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1. บีโอไอภาคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมออกบูธคลีนิคนักลงทุนในงานอุตสาหกรรมแฟร์ 2017 ณ ศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรมภาคที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 12  กุมภาพันธ์  2560

2. บีโอไอภาคที่ 1 (พิษณุโลก) กำาหนดจัดกิจกรรม “สำารวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายการลงทุน 

SMEs ไทย ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา” ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 

3. บีโอไอภาคท่ี 1 (เชียงใหม่) จัดกิจกรรม  “สำารวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายการลงทุนในอุตสาหกรรม

เป้าหมาย อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุตสาหกรรมเกษตร” ณ ไต้หวัน ระหว่าง

วันที่  5 – 9  มีนาคม  2560

ปฏิทินกิจกรรม

บก. ขอคุยด้วยบก. ขอคุยด้วยบก. ขอคุยด้วย
สวัสดีท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำนก่อนที่วันเวลำจะก้ำวเข้ำสู่ปีระกำนั้น ปลำยปีนี้ก็เริ่มเข้ำสู่คิมหันต์ฤดูอย่ำงเต็มตัว พื้นที่ใน

ภำคเหนอืก็เริม่เข้ำสูบ่รรยำกำศแห่งกำรท่องเทีย่วส�ำหรบัผู้ทีชื่น่ชอบอำกำศหนำวเยน็ ซึง่ในภำคเหนือน้ันก็มแีหล่งท่องเทีย่ว

มำกมำยติดอันดับแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปเยือนให้ได้ เพื่อสัมผัสอำกำศหนำวและบรรยำกำศที่อบอวล

ไปด้วยดอกไม้เมืองหนำวที่บำนสะพรั่ง รอต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่ภำคเหนือ

ต่อเนือ่งจำกฉบบัทีแ่ล้วได้มกีำรกล่ำวถงึกำรให้บรกิำรของบีโอไอผ่ำนระบบ Online และในฉบับน้ีจะได้กล่ำวถึงระบบ 

e-Investment ที่จะเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560 เป็นต้นไป เพื่อรองรับนโยบำยของรัฐบำลที่พลิกโฉม

ประเทศไทยสู ่“ประเทศไทย 4.0” โดยมุง่มัน่ทีจ่ะปรบัเปลีย่นโครงสร้ำงเศรษฐกจิของประเทศไปสู่เศรษฐกจิทีเ่น้นคณุค่ำ 

(Value – Based Economy) หรอืเศรษฐกจิขบัเคลือ่นด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Economy) โดยผูย้ืน่ค�ำขอรับ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนจะต้องกรอกข้อมูลผ่ำนระบบ e-Investment ที่ www.boi.go.th หัวข้อ BOI Online Service 

เลือก ระบบสนับสนุนงำนส่งเสริมกำรลงทุน (e-Investment Promotion)

โดยภำยในต้นปี 2560 นี้ บีโอไอจะมีเครื่องมือใหม่ที่จะใช้ดึงดูดกำรลงทุนในประเทศที่นักลงทุนก�ำลังให้ควำมสนใจ

นั่นคือ พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรลงทุนฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 และ พ.ร.บ. กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ

ประเทศส�ำหรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย นอกจำกนี้ ยังมี พ.ร.บ.ส่งเสริมพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก หรือ 

EEC ซึ่งอยู่ในควำมรับผิดชอบของกำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย ที่เป็นอีกเครื่องมือดึงดูดกำรลงทุน

คอลัมน์เด่นทีท่่ำนพลำดไม่ได้ในจดหมำยข่ำวฉบับนี ้คือ สรปุภำวะกำรลงทนุภำคเหนอืปี 2559 และแนวโน้มปี 2560, 

กจิกรรมน�ำสือ่มวลชนเยีย่มชมกจิกำรในภำคเหนือ ปิดท้ำยด้วยภำพกจิกรรม และปฏทินิกจิกรรมไตรมำสแรกของปี 2560
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บีโอไอเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมน�ำส่ือมวลชนเย่ียมชมบริษัทที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในจังหวัดเชียงรำย

เมือ่วนัที ่1 – 2 ธนัวำคม 2559 ทีผ่่ำนมำคอืบรษิทั ทซีซี ี– ห้ำเชียง จ�ำกดั บรษิทัได้ลงทนุพฒันำโครงกำรท่ำเรอืห้ำเชยีง 

ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตสำมเหลี่ยมทองค�ำ ริมฝั่งแม่น�้ำโขง อ�ำเภอเชียงแสน โดยได้รับอนุมัติส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำร

ขนถ่ำยสินค้ำ ซึ่งในผ่ำนปีที่ผ่ำนมำสินค้ำที่ให้บริกำรหน้ำท่ำคือ สินค้ำอุปโภค – บริโภค , สินค้ำอันตรำยประเภท

ก๊ำซปิโตรเลยีมและน�ำ้มนัเชือ้เพลงิ โดยสนิค้ำขำเข้ำส่วนใหญ่เป็นสนิค้ำเกษตร อำท ิกระเทยีม มนัฝรัง่ เมลด็ทำนตะวนั 

กระเทียมอบ ใบหอมซอย แอปเปิล ส่วนสินค้ำขำออก อำทิ น�้ำตำลทรำย น�้ำมันปำล์ม เครื่องดื่ม (กระทิงแดง) 

ไก่แช่แข็ง น�้ำมันเชื้อเพลิงและวัสดุก่อสร้ำง เป็นต้น จำกนั้นไปเยี่ยมชมกิจกำรที่ได้รับส่งเสริมกำรลงทุนในนโยบำย

ส่งเสริมกำรลงทุนท้องถิ่น (Local Investment) ซึ่งเป็นกิจกำรรำยแรกของนโยบำยนี้ได้แก่ บริษัท เอสพีเอ็น ฟู้ดส์ 

(ประเทศไทย) ผลติพรกิลำบ น�ำ้พรกิน�ำ้เงีย้ว น�ำ้พรกิปลำร้ำ น�ำ้พรกิมะม่วงและน�ำ้ปลำหวำน สนิค้ำทกุชนดิบรรจุใน

บรรจุภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำนเกรดพรีเมี่ยมในรำคำที่จับต้องได้ ตั้งอยู่ที่อ�ำเภอพำน โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้น

ภำษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี (มูลค่ำยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดเท่ำกับมูลค่ำเงินลงทุนโดยไม่รวมค่ำที่ดินและ

ทุนหมุนเวียน) และยังได้รับสิทธิและประโยชน์อื่นๆ ได้แก่ สิทธิและประโยชน์ที่ไม่ใช่ภำษีอำกร และกำรยกเว้น

อำกรขำเข้ำเครื่องจักรอีกด้วย

พร้อมทั้งน�ำคณะสื่อมวลชนติดตำมควำมคืบหน้ำเร่ืองเขตเศรษฐกิจพิเศษและกำรเยี่ยมชมศูนย์บริกำรเบ็ดเสร็จ

ด้ำนกำรลงทุน OSS  ถึง กำรเตรียมพร้อมรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงรำย โดยคุณพัฒนำ สิทธิสมบัติ ประธำน

คณะกรรมกำรเพือ่โครงกำรสีเ่หล่ียมเศรษฐกจิ (คสศ) หอกำรค้ำ 10 จงัหวัดภำคเหนอืได้ให้ข้อมลูแก่คณะสือ่มวลชน

ว่ำในเขต 3 พื้นที่ของจังหวัดเชียงรำยที่ถูกวำงให้เป็นเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ นับว่ำมีศักยภำพกำรลงทุนที่

เด่นชัดต่ำงกนัคือ อ�ำเภอแม่สำยมตี�ำแหน่งเป็นศนูย์กลำงกำรค้ำ กำรลงทนุ มกีจิกรรมหลกัคอื พืน้ทีร้่ำนค้ำปลอดภำษี 

พื้นที่ธุรกรรมทำงกำรเงิน พื้นที่รวบรวมและกระจำยสินค้ำ เป็นต้น ขณะที่อ�ำเภอเชียงแสนจะพัฒนำให้เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวเชิงคุณภำพ และเมืองท่ำของเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพำะด้ำนกำรขนส่งทำงน�้ำ ที่มีท่ำเรือพำณิชย์

เชยีงแสนเป็นประตกูำรค้ำเชือ่มประเทศลุ่มแม่น�ำ้โขงตอนบน คือ จนี เมียนมำ ลำว และไทย ส่วนอ�ำเภอเชยีงของถูก

วำงเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์ ด้วยระบบโครงสร้ำงพื้นฐำนเชื่อมไปยังประเทศลำวและจีนผ่ำนเส้นทำง R3A เป็น

พื้นที่รวบรวมและกระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศ

รัชนก มหาผล

กิจกรรมน�ำสื่อมวลชนเยี่ยมชมบริษัท
ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในจังหวัดเชียงรำย

กิจกรรมน�ำสื่อมวลชนเยี่ยมชมบริษัท
ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในจังหวัดเชียงรำย
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 • การขอรับการส่งเสริม
 ค�ำขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ รวมทัง้ประเทศ ปี 2559 มจี�ำนวน 

