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จากการท่ีได้พบปะนักลงทุน ท�าให้พอทราบว่านักลงทุนบางส่วน 
ยังเข้าใจไม่ถูกต้องนักเกี่ยวกับบทบาทของส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 
ส่งเสริมกำรลงทุน (บีโอไอ) โดยเท่าที่ได้พูดคุยมักจะเข้าใจว่าบีโอไอ 
ส่งเสริมสนับสนุนแต่ผู้ประกอบการรายใหญ่เท่านั้น แต่รายเล็กๆ เช่น 
เอสเอ็มอี กลับไม่ได้รับการส่งเสริมฯ เลย

แท้จริงแล้วมาตรการต่างๆ ของบีโอไอได้มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย
และทันต่อสถานการณ์มาอย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะในสถานการณ์
ที่ผู ้ประกอบการระดับฐานรากต้องการความช่วยเหลือจากภาครัฐ  
ดังนั้นบีโอไอในฐานะหนึ่งในหน่วยงานราชการที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ จึงได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายเล็ก 
อยู่ตลอด โดยในฉบับนี้เราจะพูดถึง “มาตรการเศรษฐกิจฐานราก” ซึ่ง
เป็นมาตรการทีไ่ม่ใหม่นกั หากแต่เป็นมาตรการทีม่ขีึน้มาสกัระยะหนึง่แล้ว  
และได้ปรับปรุงเงื่อนไขต่างๆ ให้เหมาะสมและใช้ได้จริงอยู่เสมอ 

ในวันนี้มาตรการเศรษฐกิจฐานรากรูปแบบใหม่ หรือเรียกให้เห็นภาพ
ก็คือ “มาตรการพี่ช่วยน้อง” จึงได้ถูกพัฒนาข้ึน เพื่อให้ครอบคลุม 
ผู้ประกอบการรายใหญ่ในฐานะพ่ี ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน ์
จากบีโอไอให้กว้างข้ึน เพื่อให้ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถน�าเงิน
ไปช่วยพัฒนากิจการของผู้ประกอบการฐานรากได้สะดวกยิ่งข้ึน โดย 
ผู้ประกอบการรายใหญ่สามารถน�าเงินที่ให้การสนับสนุนนั้นมายกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบีโอไอได้ถึง 120%

ภายในเล่มท่านจะได้อ่านบทสมัภาษณ์ของผูบ้รหิารจากกลุม่อนิโนเวช่ันกรุป๊ 
และบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน) ท่ีได้รับ 
การส่งเสริมตามมาตรการเศรษฐกิจฐานรากนี้

ท่านสามารถอ่านเนื้อหาที่น่าสนใจได้ภายในเล่มค่ะ 
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บีโอไอส่งเสริม 
“พี่ช่วยน้อง” ด้วย  
“มาตรการเศรษฐกิจฐานราก”

รัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ทุกภาคส่วนของประเทศไทยอย่างครอบคลุม สมดุล และยั่งยืน  
ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยเน้นสร้าง 
ความเข้มแข็งและมั่นคงจากภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การพัฒนาชุมชน การนําความรู้ และทรัพยากรในพื้นที่มาผลิตเป็น
สินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากให้สามารถ
สร้างรายได้ กระจายรายได้สู่ชุมชน 

ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ จึงออกมำตรกำร 
ส่งเสริมกำรลงทุนเศรษฐกิจฐำนรำก โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำร 
ที่มีศักยภำพสูงกว่ำเข้ำไปสนับสนุนกิจกำรขององค์กรท้องถิ่น ซึ่งได้แก่  
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ซึ่งประกอบกิจการใน 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มเกษตร
และเกษตรแปรรูป

กลุ่ม
อุตสาหกรรมเบา

กลุ่ม
ท่องเที่ยวชุมชน

วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ 3 กลุ่ม ที่เข้าข่ายตามมาตรการนี้
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มาถงึตรงนีท่้านผูอ่้านอาจเกิดค�าถามว่า การท่ีผู้ประกอบการ
รายใหญ่ที่มีศักยภาพสูงกว่าเข้าไปช่วยน�าเงินไปสนับสนุน 
ผู ้ประกอบการรายเล็กนั้น แล้วผู ้ประกอบการรายใหญ่ 
จะได้รบัสิง่ใดจากบโีอไอ ค�าตอบคือ ผู้ประกอบกำรรำยใหญ่
จะได้รับสิทธิประโยชน์กำรยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคลถึง  
120% ของเงนิทีใ่ห้กำรสนบัสนุน โปรดตดิตามรายละเอยีด
ต่อไป

ผู้ประกอบการรายใหญ่ 
ที่ให้การสนับสนุน
ผู้ประกอบการรายใหญ่นั้น หมายถึง ทั้งผู้ประกอบการ 
ทีไ่ด้รับการส่งเสรมิฯ จากบโีอไออยูแ่ล้ว และผูป้ระกอบการ 
รายใหม่ที่ยังไม่เคยได้รับการส่งเสริมฯ ก็ได้ แบ่งเป็น 

กรณีที่ 1 กิจการเดิม 

เป็นโครงการที่อยู่ในประเภทกิจการที่ขอรับ
การส่งเสริมฯ ได้ในปัจจุบัน

เป็นโครงการที่ เคยได้รับการส่งเสริมฯ  
แต่สทิธิภาษีเงินได้นิตบิคุคลสิน้สดุแล้ว หรอื 
ไม่เคยได้รับสิทธิภาษีเงินได้นิติบุคคล

มาตรการเศรษฐกิจฐานรากใหม่  
ขยายฐานผู้รับสิทธิ์ให้กว้างขึ้น
เพื่อให้มาตรการเศรษฐกิจฐานรากนี้ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ
ชมุชนมากยิง่ขึน้ จงึเหน็ว่าการขยายฐานของผูป้ระกอบการ 
รายใหญ่ท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์น้ีให้กว้างข้ึน จะส่งผลให้ 
ชุมชนท้องถิ่นได้รับการสนับสนุนได้กว้างขึ้นด้วย ดังนั้น 
ในการประชุมบอร์ดบีโอไอเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
จึงมีมติให้ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจ
ฐานรากให้กว้างขึ้น สรุปได้ดังนี้ 

กรณีที่ 2 
เป็นโครงการที่สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลยังไม่สิ้นสุด

โครงการใหม่ที่ขอรับการส่งเสริมฯ  
อยู่ในข่ายได้รับยกเว้นภาษี
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รายใหญ่พบรายเล็ก
เพื่ออ�านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ค้นหา 
ผู้ประกอบการรายเล็กที่ต้องการความช่วยเหลือสนับสนุน 
ได้ง่ายข้ึน บีโอไอโดยความร่วมมอืจากธนาคารเพือ่การเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร จึงคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนหรือ
สหกรณ์ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา เพื่อยกระดับจ�านวน 
500 ราย เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่ผู้ประกอบการรายใหญ่
ที่ต้องการ

นอกจากน้ีแล ้ว เพื่อให ้การสนับสนุนช ่วยเหลือจาก 
ผู้ประกอบการรายใหญ่ตรงจุดและยกระดับผู้ประกอบการ 
รายเล็กได ้จริง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

แห่งชาติ (สวทช.) และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จึงด�าเนินการส�ารวจและ 
ก�าหนดรูปแบบการสนับสนุนต่างๆ เช ่น เทคโนโลยี 
เครือ่งจกัรอปุกรณ์ และการพฒันานวตักรรมทีผู่ป้ระกอบการ 
รายเล็กต้องการ ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุน ซึ่งจะ
ส่งผลให้การช่วยเหลือสนับสนุนนั้นเกิดผลในเชิงพาณิชย์ 
ได้อย่างแท้จริง

ผูส้นใจสามารถยืน่ขอรบัการส่งเสรมิฯ “มาตรการเศรษฐกจิ
ฐานราก” ได้จนถึงเดือนธันวาคม 2564 สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมได้ที่อีเมล head@boi.go.th หรือโทรศัพท์  
0 2553 8111 

สิ่งที่ผู้ประกอบการรายเล็กจะได้รับ เช่น

1 ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัย 
จากผู ้ประกอบการรายใหญ่ เช ่น การนําระบบ 
สมาร์ทฟาร์มิง่มาใช้ การสร้างสิง่อาํนวยความสะดวก 
ในแหล่งท่องเที่ยวชุมชน การสนับสนุนอุปกรณ ์
ความปลอดภัยสําหรับการท่องเที่ยวทางทะเล 

2 ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมจาก 
ผู้ประกอบการรายใหญ่ เช่น การอบรมการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ การตลาด เทคโนโลยีไอที 
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สิทธปิระโยชน์สําหรบัผูป้ระกอบการรายใหญ่

