
 
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนกรกฎาคม – กันยายน  2559 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทนุภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2559 มี 
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน   จ านวน   28  โครงการ   มูลค่าเงินลงทุนประมาณ  12,845    
ล้านบาท  การจ้างงาน 1,746 คน  โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนดาวเด่นในไตรมาส 3/2559 อยู่
ในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร รองลงมาอิเล็กทรอนิกส์ และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อันดับสาม
เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ, กิจการบริการและสาธารณูปโภค และอื่นๆ (แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
และผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ขนส่ง)  

  สัดส่วนการลงทนุของโครงการที่คนไทยถอืหุ้นทั้งสิ้น 23 โครงการ หุ้นต่างชาตทิั้งสิ้น (ญ่ีปุ่น 
ฮ่องกง และเกาหลี) 3 โครงการ  ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ (จีน และ ออสเตรเลีย) 2 โครงการ  

  การกระจายขนาดการลงทุน 
    โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ถึง 4 โครงการ ได้แก่ กิจการสุกรขุน เงิน
ลงทุน 1,046 ล้านบาท ที่ตั้งจังหวัดกาฬสินธุ์,  กิจการผลิตแป้งมันส าปะหลัง เงินลงทุน 772 ล้านบาท ที่ตั้งจังหวัด
อุบลราชธานี,  กิจการผลิตอาหารสัตว์ เงินลงทุน 1,990 ล้านบาท ที่ตั้งจังหวัดนครราชสีมา และ กิจการผลิตเอทา
นอล 99.5% เงินลงทุน 6,869 ล้านบาท ที่ตั้งจังหวัดอุบลราชธานี  

   โครงการที่ได้รับการส่งเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม  24  โครงการ ได้แก่ กิจการ
ผลิตไบโอก๊าซ, กิจการผลิตPolymer Solution และ Polymer Emulsion, กิจการผลิตชิ้นส่วนโลหะ เช่น CORE 
PLATE และ FLANGE เป็นต้น, กิจการผลิตชิ้นส่วนส าหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Scale for Encoder, 
Actuator for Photonic, Metal Leadframe เป็นต้น, กิจการผลิตท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น เช่น 
เหล็กรางตัวซี เป็นต้น, กิจการปลูกไม้ยูคาลิปตัส , กิจการผลิตสารให้ความหวาน ได้แก่ ซอร์บิทอลไซรัป และ
มอลทิทอลไซรัป, กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด  
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สถิติโครงการท่ีได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม-กันยายน ปี 2559 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

มกราคม - กันยายน ปี 2559 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) การจ้างแรงงาน
(คน) 

เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 71  29,508.00  8,220  

บริการและสาธารณูปโภค 11 23,909.00 276 

อิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 8 11,137.00 1,921 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 4 6,777.00 539 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร /อุปกรณ์ขนส่ง 9 1,452.00 846 
อุตสาหกรรมเบา 5 506.00 944 

เหมืองแร่/เซรามิกซ์/โลหะขั้นมูลฐาน 2 487.00 179 

รวม 110 73,776.00  12,925  

   

 12   จังหวดั 

จ ำนวนโครงกำร 
  

 เงนิลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

  
   

 8   จังหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 

  
 เงนิลงทุน  

(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

  

กาฬสินธุ์ 10 4,776 2,063 นครราชสีมา 31 27,452 4,036 
สกลนคร 4 1,841 498 บุรีรัมย์ 21 20,501 2,006 
อุดรธานี 5 1,721 242 อุบลราชธานี 10 10,298 1,890 
มุกดาหาร 6 1271 317 ศรีสะเกษ 3 1,373 362 
นครพนม 2 1,114 322 ยโสธร 2 818 164 
บึงกาฬ 1 826 116 สุรินทร์ 5 394 279 
ขอนแก่น 6 579 470 อ านาจเจริญ 1 300 65 
หนองคาย 1 302 61 ชัยภูมิ 0 0 0 
ร้อยเอ็ด 2 210 34     
มหาสารคาม 0 0 0     
หนองบัวล าภู 0 0 0     
เลย 0 0 0     

รวม 37 12,640 4,123 รวม 73 61,136 8,802 
  

 
 
 
 
 



 โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนกันยายน 2559  จ านวน 5 
โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 890 ล้านบาท การจ้างงาน 393 คน ได้แก่ กิจการผลิตอาหารสัตว์, กิจการผลิต
อาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น, ชุดเบรคส าหรับยานพาหนะ, กิจการผลิตท่อเหล็กและเหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น 
เช่น เหล็กรางตัวซี เป็นต้น และกิจการเชื้อเพลิงชีวมวลอัด 

รายละเอียดโครงการท่ีได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนกันยายน 2559 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  2 (จ.นครราชสีมา) 

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  
1.  กิจการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัด (Wood Pellet) ในนาม บริษัท วี กรีน อะกริคัลเจอร์ จ ากัด 

เงินนลงทุน 110 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธานี 

 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 
2. กิจการผลิตท่อเหล็กและเหลก็รูปพรรณข้ึนรูปเย็น เช่น เหล็กรางตัวซ ี เป็นต้น (Steel Pipe/C 

Light Lip Channel) ในนาม บริษัท ตงเป่าสตีลอินเตอร์กรุ๊ป จ ากัด เงินลงทุน 190 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  
ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร  และอุปกรณ์ขนส่ง 
 3. กิจการผลิตชุดเบรคส าหรับยานพาหนะ (Brake Caliper) ในนาม บริษัท นิชชินเบรค (ประเทศ
ไทย) จ ากัด เงินลงทุน 145 ล้านบาท หุ้นญ่ีปุ่น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา  

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  3 (จ.ขอนแก่น) 

 อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 
1. กิจการผลิตอาหารสัตว์ (Animal Feed) ในนาม นายสมยศ  ชาญจึงถาวร  เงินลงทุน 25 ล้านบาท 

หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดมุกดาหาร 
2. กิจการผลิตอาหารพร้อมรับประทานแช่เย็น (Ready Meal(Frozen Food)) ในนาม บริษัท ซีพี

แรม จ ากัด เงินลงทุน 420 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ก าหนดจัดงานสัมมนาเรื่อง “วิธีปฎิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการจัดท าบัญชีส าหรับกิจการท่ี
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” วันอังคารท่ี  29  พฤศจิกายน  2559 ณ โรงแรมสีมาธานี  จังหวัด
นครราชสีมา วัตถุประสงค์เพื่อได้ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการหลังจากได้รับการส่งเสริมตั้งแต่การขอรับบัตร
ส่งเสริม ตลอดจนการปฏิบัติหลังจากได้รับการส่งเสริม และการรายงานผลการด าเนินงานผู้เข้าอบรมยังจะได้ทราบ
ความหมายและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในบตัส่งเสริม รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขอรับการส่งเสริม 



การจัดท าบัญชีของบริษัทที่ได้รับการส่เงสริม สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชแีละการขอใช้สิทธิประโยชน์
เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้นิติบคุคล และประเด็นปัญหาที่ส าคัญต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนและลดความซับซอ้นเมื่อ
กลับไปปฏิบัติงานจริง  

 หากมีข้อสงสยัหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 
(นครราชสีมา) โทรศัพท์ 0 4438 4200 หรือ E-mail:korat@boi.go.th 


