
สงเสริมการลงทุน

9 อุตสาหกรรมเป�าหมายของบีโอไอสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5329 4100 
โทรสาร 0 5329 4199
อีเมล : chmai@boi.go.th

(พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4438 4200 โทรสาร 0 4438 4299
อีเมล : korat@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
อีเมล : songkhla@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี)
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล : surat@boi.go.th

. สำนักงานในประเทศ .

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office

Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road., Beijing 100600 P.R.C. 

Tel : +86-10-6532-4510 Fax : +86-10-6532-1620 Email : beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment,  Frankfurt Office

Investment Section, Royal Thai Consulate-General

Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany

Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 Email : fra@boi.go.th

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office

Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou

No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310

Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)

Fax : +86-20-8387-2700 Email : guangzhou@boi.go.th

LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office

Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard, 

3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.

Tel : +1 (0)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th 

MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office

Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni  Patel  Marg,

Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021

Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1525 Email : mumbai@boi.go.th

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office                    

7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York, 

New York 10007, U.S.A.      

Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th

Website : www.thinkasiainvestthailand.com

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office

Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor, 

1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan

Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office

Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France

Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office

#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,

97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea

Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : seoul@boi.go.th

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office

Royal Thai Consulate General, 2nd Floor, 

18 Wanshan Road, Changning Distriot, Shanghai 200336, P.R.C.

Tel : +86-21-6288-3030  Ext 828, 829 Fax :+86-21-6288-3030 Ext. 827 

Email : shanghai@boi.go.th

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office

Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden

Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160

Email: stockholm@boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office

234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia

Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office

Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 

No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.

Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office

Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 

2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan

Tel : +81 (0) 3-3582-1806 Fax : +81 (0) 3-3589-5176 E-mail : tyo@boi.go.th

. สำนักงานในตางประเทศ .

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต :  www.boi.go.th

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

I N V E S T M E N T  P R O M O T I O N  J O U R N A L

ส
ำน

ัก
งาน

ค
ณ

ะก
ร
ร
ม
ก
าร

ส
งเส

ร
ิม
ก
าร

ล
งท

ุน
w

w
w

.b
o
i.g

o
.th

ว า ร ส า ร ปที่ 27 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ 2559 www.boi.go.th

ว
าร

ส
าร

ส
งเส

ร
ิม
ก
าร

ล
งท

ุน
  ป

ท
ี่ 2

7
 ฉ

บ
ับ
ท
ี่ 2

 ก
ุม
ภ
าพ

ัน
ธ
  2

5
5
9

สงเสริมการลงทุน

9 อุตสาหกรรมเป�าหมายของบีโอไอ







บก.แถลง
กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2559

กุมภาพันธ์ 2559

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เจ้าของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

คณะที่ปรึกษ�
นางหิรัญญา  สุจินัย เลขาธิการฯ
นางสาวอัจฉรินทร์	 พัฒนพันธ์ชัย	 รองเลขาธิการฯ
     และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ
นางสาวดวงใจ	 	 อัศวจินตจิตร์	 รองเลขาธิการฯ
นายโชคดี	 	 แก้วแสง รองเลขาธิการฯ 

กองบรรณ�ธิก�ร
นางสาวกาญจนา		 นพพันธ์	 บรรณาธิการบริหาร	
นางสาวช่อแก้ว	 	 ประสงค์สม		 หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวสุนันทา	 	 อักขระกิจ	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวนิมาเรียม		 เบ็ญวิศิษฎ์	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

คณะทำ�ง�นว�รส�รส่งเสริมก�รลงทุน
นายยุทธศักดิ์	 	 คณาสวัสดิ์
นางสาวพรรณี	 	 เช็งสุทธา
นายสุทธิเกตติ์	 	 ทัดพิทักษ์กุล
นางสุภาดา	 	 เครือเนตร
นางสาวปิยะวรรณ	 ขยันมาก
นางสาวฐนิตา	 	 ศิริทรัพย์
นายธรรมรัตน์	 	 รัตนพันธ์
นางสาววรรณนิภา	 พิภพไชยาสิทธิ์
นางอุทัยวรรณ	 	 วัฒนสุวกุล
นางสาวยอดกมล		 สุธีรพจน์
นางสาวนันทนาฏ  กฤษณจินดา
นางสาวสุวิดา	 	 ธัญวงษ์
นายสถาปนา	 	 พรหมบุญ
นางสาววันทนา  ทาตาล 
นางสาวรัชนีกร	 	 ไพยชำานาญ
นางสาวศัลยา	 	 อักษรมัต
นายศิรพันธ์	 	 ยงวัฒนานันท์

กองบรรณ�ธิก�ร ว�รส�รส่งเสริมก�รลงทุน
ศูนย์บริก�รลงทุน
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 
555	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	 :	 0	2553	8111	ต่อ	8410	และ	6196
โทรสาร	 :	 0	2553	8222
อีเมล		 :	 head@boi.go.th
เว็บไซต์	 :	 www.boi.go.th

ออกแบบและพิมพ์ที่
บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำ�กัด
21/61-62	RCA	โซน	C	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนพระรามเก้า	
แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
โทรศัพท์	:	0	2203	1240-7	แฟกซ์	:	0	2641	4211

รัฐบาลโดยการนำาของพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	เมื่อท่านเข้ารับ

ตำาแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่	29	ของประเทศไทยนั้น	นโยบายหนึ่งที่ท่าน

ใหค้วามสำาคญัคอื	การทำาใหไ้ทยเปน็ศนูยก์ลางของอาเซยีน	ดงันัน้จึงจำาเปน็

ตอ้งพัฒนาระบบโลจิสตกิส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน	รวมทัง้ระบบอนิเทอรเ์นต็	

เพื่อให้ไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางได้อย่างแท้จริง	

บีโอไอในฐานะหน่วยงานรัฐที่ให้การส่งเสริมการลงทุนในประเทศ	

จึงเป็นตัวจักรหนึ่งที่จะส่งเสริมให้นโยบายดังกล่าวเหล่านั้นเกิดขึ้นได้	โดย

ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน	

นอกจากนั้นแล้วบีโอไอยังมองว่าทรัพยากรมนุษย์ก็มีความสำาคัญ

ไมน่้อยไปกวา่ระบบโครงสรา้งพืน้ฐาน	รวมถึงการรกัษาสิง่แวดลอ้ม	พรอ้ม

กนันัน้กต็อ้งผลักดนัผลผลิตทางการเกษตรของไทยใหเ้ข้มแข็งและกระจาย

สู่ตลาดให้มากยิ่งขึ้น	 ในขณะที่การท่องเที่ยวก็เป็นอุตสาหกรรมที่ดึงดูด 

เมด็เงินจากนกัทอ่งเทีย่ว	และอาจจะนำามาซึง่การลงทนุจากตา่งประเทศผา่น

ความประทบัใจจากการทอ่งเทีย่ว	กเ็ปน็ไปไดเ้ชน่กนั	เพราะทกุส่ิงล้วนแล้วแต ่

สืบเนื่องเชื่อมโยงส่งผลต่อกัน

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้	 บีโอไอจึงได้กำาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่

ชัดเจนยิ่งขึ้น	เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางนโยบายของรัฐบาล	โดยกำาหนด

ใหม้	ี9	อตุสาหกรรมเปา้หมาย	ไดแ้ก	่(1)	เศรษฐกจิดจิิตอล	(2)	ศนูยก์ลาง

ธุรกิจระหว่างประเทศ	(3)	โลจิสติกส์	(4)	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	และ

นวตักรรม	(5)	ทรัพยากรมนษุย	์(6)	พลังงานทดแทน	(7)	ผลผลิตการเกษตร	 

(8)	การท่องเที่ยว	และ	(9)	สิ่งแวดล้อม	ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอุตสาหกรรมที่

บโีอไอใหก้ารส่งเสริมฯ	อยูแ่ล้ว	แตก่ารกำาหนดใหเ้ปน็อตุสาหกรรมเปา้หมาย

เท่ากับเป็นการเน้นย้ำาถึงความสำาคัญ	 รวมถึงการเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์	 

การประสานงานช่วยเหลือ	และบริการให้เพิ่มมากยิ่งขึ้นในอนาคต	



บทบาทบีโอไอ 

กับการส่งเสริมโครงการ
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แวดวงบีโอไอ
สุนันทา อักขระกิจ

แวดวง “บีโอไอ”
คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักยุทธศ�สตร์

และนโยบ�ยก�รลงทุน บีโอไอ บรรย�ยเรื่อง “ก�รขย�ยธุรกิจด้วย
สิทธปิระโยชนใ์หมข่องบโีอไอ” ใหก้บัผูป้ระกอบก�ร นกัลงทนุ และ
ผู้ที่สนใจ จัดโดยสำ�นักพัฒน�ปัจจัยสนับสนุนก�รลงทุน บีโอไอ  
ณ โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี

14 มกราคม 2559

26 มกราคม 2559

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ร่วมกับกรม
คว�มร่วมมอืต�่งประเทศ และ Japan International Cooperation  
Agency จัดก�รอบรม “Workshop on Investment Promotion  
for Mekong Countries towards AEC and beyond” ให้กับ 
เจ้�หน้�ที่ของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รส่งเสริมก�รลงทุนของ
ประเทศกัมพูช� สปป.ล�ว เมียนม� และเวียดน�ม 

19 - 27 มกราคม 2559

คณุหรัิญญ� สุจินยั เลข�ธกิ�รบโีอไอ นำ�คณะผู้บริห�รและ 
เจ้�หน้�ท่ีบีโอไอ ตรวจเย่ียมพ้ืนท่ีภ�คใต้ตอนล่�ง เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็น  
และประเด็นปัญห� รวมถึงแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับภ�คเอกชน
ในพื้นที่ ณ ศูนย์เศรษฐกิจก�รลงทุนภ�คที่ 5 อำ�เภอห�ดใหญ่  
จังหวัดสงขล�

22 - 23 มกราคม 2559

คุณหิรัญญ� สุจินัย เลข�ธิก�รบีโอไอ พร้อมด้วยผู้บริห�ร
ระดับสูงให้ก�รต้อนรับ น�ยประเสริฐ สลิลอำ�ไพ ผู้ช่วยกรรมก�ร 
ผูจั้ดก�รใหญ ่ฝ�่ยส่ือส�รองคก์รและกจิก�รเพ่ือสังคม บริษัท ปตท.  
จำ�กดั ( มห�ชน ) ทีร่่วมแสดงคว�มยนิดใีนโอก�ส ครบรอบ 50 ปี 
บีโอไอ ณ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน
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27 - 29 มกราคม 2559

12  กุมภาพันธ์ 2559

สำ�นกัพัฒน�ปจัจัยสนบัสนนุก�รลงทนุ บโีอไอ จดักจิกรรม
ชักจูงก�รลงทุนในประเทศพัฒน�ศักยภ�พและสร้�งเครือข่�ยแก่  
SMEs ไทย เส้นท�งกรุงเทพฯ - เชียงร�ย พร้อมเย่ียมชมบริษัท ดอยคำ� 
ผลิตภัณฑ์อ�ห�ร จำ�กัด และบริษัท เอ็กซ� ซีแลม จำ�กัด

คณุก�ญจน� นพพันธ ์ผูอ้ำ�นวยก�รศนูยบ์ริก�รลงทนุ บโีอไอ  
ใหก้�รตอ้นรับคณะเจ�้หน�้ที ่และนกัลงทนุจ�กจังหวดั Yamaguchi  
ประเทศญี่ปุ่น ในโอก�สเดินท�งม�ประเทศไทยเพ่ือศึกษ�ลู่ท�ง 
ก�รลงทนุ และรบัฟังก�รบรรย�ยสรุปเกีย่วกบันโยบ�ยก�รส่งเสริม
ก�รลงทนุ รวมถงึขอ้มลูต�่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัก�รส่งเสริมก�รลงทนุ
ของประเทศไทย ณ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

26 - 29 มกราคม 2559

5 กุมภาพันธ์ 2559

หน่วยพัฒน�ก�รเชื่อมโยงอุตส�หกรรม (BUILD) จัด
กจิกรรมผูซ้ือ้พบผูข้�ย บริษัท เอก็ซ� ซแีลม จำ�กดั บริษัท โซดแิอค  
แอร์เทอร์ร่ิง อคิวิปเมน้ต ์(ไทยแลนด)์ จำ�กดั และบริษัท นอร์ทเทร์ิน  
เทคโนโลย ีจำ�กดั นอกจ�กนีย้งัจัดกจิกรรมตล�ดกล�งซือ้ข�ยชิน้ส่วน  
ณ จังหวัดเชียงใหม่

คุณหิรัญญ� สุจินัย เลข�ธิก�รบีโอไอ ให้ก�รต้อนรับคณะ
ผู้บริห�รจ�กประเทศญี่ปุ่นจำ�นวน 13 บริษัท ประกอบด้วย กลุ่ม
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับก�รขนส่ง จำ�นวน 10 บริษัท  บริษัท Isuzu 
Motors Sales จำ�กดั บริษัท Mitsubishi Corporation จำ�กดั และ 
บรษัิท Mitsubishi Auto Lease จำ�กดั พร้อมรับฟังก�รบรรย�ย 
สรปุเกีย่วกบันโยบ�ยก�รส่งเสรมิก�รลงทนุ ทีเ่กีย่วกบัก�รใหบ้ริก�ร 
ขนส่งท�งบก และแนวโน้มทิศท�งก�รส่งเสริมก�รลงทุนของ
ประเทศไทย ณ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
สุนันทา อักขระกิจ

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์

3 มี.ค. 59 ประชุมคณะอนุกรรมการร่วม  

(ไทย - ญี่ปุ่น)  

ว่าด้วยการเสริมสร้าง  

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

ภายใต้ความตกลง JTEPA

โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ กองความร่วมมือ 

การลงทุนต่างประเทศ

0-2553-8386, 

0-2553-8125

10 มี.ค. 59 "การขยายธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์

ใหม่ของบีโอไอ

โรงแรมทวาราวดี

จังหวัดปราจีนบุรี

ศูนย์บริการลงทุน 0-2553-8185

23 มี.ค. 59 ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 264

บริษัท เอสเอไอซี  

มอเตอร์ - ซีพี จำากัด

พัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท

จังหวัดชลบุรี

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111

ต่อ 6108

24 มี.ค. 59 ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 265

บริษัท ซีล - อาเบกก์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิต้ี

จังหวัดชลบุรี

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111

ต่อ 6108

24 มี.ค. 59 ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน 

ครั้งที่ 135

และการจัดแสดงชิ้นส่วนของ

บริษัทผู้ซื้อและผู้ผลิตชิ้นส่วน

พัฒนา กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท

จังหวัดชลบุรี

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111

ตอ่ 6242, 6184

24 มี.ค. 59 "ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและ

เกษตรแปรรูปสู่อนาคต"

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนช่ัน

กรุงเทพฯ

สำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 0-2553-8111

ต่อ 6176
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อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายสำาคัญของรัฐบาล

นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล นโยบายส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ
มีคำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ 153 โครงก�ร เงินลงทุน 2,183 ล้�นบ�ท ได้แก่ มีคำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ 123 โครงก�ร เงินลงทุน 3,253 ล้�นบ�ท ได้แก่

✽	กิจก�รซอฟต์แวร์ 151 โครงก�ร เงินลงทุน 1,663 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�ร Cloud Service 2 โครงก�ร เงินลงทุน 520 ล้�นบ�ท

✽	กิจก�รบริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ (International Trading 
Centers : ITC) 92 โครงก�ร เงินลงทุน 1,798 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รศูนย์กระจ�ยสินค้�ระหว่�งประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย 

(International Distribution Center : IDC) 4 โครงก�ร เงินลงทุน 
995 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รสำ�นักง�นใหญ่ข้�มประเทศ (International Headquarters : 

IHQ) 27 โครงก�ร เงินลงทุน 460 ล้�นบ�ท

นโยบายพัฒนาระบบโลจิสติกส์ นโยบายส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

มีคำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ 75 โครงก�ร เงินลงทุน 8,149 ล้�นบ�ท 
✽	กิจก�รขนส่งท�งเรือ 74 โครงก�ร เงินลงทุน 7,929 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รสน�มบินพ�ณิชย์ เงินลงทุน 220 ล้�นบ�ท

มีคำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ 93 โครงก�ร เงินลงทุน 11,616 ล้�นบ�ท เช่น
✽	กิจก�รวิจัยและพัฒน� 10 โครงก�ร เงินลงทุน 2,799 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน เช่น ล้ินหัวใจเทียม  

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับเคร่ืองมือแพทย์ เคร่ืองผลิตออกซิเจน 
เครื่องเอกซเรย์ อุปกรณ์วัดคว�มดัน เป็นต้น 14 โครงก�ร เงินลงทุน 
1,738 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนที่มีก�รออกแบบ

ท�งวิศวกรรมหรือก�รข้ึนรูปชิ้นส่วน เช่น ลิฟต์ อุปกรณ์ส่งชิ้นง�น 
เครื่องคัดแยกขยะ เครื่องปั๊มน้ำ�พลังง�นแสงอ�ทิตย์ หุ่นยนต์สำ�หรับง�น
อุตส�หกรรม เป็นต้น 20 โครงก�ร เงินลงทุน 1,050 ล้�นบ�ท

✽	กิจก�รบริก�รทดสอบท�งวิทย�ศ�สตร์ 10 โครงก�ร เงินลงทุน 
800 ล้�นบ�ท
✽	กจิก�รบริก�รออกแบบผลิตภณัฑ ์ออกแบบท�งวศิวกรรม หรือ

ออกแบบระบบสมองกลฝังตัว 16 โครงก�ร เงินลงทุน 670 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รท่ีใช้เทคโนโลยีชีวภ�พ 3 โครงก�ร เงินลงทุน 399 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รผลิตกล่องควบคุมก�รทำ�ง�นของหลอดไฟ LED ในย�นยนต์  

เงินลงทุน 173 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รผลิตชิ้นส่วนอ�ก�ศย�น 2 โครงก�ร 50 ล้�นบ�ท

โครงการทีข่อรับการสง่เสริมฯ ในป ี2558 สว่นใหญเ่ปน็กิจการเปา้หมายทีส่อดคล้องกับนโยบายสำาคญัของรัฐบาล  
โดยมคีำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ ในกจิก�รเป�้หม�ยทีส่อดคล้องกบันโยบ�ยสำ�คญัของรัฐบ�ล 684 โครงการ เงนิลงทนุ 119,028  
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 66 ของจำ�นวนโครงก�รทั้งหมด และคิดเป็นร้อยละ 55 ของมูลค่�คำ�ขอทั้งหมด ตัวอย่�ง
คำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ ที่สอดคล้องนโยบ�ยสำ�คัญของรัฐบ�ล อ�ทิ  

สรุป 9 อุตสาหกรรมเป้าหมายของบีโอไอ
ปี 2558

9 อุตสาหกรรมเป้าหมายของบีโอไอ
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นโยบายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ นโยบายพลังงานทดแทน

มีคำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ 3 โครงก�ร เงินลงทุน 72 ล้�นบ�ท ได้แก่
✽	กิจก�รศูนย์ฝึกอบรมระดับภูมิภ�คในด้�นก�รบริห�รจัดก�ร  

เงินลงทุน 47 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รศูนย์ฝึกอบรมด้�นวิศวกรรม เงินลงทุน 20 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รสถ�นฝึกฝนวิช�ชีพด้�นจัดฟัน เงินลงทุน 5 ล้�นบ�ท

มีคำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ 167 โครงก�ร เงินลงทุน 72,915 ล้�นบ�ท เช่น
✽	กิจก�รผลิตไฟฟ้�จ�กแสงอ�ทิตย์ 141 โครงก�ร เงินลงทุน 

49,371 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รผลิตเซลล์แสงอ�ทิตย์ 3 โครงก�ร เงินลงทุน 7,365 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รผลิตน้ำ�มันดีเซลจ�กพืช 3 โครงก�ร เงินลงทุน 7,197 

ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รผลิตไฟฟ้�จ�กเชื้อเพลิงชีวมวล 7 โครงก�ร เงินลงทุน 

3,631 ล้�นบ�ท

นโยบายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลการเกษตร นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว

มีคำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ 50 โครงก�ร เงินลงทุน 11,956 ล้�นบ�ท เช่น
✽	กิจก�รผลิตย�งรถยนต์ เงินลงทุน 5,750 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รผลิตผลิตภัณฑ์จ�กย�งธรรมช�ติ เช่น ถุงมือ หมอน 

ที่นอน ถุงย�งอน�มัย ย�งแท่ง เป็นต้น 12 โครงก�ร เงินลงทุน 1,855 
ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รผลิตหรือถนอมอ�ห�รและเคร่ืองด่ืมท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  

เช่น น้ำ�ผลไม้ อ�ห�รแช่แข็ง ผลไม้อบแห้ง อ�ห�รสำ�เร็จรูปจ�กเนื้อไก่  
ขนมอบกรอบ เป็นต้น 33 โครงก�ร เงินลงทุน 3,682 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รคัดคุณภ�พข้�ว 4 โครงก�ร เงินลงทุน 423 ล้�นบ�ท

มีคำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ 8 โครงก�ร เงินลงทุน 6,670 ล้�นบ�ท ได้แก่
✽	กิจก�รหอประชุมขน�ดใหญ่ เงินลงทุน 4,520 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 2 โครงก�ร เงินลงทุน 1,775 

ล้�นบ�ท

✽	กิจก�รศูนย์ฟื้นฟูสุขภ�พ 2 โครงก�ร เงินลงทุน 227 ล้�นบ�ท

✽	กจิก�รเดนิเรือเฟอร์ร่ี เดนิเรือทอ่งเทีย่ว หรือใหเ้ช�่เรือทอ่งเทีย่ว 
3 โครงก�ร เงินลงทุน 148 ล้�นบ�ท

นโยบายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กิจการเป้าหมายอื่นๆ

มีคำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ 8 โครงก�ร เงินลงทุน 1,842 ล้�นบ�ท ได้แก่
✽	กิจก�รผลิตเชื้อเพลิงจ�กขยะ 3 โครงก�ร เงินลงทุน 1,052 

ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รผลิตผลิตภัณฑ์พล�สติกรีไซเคิล 2 โครงก�ร เงินลงทุน 

512 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ได้แก่ ก�รผลิตสีสำ�หรับอุตส�หกรรม และก�รผลิต thermoplastic 
elastomer 2 โครงก�ร เงินลงทุน 208 ล้�นบ�ท
✽	กิจก�รบำ�บัดน้ำ�เสีย เงินลงทุน 70 ล้�นบ�ท

มีคำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ 4 โครงก�ร เงินลงทุน 372 ล้�นบ�ท ได้แก่
✽	กิจก�รผลิตอุปกรณ์ส�รกึ่งตัวนำ� 3 โครงก�ร เงินลงทุน 351 

ล้�นบ�ท
✽	กจิก�รปลูกไมเ้ศรษฐกจิ (ยกเวน้ยคู�ลิปตสั) เชน่ ไมสั้ก เงินลงทนุ  

21 ล้�นบ�ท

ที่มาข้อมูล ร�ยง�นภ�วะก�รส่งเสริมก�รลงทุน ปี 2558 สำ�นักยุทธศ�สตร์และนโยบ�ยก�รลงทุน บีโอไอ
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เมือ่วนัที ่25 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนได้มีมติเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์

การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 -

2564)” เพ่ือใชเ้ปน็แผนแมบ่ทในการกำาหนดทศิทาง

การส่งเสริมการลงทนุของประเทศไทยในระยะ 7 ปี 

ข้างหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมการลงทุนที่มี

คุณค่า ทั้งในประเทศและการลงทุนของไทยใน

ต่างประเทศ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 

ก้าวพ้นการเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง 

(Middle Income Trap) และเติบโตอย่างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นับเป็น 

การปรับเปล่ียนนโยบายและหลักเกณฑก์ารส่งเสริม

การลงทนุคร้ังใหญ่ของบโีอไอ หลังจากทีไ่ดป้รับใหญ่ 

ครั้งสุดท้ายเมื่อปี 2543

ท้ังน้ี ได้มีการปรับเปล่ียนทิศทางการส่งเสริมการลงทุน
โดยกำาหนดประเภทกจิการใหม้เีปา้หมายชดัเจนและมกีาร
จัดลำาดับความสำาคัญมากขึ้น (Focus & Prioritized)  
ปรับเปล่ียนรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์จากตามเขต 

