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ปีที่ 23 ฉบับที่ 3 ประจ�ำเดือน กรกฏำคม - กันยำยน 2559

ï นโยบายดีๆ ที่จะหมดสิ้นปี 2559
ï ภาวะการลงทุนภาคเหนือ 9 เดือนแรก ในปี 2559
ï ประมวลภาพกิจกรรม

ï บีโอไอภาคที่ 1 ขอแนะนำาผู้อำานวยการคนใหม่

“ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 
รำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้”
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ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน ช่วงนี้ในหลำยๆ พื้นที่ใน

ภำคเหนือเริ่มเข้ำสู่ช่วงปลำยฝนต้นหนำวกันแล้ว และก็เร่ิมมีอำกำศ

หนำวเย็นกันแล้วในบำงพื้นที่ โดยเฉพำะในพื้นที่ที่เป็นภูเขำสูง เมื่อเข้ำ

สู่ฤดูหนำวอย่ำงเต็มตัวแล้ว ก็ขอให้ทุกท่ำนดูแลสุขภำพกันด้วยนะคะ 

ดูแลร่ำงกำยให้อบอุ่น เพื่อช่วยป้องกันโรคที่จะมำกับฤดูหนำว เช่น 

โรคไข้หวัด พวกเรำขอให้ทุกท่ำนมีสุขภำพร่ำงกำยที่แข็งแรง ปรำศจำก

โรคภัย และมีควำมสุขใจตลอดไปนะคะ

ต่อเนื่องจำกฉบับที่แล้วได้มีกำรกล่ำวถึงกำรให้บริกำรของบีโอไอ

ผ่ำนระบบ Online  ในฉบับนี้จะได้กล่ำวถึงระบบ e-Investment ได้ให้

บรกิำรตัง้แต่วันท่ี 1 ตลุำคม 2559 เป็นต้นมำ โดยระบบ e-Investment 

จะมีบริกำรออนไลน์เกี่ยวกับกำรยื่นค�ำขอรับกำรส่งเสริม กำรแก้ไข

โครงกำร ขอออกบัตรส่งเสริม และติดตำมควำมคืบหน้ำของค�ำขอรับ

กำรส่งเสริมได้ตลอดเวลำแบบ Real-time ซึ่งจะมีระบบน�ำทำงแนะน�ำ

วิธีกำรกรอกค�ำขอ Step-by-Step มีระบบช่วยเหลือและป้องกันไม่ให้

ข้อมูลผิดพลำด มีระบบบันทึกร่ำงค�ำขอ โดยสำมำรถจะกลับมำท�ำต่อ

เม่ือไรก็ได้ อีกท้ังยงัมีกำรเชือ่มโยงข้อมลูอตัโนมัตทิ�ำให้กรอกข้อมลูน้อยลง 

สำมำรถยื่นค�ำขอได้ทุกที่ ทุกเวลำ พิมพ์ค�ำขอจำกระบบได้ทันทีเมื่อ

กรอกเสร็จ รองรับทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ โดยนักลงทุนและ

บริษัทที่ได้รับกำรส่งเสริมสำมำรถเข้ำใช้ระบบ Online ต่ำงๆ ได้ท่ี 

www.boi.go.th หัวข้อ BOI Online Service

คอลัมน์เด่นที่ท่ำนพลำดไม่ได้ในจดหมำยข่ำวฉบับนี้ กับนโยบำยดีๆ 

ก่อนปี 60, แนะน�ำผูอ้�ำนวยกำรศนูย์เศรษฐกจิกำรลงทนุภำคที ่1 คนใหม่, 

สรุปภำวะกำรลงทุนภำคเหนือในช่วง 9 เดือน ของปี 2559 และ 

แนะน�ำศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จด้ำนกำรลงทุนและบริกำร จังหวัดเชียงใหม่ 

ปิดท้ำยด้วยภำพกิจกรรมและปฏิทินกิจกรรม

บีโอไอภาคที่ 1 
ขอแนะน�าผู้อ�านวยการคนใหม่

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ได้เปลี่ยนแปลง

เบอร์โทรศัพท์

โทรศัพท์  : 053-294100

โทรสาร   : 053-294199

1. บีโอไอภาคท่ี 1 เชียงใหม่ กำาหนดจัดสัมมนา “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุนและบริการ Online”  ระหว่างวันท่ี  17 – 18  พฤศจิกายน 2559   

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

2. บีโอไอภาคท่ี 1 เชียงใหม่ กำาหนดจัดสัมมนา “นโยบาย Super Cluster” วันท่ี  30  พฤศจิกายน  2559  ณ  โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

3. บีโอไอภาคที่ 1 พิษณุโลก กำาหนดจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา “การเปิดดำาเนินการสำาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม และการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิต (เครื่องจักร)” เดือนพฤศจิกายน 2559 ณ จังหวัดนครสวรรค์

4. บีโอไอภาคท่ี 1 เชียงใหม่ กำาหนดจัดกิจกรรม “นำาส่ือมวลชนในภาคเหนือเย่ียมชมกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมในจังหวัดเชียงราย” วันท่ี 1 – 2 ธันวาคม 2559

5. บีโอไอภาคที่ 1 เชียงใหม่ กำาหนดจัดสัมมนา “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักรในการผลิต” วันที่  8  ธันวาคม  2559 

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

ปฏิทินกิจกรรม

ท่ำนเริ่มรับรำชกำรที่ส�ำนักงำนคณะกรรมส่งเสริมกำรลงทุนต้ังแต่

ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน เรียกได้ว่ำเป็นผู้ที่มีประสบกำรณ์ยำวนำนมำก 

