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	 คงต้องยอมรับว่า	 การลงทุนในประเทศไทย	 นอกจาก 
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	 (Tax)	 ท่ีนักลงทุนให้ความสำาคัญแล้ว	 
อีกสิ่งหนึ่งที่สำาคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน	คือสิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยว 
กับภาษีอากร	 หรือที่เรียกว่า	 Non	 Tax	 ซึ่งปัจจุบันนักลงทุน 
ให้ความสำาคัญมากขึ้นทุกขณะ
	 ที่ผ่านมา	 บีโอไอได้นำาระบบให้บริการออนไลน์มาใช้ 
ช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว	ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้
ประเทศไทยเป็น	Digital	Economy	จึงสอดคล้องกับนโยบายของ 
บีโอไอในด้านนี้พอดิบพอดี	
	 โดยบริการออนไลน์ของบีโอไอ	ได้พัฒนาขึ้นอีก	3	ระบบใหม่	
โดยจะเริ่มเปิดใช้บางระบบในเดือนมกราคม	2560	ได้แก่	
	 •	 ระบบงานสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment)  
หรือการยื่นคำาขอรับการส่งเสริมการลงทุนแบบออนไลน์
	 •	 ระบบการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี (e-Tax) 
หรือระบบการยื่นขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลแบบออนไลน์
	 •	 ระบบรายงานผลประกอบการและรายงานความคืบหน้า 
ของโครงการ (e-Monitoring)	 หรือระบบรายงานความคืบหน้า
ในการลงทุนและรายงานผลประกอบการแบบออนไลน์
	 นอกจากน้ีแล้ว	 ยังมีระบบบริการออนไลน์ท่ีบีโอไอได้ดำาเนินการ
มาก่อนหน้า	 3	 ระบบที่กล่าวมาข้างต้นนี้	 นั่นคือ	 ระบบสั่งปล่อย
เครื่องจักรและอุปกรณ์แบบออนไลน์	 (e-MT)	 ระบบสั่งปล่อย 
วัตถุดิบแบบออนไลน์	 (RMTS)	 และระบบงานช่างฝีมือแบบ 
ออนไลน์	(e-Expert)	
	 ซ่ึงเห็นได้ชัดว่า	 ทุกระบบงานของบีโอไอได้เข้าสู่การให้บริการ
แบบออนไลน์แทบทั้งหมดแล้ว	 เพื่อมุ่งสู่	 e-BOI	 อย่างเต็มกำาลัง
ต่อไป
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เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์

	 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยล�าดับที่	 9	

ในช่วง	70	ปีที่ผ่านมา	ประเทศได้พัฒนาอุตสาหกรรมไปมากกว่าช่วงใดๆ	ในประวัติศาสตร์	

	 แม้ในช่วงแรกเม่ือพระองค์ข้ึนครองราชย	์

ประเทศไทยได ้ เผชิญวิกฤติ เศรษฐกิจอย ่าง

รุนแรง	 ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 	 2	

ภาคอุตสาหกรรมอ่อนแอมาก	 ไม่สามารถผลิต

สนองความต้องการภายในประเทศ	 เป็นต้นว่า 

ขาดแคลนเสื้อผ้าเครื่องนุ ่งห่ม	 ประชาชนต้อง

เปลี่ยนมาใช้ผ้าดิบซึ่งเป็นผ้าฝ้ายอย่างหยาบท่ี

ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย	 ขาดแคลนรองเท้า	

ต้องเปลี่ยนไปใช้ยางรถยนต์เก่ามาตัดเย็บด้วยมือ 

เป็นรองเท้าแตะ	 ขาดแคลนไม้ขีดไฟ	 ต้องใช้

หินเหล็กไฟเป็นการทดแทน	ฯลฯ

	 แต่ภายใต้พระบุญญาธิการ	ภาคอุตสาหกรรม

ได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว	 และต่อมาได้พัฒนาจน 

เติบใหญ่สามารถผลิตสินค้าไม่เฉพาะเพื่อสนอง

ความต้องการของตลาดภายในประเทศเท่านัน้	 แต่ 

รวมถึงส่งออกจ�านวนมากไปจ�าหน่ายยงัต่างประเทศ

	 พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรของ

พระองค์เกื้อกูลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมใน

หลายด้าน

	 ประการแรก พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมแห่ง

ศรัทธาสามัคคีของประชาชน จึงมีส่วนส�าคัญ

ในการสร้างความมั่นคงและผาสุกร่มเย็นให้แก่

ประเทศชาติ นับเป็นปัจจัยพ้ืนฐานส�าคัญยิ่งต่อ

การพัฒนาอุตสาหกรรม เพราะหากประเทศใด

ไม่สงบสุขแล้ว ย่อมไม่มีใครสนใจลงทุนเพื่อ

พัฒนาอุตสาหกรรม

	 แม้บางครั้งประเทศต้องเผชิญวิกฤติการณ์

ทางการเมือง แต่พระองค์ทรงเข้ามาแก้ไข ท�าให้

ประเทศสามารถผ่านพ้นวิกฤติการณ์ไปได้ด้วยดี

ส่งผลให้การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

สามารถด�าเนินการต่อไปอย่างไม่หยุดชะงัก

เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์

ในหลวง ร.9 กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
(ตอนที่ 1)

อุตสาหกรรมพัฒนาภายใต้พระบุญญาธิการ

4 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

พระมหากรุณาธิคุณ



ดูเหมือนถอยหลังเข้าคลอง
แต่แท้จริงเป็นทฤษฎีที่ทันสมัยที่สุด

ต้องทำาด้วยความรอบคอบ
และอย่าตาโตเกินไป

 ประการที่สอง	พระองค์ทรงพระราชทานหลักคิด 

เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งสามารถ 

น�ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรม 

เป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืน	 โดยได้เคยพระราชทาน

กระแสพระราชด�ารัสมีความตอนหนึ่งว่า

 “โรงงานก็เกิดขึ้นมากจนกระทั่งคนเขานึกว่า

ประเทศไทยเป็นเสือตัวเล็กๆ  และเป็นเสือตัวโตขึ้น 

เราเห่อไปว่าเราเป็นเสือ ความจริงแล้วเราเคยพูดกันเสมอ

ในที่ประชุมว่าการเป็นเสือนั้นไม่สำาคัญ สำาคัญที่เราอยู่

แบบพอเพียง มีอยู่มีกิน หมายความว่าอุ้มชูตัวเองได้

ให้มีพอเพียงกับตัวเอง”

	 ส�าหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงน้ัน ไม่ใช่ความคิด

ที่ล้าสมัยแต่อย่างใด กลับน�าสมัยด้วยซ้�า	 โดยทรงมี

กระแสพระราชด�ารัสว่า

“แต่ท่ีหลังได้มาเจอหนังสือ (ช่ือ Small is Beautiful:

A Study of Economics as if People Mattered ตีพิมพ์

เมื่อปี 2516) ของนายชูเมเชอร์ (E.F.Schumacher

นักเศรษฐศาสตร์ชาวเยอรมนี)  เขาบอกว่า  Small is

beautiful  ในนั้นเขาพูดถึงวิธีคิดแบบพุทธศาสนาด้วย

ก็พอใจว่า เออ...เขาก็คิดอย่างนั้น แต่หนังสือเล่มนั้น

ถ้าอ่านดูก็เหมือนเป็นทฤษฎีถอยหลังเข้าคลอง  แต่

แท้จริงเป็นทฤษฎีที่ทันสมัยที่สุด  เป็นเศรษฐกิจ

สมัยใหม่ที่สุด”

ประการท่ีสาม ทรงพระราชทานหลักคิด

เกี่ยวกับการลงทุนอุตสาหกรรมว่าต้องเป็นไป

อย่างรอบคอบ โดยพระราชด�ารัสพระราชทาน

แก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล

ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา

ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เม่ือวันท่ี

4 ธันวาคม 2540 มีข้อความตอนหนึ่งว่า

“...การที่จะทำาโครงการอะไร  จะต้องทำา

ด้วยความรอบคอบ  และอย่าตาโตเกินไป  คือ

บางคนเห็นว่ามีโอกาสจะทำาโครงการอย่างโน้น

อย่างนี้ และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆ ไม่ครบ

ปัจจัยหนึ่ง คือ ขนาดของโรงงานหรือเครื่องจักร

ท่ีสามารถจะปฏิบัติได้  แต่ข้อสำาคัญท่ีสุด  คือ

วัตถุดิบ  ถ้าไม่สามารถที่จะให้ค่าตอบแทน

วัตถุดิบแก่เกษตรกร เกษตรกรก็จะไม่ผลิต ย่ิงถ้า

วัตถุดิบสำาหรับใช้ในโรงงานนั้นเป็นวัตถุดิบที่

จะต้องนำามาจากระยะไกลหรือนำาเข้า ก็จะย่ิงยาก

เพราะว่าวัตถุดิบที่นำาเข้ายิ่งนั้นราคายิ่งแพง

บางปีวัตถุดิบน้ันมีบริบูรณ์ ราคาอาจจะต่ำาลงมา

แต่เวลาจะขายสิ่งที่ผลิตจากโรงงานก็ขายยาก

เหมือนกัน  เพราะว่ามีมาก  จึงทำาให้ราคาตก

นี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องมี...”

  => ติดตามต่อในฉบับหน้า



เรื่อง | นิมาเรียม  เบ็ญวิศิษฎ์

ประจำ�เดือน

2 พฤศจิกายน 2559

 คุณวิรัตน์  ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อำ�นวยก�รกลุ่มพัฒน� 

ก�รเชื่อมโยงอุตส�หกรรม  (BUILD)  นำ�ทัพบริษัทผู้ซื้อ 

เข้�ร่วมง�นกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ข�ยในรูปแบบใหม่ภ�ยใต้ 

ช่ือ  “First  Vendors  Meet  Customers  (VMC)  to  Industrial 

Estate – Top Target Buyers at Hemaraj Industrial Estate” 

ณ พัฒน�กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

12 พฤศจิกายน 2559

 คุณหิรัญญา  สุจินัย  เลข�ธิก�รบีโอไอ  เป็นประธ�น 

ในพิธีถว�ยผ้�พระกฐินพระร�ชท�น  ประจำ�ปี  2559 

โดยมีคณะผู้บริห�ร  ข้�ร�ชก�ร  และเจ้�หน้�ที่  ร่วมพิธี

ดังกล่�วอย่�งพร้อมเพรียง ณ วัดอ่�งทองวรวิห�ร ตำ�บล

บ�งแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดอ่�งทอง

10 พฤศจิกายน 2559

 ว่าที่ร้อยตรีจรัส  เวชพิทักษ์  นักวิช�ก�รส่งเสริม 

ก�รลงทุน  ชำ�น�ญก�รพิเศษ  บรรย�ยวิธีก�รปฏิบัติ

หลังได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุน  เรื่อง  ก�รตรวจสอบ 

เปิดดำ�เนินก�ร  ณ  ศูนย์เศรษฐกิจก�รลงทุนภ�คที่  4  

(บีโอไอ ชลบุรี)

4 พฤศจิกายน 2559 

 บีโอไอโดยศูนย์บริก�รลงทุน ร่วมกับสภ�อุตส�หกรรม 

แห่งประเทศไทย  จัดสัมมน�กิจกรรมจับคู่ท�งธุรกิจ 

ระหว่�งนักลงทุนจ�กประเทศจีนกับผู้ประกอบก�รไทย 

ณ โรงแรมอนันตร� ส�ทร กรุงเทพฯ

แวดวง
“บีโอไอ”

6 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

แวดวงบีโอไอ



ธันว�คม 2559

17 - 18  พฤศจิกายน  2559

 คุณอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อำ�นวยก�รศูนย์เศรษฐกิจ

ก�รลงทุนภ�คท่ี  1  (บีโอไอ  เชียงใหม่)  กล่�วเปิดง�น

สัมมน�อบรมวิธีปฏิบัติหลังได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุน  

ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

23 พฤศจิกายน 2559

 คุณโชคดี  แก้วแสง  รองเลข�ธิก�รบีโอไอ  ต้อนรับ 

คณะนักธุรกิจรุ่นใหม่จ�กประเทศจีน  ซึ่งเป็นท�ย�ท 

เจ้�ของบริษัทช้ันนำ�ในจีน  ให้คว�มสนใจจะลงทุนในธุรกิจ 

อสังห�ริมทรัพย์  ก�รดูแลสุขภ�พ  ณ  ศูนย์ประส�น 

ก�รบริก�รด้�นก�รลงทุน (OSOS) จัตุรัสจ�มจุรี กรุงเทพฯ

22 พฤศจิกายน 2559

 คุณทยาภรณ์  ศรีสังข์  ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รศูนย์เศรษฐกิจ

ก�รลงทุนภ�คที่ 4 (บีโอไอ ชลบุรี) บรรย�ย เรื่อง “ก�รใช้ 

สิทธิประโยชน์และวิธีปฏิบัติด้�นวัตถุดิบ”  ณ  โรงแรม 

แคนท�รี 304 จังหวัดปร�จีนบุรี

22 พฤศจิกายน 2559

 คุณหิรัญญา  สุจินัย  เลข�ธิก�รบีโอไอ  ให้ก�ร

ต้อนรับมูลนิธิก�รจัดก�รทรัพย�กรอย่�งยั่งยืน  (มูลนิธิ 

3  R)  และคณะนักลงทุนจ�กไต้หวัน  พร้อมทั้งบรรย�ย

นโยบ�ยก�รส่งเสริมก�รลงทุน  รวมทั้งห�รือในประเด็น

เร่ืองก�รนำ�จอ  LCD  ท่ีใช้ง�นไม่ได้แล้ว  ม�ผลิตเป็น 

Bricks  เพื่อใช้ทำ�ผนังเบ� ผนังทนไฟ สำ�หรับอ�ค�รและ

ที่พักอ�ศัย  ณ  ศูนย์ประส�นก�รบริก�รด้�นก�รลงทุน 

(OSOS) จัตุรัสจ�มจุรี กรุงเทพฯ

แวดวง
“บีโอไอ”
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C A L E N D A R BOI
ธันวาคม 2559 | December 2016

C A L E N D A RC A L E N D A RC A L E N D A R
ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

บริษัท CALSONIC KANSEI (Thailand) Co., Ltd 
จังหวัดชลบุรี 0 2553 8111 ต่อ 6163

23 ธันวาคม 2559

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 269
กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

23
วันที่

โรงแรม บางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี 0 3840 4900ต่อ 4911

20 ธันวาคม 2559

อมรมเรื่องภาษี และวิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมฯ
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)

20
วันที่

โรงแรม ดิเอ็มเพรส   จังหวัดเชียงใหม่ 0 5329 4100

16 ธันวาคม 2559

อบรมและสัมมนามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

16
วันที่

โรงแรม สีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 0 4438 4200 ต่อ 4210, 4211

16 ธันวาคม 2559 

อบรม “วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็น
สำาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)

16
วันที่

อิมแพ็ค เมืองทองธานี opportunitythailand@boi.go.th

15 กุมภาพันธ์ 2560

สัมมนา “Opportunity Thailand”
สำานักตลาดเพื่อการลงทุน

15
วันที่

โรงแรม โกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง 0 3840 4900 ต่อ 4911

ธันวาคม 2559

อบรมและสัมมนาการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)

7
วันที่

โรงแรมคามิโอ แกรนด์  จังหวัดระยอง 0 2553 8111 ต่อ 8185

8 ธันวาคม 2559

สัมมนา “สิทธิประโยชน์บีโอไอใช้อย่างไรให้ถูกต้อง”
ศูนย์บริการลงทุน 

8
วันที่

เรื่อง | นิมาเรียม   เบ็ญวิศิษฎ์
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เรื่อง | วีระ   ชัยวีระวัฒนะ

คอมพิวเตอร์รุ่นแรกๆ ที่ไม่มีระบบออนไลน์จนมาสู่

ระบบออนไลน์ในปัจจบุนั โดยในช่วงทีผ่่านมาบโีอไอ

ได้มีการปรับตัวและมีการเตรียมตัวเพื่อให้พร้อม

กับโลกดิจิทัล ที่ เป ็นโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง ในการเตรียมความพร้อม

ดังกล่าวต้องมีการตระเตรียมในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้สามารถด�าเนินการได้จริง เพราะล�าพัง

เครื่องคอมพิวเตอร์หรือระบบเครือข่ายไม่สามารถ

ใช้งานอะไรได้หากไม่มีระบบงาน กระบวนการ

ท�างาน กฎหมายที่รองรับ ตลอดจนคนที่เข้ามา

เกี่ยวข้องในระบบงาน 

บทความนี้จึงขอเล่าถึงการเตรียมตัวในการน�า

ระบบดิจิทัลมาให้บริการในปัจจุบัน

บีโอไอ
พร้อมให้บริการ
ออนไลน์

ตามท่ีรัฐบาลได้มีนโยบายปรับปรุงบริการ

ของหน่วยงานภาครัฐไปสู ่ระบบดิจิทัล ท�าให ้

ส ่วนราชการทุกแห่งมีการปรับตัว เพ่ือรองรับ

การท�างานในรูปแบบดังกล ่าว ซึ่ งส�านักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ นับเป็น

หน่วยงานแรกๆ ที่ได้มีการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ

เข้ามาเพื่อปรับปรุงการท�างานและบริการ 

โดยบีโอไอได้เริ่มด�าเนินการตั้งแต่ยุคระบบ

9Investment Promotion Journal |
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การขออนุมัติบัญชีเครื่องจักร 
ได้แยกออกเป็นบัญชีเครื่องจักรหลัก 

บัญชีอะไหล่ บัญชีแม่พิมพ์ 
และกำาหนดขั้นตอน 

ตลอดจนระยะเวลาในการอนุมัติ

เริ่มจากการใช้สิทธิ
ประโยชน์ด้านอากร ที่เป็น

หัวใจหลักของบริการ 
หลังได้รับการส่งเสริมฯ

ในการเตรียมความพร้อมด้านกระบวนการ

ท�างานบีโอไอได้มีการด�าเนินการ ดังนี้

	 การปรับกระบวนการท�างานใหม่

การปรับรูปแบบบริการจากระบบเดิมๆ มาสู่

บริการแบบดิจิทัล หัวใจส�าคัญคือ การปรับ

รูปแบบการท�างาน บีโอไอได้ตระหนักถึงความ

ส�าคัญของการปรับกระบวนการท�างาน โดยเริ่มมี

การด�าเนินการรีเอ็นจิเนียริ่งตั้งแต่ปี 2549 

โดยสาระส�าคัญของการปรับกระบวนการ

ท�างานคือ ลดขั้นตอนการท�างาน ลดเอกสาร

ที่ไม่จ�าเป็น ลดความซ�้าซ้อนของข้อมูล เช่น การ

อนุมัติเดิมที่ต้องท�าการพิจารณากันถึงสามสี่ระดับ

สามารถลดจ�านวนชั้นการพิจารณาได้หรือไม่ 

ข้อมูลบัตรส่งเสริมไม่ต้องขอจากผู้รับการส่งเสริมฯ

ได้หรือไม่ งานที่เกี่ยวเนื่องกันสามารถกระท�าควบ

กันไปทีเดียวได้หรือไม่ เป็นต้น 

ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน เช่น การขออนุมัติ

บัญชีเครื่องจักรจากเดิมที่มีเพียงบัญชีเดียว ได้แยก

ออกเป็นบัญชีเครื่องจักรหลัก บัญชีอะไหล่ บัญชี

แม่พิมพ์ และก�าหนดขั้นตอนในการพิจารณา

ตลอดจนถึงระยะเวลาในการอนุมัติต่างกันออกไป

ให้เหมาะสม เป็นต้น

ความพร้อมด้านกระบวนการทำางาน 
และการปรับกระบวนการทำางาน

	 การเลือกบริการที่ต้องด�าเนินการ

   เนื่องจากการท�างานของบีโอไอ มีความ

หลากหลายหากจะมีการปรับเปลี่ยนมาเป็น

บริการแบบดิจิทัล จึงต้องมีการจัดล�าดับ

ในการด�าเนินการ บีโอไอได้พิจารณาจัดล�าดับ

จากความส�าคญัหรอืเร่งด่วนในการตอบสนอง

ความต้องการของผู้ใช้บริการเป็นส�าคัญ 

ระบบหลักที่ เริ่ม เป ิดให ้บริการแบบ

ออนไลน์ จึงเริ่มจากการใช้สิทธิประโยชน์

ด้านอากรทีเ่ป็นหวัใจหลกัของบริการหลงัได้รับ

การส่งเสริมฯ และปัจจุบันได้พัฒนามาถึง

การส่งข้อมูลใบอนุญาตผ่านระบบ National

Single Window ให้แก่กรมศุลกากร บริการ

ใช้สิทธิให้ช่างฝีมือชาวต่างชาติเข้ามาและ

ประกอบอาชีพในประเทศ เป็นต้น
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	 การพัฒนาระบบงาน

เมื่อบีโอไอได้มีการปรับกระบวนการ

ท�างาน และเลือกระบบงานที่จะพัฒนาแล้ว 

ได้ด�าเนินการจัดจ้างเพื่อท�าการพัฒนาระบบ 

โดยในระหว่างการพัฒนาระบบงาน บีโอไอ

ได้เชิญผู้ใช้บริการเข้าร่วมในการพัฒนาเพื่อให้

ระบบที่พัฒนาสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้บริการมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การทดสอบระบบหลังการพัฒนาที่ผู ้ ใช ้

ระบบงานทุกฝ ่ายไม่ว ่าจะเป็นเจ ้าหน้าที่

บีโอไอ ผู ้ใช้บริการ จะมีส่วนร่วมในการ

ทดสอบก่อนการออกน�าใช้งาน

	 การจัดเตรียมอุปกรณ์และเครือข่าย

ในการพัฒนาระบบงานจะมีการประเมิน

ความต้องการใช้บริการที่จะเกิดขึ้น เพื่อจัดหา

อุปกรณ์และระบบเครือข่ายให้สามารถรองรับ

การใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฐานที่

บี โอไอใช ้ ในการประเมินมาจากปริมาณ

การใช้บรกิารในระบบเดิมบวกกบัประมาณการ

ความต้องการใช้บริการที่เพิ่มขึ้น

บีโอไอได้นำามาตรฐาน 
ISO27001 เข้ามาประยุกต์ใช้ 

ในบริการด้านดิจิทัล 
ของสำานักงานเพื่อความ

ปลอดภัยของข้อมูล

ความพร้อมด้านสารสนเทศ

	 การรักษาความปลอดภัย และ

บริการที่ต่อเนื่อง

ภายหลังจากท่ีพัฒนาระบบเสร็จส้ิน

และติดตั้งบนอุปกรณ์/ระบบเครือข่าย

ที่สามารถรองรับการท�างานได้อย่าง

มีประสิทธิภาพแล้วตามข้อก�าหนดท่ี

กล่าวมาแล้ว เรื่องที่บีโอไอได้ค�านึงถึง

คือ ความปลอดภัยของข ้อมูลและ

บริการที่ต ่อเนื่อง เพื่อให้ผู ้ใช ้บริการ

เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลของตนท่ีใช้งานผ่าน

บริการของบีโอไอไม่รั่วไหล ไม่ถูกแก้ไข 

และบริการนั้นสามารถเรียกใช้งานได้

ตลอดเวลา  

ดังนั้นบี โอไอจึงได ้น�ามาตรฐาน 

ISO27001 เข้ามาประยุกต์ใช้ในบริการ

ด้านดิจิทัลของส�านักงาน โดยได้การ

รับรองตามมาตรฐานดังกล่าว ตั้งแต่

ปี 2552
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ความพร้อมด้านกฎหมาย

ภายหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงกระบวนการ

ท�างานมาจนถึงการด�าเนินการด้านสารสนเทศ 

การปรับปรุงกระบวนการท�างานต่างๆ ดังกล่าว

จ�าเป็นจะต้องมีการออกประกาศหรือข้อก�าหนด

ในการด�าเนินการ โดยบีโอไอจะท�าการออก

ประกาศหรือวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบงานที่จะ

ให้บริการก่อนเสมอ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

เข้าใจในสิง่ทีจ่ะต้องด�าเนนิการ ตลอดจนถงึเง่ือนไข

ข ้อก�าหนดในการใช ้บริการ เมื่อมีการน�าขึ้น

ใช้งานจริงต้องมีกฎหมายรองรับและวิธีท�างาน

ที่ชัดเจน เช่น ประกาศ สกท. ที่ ป.2/2554 วิธี

ปฏิบัติในการใช้สิทธิประโยชน์ส�าหรับเครื่องจักร

ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic 

Machine Tracking (eMT online) ประกาศ สกท.

ที่ ป.4/2558 วิธีปฏิบัติในการสั่งปล่อย ค�้าประกัน 

และตัดบัญชีวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (RMTS 2011) เป็นต้น

ความพร้อมด้านบุคลากร

นอกจากการอบรมให้ความรู้ 
เจ้าหน้าที่  ยังมีคณะทำางาน 

ด้านต่างๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อกำากับ
การทำางานในแต่ละด้านด้วย

เ มื่ อ ไ ด ้ มี ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร จั ด เ ต รี ย ม

ทั้งการปรับปรุงกระบวนการท�างานมาจนถึง

ขั้นตอนการทางกฎหมาย สิ่งส�าคัญที่สุดที่จะท�าให้

ระบบสามารถท�างานได้คือ เจ้าหน้าที่ของบีโอไอ

ในการพฒันาระบบทุกระบบก่อนท่ีจะมกีารน�าขึน้ใช้  

บีโอไอจะอบรมการท�างานของระบบงาน

ให้แก่เจ้าหน้าท่ีเสมอ เพ่ือท่ีเมื่อเปิดให้บริการ

เจ้าหน้าท่ีจะสามารถท�างานได้โดยทันที นอกจาก

การอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ ยังมีคณะท�างาน

ด้านต่างๆ ที่ตั้งขึ้นเพื่อก�ากับการท�างานในแต่ละ

ด้านนั้น เช่น คณะท�างานด้านสิทธิประโยชน์

ด้านเครื่องจักร คณะท�างานด้านสิทธิประโยชน์

ด้านวัตถุดิบ เป็นต้น 

คณะท�างานเหล่านี้จะท�าหน้าท่ีในการก�ากับ

และแก้ไขปัญหาเกีย่วการใช้สทิธปิระโยชน์ ตลอดจน

ถึงให้ข้อยุติเพื่อถือปฏิบัติกันต่อไป อันจะท�าให้

ปัญหาในการใช้งานระบบได้รับการปรับปรุงแก้ไข

ให้สอดคล้องกับการท�างานจริงตลอดเวลา

จากล�าดับการท�างานที่แสดงให้เห็นข้างต้น

จะเห็นว่าการมีระบบงานต่างๆ นั้น ต้องใช้

เวลาในการด�าเนินการอย ่างยาวนาน ผ ่าน

กระบวนการกลั่นกรอง มีการด�าเนินการอย่างเป็น

ขั้นตอนมาจนถึงการออกให้บริการ โดยมีความ

มั่นคงปลอดภัยและสามารถให้บริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งบีโอไอจะยังด�าเนินการปรับปรุงต่อไป

เพื่อบริการที่ดียิ่งขึ้นโดยไม่หยุดยั้ง  
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เรื่อง | วรรณนิภา   พิภพไชยาสิทธิ์

	 ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล รัฐบาลได้มีนโยบายการ

ให ้บริการของภาครัฐด ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ตาม

พระราชบัญญัติอ�านวยความสะดวก ประโยชน์ของ

การน�าระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการแก่ประชาชน

ถือเป็นหัวใจส�าคัญในการยกระดับมาตรฐานการบริการ

ให ้มีความโปร ่งใส รวดเร็ว ลดเวลาในการท�างาน

ก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถเชื่อมโยงข้อมูล

ทั้ งภายในและภายนอกองค ์กรซึ่ งจะสามารถน�าไป

ประมวลผลวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อวาง

กลยุทธ์ที่ส�าคัญต่างๆ ได้ต่อไปแบบทันที (Real - Time)

รวมทั้งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในเวทีการค้าการลงทุนของโลกได้อีกทางหนึ่ง

	 หน่วยงานราชการต่างๆ ได้ด�าเนินการตามนโยบาย

ของรัฐบาล ซึ่งส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หรือบีโอไอ เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการหน่วยงานแรกๆ

ท่ีได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการน�าร่องในการให้บริการ

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชบัญญัติ

อ�านวยความสะดวกในการใช้ระบบ e-Expert

	 และในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บีโอไอได้มี

การน�าระบบไอทีมาใช้ในการให้บริการมาใน

หลายส่วนงานแล้ว และในปัจจุบันบีโอไอก็ยังคง

มีการขับเคลื่อนในการให้บริการด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์และมุ ่ง ท่ีจะให ้บริการในทุก

ภาคส่วนงานโดยจะให้บริการแบบครบวงจร

และสามารถเชื่อมโยงเป็น One-Single-Point

ในอนาคตเพ่ือจะสามารถให้บริการด้านธุรกิจแก่

ผู้ประกอบการได้อย่างทันท่วงที

	 ในบทความต่อไปนี้ จะเป็นการแนะน�า

การให้บรกิารด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ของบโีอไอ

หรอื BOI e-Service เพือ่ให้ท่านผูอ่้านได้รบัทราบ

เบือ้งต้นว่ามรีะบบใดให้บรกิารบ้าง และบทความ

อื่นๆ ในวารสารเล่มนี้จะอธิบายรายละเอียด

แบบเจาะลึกของแต ่ละบริการให ้ผู ้อ ่านได ้

รบัทราบต่อไป นอกจากนัน้ ยงัมรีะบบ e-Learning

เพ่ือให้ผู้รับบริการศึกษาท�าความเข้าใจได้ต่อไป

อีกด้วย

    BOI
e-Service
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BOI e-Service

BOI e-Service หรือ
การให้บริการออนไลน์
ของบีโอไอนั้น ขณะนี้ 

มีทั้งหมด 6 ระบบ

	 ระบบการให้บริการออนไลน์อยู ่หน้าแรก

ด้านซ้ายของเว็บไซด์บีโอไอ www.boi.go.th ที่

เขียนว่า “บริการออนไลน์” เมื่อท่านคลิ๊กเข้าไป

จะพบว่าบริการออนไลน์มีหัวข้อให้เลือก ดังนี้

	 •	 ตรวจสอบสถานภาพเอกสารทาง

อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นระบบติดตามและรายงาน

ความคืบหน้าของโครงการว่าถึงขั้นตอนใดแล้ว

และอยู ่ที่เจ้าหน้าที่ท่านใด ทั้งนี้จะต้องมีการ

สมัครใช้ระบบก่อน

	 •	 ระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน

(e-Investment Promotion)

	 •	 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับงานสิทธิ

ประโยชน์ด้านเครื่องจักร (เก่า)

	 •	 ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับงานสิทธิ

ประโยชน์ด้านเครื่องจักร (ใหม่)

	 •	 ยื่นแบบรายงานผลการด�าเนินงาน

(ตส.310)

	 •	 ระบบการขอใช้สทิธแิละประโยชน์ยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Tax)

	 •	 ยื่นแบบแจ้งยืนยันการด�าเนินการตาม

โครงการซึ่งผู้ได้รับการส่งเสริมฯ จะต้องรายงาน

ทุก 6 เดือน 12 เดือน และ 24 เดือน

	 •	 e-Expert System

	 BOI e-Service หรือการให้บริการออนไลน์ของบีโอไอ

นั้น ขณะนี้มีทั้งหมด 6 ระบบ ได้แก่

1) ระบบการยืน่ค�าขอรบัการส่งเสรมิฯ ออนไลน์ ผ่าน

ระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน (e-Investment)

2)	 ระบบการขอใช้สิทธิประโยชน์ด ้านภาษีผ ่าน

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)

3)	 ระบบรายงานผลประกอบการและรายงานความ

คืบหน้าโครงการ (e-Monitoring)

4) ระบบอเิลก็ทรอนกิส์ส�าหรบังานสทิธแิละประโยชน์

ด้านเครื่องจักร (e-MT Online) เฟส 2

5)	 ระบบสั่งปล่อยวัตถุดิบแบบออนไลน์ (RMTS)

6)	 ระบบงานช ่างฝ ีมือและใบอนุญาตท�างาน

แบบออนไลน์ (e-Expert)
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ระบบการยื่นคำาขอออนไลน์ 
e-Investment 

ระบบสนับสนุนงานส่งเสริมการลงทุน 
e-Investment
	 จะมีระบบย่อย คือ

	 (1) การยื่นคำาขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส�าหรับกิจการทั่วไป

กิจการซอฟต์แวร์ กิจการบริการ และ SMEs

	 (2) การยื่นคำาขอเพื่อออกบัตรส่งเสริมการ

ลงทุน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในส่วนนี้

จะสามารถยื่นได้ 4 ขั้นตอน คือ แบบตอบรับ

การส่งเสริม แบบขอขยายเวลาตอบรับการส่งเสริม

แบบขอออกบัตร และแบบขยายเวลาส่งหลักฐาน

	 (3) คำาขอแก้ไขโครงการ เป็นภาษาไทย ใน

ส่วนนี้จะมี 4 แบบ คือ การขอแก้ไขทุนจดทะเบียน

การขอแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น การขอแก้ไขสถานท่ีต้ัง

และการขอเพิ่มก�าลังการผลิตโดยเพิ่มเวลาท�างาน

	 ดังนั้น ต่อไปนี้นักลงทุนสามารถตรวจสอบ

สถานะของงานท่ียื่นเข้ามาว่าอยู ่ขั้นตอนใดแล้ว

เจ้าหน้าทีท่่านใดด�าเนนิการอยู่ ซึง่เข้าถงึได้ทกุเวลา

คลายความกังวลและไม่ต้องรอให้ถึงเวลาราชการ

และมคีวามเข้าใจท่ีถกูต้องว่ามขีัน้ตอนใดบ้าง ใช้เวลา

นานเท่าไร ท�าให้สามารถวางแผนธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

และสามารถเตรียมเอกสารในการยื่นขั้นตอนต่างๆ

ได้ถูกต้อง

	 เนื่องจากบีโอไอต้องให้บริการกับผู ้ที่สนใจ

ขอรบัการส่งเสรมิฯ เป็นจ�านวนมหาศาล ในแต่ละวนั

มผีูป้ระกอบการทัง้ไทยและต่างชาตเิป็นจ�านวนมาก

ที่เข้ามาติดต่อขอข้อมูลและยื่นขอรับการส่งเสริมฯ

แต่จ�านวนเจ้าหน้าที่ของบีโอไอมีน้อย

	 ดังนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาด้านต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาบีโอไอหรือเดินทาง

มาจากต่างประเทศ ประหยดัค่าใช้จ่ายให้กบันกัลงทนุ

ระบบยังมีการแนะน�าด้วยว่าจะใช้เอกสารอะไรบ้าง

ในการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ซึ่งสามารถอัพโหลด

เอกสารขึ้นระบบได้ และตามที่บีโอไอต้องการจะ

ยกมาตรฐานด้านบริการข้ึนเป็น e-Government

Service นักลงทุนจึงสามารถยื่นค�าขอรับการ

ส่งเสริมฯ ได้ทกุวนัทุกเวลาแม้แต่วันหยุดราชการ

	 ในบทความน้ีจะขอสรปุคร่าวๆ เกีย่วกบับระบบ

ออนไลน์ของบีโอไอ 3 ระบบใหม่ ดังนี้
ต่อไปน้ีนักลงทุนสามารถตรวจสอบ

สถานะของงานที่ยื่นเข้ามาว่า 
อยู่ข้ันตอนใดแล้ว เจ้าหน้าท่ีท่านใด 
ดำาเนินการอยู่ ซึ่งเข้าถึงได้ทุกเวลา 

คลายความกังวล และไม่ต้องรอ 
ให้ถึงเวลาราชการ
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เป็นระบบที่ใช้ในการยื่นขอยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นการยื่นเอกสาร ระบบนี้

จะบงัคบัใช้แบบออนไลน์เท่านัน้ (ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน

2561) ซึง่ในการกรอกรายละเอยีดต่างๆ มคีวามชดัเจน

ใช้ง่าย ใช้แบบฟอร์มเดียวกับแบบฟอร์มปัจจุบัน

เพยีงแต่กรอกบนระบบออนไลน์ มกีารกรอกความเห็น

ของผู้สอบบัญชีเช่นเดิม และแนบเอกสารอัพโหลด

ขึ้นระบบเพื่อตรวจสอบต่อไป เป็นการลดเอกสาร

จ�านวนมาก

BOI e-Learning  
สำาหรับกิจการซอฟต์แวร์  

เป็นอีกระบบงานหนึ่งที่บีโอไอได้รับ 
ความร่วมมือจาก SIPA จัดทำาขึ้น 
เพื่อช่วยผู้ประกอบการซอฟต์แวร์

	 เป็นระบบรายงานความคืบหน้าโครงการ

รายงานผลประกอบการ และรายงานภาพรวม

การรายงานผลปัจจุบันบางบริษัทอาจไม่ทราบว่า

ต้องรายงาน นบัตัง้แต่ยืน่ค�าขอฯ และมี Username

/ Password แล้ว ซึ่งระบบนี้จะท�าให้สามารถตรวจ

ติดตามสถานะของโครงการได้ง่ายยิ่งขึ้น

BOI e-Learning ส�าหรบักจิการซอฟต์แวร์

เป็นอีกระบบงานหนึ่งที่บีโอไอได้รับความ

ร่วมมือจากส�านักงานส่งเสริมซอฟต์แวร์

แห่งชาติ หรือ SIPA จัดท�าขึ้นเพ่ือช่วย

ผู ้ประกอบการซอฟต์แวร ์ในการเตรียม

ความพร้อมเพ่ือยื่นค�าขอรับการส่งเสริมฯ

และสร้างความรูค้วามเข้าใจให้กบัผูป้ระกอบการ

เกี่ยวกับขั้นตอนหลังจากได้รับการส่งเสริมฯ

แล้ว โดยเป็นการขยายความเข้าใจขั้นตอน

ต่างๆ ตามระบบที่กล่าวถึงข้างต้น

	 จะเห็นได้ว่าบีโอไอมีความพร้อมและมี

ระบบงานต่างๆ ที่เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการเป็น e-Government ตามพระราช

บัญญัติอ�านวยความสะดวกและด้วยภารกิจ

ที่มากขึ้น การน�าไอทีเข ้ามาช่วยในการ

ท�างานจะท�าให้ผู้รับบริการเกิดความคล่องตัว

มากขึ้น

	 นอกจากนั้นยังมี e-Learning มาช่วย

เสริมสร้างความเข้าใจแต่ละขั้นตอนท่ีต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

ระบบการขอใช้สิทธิประโยชน์
ด้านภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Tax)

ระบบรายงานผลประกอบการและ
รายงานความคืบหน้าโครงการ 
(e-Monitoring)

BOI e-Learning
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เรื่อง | อุษณีย์   ถิ่นเกาะแก้ว

ระบบงานส่งเสริมการลงทุนด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์

e-INVESTMENT 
PROMOTION

3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการใช้บริการระบบ e-Investment Promotion

	 บโีอไอได้พฒันาระบบการให้บรกิาร Online

(e-Service) มาอย่างต่อเนื่อง และระบบงาน

ส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Investment Promotion) เป็นอีกหนึ่งบริการ

ท่ีบีโอไอได้พัฒนาขึ้นเพ่ืออ�านวยความสะดวก

ให้กับนักลงทุนเพื่อติดต่อผ่านระบบงานต่างๆ

เช่น งานขอรับการส่งเสริมการลงทุน งานแก้ไข

โครงการ งานขอรับบัตรส่งเสริม เป็นต้น

ลงทะเบียน กรอกคำ�ขอ ยื่นขอรับก�รส่งเสริมฯ

•  ลงทะเบียนออนไลน์เอง หรือมอบอำ�น�จก็ได้

•  ปลอดภัย ตรวจสอบกับกรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

•  ระบบนำ�ท�ง แนะนำ�ก�รกรอก Step-by-step

•  ระบบช่วยเหลือ เรียนรู้กรอกคำ�ขอจ�กในระบบ

•  บันทึกร่�งคำ�ขอ จะกลับม�ทำ�ต่อเมื่อไรก็ได้

•  Preview ดูตัวอย่�งคำ�ขอได้ทันที

•  ยื่นคำ�ขอออนไลน์ ทุกที่ ทุกเวล�

•  Real-time ติดต�มสถ�นะ รู้ทุกคว�มเคลื่อนไหว
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ขอบเขตการให้บริการของระบบงานส่งเสริมการลงทุน
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion)

ผู้เก่ียวข้องกับการให้บริการระบบ 
e-Investment Promotion

ขั้นตอนในการลงทะเบียน 
ซึ่งสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง
หรือมอบอำานาจก็ได้

	 ผู ้ เกี่ยวข้องกับการให้บริการ

ระบบ คือ ผู้ท่ีสนใจยื่นขอรับการ

ส่งเสริมฯ และผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ

แล้ว ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู ้ขอรับการ

ส่งเสรมิฯ ยังไม่ได้จัดตั้งบริษัท มูลนิธิ

หรือสหกรณ์ ผู้ขออาจยื่นค�าขอรับ

การส่งเสริมฯ ได้ในนามบคุคลธรรมดา

แต่ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ นั้น จะต้อง

จัดตั้ง บริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์

ให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่

วนัทีผู่ข้อรบัการส่งเสรมิฯ ได้ตอบรบั

มติคณะกรรมการให้การส่งเสริม

แล้ว

	 เข้าระบบงานด้วย URL:

e-investment.boi.go.th

	 การสมัครสมาชิก ซึ่งสามารถเลือกประเภทได้ 3 ประเภท

	 	 ๐	 นิติบุคคล (มีการตรวจสอบข้อมูลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

	 	 	 อัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัย)

	 	 ๐	 บุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย)

	 	 ๐	 บุคคลธรรมดา (ต่างชาติ)

	 การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

	 	 ๐	 ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนทั่วไป

	 	 ๐	 ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุน	(บริการ)													

	 	 ๐	 ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุน	(Software)

	 	 ๐	 ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนส�าหรับวิสาหกิจขนาดกลาง

	 	 	 และขนาดย่อม	(SMEs)

	 งานบัตรส่งเสริมฯ เฉพาะโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ

	 ผ่านระบบ e-Investment Promotion

	 	 ๐	 ค�าขอตอบรับการส่งเสริมฯ

	 	 ๐	 ค�าขอขยายเวลาตอบรับการส่งเสริมฯ

	 	 ๐	 ค�าขอออกบัตรส่งเสริมฯ

	 	 ๐	 ค�าขอขยายเวลาส่งหลักฐานการออกบัตรส่งเสริมฯ

	 การขอแก้ไขโครงการ

	 	 ๐	 ค�าขออนุญาตแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น

	 	 ๐	 ค�าขออนญุาตเปลีย่น/เพิม่/ลด สถานทีต่ัง้โรงงาน/

	 	 	 สถานประกอบการ

	 	 ๐	 ค�าขออนุญาตแก้ไขทุนจดทะเบียน

	 	 ๐	 ค�าขออนุญาตเพิ่มก�าลังการผลิต (จากการเพิ่มเวลาท�างาน)

Promotion
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เตรียมความพร้อมก่อนยื่นคำาขอรับ
การส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

	 หลักเกณฑ์การอนุมัติโครงการเพ่ือพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ภาค

อุตสาหกรรม และภาคบริการ โครงการที่ขอรับการ

ส่งเสริมฯ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

	 •	 ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ของรายได้ ยกเว้นกิจการเกษตรกรรมและผลิตผล

จากการเกษตร กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน

และกิจการตัดโลหะ ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 10 ของรายได้

	 •	 ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย

	 •	 ต้องมีแนวทางและมาตรการป้องกัน

และลดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่

เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ส�าหรับโครงการที่

อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะพิจารณา

เป็นพิเศษในเรื่องสถานท่ีตั้งและวิธีจัดการมลพิษ

โครงการที่อยู่ในข่ายต้องท�ารายงานการวิเคราะห์

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยสิ่งแวดล้อมนั้นๆ ด้วย รวมทั้งโครงการที่

ต้ังในจังหวัดระยอง ต้องปฏิบัติตามประกาศส�านักงาน

ที่ ป.1/2554

	 1.	 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับการส่งเสริมฯ 

ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมฯ

	 ก ่อนอื่นท ่านต ้องทราบก ่อนว ่ากิจการที่ท ่าน

ต้องการจะลงทุนนั้นอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมใด	และเป็น

กิจการที่ส�านักงานให้การส่งเสริมฯ	หรือไม่	ทั้งนี้กิจการที่

ให้การส่งเสริมการลงทุน	จะประกอบด้วย	7	หมวด	ตาม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ	ที่	2/2557

 หมวด	1		เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

 หมวด	2		แร่	เซรามิก	และโลหะขั้นมูลฐาน

  หมวด	3		อุตสาหกรรมเบา	

  หมวด	4		ผลิตภัณฑ์โลหะ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์

	 	 	 ขนส่ง

	 หมวด	5	 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	และ

	 	 	 อิเล็กทรอนิกส์

  หมวด	6		เคมีภัณฑ์	พลาสติก	และกระดาษ

  หมวด	7		กิจการบริการและสาธารณูปโภค

	 ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ	 สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ 

กิจการที่ให้การส่งเสริมฯ	 โดยในหลายประเภทกิจการ 

มีการก�าหนดเงือ่นไขของแต่ละประเภทไว้เป็นการเฉพาะ

เพื่อประกอบการขอรับการส่งเสริมฯ	 ได้จากประกาศ

ต่างๆ	ของบีโอไอ

	 นอกจากนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและ 

แนวทางในการขอรับการส่งเสริมฯ	 ได้จากคู่มือการขอ 

รับการส่งเสริมฯ	 หรือจากเว็บไซต์	 www.boi.go.th		 

ในหัวข้อ	 “การขอรับการส่งเสริมการลงทุน”	 ทั้งนี้หากมี 

ข้อสงสัยและต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อ 

ได้ท่ี	“ศูนย์บริการลงทุน”	โทรศัพท์	0	2553	8111	หรือ	

E-mail:	head@boi.go.th
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สภาพเครื่องจักร

สภาพเครื่องจักร

สภาพเครื่องจักร

ใหม่

กิจการขนส่งทางเรือ
กิจการขนส่งทางอากาศ*
และแม่พิมพ์

ใหม่

เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 10 ปี

เครื่องจักรใช้แล้วเกิน 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

เครื่องจักรใช้แล้วไม่เกิน 5 ปี

เครื่องจักรใช้แล้วไม่เกิน 5 ปี

	 ๐	 โครงการทีข่อรบัการส่งเสรมิฯ จะต้องมีเงินลงทุนขัน้ต�า่

ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

เว้นแต่กรณีที่ก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการ

ทีใ่ห้การส่งเสรมิฯ ท้ายประกาศ ทัง้นี้ ส�าหรบักลุม่ธุรกจิบรกิาร

ที่ใช้ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการด�าเนินธุรกิจ ให้พิจารณา

เงินลงทุนขั้นต�่าจากเงินเดือนบุคลากรต่อปี ซึ่งจะก�าหนดไว้

เป ็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการที่ให ้การส่งเสริม

การลงทุนท้ายประกาศนี้

	 หากเป็นโครงการที่ยื่นขอรับส่งเสริมฯ ตามมาตรการ

เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง

ให้ใช้

ให้ใช้

ให้ใช้

ให้นบัเป็น Cap วงเงนิ 
(กรณีได้ ม. 31)

ให้นบัเป็น Cap วงเงนิ 
(กรณีได้ ม. 31)

ให้นบัเป็น Cap วงเงนิ 
(กรณีได้ ม. 31)

ยกเว้นอากร
ขาเข้า

ยกเว้นอากร
ขาเข้า

ยกเว้นอากร
ขาเข้า

เงื่อนไข

เงื่อนไข

เงื่อนไข

            -

จะต้องยื่นใบรับรองประสิทธิภาพ
เครื่องจักร ณ วันที่ยื่นบัญชีรายการ
เครื่องจักร

จะต้องยื่นใบรับรองประสิทธิภาพ
เครื่องจักร ณ วันที่ยื่นบัญชีรายการ
เครื่องจักร

	 •	 ต้องใช้เครื่องจักรใหม่	หากเป็นกรณีใช้เครื่องจักรใช้แล้วจากต่างประเทศ	จะพิจารณาเป็น	3	กรณี	คือ	

 2) กรณีย้ายฐานการผลิต

 3) กรณีอื่นๆ

 1) กรณีทั่วไป

*	เครื่องบินในกิจการขนส่งทางอากาศจะต้องมีอายุไม่เกิน	14	ปี	(โปรดดูเงื่อนไขประเภทกิจการ	7.3.4)

	 •	 เงินลงทุนขั้นต่ำาและความเป็นไปได้ของโครงการ

และขนาดย่อม	 หรือที่เรียกว่า	 มาตรการเอสเอ็มอี 

บีโอไอได้ลดมูลค่าเงินลงทุนขั้นต�่าลงเหลือไม่น้อย

กว่า	500,000	บาท

	 ๐	 ต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียน

ไม่เกิน	3	ต่อ	1	ส�าหรับโครงการริเริ่ม	ส่วนโครงการ

ขยายจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี

	 ๐	 โครงการที่มีเงินลงทุน	(ไม่รวมค่าที่ดินและ

ทุนหมุนเวียน)	มากกว่า	 750	ล้านบาท	ต้องเสนอ

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการตาม

ที่คณะกรรมการฯ	ก�าหนด
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	 3. 	ศึกษาส่ือการใช้งานระบบ e-Investment

Promotion บีโอไอได้จัดท�าคู่มือการใช้งานระบบส�าหรับ

ผู้ใช้งานทั่วไป (User) ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้จาก

หน้าจอแรกของระบบงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดท�าระบบ

e-Learning เพือ่สาธิตการใช้ระบบงานเพือ่สร้างความเข้าใจ

ให้กับผู้ขอรับการส่งเสริมฯ

	 2. จัดเตรียมเอกสาร เอกสารหลักฐานเพื่อใช้ใน

การประกอบการยื่นค�าขอฯ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ เอกสาร

หลักฐานทั่วไป เช่น เอกสารแสดงตัวตน หนังสือรับรอง

บริษัท งบการเงินปีล่าสุด เป็นต้น และเอกสารเฉพาะ

โครงการ ซึ่งบางประเภทกิจการก�าหนดเพิ่มเติมไว้

	 ทั้งนี้ ระบบ e-Investment Promotion ได้ออกแบบ

รองรับให้มีเครื่องมือช่วยเหลือผู ้ยื่นขอไว้ โดยระบบ

จะแจ้งในแต่ละข้ันตอนว่าต้องใช้เอกสารใดบ้าง และมี

ค�าอธิบายในหน้าจอ และบางส่วนอาจมี Tool Tip ให้

ค�าแนะน�าเพิ่มเติมด้วย

ไฟล์ที่สามารถแนบเข้าสู่ระบบได้ PDF - Office - รูปภาพ & Photoshop

ระบบ  e-Investment Promotion

ขั้นตอนท่ี 1   เลือกเมนูย่อย “ค�าขอโครงการใหม่”

  ระบบจะน�าเข้าสู่หน้าจอกระบวนการ

  ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ขั้นตอนที่ 2  เลือกขนาดของธุรกิจที่จะ

  ยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ขั้นตอนก�รยื่นคำ�ขอรับก�รส่งเสริมก�รลงทุนผ่�นระบบ 
e-Investment Promotion

1 2
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ขั้นตอนที่ 3  เลือกประเภทกิจการที่ต้องการ 

  ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ

 3.1 สามารถสืบค้นประเภทกิจการที่ต ้องการ 

ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ โดยสามารถสืบค้นจากหมายเลข

ประเภทกิจการหรือชื่อประเภทกิจการ ทั้งนี้ระบบจะแสดง

ผลลัพธ์การค้นหาและ Highlight ค�าที่ใช้ในการค้นหา

 3.2 เลือกประเภทกิจการที่ต้องการยื่นค�าขอรับ

การส่งเสริมฯ

3.1

3.2

ข้ันตอนท่ี 4  กรอกรายละเอียดค�าขอรับการส่งเสริมฯ 

  พร้อมแนบไฟล์เอกสาร

 ส�าหรับข้ันตอนน้ี ผู้ย่ืนจะต้องกรอกรายละเอียด

โครงการตามข้ันตอนจนครบถ้วน ซ่ึงในแต่ละข้ันตอน

ระบบจะช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องและ 

ครบถ้วนของข้อมูล เพื่อป้องกันการกรอกข้อมูล 

ผิดพลาด นอกจากนี้ยังมี Tool Tips ที่ช่วยอธิบาย

และบอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้ผู้ยื่นขอเข้าใจมากขึ้น

 เมื่อกรอกข้อมูลจนแล้วเสร็จ ระบบจะแสดง 

ตารางสรุปรายการเอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบ

การย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ เพ่ือให้ตรวจสอบว่าได้ 

แนบเอกสาร/หลักฐานที่จ�าเป็นต่อการพิจารณา

ครบถ้วนแล้วหรือไม่

4(1)

4(3)

4(2)

มีเงื่อนไข
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ขั้นตอนท่ี 5 ยืนยันรายละเอียดค�าขอฯ

 เม่ือด�าเนินการกรอกค�าขอฯ จนเสร็จแล้วน้ัน 

สามารถ Preview ค�าขอฯ และพิมพ์ค�าขอฯ ได้

ทันที จากนั้นสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นค�าขอฯ ที่

บีโอไอ หรือว่า ออนไลน์

 ทั้งนี้ เมื่อผู้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ 

ยืนยันการยื่นค�าขอฯ แล้ว จะไม่สามารถแก้ไข 

รายละเอียดค�าขอฯ ได้จนกว่าทางบีโอไอจะเปิด 

สิทธิ์ให้แก้ไขได้

 ทั้งนี้ผู้ยื่นสามารถเลือกช่องทางการยื่น

ขอรับการส่งเสริมฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ ย่ืนค�าขอฯ 

ที่บีโอไอ และยื่นค�าขอผ่านทางออนไลน์ 

 1) กรณียื่นค�าขอฯ ที่บีโอไอ 

เม่ือบันทึกยืนยันแล้ว สถานะค�าขอฯ 

จะเป็น “รอย่ืนค�าขอฯ” ท่านจะต้อง 

พิมพ์แบบฟอร์มค�าขอฯ ฉบับสมบูรณ์

ที่บันทึกไว้ พร้อมลงนามค�าขอรับ

การส่งเสริมฯ จากระบบ เพื่อน�าไป

ยื่นที่บีโอไอ

 2) กรณียื่นค�าขอฯ ผ่านทาง

ออนไลน์  เมื่อบันทึกยืนยันแล้ว  

สถานะค�าขอฯ จะเป็น “รอตรวจสอบ” 

ท่านจะต้องพิมพ์แบบฟอร์มค�าขอฯ

ฉบับสมบูรณ์ท่ีบันทึกไว้ พร้อมลงนาม 

เพื่อน�ามายื่น ณ วันชี้แจงโครงการ

5

5(1)

5(2)

23Investment Promotion Journal |

e-BOI



 - ขนาดการลงทุนไม่เกิน 200 ล้านบาท อยู่ในอ�านาจ

ของคณะท�างานพิจารณาโครงการแล้วเสร็จภายใน 40 วันท�าการ  

นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบถ้วน

  - ขนาดการลงทุนเกินกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 750 

ล้านบาท อยู่ในอ�านาจของคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการ 

แล้วเสร็จภายใน 60 วันท�าการ นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบถ้วน

 - ขนาดการลงทุนเกิน 750 ล้านบาท อยู่ในอ�านาจของ

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการและคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนแล้วเสร็จภายใน 90 วันท�างาน นับตั้งแต่วันที่เอกสารครบถ้วน

ขั้นตอนการขอรับการส่งเสริมการลงทุน

 ทั้งนี้ เม่ือโครงการผ่านการพิจารณาจากบีโอไอและ

หนังสือแจ้งมติลงนามแล้ว จะแจ้งผลให้ผู้รับบริการทราบผ่าน

ระบบ สถานะของโครงการจะเปลี่ยนเป็น “อนุมัติ/ไม่อนุมัติ”

 เมื่อบีโอไอได้รับค�าขอรับการส่งเสริมฯ แล้ว จะตรวจสอบ 

ความครบถ้วนก่อน จากน้ันจะท�าการลงรับค�าขอฯ ดังกล่าว

ผ่านระบบ e-Investment Promotion เมื่อข้อมูลครบถ้วน ซึ่ง 

สถานะของค�าขอฯ จะเปล่ียนเป็น “รอนัดหมายช้ีแจงโครงการ”

 หากบีโอไอตรวจพบข้อบกพร่องในค�าขอฯ จะแจ้งให้

ท่านแก้ไขหรือส่งเอกสารเพิ่มเติม พร้อมรายละเอียดที่ต้อง

แก้ไขก่อนย่ืนค�าขอเข้ามาใหม่ ซ่ึงสถานะของค�าขอฯ จะเปล่ียนเป็น 

“ยื่นเอกสารเพิ่มเติม”

 เม่ือท่านมาช้ีแจงโครงการแล้ว สถานะค�าขอฯ จะเปล่ียนเป็น 

“อยู่ระหว่างพิจารณาโครงการ” จากน้ันบีโอไอจะด�าเนินการ

วิเคราะห์โครงการเพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาโครงการ

ต่อไป โดยขั้นตอนและระยะเวลาในการด�าเนินงานจะขึ้นอยู่กับ

ขนาดการลงทุนของโครงการ ดังนี้
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ก�รตอบรับมติก�รให้ก�รส่งเสริมฯ
 

 โดยปกติผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะต้องยื่นแบบตอบรับ

มติท่ีกลุ่มบัตรส่งเสริมฯ ส�านักบริหารกลาง ของบีโอไอ ภายใน 

1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมติ

 ปัจจุบันบีโอไอมีช่องทางในการยื่นแบบตอบรับมติ 

ให้ท่านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งช่องทางคือ ท่านสามารถที่จะตอบ

รับมติได้ทันทีผ่านระบบ e-Investment Promotion 

โดยไม่ต้องน�าเอกสารฉบับจริงมายื่นที่บีโอไอ เนื่องจาก 

บางโครงการผู้ขอรับการส่งเสริมฯ อาจจะอยู่ต่างประเทศ 

ท�าให้ไม่สะดวกในการย่ืนค�าขอฯ ได้ทันในก�าหนดเวลา ระบบ 

e-Investment Promotion จึงสามารถตอบโจทย์ท่านได้ 

ท�าให้ท่านสะดวกในการยื่นค�าขอฯ และประหยัดเวลา 

มากขึ้นทั้งนี้เมื่อบีโอไอได้รับค�าขอฯ แล้วจะด�าเนินการ 

พิจารณา จากน้ันจะแจ้งผลการพิจารณาผ่านระบบ

ง�นบัตรส่งเสริม

 งานบัตรส่งเสริม เป็นอีกหน่ึงบริการของระบบ e-Investment 

Promotion ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการยื่นค�าขอฯ ทั้งนี้ ระบบ 

e-Investment จะรองรับเฉพาะโครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ

ผ่านระบบ e-Investment Promotion เท่านั้น

 ในกรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ ไม่สามารถยื่นค�าขอตอบรับการ 

ส่งเสริมฯ ได้ภายในก�าหนดเวลาข้างต้น ผู้ขอฯ สามารถยื่นค�าขอขยาย

เวลาตอบรับการส่งเสริมฯ ผ่านระบบได้ โดยสามารถขอขยายเวลาได้ 

ไม่เกิน 3 ครั้ง

ขั้นตอนก�รออกบัตรส่งเสริม
 โดยปกติผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะต้องยื่นแบบ

ประกอบการขอรับบัตรส่งเสริม พร้อมหลักฐานที่กลุ่มบัตร

ส่งเสริมฯ ส�านักบริหารกลาง ของบีโอไอ ภายใน 6 เดือน

นับแต่วันที่ยื่นแบบตอบรับมติการให้การส่งเสริมฯ

 ทั้งนี้ หากท่านมีความประสงค์ที่จะยื่นค�าขอออกบัตร 

ส่งเสริมผ่านระบบ e-Investment Promotion นั้น 

กรณีที่โครงการนั้นขอรับการส่งเสริมฯ ในนามนิติบุคคล 

ท่านสามารถด�าเนินการยื่นค�าขอออกบัตรส่งเสริม ผ่าน 

ระบบ e-Investment Promotion ได้ทันที 

 แต่หากโครงการน้ันขอรับการส่งเสริมฯ ในนามบุคคล 

ธรรมดา ท่านจะต้องด�าเนินการจัดตั้งบริษัทให้แล้วเสร็จ 

จากน้ันท่านต้องมาขอรับ User และ Password ส�าหรับ 

โครงการนี้ในนามนิติบุคคลใหม่ ได้ที่ส�านักสารสนเทศ 

การลงทุน ของบีโอไอ

 ในกรณีที่ผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุนฯ ไม่สามารถยื่นค�าขอ 

ออกบัตรส่งเสริมฯ ได้ภายในก�าหนดเวลาข้างต้น ผู้ขอฯ สามารถ

ยื่นค�าขอขยายเวลาออกบัตรส่งเสริมฯ ผ่านระบบได้ โดยสามารถ 

ขอขยายเวลาได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
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ตั้งแต่วันที่ 1 มกร�คม 2560  
ผู้ขอรับก�รส่งเสริมฯ  จะต้อง

ย่ืนคำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ ผ่�นระบบ 
e-Investment Promotion เท่�นั้น 

ประโยชนที่ท่านจะได้รับจากการ
ใช้บริการระบบ e-Investment 
Promotion 

	 รวดเร็ว ทันใจ

	 	 ๐	 สามารถยื่นค�าขอผ ่านระบบได ้ทุกที่

	 	 	 ทุกเวลาตลอด 24 ชั่วโมง

	 	 ๐	 สามารถพิมพ์ค�าขอฯ จากระบบได้ทันที

	 	 	 เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จ

	 	 ๐	 สามารถติดตามสถานะความคืบหน้า

	 	 	 แบบ Real - Time

	 ง่าย และสะดวกมากขึ้น โดยระบบจะช่วย

ตรวจสอบความครบถ้วน รวมถึงค�าแนะน�าข้ันต้น

	 	 ๐	 มีระบบน�าทางในการกรอกค�าขอ พร้อม

	 	 	 แนะน�าวิธีการกรอก Step by Step

	 	 ๐	 มรีะบบช่วยเหลอืและป้องกนัไม่ให้ข้อมูล

	 	 	 ผิดพลาด พร้อมทั้งมี Tool Tips ที่ช่วย

	 	 	 อธิบายและบอกข้อมูลเบื้องต้น ท�าให้

	 	 	 เข้าใจมากขึ้น

	 	 ๐	 มีระบบบันทึกร่างค�าขอ ซึ่งสามารถ

	 	 	 กลับมาบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจนถูกต้อง

	 	 	 ครบถ้วนเมื่อไรก็ได้

	 	 ๐	 มกีารเช่ือมโยงข้อมูลอัตโนมัตทิ�าให้กรอก

	 	 	 ข้อมูลน้อยลง

	 ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย เมื่อกรอกข้อมูล

	 และเอกสารครบถ้วนแล้ว สามารถยื่นค�าขอฯ

	 ผ่านระบบ โดยไม่ต้องเดินทางไปยื่นที่บีโอไอ

	 ตามประกาศส�านักงาน ที่ ป.5/2559 เรื่อง

หลักเกณฑ์การให้บริการระบบงานส่งเสริมการลงทุน

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Investment Promotion)

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ผูข้อรบัการส่งเสรมิฯ

จะต ้องยื่นค�าขอรับการส ่งเสริมฯ ผ ่านระบบ

e-Investment Promotion เท่านั้น

	 ดังนั้นผู้ท่ีสนใจจะขอรับการส่งเสริมฯ จะต้อง

ศึกษาและท�าความเข้าใจกับระบบนี้ก่อนยื่นขอรับ

การส่งเสริมฯ ทั้งนี้บีโอไอได้จัดคู่มือการใช้งานระบบ

ส�าหรับผู ้ใช ้งานทั่วไป (User) ซึ่งท ่านสามารถ

ดาวน์โหลดได้จากหน้าจอแรกของระบบงาน

	 นอกจากนี้ยังมีการจัดท�าระบบ e-Learning

สาธิตการใช้ระบบงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ

ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ
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Phase2

	 บริษัทท่ีได้รับส่งเสริมฯสามารถขอขยาย

ระยะเวลาการใช้สิทธินำาเข้าเคร่ืองจักร ได้แก่

ขอขยายเวลานำาเข้าเครื่องจักรย้อนหลัง

ขอขยายเวลานำาเข้าเครื่องจักร และเปิด

ดำาเนินการ ขอขยายเวลาเพื่อการวิจัยและ

พัฒนา/ เพื่อสิ่งแวดล้อม

	 •	 ขอขยายเวลานำาเข้าเครื่องจักร

ย้อนหลั ง เป็นงานขยายเวลานำา เข้ า

ย้ อนกลับ ไปถึ ง วั นที่ ยื่ นคำ า ขอรั บการ

ส่งเสริมฯ เพื่อใช้สิทธิสั่งปล่อยเครื่องจักร

ก่อนที่โครงการจะได้รับอนุมัติแต่ไม่เกิน

วันที่ยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ การใช้สิทธิ

ขอขยายเวลาย้อนหลังทำาได้เพียงครั้งเดียว

ในแต่ละโครงการ (พิจารณา 15 วัน)

	 •	 ขอขยายเวลานำาเข้าเครื่องจักร

และเปิดดำาเนินการ เป็นงานขอขยายเวลา

นำาเข้าเครื่องจักรตามสิทธิของโครงการ โดย

ปกติในแต่ละโครงการสามารถขอขยายได้

3 ครั้ง ครั้งละ 1 ปี (พิจารณา 15 วัน)

	 •	 ขอขยายเวลาเครื่อง จักรเ พ่ือ

การวิจัยและพัฒนา หรือเพื่อส่ิงแวดล้อม

(พิจารณา 30 วัน)

การให้บริการส�าหรับระบบ

eMT Online

	 ระบบ eMt เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับงานสิทธิประโยชน์ด้านเคร่ืองจักรท่ีพัฒนาข้ึน

เพื่อให้บริการแก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งเป็นผู้รับบริการที่ได้รับการยกเว้น/

ลดหย่อนอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักร และเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ

ได้อย่างสมบรูณ์ จึงมีการพัฒนาเพ่ือให้ครอบคลุมงานสิทธิประโยชน์ด้านเคร่ืองจักรท้ังหมด

ต่อจาก eMT Online Phase 1 ปัจจุบันได้เปิดให้บริการแล้ว ได้แก่

  1. การขออนุมัติขยายระยะเวลาน�าเข้าเครื่องจักร
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  4. การขออนุมัติน�าเครื่องจักรไปใช ้

เพือ่การอืน่ การนำาเครื่องจักรไปใช้เพื่อการอื่น

จะเกิดขึ้นเนื่องจากบริษัทต้องการนำาเครื่องจักร

บางส่วนของโครงการไปรับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ที่

ไม่ได้รบัการส่งเสรมิฯ โดยมหีลกัเกณฑ์การพจิารณา

ดังนี้

	 •	 บริษัทต้องได้รับอนุญาตเปิดดำาเนินการ

แล้ว

	 •	 บริษัทต้องปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

ต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริมฯ

	 •	 การรับจ้างนี้จะต้องไม่มีผลกระทบต่อ

กำาลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมฯ

	 •	 รายได้จากการรับจ้างนี้ จะไม่ได้รับสิทธิ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (พิจารณา 15 วัน)

  2. การขออนมุตัทิ�าลายเครือ่งจกัรเนือ่งจาก

เครื่องจักรเกิดการช�ารุดหรือเสียหาย บริษัท

มีความประสงค์จะตดับญัชจีากโครงการโดยไม่มีภาระ

ภาษี สามารถดำาเนินการขอทำาลายได้ โดยมีหลัก

เกณฑ์การพิจารณาดังนี้

	 •	 บ ริ ษั ทต้ อ ง ระบุ ร ายการและจำ านวน

เครื่องจักรที่ชำารุดเสียหายสาเหตุของการชำารุด

เสียหาย พร้อมด้วยหลักฐาน (ถ้ามี)

	 •	 แสดงหลักฐานการอนุ มั ติ ให้ ยก เว้น /

ลดหย่อนภาษีอากรสำาหรับเครื่องจักร

	 •	 ระบุวิธีการทำาลาย (พิจารณา 30 วัน)

  3. การขออนุมัติน�าเครื่องจักรไปให้ผู้อื่นใช้

เน่ืองจากบริษัทต้องการนำาเครื่องจักรที่ได้รับสิทธ์ิ

ไปใ ห้บุคคลอื่ น ใช้ผลิตชิ้ นส่ วนหรือผลิตภัณฑ์

ให้กับเจ้าของเคร่ืองจักร (ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ)

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

	 •	 ต้องเป็นการนำาไปผลิตชิ้นส่วน/ผลิตภัณฑ์

ให้กับเจ้าของเครื่องจักรเท่านั้น

	 •	 ต้องไม่มีผลกระทบต่อสาระสำาคัญของ

โครงการ เช่น กำาลังการผลิต กรรมวิธีการผลิต

(คือ ต้องระบุ ไว้ ในกรรมวิธีการผลิตว่าจะนำา

เครื่องจักรส่วนนี้ไปให้บุคคลอื่นใช้ ถ้าไม่มี ต้องแก้ไข

โครงการ) (พิจารณา 15 วัน)

	 •	 กรณีแม่พิมพ์ที่มีการระบุและได้รับอนุญาต

ในข้ันตอนการผลิตแล้ว ผู้ใช้บริการไม่ต้องขออนุญาต

ตัวอย่างขั้นตอน
การขออนุมัติขยายเวลาน�าเข้า
เครื่องจักร

1.
ส่งค�าร้องขอขยาย 
ระยะเวลาเข้าระบบ

2.
พิจารณาอนุมัติ

3.
แจ้งผลการพิจารณา

4.
รับผลการพิจารณา

จนท.BOI 3 ระดับผู้รับบริการ eMT  Online 

1

4

2

3
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  7. การขออนุมัติจ�าหน ่ายเครื่อง จักร

ผู้รับบริการสามารถขอการจำาหน่ายเครื่องจักรได้

โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

	 •	 ต้องเป็นเครื่องจักรที่นำาเข้ามาโดยได้รับ

สิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า

	 •	 ที่ผ่านมาดำาเนินการถูกต้องตามเงื่อนไข

ที่กำาหนดในบัตรส่งเสริม

	 •	 ไม่ทำาให้กรรมวิธีการผลิตหรือกำาลังการ

ผลิตเปลี่ยนแปลงไป หรืออยู่ในช่วงร้อยละ +20

ของกำาลังผลิตตามบัตรส่งเสริม

	 •	 หากนำาเข้ามายังไม่ถึง 5 ปี จะต้องชำาระ

ภาษีอากรตามสภาพ ณ วันที่ขอยื่นจำาหน่าย

(พิจารณา 15 วัน) แต่หากเกิน 5 ปี จะไม่มีภาระ

ภาษี	 (พิจารณา 1 วัน)

  5. การขออนุมตับิรจิาคเครือ่งจกัร ผูร้บับรกิาร

สามารถขอบริจาคเครื่องจักรได้ โดยมีหลักเกณฑ์

การพิจารณาดังนี้

	 •	 ต้องเป็นเครื่องจักรที่นำาเข้ามาโดยได้รับ

สิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า

	 •	 จะต้องไม่มีผลกระทบต่อกรรมวิธีการผลิต

และกำาลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการส่งเสริมฯ

	 •	 บริจาคให้แก่ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล

หรือองค์การสาธารณกุศลที่สำานักงานเห็นชอบ

(พิจารณา 15 วัน)

  6. ก า รขออนุ มั ติ จ� านอง / เช ่ า ซื้ อ / ลิ สซิ่ ง

เครื่องจักร ผู้รับบริการสามารถขอจำานอง/เช่าซื้อ/ลิสซิ่ง

เครื่องจักรโดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้

	 •	 ผู้ขออนุญาตจำานอง/เช่าซื้อ/ลิสซิ่งเครื่องจักร

ต้องได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว

	 •	 ผู้ใช้บริการต้องนำาเคร่ืองจักรท่ีได้รับอนุญาตให้เช่า

แบบลิสซ่ิงหรือเช่าซ้ือมาใช้ในโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ

เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับแต่วันนำาเข้าเครื่องจักร

	 •	 ในกรณีผู้ใช้บริการถูกเพิกถอนสิทธิประโยชน์

หรือยกเลิกบัตรส่งเสริมภายในระยะเวลา 5 ปีนับแต่

วันนำาเข้าเครื่องจักร ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้ชำาระภาษี

อากรขาเข้า

	 •	 ในกรณีที่มีการยึดเครื่องจักรเนื่องจากผิด

สัญญาเช่าแบบลิสซิ่งหรือเช่าซื้อภายในระยะเวลา 5 ปี

นับแต่ วันนำาเข้าเครื่องจักรผู้ ให้ เช่าหรือผู้ ให้ เช่าซื้อ

จะต้องชำาระภาษีอากรขาเข้า โดยให้ถือว่าสิ้นสิทธิ์ในการ

ยกเว้น/ลดหย่อนอากรเครื่องจักร ในวันยึดเครื่องจักร

	 •	 อนุมัติให้ทุกรายการที่ขออนุญาตจำานอง/

เช่าซื้อ/ลิสซิ่งเครื่องจักร (พิจารณา 1 วัน)

  8. การขออนุมัติช�าระภาษีอากร

เครื่ อ งจั ก ร สำ าห รั บบริ ษั ทที่ นำ า เข ้ า

เครื่องจักรมาโดยการใช ้สิทธิ์ขออนุมัติ

ส่ังปล่อยเครื่องจักรยกเว้น/ลดหย่อนอากร

เข้ามา ซึ่งถ้าบริษัทไม่ประสงค์จะขอใช้สิทธิ์

ในการยกเว้นอากรขาเข้า เนื่องด้วยเหตุผล

ใดๆ ก็ตาม บริษัทสามารถที่จะขอให้

สำานักงานออกหนังสือขอชำาระภาษีอากร

เครือ่งจกัร เพือ่แจ้งกบักรมศลุกากรภายหลงัได้

(พิจารณา 15 วัน)
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  9. การขออนุมัติตัดบัญชีเครื่องจักร สำาหรับ

บริษัทที่นำาเข้าเครื่องจักรมาโดยการใช้สิทธ์ิขออนุมัติ

สั่งปล่อยเครื่องจักรยกเว้น/ลดหย่อนอากรเข้ามามี

ความประสงค์จะขอตัดบัญชีโดยไม่มีภาระภาษี แบ่งได้

หลายกรณี คือ

	 •	 ตัดบัญชีเครื่องจักรนำาเข้าเกิน 5 ปี ซึ่งจะ

พิจารณาจากวันที่นำาเข้าตามใบขนสินค้าขาเข้า และ

ต้องปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนของบัตรส่งเสริมฯ

	 •	 ตัดบัญชีทำาลายเครื่องจักร ซึ่งจะพิจารณา

จากวิธีการทำาลายท่ีบี โอไออนุญาต และแสดง

หลักฐานการทำาลาย ภาพถ่ายก่อนทำาลาย และ

ภาพถ่ายหลังทำาลาย

	 •	 ตัดบัญชีบริจาคเคร่ืองจักร ซ่ึงจะพิจารณาจาก

ผู้รับบริจาคที่เป็นส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล

หรือองค์การสาธารณกุศลที่สำานักงานเห็นชอบ

	 •	 ตัดบัญชีชำาระภาษีเครื่องจักร ซึ่งจะพิจารณา

จากหลักฐานการชำาระภาษี และใบขนสินค้าขาเข้า

การให้บริการสำาหรับ
ระบบ  eMT  Online 

Phase  2  จะช่วยลดปริมาณ
การใช้กระดาษ 

ทำาให้ไม่ต้องเก็บ  และทำาลาย
เอกสารเป็นการ 

ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน

	 •	 ตัดบัญชีส่งคืนเคร่ืองจักร	 ซ่ึงจะพิจารณาจาก 

ใบขนสินค้าขาออก

	 •	 ตัดบัญชีจำาหน่ายเคร่ืองจักรนำาเข้าไม่เกิน	 5	 ปี 

ซึ่ งจะพิจารณาจากหลักฐานการชำ าระภาษี 	 และ 

ใบขนสินค้าขาเข้า		(พิจารณา	1	วัน)

	 การให้บริการสำาหรับระบบ	 eMT	 Online	 Phase	 2 

จะช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ	 ทำาให้ไม่ต้องเก็บ 

และทำ าลาย เอกสาร เป็ นการลดต้นทุนค่ า ใช้ จ่ าย 

ที่ เกิดขึ้น	 ช่วยให้ เกิดความรวดเร็วแก่ผู้ รับบริการ 

ที่ ส า ม า ร ถ ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ ไ ด้ เ ร็ ว ขึ้ น จ า ก เ ดิ ม 

ซึ่ ง เมื่อระยะเวลานำา เข้ า เครื่องจักรสิ้นสุด ต้องการ

ขยายเวลา	 หรือต้องการนำาเคร่ืองจักรดังกล่าวไปใช้ 

เพื่อการอื่นนอกจากกิจการที่ผู้ ได้รับการส่งเสริมฯ 

ได้รับการส่งเสริมฯ	 หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้เคร่ืองจักรน้ัน		 

เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ท้ายสุดหากต้องการทำาให้เคร่ืองจักร

ดังกล่าวปลอดภาระภาษี หรือต้องการยกเลิกบัตรส่งเสริมฯ

แล้วจะต้องทำาการตัดบัญชีเครื่องจักรต่อไป

ตัวอย่างขั้นตอน
การขอตัดบัญชีเครื่องจักร

1.
ส่งค�าร้องขอตัดบัญชี

เข้าระบบ

2.
พิจารณาอนุมัติ

3.
แจ้งผลการพิจารณา

4.
รับผลการพิจารณา

จนท.BOI 1 ระดับผู้รับบริการ  eMT  Online 

1

4

2

3
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เรื่อง | ชาตรี   ลิ้มผ่องใส

	 ป ัจจุบันเชื่อว ่าทุกคนย่อมคุ ้นเคยกับ

คอมพิวเตอร์ และการสื่อสารแบบไร้พรมแดน

ด้วยอินเทอร์เน็ตซึ่งช่วยให้เราสามารถติดต่อ

สื่อสารกันรวดเร็วยิ่งขึ้น

	 ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร

แบบไร ้สายของโทรศัพท์มือถือ (Mobile

Phone) และ แท็บเล็ต (Tablet) ท�าให้คนเรา

สามารถติดต่อกันได้ง่ายยิ่งขึ้นแม้ขณะเดินทาง

เคลื่อนที่ ส่งผลให้การด�าเนินธุรกิจและการท�า

ธุรกรรมต่างๆ ทั้งของเอกชนและภาครัฐ

ต่างปรับตัวในการให้บริการแก่ลูกค้าให้มี

ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีการให ้

บรกิารออนไลน์ (Online) ผ่านระบบอนิเทอร์เนต็

เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ

	 ในส่วนของบีโอไอก็เช่นเดียวกัน ได้จัด

ให้มีบริการแก่ผู ้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยเริ่มต้นการ

ให้บริการ Online ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

ระบบแรกด้วยระบบ e-MT Online เมื่อปี

2554 ซึ่งเป็นระบบการใช้สิทธิและประโยชน์

น�าเข้าเครื่องจักร ส�าหรับใช้ในโครงการที่ได้รับ

การส่งเสริมฯ

ระบบการขอใช้
สิทธิประโยชน์

ทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
ออนไลน์ (e–Tax)
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	 และตามด้วย e-Expert System เมื่อปี 2555 ซึ่ง

เป็นระบบการขออนุญาตให้น�าช่างฝีมือผู้ช�านาญการ

เข้ามาท�างานภายในประเทศ และระบบ RMTS

2011 เมื่อปี 2558 ซึ่งเป็นระบบการใช้สิทธิและ

ประโยชน์น�าเข้าวัตถุดิบส�าหรับผู้ได้รับการส่งเสริมฯ	

	 บริการล่าสุดที่เปิดให้บริการ Online ในปี 2559

คือระบบการขอใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้

นิติบุคคล (e–Tax) ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการ Online แล้ว

ตั้งแต่วันที่ 1 กนัยายน 2559 ที่ผ่านมา

บโีอไอได้ออกประกาศที่ ป.3/2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ์

และวิธีปฏิบัติในการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น

ภาษเีงนิได้นติบิคุคลด้วยระบบอิเลก็ทรอนกิส์ (e-Tax)

ซึ่งก�าหนดว่า บีโอไอจะเปิดบริการการขอใช้สิทธิ

ประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนกิส์ ตัง้แต่วนัที่ 1 กนัยายน 2559 เป็นต้นไป

และจะยกเลิกการให้บริการรูปแบบเดิม ตั้งแต่วันที่

31 สิงหาคม 2561

ปี 2559 มีระบบการขอใช้
สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี

เงินได้นิติบุคคล (e-Tax)  
ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการ 

Online แล้ว ตั้งแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2559

	 จากประกาศดังกล่าวนี้หมายถึงตั้งแต่วันท่ี 1

กันยายน 2559 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ผู้ได้รับ

การส่งเสริมฯ รายใดที่ประสงค์จะใช้สิทธิและประโยชน์

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สามารถเลือกใช้บริการ

ในรูปแบบเดิม คือกรอกแบบค� าขอใช ้ สิทธิและ

ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (F PM TA 01)

ในรูปแบบกระดาษตามเดิมแล้วน�ามายื่นโดยตรงต่อ

บีโอไอ หรือเลือกใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

ซึ่งความจริงก็เป ็นการกรอกแบบค�าขอขอใช้สิทธิ

ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นเดียวกัน แต่

เปลี่ยนรูปแบบมาเป็นผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์และ

ส่งรายงานผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

	 ทั้งนี้ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้เลือกเพียงช่อง

ทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น และตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน

2561 ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ทุกรายที่ประสงค์จะใช้สิทธิ

และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้องยื่น

บริการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
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e-TAX

	 ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ รายใดที่ประสงค์จะใช้

บริการการขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี

เงนิได้นติบิคุคลด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ จะต้อง

ด�าเนนิการให้ได้	Username	และ	Password	ส�าหรบั 

เข้าระบบดังกล่าวก่อน	 โดยจะต้องท�าหนังสือถึง

ส�านกัสารสนเทศเพือ่การลงทนุ		(หน่วยงานภายใน 

บีโอไอ)	ก่อน	เพื่อขอ	Username	และ	Password	

เพื่อเข้าระบบดังกล่าวก่อน	

	 ทั้งนี้หากผู ้ได ้รับการส่งเสริมฯ	 รายใดมี 

Username	และ	Password	ส�าหรับติดตามระบบ 

เอกสารของบโีอไออยูแ่ล้วกส็ามารถใช้	 Username 

และ	Password	ดงักล่าวส�าหรบัเข้าสูร่ะบบบรกิาร 

การขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

	 ก่อนที่เราจะกล่าวถึงระบบการขอใช้สิทธิ

และประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได ้นิติบุคคล 

(e–Tax)	 เราควรจะต้องเข้าใจขั้นตอนการยื่นแบบ 

ขอใช ้สิทธิและประโยชน ์ยกเว ้นภาษี เ งินได ้ 

นิติบุคคลแบบเดิมก่อน	 โดยผู้ได้รับการส่งเสริมฯ 

จะต้องน�าแบบค�าขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น

ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	(F	PM	TA	01)	สามารถขอได้

ที่บีโอไอ	 ณ	ส�านักบริหารการลงทุน	1	-	4	หรือ	

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาค	 ที่	 1	 -	 6	 ที่ผู้ได้รับ

การส่งเสริมฯ	ติดต่องาน	หรือสามารถ	Download	

แบบค�าขอดังกล่าวได้จาก	

http://www.boi.go.th/index.php?page=form 

จะต้องดำาเนินการให้ได้ 
Username และ Password 

สำาหรับเข้าระบบก่อน

	 เมื่อกรอกแบบค�าขอฯ และตรวจทานความถูกต้อง

เรียบร้อยแล้ว จึงให้ผู้บริหารของบริษัทลงนาม จากนั้น

ส่งแบบค�าขอฯ ที่กรอกข้อมูลและผู้บริหารของบริษัท

ลงนามแล้วพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (เช่นบัญชีสินทรัพย์

หลักฐานการได้มาของเครื่องจักรของโครงการ เป็นต้น)

ส่งให้ผู ้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตตรวจสอบข้อมูลและ

เอกสารขัน้ต้น เพือ่ออกหนังสอืความเห็นของผูส้อบบัญชฯี

ตามแบบที่บีโอไอ (ตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนที่ ป. 2/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และ

วิธีการตรวจสอบโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ที่ประสงค์จะใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลส�าหรับผู้สอบบัญชีรับอนุญาต)

จากนัน้จงึน�าแบบค�าขอฯ ทีก่รอกข้อมลูและผูบ้รหิาร

ของบริษัทลงนามแล้วพร้อมหนังสือความเห็นของผู้สอบ

บัญชีฯ ดังกล่าวน�าไปยื่นที่ส�านักบริหารการลงทุน 1 - 4

หรือศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 - 6 ที่ผู้ได้รับการ

ส่งเสริมฯ ติดต่องาน

	 จากขั้นตอนการท�างานแบบเดิมที่บริษัทผู ้ได้รับ

การส่งเสริมฯ ปฏิบัติด้วยการยื่นเอกสารเป็นกระดาษ

ต่อบีโอไอนั้น หากเปลี่ยนมายื่นผ่านระบบบริการ

การขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน

กรมสรรพากร

ขั้นตอนการรายงานผลการดำาเนินงานก่อนใช้สิทธิ

แบบคำาขอใช้สิทธิและเอกสารทางบัญชี

ผูไ้ด้รับการสง่เสริมฯ

ผู้สอบบัญชี

ยื่นแบบคำาขอใช้สิทธิ
และรายงานผู้สอบบัญชี

ภายใน 120 วัน นับแต่
วันสิ้นรอบบัญชี

ตรวจสอบ + แจ้งผล
ภายใน 150 วัน นับแต่

วันสิ้นรอบบัญชี

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

>>

>>
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วิธีการยื่น e-Tax

	 บริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ก็จะยังคง

ขั้นตอนคล้ายแบบเดิม กล่าวคือบริษัท

ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ยังคงต้องเริ่มที่การ

กรอกข้อมูลลงในแบบค�าขอใช้สิทธิและ

ประโยชน์ยกเว ้นภาษีเงินได ้นิติบุคคล

เช่นเดิม แต่เปลี่ยนจากการกรอกใน

แผ ่นกระดาษมากรอกผ ่านหน ้าจอ

คอมพิว เตอร ์ของระบบการขอใช ้

สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แทน

เท่านั้น

	 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วบริษัท

พิมพ์แบบใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากระบบ และยังคง

ต้องส่งให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตพร้อม

เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้สอบบัญชีที่

ได้รับอนุญาตตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร

ขั้นต้น เพื่อออกหนังสือความเห็นของ

ผู้สอบบัญชีฯ เช่นเดิม หลังจากนั้นบริษัท

จะต้องกลับมาที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

สแกนหนังสือความเห็นของผู้สอบบัญชีฯ

เข้าระบบฯ แล้วจึงส่งข้อมูลให้บีโอไอ

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยไม่ต้อง

เสียเวลาเดินทางไปส่ง

	 ทั้งนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของระบบ

การขอใช้สิทธิและประโยชน์ทางด้านภาษี

เงินได้นิติบุคคล (e–Tax) ระบบดังกล่าว

สามารถใช้ได้กับ Browser ของ Internet

Explorer Version 10 ข้ึนไป, Firefox ทุกรุ่น,

Google Chrome ทุกรุ่น และ Opera ทุกรุ่น

โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ https://etax.

boi.go.th/home/signin หรือ เข้าผ่านหน้า

เว็บไซต์ของบีโอไอได้เช่นเดียวกัน

	 เมื่อเริ่มเข้าสู่ระบบ	e–Tax	แล้วจะต้อง	Log-in	เข้าสู่ระบบ	โดยป้อน	

Username	และ	Password	ที่ท่านได้รับตามที่กล่าวไว้ขั้นต้นแล้ว

	 เมื่อ	 Log-in	 เข้าสู่ระบบได้แล้วจะต้องคลิ๊กเพิ่มข้อมูล	 (ADD)	 เพื่อ 

เริ่มต้นป้อนข้อมูลระบบ
Log-in

+ADD

	 จากน้ันกรอกข้อมูลโดยเร่ิมระบุรอบบัญชีท่ีขอใช้สิทธิและประโยชน์ 

โดยจะต้องระบุวันแรกและวันสิ้นสุดของรอบบัญชี	 (ขอเน้นว่าวันแรก 

และวันส้ินสุดของรอบบัญชี	 ไม่ใช่วันแรกวันส้ินสุดของสิทธิประโยชน์)

	 หลังจากนั้นระบบจะเปลี่ยนหน้าจอเป็นข้อมูลนิติบุคคลที่จดไว้

กับกระทรวงพาณิชย์	โดยจะแสดงเลขทะเบียนนิติบุคคล	ชื่อนิติบุคคล	

และที่ตั้งของสำานักงานใหญ่	 ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ระบบจะแสดงไว้ให้ 

เป็นข้อมูล	

	 ทั้งนี้บริษัทสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนนี้ได้หากเห็นว่าข้อมูล 

ไม่ถูกต้องโดยคลิ๊กที่	Edit	และอีกส่วนจะแสดงที่ตั้งของโครงการไว้ให้

เช่นเดียวกันบริษัทสามารถแก้ไขได้หากพบว่าข้อมูลที่ระบบแสดงไว้ 

ไม่ถูกต้อง	โดยคล๊ิกท่ี	Edit	หรือ	ลบข้อมูลท่ีเห็นว่าไม่ถูกต้องโดยคล๊ิกท่ี	

Delete	

Edit

Edit /
Delete

ข้อมูลนิติบุคคล

รายละเอียด
ที่ตั้งโรงงาน

34 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

e-BOI



	 ต่อจากนั้นเป็นการให้ข้อมูลของผู้กรอกข้อมูล	 และรายละเอียด

ผู้สอบบัญชี	 ทั้งนี้ส่วนผู้กรอกข้อมูลนั้น	 ช่ือผู้กรอกและหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้ติดต่อ	 และส่วนรายละเอียดผู้สอบบัญชี	 ข้อมูลชื่อ	

นามสกุล	 เลขที่ทะเบียน	 และเบอร์โทรศัพท์ของผู้สอบบัญชี	 เป็นส่วน

ที่บังคับที่จะต้องกรอกข้อมูล	 (จะมีเครื่องหมาย	 *	 สีแดงกำากับไว้)	 

มิฉะนั้นระบบจะไม่ให้ผ่านไปทำาในหน้าถัดไป

มีเครื่องหมาย 
* สีแดง กำากับ* 

* 
* 

* 
* 

* 
* 

	 ต่อจากนั้นจะเป็นหน้าจอที่จะให้ข้อมูลตาม 

บัตรส่งเสริมฯ	ที่บริษัทได้รับ	โดยระบบจะเตรียมข้อมูล

จากฐานข้อมูลขั้นต้นไว้ให้เพื่ออำานวยความสะดวก 

โดยผู้กรอกต้องตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของ

ข้อมูลอีกครั้ง	 หากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้อง	 หรือ	 

มีส่วนเกิน	 ผู้กรอกสามารถแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดย 

คลิ๊กที่	Edit		หรือ	Delete	ตามลำาดับได้

ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลบัตรส่งเสริมให้ถูกต้อง

กรอกข้อมูลการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์
(1) (2) (3)*

	 เม่ือกรอกข้อมูลมูลค่าเครื่องจักรของแต่ละบัตรส่งเสริมฯ

แล้ว	 ในกรณีเป็นการยื่นแบบฟอร์มนี้เป็นปีแรกให้แนบไฟล์แสดง

บัญชีสินทรัพย์ในส่วนของเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิตของ

แต่ละโครงการมาด้วย

	 ต่อจากนั้นจะเป็นการให้ข้อมูลการผลิต	 การจำาหน่าย	 กำาไร	

(ขาดทุน)	 และภาษีที่ขอใช้สิทธิของแต่ละบัตรส่งเสริมฯ	 โดย 

ผู้กรอกข้อมูลสามารถกรอกข้อมูลการผลิต	การจำาหน่ายรายเดือน

โดยตรงในระบบ	 หรือสามารถกรอกข้อมูลใน	 Spreadsheet	 

ของ	 Excel	 ได้โดยจะต้องคลิ๊ก	 Export	 Excel	 เพื่อให้ได้	 

Spreadsheet	ตามที่ระบบกำาหนดได้	

	 ระบบอำานวยความสะดวกให้แก่ผู้กรอกข้อมูลที่ให้ข้อมูล

ใน	Spreadsheet	ของ	Excel	 โดยสามารถ	Copy	และ	Paste	 

ค่าต่างๆ	 ได้สะดวกกว่าแล้วกลับเข้ามาในระบบเพื่อ	 Import	 

Excel	 ที่กรอกข้อมูลแล้วเข้าระบบ	 แล้วจึงให้ข้อมูลมูลค่าภาษี 

เงินได้นิติบุคคล	โดยคลิ๊ก	Edit	ของแต่ละบัตรส่งเสริมฯ

Pop up

Export 
Excel

ดูข้อมูล

ข้อมูลที่แสดง

Edit

	 ต่อจากนั้นเป็นส่วนแสดงมูลค่าการลงทุนของ

โครงการแต่ละบัตรส่งเสริมฯ	 โดยในคอลัมน์แรก

เป็นข้อมูลบัตรส่งเสริมฯ	 ที่ระบบเตรียมไว้ให้แล้ว	

โดยผู้กรอกต้องให้ข้อมูลในคอลัมน์ที่สอง	 และสาม

ต่อไปโดยคลิ๊กที่	Edit	

กรอกมูลค่าการลงทุนเครื่องจักรและอุปกรณ์
และแนบทะเบียนสินทรัพย์

ข้อมูลการผลิต การจำาหน่าย กำาไร (ขาดทุน) และภาษีที่ขอใช้สิทธิฯ
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	 ท่านก็จะได้แบบคำาขอใช้สิทธิ์ฯ	 ที่กรอกข้อมูลแล้ว	 ท่าน

ต้องนำาแบบคำาขอฯ	 นี้พร้อมข้อมูลเอกสารการลงทุนของแต่ละ

โครงการไปให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและให้ความเห็นของ 

ผู้สอบกลับคืนมา	 ท่านต้องกลับเข้ามาในระบบและให้ข้อมูล

ตามความเห็นผู้สอบบัญชีในระบบ	 พร้อมสแกนไฟล์ความเห็น

ผู้สอบบัญชีแนบส่งเข้ามาในระบบด้วย

	 ต่อจากนั้นเป็นข้ันตอนสุดท้ายในส่วนของผู้ได้รับการส่งเสริมฯ 

คือต้องเลือกส่งข้อมูลท้ังหมดดังกล่าวไปยังสำานักบริหารการลงทุน 

ที่ดูแล	 โดยหลักการเลือกส่งไปยังสำานักบริหารการลงทุนใด 

ให้พิจารณาจากโครงการที่บริษัทได้รับการส่งเสริมฯ  บัตรส่งเสริม 

ฉบับที่มี “เงื่อนไข” การยื่นแบบขอใช้สิทธิเป็นฉบับแรกนั้น  อยู่ใน 

ความดูแลของสำานักบริหารการลงทุนใด  ก็ให้เลือกสำานักบริหาร 

การลงทุนน้ัน	เช่นบริษัท	A	มีบัตรส่งเสริมฯ	รวม		3	ฉบับ	ดังนี้

	 บริษัท	A	ต้องคล๊ิกเลือก	สำานักบริหารการลงทุน	2	

แล้วจึงคลิ๊กส่งไปยังสำานักงานนั้น

	 จากนั้นท่านสามารถเรียกดูข้อมูล

ทั้งหมดที่กรอกไว้แล้วได้โดยคลิ๊ก	 เรียกดู

เอกสาร	 หากถูกต้องครบถ้วนแล้ว	 ท่าน

ต้องทำาการพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวออกจาก

ระบบโดยคลิ๊ก	Download	

1 

3

2 

ลำาดับ บัตรเลขที่ ผลิต
เงื่อนไขการยื่นแบบ
ขอใช้สิทธิฯยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำานักบริหาร
การลงทุนที่ดูแล

1234/2544 

2345(2)/2555

1234(1)/2554

ชิ้นส่วนพลาสติก

ชิ้นส่วน
อิเล็กโทรนิกส์ 

แม่พิมพ์

ไม่มีเงื่อนไข

มีเงื่อนไข

มีเงื่อนไข

สำานักบริหาร
การลงทุน 4

สำานักบริหาร
การลงทุน 3 

สำานักบริหาร
การลงทุน 2

	 ถัดไปเป็นส่วนที่ ให้ข้อมูลมูลค่าภาษีเงินได้

นิติบุคคล	โดยระบบจะระบุมูลค่าภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในรอบบัญชีที่ผ่านมาแล้วให้	(ถ้ามีข้อมูลเดิมในระบบ)	

แต่ทั้งนี้ผู้กรอกข้อมูลจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง

ของข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องด้วย

กรอกมูลค่าภาษีที่ขอใช้สิทธิฯ ให้ตรงตามรอบบัญชี

เรียกดูเอกสาร

Download

แนบแบบรายงานผู้สอบบัญชีที่ตรวจสอบ
รับรองลงในระบบ

เพิ่มเอกสาร

เลือกสำานักงาน
การลงทุน 2

ส่งให้สำานักงาน >
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	 สุดท้ายนี้	 ขอย้�าเตือนอีกครั้งว่าระบบการขอใช้ 

สิทธิและประโยชน์ทางด้านภาษี เงินได้นิติบุคคล 

(e–Tax)	เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2559	 

ยังไม่เป็นการบังคับให้ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ	 ทุกราย 

ต้องเข้ามาใช้ในระบบ	 ยังสามารถเลือกส่งแบบค�าขอฯ

ด้วยระบบเดิมได้อยู่	

	 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่	1	กันยายน	2561	เป็นต้นไป	ผู้ได้รับ 

การส่งเสริมฯ	 ทุกรายต้องยื่นแบบค�าขอใช้สิทธิและ

ประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบ	 e–Tax	

เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น	

	 คาดว่าระบบนี้จะสามารถช่วยอ�านวยความสะดวก 

ให้แก่บริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมฯ	 มีความสะดวกในการ 

จัดส่งแบบค�าขอใช้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล	 และลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

รวมทั้งการพิมพ์เอกสารต่างๆ	ลงได้		  

 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 
เป็นต้นไป ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ

ทุกรายต้องยื่นแบบคำาขอใช้สิทธิ
และประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลผ่านระบบ e–Tax  
เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น

	 จากที่กล่าวมานี้เป็นเพียงการแสดงขั้นตอน

เบ้ืองต้นที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ จะต้องด�าเนินการ

เท่านั้น ซึ่งระบบหลังจากถูกส่งมาแล้ว บีโอไอจะต้อง

ด�าเนินการต่อไป
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เรื่อง | ศิรพันธ์   ยงวัฒนานันท์

การเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผล
และปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน	 ปัจจุบันระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

ทีเ่รยีกสัน้ๆ ว่าระบบ IT ได้เข้ามามบีทบาท

ในการท�างานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและ

เอกชน ซึ่งบีโอไอได้น�าระบบ IT มาใช้ในการ

ให ้บริการแก ่นักลงทุนตั้ งแต ่การใช ้สิทธิ

ประโยชน์ต่างๆ เช่น ระบบ eMT ระบบ RMTS

หรอืระบบ e-Tax และ e-Investment ทีพ่ฒันา

แล้วเสร็จและได้อธิบายไว้ในวารสารฉบับนี้

เช่นกัน

	 อย่างไรก็ตาม นอกจากการน�าระบบ IT

มาใช้กับการให้บริการแล้ว บีโอไอยังเดินหน้า

พัฒนาระบบ IT เพื่อน�ามาใช้ในการติดตาม

การด�าเนินงานและผลการด�าเนินงานของ

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมฯ ภายใต้ชื่อระบบ

“e-Monitoring”

	 โดยทั่วไปแล้ว เมื่อโครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุน

แล้วจะต้องมีหน้าท่ีในการรายงานข้อมูลท่ีส�าคัญแก่บีโอไอ

2 เรื่อง ได้แก่

	 1. ยืนยันการด�าเนินการตามโครงการ เมื่อโครงการ

ได้ออกบัตรส่งเสริมกับบีโอไอแล้ว จะต้องมีการรายงานผล

ความคืบหน้าของการด�าเนินการของโครงการตามที่ได้

ให้รายละเอียดกับบีโอไอไว้ โดยการรายงานผลดังกล่าว

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บีโอไอทราบว่าโครงการที่ออกบัตร

ส่งเสรมิฯ ไปแล้วนัน้ ได้ด�าเนนิการไปตามแผนทีไ่ด้ก�าหนดไว้

ซึง่โครงการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯจะต้องรายงานผลดงักล่าว

ทัง้สิน้ 3 ครัง้ คอื ภายในระยะเวลา 6 เดอืน 12 เดอืน และ

24 เดือน หลังการออกบัตรส่งเสริมฯ สาเหตุที่ก�าหนด

ระยะเวลาดงักล่าวเพราะเมือ่ครบ 36 เดอืนภายหลงัการออก

บตัรส่งเสรมิฯ บรษิทัจะต้องด�าเนนิการแจ้งเปิดด�าเนนิการกบั

บีโอไอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปด�าเนินการตรวจเปิดด�าเนินการ

ด้วยระบบ e-Monitoringด้วยระบบ e-Monitoring

การติดตามผล
การส่งเสริมการลงทุน
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แบบแจ้งยืนยันการด�าเนินการตามโครงการ

	 ข้อมูลที่บริษัทจะต้องรายงานประกอบด้วย ข้อมูล

การด�าเนินการของโครงการ ตั้งแต่การซื้อหรือเช่าที่ดิน

การก่อสร้างหรือเช่าอาคารส�าหรับการประกอบกิจการ

การซื้อเครื่องจักรในประเทศหรือน�าเข้าเครื่องจักรจาก

ต่างประเทศ และการซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบ

กิจการ ข ้อมูลเหล่านี้จะช ่วยให้บีโอไอ สามารถ

ประเมินและคาดการณ์การลงทุนของโครงการได้ ซึ่ง

ข้อมูลดังกล่าว บริษัทสามารถเลือกรายงานผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์หรือส่งแบบรายงานเป็นกระดาษให้แก่

