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ï ภาวะการลงทุนภาคเหนือไตรมาสแรก ในปี 2560
ï ประมวลภาพกิจกรรม

ï นำาทัพนักลงทุนไทยสำารวจศักยภาพการลงทุนและสร ้างเครือข ่ายการลงทุน

ï กฏหมายใหม่บีโอไอ
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ ไต ้หวัน
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1. บีโอไอภาคที่ 1 (เชียงใหม่)  จัดโครงการนำาผู้ประกอบการจากภาคเหนือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชม

โรงงานในภาคตะวันออกพร้อมชมงานซับคอนไทยแลนด์ 2017  ณ ไบเทคบางนา ระหว่างวันที่ 17 – 19  

พฤษภาคม  2560 

2. บีโอไอภาคที่ 1 (พิษณุโลก) กำาหนดจัดสัมมนา “มาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

การผลิต” ในระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 ณ จังหวัดพิษณุโลก   

ปฏิทินกิจกรรม

บก. ขอคุยด้วยบก. ขอคุยด้วยบก. ขอคุยด้วย
สวัสดีท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน หลังจำกวันหยุดยำวช่วงวันสงกรำนต์ที่ผ่ำนมำ ทุกท่ำนก็คงได้มีโอกำสเดินทำงกลับ

ภูมิล�ำเนำพร้อมทั้งท�ำกิจกรรมรดน�้ำด�ำหัวญำติผู้ใหญ่ พ่อ แม่ ตลอดถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่ำนให้ควำมเคำรพนับถือ ตำม

ประเพณไีทย รวมถงึกำรพกัผ่อนกบัครอบครวั ก่อนทีจ่ะกลบัมำท�ำงำนกนัต่อไป ในช่วงท่ีผ่ำนมำสภำพอำกำศของบ้ำนเรำ

ก็มีอำกำศแปรปรวน มีฝนตกในหลำยพื้นที่ ท�ำให้ลดอำกำศร้อนลงได้บ้ำง และในช่วงหน้ำร้อนนี้ก็อยำกจะให้ทุกคน

ช่วยกันประหยัดน�้ำ ใช้น�้ำอย่ำงมีคุณค่ำ เพื่อจะได้มีน�้ำไว้ใช้ได้เพียงพอในช่วงหน้ำร้อนนี้ และอยำกจะรณรงค์ให้ช่วยกัน

ปลูกต้นไม้ทั้งในพื้นที่ป่ำที่ถูกท�ำลำย และทั้งในเขตเมืองก็ดี เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่ำต้นน�้ำและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง ซึ่ง

จะท�ำให้เรำได้มีน�้ำใช้กันไปตลอดชั่วลูกชั่วหลำน อีกทั้งช่วยลดภำวะโลกร้อนลงได้อีกด้วย

อ้ำงถึงฉบับที่แล้วได้กล่ำวถึงกฎหมำยใหม่ของบีโอไอ ที่จะออกภำยในต้นปี 2560 เพื่อดึงดูดกำรลงทุนในประเทศที่

นักลงทุนก�ำลังให้ควำมสนใจนั่นคือ พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรลงทุนฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 และ ร่ำง พ.ร.บ.กำรเพิ่มขีดควำม

สำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศส�ำหรับอุตสำหกรรมเป้ำหมำย 

สำระส�ำคัญของ พ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับ ที่นักลงทุนต่ำงให้ควำมสนใจและรอคอย รำยละเอียดอยู่ในคอลัมน์ “กฎหมำย

ใหม่บีโอไอ” และยังมีประกำศที่ออกมำใหม่ในคอลัมน์ “ประกำศน่ำรู้” เพื่อให้ท่ำนได้ทรำบถึงรำยละเอียดของประกำศ

ต่ำง ๆ ที่จะเป็นประโยชน์แก่นักลงทุน

คอลัมน์เด่นทีท่่ำนพลำดไม่ได้ในจดหมำยข่ำวฉบับนี ้กบัคอลัมน์ “สรปุภำวะกำรลงทนุภำคเหนอืไตรมำสแรกปี 2560” 

พร้อมทั้งคอลัมน์กำรเดินทำงสนุก ๆ กับ “สรุปกิจกรรมไต้หวัน” ปิดท้ำยด้วย ภำพกิจกรรม และปฏิทินกิจกรรม
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ในปี 2558 ท่ีผ่ำนมำ บโีอไอได้เริม่ใช้ยุทธศำสตร์ส่งเสริมกำรลงทนุในระยะ 

7 ปี (พ.ศ. 2558 – 2564) โดยมีนโยบำยและมำตรกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ

ที่หลำกหลำยออกมำมำกมำย เพื่อดึงดูดกำรลงทุนในประเทศ แต่ด้วย

สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกจิท่ัวโลกมีกำรเปลีย่นแปลงอย่ำงรวดเรว็ตลอดเวลำ

ท�ำให้กำรแข่งขันด้ำนกำรส่งเสรมิกำรลงทนุระหว่ำงประเทศมีควำมรุนแรง

มำกยิง่ขึน้ ประกอบกบัข้อจ�ำกดัของบทบญัญตัเิกีย่วกบักำรให้สทิธปิระโยชน์

ทำงภำษอีำกรแก่ผูไ้ด้รบักำรส่งเสริมกำรลงทนุทีย่งัไม่เหมำะสมกบัสภำพ

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน ท�ำให้ประเทศไทยยังมีข้อจ�ำกัดใน