1,546 โครงกำร เงินลงทุน 584,350 ล้ำนบำท ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำน

ทั้งสิ้น 106,000 คน

 ส�ำหรับค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่ภำคเหนือ 

(17 จังหวัด) ในปี 2559 มีจ�ำนวน 150 โครงกำร และมีมูลค่ำ

เงินลงทุน 18,015 ล้ำนบำท จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 5,788 คน

มูลค่ำของเงินลงทุนพบว่ำอุตสำหกรรมกำรเกษตรมีเงินลงทุนสูงสุด 

โดยมีรำยละเอยีดดงันี้

อุตสาหกรรมดิจิทัล  มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 49 โครงกำร เงินลงทุน 

565 ล้ำนบำท ได้แก่

• กจิกำรพฒันำซอฟต์แวร์ จ�ำนวน 49 โครงกำร เงนิลงทนุ 565 ล้ำนบำท

อุตสาหกรรมบริการด้านกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้าน

เทคโนโลยี มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 6 โครงกำร เงินลงทุน 46 ล้ำนบำท 

ได้แก่

• กจิกำรศนูย์บ่มเพำะด้ำนนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) 

 จ�ำนวน 5 โครงกำร เงินลงทุน 41 ล้ำนบำท

• กิจกำร Cloud Service จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 5 ล้ำนบำท

อุตสาหกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

มจี�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 22 ล้ำนบำท ได้แก่  

• กจิกำรวจิยัและพฒันำ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 22 ล้ำนบำท 

อุตสาหกรรมการเกษตร มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 27 โครงกำร เงนิลงทนุ 

5,286 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร เชื้อเพลิงจำกเศษวัสดุ

จำกผลผลติทำงกำรเกษตร จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 45 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ ปุ๋ยอินทรีย์ จ�ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 

53 ล้ำนบำท

• กิจกำรปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสัตว์ จ�ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 

127 ล้ำนบำท

 • การอนุมัติให้การส่งเสริม
 รวมท้ังประเทศในปี 2559 มกีำรอนมุตัใิห้กำรส่งเสรมิทัง้สิน้ 1,688 

โครงกำร เงนิลงทุน 861,340 ล้ำนบำท 

 ส�ำหรับกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมในพื้นที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด)  

ในปี 2559 มกีำรอนมุตัใิห้กำรส่งเสรมิทัง้สิน้ 115 โครงกำร และมมีลูค่ำ

เงินลงทุน 34,495 ล้ำนบำท 

 • การออกบัตรส่งเสริม
 รวมทั้งประเทศในปี 2559 มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ�ำนวน 

1,575 โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 494,970 ล้ำนบำท 

 ส�ำหรับกำรออกบัตรส่งเสริมในพื้นที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) 

ในปี 2559 มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ�ำนวน 191 โครงกำร และมี

มูลค่ำเงินลงทุน 55,754 ล้ำนบำท

ภาวะการลงทุนภาคเหนือ ในปี 2559ภาวะการลงทุนภาคเหนือ ในปี 2559
1.	 ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ	ในป	ี25591.	 ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ	ในป	ี2559

2. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน2.	การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

• กจิกำรคดัคณุภำพเมลด็กำแฟ จ�ำนวน 1 โครงกำร 

 เงินลงทุน 133 ล้ำนบำท

• กจิกำรคดัคณุภำพข้ำว จ�ำนวน 2 โครงกำร เงนิลงทนุ 

 270 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำรโดยใช้เทคโนโลยี

ท่ีทันสมัย จ�ำนวน 13 โครงกำร เงินลงทุน 

3,346 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตน�้ำมันร�ำข้ำวดิบ และน�้ำมันมัสตำร์ด  

จ�ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน 340 ล้ำนบำท

2.1 การขอรับการส่งเสริมจ�าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ี
ภาคเหนือ ปี 2559
 • โครงกำรท่ีขอรบักำรส่งเสรมิในภำคเหนอื ปี 2559 มกีำรขอรบั

กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ�ำนวน 150 โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุนทั้งสิ้น 

18,015 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ�ำนวน 91 โครงกำร  คิดเป็น

ร้อยละ 60 ของโครงกำรที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในปี 2559 

และมีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 10,881 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 60 ของมูลค่ำ

กำรขอรบักำรส่งเสริมกำรลงทนุในปี 2559 หำกพจิำรณำในแง่ของจ�ำนวน

โครงกำรพบว่ำส่วนใหญ่เป็นกำรลงทนุในอตุสำหกรรมดจิติลั ส่วนในด้ำน

• กิจกำรผลติแป้งมสัตำร์ด จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทุน 113 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติอำหำรสตัว์ จ�ำนวน 2 โครงกำร เงนิลงทุน 825 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตอำหำรทำงกำรแพทย์ (Medical Food) หรือผลิตภัณฑ์

