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บีโอไอหนุน Smart Packaging 
ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์

#save ตัวเอง = #save ความส าเร็จ

กลยุทธ์การตลาดในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการสร้างความโดดเด่น สะดุดตา และ
แปลกใหม่ให้กับสินค้าและผลิตภัณฑ์ มีบทบาทส าคัญมากต่อยอดขาย และผลตอบรับ
เชิงบวกต่อแบรนด์สินค้านัน้ๆ สร้างความจดจ าและการซือ้ซ ้ าจากผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

ประกอบกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ได้เข้ามาเป็นตัวช่วย
ในการผลิต ท าให้การสร้างเอกลักษณ์ และภาพจ าให้กับสินค้านั ้นเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น 
ซ่ึงการสร้างสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น แปลกตา น่าจดจ านัน้ ส่วนประกอบ
ส าคัญก็คือ “บรรจุภัณฑ์”

ดังนั ้นการสนับสนุนและส่งเสริมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยเชิญชวนผู้ซื้อ 
สร้างความแปลกตาให้กับสินค้า อีกทัง้การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการ
และวิถีชีวิตที่ เปล่ียนไปของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนั ้น ย่อมเป็นสิ่งส าคัญและควรตระหนักถึง
อย่างมากส าหรับหน่วยงานภาครัฐที่ก ากับดูแลการส่งเสริมการลงทุน อย่างส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ 

บีโอไอจึงได้มีนโยบายเพิ่มประเภทกิจการกลุ่มบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Packaging)
ซ่ึงเป็นการน าบรรจุภัณฑ์ทั่วไปมาพัฒนาต่อยอดกับเทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคที่มีเพิ่มขึ้น อันเป็นกระบวนการผลิตที่ทันสมัยสอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล บรรจุภัณฑ์เหล่านีถู้กพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยรักษาคุณภาพ
อาหาร ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ สามารถบ่งช้ีคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์
ตลอดจนมีระบบที่สามารถตรวจติดตาม บันทึก สืบค้น สภาวะของผลิตภัณฑ์ในภาชนะ
บรรจุได้ โดยผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
สูงสุด 8 ปี

อีกทัง้ยังปรับปรุงสิทธิและประโยชน์ในกลุ่มวัตถุดิบส าหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ โดยให้
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 – 8 ปี และยังขยายให้ครอบคลุมถึงบรรจุภัณฑ์
พลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ และอุตสาหกรรมต่อเนื่องสอดคล้อง
กับการส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด 
BCG (เศรษฐกิจหมุนเวียน)

สมาคมสโมสรนักลงทุนพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการและนักลงทุนที่ต้องการพัฒนา
การผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ให้สามารถตอบโจทย์ส าหรับผู้บริโภคได้สูงสุด ด้วยบริการที่ดี
สะดวก และรวดเร็ว ผ่านการให้บริการแบบออนไลน์ของสมาคม ตลอดจนการให้บริการ
ด้านหลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนาครอบคลุมการบริหารจัดการและด้านบุคลากร โดยผู้ที่สนใจ
สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรและเลือกลงทะเบียนเพื่อสมัครร่วมสัมมนาได้ทาง 
http://icis.ic.or.th หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5 และ
สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสมาคมได้ทาง www.ic.or.th
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เตรียมความพร้อมในการสัง่ปล่อยวัตถุดิบ 
กรณีช่ือที่ใช้สัง่ปล่อยไม่ตรงกับช่ือที่ สกท. อนุมัติ 
จะไม่สามารถสัง่ปล่อยวัตถุดิบได้
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บีโอไอหนุน

ยกระดับอุตสาหกรรม

บรรจุภัณฑ์

การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน นอกจาก
จะเน้นการพัฒนาสินค้า ให้มีรูปลักษณ์แปลกตา มีรสชาติ
โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแบรนด์นั้นๆ แล้ว 
ส่ิงส าคัญท่ีเป็นไฮไลต์ของสินค้าและผลติภัณฑ์ ซ่ึงกล่าวไดว้า่
เป็นหน้าตาและเป็นความประทับใจแรกพบส าหรับผู้ ซื้อ 
นัน่คือ บรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์นัน้เสมือนหน้าตาท่ีจะเชิญชวน
ให้ผู้บริโภคสนใจ เป็นเกราะปกป้องสินค้าและส่ือความของ
ผลิตภัณฑ์ภายในให้ผู้บริโภคได้รับรู้ ซ่ึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์
ท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ จะสามารถส่งผลต่อการเลือกซื้อ และ
เป็นท่ีจดจ าได้ดี จึงเป็นเหตุผลให้นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
พยายามท่ีจะผลิตรูปแบบใหม่ๆ เพื่อความง่ายและสะดวกต่อ
การใช้งาน ง่ายต่อการผลิตและยังค านึงถึงการใช้งานของ
ผู้บริโภค ตลอดจนการเลือกใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม
หลังจากท่ีหมดหน้าท่ีในการบรรจุไปแล้ว

ซ่ึงบรรจุภัณฑ์ในปัจจุบันมีการพัฒนาการออกแบบ
ให้เอือ้ต่อความสะดวกสบาย ความสอดคล้องต่อการจัดเก็บ
และการก าจัดทิง้ โดยมีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้เพื่อ
พัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ท่ีมี
การค านึงถึงการใช้ซ ้ า สามารถปิดได้เสมือนใหม่เพื่อคง
ความสดและสะอาดของผลิตภัณฑ์ด้านใน ใส่ใจต่อการ
ยืดอายุของผลิตภัณฑ์หรือการแจ้งเตือนให้ผู้บริโภครับทราบ
ถึงข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และแจ้งเตือนถึงวันหมดอายุท่ี
ก าลังจะถึง บรรจุภัณฑ์เหล่านี้เรียกกว่า “บรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะ หรือ Smart Packaging”

บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ คือ บรรจุภัณฑ์ปัจจุบันท่ี
ถูกน า ไ ปพัฒนาแล ะต่อยอดทางด้ าน เทค โน โลยี 
โดยสามารถแบ่งประเภทของบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะนี้
ออกได้ 2 กลุ่มหลักๆ คือ 1) บรรจุภัณฑ์ท่ีมีปฏิสัมพันธ์
กับผลิตภัณฑ์ (Active Packaging) เช่น บรรจุภัณฑ์
ท่ีควบคุม การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย หรือเชื้อรา 
เป็นต้น 2) Intelligent Packaging เป็นการเพิ่มความ
น่าเช่ือถือท่ีมากกว่าการบอกวันหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ 
แต่สามารถตรวจสอบอายุการเก็บรักษา และรายงานผล
ไปยังผู้บริโภคได้ด้วย

เป้าหมายส าคัญของ Smart Packaging คือการ
ปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ และเน้น
เพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นให้กับผู้บริโภค จึงเป็น
เหตุผลส าคัญท่ีหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงก ากับดูแลด้านการ
ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ได้มีนโยบายเพิ่มประเภท
กิจการกลุ่มบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Smart Packaging) 
ซ่ึงเป็นการน าบรรจุภัณฑ์ทั่วไปมาพัฒนาต่อยอดกับ
เทคโนโลยีด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคท่ีเพิ่มขึ้น เช่น ช่วยรักษาคุณภาพอาหาร 
ยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ การบ่งชี้คุณสมบัติ
ผลิตภัณฑ์ภายในบรรจุภัณฑ์ หรือมีระบบท่ีสามารถ
ตรวจติดตาม บันทึก สืบค้น สภาวะของผลิตภัณฑ์ใน
ภาชนะบรรจุได้ เป็นต้น โดยผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จะได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี 
ซ่ึงจะแยกตามประเภทบรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย



- Active Packaging บรรจุภัณฑ์ท่ีช่วยรักษา
คุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี จ ากัดวงเงิน