9 อุตสาหกรรมเป้าหมายของบีโอไอ
วุฒิชัย ภิสัชเพ็ญ / นวรัตน์ พงษ์จะโปะ

ผลงานปีแรก 
บีโอไอกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่
ในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564)

(Zone - Based Incentives) เป็นการให้สิทธิประโยชน์
พ้ืนฐานตามความสำาคญัของประเภทกจิการและใหเ้พ่ิมเตมิ 
ตามคุณค่าของโครงการ (Activity & Merit - Based 
Incentives) ส่งเสริมใหเ้กดิคลัสเตอร์ใหมใ่นภมูภิาคหรอื 
พ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจ (Cluster Development) 
และกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่ที่มีรายได้ต่อหัวต่ำา ปรับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้เหมาะสมเน้นให้สิทธิประโยชน์
ที่มิใช่ภาษีอากรพร้อมอำานวยความสะดวกด้านการลงทุน 
(Tax & Non - Tax Incentives and Facilitation) 
และเพ่ิมบทบาทการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
(Outbound Investment)

วารสารส่งเสริมการลงทุน จึงขอสรุปผลงานปีแรก 
2559 ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ ซึ่งจะแบ่งเป็น 
การขอรับการส่งเสริมฯ และการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ
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“กิจการในหมวดบริการ 

และสาธารณูปโภค  

ได้รับความสนใจลงทุนมากที่สุด  

รองลงมา ได้แก่  

หมวดเกษตรกรรม 

และผลิตผลจากการเกษตร  

และหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์”

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน
นโยบายใหม่ของบีโอไอได้รับการตอบรับจากนักลงทุน 

ทั้งไทยและต่างชาติเป็นอย่างดี โดยตลอดระยะเวลา 1 ปี 
ที่ผ่านมา ได้มีนักลงทุนยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ จำานวน 
1,038 โครงการ เงินลงทุนรวม 218,117 ล้านบาท ซึ่ง
ผู้อ่านหลายท่านอาจสงสัยว่า ทำาไมมูลค่าเงินลงทุนจาก
โครงการที่ขอรับส่งเสริมฯ ในปีนี้จึงแตกต่างจากปี 2557 
อย่างมาก (ปี 2557 เพื่อจะใช้สิทธิประโยชน์ของบีโอไอ 
ตามนโยบายเก่ามีมูลค่าเงินลงทุนจากโครงการที่ยื่นขอรับ 
ส่งเสริมฯ กว่า 2 ล้านล้านบาท) ซึ่งเป็นผลจากการ
เปล่ียนนโยบาย นกัลงทนุจำานวนมากจึงตดัสินใจยืน่ขอรับ 
ส่งเสริมฯ ล่วงหนา้กอ่นส้ินป ี2557 เพ่ือจะใชสิ้ทธปิระโยชน ์
ของบีโอไอตามนโยบายเก่าจึงไม่แปลกท่ีมูลค่าคำาขอในปี 2557  
จะสูงกว่า ปี 2558 อย่างมาก

ทัง้นี ้โครงการทีย่ืน่ขอรบัการส่งเสริมฯ ในป ี2558 
ส่วนใหญ่เป็นโครงการในกิจการเป้าหมายที่สอดคล้องกับ
นโยบายสำาคัญของรัฐบาล ดังตารางถัดไปนี้
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โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ในกิจการเป้าหมาย ปี 2558

นโยบาย
จำานวน
โครงการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

ตัวอย่างโครงการที่ยื่น
ขอรับการส่งเสริมฯ ในปี 2558

เศรษฐกิจดิจิทัล 153 2,180
- 
-

Cloud Service
การพัฒนาซอฟต์แวร์

การสง่เสริมการเปน็ศนูย์กลาง
ธุรกิจระหว่างประเทศ

123 3,250

- 
 
- 
 
-

บริษัทการคา้ระหวา่งประเทศ (International Trading 
Center : ITC) 
สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International
Headquarter : IHQ)
ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย 
(International Distribution Center : IDC)

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 75 8,150
- 
-

การขนส่งทางเรือ
สนามบินพาณิชย์

การส่งเสริมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

93 11,620

- 
- 
- 
- 
 
- 
-

กิจการที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 
การวิจัยและพัฒนา
การบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
การออกแบบ รวมถึงการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ 
ชิ้นส่วนที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม
การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 3 70
- 
- 
-

ศูนย์ฝึกอบรมด้านยานยนต์
ศูนย์ฝึกอบรมด้านการออกแบบทางวิศวกรรม
ศูนย์ฝึกอบรมด้านทันตกรรม

การส่งเสริมพลังงานทดแทน
และการประหยัดพลังงาน

167 72,910

- 
 
- 
-

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 
เช่น แสงอาทิตย์ ชีวมวล
การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
การผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร

การสร้างมูลค่ า เ พ่ิมให้ กับ
ผลิตผลการเกษตร

50 11,960
- การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 

เช่น ยางล้อสำาหรับยานพาหนะ ถุงมือยาง

การส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 6,670

- 
- 
- 
-

การเดินเรือเฟอร์รี่
ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 8 1,840

- 
 
- 
- 
-

การผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
การผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ
การผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิล
การบำาบัดน้ำาเสีย
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ทั้งนี้ หากพิจารณารายหมวดอุตสาหกรรมในแง่ 
มูลค่าเงินลงทุน พบว่ากิจการในหมวดบริการและ
สาธารณูปโภค ได้รับความสนใจลงทุนมากท่ีสุด รองลงมา 

ไดแ้ก ่หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร และ
หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

คำาขอรับการส่งเสริมฯ จำาแนกตามประเภทกิจการในปี 2558

หมวดประเภทกิจการ จำานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 110 33,530

แร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน 16 3,917

อุตสาหกรรมเบา 33 5,140

ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 112 21,660

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 219 29,150

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 38 6,310

บริการและสาธารณูปโภค 510 118,410

รวม 1,038 218,117

เมื่อพิจารณาถึงลักษณะของการลงทุน พบว่า 
นักลงทุนรายใหม่ยังให้ความสนใจขอรับการส่งเสริมฯ  
โดยพบวา่เปน็โครงการใหมถ่งึ 579 โครงการ หรือร้อยละ  
58 ของจำานวนคำาขอทั้งสิ้น และมีเงินลงทุนรวม 90,199 
ล้านบาท หรือร้อยละ 47 ของเงินลงทุนทั้งส้ิน ทั้งนี้ 
โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น 
โดยมีจำานวน 460 โครงการ หรือร้อยละ 45 ของจำานวน 
โครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ และคิดเป็นเงินลงทุน 
106,000 ล้านบาท หรือร้อยละ 49 ของเงินลงทุนทั้งสิ้น 

“ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ม ี

ปริมาณเงินลงทุน 

ในการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ  

สูงที่สุด”

ในส่วนการขอรับการส่งเสริมการลงทุนจาก 
ตา่งประเทศ มจีำานวน 559 โครงการ เงินลงทนุ 106,540  
ล้านบาท โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีปริมาณเงินลงทุนใน 
การย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ สูงที่สุด โดยมีการยื่นขอ 
รับการส่งเสริมฯ โครงการขนาดใหญ่ระดับมูลค่า 
หมื่นล้านบาทในกิจการผลิตแผ่นลายวงจรชนิดอ่อน 
สำาหรับระบบไร้สาย รองลงมาคือสิงคโปร์และอินโดนีเซีย  
ทั้งนี้การยื่นขอรับการส่งเสริมฯ จากสิงคโปร์ได้รวมถึง 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของบริษัทจีนที่ตั้งในสิงคโปร์ 
ส่วนอินโดนีเซียมีการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ มูลค่าสูง 
ในกิจการขนส่งทางอากาศ
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มูลค่าการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ของโครงการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ 
สูงสุด 5 อันดับแรก ปี 2558

อันดับ แหล่งที่มา จำานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

1 ญี่ปุ่น 168 30,462

2 สิงคโปร์ 82 18,122

3 อินโดนีเซีย 2 15,737

4 จีน 53 12,457

5 สหรัฐอเมริกา 20 6,978

นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาในด้านการขอรับการส่งเสริมฯ 
ในพ้ืนทีเ่ปา้หมาย พบวา่ในป ี2558 มกีารลงทนุในพ้ืนทีต่า่งๆ  
ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้

- พ้ืนที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ มีคำาขอ
รับการส่งเสริมฯ 9 โครงการ เงินลงทุน 439 ล้านบาท 
ได้แก่ กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กิจการโรงแรม กิจการ
ผลิตน้ำามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ กิจการผลิตไฟฟ้า 
จากแสงอาทิตย์ และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 

- พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคำาขอรับการส่งเสริมฯ  
2 โครงการ เงินลงทุน 55 ล้านบาท ได้แก่ กิจการสถานี
บริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานพาหนะ และกิจการผลิต
เครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน 

- พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำา มีคำาขอ 
รับการส่งเสริมฯ 63 โครงการ เงินลงทนุ 22,843  ล้านบาท  
โดยกิจการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ส่วนใหญ่เป็นการผลิต
ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

- พ้ืนทีใ่นนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม 
ทีไ่ดรั้บการสง่เสริมฯ มคีำาขอรับการส่งเสริมฯ 168 โครงการ  
เงินลงทนุ 46,677 ล้านบาท โดยส่วนใหญอ่ยูใ่นนคิมหรือ
เขตอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก 

สำาหรับการขอรับการส่งเสริมฯ ตามมาตรการเพิ่ม 
ขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) พบว่ามีจำานวน 51 โครงการ 

เงินลงทุน 702 ล้านบาท แบ่งเป็นกิจการต่างๆ เช่น 
กจิการซอฟตแ์วร์ กจิการผลิต Shrink Film กจิการผลิต
หุ่นยนต์สำาหรับงานอุตสาหกรรม กิจการเล้ียงสัตว์และ
ขยายพันธุ์สัตว์ กิจการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วน กิจการ
ผลิตพลาสติกรีไซเคิล กิจการผลิตแผงน้ำาร้อนพลังงาน
แสงอาทิตย์ กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กิจการผลิต
ระบบควบคุมอัตโนมัติ กิจการผลิตเคร่ืองจักรสำาหรับ
อุตสาหกรรมอาหาร และกิจการผลิตเม็ดพลาสติก (PVC 
Compound)

“ร้อยละ 36 ของโครงการ 

ที่ได้รับอนุมัติจากบีโอไอ  

เป็นกิจการเป้าหมายที ่

สอดคล้องกับนโยบาย 

สำาคัญของรัฐบาล”

การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา บีโอไอได้พิจารณา

อนุมัติให้การส่งเสริมฯ กว่า 2,237 โครงการ เงินลงทุน
รวม 809,378 ล้านบาท ร้อยละ 36 ของจำานวนโครงการ 
เป็นกิจการเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายสำาคัญของ
รัฐบาล ดังแสดงในตารางถัดไปนี้
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โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ในปี 2558

นโยบาย
จำานวน
โครงการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

ตัวอย่างโครงการที่ได้รับอนุมัติ
ให้การส่งเสริมฯ ในปี 2558

เศรษฐกิจดิจิทัล 183 18,900 - 
- 
-

Cloud Service
การพัฒนาซอฟต์แวร์
การผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง แพร่ รับสัญญาณสำาหรับ
ระบบใยแก้วนำาแสง (Optical Fiber) และระบบ
ไร้สาย (Wireless)

การสง่เสริมการเปน็ศนูย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

127 3,030 - 
 
- 
 
-

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International Trading 
Center : ITC) 
สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (International 
Headquarter : IHQ)
ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย 
(International Distribution Center : IDC)

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 59 6,970 - การขนส่งทางเรือ
การสง่เสริมวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

126 30,240 - 
- 
- 
- 
 
- 
-

กิจการที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
การวิจัยและพัฒนา
การบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
การออกแบบ รวมถึงการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ 
ชิ้นส่วนที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม
การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
การผลิตเครื่องมือแพทย์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4 350 - 
- 
- 
-

ศูนย์ฝึกอบรมด้านยานยนต์
ศูนย์ฝึกอบรมด้านการออกแบบทางวิศวกรรม
ศูนย์ฝึกอบรมด้านการขับเครื่องบิน
ศูนย์ฝึกอบรมด้านทันตกรรม

การส่งเสริมพลังงานทดแทนและ
การประหยัดพลังงาน

248 166,590 - 
 
-

การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน เช่น ขยะ แสง
อาทิตย์ ลม ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ
การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตผล
การเกษตร

36 17,960 - 
 
-

การผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ เช่น ยางล้อ
อากาศยาน ถุงมือยาง
การคัดคุณภาพข้าว

การส่งเสริมการท่องเที่ยว 16 9,530 - 
- 
- 
- 
-

การเดินเรือเฟอร์รี่
ที่จอดเรือท่องเที่ยว
ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
สวนสนุกและอุทยานสัตว์น้ำา
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ

การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 7 9,260 - 
 
 
-

การผลิตเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่น 
สารตั้งต้นสำาหรับพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ 
(Biodegradable Plastic)
การกำาจัดขยะติดเชื้อ
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หากพิจารณารายหมวดอุตสาหกรรมในแง่มูลค่า
เงินลงทนุ พบวา่กจิการในหมวดบริการและสาธารณูปโภค 
ได้รับการอนุมัติสูงสุด รองลงมา ได้แก่ หมวดเคมีภัณฑ์ 

พลาสติก และกระดาษ และหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 

การอนุมัติให้การส่งเสริมฯ จำาแนกตามประเภทกิจการ ในปี 2558

หมวดประเภทกิจการ จำานวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 341 88,944

แร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน 55 31,960

อุตสาหกรรมเบา 88 27,058

ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 434 128,258

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 319 116,880

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 292 128,688

บริการและสาธารณูปโภค 708 287,590

รวม 2,237 809,378

นอกจากน้ี โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีคนไทย 
ถือหุ้นทั้งสิ้น โดยมีจำานวน 1,040 โครงการ หรือร้อยละ  
45 ของจำานวนโครงการทีข่อรับการส่งเสริมฯ และคดิเปน็
เงินลงทุน 273,140 ล้านบาท หรือร้อยละ 34 ของเงิน
ลงทุนทั้งสิ้น

ทัง้นี ้โครงการทีไ่ดรั้บอนุมตัจิะก่อใหเ้กิดประโยชน์
ทางเศรษฐกิจของประเทศในหลายดา้น ในดา้นการส่งออก
จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจากการส่งออกปีละประมาณ 
1,164,000 ล้านบาท โดยโครงการที่ได้รับอนุมัติจะมีการ
ส่งออกจำานวน 906 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41 ของ
จำานวนโครงการทีอ่นมุตัทิัง้หมด โดยรายไดจ้ากการสง่ออก 
ส่วนใหญ่จะมาจากโครงการในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ โดยจะสร้างรายได้จากการส่งออกมูลค่า
ประมาณ 465,000 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 40 
ของรายไดจ้ากการส่งออกของโครงการทีไ่ดรั้บอนมุตั ิตาม
ด้วยหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร และ
หมวดผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจักร และอปุกรณข์นส่ง ทีมี่
สัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 20 และ 15 ตามลำาดับ 

“โครงการที่ได้รับอนุมัติจากบีโอไอ  

จะใช้วัตถุดิบในประเทศ มูลค่าประมาณ 

781,000 ล้านบาทต่อปี”
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ในด้านการใช้วัตถุดิบและการจ้างงานในประเทศ
โครงการที่ได้รับอนุมัติจะใช้วัตถุดิบในประเทศ มูลค่า
ประมาณ 781,000 ล้านบาทต่อปี โดยโครงการใน
หมวดเกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตรจะใช้วัตถุดิบ
ในประเทศสูงสุดมูลค่า 372,000 ล้านบาทต่อปี ตามด้วย
หมวดผลิตภณัฑโ์ลหะ เคร่ืองจักร และอปุกรณ์ขนส่ง และ
หมวดเคมภีณัฑ ์พลาสตกิ และกระดาษ รวมถงึจะสร้างงาน 
ให้คนไทยประมาณ 183,000 ตำาแหน่ง โดยโครงการ 
ในหมวดเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ จะมกีารจ้างงาน 
เป็นอันดับหน่ึง ตามมาด้วยหมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร  
และอุปกรณ์ขนส่ง และหมวดอุตสาหกรรมเบา

“โครงการที่ได้รับอนุมัต ิ

จะลงทุนในพื้นที ่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  

จำานวน 6 โครงการ  

เงินลงทุนรวม 282 ล้านบาท  

ได้แก่ กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม  

กิจการผลิตไฟฟ้า 

จากแสงอาทิตย์”

ประโยชน์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ในปี 2558

หมวดประเภทกิจการ รายได้ส่งออก
(ล้านบาท) 

ใช้วัตถุดิบในประเทศ 
(ล้านบาท)

จ้างแรงงานไทย
(คน)

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 237,000 372,000 26,000

แร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน 14,000 12,000 6,000

อุตสาหกรรมเบา 149,000 60,000 31,000

ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง 168,000 111,000 36,000

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 465,000 86,000 48,000

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ 118,000 109,000 21,000

บริการและสาธารณูปโภค 13,000 31,000 15,000

รวม 1,164,000 781,000 183,000
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นอกจากนี ้โครงการทีไ่ดรั้บอนมุตัจิะลงทนุในพ้ืนที่
เป้าหมายต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ดังนี้

- พื้นที่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จำานวน 6 
โครงการ เงินลงทุนรวม 282 ล้านบาท ได้แก่ กิจการ
ผลิตเครื่องนุ่งห่ม กิจการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ และ
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 

- พ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้จำานวน 8 โครงการ  
เงินลงทุนรวม 2,387 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นกิจการ 
ในหมวดบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ 79 
ของมูลค่าเงินลงทุน เช่น กิจการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง
ชีวมวลและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจการโรงแรม 
และกิจการสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานพาหนะ  
ส่วนที่เหลือเป็นกิจการในหมวดเกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร เชน่ กจิการหอ้งเยน็ กจิการผลิตเชือ้เพลิง 
ชีวมวลอัดเม็ด กิจการผลิตยางเครป และกิจการผลิตปุ๋ย 
อินทรีย์

- พื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวต่ำา จำานวน 
136 โครงการ เงนิลงทนุรวม 58,550 ลา้นบาท สว่นใหญ ่
เป็นกิจการในหมวดบริการและสาธารณูปโภค คิดเป็นร้อยละ  
60 ของมูลค่าเงินลงทุน โดยเฉพาะในกิจการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานหมนุเวยีน (ลม แสงอาทติย ์และกา๊ซชวีภาพ) 
และหมวดเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร คดิเปน็ 
ร้อยละ 29 ของมูลค่าเงินลงทุน โดยเฉพาะในกิจการขยายพันธ์ุ 
ปศุสัตว์หรือสัตว์น้ำา

รวมถึงมีโครงการท่ีได้รับอนุมัติตามมาตรการเพ่ิมขีด 
ความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอ่ม (SMEs) ซ่ึงจะช่วยสง่เสรมิศกัยภาพและสร้าง
ความเข้มแข็งใหกั้บ SMEs ของประเทศใหส้ามารถก้าวสู่
ระดบัสากลมากข้ึนโดยมจีำานวน165 โครงการ เงนิลงทนุ
รวม 6,316 ล้านบาท แบ่งเป็นกิจการต่างๆ เช่น 

- กิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือเลี้ยงสัตว์ 
- กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่ง

อาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
- กิจการผลิตน้ำามันหรือไขมันจากพืชหรือสัตว์ 
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 
- กิจการผลิตช้ินส่วนเหล็กหล่อ 
- กิจการผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ 
จากขอ้มลูทีก่ล่าวมาทัง้หมดจะเหน็ไดว้า่ยทุธศาสตร์

การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี (พ.ศ. 2558 - 2564) 
ประสบผลสำาเร็จในระดับหนึ่ง และตลอดระยะเวลา 1 ปี 
ที่ผ่านมาบีโอไอได้แสดงบทบาทสำาคัญในการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจโดยให้การส่งเสริมฯ แก่โครงการที่เป็น 
ประโยชน์ต่อประเทศในหลายโครงการ ซึ่งล้วนแต่
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายการพัฒนา
ภาคเกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาคบริการ ซึง่จะส่งผล 
ให้ไทยมีความสามารถในการแข่งขันและมีการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในระยะยาว 
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รัฐบาลได้ยกระดับ “การส่งเสริมการลงทุน 

โดยตรงในต่างประเทศ” เป็นนโยบายสำาคัญของ

ประเทศ เพื่อผลักดันให้นักลงทุนไทยออกไปลงทุน

ในตา่งประเทศ และนำาไปสู่การเพ่ิมความสามารถใน 

การแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน สร้างความสมดุล 

ต่อเศรษฐกิจไทย สร้างรายได้และความเติบโต 

ของประเทศใหสู้งขึน้ ขา้มพ้นจากกบัดกัประเทศทีม่ ี

รายไดป้านกลางของโลก บโีอไอจึงเปน็หนว่ยงานหลัก 

ในการผลักดันนโยบายนี้

9 อุตสาหกรรมเป้าหมายของบีโอไอ
สรัลลักษณ์ สายสุริยา

ส่งเสริมการลงทุนไทย 
ในต่างประเทศ... 
ก้าวที่ผ่านมาและก้าวต่อไป

นักลงทุนไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 8 และ 9

ก้าวที่ผ่านมาของกองส่งเสริมการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ

ในปี 2558 กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  
บีโอไอได้กำาหนดกลยุทธ์ในการดำาเนินงานเชิงรุก ใน
ประเทศเป้าหมาย และเจาะลึกในรายอุตสาหกรรม เพ่ือ 
ขยายฐานการลงทุนและเพ่ิมปริมาณการลงทุนของไทย  
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มกีารดำาเนนิกจิกรรมทีส่ำาคญัในการสร้างองคค์วามรู้ และ
เตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะ
ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีศักยภาพ 
ในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ โดยการจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการในหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยไปลงทุน 
ในตา่งประเทศ” (Thai Overseas Investment : Support 
Center - TOISC) เป็นรุ่นที่ 8 และ 9 

หลักสูตรน้ีจัดให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ครอบคลุม 
ดา้นตา่งๆ ในการประกอบธรุกจิในตา่งประเทศจำานวน 60  
ชัว่โมง มกีจิกรรมศกึษาดงูานในตา่งประเทศเพ่ือสร้างเสริม 
ประสบการณจ์ริงในเชงิธรุกจิในประเทศกมัพูชา สปป.ลาว  
จีน เมียนมา อินโดนีเซีย และคาซัคสถาน มีผู้ผ่าน 
การอบรมในครั้งนี้จำานวน 72 ราย และจากการติดตาม 
พบว่ามีนักลงทุนที่ผ่านการอบรมจากหลักสูตรดังกล่าว 
ได้เข้าไปลงทุนและร่วมทุนยังต่างประเทศแล้วจำานวน  
27 ราย 

“ปี 2558 กิจกรรมนำ�คณะนักลงทุนไทย 

ไปสำ�รวจลู่ท�งก�รลงทุน  

ในกลุ่มประเทศ CLMV  

กลุ่มประเทศอ�เซียน  

และกลุ่มประเทศตล�ดใหม่  

จำ�นวน 9 ประเทศ”

ในส่วนของการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการลงทุนใน 
ตา่งประเทศนัน้ ไดม้กีารจดักจิกรรมนำาคณะนกัลงทนุไทย 
ไปทำาการสำารวจโอกาสและลู่ทางการลงทนุ ในอุตสาหกรรม
ที่ไทยมีศักยภาพ ในกลุ่มประเทศ CLMV กลุ่มประเทศ
อาเซยีน และกลุ่มประเทศตลาดใหม ่จำานวน 9 ประเทศ คอื 
เมยีนมา ปากสีถาน เวยีดนาม อุซเบกสิถาน เคนยา กมัพูชา  
เวียดนาม แอฟริกาใต้ และเอธิโอเปีย มีนักลงทุนไทย 
ให้ความสนใจเดินทางร่วมคณะจำานวน 284 ราย

จากการตดิตามผลการส่งเสริมการลงทนุไทยในชว่ง 
2 ปีที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการไทยที่ร่วมคณะไปลงทุนยัง

งานสัมมนาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนในต่างประเทศกิจกรรมนำานักลงทุนไทยเดินทางไปสำารวจลู่ทางการลงทุน
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“ในง�นสัมมน�ได้เชิญผู้เชี่ยวช�ญ  

และหน่วยง�นส่งเสริมก�รลงทุน 

ของประเทศต่�งๆ  

ม�ร่วมเสวน�ให้คว�มรู ้

ในก�รเข้�ไปประกอบธุรกิจ  

และจัดบริก�รคลินิก”

ในงานสัมมนาต่างๆ ที่จัดขึ้น ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญ  
ผู้มีประสบการณ์ และหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของ  
ประเทศตา่งๆ มาร่วมเสวนาใหค้วามรู้ในการเขา้ไปประกอบ 
ธรุกจิ การลงทนุ การเงินการธนาคาร และจัดบริการคลินกิ 
ใหค้ำาปรึกษาแกน่กัลงทนุโดยผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นกฎหมาย
และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่งงานสัมมนาคร้ังนี้ 
มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 1,500 ราย ทั้งนี้ ผลการศึกษา 
กจิกรรม และขอ้มลูการลงทนุไทยในตา่งประเทศไดท้ำาการ
เผยแพร่ไว้ที่ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
http://toi.boi.go.th/

นอกจากนี้ ได้จัดให้มีบริการโครงการที่ปรึกษาใน
ต่างประเทศ (Mobile Unit) โดยจัดบริการที่ปรึกษา
ด้านการลงทุนในประเทศเป้าหมายกลุ่ม CLMV และ 
อินโดนีเซีย โดยมีผู้เช่ียวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 
และการดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศให้คำาปรึกษาแก่ 
ผู้ประกอบการทั้งในด้านกฎระเบียบการลงทุน ระบบภาษี  
และระเบียบทางการเงิน เป็นต้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา มี 
ผู้ประกอบการขอเขา้รับการปรึกษาจำานวน 70 บริษัท รวมทัง้  
ได้จัดบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบขั้นตอน 
การลงทุนให้กับคณะนักลงทุนไทยที่เดินทางไปศึกษา
โอกาสการลงทุนยังประเทศเป้าหมายด้วย 

อย่างไรก็ตาม นอกจากการดำาเนินกิจกรรมเพ่ือ 
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในต่างประเทศแล้ว ยังได้ดำาเนินการ 
สร้างความสัมพันธก์บัหนว่ยงานส่งเสริมการลงทนุในกลุ่ม 
ประเทศเป้าหมายและหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง โดยดำาเนินการ 
จัดทำา MOU กับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของต่างประเทศ 

ตา่งประเทศแล้วจำานวน 20 ราย และในป ี2558 ทีผ่า่นมา 
ได้ทำาการศึกษาข้อมูลเชิงลึกของประเทศเป้าหมาย 
ในกลุ่ม CLMV กลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่ม
ประเทศตลาดใหม่ จำานวน 9 ประเทศ คือ สปป.ลาว  
กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม อินโดนีเซีย บังกลาเทศ  
ปากีสถาน คี ร์กีซสถาน และไนจีเรีย (ที่ผ่านมา 
ได้ทำาการศึกษาข้อมูลและทำาการเผยแพร่แล้วรวม  
26 ประเทศ เช่น สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เปรู กานา เคนยา 
แทนซาเนีย บังกลาเทศ ปากีสถาน คีร์กีซสถาน ไนจีเรีย 
แอฟริกาใต้ เอธิโอเปีย เป็นต้น) โดยบางประเทศได้มี
การศึกษาข้อมูลเชิงลึกในรายอุตสาหกรรมที่ประเทศไทย
มีศักยภาพ ซึ่งได้ทำาการจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษา
ให้กับนักลงทุนไทยและผู้สนใจโดยทั่วไปให้ทราบถึง 
โอกาส ลู่ทาง และกฎระเบยีบการลงทนุ การประกอบธรุกจิ 
ในประเทศตลาดใหม่ มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 1,200 ราย

นอกจากน้ีในปี 2558 ยังได้จัดสัมมนาเผยแพร่ 
ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศทั้งในส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาค โดยจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ 
“โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่ ไนจีเรีย  
คีร์กีซสถาน บังกลาเทศ และปากีสถาน และท่ีจังหวัดเชียงราย 
ภายใต้หัวข้อ “ชี้ช่องทางโอกาสของการลงทุนในประเทศ
เพื่อนบ้าน CLMV+อินโดนีเซีย และงานสัมมนา TOI  
FORUM เสริมฐาน - สร้างโอกาส - ตลาดอาเซียน โอกาส
การลงทุนในตลาดกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม 
และอินโดนีเซีย   
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กับสาธารณรัฐเซเชลล์ และประเทศมัลดีฟส์ เพ่ือสร้างเครือข่าย 
และร่วมมอืกนัในการสนบัสนนุและส่งเสริมการลงทนุไทย
ในตา่งประเทศ และมกีารจัดฝกึอบรมใหก้บัเจ้าหนา้ทีจ่าก 
หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของ สปป.ลาว และเมียนมา  
อีกทั้ง ได้ทำาการรับคณะนักลงทุนและเจ้าหน้าที่ของ 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจากกลุ่มประเทศเป้าหมายในการเยือน 
ประเทศไทย เพ่ือสร้างความสัมพันธ์และมีการเชื่อมโยง 
ข้อมูลระหว่างกัน

ก้าวต่อไปของการส่งเสริมการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ 

ในป ี2559 กองส่งเสริมการลงทนุไทยในตา่งประเทศ  
บีโอไอได้กำาหนดกลยุทธ์และแนวทางการดำาเนินงานใน 6 
แผนงานหลัก คือ 

1. พัฒนานกัธรุกจิไทยใหม้คีวามพร้อมในการออกไป 
ลงทุนในต่างประเทศ 

2. เตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรเพ่ือรองรับ 
การลงทุนในต่างประเทศ 

3. อำานวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทย 
4. แก้ไขปัญหาให้กับนักลงทุนที่ ไปลงทุนใน 

ต่างประเทศ 
5. ลดความเสี่ยงในการไปลงทุนในต่างประเทศ  
6. ลดต้นทุนการทำาธุรกิจในต่างประเทศ 

“แผนส่งเสริมก�รลงทุนไทยในต่�งประเทศ 

ปี 2559 มีประเทศเป้�หม�ย คือ กลุ่ม 

CLMV, ASEAN และตล�ดใหม่”

6. ลดต้นทุนการทำาธุรกิจในต่างประเทศ

3.	อำานวยความสะดวกแก่นักลงทุนไทย

1.	พัฒนานักธุรกิจไทยให้มีความพร้อม
 ในการออกไปลงทุนต่างประเทศ

4. แก้ปัญหาให้กับนักลงทุนไทย
 ที่ไปลงทุนในต่างประเทศ

จัดตั้งคณะทำางานแต่ละอุตสาหกรรม
พร้อมให้ข้อมูลคำาปรึกษาและ

ประกันความเสี่ยงด้านการลงทุน 
และค้ำาประกันการลงทุน

จัดตั้งสำานักงานส่งเสริมการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ (ระยะแรกในเมียนมา)

ยกระดับศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ
ให้เป็น Intelligence Center

กำาหนดมาตรการสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร จัดมาตรการ
เพื่อเสริมบทบาทของสถาบันการเงินในการให้สินเชื่อ

ที่ปรึกษาธุรกิจในประเทศเป้าหมาย เพื่อให้คำาแนะนำา 
ช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกแก่นักลงทุน

ใช้ Cluster Approach/อุตสาหกรรมนำาร่องในการส่งเสริมการลงทุนในประเทศเป้าหมาย 
(สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, ชิ้นส่วนยานยนต์ เกษตรแปรรูปและอาหาร)

จัดตั้งคณะเจรจาแบบ G2G จัดตั้งคณะทำางานแก้ไขปัญหาระดับหน่วยงานกับ IPA 
ของประเทศเป้าหมาย และสร้างระบบ Contact Point ระหว่างภาคเอกชนกับรัฐ

2.	เตรียมความพร้อมบุคลากร	
 เพื่อรองรับการลงทุนในต่างประเทศ

5.	ลดความเสี่ยงในการไปลงทุน
 ในต่างประเทศ

จัดฝึกอบรม
หลักสูตรพัฒนานักลงทุน

จัดฝึกอบรม
บุคลากรในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

บีโอไอกับการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
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แผนส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
ปี 2559

แผนส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศปี 2559 
มีประเทศเป้าหมาย คือ กลุ่ม CLMV, ASEAN และ
ตลาดใหม่ (บังกลาเทศ ปากีสถาน เอธิโอเปีย เคนยา  
ศรีลังกา อซุเบกสิถาน มองโกเลีย โมซมับกิ และยกูนัดา) 
โดยมีกิจกรรมที่สำาคัญคือ 

•	 การศึกษาเจาะลึกอุตสาหกรรมที่นักลงทุนไทย 
มีศักยภาพในประเทศอาเซียน 8 ประเทศ ได้แก่ 
อินโดนีเซีย เมียนมา กัมพชูา สปป.ลาว เวียดนาม บรูไน 
ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย

•	 จดับริการใหค้ำาปรึกษาเชงิลกึแก่นกัลงทนุ โดย
ผูท้ีม่คีวามชำานาญดา้นกฎระเบยีบในประเทศ CLMV และ
อินโดนีเซีย

•	 จัดอบรมหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยไปลงทุน
ยังต่างประเทศ รุ่นที่ 10 และ 11 จำานวน 70 ราย

•	 จัดอบรมหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการลงทุน 
ในกลุ่ม CLMV

•	 จัดทำา	MOU	กับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศเป้าหมาย

•	 นำาคณะสำารวจลู่ทางการลงทุนจำานวน 18 ครั้ง 
 -  กลุ่ม CLMV+I ได้แก่ เวียดนาม เมียนมา 

กัมพูชา สปป.ลาว และอินโดนีเซีย

 -  กลุ่ม ASEAN ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์ และบรูไน

 -  กลุ่มตลาดใหม ่ไดแ้ก ่บงักลาเทศ ปากสีถาน 
เอธิโอเปีย เคนยา ศรีลังกา อุซเบกิซสถาน มองโกเลีย 
โมซัมบิก และยูกันดา

•	 จัดสัมมนาใหญ่จำานวน 2 ครั้ง เพื่อเผยแพร่
ข้อมูลการลงทุนทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพฯ และจัด
สัมมนา TOI FORUM เพ่ือสร้างเครือขา่ยระดบัหนว่ยงาน 
ต่อหน่วยงาน

•	 ใหบ้ริการขอ้มลูการลงทนุและการประกอบธุรกิจ 
ในต่างประเทศระบบออนไลน์ รวม 26 ประเทศ

•	 นำาร่องเปิดสำานักงานส่งเสริมการลงทุนใน 
ประเทศเมียนมา และอินโดนีเซีย เพ่ือให้บริการนักลงทุนไทย 
ในด้านข้อมูล คำาแนะนำา รายละเอียดและกฎหมายด้าน
การลงทุนในประเทศ โดยเน้นให้บริการแก่ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็กและขนาดกลางเป็นหลัก 

ท่านผู้อ่านที่สนใจร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อ
ได้ที่ กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ โทรศัพท์ 
0 2553 8111 ต่อ 6177 และ 8184 หรือ http://toi.
boi.go.th 
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กอ่นเขา้เร่ืองตามหวัขอ้ขา้งบน ผูเ้ขยีนขออธบิาย 

แผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

อยา่งยอ่ เพ่ือใหผู้้อา่นไดเ้ขา้ใจถงึความเปน็ไปเปน็มา 

และเน้ือหาของแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  

และนวัตกรรม (วทน.) ของประเทศ

การพัฒนา วทน. เปน็ส่วนหนึง่ของแผนการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาตขิองสำานกังานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในอดีต 
ตัง้แตแ่ผนฯ 1 ถงึ 10 มเีนือ้หาเร่ืองการพัฒนา วทน. และ
การนำาไปใช้ในแนวทางที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศ
ในแต่ละช่วงเวลา เนื้อหามีตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานของ วทน. เช่น เครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัย
และพัฒนา บุคลากร เป็นต้น และการนำาไปใช้เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 

9 อุตสาหกรรมเป้าหมายของบีโอไอ
ปรมะ ไชยะสุชีวะ

บีโอไอเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม

นอกจากการใช้ วทน. ในการพัฒนาเศรษฐกิจแล้ว 
ยังถูกนำาไปใช้ในการพัฒนาสังคม เพื่อยกระดับสังคมให้
เปน็สังคมฐานความรู้ สำาหรับความชดัเจนของแนวทางและ 
การให้ความสำาคัญต่อการพัฒนา วทน. ในแต่ละช่วงนั้น
แตกตา่งกนั โดยเนือ้หาของแผนการพัฒนา วทน. ในอดตี  
สามารถสรุปอย่างย่อได้ดังนี้
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สรุปแผนการพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.)  
ในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ ที่ 1-10

ปี แผนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ

แผนการพัฒนา วทน. โดยสรุป

2504 - 2524 ฉบับที่ 1 - 4 ให้ความสำาคัญกับการนำา วทน. มาใช้ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจ แต่ไม่ได้ระบุทิศทางการพัฒนา วทน. ที่ชัดเจน

2525 - 2534 ฉบับที่ 5 - 6 พัฒนา วทน. เพื่อเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาขีดความสามารถ
ในการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม

2535 - 2544 ฉบับที่ 7 - 8 เพิ่มกำาลังคนใน วทน. และใช้ วทน. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 
และช่วยเพิ่มทักษะและความรู้ความสามารถของคน

2545 - 2554 ฉบับที่ 9 - 10 เร่งพัฒนาสังคมไทยให้มีพ้ืนฐานความรู้ ความคิดทางวิทยาศาสตร์ 
พัฒนาบุคลากรด้าน วทน. ยกระดับการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมเข้าสู่เศรษฐกิจ
และสังคมฐานความรู้

ปัจจุบัน แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้กำาหนด
แนวทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ดังนี้

1.	สร้างสภาพแวดลอ้มทีเ่อ้ืออำานวยตอ่การพัฒนา/ 
ประยุกต์ใช้ วทน. เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคการผลิต

 1.1 ปฏิรูประบบการให้ส่ิงจูงใจด้านการเงิน  
การคลัง และอื่นๆ

 1.2 สร้างมาตรการส่งเสริมโครงการลงทุนวิจัย
และพัฒนาขนาดใหญ่ในสาขาที่เป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ

 1.3 ปรับระบบบริหารจัดการด้าน วทน. ให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ

2.	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง	วทน.	ให้ทั่วถึง
และเพียงพอ ในลักษณะความร่วมมือรัฐและเอกชน

 2.1 เร่งพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์
ความเป็นเลิศ ศูนย์บ่มเพาะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยเฉพาะทาง และศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ
อย่างพอเพียงและทั่วถึงโดยเฉพาะระดับภูมิภาค และ
สอดคล้องกับความต้องการ

 2.2 ส่ ง เ ส ริ มก า รล งทุ น วิ จั ย และ พัฒนา
นวัตกรรมที่นำาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชน

 2.3 พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ 
นักวิจัยให้เพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ

สศช. ได้กำาหนดตัวชี้วัดที่สำาคัญ 3 ตัวในแผน 
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และ 
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12 ได้แก่ ค่าใช้จ่าย R&D ต่อ GDP ได้กำาหนดที่ร้อยละ  
1 ในแผนฯ 11 และร้อยละ 2 ในแผนฯ 12 สัดส่วน
การลงทนุโครงสร้างพ้ืนฐานดา้น วทน. ของภาครัฐตอ่ภาค
เอกชน ได้กำาหนดสัดส่วนการลงทุนที่ 30 ต่อ 70 ใน
แผนฯ 11 และแผนฯ 12 และบุคลากรทางการวิจัยต่อ
ประชากร 10,000 คน ไดก้ำาหนดจำานวนบคุลากรทางการ
วิจัยที่ 15 คนต่อประชากร 10,000 คน ในแผนฯ 11 
และ 12 (ดังรูปด้านบน)

“บีโอไอเป็นหน่วยงานภาครัฐ 

ที่ให้การสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

ด้วยการยกเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคลในการลงทุน 

ของกิจการฐานความรู้”

นอกจาก สศช. แล้ว สำานักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาต ิ
หรือ สวทน. ได้ออกนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิฉบบัที ่1 (2555 - 2564)  
ซึง่เสนอยทุธศาสตร์ 5 ขอ้ ไดแ้ก ่การพัฒนาความเขม้แขง็ 

ของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วย วทน. การเพิ่มขีด
ความสามารถ ความยดืหยุน่ และนวัตกรรมในภาคเกษตร  
ผลิตและบริการดว้ย วทน. การเสริมสร้างความมัน่คงดา้น
พลังงาน ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของประเทศ 
ด้วย วทน. การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพทุนมนุษย์ของประเทศ 
ด้วย วทน. และการส่งเสริมฯ และสนับสนุนการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและปจัจยัเอือ้ดา้น วทน. ของประเทศ เพ่ือ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

บีโอไอกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม

บโีอไอเปน็หนว่ยงานภาครัฐทีใ่หค้วามสำาคญัในการ
สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา วทน. ด้วยการยกเว้นและ 
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ในการลงทุนของกิจการ 
ฐานความรู้ และกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นกลางและขั้นสูง  
การให้สิทธิประโยชน์มีส่วนสำาคัญ ในการผลักดันให้ 
ผู้ประกอบการ หันมาสนใจดำาเนินธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยี 
มากขึ้น ทำาให้เกิดการจ้างงานและการผลิตบุคลากรใน 
สายงานนี้มากขึ้น การส่งเสริมการลงทุนให้บริษัทต่างชาติ 
ทีม่เีทคโนโลยแีละนวตักรรมของตวัเอง มาลงทนุในประเทศ 
มีความสำาคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เนื่องจากทำาให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีมาสู่คนไทย ซึ่งการถ่ายทอด

ที่มา สวทน. และ วช. (2558)

ค่าใช้จ่าย R&D ต่อ GDP 
ตามแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และ 12
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เทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นจุดประสงค์หลักข้อหนึ่ง 
ในการส่งเสริมการลงทุน 

“ผลจากนโยบายและมาตรการ 

ของบีโอไอ ทำาให้ ในปี 2558  

มีโครงการยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ  

ที่สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

จำานวน 93 โครงการ  

เงินลงทุนทั้งสิ้น 11,616 ล้านบาท  

คิดเป็นร้อยละ 5 ของมูลค่า 

คำาขอรับการส่งเสริมฯ”

นอกเหนือจากมาตรการท่ัวไปแล้ว บีโอไอยังมีมาตรการ 
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน (Merit-based 
Incentives) โดยให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมเพ่ือจูงใจให้
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ลงทุนในการวิจัยและพัฒนา 
การฝกึอบรมดา้นเทคโนโลย ีและการออกแบบผลิตภณัฑ์
และบรรจุภัณฑ์

ผลจากนโยบายและมาตรการของบโีอไอ ทำาใหใ้นป ี 
2558 มีการยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ ที่สอดคล้องกับ
นโยบายส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

(ประเภทกิจการอยู่ในภาคผนวก ก.) มีจำานวนทั้งหมด 
93 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้น 11,616 ล้านบาท ซึ่งคิด
เป็นประมาณร้อยละ 5 ของมูลค่าคำาขอรับการส่งเสริมฯ 
ทั้งหมด โดยมีโครงการที่สำาคัญ ได้แก่ 

- กิจการวิจัยและพัฒนา จำานวน 10 โครงการ 
เงินลงทุน 2,799 ล้านบาท

-	 กิจการผลิตเคร่ืองมือแพทย์หรือช้ินส่วน เช่น  
ล้ินหัวใจเทียม ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับเคร่ืองมือแพทย์  
เคร่ืองผลิตออกซเิจน เคร่ืองเอกซเรย ์อปุกรณว์ดัความดนั 
จำานวน 14 โครงการ เงินลงทุน 1,738 ล้านบาท

-	 กิจการผลิตเครื่องจักร	อุปกรณ์	หรือชิ้นส่วน
ทีม่กีารออกแบบทางวศิวกรรมหรือการขึน้รูปชิน้ส่วน เชน่ 
ลิฟต์ อุปกรณ์ส่งชิ้นงาน เครื่องคัดแยกขยะ เครื่องปั๊มน้ำา 
พลังงานแสงอาทิตย์ หุ่นยนต์สำาหรับงานอุตสาหกรรม 
จำานวน 20 โครงการ เงินลงทุน 1,050 ล้านบาท

-	 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์	 จำานวน  
10 โครงการ เงินลงทุน 800 ล้านบาท

-	 กิจการบริการออกแบบผลิตภัณฑ์	 ออกแบบ
ทางวศิวกรรม หรอืออกแบบระบบสมองกลฝงัตวั จำานวน 
16 โครงการ เงินลงทุน 670 ล้านบาท

-	 กิจการทีใ่ช้เทคโนโลยีชีวภาพ จำานวน 3 โครงการ  
เงินลงทุน 399 ล้านบาท

-	 กิจการผลติกลอ่งควบคมุการทำางานของหลอดไฟ	 
LED ในยานยนต์ เงินลงทุน 173 ล้านบาท

-	 กิจการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน จำานวน 2 โครงการ  
50 ล้านบาท

สถิติดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงผลของนโยบาย 
ส่งเสริมการลงทุนต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
และนวัตกรรมในระดับที่ดี ซึ่งบีโอไอจะผลักดันอย่าง 
ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดการลงทุนในกิจการประเภทน้ีให้มากย่ิงข้ึน 
ในอนาคต ด้วยความหวังที่จะเห็นประเทศก้าวพ้นกับดัก
รายได้ระดับปานกลาง (Middle Income Trap) ตาม
วิสัยทัศน์การส่งเสริมการลงทุน 
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กิจการที่ให้การส่งเสริมฯ

1 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์ (Medical Food) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Food Supplement)

2 กิจการผลิต Advanced หรือ Nano Materials หรือผลิตภัณฑ์จาก Advanced หรือ Nano Materials

3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์แก้วที่มีคุณสมบัติพิเศษ

4 กิจการผลิตเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Technical Fiber หรือ Functional Fiber)

5 กิจการผลิตด้ายหรือผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ (Functional Yarn หรือ Functional Fabric)

6 กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

7 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ที่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูง หรือเทคโนโลยีสูง (เช่น เครื่อง X-Ray เครื่อง MRI เครื่อง CT Scan 
และวัสดุฝังในร่างกาย เป็นต้น) หรือเครื่องมือแพทย์ที่มีการนำาผลงานวิจัยภาครัฐ หรือที่ดำาเนินการร่วมกับภาครัฐไปผลิตเชิงพาณิชย์

8 กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นๆ (ยกเว้นการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ)

9 กิจการผลิตเครื่องจักรและ/หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรมที่มีขั้นตอนการออกแบบระบบควบคุม
การปฏิบัติงานด้วยระบบสมองกลเอง

10 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนและ/หรือ การซ่อมแซมแม่พิมพ์ ที่ต้องมีขั้นตอนการขึ้นรูปชิ้นส่วน และ/หรือการออกแบบ
ทางวิศวกรรม

11 กิจการผลิตเครื่องยนต์สำาหรับยานพาหนะ

12 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

13 กิจการผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

14 กิจการผลิตอุปกรณ์สำาหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug-in Hybrid Electric Vehicles (PHEV)

15 กิจการต่อเรือหรือซ่อมเรือ

16 กิจการผลิตรถไฟหรือรถไฟฟ้า หรืออุปกรณ์หรือชิ้นส่วน (เฉพาะระบบราง)

17 กิจการผลิตหรือซ่อมอากาศยาน อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนอากาศยาน

18 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต่ำากว่า 248 ซีซี)

19 กิจการผลิตโครงสร้างโลหะสำาหรับงานก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม (Fabrication Industry) ที่มีขั้นตอนการออกแบบทางวิศวกรรม

20 กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง

21 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในกลุ่ม Organics and Printed Electronics (OPE)

22 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Electronic Control and Measurement สำาหรับงานอุตสาหกรรม/เกษตร

23 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment

24 กิจการผลิตชิ้นส่วนในกลุ่ม Organics and Printed Electronics (OPE)

25 กิจการผลิตชิ้นส่วน Electronic Control and Measurement สำาหรับงานอุตสาหกรรม/เกษตร/เคร่ืองมือแพทย์/ยานพาหนะ/ 
เครื่องมือวิทยาศาสตร์

ประเภทกิจการของบีโอไอตามนโยบายส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ภาคผนวก ก.

