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ï วิสาหกิจขานรับ “มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น ( Local Investment)”
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สวัสดีท่ำนผู ้อ่ำนทุกท่ำน ช่วงนี้ก็เข้ำสู ่ฤดูฝนอย่ำงเต็มตัวแล้ว ทุกท่ำนจะเดินทำงไปไหนมำไหน ก็ควรจะพกร่มติดตัวกัน

ด้วยนะครับ ฤดูฝนปีนี้ก็มีข่ำวน�้ำท่วมเกิดขึ้นในหลำยพื้นที่ทั้งในเขตภำคเหนือและภำคอื่นๆ ท�ำให้เกิดควำมเสียหำยกับพื้นท่ี

เกษตรกรรมและบ้ำนเรือนตลอดจนถนนหนทำงในหลำยๆ พื้นที่ อีกทั้งยังมีโรคต่ำงๆ ที่มำพร้อมกับฤดูฝน และน�้ำท่วม เช่น 

โรคไข้เลือดออก โรคไข้ฉี่หนู (Leptospirosis) และล่ำสุดมีโรคชนิดใหม่ที่มียุงเป็นพำหะ น�ำไข้ซิก้ำมำสู ่คน พวกเรำขอเป็น

ก�ำลังใจให้กับที่ผู ้ประสบอุทกภัยและขอให้ทุกท่ำนดูแลสุขภำพกันด้วยนะครับ

ในอนำคตอันใกล้นี้ บีโอไอ จะให้บริกำรระบบ Online ต่ำงๆ ได้แก่ 

 1.ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับงำนสิทธิประโยชน์ด้ำนเครื่องจักร (e-MT Online ระยะที่ 2)  

 2.ระบบงำนช่ำงฝีมือ (e-Expert System)  

 3.ระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทุน (e-Investment)  

 4.ระบบกำรขอใช้สิทธิประโยชน์ด้ำนภำษีผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax)  

 5.ระบบรำยงำนผลประกอบกำรและรำยงำนควำมคืบหน้ำโครงกำร (e-Monitoring)  

เพื่ออ�ำนวยควำมสะดวก รวดเร็ว ให้กับบริษัทท่ีได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน และท่ีผ่ำนมำส�ำนักงำนบีโอไอ กรุงเทพฯ ได้จัด

สัมมนำให้ควำมรู ้และกำรใช้งำนระบบ Online ต่ำงๆ ในหัวข้อ “บีโอไอกับกำรให้บริกำร Online” ที่กรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ 

และจะมีกำรจัดสัมมนำดังกล่ำวอีก 2 ครั้ง ที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดนครรำชสีมำ ตำมล�ำดับ เพ่ือสร้ำงควำมเข้ำใจในสิ่งอ�ำนวย

ควำมสะดวกจำกกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ โดยบริษัทฯ ควรเตรียมตัวให้พร้อม เพื่อรองรับกำรใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับ

งำนสิทธิประโยชน์ด้ำนภำษี (e-Tax) ซึ่งเริ่มใช้งำนตั้งแต่วันที่ 1 กันยำยน 2559 เป็นต้นไป ซึ่งก็เป็นไปตำมประกำศ สกท.ที่ 

ป.3/2559 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2559 ส่วนระบบงำนอื่นๆ เช่นระบบ e-MT Online ระยะที่ 2 ที่จะเริ่มใช้งำนในวันที่ 1 ตุลำคม 

2559 สำมำรถศึกษำกำรใช้งำนผ่ำนระบบ E-Learning ได้ที่เว็บไซต์ของสมำคมสโมสรนักลงทุน www.ic.or.th 

ต่อเนื่องจำกฉบับที่แล้วได้มีกำรกล่ำวถึง มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) และได้มีกำรจัดสัมมนำ 

“มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนท้องถิ่น (Local Investment)” เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ ผู้ประกอบกำรทั้ง 

SMEs ไทยและผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ได้ให้ควำมสนใจเก่ียวกับมำตรกำรดังกล่ำวเป็นอย่ำงมำก โดยท่ำนสำมำรถติดตำม

รำยละเอียดได้ในคอลัมน์ วิสำหกิจขำนรับ “มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนท้องถิ่น ( Local Investment)” 

คอลัมน์เด่นที่ท่ำนพลำดไม่ได้ในจดหมำยข่ำวฉบับนี้ กับคอลัมน์ “โอกำสของนักลงทุนไทยในต่ำงประเทศ” และ คอลัมน์ 

“สรุปภำวะกำรลงทุนภำคเหนือคร่ึงปีแรก ของปี 2559” ปิดท้ำยด้วยภำพกิจกรรม และปฏิทินกิจกรรม

บก. ขอคุยด้วยบก. ขอคุยด้วย

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ได้เปลี่ยนแปลง

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์  : 053-294100

โทรสาร   : 053-294199

1. บีโอไอภาคที่ 1 เชียงใหม่ กำาหนดจัดสัมมนา “บีโอไอ กับการให้บริการแบบ Online” ณ ห้องอิมพิเรียลแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม 

อิมพเิรียลแม่ปิง  จังหวัดเชียงใหม่  วันอาทิตย์ท่ี  30  สิงหาคม   2559

2. บีโอไอพิษณุโลก กำาหนดจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา “ส่งเสริมการลงทุนท้องถ่ิน พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวชุมชนและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจภาคเหนือ

ตอนล่างอย่างย่ังยืน” เดือนกรกฎาคม 2559  ณ อำาเภอแม่สอด  จังหวัดตาก

ปฏิทินกิจกรรม
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นภาพร  ชมภูงาม

วิสาหกิจขานรับ “มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น ( Local Investment)”

ผ่ำนไปแล้วกับกำรสัมมนำ “มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนท้องถ่ิน 

(Local Investment)” เมื่อวันที่ 15 กรกฎำคม 2559 ที่ผ่ำนมำ ณ 

โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่ เรียกว่ำได้รับควำมสนใจอย่ำง

ล้นหลำมจำกกลุ่มวิสำหกิจชุนชน SMEs และผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่

ในภำคเหนือตอนบนกว่ำ 200 รำย

ต่อเนื่องจำกฉบับที่แล้ว ได้กล่ำวถึงมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ท้องถิ่น (Local Investment) ไปแล้ว จำกนั้นศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุน

ภำคที่ 1 จึงได้ประชำสัมพันธ์มำตรกำรนี้อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งเดินสำยไป

พบปะผู้ประกอบกำรและล่ำสุดต่อด้วยกำรสัมมนำ บรรยำกำศในงำน

สัมมนำเป็นไปอย่ำงคึกคัก ได้รับควำมสนใจอย่ำงมำกจำกทั้งวิสำหกิจ

ชุนชน SMEs ไทยและผู้ประกอบกำรขนำดใหญ่ที่ต่ำงเดินทำงมำเพื่อ

รับฟังมำตรกำรดังกล่ำว พร้อมทั้งรับฟังข้อมูลและท�ำควำมรู้จักกับ

วิสำหกิจชุมชน หลังจำกนั้นยังมีกำรจับคู่ธุรกิจระหว่ำงบริษัทรำยใหญ่

ผู้มีควำมเข้มแข็งแล้วซึ่งเปรียบเสมือนพี่ใหญ่ที่พร้อมจะยื่นมือช่วยเหลือ

สนับสนุนน้องๆ ซึ่งได้แก่ วิสำหกิจชุนชนและ SMEs ไทย ในช่วงท้ำย

กำรสัมมนำได้มีกำรพบปะเจรจำกนั ประกอบด้วย ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่

จ�ำนวน 7 รำย และวิสำหกิจชุนชนจ�ำนวน 9 รำย ซึ่งส�ำนักงำนจะ

ติดตำมควำมคืบหน้ำต่อไป นอกจำกนี้ยังได้รับควำมร่วมมือจำกศูนย์

ส่งเสริมอุตสำหกรรมภำคที่1 และ Northern Thailand Food Valley 

ที่มำคอยให้ค�ำปรึกษำแก่ผู้ประกอบกำรที่มำเข้ำร่วมกำรสัมมนำ โดย

ได้รับควำมสนใจจำกผู้เข้ำร่วมสัมมนำจ�ำนวนมำก ที่เข้ำมำปรึกษำเรื่อง

กำรด�ำเนนิธรุกจิ กำรวจิยัและพฒันำผลติภณัฑ์ รวมถงึสถำบนัทำงกำรเงนิ

ได้แก่ ธนำคำรเพ่ือกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร  ที่มำช่วยให้

ค�ำปรึกษำทำงด้ำนกำรเงินและกำรลงทุนในช่องทำงต่ำงๆ อีกด้วย

ขอเน้นย�้ำมำตรกำรนี้ชัดๆ กันอีกครั้งว่ำมีสิทธิประโยชน์และเงื่อนไข

อะไรบ้ำง พอจะสรุปได้ดังนี้ มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนท้องถิ่นท่ีจะ

ให้กำรส่งเสริมโดยแบ่งออกเป็น 3 แนวทำงหลักๆ คือ 

1. การส่งเสรมิโรงงานแปรรปูผลผลติทางการเกษตร โดยเน้นกจิกำร

ทีช่่วยเพ่ิมมลูค่ำผลติผลทำงกำรเกษตรด้วยกำรแปรรปู เพือ่ให้กำรส่งเสรมิ

กำรลงทุนมีควำมเหมำะสมกับวิสำหกิจชุมชน จึงได้ก�ำหนดเง่ือนไข

เงินลงทุนให้น้อยลง กรณีนี้ผู้ขอรับกำรส่งเสริมจะได้รับสิทธิยกเว้นภำษี

เงนิได้นิติบคุลเป็นเวลำ 5 ปี นับแต่วนัทีม่รีำยได้ครัง้แรก และสิทธิประโยชน์

อื่นๆ ตำมหลักเกณฑ์ทั่วไป โดยมีเงื่อนไขมูลค่ำกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 

1 แสนบำท และมูลค่ำสนิทรพัย์ถำวรรวมทัง้กจิกำรแล้วไม่เกนิ 50 ล้ำนบำท, 

ต้องมีหุน้ไทยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51, อนญุำตให้สำมำรถน�ำเครือ่งจกัรเก่ำ

ในประเทศมำใช้ในโครงกำรได้โดยมูลค่ำไม่เกิน 10 ล้ำนบำท และต้อง

ลงทุนใหม่ในเครื่องจักรหลักไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของมูลค่ำเครื่องจักร

ที่ใช้ในโครงกำร อีกกรณีหนึ่งเพื่อบริษัทขนำดใหญ่ช่วยเหลือกิจกำรใน

ท้องถิ่นให้เกิดเป็นโรงงำนที่เข้มแข็ง กรณีนี้ลงทุนโดยบริษัทใหญ่หรือ

ผู ้ประกอบกำรเดิมที่ด�ำเนินธุรกิจอยู ่แล้วเข้ำไปสนับสนุนกิจกำรใน

ชุมชน บริษทัผูส้นบัสนุนจะได้รบัสทิธยิกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลเป็นเวลำ 