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ 
ตามมาตรการนี้  

สามารถขอรับสิทธิประโยชน์
ตามมาตรการอื่นได้ด้วย

เงินลงทุนที่ใช้สนับสนุนไม่น้อยกว่า 

1 ล้านบาท 
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 

โดยเข้าไปสนับสนุนเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
หรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

ให้แก่วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์

สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้จนถึง

เดือนธันวาคม 2564

ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
(หรือเพิ่มวงเงินยกเว้นภาษี แล้วแต่กรณี)  

ในวงเงิน 120% ของเงินสนับสนุน 

เป็นระยะเวลา 3 ป ี* (แล้วแต่กรณี)
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กิจการท่องเที่ยวชุมชน
ที่มีความเชื่อมโยงกับอัตลักษณ์
ด้านวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
ในท้องถิ่น เช่น แหล่งท่องเที่ยวตามรอย
พระราชดําริ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน
ภายใต้โครงการ “ชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี” แหล่งท่องเที่ยวเชิงปฏิบัติการ 
เช่น การปลูกข้าว การนํามูลสัตว์มาทํากระดาษ

Shampoo
Natural

การผลิตอาหาร เครื่องดื่ม 
ขนมประจําท้องถิ่น  
สินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เช่น สบู่ แชมพู เครื่องหอม

การผลิตเสื้อผ้า 
เครื่องประดับประจําท้องถิ่น 
สินค้าหัตถกรรมท้องถิ่น 
ของที่ระลึกประจําท้องถิ่น

ผู้ประกอบการรายเล็กที่ได้รับการสนับสนุน

1 เป็นวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ 
ที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2 ดําเนินกิจการใน 3 กลุ่ม ได้แก่ 
เกษตรและเกษตรแปรรูป 
อุตสาหกรรมเบา 
กิจการท่องเที่ยวชุมชน  
  

ตัวอย่างกิจการ เช่น

ขณะนี้ บีโอไออยู ่ระหว ่างการจัดท�า 
ประกาศมาตรการเศรษฐกิจฐานราก  
โดย BOI e-Journal จะน�ามาอัพเดต 
ให้ท่านผู้อ่านทราบต่อไป
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ประเทศไทยคือผู้ผลิตยางธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีอุตสาหกรรมยาง 
และมีขีดความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง แต่ก็ยังไม่สามารถกําหนด 
ราคายางได้ด้วยตวัเอง การจะหลดุจากกบัดักนีไ้ด้ จําเป็นต้องมีกลไกวธีิการใหม่ๆ  
เพ่ือช่วยชาวสวนยางไทย จึงเป็นจุดกําเนิดของ “ตรังโมเดล” ชื่อย่อที่ 
กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นใช้เรียกโครงการ “พัฒนานวัตกรรมยางธรรมชาติไทย 
สู ่อุตสาหกรรมโลก” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น  
การยางแห่งประเทศไทย และชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน  
ที่มีสมาชิก 6 สหกรณ์ มาร่วมกันพัฒนายางธรรมชาติของไทยให้ก้าวไกล 
สู่ความเป็นแบรนด์สากล

กลุ่มอินโนเวชั่นร่วมพัฒนา
ตลาดยางธรรมชาติ
พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ
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อินโนเวชั่นจะช่วยเรื่อง 
การท�าตลาด การบรรจุภัณฑ์  

และเป็นพี่เลี้ยงในด้าน
กระบวนการผลิตให้กับสหกรณ์

ผ่านห้องวิจัยของบริษัท 
เพื่อช่วยปรับปรุงผลผลิต 
ให้ตรงตามความต้องการ 

ของตลาด

กลุ ่มบริษัทอินโนเวช่ันประกอบด้วยบริษัท 10 แห่ง 
ด�าเนินธุรกิจทางด้านวัตถุดิบเคมี พลาสติก ยาง โพลิเมอร์  
ยางคอมปาวนด์ พลาสติกคอมปาวนด์ ขึ้นรูปชิ้นส่วนยาง 
การผลิตแม่พิมพ์ยางและพลาสติก ให้บริการครอบคลุม
อุตสาหกรรมหลากหลายประเภท ด ้วยความมุ ่งมั่น
ในการพัฒนาเทคโนโลยี มีห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา  
เป็นฐานหลักในการพัฒนาธุรกิจ

“ ท่ีนี่  Innovation Inspiration of Technology 
เราโตได้ด้วยเทคโนโลยี นอกจากเรื่องเทคโนโลยีโพลิเมอร์
เราขยายไปเรื่องเทคโนโลยีวิศวกรรม คุณจะวิจัยร่วมกับ

เขา ไม่ใช่ความรู้เรื่องโพลิเมอร์อย่างเดียว คุณต้องสามารถ
ร่วมออกแบบ พสิจูน์ และการวิจยัชนดิอยูบ่นจอคอมพวิเตอร์ 
ออกแบบให้เห็นว ่าตัวนี้ เคลื่อนไหวอย่างไร รับโหลด
เท่าไร เวลาเข้าไปในเครื่องยนต์จะอยู่ในลักษณะอย่างไร 
ทุกอย่างเป็นเรื่องวิศวกรรม เราทดสอบให้เห็น คุณชอบ 
หรือไม่ แล้วเราก็ท�าเป็นช้ินส่วนต้นแบบ เราครบตั้งแต่
ออกแบบ ท�าเป็นต้นแบบให้ลูกค้าดู ประกอบทดสอบ 
จนแน ่ ใจ” ดร .บัญชำ ชุณหสวัสดิกุ ล  ประธำน 
คณะกรรมกำรบริหำร กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น กล่าวถึง 
เบื้องหลังความส�าเร็จของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น
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ห้องวิจัยจึงเป ็นองค์ประกอบส�าคัญของกลุ ่มธุรกิจนี้  
ที่ช่วยให้สามารถขยายตัวจากการขายเคมีภัณฑ์สู่โพลิเมอร์ 
และการผลิตชิ้นส่วนให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ ความรู ้ 
ที่เกิดขึ้นสามารถสร้างมูลค่าให้กับกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น 
ได้อย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับกระบวนการที่กลุ่มบริษัทนี ้
คิดเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรสวนยางของประเทศไทย 

เข้าร่วมมาตรการส่งเสริมการลงทุน
เศรษฐกิจฐานรากของบีโอไอ
ในขณะที่ ชาวสวนยางไทยยั งประสบป ัญหาราคา 
ผลผลิตไม่ได้ตามที่คาดหวัง กลุ ่มบริษัทอินโนเวชั่นโดย 
บริษัท พี ไอ อินดัสทรี จ�ากัด จึงเข้ำร่วมมำตรกำรส่งเสริม 
กำรลงทุนเศรษฐกิจฐำนรำก ด้วยแนวคิดที่จะพัฒนำ 
ยำงธรรมชำติไทยไปสู่กำรเป็นแบรนด์สำกลเช่นเดียวกับ 
ที่ข้าวหอมมะลิเคยท�าได้มาแล้ว

จุดเริ่มต้นของงานนี้มาจาก ดร.บัญชา ซึ่งมีอีกต�าแหน่ง
คือ ประธานกลุ ่มผลิตภัณฑ์ยางของสมาคมโพลิเมอร์ 
แห่งประเทศไทย มีโอกาสสนทนากับเจ้าหน้าที่การยาง
แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา ในงานสัมมนาแห่งหน่ึง 
และได้ตอบรับค�าเชิญชวนให้ไปเยี่ยมชมโครงการ Good 
Agricultural Process (GAP) และ Good Manufacturing 
Process (GMP) ซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพยางธรรมชาติ 
ที่การยางแห่งประเทศไทยก�าลังท�าอยู่ที่จังหวัดตรัง แต่ยัง
ประสบปัญหาคือ ยังหาตลาดไม่ได้ 
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หลังจากลงไปส�ารวจการผลิตถึงสวนยาง สมาชิกสหกรณ์ 
ดูทิศทางการกระจายสินค ้า เมื่อน�ามาประเมินแล้ว  
กลุ ่มบริษัทอินโนเวชั่น สรุปเป็นแนวคิดในการเข้าไป
ช่วยเหลือเกษตรกรสวนยาง 4 ด้าน คือ การพัฒนา
ด้านการตลาด การพัฒนาด้านเทคนิค การพัฒนาสินค้า 
เชิงคุณภาพ และการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า

และเมื่อน�าเรื่องนี้ไปปรึกษากับบีโอไอก็ท�าให้ได้รับทราบ
ข้อมูลมาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก  
จึงกลายเป็นความลงตัวที่บริษัทจะสามารถช่วยเหลือ
เกษตรกรชาวสวนยางผ่านมาตรการนี้ โดยใช้ตรังโมเดล
เป็นต้นแบบส�าหรับขยายสู่วงกว้างต่อไป  