กำรแข่งขนักบัประเทศคูแ่ข่งเพือ่ดึงดดูกำรลงทนุ โดยเฉพำะกำรลงทนุใน

อุตสำหกรรมใหม่ ๆ ท่ีประเทศต้องกำร 

ด้วยเหตนุี ้กำรส่งเสรมิกำรลงทนุจงึไม่อำจใช้แนวทำงเดมิเหมอืนทีผ่่ำนมำ 

อีกทั้งยังควรมีเครื่องมือในกำรส่งเสริมกำรลงทุนที่หลำกหลำยและมี

ประสทิธภิำพมำกยิง่ขึน้เพือ่ให้เกดิกำรลงทุนในสิง่ทีป่ระเทศต้องกำรอย่ำง

แท้จริง นอกจำกน้ียังต้องมกีำรปรบัปรุงบทบญัญัตบิำงประกำรทีไ่ม่เอือ้ต่อ

กำรปฏบิตังิำนในด้ำนกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ ตลอดจนแก้ไขบทบญัญตัทิี่

ให้มกีำรก�ำหนดเง่ือนไขซึง่ขัดแย้งกับข้อตกลงระหว่ำงประเทศ

ส�ำหรับเครื่องมือใหม่ที่อยู่ในควำมดูแลของบีโอไอต่อจำกนี้ จะมำจำก

กฎหมำย 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.ส่งเสริมกำรลงทนุฉบบัแก้ไข พ.ศ. 2559 

และร่ำงพระรำชบัญญัติกำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของ

ประเทศส�ำหรบัอตุสำหกรรมเป้ำหมำย

พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทนุ ฉบบัแก้ไข พ.ศ. 2559

กฎหมำยส่งเสรมิกำรลงทุนท่ีแก้ไขใหม่นีเ้ป็นไปเพือ่สร้ำงเคร่ืองมอืใหม่ ๆ 

มำเพิ่มศักยภำพในกำรส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนในอุตสำหกรรมและ

บรกิำรทีป่ระเทศต้องกำร รวมถงึปรบัปรงุกฎหมำยในส่วนอ่ืน ๆ ในกำร

แก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสรมิกำรลงทุนทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธปิระโยชน์ด้ำนภำษอีำกร 

ประกอบด้วย

1) กำรยกเว้นภำษเีงนิได้นิติบคุคลไม่เกิน 13 ปี ส�ำหรบักิจกำรทีใ่ช้

เทคโนโลยแีละนวตักรรมข้ันสงู กำรวจิยัและพฒันำ กำรให้สทิธิประโยชน์

ในมำตรำนี ้เป็นกำรก�ำหนดเพดำนไว้ว่ำ “ไม่เกนิ 13 ปี” นัน่หมำยควำม

ว่ำบโีอไอสำมำรถก�ำหนดสิทธปิระโยชน์ 9 ปี 10 ปี ไปจนถึง 13 ปีได้ จงึ

ไม่ใช่ว่ำทกุกรณีจะให้สงูสดุถงึ 13 ปีทนัท ีแต่จะต้องพจิำรณำก�ำหนดแนวทำง

ทีเ่หมำะสม ในกำรให้สทิธปิระโยชน์เพือ่ดงึดูดให้เกดิกำรลงทนุท่ีมคีณุค่ำ

ต่อประเทศ นอกจำกนี ้กำรยกเว้นภำษเีงนิได้ฯ ไม่เกนิ 13 ปี ดงักล่ำว 

สำมำรถก�ำหนดให้มีวงเงินยกเว้นภำษีเงินได้ฯ ตำมขนำดกำรลงทุนก็ได้ 

หรือจะไม่ก�ำหนดวงเงินก็ได้ โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมแตกต่ำง

กนัไปในแต่ละประเภทกจิกำร

2) กำรลดหย่อนภำษเีงนิได้นิตบิคุคลในอตัรำไม่เกนิร้อยละ 50 ของ

อัตรำปกต ิเป็นระยะเวลำ 10 ปี 

3) กำรให้สทิธแิก่ผูไ้ด้รบักำรส่งเสรมิฯ ซึง่ไม่ได้รบัยกเว้นหรอืลดหย่อน

ภำษีเงนิได้นติิบุคคล ให้สำมำรถหกัเงนิทีใ่ช้ไปในกำรลงทนุในกำรประกอบ-

กิจกำรทีไ่ด้รบักำรส่งเสริมจำกก�ำไรสทุธไิด้ (Investment Tax Allowance : ITA) 

ประการแรก ไม่สามารถสะสมเป็นยอดเงนิลงทนุได้ทัง้ร้อยเปอร์เซน็ต์

ท่ีลงทุน แต่ได้ร้อยละ 70 เท่าน้ัน

ประการทีส่อง ลงทุนจริงจงึจะได้สทิธิ

อดิศักดิ์กฎหมายใหม่บีโอไอ ประการทีส่าม ถ้าก�าไรมากและเกดิขึน้เร็ว เงนิลงทุนจรงิสะสมไม่ทนั 

ปีแรก ๆ กม็โีอกาสทีจ่ะต้องเสยีภาษไีปก่อน

4) กำรยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัของทีผู่ไ้ด้รับกำรส่งเสรมิฯ น�ำเข้ำมำ

เพือ่ใช้ในกำรวิจยัและพัฒนำ รวมถึงกำรทดสอบทีเ่กีย่วข้อง

พ.ร.บ. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศส�าหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

เจตนำรมณ์ของ พ.ร.บ. ฉบบันีเ้ป็นไปเพือ่กำรเพิม่ขีดควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขนัของประเทศ และยกระดบัประเทศไทยไปสูป่ระเทศทีม่รีำยได้สงู 

โดยอำศัยกำรลงทุนในกิจกำรในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ส�ำคัญ 

