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ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ ได้เข้ามา
มีบทบาทอยู่ในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม รวมถึงภาคอุตสาหกรรม
เกษตรและเกษตรแปรรูป ซึ่งเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมหลักท่ีสำาคัญ 
ของประเทศไทย และจากการท่ีแรงงานในภาคการเกษตรลดลง 
อย่างต่อเน่ือง ส่งผลให้ภาคการเกษตรเร่ิมมีการปรับตัวโดยการนำา
เทคโนโลยีมาใช้ทดแทน ซ่ึงในอีกไม่ก่ีปีข้างหน้าอุตสาหกรรมเกษตร 
แบบเดิมๆ ท่ีเราคุ้นเคยกันดี จะถูกแทนท่ีด้วยเกษตรสมัยใหม่ หรือ 
ท่ีเรียกว่า Smart Farming 

เกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่ อ 
ช่วยให้การเกษตรมีความง่ายดายขึ้น ใช้แรงงานน้อยลง แต่ได้ผลผลิต 
ท่ีเพิ่มขึ้น ทำาให้เกษตรกรท้ังรายเล็กและใหญ่สามารถใช้ทรัพยากร 
ได้อย่างคุ้มค่า สามารถวางแผนเพื่อประกอบการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธภิาพมากขึ้น

บีโอไอให้ความสำาคัญและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ พัฒนาหรือ 
นำาเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่มาใช้ในกิจการด้านการเกษตร โดยมุ่งหวัง 
ให้ทุกภาคสว่นของอุตสาหกรรมน้ีมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและมีคุณภาพ

ภายในเล่มน้ี ท่านจะได้ทราบถึงรายละเอียดการให้การส่งเสริมการลงทุน 
ระบบเกษตรสมัยใหม่ของบีโอไอ ท่ีครอบคลุมท้ังผู้พัฒนาและผู้ให้บริการ 
ระบบ รวมถึงเรื่องราวท่ีน่าสนใจของบริษัทท่ีนำาระบบการเกษตรสมัยใหมน้ี่ 
เข้ามาพัฒนาธุรกิจ อย่างเช่น บริษัท วี ที แหนมเนือง 2017 จำากัด และ
บริษัท เอ็นเนอร์ไกอา จำากัด 

นอกจากน้ัน บีโอไอยังให้การส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมองค์กรท้องถ่ินหรือชุมชนให้มีศักยภาพ 
มากขึ้น เพื่อยกระดับภาคการผลิตและภาคการบริการให้มีความสามารถ 
ในการแข่งขัน ซ่ึง เ ป็นหน่ึงในมาตรการท่ี รัฐบาลให้ความสำาคัญ 
เพื่อสรา้งงานสรา้งรายได้ให้คนในพื้นท่ีระดับฐานรากอยา่งยัง่ยนื โดยเน้ือหา 
ท่ีน่าสนใจสามารถอ่านได้ภายในเล่มน้ีอีกด้วยค่ะ
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เม่ื่�อจำำ�นวนประช�กรของโลกเพ่ิ่�มื่ข้�น แต่่สภ�วะก�รเปล่�ยนแปลง 
ของสภ�พิ่ภูม่ื่อ�ก�ศและทรัพิ่ย�กรท่�ม่ื่อยู่อย่�งจำำ�กัด  ได้ส่งผลกระทบ 
โดยต่รงต่่ออุต่ส�หกรรมื่เกษต่ร และ ส่งผลต่่อเ น่�องไปถ้ึง 
ก�รผล่ต่อ�ห�ร ในขณะท่�ว่ธ่ีก�รดั�งเด่มื่ในก�รเพ่ิ่�มื่ปร่มื่�ณผลผล่ต่
อย่�งก�รใช้ปุ�ยเคม่ื่และย�ฆ่่�แมื่ลง  กลับเร่�มื่ไม่ื่เป็นท่�ยอมื่รับจำ�กกระแส
ก�รรักสุขภ�พิ่ท่�เร่�มื่เต่่บโต่ในช่วงหล�ยปีท่�ผ่�นมื่�

เกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) จึงเข้ามามีบทบาทสำาคัญในการประยุกต์ 
ใชเ้ทคโนโลยเีพื่อบรหิารจัดการ รวมถึงเก็บขอ้มูล ประมวลผล และให้คำาแนะนำา 
เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการผลิตสินค้าเกษตร รวมท้ังยังชว่ยลดการใช้สารเคมี
หรือยาฆา่แมลง

บ่โอไอ กับก�รส่งเสร่มื่
ระบบเกษตรสํมัยใหม่
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เพ่ิมประสิํทุธิิภาพเกษตรไทุย ด้วยเกษตรสํมัยใหม่



ปัจจุบันเริ่มมีผู้ท่ีให้ความสนใจในการทำา Smart 
Farming มากขึ้น ดังน้ันหากมีการสนับสนุนจาก
หนว่ยงานต่างๆ เข้ามา  ก็จะชว่ยให้วิถีเกษตรสมัยใหม ่
เติบโตและเป็นท่ียอมรับในวงกว้างมากขึ้น

กลุ่ม ธุรกิจท่ี ถือว่าเป็นหัวใจสำาคัญของระบบ
เกษตรสมัยใหม่ คือ ผูอ้อกแบบและผลิตระบบ ซึ่ง 
เป็นผู้ท่ีมองเห็นหรือรับรู้ ถึงปัญหาท่ีเกษตรกร
ต้องพบเจอเป็นประจำา โดยมีปัจจัยมากมาย 
ท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อปริมาณและคุณภาพของ
ผลผลิต เช่น ความแปรปรวนของสภาพอากาศ  
ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมสำาหรับการจำาหน่าย คุณภาพ
ของผลผลิต สภาพแวดล้อมของแปลงปลูก  
ความเพียงพอของปริมาณน้ำาและสารอาหาร  
เ ป็นต้น ซึ่ ง ปัจจัยเหล่าน้ี ถือเป็นชุดข้อมูลท่ีมี  
ความสำาคัญในการนำามาใช้ประมวลผลในรูปแบบ 
Machine Learning ซึ่งจะให้ผลลัพธท่ี์แม่นยำา

บ่โอไอสํ่งเสํริมผู้้้ผู้ลิตหรือให้บริการ 
Smart Farming
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รลงทุน หรอื  
บีโอไอ ได้ให้คว�มสำ�คัญกับก�รพัฒน�ระบบ  
Smart Farming ด้วยการเปิดให้การส่งเสริมฯ 
ต้ังแต่ชว่งปลายปี 2560 ภายใต้เง่ือนไขท่ีกำาหนดว่า  
ผู้ยื่นขอรบัการสง่เสรมิฯ จะต้องมีการออกแบบระบบ
และ Software เอง โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี  ซึ่ งการให้  
การส่งเสริมฯ ประเภทกิจการดังกล่าวก็ได้รับ 
ความสนใจจากนักลงทุนท้ังไทยและต่างชาติ 
ในภาคการเกษตรท่ีหลากหลาย ไม่ ว่าจะเป็น 
การเพาะปลกูพืช  เพาะเล้ียงสาหรา่ย  หรือเพาะเล้ียง 
สตัว์น้ำา โดยท่ีผา่นมามีโครงการท่ีได้รบัการสง่เสรมิฯ  
ท่ีน่าสนใจในกลุ่มธุรกิจเกษตรสมัยใหม่หลาย
โครงการ อาทิ

การผู้ลิตโรงเรือนัอัจํฉริยะ
ม่ื่ก�รต่่ดตั่�งโรงเร่อนพิ่ร้อมื่ระบบ
ให้นำ�� เซนเซอร์เก็บข้อมูื่ลซ้�ง
จำะส่งข้อมูื่ลไปว่ เคร�ะห์และ
ประมื่วลผล  เพ่ิ่�อต่่ดต่�มื่สุขภ�พิ่
ของพ่ิ่ช รวมื่ถ้ึงก�รว่เคร�ะห์
ผลผล่ต่แต่่ละรอบก�รเกบ็เก่�ยว 
โดยเกษต่รกรส�มื่�รถึปรับแต่่ง
ตั่วแปรในก�รเพิ่�ะปลูกต่่�งๆ  
ได้เองผ่�นแอปพิ่ล่เคชัน

บริการฉ่ดพ่่นัสํารเคม่ทุาง 
การเกษตรโดยใช้่อากาศยานั
ไร้คนัขับ (Unmanned Aerial 
Vehicle - UAV) ม่ื่ก�รพัิ่ฒน�
ให้อยู่ในรูปแบบของ Cloud-
based Application เพ่ิ่�อ 
ใ ช้ เ ป็นระบบบร่ห�รจำัดก�ร 
ก�รพ่ิ่นส�รเคม่ื่ และโปรแกรมื่
ด้�นก�รว่เคร�ะห์พ่ิ่�นท่�ก�รเกษต่ร
เพ่ิ่�อใช้ในก�รให้บร่ก�ร

ร ะ บ บ เ พ่ า ะ เ ล่� ย ง สํ า ห ร่ า ย 
สํไปร้ลินัาอัจํฉริยะ เป็นก�รให้
บร่ก�รต่่ดตั่�งอุปกรณ์เพิ่�ะเล่�ยง
ในพ่ิ่�นท่�ของลูกค้� ม่ื่ก�รพัิ่ฒน�
แพิ่ลต่ฟอร์มื่สำ�หรับเก็บข้อมูื่ล
และต่รวจำสอบสถึ�นะของฟ�รม์ื่
ส�หร่�ยสไปรูล่น� ประกอบด้วย
เซนเซอร์ท่�ต่่ดตั่�งในฟ�ร์มื่ ซ้�งจำะ
แสดงผลผ่�นแอปพิ่ล่เคชัน 

ระบบจัํดการฟาร์มอัจํฉริยะ
สํําหรับฟาร์มกุ้ง ประกอบด้วย 
ส่วน IoT Box Set ท่�ต่่ดตั่�ง
ในฟ�ร์มื่ และแอปพิ่ล่เคชัน
ส�มื่�รถึต่รวจำวัดคุณภ�พิ่ 
ของนำ�� ต่รวจำวัดข้อมูื่ลก�รเก่ด
โรค ต่่ดต่�มื่ผลผล่ต่แต่่ละรอบ 
ก�ร เก็บ เ ก่� ยว  แล ะ ม่ื่ร ะบบ
ใ ห้ อ � ห � ร อั ต่ โ น มัื่ ต่่ โ ด ย ใ ช้ 
Machine Learning
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ในช่วงต้นปี 2563 บีโอไอได้ปรับปรุงเ ง่ือนไข 
เพื่อให้การย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ ในกิจการเกษตร
สมัยใหม่ง่ายขึ้น โดยบีโอไอได้รับฟังข้อเสนอแนะ
จากผู้ประกอบการท่ีมีความพร้อมทางด้านการ
ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตร และต้องการ 
ต่อยอดไปสู่การให้บริการระบบเกษตรสมัยใหม่  
แต่ด้วยแผนการดำาเนินธุรกิจท่ีไม่ ไ ด้ เ น้นด้าน 
การพัฒนาระบบเอง แต่มีแผนในการว่าจ้างผู้อ่ืน
พัฒนาระบบและ Software ให้แทน ทำาให้บริษัท 
ไม่สามารถย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ ตามเง่ือนไข 
ท่ีกำาหนด ด้วยเหตุน้ีบีโอไอจึงได้ปรับขอบข่าย 
การให้การส่งเสริมฯ ในกิจการผลิต หรือให้บริการ
ระบบเกษตรสมัยใหม่ โดยผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ  
สามารถว่าจ้างผู้อ่ืนมาพฒันาระบบ และ Software ได้  
โดยจะต้องเป็นผู้พัฒนาระบบ และ Software  
ในประเทศเท่าน้ัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการว่าจ้าง 
กลุ่มสตาร์ทอัพไทยเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเติบโต 
ไปพร้อมกัน ท้ัง ฝ่ัง ผู้พัฒนา Hardware และ 
ผู้พัฒนา Software

