
สำนักงานในต่างประเทศ 
• BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office  

Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing, 100600, 
P.R.C. Tel: +86 10 6532 4510 Fax: +86 10 6532 1620  
E-mail: beijing@boi.go.th 

• FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office  
Royal Thai Embassy, Bethmannstr 58, 5.OG 60311 Frankfurt am 
Main Federal Republic of Germany Tel: +49 (0) 69 9291 230  
Fax: +49 (0) 69 9291 2320 E-mail: fra@boi.go.th 

• GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office 
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, 
Room 1216-1218, Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, 
Guangzhou, 510064, P.R.C. Tel: +86 20 8333 8999 Ext. 1216-18, 
+86 20 8387 7770 Fax: +86 20 8387 2700  

 E-mail: guangzhou@boi.go.th 
• LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office  

Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard, 
3rd Floor, Los Angeles, CA 90004, U.S.A. Tel: +1 (0) 323 960 1199  
Fax: +1 (0) 323 960 1190 E-mail: boila@boi.go.th 

• NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office  
61 Broadway, Suite 2810, New York, N.Y. 10006, U.S.A.  
Te l : +1 (0) 212 422 9009 Fax: +1 (0) 212 422 9119  
E-mail: nyc@boi.go.th 

• OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office  
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building   
7th Floor, 1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, 
Japan Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394   
E-mail: osaka@boi.go.th 

• PARIS : Thai land Board of Investment, Par is Off ice  
Ambassade Royale de Thailande 8, Rue Greuze, 75116, Paris, 
France Tel: +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax: +33 (0) 1 5690 2602  
E-mail: par@boi.go.th 

• SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office  
#1804, 18th Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro  
1- ga, Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea Tel: (822) 319 9998  
Fax: (822) 319 9997 E-mail: seoul@boi.go.th 

• SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office  
Royal Thai Consulate-General 15th Floor, Crystal Century Tower, 
567 Weihai Road, Shanghai, 200041, P.R.C. 

 Te l : +86 21 6288 9728-9 Fax : +86 21 6288 9730  
E-mail: shanghai@boi.go.th 

• SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office  
Suite 101, Level 1, 234 George Street, Sydney, New South Wales, 
2000, Australia Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883  
E-mail: sydney@boi.go.th 

• STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office  
Stu rep lan 4C 4 th F loor , 114 35 Stockho lm, Sweden  
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5 
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th 

• TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office  
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin - Yi 
Road, Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663  
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th 

• TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office  
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West,   
2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan  
Te l : +81 (0) 3 3582 1806 Fax: +81 (0) 3 3589 5176  
E-mail: tyo@boi.go.th 

หากท่านคิดจะลงทุน ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เป็นกิจการประเภทใด ขนาดการลงทุน
เล็กหรือใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ   
พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร และอำนวยความสะดวกต่างๆ   
แก่ท่าน พร้อมคำปรึกษาแนะนำ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุน 

 สำนักงานในส่วนภูมิภาค 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
หอ้ง 108-110 อาคารแอรพ์อรต์ บซิเินส ปารค์ เลขที ่90 ถ.มหดิล ต.หายยา อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50100  
โทร. 0 5320 3397-400 โทรสาร 0 5320 3404 อีเมล : chmai@boi.go.th 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) 
2112/22 ถ.มติรภาพ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทร. 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182  
อีเมล : korat@boi.go.th 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) 
177/54 หมู ่17 ถ.มติรภาพ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303  
อีเมล : khonkaen@boi.go.th 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู ่5 นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ถ.สขุมุวทิ ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20230  
โทร. 0 3840 4900 โทรสาร 0 3840 4997-9 อีเมล : chonburi@boi.go.th 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) 
7-15 อาคารไชยยงค ์ถ.จตุอิทุศิ 1 อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7434 7161-5  
โทรสาร 0 7434 7160 อีเมล : songkhla@boi.go.th 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) 
49/21-22 ถ.ศรวีชิยั ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี84000 โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435  
โทรสาร 0 7728 4638 อีเมล : surat@boi.go.th 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7(พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศวิารตัน ์ชัน้ 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000  
โทร. 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 อีเมล : phitsanulok@boi.go.th 
 

หน่วยงานบริการอื่นๆ 
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน


โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199  
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต์ : osos.boi.go.th  

และ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 
อีเมล : visawork@boi.go.th เว็บไซต์ : www.boi.go.th 
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

สมาคมสโมสรนักลงทุน  
อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 16 เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0 2936 1429 ต่อ 201-208  
โทรสาร 0 2936 1441-2 อีเมล : is-investor@ic.or.th เว็บไซต์ : www.ic.or.th 

ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน
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คิดถึงการลงทุน       
คิดถึง บีโอไอ
 I N V E S T M E N T 
 P R O M O T I O N 
 J O U R N A Lwww.boi.go.th 

ปีที่ 22  ฉบับที่ 4

เมษายน
2554


วารสาร

สำนักงานคณะกรรมการ


ส่งเสริมการลงทุน


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
555 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ :  0 2553 8111 โทรสาร : 0 2553 8222 
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต์ : www.boi.go.th 

บีโอไอแฟร์ 2011 
10 - 25 พฤศจิกายน 2554 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
www.boifair2011.com 

บีโอไอแฟร์ 2011 
10 - 25 พฤศจิกายน 2554 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
www.boifair2011.com 





ASEAN’S LEADING INTERNATIONAL INDUSTRIAL SUBCONTRACTING EVENT

BOI Unit for industrial Linkage Development (BUILD), 
Thailand Board of Investment (BOI)
Tel. (66) 2537 8733, (66) 2936 2567  Fax (66) 2537 8734
E-mail: build@boi.go.th

UBM Asia (Thailand) Co Ltd
Tel. (66) 2642 6911 Ext.213
Fax (66) 2642 7433
E-mail: Warayut.C@ubm.com

www.subconthailand.com

Meet local and international buyers from around the world.
Expecting over 280 leading local and Asean subcontracting companies.
Business matchmaking opportunities to enhance your business success.
Special Business Seminars, Programs & Activities
designed to put you on the road to international success.

SOLVING THE PUZZLE…
SUBCON Thailand – the most important
piece of your profit picture.

THAILAND 2011
Industrial Subcontracting Exhibition
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หนึ่งในปัญหาสำคัญที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังกังวลอยู่ในขณะนี้ 

คงเป็นปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาเงินเฟ้อ ดูได้จากการทยอยการ

ปรับอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆ ตลอดจนการออกมาตรการ เพื่อ

ช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการ ไม่ให้ภาวะเงินเฟ้อพุ่งเร็วและ 

แรงเกินไป เพราะจะกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและปากท้องของ

ประชาชน  

องคก์รระหวา่งประเทศไมว่า่จะเปน็ ธนาคารพฒันาแหง่เอเชยี (เอ ด ีบ)ี

และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอ เอ็ม เอฟ) ต่างก็เห็นสอดคล้อง

กันว่า “ภาวะเงินเฟ้อ” ในขณะนี้ นับเป็นภัยคุกคามเศรษฐกิจของเอเชีย

อย่างมีนัยสำคัญ 

มาดูการลงทุนของไทยบ้าง ยังคงมีการคาดการณ์ว่าจะมีการลงทุน

จากญี่ปุ่นมาไทยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นผลของภัยธรรมชาติครั้งใหญ่ ที่

จำเปน็ตอ้งขยายฐานการผลติเพือ่ลดความเสีย่งทางธรุกจิ โดยทีแ่มจ้ะไมเ่กดิ

วิกฤติดังกล่าว ไทยก็ได้รับการสนใจลงทุนจากญี่ปุ่นเป็นอันดับต้นๆ ช่วงนี้

อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะหารือร่วมกันในการชักจูงการลงทุนอย่างเป็น

ระบบ เพราะหลายชาติคงต้องแข่งขันกันเพื่อรับการลงทุนที่มีศักยภาพนี้ 

สำหรับในวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2554 หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม บีโอไอจะได้จัดงาน SUBCON THAILAND 2011 ขึ้นที่ศูนย์

นทิรรศการและการประชมุไบเทค กรงุเทพฯ ในงานจะประกอบดว้ยกจิกรรม

เพื่อให้ผู้ผลิตชิ้นส่วน ได้มีโอกาสพบผู้ซื้อ ทั้งในและต่างประเทศ ที่เราอาจ

คาดหวังได้ถึงความเป็นไปได้ที่มากกว่าการเพียงแค่ซื้อ ขาย แต่ยังมี

โอกาสการเป็นพันธมิตรในการลงทุนด้วย ซึ่งในฉบับได้รวบรวมกิจกรรม 

ดังกล่าวไว้ และยังมีหลายเรื่องที่น่าสนใจอีกเช่นเคยค่ะ

�



การพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุนใหเกิดการรับชวงผลิต 
นับ เปนปจ จัยที่มีความสำคัญ
อย า ง ย่ิ ง ต อก า ร พัฒนา แ ล ะ 
เสริมสรางความแข็งแกรงของ
อุตสาหกรรมภาย ในปร ะ เ ทศ  
ที่จำ เปนตองสง เสริม ใหมีการ 
เช่ือมโยงอุตสาหกรรม และใหเปน
ไปอยางตอเนื่อง เพื่อทำใหภาค
อุตสาหกรรมของไทยสามารถ
พึ่งพาตนเองได จนอาจไมตอง 
นำเขาจากตางประเทศหรือนำเขา
ใหนอยท่ีสุดเทาที่จำเปน ไมวาจะ
เปนในดาน เทคโนโลยีการผลิต  
หรือชิ้นสวนวัตถุดิบ 

นอกจากนีก้ารเตบิโตและความเขมแขง็

ของอุตสาหกรรมสนับสนุน จะชวยการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เน่ืองจาก 

จะชวยลดการขาดดุลทางการคา เพ่ิมการ

สงวนและแสวงหาเงินตราจากตางประเทศ

อีกดวย รวมถึงกอใหเกิดการถายทอดทาง

เทคโนโลยี การพัฒนาฝมือแรงงาน และ

เกิดการจางงานแรงงานเพ่ิมขึ้น  

บโีอไอ ไดเลง็เหน็ถงึความสำคัญดงักลาว 

ทีจ่ะมผีลถึงการพฒันาอุตสาหกรรมโดยรวม 

จึงไดจัดตั้ง หนวยพัฒนาการเช่ือมโยง

อุตสาหกรรม หรือ หนวย BUILD (BOI Unit

Industrial Linkage Development) ขึ้น 

เม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2535 เพ่ือทำหนาท่ี

ในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

เกิดการใชชิ้นสวนอุตสาหกรรมจากผูผลิต

ในประเทศ ซึ่งนอกจากจะชวยเปดโอกาส

ทางการตลาด แกผูประกอบการขนาดกลาง

และเล็กของไทยแลว ยังเปนการลดตนทุน

การผลิตใหแกผูผลิตรายใหญ ไมตอง 

ซื้อขายผานตัวกลางหรือผูแทนจำหนาย

สามารถจัดหาช้ินสวนจากผูผลิตในประเทศ

ซึ่งทำใหลดคาใชจายในการจัดการเพ่ือ

จัดหาและนำเขาช้ินสวนจากตางประเทศ 

ปจจบุนัหนวย BUILD ไดดำเนนิกจิกรรม

การพบปะระหวางผูตองการใชชิ้นสวน

อุตสาหกรรม หรือ ผูซื้อ และผูผลิตชิ้นสวน

อุตสาหกรรม หรือ ผูขาย จนไดมีการจัด

กจิกรรมตางๆ และเปนท่ีรูจกัอยางแพรหลาย

ในหมูผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรม หรือ 

6



ผูประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุน 

ทำใหเกิดการซ้ือขายช้ินสวนอุตสาหกรรม

จากการเขารวมกิจกรรมการเช่ือมโยง

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  

กิจกรรมต างๆ ที่หน วย BU I LD 

ดำเนินการเพ่ือสรางความเช่ือมโยงกับ 

ผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมในประเทศไทย 

และเพือ่กระตุนใหมกีารพฒันาความสามารถ

ในการผลิตของผูผลิตไทย มีดังนี้ 

1. กิจกรรมผูซื้อพบผูขาย (VMC - 

Vendor Meet Customer) เปนการนำ

คณะผูผลิตชิ้นสวน ไปที่โรงงานของบริษัท

ผูซื้อ เพื่อสรางโอกาสใหผูที่ใชชิ้นสวนได

หารือรายละเอียดโดยตรงกับผูขายที่มี

ความชำนาญในการผลิตช้ินสวนน้ันๆ

เฉพาะดาน และผูขายจะชวยเสนอช้ินสวน

ที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับการใชงานของ

ผูซื้อแตมีราคาที่ลดลง กิจกรรมนี้จะทำให

ผูซื้อประหยัดเวลาในการจัดหาผูขายตาม 

ที่ตองการ และราคาถูกลงกวาการท่ีพบกับ

ผูขายท่ีมาพบทลีะบริษทัตามท่ีเคยดำเนนิการ 

โดยไดจัดกิจกรรมนี้มาแลว 186 ครั้ง 

2. ตลาดกลางซ้ือขายช้ินสวนอุตสาห-

กรรม (BUILD Market Place) เปนกิจกรรม

ทีน่ดัหมายใหผูตองการซือ้ชิน้สวนอตุสาหกรรม 

หรือ ผูซือ้ นำช้ินสวนมาแสดงตอผูขาย และ

นำเสนอนโยบายการจัดซ้ือแกคณะผูผลิต

ชิ้นสวน-ผูขาย ในหองประชุมที่หนวย 

BUILD กำหนด ซึ่งมักจัดในงานแสดง

สินคาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่สำคัญๆ 

ในประเทศไทย โดยไดจัดกิจกรรมน้ีมา

แลว 85 ครั้ง 

3 . บริการ จับคู ธุ รกิ จ (Bus ines s 

Matching) หนวย BUILD จะชวยสนับสนุน

นักลงทุน ทั้งจากในและตางประเทศ ที่

ตองการผูประกอบการในประเทศไทย 

ดำเนินธุรกิจรวมกัน เชน การหาผูทำการ

ผลิตช้ินสวนอุตสาหกรรมเพ่ือใชในการ

ผลิตผลิตภัณฑ การหาคูพันธมิตร

ทางธุรกิจเพื่อรวมลงทุน หรือรวม

มือทางเทคโนโลยีการผลิต เปนตน 

4. สั ม ม น า ใ ห ค ว า ม รู เ พื่ อ

กระตุนการพัฒนาความสามารถในการ

แขงขัน การสัมมนาใหความรูแนวทางใน

การปรับปรุงการบริหาร การผลิตจาก

วทิยากรทีม่คีวามรูเฉพาะดานท่ีเกีย่วของ จะ

ไดมีความสามารถเปนไปตามท่ีบริษัทผูซื้อ

ตางๆ ตองการ เกิดการเชื่อมโยงอุตสาห

กรรมกันได 

5. บริการสืบคนขอมูลผูผลิตช้ินสวน

ออนไลนบนเครือขายอินเทอรเน็ต หนวย 

BUILD ทำการพัฒนา ฐานขอมูลอตุสาหกรรม

สนับสนุนอาเซียน (ASEAN Supporting 

Industry Database - ASID) ในเว็บไซต 

www.as idnet .o rg ที่ผู ประกอบการ 

สามารถนำขอมูลของตนมาลงไวในฐาน

ขอมูลนี้ ซึ่งมีรายละเอียดขอมูลที่ลงลึกถึง

ความสามารถในการผลิต ทีผู่ซือ้ใชคัดกรอง

เบื้องตนได ซึ่งการดำเนินการดังกลาว 

เนนบริการที่ ไมคิดมูลคาบนเครือขาย 

อินเทอรเน็ต ซึ่งใหบริการทุกวันตลอด  

24 ชัว่โมง ปจจุบนัมฐีานขอมูลสมาชกิ กวา 

20,000 บริษัท ใน 10 ประเทศอาเซียน 

6. จัดงานแสดงสินคาอุตสาหกรรม

การรับชวงการผลิต จากความสำเร็จใน

กิจกรรมเชื่อมโยงมากวา 18 ป หนวย 

BUILD จึงริเริ่มจัดงานแสดงสินคา Subcon 

Thailand ซึ่งเปนงานที่รวบรวมผูผลิตและ

บริการช้ินสวนอุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่

เกีย่วของในการสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ

อุตสาหกรรมเปนงานแรกในประเทศไทย 

โดยจัดเปนประจำทุกป เริ่มจัดครั้งแรกเม่ือ

ป 2550 และคร้ังลาสดุในระหวางวนัท่ี 13 - 

15 พฤษภาคม 2553 รวมจัดมาแลว 4 ครั้ง

ซึ่งในป 2553 ที่ผานมามีผูเขารวมออกราน  
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250 ราย และผูเ้ขา้ชมงานประมาณ 15,000

ราย มีบริษัทผู้ซื้อเข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 

250 บริษัท ได้ผลการจับคู่เจรจาทางธุรกิจ

รวมจำนวน 2,500 คู่ โดยร้อยละ 75 ของ

จำนวนคูเ่จรจาทางธรุกจิทัง้หมด มแีนวโนม้

เกิดการซื้อขายกันที่ประมาณมูลค่าได้ 

4,500 ล้านบาท  

นับว่างาน Subcon Thailand เป็น

งานที่ เสริมสร้ างภาพลักษณ์ที่ ดี ให้แก่

ประเทศไทย โดยช่วยจัดหาผู้ผลิตชิ้นส่วน

ไทยให้แก่นักลงทุนต่างชาติ ซึ่ งทำให้ 

นกัลงทนุมคีวามมัน่ใจในการลงทนุ และไดร้บั

ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ จนเป็น

ที่ประทับใจของนักลงทุนต่างชาติทุกคนที่

เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และครั้งที่ 5 ซึ่ง

จะจัดขึ้นในวันที่ 19 - 21 พฤษภาคม 2554

มีผู้เข้าร่วมออกงาน 300 ราย โดยคาดว่า

จะมีบริษัทผู้ซื้อเข้าร่วมกว่า 400 บริษัท 

จำนวนคู่เจรจาธุรกิจกว่า 3,000 คู่ เกิด

มูลค่าการเชื่อมโยงกว่า 5,000 ล้านบาท 

และเกิดการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันการ

ศกึษากบัภาคอตุสาหกรรม (R&D Matching)