3 ปีตำมมลูค่ำท่ีได้ลงทุนในโครงกำรทีส่นบัสนนุ และได้รับสทิธิประโยชน์

อื่นๆ ตำมหลักเกณฑ์ทั่วไป โดยกิจกำรของบริษัทผู้สนับสนุนจะต้องมี

ประเภทกิจกำรอยู่ในบัญชีประเภทกิจกำรที่ BOI ให้กำรส่งเสริม และมี

มูลค่ำกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำทโดยไม่รวมค่ำที่ดินและเงินทุน 

หมุนเวียน

2. การส่งเสรมิกจิการศนูย์จ�าหน่ายผลติภัณฑ์ชมุชน เพ่ือสนบัสนุน

เกษตรกรและโรงงำนแปรรูปผลผลิตทำงกำรเกษตรในท้องถิ่น รวมทั้ง

ผู้ผลิตสินค้ำ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้มีช่องทำงกำรจัดจ�ำหน่ำย

สินค้ำที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถเป็นแหล่งสนับสนุนกำรท่องเท่ียว

ด้วย กรณีนี้ผู้ประกอบกำรท่ีลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษี

เงินได้นิติบุคคลจ�ำนวน 3 ปี ส�ำหรับรำยได้จำกกำรจ�ำหน่ำยผลผลิต

ทำงกำรเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนและได้

รับสิทธิประโยชน์อื่นๆตำมหลักเกณฑ์ทั่วไป โดยมีเงื่อนไขคือ มูลค่ำกำร

ลงทุนไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำทไม่รวมค่ำที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน, ต้อง

มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่ำร้อยละ 51 และต้องจัดซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ผ่ำน

กำรรับรองมำตรฐำน เช่น มำตรฐำนผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) อย. 

มำตรฐำนฮำลำล เป็นต้น จำกผู้ประกอบกำร OTOP ที่ขึ้นทะเบียนกับ

กรมกำรพฒันำชมุชนไม่น้อยกว่ำ 200 รำย และต้องมมูีลค่ำไม่น้อยกว่ำ 

80% ของมูลค่ำสินค้ำทั้งหมดต่อปี

3. การส่งเสริมกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อสนับสนุน

กำรสร้ำงจุดขำยใหม่ๆ ด้ำนกำรท่องเท่ียวโดยยกระดับแหล่งท่องเที่ยว

ในท้องถิ่นให้มีคุณภำพ และมีสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวกที่ได้มำตรฐำน 

โดยมีเงื่อนไขคือ มูลค่ำกำรลงทุนไม่น้อยกว่ำ 1 ล้ำนบำทไม่รวมค่ำที่ดิน

และเงินทุนหมุนเวียน, ต้องมีควำมร่วมมือกับองกรค์ปกครองท้องถิ่น 

สหกรณ์ หรือวิสำหกิจชุมชนในท้องถ่ิน โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์

จ�ำแนกเป็น 2 กรณี คือ กรณีท่ี 1 ลงทุนโดยผู้ประกอบกำรทั่วไป 

ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลำ 5 ปี และได้

รับสิทธิประโยชน์ตำมหลักเกณฑ์ทั่วไป กรณีที่ 2 ผู้ประกำรกอบไปช่วย

เหลือชุมชนในกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว กรณีนี้ผู้ประกอบจะได้รับสิทธิ

ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลำ 3 ปีให้กับกิจกำรเดิมที่ด�ำเนินกำร

อยู่ในปัจจุบัน มูลค่ำไม่เกินวงเงินที่ลงทุนเพื่อช่วยพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว

ในชุมชนนั้นๆ และได้รับสิทธิประโยชน์ตำมหลักเกณฑ์ทั่วไป

ทั้งนี้หลังจำกกำรจัดงำนสัมมนำแล้ว ศูนย์ได้รวบรวมข้อมูลควำม

ต้องกำรควำมช่วยเหลือของกลุ่มวิสำหกิจที่มำร่วมงำนไว้ และเผยแพร่

บนเว็บไซต์ http://chiangmai.boi.go.th/ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ

ต่อไป และหำกท่ำนใดสนใจมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนท้องถิ่น (Local 

Investment) สำมำรถเข้ำไปศกึษำข้อมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัประกำศ เงือ่นไข 

และสิทธิประโยชน์ได้ท่ี www.boi.go.th โทรศัพท์ 053-294100 

จะมีเจ้ำหน้ำที่คอยให้ค�ำปรึกษำอยู่จ้ำ......



ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
Regional Investment and Economic Center 14

1.	 ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือครึ่งปีแรก
	 (ม.ค.	–	มิ.ย.)	ในปี	2559

2.	การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

•	 การขอรับการส่งเสริม
 ค�ำขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทุนครึง่ปีแรก รวมทัง้ประเทศ ปี 2559  

มจี�ำนวน 758 โครงกำร เงินลงทนุ 303,660 ล้ำนบำท จะก่อให้เกดิกำร

จ้ำงงำนทัง้สิน้ 49,000 คน

 ส�ำหรับค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่ภำคเหนือ 

(17 จังหวัด) ครึ่งปีแรก ในปี 2559 มีจ�ำนวน 46 โครงกำร และ

มีมูลค่ำเงินลงทุน 13,768 ล้ำนบำท ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 

2,264 คน

2.1	การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือใน	10	อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • โครงกำรท่ีขอรบักำรส่งเสรมิในภำคเหนอื ครึง่ปีแรก ปี 2559 

มกีำรขอรับกำรส่งเสรมิกำรลงทนุใน 46 อตุสำหกรรมเป้ำหมำยจ�ำนวน 

33 โครงกำร  คิดเป็นร้อยละ 72 ของโครงกำรที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริม

กำรลงทนุในครึง่ปีแรก 2559 และมมูีลค่ำลงทนุท้ังสิน้ 10,665 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ 77.46 ของมูลค่ำกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน

ครึง่ปีแรก 2559 หำกพจิำรณำในแง่ของจ�ำนวนโครงกำรพบว่ำส่วนใหญ่

เป็นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรเกษตร ส่วนในด้ำนมูลค่ำของเงิน

ลงทนุพบว่ำอุตสำหกรรมกำรแพทย์มเีงนิลงทนุสงูสดุ โดยมรีำยละเอยีด

ดังนี้

•	 การอนุมัติให้การส่งเสริม
 ครึง่ปีแรก รวมท้ังประเทศในปี 2559 มกีำรอนมุตัใิห้กำรส่งเสรมิ

ทั้งสิ้น 826 โครงกำร เงินลงทุน 295,680 ล้ำนบำท 

 ส�ำหรับกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมในพื้นที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) 

ครึ่งปีแรก ในปี 2559 มีกำรอนุมัติให้กำร ส่งเสริมทั้งสิ้น 55 โครงกำร 

และมีมูลค่ำเงินลงทุน 22,586 ล้ำนบำท
•	 การออกบัตรส่งเสริม
 ครึ่งปีแรก รวมทั้งประเทศในปี 2559 มีกำรออกบัตรส่งเสริม

จ�ำนวน 758 โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 214,030 ล้ำนบำท

 ส�ำหรับกำรออกบัตรส่งเสริมในพ้ืนที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) 

ครึ่งปีแรกในปี 2559 มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ�ำนวน 31 โครงกำร และ

มีมูลค่ำเงินลงทุน 6,334 ล้ำนบำท

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ
ครึ่งปีแรก ปี 2559

จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

กำรขอรับกำรส่งเสริม 46 13,768

55 22,586

31 6,334

กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริม

กำรออกบัตรส่งเสริม

อุตสาหกรรมดิจิทัล  มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 5 โครงกำรเงินลงทุน 

21 ล้ำนบำท ได้แก่

• กจิกำรพฒันำซอฟต์แวร์ จ�ำนวน 5 โครงกำร เงนิลงทนุ 21 ล้ำนบำท

อตุสาหกรรมการเกษตร มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 12 โครงกำรเงนิลงทนุ 

4,145 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ ปุ๋ยอินทรีย์ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน  

   8 ล้ำนบำท

• กิจกำรปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ จ�ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน  

   127 ล้ำนบำท

• กิจกำรคัดคุณภำพข้ำว จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 100 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติอำหำรสตัว์ จ�ำนวน 2 โครงกำร เงนิลงทนุ 825 ลำ้นบำท

• กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำรโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย จ�ำนวน 

  6 โครงกำร เงินลงทุน 3,085 ล้ำนบำท

อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนกิส์ และอปุกรณ์โทรคมนาคม  

มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 48 ล้ำนบำท ได้แก่  

• กจิกำรผลติชิน้ส่วนส�ำหรบัโทรคมนำคม เงนิลงทนุ 48 ล้ำนบำท 

อตุสาหกรรมระบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์ มคี�ำขอรับกำรส่งเสรมิ 1 โครงกำร 

เงินลงทุน 22 ล้ำนบำท ได้แก่

• กจิกำรผลติเครือ่งจกัรอัตโนมตั ิเงินลงทุน 22 ล้ำนบำท

อตุสาหกรรมการแพทย์ มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 2 โครงกำร เงนิลงทนุ 

4,214 ล้ำนบำท ได้แก่

• กจิกำรผลติคอนแทคเลนส์ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทุน 2,401 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตเลนส์แก้วตำเทียม จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 1,813 

  ล้ำนบำท

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 2 โครงกำร 

เงินลงทุน 130 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลติเครือ่งนุ่งห่ม และเคหะส่ิงทอ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 

  2 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติด้ำยหรอืผ้ำทีม่คีณุสมบตัพิเิศษ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 

  128 ล้ำนบำท

อตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละเคมีภณัฑ์ มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 10 โครงกำร 

เงินลงทุน 2,025 ล้ำนบำท ได้แก่

• กจิกำรผลิตผลิตภณัฑ์พลำสตกิส�ำหรบัสนิค้ำอปุโภค จ�ำนวน 10 โครงกำร 

  เช่น ขวดพลำสติก ถุงพลำสติก เงินลงทุน 2,025 ล้ำนบำท

ภาวะการลงทุนภาคเหนือ
ครึ่งปีแรกในปี 2559

อุตสาหกรรม
จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

5

1

2

2

21

22

4,214

130

12

10

1

33

4,145

2,025

48

10,665

ดิจิทัล
อุตสำหกรรมเกษตร

กำรแพทย์

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ 

และอุปกรณ์โทรคมนำคม

รวม

ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�าแนกตามอุตสาหกรรม

เป้าหมายครึ่งปีแรก ปี 2559
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การกระจายผู้ถือหุ้น
จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