ต่อยอดจํากต้นันั�ํา สํ้่ปลายนั�ําด้วย
กิจํการ Plant Factory
อีกหน่ึงเทคโนโลยท่ีีกำาลังได้รบัความสนใจคือ โรงง�น
ผลิตพืช (Plant Factory) ซึ่งเป็นการเพาะปลูก 
ท่ี ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร ป ลู ก 
ได้อย่างครบถ้วนและแม่นยำา ส่งผลให้ได้ผลผลิต
ท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย เน่ืองจากปลูกในห้อง 
ปลอดเชื้อ ทำาให้ผลผลิตท่ีได้จากโรงงานผลิตพืช
สามารถรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องล้างน้ำา 
โดยในช่วงแรก ท้ังผู้ออกแบบและผลิตโรงงาน 
ผลิตพืชสามารถขอรับการส่งเสริมฯ ภายใต้กิจการ 
Smart Farming ได้ ต่อมาเพื่ อเป็นการรองรับ
การขยายตัวของผู้ผลิตระบบ บีโอไอจึงได้เพิ่ม

ระบบจ่ายสารอาหาร (Nutrient 
Solution Unit) และปั้มน้ำ

ตัวโครงสํร้างผนัังอาคารท่ีุมี 
ฉนัวนักันัความร้อนัป้องกันัการไหลผ่านั
ของอากาศท้ัุงภายในัและภายนัอก

ระบบทํุาความเย็นั 
พร้อมระบบระบายอากาศ
และระบบกรองอากาศ  
ระบบจ่ายคาร์บอนัไดออกไซด์  
(CO2 Supply Unit) หรือ 
การถ่ายเทุอากาศจากธิรรมชาติ

หลายท่านอาจสงสัยว่า โรงงานผลิตพืชนั้น 
แตกต่างจากการปลูกผักในโรงเรือนกระจก หรือ 
การปลกูผักแบบไฮโดรโปนิกสอ์ยา่งไร บโีอไอจึงได้ 
หารือกับสำานักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แห่งชาติ (สวทช.) และได้รับคำาตอบว่า โรงง�น 
ผลิตพืชน้ัน เป็นก�รปลูกพืชภ�ยในอ�ค�ร 
ทีถ่กูสร�้งและออกแบบม�เฉพ�ะ ประกอบด้วย  
6 หลักการพื้นฐาน ดังน้ี
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ประเภทกิจก�รโรงง�นผลิตพืช โดยผู้ท่ีได้รับ 
การส่งเสริมฯ จะได้รบัสิทธิประโยชน์ยกเว้นภ�ษี
เงินได้นิติบุคคล 5 ปี ซึ่งท่ีผ่านมาก็ได้รับความสนใจ 
จากนักลงทุน ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกผักสลัด 
หรือผลไม้มูลค่าสูง รวมถึงกิจการปลูกพืชสมุนไพร 
ท่ีต้องมีการควบคุมคุณภาพ

ระบบควบคุมสํภาวะแวดล้อมในัอาคารปลูกท่ีุป้องกันั
การปนัเป้�อนัของเช้ือจากภายนัอกท่ีุเป็นัสําเหตุของ
โรคพืช จากอากาศ น้ํัา การนํัาเข้าและส่ํงออกวัสํดุและ
อุปกรณ์การผลิตและผู้ปฏิิบัติงานั สํําหรับผู้ปฏิิบัติงานั 
ท่ีุจะเข้าไปปฏิิบัติงานัในัโรงงานัผลิตพืชน้ัันั จะต้อง
ทํุาความสํะอาดร่างกายด้วยการอาบน้ํัาหรือเปล่ียนัชุด
เป็นัเส้ืํอผ้าท่ีุสํะอาด สํวมผ้าปิดปาก ปิดผม

แหล่งให้แสํงสํว่าง เช่นั
หลอดไฟ LED หลอดไฟ 
ฟลูออเรสํเซนัต์ หรือแสํงอาทิุตย์
เป็นัต้นั

รางปลูกพืชท่ีุติดต้ังระบบน้ํัาไฮโดรโปนิักส์ํ
แบบใดแบบหน่่ัง เป็นัแนัวราบ หรือแนัวต้ัง

ระบบจ่ายสํารอาหาร 
(Nutrient Solution Unit) 
และป๊�มน้ํัา

ข้อม้ลเพ่ิ�มเติม
คําชี้แจงสํานักงานคณะกร์ร์ม์การ์ส่งเสร์ิม์การ์ลิ่งทุน 
เร์ื�อัง การ์ขอัร์ับการ์ส่งเสร์ิม์กิจการ์ผู้ลิ่ิตหร์ือัให�บร์ิการ์ร์ะบบเกษตร์สม์ัยใหม์่ 
ตาม์ปร์ะกาศคณะกร์ร์ม์การ์ส่งเสร์ิม์การ์ลิ่งทุนที� ส.3/2563 
https://www.boi.go.th/upload/content/c5_2563_5f5999b2c97b5.pdf

จะเห็นว่าโรงเรือนกระจกท่ีมีคุณสมบัติเป็นฉนวน
กันความร้อนป้องกันการไหลผ่านของอากาศ 
ท้ังภายในและภายนอก หรอืระบบน้ำาแบบไฮโดรโปนิกส์ 
เป็นเพียงส่วนหน่ึงของ Plant Factory เท่าน้ัน  
ยังคงขาดปัจจัยอ่ืนๆ ท่ีจำาเป็นสำาหรับการควบคุม
สภาพแวดล้อมท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับการเจริญ
เติบโตของพืช
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บ่โอไอมุ่งหวังให้ภาคเกษตรไทุยเติบโต
ด้วยเทุคโนัโลย่
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสรมิก�รลงทุน หรอื 
บีโอไอ มองเห็นความสำาคัญของอุตส�หกรรม
ซ อ ฟ ต์ แ ว ร์แ ล ะ ดิ จิ ทั ล ท่ี จ ะ เ ข้ า ไ ป มี บ ท บ า ท 
ในอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมบริการ 
แก่ผู้ประกอบการทุกระดับ ต้ังแต่วิสาหกิจเริ่มต้น 
ตลอดจนผู้ประกอบการระดับประเทศ โดย 
บีโอไอให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
และดิจิทัลมาต้ังแต่ปี 2540 และได้ปรับนโยบาย
ให้สอดคล้องกับยุคสมัยและความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยเีรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั เพื่อให้การสง่เสริมฯ 
เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบการและเป็นส่วนสำาคัญ
ในการพัฒนาประเทศ โดยปัจจุบันบีโอไอได้เปิด
ให้ก�รส่งเสริมฯ ในกิจก�รซอฟต์แวร์ กิจก�ร
ให้บริก�รเทคโนโลยีดิจิทัล และกิจก�รพ�ณิชย์
อิเล็กทรอนิกส ์ 

ห น่ึ ง ใ น ค ว า ม มุ่ ง ห วั ง ข อ ง บี โ อ ไ อ ใ น ก า ร ใ ห้  
การส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัล 
คือ การให้อุตสาหกรรมดังกล่าวช่วยยกระดับ 
ภาคเกษตรของประเทศ แม้ว่าบีโอไอจะแยก 
ประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ดังกล่าว ออกมาจากอุตสาหกรรมการเกษตร  
แต่ทราบหรือไม่ว่าผลิตภัณฑ์ท่ีถูกพัฒนาภายใต้
ประเภทกิจการเหล่าน้ีถูกนำาไปใช้ในการบริหาร
จัดการภาคการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เพียงแต่ในปัจจุบันยังมีนักพัฒนาในประเทศ 
น้อยรายท่ีให้ความสนใจเ ก่ียวกับการพัฒนา
ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตร 
เ น่ืองจากนักพัฒนายังคงใ ห้ความสำ า คัญกับ
อุตสาหกรรมการผลิต การธนาคาร และการบริการ
อ่ืนๆ เป็นหลัก แต่ในช่วงปี 2563 ท่ีผ่านมา เริ่มมี 
ผู้ให้ความสำาคัญกับการนำาซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยี
ดิจิทัล รวมถึงเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of 
Things มาใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตรมากขึ้น
บางรายทำาหน้าท่ีเป็นผู้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์หรือ
แอปพลิเคชัน ในขณะท่ีบางรายเป็นผู้ประกอบการ
ด้านเกษตรท่ีต้องการนำาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
จึงทำาให้เกิดการซื้อซอฟต์แวร์สำาเร็จรูปหรือว่าจ้าง 
นักพัฒนาให้ดำาเนินการพัฒนาระบบดังกล่าวเพื่อ
ใช้ในกิจการตนเอง ในส่วนของบีโอไอก็พร้อมเปิด
โอกาสและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในทุกรูปแบบ
การดำาเนินการ
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สํนัับสํนัุนัทุั�งผู้้้พ่ัฒนัาและผู้้้ให้บริการ
ตามท่ีได้กล่าวไปข้างต้น บีโอไอพร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพัฒนาหรือ 
นำาเทคโนโลยดิีจิทัลสมัยใหม่มาใชใ้นกิจการ โดยมุง่หวังให้ทุกภาคสว่นของธุรกิจ
ในประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้อยา่งมีคณุภาพ จึงได้ให้ก�รสง่เสรมิอุตส�หกรรม
ซอฟต์แวรแ์ละก�รใหบ้รกิ�รเทคโนโลยดิีจิทัล โดยให้ได้รับสิทธแิละประโยชน์
ท่ีเก่ียวข้องกับภาษีอากรและท่ีไม่เก่ียวข้องกับภาษีอากรตามความซับซ้อนของ
ระบบท่ีพัฒนาหรือเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีให้บริการ การส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ี 
ให้ความสำาคัญกับ 1) กลุ่มผู้พัฒน�ระบบให้แก่ผู้ประกอบก�รเพื่อนำ�ไปใช้ 
ประโยชน์ และ 2) กลุ่มผู้พัฒน�ระบบและเปิดให้บริก�รระบบดังกล่�ว 
แก่ผูป้ระกอบก�รในก�รเข้�ม�รบับรกิ�รผ่�นช่องท�งเว็บไซต์หรอืโมบ�ย
แอปพลิเคชัน โดยผลลัพธ์ท่ีได้อาจอยู่ในรูปของรายงานการวิเคราะห์หรือ 
คำาแนะนำาในการแก้ไขปัญหาท่ีได้จากการประมวลผลข้อมูล จะเห็นได้ว่า 
ก�รส่งเสริมของบีโอไอครอบคลุมถึงก�รพัฒน�ระบบหรือก�รให้บริก�ร
เทคโนโลยดิีจิทัลในภ�คก�รเกษตรด้วยเชน่กัน
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ตัวอย่างขอบข่ายกิจํการซอฟต์แวร์และเทุคโนัโลย่ดิจํิทุัลเพ่ื�อนัํามาใช่้ในั
อุตสําหกรรมการเกษตร

ประโยช่นั์ทุ่�หลากหลายจํากการนัําซอฟต์แวร์และดิจํิทุัลมาใช่้ในัภาคเกษตร
ประโยชน์ัท่ีุผู้ประกอบการจะได้รับจากการนํัาซอฟต์แวร์หรือเทุคโนัโลยีมาใช้ในัภาคเกษตร เช่นั

● ม่ระบบบริหารจัํดการทุ่�ด่ สํามารถติดตาม 
ตรวจสํอบการดําเนิันังานัในัข้ันัตอนัต่างๆ 
ได้แบบ Real-time มีรายงานัผลท่ีุสํามารถ
ปรับเปล่ียนัมุมมองตามความต้องการ 
ของผู้ใช้ และสํามารถแจ้งเตือนัผู้เก่ียวข้อง
ให้ทุราบถ่งสํถานัการณ์ท่ีุเกิดข้่นัในัเวลา 
อันัรวดเร็ว กรณีระบบตรวจพบส่ิํงผิดปกติ 
เกิดข้่นัตามเง่ือนัไขท่ีุกําหนัด 