บีโอไอก็ได้

	 อย่างไรก็ตาม การรายงานยืนยันการด�าเนินการ

ตามโครงการยังมีปัญหาที่ต ้องมีการปรับปรุงแก้ไข

ให้ดีขึ้น เช่น ข้อมูลที่ก�าหนดให้บริษัทรายงานไม่ละเอียด

และครอบคลุมเพียงพอ เช่น การยืนยันการด�าเนินตาม

โครงการไม่ได้ให้บริษัทรายงานข้อมูลที่ละเอียดเพียงพอ

ต่อการประเมินมูลค่าการลงทุนในแต่ละช่วงเวลา ทั้งยัง

ไม่มกีารรายงานผลการด�าเนนิงานภายหลงัระยะเวลา 2 ปี

ทัง้ทีบ่รษิทัมโีอกาสขยายระยะเวลาในการเปิดด�าเนนิการ

เป็นต้น

	 2. ผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ได้รับการ

ส่งเสริมฯ เม่ือโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ ได้เปิด

ด�าเนินการแล้ว ต้องมีการรายงานผลการด�าเนินงาน

ของบริษัทแก่บีโอไอเป็นประจ�าทุกปี โดยให้รายงาน

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี เพื่อให้บีโอไอ

ทราบถึงผลประกอบการของบริษัทที่ได้รับการ

ส่งเสริมฯ ซึ่งจะช่วยให้สามารถประเมินผลของการ

ส่งเสริมฯ ต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ ซึ่งเป็นการ

ประเมินผลเฉพาะในกลุ่มบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมฯ

เท่านั้น

	 ข้อมูลที่บีโอไอให้บริษัทรายงานในทุกปีจะ

ประกอบไปด้วย

• งบการเงินของบริษัท

• บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5)

• การจ้างงาน

• แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด. 50)

• ปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินงาน

	 รูปแบบการรายงานข้อมูลนั้น บริษัทสามารถ

เลือกรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือส่งแบบ

รายงานเป็นกระดาษให้แก่บีโอไอก็ได้เช่นเดียวกัน

กับการยืนยันการด�าเนินการตามโครงการ

ปัญหาส�าคญัของการรายงานผลการด�าเนนิงาน

ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมมี 2 ประเด็น ได้แก่

การให้รายงานผลภายหลังการเปิดด�าเนินการ

และการให้รายงานผลเป็นรายบริษัท

รายงานผลการดำาเนินงาน 
ของบริษัทให้รายงานภายใน 
วันที่ 31 กรกฎาคมของทุกปี  

เพ่ือให้บีโอไอทราบถึงผลประกอบการ 
ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมฯ
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ประเด็นแรก บีโอไอพบว่า โครงการมีโอกาสขยาย

เวลาเปิดด�าเนินการไปมากกว่า 3 ปี โดยที่โครงการมี

รายได้แล้ว ส่งผลให้การประเมินผลต่างๆ อาจมีความ

คลาดเคลื่อน เนื่องจากจะเกิดช่องว่างในช่วงที่โครงการ

มีรายได้แล้ว แต่ยังไม่มีความจ�าเป็นต้องรายงานผลการ

ด�าเนินงานของโครงการที่ยังไม่เปิดด�าเนินการ

ส่วนอกีประเดน็หน่ึงน้ัน การรายงานผลในลกัษณะ

ภาพรวมของบรษิทั ส่งผลให้บโีอไอไม่สามารถประเมินผล

ในการให้การส่งเสริมฯ เป็นรายโครงการได้ท�าให้การ

ค�านวณประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการส่งเสริมฯ อาจไม่

สามารถสะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก

การรายงานผลการด�าเนินงานเป็นรายบริษัทมีการรวม

ข้อมูลของส่วนที่ได้รับส่งเสริมฯ และไม่ได้รับส่งเสริมฯ

ไว้ด้วยกัน ท�าให้บีโอไอไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูล

เฉพาะในส่วนของโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ได้

	 นอกเหนือปัญหาในประเด็นความละเอียด

ของข้อมูลที่ต ้องการ เพื่อใช้ในการติดตามและ

ประเมินผลการด�าเนินงานแล้ว ยังพบว่ามีปัญหา

ในเรื่องความครบถ้วนและถูกต้องของการรายงาน

ข้อมูลของบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมฯ กล่าวคือ มี

บางบริษัทหรือบางโครงการไม่มีการรายงานข้อมูล

ตามระยะเวลาที่ก�าหนด และบางกรณีนั้น ถึงแม้ว่า

มีการรายงานข้อมูลแล้ว แต่ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือ

ไม่สอดคล้องกบัความเป็นจรงิ อกีทัง้บโีอไอยงัประสบ

ปัญหาในการติดต่อประสานงานกับบริษัทท่ีได้รับ

การส่งเสริมฯ เนื่องจากฐานข้อมูลของผู้ติดต่อของ

บริษัทไม่ได้มีการปรับปรุงภายหลังจากที่โครงการ

ได้ออกบัตรส่งเสริม ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ

ติดต่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบได้

บางบริษัทหรือบางโครงการ
ไม่มีการรายงานข้อมูลตาม

ระยะเวลาที่กำาหนด

แบบรายงานผลการด�าเนินการ
ของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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	 1. ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

	 ข ้อมูลส ่วนนี้ เป ็นข ้อมูลที่ เกี่ยวข ้องกับ

บริษัท โดยเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการติดต่อ

ประสานงานของบริษัท เสมือนการปรับปรุง

ฐานข้อมูลลูกค้าของสถาบันการเงิน ที่จะมีการ

ปรับปรุงฐานข้อมูลทุกปี เพื่อให้สามารถติดต่อ

และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ส�าคัญแก่ลูกค้าได้

โดยตรง ซึ่งข้อมูลส่วนนี้ บีโอไอจะเปิดให้บริษัท

สามารถปรับปรุงได้ตลอดเวลา เพื่อให้ข้อมูลมี

ความทันสมัยและเป็นปัจจุบันมากที่สุด

	 ข้อมูลที่ให้บริษัทบันทึกจะประกอบไปด้วย

2 ส่วนหลัก ได้แก่

• ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท จะประกอบ

ไปด้วย 2 ส่วน

ส่วนแรกจะเป็นข้อมูลภาพรวมของบริษัท

ซึ่งประกอบด้วยชื่อบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ เลขทะเบียน 13 หลัก ที่ตั้งส�านักงานใหญ่

และช่องทางติดต่อของบริษัท โดยในชื่อภาษา

ไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเลขทะเบียน 13

หลัก จะเป็นไปตามฐานข้อมูลของบีโอไอ ซึ่งจะ

ไม ่อนุญาตให้ปรับปรุงในระบบนี้ ระบบจะ

อนุญาตให้บริษัทปรับปรุงข้อมูลในส่วนที่ตั้งของ

ส�านักงานใหญ่และช่องทางติดต่อเท่านั้น

ในส่วนท่ี 2 จะเป็นข้อมูลท่ีตั้งของโรงงาน

ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ โดยระบบจะแสดงข้อมลูของ

ที่ตั้งโรงงานซึ่งบริษัทได้ให้แก่บีโอไอ ในขั้นตอน

การออกบัตรส่งเสริมฯ และอนุญาตให้บริษัท

สามารถปรับปรุงข้อมูลที่ตั้งโรงงานให้มีความ

ละเอียดและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น รวมถึงให้บริษัท

ระบุพิกัดละติจูดและลองติจูดของโรงงานเพื่อใช้

ในการอ้างอิงและจัดท�าข้อมูลของบีโอไอ

e-Monitoring ยกระดับการรายงานผล 
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

	 จากปัญหาทีไ่ด้กล่าวมาข้างต้น บโีอไอจงึจ�าเป็น

ต้องปรับปรุงกระบวนการในการรายงานผลให้มี

ความสะดวกต่อผู ้ใช้มากขึ้น เพื่อเพิ่มจ�านวนและ

คุณภาพของข้อมูลที่ได้รับจากบริษัท นอกจากนั้น

ยังมีการปรับรูปแบบและรายละเอียดของข้อมูล

ที่ให้บริษัทรายงาน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ส�าคัญและ

เป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลมากขึ้น

จึงเป็นท่ีมาของการพัฒนาระบบ e-Monitor-

ing เพื่อให้บริษัทรายงานผลในระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบออนไลน์ โดยระบบ e-Monitoring เป็นระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ที่รวมระบบการยืนยันการด�าเนิน

การตามโครงการและระบบการรายงานผลการ

ด�าเนินงานของบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมฯ ไว้ใน

ที่เดียวรวมทั้งมีการปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียด

ที่บริษัทจะต้องรายงานให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โดยระบบประกอบด้วยการบันทึกข้อมูล 3 ส่วน

ได้แก่

ระบบรายงานผลประกอบการและรายงาน 
ความคืบหน้าโครงการ ประกอบด้วย
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• ข้อมลูผูต้ดิต่อของบรษัิท เป็นช่องทางให้บรษิทั

ได้ปรบัปรงุข้อมลูผูต้ดิต่อให้มคีวามทนัสมยั เพือ่ให้ บโีอไอ

สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดต่อประสานงานได้

โดยแบ่งข้อมลูผูต้ดิต่อออกเป็น 2 ระดบั ได้แก่ ผูบ้รหิารไทย

ซึ่งจะเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารที่ส�าคัญจากบีโอไอ และ

เจ้าหน้าที่ประสานงาน ซึ่งในทั้ง 2 ระดับจะบันทึกข้อมูล

ชื่อนามสกุล ต�าแหน่ง พร้อมช่องทางในการติดต่อทั้ง

เบอร์โทรศพัท์และทีอ่ยูจ่ดหมายอิเลก็ทรอนกิส์ ซึง่บโีอไอ

จะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการติดต่อประสานงานกับบริษัท

	 2. การรายงานความคืบหน้าของโครงการ

	 ส่วนนี้เป็นการปรับปรุงการยืนยันการด�าเนินการตาม

โครงการที่ปกติบริษัทจะต้องรายงานข้อมูลทุก 6 เดือน

12 เดือน และ 24 เดือน ภายหลังการออกบัตรส่งเสริมฯ

โดยสาระส�าคัญที่มีการปรับเปลี่ยน ได้แก่

• เปลี่ยนความถี่และรอบการรายงาน จากเดิมท่ี

บริษัทจะรายงานข้อมูลพียง 3 ครั้งภายหลังการออก

บตัรส่งเสรมิฯ จะเปลีย่นเป็นการรายงานข้อมลูปีละ 2 ครัง้

โดยแบ่งเป็นการรายงานข้อมูลในช่วงต้นปี (ประมาณ

เดอืนมกราคม) และช่วงกลางปี (ประมาณเดอืนกรกฎาคม)

ซึง่โครงการจะต้องเริม่รายงานข้อมลูตัง้แต่ออกบตัรส่งเสรมิฯ

จนกระทั่งโครงการได้เปิดด�าเนินการ ซ่ึงจะช่วยให้บีโอไอ

ทราบถงึสถานะของโครงการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯอย่างต่อเนือ่ง

• เพิ่มการรายงานข้อมูลการลงทุนในช่วง

6 เดอืน ที่ผ่านมาและการคาดการณ์การลงทุน

ในอนาคต จากปัจจุบันที่บริษัทจะรายงานข้อมูล

ความคืบหน้าในการลงทุนในลักษณะเป็นการแจ้งว่า

ได้มีการเริ่มลงทุนหรือเริ่มด�าเนินการแล้ว และ

แจ้งมลูค่าการลงทุนแบบสะสม จะเปล่ียนเป็นการแจ้ง

การเริ่มการด�าเนินการต่าง พร ้อมระบุมูลค ่า

การลงทุนในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมาในแต่ละหัวข้อ

ได้แก่ ที่ดิน ค่าก่อสร้าง ค่าเครื่องจักรอุปกรณ์

เงินทุนหมุนเวียน นอกจากนั้น บริษัทยังต้อง

คาดการณ์การลงทุนในหัวข้อเหล่านีใ้นช่วง 6 เดอืน

ข้างหน้า และตลอดทั้งปีที่รายงาน เพื่อให้บีโอไอ

สามารถน�าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการติดตามและ

คาดการณ์เศรษฐกิจในอนาคต

• เพิ่มรายละเอียดการเก็บข้อมูลเพิ่มเติม

ส�าหรับกิจการซอฟต์แวร์ เนื่องจากในระยะเวลา

ที่ผ ่านมากิจการซอฟต์แวร ์ได ้รับการส่งเสริมฯ

เป็นจ�านวนมาก บีโอไอจึงต้องการเก็บรายละเอียด

ในการด�าเนินงานของกิจการกลุ ่มนี้ เป ็นพิเศษ

เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตามความคืบหน้า

ของกิจการกลุ ่มดังกล่าว ซึ่งถือว ่าเป็นหนึ่งใน

กิจการที่ เป ็นรากฐานส�าคัญในการพัฒนาและ

ยกระดับประเทศ
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	 3. การรายงานผลการด�าเนินงานของโครงการ

และบริษัทที่ได้รับส่งเสริมฯ

	 การรายงานผลในส่วนนี้เป็นการปรับปรุงการรายงาน

ผลการด�าเนินงานของบริษัทที่ได้รับส่งเสริมฯ หรือที่

เรียกกันว่า ตส. 310 ซึ่งปกติบริษัทจะต้องรายงานทุกปี

ภายหลังที่โครงการเปิดด�าเนินการแล้ว ประเด็นส�าคัญที่มี

การปรับปรุงจากระบบเดิม ได้แก่

• เก็บข้อมูลผลประกอบการรายโครงการ เงื่อนไข

หนึ่งภายใต้บัตรส่งเสริมปัจจุบัน คือ ให้บริษัทจัดท�าบัญชี

รายรับรายจ่ายส�าหรับโครงการที่ได้รับการยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคล ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทจะน�าข้อมูลดังกล่าว

บนัทกึไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน บโีอไอจงึเหน็ว่า

ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์หากมีการเก็บไว้ในระบบ

ฐานข้อมูลของบีโอไอเอง จึงให้บริษัทบันทึกข้อมูล

ดังกล่าวลงในระบบนี้ โดยจะแบ่งโครงการที่จะเก็บข้อมูล

ออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ยังคงได้รับสิทธิยกเว้น

หรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล จะต้องมีการบันทึก

ผลประกอบการเป็นรายโครงการ ในขณะที่อีกกลุ่มหนึ่ง

คือ กลุ่มท่ีไม่รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคลหรือเคยได้รับแต่สิทธิดังกล่าวหมดไปแล้ว

ส�าหรับกลุ่มนี้ บีโอไอจะให้บันทึกเพียงยอดรายได้และ

รายจ่ายรวมของโครงการทั้งหมดในกลุ่มนี้เท่านั้น

• เพิม่รปูแบบการแนบไฟล์เอกสารทีเ่ป็นมาตรฐาน

เดียวกับหน่วยงานอื่น โดยปกติแล้วบริษัทจะต้องส่ง

เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจ เช่น

การส่งงบการเงนิ และ บอจ. 5 ให้แก่กรมพฒันาธุรกจิการค้า

การส่งภงด. 50 และ ภงด. 1ก ให้แก่กรมสรรพากร ซึ่ง

บีโอไอได้ปรับปรุงระบบให้สามารถรองรับการแนบไฟล์

ดังกล่าวเข้าสู่ระบบของบีโอไอได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระของ

บริษัทในการบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในระบบ

• เริ่มบันทึกข้อมูลภายหลังออกบัตร

ส่งเสริมฯ เนื่องจากการบันทึกข้อมูลภายหลัง

การเปิดด�าเนินการอาจท�าให้บีโอไอ ได้รับข้อมูล

ที่ส�าคัญบางส่วนล่าช้า เช่น โครงการอาจมีรายได้

ก่อนการเปิดด�าเนินการ เป็นต้น จึงก�าหนดให้

บริษัทเริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่โครงการออกบัตร

ส่งเสริมฯ

• ยกเลกิการเกบ็ข้อมูลปัญหาและอปุสรรค

ในการลงทุน เนื่องจากบีโอไอเห็นว่าข้อมูล

ดังกล ่าวต ้องอาศัยการสอบถามและพูดคุย

กับบริษัทในเชิงลึก เพียงการสอบถามด้วย

แบบสอบถามนั้น ไม่อาจท�าให้เข้าใจปัญหาและ

อุปสรรคของบริษัทได้โดยละเอียด ดังนั้น บีโอไอ

จึงยกเลิกการเก็บข้อมูลดังกล่าวในรายงานนี้

และจะท�าการพัฒนาระบบการเก็บรวบรวม

และติดตามปัญหาและอุปสรรคของบริษัทที่มี

ประสิทธภิาพ เพือ่ใช้ในการประสานและช่วยเหลอื

บริษัทในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อไป
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หากมองอย่างผวิเผนิแล้ว บรษิทัทีไ่ด้รบัการส่ง

เสรมิฯ อาจคดิว่าการพฒันาระบบ e-Monitoring

ไม่สร้างประโยชน์ต่อบรษิทัและยงัสร้างภาระเพิม่เตมิ

ในการบันทึกข้อมูลให้แก่บริษัท แต่จริงๆ แล้ว

ระบบดังกล่าวช่วยอ�านวยความสะดวกให้บริษัท

ในการรวมศนูย์การรายงานข้อมลูไว้จดุเดยีว ซึง่ช่วย

ลดความสบัสนในการบันทกึข้อมูลต่างๆ ของบรษิทั

อีกทั้งบริษัทยังสามารถลดปริมาณงานบันทึก

ข้อมูลด้วยการแนบไฟล์เอกสารแทนการบันทึก

ข้อมูลในระบบ นอกจากนั้น การปรับปรุงข้อมูล

ของบริษัทในระบบจะช่วยให้บีโอไอสามารถ

ส่งข่าวสารที่ส�าคัญถึงบริษัทได้อย่างถูกต้องและ

รวดเร็ว

	 นอกเหนือจากการอ�านวยความสะดวก

แล้ว ประโยชน์ของการบันทึกข้อมูล คือ การน�า

ข้อมูลไปวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนา

นโยบายและการด�าเนินการของบีโอไอให้เหมาะสม

กับสภาพการด�าเนินธุรกิจของบริษัท ซึ่งจะช่วยให้

การส่งเสริมการลงทุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

	 จากที่ได ้กล ่าวมาแล้วนั้น จะเห็นว ่าระบบ

e-Monitoring มีประโยชน์ต่อทั้งบีโอไอ และบริษัท

ที่ ได ้รับการส ่งเสริมฯ ปัจจุบันอยู ่ระหว ่างการ

พัฒนาระบบดังกล่าวให้มีความสมบูรณ์ และได้มี

การประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยการจัดงานสัมมนา

เพื่ออธิบายหลักการและแนวคิดของระบบดังกล่าว

ทั้งในกรุงเทพและภูมิภาคไปแล้ว โดยคาดว่าระบบ

e-Monitoring จะพร้อมใช้ในปี 2560

e-Monitoring 
ข้อมูลเพื่ออ�านวยความสะดวก และประเมินผลนโยบาย

ข้อมูลของท่านจะช่วย BOI ได้
อย่างไร

คาดว่าระบบ e-Monitoring 
จะพร้อมใช้ในปี 2560

และตอบโจทย์ความต้องการของบริษัทได้อย่าง

ถูกต้องและเหมาะสม และยังช่วยให้บีโอไอ

สามารถตอบค�าถามของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียถึง

ความคุ้มค่าในการส่งเสริมการลงทุน
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เรื่อง | กรองกนก   มานะกิจจงกล

สู่...ระบบ Single Window 
ศูนย์บริการวีซ่า และใบอนุญาตทำางาน
สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window สู่...ระบบ Single Window 

	 ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System เป็น

ระบบงานที่พัฒนาขึ้น เพื่ออ�านวยความสะดวก

แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนใน

การยื่นค�าร้องขออนุญาตน�าช่างฝีมือผู้ช�านาญ

การเข้ามาในราชอาณาจักร เพื่อปฏิบัติงานใน

กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน รวมถึง

เรือ่งอืน่ๆ ท่ีเกีย่วข้องแบบออนไลน์ผ่านระบบงาน

โดยไม่มีข้อจ�ากัดเรื่องเวลาและสถานที่ ตั้งแต่

วันที่ 12 เมษายน 2555 และได้เปิดให้บริการ

เตม็รปูแบบแล้วต้ังแต่วนัที่ 1 มกราคม 2556

	 โดยค�าร้องขออนุญาตน�าเข้าคนต่างด้าว

เข้ามาในราชอาณาจักรภายใต้มาตรา 25 และ

26 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.

2520 รวมถึงค�าร้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจะยื่นผ่าน

ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System ทั้งหมด

ซึ่งนอกจากจะเป็นการปรับปรุงรูปแบบการ

บริการของส่วนราชการแล้ว ยังช่วยลดเอกสาร

ท่ีไม ่จ�าเป ็น เพ่ือให ้สอดคล้องกับนโยบาย

การพัฒนากฎหมายและเป็นไปตามหลักเกณฑ์

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ระบบงานช่างฝีมือ 
e-Expert System 

ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ

กระบวนงานใหม่
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พัฒนาต่อยอด
สู่ระบบ Single Window 
ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำางาน

	 บีโอไอได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ให้ขยายขอบข่ายการ

ให้บริการและปรับปรุงบริการของศูนย์บริการวีซ่าและ

ใบอนุญาตท�างาน (One Stop Service for Visa and

Work Permit) โดยเป็นการประสานงานการท�างานร่วมกัน

ระหว่าง 3 หน่วยงาน ได้แก่

1. สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (บีโอไอ)

2. กรมก�รจัดห�ง�น

3. สำ�นักง�นตรวจคนเข้�เมือง 

	 เพ่ือรวมการอนุมัติ/อนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร

และอนุญาตให้คนต่างด้าวท่ีเป็นช่างฝีมือ ผู้ช�านาญการ

ต่างประเทศเข้ามาท�างานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ

และในกิจการท่ัวไปท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมฯ ให้อยู่

ณ จุดเดียวกัน ด้วยการพัฒนาต่อยอดระบบงานช่างฝีมือ

e-Expert System สู่โครงการน�าร่องในการยื่นค�าขอรับ

การส่งเสริมการลงทุนและพิจารณาค�าขอรับการส่งเสริมฯ

แบบออนไลน์ โดยมีหลักการดังนี้

1.	 เป็นการบูรณาการของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ บีโอไอ

ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง กรมการจัดหางาน

บีโอไอขยายขอบข่ายการให้บริการ 
ของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำางาน  
โดยเป็นการประสานงานระหว่าง 3 หน่วยงาน 

ได้แก่ บีโอไอ กรมการจัดหางาน 
 และสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง

ต่อยอดระบบงานช่างฝีมือ e-Expert 
System สู่โครงการนำาร่อง

ในการยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ
และพิจารณาคำาขอแบบออนไลน์

	 ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System

สามารถลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง

หนังสืออนุมัติ/อนุญาต สามารถออกหนังสือ

อนุมัติ/อนุญาต ซึ่งเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ส่งถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบ Real-Time

ผ่านระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่ง

ผู้รับบริการสามารถเข้าสืบค้นหนังสือได้แบบ

Real-Time ด้วย User Id และ Password และ

จัดเก็บเอกสารดังกล่าวในรูปแบบเอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบเดิมที่เป็นกระดาษ

	 รัฐบาลมีนโยบายในการยกระดับการให้บริการ

ของภาครัฐ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน

ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ลดการใช้เอกสารซ้�าซ้อน

มุ่งสู่การเป็น SMART THAILAND ด้วยการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้บริการ

แบบที่เดียว ทันใด ทั่วไทย (ทั่วโลก) ทุกเวลา
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ผลที่ได้รับจากการใช้ระบบ 
Single Window ศูนย์บริการวีซ่า
และใบอนุญาตทำางาน

	 โครงการพัฒนาระบบ Single Window

ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน ที่จะ

ด�าเนินการในครั้งนี้ จะส่งผลต่อประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในภาพรวมของศูนย์บริการ

วีซ่าและใบอนุญาตท�างานดังนี้

1.	 เป็นช่องทางบริการที่สะดวก รวดเร็ว

และทันสมัย

2.	 ใช้ข้อมูลร่วมกันที่เข้าใจง่าย และ

สอดคล้องกัน

3.	 ลดการมาติดต่อด้วยตนเอง

4.	 มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการให้

บริการที่ชัดเจน

5.	 มีหลักเกณฑ์การพิจารณาท่ีชัดเจน

และเปิดเผยหลักเกณฑ์ให้ทราบอย่างทั่วถึง

6.	 ด�าเนินการโดยระบบอัตโนมัติในขั้น

การพิจารณา

7.	 ลดการใช้เอกสารและไม่ขอข้อมูล

ที่ภาครัฐมีอยู่แล้ว

8.	 ลดความซ้�าซ้อนของการพิจารณา

อนุมัติ

	 นอกจากนี้ ยังเป็นการอ�านวยความ

สะดวกแก่นักธุรกิจนักลงทุน ซึ่งถือเป็นการ

ช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี รวมถึง

การเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ

ในเร่ือง Ease of Doing Business in Thailand

ตามตัวชี้วัดหนึ่งของธนาคารโลก ในการ

เปรียบเทียบปัจจัยที่ เอ้ือต่อการลงทุนกับ

ประเทศอ่ืนๆ ท่ัวโลก

2.	 เป็นการให้บริการยื่นค�าร้องและพิจารณาค�าร้อง

แบบ Online: Single Entry ผ่านระบบน�าร่อง Single

Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน (Pilot

Project: Single Window on Visa and Work Permits)

ต่อยอดจากระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System โดยระบบ

จะส่งต่อค�าร้องไปยังหน้าจอของเจ้าหน้าที่ส�านักงานตรวจ

คนเข้าเมือง กรมการจัดหางานโดยอัตโนมัติ เพ่ือเจ้าหน้าท่ี

ของทั้งสองหน่วยงานสามารถพิจารณาค�าร้องขออยู่ต่อ และ

ค�าร้องขอใบอนุญาตท�างาน รวมถึงค�าร้องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แบบออนไลน์ผ่านระบบงาน Single Window ซ่ึงระบบจะแจ้ง