นอกจากนี้บี โอไอได้ปรับปรุงสิทธิและประโยชน์
ใ น กลุ่ ม วั ต ถุดิ บ ส า ห รั บผลิ ตบร ร จุ ภัณฑ์ ไ ด้ แ ก่
เม็ดพลาสติกรีไซเคิลเกรดพิเศษ คอมพาวด์พลาสติก
ชนิดพิเศษ รวมถึงการผลิตผลิตภัณฑ์ท่ีต่อเน่ือง โดยให้
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 - 8 ปี อีกทัง้
ยั ง ขยาย ใ ห้ครอบคลุม ถึงบรร จุ ภัณฑ์พลาส ติก
ท่ีมีคุณสมบัติพิ เศษ และบรรจุภัณฑ์กระดาษ และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ทัง้นี้การสนับสนุนและส่งเสริมตามด้านบน ก าลัง
อยู่ระหว่างการจัดท าประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ซ่ึงนับเป็นการยกระดับการส่งเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ส่งเสริมการลงทุนด้าน
เทคโนโลยีและความยั่งยืนด้านส่ิงแวดล้อม ภายใต้
แนวคิด เศรษฐกิจหมุนเวียน BCG – Bio Circular 
Green Economy ตลอดจนรองรับเทคโนโลยีใหม่ท่ีจะ
เข้ามามีบทบาทส าคัญในทุกขัน้ตอนการผลิต

ข้อมูลจาก: https://www.boi.go.th/index.php?page=press_releases_detail&topic_id=1
28015&language=th&fbclid=IwAR20scZYhHpT1Rut9jto9jkVVZ59VVW9Jpiwc
3XbVnZwJ7DR60D5AKVTknU 
http://www.thaiprint.org/2018/06/vol116/industrial01/
https://gnews.apps.go.th/news?news=88367

- Intelligent Packaging บรรจุภัณฑ์ท่ีมีระบบ
บ่งชี้คุณภาพผลิตภัณฑ์แสดงผลแก่ผู้ใช้ (ไม่รวม RFID 
หรือ Radio-frequency identification เป็นวิธีการในการ
เก็บข้อมูลหรือระบุข้อมูลแบบอัตโนมัติ) ได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี จ ากัดวงเงิน

โดยนักลงทุนและผู้ประกอบการท่ีสนใจ สามารถ
สอบถามเพิ่ม เ ติมได้ ท่ี  ส า นักงานคณะกรรมการ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น  โ ท ร ศัพ ท์  0  2 5 5 3  8 1 1 1 
E-mail: head@boi.go.th ห ร ื อ ท า ง ช่ อ ง ท า ง
https://www.boi.go.th/th/BOILINE

ภาพจาก: https://www.designerpeople.com/blog/food-packaging-demand-booms/
https://www.interlakemecalux.com/blog/smart-packaging-logistics
https://www.dairyreporter.com/Article/2018/06/15/Active-and-intelligent-packaging-
Opportunities-for-brands

- บรรจุภัณฑ์ / หรือชิ้นส่วนอัจฉริยะจากสารท่ี
ก่อให้เกิดคุณสมบัติอัจฉริยะ สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 3 ปี จ ากัดวงเงิน

HOT JOIN A TRAINING ON zoom

สแกนเลย

ข้อควรรู้ ส า ห รั บ กิ จ ก า รที่ ได้รับการส่ง เสริมการลงทุน

9.00-12.00 น.
เริ่มเข้าระบบ 8.30 น.

5 พฤศจิกายน 2564

วิทยากร

คุณอรทัย  พิทยธนากุล
นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Tel. : 0 2666 9449 กด 5 Email : icis@ic.or.th 5 icn



30-60 วัน

7 วัน

7 วัน

สมัครใช้

บริการ 

eMT

BOI Approve

สั่งปล่อย

(น าเข้า) 

เครื่องจักร

ขยาย

ระยะเวลา

น าเข้า

เครื่องจักร

30 วัน

ติดต่อ...

ขออนุมัติ

บัญชีรายการ

เครื่องจักร

ครั้งแรก ในระบบ 

eMT Online 

ขอชื่อรอง / 

ขอรายการอะไหล่ / 

รายการแมพ่ิมพ์ใน

ระบบ eMT Online 

วิธีด าเนินการ
หลังได้รับส่งเสริมการลงทุน

ตามมาตรา 28, 29

หากแต่ละขั้นตอน

เป็นเรื่องยุงยาก
ส า ห รั บ คุ ณ

IC
COUNTER
SERVICE

บริการคีย์ข้อมูล

งานสิทธิและประโยชน์

ด้านเครื่องจักร

ด้วยทีมงานมืออาชีพ

0 2666 9449 ¡´ 6 (¤Ø³ÊØ¡ÑÞÞÒ)   

e-mail : counterservice@ic.or.th



IC Focus ฉบับนี้ น ำเสนอข้อมูลเก่ียวกับกำรใช้
สิทธิและประโยชน์ด้ำนวัตถุดิบ หลำยท่ำนคงได้เห็นประกำศ 
และได้รับข้อมูลข่ำวสำรจำกทำงสมำคมกันบ้ำงแล้ว 
เก่ียวกับกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรสั่งปล่อยวัตถุดิบ
กรณีช่ือท่ีใช้ในกำรสั่งปล่อยไม่ตรงกับช่ือท่ี สกท. อนุมัติ 
จะไม่สำมำรถสัง่ปล่อยวัตถุดิบได้ รวมถึงประกำศส ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ฉบับท่ี ป.4/2564 เรื่อง 
ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรใช้สิทธิและ
ประโยชน์ยกเว้นอำกรขำเข้ำส ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ ำเป็น
เพื่อใช้ในกำรผลิตเพื่อกำรส่งออก ซ่ึงประกำศฉบับนี้
เ ก่ียวข้องกับผู้ ใช้บริกำรระบบ RMTS ทุกท่ำนโดยตรง 
จึงอยำกเรียนแนะน ำให้ทุกท่ำนศึกษำข้อมูลและท ำควำม
เข้ำใจเพิ่มเติมเพื่อจะได้ปฏิบั ติตำมเง่ือนไขท่ีก ำหนดได้
อย่ำงถูกต้องต่อไป 

โดยสืบเนื่องจำกประกำศดังกล่ำวข้ำงต้น ในหัวข้อที่ 5
เรื่ อง กำรขออนุมัติกำรสั่ งปล่อยวัตถุดิบแล ะกำร
สั่งปล่อยเพื่อถอนกำรใช้ธนำคำรค ้ำประกันแทนกำร
ช ำระอำกรขำเข้ำ โดยมีสำระส ำคัญท่ีเพิ่มเติมจำกท่ีเคย
ปฏิบัติมำ นัน่คือ วัตถุดิบท่ีจะท ำกำรขออนุมัติสั่งปล่อยนัน้ 
ต้องเป็นรำยกำรวัตถุดิบท่ีช่ือตรงกับรำยกำรวตัถุดบิท่ีไดร้บั
อนุมัติบัญชีปริมำณสต็อกสูงสุดจำก สกท. หมำยควำมวำ่ 
รำยกำรวัตถุดิบท่ีจะขออนุมัติสั่งปล่อยได้ จะต้องเป็น
รำยกำรวัตถุดิบที่ ช่ือตรงกับบัญชีรำยกำรวัตถุดิบและ
ปริมำณสต็อกสูงสุดที่ได้รับอนุมัติจำก สกท. แล้วเท่ำนัน้

เริ่มต้นด้วย
1. บริษัท ส่งไฟล์ข้อมูลกำรสั่งปล่อย (BIRTIMP..) 

