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ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2562
ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม) มีจานวนโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จานวน 102 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 23,215 ล้านบาท การจ้างงาน
๔,๕๐๕ คน ลงทุนโดยคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น ๘๓ โครงการ ร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ ๕ โครงการ (จีน ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์)
และหุ้นต่างชาติทั้งสิ้น ๑๔ โครงการ (ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน ฮ่องกง เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา)

สถิติอนุมัติโครงการให้การส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2562

สถิติอนุมัติให้การส่งเสริม
มกราคม - ธันวาคม 2562
จานวนโครงการ
เงินลงทุน(ล้านบาท)
การจ้างงาน(คน)

อีสานล่าง
67
15,407
3,135

อีสานบน
35
๗,๘๐๘
1,370

รวม
(ม.ค.-ธ.ค.)
ปี 2562
102
23,215
4,505

กิจการขนาดใหญ่ที่มีมลู ค่า 500 ล้านบาท ขึน้ ไป ได้แก่
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า กิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น การผลิต CAPACITOR,
VARISTOR, THERMISTOR และ EMI FILTER เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PRINTED CIRCUIT
BOARD ASSEMBLY (PCBA) จานวน ๑ โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 9,290 ล้านบาท ที่ตั้ง จังหวัดนครราชสีมา
❖ อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล เงินลงทุน 1,580 ล้านบาท
ที่ตั้ง จังหวัดอุดรธานี และเงินลงทุน 1,248 ล้านบาท ที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลม
จานวน ๒ โครงการ เงินลงทุน 852 ล้านบาท ทั้ง ๒ โครงการ ที่ตั้ง จังหวัดมุกดาหาร
❖ อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร กิจการผลิตแป้งแปรรูป (Modified Starch) เงินลงทุน ๘๘๐
ล้านบาท จังหวัดกาฬสินธุ์ กิจการผลิตเอทานอล เงินลงทุน 900 ล้านบาท ที่ตั้ง จังหวัดขอนแก่น
❖

๒
โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแยกประเภทกิจการ (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด)

มกราคม – ธันวาคม ปี 2562
อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า
บริการและสาธารณูปโภค
เกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
อุตสาหกรรมเบา
เคมีภัณฑ์ กระดาษ พลาสติก
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
รวม

จานวนโครงการ
3
50
42
๔
๒
๑
102

เงินลงทุน (ล้านบาท)
9,356
7,183
6,468
๑๓๓
๔๕
๓๐
23,215

สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี 2562 (มกราคม - ธันวาคม) เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด
อีสานตอนบน

12 จังหวัด

ขอนแก่น
มุกดาหาร
อุดรธานี
กาฬสินธ์
ร้อยเอ็ด
นครพนม
มหาสารคาม
หนองบัวลาภู
หนองคาย
สกลนคร
เลย
บึงกาฬ
รวม

จำนวน
โครงกำร


อีสานตอนล่าง
เงินลงทุน
(ล้ ำนบำท)

กำรจ้ ำงงำน (คน)



8 จังหวัด

จำนวน
โครงกำร


เงินลงทุน
(ล้ ำนบำท)

กำรจ้ ำงงำน (คน)*



12
5
1
๑
3
2
4
1
2
3
1
-

2,687
1,748
1,580
๘๘๐
410
298
85
50
40
21
9
-

586
33
34
๓๖
155
156
289
16
29
35
1
-

นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ศรีสะเกษ
ชัยภูมิ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
สุรินทร์
ยโสธร