ผู้ ยื่ นค� าร้องทราบผลการพิจารณาเพื่ อ เข้ าระบบมา

นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าในการด�าเนินการประทับตรา

ให้อยู่ต่อในหนังสือเดินทางและติดต่อขอรับใบอนุญาต

ท�างานต่อไป

3.	 ก�าหนดผู้ใช้บริการเป็นกิจการเฉพาะที่ ได้ รับ

การส่งเสริมฯ ที่ติดต่อขอใช้บริการในการยื่นค�าร้องจาก

3 หน่วยงานที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน

กรุงเทพฯ เท่านั้น ทั้งนี้ มีแผนงานและกรอบระยะเวลา

การพัฒนาระบบ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและ

ใบอนุญาตท�างานประมาณ 10 เดือน โดยก�าหนดจะเปิด

ให้บริการปลายปี 2560

4.	 บีโอไอ ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการ

จัดหางาน มีแผนขยายการให้บริการแก่กิจการที่ได้รับการ

ส่งเสริมฯ ในส่วนภูมิภาคในระยะต่อไป
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เรื่อง | สถาปนา   พรหมบุญ

ผ่านระบบ e-Investmentผ่านระบบ e-Investmentผ่านระบบ e-Investment

	 บีโอไอได้เปิดให้บริการยื่นค�าขอส�าหรับระบบ

งานส่งเสริมการลงทุนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

(e-Investment Promotion) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559

ที่ผ่านมา ซึ่งการแก้ไขโครงการที่ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนก็รวมอยู่ในระบบนี้ด้วย แต่ไม่ได้หมายความว่า

การแก้ไขโครงการในทุกๆ กรณี จะสามารถยื่นค�าขอ

แก้ไขผ่านทางระบบนี้ได้ ปัจจุบันบีโอไอเปิดรับ

ค�าขอแก้ไขโครงการ Online ใน 4 กรณี ซึ่งเป็นค�าขอ

แก้ไขโครงการที่มีแบบฟอร์มเฉพาะเรื่องอยู่แล้ว ได้แก่

	 1.	 การขออนุญาตแก้ไขทุนจดทะเบียน

	 2.	 การขออนุญาตแก้ไขอัตราส่วนผู้ถือหุ้น

	 3.	 การขออนุญาตเปล่ียน/เพ่ิม/ลด สถานที่ตั้ง

โรงงาน/สถานประกอบการ

	 4.	 การขออนุญาตเพิ่มก�าลังการผลิต (จากการ

เพิ่มเวลาท�างาน)

การยื่นค�าขอ
แก้ไขโครงการ
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ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ สามารถ
ติดตามสถานะความคืบหน้าแบบ 

Real-Time ว่าเอกสารไปถึงขั้นไหน 
สามารถทราบได้ทันทีว่าเจ้าหน้าที่

คนใดเป็นผู้พิจารณา

	 ผู้ที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุนแล้ว สามารถ

ยื่นค�าขอแก้ไขโครงการผ่านระบบ e-Investment ได้

ไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ มาไม่นาน

หรอืโครงการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ มานานแล้ว แม้ไม่เคย

ยืน่ค�าขอรบัการส่งเสรมิฯ ผ่านระบบ e-Investment มาก่อน

ก็สามารถยื่นได้ และสามารถยื่นได้ทุกที่ ทุกเวลา

สามารถพมิพ์ค�าขอรบัการส่งเสรมิฯ จากระบบได้ทนัที

ทีก่รอกข้อมลูเสรจ็ ผูข้อรบัการส่งเสรมิฯ สามารถตดิตาม

สถานะความคืบหน้าแบบ Real-Time ว่าเอกสาร

ไปถึงขั้นไหน สามารถทราบได้ทันทีว่าเจ้าหน้าที่คนใด

เป็นผู้พิจารณา หากมีปัญหาสามารถติดต่อโดยตรง

กับเจ้าหน้าที่ได้ทันที

	 การยื่นค�าขอแก้ไขโครงการ Online นั้น ผู ้ที่

ประสงค์จะยื่นค�าขอฯ จะต้องสมัครเข้าใช้งานระบบ

e-Investment ก่อน เม่ือได้รับ Username กับ

Password แล้ว ก็สามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที ซึ่งระบบ

e-Investment นัน้ สามารถใช้งานได้ในหลาย Browser

เช่น Chrome, Firefox, IE หรือ Safari เป็นต้น

และรองรับการท�างานหลายอุปกรณ์ไม่ว ่าจะเป็น

คอมพิวเตอร์ แทปเล็ต หรือสมาร์ทโฟน

	 เมื่อเข้ามาแล้ว ระบบจะสอบถามว่าผู้ขอรับ

การส่งเสริมฯ เป็นใคร และจะประสงค์ขอแก้ไข

โครงการเรื่องอะไร การขอแก้ไขจะต้องอ้างอิง

ข้อมูลเลขที่โครงการ ซึ่งก็หมายถึงเลขที่ค�าขอ

รับการส่งเสริมฯ นั่นเอง หรือหากเป็นโครงการที่ได้

รับบัตรส่งเสริมแล้วก็สามารถอ้างอิงเลขที่บัตร

ส่งเสริมได้ เมื่อกรอกเลขท่ีโครงการหรือเลขที่

บัตรส่งเสริมแล้ว ระบบจะค้นหาข้อมูลโครงการ

และดึ ง ข ้ อมู ล โคร งการนั้ น ขึ้ นมาที่ หน ้ า จอ

โดยที่ผู้ขอฯ ไม่จ�าเป็นต้องกรอกเอง

	 หากผู้ขอรับการส่งเสริมฯ ต้องการจะขอแก้ไข

สถานที่ตั้งโรงงาน ระบบจะอ�านวยความสะดวก

โดยการดึงข้อมูลเดิมมาให้ว่าสถานที่ตั้งเดิมของ

โครงการนั้นอยู่ที่ไหน และผู้ขอรับการส่งเสริมฯ

สามารถจะเลือก เพิ่ม/เปลี่ยน/ลด ที่ตั้งโรงงาน

ผ ่านทางระบบได ้ โดยกรอกเหตุผลของการ

เปล่ียนแปลงสาเหตุของการเปล่ียนท่ีตั้ง จากนั้น

กรอกรายละเอียดของผู้ติดต่อ เมื่อกรอกข้อมูล

เสร็จแล้วจึงบันทึกร่าง หากกรอกข้อมูลครบ ระบบ

จะยอมให้มีการบันทึกร่างค�าขอฯ ได้ โดยช่องที่มี

เครือ่งหมายดอกจัน (*) เป็นช่องข้อมลูทีม่คีวามส�าคญั

ซึ่ งผู ้ ขอรับการส ่ง เสริมฯ จ�า เป ็นต ้องกรอก

ปล่อยเว้นว่างไว้ไม่ได้ มิฉะนั้นจะไม่สามารถ

บันทึกร่างและด�าเนินการต่อได้
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จะบันทึกรับค�าขอแก้ไขโครงการต่อไป

	 การพิจารณาค�าขอแก้ไขโครงการท้ัง 4 กรณีนั้น

เป็นไปตามระเบียบส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน ซึ่งปัจจุบันนั้น การขออนุญาตแก้ไขอัตราส่วน

ผู้ถือหุ้น การขออนุญาตเปล่ียน/เพิ่ม/ลด สถานที่ตั้ง

โรงงาน/สถานประกอบการ การขออนุญาตแก้ไขทุน

จดทะเบยีน จะใช้เวลา 5 วนัท�าการ ส่วนการขออนญุาต

เพิ่มก�าลังการผลิต (จากการเพิ่มเวลาท�างาน) นั้น จะใช้

เวลา 30 วันท�าการ

	 ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ สามารถรับทราบการแจ้ง

ผลการพิจารณาผ่านระบบ e-Investment โดยการ

เลือกท่ีหัวข้อประวัติการยื่นค�าขอแก้ไขโครงการ ซึ่งจะ

แสดงรายละเอียดประวัติการยื่นค�าขอแก้ไขโครงการ

ท้ังหมดไว้ ผู้ขอจะทราบว่าค�าขอฯ นี้ได้รับการอนุมัติ

หรือไม่ อย่างไรก็ตาม หนังสือแจ้งมตินั้นไม่ได้ Online

อยู่ในระบบ แต่จะถูกจัดส่งให้กับผู้ขอฯ ทางไปรษณีย์

หรือผู ้ขอฯ สามารถติดต ่อขอรับหนังสือแจ ้งมติ

ด้วยตนเองที่บีโอไอก็ได้

	 หากการยืน่ค�าขอแก้ไขโครงการผ่านช่องทาง Online

ได้รับความนิยมจากผู้รับบริการมากขึ้น ในอนาคตอาจ

พัฒนาระบบ e-Investment ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ

สามารถยื่นขอแก้ไขโครงการในเรื่องอื่นๆ ได้ เพื่อเป็น

การอ�านวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการ

	 จึงขอเชญิชวนให้ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ ทุกท่านเข้ามา

ใช้ระบบ e-Investment ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการ

ให้บริการ ที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด ลดการใช้เอกสาร

ลดการเดินทาง ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายด้วยบริการ

Online

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ผู้ขอรับ
การส่งเสริมฯ สามารถ Preview 
เพื่อดูข้อมูลที่กรอกมาทั้งหมดได้  
ถ้าพบว่ามีข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้อง  

สามารถกลับไปแก้ไขได้

	 เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว ผู ้ขอรับการส่งเสริมฯ

สามารถ Preview เพื่อดูข้อมูลที่กรอกมาทั้งหมดได้

ถ้าพบว่ามีข้อมูลที่กรอกไม่ถูกต้อง สามารถกลับไป

แก้ไขได้ หากข้อมูลในค�าขอฯ ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว

สามารถเลือกได้ว่าจะยื่นค�าขอ Online ผ่านระบบ

e-Investment ซึ่งยื่นได้ทันที หรือยื่นค�าขอฯ ที่บีโอไอ

โดยการพมิพ์ค�าขอฯ แล้วให้ผูบ้รหิารลงนาม แนบเอกสาร

ตามที่ก�าหนด และน�ามายื่นที่บีโอไอ

	 ทั้งนี้ ไม่ว่าจะยื่นค�าขอฯ ในช่องทางใดเมื่อยืนยัน

การยื่นค�าขอฯ แล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะไม่สามารถ

กลับมาแก้ไขข้อมูลใดๆ ได้อีก เว้นแต่บีโอไอเปิดสิทธิ์ให้

กลับมาแก้ไขค�าขอฯ ได้

	 การยื่นค�าขอแก้ไขโครงการทั้งสองช่องทางบีโอไอ

จะตรวจสอบความครบถ้วนของค�าขอฯ และเอกสารแนบ

ก่อนท่ีจะลงรับ หากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนก็จะ

เปิดสิทธิ์ ให ้ผู ้ยื่นสามารถแก้ไขค�าขอฯ ได้ภายใน

ระยะเวลาที่ก�าหนด เม่ือแก้ไขครบถ้วนแล้วระบบ
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เทคนิคการกรอก
ค�าขอออนไลน์ของ
กิจการซอฟต์แวร์
ค� ขอออนไลน์ของ

	 การยืน่ค�าขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุแบ่งตามประเภทกจิการ ส�าหรบักจิการ

ซอฟต์แวร์เป็นหนึ่งในกิจการที่มีการยื่นเป็นจ�านวนมากเป็นอันดับต้นๆ โดย

ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์มักติดปัญหาในการกรอกค�าขอ

ดงันัน้ในบทความน้ีจะเป็นการแนะน�าให้สามารถกรอกได้อย่างง่ายๆ คอื เริม่ต้น

ท่านต้องเข้าใจก่อนว่าการกรอกข้อมูลในค�าขอนั้นจะเป็นการเขียนแผนธุรกิจของ

3 ปีข้างหน้า เครื่องจักรของโครงการของกิจการซอฟต์แวร์คือ  ฮาร์ดแวร์

เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ก Server Smartphone เป็นต้น และซอฟต์แวร์

เช่น  Software  Tools  ต่างๆ ท่ีจะใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และจะต้องมี

บุคลากรด้านไอทีในบริษัท ไม่อนุญาตให้จ้างผู้อื่นมาพัฒนาซอฟต์แวร์แทน
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เทคนิคการกรอกคำาขอ
ซอฟต์แวร์

	 การขอรับการส่งเสริมฯ สามารถขอได้ 3

แบบ คือ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่ได้จัดตั้งบริษัท

เป็นบริษัทที่เพิ่งจัดตั้ง ยังไม่มีรายได้ และรูปแบบ

ที่เป็นบริษัทแล้วขอในนามบริษัท โดยจะพัฒนา

ซอฟต์แวร์ที่แตกต่างจากซอฟต์แวร์เดิมในกรณีที่

ผู้ขอเป็นบริษัทแล้วต้องเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดต้ังบริษัทและงบการเงินเพื่ออัพโหลด

ขึ้นระบบ

	 หากเป็นการลงทุนของบริษัทแม่ ต้องกรอก

ในข้อ 1.3 และในข้อ 1.4 ชื่อตัวแทนส�าหรับติดต่อ

ต้องไม่ซ�้ากับผู้ขอในข้อ 1.1 หรือต้องเป็นคนอื่นที่

ไม่ใช่ผู้ขอ ทั้งนี้เพื่อใช้ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อ

กับผู้ขอรับการส่งเสริมฯ ได้

ข้อ 1.5 เป็นโครงสร้างผู้ถือหุ้น ว่าจะมีการ

ถือหุ้นอย่างไรในบริษัท มีไทยและต่างชาติถือหุ้น

ร้อยละเท่าไร หากเป็นโครงการ SMEs จะต้องมี

บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ

51 ให้เข้าใจง่ายๆ ก็คือ ไม่มีบริษัทมาถือหุ้น

มากกว่าร้อยละ 51

ข้อ 1.6 เป็นการกรอกเฉพาะผู้ขอท่ีเป็นบริษัท

ที่มีผลประกอบการอยู่แล้ว 3 ปี ย้อนหลัง

1.1

1.2

1.3

1.4

1.6

1.5
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ข้อ 2.1.1 และข้อ 2.1.2 เป็นแหล่งท่ีมาของเงินทุน

ข้อ 2.2 คือการที่อธิบายว่าจะลงทุนอะไรบ้าง

บีโอไอจะพิจารณาอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนจดทะเบียน

หรือต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3:1

	 และให้สงัเกตว่าตวัเลขการลงทนุในข้อ 2.1.1 และ

2.1.2 ต้องเท่ากับข้อ ข้อ 1 - 9 ในข้อ 2.2 แผนการ

ลงทุน

ข้อ 2.2 แผนการลงทุน ผู้ขอต้องเข้าใจว่าการ

ลงทุนของบีโอไอเป็นการลงทุนตามหัวข้อข้อ 1 - 9

เท่าน้ัน ซึ่งท่านสามารถท�าความเข้าใจได้โดยให้

ดาวน์โหลดจากประกาศ ป.1/2545 หรือค�าแนะน�าใน

การกรอกค�าขอรับการส่งเสริมฯ ก่อนที่จะกรอกข้อมูล

บนระบบ

๐ ข้อ  1)  ค่าก่อสร้างหรือค่าเช่าระยะเวลา

มากกว่า 3 ปี ส่วนใหญ่ผู้ขอมักเข้าใจว่า มีการเช่า

3 ปี ก็ใส่ตัวเลขตรงนี้ได้ ซึ่งจริงๆ แล้ว ต้องเป็นการเช่า

ท่ีมีระยะเวลาเกิน 3 ปี หรือ 37 เดือน เป็นต้นไป จึงจะ

น�ามาใส่ในข้อนี้ ดังนั้น หากเป็นการจ่ายปีต่อปี ก็ต้อง

ไปใส่ในข้อ 9 คือ เงินทุนหมุนเวียนแทน

๐ ข้อ 2) ค่าเครื่องจักร ต้องมีมูลค่าที่เท่ากับ

ข้อ 5.6 และ 5.7 ด้านหลัง ดังในตารางภาพ และ

จ�านวนของฮาร์ดแวร์ก็ควรจะสัมพันธ์หรือเท่ากับ

จ�านวนคนท่ีจะจ้างในโครงการในปีท่ี 3 ท่านจะเห็นว่า

ภายใต้ข้อ 1 - 4 จะเขียนว่า เงินลงทุนไม่รวมที่ดินและ

ทุนหมุนเวียน เป็นโครงการขยาย ดังน้ัน โครงการขยาย

หมายถึง ผู้ขอเป็นบริษัทที่มีรายได้แล้วมาขอรับการ

ส่งเสริมฯ และหากเป็นข้อ 1 - 6 จะเขียนว่าโครงการ

ริเริ่ม ซึ่งหมายถึง ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดาหรือบริษัท

ที่เพิ่งจัดตั้งหรือบริษัทที่ยังไม่มีรายได้

2.1.1

2.1.2

2.2
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	 ในส่วนของเงินทุนหมุนเวียน หมายถึง เงิน

ที่เพียงพอส�าหรับการใช้จ่ายในบริษัท เช่น ค่า

สาธารณูปโภค เงินเดือน จนกว่าจะได้พัฒนา

ซอฟต์แวร์/โปรแกรมตัวแรกออกมาได้

ข้อ  4  ควรเขียนอธิบายสรุปส้ันๆ ว่าจะ

พัฒนาซอฟต์แวร์อะไร รายละเอียดของซอฟต์แวร์

และใช้เอกสารแนบเพิ่มเติมอัพโหลดบนระบบ

ได้ไม่ควรเขียนค�าว่า ดู/ตามเอกสารแนบ

ข้อ 5.1 หากจะขอ Embedded Software

ควรยกตัวอย่างว่าจะฝังตัวอยู่ในอุปกรณ์ใด

ข้อ 5.6 ฮาร์ดแวร์ ให้กรอกเฉพาะที่จะใช้

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และต้องซื้อ

หรือเช่าเกิน 1 ปี เท่านั้น อื่นๆ หากมีก็ให้ใส่

เช่น อุปกรณ์ส�าหรับ Embedded Software ที่

จะฝังตัว

ข้อ 5.7 ซอฟต์แวร์ เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน

การพัฒนาเท่านั้น ไม่รวมถึงซอฟต์แวร์ในส่วน

ของบริหารจัดการในส�านักงาน และจะต้อง

เป็นการซื้อหรือเช่าเกิน 1 ปี หากไม่ใช่หรือเป็น

Open Source ขอให้เขียนแต่ชื่อซอฟต์แวร์และ

มูลค่าเป็นศูนย์ เน่ืองจากบีโอไอต้องการทราบว่า

จะใช้ซอฟต์แวร์ใดบ้างในการพัฒนา

ข้อ 6.2 เป็นการกรอกจำานวนคนที่จ้าง

ทั้งหมดในบริษัท ซึ่งในกรณีของโครงการขยาย

บีโอไอจะพิจารณาว่าจะมีการจ้างเพิ่มจาก

พนักงานเดิมหรือไม่ เพราะเป็นเงื่อนไขหลักว่า

จะต้องมีเงินเดือนของทีมไอทีอย่างน้อยปีละ

1.5 ล้านบาทต่อปี

จำ�นวนเท�่กบั 
ข้อ 2.1)

จำ�นวนเท�่กบั 
ข้อ 2.1)

5.6

5.7

6.2
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ข้อ 6.2 จะใส่จำานวนของพนักงานทั้งหมด

ของบริษัท แต่ข้อ 6.4 เป็นการกรอกเงินเดือนของ

ทีมไอทีที่จะพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น เช่น ไม่รวม

ด้านการตลาดหรือธุรการ เป็นต้น และให้กรอกเป็น

จ�านวนล้านบาท เช่น 0.5 ล้านบาท ไม่ใช่ 500,000 บาท

ข้อ 7 ต้องเป็นแผนการลงทุน 3 ปี และข้อ

ต่อไปนี้ ต้องกรอกตัวเลขประมาณการ เช่น ค่าไฟฟ้า

ค่าประปา ค่าโทรศพัท์/ค่าเสือ่มของเครือ่งจกัร ใช้ 4 ปี

/หากมเีงนิกู้ในข้อ 2.2 ต้องใส่ดอกเบ้ีย/ ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ

/ก�าไรหรือขาดทุนต้องใส่

ข้อ 8 ต้องกรอกแผนดำาเนินงานทุกข้อย่อย

ข้อ 9 ควรใส่ข้อมูลประโยชน์ของโครงการด้วย

	 ทั้งนี้	 บีโอไอจะมี	 e-Learning	 รูปแบบ 

การ์ตูนมาช่วยให้ค�าแนะน�าในการกรอก 

ค�าขอฯ	 ในอนาคตอันใกล้นี้	 ซึ่งเป็นโครงการ

ความร่วมมือระหว่างบีโอไอและส�านักงาน

ส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ	

และค�าแนะน�าเบื้องต้นในการกรอกข้อมูล

ออนไลน์ก็ เป็นเทคนิคท่ีรวบรวมมาจาก 

การให้ค�าปรึกษากับผู้ประกอบการที่มาขอรับ

การส่งเสริมฯ	ที่มักมีข้อสงสัยคล้ายๆ	กัน	

	 ผู ้เขียนจึงแนะน�าเทคนิคทางลัดความ

ส�าเรจ็ให้ท่านทีจ่ะขอรบัการส่งเสรมิฯ	ได้เข้าใจ

และกรอกข้อมูลบนระบบ	 e-Investment	 ให้

ง่ายขึ้น	 เพราะเมื่อมีความเข้าใจเบื้องต้นแล้ว	

เมื่อกรอกข้อมูลขึ้นระบบ	 ข้อมูลที่เจ้าหน้าที่

ตรวจก็จะถูกต้องและสามารถยื่นขอรับการ

ส่งเสริมออนไลน์ได้โดยไม่ต้องแก้ไขข้อใดๆ	

อีกต่อไป		

บีโอไอจะมี e-Learning  
ในรูปแบบก�ร์ตูนม�ช่วยให้ 

คำ�แนะนำ�ในก�รกรอกคำ�ขอฯ
ในอน�คตอันใกล้นี้

6.4
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เรื่อง | ยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์

	 ประการแรก ต้องต้ังเป้าหมายชัดเจน 

คือ ชัยชนะ โดยเป้าหมายของนินจา คือ 

ชนะศัตรูและทำางานให้สำาเร็จ ขณะที่

เป้าหมายของวิสาหกิจ คือ ต้องพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ดีเยี่ยมกว่าคู่แข่ง

	 ประการที่สอง ต้องทำางานเป็นทีมด้วย

มืออาชีพ แม้ในภาพยนตร์เรามักจะเห็น

นินจาทำางานแบบโดดเดี่ยวคนเดียวก็ตาม 

แต่ความจริงแล้วนินจาจะทำางานเป็นทีม 

อันประกอบด้วยนักฆ่ามืออาชีพ ซึ่งผ่าน

การฝึกฝนทักษะต่างๆ ระดับสูงมากมาย 

เช่นเดียวกับวิสาหกิจจะต้องสร้างทีมงาน

ดีเยี่ยมและทำางานเป็นทีม

ประการท่ีสาม ต้องสืบความลับฝ่ายศัตรู

ตลอดเวลา โดยการสอดแนมและจารกรรม 

นับเป็นทักษะสำาคัญมากของนินจา เพื่อ

ศึกษาความเคล่ือนไหวและแนวป้องกันตัว

ของศัตรู วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งด้านต่างๆ 

เพ่ือนำามาประกอบการวางแผนเพ่ือเข้าจู่โจม

นวัตกรรมนินจา
เพื่อความสำาเร็จ

การที่ได้ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ Consumer 

Technology Association ซ่ึงเป็นสมาคมของบริษัททำาธุรกิจ

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของนาย Gary Shapiro

ทำาให้เขาได้มีโอกาสรู้จักผู้บริหารท้ังบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก 

ซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคม เช่น แอปเปิ้ล ซัมซุง รวมถึง 

SMEs ที่กำาลังจะเติบโตเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในอนาคต 

ความรู้ที่ได้รับจากการพบปะพูดคุยกับบุคคลชั้นนำา

ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ ทำาให้นาย Gary ตระหนักว่า 

ความจริงแล้วนวัตกรรมก็คือวิถีแห่งนินจานั่นเอง ดังนั้น

จึงได้เขียนหนังสือช่ือ “นวัตกรรมนินจา 10 กลยุทธ์

เพ่ือเป็นธุรกิจประสบความสำาเร็จมากท่ีสุดในโลก” (Ninja

Innovation: The Ten Killer Strategies of the World’s

Most Successful Businesses) ซึ่งมีหลายบทเรียนท่ี

น่าสนใจหากต้องการเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรม

นินจาเปรียบเสมือนกับ
ผู้ประกอบการใหม่  
จะไม่ยึดติด ทำาให้มี 

ความคิดสร้างสรรค์เหนือกว่า
นาย Gary Shapiro
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	 ประการที่สี่ ต้องไม่ยึดติดกับหลักการ