(Investment-led growth) โดยใช้วิธีกำรเจรจำต่อรองในกำรก�ำหนด

สทิธปิระโยชน์และเงื่อนไขเฉพำะโครงกำร ซึ่งภำยใต้ร่ำง พ.ร.บ. ฉบับนี้ 

ค�ำนยิำมของอตุสำหกรรมเป้ำหมำยจงึมขีอบเขตทีก่ว้ำง ดงันี ้“อตุสำหกรรม

ทีส่อดคล้องกบัศกัยภำพของประเทศสร้ำงประโยชน์อย่ำงสูงต่อเศรษฐกจิ 

สงัคม และควำมมัน่คงของประเทศ และสำมำรถเพิม่ขดีควำมสำมำรถใน

กำรแข่งขนัของประเทศได้อย่ำงยัง่ยนื ซึง่ต้องเป็นอตุสำหกรรมประเภทใหม่

ทีไ่ม่เคยมกีำรผลติหรอืกำรให้บริกำรในประเทศมำก่อนหรอืเป็นอตุสำหกรรม

ทีม่กีำรใช้เทคโนโลยใีหม่หรือใช้ควำมรูใ้นกำรผลติขัน้สงูเพือ่ก่อให้เกดิกำร

พัฒนำและส่งเสริมนวัตกรรม ท้ังนี้ ตำมท่ีคณะกรรมกำรนโยบำย

ประกำศก�ำหนด”

สิทธิประโยชน์ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนีส้ามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุม่ คอื

1. กำรยกเว้นภำษเีงนิได้นติิบคุคลไม่เกนิ 15 ปี ปัจจบุนั พ.ร.บ. ส่งเสริม

กำรลงทุนสำมำรถให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด

ไม่เกนิ 8 ปี (และเพิม่ขึน้เป็น 13 ปี จำกกำรแก้ไข พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทนุ) 

และสำมำรถให้สิทธิประโยชน์ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 

อกี 5 ปี ซึง่ พ.ร.บ. กำรเพิม่ขีดฯ นัน้จะสำมำรถให้สทิธิประโยชน์ยกเว้น

ภำษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุดถึง 15 ปี อย่ำงไรก็ตำม จะไม่มีกำรให้

ลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคลภำยใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ รวมทั้งโครงกำรที่

ได้รับกำรส่งเสริมฯ ภำยใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้แล้วจะไม่สำมำรถได้รับ

สิทธิประโยชน์โยชน์ภำยใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทุนอีก

2. เงนิสนบัสนนุจำกกองทนุขนำด 10,000 ล้ำนบำท มวีตัถุประสงค์ 

เพ่ือสนบัสนนุค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทุน กำรวิจยัและพัฒนำ กำรส่งเสรมินวตักรรม 

หรอืกำรพัฒนำบคุลำกรเฉพำะด้ำนของกจิกำรในอตุสำหกรรมเป้ำหมำย 

ซึง่ไม่ได้หมำยควำมว่ำ กิจกำรใดกิจกำรหนึง่ หรือกจิกำรไม่กีร่ำยจะได้รบั

เงินสนับสนุนเป็นรำยละเอียดที่จะต้องเจรจำกันอย่ำงเหมำะสมและเกิด

ควำมคุม้ค่ำกบัเงนิทีส่นบัสนนุไป โดยมปีระโยชน์ของภำคอตุสำหกรรมไทย 

และประเทศเป็นหลกั

3. สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ ตำม พ.ร.บ. ส่งเสริมกำรลงทนุ โดยไม่รวม

สทิธปิระโยชน์ด้ำนภำษเีงนิได้นติบุิคคล เช่น สทิธปิระโยชน์ในกำรยกเว้น

อำกรขำเข้ำส�ำหรบัเคร่ืองจกัรท่ีน�ำเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ กำรอนญุำตให้

น�ำผูเ้ชีย่วชำญ ช่ำงฝีมอื ต่ำงประเทศเข้ำมำท�ำงำนในประเทศพร้อมกำร

ให้บริกำรขอวีซ่ำและ Work Permit เป็นต้น

 ทีม่ำ : วำรสำรส่งเสริมกำรลงทนุ ปีท่ี 28 ฉบับที ่1 / มกรำคม 2560

 Link : http://www.boi.go.th/upload/content/BOI_Jan2017_66659.pdf

        http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-PRB1-20170314_87384.pdf

        http://www.boi.go.th/upload/content/BOI-PRB2-20170314_67810.pdf
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 • การขอรับการส่งเสริม
 ค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน เดือนมกรำคม – มีนำคม รวม

ทั้งประเทศ ปี 2560  มีจ�ำนวน 293 โครงกำร เงินลงทุน 61,980 ล้ำน

บำท จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 15,915 คน

ส�ำหรับค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) 

เดือนมกรำคม – มีนำคม มีจ�ำนวน 23 โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 

5,484 ล้ำนบำท จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 2,156 คน

ส่วนใหญ่เป็นกำรลงทนุในอตุสำหกรรมกำรเกษตร จ�ำนวนโครงกำรและ

มลูค่ำของเงนิลงทุนสงูสดุ โดยมรีำยละเอยีดดังนี้

- อุตสาหกรรมดิจิทัล  มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 4 โครงกำร เงินลงทุน 

4 ล้ำนบำท ได้แก ่

 • กจิกำรพฒันำซอฟต์แวร์ จ�ำนวน 4 โครงกำร เงนิลงทนุ 4 ล้ำนบำท

- อตุสาหกรรมการเกษตร มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 7 โครงกำร เงนิลงทนุ 

726 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตอำหำรทำงกำรแพทย์ Sprouted Black Rice Power 

จ�ำนวน 1 โครงกำรเงินลงทุน 3 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร จ�ำนวน 1 โครงกำร 

เงินลงทุน 36 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติภณัฑ์จำกผลพลอยได้หรอืเศษวสัดุทำงกำรเกษตร จ�ำนวน 

1 โครงกำร เงินลงทุน 45 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 57 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

135 ล้ำนบำท

• กจิกำรกลัน่น�ำ้มันร�ำข้ำว จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 142 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตเครื่องดื่มจำกผลไม้ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

308 ล้ำนบำท

- อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส์ และอปุกรณ์โทรคมนาคม 

มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 4 โครงกำร เงินลงทุน 2,798 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิต Diode Rectifier จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

160 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลิต Power Module จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทุน 190 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติ Wireless IC จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 848 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิต ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์โฟโทนิกส์ จ�ำนวน 1 โครงกำร 

เงินลงทุน 1,600 ล้ำนบำทเงินลงทุน 1,600 ล้ำนบำท

 • การอนุมัติให้การส่งเสริม
  เดอืนมกรำคม – มนีำคม รวมทัง้ประเทศในปี 2560 มกีำรอนมุตัิ

ให้กำรส่งเสรมิท้ังสิน้ 308 โครงกำร เงนิลงทนุ 239,670 ล้ำนบำท

       ส�ำหรบักำรอนุมัติให้กำรส่งเสรมิในพืน้ทีภ่ำคเหนอื (17 จงัหวดั) 

เดือนมกรำคม – มีนำคม มกีำรอนมุตัใิห้กำรส่งเสรมิทัง้สิน้ 43 โครงกำร 

และมมีลูค่ำเงนิลงทุน 2,378 ล้ำนบำท

 • การออกบัตรส่งเสริม
 เดือนมกรำคม – มีนำคม รวมทั้งประเทศในปี 2560 มีกำร

ออกบัตรส่งเสริมจ�ำนวน 337 โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 

241,470 ล้ำนบำท 

 ส�ำหรับกำรออกบัตรส่งเสริมในพื้นที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) 

เดือนมกรำคม – มีนำคม มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ�ำนวน 17 

โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 1,050 ล้ำนบำท

ภาวะการลงทุนภาคเหนือไตรมาสแรกในปี 2560
1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ

เดือนมกราคม – มีนาคม 2560

2. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน2. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

2.1  ค�าขอรับการส่งเสริมจ�าแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นท่ี
ภาคเหนือเดือนมกราคม – มีนาคม ปี 2560
โครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมในภำคเหนือเดือนมกรำคม – มีนำคม 

ปี 2560 มกีำรขอรบักำรส่งเสริมกำรลงทนุจ�ำนวน 23 โครงกำร มูลคำ่

กำรลงทนุท้ังสิน้ 5,484 ล้ำนบำท อตุสำหกรรมเป้ำหมำยจ�ำนวน 15 โครงกำร  

คิดเป็นร้อยละ 65 ของโครงกำรที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทนุ และมี

มูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 3,528 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 64 ของมูลค่ำกำร

ขอรับกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ หำกพจิำรณำในแง่ของจ�ำนวนโครงกำรพบว่ำ

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ 
เดือนมกราคม – มีนาคม ปี 2560

จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

การขอรับการส่งเสริม 23 5,484

2,378

1,050

43

17

การอนุมัติให้การส่งเสริม

การออกบัตรส่งเสริม

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ 
เดือนมกราคม – มีนาคม ปี 2560

4 2,798

อุตสาหกรรม
จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

4 4

7 726

ดิจิทัล

15 3,528

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนำคม

รวม

ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�าแนกตามอุตสาหกรรมเป้า

หมายเดือน มกราคม – มีนาคม ปี 2560

อุตสำหกรรมเกษตร

1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ
เดือนมกราคม – มีนาคม 2560
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 2.3 การกระจายสดัส่วนผูถื้อหุ้น : ส่วนใหญ่เป็นโครงการท่ีคนต่างชาติถือหุ้นท้ังสิน้
 • โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 8 โครงกำร คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 34 ของจ�ำนวนโครงกำร ทีข่อรับกำรส่งเสริมทัง้หมด เงนิ

ลงทุน 1,469 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 26 ของมูลค่ำกำรลงทุน

ทั้งหมด

 • โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 13 โครงกำร คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 56 ของจ�ำนวนโครงกำร ทีข่อรบักำรส่งเสรมิทัง้หมด เงิน

ลงทุน 4,011 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 73 ของมูลค่ำกำรลงทุน

ทั้งหมด

2.4 ท่ีต้ังโครงการลงทุน : การลงทุนกระจกุตัวในภาคเหนือตอนบนมากท่ีสดุ 
 •  เดือนมกรำคม – มีนำคม ปี 2560 ค�ำขอรับกำรส่งเสริม

กระจุกตัวในจังหวัดเชียงใหม่มำกที่สุด โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 10 

โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 43 ของจ�ำนวนโครงกำรทั้งหมด เงินลงทุน 

1,168 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 21 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด

 •  กำรลงทุนในจังหวัดล�าพูนมีมำกเป็นอันดับที่ 2 โดยมีค�ำขอ

รับกำรส่งเสริม 6 โครงกำร เงินลงทุน 3,046 ล้ำนบำท

 2.2  การขอรับการส่งเสริมในพื้นที่ภาคเหนือแยกรายหมวด
 • หมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ได้รับความสนใจ

ลงทุนมากที่สุด  ในภำคเหนือเดอืนมกรำคม – มนีำคม ซึง่ส่วนใหญ่เป็นก

ลุม่อตุสำหกรรมดจิิตลั มีค�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 8 โครงกำร มลูค่ำรวม 2,802 

ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 34 ของจ�ำนวนโครงกำรทัง้หมด รองลงมำ ได้แก่ 

หมวดเกษตรกรรมและผลติผลกำรเกษตร มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 7 โครงกำร 

มลูค่ำกำรลงทุนรวม  726 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 30 ของจ�ำนวนโครงกำร

ทัง้หมด 

โครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีสัดส่วนมากที่สุดร้อยละ 57 ของจ�านวนโครงการทั้งหมด

ต่างชาติ 100%
57%

เงินลงทุน 
4,011 ล้านบาท

เงิน
ลง
ทุน

 4 
ล้า
นบ

าท

เงินลงทุน 
14,699 ล้านบาท

ไทย
35%

ร่วมทุน
8%

2.5 การขอรับส่งเสริมในพื้นที่เป้าหมาย
 • ค�าขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนในเดอืนมกราคม – มนีาคม 

ปี 2560 มกีารลงทนุในพืน้ทีต่่างๆ ซึง่สอดคล้องกบันโยบายรัฐบาล ดงัน้ี

- พืน้ทีใ่นนคิมอตุสำหกรรมหรอืเขตอตุสำหกรรมทีไ่ด้รบักำรส่งเสรมิ มี

ค�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 4 โครงกำรเงนิลงทนุ 2,798 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิต Diode Rectifier จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 

160 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลิต Power Module จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 190 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติ Wireless IC จ�ำนวน 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 848 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิต ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์โฟโทนิกส์ จ�ำนวน 1 โครงกำร 

เงินลงทุน 1,600 ล้ำนบำท

ค�าขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนในพืน้ทีภ่าคเหนือ

เดือน มกราคม – มนีาคม  2560

จ�านวนโครงการหมวดประเภทกิจการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

เกษตรกรรมและผลิตผล
การเกษตร

แร่ เซรามิกส์ และโลหะ
ขั้นมูลฐาน

ผลติภณัฑ์โลหะเครือ่งจกัร 
และอุปกรณ์ขนส่ง

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนกิส์

เคมภีณัฑ์พลาสตกิ 
และกระดาษ

บรกิารและสาธารณปูโภค

รวม

อุตสาหกรรมเบา

23

4

-

8

2

2

-

7 726

-

70

351

2,802

-

1,535

5,484

การกระจายผู้ถือหุ้น
จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

8

2

1,469

4

13

23

4,011

5,484

โครงกำรไทยทั้งสิ้น

โครงกำรต่ำงชำติทั้งสิ้น

โครงกำรร่วมลงทุนไทยและต่ำงชำติ

รวม

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น ในภาคเหนือ

เดือนมกราคม – มีนาคม ในปี 2560
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 การกระจายของแหล่งที่ตั้งจ�าแนกตามรายจังหวัด ในภาคเหนือ
เดือนมกราคม – มีนาคม ปี 2560

8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน

จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

9 จังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง

จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

เชียงรำย 1 155 33 ก�ำแพงเพชร - - -

เชียงใหม่ 10 1,168 836 เพชรบูรณ์ - - -

ล�ำปำง - - - ตำก 3 118 86

ล�ำพูน 6 3,046 1,069 นครสวรรค์ - - -

แพร่ - - - พิษณุโลก - - -

น่ำน - - - อุตรดิตถ์ 1 675 35

พะเยำ - - - สุโขทัย - - -

แม่ฮ่องสอน - - - พิจิตร 2 322 97

อุทัยธำนี - - -

รวม 17 4,369 1,938 รวม 6 1,115 218

3.2 การอนุมัติให้การส่งเสริมตามมาตรการพเิศษ
  •  โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนรูปแบบคลัสเตอร์ กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content 

จ�ำนวน 5 โครงกำร เงินลงทุน 16 ล้ำนบำท

 •  โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนท้องถิ่น จ�ำนวน 1 โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุน 

18 ล้ำนบำท ได้แก่ กิจกำรผลิตพืชผักอบแห้งบรรจุภำชนะผนึกแห้ง

 •  โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความ

สามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

กจิกำรผลติซอฟต์แวร์ จ�ำนวน 22 โครงกำร เงินลงทนุ 462 ล้ำนบำท

2.6 การขอรับส่งเสริมตามมาตรการพิเศษ
ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ ในภาคเหนือ

เดือนมกราคม – มีนาคม ในปี 2560

มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุตำมมำตรกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถของ

ผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและขนำดย่อม (SMEs) กิจกำรผลิต

ซอฟต์แวร์ จ�ำนวน 1 โครงกำร เงินลงทุน 1 ล้ำนบำท 

3. การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
   3.1 โครงกำรทีอ่นุมัตใิห้กำรส่งเสรมิในภำคเหนอื เดอืนมกรำคม – มนีำคม 

ปี 2560 มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสรมิกำรลงทนุจ�ำนวน 43 โครงกำร มลูค่ำ

กำรลงทนุท้ังสิน้ 2,378 ล้ำนบำท อตุสำหกรรมเป้ำหมำยจ�ำนวน 39 โครงกำร  

คิดเป็นร้อยละ 90 ของโครงกำรทีอ่นมุติัให้กำรส่งเสรมิกำรลงทนุ และมีมลูค่ำ

ลงทนุทัง้สิน้ 1,557 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 65 ของมลูค่ำกำรขอรบักำรส่ง

เสริมกำรลงทุน ตัวอย่ำงโครงกำรที่อนุมัติให้กำรส่งเสริมที่ส�ำคัญและ

สอดคล้องกบันโยบำยภำครฐัในเดอืนมกรำคม – มนีำคม ปี 2560 อำทเิช่น

- อุตสาหกรรมดิจิทัล มีจ�านวน 31 โครงการ เงินลงทุน 493 ล้านบาท

ได้แก่

• กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content 31 โครงกำร เงินลงทุน 

493 ล้ำนบำท

- อตุสาหกรรมเกษตร มจี�านวน 8 โครงการ เงินลงทนุ 1,064 ล้านบาท

ได้แก่ 

• กิจกำรผลติอำหำรกีง่พร้อมรบัประทำนจำกธญัพชื 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 

15 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตพืชผักอบแห้งบรรจุภำชนะผนึก 1 โครงกำร เงินลงทุน 

18 ล้ำนบำท

• กิจกำรเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด 1 โครงกำร เงินลงทุน 36 ล้ำนบำท

• กิจกำรคัดคุณภำพเมล็ดกำแฟ 1 โครงกำร เงินลงทุน 101 ล้ำนบำท

• กจิกำรผลติน�ำ้ผลไม้สกดัเข้มข้น 4 โครงกำร เงนิลงทุน 894 ล้ำนบำท

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ 
จ�าแนกตามประเภทกิจการเดือน มกราคม – มีนาคม  ปี 2560

จ�านวนโครงการหมวดประเภทกิจการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

เกษตรกรรมและผลิตผล
การเกษตร

แร่ เซรามิกส์ และโลหะ
ขั้นมูลฐาน

ผลติภณัฑ์โลหะเครือ่งจกัร 
และอุปกรณ์ขนส่ง

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนกิส์

เคมภีณัฑ์พลาสตกิ 
และกระดาษ

บรกิารและสาธารณปูโภค

รวม

อุตสาหกรรมเบา

43

1

-

31

1

2

-

8 1,064

-

6

140

493

-

675

2,378
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ศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนภำคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจ

กำรลงทนุภำคท่ี 4 (ชลบรีุ) ได้จัดกจิกรรมน�ำนกัลงทุนไปส�ำรวจศกัยภำพ

กำรลงทุนและสร้ำงเครือข่ำยกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย  ได้แก่ 

อตุสำหกรรมผลติเครือ่งจกัรและช้ินส่วนเครือ่งจกัร และอตุสำหกรรมเกษตร” 

ณ ไต้หวัน ระหว่ำงวันที่ 5 – 9 มีนำคม 2560 เริ่มต้นเดินทำงต้ังแต่

เมอืงเถำหยวน แล้วมุง่หน้ำสู่ตอนใต้ไปยงัเมอืงเกำสงด้วยรถไฟควำมเรว็สงู 

และไล่ขึน้มำทำงตอนเหนือเรือ่ย ๆ ผ่ำนเมอืงไถจง ซินจู ๋แล้วมำสิน้สดุที่

ไทเป แต่ละเมืองมีบรรยำกำศกำรลงทนุ และอตุสำหกรรมทีแ่ตกต่ำงกนั

ไปตำมศกัยภำพของพืน้ท่ี และกำรวำงแผนของรัฐบำล

เริ่มต้นที่เมืองเกำสง เมืองใหญ่ล�ำดับที่สอง เป็นเมืองท่ำที่ส�ำคัญและ

ศนูย์กลำงธรุกจิของภำคใต้ และมมีหำวทิยำลยัทีม่ช่ืีอเสยีงในด้ำนกำรวจัิย

พฒันำ ด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ีรวมถึงกำรวจิยัด้ำนกำรเกษตรที่

น่ำสนใจ ซึง่เป็นเป้ำหมำยส�ำคญัท่ีน่ำสนใจ และได้เข้ำเยีย่มชม National 

Pingtung University of Science and Technology เป็นมหำวิทยำลยัที่

พฒันำข้ึนมำเพือ่ส่งเสรมิและแก้ไขปัญหำด้ำนบคุลำกรทำงกำรเกษตร ซึง่

ส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอำย ุและเดก็รุน่ใหม่ไม่ยอมเข้ำสูร่ะบบเกษตรกร ดงันัน้ 

จึงเกิดรูปแบบควำมร่วมมือข้ึนกับภำคอุตสำหกรรม โดยส่งนักศึกษำไป

ฝึกอบรมจริงท่ีโรงงำนอุตสำหกรรม เพือ่ให้เกดิกำรเรียนรู ้ พฒันำทักษะ 

และน�ำไปสูก่ำรประกอบอำชพีต่อไป นอกจำกน้ียงัได้จัดท�ำโครงกำรควำม

ร่วมมือระหว่ำงประเทศไต้หวัน – ไทย ในลักษณะ รูปแบบ internship 

ร่วมกับมหำวิทยำลัยในประเทศไทยหลำยแห่ง คณะเดินทำงได้เข้ำไป

เยีย่มชมแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นเร่ืองของกำรบรหิำรจดักำรฟำร์ม กำรจดัตัง้

ฟำร์มเกษตรแบบยัง่ยนื

จำกนัน้เดนิทำงมำท่ีโรงงำนผลติเมลด็พนัธุ ์และเพำะพนัธุพ์ชื  Known-you 

Seed Co.,ltd  บรษิทัผลติเมลด็พนัธ์ุทีไ่ด้รบัรำงวลักำรนัตีคณุภำพมำกมำย 

ส�ำหรับเมล็ดพันธุ ์ที่พัฒนำขึ้นมำและมีควำมโดดเด่นได้แก่ แตงโม 

มะเขือเทศ พรกิหวำนและแตงกวำ ทีไ่ด้รบักำรยอมรบัจำกญีปุ่น่และอเมรกิำ 

และมีกำรขยำยฐำนกำรผลิตและสถำนีวิจัยและพัฒนำมำที่ประเทศไทย 

ในนำมบรษิทั เพ่ือนเกษตร จ�ำกดั กว่ำ 40 ปีแล้ว ท่ีนีเ้รำได้เหน็ถงึควำม

สำมำรถในกำรพัฒนำพนัธุพ์ชื เพือ่ให้ได้ทัง้คณุภำพและปริมำณของผลผลติ

จำกกำรวจิยัและพฒันำ ได้เหน็แตงโมยักษ์รสหวำนฉ�ำ่  รวมถงึมะเขอืเทศ

ทีอ่ร่อยและทำนง่ำยมำก ๆ  เหมำะกับคนทีไ่ม่ชอบทำนมะเขอืเทศเป็นอย่ำงยิง่

มำต่อกนัทีเ่มอืงไถจง ศนูย์กลำงธรุกจิและอุตสำหกรรมทำงภำคกลำงของ

ไต้หวัน สิ่งที่น่ำสนใจและตรงกับเป้ำหมำยของเรำก็คือ กำรพัฒนำ

อตุสำหกรรมด้ำนกำรผลติเครือ่งจักรและชิน้ส่วนเคร่ืองจักร ทำงคณะเข้ำ

ได้เย่ียมชม 4 โรงงำน ได้แก่ Ping Jeng Machinery Industry Co.,Ltd, 

Top One Machinery Co.,Ltd, Chiah Chyun Machinery Co.,Ltd, และ 

Kuen Jeng Machinery Co.,Ltd เป็นโรงงำนทีพ่ฒันำออกแบบและผลติ

เครือ่ง CNC Machining Center, ผลติเครือ่ง Milling, ผลติเครือ่งกลงึโลหะ 

และเคร่ืองกลึงแบบแนวนอน ซึง่แต่ละโรงงำนเป็นผูผ้ลติทีไ่ด้รบักำรยอมรบั

จำกหลำย ๆ  ประเทศ และมีกำรขยำยฐำนกำรผลติบำงส่วนไปทีจ่นีอกีด้วย

เมืองทีส่ำม เมอืงซินจู ๋ เมอืงแห่งอตุสำหกรรมไฮเทค เรยีกว่ำหำกใคร

ก�ำลงัมองหำเทคโนโลยใีหม่เพือ่มำพัฒนำกำรผลติ กำรคดิค้นผลติภณัฑ์ใหม่ 

น�าทัพนักลงทุนไทยส�ารวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ณ ไต้หวัน