“ยางไทย” เพิ่มมูลค่าด้วยมาตรฐาน 
แนวคิดเบื้องหลังโครงการนี้ เกิดจากงานสัมมนาของ 
กลุ่มผลิตภัณท์ยางของสมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย  
ในหัวข้อ “การเป็นศูนย์กลางยางของเอเชียท�าได้อย่างไร”  
ซึ่งมีการพูดคุยกันในหลายด้าน ทั้งทางด้านเทคโนโลยี 
แนวโน้มทิศทางการใช้งาน รวมถึงการสร้างมาตรฐาน 
ยางธรรมชาติ 

ข ้อมูลที่ได ้จากการสัมมนาเม่ือรวมกับข้อมูลที่ได ้จาก 
การลงพื้นท่ี ท่ีการยางแห่งประเทศไทยก�าลังด�าเนิน 
โครงการ GMP และ GAP ในจังหวัดตรัง ท�าให้ทีมงานของ 
บริษัทอินโนเวชั่นสรุปปัญหาที่พบได้ว่าอยู ่ที่ระบบและ
มาตรฐานระดับสากลท่ีต้องน�าไปใช้เช่นเดียวกับที่บริษัท 
ใช้ด�าเนินธุรกิจอยู่

ภายหลังจากน�าเข้าท่ีประชุมกรรมการบริษัทเพ่ือขออนุมัติ
การสนับสนุนโครงการนี้ การลงพื้นที่ส�ารวจอย่างจริงจัง 
เพื่อหาค�าตอบที่ ชัดเจนจึงเริ่มขึ้น ค�าตอบที่ ได ้จาก 
การส�ารวจก็คือ
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“ถ้าจะท�าต้องท�าสนิค้าคุณภาพทีดี่ คือสินค้าท่ีลูกค้าต้องการ 
ยางธรรมชาติ ผลิตออกมาผู้ใช้ต้องการอย่างไร ไม่เคย 
มีใครรู ้เลย แล้วก็แข่งกันในตลาดโลก ทุกคนผลิตแล้ว 
ก็ดัมป์ราคากัน ถ้าคุณไม่สามารถท�ายางหรือน�้ายางท่ีมี
ความโดดเด่นผิดจากคนอ่ืน คุณก็หนีไม่พ้นห่วงโซ่ของ 
ราคา ไม่แตกต่างจะซื้อใครก็ได้ ถ้าคุณลง GMP และ GAP  
ชาวสวนก็ต้องเพิ่มกระบวนการ ถามว่าเบ่ือไหม-เบื่อ  
เพราะท�าแล้วมีกฎระเบียบเยอะแยะ ไปขายก็เท่ากัน  
เราเห็นปัญหา หน่ึงเทคนิค สองระบบ สามโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่ยังต้องแก้ไข สิ่งที่ส�าคัญที่สุดคือ ตลาด และ 
อินโนเวชั่นเราอยู่ในตลาด” ดร.บัญชา กล่าว

จากการลงพื้นที่ท� าให ้ เ ห็นว ่าป ัจจุบันกระบวนการ
ท�า GAP และ GMP ยงัไม่สมบูรณ์ และจากประสบการณ์ 
การประกอบธรุกิจของกลุ่มบริษัทอินโนเวชั่น จึงเร่ิมน�า 
ความต้องการของตลาดมาเป็นตัวตั้ง โดยสอบถามกับคู่ค้า
ของบริษัท เพื่อย้อนกลับมาสร้างผลผลิตตามความต้องการ
ของตลาด ผ่านงานวิจัยซึ่งเป็นสิ่งที่อินโนเวชั่นมีความถนัด 

ผลการศึกษาที่ได ้มา เช ่น การจะปรับเปลี่ยนขนาด 
บรรจุภัณฑ์ยางแผ่นที่เดิมมักจะท�าเป็นขนาด 110 กิโลกรัม 
และต้องทาแป้งจ�านวนมากเพื่อไม่ให้ยางติดกัน เมื่อไปถึง 
โรงงานกต้็องน�าไปตดัเป็นชิน้เลก็ ส่งผลให้มีฝุน่แป้งกระจาย
ทั่วโรงงาน จำกกำรส�ำรวจพบว่ำหำกเปล่ียนรูปแบบ 
บรรจุภัณฑ์ จะท�ำให้ผู ้ซื้อพึงพอใจเพิ่มขึ้น โดยจะ 
เปลี่ยนเป็นกำรใช้พลำสติกหุ้มยำงขนำด 30 กิโลกรัม 
แบบเดียวกับยำงสังเครำะห์ เป็นตัวอย่ำงหนึ่งของกำร
ปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้น

อีกเรื่องหน่ึงที่กลุ่มบริษัทอินโนเวช่ันให้ความส�าคัญมาก 
ในโครงการนี้คือ ระบบวัดคุณภาพและระบบการสอบย้อน 
เพื่ อช ่ วยให ้สามารถตรวจสอบต ้นตอของวัตถุดิบ 
ทีม่าแต่ละชิน้ว่ามาจากที่ใด อย่างไร ดร.บัญชา ยกตัวอย่าง
กระบวนการผลิตของบริษัทเพื่อให้เห็นภาพว่า
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“อย่างผมผลิตสินค้าตัวหนึ่ง เวลามีปัญหา ลูกค้าเข้ามา  
คุณโชว์ให้ดูเลย ตัวนี้คนงานคนนี้เป็นคนผลิต และมีปัญหา
อุณหภูมิเครื่องตัวนี้ ฉะนั้นยางธรรมชาติก็ต้องตรวจสอบได้ 
ล็อตน้ีมาจากไหน น�้ายางตัวนี้ต้นตอไม่ดี มีปัญหาอย่างไร  
และจะกลับไปช่วยเกษตรกรได้ว ่า ของคุณมีป ัญหา 
จะปรับปรุงอย่างไร เพื่อให้ได้คุณภาพ” 

โดยกลุม่บรษิทัอนิโนเวชัน่เขยีนซอฟต์แวร์ใส่ในแทบ็เลต็ เพือ่
ช่วยในการสบืย้อนผ่านการตดิบาร์โค้ดทีผ่ลติภณัฑ์ทีจ่ะออกมา 
โดยเริ่มมีการแจกจ่ายอุปกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ต่างๆ แล้ว

เหตุผลที่ต้องท�าเช่นนี้ ดร.บัญชา มองว่ากระบวนการ 
สอบย ้ อน เป ็นหนึ่ ง ในกฎเกณฑ ์ที่ ก� าลั งจะ เข ้ ามา 
มีบทบาทในการซ้ือขายยางธรรมชาติ 2 เรื่อง นั่นคือ 
Sustainable Natural Rubber Initiative (SNR-i) และ 
Forest Sustainability Platform (FSP) ซึ่งปัจจุบัน 
ผู ้ซื้อรายใหญ่บางรายเริ่มน�ามาใช้เป็นเกณฑ์พิจารณา 
รับซือ้ยางธรรมชาตจิากผูข้าย จึงเป็นเรือ่งทีอ่ตุสาหกรรมยาง 
ของประเทศไทยต้องให้ความส�าคัญ

“กฎเกณฑ์เหล่านี้ก�าลังเข้ามา ถ้าเราไม่ท�าให้สินค้าของเรา
เข้าเกณฑ์เหล่าน้ี ก็เหมือนประมงไทยท่ียุโรปก็ไม่ซื้อสินค้า
ของเรา” ดร.บัญชา กล่าว

อีกด้านหนึ่งที่ส�าคัญคือ การเก็บรักษาผลผลิต เพื่อให้มี
สินค้าส่งให้กับลูกค้าได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากยางพารา 
มช่ีวงระยะเวลาการกรดี จงึจ�าเป็นต้องลงทนุจัดตัง้คลงัสนิค้า 
ขึน้ในพืน้ทีข่องการยางแห่งประเทศไทย ส�าหรบัจดัเกบ็ยาง
ที่ผลิตขึ้นมา เพื่อจ�าหน่ายอย่างต่อเนื่องทั้งปี 

ดร.บัญชา สรุปภาพการท�างานร่วมกันระหว่างเกษตรกร
กบักลุม่บรษัิทอนิโนเวชัน่ว่า เริม่จากชาวสวนยางส่งผลผลติ
ไปขายที่สหกรณ์ที่เป็นสมาชิก เพื่อผลิตเป็นยางแผ่น 
ส่งไปที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางเครือข่ายปะเหลียน 
แล้วน�ามาเก็บท่ีคลังสินค้า โดยกลุ ่มบริษัทอินโนเวชั่น 
จะช่วยท�าเรื่องการตลาด การบรรจุภัณฑ์ และเป็นพี่เลี้ยง 
ในด้านกระบวนการผลิตให้กับสหกรณ์ผ ่านห้องวิจัย 
ของบรษิทัเพือ่ช่วยปรบัปรุงผลผลติให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด

ผมหวังว่าหน่วยราชการ 
จะมาช่วยสร้างความยั่งยืน

ของยางธรรมชาติ 
ส�าคัญที่สุดชาวสวน

ต้องได้ประโยชน์ 
รายได้เพิ่มขึ้น
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ในด้านการตลาด กลุ่มบริษัทอินโนเวชั่นซึ่งมีคู่ค้าอยู่ทั่วโลก 
เริ่มส�ารวจความต้องการยางธรรมชาติของคู่ค้าไปแล้ว 
หลายแห่ง เพื่อน�าความต้องการเหล่านั้นมาเป็นโจทย์ให้กับ
ห้องวิจัยของบริษัท ในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
ที่จะขายให้กับลูกค้าต่อไป 

ดร.บัญชา กล่าวว่า “คุณท�าในสิ่งที่เขาต้องการได้หรือไม่ 
กฎระเบียบที่ก�าลังออกมาถ้าคุณสามารถท�าได้ แล้ว 
ประเทศอื่นท�าไม่ได้ และถ้าคุณได้คุณภาพที่เขาอยากได้  
แทนที่ซื้อมาแล้วต้องมาแก้ปัญหา พวกนี้ซ้ือปริมาณมาก  

เราต้องให้ผู้ใช้มั่นใจ ต้องเจาะเข้าไปก่อน เราจะค่อยๆ ไป
เพราะซัพพลายเรายังมีจ�ากัด ปีน้ีต้องให้เกิด แล้วสหกรณ์
อื่นก็จะเข้ามา ตรังโมเดลคือโครงการเริ่มต้น”

สิ่งที่ เกษตรกรจะได ้รับจากโครงการนี้คือ เมื่อเข ้าสู ่
กระบวนการปรับปรุงวิธีการผลิตให้เข้ากับเกณฑ์มาตรฐาน
ต่างๆ ที่ทางการยางแห่งประเทศไทยเข้าไปริเร่ิมไว้แล้ว  
จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตลงผ่านผลผลิตที่ เพิ่มขึ้น  
ลดการสูญเสีย รวมถึงผลผลิตท่ีออกมามีคุณภาพดีข้ึน  
ซึ่งจากการประเมินของกลุ่มบริษัทอินโนเวช่ัน มูลค่าเพิ่ม 
ท่ีเกษตรกรจะได้อยู่ท่ีประมาณ 3 - 4 บาทต่อผลผลิต  
1 กิโลกรัม และหากหาตลาดรองรับผลผลิตเหล่านี้ได้  
ก็จะช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรต่อไปในอนาคต 

“เราอยากเหน็การพฒันาอย่างยัง่ยนื เรามองว่า เราไปสร้าง 
วัฒนธรรมให้สหกรณ์เห็นว่า ต้องพัฒนาตัวเอง ไม่อย่างนั้น 
จะถูกกลืนหายไปกับเทรนด์ของโลก อินโนเวช่ันคงท�า
คนเดียวไม่ได้ ผมหวังว่าหน่วยราชการจะมาช่วยสร้าง
ความยั่งยืนของยางธรรมชาติ ส�าคัญที่สุดชาวสวนต้องได้
ประโยชน์ รายได้เพิ่มขึ้น” ดร.บัญชา สรุป

มูลค่าเพิ่มที่เกษตรกรจะได ้
อยู่ที่ประมาณ 3 - 4 บาท 

ต่อผลผลิต 1 กิโลกรัม และหาก 
การหาตลาดรองรับผลผลิต 

เหล่านี้ได้ ก็จะช่วยสร้างความยั่งยืน
ให้กับเกษตรกรในอนาคต
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อินโนเวชั่นให้ความรู้คือความยั่งยืน
นอกจากตรังโมเดลที่ก� าลังด�า เนินการอยู ่ ในขณะน้ี  
กลุ่มบรษิทัอนิโนเวชัน่ยังมกีจิกรรมเพือ่สงัคมทีส่่วนใหญ่แล้ว 
มุ ่งไปที่การให้การศึกษาตามความนิยมของผู ้ก ่อตั้งคือ 
ดร.บัญชา ที่ปัจจุบันยังตอบรับไปเป็นอาจารย์พิเศษให้กับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ อย่างสม�่าเสมอ รวมถึงการมอบทุน 
การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์อีกหลากหลายทุน

โครงการหนึ่งที่ถือว ่าเป ็นโครงการสร้างคนของกลุ ่ม
บริษัทอินโนเวชั่นคือ “โครงการโพลิเมอร์เทคโนโลย ี
ซัมเมอร์แคมป์” ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกี่ยวกับเทคโนโลยียางและ
โพลิเมอร์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก เพื่อให้

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถน�าประสบการณ์ที่ได้
ไปประยุกต์ใช้ในการท�างานในชีวิตจริงได้ต่อไป

ดร.บัญชา เล่าถึงเรื่องนี้ว่า รับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4  
ที่เรียนในสาขาวิชาทางด้านเคมี วัสดุศาสตร์ และสาขา 
ท่ีเกี่ยวข้องมาเรียนรู ้ท่ีบริษัท โดยมีพนักงานของบริษัท 
เป็นผู ้ควบคุมฝึกสอนการท�างานในแต่ละด้าน รวมถึง 
การปฏิบัติงานในห้องทดลองที่บริษัทด้วย 

“คนที่สอนคือพวกเรา สอนท�าตลาด สอนเรื่ อง 
จรรยาบรรณ สอนทุกเรื่องเพ่ือให้เด็กออกมาเก่งและ 
เป็นคนดี” 

การแบ ่งป ันความรู ้กับอุตสาหกรรมเป ็นอีกสิ่ งหนึ่ ง 
ท่ีกลุ ่มบริษัทอินโนเวช่ัน ท�ามาโดยตลอดผ่านการจัด 
สัมมนา เพื่อน�าทิศทางความรู้ใหม่ๆ ในแวดวงอุตสาหกรรม 
มาแบ่งป ันโดยเชิญทั้งคู ่ค ้าของบริษัท อาจารย ์จาก
มหาวิทยาลัยต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 
สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ดร.บัญชา บอกว่า “เราเซอร์วิสอย่างอ่ืนไม่ค่อยเก่ง นอกจาก
ความรู ้เทคโนโลย ีภาคเอกชน อุตสาหกรรม ต้องเข้ามาช่วย
เรื่องการศึกษา ช่วยตั้งแต่แรก นั่นคือสิ่งที่เราท�า”
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“ ใ น ร ะ บ บ เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ก า ร ค ้ า เ ส รี  ชุ ม ช น มิ ไ ด ้ 
เป็นเพียงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหนึ่งในธุรกิจเท่านั้น 
หากแต่โดยแท้จริงแล้วเป็นวัตถุประสงค์หลักของ
การดํารงอยู่ขององค์กร” เจ เอ็น ทาทา ผู้ก่อตั้ง
กลุม่ทาทา ได้มอบแนวคิดน้ีให้กับบริษทัในกลุม่ทาทา 
ประเทศอินเดีย เมื่อ 150 ปีที่ผ่านมา และสืบทอดเป็น
พันธกิจที่บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) ยึดถือในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ด้วยเช่นกัน

กลุม่บรษิทัทาทา คอื กลุม่ธรุกจิใหญ่ทีส่ดุในประเทศอนิเดยี  
มีการด�าเนินธุรกิจในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก พนักงาน
รวมกว่า 700,000 คน โดยทาทา สตีล เป็นหน่ึงใน 
บริษัทในเครือที่ขยายธุรกิจจนมีฐานการผลิตอยู ่ใน 26 
ประเทศ และเป็นผู้ผลิตเหล็กรายใหญ่อันดับที่ 11 ของโลก
หากนับตามก�าลังการผลิต 

ในประเทศไทย บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จ�ากัด  
(มหาชน) มีบริษัทในกลุ ่ม 3 บริษัท ประกอบด้วย  
บริษัท เอ็น .ที . เอส.  สตีล กรุ ๊ป จ�ากัด (มหาชน)  
จั งหวัดชลบุรี  บริษัท เหล็กก ่อสร ้างสยาม จ�า กัด  
จังหวัดระยอง และบริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด  

ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
ร่วมพัฒนาชุมชนรอบโรงงาน 
พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ
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จังหวัดสระบุรี ซ่ึงมีส่วนส�ำคัญในกำรร่วมสนับสนุน
มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนเศรษฐกิจฐำนรำกของบีโอไอ 
ตามแนวคิดพันธกิจเพื่อสังคมและความยั่งยืนของบริษัท