จำนวน 50 คู่ 

7. นำผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมไทย

ร่วมงานชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในระดับ

นานาชาติ (Internationalization) โดย

หน่วย BUILD จะจัดหาพื้นที่แสดงสินค้าใน

ตา่งประเทศ ทำใหผู้ผ้ลติชิน้สว่นมคีา่ใชจ้า่ย

การร่วมออกงานลดลงอย่างมากถึงร้อยละ 

60 - 90 ทำให้มีโอกาสได้เชื่อมโยงการ

ผลิตกับลูกค้าในต่างประเทศขยายฐาน

ลูกค้าไปต่างประเทศ การผลิตให้ลูกค้า

ต่างประเทศจะทำให้มีโอกาสได้รับรู้ หรือ

รับถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ จาก

ลกูคา้ รวมถงึการไปรว่มงานในตา่งประเทศ

จะมีโอกาสเห็นผลิตภัณฑ์สินค้าเดียวกับที่

ผลิตภายในงาน เพื่อนำมาใช้เป็นข้อมูล

เปรียบเทียบ ใช้ปรับปรุงความสามารถใน

การผลิตให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก 

หลังจากดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยง

อุตสาหกรรมในรูปแบบต่างๆ มาเป็นระยะ

เวลากว่า 18 ปี แม้จะช่วยก่อให้เกิดมูลค่า

การซื้อขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากผู้ผลิต

ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ทำให้ผู้ประกอบการไทยหลายรายมีการ

ขยายกิจการ และมีการลงทุนเพิ่มขึ้น แต่

การพฒันาของผูป้ระกอบการไทยโดยเฉพาะ

การทำการวิจัยและพัฒนา ยังไม่ได้รับ 

การพัฒนาอย่างพอเพียง จึงเป็นเรื่อง 

ที่สำคัญมากที่จะวิจัยและพัฒนาร่วมกันจน

อาจทำใหม้เีทคโนโลยกีารผลติใหม ่ สามารถ

แข่งขันในยุคโลกาภิวัตน์ได้ 

หนว่ย BUILD จงึถอืเปน็กจิกรรมสำคญั

โดยได้วางแผนที่จะผลักดันให้ เกิดการ

เชื่ อม โยงระหว่ า งผู้ ประกอบการไทย 

และสถาบันการศึกษาหรือหน่วยวิจั ย 

ต่างๆ เพื่อให้เกิดการวิจัยและพัฒนาใน 

ผู้ประกอบการไทยเพิ่มมากขึ้น
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มีบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นโดยการนำของ

สำนกังานเศรษฐกจิการลงทนุ ณ กรงุโตเกยีว 

และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นคร

โอซากา เข้าร่วมงานอีกกว่า 100 บริษัท 

ในงานยังมีส่วน Buyer’s Vil lage 

สำหรับบริษัทผู้ซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม 

เพื่ อจัดแสดงชิ้ นงานที่ ต้ องการจัดซื้ อ

หมนุเวยีนเขา้รว่ม 10 บรษิทัตอ่วนั พรอ้มทัง้

มีเวทีในส่วนของ Buyer’s Presentations 

สำหรับให้บริษัทผู้ซื้อได้นำเสนอนโยบาย

การจัดซื้อ พร้อมทั้ ง เป็นความรู้ ให้กับ  

ผู้ผลิตชิ้นส่วนให้ได้มีโอกาสรับฟัง เพื่อ  

นำไปพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้ตรง

ตามความต้องการของผู้ซื้อ 

นอกจากนี้ ในงานยังประกอบด้วย 

หัวข้อสัมมนาที่หลากหลายและน่าสนใจ 

เช่น โอกาสในการลงทุนธุรกิจ การผลิต  

รูปแบบใหม่ จนถึงกลยุทธ์ในการดำเนิน

ธุรกิจรูปแบบต่างๆ ที่ทางผู้จัดงานได้เชิญ

หน่วยงานผู้มีความเชี่ยวชาญส่งวิทยากร

หมุนเวียนกันมาร่วมบรรยายให้ความรู้ 

งานซับคอนไทยแลนด์ ยั งมีการ  

ผลักดันโครงการความร่วมมือภาคการ

จากข้อมูลผู้ เข้าร่วมงานทั้งในและ  

ตา่งประเทศทีผ่า่นมาพบวา่ มจีำนวนเพิม่ขึน้

มาตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าร่วม

กิจกรรมภายในงานของผู้ผลิตและผู้บริหาร

ชาวญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักลงทุนและผู้ซื้อชิ้นส่วน

กลุ่มที่ ใหญ่ที่สุดของไทย นับได้ว่างาน  

ซับคอนไทยแลนด์ได้เติบโตสอดคล้องกับ

เศรษฐกิจของไทย ที่มีการขยายตัวต่อเนื่อง

อย่างชัดเจน 

โดยในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจและ

เกิดประโยชน์กับทั้งผู้เข้าร่วมออกงานและ

ผู้เข้าชมงานมากมาย เช่น กิจกรรมการ

จับคู่ธุรกิจ เปิดโอกาสให้ผู้ซื้อและผู้ผลิต  

ชิ้นส่วนได้มีโอกาสนัดหมายกันล่วงหน้า 

และเจรจาธุรกิจแบบเข้มข้นรายบริษัท

ภายในงาน ซึง่ในปนีีม้ผีูผ้ลติชัน้นำระดบัโลก

กว่า 14 ประเทศตอบรับเข้าร่วมแล้ว เช่น 

Mercedes Benz, Toyota, Isuzu, Suzuki, 

Samsung, Whirlpool, Hutchison และยัง
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ศกึษากบัภาคธรุกจิ (A2B) / R&D Matching 

คือ กิจกรรมที่จะเชื่อมโยงสถาบันการ

ศึกษาและหน่วยงานด้านการวิจัยเข้ากับ

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อส่งเสริม

ในปี 2551 จัดขึ้นในวันที่ 14 - 17 

พฤษภาคม 2551 จำนวน 4 วัน มีผู้เข้า

ร่วมงาน 251 คูหา บริษัทผู้ซื้อเข้าร่วม 177 

บริษัท มีจำนวนคู่เจรจาธุรกิจกว่า 1,500 คู่ 

เกิดมูลค่าการเชื่อมโยงกว่า 2,500 ล้านบาท 

ในปี 2552 จัดขึ้นในวันที่ 13 - 16 

พฤษภาคม 2552 จำนวน 4 วัน มีผู้เข้า

ร่วมงาน 188 คูหา บริษัทผู้ซื้อเข้าร่วม 180 

บริษัท มีจำนวนคู่เจรจาธุรกิจกว่า 2,000 คู่ 

เกิดมูลค่าการเชื่อมโยงกว่า 3,000 ล้านบาท 

ในปี 2553 ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 จัดขึ้นใน

วันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2553 จำนวน   

3 วัน มีผู้เข้าร่วมงาน 237 คูหา บริษัท  

ผู้ซื้อเข้าร่วม 252 บริษัท มีจำนวนคู่เจรจา

ธุรกิจกว่า 2,500 คู่ เกิดมูลค่าการเชื่อมโยง

กว่า 4,500 ล้านบาท 

และพัฒนาศักยภาพการผลิตให้ตรงกับ

ความต้องการของตลาด นำผลงานวิจัย

และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ สู่เชิงพาณิชย์ จาก

กิจกรรมที่หลากหลายดังกล่าวข้างต้น

ทำให้งานซับคอนไทยแลนด์ 2011 เป็น

งานที่มีความสำคัญงานหนึ่งที่ไม่ควรพลาด 

สรุปผลการจัดงานใน 4 ปี  
ที่ผ่านมา 

ครั้งแรกในปี 2550 จัดขึ้นในวันที่ 9 - 

13 พฤษภาคม 2550 จำนวน 5 วัน มี  

ผู้เข้าร่วมงาน 189 คูหา บริษัทผู้ซื้อเข้าร่วม 

90 บริษัท มีจำนวนคู่เจรจาธุรกิจ 1,024 คู่ 

เกิดมูลค่าการเชื่อมโยงกว่า 1,200 ล้านบาท 
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คุณชนินทร ขาวจันทร ผูอำนวยการหนวย
พัฒนาการเชื่อมโยง (BUILD) 

และในป 2554 ซึ่งจัดเปนคร้ังที่ 5 

กำหนดจัดข้ึนในวันท่ี 19 - 21 พฤษภาคม 

2554 โดยมีเปาหมายคือ ผูเขารวมงาน 

300 คูหา บริษัทผูซื้อเขารวมกวา 400 

บริษัท มีจำนวนคูเจรจาธุรกิจกวา 3,000 คู 

คาดวาจะมีมูลคาการเช่ือมโยงกวา 5,000 

ลานบาท และเกิดการเชื่อมโยงระหวาง

สถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรม 

(R&D Matching) จำนวน 50 คู 

งานซับคอนไทยแลนด จัดขึ้นอยาง

ตอเนื่องเปนปท่ี 5 สามารถสรางชื่อเสียงใน

ฐานะงานแสดงท่ีมีศักยภาพ สำหรับผูซื้อ

ชิ้นสวนอุตสาหกรรมและผูผลิตชิ้นสวน 

โดยผูประกอบการทั้งสองกลุมจะไดพบกับ

กลุมเปาหมายท่ีตองการ ไดอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 

ภาค อุตสาหกรรมยานยนต ไทย 

คาดหมายวาจะกลายมาเปนศูนยกลาง 

ในการผลิตรถยนตอีโคคารแหงใหม โดย

จะมีการไหลเขามาของเม็ดเงินจากการ

ลงทุนจำนวนหลายพันลานบาท มีการ

สรางและขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักร

กลเพิ่ม ตลอดจนการลงทุนสำหรับการ

วิจัยและการพัฒนา  

นอกจากน้ัน อุตสาหกรรมช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟาก็มีการ

ขยายตัวอยางตอเน่ืองเชนกัน คาดหมาย

วาตัวเลขการผลิตและสงออกของภาค

อตุสาหกรรมเหลาน้ีจะเพ่ิมขึน้อยางนาสนใจ 

โดยการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการ

ผลิตไทย ถือวาเปนโอกาสทองของผูผลิต

ชิ้นสวนไทย สามารถเปดโอกาสทางธุรกิจ

ใหมๆ ใหกับผูรับชวงการผลิตในประเทศ

11



ไทยได อีกดวย เนื่องจากผูผลิต ช้ันนำ 

ทั้งในและตางประเทศจำนวนมาก กำลัง

มองหาผูรับชวงการผลิตรายใหมๆ ที่มี

คุณภาพเพื่อรองรับการขยายตัวที่เกิดขึ้น

อยางตอเนื่อง 

บโีอไอ ไดใหการสนับสนนุผูประกอบการ

รายยอยในภาคการผลิตและการรับชวง

การผลิตในขณะนี้ โดยการยกเวนภาษี 

เงินไดนิติบุคคล เพื่อสรางโอกาสใหกับ 

ผูผลิตรายยอยที่เก่ียวของ โดยคุณชนินทร  

ขาวจันทร ผูอำนวยการหนวยพัฒนาการ

เชื่อมโยง (BUILD) ใหสัมภาษณเมื่อเร็วๆ 

นี้วา 

เอสเอ็มอีที่มีขนาดการลงทุนไมเกิน 

80 ลานบาทในแตละโครงการ และมี

ขนาดการลงทุนรวมของธุรกิจไมเกิน 200 

ลานบาท มีความประสงคจะลงทุนขั้นต่ำ 

500,000 บาทจะมีสิทธิ์ไดรับการยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป  

นอกจากน้ี หนวย BUILD ยังใหการ

สนับสนุนผูผลิตชิ้นสวน โดยการชวยสราง

โอกาสในการพบกับโรงงานผลิตรายใหญ 

ตลอดจนการจับคูทางธรุกจิระหวางผูรบัชวง

การผลิตไทยและผูซื้อชิ้นสวนอุตสาหกรรม

จากทั่วโลก 

คุณชนินทร ไดกลาวเพิมเติ่มวา ใน

แตละปเรามีโครงการเช่ือมโยงทางอุตสาห-

กรรมระหวางผูขายและผูซื้อชิ้นสวนทั้งใน

และตางประเทศ ทัง้ในรูปของการจดักิจกรรม

โรดโชวและจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวของรวมถึง

การสนับสนุนงบประมาณ และนำผูผลิต

ชิ้นสวนไทยเขารวมงานตางประเทศ  

และหนวย BUILD ยงัใหความชวยเหลือ

ทางดานขอมูลเกี่ยวกับความตองการของ 

ผูซื้อทั้งในและตางประเทศ ผานทางฐาน

ขอมูลของหนวย BUILD อีกดวย 

หนึง่ในกจิกรรมสำคัญ คอื งานซบัคอน

ไทยแลนด 2011 ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือน

พฤษภาคม 2554 นี้ บีโอไอไดเชิญผูซื้อท้ัง

ในประเทศและตางประเทศเขารวมงาน

และรวมกิจกรรมจับคูทางธุรกิจ โดยใน

ขณะน้ีหนวยงานไดประสานงานใหผูซื้อ

รายใหญ เขารวมจดัสมัมนานำเสนอเกีย่วกบั

นโยบายการจัดซ้ือของแตละบริษัท  
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นอกจากนีจ้ะประสานงานกบัสำนักงาน

ในภูมิภาคตางๆ ทั้งในและตางประเทศ 

เพื่อนำผูรับชวงการผลิตและผูซื้อชิ้นสวน

มารวมงานใหมากยิ่งขึ้น โดยรวมกับการ

จัดหาโรงงานผูผลิตรถยนตในโครงการ 

อีโคคารที่มีความตองการผูรับชวงการผลิต

ทีม่คีณุภาพโดยงานซบัคอนไทยแลนด 2011 

นี้ จะประสบความสำเร็จเปนประวัติการณ

อยางแนนอน 

อีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ กิจกรรม

จับคูภาคการศึกษาท่ีทำงานวิจัยและพัฒนา

และภาคธุรกิจเขาดวยกัน เพื่อใหบริษัท

ตางๆ สามารถเขาถึงนวัตกรรม ที่จะชวย

ประหยัดตนทุนและเวลา เพื่อการยกระดับ

คุณภาพผลิต ภัณฑและประสิท ธิภาพ  

อีกทั้งยังชวยเรงการฟนตัวทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง 

การประชาสัมพันธที่มีประสิทธิภาพ

จะเปนประโยชนสำหรับผู เขารวมแสดง

กวา 300 ราย การจัดงานในป 2554 ไดมี

การเชิญสมาคมและหนวยงานที่เกี่ยวของ

เขารวมมากย่ิงขึ้นดวย โดยวัตถุประสงค

ของการจัดงานในป 2554 นี้ คือ การชวย

ธุรกิจรายยอยใหมีโอกาสไดทำความคุนเคย

กับผูซื้อ แตความสำเร็จไมอาจเกิดข้ึน 

ในช่ัวเวลาขามคืนได การรวมจัดแสดงใน

งานเพียงป เ ดียวอาจจะยังไม เพียงพอ  

ผูประกอบการตองทำบริษัทของตนเองให

เปนท่ีรูจักอยูสักสองปหรือมากกวาน้ัน จึง

จะเห็นผลชัดเจนที่สุด การรวมงานนี้ควร

จะเปนหนึ่งในกลยุทธสำคัญทางการตลาด

และธุรกิจ โดยรวมธุรกิจรายยอยท่ีปกติ

ไมมีโอกาสไดเขาถึงผูจัดการฝายจัดซ้ือ

และผูบริหารของบริษัทระดับแนวหนาของ

วงการ ก็จะมีโอกาสไดพบกับบุคคลสำคัญ

เหลานี้ในงานซับคอนไทยแลนด เราเชื่อมั่น

วาผูประกอบการจะไดประโยชน และรูสึก

คุมคาที่สุดที่ไดรวมเปนสวนหน่ึงของงาน

ในปหนาอยางแนนอน 
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(SMEs) ญี่ปุนยายมาจริงก็จะสงผลตอ 

ผูประกอบการไทยท่ีสงสินคาอยูกอนหนา 

อยางไรก็ตาม มองวาเปนโอกาสของ

ผูประกอบการไทยเชนกัน ในการจับมือ

พันธมิตรกับเอสเอ็มอีจากประเทศญ่ีปุน 

เนือ่งจากผูประกอบการไทยมีความเช่ียวชาญ

ในประเทศมากกวา ซึง่มองวาผูประกอบการ

จำเปนตองหาทางเปดตลาดใหมๆ ผาน

งานแสดงสินคามากข้ึน 

ผูประกอบการไทยเองจำเปนตอง

แสดงศักยภาพของตัวเองใหมากขึ้นเชนกัน 

เพราะหากอยู เฉยๆ ก็มีโอกาสที่จะเสีย

ตลาดไปได หากไมหาพันธมิตรก็ตอง

พยายามสงสินคาใหกับบริษัทที่จะเขามา

ลงใหได ซึ่งหนวย BUILD ก็จะชวยเหลือใน

การจับคูธุรกิจผานกิจกรรมตางๆ 

หลังจากน้ี หนวย BUILD จะเดินหนา

จัดงานซับคอนไทยแลนดอยางตอเนื่องใน

ปนีเ้ปนปท่ี 5 ซ่ึงมีกำหนดจดัต้ังแตวนัที ่19 - 

21 พฤษภาคม 2554 ทีศ่นูยนทิรรศการและ

การประชุมไบเทค ซึ่งจะเปนเวทีเชื่อมโยง

 นอกจากนี้ แนวโนมที่ผูประกอบการ

เอสเอ็มอี (SMEs) กลุมชิ้นสวนยานยนต

และอิเล็กทรอนิกสจะหาฐานการผลิตใหม

กอนป 2555 มีความเปนไปไดสูงมาก 

เนื่องจากผลกระทบในเรื่องคาเงินเยนแข็ง

และการยายฐานการผลิตของผูผลิตสินคา

หลายราย 

ประเทศไทยถือเปนประเทศท่ีมีโอกาส

ไดรับผลกระทบจากการยายฐานในคร้ังนี้ 

เน่ืองจากมีความเหมาะสมของการเปนฐาน

การผลิต และมีผูผลิตจากญี่ปุนมาตั้งฐาน

การผลิตเปนจำนวนมาก หากเอสเอ็มอี 
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 “ซับคอนไทยแลนด 2011  งานแสดงสินคาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ สำหรับผูซื้อชิ้นสวนอุตสาหกรรม และผูผลิตชิ้นสวน  คาดวางานดังกลาวจะชวยสงเสริมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย” 
 
