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ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนใน 6 เดือนแรกของปี 2564
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างในพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด
(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร ศรีสะเกษ อานาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี)
จานวนโครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

สถิติการอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุน

816
44
26

ทั้งประเทศ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด

801
29
17

เงินลงทุน(ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

213,180 263,840
8,340 3,048
6,032 1,277

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
❖ ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 ภาพรวมทั้งประเทศ มีจานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน
801 โครงการ ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2 และมีมูลค่าเงินลงทุน 263,840 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 24
❖ โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่ 8 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างหรือ
อีสานตอนล่าง ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 มีจานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการ
ลงทุน 17 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 1,277 ล้านบาท
โครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด
เปรียบเทียบเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 และเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564

8 จังหวัดอีสานล่าง
นครราชสีมา
ชัยภูมิ
บุรีรัมย์
สุรินทร์
ยโสธร
ศรีสะเกษ
อานาจเจริญ
อุบลราชธานี
8 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จานวนโครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

20
2
1
3
26
44

13
1
1
2
17
29

การจ้างงานไทย(คน)

เงินลงทุน(ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

ปี 2563
ม.ค.-มิ.ย.

ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย.

4,065
930
11
1,026
6,032
8,340

1,611
488
3
263
2,365
3,106

351
13
1
16
413
595

1,199
59
12
7
1,277
3,048
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โครงการใหม่และโครงการขยายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด
เปรียบเทียบเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
สถิติการอนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุน
โครงการใหม่
โครงการขยาย
รวม

จานวนโครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

4
22
26

17
17

เงินลงทุน(ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

1,730
4,302
6,032

1,277
1,277

 ที่ตั้งโครงการลงทุน : การลงทุนกระจุกตัวในจังหวัดนครราชสีมา

ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 จานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่อีสานตอนล่าง
มีลักษณะของการลงทุน เป็นโครงการขยายกิจการทั้ง 17 โครงการ อยู่ในพื้นทีจ่ ังหวัดนครราชสีมามากที่สุด 13 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 76 ของพื้นที่อีสานตอนล่าง และคิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด รองลงมา คือ จังหวัด
อุบลราชธานี 2 โครงการ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดละ 1 โครงการ
 สาหรับเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมในพื้นที่อีสานตอนล่างในเดือนมกราคม - มิถุนายน
2564 จังหวัดนครราชสีมา มีจานวนเงินลงทุนมากที่สุด มูลค่าเงินลงทุน 1,199 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93 ของพื้นที่
อีสานตอนล่าง และคิดเป็นร้อยละ 61 ของพื้นที่ภาคอีสานทั้งหมด รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย์ เงินลงทุน 59 ล้านบาท
จังหวัดสุรินทร์ เงินลงทุน 12 ล้านบาท และจังหวัดอุบลราชธานี เงินลงทุน 7 ล้านบาท


การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด
เปรียบเทียบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 และเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564
การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุน้

โครงการไทยทั้งสิ้น
โครงการต่างชาติทั้งสิ้น
โครงการร่วมหุ้นไทยและต่างชาติ
รวม

จานวนโครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

9
9
8
26

10
5
2
17

เงินลงทุน(ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

2,260
2,220
1,552
6,032

293
278
706
1,277

 การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น : โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจานวนมากที่สุด

 โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจานวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 59 ของจานวนโครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีสานตอนล่าง และมีเงินลงทุน 293 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของเงินลงทุน
ในพื้นที่อีสานตอนล่าง
 โครงการต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น มีจานวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 29 ของจานวนโครงการที่ได้รับ
อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีสานตอนล่าง และมีเงินลงทุน 278 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22 ของเงินลงทุนใน
พื้นที่อีสานตอนล่าง
 โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ มีจานวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12 ของจานวนโครงการที่
ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีสานตอนล่าง และมีเงินลงทุน 706 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของเงินลงทุน
ในพื้นที่อีสานตอนล่าง
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การอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัด
เปรียบเทียบเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564
มาตรการพิเศษ
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
-การลงทุนเพื่อประหยัดพลังงานใช้พลังงาน
ทดแทนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
-การลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
มาตรการส่งเสริม SMEs

จานวนโครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

เงินลงทุน(ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

4

4

154

48

3

1

54

6

1
2

3
2

100
132

42
73

 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ

มาตรการส่งเสริมการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพ ในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 มีโครงการที่อนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุน จานวน 4 โครงการ เงินลงทุน 48 ล้านบาท ซึง่ เป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมตาม
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเพื่อใช้พลังงานทดแทน โดยการติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองใน
โครงการ จานวน 1 โครงการ ในจังหวัดอุบลราชธานี และ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตและการนาระบบอัตโนมัติหรือหุ่นยนต์มาใช้ในการผลิต จานวน 3 โครงการ
ในจังหวัดนครราชสีมา
 มาตรการส่งเสริม SMES ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 มีโครงการที่อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
จานวน 2 โครงการ เงินลงทุน 73 ล้านบาท อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ เป็นกิจการผลิตเกลือบริสุทธิ์ และอยู่ใน
จังหวัดอุบลราชธานี 1 โครงการ เป็นกิจการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนการออกแบบระบบอัตโนมัติและระบบ
ควบคุมการปฏิบัติงานด้วยสมองกลเอง


 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 มีการลงทุนในพื้นทีเ่ ป้าหมาย
20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่า ซึ่งจะได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการกระจายความเจริญ
ไปสู่ภูมิภาคของรัฐบาล โดยในพื้นที่อีสานตอนล่างมีโครงการที่อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน จานวน 2 โครงการ
เงินลงทุน 71 ล้านบาท อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ 1 โครงการ เป็นกิจการการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์
ต่อเนื่องจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ และอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ 1 โครงการ เป็นกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์
โครงการอนุมัติส่งเสริมการลงทุนจาแนกตามพื้นที่เป้าหมาย
เปรียบเทียบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564


พื้นที่เป้าหมาย
20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่า

จานวนโครงการ
ปี 2563
ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

5

2

เงินลงทุน(ล้านบาท)
ปี 2563
ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

1,035

71

4
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โครงการที่ได้รบั อนุมัติส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 8 จังหวัดจาแนกโดยกลุ่มอุตสาหกรรม
เปรียบเทียบเดือนมกราคม – มิถุนายน 2563 และเดือนมกราคม - มิถุนายน 2564

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

จานวนโครงการ

เงินลงทุน(ล้านบาท)

ปี 2563 ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.

ปี 2563 ปี 2564
ม.ค.-มิ.ย. ม.ค.-มิ.ย.
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 โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน โดยแบ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมดังนี้
- กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร เป็นกิจการผลิตแป้งแปรรูปและสิ่งปรุงแต่งอาหาร
จานวน 3 โครงการ และ กิจการผลิตอาหารสัตว์ จานวน 1 โครงการ
- กลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เป็นกิจการสถานพยาบาล จานวน 1 โครงการ
- กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เป็นกิจการผลิตเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีขั้นตอนการออกแบบระบบ
อัตโนมัติและระบบควบคุมการปฏิบัติงานด้วยสมองกลเอง จานวน 1 โครงการ และ กิจการผลิต
เครื่องพิมพ์หน้ากว้างที่สามารถพิมพ์บนกระดาษหน้ากว้าง กระดาษแบบมัน จานวน 1 โครงการ
- กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกิจการการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 โครงการ และ กิจการผลิต
EARPHONE/HEADPHONE และชิ้นส่วนของ EARPHONE/HEADPHONE จานวน 1 โครงการ
- กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม เป็นกิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ จานวน 5 โครงการ และ กิจการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ จานวน 1 โครงการ
- กลุ่มอุตสาหกรรมแร่ โลหะ และวัสดุ เป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ จานวน 1 โครงการ
- กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นกิจการผลิตเกลือบริสุทธิ์
จานวน 1 โครงการ