33

-

8,967

-
13

46

4,801

13,768

โครงกำรไทยทั้งสิ้น

โครงกำรต่ำงชำติทั้งสิ้น
โครงกำรร่วมลงทุนไทยและต่ำงชำติ

รวม

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น ในภาคเหนือ

ครึ่งปีแรก ในปี 2559

2.3	การกระจายสดัส่วนผูถื้อหุ้น	:	ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีคนไทยถือหุ้นท้ังสิน้ 
 • โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 33 โครงกำร คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 72 ของจ�ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำรส่งเสริมทั้งหมด 

เงินลงทุน 8,967 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 65 ของมูลค่ำกำร

ลงทุนทั้งหมด

 • โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 13 โครงกำร คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 28 ของจ�ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำรส่งเสริมทั้งหมด 

เงินลงทุน 4,801 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของมูลค่ำกำร

ลงทุนทั้งหมด

 2.2		การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือแยกรายหมวด
 • หมวดเกษตรกรรมและผลติผลการเกษตร ได้รบัความสนใจ

ลงทุนมากที่สุด โดยในภำคเหนือ ครึ่งปีแรก ปี 2559 มีค�ำขอรับกำร

ส่งเสริม 12 โครงกำร มูลค่ำรวม 4,205 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 31 

ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ หมวดปิโตรเคมีและ

เคมีภัณฑ์ มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 10 โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุนรวม  

2,025 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 

 • ค�าขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุในพืน้ทีภ่าคเหนอืครึง่ปีแรก  

ในปี 2559 จ�าแนกตามประเภทกิจการในปี 2559

2.4	ท่ีต้ังโครงการลงทุน	:	การลงทุนกระจุกตัวในภาคเหนือตอนล่าง
				มากที่สุด 
 • ในครึ่งปีแรก ของปี 2559 ค�ำขอรับกำรส่งเสริมกระจุกตัวใน

จังหวัดตำกมำกที่สุด โดยจังหวัดตำกมี 17 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 37 

ของจ�ำนวนโครงกำรทัง้หมด เงนิลงทนุ 3,504 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 25 

ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด

 • กำรลงทุนในจังหวัดเชยีงใหม่มมีำกเป็นอนัดบัท่ี 2 โดยมคี�ำขอรับ

กำรส่งเสริม 11 โครงกำร เงินลงทุน 488 ล้ำนบำท

2.5	การขอรับส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย
• ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในครึ่งปีแรกของปี 2559 มีการ

ลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้

- พืน้ที ่20 จงัหวดัทีม่รีำยได้ต่อหวัต�ำ่ มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 1 โครงกำร 

เงินลงทุน 47 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด เงินลงทุน 47 ล้ำนบำท ต้ังอยู่

ที่จังหวัดแพร่

- พ้ืนท่ีในนิคมอุตสำหกรรมหรือเขตอุตสำหกรรมท่ีได้รับกำรส่งเสริม 

มคี�ำขอรับกำรส่งเสรมิ 4 โครงกำร เงินลงทุน 4,282 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลิตคอนแทคเลนส์ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 2,401 ล้ำนบำท

• กจิกำรเลนส์แก้วตำเทยีม จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 1,813 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติชิน้ส่วนส�ำหรบัโทรคมนำคม จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทุน 

  48 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตขนมอบกรอบจำกข้ำว จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

  20 ล้ำนบำท

- พ้ืนท่ีในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 

  17 โครงกำร เงินลงทุน 3,504 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก จ�ำนวน 10 โครงกำร เงินลงทุน 

  2,025 ล้ำนบำท 

• กิจกำรผลิตวัสดุก่อสร้ำงและกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

  ส�ำหรับงำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ จ�ำนวน 

  3 โครงกำร เงินลงทุน 533 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติเครือ่งนุง่ห่มและเคหะสิง่ทอ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 

  2 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์หรือส่วนผสมอำหำรสัตว์ จ�ำนวน 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 500 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตด้ำยหรือผ้ำท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ จ�ำนวน 1 โครงกำร  

   เงินลงทุน 128 ล้ำนบำท

• กจิกำรศนูย์กระจำยสนิค้ำระหว่ำงประเทศด้วยระบบทีทั่นสมยั จ�ำนวน 

  1 โครงกำร เงินลงทุน 316 ล้ำนบำท

หมวดประเภทกิจการ
จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

12

1
5

10
8
46

4,250

22
4,354

2,025
2,551

13,768

4

6

542

69

เกษตรกรรมและผลิตผลกำรเกษตร

ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

แร่ เซรำมิกส์ และโลหะขั้นมูลฐำน

เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสำหกรรมเบำ

เคมีภัณฑ์พลำสติก และกระดำษ
บริกำรและสำธำรณูปโภค

รวม

ต่างชาติ 100%
28%

ไทย
72%

โครงการท่ีคนไทยถอืหุน้ทัง้สิน้ มสีดัส่วนมากทีส่ดุ

ร้อยละ 72 ของจ�านวนโครงการท้ังหมด 2.6	 การขอรับส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริม	 SMEs	 มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
	 • ในครึ่งปีแรก ในปี 2559 มีค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ตำมมำตรกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำด

กลำงและขนำดย่อม (SMEs) จ�ำนวน 4 โครงกำร เงนิลงทนุ 22 ล้ำนบำท 

ได้แก่ กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ 3 โครงกำร เงินลงทุน 13 ล้ำนบำท และ