 คณุณรงค วงคเกรยีงไกร ผูอำนวยการสถาบนัไทย - เยอรมนั ในฐานะผูพฒันาอตุสาหกรรม 
แมพิมพไทย เปดเผยวาจากทิศทางอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวและการผลิตตอเนื่อง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสเครื่องใชไฟฟา ซึ่งเปนปจจัยบวกตอ
อตุสาหกรรมแมพิมพใหขยายตัวตอเนื่องมากข้ึนได เพื่อลดการนำเขาแมพิมพจากตางประเทศ โดย
ชวง 2 ปที่ผานมาไทยลดการนำเขาไดกวา 7,000 ลานบาท จากที่ตองนำเขาสูงถึง 27,000 ลานบาท 
 อุตสาหกรรมแมพิมพมีแนวโนมขยายตัวไดอยางตอเน่ือง ตามทิศทางของอุตสาหกรรม 
การผลิตของไทย โดยเฉพาะการผลิตรถยนตที่คาดวาจะอยูที่ 1.8 ลานคัน ซึ่งการผลิตสินคา
อุตสาหกรรมจำเปนตองมีแมพิมพเปนพื้นฐาน สถาบันไทย - เยอรมัน ถือเปนหนวยงานหลักที่ไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาลเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพไทย ทั้งในดานเทคโนโลยี บุคลากร และ 
ชองทางการคาสำหรับผูประกอบการ ชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตแมพิมพของไทยเพ่ิมขึ้น 
จนสามารถสงออกแมพมิพไทยไปตางประเทศ โดยมีมูลคาสูงถึง 8,000 ลานบาท 
 ทั้งนี้สถาบันไทย - เยอรมัน ยังเดินหนาพัฒนาอุตสาหกรรมแมพิมพไทยอยางตอเนื่อง โดย
ลาสุดไดผลกัดนัผูประกอบการเขารวมงาน “ซบัคอนไทยแลนด 2011” งานแสดงสนิคาอุตสาหกรรมที่
มีศักยภาพสำหรับผูซื้อช้ินสวนอุตสาหกรรม และผูผลิตชิ้นสวน ซึ่งจะมีขึ้นระหวางวันท่ี 19 - 21 
พฤษภาคม 2554 โดยคาดวางานดังกลาวจะชวยสงเสริมอุตสาหกรรมแมพิมพไทย ทั้งแมพิมพสำหรับชิ้นสวนพลาสติก แมพิมพโลหะสำหรับอุตสาหกรรมรถยนตและแมพิมพสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาง เปนตน   นอกจากน้ีคาดวางานดังกลาวจะเกิดการจับคูทางธุรกิจระหวางผูซื้อและผูผลิต รวมทั้งการเจรจาทางธุรกิจเพื่อชวยใหเกิดการพัฒนาขีดความสามารถ ของอุตสาหกรรมแมพิมพรวมกันตอไป 

คุณณรงค  วรงศเกรียงไกร 
ผูอำนวยการสถาบันไทย – เยอรมัน 

อุตสาหกรรมชิ้นสวนไทยกับตางประเทศที่

สำคัญ โดยในชวง 4 ปแรกของการจัดงาน 

สามารถจบัคูธรุกิจไดมากกวา 7,000 คู และ

กอใหเกิดการซื้อขายชิ้นสวนจากผูผลิตไทย

กวา 1.1 หมื่นลานบาท 

สำหรับเปาหมายในการจัดงานในปนี้ 

คาดวาจะมีการจับคู ธุ รกิจไมนอยกวา 

3,000 คู หรือคิดเปนมูลคาธุรกิจไมนอย

กวา 5,000 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะมีผูซื้อ

สนิคากวา 400 บรษิทัจากกวา 180 ประเทศ

เขามารวมในงานแสดงสินคาในคร้ังนี้ ที่

คาดวาจะมีผูเขารวมแสดงสินคามากกวา 

300 คูหา ในงาน 

ในปนี้จะมีกิจกรรมท่ีพิเศษภายในงาน

ไดแก การเชิญชวนผูประกอบการที่เขารวม

โครงการรถยนตอีโคคาร ใหเขามาจัดแสดง

สินคาและหาผูผลิตชิ้นสวนในงานน้ี ซึ่งอยู

ระหวางการเจรจาและคาดวาผูประกอบการ

จะตอบรับเขามาท้ังหมด ซึ่ง

ถื อ เปน โอกาสที่ สำคัญของ 

ผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ท่ีจะ 

ได เจรจากับผู ประกอบการ

ขนาดใหญ 

นอกจากน้ี จะมีการเจรจา

กับสถาบันการศึกษาท่ีทำใน

เรื่องการพัฒนาเทคโนโลยี มา

จบัคูเจรจาธรุกจิกบัผูประกอบการ

ที่มีความพรอมในการเดินหนา

พัฒนาเทคโนโลยีดังกลาวไปสู

การผลิตสินคาที่ทำตลาดไดจริง

ในอนาคต 
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บริษัท ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)   
ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 
2540 ภายใตช้ือ่ “บรษิทั สเปเชยีลตี ้
พรีซิชั่น พาร์ท จำกัด” จาก  
ประสบการณ์ดําเนินธุรกิจนําเข้า  
อุปกรณ์ที่ ใช้ ในห้องที่ควบคุม  
เรื่องความสะอาด (Clean Room 
Products) สารเคมี บรรจุภัณฑ์   
และอื่นๆ ภายใตบ้ริษัท สเปเชียลตี้   
เท็ค คอร์ปอเรชั่น จํากัด ซึ่งมี  
ความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทผู้ผลิต  
ชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิสจ์ากประเทศ  
ญีปุ่น่มายาวนานไดเ้ลง็เหน็ศกัยภาพ  
และการขยายตวัของอตุสาหกรรม  
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ  
ไทย  
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บโีอไอแฟร 2011 “โลกสดใส ไทยย่ังยนื” 

หรือ “Going Green for the Future” จะ

จัดขึ้นระหวางวันที่ 10 - 25 พฤศจิกายน 

2554 เปนเวลาทั้งสิ้น 16 วัน ณ ศูนยแสดง

สนิคาและการประชมุอิมแพ็ค เมอืงทองธานี 

โดยจะจัดแสดงบนพ้ืนทีก่วา 240,000 ตาราง-

เมตร ครอบคลุมพ้ืนทีจ่ดัแสดงสินคาท้ังหมด

• งานดานวิศวกรรมในบริเวณริม

ทะเลสาบ ที่ตองเตรียมแผนการปรับปรุง

พื้นที่บริเวณริมทะเลสาบ เมืองทองธานี 

เนือ่งจากปจจุบนัพืน้ท่ีทีจ่ะจดังานท่ีเทยีบเทากับ 

23 สนามฟุตบอลนัน้ ยงัเปนพ้ืนปูนครึ่งหนึ่ง

และพื้นดินอีกครึ่งหนึ่ง  

• การเตรียมแผนสำหรับงานระบบ

สาธารณปูโภค และการวางระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ เชน โทรศัพทพื้นฐาน ระบบ

อินเทอรเน็ต พรอมระบบ WIFI  

• การจัดการดานการจราจรและการ

ขนสงนั้นไดประสานกับหนวยงานตางๆ 

การเตรียมตั้งรับเพ่ือแกปญหาและบริหาร

จัดการปญหาการจราจร โดยจะใชระบบ 

Park & Ride ซึ่งเปนระบบท่ีจะลดปริมาณ

จำนวนรถทีจ่ะเขามาในบรเิวณงานบโีอไอแฟร 

2011 ใหกับผูที่เดินทางมาเท่ียวงานโดย

การใหจอดรถในจุดที่กำหนด และเดินทาง

เขามาในบริเวณงานโดยรถท่ีเตรียมไว  

• การเตรยีมความพรอมดานการรกัษา

ความปลอดภัย ซึ่งเปนหนึ่งในประเด็นหลัก

ที่งานบีโอไอแฟร 2011 ใหความสำคัญ

อยางมาก โดยไดประสานขอความรวมมือ

ทั้งจากทางตำรวจ ทหาร และหนวยงานท่ี

เกี่ยวของตางๆ แลว  

• นอกจากน้ี ไดประสานกับหนวย

ที่เกี่ยวของเตรียมจัดหาขอมูลสภาพอากาศ

ในชวงวันงานและจัดแผนรองรับกับภาวะ

ภูมิอากาศที่แปรปรวนไว 

• การเตรียมแผนการจัดงานในสวน

ของอาคารนิทรรศการและการประชุม 

ดังนี้ 

นบัจากน้ีอกีไมนาน งานนิทรรศ-
การท่ียิ่งใหญที่สุดในประเทศไทย 
บี โอไอแฟร 2011 “ โลกสดใส  
ไทยยั่งยืน” จะจัดขึ้น เพื่อแสดง
เทค โน โลยีการผลิตที่ ล้ ำสมัย  
และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพื่อ
ตอกย้ำความเชื่อมั่น ใหกับคน 
ทั้งประเทศและนักลงทุนตางชาติ 
ไดเห็นถึงศักยภาพของการลงทุน
ในไทย และความเปนมิตรตอสิ่ง-
แวดลอมของภาคอุตสาหกรรม
ไทย  

ในอาคารชาเลนเจอร 1-2-3 และอาคาร 9 

รวมท้ังพื้นที่บริเวณริมทะเลสาบเมืองทอง

ธานี 

àμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§§Ò¹ã¹
·Ø¡ Œ́Ò¹ 

ขณะนี้ บีโอไอในฐานะเจาภาพจัดงาน 

ไดตระเตรียมความพรอมในดานตางๆ 

และมีความคืบหนาในการเคล่ือนทัพเพ่ือ

สรางความอลังการและเตรียมความพรอม

ไปหลายสวนแลว ไมวาจะเปน  

20



- การเตรียมการจัดต้ังศาลาศรัทธา-

ศรม หรือนิทรรศการของโครงการ

ในพระราชดำริ (Royal Pavilion) 

ศาลานิทรรศการประเทศไทยหรือ 

Thailand Pavilion  

- ศาลานิทรรศการ บีโอไอ หรือ 

BOI Pavilion รวมทั้งศาลาศูนย

ประสานงานบโีอไอแฟร 2011 หรอื 

BOI Fair 2011 Organizer Office  

- การเตรียมจัดงาน CEO Forum 

ซึ่งจะมีงานหลักสำคัญ 2 สวน 

คือ การจัดการประชุมรวมเสวนา 

และอภิปรายในหัวขอยุทธศาสตร

ดานการลงทุนในอีก 5 ปขางหนา

ของที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ดานการ

ลงทุน (Honorary Investment 

Advisor : HIA) ของบโีอไอ ในวนัท่ี 

9 พฤศจิกายน 2554  

- การเตรียมการจัดการประชุมสดุยอด

ผูนำภาคธุรกิจ (CEO Forum) ที่

จะมีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ดานการ

ลงทุนและผูบริหารระดับสูงจาก

บรษิทัช้ันนำทัว่โลก ทัง้นี ้ไดรับการ

สนับสนุนจาก สำนักงานสงเสริม

การจัดประชุมและนทิรรศการ หรือ 

สสปน. (Thailand Convention 

& Exhibition Bureau: TCEB) ซึ่ง

เปนหนวยงานหลกัและมบีทบาทใน

การประชุมงานสำคัญของประเทศ

มารวมจัดการประชุมดังกลาว ขึ้น

ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2554 ซึ่ง

เปนวันแรกของการจัดงานบีโอไอ

แฟร 2011  

  การประชุมสุดยอดผูนำภาค

ธุรกิจจากทั่วโลกในครั้งนี้ ถือเปน

กิจกรรมท่ีสำคัญอยางยิ่งในงาน 

บีโอไอแฟร 2011 เพราะนอกจาก

จะเปนโอกาสอันดีท่ีภาครัฐ จะได

ประชาสัมพันธภาพลักษณของ

ประเทศดานการลงทุน ยังเปน

โอกาสในการเสริมสรางความ 

เชื่อมั่นแกนักลงทุนท้ังไทยและ

ตางชาติ ตลอดจนชักชวนใหเขา

มาลงทุนในประเทศไทยดวย  

- การประสานงานกับสถานทูตและ

หอการคาตางประเทศในไทย

ทั้งหมด  

- การประสานงานกับสถานทูตไทย

ทัว่โลกผานกระทรวงการตางประเทศ 

พรอม ท้ั งสำนักงานเศรษฐ กิจ 

การลงทุนในตางประเทศของ 

บีโอไอทั้ง 13 แหงท่ัวโลก เพื่อ

ประชาสัมพันธและเชิญชวนให 

จัดคณะผูแทน ผูบริหารระดับสูง 

นักธุรกิจจากตางประเทศเขามา

เยี่ยมชม และสรางโอกาสทาง

ธุรกิจในชวงระหวางวันงาน 

สำหรับกิจกรรมสัมมนาและกิจกรรม

เสริมดานวิชาการน้ัน ไดตั้งเปาไวประมาณ 

200 กวาหัวขอ ขณะนี้ไดรับการตอบรับ

การมารวมบรรยายอยางลนหลามจาก

มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ หนวยงานราชการ

ตางๆ บริษัทเอกชน สถาบันตางๆ และ 

ไดจัดเตรียมการจัดประชุมใหญและการ

เสวนาใหญ 

การจัดกิจกรรมบันเทิงและกิจกรรมพิเศษ

ในงาน ทั้งในสวนบริเวณริมทะเลสาบและ

ภายในอาคาร จากผูรวมแสดงนิทรรศการ 

ศิลปน นักเ รียน นักศึกษา สถานทูต 

หอการคาตางประเทศ และไดเตรยีมจดัการ

ประกวดถายภาพในงาน 

ขณะท่ีความพรอมของภาคเอกชนท่ี

ตอบรับเขารวมงานบีโอไอแฟร 2011 ก็ได

มีการลงนามสัญญาจองพื้นที่อยางเปน

ทางการแลว โดยมีบริษัทชั้นนำจำนวน 32 

บริษัท จากหลากหลายอุตสาหกรรมรวม

ลงนาม ไดแก อุตสาหกรรมยานยนตและ

ชิ้นสวน อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอาหารและ

เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปโตรเคมี และ

อุตสาหกรรมซอฟตแวรแอนิเมชัน เปนตน 

ทั้งนี้มีบริษัทชั้นนำหลายราย ที่เคย

เขารวมแสดงเทคโนโลยีในงานบีโอไอแฟร 

ครั้งที่ผานมา และไดเขารวมงานในครั้งนี้ 

ไดเผยแนวคิดในการจัดแสดงเทคโนโลยี

แลว ไดแก  
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ตนกระดาษด๊ับเบ้ิล เอ และจะจัดแสดง

โมเดล “ของเสีย ไมเสียของ” ที่สามารถ

ทำใหเศษวัสดุไรคา กลายเปนพลังงาน

ไฟฟาทดแทน สรางประโยชนในการใชเปน

พลังงานเพื่อการผลิตกระดาษในโรงงาน 

และเหลืออีกเกือบรอยละ 70 ที่สามารถ

รองรับความตองการใชไฟฟาของชุมชนได 

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะ 

นำเสนอศักยภาพความเปนผูนำในการ

ผลิตปโตรเคมี และไบโอเคมิเคิลของบริษัท

ในเครือ และจะจัดแสดงความพรอมใน

การผลักดันใหประเทศไทยเปนศูนยกลาง

ของอุตสาหกรรมไบโอพลาสติกในเอเชีย 

ในอนาคต นอกจากนี้จะนำกิจกรรมตางๆ 

ทั้งในเร่ืองกิจกรรม Green Eco Town 

และกิจกรรม CSR ตางๆ ไปรวมแสดง

ภายในงาน 

บริษัท เชลลฮัท เอ็นเตอรเทนเมนท

จำกดั ผูผลติภาพยนตรการตนูฯ แอนิเมชนั 

“เชลลดอน” จะจัดแสดงศักยภาพและ 

การเติบโตของเชลลฮัท ภายใตแนวคิด 

ความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนการ 

นำสภาพแวดลอมและเทคโนโลยี มา 

ผสมผสานกัน เพ่ือลดภาวะโลกรอน 

บริษัท โตโยตา มอเตอร ประเทศไทย 

จำกัด ไดทุมเม็ดเงินอยางมหาศาล เพื่อ

เนรมิตพาวิลเลียน ตามแนวคิดเทคโนโลยี

ยานยนต ท่ีล้ำสมัยแตใสใจสิ่ งแวดลอม 

รวมถึงไฮไลทที่นาสนใจเพ่ือเปนแมเหล็ก

ดึงดูดผูเขารวมชมงาน 

บริษัท เจนเนอรัล มอเตอรส (ประเทศ

ไทย) จำกัด ไดเตรียมรถซีดานตนแบบที่

มีชื่อวา VOLT ซึ่งเปนรถยนตพลังงานไฟฟา

ที่สามารถวิ่งไดในระยะทาง 650 กิโลเมตร 

ดวยการชารจแบตเตอรี่เพียง 1 ครั้ง ซึ่งได

ผลติและจำหนาย VOLT แลวทีส่หรฐัอเมรกิา

และจีน รวมทั้งจัดแสดงรถยนตที่มีชื่อวา 

En-V รถตนแบบทีใ่ชดาวเทียมในการนำทาง 

คาดวาจะสามารถผลิตและจำหนายได

ภายในป 2030 

อีกเกือบ 7 เดือนกวาจะถึงวันจัดงาน 

แตวันนี้ เ ราได เห็นถึ งความมุ งมั่นและ 

ความพรอมของทุกภาคสวน ทีจ่ะมารวมกนั

แสดงศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมและ

การลงทุนในไทย เพื่อใหเปนแรงผลักดัน

และขับเคล่ือนประเทศไทยใหพัฒนาไป

อยางย่ังยืน และเช่ือวา เร็วๆ นี้ บริษัท

ตางๆ จะไดเผยโฉมไฮไลท และสุดยอด

นวัตกรรมท่ีจะมาจัดแสดงสรางความตื่น

ตาต่ืนใจมากข้ึนอยางแนนอน ซึ่งจะนำมา

เสนอในลำดับตอไป 

เครอืเจรญิโภคภัณฑ (ซพี)ี จะจดัแสดง

นิทรรศการภายใตแนวคิด “ประเทศไทย 

ครวัของโลก” จะแสดงศกัยภาพของคนไทย

และแผนดิน โดยจะนำสินคาในเครือของซพีี

มาจัดแสดง พรอมดวยซุมอาหารของเครือ

ซีพีกวา 30 คูหา ใหผูเขาเยี่ยมชมไดรับรู 

ลิ้มลอง และอ่ิมเอม จนอิ่มทองและอ่ิมใจ  

นอกจากน้ี ยังเตรียมจะนำนวัตกรรม

เทคโนโลยี Green IT ที่ยังไมเคยเห็นมา

กอนมาแสดงในงาน โดยจะนำบริษทัท้ังหมด

ในเครอื อาท ิCPF, CP ALL, True Corporation 

มารวมแสดงภายในพาวิลเลียนดวย  

บริษัท ดั๊บเบิ้ล เอ (1991) จำกัด 

(มหาชน) จะนำเสนอองคความรูในแนวคิด 

“กระดาษจากคันนา” ใหผูชมงานไดเขามา

สัมผัสในทุกๆ ขั้นตอนการผลิตกระดาษ 

และเขามารูจักวิถีชีวิตของคนไทย ซึ่งมี

คันนา เปนสวนหน่ึงของวิถีชีวิต และการ

ผสมผสานวิถีชีวิตเหลานี้เขากับการปลูก
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คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมี



มติเมื่อวันที่
 14
 กันยายน
2552
 กำหนด



รูปแบบที่
4
คือ
ค่าใช้จ่ายให้เงินสนับสนุน

ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ
 ให้แก่กองทุนด้าน

การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรตามที่

คณะกรรมการฯ
 ให้ความเห็นชอบ
 ตาม

ประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ
ที
่

11/2552
 เรื่องการให้สิทธิและประโยชน์



เพิ่มเติมสำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนาทักษะ


เทคโนโลย
ีและนวตักรรม
(Skill,
Technology


&
Innovation
-
STI)



ปัจจุบันมี
 “กองทุนเพื่อการพัฒนา

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย”ี
ของสำนกังาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาต
ิ

(สวทช).
 ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับของ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย
ี



เป็นกองทุนแรก
 ที่คณะกรรมการฯ
 เห็น

ชอบตามมาตรการที่ปรับปรุงดังกล่าว



ผลการดำเนินการตามนโยบาย 
STI 

ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน
 2549
 ถึง

เดือนธันวาคม
2553
มีผู้ได้รับการส่งเสริมฯ


ในกจิการตามนโยบาย
STI
รวม
37
โครงการ


โดยแยกตามเงื่อนไขของ
 STI
 คือ
 เป็น



การวิจัยและพัฒนาหรือออกแบบมากที่สุด

จำนวน
29
 โครงการ
 รองลงมาคือ
 การ

ขอ STI ได้หากมีสิทธิและ
ประโยชน์การได้รับยกเว้น  
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลืออยู่ 

เมื่อวันที่
 21
 เมษายน
2552
 คณะ

กรรมการส่งเสริมการลงทุนได้อนุมัติ
 ให้

ปรับปรุงหลักเกณฑ์นโยบาย
STI
ใหม่
ตาม

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่


6/2552
เรื่อง
การแก้ไขเพิ่มเติมการให้สิทธิ

และประโยชน์สำหรับการลงทุนเพื่อพัฒนา

ทักษะ
 เทคโนโลยี
 และนวัตกรรม
 (Skill,


Technology
&
 Innovation
 -
 STI)
 ซึ่ง

ปรับปรุงหลักเกณฑ์จากเดิมเป็น
ดังนี้



“โครงการส่งเสริมการลงทุนเดิม
 ที่ได้

รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม

มาตรา
31
ไมว่า่จะมรีายไดจ้ากการประกอบ

กิจการนั้นแล้วหรือไม่
 สามารถขอรับสิทธิ

และประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการนี้ได้


ทัง้นี
้หากผูไ้ดร้บัการสง่เสรมิฯ
มรีายไดจ้าก

การประกอบกิจการแล้ว
 ในวันที่ยื่นคำขอ

เพื่อรับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
 จะต้อง

มีสิทธิและประโยชน์การได้รับยกเว้นภาษี

เงินได้นิติบุคคลตามมาตรา
31
เหลืออยู่



คณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนได้ออกนโยบายส่ง เสริม


การพัฒนาทักษะ
 เทคโนโลยี
 และ
นวัตกรรม
 (Skill,
 Technology
&

Innovation
 –
 STI)
 ตามประกาศ


ที่
 3/2549
 ได้มีการปรับปรุง


หลักเกณฑ์นโยบาย
STI
ใหม่
ดังนี้


สำหรับโครงการส่งเสริมการลงทุน
 ที่

ไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ในการยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา
31
 หาก

ประสงคจ์ะขอรบัสทิธแิละประโยชนเ์พิม่เตมิ

ตามมาตรการนี้
 ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ
 จะ

ต้องยื่นขอรับสิทธิและประโยชน์ตั้งแต่ที่ยื่น

คำขอรับการส่งเสริมฯ”



คา่ใชจ้า่ย STI เพิม่รปูแบบที ่4 
เดิมค่าใช้จ่าย
STI
 ครอบคลุม
3
 รูป

แบบ
คือ


•
การวจิยัและพฒันาหรอืการออกแบบ



•
การฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง

•
การสนับสนุนสถาบันการศึกษา

หรือสถาบันวิจัย
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สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย


จำนวน
24
 โครงการ
 และการฝึกอบรม

ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
จำนวน
13
โครงการ


(หมายเหต
ุจำนวนโครงการรวมทัง้
3
รปูแบบ

รวมกันได้มากกว่า
37
โครงการ
 เพราะใน

แต่ละโครงการจะสามารถมีค่าใช้จ่าย

ครอบคลุมได้มากกว่า
1
รูปแบบรวมกันได้)



กองทุนเพื่อการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ของ สวทช.  

ความคืบหน้าผลการดำเนินการ
 ของ



กองทนุสนบัสนนุเพือ่การพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย
ีสำนกังานพฒันาวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 (สวทช.)
 ซึ่งได้มี

การจัดตั้งคณะทำงานบริหารเงินสนับสนุน

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


สรุปประเด็นได้ดังนี้


1.
กิจกรรมของ
 สวทช.
 สำหรับเงิน

สนับสนุนที่ได้รับจากเอกชนตามนโยบาย


STI
 สวทช.
 จะนำเงินสนับสนุนส่วนนี้ไปใช้

ดำเนินกิจกรรมหลัก
4
ประเภท
 เพื่อสร้าง

ความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีให้แก่ภาค

อุตสาหกรรม
ได้แก่


1)
การพัฒนาบุคลากรทางเทคนิค


2)
การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม


3)
การสนับสนุนและส่งเสริม
 SMEs


ในประเทศ


4)
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง

เ ท ค โ น โ ล ยี เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ใ ห้

อุตสาหกรรมมีมาตรฐานระดับ

สากล
 โดยการวางแผนกิจกรรม

จะกระทำผ่านความร่วมมือกับ

ภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด
 เพื่ อ



ให้เกิดกิจกรรมที่ตอบโจทย์ของ

อุตสาหกรรม
ได้อย่างตรงประเด็น


2.
สวทช.
 ได้กำหนดให้ผู้ที่เข้าเกณฑ์

การได้รับสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติม
 ตาม

นโยบาย
STI
ของบีโอไอ
สามารถยื่นแสดง

ความจำนงสนับสนุนเงินเข้ากองทุนฯ
 เพื่อ

ขอหนังสือตอบรับจาก
 สวทช.
 ไปเป็น

เอกสารประกอบการยื่นขอ
STI
 ได้
 และมี

แผนที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้รัดกุม



ยิ่งขึ้นต่อไป



สิทธิประโยชน์ที่ได้รับตามเงื่อนไข STI 

เงื่อนไขการลงทุน/


ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมกัน 

การลงทุนหรือค่าใช้จ่าย คิดเป็น 

ร้อยละของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก 

จำนวนปีที่ 

ได้รับยกเว้น 

ภาษีเงินได้

นิติบุคคลเพิ่ม 

•
ด้านวิจัยและพัฒนาหรือ
ออกแบบ


•
การฝกึอบรมดา้นเทคโนโลยี
ชั้นสูง


•
การสนับสนุนสถาบันการ
ศึกษา
หรือสถาบันวิจัย


•
การสนบัสนนุกองทนุพฒันา
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
และบุคลากร


ก.
รอ้ยละ
1
หรอืไมน่อ้ยกวา่
150
ลา้นบาท

แล้วแต่มูลค่าใดต่ำกว่า


ข.
รอ้ยละ
2
หรอืไมน่อ้ยกวา่
300
ลา้นบาท
แล้วแต่มูลค่าใดต่ำกว่า


ค.
รอ้ยละ
3
หรอืไมน่อ้ยกวา่
450
ลา้นบาท
แล้วแต่มูลค่าใดต่ำกว่า


1
ปี


2
ปี


3
ปี


หมายเหตุ การดำเนินการ
STI
 ต้องใช้จ่ายตามเงื่อนไขในช่วงระยะเวลาที่ได้รับยกเว้น



ภาษีเงินได้นิติบุคคล


การลงทุน
 จำนวน
โครงการ 

การวิจัยและพัฒนาหรือ
ออกแบบ


29


การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี
ขั้นสูง


13


การสนบัสนนุสถาบนัการศกึษา
หรือสถาบันวิจัย


24


24



ขั้นตอนการขอ
STI
 โดยการสนับสนุน

เงินเข้ากองทุนฯ
 ของ
 สวทช.
 ผู้ได้รับการ

ส่งเสริมฯ
 ที่สนใจสามารถยื่นแบบแสดง

ความจำนงขอสนบัสนนุกองทนุฯ
ไดท้ี
่สวทช.


จากนั้นนำหนังสือตอบรับจาก
 สวทช.
 ไป



ยื่นขอปรับสิทธิและประโยชน์จากบีโอไอ



ได้ทันที
 โดยใช้หนังสือรับรองหรือสำเนา



ใบเสร็จรับเงิน
 จาก
 สวทช.
 เป็นหลักฐาน

การตรวจสอบ
 ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่กำลัง

จะยื่นขอรับการส่งเสริมฯ
 ก็สามารถยื่นขอ


STI
ได้พร้อมกันทันที


หากต้องการทราบรายละเอียด 
สามารถสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ
ได้ที่  

 1)
 คุณเพียงกมล
 โลหิตหาญ
 ศูนย์

ลงทุน
สวทช.



โทร.
0
2564
7000
ต่อ
1359


อีเมล
:
peangkamon@nstda.or.th




 2)
 ดร.
กัลยา
อุดมวิทิต
ฝ่ายพัฒนา

ธรุกจิและถา่ยทอดเทคโนโลย
ีศนูยเ์ทคโนโลยี

อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ


สวทช.



โทร.
0
2564
6900
ต่อ
2358


อีเมล
:
kalaya.udomvitid@nectec.or.th


ความคืบหน้าและผลการดำเนินการ


ของกองทุนสนับสนุน เพื่ อการพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น
 มีบริษัทที่

ได้นำส่งเงิน
 และบริษัทที่แสดงความจำนง

สนับสนุนเงินเข้ากองทุนจำนวน
13
 ราย


รวมเป็นเงินประมาณ
767.36
ล้านบาท


(ข้อมูล
ณ
วันที่
28
กุมภาพันธ์
2554)


ยังต้องการกองทุนเพิ่มเติม 
บีโอไอ
 ยังต้องการรับกองทุนจาก

หน่วยงานอื่นนอกจากกองทุนสนับสนุนฯ


ของ
 สวทช.
 โดยกองทุนจะต้องมีลักษณะ

ที่มีการจัดตั้งกองทุนเดิมอยู่แล้ว
 โดยจะ

ต้องมี
 พ.ร.บ.
 การบริหารจัดการกองทุนที่

แยกตวัอสิระ
และจะตอ้งมกีารดำเนนิงาน
ที่

ไม่ขึ้นกับการบริหารจัดการขององค์กรนั้นๆ


หากมีกองทุนใดที่สนใจสามารถเสนอเรื่อง

มาเพื่อให้คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

พิจารณาต่อไปได้
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กระทรวงการคาระหวางประเทศและ

อุตสาหกรรม (MITI) กอตั้งขึ้นเม่ือป 2492 

โดยการรวมกระทรวงพาณชิยและอตุสาหกรรม

เขาดวยกนั และโอนขาราชการมายังกระทรวง

ที่กอตั้งใหม วัตถุประสงคสำคัญของการ

ปรับโครงสรางใหม คือ เพื่อปรับปรุงหนวย

ราชการระบบการทำงานแบบเดิม ทีท่ำหนาท่ี

ในดานการควบคุมราคาสินคา การอุดหนุน

เงินแกภาคอุตสาหกรรม มาเปนหนวยงาน

ทนัสมยัเพือ่ดำเนินการทีเ่กีย่วของกบัการคา

ระหวางประเทศและสงเสริมการสงออก 

จากนั้นในป 2544 เม่ือรัฐบาลญ่ีปุนได

มีการปรับโครงสรางกระทรวง ทบวง กรม

ครัง้ใหญ ไดมกีารนำหนวยงานทางเศรษฐกิจ 

เชน สำนกังานวางแผนเศรษฐกิจ (Economic 

Planning Agency) มาควบรวมกบักระทรวง

สามารถในการแขงขนัในหลายอุตสาหกรรม 

เปนตนวา  

- จอภาพ LCD Panel จากเดิมในป 

2540 ญี่ปุนครองตลาดมากกวา

รอยละ 80 แตในป 2548 ลดลงเหลือ

เพียงแครอยละ 10 โดยไตหวัน

และเกาหลีใต เปนมหาอำนาจ 

รายใหมของโลก 

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา 
และอุตสาหกรรม (METI) หรือ 
ในชื่อ เดิมกอนปรับโครงสราง
องคกรเมือ่ป 2544 คือ กระทรวง
การคาตางประเทศและอุตสาห-
กรรม (MITI) ของญ่ีปุน นับวา 
มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมญ่ีปุนจนกลายเปน
มหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก 
โดยนักวิชาการบางรายถึงกับ
กลาวยกยองวาเปน “ขุมพลัง
สมองที่ยิ่งใหญที่สุดของญ่ีปุน” 
(The Greatest Concentration of 
Brainpower in Japan) 

การคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม 

จากนั้นไดเปล่ียนชื่อใหมเปน “กระทรวง

เศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม” (METI) 

สำหรับเอกสารวิสัยทัศนโครงสราง

อุตสาหกรรม (Industrial Structure Vision)

ซึ่งตีพิมพเผยแพรโดย METI เม่ือเดือน

มิถุนายน 2553 มีขอมูลท่ีแสดงถึงความ

เสื่อมถอยอยางรวดเร็วของภาคเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมญ่ีปุน โดยสัดสวนผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของญ่ีปุน 

ตอ GDP ของโลก ไดลดลงจากสัดสวนสูง

ถึงรอยละ 14.3 ของโลก ในป 2533 เหลือ

เพียงรอยละ 8.9 ในป 2552  

ขณะที่ความยิ่งใหญของภาคอุตสาห-

กรรมของญ่ีปุน ไดจบลงอยางรวดเร็วจน

นาเปนหวง บริษัทญี่ปุนสูญเสียความ

อาคารกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม ที่กรุงโตเกียว 
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- เครื่องเลน DVD จากเดิมญี่ปุนมี

สวนแบงทางการตลาดมากกวา

รอยละ 80 ในป 2541 ลดลงเหลือ

รอยละ 20 ในป 2549  

- ระบบนำทางรถยนต (Navigator) 

จากเดิมญี่ปุนครองสวนแบงตลาด

โลกรอยละ 90 ในป 2547 ลดลง

เหลือเพียงรอยละ 20 ในป 2550 

- Solar Panel ซึ่งเปนช้ินสวนสำคัญ

ในอุปกรณผลิตไฟฟาจากแสง-

อาทิตย สวนแบงทางการตลาดของ

ญีปุ่นลดลงจากรอยละ 50 ในป 2548 

ลดลงเหลือรอยละ 20 ในป 2550 
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ËÒ¡»ÃÑºμÑÇäÁ‹·Ñ¹¨Ð¶Ù¡·Ôé§ãËŒ
ÍÂÙ‹¢ŒÒ§ËÅÑ§ 

ในอดีตท่ีผานมาบริษัทญี่ปุนเปนผูนำ

ในหลายอุตสาหกรรมในช ว ง เ ริ่ มต น 

เน่ืองจากมีเทคโนโลยีเหนือกวา และมี

ความไดเปรียบในดานโครงสรางการผลิตที่

ครบวงจรตั้งแตตนน้ำ คือ การออกแบบ

ผลิตภัณฑ การผลิตชิ้นสวน ฯลฯ จนถึง

ปลายน้ำ คือ การผลิตผลิตภัณฑสำเร็จรูป 

การจำหนาย โดยมีกลุมบริษัทจำนวนมาก

ทำงานรวมกันซึ่งเรียกในนามวา “กลุม

เคเร็ตสึ” ทำใหสามารถปรับปรุงคุณภาพ

และสรางภาพลักษณสินคาที่มีคุณภาพ  

ซึ่งกระบวนการท่ีบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะ 

เขามาอยูในกลุมเคเร็ตสึได จะตองถูก

ตรวจสอบเปนเวลานาน แตเมื่อเขาเปน

สมาชิกในกลุมแลว บริษัทหลักในกลุมจะ

ใหความชวยเหลือ ทั้งทางเทคโนโลยีและ

การเงินแกสมาชิกในกลุม  

ขณะท่ีบริษัทสหรัฐฯ ดำเนินธุรกิจใน

รูปแบบ Modular Production System 

เนนทำธุรกจิในลกัษณะ System Integration 

ซึ่งนำสวนประกอบตางๆ ท่ีหลากหลายมา

รวมเขาเปนระบบเดียวกัน โดยการจัดหา

ชิ้นสวนหรือประสานงานระหวางบริษัท

โทรศัพท เคร่ืองเลน DVD ฯลฯ โดยใช 

ชิน้สวนแบบโมดูล (Modular Component) 

ซึ่งนำชิ้นสวนมาประกอบเปนผลิตภัณฑ

สำเรจ็รปูเปนกระบวนการท่ีงายๆ เอือ้อำนวย

ใหสามารถจางใหบริษัทอ่ืนๆ ประกอบเปน

ผลิตภัณฑสำเร็จรูป โดยไมตองลงทุน

กอสรางโรงงานเอง ทำใหปจจัยสำคัญของ

การแขงขันไดเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ  

ประการแรก หัวใจของความสำเร็จ

เปล่ียนจากฮารดแวรมาเปนซอฟตแวร 

เนื่ องจากการประกอบเปนผลิตภัณฑ

สำเร็จรูปทำไดงายขึ้นมาก ดังนั้น บริษัท

ใดที่เกงในดานซอฟตแวร จะกลายเปน

ฝายประสบผลสำเร็จทางธุรกิจ เปนตนวา 

ตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนความสัมพันธกันไม

ใกลชิดนัก และขึ้นอยูกับการเจรจาตอรอง

เปนคร้ังๆ และในระยะหลัง บริษัทสหรัฐฯ 

เชน HP IBM ฯลฯ จะขายกิจการในสวน

โรงงานผลิตสินคาออกไป หันมาเนนใน

ดานการออกแบบผลิตภัณฑและซอฟตแวร 

โดยไปจางบริษัทอ่ืนๆ ที่ทำธุรกิจในรูป

รับจางผลิต (Electronic Manufacturing 

Services) เชน Foxconn, Celestica, 

Flextronics ฯลฯ ทำการผลิตให  

นับตั้งแตทศวรรษท่ี 1990 เปนตนมา 

เทคโนโลยหีลักของผลติภัณฑอเิลก็ทรอนกิส 

ไดเปลี่ยนอยางรวดเร็วจากระบบอนาล็อก

มาเปนระบบดิจิตอล ทั้ ง ในส วนของ
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บริษัทแอปเป ลซึ่ ง ไม ไดมี โรงงานผลิต

ฮารดแวรของตนเอง แตไปวาจางบริษัท

อื่นๆ ผลิต 

ประการท่ีสอง ความรวดเร็วในการ

ตัดสิน ใจ เปน หัว ใจแห งความแข งขัน 

เนื่องจากเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว

มาก ดังนั้น จะตองมีระบบบริหารงานที่

คลองตัว  

ผลิตภัณฑสำเร็จรูปมีความสลับซับซอน 

เชน อุตสาหกรรมรถยนตและกลองถายรูป

เฉพาะในสวนท่ีเปนระบบ Single-Lens 

Reflex (SLR) นัน้ จงึไดรบัผลกระทบนอยกวา 

อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมรถยนตกำลัง

พัฒนาสู ระบบรถยนตไฟฟา ซึ่ งระบบ

ไฟฟาจะอยูในรูปโมดูล นับเปนบทพิสูจน

สำคัญวาบริษัทรถยนตญี่ปุนจะรักษาความ

สามารถ ในการแขงขันในอนาคตไดมาก

นอยเพียงใด 

ขอเสียเปรียบอีกประการหนึ่งของ

บริษัทญี่ปุน คือ ไมมีระบบท่ีบีบบังคับ

ใหการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

นบัวาแตกตางจากกรณขีองสหรัฐฯ ทีผู่ถอืหุน

ตองการกำไรสงู หากบรษิทัไมมปีระสิทธภิาพ 

คณะกรรมการบริษัทจะลงมติเปลี่ยนตัว 

ผูบริหารซึ่งเกิดขึ้นบอยครั้ง ขณะที่กรณี

ของสหภาพยุโรปมีการรวมตัวเปนกลุม

เศรษฐกิจเดียวกัน บีบบังคับใหบริษัท

ตางๆ ตองพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพ

เพื่อความอยูรอด สวนเกาหลีใตจะถูก

บังคับโดยรัฐบาลใหปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ขณะที่กรณีของญ่ีปุนนั้น ทั้งธนาคารและ

รัฐบาลไดลดบทบาทในการกดดัน ระบบ

บริหารจัดการของบริษัทญ่ีปุนเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

ÇÔÊÑÂ·ÑÈ¹�ãËÁ‹  
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ใ น เ อ กส า ร วิ สั ย ทั ศ น โ ค ร ง ส ร า ง

อุตสาหกรรม ซึ่งเปรียบเสมือนเข็มทิศ

นำทางอุตสาหกรรมของญี่ปุน ใหหลุดพน

ไปจากความตกตำ่ทีก่ำลงัเผชิญอยูในขณะน้ี 

ไดกำหนดอุตสาหกรรมเชิงกลยุทธ ซึ่งจะ

เปนอนาคตของเศรษฐกิจญีปุ่นไว 5 ประเภท

ดังนี้  

1. ธุรกิจเกี่ยวกับโครงสรางพื้นฐาน

และระบบเพ่ือสงออก เชน โรงไฟฟา

นิวเคลียร ระบบน้ำ รถไฟ ฯลฯ  

2. อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการแกไข

ปญหาส่ิงแวดลอมและพลังงาน เชน ระบบ

สายสงไฟฟาแบบฉลาด (Smart Grid) 

รถยนตแบบใหม ฯลฯ 

3. อตุสาหกรรมวฒันธรรม เชน แฟชัน่ 

เสื้อผา อาหาร ทองเที่ยว ฯลฯ 

4. ธุรกิจสุขภาพ การแพทย การดูแล

ผูปวย ผูสูงอายุ บริการเลี้ยงดูเด็ก 

การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีขางตน 

ทำใหสถานการณพลิกผัน บริษัทสหรัฐฯ 

รวมถึงพันธมิตร คือ ไตหวัน จีน และ

เกาหลีใต ซึ่ งผลิตในระบบ Modular  

พลกิเกมกลายเปนฝายไดเปรียบในการแขงขนั 

โดยแมรูปแบบการผลิตระบบ Modular 

จะมจีดุออนทีเ่ปนปญหาอยูบาง คอื ทรพัยสิน 

ทางปญญาท่ีเปนความลับอาจจะร่ัวไหล 

ไปยงับริษทัอืน่ๆ ไดงายกวากต็าม เนือ่งจาก

ผูผลิตชิ้นสวนนั้นๆ จะรับจางผลิตแก

หลายราย ไมไดผลิตใหเฉพาะบริษัทใด

บริษัทหนึ่ง  

จุดเดนสำคัญของระบบ Modular คือ 

ทำใหการบริหารงานคลองตัว สามารถนำ

ความรูและเทคโนโลยีใหมๆ จากบริษัท

นอกเครือมาประยุกตใชในผลิตภัณฑอยาง

รวดเร็ว โดยความกาวหนาของเทคโนโลยี

สารสนเทศ ยิ่งทำใหการประสานงานใน

ดานการผลติทำไดรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ

มากข้ึน แมวาจะไมใชบริษัทท่ีใกลชิดใน

กลุมเดียวกัน 

แมวาบริษัทญี่ปุนยังคงเปนผูนำอยูบาง 

ในผลิตภัณฑที่การประกอบช้ินสวนเขาเปน
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5. ธรุกจิท่ีมคีวามกาวหนาทางเทคโนโลย ี

เชน หุนยนต อวกาศ ฯลฯ 

แนวทางเพ่ือบรรลุเปาหมายในอนาคต 

ไดกำหนดนโยบายสนับสนุนภาคอุตสาห-

กรรมญี่ปุน หลายประการ เชน  

- กลยุทธแบบเบ็ดเสร็จเพื่อใหญ่ีปุน

เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมของ

ทวีปเอเชีย เชน สงเสริมการจัดตั้ง

กิจกรรมที่มีมูลคาเพ่ิมสูงใหมาต้ัง

กจิการในญีปุ่น สงเสริมใหมบีคุลากร

ที่มีความรูจากตางประเทศมา

ทำงานในญี่ปุน  

- ปฏิรูปอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

เพื่ อ ให เ ป น ไปตามมาตรฐาน

นานาชาติ เชน ลดอตัราภาษีเงินได

นิติบุคคลจากปจจุบันรอยละ 41 

เหลือรอยละ 25 - 30  

- อำนวยความสะดวกแกภาคธรุกิจใน

การปรบัโครงสรางและการควบรวม

กิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ

ทำใหธุรกิจมีกำไรเพ่ิมขึ้น เชน 

ผอนคลายความเขมงวดของ

(Industrial Structure Vision) พรอมกับ

สัมภาษณผูบริหารของหนวยราชการญี่ปุน

และผูเชีย่วชาญ ซึง่สรปุความหวงใยเกีย่วกบั

ภาคอตุสาหกรรมญีปุ่นในอนาคต โดยเฉพาะ

การแขงขันจาก 2 ประเทศ 

ประเทศแรก เกาหลีใต ซึ่งตลาด

ภายในประเทศมีขนาดเล็กประชาชน 45 

ลานคน จึงบีบบังคับใหบริษัทเกาหลีใต

ตองแขงขันในตลาดตางประเทศ โดย 

มีขอไดเปรียบสำคัญ คือ การตัดสินใจ 

ดำเนินการอยางรวดเร็ว  

ประเทศที่สอง จีน ซ่ึงปจจุบันมีการ

พัฒนาไปสูอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น

อยางตอเนือ่ง โดยอาศัยขอไดเปรยีบคอื ตลาด

ภายในประเทศมีขนาดใหญ ขณะเดียวกัน

บุคลิกลักษณะสำคัญของคนจีนคือ มี

ความคิดริเริ่มทำสิ่งใหมๆ ไดดี แตกตาง

จากชาวญ่ีปุนทีจ่ะมคีวามถนัดในการปรับปรงุ

สิ่งที่มีอยูแลวใหดีขึ้น 

จึงเห็นไดวา การจะบรรลุวิสัยทัศนที่

กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม 

(METI) ของญ่ีปุนตั้งไว น้ัน นับวาไมใช 

เรื่องงาย ทั้งนี้รัฐบาลญี่ปุนเองก็ไดจัดทำ

รางการบริหารจัดการยุทธศาสตรเพื่อการ

เจริญเติบโต ในระยะ 10 ปขางหนา เพราะ

ตระหนักวาภาวะการคา การลงทุน และ

อุตสาหกรรมของโลกไดเปลี่ยนแปลงไป

มาก ทั้งเปนไปอยางตอเนื่อง รวดเร็ว การ

ดำเนินการในรูปแบบเดิมนั้น คงไมเพียงพอ 

ทีจ่ะคงความไดเปรียบ และรักษาจดุแข็งหรอื

อำนาจการแขงขันท่ีมีใหคงอยูตลอดไปได 

จำเปนตองปรบัปรงุใหสอดคลองกบัโลกาภิวัตน

ของโลก โดยการตองเปนสาขาธุรกิจใหมๆ 

ที่ญี่ปุนกาวหนากวาชาติอื่น 

กฎหมายป อ งกั นการ ผูกขาด 

เพ่ือใหการควบรวมกิจการทำได

งายข้ึน ทำใหบริษัทมีขนาดใหญ

แข งขัน ได ในระ ดับนานาชา ติ 

ปรบัปรุงกฎระเบียบเพ่ือใหการปรับ

โครงสรางกิจการทำไดงายยิ่งขึ้น 

สงเสริมใหบริษัทมีกรรมการอิสระ 

หรือกรรมการจากภายนอก  

- สงเสริมการวิจัยและพัฒนา เชน 

การเพิ่มการใชจายดานวิจัยและ

พัฒนาของภาครัฐเปนรอยละ 1 

ของ GDP จัดตั้งศูนยวิจัยและ

พัฒนาแหงใหม  

- สงเสรมิระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ

เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม 

เชน สงเสริมบริการในรูปแบบ 

Cloud Computing  

อนึ่ง หนังสือพิมพ Japan Time ฉบับ

วันที่ 1 มกราคม 2554 ไดตีพิมพบทความ

เรื่อง Digital age leaves myopic Japan 

facing manufacturing crisis กลาวถึง

เอกสารวิสัยทัศนโครงสรางอุตสาหกรรม 
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ข้อมูลเศรษฐกิจของเปรู
เศรษฐกิจของเปรูในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา

มีการเติบโตที่ดีมาก โดยในปี 2552 อัตรา

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ หรือ GDP 

ขยายตัวร้อยละ 2 หรือคิดเป็น 124.9   

พันล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยภาคการส่งออก 

โดยเฉพาะสนิคา้ประมง และแรธ่าต ุ(ทองแดง 

ทองคำ และสงักะส)ี ทีข่ยายตวัอยา่งตอ่เนือ่ง 

ขณะเดียวกันปริมาณการนำเข้าของเปรูก็

สงูขึน้เชน่กนั โดยเฉพาะในสนิคา้บรโิภคทีม่ี

ความคงทน สนิคา้ทนุ รวมทัง้สนิคา้ประเภท

วัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง (Intermediate 

goods) 

นอกจากนี้ การที่เศรษฐกิจของเปรู

เตบิโตขึน้มาก เปน็เพราะรฐับาลเปรชูดุปจัจบุนั

ภายใตก้ารนำของนาย Alan García Pérez   

มนีโยบายกระจายผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ 

ไปสู่ภาคส่วนของสังคมเปรู ที่ด้อยโอกาส

เพื่อเรียกเสียงสนับสนุนจากประชาชน  

ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง 

รวมถึงนโยบายส่งเสริมการลงทุนภาครัฐ 

ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ การ

สร้างที่อยู่อาศัย ระบบน้ำประปา ถนน 

ท่าเรือ รวมถึงท่าอากาศยาน โดยในปี 

2552 รัฐบาลเปรูได้อัดฉีดงบประมาณรวม 

13.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการดำเนิน

นโยบายดังกล่าว 

จากรายงานผลการศกึษาเพือ่จดัอนัดบั

ความสะดวก ในการประกอบธุรกิจใน

ประเทศต่างๆ ทั่วโลก (Ease of Doing 

Business) ประจำปี 2553 โดยธนาคารโลก 

(World Bank) เปรูอยู่อันดับที่ 56 จาก

ทั้งหมด 183 ประเทศ ดีขึ้นถึง 9 อันดับ

เมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งอยู่ที่อันดับ 65 

และในด้านการคุ้มครองการลงทุน เปรูยัง

อยู่ใน 20 อันดับแรกของโลกอีกด้วย 

เปรู หรือชื่อที่เป็นทางการคือ 
สาธารณรัฐเปรู เป็นประเทศที่ตั้ง
อยู่ ในทวีปอเมริกาใต้ โดยเป็น
ประเทศที่เศรษฐกิจดีที่สุดในกลุ่ม
ประชาคมแอนเดียน (ANDEAN) 
อันประกอบด้วย เปรู โบลิ เวีย 
โคลัมเบีย และเอกวาดอร์ มีขนาด
เศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 7 ใน  
ลาตินอเมริกา มีทรัพยากรธรรม-
ชาตทิีอ่ดุมสมบรูณแ์ละหลากหลาย 
อาทิ ทองแดง เงิน ประมง ป่าไม้ 
และก๊าซธรรมชาติ 
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แหลงที่มา: www.doingbusiness.org 

แหลงที่มา: www.doingbusiness.org 

(อันดับที่) 

(อันดับที่) 

คูคาทีส่ำคญั ขอมลูในป 2551 สหรัฐฯ 

เปนประเทศสงออกสำคัญของเปรู (รอยละ 18) 

รองลงมาคือ จีน (รอยละ 14) บราซิล 

(รอยละ 8) เอกวาดอร (รอยละ 6) และ 

อารเจนตินา (รอยละ 5)  

นักลงทุนท่ีสำคัญ นักลงทุนที่เขามา

ลงทุนในเป รูมากที่ สุดไดแก สหรัฐฯ  

(ในอุตสาหกรรมเหมืองแร น้ำมันและ 

กาซธรรมชาติ การส่ือสารโทรคมนาคม 

สินคาอุปโภคบริโภค) สหราชอาณาจักร 

(อุตสาหกรรมเหมืองแร) สเปน (น้ำมัน 

กาซธรรมชาติและการส่ือสารโทรคมนาคม) 

ชิลี (กิจการคาปลีก) เม็กซิโก (การสื่อสาร

โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมเหมืองแร) 

รวมถึงจีน (อุตสาหกรรมเหมืองแร) 

¤ÇÒÁμ¡Å§¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕ (FTA) 
¢Í§à»ÃÙ 

1. ความตกลงการคา เสรีทวิภาคี 

(bilateral) 

ในป 2552 เปรูสามารถสรุปการเจรจา

ทางการคากับสมาคมการคาเสรีแหงยุโรป

หรือ European Free Trade Area (EFTA) 

ลงนามความตกลงการคาเสรีกับจีน รวม

ทั้งเร่ิมบังคับใชความตกลงการคาเสรีท่ีลง

นามไปแลวกับสหรัฐฯ แคนาดา และ

สิงคโปรดวย 

• ขณะนี้ไทยและเปรูไดลงนามใน

พิธีสารเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ภายใต

พิธีสารระหวางไทยและเปรู เพื่อ

เรงเปดเสรีทางการคาสินคาและ

อำนวยความสะดวกทางการคา 

ป 2548 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 

2553 คาดวาทัง้สองฝายจะสามารถ

บังคับใชความตกลงนี้ไดภายใน

ครึ่งหลังของป 2554 ทั้งนี้ไทยได

เตรียมตารางการลดอากรขาเขา

สินคาไวแลว โดยไทยจะลดอากร

ขาเขาแกสินคาทัง้หมด 70 รายการ 

โดยแบงออกเปน  

1. อากรเปนศูนยทันทีที่ความ

ตกลงฯ มีผลบังคับใช 

2. อากรท่ีทยอยลดเปนศูนย 

 สำหรับรายการอ่ืนที่ เปนสินคา

ออนไหว หรือ sensitive list อีก 

30 รายการ ไทยยังไมพรอมจะ

ลดอากรในระยะแรก 
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2. ความตกลงการคาเสรีพหุภาคี 

(multilateral) 

เปรเูปนหนึง่ในสมาชิกของกลุมประชาคม

แอนเดียน (ADEAN Community) ซึ่งไดมี

การตกลงรวมกันในการจัดต้ังเขตการคา 

เสรีแอนเดียน (ADEAN free trade zone) 

และกลุมไดผลักดันใหเกิดการเจรจากับ

สหภาพยุโรป เมื่อ เ ดือนกันยายนและ

ธันวาคม 2550  

นอกจากน้ี ภายใตกรอบสมาคมเพ่ือ

การรวมตวัลาตนิอเมริกนั (Latin American 

Integration Association: ALADI) เปรูได

ทำความตกลงการคาแบบทวิภาคีกับ

อาร เจนตินา บราซิล คิวบา เม็กซิโก 

ปารากวัย และอุรุกวัย เพื่อสรางการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ 

ï âÍ¡ÒÊ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 
áÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡Ã¸ÃÃÁªÒμÔ ·ÕèÊÓ¤ÑÞ
¢Í§à»ÃÙ 
1. อตุสาหกรรมการสกัดแร อตุสาหกรรม

เหมืองแร (เชน ทองคำ ทองแดง สังกะสี 

เงิน ตะก่ัว ดีบุก เหล็ก โมลิบดีนัมและ

ปโตรเลียม) 