หรือกำรเอำงำนวิจัยไปต่อยอดต้องท่ีนี่เลย Industrial Technology 

Research Institute of Taiwan (ITRI) สถำบันแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อ

วตัถุประสงค์ด้ำนวจิยัและพฒันำเทคโนโลย ีและกำรวจิยัประยกุต์ส�ำหรบั

กลุม่อุตสำหกรรมต่ำง ๆ  โดยให้บรกิำรทัง้ด้ำนกำรวจิยัและพฒันำ บรกิำร

ด้ำนข้อมลูและค�ำปรกึษำด้ำนธรุกจิ และกำรบรกิำรถ่ำยทอดเทคโนโลยกีำร

จดักำรทรพัย์สนิทำงปัญญำ กำรร่วมลงทนุ (joint venture) และเป็นศนูย์

บ่มเพำะ (Incubator) ซึง่ปัจจบุนัเป็นฐำนในกำรวิจยัและพัฒนำให้กบับรษิทั

กว่ำ 260 บรษิทั ทีน่ีเ่รำได้เหน็เทคโนโลยใีหม่ รวมถงึกำรคดิค้นผลติภณัฑ์

ใหม่ ๆ   มีทัง้ผลติภณัฑ์และงำนวจิยัทีถู่กน�ำไปใช้จรงิแล้ว และบำงส่วนอยู่

ระหว่ำงกำรน�ำไปพฒันำต่อในภำคอตุสำหกรรมอีกด้วย นอกจำกนียั้งเป็น

ก�ำลงัส�ำคญัในกำรวำงแผนทศิทำงกำรพฒันำประเทศของไต้หวนัอีกด้วย

ปิดท้ำยทีไ่ทเป เมอืงหลวงของไต้หวนั เป็นศนูย์กลำงทำงเศรษฐกจิและ

กำรพัฒนำ คณะนักลงทุนได้เยี่ยมชมงำนแสดงสินค้ำด้ำนกำรผลิต

เครือ่งจกัรและชิน้ส่วนเครือ่งจกัร (TIMTOS คร้ังที ่26 ปี 2017) เป็นงำน

แสดงสนิค้ำเครือ่งมือเครือ่งจกัรทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองของเอเชยี และใหญ่

ทีส่ดุของไต้หวัน เพือ่แสดงถึงศกัยภำพ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีน่่ำสนใจ  