เข้ำระบบ IC Online System ของสมำคม
2. ตรวจสอบช่ือวัตถุดิบท่ีขอสั่งปล่อยว่ำช่ือตรง

กับในบัญชีปริมำณสต็อกสูงสุดหรือไม่

นับตัง้แต่วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2564 เป็นต้นไป 
หำกรำยกำรวัตถุดิบท่ีขอสั่งปล่อยช่ือไม่ตรงกับท่ีได้รับ
อนุมัติในบัญชีปริมำณสต็อกสูงสุด ผู้ใช้บริกำรจะต้อง
ยื่นขออนุมัติช่ือรองรำยกำรวัตถุดิบกับ สกท. ก่อน 
จึงจะสำมำรถด ำเนินกำรขออนุมัติสั่งปล่อยได้ ดังนั้น 
เพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงถูกต้องและรวดเร็ว 
มำท ำควำมเข้ำใจในขัน้ตอนกำรปฏิบัติงำนไปพร้อมกัน 
ดังนี้

กฤตยา วิชัยดิษฐ์

kittayad@ic.or.th

2.1 กรณีช่ือตรง ระบบจะท ำกำรตรวจสอบ
เ ง่ือนไขกำรขอสั่งปล่อย เช่น ปริมำณสต็อกสูงสุด
เพียงพอหรือไม่ หน่วยของวัตถุดิบถูกต้องหรือไม่ เป็นต้น
หำกข้อมูลถูกต้องตำมเง่ือนไข ระบบจะแจ้งผลกำรอนุมัติ
และเลข นร. กำรสัง่ปล่อยวัตถุดิบให้บริษัททรำบต่อไป

2.2 กรณี ช่ือวัตถุดิบ ไม่ตรง กับในบัญชี
ปริมำณสต็อกสูงสุด ระบบจะแจ้งผลไม่ผ่ำน และสิน้สุด
กำรสัง่ปล่อยวัตถุดิบ

เตรียมความพร้อม ในการสั่งปล่อยวัตถุดิบ

กรณีชื่อที่ใช้สั่งปล่อย

ไม่ตรงกับชื่อที่สกท. อนุมัติ

จะไม่สามารถสั่งปล่อยวัตถุดิบ ได้

ท่ีผ่ำนมำ ทุกท่ำนคงทรำบดีเก่ียวกับขั ้นตอนกำร
ขออนุมัติสัง่ปล่อยวัตถุดิบกับระบบ RMTS ปัจจุบันท่ีบริษัท
ขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ เม่ือระบบตรวจสอบข้อมูลแล้ว
พบว่ำช่ือท่ีขออนุมัติสั่งปล่อยในครั ้งนี้ไม่มีช่ืออยู่ในบัญชี
ปริมำณสต็อกสูงสุด ระบบจะท ำกำรรับเรื่องและส่งเรื่อง
ต่อให้กับเจ้ำหน้ำท่ี สกท. ท ำกำรพิจำรณำเป็นครัง้ๆ ไป
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กำรขอเพิ่มช่ือรองวัตถุดิบกรณีท่ีอ้ำงอิงจำก
กำรสั่งปล่อยและพบว่ำช่ือไม่ตรงกับในบัญชีปริมำณ
สต็อกวัตถุดิบนี้ สกท. จะพิจำรณำอนุมัติให้แล้วเสร็จ
ภำยใน 1 วันท ำกำร แต่ทัง้นี้ เพื่อควำมไม่ประมำทและ
เตรียมพร้อมไว้ ขอให้ทุกท่ำนพยำยำมตรวจสอบ
ช่ือวัตถุดิบของโครงกำรให้ตรงกับช่ือวัตถุดิบที่ ได้รับ
อนุมัติในบญัชีปรมิำณสต็อกสงูสดุไวเ้ป็นดีที่สุด ท่ำนจะได้
ไม่เสียเวลำ หรือมีค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำน

1. บริษัทส่งค ำขออนุมัติช่ือรองให้เจ้ำหน้ำท่ี สกท. 
พิจำรณำ

2. ระบบจะตรวจสอบค ำขอนั้นว่ำได้ด ำเนินกำร
ภำยใน 3 วันนับแต่วันยื่นขออนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบ
หรือไม่ 

2.1 หำกเกิน 3 วัน ค ำขอนัน้จะถูก Reject ทันที
2.2 หำกไม่เกิน 3 วัน ค ำขอนัน้จะถูกส่งไปให้

เจ้ำหน้ำท่ี สกท. พิจำรณำ

ส่ิงท่ีบริษัทต้องด ำเนินกำรต่อไป คือ กำรขออนุมัติ
ช่ือรองวัตถุดิบ โดยสำมำรถคลิกส่งค ำขออนุมัติช่ือรอง
ภำยใน 3 วันนับจำกวันท่ีส่งค ำขออนุมัติสัง่ปล่อยวัตถุดบิ 
โดยกำรอ้ำงอิงค ำขอสัง่ปล่อยท่ีช่ือไม่ตรง มีขัน้ตอนดังนี้

ส ำหรับรำยละเอียดประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ส่งเสริมกำรลงทุนท่ี ป.4/2564 และคู่มือกำรปฏิบัติงำน 
Function กรณีช่ือรำยกำรวัตถุดิบท่ีใช้ ในกำรสั่งปล่อย 
ไม่ตรงกับช่ือรำยกำรวัตถุดิบท่ีได้รับอนุมัติจำก สกท. 
ท่ำนสำมำรถศึกษำรำยละเอียดเพิ่มเติม ได้ท่ีเว็บไซต์สมำคม 
www.ic.or.th หรือสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่หน่วยงำน 
CSU : Customer Support Unit โทร. 02 666 9449 กด 1 
หรือส่งค ำถำมได้ทำงอีเมล์ csu@ic.or.th 

3. ค ำขอท่ียื่นเพื่อกำรขออนุมัติช่ือรองจะถูก
ตรวจสอบตำมเงื่อนไขกำรขอช่ือรอง

4. เจ้ำหน้ำท่ีพิจำรณำ 
4.1 หำกไม่อนุมัติ ระบบจะแจ้งผลให้บริษัททรำบ
4.2 หำกอนุมัติ ระบบจะท ำกำรบันทึกข้อมูล

ลงฐำนข้อมูล และแจ้งผลให้บริษัททรำบ 
5. เมื่อช่ือรองได้รับอนุมัติและถูกบันทึกลงระบบ

เรียบร้อยแล้ว บริษัทสำมำรถส่งค ำขอเพื่อขออนุมัติ
สั่งปล่อยวัตถุดิบเข้ำมำใหม่อีกครัง้ เพื่อให้ระบบท ำกำร
ตรวจสอบข้อมูลตำมเง่ือนไขและขัน้ตอนกำรท ำงำนต่อไป 

วิธีการขอเปิดด าเนินการ
ส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

JOIN A TRAINING

เริ่มเข้าระบบ 8.30 น.
ON ZOOM

วิทยากร

คุณประวิทย์ นามรมย์

นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน ระดับปฏิบัติการ

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

 โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5 (คุณวิลาสินี)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเตมิ ได้ที่
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เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดแบบพัลส์ใช้แสงสีแดง
และอินฟราเรดเพื่อตรวจสอบอัตราชีพจรและการเติม
ออกซิเจนในเลือดของผู้ป่วย ร่างกายกระจายและดูดซับ
ความยาวคล่ืนที่มองเห็นและใกล้อินฟราเรดอย่างมี
นัยส าคัญ เพื่อให้มีสัญญาณที่วัดได้บางส่วนของร่างกาย
จะต้องใช้ Pulse oximeter ที่ประกอบด้วยไดโอดเปล่งแสง 
(LED) ติดตัง้เซ็นเซอร์วัดแสงตรงข้ามในคลิปที่ติดบนนิ ้ว
หรือใบหูส่วนล่าง เมื่อแสงที่เกิดจาก LED เดินทางผ่าน
ร่างกาย แสงจะถูกดูดกลืนโดยปริมาณที่ขึ้นอยู่กับความ
ยาวคล่ืนและจ านวนอะตอมออกซิเจนโดยเฉล่ียที่ติดอยู่กับ
โมเลกุลของเฮโมโกลบินแต่ละโมเลกุล ปริมาณที่ดูดซึมยัง
ผันผวนเมื่อหลอดเลือดแดงขยายตัวและหดตัวเพื่อ
ตอบสนองต่อการเต้นของหัวใจแต่ละครัง้ ท าให้เครื่องวัด
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสามารถวัดอัตรา
ชีพจรและความอิ่มตัวของออกซิ เจน ใน เ ลือดจาก
สัญญาณที่ส่งได้พร้อมกัน

จ าลักษณ์ ขุนพลแก้ว
email: chamluck@gmail.com

จากความรู้ทางฟิสิกส์ แสงเป็นคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า 
มีความถ่ีหรือความยาวคล่ืนในแต่ละช่วงต่างๆ กัน 
เรียกว่า สเปกตรัมคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic 
Spectrum) ทั ้งแสงที่เรามองเห็นได้และรังสีที่อยู่ในช่วง
ความยาวคลื่นอื่น เช่น คลื่นวิทยุ รังสีอินฟราเรด รังสี
อัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ เป็นต้น นักวิทยาศาสตร์ทราบว่า
ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) ในเลือดคือโมเลกุลของโปรตีน
ในเม็ดเลือดแดงที่มีหน้าที่น าออกซิเจนจากปอดไปสู่เนือ้เย่ือ
ต่างๆ ของร่างกาย โดยออกซีฮีโมโกลบิน (Oxyhemoglobin)
คือฮีโมโกลบินที่จับกับออกซิเจนที่ส่งจากปอดไปยังเนือ้เย่ือ 
และดอีอกซีฮีโมโกลบิน (Deoxyhemoglobin) คือ ฮีโมโกลบิน
ที่ ไ ม่ ไ ด้จั บ กับออกซิ เจน โดยออกซี ฮี โม โกล บินและ
ดีออกซีฮีโมโกลบินจะดูดกลืนแสงสีแดงและแสงอินฟาเรด
ที่ความยาวคล่ืนต่างกัน ออกซีฮีโมโกลบินจะดูดกลืนแสง
อินฟาเรดมากกว่าแสงสีแดงในขณะที่ดีออกซีฮีโมโกลบิน
จะดูดกลืนแสงสีแดงมากกว่า โดยเครื่องวัดออกซิเจนใน
เลือดที่ ใ ช้หนีบที่ปลายนิ ้วเพราะมี เลือดไหลเวียนมาก 
เครื่องที่ ด้านหนึ่งจะมีแหล่งก าเนิดแสงสองแหล่งคือ 
แสงสีแดงและแสงอินฟาเรด แสงทัง้สองชนิดจะเคล่ือน
ผ่านเนือ้เย่ือ โดยฮีโมโกลบินมีการดูดกลืนแสงบางส่วนและ
ผ่านไปยังตัวตรวจจับที่อ ยู่อีกด้านหนึ่ งของเครื่อง 
อัตราส่วนการดูดกลืนความยาวคล่ืนของทัง้สองชนิดคือ
แสงสีแดงที่มีความยาวคล่ืน 660 nm และแสงอินฟาเรด
ที่มีความยาวคลื่น 940 nm จะถูกค านวณเพื่อน าไปหาค่า
ความอิ่มตัวของออกซิ เจนในเลือด (SpO2 มาจาก 
peripheral oxygen saturation) ได้

เครื่ อง วัดออกซิ เจนแบบพัลส์ เ ป็น อุปกรณ์ที่
ประกอบด้วยแหล่งก าเนิดแสงที่ติดตัง้ตรงข้ามกับเซน็เซอร์
ในคลิปที่ติดได้ เช่น นิว้ อัตราสัญญาณพัลส์เป็นจังหวะ
ต่อนาที (bpm) สามารถค านวณได้โดยก าหนดเวลาที่
สัญญาณจะผันผวน ความผันแปรของสัญญาณที่ส่ง
เมื่อหลอดเลือดแดงขยายตัวและหดตัว

ด้วยเทคโนโลยีการแพทย์

รู้สู้ภัย
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(3)
โควิด

Fingertip Pulse Oximeter

อัตราสัญญาณพัลส์



ปรกติ แ ล้วค่ าความอิ่ มตั วของ
ออกซิเจนในเลือดของคนเราจะมีค่าอยู่ที่
ร้อยละ 95-100 โดยถ้าต ่ากว่าร้อยละ 90 
ทางการแพทย์จะจัดว่าเป็นเลือดมีออกซิเจน
น้อย (Hypoxemia) อ้ า งอิ งข้ อ มูลจาก
องค์การอนามัยโลกในเอกสาร Interim 
Guidance for Member States – On the
Use of Pulse Oximetry in Monitoring
Covid-19 Patients Under HomeBased
Isolation and Care กล่าวว่า ค่าความ
อิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดมากกว่าหรือ
เท่ากับร้อยละ 94 และไม่มีอาการอื่นๆ เช่น 
เจ็บหน้าอก การหายใจล าบาก (Dyspnea) 
ใ ห้ คอยต รวจ ดู ร ะ ดั บออก ซิ เ จ นต่ อ ไ ป 
ค่ าความอิ่มตัวของออกซิ เจน ใน เ ลือด
น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 94 ผู้ ป่วย
จ าเป็นที่จะต้องน าเข้ารักษาในโรงพยาบาล
เพื่อเฝ้าติดตามดูอาการและการรักษาอื่นๆ 
ต่อไป ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
น้อยกว่าหรือ เท่ากับร้อยละ 90 ผู้ป่วย
จ าเป็นจะต้องรีบถูกน าตัวสู่การแพทย์ฉุกเฉิน
เพื่อรักษาโดยเร็ว

icn 10

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

ยังมีเทคนิค วิธีการ และเทคโนโลยีทางการแพทย์อีกมาก ที่น า
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา มาปรับใช้ในการ
พัฒนาทางการแพทย์ ทั ้งการน ามาสร้างเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ อาทิ Ultrasound, X-ray, CT Scan, MRI การผลิตยาและ
วัคซีน โดยน ามาผสมผสานกับการศึกษาแนวใหมใ่นระดับโมเลกุลขนาดเล็ก 
และความรู้ด้านการถอดรหัสพันธุกรรม เพื่อให้ เกิดนวัตกรรมทาง
การแพทย์ที่สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของโลกในปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอ้างอิง
• พญ.ร่มเย็น ศกัดิ์ทองจีน ศูนย์โรคติดเชือ้ โรงพยาบาลสินแพทย์ รามอินทรา “วัคซีนโควิด 19 มีกี่ชนิด อะไรบ้าง”
• ณัฐพล โชติศรีศุภรัตน์ และ ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์ “โควิด-19 และหลักการท างานของเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดท่ีปลายนิว้ (Fingertip Pulse Oximeter)”
• เว็บไซต์ ฟิสิกส์ทางการแพทย์  โดย Institute of Physics (IOP) https://spark.iop.org/collections/teaching-medical-physics 
• World Health Organization (WHO) [Internet] [Cited 2021 February 28] Status of COVID-19 Vaccines within WHO EUL/PQ evaluation 
process. Available from: https://extranet.who.int/pqweb/sites/default/files/documents/Status_COVID_VAX_01March2021.pdf 

• World Health Organization (WHO) [Internet] [Cited 2021 March 3] COVID-19 – Landscape of novel coronavirus candidate vaccine 
development worldwide. Available from: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate- vaccines