● สํามารถสัํ�งการและปรับเปล่�ยนั
ระบบให้ทํุางานัตามทุ่�ต้องการได้
ตลอด 24 ช่ัวโมง ผ่านัอุปกรณ์
สํมาร์ทุโฟนั แท็ุบเล็ต คอมพิวเตอร์ 
ห รื อ โ น้ั ต บุ� ก  เ พี ย ง เ ช่ื อ ม ต่ อ 
ด้วยอินัเทุอร์เน็ัตเทุ่าน้ัันั

● สํามารถวิเคราะห์พ่ฤติกรรมหรือแนัวโนั้ม
ต่างๆ ทุ่�เก่�ยวข้องได้ เหมาะสํําหรับการนํัา
ข้อมูลมาใช้ประกอบการวางแผนัการผลิต  
การขาย หรือการตลาด 

● ประหยดัต้นัทุุนัด้านัแรงงานัคนั
เ น่ืั อ ง จ า ก ใ ช้ เ ทุ ค โ นั โ ล ยี  I oT  
ในัการควบคุมการทํุางานัของ
เครื่องจักรและอุปกรณ์

● สํร้างความเชื่�อมั�นัให้แก่ล้กค้า กล่าวคือ ลูกค้าสํามารถตรวจสํอบแหล่งท่ีุมาของ 
สิํนัค้า (Traceability) ต้ังแต่ต้นัทุางเก่ียวกับวัตถุดิบจนัถ่งกระบวนัการผลิต 
เป็นัสิํนัค้า การบรรจุ จนักระท่ัุงขนัส่ํงมายังมือผู้รับปลายทุาง เป็นัต้นั

●  พัฒนัาหรือให้บริการซอฟต์แวร์/
แพลตฟอร์มติดตามและวิเคราะห์ข้อมูล 
ท่ีุได้รับจากอุปกรณ์ IoT ท่ีุนํัาไปติดต้ัง 
บนัเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ท่ีุใช้ในัการ
ทํุาการเกษตร และสํามารถควบคุม 
การทํุางานัของอุปกรณ์ดังกล่าวได้ด้วย
การส่ัํงการผ่านัระบบออนัไลน์ั

● พัฒนัาหรอืให้บรกิารซอฟตแ์วร/์ 
แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม วิ เ ค ร า ะ ห์ สํ ภ า พ
อากาศ ดินั น้ํัา หรืออ่ืนัๆ ท่ีุจําเป็นั
ต่อการเพาะปลูก

● พัฒนัาหรอืให้บรกิารซอฟตแ์วร/์ 
แ พ ล ต ฟ อ ร์ ม ติ ด ต า ม ค ว า ม
ก้ า ว ห น้ั า แ ล ะ ป ร ะ เ มิ นั ผ ล ก า ร 
เพาะปลูก

● พัฒนัาหรือให้บริการซอฟต์แวร์/
แพลตฟอรม์บรหิารจดัการการผลิต 
การซ้ือ การขาย รวมไปถ่งคลังวัสํดุ/ 
สิํนัค้า

● พัฒนัาและให้บริการแพลตฟอร์ม
จับคู่ระหว่างผู้ประกอบการเกษตร
กับบุคคลท่ัุวไปท่ีุตอ้งการซ้ือสิํนัค้า
เกษตรโดยตรงจากฟาร์ม

●  บริการให้คําปร่กษาและออกแบบระบบซอฟต์แวร์/
แพลตฟอร์ม หรือ Solution Provider ให้แก่ผู้ประกอบการ
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*ผู้้�ขอัรั์บการ์สง่เสริ์ม์ฯ จะต�อังเลืิ่อักเงื�อันไขขนาดการ์ลิ่งทนุขัน้ต�าํข�อัใดข�อัหนึ�งในขัน้ตอันการ์ขอัรั์บการ์สง่เสริ์ม์ฯ แลิ่ะไม่์สาม์าร์ถีขอัแก�ไขได�หากโคร์งการ์
ได�ร์บัการ์ส่งเสร์มิ์ฯ แลิ่�ว หร์อืัเปน็ไปตาม์ข�อักาํหนดขอังปร์ะกาศ กกท. ที� 1/2562 เร์ื�อัง การ์แก�ไขเพิ�ม์เตมิ์เงื�อันไขเงินลิ่งทนุขัน้ต�าํสาํหร์บักิจการ์ฐานความ์ร้์�  
แลิ่ะคําชี้แจง ฉบับลิ่งวันที� 7 ม์ิถีุนายน 2562
ข้อม้ลเพ่ิ�มเติม
 ค้่ม์ือัการ์ขอัร์ับการ์ส่งเสร์ิม์การ์ลิ่งทุน 
 https://www.boi.go.th/upload/content/BOI_A_Guide_Web_Th.pdf
 ปร์ะกาศ กกท. ที� 1/2562 เร์ื�อัง การ์แก�ไขเพิ�ม์เติม์เงื�อันไขเงินลิ่งทุนขั้นต�ําสําหร์ับกิจการ์ฐานความ์ร์้� 
 https://www.boi.go.th/upload/content/1_2562_5cd2ae3f104ba.pdf
 คําชี้แจง ฉบับลิ่งวันที� 7 ม์ิถีุนายน 2562 เร์ื�อัง การ์กําหนดเงื�อันไขเงินลิ่งทุนขั้นต�ําสําหร์ับกิจการ์ฐานความ์ร์้� 
 ตาม์ปร์ะกาศคณะกร์ร์ม์การ์ส่งเสร์ิม์การ์ลิ่งทุน ที� 1/2562 
 https://www.boi.go.th/upload/content/c5_2562_5cfa36bf4dadd.pdf
 แนวทางการ์กร์อักคําขอักิจการ์ด�านดิจิทัลิ่ คําถีาม์ที�พบบ่อัย แลิ่ะตัวอัย่างคําขอั 
 https://www.boi.go.th/upload/content/DigitalApplicationGuildeline.pdf

บ่โอไอ มุ่งสํ่งเสํริมอุตสําหกรรม
ซอฟต์แวร์และดิจํิทุัลอย่างต่อเนัื�อง
เ พื่ อ ใ ห้ ห่ ว ง โ ซ่ ข อ ง ทุ ก ภ า ค ธุ ร กิ จ เ ติ บ โ ต ไ ด้  
อย่างมีประสิทธิภาพ บีโอไอได้ให้การส่งเสริมฯ
ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัล 
แบ่งเป็น 3 ประเภทกิจการหลัก และได้กำาหนด 
สิทธิและประโยชน์ท่ีจะได้รับ รวมถึงเ ง่ือนไข 
การลงทุนขั้นต่ำา แยกตามประเภทกิจการ ดังน้ี

ปร์ะเภทกิจการ์ เงื�อันไข

สิทธิแลิ่ะปร์ะโยชน์ทางภาษี

สิทธิแลิ่ะปร์ะโยชน์
ที�ไม์่ใช่ทางภาษี

ยกเว�นอัากร์ขาเข�า
เคร์ื�อังจักร์สําหร์ับ
ใช�พัฒนาแลิ่ะ
ทดสอับ

ยกเว�นภาษี 
เงินได�นิติบุคคลิ่

 กิจการซอฟต์แวร์ *ต�อังม์ีค่าใช�จ่ายเงินเดือันขอังบุคลิ่ากร์ด�าน 
การ์พัฒนาเทคโนโลิ่ยีสาร์สนเทศไม์่น�อัยกว่า 
1,500,000 บาทุต่อปี โดยต�อังเป็นการ์จ�าง
งานใหม์่ หร์ือัม์ีเงินลิ่งทุน (ไม์่ร์วม์ค่าที�ดินแลิ่ะ
ทุนหม์ุนเวียน) ไม์่น�อัยกว่า 1,000,000 บาทุ

5 หร์ือั 8 ปี
(ไม์่กําหนด
วงเงินที�ได�ร์ับ
ยกเว�น)

 กิจการให้บริการ 
 เทุคโนัโลยีดิจิทุัล

ต�อังม์ีการ์จ�างบุคลิ่ากร์ทางด�านเทคโนโลิ่ยี
ดิจิทัลิ่แลิ่ะต�อังม์ีเงินลิ่งทุน (ไม์่ร์วม์ค่าที�ดินแลิ่ะ
ทุนหม์ุนเวียน) ไม์่น�อัยกว่า 1,000,000 บาทุ

5 ปี
(กําหนดวงเงิน 
ที�ได�ร์ับยกเว�น)

 กิจการพาณิชย์ 
 อิเล็กทุรอนัิกสํ์

ต�อังม์ีเงินลิ่งทุน (ไม์่ร์วม์ค่าที�ดินแลิ่ะ
ทุนหม์ุนเวียน) ไม์่น�อัยกว่า 1,000,000 บาทุ - -

กิจการซอฟต์แวร์

กิจการพาณิชย์
อิเล็กทุรอนัิกสํ์

กิจการให้บริการ 
เทุคโนัโลยีดิจิทุัล
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มีเป้้าหมายในการควบคุม
คุณภาพของผัักที�บริษััทใช้้
ตั�งแต่ต้นนำ�าถึึงป้ลายนำ�า  
เพื�อให้ลูกค้าได้้รับสินค้า 

ที�สด้ตามมาตรฐานที�ตั�งไว้
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เพ่ิมประสิํทุธิิภาพเกษตรไทุย ด้วยเกษตรสํมัยใหม่



บร่ษัท ว่ ท่ แหนมื่เน่อง จำำ�กัด ค่อ ผู้ผล่ต่และจำำ�หน่�ยอ�ห�รเว่ยดน�มื่  
ท่�ม่ื่ช่�อเส่ยงระดับประเทศ โดยม่ื่ส่นค้�ค่อ แหนมื่เน่องท่�ได้รับก�รยอมื่รับ
จำนกล�ยเป็นของฝ�กข้�นช่�อ ปัจำจุำบันบร่ษัทม่ื่ส�ข�อยู่ทั�วประเทศ  
40 ส�ข� โดยม่ื่สำ�นักง�นใหญ่่ตั่�งอยู่ท่�จัำงหวัดอุดรธี�น่  

“ครอบครัว วี ที ต้ังใจจะส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับทุกคน” น่ีคือแนวคิดในการทำา
ธุรกิจของบริษัท และด้วยการต้ังคำาถามว่ามีวิธใีดท่ีดีกว่าวิธท่ีีทำาอยูห่รือไม่ เพื่อ
ให้สินค้าของบริษัทมีคุณภาพและมาตรฐานท่ีดียิ่งขึ้น ตามความต้ังใจท่ีจะผลิต
และสร้างสรรค์อาหารท่ีดีมีคุณภาพ รสชาติอร่อย มีความสดใหม่ และมีคุณค่า
ต่อสุขภาพ ในราคายอ่มเยาสง่มอบให้กับผู้บริโภค

ในส่วนของผักซึ่งเป็นหน่ึงในวัตถุดิบหลักของอ�ห�รเวียดน�ม บรษัิท วี ที  
แหนมเนือง จำ�กัด ได้เปิดบรษัิทยอ่ยขึน้ม�ในช่ือ บรษัิท ว ีท ีแหนมเนือง 2017 
จำ�กัด เพื่อใหค้รอบคลมุก�รบรหิ�รจัดก�รอย�่งเป็นระบบ