• เปนอุตสาหกรรมท่ีเปรูสงออกเปน 

หลัก (ประมาณรอยละ 60 ของ

การสงออกในโลกในป 2552) และ

เปนภาคท่ีมีการลงทุนใหมในป

เดียวกันถึง 2.8 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ 

• ประธาน Peru National Society  

for Mining, Petroleum and 

Energy ไดกลาววาในอีก 5-7 ป

ขางหนา เปรูจะอัดฉีดงบประมาณ

มากถึง 35 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

เพื่อขยายการลงทุนในเหมืองแรที่

ดำเนินการอยูเดิม และการลงทุน

ใหมภายในประเทศ 

2. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

• รัฐบาลเปรูมีโครงการท่ีจะเรงขยาย 

และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใน

ประเทศ โดยมีการจัดทำโครงการ

ใหญๆ หลายโครงการ ซ่ึงหนึ่งใน

นั้นรวมไปถึงทาเรือ Callao ซึ่ง

เปนทาเรือน้ำลึกขนาดใหญที่มี

ความทันสมัย พื้นท่ีในสวนขยาย

บริหารจัดการโดย Dubai World 

Port ซึ่งรัฐบาลเปรูไดเปดรับการ

ลงทุน จากนักธุรกิจทั่วโลกให

เขาไปรวมลงทุน  

  เปนโอกาสของนักลงทุนที่อาจ

เขาไปต้ังศูนยกระจายสินคา เพื่อ

กระจายสินคาไปยังประเทศในแถบ

ลาตินอเมริกา ซึ่งมีขอตกลงเขต

การคาเสรีรวมกัน นอกจากน้ียัง

รวมไปถึงการจัดตั้งโรงงานผลิต

กาซธรรมชาต ิ(LNG plant) มลูคา 

3.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ทาง

ตอนใตของกรุงลิมา  

3. ผลิตภัณฑทางการเกษตร 

• เปรูเปนแหลงเกษตรกรรมที่สำคัญ 

โดยมีพืชพันธุทองถิ่นมากกวา 120 

ชนิดที่สงขายแกตลาดโลก ทั้งนี้มี

มันสำปะหลังเปนหลัก เนื่องจาก

เปรูมีมันสำปะหลังมากกวา 3,000 

ชนิด นอกจากมันสำปะหลังแลว

ยั งมีน้ ำตาลออย กาแฟ ฝาย  

ขาวโพด หนอไมฝรั่ง ลูกกามู-

กามู (camu-camu) และกินัว 

(quinoa) เปนตน โดยมีสหรัฐฯ 

เนเธอรแลนด และสเปนเปนผูนำ

เขาหลัก โดยมีสัดสวนการนำเขา

อยูที่รอยละ 39 รอยละ 15 และ

รอยละ 15 ตามลำดับ 

4. อาหารทะเล 

• ตามท่ีไดกลาวไวแลวขางตนวา  

เปรูเปนประเทศที่มีทรัพยากรที่มี

ความอดุมสมบูรณ และหลากหลาย

ซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลของเทือก
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เขาแอนดีส ที่วางตัวพาดผาน

ขนานกับชายฝงมหาสมุทรแปซิฟก 

และกระแสน้ำ ฮุมโบลดทห รือ

กระแสน้ำเย็น ที่ไหลเลียบชายฝง

บรรจบกับกระแสน้ำอุนแอตแลนติก 

จึงทำใหเปรูมีสภาพเอ้ืออำนวยตอ

การทำประมง ในบริเวณชายฝง

มหาสมุทรแปซิฟก เปรูมีสินคา

สตัวนำ้ และผลิตภัณฑจากสตัวนำ้

จำนวนมาก โดยมีจีน เยอรมนี 

และญี่ปุนเปนตลาดนำเขาอาหาร

ทะเลสำคัญ 

ï âÍ¡ÒÊáÅÐ¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ¢Í§ä·Â 
- ดานการคา การคาระหวางไทย

และเปรูยังมีโอกาสขยายตัวอีกมาก  

เปรูเปนคูคาอันดับท่ี 8 ของไทยใน

ภูมิภาคลาตินอเมริกา (รองจากบราซิล 

เม็กซิโก อาร เจนตินา ชิลี โคลัมเบีย 

เอกวาดอร และปานามา) โดยการคา

ระหวางไทยกับเปรูในป 2552 มีมูลคารวม 

132.42 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากป 

2551 รอยละ 59.62 ในจำนวนท่ีการสงออก

มีมูลคา 96.16 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 

นำเขา 36.26 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

สำหรับป 2553 มูลคาการคารวม

ระหวางเดอืนมกราคม-กรกฎาคม ขยายตวั 

อยางมาก โดยมีมูลคาการคารวม 228.39 

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน

ของปท่ีแลวถึงรอยละ 274.98 โดยไทย 

สงออกคิดเปนมูลคา 166.70 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ (เพิ่มขึ้นรอยละ 280.15) และนำเขา

คิดเปนมูลคา 61.69 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

(เพ่ิมขึ้นรอยละ 261.68) 

ผลิตสินคาอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม

อาหารแปรรูป เปนตน เพื่อรองรับกับ

จำนวนนักทองเที่ยวจำนวน 2 ลานคนตอป  

• อตุสาหกรรมอาหาร เปรมูคีวามสนใจ

ในโครงการ “ครัวไทยสูครัวโลก” 

ของไทยเนื่องจากเปรูตองการ 

สงเสริมอุตสาหกรรมอาหารมาก 

โดยเฉพาะอาหารทะเลท่ีมีอยาง

อุดมสมบูรณและหลากหลาย  

โดยนักธุรกิจไทยอาจเขาไปลงทุน

แปรรูปอาหาร อาหารทะเลบรรจุ

กระปอง เปนตน  

• โครงสรางพื้นฐานของเปร ูที่สำคัญ

คือทาเรือ Callao ตองการให 

นักธุรกิจไทยไปรวมลงทุนตั้งศูนย

กระจายสินคา ไปยังประเทศใน

แถบลาตินอเมริกา ซึ่งมีขอตกลง

เขตการคาเสรีกัน สวนโครงสราง

พืน้ฐานทัว่ไปยงัไมไดรับการพฒันา

มากนัก 

• อุตสาหกรรมเหมืองแร เนื่องจาก

เปรูมีแรที่อุดมสมบูรณ และมาก

เปนอันดับตนๆ ของโลก เชน เงิน 

ทองคำ และรัฐบาลเปรูสงเสริมให

นักธุ รกิจตางชาติเขาไปลงทุน  

ดังนั้นจึงถือเปนโอกาสอันดีของ

นักลงทุนไทยในอีกสาขาหน่ึง 

• อุตสาหกรรมสมุนไพรและอาหาร

เสริม เปรมูคีวามสนใจเปนอยางยิง่

ในการนำเขาวัตถุดิบสมุนไพรไทย 

เชน ตะไคร ขิง โดยปจจุบัน 

สินคาสงออกท่ีสำคัญจากไทย ไดแก 

รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เครื่อง

ซักผาและเคร่ืองซักแหง ตูเย็น ตูแชแข็ง 

และสวนประกอบ ผลิตภัณฑยาง และเม็ด

พลาสติก 

สินคานำเขาที่สำคัญจากเปรู ไดแก 

สินแรโลหะอ่ืนๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ 

สัตวและผลิตภัณฑจากสัตว สัตวน้ำสด 

แชแข็ง แชเย็น แปรรูปและก่ึงสำเร็จรูป 

เสื้อผาสำเร็จรูป ผัก ผลไม และของ 

ปรุงแตงที่ทำจากผักและผลไม 

- ดานการลงทุน นกัธรุกจิไทยมโีอกาส

เขาไปลงทุนในเปรูในธุรกิจหลายประเภท 

นอกจากน้ี นักธุรกิจไทยยังมีโอกาส

เขาไปลงทุนในธุรกิจตางๆ อาทิ ธุรกิจการ

ทองเที่ยว รานอาหาร การบริการ การ
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นักธุรกิจไทยไดรับการติดตอจาก

นักธุรกิจจากเปรูบางแลว  

• อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 

ที่ผานมาบริษัทสัญชาติเปรูที่เขา

มาลงทนุในไทย คอื บรษิทั อาเจไทย 

จำกัด (Ajethai Co., Ltd.) ซึ่ง

เปนผูผลิตและจำหนายน้ำอัดลม 

ภายใตชื่อ “Big Cola” ที่มีการ 

สงออกไปยังประเทศอ่ืนในภูมิภาค

เอเชียดวย โดยไทยเปนประเทศ

แรกในเอเชียท่ีเปรมูาลงทุนในสินคา

ชนิดนี้ และมีผลการดำเนินการ

เปนไปไดดวยด ี โดยมีแผนจะลงทุน

สรางโรงงานการผลิตแหงใหม ใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มเติม

เพื่อขยายกำลังการผลิต รวมถึง

ขยายชนิดสินค าการผลิตโดย 

จะครอบคลุมถึงน้ำผลไมด วย 

นอกจากนี้ เปรูยังใหความสนใจ

อาหารไทยแบบกลองดวย 

• การกอสราง เนื่องจากระบบขนสง

มวลชนของเปรู ยังไมไดรับการ

พัฒนามากนัก การลงทุนในดาน

วิศวกรรมบริการ รวมกับประเทศ

ในกลุมลาติน นาจะมีความเปน

ไปไดมาก ในลักษณะการรวมทุน

สรางระบบขนสงมวลชน 

• อุตสาหกรรมส่ิงทอ เน่ืองจากเปรู

เปนประเทศท่ีมีอารยธรรม ดาน

การทอผามายาวนาน และไดพัฒนา

สรางความกาวหนา ในการทอผา

ทั้งจากเสนใยขนสัตว และการ

ย อม สีธรรมชา ติที่ ติ ดทนนาน  

และมีสินคาประเภทหัตถกรรม

หลากหลาย  

• อุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต ไทย

นาจะมีโอกาสเขาไปลงทุนอีกมาก

ในอุตสาหกรรมดังกลาว เนื่องจาก

รถหรือยานพาหนะในเปรูมีจำนวน

มาก แตบรษัิทผลติช้ินสวนยานยนต

ยังมีไมกี่บริษัท ซึ่งสวนใหญเปน

จีนและไตหวัน 

ดังนั้นอาจกลาวไดวานักธุรกิจไทย

สามารถเขาไปลงทุนเพ่ือเก็บเกี่ยวจาก

ความอุดมสมบูรณทางทรัพยากรธรรมชาติ 

รวมท้ังเขาไปลงทุนในภาคธุรกิจบริการใน

เปรูไดอีกมาก โดยหนวยงานสงเสริมการ

ลงทุนของเปรู หรือ Proinversión ก็ให 

การสนับสนุนและสงเสริมให นักลงทุน 

ตางชาติ เขาไปลงทุนโดยใหสิทธิประโยชน

ตางๆ จึงนับไดวาเปรูเปนอีกประเทศหน่ึง

ที่นักลงทุนไทย สามารถแสวงหาโอกาส

ทางการลงทุนไดไมยากนัก 
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เมื่อป 2553 รายไดจากการสงออก 

ถงุพลาสตกิของบรษิทัเวยีดนามไปยงัสหรฐัฯ 

ลดลงกวาคร่ึงเมือ่เปรียบเทียบกับปกอนหนา 

เนื่องจากวากระทรวงพาณิชยของสหรัฐฯ 

ไดเรียกเก็บภาษี ตอตานการทุมตลาดจาก

สินคาชนิดนี้ของเวียดนามถึงรอยละ 50 

ดวยเหตุนี้ บริษัทผูผลิตถุงพลาสติกใน

เวียดนามแหงหนึ่งท่ีตั้งโรงงานอยูที่จังหวัด 

Hai Duong จงึจำเปนตองออกไปลงทนุในลาว 

ดวยความใกล ชิดทางภูมิศาสตร และ

ความสัมพันธที่ดีระหวางสองประเทศ 

การออกไปลงทุนในลาวยอมตองดี

กวาการผลิตในเวียดนาม ที่ตองทนแบกรับ

ภาษีสงออกสูงถึงรอยละ 50 แนนอน

ตัวอยางขางตนเปนเพียงหน่ึงในอีกหลาย

ตัวอยางที่บริษัทในเวียดนามมองเห็นโอกาส

และหาทางแกไขเพ่ือขยายตลาดและเพิม่กำไร 

ในขณะที่ ทรัพยากรธรรมชาติ ใน

เวียดนามเริ่มลดนอยลง ผูผลิตสินแรใน

เวียดนามหลายโรงงาน ก็ เริ่มออกไป

แสวงหาวัตถุดิบในตางประเทศ  

บรษิทั PetroVietnam เปนตวัอยางท่ีดี

รายหนึ่ง เมื่อเดือนกันยายน 2553 กลุม

บริษัทไดลงทุนในกิจการน้ำมันและกาซ

เปนที่ทราบกันดีวา เวียดนาม
เพิ่งเริ่มเปดประเทศได 20 ปกวา 
แต เวียดนามกลับประสบความ
สำเร็จในการดึงดูดการลงทุนจาก
ตางชาติเขาสูประเทศไดอยางมาก 
จนกลายเปนประเทศแถวหนาใน
ปจจุบันที่เปนแหลงรับการลงทุน
จากตางชาติ 

แตขณะเดียวกันเวียดนามก็กำลังเปน

ประเทศผูสงออกการลงทนุไปในตางประเทศ

แลว ดวยความพยายามของท้ังภาคเอกชน 

และภาครัฐที่สนับสนุน แมจะมีปญหาใน

ดานมาตรการและกฎหมาย แตก็สามารถ

ปรับเปล่ียนแกไข จนเวียดนามประสบ

ความสำเร็จในการออกไปลงทุนในกวา 35 

ประเทศท่ัวโลก อะไรคือความสำเร็จ อะไร

คือแรงผลักดัน และอะไรคือสิ่งที่รัฐบาล

ไทยตองเรียนรู 

ธรรมชาติถึง 25 โครงการใน 17 ประเทศ

ทั่วโลก ในจำนวนนี้ 18 โครงการกำลัง

ดำเนินการดวยมูลคาเงินทุนจดทะเบียน 

ทั้งสิ้น 2.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และ 

เงินลงทุนที่ดำเนินการจริง 900 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ คิดเปนรอยละ 40 ของมูลคาเงิน

ลงทุนในตางประเทศทั้งสิ้นของเวียดนาม 

หรือ บรษัิท Vietnam Coal and Mineral 

Industries Group (Vinacomin) เขาไป

ลงทุนในลาวและกัมพูชาถึง 5 โครงการ

ดวยเงินทุนจดทะเบียนท้ังสิ้นกวา 25 ลาน

เหรยีญสหรฐัฯ ในขณะทีก่ลุมบรษิทั Vietnam 

Rubber เขาไปลงทุนในลาวและกัมพูชา 
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16 โครงการ คดิเปนเงินทนุจดทะเบียนท้ังสิน้ 

793 ลานเหรยีญสหรฐัฯ ไมเพียงแตในประเทศ

เพื่อนบานเทานั้นที่เวียดนามเขาไปลงทุน 

แตกลุมไปรษณียและโทรคมนาคมของ

เวียดนาม ยังไดเขาไปลงทุนในมาเลเซีย 

ฮองกง และลาว คิดเปนเงินลงทุน 7 ลาน

เหรยีญสหรฐัฯ ในดานพลังงานไฟฟาจากนำ้ 

เวียดนามก็ยังออกไปลงทุนในตางประเทศ

อีก 3 โครงการดวยเงินทุนจดทะเบียน 895 

ลานเหรียญสหรัฐฯ  
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เวยีดนามเร่ิมออกไปลงทุนในตางประเทศ

ครั้งแรกเม่ือป 2532 โดยเปนการออกไป

ลงทุนในญ่ีปุน ดวยมูลคาประมาณคร่ึง

ลานเหรียญสหรัฐฯ และอีก 10 ปตอมา 

คือเมื่อป 2542 รัฐบาลเวียดนามก็ไดออก

กฤษฎีกา วาดวยการจัดการการลงทุนใน

ตางประเทศ ซึ่งในขณะน้ันมีการลงทุนใน

ตางประเทศของเวียดนามท้ังสิน้ 17 โครงการ 

ดวยมูลคาเงนิลงทุน 13.6 ลานเหรียญสหรฐัฯ 

การลงทนุในตางประเทศของเวยีดนาม

เพิ่มมากขึ้นระหวางป 2549 - 2553 ในชวง

ดงักลาว เวียดนามมีการลงทุนในตางประเทศ

แลวทั้งสิ้น 410 โครงการ ดวยมูลคาเงินทุน

จดทะเบียนท้ังสิ้น 7 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

(เฉพาะตัวเลขที่ไดรับการอนุมัติ) โดยท่ี

มูลคาเงินลงทุนของแตละโครงการเฉล่ีย 

17 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอโครงการ 
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ในชวงทศวรรษท่ี 90 ในขณะที่การ

ลงทนุจากตางชาต ิ เริม่หลัง่ไหลเขาสูเวยีดนาม 

โครงการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรม 

สิ่งทอ และผลิตเสื้อผาเพ่ิมสูงขึ้นอยางมาก 

ทำให เวียดนามเริ่มประสบปญหาการ

ขาดแคลนโควตาสิ่ งทอ นอกจาก น้ี 

นโยบายการปดปา การหามทำประมง

ชายฝงทะเล และการจับปลา เพื่อปกปอง

สิ่งแวดลอมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

มีผลตอบริษัท เอกชนของเ วียดนามท่ี

ดำเนินธุรกิจนี้ จึงเริ่มมีการออกไปลงทุน

ในประเทศเพื่อนบาน ไดแก ลาวและ

กัมพูชา โดยอาศัยความชวยเหลือของ

รัฐบาลจากความตกลงระหวางกัน 

รัฐบาลเวียดนามไดออกกฤษฎีกาท่ี 

22/1999/ND-CP เมื่อวันท่ี 14 เมษายน 

2542 ระบุแนวทาง (Guideline) และการ

จัดการของภาครัฐตอการออกไปลงทุน ใน

ตางประเทศของบริษัทเวียดนาม อาจ

กลาวไดวา 10 ปกวา หลังจากท่ีเวียดนาม

ไดออกกฎหมายการลงทุนของตางชาติใน

เวยีดนาม รฐับาลเวียดนามก็ไดออกกฎหมาย

วาดวยการออกไปลงทุนในตางประเทศ 

หลังจากท่ีไดออกกฤษฎีกาดังกลาว

แลวเพ่ือใหเปนผลในทางปฏิบัติ หนวยงาน

ภาครัฐและกระทรวงท่ีเกี่ยวของก็ไดออก

ประกาศแนวทาง ในรายละเอียดวาดวย

การดำเนินการในการออกไปลงทุน ใน 

ต า งประ เทศของวิ ส าหกิ จ เ วี ยดนาม 

(Ordinance No.05/2001/TT-BKH ลงวันที่ 

30 สิงหาคม 2544 ของกระทรวงวางแผน

และการลงทุน และ Ordinance 01/2001/

TT-NHNN ลงวันท่ี 19 มกราคม 2544 ของ

ธนาคารชาติของเวียดนาม วาดวยแนวทาง

ในการจัดการอัตราแลกเปล่ียนตางประเทศ 

สำหรับการออกไปลงทุนในตางประเทศ)  
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แมว ารั ฐบาลเวียดนามจะไดออก