ทั้งหมด 48 ประเภท โดยให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 - 8 ปี มีรายละเอียดดังนี้
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กิจการที่ให้การส่งเสริมฯ

26 กิจการผลิตชิ้นส่วนสำาหรับผลิตภัณฑ์ Security Control Equipment

27 กจิการผลิต Advanced Technology Hard Disk Drive และ/หรอืชิน้ส่วน (ยกเวน้ Top Cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral)  
(กรณี ผลิต Hard Disk Drive ที่มีความหนาแน่นของข้อมูล (Areal Density) ไม่น้อยกว่า 2,000 กิกะบิตต่อตารางนิ้ว)

28 กิจการผลิต Hard Disk Drive ทั่วไปและ/หรือ ชิ้นส่วน (ยกเว้น Top Cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral)

29 กิจการผลิต Solid State Drive และ/หรือชิ้นส่วนสำาหรับ Solid State Drive

30 กิจการผลิตชิ้นส่วนและ/หรืออุปกรณ์โฟโทนิกส์ (Photonics) และ/หรือ ระบบที่ใช้โฟโทนิกส์

31 กิจการผลิต Wafer

32 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

33 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ชนิดพิเศษหรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Polymers หรือ Specialty Chemicals)

34 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ

35 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายชั้น (Multilayer Plastics Packaging)

36 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดปลอดเชื้อ (Aseptic Plastics Packaging)

37 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ (Antistatic Plastics Packaging)

38 กิจการผลิตสารออกฤทธิ์สำาคัญในยา (Active Pharmaceutical Ingredients)

39 กิจการผลิตเยื่อกระดาษชนิดปลอดเชื้อหรือกระดาษชนิดปลอดเชื้อ (Hygienic Pulp หรือ Hygienic Paper)

40 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากกระดาษปลอดเชื้อ

41 กิจการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ

42 กิจการนิคมหรือเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

43 กิจการวิจัยและพัฒนา

44 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ

45 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม

46 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

47 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน

48 กิจการบริการฆ่าเชื้อแก่ผลิตภัณฑ์

เอกสารอ้างอิง

1. เอกสารนำาเสนอในหัวข้อ “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติในการส่งเสริมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 

และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2557 ณ สำานักงาน 

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

2. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

แห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2555 - 2564) สำานักงานคณะกรรมการนโยบาย  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
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การลงทนุภาคอตุสาหกรรม ตัง้แตก่ระบวนการ 

ขนส่ง ขนย้ายวัตถุดิบ ตลอดจนกระบวนการผลิต  

ซึ่งก่อให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงเป็นพลังงาน

อาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม ซึ่งการเผาไหม้

ที่ ไม่สมบูรณ์ มีผลต่อปริมาณการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ และออกไซด์ของไนโตรเจน 

ในบรรยากาศ เชือ้เพลิงทีม่ซีลัเฟอร์เปน็องคป์ระกอบ

มผีลตอ่อัตราการระบายของกา๊ซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

นอกจากนี้ในกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม ยังมี

ของเสียที่เกิดขึ้นในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 

ซึ่งต้องมีการจัดการอย่างถูกวิธี 

การป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
เป็นหนึ่งในเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนและหลักเกณฑ์ 
การอนมุตัโิครงการ โครงการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมการลงทนุ  
จะต้องมีแนวทางและมาตรการในการป้องกันและลด 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ  
ซึง่โครงการทีต่ัง้ในจังหวัดระยอง ตอ้งปฏบิตัติามประกาศ

9 อุตสาหกรรมเป้าหมายของบีโอไอ
ธำารงค์ อัมพรรัตน์

บทบาทบีโอไอ 
กับการส่งเสริม  
โครงการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม

สำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุที ่ป.1/2554 เร่ือง
นโยบายส่งเสริมอตุสาหกรรมในพ้ืนทีจ่งัหวดัระยอง รวมถงึ 
กจิการใดทีม่รีายละเอียดโครงการหรือกจิกรรมตอ่เนือ่ง ที่
อยูใ่นขา่ยตามประเภทและขนาดโครงการทีต่อ้งทำารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยส่ิงแวดล้อม หรือตามมติคณะรัฐมนตรี 
ที่เกี่ยวข้อง 

นอกจากนีบ้โีอไอยงัใหก้ารส่งเสริมฯ แกโ่ครงการทีม่ ี
การลงทนุเพ่ือการประหยดัพลังงาน การใชพ้ลังงานทดแทน  
หรือการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมท่ีเข้าข่ายตามประกาศ 
สำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุที ่1/2557 เรือ่ง
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
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“โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 

ในกิจการนำาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ ใหม่ 

จำานวนทั้งสิ้น 37 โครงการ  

เช่น โครงการผลิตโลหะมีค่า  

เช่น ทอง เงิน และนิกเกิล เป็นต้น” 

ทีผ่า่นมา บโีอไอใหก้ารส่งเสริมฯ ในประเภทกจิการ
ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด เช่น  
โครงการท่ีนำาวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วมาผ่านกรรมวิธีในการคัดแยก  
การแปรรูป หรือการสกดั และนำากลับมาใชใ้หม ่โครงการ
บำาบัดหรือกำาจัดของเสีย เช่น การบำาบัดน้ำาเสียที่เกิดขึ้น 
จากโรงงานอุตสาหกรรม การกำาจัดของเสียโดยวิธีการ 
ฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ และการนำาของเสียมาผ่าน 
กระบวนการคัดแยก เพ่ือคัดเฉพาะของเสียท่ีมีค่าความร้อน  
ผลิตเป็นเชื้อเพลิงทดแทน รวมถึงการนำามาของเสียมาใช้
เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงานไฟฟ้า เช่น น้ำาเสีย และเศษ
หรือของเสียจากกระบวนการผลิตทางการเกษตรมาผลิต

ก๊าซชีวภาพใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตพลังงาน และการนำาขยะ
หรอืของเสียจากชมุชน (Municipal Solid Waste) หรือ
จากโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial Waste) มาผลิต
พลังงานไฟฟ้า เป็นต้น นับเป็นการสนับสนุน และลดการ
จัดการของเสียภายในประเทศ และสนับสนุนแผนพัฒนา
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ป ี 
(2555 - 2564)

บทบาทบีโอไอกับโครงการลงทุน
ด้านสิ่งแวดล้อม

บีโอไอได้เปิดประเภทกิจการเพ่ือส่งเสริมส่ิงแวดล้อม 
ตามนโยบายของรัฐบาล โดยแบง่เปน็ 3 ประเภทใหญ ่คอื

1. กิจการนำาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
2. กิจการบำาบัดหรือกำาจัดของเสีย
3. กิจการผลิตพลงังานไฟฟ้าจากขยะหรือเช้ือเพลงิ 

จากขยะ
โครงการที่ได้รับส่งเสริมฯ ในกิจการนำาวัสดุที่ 

ไมใ่ช้แลว้กลบัมาใชใ้หม ่จำานวนทัง้ส้ิน 37 โครงการ เชน่ 
โครงการผลิตโลหะมคีา่ (Precious Metal Flake) เชน่ ทอง 
(Gold) เงิน (Silver) และนกิเกลิ (Nickel)  เปน็ตน้ จาก 
ของเสียหรือวัสดุท่ีไม่ใช้แล้วจากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
โครงการฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์ (Activated Carbon) 
เพ่ือใชง้านใหม ่โครงการนำาสารละลายใชแ้ล้วกล่ันใหบ้ริสุทธิ ์
เพื่อใช้ใหม่เป็นต้น

กิจการนำาวัสดุที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ ใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมฯ

ประเภท จำานวน

กิจการคัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว 4

กิจการนำาวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำา (Reuse) 2

กิจการนำาวัสดุที่ไม่ต้องการใช้แล้วแปรรูปเพื่อใช้ใหม่ (Recycling) 26

กิจการสกัดของมีค่าจากวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเพื่อนำามาใช้ใหม่ (Recovery) 5

รวมทั้งสิ้น 37

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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 โครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ในกิจการบำาบัดหรือ
กำาจัดของเสีย จำานวนทั้งสิ้น 41 โครงการ เช่น โครงการ
บำาบัดน้ำาเสียให้กับโรงงานที่ตั้งในนิคมอุตสาหกรรมหรือ
เขตประกอบการอุตสาหกรรมโครงการกำาจัดขยะติดเชื้อ

ที่มาจากโรงพยาบาล และโครงการกำาจัดขยะหรือของเสีย 
จากโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยวิธีการฝังกลบอย่าง 
ถูกสุขลักษณะหรือวิธีการให้ความร้อน เป็นต้น

กิจการบำาบัดหรือกำาจัดของเสียที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

ประเภทการบริการ จำานวน

บริการบำาบัดน้ำาเสีย 15

บริการกำาจัดของเสียหรือกากอุตสาหกรรม 20

บริการกำาจัดของเสียหรือกากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายและไม่อันตรายด้วยวิธีฝังกลบ 4

บริการกำาจัดขยะติดเชื้อ 2

รวมทั้งสิ้น 41

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะหรือเช้ือเพลิง
จากขยะ (Refuse Derived Fuel) จำานวนทั้งสิ้น 18 
โครงการ กำาลังผลิตรวมทั้งสิ้น 235.3 เมกะวัตต์ ซึ่งแบ่ง 

เป็นโครงการท่ีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคในประเทศไทย ดังภาพ 
ที่แสดงด้านล่างนี้ 

นโยบายส่งเสริมส่ิงแวดล้อม มีคำาขอรับการส่งเสริมฯ  
8 โครงการ เงินลงทุน 1,842 ล้านบาท ได้แก่

- กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากขยะ 3 โครงการ  
เงินลงทุน 1,052 ล้านบาท

- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 2 
โครงการ เงินลงทุน 512 ล้านบาท

นโยบายส่งเสริมสิ่งแวดล้อมของบีโอไอตามนโยบายของรัฐบาล ปี 2558

- กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม ได้แก่ การผลิตสีสำาหรับอุตสาหกรรม 
และการผลิต thermoplastic elastomer 2 โครงการ 
เงินลงทุน 208 ล้านบาท

 - กจิการบำาบดัน้ำาเสีย เงินลงทนุ 70 ล้านบาท 
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ก่อนที่จะกล่าวถึงการส่งเสริมการลงทุนใน

อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน ซึ่งเป็น 1 ใน 9 

อุตสาหกรรมเป้าหมายของบีโอไอที่สอดคล้องกับ 

นโยบายของรัฐบาลนั้น จะขอกล่าวถึงนโยบายด้าน 

พลังงานของประเทศไทยให้ท่านผู้อ่านเข้าใจในมุม

กว้างก่อน

นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย
การกำาหนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย 

อยู่บนพื้นฐานแนวคิด “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีการ
บริหารจัดการอยา่งสมดลุระหวา่งความตอ้งการใชพ้ลังงาน 
และการจัดหาพลังงาน มีเป้าหมายเพื่อนำาพาประเทศไทย
สู่ความมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง พร้อมความสุขที่ยั่งยืน 

กระทรวงพลังงาน มีแนวนโยบายที่จะบูรณาการ
แผนพลังงานหลักทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ดว้ยกนั ตามแนวทางของ 
คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่ได้ 
มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2557 กำาหนดกรอบ 
ระยะเวลาของแผนพลังงานให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 

9 อุตสาหกรรมเป้าหมายของบีโอไอ
พัชรดา นวกะวงษ์การ

แผนบูรณาการพลังงานชาติ 
สู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของบีโอไอ

เศรษฐกจิและสังคมแหง่ชาต ิของสำานกังานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 

การวางกรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ ให้
ความสำาคัญใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 

(1) ดา้นความมัน่คงทางพลงังาน ในการตอบสนอง 
ต่อปริมาณความต้องการพลังงาน 

(2) ด้านเศรษฐกิจ ที่ต้องคำานึงถึงต้นทุนพลังงาน
ที่มีความเหมาะสม 

(3) ด้านส่ิงแวดล้อม  ต้องลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
และชุมชน 
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กรอบแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ

 Security

Economy Ecology

การบูรณาการ 
แผนพลังงาน

3. แผนอนุรักษ์พลังงาน (Energy Efficiency 
Plan : EEP)

4. แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติระยะยาว 
(Gas Plan)

5. แผนบริหารจัดการน้ำามันเชื้อเพลิง (Oil Plan)
ทั้ง 5 แผนนี้ เปรียบเสมือนเสาหลักรองรับการ

พัฒนาด้านพลังงานของประเทศ โดยการบูรณาการแผน
พลังงานดงักล่าว นบัเปน็คร้ังแรกของประเทศไทยทีม่แีผน
บูรณาการครบทุกภาคส่วน เพื่อมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มี
ความมั่นคงด้านพลังงาน มีความคุ้มค่าในการใช้พลังงาน
อยา่งยัง่ยนื และมรีะบบพลังงานทีเ่ปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม 
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนต่อไป 

“บีโอไอจึงได้กำ�หนดให้กิจก�ร 

ด้�นพลังง�นทดแทน 

เป็นหนึ่งในอุตส�หกรรมเป้�หม�ย”

“ทั้ง 5 แผนเปรียบเสมือนเส�หลัก 

ของก�รพัฒน�พลังง�นของประเทศ  

นับเป็นครั้งแรกที่มีแผนบูรณ�ก�ร 

ครบทุกภ�คส่วน”

แผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ
ในแผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ (Thailand 

Integrated Energy Blueprint : TIEB) จึงได้มีการ
ทบทวนและบรูณาการแผนพลังงาน ทัง้หมด 5 แผนหลัก  
โดยกำาหนดกรอบระยะในช่วงปี 2558 - 2579 เพ่ือให้
สอดคล้องกับกรอบของการจัดทำาแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ประกอบด้วย 

1. แผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
(Power Development Plan : PDP)

2. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก  
(Alternative Energy Development Plan :AEDP)
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บโีอไอกับการสง่เสรมิกจิการพลงังานทดแทน
และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การส่งเสริมพลังงานทดแทนและการใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นเป้าหมายสำาคัญที่จะช่วย
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไปได้อย่างยั่งยืน  
ช่วยลดการสูญเสียเงินตราจากต่างประเทศในการนำาเข้า 
พลังงาน ช่วยเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคธุรกิจ และถือเป็นยุทธศาสตร์แห่งชาติของ
ประเทศไทย ตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายพลังงาน
แห่งชาติ (กพช.) บีโอไอจึงได้กำาหนดให้กิจการด้าน
พลังงานทดแทนเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในการ
ส่งเสริมการลงทุน 

โดยกิจการด้านพลังงานทดแทนที่บี โอไอให้ 
การส่งเสริมฯ ตามนโยบายของรัฐบาล ได้แก่

1. กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
2. กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร
3. กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
4. กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน

1)	กิจการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน
✣ ประเภท 7.1.1.1 กจิการผลิตพลังงานไฟฟ้า หรือ

พลังงานไฟฟ้าและไอน้ำา จากขยะหรือเชื้อเพลิงจากขยะ  
(Refuse Derived Fuel: RDF) 

 •  สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ กลุ่ม A1 
 •  เง่ือนไข จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

    หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
✣ ประเภท 7.1.1.2 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า 

หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน้ำา จากพลังงานหมุนเวียน เช่น 
แสงอาทติย ์ลม ชวีมวล กา๊ซชวีภาพ เปน็ตน้ ยกเว้นขยะ 
หรือเชื้อเพลิงจากขยะ

 •  สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ กลุ่ม A2 
 •  เง่ือนไข จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก 

    หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

2)	กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิต
การเกษตร

✣ ประเภท 1.16.1 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจาก
ผลผลิตการเกษตร

 •  สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ กลุ่ม A2
✣ ประเภท 1.16.2 กิจการผลิตเชื้อเพลิงจาก 

เศษวัสดุ หรือขยะ หรือของเสียที่ได้จากผลผลิต 
ทางการเกษตร (เชน่ Biomass to Liquid (BTL) กา๊ซชวีภาพ 
จากน้ำาเสีย)

 •  สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ กลุ่ม A2
✣ ประเภท 1.16.3 กิจการผลิตเช้ือเพลิงชีวมวลอัด
 •  สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ กลุ่ม A3

3)	กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์
✣ ประเภท 5.4.2 กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 

และ/หรือวัตถุดิบสำาหรับเซลล์แสงอาทิตย์
 •  สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ กลุ่ม A2 
 •  เง่ือนไข การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมี 

    กรรมวิธกีารผลิต และ Energy Yield ตามที ่
    คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

4)	กิจการบริการด้านจัดการพลังงาน
✣ ประเภท 7.8 กจิการบริการดา้นจัดการพลังงาน 

(Energy Service Company : ESCO)
 •  สิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการ กลุ่ม A1
 •  เง่ือนไข ต้องได้รับความเห็นชอบจากกรม 

    พัฒนาพลังงานทดแทน (พพ.) กระทรวงพลังงาน 
    ก่อนยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ
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สิทธิประโยชน์ของบีโอไอตามประเภทกิจการ	

สิทธิประโยชน์พื้นฐานที่ต่างกันตามลำาดับความสำาคัญของกิจการ ดังนี้

กลุ่ม ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล

ยกเว้นอากร
เครื่องจักร

ยกเว้นอากรวัตถุดิบ
ผลิตเพื่อส่งออก

Non - Tax

กลุ่ม A กิจการที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

A1 8 ปี (ไม่ cap วงเงิน)  

+ Merit
P P P

A2 8 ปี + Merit P P P
A3 5 ปี + Merit P P P
A4 3 ปี + Merit P P P

กลุ่ม B กิจการที่จะได้รับการอำานวยความสะดวก ผ่านสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร วัตถุดิบ และ Non - Tax

B1 Merit (บางกิจการ) P P P
B2 Merit (บางกิจการ) - P P

หมายเหตุ สิทธปิระโยชนท์ีม่ใิชภ่าษีอากร (Non-Tax Incentives) ภายใตพ้ระราชบญัญตัส่ิงเสริมการลงทนุ ประกอบดว้ย  
  การอนญุาตใหน้ำาชา่งฝมีอืและผู้ชำานาญการตา่งชาตเิขา้มาทำางานในกจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ การอนญุาต 
  ให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และการอนุญาตให้นำาหรือส่งเงินออกนอกประเทศเป็นเงินตราต่างประเทศได้

นอกจากนั้น บีโอไอยังได้มีมาตรการพิเศษในการ
ส่งเสริมการลงทนุเพ่ือการประหยดัพลังงานและใชพ้ลังงาน
ทดแทน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 
1/2557 โดยมีรายละเอียดของมาตรการดังนี้

มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการประหยัดพลังงาน  
การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม

วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการ
ปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือการประหยัดพลังงาน การนำา
พลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการ หรือการลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม โดยดำาเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้

1. จะต้องมีการลงทุนปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรไปสู่
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานลดลงตาม
สัดส่วนที่กำาหนด

2. จะต้องมีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อ
ให้มีการนำาพลังงานทดแทนมาใช้ในกิจการในสัดส่วนตาม

ที่กำาหนด เมื่อเทียบกับการใช้พลังงานทั้งสิ้น
3. จะต้องมีการลงทุนปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือ

ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการลดปริมาณ
ของเสีย น้ำาเสีย หรืออากาศตามเกณฑ์ที่กำาหนด 

มาตรการนี้ใช้กับ 
1. กิจการท่ีดำาเนินการอยู่แล้ว ไม่ว่าจะไดรั้บการส่งเสริมฯ  

หรือไมก่ต็าม หากไมไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ ตอ้งเปน็ประเภท
กิจการที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนประกาศให้ 
การส่งเสริมฯ

2. โครงการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ อยูเ่ดมิ สามารถ
ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายใต้มาตรการนี้ได้ เมื่อระยะ
เวลาการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น 
ส้ินสุดลงแล้ว หรือเปน็โครงการทีไ่มไ่ดรั้บยกเวน้ภาษีเงินได ้
นิติบุคคล
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สิทธิและประโยชน์
1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
2. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วน 

ร้อยละ 50 ของเงินลงทนุ (ไมร่วมคา่ทีด่นิและทนุหมนุเวยีน
ในการปรับปรุง)

3. ระยะเวลายกเว้นภาษีเงินไดน้ติบิคุคล ใหน้บัจาก 
วันที่มีรายได้ภายหลังได้รับบัตรส่งเสริม

เงื่อนไข 
จะต้องยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 31 

ธันวาคม 2560 และจะต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 
3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม

โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ในกิจการ
พลังงานทดแทน ในปี 2558 มีจำานวน 167 โครงการ 
เงินลงทุน 72,915 ล้านบาท อาทิ

• กจิการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทติย ์141 โครงการ 
เงินลงทุน 49,371 ล้านบาท

• กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ 3 โครงการ  
เงินลงทุน 7,365 ล้านบาท

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
กิจการพลังงานทดแทน	ปี	2558

• กิจการผลิตน้ำามันดีเซลจากพืช 3 โครงการ  
เงินลงทุน 7,197 ล้านบาท

• กจิการผลิตไฟฟ้าจากเชือ้เพลิงชวีมวล 7 โครงการ  
เงินลงทุน 3,631 ล้านบาท 

เรียบเรียงจาก

1. แผนพัฒนากำ า ลั งผ ลิตไฟ ฟ้ าของประ เทศไทย ปี   

2558 - 2579 (PDP2015). สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน  

กระทรวงพลังงาน. วันที่สืบค้น 15 มกราคม 2559, จาก http://www.
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2. แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเ ลือก  

ปี 2558 - 2579 (AEDP2015). กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์

พลังงาน กระทรวงพลังงาน. วันที่สืบค้น 15 มกราคม 2559, จาก 

http://www.dede.go.th/.

3. แผนอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558 - 2579 (EEP2015).  

วารสารนโยบายพลังงาน, ฉบับที่ 109 (กรกฎาคม - กันยายน 2558).  

วันที่สืบค้น 15 มกราคม 2559, จาก http://www.eppo.go.th/.

4. ทิศทางพลังงานไทย ในมุมมองของ พลเอก อนันตพร  

กาญจนรัตน์. วารสารนโยบายพลังงาน, ฉบับที่ 109 (กรกฎาคม - 

กันยายน 2558). วันที่สืบค้น 15 มกราคม 2559, จาก http://www.

eppo.go.th/.

5. สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร กับแผนบูรณาการ 

พลังงานแห่งชาติ เ พ่ืออนาคตพลังงานไทยที่ยั่ งยืน. วารสาร 

นโยบายพลังงาน, ฉบับที่ 108 (เมษายน -มิถุนายน 2558). วันที่สืบค้น 

15 มกราคม 2559, จาก http://www.eppo.go.th/.

6. เข้าใจแผนพัฒนากำาลังผลิตไฟฟ้า. วารสารไฟฟ้าเพ่ือ

ประชาชน, ฉบับกันยายน 2557. วันที่สืบค้น 15 มกราคม 2559, จาก 

http://www.dede.go.th/. 
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ถึงสามโคกโศกถวิลถึงปิ่นเกล้า พระพุทธเจ้าหลวงบำารุงซึ่งกรุงศรี  

ประทานนามสามโคกเป็นเมืองตรี ชื่อปทุมธานีเพราะมีบัว  

โอ้พระคุณสูญลับไม่กลับหลัง แต่ชื่อตั้งก็ยังอยู่เขารู้ทั่ว  

โอ้เรานี้ที่สุนทรประทานตัว ไม่รอดชั่วเช่นสามโคกยิ่งโศกใจ  

ส่วนหนึ่งจาก นิราศภูเขาทอง สุนทรภู่

9 อุตสาหกรรมเป้าหมายของบีโอไอ
ทินภา อภัยวงศ์

นโยบายท่องเที่ยวไทย 
หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ของบีโอไอ

ประเทศไทยมีช่ือเสียงในเร่ืองการท่องเท่ียวทางทะเล 
และชายหาด โดยเฉพาะอยา่งยิง่เมือ่กระแสของหนงั The  
Beach เกิดขึ้นในช่วงปี 2542 ทำาให้ชาวต่างชาติรู้จัก 
ประเทศไทย ในฐานะแดนสวรรค์แห่งสายลม แสงแดด  
หาดทราย และธรรมชาตสิวยงาม ทำาใหป้ระเทศไทยเร่ิมเหน็ 
โอกาสสำาหรับการส่งเสริมกจิการทอ่งเทีย่วในประเทศ เพ่ือ
ดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ

ในทางกลับกัน การหล่ังไหลของมหาชน และ 
นกัลงทนุ ทำาใหเ้กดิการตระหนกัถงึปญัหาและความจำาเปน็
ในการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาความเสื่อมโทรม การบุกรุกทำาลายธรรมชาติ และ
การควบคุมดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว 

กระทรวงการทอ่งเทีย่วและการกฬีา ไดว้างนโยบาย
การท่องเที่ยวในระยะยาว เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ 
บรูณาการในทกุภาคส่วน โดยเนน้การสร้างแหล่งทอ่งเทีย่ว 
ที่มีความปลอดภัย มีการคมนาคมขนส่งที่เข้าถึงได้ง่าย 
และเชือ่มโยงการทอ่งเทีย่วไปสู่ธรุกจิชมุชน โดยไมก่ระทบ 
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“บีโอไอมีนโยบาย 

ให้การส่งเสริมการลงทุน 

เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศไทย 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม  

เช่น การให้การส่งเสริมในกิจการโรงแรม 

กิจการขนส่งทางอากาศ  

รวมทั้งสายการบินต้นทุนต่่ำา”

บีโอไอกับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำาหรับบทบาทของบีโอไอ ได้มีนโยบายให้การส่งเสริม 

การลงทุน เพ่ือกระตุ้นการท่องเท่ียวในประเทศไทยท้ัง 
ทางตรงและทางออ้ม อาท ิการใหก้ารส่งเสริมฯ ในกจิการ
โรงแรมที่ได้มาตรฐาน การให้การส่งเสริมฯ กิจการขนส่ง
ทางอากาศ รวมทั้งสายการบินต้นทุนต่ำา เพื่อเพิ่มช่องทาง 
การคมนาคมขนส่งให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น และ
สอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนให้คนไทยท่องเที่ยว 
ในประเทศ อีกท้ังมีการให้การส่งเสริมฯ ในกิจการเรือท่องเท่ียว  
เช่าเรือท่องเที่ยว และบริการที่จอดเรือท่องเที่ยว เป็นต้น 

นอกจากนัน้ บโีอไอยงัคำานงึถงึกจิการทีเ่ปน็การเพ่ิม
แหล่งทอ่งเทีย่วใหก้บัประเทศ (Man -Made Attraction)  
เพ่ือลดการพ่ึงพาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพียง 
อย่างเดียว อาทิ กิจการสวนสนุกและสวนน้ำา สวนสัตว์ 
พิพิธภัณฑ์สัตว์ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรมหรือศูนย์ 
ศลิปหตัถกรรม สนามแขง่ยานยนตร์ะดบั F1 กระเชา้ไฟฟ้า  
ศนูยแ์สดงสินคา้นานาชาต ิหอประชมุขนาดใหญ่ และศนูย์
ฟื้นฟูสุขภาพ เป็นต้น 

กิจการต่างๆ เหล่านี้ ล้วนเป็นกิจการเสริม ที่น่าจะ 
ก่อให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ มารองรับการขยายตัว 
ของการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคได้เป็นอย่างดี และ
หลายกิจการถือเป็นกิจการที่มีนักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม 
ใหค้วามสนใจ และเพ่ิมมลูคา่เพ่ิมสำาหรับการเดนิทางมายงั
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

ขนบธรรมเนยีมและประเพณีความเปน็อยูเ่ดมิของชาวบา้น  
แต่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค พัฒนา 
บุคลากรเพื่อสนับสนุนเฉพาะด้าน และกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของประเทศในภาครวม 

ทั้งนี้ การวางนโยบายท่องเที่ยวในช่วงปี 2559  
มีการพิจารณาถึงประเด็นหลัก 2 ประการคือ 

1. แหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเดิม ซึ่งจะต้องมี
การพัฒนาปรับปรุง หรือต้องเชื่อมโยงให้มีการเข้าถึงได้ 

2. แหล่งการท่องเที่ยวสำ าหรับนักท่องเที่ยว 
เฉพาะกลุ่ม อาทิ กลุ่มที่สนใจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  
(Health Tourism) การท่องเที่ยวเพ่ือการประชุม 
และนิทรรศการ (MICE) การท่องเท่ียวเชิงผจญภัย  
(Adventure Tourism) การท่องเท่ียวเชิงศาสนา  
(Spiritual tourism) และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports  
Tourism) 

ทั้งนี้การท่องเที่ยวในปัจจุบัน มีแนวโน้มขยายตัว
เพ่ิมขึ้น ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทย และนักท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินเดีย และ 
รัสเซียตะวันออก ซึ่งแต่ละกลุ่มมีรสนิยม และคุณค่า 
ในการทอ่งเทีย่วแตกตา่งกนัไป ทำาใหเ้กดิความหลากหลาย
ในการพัฒนาแหล่งทอ่งเทีย่ว ไมว่่าจะเปน็แหล่งทอ่งเทีย่ว
เชิงศาสนา ของนักท่องเที่ยวชาวไทย จีน แหล่งท่องเที่ยว
เชิงบันเทิงเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่ม BIG BIKE Tour หรือ
กลุ่มกีฬาและนันทนาการต่างๆ ซึ่งนิยมการจัดกิจกรรม 
เชิงกีฬา ซึ่งน่าจะสามารถยกระดับให้เป็นสากลได้ในไม่ช้า  
ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน Half Marathon, Triathlon, 
หรือการแข่งขันจักรยานสำาคัญๆ 
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นอกจากน้ีรัฐบาลไทยยังให้ความสำาคัญอย่างมาก 
ต่อการสร้างสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ และ/หรือปรับปรุงสถานท่ี 
ท่องเที่ยว โดยสร้างอัตลักษณ์หรือร้อยเรียงเรื่องราวของ 
สถานที่ท่องเที่ยวสำาคัญต่างๆ ที่เป็นแหล่งประวัติศาสตร์ 
สำาคัญ เพ่ือเพ่ิมสีสันให้กับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆ อาทิ  

การจัดแสดงโครงการแสงสีเสียงในโบราณสถานสำาคัญๆ 
รวมทั้งยังมีนโยบายของภาครัฐในการพัฒนาโครงการ 
สถานท่องเท่ียวแบบครบวงจร ซ่ึงอยู่ระหว่างการพิจารณา 
และศึกษาร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 

ปี 2558 มีโครงการยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ  
ในกิจการส่งเสริมการท่องเที่ยว จำานวน 8 โครงการ  
เงินลงทุน 6,670 ล้านบาท ได้แก่ 

- กิจการหอประชุมขนาดใหญ่ 1 โครงการ  
เงินลงทุน 4,520 ล้านบาท 

- กิจการศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 2 โครงการ 
เงินลงทุน 1,775 ล้านบาท 

ภาวะการส่งเสริมการลงทุนปี 2558
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของบีโอไอ

- กจิการศนูยฟ้ื์นฟูสุขภาพ 2 โครงการ เงินลงทนุ 
227 ล้านบาท 

- กิจการเดินเรือเฟอร์รี่ เดินเรือท่องเที่ยว หรือ 
ให้เช่าเรือท่องเที่ยว 3 โครงการ เงินลงทุน 148 ล้านบาท 
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การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal 

Transport) เปน็รูปแบบผสมผสานการขนส่งสินคา้

จากต้นทางจนถึงปลายทาง โดยใช้พาหนะขนส่ง

มากกว่าหนึ่งรูปแบบในการเคล่ือนย้ายสินค้า เช่น 

ทางถนนร่วมกับทางรถไฟ หรือทางน้ำา เป็นการ

บรหิารการเคล่ือนยา้ยสินคา้ภายใตผู้ข้นส่งรายเดยีว

และสัญญาขนส่งฉบับเดียว หรืออธิบายอีกอย่าง

ได้ว่าเป็นวิธีการขนส่งสินค้าที่ครอบคลุมการขนส่ง

ทุกประเภท โดยผู้ประกอบการเพียงรายเดียวซึ่ง

จะตอ้งรับผิดชอบในตวัสินคา้ตัง้แตต่น้ทางไปจนถงึ

ผู้รับปลายทาง

วัตถุประสงค์ของการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
นัน้ มเีพ่ือใหก้ารขนส่งสินคา้มปีระสิทธภิาพสูงสุด มตีน้ทนุ
รวมทั้งระบบการขนส่งตั้งแต่จุดเร่ิมต้นจนถึงปลายทาง 

9 อุตสาหกรรมเป้าหมายของบีโอไอ
ปิยะ อุดมก้านตรง

โลจิสติกส์ไทย
สู่ศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่อง
ในอาเซียน

ต่ำาที่สุด ทั้งในด้านต้นทุนคงที่ ต้นทุนแปรผันหรือต้นทุน 
ในการปฏิบัติการ และต้นทุนในด้านเวลา ซ่ึงก็คือความรวดเร็ว 
ในการขนส่งสินค้าชนิดนั้นๆ การบริหารเวลาในการขนส่ง
ต่อเนื่องหลายรูปแบบมีความสำาคัญอย่างยิ่ง ซึ่งจะต้อง
ผสมผสานการขนส่งให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงประสาน 
การปฏบิตังิาน ณ จุดขนถา่ยใหม้ปีระสิทธภิาพ สินคา้ไมค่วร 
เสียเวลารอคอย ณ ที่ใดที่หนึ่งนานเกินไป
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“การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  

เป็นหนึ่งในกิจการเป้าหมายของบีโอไอ 

ตามนโยบายของรัฐบาล  

โดยในปี 2558 มีคำาขอรับการส่งเสริมฯ 

ในหมวดนี้ จำานวน 75 โครงการ  

เงินลงทุน 8,149 ล้านบาท”

สาระสำาคัญของการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบคือ

-	 เป็นการขนส่งสินค้าที่ใช้การขนส่งตั้งแต่ 
สองรูปแบบข้ึนไป และเป็นการขนส่งต่อเนื่องระหว่าง 
การขนส่งทางบกกับรูปแบบอื่นๆ เช่น ทางทะเล หรือ 
การขนส่งทางบกกับทางอากาศ

-	 เป็นการขนส่งในประเทศ (Domestic  
Multimodal Transport) เพียงอย่างเดียว หรือเป็นการ
ขนส่งในประเทศและระหว่างประเทศ (International 
multimodal transport) ก็ได้

-	 เป็นการขนส่งภายใต้สัญญาฉบับเดียว โดย 
ผู้ประกอบการขนส่งจะออกเอกสารการขนส่งฉบับเดียว 
ในการขนส่งของผู้ส่งของกับผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง 
หลายรูปแบบเพียงรายเดียวจะเป็นผู้รับผิดชอบในสินค้า  
และมีการคิดอัตราค่าขนส่งราคาเดียวตลอดเส้นทาง 
(Single Rate)

-	 เป็นลักษณะของการขนส่ง	 ที่เรียกว่า	 Door	
to	Door	Delivery คือ การขนส่งจากประตูจนถึงประตู 
หรือการขนส่งจากต้นทางไปถึงผู้รับปลายทาง

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในกิจการ 
เป้าหมายของบีโอไอตามนโยบายของรัฐบาล โดยในปี 
2558 ทีผ่่านมา มคีำาขอรับการส่งเสริมการลงทนุในหมวดนี ้ 
จำานวน 75 โครงการ เงินลงทุนรวม 8,149 ล้านบาท 
โดยแบ่งเป็น

(1) กิจการขนส่งทางเรือ จำานวน 74 โครงการ  
เงินลงทุน 7,929 ล้านบาท 

(2) กิจการสนามบินพาณิชย์ จำานวน 1 โครงการ  
เงินลงทุน 220 ล้านบาท

ทั้งนี้ กิจการที่จัดอยู่ในกิจการเป้าหมายในหมวดนี้ 
ประกอบด้วย 3 ประเภทกิจการ คือ

 •  กิจการสนามบินพาณิชย์ 
 •  กิจการขนส่งสินค้าทางราง 
 •  และกิจการขนส่งทางเรือ

บีโอไอกับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาโลจิสติกส์
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แนวคิดในการใช้การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
เนน้ไปทีก่ารใชรู้ปแบบขนส่งอืน่ทดแทนการขนส่งทางถนน 
เพ่ือลดต้นทุนค่าใช้จ่ายรวมของการขนส่งสินค้า ซึ่งการ
ขนส่งลักษณะนี ้จะสามารถลดตน้ทนุคา่ขนส่งทางถนนได ้
ก็ต่อเม่ือมีระยะทางในการขนส่งระหว่างต้นทางกับปลายทาง 
ไม่น้อยกว่า 500 กิโลเมตร เพราะการเปลี่ยนโหมดขนส่ง
แต่ละครั้งจะมีต้นทุนค่ายกสินค้าขึ้นและลงพาหนะ (Lift 
On/Lift Off) การเคลือ่นย้ายสนิคา้จงึมุง่เนน้จากทางถนน 
เปลีย่นไปใช้การขนสง่ทางรถไฟ	ทางแมน่้ำา	และทางทะเล 
เป็นหลัก	 เนื่องจากเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีต้นทุนต่ำา
เมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น โดยอาจใช้การขนส่ง
ทางถนนระยะทางส้ันๆ ที่ต้นทางหรือปลายทางเท่านั้น  
การขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบจึงเป็นลักษณะท่ีเหมาะกับ 
การขนสง่เช่ือมโยงในระดบัภมูภิาค	หรือการขนสง่ระหวา่ง 
ประเทศ

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเชื่อมโครงสร้างทางถนน
และสะพานไปยงัประเทศเพ่ือนบา้น ในกระบวนการขนส่ง 
ระหวา่งประเทศนัน้ใชเ้ส้นทางการขนส่งทีไ่กล ซึง่การขนส่ง 
เพียงรูปแบบเดียวนั้นไม่สามารถดำาเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
จึงเป็นวิธีการที่ช่วยให้การกระจายสินค้าเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งรูปแบบการขนส่งขนส่งสินค้าข้ามแดน 
อาจพัฒนาขึน้ โดยไมจ่ำาเปน็ตอ้งมกีารเปล่ียนโหมดประเภท
ขนส่ง เชน่ จากรถบรรทกุไปสู่รถไฟ แตอ่าจเปน็การขนส่ง 
จากรถบรรทุกของประเทศไทย ไปเป็นรถบรรทุกของประเทศ 
เพ่ือนบ้าน หรือเป็นการเปล่ียนหัวลากท่ีชายแดน ซ่ึงยังคงผล 
ให้ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาขนส่ง ยังต้องรับผิดชอบ
ตอ่ความเสียหายทัง้หมดในสินคา้ จนสินคา้ไดส่้งมอบไปยงั 
ผู้รับ ภายใต้การทำาสัญญาขนส่งฉบับเดียว 

แนวโน้มผู้ส่งออกมีความต้องการใช้บริการจาก
ผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบมากขึ้นเป็น
ลำาดับ เนื่องจากนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาพ้ืนที่
บริเวณชายแดนใหเ้ชือ่มตอ่กบัประเทศเพ่ือนบา้น และไดม้ ี
นโยบายในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในจังหวัดต่างๆ 

ตามแนวชายแดน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ส่งเสริมการค้าและการลงทุน เช่น ที่อำาเภออรัญประเทศ 
จังหวดัสระแกว้ อำาเภอแมส่อด จงัหวัดตาก อำาเภอสะเดา 
จังหวดัสงขลา และอำาเภอเมอืง จังหวดัมกุดาหาร เปน็ตน้ 
และที่สำาคัญเพ่ือรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community) ย่อมจะ
มีการติดต่อทางธุรกิจ และเชื่อมโยงในด้านวัตถุดิบ และ 
ห่วงโซ่อุปทานทางการผลิต (Supply Chain) รวมถึง
ตลาดผู้บริโภคในประเทศที่เชื่อมต่อกับชายแดนของไทย
มากขึ้น 

ประกอบกับประเทศไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ 
ในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
มโีครงการ North -South Corridor โครงการ West -East  
Corridor ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า ไทยเป็นศูนย์กลาง 
การกระจายสินค้าของภูมิภาคอาเซียนบนพ้ืนฐานของ 
Multimodal Transport 

จากข้อมูลกรมเจ้าท่า ในปี 2558 มีผู้จดทะเบียน
ขอประกอบธรุกจิขนส่งตอ่เนือ่งหลายรูปแบบ ตาม พ.ร.บ. 
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 ดังนี้

- ผู้ประกอบการไทยทีไ่ดรั้บใบทะเบยีนผู้ประกอบ
การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (MTO ไทย) จำานวน 
258 ราย 

- ผู้ ประกอบการขนส่งหรือขนส่งต่อ เนื่ อง 
หลายรูปแบบในต่างประเทศ ที่ได้รับใบทะเบียนการตั้ง
ตัวแทน จำานวน 51 ราย
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- ผู้ประกอบการขนส่งจดทะเบียนที่ ได้ รับ 
ใบอนุญาตตั้งสาขา จำานวน 2 ราย

การทีป่ระเทศไทยจะประสบผลสำาเร็จ และเปน็ผู้นำา
ในเรื่องการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal 
Transport) ในภูมิภาคอาเซียน ทั้งการขนส่งทางถนน 
ทางน้ำา ทางราง และทางอากาศ ที่จะเอื้อให้การขนส่ง

สัมฤทธิ์ผลและลดต้นทุนได้นั้น ต้องอาศัยการพัฒนา 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน กฎหมาย ระบบศลุกากร ตลอดจน 
การสร้างเครือข่ายการขนส่งท้ังในประเทศและระหว่างประเทศ  
เพ่ือสนับสนุนผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการให้มีความ
คล่องตัว ก็จะเป็นส่วนเสริมสร้างศักยภาพการขนส่ง 
ให้มีประสิทธิภาพ อันจะนำาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศในที่สุด 

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเป็นลักษณะการ 
ให้บริการ โดยตัวธุรกิจเองจะไม่มีการก่อสร้างโครงสร้าง
พื้นฐาน และไม่มีความจำาเป็นต้องสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อให้เกิดธุรกิจนี้ เพียงแต่ต้องการกฎระเบียบ/พ.ร.บ./ 
ความรับผิดชอบในด้านประกันภัยตัวสินค้า 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ควรศึกษา ได้แก่
1. พระราชบญัญตักิารขนส่งตอ่เนือ่งหลายรูปแบบ 

พ.ศ. 2548 
2. กฎกระทรวงกำาหนดคา่ธรรมเนยีมตามกฎหมาย

ว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2550 

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง

3. กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ในการจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ 
และการจดทะเบียนการตั้งตัวแทน พ.ศ. 2550 

4. กฎกระทรวงกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำาหนด 
จำานวน ชนิด ขนาด และเงื่อนไขการดำารงหลักประกัน
และสินทรัพยข์องผูป้ระกอบการขนส่งตอ่เนือ่งจดทะเบยีน 
พ.ศ. 2553 
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ดร.อรรชกา สีบญุเรือง รัฐมนตรีวา่การกระทรวง 

อตุสาหกรรม อดตีปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม และ

อดีตเลขาธิการที่ชาวบีโอไอคุ้นเคย ถือว่าเป็นผู้ที่ 

ประสบความสำาเร็จอยา่งมาก ทัง้ดา้นการศกึษาและ 

ด้านทำางาน จนใครหลายๆ คนนำาท่านไปเป็นแบบอย่าง

ในการดำาเนนิชวีติเลยทเีดยีว โดยความสำาเร็จเหล่านี้ 

เป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ความอดทนและมุ่งมั่นที่จะทำา

ส่ิงหนึ่งส่ิงใดให้สำาเร็จ โดยใช้กำาลังความสามารถที ่

มอียูอ่ยา่งเตม็ทีน่ัน้ มกัจะส่งผลใหต้วัเราประสบผล

สำาเร็จอย่างคุ้มค่าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอน

50 ปี บีโอไอ
ฑิมภ์พร ประสิทธิ์ไพศาล

ดร.อรรชกา 
อดีตเลขาธิการ 
ที่ชาวบีโอไอภาคภูมิใจ

ประวัติ 
ดร.อรรชกา สีบญุเรือง เกดิเมือ่วนัที ่14 กรกฎาคม 

2498 เป็นบุตรของนายประวิช สีบุญเรือง และนางศศิธร 
สีบญุเรือง สำาเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรี (เกยีรตนิยิม
อันดับหนึ่งเหรียญทอง) สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก 
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปี 2520 
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์  
จาก Sussex University ประเทศอังกฤษ ในปี 2522 
และ 2527 ตามลำาดับ

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง  

อดีตเลขาธิการบีโอไอ คนที่ 11  

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (ในปัจจุบัน)
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“ตลอดช่วงชีวิตการเป็นนิสิตจุฬาฯ  

สอนให้ท่านรู้จักความอดทนและมุ่งมั่น 

ที่จะทำาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำาเร็จ 

โดยใช้กำาลังความสามารถที่มีอยู ่

อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็สอนให้รู้จัก 

อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส  

ให้เกียรติรุ่นพี่  

และคอยดูแลห่วงใยรุ่นน้องด้วย”

เมื่อคร้ังที่ท่านอรรชกาเป็นประธานงานคืนสู่เหย้า
ชาวจุฬาฯ 2555 ท่านเล่าถึงความทรงจำาเมื่อคร้ังที่ 
ท่านได้ศึกษาอยู่ในร้ัวจามจุรี ทั้งในด้านการเรียนและ 
การทำากิจกรรมร่วมกับรุ่นพ่ีและเพ่ือนใหม่ๆ ทำาให้ท่าน
รู้สึกอบอุน่เหมอืนไดเ้ขา้มาอยูใ่นครอบครัวใหมท่ีพ่ร้อมจะ
ต้อนรับน้องใหม่เสมอ 

การได้ก้าวเข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย ทำาให้ท่านรู้สึกว่า
ได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น โดยตลอดช่วงชีวิตการเป็น 
นิสิตจุฬาฯ สอนให้ท่านรู้จักความอดทนและมุ่งมั่นที่จะ
ทำาสิ่งหนึ่งสิง่ใดให้สำาเร็จ โดยใช้กำาลงัความสามารถที่มีอยู่
อย่างเต็มที่ และในขณะเดียวกัน ก็สอนให้รู้จักอ่อนน้อม
ถ่อมตน เคารพผู้อาวุโส ให้เกียรติรุ่นพี่ และคอยดูแล
ห่วงใยรุ่นน้องด้วย สิ่งนี้คงเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้ท่านได้
ยดึถอืเปน็แบบอยา่งในการทำางาน จนกา้วไปสู่ผู้นำาแถวหนา้ 
ของประเทศไทย

ท่านยังได้เล่าอีกว่า ขณะที่ท่านศึกษาอยู่ที่จุฬาฯ 
ท่านได้ทุ่มเทให้กับการเรียนเป็นอย่างมาก เพ่ือเก็บเกี่ยว
วิชาความรู้อันมีค่าที่อาจารย์ทุกท่านตั้งใจมอบให้ แต่เมื่อ
เวลาผ่านไป ท่านได้เรียนรู้ว่า สิ่งสำาคัญที่สุดคือ การได้
นำาความรู้ทีไ่ดรั้บจากการศกึษามาชว่ยสร้างประโยชนใ์หก้บั
ประเทศ โดยเฉพาะเมือ่คร้ังทีม่โีอกาสบริหารองคก์รของรัฐ
ในตำาแหน่งต่างๆ ได้แก่ การดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ
สำานกังานเศรษฐกจิอตุสาหกรรม เลขาธกิารคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทนุ (บโีอไอ) รองปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม 
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ตลอดจนการดำารงตำาแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ซึ่ง
ทำาให้ท่านได้นำาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ที่ได้ร่ำาเรียน  
มาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ 
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

การทำางาน 
หลายคนๆ คงยังมีความเข้าใจผิดอยู่ว่าที่ทำางานที่

แรกของท่านอรรชกา คือ บีโอไอ แต่แท้ที่จริงแล้วก่อนที่ 
ท่านจะมาเป็นชาวบีโอไอนั้น ทันทีที่ท่านสำาเร็จการศึกษา 
เศรษฐศาสตร์บัณฑิตด้วยดีกรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 
เหรียญทอง จึงไม่เป็นท่ีน่าแปลกใจแต่อย่างใด ท่ีท่านอรรชกา 
จะได้มีโอกาสทำางานรับใช้สถาบันอันเป็นท่ีรักของท่านด้วยการ 
เปน็อาจารยค์ณะเศรษฐศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
เมื่อปี 2520 - 2521 แม้จะเป็นระยะเวลาสั้นๆ เพียง 1 ปี  
แต่ก็ทำาให้ท่านมีนิสิตรุ่นน้องมาเป็นลูกศิษย์ของท่าน 
มากมาย นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ให้คุณค่าและลืมไม่ลง 
แกท่า่น เพราะนอกจากทา่นจะไดร้บัการประสิทธิป์ระสาท 
วิชาความรู้และประสบการณ์จากสถาบันอันทรงเกียรติ 
แห่งนี้แล้ว ท่านยังได้มีโอกาสถ่ายทอดวิชาความรู้ให้ผู้อื่น 
อีกด้วย

จากนั้นท่านอรรชกาได้เดินทางไปศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโทและเอกที่ประเทศอังกฤษ และกลับมา 
รับราชการที่บีโอไอเมื่อปี 2527 จนกระทั่งได้รับแต่งตั้ง 
ให้ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน (เจ้าหน้าที่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 10 ชช) ในปี 2547 
เป็นระยะร่วม 20 ปี 

ต่อมาในปี 2548 ท่านอรรชกา ได้รับแต่งตั้งเป็น
ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม ทำาให้ท่านต้องจากบีโอไอไปเป็นระยะเวลา
ส้ันๆ เพียง 3 ป ีเพราะตอ่มาทา่นไดก้ลับมาบโีอไออกีคร้ัง  
ด้วยการดำารงตำาแหน่งเลขาธิการบีโอไอในช่วงปี 2551 - 
2555 เป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญและคุ้นเคยเป็น 
อยา่งดกีบัหนว่ยงานบโีอไอ เนือ่งจากเคยทำางานมาเปน็เวลา 
ยาวนานถงึ 20 ป ีและเมือ่บวกกบัความรู้และประสบการณ์ 
ท่ีได้รับจากการบริหารงานท่ีสำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
ซึ่งเปรียบเสมือนมันสมองของกระทรวงอุตสาหกรรม อีก 
3 ปี จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเข้ามาสานต่อแนวนโยบายและ
ปฏิรูปบีโอไอให้ก้าวไกลยิ่งขึ้น

ภายหลังจากที่ท่านอรรชกา เข้ามารับตำาแหน่ง
เลขาธิการได้ไม่นาน ท่านได้มอบแนวทางการทำางานและ 
ทิศทางในการส่งเสริมการลงทุนแก่เจ้าหน้าท่ีบีโอไอ มากมาย 
ได้แก่

เร่งรัดอนุมัติโครงการที่คั่งค้างและสานต่อ
ปีแห่งการลงทุน

ภายหลังการเปล่ียนรัฐบาลโดยมีนายสมชาย วงศ์สวัสด์ิ  
เปน็นายกรัฐมนตรี ทำาใหค้ณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ
ชุดเดมิทีจ่ดัตัง้ขึน้นัน้ หมดวาระลงไปโดยอตัโนมตั ิโดยตอ้ง 
ใช้เวลาหน่ึงปีกว่าท่ีจะจัดต้ังคณะรัฐมนตรีและแถลงนโยบาย 
ต่อรัฐสภา ทำาให้มีโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุนค่ังค้าง 
รอการพิจารณาจำานวนมาก 

นโยบายเร่งดว่นอนัดบัแรกภายหลังเขา้รับตำาแหนง่ 
คอื ประสานงานกบัรฐับาลเพ่ือจัดตัง้คณะกรรมการส่งเสรมิ 
การลงทุน หรือบอร์ดบีโอไอชุดใหม่ ซ่ึงมีนายโอฬาร ไชยประวัติ  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 

จากน้ันคณะกรรมการได้มีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
ชุดต่างๆ ขึ้น และได้เร่งจัดประชุม เป็นต้นว่า คณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุนได้จัดประชุมทุก 2 สัปดาห์ 

เพ่ือให้โครงการที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ที่คั่งค้างได้รับ 
การพิจารณา ทำาให้โครงการเหล่านี้สามารถเดินหน้า 
ก่อสร้างโรงงานและสั่งซื้อเครื่องจักรต่อไปได้

ช่วยเหลือธุรกิจไทยฝ่าวิกฤติ Subprime
สำาหรับภารกิจสำาคัญคือ การสานต่อนโยบาย 

ปีแห่งการลงทุน (Thailand Investment Year) ใน
ปี 2551 - 2552 ให้ดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วน
การปรับปรุงประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ให้ครอบคลุมและตอบสนองต่อนักลงทุนยิ่งขึ้น โดย 
ยึดหลักการให้ความสำาคัญกับโครงการลงทุนทั้งในส่วน 
พัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมท่ีประเทศไทยมีศักยภาพอยู่แล้ว 
และสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการแก้ไขปรับปรุง 
กฎหมายส่งเสริมการลงทนุ รวมถงึโฆษณาประชาสัมพันธ์
เพื่อสร้างภาพลักษณ์การลงทุน

ทา่นอรรชกา มองวา่เศรษฐกจิไทยไดรั้บผลกระทบ 
จากวิกฤติการณ์ทางการเงินของโลกจากปัญหาหนี้ด้อย
คณุภาพ (Subprime Financial Crisis) กนัอยา่งถว้นหนา้  
ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะภาคการส่งออกที่เดิมเคยเป็น
กำาลังขับเคล่ือนเศรษฐกิจที่สำาคัญนั้น ได้รับผลกระทบ
อยา่งเหน็ไดช้ดั เนือ่งจากมคีำาส่ังซือ้จากตา่งประเทศลดลง 
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วิกฤติการณ์ข้างต้น ได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึง 
การลงทนุ เนือ่งจากนกัลงทนุไดช้ะลอการลงทนุเอาไว้กอ่น 
เพ่ือรอดูสถานการณ์ ดังน้ัน บีโอไอจะต้องเร่งรัดดำาเนินการ 
ในหลายด้าน เพ่ือสนับสนุนให้ไทยยังคงเป็นประเทศน่าสนใจ 
ในการลงทุนและเป็นฐานสำาหรับการลงทุนในระยะยาว 
รวมถึงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

“เมื่อรับตำาแหน่งเลขาธิการวันแรก  

ก็เดินทางไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษ 

เพื่อแก้ไขปัญหาให้กลุ่มบริษัท 

ผลิตยางรถยนต์เกี่ยวกับ 

การนำาเข้าซัลเฟอร์”

รักษาลูกค้าเดิมเอาไว้ ให้ได้
รักษาฐานลูกค้าหรือนักลงทุนกลุ่มเดิมเอาไว้ให้

ลงทนุอยา่งตอ่เนือ่ง ซึง่นบัว่าสำาคญัเปน็อยา่งยิง่ เนือ่งจาก
เป็นกลุ่มนักลงทุนรายเดิมที่รู้จักคุ้นเคยกับประเทศไทย 
เป็นอย่างดี นับว่าง่ายกว่าท่ีจะชักจูงการลงทุนเม่ือเปรียบเทียบ 
กับนักลงทุนรายใหม่ที่ไม่รู้จักประเทศไทยมาก่อน 

การชักจูงนักลงทุนกลุ่มนี้จะต้องสร้างความเชื่อมั่น 
เพ่ือให้เขาลงทุนเพ่ิมหรือขยายการผลิตอย่างต่อเนื่องใน 
ประเทศไทย แม้ปัจจุบันไทยจะมีภาพลักษณ์ทางลบเก่ียวกับ 
เสถยีรภาพทางการเมอืง แตก่ม็จุีดแขง็หลายประการ เชน่  
ความมัน่คงของสถาบนัการเงิน สินคา้ส่งออกทีม่มีาตรฐาน 

ค่อนข้างดี รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 
ที่มีความต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา

ขณะเดียวกันบีโอไอจะต้องเร่งรัดแก้ไขส่ิงที่เป็น 
อุปสรรคต่อการลงทุนและต่อการดำาเนินธุรกิจ หากเป็น 
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับหน่วยงานอ่ืน ก็จะต้องรีบเร่งประสานงาน 
เพ่ือแก้ไขปัญหา โดยเมื่อรับตำาแหน่งเลขาธิการวันแรก 
ก็ได้ดำาเนินการในด้านนี้ทันที กล่าวคือ การเดินทางไปยัง
กรมสอบสวนคดพิีเศษเพ่ือแกไ้ขปญัหาใหก้ลุ่มบริษัทผลิต
ยางรถยนต์เกี่ยวกับการนำาเข้าซัลเฟอร์

ขณะเดียวกัน หากเป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากกฎระเบียบ 
ภายในบโีอไอเอง ทา่นไดใ้หน้โยบายกบับคุลากรวา่จะตอ้ง 
หลีกเล่ียงการสร้างปัญหา อย่าให้กฎระเบียบสร้างภาระ 
แก่นักลงทุน ต้องปรับขั้นตอนการทำางานให้ง่าย สะดวก 
รวดเร็ว ท้ังในส่วนขั้นตอนการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ  
การอนมุตัส่ัิงปล่อยเคร่ืองจกัร ฯลฯ ดงันัน้ จะตอ้งปฏบิตัิ
ราชการอย่างรวดเร็ว โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ส่วน 
ผู้บริหารที่รับผิดชอบก็จะต้องดูแลเอาใจใส่ในเรื่องนี้

กลยุทธ์เชิงรุกเพื่อชักจูงนักลงทุนรายใหม่
การชกัจงูการลงทนุจากนกัลงทนุรายใหม ่โดยเนน้

จัดทำาแผนการชกัจูงการลงทนุในเชงิรุก ทัง้นี ้ทา่นอรรชกา  
มีแนวคิดที่จะให้หน่วยงานต่างๆ ในบีโอไอ ทำางาน 
อยา่งเปน็บรูณาการ ไมเ่ฉพาะแตส่ำานกัใดสำานกัหนึง่เทา่นัน้ 
แต่รวมถึงสำานักอื่นๆ ต้องร่วมกันปรึกษาหารือและจัดทำา
แผนชักจูงการลงทุนในเชิงรุก โดยกำาหนดธุรกิจเป้าหมาย
และบริษัทเป้าหมายอย่างชัดเจน 

นอกจากนี้ ยังได้เร่งรัดให้มีการเปิดสำานักงาน 
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีก 6 แห่ง คือ โซล ไทเป กว่างโจว 
ปักกิ่ง ซิดนีย์ และสตอกโฮล์ม เพื่ออำานวยความสะดวก 
ให้แก่นักลงทุนต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในไทย โดย 
ก่อนส่งบุคลากรไปประจำายังสำานักงานต่างประเทศนั้น 
ท่านได้เน้นว่าจะต้องจัดฝึกอบรมบุคลากรเหล่านี้ เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้เชิงลึก เพ่ือให้สามารถให้คำาแนะนำาและ
ตอบคำาถามของนักลงทุนได้อย่างชัดเจน 
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ผลักดันโครงการลงทุนให้เดินหน้าต่อไปได้
สำาหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ  

ไปแล้ว จะต้องผลักดันให้สามารถเดินหน้าลงทุนต่อไปได้  
โดยปัจจุบันบีโอไอได้ทำาการสำารวจความคืบหน้าของ 
การลงทนุในส่วนโครงการขนาดใหญ่ไปแล้ว และจะดำาเนนิ
การสำารวจความคืบหน้าของโครงการขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กต่อไป จากนั้นจะนำาข้อมูลจากการสำารวจมา 
ประมวล เพ่ือศกึษาและวิเคราะหถ์งึปญัหาทีท่ำาใหโ้ครงการ
หยุดชะงัก เพื่อหาวิธีการช่วยเหลือต่อไป 

การดำาเนินการข้างต้นไม่จำากัดเฉพาะบีโอไอใน 
ส่วนกลางเทา่นัน้ แตร่วมถงึสำานกังานเศรษฐกจิการลงทนุ
ที่ตั้งอยู่ในต่างจังหวัด จะต้องจัดทำารายงานสถานการณ์
การลงทนุในแตล่ะพ้ืนทีว่า่นกัลงทนุมปีญัหาในเร่ืองใดบา้ง  
มีสิ่งใดที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือหรือแก้ไขปัญหาให้ได้

โครงการที่สำาคัญอีกโครงการหนึ่งที่หลายฝ่าย
จับตามอง เนือ่งจากเปน็โครงการทีก่อ่ใหเ้กดิการประหยดั
พลังงานและเปน็มติรกบัส่ิงแวดล้อม คอื โครงการรถยนต ์
ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (Eco - Car) ซึ่ง 
บีโอไอได้อนุมัติให้การส่งเสริมฯ แก่โรงงานประกอบ
รถยนต์ไปแล้วหลายโครงการ ดังนั้น จำาเป็นต้องติดตาม
ความคืบหน้า รวมถึงติดตามการลงทุนของบริษัทผู้ผลิต
ช้ินส่วนรถยนต์ Eco - Car ว่ามีอีกกี่รายที่จะมาขอรับ
การส่งเสริมฯ ซึ่งอาจจะต้องให้บริษัทแม่ที่ผลิตรถยนต์ 
Eco -Car ใหก้ารรับรองวา่เปน็ชิน้ส่วนทีจ่ะนำาไปประกอบ
เปน็รถยนต ์Eco -Car จรงิ เพ่ือทีจ่ะไดรั้บสิทธปิระโยชน์
มากกว่าการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์โดยทั่วไป 

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนให้แข่งขันได้
ศึกษาปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนให้

สามารถแข่งขันได้ โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าการแข่งขันเพ่ือ 
ชักจูงการลงทุนระหว่างประเทศต่างๆ ได้ทวีความรุนแรง 
มากข้ึน ส่งผลทำาให้นักลงทุนมีอำานาจต่อรองเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะ 
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ท่ีจะลงทุนนับพันหรือหม่ืนล้านบาท  
ซึ่งนักลงทุนกลุ่มนี้ได้พยายามต่อรองในประเด็นต่างๆ  

เป็นต้นว่า เงินให้เปล่าด้านฝึกอบรมบุคลากร ท่ีดิน  
สิทธิและประโยชน์ไม่เฉพาะโครงการใดโครงการหน่ึงเท่าน้ัน  
แต่ครอบคลุมทั้งกลุ่มบริษัทนั้นๆ 

จากแนวโน้มข้างต้น บีโอไอจะต้องศึกษาเปรียบเทียบ 
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนของประเทศต่างๆ เพื่อ 
นำามาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงสิทธิและประโยชน์ 
เพื่อให้สามารถแข่งขันด้านการลงทุนกับประเทศคู่แข่ง

ส่งเสริม SMEs ให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง
การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) เพ่ือให้มีความเติบโตอย่างเข้มแข็งต่อไปใน
อนาคต นบัเปน็อกีเรือ่งหนึง่ทีท่า่นเลขาธกิารใหค้วามสนใจ
เป็นอย่างมาก เนื่องจากในระยะที่ผ่านมานโยบายส่งเสริม
การลงทุนแก่ SMEs ประสบผลสำาเร็จค่อนข้างจำากัด  
บีโอไอจึงได้จัดตั้งคณะทำางาน SMEs ขึ้น รวมถึง 
ดำาเนนิการศกึษาทบทวนนโยบายเร่ืองนีใ้นแง่มมุดา้นตา่งๆ  
เป็นต้นว่า

- การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์ 
- การสนับสนุนและส่งเสริมให้ทำาวิจัยและพฒันา 

(R&D) ร่วมกับสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษา 
- การเร่งรัดใหเ้กดิการเชือ่มโยงระหวา่งผู้ประกอบการ 

รายใหญก่บักลุ่ม SMEs ไทย เพ่ือใหเ้กดิการผลิตในประเทศ 
เพียงพอกับความต้องการและทดแทนการนำาเข้า 
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- ร่วมมือประสานงานในการนำา SMEs ไปร่วม
งานแสดงสินค้าในต่างประเทศเพื่อหาตลาดใหม่ๆ 

- ร่วมมือกับสถาบันการเงินในการสนับสนุนและ
ให้ความช่วยเหลือธุรกิจ SMEs 

เร่งปรับปรุงองค์กร
การปรับเปล่ียนระบบภายในบีโอไอเอง นับเป็น 

อีกเร่ืองหนึ่งที่ท่านอรรชกา ให้ความใส่ใจเป็นพิเศษ  
จึงได้จัดตั้งทีมเศรษฐกิจการลงทุนเพ่ือรับผิดชอบดูแล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ  
ของประเทศไทย เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการลงทุน  
แนวโนม้การส่งออก ปญัหาของโครงการลงทนุ ฯลฯ รวมถงึ 
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศคู่แข่ง เพ่ือนำามาเป็น 
ฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจแก้ไขปัญหานักลงทุน 
และปรับปรุงนโยบายส่งเสริมการลงทุนให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป

อีกกิจกรรมหนึ่ง คือ การจัดกิจกรรม 5 ส ได้แก่ 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ที่
ควรดำาเนินการทุกปี เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ของทั้งสำานักงาน โดยอาจจัดกิจกรรมประกวดและตั้ง 
คณะทำางานเพ่ือมาดำาเนนิงานตอ่ไป นอกจากนีย้งัใหค้วาม
สำาคัญในเร่ืองการแต่งกายของเจ้าหน้าที่และพนักงาน 
ใหถ้กูตอ้งเหมาะสม เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่และดนูา่เชือ่ถอื
ให้กับนักลงทุนและผู้ที่มาติดต่อ

“ในช่วงที่ท่านอรรชกา 

ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ  

เป็นช่วงที่สำานักงาน 

ได้จัด บีโอไอแฟร์ 2011  

ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 ในระหว่าง 

วันที่ 5-22 มกราคม 2555  

ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี”

BOI FAIR 2011
บีโอไอแฟร์ (BOI FAIR) เป็นมหกรรมแสดง

นิทรรศการที่ยิ่ งใหญ่ที่ สุดในประเทศไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย 
รวมทั้งเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในประเทศไทย
ให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก 

ในช่วงที่ท่านอรรชกาดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ เป็น 
ช่วงที่จัดงาน “บีโอไอแฟร์ 2011” ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3  
ระหว่างวันที่ 5 - 22 มกราคม 2555 ณ อิมแพ็ค  
เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด รวมพลังน้ำาใจ “โลกสดใส 
ไทยยั่งยืน” หรือ “Going Green for the Future” 
เพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนือ่งในโอกาสพระราชพิธมีหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดง
ศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย ตลอดจนเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมประสิทธิภาพและ 
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 
ในอนาคต

ตลอด 18 วนัของการจดังาน ไดรั้บความสนใจจาก
ผูเ้ข้าร่วมชมงานรวมกวา่ 2.6 ลา้นคน ก่อใหเ้กิดการเจรจา
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมและจับคู่ธุรกิจมากถึง 1,466 คู่  
คาดว่าจะเกิดมูลค่าซื้อขายมากถึง 4,054 ล้านบาท 

รวมทั้งภายในงานบีโอไอแฟร์ ยังได้จัดงานสัมมนา
นานาชาต ิCEO Forum โดยมนีกัธรุกจิไทยและตา่งประเทศ 
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เข้าร่วมกว่า 500 คน โดยได้รับเกียรติจากผู้นำาทั้ง 
ภาครัฐและเอกชนชัน้นำามาเปน็องคป์าฐก ไมว่า่จะเปน็อดตี 
นายกรัฐมนตรีแห่งสหราชอาณาจักร นายโทนี แบลร์  
ผู้นำาองค์กรระหว่างประเทศ คือ UNCTAD และ  
ASEAN รวมทั้งผู้บริหารชั้นนำาของโลก ส่วนการประชุม 
ทีป่รึกษากติตมิศกัดิด์า้นการลงทนุ (Hororary Investment  
Adviser) มีผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นนำาของโลก 
เข้าร่วม 16 คน ได้ให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์อย่างมาก 
ตอ่การกำาหนดยทุธศาสตร์การส่งเสริมการลงทนุในอนาคต

ทั้งนี้ งานบีโอไอแฟร์ 2011 ถือว่าเป็น Low 
Carbon Fair งานแรกของประเทศไทยและอาเซียน  
ผลจากการประเมินพบว่าบีโอไอแฟร์ 2011 ได้ลดการ
ปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดม้ากกวา่ร้อยละ 50 เมือ่
เปรียบเทยีบกบังานแฟร์ทัว่ไป และหากนำากจิกรรมปลูกปา่ 
มารวมดว้ยแล้ว จะกลายเปน็งานนทิรรศการทีโ่ดยสุทธแิล้ว 
ไม่ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แต่อย่างใด 

การจัดงานในคร้ังนี้ ชาวบีโอไอได้ร่วมมือกัน 
สร้างสรรค์ ร่วมคิด ร่วมแรง ร่วมใจ จนงานบีโอไอแฟร์  
2011 เกิดขึ้นได้ ซึ่ งสะท้อนให้ เห็นถึ งความรัก  
ความสมัครสมานสามัคคีของชาวบีโอไอทุกคน ที่ไม่เคย 
ทอดทิ้งกัน และยังคงช่วยเหลือกันอยู่เสมอ ซึ่งความรัก
และความสามัคคีนี้ เป็นส่ิงสำาคัญอย่างยิ่งในการพัฒนา
ประเทศไทยของเราให้มั่นคงสืบไป

“ คนบีโอไอ 

มีความสามารถ 

ในการทำางานที่ค่อนข้างพิเศษ 

ไม่เหมือนข้าราชการทั่วๆ ไป”

ความประทับใจเมื่อครั้งที่อยู่บีโอไอ
ระหว่างที่ได้ทำางานอยู่ที่บีโอไอนั้น รู้สึกมีความ

ประทับใจในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะแนวทางการทำางาน
ของคนบีโอไอ ที่มีความมุ่งมั่นในการดูแลนักลงทุน มี
จิตวิญญาณในการให้บริการ ซึ่งที่กล่าวมานี้เป็นการ
ทำางานที่หนัก และต้องอาศัยการทำางานเป็นทีมที่ดี 
อีกด้วย เนื่องจากการชักจูงการลงทุนนั้นไม่ใช่เร่ืองง่าย
เลย เมื่อใดที่นักลงทุนได้รับข้อมูลข่าวสารจากเราไปแล้ว 
เขาจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาตัดสินใจ และระหว่าง
ที่เขาอยู่ระหว่างการตัดสินใจอยู่นั้น เจ้าหน้าที่บีโอไอจะ
ต้องคอยติดตามถามไถ่และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาตัดสินใจลงทุนในประเทศไทยแก่นักลงทุน 
ดงักล่าวดว้ย ดงันัน้ คนบโีอไอจึงตอ้งมคีวามสามารถในการ
ทำางานทีค่อ่นขา้งพิเศษไมเ่หมอืนขา้ราชการทัว่ๆ ไป ตอ้งมี 
ความกระตือรือร้นในการทำางานและให้ความเอาใจใส่แก่
นักลงทุนเป็นอย่างมาก ต้องมีทักษะในเร่ืองของภาษา 
เพราะไม่เฉพาะแต่นักลงทุนชาวไทยเท่านั้น นักลงทุน 
ชาวตา่งชาตกิจ็ะตอ้งดแูลและใหบ้ริการเปน็อยา่งด ีเพ่ือให้
เขาเกิดความประทับใจในประเทศไทย

จัมโบ้ไอ แมสคอตงานบีโอไอแฟร์

บีโอไอแฟร์ 2011
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นอกจากนี้ การที่เจ้าหน้าที่บีโอไอได้ทำางานใกล้ชิด 
กับนักลงทุน จึงส่งผลให้บีโอไอได้ข้อมูลเชิงลึกจาก 
ผู้ประกอบการ สามารถติดตามปัญหาและรับข่าวสารจาก
ผู้ประกอบการได้โดยตรง

ปัจจุบันปริมาณงานของบีโอไอยังมีมากกว่ากำาลังคน  
และการเพ่ิมกำาลังคนก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีสามารถทำาได้ง่ายนัก ดังน้ัน  
จึงขอฝากให้มีการพิจารณาเร่ืองการปรับลดปริมาณงาน 
โดยจัดเป็นเร่ืองสำาคัญที่ควรดำาเนินการ โดยเฉพาะการ
ปรับลดกฎระเบยีบ หรือขัน้ตอนตา่งๆ ทีม่มีากเกนิไป หรือ
อาจจะใชแ้นวทางการว่าจ้างบคุลากรภายนอกมาทำางานใน
ส่วนนี้แทน เพ่ือให้คนบีโอไอจะได้สามารถปฏิบัติงานที่
สำาคัญๆ ได้มากขึ้น

