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ประเภทกิจการที�ได้รบัการส่งเสริมการลงทนุ
ประเภทกิจการ เงื�อนไข

สิทธิประโยชน์
ในปัจจบุนั

สิทธิประโยชน์
คลสัเตอร์

กิจการผลิตเครื�องจกัร อปุกรณ์ และชิ(นส่วน
-  กิจการผลิตเครื�องจกัร และ/หรือ อปุกรณ์

อตัโนมตัิ (Automation) ที�มีการออกแบบทาง
วิศวกรรม

-  กิจการประกอบหุ่นยนต ์หรืออปุกรณ์อตัโนมตัิ  
และ/หรือชิ(นส่วน

ต้องมีขั (นตอนการออกแบบ
ระบบควบคมุการปฏิบตัิงาน 
ด้วยระบบสมองกลเอง

A2 (8 ปี)

A3 (5 ปี)

ยกเว้นภาษี 8 ปี 
กาํหนดวงเงิน 
และลดหย่อน 
50% อีก 5 ปี

ประเภทกิจการที�เกี�ยวข้อง
สิทธิ

ประโยชน์
ในปัจจบุนั

สิทธิประโยชน์
คลสัเตอร์

กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม A1
(8 ปี  ไมจ่าํกดั

วงเงิน)

ยกเว้นภาษีเงินได้ 
8 ปี  โดยไมจ่าํกดั

วงเงิน และลดหย่อน
ร้อยละ 50 อีก 5 ปี

กิจการออกแบบทางอิเลก็ทรอนิกส์

กิจการพฒันา Embedded Software

กิจการพฒันาซอฟตแ์วรท์ี�สร้างมูลค่าเพิ�มสงู (High Value-Added Software)

ศนูยบ์ม่เพาะด้านนวตักรรม (Innovation Incubation Center)



1. เครื�องจกัร อปุกรณ์ และชิ(นส่วน
- มีการออกแบบทางวิศวกรรม
- และ/หรือมีการซ่อมแมพ่ิมพ์
สาํหรบั automations  & Robotics  
เช่น Servo Motor, Actuator เป็นต้น

2. อปุกรณ์/ชิ(นส่วน โทรคมนาคม
- อปุกรณ์/ชิ(นส่วน ส่ง Emission/ 
Transmission/ Reception
- ระบบไร้สาย Wireless

3. ผลิตภณัฑ ์Electronic Control 
and Measurement สาํหรบังาน
อตุสาหกรรม/เกษตร

4. ชิ(นส่วน Electronic Control 
and Measurement สาํหรบังาน
อตุสาหกรรม/เกษตร/เครื�องมือ
แพทย/์ยานพาหนะ/เครื�องมือ
วิทยาศาสตร์

5. ผลิตภณัฑแ์ละชิ(นส่วน 
Security Control Equipment 

6. Microelectronics Design/ 
Embedded System Design

7. Embedded Software 8. การพฒันาและให้บริการ 
Software (Big Data/Business 
Process Management)

9. DCS, PLC
10. Service Robot 

1. ผลิตภณัฑเ์ป้าหมาย ประเทศเป้าหมาย
1. ผลิตภณัฑเ์ป้าหมาย

2. ประเทศเป้าหมาย:  Switzerland, Germany, France, Japan, U.S.A.  



แผนชกัจงูการลงทนุของสาํนักงานฯ ประจาํปีงบประมาณ 2559 
(เฉพาะที�เกี�ยวขอ้งกบัการชกัจงูการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลติเครื�องจกัรฯ)
• คณะชกัจงูประกอบดว้ยผูบ้รหิาร เจา้หน้าที�ของสาํนกังานฯ และสาํนกังาน BOI 

ในต่างประเทศ

ลาํดบัที� เดือน ประเทศ

1 เมษายน เยอรมนี ญี�ปุ่ น 

2 มถิุนายน เยอรมนี และสวสิเซอรแ์ลนด์

3 กรกฎาคม สหรฐัอเมรกิา

4 กนัยายน ญี�ปุ่ น 



- คณะอนุกรรมการเร่งรดันโยบายเขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษคลสัเตอรห์ุ่นยนตม์ีการประชมุ 2 คร ั(ง 
เมื*อวนัที* 9 กมุภาพนัธ ์2559 และวนัที* 28 มีนาคม 2559 มีประเด็นหลกั ดงันี(  