และด้วยควำมสำมำรถอันโดดเด่นของท่ำน จงึได้รบัโอกำสให้ด�ำรงต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรลงทุน ณ ไทเป (ไต้หวัน) ตั้งแต่

เดอืนมนีำคม 2555 – ตลุำคม 2558  และ ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้�ำนวยกำร

กลุ่มอำหำรและเกษตรแปรรูป ส�ำนักบริหำรกำรลงทุน1 ต้ังแต่เดือน

พฤศจิกำยน 2558 – กันยำยน 2559 และ ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่ง

ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 1 (เชียงใหม่และพิษณุโลก) 

หรือ BOI เชียงใหม่ที่พวกเรำคุ้นเคยนั่นเอง ถึงแม้ว่ำท่ำนจะเป็นคน

กรุงเทพฯโดยก�ำเนิด หลำยครั้งท่ำนได้มำปฎิบัติรำชกำรท่ีเชียงใหม่ 

ท่ำนมีควำมประทับใจในจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจำกเป็นศูนย์กลำงทำง

เศรษฐกิจของภำคเหนือ มีกำรคมนำคมที่สะดวก และจำกประสบกำรณ์

ในกำรท�ำงำนทั้งในและต่ำงประเทศของท่ำน ตลอดจนประสบกำรณ์

กำรดูแลกจิกำรอำหำรและเกษตรแปรรปู ซึง่เป็นกจิกำรท่ีมคีวำมโดดเด่น

ของภำคเหนือ ท่ำนจึงอยำกจะน�ำประสบกำรณ์นี้มำช่วยเหลือและ

สนับสนุนผู้ประกอบกำรต่อไป

เมื่อเร็วๆ นี้ ศูนย์เศรษฐกิจกำร

ลงทุนภำคท่ี 1 ได้มีโอกำสต้อนรับ

ผูอ้�ำนวยกำรคนใหม่ ทีจ่ะมำเป็นแม่ทพั

ประจ�ำ BOI ภำคเหนือ ในกำรดูแล

และให้ควำมช่วยเหลือผู้ประกอบกำร

ในท้องถิน่ แม่ทพัคนใหม่ท่ำนนีม้นีำมว่ำ 

นำงอรพนิ  สวสัดิพ์ำนิช จบกำรศกึษำ

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

บก. ขอคุยด้วยบก. ขอคุยด้วย
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ตำมทีส่�ำนกังำนได้ออกนโยบำยส่งเสรมิกำรลงทนุ ภำยใต้วสิยัทศัน์กำรส่งเสรมิกำรลงทนุ “ส่งเสรมิกำรลงทนุทีม่คีณุค่ำ ทัง้ในประเทศและกำรลงทนุ 

ของไทยในต่ำงประเทศ เพื่อเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ก้ำวพ้นกำรเป็นประเทศที่มีรำยได้ระดับปำนกลำง (Middle Income Trap) และ

เติบโตอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งนอกจำกนโยบำยกำรส่งเสริมหลักแล้ว ส�ำนักงำนจึงออกมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ในระยะสั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน โดยในแต่ละมำตรกำรที่ออกมำเพื่อส่งเสริมและ

สนับสนุนผู้ประกอบกำร ต่ำงมีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรยื่นค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซึ่งนโยบำยที่จะต้องยื่นค�ำขอรับกำรส่งเสริมภำยใน

สิ้นปี 2559 มีอยู่ 2 นโยบำยด้วยกัน  

1. ตำมที่ส�ำนักงำนได้ออกนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน ภำยใต้วิสัยทัศน์กำรส่งเสริมกำรลงทุน “ส่งเสริมกำรลงทุนที่มีคุณค่ำ ทั้งในประเทศและ

กำรลงทนุ ของไทยในต่ำงประเทศ เพือ่เพิม่ควำมสำมำรถในกำรแข่งขนั  ก้ำวพ้นกำรเป็นประเทศทีม่รีำยได้ระดบัปำนกลำง (Middle Income Trap)  

และเติบโตอย่ำงยั่งยืนตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งนอกจำกนโยบำยกำรส่งเสริมหลักแล้ว ส�ำนักงำนจึงออกมำตรกำรส่งเสริมกำร

ลงทุนในระยะสั้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดกำรลงทุนให้สอดรับกับวิสัยทัศน์และนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน โดยในแต่ละมำตรกำรที่ออกมำเพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนผู้ประกอบกำร ต่ำงมีกำรก�ำหนดระยะเวลำในกำรยื่นค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน ซึ่งนโยบำยที่จะต้องยื่นค�ำขอรับกำรส่งเสริม

ภำยในสิ้นปี 2559  มีอยู่ 2 นโยบำยด้วยกัน

2. นโยบำย Cluster เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของ Value Chain  และน�ำไปสู่กำรสร้ำงฐำนอุตสำหกรรมแห่งอนำคต  เพื่อเสริมสร้ำงศักยภำพ

ด้ำนกำรลงทุนของประเทศไทย และเพื่อกระจำยควำมเจริญไปสู่ภูมิภำคและท้องถิ่น ตลอดจนสร้ำงโอกำสทำงธุรกิจให้กับ SMEs  โดยรัฐบำลได้

ก�ำหนดคลัสเตอร์เป้ำหมำยใน 2 รูปแบบ คือ Super Cluster และคลัสเตอร์เป้ำหมำยอื่น ๆ 

Super Cluster เป็นคลัสเตอร์ส�ำหรับกิจกำรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสำหกรรมแห่งอนำคต โดยมองกลุ่มอุตสำหกรรมที่สำมำรถสร้ำง

