
 
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนตลุาคม  2559 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนตุลาคม 2559 โครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนจ านวน   4  โครงการ   มูลค่าเงินลงทุนประมาณ  2,034   ล้านบาท  การจ้างงาน 
229 คน     

    โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   2559 จ านวน 4 
โครงการ ได้แก่ กิจการลูกสุกร, กิจการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึกและอาหารสัตว์เลี้ยง, กิจการผลิต
ยางแท่ง และกิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ   

สถิติโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม – ตุลาคม  ปี 2559 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
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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 32 29,162 4,178 
สกลนคร 4 1,841 498 บุรีรัมย์ 21 20,501 2,006 
อุดรธานี 6 1,781 268 อุบลราชธานี 11 10,363 1,894 
มุกดาหาร 7 1,470 374 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 0 0 0 
ร้อยเอ็ด 2 210 34     
มหาสารคาม 0 0 0     
หนองบัวล าภู 0 0 0     
เลย 0 0 0     

รวม 39 12,899 4,206 รวม 75 62,911 8,948 
  
 
 
 
 
 

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


โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เปรียบเทียบแยกประเภทอุตสาหกรรม (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

ประเภทอุตสาหกรรม 

มกราคม – ตุลาคม ปี 2559 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท) 
การจ้างแรงงาน

(คน) 

เกษตรและผลิตภัณฑท์างการเกษตร 74  31,477.00  8,445  

บริการและสาธารณปูโภค 12 23,974.00 280 

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 8 11,137.00 1,921 

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสตกิ 4 6,777.00 539 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร /อุปกรณ์ขนส่ง 9 1,452.00 846 
อุตสาหกรรมเบา 5 506.00 944 

เหมืองแร่/เซรามิกซ์/โลหะขั้นมูลฐาน 2 487.00 179 

รวม 114 75,810.00  13,154  
 

รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนตุลาคม 2559 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  
1.  กิจการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงบรรจุภาชนะผนึกและอาหารสัตว์เลี้ยง (Packed Pet Food & Pet 

Food) ในนาม บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์(ประเทศไทย) จ ากัด เงินลงทุน 1,710 ล้านบาท หุ้นสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น 
ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

 กิจการบริการและสาธารณูปโภค 
 2.  กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Electricity Power from Bio Gas) ในนาม บริษัท อียู ไบโอ
ก๊าซ จ ากัด เงินลงทุน 65 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธานี 

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 
อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 
 1.  กิจการลูกสุกร (Piglet)  ในนาม บริษัท ที พี ฟาร์ม จ ากัด เงินลงทุน 60 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น 
ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุดรธานี 
 2.  กิจการผลิตยางแท่ง (Block Rubber)  ในนาม  บริษัท นาคิเทค จ ากัด เงินลงทุน 199 ล้านบาท 
หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดมุกดาหาร 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 นครราชสีมา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ก าหนดจัดงานสัมมนาและอบรมดังนี้  
  1. เรื่อง “วธิีปฎิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการจัดท าบัญชีส าหรับกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” วันอังคารที ่  29  พฤศจิกายน  2559 ณ โรงแรมสีมาธานี  จังหวัด
นครราชสีมา วัตถุประสงค์เพ่ือได้ทราบถึงขั้นตอนการด าเนินการหลังจากได้รับการส่งเสริมตั้งแต่การขอรับบัตร
ส่งเสริม ตลอดจนการปฏิบัติหลังจากได้รับการส่งเสริม และการรายงานผลการด าเนินงานผู้เข้าอบรมยังจะได้ทราบ
ความหมายและเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้ในบัตส่งเสริม รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขอรับการส่งเสริม 
การจัดท าบัญชีของบริษัทที่ได้รับการส่เงสริม สิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีและการขอใช้สิทธิประโยชน์
เพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และประเด็นปัญหาที่ส าคัญต่างๆ เพ่ือความเข้าใจที่ชัดเจนและลดความซับซ้อนเมื่อ
กลับไปปฏิบัติงานจริง 
   2.  เรื่อง “วิธีปฏิบัตเิกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณแ์ละวัตถุดิบและวสัดุจ าเปน็ส าหรับ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ให้แก่ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด 
ได้แก่ นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อ านาจเจริญ  และอุบลราชธานี  จ านวน 160 
คน ในวันศุกร์ที่  16  ธันวาคม  2559  ณ  ห้องอรพิม  โรงแรมสีมาธานี  จังหวัดนครราชสีมา  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงระเบียบวิธีปฏิบัติของส านักงานในการใช้สิทธิประโยชน์ด้านการน าเข้า
เครื่องจักรวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