3.3 การเชื*อมโยงกนัของคลสัเตอรอ์ตุสาหกรรมผลติระบบอตัโนมตั/ิหุน่ยนต ์

3.4 มาตรการสนบัสนุนการพฒันาคลสัเตอรห์ุน่ยนต/์มาตรการเรง่ด่วน

3.5 โครงการนํารอ่ง

3.1 กระบวนการผลติของอตุสาหกรรมไทยและ
    ความพรอ้มในการปรบัเปลี*ยนเป็นระบบอตัโนมตั/ิหุน่ยนต์
3.2 มูลค่านําเขา้/สง่ออกระบบอตัโนมตัิ



 

ที*มา : จากผลการศึกษาโครงการจดัทาํยทุธศาสตรก์ารเพิ*มศกัยภาพของอตุสาหกรมไทยดว้ยระบบการผลติแบบอตัโนมตั ิปี 2558

อตุสาหกรรมไทยมีกลุม่ที*ควรปรบัปรุงกระบวนการผลติเป็นระบบอตัโนมตั/ิหุน่ยนต์
คดิเป็นสดัสว่นถงึ 85%

เป้าหมาย
การพฒันากระบวนการผลติ กลุ่มที�ควรปรบัปรุง

กระบวนการผลติ
มสีดัสว่น 

85%



 อตุสาหกรรมไทยมีความพรอ้มในการปรบัเปลี*ยนเป็นระบบอตัโนมตั ิ 
ภายใน 1-3 ปี มีสดัสว่น 50% แต่ในสดัสว่นนี�สว่นใหญ่เป็นบรษิทัขนาดใหญ่
บรษิทัขนาดกลาง : มีความพรอ้มในการปรบัเปลี*ยนเป็นระบบอตัโนมตัใินช่วง 3-5 ปี

S   = 28 %

M  = 26%

L   =  47%

S   = 41 %

M  = 28%

L   =  31%

S   = 27 %

M  = 47%

L   =  27%

ที*มา : จากการสาํรวจผูป้ระกอบการ 94 ราย 
       โครงการจดัทาํยทุธศาสตรก์ารเพิ*มศกัยภาพของอตุสาหกรมไทยดว้ยระบบการผลติแบบอตัโนมตัิ ปี 2558

บรษิทัขนาดเลก็ : มีความพรอ้มในการปรบัเปลี*ยนเป็นระบบอตัโนมตัมิากกว่า 5 ปี



    มลูค่าการนําเข้าระบบอตัโนมตัิ                  
         ในภาพรวมอตุสาหกรรม

- มลูคา่การนําเขา้เพิ�มขึ:นอยา่งต่อเนื�อง 
- ความตอ้งการเครื�องจกัรหรอืเทคโนโลยแีบบอตัโนมตั ิ3 อนัดบั 
1. ระบบการลาํเลยีง (Conveyor)
2. ระบบเครื�องจกัรอตัโนมตัเิฉพาะที� (Specialized Operation) 
3. ระบบการบรรจุ (Packing)   

  มลูค่าการส่งออกระบบอตัโนมตัิ
        ในภาพรวมอตุสาหกรรม

+8.2%

+7.3%

+9.7%

- มลูคา่การสง่ออกระบบอตัโนมตัเิพิ�มขึ:นเลก็น้อย และเมื�อเทยีบ
กบัมลูคา่การนําเขา้ พบวา่ประเทศไทยยงัขาดดุลการคา้อยูท่ี�  
132,000 ลา้น US$ 

รวม,

อปุกรณ,์

เครื�องจกัร,

3.2 มูลค่าการนําเขา้อยู่ที*  266,000 ลา้นบาท
เพิ*มขึ(นอย่างต่อเนื*อง

มูลค่าสง่ออกอยู่ที*  134,000 ลา้นบาท
เพิ*มขึ(นเลก็นอ้ย 



A.อตุสาหกรรม
ผลติ/
ธุรกจิบรกิาร

D. ผูป้ระกอบการผลติชิ(นสว่นซอฟตแ์วร ์
Component /Software Supplier

C. Automation 
Machinery/Service
ผูป้ระกอบการผลติ
เครื*องจกัรอตัโนมตัแิละ
บรกิาร

3.3 การเชื*อมโยงของคลสัเตอร ์และองคป์ระกอบของอตุสาหกรรมผลติระบบอตัโนมตั/ิหุน่ยนต์
อตุสาหกรรม/ธุรกจิบรกิาร  อตุสาหกรรมผลติระบบอตัโนมตั/ิหุน่ยนต์

