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ï สรุปภาวะการลงทุนภาคเหนือครึ่งปีแรกของปี 2560
ï ผู้ประกอบการภาคเหนือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมโรงงาน

ในภาคตะวันออกและงานซับคอนไทยแลนด์ 2017

ï ประมวลภาพกิจกรรม

ï มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน
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ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 ได้เปลี่ยนแปลง
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1. บีโอไอภาคที่ 1 เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและพัฒนาผู้ประกอบการภาคเหนือสู่ภาคใต้” 

(เชียงใหม่ – สุราษฎร์ธานี – กระบี่ - เชียงใหม่) ระหว่างวันที่ 18 – 21  กรกฏาคม 2560

2. บีโอไอภาคที่ 1 เชียงใหม่ จัดสัมมนาเรื่อง “สิ่งควรรู้เรื่องการยื่นวีซ่าและใบอนุญาตทำางานของผู้ชำานาญการต่างประเทศ” 

ในวันพุธที่ 26 กรกฏาคม 2560  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่

3. บีโอไอภาคที่ 1 พิษณุโลก กำาหนดจัดสัมมนา “นโยบาย และมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำาหรับผู้ประกอบการ SMEs” 

ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560  ณ จังหวัดตาก

ปฏิทินกิจกรรม

สวัสดีท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน เมื่อวันที่ 17-20 พฤษภำคม 2560 ที่ผ่ำนมำได้มีกำรจัดงำนแสดงศักยภำพอุตสำหกรรมรับช่วงกำรผลิตและกำร

จับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอำเซียน (SUBCON THAILAND 2017) โดยกำรจัดงำนเป็นควำมร่วมมือระหว่ำงกลุ่มพัฒนำกำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรม

และถ่ำยทอดเทคโนโลยี (BUILD) ของบีโอไอ สมำคมส่งเสริมกำรรับช่วงกำรผลิตไทย และบริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย)  ซึ่งกำรจัดงำน

ในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 11 ของ SUBCON THAILAND ซึ่งยังคงได้รับกำรตอบรับเป็นอย่ำงดีจำกผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ต้องกำรหำซื้อชิ้นส่วนทั้งในและ

ต่ำงประเทศ โดยมีผู้สนในเข้ำชมงำนตลอด 4 วัน จ�ำนวน 23,922 คน และท�ำให้เกิดกำรจับคู่เจรจำธุรกิจ (Business Matchmaking) 6,419 คู่ 

คิดเป็นมูลค่ำกำรเชื่อมโยงธุรกิจ 10,263 ล้ำนบำท

อ้ำงถึงฉบับที่แล้วได้กล่ำวถึงกฎหมำยใหม่ของบีโอไอ ที่จะออกภำยในต้นปี 2560 ซึ่งในฉบับนี้จึงขอรวบรวมประกำศที่น่ำสนใจและเป็น

ประโยชน์แก่ผู้อ่ำนดังนี้

1. ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ท่ี 1/2560 ลงวันที่ 14 มีนำคม 2560 เรื่อง การให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้า

ส�าหรับของที่น�าเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา

2. ประกำศส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที ่2/2560 ลงวนัที ่14 มนีำคม 2560 เรือ่ง การปรบัปรงุสิทธแิละประโยชน์เพิม่เตมิ

ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)

3. ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ ที ่3/2560 ลงวนัที ่14 มนีำคม 2560 เรือ่ง มาตรการช่วยเหลอืผูไ้ด้รับการส่งเสริมการลงทนุ

ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

4. ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ 4/2560 ลงวันท่ี 16 มีนำคม 2560 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่ระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

5. ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ที่ ส.1/2560 ลงวันที่ 14 มีนำคม 2560 เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

สำระส�ำคญัของประกำศ ท่ำนผูอ่้ำนสำมำรถอ่ำนรำยละเอยีดได้ทีเ่วบ็ไซต์ของบโีอไอ www.boi.go.th ในเมน ู “การขอรับการส่งเสรมิการลงทนุ” 

หัวข้อ “กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ”

คอลัมน์เด่นที่ท่ำนพลำดไม่ได้ในจดหมำยข่ำวฉบับนี้ กับคอลัมน์ “สรุปภาวะการลงทุนภาคเหนือครึ่งปีแรกของปี 2560” คอลัมน์ 

“มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน” พร้อมทั้งคอลัมน์ “กิจกรรมน�าผู้ประกอบการในภาคเหนือเยี่ยมชมกิจการภาคตะวันออก” ปิดท้ำยด้วย 

ภำพกิจกรรม และปฏิทินกิจกรรม
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เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2558 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน (BOI) ได้ออกประกำศที่ 11/2558 

“เรื่องมำตรกำรพิเศษเพื่อเร่งรัดกำรลงทุน” เพื่อเร่งรัดกำรลงทุนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุเป้ำหมำยตำม 

นโยบำยเร่งรัดกำรลงทุนในปี 2558 - 2559 และเพ่ือให้เกิดกำรลงทุนจริงของภำคเอกชน โดยบริษัทท่ีสนใจ สำมำรถ

