
 
         

 

 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนพฤษภาคม  2559 

  ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤษภาคม 2559  โครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุน   จ านวน   18  โครงการ   มูลค่าเงินลงทุนประมาณ   9,268  ล้านบาท  การจ้าง
งาน 2,701 คน  เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สัดส่วนเพิ่มขึ้นทั้งมูลค่าเงินลงทุน และการจ้างงาน  
ส่วนใหญ่โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเป็นโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ถึง 12 โครงการ และ
ขนาดย่อม/ขนาดกลาง 6 โครงการ  การถือหุ้นโดยคนไทยทั้ง  18  โครงการ    

  โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนพฤษภาคม 2559  ได้แก่ 
กิจการผลิตไก่ช าแหละ  กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด  กิจการผลิตไก่เนื้อและไข่ไก่  กิจการลูกสุกร  กิจการผลิต
ยางเครฟ ยางแท่งและหรือยางผสม  กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง  กิจการผลิตไม้อัด  
กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนพฤษภาคม ปี 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เดือนพฤษภาคม เพิ่ม/ลด 

(%) 

สถิติอนุมัติ 
พฤษภาคม 2559 

2558 2559 อีสานบน อีสานล่าง 

จ านวนโครงการ 8 18 125 8 10 
เงินลงทุน(ล้านบาท) 884 9,268 948.41 5,312 3,956 
การจ้างงาน(คน) 851 2,701 217.39 1,229 1,472 
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  สถิติโครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เดือนมกราคม-พฤษภาคม ปี 2559 (เรียงตามมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด) 

 

               อีสานตอนบน                    อีสานตอนล่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดโครงการที่ได้รับการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนเดือนพฤษภาคม 2559 

  ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่  2 (จ.นครราชสีมา) 

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร  
1.  กิจการผลิตไก่ช าแหละ (Chicken Slaugthering) ในนาม บริษัท ก้าวหน้าไก่สด จ ากัด           

เงินลงทุน 712 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดอุบลราชธานี 
2.  กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด (Wood Pellet) ในนาม บริษัท 4 กรีนเนอร์ยี่ จ ากัด  เงินลงทุน 

13 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
3.  กิจการผลิตไก่เนื้อและไข่ไก่ (Chicken & Egg) ในนาม บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จ ากัด 

(มหาชน) เงินลงทุน 792 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดยโสธร 
4.  กิจการลูกสุกร (Piglet) ในนาม บริษัท ยูไนเต็ดการตลาดสากล จ ากัด เงินลงทุน 58 ล้านบาท หุ้น

ไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

 5.  กิจการสุกรขุน (Pig Raising) ในนาม บริษัท ยูไนเต็ดการตลาดสากล จ ากัด เงินลงทุน 50 ล้าน
บาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 
 6.  กิจการผลิตยางเครฟ ยางแท่งและหรือยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber / 
Crepe Rubber) ในนาม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ ากัด เงินลงทุน 837 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้ง
โครงการจังหวัดอุบลราชธานี 

   

 12   จงัหวดั 

จ ำนวนโครงกำร 
 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 
   

 8   จงัหวดั 

จ ำนวน
โครงกำร 

 

 เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

กำรจ้ำงงำน (คน) 

 

อุดรธานี 4 1,693 220 นครราชสีมา 17 12,936 3,238 
สกลนคร 3 1,655 441 บุรีรัมย ์ 18 11,113 1,871 
นครพนม 2 1,114 322 อุบลราชธานี 4 2,382 1,386 
มุกดาหาร 1 831 116 ศรีสะเกษ 2 1,299 288 
บึงกาฬ 1 826 116 ยโสธร 2 818 164 
กาฬสินธุ ์ 2 637 389 สุรินทร์ 4 324 244 
ร้อยเอ็ด 1 200 33 อ านาจเจริญ 1 300 65 
ขอนแก่น 2 151 227 ชัยภูมิ 0 0 0 

มหาสารคาม 0 0 0     
หนองบัวล าภู 0 0 0     
หนองคาย 0 0 0     

เลย 0 0 0     
        

รวม 16 7,107 1,864 รวม 48 29,172 7,256 
  
 
 



 7.  กิจการผลิตยางเครฟ ยางแท่งและหรือยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber / 
Crepe Rubber) ในนาม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ ากัด เงินลงทุน 829 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้ง
โครงการจังหวัดศรีสะเกษ 
 8.  กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง (Crude Palm Oil & Dried Palm 
Kernel) ในนาม นายเสกศักดิ์  พิริเยศยางกูร เงินลงทุน 300 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัด
อ านาจเจริญ 

 อุตสาหกรรมเบา (เสือ้ผ้า/สิ่งทอ) 
9. กิจการผลิตไม้อัด (Plywood) ในนาม บริษัท ซีทีเอส กรีนวูด จ ากัด เงินลงทุน 280 ล้านบาท      

หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา 

 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค 
 10. กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ (Electricity Power from Bio Gas) ในนาม บริษัท เยน
เนรัล สตาร์ช จ ากัด     เงินลงทุน 85 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น  ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครราชสีมา  

 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี  3 (จ.ขอนแก่น) 
 อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 

1. . กิจการผลิตยางแท่ง (Block Rubber) ในนาม นางสาวนงนุช  พิศแลงาม เงินลงทุน 283 ล้าน
บาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดนครพนม 

2. กิจการผลิตไก่ช าแหละ (Chicken Slaugthering) ในนาม บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม 
จ ากัด  เงินลงทุน 590 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัดกาฬสินธุ์ 

3.  กิจการผลิตยางเครฟ ยางแท่งและหรือยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber / 
Crepe Rubber) ในนาม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ ากัด เงินลงทุน 831 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้ง
โครงการจังหวัดนครพนม 

4.  กิจการผลิตยางเครฟ ยางแท่งและหรือยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber / 
Crepe Rubber) ในนาม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ ากัด เงินลงทุน 828 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้ง
โครงการจังหวัดสกลนคร 

5.  กิจการผลิตยางเครฟ ยางแท่งและหรือยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber / 
Crepe Rubber) ในนาม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ ากัด เงินลงทุน 826 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้ง
โครงการจังหวัดบึงกาฬ 

6.  กิจการผลิตยางเครฟ ยางแท่งและหรือยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber / 
Crepe Rubber) ในนาม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ ากัด เงินลงทุน 823 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้ง
โครงการจังหวัดอุดรธานี 

7.  กิจการผลิตยางเครฟ ยางแท่งและหรือยางผสม (Block Rubber & Compound Rubber / 
Crepe Rubber) ในนาม บริษัท เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จ ากัด เงินลงทุน 831 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้ง
โครงการจังหวัดมุกดาหาร 

8.  กิจการผลิตน้ ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง (Crude Palm Oil & Dried Palm 
Kernel) ในนาม นายเสกศักดิ์  พิริเยศยางกูร เงินลงทุน 300 ล้านบาท หุ้นไทยทั้งสิ้น ที่ตั้งโครงการจังหวัด
อุดรธานี 
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