คณุทอง กลุธัญวัฒน์ ประธ�นกรรมก�ร บรษัิท ว ีท ีแหนมเนือง จำ�กัด และ  
บรษัิท ว ีท ีแหนมเนือง 2017 จำ�กัด กล่าวว่า บริษัทเน้นผลิตอาหารเพื่อสุขภาพ  
โดยมีผักเป็นวัตถุดิบหลัก การจัดต้ังบริษัท วี ที แหนมเนือง 2017 จำากัด  
ขึน้มาก็เพ่ือทำาหน้าท่ีจัดหา ผลิต และจัดสง่ผักให้กับบรษัิท  วี  ที  แหนมเนือง  จำากัด  
ซึ่ งเป็นการแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบออกมาเพื่ อให้เกิดความชัดเจน  
โดยมีเป้าหมายในการควบคุมคุณภาพของผักท่ีบริษัทใชต้ั้งแต่ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา  
เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าท่ีสดตามมาตรฐานท่ีต้ังไว้ 

ว่ ท่ แหนมื่เน่อง 2017
Plant Factory 
ส่้ํอาหารเพื่�อสุํขภาพ่
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Plant Factory คือ โรงงาน
ผัลิตพืช้ระบบปิ้ด้ มีระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ ที�ควบคุม
เรื�องการให้สารอาหารและนำ�า 

ตามกำาหนด้เวลาของพืช้
แต่ละช้นิด้

คุณทองเล่ากระบวนการผลิตผักท่ีทำาอยู่เดิมว่า  
จะให้เครือญาติของพนักงานท่ีมีพื้ นท่ีปลูกผัก 
ส่งผักให้กับบริษัท โดยบริษัทจะมีทีมงานไปรับผัก 
ตามบ้านต่างๆ ท้ังน้ี ผักท่ีปลูกจะต้องเป็นพันธุ์ 
ท่ีบริษัทกำาหนด ปลอดสารเคมีและเกษตรกรจะต้อง
สง่ผักให้กับบริษัทตามปริมาณท่ีกำาหนด

“ท่ีเขาปลกูสง่เราก็มี กล้วย แตง มะเฟือง ผกักาดหอม 
สะระแหน่ ผักแพว โดยผักจากสวนถึงโต๊ะอาหาร 
จะต้องไม่เกิน 4 ช่ัวโมง เพ่ือให้ม่ันใจได้ว่าเป็นผัก 
ท่ีสดตามมาตรฐานของเรา” คุณทองกล่าว

แม้จะได้ผักท่ีมีคุณภาพมาตรฐานตามท่ีบริษัท
กำาหนด แต่ก็ยังมีโอกาสพบสารปนเป้ือนท่ีมาจาก
ดินในผัก และมีผักจำานวนมากท่ีต้องคัดท้ิงเพราะ
ไม่ได้มาตรฐาน บริษัทจึงมองหาวิธีการปลูกผัก 
ท่ีได้คุณภาพ 100% ท้ังในด้านความแข็งแรง ขนาด 
ความสะอาด เพื่อสง่มอบให้กับผู้บริโภค  

Plant Factory  
โรงงานัผู้ลิตพ่ืช่อัจํฉริยะ
ทางออกสำาหรับการผลิตผักท่ีได้คุณภาพและ
มาตรฐานตามท่ีบริษัทต้ังใจ หลังจากศึกษาและ
เดินทางไปดูงานท่ีประเทศญี่ปุ่น คุณทองตัดสินใจ 
ซื้อเทคโนโลยีในการต้ังโรงง�นผลิตพืช หรือ Plant 
Factory จากประเทศญี่ปุ่น มาเพื่อผลิตผักสง่ให้กับ 
บริษัท วี ที แหนมเนือง จำากัด โดยจัดต้ังโรงงาน 
ท่ีจังหวัดอุดรธานี คุณทองอธบิายเก่ียวกับเรื่องน้ีว่า

“เราได้ไปดูงานท่ีญีปุ่น่ ทำาให้ได้แนวคิดว่าจะสง่มอบ
ผักดีท่ีสุดให้ลูกค้าได้อย่างไร ในเม่ือเราก็โปรโมตว่า
เป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ แต่หากมองกลับมา พบว่า  
ผักของเรายังไม่ได้มาตรฐานตามท่ีกำาหนด 100%  
จะทำาอย่างไรให้ลูกค้าของเราได้สินค้าเพื่อสุขภาพ
จรงิๆ เลยคิดว่า Plant Factory จะสามารถควบคุม
รสชาติ รูปลักษณข์องสนิค้า ตามมาตรฐานท่ีกำาหนด
ได้จริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเช่ือถือให้กับแบรนด์
ของเรา”
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Plant Factory  คือ  โรงง�นผลิตพชืระบบปิด  มีระบบ 
ควบคุมอัตโนมัติ ท่ีควบคุมเรื่องการให้สารอาหาร
และน้ำาตามกำาหนดเวลาของพืชแต่ละชนิด สามารถ
ปลกูพชืแบบเป็นชัน้ๆ ข้ึนไปในแนวต้ังซึ่งจะชว่ยเพิม่ 
ปริมาณผลผลิตได้ โดยหากเปรียบเทียบกับพื้นท่ี
ขนาดเท่ากัน Plant Factory จะสามารถปลูกพืช 
ได้มากกว่าประมาณ 10 เท่า โรงงานผลิตพืชของ 
บริษัท วี ที แหนมเนือง 2017 จำากัด มีพนักงาน  
18 - 20 คน ทำาหน้าท่ีดูแลตรวจสอบคุณภาพของ
ผักท่ีปลูกให้ได้ตรงตามมาตรฐานท่ีต้ังไว้ และเป็น 
ผู้เก็บเก่ียวผลผลิตท่ีปลูกได้

คุณทองอธิบายเพิ่มเติมว่า “Plant Factory 
คือโรงงานผลิตพืชระบบปิด 100% โดยบริษัท 
ทำาการปลูกผักจากน้ำาระบบอาร์โอ ซึ่งเป็นน้ำากรอง 
ท่ีสามารถด่ืมได้ ไรส้ารปนเปื้ อน มีระบบแสงแอลอีดี 
เพ่ือให้ผักสังเคราะห์แสง มีระบบควบคุมอุณหภูมิ
ทำาใหผ้กัเติบโตได้ตามรอบและตรงกับความต้องการ 
ของเรา และผักท่ีออกมาสามารถนำามาใช้ได้เกือบ 
100% ต่างจากผักท่ีปลูกบนดินท่ีจะต้องคัดออก
ประมาณ 30 - 40 %”

สำาหรับเกษตรกรท่ีเคยปลูกผักส่งให้กับบริษัท วี ที  
แหนมเนือง จำากัด บริษัทได้เลือกเข้ามาเป็นพนักงาน
เพื่ อมาช่วยดูแลผักท่ีบริษัทปลูก พร้อมกับเป็น 
การเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เรียนรู้การปลูกผัก 
ระบบปิดไปพร้อมกัน โดยบริษัทมีความต้ังใจว่า 
จะถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง Plant Factory เพื่อ 
เปิดโอกาสให้เกษตรกรเหล่าน้ีพฒันาโรงงานผลิตพชื
ของตัวเองต่อไป  

สำาหรับผลผลิตท่ีได้จาก Plant Factory คุณทอง 
ให้ข้อมูลว่า “ผักมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีเรา
กำาหนด ใช้ได้เกือบ 100% ไม่ต้องคัดออก และ 
ผักท่ีออกมาให้รสชาติเป็นมาตรฐาน ไม่ใช่หน้าฝน 
ผักจะขม หน้าหนาวผักจะจืด และผักของเรา 
ไม่ต้องล้าง ไม่ต้องเสียค่าขนส่ง วางแผนจัดการได้ 
และไม่ต้องกังวลว่าฝนตกหนักจะได้ผักหรือไม่ 
เพราะปกติหน้าฝนทำาให้เราลำาบากจากราคาผัก 
ท่ีเพิ่มสูงขึ้น จากกิโลกรัมละ 20 กว่าบาท เป็น  
150 บาท แต่เราก็ต้องซื้อ เพราะไม่มีผัก แต่ถ้าเรา
ปลกูในระบบปดิ ไม่ว่าจะฤดูไหน เราก็ยงัมีผักของเรา  
และเปน็ผกัท่ีมีคณุภาพตามมาตรฐานอยูต่ลอดเวลา”  
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บ่โอไอช่่วยลดต้นัทุุนัให้ล้กค้า
คุณทองกล่าวเพิ่มเติมว่า ก�รจัดต้ัง Plant Factory 
ของบรษัิท ได้รบัก�รสง่เสรมิก�รลงทนุจ�กบโีอไอ 
ซึ่งมีส่วนสำ�คัญต่อก�รดำ�เนินธุรกิจ เน่ืองจาก 
ระบบน้ีเป็นเทคโนโลยีใหม่  บริษัทต้องนำาเข้า
เครื่ องจักรจากต่างประเทศค่อนข้างมาก สิทธิ
ประโยชน์ด้านการยกเว้นอากรนำาเข้าเครื่องจักร 
ช่วยลดต้นทุนและช่วยในการบริหารจัดการต้นทุน
ของบริษัทได้ในระดับหน่ึง  

“เราบริหารจัดการได้ง่ายขึ้น ต้นทุนเราน้อยลง  
ต้นทุนผักต่ำาลง ทำาให้การพัฒนาผักไปสู่ลูกค้าทำาได้
มากขึ้น ถ้าเราจ่ายทุกอย่าง ราคาผักจะแพง ซึ่ง 
ต้นทุนตรงนี้จะไปตกอยู่กับลูกค้า หรืออาจส่งผลให้ 
การบริหารจัดการต่อลำาบาก การลดต้นทุนตรงนี้ 
ชว่ยให้เราสามารถบรหิารจัดการได้สะดวกขึ้น”

สิทธิิป้ระโยช้น์ด้้านการยกเว้น
อากรนำาเข้าเครื�องจัักร 
ช่้วยลด้ต้นทุนและช่้วย 

ในการบริหารจััด้การต้นทุน
ของบริษััทได้้ในระดั้บหนึ�ง 

ปัจจุบัน Plant Factory ของบริษัท วี ที แหนมเนือง 
2017 จำ า กัด ได้ มีการปลูกผักกาดหอม โดย 
ในอนาคตบริษัทมีแผนจะขยายไปปลูกพืชชนิดอ่ืน
เชน่ สะระแหน่ ผักแพว เป็นต้น ท้ังน้ี ผักแต่ละชนิด
มีสภาพแวดล้อมในการเจริญเติบโตแตกต่างกัน  
จึง ต้องศึกษาและเพิ่มโรงงานผลิตพืชขึ้ น อีก 
ในอนาคต 

คุณทองมองว่าผักท่ีปลูกใน Plant Factory  
หากสามารถผลิตได้มากเกินความต้องการของ 
บริษัท วี ที แหนมเนือง จำากัด ก็ยังสามารถส่งขาย
ได้ท้ังในและต่างประเทศ เพราะผลผลิตท่ีได้เป็นผัก
ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน นอกจากน้ี บริษัทกำาลัง
พัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถจัดเก็บสินค้า
ของบรษัิทในอุณหภูมิปกติได้ยาวนานขึ้น โดยคาดว่า 
จะพัฒนาแล้วเสร็จภายในปีน้ี 

อีกโครงการหน่ึงท่ีอยู่ระหว่างการดำาเนินการคือ  
การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สืบเน่ืองจากใน Plant 
Factory จะต้องมีการเพาะต้นอ่อนของผัก ซึ่งจะได้
ต้นอ่อนเกินจำานวนถาดสำาหรับปลูกอยู่จำานวนหน่ึง 
บริษัทจึงมีแนวคิดท่ีจะนำาต้นอ่อนเหล่าน้ีมาปลูก 
ในระบบไฮโดรโปนิกส์ในพื้นท่ีข้างเคียง เพื่ อให้
ได้ผักท่ีมีความปลอดภัยเช่นเดียวกัน แต่อาจจะ 
มีความสูญเสียมากกว่าการปลูกในระบบปิด 
ของ Plant Factory 