เป็นงำนทีร่วบรวมผูป้ระกอบกำรด้ำนกำรผลติชิน้ส่วนและเครือ่งจกัรจำก

ทัว่ทกุมมุโลกเข้ำมำส�ำรวจสนิค้ำและเจรจำทำงกำรค้ำ สิง่ทีน่่ำสนใจของกำร

จดังำนคอื กำรได้รับกำรสนบัสนนุและควำมร่วมมอืจำกหน่วยงำน องค์กร 

และกลุม่คลสัเตอร์ทีม่คีวำมเข้มแขง็ เพือ่ผลกัดนัให้เกดิกำรแสดงศกัยภำพ

เครือ่งมอืเคร่ืองจกัร และกำรพฒันำอย่ำงต่อเนือ่งด้ำนอตุสำหกรรมให้อยู่

ในระดบัโลก ทัง้ยงัได้ทรำบถงึแนวโน้มควำมต้องกำรด้ำนกำรผลติเครือ่งจกัร

และชิน้ส่วนเครือ่งจกัร ในกลุม่ต่ำง ๆ ในอนำคตอกีด้วย

กำรพัฒนำอตุสำหกรรมของไต้หวันในยคุปัจจบุนัได้เร่ิมก้ำวจำกขัน้ตอน

กำร “ลงทุน” ไปสู ่ “นวตักรรม” โดยเร่ิมแสดงให้เห็นว่ำสำมำรถพฒันำ

ฐำนผูป้ระกอบกำรอตุสำหกรรมในประเทศระดบัฐำนรำก แทบไม่ต้องพึง่พำ

กำรลงทนุจำกต่ำงประเทศ ขณะเดียวกนักส็ำมำรถพฒันำเทคโนโลยเีป็น

ของตนเอง จะเห็นได้ว่ำไต้หวันประสบควำมส�ำเร็จทั้งด้ำนกำรพัฒนำ

อุตสำหกรรมกำรผลิตเครื่องจักรและชิ้นส่วน อีกทั้งควำมส�ำเร็จในกำร

พัฒนำภำคอุตสำหกรรมกำรเกษตร ด้วยขนำดพ้ืนท่ีของประเทศที่มี

ค่อนข้ำงจ�ำกดั อีกทัง้สภำพพืน้ทีท่ีเ่กดิภยัธรรมชำตอิยูบ่่อยครัง้ แต่ไต้หวนั

กลับเป็นผู้ส่งออกสินค้ำเกษตรและสินค้ำสินค้ำอุตสำหกรรมเกษตร

รำยใหญ่ของโลก จงึเป็นทีน่่ำสนใจว่ำ ไต้หวนัมแีนวทำงกำรพฒันำศกัยภำพ

ทำงกำรเกษตรและอตุสำหกรรมเกษตรอย่ำงไรภำยใต้ข้อจ�ำกดัมำกมำย 

ซึง่ครัง้นีบี้โอไอก็ได้พำนกัลงทนุไทยไปพสิจูน์และประจกัษ์แก่สำยตำแล้วว่ำ 

ไต้หวนันัน้มกีำรพฒันำอย่ำงไร กำรไปเยอืนไต้หวนัครัง้นีค้งจะเป็นกำรสร้ำง

ประสบกำรณ์ท่ีดีและเป็นตัวอย่ำงท่ีจะท�ำให้ผู้ประกอบกำรไทยพัฒนำ

ศักยภำพตนเองจนสำมำรถก้ำวไปสู่ยุด “ไทยแลนด์ 4.0” ได้อย่ำงมี

ประสทิธภิำพ

นภาพร  ชมภูงาม
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ผอ. อรพิน  สวัสดิ์พำนิช ร่วมงำนแถลงข่ำว

กำรจัดงำน “อุตสำหกรรมแฟร์ 2017” ณ ศูนย์

ส่งเสริมอุตสำหกรรมภำคที่ 1 ในวันที่ 27 

มกรำคม  2560

ผอ. อรพิน  สวัสด์ิพำนิช  ร่วมพิธี

เปิดงำน “อุตสำหกรรมแฟร์ 2017”  

ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมภำคที่ 1 

ในวันที่  3  กุมภำพันธ์  2560

บีโอไอภำคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมออกบูธ

คลีนคินกัลงทนุในงำนอตุสำหกรรมแฟร์ 2017  

ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสำหกรรมภำคที่ 1 

ระหว่ำงวันที่ 3 – 12 กุมภำพันธ์  2560

บีโอไอภำคที่ 1 (เชียงใหม่) จัด

แถลงข่ำวภำวะกำรลงทุนภำคเหนือ 

ในปี 2559 และแนวโน้มกำรลงทุนในปี 

2560 ในวันที ่ 8  กมุภำพันธ์  2560

คุณเรไร  รักศิลปกิจ  ร่วมต้อนรับและให้

ข้อมลูกำรลงทนุแก่คณะนักลงทุนชำวจนีในเรือ่งกำร

ลงทนุในพืน้ท่ี อ.เชียงแสน จ.เชยีงรำย  ณ  ศนูย์ 

OSS  จ. เชียงรำย  ในวนัที ่ 16  กมุภำพนัธ์  2560

บีโอไอภำคที่ 1 (เชียงใหม่ )  น�ำคณะนักลงทุน ส�ำรวจศักยภำพกำรลงทุน

และสร้ำงเครือข่ำยกำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำยอุตสำหกรรมผลิต

เครื่องจักรและชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุตสำหกรรมเกษตร ณ ไต้หวัน ระหว่ำง

วันที่ 5 – 10  มีนำคม  2560

บีโอไอภำคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมรับคณะ

นั กลงทุนจำกภำคตะ วันออกเฉียง เหนือ 

(ขอนแก่น) เยีย่มชมกจิกำร ทีไ่ด้รับกำรส่งเสริม

กำรลงทนุในภำคเหนอื ระหว่ำงวนัที ่ 7 – 10 

กุมภำพันธ์  2560

ผอ. อรพิน  สวัสดิ์พำนิช  ร่วมพิธีเปิดบริษัท 

แพนดอร่ำ โพรดักชั่น จ�ำกัด สำขำล�ำพูน ในวันที่  

22  มนีำคม  2560

ผอ. อรพิน  สวัสดิ์พำนิช น�ำคณะนักลงทุนร่วมในโครงกำร “กิจกรรม

ส�ำรวจศักยภำพกำรลงทุนและสร้ำงเครือข่ำย SMEs ไทย ณ สำธำรณรัฐ

แห่งสหภำพเมียนมำร์” ระหว่ำงวันที่ 27 กุมภำพันธ์ – 3 มีนำคม 2560  

บีโอไอภำคท่ี 1 (เชียงใหม่) ร่วมรับ

คณะนกัลงทนุจำกภำคตะวนัออกเฉียงเหนอื 

(นครรำชสีมำ) เยี่ยมชมกิจกำรที่ได้รับกำร

ส่งเสริมกำรลงทุนในภำคเหนอื ระหว่ำงวนัที่ 

29 – 31  มนีำคม  2560

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ ส.1/2560

เรื่อง  กำรให้กำรส่งเสริมกิจกำรกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ประกำศ ณ วันที่  14  มีนำคม  2560

http://boiintranet.boi.go.th/lawwork/announce/2560/sor1_2560.pdf

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ 1/2560

เรื่อง  กำรให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรับของที่น�ำเข้ำมำ

เพื่อใช้ในกำรวิจัยและพัฒนำ

ประกำศ  ณ  วันที่  14  มีนำคม  2560

http://boiintranet.boi.go.th/lawwork/announce/2560/1_2560.pdf

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ 4/2560

เรื่อง มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก

ประกำศ  ณ  วันท่ี  16  มีนำคม  2560

http://boiintranet.boi.go.th/lawwork/announce/2560/4_2560.pdf

บีโอไอภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

ประกาศน่ารู้

บีโอไอภำคที่ 1 (เชียงใหม่) 

ร่วมออกบูธคลีนิคนักลงทุนในงำน

สมัมนำ เพิม่ขดีควำมสำมำรถด้ำน

กำรผลิต เพื่อขับเคลื่อนองค์กร

สู่อตุสำหกรรม 4.0 ณ ศนูย์ประชมุ

นำนำชำต ิคุม้ค�ำ ในวันท่ี 23  มีนำคม  

2560

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ 2 / 2560

เรื่อง  กำรปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตำมคุณค่ำของโครงกำร

(Merit-based Incentives)

ประกำศ ณ วันท่ี  14  มีนำคม  2560

http://boiintranet.boi.go.th/lawwork/announce/2560/2_2560.pdf

ประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรม


