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สถิตกิ ารส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2563
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 มีพื้นที่รับผิดชอบ 12 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย
เลย สกลนคร นครพนม มหาสารคาม กาฬสินธุ์ หนองบัวลาภู ร้อยเอ็ด มุกดาหาร และบึงกาฬ
ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงเดือนมกราคม – มิถุนายน ปี 2563
จังหวัดที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนสูงที่สุด คือ จังหวัดขอนแก่น จานวน 5 โครงการ เงินลงทุน 190 ล้านบาท
รองลงมาคือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 4 โครงการ เงินลงทุน 602.9 ล้านบาท รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
สถิติอนุมัติให้การส่งเสริม มกราคม – มิถุนายน 2563
อีสานบน
อีสานล่าง
รวม
จานวนโครงการ
20
26
46
เงินลงทุน (ล้านบาท)
2,421
6,024.60
8,445.6
การจ้างงาน (คน)
749
2,360
3,109
สถิติอนุมัติให้การส่งเสริม มกราคม – มิถุนายน 2563 (อีสานบน)
จานวน
เงินลงทุน
การจ้างงาน
จังหวัด
โครงการ (ล้านบาท)
(คน)
กาฬสินธุ์
4
602.9
140
ขอนแก่น
5
190
138
นครพนม
2
273.6
306
บึงกาฬ
1
11.1
3
เลย
2
797.3
33
หนองคาย
1
200
20
หนองบัวลาภู
2
101.1
42
อุดรธานี
3
245
67
รวม
20
2,421
749
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รายละเอียดโครงการแต่ละจังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 4 โครงการ เงินลงทุน 602.9 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
กิจการผลิตอาหารสัตว์ กิจการผลิตไก่ชาแหละและกิจการผลิตลูกไก่
จังหวัดขอนแก่น
จานวน 5 โครงการ เงินลงทุน 190 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตขวดแก้ว กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา กิจการรับจ้างพัฒนาซอฟต์แวร์ชื่อ Teamlink โดยเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเพิม่ การมีส่วนร่วมของพนักงาน
ในองค์กร โดยเป็นช่องทางสือ่ สารและช่องทางการเรียนรู้และพัฒนาของพนักงานในองค์กรในแพลตฟอร์มเดียวกัน โดยอยู่
ในรูปแบบ Cloud Platform ทีส่ ามารถทางานในรูปแบบ Mobile Application และ Web Application และกิจการผลิต
ผ้าพิมพ์ด้วยวิธีสกรีน (Screen Printed Fabric) ผลิตผ้าพิมพ์ด้วยวิธี Dye Sublimation (Dye Sublimation Printed
Fabric)
จังหวัดนครพนม
จานวน 2 โครงการ เงินลงทุน 273.6 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และกิจการผลิตไก่
ชาแหละ
จังหวัดบึงกาฬ
จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 11.1 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
จังหวัดเลย
จานวน 2 โครงการ เงินลงทุน 797.3 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตน้ามันเชื้อเพลิงสังเคราะห์จากชีวมวลและผลิตผล
พลอยได้ ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ (ACTIVATED CARBON)
จังหวัดหนองคาย
จานวน 1 โครงการ เงินลงทุน 200 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตก๊าซชีวภาพ
จังหวัดหนองบัวลาภู
จานวน 2 โครงการ เงินลงทุน 101.1 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบน
หลังคา และกิจการผลิตสุกรขุน
จังหวัดอุดรธานี
จานวน 3 โครงการ เงินลงทุน 245 ล้านบาท ได้แก่ กิจการผลิตผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อชานอ้อย กิจการผลิต
เครื่องประดับ และทองคาบริสุทธิ์ และกิจการผลิตผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา
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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมสัมมนาและงานนิทรรศการต่างๆ ดังนี้
1. กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจ ก่อนยื่นคาขอรับการส่งเสริมการลงทุน”
ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเผยแพร่
ความรู้ ให้ผู้ประกอบการได้ทราบถึงนโยบาย มาตรการใหม่ๆ หลักเกณฑ์ สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากบีโอไอ รวมถึงการ
แนะนา สร้างความเข้าใจต่อหลักเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ โดยเฉพาะการยื่นคาขอรับการส่งเสริมการลงทุน
2. กิจกรรมสัมมนา เรื่อง “บีโอไอกับการใช้สิทธิประโยชน์ เครื่องจักร วัตถุดิบและการเปิดดาเนินการ”
ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัด ขอนแก่น เพื่อให้
ความรู้ ความเข้าใจวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ เครื่องจักร วัตถุดิบและการเปิดดาเนินการ แก่ผู้ประกอบการ
ที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
3. งานนิ ท รรศการแสดงศั ก ยภาพของอุต สาหกรรมรับ ช่ วงการผลิต ไทย SUBCON Thailand 2019
ระหว่างวันที่ 23-26 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา เป็นงานแสดง
สินค้าของผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีคุณภาพจากทั้งในและต่างประเทศ เช่น ชิ้นส่วนโลหะ, ชิ้นงานพลาสติก
/ ยาง, แม่พิมพ์และชิ้นส่วน, เครื่องมือและอุปกรณ์จับยึด และชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
กิจกรรมหลัก เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในงาน SUBCON Thailand 2020 มีดังนี้
1. การจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matchmaking Program) โดยบริษัทผู้ซื้อสามารถทา
การนัดหมายล่วงหน้าผ่านโปรแกรมนัดหมายเจรจาธุรกิจ (Pre-Arrange One-on-One Meeting) ในการพบปะเจรจา
ธุรกิจกับผู้ผลิตชิ้นส่วนได้ภายในงาน เพื่ออานวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการดาเนินการแก่ทั้ง 2 ฝ่าย
2. การจัดแสดงชิ้นส่วนของผู้ซื้อ (Buyers’ Village) การออกบูธแสดงชิ้นส่วนของบริษัทผู้ซื้อทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่มีความต้องการจัดซื้อและจัดหาผู้รับช่วงการผลิตภายในประเทศ
ติอต่อสอบถามเพิ่ มเติมได้ที่ กองพัฒ นาและเชื่อมโยงการลงทุน สานัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน (บีโอไอ) คุณกัญญารัตน์ คุณระพีพรรณ และคุณมัณฑิกา
โทร. 0 2553 8111 ต่อ 6108, 6163, 6162
E-mail: kanyarat.j@boi.go.th, raphiphan@boi.go.th, muntika@boi.go.th
www.subconthailand.com