  เสริมอำหำร (Food Supplement) จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

  34 ล้ำนบำท

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 2 โครงกำร 

เงนิลงทุน 457 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำนพำหนะ จ�ำนวน 2 โครงกำร เงินลงทุน

 457 ล้ำนบำท

อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 1 โครงกำร เงินลงทุน 22 ล้ำนบำท ได้แก่

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ (17 จังหวัด) ในปี 2559

จ�านวนโครงการ

25582558 25592559
ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง

เงินลงทุน (ล้านบาท)

การขอรับการส่งเสริม +127 +6118,015150 11,17366

-3 -1534,495115 40,449119

+110 +8355,754191 30,43391

การอนุมัติให้การส่งเสริม

การออกบัตรส่งเสริม



ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
Regional Investment and Economic Center 1 5

• กจิกำรผลติเคร่ืองจกัรอตัโนมัติ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 22 ล้ำนบำท

อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 3 โครงกำร เงนิลงทนุ 269 ล้ำนบำท ได้แก่

• กจิกำรผลติ Security Control Equipment จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 

17 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติ Low Frequency Antena จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 

48 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิต Semiconductor Device จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

204 ล้ำนบำท

อุตสาหกรรมการแพทย์ มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 2 โครงกำร เงินลงทุน 

4,214 ล้ำนบำท ได้แก่

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

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

 2.2  การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือแยกรายหมวด
 • หมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความสนใจ

ลงทุนมากที่สุด ในภำคเหนือ ปี 2559 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นกลุม่อตุสำหกรรม

ดิจิตัล มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 52 โครงกำร มูลค่ำรวม 834 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ 35 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด รองลงมำ ได้แก่ 

หมวดเกษตรกรรมและผลติผลการเกษตร มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 36 

โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุนรวม 5,542 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 24 

ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด 

2.3 การกระจายสดัส่วนผูถื้อหุ้น : ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีคนไทยถือหุ้นทัง้สิน้ 
 • โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 106 โครงกำร คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 71 ของจ�ำนวนโครงกำร ทีข่อรบักำรส่งเสรมิท้ังหมด เงนิลงทนุ 

10,909 ล้ำนบำท คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 61 ของมลูค่ำกำรลงทุนท้ังหมด

 • โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 34 โครงกำร คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 22 ของจ�ำนวนโครงกำร ทีข่อรบักำรส่งเสรมิทัง้หมด เงนิลงทนุ 

6,373 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด

2.4 ท่ีต้ังโครงการลงทุน : การลงทุนกระจกุตัวในภาคเหนือตอนบนมากท่ีสดุ 
 • ในปี 2559 ค�ำขอรบักำรส่งเสรมิกระจกุตวัในจงัหวดัเชยีงใหม่

มำกที่สุด โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 82 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 55 ของ

จ�ำนวนโครงกำรทั้งหมด เงินลงทุน 2,713 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15 

ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด
 • กำรลงทุนในจังหวัดตำกมำกเป ็น

อันดับที ่2 โดยมคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 23 โครงกำร 

เงินลงทุน 3,799 ล้ำนบำท

โครงการท่ีคนไทยถอืหุน้ท้ังสิน้ มสีดัส่วนมากทีส่ดุ

ร้อยละ 71 ของจ�านวนโครงการท้ังหมด

ต่างชาติ 100%
22%

เงินลงทุน 6,351 ล้านบาท เงินลงทุน 755 ล้านบาท

เงินลงทุน 10,909 ล้านบาท

ไทย
71%

ร่วมทุน
7%

2.5 การขอรับส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย
 • ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนในปี 

2559 มกีารลงทนุในพืน้ทีต่่างๆ ซึง่สอดคล้องกบั

นโยบายรัฐบาล ดังนี้

- พืน้ที ่20 จงัหวดัท่ีมรีำยได้ต่อหวัต�ำ่ มคี�ำขอรบั

กำรส่งเสริม 6 โครงกำร เงินลงทุน 317 ล้ำนบำท

• กจิกำรปรับปรงุพนัธุเ์มล็ดพนัธุข้์ำวโพด จ�ำนวน 

1 โครงกำร เงินลงทุน 47 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่

จังหวัดแพร่

• กิจกำรผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน

64 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่

• กิจกำรศูนย์จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

  1 ล้ำนบำท ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัน่ำน

• กจิกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชวีภำพ จ�ำนวน 3 โครงกำร เงนิลงทนุ 

  205 ล้ำนบำท ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัสโุขทยั

- พ้ืนที่ในนิคมอุตสำหกรรมหรือเขตอุตสำหกรรมท่ีได้รับกำรส่งเสริม 

มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 8 โครงกำร เงินลงทุน 5,444 ล้ำนบำท

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

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

การกระจายผู้ถือหุ้น
จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

106

10

10,909

733
34

150

6,373

18,015

โครงกำรไทยทั้งสิ้น

โครงกำรต่ำงชำติทั้งสิ้น
โครงกำรร่วมลงทุนไทยและต่ำงชำติ

รวม

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น ในภาคเหนือ ในปี 2559

• ค�าขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนในพืน้ทีภ่าคเหนอื ในปี 2559

จ�าแนกตามประเภทกิจการในปี 2559
จ�านวนโครงการ

25582558 25592559
ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง
ร้อยละ

เปลี่ยนแปลง

เงินลงทุน (ล้านบาท)

เกษตรกรรมและผลิตผล
การเกษตร

แร่ เซรามิกส์ และโลหะ
ขั้นมูลฐาน

ผลติภัณฑ์โลหะเคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนกิส์

เคมภัีณฑ์พลาสตกิ 
และกระดาษ

บรกิารและสาธารณปูโภค

รวม

อุตสาหกรรมเบา

+157

+100

+50

+100

+225

+17

+136

+100

+1,023

+22

+284

+53,675

5,542

284

4,516

776

834

2,151

36

5

12

6

52

28

2,350

-

402

638

217

4

14

-

8

3

16

1

+17 -483,91228 7,56224

+127 +6118,015150 11,17366
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 การกระจายของแหล่งที่ตั้ง จ�าแนกตามรายจังหวัดในภาคเหนือ ในปี 2559
8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน

จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

9 จังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง

จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

เชียงรำย 5 1,290 258 ก�ำแพงเพชร 2 270 28

เชียงใหม่ 82 2,713 2,572 เพชรบูรณ์ 3 1,051 109

ล�ำปำง 5 217 166 ตำก 23 3,799 676

ล�ำพูน 18 7,133 1,464 นครสวรรค์ 2 97 151

แพร่ 2 111 190 พิษณุโลก - - -

น่ำน 1 1 31 อุตรดิตถ์ - - -

พะเยำ 1 181 40 สุโขทัย 3 205 21

แม่ฮ่องสอน - - - พิจิตร 2 945 41

อุทัยธำนี 1 2 7

รวม 114 11,646 4,721 รวม 36 6,369 1,067

ส่งเสรมิกำรลงทุนเพ่ือปรบัปรงุประสทิธิภำพกำรผลติ จ�ำนวน 2 โครงกำร 

เงนิลงทนุ 179 ล้ำนบำท ได้แก่ กิจกำรผลติข้ำวโพดกระป๋อง กจิกำรผลิต 

Sintered Products

 • ในปี  2559 มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทุนตำมมำตรกำรเพิม่ขดี

ควำมสำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม 

(SMEs) จ�ำนวน 13 โครงกำร เงินลงทุน 885 ล้ำนบำท ได้แก่ 

- กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ 4 โครงกำร เงินลงทุน 15 ล้ำนบำท 

- กิจกำรผลิตเซรำมิกส์ 2 โครงกำร เงินลงทุน 129 ล้ำนบำท 

- กิจกำรผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วน จ�ำนวน 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 57 ล้ำนบำท 

- กิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำนพำหนะอื่นๆ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

  40 ล้ำนบำท 

- กจิกำรผลติภณัฑ์พลำสตกิ จ�ำนวน 4 โครงกำร เงนิลงทนุ 599 ล้ำนบำท 

- กจิกำรผลติปุย๋อินทรย์ี จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 45 ล้ำนบำท

 • ในปี 2559 มีค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมมำตรกำร

ส่งเสรมิกำรลงทนุท้องถิน่ จ�ำนวน 18 โครงกำร มลูค่ำเงนิลงทุน 139 ล้ำนบำท 

ได้แก่ 

- กจิกำรศนูย์จ�ำหน่ำยผลติภณัฑ์ชมุชน 7 โครงกำร เงนิลงทนุ 16 ล้ำนบำท 

- กจิกำรผลติหรอืถนอมอำหำร เครือ่งดืม่ เช่น เครือ่งดืม่ธญัพชื น�ำ้ผลไม้

อำหำรแช่แขง็ น�ำ้พรกิส�ำเรจ็รปู พืชผกัผลไม้อบแห้ง น�ำ้ผึง้ 8 โครงกำร 

เงินลงทุน 61 ล้ำนบำท 

- กจิกำรผลติอำหำรทำงกำรแพทย์ 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 34 ล้ำนบำท