2. จดัซื(อ
ชิ(นสว่น3.อ

อก
แบ

บ/
สร
า้ง/

ปร
ะก
อบ

ระ
บบ

4. ติดต ั(งระบบ

1. ตอ้งการใชร้ะบบอตัโนมตัิ

2.จดัซื(อ
ชิ(นสว่น

S1. ฐานขอ้มูล SI/Supplier/
บญัชีนวตักรรม/สิ*งประดิษฐ ์

TGI/กสอ./สวทช.

I7 ลดภาษีชิ(นสว่น

 S2.ใหค้าํปรกึษา/ถา่ยทอดความรู ้
ใหก้บั SI /อตุสาหกรรม/บรกิาร
TGI/FIBO/สถาบนัการศึกษา 

S3. พฒันาตน้แบบอตุสาหกรรม 
(Industrial Prototype)

TGI/สวทช./FIBO/สถาบนัการศึกษา

3. 
ออ
กแ

บบ
/ส
รา้ง

/
ปร
ะก
อบ

ระ
บบ

S4. รบัรอง
มาตรฐาน
สมอ.

E. FDI/ JV

E. FDI/ 
JV

I1. หกัคชจ.
  เพิ*มขึ(น 3 เท่า 
ซื(อ Automation

I5.. Matching 
Fund 

I2. หกัคชจ.2 เท่า
อบรมบคุลากร

I3. วงเงนิสนิเชื*อซื(อ 
Automation

I6.. Soft Loan I8. หกั คชจ. 2 เท่า
    อบรมบคุลากร

I9. ยกเวน้ภาษี 8 ปี  
ลดหยอ่น 50% 5 ปี

B. System Integrators :SI ผูป้ระกอบการ
ดา้นการประกอบ /พฒันาระบบผลติอตัโนมตัิ

I4. กองทนุ/โครงการ
หน่วยงานสนันสนุนเงนิทนุ

I9. ยกเวน้ภาษี 8 ปี  
ลดหยอ่น 50% 5 ปี



3.4 มาตรการขบัเคลื*อน (ตามลาํดบัความสาํคญั)
มาตรการเรง่ด่วน/มาตรการสนบัสนุนทั *วไป 



2) อตุสาหกรรมผลติระบบอตัโนมตั/ิหุ่นยนต์ (Supply)
2.1) System Integrators 

: SI 
2.2)Automation Machinery/Service
2.3)Component /Software Supplier

1. มาตรการทางภาษี
1.1 หกัค่าใชจ้า่ยเพิ*มขึ(น 3 เท่าเมื*อซื(อระบบ
อตัโนมตั/ิหุน่ยนต ์(ใชช้ิ�นสว่นในประเทศ 40%)

1. มาตรการดึงนักลงทนุ
1.1 ยกเวน้ภาษีเงนิได ้8 ปี 
ลดหยอ่น 50% 5 ปี   
(ไม่จาํกดัวงเงิน)

1. มาตรการดึงนักลงทนุ
1.1 ยกเวน้ภาษีเงนิได ้8 ปี 
ลดหยอ่น 50% 5 ปี (กาํหนดวงเงิน)

หรือ 1.2 หกัค่าเสื*อมอตัราเรง่/หกัค่าเสื*อมเพิ*มขึ(น 
3 เท่าเมื*อซื(อระบบอตัโนมตั/ิหุน่ยนต์

2. กองทนุ Fund of Funds เพื*อลงทนุใน
Venture Capital ในลกัษณะ Matching Fund

1.3 หกัค่าใชจ้า่ย 2 เท่าอบรมบคุลากร 3. มาตรการทางการเงนิ  : โครงการสนิเชื*อดอกเบี(ยตํ *า (Soft Loan)

2. มาตรการทางการเงนิ
2.1 ประสานกบัสถาบนัการเงนิในการจดัสรรวงเงนิสนิเชื*อ
ในการปรบัปรุงกระบวนการผลติ

4. มาตรการทางภาษี
4.1 ปรบัโครงสรา้งอากรขาเขา้ชิ(นสว่น/อปุกรณ์ที*ใชใ้นการผลติ
4.2 ยกเวน้อากรขาเขา้ของที*นําเขา้มาทาํR&D/ทดสอบ

3. มาตรการปรบัปรุงประสทิธิภาพการผลติ (BOI)
3.1 ยกเวน้ภาษีเงนิได ้3 ปีสดัสว่น 50% ของเงนิลงทนุ
3.2 ยกเวน้อากรขาเขา้เครื*องจกัร

4.3 หกัค่าใชจ้า่ย 2 เท่า สาํหรบัการอบรมบคุลากร

 3.4 มาตรการขบัเคลื*อนอตุสาหกรรมหุน่ยนต/์มาตรการเรง่ด่วน

1) อตุสาหกรรมการผลติ(Demand)



3) สถาบนัการศึกษา (FIBO จุฬา มหดิล มจพ.) และสถาบนัเครอืข่าย อก. (TGI/EEI)

 3.4 มาตรการสนบัสนุนการพฒันาอตุสาหกรรมหุน่ยนต/์มาตรการเรง่ด่วน

รบัรอง
สทิธิประโยชน์

ใหค้าํปรกึษา/
ถา่ยทอดความรู ้

Center of 
Excellence พฒันาตน้แบบ 

Prototype

พฒันา
บคุลากร

FIBO จุฬา มหดิล มจพ. 
TGI EEI

FIBO : Center of Excellence
 งบดําเนินการ: 
-ปรบัปรุงสถานที* 4,000 ตร.ม. อาคารปฏบิตัิการพื(นฐาน (100 ลบ.)
-จดัหาเครื*องมืออปุกรณ์ที*จาํเป็นสาํหรบัหอ้งปฏบิตัิการ/หอ้งวจิยั 
 (25 ลบ.)

เป้าหมาย : 
- ผลติบณัฑติ 400 คน/ปี ทดแทนการจา้ง EXPATS  ไม่นอ้ยกวา่  
  120  ลบ./ปี 
- ตน้แบบเชิงพาณิชย์ (โจทยจ์ากภาคอตุฯ) สรา้งมูลค่าไม่นอ้ยกว่า         
  100 ลบ./ปี 
- มีผูป้ระกอบการใหม่ ไม่นอ้ยกว่า 5 กจิการ สรา้งมูลค่าไม่นอ้ยกว่า
  200 ลบ./ปี



ขั(นตอนการยื*นขอรบัรองใหไ้ดร้บัสทิธปิระโยชน์ทางภาษี

บรษิทัยื*นแบบคาํขอรบั
สทิธิประโยชน์ทางภาษี

หน่วยรบัรอง (สวทช./TGI/
EEI/FIBO/สถาบนัการศึกษา)

คณะกรรมการ
พจิารณาอนุมตัิ

แบบคาํขอ

ครบถว้น
ขอขอ้มูลเพิ*มเตมิไม่ครบถว้น

�

�

ออกหนงัสอืรบัรอง     
แจง้บรษิทั/สรรพากร ไดร้บั

สทิธปิระโยชน์ทางภาษี

อนุมตัิ ไม่อนุมตัิ

ไม่ไดร้บั
สทิธปิระโยชน์ทางภาษี

แจง้บรษิทั
�

ระยะเวลาพจิารณา
ไม่เกนิ 1 เดือน

คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ: กาํหนดหลกัเกณฑก์ารพจิารณาการไดร้บัสทิธิประโยชน์ทางภาษี
หน่วยรบัรอง : พจิารณาแบบคาํขอตามหลกัเกณฑ์
หมายเหตุ : ถา้ไม่ไดแ้จง้ผลใหท้ราบภายใน 1 เดือน จะใชห้ลกั Post Audit  และมีการกาํหนดบทลงโทษ 



 3.4 มาตรการขบัเคลื*อนอตุสาหกรรมหุน่ยนต ์(ต่อ)

หน่วยงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด ระยะเวลา

พิจารณา

สาํนักงานนวตักรรมแห่งชาติ แปลงเทคโนโลยเีป็นทนุ ใหเ้งนิอดุหนุนในรูปแบบเงนิใหเ้ปลา่กบัโครงการระยะของ
การทดสอบในระดบันํารอ่ง ไม่เกนิ 3 ปี

1 เดือน

นวตักรรมดีไม่มีดอกเบี(ย สนบัสนุนดอกเบี(ยเงนิกูใ้หโ้ครงการที*อยู่ในระยะเริ*มตน้ใน
การเขา้สูก่ระบวนการผลติจรงิ ไม่เกนิ 3 ปี

1 เดือน

สวทช. โดย ฝ่ายบรหิารคลสัเตอรแ์ละ
โปรแกรมวจิยั ( ฝ่าย CPM :
Cluster&Program Management) 

ทนุวจิยัพฒันา และ
วศิวกรรม ดา้นระบบ
อตัโนมตัแิละหุ่นยนต์

รว่มสนบัสนุนทนุวจิยั 30% - 70% ของงบประมาณรวมของ
โครงการ ระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี 

2-3 เดือน

สวทช. โดย ฝ่ายสนับสนุนการพฒันา
เทคโนโลยขีองอตุสาหกรรมไทย

โครงการ iTAP (Industrial 
Technology Assistance 
Program)

สนบัสนุนไม่เกนิ 50% ของค่าใชจ้า่ยที*เกดิขึ(นในโครงการ 
หรอืไม่เกนิวงเงนิ 500,000 บาทต่อโครงการ

1-2 เดือน

สาํนักงานกองทนุสนับสนุนทนุวจิยั (สกว) ทนุเสรมิสรา้งงานวจิยั 
ภาคอตุสาหกรรม

รว่มสนบัสนุนทนุละ 50% และไม่เกนิ 5,000,000 บาท ใน
ระยะเวลาไม่เกนิ 3 ปี

4 -6 เดือน

4) การใชป้ระโยชน์จากแหลง่ทนุสนบัสนุนที*มีอยู่แลว้



กจิกรรมสนบัสนุนการพฒันาอตุสาหกรรมอตัโนมตัแิละหุน่ยนต ์ 
โดย กสอ. อก.

กลุม่
เป้าหมาย

ปี 59 
(ลบ.)

ปี 60 
(ลบ.)

1.1 กจิกรรมศึกษาศกัยภาพของอตุสาหกรรมหุ่นยนตข์องประเทศ/
สรา้งแม่แบบการพฒันาสถานประกอบการสูอ่ตุสาหกรรมอตัโนมตัิ

โรงงานอตุสาหกรรม
1 ตน้แบบ

- 13.6

1.2 กจิกรรมสง่เสรมิสถานประกอบการสู ่“1 โรงงาน 1 หุ่นยนต์
อตุสาหกรรม” (One Factory One Robot)

โรงงานอตุสาหกรรม
70 ราย

- 52.5

1.3 กจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยแีก่ผูป้ระกอบการดา้นหุ่นยนตเ์พื*อ
การเปลี*ยนผ่านสูอ่ตุสาหกรรมเครื*องจกัรกลอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์
อตุสาหกรรม (ดา้นเทคโนโลย ีมาตรฐาน ขอ้กาํหนด)

บคุลากรอตุสาหกรรม
เครื*องจกัรกลอตัโนมตัิ
และหุน่ยนต ์120 คน

- 2.0

1.4 กจิกรรมเพิ*มขีดความสามารถบคุลากรรองรบัอตุสาหกรรม
เครื*องจกัรกลอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์ (ดา้นออกแบบ/สรา้ง/ซ่อมบาํรุง)

บคุลากรอตุสาหกรรม
เครื*องจกัรกลอตัโนมตัิ
และหุน่ยนต ์550 คน

- 11

1.5 กจิกรรมขบัเคลื*อนผลงานวจิยัหุน่ยนตร์ะบบอตัโนมตัสิู่
ผลติภณัฑต์น้แบบเชิงพาณิชยท์ี*มศีกัยภาพ(ใหค้าํปรึกษาเชิงลกึ/
เสาะหางานวจิยั/จดังานมหกรรมและการแข่งขนั)

อตุสาหกรรม
เครื*องจกัรกลอตัโนมตัิ
และหุน่ยนต ์ 3 ตน้แบบ

- 4

งบประมาณทั�งหมด (รออนุมตั)ิ 83.1



กจิกรรมสนบัสนุนทนุวจิยัพฒันา
ดา้นระบบอตัโนมตัแิละหุน่ยนต ์โดย สวทช. 

กลุม่
เป้าหมาย

ปี 59 
(ลบ.)

ปี 60 
(ลบ.)

หมายเหตุ

งบผูกพนัรายปี : งบสนบัสนุนการวจิยั พฒันาและ
สรา้งตน้แบบเครื*องจกัรระบบอตัโนมตัใินรูปแบบ 
Matching Fund โดยฝ่ายบรหิารคลสัเตอรแ์ละ
โปรแกรมวจิยั (CPM) สวทช.

โรงงาน
อตุสาหกรรมหรอื
บรษิทั SI
+ นักวจิยั 

15 25 - วจิยัประยกุต์
- งบ 15 ลบ.ปี 
59 พรอ้มใช้

งบใหม่ตามโครงการ Agenda Based กท.วทิยฯ์ :    
(1) สนบัสนุนการวจิยัพฒันา ในโครงการเทคโนโลยี
อนาคตเพื*อหุ่นยนตอ์ตุสาหกรรม ระยะ 5 ปี

โรงงาน
อตุสาหกรรมหรอื
บรษิทั SI
+ นักวจิยั 

- 30 -วจิยัพื(นฐาน /
ประยกุต์
-รวม 200 ลบ.   
ปีงบ 60-64        
-รอการอนุมตัิ

งบใหม่ตามโครงการ Agenda Based กท.วทิยฯ์ :
(2) วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมเพื*อ
อตุสาหกรรมไทย 

SMEs 40 ราย - 12.5 -พฒันาเทคโนโลยี
การผลติให ้SMEs
-รอการอนุมตัิ

กองทรสัตเ์งนิร่วมลงทนุ (Fund of Funds) เพื*อธุรกจิ
ฐานวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรม

VC เพื*อไปลงทนุ
ต่อใน Start Up

- 500 -รวม 2,000ลบ.  
ปีงบ 60-63               
-รอการอนุมตัิ



  3.5  โครงการนํารอ่ง 5 บรษิทั
KV Electronics 



Total Investment   179 MB

Local Content 135 MB

Supplier Automation Works 

 (บริษัทไทย)

          Pilot Project: Automatic Warehouse (AS/RS) Project  

SCG 

AS/RS System to improve storage efficiency (utilization and accuracy) and safety

Total Savings

10.8 MB per Year

LESS Manpower

61 47

INCREASE Warehouse 
Space from AS/RS

          Future Plans:

Item Investment (MB) Supplier % Local Content Local Content (MB)

   AS/RS  (9,000 Location) 115 Thai & Import 62% 71

   Civil and Construction 32 Thai 100% 32

   Fire Protection System 25 Thai 100% 25

   Warehouse Rental  & Transportation

   (6 Months, while WH Construction) 7 Thai 100% 7

Total   179 75% 135

1) SCG’s potential automation and robotics projects of 6,000 MB

2) Set up a System Integrator (SI) company

Government’s 4x support to 

make the project feasible
(Payback period from 10 to 5 years)

REDUCE Warehouse 
Rental Expenses



Invest in DC SBx as pilot project 
• Total Investment 1,000 MB
- 550 MB investment in automation system

- 450 MB investment in building & facilities

          Automatic Warehouse (AS/RS) Project  

CPALL 

Benefits
• Less dependency on labor 
• Space optimization 
• Productivity & Efficiency   
• Accuracy 
• Real-time inventory control

• 15,000 pallet locations

• 10,000 sq.m. extended building

• Plan to use design and consulting services 

from world’s leading company

• Expected labor reduction 30%

• Desired payback period of 5 – 8 years

• Go live Q4/2017



กาํลงัการผลติ 9,000 ตวั/ชม.
ลงทุนเครื�องจกัร/อปุกรณ์       944     ล้านบาท
ทดแทนแรงงาน                  1,050     คน/วนั

โครงการนําร่อง CPF 

NPV        -232 ล้านบาท
IRR           8.2  %

Payback     6   ปี

อดุหนุน 30 % (283 ล้านบาท)

IRR           15.3  %

Payback     4    ปี

เพิ�มศักยภาพการแข่งขัน ธุรกจิเนื.อไก่และผลติภัณฑ์ไก่แช่แข็งไทย



PTT 

REMOTELY OPERATING VEHICLE (ROV) 
Development for Gas Pipeline 

Operation & Maintenance 



KV Electronics 

Automation for production of low voltage transformers

28 man                   10 man

(7,000 units/day)           (7,000 units/day)

cost per unit: 2.54 THB cost per unit: 0.91 THB

Investment: 9.1 million THB

Cost saving per year: 2.8 million THB 

Return on investment period: 3.2 years