ยืน่ขอรบัสทิธแิละประโยชน์ตำมมำตรกำรนีไ้ด้ ภำยใต้เงือ่นไข คอื จะต้องยืน่ค�าขอรบัการส่งเสรมิตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2557 

ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยจะต้องเริ่มกำรผลิตหรือกำรให้บริกำร และ มีรายได้ภายในปี 2560 แต่จะต้องไม่มี

รำยได้ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2558 (วันที่คณะกรรมกำรฯมีมติ) ส�ำหรับสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับคือ กำรยกเว้น

ภำษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมจำกเดิมในบัตรส่งเสริม ตั้งแต่ 1 - 4 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับมูลค่ำกำรลงทุนจริงที่เกิดขึ้นโดย

ไม่รวมค่ำที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน อีกทั้งยังได้รับสิทธิลดหย่อนภำษีเงินได้นิติบุคคล 50% อีก 5 ปี หลังจำกที่สิ้นสุด

สทิธแิละประโยชน์ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคลแล้ว โดยวธิกีำรทีจ่ะได้รบัสิทธิประโยชน์เพิม่เตมิจะขึน้อยูก่บัมลูค่ำเงนิลงทนุ

จริงในแต่ละช่วงเวลำที่ก�ำหนดโดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้

บัดนี้เวลำก็ได้ล่วงเลยมำจนปี 2560 แล้ว คำดว่ำหลำยๆบริษัทคงได้มีกำรลงทุนไปบ้ำงแล้ว หำกบริษัทใดที่ยื่น

ค�ำขอรบักำรส่งเสรมิในช่วงเวลำดงักล่ำวและมีกำรกำรลงทุนจรงิ รวมถงึเร่ิมจะมรีำยได้กนัแล้ว กส็ำมำรถมำยืน่ขอรบัสทิธิ

และประโยชน์เพิ่มเติมตำมมำตรกำรพิเศษนี้ได้ ซึ่งสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มค�ำขอรับสิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติม

ตำมมำตรกำรเร่งรัดกำรลงทุน (F PA PC 16-00) ที่เว็บไซต์ www.boi.go.th และยื่นแบบฟอร์มดังกล่ำวเพื่อขอรับสิทธิ

และประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน หรือศูนย์เศรษฐกิจกำรลงทุนได้ทุกแห่ง ตั้งแต่วันนี้

จนถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2561

มาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน

นภาพร  ชมภูงาม

ช่วงเวลาที่ลงทุนจริง

มูลค่าการลงทุนจริง

ไม่รวมค่าที่ดินและ

เงินทุนหมุนเวียน 

(% ตามบตัรส่งเสรมิ)

จ�านวนปีท่ีได้รับสิทธิฯ

ย ก เ ว ้ น ภ า ษี เ งิ น ไ ด ้

นิติบุคคลเพิ่มเติม

จ�านวนปีที่ได ้รับ

สิ ท ธิ ล ดหย ่ อ น

ภ า ษี เ งิ น ไ ด ้

นิติบุคคล 50%

หมายเหตุ

1 . ก รณี ล ง ทุ น จ ริ ง

ตั้งแต่ 16 พฤศจิกำยน 

58 – 30 มิถนุำยน 59

ไม่น้อยกว่ำ 70% 4 5 เ มื่ อ ร ว ม กั บ สิ ท ธิ

ป ร ะ โยชน ์ ท่ี ไ ด ้ รั บ

ยกเว้นอยูเ่ดมิแล้วจะได้

รับยกเว้นไม่เกิน 8 ปี

ไม่น้อยกว่ำ 50% 3 5

2 . ก รณี ล ง ทุ น จ ริ ง

ตั้งแต่ 16 พฤศจิกำยน 

58 – 31 ธนัวำคม 59

ไม่น้อยกว่ำ 50% 2 5

น้อยกว่ำ 50% 1 . ก รณี ตั้ ง อ ยู ่ ใ น เ ข ต

พัฒนำ เขต เศรษฐกิ จ

พิเศษได้รับสิทธิเพิ่มเติม 

2 ปี

-

2.กรณีตั้งสถำนประกอบ

กำรพ้ืนท่ีท่ัวไปได้รับสิทธิ

เพิ่มเติม 1 ปี
-

**ด่วน!! สนใจเข้ารับฟังมาตรการนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-294100 ต่อ 4106**
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 • การขอรับการส่งเสริม
 ค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนครึ่งปีแรก รวมทั้งประเทศ 

ปี 2560  มีจ�ำนวน 612 โครงกำร เงินลงทุน 291,790 ล้ำนบำท จะ

ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 45,000 คน

ส�ำหรับค�ำขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่ภำคเหนือ 

(17 จังหวัด) ครึ่งปีแรก มีจ�ำนวน 33 โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 

10,095 ล้ำนบำท จะก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนทั้งสิ้น 2,866 คน

พบว่ำส่วนใหญ่เป็นกำรลงทุนในอุตสำหกรรมกำรเกษตร จ�ำนวน

โครงกำรและมูลค่ำของเงินลงทุนสูงสุด โดยมีรำยละเอียดดังนี้

- อุตสาหกรรมดิจิทัล  มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 6 โครงกำร เงินลงทุน 