ศักยภำพและเสริมควำมเข้มแข็งให้กับประเทศไทยได้ในระยะยำว ทั้งนี้ ส�ำนักงำนได้ก�ำหนดให้กลุ่มคลัสเตอร์  อุตสำหกรรมดิจิทัล ให้เป็น Super 

Cluster หำกตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ต โดยผู้ที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุนจะได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อน 

50% ต่อไปอีก 5 ปี ตำมประเภทกิจกำร  ดังนี้ 

อลิน  บริพันธ์
นโยบายดีๆ ที่จะหมดสิ้นปี 2559

*ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ตำมประกำศ

 กกท.ที่ 5/2559  ลงวันที่  11 เมษำยน 2559 

ตั้งศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

เพื่อเพิ่มช่องทำงจัดจ�ำหน่ำย 

ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

เพือ่สร้ำงจดุขำยใหม่ๆ ด้ำนกำรท่องเทีย่ว

ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 3-5 ปี

ตั้งโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร

เพื่อรับซื้อสินค้ำเกษตรจำกชุมชนและสร้ำงรำยได้แก่ท้องถิ่น 

ได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 3-5 ปี

คลัสเตอร์เป้ำหมำยอื่นๆ ส�ำนักงำนได้ก�ำหนดให้กลุ่มคลัสเตอร์อุตสำหกรรมเกษตรแปรรูป เป็นคลัสเตอร์เป้ำหมำยอื่นๆ หำกตั้งอยู่ในพื้นที่

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรำย ล�ำปำง และล�ำพูน โดยผู้ที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุนจะได้รับกำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 3-8 ปี และลดหย่อน 50% 

ต่อไปอีก 5 ปี ตำมประเภทกิจกำร ดังนี้ กิจกำรปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์ (ที่ไม่เข้ำข่ำยกิจกำรเทคโนโลยีชีวภำพ) กิจกำรคัดคุณภำพ บรรจุ และ

เก็บรักษำพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้ กิจกำรผลิตสำรสกัดจำกวัตถุดิบทำงธรรมชำติ หรือผลิตภัณฑ์จำกสำรสกัดจำกวัตถุดิบทำงธรรมชำติ 

(ยกเว้นยำ สบู่ ยำสระผม ยำสีฟัน  และเครื่องส�ำอำง)  กิจกำรผลิตสำรออกฤทธิ์ (Active Ingredient) จำกวัตถุดิบทำงธรรมชำติ กิจกำรผลิต

อำหำรทำงกำรแพทย์ (Medical Food) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร (Food Supplement) กิจกำรศูนย์กลำงกำรค้ำสินค้ำเกษตร

*ศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ตำมประกำศ กกท. ที่ 10/2558 เรื่อง นโยบำยส่งเสริมกำรลงทุนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 

ลงวันที่  16 กันยำยน 2558  , ประกำศ กกท.ที่ 7/2559 ลงวันที่ 11 เมษำยน 2559  เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจกำรตำมนโยบำย

ส่งเสริมกำรลงทุนเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์

ทั้งนี้ ผู้ประกอบกำรที่สนใจจะต้องยื่นขอรับกำรส่งเสริมภำยใน ธันวำคม 2559 สำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ของบีโอไอ  

www.boi.go.th หัวข้อกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน / กฏหมำย ระเบียบ และประกำศ หรือสำมำรถติดต่อสอบถำมได้ท่ี ศูนย์เศรษฐกิจ

กำรลงทุนภำคที่ 1
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เปรียบเทียบมาตรการความช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นระหว่างบีโอไอ
และกระทรวงการคลัง

1.กำรช่วยเหลือผู้ประกอบกำรขนำดเล็ก

2. กำรช่วยเหลือกำรท่องเที่ยวในชุมชน

ขอบข่ำยธุรกิจ

ขอบข่ำยธุรกิจ

คุณสมบัติ

(1) ผู้ให้กำรสนับสนุน

(1) ผู้ให้กำรสนับสนุน

(1) ผู้ให้กำรสนับสนุน

ทุกประเภทกิจกำรที่ สกท. ให้กำรส่งเสริม

ทุกประเภทกิจกำรที่ สกท. ให้กำรส่งเสริม

นิติบุคคลทั่วไป

ทุกประเภทธุรกิจ

โครงกำรท้องถิน่ทีม่คีวำมต้องกำรจะพฒันำในเชิงเศรษฐกจิและสังคม ส�ำหรบั
กำรลงทนุในโครงสร้ำงพืน้ฐำน พฒันำ และปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวในชนบท

บริษทัหรือห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดัทีต่ัง้ขึน้ตำมกฎหมำยไทย
ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรของรัฐ

กิจกำรเกษตรแปรรูป 6 ประเภทเท่ำนั้น

กิจกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

วิสำหกิจชุมชน/ท้องถิ่น

นิติบุคคลทั่วไป
นติบิคุคลขนำดใหญ่ทีม่สีนิทรัพย์ถำวรเกนิ 200 ล้ำนบำท และ มกีำรจ้ำงงำน
เกนิ 200 คน
นติบุิคคลขนำดเลก็ทีมี่สินทรัพย์ถำวรไม่เกนิ 200 ล้ำนบำท และ มกีำรจ้ำงงำน
เกนิกว่ำ 200 คน
หักค่ำใช้จ่ำยในกำรค�ำนวณก�ำไรสุทธิได้ 2 เท่ำ ของรำยจ่ำยที่ได้จ่ำยไปจริง 
แต่เมือ่รวมกบัร่ำยจ่ำยทีใ่ช้เพือ่สนบัสนนุกำรศกึษำ/รำยจ่ำยท่ีใช้ในกำรจดัสร้ำง 
บ�ำรงุรกัษำสนำมเดก็เล่น สวนสำธำรณำ ต้องไม่เกิน ร้อยละ 10 ของก�ำไรสทุธิ
ก่อนหักรำยจ่ำย