- กจิกำรผลติลิตภณัฑ์จำกสมนุไพร สำรสกดัจำกวตัถดุบิทำงธรรมชำติ 

2 โครงกำร เงินลงทุน 28 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติชิน้ส่วนส�ำหรบัโทรคมนำคม จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทุน 

  48 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตผลิตขนมอบกรอบจำกข้ำว จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

  20 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติผลติน�ำ้มันมัสตำร์ดดบิและแป้งมสัตำร์ด จ�ำนวน 2 โครงกำร 

  เงินลงทุน 233 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิต Semiconductor Device จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

  204 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตเชือ้เพลงิจำกขยะ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 725 ล้ำนบำท

- พื้นที่ในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษชำยแดน มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 

22 โครงกำร เงินลงทุน 3,794 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก จ�ำนวน 11 โครงกำร เงินลงทุน 

  2,440 ล้ำนบำท 

• กิจกำรผลิตวัสดุก่อสร้ำงและกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

  ส�ำหรับงำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรผลิตช้ินส่วนเหล็กหล่อ จ�ำนวน 

  2 โครงกำร เงินลงทุน 126 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติเครือ่งนุง่ห่มและเคหะสิง่ทอ จ�ำนวน 5 โครงกำร เงนิลงทนุ 

  274 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์หรือส่วนผสมอำหำรสัตว์ จ�ำนวน 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 500 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตด้ำยหรือผ้ำที่มีคุณสมบัติพิเศษ จ�ำนวน 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 128 ล้ำนบำท

• กจิกำรศนูย์กระจำยสนิค้ำระหว่ำงประเทศด้วยระบบทีท่นัสมยั จ�ำนวน 

  1 โครงกำร เงินลงทุน 316 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตน�้ำมันปำล์ม จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 10 ล้ำนบำท

2.6 การขอรับส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ
 • ในปี 2559 มีค�ำขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุตำมมำตรกำรส่งเสริม

กำรลงทุนในเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ จ�ำนวน 

44 โครงกำร เงินลงทุน 559 ล้ำนบำท ได้แก่ กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์

 • ในปี 2559 มีค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนตำมมำตรกำร

3. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน3.	การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

3.1 โครงการที่อนุมัติให้การส่งเสริมในภาคเหนือ ปี 2559
 • มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ�ำนวน 115 โครงกำร 

มลูค่ำกำรลงทนุทัง้สิน้ 34,495 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ�ำนวน 

63 โครงกำร  คดิเป็นร้อยละ 55 ของโครงกำรทีอ่นมุตัใิห้กำรส่งเสรมิกำร
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ลงทนุในปี 2559 และมีมูลค่ำลงทนุทัง้สิน้ 17,110 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 

50 ของมลูค่ำกำรขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุในปี 2559 ตวัอย่ำงโครงกำร

ทีอ่นมุติัให้กำรส่งเสรมิท่ีส�ำคญัและสอดคล้องกบันโยบำยภำครฐัในปี 2559 

อำทเิช่น

อตุสาหกรรมดจิทิลั มีจ�ำนวน 18 โครงกำร เงนิลงทนุ 45 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content 18 โครงกำร เงินลงทุน 

  45 ล้ำนบำท

อุตสาหกรรมการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ มีจ�ำนวน 1 

โครงกำร เงนิลงทนุ 15 ล้ำนบำท

• กจิกำรส�ำนกังำนใหญ่ข้ำมประเทศ 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 15 ล้ำนบำท

อุตสาหกรรมเกษตร มจี�ำนวน 41 โครงกำร เงนิลงทุน 17,037 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ ปุ๋ยอินทรีย์ 1 โครงกำร เงินลงทุน 8 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด 1 โครงกำร เงินลงทุน 202 ล้ำนบำท

• กิจกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ(ยกเว้นยูคำลิปตัส) 2 โครงกำร เงินลงทุน 

  56 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตน�้ำนมดิบ 1 โครงกำร เงินลงทุน 5,500 ล้ำนบำท

• กิจกำรคัดคุณภำพข้ำว 1 โครงกำร เงินลงทุน 100 ล้ำนบำท

• กิจกำรช�ำแหละเนื้อสัตว์ 2 โครงกำร เงินลงทุน 1,238 ล้ำนบำท

• กจิกำรขยำยพันธ์ปศสุตัว์หรือสัตว์น�ำ้ 5 โครงกำร เงนิลงทนุ 3,137 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตไข่ไก่  1 โครงกำร เงินลงทุน 53 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติหรอืถนอมอำหำร เครือ่งดืม่ เช่น เครือ่งดืม่ธญัพชื น�ำ้ผลไม้ 

  อำหำรแช่แข็ง อำหำรส�ำเร็จรูปจำกเนื้อสัตว์ 13 โครงกำร เงินลงทุน 

  1,085 ล้ำนบำท 

• กจิกำรผลติน�ำ้มันปำล์มดบิ น�ำ้มนัร�ำข้ำวดบิ และน�ำ้มนัมสัตำร์ด 3 โครงกำร 

  เงินลงทุน 620 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติ 3 โครงกำร เงินลงทุน 

  1,850 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์ 3 โครงกำร เงินลงทุน 1,179 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 1,500 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติเชือ้เพลงิชวีมวลอดัแท่ง 2 โครงกำร เงนิลงทนุ 47 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตก๊ำซชีวภำพ 1 โครงกำร เงินลงทุน 352 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตไฟฟ้ำจำกขยะ 1 โครงกำร เงินลงทุน 110 ล้ำนบำท

อุตสาหกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มี

จ�ำนวน 3 โครงกำร เงนิลงทุน 13 ล้ำนบำท

• กิจกำรบริกำรทดสอบทำงวทิยำศำสตร์ 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 3 ล้ำนบำท

• กจิกำรออกแบบผลติภัณฑ์เชงิสร้ำงสรรค์ 1 โครงกำร เงินลงทนุ 5 ล้ำนบำท

• กจิกำรออกแบบทำงวิศวกรรม 1 โครงกำร เงนิลงทนุ เงนิลงทุน 5 ล้ำนบำท

3.2 การอนุมัติให้การส่งเสริมในพืน้ท่ีเป้าหมาย
 • โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนในพื้นที่ 20 จังหวัดที่มีรำยได้

ต่อหัวต�่ำ มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 5 โครงกำร เงินลงทุน 322 ล้ำนบำท 

ได้แก่

• กจิกำรผลติไก่ไข่ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทุน 53 ล้ำนบำท ตัง้อยู่ที่

จังหวัดแพร่

• กิจกำรผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวอบแห้ง จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

  64 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่

• กจิกำรผลติพลงังำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชวีภำพ จ�ำนวน 3 โครงกำร เงนิลงทนุ 

205 ล้ำนบำท ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย

 • โครงกำรท่ีได้รบัอนมุตัจิะลงทุนในพ้ืนท่ีนคิมอตุสำหกรรมหรอื

เขตอตุสำหกรรมทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิ มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 12 โครงกำร 

เงินลงทุน 7,218 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตน�้ำมันมัสตำร์ดดิบ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

120 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตเบเกอรี่ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 236 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตผ้ำลูกไม้ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 185 ล้ำนบำท

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

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

• กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ จ�ำนวน 2 โครงกำร 

  เงินลงทุน 278 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลติชิน้ส่วนและ/หรอือปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกส์ จ�ำนวน 5 โครงกำร 

  เงินลงทุน 2,185 ล้ำนบำท

 • โครงกำรท่ีได้รบัอนมุตัจิะลงทุนในพ้ืนท่ีนคิมอตุสำหกรรมหรอื

เขตอตุสำหกรรมทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิ มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 12 โครงกำร 

เงินลงทุน 7,218 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์หรือส่วนผสมอำหำรสัตว์ จ�ำนวน 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 500 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์และชิ้นส่วน  จ�ำนวน 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 417 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์พลำสติก จ�ำนวน 5 โครงกำร เงินลงทุน 

  1,431 ล้ำนบำท 

• กิจกำรผลิตวัสดุก่อสร้ำงและกิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

ส�ำหรับงำนสำธำรณูปโภคและกิจกำรผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ จ�ำนวน 

2 โครงกำร เงินลงทุน 126 ล้ำนบำท

3.3 การอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพเิศษ
 • โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตำมมำตรกำรส่งเสริมกำร

ลงทุนรูปแบบคลัสเตอร์ จ�ำนวน 18 โครงกำร เงินลงทุน 45 ล้ำนบำท 

อำทิเช่น กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content 18 โครงกำร เงิน

ลงทุน 45 ล้ำนบำท

 • โครงกำรที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตำมมำตรกำรส่งเสริมกำร

ลงทุนท้องถิ่น จ�ำนวน 3 โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุน 20 ล้ำนบำท ได้แก่ 

กิจกำรผลิตน�้ำพริกส�ำเร็จรูป กิจกำรศูนย์จ�ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน 

กิจกำรผลิตพืชผักผลไม้อบแห้ง

 • โครงกำรท่ีได้รับอนุมัติจะลงทุนตำมมำตรกำรเพิ่มขีดควำม

สำมำรถของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) 

จ�ำนวน 10 โครงกำร เงินลงทุน 725 ล้ำนบำท ได้แก่  

• กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ 3 โครงกำร เงินลงทุน 12 ล้ำนบำท 

• กิจกำรผลิตเซรำมิกส์ 2 โครงกำร เงินลงทุน 129 ล้ำนบำท 

• กิจกำรเลี้ยงไก่ไข่ 1 โครงกำร เงินลงทุน 53 ล้ำนบำท 

• กจิกำรผลติภณัฑ์พลำสตกิ จ�ำนวน 3 โครงกำร เงนิลงทุน 515 ล้ำนบำท 

• กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมท้ังชิ้นส่วน จ�ำนวน 1 โครงกำร 

  เงินลงทุน 16 ล้ำนบำท 
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บีโอไอภำคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมพิธี

เปิดงำน และออกบธูคลีนคินกัลงทนุในงำน 

“พลิกธุรกิจสู่ยุคอุตสำหกรรม 4.0 และ 

SMEs 4.0” ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส 

เชียงใหม่ ในวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2559

บโีอไอภำคที ่1 (เชยีงใหม่) จดัสมัมนำ 

“วธิปีฏบิตัหิลังได้รบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ

และกำรบริกำร Online” ณ โรงแรม

อิมพเีรยีลแม่ปิง เชยีงใหม่ ในวนัท่ี 17 – 18  

พฤศจิกำยน 2559

บโีอไอภำคที ่ 1 (เชยีงใหม่)  

น�ำคณะสื่อมวลชนภำคเหนือ

ตอนบนเยีย่มชมกิจกำรท่ีได้รบั

กำรส่งเสรมิกำรลงทนุในจงัหวดั

เชยีงรำย ในวนัที ่1 – 2 ธนัวำคม  

2559

บีโอไอภำคที่ 1 (เชียงใหม่) รับ

คณะอนุกรรมกำรพิจำรณำโครงกำร 

จำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม

กำรลงทุน เยี่ยมชมกิจกำรที่ได้รับกำร

ส่งเสริมกำรลงทุน ในจังหวัดเชียงรำย  

ในวันที่ 18 – 19  พฤศจิกำยน  2559

บีโอไอภำคท่ี 1 (เชียงใหม่) จัดสัมมนำ 

“นโยบำยเพิม่ประสทิธิภำพกำรผลติ” ณ โรงแรม

ดเิอม็เพรส เชียงใหม่ ในวันที ่16 ธนัวำคม 2559

ผอ. อรพนิ  สวสัดิพ์ำนิช ร่วมเป็น

วิทยำกรบรรยำย “นโยบำยส่งเสริม

กำรลงทนุของภำครัฐ” ในกำรสัมมนำ

กำรลงทุนของนักธุรกิจไทยจีนใน

จังหวัดเชียงใหม่ ณ สมำคมฮำกกำ

เชียงใหม่ ในวนัที ่18 ธันวำคม 2559

บโีอไอภำคที ่1 (เชยีงใหม่)  จัดสมัมนำ “สทิธปิระโยชน์ตำมนโยบำยคลสัเตอร์” 

ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ ในวันที่ 30 พฤศจิกำยน 2559

บโีอไอภำคที ่1 (เชียงใหม่) รับคณะนักลงทนุจำก บโีอไอภำคที ่6 (สุรำษฎร์ธำนี) 

เยียมชมกิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่ำงวันท่ี  

23 – 25 พฤศจิกำยน 2559

ผอ.อรพิน สวัสดิ์พำนิช กล่ำวเปิดงำนสัมมนำ “กำรใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้น

ภำษภีำษเีงนิได้นิติบคุคล กำรเปิดด�ำเนนิกำร และกำรให้บริกำรระบบ Online ของ

บีโอไอ” ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์  รีสอร์ท แอนด์ สปำ จังหวัดนครสวรรค์  วันที่ 

14 ธันวำคม 2559 

คุณนงเยำว์  ก่อกำรรวด นักวิชำกำรส่งเสริมกำรลงทุนช�ำนำญกำรพิเศษ 

ร่วมเป็นวทิยำกรบรรยำย และออกบูธงำน “พลกิธรุกจิยุคอุตสำหกรรม 4.0 และ 

SME 4.0” ณ โรงแรม แกรนด์ฮลิล์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ จงัหวดันครสวรรค์ ในวนัท่ี 

22 ธันวำคม 2559 

บีโอไอภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

บีโอไอภาคที่ 1 (พิษณุโลก)

ประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรม


