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ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนมกราคม - มีนาคม 2559
ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม - มีนาคม 2559
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จานวน 34 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 25,001
ล้านบาท การจ้างงาน 4,952 คน เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สัดส่วนเพิ่มขึ้นทั้งมูลค่าเงิน
ลงทุน และการจ้างงาน ส่วนใหญ่โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการขนาดเล็กและขนาด
กลางถึง 24 โครงการ และขนาดใหญ่ 10 โครงการ
การถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้น 29 โครงการ และ หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น (เคย์แมนไอร์แลนด์ 2
โครงการ ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ(ญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์) จานวน 3 โครงการ
สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนมกราคม-มีนาคม ปี 2559 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด)
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โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมีนาคม 2559 จานวน 15
โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 3,172 ล้านบาท การจ้างงาน 1,449 คน ได้แก่ กิจการผลิตอาหารสัตว์, กิจการ
ผลิตข้าวสารคัดคุณภาพ, กิจการผลิตเครื่องประดับและชิ้นส่วน, กิจการผลิตเครื่องสาหรับงานอุตสาหกรรม เช่น
หม้อน้าสาหรับอุตสาหกรรม เครื่องเขย่าหัวมัน เครื่องล้างหัวมัน, กิจการผลิต Enterprise Software & Digital
Content, กิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบ น้ามันเมล็ดในปาล์ม และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง, กิจการผลิตยางแท่งและ
ยางผสม และกิจการผลิตผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ NARROW FABRIC (WEBBING)

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนมีนาคม 2559
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (จ.นครราชสีมา)
อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร
1. กิจการผลิตอาหารสัตว์ (Animal Feed) ในนาม บริษัท นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จากัด
เงินลงทุน 529 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดบุรีรัมย์
2. กิจการผลิตอาหารสัตว์ (Animal Feed) ในนาม บริษัท นอร์ทอีส โพลทรี บิซซิเนส จากัด
เงินลงทุน 529 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดบุรีรัมย์
3. กิจการผลิตข้าวสารคัดคุณภาพ (Rice Grading) ในนาม บริษัท โรงสีทรัพย์สิริธร จากัด เงินลงทุน
26 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดยโสธร
4. กิจการผลิตข้าวสารคัดคุณภาพ (Rice Grading) ในนาม บริษัท โรงสี ส.ชัยเจริญ จากัด เงินลงทุน
160 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดสุรินทร์

 อุตสาหกรรมเบา (เสือ้ ผ้า/สิ่งทอ)
5. กิจการผลิตเครื่องประดับและชิ้นส่วน (Jewelry & Parts) ในนาม บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จากัด
เงินลงทุน 160 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา

 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
6. กิจการผลิตเครื่องสาหรับงานอุตสาหกรรม เช่น หม้อน้าสาหรับอุตสาหกรรม (Boiler), เครื่องเขย่า
หัวมัน (Boot Pre-Cleaner), เครื่องล้างหัวมัน (Boot Cleaning) ในนาม บริษัท ฮันซ่า อินเตอร์เทค จากัด
เงินลงทุน 18 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา

 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
7. กิจการผลิต Enterprise Software & Digital Content ในนาม นางสาวอัญมณี รอดประจง
เงินลงทุน 2 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จ.ขอนแก่น)
 อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร
1. กิจการผลิตข้าวคัดคุณภาพ (Rice Grading) ในนาม บริษัท โรงสีข้าวสนธยาพืชผลไรซ์ จากัด
เงินลงทุน 200 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดร้อยเอ็ด
2. กิจการผลิตน้ามันปาล์มดิบ น้ามันเมล็ดในปาล์ม และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง (Crude Palm Oil,
Kernel Palm Oil and Dried Palm Kernel) ในนาม บริษัท สุขสมบูรณ์น้ามันปาล์มสกล จากัด เงินลงทุน
364 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดสกลนคร
3. กิจการผลิตยางแท่งและยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber) ในนาม นายสมนึก
แซ่โง้ว เงินลงทุน 463 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดสกลนคร

 อุตสาหกรรมเบา (เสื้อผ้า/สิ่งทอ)
4. กิจการผลิตผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ ได้แก่ NARROW FABRIC (WEBBING) ในนาม บริษัท พีดี
เทคโนโลยี จากัด เงินลงทุน 11 ล้านบาท หุ้นไทย-นิวซีแลนด์ ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุดรธานี
5. กิจการผลิตผ้าทอ ในนาม นายสุนทร ไกรตระกูล เงินลงทุน 30 ล้านบาท หุ้นไทยท้งสิ้น ที่ตั้งโครงการ
จังหวัดขอนแก่น
6. กิจการผลิตเครื่องจักรอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุและเครื่องช่างน้าหนักอัตโนมัติ ในนาม บริษัท ออโต้โมชั่น
เวิร์ค จากัด เงินลงทุน 121 ล้านบาท หุ้นไทยท้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดขอนแก่น
7. กิจการเขตอุตสาหกรรม ในนาม บริษัท เอเชีย คลีน อินดัสเตรียล ปาร์ค จากัด เงินลงทุน 559 ล้านบาท
หุ้นไทยท้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุดรธานี

