1
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
2112/22 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4438 4200 อีเมล์ korat@boi.go.th http://korat.boi.go.th
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 3 เดือนแรกของปี 2564
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี)

ภาพรวมโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เปรียบเทียบเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 และเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
จานวนโครงการ

สถิติการอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุน

เงินลงทุน(ล้านบาท)

ปี 2563
ม.ค.-มี.ค.

ปี 2564
ม.ค.-มี.ค.

396
27
14

452
16
10

ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด

ปี 2563
ม.ค.-มี.ค.

ปี 2564
ม.ค.-มี.ค.

89,380 100,110
4,882 2,119
3,363 1,007

โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด
เปรียบเทียบเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 และเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
8 จังหวัดอีสานล่าง
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
ยโสธร
อุบลราชธานี
8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จานวนโครงการ

เงินลงทุน(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย(คน)

ปี 2563
ม.ค.-มี.ค.

ปี 2564
ม.ค.-มี.ค.

ปี 2563
ม.ค.-มี.ค.

ปี 2564
ม.ค.-มี.ค.

ปี 2563
ม.ค.-มี.ค.

ปี 2564
ม.ค.-มี.ค.

11
1
1
1
14
27

8
1
1
10
16

2,441
898
11
13
3,363
4,882

947
59
1
1,007
2,119

1,205
485
3
3
1,696
1,957

109
13
16
138
211
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โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด
จาแนกโดยกลุ่มอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 และเดือนมกราคม - มีนาคม 2564
จานวนโครงการ

กลุ่มอุตสาหกรรม

ปี 2563
ม.ค.-มี.ค.

อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์
- อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูป
- อุตสาหกรรมชีวภาพ
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
- อุตสาหกรรมยานยนต์
- อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมพื้นฐานและอุตสาหกรรมสนับสนุน
- อุตสาหกรรมพลังงานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
- อุตสาหกรรมแร่ โลหะ และวัสดุ
อุตสาหกรรมดิจิทัล สร้างสรรค์และบริการที่มีมูลค่าสูง
การวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย
8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

เงินลงทุน(ล้านบาท)

ปี 2564 ปี 2563 ปี 2564
ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.

2
1

3
-

930
79

129
-

2
1

2
1

30
15

112
59

5
3
14

3
1
10

720
1,589
3,363

104
603
1,007

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด
เปรียบเทียบเดือนมกราคม - มีนาคม 2563 และเดือนมกราคม – มีนาคม 2564
จานวนโครงการ

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุน้

โครงการไทยทั้งสิ้น
โครงการต่างชาติทั้งสิ้น
โครงการร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ
รวม

เงินลงทุน(ล้านบาท)

ปี 2563
ม.ค.-มี.ค.

ปี 2564
ม.ค.-มี.ค.

ปี 2563
ม.ค.-มี.ค.

ปี 2564
ม.ค.-มี.ค.

3
5
6
14

6
2
2
10

1,602
62
1,699
3,363

131
170
706
1,007

 การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การ

ส่งเสริมในพื้นที่ 8 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรืออีสานตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 มีจานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน จานวน 10 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
1,007 ล้านบาท
 เป็นโครงการขยายกิจการทั้ง 10 โครงการ อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา 8 โครงการ จังหวัดอุบลราชธานี
1 โครงการและจังหวัดบุรีรัมย์ 1 โครงการ
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 โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน โดยแบ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้
- กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร ซึง่ เป็นกิจการผลิตแป้งแปรรูปและสิ่งปรุงแต่งอาหาร
จานวน 3 โครงการ
- กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เป็นกิจการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติ กิจการผลิตเครื่องพิมพ์หน้ากว้าง
จานวน 2 โครงการ
- กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจการการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 โครงการ
- กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม เป็นกิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ทั้งหมด จานวน 3 โครงการ
- กลุ่มอุตสาหกรรมแร่ โลหะ และวัสดุ เป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ จานวน 1 โครงการ
 ที่ตั้งโครงการลงทุน : การลงทุนกระจุกตัวในจังหวัดนครราชสีมา
 ในเดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่อีสานตอนล่าง
จังหวัดนครราชสีมา มีจานวนโครงการมากที่สุด 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80 ของพื้นที่อีสานตอนล่าง และคิดเป็นร้อย
ละ 50 ของพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดละ 1 โครงการ
 สาหรับเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่อีสานตอนล่า งในเดือนมกราคม – มีนาคม
2564 จังหวัดนครราชสีมา มีจานวนเงินลงทุนมากที่สุด มูลค่าเงินลงทุน 947 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 94 ของพื้นที่อีสาน
ตอนล่าง และคิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินลงทุน 59 ล้านบาท และ
จังหวัดอุบลราชธานี เงินลงทุน 1 ล้านบาท
 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ

ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ มีโครงการที่อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ในจังหวัดนครราชสีมา จานวน 2 โครงการ
 โครงการที่อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริม SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานี จานวน
1 โครงการ
 สถานประกอบการที่ตง
ั้ ในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่า จะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ซึ่งมีโครงการที่ได้รับอนุมัติตามพื้นที่เป้าหมาย ในจังหวัดบุรีรัมย์ จานวน 1 โครงการ


 การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น : โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจานวนมากที่สุด

 โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจานวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 60 ของจานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีสานตอนล่าง และมีเงินลงทุน 131 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 13 ของเงินลงทุนในพื้นที่
อีสานตอนล่าง
 โครงการต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น มีจานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนโครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีสานตอนล่าง และมีเงินลงทุน 170 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17 ของเงินลงทุนใน
พื้นที่อีสานตอนล่าง
 โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ มีจานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20 ของจานวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีสานตอนล่าง และมีเงินลงทุน 706 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของเงินลงทุน
ในพื้นที่อีสานตอนล่าง
------------------------------------------------------------------------------------

