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ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน ปี 2563  

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด  
(นครราชสีมา  ชัยภมูิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  ยโสธร  ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี)  

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน  

          ❖ ในปี 2563 ภาพรวมทั้งประเทศ มีจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน 1,501 โครงการและมมีูลค่า 

             เงินลงทุน 361,410 ล้านบาท ซึ่งจ านวนโครงการไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ส่วนมูลค่าเงินลดลงจาก 

            ช่วงเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากมีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนลดลงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ 

             ไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

 

           

            โครงการใหม่และโครงการขยายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด 

เปรียบเทียบปี 2562 และ ปี 2563 
 

 

 

 

 

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด 

จ าแนกตามหมวดประเภทกจิการ  เปรียบเทียบปี 2562 และปี 2563  

 
 

                       

 

 

 

 

 

 

สถิติการอนุมัติ   
  ส่งเสริมการลงทุน 

จ านวนโครงการ เงินลงทุน(ล้านบาท) 
ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 

ทั้งประเทศ 1,500 1,501 447,360 361,410 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 102 73 23,202 10,359 
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง 8 จังหวัด 

 

66 
 

42 15,596 7,266 

      ภาพรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

 เปรียบเทียบปี 2562 และปี 2563 
 

 จ านวนโครงการ เงินลงทุน(ล้านบาท) 

  ปี 2562 ปี 2563    ปี 2562 ปี 2563 
โครงการใหม่ 12 6 10,977 2,342 

โครงการขยาย 54 36 4,619 4,924 

รวม 66 42 15,596 7,266 

 

หมวดประเภทกิจการ 
จ านวนโครงการ เงินลงทุน(ล้านบาท)  

2562 2563 2562 2563 
เกษตรและผลิตผลทางการเกษตร 32 9 4,196 3,220 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอปุกรณ์ขนส่ง 1 8 30 1,763 
กิจการบรกิารและสาธารณูปโภค 28 19 1,965 1,677 
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 2 9,336 237 
เหมืองแร่  เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน - 2 - 221 
เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสตกิ - 1 - 102 
อุตสาหกรรมเบา 3 1 69 46 

8 จังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 66 42 15,596 7,266 



 
2 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2 (นครราชสีมา) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน      
2112/22 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000   โทรศัพท์ 0 4438 4200  อีเมล ์korat@boi.go.th  เวบ็ไซต ์http://korat.boi.go.th                   

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

           

          ❖  ในปี 2563 โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในพ้ืนที่ 8 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือ 

      อีสานตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2 มีจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

      ส่งเสริมการลงทุน จ านวน  42  โครงการ มีมูลค่าเงินลงทุน 7,266 ล้านบาท  

▪ เป็นโครงการลงทุนใหม่ 6 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 2,342 ล้านบาท ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัด

บุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ และ จังหวัดอุบลราชธานี และเป็นโครงการขยายกิจการ 36 โครงการ มูลค่าเงิน

ลงทุน 4,924 ล้านบาท เป็นการลงทุนขยายกิจการในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัด

อุบลราชธานี จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดยโสธร  

▪ โครงการส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มกิจการบริการและสาธารณูปโภค จ านวน 19 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45 

ของจ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติในพ้ืนที่อีสานตอนล่าง เป็นอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ได้แก่ กิจการ

ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งท่ีติดตั้งบนพ้ืนดิน บนหลังคาหรือบนทุ่นลอยน้ า และกิจการผลิต

พลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล รองลงมาเป็นอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร จ านวน 

9 โครงการ ได้แก่ กิจการอาหารแปรรูป กิจการผลิตแป้งแปรรูป กิจการข้าวสารคัดคุณภาพ กิจการเลี้ยง

ไก่เนื้อและลูกไก่ กิจการผลิตยางแผ่นรมควัน ยางแท่งหรือยางผสม ส่วนมูลค่าเงินลงทุนอยู่ใน

อุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลทางการเกษตรมากท่ีสุด จ านวน 3,220 ล้านบาท  

▪ อุตสาหกรรมที่มีจ านวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนเพ่ิมมากข้ึน อยู่ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์โลหะ

เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม จ านวน 8 โครงการ เงินลงทุน 1,763 ล้านบาท 

ได้แก่ กิจการผลิตชิ้นส่วนอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป กิจการผลิตแม่ปั้มเบรคและชิ้นส่วนของแม่ปั้มเบรคล้อ

หน้าส าหรับรถจักรยานยนต์ กิจการผลิตลูกสูบเครื่องยนต์ กิจการผลิตชิ้นส่วนแมกนีเซียม กิจการผลิต 

โช้กอัพ เพิ่มข้ึนจากปี 2562 ซึ่งมีเพียง 1 โครงการ และ เงินลงทุนเพียง 30 ล้านบาท 

▪ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า มีจ านวน 2 โครงการ ไม่เปลี่ยนแปลงจากปี 2562 แต่

มูลค่าเงินลงทุนลดลงมาก มีเพียง 237 ล้านบาท เนื่องจาก ในปี 2562 มีการลงทุนขนาดใหญ่ มูลค่าเงิน

ลงทุนสูงถึง 9,290 ล้านบาท เป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ส าคัญ เพื่อใช้เป็นส่วนประกอบใน

การผลิตแผงวงจรไฟฟ้า (PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY (PCBA))  
 