“สุภาพสตรีคนแรก 

ที่ได้รับแต่งตั้ง 

เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม”

เส้นทางภายหลังครบวาระเลขาธิการบีโอไอ 
เส้นทางสายราชการของท่านอรรชกาไม่ได้จบลง 

ทีบ่โีอไอเทา่นัน้ เพราะหลังจากทีท่า่นเปน็สตรีคนแรกทีไ่ด้
ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จนครบวาระในปี 2555 แล้ว ท่านก็ได้ดำารงตำาแหน่ง 
รองปลัดกระทรวงอตุสาหกรรม ในป ี2555 และเปน็อธบิด ี
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในปีถัดมา ต่อมาได้รับแต่งตั้ง
เป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในปี 2557 ซึ่งนับเป็น
สตรีคนแรกที่ได้รับตำาแหน่งดังกล่าว

ท่านอรรชกา ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในขณะ 
ที่ยังคงดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงด้วย นอกจากนี้  
ท่านอรรชกา ยังเป็นอาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์ 
และการบญัช ีและคณะรัฐศาสตร์ มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 
อีกด้วย

ด้วยความพยายามในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาล โดยหันมากระตุ้นการลงทุนภายในประเทศ 
หลังรายได้หลักจากการส่งออกที่เคยพ่ึงพามาตลอด
ติดลบหนัก ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้กระทรวงอุตสาหกรรมที่อยู่ในความ 
ดูแลของท่าน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำาคัญต้องเร่ง 
เดินเคร่ืองอย่างหนัก มีบทบาทในการขับเคล่ือนภาคการผลิต 
เป็นอย่างมาก 

หลังจากที่ได้มอบงานจากรองนายกรัฐมนตรี  
(คณุสมคดิ จาตศุรีพิทกัษ์) ขบัเคล่ือนนโยบายเขตเศรษฐกจิ
พิเศษคลัสเตอร์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการทำางาน 
ร่วมกันระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม และบีโอไอ 
ในการกระตุ้นการลงทุน ด้วยความที่ท่านอรรชกาคุ้นเคย 
กับเนื้องานของทั้งสององค์กร ส่งผลให้ท่านอรรชกา 
กลายเป็นแม่งานหลักในการเร่งรัดให้เกิดคลัสเตอร์ 

นอกเหนือจากบทบาทหน้าที่ในการบริหารประเทศ 
ที่เป็นทางการแล้ว ท่านอรรชาได้มีช่องทางส่ือสารผ่าน 
โซเชยีลมเีดยีทีเ่รียกไดว้า่วยัรุ่นสุดๆ อยา่งเฟสบุค๊แฟนเพจ  
(Facebook Fanpage) ที่อัพเดตความเคล่ือนไหว 
ของท่านวันต่อวัน ให้ผู้สนใจได้รับทราบ ใครที่อยากจะ 
ตามตดิชวีติทา่นอรรชกา กส็ามารถเขา้ไปตดิตามทา่นไดท้ี ่ 
https://www.facebook.com/DrAtchaka และส่ิงนีถ้อื 
เป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นว่าท่านอรรชกาเป็นผู้นำาที่มีความ 
ทนัสมยั มคีวามคดิกา้วไกล นำาเทรนดอ์ยูเ่สนอ เรียกไดว้า่ 
ไม่ตกยุคเลยทีเดียว 

กระทรวงอุตสาหกรรม
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บทบาทของบโีอไอ คอื การใหส่้งเสริมการลงทนุ

ทัง้นกัลงทนุไทยและนกัลงทนุจากตา่งประเทศ ดว้ย

การใหสิ้ทธปิระโยชนท์างภาษี เชน่ ยกเว้นอากรนำาเขา้ 

เคร่ืองจกัร และวตัถดุบิ ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ติบิคุคล 

และให้สิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษี เช่น อนุญาตให้นำา

คนตา่งดา้วเขา้มาเพ่ือศกึษาลู่ทางการลงทนุ อนญุาต 

ใหน้ำาชา่งฝมีอืและผู้ชำานาญการตา่งชาตเิขา้มาทำางาน 

ในกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน อนุญาตให้ถือ 

กรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น

ทั้งนี้การใช้สิทธิประโยชน์ทั้งในด้านภาษีและไม่ใช่
ภาษีของนกัลงทนุทีไ่ดรั้บการส่งเสริมการลงทนุนัน้ จำาเปน็
อย่างยิ่งที่บีโอไอจะต้องนำาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เนื่องจาก
มีปริมาณผู้ได้รับการส่งเสริมฯ มากขึ้นทุกปี ในขณะที่
จำานวนเจ้าหน้าที่บีโอไอยังคงมีจำานวนเท่าเดิม

50 ปี บีโอไอ
ช่อแก้ว ประสงค์สม

e-BOI
เทคโนโลยีเพื่อนักลงทุน

วารสารส่งเสริมการลงทนุ จึงนำารูปแบบการอำานวย
ความสะดวกของบโีอไอผา่นระบบอเิล็กทรอนกิส์มาใหท้า่น
ผู้อ่านได้รับทราบกัน

“e-Expert System  

อำ�นวยคว�มสะดวก ในก�รยื่นคำ�ร้อง 

ขออนุญ�ตนำ�ช่�งฝีมือเข้�ม�ในประเทศไทย  

เพื่อปฏิบัติง�นในกิจก�ร 

ที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ  

โดยไม่มีข้อจำ�กัดเรื่องเวล�และสถ�นที่”
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e-Expert System ระบบออนไลน์
อนุญาตนำาช่างฝีมือเข้ามาทำางาน

การอนุญาตให้นำาช่างฝีมือต่างชาติเข้ามาทำางานใน
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ โดยช่างฝีมือต่างชาติที่เข้ามา
ทำางานตอ้งไดรั้บ Visa และ Work Permit ในการเขา้มา 
ทำางานในกจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ นัน้ ในอดตี บโีอไอ 
ใช้รูปแบบการอนุมัติโดยแบบฟอร์มกระดาษ และต่อมา
ได้พัฒนามาเป็นการให้อนุมัติในรูปแบบคำาร้องออนไลน์ 
และเอกสารอเิล็กทรอนกิส์ ทีเ่รียกวา่ e-Expert System

ระบบงานช่างฝีมือ e-Expert System เป็นระบบ 
งานที่พัฒนาขึ้นเพ่ืออำานวยความสะดวกแก่นักลงทุน 
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ในการยื่นคำาร้องขออนุญาตนำาช่าง
ฝีมือผู้ชำานาญการเข้ามาในประเทศไทย เพ่ือปฏิบัติงาน
ในกจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ โดยไมม่ขีอ้จำากดัเร่ืองเวลา
และสถานที่ ซึ่งได้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแล้วตั้งแต่ปี 
2556 ที่ผ่านมา ซึ่งผู้รับบริการสามารถรับหนังสืออนุญาต
นำาช่างฝีมือผู้ชำานาญการได้ทางออนไลน์ และนำาไปยื่นที่
สำานกังานตรวจคนเขา้เมอืงและกรมการจัดหางานได ้โดย
ผ่านระบบออนไลนท์ำาใหล้ดขอ้จำากดัเร่ืองเวลาและสถานที ่
เพราะเจา้หนา้ทีบ่โีอไอสามารถเขา้พิจารณาคำาร้องไดต้ลอด
ทุกวัน 24 ชั่วโมง ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

การสั่งปล่อยเครื่องจักร (Electronic 
Machine Tracking :e-MT) 

การส่งหนังสือออก ณ ปัจจุบัน
• ลูกค้ามารับหนังสือออกจากบีโอไอ และนำาไปยื่นยังสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) และกรมการจัดหางาน 

  เพื่อดำาเนินการต่อ
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กิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอจะได้รับ 
สิทธิประโยชน์แตกต่างกันไปตามประเภทกิจการที่ให้ 
การส่งเสริมฯ แตก่จิการส่วนใหญแ่ล้วจะไดรั้บสิทธใินเร่ือง 
การยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำาหรับเคร่ืองจักร  
ที่มีความจำาเป็นจะต้องนำาเข้ามาจากต่างประเทศ 

สิทธปิระโยชนท์ีใ่หย้กเว้นหรือลดหยอ่นอากรขาเขา้ 
เคร่ืองจักร จึงทำาให้เกิดกระบวนการทำางานที่บีโอไอจะ
ต้องออกหนังสือแจ้งไปยังกรมศุลกากร เพ่ือยกเว้นหรือ
ลดหย่อนภาษีตามที่โครงการหรือบริษัทนั้นๆ ได้รับสิทธิ 
ประโยชน์จากบีโอไอ โดยเรียกเอกสารท่ีออกจากบีโอไอไปถึง 
กรมศุลกากรว่า “ใบสั่งปล่อยเครื่องจักร”

กระบวนการทำางานเพ่ือออก “ใบส่ังปล่อยเคร่ืองจักร”  
น้ัน ในอดีตบริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมฯ จะต้องเตรียมเอกสาร  
คำาชี้แจง รายละเอียดของเครื่องจักรมาชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ 
บโีอไอ ซึง่ในบางคร้ังบริษัทมคีวามจำาเปน็เร่งดว่น ตอ้งการให ้
พิจารณาโดยเร็ว เพราะต้องการนำาเคร่ืองจักรไปติดตั้ง 
ยังโรงงาน แต่ปริมาณงานและจำานวนเจ้าหน้าที่บีโอไอ 
ไม่สัมพันธ์กัน และเมื่อเศรษฐกิจขยายตัว ผู้ได้รับ 
การส่งเสริมฯ มจีำานวนเพ่ิมมากขึน้ จึงทำาใหเ้กดิความล่าชา้ 
ของงาน ทำาให้บีโอไอหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
โดยมีแนวคิดจะนำาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยงาน 

ด้วยเหตุนี้ จึงเกิดโครงการนำาระบบคอมพิวเตอร์ 
มาช่วยงานส่ังปล่อยเคร่ืองจักร หรือ Electronic Machine 
Tracking เรียกสั้นว่าๆ e-MT โดยโครงการนี้เริ่มในปี 
2542 จนในปัจจุบัน บีโอไอได้นำาระบบสารสนเทศเข้ามา
ชว่ยงานส่ังปล่อยเคร่ืองจักรไดแ้ล้วเกอืบเตม็รูปแบบ และ
จากการที่บีโอไอสามารถให้บริการส่ังปล่อยเคร่ืองจักร 
เพ่ือใชใ้นโครงการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ ผ่านระบบออนไลน์
ได้ ทำาให้บริษัทได้รับความสะดวกรวดเร็ว แม้ยังต้องรอ 
เอกสารในบางขั้นตอน แต่โดยรวมถือว่าเป็นก้าวที่สำาคัญ
ของระบบงาน ท่ีจะพัฒนาไปสู่ระบบงานไร้เอกสารในอนาคต 
ต่อไป

“RMTS ทำ�ให้ส�ม�รถนำ�เข้�วัตถุดิบ 

เพื่อใช้ ในก�รผลิตต�มโครงก�ร 

ที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ ได้รวดเร็ว  

และมีประสิทธิภ�พม�กยิ่งขึ้น” 

การสั่งปล่อยวัตถุดิบ (Raw Materials 
Tracking System:RMTS) 

ระบบ RMTS หรือ Raw Materials Tracking  
System หรือภาษาไทยเรียกว่า “หนังสือส่ังปล่อยและ 
ตัดบัญชีวัตถุดิบ” ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ คือ ระบบ
ที่นำามาใช้ในการส่ังปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ซึ่งเป็น
วัตถุดิบที่นำามาใช้ในการผลิตในโครงการที่นักลงทุนได้รับ
สิทธิประโยชน์ส่งเสริมฯ จากบีโอไอ 

ปกติแล้วเมื่อนักลงทุนได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมฯ 
จากบีโอไอแล้ว สิทธิประโยชน์หนึ่งที่นักลงทุนจะได้รับ
คอื ไดรั้บยกเวน้อากรขาเขา้สำาหรับวัตถดุบิหรือวสัดจุำาเปน็
เพื่อใช้ในการผลิต ซึ่งนักลงทุนจะต้องยื่นขออนุมัติบัญชี
รายการวัตถุดิบ/สูตรการผลิตหรือขออนุมัติปรับยอดต่อ
บีโอไอ เพื่อใช้ประกอบการนำาเข้าวัตถุดิบต่อกรมศุลกากร

ระบบ RMTS พัฒนามาจากการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
โดยใช้กระดาษ และการลงบัญชีด้วยมือ มาเป็นการใช้ 
ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุม เพื่อลดความผิดพลาด 
สะดวกรวดเร็ว และเพ่ือการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ 
มากขึ้น
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ระบบ RMTS ทำาใหน้กัลงทนุทีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ  
สามารถนำาเข้าวัตถุดิบ เพ่ือใช้ในการผลิตตามโครงการ 
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น โดยในอนาคตการส่ังปล่อยและตัดบัญชี
วัตถุดิบ จะใช้เจ้าหน้าที่บีโอไอน้อยลงมาก ส่งผลให้ 
บีโอไอไม่จำาเป็นต้องจัดสรรบุคลากรจำานวนมาก เพ่ือ
ปฏิบัติงานด้านนี้ จึงมีเวลาทำางานในส่วนอื่นได้มากขึ้น

“ศูนย์ OSOS ได้ยกระดับ 

เป็นศูนย์ ให้บริก�รเบ็ดเสร็จ  

มีหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน  

รวม 38 หน่วยง�น 

เพื่ออำ�นวยคว�มสะดวกให้แก่นักลงทุน 

ในก�รเริ่มต้นทำ�ธุรกิจ”

One Start One Stop Investment 
Center :OSOS

บีโอไอยังได้จัดตั้ง ศูนย์ประสานการบริการด้าน 
การลงทนุ (One Start One Stop Investment Center : 
OSOS) ตั้งอยู่ที่ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี เพื่ออำานวย
ความสะดวกให้แก่นักลงทุน ในการเร่ิมต้นทำาธุรกิจและ
การลงทุนในไทย การให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับการขออนุมัติ 
อนญุาตตา่งๆ เชน่ การส่งเสริมการลงทนุ การจดทะเบยีน
นิติบุคคล การขออนุญาตประกอบธุรกิจคนต่างด้าว 

และเมื่อต้นปี 2558 ที่ผ่านมานี้ ศูนย์ OSOS ได้
ยกระดับเป็นศูนย์ให้บริการเบ็ดเสร็จ มีหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน รวม 38 หน่วยงาน/องค์กร โดยเป็นภาครัฐ  
29 หน่วยงาน จาก 14 กระทรวง และภาคเอกชน จาก  
9 องค์กร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่อง และส่งต่อ
เร่ืองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานทั้ง 39 หน่วยงาน
ข้างต้น รวมถึงเป็นจุดประสานการลงทุนในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษทั้ง 10 แห่งด้วย 

สถิติการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ในปี 2558 

บริการอิเล็กทรอนิกส์ของบีโอไอ จำานวน 

(บริษัท)

จำานวน 

(โครงการ)

RMTS บริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ 2,600 4,180

e-MT บริการสั่งปล่อยเครื่องจักร 5,465 15,817

e-Expert บริการอนมุตัชิา่งฝมีอืตา่งดา้ว 85,400 (คำาร้อง)

นอกจากนี ้ยงัมบีริการยืน่ขอรับส่งเสริมฯ ออนไลน์
โดยในชว่ง 10 ปทีีผ่า่นมา (ป ี2548 - 2557) มกีารยืน่คำาขอ
ออนไลน์จำานวนประมาณ 3,500 โครงการ แต่ในขณะนี้ 
บโีอไอปดิการใหบ้ริการยืน่คำาขอรับการส่งเสริมฯ ออนไลน์
เปน็การชัว่คราว เนือ่งจากมกีารเปล่ียนแปลงนโยบาย และ 
รูปแบบคำาขอ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน 
ใหม่ (ปี 2558 - 2564) โดยจะแจ้งกำาหนดเปิดระบบตาม
นโยบายและรูปแบบคำาขอใหมใ่หท้ราบตอ่ไปเมือ่แล้วเสร็จ 
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ก้าวต่อไปเพื่อการอำานวยความสะดวก 
และเมือ่กลางเดอืนธนัวาคม 2558 ทีผ่่านมา บโีอไอ

ยงัไดพั้ฒนาระบบการใหบ้ริการผา่นอเิล็กทรอนกิส์ร่วมกบั
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) และสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยได้ทำาพิธีลงนาม
บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูล
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำานวยความสะดวกในการ 
ขออนุญาตของทางราชการ เพ่ือให้มีการเชื่อมโยงและ 
แลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือลด
การบันทึกข้อมูลเรื่องเดียวกัน หรือการขอเอกสารซ้ำาซ้อน

โดยตั้งเป้าว่า ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 
จะเร่ิมต้นเชื่อมโยงข้อมูลสำาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล

จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มายังบีโอไอ ซึ่งหน่วยงาน 
ภาคเอกชนผู้ขอรับการส่งเสริมฯ ไม่ต้องยื่นสำาเนาในการ
ยืน่คำาขอรับการส่งเสริมฯ ไดแ้ก ่หนงัสือรับรองนติบิคุคล 
บญัชรีายชือ่ผู้ถอืหุน้ งบการเงิน และหนงัสือบริคณหส์นธ ิ
โดยมีสำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
และสำานกังานพัฒนาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ (องคก์าร
มหาชน) เปน็หนว่ยงานหลักในการสนบัสนนุการดำาเนนิงาน 
ด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์

และสำาหรับระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่แล้ว ทั้ง 
e-MT, RMTS และ e-Expert นั้น บีโอไอก็วางเป้า
หมายที่จะพัฒนาให้มีความสะดวกรวดเร็ว เพ่ือบริการ
นักลงทุนให้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทายเพื่อ
ก้าวต่อไป 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูล 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำานวยความสะดวก 

ในการขออนุญาตของทางราชการ

คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการบีโอไอ 
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการ 
เชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออำานวยความ 
สะดวกในการขออนุญาตของทางราชการ ระหว่าง บีโอไอ  
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
(องค์การมหาชน) และสำานักงานพัฒนาธุรกรรมทาง 
อิเล็กทรอนกิส์ (องคก์ารมหาชน) โดยมคีณุวษิณุ เครืองาม  
รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2558 ณ ตึกนารีสโมสร ทำาเนียบรัฐบาล 
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ระหวา่งวันที ่30 พฤศจิกายน-11 ธนัวาคม 2558  

ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

สมยัที ่21 หรือ COP21 ณ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส  

ซึ่งเป็นการเจรจาร่วมกันระหว่างผู้นำาของประเทศ 

ทั่วโลกกว่า 190 ประเทศ รวมทั้งประเทศไทย 

ผลจากการประชุม COP21 ได้ข้อยุติที่ถือว่า 
เปน็ความสำาเร็จของทกุประเทศ ภายหลังจากทีม่กีารรับรอง 
ความตกลงร่วมกนัทีจ่ะตอ่สู้กบัภาวะโลกร้อน และกำาหนด
เป้าหมายการดำาเนินการลดก๊าซเรือนกระจกหลังปี 2563 
(ค.ศ. 2020)

จากการประชุมในคร้ังนี้มี 195 ประเทศสมาชิก  
ทีย่อมรับเปา้หมายใหมต่ามความตกลงอย่างเปน็เอกฉนัท์
ทีจ่ะร่วมกันควบคมุการเพ่ิมขึน้ของอุณหภมูโิลกใหไ้มเ่กิน  
2 องศาเซลเซียส จากระดบัก่อนยุคการปฏวิตัอุิตสาหกรรม 

นานาสาระ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

บทบาทภาครัฐ 
กับการสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก

และมีความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะจำากัดการเพ่ิมขึ้น 
ของอุณหภูมิโลกให้อยู่ที่ 1.5 องศาเซลเซียส จากระดับ
ก่อนยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม แม้จะมีผู้ที่เห็นต่างและ 
แย้งว่า ข้อตกลงที่จะยอมให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นที่ระดับ 
ไม่เกิน 2 องศาเซลเซียนั้น น้อยเกินกว่าที่จะแก้ไข 
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ แตก่ถ็อืวา่ 
ดีกว่าที่ไม่มีการตกลงหรือกำาหนดเป้าหมายอะไรเลย
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สำาหรับประเทศไทย นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยทุธ ์
จันทร์โอชา ได้กล่าวต่อที่ประชุม COP21 ณ กรุงปารีส  
ประเทศฝร่ังเศสว่า ประเทศไทยจะลดปริมาณการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจกลงรอ้ยละ 20 - 25 ภายในป ี2573 (ค.ศ. 2030)  
โดยนำาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาบูรณาการ 
พร้อมลดใชพ้ลังงานจากเชือ้เพลิงฟอสซลิ และเพ่ิมสัดส่วน
การใชพ้ลังงานทดแทนทีเ่ปน็มติรตอ่ส่ิงแวดล้อม นอกจากนี ้ 
นายกรัฐมนตรีของไทยได้เรียกร้องให้ทุกๆ ประเทศให้
ความสำาคญัถงึเร่ืองส่ิงแวดล้อมเปน็กรณพิีเศษ โดยทกุฝา่ย 
จะต้องให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ทั้งในเร่ืองเงินทุน 
การศึกษาวิจัย รวมไปถึงองค์ความรู้เพ่ือการดำาเนินงาน 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้แต่ละ
กระทรวงทีเ่กีย่วขอ้ง กลับไปดำาเนนิการตามภารกจิของตน  
ให้สอดคล้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation)  
การปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(Adaptation) ความร่วมมอืในการรับมอืกบัความสูญเสีย 
และความเสียหาย (Loss and Damage) และการดำาเนนิงาน 
เพื่อยกระดับการให้การสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยี  

การเสริมสร้างศักยภาพ (Support Means of  
Implementation) พร้อมท้ังวางกรอบเพือ่รับรองความโปร่งใส
ของการดำาเนนิงานและการสนับสนุน (Transparency) โดยมี 
ความยืดหยุ่น และคำานึงถึงขีดความสามารถของประเทศ  
โดยท่านได้กล่าวในรายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ”  
เมือ่วนัที ่18 ธนัวาคม 2558 วา่ นโยบายตา่งๆ ของรัฐบาล
ต้องสอดคล้องกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย  
ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม การส่งเสริม 
ระบบขนส่งมวลชน การเพ่ิมพ้ืนที่ป่า การลดการเผา 
ในภาคการเกษตร การจัดการขยะและน้ำาเสีย โดยเฉพาะ 
นโยบายสิ้นเปลืองทางพลังงาน ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม  
กระทรวงมหาดไทย และอีกหลายกระทรวงรับนโยบาย
ไปปฏิบัติแล้ว โดยต้องประเมินให้ได้ว่า ภายในปี 2559 
จะสามารถลดได้เท่าไหร่ ต้องเร่งดำาเนินการ ให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรม รวมทั้งการวางแผนล่วงหน้า

การแสดงความชัดเจนของนายกรัฐมนตรีที่มีต่อ
เวทนีานาชาติและตอ่คนทั้งประเทศ สะท้อนใหเ้ห็นถึงการ 
ให้ความสำาคัญ และเอาจริงเอาจังกับการดำาเนินการลด
ก๊าซเรือนกระจก
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การสนบัสนนุทางการเงินและการถา่ยทอดเทคโนโลย ีเพ่ือ
เป็นการสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถดำาเนินงาน
ตามแผนงานลดกา๊ซเรือนกระจกทีว่างไว้ไดอ้ยา่งเหมาะสม  
หรือพูดง่ายๆ ก็คือ ในช่วงแรก ผู้ประกอบการภาค
อุตสาหกรรมและหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง ร่วมมือกัน 
จัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจก จากนั้นโครงการ LECB 
จะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้าน 
การจัดทำาแผนลดก๊าซเรือนกระจกบนพ้ืนฐานท่ีเหมาะสม 
ในการกำาหนดมาตรการและเป้าหมายการลดในขณะที่
อุตสาหกรรมยังสามารถพัฒนาเติบโต และคงไว้ซึ่งความ
สามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจ รวมทั้งบ่งชี้ถึงมาตรการ
สนับสนุนทางการเงินหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมแก่ภาค
อุตสาหกรรมที่ต้องการลดก๊าซเรือนกระจกด้วย ภายใต้ 
การดำาเนินงานในส่วนดังกล่าว มีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
จำานวน 2 กลุม่ ทีใ่หค้วามสนใจและตอบรับเข้าร่วมโครงการ  
ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตปูนซีเมนต์ และกลุ่ม 
อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าท่ีมีการใช้เตาหลอมไฟฟ้า 
ในการผลิต จากผลการตอบรับถือเป็นนิมิตรหมายอันดี
จากภาคอุตสาหกรรม และจะนำามาเล่าสู่กันฟังต่อไปถึง
ความคืบหน้าของโครงการ LECB ต่อไป 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพื่อลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