คณุศิโรโรตม์ เมธมโนศกัดิ ์ผูช่้วยผูจ้ดักำรใหญ่ ทรพัยำกร
บุคคลและบริหำร บริษัท ทำทำ สตีล (ประเทศไทย)  
จ�ำกัด (มหำชน) คือผู้ดูแลงานด้านการพัฒนาชุมชนและ 
ความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านกลไกฝ่ายทรัพยากรบุคคล 
ที่มีอยู่ในทุกโรงงาน ให้ข้อมลูบทบาทของบริษัทในด้านนี้ว่า  
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือการสนับสนุนชุมชนรอบ 
สถานประกอบการ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การพัฒนา

บีโอไอบอกว่าม ี
โครงการหนึ่งที่น่าสนใจ และส่ง
หลักเกณฑ์มาให้เรา ประจวบ

กับทิศทางของคณะกรรมการ
พันธกิจเพื่อสังคมที่บอกว่า
ต้องการโฟกัสที่ชุมชนรอบ

โรงงาน ก็พอดีกันมาก

เยาวชนในท้องถิ่นห่างไกล และการสนับสนุนองค์กร 
ไม่แสวงหาผลก�าไร โดยบริษัทมีนโยบายให้พนักงานทุกคน 
มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ โดยสามารถใช้เวลาท�างาน 10 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี เพื่อไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ได้

ในปีงบประมาณ 2562 ทาทา สตลี (ประเทศไทย) ปรบัแผน 
งบประมาณเพื่อใช้ในพันธกิจเพื่อสังคมของบริษัท โดย
เพิ่มสัดส่วนของการสนับสนุนชุมชนรอบโรงงานเพิ่มข้ึน  
มุง่เน้นการส่งเสรมิพฒันาและสนบัสนนุกลุม่วสิาหกจิชมุชน  
จึงเป็นที่มาที่บริษัทให้ความสนใจเข้าร่วมกับมาตรการ 
ส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานรากของบีโอไอ 

  BOI e-Journal  |  19

เรื่อง | กองบรรณาธิการ



เข้าร่วมกับมาตรการส่งเสริมการลงทุน
เศรษฐกิจฐานรากของบีโอไอ 
คุณศิโรโรตม์กล่าวว่า “เจ้าหน้าที่บีโอไอบอกว่ามีโครงการ
หนึ่งที่น่าสนใจ และส่งหลักเกณฑ์มาให้เราดู ประจวบกับ 
ทิศทางของคณะกรรมการพันธกิจเพื่อสังคมที่บอกว่า
ต้องการโฟกัสที่ชุมชนรอบโรงงาน ก็พอดีกันมาก”

เกณฑ์การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่บริษัทจะเข้าไปให ้
ความช่วยเหลือ คือชุมชนที่อยู่ในรัศมีรอบโรงงาน 5 - 8 
กิโลเมตร โดยจะไปดูว่าสามารถช่วยพัฒนาชุมชนให้เกิด
ความยั่งยืนได้อย่างไร ผ่านหน่วยงานทรัพยากรบุคคล 
ในแต่ละพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เข้าไปร่วมพูดคุยและ
ด�าเนินการคัดเลือกมาน�าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท

“วิสาหกิจชุมชนที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยหลักที่เราคัดเลือก 
นอกจากอยู่ในรัศมีรอบโรงงาน 8 กิโลเมตร คือ มีผลิตภัณฑ์
ทีด่แูล้วว่าสามารถไปต่อได้ และเขายงัขาดอะไร เราสามารถ
ไปเติมเต็มให้เขาได้อย่างไร” คุณศิโรโรตม์อธิบาย

เข้าช่วยพัฒนาการผลิต “กุนเชียงและ
บะหมี่เส้นสด”
จากเกณฑ์การคัดเลือกข้างต้น ทาทา สตีล (ประเทศไทย) 
เลือกชุมชนในบริเวณใกล้เคียงกับโรงงานมาจังหวัดละ  
1 ชุมชน เพื่อท�าโครงการร่วมกันตามแนวทางการส่งเสริม
ศักยภาพชุมชนให้เกิดความยั่งยืนของบริษัท

คุณศิโรโรตม์ยกตัวอย่าง “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่ 
กนุเชียง เพือ่ส่งเสริมศกัยภาพชุมชนให้ยัง่ยนื วสิาหกจิชุมชน
กลุม่แม่บ้านเกษตรกรเนนิกระบก” ทีอ่ยูใ่นพืน้ที ่ต�าบลบ่อวนิ 
อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุ ี ใกล้เคยีงกบับรษิทั เอน็.ท.ีเอส.  
สตีล กรุ๊ป จ�ากัด (มหาชน) ว่าเกิดจากการติดตามรวบรวม
ข้อมูลอาชีพและปัญหาของชุมชนใกล้เคียงกับโรงงาน เพื่อ
หาหนทางสนบัสนนุในรูปแบบต่างๆ ตามนโยบายเพือ่สงัคม
ที่บริษัทมีอยู่

และจากการลงพ้ืนที่ในปี 2562 บริษัทได้ทราบข้อมูล 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรเนินกระบก ซึ่งเป็น 
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กลุ่มที่มีการท�าอาหารออกจ�าหน่ายให้แก่คนในพื้นที่และ
ออกร้านขายอาหารตามงานต่างๆ มีสินค้าท่ีได้รับความ
นยิมคอื กนุเชยีงและบะหมีเ่ส้นสด เป็นการประกอบกิจการ
ขนาดเล็กในครัวเรือนของสมาชิก โดยใช้อุปกรณ์ที่หาได้ 
ทัว่ไปและเป็นการผลิตด้วยมอืเป็นส่วนใหญ่ จึงประสบปัญหา 
ไม่สามารถผลติสนิค้าได้เพยีงพอกบัความต้องการของลกูค้า 

บริษัทจึงสนใจจะลงทุนช่วยพัฒนากลุ ่มวิสาหกิจชุมชน 
แห่งนีใ้ห้มศีกัยภาพในการผลิตสินค้าและเพิม่ความสามารถ
ในการแข่งขันให้มากขึ้น ด้วยการน�าองค์ความรู ้ต่างๆ 
เข้าไปประยุกต์ใช้ทั้งในด้านการผลิตและการบริหารจัดการ  
การปรบัปรงุพืน้ท่ีผลิตและเปลีย่นไปใช้เครือ่งจักรท่ีทนัสมยั
ในการผลิต 

คุณศิโรโรตม์กล่าวถึงแนวคิดเบ้ืองหลังโครงการนี้ว่า เกิด
จากการเปรียบเทียบการผลิตของบริษัท ทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) ในฐานะผู ้ผลิตทางอุตสาหกรรมที่ให ้ 
ความส�าคัญกับมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อความปลอดภัย
ของผู ้ ใช ้งาน วิสาหกิจชุมชนกลุ ่มแม่บ ้านเกษตรกร 
เนินกระบกในฐานะผู้ผลิตอาหาร ก็ต้องให้ความส�าคัญ 
กับความปลอดภัยของผู ้บริโภค โดยผลิตภัณฑ์สมควร 
เข้าถึงเกณฑ์มาตรฐานทางด้านอาหารด้วยเช่นกัน

บริษัทมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความยั่งยืน  
ทีมงานจึงต ้องลงพื้นที่ เพื่อเข ้าไปพูดคุยและคัดเลือก
ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจะสนับสนุน จนได้ข้อสรุปเป็นกุนเชียง
และบะหมีเ่ส้นสด โดยมวัีตถปุระสงค์เพือ่รกัษาและควบคมุ
คณุภาพของสนิค้า เพิม่ประสทิธิภาพในการผลติโดยการน�า
เครื่องจักรมาใช้ในกระบวนการผลิต ลดต้นทุนตลอดจน 
ลดการใช้แรงงานในกระบวนการผลติ โดยตัง้เป้าหมายไปที ่
การยกระดับรางวัลกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่นระดับเขต
ที่กลุ่มแม่บ้านจะได้รับ และเพื่อเป็นต้นแบบความร่วมมือ
ระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ ในการท�างาน
ร่วมกับชุมชน

“เราไปลงพื้นท่ีและเจาะทุกข้ันตอนว่าเขาท�าอย่างไร  
มีขั้นตอนใดที่ เป ็นอุปสรรค ขั้นตอนไหนที่ท�าแล้วยัง 
ไม่สะอาดเพียงพอ อะไรที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตได้ ขั้นตอน 
ไหนที่ท�าแล ้วถูกสุขอนามัย ตัวอย ่างเช ่น เราคิดว ่า 
กรณีบรรจุภัณฑ์สามารถปรับปรุงให้ทันสมัย เตะตา 
ผู้บริโภคได้มากขึ้น เราเชื่อว่าน่าจะขยายตลาดได้มากขึ้น  
เป ็นส ่วนหนึ่งที่ เราช ่วยคุย โดยเริ่มแรกสุดเราบอก 
กลุ่มแม่บ้านว่าเราต้องคุยกัน เราต้องการท�างานร่วมกัน”

