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ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนมกราคม-มิถุนายน 2560 มีโครงการที่
ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จานวน 25 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 6,673 ล้านบาท การจ้างงาน
1,154 คน
 สัดส่วนการลงทุนของโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 22 โครงการ หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น
(เยอรมัน , ญี่ปุ่น) จานวน 2 โครงการ ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ (จีน) จานวน 1 โครงการ
สถิติอนุมัติโครงการให้การส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนมกราคม – มิถุนายน 2560
สถิติอนุมัติโครงการ
มกราคม - มิถุนายน 2560
อีสานล่าง
อีสานบน
15
10
2,569
4,104
495
659

จานวนโครงการ
เงินลงทุน (ล้านบาท)
การจ้างงาน (คน)
 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามขนาดการลงทุน
 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ขนาดการลงทุน 500-1,000 ล้านบาทขึ้นไป
จานวน 4 โครงการ ได้แก่
- กิจการผลิตยางแท่งและยางผสม ของบริษัท เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จากัด เงินลงทุน 1,400 ล้านบาท
ที่ตั้ง จังหวัดบึงกาฬ
- กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล (Bio - Mass) ของบริษัท มิตรผล ไบโอ –เพาเวอร์ (ภูหลวง) จากัด
เงินลงทุน 1,642 ล้านบาท ที่ตั้ง จังหวัดเลย
- กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล (Bio - Mass) ของบริษัท นครราชสีมาเพาเวอร์กรีน จากัด
เงินลงทุน 531 ล้านบาท ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา
- กิจการผลิตอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร เช่น HYBRID TOWER BASE ของ บริษัท
แม๊กซ์ เบอกล์ (ประเทศไทย) จากัด เงินลงทุน 515 ล้านบาท ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา
โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนกิจการ ขนาดการลงทุน ตั้งแต่ 20 -500 ล้านบาทขึ้นไป
จานวน 19 โครงการ ได้แก่
- กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 5 โครงการ
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กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ 3 โครงการ
กิจการคัดคุณภาพข้าว 2 โครงการ
กิจการสุกรขุน 1 โครงการ
กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ 1 โครงการ
กิจการผลิตยางแท่งและยางผสม 1 โครงการ
กิจการฆ่าและชาแหละสัตว์ 1 โครงการ
กิจการผลิตยาปราศจากเชื้อ 1 โครงการ
กิจการผลิต Voice Coil Motor 1 โครงการ
กิจการผลิตซอฟต์แวร์ 1 โครงการ
กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 1 โครงการ
กิจการวิจัยและพัฒนา 1 โครงการ

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ขนาดการลงทุนตั้งแต่ 1 - 20 ล้านบาท
จานวน 2 โครงการ ได้แก่ กิจการซอฟต์แวร์
สถิโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เดือนมกราคม - มิถุนายน ปี 2560 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด)
อีสานตอนบน
12 จังหวัด

จำนวนโครงกำร


อีสานตอนล่าง
เงินลงทุน
(ล้ ำนบำท)

กำรจ้ ำงงำน (คน)



8 จังหวัด

จำนวน
โครงกำร


เงินลงทุน
(ล้ ำนบำท)

กำรจ้ ำงงำน (คน)



เลย

2

1,792

16

นครราชสีมา

11

2,128

390

บึงกาฬ
อุดรธานี
มหาสารคาม
ขอนแก่น
สกลนคร
ร้อยเอ็ด
หนองคาย
กาฬสินธุ์
มุกดาหาร
หนองบัวลาภู
นครพนม

1
1
1
3
1
1
-

1,400
440
146
140
135
51
-

258
16
54
290
20
5
-

ศรีสะเกษ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ยโสธร
ชัยภูมิ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี

2
1
1
-

353
60
28
-

78
19
8
-

รวม

10

4,104

659

รวม

15

2,569

495

จังหวัดนครราชสีมา มีการลงทุนสูงเป็นอันดับหนึ่ง โดยมีจานวน 11 โครงการ ได้แก่ กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ
กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ กิจการผลิต Voice Coil Motor กิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล
เงินลงทุนรวม 2,128 ล้านบาท การจ้างงานรวม 390 คน
รองลงมาได้แก่ จังหวัดเลย 2 โครงการ ได้แก่ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ และกิจการผลิต
พลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล เงินลงทุนรวม 1,792 ล้านบาท การจ้างงานรวม 16 คน และจังหวัดขอนแก่น 3 โครงการ
ได้แก่ กิจการซอฟต์แวร์ กิจการฆ่าและชาแหละสัตว์ เงินลงทุนรวม 140 ล้านบาท การจ้างงานรวม 290 คน

3

โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แยกประเภทกิจการ (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด)

มกราคม – มิถุนายน 2560
ประเภทกิจการ
บริการและสาธารณูปโภค
เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
อุตสาหกรรมเบา
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
รวม

จานวนโครงการ เงินลงทุน(ล้านบาท) การจ้างแรงงาน(คน)
10
10
3
1
1
25

3,459
2,364
189
146
515
6,673

130
670
110
54
190
1,154

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแยกตามประเภทกิจการใน เดือนมิถุนายน 2560
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (จังหวัดนครราชสีมา)
กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร
1. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ ในนามบริษัท เดชา ปักธงชัย ฟาร์ม 2 จากัด เงินลงทุน 176 ล้านบาท หุ้นไทย
ทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา
2. กิจการคัดคุณภาพข้าว ในนามบริษัท เต็กเส็ง ไรซ์มิลล์ จากัด เงินลงทุน 28 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น
ที่ตั้งโครงการจังหวัดสุรินทร์
3. กิจการคัดคุณภาพข้าว ในนามบริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จากัด เงินลงทุน 250 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น
ที่ตั้งโครงการจังหวัดศรีสะเกษ
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)
กิจการบริการและสาธารณูปโภค
1. กิจการวิจัยและพัฒนา ในนามบริษัท เซลลูโลซึก ไบโอแมส เทคโนโลยี จากัด เงินลงทุน 440 ล้านบาท
ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ (ญี่ปุ่น) ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center : STC) บริการใหม่ของ BOI เพื่อแนะนา
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งชาวไทยและต่างชาติให้กับภาคเอกชน โดยร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
พร้อมให้บริการรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ เพื่ออานวยความสะดวกเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทางาน แม้จะทางานใน
บริษัทที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็ตาม เพื่อมุ่งเน้นการกระตุ้นและชักจูงให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรู้ซึ่ง
จะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมจึงเป็นเป้าหมายสาคัญ
ในการวางนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกิจการฐานความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อุตสาหกรรม S-Curve 10 ประเภทซึ่งเป็นกิจการเป้าหมายของรัฐบาลจาเป็นต้องมีบุคลากรคุณภาพสูงรองรับ รวมถึง
การขับเคลื่อนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ในภาครัฐให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความสามารถด้าน
เทคโนโลยีของผู้ประกอบการไทยมากขึ้น
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สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ STC อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 เลขที่ 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ โทร: 66(0)2 209 1100 หรือ www.boi.go.th/stc/ อีเมล์ stc@boi.go.th

ท่านที่ตอ้ งการทราบข้อมูลข่าวสาร
BOI KORAT เป็ นประจา กรุณาแจ้ง
E – mail มาที่ Korat@boi.go.th
หรือ สามารถดูขา่ วในเว็บไซต์
http://korat.boi.go.th