7 ล้ำนบำท ได้แก่ กิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ 

- อตุสาหกรรมการเกษตร มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 8 โครงกำร เงนิลงทนุ 

751 ล้ำนบำท ได้แก่

• กิจกำรผลิตอำหำรทำงกำรแพทย์ Sprouted Black Rice Power 

จ�ำนวน 1 โครงกำรเงินลงทุน 3 ล้ำนบำท

• กิจกำรผลิตภัณฑ์จำกผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทำงกำรเกษตร 

กิจกำรผลิตอำหำรสัตว์ กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ 

• กิจกำรผลิตหรือถนอมอำหำร กิจกำรกลั่นน�้ำมันร�ำข้ำว และกิจกำร

ผลิตเครื่องดื่มจำกผลไม้

- อตุสาหกรรมเครือ่งใช้ไฟฟ้า อเิลก็ทรอนกิส์ และอปุกรณ์โทรคมนาคม 

มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 4 โครงกำร เงินลงทุน 2,798 ล้ำนบำท ได้แก่ 

• กิจกำรผลิต Diode Rectifier

• กจิกำรผลิต Power Module

• กจิกำรผลติ Wireless IC 

• กิจกำรผลิต ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์โฟโทนิกส์

 • การอนุมัติให้การส่งเสริม
  ครึง่ปีแรก รวมท้ังประเทศในปี 2560 มกีำรอนมุตัใิห้กำรส่งเสริม

ทั้งสิ้น 590 โครงกำร เงินลงทุน 341,310 ล้ำนบำท

ส�ำหรบักำรอนุมตัิให้กำรสง่เสริมในพืน้ที่ภำคเหนือ (17 จงัหวัด) 

ครึ่งปีแรกในปี 2560  มีกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมทั้งสิ้น 58 โครงกำร 

และมีมูลค่ำเงินลงทุน 3,266 ล้ำนบำท

 • การออกบัตรส่งเสริม
 ครึ่งปีแรก รวมท้ังประเทศในปี 2560 มีกำรออกบัตรส่งเสริม

จ�ำนวน 633 โครงกำร และมีมูลค่ำเงินลงทุน 322,100 ล้ำนบำท 

ส�ำหรับกำรออกบัตรส่งเสริมในพื้นที่ภำคเหนือ (17 จังหวัด) 

ครึ่งปีแรกในปี 2560 มีกำรออกบัตรส่งเสริมจ�ำนวน 48 โครงกำร และ

มีมูลค่ำเงินลงทุน 7,996 ล้ำนบำท

ภาวะการลงทุนภาคเหนือครึ่งปีแรกในปี 2560

2. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน2. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

2.1  ค�ำขอรบักำรส่งเสริมจ�ำแนกตำมอตุสำหกรรมเป้ำหมำยในพืน้ท่ีภำคเหนือ 
ครึ่งปีแรก ปี 2560

โครงกำรที่ขอรับกำรส่งเสริมในภำคเหนือ คร่ึงปีแรก ปี 2560 

มีกำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจ�ำนวน 33 โครงกำร มูลค่ำกำรลงทุน

ทั้งสิ้น 10,095 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ�ำนวน 18 โครงกำร  

คิดเป็นร้อยละ 54 ของโครงกำรที่ยื่นขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน และ

มีมูลค่ำลงทุนทั้งสิ้น 3,556 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 35 ของมูลค่ำ

กำรขอรับกำรส่งเสริมกำรลงทุน หำกพิจำรณำในแง่ของจ�ำนวนโครงกำร

 2.2  กำรขอรับกำรส่งเสริมในพื้นที่ภำคเหนือแยกรำยหมวด
 • หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค ได้รับความสนใจ

ลงทุนมากที่สุด  ในภำคเหนอืครึง่ปีแรก ปี 2560 ซึง่เป็นกจิกำรโรงแรม 

กจิกำรศนูย์ฟ้ืนฟูสขุภำพ กจิกำรผลดิเมลด็พันธ์ุโดยใช้เทคโนโลยชีวีภำพ

(Biotechnology) กิจกำรวิจยัและพฒันำกำรผสมพนัธ์ุพชื กจิกำรผลติ

พลงังำนไฟฟ้ำ กจิกำรศนูย์ฟ้ืนฟสูขุภำพ มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 11 โครงกำร 

มลูค่ำรวม 6,118 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 33 ของจ�ำนวนโครงกำรทัง้หมด 

รองลงมำ ได้แก่ หมวดเครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส์ มีค�ำขอรับกำร

ส่งเสรมิ 10 โครงกำร มลูค่ำกำรลงทนุรวม 2,805 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 