ตายตัว โดยนินจาจะแตกต่างจากบรรดา

ขุนนางและซามูไร เน่ืองจากนินจาไม่ได้เป็น

ชนชั้นสูง ทำาให้คิดนอกกรอบโดยไม่มีขีด

จำากัด อุปมาอุปไมยเหมือนกับการดำาเนิน

ธุรกิจ กรณีขุนนางและซามูไรจะเปรียบ

เสมือนกับบริษัทเก่าแก่ขนาดใหญ่ จะมี

ธรรมเนียมปฏิบัติและกฎระเบียบจำานวนมาก

ที่สืบต่อมายาวนาน ซึ่งกลายเป็นข้อจำากัด

ความคิดสร้างสรรค์และเป็นอุปสรรคต่อ

นวัตกรรม ขณะที่นินจาเปรียบเสมือนกับ

ผู้ประกอบการใหม่ จะไม่ยึดติดกับส่ิงเหล่าน้ี 

ทำาให้มีความคิดสร้างสรรค์เหนือกว่า

	 ประการที่ห้า ต้องรบนอกรูปแบบ

ด้วยนวัตกรรมใหม่ ปกติแล้วเมื่อนินจา

เข้ า โจม ตีจะ มี ท้ังกำ า ลั งพลและอา วุธ

น้อยกว่าฝ่ายข้าศึก หากรบกันอย่าง

ซึ่งหน้าในรูปแบบปกติแล้ว นินจาจะเป็น

ฝ่ายพ่ายแพ้อย่างง่ายดาย ดังนั้นจะต้อง

รบนอกรูปแบบ โดยใช้นวัตกรรมใหม่ๆ เช่น

คล่องแคล่วว่องไวเหนือกว่า พรางตัว 

และเข้าจู่โจมโดยฝ่ายศัตรูไม่รู้ตัว หลบหนี

อย่างรวดเร็วหากเป็นฝ่ายเสียเปรียบ 

ความเชี่ยวชาญที่จะนำาสิ่งรอบตัวมาเป็น

อาวุธ ฯลฯ 

สำาหรับตัวอย่างหนึ่ งของกลยุทธ์นินจา 

คือ ไอแพดของค่ายแอปเปิ้ล ซึ่งความจริงแล้ว

แท็บเล็ตไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใด ไมโครซอฟต์

เคยวางตลาดแท็บเล็ตมาแล้ว แต่ประสบกับความ

ล้มเหลว เนื่องจากมีรูปแบบการทำางานยุ่งยาก

คล้ายคลึงกับคอมพิวเตอร์ 

ส่วนแอปเปิ้ลได้พัฒนาไอแพดโดยปิดเป็น

ความลับสุดยอด จนไมโครซอฟต์ไม่ระแคะระคาย 

และเมื่อเปิดตัวก็ประสบความสำาเร็จอย่างท่วมท้น 

เน่ืองจากมีคุณสมบัติยอดเย่ียมจนคู่แข่งคาดไม่ถึง 

กว่าท่ีคู่แข่งจะพัฒนาแท็บเล็ตท่ีทัดเทียมกันมา

แข่งขันได้ ก็ครองตลาดอย่างสิ้นเชิงแล้ว
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เรื่อง | สุนันทา  อักขระกิจ / มานพ  ทุยไธสง

คุณอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

เลขาธิการบีโอไอ
คนที่ 12
คุณอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชยคุณอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชยคุณอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชยคุณอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

	 แม้จะด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรบีโอไอเพียง 2 ปี

แต่ตลอดระยะเวลำที่ท�ำงำนมำก็คลุกคลีอยู่ในแวดวง

อุตสำหกรรมได้เรียนรู้งำนหลำกหลำยสำขำ	 ซึ่งล้วน

แต่เป็นประสบกำรณ์ที่มีประโยชน์ และสำมำรถน�ำ

มำปรับใช้กับกำรท�ำงำนในหน่วยงำนต่ำงๆ ได้ ดังนั้น

เมื่อย้ำยไปท�ำงำนยังหน่วยงำนอื่น จึงไม่รู้สึกกังวล

มำกนัก แต่ละหน่วยงำนที่เข้ำไปก็ได้รับควำมร่วมมือ

และช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี

ผ่านประสบการณ์ทำางาน 5 กรม

กำรศกึษำระดับปริญญำตรีจบด้ำนวิศวกรรมไฟฟ้ำจำก

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ จำกนั้นเรียนต่อทำงด้ำน

MBA ที่มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ และได้รับทุนกำรศึกษำ

จำกกองทุนน�้ำมันกระทรวงอุตสำหกรรม ไปศึกษำต่อ

ในระดับปริญญำโท สำขำ	Management Engineering ที่

ประเทศสหรัฐอเมริกำ

	 เริ่มต้นท�ำงำนครั้งแรกที่กรมวิทยำศำสตร์บริกำร

แล้วย้ำยไปท�ำงำนท่ีส�ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม (สศอ.) ส�ำนักงำน

มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (สมอ.) ส�ำนักงำน

คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) และต�ำแหน่ง

สุดท้ำยก่อนเกษียณคือ รองปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม

	 กำรท�ำงำนในแต่ละกรมท�ำให้ได ้เรียนรู ้งำนที่มี

ลักษณะแตกต่ำงกัน ทั้งงำนแผน งำนพัฒนำอุตสำหกรรม

งำนกำรลงทุน งำนก�ำกับด้ำนสิ่งแวดล้อม และงำนพัฒนำ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

งานของบีโอไอครอบคลุม
เรื่องในเชิงนโยบาย  เศรษฐกิจ

งานชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ
และการส่งเสริมให้ภาคเอกชน

ไปลงทุนยังต่างประเทศ
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งานที่บีโอไอแตกต่างจากงานเดิม

	 งำนของบีโอไอครอบคลุมตั้งแต่เรื่องในเชิงนโยบำย

และเศรษฐกิจ ขณะท�ำงำนอยู่ที่ สศอ. ก็ท�ำงำนในลักษณะ

คล้ำยคลึง สำมำรถน�ำองค์ควำมรู ้และประสบกำรณ์ไป

ประยุกต์ใช้กันได้ ส่วนเรื่องกำรวิเครำะห์โครงกำร รวมถึง

กำรเข้ำไปส่งเสรมิภำคเอกชนนัน้กเ็ช่นเดยีวกนั เรือ่งทีแ่ตกต่ำง

คือ บีโอไอจะมีงำนชักจูงกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศและ

กำรส่งเสริมให้ภำคเอกชนไปลงทุนยังต่ำงประเทศ ดังนั้น

งำนของกระทรวงอุตสำหกรรมกับบีโอไอมีควำมเหมือนกัน

ถึงร้อยละ 80

กำรเข้ำรบัต�ำแหน่งเลขำธกิำรบโีอไอ จงึไม่หนกัใจมำกนกั

และยังได้รับควำมร่วมมือช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำที่ดีมำก

ทุกคนต่ำงช่วยกันท�ำงำน จึงท�ำให้งำนก้ำวหน้ำโดยไม่สะดุด

ความรู้สึกแรกเมื่อต้องเป็นเลขาธิการบีโอไอ

	 ก่อนหน้ำท่ีจะไปด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำรบีโอไอ

ผมได้รับมอบหมำยให้เป็นคณะอนุกรรมกำรภำยใต้

บีโอไออยูห่ลำยคณะ ท�ำให้คุน้เคยกบังำนและเจ้ำหน้ำที่

ของบีโอไออยู่พอสมควร ดังนั้นเมื่อได้รับค�ำสั่งให้ไป

เป็นเลขำธกิำรบโีอไอจงึรูส้กึว่ำ	งำนบโีอไอไม่แตกต่ำง

จำกงำนที่ท�ำอยู่มำกนัก นอกจำกนี้ยังมีโอกำสท�ำงำน

ร่วมกับบีโอไอในเรื่องอื่นๆ มำโดยตลอด ไม่ใช่เฉพำะ

กำรไปประชุมเท่ำนั้น

	 นอกจำกนั้นยังรู้จักคุ้นเคยกับเจ้ำหน้ำที่บีโอไอ

ในหลำยๆ ระดับอีกหลำยคน โดยเฉพำะเลขำธิกำรฯ

คนปัจจุบนัคณุหิรญัญำ	 สุจินยั กเ็รยีน วปอ. ด้วยกนั

รองเลขำธิกำรคุณโชคดี แก้วแสง ก็ท�ำงำนร่วมกัน

เป็นประจ�ำ หรืออดีตรองเลขำธิกำรคุณวำสนำ	

มุทุตำนนท์ ก็รู ้จักกันตั้งแต่ตอนที่ผมไปเรียนต่อที่

สหรัฐอเมริกำ	 คุณยุทธศักดิ์ คณำสวัสดิ์ ก็ท�ำงำน

ด้วยกันมำก่อน และส�ำนักบริหำรกำรลงทุน 2 ก็เป็น

อีกหนึ่งส�ำนักที่คุ้นเคยกันดี เนื่องจำกขณะที่ท�ำงำน

ในกระทรวงอุตสำหกรรมผมได้รับมอบหมำยให้

รับผิดชอบอุตสำหกรรมยำนยนต์ และไฟฟ้ำ

50 ปี  บีโอไอ
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	 ขณะด�ำรงต�ำแหน่งเลขำธิกำร บโีอไอเริม่จะปรบั

นโยบำยกำรส่งเสรมิกำรลงทนุใหม่ เพือ่ให้สอดคล้อง

กบักระแสกำรเปลีย่นแปลงเศรษฐกจิโลก และทศิทำง

กำรพัฒนำเศรษฐกิจของประเทศไทย และนโยบำย

รัฐบำล รวมทั้งกำรแข่งขันในกำรชักจูงกำรลงทุน

กับประเทศอื่นๆ และกำรส่งเสริมนักลงทุนไทยไป

ลงทุนในต่ำงประเทศ แต่กำรปรับเปลี่ยนต้องท�ำด้วย

ควำมระมดัระวัง เพือ่ไม่ให้เกดิผลกระทบเชงิลบต่อ

กำรพฒันำประเทศ และนกัลงทนุ ทัง้จำกต่ำงประเทศ

และนักลงทุนไทย

	 เรื่องกำรชักจูงกำรลงทุนก็ เป ็นงำนส�ำคัญ

อีกอย่ำงหนึ่งของบีโอไอ โดยเฉพำะกำรโรดโชว์ใน

ประเทศเป้ำหมำยและกำรท�ำงำนร่วมกับหน่วยงำน

ต่ำงๆ ในกำรแก้ปัญหำของนักลงทุน กำรสร้ำงควำม

สมัพนัธ์กบันกัลงทนุต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่

นักลงทุนญี่ปุ่น

	 นอกจำกนี้บีโอไอยังมีบทบำทในกำรส่งเสริมให้

คนไทยไปลงทุนต่ำงประเทศ จึงมกีำรจัดตัง้ “กองส่งเสรมิ

การลงทนุไทยในต่างประเทศ”ขึน้เพือ่สนบัสนนุให้กำร

ด�ำเนินงำนสำมำรถท�ำได้รวดเร็วขึ้น ระยะเวลำ	 2 ปี

ท่ีอยู่บีโอไอ ได้เพ่ิมบทบำทด้ำนนี้ค่อนข้ำงมำก ท�ำให้

นักลงทุนเริ่มให้ควำมส�ำคัญและมำใช้บริกำร นอกจำกนี้

ยังได้รับควำมร่วมมือจำกองค์กรต่ำงๆ เช่น หอกำรค้ำ

มำร่วมท�ำงำน

	 หำกมองในภำพรวมงำนทุกอย่ำงสำมำรถด�ำเนิน

ไปด้วยดี แม้ว่ำจะไม่มีส�ำนักงำนในประเทศเป้ำหมำย

แต่แก้ไขโดยส่งคณะเดินทำงไปท�ำงำน ซึ่งก็ได้ผลใน

ระดับหนึ่ง ล่ำสุดได้เสนอขอจัดตั้งส�ำนักงำนที่เวียดนำม

และเมียนมำ	กำรมีส�ำนักงำนจะท�ำให้กำรท�ำงำนสะดวก

และเป็นที่น่ำเชื่อถือกับนักลงทุนมำกยิ่งขึ้น กำรจะไป

ใช้สถำนที่ของสถำนทูตบำงครั้งก็เกิดควำมไม่สะดวก

และที่ส�ำคัญคืองำนของบีโอไอกับสถำนทูตมีควำม

แตกต่ำงกัน

นอกจากนี้งานทางด้านโฆษณาประชาสัมพันธ์

ก็มีความสำาคัญยิ่ง เพราะบีโอไอต้องทำางานร่วมกับ

ภาคเอกชน ทำาอย่างไรภาคเอกชนจงึจะทราบว่าบโีอไอ

มีความเคลื่อนไหวอย่างไร มีกำรลงทุนตำมทิศทำง

ของนโยบำยและเกิดควำมร่วมมือระหว่ำงกัน กำรที่

เอกชนจะลงทุนได้ต้องเกิดควำมเชื่อมั่น มองเห็นโอกำส

ภำครัฐต้องให้กำรสนับสนุนเพื่อสร้ำงควำมมั่นใจ

ขณะดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ 
บีโอไอเริ่มปรับนโยบาย

การส่งเสริมการลงทุนใหม่
ซึ่งต้องทำาด้วยความระมัดระวัง 
เพื่อไม่ให้กระทบต่อการพัฒนา

ประเทศ และนักลงทุน

	 อย่ำงไรก็ตำมแม้จะคุ้นเคยกับงำนบีโอไอหลำย

เรื่อง แต่ก็มีบำงเรื่องที่ไม่มีประสบกำรณ์มำกนัก เช่น

กำรชักจูงกำรลงทุนที่จ�ำเป็นต้องเรียนรู้ และเมื่อเข้ำ

มำท�ำงำนได้สกัระยะหนึง่ กพ็บว่ำได้รบัควำมร่วมมือ

จำกเจ้ำหน้ำที่ทุกระดับและสำมำรถท�ำงำนร่วมกัน

ได้ ท�ำให้งำนสำมำรถด�ำเนินกำรได้ผลส�ำเร็จดีขึ้น จึง

มีเวลำทุ่มเทกับงำนใหม่ๆ หรืองำนนโยบำยที่ต้อง

ผลักดัน
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	 กำรท�ำงำนที่ สศอ. ผมได ้น�ำเรื่องกำรโฆษณำ

ประชำสัมพันธ์อย่ำงหวังผลมำปรับใช้ เพรำะเห็นผลมำจำก

บีโอไอที่ท�ำแล้วเกิดผลดีในหลำยๆ เรื่อง ในช่วงนั้นจึงมีข่ำว

ของ สศอ. ปรำกฏตำมสื่อต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง โดยส่วนตัว

ผมมีควำมเห็นว่ำ	 กำรท�ำงำนที่ดีมีประโยชน์อย่ำงเดียวไม่

พอ ควรท�ำให้คนอื่นรับรู้ด้วย เพื่อให้เกิดกำรน�ำไปใช้ต่อและ

เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเนื่องเพิ่มขึ้น

	 อีกเรื่องที่ให้นโยบำยไปด�ำเนินกำรคือ กำรหมุนเวียน

เปลีย่นงำนของบคุลำกรในส�ำนกังำน โดยส่วนตัวมีควำมเห็น

ว่ำเป็นเรื่องที่ดี แม้ในช่วงแรกๆ อำจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วย

เนื่องจำกไม่ต้องกำรปรับตัว หรือกลัวผลกระทบ หรือไม่เห็น

ประโยชน์ ดังนั้นกำรเริ่มต้นจึงต้องคัดเลือกคนที่เต็มใจก่อน

เมื่อท�ำแล้วเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้น ก็จะเกิดกำรปรับตัว

ตำมมำ	 ยิ่งคนส่วนใหญ่เห็นด้วยก็จะช่วยชักจูงคนส่วนน้อย

ให้เดินตำม จะท�ำให้นโยบำยนี้ด�ำเนินกำรต่อไปได้ ฉะนั้นใน

ช่วงหลังๆ จึงดีขึ้นมำกเนื่องจำกหลำยคนเริ่มเข้ำใจและเห็น

ผลที่เกิดขึ้น กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์ในองค์กรนั้น นับเป็นอีก

เรื่องหนึ่งที่มีควำมส�ำคัญ หำกต้องกำรให้คนในองค์กรเกิด

ควำมสำมัคคีและควำมร่วมมือกัน ต้องมีกิจกรรมเสริม เช่น

กำรเล่นกีฬำ	ออกก�ำลังกำย กิจกรรมสันทนำกำร เรื่องหนึ่ง

ที่เห็นได้ชัดเจนคือ กำรท�ำงำนของคนบีโอไอนั้น เป็นงำนที่

หนักท�ำให้เกิดควำมเครียดมำก ฉะนั้นกิจกรรมเสริมจะช่วย

กำรผ่อนคลำยควำมเครียด เสริมสร้ำงสุขภำพ

ความประทับใจต่อบีโอไอ

	 แม้ผมจะท�ำงำนท่ีบีโอไอไม่นำน แต่ก็มี

ควำมประทับใจในหลำยๆ เรื่อง อำทิ

	 • บีโอไอเป็นหน่วยงานที่มีช่ือเสียง

เป็นที่ยอมรับ  และมีผลงานที่ดีมาโดยตลอด

ฉะนั้นจะท�ำอย่ำงไรเพื่อให้สิ่งเหล่ำนี้ยังคงอยู่

ต่อไปได้ ไม่ใช่พอเรำเข้ำไปแล้วท�ำให้เร่ือง

เหล่ำนั้นดูแย่ลง ซึ่งไม่ดีแน่ ดังนั้นในขณะที่

ท�ำงำนอยู่จึงเน้นท�ำในเรื่องเดิมที่ดีและท�ำเรื่อง

ใหม่ๆ เพิ่มเติมด้วย

	 •	 เร่ืองทีป่ระทบัใจมากๆ คือ ระยะเวลา

3 เดือนแรกที่ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ

นับเป็นช่วงท่ีต้องปรับตัว ซึ่งก็ได้รับความ

ร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้าท่ีบีโอไอ

ท�ำให้รู ้สึกเบำใจ เพรำะถ้ำมีปัญหำเรื่องกำร

ไม่ให้ควำมร่วมมือ งำนก็ไม่สำมำรถเดินไปได้

ด้วยดี แต่ปรำกฏว่ำได้รับควำมร่วมมือดีมำก

จึงมุ่งมั่นท�ำงำนในเรื่องต่ำงๆ ที่ควรท�ำ

	 • งานท่ีผมคิดว่าได้รับประสบการณ์

มากคือ การไปโรดโชว์ ซึ่งเป็นกำรไปชักจูง

เพ่ือให้เกิดประโยชน์กับประเทศ โดยสิ่งที่

ต่ำงชำติจะได้จะเป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้

การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน
ของบุคลากรในสำานักงาน 
โดยส่วนตัวมีความเห็นว่า

เป็นเรื่องที่ดี แม้ในช่วงแรกๆ
อาจจะมีคนที่ไม่เห็นด้วย
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ประวัติส่วนตัว

คุณอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม
	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
	 ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงอุตสำหกรรม	กระทรวงอุตสำหกรรม	
	 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	(นักบริหำร	9)	

	 ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	
	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยอุตสำหกรรมมหภำค	ส�ำนักงำนเศรษฐกิจอุตสำหกรรม	
	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักนโยบำยและยุทธศำสตร์		ส�ำนักงำนปลัดกระทรวงอุตสำหกรรม	

เกิดวันที่ 25 มีนาคม 2499
เกษียณอายุราชการต�าแหน่ง รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

	 ปรอ.19	วิทยำลัยป้องกันรำชอำณำจักร	
	 M.S.	(Management	Engineering)	ประเทศสหรัฐอเมริกำ	
	 พำณิชยศำสตร์มหำบัณฑิต	มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์	
	 วิศวกรรมศำสตร์บัณฑิต	(วิศวกรรมไฟฟ้ำ)	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ประวัติการศึกษา

ฝากถึงทุกคนที่บีโอไอ

	 โดยลักษณะกำรท�ำงำนของผมเป็นเชิงบวก

เนื่องจำกเรำทุกคนต่ำงมีพื้นฐำนกำรศึกษำที่ดีกัน

ทุกคน จงึไม่น่ำจะมปัีญหำ	สำมำรถพูดคยุและร่วมมอื

กันได้ ผมเองรู ้สึกเสียดำยที่ท�ำงำนอยู ่ที่บีโอไอ

เพียง 2 ปีเท่ำนั้น เนื่องจำกยังมีอีกหลำยๆ เรื่องที่ยัง

ไม่ได้ท�ำ หรอืบำงเรือ่งด�ำเนนิกำรไปได้เพยีงบำงส่วน

แต่ไม่ใช่ปัญหำ	เพรำะคนทีม่ำสำนต่อนัน้และเจ้ำหน้ำที่

บีโอไอต่ำงท�ำงำนกันเก่งอยู่แล้ว

	 จำกสถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจทั้งในประเทศ

และต่ำงประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป จึงท�ำให้มีกำร

ปรับเปลี่ยนนโยบำยในกำรท�ำงำนหลำยเรื่อง และ

ยังเป็นเรื่องที่ต้องกำรให้เกิดผลโดยเร็ว เพรำะฉะนั้น

จงึกลำยเป็นว่ำบโีอไอต้องรบัภำระหนกัขึน้ เน่ืองจำก

เป็นหน่วยงำนหลักหน่วยหนึ่งในกำรขับเคลื่อน เพื่อ

ตอบโจทย์ของรัฐบำล แต่สถำนกำรณ์ในปัจจุบัน

มีปัญหำค่อนข้ำงมำก กำรจะผลักดันอะไรก็ตำม

จ�ำเป็นจะต้องได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน

ต่ำงๆ เพื่อท�ำงำนร่วมกันในลักษณะบูรณำกำร

	 ในช่วงที่ผ ่ำนมำบีโอไอก็ด�ำเนินกำรร่วมกับ

หน่วยงำนต่ำงๆ มำแล้ว อำทิ สภำพัฒน์ กระทรวง

กำรคลัง กระทรวงแรงงำน กระทรวงศึกษำธิกำร

ฯลฯ ซึง่ผมมคีวำมเหน็ว่ำกำรท�ำงำนดงักล่ำวยงัไม่ใช่

กำรท�ำงำนร่วมกันแบบจริงจังเท่ำไหร่ ฉะนั้นบีโอไอ

น่ำจะเป็นหน่วยงำนที่มีบทบำทส�ำคัญในกำรที่จะ

ชักจูงหน่วยงำนต่ำงๆ ให้มำท�ำงำนร่วมกันอย่ำง

บูรณำกำร โดยบีโอไอต้องเป็นผู้น�ำในหลำยๆ เรื่อง

หำกสำมำรถด�ำเนินกำรได้ก็จะเห็นผลท่ีเกิดขึ้นและ

ส่วนรวมจะได้รับประโยชน์

	 อย ่ำงไรก็ตำมผมขอให ้คนบีโอไอมีควำม

สำมัคคี ร่วมมือกันท�ำงำนต่อไป เพ่ือให้องค์กร

เกิดควำมเข้มแข็งยิ่งๆ ขึ้น และท�ำอะไรก็ประสบ

ผลส�ำเร็จ รวมทั้งอย่ำลืมดูแลสุขภำพร่ำงกำยให้

สมบูรณ์แข็งแรงด้วย

ประวัติการทำางาน
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เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรหมวด 11

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

1

7

4

10

2

8

5

11

3

9

6

12

13

ไทย ฉะเชิงเทรา1.6

ไทย - ฮ่องกง - 

เนเธอร์แลนด์ - อ่ืนๆ
สระแก้ว1.6

ไทย เชียงใหม่1.17

สหรัฐฯ นครราชสีมา1.6

พระนครศรีอยุธยา1.17

ไทย สุราษฎร์ธานี1.15

ไทย ปัตตานี1.10

ไทย ปทุมธานี1.15

ไทย ปราจีนบุรี1.6

ไทย สุราษฎร์ธานี1.15

ไทย ระยอง1.16.2

ไทย - จีน สมุทรปราการ1.17

จีน - ญี่ปุ่น ชลบุรี1.14.2

นูทริกซ์ จ�ากัด (มหาชน)

บางกอกแร้นซ์ จ�ากัด (มหาชน)

ซันสวีท จ�ากัด

มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

อายิโนะโมะโต๊ะ โฟรเซ่นฟูดส์

(ประเทศไทย) จ�ากัด

เอส.พี.บี.พาเนล อินดัสตรี้ส์ จ�ากัด

ปาล์มพัฒนาชายแดนใต้ จ�ากัด

นายเพชร  ศรีหล่มสัก

นายสุชาติ เกษมส�าราญ

วนชัย พาเนล อินดัสทรี่ส์ จ�ากัด

โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ากัด

(มหาชน)

ยู - วิน (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ทีเอฟยู ลาเท็กซ์ จ�ากัด

อาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข อาหารแมว 

อาหารกระต่าย และอาหารปลาสวยงาน เป็นต้น

อาหารสัตว์

พืช ผัก ผลไม้บรรจุภาชนะผนึก เช่น ข้าวโพดหวาน

เป็นต้น

อาหารสัตว์เลี้ยง

เนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็ง

แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

น�้ามันปาล์มดิบและเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

อาหารสัตว์

แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง

(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

เชื้อเพลิงจากขยะ (REFUSE DERIVED FUEL)

น�้าผลไม้บรรจุภาชนะผนึก

หมอนยางพารา และที่นอนยางพารา (ทั้งแบบหุ้มผ้า 

และไม่หุ้มผ้า

โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 เดือนพฤศจิกายน  2559

เรื่อง | นุชนารถ  วงษ์เกษม

ประเภท
กิจกำร

ญี่ปุ่น
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14

1

1

1

17

15

2

2

2

18

16

3

ไทย

อิสราเอล - รัสเซีย

ไทย

ไทย - เกาหลีใต้

สมุทรสาคร

ชลบุรี

ชลบุรี

ชลบุรี

1.19

3.8

4.8.4

2.16

และ 4.1.3

ไต้หวัน ตรัง1.15

ไทย

อังกฤษ - มาเลเซีย  

- สหรัฐฯ

ญี่ปุ่น

จีน

มุกดาหาร

สงขลา

ฉะเชิงเทรา

ปทุมธานี

1.16.2

3.11.2

4.8.17

2.5

ไทย ลพบุรี1.4

ไทย

ไทย

นครปฐม

ตาก

1.6

3.1.4

อนุสรณ์มหาชัยห้องเย็น จ�ากัด

ซินเจม จ�ากัด

สยามมิชลิน จ�ากัด

ฮานะ สตีล จ�ากัด

MR. HSIEH JUNG - HUI

พรีเมียร์ไบโอเอนเนอร์จี จ�ากัด

เอสจีเอ็มพี จ�ากัด

วาย เอส ภัณฑ์ จ�ากัด

MR. NI, JIAN

นางสมใจ วุฒิพุธนันท์

อาร์ที อะกริเทค จ�ากัด

เอส ดี แฟชั่น จ�ากัด

บริการรับฝากห้องเย็น

พลอยเทียม ได้แก่ SITAL

ยางเรเดียล (RADIAL TIRE)