หกัค่ำใช้จ่ำยในกำรค�ำนวณก�ำไรสทุธไิด้ 2 เท่ำของรำยจ่ำยท่ีได้จ่ำยไปจรงิ แต่
เมือ่รวมกบัรำยจ่ำยทีใ่ช้เพือ่สนบัสนนุกำรศกึษำ/รำยจ่ำยทีใ่ช้ในกำรจดัสร้ำง 
บ�ำรุงรักษำสนำมเดก็เล่น สวนสำธำรณำ ต้องไม่เกนิร้อยละ 10 ของก�ำไรสุทธิ
ก่อนหักรำยจ่ำย

(1)ค่ำใช้จ่ำยในกำรถ่ำยทอดอบรมควำมรู้ด้ำนกำรบริหำร กำรตลำด กำรบัญชี 
(2)กำรวจิยัพฒันำ (3)กำรเพิม่ประสทิธ ิภำพกำรผลติ ลดต้นทนุเพิม่ก�ำไร 
(4) กำรส่งเสริมกำรตลำด (5) จ่ำยค่ำธรรมเนียมค�้ำประกันสินเชื่อแทน
ผู้ประกอบกำรรำยเล็ก

กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน ได้แก่ (1)ไฟฟ้ำ (2) ระบบประปำ (3)ถนน 
ทำงพิเศษ หรือสัมปทำน (4)โทรคมนำคม หรือโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร (5)พลังงำนทำงเลอืก (6)ระบบบริหำร
จดักำรน�ำ้หรือชลประทำน (7)ระบบป้องกนัภยัทำงธรรมชำต ิซึง่รวมถึงระบบ
เตือนภัยและระบบจัดกำรเพื่อลดควำมรุนแรงของภัยธรรมชำติ (8)ระบบ
จดักำรของเสยี (9)โครงกำรทีม่ ี(1) – (8) ประกอบกนั

พัฒนำและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ตำมแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวแห่งชำติ 
ได้แก่(1)อุทยำนแห่งชำติ (2)โบรำณสถำน (3) แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่อยู่
ในกำรก�ำกับดูแลโดยส่วนรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐ

จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในโครงสร้ำงพื้นฐำน กำรพัฒนำ และกำรปรับปรุง
แหล่งท่องเทีย่วให้กบัส่วนรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐ โดยไม่มค่ีำตอบแทน

จะต้องได้รับกำรรับรองโดยส่วนรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐ

3 รอบระยะเวลำบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกรำคม 2559 แต่ไม่
เกินวันที่ 31 ธันวำคม 2561

ผู้สนบัสนนุจะต้องไม่ถอืหุน้ทัง้ทำงตรงและทำงอ้อม และไม่มอี�ำนำจควบคมุ
หรือก�ำกับดูแลกิจกำรของผู้รับกำรสนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยของผู้สนับสนุน จะต้องได้รับกำรรับรองจำกสภำอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทยหรือสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย

3 รอบระยะเวลำบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 ม.ค. 59 แต่ไม่เกินวันที่ 
31 ธ.ค. 61

ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลจำกธรุกจิของผู้สนบัสนนุ
เป็นเวลำ 3 ปี ในวงเงนิไม่เกนิขนำดกำรลงทนุทีใ่ช้
ในกำรสนบัสนนุท้องถิน่

ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลจำกธรุกจิของผู้สนบัสนนุ
เป็นเวลำ 3 ปี ในวงเงนิไม่เกนิขนำดกำรลงทนุทีใ่ช้
ในกำรสนบัสนนุท้องถิน่

(1) ก่อสร้ำง/ปรบัปรุงอำคำร
(2) เครือ่งจักร/ระบบทีใ่ช้ในกำรผลติ
(3) ค่ำจ้ำงทีป่รกึษำในกำรอบรมพฒันำเกษตรกร
เพือ่รองรบักำรผลติท่ีทนัสมัย

(1)ก่อสร้ำง/ปรับปรุงอำคำรเพื่อกำรท่องเที่ยว 
(2)เครือ่งจกัร/ระบบทีใ่ช้อ�ำนวยควำมสะดวกในกำร
ท่องเทีย่ว 
(3)ค่ำก่อสร้ำงระบบสำธำรณปูโภคสิง่อ�ำนวยควำม
สะดวกต่ำงๆ 
(4)ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำในกำรอบรม พัฒนำกำร
ท่องเที่ยวในชุมชน

มีคณะท�ำงำนกลั่นกรองฯ ซึ่งประกอบไปด้วย
ผู้แทนหน่วยรำชกำร เช่น ผู้แทนจังหวัด ผู้แทน
กระทรวงมหำดไทย จะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรอง
เบือ้งต้น โดยยดึเอกลักษณ์ของท้องถิน่ ก่อนเสนอ
พิจำรณำอนุมัติ

จะต้องมคีวำมร่วมมอืกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรือสหกรณ์หรือวิสำหกิจชุมชนในท้องถิ่น

จะต้องมีหนังสือแสดงควำมเห็นชอบจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสหกรณ์หรือวิสำหกิจ
ชุมชนในท้องถิ่น

ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล 3 ปี นบัแต่วนัออกบัตร
ส่งเสริม

จะต้องมคีวำมร่วมมอืกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หรอืสหกรณ์หรือวสิำหกิจชุมชนในท้องถ่ิน

จะต้องมีหนังสือแสดงควำมเห็นชอบจำกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสหกรณ์ หรือวิสำหกิจ
ชุมชนในท้องถิ่น

ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล 3 ปี นบัแต่วนัออกบัตร
ส่งเสริม

วิสำหกิจชุมชน/ท้องถิ่น

(1) ผู้ให้กำรสนับสนุน

(2) ผู้รับกำรสนับสนุน

(2) ผู้รับกำรสนับสนุน

(2) ผู้รับกำรสนับสนุน

(2) ผู้รับกำรสนับสนุน
คุณสมบัติ

สทิธปิระโยชน์ 

สทิธปิระโยชน์ 

ควำมหมำยกำรลงทุน

ควำมหมำยกำรลงทุน

รูปแบบกำรพัฒนำแหล่งท่องเที่ยว

เงื่อนไขผู้สนับสนุน

กำรรับรอง

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิประโยชน์

เงื่อนไขผู้สนับสนุน

กำรรับรอง

ระยะเวลำกำรใช้สิทธิประโยชน์

มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนท้องถิ่น
ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรลงทุน

มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนท้องถิ่น
ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรลงทุน

มำตรกำรภำษีเพื่อส่งเสริมกำรด�ำเนินธุรกิจ SMEs
(มำตรกำรพี่ช่วยน้อง) กระทรวงกำรคลัง

มำตรกำรเพื่อส่งเสริมกำรลงทุนในชนบท
กระทรวงกำรคลัง
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1.	 ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ	9	เดือนแรก
	 (ม.ค.	–	ก.ย.)	ในปี	2559

2.	การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

•	 การขอรับการส่งเสริม
 ค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน 9 เดือนแรก รวมทั้งประเทศ 

ปี 2559  มีจ�ำนวน 1,095 โครงกำร เงินลงทุน 369,070 ล้ำนบำท 

จะก่อให้เกดิกำรจ้ำงงำนท้ังสิน้ 49,000 คน

 ส�ำหรับค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่ภำคเหนือ 

(17 จังหวัด) 9 เดือนแรก ในปี 2559 มีจ�ำนวน 90 โครงกำร 

และมีมูลค่ำเงินลงทุน 16,074 ล้ำนบำท จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน

ทั้งสิ้น 4,442 คน

2.1	การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือใน	10	อุตสาหกรรมเป้าหมาย
 • โครงกำรท่ีขอรบักำรส่งเสรมิในภำคเหนอื 9 เดอืนแรก ปี 2559 

มกีำรขอรับกำรส่งเสรมิกำรลงทนุจ�ำนวน 90 โครงกำร มลูค่ำกำรลงทนุ

ทั้งสิ้น 16,074 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ�ำนวน 53 โครงกำร  

คิดเป็นร้อยละ 59 ของโครงกำรที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนใน 

9 เดือนแรก ปี 2559 และมีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 11,056 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ 69 ของมูลค่ำกำรขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุใน 9 เดอืนแรก 

ปี 2559 หำกพิจำรณำในแง่ของจ�ำนวนโครงกำรพบว่ำส่วนใหญ่เป็น

กำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรเกษตร ส่วนในด้ำนมูลค่ำของเงินลงทุน

พบว่ำอุตสำหกรรมกำรแพทย์มีเงินลงทุนสูงสุด โดยมีรำยละเอียดดังนี้

•	 การอนุมัติให้การส่งเสริม
 9 เดือนแรก รวมท้ังประเทศในปี 2559 มกีำรอนมุตัใิห้กำรส่งเสรมิ

ทั้งสิ้น 1,302 โครงกำร เงินลงทุน 675,620 ล้ำนบำท 

 ส�ำหรับกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมในพื้นที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) 

ครึ่งปีแรก ในปี 2559 มีกำรอนุมัติให้กำร ส่งเสริมทั้งสิ้น 93 โครงกำร 

และมีมูลค่ำเงินลงทุน 30,487 ล้ำนบำท 
•	 การออกบัตรส่งเสริม
 9 เดือนแรก รวมทั้งประเทศในปี 2559 มีกำรออกบัตรส่งเสริม

จ�ำนวน 1,132 โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 332,810 ล้ำนบำท 

 ส�ำหรับกำรออกบัตรส่งเสริมในพื้นที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) 

9 เดือนแรกในปี 2559 มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ�ำนวน 66 โครงกำร 

และมีมูลค่ำเงินลงทุน 13,556 ล้ำนบำท

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ
9 เดือนแรก ปี 2559

จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

กำรขอรับกำรส่งเสริม 90 16,074

93 30,487

66 13,556

กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริม

กำรออกบัตรส่งเสริม

อุตสาหกรรมดิจิทัล  มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 12 โครงกำร เงินลงทุน 

44 ล้ำนบำท ได้แก่

• กจิกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ จ�ำนวน 12 โครงกำร เงินลงทนุ 44 ล้ำนบำท

อตุสาหกรรมการเกษตร มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 21 โครงกำร เงินลงทนุ 

4,418 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ ปุ๋ยอินทรีย์ จ�ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 

  53 ล้ำนบำท

• กิจกำรปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ จ�ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 

  60 ล้ำนบำท

• กิจกำรคัดคุณภำพข้ำว จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 100 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติอำหำรสตัว์ จ�ำนวน 2 โครงกำร เงนิลงทนุ 825 ลำ้นบำท

• กจิกำรผลติผลติอำหำรทำงกำรแพทย์ (Medical Food) หรอืผลติภณัฑ์

  เสริมอำหำร (Food Supplement) จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

  34 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำรโดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย จ�ำนวน 