คุณทองอธบิายว่า “ระบบไฮโดรโปนกิสเ์ป็นระบบปิด 
ไม่ 100% ใช้แสงธรรมชาติ เป็นอีกระบบท่ีเรากำาลัง
สร้างเพ่ือรองรับปริมาณผักท่ีได้เกินจาก Plant 
Factory โดยระบบนี้จะให้ผักท่ีปลอดภัยเช่นกัน 
แต่อาจมีส่วนสูญเสียมากกว่า เพราะใช้แสงและ
อากาศจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีเราควบคุมไม่ได้” 
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สํ้้โควิดด้วยใจํ พ่าพ่นัักงานัไปด้วยกันั
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19  
นับ เ ป็นช่ วง เวลา ท่ียากลำ าบากสำ าห รับ ธุร กิจ 
ร้านอาหาร ซึ่งบริษัทก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน 
คุ ณ ท อ ง ม อ ง ว่ า ส ถ า น ก า ร ณ์ ค รั้ ง น้ี ห นั ก ม า ก  
เพราะต้องปิดร้านท้ังหมด มีการห้ามรับประทาน
อาหารท่ีร้าน ส่งผลให้บริษัทต้องหางานด้านอ่ืนๆ 
และบริหารจัดการ เพื่อให้พนักงานสามารถอยู่กับ
บริษัทต่อไปได้ 

“ต้องดูแลพนักงาน ก็จ้างเขาให้ดูแลด้านอ่ืน เช่น  
กลุ่มท่ีไม่ได้ทำางานก็มาดูแลพื้นท่ี ดูแลความสะอาด
ให้ผลัดกันมาทำางาน เม่ือเศรษฐกิจดีขึ้นเขาจะได้ 
อยู่กับเราต่อ การบริหารจัดการการเงินเราก็นำา
ทุนเก่ามาใช้ก่อน เพราะวันท่ีเขาทำางานไม่ได้  

เราก็ต้องดูแล เราไม่ได้ปลดคนงานสักคน นโยบาย
ของเราคือ ให้ไปด้วยกันท้ังหมดเพราะบางคน 
อยูกั่บเรามา 20 กว่าปีก็มี” คุณทองกล่าว  

คุณทองได้กล่าวปิดท้ายว่า ตามแผนท่ีบริษัท  
วี ที แหนมเนือง จำากัด ต้ังไว้คือ จะนำาบริษัท 
เ ข้ า จ ด ท ะ เ บี ย น ใ น ต ล า ด ห ลั ก ท รั พ ย์ ใ น อี ก  
3  ปีข้ างหน้า  เพื่ อขยายกำ า ลังการผลิตและ 
ตลาดสนิค้าของบริษัทเพิม่เติม แต่เม่ือมีสถานการณ์
การแพรร่ะบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดข้ึน จึงจำาเป็น
ต้องชะลอแผนน้ีออกไปก่อน สำาหรับบริษัท วี ที  
แหนมเนือง 2017 จำากัด ได้ต้ังเป้าว่าจะเป็น 
ผู้สง่วัตถดิุบให้บรษัิทแม ่และอยูร่ะหว่างการศึกษาว่า
จะเพิ่มวัตถุดิบอ่ืนๆ ให้บริษัทน้ีดูแลเพิ่มเติม
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ตลาด้สาหร่ายสไป้รูลินา
ทั�วโลกยังเติบโตอย่างต่อเนื�อง

ป้ระมาณ 6 - 10% ต่อปี้  
เป็้นไป้ตามความนิยม
ของผู้ับริโภคที�มองหา 
แหล่งโป้รตีนทางเลือก 

ทด้แทนเนื�อสัตว์
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ส�หร่�ยสไปรูล่น�ได้ รับก�รยอมื่รับว่�เป็นแหล่งส�รอ�ห�ร 
ท่�ด่ ม่ื่โปรต่่นสูง ประกอบด้วยกรดอะม่ื่โนและว่ต่�ม่ื่นต่่�งๆ และ 
ด้วยคุณสมื่บัต่่พ่ิ่เศษท่�ม่ื่ผนังเซลล์ท่�น่�มื่และอ่อนบ�งซ้�งม่ื่ส่วนช่วย 
ในก�รดูดซ้มื่ อ่กทั�งยังย่อยได้ง่�ยกว่�ส�หร่�ยส่เข่ยวแกมื่นำ��เง่น 
ชน่ดอ่�น ส�หร่�ยชน่ดน่� จ้ำงถูึกนำ�มื่�ใช้อย่�งกว้�งขว�งทั�งใน
อุต่ส�หกรรมื่ก�รเกษต่รและก�รแปรรูปเป็นอ�ห�รสำ�หรับมื่นุษย์  
โดยปัจำจุำบันประเทศไทยเป็นหน้�งในแหล่งผล่ต่ส�หร่�ยสไปรูล่น� 
ท่�สำ�คัญ่ของโลก

คณุซอมิล ช�ห ์กรรมก�รผูจั้ดก�ร และผูก่้อต้ังบรษัิท เอ็นเนอรไ์กอ� จำ�กัด
บรษัิทสตารท์อัพทางด้านเทคโนโลยชีวีภาพท่ีทำาธุรกิจด้านการเพาะเล้ียงสาหรา่ย
สไปรูลินาในระบบปิดซึ่งเป็นหน่ึงในผู้ผลิตสาหร่ายสไปรูลินาในประเทศไทย
เล่าเรื่องราวความเป็นมาของบริษัทว่า เกิดจากความต้องการท่ีจะสร้างธุรกิจ
ของตัวเอง และด้วยความชื่นชอบประเทศไทย ท้ังทางด้านวัฒนธรรมและ 
สภาพแวดล้อม จึงเลือกมาจัดต้ังธุรกิจในประเทศไทย

สาเหตุท่ีเลือกทำาธุรกิจเพาะเล้ียงสาหร่ายสไปรูลินาน้ัน เพราะจากการศึกษา 
พบว่า ประเทศไทยยังมีการนำาเข้าสาหร่ายชนิดน้ีจากประเทศจีนเพ่ือมาผลิต 
เป็นอาหารสัตว์ หากบริษัทสามารถเพาะเล้ียงสาหร่ายสไปรูลินาในต้นทุน 
ท่ีเหมาะสมก็น่าจะมีตลาดรองรับได้ และสาหร่ายชนิดน้ีสามารถเติบโต 
ได้ดี มีคุณค่าทางอาหารและเป็นท่ีต้องการของตลาด รวมถึงมีกระบวนการ 
หลังเก็บเ ก่ียวท่ีไม่ ยุ่ งยาก ซ่ึงแตกต่างจากสาหร่ายคลอเรลลาซึ่ ง เ ป็น 
สาหรา่ยอีกสายพันธุห์น่ึงท่ีนิยมเพาะเล้ียงเชน่กัน

เอ็นัเนัอร์ไกอา
เล้ียงสําหร่าย
ด้วยระบบอัจฉริยะ
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ระบบที�พัฒนาขึ�น 
มีอุป้กรณ์บางส่วนต้องนำาเข้า

จัากต่างป้ระเทศ การได้้รับ 
สิทธิิป้ระโยช้น์ทางภาษีั 

จัากบีโอไอช่้วยทำาให้ต้นทุน
การพัฒนาระบบลด้ลง

“สภาพแวดล้อมในไทยเหมาะสมกับการเพาะเล้ียง
สาหร่ายสไปรูลินา โดยการเพาะเล้ียงใช้ค่า PH  
ท่ีค่อนขา้งสงู ทำาใหโ้อกาสเกิดการปนเปื้ อนได้ยากกว่า 
ท่ีสำาคัญสาหร่ายสไปรูลินามีผนังเซลล์ท่ีนิ่มและ 
อ่อนบาง เวลาเก็บเก่ียวเพ่ือมาแปรรูปจึงทำาได้ 
ง่ายกว่าสาหร่ายคลอเรลลา ซึ่งต้องใช้เทคโนโลยี
มากกว่าในการแตกผนังเซลล์เพ่ือเก็บสารสกัด 
จากภายในเซลล์” คุณซอมิลอธบิาย

ระบบเพาะเล้ียงสาหร่ายสไปรูลินาของบริษัท
ปรับปรุงมาจากระบบเพาะเ ล้ียงหอยนางรม 
ในออสเตรเลีย โดยการเล้ียงสาหรา่ยในถุงพลาสติก 
ท่ีเชื่ อมต่อกัน ทำาให้สามารถขยายระบบและ 
เชื่ อมโยงการไหลผ่านของน้ำา ซึ่ งช่วยควบคุม 
ปริมาณน้ำาในระบบได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกัน
ก็สามารถบริหารจัดการการเพาะเล้ียงได้สะดวก 
จุ ด เ ด่ น ข อ ง ร ะ บ บ น้ี คื อ เ รื่ อ ง ร ะ ดั บ น้ำ า  ซึ่ ง ใ น
กระบวนการเพาะเล้ียงสาหร่ายตามปกติจะใช้
ระดับน้ำาท่ีประมาณ 30 เซนติเมตร หากระดับน้ำา 
สูงกว่าน้ี  สาหร่ายจะเติบโตได้ไม่ ดี  เ น่ืองจาก
แสงแดดส่องไม่ ถึง แต่ในระบบปิดของบริษัท

สามารถทำาระดับน้ำาได้ ลึกถึง  90 เซนติเมตร  
ด้วยการทำาช่องแสงเข้าด้านข้างถังบรรจุซ่ึงช่วยให้
สาหรา่ยเจริญเติบโตได้ดี

ด้วยระบบเพาะเล้ียงสาหร่ายสไปรูลินาท่ีเป็น 
ระบบปิด ซ่ึงเป็นระบบท่ีบริษัทได้พัฒนาข้ึนมาเอง 
ส่ งผลให้ผลผลิตท่ีออกมามีมาตรฐานสูงกว่า 
สาหร่ายสำาหรับนำาไปผลิตอาหารสัตว์  ทำ าให้  
เป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทเปล่ียนจากการ 
ผลิตสาหร่ายเพื่อส่งให้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 
สูก่ารผลิตเป็นอาหารสำาหรบัมนุษย ์เพราะเป็นตลาด
ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า

คุณซอมิลอธิบายว่า สาหร่ายสไปรูลินาท่ีผลิตได้ 
ท่ัวโลกจะมีราคาแตกต่างกัน ข้ึนอยูกั่บว่าถูกนำาไปใช้ 
ทำาอะไร เช่น อาหารสัตว์ อาหารมนุษย์  หรือ 
อาหารเสริม เป็นต้น โดยตลาดสาหร่ายสไปรูลินา 
ท่ัวโลกยังเติบโตอย่างต่อเน่ืองประมาณ 6 - 10%  
ต่อปี เป็นไปตามความนิยมของผู้บริโภคท่ีมองหา
แหล่งโปรตีนทางเลือกทดแทนเน้ือสัตว์
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บริษัทได้สร้างสินค้าท่ีเป็นเอกลักษณ์ของบริษัท 
ด้วยการนำาสาหร่ายสไปรูลินาไปเป็นส่วนผสม 
ในเส้นพาสต้า ซึ่ งจะทำาให้เส้นพาสต้าเหล่าน้ี 
มีสารอาหารเพิ่มขึ้นซึ่งแตกต่างจากเส้นพาสต้า 
แบบเดิมๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
ท่ีรักสุขภาพ เป็นการรุกเข้าไปในตลาดอาหารท่ีมี
ขนาดใหญก่ว่าตลาดสาหรา่ยโดยรวมมากขึ้น

“เรามองว่า เส้นพาสต้า หรือขนมต่างๆ ท่ี มี  
การบริโภคเป็นล้านๆ ตันต่อปี หากนำาสาหร่าย 
สไปรูลินาสัก 1 - 2% ไปเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์
อาหารเหล่านี ้จะทำาใหก้ารบรโิภคสาหรา่ยสไปรูลินา 
ขยายสู่ตลาดท่ีใหญ่ขึ้น จากคุณค่าของสารอาหาร
ท่ีมากขึ้น  สามารถสร้างความแตกต่างให้ กับ
ผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีสว่นผสมของสาหรา่ยสไปรูลินา 
เพื่อตอบโจทย์ตลาดสำาหรับผู้บริโภคท่ีรักสุขภาพ”
คุณซอมิลกล่าว