30 ของจ�ำนวนโครงกำรท้ังหมด 

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ
ครึ่งปีแรก ปี 2560

จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

การขอรับการส่งเสริม 33 10,095

3,266

7,996

58

48

การอนุมัติให้การส่งเสริม

การออกบัตรส่งเสริม

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ 
ครึ่งปีแรกใน ปี 2560

4 2,798

อุตสาหกรรม
จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

6 7

8 751

ดิจิทัล

18 3,556

เครื่องใช้ไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนำคม

รวม

ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนจ�าแนกตามอุตสาหกรรม

เป้าหมายในภาคเหนือ ครึ่งปีแรก ปี 2560

อุตสำหกรรมเกษตร

1. ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือครึ่งปีแรก 
(ม.ค. – มิ.ย.) ในปี 2560
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 2.3 กำรกระจำยสดัส่วนผูถื้อหุ้น : ส่วนใหญ่เป็นโครงกำรท่ีคนต่ำงชำติถือหุ้นท้ังสิน้
 • โครงการคนไทยถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 17 โครงกำร คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 51 ของจ�ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำรส่งเสริมทั้งหมด 

เงินลงทุน 7,746 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76 ของมูลค่ำกำร

ลงทุนทั้งหมด

 • โครงการต่างชาติลงทุนทั้งสิ้น มีจ�ำนวน 13 โครงกำร คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 39 ของจ�ำนวนโครงกำร ที่ขอรับกำรส่งเสริมทั้งหมด 

เงินลงทุน 2,343 ล้ำนบำท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของมูลค่ำกำร

ลงทุนทั้งหมด

2.4 ท่ีต้ังโครงกำรลงทุน : กำรลงทุนกระจกุตัวในภำคเหนือตอนบนมำกท่ีสดุ 
 •  ในครึ่งปีแรก ของปี 2560 ค�ำขอรับกำรส่งเสริมกระจุกตัวใน

จังหวัดเชียงใหม่มำกที่สุด โดยจังหวัดเชียงใหม่มี 18 โครงกำร คิดเป็น

ร้อยละ 54 ของจ�ำนวนโครงกำรท้ังหมด เงินลงทุน 5,740 ล้ำนบำท 

คิดเป็นร้อยละ 57 ของมูลค่ำกำรลงทุนทั้งหมด

 •  กำรลงทนุในจงัหวดัล�ำพนูมมีำกเป็นอนัดบัที ่2 โดยมคี�ำขอรับ

กำรส่งเสริม 6 โครงกำร เงินลงทุน 3,051 ล้ำนบำท

2.5 กำรขอรับส่งเสริมในพื้นที่เป้ำหมำย
 • ค�าขอรบัการส่งเสรมิการลงทุนในภาคเหนอืคร่ึงปีแรก ปี 2560 

มกีารลงทนุในพืน้ท่ีต่างๆ ซึง่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ดังนี้

- พ้ืนท่ีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิ 1 โครงกำร เงนิลงทนุ 37 ล้ำนบำท กจิกำรผลติ

เครื่องนุ่งห่ม ตั้งอยู่ที่จังหวัดตำก

- พ้ืนที่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมท่ีได้รับการส่งเสริม 

มีค�ำขอรับกำรส่งเสริม 5 โครงกำร เงินลงทุน 2,989 ล้ำนบำท 

กิจกำรผลิต Diode Rectifier กิจกำรผลิต Power Module กิจกำร

ผลิต Wireless IC กิจกำรผลิต Sewing, Quilting, Embroidery 

Combined Machines และกิจกำรผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์โฟโทนิกส์ 

โครงการที่คนต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น มีสัดส่วน
มากทีสุ่ด ร้อยละ 51 ของจ�านวนโครงการท้ังหมด

ต่างชาติทั้งสิ้น
51%

 การกระจายของแหล่งที่ตั้งจ�าแนกตามรายจังหวัด ในภาคเหนือ
ในครึ่งปีแรก ปี 2560

8 จังหวัด

ภาคเหนือตอนบน

จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

9 จังหวัด

ภาคเหนือตอนล่าง

จ�านวน

โครงการ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

การจ้างงาน

(คน)

เชียงรำย 3 240 118 ก�ำแพงเพชร 1 29 3

เชียงใหม่ 18 5,740 1,507 เพชรบูรณ์ - - -

ล�ำปำง - - - ตำก 1 37 7

ล�ำพูน 6 3,051 1,069 นครสวรรค์ 1 1 30

แพร่ - - - พิษณุโลก - - -

น่ำน - - - อุตรดิตถ์ 1 675 35

พะเยำ - - - สุโขทัย - - -

แม่ฮ่องสอน - - - พิจิตร 2 322 97

อุทัยธำนี - - -

รวม 27 9,031 2,694 รวม 6 1,064 172

ค�าขอรับการส่งเสรมิการลงทุนในพืน้ทีภ่าคเหนอื คร่ึงปีแรก ในปี 2560

หมวดประเภทกิจการ จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 8 751

แร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน - -

อุตสาหกรรมเบา 2 70

ผลติภณัฑ์โลหะเครือ่งจกัร และอุปกรณ์ขนส่ง 2 351

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์ 10 2,805

เคมภีณัฑ์พลาสตกิ และกระดาษ - -

บรกิารและสาธารณปูโภค 11 6,118

รวม 33 10,095

การกระจายสัดส่วนผู้ถือหุ้น ในภาคเหนือ ครึ่งปีแรก ในปี 2560

การกระจายผู้ถือหุ้น จ�านวนโครงการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

