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ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน)  ปี 2562 

 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครึ่งปีแรก (มกราคม – มิถุนายน) ปี 2562   
มีจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน  จ านวน ๕๒ โครงการ  มูลค่าเงินลงทุนประมาณ  ๕,๙๙๑  ล้านบาท  
การจ้างงาน   ๑,๓๓๑ คน  ลงทุนโดยคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 43  โครงการ  ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ  ๒  โครงการ  
(จีน , ญี่ปุ่น)  และหุ้นต่างชาติทั้งสิ้น ๘  โครงการ  (ญี่ปุ่น, จีน , เนเธอร์แลนด์, สวสิเซอร์แลนด์)    

สถิติอนุมัติโครงการให้การสง่เสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ครึ่งปีแรก (มกราคม - มิถุนายน)  ปี 2562 

 

 

 

 
 
 
 

 โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแยกประเภทกิจการ (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด)  
 

 
 

ประเภทกิจการ 
 

 

มกราคม – มถิุนายน  ปี 2562 
 

 

   จ านวนโครงการ 
 

เงินลงทุน (ล้านบาท) 
เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 22 3,170  
บริการและสาธารณูปโภค 24 2,684 
อุตสาหกรรมเบา 2 42 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 1 30 
เคมีภัณฑ์  กระดาษ พลาสติก   2 45 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 20 
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน - - 
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม - - 

รวม  ๕๒ 5,991 
  
 

 

 

สถิติอนุมัติให้การส่งเสริม 
มกราคม –  มิถุนายน 2562 

 

รวม 
(ม.ค.-มิ.ย.)  
ปี 2562  อีสานล่าง อีสานบน 

จ านวนโครงการ 34 18 52 
เงินลงทุน(ล้านบาท) 2,670.3 3,321 5,991 

การจ้างงาน(คน) 635 696 1,331 

2112/22  ถ.มิตรภาพ  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสมีา  30000                                                ฉบับที่ 2 / 2562      
โทรศัพท์   044-384200      โทรสาร 044 -384299        http://korat.boi.go.th      E-mail : korat@boi.go.th    
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 ๒ 
      สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ครึ่งปีแรก ปี 2562 (มกราคม – มิถุนายน)  เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด 
 

 
 
 

                             อีสานตอนบน          อีสานตอนล่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนมถิุนายน ๒๕๖๒  

 เกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 
     ๑. กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร (Food 
Ingredient) โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (กิจการผลิตซุปปลา) ในนามบริษัท เทรา ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอเรจ จ ากัด  หุ้นไทย
ทั้งสิ้น เงินลงทุน ๑๙๕ ล้านบาท    ที่ตัง้โครงการจังหวัดนครราชสีมา  

๒. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ  ในนามนายเจษฏ์ วนพงศ์ทิพากร   หุ้นไทยทั้งสิ้น เงินลงทุน ๑๒๐ ล้านบาท ที่ตั้งโครงการ
จังหวัดนครราชสีมา    

๓. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ  ในนามนายเจษฏ์ วนพงศ์ทิพากร   หุ้นไทยทั้งสิ้น เงินลงทุน ๑๒๐ ล้านบาท ที่ตั้งโครงการ
จังหวัดนครราชสีมา     

๔. กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ  ในนามนายเจษฏ์ วนพงศ์ทิพากร   หุ้นไทยทั้งสิ้น เงินลงทุน ๑๒๐ ล้านบาท ที่ตั้งโครงการ
จังหวัดบุรีรัมย์   

 

 กิจการบริการละสาธารณูปโภค   
  ๕. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ   ในนามบริษัท โคราช เอ็นเนอร์จี พลัส จ ากัด หุ้นไทยทั้งสิ้น  เงินลงทุน 

๔๖ ล้านบาท  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา   
 
 
 
 

   

 12   จงัหวดั 

จ ำนวน 
โครงกำร 
 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 
   

 8   จงัหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 
 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 

ขอนแก่น 8 1,196.3 551 นครราชสีมา ๑๒ 1,127.6 181 
ร้อยเอ็ด 2 401 65 บุรีรัมย์ 12 1,010.4 315 

มุกดาหาร 2 34.6 10 ชัยภูมิ 9 499.8 85 
อุดรธาน ี 1 1,580.2 34 ศรีสะเกษ ๑ ๓๒.๕ ๕๔ 

หนองบัวล าภ ู 1 50 16 สุรินทร ์ - - - 

หนองคาย 1 19.9 1 ยโสธร - - - 

มหาสารคาม 1 17.8 1 อ านาจเจริญ - - - 

นครพนม 1 15 1 อุบลราชธาน ี - - - 

สกลนคร 1 6 17     

กาฬสินธ ์ - - -     

เลย - - -     

บึงกาฬ - - -     

รวม 18 3,320.8 696 รวม 3๔ 2,670.๓ ๖๓๕ 
  
 
 



 ๒ 
  

๖. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ   ในนามบริษัท  เยนเนรัล สตาร์ช จ ากัด หุ้นไทยทั้งสิ้น  เงินลงทุน 
๕๒ ล้านบาท  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา    

๗. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ  ในนามบริษัท เกษตรสมบูรณ์ไบโอก๊าซ จ ากัด  หุ้นไทยทั้งสิ้น  เงิน
ลงทุน  2๐   ล้านบาท  ที่ตั้งโครงการจังหวัดชัยภูมิ     

๘. กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ  ในนามบริษัท เนเปีย เพาเวอร์ จ ากัด  หุ้นไทยทั้งสิ้น เงินลงทุน  ๒๐  
ล้านบาท  ที่ต้ังโครงการจังหวัดชัยภูมิ 

 

 
 

           ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒  จะจัดอบรมให้แก่บริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนในเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติ

ทางการบัญชีและภาษีอากรและวิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน”  และ “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และ

วัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”  ณ ศูนย์การค้าเซน็ทรัลพลาซ่า นครราชสีมา ใน

ระหว่างวันที่ ๓๑  ตุลาคม - ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  โดยสามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ 

http://korat.boi.go.th   ติดต่อศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี ๒  ๐๔๔ ๓๘๔๒๐๐  ต่อ คุณณิชาภา  ฉอ้อนศรี   

และคุณณัฐิดา พัตน์นอก 

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

             สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ได้มีก าหนดจัดงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
“NORTHEAST TECH 1๙” (Korat F.T.I.) ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๓  พฤศจิกายน 256๒  บนพื้นที่การจัดงาน
กว่า 10,000 ตารางเมตร  ณ  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครราชสีมา เพื่ออ านวยความสะดวกกับผู้ประกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมรวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมชมงานและเลือกซื้อสินค้าด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจต่อไป 

              
              ในงาน “NORTHEAST TECH 1๙” (Korat F.T.I.) กองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน (กพช.) ร่วมกับ 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  ๒  จัดกิจกรรมพบปะเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  
ณ   NOTHEASTERN TECHNOLOGY FAIR ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (ชั้น 4) จังหวัดนครราชสีมา (TBC) 
ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่  หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (Build)  คุณภัทรกฤตย์ วิจิตรภัทร  และคุณกัญญารัตน์

จิตรโสม   โทร ๐๒- ๕๕๓ ๘๑๑๑  ต่อ ๘๓๘๘ , ๖๑๐๘   
      

  
 ท่านท่ีตอ้งการทราบขอ้มลูขา่วสาร 

BOI KORAT เป็นประจ า กรณุาแจง้ 

E – mail มาที่  Korat@boi.go.th 

หรือ สามารถดขูา่วในเว็บไซต ์

http://korat.boi.go.th 

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