33

12,079

2,168

17
3
11
1
1
1
-

1,949
689
530
138
14
8
-

641
204
95
8
1
18
-

๓๕

๗,๘๐๘

1,370

รวม

6๗

15,407

3,135

* จานวนการจ้างงานเป็นระยะเริ่มแรกของโครงการ

รายละเอียดโครงการแต่ละจังหวัดดังนี้

๓

➢ จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๓๓ โครงการ เงินลงทุน ๑๒,๐๗๙ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตอาหารกึ่งสาเร็จรูป
และสาเร็จรูปแช่แข็ง กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ กิจการผลิตซุปปลา กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก
ก๊าซชีวภาพ กิจการผลิตแปรงถ่านในชิ้นส่วนยานพาหนะ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
➢ จังหวัดบุรีรัมย์ จานวน ๑๗ โครงการ เงินลงทุน ๑,๙๔๙ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้านมดิบ
เช่น นมพร้อมดื่ม เป็นต้น กิจการเลี้ยงไก่เนื้อ กิจการเลี้ยงสุกรขุน กิจการผลิตยางผสมยางอัดแท่ง กิจการผลิตเวชภัณฑ์
ทางการแพทย์ ได้แก่ ผ้าพันแผลชนิดมีแผ่นซับ (FIRST AID ELASTIC BANDAGE) หมวกสาหรับผ่าตัด (SURGICAL
CAP) กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
➢ จังหวัดศรีสะเกษ จานวน ๓ โครงการ เงินลงทุน ๖๘๙ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไม้อัด ไม้ป้าเก้ ถ่านอัดแท่ง
กิจการสถานพยาบาล กิจการผลิตผ้าลูกไม้
➢ จังหวัดชัยภูมิ จานวน ๑๑ โครงการ เงินลงทุน ๕๓๐ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ กิจการเลี้ยง
ไก่เนื้อ กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากน้านมดิบ เช่น นมพร้อมดื่ม เป็นต้น กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
➢ จังหวัดอานาจเจริญ จานวน ๑ โครงการ เงินลงทุน ๑๓๘ ล้านบาท กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
➢ จังหวัดอุบลราชธานี จานวน ๑ โครงการ เงินลงทุน ๑๔ ล้านบาท กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา
➢ จังหวัดสุรินทร์ จานวน ๑ โครงการ เงินลงทุน ๘.๔ ล้านบาท กิจการคัดคุณภาพข้าว
➢ จังหวัดขอนแก่น จานวน ๑๒ โครงการ เงินลงทุน 2,687 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตเครื่องดื่มจากผักและ
ผลไม้ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
กิจการผลิตเอทานอล กิจการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานโดยใช้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิด
MONOCRYSTALIN กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล (Bio-mass)
➢ จังหวัดมุกดาหาร จานวน ๕ โครงการ เงินลงทุน ๑,๗๔๘ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตฟิล์มและถุงพลาสติก
กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม
➢ จังหวัดอุดรธานี จานวน ๑ โครงการ เงินลงทุน ๑,๕๘๐ ล้านบาท กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากไบโอแมส
➢ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน ๑ โครงการ เงินลงทุน 880 ล้านบาท กิจการผลิตแป้งแปรรูป (Modified Starch)
➢ จังหวัดร้อยเอ็ด จานวน ๓ โครงการ เงินลงทุน ๔๑๐ ล้านบาท ได้แก่ กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ กิจการผลิต
ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สาหรับโทรคมนาคม เช่น CIRCULATOR กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
➢ จังหวัดนครพนม จานวน ๒ โครงการ เงินลงทุน ๒๙๘ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตยางแท่ง กิจการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
➢ จังหวัดมหาสารคาม จานวน ๔ โครงการ เงินลงทุน ๘๕ ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตเครื่องดื่มจากผักและผสมไม้
กิจการผลิตเครือ่ งดื่มผงสาเร็จรูป กิจการผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
➢ จังหวัดหนองบัวลาภู จานวน ๑ โครงการ เงินลงทุน ๕๐ ล้านบาท กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ
➢ จังหวัดหนองคาย จานวน ๒ โครงการ เงินลงทุน 40 ล้านบาท ได้แก่ กิจการคัดคุณภาพข้าว กิจการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