“เราใช้กระบวนการท�าธุรกิจเข้าไปช่วย เรารู้เรื่อง PDCA 
คือ Plan Do Check Act เรารู้ระบบทฤษฎีบริหารธุรกิจ  
เรารู ้ เ ร่ืองการท�าบัญชี เราให้นักบัญชีไปช่วยเติมเต็ม 
ให้กลุม่แม่บ้านกลุม่นี ้ไปสอนวิธกีารบญัชีต่างๆ เราเอาเรือ่ง
เหล่านี้ไปช่วย”คุณศิโรโรตม์กล่าว

แผนงานที่ออกมาในช่วงปี 2563 จะมุ่งไปที่การพัฒนา 
ด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวมถึงการจัดเก็บ
ข้อมูลและประเมินผลการด�าเนินงาน เพื่อน�ามาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์และกลยุทธ์ทางธุรกิจ และในปี 2564 จะเข้าไป
ปรับปรุงสถานท่ี เพิ่มพูนความรู้โดยการจัดวิทยากรจาก

ความมุ่งหมายของบริษัท 
ที่อยากเห็นคือ ชุมชนสามารถ
สานต่อโครงการเหล่านี้ไปได้

ด้วยตัวเอง สามารถน�าสิ่งที่ได้
ไปต่อยอดและสร้าง 

ความยั่งยืนให้เกิดขึ้น
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วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรีเข้าไปอบรมในเรื่องเกี่ยวกับ
ผลติภณัฑ์ การออกแบบและปรบัปรงุผลติภัณฑ์ รวมถงึการส่ง
ผลิตภัณฑ์เข้าประกวด ‘หนึ่งต�าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์’ ต่อไป

ผลตอบรับจากชุมชน คุณศิโรโรตม์เล่าว่า “ชุมชนมีความ
สุขมากที่เราเข้าไปช่วยดูแล เพราะไม่ได้เกิดจากการร้องขอ  
แต่เกิดจากการท�างานร่วมกัน และเขามีส่วนร่วมต้ังแต่ต้น 
สิ่งที่ต้องการคือ กลุ่มแม่บ้านคุณต้องท�าได้ตามกฎหมาย  
ได้ตามมาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.) ความเข ้าใจเป ็นส ่วนส�าคัญที่ท�าให ้
ชุมชนกับสถานประกอบการอยู่ร่วมกันได้ ความเข้าใจ 
เกิดจากการสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง ท้ายที่สุด 
ผมคิดว่าจะได้หนึ่งค�าคือ ความไว้ใจ เขาจะรู้สึกเชื่อม่ันว่า
คุณเป็นบริษัทที่มีคุณธรรม คุณเป็นบริษัทที่ด�าเนินธุรกิจ
อย่างมจีรรยาบรรณ ไม่ได้มุง่แต่จะมากอบโกยผลประโยชน์
จากพื้นที่ของเขา หรือท�าร้ายสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของเขา  
ก็เป็นส่วนท่ีดมีากๆ ทีเ่ราได้มโีครงการร่วมกบับโีอไอตรงนี”้ 

โครงการลักษณะนี้ยังช่วยเสริมสร้างการเรียนรู ้ให้กับ
วิสาหกิจชุมชนในด้านการประกอบธุรกิจอีกด้วย เช่น  
เร่ืองการค�านวณก�าลังการผลติทีจ่ะก่อให้เกดิประโยชน์สงูสดุ
ต้องดูอย่างไร การค�านวณต้นทุน การมองหาจุดที่เป็น
คอขวดในกระบวนการผลิต ซึ่งจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชน
สามารถพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
ได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

พัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน  
“กะหรี่ปั๊บ”
อกีหน่ึงตวัอย่างทีท่าทา สตลี (ประเทศไทย) เข้าไปมีส่วนร่วม 
พัฒนาชุมชนใกล้กับ บริษัท เหล็กสยาม (2001) จ�ากัด  
คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนกะหรี่ปั๊บบ้านหมอ 
ต�าบลบางโขมด อ�าเภอบ้านหมอ จงัหวดัสระบรุ ีซึง่เป็นกลุม่ 
ทีน่่าสนใจ จากกลุม่แม่บ้านทีพ่ยายามหาเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
ด้วยการผลิตกะหรี่ปั๊บขนาดเล็กกว่าท่ีมีในท้องตลาดท่ัวไป 
ออกจ�าหน่ายจนประสบความส�าเร็จได้รับรางวัลสินค้า 
โอทอป 4 ดาว เมื่อปี 2552 แต่เนื่องจากยังขาดความรู้ 
ด ้านการถนอมรักษาสินค ้าให ้คงความกรอบได ้นาน  
ขาดอุปกรณ์และแรงงานในการผลิต รวมถึงสถานที่ยังไม่ได้
ตามมาตรฐานของ อย. ส่งผลให้ในปี 2559 ผลิตภัณฑ์นี้ได้
รับรางวัลโอทอปเพียง 2 ดาว เท่านั้น

การเข ้ า ไปท�างานร ่วมกับชุมชนนี้ ของทาทา สตีล 
(ประเทศไทย) มุ่งเน้นไปที่การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต น�าเครื่องจักรมาใช้ทดแทน
แรงงานคน พัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ 

องค์กรมีความรู้ในเชิง
กระบวนการธุรกิจที่เป็นต้นทุน

อยู่แล้ว เพียงแต่ช่วยแชร์  
และแบ่งปัน ท�าให้เกิดการ 

ต่อยอดขึ้นไปได้
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รักษาคุณภาพสินค้าให้มีความสม�่าเสมอ ลดต้นทุนและลด 
การใช้แรงงานในการผลิต มีเป้าหมายเพื่อยกระดับรางวัล 
โอทอปของผลิตภัณฑ์นี้ในอนาคต

“ท�าแป้งแต่ก่อนใช้มือนวดและปั ้น เราจะเปลี่ยนเป็น 
เครื่องนวดมาช่วยท�าให้แป้งมีคุณภาพสม�่าเสมอมากขึ้น  
และการปั ้นเมื่อก ่อนใช ้มือจับจีบ กว ่าจะได ้ 1 อัน  
นานมาก  แต ่ สามารถใช ้ แม ่พิ มพ ์ที่ ว า งกดไปได ้ 
มาทดแทน การทอด จากที่เคยทอดโดยใช้กระทะ ท�าให้ 
อมน�้ามัน เราจึงคิดว่าควรใช้เครื่องทอดควบคุมอุณหภูมิ  
และเราคิดว่าจะต้องไล่น�้ามันหลังจากทอดด้วย เพื่อให้
ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ตัวบรรจุภัณฑ์เขาใช ้
ห่อกระดาษใส่กล่อง เรากบ็อกว่าน่าจะเปลีย่นเป็นพลาสตกิ
สุญญากาศ จะถนอมอาหารและกรอบได้นานขึ้น น่ีคือ 
แผนงานที่เราคุยกับเขาไว้”

ส�าหรับโครงการนี้ทางบริษัทวางแผนงานไว้ 3 ปี โดยจะ 
เร่ิมจากการปรับปรุงสถานที่ผลิตสินค้าและเครื่องทอด  
ต่อไปคือ การสนับสนุนเครื่องนวดแป้ง ตู้อบไล่น�้ามัน และ
ในปีที่ 3 จะเน้นเรื่องการส่งเสริมความรู้ การปรับปรุง 
บรรจุภัณฑ์ เชิญวิทยากรมาต่อยอดองค์ความรู ้ให้กับ
วิสาหกิจชุมชน รวมถึงเพิ่มช่องทางจัดจ�าหน่าย 

ร่วมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง
คุณศิโรโรตม์มองว ่าโครงการท่ีบริษัทเข ้าไปร ่วมกับ 
วิสาหกิจชุมชนเหล่าน้ีจะช่วยให้ชุมชนเกิดการรวมกลุ่ม 
ซึ่งเป็นรากฐานของการสร้างทีมงาน การที่กลุ่มแม่บ้าน 
มาใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์ในระหว่างท่ีพ่อบ้านไปท�างาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม ผลที่ได้คือ รายได้เสริมส�าหรับ
ครอบครัว 

