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   และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ 	 แม้ว่าสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	

(บีโอไอ)	จะมีบทบาทหลักคือ	ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน 

ภายในประเทศ		ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี 

และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษี	 (บริการด้านต่างๆ)	 แต่ 

คงเป็นไปได้ยากท่ีบริษัทต่างชาติจะไม่เข้ามาสำารวจตลาด 

หรือทดลองทำาการค้าเพื่อให้เกิดความม่ันใจเสียก่อน 

จึงจะนำาไปสู่การตัดสินใจ	เข้ามาลงทุนในประเทศไทย

	 ดังนั้น	 บีโอไอจึงเปิดประเภทกิจการเพื่อรองรับ

การค้าระหว่างประเทศ		ในรูปแบบกิจการศูนย์บริการ	

โลจิสติกส	์	กิจการสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ		กิจการ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ		กิจการสนับสนุนการค้า

และการลงทุน		และกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	เพื่อ

เป็นอีกหนึ่งกำาลังในการผลักดันให้ประเทศไทย	 เป็น 

“Trading Nation” หรือ “ประเทศแห่งการค้า”

	 ทั้งนี้แต่ละประเภทกิจการ	 จะได้รับสิทธิประโยชน์

แตกต่างกัน	 เช่น	 การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	

การยกเว้นอากรเครื่องจักร	 การยกเว้นอากรวัตถุดิบ

สำาหรับการผลิตเพ่ือส่งออก	 เป็นต้น	 ซ่ึงสิทธิประโยชน์น้ี 

จะช่วยให้ลดต้นทุนในการดำาเนินธุรกิจลง		และยังทำาให้ 

บริษัทต่างชาติได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาศักยภาพการ

ลงทุนในประเทศไทย	 เพ่ือขยายไปสู่การลงทุนในกิจการ

ที่ใช้ฐานความรู้และเทคโนโลยีในโอกาสข้างหน้าต่อไป

 เนื้อหาที่น่าสนใจ	 ท่านสามารถติดตามได้ 

ภายในเล่มค่ะ

บก.แถลง

Tradin Nation 
ประเทศแห่งการค้าการลงทุน
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เรื่อง | สุนันทา   อักขระกิจ

	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ ้งกระเบน	 

อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ	 จังหวัดจันทบุร	ี

เป ็นศูนย ์กลางในการด�าเนินการทดลอง	 

ศึกษา	 วิจัย	 เพื่อหารูปแบบการพัฒนาและ 

การจดัการทรพัยากรชายฝ่ัง			รวมถึงการพฒันา 

ด้านการประมง	 การเกษตร	 และปศุสัตว	์ เพื่อ

เป็นแหล่งรวบรวมความรู ้และเทคโนโลยี

แบบใหม่ๆ	 ที่ประชาชนสามารถเข้ามาศึกษา

หาความรู้และน�าไปปฏิบัติต่อไปได	้

 โดยเม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2524  พระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้

พระราชทานพระราชด�ารแิก่นายบญุนาค  สายสว่าง 

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ในวโรกาสเสด็จ

พระราชด�าเนินไปประกอบพิธีเปิดพระบรม 

ราชานุเสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  

ตามรอยพระบาทในหลวง ร. 9 
สร้างสมดุลให้ธรรมชาตชิายฝ่ังทะเล  

ที่อ่าวคุ ้งกระเบน (ตอนที่ 1)

จงัหวัดจนัทบุรี  โดยมสีาระส�าคญัคอื “...ให้พิจารณา 

หาพื้นที่ที่เหมาะสม	 จัดท�าโครงการพัฒนา

ด้านอาชีพการประมง	 และการเกษตรในพ้ืนที่

ดินชายฝั่งทะเลของจังหวัดจันทบุรี...” และ

พระราชทานเงินที่ราษฎรจังหวัดจันทบุรีได้ร่วม 

ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

ในโอกาสดังกล่าวเป็นทุนริเริ่มด�าเนินการ

 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2524 ได้มี 

พระราชด�าริเพิ่มเติม เกี่ยวกับโครงการพัฒนา

ที่จะจัดท�าขึ้นในจังหวัดจันทบุรี  มีสาระส�าคัญคือ  

“...ให้พิจารณาจัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม

หรือพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์		เพ่ือจัดตั้งศูนย ์

ศึกษาการพัฒนา		เช่นเดยีวกบัโครงการศูนย์ศึกษา 

การพฒันาเขาหนิซ้อน	 ให้เป็นศนูย์ศกึษาการพฒันา

ในเขตที่ดินชายทะเล...”



 และเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2531 ได้พระราชทาน

พระราชด�าริกับนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ   

ความตอนหนึ่งว่า “...คุ้งกระเบนเป็นการศึกษา 

เก่ียวกับชายทะเล	 ต้นไม้ต่างๆ	 ชายทะเลและปลา 

การประมง...”

 “การฟื้นฟูและจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล	

จากยอดเขาสู่ท้องทะเล” คือหลักการในด�าเนินงาน 

ของศนูย์ฯ แห่งนี ้ ส่วนการด�าเนนิงานในกจิกรรมทีส่�าคญั 

ประกอบด้วย การอนุรักษ์ดิน น�า้ และป่าไม้ ส่งเสริม

และพัฒนาอาชีพการเกษตรในพื้นท่ีรอยต่อป่าชายเลน 

และเชิงเขาอนุรักษ์ป่าชายเลนที่สมบูรณ์รอบอ่าว 

คุ้งกระเบน ส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า

ชายฝั่ง   ซึ่งได้จากผลส�าเร็จจากงานการศึกษาพัฒนา 

และผลพลอยได้จากความอุดมสมบูรณ์ที่ฟื ้นคืนมา 

ของสภาพแวดล้อมก็คือ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  

 ศูนย์ฯ แห่งนี้มีพื้นที่ครอบคลุมชายฝั่งทะเล

บริเวณอ่าวคุ้งกระเบนมากกว่า 4,000 ไร่  นับเป็น 

พื้นที่ป ่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์และ

สวยงามที่สุดของจันทบุรี โดยมีพื้นที่ประมาณ 

1,100 ไร่  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวนแห่งชาติ

ป่าคุ้งกระเบนและป่าอ่าวแขมหนู โดยมีพันธุ์ไม้

บริเวณป่าชายเลนมากกว่า 30 ชนิด  ขึ้นกระจาย

ปกคลุมอยู ่รอบอ่าวเป็นแนวกว้างโดยเฉลี่ย  

30 - 200 เมตร และโค้งยาวไปตามขอบอ่าว 

เป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร 

=> โปรดติดตามต่อฉบับหน้า

พระมหากรุณาธิคุณ



เรื่อง | นิมาเรียม   เบ็ญวิศิษฏ์

10 กรกฎาคม 2560
 คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ 

บีโอไอ ร่วมงานสัมมนา “ความร่วมมือ 

ด้านอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี

ระหว่างประเทศไทยและเกาหลีใต้” 

ซึ่งจัดโดยบีโอไอ ร่วมกับจังหวัด  

Gyeonggi ซ่ึงเป็นจังหวัดที่มีความ 

แข็งแกร่งและความก้าวหน้าด้าน  

ไบโอเทคโนโลยี พร้อมบรรยายพิเศษ 

เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนและ 

โอกาสในอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี 

ณ ประเทศเกาหลีใต้

26 กรกฎาคม 2560
 คุ ณ อั จ ฉ ริ น ท ร์  พั ฒ น พั น ธ์ ชั ย 

รองเลขาธิการบีโอไอ ร่วมแสดงความยินดี

กับผู้บริหารฮาร์เลย์-เดวิดสัน จากประเทศ 

สหรัฐอเมริกา ในพิธีวางศิลาฤกษ์โรงงาน 

ประกอบรถจักรยานยนต์ฮาร์เลย์-เดวิดสัน 

ณ นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 

จังหวัดระยอง 

20 กรกฎาคม 2560
 คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ 

บี โ อ ไ อ  แ ล ะ คุ ณ อั จ ฉ ริ น ท ร์  

พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการบีโอไอ 

ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดสนาม 

ทดสอบ ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย 

แปซิฟิค ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 

จังหวัดปราจีนบุรี

27 กรกฎาคม 2560
 คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ 

บีโอไอ แถลงข่าวผลการประชุมบอร์ด

บีโอไอ คร้ังท่ี 4/2560 ณ ตึกนารีสโมสร 

ทำาเนียบรัฐบาล

27 กรกฎาคม 2560 
 คุณนฤตม์ เทอดสถีรศักด์ิ ผู้อำานวยการ 

สำานักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน 

รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษาด้านการลงทุน 

ร่วมบรรยายในงานสัมมนา “Why Thailand? 

Opportunities for Australian Businesses” 

ณ นครเพิ ร์ธ รัฐเวสเทิ ร์นออสเตรเลีย 

ประเทศออสเตรเลีย

3 สิงหาคม 2560
 คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ 

บีโอไอ ต้อนรับคณะนักธุรกิจจากประเทศ

จีน และผู้แทนสำานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาและการปฏิรูปแห่งประเทศจีน  

ในโอกาสเดินทางมาสำารวจลู่ทางการค้า

และการลงทุนในไทย ณ อาคารจัตุรัส

จามจุรี กรุงเทพฯ

4 สิงหาคม 2560
 คุณสลิล วิศาลสวัสดิ์ ผู้อำานวยการ 

สำานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว 

ร่วมกับคณะจากบีโอไอกรุงเทพฯ นำาโดย 

คุณซ่อนกลิ่น พลอยมี ผู้อำานวยการ 

สำานักการตลาดเพ่ือการลงทุน จัดกิจกรรม 

สัมมนานโยบายส่งเสริมการผลิตรถยนต์

ไฟฟ้า และแผนพัฒนาโครงการ EEC  

ณ เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น

4 สิงหาคม 2560
 พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรั ฐมนตรี  รับมอบเงินจาก 

คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ 

จำานวน 15,537,000 บาท ซึ่งรวบรวม 

จากเจ้าหน้าที่บีโอไอ และบริษัทต่างๆ  

ที่ร่วมสมทบ เพื่อนำาไปมอบให้ประชาชน 

ผู้ประสบภัยน้ำาท่วมในภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือ ณ ทำาเนียบรัฐบาล

แวดวง
“บีโอไอ”
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C A L E N D A R BOI
สิงหาคม 2560 | August 2017

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

จังหวัดขอนแก่น – จังหวัดมุกดาหาร – 
แขวงสะหวันนะเขต(สปป.ลาว) - จังหวัดนครพนม 0 2553 8111 ต่อ 4

สิงหาคม 2560

ผู้ซื้อพบผู้ขาย (VMC) เชื่อมโยงอุตสาหกรรมสัญจรสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

23 - 25
วันที่

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

0 2553 8139
0 2553 8111 ต่อ 6157

สิงหาคม 2560

สัมมนา “Thailand Overseas Investment Forum 2017”

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

16
วันที่

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 0 2553 8414, 0 2553 8424
0 2553 8111 ต่อ 6176

สิงหาคม 2560

สัมมนา “บีโอไอ ไขปัญหาแรงงาน  (การใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือภายใต้ MOU)”

สำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน

31
วันที่

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง 0 7740 4603

สิงหาคม 2560

เปิดวิสัยทัศน์สร้างโอกาสการลงทุนผู้ประกอบการภาคใต้ และสร้างเครือข่ายการลงทุนในภาคตะวันออก

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

8 - 11
วันที่

 

โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท
จังหวัดเชียงราย

0 2553 8336 
0 2553 8111 ต่อ 6168 

สิงหาคม 2560

สัมมนา “โอกาสการลงทุนของไทยในประเทศเพื่อนบ้าน”

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

24
วันที่

 

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

0 2553 8139 
0 2553 8111 ต่อ 6168

สิงหาคม 2560

สัมมนา “โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย”

กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

22
วันที่

 

โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 0 2553 1168
0 2553 1169

กันยายน 2560

เสวนาในพิธีเปิดโครงการ Single Window for Visa and Work permit

กลุ่มผู้ชำานาญการต่างประเทศ

20
วันที่

เรื่อง | ณัฐทรินีย์   จิตเที่ยง
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เรื่อง | สุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล

	 ในช่วงระยะเวลา	 50	 ปีที่ผ่านมา	 ประเทศไทยใช้นโยบาย

ส่งเสริมการลงทุนในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนจากทั้งใน 

และต่างประเทศเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ	 ซ่ึงได้ส่งผลให้ประเทศไทย 

เป็นแหล่งรองรับการลงทุนและเป็นแหล่งผลิต	 รวมทั้งส่งออก

สินค้าอุตสาหกรรมท่ีสำาคัญของภูมิภาคและของโลก	 สินค้าหลัก 

ที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตและส่งออก	 ประกอบด้วย	

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	 ยานยนต์และช้ินส่วน	

เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม	และเม็ดพลาสติก	

	 การพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ 

ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจท่ีพึ่งพาภาคการค้าระหว่าง

ประเทศสูง	 โดยมูลค่าการนำาเข้าและส่งออกสูงถึงร้อยละ	140 

ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 สะท้อนให้เห็นว่า

เศรษฐกิจไทยพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศสูงมาก

ประเทศไทยกับ
การมุ ่งสู ่การเป็น 
Trading Nation
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กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย 
คือ กิจกรรมการผลิตและประกอบ 
ซึ่งเป็นส่วนที่ต่ำาที่สุดของแผนภาพ

และมีมูลค่าเพิ่มต่ำาที่สุด

 ตามหลักของ	 The	 Stan	 Shih	 Smiling	 Curve  

จะพบว่า	 กิจกรรมส่วนใหญ่ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยและ 

คนไทยเป็นเจ้าของ	คือ	“กิจกรรมการผลิตและประกอบ” 

ซ่ึงเป็นกิจกรรมที่อยู่ส่วนต่ำาที่สุดของแผนภาพและ

มีมูลค่าเพิ่มต่ำาที่สุด ส่วนกิจกรรมอื่นที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

ส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติหรือเกิดขึ้นนอกประเทศไทย	

	 ท้ังน้ีเห็นได้ชัดในกรณีของหลายอุตสาหกรรม 

ที่ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตประกอบและ 

ผู้ประกอบการไทยอยู่ในฐานะผู้รับจ้างผลิต	 ซึ่งนั่น 

หมายความว่า	ประเทศไทยคือฐานการผลิตใหญ่ 

แห่งหนึ่งของโลกและภูมิภาค แต่มีมูลค่าน้อย ซึ่ง 

มีส่วนทำาให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย 

มีอัตราการเติบโตไม่ถึงร้อยละ 5 ต่อปี

 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นผู้ผลิตและ 

ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมหลักหลายชนิด 

แต่เมื่อพิจารณาห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรม

ตามกิจกรรมทางธุรกิจ	ซึ่งแบ่งเป็น	2	ช่วงคือ	

  กิจกรรมก่อนการผลิต	 ประกอบด้วย 

การวิจัยและพัฒนา	 การออกแบบ	 การจัดหา

วัตถุดิบ	กิจกรรมการผลิตและการประกอบ	

  กิจกรรมหลังการผลิต ประกอบด้วย 

การจัดจำาหน่าย	 การกระจายสินค้า	 การตลาด	

และการสร้างแบรนด์สินค้า	 การจัดการลูกค้า 

และการบริการหลังการขาย	

ฐานการผลิตใหญ่ 
แต่มูลค่าน้อย
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ฮ่องกงและสิงคโปร์ เป็นตัวอย่าง
ที่ดีสำาหรับการเป็น Trading Nation 
ทั้งที่มิได้มีการผลิตสินค้าเป็นหลัก

และมีทรัพยากรจำากัด

สิงคโปร์ และฮ่องกง
ตัวอย่าง Trading Nation 
ที่ประสบความสำาเร็จ

						สำาหรับสิงคโปร์ที่เพิ่งก่อตั้งประเทศเมื่อปี	

2508	 ด้วยข้อจำากัดด้านทรัพยากร	 ทำาให้รัฐบาล

สิงคโปร์วางเป้าหมายประเทศเป็นศูนย์กลางด้าน

การค้า	 การเงิน	 และการขนส่งทางทะเลมาตั้งแต่

เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน					

      สิ่งสำาคัญในการพัฒนาประเทศสู่	 Trading 

Nation	 ของทั้งสองประเทศ	 คือ	 การปรับปรุง

ประสิทธิภาพและขจัดอุปสรรคที่ เกี่ยวข้อง 

ในด้านต่างๆ	ดังนี้

  ด้าน Hardware ด้วยการปรับปรุง	ระบบ

โลจิสติกส์	การเงิน	และศุลกากร	

  ด้าน Software	ด้วยการปรับกฎระเบียบ

ต่างๆ	 ให้เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจ	 การค้า	 และ 

การลงทุนของนักลงทุนต่างชาต	ิ

  ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการเพิ่ม

ศักยภาพของบุคลากรในประเทศ	 รวมถึงการกำาจัด

ปัญหาคอร์รัปชั่น	 สะท้อนจากตัวชี้วัดสำาคัญ	 ที่ทั้ง

สองประเทศอยู่ในอันดับต้นๆ	ของโลกนั่นเอง

						ฮ่องกงและสิงคโปร์	ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำาหรับ

ประเทศที่ประสบความสำาเร็จจากการเป็น	 Trading 

Nation	โดยวัดผลจากระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของฮ่องกงและสิงคโปร์ที่อยู่ในระดับสูง	 (GDP	Per 

Capita	ป	ี2559	ของสิงคโปร์และฮ่องกงอยู่ที	่53,053	

และ	42,963	 เหรียญสหรัฐฯ	 เป็นอันดับ	3	และ	4 

ของเอเชียตามลำาดับ	เทียบกับ	6,205	เหรียญสหรัฐฯ

ของค่าเฉลี่ยประเทศในภูมิภาคเอเชีย)	 ทั้งที่มิได้มีการ

ผลิตสินค้าเป็นหลักและมีทรัพยากรจำากัด	

				 เศรษฐกิจของสิงคโปร์และฮ่องกงต่างขับเคลื่อน

จากภาคการค้าและโลจิสติกส์ประมาณร้อยละ	 30 

ของ	 GDP	 ซึ่งเป็นภาคส่วนสำาคัญในการขับเคลื่อน

ประเทศสู	่Trading	Nation	

					 ในอดีตฮ่องกงเริ่มต้นจากการผลิตสินค้าที่ใช้

แรงงานเข้มข้นเช่นเดียวกับประเทศไทย	 ก่อนขยับสู่

การเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค	 แต่หลังป	ี 2547	

ฮ่องกงและจีนทำาข้อตกลง	 CEPA	 ทำาให้สินค้าท่ีฮ่องกง

ส่งไปจีนเสียภาษี	 ในอัตราร้อยละ	 0	 ประกอบกับจีน

แต่งตั้งฮ่องกงเป็น	 RMB	 Offshore	 Center	 ฮ่องกง 

จึงใช้โอกาสดังกล่าวในการเป็นศูนย์กลางหรือตัวแทน

ในการดำาเนินธุรกรรมระหว่างจีนกับประเทศต่างๆ	
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 การส่งออกของไทยในช่วงหลัง	 มีการเติบโต

ในอัตราที่ไม่สูง	 โดยเฉพาะตั้งแต่ปี	 2555 - 2557	

(มกราคม - ตุลาคม)	 มูลค่าส่งออกของไทยขยายตัว 

เฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ	 1	 ต่อปี	 เทียบกับในช่วงปี 

2546 - 2554	 ที่ขยายตัวเฉลี่ยเลข	 2	 หลักหรือ

มากกว่าร้อยละ	10	ต่อป	ีมาโดยตลอด

 สาเหตุที่ทำาให้การส่งออกของไทยมีอัตรา

การเติบโตที่ไม่สูงมากนัก	 ส่วนหนึ่งเป็นผลจาก 

ข้อจำากัดเชิงโครงสร้างในการเติบโตของภาคส่งออก

ของไทย	 อาทิ	 ค่าจ้างแรงงานที่ปรับตัวสูงขึ้นกว่า

ประเทศคู่แข่งหลายประเทศ	 ประกอบกับสินค้า

ที่เราผลิตปรับตัวไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของ

ความต้องการในตลาดโลก	 และข้อจำากัดในการ

ขยายการลงทุน	โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหนัก

	 เมื่อพิจารณาถึงศักยภาพของประเทศไทย	

จะพบว่าประเทศไทยมีความได้เปรียบในแง่ที่ตั้ง 

ที่เป็นศูนย์กลางของอาเซียน	 มีการเชื่อมโยงผ่าน

การค้าชายแดนด้วยมูลค่าสูงถึงเกือบ	 1	 ล้านล้าน

บาท	 ขณะที่การเชื่อมโยงทางถนนระหว่างกัน 

เสร็จสมบูรณ์แล้ว	

 ส่วนการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟ	แม้ปัจจุบัน 

มี	 2	 เส้นทาง	 ได้แก่	 จังหวัดหนองคายกับท่านาแล้ง 

ของ	สปป.ลาว	และระหว่างไทยกับมาเลเซีย	บริเวณ 

ด่านปาดังเบซาร์	 จังหวัดสงขลา	 แต่ในระยะต่อไป

คาดว่าจะเกิดการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคมากขึ้น	

	 ดังนั้นประเทศไทยควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจครั้งใหญ่	 ซึ่งแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ 

คือ	 การขับเคลื่อนประเทศสู่	 Trading	 Nation	 โดย

สนับสนุนการจัดต้ัง	International	Trading	Company	(ITC)	 

ทำาหน้าที่เป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ	 หรือ	 Trader	

เน้นการนำาสินค้าเข้ามาเพื่อส่งออกไปยังตลาดปลายทาง	

รวมทั้งการแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ	 ที่เป็นปัญหาอุปสรรค

ต่อการเป็น		Trading	Nation	ของประเทศไทย

สนับสนุนการจัดตั้ง International 
Trading Company ทำาหน้าที่เป็น 

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ  
หรือ Trader เน้นการนำาสินค้าเข้ามา 

เพื่อส่งออกไปยังตลาดปลายทาง

ทำาไมประเทศไทยต้องเป็น 
Trading Nation 

	 รัฐบาลให้ความสำาคัญกับการยกระดับประเทศไทย

ไปสู่การเป็น	 Trading	 Nation	 ซึ่งเป็นนโยบายที่จะ 

เสริมสร้างการเติบโต	 และนำาพาภาคเอกชนสู่ความรุ่งเรือง 

ในการค้าได้อย่างยั่งยืน	 และเป็นสิ่งที่จะช่วยให้ 

การแข่งขันทางการค้า	ราบรื่น	และโปร่งใสด้วย

 ปัจจุบันภาครัฐดำาเนินการจัดทำามาตรการหลายอย่าง 

เพื่อสนับสนุนการเป็น	 Trading	 Nation	 ทั้งมาตรการ 

ทางภาษีและไม่ใช่ภาษี	

เครื่องมือในการส่งเสริมเพื่อให้ไทย
เป็น Trading Nation
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 มาตรการทางภาษี	 (Tax	 Incentives)	 ที่ออกโดย 

กรมสรรพากร	กระทรวงการคลัง	 เป็นมาตรการท่ีจูงใจให้ 

บริษัทไทยและต่างชาติตั้งสำานักงานใหญ่	 (International 

Head	Quarter:	 IHQ)	ในไทยมากขึ้น	 เพื่อช่วยกันสร้าง 

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เอ้ือต่อการค้าระหว่างประเทศ 

ทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลระยะเวลา 15  

รอบปีบัญชี และการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

เหลือร้อยละ 15 (จากเดิมร้อยละ 35) สำาหรับ 

คนต่างด้าวท่ีมาทำางานในสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 

ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย

					สำาหรับมาตรการที่ไม่ใช่มาตรการทางภาษี	(Non	Tax	

Incentives)	ขณะนี้มีกฎหมายและระเบียบบางอย่างได้มี

การแก้ไขแล้ว	เพื่อให้เอื้อต่อการดำาเนินธุรกิจ	โดยเฉพาะ

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ	 ทั้งในแง่ของกฎหมาย	 ซึ่ง 

ปัจจุบันต้องยอมรับว่า	 ประเทศไทยมีกฎหมายหลายฉบับ

ที่ยังไม่เอื้อต่อการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศ	รวมทั้ง

การเสริมสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพพอที่จะแข่งขันกับ

ต่างประเทศได้ซึ่งปัจจัยด้านกฎหมาย	 กฎระเบียบ	 และ

การสร้างบุคลากรถือว่าเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้ประเทศ

สิงคโปร์เป็นต้นแบบของความสำาเร็จในการสร้าง  

“Trading	Nation”

มาตรการทางภาษีและไม่ใช่ภาษี

กฎหมายศุลกากร

 กฎหมายที่สำาคัญมากฉบับหนึ่งที่จะส่งผลต่อ

ความสำาเร็จของนโยบาย	 “Trading	 Nation”	 คือ 

กฎหมายศุลกากร ซึ่งในป	ี2560	นี้	กฎหมายศุลกากร

ได้มีการปรับปรุงแก้ไขแล้ว	 เพื่อให้สอดคล้องกับ 

สถานการณ์การค้าในปัจจุบัน	 ซ่ึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

หรือ	 สนช.	 ได้ลงมติเห็นชอบในการแก้ไขกฎหมาย

ศุลกากรดังกล่าวไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม	 2560	 และ

ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเษกษาเมื่อวันที่	 17	

พฤษภาคม	2560	ที่ผ่านมา	โดยจะมีผลบังคับใช้ในอีก	

180	 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

หรือประมาณกลางเดือนพฤศจิกายน	2560	ที่จะถึงนี้

	 กฎหมายศุลกากรฉบับแก้ไขใหม่นี้	 สาระสำาคัญได้

นำากฎหมายศุลกากรต่างๆ	รวม	24	ฉบับ	มารวมเป็น

ฉบับเดียวคือ	“พระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560” 

ซึ่งกฎหมายศุลกากรใหม่นี้จะทำาให้มีความทันสมัย	

คล่องตัว	 สะดวกกับการใช้งาน	 เหมาะสมกับการค้า

ระหว่างประเทศ	 รวมทั้งจะมีการปรับปรุงให้กฎหมาย

ฉบับน้ีมีความเป็นสากลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ทางการค้าให้แก่ประเทศไทยมากยิ่งขึ้น	

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ระยะเวลา 15 รอบปีบัญชี 

และการลดหย่อนภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดาเหลือร้อยละ 15

(จากเดิมร้อยละ 35)
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	 ตัวอย่างหนึ่งของการแก้ไขกฎหมายศุลกากรที่จะ

อำานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจการค้ามากขึ้น 

ได้แก่	 มาตรา	 152	 ในกฎหมายศุลกากรที่ระบุว่า	 ใน

กรณีการนำาของเข้ามาในราชอาณาจักรหรือนำาวัตถุดิบ

ภายในราชอาณาจักรเข้าไปในเขตปลอดอากรหรือพื้นที่

ตามที่กำาหนดในกฎกระทรวงเพื่อผลิต	 ผสม	 ประกอบ 

บรรจุ	หรือดำาเนินการด้วยวิธีอื่นใดกับของนั้น	โดยมี 

วัตถุประสงค์เพ่ือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	ให้ของน้ัน 

ได้รับยกเว้นไม่อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายในส่วน

ที่เกี่ยวกับการควบคุมมาตรฐานหรือคุณภาพ การ

ประทับตราหรือเครื่องหมายใด ๆ แก่ของนั้น

 ซึ่งกฎหมายเดิม	ของที่นำาเข้ามา	ถึงแม้จะไม่มีการ

จำาหน่ายในประเทศ		แต่ในกฎหมายศุลกากรฉบับใหม่ 

อาจจะไม่ต้องดำาเนินการขอใบอนุญาต	 ซึ่งจะทำาให้ 

การค้าระหว่างประเทศมีความสะดวกมากขึ้น

 สำาหรับมาตรการส่งเสริมการลงทุน	 บีโอไออาจจะ

มีมาตรการหรือประเภทกิจการใหม่ท่ีออกมาเพื่อรองรับ

นโยบาย	Trading	Nation	นี้เพิ่มเติมในอนาคต

	 เป้าหมายการก้าวสู่การเป็น	 Trading	 Nation	 ของ

ประเทศไทย	 เป็นเป้าหมายท่ีท้าทาย	 ซ่ึงรัฐบาลมีเป้าหมาย

สนับสนุนเพื่อให้คนไทยได้รับประโยชน์จากการเปิดเสรี

ทางการค้ามากข้ึน	 สนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม	 ให้ก้าวสู่การเป็นผู้ส่งออก

และเป็นนักลงทุนระหว่างประเทศ	 พัฒนาความสามารถ

ในการแข่งขันของสินค้าไทยทั้งในตลาดโลกและตลาด

อาเซียน	

	 รวมทั้งการพัฒนากฎหมายให้เอื้อต่อการประกอบ

ธุรกิจของภาคเอกชน	 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

พัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์	 พัฒนาระบบ 

การให้บริการข้อมูลเชิงลึก	 เพื่อประกอบการตัดสินใจ 

ของภาคเอกชน	 พัฒนาระบบการเงินและธนาคารพาณิชย์

ให้มีประสิทธิภาพ	 รวมท้ังบูรณาการการดำาเนินงานของ 

หน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้

แผนยุทธศาสตร์ของการเป็น	Trading	Nation	ที่มีความ

ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้	

	 ดังนั้นหากสามารถผลักดันประเทศไทยให้ไปสู่ 

การเป็น	 “Trading Nation” ได้สำาเร็จ	 ก็จะเป็นกลไก 

หนึ่งที่นอกเหนือจากการสนับสนุน	 10	 อุตสาหกรรม 

เป้าหมาย	 (S-Curve)	 ที่ช่วยยกระดับประเทศไทยไปสู่ 

“ประเทศที่มีรายได้สูง”	หรือเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 

ได้อย่างแน่นอน	
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เรื่อง | ศุภนารี   โพธิ์อ่อง

	 เทคโนโลยีในปัจจุบันท�ำให้กำรขำยสินค้ำไม่ ได้จ�ำกัดอยู่เฉพำะสถำนที่ 

อีกต่อไป	 ผู้ประกอบกำรสำมำรถหำสินค้ำแล้วโพสต์ขำยตำมโซเชียลมีเดีย 

และส่งของให้ลูกค้ำผ่ำนทำงไปรษณีย์ได้อย่ำงง่ำยดำย	 กำรซื้อของผ่ำนทำง 

อินเทอร์เน็ตช่วยลด	 Opportunity	 Cost	 ของผู้ซื้อที่ไม่ต้องเสียเวลำเดินทำง 

ไปตำมสถำนที่ต่ำงๆ	 เพื่อซื้อสินค้ำนั้น	 ทั้งนี้สินค้ำบำงอย่ำงไม่ได้มีขำย 

ในประเทศ	 ท�ำให้ผู้ที่มีควำมต้องกำรจะซื้อสินค้ำดังกล่ำวต้องเดินทำงไปซื้อ 

ที่ต่ำงประเทศ	 ซ่ึงเสียค่ำใช้จ่ำยเป็นจ�ำนวนมำก	 กำรขำยสินค้ำผ่ำนทำง 

อินเทอร์เน็ตยังช่วยลด	 Fix	 Cost	 ของผู้ขำยที่ไม่ต้องมีค่ำใช้จ่ำยในกำร 

เช่ำสถำนที่เพื่อขำยสินค้ำอีกด้วย	 กำรด�ำเนินธุรกิจในลักษณะนี้เรียกว่ำ

พำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	หรือ	e-Commerce

ภาพรวม
e-Commerce

ของโลก
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	 ส่วน ebay นั้นเปิดตัวในป	ี 2538	 เช่นเดียว