๔
➢ จังหวัดสกลนคร จานวน ๓ โครงการ เงินลงทุน ๒๑ ล้านบาท ได้แก่ กิจการศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง กิจการ
ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
➢ จังหวัดเลย จานวน ๑ โครงการ เงินลงทุน ๙ ล้านบาท กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BOI KORAT จัดกิจกรรมพานักลงทุนศึกษาดูงานอุตสาหกรรมอาหาร
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเข้าร่วมงาน Food Taipei ณ ไต้หวัน
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๒ มีแผนในการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน โดยการนา
ผู้ ป ระกอบการไทยเข้ า ร่ ว มงาน FOOD TAIPEI 2020, FOODTECH & BIO/PHARMATECH TAIPEI ซึ่ งเป็ น นิ ท รรศการ
อาหารแบบครบวงจรที่จะแสดงถึงเทคโนโลยีการผลิตอาหาร ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัย นอกจากนี้จะ
มีการเยี่ยมชมโรงงานที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อศึกษานวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิต
ใหม่ ๆ มาเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้ เพื่อให้เกิดการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งตลอดจนสร้ างเครื อ งข่ า ยกั บ หน่ ว ยงานต่ าง ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อ งในไต้ ห วั น โดยน าคณะนั ก ลงทุ น
ผู้ประกอบการไทย สารวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ณ ไต้หวัน ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ มิถุนายน 256๓ สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณณัฐิดา
พัตน์นอก และคุณญาดา วุฒิสิงห์ชัย โทรศัพท์ 044-384200 ต่อ 4208 และ 4210

บีโอไอส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)
จากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาพื้นที่บริเวณชายแดนที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซียน
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการค้าและการลงทุน จึงได้กาหนดให้ตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือ
Special Economic Development Zones (SEZ) ขึ้นรวม 10 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา
เชียงราย หนองคาย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส ในอาเภอและตาบลที่กาหนด มี รายละเอียด ดังนี้
ปัจจุบัน ธุรกิจประเภทศูนย์กระจายสินค้า และอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจานวนมากเริ่มสนใจไปลงทุน ในพื้นที่ดังกล่าว
เนื่องจากสามารถเข้าถึงแรงงานจานวนมาก และสะดวกในการกระจายสินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งนาเข้าสินค้า
ต่างๆ ทั้งวัตถุดิบ หรือชิ้นส่วนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามายังประเทศไทยได้สะดวก
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เหมาะจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจานวน
มาก อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจการค้าชายแดนที่ต้องมีการตั้งคลังสินค้าและศูนย์
กระจายสินค้าเพื่อส่งไปจาหน่ายยังประเทศเพื่อนบ้าน ธุรกิจสนับสนุนการท่องเที่ยว รวมถึงธุรกิจบริการที่รองรับการ
ขยายตัวของชุมชนในบริเวณเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

๕
กิจการที่เข้าไปลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ เช่น มาตรการ
สนับสนุนด้านภาษี การอานวยความสะดวกของหน่วยงานต่างๆ การตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :
OSS) เป็นต้น โดยหากอยู่ในประเภทกิจการที่กาหนดก็จะได้รับสิ ทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร เช่น มาตรการของ
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ มาตรการส่งเสริมการลงทุน ของ บีโอไอ ได้แบ่งสิทธิประโยชน์
สาหรับกิจการที่ลงทุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. กรณีกิจการทั่วไป ซึ่งมีกว่า 200 ประเภทกิจการ
2. กรณีกิจการเป้าหมาย 13 กลุ่มอุตสาหกรรม 62 ประเภทกิจการ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม
และเครื่องหนัง กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก และกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยว เป็นต้น
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การยื่นขอรับการส่งเสริมผ่านระบบออนไลน์
ท่านใดที่ต้องการยื่นขอรับการส่งเสริม สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ e-Investment Promotion
ได้ทาง www.boi.go.th หัวข้อ e-Services

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