การตัดโลหะและชิ้นส่วนโลหะ เช่น HANGER MAIN, 

DOOR COVER และ BASKET เป็นต้น

แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด

ก๊าซชีวภาพ

ถุงมือยางส�าหรับตรวจโรค (EXAMINATION GLOVE)

ชิ้นส่วนโลหะส�าหรับยานพาหนะ

แผ่นฉนวนกันความร้อน

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดผงและชนิดเมล็ด และปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน�้า

อาหารสัตว์ เช่น อาหารไก่ อาหารสุกร อาหารปลา 

อาหารกุ้ง และอาหารสุนัข เป็นต้น

เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประกอบการแต่งกาย เช่น

เสื้อไหมพรม ผ้าพันคอ หมวก และถุงเท้า เป็นต้น

ประเภท
กิจกำร

ประเภท
กิจกำร

ประเภท
กิจกำร

ประเภท
กิจกำร

4
เอลซัลวาดอร์

- อินเดีย - จอร์แดน
กรุงเทพฯ4.5.3MR. FRED FADY JUEZ ABICHACRA

เครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วนของเครื่องจักร 

หรืออุปกรณ์ ส�าหรับงานปรับปรุงคุณภาพน�้า

3 สวีเดน ชลบุรี

4.8.8.1 

4.8.8.4

และ 4.8.17

ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด
ถุงลมนิรภัยและชิ้นส่วนถุงลมนิรภัย เข็มขัดนิรภัย

และชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัย
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ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

9

17

6

12

20

10

18

7

13

21

5

11

19

8

16

14

22

15

23

24

ไทย

จีน

สมุทรปราการ

กรุงเทพฯ

4.1

4.5.2

ไทย สมุทรปราการ
4.5.2

และ 6.6

เบอร์มิวด้า -  หมู่เกาะ

บริติชเวอร์จิน - ญี่ปุ่น

ไทย - สิงคโปร์

ชลบุรี

กรุงเทพฯ

4.9.1

4.5.1

ญี่ปุ่น

มาเลเซีย

พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี

4.1

4.6 และ

4.8.17

ไทย ราชบุรี4.14.1

ญี่ปุ่น

จีน

ชลบุรี

ระยอง

4.1

4.1.3

ไทย - ญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา4.4

จีน

ญี่ปุ่น

ระยอง

พระนครศรีอยุธยา

4.8

4.5.2

อินเดีย

ไทย - จีน - สิงคโปร์ 

- ไต้หวัน - ญี่ปุ่น

ชลบุรี

ปราจีนบุรี

4.5.2

4.1.3

ลักเซมเบิร์ก - 

เยอรมนี

ญี่ปุ่น

สมุทรปราการ

ชลบุรี

4.5.2

4.8.7.5

ไทย - จีน

ไทย - จีน

ออสเตรเลีย

เพชรบุรี

กรุงเทพฯ

ระยอง

4.8.6.8

และ 

4.8.10.1

4.5.4

4.5.3

ไทยมงคลสลักภัณฑ์ จ�ากัด

MR. LEI  YONGZHI

ภูมิใจ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

อีโมเยอร์ ซิสเท็ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด

แซมโก้ ไซกิ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

MR. SOO KUM KIN

นางวลัย โฆษิตคุณ

สึบาคิ อีแอนด์เอ็ม (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ทีเอสพี พรีซิชั่น สตีล ทูบ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

นายบัณฑิต สุรินทรเสรี

จงเซ่อ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ซีเอฟดับบลิว (ประเทศไทย) จ�ากัด

ไฮ - เทค เมมเบรนส์ จ�ากัด

ไทยสเตนเลสสตีล จ�ากัด

MR. GEORG ALEXANDER WALDMUELLER

อนโดะ ชินโช (ไทยแลนด์) จ�ากัด

อินเตอร์เทรด พาร์ท จ�ากัด

เอ็กซ์เอฟเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น FASTENER, RIVET และ NUT เป็นต้น

ชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น ลูกรอก (PULLEY) 

และตัวอุดลูกรอก (DROGUE) เป็นต้น

แม่พมิพ์ และการซ่อมแซมแม่พมิพ์ อปุกรณ์จบัยดึ เครือ่งจกัร

อตุสาหกรรม และชิน้ส่วนพลาสตกิ ส�าหรบัอตุสาหกรรม

ซ่อมเรือขนาดต้ังแต่ 500 ตันกรอส

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์อัตโนมัติ เช่น ระบบสายพาน

ล�าเลียงระบบขนถ่ายสินค้า และระบบการผลิตในงาน 

ขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ เป็นต้น และการซ่อมแซมเครื่องจักร 

หรืออุปกรณ์ที่ผลิตเอง

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น INJECTOR PARTS และ SLEEVE 

OIL GUIDE เป็นต้น

รถโดยสาร และชิ้นส่วนของรถโดยสาร เช่น CHASSISS 

เป็นต้น

โครงสร้างโลหะส�าหรับงานอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ONEWAY CLUTCH เป็นต้น

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ท่อเหล็กส�าหรับอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมี และก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น

การเคลือบผิว (SURFACE TREATMENT)

ยางยานพาหนะ

ชิน้ส่วนแม่พมิพ์ เช่น DIE PUNCH และ PUNCH PIN เป็นต้น

ไส้กรองน�้า (REVERSE OSMOSIS MEMBRANE)

ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวที่ท�าจากเหล็กแผ่นไร้สนิม

เครื่องจักรและอุปกรณ์ล�าเลียง เช่น CURVE, DIVERT & 

MERGE CONVEYOR และ BOOM เป็นต้น

CRANKSHAFT

SHOCK ABSORBER, เพลาขับ (DRIVE SHAFT)

และชิ้นส่วนเพลาขับ เช่น CONSTANT VELOCITY

VELOCITY JOINT เป็นต้น

เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่องทดสอบชิ้นงานอัตโนมัติ 

(TEST HANDLER) เป็นต้น และการซ่อมแซมเครื่องจักร 

อัตโนมัติที่ผลิตเอง

ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น HOSE ASSEMBLY ส�าหรับ

รถแทรกเตอร์ และรถท�าเหมืองแร่ เป็นต้น
เดลต้า ไฮดรอลิกส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

65Investment Promotion Journal |

ภาวะส่งเสริมการลงทุน



อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์หมวด 55
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

1

7

4

2

8

5

3

9

6

เดนมาร์ก สมุทรปราการ

5.3.2.1

5.3.3

5.4.3.1

และ 5.4.4

ญี่ปุ่น ลพบุรี5.4.11

ไทย - บังกลาเทศ กรุงเทพฯ5.8

ไทย - ออสเตรเลีย กรุงเทพฯ5.7

ญี่ปุ่น - ไต้หวัน กรุงเทพฯ5.7

ไทย - เนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ5.7

สิงคโปร์ - ญี่ปุ่น 

-  ไต้หวัน
กรุงเทพฯ5.7

สงิคโปร์ - แอฟริกาใต้ 

 - สหราชอาณาจักร 

- เยอรมนี
กรุงเทพฯ5.7

สวีเดน กรุงเทพฯ5.7

จีพีวี เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ากัด

เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จ�ากัด

อามูจามู จ�ากัด

ไททัน ดิจิตอล กรุงเทพ จ�ากัด

MR. SHOGO NOGUCHI

MR. ROBERTUS DE JONGE

MR. SHOGO NOGUCHI

นีออส ไอที เซอร์วิสเซส จ�ากัด

สเตเดีย เกมมิ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วน ELECTRONIC CONTROL AND 

MEASUREMENT ส�าหรับงานอุตสาหกรรมเกษตร 

เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอุปกรณ์

โทรคมนาคม เช่น PCB ASSEMBLY (PCBA),

CONTROL BOARD และ BOX BUILD เป็นต้น

FLAT PANEL DISPLAY เช่น LCD MODULE เป็นต้น

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Commerce)

ซอฟต์แวร์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Commerce)

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

10

16

13

19

11

17

14

20

12

18

15

ไทย - มาเลเซีย กรุงเทพฯ5.7

เกาหลีใต้ ชลบุรี5.4.14

ไทย กรุงเทพฯ5.7

ไทย สมุทรปราการ5.4.12

ไทย - นิวซีแลนด์

- ออสเตรเลีย
ภูเก็ต5.7

สิงคโปร์ ปทุมธานี5.1.2

ไทย - รัสเซีย 

- เบลารุส
ภูเก็ต5.8

ไทย พระนครศรีอยุธยา5.1.2

ไทย - ญี่ปุ่น

- สิงคโปร์
กรุงเทพฯ5.7

ไทย - มาเลเซีย กรุงเทพฯ5.7

เยอรมนี เชียงใหม่5.7

MR. LIAN WAH SENG

ไทย ดีจีที จ�ากัด

อินทิเกรเทด อินไซท์ จ�ากัด

เค ซี อี อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ภูเก็ต นิว มีเดีย จ�ากัด

พานาโซนิค แอ็พไลแอ็นซ์ รีฟริกเจอเรชั่น ดีไวซ์ 

ประเทศไทย จ�ากัด

นางสาวพลอยณุภา  ใจภูมิ

สุปรีม ซี เอ็น บี คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

เอ็ม เอฟ อี ซี จ�ากัด

นายภากร  สุขสมปอง

MR. MICHAEL  NEUBERT

ซอฟต์แวร์

PRINTED CIRCUIT BOARD ASSEMBLY

ซอฟต์แวร์

แผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้า (PRINTED CIRCUIT BOARD)

ซอฟต์แวร์

AIR CONDITIONER

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - Commerce)

เครื่องปรับอากาศ

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์
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เคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษหมวด 66
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

1

12

7

18

4

15

10

21

2

13

8

19

5

16

11

22

3

14

9

20

6

17

ญี่ปุ่น

ไทย

ชลบุรี

กาญจนบุรี / 

ปราจีนบุรี

6.5

6.14

ไทย - ญี่ปุ ่น

ไต้หวัน

ระยอง

สมุทรปราการ

6.1

6.8

ไทย

ไทย

ระยอง

ระยอง

6.3

6.4

ไทย

ไทย - มาเลเซีย

ระยอง

สุราษฎร์ธานี

6.11

6.8

ไทย - ต่างชาติ

ไทย

ระยอง

สมุทรสาคร

6.11

6.5

ไทย - ญี่ปุ ่น

ไทย

ระยอง

มุกดาหาร

6.11

6.8

ไทย

ญี่ปุ่น

ชลบุรี

ชลบุรี

6.6

6.6

ไทย

ไทย

ระยอง

สมุทรสาคร

6.11

6.6

ซามัว - ไต้หวัน

ไทย

ปราจีนบุรี

สมุทรสาคร

6.1

6.5

ไทย - 

เนเธอร์แลนด์

อินเดีย

ระยอง

พระนครศรีอยุธยา

6.2

6.1

ไทย

ไทย

ตาก

ราชบุรี

6.16

6.13.1

MR. SHIGEYUKI AOTA

ไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ชิน-เอทสุ ซิลิโคนส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. HUNG - CHI TSAI

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด

นายศุภชล  นิธิวาสิน

นายซุ่นเต๋อ แซ่เซ่

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ทีเค กรีนโนลูชั่น จ�ากัด

พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ากัด

ณัฐะ พลาสติก รีไซเคิล จ�ากัด

พี.เจ. คอมโพสิต จ�ากัด

ไทย เอ็นโอเค จ�ากัด

กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ�ากัด

ไทย ริจิด พลาสติกส์ จ�ากัด

MR. CHANG, HAN - WEN

เอช.เค.ฟาร์มมาซูติคอล จ�ากัด

บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จ�ากัด

MR. NIRMAL KUMAR DALAN

นายศุภวีร์ เพ็ชรดี

ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด

ACRYLIC POLYMER และ SODIUM  POLYACRYLLATE

กระดาษคราฟท์

SILICONE BEASTOMER (LIQUID SILICONE RUBBER)

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่นน�้ามันปิโตรเลียม

HIGH DENSITY POLYETHYLENE

BUTADIENE และ METHYL TERTIARY BUTYL

ETHER (MTBE)

ผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล เช่น PLASTIC PALLET

POLYSTYRENE

ผงสารสีเซรามิก

ACETONITRILE (ความบริสุทธ์ิ ร้อยละ 80)

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล

ผลิตภัณฑ์จากไฟเบอร์กลาสส�าหรับงานก่อสร้าง

ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ เช่น O - RING/RUBBER PACKING, 

OIL SEAL, VIBRATION CONTROL PRODUCT, DUST 

COVER/BOOT และ CAMERA SEAL เป็นต้น

น�้ายางสังเคราะห์ (SYNTHETIC LATEX)

แผ่นพลาสติก

PHENOLIC RESIN

ยาแผนปัจจุบัน

ก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ ก๊าซไฮโดรเจน และ ไอน�้า

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม ได้แก่ FUSED 

PHOPHATE และ FUSED PHOPHATE DERIVATIVES

ด้ายพลาสติก

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษปลอดเชื้อ เช่น กล่องบรรจุ

อาหาร เป็นต้น
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ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

เคมีภัณฑ์ กระดาษและพลาสติกหมวด 77

9

12

10

5

13

15

16

11

8

6

14

7

ไทย ปทุมธานี7.1.1.2

ญี่ปุ่น สมุทรปราการ7.6

ไทย ไม่ระบุ7.3.3

ไทย

ไทย - สหรัฐฯ

ไทย

ไทย

สระแก้ว

กรุงเทพฯ

อุบลราชธานี

สระแก้ว

7.1.1.2

7.7

7.1.1.2

7.1.1.2

จีน กรุงเทพฯ7.6

ไทย ปทุมธานี7.1.1.2

ไทย

ญี่ปุ่น

ราชบุรี

สมุทรปราการ

7.1.1.2

7.5

ไทย ราชบุรี7.1.1.2

ไทย แอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี้ จ�ากัด 
(มหาชน) (โครงการที่ 4)

อะมะดะ เอเชีย แปซิฟิก จ�ากัด

สยามลัคกี้มารีน จ�ากัด

เอเคเค เอ็นเนอร์จี จ�ากัด
(โครงการที่ 3)

วูดมอนท์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
จ�ากัด

อียู ไบโอก๊าซ จ�ากัด

อีบีพี เอทานอล จ�ากัด

ซานตงเอนเนอร์จี เจ่าจวงไมนิ่งกรุ๊ป
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ไทย แอพพลายแอนซ์ อินดัสตรี้ จ�ากัด 
(มหาชน) (โครงการที่ 3)

ไทยโก้ เอนเนอร์จี จ�ากัด
(โครงการที่ 1)

อะมะดะ เอเชีย แปซิฟิก จ�ากัด

ไทยโก้ เอนเนอร์จี จ�ากัด
(โครงการที่ 2)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ขนส่งทางเรือ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ไฟฟ่าจากพลังงานแสงอาทิตย์

17 ญี่ปุ่น ปราจีนบุรี7.17ซีเอ็มเค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด สกัดของมีค่าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อน�ามาใช้ใหม่

20

18

21

19

22

มาเลเซีย ปทุมธานี7.6

สิงคโปร์ ระยอง7.4.2

ไทย - สิงคโปร์ กรุงเทพฯ7.7

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ/ชลบุรี7.5

MR. SOO KUM KIN

คาทูน นาที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด

ไอทูเอส บิสซิเนส โซลูชั่นส์ จ�ากัด

MR. HIDTOMO KOYA

ทสึจิย่า (ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทัน
สมัย

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

1

4

2

3

ไทย จันทบุรี7.1.1.2

ไทย พระนครศรีอยุธยา7.1.1.2

ไทย เชียงใหม่7.1.1.2

ไทย นครนายก7.1.1.2

ผลิตไฟฟ้าพลังงานร่วม จ�ากัด

พี.ซี.เอส. เอ็นเนอร์จี จ�ากัด
(โครงการที่ 2)

เข็มเหล็ก จ�ากัด

พี.ซี.เอส. เอ็นเนอร์จี จ�ากัด
(โครงการที่ 1)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
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46

43

47

44

42

45

ไทย กรุงเทพฯ7.14

ไทย - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.7

ไทย ฉะเชิงเทรา7.1.1.2

ไทย ลพบุรี7.1.1.2

ไทย - สิงคโปร์ กรุงเทพฯ7.7

ไทย สระบุรี7.1.1.2

ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์
และการเกษตรแห่งเอเซีย จ�ากัด

ไซโก (ประเทศไทย) จ�ากัด

เอ ไอ คิว เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
(โครงการที่ 1/3)

พาวเวอร์ เทคโนโลยี เรโวลูชั่น จ�ากัด

ซันโตร่า นากามะ (ประเทศไทย) จ�ากัด

อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย จ�ากัด

บริการทดสอบทางวิทยาศาตร์

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนทุ่นลอยน�้า

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

40

41

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.7

ไทย กรุงเทพฯ7.7

MR. HIROTSUGU  FUKAO

จัสลอว์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

23

31

37

26

34

24

32

38

27

35

25

33

39

30

28

36

29

ไทย - ญี่ปุ่น

ไทย

ไทย - สิงคโปร์

กรุงเทพฯ

สระบุรี

ไม่ระบุ

7.7

7.1.1.2

7.3.2

ไทย

ไทย

นครปฐม

สระบุรี

7.11

7.1.1

เยอรมนี

ไทย

ญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

สมุทรปราการ

7.13

7.1.1.2

7.6

ไทย

ไทย - สิงคโปร์

นนทบุรี

ไม่ระบุ

7.1.1.2

7.3.3

ไต้หวัน

ไทย

ไทย

สมุทรปราการ

เพชรบูรณ์

สมุทรสาคร

7.6

7.1.1.2

7.1.1.2

ไทย ประจวบคีรีขันธ์7.1.1.2

ไทย

ไทย - สิงคโปร์

สุราษฎร์ธานี

ไม่ระบุ

7.1.1.2

7.3.3

ไทย ระยอง7.1.4

MR. MASAHIKO OZU

มาสเทค ทูล แอนด์ เซอร์วิส จ�ากัด

ปตท. จ�ากัด (มหาชน)

กรุงเทพสเต็มเซลล์วิจัยและพัฒนา จ�ากัด

ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จ�ากัด

MR. TOBIAS AMANN

สแกน อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

MR. MASAHARU SAKI

ซีอาร์ โซลาร์ จ�ากัด

พรีเชียส มูนส์ จ�ากัด

MR. LEE I SUE

ร่วมก�าลาภพาวเวอร์ จ�ากัด

โชคสมุทรมารีน จ�ากัด

โซลาร์ตรอน เอ็นเนอร์ยี 5 จ�ากัด

เอส.พี.โอ อะโกรอินดัสตรี้ส์ จ�ากัด

พรีเชียส ฟอเรสท์ จ�ากัด

พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ�ากัด

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ขนส่งทางท่อ

วิจัยและพัฒนา

ไฟฟ้าจากถ่านหิน

บริการออกแบบทางวิศวกรรม

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ขนส่งทางเรือ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

เชื้อเพลิงชีวมวลและไอน�้า

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคา

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

ขนส่งทางเรือ

ขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือเดินทะเล

ประเภท
กิจกำร

69Investment Promotion Journal |

ภาวะส่งเสริมการลงทุน



71

68

72

69

67

70

ไทย ชลบุรี7.1.1.2

ไทย ฉะเชิงเทรา7.1.1.2

ไทย พระนครศรีอยุธยา7.1.1.2

ไทย นครปฐม7.1.1.2

ไทย ฉะเชิงเทรา7.1.1.2

ไทย สระแก้ว7.1.1.2

แอสต้า พาวเวอร์ จ�ากัด
(โครงการที่ 4/9)

แอสต้า พาวเวอร์ จ�ากัด 
(โครงการที่ 1/9)

ไอคิว เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(โครงการที่ 5/9)

แอสต้า พาวเวอร์ จ�ากัด
(โครงการที่ 2/9)

โซลเทค โซลูชั่นส์ จ�ากัด

แอสต้า พาวเวอร์ จ�ากัด
(โครงการที่ 3/9)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
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65

66

ไทย ไม่ระบุ7.3.3

ไทย ไม่ระบุ7.3.3

เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ�ากัด 
(โครงการที่ 1/2)

เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ�ากัด 
(โครงการที่ 2/2)

ขนส่งทางเรือ

ขนส่งทางเรือ

48

56

62

51

59

49

57

63

52

60

50

58

64

55

53

61

54

ไทย

แคนาดา

จีน

สระบุรี

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

7.1.1.2

7.7

7.6

ไทย

ญี่ปุ่น

ไม่ระบุ

ระยอง / 
ฉะเชิงเทรา

7.3.3

7.6

ไทย

แคนาดา

ไทย - อังกฤษ 
- สหรัฐฯ

ราชบุรี

กรุงเทพฯ

นครปฐม

7.1.1.2

7.5

7.1.1.2

ไทย - อินเดีย

ไทย - สิงคโปร์

สิงห์บุรี

สมุทรสาคร

7.1.1.2

7.1.1.2

ไทย

หมู่เกาะบริติช
เวอร์จิน

ไทย

ไม่ระบุ

กรุงเทพฯ

สงขลา

7.3.3

7.7

7.1.1.2

สหรัฐฯ กรุงเทพฯ7.7

ไทย - ฝรั่งเศส 
- สิงคโปร์

จีน

นนทบุรี

ระยอง

7.1.1.2

7.7

ไทย - สิงคโปร์ 
- ญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ7.5

เอ ไอ คิว เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(โครงการที่ 2/3)

เอทีเอ ไอที จ�ากัด

อินฟินิตี้พลัส อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ�ากัด 
(โครงการที่ 2/2)

จี - เทคคุโตะ อีสเทิร์น จ�ากัด

ไอคิว โซล่า จ�ากัด 
(โครงการที่ 3/3)

เอทีเอ ไอที จ�ากัด

สแกน อินเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

ซี.ทู.ซี โซลูชั่นส์ จ�ากัด

ซันซีป เอ็นเนอร์ยี่ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

เอส ซี แมนเนจเมนท์ จ�ากัด 
(โครงการที่ 1/2)

ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จ�ากัด

สงขลาไบโอเพาเวอร์ จ�ากัด

เจ.ดี. พาวเวอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เอกรัฐวิศวกรรม จ�ากัด (มหาชน)

MR. ZHOU  ZHENGJUN

มิตซูบิชิ ฮิตาชิ พาวเวอร์ ซิสเต็มส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ขนส่งทางเรือ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ขนส่งทางเรือ

สนันสนุนการค้าและการลงทุน

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ประเภท
กิจกำร
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73 ไทย สระแก้ว7.1.1.2
ไอคิว เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(โครงการที่ 6/9)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
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79

74

82

80

75

83

81

78

76

84

77

ไทย - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

ไทย

ญี่ปุ่น

นครปฐม

ราชบุรี

7.1.1.2

7.6

เยอรมนี เชียงใหม่7.10

ไทย

ไทย

สมุทรสาคร

ประจวบคีรีขันธ์

7.1.1.2

7.1.4

ไทย - ญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา7.6

ไทย - มาเลเซีย 
- สิงคโปร์

กรุงเทพฯ7.5

ไทย

ไทย

สมุทรปราการ

ประจวบคีรีขันธ์

7.1.1.2

7.1.4

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.5

ไทย นิคเคน ฟู้ดส์ จ�ากัด

ไอคิว เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(โครงการที่ 7/9)

ไคฮาระ (ประเทศไทย) จ�ากัด

โฮสเวย์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ไอคิว โซล่า จ�ากัด 
(โครงการที่ 8/9)

ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ จ�ากัด

MR. YVES HERMES

ไอคิว กรีน จ�ากัด 
(โครงการที่ 9/9)

ท่าเรือประจวบ จ�ากัด

เมลโค ไทย แคปปิตอล จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

CLOUD SERVICE

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือเดินทะเล

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือเดินทะเล

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ประเภท
กิจกำร

โครงกำรอนุมัติ
ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
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บีโอไอได้รับการติดต่อจากบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงความสนใจ 
หาผู้ร่วมทุนไทยในอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทเหล่านี้

  Ahmad Zia,

 General Manager

 John Chan,

 Major Shareholder

 Gwi Ja Kim,

 Noorullah Ltd.com

 Qowai – e – Markaz Kabul, Afghanistan

 Green Build Technology Limited

 9 Temasek Boulevard #09-01 Suntec Tower Two Singapore 038989

 Shinpoong Paper Mfg Co.,Ltd

 Pyeongtack, Korea

 Tel: +93 799 699 416 

 E-mail: Ahmad_zia555@yahoo.com

 Tel: +65 96319678 

 E-mail: johncmg@singnet.com

 Tel: 82 2 2156 7528

 E-mail: guija895@shinpoonpaper.com

 ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในกิจการ Underground Utility Tunnels, Solar and 

 Wind Power Projects, LED Street Lights Projects, Building Thermal Insulation, 

 Roads Projects, Rail Road Projects

 ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในกิจการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ (Dry Charge Battery)

 ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในการตั้งโรงงานผลิตกระดาษในประเทศไทย (Duplex Board) 

 โดยย้ายเครื่องจักรมาจากเกาหลี

หาผู้ร่วมทุน

1. ตามที่ผู้สนใจทั้งไทยและต่างประเทศได้ติดต่อขอให้บีโอไอประกาศหาผู้ร่วมทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยท่ีอุตสาหกรรมบางประเภท ไม่อยู่ในข่าย 

 ท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะให้การส่งเสริมฯ ฉะนั้นการแจ้งให้ทราบถึงความสนใจจึงเป็นการเผยแพร่ให้มีการเจรจาติดต่อกัน และหากจะมี

 การตกลงร่วมทุนกันอาจกระทำาได้โดยไม่ได้รับการส่งเสริมฯ

2.  บีโอไอมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาธุรกิจทั้งสิ้น การพิจารณาร่วมทุน/ร่วมธุรกิจ จึงเป็นการตัดสินใจระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น

หมายเหตุ 

อัฟกานิสถาน 

สิงคโปร์

เกาหลีใต้
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