กับ	 Amazon	 แต่มุ่งเน้นไปเป็นศูนย์กลำงในกำร

ประมูลซื้อขำยสินค้ำระหว่ำงบุคคล	 ในช่วงแรก 

สินค้ำในเว็บไซต์เป็นกำรน�ำของเก่ำหรือของ 

มือสองมำประมูล	มีรำยงำนยอดขำย	19.5	ล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ	 ในปี	 2541	 และมียอดขำย	 22.3 

พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ในปลำยปี	2559	สินค้ำที่ 

นิยมโพสต์ขำยบน	ebay	มำกที่สุดคืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์	และเสื้อผ้ำ	รำยได้ของ	ebay  

เกิดจำก	Listing	Fee,	Final	Value	Fee

 หำกกล่ำวถึง	e-Commerce	รำยแรกๆ	ในโลก 

คงไม่มีใครไม่รู้จัก	Amazon	และ	ebay

 ส�ำหรับ	Amazon	น้ันเร่ิมต้นจำกกำรเป็นเว็บไซต์ 

ขำยหนังสือออนไลน์ในปี	2538	โดยในปีแรกๆ 

มีรำยได้	164	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	จำกผู้ซื้อ	ใน 

150	ประเทศ	ปัจจุบัน	Amazon	ไม่ได้จ�ำกัดกำรขำย 

หนังสือเพียงอย่ำงเดียว	 แต่	 Amazon	 กลำยเป็น 

เว็บไซต์ค้ำปลีกที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 ด้วยยอดขำย 

43.7	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ในปลำยปี	2559	

	 สินค้ำท่ีมีกำรโพสต์ขำยมำกที่สุดคือโทรศัพท์

มือถือ	สินค้ำตกแต่งภำยใน	และเสื้อผ้ำ	Amazon	

มีรูปแบบกำรขำยแบบ	 Professional	 Seller	 หรือ	

Individual	 Sellers	 ส�ำหรับผู้ขำยที่สำมำรถเลือก 

ลงทะเบียนได้	โดยแบบ	Professional	Sellers	จะต้อง 

จ่ำยค่ำธรรมเนียมรำยเดือน	39.99	เหรียญสหรัฐฯ 

และค่ำธรรมเนียมอื่นๆ	เมื่อขำยได้	ขณะที่แบบ 

Individuals	Sellers	จะไม่มีค่ำธรรมเนียมรำยเดือน	แต่ 

ลงสินค้ำได้ไม่เกิน	40	รำยกำรต่อเดือน	ซ่ึงเหมำะกับ 

รำยย่อย	จะต้องเสีย	0.99	เหรียญสหรัฐฯ	เม่ือขำยได้ 

ต่อ	1	ออเดอร์	รวมถึงต้องจ่ำยค่ำธรรมเนียมอ่ืนด้วย โมเดลของเว็บไซต์ 
e-Commerce ที่เริ่มมาจาก

สองเว็บไซต์ คือ 
Amazon และ ebay

 โมเดลของเว็บไซต์	 e-Commerce	 ท่ีเร่ิมมำจำก 

สองเว็บไซต์ดังกล่ำวเป็นเพียงส่วนต่อยอดของ 

กำรค้ำปลีกของบริษัทห้ำงร้ำนที่ท�ำให้ซื้อสินค้ำ 

สะดวกข้ึนโดยไม่ต้องเดินทำงไปซ้ือเอง	 เป็นโมเดล 

แบบที่โลกทุนนิยมใช้กัน	 ซึ่งเป็นแรงบันดำลใจ 

ให้เกิดกำรขำยสินค้ำทั่วโลกในปัจจุบัน	
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Alibaba

 สมัยท่ีแจ็ค	หม่ำท�ำ	Alibaba	ใหม่ๆ	น้ันประสบกับ 

ปัญหำในกำรตีตลำดจีน	 เน่ืองจำกว่ำสมัยน้ันอินเทอร์เน็ต 

ยังไม่เป็นที่นิยมเท่ำที่ควร	รวมถึงคนจีนยังไม่ค่อยใช้ 

บัตรเครดิต	 แต่บริษัทก็ท�ำงำนหนักจนท�ำให้	 Alibaba 

เข้ำตลำดหุ้นได้ในปี	2543	หลังจำกน้ันเว็บไซต์	Alibaba.com 

ก็ถือก�ำเนิดข้ึน	 โดยเร่ิมจำกกำรขำยสินค้ำจีนแบบค้ำส่ง 

ก่อนที่จะขยำยไปเปิดเว็บไซต์	 Taobao.com	 และ 

T.mall	 Taobao	 เป็นโมเดลแบบเดียวกับ	 Amazon	

และ	 ebay	 ที่ท�ำกำรขำยสินค้ำแบบค้ำปลีก	 ซึ่งช่วย

ให้ร้ำนขำยของโชห่วยสำมำรถขำยสินค้ำได้สะดวก

สบำยขึ้น	

กลุ่มบริษัทในเครือ Alibaba

	 แต่	 Alibaba	 นั้นต่ำงออกไป	 Alibaba	 เป็น	

e-Commerce	แพลตฟอร์ม	แบบ	B2B	เว็บไซต์คำ้ส่ง 

สัญชำติจีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบัน	 ก่อตั้งโดย 

แจ็ค	หม่ำ	ประเทศจีนเป็นทุนนิยม	ซึ่งแต่เดิมนั้น

จะไม่มีระบบค้ำปลีก	 แต่มีเพียงกำรค้ำส่งเท่ำนั้น 

เนื่องจำกนิสัยของคนจีนที่ชอบซื้อสินค้ำไปกักตุนไว้ 

เป็นจ�ำนวนมำก	 ซึ่งแตกต่ำงจำกโลกตะวันตก 

ที่ซื้อสินคำ้ตำมควำมจ�ำเป็นเทำ่นั้น	

 ส่วน	 Tmall	 เป็นเว็บไซต์ขำยสินค้ำออนไลน์ที่มี

กำรใช้หน้ำเว็บร่วมกับ	 Taobao	 ซึ่ง	 Taobao	 จะแบ่ง 

ร้ำนค้ำออกเป็น	2	แบบคือ	ร้ำนค้ำท่ัวไปและร้ำน	Tmall		

ร้ำนค้ำทั่วไปน้ันเปิดโอกำสให้บุคคลธรรมดำสำมำรถ 

น�ำสินค้ำมำฝำกขำยได้	แต่	Tmall	 น้ันต้องเป็นส่วนของ 

ร้ำนค้ำที่มีกำรจดทะเบียนบริษัทแล้วเท่ำนั้นถึงจะ

สำมำรถขำยของบนเว็บไซต์ได	้

 รำยได้หลักของ	 Alibaba	 มำจำกธุรกิจค้ำปลีก  

ซึ่งรำยได้เติบโตร้อยละ	47	ส่วนธุรกิจใหม่อยำ่งบริกำร

คลำวด์	รำยได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ	103	มีลูกค้ำ	874,000	คน 

และกลุ่มสื่อบันเทิงดิจิทัลรำยได้เพิ่มร้อยละ	 234 

อย่ำงไรก็ตำมทั้งสองส่วนธุรกิจนี้ยังคงขำดทุน	

 ปัจจุบัน	Alibaba	 มีผู้ใช้งำนผ่ำนมือถือ	507	 ล้ำนคน 

(ไตรมำสก่อนหน้ำ	493	ล้ำนคน)	และกำรซื้อขำยถึง 

ร้อยละ	79	ของยอดซื้อสุทธิเกิดขึ้นบนมือถือ	ทั้งนี้	 

Alibaba	 ยังช่วยผู้ประกอบกำรโดยกำรปล่อยสินเช่ือให้	

SMEs	 โดยใช้ระบบเครดิตจำกข้อมูลกำรท�ำธุรกรรม

กำรค้ำขำยผ่ำนเว็บไซต์ของ	 Alibaba	 เช่น	 กำรตรงต่อ

เวลำในกำรช�ำระเงิน	ลักษณะประเภทของสินค้ำที่ซื้อ

และขำย	มูลค่ำกำรขำยของ	SMEs	เป็นต้น		

รายได้หลักของ Alibaba 
มาจากธุรกิจค้าปลีก 

ซึ่งรายได้เติบโตร้อยละ 47
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 ด้วยนโยบำยกำรจัดตั้งเขตเศรษฐกิจ	China	

Cross-border	E-commerce	(CEBC)	ของประเทศจีน 

ซึ่งมีเป้ำหมำยว่ำจะสร้ำง	 Ecosystem	 ครบวงจร

ส�ำหรับกำรด�ำเนินธุรกิจผลิตเพื่อกำรส่งออกผ่ำน

ช่องทำงกำรขำยสินค้ำออนไลน	์ เพื่อให้เกิดต้นทุน

ในกำรด�ำเนินธุรกิจที่ต่�ำที่สุด	กำรจัดตั้ง	CEBE	นั้น

เป็นวิธีท่ีรัฐบำลจีนน�ำมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรส่งออก 

เพื่อแก้ปัญหำอุปทำนส่วนเกิน	 (Excess	 Surplus) 

ซ่ึงเป็นภำวะท่ีสินค้ำมีปริมำณล้นตลำดแต่ไม่สำมำรถ 

หำผู้ซื้อได้	

20	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 เป็น	 3,000	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

จำกหำงโจวโมเดลท�ำให้รัฐบำลจีนมีแผนว่ำจะตั้งเขตกำรค้ำ 

เพิ่มอีก	12	แห่ง	ได้แก่	เทียนจิน	เซี่ยงไฮ้	ฉงชิ่ง	เหอเป่ย์ 

กวำงเจำ	เฉิงตู	ตำ้เหลียง	หนิงป่อ	ชิงเตำ่	เสิ่นเจิ้น	และซูโจว	

นอกจำกบริษัทจีนแล้ว	 รัฐบำลยังส่งเสริมให้บริษัทต่ำงชำติ

เขำ้มำท�ำธุรกิจใน	CEBC	ด้วย	

	 จำกเหตุผลดังกล่ำว	 ท�ำให้จีนก้ำวข้ึนเป็นผู้น�ำด้ำน 

e-Commerce	 ซ่ึงมีมูลค่ำซ้ือขำยในปี	 2559	 ถึง	 672	 พันล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ	 และมี	 Growth	 Rate	 ถึงร้อยละ	 35 

(Business.com)	 มำกกว่ำสหรัฐอเมริกำ	 ซ่ึงน�ำโดย	 Amazon 

และ	ebay	ก่อให้เกิดมูลค่ำซ้ือขำย	340	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

น้อยกวำ่จีนถึง	330	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	ล�ำดับที่สำมคือ 

สหรำชอำณำจักร	 ที่มี	 e-Commerce	 Platform	 รำยใหญ่ 

อย่ำงเช่น	Amazon	UK,	Play.com,	และ	Argos	ซึ่งมีมูลค่ำ 

ซื้อขำยต่อปี	 99	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 ตำรำงด้ำนล่ำง 

แสดงข้อมูลของ	 10	 ประเทศที่มีมูลค่ำกำรซื้อขำยบน 

e-Commerce	แพลตฟอร์ม	มำกที่สุดในโลก

ที่มา Global B2C e-Commerce Report 2016, 
ข้อมูลปี 2015

หลังจีนประกาศใช้
นโยบาย CEBC พบว่า
ปริมาณการซื้อของ 

e-Commerce เพิ่มขึ้น

	 ท้ังน้ีรัฐบำลจีนได้ประกำศใช้	 CEBC	 เม่ือวันท่ี 

8	 เมษำยน	 2559	 และได้ทดลองใช้นโยบำยนี้ที่

เมืองหำงโจวซึ่งเป็นศูนย์กลำง	e-Commerce	ของ 

ประเทศจีน	 เนื่องจำกเป็นที่ตั้งของส�ำนักงำนใหญ่ 

Alibaba	

 กำรจัดตั้ง	 CEBC	 จะอ�ำนวยควำมสะดวก 

ให้กับบริษัทในกำรท�ำเรื่องขออนุญำตส่งออก

สินค้ำและติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำน

รำชกำรได้แบบออนไลน	์			มีระบบกำรปล่อยสินเชื่อ 

ให้	 SMEs	 โดยใช้ประโยชน์จำกศูนย์ข้อมูลกลำง

ที่รัฐบำลได้จัดท�ำขึ้นผ่ำนกำรท�ำธุรกิจของบริษัท

ต่ำงๆ	 มำวิเครำะห์ควำมน่ำเชื่อถือในกำร

ปล่อยสินเชื่อ	 โดยพัฒนำต่อยอดจำกตัวอย่ำง

ระบบของ	Alibaba

 ภำยหลังกำรทดลองใช้นโยบำยดังกล่ำวพบว่ำ

ปริมำณกำรซื้อของ	 e-Commerce	 เพิ่มขึ้นจำก 

มูลค่าการซื้อขาย
(พันล้าน

เหรียญสหรัฐฯ)
% ต่อ GDP Growth 

Rate

672 7.05% 86.1%

73 1.97% 29.5%

99 6.12% 11.3%

37 4.70% 11.3%

20 2.59% 51.8%

340 3.32% 22.0%

43 2.97% 21.0%

79 2.77% 10.1%

30 2.30% 23.6%

19 0.77% 22.0%

ประเทศ

จีน

เยอรมนี

สหราชอาณาจักร

เกาหลีใต้

รัสเซีย

สหรัฐอเมริกา

ฝร่ังเศส

ญี่ปุ่น

แคนาดา

บราซิล
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ภาพรวมของ e-Commerce 
ในแต่ละภูมิภาค

   ภูมิภาคเอเชีย ปี	 2558	 มีมูลค่ำกำรซื้อขำยเป็น

อันดับ	1	เช่นเดียวกับปี	2557	มีคนประมำณ	1.4	พันล้ำนคน 

จำก	7.3	พันล้ำนคนที่ซื้อของออนไลน	์โดยรวมแล้วมีมูลค่ำ

กำรซ้ือขำยถึง	 2,272	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 มำกกว่ำภูมิภำค

อเมริกำเหนือ	ซ่ึงมีมูลค่ำซ้ือขำย	664	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

และยุโรป	ซ่ึงมีมูลค่ำกำรซ้ือขำย	1,582	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

  ภูมิภาคละตินอเมริกาและตะวันออกกลางร่วมกับ

แอฟริกาเหนือ (Middle East and North American: MENA)  

เป็นภูมิภำคท่ีได้ส่วนแบ่งตลำดน้อยท่ีสุด	ซ่ึงมีมูลค่ำกำรตลำด 

33	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	และ	25.8	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ 

ตำมล�ำดับ

 ปี 2558 ภูมิภาคเอเชีย 
มีมูลค่าการซื้อขายเป็นอันดับ 1 

เช่นเดียวกับปี 2557

	 เมื่อท�ำกำรวิเครำะห์แยกเป็นรำยภูมิภำคแล้ว

พบว่ำ	ในอเมริกำเหนือมีประชำกรท้ังส้ิน	384	ล้ำนคน 

ที่มีอำยุเกิน	 15	ปีขึ้นไป	208	ล้ำนคน	ร้อยละ	43.3	

ของกำรซื้อขำยสินค้ำออนไลน์เป็นภำคบริกำร	 เช่น	

บริกำรด้ำนกำรท่องเที่ยวต่ำงๆ	 เช่น	 ตั๋วเครื่องบิน 

แพ็คเกจท่องเที่ยว	ประกันภัย	และงำนอีเวนท	์ต่ำงๆ	

เป็นต้น	และร้อยละ	56.7	เป็นกำรซื้อขำยสินคำ้	

	 ทั้งน้ีสินค้ำที่นิยมซื้อทั่วไปคือสินค้ำในหมวด

ควำมบันเทิง	(Media	and	Entertainment)	สินค้ำอุปโภค 

และบริโภค	เสื้อผ้ำ	เครื่องใช้ไฟฟ้ำและอิเล็กทรอนิกส	์

มูลค่ำเฉลี่ยของกำรซื้อขำยต่อครั้งคือ	 3,099	 เหรียญ

สหรัฐฯ	องค์กรที่เขำ้มำดูแลธุรกิจ	e-Commerce	ของ

ภูมิภำคนี้ได้แก่	 Shop.org	 (สหรัฐอเมริกำ)	 AMIPA 

(เม็กซิโก)	และ	LocalCommerce	(แคนำดำ)	

 ละตินอเมริกำมีประชำกรทั้งสิ้น	 394	ล้ำนคน 

ที่มีอำยุมำกกวำ่	15	ปี	ร้อยละ	24	หรือ	94	ล้ำนคน 

ที่มีกำรซื้อขำยสินค้ำออนไลน	์ ซึ่งร้อยละ	 45.4	 เป็น 

กำรซื้อขำยบริกำร	 และร้อยละ	 54.6	 เป็นสินค้ำ

อุปโภคบริโภค	 ได้แก่	 เสื้อผ้ำ	 รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้ำ

และอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นต้น	 มูลค่ำเฉล่ียต่อกำรซ้ือขำย 

ในแต่ละครั้งเท่ำกับ	352	เหรียญสหรัฐฯ	ทั้งนี	้องค์กร

ที่มีกำรก�ำกับดูแลธุรกิจ	 e-Commerce	 ได้แก	่ CACE	

(อำร์เจนตินำ)	ABCOMM	(บรำซิล)	CCS	(ชิลี)	

ที่มา: Global B2C e-Commerce Report 2016
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   ภูมิภาคยุโรป	มีประชำกร	685	ล้ำนคน	ท่ีมีอำยุ

มำกกว่ำ	15	ปี	296	ล้ำนคนที่มีกำรซื้อของออนไลน	์ซึ่ง

คิดเป็นกำรซื้อบริกำรทำงอินเทอร์เน็ตร้อยละ	44	 ได้แก่ 

กำรซ้ือประกันสุขภำพ	กำรซ้ือแพ็คเกจท่องเท่ียว	งำนอีเวนท์ 

เป็นต้น	 และร้อยละ	 56	 เป็นกำรซื้อสินค้ำเพื่อกำร

อุปโภคบริโภค	 ได้แก่	 เสื้อผ้ำ	 สินค้ำส�ำหรับกำรบริโภค 

ในชีวิตประจ�ำวัน	สินค้ำส�ำหรับบำ้นและสวน	เป็นต้น	

	 สินค้ำท่ีมีแนวโน้มในกำรซื้อขำยออนไลน์เพิ่มขึ้น 

ได้แก่	 สินค้ำตกแต่งบ้ำนและสวน	 อำหำร	 อุปกรณ์

โทรคมนำคม		และอุปกรณ์กีฬำและนันทนำกำร	เป็นต้น	

 องค์กรที่มีหน้ำที่ก�ำกับดูแลธุรกิจ	 e-Commerce 

ได้แก่	 fevad	 (ฝรั่งเศส),	 Handlerbund	 (เยอรมนี)	 

netcomm	(อิตำลี)	AKNT	(รัสเซีย)	adigital	 (สเปน)	 imrg	

(สหรำชอำณำจักร)	

	 ทั้งนี้สหรำชอำณำจักรมีมูลค่ำตลำด	 e-Commerce	

มำกที่สุด	 ถึง	 174,357	 พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	 ฝรั่งเศส	

เป็นอันดับ	2	มีมูลค่ำตลำด	72,007	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	

และล�ำดับที่	 3	 เยอรมนี	 มีมูลค่ำตลำด	 66,237	 ล้ำน

เหรียญสหรัฐฯ	

   ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	มีประชำกรทั้งสิ้น	3,165	ล้ำนคน	ที่มีอำยุเกินกว่ำ 

15	ปี	แต่มีประชำกรเพียง	711	ล้ำนคนหรือคิดเป็นร้อยละ	22	ท่ีมีกำรซ้ือของออนไลน์

ร้อยละ	 30.6	 เป็นสินคำ้ภำคบริกำร	 ได้แก	่ กำรจองตั๋วเครื่องบิน	 แพ็คเกจท่องเที่ยว	

ประกันภัย	เป็นต้น	และมีกำรซ้ือสินค้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคคิดเป็นร้อยละ	69.4	ออนไลน์

	 ค่ำใช้จ่ำยโดยเฉลี่ยในกำรซื้อของแต่ละครั้งคือ	1,486	เหรียญสหรัฐฯ	ประเทศที่

มีมูลค่ำกำรซื้อขำยสูงสุด	 ได้แก	่ จีน	 (766,496	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	ญี่ปุ่น	 (114,402	

ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	สำธำรณรัฐเกำหลี	(64,767	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	อินเดีย	(25,455	

ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	 ออสเตรเลีย	 (22,225	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	 ทั้งนี้องค์กรในกำร

ก�ำกับดูแลได้แก่	nora	(ออสเตรเลีย)	SCEA	(จีน)	Beca	(จีน)	ECAI	(อินเดีย)	

   ภูมิภาค MENA และแอฟริกา มีประชำกร

ทั้งสิ้น	 389	 ล้ำนคน	ที่มีอำยุมำกกว่ำ	 15	ปี	 มี

ประชำกรจ�ำนวน	82	ล้ำนคนหรือคิดเป็นร้อยละ	21	

ที่มีกำรซื้อของออนไลน	์ซึ่งคิดเป็นกำรซื้อบริกำรทำง

อินเทอร์เน็ตและกำรซื้อสินค้ำในสัดส่วนที่เท่ำกัน	

คือร้อยละ	50	

	 บริกำรที่เป็นที่นิยมซื้อคือกำรซื้อตั๋วเครื่องบิน

และโรงแรม		แพ็คเกจท่องเที่ยวและบัตรกำรแสดง

ต่ำงๆ	ส�ำหรับสินค้ำที่เป็นที่นิยมได้แก	่เสื้อผำ้	สินค้ำ

อุปโภคบริโภคเพื่อกำรสันทนำกำร	 ของตกแต่งบ้ำน

และสวน	เป็นต้น	

	 ค่ำใช้จ่ำยในกำรซื้อของโดยเฉลี่ยต่อครั้งเท่ำกับ	

313	 เหรียญสหรัฐฯ	ประเทศที่มีมูลค่ำกำรซื้อขำย 

สูงสุดได้แก่	 สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์	 (6,200	 ล้ำน

เหรียญสหรัฐฯ)	 ซำอุดีอำระเบีย	 (6,000	 ล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ)	 อียิปต์	 (5,000	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	

อิสรำเอล	 (4,900	 ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ)	 ทั้งนี้องค์กร

ในกำรก�ำกับดูแล	e-Commerce	ได้แก	่itida	(อียิปต์)	
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	 ASEAN	 ได้ออกประกำศ	 THE	 ASEAN	 ICT	

MASTER	PLAN	ในปี	2558	ซึ่งมีกฎหมำยทั้งหมด	

29	มำตรำ	 และ	 6	ยุทธศำสตร์	 ได้แก	่ Economic 

Transformation,	 People	 Empowerment	 and  

Engagement,	 Innovation,	 Infrastructure  

Development,	 Human	 Capital	 และ	 Bridging	 

the	 Digital	 Divide

 ทั้งนี้จำกกำรรีวิวในเดือนธันวำคม	ปี	 2556 

พบว่ำ	2	ใน	3	ของกฎหมำยได้ด�ำเนินกำรส�ำเร็จแล้ว 

เช่น	กำรประชุม	ASEAN	CIO	Forum	ในปี	2555	

และกำรพัฒนำโปรแกรมกำรฝึกสอนผู้สูงอำยุและ 

ผู้พิกำรด้ำนทักษะกำรใช้เทคโนโลยี

	 ในเรื่องของกำรพัฒนำสำธำรณูปโภคนั้น 

พบว่ำ	 แต่ละประเทศมีกำรพัฒนำสำธำรณูปโภค

ของตนเอง	 เช่น	 ประเทศอินโดนีเซียมีกำรลงทุน

เพื่อเชื่อมต่อหมู่เกำะตะวันออกกับเครือข่ำยของ 

ประเทศ	และมีกำรวำงแผนท่ีจะพัฒนำ	Fiber-Optic 

ทั่วประเทศอีกด้วย	 ส่วนประเทศไทยมีกำรพัฒนำ 

สัญญำณโทรศัพท์จำก	3G	เป็น	4G

   ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นภูมิภำค

ที่มีอัตรำกำรเติบโตของตลำด	 e-Commerce	 ไม่ถึง

ร้อยละ	1	 ของกำรซื้อของออนไลน์ของทั่วโลก	 ในปี 

2558	 มีกำรซื้อขำยประมำณ	 11	 พันล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ	 ทั้งนี้มีกำรประมำณกำรว่ำจะมีมูลค่ำมำกกว่ำ

สหรัฐอเมริกำซึ่งมีมูลค่ำกำรขำย	 25	 พันล้ำนเหรียญ

สหรัฐฯ	ในปี	2563

 มำเลเซียและไทยเป็นตลำด	 e-Commerce	 ท่ีใหญ่ 

ท่ีสุดในภูมิภำคอำเซียนในปี	 2558	 มีมูลค่ำกำรซ้ือขำย 

ประมำณ	2.3	พันล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	และ	2.1	พันล้ำน 

เหรียญสหรัฐฯ	 ตำมล�ำดับ	 ทั้งนี้อำเซียนมีประชำกร

ประมำณ	620	ล้ำนคน	และมีผู้ใช้สมำร์ทโฟนประมำณ 

250	ล้ำนคน	

	 แต่ปัญหำและอุปสรรคในกำรท�ำ	 e-Commerce	

ในอำเซียนคือมีผู้ใช้บัตรเครดิตน้อยกว่ำร้อยละ	 7 

ของจ�ำนวนประชำกรท้ังหมดในภูมิภำค	(ยกเว้นสิงคโปร์

และมำเลเซีย)	อีกทั้งกำรขนส่งสินคำ้ก็ยังเป็นอุปสรรค

ในกำรด�ำเนินธุรกิจ	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในอินโดนีเซีย

และฟิลิปปินส์ซึ่งมีภูมิประเทศเป็นเกำะ	อย่ำงไรก็ตำม	

กำรขนส่งโดย	 aCommerce	 และ	 SingPost	 ซึ่งเป็น

บริษัทขนส่งในท้องถ่ินจะช่วยสร้ำงควำมเข้มแข็งให้

ธุรกิจ	e-Commerce	ในภูมิภำคได้	

มาเลเซียและไทย
เป็นตลาด e-Commerce 

ที่ใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคอาเซียน
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 กฎหมำยว่ำด้วยธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์	

(Electronic	 Transaction	 Legislation)	 ถูกตรำขึ้น

ในหลำยประเทศเพื่อก�ำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจ 

e-Commerce	 โดยมีกฎหมำยแม่แบบว่ำด้วยกำรพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	ค.ศ.	1996	(UNCITRAL	Model	Law	

on	Electronic	Commerce)	และกฎหมำยแม่แบบว่ำด้วย 

ลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์	ค.ศ.	2001	(UNCITRAL 

Model	Law	on	Electronics	Signature	2001)	เป็นต้นแบบ 

ในกำรจัดท�ำพระรำชบัญญัติดังกล่ำว	

	 ทั้งนี้คณะกรรมำธิกำรสหประชำชำติว่ำด้วย 

กฎเกณฑ์กำรค้ำระหว่ำงประเทศ	 (UNCITRAL)	 ได้มี

กำรประกำศใช้อนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำร

ใช้กำรสื่อสำรทำงอิเล็กทรอนิกส์ในสัญญำระหว่ำง

ประเทศ	ค.ศ.	2005	ซึ่งมีประเทศต่ำงๆ	ใน	OECD  

เข้ำร่วมลงนำม	 18	 ประเทศ	 ทั้งนี้เพื่อให้สำมำรถน�ำ 

หลักกำรของอนุสัญญำฯ	อันมีลักษณะท่ีเป็นมำตรฐำน

ดังกลำ่วมำบังคับใช้ได้

 ในสหรัฐอเมริกา	กำรประกอบธุรกิจ	e-Commerce 

อยู่ภำยใต้กำรดูแลของ	Federal	Trade	Commission	

(FTC)	 หน่วยงำนหลักที่บริหำรควบคุมกิจกรรมตำ่งๆ	

ในพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่อง

อีเมลที่เป็นด้ำนกำรค้ำ	 กำรโฆษณำทำงออนไลน	์

และควำมเป็นส่วนตัวของผู้บริโภค	 และหน่วยงำน 

Payment	Card	 Industry	 (PCI)	Security	Standards	

Council	 บริหำรควบคุมกฎระเบียบกำรเก็บข้อมูล

ด้ำนกำรเงินของลูกคำ้	

กฎหมาย เงื่อนไข และข้อตกลง
ในการประกอบธุรกิจ e-Commerce 

 จำกผลกำรส�ำรวจของ	BAIN	&	COMPANY 

ในปี	2558	พบว่ำสินค้ำท่ีน�ำมำขำยบนแพลตฟอร์ม 

ได้แก	่เสื้อผ้ำและรองเทำ้	ร้อยละ	24		ร้อยละ 

18	 สินค้ำ/บริกำรเกี่ยวกับกำรท่องเที่ยว 

เครื่องส�ำอำง	 เป็นต้น	 ลูกค้ำเป้ำหมำยได้แก่

ผู้หญิงวัยท�ำงำนที่มีอำยุตั้งแต่	 36	 ปีขึ้นไป 

ลูกค้ำจ�ำนวน	 18	 ล้ำนคนอยู่ในเมืองใหญ่	 

(Tier-I	 City)	 และมี	 13	 ล้ำนคนอำศัยอยู่ใน

เมืองรอบนอก	 และแพลตฟอร์มที่เป็นของ

คนในประเทศจะได้รับควำมนิยมมำกกว่ำ

แพลตฟอร์มที่มำจำกต่ำงประเทศ	

 จำกกำรวิเครำะห์	 NET	 PROMOTER 

SCORE	 (NPS)	 พบว่ำ	 Mudah	 ซึ่งเป็น	 

Marketplace	ท่ีใหญ่เป็นอันดับหน่ึงในมำเลเซีย

ได้รับควำมนิยมเป็นคะแนนถึง	12	จำก	30	

คะแนน	 แต	่ ebay	 ได้รับคะแนน	 -7	 ส�ำหรับ

ประเทศอินโดนีเซีย	 Tokopedia	 ได้คะแนน	 7	

แต่	Amazon	ได้คะแนน	-24	

	 ส่วนประเทศไทย	Marketplace	 ที่ได้รับ 

คะแนนมำกที่สุดคือ	 Lazada	 ซึ่งได้คะแนน	

22	ส่วน	Amazon	ได้คะแนน	-2	
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 นอกจำกน้ีสหรัฐฯ	ยังรับแนวทำงปฏิบัติส�ำหรับ 

ธุรกิจพำณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่ำงประเทศ 

ที่เป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศสมำชิก	OECD	

มำกระตุ้นให้ภำคธุรกิจสหรัฐฯ	ปฏิบัติตำมด้วย 

เช่นกัน	ท้ังน้ีสหรัฐฯ	ยังได้บังคับใช้พระรำชบัญญัติ	

CAN-SPAM	 Act	 ครอบคลุมกำรสื่อข้อควำม

ทุกชนิดท่ีเป็นด้ำนกำรค้ำที่กฎหมำยระบุว่ำ

เป็นกำรสื่อข้อควำมทำงอิเล็กทรอนิกส์เมลที่ 

มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือกำรโฆษณำหรือกำรส่งเสริม

สินค้ำหรือบริกำร	 กฎหมำยครอบคลุมถึงอีเมล 

ที่โฆษณำส่งเสริมสินค้ำบนเว็บไซต์และอีเมล 

จำกธุรกิจถึงธุรกิจว่ำจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย 

CAN-SPAM	 Act	 รวมถึงกำรส่งข้อควำม	 ถึง

อดีตลูกค้ำเพื่อแจ้งให้ทรำบถึงสินค้ำตัวใหม่	 

กำรฝ่ำฝืนกฎหมำยอำจจะถูกลงโทษปรับไม่เกิน 

16,000	เหรียญสหรัฐฯ	ด้วย

 ในกลุ่มสหภาพยุโรปหรือ	 EU	 ได้ออกกฎหมำย  

Electronic	 Commerce	 (EC	 Directive)	 Regulations 

2002	 ซึ่งปรับปรุงมำจำก	 EU’s	 Electronics	 Commerce	 

Directive	 ปี	 2000	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวทำงของ	 OECD	

โดยที่ประเทศในกลุ่ม	EU	จะถือเอำที่อยู่ของลูกคำ้	(Place 

of	the	Customer)	เป็นสถำนท่ีในกำรจัดเก็บภำษีมูลค่ำเพ่ิม 

โดยมีข้อยกเว้นส�ำหรับกำรให้บริกำรบำงอย่ำงตำม

กฎหมำยของ	 EU	 ในกำรนี้ได้มีประกำศออกมำเมื่อวันที่ 

1	 มกรำคม	 2558	 โดยแบ่งกำรเก็บภำษีเป็น	 3	 แนวทำง

ดังนี้

	 1)	 กรณีที่บริษัท	EU	ขำยสินค้ำให้กับ	EU	B2C	จะ

เก็บภำษีมูลคำ่ตำมอัตรำในประเทศที่อยู่ของลูกคำ้

	 2)	 กรณีที่บริษัท	Non-EU	ขำยสินค้ำให้กับ	EU	B2C	

จะเก็บภำษีมูลค่ำตำมอัตรำในประเทศที่อยู่ของลูกคำ้

	 3)	 บริษัทใดก็ตำมที่ขำยสินค้ำให้กับ	Non-EU	B2C	

จะไม่มี	EU	VAT	แต่จะต้องเสียภำษีตำมที่อยู่ของลูกคำ้

	 ตำรำงด้ำนล่ำงแสดงให้เห็นถึงอัตรำภำษีมูลค่ำเพิ่ม

ของชำติสมำชิกใน	EU	รวมถึงสหรำชอำณำจักรและรัสเซีย

ประเทศ
ภาษีมูลค่า
เพิ่ม (VAT)

เมืองหลวง สกุลเงิน

ฝรั่งเศส 20%ปารีส Euro (EUR)

เยอรมนี 19%เบอร์ลิน Euro (EUR)

รัสเซีย 18%มอสโก RUbie (RUB)

อิตาลี 22%โรม Euro (EUR)

สเปน 21%มาดริด Euro (EUR)

สหราชอาณาจักร 20%ลอนดอน Pound (GBP)
(ที่มำ	ส�ำนักงำนส่งเสริมกำรค้ำในต่ำงประเทศ

ณ	นครลอสแอนเจลิส)

22 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

Trading Nation



	 ส�ำหรับประเทศจีนน้ันรัฐบำลได้มีประกำศให้ปรับลด

เงื่อนไขขั้นต่�ำส�ำหรับกำรเข้ำสู่ตลำด	e-Commerce	โดย

หน่วยงำนควรทบทวนกระบวนกำรอนุมัติกำรเข้ำสู่ธุรกิจ	

e-Commerce	 ของบริษัทต่ำงๆ	 และยกเลิกกระบวนกำร

อนุมัติที่ไม่มีกฎหมำยรองรับ	

	 นอกจำกน้ีหน่วยงำนควรยกเลิกกำรก�ำหนดสัดส่วน

กำรถือหุ้นของนักลงทุนต่ำงชำติในบริษัท	 e-Commerce 

ที่เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่ำงจีนกับต่ำงชำติ	 อีกทั้งมีกำร

ปรับลดภำษีตำมแนวทำงที่เหมำะสมและช่วยให้บริษัท	

e-Commerce	 สำมำรถเข้ำถึงแหล่งเงินทุนผ่ำนช่องทำง

ที่หลำกหลำย	 หน่วยงำนระดับมณฑล	 กำรส่งเสริมกำร

จ้ำงงำนโดยเพิ่มพูนกำรพัฒนำ	e-Commerce	โดยแรงงำน

ในอุตสำหกรรมดังกล่ำวจะได้รับนโยบำยสนับสนุน	 และ

บริษัทออนไลน์ที่จดทะเบียนโดยกำรใช้ข้อมูลที่เป็นควำม

จริงพร้อมกับมีผลก�ำไรและชื่อเสียงดีจะได้รับประโยชน์

จำกนโยบำยส่งเสริมด้ำนกำรเงิน	 เช่น	 ระบบไมโครเครดิต	

(เงินกู้วงเงินมูลคำ่น้อย)	

 ประเทศญี่ปุ่นได้ระบุไว้ว่ำต้องมีกำรเสียภำษี	

Consumption	 Tax	 หรือภำษีเพื่อกำรบริโภค	 ในอัตรำ 

ร้อยละ	10	โดยเริ่มประกำศใช้เมื่อเดือนเมษำยน	2560 

ในทุก	Transaction	ที่เกิดขึ้นในกำรขำยสินค้ำและบริกำร 

แบบ	 B2C	 ของบริษัทต่ำงชำติต่อลูกค้ำญี่ปุ่นในทุกครั้ง 

ซึ่งบริษัทต่ำงชำติต้องมีกำรจดทะเบียนบริษัทในญี่ปุ่น 

และต้องมีกำรเสียภำษีด้วยแต่ส�ำหรับกำรซ้ือขำยแบบ	 B2B 

นั้นจะได้รับ	Reverse	Change	เช่นเดียวกับประเทศอื่น 

โดยผู้ซื้อจะต้องเป็นผู้เสียภำษีเอง

	 อย่ำงไรก็ตำมมีบำงประเทศที่มีข้อก�ำหนดที่ 

แตกต่ำงออกไป	 เช่น	 กำรประกอบธุรกิจ	 e-Commerce 

อยู่ภำยใต้	 VAT	 on	 e-Service	 หรือ	 VOE	 ซึ่งมี

กำรก�ำหนดกำรซื้อขำยขั้นต่�ำอยู่ที่	 50,000	 NOK 

(ประมำณ	 5.8	 ยูโร	 หรือ	 6.6	 เหรียญสหรัฐฯ)	 ส่วน

กำรประกอบธุรกิจ	 e-Commerce	 ของประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์นั้นอยู่ภำยใต้	 The	 Swiss	 Federal 

Tax	 Authority	 (FTA)	 ซึ่งมีขั้นต่�ำในกำรซื้อขำยอยู่ที่ 

100.000	CHF	และต้องเสียภำษีมูลค่ำเพิ่มร้อยละ	8	 

แต่ท้ังน้ี	ต้ังแต่เดือนมกรำคม	2561	จะมีกำรเปล่ียนแปลง 

อัตรำขั้นต่�ำในกำรซื้อขำยสินค้ำต่อไป

	 ในประเทศออสเตรเลียน้ันอนุญำตให้บริษัท 

ต่ำงชำติถือหุ้นได้ร้อยละ	 100	 แต่จะต้องจ่ำยภำษี

สินคำ้และบริกำร	(Services	and	Goods	Tax:	GST)	

ร้อยละ	 10	 โดยเริ่มเมื่อวันที่	 1	 กรกฎำคม	 2560	 

ที่ผ่ำนมำ	 ในกำรขำยสินค้ำแต่ละครั้งจะต้องมีกำร 

รวม	 GST	 ลงในรำคำสินค้ำที่จะขำยด้วยแล้ว	 อีกทั้ง

ต้องมีกำรเคลมเครดิตส�ำหรับ	GST	ที่รวมอยู่ในรำคำ

ของสินคำ้ที่ซื้อส�ำหรับธุรกิจ	

	 แต่กำรเสียภำษี	 GST	 นั้นบังคับใช้ส�ำหรับธุรกิจ

ที่มีรำยได้ต่อปีเท่ำกับ	 75,000	 เหรียญสหรัฐฯ	 หรือ

มำกกว่ำ	 รวมถึงกำรให้บริกำรกำรเดินทำงด้วยแท็กซี่

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจซึ่งจะต้องคิดค่ำบริกำรที่

รวม	GST	ด้วย	ทั้งนี้สินค้ำและบริกำรที่ปลอด	GST	

ได้แก่	อำหำร		หลักสูตรกำรศึกษำ	บริกำรด้ำนกำรแพทย์ 

ยำ	 สินค้ำที่ผลิตเพื่อกำรส่งออก	 กิจกรรมกำรกุศล	

เป็นต้น	
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 ประเทศเกาหลีใต้เสียภำษีในอัตรำร้อยละ	

10	 และเช่นเดียวกับกำรประกอบธุรกิจใน	 EU	 ที่ 

ไม่ก�ำหนดอัตรำกำรซื้อขำยขั้นต่�ำ	 ทั้งนี้บริษัทที่จะ

ประกอบธุรกิจ	e-Commerce	จะต้องลงทะเบียนเป็น	

Simplified	 Business	 Operator	 ในเกำหลีใต้	 เพื่อที่

จะได้คืนภำษีผ่ำนทำง	 HomeTax	 ซึ่งเป็นบริกำรที่ 

ผู้เสียภำษีสำมำรถด�ำเนินงำนด้ำนภำษีได้ด้วยตัวเอง

จำกที่บ้ำนหรือที่ท�ำงำนโดยไม่ต้องไปที่ส�ำนักงำน

สรรพำกร	

 ในประเทศอินเดียน้ัน	กำรท�ำธุรกิจ	e-Commerce 

อยู่ภำยใต้	 Department	 of	 Industrial	 Policy	 and	

Promotion	 หรือ	 DIPP	 ซึ่งได้ออกประกำศให้ 

ชำวต่ำงชำติสำมำรถลงทุนโดยถือหุ้นบริษัทค้ำส่ง

ออนไลน์	 ทั้งแบบ	 B2B	 และ	 B2C	 และอนุญำต 

ให้เจ้ำของ	 Marketplace	 ให้บริกำร	 คลังสินค้ำ 

กำรขนส่ง	 กำรจัดกำรค�ำสั่งซื้อ	 Call	 Center	 และ 

กำรเก็บข้อมูลกำรช�ำระสินค้ำ	 แต่ไม่อนุญำตให้ขำย

สินค้ำของตัวเองได้	

 Israeli	Tax	Authority	(ITA)	ของประเทศอิสราเอล

ได้มีประกำศเมื่อเดือนเมษำยน	 2559	 ว่ำบริษัท 

ต่ำงชำติท่ีมีควำมต้องกำรจะจ�ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์

นั้นจะต้องลงทะเบียนเป็นบริษัทอิสรำเอล	 เพื่อเสีย

ภำษีจำกกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำของตนให้แก่คนอิสรำเอล	 

ในอัตรำร้อยละ	 17	 ของรำยได้ที่ได้จำกกำรประกอบ

กิจกำรในอิสรำเอล	ทั้งนี	้ITA	ยังมีกำรประกำศ	No-Free	

Shipping	แก่สินคำ้ที่น�ำมำขำยในอิสรำเอล	

	 ในอาเซียนกฎหมำยว่ำด้วยอำชญำกรรมทำง

อิเล็กทรอนิกส์	 (Cyber	Security)	 กฎหมำยคุ้มครอง 

ผู้บริโภค	(Consumer	Protection)	ระเบียบว่ำด้วยกำรจด 

Domain	 Name	 ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นโดย

ไม่สุจริต	 เช่น	 กำรใช้ชื่อของบุคคลผู้มีชื่อเสียง	 กำรใช้ชื่อ

ทำงกำรค้ำของบริษัทอื่น	เป็นต้น	และนโยบำยควำมเป็น

ส่วนตัว	(Privacy)	ซึ่งในอำเซียนมีเพียง	3	ประเทศเท่ำนั้น

ที่บังคับใช้กฎหมำยนี้	 ได้แก่	 ฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	 และ

มำเลเซีย	(ประเทศไทยอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำ)	

	 จำกข้อมูลของ	 UNCTAD	 กล่ำววำ่ภูมิภำคอำเซียน

เป็นภูมิภำคที่มีกำรก่ออำชญำกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์

เป็นจ�ำนวนมำก	โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง	ฟิลิปปินส์	มำเลเซีย	

สิงคโปร์และประเทศไทย	ASEAN	จึงได้บังคับใช้กฎหมำย

ป้องกันอำชญำกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น	 โดยปัจจุบัน

ได้ม	ี 8	 ประเทศที่บังคับใช้กฎหมำยนี้	 ส�ำหรับกฎหมำย

อื่นสำมำรถสรุปได้ตำมตำรำงดำ้นล่ำง

ประเทศ Consumer 
ProtectionPrivacy Domain 

Names
Electronics 
Transaction

Content 
Regulation

Cyber 
Crime

อินโดนีเซีย --

มาเลเซีย

เวียดนาม -

สิงคโปร์

กัมพูชา - --

ฟิลิปปินส์

บรูไน ดาลุสซาราม -

ไทย - --

สปป. ลาว - -

เมียนมา

สถานะของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ e-Commerce ในอาเซียน

หมายเหตุ:   มีการปฏิบัติแล้ว, - อยู่ระหว่างการพิจารณา,  ไม่ปรากฏ
ท่ีมา UNCTAD; A.T.Kearney analysis
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 ส�ำหรับประเทศไทย	หน่วยงำนที่ก�ำกับดูแลและ 

รับผิดชอบกิจกำร	 e-Commerce	 ได้แก่	 คณะกรรมกำร 

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรแห่งชำติ	 ศูนย์

เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชำติ	

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	กรมพัฒนำ 

ธุรกิจกำรค้ำ	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรคุ้มครองผู้บริโภค 

และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน	

	 ปัจจุบันประเทศไทยได้มีกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงได้แก่	 พระรำชบัญญัติว่ำด้วยธุรกรรมทำง

อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	2544	และพระรำชบัญญัติว่ำด้วย

กำรกระท�ำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	2550	

 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ 

ได้มีนโยบำยให้กำรส่งเสริมฯ	 ประเภทกิจกำรพำณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน		โดยผู้ท่ีได้รับกำรส่งเสริมฯ	จะไม่ได้ 

รับสิทธิประโยชน์ทำงภำษี	 แต่สำมำรถน�ำช่ำงฝีมือและ 

ผู้ช�ำนำญกำรเข้ำมำท�ำงำนในกิจกำรได้	 มีกำรอนุญำต

ให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 อนุญำตให้ส่งออกซึ่งเงินตรำ 

ต่ำงประเทศ	 และบริษัทต่ำงชำติสำมำรถเป็น

เจ้ำของกิจกำร	 (ถือหุ้นได้	 100%)	 โดยในปี	 2559  

มีผู้ที่ได้รับกำรส่งเสริมฯ	 จ�ำนวน	 24	 โครงกำร  

 

เงินลงทุนประมำณ	 262.3	 ล้ำนบำท	 มีกำรจ้ำงงำน 

คนไทย	รวมทั้งสิ้น	519	คน	

	 ในปี	 2560	 รัฐบำลไทยได้ประกำศนโยบำยเขต

เศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก	 (Eastern	 Economic 

Corridor:	 EEC)	 เขตเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก 

เป็นพื้นที่น�ำร่องกำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษของ

ประเทศ	 โดยมีเป้ำหมำยให้เป็นเขตเศรษฐกิจที่ดีที่สุด 

และทันสมัยที่สุดในภูมิภำค	 เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ

ครอบคลุมพ้ืนท่ี	 3	 จังหวัดอุตสำหกรรมในภำคตะวันออก 

ได้แก	่ชลบุรี	ระยอง	และฉะเชิงเทรำ	

	 ซ่ึงรัฐบำลจะท�ำกำรปรับปรุงและพัฒนำโครงสร้ำง 

พื้นฐำน	 เช่น	 กำรขนส่ง	 กำรสร้ำงท่ำเรือน้�ำลึก	 และ 

กำรสร้ำงสนำมบินนำนำชำติอู่ตะเภำ	บีโอไอได้ออก 

มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 

พิเศษภำคตะวันออก	เพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรลงทุนใน 

อุตสำหกรรมเป้ำหมำยที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ข้ันสูง	 โดยได้สนับสนุนอุตสำหกรรมเป้ำหมำยท่ีเป็นกลไก 

ขับเคลื่อนเทคโนโลยีในอนำคต	 (New	Growth Engine) 

ซึ่งผู้ประกอบกำรที่ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ 

จะได้รับสิทธิและประโยชน์ดังนี้

การส่งเสริมประเภทกิจการ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

โดยผู้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ 
จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 

แต่สามารถนำาช่างฝีมือและ
ผู้ชำานาญการเข้ามาทำางาน

ในกิจการได้

e-Commerce ในประเทศไทย

25Investment Promotion Journal |

Trading Nation



	 นอกจำกน้ีรัฐบำลไทยมีกำรร่วมลงนำม 

กับอำลีบำบำกรุ๊ป	เพ่ือท่ีจะพัฒนำ	e-Commerce 

Park	 ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษฯ	 โดยมี

ควำมต้ังใจท่ีจะพัฒนำให้เป็นประตูเศรษฐกิจ

และโลจิสติกส์ที่เปิดสู่ตลำดนำนำประเทศ	

ทั้งยังอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรเชื่อมต่อ 

ด้ำนกำรขนส่งโดยเฉพำะกับประเทศเพ่ือนบ้ำน 

เช่น	กัมพูชำ	สปป.ลำว	และเวียดนำม	

	 โครงกำรนี้จะน�ำไปสู่กำรพัฒนำระบบ

นิเวศ	e-Commerce	หรือ	ecosystem	ในไทย	

เป็นจุดนัดพบของเจ้ำของธุรกิจขนำดย่อม

หรือ	SMEs	ผู้ผลิต	ผู้ให้บริกำร	และพันธมิตร 

ทำงโลจิสติกส์	นอกจำกน้ัน	e-Commerce	Park 

จะเป็นศูนย์รวมท่ีน�ำโครงสร้ำงทำงโลจิสติกส์ 

และเทคโนโลยีขั้นสูงมำไว้ในที่เดียวกัน 

ในเขต	EEC	เพื่อให้บริกำรอย่ำงครบวงจร 

โดยมีกำรประมำณกำรเงินลงทุนว่ำจะสูงถึง	

5,300	ล้ำนเหรียญสหรัฐฯ	และสำมำรถเปิด

ให้บริกำรได้ภำยในปี	2562	

2.  ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะ 15 ปี 
สำาหรับโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ EEC (ตาม
กฎหมายว่าด้วยการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย) นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมจาก กระทรวงการคลังซึ่งได้เพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดาสูงสุดถึงร้อยละ 17 สำาหรับผู้บริหาร นักลงทุน  
ผู้เชี่ยวชาญ ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือการเป็นสำานักงานใหญ่
เขตภูมิภาค และการลงทุนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำานวย 
ความสะดวกในพื้นที่ EEC อีกด้วย

สิทธิและประโยชน์ กิจการ e-Commerce ในพ้ืนท่ี EEC (จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา)

เงื่อนไข สิทธิและประโยชน์

• ต้องมีเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
อย่างน้อย 1,000,000 บาท

• ต่างชาติถือหุ้นได้ 100%

• อนุญาตให้ทำาเป็น Marketplace เท่านั้น • สามารถนำาช่างฝีมือและผู้ชำานาญการเข้ามาทำางาน
ในกิจการได้

• ไม่อนุญาตให้มีการส่งของ • อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

• ไม่อนุญาตให้มีการสต็อคสินค้า • อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ

1.  เพิ่มสิทธิลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50 
เป็นระยะเวลาอีก 5 ปี จาก 
สิทธิประโยชน์เดิมของบีโอไอ

สิทธิและประโยชน์ กิจการ e-Commerce 
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 ตลอดระยะเวลา 50 ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทย

มีนโยบายการส่งเสริมการลงทุน เพ่ือรองรับการ 

ลงทุนจากต่างประเทศและเป็นผู้ผลิตและส่งออก 

สินค้าอุตสาหกรรมท่ีสำาคัญของภูมิภาคและของโลก 

สินค้าหลักๆ ท่ีเข้ามาต้ังฐานการผลิตและส่งออก 

ในประเทศไทย ประกอบด้วยเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ 

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์และชิ้นส่วน 

เสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มการพัฒนาที่มุ่งเน้น 

ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้ 

เศรษฐกิจไทยเป็นเศรษฐกิจท่ีพ่ึงพาภาคการค้า 

ระหว่างประเทศสูง สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทย 

พึ่งพาเศรษฐกิจโลกสูงมาก

 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ัน แม้ว่าประเทศไทย 

จะเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม 

หลัก แต่หากมองลงไป จะพบว่ามูลค่าสำาคัญ

 

จะอยู่ในส่วนของกิจกรรมก่อนการผลิต ได้แก่ 

การวิจัยและพัฒนา การออกแบบ การจัดหา

วัตถุดิบ กิจกรรมการผลิตและการประกอบ และ

กิจกรรมหลังการผลิต ประกอบด้วย การจัด

จำาหน่าย การกระจายสินค้า การตลาด และการ

สร้างแบรนด์สินค้า การจัดการลูกค้า และการ

บริการหลังการขาย 

 ซึ่งในส่วนของกิจกรรมที่ประเทศไทยมี 

คือ “กิจกรรมการผลิตและประกอบ” ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มต่ำาที่สุด ส่วนกิจกรรมอื่น

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ส่วนใหญ่เป็นของต่างชาติหรือ

เกิดขึ้นนอกประเทศไทย ทั้งนี้เห็นได้ชัดในกรณี

ของอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเสื้อผ้า

และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งไทยเป็นฐานการผลิต โดยมี

ผู้ประกอบการไทยอยู่ในฐานะผู้รับจ้างผลิต

กิจการบริษัทการค้า
ระหว่างประเทศ  (ITC)
ส่งเสริมไทยสู่การเป็น Trading Nation
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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีส่วนสำาคัญ
ที่ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปเป็น 

Trading Nation เพราะการค้าขายกับ
ประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้ม

เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมีส่วนสำาคัญที่ผลักดันให้

ประเทศไทยก้าวไปเป็น Trading Nation เพราะการค้าขาย

กับประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 

ในรูปแบบของการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน รวมทั้ง 

ผู้ประกอบการไทยได้เข้าไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน 

ใกล้เคียง อีกทั้งสิ้นค้าจากประเทศไทยยังได้รับการยอมรับ

จากผู้บริโภคในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะในเมียนมา สปป.ลาว 

กัมพูชา และเวียดนาม 

 ดังนั้นการที่ประเทศไทยจะก้าวขึ้นมาเป็น Trading 

Nation ต้องสนับสนุนให้คนไทยแสวงหาประโยชน์จาก 

การเปิดเสรีทางการค้าให้มากขึ้น สนับสนุนและพัฒนา 

ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ก้าวสู่การเป็น 

ผู้ส่งออกและเป็นนักลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้การจะ

ผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Trading Nation ได้น้ัน จะต้องมี

การสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

 ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) สิ่งสำาคัญ คือ การ

ขยายตลาดและมีฐานการผลิตเดียวกันกับ

ประเทศในแถบอาเซียน ผู้ประกอบการไทย 

สามารถแสวงหาปัจจัยการผลิต ท่ีต้นทุนถูกกว่า

มาใช้ในการผลิต เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มความ

สามารถในการแข่งขันด้านราคา เพื่อส่งขาย

ตลาดภายนอก รวมทั้งผู้ประกอบการไทย

สามารถเข้าถึงตลาดใหม่ในภูมิภาคได้ง่ายและ

สะดวกขึ้น ภายใต้การลดภาษีและการอำานวย

ความสะดวกทางการค้าในรูปแบบต่างๆ และ

การพัฒนาระบบความเชื่อมโยงในภูมิภาค 

ทั้งด้านกายภาพและกฎระเบียบ รวมทั้ง 

ความเชื่อมโยงท่ีมากขึ้นระหว่างคนในภูมิภาค

ในรูปแบบต่างๆ

นายคงฤทธิ์ จันทริก ผู้อ�ำนวยกำรบริหำร

สภำผู้ส่งออก ได้ให้ค�ำนิยำม  

Trading Nation ว่ำ หมำยถึง 

การเป็นประเทศแห่งการค้า  

ทั้งในภูมิภาคและระดับโลก  

โดยมีนโยบายท�าการค้าระหว่างประเทศ 

ซึ่งมีการก�าหนดกลยุทธ์ทางการค้า 

ตามความเชี่ยวชาญและความสามารถ

ของประเทศ ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย คือ 

ตลาดโลก และประเทศที่ยังมีความ

สามารถในการจดัหาทรพัยากรจากทัว่โลก

Trading Nation คือ อะไร
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ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายสินค้าในรูปแบบใด 
ก็จะส่งผลให้ ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม 

ในประเทศ (GDP) เพิ่มสูงขึ้น

ภาครัฐกับการสนับสนุน ITC

 บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) 

หมายถึง บริษัทท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

เพื่อประกอบกิจการจัดซื้อและขายสินค้า 

วัตถุดิบ และชิ้นส่วน หรือการให้บริการ 

เก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ แก่นิติบุคคล

ที่ตั้งขึ้นในต่างประเทศ โดยมีรูปแบบ 

การจัดซื้อและขายสินค้า 

 โดยท้ายที่สุดแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการ

ซื้อขายสินค้าในรูปแบบใด ก็จะส่งผล 

ให้ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

(GROSS DOMESTIC PRODUCT: GDP)  

เพ่ิมสูงข้ึน สะท้อนถึงมาตรฐานการครองชีพ 

ของประชากรในประเทศนั้น

มีรายละเอียดดังนี้

 มาตรการดังกล่าวได้รับความสนใจจาก

หลายบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศเป็น

อย่างมาก ปัจจุบันบีโอไอได้อนุมัติให้การ

ส่งเสริมในกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 

(ITC) ไปแล้วหลายราย นับได้ว่ามีผลตอบรับ 

ในทิศทางที่ดีต่อการลงทุนภายในประเทศ โดยมี

รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ สำาหรับ

บริษัทที่จะขอรับการส่งเสริมฯ ในกิจการบริษัท 

การค้าระหว่างประเทศ (ITC)  ดังนี้

หมายเหตุ การค้าส่ง หมายถึง การจ�าหน่ายสินค้าให้แก่ตัวแทนจ�าหน่าย 
หรือโรงงานที่น�าสินค้าไปผลิตและขายต่อ

 ในส่วนของภาครัฐได้มีนโยบายส่งเสริมใน

กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (International 

Trading Centers : ITC) โดยอาศัยความร่วมมือ

จากหลายหน่วยงานในภาครัฐ อาทิ สำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ 

กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง กรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และธนาคาร 

แห่งประเทศไทย เพื่อจูงใจให้บริษัททั้งในประเทศ

และต่างประเทศมาลงทุนในประเทศไทย      

 บริษัทการค้าระหว่าง
 ประเทศ (ITC)  

มีรายละเอียดดังนี้
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2) OUT - IN คือ การซื้อสินค้าจากต่างประเทศ

และนำาเข้ามาค้าส่งในประเทศ โดยการค้าในรูปแบบน้ี 

จะเป็นการช่วยผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแทนจำาหน่าย 

ในประเทศจะมีทางเลือกในการเลือกสินค้า หรือ

วัตถุดิบที่ตรงกับความต้องการ อีกทั้งประหยัดต้นทุน

และระยะเวลาของสินค้า เนื่องจากบริษัท ITC  

จะรับผิดชอบในการจัดหา และกรณีที่มีการซื้อขาย

สินค้าที่มีจำานวนมาก จะสามารถต่อรองราคาที่ต่ำาได้ 

ทำาให้ต้นทุนในการผลิตสินค้ามีราคาถูกลง 

3) IN - IN คือ ลักษณะของการซื้อสินค้าจาก 

ในประเทศเพื่อค้าส่งให้โรงงานหรือบริษัทที่ เป็น

ตัวแทนที่อยู่ในประเทศไทย โดยการค้าในรูปแบบนี้ 

จะใกล้เคียงกับการค้าแบบ OUT - IN ที่จะช่วยให้ 

ผู้ผลิตสินค้าหรือตัวแทนจำาหน่ายสามารถได้สินค้าที่

หลากหลายและราคาต่ำา และจะมีข้อดีตรงที่สินค้า

จากผู้ผลิตในประเทศสามารถจำาหน่ายแก่ลูกค้าได้ 

หลากหลาย ถือเป็นการกระจายสินค้าและเพิ่มรายได้ 

แก่ผู้ผลิตในประเทศ ส่งผลให้มีเงินในระบบเศรษฐกิจ

เพิ่มมากขึ้น ไม่ไหลออกนอกประเทศ  

4) IN - OUT คือ ลักษณะของการจัดหารวบรวม

สินค้าในประเทศไทยเพ่ือส่งออกสินค้า รูปแบบการค้า 

ในลักษณะนี้จะเป็นการช่วยให้สินค้าในประเทศ 

สามารถกระจายออกสู่ลูกค้าในต่างประเทศ ส่งผล 

กระตุ้นด้านมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 

 จากรูปแบบการซ้ือขายสินค้าจะพบว่ามีความ 

ยืดหยุ่นและคล่องตัวต่อการดำาเนินธุรกิจในหลายๆ 

ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการประหยัดเวลาในการขนย้าย 

สินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ ท่ีต้องการสินค้าในกรณี 

ที่เป็นรูปแบบต่างๆ ดังนี้

1) OUT - OUT คือ การซ้ือสินค้าจากต่างประเทศ

และสั่งให้ส่งสินค้าตรงไปยังผู้ที่ต้องการสินค้าใน

ต่างประเทศได้เลย โดยไม่ต้องนำาสินค้าเข้ามาใน

ประเทศไทย ทั้งนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายสำาหรับการ 

ขนย้ายสินค้าอีกด้วย โดยมีเงื่อนไขในการขอรับการ

ส่งเสริมฯ และสิทธิประโยชน์จากบีโอไอ
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 จากรายละเอียดข้างต้นจะเห็นได้ว่าประเทศไทยกำาลัง

ก้าวเข้าสู่ Trading Nation ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงาน

ภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการ 

ซื้อขายสินค้าขนาดใหญ่เพื่อยกระดับประเทศไทยและ

รองรับความต้องการจากต่างประเทศทั้งในกลุ่ม AEC และ

ในระดับภูมิภาค โดยมีกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ 

(ITC) เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน  

 ดังนั้นหากท่านสนใจจะขอรับการส่งเสริมฯ ในประเภท

กิจการ ITC โปรดติดต่อที่ 

  สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) 

สำานักบริหารการลงทุน 4 โทรศัพท์ 0 2553 8111 

  ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS: 

ONE START ONE STOP SERVICES) อาคารจัตุรัสจามจุรี 

ชั้น 18 โทรศัพท์ 0 2209 1100 

 เอกสารอ้างอิง

 1. เว็บไซต์ SMART SME: https://www.smartsme.tv/

content/11915 

 2. เว็บไซต์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ 

การพัฒนา: http://www.itd.or.th/th 

 3. เว็บไซต์ ประชาชาติธุรกิจ: http://www.prachachat.

net/news_detail.php?newsid=1415560876 

 ทั้งนี้บริษัทที่ได้รับกำรส่งเสริมฯ จำกบีโอไอ ยังสำมำรถ
ยื่นขอรับสิทธิในส่วนของกำรขอยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล
และยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ (ส�ำหรับชำวต่ำงชำติ) 
ได้ที่กรมสรรพำกร โดยสำมำรถขอยกเว้นได้สูงสุด 15 รอบปี
บัญชีอีกด้วย (ในกรณีของกำรซื้อขำยในรูปแบบ OUT - OUT) 

กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ  (ITC)

เงื่อนไข
  จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 

 10 ล้านบาท
  มีขนาดการลงทุนใหม่ไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุน

 หมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท 

สิทธิประโยชน์ 
  ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ส�าหรับที่ใช้ในโครงการ
  อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้นได้
  อนุญาตให้ชาวต่างชาติถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 (ส�าหรับใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ)
  อนุญาตให้น�าช่างต่างด้าวเข้ามาท�างาน
  อ�านวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน

 ส�าหรับช่างต่างด้าว
 จำกตำรำงสรุปจ�ำนวนโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ
ให้กำรส่งเสริมฯ จะเห็นได้ว่ำบริษัทให้ควำมสนใจ
ขอรับกำรส่งเสริมฯ เป็นจ�ำนวนมำก เช่น 
  บริษัท นำชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
  บริษัท โตชิบำคอนซูมเมอร์โปรดคัส์ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด 
  บริษัท ชำร์พ แอพพลำยแอนซ์ (ประเทศไทย) 
จ�ำกัด 
  บริษัท อินโดรำมำ เวนเจอร์ส โกลบอล  
เซอร์วิสเซส จ�ำกัด 
  บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด 
  บริษัท โทเร อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง 
(ประเทศไทย) จ�ำกัด เป็นต้น 
 เนื่องจำกมองเห็นควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติ
ตำมเงื่อนไขและขอบข่ำยธุรกิจ รวมถึงเป็นธุรกิจ
ที่ลงทุนไม่สูง รับรู้รำยได้เร็ว ปัจจุบันมีบริษัทท่ีย่ืน
ขอรับกำรส่งเสริมฯ และรอกำรพิจำรณำอนุมัติจำก 
บีโอไออีกกว่ำ 10 รำย

สรุปจำานวนโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2558 – 31 พฤษภำคม 
2560

หัวข้อ ITC

บรษิทัทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้กำรส่งเสรมิฯจำกบโีอไอ

บริษัทที่ยื่นขอใช้สิทธิกับทำงกรมสรรพำกร

485 รำย

21 รำย
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เรื่อง | มณรวี   สิทธิพงศ์

	 เพื่อให้ประเทศไทยเป็น	 Trading	 Nation	 อย่างครบวงจร	 สำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ	 ได้ให้การส่งเสริมการลงทุน 

ในกิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบท่ีทันสมัย	 (International 

Distribution	Center:	IDC)	โดยมีเงื่อนไข	ต้องมีทุนจดทะเบียนที่ชำาระแล้ว 

ไม่น้อยกว่า	10	ล้านบาท	และต้องมีเงินลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่รวมค่าที่ดิน 

และทุนหมุนเวียน	 ไม่น้อยกว่า	 100	ล้านบาท	 โดยผู้ประกอบการต้อง 

จัดให้มีสถานที่จัดเก็บสินค้า	 รวมถึงอุปกรณ์จัดเก็บและขนถ่ายที่ทันสมัย	

ท่ีสำาคัญคือจะต้องมีระบบควบคุมบริหารคลังสินค้าด้วยระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ทันสมัย	 และมีระบบติดตามสินค้าแบบออนไลน	์ (Track	 &	

Trace)	 ซึ่งกิจกรรมที่ให้บริการจะให้บริการขนส่ง/จัดส่ง	 เก็บรักษา	 บรรจ	ุ

และบริหารสินค้าคงคลังของลูกค้า	 และต้องกระจายสินค้าไปต่างประเทศ

ไม่น้อยกว่า	 5	 ประเทศ	 ปัจจุบันมีผู้ได้รับส่งเสริมฯ	 ไปแล้วทั้งสิ้น	 จำานวน	

105	โครงการ

เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
Trading Nation

ศูนย์กระจายสินค้า
ระหว่างประเทศ 
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สิทธิประโยชน์คือยกเว้น 
อากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักร 

ทุกเขต และได้รับยกเว้น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

สิทธิประโยชน์บีโอไอกับ IDC

 โดยลักษณะการให้บริการโดยท่ัวไปจะให้บริการ 

ด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร	ตั้งแต่งาน	Warehouse	&	 

Inventory	Service	ซึ่งอาจมีคลังสินค้าในหลายพื้นที่

เพื่อความสะดวกของลูกค้าในการเลือกใช้คลังสินค้า	

เช่น	 เมื่อสินค้ามาถึงพนักงานจะนับจำานวนสินค้า

ให้ตรงกับใบส่งสินค้า	 ตรวจสภาพ	 บันทึกข้อมูล

สินค้าเข้าระบบ	ติดบาร์โค้ด	เครื่องหมายเพื่อรองรับ

การสืบค้น	 นำาไปจัดเก็บตามตำาแหน่งที่กำาหนด  

การจ่ายสินค้าออกจากคลัง	 พนักงานจะเลือกสินค้า 

จากสถานที่จัดเก็บที่ปรากฏในระบบ	 ตรวจสอบ

ความถูกต้องของชนิดสินค้า	สี	ขนาด	ตัดยอดสินค้า

ออกจากระบบ	 เคล่ือนย้ายสินค้ามายัง	Loading	Area	

นำาสินค้าขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำาส่งลูกค้าปลายทาง 

ซึ่งอยู่ในประเทศต่างๆ	ต่อไป	

	 สำาหรับโปรแกรมบริหารคลังสินค้า	 จะสามารถ

ควบคุมการจัดการตั้งแต่การบันทึกสินค้าเข้าคลัง	

การจัดเก็บสินค้าภายในคลัง	การตรวจสอบตำาแหน่ง

จัดเก็บ	 การย้าย-โอนสินค้า	 ตรวจนับ	 ปรับยอด 

สามารถออกรายงานปริมาณสินค้าเข้า-ออก	ตาม

ชนิดของสินค้า	รายงานการวิเคราะห์รูปแบบต่างๆ	

	 สำาหรับสิทธิประโยชน์ท่ีให้แก่นักลงทุนคือยกเว้น

อากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรทุกเขต	 และได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 5	 ปี	 ทั้งนี	้ รายได้ที่จะได้รับยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ต้องเป็นรายได้จากการบริหารจัดการ

เท่านั้น	 ไม่รวมถึงรายได้จากการขนส่งภายในประเทศ	

รายได้จากพิธีการศุลกากร	 และรายได้จากการจองระวาง

เรือ	หรือเครื่องบิน

 ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศนับเป็นส่วนสำาคัญ 

ของห่วงโซ่อุปทานด้านการค้าและการลงทุน	 ที่จะมาช่วย 

ผู้ประกอบการทั้งในด้านการลดต้นทุน	 และในการบริหาร 

จัดการคลังสินค้าด้วยระบบท่ีทันสมัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผ่านการ	 Outsource	 บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้	

ที่จะมีความพร้อมในด้านการเตรียมที่จัดเก็บสินค้า	 ซึ่งจะ

แตกต่างกันตามความเหมาะสมของสินค้า	 มีทั้งอาคาร

เก็บสินค้า	 ที่ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์	 ที่ใช้เก็บสินค้า 

ประเภทต่างๆ	 เช่น	 ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	 ชิ้นส่วน 

ยานยนต์	 อาจเป็นห้องเย็นสำาหรับเก็บอาหารที่ต้องรักษา

ความเย็น	หรืออัญมณีที่ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัย

ขั้นสูง	 หรือต้องมีลานเก็บสินค้ากลางแจ้ง	 สำาหรับสินค้า

ขนาดใหญ่	เช่น	สินค้าที่เป็นรถบรรทุก	เป็นต้น	

33Investment Promotion Journal |

Trading Nation



  ทำ�หน้�ที่ในก�รคัดแยก  แบ่งบรรจุ 

(Sorting  &  Repacking)	 ติดฉลาก	 ติดแทร็ก	 การ

จัดหมวดหมู่ให้ตรงกับคำาสั่งซื้อทั้งชนิด	 ประเภท 

จำานวน	 เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้าแต่ละราย

ตรงตามคำาสั่งซื้อและเงื่อนไขการส่งมอบ

  ก�รจัดส่งสินค้� เป็นหน้าที่หลักของศูนย์

กระจายสินค้าในการจัดหาและเตรียมพาหนะขนส่ง

ให้มีลักษณะและขนาดเหมาะสมกับสินค้าและเขต

พื้นที่ขนส่ง	 ซึ่งจะต้องยึดหลักด้านประสิทธิภาพและ

ต้นทุนโดยเฉพาะการส่งมอบที่เป็น	Just	in	Time	ทั้ง

ด้านตรงเวลา	 สถานที่ถูกต้อง	 และตรงตามเงื่อนไข	

(Right	Time	–	Right	Place	–Right	Condition)

  บ�งครั้งศูนย์กระจ�ยสินค้�ยังทำ�หน้�ที่

ในก�รเรียกเก็บสินค้�ประเภทหมดอ�ยุก�รใช้ง�น 

(Expired  Date)	 สินค้าเสื่อมสภาพ	 สินค้าชำารุด 

หรือสินค้ามีตำาหนิหรือไม่ถูกต้องและถูกลูกค้าคืน 

กลับมา	 (Returned	 Cargoes)	 รวมทั้งสินค้าที่มีการ

เก็บเรียกคืนจากโรงงานผู้ผลิต	(Recall)	

  ก�รบริห�รจัดก�ร	 ศูนย์กระจายสินค้า 

แบ่งเป็น	 2	 ประเภท	 คือศูนย์กระจายสินค้าส่วน

บุคคล	 (Corporate	Service)	 ให้บริการเฉพาะบริษัท

หรือกลุ่มธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งโดยเฉพาะ	 และศูนย์

กระจายสินค้าสาธารณะเป็น	 “Public	 Service”	 มี

การเรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่มีการตกลงกัน

ประกอบด้วย

   เป็นสถ�นท่ีรวบรวมสินค้�จ�กแหล่งผลิต
ต่�งๆ	มาไว้ในสถานที่เดียวกันซึ่งมีทำาเลหรือที่ตั้ง

ทางภูมิศาสตร์ท่ีเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลาง

โลจิสติกส์	 (Logistics	 Hub)	 การจัดตั้งส่วนใหญ่

จะอยู่ในบริเวณใกล้กับ	 “Gateway”	 หรือ	 ประตู

เศรษฐกิจ	 เช่น	สนามบิน	ท่าเรือระหว่างประเทศ	

หรือด่านชายแดนที่สำาคัญ	 แต่ตามเงื่อนไข 

ไม่จำาเป็นเสมอไปว่าต้องอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว

  ศูนย์กระจ�ยสินค้�ทำ�หน้�ที่ในก�ร

เปลี่ยนโหมดขนส่ง (Shift Mode)	ทั้งประเภท

พาหนะขนาดที่ เหมาะสม	 รวมทั้งการใช้

อรรถประโยชน์เต็มพื้นที	่ (Full	 Space	 Trucks)	

และการขนส่งเที่ยวเปล่า	 ซึ่งจะทำาให้การจัดส่ง

สินค้ามีประสิทธิภาพและมีต้นทุนต่ำา

  บทบ�ทในก�รรับและเก็บรักษ�สินค้�

ให้มีคว�มปลอดภัย การดูแลรักษาเกี่ยวข้องกับ 

การเก็บรักษาสินค้าให้เหมาะกับลักษณะสินค้า

ต่างๆ	เช่น	สินค้าเน่าเสียง่าย	(Perishable	Goods)	

สินค้าซึ่งต้องควบคุมอุณหภูมิเป็นพิเศษ	 (Special	

Temperature	 Control)	 เพื่อให้สินค้าอยู่ในสภาพ

ที่พร้อมจะจัดส่งหรือส่งมอบให้กับลูกค้าโดยมี

ความพึงพอใจสูงสุด

บทบาทของศูนย์กระจายสินค้า 
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 ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศอาจมี 

รูปแบบที่แตกต่างกันตามลักษณะสินค้าและความ

ต้องการของผู้ประกอบการ	 เช่น	 ศูนย์กระจายสินค้า

ที่เน้นเปลี่ยนโหมดการขนส่ง	 ได้แก่	 ศูนย์รวบรวมและ 

กระจายสินค้าประเภทไอซีดี	 (Inland	 Container	 Depot: 

ICD)	ซึ่งทำาหน้าที่เปลี่ยนโหมดขนส่งจากเรือหรือรถ

ไปเป็นรถบรรทุก	นอกจากนี้	 “ไอดีซี”	อาจขออนุญาต

จัดตั้งคลังสินค้าปลอดภาษีประเภทต่างๆ	 ซึ่งอยู่ใน

พื้นที่	“Free	Zone”	หรือคลังสินค้าทัณฑ์บน	

	 ปรากฏการณ์ศูนย์กระจายสินค้าที่ เกิดขึ้นใน

สหรัฐอเมริกา	 เป็นศูนย์กระจายสินค้าท่ีมีความทันสมัย 

รองรับระบบอี-คอมเมิร์ซ	 ใช้ระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะและ 

คอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์	 (Artificial	 Intelligence:	AI) 

ทั้งในการแบ่งแยก	จัดเก็บ	บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์	การ 

สแกนสถานท่ีส่งมอบ	 ควบคุมการจัดส่ง	 ติดตามสถานะ 

โดยมี	 “Chatbot”	 ทำาหน้าที่ในการโต้ตอบสนทนา 

กับลูกค้าในลักษณะเป็น	Call	Center	ในสหรัฐอเมริกา 

“เฟซบุ๊ก”	 กำาลังก้าวเข้าสู่ธุรกิจออนไลน์เต็มรูปแบบ

ได้สร้างแพลตฟอร์มในลักษณะท่ีเรียกว่า	“Message	Bots” 

ศูนย์กระจายสินค้าที่เกิดขึ้น 
ในสหรัฐอเมริกา เป็นศูนย์ 

กระจายสินค้าที่มีความทันสมัย
รองรับระบบอี-คอมเมิร์ซ

เป็นโปรแกรมเอไอพูดคุยกับลูกค้าสามารถโต้ตอบ	

Sent	/	Receive	ทั้งรับคำาสั่งซื้อ	ติดตามการส่งมอบ 

บริการหลังการขายและโต้ตอบการสนทนากับลูกค้า 

แบบไร้ข้อจำากัด

	 ในอนาคตอันใกล้	การค้าปลีก	1	ใน	3	จะเป็น

ลักษณะออนไลน์หรือที่เรียกว่าร้านค้าเสมือนจริง	

(Virtual	 Marketplace)	 ซ่ึงศูนย์กระจายสินค้าจะเข้ามา 

มีบทบาทในการเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าทั้งใน

ประเทศและระหว่างประเทศ	 เช่น	 การเข้ามาของ

กลุ่มเซ็นทรัลกรุ๊ป	 เดอะมอลล์กรุ๊ป	 อาลีบาบา  

รวมทั้งอาเมซอน	 แม้แต่แอปเปิ้ล	 และเฟซบุ๊กต่าง

กำาลังเริ่มต้นที่จะเข้าสู่ธุรกิจการค้าแบบออนไลน์

อย่างเต็มรูปแบบ	อีกทั้งอาลีบาบามีแนวคิดที่จะเข้า

มาตั้งศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทย	 เพื่อเป็น

ฮับ	(Hub)	ของภูมิภาคประเทศ	CLMV		

ไอดีซี 
ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
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  คำาถามว่าประเทศไทยมีโอกาสข้ึนแท่นเป็น

ศูนย์กระจายสินค้าของโลกได้ไหม	 ก่อนอื่นคงต้อง

มาดูว่าการท่ีประเทศซึ่งมีองค์ประกอบในการเป็น

ไอดีซี	 (IDC)	 ปัจจัยหลักคงไม่ใช่อยู่เพียงเงื่อนไขของ 

บีโอไอ	 เพราะทุกประเทศในภูมิภาคก็ล้วนแต่มี

ความต้องการเป็นศูนย์กระจายสินค้าของอาเซียน

ต่างให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแข่งขันกับไทย	 แม้แต่

ประเทศ	 สปป.ลาว	 ซึ่งแม้ไม่มีทางออกสู่ทะเลก็ยัง

วางยุทธศาสตร์เป็น	 Land	 Link	 สำาหรับมาเลเซีย

เป็น	 Regional	 Port	 Hub	 เน้นการเป็นศูนย์กระจาย

สินค้าทางเรือระดับโลกโดยมีท่าเรือตันจงเปเลพาส	 

(Tanjung	 Pelepast)	 และท่าเรือกลัง	 (Port	 Klang)	

กำาลังเทียบชั้นกับท่าเรือของสิงคโปร์

 องค์ประกอบของก�รเป็นศูนย์กระจ�ยสินค้�

ระหว่�งประเทศ

    1.  Geographical	 ตำาแหน่งที่ตั้งของ 

ประเทศต้องมีความเหมาะสมท่ีจะเป็น	Logistics	Hub 

และต้องแวดล้อมไปด้วยประเทศต่างๆ	 ขนาดของ

ประเทศเหมาะสมไม่เล็กจนเกินไป	 มีทางออกทะเล

และมีพื้นที่เหมาะสมที่จะมีท่าเรือขนาดใหญ่

    2.  Communication  Infrastructure  

ความพร้อมของโครงข่ายคมนาคมขนส่งโดยเฉพาะ 

สนามบินนานาชาติ	 ท่าเรือน้ำาลึก	 ระบบขนส่งทางราง 

และโครงข่ายถนนเช่ือมโยงท้ังประเทศและกับประเทศ 

รอบด้าน

    3.  Good  Accessibility	 ความสะดวก 

ในการเข้า-ออกท้ังคน	 สินค้า	 และเงินตราต่างประเทศ 

เกี่ยวข้องกับระบบไอที	 ระบบสารสนเทศ	 สถาบัน 

การเงินที่น่าเชื่อถือ	 ระบบสาธารณูปโภค	ผู้ให้บริการ

โลจิสติกส์

    4.  Regulation  &  Trade  Facilitate 

กฎหมาย	 กฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และการอำานวย

ความสะดวกทางการค้า	 ซึ่งเอื้อและสนับสนุนต่อการ

เป็นศูนย์กลางการค้าทั้งระดับโลกและระดับภูมิภาค	

เป็นปัจจัยสำาคัญเพราะถึงแม้เงื่อนไขการส่งเสริมฯ 

จะดีเพียงใด	แต่กฎหมาย	กฎระเบียบภายใน	และ

หรือระบบราชการยังเป็นอุปสรรคก็ไม่มีประโยชน์

    5. GDP  Scale	 ต้องมีขนาดเศรษฐกิจ

หรือจีดีพีและการบริโภคของประชาชนรวมทั้งมี

กิจกรรมนำาเข้าส่งออกปริมาณเพียงพอ	 ที่จะทำาให้มี

การประหยัดจากขนาดที่เอื้อให้เป็นประเทศการค้า

ระดับนานาชาติ	(Trade	Nation)	เป็นปัจจัยสำาคัญของ

ความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ของการจัดตั้งศูนย์กระจาย

สินค้าระหว่างประเทศ

ทุกประเทศในภูมิภาค
ก็ล้วนแต่มีความต้องการ

เป็นศูนย์กระจายสินค้า
ของอาเซียน

การส่งเสริมไอดีซี ในประเทศไทย
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 จากองค์ประกอบข้างต้นประเทศไทยมี

ความพร้อมในทุกด้านท้ังท่ีตั้งของประเทศอยู่บริเวณ

ศูนย์กลางที่เป็น	 Logistics	 Hub	 แวดล้อมด้วย

ประเทศต่างๆ	 เช่น	 กัมพูชา	 สปป.ลาว	 เวียดนาม 

เมียนมา	 มาเลเซีย	 เป็นความได้เปรียบของประเทศไทย

ในด้านการเชื่อมโยงโลจิสติกส์ทางถนนกับประเทศ

เหล่านี้	 รวมถึงมีถนนตามมาตรฐานอาเซียนไฮเวย์	

และในอนาคตอันใกล้จะมีระบบรางเชื่อมโยงกับ

ประเทศจีนและเป็นส่วนหนึ่งของ	 “One	 Belt	 One	

Road”	 ซึ่งหากวางกลยุทธ์ได้เหมาะสมจะทำาให้ไทย 

มีโอกาสเชื่อมต่อการขนส่งทางบกผ่านจีนไปยัง

ประเทศต่างๆ ในซีกโลกตะวันตกไม่ว่าจะเป็น

ตะวันออกกลางและหรือในยุโรป	

	 อีกท้ังจุดแข็งของประเทศไทยมีชายฝั่งทะเล	

2	 ด้าน	 สามารถเชื่อมต่อมหาสมุทรอินเดียและ

แปซิฟิก	 และมีความพร้อมด้านการขนส่งทางทะเล

โดยมีท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือระดับโลก	 และ

ในอนาคตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก	 หรือ	 EEC	 จะมีการขยายท่าเรือแหลม

ฉบังเฟส	 3	 และท่าเรือมาบตาพุด	 รวมทั้งสนามบิน

นานาชาติแห่งที	่ 3	 (อู่ตะเภา)	 ซึ่งจะเสริมศักยภาพ

การเป็น	 “Airport	 Hub”	 ด้านขนส่งทางอากาศ 

จุดแข็งของประเทศไทย
มีชายฝั่งทะเล 2 ด้าน

สามารถเชื่อมต่อ 
มหาสมุทรอินเดีย 

และแปซิฟิก

ปัจจุบันไทยเป็นฮับทางอากาศของภูมิภาคอยู่แล้ว

โดยมีสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง 

ทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์ขนส่งทางอากาศระดับโลกและ 

ไม่เป็นรองใครในภูมิภาค

 ภาพในอนาคตของไทยในการก้าวไปสู่ 

ไทยแลนด์	 4.0	 เกี่ยวข้องกับการยกระดับด้าน 

โครงข่ายโลจิสติกส์ให้สามารถรองรับเศรษฐกิจ

ดิจิทัล	 ซึ่งขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

จะเข้ามาแทนระบบการผลิตซึ่งใช้แรงงานในยุค 

2.0	 กลไกสำาคัญเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนให้เป็น 

ประเทศการค้าระดับนานาชาติ	หรือ	“Trade	Nation” 

ที่ผ่านมาบีโอไอ	 นอกเหนือจากการให้การส่งเสริมฯ 

ให้มี	 “ไอดีซี”	 ยังมีการส่งเสริมฯ	 ในกิจการประเภท 

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ระหว่าง 

ประเทศ	 (International	 Procurement	 Office:	 IPO) 

หรือต่อมาได้เปลี่ยนประเภทเป็น	 กิจการบริษัท 

การค้าระหว่างประเทศ	 (International	Trading	Centers: 

ITC)	 ขณะเดียวกันก็มีการส่งเสริมกิจการเขต 

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	 หรือ	 Logistics	 Park 

มาเป็นเวลายาวนาน	 ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสนับสนุน 

ให้ประเทศไทยเป็นโลจิสติกส์ฮับของอาเซียนและ

เอเชียแปซิฟิก
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	 จากความเห็นของผู้ ได้รับการส่งเสริมฯ

ดร.ธนิต	 โสรัตน์	 ประธานกรรมการบริษัทในเครือ	

V-SERVE	 GROUP	 เห็นว่าองค์ประกอบของไทย

มีความพร้อมจะเป็น	Trading	Nation	แต่ดูเหมือน

ว่าเรายังไปไม่ถึงขั้นนั้น	 คงต้องย้อนกลับมาดู	

ประเด็นด้านกฎหมายและข้อบังคับอื่นๆ	 ไม่เอื้อ

และสนับสนุน	 เพราะการเป็นศูนย์กระจายสินค้า

ระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับการนำาเข้าสินค้าจาก

ประเทศต่างๆ	 เพื่อนำามาเพิ่มมูลค่า	 ทั้งการแยก	

ซอย	 รีแพ็ค	 แบ่งบรรจ	ุ เปลี่ยนฉลาก	หรือที่เรียก

ว่า	“Ground	Value	Added”	กฎหมายหลายฉบับ 

ทั้ง	สำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	

กรมควบคุมวัตถุมีพิษ	 กฎหมายประมง	 และ

สารพัดกฎหมายท่ียังทำาให้ต้องมีใบอนุญาตนำาเข้า	

 นอกจากนี้ยั งมีความเห็นว่าที่ ผ่ านมา

กฎหมายถึงแม้จะแก้ไขไปมากแล้วแต่ก็ถือว่า

การนำาเข้าเพื่อผ่านไปประเทศที่สามไม่ว่าจะอยู่

ในพื้นที่ฟรีโซน	 หรือ	 ท่าเรือ	 สนามบิน	 ถือว่า

เป็นการนำาเข้าเบ็ดเสร็จในราชอาณาจักร	 โดย

ละเลยว่าพื้นท่ีตรงน้ันควรจะเป็นโนแมนแลนด์

เพราะสินค้าที่ เข้ามาเพื่อกิจกรรมโลจิสติกส์

หรือซัพพลายเชนเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วส่งออกไป 

“ตรงน้ีดูเหมือนเป็นจุดเล็กๆ  แต่เป็นข้อด้อยใหญ่ 

ของไทย” ทำาให้ไม่สามารถได้ประโยชน์จากการ 

มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมในการเป็นฮับ 

รวมไปถึงการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมหาศาล 

เพื่อจะเดินหน้าไทยแลนด์	 4.0	 และจะต้องมี 

การปฏิรูปกฎหมายครั้งใหญ่เพื่อให้เอ้ือแก่การเป็น	

Trading	Nation

 กรณีของประเทศสิงคโปร์และมาเลเซีย	รวมท้ัง 

ประเทศเวียดนามในอนาคต	 ประเทศเหล่านี้ 

ต่างเห็นโอกาสของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ 

การค้าโลก	 ซ่ึงในอนาคตจะไร้พรมแดนอย่างแท้จริง  

มีการแก้กฎหมายให้เอื้อต่อการเป็นศูนย์กระจาย

สินค้ารองรับอี-คอมเมิร์ซ	 เช่น	 กรณีของมาเลเซีย

สามารถบรรลุข้อตกลงกับอาลีบาบาซ่ึงเป็นยักษ์ใหญ่ 

ด้านการค้าอิเล็กทรอนิกส	์ด้วยการตั้งศูนย์กระจาย

สินค้าออนไลน์ระดับภูมิภาค	 ขณะที่ประเทศไทย

ยังต้องพยายามเข้าใจถึง	 “อุตสาหกรรมโลจิสติกส์” 

ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรองรับที่ เพียงพอ 

ทั้งตัวธุรกิจและผู้ให้บริการโลจิสติกส์	 ซึ่งล้วนเป็น

องค์ประกอบสำาคัญของการเป็นศูนย์กระจาย

สินค้านานาชาต	ิ	

ดร.ธนิต โสรัตน์ 

ประธานกรรมการบริษัทในเครือ V-SERVE GROUP

จะต้องมีการปฏิรูป
กฎหมายครั้งใหญ่ 

เพื่อให้เอื้อแก่การเป็น 
Trading Nation

 ขอขอบคุณข้อมูลจาก ดร.ธนิต โสรัตน์ ประธานกรรมการบริษัทในเครือ V-SERVE GROUP
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เรื่อง | เยาวลักษณ์   ชนะหาญ

 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (บีโอไอ) เร่ิมให้ก�รส่งเสริมฯ 

กิจก�รสนับสนุนก�รค้�และก�รลงทุน (TRADE AND INVESTMENT 

SUPPORT OFFICE: TISO) เมื่อปี  2539 ภ�ยใต้ประเภทกิจก�ร 7.37  

กิจก�รสำ�นักง�นสนับสนุนก�รค้�และก�รลงทุน ต่อม�มีก�รปรับเปล่ียน

ประเภทกิจก�รเป็น 7.10, 7.15 และ 7.7 ต�มลำ�ดับ 

 ภ�ยใต้ชื่อ กิจก�รสนับสนุนก�รค้�และก�รลงทุน ปัจจุบันมี

บริษัทที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ จ�กบีโอไอไปแล้วประม�ณ 900 ร�ย เช่น 

  บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

  บริษัท ฮิต�ชิ เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 

  บริษัท พ�น�โซนิค (ประเทศไทย) จำ�กัด 

  บริษัท ฮอนด้� เอ็นจิเนียริ่ง เอเชี่ยน จำ�กัด 

  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด 

  บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ปรเทศไทย) จำ�กัด 

  บริษัท บ�งกอก คอยล์เซ็นเตอร์ จำ�กัด 

เป็นต้น

กิจการสนับสนุน
การค้าและการลงทุน
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หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO)

ขอบข่ายธุรกิจ 
 1.1.1 การก�ากับดูแลและหรือการให้บริการ
บริษัทในเครือและในกลุ่ม ทั้งนี้ให้รวมถึงการให้
บริการจัดหาหรือให้เช่าอาคารส�านักงาน หรือ
อาคารโรงงานให้บริษัทในเครือด้วย
 1.1.2 การให้ค�าปรึกษาและแนะน�าในการ
ประกอบธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจด้านซื้อขายหลักทรัพย์ 
และด้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ส�าหรับ
ธุรกิจด้านบัญชี กฎหมาย โฆษณา สถาปัตยกรรม 
และวิศวกรรมโยธา ต้องได้รับอนุญาตจากกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ก่อนยื่นค�าขอรับการส่งเสริมฯ 
 1.1.3 การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการ
จัดซื้อและจัดหาสินค้า
 1.1.4 การให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค 
ที่ไม่รวมถึงการให้บริการด้านสถาปัตยกรรมและ
ด้านวิศวกรรมโยธา
 1.1.5 กิจกรรมทางธุรกิจเก่ียวกับเครื่องจักร 
เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ ได้แก่
    การน�าเข้าเพื่อค้าส่ง
    การให้บริการฝึกอบรม
    การติดตั้ง บ�ารุงรักษา และซ่อมแซม
    การปรับ (CALIBRATION)
 1.1.6 การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ
 1.1.7 การให้บริการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS 
PROCESS OUTSOURCING) โดยต้องให้บริการ
ผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมในด้านต่างๆ เช่น 
ADMINISTRATION SERVICES, FINANCE & 
ACCOUNT SERVICES, HUMAN RESOURCE 
SERVICES, SALES & MARKETING SERVICES, 
CUSTOMER SERVICES, DATA PROCESSING   
เป็นต้น

สิทธิและประโยชน์ ได้รับสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่
ภาษี เช่น
 1.3.1 การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ส�าหรับชาวต่างชาติ
 1.3.2 การถือหุ้นข้างมากโดยชาวต่างชาติ
 1.3.3 การน�าช่างฝีมือหรือผู้ช�านาญการ
ชาวต่างชาติเข้ามาท�างานในประเทศไทย

1.1 

1.3

เงื่อนไขการลงทุน
 1.2.1 จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการขายและ
บริหารไม่น้อยกว่า 10.0 ล้านบาท
 1.2.2 จะต้องมีเงินลงทุนขั้นต�่าไม่น้อยกว่า 
1.0 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) 
 1.2.3 จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1.2
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บีโอไอได้มีการปรับปรุงขอบข่ายธุรกิจเพื่ออ�านวยความสะดวกและให้สอดคล้องกับ
การด�าเนินธุรกิจในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อเป็นการสนับสนุนการด�าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอื่นๆ

ข้อ

1

5

3

7

9

2

6

4

8

10

เดิม

การก�ากับดแูลและหรอืการให้บรกิารบรษิทัในเครอื ทัง้นีใ้ห้รวมถงึ 
การให้บรกิารจดัหาหรอืให้เช่าอาคารส�านกังาน หรอือาคารโรงงาน
ให้บริษัทในเครือด้วย

การทดสอบและออกใบรับรองมาตรฐานสินค้า  
มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานการบริการ

การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อและจัดหาสินค้า

กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ  
และอุปกรณ์ ได้แก่ 

 การน�าเข้าเพื่อค้าส่ง
 การให้บริการฝึกอบรม
 การติดตั้ง บ�ารุงรักษา และซ่อมแซม
 การปรับ (CALIBRATION)

การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ

การให้ค�าปรึกษาและแนะน�าในการประกอบธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจ
ด้านซื้อขายหลักทรัพย์และด้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 
ส�าหรับธุรกิจด้านบัญชี กฎหมาย โฆษณา สถาปัตยกรรม และ
วิศวกรรมโยธา ต้องได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ก่อนยื่นค�าขอรับการส่งเสริมฯ 

การค้าสินค้าส่งออก

การให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค ที่ไม่รวมถึง 
การให้บริการด้านสถาปัตยกรรมและด้านวิศวกรรมโยธา

การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ซอฟต์แวร์)

กิจการ 7.16 กิจการธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจระหว่าง
ประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS PROCESS OUT-
SOURCING)

ปัจจุบัน

การก�ากับดูแลและหรือการให้บริการบริษัทในเครือและ
ในกลุ่ม ทั้งนี้ให้รวมถึงการให้บริการจัดหาหรือให้เช่าอาคาร
ส�านักงาน หรืออาคารโรงงานให้บริษัทในเครือด้วย

-

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม

เหมือนเดิม

-

เหมือนเดิม

-

การให้บริการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจระหว่างประเทศ 
(INTERNATIONAL BUSINESS PROCESS OUTSOURCING) 
โดยต้องให้บริการผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมในด้านต่างๆ
เช่น ADMINISTRATION SERVICES, FINANCE &  
ACCOUNT SERVICES, HUMAN RESOURCE  
SERVICES, SALES & MARKETING SERVICES,  
CUSTOMER SERVICES, DATA PROCESSING เป็นต้น

เปรียบเทียบขอบข่ายธุรกิจของกิจการตามนโยบายเดิมและปัจจุบัน
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กิจการสนับสนุนการค้า
และการลงทุน หมายถึง บริษัท

ที่ประกอบกิจการให้การสนับสนุน
ทั้งด้านการค้าและการลงทุน 

ให้กับทั้งบริษัทในเครือ

ความหมาย ขอบข่ายธุรกิจและ
เงื่อนไขในกิจการสนับสนุนการค้า
และการลงทุน

  ด�้นทรัพย�กรบุคคล เช่น ก�รจัดห�และ

ฝึกอบรมเบื้องต้นให้กับพนักง�น เป็นต้น

  ด้�นอ่ืนๆ เช่น ก�รจัดว�งระบบคอมพิวเตอร์ 

ก�รจัดทำ�ร�ยง�นด้�นก�รเงิน ก�รจัดเก็บเอกส�ร 

เป็นต้น

   บริษัทในเครือและในกลุ่ม หม�ยถึง ก�ร

ถือหุ้นในบริษัทหนึ่ง ไม่น้อยกว�่ร้อยละ 25  ของทุน

ทั้งหมด 

 2. การให้คำาปรึกษาและแนะนำาในการ

ประกอบธุรกิจ ยกเว้นธุรกิจด้�นซื้อข�ยหลักทรัพย์

และด้�นแลกเปลี่ยนเงินตร�ต่�งประเทศ สำ�หรับ

ธุรกิจด�้นบัญชี กฎหม�ย โฆษณ� สถ�ปัตยกรรม 

และวิศวกรรมโยธ� ต้องได้รับอนุญ�ตจ�กกรมพัฒน�

ธุรกิจก�รค้� หรือส่วนร�ชก�รที่เกี่ยวข้อง ก่อนยื่น 

คำ�ขอรับก�รส่งเสริมฯ หม�ยถึง ก�รบริก�รให้ 

คำ�ปรึกษ�และแนะนำ�ในเรื่องก�รจัดก�รท�งธุรกิจ

และก�รดำ�เนินง�นให้เป็นไปต�มนโยบ�ยที่ว�งไว้ 

เช่น ด้�นก�รตล�ด ด้�นทรัพย�กรบุคคล ด้�น

เทคโนโลยีส�รสนเทศ เป็นต้น

• ความหมาย 
 กิจก�รสนับสนุนก�รค้�และก�รลงทุน หม�ยถึง 

บริษัทที่ประกอบกิจก�รให้ก�รสนับสนุนทั้งด�้นก�รค้�

และก�รลงทุน ให้กับทั้งบริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่ม

และบริษัททั่วไป ซึ่งรวมถึงก�รค้�ส่งสินค้�และก�รให้

บริก�รส่งเสริมก�รข�ยต�มเงื่อนไขที่บีโอไอกำ�หนด

• ขอบข่ายธุรกิจ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 1. การกำากับดูแลและหรือการให้บริการบริษัท

ในเครือและในกลุ่ม ท้ังน้ีให้รวมถึงก�รให้บริก�รจัดห�

หรือให้เช่�อ�ค�รสำ�นักง�น หรืออ�ค�รโรงง�นให้

บริษัทในเครือด้วย หม�ยถึง ก�รให้บริก�รสนับสนุน

ง�นที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รจัดก�รท�งธุรกิจในด้�น

ต�่งๆ ให้กับบริษัทในเครือและในกลุ่มเท่�นั้น เช่น 

  ด้�นก�รประส�นง�นท�งธุรกิจ เช่น ก�ร

ประส�นง�นกับหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนในก�ร

ดำ�เนินธุรกิจ เป็นต้น

  ด้�นก�รตล�ด เช่น ก�รว�งแผนและพัฒน�

แผนก�รตล�ดเพื่อสนับสนุนและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ 

ก�รวิเคร�ะห์แนวโน้มท�งก�รตล�ด และก�รว�งแผน

ช่องท�งก�รจัดจำ�หน่�ยผลิตภัณฑ์ต่�งๆ เป็นต้น
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 6. การค้าส่งสินค้าที่ผลิตในประเทศ 

หม�ยถึงก�รซื้อสินค้�ที่ผลิตในประเทศไทย

จำ�หน่�ยผ่�นตัวแทนจำ�หน่�ยในประเทศไทย  

(IN-IN) 

 7. การให้บริการรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ

ระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS 

PROCESS OUTSOURCING) โดยต้องให้บริก�ร

ผ่�นเครือข่�ยโทรคมน�คมในด้�นต่�งๆ เช่น 

ADMINISTRATION SERVICES, FINANCE & 

ACCOUNT SERVICES, HUMAN RESOURCE 

SERVICES, SALES & MARKETING SERVICES, 

CUSTOMER SERVICES, DATA PROCESSING 

เป็นต้น หม�ยถึง ก�รรับจ้�งบริห�รจัดก�รท�ง 

ธุรกิจให้กับลูกค้� โดยจะต้องไม่ดำ�เนินธุรกิจ

เหมือนกับธุรกิจหลักของลูกค้� เช่น ด้�นธุรก�ร 

ก�รเงิน บุคคล บริห�รง�น เป็นต้น  

 3. การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซ้ือ 

และจัดหาสินค้า หม�ยถึง ก�รให้ข้อมูลข่�วส�ร

เกี่ยวกับสินค้�ในด้�นต่�งๆ เช่น ก�รคัดเลือกผู้ข�ย

สินค้� ก�รให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับผู้ข�ยสินค้�ที่น่�จะมี

คุณสมบัติต�มที่ต้องก�ร และก�รว�งแผนก�รจัดส่ง

สินค้� เป็นต้น

 4. การให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค ท่ีไม่

รวมถึงก�รให้บริก�รท�งสถ�ปัตยกรรมและวิศวกรรม

โยธ� หม�ยถึง ก�รให้บริก�รต่�งๆ ที่เป็นด�้นเทคนิค 

รวมถึง ก�รออกแบบ ก�รปรับแบบ ก�รตรวจสอบ 

ก�รฝึกอบรม สำ�หรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ใน

อุตส�หกรรมผลิต  

 5. กิจกรรมทางธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องจักร 

เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์ ได้แก่

   ก�รนำ�เข้�เพื่อค้�ส่ง หม�ยถึง ก�รจำ�หน่�ย

เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์สำ�หรับ

อุตส�หกรรมให้แก่ตัวแทนจำ�หน่�ยเพ่ือนำ�ไปจำ�หน่�ยต่อ 

(OUT-IN)

   ก�รให้บริก�รฝึกอบรม หม�ยถึง ก�รฝึก 

อบรมให้กับตัวแทนจำ�หน่�ยหรือลูกค้�เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภ�พก�รใช้ง�นเคร่ืองจักร เคร่ืองกล เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์ 

   ก�รติดต้ัง บำ�รุงรักษ� และซ่อมแซม หม�ยถึง 

ก�รให้บริก�รลูกค้�ในก�รติดตั้ง บำ�รุงรักษ� และ

ซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องมือ และอุปกรณ์

   ก�รปรับ (CALIBRATION) หม�ยถึง ก�รให้

บริก�รปรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ส�ม�รถทำ�ง�น

ได้เที่ยงตรงต�มปกติ

หมายเหตุ สำ�หรับขอบข่�ยนี้จะต้องเป็นเครื่องจักร เครื่องกล 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่บริษัทแม่หรือบริษัทในเครือเป็นผู้ผลิต 
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 ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�ร หม�ยถึง ร�ยจ่�ย

ในก�รข�ยและบริห�ร (ร�ยก�รที่ 8) ต�มแบบแสดง

ร�ยก�รภ�ษีเงินได้บริษัทหรือห้�งหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือ 

ภ.ง.ด. 50 จำ�นวน 30 ร�ยก�ร เช่น 

   ร�ยจ่�ยเกี่ยวกับพนักง�น

   ค่�ไฟฟ้� ค่�ประป� ค่�โทรศัพท์

   ค่�พ�หนะ ร�ยจ่�ยในก�รเดินท�ง ค่�ที่พัก

   ค่�ระว�ง ค่�ขนส่ง

   ค่�เช่�

   ค่�ซ่อมแซม

   ค่�รับรอง

   ค่�น�ยหน้� ค่�โฆษณ� ค่�ส่งเสริมก�รข�ย

   ค่�ธรรมเนียมในก�รให้คำ�แนะนำ�และปรึกษ�

   ค่�สึกหรอและค่�เสื่อมร�ค�ของทรัพย์สิน

   ค่�ใช้จ่�ยในก�รข�ยและบริห�รอื่นๆ 

และจะต้องมีจำ�นวนไม่น้อยกว�่ปีละ 10.0 ล้�นบ�ท

 ปัจจุบันประเทศไทยกำ�ลัง ก้�วเข้�สู่ก�ร 

เป็น TRADING NATION ต�มนโยบ�ยของภ�ครัฐ 

ที่ สนับสนุนให้ประ เทศไทยเป็นศูนย์ กล�ง 

ก�รค้�และก�รลงทุน โดยส่งเสริมให้มีก�รจัดตั้ง 

สำ�นักง�นใหญ่ข้�มประเทศ (INTERNATIONAL 

HEADQUARTERS: IHQ) และบริษัทก�รค้� 

ระหว่�งประเทศ (INTERNATIONAL TRADING 

CENTERS: ITC) 

 สำ�หรับกิจก�รสนับสนุนก�รค้�และก�ร

ลงทุน (TISO) ถือเป็นกิจก�รที่สนับสนุนนโยบ�ย 

ดังกล่�วข้�งต้น เนื่องจ�กกิจก�รสนับสนุนก�รค้� 

และก�รลงทุน (TISO) เป็นกิจก�รที่ผสมผส�น

ระหว่�งกิจก�รสำ�นักง�นใหญ่ข้�มประเทศ (IHQ) 

และกิจก�รบริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ (ITC) ซึ่ง

มีทั้งก�รจำ�หน่�ยสินค้�และก�รบริก�รสนับสนุน

ก�รประกอบธุรกิจในด้�นต่�งๆ จึงอ�จกล่�วได้ว�่

กิจก�รสนับสนุนก�รค้�และก�รลงทุน (TISO) เป็น 

อีกท�งเลือกหนึ่ งในก�รตัดสินใจเลือกลงทุน 

ในประเทศไทย 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
ปีละไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

กิจการสนับสนุนการค้าและ 
การลงทุน (TISO) เป็นกิจการ
ที่ผสมผสานระหว่างกิจการ

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ (IHQ) 
และกิจการบริษัทการค้า 

ระหว่างประเทศ (ITC)
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เรื่อง | วรกร   ณัฐโฆษิต

	 การก้าวไปสู่ประเทศแห่งการค้าทั้งในภูมิภาคและระดับโลกของ

ประเทศไทยนั้น	จำาเป็นที่จะต้องอาศัยนโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

กำาหนดกลยุทธ์ทางการค้า	 รวมถึงการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐเพื่อ

การนำาพาอนาคตเศรษฐกิจไทย	 สู่การเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในการเป็น 

Trading	Nation	อย่างเต็มตัว	

	 นโยบายส่งเสริมการลงทุนระยะ	 7	 ป	ี (พ.ศ.	 2558-2664)	 ตามประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	 2/2557	 ลงวันที	่ 3	 ธันวาคม	 2557	 ที่มี

การบังคับใช้นโยบายใหม่ตั้งแต่วันที่	1	มกราคม	2558	ได้กำาหนดประเภท

กิจการสำาหรับการก้าวไปสู่	Trading	Nations	และได้รับการตอบรับที่ดีจาก 

นักลงทุนต่างชาติคือ	 กิจการสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ	 หรือ	 International  

Headquarters	(IHQ)	ซึ่งเราจะมาเจาะลึกในรายละเอียดของกิจการประเภทนี้

ว่ามีความสำาคัญต่อประเทศเราอย่างไร	 ทำาไมเราจึงให้การส่งเสริมการลงทุน	

รวมถึงสิทธิและประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับจากกิจการประเภทนี้

ส�ำนักงำนใหญ่
ข้ำมประเทศ (IHQ)
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 รัฐบาลพยายามผลักดันมาตรการต่างๆ	และ

ลดข้อจำากัด	 เพื่อจูงใจนักลงทุนข้ามชาติ	 ที่ผ่านมา 

บริษัทข้ามชาติรายใหญ่มักจะตั้งสำานักงานใหญ่ที่

ประเทศสิงคโปร์กับมาเลเซีย	 ซึ่งหากบริษัทเหล่านั้น

ย้ายมาตั้งสำานักงานใหญ่ที่ไทย	ประเทศเราจะได้รับ

ประโยชน์หลายประการ	 เช่น	บริษัทเหล่านี้มีการ

จ้างคนต่างชาติที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเข้ามา	

ทำาให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีข้ันสูงและความรู้

แก่บุคลากรไทย	 รวมถึงได้ประโยชน์จากการจับจ่าย 

ใช้สอยของชาวต่างชาติในเร่ืองค่าเช่าท่ีพัก	ค่าอาหาร 

ค่ากิน	ค่าซื้อสินค้าในประเทศจากบุคคลเหล่านี้

 กิจการสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ  หรือ 

International Headquarters (IHQ) คือ	บริษัทที่ตั้งขึ้น 

ตามกฎหมายไทย	 เพื่อประกอบกิจการให้บริการด้าน

การบริหารหรือด้านเทคนิค	 การให้บริการสนับสนุน	 

หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือหรือสาขาของ

ตนเอง	 ไม่ว่าวิสาหกิจในเครือหรือสาขานั้น	 จะตั้งอยู่ 

ในประเทศไทย	 หรือต่างประเทศ	 ซ่ึงการให้บริการสนับสนุน 

หรือขอบข่ายธุรกิจที่บริษัทสามารถประกอบกิจการได้	 

มีดังนี้

   1. การบริหารงานทั่วไป		การวางแผนทาง

ธุรกิจ	และการประสานงานธุรกิจ

   2. การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน

   3.	 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	

   4.	 การสนับสนุนด้านเทคนิค

   5. การส่งเสริมด้านการตลาด	และการขาย

   6.	 การบริหารด้านบุคคล	และการฝึกอบรม

   7. การให้คำาปรึกษา	 และแนะนำาในการ

ประกอบธุรกิจด้านต่างๆ	 เช่น	 ด้านการเงิน	 การตลาด	

ระบบบัญชี	เป็นต้น

   8.	 การวิเคราะห์	และวิจัยด้านเศรษฐกิจและ

การลงทุน

   9.	 การจัดการ	และควบคุมสินเชื่อ

   10. ศูนย์บริหารเงิน	(Treasury	Center)

   11. การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ	 ตามที่

สำานักงานเห็นสมควร

หากบริษัทย้ายมาตั้งสำานักงานใหญ่ 
ที่ไทย จะได้รับประโยชน์ 

เช่น มีการจ้างคนต่างชาต ิ
ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

ทำาให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
แก่บุคลากรไทย
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 สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศเป็นหน่ึงในกิจการ 

ที่บีโอไอให้ความสำาคัญมาก	 โดยมีการปรับ 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมฯ	

จากนโยบายเก่าของกิจการสำานักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค	 (Regional	Operating	Headquarters	–	

ROH)	เพื่ออำานวยความสะดวกให้นักลงทุนมากขึ้น	

ซึ่งเปรียบเทียบความแตกต่างได้ดังนี้	

	 จากตารางเปรียบเทียบการปรับเกณฑ์การให้การส่งเสริมฯ 

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า	บีโอไอได้ลดเงื่อนไข	 เพื่ออำานวย 

ความสะดวกให้แก่วิสาหกิจในเครือมากขึ้น	

 อย่างไรก็ตาม	หากบริษัทเคยได้รับการส่งเสริมฯ	กิจการ

ประเภทสำานักงานปฏิบัติการภูมิภาค	 (ROH)	 ตามนโยบายเดิม	

สามารถมาทำาเรื่องขอเปลี่ยนประเภทกิจการเป็นสำานักงานใหญ่

ข้ามประเทศได	้โดยไม่จำาเป็นต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ	ใหม่

เงื่อนไข ROH
(กิจการตามนโยบายเดิม)

1. บริษัทจะต้องก�ากับดูแลกิจการของสาขาหรือบริษัท
 ในเครือในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ประเทศ

2. จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

3. มีแผนด�าเนินการและขอบข่ายธุรกิจดังนี้ 
•	 การบริหารงานท่ัวไป		การวางแผนทางธุรกิจ	และการ

ประสานงานธุรกิจ
•	 การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
•	 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ	์
•	 การสนับสนุนด้านเทคนิค
•	 การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย
•	 การบริหารด้านบุคคลและการฝึกอบรมในภูมิภาค
•	 การให้ค�าปรึกษา	และแนะน�าในการประกอบธุรกิจ	

ด้านต่างๆ	เช่น	ด้านการเงิน	การตลาด	ระบบบัญชี	เป็นต้น
•	 การวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
•	 การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
•	 การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ	ตามที่ส�านักงานเห็นสมควร

เงื่อนไข IHQ
(กิจการตามนโยบายใหม่)

1. ต้องก�ากับดูแลกิจการของสาขาหรือบริษัทในเครือ
 ในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า 1 ประเทศ

2. ต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกช�าระแล้วไม่น้อยกว่า 
 10 ล้านบาท

3. มีแผนด�าเนินการและขอบข่ายธุรกิจดังนี้ 
•	 การบริหารงานทั่วไป		การวางแผนทางธุรกิจ	และการ

ประสานงานธุรกิจ
•	 การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน
•	 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ	์
•	 การสนับสนุนด้านเทคนิค
•	 การส่งเสริมด้านการตลาด	และการขาย
•	 การบริหารด้านบุคคล	และการฝึกอบรม
•	 การให้ค�าปรึกษา	และแนะน�าในการประกอบธุรกิจ		

ด้านต่างๆ	เช่น	ด้านการเงิน	การตลาด	ระบบบัญชี	เป็นต้น
•	 การวิเคราะห์	และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน
•	 การจัดการ	และควบคุมสินเชื่อ
•	 ศูนย์บริหารเงิน	(Treasury	Center)
•	 การให้บริการสนับสนุนอื่นๆ	ตามที่ส�านักงานเห็นสมควร
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	 ส�าหรับศูนย์บริหารเงิน	 (Treasury	 Center)	 มีหน้าที่จัดการบริหาร	
เงินตราต่างประเทศ	 ให้แก่บริษัทในเครือเดียวกันที่ตั้งในไทยและต่างประเทศ	
โดยมีขอบข่ายดังนี้
	 1.	 การรับซื้อภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงินค่าสินค้าหรือบริการ
ระหว่างประเทศ	สกุลเงินตราต่างประเทศจากกลุ่มบริษัท	หรือเป็นตัวแทนของ
กลุ่มบริษัทในการรับหรือจ่ายเงินตามภาระผูกพันหรือเอกสารเรียกเก็บเงิน	
ดังกล่าว	และการรับจ่ายเงินกับคู่ค้า	
	 2.	 การหักกลบรายได้	หรือภาระผูกพันของศูนย์บริหารเงิน	หรือของ
กลุ่มบริษัทกับคู่ค้า	
	 3.	 การซ้ือ	ขาย	หรือแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ	และบริหารความเส่ียง	
จากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน
	 4.	 การบริหารสภาพคล่อง	 หากบริษัทใดสนใจในการจัดตั้งศูนย์บริหาร
เงิน	 สามารถยื่นค�าร้องในการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจศูนย์บริหารเงิน	
จากธนาคารแห่งประเทศ	 ซึ่งเมื่อได้รับใบอนุญาตศูนย์บริหารเงินแล้ว	 บริษัท
สามารถน�าใบอนุญาตมายื่นขอรับการส่งเสริมฯ	 ภายใต้กิจการประเภท
ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ	เพื่อขอรับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ	จากบีโอไอได	้

 ปัจจุบันมีจำานวนบริษัทที่ได้รับการ

ส่งเสริมฯ	 ในกิจการประเภทนี้ตั้งแต่เดือน

มกราคม		2558	จนถึงเดือนมิถุนายน		2560	

ประมาณ	155	 ราย	 โดยแบ่งเป็นการอนุมัติ

รายใหม่	 114	ราย	และเปลี่ยนประเภทจาก	

ROH	เป็น	 IHQ	อีก	41	ราย	ซึ่งถือว่าได้รับ 

การตอบรับท่ีดีจากนักลงทุนต่างชาติ	 โดยเฉพาะ

ประเทศญ่ีปุ่น	 ซ่ึงมีสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ 

สูงสุดในกิจการประเภทนี้

	 สำาหรับบริษัทรายใหญ่ที่มีการลงทุนใน

กิจการสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศในไทย	

เช่น	HONDA,	TOYOTA,	NISSAN,	TOSHIBA,	

MITSUBISHI,	 HUAWEI,	 ELECTROLUX, 

BRAND’S,	SANTORY,	COLGATE-PALM 

OLIVE,	 HITACHI,	 TORAY,	 STAEDTLER, 

SHARP,	 MINOR	 HOTEL	 GROUP,	 THAI	

UNION	GROUP,	SWAROVSKI,	AJINOMOTO 

เป็นต้น

 อย่างไรก็ตาม	 หากบริษัทใดสนใจ 

รายละเอียดต่างๆ	 เพ่ิมเติม	 หรือรายละเอียด

การขอรับการส่งเสริมฯ	 กิจการประเภท

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ	 (IHQ)	 สามารถ

ติดต่อได้ที่สำานักบริหารการลงทุน	4		

บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมฯ 
ในกิจการ IHQ ต้ังแต่มกราคม 

2558 - มิถุนายน  2560 
ประมาณ 155 ราย เช่น 

HONDA, TOYOTA, NISSAN, 
TOSHIBA, MITSUBISHI, 

HUAWEI

	 ทั้งนี้	 บีโอไอได้ให้สิทธิและประโยชน์ต่างๆ	 เช่น	 การยกเว้นอากรขาเข้า	
เครื่องจักรเฉพาะเครื่องจักรที่ใช้วิจัยและฝึกอบรม	 การอนุญาตให้น�าคนต่างด้าว
เข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน	 การอนุญาตให้น�าช่างฝีมือและผู้ช�านาญการ
เข้ามาท�างาน	การอนุญาตให้ถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน	 และการอนุญาตให้ส่งออก
เงินตราต่างประเทศ	
	 นอกจากนี้	 กรมสรรพากรได้ให้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีตามพระราช
กฤษฎีกา	 ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร	(ฉบับที่	586)	เช่น	
	 	 	ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา	15	รอบบัญช	ี
	 	 	ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ	 20	 ของก�าไรสุทธิเหลือ
ร้อยละ	10	ของก�าไรสุทธิ	ส�าหรับรายได้จากการให้บริการด้านการบริหารหรือ
ด้านเทคนิค	 การให้บริการสนับสนุน	 หรือการบริหารเงินแก่วิสาหกิจในเครือ	
ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย	 และค่าสิทธิที่ได้รับจากวิสาหกิจในเครือที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย	
	 	 	ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่คนต่างด้าวซึ่งท�างานประจ�า	
IHQ	เหลือร้อยละ	15	ของเงินได้พึงประเมิน	เป็นต้น

	 	ซึ่งผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม	รวมถึงค�านิยาม	หลักเกณฑ	์
วิธีการ	และเงื่อนไขต่างๆ	เพิ่มเติมของมาตรการภาษี	ได้จากพระราชกฤษฎีกา	
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร	
(ฉบับที่	 586)	 และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร	 เรื่อง	 ก�าหนดหลักเกณฑ์		
วิธีการ	และเงื่อนไขการลดอัตราภาษีเงินได้	ยกเว้นภาษีเงินได้	และยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะของบริษัทซึ่งประกอบกิจการส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

หมายเหตุ:
	 1.	เฉพาะขอบข่ายศูนย์บริหารเงิน	ที่จะต้องมีใบอนุญาตฯ	ก่อนน�ามาขอรับการส่งเสริมฯ
	 2.	ส�าหรับขอบข่ายธุรกิจอื่นๆ	บริษัทสามารถยื่นขอรับการส่งเสริมฯ	ได้ปกติ

ศูนย์บริหำรเงิน (Treasury Center)
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ดร.ไพจิตร  วิบูลย์ธนสาร 
อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) 

ส�านักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ 
ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 แม้ว่าจีนจะเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจ

ใหญ่เป็นอันดับสองของโลก  แต่ปัจจุบันจีน 

หันมาพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศเป็นตัว 

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  ดังนั้นผู้ประกอบการไทย 

ควรเร่งพัฒนาศักยภาพ  เพ่ือให้ทันกับสถานการณ์ 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปของจีน ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร 

อดีอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำานักงาน 

พาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้วิเคราะห์ถึง 

แนวทางการดำาเนินธุรกิจ  เพ่ือให้ผู้ประกอบการไทย 

ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้ก่อนจะเข้าไปลงทุน

เรื่อง | สุนันทา   อักขระกิจ  /  มานพ   ทุยไธสง

ในจีนผ่านมุมมองอดีตทูตพาณิชย์

โอกาสการลงทุนไทย

นานาสาระ

  ดร.ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อดีตอัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) 

สำานักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  กล่าวว่าจากความสำาเร็จในการพัฒนาประเทศของจีน 

โดยเฉพาะในช่วง  20  ปีหลัง  ทำาให้เม็ดเงินของจีนเพิ่มมากขึ้นด้วย

เหตุนี้จึงทำาให้จีนมีทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  โดยจีนมีจำานวน

ประชากรกว่า  1,300  ล้านคน  จึงต้องการจะปรับโครงสร้างด้วยการ

หันมาพึ่งพาภาคการบริโภคภายในประเทศให้มากขึ้น ในช่วง 4 – 5 ปี 

ที่ผ่านมา  เราจึงเห็นสัดส่วนการบริโภคจากเดิม GDP อยู่ที่ประมาณ 

1 ใน 4 คือร้อยละ 25 – 26 ต่อปี  โดยปรับเพิ่มขึ้นไปถึงร้อยละ 50  

ต่อปี  สะท้อนให้เห็นถึงความสำาเร็จระยะแรกของการปรับโครงสร้าง

ทางเศรษฐกิจ  ที่ลดการพึ่งพาภาคการต่างประเทศ และหันมาพึ่งพา

การบริโภคภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น

  นักลงทุนส่วนใหญ่ที่เข้าไปลงทุนในจีนนั้น  มักไม่ให้ความสนใจ

กับตลาดภายในประเทศ โดยจะมองตัวเลข GDP เป็นหลัก แต่ไม่ได้มอง 

ในเชิงเปรียบเทียบซึ่งระบบเศรษฐกิจโลกก็เป็นแบบน้ี  โดยเฉพาะ

กรณีของจีน  เมื่อตลาดในประเทศเติบโตมากยิ่งขึ้น  แม้ภาค GDP 

จะไม่สูงเหมือนในอดีตที่ผ่านมา แต่ก็ยังขยายตัว ยิ่งในส่วนของตลาด

ในประเทศนั้น ทำาให้นักลงทุนไทยเสียโอกาส เพราะไปมองภาพใหญ่ 

ว่าเศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเช่นที่ผ่านมา  จึงให้ความสนใจกับจีนน้อยลง 

แต่ในความเป็นจริงแล้ว  ตลาดภายในประเทศของจีนเติบโตเร็วมาก 

ฉะนั้นนักลงทุนจะต้องเข้าไปใกล้ตลาดจีนให้มากกว่าเดิม  นี่เป็นการ

สะท้อนภาพมุมมองที่เกิดขึ้น

จีนลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศ
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  ในช่วงท่ีผ่านมา  เราคิดว่าจีนให้ความสำาคัญกับการ 

พึ่งพาตลาดต่างประเทศน้อยลงอย่างท่ีหลายๆ ฝ่าย 

เข้าใจ  แต่กลับพบว่าจีนพยายามนำามาตรการและ 

นโยบายใหม่ๆ  ออกมา  นั่นแสดงให้เห็นว่าจีนยังคง 

ให้ความสำาคัญกับการลงทุนของต่างชาติที่จะเข้าไป

ในจีน  ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดเจนคือ  การกำาหนด

นโยบายเรื่อง  “Free  Trade  Zone”  ซึ่งเริ่มใช้ที่

เซี่ยงไฮ้  ต่อมาประกาศเพิ่มอย่างต่อเนื่องที่เทียนจิน 

ฝู่เจี้ยน  และกวางตุ้ง  รวมทั้งยังเตรียมทยอยประกาศ

ให้มณฑลต่างๆ เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอีกจำานวนมาก 

โดยบางมณฑลเริ่ มทดลองเขตเศรษฐกิจพิ เศษ 

ในลักษณะท่ีไม่เคยเห็นในต่างประเทศหรือประเทศใดๆ 

ในโลกมาก่อน

จีนพยายามนำามาตรการและ 
นโยบายใหม่ๆ ออกมา แสดงให้เห็นว่า

ยังคงให้ความสำาคัญกับการลงทุน
ของต่างชาติที่จะเข้าไปในจีน

จีนให้ความสำาคัญกับ
การลงทุนของต่างชาติ

  อย่างไรก็ตาม  ผมมีโอกาสไปดูงานที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษเฉียนไห่  ซึ่งเขตน้ีเป็นเขตนำาร่อง 

แห่งแรกที่จีนจะเริ่มทำาเขตเศรษฐกิจพิเศษข้าม

พรมแดน  โดยเป็นครั้งแรกที่ยอมให้กฎหมายหรือ

ใบอนุญาต  รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ  ของต่างชาติ

ที่อยู่นอกจีนแผ่นดินใหญ่  เข้ามามีผลบังคับในจีน

เฉพาะในเขตเฉียนไห่  ซึ่งเริ่มต้นทำากับฮ่องกงก่อน  

โดยนักลงทุนที่ได้รับใบอนุญาตต่างๆ  จากฮ่องกง

แล้ว  หากเข้ามาลงทุนในเขตเฉียนไห่  สามารถ

ใช้ใบอนุญาตนั้นดำาเนินธุรกิจได้  โดยไม่ต้องขอ

อนุญาตใหม ่เพียงรายงานให้ทราบเท่านั้น

  นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจคือ  มีการปรับ

ระบบโทรศัพท์ให้ธุรกิจหรือกิจการที่จะเข้ามาอยู่ 

ในเขตเฉียนไห่  สามารถโทรศัพท์กลับไปฮ่องกง  

โดยเสียอัตราค่าบริการเสมือนโทรศัพท์อยู่ ใน

ประเทศจีน  ซึ่งการกระทำาดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า 

จีนมีการเตรียมการ  เพื่อดำาเนินการในเรื่องต่างๆ 

หลายเรื่อง  การปฏิรูปส่วนอื่นๆ  ที่ทำาคู่ขนานกัน  

รวมไปถึงการผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ๆ 

ภายใต้ความพยายามที่จะปฏิรูป  ดังนั้นจีนจึงให้

ความสำาคัญกับอุตสาหกรรมที่มีอนาคต  โดยแบ่ง

อุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
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 กลุ่มที่สอง กำาหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย   

โดยมี  7  อุตสาหกรรมหลักที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่ 

มีศักยภาพในระยะยาว  เช่น  อุตสาหกรรมวัสดุใหม่ 

เบาบาง  คงทน  แข็งแรง  ก็จะนำาเข้ามา  เนื่องจากจีน

มีสินแร่ที่หายากคือ  “แรร์เอิร์ธ” เป็นจำานวนมาก  

ที่ผ่านมาก็ขายให้ต่างชาติไปต่อยอดผลิตเป็นชิ้นส่วน 

อิเล็กทรอนิกส์ และส่งกลับมาขายจีน ซ่ึงมีมูลค่าเพ่ิมน้อย 

ต่อไปจีนจะทำาและพัฒนาในประเทศให้มากขึ้น 

นอกจากนั้นยังมีอุตสาหกรรมยานยนต์  พลังงานใหม่ 

พลังงานทดแทน ไบโอเทค  เกษตรสมัยใหม่  อุตสาหกรรม 

ต่างๆ  เหล่านี้ที่จีนพยายามจะสร้างขึ้นในประเทศ  ซึ่ง

เป็นทิศทางของจีนในเชิงนโยบายที่ยังคงให้ความสำาคัญ

กับเรื่องของการลงทุน

  นอกจากนี้ เรื่องที่จีนดำาเนินการคู่ขนานกันไป 

คือ การปรับโครงสร้างไปสู่ภาคบริการ การดึงการลงทุน 

ก็เป็นส่วนหนึ่ง  โดยรัฐบาลต้องการดึงภาคบริการของ

ต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในจีน  เช่น  เซี่ยงไฮ้  ที่เป็น

ศูนย์กลางทางด้านการเงิน  หากใครเข้ามาลงทุนก็ให้

สิทธิประโยชน์ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการลดภาษีเงินได้ 

นิติบุคคลเป็นศูนย์จากปีท่ีให้ผลกำาไร  เงินทุนไหลเข้าออก 

อย่างเสรี  จดทะเบียนง่าย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งหาก

ธุรกิจนั้นเป็นภาคบริการ

 “แรร์เอิร์ธ” แร่หายาก ขนาดเมื่อเทียบกับเหรียญเพนนี
ของสหรัฐอเมริกา

  กลุ่มแรก อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม  จะต้องมีการนำา 

เทคโนโลยี นวัตกรรม และ Know -  How เข้ามาพัฒนาปรับปรุง

เพื่อลดปัญหาเรื่องมลพิษต่างๆ  พร้อมทั้งออกแบบและ 

สร้างแบรนด์สินค้า  โดยรัฐบาลให้ความสำาคัญกับอุตสาหกรรม

ไฮเทคระดับสูงที่มีนวัตกรรม  หากอุตสาหกรรมใดไม่ปรับปรุง 

ก็ต้องย้ายไปอยู่ประเทศอื่น  อย่างไรก็ตามจีนไม่ได้ทำาเฉพาะ

ภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น  จีนทำาได้ลึกซึ้งและน่าสนใจมาก 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งโรงเรียนอินเตอร์  (สำาหรับเด็ก)  ที่

รัฐบาลนำาเงินมาลงทุนในเขตนิคมอุตสาหกรรมที่มีชาวต่างชาติ

เข้ามาทำางาน

  เดิมโรงเรียนแห่งน้ีตั้งใจจะรองรับเฉพาะลูกหลานของ 

ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำางานในพื้นที่นี้  แต่พอเป็นนวัตกรรม 

เขาคิดต่อ  โดยการสร้างเป็นหอพักขนาดใหญ่ในโรงเรียน  เน่ืองจาก 

เป็นโรงเรียนของรัฐบาลและรัฐบาลต้องการนำาระบบการเรียน 

การสอนของต่างชาติเข้ามา  เพราะระบบการเรียนการสอนของจีน 

ยังมีข้อจำากัดในเรื่องของมุมมองความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ 

ด้วยการไปจ้างครูเก่งๆ  หากจะให้โรงเรียนนี้เป็นแบบอเมริกัน 

ก็นำาครูมาจากสหรัฐฯ  ฟินแลนด์เก่งทางด้านคณิตศาสตร์ก็ไป 

จ้างครูมาอยู่โรงเรียนนี้ หรือใครที่เก่งๆ ในโลกก็ดึงให้มาอยู่ที่นี่ 

สำาหรับโรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง

  สำาหรับหอพักที่สร้างขึ้นเป็นตึก  10  ชั้น  เพื่อรองรับ 

ชาวต่างชาติ  และเด็กต่างชาติท่ีต้องการดึงดูดให้เข้ามาเรียน 

โดยจีนต้องการสร้างสังคมนวัตกรรมใหม่ที่ดึงเด็กต่างชาติหรือ

ใครก็ตามที่เก่งๆ จากทั่วโลกเข้ามา เพื่อที่จะสร้างนวัตกรรม

ตั้งแต่รุ่นเด็กๆ เป็นโรงเรียนที่รัฐบาลสนับสนุนเรื่องเงินทุน 

เพื่อให้ค่าเทอมไม่แพงจนเกินไปและให้ต่างชาติเข้ามาเรียน  

โดยคาดหวังว่าเมื่อเด็กๆ เหล่านี้เติบโตขึ้น จะมีเรื่องของ 

ความคิดสร้างสรรค์และเครือข่ายกับต่างประเทศมากขึ้น  

รวมทั้งเปลี่ยนนโยบายจากการส่งคนไปเรียนต่างประเทศ 

ให้กลับมาเรียนในประเทศแทน

  จากตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นก็เพื่อให้เห็นภาพวิธีคิดของจีน 

ที่พยายามปรับโครงสร้าง  และปฏิรูป  เมื่อจะทำาเรื่องใดก็ตาม 

มักทำาแบบจริงจังและเป็นรูปธรรม
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  กรณีที่มีนักลงทุนต่างชาติกล่าวว่ารัฐบาลจีน 

ไปควบคุมเร่ืองการเข้าออกของเงินทุนมากเกินไปนั้น 

จีนบอกไม่เป็นไรถ้าอย่างน้ันให้เข้ามาลงทุนใน  Free  Trade 

Zone ที่ตั้งขึ้น  ซึ่งจะควบคุมน้อยลง  เพื่อให้เกิดความ 

สะดวก  คล่องตัวในการบริหารราชการ  ธุรกิจจากเดิม

กำาหนดให้ลงทุนได้เพียงบางส่วน  ก็เริ่มผ่อนปรนมากขึ้น 

และอะไรก็ตามที่ไม่ได้ประกาศห้ามสามารถลงทุนได้

ทั้งหมด  เรียกว่า  “Negative  List”  คือ  เป็นระบบของโลก

ยุคใหม่ที่จีนเริ่มนำามาทดลองใช้ในเขต Free Trade Zone

  เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมและธุรกิจใหม่ๆ  ที่จีน 

ตามไม่ทัน  ต่อไปก็อาจจะมีโอกาสไปลงทุนในพื้นที่นี้ 

และการเข้าไปลงทุนของต่างชาติในจีน  จะมีลักษณะ

ของการปรับโครงสร้างที่มุ่งไปสู่ภาคบริการมากขึ้น  

เพราะจีนเองไม่สามารถเป็นประเทศผู้ผลิตได้ดังเช่น 

ในอดีต  ดังนั้นจึงต้องมุ่งเข้าสู่ภาคบริการ  เมื่อปี  2557  

นับเป็นปีแรกที่  GDP  ของจีนปรับเพิ่มขึ้นเป็น  10  

ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ  ซึ่งมีสัดส่วนมาจากภาคบริการ

มากที่สุด  และยังเป็นครั้งแรกที่ภาคบริการปรับตัวเพิ่มขึ้น

นำาหน้าภาคอุตสาหกรรมและภาคการเกษตร

  อย่างไรก็ตาม  จากการที่ภาคการเกษตร 

เริ่มถดถอยลง  เพราะรัฐบาลหันไปให้ความสนใจ 

กับภาคอุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่  ดังนั้น 

รัฐบาลจึงเริ่มกลับมาให้ความสนใจกับภาค

การเกษตรมากขึ้น  โดยวางแผนในอนาคตว่า 

จะปรับโครงสร้างภาคการเกษตรใหม่ด้วยการ

ประกาศปฏิรูปภาคการเกษตรครั้งใหญ่  และ

พยายามดำาเนินมาตรการหลายอย่างควบคู่  

กันไป  ท้ังน้ีก็เพื่อเพิ่มความมั่งค่ังในภาพรวม

ของประเทศ  เพราะจีนตั้งเป้าไว้ว่าในปี  2563 

จะเป็นประเทศพัฒนาแล้วในระยะต้น  รวมถึง

จะฉลองครบรอบ  100  ปี  ของการก่อตั้งพรรค

คอมมิวนิสต์  โดยพรรคฯ  จะมีอายุครบรอบ 

100  ปี  ในปี  2562  และเป็นประเทศพัฒนา

แล้วเต็มตัวในปี  2593 

  จะเห็นได้ว่าจีนยังให้ความสนใจกับภาค

การเกษตร  ไม่ใช่สนใจเฉพาะภาคบริการเท่านั้น 

และไม่ได้ทิ้งภาคอุตสาหกรรม  แต่อะไรที่เป็น

ของดั้งเดิมก็ต้องปรับปรุง  อะไรเป็นของใหม่ 

ก็ต้องเดินหน้า  ฉะนั้นจีนจึงเดินทั้ง  3  ส่วน 

ในเวลาเดียวกัน  และนี่คือภาพของการลงทุน 

ที่เราจะเห็นในประเทศจีนในช่วงเวลานี้

จีนตั้งเป้าปี 2563 จะเป็น
ประเทศพัฒนาแล้วในระยะต้น  

และเป็นประเทศพัฒนาแล้ว
เต็มตัวในปี 2593
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 ประการที่สอง จีนเป็นประเทศที่ใหญ่มาก 

อาณาเขตของแต่ละภาคติดต่อประเทศต่างๆ 

กว่า  10  ประเทศ  ท้ังทางบกและทะเล  จึงทำาให้

นักลงทุนที่จะเข้าไปสามารถเลือกใช้ประโยชน์จาก

ตลาดที่   3  ได้อีกด้วย  อย่างเช่น  บริษัท  ซีพี 

ท่ี เข้าไปตั้ งฟาร์มไ ก่ ในจีน  ก็ทำา ให้ต้นทุนเรื่ อง 

โลจิสติกส์ถูกลง  หากส่งไก่ชำาแหละไปขายให้กับ 

KFC  หรือ  MC  ในเกาหลีใต้และญี่ปุ่น  จึงทำาให้ 

สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ดีขึ้น

  นอกจากนี้ จีนยั งมี เรื่ องของตลาดภายใน

ประเทศ  ที่ ไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่จีน 

มีอยู่เป็นจำานวนมาก  เช่น  บริษัท  น้ำาตาลมิตรผล 

ที่ เข้ า ไปลงทุ น ในกว่ า งสี เพราะที่ นี่ มี ไร่ อ้ อย 

ขนาดใหญ่และมีระดับความหวานสูงพอที่จะ

ผลิตน้ำ าตาลได้   นี่ คือการเข้ า ไปใช้ทรัพยากร 

ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์  หรือ  บริษัท  บ้านปู 

ที่ เข้าไปใช้ประโยชน์จากถ่านหิน  โดยการนำา

ถ่านหินมาแปลงเป็นพลังงานความร้อน  เพื่อขาย 

ไอน้ำาและความร้อน  เป็นต้น  ซึ่งสะท้อนให้เห็น

ถึงเรื่องของทรัพยากรที่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องตลาดที่

เข้าไปลงทุน  ก็เพื่อจะใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

เหล่านั้น  และบางโครงการที่เข้าไปลงทุนอาจจะ 

ไม่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐก็มี

  สำาหรับประเทศจีนนั้น  นับว่ายังมีศักยภาพในการ 

เป็นแหล่งลงทุนสำาคัญของโลกในอนาคตต่อไปอีก

หลายปี  โดยตลาดจีนกลายเป็นตลาดสินค้าอุปโภค

บริโภคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  และหลากหลาย 

กลุ่มสินค้า  ที่ยังคงเติบโตต่อไป  มีอำานาจและกำาลังซื้อ 

เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งผ่อนคลายเรื่องนโยบายลูกคนเดียว 

ระยะท่ี  2  เนื่องจากเหตุผลสำาคัญคือ  จีนกำาลังจะ 

กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุที่เร็วมาก  และแรงงานเริ่ม 

ขาดแคลน  แต่ถ้ามองในภาพใหญ่ตลาดภายในประเทศ 

จีนยังคงดี  เป็นเสมือนแม่เหล็กตัวใหญ่ที่จะดึงการลงทุน

จากต่างประเทศเข้าไปได้อีกมาก

  จีนไม่เพียงแต่เป็นตลาดขนาดใหญ่  ยังเป็นฐาน

การผลิตท่ีดี  และไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลน

แรงงานคุณภาพเหมือนกับประเทศไทย  ที่แรงงาน 

มีฝีมือขาดแคลนมาก  จึงทำาให้บริษัทหลายๆ แห่ง 

ไม่กล้าขยายกิจการเพราะหาแรงงานไม่ได้

  หากนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในจีน  โดย 

ไม่คาดหวังตลาดภายในประเทศ  แต่มุ่ งทางด้าน 

ฐานการผลิต  ในส่วนนี้นักลงทุนจะได้รับประโยชน์

อย่างไรบ้างนั้น

 ประการแรก จีนทำา  FTA  กับประเทศต่างๆ 

เป็นจำานวนมาก  นับจากการเข้าเป็นสมาชิก  WTO  

จีนยังคงเดินหน้าทำา  FTA  อย่างต่อเนื่อง  ขณะน้ี 

น่าจะทำาไปแล้วกว่า  20  ประเทศ  โดยบอกกล่าว 

กับประเทศต่างๆ ว่า  เขามี เค้กชิ้นใหญ่มากและ 

เค้ กชิ้ นนี้ พ ร้อม ท่ีจะ ไปแลกกับทุ กๆ ที่   เพื่ อ ให้  

ตลาดมีการแข่งขัน  และเช่ือม่ันว่าผู้ประกอบการจีน 

สามารถแข่งขันได้   และการท่ีรัฐบาลจีนเดินหน้า 

ทำา  FTA  ก็ทำาให้สินค้าท่ีผลิตในจีนได้รับประโยชน์ 

จากอั ต ราภาษี   และ เ งื่ อน ไขทางการค้ าที่ ดี ข้ึ น 

ในต่างประเทศและทั่วโลก

จีนเป็นแหล่งลงทุนสำาคัญของโลก
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  ดังนั้นอนาคตของจีนยังมีศักยภาพที่จะเติบโตต่อไป  

และต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ  โดยท่าทีของจีน 

ไม่เคยเปลี่ยน  นับเป็นเรื่องที่ดี  แตกต่างจากบางประเทศ

เมื่อเปลี่ยนรัฐบาลนโยบายต่างๆ  ก็มักจะเปลี่ยนแปลงไปด้วย  

แตกต่างจากจีนตั้งแต่เปิดประเทศท่าทีท่ีมีต่อตลาดต่างประเทศ

ยังชัดเจนต่อเนื่อง  นอกจากจะเปิดให้ภาคเอกชนเข้ามาถือหุ้น

กับภาครัฐแล้ว  ยังเปิดโอกาสให้ต่างชาติร่วมถือหุ้นได้อีกด้วย

  จะเห็นได้ว่าธุรกิจทางด้าน  Modern  Trade  ระดับโลก 

รายใหญ่กว่า  25  แห่ง  เข้าไปเปิดในจีนเนื่องจากธุรกิจดังกล่าว 

มีขนาดใหญ่และเน้นเชิงนโยบาย  เพื่อให้ธุรกิจเหล่านั้นเข้ามา 

แข่งขัน  รวมถึงต้องการให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าที่มีต้นทุน 

ทางด้านโลจิสติกส์ที่ถูกลง  ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่มีความรวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพ  ที่จะทำาให้คนจีนมีมาตรฐานการครองชีพ 

ที่สูงขึ้น  เพราะแต่เดิมเมื่อซื้อสินค้าต้นทุนก็หมดไปกับเรื่อง 

โลจิสติกส์  แต่เมื่อมีบริษัทชั้นนำาของโลกเข้ามาช่วย  โดยนำา

ระบบการบริหารจัดการ  รวมถึงระบบโลจิสติกส์เข้ามาพัฒนา  

  ดังนั้น  เมื่อสามารถผลิตสินค้าได้เอง  ก็ยิ่งทำาให้ต้นทุน

ถูกลง  และไม่เฉพาะชาวจีนเท่านั้นที่ได้รับประโยชน์จากราคา

สินค้าที่ถูกลง  คนทั่วโลกก็ได้รับเช่นกัน ส่วนหนึ่งเกิดจากระบบ 

โลจิสติกส์ที่ได้รับการพัฒนาและได้นำาสิ่งต่างๆ  ท่ีได้เรียนรู้ 

ไปต่อยอด  โดยเฉพาะระบบ  e-Commerce  ที่ต้องการพัฒนา 

ระบบค้าปลีกในประเทศ  ปัจจุบันระบบดังกล่าวเติบโตกว่า 

ร้อยละ  40  ของธุรกิจค้าปลีก  โดยส่วนสำาคัญมาจากการมี 

ระบบโลจิสติกส์ท่ีดีสนับสนุน อาทิ ส่ังซ้ือสินค้าวันน้ี พรุ่งน้ีมาส่ง 

และราคายังถูกมากด้วย  ยิ่งต้นทุนโลจิสติกส์ถูกมากเท่าไหร่ 

ก็ทำาให้สินค้าที่เราได้รับถูกลง  จึงทำาให้  e-Commerce  เติบโต

มากยิ่งข้ึน  ซ่ึงในมุมมองของผมมีความเห็นว่าจีนใช้บทบาท

ภาครัฐเข้ามาคานอำานาจได้ดี  เพราะต้องคุมระบบสำาหรับ 

คนจำานวนมาก

อนาคตของจีนยังมีศักยภาพ ที่จะเติบโตต่อไป
และต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ

มุมมองและเคล็ดลับการลงทุน

  สำาหรับมุมมองและเคล็ดลับในการเข้าไป

ลงทุนในจีนนั้น  ดร.ไพจิตรกล่าวไว้น่าสนใจ 

ดังนี้

 ประการแรก ต้องเร่ิมคิดและมีทัศนคติ

เชิงบวกต่อประเทศและตลาดจีน  ในการ

เข้าไปประกอบการ  ผู้ประกอบการไทยส่วนใหญ่ 

ทราบว่าตลาดจีนเป็นตลาดใหญ่  แต่ที่ผม 

ได้รู้จักและสัมผัสกับผู้ประกอบการมักมี

ทัศนคติเชิงลบต่อระบบต่างๆ ของจีน  รวมถึง 

ชาวจีนด้วย  ซึ่งเหล่านี้ล้วนแต่ไม่เหมาะสม 

หากสนใจจะไปค้าขายในประเทศของเขา  

อันดับแรกคุณต้องมีทัศนคติเชิงบวกก่อน 

เนื่องจากเรามีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน  

บางครั้งเราจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนที่มา 

เมืองไทยมีพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่ชอบ  

แต่นั่นก็เป็นวัฒนธรรมของเขา  ก็เหมือนกับ

เราไปเที่ยวฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ฯลฯ  เขาก็มองเรา

แปลกๆ  เหมือนกัน  เพราะเราไปถือปฏิบัติ

แบบไทยๆ ซึ่งนั่นคือความแตกต่าง และไม่ใช่ 

ผิดหรือถูกเพียงแต่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
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 สำาหรับจีนในเชิงของขนาดทางภูมิศาสตร์น้ันใหญ่มาก 

หากพิจารณาทางด้านความสะดวกสบาย  ทางฝ่ังตะวันออก 

ของประเทศจะดีที่สุด  แต่ถ้าเป็นในเชิงธุรกิจที่ไม่ใช่

ความสะดวกสบายนั้น  จะเป็นเรื่องของแหล่งเงินทุนว่า 

อยู่ที่ไหน  หากเราต้องการไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากร

ของเขา  ก็ต้องเข้าไปใกล้แหล่งทรัพยากร  เช่น  ไปทำา

เหมืองแร่ถ่านหิน  ก็ต้องไปหนานหนิง  ซึ่งไม่ใช่แหล่งที่ ่

สะดวกนัก  แต่มีความจำาเป็นต้องเข้าไป  โดยส่วนตัวผม

มีความเห็นว่า  ปัจจัยสำาคัญขึ้นอยู่กับความต้องการของ 

ผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปลงทุนว่าคาดหวังอะไร

  ส่วนข้อจำากัดของการเข้าไปลงทุนในฝั่งตะวันออก

นั้น  โดยเฉพาะเมืองใหญ่  สะดวก  แต่ค่าจ้างแรงงาน 

สูงมาก  และอาจจะไม่สามารถแข่งขันได้  บางครั้งการไป 

ผลิตนอกเมืองที่ไม่สะดวกสบาย  แต่ขีดความสามารถ 

และการแข่งขันด้านราคาจะดีขึ้น แต่ก็มีธุรกิจบางอย่าง 

ที่อาจจะถูกกำาหนดให้ทำาเฉพาะที่เท่านั้น  หากจะผลิต 

เพื่อการส่งออกก็ต้องไปลงทุนในฝั่งตะวันออก  เนื่องจาก 

ติดทะเล  และเป็นฝั่งเดียวเท่านั้น  หรือถ้าเรามุ่งหวัง 

ตลาดแถบไหนเป็นพิเศษเพื่อการส่งออกสินค้า ก็ต้อง 

เข้าไปอยู่ใกล้ๆ แถบนั้น

  หากต้องการผลิตเพื่อเชื่อมคลัสเตอร์กับอาเซียน 

ก็ต้องไปทางด้านกว่างสี  หรือยูนนาน  แต่เรื่องที่ต้อง

พิจารณาคือ  เรื่องของแรงงานคุณภาพ  ที่ต้องเข้าไป

สนับสนุนในเรื่องการผลิตและการลงทุนผลิต  ซึ่งไม่ได้ 

ทัดเทียมกันทั้งประเทศ  แม้แรงงานจะมีการเคลื่อนย้าย 

กันค่อนข้างมากก็ตาม  และอีกเรื่องคือ  มีหลาย

อุตสาหกรรมที่ไปกันเป็นคลัสเตอร์  เพราะฉะนั้น 

การจะเลือกที่ไหนก็ต้องพิจารณาว่าคลัสเตอร์นั้นตั้งอยู่ 

ที่ใด  อาทิ  อุตสาหกรรมยานยนต์และจักรยานยนต์ 

อาจมี 7 จุด หรือ 7 คลัสเตอร์ในจีน  หากไปอยู่ไกลเกินไป  

แม้จะผลิตดีแต่มีต้นทุนทางด้านโลจิสติกส์สูงมากในการ 

จัดส่ง  และหากส่งไม่ทันตามกำาหนด  อาจถูกปรับ 

เป็นเงินจำานวนมาก จนไม่สามารถจะดำาเนินธุรกิจต่อไปได้

 ประการท่ีสอง  ต้องศึกษาเรื่องของสภาพปัจจัย

แวดล้อมของจีน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมาย  และกฎ

ระเบียบด้านการลงทุนให้ดี  เนื่องจากในยุคแรกๆ นั้น  จีน

จะใช้ระบบ  Connection  ถึงร้อยละ  80  แต่ปัจจุบันมีการ 

ปรับเปล่ียนกฎระเบียบต่างๆ แล้ว  ฉะน้ันผู้ประกอบการไทย 

จึงต้องปรับตัวให้ทัน  เพื่อจะได้ดำาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่าง

ราบรื่น  ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำาคัญ  ที่

ภาครัฐและเอกชนควรร่วมมือกันศึกษา  รวมถึงให้ข้อมูล

ความรู้กับผู้ประกอบการ  และอีกเรื่องที่สำาคัญคือ  การหา

หุ้นส่วน  ควรเลือกหุ้นส่วนที่มีศักยภาพ  ซึ่งการจะหาได้ 

ก็ต้องไปพบเจอคนให้มากๆ  และสามารถแยกได้ว่าคนๆ น้ี 

ใช่หรือไม่ใช่  โดยชาวจีนมีวิธีคิดและวิธีทำาธุรกิจ  ที่เขาจะ

รู้ทันกันระหว่างชาวจีนด้วยกันเอง  เพราะฉะนั้นถ้าเรา

ไม่มีหุ้นส่วนที่ดีก็อาจจะเกิดปัญหาได้

 ประการที่สาม  อย่าคิดทำาเรื่องอะไรที่ไม่ถูกต้อง 

โดยเฉพาะเรื่องภาษี  เนื่องจากจีนมีมาตรการในการดูแล

บริษัทต่างชาติที่เข้าไปลงทุนอย่างเข้มงวด  โดยเจ้าหน้าที่

สรรพากร  1  คน  จะดูแลบริษัทเพียง  10  บริษัทเท่านั้น   

จึงทำาให้ทราบรายละเอียดต่างๆ  ของแต่ละบริษัทท่ีดูแล 

เป็นอย่างดี  ฉะนั้นการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสตั้งแต่ 

เริ่มแรก  รวมถึงมีพาร์ทเนอร์ที่ดี  ชำาระภาษีถูกต้อง  และ

คิดโมเดลการทำาธุรกิจที่ดี  ก็สามารถพัฒนาธุรกิจให้เจริญ

เติบโตได้ไม่ยากในจีน

  อย่างไรก็ตามหากเรามีความเข้าใจต่อตลาดจีน  

ก็สามารถจะทำาให้เราคิดโมเดลธุรกิจที่ เหมาะสม 

ให้เกิดขึ้นได้ไม่เช่นนั้นเราจะมีความรู้สึกว่า  เข้าไปในจีน 

แล้วไม่สามารถทำาธุรกิจอะไรได้  ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว

เราเองอาจจะยังไม่เข้าใจระบบของเขาว่าเป็นอย่างไร 

ดังนั้นการมองตลาดจีนต้องมองในระยะยาว
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  ดังนั้นก่อนจะดำาเนินการจะต้องคิดและพิจารณา

ในหลายๆ  ด้านอย่างรอบคอบ  เพราะเจตนารมณ์

ของจีนนั้น  โดยเฉพาะในเชิงนโยบาย  จีนต้องการ

พัฒนาสู่ ตอนกลางและฝั่ งตะวันตกของประเทศ 

เพ่ิมมากข้ึน  เห็นได้ชัดเจนจากนโยบายการเช่ือมเส้นทาง 

การขนส่งทั้งทางเรือ  รถไฟ  ที่มีการพัฒนาโครงข่าย

ไปอย่างรวดเร็ว  เพื่อให้ความเจริญเข้ามา  รวมถึง

ต้องการแก้ ไขปัญหาการหลั่ ง ไหลของแรงงานท่ีไป 

รวมกันอยู่ทางฝั่งตะวันออก

  หากสามารถเข้าไปลงทุนในตอนกลางและฝ่ัง 

ตะวันตกได้   ต่อไปแรงงานก็จะไม่ไปฝั่ งตะวันออก   

แต่จะอยู่ในพื้นที่ในภูมิภาคของเขา  ซึ่งจะทำาให้สังคม

และชุมชนดี ข้ึน  ดังนั้นจีนจึงประกาศนโยบายต่างๆ  

เช่น  การให้ส่วนลดภาษีส่งออก  หากไปลงทุนตาม 

แนวเมืองสำาคัญ  ที่อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำาแยงซีเกียง  ซึ่ง 

มีความยาว 3,000 – 4,000 กิโลเมตร แม้ว่าจะอยู่ตอนใน 

ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์เรื่องภาษีเหมือนกัน  เป็นอีก 

วิ ธี การหนึ่ ง ท่ีช่ วยลดความเหลื่ อมล้ำ า ในการได้ รับ 

สิทธิประโยชน์ และยังมีแรงงานราคาถูกที่เพียงพออีกด้วย

  ในความเห็นของผม  คิดว่าจุดสำาคัญ  ต้องถาม 

ผู้ประกอบการไทยว่า  คาดหวังอะไรจากการที่จะเข้าไป

ลงทุนในจีน  และดูปัจจัยอื่นๆ  ควบคู่ไปด้วย  เพราะว่าจีน

มีพื้นที่กว้างใหญ่มาก

  ปัจจุบันระบบการคมนาคมขนส่งของจีน  พัฒนาไป 

เร็วมากทั้งทางถนนและทางน้ำา  โดยเฉพาะการพัฒนา

เส้นทางการขนส่งทางน้ำาน้ัน  พัฒนาได้ดีมาก  มีการ 

ขุดคลองเพ่ือเช่ือมระยะทางยาวจำานวนมาก  จีนพยายาม

อาศัยแหล่งน้ำาเพ่ือประโยชน์ต่างๆ  ด้วยการทำาโครงการ

ขนาดใหญ่  มีการวางแผนชัดเจนว่าจะใช้เส้นทางทางน้ำา 

ตรงจุดไหนบ้างเพื่อช่วยลดระยะเวลาและต้นทุน 

ในการขนส่ง รวมถึงหลีกเลี่ยงปัญหาทางด้านการจราจร

  ส่วนทางเรือก็มีเส้นทางสายไหมทางทะเลคือ  ผ่าน

อาเซียนลงมาไปถึงอินเดีย  ต่อไปตะวันออกกลาง  และ

ไปสิ้นสุดที่แอฟริกา  เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าจีนไม่ได้