• World Health Organization (WHO) [Internet] [Cited 2021 March 3] ROADMAP FOR PRIORITIZING POPULATION GROUPS FOR VACCINES 
AGAINST COVID-19. Update 27 September 2020. Available from 
https://www.who.int/immunization/sage/meetings/2020/october/Session03_Roadmap_Prioritization_Covid-19_vaccine.pdf

• Package leaflet. Information for the recipient COVID-19 Vaccine AstaZeneca solution for injection. Update December 2020
• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Internet] [Cited 2021 March 1] COVID-19 Vaccine: Helps protect you from getting 
COVID-19. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html

• Centers for Disease Control and Prevention (CDC) [Internet] [Cited 2021 March 1] Understanding How COVID-19 Vaccines Work Updated 
Jan. 13, 202. Available from: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข [ internet] [Cited 2021 February 20] โรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Available from: 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/faq_more.php

• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ในสถานการณ์การระบาดปี 64 ของประเทศไทย. กุมภาพันธ์ 2564
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<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “เจาะลึกกฎหมายศุลกากร กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร 
ความผิดและการด าเนินคดีศุลกากร” ผ่านโปรแกรม Zoom ท่ีสามารถรองรับการฝึกอบรมและสัมมนาในยุค 
New Normal โดยจัดขึน้เม่ือวันท่ี 14 ตุลาคม 2564

การสัมมนาครั ้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณวิชัย มากวัฒนสุข ท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย และสิทธิประโยชน์
ด้านศุลกากร เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อส าคัญ อาทิ เจาะลึกพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 เจาะลึก
พระราชก าหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530 ความผิดทางศุลกากรท่ีเก่ียวข้องกับการน าเข้า- ส่งออก ขัน้ตอน
การด าเนินคดีศุลกากร หลักเกณฑ์การท าความตกลงระงับคดีทางศุลกากร และการจ่ายเงินสินบน รางวัล 
ตลอดจนผู้เข้าร่วมอบรมได้ร่วมซกัถามประเด็นปัญหาท่ีเป็นข้อสงสัย โดยวิทยากรได้โต้ตอบกับผู้เข้าร่วมอบรมเสมือน
อบรมในห้องสัมมนา เพื่อน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

กฎหมายศุลกากรเจาะลึก
ความผิดและการด าเนินคดีศุลกากร

กฎหมายพิกัดอัตราศุลกากร
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<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “All Executives Need to Know about BOI 
(Japanese Version)” ผ่าน โปรแกรม Zoom Webinar ท่ีสามารถรอง รับการฝึกอบรมและสัมมนาในยุค 
New Normal โดยจัดขึน้เม่ือวันท่ี 15 ตุลาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาชาวญี่ปุ่นกว่า 107 ราย

All Executives Need to Know about

การสัมมนาครัง้นีไ้ด้รับเกียรติจาก คุณชนินทร์ ขาวจันทร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยมี คุณอรทัย พิทยธนากุล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นวิทยากรบรรยายเป็นภาษาญี่ปุ่น โดยมีหัวข้อส าคัญ อาทิ Before 
Obtaining a BOI Promotion Approval, Current investment incentives policies, Tax incentives & non-
tax incentives, How to get BOI promotion, After Obtaining a BOI Promotion Approval, Promotion 
certificate, Applying for project’s details amendment and Concept of using incentives ต ล อ ด จ น
ผู้เข้าร่วมสัมมนา ซ่ึงเป็นชาวญีปุ่น ได้ร่วมซกัถามประเด็นปัญหาท่ีเป็นข้อสงสัย โดยวิทยากรได้โต้ตอบกับผู้เข้าร่วม
อบรมเสมือนอบรมในห้องสัมมนา เพ่ือน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ขึน้

(Japanese Version)

สัมมนา

สมาชิก

ครั้งที่6BOI
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<<สมาคมสโมสรนักลงทุนจัดสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “วิธีปฏิบัติเก่ียวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบส าหรับกิจการ
ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน” ผ่านโปรแกรม Zoom ท่ีสามารถรองรับการฝึกอบรมและสัมมนาในยุค New
Normal โดยจัดขึน้เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2564

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับส่วนสูญเสียวัตถุดิบ

การสัมมนาครัง้นี้ได้รับเกียรติจาก คุณนิรินทร ศักดิเศรษฐ์ นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนช านาญการ 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีหัวข้อส าคัญ อาทิ ภาพรวมเก่ียวกับสิทธิ
ประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็นส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม เง่ือนไขและวิธีปฏิบัติส าหรับส่วนสูญเสียของ
วัตถุดิบ ม.36(1) ตามประกาศส านักงานท่ี ป.5/2543 เงื่อนไขและวิธีปฏิบัติส าหรับส่วนสูญเสียของวัตถุดิบ ม.30 
ตามประกาศที่ ป.4/2543 การส่งออก จ าหน่าย และตัดบัญชีส่วนสูญเสียวัตถุดิบ หลักฐานและเอกสารท่ีใช้ในการ
ส่งออก จ าหน่าย และตัดบัญชีส่วนสูญเสียของวัตถุดิบ วิธีปฏิบัติการตรวจสอบส่วนสูญเสียของวัตถุดิบ ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ร่วมซกัถามประเด็นปัญหาที่เป็นข้อสงสัย โดยวิทยากรได้โต้ตอบกับผู้เข้าร่วมอบรมเสมือนอบรม
ในห้องสัมมนา เพื่อน าข้อมูลท่ีได้รับไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

ส าหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
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สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมสมาคมสโมสรนักลงทุน

โครงการ THAI KIT SPACER พลาสติกเพื่อชีวิต 

กิจกรรมนี้จัดโดย อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันพลาสติก ร่วมกับ 
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดและระบบทางเดินหายใจ โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ซ่ึงเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมส่งมอบครัง้นี้ โดยมี
ผู้สนับสนุนหลักทัง้ 5 หน่วยงานเข้าร่วม ประกอบด้วย คุณชุตาภรณ์ ลัมพสาระ 
อุปนายกสมาคมสโมสรนักลงทุน, คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อ านวยการฝ่าย
องค์กรสัมพันธ์ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย จ ากัด, คุณวีระ ขวัญเลิศจิตต์ 
ผู้อ านวยการสถาบันพลาสติก พร้อมผู้แทนจาก บริษัท แอมเซล จ ากัด และ 
ศ.ดร.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ 
โรคหืด และระบบหายใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ชุดอุปกรณ์
ช่วยพ่นยาดังกล่าวจะถูกจัดส่งไปยังผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ กว่า 100 แห่ง
ทัว่ประเทศท่ีได้ลงทะเบียนแสดงความประสงค์มายังศูนย์ความเป็นเลิศฯ

ซ่ึงชุดอุปกรณ์พ่นยา Thai Kit Spacer เป็นนวัตกรรมหน่ึงท่ีถูกพัฒนาขึน้
เพ่ือทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศและลดภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาของผู้ป่วย
ราคาชุดอุปกรณ์ท่ีมีการน าเข้านัน้เดิมจะมีมูลค่าชุดละ 1,400 บาท แต่ด้วยความคิดริเริ่มของ ศ.ดร.พญ.อรพรรณ 
โพชนุกูล ผู้อ านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคภูมิแพ้ โรคหืดและระบบทางเดินหายใจ ร่วมกับความเช่ียวชาญของ
สถาบันพลาสติก ได้ท าการพัฒนาชุดอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมต้นทุนท่ีต ่ากว่าเดิม
หลายเท่าตัวขึ้นมาส าเร็จท าให้ผู้ป่วยและโรงพยาบาลเข้าถึงชุดอุปกรณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยสามารถสั่งซ้ืออุปกรณ์ได้
จาก บริษัท เวลเกท เอ.ดี.เทค จ ากัด

ต่อลมหายใจเพื่อผู้ป่วยโรคหืดในวิกฤต COVID-19

<< เมื่ อ วันที่  23 กันยายน 2564 
สมาคมสโมสรนักลงทุนได้ร่วมสนับสนุน
กิจกรรมเพื่อสังคมโครงการ THAI KIT
SPACER โดยร่วมกับ กลุ่มบริ ษัท ดาว 
ประเทศไทย, บริษัท แอมเซล จ ากัด และ
ผู้สนับสนุนอีกจ านวนหนึ่ง ในการจัดหา
ชุดอุปกรณ์ช่วยพ่นยา (Thai Kit Spacer)
จ านวน 2,130 ชุด เป็นมูลค่า 426,000 บาท
เพื่อมอบแก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติ ในการส่งมอบต่อให้กับ
ผู้ป่วยโรคหืดที่มีความจ าเป็นต้องใช้ยาพ่น
ให้เกิดประสิทธิภาพที่ สูงที่ สุดและลดการ
สูญเปล่าให้เหลือน้อยที่ สุด อีกทั ้งช่วยให้
ผู้ป่วยสามารถลดการเดินทาง ลดการเข้าใกล้
สถานที่แออัด และลดโอกาสสัมผัสเชื้อโรค
ในช่วงวิกฤต Covid-19 ลงได้ 
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ผู้ประกอบการท่ี ได้ รับ ส่ง เสริมการลงทุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ
หลายบริษัทคงพบเจอกับปัญหาส าคัญท่ีว่า “จะเปิด
ด าเนินการต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ควร
ต้องรู้และเข้าใจเก่ียวกับขั ้นตอนใดบ้าง จึงจะสามารถ
เปิดด าเนินการได้ถูกต้อง และไม่ผิดเงื่อนไขอันจะสร้างความ
เสียหายต่อบริษัท”

โดยบริษัทอาจด าเนินการผลิตหรือให้บริการ 
และมีรายได้ก่อนหน้าเปิดด าเนินการไปแล้วก็ได้ ซ่ึงหาก
บริ ษัทปฏิบั ติตาม เ ง่ือน ไขแล้ว ก็พร้อม ท่ีจ ะ เ ปิด
ด าเนินการได้

ส่ิงส าคัญมากก่อนท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะ
ยื่นขออนุญาตเปิดด าเนินการกับทางบี โอไอ บริษัทควร
ตรวจสอบเบื้องต้นว่ากิจการที่ ได้รับส่งเสริมการลงทุนนั ้น 
ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนครบถ้วน
หรือไม่ โดยแต่ละบัตรส่งเสริมจะมีเง่ือนไขของโครงการที่
ไม่เหมือนกัน แต่สามารถสรุปเงื่อนไขหลักๆ ดังนี้

มยุรีย์ งามวงษ์

mayureen@ic.or.th

แต่ก่อนจะยื่นขอเปิดด าเนินการ ผู้ได้รับส่งเสริม
การลงทุนควรต้องรู้และท าความเข้าใจเก่ียวกับ
วิธีการใช้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขบีโอไอให้ถูกต้อง 
ซ่ึงประกอบด้วย 4 สิทธิประโยชน์ส าคัญ ดังนี้

ข้อควรรู้

ก่อนเปิดด ำเนินกำร
ตามเงื่อนไขบีโอไอ

• เง่ือนไขในการน าเข้าเครื่องจักรท่ีใช้ในโครงการ
ท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน

• ทุนจดทะเบียน สัดส่วนการถือหุ้น
• ชนิดผลิตภัณฑ์/บริการและก าลังผลิต
• กรรมวิธีการผลิต/บริการ ขนาดการลงทุนขั ้้นต า่
• ท่ีตัง้โรงงาน/สถานประกอบการ 
• ปริมาณก าลังการผลิตต่อปี
• เ ง่ือนไข อ่ืนๆ ท่ีก าหนดใ ห้ตรวจสอบในขั ้น

เปิดด าเนินการ

1. สิท ธิปร ะ โยชน์ด้ านวิ ธิปฏิบั ติ เ ก่ียว กับ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ส าหรับกิจการท่ีได้รับส่งเสริม
การลงทุน ได้แก่ การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร 
เกณฑ์การใช้สิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร การท า
บัญชีเครื่องจักรเง่ือนไขท่ีต้องด าเนินการ และการ
ขยายเวลาน าเข้าเครื่องจักร
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2. สิทธิประโยชน์ด้านวิธีปฏบิัติเก่ียวกับวตัถุดบิ
และวัสดุจ าเป็นส าหรับกิจการท่ีไดร้บัส่งเสริมการลงทุน 
ได้แก่ สิทธิประโยชน์การน าเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ าเป็น 
การใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36 (1) การปฏิบัติ
เมื่อสิ้นสุดสิทธิประโยชน์ และข้อควรระวังในการใช้
สิทธิประโยชน์

3. สิทธิประโยชน์ด้านวิธีการขอเปิดด าเนินการ
ส าหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน ได้แก่ 
การก าหนดเวลาการน าเข้า เครื่องจักรและเ ปิด
ด าเนินการตามประกาศท่ี ป.1/2548 วิธีปฏิบัติการ
ตรวจสอบการเปิดด า เนินการ และการก าหนด
ความหมายรายการเงินลงทุนตามประกาศท่ี ป.1/2545



สมาคมสโมสรนักลงทุนใส่ใจและให้ความส าคัญ
กับการด าเนินงานของผู้ ได้รับส่งเสริมการลงทุน 
เพื่อให้สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างครอบคลุม
และเกิดประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุด จึงได้จัดกิจกรรม
สัมมนาออนไลน์ หลักสูตรต่อเนื่องด้ านการใ ช้
สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขบีโอไอ ในหัวข้อ “วิธีการใช้
สิทธิประโยชน์อย่างไรให้ถูกต้องตามเงื่อนไขก่อน
เปิดด าเนินการ ส าหรับบริษัทผู้ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน” ในวันที่ 23-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 08.30 น.) 
(รวม 4 วัน) ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดย
ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาตามเวลาครบ 4 วัน จะได้รับ
วุฒิบัตรเมื่อจบหลักสูตร

4. สิทธิประโยชน์ด้านการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับกิจการที่ ได้รับการส่งเสริมการ
ลงทุน ได้แก่ ประกาศต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการใช้สิทธิและ
ประโยชน์ การรายงานตามเง่ือนไขของบัตรส่งเสริม ที่ต้อง
ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิและประโยชน์ ขัน้ตอนการใช้สิทธิและ
ประโยชน์ ข้อพึงระวังในการใช้สิทธิและประโยชน์ทางภาษี
ก่อนได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการ

แน่นอนว่าสิทธิประโยชน์เหล่านีม้ีบทบาทส าคัญมาก
ต่อผู้ ได้รับส่งเสริมการลงทุน เพราะในช่วงระยะเวลา
ท่ียังไม่ได้เปิดด าเนินการนัน้ บริษัทสามารถใช้สิทธิประโยชน์
ท่ีได้รับตามเง่ือนไขท่ีบันทึกอยู่ในบัตรส่งเสริมการลงทุนของ
แต่ละกิจการให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด ซ่ึงหากผู้ได้รับส่งเสริม
การลงทุนมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่าง
ถูกต้องแล้ว จะยิ่งเพิ่มประสิทธิผลท่ีบริษัทจะได้รับจากสิทธิ
ประโยชน์เหล่านัน้ได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

ท่ีมา:  https://icis.ic.or.th/i-regist/index.php?r=register&project=9-12-
020+-64-001
t.ly/3T0o
https://faq108.co.th/boi/operate/operate.php

ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนท่ีสนใจ สามารถ
ล ง ท ะ เ บี ย น อ อ น ไ ล น์ เ พื่ อ ส า ร อ ง ท่ี นั่ ง ไ ด้ ท่ี 
http://icis.ic.or.th หากต้องการสอบถามข้อ มูล
เพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณวิลาสินี แผนกฝึกอบรม
และบริการนักลงทุน โทรศพัท์ 0 2666 9449 กด 5 
หรือ icis@ic.or.th

www.faq108.co.th

ค าถามกับ ง านส่ ง เสริ มการลงทุนFAQ108

และสิทธิประโยชน์ในรูปแบบกระดานสนทนา (Webboard)

แหล่งรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุน

ข้อมูลการติดต่องาน BOI และ IC แจ้งข้อมูล ข่าวสาร 

และแลกเปล่ียนความคิดเห็น
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1. การใช้สิทธิประโยชนด์้านเครื่องจกัร

2. ค าจ ากัดความ

3. ระยะเวลาด าเนนิการ

4. เกณฑ์การใชส้ิทธิประโยชนด์้านเครื่องจกัร

5. การท าบัญชเีครือ่งจกัร

6. เงื่อนไขที่ต้องด าเนินการ

7. การขยายเวลาน าเขา้เครือ่งจกัร

1. สิทธิและประโยชน์และเงื่อนไขที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

เปิดด าเนินการ

2. ความหมายและวัตถุประสงค์ของการเปิดด าเนนิการ

3. การก าหนดเวลาการน าเขา้เครื่องจกัรและเปิด

ด าเนินการตามประกาศที่ ป.1/2548

4. วิธีปฏิบัติการตรวจสอบการเปิดด าเนนิการ

5. การก าหนดความหมายรายการเงนิลงทุนตาม

ประกาศที่ ป.1/2545

วิธีการใช้สิทธิประโยชน์

ตามเงื่อนไขก่อนเปิดด าเนินการ

อัตราข้างต้นเป็นราคาต่อ 1 ท่าน (ไม่มีค่าเอกสารและค่าอาหาร)
อั ต ร า ข้ า ง ต้ น ร ว ม ภ า ษี มู ล ค่ า เ พิ่ ม

สมาชิก 4,066 บาท

บุคคลทั่วไป 4,601 บาท

อัตราค่าอบรม (รวม 4 วัน)

ผู้ เข้าสัมมนาต้องเตรียม

1. ผู้เรียนต้องมีโปรแกรม ZOOM และมีพืน้ฐานการใช้งานโปรแกรม
2. มีคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เช่ือมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและมีอินเทอร์เน็ตที่รองรับการใช้งานได้ดี
3. การเรียนออนไลน์จะด าเนินการผ่านโปรแกรม ZOOM โดยทีมงานจะติดต่อท่าน เพ่ือนัดหมายส าหรับ

Set Up ระบบและทดสอบการเช่ือมต่อออนไลน์กับท่าน ล่วงหน้าก่อนการเรียน 1 วัน

วิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

ส าหรับบริษัทผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

1. สิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสรมิที่เกี่ยวขอ้งกบัการ

ใช้สิทธ์ิยกเว้นภาษีเงินไดน้ิตบิุคคล   

2. ประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใชส้ิทธิและประโยชน์

3. การรายงานตามเงือ่นไขของบตัรส่งเสรมิ ที่ต้อง

ตรวจสอบก่อนใช้สิทธิและประโยชน์

4. ขั้นตอนการใช้สิทธิและประโยชน์

5. ข้อพึงระวังในการใช้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีก่อน

ได้รับอนุญาตเปิดด าเนินการ

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%

วันแรก : 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

วันท่ีสอง : 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

วันท่ีสาม : 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น. 

วันท่ีสี่ : 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ก าหนดการ เริ่มเข้าระบบเวลา 08..30 น. ของทุกวัน

1. สิทธิประโยชน์การน าเขา้วัตถุดบิ

และวัสดุจ าเป็น

2. ค าจ ากัดความของวัตถุดบิและวัสดุจ าเป็น

3. การใช้สิทธิประโยชนต์ามมาตรา 36 (1)

4. การปฏิบัตเิมื่อสิ้นสุดสิทธิประโยชน์

5. ข้อควรระวังในการใช้สิทธิประโยชน์

สอบถามเพิ่มเติม แผนกฝึกอบรมฯ โทร. 0 2666 9449 กด 5 (คุณวิลาสินี) 

จบหลักสูตรรับวุฒิบัตร
จากสมาคมสโมสรนกัลงทุน



ถ้าให้ท่านเลือกฤดูท่ีช่ืนชอบมาเพียงหน่ึง ท่านจะ
เลือกฤดูใด?…

ฤดูร้อน แดดแรง อบอ้าว เหง่ือแตกเป็นลิตรๆ 
อาบน า้ก็ยังไม่หายร้อน แทบไม่อยากห่างจากพัดลมและ
เครื่องปรับอากาศ   

ฤดูฝน ผู้คนจะรู้สึกชุ่มฉ า่เปียกช่ืน ต้องพกร่มหรือ
เสือ้กันฝนตลอดเวลา แต่หลังฝนหยุดตกอากาศจะเย็น
สบายน่าเอนกายพักผ่อน 

ฤดูหนาว เย็นสบาย มีหมอกให้ได้สัมผัสในยามเช้า 
บรรยากาศดู Slow Life ได้ใส่เสือ้กันหนาวสวยๆ และเป็น
ฤดูแห่งการท่องเท่ียวของใครหลายๆ คน

จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีนั้น ฤดูกาลเปลี่ยนแปลง
ไปตลอดเวลา ร้อน ฝน หนาวสลับสับเปลี่ยนให้เราได้
สัมผัส แต่บางท่านอาจปฏิเสธว่า ไม่นะ ไม่จริง ประเทศไทย
มีฤดูเดียวคือ ร้อน กับร้อนหนักมาก แต่เพราะอะไรเรา
ถึงยังอยู่ (ยิม้) ได้

ยกตัวอย่างเช่น การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสของ
หลายๆ ธุรกิจในช่วง COVID-19 การขายสินค้าส่วนใหญ่
เปลี่ยนมาเป็นการขายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 
จนสร้างยอดขายได้เพิ่มขึ้น หรือแม้แต่การเกิดกลุ่ม
ไร เดอร์ น้องใหม่ขึ้นมากมาย เพื่อใ ห้ เข้าถึงลูกค้าท่ี 
Work from Home ตามวิถีชีวิต New Normal

ดังนั้น การรับมือได้ทันท่วงทีจึงเป็นส่ิงส าคัญ 
แต่ควรเริ่มอย่างไร? 

เทคนิคการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเบือ้งต้นนัน้ 
ควรเริ่มจาก...

