
Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Ergo ita: 
non posse honeste vivi, nisi honeste 
vivatur? Utinam quidem dicerent alium 
alio beatiorem! Iam ruinas videres. Esse 
enim, nisi eris, non potes.
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th
BOI Application: BOI Thailand

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 .

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Ergo ita: 
non posse honeste vivi, nisi honeste 
vivatur? Utinam quidem dicerent alium 
alio beatiorem! Iam ruinas videres. Esse 
enim, nisi eris, non potes.
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บก.แถลง
กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2559

กรกฎาคม 2559

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เจ้าของ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะที่ปรึกษา
นางหิรัญญา  สุจินัย เลขาธิการฯ
นางสาวอัจฉรินทร์	 พัฒนพันธ์ชัย	 รองเลขาธิการฯ
    และที่ปรึกษาประจ�ากองบรรณาธิการ
นางสาวดวงใจ	 อัศวจินตจิตร์	 รองเลขาธิการฯ
นายโชคดี		 	 แก้วแสง รองเลขาธิการฯ 

กองบรรณาธิการ
นางสาวกาญจนา	 นพพันธ์	 บรรณาธิการบริหาร	
นางสาวช่อแก้ว	 ประสงค์สม		 หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวนิมาเรียม	 เบ็ญวิศิษฎ์	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางนุชนารถ		 วงษ์เกษม	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวสุนันทา	 อักขระกิจ	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

คณะท�างานวารสารส่งเสริมการลงทุน
นายยุทธศักดิ์	 คณาสวัสดิ์
นางสาวพรรณี	 เช็งสุทธา
นางศุภิสรา	 	 ชมพาน
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	 ไพยช�านาญ
นางสาวศัลยา	 อักษรมัต
นายศิรพันธ์		 ยงวัฒนานันท์

กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการลงทุน
ศูนย์บริการลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
555	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	:	 0	2553	8111	ต่อ	8178,	6196
โทรสาร	 :	0	2553	8222
อีเมล	 :	head@boi.go.th
เว็บไซต์	 :	www.boi.go.th
Application	:	BOI	Thailand

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

นโยบายประชารัฐ เป็นนโยบายทีรั่ฐบาลปัจจุบนั โดยการน�าของ 
พลเอกประยทุธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ใช้เป็นยทุธศาสตร์หนึง่ 
ในการขับเคล่ือนประเทศ	 หลักใหญ่ใจความของนโยบายนี้	 ที ่
แตกต่างจากอดตี	คอื	การเน้นไปทีค่วามร่วมมอืร่วมใจ	ระหว่างรัฐบาล 
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐ	 และประชาชน	 ทั้งสามส่วนนี ้
ต้องสอดประสานกันไป	 นโยบายและมาตรการต่างๆ	 จึงไม่ใช่เป็น 
ส่ิงที่หยิบยื่นจากรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียว	 แต่หมายถึงประชาชน 
ต้องมีส่วนในการก�าหนดนโยบาย	 และโครงการต่างๆ	 ด้วยตนเอง	
โดยมีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐอ�านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน

	ส่ิงนีเ้องจึงเป็นทีม่าของ	“มาตรการส่งเสริมการลงทนุท้องถ่ิน”  
ที่บีโอไอได้ประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี	 2559	 ที่ผ่านมา	 ด้วยเห็นว่า	 
การส่งเสริมการลงทุนแก่ผู้ประกอบการคนไทย	ที่ต้องการลงทุนใน
กิจการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร	 ซึ่งเป็นกิจการพ้ืนฐานของ
คนไทยที่ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 การผลิตปุ๋ยชีวภาพ/ปุ๋ย
อินทรีย์	 การผลิตหรือถนอมอาหาร	 เครื่องดื่ม	 วัตถุเจือปนอาหาร	
การผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร	ฯลฯ	โดยผู้ประกอบการลงทุน
เพียง	100,000	บาท	ซึ่งถือเป็นขนาดการลงทุนที่ไม่มากจนเกินไป	
กส็ามารถขอรับการส่งเสริมการลงทนุได้	โดยจะได้รับสิทธปิระโยชน์	
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	5	ปี	และสิทธิประโยชน์อื่นๆ	

	นอกจากนี้	 บีโอไอยังส่งเสริมการลงทุน	 ภายใต้มาตรการนี้ 
อีก	 2	 รูปแบบกิจการคือ กิจการศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

และกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน	 ซึ่งจะมีรายละเอียด 
และเง่ือนไขการลงทุนแตกต่างกันออกไป	 เนื้อหาที่น ่าสนใจ	 
ท่านสามารถอ่านได้ภายในเล่ม

	“ท้องถิ่นก้าวไกล	เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”	



Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. Ergo ita: 
non posse honeste vivi, nisi honeste 
vivatur? Utinam quidem dicerent alium 
alio beatiorem! Iam ruinas videres. Esse 
enim, nisi eris, non potes.
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BOI ส่งเสริมลงทุนท้องถิ่น

ย้อนวันวาน
กับอดีตเลขาธิการ
บีโอไอ คนที่ 4
ชาญชัย ลี้ถาวร 

ประกาศใหม่ของ
บีโอไอ

โครงการอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุน

มาตรการส่งเสริม
การลงทุนท้องถิ่น
(Local Investment)  
เสริมสร้างท้องถิ่น
ก้าวไกล เศรษฐกิจไทย
ก้าวหน้า 

นานาทรรศนะมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุน
ท้องถ่ิน ผนึกพลัง
ประชารัฐ ร่วมขับเคล่ือน
เศรษฐกิจฐานราก 

จากเมืองสู่ชุมชน
ด้วยมาตรการส่งเสริม
การลงทุนท้องถิ่น

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

แวดวง “บีโอไอ”

วารสารส่งเสริมการลงทุน
สารบัญ 
CONTENTS

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 
ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2559 

4

6

22

26

31

12

18

5

35

40

45

51

53

แวดวงบีโอไอ

50 ปีบีโอไอ

กฎและระเบียบควรรู้

ภาวะส่งเสริมการลงทุน

นานาสาระ

56

12

22

6

56

61

64

อดีตเลขาธิการบีโอไอ

คุณชาญชัย ลี้ถาวร

นานาทรรศนะมาตรการส่งเสริม

การลงทุนท้องถิ่นฯ
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด

มาตรการส่งเสริมการลงทุน

ท้องถิ่น (Local Investment)

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

BOI ส่งเสริมลงทุนท้องถ่ิน

ส่งเสริมการลงทุนในเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
แม่สอด

ความคืบหน้า SEZ 
สระแก้ว

ความพร้อมของพ้ืนท่ี
ชายแดนเป้าหมาย
จังหวัดสงขลา

Stars Micro Electronics
ตัวอย่างบริษัท
ในโครงการ WiL:
เอกชนร่วมพัฒนา
แรงงานไทย

ITC และ IHQ
หนึ่งในอุตสาหกรรม
เป้าหมายของบีโอไอ

อีคาร์ทสตูดิโอ
ผูเ้ช่ียวชาญการออกแบบ
โปรแกรมแผนที่

บทเรียนวิกฤต
บริษัทชาร์ป

บารังโก้...
เมืองศิลปะแสนโรแมนติก



วารสารส่งเสริมการลงทุน4

แวดวงบีโอไอ
นิมาเรียม เบ็ญวิศิษฎ์

คุณกาญจนา นพพันธ์ ผู้อ�านวยการศูนย์บริการลงทุน บรรยาย 
ในงานสัมมนา เรื่อง “บีโอไอช่วยธุรกิจท่านได้อย่างไร” มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 
150 คน ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หนังสือพิมพ์นิกเคอิ ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับบีโอไอจัดงานสัมมนา 
Bangkok Nikkei Forum 2016 โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ซึ่งมีนักธุรกิจ 
ญี่ปุ่นร่วมงานกว่า 400 คน ณ โรงแรมอินเตอร์ คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ 

22 มิถุนายน 2559

7 กรกฎาคม 2559

แวดวง “บีโอไอ”
14 มิถุนายน 2559

คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการบีโอไอ กล่าวเปิดงานสัมมนา
และน�าเสนอผลการศึกษา เรื่อง “โอกาสการลงทุนไทยในตลาดใหม่ : เข้าใจ
กฎระเบียบเปรียบเทียบศักยภาพ ทราบลู่ทางท�าธุรกิจในประเทศศรีลังกา 
ยูกันดา โมซัมบิก อุซเบกิสถาน และมองโกเลีย” ณ โรงแรมสวิสโซเทล 
เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

7 กรกฎาคม 2559

คณุหรัิญญา สุจินยั เลขาธกิารบโีอไอ พร้อมด้วย คณุโชคด ีแก้วแสง 
รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ คุณชินโต ซาโต้ ประธานหอการค้า
ญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ (เจซีซี) พร้อมคณะ ในโอกาสเข้าหารือกับบีโอไอและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุน
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
นิมาเรียม เบ็ญวิศิษฎ์

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์

11 กรกฎาคม 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “บีโอไอ 
รุกการลงทุนท้องถิ่น”

โรงแรมบรรจงบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 
(สุราษฎร์ธานี)

0 7740 4600

12 กรกฎาคม 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “บีโอไอ 
รุกการลงทุนท้องถิ่น”

โรงแรมลิกอร์
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 
(สุราษฎร์ธานี)

0 7740 4600

26 กรกฎาคม 2559 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “บีโอไอ 
รุกการลงทุนท้องถิ่น”

โรงแรมมรกต
จังหวัดชุมพร

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 
(สุราษฎร์ธานี)

0 7740 4600

26 - 29 กรกฎาคม 2559 ชั กจู งนั กลงทุน ในประ เทศและ 
สร้างเครือข่ายเส้นทางกรุงเทพฯ - 
ฉะเชิงเทรา - สระแก้ว - เขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษปอยเปต - โอเนียง -  
ราชอาณาจักรกัมพูชา - ปราจีนบุรี - 
นครนายก - กรุงเทพฯ

ไทย - กัมพูชา ส� านักพัฒนาป ัจจัยสนับสนุน 
การลงทุน

0 2553 8237

1 สิงหาคม 2559 Thailand Overseas Investment 
Forum 2016

โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ แอท 
เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

กองส่งเสริมการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ

0 2553 8184



วารสารส่งเสริมการลงทุน6

BOI ส่งเสริมลงทุนท้องถิ่น
วรกานต์ แซ่ลิ่ม

การสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่าง
เข้มแขง็และยัง่ยนืนัน้ จะต้องเร่ิมจากการวางรากฐานเข้มแขง็และยัง่ยนืนัน้ จะต้องเร่ิมจากการวางรากฐาน  
ทางเศรษฐกิจและสร ้างศักยภาพของท ้องถิ่น ทางเศรษฐกิจและสร ้างศักยภาพของท ้องถิ่น   
ทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความร่วมมอืทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นทัง้นีจ้ะต้องอาศยัความร่วมมอืทกุภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต้องมีส่วนร่วมภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนต้องมีส่วนร่วม  
ด้วยกันทั้งสิ้นด้วยกันทั้งสิ้น

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ 
จึงได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local 
Investment) เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในระดบัท้องถิน่ ทัง้ในด้านการสร้างมลูค่าเพ่ิมแก่ผลผลิต
การเกษตรในท้องถิ่น และยกระดับแหล่งท่องเที่ยว 

ในท้องถิ่นให้มีคุณภาพสูงขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ระดับท้องถิ่น 3 ส่วน คือ 

1) การส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ
สินค้าเกษตร 

2) การส่งเสริมให้เพ่ิมช่องทางจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

3) การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 
ให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

(Local Investment)
เสริมสร้างท้องถิ่นก้าวไกล
เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า
เสริมสร้างท้องถิ่นก้าวไกล
เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า

มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

(Local Investment)
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31

ประเภทกิจการที่ส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
เกษตร 

เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้มีการน�าผลผลิตทางการ
เกษตรในท้องถิน่มาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมลูค่า คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน จึงก�าหนดประเภทกิจการที่ให ้ 
การส่งเสริมฯ โดยเน้นกิจการที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิม 
ให้กับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ซึ่งสามารถ 
ท�าได้ง่ายและใช้เงินลงทุนไม่สูง ดังนี้ 

1. กิจการผลิตปุย๋ชวีภาพ ปุย๋อินทรีย์ ปุย๋อินทรีย์ 
เคมีนาโน และสารป้องกันก�าจัดศัตรูพืชชีวภัณฑ์  
โดยมีเง่ือนไขจะต้องขึ้นทะเบียน / ได้ใบอนุญาตผลิต 
ที่เกี่ยวข้อง

2.	กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 
(ยกเว้น ยางรัดของ ลูกโป่ง และแหวนยาง) ได้แก่ 
กิจการแปรรูปยางขั้นต้น และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์ 
จากยางธรรมชาติ

มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

กระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น

การเกษตรการเกษตร

โรงงานแปรรูปผลิตผลโรงงานแปรรูปผลิตผล

การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

ศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวการท่องเที่ยว

การตลาดการตลาด

ผู้ลงทุน ได้แก่
1) ผู ้ประกอบการรายเดิมที่ประกอบการ 
 อยูแ่ล้ว เข้าไปสนบัสนนุหรือร่วมด�าเนนิการ 
 กับองค์กรท้องถิ่น
2) ผู้ประกอบการขนาดย่อมลงทุนเอง

ผู้ลงทุน ได้แก่
1) ผู ้ประกอบการรายเดิมที่ประกอบการ 
 อยูแ่ล้ว เข้าไปสนบัสนนุหรือร่วมด�าเนนิการ 
 กับองค์กรท้องถิ่น
2) ผู้ประกอบการทั่วไปลงทุนเอง

ผู้ลงทุน ได้แก่
ผู้ประกอบการทั่วไปลงทุนเอง

หมายเหตุ
ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในปี 2559 และต้องเริ่มผลิต /  
ให้บริการและมีรายได้ภายในปี 2560 แต่ในกรณีที่มีความจ�าเป็น 
บีโอไออาจพิจารณาขยายเวลาด�าเนินการให้ตามความเหมาะสม
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กิจการศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

จะต้องถือหุ้นโดยบุคคลธรรมดา

สัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51

ของทุนจดทะเบียน

3.	กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้	 หรือ 
เศษวัสดุทางการเกษตร (ยกเว้น ที่มีขั้นตอนการผลิต 
ไม่ซับซ้อน เช่น อบแห้ง ตากแห้ง เป็นต้น)

4. กิจการผลิตเช้ือเพลิงจากผลิตผลการเกษตร 
รวมทั้งเศษวัสดุ หรือขยะ หรือของเสียที่ได้จากผลิตผล
ทางการเกษตร ได้แก่ กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากผลิตผล
การเกษตร กิจการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษวัสดุ หรือ 
ขยะ หรือของเสียที่ได้จากผลิตผลทางการเกษตร (เช่น 
Biomass to Liquid (BTL) ก๊าซชีวภาพจากน�้าเสีย) 
และกิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัด

5. กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุ
เจือปนอาหาร (Food Additive) หรือสิ่งปรุงแต่งอาหาร 
(Food Ingredient) (ยกเว้น น�้าดื่ม ไอศกรีม ลูกอม 
ช็อคโกแลต หมากฝร่ัง น�้าตาล น�้าอัดลม เคร่ืองดื่ม 
ที่มีแอลกอฮอล์ เคร่ืองดื่มที่มีคาเฟอีน แป้งจากพืช  
เบเกอรี่ บะหมี่กึ่งส�าเร็จรูป ซุปไก่สกัด และรังนก) โดยมี 
เง่ือนในกรณีกิจการเคร่ืองดื่ม ให้เฉพาะเคร่ืองดื่มจาก 
พืชผักและผลไม้

6.	กิจการผลติผลติภณัฑ์จากพืชสมนุไพร สารสกดั 
จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ หรือผลิตภัณฑ์จากสารสกัด 
จากวัตถุดิบทางธรรมชาติ โดยมีเง่ือนไขในกรณีผลิตยา  
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP

ประเภทกจิการทีส่่งเสรมิให้เพ่ิมช่องทางจ�าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจการศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จะต้อง 
ถือหุ ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยไม ่น ้อยกว ่า 
ร้อยละ 51 ของทนุจดทะเบยีน และสินค้าทีจ่ะน�ามาจ�าหน่าย 
ในศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน จะต้องเป็นผลิตภัณฑ ์
ชมุชนทีผ่่านการรับรองมาตรฐาน เช่น มาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
ชุมชน (มผช.) มาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา (อย.) มาตรฐานฮาลาล เป็นต้น โดย 
ในแต่ละรอบบัญชี จะต ้องซื้อจากผู ้ประกอบการ  
OTOP ทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมการพัฒนาชมุชนไม่น้อยกว่า  
200 ราย และต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
มูลค่าซื้อสินค้าทั้งหมด

ที่มาของรูป : http://www.otoptoday.com/news/140522080749



ผู้ประกอบการรายเดิมที่ด�าเนินการอยู่แล้วผู้ประกอบการรายเดิมที่ด�าเนินการอยู่แล้ว
(ยกเว้น	ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการเดิม)(ยกเว้น	ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการเดิม)

ผู้ประกอบการรายเดิมที่ด�าเนินการอยู่แล้วผู้ประกอบการรายเดิมที่ด�าเนินการอยู่แล้ว

รูปแบบที่ 1 การลงทุนให้กับโรงผลิตหรือกิจการแหล่ง
ท่องเที่ยวของชุมชน

รูปแบบที่ 2 การลงทุนโดยผู้ประกอบการรายเดิมเป็น
เจ้าของโรงงานเอง

ลงทุนให้กับลงทุนให้กับ
วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชน
ในท้องถิ่นในท้องถิ่น

ลงทุนในท้องถิ่นลงทุนในท้องถิ่น ลงทุนในท้องถิ่นลงทุนในท้องถิ่น

ลงทุนให้กับวิสาหกิจลงทุนให้กับวิสาหกิจ
ชุมชนในท้องถิ่นชุมชนในท้องถิ่น

ร่วมมือกับร่วมมือกับ
ท้องถิ่นท้องถิ่น

ร่วมมือกับร่วมมือกับ
ท้องถิ่นท้องถิ่น
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ประเภทกิจการที่ส่งเสริมการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวชุมชน

กจิการพัฒนาแหล่งท่องเทีย่วชมุชน จะต้องมคีวาม
ร่วมมอืกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ หรือสหกรณ์ หรือ
วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่นในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน โดยส่วนประกอบของโครงการ ต้องได้รับความ 
เห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และต้อง
ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา ภูเก็ต อ�าเภอ
หาดใหญ่ อ�าเภอเกาะสมุย อ�าเภอชะอ�า อ�าเภอหัวหิน 
อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ และเมืองพัทยา

ผู้ที่เข้าข่ายย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ และสิทธิ
ประโยชน์ตามมาตรการนี้

จะต้องเป็นนิติบุคคล (บริษัท สหกรณ์ มูลนิธิ)  
ที่มีคุณสมบัติและลงทุนตามเง่ือนไขที่บีโอไอก�าหนด  
แบ่งได้เป็น 4 กรณี คือ

กรณทีี ่1 เป็นผูป้ระกอบการทัว่ไป เข้าไปสนบัสนนุ
และร่วมด�าเนินการในวิสาหกิจชุมชน ซึ่งลงทุนใน 
กลุ่มกิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรหรือ กิจการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยผู้ประกอบการรายเดิม 
ที่ด�าเนินการอยู่แล้ว (จะได้รับการส่งเสริมฯ หรือไม่ได้
รับการส่งเสริมฯ ก็ได้ แต่ต้องไม่อยู่ในระหว่างได้รับสิทธิ
ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นติบิคุคลจากบโีอไอ และ
ต้องด�าเนนิกจิการทีเ่ข้าข่ายประเภทกจิการทีใ่ห้การส่งเสริม
ได้) สามารถลงทุนโดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น หรือสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น 

สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ 
จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลจากกิจการหรือโครงการที่ด�าเนินการอยู่เดิม  
เป็นเวลา 3 ปี [มูลค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 
เท่ากับมูลค่าเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุน 
หมนุเวยีน (เช่น ค่าเคร่ืองจักร ค่าก่อสร้างอาคาร) ทีล่งทนุ
ในท้องถิน่] และได้รับสิทธแิละประโยชน์ทีไ่ม่ใช่ภาษีอากร 

กรณีที่ 2 เป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม (Micro 
Enterprises) ที่จะลงทุนในกิจการในกลุ่มการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร ได้ผ่อนปรนเง่ือนไขให้แก ่
ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมีสัญชาติไทย เพ่ือให้สามารถ
ลงทนุได้ง่ายขึน้ เช่น ลดขนาดการลงทนุขัน้ต�า่ 1 แสนบาท 
มีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
ไม่เกิน 50 ล้านบาท อนุญาตให้น�าเคร่ืองจักรใช้แล้ว 
ในประเทศบางส่วนมาใช้ในโครงการได้ โดยสัดส่วนการใช้



นิติบุคคลที่จะจัดตั้งใหม่หรือจัดตั้งแล้วนิติบุคคลที่จะจัดตั้งใหม่หรือจัดตั้งแล้ว นิติบุคคลที่จะจัดตั้งใหม่หรือจัดตั้งแล้วนิติบุคคลที่จะจัดตั้งใหม่หรือจัดตั้งแล้ว

ลงทุนในท้องถิ่นลงทุนในท้องถิ่น
เป็นโครงการใหม่	/	โครงการขยายเป็นโครงการใหม่	/	โครงการขยาย

ลงทุนในท้องถิ่นลงทุนในท้องถิ่น
เป็นโครงการใหม่	/	โครงการขยายเป็นโครงการใหม่	/	โครงการขยาย

สัดส่วนของมูลค่าซื้อสินค้าทั้งหมด

สินค้า	OTOP	(จาก	200	ราย)	80%

สินค้าอื่นๆ	เช่น	ผลิตผลการเกษตร
สินค้าทั่วไป	เป็นต้น	20%

วารสารส่งเสริมการลงทุน10

เคร่ืองจักรใช้แล้วและเคร่ืองจักรใหม่เป็นไปตามทีก่�าหนด
ก็สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้ เป็นต้น 

สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ	สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ	
จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล 5 ปี โดยมูลค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สูงสุดเท่ากับมูลค่าเงินลงทุน โดยไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน (เช่น ค่าเคร่ืองจักร ค่าก่อสร้างอาคาร)  
ที่ลงทุนใหม่ในโครงการ และได้รับสิทธิและประโยชน ์
อื่นๆ ได้แก่ สิทธิและประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีอากร และ 
การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

ทั้งนี้ หากกิจการในท้องถิ่นในกรณีที่ 2 นี้เป็น 
ส่วนหนึง่ของโครงการทีผู่ป้ระกอบการรายเดมิน�ามาขอรับ 
การส่งเสริมฯ ตามมาตรการนี้แล้วตามกรณีที่ 1 จะไม่
สามารถน�าโครงการนีม้าขอรับสิทธฯิ ตามมาตรการนีไ้ด้อกี 

กรณีที่ 3 เป็นผู้ประกอบการทั่วไป ที่จะลงทุน 
ในกิจการศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสนับสนุน 
ให้เกษตรกรและโรงงานแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
ในท้องถิ่น รวมทั้งผู้ผลิตสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์
ชุมชน มีช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าที่มีประสิทธิภาพ 
และสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ทีย่ัง่ยนืให้กบัเกษตรกร
และผู้ผลิตในท้องถิ่น บีโอไอจึงเปิดให้การส่งเสริมฯ 
กิจการศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้น โดยจะต้อง
ด�าเนินการดังนี้

• ต้องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน เช่น มาตรฐานผลิตภณัฑ์ชมุชน (มผช.) มาตรฐาน 
ของส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มาตรฐาน 
ฮาลาล เปน็ตน้ จากผูป้ระกอบการ OTOP ที่ขึน้ทะเบียน
กบักรมการพัฒนาชมุชนไม่น้อยกว่า 200 ราย ในแต่ละปี

• มูลค่าจัดซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรอง
มาตรฐานข้างต้นนัน้ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมลูค่า 
ซื้อสินค้าทั้งหมดต่อปี (ไม่รวมสินค้าฝากขาย)

• ต้องถือหุ ้นโดยบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ 
จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล 3 ปี [มูลค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สูงสุดเท่ากับมูลค่าเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน (เช่น ค่าเคร่ืองจักร ค่าก่อสร้างอาคาร)  
ที่ลงทุนใหม่ในโครงการ] ส�าหรับรายได้จากการจ�าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และได้รับ
สิทธิและประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ สิทธิและประโยชน์ที่ไม่ใช่
ภาษีอากร และการยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

กรณีที่ 4 เป็นผู้ประกอบการทั่วไป ที่จะลงทุน 
ในกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพ่ือสนับสนุน 
การสร้างจุดขายใหม่ๆ ด้านการท่องเที่ยว โดยยกระดับ
การบริหารจัดการและการให้บริการของแหล่งท่องเที่ยว



นิติบุคคลที่จะจัดตั้งใหม่หรือจัดตั้งแล้วนิติบุคคลที่จะจัดตั้งใหม่หรือจัดตั้งแล้ว

ลงทุนในท้องถิ่นลงทุนในท้องถิ่น
เป็นโครงการใหม่	/	โครงการขยายเป็นโครงการใหม่	/	โครงการขยาย

ร่วมมือกับร่วมมือกับ
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ในท้องถิ่นให้มีคุณภาพ และมีส่ิงอ�านวยความสะดวก 
ที่ได้มาตรฐาน ทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดยใช้
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
หรือการท�าการเกษตรหรือการท�ากิจการของวิสาหกิจ 
ในชุมชน มาเป็นประโยชน์ในการดึงดูดการท่องเที่ยว  
หรือการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยใช้จุดขายหรือ
เอกลักษณ์ที่ประดิษฐ์โดยมนุษย์ (Man Made) ซึ่ง 
ก�าหนดเงื่อนไขในการให้การส่งเสริมฯ ดังนี้

• ส่วนประกอบของโครงการต้องได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

• ต้องมีความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น หรือสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น 

• ต้องไม่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ กระบี่ พังงา 
ภูเก็ต อ�าเภอหาดใหญ่ อ�าเภอเกาะสมุย อ�าเภอชะอ�า 
อ�าเภอหัวหิน อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ และเมืองพัทยา

สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ	สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ	
จะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคล 5 ปี [มูลค่ายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สูงสุดเท่ากับมูลค่าเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและ
ทนุหมนุเวยีน (เช่น ค่าเคร่ืองจกัร ค่าก่อสร้างอาคาร) ทีล่งทนุ 
ในโครงการ] และได้รับสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ได้แก ่

สิทธิและประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษีอากร และการยกเว้น 
อากรขาเข้าเครื่องจักร

ส�าหรับเนื้อหาสาระส�าคัญของมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนท้องถิ่นคือ เป็นมาตรการที่ต้องการให้เกิด
โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรในชุมชน และ 
กิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน โดยผู้สนใจสามารถ
ขอรับการส่งเสริมฯ ได้ 2 รูปแบบ คือ 

รูปแบบที่ 1 บริษัททั่วไป ที่มีประเภทกิจการที่ให้ 
การส่งเสริมฯ ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ ไปสนับสนุนด้านเครื่องจักร หรือเทคโนโลยี 
การผลิตให้กับชุมชนในกรณีโรงงานเกษตรแปรรูป หรือ 
ไปปรับปรุง ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในกิจการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน คล้ายกับการท�ากิจกรรม	
CSR	 ที่หลายบริษัทได้ด�าเนินการอยู่แล้วในปัจจุบัน  
ซึ่งหากมีการลงทุนในรูปแบบนี้แล้ว บริษัทที่ไปสนับสนุน
จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี 
จากกิจการเดิมที่ด�าเนินการอยู่

รูปแบบที ่2 จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นติบิคุคล 
เป็นเวลา 5 ปี หากชุมชนท้องถิ่นที่อยู ่ในรูปมูลนิธิ  
สหกรณ์ หรือบริษัท มายื่นขอรับการส่งเสริมฯ ใน 
กิจการโรงงานเกษตรแปรรูปเอง หรือ ด�าเนินการจัดท�า 
แหล ่งท ่องเที่ยวในชุมชนด ้วยตนเอง โดยได ้ รับ 
การผ่อนผันเง่ือนไขการขอรับการส่งเสริมฯ ให้ลดลง 
เหลือเพียง 1 แสนบาท จากเดมิ 1 ล้านบาท และอนญุาต 
ให ้ใช ้ เคร่ืองจักรที่มีอยู ่ เดิมหรือเคร่ืองจักรใช ้แล ้ว 
ในประเทศมาใช้ในโครงการได้ส�าหรับกิจการโรงงาน 
เกษตรแปรรูป

หากท่านผู้อ่านสนใจรายละเอียดมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนท้องถิ่นเพ่ิมเติม สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 
บโีอไอส�านกังานใหญ่ และบโีอไอในส่วนภมูภิาค ทัง้ 7 แห่ง

“มาตรการส่งเสริมการลงทนุท้องถ่ินนี ้ไม่ใช่เพียง
ท้องถิ่นได้ประโยชน์เท่านั้น	แต่กิจการของท่านจะได้รับ
ประโยชน์ด้วยเช่นกัน” 



วารสารส่งเสริมการลงทุน12

BOI ส่งเสริมลงทุนท้องถิ่น
สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจจากฐานราก โดยการ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนที่เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน
เพ่ือผลิตสินค้าหรือให้บริการ และส่งเสริมการจ้างงาน 
เพ่ือสร้างความเข้มแขง็ให้กบัเศรษฐกจิภายในประเทศ 
นับเป็นกลยุทธ์หลักที่ภาครัฐมุ ่งเน ้นกระตุ ้นให้
เศรษฐกิจของท้องถิ่นเติบโตตามแนวทางประชารัฐ 

บีโอไอได้ออกมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น
โดยการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีส�าหรับโครงการ
ที่ท้องถิ่นด�าเนินการเองหรือให้สิทธิประโยชน์แก่ภาค

เอกชนที่สนับสนุนการด�าเนินการของวิสาหกิจชุมชน 
ในรูปแบบต่างๆ ในกิจการเกษตรแปรรูปหรือพัฒนา

ร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก

ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี
ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา 
“ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”

จัดโดยบีโอไอ

นานาทรรศนะมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

ผนึกพลังประชารัฐ
ร่วมขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก

นานาทรรศนะมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

ผนึกพลังประชารัฐ
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แหล่งท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงการสนับสนุนให้เกิด 
ศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วย
กระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีการเติบโตมากขึ้นใน
หลายพื้นที่ของประเทศ 

“หากเศรษฐกิจในท้องถิ่นได้รับการยกระดับให้ 
ดีขึ้น เศรษฐกิจของประเทศโดยรวมจะดีขึ้นด ้วย 
เช่นกัน รวมถึงประชาชนในประเทศจะได้รับประโยชน ์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทยีมกนั ความเหล่ือมล�า้ในสังคม
จะลดน้อยลง รัฐบาลให้ความส�าคัญกับการสนับสนุน 
ให้มีการลงทุนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น ทั้งการให้ธุรกิจขนาดใหญ่
ไปร่วมสนับสนุนหรือลงทุนกับชุมชนท้องถิ่น รายใหญ่
ช่วยรายเล็ก ซึ่งหลายๆ โครงการที่เป็นตัวอย่างที่ดี”  
คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าว
ไว้ในงานสัมมนาของบีโอไอ “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจ
ไทยก้าวหน้า” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา

มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น ถือว่าเป็น
มิติใหม่ของบีโอไอก็ว่าได้ ที่เป็นนโยบายที่ลงไปช่วย
สนับสนุนกิจการขนาดเล็กมากที่ด�าเนินการโดยท้องถิ่น 
หรือสนับสนุนให้บริษัทที่มีความเข้มแข็งแล้วให้ลงไปช่วย
ชุมชน ซึ่งวันนี้เราจะมาฟังทรรศนะจากหลายๆ ท่านที่มี
ต่อมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นนี้

ความร่วมมือเป็นจุดเริม่ต้นสร้างความเข้มแขง็
คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ ได้ให้ 

ความเห็นต่อมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น ในงาน
สัมมนา “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า” เมื่อ
วันที่ 10 มิถุนายน 2559 ว่า 

“ความร่วมมือกันในคร้ังนี้จะยิ่งช่วยสร้างความ 
เข ้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นให้มากขึ้น  
โดยบีโอไอเชื่อมั่นว่าผลของมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมใน
รูปแบบประชารัฐตามที่รัฐบาลได้มุ่งหวังไว้” 

เลขาธิการบโีอไอ ยงักล่าวต่อว่า การออกมาตรการ
ส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่นโดยการให้สิทธิประโยชน์ 
ทางภาษีและอ่ืนๆ แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและ 
ขนาดใหญ่ที่เข้าไปสนับสนุนหรือร่วมด�าเนินการกับ
องค์กรท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในกิจการ
เกษตรแปรรูป ศูนย์จ�าหน่ายสินค้า และพัฒนาแหล่ง 
ท่องเทีย่วในท้องถิน่ซึง่จะช่วยสนบัสนนุให้เกดิการลงทนุ
ที่สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่นทั่วประเทศ  
โดยบโีอไอเชือ่มัน่ว่า ผลของมาตรการส่งเสริมการลงทนุ 
ท้องถิ่นที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่น โดยให้ประชาชน 
มส่ีวนร่วม จะท�าให้ท้องถิน่ได้รับประโยชน์จากมาตรการ
นี้อย่างแท้จริง 

เลขาธิการบีโอไอ เชื่อมั่นว่า ผลของมาตรการส่งเสริม
การลงทุนท้องถิ่นจะท�าให้ท้องถิ่นได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 

ขณะนี้มีวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ

กว่า 20,000 แห่ง ดังนั้นการที่บีโอไอ

มีมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น 

ท�าให้ชุมชนได้รับการสนับสนุน

ในหลายด้าน
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ชุมขนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง 
คุณอิทธิพล แจ่มแจ้ง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจ

ชุมชนจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นผู้แทนชุมชนที่ได้เข้าร่วมงาน
สัมมนา “ท้องถิน่ก้าวไกล เศรษฐกจิไทยก้าวหน้า” ได้กล่าว
กับทีมงานวารสารส่งเสริมการลงทุนว่า “ขณะนี้มีวิสาหกิจ
ชมุชนทัว่ประเทศกว่า 20,000 แห่ง ส�าหรับจังหวัดระยอง
มีประมาณ 100 กว่าแห่ง โดยเป็นวิสาหกิจที่มีมาตรฐาน
ประมาณ 50 แห่ง 

ดังนั้นการที่บีโอไอมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน
ท้องถิ่น ท�าให้ชุมชนได้รับการสนับสนุนในหลายด้าน  
รวมทั้งการส่งเสริมชุมชนในด้านอาชีพต่างๆ จากองค์กร
เอกชนขนาดใหญ่ ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่ชุมชน 
ระยองโดยตรง และมั่นใจว่า มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ท้องถิ่นนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ 
อีกด้วย”

ป้าแอ๋ว สนทิวาจา ประธานกลุม่แม่บ้านหนองแฟบ 
ผู้บุกเบิกและก่อตั้งผลิตภัณฑ์ความงามเพ่ือสุขภาพผิว 
ที่ดี “ลุฟฟาลา” ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
หลายปีว่า “เมือ่ก่อนปกตกิลุ่มแม่บ้านในชมุชนหนองแฟบ 
ไม่ค่อยมีงานท�า เมื่อบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
เข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนให้จัดท�าโครงการส่งเสริม
อาชีพ ป้าจึงได้รวมตัวกลุ่มแม่บ้านและร่วมกันผลิต
สินค้าขึ้น โดยมีบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล และ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้การสนับสนุนทั้งในด้าน 
การผลิต แพ็กเกจจ้ิง การตลาด และการจัดจ�าหน่าย  
เป็นส่ิงที่น่าดีใจและชื่มชมเป็นอย่างมาก ที่มีองค์กร 
ขนาดใหญ่ให้ความส�าคัญและเข้ามาสนับสนุนชุมชน  
ซึ่งปัจจุบันบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ก็เป็นลูกค้า 
รายใหญ่ของลุฟฟาลา นอกจากนี้ ยังมีจ�าหน่ายในร้าน 
ภัทรพัฒน์ และร้านจิฟฟี่อีกด้วย” 

ในกรณีป้าแอ๋ว องค์กรขนาดใหญ่อย่าง บริษัท พีทที ี
โกลบอล เคมิคอล ได้เข้าไปด�าเนินการให้ความช่วยเหลือ 
กับชุมชนหนองแฟบมานานแล้ว ก่อนที่บีโอไอจะมี
มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น ดังนั้นจึงหวังว่า 
เมื่อมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นนี้ คงจะมี 

เมื่อบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

เข้ามาให้ความรู้และสนับสนุนให้จัดท�า

โครงการส่งเสริมอาชีพ

ป้าแอ๋วจึงได้รวมตัวกลุ่มแม่บ้าน

โดยมีบริษัท พีทีทีฯ และมหาวิทยาลัย

แม่ฟ้าหลวง ให้การสนับสนุน

ป้าแอ๋ว สนิทวาจา ประธานกลุ่มแม่บ้านหนองแฟบ
ผู้บุกเบิกและก่อตั้งผลิตภัณฑ์ความงาม

เพื่อสุขภาพผิวที่ดี “ลุฟฟาลา”
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องค์กรขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ที่มีความเข้มแข็ง 
แล้วเข้าไปช่วยเหลือหรือสนับสนุนการด�าเนินการของ
ชุมชนท้องถิ่นทั่วประเทศไทยมากขึ้น

ภาคเอกชนขานรับสนับสนุนท้องถิ่น
คณุวราวรรณ ทพิพาวนิช ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จ�ากัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่จะร่วมสร้างสรรค์และ
พัฒนาสังคมในทกุด้าน และมคีวามมุง่มัน่ในการตอบแทน
แก่สังคมและชุมชนที่บริษัทฯ เข้าไปด�าเนินธุรกิจ 

ดังจะเห็นว่า ในปี 2553 บริษัทฯ ได้สนับสนุน
โครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนของชุมชนหนองแฟบ  
ต�าบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง ภายใต้ช่ือโครงการ 
“ลุฟฟาลา” ที่น�าวัตถุดิบธรรมชาติที่มีอยู ่รอบตัวมา 
ผสมผสานสู่กระบวนการผลิต ได้แก่ สารสกัดจาก 
เปลือกมงัคดุ ผักบุง้ทะเล มะขาม ว่านหางจระเข้ ใบบวับก 
และใยบวบ มาผสมผสานกับวัตถุดิบที่มีอยู ่ในกลุ่ม 
บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมคิอล ได้แก่ กลีเซอรีน แฟตตี้ 
แอลกอฮอลล์ อทีอกซเีลท และไตรเอทานอลเอมนี มาเป็น 
สารตัง้ต้นในการผลิตภณัฑ์เนเจอรัลสปา สบูก้่อน สบูเ่หลว 
และโลชั่นทาผิว ซึ่งบริษัทฯ ได้สนับสนุนด้านความรู ้
และนวัตกรรมมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ  
รวมทั้งการเปิดอาคารผลิตและศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
ลุฟฟาลา ที่ชุมชนหนองแฟบ จังหวัดระยอง 

“โครงการลุฟฟาลาของชุมชนหนองแฟบเป็น
โครงการที่สนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของ
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว และตอบโจทย์ 
การส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง 
ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศของภาครัฐ โครงการ 

รองนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมช่วยเหลือชุมชน
โครงการ “ลุฟฟาลา” ของ PTTGC ร่วมกับชุมชนหนองแฟบ 
ในงานสัมมนา “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”
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ลุฟฟาลาจะเป็นแหล่งเรียนรู ้ส�าหรับบุคคลภายนอก 
ที่สนใจจะเข้ามาศึกษาแนวทางการด�าเนินงานโครงการ 
ส่งเสริมอาชีพชุมชนและการสร้างอาชีพ จนเกิดเป็น 
รายได้ทีส่ามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยัง่ยนื” คณุวราวรรณ 
กล่าวไว้ และเมื่อบีโอไอมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน 
ท้องถิ่นออกมานี้ ทางบริษัทฯ เองก็คงจะมีโครงการ 
ที่จะไปช่วยสนับสนุนชุมชนเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอน

คณุขวญัชัย อโณทยันาท ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 
(CEO) บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด เป็นอีกเสียงหนึ่ง
ทีก่ล่าวถงึมาตรการส่งเสริมการลงทนุท้องถิน่ของบโีอไอว่า

“บริษัทฯ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตยา 
แผนโบราณที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย และผลิต
ผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
อยู่แล้ว ดังนั้นการที่บีโอไอมีมาตรการให้บริษัทฯ ที่ม ี
ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และการตลาด ไปสนับสนุน
การด�าเนินการของท้องถิ่น ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีมาก 
เพราะจะท�าให้ท้องถิน่มคีวามเข้มแขง็มากขึน้ และสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

ในความเห็นของผมเห็นว่า เป็นการช่วยเหลือ 
ท้องถิ่นในรูปแบบที่ดีกว่าที่เคยเป็นมา ที่ผู้ประกอบการ 
มักจะช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นเพียงการให้ทรัพย์สินหรือ

ส่ิงของให้กับท้องถิ่นแล้วจบกัน แต่มาตรการของบีโอไอ
นี้ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเข้าไปช่วยเหลือท้องถิ่น 
ในด้านการมอบเคร่ืองจักรที่ทันสมัย และความรู้ด้าน
เทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการผลิตอีกด้วย”

CEO บริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด ยังกล่าวต่อ
อีกว่า “นอกจากนั้น ผู้ประกอบการที่ไปสนับสนุนชุมชน  
ยังอาจได้รับประโยชน์กลับมาด้วย ตัวอย่างใกล้ตัว 
ก็เป็นตัวอย่างของเราเองคือ หลังจากที่เราได้ทราบ 
รายละเอียดในมาตรการส่งเสริมการทุนท้องถิ่นของ 
บีโอไอแล้ว เราก็ให้ความสนใจทันที โดยได้ส่งทีมงาน 
ไปคุยกับเกษตรกรในหลายๆ พื้นที่ ก็พบว่า เกษตรกร 
ท้องถิ่นหลายท่านมีความรู ้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
สมุนไพรอย่างไม่น่าเชื่อ เราเลยตัดสินใจที่จะสนับสนุน
ท้องถิ่นให้มีการแปรรูปสมุนไพรเป็นสารสกัด โดยใช้
สมุนไพรที่ปลูกด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน ไร้การใช้สารเคมี  
มาเข้าโรงสกัดเป็นสมุนไพรออร์แกนิก ซึ่งเรามั่นใจว่า  
ชาวบ้านเกษตรกรเหล่านี้จะได้รับประโยชน์อย่างที่รัฐบาล 
ต้องการ แล้วเราเองก็จะได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ เป็นที่
ยอมรับในตลาดโลก ดังนั้นเราจะยื่นขอรับการส่งเสริม 
ในมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นอย่างแน่นอน  
ซึ่งเราเองก็ได้แสดงถึงความตั้งใจ โดยการมาออก  
Showcase ในคร้ังนี”้ CEO ดโีอด ีซึง่เป็นหนึง่ในเอกชน 
4 รายทีไ่ด้มาออก Showcase ในงานของบโีอไอ ได้กล่าว 
ทิ้งท้ายไว้

ดังนั้นเราจะยื่นขอรับการส่งเสริมฯ

ในมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

อย่างแน่นอน

รองนายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจโครงการ
ของบริษัท ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด
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จากความเหน็ของผูท้ีเ่กีย่วข้องทัง้หมดข้างต้นนีแ้ล้ว 
ผู้เขียนขออนุญาตน�าค�ากล่าวของท่านรองนายกรัฐมนตรี 
ดร. สมคดิ จาตศุรีพิทกัษ์ ทีท่่านได้กล่าวไว้ในงานสัมมนา 
“ท้องถิน่ก้าวไกล เศรษฐกจิไทยก้าวหน้า” มากล่าวปิดท้าย
บทความนีอ้กีคร้ัง ซึง่ท่านรองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ว่า

 “เรือ่งการพัฒนาท้องถ่ินหรือชุมชน เป็นนโยบาย
เน้นหนักของรัฐบาลชดุน้ี ซ่ึงเศรษฐกิจของชาตมิ ี2 ภาคส่วน 
คือ ธุรกิจขนาดใหญ่ และการเกษตรหรือตามชนบท  
ซ่ึงทัง้ 2 ภาคส่วนจะต้องเตบิโตควบคูไ่ปด้วยกัน เร่ืองจริง 
ของคนไทยส่วนใหญ่ทียั่งยากจนเพราะมคีวามเหลือ่มล�า้ 
ซ่ึงเป็นที่มาของความขัดแย้งต่างๆ โดยธนาคารโลก 
ได้ตั้งเป้าหมายว่า จะก�าจัดความยากจนในทุกภูมิภาค 
ของโลกให้หมดไปในปี ค.ศ. 2030” 

“ผมเคยพูดไว้ว่า ต่อไปจะเห็นนโยบายการคลัง 
หรือนโยบายส่งเสริมการลงทุนในท้องถิ่นมากขึ้น และ
รัฐบาลจะมีมาตรการที่จะสร้างการเติบโตจากฐานราก  
ซึ่งเกิดขึ้นจริงแล้วในวันนี้ โดยมั่นใจว่าตามมาตรการของ 
บโีอไอคร้ังนี ้ชมุชนทัว่ประเทศจะได้รับประโยชน์ ทัง้กรณี
การลงทนุโดยสหกรณ์ วสิาหกจิชมุชน หรือผูป้ระกอบการ
รายย่อยในท้องถิน่เอง หรือกรณบีริษัทเอกชนทีม่ศีกัยภาพ
ทั้งในด้านเทคโนโลยี และแหล่งเงินทุน จะเข้ามาร่วมมือ
กับท้องถิ่นในการยกระดับการผลิตให้มีมาตรฐานและ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น” 

 “มาตรการส่งเสริมการลงทนุท้องถ่ินนี ้ไม่ใช่เพียง
ท้องถิ่นได้ประโยชน์เท่านั้น แต่กิจการของท่านจะได้รับ
ประโยชน์ด้วยเช่นกัน” 

บรรยากาศงานสัมมนา “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”
จัดโดยบีโอไอ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559
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ท่านผูอ่้านคงได้รับทราบรายละเอยีดของมาตรการ 
ส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น (Local Investment)  
ไปแล้วว่า มีเงื่อนไขรายละเอียดและประเภทกิจการ
อะไรบ้าง รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ได้รับเป็นอย่างไร

ผู้เขียนได้รับโจทย์หนึ่งของกองบรรณาธิการให้
ค้นหาว่า ทีผ่่านมามผีูท้ีไ่ด้รับการส่งเสริมการลงทนุรายใด 
ที่ได้ด�าเนินการในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับวัตถุประสงค ์
ของมาตรการส่งเสริมการลงทนุ โดยเฉพาะการด�าเนนิการ 
ในรูปแบบสนบัสนนุการด�าเนนิการของชมุชน ผูเ้ขยีนจงึได้ 
ไปค้นหาและพบว่ามีบริษัทที่ด�าเนินการในรูปแบบของ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

BOI ส่งเสริมลงทุนท้องถิ่น
สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล

จากเมืองสู่ชุมชน
ด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

บางจากปิโตรเลยีม ต้นแบบของ 
การช่วยเหลือชุมชน

ถ้าพูดถึงบริษัทที่มีการช่วยเหลือ 
ชุมชนหลายๆ คน คงนึกถึงบริษัท 
บางจากปิโตรเลียม จ�ากดั (มหาชน) เป็น 
ชื่อแรกอย่างแน่นอน

บางจากได ้ช ่วยเหลือชุมชนในหลายรูปแบบ  
โดยได้ด�าเนินการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 25 ปีแล้ว  
ทั้งในรูปแบบของปั๊มน�้ามันชุมชน รวมทั้งการช่วยเหลือ
เกษตรกรและผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วประเทศ

ตัวอย่างของบางจากที่ด�าเนินการช่วยเหลือชุมชน 
ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร มหีลายตวัอย่างทีด่�าเนนิการ
มาแล้ว อาทิ

ปี 2552 บางจากได้มอบของสมนาคุณเป็น 
กล้วยอบเนยให้กับผู้เติมน�้ามันที่สถานีบริการเชื้อเพลิง 
ของบางจาก โดยกล้วยอบเนยนี ้ผลิตโดยกลุ่มสตรีสหกรณ์ 

บ้านหนองตูม จังหวัดสุโขทัย  
ใช้เชื้อเพลิงแฟลร์แก๊ส (Flare  
Gas) ที่ต้องเผาทิ้งในกระบวนการ 
ผลิตปิโตรเลียมมาใช้ประโยชน ์
ในการทอดกล้วยแทนแก๊สหุงต้ม 
LPG
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ปี 2557 จังหวดัเชยีงรายประสบเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว 
ที่รุนแรง บางจากได้ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวชาว
เชยีงราย และชาวบ้านทีเ่ดอืดร้อนจ�านวนมากทีข่าดรายได้ 
จากภัยแผ่นดินไหว  จึงได้เกิดโครงการรวมกลุ่มผลิต 
ชาข้าวคัว่ และชาเขยีวข้าวคัว่ เพ่ือน�ามาเป็นของสมนาคณุ
แก่ผู้ใช้น�้ามันบางจาก ซึ่งในโครงการนั้น บางจากได้
ประเมินว่าจะสามารถช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับ
กลุ่มชุมชนผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในจังหวัดเชียงราย 
และจังหวัดใกล้เคียงได้เกือบ 1,000 ครัวเรือน

ปี 2558 - 2559 บางจากได้ร่วมมอืกบัมหาวิชชาลัย
พุทธศาสตร์ ของ ท่าน ว.วชิรเมธี แจกข้าวกล้องอินทรีย์
ทีใ่ช้กรรมวธิกีารผลิตทีท่นัสมยั ให้กบัผูเ้ตมิน�า้มนัทีส่ถานี
เชื้อเพลิงบางจาก 

ส�าหรับโครงการผลิตข้าวกล้องอินทรีย์ ผู้เขียน 
ได้มีโอกาสสนทนากับคุณวัฒนา โอภานนท์อมตะ  
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มธุรกิจโรงกลั่น  
ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน) และ 
ในอีกฐานะคือ ประธานคณะกรรมการ CSR CLUB  
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย ซึ่งคุณวัฒนาได้กรุณาให้ข้อมูลว่า  
จากป ัญหาการ ใช ้ ส า ร เคมี ของ เกษตรกร ไทย  
ที่ส ่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเกษตรกรเอง ต่อ 
ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม  

ท่าน ว. วชิรเมธ ีจงึได้คดิก่อตัง้โรงเรียนชาวนา 
พุทธเศรษฐศาสตร์ สงักัดมหาวชิชาลยัพุทธเศรษฐศาสตร์ 
ข้ึนมา เพ่ือสอนเกีย่วกบัการท�าเกษตรอนิทรีย์วถิพุีทธทีไ่ม่ใช้ 
สารเคมีทุกชนิด ภายใต้แนวคิด ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม เร่ิมต้นจากข้าวเมล็ดเดยีวขึน้มา เพราะคนไทย 
ทกุคนต้องกนิข้าวเป็นอาหารหลัก จึงต้องปลูกจติส�านกึ 
ชาวนาให้เหน็ความส�าคญัของการรักษาส่ิงแวดล้อม โดย 
ได้รับความร่วมมอืด้านวชิาการจาก ดร. สุรัตน์ นกัหล่อ  
นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าองค์ความรู้  
เมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ มาปลูกที่ไร่เชิญตะวันซึ่งได้ผล
ดีมาก

 “คุณวัฒนา ได้แสดงความคิดเห็นว่า

เป็นมาตรการที่ดี สามารถที่จะเข้ามา

เติมเต็ม ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มี

ความประสงค์จะช่วยเหลือให้ท้องถิ่น

เติบโตอย่างยั่งยืนได้ดี”

เมื่อผลผลิตออกมาดี ข่าวแพร่กระจายออกไป 
ท�าให้ชาวนาในจังหวัดเชียงรายเร่ิมให้ความสนใจ  
ท่าน ว. วชริเมธ ีจึงให้เปิดหลักสูตรการอบรมให้ชาวนา 
ได้เข้ามาเรียน โดยรุ่นหนึง่จะเปิดรับสมคัร 200 ครอบครัว  
แล้วคัดเหลือ 100 ครอบครัว เพ่ือเข้ารับการอบรม 
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เป็นเวลา 1 ปี จึงได้วฒิุปัญญาบตัรและจะผลิตข้าวอนิทรีย์
ออกจ�าหน่ายได้ ปัจจุบนัมชีาวนาเรียนมาถงึรุ่นที ่3 แล้ว ซึง่ 
ในเวลา 3 ปีทีผ่่านมา ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้จากหลักสูตรนี ้บางจาก 
ได้ให้การสนบัสนนุ โดยการรับผลิตภณัฑ์ทัง้หมดมา และ
น�ามาแจกจ่ายให้กับผู้เติมน�้ามันบางจาก

คณุวัฒนา ได้แสดงความคดิเหน็ถงึมาตรการส่งเสริม 
การลงทนุท้องถิน่ของบโีอไอว่า เป็นมาตรการทีด่ ีสามารถ
ที่จะเข้ามาเติมเต็มช่วยเหลือผู ้ประกอบการที่มีความ
ประสงค์จะช่วยเหลือให้ท้องถิ่นเติบโตอย่างยั่งยืนได้ดี  
เมื่อบางจากได้รับทราบรายละเอียดของมาตรการส่งเสริม
การลงทุนท้องถิ่นแล้ว ก็ให้ความสนใจและอาจจะขยาย
ขอบข่ายการช่วยเหลือแก่เกษตรกรชุมชนที่ด�าเนินการ 
ในปัจจุบัน ไปสู่การจัดตั้งศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
และกิจการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนอีกด้วย

พีทีที โกลบอล เคมิคอล  จากธุรกิจปิโตรเคมี
สู่ผลิตภัณฑ์ความงาม “ลุฟฟาลา”

เป็นทีท่ราบกนัดว่ีา บริษัท พีทที ีโกลบอล เคมคิอล 
จ�ากัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของ ปตท. และถือว่า
เป็นบริษัทชั้นน�าด้านอุตสาหกรรมปิโตรเคมีไม่เฉพาะแต่
ในประเทศไทยหรืออาเซยีน แต่เป็นบริษัทปิโตรเคมชีัน้น�า 
ของภูมิภาคเอเชียด้วย

นอกเหนอืจากการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบ CSR 
ที่ด�าเนินการอยู่เป็นประจ�าแล้ว พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
ยังได้ด�าเนินการช่วยเหลือให้เกิดผลิตภัณฑ์ชุมชน โดย
ประยุกต์เข้ากับผลิตภัณฑ์หนึ่งของบริษัทด้วย ซึ่งถือว่า 
เป็นกรณีที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนท้องถิ่น

“ผลิตภัณฑ์ลุฟฟาลา เป็นโครงการ

ส่งเสริมอาชีพชุมชนได้รับความร่วมมือ

จากหน่วยงานท้องถิ่น 

ผู้เชี่ยวชาญสำานักวิชาวิทยาศาสตร์

เครื่องสำาอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

จังหวัดเชียงราย และกลุ่มบริษัท 

พีทีที โกลบอล เคมิคอล”

พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้พบจุดเร่ิมต้นแห่ง
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ‘ชุมชนหนองแฟบ’ ที่น�าวัตถุดิบ
ธรรมชาตทิีม่อียูร่อบตวั มาผสมผสาน เรียนรู้ สู่กระบวนการ 
ผลิตสบู่ ‘ลุฟฟาลา’ ผลิตภัณฑ์เนเจอรัลสปา โดยได้ร่วม
ส่งเสริมและสนบัสนนุสารตัง้ต้นในการผลิตผลิตภณัฑ์ คอื 
“กรีเซอรีน” พร้อมด้วยส�านกัวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส�าอาง  
จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นผู้ควบคุมคุณภาพ 
สร้างสรรค์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
ภายใต้การรับรองมาตรฐาน จนได้รับการยอมรับในระดบั
สากล สู่เวทงีานเคร่ืองส�าอางโลก IFSCC 2011 ทีผ่่านมา
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ที่มาของ “ลุฟฟาลา”
ส�าหรับที่มาของผลิตภัณฑ์ลุฟฟาลา (Luffala)  

เป็นโครงการส่งเสริมอาชีพชุมชนภายใต้ชื่อโครงการ 
“ลุฟฟาลา” (Luffala) ผลิตภณัฑ์สบูเ่นเจอรัลสปา ครีมโลชัน่ 
บ�ารุงผิว ฯลฯ เริ่มตั้งแต่ปี 2551 ได้รับความร่วมมือจาก 
หน่วยงานท้องถิ่น ผู้เชี่ยวชาญส�านักวิชาวิทยาศาสตร์
เครื่องส�าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
และกลุ่มบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล ได้คิดค้น 
น�าศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาสร้างสรรค ์

เป็นผลิตภณัฑ์ ทีส่ามารถสร้างมลูค่าให้กบัวสิาหกจิชมุชน 
ด้วยการน�าภมูปัิญญาท้องถิน่ สารสกดัสมนุไพรธรรมชาติ 
เช่น มังคุด มะขาม ผักบุ้งทะเล ใบบัวบก และมะหาด 
มาผสมผสานเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพระดับโลกภายใต้
ชื่อ “ลุฟฟาลา”

รายละเอียดของบทความข้างต้น ผู้เขียนตั้งใจ 
ที่จะน�าตัวอย่างที่ด�าเนินการแล้ว มาถ่ายทอดให้ผู้อ่าน 
ได้รับทราบ ซึง่ทัง้ในกรณขีอง บางจาก และ พีทที ีโกลบอล  
เคมิคอล เป็นตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนในการ
ช่วยเหลือชุมชนอย่างย่ังยืน เช่นเดียวกับวัตถุประสงค ์
ของมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ

จะเห็นได้ว่าทั้งสองบริษัทสนับสนุนการด�าเนินการ 
ของชุมชนให้ยั่งยืนอย่างแท้จริง ทั้งในด้านการจัดหา
เคร่ืองจักร อุปกรณ์ บุคลากร เทคโนโลยีการผลิต 
ที่ทันสมัย รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินการของทั้งสองบริษัท 
ซึง่ได้ด�าเนนิการไปแล้ว และไม่สามารถน�ากลับมาขอรับการ 
ส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนนี้ได้  
แต่หากทัง้สองบริษัทมกีารขยายการด�าเนินการในลกัษณะนี ้
ไปสู่ชุมชนทัว่ประเทศ หรือมกีารลงทนุ เพ่ือขยายขอบข่าย 
การสนบัสนุนในโครงการเดมิ การลงทนุทีข่ยายไปทัว่ประเทศ 
เพ่ิมเตมิ หรือส่วนขยายใหม่ ก็สามารถมาขอรับการส่งเสริมฯ  
ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่นนี้ได้

ผูเ้ขยีนจึงหวงัว่า กรณีศกึษา “ความร่วมมอืจากบริษัท 
ส่งเสริมการลงทุนสู่ชุมชน” นี้ จะสามารถช่วยให้ผู้ที่สนใจ
มคีวามกระจ่าง ได้เหน็ภาพทีช่ดัเจนของมาตรการส่งเสริม
การลงทนุท้องถิน่นีม้ากขึน้ และตรงตามวตัถปุระสงค์จาก
เมืองสู่ชุมชนด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

ที่ส�าคัญที่สุดผู ้เขียนจะเน้นส�าหรับผู ้ที่สนใจคือ 
“มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น” นี้ มีเง่ือนไข 
ระยะเวลาในการยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ถึงสิ้นปี 2559 นี้
เท่านั้น 
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เมื่อปี 2557 คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ได้ก�าหนดพ้ืนที่ส�าหรับ 
การพัฒนาเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ Special  
Economic Zone (SEZ) ระยะแรกใน 5 พื้นที่ 
ชายแดน ได้แก่ จังหวัดตาก มุกดาหาร สระแก้ว  
สงขลา และตราด

โดยมเีป้าหมายหลักเพ่ือดงึดดูการลงทนุทางตรง 
จากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment -FDI)  
เพิ่มการจ้างงาน กระจายความเจริญสู่ท้องถิ่น เพื่อ 
ลดความเหล่ือมล�้าจัดระเบียบบริเวณชายแดน  
และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
รองรับการก้าวเข้าสู ่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ในปี 2558 รวมทั้งเพ่ือแก้ไขปัญหาการลักลอบ 
น�าเข้าสินค้าเกษตรและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
เข้ามายังพื้นที่ตอนในของประเทศ 

BOI ส่งเสริมลงทุนท้องถิ่น
นงเยาว์ ก่อการรวด

ส่งเสริมการลงทุน
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

แม่สอด

บีโอไอ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีบทบาทในการ 
รับผิดชอบการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ และชักจูง
การลงทุนจากต่างประเทศ จึงได้ออกนโยบายส่งเสริม 
การลงทนุในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ ตัง้แต่ปี 2557  
ประกาศที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 เรื่อง 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ให้สิทธิประโยชน์การลงทุนใน 13 ประเภทกิจการ และ 
บีโอไอได้ออกประกาศเพิ่มเติมในปี 2558 อีกหลายฉบับ 
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ในระยะแรกให ้ความส�าคัญกับพ้ืนที่แม ่สอด 
อรัญประเทศ และสะเดา 3 พื้นที่น�าร่องที่มีศักยภาพสูง 
ในการพัฒนาและขบัเคล่ือนให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ  
(Special Economic Zone: SEZ) เนือ่งจากมคีวามพร้อม 
ด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าพื้นที่อื่นๆ มีฐานการผลิต 
ในอตุสาหกรรมและการค้ารองรับอยูแ่ล้ว เช่น ธรุกจิส่ิงทอ  
แปรรูปอาหาร ธุรกิจที่ใช้แรงงานเป็นหลักประเภทอื่นๆ 
จะได้รับประโยชน์จากการย้ายฐานการผลิตสู่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ในขณะที่ธุรกิจบริการและธุรกิจที่รองรับ
การเติบโตของเมือง เช่น คลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า  

ส่งเสริมการลงทุน

แม่สอด
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การบริการด้านโลจิสติกส์ การค้าปลีกค้าส่งสินค้า 
อปุโภคบริโภค และบริการด้านสาธารณสุข จะได้รับประโยชน์ 
จากการขยายตัวของเมือง รวมทั้งได้รับสิทธิประโยชน ์
จากการส่งเสริมฯ ใน SEZ เช่นกัน

เนื่องจากเมืองที่ตั้งบริเวณชายแดนมีจุดที่ตั้ง 
ทีไ่ด้เปรียบในการเช่ือมโยงกับภมูภิาค จึงเน้นการส่งเสริม
การพัฒนาในลักษณะคลัสเตอร์เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ตอนใน 
และจังหวดัอืน่ๆ เพ่ือสร้างกจิกรรมทีม่มีลูค่าเพ่ิมและเพ่ือ
ให้พ้ืนที่สามารถสร้างประโยชน์จากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้โดยไม่เป็นเพียงทางผ่าน รวมถึงกระจาย
ประโยชน์ในการพัฒนาและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
ในพื้นที่ 

ดังนั้น บริเวณพื้นที่ที่ กนพ. ก�าหนดให้เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษซึ่งรัฐจะให้การสนับสนุนงบประมาณ 
ส�าหรับโครงสร้างพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภคสิทธปิระโยชน์ 
ในการส่งเสริมฯ การบริหารแรงงานต่างด้าวแบบไป -กลับ
การให้บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service 
และบริการอื่นๆ ที่จ�าเป็น

การพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 
จังหวัดตาก

ศักยภาพของจังหวัดตาก
1. เป็นพ้ืนที่ชายแดนที่มีการค้าชายแดนและยอด

การส่งออกมากกว่าปีละ 100,000 ล้านบาท แต่ยังมี 
แหล่งผลิตสินค้าไม่มากนัก

2. เป ็ น พ้ืนที่ จุ ดยุ ทธศาสตร ์ ที่ ส� าคัญของ 
ประเทศไทย ติดกับประเทศเมียนมา เชื่อมโยงไปยัง 
ประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ในอาเซียนและเป็นศูนย์กลาง 
ทางการค้าสู่ตลาดอาเซียน จีน อินเดีย และยุโรป

3. เป็นพ้ืนที่มีเครือข่ายอุตสาหกรรมที่มีแรงงาน 
เข้มข้นเหมาะสมต่อการลงทุนอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน
จ�านวนมาก

4. เป็นช่องทางสนับสนุน SMEs ไทยและการ
ลงทุนต่อเนื่องของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประกอบด้วย 
14 ต�าบลที่ติดชายแดนใน 3 อ�าเภอของจังหวัดตาก 
ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 888,875 ไร่ หรือ 1,419 
ตารางกิโลเมตร ได้แก่

- อ�าเภอแม่สอด 8 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลท่าสายลวด  
ต�าบลพระธาตผุาแดง ต�าบลแม่ภาษา ต�าบลแม่ก ุต�าบล
แม่ดาว ต�าบลแม่ปะ ต�าบลแม่สอด และต�าบลมหาวัน

- อ�าเภอพบพระ 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลช่องแคบ 
ต�าบลพบพระ และต�าบลวาเล่ย์

- อ�าเภอแม่ระมาด 3 ต�าบล ได้แก่ ต�าบลขะเนจือ้ 
ต�าบลแม่จะเรา และต�าบลแม่ระมาด

“มีเขตอุตสาหกรรมของ

เครือสหพัฒนพิบูลอินเตอร์โฮลดิ้ง 

ดำาเนินการไปแล้ว”
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การจัดสรรพ้ืนทีร่าชพัสดใุนเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 
แม่สอด ตาม ค�าส่ัง คสช. ที ่17/2558 ลงวนัที ่15 พฤษภาคม  
2558 ก�าหนดให้พื้นที่ในจังหวัดตาก จ�านวน 2,182 ไร่  
เป็นพ้ืนทีพั่ฒนาอตุสาหกรรม โดยให้การนคิมอตุสาหกรรม
แห่งประเทศไทย หรือ กนอ. เช่าด�าเนนิการจ�านวน 836 ไร่  
และให้เอกชนเช่าด�าเนินการ 1,346 ไร่ ปัจจุบันพ้ืนที่
ดังกล่าวอยู ่ระหว่างด�าเนินการศึกษาความเป็นไปได ้
ของโครงการและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ในพื้นที่

อย่างไรกด็แีม้ว่าพ้ืนทีส่่วนนีย้งัด�าเนนิการไม่แล้วเสร็จ  
แต่มีเขตอุตสาหกรรมของเครือสหพัฒนพิบูลอินเตอร์ 
โฮลดิง้ จ�ากดั ด�าเนนิการไปแล้ว โดยไม่ได้รับการส่งเสริมฯ 
และมแีนวโน้มทีจ่ะขยายพ้ืนทีเ่ฟส 2 อกี 500 ไร่ ปัจจบุนั
นักลงทุนต่างชาติชาวจีน มาเลเซีย ไต้หวัน ได้ซื้อที่ดิน/
เช่าทีด่นิ เพ่ือประกอบกิจการอุตสาหกรรมและการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนที่อ�าเภอแม่สอด อ�าเภอแม่ปะ 
อ�าเภอพบพระ และอ�าเภอท่าสายลวดแล้ว 

พื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
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นักลงทุนจีนบางรายได้ยื่นขอรับส่งเสริมฯ กิจการ 
ผลิตเส้ือผ้ากับบีโอไอแล้ว นักลงทุนญ่ีปุ่นให้ความสนใจ 
มาดูลู่ทางการลงทุนในกลุ่มส่ิงทอและชิ้นส่วนรถยนต ์
เพื่อส่งไปยังตลาดอาเซียน

ปัจจุบันรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณในการ
ก่อสร้างสาธารณปูโภคต่างๆ เพ่ือรองรับการขยายตวัการค้า 
ชายแดนและการประกอบอุตสาหกรรมการผลิตในพ้ืนที่ 
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก เช่น การขยาย 
สนามบินแม่สอด การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้าเมย 
แห่งที ่2 การขยายเส้นทางถนนทีเ่ชือ่มระหว่างตวัเมอืงตาก 
อ�าเภอแม่สอด และพื้นที่อ�าเภอใกล้เคียงอื่นๆ 

รวมทัง้ได้จัดให้มบีริการแบบ One Stop Service 
ส�าหรับการให้บริการจากหน่วยงานราชการต่างๆ แบบ 
ครบวงจร ส�าหรับการเร่ิมต้นประกอบอตุสาหกรรมในพ้ืนที่  
รวมทั้งการให้บริการน�าเข้าช่างฝีมือผู้ช�านาญการต่างชาต ิ
ผ่านช่องทางของระบบ E -Expert ของบีโอไอ การจัดตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณา EIA หรือผลกระทบต่อ 
ส่ิงแวดล้อมเป็นการเฉพาะส�าหรับการพิจารณาอนุญาต
โครงการลงทุนต่างๆ เพื่อลดระยะเวลาในการพิจารณาลง

จากการประสานงานในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ 
พบว่า ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ยังขาดความรู้และ
ความเข้าใจ ที่เพียงพอเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการเกิด
มลพิษจากการประกอบการอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ท�าให้
มีการต่อต้านเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเข้าไปส�ารวจและ 
การพัฒนาพ้ืนทีป่ระกอบการนคิมอตุสาหกรรม ประกอบกบั 
ราคาที่ดินที่เพิ่มสูงขึ้น ท�าให้เกิดการซื้อที่ดินเพื่อเก็งก�าไร 
ปัจจุบันราคาที่ดินในเขตเทศบาลแม่สอดสูงขึ้นประมาณ
ไร่ละ 25 ล้านบาท หากการจัดท�าพื้นที่พัฒนาเขตนิคม
อุตสาหกรรมไม่สามารถด�าเนินการได้แล้วเสร็จ นักลงทุน 
ที่จะเข้าไปลงทุนจะประสบปัญหาในการหาซื้อที่ดินเพ่ือ
ผลิตสินค้า นอกจากนี้การขาดแหล่งน�้าส�าหรับการ
บริโภคและเพ่ือการอุตสาหกรรมที่เพียงพอ ภาครัฐและ 
ภาคเอกชนต้องหามาตรการร่วมกนัเพ่ือแก้ไขปัญหาเหล่านี้  
รวมทัง้มาตรการป้องกนัไฟป่า เพ่ือไม่ให้มกีารท�าลายป่าไม้ 
ไปมากกว่านี้ 

การลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ปี 2557 - 2559

ที่ ชื่อนักลงทุน/บริษัท/สัญชาติ ประเภทผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

ที่ตั้ง
โครงการ

1 Mr.Wuliang Chiu
สัญชาติจีน

ผลิต Long Harem Part 3,000 Piece Short Parts 
15,000 Shirt 9,000 Piece

3.1.4 ต. ท่าสายลวด 
อ. แม่สอด

2 บริษัท ทพิย์วารินอนิเตอร์ แพ็คเกจจ้ิง จ�ากดั
สัญชาติไทย

ผลิตขวดพลาสติก 6.6 ต.พบพระ 
อ.พบพระ

3 Mr.Wuliang Chiu
สัญชาติจีน

ผลิต Truck Trailer, Three Wheel Motorcycle,  
Agricultural Gear Box, CNC Lathe และ Casting Part

4.1 ต. แม่ปะ 
อ. แม่สอด

4 บริษัท สนุก การ์เม้นท์ จ�ากัด
สัญชาติไทย

ผลิตเสื้อผ้าส�าเร็จรูป 3.1.4 ต. พระธาตุผาแดง 
อ. แม่สอด

5 บริษัท รอซโซ่ จ�ากัด
สัญชาติไทย

ผลิตชุดชั้นในชาย ชุดกีฬา 3.1.4 ต. แม่กาษา 
อ. แม่สอด

6 บริษัท แม่สอด กรีนพาวเวอร์ จ�ากัด
สัญชาติไทย

ผลิตน�้ามันปาล์มดิบ 1.10 ต. แม่กาษา 
อ. แม่สอด

7 บริษัท โหย่ง จิ้ง อินเตอร์เนชั่นเนล จ�ากัด
สัญชาติจีน

ผลิตเสื้อกันหนาว ชุดชั้นในสตรี และกางเกงใน 3.1.4 ต. แม่ปะ 
อ. แม่สอด
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จังหวัดสระแก้วถูกเลือกให้เป็นพ้ืนที่โครงการ 
เขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ เนือ่งจากเป็นจุดยทุธศาสตร์ 
ที่ส�าคัญส�าหรับเส้นทางเศรษฐกิจเชื่อมโยงภายใต้
กรอบความร่วมมือ GMS และ ACMECS บน 
แนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ (Southern Economic  
Corridor : R1) เร่ิมจากกรุงเทพฯ - อ�าเภออรญัประเทศ  
จังหวัดสระแก้ว ข ้ามมายังปอยเปต จังหวัด 
บันเตียเมียนเจย ของกัมพูชา

โดยแยกเป็น 2 เส้นทาง คอื เส้นทางสายกลาง  
(Central Subcorridor) ผ่านพนมเปญ ไปยงัโฮจิมนิห์ซติี้  
และสุดที่เมืองหวุงเต่าหรือวังเทา (Vang Tau)  
ริมชายทะเลเวียดนาม และเส้นทางสายเหนือ 
(Northern Subcorridor) เมื่อเข้าเขตกัมพูชาแล้ว
จะแยกขึ้นเหนือ ผ่านเสียมเรียบ และไปสุดที่เมือง 
Quy Nhon ทางตอนกลางของเวียดนาม 

BOI ส่งเสริมลงทุนท้องถิ่น
นันทวุฒิ อักษรแก้ว

ความคืบหน้า
SEZ สระแก้ว

เศรษฐกิจจังหวัดสระแก้ว 
จังหวัดสระแก้วมีสาขาการผลิตที่ส�าคัญ คือ 

สาขาเกษตรกรรม สาขาการขายส่งขายปลีก และสาขา
อุตสาหกรรม ตามล�าดับ ส�าหรับอุตสาหกรรมหลักใน
จังหวดัสระแก้ว 5 อนัดบัแรก ประกอบด้วย อุตสาหกรรม
การเกษตร อตุสาหกรรมอาหาร อตุสาหกรรมเฟอร์นเิจอร์
และเคร่ืองเรือน อุตสาหกรรมไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ 
อุตสาหกรรมขนส่ง ตามล�าดับ 

SEZ สระแก้ว

“จุดแข็งของจังหวัดสระแก้ว คือ  

เป็นศูนย์กลางการค้า การขนส่งเชื่อมโยง

ภูมิภาคและประเทศกลุ่มอินโดจีน”
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โดยมีการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
พืชพลังงานทดแทน (โรงงานผลิตเอทานอล) อตุสาหกรรม
ผลิตไฟฟ้า (ไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวล ไฟฟ้าจากพลังงาน 
แสงอาทติย์) และอตุสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร  
เช่น ฟาร์มโคนม เชื้อเพลิงเอทานอล เลี้ยงสัตว์และขยาย
พันธุสั์ตว์ ผลิตภณัฑ์จากยางธรรมชาต ิและอตุสาหกรรม
กระดาษ

จดุแข็งของจงัหวดัสระแก้ว คอื เป็นศนูย์กลางการค้า  
การขนส่งเช่ือมโยงภมูภิาคและประเทศกลุม่อินโดจนี เป็น
แหล่งผลิตพืชเศรษฐกิจ และแหล่งแปรรูปเป็นพลังงาน
ทดแทน ขณะที่จุดอ่อน คือ การขาดแคลนแหล่งน�้า  
ผลิตผลด้านการเกษตรต�่า ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะ
ทางด้านการเกษตร ระบบการขนส่งระหว่างจังหวัด 
และระหว่างประเทศยังไม่สะดวก และปัญหาเขตแดน  
โดยพื้นที่ 4 ต�าบล ใน 2 อ�าเภอ ของจังหวัดสระแก้ว 
ได้แก่ ต�าบลท่าข้าม ต�าบลบ้านด่าน ต�าบลป่าไร่ อ�าเภอ
อรัญประเทศ และต�าบลผักขะ อ�าเภอวัฒนานคร  
จึงถูกก�าหนดให้เป็นพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ที่ 1/2558 เรื่อง ก�าหนดพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ลงวันที่ 19 มกราคม 2558

 
ขณะที่ปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างด�าเนินโครงการ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ภายใต้งบประมาณ ปี 2558  
ปี 2559 และปี 2560 เพ่ือรองรับการเติบโตของ 
พ้ืนที่โดยรอบของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว  

ทั้งการคมนาคมขนส่ง/การผ่านแดน/ไฟฟ้า/ประปา/
ระบบน�้า/นิคมอุตสาหกรรม/สาธารณสุข/แรงงาน/ 
สิ่งแวดล้อม โดยความคืบหน้าของโครงการเป็นดังนี้

›› การปรับปรงุเส้นทางคมนาคม กรมทางหลวง
และกรมทางหลวงชนบทอยูร่ะหว่างด�าเนนิการปรับปรุง
และขยายถนนเดิมที่มีอยู่แล้วและก่อสร้างถนนและ
ทางยกระดับเพ่ิมเติม โดยนายชัยวัฒน์ ทองค�าคูณ  
ผู้อ�านวยการส�านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร (สนข.) กล่าวภายหลังการประชุมอนุกรรมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด่านศุลกากร ครั้งที่ 2/2559 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
(กนพ.) ถึงความก้าวหน้าของการด�าเนินงานและสรุป
รายละเอียดแผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
คมนาคม ด่านศุลกากร และจุดผ่านแดนในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษ ในส่วนของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดสระแก้ว ดังนี้ 

 โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.33 - ด่าน
บ้านคลองลึก ผลการด�าเนินงานร้อยละ 35.87 

 โครงการก่อสร้างถนนแยก ทล. 348 - บ้านป่าไร่  
อ�าเภออรัญประเทศ จังหวดัสระแก้ว ผลการด�าเนนิงาน
ร้อยละ 77.40% 

 โครงการก่อสร้างสะพานและทางเลี่ยงเมือง 
อรัญประเทศ (ด่านบ้านหนองเอ่ียน - สตงึบท) โดยเร่งรัด 
ให้ด�าเนินการในระยะที่ 1 สะพานข้ามคลองพรมโหด 
และปรับปรุงถนนเลียบชายแดนเชื่อมด่านคลองลึก
ให้แล้วเสร็จภายในกลางปี 2560 ส�าหรับระยะที่ 2 
การก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองสาย อ�าเภออรัญประเทศ - 
ชายแดนไทย-กัมพูชา อยู่ระหว่างเตรียมจัดจ้าง เพ่ือ 
จัดท�ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) 
ด้านโบราณสถาน เนื่องจากกรมศิลปากรได้แจ้งว่า 
ตรวจพบโบราณสถานในพื้นที่ ซึ่งต้องพิจารณาปรับแก้ 
แนวสายทางใหม่

(ทีม่า: “คมนาคมเร่งเวนคนืสร้าง "ถนน-มอเตอร์เวย์-รถไฟ"  
เชือ่มเขตเศรษฐกจิพิเศษ 10 จังหวดั” ประชาชาตธิรุกจิออนไลน์, 
09 มิถุนายน 2559)
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ทั้งนี้จากการที่ด่านพรมแดนถาวรบ้านคลองลึก  
อ�าเภออรัญประเทศ เจริญเติบโตมากขึ้น ท�าให้การ
คมนาคมติดขัดและการขนส่งสินค้าสู่ประเทศกัมพูชา 
ล่าช้า โดยจะมีการสร้างด่านพรมแดนถาวรแห่งใหม่ที่ 
บ้านหนองเอีย่น - สตงึบท บริเวณชายแดนบ้านหนองเอีย่น  
ต�าบลท่าข้าม อ�าเภออรัญประเทศ ห่างจากด่านคลองลึก
ประมาณ 8 กโิลเมตร รองรับการขนส่งสินค้าตามเส้นทาง
โลจิสติกส์เชื่อมกับอาเซียน

››	 การพัฒนาระบบไฟฟ้า ปัจจุบันการไฟฟ้า 
ส่วนภมูภิาคอยูร่ะหว่างด�าเนนิการก่อสร้างสถานจ่ีายไฟฟ้า
อรัญประเทศแห่งที่ 2 เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับการพัฒนา 
ในอนาคต

››	 การพัฒนาระบบน�้าประปา โดยการประปา 
ส่วนภูมิภาคมีแผนวางท่อส่งน�้าประปาแยกต่างหากกับ 
การใช้น�้าของชุมชนมายังโครงการนิคมอุตสาหกรรม

››	 การพัฒนาและปรับปรุงแหล ่ งน�้ า โดย
กรมชลประทานมีการเพ่ิมความจุในการกักเก็บน�้า เช่น  
โครงการปรับปรุงสันสปิลเวย์อ่างเกบ็น�า้พระปรง การขดุลอก 
อ่างเก็บน�้าในพื้นที่

››	 โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที ่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วของการ 
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีเนื้อที่โครงการ
ประมาณ 660.55 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตต�าบลป่าไร่ อ�าเภอ
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ปัจจุบันอยู ่ระหว่าง
ด�าเนนิการศกึษาวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ 
(EIA) การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของ 
โครงการต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งการรับฟังความคิดเห็น
จากผูม้ส่ีวนได้เสียและชมุชนโดยรอบพ้ืนทีโ่ครงการต่อการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถ
เร่ิมด�าเนินการโครงการนิคมอุตสาหกรรมในช่วงปลายปี  
2559 และคาดว่าจะเริ่มในปี 2561 โดยจะมีทั้งพื้นที่เปล่า 
และอาคารให้เช่า

ทั้งนี้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
สระแก้ว โดยก�าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 กลุ่ม
อุตสาหกรรม (รวม 65 ประเภทกิจการย่อย) โดยจะต้อง 
ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560
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สิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ

กิจการเป้าหมายที่กำาหนด
ของเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

กิจการทั่วไปตามบัญชีกิจการ
ที่ให้การส่งเสริมฯ

กลุ่มกิจการที่บีโอไอ 
ไม่ให้การส่งเสริมฯ เป็นการทั่วไป 

แต่ให้ส่งเสริมฯ เฉพาะ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี  
(จาํกัดวงเงินยกเว้นภาษีฯ ตามเงินลงทุน  

ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

- ลดหย่อนภาษีเงินได้ร้อยละ 50 เพิ่ม 
อีก 5 ปี

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม 
จากหลักเกณฑ์ปกติ 3 ปี แต่รวมแล้ว 
ไม่เกิน 8 ปี

 (จาํกัดวงเงินยกเว้นภาษีฯ ตามเงินลงทุน 

ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี 
(จาํกัดวงเงินยกเว้นภาษีฯ ตามเงินลงทุน 

ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)

- หักค่าขนส่ง ไฟฟ้า และประปา 2 เท่า เป็นเวลา 10 ปี
- หักค่าติดต้ังหรือก่อสร้างส่ิงอํานวยความสะดวกได้ร้อยละ 25 ของเงินลงทุน นอกเหนือจากการหักค่าเส่ือมราคาตามปกติ
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเว้นอากรขาเข้าสําหรับวัตถุดิบและวัสดุจําเป็นสําหรับส่วนที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 5 ปี
- อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่มิใช่ภาษีอากร ได้แก่
1) นําช่างต่างด้าวเข้ามาทํางาน
2) ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
3) ส่งออกเงินตราต่างประเทศ

“ปัจจุบันมีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ

ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วแล้ว 1 โครงการ

เป็นกิจการผลิตอาหารสัตว์”

จะต้องขอรับการส่งเสริมฯ
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559

จะต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2560
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ปัจจบุนัมผีูย่ื้นขอรับการส่งเสริมฯ ในพ้ืนทีเ่ขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษจงัหวดัสระแก้วแล้ว 1 โครงการ (อยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของส�านักงานฯ) เป็นกิจการผลติอาหารสตัว์  
โดยโครงการจะตั้งที่ ต�าบลผักขะ อ�าเภอวัฒนานคร 
จังหวัดสระแก้ว ทั้งนี้กิจการผลิตอาหารสัตว์เป็นกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายทีบ่โีอไอไม่ให้การส่งเสริมฯ เป็นการ 
ทั่วไปแต่ให้ส่งเสริมฯ เฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
เท่านัน้ และจะต้องยืน่ขอภายในวนัที ่30 มถินุายน 2559

ขณะทีช่่วงทีผ่่านมาโดยเฉพาะในปี 2558 มโีครงการ 
ทีไ่ด้รับการส่งเสริมฯ ในพ้ืนทีจ่งัหวดัสระแก้ว 80 โครงการ 
โดยกิจการหลักๆ ที่มีการลงทุนเป็นกิจการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานแสงอาทิตย์ และกิจการขยายพันธุ์สัตว์หรือ
เลี้ยงสัตว์ 

ที่มา ส�านักสารสนเทศการลงทุน ส�านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
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BOI ส่งเสริมลงทุนท้องถิ่น
วรรณวรางค์ ชินสมบูรณ์

จังหวัดสงขลามีการคมนาคมครบวงจร 
ทั้งทางบก ทางรถไฟ ทางน�้า (อยู่ใกล้ท่าเรือปีนัง 
และท่าเรือกลางของมาเลเซีย) และทางอากาศ 
การขนส่งทางถนนและทางรางถือเป็นเส้นทางหลัก 
ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังมาเลเซีย และสิงคโปร์

บทบาทพื้นที่และความเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน สงขลา

จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
ของภาคใต้ และเป็นประตูการค้าเชื่อมต่อทางภาคใต้ 
บนแนว Northern Corridor Economic Region 
(NCER) ที่เชื่อมโยงรัฐเคดาห์ และรัฐปะลิส ประเทศ
มาเลเซีย โดยมูลค่าการค้าชายแดนด่านสะเดา และ 

ปาดังเบซาร์ สูงสุดเป็นอันดับ 1 และ 2 ของประเทศ 
ผลผลิตที่ส�ำคัญ คือ ยำงพำรำ ข้ำว และปำล์ม เพื่อ
ป้อนเข้าสู่การผลิตเชิงอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิต 
เชงิอุตสาหกรรมต่อเนือ่งจากภาคเกษตรและเป็นการผลิต 
เพ่ือส่งออกใหญ่ที่สุดในภาคใต้ เช่น อุตสาหกรรม
ยางพารา และอาหารทะเล

รวมทั้งยังเป็นพ้ืนที่ภายใต้โครงการความร่วมมือ
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 3 ฝ่าย คือ อินโดนีเซีย -  
มาเลเซยี - ไทย (IMT - GT) มโีอกาสขยายความร่วมมอื 
ทางการค้าการลงทุนต่อเนื่องในแนวทางด่วนเหนือ - ใต้ 
(North - South Expressway) โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรม 
และบริการระหว่างสะเดากับบูกิตกายูฮีตัม

ความพร้อมของพื้นที่ชายแดนเป้าหมาย

รวมทั้งยังเป็นพื้นที่ภายใต้โครงการ

ความร่วมมือเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

3 ฝ่าย คือ อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 

(IMT-GT)

จังหวัดสงขลา
ความพร้อมของพื้นที่ชายแดนเป้าหมาย

จังหวัดสงขลา
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นอกจากนี้ สงขลายังมีโอกาสในการเชื่อมโยงกับ
มาเลเซีย ซึ่งมีแนวทางพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนเชื่อมโยง 
กบัไทยในแนวทางด่วนเหนอื - ใต้ (อโีปห์ - บกูติกายฮูตีมั 
- ชายแดน อ�าเภอสะเดา) โดยก�าหนดบทบาทให้เป็นฐาน 
อุตสาหกรรมแปรรูป โดยมีศูนย์กลางที่บัตเตอร์เวอร์ธ 
คูลิม และกูรุน เน้น SMEs ที่ผลิตวัตถุดิบให้โรงงาน
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขนาดใหญ่ และกลุ่ม
อุตสาหกรรมที่มาเลเซียเร่งส่งเสริมในรัฐเกดะห์ และ
พ้ืนที่เชื่อมโยง ได้แก่ คลัสเตอร์เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ไบโอเทคโนโลยี เช่น ปุ๋ยชีวภาพและการ
วิจัยพืช อุตสาหกรรมเกษตรขั้นปลายและอาหารครบ 
วงจร ได้มาตรฐานฮาลาลเพ่ือการส่งออก และอตุสาหกรรม 
ยานยนต์ ตลอดจนโอกาสทางการค้าและการลงทุน 
ในอนาคตจะขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากแนวเส้นทาง 
การพัฒนาระบบโครงข่ายถนน ระบบรางและระบบขนส่ง
ทางน�้าเชื่อมโยงระหว่างไทย - มาเลเซีย

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

ได้มีการพิจารณาโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะแรกไว้ 3 พ้ืนที ่ 

ทีม่คีวามเป็นไปได้ก่อน ได้แก่ จังหวดัสระแก้ว ตาก และ 
สงขลา ในส่วนของอ�าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา พื้นที่ 
1,121.5 ไร่ นัน้ อยูใ่นขัน้การศกึษาความเป็นไปได้ และ
เริม่ท�าการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 
คูข่นานกบักรมธนารักษ์ ในการเข้าเคลียร์พ้ืนทีจ่ากกรณี
การบุกรุกพื้นที่ของประชาชน มีประชาชนอาศัยอยู่กว่า 
200 รายซึ่งในพื้นที่นี้ จะต้องมีการจ่ายค่าชดเชยให้กับ
ประชาชนและไม่ได้อยู่ในงบการด�าเนินงานของ กนอ.

อย่างไรก็ตาม แผนการจัดตั้งนิคมในพ้ืนที่นี ้
กนอ. มีเป้าหมายที่จะเข้าพัฒนาและเปิดด�าเนินการ 
ให้ได้ราวกลางปี 2561 โดยในส่วนของพ้ืนที่จังหวัด 
สงขลา ราว 1.2 พันล้านบาท มีผู้ประกอบการสนใจ
แล้ว 3 ราย

ทั้งนี้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะเป็นพ้ืนที่ 
เศรษฐกิจ ที่มีความได ้ เปรียบเชิง เปรียบเทียบ 
(Comparative Advantage) และมีศักยภาพ  
โดยการใช้โครงสร้างพ้ืนฐานเป็นเครื่องชี้น�าในการ 
พัฒนา (Infrastructure Led Concept) ควบคู่กับ
การวางแผนในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ด้วยการ 
ให้สิทธิประโยชน์และอ�านวยความสะดวกในการ
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
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• กลยุทธ์กำรด�ำเนนิงำนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ
 ประกอบด้วย
 1) สร้างพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิใหม่ เน้นบริเวณชายแดน

ส�าหรับระยะแรก โดยใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

 2) สนบัสนนุ SMEs ไทยและการลงทนุต่อเนือ่ง
ของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน

 3) จัดระเบยีบพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิชายแดน แก้ปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและสินค้าเกษตรลักลอบ 
จากประเทศเพื่อนบ้าน

• วิธีด�ำเนินกำร
 ปี 2558 กนอ. ได้ด�าเนินการศึกษาความเป็น

ไปได้และความเหมาะสมเบื้องต้นโครงการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก  
5 พื้นที่ (ตาก สงขลา มุกดาหาร ตราด และสระแก้ว) 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และความ
เหมาะสมเบื้องต้นของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
ทั้งในมิติกำยภำพ (การจัดผังพ้ืนที่ การออกแบบทาง
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม) มิติกำรเงิน (การลงทุน  
ผลตอบแทน) มติกิำรจดักำร (รูปแบบการลงทนุ การบริหาร 
จัดการ) มิติกำรตลำด (การสนองตอบต่อนโยบายของ
ภาครัฐและลูกค้า การรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย) 
เพ่ือน�าผลการศึกษาที่ได้มาใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาและตดัสินใจด�าเนนิการให้บรรลุตามยทุธศาสตร์

และเป้าประสงค์ของการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ 
พิเศษ โดยใช้วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลระดับ 
ทุติยภูมิ มีขอบเขตของการศึกษาดังนี้

 1) การคัดเลือกพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

 2) การรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ ข้อมูล
นโยบายแผนและยทุธศาสตร์ทีเ่กีย่วข้อง วเิคราะห์ สภาพ
ข้อเท็จจริงทุกด้านของศักยภาพ โอกาส ข้อจ�ากัดทั้งหมด
ในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

 3) การก�าหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ

 4) การก�าหนดขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการ 
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรม การออกแบบนิคมอุตสาหกรรม  
ผังการใช้ที่ดิน

 5) การวิเคราะห์มูลค่าการลงทุน การศึกษา 
ความเป็นไปได้ทางการเงินและเศรษฐศาสตร์

 6) การจัดสัมมนาน�าเสนอผลการศกึษา เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ข ้อมูลโครงการให้หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และผู้ที่สนใจของทั้ง 5 พื้นที่

• กำรขอใช้พื้นที่ โดยเช่ำพื้นที่กับกรมธนำรักษ์
 ปี 2559 ด�าเนินการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ 

ส่ิงแวดล้อมโครงการ (EIA) การศึกษาวิเคราะห ์
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการต่อส่ิงแวดล้อม 
พร้อมทั้งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส ่วนได้เสีย
และชุมชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ต่อการจัดตั้งนิคม
อุตสาหกรรม

 ปี 2560 เริ่มพัฒนาโครงการ
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• ประเภทอุตสำหกรรม / อุตสำหกรรมเป้ำหมำย
 กิจการเป ้ าหมายของ พ้ืนที่ จั งหวัดสงขลา 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตามมติคณะกรรมการ 
นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) คร้ังที่  
2/2558 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 มีดังนี้

 • เกษตรและอาหารแปรรูป
 • สิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องหนัง
 • เครื่องเรือน
 • กิจการโลจิสติกส์
 • นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
 • กิจการสนับสนุนการท่องเที่ยว

สิทธิประโยชน์ สามารถรับการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศของบีโอไอ
ควำมพร้อมที่ตั้ง ประกาศพื้นที่ SEZ ใน 4 ต�าบลของอ�าเภอสะเดา 
กำรได้มำซึ่งที่ดินของรัฐ ที่ดินใน ต�าบลส�านักขาม อ�าเภอสะเดา ขนาดพื้นที่ 1,196 ไร่ (กรมธนารักษ์อยู่ระหว่าง 
ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขในการใช้ประโยชน์หรือให้ กนอ. / หน่วยงานรัฐ / เอกชนเช่า)
เส้นทำงคมนำคม ส�ารวจออกแบบสถานีขนส่งสินค้า
โครงสร้ำงพื้นฐำน พัฒนาระบบไฟฟ้า พัฒนาระบบประปา ศึกษาความเหมาะสมนิคมฯ 
ด่ำนศุลกำกร/ด่ำนพรมแดน ค่าชดเชยที่ดินด่านสะเดาแห่งใหม่/เพ่ิมศักยภาพด่านสินค้าเกษตรชายแดน  
ปศุสัตว์ และประมง ก่อสร้างด่านสะเดาแห่งใหม่/ปรับปรุงด่านปาดังฯ และสร้างที่พัก
OSS กำรลงทุน เปิดท�าการที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 11 หาดใหญ่

ส�าหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุนไปแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2559 จ�านวน  
1 โครงการ เป็นโครงการผลิตน�้ามันมะพร้าว ปัจจุบัน
อยู่ในขั้นตอนการออกแบบอาคาร และเตรียมก่อสร้าง 
ซึ่งตามระเบียบผังเมืองเดิม ไม่สามารถจัดตั้งโรงงาน 
ในเขตนี้ได้ แต่ คสช. ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 3/2559  
เพ่ือปลดล็อกข ้อจ�ากัดนี้และก�าลังรอประกาศจาก 
กระทรวงมหาดไทยในการประกาศลงในราชกจิจานเุบกษา 
หลังจากนั้น จะด�าเนินการตามแผนที่วางไว ้อย ่าง 
เร่งด่วน 
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วารสารส่งเสริมการลงทุน ได้นำาคณะผู้ช่วย

หัวหน้าสำานักงานต่างประเทศทั้ง 12 แห่งเยี่ยมชม 

โรงงาน Stars Micro Electronics (SMT) ซึง่ตัง้อยู ่

ท่ีนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

พร้อมรับฟังการบรรยายของโครงการ WiL โดยได้ 

รับเกียรติจาก ดร.บรรพต หอบรรลือกิจ ที่ปรึกษา 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.)  

และคุณพร้อมพงศ์ ไชยกุล รองประธ�น 

เจ้�หน้�ที่บริห�ร (ส�ยง�นก�รจัดก�รวัตถุดิบ)  

และกรรมก�รบริษัทและกรรมก�รบริห�รบริษัท 

Stars Micro Electronics (SMT) ที่จะมาเล่า

ให้ฟังถึงโครงการ WiL และการเข้าร่วมโครงการ 

ดังกล่าวว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

น�น�ส�ระ
ปรียาพร พูลเกษ

Stars Micro Electronics
ตัวอย่างบริษัทในโครงการ WiL 
เอกชนร่วมพัฒนาแรงงานไทย

“บริษัท Stars Micro Electronics  

เป็นรายแรกในอุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าร่วมโครงการ  

Work Integrated Learning (WiL)”

บริษัท Stars Micro Electronics เป็นบริษัท
รายแรกในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เข้าร่วมโครงการ 
Work Integrated Learning (WiL) ซึ่งเป็นโครงการ
ที่ริเร่ิมโดยสำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยแีละนวัตกรรมแหง่ชาต ิหรือ สวทน. เพ่ือแกไ้ข
ปัญหาด้านแรงงานทักษะและฝีมือ ที่กำาลังขาดแคลนอยู ่
ในตลาดแรงงานทุกวันนี้
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“หากบริษัทจะยื่นขอรับการส่งเสริมฯ 

ภายใต้นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์  

ซึ่งหนึ่งในเงื่อนไขก็คือ  

บริษัทจะต้องมีความร่วมมือ 

กับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย  

ที่อยู่ในพื้นที่คลัสเตอร์เดียวกัน”

นอกจากน้ีหากบริษัทจะย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ ภายใต้ 
นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ซึ่งหนึ่งในเง่ือนไขก็คือ บริษัท 
จะต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย หรือ  
Center of Excellence ที่อยู่ในพื้นที่คลัสเตอร์เดียวกัน 
เพ่ือพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี โดยบริษัท
สามารถเลือกที่จะร่วมมือในโครงการ Talent Mobility 
โครงก�ร Work - integrated Learning โครงการสหกจิ 
ศึกษาโครงการทวิภาคี หรือโครงการความร่วมมือเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยีตามที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ห้องแล็บของบริษัท Stars Micro Electronics

บีโอไอกับ WiL
บโีอไอไดท้ำางานแบบบรูณาการร่วมกบั สวทน. โดย

กำาหนดให้ WiL เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำาหรับการยื่นขอ 
ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมต�ม
คุณค่�ของโครงก�ร (Merit - based incentives) จาก 
สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการซึ่งเป็นสิทธิพ้ืนฐาน  
อีกทั้งเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุนมีการลงทุนหรือ
ใช้จ่ายในกิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศ และ
ภาพรวมของอุตสาหกรรมในประเทศไทย หากบริษัท
ประสงค์จะเข้าร่วมทำาโครงการดังกล่าว โดยมีเงินลงทุน  
หรือค่�ใช้จ่�ยต่อยอดข�ยรวมใน 3 ปีแรกตั้งแต่ร้อยละ  
1-3 หรือไม่น้อยกว่� 200-600 ล้�นบ�ท ก็จะได้รับ 
ระยะเวล�ที่ได้รับยกเว้นภ�ษีนิติบุคคลเพิ่มเติม 1-3 ปี  
(แล้วแต่กรณี) (รายละเอียดเพิ่มเติม ในเว็บไซต์บีโอไอ  
http://www.boi.go.th/upload/content/c1_2558_ 
21791.pdf)
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ท้ังน้ีบริษัทจะต้องย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ ภายในปี 
2559 และเร่ิมดำาเนนิการภายในป ี2560 สำาหรับการยืน่ขอรับ 
สิทธปิระโยชนส์ำาหรับกจิการสนบัสนนุการพัฒนาคลัสเตอร์
(รายละเอยีดเพ่ิมเตมิ ในเว็บไซตบ์โีอไอ http://www.boi. 
go.th/upload/content/c6_2558_67510.pdf)

WiL เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
โครงการ WiL ของ Stars Micro Electronics ถอืเปน็ 

โครงการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการกบัการทำางาน  
โดยมีองค์กรที่เกี่ยวข้องมาหารือร่วมกัน ได้แก่ สถาบัน 
การศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีผลิตบัณฑิตป้อนสู่ตลาดแรงงาน  
โดยแบ่งออกเป็นการศึกษาระดับปริญญาตรีสหกิจ 
วิศวกรรมศาสตร์ และระดับช่างเทคนิคประกาศนียบัตร 
วชิาชพีชัน้สูง (ปวส.) ซึง่มบีริษัท Siam Michlin Group  
เป็นบริษัทนำาร่องแห่งแรก โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา และ สวทน. เปน็ผูส้นบัสนนุการพัฒนาคร ู
สำาหรับจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียน - โรงงาน

“สวทน. ตั้งเป้าหมาย 

จะป้อนแรงงาน 

จากโครงการ WiL  

เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม  

50,000 คน 

ในอีก 5 ปีข้างหน้า”

สวทน. เล็งเหน็วา่โครงก�ร WiL จะช่วยแก้ปญัห� 
ในระยะย�วด้�นก�รข�ดแคลนแรงง�นทักษะภายในประเทศ 
จึงเกิดความร่วมมือในเชิงบูรณาการร่วมกัน ระหว่าง 
ภาคอตุสาหกรรม ภาคการศึกษา และภาครฐั เพือ่พฒันา
โครงการดงักล่าวขึน้มา โดยมเีปา้หมายจะปอ้นแรงงานจาก
โครงการ WiL เข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 50,000 คนในอีก 
5 ปีข้างหน้า และมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักเรียนที่จบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

“ดร.บรรพตกล่าวว่า 

หากบริษัทใดที่มีความประสงค์ 

จะเข้าร่วมโครงการ WiL ก็สามารถ

ประสานหรือสอบถามรายละเอียด 

มาที่ สวทน. ได้โดยตรง”

ปัจจุบัน สวทน. มีเครือข่ายกับทางองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด (อบจ.) โครงการราชประชาเด็กด้อยโอกาส
เพ่ือสรรหาเด็กให้เข้ามาอยู่ในระบบดังกล่าว และมุ่งเน้น 
พัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 3 ด้าน ซ่ึงเป็นอุตสาหกรรม 
ที่กำาลังขาดแคลนแรงงานทักษะอีกเป็นจำานวนมาก ได้แก่
อุตส�หกรรมย�นยนต์ อุตส�หกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และ
อุตส�หกรรรมอ�ห�ร

ดร. บรรพต ได้เล่าให้ฟังว่ามีบริษัทที่ เข้าร่วม 
ในโครงการดงักล่าวแล้ว อาทเิชน่ บริษัท Siam Michlin 
Group บริษัท Stars Micro Electronics บริษัท CPN  
ในเครือ Central เป็นต้น โดยขณะนี้ สวทน. ได้ 
มีความร่วมมือกับภาคการศึกษาจำานวน 5 แห่ง ได้แก่  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ มหาวทิยาลัย 
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ซึ่งบริษัทที่มี
ความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ WiL สามารถประสาน 
หรือสอบถามรายละเอียดมาที่ สวทน. ได้โดยตรงที่
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ
National Science Technology and 
Innovation Policy Office
319 อาคารจัตุรัสจามจุรีชั้น 14 ถนนพญาไท
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0 2160 5432 โทรสาร : 0 2160 5438
Email : info@sti.or.th

บรษิทั Stars Micro Electronics กบั WiL
สำาหรับบริษัท Stars Micro Electronics 

ปัจจุบันมีนักเรียน WiL ในระดับ ปวส. ที่อยู่ในโครงการ 
จำานวน 41 คน และนักศึกษาระดับปริญญาโทประมาณ 
10 คน โดยบริษัทจะสนับสนุนค่าใช้จ่าย ได้แก่ ค่าเทอม 
ของนักเรียนตลอดหลักสูตร ค่าหอพักสำาหรับนักเรียน  
ประกัน และมีค่าตอบแทนให้กับนักเรียนในการทำางาน 
ตามระดับวุฒิการศึกษาของเด็กนักเรียนที่ เข้า ร่วม 
โครงการ 

ในส่วนของหลักสูตรการศึกษา สวทน. และ 
บริษัทจะร่วมกันออกแบบเพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสม 
กับนักเรียนและการทำางานจริงในโรงงานนั้นๆ รวมทั้ง
นักศึกษาระดับปริญญาโทจะทำาหน้าที่ เป็นครูพ่ีเล้ียง 
ให้กับนักเรียน ปวส. อีกด้วย

นักเรียนระดับ ปวส. จะทำางานในโรงงานวันละ 8 
ชั่วโมง สัปดาห์ละ 6 วันและจะเรียนหนังสือ 3 ชั่วโมง 
โดยหลังจากเลิกงานในแตล่ะวนันกัศกึษาระดบัปริญญาโท 
จะทำาหนา้ทีเ่ปน็ครูพ่ีเล้ียงใหก้บันกัเรียน ปวส. ควบคูไ่ปกบั 
การเรียน โดยมีอัตราส่วนของการดูแลคือนักศึกษาปริญญาโท  
1 คนต่อนักเรียน ปวส. 20 คน
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คว�มสำ�เร็จนอกห้องเรียน กับ

WiL หลักสูตรโรงเรียน โรงง�น
• เรียนฟรีแถมมีเงินเดือน
• เรียนจ�กประสบก�รณ์จริง เน้นวิช�ก�ร
• ฟรี! ค่�บำ�รุงก�รศึกษ�ตลอดหลักสูตร
• ฟรี! หอพัก รถรับ -ส่ง

“ที่สำาคัญโครงการดังกล่าว  

บริษัทไม่ได้มีข้อผูกมัดใดๆ  

กับนักเรียน นักศึกษา”

นอกจากนี้เรายังได้รับทราบข้อมูลจากทางบริษัท
ว่านักเรียนในโครงการ WiL มีศักยภาพไม่แตกต่างจาก
พนกังานในโรงงาน 1 คน และขอ้ดกีค็อืนกัเรียนจะอยูต่าม
ระยะเวลาที่กำาหนดคือ 2 ปี ทำาให้บริษัทสามารถควบคุม 
คา่ใชจ่้ายในการจ้างพนกังาน รวมทัง้นกัเรียนกม็คีวามใส่ใจ 
ในการทำางานทำาให้คุณภาพของงานออกมาดี

ข้อดีของโครงการ WiL แสดงออกมาให้เห็นได้ชัด 
จากอัตราการเข้าออก ของพนักงานที่จะมีความสม่ำาเสมอ 
ทำาให้บริษัทควบคุมอัตราค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ล่วงหน้า 
ลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นหากมีพนักงานเข้าออก
ตลอดเวลา และยังได้แรงงานทักษะที่มีประสิทธิภาพ 
และมีความใส่ใจในการทำางานด้วย ส่ิงเหล่านี้จะส่งผล 
ให้เห็นชัดเจนในเร่ืองของคุณภาพการผลิตของบริษัท 
ที่จะเพิ่มสูงขึ้น

บริษัทคาดว่าในปี 2559 จะสามารถรับนักเรียน  
WiL เขา้ร่วมโครงการเพ่ิมอีกประม�ณ 100 คน เนือ่งจาก
โครงการประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดีและวางแผน 
ทีจ่ะรับนกัเรียนเพ่ือศกึษาตอ่อกี 3 ป ีเพ่ือจงูใจใหน้กัเรียน
ได้วุฒิในระดับปริญญาตรี เท่ากับว่าบริษัทจะมีแรงงาน
ทักษะอย่างต่อเนื่องในโรงงานตลอดระยะเวลา 5 ปี หาก
โครงการดังกล่าวสำาเร็จตามที่วางแผนไว้

ทัศนะของนักเรียนในโครงการ WiL
ในวันนี้บริษัทยังได้เชิญ นักเรียนในโครงการ WiL  

มาเล่าประสบการณ์จริงจากการเข้าร่วมโครงการ ซ่ึง 
นักเรียนแต่ละคนได้แสดงคว�มคิดเห็นออกม�ใน 
หล�กหล�ยมุมมอง แต่ทั้งหมดล้วนแล้วแต่เห็นถึง 
ประโยชน์ของโครงก�ร เพร�ะทำ�ให้นักเรียนได้พัฒน� 
ศักยภ�พของตนเอง ไดรู้้จกัก�รทำ�ง�นจริง สร้�งเสริมคว�ม
มั่นใจ และปูแนวท�งในก�รทำ�ง�นในส�ยอ�ชีพได้จริง  
ความเห็นของนักเรียนระดับ ปวส. มองว่าเป็นโอกาส 
ให้กับตัวเอง ได้เรียนหนังสือควบคู่ไปกับการทำางาน 
และทำาให้เขารู้สึกโตขึ้น มีประสบการณ์ในการทำางานจริง 
และมีสวัสดิการต่างๆ ให้กับพวกเขาอีกด้วย 

ดา้นนกัศกึษาระดบัปริญญาโท พวกเขาไดม้โีอกาส
เข้ามาช่วยดูแลด้านวิชาการ ได้ถอดบทเรียนเพ่ือมาใช้ 
ในการทำางานจริง มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้ันตอน 
การผลิตต่างๆ ซึ่งเป็นประโยชน์เช่นกัน

ที่สำาคัญโครงการดังกล่าว บริษัทไม่ได้มีข้อผูกมัด
ใดๆ กับนักเรียน นักศึกษา เท่ากับว่าหลังระยะเวลา 2 ปี 
ท่ีนักเรียนเข้ามาทำางานร่วมกับการเรียนในโรงงาน ก็สามารถ 
ออกไปสมัครงานที่อื่นๆ ได้ หรือทางบริษัทก็อาจจะรับ 
เข้าทำางานในโรงงาน

กล่าวได้ว่าโครงการ WiL เป็นทางออกของการ 
แก้ไขปัญหาแรงงานทักษะในระยะยาว และยังก่อให้เกิด 
ประโยชน์ร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา โรงงาน  
ผู้ใช้แรงงาน ผู้จ้างงาน รวมไปถึงการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ของประเทศไทยในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง 
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ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ภาครัฐมี 

นโยบายส่งเสริมกิจการสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ  

(International Headquarters : IHQ) และกจิการ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International  

Trading Centers : ITC) ตามทีค่ณะรัฐมนตรี มมีติ

เห็นชอบมาตรการดังกล่าว โดยอาศัยความร่วมมือ 

จากหลายหนว่ยงาน อาท ิสำ�นกัง�นคณะกรรมก�ร

ส่งเสริมก�รลงทุน หรือบีโอไอ กรมสรรพ�กร 

(กระทรวงก�รคลัง) กรมพัฒน�ธุรกิจก�รค้�

(กระทรวงพ�ณิชย์) และธน�ค�รแห่งประเทศไทย

เป็นต้น เพ่ือจูงใจให้บริษัททั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งมาตรการ 

ดังกล่าวได้รับความสนใจจากหลายบริษัทท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศเป็นอย่างมาก 

ปจัจุบนับโีอไอไดอ้นมุตัใิหก้ารส่งเสริมฯ แกก่จิการ
สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) และกิจการบริษัท 

น�น�ส�ระ
ธนชาต ลาภพานิช / เยาวลักษณ์ ชนะหาญ

ITC และ IHQ
หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ของบีโอไอ

การค้าระหว่างประเทศ (ITC) ไปแล้วหลายราย นับได้ว่า 
มีผลตอบรับในทิศทางที่ดีต่อการลงทุนภายในประเทศ

ที่ผ่านมา พบว่ามีหลายบริษัทสนใจในมาตรการ
ดังกล่าว ส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการปรับหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับ
เง่ือนไขการใหบ้ริการบริษัทในเครือในตา่งประเทศจากเดมิ  
ไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ เป็น 1 ประเทศ รวมถึงการ
เพ่ิมสิทธิประโยชน์ในทางภาษีจากกรมสรรพากร (เช่น  
เพ่ิมการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 15 ปี) หาก 
ปีใดที่ไม่สามารถทำาตามเง่ือนไขได้จะถูกยกเลิกการใช้ 



INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 41

สิทธปิระโยชนท์างภาษีกผ่็อนผนัใหเ้ปน็ในปนีัน้ไมส่ามารถ
ใชสิ้ทธปิระโยชนท์างภาษีได ้แตย่งัคงความเปน็ผู้ไดรั้บสิทธิ ์
อยู่ เป็นต้น

“จากสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ  

ในช่วงแรกบริษัทที่สนใจขอรับ 

สิทธิประโยชน์จะเป็นบริษัท 

ในประเทศส่วนใหญ่ เนื่องจาก 

สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางภาครัฐ

ได้เร็วกว่าบริษัทจากต่างประเทศ”

จากสถติกิารขอรับการส่งเสริมฯ ในชว่งแรกบริษัท 
ที่สนใจขอรับสิทธิประโยชน์จะเป็นบริษัทในประเทศ 
ส่วนใหญ่เนื่องจากสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขของทาง 
ภาครัฐได้เร็วกว่าบริษัทจากต่างประเทศ ส่วนบริษัทใน 
ต่างประเทศอาจมีข้อกังวลในด้านต่างๆ เช่น มีเง่ือนไขสัญญา 
เชา่อาคารสถานทีใ่นตา่งประเทศ หรือรอรายละเอยีดตา่งๆ 
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
ตามนโยบายของภาครัฐที่วางไว้ให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการลงทุน ปัจจุบันมีบริษัทที่ได้รับ
อนุมัติจากบีโอไอและขอแก้ไขเปล่ียนประเภทกิจการทั้ง 
IHQ และ ITC มีรายละเอียดดังนี้ 

IHQ และ ITC
สรุปจำ�นวนโครงก�รที่ได้รับก�รอนุมัติให้ก�รส่งเสริมฯ ปี 2558

ร�ยก�ร IHQ ITC ROH -> IHQ IPO -> ITC

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ 22 78 - -

โครงการที่ขอเปลี่ยนประเภทกิจการ - - 7 65

รวม 29 143

บริษัทที่ต้องการเปล่ียนประเภทกิจการจาก ROH เป็น IHQ หรือเปล่ียนจาก IPO เป็น ITC สามารถ 
ยื่นคำาขออนุญาตแก้ไขโครงการเพ่ือเปล่ียนประเภทได้ โดยบีโอไอจะพิจารณาจากเง่ือนไขของประเภทกิจการ 
ดังนี้ คือ

1. กิจก�ร IHQ 
 Ø จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วไม่ 

 น้อยกว่า 10 ล้านบาท
 Ø จะต้องกำากับดูแลกิจการของสาขาหรือ 

บริษัทในเครือในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ประเทศ

2. กิจก�ร ITC 
 Ø จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วไม่ 

น้อยกว่า 10 ล้านบาท
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“บริษัทส่วนใหญ่เน้นการดำาเนินธุรกิจ 

ในประเภทกิจการ ITC  

คิดเป็นมูลค่าการลงทุน 

กว่า 1,900 ล้านบาท  

เนื่องจากมองเห็นความคล่องตัว 

ในการปฏิบัติตามเงื่อนไข”

จากตารางสรุปจำานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ 
การส่งเสริมฯ จะเห็นได้ว่าบริษัทส่วนใหญ่เน้นการดำาเนิน
ธุรกิจในประเภทกิจการ ITC คิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 

1,900 ล้านบาท เนื่องจากมองเห็นความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอบข่ายธุรกิจ รวมถึงเป็นธุรกิจ 
ที่ลงทุนไม่สูง รับรู้รายได้เร็ว 

ปัจจุบันมีบริษัทที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ และรอ
การพิจารณาอนุมัติจากบีโอไออีกว่า 10 ราย สำ�หรับก�ร
ขอรับสทิธิประโยชน์ท�งภ�ษีเงนิไดจ้�กกรมสรรพ�กรน้ัน 
กิจก�ร IHQ ได้รับอนุมัติไปแล้วจำ�นวน 17 ร�ย และ
กิจก�ร ITC ได้รับอนุมัติจำ�นวน 2 ร�ย นอกจากนี้ยังมี 
บริษัทที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
เงินไดอ้กี 12 ราย สำาหรับคนตา่งชาตทิีไ่ดรั้บสิทธปิระโยชน ์
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามีทั้งหมด 191 ราย 

1) ถ�ม กิจก�ร IHQ และ ITC ต�่งช�ตสิ�ม�รถถือหุน้ 
ข้�งม�กหรือถือหุ้นทั้งสิ้น (100%) ได้หรือไม่
ตอบ Ø กจิการ IHQ และ ITC กำาหนดลักษณะรูปแบบ 
การจัดตั้งเป็นบริษัทจำากัด โดยไม่ได้กำาหนดเง่ือนไขใน
เร่ืองสัดส่วนการถือหุ้นระหว่างคนไทยและคนต่างชาติ  
ดังนั้น คนต่างชาติจึงสามารถถือหุ้นได้ 100%

Ø กรณีที่บริษัทมีคนต่างชาติถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ  
50 ขึน้ไป บริษัทดงักล่าวจะมสีถานะเปน็คนตา่งดา้ว ทัง้นี ้

ไขข้อข้องใจ ก�รดำ�เนินธุรกิจ IHQ และ ITC

เปน็ไปตามบทบญัญัต ิมาตรา 4 ของ พ.ร.บ. การประกอบ 
ธรุกจิของคนตา่งดา้ว พ.ศ. 2542 ซึง่ในกรณทีีค่นตา่งดา้ว 
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ สามารถนำาบัตรส่งเสริมการลงทุน 
มาแสดงเป็นเอกสารประกอบการขอหนังสือรับรอง 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว โดยแจ้งต่ออธิบดี 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งจะอำานวย
ความสะดวกในการจดแจ้งขอหนังสือรับรองการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าว
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Ø กรณีไดรั้บการส่งเสริมฯ ลดระยะเวลา จากเดมิ 
ไม่เกิน 30 วัน ให้เหลือเพียง 15 วัน

Ø กรณไีมไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ ลดระยะเวลา จากเดมิ 
ไม่เกิน 60 วัน ให้เหลือเพียง 30 วัน
2) ถ�ม นยิามของการคา้ปลีกและการคา้ส่ง หมายความ 
ว่าอย่างไร กรณีการนำาเข้าเคร่ืองจักรเพ่ือมาจำาหน่ายโดยตรง 
ให้กับโรงงานผลิต ถือเป็นการค้าปลีกหรือการค้าส่ง
ตอบ ตามแนวทางการพิจารณาอนุญาตการประกอบ
ธุรกิจของคนต่างด้าวที่คณะกรรมการการประกอบธุรกิจ
ของคนต่างด้าวกำาหนด สำาหรับธุรกิจการค้าปลีกและ 
ค้าส่ง คือ
  Ø ก�รค�้ปลกี หมายถงึ การขายใหแ้กลู่กคา้ เพ่ือใช ้
ในการบริโภคโดยตรงของตนเอง
  Ø ก�รค้�ส่ง หมายถึง การขายให้แก่ผู้ซื้อ เพื่อ
นำาไปจำาหน่ายหรือให้บริการต่อแก่ลูกค้า หรือนำาไปเป็น
วัตถุดิบสำาหรับผลิตเป็นสินค้าอื่น
  ดังนั้นกรณีบริษัทนำาเข้าเคร่ืองจักรเพ่ือมาจำาหน่าย
โดยตรงแก่โรงงานผลิต โดยโรงงานเป็นผู้ใช้เคร่ืองจักร
เอง เข้าข่ายเป็นการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) ท้าย 
พระราชบญัญตัฯิ ซึง่คนตา่งดา้วจะประกอบธรุกจิตอ้งไดรั้บ 
อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
  ทั้งนี้ ในกรณีคนต่างด้าวจะประกอบธุรกิจการค้า
ปลีกหรือการคา้ส่ง โดยไมต่อ้งขออนุญ�ต นัน้ คนตา่งดา้ว
จะต้องมีทุนตามความเป็นจริง คือ ทุนจดทะเบียนที่ได้มี
การเรียกชำาระคา่หุน้แล้ว ซึง่ใชใ้นการเร่ิมตน้ประกอบธรุกจิ
คา้ปลีกหรือคา้ส่ง ไมน่อ้ยกวา่ 100 ล้านบาท สำาหรับแตล่ะ
ธุรกิจ
.........................................................................................

3) ถ�ม ก�รนำ�สินค้�สำ�เร็จรูป สินค้�ก่ึงสำ�เร็จรูป 
วัตถุดิบ และช้ินส่วนม�จำ�หน่�ยโดยตรงให้โรงง�นหรือ
ผู้ผลิตในประเทศ ถือเป็นก�รค้�ปลีกหรือก�รค้�ส่ง และ
ต้องขออนุญ�ตอย่�งไร

ตอบ Ø กรณีการจำาหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่โรงงาน
หรือผู้ผลิต เพ่ือโรงงานหรือผู้ผลิตนำาไปใช้บริโภค
เอง เข้าข่ายเป็นการค้าปลีกตามบัญชีสาม (14) ท้าย 
พระราชบัญญัติฯ
  Ø กรณีการจำาหน่ายสินค้าโดยตรงให้แก่โรงงาน
หรือผู้ผลิต เพ่ือโรงงานหรือผู้ผลิตนำาไปเป็นวัตถุดิบใน 
การผลิตสินคา้อ่ืนเขา้ขา่ยเปน็การคา้ส่ง ตามบญัชสีาม (15) 
ท้ายพระราชบัญญัติฯ
  ทัง้นี ้คนตา่งดา้วจะประกอบธรุกจิตอ้งไดรั้บอนญุาต 
จากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
.........................................................................................

4) ถ�ม กิจก�ร IHQ และ ITC ส�ม�รถดำ�เนินก�ร
ในลักษณะเป็นน�ยหน้�หรือตัวแทนได้หรือไม่
ตอบ การประกอบธรุกจิทีจ่ะเขา้ลักษณะกจิการนายหนา้/ 
ตัวแทน เป็นธุรกิจตามบัญชีสาม (11) ท้าย พ.ร.บ. 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ซึ่งคน
ต่างด้าวจะประกอบธุรกิจต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี 
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
.........................................................................................

5) ถ�ม ขอทร�บระยะเวล�ท่ีใช้ในก�รพิจ�รณ�โครงก�ร
ที่ขอรับก�รส่งเสริมฯ ในกิจก�รประเภท IHQ และ ITC
ตอบ ระยะเวลาในการอนุมัติโครงการขึ้นกับมูลค่าเงิน
ลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนเป็นไปตามเกณฑ์
การพิจารณาโครงการปกติของสำานักงานฯ ดังนี้
  Ø ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติโครงการภายใน 
40 วันทำาการ นับแต่วันยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ
  Ø ระหว่าง 200 - 750 ล้านบาท อนุมัติโครงการ
ภายใน 60 วันทำาการ นับแต่วันยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ
  Ø มากกว่า 750 ล้านบาท อนุมัติโครงการภายใน 
90 วันทำาการ นับแต่วันยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ
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6) ถ�ม
  Ø กรณไีดรั้บก�รสง่เสริมฯ ในกิจก�ร ROH หรือ 
IPO แลว้ ตอ้งก�รเปลีย่นประเภทกิจก�รเปน็ IHQ หรือ 
ITC จะตอ้งยกเลกิโครงก�รเดมิแลว้ย่ืนขอรับก�รสง่เสริมฯ  
เป็นกิจก�ร IHQ หรือ ITC ใหม่หรือไม่
  Ø กรณีเปิดดำ�เนินก�รแล้วต้องก�รเพ่ิมขอบข่�ย 
แก้ไข เปลี่ยนประเภทกิจก�รได้หรือไม่
ตอบ - กรณทีีต่อ้งการเปล่ียนประเภทกจิการจาก ROH 
เป็น IHQ หรือเปลี่ยนจาก IPO เป็น ITC สามารถยื่น
คำาขออนุญาตแก้ไขโครงการเพ่ือเปล่ียนประเภทได้ โดย
สำานักงานจะพิจารณาจากเง่ือนไขของประเภทกิจการดังนี้ 
คือ

  1. กิจก�ร IHQ จะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   Ø จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วไม่น้อย
กว่า 10 ล้านบาท
   Ø จะตอ้งกำากบัดแูลกจิการของสาขาหรือบริษัท
ในเครือในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ประเทศ
  2. กิจก�ร ITC จะต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
   Ø จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้วไม่น้อย
กว่า 10 ล้านบาท
   Ø กรณีเปิดดำาเนินการแล้ว สามารถเพ่ิม 
ขอบขา่ยธรุกจิ และเปล่ียนประเภทกจิการได ้โดยสามารถ
ยื่นคำาขออนุญาตแก้ไขโครงการ ระบุสาเหตุ/ขอบข่าย 
ที่ต้องการให้ชัดเจน

หากทา่นสนใจขอรับการส่งเสริมฯ ในประเภทกจิการ  
IHQ และ ITC โปรดตดิตอ่ทีบ่โีอไอ สำานกับริหารการลงทนุ  
4 โทรศพัท ์0 2553 8111 หรือ OSOS : ONE START 
ONE STOP SERVICES อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 
โทรศัพท์ 0 2209 1100 

เอกส�รอ้�งอิง
	 เว็บไซต์	NOW	26[Online]	
	 http://www.now26.tv/view/63575
	 เว็บไซต์	ประชาชาติธุรกิจ[Online]	
	 http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid= 
	 1439784901
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หากกล่าวถึงบริษัทที่มีความเช่ียวชาญในการ

ออกแบบพัฒนา และให้คำาปรึกษาทางด้านระบบ 

Web -Based Application และระบบ Enterprise  

Location -Based Application แบบครบวงจรน้ัน  

บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำากัด เป็น บริษัทหนึ่งที่ 

ประสบความสำาเร็จ โดย ดร.ธัชพงษ์ โหตรภวานนท ์ 

ซ่ึงเป็น CEO และคุณวุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ 

กรรมการผู้จัดการ จะมาบอกเล่าถึงหนทางสู่ความสำาเร็จ 

ดังกล่าว

“สินค้าและบริการของบริษัท 

ได้รับการตอบรับจากลูกค้าองค์กร 

รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

ที่มีขนาดใหญ่เป็นอย่างดี”

นานาสาระ
 วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ / สุนันทา อักขระกิจ

อีคาร์ทสตูดิโอ  
ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบ
โปรแกรมแผนที่

เชี่ยวชาญการออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมแผนที่

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2547 มี
ความเชี่ยวชาญในการออกแบบพัฒนาและให้คำาปรึกษา
ทางด้านระบบ Web -Based Application และระบบ 

ดร.ธัชพงษ์ โหตรภวานนท์ CEO  

และคุณวุฒิกร มโนมัยวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการ
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Enterprise Location - Based Application แบบ 
ครบวงจร รวมทัง้บริษัทยงัไดค้น้ควา้และพัฒนาผลิตภณัฑ ์
ใหม่ๆ  อยูเ่สมอ ปจัจุบนับริษัทไดเ้ขา้ร่วมเปน็พันธมติรกบั
บริษัท Microsoft (Thailand) และได้ใช้เทคโนโลยีจาก 
Microsoft ในการพัฒนา Application โดยใช้บุคลากร 
ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญสูง จนได้รับรางวัล 
จากการประกวดซอฟตแ์วร์ดเีดน่จากหลายสถาบนั จึงทำาให ้
สินค้าและบริการของบริษัทได้รับการตอบรับจากลูกค้า
องคก์ร รวมถงึหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนทีม่ขีนาดใหญ่
เป็นอย่างดี 

ได้รับการส่งเสริมฯ ในประเภทกิจการซอฟต์แวร์
บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนในประเภทกิจการ

ซอฟต์แวร์ โดยได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
สำาหรับรายไดท้ีเ่กดิจากการจำาหนา่ยหรือการใหบ้ริการของ
ระบบงาน LIMS 2014 และ ECARTMAP 2014 เป็น
ระยะเวลา 8 ปี ซึ่งช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องทางการเงิน 
และสามารถลงทนุหรือใชจ่้าย เพ่ือพัฒนาระบบงานดงักล่าว 
ไดต้ลอดระยะเวลาทีไ่ดรั้บการยกเวน้ภาษีเงินไดน้ติบิคุคล

นอกจากน้ี บริษัทมีโอกาสได้ร่วมเดินทางไปกับบีโอไอ 
เพ่ือศึกษาดูงานและหาลู่ทางการค้าการลงทุน ณ กรุงเบอร์ลิน  
ประเทศเยอรมนี จากการร่วมกิจกรรมดังกล่าว นับเป็น 
โอกาสท่ีดีของบริษัท ท่ีได้รับทราบข้อมูลและความรู้เก่ียวกับ 
เทคโนโลยีที่น่าสนใจและทันสมัยต่างๆ ซึ่งช่วยส่งเสริม
และต่อยอดการพัฒนานวัตกรรมทางด้านซอฟต์แวร์ของ
บริษัทไดเ้ปน็อยา่งด ีโดยเฉพาะการบรรยายหวัขอ้ Virtual  
Reality จาก Fraunhofer ซ่ึงเป็นสถาบันวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
ประยกุตท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดของยโุรป และการเขา้ร่วมสัมมนาดา้น
เศรษฐกจิและสังคมเกีย่วกบัเร่ือง Smart City ซึง่จัดโดย  
Ministry of Foreign Affairs ของกรุงเบอร์ลิน

LBIS Brochure Thai Page1

ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ

ภาคเอกชน
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“บริษัทมีโอกาสแนะนำาบริการ 

และระบบงานที่ได้พัฒนาขึ้น  

พร้อมทั้งทำาความรู้จักกับธุรกิจต่างๆ  

ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาสทางการค้า 

และการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ”

นอกเหนือจากการได้รับความรู้ใหม่ๆ จากการเข้าร่วม 
กิจกรรมดังกล่าวแล้ว บริษัทยังได้มีโอกาสในการแนะนำา
บริษัท บริการและระบบงานที่ได้พัฒนาขึ้น พร้อมทั้ง
ทำาความรู้จักกับธุรกิจต่างๆ ซึ่งถือเป็นการสร้างโอกาส
ทางการค้า และการมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ ที่จะช่วย 
ส่งเสริมและสนับสนุน การทำาธุรกิจของบริษัทได้ดียิ่งขึ้น
ในอนาคต

ผลงานเด่นที่ผ่านมา
ปี 2547 - ออกแบบและพัฒนาระบบ E-Commerce  

และ Web-Based Application อย่างครบวงจร
ปี 2550 - เปน็ทีป่รึกษาในการพัฒนาและดแูล Web  

Application บนแผนทีภ่าพถา่ยดาวเทยีมความละเอยีดสูง 
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต www.PointThailand.com 
และ www.PointAsia.com

ปี 2551 - พัฒนาระบบแผนที่ Web Based  
Application เพ่ือใหส้ามารถรองรับขอ้มลูจำานวนมากดว้ย
เทคโนโลยี Microsoft Silverlight 4.0

ปี 2552 - พัฒนาระบบ LBIS (Location-Based 
Information System) ซึง่เปน็เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการบริหาร
จัดการข้อมูลบนระบบแผนที่ออนไลน์ เพื่อช่วยสนับสนุน
การวางแผนกลยุทธ์และการตัดสินใจของผู้บริหารระดับ
สูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปี 2556 - พัฒนาระบบ ZOCLOSE เพ่ือตอบสนอง  
Lifestyle ของคนในยคุปจัจุบนัทีส่ามารถใชโ้ทรศพัทม์อืถอื 
ในการค้นหาสถานที่ สินค้า และโปรโมชั่นต่างๆ ได้อย่าง
ง่ายดาย

ระบบที่พัฒนาโดยอีคาร์ท

• ระบบ LBIS (Location-Based Information  
System) เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการข้อมูลบนระบบ 
แผนทีอ่อนไลน ์เพ่ือชว่ยสนบัสนนุการวางแผนกลยทุธ ์และ
การตัดสินใจของผู้บริหารระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สูงสุด โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมูล นำาเสนอภาพรวมของข้อมูล 
และดรูายละเอยีดของแตล่ะจุดขอ้มลูไดอ้ยา่งถกูตอ้งและ 
แม่นยำา นอกจากน้ันระบบ LBIS ยังสามารถรองรับการทำางาน 
บนระบบ Cloud ของ Microsoft Azure ซึง่ชว่ยใหส้ามารถ 
ขยายธุรกิจสู่ Global Network ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สำาหรับองคก์รขนาดใหญท่ีม่ขีอ้มลูมาก และกระจาย
อยู่บนหลายระบบ LBIS จะสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆ
เพือ่ใช้วิเคราะห์ร่วมกันได้โดยง่าย ถือเป็นระบบที่ต่อยอด 
โดยไม่ต้องยกเลิกระบบเก่าหรือเปล่ียนแปลงการปฏิบัติงาน 
ของพนักงาน

• ระบบ LIMS (Location Information  
Management System) คือระบบรับแจ้งเหตุผ่าน 

ระบบ LBIS  

(Location - Based Information System)

ระบบ LIMS  

(Location Information Management System)
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• FBIS (Fire Block Intelligence System) 
ระบบแสดงเลขที ่Fire Block อตัโนมตับินแผนทีอ่อนไลน ์
ซึง่ถอืเปน็เคร่ืองมอืทีช่ว่ยใหธ้รุกจิประกนัภยัสามารถทราบ
เลขที ่Fire Block ของทีอ่ยูอ่าศยัหรือสถานประกอบการของ 
ผู้ขอเอาประกันภัยได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เพ่ือประโยชน์ 
ในการบริหารความเส่ียง และใช้ประกอบการพิจารณา
อนมุตักิรมธรรมอ์คัคภียัของบริษัทไดอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ
สูงสุด

พัฒนาซอฟต์แวร์ช่วยนํ้าท่วมใหญ่
จากเหตุการณ์น้ำาท่วมใหญ่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2554 

นั้น บริษัทได้นำาระบบงาน LBIS (Location - Based 
Information System) เข้าไปช่วยในการบริหารจัดการ
พ้ืนทีท่ีป่ระสบภยัน้ำาทว่ม โดยใหผู้บ้ริหารสามารถวเิคราะห ์
ขอ้มลูเชงิพ้ืนที ่เพ่ือดสูถานะและระดบัของน้ำาทว่ม พร้อมทัง้ 
แสดงผลของข้อมูลออกสู่ห้อง War Room เพื่อวางแผน
รับมอืและชว่ยบรรเทาความรุนแรงของอุทกภยัทีเ่กดิขึน้ได้
อยา่งทนัทว่งท ีรวมทัง้ไดน้ำาระบบไปชว่ยบริหารจัดการและ 
วางแผนการใหค้วามชว่ยเหลือกบัผูป้ระสบภยั เชน่ การตัง้ 
จุดพักพิง การต้ังจุดรับบริจาคส่ิงของ การติดตามของบริจาค 
ทีก่ระจายไปยงัจดุพักพิงตา่งๆ การพิจารณาความเหมาะสม 
ของจำานวนศูนย์พักพิง และปริมาณของรับบริจาคตาม
ความรุนแรงของน้ำาท่วมในแต่ละพื้นที่

นําซอฟต์แวร์ไปใช้กับโครงการจังหวัดอัจฉริยะ
บริษัทไดน้ำาเสนอระบบ LBIS (Location - Based 

Information System) เพ่ือใชใ้นโครงการจังหวดัอัจฉริยะ

FBIS (Fire Block Intelligence System) 

ECART MAP ระบบแผนที่ออนไลน์

สมาร์ทโฟนสำาหรับธุรกิจประกันภัยรถยนต์ ซึ่งจะช่วย
อำานวยความสะดวกใหลู้กคา้แจง้เหต ุเพ่ือเคลมประกนัภยั
ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งรองรับงานในส่วน  
Back Office โดยชว่ยลดขัน้ตอนการทำางานภายใน เพ่ือให ้
บริษัทช่วยเหลือลูกค้าได้ทันท่วงทีกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น

“จากเหตุการณ์นำ้าท่วมใหญ่ 

กรุงเทพฯ เมื่อปี 2554  

บริษัทได้นำาระบบงาน LBIS 

ไปช่วยบริหารจัดการและวางแผนการ 

ให้ความช่วยเหลือกับผู้ประสบภัย  

เช่น การตั้งจุดพักพิง  

การตั้งจุดรับบริจาคสิ่งของ  

การติดตามของบริจาค ฯลฯ”

• ECART MAP ระบบแผนทีอ่อนไลนซ์ึง่พัฒนา
โดยเทคโนโลย ีHTML5 ทีท่นัสมยัล่าสุดรองรับการใชง้าน 
ได้ทุก Browser และสามารถเชื่อมต่อกับระบบแผนที่ 
อืน่ๆ ไดห้ลากหลาย เชน่ Google, Bing, Yahoo พร้อมทัง้ 
มฟัีงกช์นัการใชง้านพิเศษแบบ Multi-Touch และโดดเดน่ 
ด้วยการแสดงผลแบบ Indoor Map และ Multi-Floor 
ที่ไม่เหมือนใคร
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ต้นแบบนครนายก (Smart Province) โดยได้พัฒนา 
ต่อยอดให้ระบบ LBIS สามารถเก็บข้อมูลและบริหาร
จัดการข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์เชิงบริหารต่างๆ
ของจังหวัด เช่น จำานวนโรงพยาบาล จำานวนโรงเรียน 
การขนส่ง การใช้พ้ืนที่ดินทำาการเกษตร การท่องเที่ยว 
การส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจและการจ้างงานในแต่ละ
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารระดับสูง 
มีเคร่ืองมือช่วยสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ รวมท้ัง
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ของจังหวัดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้องและรวดเร็ว 

นอกจากนั้น ระบบ LBIS ได้ช่วยให้ทางจังหวัด
สามารถบนัทกึขอ้มลูสำารวจตา่งๆ เชน่ ขอ้มลูขอบเขตพ้ืนที ่
หมู่บ้าน ตำาแหน่งบ้าน ข้อมูลสถานที่สำาคัญ เข้าสู่ระบบ 
ได้อย่างสะดวกง่ายและถูกต้องผ่านทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน  
หรือแท๊บเล็ต

โดยหลังจากที่ข้อมูลถูกนำาเข้าจากหน่วยงานต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ระบบจะช่วยประมวลผลและนำาเสนอข้อมูล
ที่ต้องการให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปแบบของระบบแผนที่
ออนไลน์ จึงช่วยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมองเห็น
ภาพรวมในระยะเวลาอันส้ัน พร้อมทั้งช่วยให้วิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมอืง ตลอดจนใชเ้ปน็เคร่ืองมอืในการวางผังเมอืงและ
ผังพัฒนาจังหวัด เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์
และการเติบโตของท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“พนักงานที่มีคุณภาพ เป็นหัวใจหลัก 

ของการพัฒนาซอฟต์แวร์  

ให้มีประสิทธิภาพ”

เคล็ดลับความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจ 
ผู้บริหารของบริษัทเน้นให้ความสำาคัญต่อพนักงาน

และบุคลากรของบริษัท โดยมีการวางแนวทางในการ
พัฒนาระบบงานไวห้ลายดา้น เพ่ือใหบ้ริษัทสามารถเตบิโต
ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

1. การคัดสรรพนักงานและรักษาบุคลากรที่ดี 
ให้อยู่กับองค์กร เน่ืองจากผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญ 
ของพนักงานที่มีคุณภาพ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักของการ
พัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีประสิทธิภาพ จึงให้ความสำาคัญ 
กับกระบวนการคัดสรรพนักงาน รวมทั้งการจดัเตรยีมทัง้
อุปกรณ์และสถานที่ทำางาน ที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงาน 
ทุกคน สามารถทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  
นอกจากนัน้ ยงัเนน้ในเร่ืองของการมอบหมายงานทีท่า้ทาย
และใหโ้อกาสพนกังานไดศ้กึษาเทคโนโลยใีหม่ๆ  เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจและรักษาพนักงานไว้กับองค์กร

“ผู้บริหารให้ความยืดหยุ่น 

แก่พนักงานในการทำางาน 

โดยจะเน้นที่ผลงานเป็นหลัก 

ไม่ได้เน้นกฎระเบียบที่เคร่งครัด”

2. มคีวามยืดหยุ่นในการทำางาน ผูบ้ริหารมนีโยบาย
ใหค้วามยดืหยุน่แกพ่นกังานในการทำางาน โดยจะเนน้มองที ่
ผลงานเปน็หลัก ไมไ่ดเ้นน้กฎระเบยีบทีเ่คร่งครัด เชน่ เวลา
การเขา้ออกงาน จะสามารถยดืหยุน่ไดต้ามความเหมาะสม 
และความจำาเปน็ของพนกังานแตล่ะบคุคล โดยจะตอ้งไมใ่ห ้
มีผลกระทบเสียหายต่อการทำางานขององค์กรโดยรวม

3. ปรับแนวทางการพัฒนาผลติภณัฑ ์ใหม้ลัีกษณะ 
เปน็ Software as a Service สำาหรับแนวทางการพัฒนา 
บริษัทใหส้ามารถเตบิโตอยา่งยัง่ยนืในอนาคตนัน้ ผู้บริหาร 
เน้นท่ีจะพัฒนาและเปล่ียนแปลงรูปแบบการขายซอฟต์แวร์  
จากลักษณะของ Customization Software ตาม
ความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ให้เป็นการบริการแบบ 
Software as a Service ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับ
ลูกค้าในด้านของฮาร์ดแวร์ และค่าดูแลระบบ รวมทั้ง 
ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายของบริษัทในการพัฒนาซอฟต์แวร์  
ในระยะยาวอีกด้วย 
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รางวัลการันตีความสําเร็จ

✣ รางวัล Asia Pacific ICT Alliance 
(APICTA) Awards 2014 ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้าน 
Tools and Infrastructure (ECART MAP)

✣ รางวัล ASEAN ICT Awards 2014 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในด้าน Public (LBIS)

✣ รางวัล ASEAN ICT Awards 2014 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในด้าน Private (ECART 
MAP)

✣ รางวัล TICTA 2014 (Thailand ICT 
Awards 2014) ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้าน Tools and 
Infrastructure Application (ECART MAP) 

✣ รางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation  
Awards 2014 ไดร้างวลั 7 Inventor Awards ดา้นเศรษฐกจิ  
(LBIS)

✣ รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ 
ครั้งที่ 8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ (LBIS)

✣ รางวัล 10 สุดยอดซอฟต์แวร์ไทย 2556 
(FBIS)

✣ รางวัล TICTA 2013 (Thailand ICT 
Awards 2013) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในด้าน Tools 
and Infrastructure Application (ECART MAP) 
และ Financial Industry Application (FBIS)

✣ รางวัล Asia Pacific ICT Alliance 
(APICTA) Awards 2012 ได้รับรางวัลชนะเลิศในด้าน 
Tools and Infrastructure (LBIS)

✣ รางวัล TICTA 2012 (Thailand ICT 
Award 2012) ไดรั้บรางวลัชนะเลิศประเภท Application  
and Infrastructure Tools (LBIS) และ Tourism

✣ รางวลั Microsoft Partner Awards Winner  
2012 ด้าน Software Development Partner of 
the Year

✣ รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ 
ครั้งที่ 6 ได้รับรางวัลผลงานโดดเด่นด้าน Business 
(LBIS)

✣ รางวลั PM’s Creative Award ไดรั้บรางวัล
ดีเด่น สาขางานสร้างสรรค์ตามลักษณะงาน (LBIS)

✣ รางวลั Microsoft Partner Awards Winner  
2011 ด้าน Software Development Partner of 
the Year

✣ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสำานักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) 

✣ ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก กสทช.
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บริษัทชาร์ปเคยเป็นผู้น�าในด้านนวัตกรรม 
ของญี่ปุ่น ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2455 ปัจจุบันอายุมากถึง  
104 ปี โดยช่วงทีผ่่านมาได้สร้างเกยีรตปิระวตัมิากมาย  
เป็นต้นว่า เป็นผู้ผลิตเคร่ืองคดิเลขจอ LCD รายแรก
ของโลกเมื่อปี 2516 เป็นผู้ผลิตโทรทัศน์จอ LCD  
รายแรกของโลกเมือ่ปี 2529 เป็นผู้ผลิตโทรศพัท์มอืถอื 
ทีต่ดิกล้องถ่ายรูปรายแรกของโลกเมือ่ปี 2543 เป็นต้น

แต่ในช่วง 7 - 8 ปีทีผ่่านมา สถานการณ์ทางการเงิน 
ของบริษัทชาร์ปเลวร้ายลงตามล�าดับ ขาดทุนจ�านวนมาก
จนเกือบล้มละลาย ในที่สุดเมื่อต้นเดือนเมษายน 2559  
ได้ขายหุน้ข้างมากร้อยละ 66  ให้แก่บริษัทหงไห่ของไต้หวนั 
ในราคา 1.2 แสนล้านบาท ทัง้นีผู้เ้ชีย่วชาญได้ศกึษาวเิคราะห์ 
ถึงบทเรียนราคาแพงของบริษัทชาร์ปไว้หลายประการ

ประการแรก การเปล่ียนแปลงจากเทคโนโลยี
อนาล็อกมาสู่ดิจิทัล ในทัศนะของนายยูกิฮิโกะ นากาตะ  
ศาสตราจารย์ด้านเทคโนโลย ีแห่งมหาวิทยาลัยรทิสุเมยคงั  
เอเชีย แปซิฟิก และอดีตวิศวกรของบริษัทชาร ์ป 
ได้ส่งผลกระทบท�าให้การออกแบบและผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ง่ายขึ้นมาก โดยปรับเปล่ียนไปสู่ Open 
Design และใช้ชิ้นส่วนมาตรฐานในรูปแบบโมดูล ดังนั้น  
บริษัทเกาหลี ไต้หวัน และจีน ที่แม้เริ่มต้นท�าธุรกิจด้านนี้ 
ช้ากว่าญี่ปุ่น แต่สามารถตามทันญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว ท�าให้
การแข่งขนัทวคีวามรนุแรงขึน้มาก ยิง่ไปกว่านัน้ บริษัทญ่ีปุน่ 
โดยทัว่ไป ซึง่รวมถงึบริษัทชาร์ป ยงัคงยดึตดิรปูแบบเดมิ 
เป็นการผลิตโดยใช้ชิน้ส่วนกึง่อนาล็อกกึง่ดจิิทลัเป็นสเปก
ที่ออกแบบเฉพาะ ท�าให้ต้นทุนการผลิตสูงกว่าการผลิต
โดยใช้ชิ้นส่วนมาตรฐาน

ประการที่สอง ขาดความใกล้ชิดกับลูกค้า โดย
นายโคโซะ ทาคาฮาชิ ผู้บริหารบริษัทชาร์ป ได้เล่าถึง
ประสบการณ์ของตนเองเมื่อคร้ังเป็นวิศวกร ขณะก�าลัง
ปรึกษาหารือกบัลูกค้าเกีย่วกบัต้นแบบของผลิตภณัฑ์ใหม่ 
ที่จะวางตลาดในอนาคต แต่เมื่อผู ้บริหารของบริษัท 

บทเรียน
วิกฤตบริษัทชาร์ป
บทเรียน
วิกฤตบริษัทชาร์ป
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ประการที่ห้า ในระยะที่ผ่านมาพ่ึงพาก�าไรจาก 
ธรุกจิจอภาพ LCD เป็นหลัก แต่ในระยะหลังขาดเงินทนุ 
ในการวจัิยและพัฒนา ดงันัน้เกาหลีใต้ ไต้หวนั และจีน  
เริ่มตามทันด้านเทคโนโลยี LCD ก่อให้เกิดการแข่งขัน 
ด้านราคาอย่างรุนแรง ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทซัมซุงและ 
บริษัทแอลจีเร่ิมแซงหน้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ คือ  
จอภาพ OLED โดยมีแนวโน้มว่าในอนาคตบริษัท 
แอปเปิ ้ลจะก�าหนดให้จอภาพมือถือและแท็บเล็ต 
เปลี่ยนจากจอภาพ LED เป็น OLED จะท�าให้บริษัท
ชาร์ปสูญเสียยอดขายจ�านวนมาก

แม้จะได้รับเงินอัดฉีดจากบริษัทหงไห่ 1.2  
แสนล้านบาท เพ่ือน�ามาฟื ้นฟูกิจการ แต่เป็นเงิน 
ไม ่มากนัก ขณะที่ ในป ีที่ผ ่ านมาขาดทุนมากถึง  
5 หมื่นล้านบาท หากไม่ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ
ครั้งใหญ่แล้ว ก็มีแนวโน้มจะประสบปัญหาทางการเงิน
ซ�้าอีกในอนาคต

การทีบ่รษัิทหงไห่มาถอืหุน้ข้างมาก น่าจะเป็นผลดี 
ต่อบริษัทชาร์ป เนื่องจาก 2 บริษัทแตกต่างกันมาก 
น่าจะเสริมจุดแข็งและก�าจัดจุดอ่อนของกันและกัน  
โดยบริษัทชาร ์ปจะเชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนา
มากกว่า ยิง่ไปกว่านัน้ แบรนด์ชาร์ปมชีือ่เสียงอย่างมาก 

ขณะที่บริษัทหงไห่จะมีวัฒนธรรมตัดสินใจเร็ว 
กล้าได้กล้าเสีย เชี่ยวชาญด้านการผลิตจ�านวนมาก
โดยมีต้นทุนต�่า ยิ่งไปกว่านั้น หงไห่ยังมีความสัมพันธ์
อย่างใกล้ชิดกับบริษัทแอปเปิ้ลซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่  
ดังนั้นจะท�าให้บริษัทชาร์ปสามารถขายจอภาพ LCD  
แก่แอปเปิ้ลได้ง่ายยิ่งขึ้น 

ต้องการพบหัวหน้าแผนก แต่หัวหน้ากลับไม่ใส่ใจลูกค้า 
แต่อย่างใด โดยส่ังให้เขาเลิกประชุมและเดินทางไปพบ 
ผู้บริหารทันที 

ประการทีส่าม มขีัน้ตอนการด�าเนนิการยุง่ยาก โดย 
นายทาคาฮาชไิด้กล่าวถงึวฒันธรรมของชาร์ปว่า จะใช้เวลา 
จ�านวนมากในการปรึกษาหารือ ประสานงาน จดัท�ารายงาน  
ฯลฯ มากเกินความจ�าเป็น ส่งผลท�าให้ตัดสินใจล่าช้ากว่า
คู่แข่ง

ประการที่สี่ กิจการจ�านวนมากโดยส่วนใหญ่
ขาดทนุหรือไม่ท�าก�าไร แต่กลับไม่ขายกจิการเหล่านีอ้อกไป 
ก่อให้เกดิภาระอย่างมาก ท�าให้ขาดเงินทนุในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและวิจัยและพัฒนา

“บริษัทซัมซุงและบริษัทแอลจี

เริ่มแซงหน้าด้วยเทคโนโลยีใหม่ 

คือ จอภาพ OLED”
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หลายคนรู ้ จักประเทศเปรูเพราะเป็นที่ตั้ง 
ของดินแดนที่เป็นแหล่งอารยธรรมอินคาโบราณ  
หรือ “มาชูปิกชู” แต่แท้จริงแล้วเปรูยังมีเมืองที่ 
น่าสนใจอกีหลายเมอืง เช่น เมอืงอะริกปิปา เมอืงน่ารัก 
ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยหินภูเขาไฟสีขาวเกือบทั้งเมืองและ
อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี ส่วนกรุงลิมาก็เป็น 
เมืองหลวง เมืองธุรกิจ ที่มีการแบ่งกั้นคนรวยกับ
คนจน โดยสร้างก�าแพงกั้นยาวถึง 10 กิโลเมตร
อย่างชัดเจน

แต่ครั้งนี้ ผู้เขียนจะขอกล่าวถึง 1 ใน 43 เขตของ 
กรุงลิมา ที่มีชื่อเก๋ๆ ว่า “บารังโก้” (Barranco) ผู้เขียน 
เชื่อว่าหากผู้อ่านท่านใดได้เคยไปเยือนกรุงลิมา และ
สอบถามคนเปรูโดยทั่วไปว่าในบริเวณนี้ควรจะไปเที่ยว
ที่ไหนในเวลาที่ค่อนข้างจ�ากัดถึงจะคุ้มค่า ผู้เขียนเชื่อ 
เหลือเกินว่าหนึ่งในค�าตอบนั้นก็คือ บารังโก้

บารังโก้มพ้ืีนทีเ่พียง 3.3 ตารางกโิลเมตร อยูท่างใต้
ของเขตมิราฟอร์เรส ซึ่งเป็นเขตธุรกิจของลิมา ประชากร
ราวห้าหมื่นคน ภูมิประเทศของบารังโก้นั้น มีลักษณะ
เป็นหุบเหวลึกซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านอาหารและบ้านเรือน 
ในสไตล ์ โคโลเนียล และตั้ ง เ รียงรายกันเป ็นชั้น 
ตามการเรียงตัวของเทือกเขา เมื่อมองจากมุมสูงนั้น 
จะเห็นชายหาดที่ทอดตัวยาวตั้งแต่เขตมิราฟอร์เรส 
จรดเขตชอร์ริโยสเลยทีเดียว ประชากรก็มีทั้งชาวเปรู 
และชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจและมาตั้งถิ่นฐาน 
ชาวเปรูโดยพ้ืนฐานแล้วเป ็นชนชาติที่ รักเสียงเพลง  

เมืองศิลปะแสนโรแมนติก
บารังโก้...
เมืองศิลปะแสนโรแมนติก

“บารังโก้ได้ชื่อว่าเป็นเขตที่เต็มไปด้วย

งานศิลปะแบบโบฮีเมียน

และมีความโรแมนติกสุดๆ”
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ของเมือง สวนสาธารณะที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาสี
นานาพันธุ ์น�า้พุ รูปป้ันและม้านัง่เล็กๆ กระจายตวัอยูต่าม 
บริเวณต่างๆ สถานที่ที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ ได้แก่ 
Puente de Los Suspiros หรือ The Bridge of  
Sighs เป็นสะพานไม้ทีส่ร้างขึน้ตัง้แต่ปี 1876 เพ่ือเชือ่ม 
ทางแคบระหว่างล�าธารก่อนออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิก  
แม้ปัจจุบนัพ้ืนทีด้่านล่างจะไม่ใช่ทางไหลของน�า้อกีต่อไป  
แต่กลายเป็นสวนสวยและร้านอาหารสองข้างทาง 
ที่เรียกกันว่า Bajada de los Baños 

สมัยก่อนมีความเชื่อว่าใครก็ตามที่เคยไปเยือน
สะพานแห่งนี้คร้ังแรกและอธิษฐานก่อนข้ามสะพาน 
โดยใช้ลมหายใจเพียงคร้ังเดียว ค�าอธิษฐานนั้น 
จะประสบผลส�าเร็จ สะพานนี้เป็นแรงบันดาลใจแก่ 
ผู้ประพันธ์เพลงชาวเปรูชือ่ Chabuca Granda ชือ่เพลง  
El Puente de los Suspiros และเมือ่เดนิไปถงึปลาย
อีกด้านหนึ่งของสะพาน ก็จะเป็นโบสถ์ที่ตั้งตัวอย่าง 
โดดเด่น มีชื่อเพราะพริ้งว่า La Ermita เป็นโบสถ์ 
สีเหลืองมัสตาร์ด เป็นที่เคารพของชาวประมงพื้นเมือง
และนักท่องเที่ยวทั่วไป ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่เมื่อ
ปี 1882 หลังจากที่ถูกเผาท�าลายโดยกองทัพชิลีในช่วง
ท�าสงคราม 

นอกจากนี้ ยังมีพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียง
หลายแห่ง ได้แก่ MATE พิพิธภัณฑ์ภาพถ่ายศิลปะ
แฟชั่นสไตล์โมเดิร์นและคอนเทมโพรารีของ Mario 
Testino ศลิปินชาวเปรู ทีไ่ด้ถ่ายภาพศลิปินทีม่ชีือ่เสียง 

ความสนกุสนาน และมคีวามเป็นมติร ดงันัน้การเข้ามาอาศยั 
ของชาวต่างชาติในแง่ของความเป็นอยู่จึงไม่ล�าบากนัก 
(เพียงแต่การรู้ภาษาสเปนจะช่วยให้การด�าเนินชีวิตนั้น
ง่ายขึ้นมาก) 

บารังโก้ได้ชื่อว่าเป็นเขตที่เต็มไปด้วยงานศิลปะ 
แบบโบฮีเมียนและมีความโรแมนติกสุดๆ ดังนั้นศิลปิน
หลายคนจึงเลือกบารังโก้เป็นแหล่งสร้างสรรค์ผลงาน  
ไม่ว่าจะเป็นจิตรกร นักดนตรี นักออกแบบ นักเขียน  
รวมถึงช่างภาพชื่อดัง บารังโก้ถือเป็นเมืองชายทะเลที่สุด
แสนจะโก้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 ชาวเปรูหลายต่อหลายคน 
ใช้เวลาช่วงหน้าร้อนเพ่ือพักผ่อนที่บารังโก้และชอร์ริโยส 
ซึ่งตั้งอยู ่ติดกัน บารังโก้ในปัจจุบัน ยังเป็นแหล่งที่ 
นักเล่นเซิร์ฟทั่วโลกมักจะมาเยือนอีกด้วย

จุดต่างๆ ของเมอืงกม็ร้ีานรวงทีม่รูีปแบบอตัลักษณ์
ของตัวเอง ร้านกาแฟและร้านอาหารทั้งแบบเปรูและร้าน
แบบแฟรนไชส์จากต่างประเทศต่างก็มีการสอดแทรก 
งานศิลปะไว้อย่างลงตัว โดยเฉพาะบริเวณจุดศูนย์กลาง

ร้านกาแฟ ร้านอาหาร
ร้านขายของที่ระลึก

บรรดาร้านอาหาร

บริเวณ Bajada de los Baños
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มากมายทั่วโลก รวมถึงภาพของเจ้าหญิงไดอาน่าที่มี 
ห้องจัดแสดงภาพและเคร่ืองแต่งกายของเจ ้าหญิง 
โดยเฉพาะ หรือพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ ชื่อว่า Pedro 
de Osma ที่จัดแสดงงานศิลปะสะสมในยุคโคโลเนียล
ของ Don Pedro de Osma Gildemeister หรือแม้แต่
พิพิธภณัฑ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึง่รวบรวมเครือ่งใช้ไฟฟ้าตัง้แต่
อดีตจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียว

ส�าหรับการเดินทางนั้น หากจะนั่งรถยนต์โดยสาร
สาธารณะจากกรุงลิมามายังบารังโก้จะใช้เวลาประมาณ  
30 นาที ค่าโดยสารประมาณ 350 บาท เมื่อเข้าเขต 
บารังโก้ก็จะพบการตกแต่งเมืองอย่างสวยงามตั้งแต่ป้าย
ต้อนรับเลยทีเดียว กล่าวมาถึงขนาดนี้แล้ว หากผู้อ่าน 
มีโอกาสแวะเวียนไปแถวๆ กรุงลิมา อย่าลืมหาเวลาไป
เยีย่มชมบารังโก้ด้วยนะคะ แล้วคณุจะตกหลุมรักบารังโก้ 
แบบไม่รู้ตัวแบบผู้เขียนค่ะ 

ภาพเจ้าหญิงไดอาน่าในพิพิธภัณฑ์ MATE

หนึ่งในงานแสดงภาพในพิพิธภัณฑ์ MATE
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50 ปี บีโอไอ
วันทนา ทาตาล

ในโอกาสที่บีโอไอครบรอบ 50 ปี เราได้
กลับไปพบปะพูดคุยกับอดีตผู ้บริหารของบีโอไอ 
หลายท่าน และหนึ่งในนั้นก็คืออดีตเลขาธิการ 
บีโอไอ คนที่ 4 คุณชาญชัย ลี้ถาวร ซึ่งท่านเคย 
ด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนในช่วงปี 2525 - 2526

ก่อนจะเข้ามารับต�าแหน่งเลขาธิการที่บีโอไอ อดีต
เลขาธิการชาญชัยรับราชการอยู ่ที่กระทรวงการคลัง 
เป็นเวลาเกือบ 30 ปี ผ่านงานที่ส�าคัญมาหลายหน่วยงาน 
ในกระทรวงการคลัง และเป็นหัวหน้าหน่วยราชการ 
หลายหน่วยงานในระดับอธิบดีหลายแห่ง โดยเฉพาะ
หน่วยงานเกบ็ภาษี 3 หน่วยงานคอื อธบิดกีรมสรรพสามติ
กรมสรรพากร กรมศุลกากร และสุดท้ายด�ารงต�าแหน่ง
ปลัดกระทรวงการคลัง รวมทั้งยังเคยด�ารงต�าแหน่ง
ส�าคัญเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในช่วง 
ระหว่างที่รับราชการที่กระทรวงการคลังอีกด้วย คือ  
ในช่วงเดือนตุลาคม 2516 - พฤษภาคม 2517

ถึงแม้คุณชาญชัยจะมารับต�าแหน่งเลขาธิการ 
ที่บีโอไอได้เพียงปีกว่าๆ แต่ก็ได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที ่
ด้านส่งเสริมการลงทุนอย่างเต็มก�าลังความสามารถ 
บรรลุวตัถปุระสงค์ตามทีไ่ด้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี 
ในขณะนั้นคือ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นอกจากนี้
ยังเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการริเร่ิมให้มีการย้ายที่ตั้งของ
ส�านกังานจากตกึแถวเล็กๆ ทีถ่นนราชด�าเนนิ ด้วยวสัิยทศัน์ 
ทีเ่ล็งเหน็ถงึความจ�าเป็นทีจ่ะต้องมสี�านกังานทีก่ว้างขวางขึน้ 
เพื่อรองรับทั้งจ�านวนเจ้าหน้าที่และปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น

เนือ่งในโอกาสส�าคญัครบรอบ 50 ปี บโีอไอ วารสาร 
ส่งเสริมการลงทนุมโีอกาสได้พบและสัมภาษณ์คณุชาญชยั 
ลี้ถาวร อดีตเลขาธิการบีโอไอคนที่ 4 ซึ่งท่านได้ให้ความ
อนุเคราะห์ในการเข้าพบสัมภาษณ์

ปัจจุบันท่านอายุ 88 ปีแล้ว แต่ท่านยังมีสุขภาพ 
ทีแ่ขง็แรงมาก และยงัคงท�างานประจ�าในต�าแหน่งทีป่รึกษา
บริษัทแห่งหนึ่งด้วย 

กิจวัตรประจ�าวันของคุณชาญชัย คือจะตื่นตั้งแต่
ตีห้ายืดเส้นยืดสายเดินออกก�าลังกายทุกวัน จากนั้น 

ชาญชัย ลี้ถาวรชาญชัย ลี้ถาวร

ย้อนวันวาน
กับอดีตเลขาธิการ
บีโอไอ คนที่ 4

ย้อนวันวาน
กับอดีตเลขาธิการ
บีโอไอ คนที่ 4
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จึงออกจากบ้านเพ่ือมาท�างาน ซึ่งท่านจะมาท�างานเวลา 
8 โมงเช้าทุกวัน หลังจากแนะน�าตัวแล้ว เราได้ถามถึง
เร่ืองราวในอดีต ท่านเล่าให้เราฟังด้วยน�้าเสียงสดใส 
อย่างอารมณ์ดี และพาเราย้อนกลับไปสู่อดีตซึ่งยังชัดเจน
อยู่ในความทรงจ�า

ประสบการณ์ ในวัยเรียน
“ตอนเดก็ผมเรียนไฮสคลูทีโ่รงเรียน St. Stephen 

ที่ฮ่องกง พอเรียนจบชั้นมัธยม คุณแม่ผมท่านอยาก
ให้ผมไปศึกษาต่อระดับปริญญาที่ประเทศอังกฤษ ซึ่ง
ประเทศไทยในสมัยก่อน พ่อแม่หรือผู้ใหญ่มักชอบส่ง 
บตุรหลานไปเรียนทีอ่งักฤษกนั แต่ส่วนตวัผมเองนัน้อยาก
จะไปเรียนต่อทีป่ระเทศสหรัฐอเมริกา ดงันัน้ผมทีต่อนนัน้ 
มอีายเุพียง 17 ปี ได้เลยเดนิเข้าไปตดิต่อ ส�านกังาน ก.พ. เอง 
ซึ่ง ก.พ. ก็กรุณายอมให้ผมอยู่ในความดูแล ทั้งๆ ที่ผม
ไม่ได้รับทุนของราชการไปศึกษาเหมือนคนอื่น 

จากนั้น คุณชาญชัยได้เล่าต่อว่า ท่านได้ไปศึกษา 
อยู่ที่มลรัฐอิลลินอยส์ ใช้เวลาในการศึกษาอยู่ 4 ปี โดย
หลังจากจบการศึกษาแล้ว ท่านได้ใช้ระยะเวลาส้ันๆ  
ท�างานด้านการเงินอยู่บริษัทการเงินแห่งหนึ่งที่มหานคร
นิวยอร์ก แถววอลล์สตรีท อยู่ประมาณ 6 เดือน จากนั้น 
ได้กลับมายงัประเทศไทย ซึง่ระหว่างทางจากสหรัฐฯ มายงั
ประเทศไทย ท่านได้ใช้เวลานานประมาณ 2 เดือน เพื่อ 

ท่องเทีย่วในทีต่่างๆ หลายประเทศ เช่น องักฤษ ศรีลังกา 
และสิงคโปร์ ก่อนที่จะกลับมาเมืองไทย

คุณชาญชัยยังได้เล่าเร่ืองราวสนุกสนานเล็กๆ
น้อยๆ ขณะเดนิทางกลับจากลอนดอนมาพักทีศ่รีลังกา 
และสิงคโปร์ โดยมโีอกาสได้ออกไปเทีย่วชมเมอืงทีแ่วะ
ระหว่างกลับเมืองไทย ได้รับประทานอาหารและขนม 
ที่มีรสชาติอร่อยมากซึ่งเปรียบเสมือนสัญญาณว่า เมื่อ
กลับมาเมอืงไทยแล้ว ท่านจะต้องปฏบิตัภิารกจิทีส่�าคญั
มากมายจนแทบจะไม่มีเวลาว่างเลย

จุดเริ่มต้นของการมารับราชการ
“ตอนอยู่สิงคโปร์ ทางบ้านโทรมาบอกให้กลับ

บ้าน กลับมาก็ยังไม่รู้จะท�าอะไร บ้านผมเป็นพ่อค้าข้าว
ส่งออกไปประเทศสิงคโปร์ ผมเป็นคนฝั่งธนฯ มีโรงสี
อยูฝ่ั่งธนฯ มญีาตคินหนึง่รับราชการอยู ่คอืคณุบณัฑติ  
กันตะบุตร ซึ่งตอนหลังเป็นเลขาธิการส�านักงานสถิติ
แห่งชาติ โดยแต่งงานกับลูกพี่ลูกน้องผม ก็มาบอกกับ
แม่ว่าให้ผมรับราชการสักคน ค้าขายมีพ่ีน้องท�าเยอะ
แล้ว แม่ผมจึงบอกให้ผมไปลองท�าราชการดู ถ้าชอบก็
อยู่ต่อ ถ้าไม่ชอบก็กลับมาท�างานที่บ้าน แต่อย่างน้อย
ต้องอยู่ 1 ปีนะไม่ใช่ไป 2 เดือนแล้วบอกไม่ชอบ ผมก็
ไป เป็นรุ่นแรกสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เขามีให้เลือก
คอืแบงก์ชาต ิกระทรวงการคลัง หรือกระทรวงพาณชิย์ 
ผมก็เลยเลือกแบงก์ชาติ เพราะผมจบเศรษฐศาสตร์ที่
อิลลินอยส์”

“ในช่วงที่รับราชการ มีคนที่ผมนับถือที่สุด 
คือ ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ซึ่งเป็นคนสัมภาษณ์ผม 
ท่านอยูก่ระทรวงการคลังแต่เป็นกรรมการทีแ่บงก์ชาติ 
ก็สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ สมัยนั้นนักเรียน
อังกฤษจะมอีคตกิบัคนพูดองักฤษแบบอเมริกนั แต่
ผมเรียนไฮสคูลที่ฮ่องกงก็เลยพูดภาษาอังกฤษแบบ
อังกฤษ คุณป๋วย สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มา ก็บอก
ว่าผมจะให้คุณไปอยู่กระทรวงการคลัง ไปคุยกับแม่
แล้วพรุ่งนี้เช้ามาบอก ผมก็มาบอกแม่ แม่ให้โทรถาม
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คณุบณัฑติ ท่านกบ็อกว่า ดร.ป๋วยให้ไปกระทรวงการคลัง
ก็ไปกระทรวงการคลัง ดร.ป๋วยเป็นคนใจร้อน จูงมือผม
จะขึ้นรถเลย มาถึงกระทรวงการคลัง ท่านก็รู้ว่าผมเขียน 
ใบสมคัรราชการไม่เป็น กใ็ห้หวัหน้ากองคลังมาเขยีนให้ผม 
จากนัน้กพ็าไปพบหวัหน้ากองเศรษฐกจิ ซึง่เป็นกองตัง้ใหม่ 
สังกัดส�านักปลัดกระทรวงการคลัง (ส�านักงานเศรษฐกิจ
การคลังในปัจจุบัน) หัวหน้ากองชื่อ ม.ล.สาย สนิทวงศ์ 
เป็นนักเรียนฝร่ังเศส และมีคนที่ท�างานมาก่อนหน้าผม  
1 เดือน คือ พระองค์เจ้ากุสุมา ผมเคยพบท่านกุสุมา
เพราะเคยเรียนทีส่หรัฐฯ ด้วยกนั แต่ไม่สนทิกนัเพราะท่าน 
อยู่แถบอีสท์โคสท์”

“ผมท�างานทีก่ระทรวงการคลังเกอืบ 30 ปี โดยถอืว่า 
ประสบความส�าเร็จพอสมควร ได้รับความกรุณาจากท่าน
ผูใ้หญ่ในสมยันัน้ แต่งตัง้เป็นอธบิดตีัง้แต่ตอนอาย ุ30 กว่า 
และเป็นปลัดกระทรวงตอนอายุ 48 โดยต�าแหน่งหัวหน้า
หน่วยงานก่อนทีผ่มจะมาเป็นปลัดกระทรวงการคลัง ผมได้ 
เป็นหัวหน้าหน่วยงานในระดับอธิบดีหรือเทียบเท่า รวม 
4 หน่วยงานคอื ผูอ้�านวยการส�านกังานเศรษฐกจิการคลัง 
เป็นที่แรก จากนั้นก็ย้ายไปเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิต  
2 ปี ก็ย้ายมาเป็นอธิบดีกรมสรรพากร 2 ปีกว่า ก็ย้าย 
ไปเป็นอธิบดีกรมศุลกากร 3 ปี แล้วก็ขึ้นเป็นปลัด 
กระทรวง”

ประสบการณ์ทางการเมือง รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์

“ขณะนัน้ผมยงัรับราชการอยู ่เป็นอธบิดอีาย ุ30 กว่า 
แต่สมยันัน้มกีารปฏวิตัใินรฐับาลนายกฯ สัญญา ธรรมศกัดิ์ 

ผมเป็นอธิบดีกรมสรรพากร แล้วไปประชุมที่ไต้หวัน ผม
เลยกลับบ้านคนืนัน้ มาถงึบ้าน 7 โมงกว่าๆ จะขึน้ไปนอน
ประมาณ 8 โมงกว่ามีโทรศัพท์มา ว่านายกฯ สัญญา
มีบัญชาให้ผมเข้าไปประชุมในวังสวนจิตรลดา ผมเป็น
ข้าราชการ องคมนตรีส่ังกต้็องไป พอผมเข้าไปในวงั เขาก ็
เปิดไฟเพ่ือมาดหูน้าผม ท่านสัญญา ธรรมศกัดิก์ม็องหน้าผม 
ผมบอกท่านไม่รู้จักผม แต่ผมรู้จักท่าน ท่านเป็นองคมนตรี 
ผมเป็นข้าราชการจะไม่รู้จักท่านได้อย่างไร ท่านก็โอเคให้
ผมยืน แล้วรับราชโองการ มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง 
นายชาญชยั ล้ีถาวร เป็นรฐัมนตรี จากนัน้เดนิเข้าไปในห้อง 
ก็เห็นท่านปลัดกระทรวงฯ ปลัดบุญมานั่งอยู่ ผมเข้าไป
ไหว้ แล้วถามว่าท่านปลัดเอาผมมาท�าไม” คุณชาญชัย 
เล่าถึงเหตุการณ์ตอนนั้นอย่างอารมณ์ดี

“ผมก็เลยได้มีโอกาสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ ซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็นอธิบดีกรมสรรพากร โดยที่ 
ก็ยังเป็นข้าราชการประจ�า เป็นอยู่จนเขาตั้งคนขึ้นมาได้ 
ผมกเ็ดนิไปหานายกฯ สัญญา ธรรมศกัดิ ์ว่าไม่อยากเป็น
รัฐมนตรีแล้ว ท่านก็ตามใจ บังเอิญมีเรื่องที่ผมต้องไปดู
งานที่จาไมกา กลับมาก็เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ ก็เลยกลับไป
อยู่กระทรวงการคลัง” 

จากกระทรวงการคลังมาบีโอไอ
ผมอยูก่ระทรวงการคลังจนถงึอาย ุ54 ปี ผมกเ็ร่ิม

รู้สึกอิ่มตัวในชีวิตราชการ ผมจึงไปขออนุญาตรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังในสมัยนั้นคือ คุณสมหมาย  
ฮุนตระกูล ซึ่งคุณสมหมายก็รับฟังค�าขอของผม แต่ท่าน
บอกว่าขอเรียนให้ท่านนายกรัฐมนตรีคือ พลเอกเปรม  
ติณสูลานนท์ ทราบก่อน

หลังจากนั้นไม่กี่วัน พลเอกเปรมท่านโทรศัพท์
เรียกผมไปพบและบอกว่า ปลัดชาญชัยเบื่อกระทรวง 
การคลัง ก็ให้มาอยู่บีโอไอนะ ผมยังไม่อนุมัติให้ลาออก 
แล้วท่านกย้็ายผมมาอยูบ่โีอไอ ในช่วงแรกทีผ่มมาอยูอ่ะไร
หลายอย่างที่บีโอไอดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางทั้งด้านบุคลากร 
และสถานที่

“เป็นอธิบดีกระทรวงการคลังตั้งแต่

ตอนอายุ 30 กว่า และเป็น

ปลัดกระทรวงตอนอายุ 48”
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ส่ิงแรกที่ผมมาอยู่บีโอไอและด�าเนินการคือ เรื่อง 
บุคลากร ผมได้ด�าเนินการขอบุคลากรที่มีความรู ้ 
ความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนด้านเศรษฐกิจจาก
สภาพัฒน์มาหลายท่าน ส่วนเร่ืองสถานทีผ่มมคีวามคดิว่า 
บีโอไอเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของประเทศ ซึ่ง 
ในเวลานั้นอาจจะมีผลงานหรือการลงทุนไม่มากนัก แต่
ในอนาคต การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะต้องมี 
มากขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นหน่วยงานนี้จะต้องมีความ
ส�าคัญมากขึ้น เพราะแนวโน้มการลงทุนในประเทศไทย
จะมีมากขึ้น ทั้งการลงทุนของคนไทยเองและของต่างชาติ

ส�านักงานบีโอไอ ในเวลานั้น ตั้งอยู ่บนถนน
ราชด�าเนินกลาง ซึ่งเป็นอาคารที่ต้องเช่าจากส�านักงาน
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นอาคารห้องแถว  
สัก 3 ห้อง ซึ่งห้องของเลขาธิการบีโอไอเป็นห้องที่ 
ใหญ่มาก แต่ที่ เหลือส�าหรับคนทั้งส�านักงานอยู ่จะ 
แคบมาก ผมกเ็ลยตัง้ใจจะท�าเร่ืองอย่างเร่งด่วนคอื การหา 
สถานที ่ตัง้ส�านกังานแห่งใหม่ ซึง่ผมเป็นคนเร่ิมต้นเจรจา
กับการรถไฟ ขอที่ดินมาตั้งส�านักงานแห่งใหม่ของบีโอไอ 

เมื่อผมย้ายมาเป็นเลขาธิการบีโอไอ มีหลายคน 
ถามว่ารู ้สึกอย่างไร เพราะต�าแหน่งเดิมของผมคือ  
ปลัดกระทรวงการคลัง ซึ่งในต�าแหน่งในราชการถือว่า 
เป็นระดับสูงที่สุด และมีอ�านาจมาก แต่มาอยู่บีโอไอ
ถึงแม้เป็นระดับที่เทียบเท่าปลัดกระทรวงการคลัง แต่ 
ขนาดขององค์กรจะเล็กกว่ามาก

ผมก็ตอบทุกคร้ังที่มีคนถามแบบนั้นว่า ผมรู้สึก
สนุกและมีคุณค่ามากที่ได้มีโอกาสมาท�างานที่บีโอไอ  
ผมได้มโีอกาสไปต่างประเทศหลายคร้ัง แม้จะอยูเ่พียงแค่
ปีกว่าๆ ได้ออกไปพูดไปบรรยาย ชักชวนคนให้มาลงทุน

ที่ประเทศไทย จึงรู้สึกว่าตัวเองได้ท�างานที่เป็นประโยชน ์
ต่อภาพรวมประเทศจริงๆ ทุกคร้ังที่ไปพูดหรือบรรยาย  
ก็จะมีคนต่างชาติสนใจมาสอบถามมากมายทุกครั้ง 

หลังจากทุกอย่างเรียบร้อยแล้วผมก็ขออนุญาต 
จากท่านนายกฯ เปรมลาออกอีกคร้ัง ซึ่งคราวนี้ท่าน 
ก็ไม่ห้ามผมอีกแล้ว หลังจากที่ผมลาออกจากราชการ 
ในต�าแหน่งเลขาธิการบีโอไอ ผมก็ได้มีโอกาสไปท�างาน 
ในสายการเงินต่อ เร่ิมจาก ธนาคารกรุงเทพ จนถึง 
ทุกวันนี้ ผมก็ยังท�างานอยู ่โดยเป็นที่ปรึกษาให้กับ 
สถาบันการเงินของญี่ปุ่นแห่งหนึ่งที่เราสนทนากันในวันนี้ 

ความประทับใจในการท�างานรับใช้แผ่นดิน
ผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะ ดังนั้นในทุกคร้ัง 

หรือทุกแห่งที่ผมท�างาน ผมจะมีความรู้สึกสนุกอยู ่ 
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นที่กระทรวงการคลัง บีโอไอ หรือ
ภาคเอกชน ที่ผมมาท�างานเกือบ 30 ปี หลังจากผม 
ลาออกจากราชการ ผมรู้สึกสนุกทุกที่ที่ผมท�างาน 

 
ฝากถึงรุ่นน้องบีโอไอเนื่องในโอกาสครบรอบ 
50 ปี

ในส่วนตัวของผมแล้ว ก่อนที่ผมจะมาเป ็น
เลขาธิการบีโอไอ ผมเติบโตมาจากกระทรวงการคลัง  

“ผมเป็นคนเริ่มต้นเจรจากับการรถไฟ

ขอที่ดินมาตั้งส�านักงานแห่งใหม่

ของบีโอไอ”
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จนด�ารงต�าแหน่งสุดท้าย คือ ปลัดกระทรวงการคลัง  
หลังจากนั้นผมก็ได้ย ้ายมาที่บีโอไอ ด�ารงต�าแหน่ง
เลขาธิการ ซึ่งหากเทียบกับกระทรวงการคลังแล้ว ถือว่า 
บีโอไอเป็นหน่วยงานที่เล็กพอสมควร แต่ผมเห็นว่า  
บีโอไอเป็นหน่วยงานที่เล็กก็จริงแต่เป็นหน่วยงานหนึ่ง 
ที่ส�าคัญมากในหน่วยงานราชการ เป็นหน่วยงานที่ท�าให ้
มีการลงทุน มีการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 

ผมดีใจมากที่ได้ทราบข่าวว่า ในปี 2559 นี้ บีโอไอ 
มีอายุครบ 50 ปีแล้ว เรียกว่าเจริญเติบโตขึ้นเป็น 
อย่างมากทเีดยีว เพราะฉะนัน้ในโอกาสนี ้ผมกข็ออวยพร
ให้พวกเราที่ท�างานอยู่บีโอไอมีความสุข เจริญเติบโต 
ในหน้าทีร่าชการ และมาช่วยกนัสนบัสนนุให้บโีอไอเตบิโต
และมีความเข้มแข็งให้มากขึ้นต่อไปเร่ือยๆ ให้สมกับ 
ที่เติบโตมาแล้วกว่า 50 ปี และจะยังคงอยู่ต่อไปอีกนาน 
เพราะมีภารกิจที่ส�าคัญมากที่ต้องท�าต่อไป

เราจบการสัมภาษณ์ในวันนั้นด้วยความประทับ
ใจในความเป็นคนอารมณ์ดีของคุณชาญชัย ลี้ถาวร ไม่ 
แปลกใจเลยที่ปัจจุบันท่านยังคงมีสุขภาพกายสุขภาพจิต
ที่ดี และมีความทรงจ�าดีเยี่ยม จากการพูดคุยกับท่าน
ท�าให้เรารู้ว่า การท�างานใดๆ ก็ตาม ขอให้สนุกกับงาน 
ที่ท�า แล้วเราจะมีความสุข “ข้าราชการ คนของแผ่นดิน 
นอกจากต้องเป็นคนดี คนเก่งแล้ว ยังต้องเป็นคน 
อารมณ์ดีด้วย” 

 

ประวัติคุณชาญชัย ลี้ถาวร
วัน/เดือน/ปี เกิด
18 ธันวาคม 2470
ประวัติการศึกษา
ปี 2491 - 2495 ได้รับวฒิุ B.S. (Banking & Finance) 
lllinois University
ประวัติการท�างาน
• ปี 2497 เร่ิมรับราชการในต�าแหน่งประจ�าแผนก 
 ชัน้ตรี กองเศรษฐกจิการคลัง ส�านกังานปลัดกระทรวง 
 การคลัง
• ปี 2502 ผู้ช่วยที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง  
 ประจ�ากรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
• ปี 2506 หัวหน้ากองเศรษฐกิจชั้นเอก ส�านักงาน 
 เศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
• ปี 2507 เศรษฐกรพิเศษ ส�านักงานเศรษฐกิจ 
 การคลัง กระทรวงการคลัง
• ปี 2510 ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจ�า 
 กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
• ปี 2514 ผู้อ�านวยการส�านักงานเศรษฐกิจการคลัง  
 กระทรวงการคลัง
• ปี 2515 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 
• ปี 2516 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
• ปี 2517 อธิบดีกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง
• ปี 2518 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
• ปี 2522 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ 
 ปลัดกระทรวงการคลัง
• ปี 2525 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 ส�านักนายกรัฐมนตรี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
• มหาวชิรมงกุฎ
• ประถมาภรณ์ช้างเผือก
• มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก

“บีโอไอเป็นหน่วยงานที่เล็กก็จริง

แต่เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ส�าคัญมาก

ในหน่วยงานราชการ”
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กฎและระเบียบควรรู้
ธรรมรัตน์ รัตนพันธ์

บีโอไอได้มีประกาศส่งเสริมการลงทุนออกมา
หลายฉบบัในช่วงทีผ่่านมา วารสารส่งเสริมการลงทนุ 
จึงขอรวบรวมประกาศที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่าน ดังนี้

1.	ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที	่5/2559	ลงวนัที	่11	เมษายน	2559	เร่ือง	มาตรการส่งเสริม 
การลงทุนท้องถิ่น	(Local	Investment)	มีรายละเอียด 
พอสังเขป	ดังนี้	

มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน	 (Local	 
Investment) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงทุนที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น ซึ่งจะเป็น
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยให้ประชาชน
มส่ีวนร่วม สอดคล้องกบัแนวทางการพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมในรูปแบบประชารัฐ ประกอบด้วย 3 มาตรการย่อย  
ได้แก่ 1) การส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับ 
ผลผลิตทางการเกษตร 2) การส่งเสริมศนูย์จ�าหน่ายผลผลิต 
ทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์ชมุชน และ 3) การส่งเสริม 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน 

1.1	การส ่งเสริมโรงงานแปรรูปผลผลิต 
ทางการเกษตร	 เพ่ือสนับสนุนให้มีการน�าผลผลิต 
ทางการเกษตรในท้องถิ่นมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค ่า  
มีประเด็นส�าคัญ เช่น ก�าหนดประเภทกิจการที่ให้การ 
ส่งเสริมฯ โดยเน้นกิจการที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้
กับผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น ซึ่งสามารถท�าได้

ง่ายและใช้เงินลงทุนไม่สูง เช่น การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  
ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุ
ทางการเกษตร เป็นต้น ผลักดนัให้ผูป้ระกอบการสนบัสนนุ 
ให้เกิดโรงงานในท้องถิ่น โดยจะให้สิทธิและประโยชน์กับ 
กจิการทีด่�าเนนิการอยูเ่ดมิของผูป้ระกอบการทีส่นบัสนนุนัน้  
ผ่อนปรนเง่ือนไขให้แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เพ่ือให ้
สามารถลงทนุได้ง่ายขึน้ เช่น ลดขนาดการลงทนุขัน้ต�า่จาก  
1 ล้านบาท เหลือ 1 แสนบาท อนญุาตให้น�าเคร่ืองจักรใช้แล้ว 
ในประเทศบางส่วนมาใช้ในโครงการได้ เป็นต้น

1.2	การส่งเสริมกิจการศนูย์จ�าหน่ายผลติภณัฑ์ 
ชุมชน เพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรและโรงงานแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น รวมทั้งผู้ผลิตสินค้า 
OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน มีช่องทางการจัดจ�าหน่าย
สินค้าทีม่ปีระสิทธภิาพ และสามารถเป็นแหล่งสร้างรายได้ 
ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตในท้องถิ่น มีเง่ือนไข 
เช่น ต้องจัดซือ้ผลิตภณัฑ์ชมุชนทีผ่่านการรับรองมาตรฐาน
จากผู้ประกอบการ OTOP ทีข่ึน้ทะเบยีนกบักรมการพัฒนา 
ชุมชนไม่น้อยกว่า 200 ราย และต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ของมูลค่าสินค้าทั้งหมดต่อปี เป็นต้น

1.3	การส่งเสริมกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ชุมชน เพ่ือสนับสนุนการสร้างจุดขายใหม่ๆ ด้านการ 
ท่องเที่ยว โดยยกระดับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นให้มี
คณุภาพ และมส่ิีงอ�านวยความสะดวกทีไ่ด้มาตรฐาน และ
เพื่อให้เกิดการกระจายตัวของแหล่งท่องเที่ยว แต่กิจการ

ประกาศใหม่ของบีโอไอ
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ดังกล่าวนี้ไม่ให้การส่งเสริมฯ ในพ้ืนที่กรุงเทพฯ กระบี่ 
พังงา ภเูกต็ อ�าเภอหาดใหญ่ อ�าเภอเกาะสมยุ อ�าเภอชะอ�า  
อ�าเภอหัวหิน อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ และเมืองพัทยา 
เนือ่งจากได้มกีารพัฒนาด้านแหล่งท่องเทีย่วและด้านอืน่ๆ 
มากแล้ว จึงควรเป็นแบบอย่างให้แหล่งชุมชนอื่นๆ

ทัง้นี ้เพ่ือกระตุน้ให้เกดิการลงทนุโดยเร็ว จงึขอให้ 
ผูส้นใจในมาตรการดงักล่าว ยืน่ขอรับการส่งเสริมฯ ภายใน 
ปี 2559 และจะต้องเร่ิมการผลิตหรือให้บริการ และ 
มีรายได้ครั้งแรกภายในปี 2560 

2.	 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที	่6/2559	ลงวนัที	่11	เมษายน	2559	เร่ือง	มาตรการส่งเสริม 
การลงทนุเมอืงนวตักรรมอาหาร มรีายละเอยีดพอสังเขป  
ดังนี้ 

เพ่ือพัฒนาอตุสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นหนึง่
ในศนูย์กลางนวตักรรมอาหารโลก คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน จึงเปิดให้การส่งเสริมฯ ในกิจการนิคมหรือ
เขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร เพื่อเปิดโอกาสให้ 
ภาคเอกชนได้มีการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่ อันจะเป็นการ
สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ 
ด้วยการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมให้มากยิ่งขึ้น และ 
ในกรณีที่ เป ็นพ้ืนที่นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้าน
นวัตกรรมอาหารที่พัฒนาโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้ถือว่าเป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทีไ่ด้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
เพ่ือที่จะสามารถได้รับสิทธิและประโยชน์ในฐานะเป็นเขต
ส่งเสริมการลงทุน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์แยกเป็น 
2 กรณี คือรูปแบบทั่วไป และ Super Cluster 

3.		 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที	่7/2559	ลงวนัที	่11	เมษายน	2559	เร่ือง	การแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
บัญชีประเภทกิจการตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ มี 
รายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

ตามทีไ่ด้มปีระกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ  
ที่ 10/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เรื่อง นโยบาย 

ส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
คลัสเตอร์นั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด 
การลงทุนในคลัสเตอร์ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
จึงได้แก้ไขประกาศดังกล่าว เช่น เพ่ิมประเภทกิจการ 
ในคลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์ดิจิทัล และ
เพ่ิมเติมคลัสเตอร์อุตสาหกรรมอากาศยาน คลัสเตอร์
อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ ่นยนต์ เป็นต้น 
นอกจากน้ันยังได ้ก� าหนดให ้ เขตอุทยานรังสรรค ์
นวัตกรรมอวกาศ (Space Krenovation Park : SKP)  
เป็นเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and 
Technology Park) ที่ ได ้ รับความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

4.	 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที	่ส.	1/2559	ลงวนัที	่11	เมษายน	2559	เร่ือง	การแก้ไข 
เพ่ิมเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	2/2557 
มีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

 ตามที่ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง นโยบายและ 
หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน เนื่องจากสถานการณ ์
เศรษฐกิจและการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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เปล่ียนแปลงไปมาก รวมทั้งรัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนา 
10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย : กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพ่ืออนาคต (New Engine of Growth) ดังนั้น 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จึงเห็นควรเสนอให้
ปรับปรุงบญัชปีระเภทกจิการทีใ่ห้การส่งเสริมฯ ทัง้ภายใต้ 
นโยบายทั่วไปและนโยบายคลัสเตอร์ เพ่ือให้ครอบคลุม
อุตสาหกรรมเป้าหมายและกิจการที่มีความส�าคัญต่อการ 
พัฒนาประเทศในอนาคต เช่น

ผ่อนผันเงื่อนไขในการส่งเสริมการลงทุนกิจการ
ฟอกย้อม	 พิมพ์และแต่งส�าเร็จ ในประเด็นเกี่ยวกับ 
ที่ตั้งของโครงการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขยายการลงทุน
ในกิจการเหล่านี้ 

ปรับสทิธิและประโยชน์ในกิจการผลติเคร่ืองมอืแพทย์ 
ที่จัดอยู่ในประเภทความเส่ียงสูงหรือเทคโนโลยีสูงหลาย
โครงการอาจไม่ได้ใช้เงินลงทุนสูง แต่ใช้ฐานความรู้หรือ
นวตักรรม เพ่ือสนบัสนนุให้มกีารลงทนุท�าวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมเคร่ืองมอืแพทย์และชิน้ส่วนประเภทความเส่ียง
สูงหรือเทคโนโลยีสูง เป็นต้น

5.	 ค�าช้ีแจงส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทนุ	ลงวนัที	่7	เมษายน	2559	เร่ือง	การขอรับการ 
ส่งเสริมฯ	ตามมาตรการส่งเสริมการลงทนุเพ่ือการวจิยัพัฒนา	 
และออกแบบทางวิศวกรรม	 เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ	
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ	ที	่1/2557	
ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป	ดังนี้

เพ่ือให้การส่งเสริมการลงทุนในมาตรการส่งเสริม
การลงทนุเพ่ือการวจัิยพัฒนา และออกแบบทางวศิวกรรม
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทนุ ที ่1/2557 ลงวนัที ่16 กนัยายน 2557  
เร่ือง มาตรการส่งเสริมการลงทนุเพ่ือปรับปรุงประสิทธภิาพ 
การผลิตมีความชัดเจนขึ้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือกระตุ้น 
และส่งเสริมฯ ให้กิจการที่ด�าเนินการอยู่แล้ว ทั้งกิจการ 
ได้รับการส่งเสริมฯ อยู่เดิม หรือไม่ได้รับการส่งเสริมฯ  
มีการลงทุนเพ่ือการวิจัยพัฒนา และหรือการออกแบบ 
ทางวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยกิจการที่ขอรับ 
การส่งเสริมฯ จะต้องเป็นกจิการทีค่ณะกรรมการส่งเสริมฯ
การลงทุนประกาศให้การส่งเสริมฯ เป็นต้น 
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ภาวะส่งเสริมการลงทุน
นุชนารถ วงษ์เกษม

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนมิถุนายน 2559

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงาน 
(คน)

ที่ตั้ง

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร

1 ไทยฮั้ว ยางพารา จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 1) (ร่วมทุนไทย - ไอร์แลนด์ 
- มาเลเซีย - จีน - สิงคโปร์ - เคย์แมน)

ยางแท่ง และ/หรือ ยางผสม 1.16 73.82 74 ศรีสะเกษ

2 ไทยฮั้ว ยางพารา จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 2) (ร่วมทุนไทย - ไอร์แลนด์ 
- มาเลเซีย - จีน - สิงคโปร์ - เคย์แมน)

ยางแท่ง และ/หรือ ยางผสม 1.16 73.82 74 อุบลราชธานี

3 ไทยฮั้ว ยางพารา จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 3) (ร่วมทุนไทย - ไอร์แลนด์ 
- มาเลเซีย - จีน - สิงคโปร์ - เคย์แมน)

ยางแท่ง และ/หรือ ยางผสม 1.16 73.82 74 มุกดาหาร

4 ไทยฮั้ว ยางพารา จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 4) (ร่วมทุนไทย - ไอร์แลนด์ 
- มาเลเซีย - จีน - สิงคโปร์ - เคย์แมน)

ยางแท่ง และ/หรือ ยางผสม 1.16 73.82 74 กาฬสินธ์ุ

5 โพลีเฮิร์บ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สารสกัดสมุนไพร และยาแผนโบราณต่างๆ 1.15
และ 6.5

88.90 53 เชียงราย

6 ทรัสต์ รับเบอร์ อินดัสตรี จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ตุรกี)

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ได้แก่ ถุงมือยาง
และหมอนยางพารา

1.14.2 36.00 8 มุกดาหาร

7 ก้าวหน้าฟู้ด จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ 1.11 41.00 74 อุบลราชธานี

8 นางชารียา เหล่าบัณฑิต
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 1.17 47.00 26 สุราษฎร์ธานี

9 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เนื้อสุกรชำาแหละ 1.9 2,440.00 1,637 ปราจีนบุรี

10 MR. BENJAMIN WILLIAM BOOTLE
โครงการที่ 1 (ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย)

น้ำานมดิบ ปุ๋ยอินทรีย์ และก๊าซชีวภาพ 1.4, 1.5 
และ 1.18

5,500.00 434 ลพบุรี

11 MR. BENJAMIN WILLIAM BOOTLE
โครงการที่ 2 (ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย)

น้ำานมดิบ ปุ๋ยอินทรีย์ และก๊าซชีวภาพ 1.4, 1.5 
และ 1.18

5,500.00 434 เชียงใหม่

12 MR. BENJAMIN WILLIAM BOOTLE
โครงการที่ 3 (ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย)

ผลิตภัณฑ์จากน้ำานมดิบ 1.11.5 7,200.00 414 ลพบุรี

13 อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

เครื่องปรุงรส 1.11.6 1,085.00 282 สระบุรี

14 บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

อาหารสำาเร็จรูป จากเนื้อสัตว์แช่แข็ง 1.11 และ
1.11.8

1,910.00 1,855 ลพบุรี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนมิถุนายน 2559
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ที่ตั้ง

15 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง เช่น
เนื้อหมูปรุงสุก ขาหมูพะโล้ และหมูย่าง เป็นต้น

1.11.8 2,510.00 163 ฉะเชิงเทรา

16 พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
โครงการที่ 1 (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำามันกรีนดีเซล และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง 1.12 1,500.00 100 ชุมพร

17 พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
โครงการที่ 2 (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำามันกรีนดีเซล และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง 1.12 1,500.00 100 ชุมพร

18 พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
โครงการที่ 3 (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำามันกรีนดีเซล และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง 1.12 1,500.00 100 นครศรีธรรมราช

19 พลังงานบริสุทธิ์ จำากัด (มหาชน)
โครงการที่ 4 (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำามันกรีนดีเซล และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง 1.12 1,500.00 100 นครศรีธรรมราช

20 วี.เอ.เอเนอร์จี จำากัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น) น้ำามันสังเคราะห์ 1.16.2 51.20 20 ปทุมธานี

21 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกไก่ 1.5 295.20 88 สงขลา

22 เมืองใหม่ กัตทรี จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 1) (ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

น้ำายางข้น 1.16 55.00 14 นครศรีธรรมราช

23 เมืองใหม่ กัตทรี จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 2) (ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

น้ำายางข้น 1.16 50.00 14 นครศรีธรรมราช

24 เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมันสำาปะหลัง 1.13 400.00 25 นครราชสีมา

25 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสำาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ 1.11 350.00 482 ลำาปาง

26 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสำาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ 1.11 350.00 482 สุราษฎร์ธานี

27 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(โครงการที่ 3) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสำาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ 1.11 350.00 482 กาฬสินธุ์

28 นายวิชัย ลาภจตุพร (หุ้นไทยทั้งสิ้น) แป้งสาลี 1.13 280.00 60 สมุทรสาคร

29 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เนื้อสุกรชำาแหละ 1.9 648.00 592 กาฬสินธุ์

30 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เนื้อสุกรชำาแหละ 1.9 648.00 592 ลำาปาง

31 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(โครงการที่ 3) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เนื้อสุกรชำาแหละ 1.9 648.00 592 สุราษฎร์ธานี

32 ทุ่งบัว มายนิ่ง จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงจากขยะ 1.18 280.00 25 นครปฐม

33 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกไก่ 1.5 893.00 124 ลำาพูน

34 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ และฟาร์มสุกรขุน 1.5 541.60 97 ปราจีนบุรี

35 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ และฟาร์มสุกรขุน 1.5 541.60 97 ระยอง

36 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(โครงการที่ 3) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ และฟาร์มสุกรขุน 1.5 541.60 97 สระแก้ว
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37 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(โครงการที่ 4) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ และฟาร์มสุกรขุน 1.5 541.60 97 นครสวรรค์

38 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(โครงการที่ 5) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ และฟาร์มสุกรขุน 1.5 541.60 97 อุตรดิตถ์

39 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(โครงการที่ 6) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ และฟาร์มสุกรขุน 1.5 541.60 97 สงขลา/
พัทลุง

40 เลเท็กซ์ ซิสเทมส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา ได้แก่ หมอนยางพารา
หมอนยางพารา หมอนข้างยางพารา เป็นต้น

1.14.2 413.30 129 ฉะเชิงเทรา

41 อาหารเบทเทอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสำาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ 1.11 656.76 501 ลพบุรี

42 ไวด์ เฟธ ฟู้ด (ชลบุรี) จำากัด
(หุ้นบริติชเวอร์จิ้นทั้งสิ้น)

ขนมข้าวอบกรอบ 
(RICE CRACKERS)

1.17 630.00 770 ชลบุรี

43 เอเต้ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)

ผลิตชันคัดคุณภาพ 1.8 24.50 14 นครปฐม

44 อาหารเบทเทอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสำาเร็จรูปจากเนื้อสัตว์ 1.11 67.88 24 ลพบุรี

45 ลาเท็กซ์เอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น หมอนยางพารา 
และที่นอนยางพารา เป็นต้น

1.14.2 60.00 108 นนทบุรี

46 คามิลเลีย คอร์ปอเรชั่น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องปรุงรส 1.17 103.87 54 สมุทรปราการ

47 เมโทร เอ็ม.ดี.เอฟ. จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นใยไม้อัด ความหนาแน่นปานกลาง 
(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

1.5 69.30 182 กาญจนบุรี

48 นางกิตติกาญจน์ อึ๊งวัฒนากุล
(ร่วมทุนไทย - เวียดนาม)

เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบไอน้ำา 1.17 33.95 26 ชลบุรี

49 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตปลาและเนื้อปลาตัดแต่ง แช่เย็น แช่แข็ง 1.11 70.00 154 กาฬสินธุ์

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน

1 นางสาวสำาลี เรียนดารา
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

ผงอะลูมิเนียม 2.11 32.00 14 ปทุมธานี

2 MR. WEI, TSAO - TSENG
(ร่วมทุนจีน - มาเลเซีย)

ฉนวนกันความร้อน เช่น ARTIFICIAL STONE 
เป็นต้น

2.5 144.40 65 ชลบุรี

3 เวลโกรว์กล๊าส อินดัสทรี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขวดแก้ว 2.4.2 835.00 140 ฉะเชิงเทรา

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา และอุปกรณ์ขนส่ง

1 ดาเลี่ยน ทาเล้น โฮมเดคอร์ (ไทย) จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

เครื่องใช้ในครัว และของตกแต่งบ้านที่ทำาจากไม้ 3.6 120.00 356 พิษณุโลก

2 เวสท์วูลส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

พรม 3.1 25.10 98 นครราชสีมา

3 คอสโม เมดิเทค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลนส์แก้วตาเทียม 3.11.1 70.00 53 กรุงเทพฯ

4 MR. YANG ZHIHAI
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผ้าสำาเร็จรูป เป็นต้น 3.1.4 1.60 6 ตาก
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หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
1 นายต้าชิน ชือ

(ร่วมทุน - ไต้หวัน)
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น TCOWELBAT BAR,
FAUCET LEVER HANDLE และ KNOB 
AND PULLS เป็นต้น

4.1.3 60.00 231 ชลบุรี

2 ไทยรับเทค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง 4.2 52.80 21 ปทุมธานี

3 นายสุมน สุวรรณพัตรา
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ 
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

4.2 68.00 13 พระนครศรีอยุธยา

4 MR. HUASHUN XIE
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ยางยานพาหนะ 4.8.4 13,570.00 811 ระยอง

5 ไดอะเรซิบอน (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แผ่นเจีย และแผ่นตัด 4.5.2 101.50 220 ชลบุรี

6 โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด์ (ประเทศไทย) 
จำากัด (ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน - ญี่ปุ่น)

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ 4.5.2 11.60 41 ชลบุรี

7 ไทยซอน เทค จำากัด
(ร่วมทุนไต้หวัน - ซามัว)

แม่พิมพ์ การซ่อมแซมแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนโลหะ เช่น 
SLIDE DISK เป็นต้น และการเคลือบผิว

4.2, 4.3
และ 4.4

86.00 76 ฉะเชิงเทรา

8 นวอินเตอร์เทค จำากัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณ์จับยึด แม่พิมพ์และชิ้นส่วนโลหะ เช่น 
SLIDE BLOCK, SHAFT COLLAR และ 
CORE เป็นต้น

4.2 50.00 12 ระยอง

9 พีอีซี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำากัด 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น HOUSING, 
FUSE และ COVER เป็นต้น

4.10 260.40 86 ระยอง

10 อี ซี เอฟ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำากัด 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป 4.1.3 19.20 196 พระนครศรีอยุธยา

11 นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด
การซ่อมแซมแม่พิมพ์และชิ้นส่วนโลหะ

4.2
และ 4.3

150.00 125 นครราชสีมา

12 เอนไก ไทย จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)

ล้ออะลูมิเนียมรถยนต์ 4.8.17 5.80 2,230 สมุทรปราการ

13 คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเซอร์ส 
(ประเทศไทย) จำากัด

ฝากระป๋องอะลูมิเนียม 4.3 406.00 30 สระบุรี

14 คราวน์ เบ็บแคน แอนด์ โคลสเซอร์ส 
(ประเทศไทย) จำากัด

ตัวกระป๋องอะลูมิเนียม 4.3 660.00 54 สระบุรี

15 ทีดีเค (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนเคร่ืองจักร ได้แก่ MAGNETIC CIRCUIT  
FOR POWER GENERATOR เป็นต้น

4.5.3 295.10 46 พระนครศรีอยุธยา

16 ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ภาชนะโลหะ เช่น กระติกน้ำา และกล่องใส่อาหาร 
เป็นต้น

4.1.3 600.00 562 ฉะเชิงเทรา

17 บีเมทัล เทคโนโลยี จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ล้อเจีย (GRINDING WHEEL) ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 
(DIE PART) และการซ่อมแซมชิ้นส่วนแม่พิมพ์
ที่ผลิตเอง

4.5.2 42.00 53 ระยอง

18 นวอินเตอร์เทค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณ์จับยึดและชิ้นส่วนโลหะ เช่น CORE PIN 
และ NOZZLE BURNER เป็นต้น

4.2 35.00 9 ระยอง

19 อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น 
จำากัด (ร่วมทุนไทย - อินเดีย)

อุปกรณ์จับยึด (JIG & FIXTURE)
และการซ่อมแซมอุปกรณ์จับยึดที่ผลิตเอง

4.5.2 31.50 26 สมุทรปราการ
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20 อาร์ตโปร อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น GATE HANDLE
และ GEAR เป็นต้น

4.1 4.00 5 นนทบุรี

21 เค.ดี.ฮีท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

การอบ - ชุบโลหะ
(HEAT TREATMENT)

4.3 17.50 12 ชลบุรี

22 MR. SHIGERU MACHIDA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

4.5.2 92.50 22 ชลบุรี

23 MR. CAMERON MITCHELL
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว (SURFACE TREATMENT) 4.2 68.10 7 ระยอง

24 จอห์นสัน คอนโทรลส์ แอนด์ ซัมมิท 
อินทีเรียส์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)

โฟมสำาหรับยานพาหนะ เช่น พนังพิง เบาะรองนั่ง  
และหัวนอน เป็นต้น

4.8.17 132.30 50 ระยอง

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
1 MR. JAMIE RICHARD LANG

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)
ซอฟต์แวร์ 5.7 3.73 13 กรุงเทพฯ

2 ซอฟต์ซวีท จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.00 9 นนทบุรี

3 วีเลิฟพอส จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 7.00 16 กรุงเทพฯ

4 สลอม อีเล็คทริค (ไทยแลนด์) จำากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ สำาหรับโทรคมนาคม เช่น 
SET TOP BOX และ ADAPTER

5.4 50.00 808 นครปฐม

5 MISS. ANKITI UDAY BOSE
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - อินเดีย)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E - COMMERCE)

5.8 16.00 80 กรุงเทพฯ

6 อี ไอเดียส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONICS 
DESIGN) และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

5.7 16.10 35 กรุงเทพฯ

7 นายระพีพัฒน์ พัฒนกุลชัย
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.48 11 กรุงเทพฯ

8 พินข่อย (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
(E - COMMERCE)

5.8 10.00 20 กรุงเทพฯ

9 อีเลฟเว่น สตรีท (ประเทศไทย) จำากัด 
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - เกาหลีใต้)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E - COMMERCE)

5.8 123.00 250 กรุงเทพฯ

10 MR. TAKASHI KASHIDA
(หุ้นฟิลิปปินส์ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 4.05 9 กรุงเทพฯ

11 นายจุกกะ ทาปิโอ จาเวนปา
(ร่วมทุนฟินแลนด์ - ออสเตรเลีย)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5.8 13.00 56 กรุงเทพฯ

12 MR. KEVIN MINTARAGA
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5.8 2.50 21 กรุงเทพฯ

13 MR. MARTIN DAVID FINN
(ร่วมทุนไทย - ไอซ์แลนด์)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.67 7 กรุงเทพฯ

14 MR. JACOB SCOTT MELLOR
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.30 5 เชียงใหม่
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15 อาฟรีคาทีวี จำากัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 8 กรุงเทพฯ

16 อิเลคทรอนิคส์ เอ๊กซ์ตรีม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 9.00 45 นนทบุรี

17 MR. JOHAN OLSTENIUS
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง - สวีเดน - สหรัฐฯ)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 2 กรุงเทพฯ

18 MR. BOUNTHAY KHAMMANYVONG
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5.8 4.00 21 กรุงเทพฯ

19 เมด ซุปเปอร์ไวเซอร์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ฝรั่งเศส)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5.8 2.00 8 กรุงเทพฯ

20 MR. KAZUTERU KITA
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - นิวซีแลนด์)

ซอฟต์แวร์ 5.7 4.74 6 กรุงเทพฯ

21 เพาเวอร์ เทคโนโลยี่ ดีเวลลอฟเม้นท์ 
จำากัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 34.00 54 กรุงเทพฯ

22 เทเซ่น เทคโนโลยีส์ (ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

แผงเซลส์แสงอาทิตย์ (SOLAR PANEL)
และ SMART METER

5.4.8
และ 5.1.1

393.00 245 ชลบุรี

23 โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จำากัด (หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

INTEGRATED CIRCUIT (IC) 5.4.9 557.30 257 ปทุมธานี

24 แคล - คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไต้หวัน - จีน)

อุปกรณ์หน่วยความจำา เช่น EXTERNAL HDD 
และ USB FLASH DRIVE เป็นต้น PRINTED 
CIRCUIT BOABD ASSEMBLY (PCBA)

5.5 1,138.70 545 สมุทรสาคร

25 แมด เวอชวล เรียลลิตี้ สตูดิโอ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 20 กรุงเทพฯ

26 MR. HIDEYA LTO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 80.00 54 กรุงเทพฯ

27 แปซิฟิค ห้องเย็น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากห้องเย็น 1.19 44.00 18 สมุทรสาคร

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
1 เคไอพี เอเซีย จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - ฮ่องกง)
ผงหมึกสีทนความร้อน (HIGH TEMPERATURE 
RESISTANT COLOR TONE)

6.5 65.90 12 เพชรบุรี

2 เซียว เซียง เคมีคอล อินดัสทรี 
(ไทยแลนด์) จำากัด (หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ZINC OXIDE และผลิตภัณฑ์สำาหรับ
อุตสาหกรรม

6.1 245.00 50 ระยอง

3 บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำากัด
(ร่วมทุนไทย - เนเธอร์แลนด์)

ก๊าซออกซิเจน ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจนเหลว
เหลว ไนโตรเจนเหลว และอาร์กอนเหลว

6.2 1,968.00 8 ระยอง

4 นายพรณรงค์ จิรา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กระดาษพิมพ์เขียน และกระดาษคราฟท์ 6.14 3,000.00 243 ลพบุรี

5 นายชาญ เสนีย์นันท์
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

กระดาษพิมพ์เขียน 6.14 1,320.00 125 สิงห์บุรี

6 เอ็นไวรอนเม็นท์พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ 
จำากัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บรรจุภัณฑ์ สำาหรับอาหาร 
(ชนิด BIODEGRADABLE)

6.15 2,200.00 90 นครสวรรค์

7 เนชั่นแนล เพาเวอร์ แพลนท์ 12 จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากน้ำามันยางดำา ไอน้ำา และสารเคมี
สำาหรับการผลิตเยื่อกระดาษ

6.2
และ 7.1.1

9,160.00 101 บุรีรัมย์



วารสารส่งเสริมการลงทุน70

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงาน 
(คน)

ที่ตั้ง

8 เอ็มดีไอ โฮมโปรดักส์ อินดัสทรี้ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ 6.14 27.00 24 ชลบุรี

9 นายนิทัศน์ นวชาตโฆษิต
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถุงพลาสติก 6.16 210.00 31 ตาก

10 โรงพิมพ์ตะวันออก จำากัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์ - จีน - อินเดีย 
- สหรัฐฯ)

บรรจุภัณฑ์จากกระดาษปลอดเชื้อ 6.13.1 143.00 50 กรุงเทพฯ

11 นางสุจารี รุ่งโรจน์สุนทร
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

METHYNAPHTHALENE 6.11 576.00 9 ระยอง

12 MR. WANG CHAO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ISOPROPYL ALCOHOL (IPA) 6.11 425.70 26 ระยอง

13 โกลบอลกรีนเคมิคอล จำากัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

FATTY ALCOHOLS 6.2 4,000.00 60 ระยอง

14 MR. KARAN DUIT
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

เคมีเพื่อการอุตสาหกรรม ได้แก่ WHITE 
MINERAL OIL และ TRANSFORMER OIL 
เป็นต้น

6.1 35.00 24 ชลบุรี

หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค
1 อิมแพค โซล่าร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา 7.1.1.2 20.13 2 ชลบุรี

2 ควิก เอเชีย จำากัด
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 6.60 4 กรุงเทพฯ

3 จีซีพีเอช (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นบริติชเวอร์จิ้นทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 10 กรุงเทพฯ

4 แพนออส เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น) 

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 5.00 4 กรุงเทพฯ

5 MR. TOM DE DECKER
(ร่วมทุนอังกฤษ - เบลเยียม)

CLOUF SERVICE 7.10 3.00 4 กรุงเทพฯ

6 MR. ATSUSHI KUWAHARA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 3 กรุงเทพฯ

7 MR. JEFFREY HOWARD CHISHOLM
(ร่วมทุนแคนาดา - สิงคโปร์)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 5 กรุงเทพฯ

8 สยาม ยาชิโยะ จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 7.70 11 ปราจีนบุรี

9 ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำากัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - ญี่ปุ่น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 102.30 65 กรุงเทพฯ

10 เบสตั้น โกลบอล ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 5 กรุงเทพฯ

11 อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล 
เซอร์วิสเซส จำากัด
(ร่วมทุนมอริเชียส - อินเดีย)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 7.50 6 กรุงเทพฯ

12 โตโยดะ กิเคน (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 2 กรุงเทพฯ
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13 โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไอซ์แลนด์ - เบอร์มิวดา)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 6.20 24 ปทุมธานี

14 แอซิคส์ (ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 40.00 29 กรุงเทพฯ

15 นายวันชนะ โกศัลวิตร์
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 14.00 7 กรุงเทพฯ

16 ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนา 7.11 40.00 8 สมุทรปราการ

17 เอจีซี เทคโน กลาส (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 2.00 3 ชลบุรี

18 นอร์ทอีส รับเบอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซขีวภาพ 7.1 200.00 12 บุรีรัมย์

19 ไพโอเนียร์ พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โรงแรม 7.23.1 1,240.00 77 กรุงเทพฯ

20 สยามเพาเวอร์ โครงการ 2 จำากัด
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และไอน้ำา 7.1.1 4,650.00 26 ระยอง

21 เบิกไพรโคเจนเนอเรชั่น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ และไอน้ำา 7.1.1 5,323.60 27 ราชบุรี

22 กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จำากัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้า ไอน้ำา และน้ำาเพื่ออุตสาหกรรม 7.1.1 5,745.00 35 นครราชสีมา

23 กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จำากัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้า ไอน้ำา และน้ำาเพื่ออุตสาหกรรม 7.1.1 5,745.00 35 นครราชสีมา

24 กัลฟ์ เอ็นซี จำากัด
(โครงการที่ 3) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้า ไอน้ำา และน้ำาเพื่ออุตสาหกรรม 7.1.1.2 5,426.00 35 ปราจีนบุรี

25 ร่วมกำาลาภเพาเวอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และไอน้ำา 7.1.1 1,000.00 90 ลพบุรี

26 มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ (กุฉินารายณ์) 
จำากัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และไอน้ำา 7.1.1 1,780.00 10 กาฬสินธุ์

27 ทุ่งบัว เพาเวอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าเชื้อเพลิงจากขยะ 7.1.1 1,250.00 28 นครปฐม

28 ดินสวย น้ำาใส จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไอน้ำา และน้ำาเพื่ออุตสาหกรรม 7.1.2 1,200.00 45 ชัยนาท

29 พรีเชียส เนปจูน จำากัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เรือบรรทุกสินค้าเทกอง 7.3.3 918.00 22 ไม่ระบุ

30 พรีเชียส วีนัส จำากัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เรือบรรทุกสินค้าเทกอง 7.3.3 918.00 22 ไม่ระบุ

31 นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรม 7.8.1 4,262.50 28 ชลบุรี

32 เวริทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบ
ที่ทันสมัย

7.11 4.30 4 กรุงเทพฯ

33 เคลเวอร์ ไอที (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ฝรั่งเศส)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 3.20 15 กรุงเทพฯ
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การจ้างงาน 
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ที่ตั้ง

34 MR. RUI WANG
(ร่วมทุนจีน - สหรัฐฯ)

บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์ 
โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

7.12.6 185.00 56 กรุงเทพฯ

35 เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เดินเรือท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว 7.22.1 110.00 48 ไม่ระบุ

36 บุญ เอนเนอร์ซิส จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ 7.1.1.1 182.00 14 นนทบุรี

37 อินเตอร์ สตีสีโดริ่ง 7 จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนถ่ายสินค้าสำาหรับเรือเดินทะเล 7.1 312.50 38 ไม่ระบุ

38 สบายดี แอร์เวย์ส จำากัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ขนส่งทางอากาศ 7.3.4 620.00 52 ไม่ระบุ

39 พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบ
ที่ทันสมัย

7.11 734.10 17 ระยอง

40 อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำากัด
(ร่วมทุนไทย - บริติช - เยอรมนี - 
อินเดีย - สิงคโปร์)

เขต DATA CENTER 7.9.2.3 750.00 15 สระบุรี

41 บ๊อช แพคเกจจิ้ง เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์) จำากัด (ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์ 
- สิงคโปร์ - เยอรมนี)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 37.40 33 สมุทรปราการ

42 ชาร์ป แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 
จำากัด (หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 64.10 13 กรุงเทพฯ

43 อัลฟ่า ออโต้ จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ศูนย์กระจายสินค้าด้วยระบบที่ทันสมัย 7.4 10.00 8 ระยอง

44 สยามลัคกี้มารีน จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.9 75.00 19 ไม่ระบุ

45 พิษณุโลกผลิตไฟฟ้า จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไอน้ำาจากเชื้อเพลิงชีวมวล 7.1.2 327.00 15 พิษณุโลก

46 นายชัยภัทร เขมาภิรักษ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 7.8 3,368.70 19 ชลบุรี

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม 134,028.14 22,405
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th
BOI Application: BOI Thailand

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 .

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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