พัฒนาเฉพาะฝูงบินเท่าน้ัน  ยังพัฒนาทางเรือควบคู่ไปด้วย 

อาทิ  การบริหารบริษัทเดินเรือขนาดใหญ่ชั้นนำาของโลก

ในต่างประเทศ  เช่น  คอสโก  ไชน่าชิปบิวดิ้ง

  การคมนาคมทางอากาศนั้น  จีนกลายเป็นประเทศ

ท่ีใช้ฝูงบินมากท่ีสุดในโลก  โดยเฉพาะในช่วงเช้าสนามบิน 

ต่างๆ  จะคลาคล่ำาไปด้วยผู้คนท่ีเดินทางกันเป็นเร่ืองปกติ 

และจีนยังมีนโยบายในการเดินหน้าพัฒนาด้านต่างๆ 

ควบคู่กันไปด้วย  อาทิ  นโยบาย  Go  Global  Policy 

หรือเรียกว่า “นโยบายบุกโลก” ท่ีพยายามผลักดัน 

ขั บ เ คลื่ อน ให้ ผู้ ป ร ะกอบการจี นออก ไปลงทุ น ใน 

ต่างประเทศ  และเมื่อเข้าไปลงทุนท่ีใดก็พยายามจะ

เชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งไปพร้อมๆ กันด้วย 

ซึ่ ง ใ น ระยะหลั ง เร ามั ก จะ ได้ ยิ นน โยบาย เรื่ อ ง  

จีนวางแผนชัดเจนว่าจะใช้เส้นทางจุดไหน 
  เพื่อลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง 

ส่วนการคมนาคมทางอากาศ
จีนเป็นประเทศที่ใช้ฝูงบินมากที่สุดในโลก

ระบบคมนาคมพัฒนาอย่างรวดเร็ว
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ที่สั่งสมประสบการณ์ และ Know - How ต่างๆ  ทั้งการ

ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน  และสิ่งอำานวยความสะดวก 

ที่มากที่สุดในโลก  สามารถสร้างเส้นทางรถไฟผ่าน 

สภาพภูมิอากาศทุกประเทศ ทั้งทะเลทราย หนาว  ร้อน 

และชื้นมีครบหมด  และยังมีรถไฟความเร็วสูงที่สุดในโลก  

สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก  ซึ่งหลายคนอาจจะ 

รู้สึกว่าจีนทำาเพื่อความโก้หรู  แต่ในความเป็นจริงเป็นการ 

พัฒนาโลจิสติกส์ให้ดีมีประสิทธิภาพ และเม่ือทุกอย่างพร้อม

ก็จะออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น

  กรณีที่จีนประกาศว่าจะสร้างรถไฟความเร็วสูง  เขา

กำาหนดมาตรฐานต่างๆ  ที่สร้างขึ้นให้เป็นมาตรฐาน

ระหว่างประเทศ  ซึ่งทำาให้ทราบได้ทันทีว่าจีนไม่ได้หวัง 

เฉพาะการผลิตรถไฟความเร็วสูงในประเทศเท่าน้ัน วันหน่ึง 

จะต้องขายให้ประเทศอื่นๆ  และปัจจุบันเราก็เห็นแล้วว่า

จีนขายเทคโนโลยีต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง  หากมองย้อนไป

ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่  2  สหรัฐฯ เคยจ้างแรงงาน

จีนไปทำารางรถไฟ  แต่ขณะนี้จีนกำาลังจะจ้างคนอเมริกัน  

มาสร้างรางรถไฟให้กับจีนในสหรัฐฯ

  อย่างไรก็ตามจีนไม่ได้คิดจะขายเทคโนโลยีเพียง

อย่างเดียว  ยังเล็งเห็นถึงผลประโยชน์ในอนาคต

โดยสร้างกลไกบางอย่างไว้ด้วย  อาทิ  AIIB  (Asian  

Infrastructure  Investment  Bank)  คือ  ธนาคารเพื่อ 

การลงทุนแห่งภูมิภาคเอเชีย  ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อคานอำานาจ

กับ ADB (Asian Development Bank)

“เส้นทางสายไหมทางทะเล” หรือ “One Belt One Road” 

คือ  พยายามนำานโยบายนี้มาเป็นตัวขับเคลื่อน

เชื่อมโยงกับโลกภายนอก  อย่างเช่น  โครงการ

ก่อสร้างทางรถไฟที่จะเชื่อมจากจีนฝั่งตะวันตก  ขึ้นไป 

ทางทิศเหนือผ่านรัสเซีย  และไปสิ้นสุดที่สหภาพ

ยุโรป  หรือลงมาทางตอนใต้ของจีน ผ่านมาทางไทย 

และต่อไปทางใต้ของไทย 

  จะเห็นได้ว่านโยบายของจีนพยายามดำาเนินการ 

ในหลายๆ เรื่อง ทั้งการเดินท่อขนส่งน้ำามัน  การเดินรถไฟ 

ความเร็วสูง  ที่เชื่อมเข้าไปในปากีสถาน  รวมถึงใน

ตะวันออกกลางอีกหลายแห่ง  นอกจากนั้นยังเชื่อมไป

อินเดีย  เมียนมา และไทย ซึ่งไม่ใช่เฉพาะเชิงเศรษฐกิจ 

เท่านั้น  แต่มิติของจีนเป็นทั้งเศรษฐกิจและการเมือง

เพราะจีนมีเพียงฝั่งตะวันออกที่สามารถออกทะเลได้ 

ฉะนั้นจีนจึงต้องการที่จะลงไปทางตอนใต้ที่สำาคัญในเชิง

การเมืองคือ  พยายามกำาหนดเขตแดน  และสร้างแนว

ปะทะในแต่ละระดับ  ตั้งแต่ตะวันออกกลางไล่ลงมา 

โดยให้ไกลจากบ้านตัวเองมากที่สุด  หากมีปัญหาเกิดขึ้น

ก็ยังหาที่ลงได ้เพราะไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรต่อไป

  สำาหรับเส้นทางรถไฟท่ีเชื่อมไปรัสเซียลงมาที่

ประเทศไทยนั้น  ดำาเนินการในหลายรูปแบบมาก  ทั้งนี้

เพื่อเชื่อมกับโลกภายนอก  จีนนับเป็นประเทศหนึ่ง
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  ดร.ไพจิตร  ยังมีคำาแนะนำาสำาหรับผู้ประกอบการไทย  

ที่สนใจไปลงทุนในจีน ไว้น่าสนใจ ดังนี้

 ประการแรก บทบาทของภาครัฐคือ  จีนใช้ 

การเมืองนำาเศรษฐกิจ  เพราะฉะนั้นในการที่จะช่วยเหลือ 

ผู้ประกอบการในการเข้าไปลงทุนในจีน  ภาครัฐควร

เพิ่มบทบาทในการเข้าไปเชื่อมสัมพันธ์กับจีน  โดย

ภาครัฐต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนกับจีนทั้งในภาพใหญ่ 

และมณฑลเป้าหมาย  ซึ่งการเชื่อมโยงระหว่างไทยกับ

มณฑลเป้าหมาย  ในระยะเวลา 5 ปีแรก อาจทำาเพียง  

5 มณฑล ปีที่ 2  เพิ่มอีก 5 มณฑลต่อเนื่องไป ซึ่งจะ

ทำาให้ความสัมพันธ์ระหว่าง 2 ประเทศแนบแน่นยิ่งขึ้น

 ประการที่สอง  แต่ละมณฑลของจีนมีขนาด 

ใหญ่มากทั้งในด้านจำานวนประชากร  โดยเฉพาะซานตง 

เหอหนาน  และฉงชิ่งนั้น  มีจำานวนประชากรกว่า  100 

ล้านคน  หรือเกือบ  2  เท่าของไทย  จะทำาอย่างไรที่เรา

จะหาประโยชน์จากตลาดเหล่านี้ได้เพิ่มมากขึ้น  หาก

เราไม่สามารถสร้างสัมพันธ์ให้ใกล้ชิดกับจีนได้  การที่

จะเข้าไปในตลาดเหล่าน้ีก็จะทำาได้ยาก  รวมท้ังจะทำา

อย่างไรที่เราจะไปใช้ประโยชน์  ไม่ใช่เฉพาะจากคน 

แต่เป็นทรัพยากร  เพราะจีนไม่ได้หวงและต้องการ

พัฒนาอยู่แล้ว  เนื่องจากมีเป็นจำานวนมากจึงต้องการ

จูงใจให้ผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน

คำาแนะนำาสำาหรับผู้ประกอบการ

  หากใครสนใจกู้แทนที่จะให้กู้

ในนามทั่วๆ  ไป  ก็ตั้งเป็นสถาบัน

การเงินระหว่างประเทศขึ้นมา 

โดยเชิญชวนประเทศต่างๆ มาร่วม

ก่อตั้ง  ซึ่งในอนาคต  AIIB  อาจจะ

ต้องเปลี่ยนชื่อ  เพราะไม่ใช่เฉพาะ 

ในเอเชียเท่านั้น เพราะเส้นทางรถไฟไปถึงยุโรป 

ผ่านตะวันออกกลาง  และอีกหลายๆ  ทวีปรวมกัน 

จะเห็นได้ว่าเวลาจีนคิดเรื่องอะไรก็ตามจะคิดเป็น

ระบบ  แต่ยังคงให้ความสำาคัญกับเรื่องการเมือง 

ก่อนเศรษฐกิจเสมอ  ดังนั้นเวลาคิดจะคิดเรื่องการเมือง  

แต่เวลาทำาแน่นอนว่า  ถ้าจะให้บรรลุเป้าประสงค์ในเชิง 

การเมืองก็ต้องผ่านในมิติเชิงเศรษฐกิจ  เนื่องจากจีน

ต้องการสร้างเสถียรภาพความมั่นคง  หากไม่มีความ

มั่นคงทางการเมือง  ไม่มีทางที่เศรษฐกิจจะพัฒนา  

ฉะนั้นจึงต้องทำาให้มีเสถียรภาพก่อน

  จะสังเกตได้ว่าจีนนั้น  ถ้าไม่จำาเป็นจะไม่ทะเลาะกับใคร 

เพราะสิ่งที่จีนจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้คือ  สภาพแวดล้อม 

เพื่อนบ้าน และสภาพภูมิอากาศ  เพราะฉะนั้นต้องทำาให้ 

เพื่อนบ้านเป็นมิตร แม้ในทางปฏิบัติจีนจะไม่ค่อยยอมใคร 

แต่จีนก็พยายามสร้างเงื่อนไขที่ เป็นประโยชน์  เช่น 

ประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อกัน  ภาษีผมเก็บจาก 

ใครเท่าไหร่  ผมเก็บจากคุณอย่างน้อยลดลงไปครึ่งหนึ่ง 

ซึ่งประเทศไทยเราน่าเสียดายที่เราไม่มีชายแดนติดกับจีน  

ไม่เช่นนี้เราจะได้สิทธิภาษีที่ถูกลงกว่านั้นอีก

  ในอนาคตจีนยังคงเดินหน้านโยบายน้ีอย่างชัดเจน

และจริงจัง  ภาพต่างๆ  ที่เราเห็นทุกวันนี้  จีนคิดและ

วางแผนดำาเนินการมากว่า 10 ปี ทั้ง East –West Corridor, 

North  –  South  Corridor  ทำาให้จีนสามารถขายเทคโนโลยี 

และ Know - How ได้อย่างต่อเนื่อง  เพราะจีนมีวิธีคิดคือ 

มองและคิดจะขายในระดับโลก  ปัจจุบันในแอฟริกา  อิหร่าน 

จึงเต็มไปด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูงของจีน
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T H A I L A N D

D E S I G NP r o d u c t

  จะเห็นได้ว่า  จีนนั้นไม่มีทางที่จะให้อะไรแก่ใคร 

โดยไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน  หน่วยงานภาครัฐ 

และผู้ประกอบการต่างมีวิธีคิดที่แยบยล  ที่ไม่ยอม 

เสียเปรียบใครเด็ดขาด  หากจะต้องเสียเปรียบก็จะ 

ไม่ทำาโครงการน้ันๆ  เน่ืองจากรัฐบาลเกรงว่าหาก

ประชาชนไม่พอใจขึ้นมา  อาจเกิดการประท้วงขึ้นได้ 

และด้วยจำานวนประชาชนที่มหาศาล  การควบคุม 

จะทำาได้ยาก  เพราะฉะนั้นจึงต้องสร้างสมดุลเรื่องนี้

อย่างเหมาะสม

 ประการที่สาม  ความเป็นมืออาชีพของ 

ภาคเอกชนก็สำาคัญ  รวมทั้งผู้ประกอบการไทย 

ที่จะไปลงทุนในตลาดจีนควรหาที่ปรึกษาที่ เป็น

มืออาชีพ  โดย  1  ในโครงการที่กระทรวงพาณิชย์

ดำาเนินการ  ซึ่งผมคิดว่าจะช่วยผู้ประกอบการไทย

ได้ในระยะยาวหากทำาอย่างต่อเนื่องคือ  “โครงการ

พี่จูงน้อง”  เช่น  บริษัท  เจริญโภคภัณฑ์  หรือ  CP  ที่

เข้าไปลงทุนอยู่แล้ว  สะสมเครือข่าย  และสร้าง

ความคุ้นเคยกับชาวจีนได้เป็นอย่างดี  หากสมมติว่า 

จูงน้องไป อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ Supply Chain  

ก็จะทำาให้น้องเติบโตไปด้วย  ลดความเสี่ยงในการ 

เข้าไปประกอบการ  โดยเฉพาะที่  CP  ไปสร้าง 

โรงงานผลิตรถจักรยานยนต์ ที่เมืองลั่วหยาง

  สมมติว่าจะช่วยผู้ประกอบการรายย่อย  และ

ขนาดกลาง  จะเป็นไปได้หรือไม่  ถ้าจะนำาบริษัท

ผลิตยางรถยนต์  หรือชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ  เข้าไปด้วย 

เพื่อไปลงทุนผลิตที่จีน  ซึ่งประเทศไทยก็จะได้ส่งออก 

ยางพารา  หากรถจักรยานยนต์ขายดีมีความต้องการ 

ต่อเนื่อง  แบรนด์แข็งแรง  ยางรถจักรยานยนต์ขายได้ 

สม่ำาเสมอ  ก็จะทำาให้เราขายยางพาราได้เพิ่มขึ้น 

ลักษณะโครงการพี่จูงน้องแบบนี้ผมเห็นด้วยและ

สนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มที่

  ในทางกลับกันมณฑลต่างๆ  เหล่าน้ีก็มีผู้ประกอบการ 

จำานวนมากท่ีพร้อมจะไปลงทุนและค้าขายในต่างประเทศ  

ซึ่งจะทำาอย่างไรเราจึงได้รับประโยชน์จากการที่เราจะ 

ออกไปบุกตลาดโลกคือ  แทนที่จะไปประเทศอื่นก็ให้มา 

ประเทศไทย  โดยสร้างความเป็นศูนย์กลางของประเทศไทย 

ในภูมิภาคอาเซียนให้เข็มแข็งขึ้น

  รวมทั้งให้ผู้ประกอบการจีนเข้ามาลงทุนในไทย  

ผลิตและใช้ไทยเป็นศูนย์กลางในการกระจายสินค้า 

ในภูมิภาคแถบนี้  หรือผลิตเพื่อส่งกลับไปขายในจีน 

ไทยเราต้องใช้ระบบที่เราเคยทำากับญี่ปุ่น  การเข้าถึง 

นักลงทุนญี่ปุ่นยากอย่างไร  จีนก็ยากแบบนั้น  เพราะ 

จีนเป็นตลาดใหญ่และไม่ง่าย  โดยเราต้องยอมแบ่ง 

ผลประโยชน์บางส่วนให้กับเขา  เมื่อเขามาลงทุนบ้านเรา 

เราได้ประโยชน์ด้านการจ้างงาน  เงินทุน  ฯลฯ  เมื่อผลิต

สินค้าได้และส่งกลับไปขายในจีน  โดยที่เขาเองก็มีธุรกิจ

อยู่ในพื้นที่  จึงมีโอกาส  และหาช่องทางการตลาดได้ดี 

ทำาให้เราซึ่งเป็นหุ้นส่วนขายของได้ง่ายและเร็วขึ้น  รวมทั้ง 

ยังมีผลประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว

ให้ผู้ประกอบการจีนเข้ามาลงทุน
ในไทย และใช้เป็นศูนย์กลาง
กระจายสินค้าในภูมิภาคนี้ 

หรือผลิตเพื่อส่งกลับไปขายในจีน

59Investment Promotion Journal |

นานาสาระ



  นอกจากน้ันผมยังมีแนวคิดท่ีจะสร้างชมรม “แดนมังกร” 

หรือ “ทายาทแดนมังกร” ควบคู่ไปด้วย  เนื่องจากรุ่น 

คุณพ่อคุณแม่ที่ทำาธุรกิจอยู่  อาจจะอายุมากแล้ว  ก็ต้อง 

เริ่มส่งต่อให้ลูกคนใดคนหนึ่งเข้าไปดูแลตลาดจีน  เพราะ 

เราทราบกันอยู่แล้วว่าตลาดจีนถึงอย่างไรก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่ 

แต่ธุรกิจของเรายังไม่ค่อยมีเข้าไปลงทุนในจีนมากนัก 

ทำาอย่างไรถึงจะกระตุ้นให้ธุรกิจสามารถแบ่งตลาดได้บ้าง  

โดยเฉพาะเมื่อมีคนที่เชี่ยวชาญตลาดจีน  

  ฉะนั้นผมจึงต้องการให้ทายาทเหล่านี้มาสร้างเป็น

ชมรมหรือคลับ  เพื่อให้เกิดเป็น  Community  และ 

แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้กัน  เมื่อถึงเวลาที่จะต้องไปลงทุน

ในจีนจะได้เป็นคลัสเตอร์ไปด้วยกัน  ไม่ไปแบบโดดเดี่ยว

คนเดียว  การเข้าไปลงทุนในจีนนั้นหากไม่ใหญ่จริง  ไม่มี 

เครือข่ายหรือคนสนับสนุน  มักไม่ประสบความสำาเร็จ   

ซึ่งที่ผ่านมาผู้ประกอบการไทยหลายรายก็พลาดเพราะ 

แบบนี้  ดังนั้นผมจึงมีแนวคิดจะทำาเป็นชมรมทายาท 

แดนมังกรเพื่อจะสร้างผู้สืบทอดรุ่นใหม่ของธุรกิจ  

รองรับการเติบโตของจีนในทศวรรษหน้า นี่คือโครงการ

ปลีกย่อยที่ผมคิดว่าน่าจะทำาให้เกิดขึ้นได้

มีแนวคิด ทำาเป็นชมรมทายาทแดนมังกร
เพื่อสร้างผู้สืบทอดรุ่นใหม่ของธุรกิจ

รองรับการเติบโตของจีนในทศวรรษหน้า

 ประการที่สี่  เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ที่ผ่านมา 

มีผู้ประกอบการไทยนอกจากจะเสียเปรียบนักลงทุนจีน 

เรื่องการค้าขายแล้ว  อีกเรื่องที่เป็นปัญหาคือ  เรื่อง 

ทรัพย์สินทางปัญญา  ท่ีอาจถูกขโมยเคร่ืองหมายการค้า 

ไปจดลิขสิทธิ์ด้วยวิธีการที่บางทีเราเองก็คาดไม่ถึง 

เพราะตามไม่ทันความคิดของเขา  รวมถึงหน่วยงาน 

ของเราที่มีอยู่  ก็ไม่ได้ทำาหน้าที่เหล่านั้นได้ดีพอ 

จึงทำาให้เกิดปัญหาขึ้น

  ในเมื่อไทยเรายังต้องค้าขายและลงทุนกับจีน

ต่อไปอีก  ฉะนั้นเราจะต้องมียุทธศาสตร์ที่ดี  ทั้ง 

ในมิติของการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ  และการค้า

ระหว่างกันอย่างเป็นระบบ  ซึ่งผมเชื่อว่าเราจะได้

รับประโยชน์ทั้งจากการเติบโตของเศรษฐกิจจีนเอง   

ในเรื่องของการให้จีนเป็นคนสนับสนุนในเรื่อง

เศรษฐกิจของเรา  การไปสร้างดุลอำานาจการต่อรอง 

กับภูมิภาคอื่นๆ หรืออาเซียน  ซึ่งในช่วง 3 - 4 ป ี

ที่ผ่านมาไทยมุ่งไปที่  AEC  มากเกินไป  จนเราลืมว่า

เศรษฐกิจของ AEC เป็นเพียงครึ่งเดียวของจีน และ 

จีนก็มาครอบ AEC อีกชั้นหนึ่ง  

ไทยยังต้องค้าขาย 
และลงทุนกับจีนต่อไปอีก  
เราต้องมียุทธศาสตร์ที่ดี  

และมกีารค้ากนัอยา่งเปน็ระบบ

  ถึงแม้ว่าจะใหญ่ใน  AEC  แต่ถ้าไม่เข้าตลาดจีน 

ก็จะไม่มีอำานาจต่อรอง  ซึ่งเรื่องต่างๆ  เหล่าน้ี 

เป็นเรื่องที่รัฐบาลเองก็ให้ความสำาคัญ  ด้านหนึ่ง

เป็นเชิงรับที่ เราถูกบีบจากสหภาพยุโรป  และ

สหรัฐฯ  ในมิติ เศรษฐกิจ  เราจึงต้องหันมาให้ 

ความสนใจกับภูมิภาคแถบนี้และที่ใหญ่ที่สุดก็คือ 

จีน  เพราะฉะนั้นในช่วง  2  -  3  ปีข้างหน้า    ภาพ

ความร่วมมือระหว่างไทยและจีน  ที่ใกล้ชิดมากขึ้น 

จะก่อให้ เกิดประโยชน์ ในระยะยาวอย่างมาก   

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ถ้าเราทำาถูกต้องเป็นระบบ 

และทำาได้ดีอย่างต่อเนื่อง  ผมว่าเศรษฐกิจของไทย 

ที่ได้รับประโยชน์จากจีน  จะทำาให้เกิดการเติบโต

อย่างมีเสถียรภาพมาก  

by
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เรื่อง | ดร. ชัชฎาภรณ์   กรุงเกษม

  มิติที่หนึ่ง ด้านเทคโนโลยี โดยให้ความสำาคัญกับการ

สร้างขีดความสามารถของเทคโนโลยีหลัก (Core Technologies)  

ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 

ซึ่งจะเป็นฐานสำาคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ 

ท่ีหลากหลาย ท้ังภาคเกษตร อาหาร พลังงาน สุขภาพและการแพทย์ 

  มิติที่สอง ด้านทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรในประเทศเพื่อสร้าง “คนไทย 4.0” ซึ่งจะเป็นกำาลังสำาคัญ

ของการพัฒนาประเทศในอนาคต รวมถึงการดึงดูดบุคลากรที่มี 

ความเช่ียวชาญเฉพาะด้านและมีทักษะสูง (Talents) จากต่างประเทศ

ในสาขาที่ขาดแคลนมาช่วยกันพัฒนาประเทศด้วย

  มิติที่สาม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จะให้ความสำาคัญ

กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท้ังในด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ทางกายภาพ โครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมต่อ โครงสร้าง 

พื้นฐานทางปัญญา และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม 

  มิติที่สี่ ด้าน Enterprise เพื่อส่งเสริมและพัฒนา 

ผู้ประกอบการในระดับต่างๆ ให้มีความเข้มแข็ง ทั้งการส่งเสริม

ให้เกิด Startup ในธุรกิจต่างๆ และการยกระดับและปรับปรุง

ประสิทธิภาพของ SMEs 

  มิติที่ห้า ด้านอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเน้นการส่งเสริม 

ให้เกิดการลงทุนและการพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็น

ฐานอุตสาหกรรมอนาคต โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่

เป้าหมายของรัฐบาล

 ไทยจำาเป็นต้องปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้ามไปสู่โมเดลใหม่ของประเทศที่เรียกว่า 

“ประเทศไทย 4.0” ซึ่งเป็นโมเดลของเศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า และเน้นการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อให้ไทย

ก้าวพ้นกับดักต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ การปรับเปลี่ยนไทยให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 นั้น 

รัฐบาลมุ่งเน้น 5 มิติสำาคัญ ได้แก่

 บีโอไอได้มุ่งเน้นการกระตุ้นและชักจูง

ให้เกิดการลงทุนในกิจการฐานความรู้ ซึ่งจะ

เป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนนโยบาย 

“ประเทศไทย 4.0” การวิจัย พัฒนา และ

นวัตกรรม อันเป็นเป้าหมายสำาคัญ ในการวาง

นโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุน 

 อย่างไรก็ตาม การลงทุนในกิจการ

ฐานความรู้ จำาเป็นต้องมีบุคลากรคุณภาพสูง 

รองรับ ภาครัฐจึงควรกำาหนดมาตรการสนับสนุน

เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถเข้าถึงบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนบุคลากร

ด้านการวิจัยและพัฒนาที่อยู่ ในภาครัฐ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาขีดความ 

สามารถด้านเทคโนโลยีของผู้ประกอบการ

ไทยมากขึ้นด้วย 
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STC จะเชื่อมโยงระหว่าง 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น  

ภาคเอกชน บุคลากร
ที่มีทักษะสูง  สถาบันวิจัย 
การอำานวยความสะดวก 

เรื่องวีซ่า และใบอนุญาตทำางาน
ให้แก่บุคคลที่มีทักษะสูง

จากต่างประเทศ
 บีโอไอจึงจัดตั้งศูนย์บุคลากรทักษะสูง 

(Strategic Talent Center: STC) หรือศูนย์ STC 

ตามที่คณะกรรมการส่ง เสริมการลงทุนได้มี 

มติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ซึ่ง 

ศูนย์ STC จะเป็นศูนย์เชื่อมโยงระหว่างภาคส่วน 

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาคเอกชน บุคลากรที่มีทักษะสูง 

สถาบันวิจัย/สถาบันการศึกษา ตลอดจนประสานงาน 

เรื่องการอำานวยความสะดวกเรื่องวีซ่า และ 

ใบอนุญาตทำางานให้แก่บุคคลที่มีทักษะสูงจาก 

ต่างประเทศ โดยจะช่วยให้บริษัททั้งไทยและ 

ต่างประเทศที่ดำาเนินธุรกิจอยู่ในไทย สามารถ

เข้าถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อดำาเนิน

กิจกรรมท่ีเ ก่ียวข้องกับการวิจัยพัฒนา และ

นวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 

1/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มี 

ข้อส่ังการให้บีโอไอประสานงานร่วมกับหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง กำาหนดมาตรการเพื่อดึงดูดบุคลากร

ทักษะสูง (Talents) จากต่างประเทศ และขับเคล่ือน

บุคลากรทักษะสูงหรือผู้ เชี่ยวชาญในประเทศ 

ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาขีดความสามารถทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของภาคธุรกิจ  การจัดตั้งศูนย์ STC นี้เป็นความร่วมมือระหว่างบีโอไอ

และ 5 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

 - กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

 - สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 - สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) 

 - สำานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 

 - สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  

 และได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกัน 

เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์ STC ซึ่งจะมีบทบาท

ในการช่วยขับเคลื่อน ให้มีผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีเข้าสู่ภาคเอกชนมากขึ้น เพื่อรองรับนโยบาย 

“ประเทศไทย 4.0” ซึ่งได้มีพิธีเปิดศูนย์ STC อย่างเป็นทางการ 

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 

ลงนามในบันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ร่วมกัน เพื่อสนับสนุน
การดำาเนินงานของศูนย์ STC

 การให้บริการของศูนย์ STC ครอบคลุม 3 ด้าน คือ 

ให้บริการแนะนำา รับรองผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี และอำานวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาต

ทำางานให้แก่ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ผ่านการรับรอง
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บริการของศูนย์ STC

1) การแนะนำาผู้เชี่ยวชาญ
  ศูนย์ STC ให้บริการแนะน�าบุคลากรทักษะสูงในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน  
โดยจะเป็นตัวกลางในการประสานงานและเชื่อมโยงข้อมูลบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติจากหน่วยงานในเครือข่าย เช่น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส�านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สวทน.) และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

หน่วยงาน ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

ส�ำนักงำนพัฒนำวิทยำศำสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งชำติ (สวทช.)

มีประมำณ 1,000 คน (รวมผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศที่เคยท�ำงำนในโครงกำรวิจัย 
ของ สวทช.)

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ  
(วช.)

1.มีนักวิจัยที่ได้รับเงินทุนจำกรัฐบำลประมำณ 5,000 - 7,000 คนต่อปี และ 
นักวิจัยจำกต่ำงประเทศที่ได้เข้ำมำท�ำงำนในโครงกำรของหน่วยรำชกำรที่เคย 
ได้รับกำรรับรองจำก วช. มีประมำณ 400 - 500 คน และส่วนใหญ่เป็นนักวิจัย 
ดำ้นสังคมศำสตร์หรือเข้ำมำเก็บข้อมูล 
2.มีคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสำมำรถแนะน�ำผู้เช่ียวชำญในสำขำต่ำงๆ  
ในประเทศไทยและต่ำงประเทศได้

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีข้อมูลผู้เชี่ยวชำญไทยที่เคยท�ำงำนให้กระทรวงฯ

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำย
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ 
(สวทน.)

มีนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชำญภำยใต้โครงกำร Talent Mobility ประมำณ 500 - 600 คน 
จำกมหำวิทยำลัยที่เข้ำร่วมโครงกำรรวม 21 แห่งและข้อมูลนักเรียนทุนกระทรวง
วิทยำศำสตร์ที่ส�ำเร็จกำรศึกษำแล้วประมำณ 2,000 คน

ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย 
(สกว.)

มีฐำนข้อมูลนักวิจัย ดังนี้
 1) โครงกำรพัฒนำนักวิจัยและงำนวิจัยเพื่ออุตสำหกรรม (พวอ.) เป็นโครงกำร
ที่ สกว. จัดต้ังขึ้นเพ่ือส่งเสริมกำรปรับตัวของภำคอุตสำหกรรมให้สำมำรถเพ่ิม 
ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน โดยมีกำรด�ำเนินกำรแบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 
- กำรให้ทุนวิจัยเพื่อสร้ำงผลงำนวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญำโท 
- กำรให้ทุนวิจัยเพื่อสร้ำงผลงำนวิจัยและนักวิจัยระดับปริญญำเอก 
- กำรให้ทนุวจิยัเพ่ือสร้ำงผลงำนทีเ่ป็นนวตักรรมหรอืแก้ไขปัญหำในภำคอตุสำหกรรม 
- กำรสนับสนุนเครือข่ำยนักวิจัยระหว่ำงนักวิจัยในสถำบันอุดมศึกษำและนักวิจัย 
ในภำคอตุสำหกรรมของประเทศไทยตลอดจนนกัวจิยัในภำคอตุสำหกรรมต่ำงประเทศ
          โดยจัดสรรกำรให้ทุนปีละประมำณ 200 ทุน มีโจทย์วิจัยมำจำกภำคอุตสำหกรรม 
และมีข้อดี คือ นักศึกษำสำมำรถเข้ำท�ำงำนให้กับภำคเอกชนที่ให้กำรสนับสนุนทุนได้
เมื่อส�ำเร็จกำรศึกษำ

 2) โครงกำรปริญญำเอกกำญจนำภิเษก (คปก.) เป็นโครงกำรของรัฐที่ให้ 
ทุนวิจัยระดับปริญญำเอก (Ph.D. Research Fellowship) เพื่อผลิตผลงำนวิจัยและ 
นักวิจัยระดับปริญญำเอกที่มีคุณภำพสูงในมหำวิทยำลัยไทยให้ได้มำตรฐำนสำกล 
บริหำรจัดกำรโดย สกว. โดยจัดสรรกำรให้ทุนปีละประมำณ 200 ทุน ซ่ึงมีกำร 
ด�ำเนินกำรโครงกำรอย่ำงต่อเนื่องแล้วประมำณ 20 ปี

ความพร้อมในการให้บริการ
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3) การอำานวยความสะดวกเรื่องวีซ่าและใบอนุญาตทำางาน
 ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานในเครือข่ายของศูนย์ STC จะได้รับการอ�านวยความสะดวกเรื่องวีซ่า 
และใบอนุญาตท�างาน แม้จะท�างานในบริษัทท่ีไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนก็ตาม โดยจะสามารถใช้สิทธิการอ�านวยความสะดวก
ด้านวีซ่าและใบอนุญาตท�างานตามมาตรา 24 และ 26 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน 
  ศูนย์ STC จะท�างานเชื่อมต่อกับระบบ e-Expert ของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตท�างาน (One Stop Service Center 
for Visa and Work Permit) ทั้งนี้ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการ
จดัหางานก�าลงัพฒันาระบบ Single Window ซึง่คาดว่าจะสามารถใช้กบัผูเ้ชีย่วชาญทีผ่่านการรบัรองทีท่�างานในโครงการทีไ่ม่ได้รบั 
การส่งเสริมการลงทุนได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป

2) การรับรองผู้เชี่ยวชาญ
  เพื่อเป ็นกลไกหนึ่ งที่จะ 
ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลน 
บคุลากรทีม่คีวามช�านาญเฉพาะทาง 
ศูนย์ STC จึงให้บริการรับรอง 
ผูเ้ชีย่วชาญต่างประเทศ (Expertise 
Recognition) ในสาขาวทิยาศาสตร์ 
และ เทค โน โ ล ยี เ พื่ อ อ� า น วย 
ความสะดวกด ้านวีซ ่าและใบ
อนุญาตท�างาน โดยผู้ประกอบการ 
ที่ ต ้ อ ง ก า ร น� า ผู ้ เ ชี่ ย ว ช า ญ 
ชาวต ่างชาติเข ้ามาท�างานใน
ประเทศไทยสามารถลงทะเบียน
ขอรับการรับรองผ ่านเว็บไซต ์ 
STC พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ประกอบการพิจารณา

ขั้นตอนการให้บริการแนะน�าผู้เชี่ยวชาญ
 

  1. ผู้ประกอบการลงทะเบียน เพื่อยื่นขอรับข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ
ไทย/ต่างชาติ ผ่านเว็บไซต์ www.boi.go.th/stc
  2. STC ส่ง Requirement ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
(2 วันท�าการ)
  3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งรายชื่อพร้อมรายละเอียดของ 
ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมไปยัง STC (ภายใน 15 วันท�าการ)
  4. STC บันทึกข้อมูลผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการแนะน�าลงใน 
ฐานข้อมูล
  5. STC ส่งรายชื่อผู้เชี่ยวชาญไปยังผู้ประกอบการที่ร้องขอ
  6. STC ติดตามผล

ขั้นตอนการขอรับการรับรอง
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

  1. ผู้ประกอบการลงทะเบียนขอรับ
การรับรองผู้เชี่ยวชาญต่างชาติผ่านเว็บไซต์ 
STC (www.boi.go.th/stc/)
  2. STC ส่งข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติไปยังหน่วยงานในเครือข่ายเพื่อ
พิจารณารับรอง (2 วันท�าการ)
  3. หน่วยงานเครือข่ายตรวจสอบ
ข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ และแจ้งผลการพิจารณา
ไปยัง STC (ภายใน 20 วันท�าการ)
  4. STC บันทกึข้อมลูเฉพาะผูเ้ชีย่วชาญ
ที่ได้รับการรับรองลงในฐานข้อมูล
  5. STC แจ้งผลการพิจารณาไปยัง 
ผู้ประกอบการ
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 ดังนั้นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและภาค

เอกชนนี้ คือ “หัวใจสำาคัญ” ที่จะนำามาซึ่งความ

สำาเร็จของการขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าว 

ไปสู่ “Thailand 4.0” อันจะนำาไปสู่การยกระดับ 

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป 

  1. บริษัทยื่นค�าร้องที่ STC เพื่อขอความร่วมมือ
ประทับตราวีซ่า 
  2. STC ออกหนังสือขอความร่วมมือประทับตรา
วีซ่าให้บริษัท (1 วันท�าการ)
  3. บริษัทส่งหนังสือขอความร่วมมือประทับตรา
วีซ่าให้ผู้เชี่ยวชาญ
  4. ผู้เชี่ยวชาญยื่นขอวีซ่า Non-B ณ สถานทูต/
สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
  5. สถานทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศออก
วีซ่า Non-B ให้ผู้เชี่ยวชาญ
  6. บริษัทยื่นแบบฟอร์ม กกท. 02 และ กกท. 03 
ขอน�าเข้าผู้เชี่ยวชาญเพื่อกระท�ำกำรที่จะเป็นประโยชน์ต่อ
กำรลงทุน
  7. STC อนุมัติและแจ้งบริษัท/กรมการจัดหางาน/
ส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง (2 วันท�าการ)
  8. และ 9. ผู้เชี่ยวชาญยื่นขอใบอนุญาตท�างานและ
แสดงตัวขอขยายเวลาวีซ่าที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท�างานภายใน 15 วัน นับจากวันที่อนุมัติ (3 ชั่วโมง)

  1. บริษัทยื่นค�าร้องเพื่อขอความร่วมมือประทับตรา
วีซ่า
  2. STC ออกหนังสือขอความร่วมมือประทับตรา
วีซ่าให้บริษัท (1 วันท�าการ)
  3. บริษัทส่งหนังสือขอความร่วมมือประทับตรา
วีซ่าให้ผู้เชี่ยวชาญ
  4. ผู้เชี่ยวชาญยื่นขอวีซ่า Non-B ณ สถานทูต/
สถานกงสุลไทยในต่างประเทศ
  5. สถานทูต/สถานกงสุลไทยในต่างประเทศออก
วีซ่า Non-B ให้ผู้เชี่ยวชาญ
  6. บริษัทยื่นค�าร้องขอน�าเข้าผู้เชี่ยวชาญ เพื่อ
กระท�าการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
  7. STC อนมุตัแิละแจ้งบรษิทั พร้อมทัง้ส่งต่อค�าร้อง
ไปกรมการจัดหางาน/ส�านักงานตรวจคนเข้าเมืองด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อขออนุมัติ (2 วันท�าการ)
  8. และ 9. ผู้เชี่ยวชาญแสดงตัวเพื่อรับใบอนุญาต
ท�างานและขยายเวลาวีซ่าที่ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาต
ท�างาน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่อนุมัติ (3 ชั่วโมง)

 ศูนย์ STC นับเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ความสำาคัญ

กับการบริหารจัดการบุคลากรที่มีทักษะความสามารถ

เพ่ือให้เกิดการหมุนเวียนของคนที่มีความสามารถ

ภายในประเทศ เป็นบริการใหม่ของบีโอไอที่จะมีส่วน

ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่จำาเป็นสำาหรับ

การก้าวไปสู่เศรษฐกิจฐานความรู้ 

ขั้นตอนการขออนุญาตน�าเข้า
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ผ่านการรับรอง

ส�าหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

การขออนุญาตน�าเข้า
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่ผ่านการรับรอง

ส�าหรับผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561)
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BUILD 
Roadshow MTA VIETNAM 2017 
ครั้งที่ 15
ณ กรงุโฮจมินิห์ ประเทศเวียดนาม
วนัที ่4 - 7 กรกฎาคม 2560

	 กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	

(BUILD)	เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงการลงทุน	ระหว่างผู้ผลิต 

และผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ 

ผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง	

 ท่ีผ่านมา	 กลุ่ม	 BUILD	 ได้นำากลุ่มผู้ประกอบการไทยไปศึกษาลู่ทาง 

การลงทุนท้ังในและต่างประเทศ	 รวมท้ังกลุ่มประเทศอาเซียน	สปป.ลาว 

เมียนมา	เวียดนาม	ซึ่งล่าสุด	กลุ่ม	BUILD	มีการจัดกิจกรรมใหญ่	คือ

 การออกบูธแสดงสินค้าของผู้ประกอบการไทย	 ภายในงาน	

MTA	 VIETNAM	 2017	 ครั้งที	่ 15	 โดยกลุ่ม	 BUILD	 และสมาคม 

ส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย	 (Thai	 Subcontracting	 Promotion 

Association)	 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมออกบูธเพื่อแสดงสินค้าใน 

ต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย	 ณ	 กรุงโฮจิมินห์	 ประเทศ

เวียดนาม	เมื่อวันที	่ 4	 -	7	กรกฎาคม	2560	ที่ผ่านมา	ภายในงาน	 

มีการจัดการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการ	3	กลุ่มใหญ่ๆ	คือ	

																1.	กลุ่มโลหะ	และชิ้นส่วนโลหะ	

																2.	กลุ่มชิ้นส่วนไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส	์

																3.	กลุ่มงานวิศวกรรม	และเครื่องจักรกล

 ทั้งนี้มีประเทศที่เข้าร่วมงานทั้งหมด	24	ประเทศ	รวมทั้งสิ้น 

กว่า	420	บริษัท	ในจำานวนนั้นเป็นผู้ประกอบการไทยที่ร่วมออกบูธ

จำานวน	14	บริษัท	 โดยมีมูลค่าการซื้อขายของผู้ประกอบการไทย

รวมท้ังส้ินกว่า	890	ล้านบาท	ซ่ึงสร้างความสำาเร็จให้กับผู้ประกอบการไทย 

ที่ไปออกบูธเป็นจำานวนมาก	

เรื่อง | วิลาวัณย์   สมสุข

ถนนสู่ BUILD

 สำ�หรับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ส�ม�รถติดต่อ

และสอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็บไซต์ http://build.boi.go.th

CONTACT
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 สำาหรับข้อมูลภาพรวมประเทศเวียดนาม 

ปัจจุบันจีดีพีของประเทศเวียดนามปี	 2560	 ขยายตัว 

มากกว่าร้อยละ	 6.21	 ขนาดของจีดีพีมากกว่า 

70 แสนล้านบาท	จุดแข็งของประเทศเวียดนามคือ	 

การมีต้นทุนการผลิตที่น่าสนใจ	 มีทรัพยากรแรงงาน 

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง	 ตลาดภายใน

ประเทศมีขนาดใหญ่	 การเมืองมีความมั่นคง	 และ

มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอาเซียน	

 ส่วนทางด้านการค้าของไทยกับเวียดนามนั้น 

ปัจจุบันมูลค่าการค้าอยู่ที	่ 45	 หมื่นล้านบาท	 หาก 

เปรียบเทียบประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนแล้ว 

ไทยเป็นคู่ค้าอันดับ	 2	 ของเวียดนาม	 สำาหรับธุรกิจ 

ที่เวียดนามสนับสนุนให้ไทยมาลงทุน	ได้แก่	

	 1.	อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

	 2.	การเกษตรและการแปรรูปอาหาร

	 3.	พลังงานและสิ่งแวดล้อม	

	 ทำาให้มีโอกาสท่ีธุรกิจไทยสามารถมาลงทุน 

ที่ประเทศเวียดนามได้	 อุตสาหกรรมที่ไทยควรลงทุน

มากท่ีสุดคือ	กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนรถยนต์

และรถจักรยานยนต์	 เนื่องจากประเทศเวียดนามมี

การใช้รถจักรยานยนต์เป็นจำานวนมาก	 โดยเฉพาะ

นครโฮจิมินห	์ เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม	 ที่มี 

ประชากรประมาณร้อยละ	7.5	ของประเทศ	ส่วนใหญ่ 

ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะ	 โดยบริษัทไทย 

ที่ไปออกบูธได้รับความสนใจอย่างมากคือ	บริษัท  

เอส	ซี	ซี	เทค		และบริษัท	นำายงอุตสาหกรรมเคมี	จำากัด

	 ดังน้ันจึงเหมาะกับผู้ประกอบการไทยที่ผลิตชิ้นส่วน 

รถจักรยานยนต์เพื่อเพิ่มโอกาสการส่งออกชิ้นส่วน 

อุตสาหกรรมไทยไปยังต่างประเทศ	 และเพ่ือให้ผู้ซ้ือกับผู้ขาย 

ได้มีเวทีเจรจาธุรกิจ	

ภาพบรรยากาศในงาน MTA VIETNAM 2017
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เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตรหมวด 11
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
เดือนกรกฎาคม 2560

เรื่อง | รสสุคนธ์   สังข์วารี

ประเภท
กิจกำร

1 ไทย - ญี่ปุ่น ชลบุรี1.17เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด เส้นหมี่ 

8 ไทย ระยอง1.14.1เซำท์แลนด์ลำเท็กซ์ จ�ำกัด
น�้ำยำงข้น (CONCENTRATED LATEX) 
และสกิมลัมพ์ (SKIM LUMP)

4 ไทย สระแก้ว1.16.2ที คิว อินดัสทรีสตำร์ช จ�ำกัด ก๊ำซชีวภำพ (BIOGAS) 

11 ไทย - ฟินแลนด์ นครรำชสีมำ
1.16.2 

และ 7.1.1.2
นอร์ทเทิร์น ไบโอแก๊ซ จ�ำกัด ก๊ำซชีวภำพ และไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ

15 ไทย พระนครศรีอยุธยำ1.5เซ็นทำโกฟำร์ม จ�ำกัด ลูกไก่

7 ไทย ฉะเชิงเทรำ1.14.2นำยสมชำย เลิศขจรกิตติ
ผลิตภัณฑ์จำกยำงพำรำ เช่น ยำงรองกันกระแทก 
ยำงปำดน�้ำ และจุกยำง 

14 ไทย พระนครศรีอยุธยำ1.14.1เซำท์แลนด์รีซอร์ซ (ชุมพร) จ�ำกัด
ยำงแท่ง (BLOCKED RUBBER) 
และยำงผสม (COMPOUNDED RUBBER)

3  ไทย สุพรรณบุรี1.17สุพรรณคิวฟู้ดส์ จ�ำกัด อำหำรพร้อมรับประทำน บรรจุภำชนะผนึก

10 ไทย ระยอง1.15ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จ�ำกัด (มหำชน)
แผ่นใยไม้อัด ควำมหนำแน่นปำนกลำง
(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

6 ไทย นครปฐม1.17ตะนำวศรี กรีนฟู้ด จ�ำกัด อำหำรส�ำเร็จรูปหรือกึ่งส�ำเร็จรูป จำกเน้ือสัตว์แช่แข็ง

13 ไทย กำญจนบุรี1.17ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกเน้ือไก่แช่แข็ง

2 นนทบุรี1.17ปำมิรำ นิวทริชั่นแนล โปรดักส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์ข้ำวแปรรูป เช่น ซีเรียลจำกข้ำวผสมผลไม้ ไทย

9 พิจิตร1.10MR. JITENDRA BOHRA น�้ำมันร�ำข้ำวบริสุทธ์ิ อินเดีย 

5 สมุทรสำคร1.17โชคสมุทรมำรีน จ�ำกัด สัตว์น�้ำแช่แข็ง ไทย

12 สมุทรสำคร1.17อุตสำหกรรมพันท้ำยนรสิงห์ สินค้ำพื้นเมือง จ�ำกัด สิ่งปรุงแต่งอำหำร ไทย
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1 ไทย - ไต้หวัน รำชบุรี2.4.3รำชำเซรำมิค จ�ำกัด ผลิตภัณฑ์เซรำมิก (ยกเว้น EARTHEN WARE)

4 ไทย - ญี่ปุ่น ระยอง2.9.5สยำมแผ่นเหล็กวิลำส จ�ำกัด เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบดีบุก

3 ไทย - ญี่ปุ่น ไม่ระบุที่ต้ัง2.13.2เอ็ม.เอ็น.ที. จ�ำกัด ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ 

6 อินเดีย รำชบุรี2.9.1รำชรำตัน ไทย ไวร์ จ�ำกัด TYRE BEAD WIRE 

2 สมุทรปรำกำร2.9.3เดลต้ำ ไทย เมทัล จ�ำกัด ลวดเหล็ก ไทย

5 ฉะเชิงเทรำ2.9.3MR. CHENG YU-HUNG ลวดเหล็ก (STEEL WIRE) ไต้หวัน - จีน

1 เนเธอร์แลนด์ ฉะเชิงเทรำ3.4MR. AXEL LUKASSEN
จักรยำน และชิ้นส่วนจักรยำน 
เช่น FRAME, HANDLEBAR 

4 ไทย สมุทรปรำกำร3.1.3อุตสำหกรรมรำมำเท็กซ์ไทล์ (1988) จ�ำกัด เส้นด้ำยย้อมสี (YARN DYED) 

3 ไทย - ญี่ปุ่น ตำก3.3ธนูลักษณ์ จ�ำกัด (มหำชน) กระเป๋ำจำกหนังสัตว์หรือหนังเทียม

2 ร้อยเอ็ด3.1.4แทร็กซ์ อินเตอร์เทรด จ�ำกัด เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อ เสื้อแจ็กเก็ต และกำงเกง ไทย

5 ปทุมธำนี3.8ชำยน์นิ่ง โกลด์ จ�ำกัด เครื่องประดับ ไทย

1 จีน สมุทรสำคร4.5.2นำย Yang Xiaofeng ลูกกลิ้งพิมพ์ลำยหรืออัดลำย (PRINTING ROLLER)

4 ไทย ปทุมธำนี4.5.2เอ็ม.ไอ.ที. พรีซิชั่น จ�ำกัด เครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น CONVEYOR 
และชิ้นส่วนเครื่องจักร

7 ญี่ปุ่น ฉะเชิงเทรำ4.5.2อำซำฮี เทค (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น FRAME, PLATE และ COVER 

3 ไทย สมุทรสำคร4.1.3พูนทรัพย์แคน จ�ำกัด ตัวกระป๋องชนิด 2 ชิ้น ฝำกระป๋อง และ
ฝำกระป๋องชนิดดึงเปิด 

6 เซเชลส์ - ไต้หวัน ฉะเชิงเทรำ4.1.3MR. YAO CHIN CHEN ชิ้นส่วนโลหะ เช่น TERMINAL LUG 

2 ล�ำพูน4.1.1
สแตนดำร์ด ยูนิตส์ ซัพพลำย 
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ และชิ้นส่วนเหล็กกลึงแต่ง 
(MACHINING) ที่หล่อขึ้นรูปเอง ญี่ปุ่น - สิงคโปร์

5 ชลบุรี4.5.2MR. WU PO YI ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น BODY COVER 
และ MACHANICAL PART ไต้หวัน

เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐานหมวด 22
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งหมวด 44
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

อุตสาหกรรมเบาหมวด 33
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร
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ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์หมวด 55
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

1 ไทย กรุงเทพฯ5.7MR. TSUBASA HOSHINO ซอฟต์แวร์

8 เยอรมนี กรุงเทพฯ5.7
MR. JOCHEN PETER MARTIN 
RUSTEBERG

ซอฟต์แวร์

4 ไทย สมุทรปรำกำร5.7อภินิมมินนำ จ�ำกัด ซอฟต์แวร์

11 ไทย กรุงเทพฯ5.6.2นำสเกต รีเทล จ�ำกัด
กำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์ (ELECTRONIC DESIGN)
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจำกกำรออกแบบทำงอิเล็กทรอนิกส์

15 ญี่ปุ่น ล�ำพูน5.4.4ล�ำพูน ซิงเดนเก็น จ�ำกัด
ชิ้นส่วน ELECTRONIC CONTROL 
AND MEASUREMENT ส�ำหรับยำนพำหนะ 

7 ไทย - สวีเดน กรุงเทพฯ5.7นำงสำวอุษำ มั่งมี ซอฟต์แวร์

14 สิงคโปร์ กรุงเทพฯ5.7อินทรีซิกตี้ จ�ำกัด ซอฟต์แวร์

3 ไทย กรุงเทพฯ5.7เอนโทรนิก้ำ จ�ำกัด ซอฟต์แวร์

10 ไทย กรุงเทพฯ5.7ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด ซอฟต์แวร์

6 ไทย - สิงคโปร์ กรุงเทพฯ5.7นำยศมน คุ้มธรรมพินิจ ซอฟต์แวร์

13 ไทย กรุงเทพฯ5.7แอ็คเคำท์ติ้ง ทรำนส์ฟอร์เมชั่นส์ จ�ำกัด ซอฟต์แวร์

2 เชียงใหม่5.7โมบิพัคซ์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซอฟต์แวร์

ไทย - สวิตเซอร์แลนด์

9 ชลบุรี5.4.3.1โตโย อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ชิ้นส่วนส�ำหรับอุปกรณ์โทรคมนำคมแบบใยแก้วน�ำแสง ญี่ปุ่น

5 กรุงเทพฯ5.7นำงสำวอำณดำ พฤฒิอำงกูร ซอฟต์แวร์ ไทย

12 กรุงเทพฯ5.7
MR. OLIVIER FRANCOIS PIERRE 
CHARNOZ 

ซอฟต์แวร์ สิงคโปร์ 

16 ระยอง
5.2.3 และ 

5.2.5
ไดกิ้น คอมเพรสเซอร์ อินดัสทรีส์ จ�ำกัด

คอมเพรสเซอร์ส�ำหรับเครื่องปรับอำกำศ
และชิ้นส่วนพลำสติกของคอมเพรสเซอร์

ญี่ปุ่น

17 ชลบุรี5.4.6.3เอสซี วำโด จ�ำกัด ชิ้นส่วนส�ำหรับ HARD DISK DRIVE ไทย

8 ญี่ปุ่น สมุทรปรำกำร4.8.17ชิโรอิชิ ออโต้ โปรไฟล์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ชิ้นส่วนยำนพำหนะ เช่น ยำงขอบกระจก 
และยำงขอบประตู 

11 อังกฤษ ชลบุรี4.12ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลล์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ประกอบรถจักรยำนยนต์ที่มีควำมจุกระบอกสูบ
ต้ังแต่ 500 ซีซี ขึ้นไป

10 ไทย - ออสเตรเลีย ระยอง4.8.17MR. BERNARD HARTLEY BRUSSOW ชิ้นส่วนยำนพำหนะ เช่น STEEL BRACKETRS

9 อุดรธำนี4.5.2นำงสำวสิริกร ประทุมทิพย์ แม่พิมพ์ กำรซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง 
และช้ินส่วนเครื่องจักร ไทย - เดนมำร์ก

12 ฉะเชิงเทรำ4.16โตโยต้ำ มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด รถยนต์ไฟฟ้ำแบบผสม (HYBRID ELECTRIC VEHICLES - HEV) 
แบตเตอรีส�ำหรับรถยนต์ไฟฟำ้ และชิ้นส่วนยำนพำหนะ ญี่ปุ่น - ไทย

70 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

ภาวะส่งเสริมการลงทุน



เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษหมวด 66
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

บริการ และสาธารณูปโภคหมวด 77

1 สหรัฐฯ ชลบุรี6.9คอลเกต-ปำล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ำกัด สิ่งปรุงแต่งส�ำหรับประทินร่ำงกำย

8 ไทย ฉะเชิงเทรำ6.14.2คิมแพ็ค จ�ำกัด สิ่งพิมพ์ต่ำง ๆ เช่น แผ่นพลำสติกพิมพ์ลวดลำย 

4 ไทย ปรำจีนบุรี6.14.2คอมฟอร์ม จ�ำกัด สิ่งพิมพ์ทั่วไป

11 ไทย - ไต้หวัน สงขลำ6.1ทีดิก เซำท์ จ�ำกัด UREA FORMALDEHYDE RESIN 

7 จีน - อิสรำเอล ฉะเชิงเทรำ6.1นำยเชำ หลิน เจ้ำ 
ROASTED MOLYBDENUM  CONCENTRATES 
และ AMMONIUM PERRHENATE

3 ญี่ปุ่น ชลบุรี6.6
นิปปอน สตีล แอนด์ ซุมิกิน แมททีเรียล 
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด

CARBON FIBER REINFORCED PLASTIC PRODUCT

10 เนเธอร์แลนด์ ชลบุรี6.1อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด สีผง (POWDER COATING) 

6 ญี่ปุ่น ชลบุรี6.6ฟูคูอิ คำเซอิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด แผ่นยำงสังเครำะห์

2 ฉะเชิงเทรำ6.14.1ซีซีแอล ลำเบิล (ไทย) จ�ำกัด ฉลำกสินค้ำพิมพ์ดิจิทัล (DIGITAL PRINTED LABEL) แคนำดำ - อังกฤษ

9 ปรำจีนบุรี6.6ดำรำมิค (ประเทศไทย) จ�ำกัด แผ่นพลำสติก ส�ำหรับกั้นในแบตเตอรี เยอรมนี

5 ชลบุรี6.6ไทยเฟ้ลท์ จ�ำกัด SOUND INSULATION MOLDING SHEET ไทย - ญี่ปุ่น

12 เพชรบุรี6.1นำยพิทูร กอเทพวัลย์ 2-CHLORO-5-CHLOROMETHYL PYRIDINE (CCMP) ไทย - จีน

1 ไทย สมุทรปรำกำร7.14โกลบอลไซเอ็นทิฟิคเซอร์วิสเซส จ�ำกัด บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ 

8 อังกฤษ สุรำษฎร์ธำนี7.23.1ท้องหนัน โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด โรงแรม 

4 ไทย กรุงเทพฯ7.5นิปปอน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ส�ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ

7 ไทย ระยอง7.1.1.2บ้ำนปู อินฟิเนอร์จี จ�ำกัด ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ที่ติดต้ังบนหลังคำ 

3 ไทย - เยอรมนี กรุงเทพฯ7.4.1อำร์วำโต้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด ศูนย์กระจำยสินค้ำด้วยระบบที่ทันสมัย

6 ไทย ระยอง7.1.1.2อำร์ไอแอล 1996 จ�ำกัด ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ที่ติดต้ังบนทุ่นลอยน�้ำ

2 ปทุมธำนี
7.11 

และ 7.14
ซีพี ฟู้ดแล็บ จ�ำกัด วิจัยและพัฒนำ และบริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ ไทย

5 กรุงเทพฯ7.7เอคเซนเซอร์โซลูชั่นส์ จ�ำกัด สนับสนุนกำรค้ำและกำรลงทุน ไทย - เนเธอร์แลนด์

9 สมุทรปรำกำร7.6ซัง มูน ดัง จ�ำกัด บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เกำหลีใต้

10 ญี่ปุ่น ระยอง7.6ฟุคุชิมะ อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ
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ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

11 ไทย ไม่ระบุที่ต้ัง7.3.3ซีแอนด์เอ็น อินเตอร์มำรีนแท็งค์เกอร์ จ�ำกัด ขนส่งทำงเรือ

35 ไทย กรุงเทพฯ7.3.1นอร์ทเทิร์น บำงกอกโมโนเรล จ�ำกัด
ขนส่งทำงรำง (โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีชมพู)
ช่วงแครำย - มีนบุรี 

15 ไทย - ญี่ปุ่น ชลบุรี7.6ยำมำกูจิ เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จ�ำกัด บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

14 ไทย - อินเดีย นนทบุรี7.13โกลเด้นท์ ไลม์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด บริกำรออกแบบทำงวิศวกรรม

34 ไทย - ต่ำงชำติ กรุงเทพฯ7.3.1ทำงด่วนและรถไฟฟ้ำกรุงเทพ จ�ำกัด (มหำชน)

ขนส่งทำงรำงในโครงกำรรถไฟฟ้ำมหำนคร
สำยเฉลิมรัชมงคล (สำยสีน�้ำเงินส่วนต่อขยำย) 
ช่วงหัวล�ำโพง-บำงซื่อ และบำงซื่อ-ท่ำพระ 
ระยะทำงรวม 27 กิโลเมตร

13 ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.5เมลโค โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ส�ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ

33 สุพรรณบุรี7.1.1.1อู่ทอง พลำสม่ำ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ำกัด ไฟฟ้ำจำกขยะมูลฝอย ไทย - อังกฤษ

12 ขอนแก่น7.1.2ไบโอกรีน พำวเวอร์ จ�ำกัด ไอน�้ำ ไทย

36 กรุงเทพฯ7.3.1อีสเทืร์น บำงกอกโมโนเรล จ�ำกัด
ขนส่งทำงรำง (โครงกำรรถไฟฟ้ำสำยสีเหลือง)
ช่วงลำดพร้ำว - ส�ำโรง

ไทย

16 นครศรีธรรมรำช7.1.1.2อนุรักษ์พลังงำนซิเมนต์ไทย จ�ำกัด ไฟฟ้ำจำกพลังงำนแสงอำทิตย์ ไทย

17 ไทย ปทุมธำนี7.1.1.2
เวทโปรดักส์ รีเซิร์ซ แอนด์ อินโนเวชั่น
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

วิจัยและพัฒนำผลิตภัณฑ์ส�ำหรับสัตว์ เช่น เวชภัณฑ์
สำรเสริมอำหำร และสำรทดแทนยำ

24 ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.7โอซูก้ำ นิวทรำซูติคอล  (ประเทศไทย) จ�ำกัด สนับสนุนกำรค้ำและกำรลงทุน

20 เนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ7.6อินซ์เคป (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

27 ไทย ไม่ระบุที่ต้ัง7.3.3เอส ซี จี โลจิสติกส์ จ�ำกัด ขนส่งทำงเรือ

31 สิงคโปร์ - เบลเยียม ระยอง7.4.2
คำทูน นำที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(โครงกำรที่ 1) 

ศูนย์กระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย

23 ญี่ปุ่น ชลบุรี7.6ไทย รีเบิร์ท จ�ำกัด บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

30 ไทย เลย
7.1.1.2

และ 7.1.2
โรงไฟฟ้ำน�้ำตำลขอนแก่น จ�ำกัด

ไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล ไอน�้ำ
และน�้ำเพื่ออุตสำหกรรม

19 เนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ7.6เกมส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ

26 สิงคโปร์ เชียงใหม่7.23.1
เอ็นเทอร์เพรอเนอร์ส รีสอร์ซ เซ็นเตอร์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด

โรงแรม

22 ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.5อำยิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จ�ำกัด ส�ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ

29 ไทย ลพบุรี7.1.1.2เอสเอ็มที ไบโอแมส จ�ำกัด ไฟฟ้ำจำกชีวมวล

18 กรุงเทพฯ7.5MR. MASSIMO VITA ส�ำนักงำนใหญ่ข้ำมประเทศ
เนเธอร์แลนด์ 

- อิตำลี

25 กรุงเทพฯ7.7DR. KLAUS DIETER SAPETSCHNIG สนับสนุนกำรค้ำและกำรลงทุน ออสเตรเลีย

21 กรุงเทพฯ7.6MR. ANTHONY YOHANN GRANDPIERRE บริษัทกำรค้ำระหว่ำงประเทศ เยอรมนี

28 ประจวบคีรีขันธ์7.1.1.2ดับเบิ้ลยู ทู อี จ�ำกัด ไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล ไทย - มำเลเซีย

32 ระยอง7.4.2
คำทูน นำที เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(โครงกำรที่ 2) 

ศูนย์กระจำยสินค้ำระหว่ำงประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย สิงคโปร์ - เบลเยียม
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ขอบคุณ... 
ที่ติดตามกันมาตลอด 28 ปี
เร็วๆ นี้  เตรียมพบกับ 
“วารสารส่งเสริมการลงทุน”  
รูปแบบใหม่ e-Journal 

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่
www.boi.go.th

e-Journal
Coming Soon




