
 
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนตลุาคม  2558 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนตุลาคม 2558 มี โครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนตุลาคม 2558   จ านวน 10 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
ประมาณ 3,390 ล้านบาท การจ้างงาน 1,220 คน เมื่อเปรียบเทียบช่วงเดียวกันกับปีที่ผ่านมาพบว่า จ านวน
โครงการ รวมทั้งมูลค่าเงินลงทุนและการจ้างงาน ลดลง   

  การลงทุนของโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 10 โครงการ ได้แก่ หุ้นไทยทั้งสิ้น 4 โครงการ 
ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ (ออสเตรเลีย, เกาหลีใต้และจีน) 6 โครงการ  

  การกระจายขนาดการลงทุน โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่ถึง 5 โครงการ 
คือ กิจการผลิตยางแท่ง และหรือยางผสม ส าหรับโครงการที่ได้รับการส่งเสริมกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมมี 5 
โครงการเช่นกัน ได้แก่ กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด  กิจการผลิตข้าวสารคัดคุณภาพ 

กิจการผลิตแป้งดัดแปลงโครงสร้าง เช่น กลูโคสไซรัปและมอลโตเดกซ์ตริน เป็นต้น  กิจการผลิตไบโอก๊าซ 

กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนตุลาคม 2558 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
1.  กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด (Biomass Pellet) ในนาม บริษัท เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท 

จ ากัด เงินลงทุน 148 ล้านบาท หุ้นไทย-เกาหลีใต ้ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธานี 
2.  กิจการผลิตข้าวสารคัดคุณภาพ (Rice Grading) ในนาม บริษัท โรงสีข้าวยิ่งไพบูลย์ (2007) 

จ ากัด เงินลงทุน 119 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธานี 
3.  กิจการผลิตแป้งดัดแปลงโครงสร้าง เช่น กลูโคสไซรัปและมอลโตเดกซ์ตริน เป็นต้น (Modified 

Starch) ในนาม บริษัท เอ่ียมธงชัยอุตสาหกรรม จ ากัด เงินลงทุน 200 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการ
จังหวัดนครราชสีมา 

4.  กิจการผลิตยางแท่ง และหรือยางผสม (Blocked Rubber/Commpounded Rubber) ในนาม 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน) เงินลงทุน 616 ล้านบาท หุ้นไทย-ออสเตรเลีย-สิงคโปร์ ทีต้ั่ง
โครงการจังหวัดชัยภูมิ 
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 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 
 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 
 1. กิจการผลิตไบโอก๊าซ (Bio Gas) ในนาม บริษัท มุกดาหารไบโอแก๊ส จ ากดั  เงินลงทุน 44 ล้านบาท 
หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดมุกดาหาร 

2.  กิจการผลิตยางแท่ง และหรือยางผสม (Blocked Rubber/Commpounded Rubber) ในนาม 
บริษัท เกษตรทิพย์ รับเบอร์ จ ากัด เงินลงทุน 340 ล้านบาท หุ้นไทย-จีน  ที่ตั้งโครงการจังหวัดเลย 

3.  กิจการผลิตยางแท่ง และหรือยางผสม (Blocked Rubber/Commpounded Rubber) ในนาม 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน) เงินลงทุน 616 ล้านบาท หุ้นไทย-ออสเตรเลีย-สิงคโปร์ ที่ตั้ง
โครงการจังหวัดนครพนม 

4.  กิจการผลิตยางแท่ง และหรือยางผสม (Blocked Rubber/Commpounded Rubber) ในนาม 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน) เงินลงทุน 616 ล้านบาท หุ้นไทย-ออสเตรเลีย-สิงคโปร์ ที่ตั้ง
โครงการจังหวัดสกลนคร 

5.  กิจการผลิตยางแท่ง และหรือยางผสม (Blocked Rubber/Commpounded Rubber) ในนาม 
บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ ากัด(มหาชน) เงินลงทุน 629 ล้านบาท หุ้นไทย-ออสเตรเลีย-สิงคโปร์ ที่ตั้ง
โครงการจังหวัดเลย 
 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
 6. กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Electricity Power from Bio Gas) ในนาม บริษัท เอส ดี 
ไบโอ ซัพพลาย จ ากัด เงินลงทุน 62 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

สถิติโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม-ตุลาคม  ปี 2558 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 12   จงัหวดั 

จ ำนวนโครงกำร 
 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 
   

 8   จงัหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 

 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 

มหาสารคาม 1 5,500 360 ชัยภูมิ 9 18,835 288 
ร้อยเอ็ด 3 2,580 213 นครราชสีมา 84 10,546 5,640 
อุดรธานี 6 1,663 471 อุบลราชธานี 6 2,795 285 
สกลนคร 4 1,566 576 บุรีรัมย์ 16 1,194 373 

เลย 2 969 327 สุรินทร์ 3 279 78 
นครพนม 2 806 375 อ านาจเจริญ 2 234 56 
ขอนแก่น 7 366 461 ยโสธร 2 192 28 
มุกดาหาร 2 336 39 ศรีสะเกษ 2 35 37 
กาฬสินธุ ์ 1 62 11     
หนองคาย 1 14 3     
บึงกาฬ        

หนองบัวล าภู        
        

รวม 29 13,862 2,835 รวม 124 34,110 6,785 
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โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

เดือนมกราคม – ตุลาคม ปี 2558 

จ านวน 
โครงการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างแรงงาน
(คน) 

บริการและสาธารณูปโภค 22 20,188 408 
เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 66 15,293 3,578 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก 15  7,691  1,778  

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 27  2,687  1,601  

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน 4  1,341  382  

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 8  434  574  

อุตสาหกรรมเบา ( สิ่งทอ , เสื้อผ้า ) 11  338  1,300  

รวม 153 47,972 9,621 
  

 
 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2  ก าหนดจัดอบรมส าหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่
รับผิดชอบ ๘ จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรนิทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ และจังหวัด
อุบลราชธานี  

1.  เร่ือง“การเปิดด าเนินการส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบระเบียบและวิธีปฏิบัติขั้นตอนต่างๆ เกี่ยวกับการเปิดด าเนินการที่ถูกต้องตามระเบียบ
หลักเกณฑ์ของสานักงานและให้การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ เป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ อันเป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จ านวน ๑๕๐ คน ในวันพุธที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้อง
อรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 

2.  เร่ือง “การบัญชีและภาษีอากรส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบ   หลักภาษีเงินได้นิติบุคคลหลักภาษีอากรเก่ียวกับกฎหมายสรรพากรส าหรับกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุน รวมถึงเข้าใจถึงหลักเกณฑ์การค านวณผลประกอบการที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลการเข้าใจการวางระบบบัญชี จ านวน ๑๕๐ คน ในวันพฤหัสบดีที ่๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ณ ห้องอรพิม โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2  044-384200   044-384299 
หรือ E-mail : Korat@boi.go.th 
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