โครงการหนึ่งที่มีความสำาคัญและเป็นโครงการ 
ที่น่าสนใจสำาหรับภาคอุตสาหกรรม เพราะเป็นโครงการ 
ที่มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมช่วยลด 
การปล่อยกา๊ซเรือนกระจก คอื โครงการเสริมสร้างศกัยภาพ 
เพ่ือลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก หรอื Low Emission  
Capacity Building (LECB) Programme ซ่ึง 
เป็นโครงการของสำานักงานโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) ที่ได้รับการสนับสนุนด้าน 
งบประมาณจากสหภาพยุโรป รัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนี  
และรัฐบาลออสเตรเลีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 
การสร้างศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกตามความเหมาะสม 
และความต้องการของประเทศนั้นๆ 

ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 25 ประเทศทั่วโลก ที่
เข้าร่วมโครงการ LECB สำาหรับโครงการ LECB ของ
ประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการวางระบบ
การจัดทำาบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศ (National 
GHG Inventory System) เสริมสร้างศักยภาพในการ
พัฒนามาตรการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมสำาหรับ
ประเทศ (NAMA) และพัฒนากระบวนการตรวจวัด  
การรายงานผล และการทวนสอบ (MRV) พัฒนากรอบ
การดำาเนนิงานเพ่ือการสนบัสนนุทางการเงินและเทคโนโลย ี
และเพ่ือการสนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนงานลด 
ก๊าซเรือนกระจกที่วางไว้ โดยมีสำานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ สผ. เป็น 
หน่วยงานเจ้าของโครงการ และมีองค์การบริหารจัดการ 
กา๊ซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) หรือ อบก. เปน็หนว่ยงาน 
ดำาเนินการหลัก

นอกจากนีก้ารดำาเนนิงานอกีส่วนหนึง่ของโครงการ  
LECB ท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม  
คือ การพัฒนาแนวทางการจัดทำาแผนงานลดก๊าซเรือนกระจก  
การพัฒนากระบวนการตรวจวัด การรายงานผล และ 
การทวนสอบ รวมทัง้การพัฒนากรอบการดำาเนนิงาน เพ่ือ 
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

1 โปรสตาร์ รับเบอร์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน - อังกฤษ)

ยางแท่ง (BLOCK RUBBER)
น้ำายางข้น (CONCENTRATED 
LATEX) และยางแผ่นรมควัน 
(RIBBED SMOKED RUBBER 
SHEET)

1.16 326.00 85 นครศรีธรรมราช

2 นายหยาง เซียว 
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ผลไม้แปรรูป 1.17 461.00 288 ชุมพร

3 เหิง หยวน ฟู๊ด จำากัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ผลไม้แช่แข็งและผลไม้อบกรอบ 1.17 200.00 155 ระยอง

4 ธนสรร ไรซ์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวคัดคุณภาพ 1.8 100.00 35 ชัยนาท

5 ดอยคำาผลิตภัณฑ์อาหาร จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำาพืช ผัก ผลไม้บรรจุภาชนะผนึก 1.17 192.00 10 เชียงราย

6 โรงสี หิรัณย์จรัส จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

คัดคุณภาพข้าวครบวงจร 1.14 160.00 37 บุรีรัมย์

7 โรงสี หิรัณย์จรัส จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

คัดคุณภาพข้าวครบวงจร 1.14 160.00 37 บุรีรัมย์

8 สยามคลาสสิค อินดัสทรี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เห็ดถังเช่าอบแห้ง 1.15 1.16 6 สงขลา

9 นายวิวัฒน์ชัย จิรเกษมสุข
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ก๊าซชีวภาพ 1.18 70.00 10 นครราชสีมา

10 อินเทคค์ ท่าม่วง สุกรพันธ์ จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร 1.5 239.20 62 กาญจนบุรี

ภาวะส่งเสริมการลงทุน
รสสุคนธ์ สังข์วารี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนมกราคม 2559
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

11 อินเทคค์ ท่าม่วง สุกรพันธ์ จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร 1.5 229.60 62 กาญจนบุรี

12 อินเทคค์ ท่าม่วง สุกรพันธ์ จำากัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร 1.5 260.40 62 กาญจนบุรี

13 นายกัณฑ์กณัฐ แสนสุกวิหิรัญ
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา 
เช่น หมอนยางพารา
และที่นอนยางพารา

1.14.2 135.00 246 ปทุมธานี

14 เอส ดี ไบโอซัพพลาย จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ก๊าซชีวภาพ (BIOGAS) 1.16 47.20 11 กาฬสินธุ์

15 อุดมฟาร์มแพร่ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไข่ไก่ 1.5.2 53.00 15 แพร่

16 นายวิบูลย์ ลาภจตุพร 
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สุกรขุน 1.5 313.00 51 กาญจนบุรี

17 นายวิบูลย์ ลาภจตุพร 
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สุกรขุน 1.5 308.60 51 กาญจนบุรี

18 นายวิบูลย์ ลาภจตุพร 
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สุกรขุน 1.5 321.10 51 กาญจนบุรี

19 อินโนลาเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

ถุงยางอนามัย (CONDOMS) 1.14.2 425.70 596 สงขลา

20 นางสาวดวงฤทัย เกิดวงศ์บัณฑิต
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 
เช่น หมอน และที่นอน 

1.16 50.00 84 ภูเก็ต

21 เอส.อาร์. 2015  
อินเตอรเ์นช่ันแนล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 1.16.3 59.90 20 ลพบุรี

22 นายสุทธิพงษ์ ชาญธัญกรรม
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำามันมะพร้าวบริสุทธิ์ 1.10 12.50 16 สงขลา
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน

1 ไทยโอกาว่า จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเหล็กทุบขึ้นรูป 
(FORGING PARTS) 

2.14 56.30 6 ระยอง

2 เมืองทองอุตสาหกรรม 
อลูมีเนียม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อะลูมิเนียมรูปพรรณ 2.15 55.80 23 สมุทรปราการ

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

1 ไทยซาคาเอะเลซ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผ้าลูกไม้ (LACE) 3.1 184.60 12 ลำาพูน

2 ไทยเรยอน จำากัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - อินเดีย -  
บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์)

VISCOSE RAYON STAPLE 
FIBER

3.1 317.00 20 อ่างทอง

3 ฟรอนท์ อินเตอร์ วู๊ด จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไม้ประสานเพื่อเฟอร์นิเจอร์ 
และชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์

3.6 5.00 16 ปัตตานี

4 ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เส้นใยโพลีเอสเตอร์ที่ม ี
คุณสมบัติพิเศษ
(FUNCTIONAL POLYESTER 
FIBER)

3.1 174.30 10 ฉะเชิงเทรา

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

1 พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น 
CAMSHAFT,  
COMMON RAIL,  
GEAR และ SHAFT 

4.3 479.00 364 นครราชสีมา

2 อี แอนด์ เอช พรีซิชั่น 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น MIDDLE 
MEMBER, VALE SPOOL 
และ VALVE PISTON

4.3 300.00 56 ชลบุรี

3 พงศ์พารา โพลิเมอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องจักร เช่น เครื่องตัดยาง 
อุปกรณ์จับยึด, แม่พิมพ์ และ
การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

4.2 30.00 30 สมุทรสาคร

4 จี - ฟอร์ส เอเชีย จำากัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

เครื่อง CENTRIFUGES
และการซ่อมแซมเครื่อง 
CENTRIFUGES ที่ผลิตเอง

4.5 11.40 18 นครราชสีมา
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

5 แมคคลาเรน อินดัสทรีส์ 
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ล้อยางตัน (SOLID TIRES) 4.10 8.80 20 พระนครศรีอยุธยา

6 ทินฟิช (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์โลหะ และชิ้นส่วนโลหะ
เช่น CABINET COVER PANEL 
และ COMPONENTS 

4.3 183.70 101 ระยอง

7 ควอลิตี้ สตีล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ 4.1.3 5.90 14 ชลบุรี

8 ไจแอนท์ แบตเตอรี่ 
อุตสาหกรรม จำากัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

แบตเตอรี่สำาหรับยานพาหนะ 4.8.17 56.00 56 สมุทรสาคร

9 คราวน์ ฟู้ด แพ็คเก็จจิ้ง 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

ฝากระป๋องชนิดดึงเปิด
ฝากระป๋องและกระป๋อง 

4.1.3 46.60 516 สมุทรปราการ

10 ซีเอ็นซี เทค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์  
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

4.2 67.50 15 สมุทรสาคร

11 นายสุขุม วัชรโชคเกษม
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์  
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น 
BRACKET และ FRAME 

4.2
และ 
4.3

118.00 87 กรุงเทพฯ

12 นายสุขุม วัชรโชคเกษม
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้ นส่วนโลหะ เช่น  
INSERT, HOUSING
และช้ินงานต้นแบบ (PROTOTYPE)
และชิ้นส่วนพลาสติก เช่น  
ชิ้นงานต้นแบบ (PROTOTYPE) 
และ CONNECTOR 

4.3
และ 
6.12

118.00 89 สมุทรสาคร

13 แมคคลาเรน อินดัสทรีส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น บุ้งกี๋รถตัก 
เครื่องจักรอุตสาหกรรม เช่น 
PRESS MACHINE,  
แม่พิมพ์และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
ที่ผลิตเอง

4.2 9.90 20 พระนครศรีอยุธยา

14 เทอร์โบ คลีน จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม เช่น 
INDUSTRIAL GAS 
COMPRESSOR 

4.2 10.00 15 กรุงเทพฯ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

15 ดีทีเอส แดร็คเซิลไมเออร์  
ออโทโมทีฟ ซีสเท็มส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

ชุดสายไฟสำาหรับรถยนต์
(WIRING HARNESS) และ 
DOOR ASSEMBLY 

4.8 57.10 95 ระยอง

16 มิตรเกษมซัพพลาย จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น ใบสกรู 
เฟืองโซ่ และเสื้อสกรู 

4.2 21.00 44 สุราษฎร์ธานี

17 นายจักริศวร์ โลจนะโกสินทร์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับยานพาหนะ
เช่น SUB - FRAME 

4.10 150.00 57 ชลบุรี

18 นายณรงค์ โลหิตคุปต์
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

ช้ินส่วนพลาสติกสำาหรับยานพาหนะ 4.10 219.50 197 สมุทรปราการ

19 นายณรงค์ โลหิตคุปต์
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรีย)

ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น เพลากลาง
(PROPELLER SHAFT) 
ของรถตัก และรถขุด

4.2 86.00 48 ระยอง

20 ฮอนด้า เฟาดรี (เอเซียน) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม เช่น
หัวต่อแกนล้อรถยนต์ 
(KNUCKLE)

4.1.3 233.20 57 นครราชสีมา

21 ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จำากัด
(หุ้นไทยทัง้สิ้น)

อุปกรณ์จับยึด ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 
แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม 
แม่พิมพ์

4.2 299.40 215 กรุงเทพฯ

22 ฟิวเจอร์ - เทค (เอเชีย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

เครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักร
สำาหรับงานอุตสาหกรรม 

4.5.2 16.00 18 สมุทรปราการ

23 โคราช มัตซึชิตะ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น TERMINAL,
COVER และ BONE TAG 

4.3 236.80 85 นครราชสีมา

24 นายพัฒนศักดิ์ แสนสมรส
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนระบบรางรถไฟ 
หรือรถไฟฟ้า เช่น GEAR และ 
PTO CASE 

4.8 33.00 17 สมุทรปราการ

25 นากาโตะ ฮีท ทรีทเม้นท์ 
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

การอบ - ชุบ  
(HEAT TREATMENT)

4.3 44.00 5 ระยอง

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

1 นางแก้วตา อรชร
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 11 นนทบุรี

2 MR. YOJI MATSUYAMA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.00 4 สมุทรปราการ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

3 นายอนรรฆ สุคนธฉายา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 13 กรุงเทพฯ

4 บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 4.00 52 กรุงเทพฯ

5 MR. NICHOLOAS KARL 
MORGENSTERN
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ออสเตรเลีย)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8 3.00 21 กรุงเทพฯ

6 MR. YUYA TEZUKA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8 1.20 47 กรุงเทพฯ

7 เทคสตาร์ (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ - อังกฤษ)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8 10.88 18 กรุงเทพฯ

8 ไทย วัน มอลล์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8 7.00 15 กรุงเทพฯ

9 แซมบัน มีเดีย จำากัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

ซอฟต์แวร์ 5.7 12.00 26 กรุงเทพฯ

10 MR. YEN CHIN HUEI
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

LED LAMP 5.2 30.00 21 สมุทรปราการ

11 อินเทลเล็ก ดีไซน์ อารีน่า จำากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 77.00 20 กรุงเทพฯ

12 MR. LAU YONG JIANN
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 4.00 9 กรุงเทพฯ

13 MR. FRANK SONG
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 24 ปทุมธานี

14 เกมสเปซ (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.72 9 กรุงเทพฯ

15 MR. ATSUSHI KAWAMATA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 12 กรุงเทพฯ

16 กราวิเทคไทย  
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
เช่น PCBA 

5.4 8.90 20 ปทุมธานี

17 MR. ALEXANDER CARL 
STANSFIELD
(หุ้นมอริเชียสทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.83 8 กรุงเทพฯ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

18 ทรี - อาร์ดี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 4.00 22 กรุงเทพฯ

19 บี เซอร์เคิล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 4.00 22 กรุงเทพฯ

20 MR. STEFAN SIEGFRIED 
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE) 

5.8 4.00 26 กรุงเทพฯ

21 เพาเวอร์ วิชั่น กรุ๊ป จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 9.00 14 ปทุมธานี

22 โกลบอล เอซเทค จำากัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนสำาหรับแผงเซลส ์
แสงอาทิตย์
เช่น SLICED WAFER 

5.4.8 200.00 90 ปราจีนบุรี

23 ฮักไก พรีซิชั่น  
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

COIL WINDING PART 5.4.15 60.00 50 พระนครศรีอยุธยา

24 เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี  
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับ HARD 
DISK DRIVE เช่น ANTI DISK 
PLATE/DISK SEPARATOR 
และ BASE PLATE 

5.5 623.40 1,010 ปทุมธานี

25 นางสาวดารินทร์ รุ่งกมล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 4.00 12 กรุงเทพฯ

26 ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำากัด
(ร่วมทุนไทย -  
บริติชเวอร์จินไอร์แลนด์) 

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(ELECTRONICS DESIGN) 
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 
จากการออกแบบ

5.6.1
และ
5.6.2

20.00 74 กรุงเทพฯ

27 เมทราเวทเธอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนนิวซีแลนด์ - อังกฤษ - 
ออสเตรีย)

ซอฟต์แวร์ 5.7 25.04 13 กรุงเทพฯ

28 MR. ULRICH ZIEMS
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.60 7 เชียงใหม่

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

1 บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำากัด
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - เนเธอร์แลนด์)

คาร์บอนไดออกไซด์เหลว 
(LIQUID CARBON DIOXIDE)
และก๊าซออกซิเจน (OXYGEN 
GAS)

6.2 494.00 10 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

2 บางกอก อินดัสเทรียลแก๊ส จำากัด
(โครงการที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - เนเธอร์แลนด์)

ก๊าซออกซิเจน  
(OXYGEN GAS)

6.2 494.00 10 ปราจีนบุรี

3 เจ.เอส. อุตสาหกรรมพลาสติก จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บรรจุภัณฑ์พลาสติก 6.12 10.80 40 กรุงเทพฯ

4 นายนพดล สวนประเสริฐ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เม็ดพลาสติกคอมพาวด์ชีวภาพ
และแผ่นพลาสติกชีวภาพ 
(BIO - PLASTIC COMPOUNDED 
RESINS AND SHEETS)

6.2.2 100.00 80 ระยอง

5 วิทาโล แพคเกจจิ้ง 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต

6.7.3 69.00 64 ปราจีนบุรี

6 ซันพลัคล์ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

BREATHABLE FILM 
COMPOUND

6.5 70.00 6 ชลบุรี

7 MR. YOUNG SEOK AGENT
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

MOLD RELEASE AGENT 6.1 19.78 14 สมุทรปราการ

8 แอลพลา แพคเกจจิ้ง 
(ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรีย)

ขวดพลาสติก 6.12 121.70 65 ปราจีนบุรี

9 ไทยโทเรซินเทติคส์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

POLYPHENYLENE SULFIDE 
COMPOUNDED RESIN

6.5 141.50 24 กรุงเทพฯ

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

1 อินเตอร์ไทร์เทคอาร์แอนด์ดี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 7.14 329.10 29 นครปฐม

2 ดับบลิวเอ็กซ์เอ 4 จำากัด
(โครงการท่ี 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 340.00 2 ประจวบคีรีขันธ์

3 ดับบลิวเอ็กซ์เอ 5 จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 340.00 2 ประจวบคีรีขันธ์

4 ดับบลิวเอ็กซ์เอ 6 จำากัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 340.00 2 ประจวบคีรีขันธ์
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

5 ดับบลิวเอ็กซ์เอ 7 จำากัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 340.00 2 ประจวบคีรีขันธ์

6 อิเควเตอร์ โซลาร์ ทู จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 330.00 12 ตาก

7 อิเควเตอร์ โซลาร์ ทรี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 330.00 12 แม่ฮ่องสอน

8 MR. VAN HOCHT  
LUC JOHAN
(หุ้นเบลเยียมทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 4.00 9 กรุงเทพฯ

9 นิชชิน - จุฑาวรรณ เมทัล จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 3.50 8 กรุงเทพฯ

10 อพอลโล ไซโก ไทย  
(เอเอสที) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 4.30 11 กรุงเทพฯ

11 มิคูนิ เทรดดิ้ง เอเชีย 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 6 กรุงเทพฯ

12 ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร์ด 
คอมโพเน้นท์ส (ที) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 2.70 5 ชลบุรี

13 บางกอกโคมัตสุ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 2.60 14 ชลบุรี

14 ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์  
จำากัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการบำาบัดน้ำาเสีย 7.18 70.00 5 ระยอง

15 อีสท์ ล้านช้าง จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 150.00 25 ไม่ระบุ

16 ชานแนล - ดี อินเตอร์เนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 3.10 16 กรุงเทพฯ

17 เรย์เดล ออโตโมทีฟ 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 21.70 34 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

18 MR. KOMBIZ HASHEMI
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 7 ประจวบคีรีขันธ์

19 ซังเคียว ทาเทยาม่า  
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 4 สมุทรปราการ

20 MR. SIMON MAKINSON
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 2 กรุงเทพฯ

21 MR. KOICH NAGAYAMA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 30.00 6 กรุงเทพฯ

22 แม่ทา พี.ดี. จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 7.1 46.00 9 ลำาพูน

23 ไบโอแลป จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 7.1 47.00 5 สมุทรปราการ

24 ทุ่งบัว ยูทิลิตี้ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำาเพื่ออุตสาหกรรม 
ได้แก่ นำา้หรับหล่อเย็น
และน้ำาปราศจากแร่ธาตุ

7.1 97.00 7 นครปฐม

25 ออยล์เพียว แมนเนจเม้นท์ 
ซิสเต็มส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แปรรูปน้ำามันที่ไม่ต้องการใช้แล้ว
นำากลับมาใช้ใหม่

7.17 36.50 10 ระยอง

26 ไฟร์ ดราก้อน อินเตอร์
เนชั่นแนล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม

7.22.4 380.00 113 กรุงเทพฯ

27 MR. POUNTNEY DAVID 
GRENVILLE
(หุ้นนิวซีแลนด์ทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 19 สมุทรปราการ

28 โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 120.00 4 กรุงเทพฯ

29 โยโกฮามา ไทร์ แนนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 7.14 85.60 17 ระยอง

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม 13,915.61 6,696
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หาผู้ร่วมทุน
ภัทรกฤตย์ วิจิตรภัทร

หมายเหตุ
1. ตามท่ีผู้สนใจท้ังไทยและต่างประเทศได้ติดต่อ 

ขอให้บีโอไอประกาศหาผู้ร่วมทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยท่ี 
อุตสาหกรรมบางประเภทไม่อยู่ในข่ายท่ีคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนจะให้การส่งเสริมฯ 

ฉะนั้นการแจ้งให้ทราบถึงความสนใจจึงเป็นการ 
เผยแพร่ใหม้กีารเจรจาตดิตอ่กัน และหากจะมกีารตกลง
ร่วมทุนกัน อาจกระทำาได้โดยไม่ได้รับการส่งเสริมฯ

2. บีโอไอมิได้มีส่วนเก่ียวข้องในการเจรจาธุรกิจ 
ท้ังส้ิน การพิจารณาร่วมทุน/ร่วมธุรกิจ จึงเป็นการตัดสินใจ 
ระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น 

หาผู้ร่วมทุน

บโีอไอไดรั้บการตดิตอ่จากบริษัททัง้ในประเทศและตา่งประเทศ แสดงความสนใจหาผูร่้วมทนุไทยในอตุสาหกรรม
ต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทเหล่านี้

ประเทศจีน Xia Chenggang, Managing Director
Sichuan Meifeng Chemical Industry Co.,Ltd
No.10, 1st. Section of South Yinghua Shan Road Deyang City, 
Sichuan Province
Tel : (+86)-0838-61398-22 Fax : (+86)-0838-2304222 
E-mail :meifengibd@sina.com   
ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตแม่ปุ๋ย (NPK) 
และหาตัวแทนการจำาหน่ายปุ๋ยในประเทศไทย

ประเทศจีน Mr. Shunzhu Tao 
E-mail : lingzhidianyuan@hotmail.com
ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในการตั้งโรงงานผลิต POWER SUPPLY และ 
PLASMA LAMP ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง





สงเสริมการลงทุน

9 อุตสาหกรรมเป�าหมายของบีโอไอสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5329 4100 
โทรสาร 0 5329 4199
อีเมล : chmai@boi.go.th

(พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4438 4200 โทรสาร 0 4438 4299
อีเมล : korat@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
อีเมล : songkhla@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี)
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล : surat@boi.go.th

. สำนักงานในประเทศ .

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office

Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road., Beijing 100600 P.R.C. 

Tel : +86-10-6532-4510 Fax : +86-10-6532-1620 Email : beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment,  Frankfurt Office

Investment Section, Royal Thai Consulate-General

Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany

Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 Email : fra@boi.go.th

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office

Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou

No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310

Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)

Fax : +86-20-8387-2700 Email : guangzhou@boi.go.th

LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office

Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard, 

3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.

Tel : +1 (0)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th 

MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office

Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni  Patel  Marg,

Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021

Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1525 Email : mumbai@boi.go.th

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office                    

7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York, 

New York 10007, U.S.A.      

Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th

Website : www.thinkasiainvestthailand.com

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office

Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor, 

1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan

Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office

Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France

Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office

#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,

97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea

Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : seoul@boi.go.th

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office

Royal Thai Consulate General, 2nd Floor, 

18 Wanshan Road, Changning Distriot, Shanghai 200336, P.R.C.

Tel : +86-21-6288-3030  Ext 828, 829 Fax :+86-21-6288-3030 Ext. 827 

Email : shanghai@boi.go.th

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office

Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden

Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160

Email: stockholm@boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office

234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia

Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office

Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 

No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.

Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office

Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 

2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan

Tel : +81 (0) 3-3582-1806 Fax : +81 (0) 3-3589-5176 E-mail : tyo@boi.go.th

. สำนักงานในตางประเทศ .

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต :  www.boi.go.th

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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สงเสริมการลงทุน

9 อุตสาหกรรมเป�าหมายของบีโอไอ