และโครงการเช่นน้ีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู ้ ท้ังในด้าน 
การผลิต การประกอบธุรกิจ การบริหารจัดการ การท�างาน
เป็นทีม การมีความเอ้ือเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็น
รากฐานของสังคมไทยที่ต้องรักษาไว้ และหากวิสาหกิจ
ชุมชนสามารถท�าได้ตามแผนท่ีวางร่วมกันไว้ก็จะมีรายได ้
ท่ีม่ันคง ตรงตามความมุ่งหมายของบริษัทท่ีต้องการเห็น
คือ ชุมชนสามารถสานต่อโครงการเหล่าน้ีไปได้ด้วยตัวเอง 
สามารถน�าสิง่ทีไ่ด้ไปต่อยอดและสร้างความยัง่ยนืให้เกดิขึน้ 
และชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น

คุณศิโรโรตม์กล่าวท้ิงท้ายว่า “อีกจุดท่ีผมอยากเห็นคือ  
ผมอยากเห็นบริษัทในประเทศไทย ซ่ึงมีบริษัทเก ่งๆ  
จ�านวนมาก ถ้าเข้ามาช่วยลงในฐานราก ผมว่าท้ายทีส่ดุแล้ว 
ฐานรากจะเข้มแข็งขึ้นและองค์กรบริษัทก็จะเข้มแข็งขึ้น
ด้วยเช่นกัน และเป็นอะไรที่ท�าได้ไม่ยาก เพราะองค์กร 
มีความรู ้ในเชิงกระบวนการธุรกิจท่ีเป็นต้นทุนอยู ่แล้ว  
เพียงแต่ช่วยแชร์ ขยาย และแบ่งปัน ท�าให้เกิดการต่อยอด
ขึ้นไปได้ แล้วก็จะไปด้วยกันทั้งหมด ทั้งภาคเกษตรกรรม  
ภาคอุตสาหกรรม”

“ถ้าชุมชนดี ตัวชุมชนพร้อมจะเป็นมิตร การที่เราท�างาน 
ร่วมกัน เขาจะเข้าใจการด�าเนินงานต่างๆ สัมผัสได้ว่า 
เรามีความจริงใจ มีความเอื้ออาทรต่อกัน จะท�าให้เราไปได้  
ผู้ก่อตั้งถึงพูดชัดเจนว่า ชุมชนท�าให้คุณอยู่ได้ ไม่ใช่คุณ 
จะมาบอกว่าชุมชนเป็นแค่ผู ้มีส่วนได้เสียส่วนหนึ่ง แต่ 
ชุมชนคือรากฐานการด�ารงอยู่ของบริษัท” 
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บีโอไอส่งเสริมผู้ประกอบการไทย เรื่อง | ณชนก จิตรมาศ

บีโอไอนําผู้ประกอบการไทย 
เยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบิน
ของกองทัพอากาศ 
อุตสาหกรรมอากาศยานเป็นอุตสาหกรรมที่รัฐบาลประกาศให้เป็นหนึ่งใน  
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
หรือบีโอไอ มีบทบาทหลักในด้านการให้สิทธิประโยชน์ เพื่อสนับสนุน
การขยายตัวของอุตสาหกรรมนี้  เนื่องจากมีแนวโน้มเติบโตสูงจาก
การขยายสนามบินภายในภูมิภาคและขยายฝูงบินตามการเติบโตของ 
สายการบินต้นทุนตํ่าที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน 
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แต่ผู้ประกอบการไทยมีบทบาทน้อยมากในอุตสาหกรรมนี้   
ปัจจุบันบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเภท
กิจการการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานหรือการซ่อมบ�ารุง  
มีผู้ประกอบการไทยข้างมากอยู่เพียง 9 บริษัท จากทั้งหมด 
39 บริษัท อย่างไรก็ตามยังมีโครงการเล็กๆ ที่น่าสนใจของ
รัฐบาล โดยกองทัพอากาศได้ริเริ่มผลิตเครื่องบินเพื่อใช้เอง
ภายในกองทัพ เกิดขึ้นเมื่อปี 2559 ภายใต้ชื่อ “โครงการ 
บ.ทอ.6”

บโีอไอโดยกองพฒันาและเชือ่มโยงการลงทนุ ร่วมกบัสมาคม
ส่งเสรมิการรบัช่วงการผลติไทย ได้น�าคณะผูป้ระกอบการไทย 
เยี่ยมชมสายการผลิตเครื่องบินเพื่อการพาณิชย์ขนาดเล็ก 
“โครงการ บ.ทอ.6” ของกรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ  
ตั้งอยู่ที่ถนนประดิพัทธ์ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 
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ส�าหรับการขึ้นรูปช้ินส่วนได้มีการปรับปรุงเครื่องมือ 
เครือ่งจักรสมยัใหม่ เช่น เคร่ือง CNC ใช้งานแทนแรงงานคน 
เพื่อความแม่นย�าของชิ้นงาน JIG ประกอบใช้มาตรฐาน 
คณุภาพ JIG แบบใหม่ เป็นการแสวงหาจาก Supply Chain 
จากบริษัทในไทย ซึ่งเป็น sub-contractor ของบริษัท 
ผลิตรถยนต์ 

โครงการนี้แล้วเสร็จไปเมื่อปี 2559 โดยในอนาคตหวังว่า
ประเทศไทยจะมีโครงการผลิตเครื่องบินขนาดเล็ก เพื่อใช้
ในเชิงพาณิชย์โดยบริษัทเอกชน 

การเยี่ยมชมสายการผลิตในครั้งนี้ นับเป็นก้าวแรกและ
เป็นโอกาสอันดีที่ผู ้ประกอบการไทยจะได้เริ่มต้นเข้าสู ่
อุตสาหกรรมอากาศยาน ด้วยการผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กให้
กบัเครือ่งบนิสญัชาตไิทยต่อไป ซึง่ถ้าคนไทยมคีวามตัง้ใจท�า
สิ่งใดแล้ว ย่อมไม่แพ้ชาติใดในโลกอย่างแน่นอน

http://build.boi.go.th
sourcing@boi.go.th
www.facebook.com/buildboi
@buildboi

โครงการน้ีกรมช่างอากาศได้มีการท�าต้นแบบทดลองผลิต  
และน�าไปสูส่ายการผลิต ภายในทีต้ั่งของกรมช่างอากาศเอง 
จากทมีงานช่างและวศิวกรของกองทพัอากาศ โดยใช้เครือ่งยนต์ 
Turbo Prop ขนาด 420 แรงม้า ขนาด 4 ที่นั่ง ความเร็ว
สูงสุด 215 นอต (400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ได้รับการบรรจุ 
เป็นงานวิจัยและพัฒนาทางทหารของส�านักงานวิจัย 
และพัฒนาการทหารกลาโหม พร้อมทั้งได้รับงบประมาณ
สนับสนุน 

ได้รับการบรรจุเป็นงานวิจัย
และพัฒนาทางทหาร  

ของส�านักงานวิจัยและ
พัฒนาการทหารกลาโหม 
พร้อมทั้งได้รับงบประมาณ

สนับสนุน 
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แวดวงบีโอไอ เรื่อง | นิมาเรียม เบ็ญวิศิษฎ์

28 พฤศจิกายน 2562
นางสาวดวงใจ อศัวจนิตจติร์ เลขาธกิารบโีอไอ ร่วมให้การต้อนรบัคณะนกัธุรกิจ
ฮ่องกงในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย พร้อมบรรยายในหัวข้อ “Thailand 
Plus Opportunities for Hong Kong Investors” ซึ่งมีนักธุรกิจจากฮ่องกง 
กว่า 70 ราย ให้ความสนใจและมองหาโอกาสการลงทุนที่ เ ก่ียวข้องกับ
โครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมการผลิต ดิจิทัล และบริการมูลค่าเพิ่มสูง  
ณ โรงแรมแชงกรีล่า กรุงเทพฯ 

20 พฤศจิกายน 2562 
นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการบีโอไอ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา 
“Business Opportunity in Thailand” โดยในงานมีผู้แทนจากสํานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) องค์การ
ส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญ่ีปุ่น (JETRO) และผู้ประกอบการญี่ปุ ่น 
ในประเทศไทยร ่วมบรรยายให ้ความรู ้และประสบการณ์การทําธุรกิจ 
ในประเทศไทยแก่คณะนักลงทุนญี่ปุ่น จํานวน 70 คน ณ ไบเทค บางนา

2 พฤศจิกายน 2562
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ 
ให ้การต ้อนรับ พลเอก ประยุทธ ์  จันทร ์ โอชา  
นายกรัฐมนตรี  และนายมหาเธร ์  โมฮัมหมัด  
นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ในงาน ASEAN STYLES  
คู่ขนานกับการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35  
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