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด 

 เปรียบเทียบปี 2562 และ ปี 2563 

 

        การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น  
จ านวนโครงการ เงินลงทุน(ล้านบาท) 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2563 
โครงการไทยทั้งสิ้น 56 20 5,623 3,146 
โครงการต่างชาติทั้งสิ้น  6 11 9,627 2,946 
โครงการร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ 4 11 346 1,144 

รวม 66 42 15,596 7,266 
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❖ การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น : โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งส้ิน มีจ านวนมากที่สุด 

▪ โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 48 ของจ านวนโครงการที่ได้รับ

อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่อีสานตอนล่าง และมีเงินลงทุน 3,146 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

43 ของเงินลงทุนในพ้ืนที่อีสานตอนล่าง 

▪ โครงการต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26 ของจ านวนโครงการที่ได้รับ

อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่อีสานตอนล่าง และมีเงินลงทุน  2,976 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 

41 ของเงินลงทุนในพ้ืนที่อีสานตอนล่าง 

▪ โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ มีจ านวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26 ของจ านวนโครงการที่

ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่อีสานตอนล่าง และมีเงินลงทุน  1,144 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 16 ของเงินลงทุนในพ้ืนที่อีสานตอนล่าง 
 

โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด 

แยกรายจังหวัด เปรียบเทียบปี 2562 และ ปี 2563 
 

 

ที่ตั้งโครงการ 
จ านวนโครงการ เงินลงทุน(ล้านบาท) การจ้างงานไทย(คน) 

2562 2563 2562 2563 2562 2563 
นครราชสีมา 33 28 12,383 4,545 2,168 2,187 

ชัยภูมิ 10 2 415 153 95 79 
บุรีรัมย์ 17 6 1,949 975 641 488 
สุรินทร์ 1 1 8 46 18 - 

ศรีสะเกษ 3 1 689 510 204 120 
อ านาจเจริญ 1 - 138 - 8 - 

ยโสธร - 1 - 11 - 3 
อุบลราชธานี 1 3 14 1,026 1 263 

8 จังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 

66 42 15,596 7,266 3,135 3,140 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 102 73 23,202 10,359 4,416 4,257 
 

 ❖ ที่ตั้งโครงการลงทุน : การลงทุนกระจุกตัวในจังหวัดนครราชสีมา 

▪ ในปี 2563 จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในพ้ืนที่อีสานตอนล่าง จังหวัดนครราชสีมา มี

จ านวนโครงการมากที่สุด โดยมีโครงการลงทุน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67 ของพ้ืนที่อีสานตอนล่าง 

และคิดเป็นร้อยละ 38 หรือประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนที่ภาคอีสานทั้งหมด รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย์ 

และ จังหวัดอุบลราชธานี 
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▪ ส าหรับเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่อีสานตอนล่าง ปี 2563 จังหวัด

นครราชสีมา มีจ านวนเงินลงทุนมากที่สุด มูลค่าเงินลงทุน 4,545 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63 ของพ้ืนที่

อีสานตอนล่าง และคิดเป็นร้อยละ 44 ของพ้ืนที่ภาคอีสานทั้งหมด รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี 

และจังหวัดบุรีรัมย์ ตามล าดับ   

การอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษในพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด 

เปรียบเทียบปี 2562  และ ปี 2563 

 

                               มาตรการพิเศษ 
จ านวนโครงการ เงินลงทุน(ล้านบาท) 

 

ปี 2562 
 

ปี 2563 
 

ปี 2562 
 

ปี 2563 
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต      
-การลงทุนเพื่อประหยัดพลังงานใช้พลังงานทดแทนและลดผลกระทบ 
ต่อสิ่งแวดล้อม 

2 7 68 278 

-การลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ - 2 - 136 
มาตรการส่งเสริม  SMEs   22 4 2,690 254 

 

❖ การใหก้ารส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ 

▪ มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

ในปี 2563 โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่อีสานตอนล่าง ตามมาตรการส่งเสริม

การลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต มีจ านวน 9 โครงการ เงินลงทุน  414  ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 

➢ การลงทุนเพ่ือการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 7 โครงการ เงินลงทุน  278  ล้านบาท 

➢ การลงทุนเพ่ือการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จ านวน 2 โครงการ เงิน

ลงทุน 136 ล้านบาท 

▪ มาตรการส่งเสริม SMEs ในปี 2563  มีจ านวน 4 โครงการ เงินลงทุน 254 ล้านบาท ได้แก่ กิจการคัด

คุณภาพข้าว  กิจการผลิตอาหารแปรรูป กิจการบรรจุภัณฑ์จากกระดาษปลอดเชื้อ ในจังหวัดนครราชสีมา 

และ กิจการผลิตเครื่องดื่มจากธัญพืชชนิดผง ในจังหวัดชัยภูมิ  

❖ การให้การส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย : 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า 

สถานประกอบการที่ตั้งในพ้ืนที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ า จะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพ่ือกระจาย

ความเจริญสู่ภูมิภาค ซึ่งพ้ืนที่อีสานตอนล่าง ในปี 2563 มีโครงการที่อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามพ้ืนที่

เป้าหมายใน จังหวัดบุรีรัมย์  จังหวัดอุบลราชธานี  จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร จ านวน 9 โครงการ 

เงินลงทุน 1,589 ล้านบาท  
 

 