โครงการไทยทั้งสิ้น 13 2,343

โครงการต่างชาติทั้งสิ้น 17 7,7746

โครงการร่วมลงทุนไทยและต่างชาติ 3 6

รวม 33 10,095

เงินลงทุน 
7,746 ล้านบาท

เงิน
ลง
ทุน

 6 
ล้า
นบ

าท

เงินลงทุน 
2,343 ล้านบาท

ไทย
39%

ร่วมทุน
8%
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3.2 กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมตำมมำตรกำรพิเศษในภำคเหนือ ครึ่งปีแรก 
ในปี 2560  
 •  โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนรูปแบบคลัสเตอร์ กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content 

และศูนย์บ่มเพำะด้ำนนวัตกรรม(Innovation Incubation center) 

จ�ำนวน 8 โครงกำร เงินลงทุน 78 ล้ำนบำท

 •  โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการ

ลงทุนท้องถิ่น จ�ำนวน 2 โครงกำร มูลค่ำเงินลงทุน 52 ล้ำนบำท ได้แก่ 

กิจกำรผลิตพืชผักอบแห้งบรรจุภำชนะผนึกแห้ง

 •  โครงการที่ได้รับอนุมัติจะลงทุนตามมาตรการเพิ่มขีดความ

สามารถของผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์ กิจกำรผลิตปุ๋ยชีวภำพ จ�ำนวน 26 โครงกำร 

เงนิลงทนุ 530 ล้ำนบำท

2.6 กำรขอรับส่งเสริมตำมมำตรกำรพิเศษ
ค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการพิเศษ ในภาคเหนือ

ในครึ่งปีแรก ในปี 2560

มคี�ำขอรบักำรส่งเสรมิกำรลงทนุตำมมำตรกำรเพิม่ขดีควำมสำมำรถ

ของผู้ประกอบกำรวิสำหกิจขนำดกลำงและ ขนำดย่อม (SMEs) กิจกำร

ผลติซอฟต์แวร์และกจิกำรผลติปุ๋ยชวีภำพ จ�ำนวน 3 โครงกำร เงนิลงทุน 

65 ล้ำนบำท

 

3. กำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน
3.1 โครงกำรท่ีอนุมัตใิห้กำรส่งเสรมิในภำคเหนอื ครึง่ปีแรก ปี 2560 มี

กำรอนมุตัใิห้กำรส่งเสรมิกำรลงทนุจ�ำนวน 58 โครงกำร มลูค่ำกำรลงทนุ

ทั้งสิ้น 3,266 ล้ำนบำท อุตสำหกรรมเป้ำหมำยจ�ำนวน 50 โครงกำร  

คิดเป็นร้อยละ 86 ของโครงกำรทีอ่นมุตัใิห้กำรส่งเสรมิกำรลงทนุ และมมีลูค่ำ

ลงทนุทัง้สิน้ 2,004 ล้ำนบำท คดิเป็นร้อยละ 61 ของมลูค่ำกำรอนมุตัใิห้กำร

ส่งเสรมิกำรลงทนุ ตัวอย่ำงโครงกำรทีอ่นมุตัใิห้กำรส่งเสรมิทีส่�ำคญัและ

สอดคล้องกบันโยบำยภำครฐัในครึง่ปีแรก ปี 2560 อำทเิช่น

- อุตสาหกรรมดิจิทัล มีจ�านวน 37 โครงการ เงินลงทุน 504 ล้าน

บาท ได้แก่

• กิจกำรผลิตซอฟต์แวร์และ Digital Content

- อตุสาหกรรมเกษตร มจี�านวน 13 โครงการ เงนิลงทุน 1,500 ล้าน

บาท ได้แก่ 

• กจิกำรผลติอำหำรกีง่พร้อมรบัประทำนจำกธัญพชื กจิกำรผลิตพชืผกั

อบแห้งบรรจุภำชนะผนึก

• กิจกำรเมล็ดพันธุ์ข้ำวโพด กิจกำรคัดคุณภำพเมล็ดกำแฟ กิจกำร

ผลิตน�้ำผลไม้สกัดเข้มข้น

ผู้ประกอบการภาคเหนือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเยี่ยมชมโรงงานในภาคตะวันออก
และงานซับคอนไทยแลนด์ 2017

โครงการที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ภาคเหนือ 
จ�าแนกตามประเภทกิจการ ครึ่งปีแรก ปี 2560

จ�านวนโครงการหมวดประเภทกิจการ เงินลงทุน (ล้านบาท)

