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ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เดือนพฤศจิกายน 2560 
      ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤศจิกายน 2560 มีจ านวนโครงการ

ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จ านวน 14 โครงการ เงินลงทุนประมาณ  4,102  ล้านบาท  การจ้างงาน  1,089  คน  
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนลงทุนโดยหุ้นไทย  7  โครงการ  ร่วมหุ้นต่างชาติ  4 โครงการ ได้แก่  ญี่ปุ่น 
ฮ่องกง  จีน   หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น จ านวน  3  โครงการ ได้แก่  จีน   ฮ่องกง  ฟินแลนด์   

สถิติอนุมัติโครงการให้การส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
เดือนพฤศจิกายน 2560 

 

 

 

 
 
 
 

  โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
            แยกประเภทกิจการ (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด)  
 

 
 

ประเภทกิจการ 
 

 

มกราคม – พฤศจิกายน 2560  
 

 

   จ านวนโครงการ 
 

เงินลงทุน(ล้านบาท) 
 

 การจ้างแรงงาน(คน) 
 

บริการและสาธารณูปโภค 23 7,712 343 
เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 17 4,456 1,436 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 6 260 412 
เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 3 607 107 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 4 673 281 
อุตสาหกรรมเบา  1 26 0 
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 2 119 42 

รวม  56 13,853 2,621 
  

 
 

 

 

สถิติอนุมัติให้การส่งเสริม 
มกราคม –  ตุลาคม 2560 

 

เดือน
พฤศจิกายน 

2560 
รวม  

อีสานล่าง อีสานบน 
จ านวนโครงการ 25 17 14 56 

เงินลงทุน(ล้านบาท) 3,625 6,126 4,102 13,853 
การจ้างงาน(คน) 783 749 1,089 2,621 

2112/22  ถ.มติรภาพ  ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.นครราชสมีา  30000    ฉบับที่ 11/2560      
โทรศัพท์   044-384200      โทรสาร 044 -384299        http://korat.boi.go.th   E-mail : korat@boi.go.th    
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      สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เดือนมกราคม – พฤศจิกายน ปี 2560 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 
 

 
 
 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแยกตามประเภทกิจการในเดือนพฤศจิกายนปี 2560  
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (จังหวัดนครราชสีมา)  
      เกษตรและผลิตผลทางการเกษตร     

1. กิจการผลิตแป้งแปรรูป (Modified Starch) ในนามบริษัท เอเวอร์ไบร์ท สตาร์ช จ ากัด เงินลงทุน 130  
ล้านบาท  ร่วมหุ้นไทยและจีน  ที่ตั้งโครงการอ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  

2. กิจการผลิตอาหารส าเร็จรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง  ในนามบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน)  
เงินลงทุน  1,600 ล้านบาท  ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ  ที่ตั้งโครงการอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

   3.กิจการผลิตพริกดองบรรจุภาชนะผนึก  ในนามนาย CHENG  ZHI  REN  เงินลงทุน 50  ล้านบาท  
หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น(จีน)  ที่ตั้งโครงการอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 

  
 อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 
   4. กิจการผลิต Earphone Headphone และช้ินส่วน ในนามบริษัท โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ ไทย จ ากัด   

เงินลงทุน  50  ล้านบาท  หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น (ฮ่องกง)   ที่ตั้งโครงการอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา      
   5. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์กลุ่มภาพและเสียง  Audio Visual Product  และหลอดไฟ LED  ในนามบริษัท 

สยามโคราช  จ ากัด   หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการอ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 
 

 บริการและสาธารณูปโภค    

   6. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาในนามบริษัท อิมแพค โซล่าร์ จ ากัด  
เงินลงทุน  21  ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการอ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี  

   7. กิจการวิจัยและพัฒนา  ในนามนาย Pekka  Patrick Pitkanen  เงินลงทุน  23  ล้านบาท   หุ้นต่างชาติ
ทั้งสิ้น (ฟินแลนด์)   ที่ตั้งโครงการอ าเภอนาเยีย  จังหวัดอุบลราชธานี  

 
 

   

 12   จงัหวดั 

จ ำนวนโครงกำร 
 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 
   

 8   จงัหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 

 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 

เลย 4 3,685 55 นครราชสีมา 26 5,140 1,603 
อุดรธาน ี 6 1,888 83 ศรีสะเกษ 3 483 108 
บึงกาฬ 1 1,400 258 ชัยภูมิ 2 211 73 

ขอนแก่น 6 556 327 บุรีรัมย์      1 60  19 
มหาสารคาม 1 146 54 สุรินทร ์ 1 28 8 

สกลนคร 1 135 20 ยโสธร - - - 
ร้อยเอ็ด 2 77 5 อ านาจเจริญ - - - 
นครพนม - - -  อุบลราชธาน ี 2 44 8 
หนองคาย - - -     
กาฬสินธุ ์ - - -     
มุกดาหาร - - -     

หนองบัวล าภ ู - - -     

รวม 21 7,887 802 รวม 35 5,966 1,819 
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 บริการและสาธารณูปโภค  

             8. กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ ในนามบริษัท แอลป์ส ทูล(ประเทศไทย)จ ากัด เงินลงทุน 2 ล้านบาท  
หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น (ญีปุ่น่)   ที่ตั้งโครงการอ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
             9. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ   ในนามบริษัท แอล ที ซี การเกษตร จ ากัด  เงินลงทุน  205  
ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการอ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  
            10.กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ   ในนามบริษัท แอล ที ซี การเกษตร จ ากัด เงินลงทุน 242 
ล้านบาท   หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการอ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา    
 
 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (จังหวัดขอนแก่น)  
            เคมีภัณฑ์กระดาษ พลาสติก  
              1.กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์ส าหรับอาหารกล่องปลอดภัย  Food Safety Pulp Packaging    ในนามบริษัท 
ฟินิคซ  พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จ ากัด(มหาชน) เงินลงทุน 398 ล้านบาท  ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ (ญี่ปุ่น)  ที่ตั้งโครงการ
อ าเภอน้ าพอง  จังหวัดขอนแก่น 

   บริการและสาธารณูปโภค  
                2.กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา   ในนามบริษัท อิมแพค โซล่าร์ 
จ ากัด   เงินลงทุน   23  ล้านบาท  หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการอ าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  
              3.กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล  ในนามบริษัท ไทยอุดรธานี  เพาเวอร์ จ ากัด  เงินลงทุน  1,200 
ล้านบาท   หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการอ าเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  
              4.กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ  ในนามบริษัท เรืองสิริวรรณ จ ากัด เงินลงทุน 140 ล้านบาท 
หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงากรอ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี   

--------------------------------------------------------------------------------- 

          
 

บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการส่งเสรมิเอสเอม็อีเต็มรูปแบบ 
 ครอบคลุม  ทุกกลุม่ทีใ่หส้่งเสริม - เพิ่มวงเงนิยกเว้นภาษี  

 

 บอร์ดบีโอไอเห็นชอบมาตรการเพิ่มขีดความสามารถของเอสเอ็มอี โดยขยายเวลาขอรับส่งเสริมไป  
จนถึงสิ้นปี 2562 ขยายขอบข่ายให้สามารถยื่นขอรับส่งเสริมได้เกือบทุกประเภท และปรับปรุงสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ของ
ประเภทกิจการที่ก าหนดเพ่ิมเพดานจากเดิมเท่าตัวเป็นร้อยละ 200  มาตรการเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการ 
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี โดยให้ขยายเวลาไปจนถึงวันที่ 30 ธนัวาคม 2562 จากเดิมที่จะสิ้นสุด
ลงในสิ้นปี  2560 รวมทั้งได้เห็นชอบให้ปรับปรุงเงื่อนไขในการขอรับส่งเสริมประกอบไปด้วย  
                 1. การขยายขอบข่ายประเภทกิจการที่ให้ส่งเสริมตามมาตรการนี้ให้ครอบคลุมกว้างมากยิ่งข้ึน โดยเปิดให้
สามารถขอรับการส่งเสริมได้ในเกือบทุกประเภทกิจการรวมจ านวนกว่า 100 ประเภท ซึ่งจากเดิมก าหนดไว้พียง 40 
ประเภทกิจการ พร้อมทั้งให้มีการผ่อนปรนเงื่อนไขเป็นกรณีพิเศษให้แก่กิจการเอสเอ็มอีในบางประเภท  
                 2. การให้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการเอสเอ็มอีแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1)สิทธิและประโยชน์
พ้ืนฐาน และ (2) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม (1) สิทธิและประโยชน์พื้นฐานที่ก าหนดตามประเภทกิจการให้ได้รับการ
เพ่ิมเติมวงเงินภาษเีงินได้นิติบุคคลจากเกณฑ์ปกติร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 200 ในประเภทกิจการที่อยู่ในข่ายไดรับ
ยกเว้นภาษีเงินได้ (2) สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมให้ได้รับสิทธิยกเว้น หรือลดหย่อนอากรเพ่ิมเติมจากสิทธิประโยชน์ 
พ้ืนฐานใน 2 กรณี คือ – กรณีมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการให้ผ่อน 
 
 



 4 
 
ปรนเงื่อนไขสัดส่วนเงินลงทุนและ 2 ค่าใช้จ่ายให้ลดลงจากเกณฑ์ปกติครึ่งหนึ่งเพ่ือให้เอสเอ็มอีใช้ประโยชน์จากมาตรการ 
นี้ได้ง่ายขึ้น หรือ – กรณีท่ีตั้งกิจการใน  20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า หากเปน็ประเภทกิจการในกลุ่มท่ีได้รับยกเว้นภาษี
เงินได้ 8 ปีจะไดร้บัการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพ่ิมเติมอีก 5 ปี และหากเป็นประเภทกิจการในกลุ่มอ่ืน
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 3 ปีจากสิทธิและประโยชน์พื้นฐาน นอกจากนี้กิจการเอสเอ็มอีที่ได้รับส่งเสริม     
สามารถน าเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมได้บ้างส่วนในมูลค่าไม่เกิน  10 ล้านบาท    
 

สามารถ Download อ่านรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ www.boi.go.th 
หัวข้อ ข่าวนโยบาย/ข่าวบอร์ดบีโอไอ 

 
    

  ท่านท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูขา่วสาร 

BOI KORAT เป็นประจ า กรณุาแจง้ 

E – mail มาที่  Korat@boi.go.th 

หรือ สามารถดขูา่วในเว็บไซต ์

http://korat.boi.go.th 

http://www.boi.go.th/
mailto:Korat@boi.go.th
http://korat.boi.go.th/