  13 โครงกำร เงินลงทุน 3,346 ล้ำนบำท

อตุสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส์ และอปุกรณ์โทรคมนาคม  

มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 48 ล้ำนบำท ได้แก่  

• กจิกำรผลติชิน้ส่วนส�ำหรบัโทรคมนำคม เงนิลงทนุ 48 ล้ำนบำท 

อตุสาหกรรมระบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์ มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 1 โครงกำร 

เงินลงทุน 22 ล้ำนบำท ได้แก่

• กจิกำรผลติเครือ่งจกัรอตัโนมตั ิเงินลงทุน 22 ล้ำนบำท

อตุสาหกรรมการแพทย์ มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 2 โครงกำร เงนิลงทนุ 

4,214 ล้ำนบำท ได้แก่

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

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

อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 5 โครงกำร 

เงินลงทุน 285 ล้ำนบำท ได้แก่

• กจิกำรผลติเครือ่งนุง่ห่ม และเคหะสิง่ทอ จ�ำนวน 3 โครงกำร เงนิลงทนุ 

  52 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติด้ำยหรอืผ้ำท่ีมคีณุสมบตัพิิเศษ จ�ำนวน 2 โครงกำร เงนิลงทุน 

  233 ล้ำนบำท

อตุสาหกรรมการออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์เชงิสร้างสรรค์ มคี�ำขอรับ

กำรส่งเสรมิ 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 2 ล้ำนบำท ได้แก่

• กจิกำรออกแบบและพฒันำผลติภณัฑ์เชงิสร้ำงสรรค์ จ�ำนวน 1 โครงกำร 

  เงนิลงทนุ 2 ล้ำนบำท

อตุสาหกรรมปิโตรเคมแีละเคมีภณัฑ์  มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 10 โครงกำร 

เงนิลงทนุ 2,023 ล้ำนบำท ได้แก่

• กจิกำรผลติผลิตภัณฑ์พลำสตกิส�ำหรบัสนิค้ำอปุโภค จ�ำนวน 10 โครงกำร 

  เช่น ขวดพลำสตกิ ถงุพลำสตกิ เงินลงทุน 2,023 ล้ำนบำท

 2.2		การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือแยกรายหมวด
 • หมวดเกษตรกรรมและผลติผลการเกษตร ได้รบัความสนใจ

ลงทุนมากที่สุด โดยในภำคเหนือ 9 เดือนแรก ปี 2559 มีค�ำขอรับกำร

ส่งเสริม 26 โครงกำร มูลค่ำรวม 4,957 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 31 

ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ หมวดบริกำรและ

สำธำรณปูโภค มคี�ำขอรับกำรส่งเสรมิ 20 โครงกำร มลูค่ำกำรลงทนุรวม  

3,440 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 

ภาวะการลงทุนภาคเหนือ 
9 เดือนแรกในปี 2559
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 การกระจายของแหล่งที่ตั้ง จ�าแนกตามรายจังหวัด ในภาคเหนือ
ในครึ่งปีแรก ในปี 2559

8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน

จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

9 จังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง

จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

เชียงรำย 5 1,307 317 ก�ำแพงเพชร 1 100 13

เชียงใหม่ 32 1,523 1,548 เพชรบูรณ์ 3 1,051 109

ล�ำปำง 3 91 91 ตำก 20 3,667 674

ล�ำพูน 16 7,015 1,216 นครสวรรค์ 2 97 151

แพร่ 2 111 190 พิษณุโลก - - -

น่ำน 1 1 31 อุตรดิตถ์ - - -

พะเยำ 1 181 40 สุโขทัย 3 205 21

แม่ฮ่องสอน - - - พิจิตร 1 725 41

อุทัยธำนี - - -

รวม 60 10,229 3,433 รวม 30 5,845 1,009

2.5	การขอรับส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย
• ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนใน 9 เดือนแรกของปี 2559 มี

การลงทุนในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังน้ี

- พืน้ที ่20 จงัหวดัทีม่รีำยได้ต่อหวัต�ำ่ มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 5 โครงกำร 

เงินลงทุน 253 ล้ำนบำท ได้แก่

• กจิกำรปรบัปรงุพันธ์ุเมลด็พันธ์ุข้ำวโพด จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 

  47 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่

• กิจกำรศูนย์จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

  1 ล้ำนบำท ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัน่ำน

• กจิกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชวีภำพ จ�ำนวน 3 โครงกำร เงนิลงทนุ 

  205 ล้ำนบำท ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัสโุขทยั

- พ้ืนท่ีในในนิคมอุตสำหกรรมหรือเขตอุตสำหกรรมที่ได้รับกำรส่ง

เสริม มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 7 โครงกำร เงินลงทุน 4,751 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติคอนแทคเลนส์ 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

• กิจกำรผลิตอุปกรณ์สำรกึ่งตัวน�ำ และ/หรือ ชิ้นส่วนส�ำหรับอุปกรณ์

  สำรกึ่งตัวน�ำ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 236 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติขนมอบกรอบจำกข้ำว จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 20 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตน�้ำมันมัสตำร์ดดิบและแป้งมัสตำร์ด จ�ำนวน 2 โครงกำร 

  เงินลงทุน 233 ล้ำนบำท

- พ้ืนท่ีในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 

19 โครงกำร เงินลงทุน 3,666 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก จ�ำนวน 10 โครงกำร เงินลงทุน 

  2,023 ล้ำนบำท 

• กิจกำรผลิตวัสดุก่อสร้ำงและกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