กฎหมาย วาดวยการลงทุนในตางประเทศ

ตามที่ไดกลาวมาขางตน ซึ่งถือเปนแนว

ปฏิบัติตอภาครัฐและการดำเนินการของ

วิสาหกิจ ทำใหเวียดนามเริ่มออกไปลงทุน

ในตางประเทศเพ่ิมมากขึน้ แตในทางปฏิบัติ 

กฎหมายและระเบียบตางๆ ไดกอใหเกิด

ความสับสน และยากตอการปฏิบัติ เกิด

ขอจำกัดและอุปสรรคตางๆ ขาดความ

สอดคลอง และไมสามารถครอบคลุมการ

ลงทุนในตางประเทศท่ีหลากหลาย  

ขั้นตอนในการขออนุญาตและการ

ประเมินผลโครงการ ที่ออกไปลงทุนใน 

ตางประเทศมีความยุงยาก ขั้นตอนในการ

ขอเปล่ียนแปลงใบอนุญาตลงทุนไมโปรงใส 

ขาดกลไกในการรายงานผล และการให

ขอมูลแกภาครัฐวาดวยการดำเนินโครงการ

ลงทนุ รวมถงึขาดกลไกในการใหคำชีแ้นะตอ
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การลงทุนในตางประเทศ ระบบการสราง

ความรวมมือในการจัดการ ตอการออกไป

ลงทุนในตางประเทศขาดรายละเอียดและ

ไมโปรงใส นอกจากน้ี กฎหมายวาดวย

การออกไปลงทุนในตางประเทศดังกลาว

ยังคงไมไดนำไปปฏิบัติอยางจริงจังและยัง

ไมสมบูรณ 

ดวยเหตนุี ้ในป 2548 รัฐบาลเวยีดนาม

จึงไดปรับปรุงแกไขกฎระเบียบเสียใหม 

และไดรับการอนุมัติจากสภาแหงชาติซึ่งมี

ผลบังคับใชเมื่อเดือนกรกฎาคม 2549 เปน

กฤษฎีกา No. 78/2006/ND-CP วาดวย

การออกไปลงทุนตางประเทศของวิสาหกิจ

เวยีดนาม และประกาศใชเม่ือวนัที ่9 กนัยายน 

2549 โดยหลักคือ ทำใหการดำเนินการ

สอดคลองกับความเปนจริง มีรายละเอียด

และมีสาระท่ีถูกตองมากขึ้น ปรับปรุงการ

ดำเนินการในการจัดการของภาครัฐใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และทำใหขั้นตอน

ตางๆ งายขึ้น  

ทั้งนี้ กฤษฎีกาดังกลาวใหสิทธ์ิแก

วิสาหกิจเวียดนาม ในการออกไปลงทุน

ตางประเทศในทุกภาคเศรษฐกิจ ใหสิทธิ์

ในการรับผิดชอบกิจการของตนเอง และ

ใหสทิธิใ์นการเลอืกรูปแบบโครงสรางองคกร

ของตนเอง รวมถึงรูปแบบการลงทุนที่

เหมาะสม ตอความตองการของธุรกิจของ

ตนเองและไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย

ตางๆ ของเวียดนาม ลดขั้นตอนในการที่

บริษัทสงออกเงินลงทุนไปยังตางประเทศ

เพื่อใชในโครงการ แตโครงการหยุดดำเนิน

การกอนกำหนดเวลา และนักลงทุนเวียดนาม

ก็ไมไดรายงานผลวา ไดดำเนินการเกี่ยวกับ

เงนิท่ีโอนไปแลวอยางไร ซ่ึงในเรือ่งนี ้รฐับาล

เวยีดนามเกรงวาหากไมสามารถดูแลเงินทนุ 

ที่โอนออกไปตางประเทศไดแลว อาจจะ

ทำใหประเทศไมสามารถควบคุมเงินตรา

ตางประเทศที่ไหลออกไปนอกประเทศผาน

ชองทางนี้ได 

รัฐบาลเวียดนามกลาววา จากสถิติที่

รวบรวมได ผลกำไรสะสมที่ไดรับจาก

โครงการลงทุนในตางประเทศท้ัง 300 

โครงการที่รายงานตอรัฐบาล มีการโอน

เงินกลับเขาเวียดนามแลวเปนมูลคา 39 

ลานเหรยีญสหรฐัฯ ซึง่หมายถงึวา โครงการ

ตางๆ ไดรับผลกำไรต่ำมากคิดเปนเพียง

รอยละ 0.46 ในชวงระหวางป 2532-2553 

ในขณะที่วิสาหกิจขนาดใหญของรัฐ ไดแก 

PetroVietnam, Vinacomin, Viettel, 

ตองขออนุญาตจากภาครัฐใหเหลือนอย

ที่สุด เพื่อใหเกิดความเปนอิสระในการ

ดำเนินธุรกิจ รวมถึงภาครัฐทำหนา ท่ี

เสมือนผูอำนวยความสะดวกโดยจะเนนที่

การเจรจาทำความตกลงท้ังระดับทวิและ

พหุภาคีกับประเทศตางๆ ที่เวียดนามมี

ศักยภาพที่จะออกไปลงทุน  

โดยเฉพาะอยางยิง่ใหมีหลกัการวาดวย

การประติบัติเย่ียงชาติที่ไดรับอนุเคราะหยิ่ง 

(Most Favoured Nation) และการประตบัิติ

เยี่ยงคนชาติ (National Treatment) 

นอกจากน้ัน กฤษฎีกาดังกลาวยังระบุถึง

ความรับผิดชอบ และบูรณาการระหวาง

หนวยงานภาครัฐตางๆ ที่ เกี่ยวของกับ 

นักลงทุนและภาคธุรกิจ การดำเนินการ

เพื่อการบูรณาการเปนผลสัมฤทธิ์ และมี

บทลงโทษหากไมปฏิบัติตามกฤษฎีกา  

ดังกลาวอยางเหมาะสม 

แมจะมีการแกไขกฎระเบียบตางๆ 

เพื่อใหเอื้อตอการลงทุนในตางประเทศของ

วสิาหกจิเวียดนามแลว แตรฐับาลกลับประสบ

ปญหาในการตดิตามผล เพราะจากรายงาน

ของกระทรวงวางแผนและการลงทุนของ

เวียดนามกลาววา กำลังพิจารณาออก

มาตรการใหมๆ เพื่อดูแลการลงทุนใน 

ตางประเทศของเวียดนาม เน่ืองจากปจจุบนั 

การลงทุนในตางประเทศของเวียดนามเพ่ิมขึน้

อยางมากอยูที่ประมาณ 1 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ เม่ือป 2553 และคาดวาจะเพิ่มขึ้น

เปน 2.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในปหนา 

แตจากจำนวนโครงการท้ังสิน้ 558 โครงการ

ที่ออกไปลงทุนในตางประเทศ รอยละ 70 

เปนวิสาหกจิของรัฐ และในจำนวนน้ี มเีพยีง 

300 โครงการเทานั้น ที่ยื่นรายงานประจำป

ตอหนวยงานท่ีเกีย่วของ ซึง่บริษทัท่ีรายงาน

สวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดใหญเทานั้น  

ทำใหรัฐบาลเวียดนามเกิดความยุงยาก 

ในการตดิตามผล อกีท้ังบางบรษัิทกไ็มไดสง

ผลกำไรกลับเขาไปในเวียดนาม ในบางกรณี 
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Song Da Corporation และ Vietnam 

Rubber Group ไดโอนเงินออกไปลงทุน

ในตางประเทศท้ังสิ้น 1.24 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ เพือ่ใชในโครงการลงทุน และสวนใหญ

ยังไมสามารถทำกำไร 

¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼Å¨Ò¡¤ÇÒÁÊÓàÃç̈
¢Í§àÇÕÂ´¹ÒÁ 

อาจกลาวไดวา การออกไปลงทุนใน

ตางประเทศของเวียดนาม อยูในชวงเวลา

ทีเ่หมาะสมท่ีการลงทุนทางตรงจากตางชาติ

ในโลก เร่ิมลดนอยลงจากผลวิกฤตเิศรษฐกิจ

โลก และทำใหภาคเอกชนเวยีดนามสามารถ

ปรับ ตัวรับ กับวิ กฤ ติดั งกล าว ได อย า ง 

ทันทวงที 

จนถึงปจจุบัน เวียดนามออกไปลงทุน

ในกวา 35 ประเทศท่ัวโลก ธุรกิจที่ออกไป

ลงทุนในตางประเทศสวนใหญ ไดแก ภาค

เกษตร ปาไมและประมง เชน การปลูก

ยางพาราและเม็ดมะมวงหิมพานตในลาว 

คิดเปนรอยละ 40 ของมูลคาเงินลงทุนใน

ตางประเทศทั้งสิ้น และรอยละ 27 ของ

จำนวนโครงการทัง้สิน้ สวนใหญเปนการลงทนุ

ในประเทศใกลบาน (กลุมบริษัท Vietnam 

Rubber Group ของเวียดนามมีแผนที่จะ

ออกไปปลกูยางพาราในประเทศลาว กัมพชูา

และพมาใหไดถึง 100,000 เฮคตารภายใน

ป 2555 และมีแผนจะขยายการลงทุนออก

ไปยังประเทศแอฟริกาใตดวย) 

รองลงมาคอื ภาคอุตสาหกรรม คดิเปน

รอยละ 38 ของมลูคาการลงทุนในตางประเทศ

ทั้งสิ้น และคิดเปนรอยละ 36 ของจำนวน

โครงการทั้งสิ้น รวมถึงอุตสาหกรรมหนัก 

เชน นำ้มันและกาซธรรมชาติ และเหมืองแร

ในดามัสกัสและภาคบรกิาร คดิเปนรอยละ 22 

จากมูลคาเงินลงทุนในตางประเทศท้ังสิ้น 

และรอยละ 38 ของจำนวนโครงการท้ังสิ้น 

ซึ่งมีการลงทุนไปไกลถึงสหรัฐฯ เปนตน 

โครงการ และเหมืองแร 46 โครงการ 

มูลคา 120 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ตัวเลขถึง

สิ้นป 2551) นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนอ่ืนๆ 

อีก เชน ธนาคาร การเงินและประกันภัย 

บริการ เกษตรและปาไม 

เปนที่คาดการณวา รัฐบาลเวียดนาม

จะยังคงเดินหนา สนับสนุนการลงทุนใน

ตางประเทศตอไป โดยการปรับปรุงกลไก

และนโยบายในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อ 

ใหวิสาหกิจของตนสามารถขยายตลาด 

ประหยัดคาใชจายในการขนสงสินคา และ

ใชประโยชนสูงสุดจากผลของการรวมตัว

ทางเศรษฐกิจท่ีกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต 

และสอดคลองกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ วิสาหกิจของเวียดนามจะมี

ศักยภาพสูงข้ึน ทั้งในเรื่องการเงินและ

เทคโนโลยีในการลงทุนในตางประเทศ  

àÃÕÂ¹ÃÙŒ¨Ò¡àÇÕÂ´¹ÒÁáÅŒÇ 
ÂŒÍ¹¡ÅÑºÁÒ Ù́ä·Â 
º·àÃÕÂ¹·ÕèÂÑ§äÁ‹ä´ŒàÃÔèÁà¢ÕÂ¹ 

อาจกลาวไดวา เวียดนามเริ่มการ 

สงเสริมการลงทุนในตางประเทศอยาง 

เปนรูปธรรมแลว และเปนการเร่ิมตนการ

สงเสริมการออกไปในตางประเทศที่ชากวา

ประเทศไทยมาก แตผลในทางปฏิบัติ 

แตกตางกันมาก ขณะเดียวกันเวียดนาม

เพิ่งเร่ิมเปดรับการลงทุน แตปจจุบันกลาย

เปนประเทศแถวหนาท่ีดึงดูดการลงทุนจาก

ตางชาติ และไดใชการสงเสริมใหวิสาหกิจ

ความสำเร็จดังกลาวของภาครัฐบาล

เวียดนามในการผลักดัน และชวยเหลือ 

นักธุรกิจเวียดนามใหออกไปลงทุนใน 

ตางประเทศ ทำใหในป 2553 เวียดนาม

กลายเปนนักลงทุนรายใหญอันดับสองใน

ลาวรองจากจีน แซงหนาไทยซ่ึงเคยเปน

นักลงทุนรายใหญอันดับหนึ่งมาชานาน 

เวียดนามถือวาเปนผูนำดานการลงทุน 

ในลาวในกิจการพลังงานและเหมืองแร 

ทั้งนี้ ดวยความสัมพันธที่ดีของรัฐบาล 

ทั้งสองประเทศ ปจจุบัน เวียดนามเขาไป

ลงทุนในลาวในกิจการพลังงานถึง 30 
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ของตนออกไปลงทุนในตางประเทศ โดยใช

ประโยชนจากส่ิงท่ีมีอยูอยางมีประสิทธิภาพ 

ทัง้ความสมัพนัธระดับประเทศ งบประมาณ 

และนโยบาย 

ในขณะที่ประเทศไทย ไดเร่ิมแนวคิด

ในการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

ตั้งแตสมัยที่ไทยมีนโยบายเปล่ียนสนามรบ

เปนสนามการคา ในเวลานั้นบีโอไอไดรับ

มอบหมาย และมีการดำเนินการมาอยาง

ตอเนื่องกวา 20 ปโดยไมมีกฎหมายรองรับ

การดำเนินการของสำนักงานฯ 

แตไดมีการแตงตั้ งคณะกรรมการ 

สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศคร้ังแรก 

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2540 โดยมีการ

ประชมุครัง้แรกสมยัพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  

เปนนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุน เปนฝาย

เลขานุการของคณะกรรมการชุดดังกลาว 

แตมีการประชุมไปเพียงครั้งเดียว ซึ่งใน

ครัง้น้ัน ไดมขีอเสนอเรือ่งการใหสิทธปิระโยชน

ตอการลงทุนไทยในตางประเทศ  

ในขณะทีย่งัไมมหีนวยงานใดทัง้ภาครฐั 

และเอกชน เสนอมาตรการหรือความชวยเหลือ

ใดๆ ตอการลงทุนในตางประเทศ แตบโีอไอ

ก็ยังดำเนินกิจกรรมมาไดจนถึงปจจุบัน  

ในลักษณะของการอำนวยความสะดวก 

การจัดคณะไปเยือนประเทศเพื่อนบานที่มี

ศักยภาพ ซึ่งก็ถือไดวาบีโอไอเปนหนวยงาน

แรกของไทยท่ีรเิริม่กจิกรรมดงักลาว ในขณะท่ี

ภาคเอกชนยังไมตืน่ตวัมากเหมือนในขณะน้ี  

จนถึงปจจุบันบีโอไอนาจะไดจัดคณะ

ไปเยือนประเทศเปาหมาย ในกลุมอินโดจนี

และประเทศเปาหมายอื่นมาแลวเกือบ 100 

คณะ มีนักลงทุนรวมกิจกรรมไปแลวเกือบ 

1,000 คน แตไทยกยั็งไมไดใหสิทธิประโยชน

ใดๆ แกนักลงทุนไทยที่ออกไปลงทุนใน

ตางประเทศ และยังไมมีกฎหมายรองรับ

ในการดำเนินการดังกลาว 

ในขณะท่ีไทยเปนนักลงทุนอันดับหน่ึง

ในลาว (ตัวเลขสะสม) เปนอันดับหาใน

กมัพชูา อนัดบัเกาในเวยีดนาม สทิธปิระโยชน

ดานภาษีเร่ิมทยอยออกมาเปนระยะๆ จาก

กระทรวงการคลัง จนอาจกลาวไดวา การ

ลงทนุไทยในตางประเทศไดรบัการสนบัสนนุ

สวนหนึ่งจากสิทธิประโยชนดานภาษี ซึ่ง

อาจจะเพียงพอแลวในระดับหนึ่ง เพียงแต

ขั้นตอนในการดำเนินการอาจจะตองมีการ

พิจารณาทบทวนใหสะดวกหรือสอดคลอง

กับความตองการมากกวา และอาจจะไม

จำเปนตองพิจารณาถึงสิทธิประโยชนอ่ืนใด

เพิ่มเติมอีกแลวในขณะน้ี หากจำเปนตอง

เลอืกจัดลำดับความสำคัญในการดำเนินการ

ของภาครัฐกอนหลัง 

สิ่งที่หนวยงานไทยท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง

ภาคเอกชนท้ังหลาย ควรจะตองพิจารณา

ไตรตรองอยางรอบคอบคือ สิ่งสำคัญท่ีจะ

ผลักดันใหเกิดการลงทุนในตางประเทศ

อยางแทจริง ในภาวการณขณะนี้คืออะไร 

การเสียเวลากับการรางกฎหมาย เพื่อให 

การดำเนินการของหนวยงานราชการไทย

หนวยหนึง่ทำงานอยางถูกตองตามกฎหมาย 

ชาเกินไปหรือไม เปนการเสียเวลาและ 

เสียงบประมาณมากกวา จะมุงประเด็นท่ี

การพิจารณาถึงความตองการแทจริงของ 

นักธุรกิจไทยหรือไม 

การกระจายงบประมาณเพือ่จดักจิกรรม

สงเสริมการลงทุนไทย ไปยังประเทศตางๆ 

ทั่วโลก ทั้งที่ทราบวา ศักยภาพของไทยมี

เพียง 4-5 ประเทศ ทำใหงบประมาณ

เหลาน้ันสูญเปลาหรือไม การจัดลำดับ

ความสำคัญของประเทศเปาหมาย และ

อุตสาหกรรมที่เรียกวา ขาดศักยภาพกำลัง

ตกดินและตองด้ินรนเพ่ือผลิตสินคาให 

แขงกับตลาดโลกไดเปนสิ่งจำเปนสูงสุด ที่

รัฐบาลและหนวยงานไทยท่ีเกี่ยวของตองทำ

หรือไม การตั้งศูนยบมเพาะนักธุรกิจไทย 

เพื่อใหสามารถเขาไปทำธุรกิจในประเทศ

เปาหมาย ที่มีศักยภาพเหลา น้ีได เปน 

สิ่งสำคัญ และจำเปนเรงดวนท่ีตองรีบ

ดำเนินการในขณะนี้ ไมใชรออีกสองหรือ

สามป หรือแยงกันทำงานระหวางกระทรวง

ตางๆ และภาคเอกชน จนกลายเปนวา 

เราไมรูจักคำวาทำงานอยางบูรณาการ  

การจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น

จากภาคเอกชน และไมนำความคิดเห็น 

ดังกลาวมาพิจารณาใชประโยชน ยอม

ทำใหสูญเสียงบประมาณ และเวลาไปโดย

เปลาประโยชน การที่ภาคเอกชนแสดง

ความเหน็วา ตองการขอมูลเชิงลึก หมายถงึ

อะไร ในเมื่อแตละอุตสาหกรรมมีความ

แตกตางกัน และแตละอุตสาหกรรม ก็มี

รายละเอียดปลีกยอยท่ีตองพิจารณาอีกมาก 

ดังนั้น อะไรคือ การจัดทำขอมูลเพ่ือสนอง

ความตองการของนักลงทุน อาจจะไมมี

ความสำเร็จใดท่ีไมตองลงทุน  
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บทเรียนจากเวียดนาม อาจจะทำให