กิจกำรผลิตเซรำมิกส์ 1 โครงกำร  เงินลงทุน 9 ล้ำนบำท
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 การกระจายของแหล่งที่ตั้งจ�าแนกตามรายจังหวัดในภาคเหนือ

ครึ่งปีแรก ปี 2559
8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน

จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

9 จังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง

จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

เชียงรำย 2 1,275 201 ก�ำแพงเพชร 1 100 13

เชียงใหม่ 11 488 295 เพชรบูรณ์ 1 1,000 90

ล�ำปำง - - - ตำก 17 3,504 609

ล�ำพูน 9 6,424 954 นครสวรรค์ - - -

แพร่ 1 47 40 พิษณุโลก - - -

น่ำน - - - อุตรดิตถ์ - - -

พะเยำ - - - สุโขทัย 3 205 21

แม่ฮ่องสอน - - - พิจิตร 1 725 41

อุทัยธำนี - - -

รวม 23 8,234 1,490 รวม 23 5,534 774

 • ครึ่งปีแรก ในปี 2559 มีค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำม

มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ

คลัสเตอร์ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 2 ล้ำนบำท ได้แก่ กิจกำรผลิต

ซอฟต์แวร์

• กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์ 1 โครงกำร เงินลงทุน 325 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตน�้ำมันปำล์มดิบและเมล็ดในปำล์มอบแห้ง 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 300 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด 1 โครงกำร เงินลงทุน 202 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตน�้ำนมดิบ ปุ๋ยอินทรีย์และก๊ำซชีวภำพ เงินลงทุน 5,500 

  ล้ำนบำท

• กิจกำรคัดคุณภำพข้ำว 1 โครงกำร เงินลงทุน 100 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ ปุ๋ยอินทรีย์ 1 โครงกำร เงินลงทุน 8 ล้ำนบำท

• กิจกำรช�ำแหละเนื้อสัตว์ 2 โครงกำร เงินลงทุน 1,238 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 1,500 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะ 1 โครงกำร เงินลงทุน 110 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติผลติภณัฑ์จำกยำงธรรมชำต ิ2 โครงกำร เงนิลงทนุ 1,669 

  ล้ำนบำท

- นโยบำยส่งเสริมวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีจ�ำนวน 2 

โครงกำร เงินลงทุน 8 ล้ำนบำท

• กจิกำรบริกำรทดสอบทำงวทิยำศำสตร์ 1 โครงกำร เงินลงทนุ 3 ล้ำนบำท

• กิจกำรออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์ 1 โครงกำร เงินลงทุน 

  5 ล้ำนบำท

 • โครงกำรท่ีได้รับอนุมัติจะลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

จ�ำนวน 4 โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุน 690 ล้ำนบำท โดยเป็นกิจกำรผลิต

ขวดพลำสติก 2 โครงกำร เงินลงทุน 271 ล้ำนบำท กิจกำรผลิตเครื่อง

นุ่งห่มและเคหะสิ่งทอ 1 โครงกำร เงินลงทุน 2 ล้ำนบำท กิจกำรผลิต

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ เครื่องจักร 1 โครงกำร เงินลงทุน 417 ล้ำนบำท

 • โครงกำรท่ีได้รับอนุมัติจะลงทุนตำมมำตรกำรเพิ่มขีดควำม

สำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 

จ�ำนวน 5 โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุน 79 ล้ำนบำท ได้แก่ กิจกำรเลี้ยง

ไก่ไข่  กิจกำรผลิตชิ้นส่วนโลหะ เช่น ROLLER  กิจกำรซอฟต์แวร์

3.	การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

 • โครงกำรทีอ่นุมัตใิห้กำรส่งเสรมิกำรลงทนุในภำคเหนอืครึง่ปีแรก 

ในปี 2559 ส่วนใหญ่เป็นกจิกำรเป้ำหมำยทีส่อดคล้องกบันโยบำยภำครฐั 

โดยมโีครงกำรทีอ่นมุตัใิห้กำรส่งเสรมิในกจิกำรเป้ำหมำยทีส่อดคล้องกับ

นโยบำยของภำครัฐ 31 โครงกำรคิดเป็นร้อยละ 56 ของโครงกำรที่ได้

รับอนุมัติ เงินลงทุน 13,792 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 61 ของมูลค่ำเงิน

ลงทนุทีไ่ด้รบักำรอนมุติั ตวัอย่ำงโครงกำรทีอ่นมุติัให้กำรส่งเสรมิทีส่�ำคญั

และสอดคล้องกับนโยบำยภำครัฐในช่วงครึ่งปีแรก ในปี 2559 อำทิเช่น

- นโยบำยเศรษฐกจิดจิทิลั มจี�ำนวน 5 โครงกำร เงนิลงทนุ 14 ล้ำนบำท 

ได้แก่

• กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content 5 โครงกำร เงินลงทุน 

  14 ล้ำนบำท

- นโยบำยส่งเสริมกำรเป็นศูนย์กลำงธุรกิจระหว่ำงประเทศ มีจ�ำนวน 1 

โครงกำร เงินลงทุน 15 ล้ำนบำท

• กจิกำรส�ำนกังำนใหญ่ข้ำมประเทศ 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 15 ล้ำนบำท

- นโยบำยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกสินค้ำเกษตร มีจ�ำนวน 23 โครงกำร 

เงินลงทุน 13,755 ล้ำนบำท 

• กจิกำรผลติหรอืถนอมอำหำร เครือ่งดืม่ เช่น เครือ่งดืม่ธัญพชื น�ำ้ผลไม้ 

  อำหำรแช่แข็ง อำหำรส�ำเร็จรูปจำกเนื้อสัตว์ 6 โครงกำร เงินลงทุน 

  673 ล้ำนบำท 

• กิจกำรขยำยพันธ์ปศุสัตว์หรือสัตว์น�้ำ 5 โครงกำร เงินลงทุน 2,130 

  ล้ำนบำท
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โอกาสของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ
กำรส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ ถือเป็นหนึ่งในภำรกิจส�ำคัญของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือ บีโอไอ ภำยใต้กำร

ดูแลของกองส่งเสริมกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ โดยในรอบปีที่ผ่ำนมำ ได้ด�ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้ำงขีดควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันของผู้ประกอบกำรไทย ในกำรขยำยขนำดตลำดต่ำงประเทศ แสวงหำทรัพยำกรธรรมชำติ กำรเข้ำถึงวัตถุดิบและแรงงำนที่ถูกกว่ำ 

แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี บีโอไอ ได้ก�ำหนดอุตสำหกรรมเป้ำหมำยให้เหมำะกับศักยภำพของประเทศเป้ำหมำย 

ซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรหำรือกับกระทรวงกำรคลังเกี่ยวกับมำตรกำรส่งเสริมให้ภำคเอกชนของไทยไปลงทุนยังต่ำงประเทศเพิ่มขึ้น โดยพิจำรณำ

มำตรกำรภำษีซ�้ำซ้อน เพื่อขจัดปัญหำและอุปสรรคกำรลงทุนให้กับผู้ประกอบกำรไทยที่สนใจลงทุนในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประเทศใน

อำเซียนมีผู้ประกอบกำรขนำดกลำงและขนำดเล็ก (เอสเอ็มอี) เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผู้ประกอบกำรไทยที่จะเข้ำไปลงทุน โดยคำดว่ำในปี 2560   

บีโอไอจะเปิดส�ำนักงำนส่งเสริมกำรลงทุนในต่ำงประเทศเพิ่มเติม 2 แห่ง ที่นครย่ำงกุ้ง ประเทศเมียนมำ และ กรุงฮำนอย ประเทศเวียดนำม โดย

ทั้งสองประเทศเป็นเป้ำหมำยที่มีศักยภำพส�ำหรับนักลงทุนไทยที่เข้ำไปลงทุนและเป้ำหมำยกำรลงทุนแห่งอนำคต และในปี 2561 บีโอไอจะเปิด

ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรลงทุนอีกหนึ่งแห่งที่ กรุงจำกำตำร์ ประเทศอินโดนีเซีย 

ส�าหรับจุดเด่นของประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียนที่ บีโอไอสนับสนุนให้นักลงทุนไทยเข้าไปลงทุนมี 8 ประเทศ ได้แก่

1. อินโดนีเซีย โดยรัฐบำลก�ำลังเร่งลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน ด้ำนกำรคมนำคม

ขนส่ง รวมถึงสนับสนุนอุตสำหกรรม เกษตรและอำหำรแปรรูป โดยนักลงทุน

ไทยควรใช้ควำมได้เปรียบในเรื่องเทคโนโลยี ควำมเชี่ยวชำญในกำรผลิต ขณะท่ี

อนิโดนเิซยีมีแรงงำนรำคำถูกจ�ำนวนมำกและมีทักษะปำนกลำง 

2. เมียนมา ยังมีโอกำสท่ีสำมำรถเข้ำไปท�ำธุรกิจอีกมำก ได้แก่ อุตสำหกรรม

กำรเกษตร หรือเกษตรแปรรูปเพื่อจ�ำหน่ำย ในประเทศหรือส่งออก เช่น ปลำ

หรือกุ้งแช่แข็ง 

3. กัมพูชา มีสินค้ำส�ำคัญคือเครื่องนุ่งห่ม โอกำสของไทยคือกำรเข้ำไปลงทุน

ตั้งบริษัทน�ำเข้ำเสื้อผ้ำและเครื่องนุ่งห่มและตั้งโรงงำนผลิตรองเท้ำ 

4. เวียดนาม โอกำสของนักลงทุนไทยสำมำรถไปตั้งโรงงำนตัดเย็บเสื้อผ้ำ

โดยรับค�ำสั่งซื้อจำกลูกค้ำในไทย หรือจำกต่ำงประเทศเพื่อส่งออก รวมทั้งจัดตั้งบริษัทน�ำเข้ำเสื้อผ้ำจำกไทยเพื่อไปจ�ำหน่ำยยังเวียดนำม 

5. บรูไน มีนโยบำยกำรลงทุนโดยตรงจำกต่ำงประเทศ เพื่อต้องกำรให้มีกำรลงทุนในอุตสำหกรรมต่ำงๆ ซึ่งมีต้นทุนทำงธุรกิจค่อนข้ำงต�่ำทั้งค่ำ

สำธำรณูปโภค ภำษี ไทยมีโอกำสเข้ำไปท�ำอุตสำหกรรมประมง และอำหำรทะเลแปรรูปได้ 

6. ฟิลิปปินส์ ถือว่ำเป็นตลำดขนำดใหญ่ มีผู้บริโภคมำกเป็นอันดับสองของอำเซียน มีควำมต้องกำรสินค้ำประเภทอำหำรแปรรูป และอะไหล่

ยำนยนต์ 

7. มาเลเซีย เหมำะที่จะเข้ำไปลงทุนในอุตสำหกรรมอำหำรฮำลำล ซึ่งสำมำรถส่งออกไปยังประเทศมุสลิมทั่วโลกได้ 

8. ส.ป.ป.ลาว เป็นประเทศทีม่โีอกำสในกำรขยำยกำรลงทนุในอุตสำหกรรมเกษตร แปรรปูอำหำร ธรุกจิท่องเทีย่ว ธรุกจิค้ำปลกีและห้ำงสรรพสนิค้ำ 

เป็นต้น
นักลงทุนไทยท่ีสนใจสำมำรถเข้ำไปศึกษำรำยละเอียดข้อมูลกำรลงทุนเชิงลึกทั้ง 8 ประเทศ ได้ที่เว็บไซต์ https://toi.boi.go.th/ หรือกองส่งเสริม

กำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ ที่จะให้ค�ำปรึกษำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับกำรลงทุนในต่ำงประเทศในเชิงลึก รวมถึงกำรจัดฝึกอบรมให้กับนักลงทุนโดยมีหลักสูตร 

“สร้ำงนักลงทุนไทยในต่ำงประเทศ” (Thai Overseas Investment Support Center – TOISC) และน�ำนักลงทุนเดินทำงไปศึกษำโอกำสลู่ทำงกำรลงทุน

ในต่ำงประเทศ  และในขณะนี้ก�ำลังเปิดรับสมัคร TOISC รุ่นที่ 12-13  ผู้สนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรฯ สำมำรถส่งใบสมัครเบื้องต้นที่ “จุดรับสมัคร 

TOISC รุ่น 12-13” หรอื ส่ง e-mail:toi@boi.go.th  สอบถำมรำยละเอยีดเพ่ิมเตมิที ่โทร. 02-553-8111  ต่อ  6177, 8184  หรือศกึษำรำยละเอยีดเพิม่เตมิได้

ทำงเว็บไซต์ https://toi.boi.go.th/

อดิศักดิ์  ปะระมะ
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บีโอไอภำคท่ี 1 เชียงใหม ่ 

จัดสัมมนำผู ้บริหำรบีโอไอ พบ

นักลงทุนในภำคเหนือ ณ โรงแรม

ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่  ในวันที่  4  

เมษำยน  2559

บโีอไอภำคที ่1 เชยีงใหม่ ออกบธู

คลีนิคนักลงทุน ในงำน Thailand 

Tech Show 2016 ณ โรงแรม

เชียงใหม่ แกรนด์วิว ในวันที่ 26 

เมษำยน  2559

ผอ.ศักดิ์ชัย  เหลืองสถิตกุล ร่วมพิธีเปิดโรงงำน บ.เอสเอ็มซี 

(ไทยแลนด์) จ�ำกัด  ในวันที่  27  เมษำยน  2559

บีโอไอภำคท่ี 1 (เชียงใหม่) 

ออกบูธนิทรรศกำรคลีนิคนักลงทุน

ในงำนประชุมสภำอุตสำหกรรม

ภำคเหนือ ณ โรงแรมคุ ้มค� ำ 

จ.เชียงใหม่  ในวันที่   19  มิถุนำยน  

2559

บีโอไอภำคที่ 1 เชียงใหม่ ร ่วม

ออกบูธคลีนิคนักลงทุนในงำนประชุม

ชี้ช่องทำง SMEs ไทย ด้วยมำตรกำร

สนบัสนนุจำก IP  ณ  โรงแรมเซน็ทำรำ

ดวงตะวัน ในวนัท่ี 16 พฤษภำคม  2559

บีโอไอภำคที่ 1 (เชียงใหม่) น�ำคณะผู้ประกอบกำรภำคเหนือ

ตอนบนเยีย่มชมกจิกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสริมกำรลงทนุในภำคตะวนัออก

เฉียงเหนือ ในวันที่  22 – 24  มิถุนำยน  2559

ผอ.ศักดิ์ชัย  เหลืองสถิตกุล วิทยำกรบรรยำย สิทธิประโยชน์ของ

ส�ำนักงำนในงำน “กำรขับเคลื่อนทิศทำงกำรเป็นศูนย์กลำงกำรค้ำ

กำรลงทุนแห่งสี่แยกอินโดจีน” ณ มหำวิทยำลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก  

ในวันที่  31  พฤษภำคม  2559บีโอไอภำคที่ 1 (เชียงใหม่) 

ร่วมออกบูธคลีนิคนักลงทุน ในงำน

ประชุมใหญ่สมำพันธ์ท่องเท่ียว ณ 

ศนูย์ประชุมและแสดงสนิค้ำนำนำชำติ 

ในวันที่ 29  พฤษภำคม  2559

ผอ.ศักดิ์ชัย  เหลืองสถิตกุล  

ร่วมประชมุร่วมกบัคณะทตูเยอรมนั 

ณ ร้ำนแสนค�ำเทอเรซ ในวันที่ 4  

มิถุนำยน  2559

บีโอไอภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

บีโอไอภาคที่ 1 (พิษณุโลก)
บีโอไอภำคที่ 1 พิษณุโลก จัดสัมมนำ “กำรใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้น

ภำษีอำกรและกำรเปิดด�ำเนินกำรส�ำหรับกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริม”

ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปำร์ค ในวันที่ 25 พฤษภำคม 2559