เกษตรกรรมและผลิตผล
การเกษตร

แร่ เซรามิกส์ และโลหะ
ขั้นมูลฐาน

ผลติภณัฑ์โลหะเครือ่งจกัร 
และอุปกรณ์ขนส่ง

เครือ่งใช้ไฟฟ้าและ
อเิลก็ทรอนกิส์

เคมภีณัฑ์พลาสตกิ 
และกระดาษ

บรกิารและสาธารณปูโภค

รวม

อุตสาหกรรมเบา

58

3

-

37

1

4

-

13 1,500

-

73

140

504

-

1,049

3,266

รัชนก มหาผล

บีโอไอเชยีงใหม่ได้จดักจิกรรมน�ำผูป้ระกอบกำรภำคเหนือแลกเปลีย่น

เรยีนรูแ้ละเยีย่มชมโรงงำนในภำคตะวนัออกและงำนซับคอนไทยแลนด์ 2017 

เมื่อวันที่ 17 - 19 พฤษภำคม 2560 เส้นทำงกำรเยี่ยมชมเริ่มจำก 

เชียงใหม่ - ชลบุรี – ฉะเชิงเทรำ และปิดท้ำยที่ กรุงเทพมหำนคร  โดย

เริ่มต้นจำกบริษัท ไทยลอตเต้ จ�ำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอมตะนคร อ�ำเภอ

พำนทอง จังหวัดชลบุรี ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกบีโอไอในกิจกำร 

ผลิตขนมขบเคี้ยว และเป็นศูนย์กลำงกำรผลิต เพื่อส่งออกไปยังประเทศ

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะเดียวกันยังพร้อมรองรับกำรเพิ่มไลน์

ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในอนำคต และมีควำมพร้อมสู่กำรเปิดประชำคม

เศรษฐกิจอำเซียน (เออีซี) สำเหตุส�ำคัญที่บริษัทแม่จำกญี่ปุ่นเลือกที่จะ

ตัง้ทีป่ระเทศไทยเพรำะเป็นฐำนกำรผลติหลกัของภูมภิำคนี ้เนือ่งจำกเลง็เหน็

ศักยภำพประเทศไทยว่ำ มีควำมพร้อมทำงด้ำนทรัพยำกร ก�ำลังคน 

เทคโนโลยีที่เจริญก้ำวหน้ำ กำรส่งออกระบบสำธำรณูปโภคพื้นฐำนที่

สำมำรถรองรับได้ครบครัน อีกท้ังยังเป็นประเทศท่ีมียอดขำยอันดับ 1 

ด้วยจุดแข็งเหล่ำนี้ ท�ำให้บริษัทมั่นใจว่ำประเทศไทย จะเป็นศูนย์กลำง

กำรส่งออกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เป็นอย่ำงดี และมีแผนจะ

กระจำยผลติภณัฑ์ไปยงัประเทศอ่ืน ๆ  ทัว่โลก  ปัจจบุนั บริษทั ไทยลอตเต้ 

จ�ำกัด มีโรงงำน 2 แห่ง ได้แก่ โรงงำนผลิตหมำกฝรั่ง ภำยใต้ตรำสินค้ำ 

“ลอตเต้” ตัง้อยูภ่ำยในนคิมอตุสำหกรรมศรรีำชำ ชลบรีุ และโรงงำนผลติ

ขนมปังบิสกิต “ลอดเต้ โคอะลำ มำร์ช” ตั้งอยู่ภำยในนิคมอุตสำหกรรม

อมตะนคร ชลบุรี 

จำกนั้นได้เดินทำงไปยังบริษัท บริษัท ซีพีแรม จ�ำกัด ซึ่งตั้งอยู่ใน
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นิคมอุตสำหกรรมปิ่นทอง อ�ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี โดยบริษัทได้รับ

กำรส่งเสริมกำรลงทุนจำกบีโอไอในกจิกำรอำหำรพร้อมรบัประทำน  และ

บริษัทฯ เป็นหนึ่งในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ผลิตและจ�ำหน่ำยอำหำรพร้อม

รับประทำนโดยส่งออกและจ�ำหน่ำยในประเทศได้แก่ ติ่มซ�ำ ภำยใต้

แบรนด์  เจด ดรำก้อน  และอำหำรพร้อมรับประทำน เดลี่ไทย และ 

เดลิกำเซีย  นอกจำกนี้ยังมีธุรกิจบริกำรจัดเลี้ยงภำยใต้แบรนด์ ซีพีแรม- 

แคเทอริ่ง  และเบเกอรี่อบสด ประเภทสแน็คเบเกอรี่ หรือเบเกอรี่พร้อม

รับประทำน ภำยใต้แบรนด์ เลอแปง ซึ่งบริษัทฯ ได้ตั้งปณิธำนที่จะ

ส่งมอบอำหำรรสชำติด ีมีรสนยิมและให้คณุค่ำทำงโภชนำกำร โดยมุง่มัน่

สร้ำงสรรค์คุณภำพด้วยกำรผลิตมำตรฐำนโลก และมีหน่วยงำนวิจัยและ

พัฒนำตนเอง ครอบคลุมทั้งกำรเป็นผู้ผลิตให้กับแบรนด์ชั้นน�ำทั่วโลก 

และกำรพัฒนำแบรนด์ของตนเอง  อกีทัง้อำคำรทีต่ัง้ในนคิมอตุสำหกรรม

ปิ่นทองนี้  เป็น  Innovation Center  แห่งแรกของประเทศไทยที่ให้

โอกำสส�ำหรับบุคคลทั่วไปสำมำรถเข้ำเยี่ยมชมได้ 

ในวันต่อมำเดินทำงไปอ�ำเภอบำงน�้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำ

เป้ำหมำยของคณะคอื ห้ำงหุน้ส่วนจ�ำกดั ซ.ีบ.ีเพนท์ ซึง่บรษิทันีถ้อืก�ำเนดิ

และเตบิโตภำยใต้กำรด�ำเนินธรุกจิด้ำนกำรพ่นสเีป็นหลกั และยงัถอืได้ว่ำ

เป็นหนึ่งในผู้น�ำด้ำนกำรพ่นสีบนผลิตภัณฑ์เครื่องหมำยโลโก้รถยนต์ 

อีกทั้งยังมีศักยภำพที่จะพัฒนำเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึง

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำต่ำง ๆ  ที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน  โดยทั่วไปแล้วธุรกิจ

ของ หจก.ซี.บี.เพนท์ มีกำรพ่นสี (ทั้ง MANUAL และ ROBOT)  กำร

สกรีน  , PAD PRINTING , HOT STAMP ,  กำรชุบสุญญำกำศ , 

ฉีดพลำสติก , กำรสร้ำงแบบครอบพ่นสี (MASKING JIG) และเครื่อง

ล้ำงแบบครอบพ่นสี (MASKING JIG CLEANING MACHINE) ใน

อุตสำหกรรมยำนยนต์ อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เพื่อจ�ำหน่ำยให้ลูกค้ำ

ภำยในประเทศ และต่ำงประเทศ นอกจำกนัน้ยังน�ำเอำเทคโนโลยสีมยัใหม่

ทีท่นัสมยัมำประยกุต์ใช้ในกจิกำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ  ปัจจบุนัมโีรงงำน

ทัง้หมดจ�ำนวน 7 โรง มีคนงำนประมำณ 700 คน ด�ำเนนิกำรมำ 23 ปี 

ภำยใต้ภำรกิจกำรผลติสนิค้ำให้ได้คณุภำพและกำรบริกำรผ่ำนมำตรฐำน

สำกล ISO9001:2008 & ISO TS/16949 ให้เป็นที่พึงพอใจต่อลูกค้ำ   

ยิง่ไปกว่ำนัน้บรษิทัฯ ยงัด�ำเนินกำรลดปัญหำสิง่แวดล้อมและเป็นส่วนร่วม

ในหลำย ๆ กิจกรรม  จำกนั้นเรำเดินทำงไปยังบริษัท ซี ซี ออโตพำร์ท 

จ�ำกัด ซึ่งอยู่ในอ�ำเภอบำงน�้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรำเช่นกัน บริษัทได้

รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรผลิตช้ินส่วนโลหะและเครื่องจักร

ส�ำหรับงำนอุตสำหกรรม และกำรซ่อมแซมเคร่ืองจักรที่ผลิตเอง โดย

บรษิทัผลติชิน้ส่วนป๊ัม , ชิน้ส่วนเคร่ืองจกัร , เครือ่งชบุแข็งด้วยไฟฟ้ำ (EDP) , 

บริกำรตัดเลเซอร์ , อุปกรณ์ทันตกรรม  , ใบเลื่อยวงเดือน , เครื่องกด  

และผลงำนล่ำสุดของบริษัทฯที่มีควำมภำคภูมิใจคือ เครื่องบ�ำบัดน�้ำเสีย

โดยเทคโนโลยีจำกประเทศญีปุ่น่มำใช้คณุสมบตัขิองเคร่ืองนีค้อืไม่ต้องใช้

ฟิลเตอร์ท�ำให้ลดอตัรำกำรสิน้เปลอืง และเป็นผูผ้ลติรำยแรกและรำยเดยีว

ในประเทศไทย   อกีทัง้ยงัผลติเก้ำอ้ีทนัตกรรมและอปุกรณ์ในคลนีคิทนัตกรรม

ทุกประเภทด้วยรำคำท่ีถกูกว่ำท้องตลำดและคณุภำพได้มำตรฐำนอกีด้วย 

บรษิทัฯ ตัง้โรงงำนด้วยทนุจดทะเบยีน 50 ล้ำนบำท และมพีนกังำน 250 คน  

และมีวิสัยทัศน์คือเป็นองค์กรท่ีผลิตและจ�ำหน่ำยชิ้นส่วนยำนยนต์ 

อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลกำรเกษตร เครื่องจักร

มำตรฐำนอุตสำหกรรมและอุปกรณ์ทันตกรรม ที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ

ทำงกำรผลิตและบริหำรด้วยมำตรฐำนสำกล

ส�ำหรับวันสุดท้ำยของกำรเดินทำงในทริปนี้ บีโอไอได้น�ำคณะ

เย่ียมชมงำนนทิรรศกำรแสดงศกัยภำพของอตุสำหกรรมรบัช่วงกำรผลติไทย 

ซับคอนไทยแลนด์ 2017 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมนำนำชำติ 

ไบเทค บำงนำ ซึ่งเป็นงำนแสดงชิ้นส่วนอุตสำหกรรมและกำรจับคู่ธุรกิจ

ที่ใหญ่ที่สุดในอำเซียนครั้งที่ 11 เหมำะส�ำหรับผู้ประกอบกำรที่ก�ำลังมอง

หำธุรกิจใหม่ รวมถึงโอกำสในกำรร่วมทุนกับผู้ประกอบกำรระดับโลก 

เป็นงำนเดียวที่ร่วมจัดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน 

(บีโอไอ) บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) และสมำคมส่งเสริมกำร

รับช่วงกำรผลิตไทย ซึ่งภำยในงำนมีชิ้นส่วนอุตสำหกรรมที่มีคุณภำพ

มำกกว่ำ 10,000 รำยกำรจำกไทย อำเซียนและผู้ผลิตชิ้นส่วนญี่ปุ่น ผู้

ซื้อมำกกว่ำ 25,000 รำย จำกทั่วโลกรวมทั้งเทียร์ 1 และ 2 ตอบรับเข้ำ

ร ่วมงำนทุกปี นอกจำกกำรจัดแสดงชิ้นส่วนอุตสำหกรรมที่เป ็น

อุตสำหกรรมหลักในประเทศแล้ว งำนซับคอนไทยแลนด์ 2017 ยังเป็น

งำนทีเ่ปิดโอกำสให้ผูป้ระกอบกำรได้พบกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรมใหม่ ๆ 

ในอตุสำหกรรมกำรผลติ อปุกรณ์ทำงกำรแพทย์และอำกำศยำน โดยน�ำ

เสนอผ่ำนกำรจดัแสดงในโซนพเิศษและสมัมนำภำยในงำนซึง่ม ี100 กว่ำ

หัวข้อกิจกรรม

กำรจดักจิกรรมคร้ังนีน้บัว่ำมปีระโยชน์มำกส�ำหรบัผูป้ระกอบกำร 

จำกกำรได้เข้ำเยี่ยมชมโรงงำนของบริษัทต่ำงชำติท่ีเข้ำมำลงทุน ที่เป็น

บริษัทขนำดใหญ่ และขนำดเอส เอ็ม อี ของคนไทย ท�ำให้คณะเดินทำง

ได้เรยีนรูจ้ำกประสบกำรณ์ตรงในกำรผลติ สำมำรถมองเหน็ภำพรวมของ

ขั้นตอนกำรประกอบและกำรผลิต กำรบริกำรจัดกำร กำรน�ำนวัตกรรม

ใหม่ ๆ มำใช้พัฒนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงกำรแก้ไขปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น

ได้ในสถำนประกอบกำร และเกิดกำรแลกเปล่ียนควำมรู้ซึ่งกันและกัน 

และกิจกรรมนี้ยังเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบผลิตภัณฑ์

 ส�ำหรับผู ้ที่สนใจในกิจกรรมของบีโอไอเชียงใหม่สำมำรถ

ติดตำมข่ำวสำรได้ในเว็บไซต์ http://chiangmai.boi.go.th   แล้วเจอกัน

ในทริปหน้ำนะคะ
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บโีอไอภำคที ่ 1 (เชยีงใหม่) น�ำคณะผู้ประกอบกำร
ภำคเหนือตอนบนสร้ำงเครือข่ำยกำรลงทุนใน
ภำคตะวันออกและเยีย่มงำน Subcon Thailand 2017  
ระหว่ำงวันที่  17 – 19  พฤษภำคม  2560

บีโอไอภำคที่ 1 (เชียงใหม่) ร่วมพิธีเปิดงำนและออกบูธ
คลีนิคนักลงทุนในงำน Startup Thailand 2017 ณ หอศิลป์ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 23 – 24  มิถุนำยน  2560

ผอ. อรพิน  สวัสดิ์พำนิช  วิทยำกร
บรรยำย “บีโอไอกับกำรให้บริกำร Online”  
ณ มหำวทิยำลัยแม่ฟ้ำหลวง จังหวดัเชยีงรำย  
ในวันที่  24  พฤษภำคม  2560

บีโอไอภำคที่ 1 (เชียงใหม่) เดินสำยประชำสัมพันธ์
นโยบำย SMEs แก่ผู้ประกอบกำรโลหะและช้ินส่วน 
ในจังหวัดล�ำพูน  วันที่  8  มิถุนำยน  2560

บีโอไอภำคที่ 1 (พิษณุโลก) จัดสัมมนำ “มำตรกำรส่งเสริม
กำรลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพกำรผลิต” เมื่อวันที่ 16 
มิถุนำยน 2560 ณ โรงแรมเรือนแพ รอยัล ปำร์ค จ.พิษณุโลก

ผอ. อรพิน  สวัสดิ์พำนิช  วิทยำกร
บรรยำยในงำนสัมมนำ CLMVT ศูนย์กลำง
เศรษฐกิจโลกแห่งอนำคต “เขตเศรษฐกิจ
พิเศษอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตำก – เขต
เศรษฐกิจพิเศษเมียวดี เมียนมำ” ในวันที่ 
19 - 21  พฤษภำคม 2560 ณ โรงแรม
เซน็ทำรำ แม่สอดฮลิล์รสีอร์ท อ�ำเภอแม่สอด 
จังหวัดตำก

บีโอไอภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

บีโอไอภาคที่ 1 (พิษณุโลก)

ประมวลภาพกิจกรรมประมวลภาพกิจกรรม