เส้าหลิน

#save ความส าเร็จ

รับฟังและสังเกตส่ิงรอบตัว ในการปรับตัว
เพื่อตอบสนองกับแต่ละสถานการณ์

เปิดใจรับส่ิงใหม่ เลิกปิดกัน้และหันมาเปิดกว้าง 
ให้โอกาสตัวเองได้เรียนรู้ส่ิงใหม่  

กล้าเส่ียง ทุกการเปลี่ยนแปลงย่อมมีความ
เส่ียง ดังนั้นแทนท่ีจะโฟกัสไปท่ีความเสียหายท่ีอาจ
เกิดขึน้ เราเบนความสนใจไปท่ีวิธีรับมือดีกว่า

#

หากเปรียบเปรยกับเส้นทางชีวิตของแต่ละคน 
บางครัง้สุขเหลือล้น บางครัง้ตรมเหลือหลาย ซ่ึงการท่ี
คนๆ หน่ึงจะประสบความส าเร็จ หรือผ่านด่านอุปสรรค
ไปได้ นอกจากต้องอาศัยความพยายามแล้ว ต้องมี 
“วิธีการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง” ในแบบของตนเอง

Save

จะเปลี่ยนแปลงไปรูปแบบไหน?! ก็รับได้ เสมอ

ความเปลี่ยนแปลงใดท่ีเกิดขึ้น ล้วนท าให้เกิด
ประสบการณ์ และแต่ละคนก็มีวิ ธีจัดการกับความ
เปลี่ยนแปลงท่ีแตกต่างกันออกไป เพราะส่ิงเหล่านีไ้ม่มีอยู่
ในต ารา ไม่มีอยู่ในหนังสือ ประสบการณ์ท่ีแท้จริงเริ่มขึ้น
เมื่อเราลงมือท า

ตัวเอง

เรียนรู้ ให้เป็นชีวิตจิตใจ รู้จักตั้งค าถามและ
สนใจเรื่องราวรอบตัวท่ีเกิดขึ้น เรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ให้เป็น
นิสัย ไม่ว่าจะเป็นข่าวสาร เทรนด์ เทคโนโลยี และการ
พัฒนาตัวเอง รวมทัง้เรียนรู้จากความผิดพลาด และ
ผ่านการพูดคุยกับผู้อ่ืน

19 icn



มี Self-Control ซ่ึงทักษะการปรับตัวนั้น
เก่ียวข้องกับการทักษะอ่ืนๆ หากเราต้องพบเจออุปสรรค
ท่ีไม่คาดฝัน การมีสติและรู้จักควบคุมอารมณ์ ช่วยให้เรา
ไม่จมอยู่กับอุปสรรค และมุ่งหน้าหาวิธีแก้ปัญหาแทน

ประโยชน์ของการคิดเชิงวิจารณญาณ คือ

ดังนั ้น การได้เรียนรู้จากเรื่องราวของตนเอง 
รับมือให้เป็น ด้วย Critical Thinking ย่อมสามารถท าให้
เราผ่านไปได้อย่างมีความสุขในทุกฤดูกาล

มา #save ตัวเองและความส าเร็จไปพร้อมกัน

เ ม่ือ เราสามารถรับ มือ กับการ เปลี่ ยนแปลง
ในแต่ละครัง้ได้แล้ว จะกลายเป็นประสบการณ์ และหาก
ต้องเผชิญปัญหาอีกครัง้ก็จะพยายามค้นคว้าหาค าตอบ
ในการแก้ปัญหาโดยใช้ประสบการณ์ตรงของตนเองท่ี
เคยพบเจอมา จนเกิดการคิดอย่างถ่ีถ้วนและมีเหตุผล
มากขึ้น ซ่ึงเรียกว่า การคิดเชิงวิจารณญาณ (Critical 
Thinking)

ภาพจาก: https://stock.adobe.com/th/search?k=critical%20thinking

หลักสูตรบีโอไอ

โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม แผนกฝึกอบรมและบริการนกัลงทุน

สมัคร
ผ่านระบบ

หลักสูตรฝึกอบรม

ออนไลน์
เพียงคลิก http:// icis.ic.or.th

หลักสูตรด้านศุลกากร

หลักสูตรการบรหิารจดัการ

หลักสูตรการใช้งานระบบ IC

เช่ือมโยงตรรกะและไอเดียต่างๆ ได้อย่างมีเหตุผล
หาจุดบกพร่องและข้อเสียในเหตุผลต่างๆ
เข้าใจและสามารถหาเหตุผลให้กับความเช่ือของ

ตัวเองได้
วิเคราะห์ข้อโต้แย้ง และแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นอย่าง

เป็นระบบ
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สมัครสมาชิก 

โดยไม่เสียค่าใช้จา่ย
คลิก www.ic.or.th

จดหมายข่าว ICN

มยุรีย์ งามวงษ์
mayureen@ic.or.th

การเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องจักรเดิม

Q : ขอสอบถามเกี่ยวกับการเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ์ หากบริษัทต้องการเพิ่ม
ผล ิตภ ัณฑ ์ใ หม ่ใ นบ ัต รส ่ง เ สร ิม เ ด ิม  จ ะม ีแ นวทาง ใ นการพ ิจารณา
ด้านใดบ้างที่เป็นเงื่อนไขว่าจะสามารถท าได้หรือท าไม่ได้ (ทัง้นี ้บริษัทยังไม่ได้
เปิดด าเนินการ)

A : การเพ่ิมชนิดผลิตภัณฑ์โดยใช้เครื่องจักรเดิม สามารถด าเนินการดังนี้
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ติดตาม FAQ 108 ค าถามกับงานส่งเสริมการลงทุน ได้ทาง www.faq108.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อี เมล icn@ic.or.th

1. หากต้องมีการลงทุนเพ่ิม จะใช้แนวทางพิจารณาตาม ประกาศ สกท. ที่ ป.3/2547 สรุปโดยย่อ คือ
1.1 หากการยื่นเป็นค าขอรับการส่งเสริมใหม่ กับการยื่นแก้ไขโครงการ จะได้รับสิทธิประโยชน์แตกต่างกัน 

จะลงทุนเพ่ิมได้ไม่เกิน 30% ของมูลค่าเคร่ืองจักรของโครงการเดิม
1.2 แต่หากสิทธิประโยชน์ไม่แตกต่างกัน บริษัทสามารถจะเพ่ิมชนิดผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยจะลงทุนเพ่ิมเติม

เท่าใดก็ได้ 
โดยทัง้ 1.1 และ 1.2 จะต้องเป็นกรณีที่ยังไม่ได้เปิดด าเนินการ และยังไม่ครบก าหนดเปิดด าเนินการ เท่านัน้

2. หากไม่ต้องมีการลงทุนเพ่ิม ทาง BOI ไม่มีประกาศก าหนดแนวทางพิจารณา แต่จะขึ้นอยู่กับแนวทางของ BOI
ณ ขณะนัน้ๆ เช่น
2.1 ต้องลดก าลังผลิตของผลิตภัณฑ์เดิม เพ่ือทอนไปเป็นก าลังผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามสัดส่วนที่สามารถพิสูจน์

ยืนยันได้
2.2 กรณีผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นคนละประเภทกิจการกับกิจการที่มีอยู่เดิม จะแก้ไขขนาดการลงทุนขั้นต ่าเพ่ิมขึ้นตาม

หลักเกณฑ์อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน เช่น จาก 1 ล้านบาท เป็น 2 ล้านบาท
2.3 หากสิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการของผลิตภัณฑ์ใหม่ แตกต่างจากประเภทกิจการของผลิตภัณฑ์เดิม 

จะปรับเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นตามหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ณ วันยื่นขอรับการ
ส่งเสริมครัง้แรก หรือ ณ วันยื่นขอแก้ไขโครงการ แล้วแต่แนวทางการพิจารณาของ BOI



Add friends พิมพ์ @ หน้าช่ือ ID ด้วยนะคะ

ไม่พลาด !!

@

ส่ งตรง ถึงปลายนิ้ว คุณ

อย่าลืม . . .บอกต่อ
และแนะน า เพื่อน เข้ามาด้วยกันนะ ! !

investorclub

ทุกข่าวสารส าคัญ

ติดตามกันต่อไปนะคะ
ไปถึงคุณอกีมากมาย

ท่ีส าคัญ . . .ตอบทุกข้อสงสัยของคุณ
ในทุกงานบรกิารของสมาคม ด้วย LINE CHAT

IC จะส่งข่าวสารอัพเดท 



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี คุณวิลาสินี คุณศิริรัตน์ หรือ คุณชาตรี

แผนกฝึกอบรมและบริการนักลงทุน โทรศัพท์ 0 2666 9449 กด 5

E-mail : icis@ic.or.th หรือ ดูรายละเอียดได้ที่ www.ic.or.th
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