1 พฤศจิกายน 2562 
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ แถลงข่าวผลการประชุม 
บอร์ดบโีอไอ ครัง้ที ่2/2562 ว่าทีป่ระชุมเหน็ชอบให้เพิม่ “เมอืงนวตักรรมอาหาร” 
อกี 5 แห่ง รวมเป็น 13 แห่ง เพือ่ส่งเสรมิให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรม
อาหารของโลก พร้อมเปิดให้ส่งเสริมกิจการสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้า
สําหรับยานพาหนะ และปรับประเภทกิจการเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้สอดคล้องกับทิศทางเทคโนโลยี ณ ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล
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ประกาศใหม่บีโอไอ

บโีอไอได้มปีระกาศส่งเสริมการลงทนุออกมาหลายฉบบัในช่วงทีผ่่านมา จึงขอรวบรวมประกาศทีน่่าสนใจและเป็นประโยชน์แก่ผูอ่้านดังนี้

ประกาศ
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน
ที ่

4/2562

ประกาศ
คณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน
ที ่

7/2562

คําชี้แจง
สํานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง | ธรรมรัตน์ รัตนพันธ์

ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
เร่ือง แนวทางการแก้ไขโครงการและการเปิดดําเนินการสาํหรับโครงการทีไ่ด้รบัสิทธแิละประโยชน์เพิม่เตมิ 

ตามมาตรการพิเศษเพื่อเร่งรัดการลงทุน เพื่อให้เกิดความชัดเจนส�าหรับโครงการท่ีได้รับสิทธิและประโยชน ์
เพิม่เตมิตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ ที ่11/2558 ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2558 เร่ือง มาตรการพเิศษ 
เพื่อเร่งรัดการลงทุน ส�านักงานจึงออกค�าชี้แจงดังต่อไปนี้  

ข้อ 1 กรณีการเพิ่มก�าลังผลิตโดยเพิ่มเวลาท�างาน ให้เพิ่มก�าลังผลิตท่ีก�าหนดในบัตรส่งเสริมจากการเพิ่ม
เวลาท�างานของเครื่องจักรได้ ตามประกาศส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.8/2543 ลงวันที่ 28 
กันยายน 2543 เรื่อง มาตรการสนับสนุนการลงทุน

ข้อ 2 กรณีการเพิ่มก�าลังผลิตโดยลงทุนเพิ่ม การเพิ่มก�าลังผลิตโดยไม่ลงทุนเพิ่ม หรือการเพิ่มขนาด 
การลงทุนโดยก�าลังผลิตคงเดิม ส�านักงานจะไม่อนุญาตให้เพ่ิมก�าลังผลิตหรือขนาดการลงทุนเกินกว่าท่ีระบุไว้ 
ในบตัรส่งเสรมิหลงัจากทีไ่ด้รบัสทิธแิละประโยชน์เพิม่เตมิตามมาตรการนี ้เว้นแต่ผู้ได้รบัการส่งเสรมิฯ จะขอปรบัเปลีย่น
สิทธิและประโยชน์หรือเงื่อนไขของโครงการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนปกติก่อน และส�านักงาน
จะพิจารณาการเพิ่มก�าลังผลิตหรือขนาดการลงทุนตามหลักเกณฑ์ปกติต่อไป

ข้อ 3 กรณีการลดก�าลังผลิตโดยลดเวลาท�างาน หรือการลดก�าลังผลิตหรือขนาดการลงทุนตามก�าลังผลิต
ของเครื่องจักรที่มีอยู่จริง ให้ลดก�าลังผลิตหรือขนาดการลงทุนท่ีระบุไว้ในบัตรส่งเสริมได้ ท้ังนี้เมื่อลดก�าลังผลิต
หรือขนาดการลงทุนแล้วต้องมีขนาดการลงทุนไม่น้อยกว่าเงื่อนไขที่ก�าหนด

https://www.boi.go.th/upload/content/c6_2562_5dcbc34ab4a65.pdf

ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เร่ือง มาตรการเร่งรัดการลงทุน เพื่อกระตุ้นให้โครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเป้าหมายมีการลงทุน 

ในประเทศโดยเร็ว ทั้งนี้ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% เป็นระยะเวลา 5 ปี  
นับแต่วันท่ีกําหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส้ินสุดลง ต้องเป็นกิจการในกลุ่ม A1 A2 และ  
A3 ยกเว้นกิจการที่ไม่มีที่ตั้งสถานประกอบการ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการขนส่งทางเรือ เป็นต้น 
และประเภทกิจการ 1.22, 2.17, 6.15, 6.16, 6.17 และ 7.24 ที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและเป็น 
โครงการท่ีได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ  
รวมกันแล้วไม่เกิน 8 ปี และต้องมีเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท  
โดยจะต้องมีการลงทุนจริงไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 อีกทั้งต้องยื่นขอเปิด 
ด�าเนินการภายในก�าหนดเวลาครบเปิดด�าเนินการ 

ทั้งนี้จะต้องมีสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 เหลืออยู่ ท้ังระยะเวลาและ
วงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยจะได้รับสิทธิและประโยชน์ตามมาตรการนี้เมื่อด�าเนินการตามเงื่อนไข 
ครบถ้วน ส�านักงานจะไม่อนุญาตให้ขยายเวลาการด�าเนินงานในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การตอบรับมติถึงการเปิด 
ด�าเนินการ ทั้งนี้มาตรการนี้ให้มีผลบังคับใช้ส�าหรับค�าขอรับการส่งเสริมการลงทุน ที่ยื่นตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน  
2562 จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563

https://www.boi.go.th/upload/content/4_2562_5db9028ce31d7.pdf

ลงวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพื้นที่เขตส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน ภายใต้โครงการ 

เมืองต้นแบบเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึง
ให้เพ่ิมพื้นที่อ�ำเภอจะนะ จังหวัดสงขลำ เป็นพื้นที่เขตส่งเสริมกำรลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนภายใต้
โครงการเมืองต้นแบบเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้เพิ่มที่ตั้งสถานประกอบการ 
อ�าเภอจะนะ จังหวดัสงขลา ในเง่ือนไขประเภทกิจการ 1.22, 2.17, 6.15, 6.16, 6.17 และ 7.24 ของบญัชท้ีายประกาศ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

https://www.boi.go.th/upload/content/7_2562_5db90550bb312.pdf
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เรื่อง | ศูนย์บริการลงทุน

ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนทุกรายจะได้รับ
สิทธิประโยชน์ในการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ตามมาตรา 27 หรือไม่

ต ้องการจําหน ่ายที่ดินที่ถือครอง 
ตามกรรมสิทธิ์ที่ดินตามมาตรา 27  
จะต้องทําอย่างไร

กรณท่ีีโครงการเดมิมหีุน้ไทยเป็นส่วนใหญ่  
แต่ต ่อมามีการเปลี่ยนแปลงผู ้ ถือหุ ้น 
จากเดิม เป็นการถือหุ ้นโดยต่างชาต ิ
เป ็นส่วนใหญ่ จะได้รับสิทธิประโยชน ์
การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินอย่างไร

ไม่ สิทธิประโยชน์ตำมมำตรำนี้จะให้เฉพำะกับ 
บริษัทที่ไม่มีสัญชำติไทย (มีหุ้นไทยไม่ถึง 51%  
ของทุนจดทะเบียน) เท่ำนั้น

เม่ือบโีอไออนมุตัใิห้แก้ไขโครงกำร
ให้ต่ำงชำติถือหุ ้นข้ำงมำกได้  
ก็จะอนุมัติให้ได้รับสิทธิประโยชน์
กำรถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ตำมมำตรำ 27 เพิม่เตมิไปพร้อมกนั

Q & A อื่นๆ ที่น่ำสนใจ คลิก !

ในกรณีท่ีผู้ได้รับส่งเสริมฯ ได้รับ
อนุญำตให้ถือกรรมสิทธิที่ดิน และ
ต่อมำประสงค์จะจ�ำหน่ำยท่ีดิน 
บำงส่วนหรือท้ังหมด เนื่องจำก 
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ หรือจะจ�ำหน่ำย
ให้กับบริษัทในเครือ หรือจะยกเลิก
กิจกำร 

ผู ้ ได ้ รับส ่ง เสริมฯ จะต ้องยื่น 
ขออนุญำตต่อบีโอไอก่อน จึงจะ
สำมำรถจ�ำหน่ำยที่ดินดังกล่ำวได้
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SHANGHAI
BEIJING
GUANGZHOU
TAIPEI
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SEOUL
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NEW YORK
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VIETNAM
INDONESIA

สำนักงานในตางประเทศ

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)

สำนักงานในประเทศไทย

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน

สำนักงานบีโอไอในประเทศและตางประเทศ

หนวยงานบริการอื่นๆ
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