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีท้ังสาหร่ายอบแห้ง
สาหร่ายสดแช่แข็ง ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผู้บริโภค
สามารถนำาไปใช้บริโภคในรูปแบบต่างๆ เช่น ผสม 
ในอาหารและเครื่ องด่ืมต่างๆ เป็นต้น สำาหรับ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปคือ เส้นพาสต้า ท่ีเกิดจากการนำา
สาหร่ายไปเป็นส่วนผสมในกระบวนการผลิต 
เ ส้นพาสต้า เป็นสินค้านำาร่อง ท่ีบริ ษัทเตรียม 
เจาะตลาดใหม่ ท่ี มีขนาดใหญ่ขึ้น โดยมีตลาด 
ท้ังในและต่างประเทศ นอกจากน้ี บริษัทยังจำาหน่าย
ระบบเพาะเล้ียงสาหร่ายและรับเป็นท่ีปรึกษาให้กับ 
ผู้สนใจเพาะเล้ียงสาหรา่ยอีกด้วย

สํมาร์ทุฟาร์มมิง ผู้้้ช่่วยเล่�ยงสําหร่าย
หลังจากดำาเนินธุรกิจมาระยะหน่ึง บริษัทพบว่า 
ข้อมูลท่ีเกิดข้ึนในการเพาะเล้ียงสาหรา่ยมีจำานวนมาก 
จึงต้องการสร้างระบบจัดเก็บข้อมูลและระบบ 
แสดงผล เพื่ อช่วยให้การเพาะเ ล้ียงสาหร่าย 
ของบริษัทมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น จึงเป็นท่ีมาของ
โครงการสมาร์ทฟาร์มมิงของบริษัท
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การใช้้ป้ระโยช้น์จัากผืันดิ้น 
ให้คุ้มค่าคือโอกาส ปั้จัจุับัน
ไม่มีใครอยากทำาการเกษัตร

 แต่การทำาเกษัตรที�เป็้น
อัตโนมัติใช้้แรงงานน้อยลง 

อาจัจัะช่้วยดึ้งดู้ด้ให้คน 
มาทำางานด้้านนี�เพิ�มขึ�น

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ 
ในโครงการสมาร์ทฟาร์มมิง ซึ่งเป็นระบบท่ีบริษัท 
จัดทำาขึ้น โดยบริษัทมองว่าเป็นโอกาสดีท่ีได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุน เพราะในระบบท่ีพัฒนาขึ้น 
มีอุปกรณ์บางส่วนท่ีต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ  
การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากบีโอไอจึงช่วย
ทำาให้ต้นทุนการพัฒนาระบบลดลง

คุณซอมิลกล่าวเพิ่มเติมว่า “เราอยากได้แดชบอร์ด
และแอปพลิเคชันบริหารฟาร์มมาช่วยเราเล้ียง 
สาหร่ายสไปรูลินา โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ด้วยการใช้แมชชีนเลิร์นนิง และก่อนหน้านี้เราขาย
ระบบเพาะเล้ียงสาหรา่ยให้ลูกค้า เราอยากจะทำาให้
เป็นระบบท่ีสมบูรณ์แบบ คือ มีท้ังฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร ์เพื่อให้เขาสามารถนำาไปใช้ได้”

สมาร์ทฟาร์มมิงของบริษัทเป็นระบบเพาะเล้ียง
สาหร่ายอัจฉริยะท่ีจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือช่วยในการเพาะเล้ียงสาหร่ายสไปรูลินาโดยใช้ 
เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิง โดยหากมีข้อมูลจำานวน
มากพอภายในระบบน้ี ก็จะช่วยให้การประมวลผล
ของระบบแม่นยำายิ่งขึ้น 

คุณซอมิลยกตัวอย่างสิ่งท่ีระบบสมาร์ทฟาร์มมิง 
ของบริษัทจะมาช่วยในการเพาะเล้ียงสาหร่าย เช่น
การลดการคาดการณ์ช่วงเวลาของการเพาะเล้ียง
โดยจะมีระบบเซนเซอร์ท่ีคอยส่งสัญญาณแจ้งเตือน
ต่างๆ เช่น การแจ้งเตือนให้เริ่มต้นการเพาะเล้ียง
ใหม่ การแจ้งเตือนให้ทำาความสะอาดถัง เป็นต้น 
โดยจะแตกต่างจากการเพาะเล้ียงสาหร่ายแบบเดิม 
ท่ีใช้พนักงานเป็นผู้สังเกตและตัดสินใจ ซึ่งผลลัพธ์
ท่ีได้จะไม่แม่นยำาเหมือนกับการควบคุมด้วยระบบ

คุณซอมิลระบุว่า “ระบบน้ีจะทำาให้การวางแผน
ต่างๆ แมน่ยำากว่าระบบท่ัวไป เพราะมีขอ้มูลท่ีเก็บไว้ 
เพียงพอ ชว่ยทำาให้วางแผนการผลิตได้ง่ายขึ้น”

บริษัทคาดว่าระบบสมาร์ทฟาร์มมิงจะมาช่วย
จัดการข้อผิดพลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
และลดต้นทนุในการเพาะเล้ียงสาหรา่ย รวมถึงทำาให้
พนักงานสามารถดูแลผลผลิตได้เพิ่มมากขึ้นกว่า 
ท่ีเป็นอยูเ่ดิม ทำาให้ระบบการเพาะเล้ียงสาหรา่ยของ
บรษัิทมีความสมบูรณ์มากขึ้น คือ มีท้ังฮารด์แวรแ์ละ
ซอฟต์แวร์ เพิ่มโอกาสประสบความสำาเร็จให้กับ 
ผู้ท่ีนำาระบบเพาะเล้ียงสาหร่ายของบริษัทไปใช้ 
ในอนาคต 

ปัจจุบันบริษัทอยู่ในช่วงของการจัดเก็บข้อมูล 
และนำาข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาโปรแกรมท่ีเขียนขึ้น  
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมใช้งานในปี 2565 

ไทุยควรมุ่งสํ้่เกษตรสํมัยใหม่
“การใช้ประโยชน์จากผืนดินให้คุ้มค่าคือโอกาส 
ปัจจุบันไมมี่ใครอยากทำาการเกษตร แต่การทำาเกษตร
ท่ีเป็นระบบอัตโนมัติใช้แรงงานน้อยลง อาจจะช่วย
ดึงดดูใหค้นมาทำางานด้านนีเ้พิ่มขึ้น” คณุซอมิลกล่าว
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คุณซอมิลมองว่า สมาร์ทฟาร์มมิงเป็นอีกหน่ึง 
ทางเลือกท่ีเกษตรกรไทยไม่ควรมองข้าม โดย 
ในช่วงแรกอาจจะผสมผสานเป็นระบบก่ึงอัตโนมัติ
ท่ีผสานการทำางานระหว่างแรงงานคนกับเครื่องจักร
โดยใช้ เค ร่ืองจักรมาช่วยแบ่ง เบาภาระต่างๆ  
ในการทำาการเกษตร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการผลิตให้ได้ผลผลิตเพ่ิมขึ้นในพื้นท่ีเท่าเดิม  
และด้วยระบบเกษตรสมัยใหม่ท่ีช่วยลดการใช้
แรงงานในการทำาเกษตรกรรม จะชว่ยสรา้งแรงดึงดดู
ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำางานสายเกษตรกรรมท่ีสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากผืนดินได้มากขึ้น

โควิดทุําให้ทุุกอย่างล่าช่้า
คุณซอมิลพูดถึงการทำา ธุร กิจในช่วงการแพร่
ระบาดของโควิด-19 ว่า ส่งผลกระทบต่อทุกธุรกิจ
ทำาให้ทุกอย่างล่าช้า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทาง 
การขนสง่สินค้าต่างๆ ทำาได้ช้ากว่าแผนท่ีวางเอาไว้ 

“เราพยายามจะไม่ลดขนาดองค์กร แต่เราต้องใช้ 
ทุนสำ ารองเพื่ อมาทำ า ธุร กิจ  ในขณะท่ี ท่ัวโลก 
ธุรกิจขยายตัวช้าลง แต่ค่าใช้ จ่ายยังคงเดิม”  
คุณซอมิลกล่าว

ในปีน้ีบริษัทจึงเลือกท่ีจะพักแผนการขยายธุรกิจ 
ในต่างประเทศของบริษัทไว้ก่อน ท้ังในอินโดนีเซีย
บังกลาเทศ และเวียดนาม โดยจะมุ่งม่ันกับการ 
ทำาธุรกิจในประเทศไทยเป็นหลัก แต่หากสถานการณ์
โดยรวมดีข้ึนแล้ว จะมีการนำาแผนการทำาธุรกิจ 
ในต่างประเทศมาทบทวนอีกคร้ัง เพราะนอกจาก
เป็นการขยายตลาดสู่การเป็นบริษัทระดับสากลแล้ว 
อีกส่วนหน่ึงคือเพื่อศึกษาและจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ี
ท่ีหลากหลาย เพราะการมีข้อมูลสำาหรับประมวลผล 
ในระบบสมาร์ทฟาร์มมิงของบริษัทท่ีมาก จะทำาให้
ได้ผลลัพธท่ี์แม่นยำายิ่งขึ้น 

ท้ัง น้ี  บริษัทวางแผนในระยะใกล้ไว้ ว่าจะเปิด 
ระดมทุนรอบใหม่ในปีน้ี เพื่อเตรียมความพร้อม
สำาหรับการขยายธุรกิจในปีต่อๆ ไป และในปี 2565 
จะเริ่มจำาหน่ายเทคโนโลยีสมาร์ทฟาร์มมิงให้กับ 
ผู้สนใจนำาไปใช้เพาะเล้ียงสาหรา่ยได้ 
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน หรือบีโอไอ ให้คว�มสำ�คัญ 
ในก�รส่งเสริมก�รลงทุนแก่ผู้ประกอบก�รไทยและต่�งประเทศในทุกขน�ด 
ก�รลงทนุ ผ�่นกลไกก�รใหส้ทิธิและประโยชน์ท�งภ�ษีและไมใ่ชภ่�ษี  โดยเฉพ�ะ 
ก�รส่งเสริมผู้ประกอบก�รไทยเพื่อยกระดับภ�คก�รผลิตและภ�คก�รบริก�ร
ให้มีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขัน และส�ม�รถปรับตัวให้ทันสถ�นก�รณ์ 
ของโลกท่ีเปล่ียนไปอย่�งรวดเร็ว ปัจจุบันบีโอไอออกประก�ศม�ตรก�ร 
ส่งเสรมิก�รลงทุนเศรษฐกิจฐ�นร�กที ่ 6/2563 เรื่อง ก�รปรบัปรุงม�ตรก�ร 
ส่งเสริมก�รลงทุนเศรษฐกิจฐ�นร�ก ซึ่งเป็นหนึ่งในม�ตรก�รท่ีรัฐบ�ล 
ให้คว�มสำ�คัญเพื่ อช่วยยกระดับผู้ประกอบก�รไทยให้มีศักยภ�พม�กข้ึน 
และเป็นก�รสร้�งง�นสร้�งร�ยได้ให้คนในพื้นท่ีระดับฐ�นร�กอย่�งแท้จริง  
อันจะสง่ผลให้เกิดก�รพัฒน�อย�่งยั่งยืน 

มาตรการส่ํงเสํริมการลงทุุนั
เศรษฐกิจฐานัราก
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มาตรการดังกล่าวให้สิทธิและประโยชน์แก่บริษัท 
ท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนท่ีสนับสนุนองค์กรท้องถ่ิน  
ไ ด้แก่  วิสาหกิจชุมชน/สหกรณ์ ท่ีขึ้นทะเบียน
กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินท่ีดำาเนินการเ ก่ียวข้องกับ กิจก�ร 
ด้�นเกษตรและเกษตรแปรรูป อุตส�หกรรมเบ�
ก�รท่องเที่ยวชุมชน และก�รบริห�รจัดก�รน้ำ�
แบบองค์รวม ซึ่งเป็นประเภทกิจการขององค์กร
ท้องถ่ินท่ีมีอยู่ท่ัวไปในประเทศ โดยมอบหมายให้ 
กองประส�นและพัฒน�ปัจจัยก�รลงทุน (กพท.)  
เป็นหน่วยงานหลัก ในการประสานงานกับหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องเพื่ออำานวยความสะดวกในการประสาน
ข้อมูลต่างๆ และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการสง่เสริม
การลงทุน เช่น สำานักงานทรัพยากรน้ำาแห่งชาติ 
(สทนช.) และธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นต้น การทำางานบูรณาการ
ในการประสานงานเพื่อการขับเคล่ือนมาตรการ
เศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นรูปธรรมโดยมี กพท.  
ทำาหน้าท่ีเป็นผู้ประสานระหว่างบริษัทท่ีสนใจ 
เข้าร่วมมาตรการเศรษฐกิจฐานรากกับหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง สามารถดูได้จากตัวอย่างโครงการ 
ท่ียื่ นขอรับการส่งเสริมการลงทุนในมาตรการ 
ดังกล่าว เชน่
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1
บรษัิท มิตรผล ไบโอ-เพ�เวอร ์ (ด่�นช้�ง) จำ�กัด 
ไ ด้ ยื่ น แ ผ น ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ อ ง ค์ ก ร ท้ อ ง ถ่ิ น 
ในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา
แบบองค์รวม “โครงก�รพัฒน�ระบบกระจ�ย  
น้ำ � บ � ด � ล เ พ่ื อ ก � ร เ ก ษ ต ร ด้ ว ย พ ลั ง ง � น 
แสงอ�ทิตย์”  กับบี โอไอ ผ่ าน กพท.  เพื่ อ 
ส่งต่อให้ สทนช. พิจารณาเห็นชอบพื้ นท่ีและ 
แผนความร่วมมือฯ เพ่ือนำามาประกอบการขอรับ 
การส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการเศรษฐกิจ
ฐานราก ซึ่งตามมาตรการดังกล่าว คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุนได้กำาหนดเง่ือนไขว่า จะต้องเป็น 
การดำาเนินการในพื้นท่ีท่ีประสบปัญหาภัยแล้งหรือ
พื้นท่ีท่ีเกิดปัญหาน้ำาท่วมซ้ำาซากตามหลักเกณฑ์ 
ของ สทนช. เท่าน้ัน และแผนการสนับสนุน 
องค์กรท้องถ่ินในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก สทนช. และ
สอดคล้องกับแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา
ของประเทศ 

ปัจจุบัน สทนช. ได้พิจารณารับรองพื้ นท่ีและ 
แผนความรว่มมือกับองค์กรท้องถ่ินในการสนับสนุน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาแบบองค์รวม
โครงก�รพัฒน�ระบบกระจ�ยน้ำ�บ�ด�ลเพื่ อ
ก�รเกษตรด้วยพลังง�นแสงอ�ทิตย์ของบริษัท 
ในเครือมิตรผลแล้ว จำ�นวน 17 โครงก�ร 

2 

บริษัท เดลต้� อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) 
จำ�กัด (มห�ชน) กพท. ร่วมหารือกับบริษัท เดลต้า  
อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน) 
เพื่อหาแนวทางการสนับสนุนองค์กรท้องถ่ินของ
บริษัทตามมาตรการเศรษฐกิจฐานราก โดยมีผู้แทน 
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีอยู่ในพื้ นท่ีใกล้เคียง 
กับบริษัท จำานวน 4 กลุ่ม ได้แก่ (1) วิสาหกิจชุมชน
เงาะป่าพาราไดซ์ มีกิจการปลูกพืชผักสวนครัว  
ทำาผ้ามัดยอ้ม ผ้าบาติก  (2)  กลุม่ทำาน้ำายาอเนกประสงค์
โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ 
ท่ีใช้ในครัวเรือน (3) วิสาหกิจชุมชนน้ำาพริกปลาสลิด
ศรีจันทร์ เป็นชุมชนท่ีแปรรูปปลาสลิดให้เป็นน้ำาพริก 
รสชาติต่างๆ (4) วิสาหกิจชุมชนตัดเย็บกระเป๋า 
จากผ้าและเศษผ้า 

ปัจจุบันบริษัทได้ย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
ในมาตรการสง่เสรมิการลงทนุเศรษฐกิจฐานรากแล้ว
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แวดวงบีโอไอ เรื่อง | วิิภาดา จงปัีตนา

18 ม่นัาคม 2564
บ่โอไอร่วมื่กับหอก�รค้�ระหว่�งประเทศของจ่ำน (China Chamber of International Commerce) 
และสภ�พัิ่ฒน�ก�รค้�ของฮ่่องกง (Hong Kong Trade Development Council)

จัำดสัมื่มื่น�ออนไลน์ หัวข้อ “Resilience Strategy: Thailand as an Innovative Investment Hub” เพ่ิ่�อเผยแพิ่ร่
นโยบ�ยส่งเสร่มื่ก�รลงทุนและโอก�สท�งธุีรก่จำแก่นักลงทุนช�วจ่ำนและฮ่่องกง โดยม่ื่ น�ยสุพัิ่ฒนพิ่งษ์ พัิ่นธ์ีม่ื่เช�ว์ 
รองน�ยกรัฐมื่นต่ร่ เป็นประธี�นกล่�วเปิดง�น และน�งส�วดวงใจำ อัศวจ่ำนต่จ่ำต่ร์ เลข�ธ่ีก�รบ่โอไอ ร่วมื่บรรย�ย 
ถ้ึงนโยบ�ยและท่ศท�งส่งเสร่มื่ก�รลงทุน พิ่ร้อมื่กับ Huawei ร่วมื่แชร์ประสบก�รณ์ก�รทำ�ธุีรก่จำในไทย รวมื่ทั�ง 
ม่ื่ก�รเสวน�นำ�เสนอและแลกเปล่�ยนคว�มื่ค่ดเห็นจำ�กหน่วยง�นภ�ครัฐท่�ม่ื่บทบ�ทสำ�คัญ่ในก�รขับเคล่�อนและ
เสร่มื่สร้�งคว�มื่แข็งแกร่งด้�นนวัต่กรรมื่ไทย อ�ท่ สำ�นักง�นนวัต่กรรมื่แห่งช�ต่่ สำ�นักง�นพัิ่ฒน�ว่ทย�สต่ร์ 
และเทคโนโลย่ และสำ�นักง�นส่งเสร่มื่เศรษฐก่จำด่จ่ำทัล ซ้�งม่ื่ผู้สนใจำลงทะเบ่ยนเข้�ร่วมื่รับฟังกว่� 700 คน 

นอกจำ�กน่� ยังม่ื่ก่จำกรรมื่ BOI Clinic ให้คำ�ปร้กษ�และแนะนำ�ก�รดำ�เน่นธุีรก่จำในไทยโดยผู้เช่�ยวช�ญ่ 
ร�ยอุต่ส�หกรรมื่ในง�นสัมื่มื่น�น่�อ่กด้วย ซ้�งได้รับคว�มื่สนใจำจำ�กนักลงทุนจ่ำนและฮ่่องกงเป็นอย่�งมื่�ก

19 ม่นัาคม 2564
มื่.ล.ชโยท่ต่ กฤด�กร ท่�ปร้กษ�รองน�ยกรัฐมื่นต่ร่ พิ่ร้อมื่ด้วย น�ยนฤต่มื่์ เทอดสถ่ึรศักด่� รองเลข�ธ่ีก�ร 
บ่โอไอ นำ�คณะผู้บร่ห�รบ่โอไอ และบร่ษัท ไมื่โครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำำ�กัด เข้�เย่�ยมื่ชมื่โครงก�รพิ่ัฒน�พ่ิ่�นท่�
วังจัำนทร์วัลเลย์ เขต่นวัต่กรรมื่ระเบ่ยงเศรษฐก่จำพ่ิ่เศษภ�คต่ะวันออก (EECi) พ่ิ่�นท่�รองรับก�รว่จัำยขั�นแนวหน้�
(Frontier Research) และก�รสร้�งนวัต่กรรมื่ในด้�นต่่�งๆ เช่น ด้�นช่วภ�พิ่ (BIOPOLIS) ด้�นระบบอัต่โนมัื่ต่่
หุ่นยนต์่ และอ่เล็กทรอน่กส์อัจำฉร่ยะ (ARIPOLIS) ด้�นก�รบ่นและอวก�ศ (SPACE INNOPOLIS) รวมื่ทั�ง 
เป็นพ่ิ่�นท่�ทดลองนวัต่กรรมื่แห่งอน�คต่ (Sandbox) อยู่ในบร่เวณเด่ยวกับโรงเร่ยนกำ�เน่ดว่ทย์ (KVIS) และ 
สถึ�บันว่ทยส่ร่เมื่ธ่ี (VISTEC) ซ้�งเป็นสถึ�บันก�รศ้กษ�ด้�นว่ทย�ศ�สต่ร์และเทคโนโลย่ชั�นนำ�ของประเทศ

25 ม่นัาคม 2564
น�ยชน่นทร์ ข�วจัำนทร์ รองเลข�ธ่ีก�รบ่โอไอ ให้ก�รต้่อนรับ น�ยเก่ยรต่่ศักด่� จ่ำระขจำรวงศ์ น�ยกสมื่�คมื่ 
ส่งเสร่มื่ก�รรับช่วงก�รผล่ต่ไทย (ไทยซับคอน) นำ�คณะนักลงทุนกลุ่มื่ผู้ผล่ต่โซล�ร์เซลล์จำ�ก MLT Solar Energy 
และน่คมื่อุต่ส�หกรรมื่บ่อทอง 33 ร่วมื่ห�ร่อแนวท�งก�รส่งเสร่มื่ก�รลงทุนอุต่ส�หกรรมื่พิ่ลังง�นโซล�ร์เซลล์  
ณ สำ�นักง�นบ่โอไอ ถึนนว่ภ�วด่รังส่ต่ กรุงเทพิ่ฯ

31 ม่นัาคม 2564
บ่โอไอ แฟรงก์เฟิร์ต่ จัำดก่จำกรรมื่สัมื่มื่น�ออนไลน์ ในหัวข้อ The 7th Thai-Belgian Business Forum: Thailand’s 
Post COVID-19 Investment & Economic Outlook “Think Resilience, Think Thailand” 

เพ่ิ่�อประช�สัมื่พัิ่นธ์ีโอก�สด้�นก�รดำ�เน่นธุีรก่จำและก�รลงทุนในประเทศไทย รวมื่ถึ้งก�รบรรย�ยแนวโน้มื่ 
ของเศรษฐก่จำและก�รลงทุนของประเทศไทย และประเทศอ�เซ่ยนในภ�พิ่รวมื่ บทบ�ทของบ่โอไอ 
และโอก�สด้�นก�รลงทุนในอุต่ส�หกรรมื่ต่่�งๆ ในช่วงหลังสถึ�นก�รณ์ก�รแพิ่ร่ระบ�ดของโรคโคว่ด-19  
โดยม่ื่ H.E. Mrs. Sibille de Cartier d’Yves เอกอัครร�ชทูต่ร�ชอ�ณ�จำักรเบลเย่ยมื่ประจำำ�ประเทศไทย  
และน�งศ่ร่ลักษณ์ น่ยมื่ อัครร�ชทูต่ไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ กล่�วเปิดง�น

โดย น�งส�วซ่อนกล่�น พิ่ลอยม่ื่ รองเลข�ธ่ีก�รบ่โอไอ และน�งส�วศัลย� อักษรมัื่ต่ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
เศรษฐก่จำก�รลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต่ รวมื่ทั�งผู้แทนหน่วยง�นภ�คเอกชน ซ้�งม่ื่ น�ยเวท่ต่ โชควัฒน�  
รองประธี�นสภ�อุต่ส�หกรรมื่แห่งประเทศไทยและเป็นกรรมื่ก�รผู้อำ�นวยก�รบร่ษัท สหพัิ่ฒน์พ่ิ่บูล จำำ�กัด (มื่ห�ชน) 
Mr. Philip Coates ประธี�นหอก�รค้�เบลเย่ยมื่-ลักเซมื่เบ่ร์ก-ไทย (BeLuThai) และผู้แทนบร่ษัท 
สัญ่ช�ต่่เบลเย่ยมื่-ลักเซมื่เบ่ร์ก ท่�ได้เข้�มื่�ลงทุนในไทย เข้�ร่วมื่บรรย�ยในก่จำกรรมื่สัมื่มื่น�ออนไลน์ครั�งน่�ด้วย
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ประกาศใหม่บีโอไอ เรื่อง | ธิรรมิรัตน์ รัตนพันธ์ิ

เรื�อง มาตรการกระตุ้นัการลงทุุนั เพื�อกระตุ้นให้โครงการขนาด้ใหญ่ในอุตสาหกรรม
เป้า้หมายมกีารลงทนุในป้ระเทศโด้ยเรว็ หากมีการลงทนุเป้น็ไป้ตามเงื�อนไขที�คณะกรรมการ
กำาหนด้ และต้องยื�นหลักฐานการลงทุนจัริง เพื�อขอรับสิทธิิและป้ระโยช้น์เพิ�มเติมตามแบบ 
ที�สำานักงานกำาหนด้ภายใน 18 เดื้อน นับจัากวันที�ออกบัตรส่งเสริม ทั�งนี� ในวันที�ยื�น 
ขอรับสิทธิิและป้ระโยช้น์เพิ�มเติมตามมาตรการนี� จัะต้องมีสิทธิิและป้ระโยช้น์การยกเว้น 
ภาษีัเงินได้้นิติบุคคลเหลืออยู่ทั�งระยะเวลาและวงเงินที�ได้้รับยกเว้นภาษัีเงินได้้นิติบุคคล
มาตรการนี�จัะได้้รับสิทธิิและป้ระโยช้น์เพิ�มเติมในการลด้หย่อนภาษัีเงินได้้นิติบุคคลสำาหรับ 
กำาไรสุทธิิที�ได้้จัากการลงทุนในอัตรา 50% ของอัตราป้กติเป้็นระยะเวลา 5 ป้ี นับจัาก 
วันสิ�นสุด้ระยะเวลาการยกเว้นภาษัีเงินได้้นิติบุคคล โด้ยใช้้กับโครงการที�ยื�นคำาขอรับ 
การส่งเสริม ตั�งแต่วันที� 4 มกราคม 2564 ถึึงวันทำาการสุด้ท้ายของป้ี 2564

https://www.boi.go.th/upload/content/5_2564_605ae3d79bc18.pdf

ปีระกาศ
คณะกรรมิการ

ส่่งเส่ริมิการลงทุี่น
ท่ี่� 

4/2564
ลงวัินท่ี่� 19 ม่ินาคมิ 2564

ปีระกาศ
คณะกรรมิการ

ส่่งเส่ริมิการลงทุี่น
ท่ี่� 

5/2564
ลงวัินท่ี่� 19 ม่ินาคมิ 2564

ปีระกาศ
คณะกรรมิการ

ส่่งเส่ริมิการลงทุี่น
ท่ี่� 

7/2564
ลงวัินท่ี่� 19 ม่ินาคมิ 2564

ศึกษารายละเอ่ยดเพิ�มิเติมิ

ศึกษารายละเอ่ยดเพิ�มิเติมิ

ศึกษารายละเอ่ยดเพิ�มิเติมิ

บีโอไอมีประกาศส่ํงเสํริมการลงทุุนัออกมาหลายฉบับในัช่วงท่ีุผ่านัมา จ่งขอรวบรวมประกาศท่ีุน่ัาสํนัใจและเป็นัประโยชน์ัแก่ผู้อ่านั ดังน้ีั 

เรื�อง มาตรการปรับปรุงประสิํทุธิิภาพ่ด้านัการใช้่เทุคโนัโลย่ดิจิํทุัล เพื�อส่งเสริม
ให้เกิด้การนำาเทคโนโลยีด้ิจัิทัลมาใช้้ในการบริหารจััด้การองค์กรและการผัลิตหรือการ 
ใหบ้รกิารใหม้ปี้ระสทิธิภิาพเพิ�มมากขึ�น โด้ยมกีารกำาหนด้เงื�อนไขของโครงการ เช่้น ตอ้งเสนอ 
แผันการลงทนุการนำาเทคโนโลยดิี้จัทิลัมาใช้้ยกระด้บักระบวนการทำางานตามเกณฑท์ี�กำาหนด้
เพื�อเพิ�มป้ระสิทธิิภาพการผัลิตหรือการให้บริการ เป็้นต้น ทั�งนี� จัะได้้รับสิทธิิและป้ระโยช้น์ 
คือ ได้้รับยกเว้นภาษัีเงินได้้นิติบุคคลเป้็นระยะเวลา 3 ป้ี เป้็นสัด้ส่วน 50% ของเงินลงทุน 
โด้ยไม่รวมค่าที�ด้ินและทุนหมุนเวียนในการป้รับป้รุง และจัะได้้รับยกเว้นภาษีัเงินได้้นิติบุคคล
จัากรายได้้ของกิจัการที�ด้ำาเนินการอยู่เดิ้ม โด้ยระยะเวลายกเว้นภาษีัเงินได้้นิติบุคคล 
ให้นับจัากวันที�มีรายได้้ภายหลังได้้รับบัตรส่งเสริม

https://www.boi.go.th/upload/content/4_2564_605ae357dc179.pdf

เรื�อง มาตรการส่ํงเสํริมการลงทุุนัในัเขตเศรษฐกิจํพิ่เศษ เพื�อให้การส่งเสริม 
การลงทุนในเขตเศรษัฐกิจัพิเศษัทั�ง 10 จัังหวัด้ ซึ�งสามารถึลงทุนในป้ระเภทกิจัการทั�วไป้ 
ตามป้ระกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที� 2/2557 ลงวันที� 3 ธิันวาคม 2557 โด้ย 
จัะได้้รับสิทธิิและป้ระโยช้น์ เช้่น ให้ได้้รับยกเว้นภาษัีเงินได้้นิติบุคคลเพิ�มเติมเป้็นระยะเวลา 3 ป้ี  
แต่รวมแล้วไม่เกิน 8 ป้ี หากเป็้นกิจัการในกลุ่ม A 1 หรือ A 2 ซึ�งได้้รับยกเว้นภาษีัเงินได้้ 
นิติบุคคลเป้็นระยะเวลา 8 ป้ีแล้ว ให้ได้้รับสิทธิิและป้ระโยช้น์เพิ�มเติมโด้ยให้ได้้รับลด้หย่อน 
ภาษัีเงินได้้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิิที�ได้้จัากการลงทุนในอัตรา 50% ของอัตราป้กติ 
เป้็นระยะเวลา 5 ป้ี นับจัากวันสิ�นสุด้ระยะเวลาการยกเว้นภาษัีเงินได้้นิติบุคคล เป้็นต้น หรือ
กรณีลงทุนในกิจัการเป้้าหมายที�ตั�งในเขตเศรษัฐกิจัพิเศษั โด้ยจัะได้้รับสิทธิิและป้ระโยช้น์
เช้่น ให้ได้้รับยกเว้นภาษีัเงินได้้นิติบุคคลเป็้นระยะเวลา 8 ป้ี โด้ยจัำากัด้วงเงินไม่เกิน 100%  
ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที�ด้ินและทุนหมุนเวียน เป้็นต้น

https://www.boi.go.th/upload/content/7_2564_605ae4ad0665f.pdf
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Q & A อื�นๆ ที่่�น่าส่นใจ คลิก!

ฝากคำาถามิได้ที่่� head@boi.go.th

เรื่อง | นิมิาเร่ยมิ เบ็ัญวิิศิษฎ์์

01

02
กิจํการผู้ลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสํมัยใหม่ (SMART Farming) และ
กิจํการโรงงานัผู้ลิตพ่ืช่ (Plant Factory) นัักลงทุุนัต่างช่าติสํามารถยื�นัขอรับ 
การสํ่งเสํริมการลงทุุนัได้หรือไม่

• กิจํการผู้ลิตหรือให้บริการระบบเกษตรสํมัยใหม่ (SMART Farming) นักลงทุี่น 
ต่างชาติส่ามิารถยื�นขอรับัการส่่งเส่ริมิฯ ได้ โดยส่ามิารถถือหุ้นได้ 100%  
ของทุี่นจดที่ะเบ่ัยน

• กจิํการโรงงานัผู้ลติพื่ช่ (Plant Factory) นกัลงที่นุตา่งชาตสิ่ามิารถยื�นขอรบัั
การส่่งเส่ริมิฯ ได้ โดยจะต้องมิ่ผู้มิ่ส่ัญชาติไที่ยถือหุ้นรวิมิกันไมิ่น้อยกวิ่า 51% 
ของทีุ่นจดที่ะเบั่ยน

03
กจิํการผู้ลติหรอืใหบ้รกิารระบบเกษตรสํมยัใหม่ (SMART Farming) และกจิํการ
โรงงานัผู้ลิตพ่ืช่ (Plant Factory) จํะสํิ�นัสํุดการสํ่งเสํริมการลงทุุนัเมื�อใด

กิจการผลิตหรือให้บัริการระบับัเกษตรส่มัิยใหม่ิ (SMART Farming) และ
กิจการโรงงานผลิตพืช (Plant Factory) บั่โอไอไมิ่ได้กำาหนดวิันส่ิ้นสุ่ดการให้ 
การส่่งเส่ริมิฯ แต่สิ่ที่ธิิและปีระโยชน์ของบ่ัโอไอท่ี่�ม่ิการระบุัระยะเวิลาการใช้ 
สิ่ที่ธิิปีระโยชน์ยกเว้ินภาษ่เงินได้นิติบุัคคลนั้น จะส่ิ้นสุ่ดตามิระยะเวิลาที่่�ระบุัไว้ิ 
ในบััตรส่่งเส่ริมิ

กิจํการโรงงานัผู้ลิตพ่ืช่ (Plant Factory) บ่โอไอกําหนัดช่นัิดของพ่ืช่ทุ่�จํะปล้ก
เพ่ื�อขอรับการสํ่งเสํริมการลงทุุนัหรือไม่

บัโ่อไอไมิไ่ดก้ำาหนดชนดิของพชืส่ำาหรบััการขอรบััการส่ง่เส่รมิิฯ  ในกจิการโรงงาน
ผลติพืช อย่างไรกต็ามิ การปีลูกพชืจะตอ้งเป็ีนพชืท่ี่�ไม่ิขดัตอ่กฎ์หมิายอื�นกำาหนด
เปี็นการเฉพาะ
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SHANGHAI
BEIJING
GUANGZHOU
TAIPEI
TOKYO
OSAKA

SEOUL
MUMBAI
NEW YORK
LOS ANGELES
FRANKFURT
PARIS

STOCKHOLM
SYDNEY
HANOI
JAKARTA

สำนักงานในตางประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)

สำนักงานในประเทศไทย

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน

สำนักงานบีโอไอในประเทศและตางประเทศ

หนวยงานบริการอื่นๆ
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