  ส�ำหรับงำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ จ�ำนวน 

  3 โครงกำร เงินลงทุน 543 ล้ำนบำท

 • ค�าขอขอรบัการส่งเสรมิการลงทนุในพืน้ทีภ่าคเหนอื 9 เดอืนแรก 

ในปี 2559

จ�าแนกตามประเภทกิจการในปี 2559

หมวดประเภทกิจการ
จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

26

4
11

10
20
90

4,957

219
4,526

2,023
3,440

16,074

5

14

581

328

เกษตรกรรมและผลิตผลกำรเกษตร

ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

แร่ เซรำมิกส์ และโลหะขั้นมูลฐำน

เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสำหกรรมเบำ

เคมีภัณฑ์พลำสติก และกระดำษ
บริกำรและสำธำรณูปโภค

รวม

2.3	การกระจายสดัส่วนผูถื้อหุ้น	:	ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีคนไทยถือหุ้นท้ังสิน้ 
 • โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 58 โครงกำร คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 64 ของจ�ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำรส่งเสริมทั้งหมด 

เงินลงทุน 9,765 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61 ของมูลค่ำ

กำรลงทุนทั้งหมด

 • โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 28 โครงกำร คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 31 ของจ�ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำรส่งเสริมท้ังหมด 

เงินลงทุน 6,191 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 39 ของมูลค่ำ

กำรลงทุนทั้งหมด

2.4	ท่ีต้ังโครงการลงทุน	:	การลงทุนกระจกุตัวในภาคเหนือตอนบนมากท่ีสดุ 
 • ใน 9 เดือนแรก ของปี 2559 ค�ำขอรับกำรส่งเสริมกระจุก

ตัวในจังหวัดเชียงใหม่มำกที่สุด โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 32 โครงกำร คิด

เป็นร้อยละ 36 ของจ�ำนวนโครงกำรทั้งหมด เงินลงทุน 1,523 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ 9 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด

 • กำรลงทุนในจงัหวดัตากมมีำกเป็นอนัดบัที ่2 โดยมคี�ำขอรบักำร

ส่งเสรมิ 20 โครงกำร เงนิลงทนุ 3,667 ล้ำนบำท
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• กิจกำรผลิตน�้ำมันปำล์มดิบและเมล็ดในปำล์มอบแห้ง 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 300 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด 1 โครงกำร เงินลงทุน 202 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตน�้ำนมดิบ 1 โครงกำร เงินลงทุน 5,500 ล้ำนบำท

• กิจกำรคัดคุณภำพข้ำว 1 โครงกำร เงินลงทุน 100 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ ปุ๋ยอินทรีย์ 1 โครงกำร เงินลงทุน 8 ล้ำนบำท

• กิจกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ(ยกเว้นยูคำลิปตัส) 2 โครงกำร เงินลงทุน 

  56 ล้ำนบำท

• กิจกำรช�ำแหละเนื้อสัตว์ 2 โครงกำร เงินลงทุน 1,238 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 1,500 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติก๊ำซธรรมชำตแิละเอทำนอล 2 โครงกำร เงนิลงทนุ 1,852 

  ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะ 1 โครงกำร เงินลงทุน 110 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติผลติภณัฑ์จำกยำงธรรมชำต ิ3 โครงกำร เงนิลงทนุ 1,850 

  ล้ำนบำท

- นโยบำยส่งเสริมวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มีจ�ำนวน 

3 โครงกำร เงินลงทุน 13 ล้ำนบำท

• กจิกำรบรกิำรทดสอบทำงวทิยำศำสตร์ 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 3 ล้ำนบำท

• กิจกำรออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้ำงสรรค์ 1 โครงกำร เงินลงทุน 

  5 ล้ำนบำท

• กิจกำรออกแบบทำงวิศวกรรม 1 โครงกำร เงินลงทุน เงินลงทุน 

  5 ล้ำนบำท

	 •	 โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	
จ�านวน	13	โครงการ	มูลค่าเงินลงทุน	2,973	ล้านบาท	โดยเป็นกิจการผลติ
ผลิตภัณฑ์พลาสติก	8	โครงการ	เงินลงทุน	1,928	ล้านบาท	กิจการผลิต
เครื่องนุ่งห่มและเคหะสิ่งทอ	1	โครงการ	เงินลงทุน	2	ล้านบาท	กิจการผลิต
อาหารสัตว์	1	 โครงการ	 เงินลงทุน	500	ล้านบาท	กิจการผลิตชิ้นส่วน
เหล็กหล่อ	เครื่องจักร	1	โครงการ	เงินลงทุน	417	ล้านบาท	และกิจการ
ผลิตวัสดุก ่อสร้างและผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงส�าหรับงาน
สาธารณูปโภค	จ�านวน	2	โครงการ	เงินลงทุน	126	ล้านบาท
	 •	 โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการเพิม่ขดีความสามารถ
ของผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SMEs)	จ�านวน	6	โครงการ	
มูลค่าเงินลงทุน	91	ล้านบาท	ได้แก่	กิจการเลี้ยงไก่ไข ่	กิจการผลิต
เซรามิกส์	กิจการผลติชิน้ส่วนโลหะ	เช่น	ROLLER	และกิจการซอฟต์แวร์

• กจิกำรผลิตเครือ่งนุ่งห่มและเคหะสิง่ทอ จ�ำนวน 3 โครงกำร เงนิลงทนุ 

  156 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์หรือส่วนผสมอำหำรสัตว์ จ�ำนวน 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 500 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตด้ำยหรือผ้ำท่ีมีคุณสมบัติพิเศษ จ�ำนวน 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 128 ล้ำนบำท

• กจิกำรศนูย์กระจำยสนิค้ำระหว่ำงประเทศด้วยระบบทีท่นัสมยั จ�ำนวน 

  1 โครงกำร เงินลงทุน 316 ล้ำนบำท

2.6	 การขอรับส่งเสริมตามมาตรการส่งเสริม	 SMEs	 มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิตและมาตรการส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์
	 • 9 เดือนแรก ในปี 2559 มีค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำม

มำตรกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำง

และขนำดย่อม (SMEs) จ�ำนวน 6 โครงกำร เงินลงทุน 119 ล้ำนบำท 

ได้แก่ กจิกำรผลติซอฟต์แวร์ 3 โครงกำร เงนิลงทนุ 13 ล้ำนบำท กจิกำร

ผลติเซรำมกิส์ 1 โครงกำร  เงนิลงทนุ 9 ล้ำนบำท กจิกำรผลติเครือ่งจกัร 

อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 57 ล้ำนบำท และ

กิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำนพำหนะอ่ืนๆ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

40 ล้ำนบำท

 • ใน 9 เดือนแรก ในปี 2559 มีค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ตำมมำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ

คลัสเตอร์ จ�ำนวน 5 โครงกำร เงินลงทุน 11 ล้ำนบำท ได้แก่ กิจกำร

ผลิตซอฟต์แวร์ 

3.	การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

โครงการท่ีคนไทยถอืหุน้ท้ังสิน้ มสีดัส่วนมากทีส่ดุ

ร้อยละ 64 ของจ�านวนโครงการท้ังหมด

ต่างชาติ 100%
31%

ไทย
64%

ร่วมทุน
4%

	 •	โครงการท่ีอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในภาคเหนือ	9	เดือนแรก	
ในปี	2559	ส่วนใหญ่เป็นกิจการเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ	
โดยมีโครงการท่ีอนุมัติให้การส่งเสริมในกิจการเป้าหมายท่ีสอดคล้องกับ
นโยบายของภาครัฐ	50	โครงการคิดเป็นร้อยละ	54	ของโครงการที่ได้รับ
อนุมัติ	เงินลงทุน	18,136	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	59	ของมูลค่าเงินลงทุน
ท่ีได้รับการอนุมัติ	 ตัวอย่างโครงการท่ีอนุมัติให้การส่งเสริมท่ีส�าคัญและ
สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐในช่วง	9	เดือนแรก	ในปี	2559	อาทิเช่น
- นโยบำยเศรษฐกิจดิจิทัล มีจ�ำนวน 12 โครงกำร เงินลงทุน 40 ล้ำน

บำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content 12 โครงกำร เงินลงทุน 

  40 ล้ำนบำท

- นโยบำยส่งเสริมกำรเป็นศูนย์กลำงธุรกิจระหว่ำงประเทศ มีจ�ำนวน 

1 โครงกำร เงินลงทุน 15 ล้ำนบำท

• กจิกำรส�ำนกังำนใหญ่ข้ำมประเทศ 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 15 ล้ำนบำท

- นโยบำยกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกสินค้ำเกษตร มีจ�ำนวน 34 โครงกำร 

เงินลงทุน 18,068 ล้ำนบำท 

• กิจกำรผลติหรอืถนอมอำหำร เครือ่งดืม่ เช่น เครือ่งดืม่ธัญพชื น�ำ้ผลไม้ 

  อำหำรแช่แข็ง อำหำรส�ำเร็จรูปจำกเนื้อสัตว์ 10 โครงกำร เงินลงทุน 

  1,036 ล้ำนบำท 

• กจิกำรขยำยพันธ์ปศสุตัว์หรือสตัว์น�ำ้ 5 โครงกำร เงนิลงทุน 3,137 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์ 3 โครงกำร เงินลงทุน 1,179 ล้ำนบำท
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ประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรม

บีโอไอภำคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมออกบูธคลีนิคนักลงทุนใน

งำนประชมุคณะกรรมกำรเครอืข่ำย IP ณ โรงแรมดเิอม็เพรส 

จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 23  สิงหำคม  2559

บีโอไอภำคท่ี 1 (เชียงใหม่) จัดสัมมนำประชำสัมพันธ์

นโยบำย Local Investment  ณ  โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ 

จังหวัดเชียงใหม่  ในวันที่ 15 กรกฎำคม  2559

ผอ.ศักดิ์ชัย เหลืองสถิตกุล วิทยำกรบรรยำยภำวะ

กำรลงทุนภำคเหนือตอนบน แก่นักศึกษำปริญญำโท                   

คณะเศรษฐศำสตร์มหำวิทยำลัยเกียวโต  ณ  ห้องประชุม 

ศทภ.1  ในวันที่  20  กันยำยน  2559

บีโอไอภำคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับ ส�ำนักสำรสนเทศเพื่อ

กำรลงทุน ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

จัดสัมมนำ บีโอไอ กับกำรบริกำร online  ณ  โรงแรม

อมิพเีรยีลแม่ปิง จังหวดัเชียงใหม่ ในวนัท่ี 30 สิงหำคม 2559

บีโอไอภำคที่ 1 (พิษณุโลก) จัดสัมมนำ “มำตรกำร

ส่งเสริมกำรลงทุนท้องถิ่น (Local Investment)” 

ณ ศูนย์กลำงแสดงสินค้ำและศูนย์ประชุมเพ่ือส่งเสริม

กำรท่องเที่ยว เทศบำลนครแม่สอด (OTOP) อ.แม่สอด 

จังหวัดตำก ในวันศุกร์ที่  29 กรกฎำคม 2559 

บีโอไอภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

บีโอไอภาคที่ 1 (พิษณุโลก)


