
 
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนพฤศจิกายน  2559 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2559 โครงการที่
ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจ านวน  5 โครงการ  มูลค่าเงินลงทุนประมาณ  1,895   ล้านบาท  การจ้างงาน 
1,189 คน     
    โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2559  จ านวน 4 
โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง, กิจการผลิต Cold Rolled Steel Section,     
กิจการเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel(RDF)), กิจการผลิตไบโอก๊าซ (Bio Gas), กิจการผลิตเม็ดพลาสติก-           
รีไซเคิล (Recycled Plastic Resin)   

สถิติโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม – พฤศจิกายน  ปี 2559 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 
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 12   จงัหวดั 

จ ำนวนโครงกำร 
 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 
   

 8   จงัหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 
 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 

กาฬสินธุ์ 10 4,776 2,063 นครราชสีมา 33 30,486 5,230 
อุดรธานี 7 2,236 363 บุรีรัมย์ 21 20,501 2,006 
สกลนคร 4 1,841 498 อุบลราชธานี 11 10,363 1,894 
มุกดาหาร 9 1,506 400 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 1 80 16 
ร้อยเอ็ด 2 210 34     
มหาสารคาม 0 0 0     
หนองบัวล าภู 0 0 0     
เลย 0 0 0     
รวม 42 13,390 4,327 รวม 77 64,315 10,016 
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โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

มกราคม – พฤศจิกายน ปี 2559 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การจ้างแรงงาน

(คน) 

เกษตรและผลิตภัณฑท์างการเกษตร 77  33,284 9,603  

บริการและสาธารณปูโภค 12 23,974 280 

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 8 11,137 1,921 

เคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ 5 6,785 554 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร /อุปกรณ์ขนส่ง 9 1,452 846 
อุตสาหกรรมเบา 5 506 944 

แร่/เซรามิกซ์/โลหะขั้นมูลฐาน 3 567 195 

รวม 119 77,705  14,343  

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนพฤศจิกายน 2559 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  
1.  กิจการผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง (Ready Meal(Frozen Meat)) ในนาม บริษัท 

คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เงินลงทุน 1,324 ล้านบาท หุ้นไทย ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

 แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 
 2.  กิจการผลิต Cold Rolled Steel Section  ในนาม บริษัท 4จี เมทอล โปรดักซ์ จ ากัด เงินลงทุน 
80 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดชัยภูมิ 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 
อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 
 1.  กิจการเชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel(RDF))  ในนาม บริษัท ไทยโซริด รีนิวเอเบิล
เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด เงินลงทุน 455 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุดรธานี 
 2.  กิจการผลิตไบโอก๊าซ (Bio Gas)  ในนาม  บริษัท ณัฐะ พลาสติกรีไซเคิล จ ากัด เงินลงทุน 8 ล้าน
บาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดมุกดาหาร 
เคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษ 
 3.  กิจการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastic Resin)  ในนาม  บริษัท พรีเมียร์ไบโอเอน
เนอร์จี จ ากัด เงินลงทุน 28 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 



 
 
 
 
 
  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ก าหนดจัดงานสัมมนาและอบรม เรื่อง “วิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถดุิบและวัสดุจ าเป็น
ส าหรับกิจการที่ได้รับการสง่เสริมการลงทุน” ให้แก่ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 8 
จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อ านาจเจริญ  และอุบลราชธาน ี 
จ านวน 160 คน ในวันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  2559  ณ  ห้องอรพิม  โรงแรมสีมาธานี  จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติของส านักงานในการใช้สิทธิ
ประโยชน์ด้านการน าเข้าเครื่องจักรวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