ประเทศไทยตองพิจารณาวา 

1. การจั ดทำกลไกและนโยบาย  

เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนไทยใน

ตางประเทศ (สำหรับโครงการขนาดใหญ) 

ขั้นตอนการอนุมัติ การรายงานและเก็บ

รวบรวมสถิติ และปญหาอุปสรรคตางๆ 

อยางเปนรูปธรรมเปนสิ่งจำเปน รวมถึงการ

มีบทลงโทษสำหรับนักลงทุนที่ไมปฏิบัติ

ตามกฎระเบียบตางๆ ที่ไดกำหนดข้ึน 

2. การทบทวนมาตรการและนโยบาย

ตางๆ ที่มีอยูของสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

หรือภาคเอกชนวา มีประสิทธิภาพเพียงพอ 

กอใหเกิดปญหามากนอยเพียงใด และตอง

ปรบัปรงุอยางไร และมกีระบวนการปรบัปรงุ

อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

3. การระดมความคิดเห็นจากภาค

เอกชน ที่เปนผูลงทุนตออุตสาหกรรม ที่

จำเปนตองออกไปลงทุนในตางประเทศ 

ประเทศท่ีมีศักยภาพรองรับการลงทุน และ

ขอเสนอตอภาครัฐ เพื่อผลักดันในระดับ

ประเทศ เชน กิจการธนาคาร เหมืองแร 

โรงไฟฟา หรือกิจการขนาดใหญตางๆ ที่

ตองใชระดับผูบริหารประเทศเปนผูผลักดัน 

และกำหนดเปาหมายและแผนการอยาง

ชัดเจน เพื่อการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ 

ในขณะที่มีมาตรการรองรับ และชวยเหลือ

สำหรับนักลงทุนรายยอย 

4. การพจิารณากำหนดความเหมาะสม 

ในการดำเนินกิจกรรมสงเสริมการลงทุนไทย 

ในตางประเทศอยางเปนบูรณาการ สิ่งใด

ควรจะเปนการดำเนินการของภาครัฐ หรือ

ภาคเอกชน เชน การจัดคณะเยือนประเทศ

เปาหมาย อาจจะกำหนดใหภาคเอกชนเปน

ผูดำเนินการเองได เพราะสถาบันภาคเอกชน

ในปจจุบนัมคีวามเขมแขง็ และมีความสมัพนัธ

กับหนวยงานในประเทศเปาหมาย มากกวา

เมื่อกวา 20 ปที่แลว จึงไมจำเปนตองพ่ึง

ภาครัฐในการติดตอหนวยงานราชการของ

ประเทศนั้นๆ  

ในขณะท่ีหนวยงานภาครัฐก็ควรจะ

เนนที่การสงเสริมการลงทุนในโครงการ

ขนาดใหญ ที่ตองใชความสัมพันธระดับ

ประเทศหรือผูบริหารประเทศเปนผูผลักดัน 

รวมถึงกำหนดนโยบายและมาตรการตางๆ 

เพื่อสรางความมั่นใจใหกับการลงทุนใน

ตางประเทศ เชน การประกันความเสี่ยงท่ี

เกิดจากการลงทุน โดยหนวยงานของรัฐ

เปนผูค้ำประกัน ไมใชธนาคารเพ่ือการ 

สงออกและนำเขาแหงประเทศไทย การ

จัดหาแหลงเงินทุน การจัดตั้งและบริหาร

กองทุนเพื่อการลงทุนหรือเริ่มธุรกิจใน 

ตางประเทศ การใหเงนิกูแกธรุกจิท่ีตองการ

ทดลองเปดตลาดในตางประเทศ เพ่ือนำไปสู

การลงทนุในอนาคต การจบัคูธรุกจิโดยเนน

ที่การจับคูธุรกิจ เพื่อการลงทุนไมใชการคา 

(ซึ่งเปนงานหลักของกระทรวงพาณิชย) 

5. หนวยงานของภาครัฐ ทำหนาท่ี

ชวยเหลือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น จากการ

เขาไปลงทุนในตางประเทศ โดยบริษัทที่ 

ไดรับการจดทะเบียนการออกไปลงทุนใน

ตางประเทศ และรายงานผลการดำเนิน

การอยางถูกตองสม่ำเสมอ จะไดรับการ

พิจารณาใหการชวยเหลือเปนลำดับแรก 

รวมถึงการผลักดันใหเกิดการจัดต้ังคณะ

กรรมการรวมกับประเทศท่ีไทยออกไปลงทุน 

เพื่อการแกไขปญหาท่ีเกิดจากการลงทุน 

6. กระทรวงแรงงานของไทย ใหการ 

ฝกอบรมแกแรงงานในประเทศทีไ่ทยออกไป

ลงทุน เพื่อใหไดแรงงานที่มีคุณภาพทำงาน 

หรือการแลกเปล่ียนบุคลากรของหนวยงาน

รัฐของไทย กับประเทศผูรับการลงทุน เพื่อ

ใหเกดิความสมัพันธท่ีด ีและเกิดทศันคตท่ีิดี

ตอนักลงทุนไทย ทั้งนี้อาจจะไมใชในรูป

ของการฝกอบรม แตเปนการแลกเปล่ียน

การเยือน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อยางสม่ำเสมอ 

7. การใชเวทีการเจรจาในระดับทวิภาคี

และพหุภาคี เชน GMS, ASEAN ในการ

ผลักดันเปาหมาย และนโยบายของไทยใน

การสนับสนุนการลงทุนไทยในตางประเทศ

ใหเกิดประโยชน ซึ่งสิ่งนี้ยอมตองอาศัย
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ขาราชการไทยทีม่ปีระสทิธภิาพในการเจรจา

และรูเปาหมายในการดำเนินการ และ 

ผลักดันใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม 

8. สิทธิประโยชน เปนสิ่งที่หนวยงาน

ไทยสามารถเรียนรูจากประสบการณของ

ประเทศเพื่อนบานท่ีประสบความสำเร็จใน

การสงเสริมการลงทุนของตนในตางประเทศ 

เชน ญี่ปุน เกาหลีใต ไตหวัน และจีน 

รวมทั้งจากขอเท็จจริง  

กระทรวงการคลงัก็ไดดำเนนิการใหสทิธ์ิ

ดงักลาวแลวหลายเร่ือง เชน ผูประกอบการ

ไทยสามารถเครดิตภาษีที่ เสียไปแลวใน

ตางประเทศ ไดไมเกินจำนวนภาษีที่ตอง

เสียในไทย และยกเวนภาษีเงินปนผลที่ 

เสียไปแลวในตางประเทศไดตามเง่ือนไขท่ี

กำหนด หรือสามารถหักคาใชจายในการ

ลงทุนในตางประเทศ มาหักลดหยอนภาษี

เงนิไดนติบิคุคลไดตามจรงิ หรอือาจจะตอง

ตดิตามกรมศุลกากรท่ีพจิารณากฎหมาย เพ่ือ

ยกเวนอากรขาเขากรณีผูประกอบการไทย

ไปตัง้โรงงานในตางประเทศ เพือ่ผลติสนิคา

กึ่งสำเร็จรูปโดยใชวัตถุดิบของไทยและนำ

เขามาผลิตตอในประเทศไทย เปนตน  

อยางไรก็ตาม มาตรการตางๆ หาก 

ผูประกอบการภาคเอกชนเห็นวา เปนปญหา

ในทางปฏิบัติ และรองเรียนตอภาครัฐ 

หนวยงานของรัฐก็ควรจะเรงพิจารณาแกไข

ปญหาโดยดวน และถือเปนภารกิจสำคัญท่ี

ตองดำเนินการ 

ขอสำคัญคือ การสรางขาราชการไทย

ใหมีประสิทธิภาพ พรอมที่จะดำเนินการ

ตามมาตรการ และนโยบายตางๆ ทีร่เิริม่ขึน้ 

และบูรณาการกัน ทัง้เรือ่งนโยบาย มาตรการ

และการดำเนินการระหวางหนวยงานรัฐ

ทุกหนวยท่ีเกี่ยวของและภาคเอกชน เทานี้

การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศก็

สามารถจะบรรลุผลสำเร็จได 
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 ดร. คาหนไดวิเคราะหวา การที่ผูใช

ไฟฟาจะจายคาไฟฟาในอัตราตอหนวย 

เทากัน ไมวาจะใชไฟฟาชวงใดของวันหรือ

ฤดูกาลใดนั้น นับเปนการสูญเสียทาง

เศรษฐกจิ เนือ่งจากตนทนุการผลติไฟฟาใน

แตละชวงเวลาจะแตกตางกัน โดยในชวงที่

ความตองการใชไฟฟาสูงสุด (Peak) จะมี

ตนทุนการผลิตไฟฟาสวนเพ่ิมหนวยสุดทาย

(Marginal Cost) ในอัตราสูง ในขณะที่

ชวงท่ีใชไฟฟานอย (Off Peak) จะมีตนทุน

การผลิตไฟฟาสวนเพิ่มหนวยสุดทายต่ำกวา 

จากการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตร 

ดงักลาวขางตน ดร.คาหนจึงสรางนวตักรรม 

ใหม คือ คิดคาไฟฟาในชวง Peak ใน

ราคาสูง และชวง Off Peak ในราคาต่ำลง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชกำลังผลิตของ

โรงไฟฟา และสอดคลองกบัหลักเศรษฐศาสตร

ทีก่ำหนดราคาท่ีจดุดุลยภาพระหวางอุปสงค

และอุปทาน ซึ่งอยูที่ระดับตนทุนเพ่ิมหนวย

สุดทาย (Marginal Cost Pricing) 

รูปแบบการคิดคาไฟฟาตามระยะเวลา

ที่ใช ทำใหทั้งบริษัทผลิตและจำหนายไฟฟา

และผูใชไฟฟา สามารถลดตนทุนลงได

อยางมาก เนื่องจากผูใชไฟฟาหันไปใชไฟ

ในชวง Off Peak ซึ่งคาไฟฟามีอัตราต่ำ 

ดร.อัลเฟรด คาหน ผูสราง
ตำนานอันยิ่งใหญในการเปดเสรี
ธุรกิจการบินของโลก โดยไดรับ
ฉายาวาเปนบดิาแหงการลดกฎระเบียบ
ในธรุกจิบรกิารการบนิไดเสยีชวีติลง  
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2553 ขณะ
มีอายุ 93 ป  

ดร.คาหน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี

สาขาเศรษฐศาสตรที่มหาวิทยาลัยนิวยอรก 

ซึ่งความจริงแลวเขาวางแผนจะเรียนใน

สาขาศิลปะการละคร แตเนื่องจากชวงน้ัน

ทั่ วโลกเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ 

ครั้งใหญ ทำใหเปลี่ยนใจมาสนใจสาขา

เศรษฐศาสตร จนสำเร็จการศึกษาใน 

ระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน 

และจบปริญญาเอกสาขาเศรษฐศาสตร 

ที่มหาวิทยาลัยเยล 

ดร.อัลเฟรด คาหน  
เขาเคยดำรงตำแหนงเปนนักเศรษฐ-

ศาสตรประจำสถาบันวิจัย Brookings 

Inst itut ion ทำงานในกองปองกันการ

ผูกขาดในกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ 

เปนศาสตราจารยสาขาเศรษฐศาสตร แหง 

มหาวิทยาลัยคอรแนล จากน้ันในป 2513 

ไดเขียนหนังสือช่ือ “เศรษฐศาสตรวาดวย

การลดกฎระเบียบของทางราชการ” โดย

กลายเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ี และไดรับ

ตำแหนงเปนคณบดีวิทยาลัยศิลปะศาสตร

และวทิยาศาสตร ของมหาวทิยาลัยคอรแนล 

จากความรูทางวิชาการในสาขาลด 

กฎระเบียบทางราชการดังกลาวขางตน 

ทำใหเขาไดรับการแตงตั้งใหเปนประธาน

คณะกรรมการควบคมุบรกิารสาธารณปูโภค 

(New York Public Service Commission) 

ของมลรัฐนิวยอรกเมื่อป 2517 เพื่อทำ

หนาที่กำกับดูแล การบริการสาธารณูปโภค

ดานตางๆ เชน ไฟฟา น้ำประปา โทรศพัท 

ฯลฯ  
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ทำใหบริษัทผลิตไฟฟาสามารถใชกำลัง

ผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่ง

ปจจุบันระบบการคิดคาไฟฟาแบบนี้ได

นิยมใชแพรหลายไปท่ัวโลก  
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ดร.คาหนยังไดยกเลิกบริการสอบถาม

เลขหมายโทรศัพทโดยไมคดิมลูคา เนือ่งจาก

เห็นวาเปนเรื่องที่ ไมสมเหตุสมผล สง 

ผลกระทบตอประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 

และกอใหเกิดการสูญเสียโดยไมจำเปน 

เนื่องจากการใหบริการโดยไมคิดมูลคา

แบบนี้ บริษัทผู ใหบริการโทรศัพทตอง 

สูญเสียคาใชจายดานบุคลากรและตอง

ลงทุนในดานอุปกรณตางๆ มากมาย 

ทำใหตองนำตนทุนนี้ไปเพ่ิมในคาบริการ 

ทัง้ๆ ทีค่วามจรงิแลว ผูใชโทรศพัทสามารถ

คนหาหมายเลขดวยตนเองจากสมุดรายนาม

ผูใชโทรศัพทไดอยูแลว ดังนั้น เขาจึงเสนอ

ใหมีการเก็บคาบริการสอบถามหมายเลข

โทรศัพทในอัตราคร้ังละ 10 เซ็นต  

แตขอเสนอขางตนไดสงผลใหเกิดการ

ประทวงมากมาย ทำให ดร.คาหนตองแกไข

สถานการณ โดยวเิคราะหวาบรษิทัจะสามารถ

ลดตนทุนคาใชจายในดานน้ีไดเปนจำนวน

มาก หากเลิกใหบริการโดยไมคิดมูลคา 

แตเพ่ือลดแรงกดดัน เขาไดเสนอใหบริษัท

ลดคาบริการโทรศัพทลง 30 เซ็นตตอเดือน 

เพื่อแลกกับการเก็บคาบริการสอบถาม

หมายเลข 
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รัฐบาลสหรัฐฯ ในสมัยประธานาธิบดี

จิมมี่ คารเตอร ไดแตงตั้งใหเขามาดำรง

ตำแหนงประธานกรรมการคณะกรรมการ

บินพลเรือน เขาก็ไดปฏิวัติอุตสาหกรรม

การบินครั้งใหญเชนเดียวกัน  

โครงสรางธุรกิจสายการบินในชวงน้ัน

มีกฎระเบียบจำกัดการแขงขัน โดยควบคุม

ทัง้เสนทางบินและราคาคาโดยสาร ทางการ

ตั้งเปาหมายวาหากเคร่ืองบินมีผูโดยสารใน

สัดสวนรอยละ 55 ของที่นั่งทั้งหมดแลว 

สายการบินจะมีผลตอบแทนการลงทุน 

รอยละ 12 ตอป พรอมกำหนดวากรณี 

เสนทางบินเดียวกัน สายการบินตองจำหนาย

ตั๋วในราคาเทากัน หามทำการตัดราคากัน 

ทำใหไมสามารถลดคาโดยสารเปนกรณพิีเศษ

เพื่อสงเสริมการขายได แมวาเที่ยวบินนั้นๆ 

จะไมมีผูโดยสาร  

ขณะเดียวกันสายการบินไมคอยสนใจ

ตนทุนนัก เมื่อมีปญหาตองจายคาจาง

แรงงานเพิ่มขึ้นจากแรงกดดันของสหภาพ 

แรงงาน ก็ไปขอขึ้นคาโดยสารจากรัฐบาล

เพื่อชดเชยตนทุนที่เพิ่มขึ้น ทำใหคาจาง

แรงงานในสายการบินสูงเกือบเปน 2 เทา

ของอัตราเฉลี่ยของอุตสาหกรรมทั่วไป ทั้งน้ี 

ในชวงน้ันบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่มีการ

จายคาจางแรงงานสูงมี 2 กลุม คือ แพทย

และกัปตันเคร่ืองบิน โดยขณะท่ีแพทย

ทำงาน 41 ชั่วโมงตอสัปดาห แตกัปตัน

ทำงานเพียง 22 ชั่วโมงตอสัปดาห ทำให

ตั๋วโดยสารในชวงน้ันมีราคาคอนขางแพง 

ดังนั้น จึงมีเฉพาะชนช้ันกลางขึ้นไปเทาน้ัน

ทีส่ามารถใชบริการเดินทางโดยเคร่ืองบนิได 

ดร.คาหนซึง่เมือ่เขารับตำแหนงประธาน

กรรมการคณะกรรมการการบินพลเรือนน้ัน 

ไมมีความรูเกี่ยวกับธุรกิจการบินแมแตนอย 

มองวาเคร่ืองบินน้ัน ความจริงแลวก็เปน

เพียง “สิ่งที่มีตนทุนสวนเพิ่มหนวยสุดทาย 

(Marginal Cost) ที่มีปก” เทานั้น ซึ่งใน

ธรุกจิสายการบนิน้ัน หากผูโดยสารไมเต็มลำ

แลว ตนทุนสวนเพ่ิมของการท่ีจะบรรทุก 

ผูโดยสารเพิ่มขึ้น 1 คน ต่ำมาก แทบจะ

เทากับศูนย 

เขามีความเชื่อมั่นอยางแนวแนใน

ทฤษฎเีศรษฐศาสตรวา หากตองการใหธรุกจิ

การบินมีประสิทธิภาพในการใหบริการแก
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ผูโดยสารแลว ตองเปดการแขงขันเสรี เพื่อ

กระตุนใหเพ่ิมประสิทธิภาพการดำเนินการ

ซึ่งในขณะน้ันนับเปนแนวคิดที่แปลกเปน

อยางมาก โดยอนุญาตใหกอตั้งสายการบิน

ใหม และใหสายการบินกำหนดเสนทางบิน

และคาโดยสารโดยเสรี  

นอกจากนั้นยังไดผลักดันใหกฎหมาย

ที่ลดกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรคตอการ 

แขงขันผานรัฐสภาเม่ือเดือนตุลาคม 2521 

ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ ยังไดบัญญัติใหยุบเลิก

หนวยงานคณะกรรมการบินพลเรือน  

ที่เขาเปนประธานกรรมการอยูในขณะนั้น

ในเวลาตอมาดวย เนื่องจากเขาเห็นวา

หนวยงานเชนนี้ไมจำเปนอีกตอไปสำหรับ

โลกแหงการเปดเสรีทางการบิน ซึ่งนับเปน

เรื่องแปลกอีกเชนกัน เนื่องจากเปนท่ีทราบ

โดยท่ัวไปวา หนวยราชการนั้นตั้งงาย แต

ยุบยาก ผลงานชิ้นน้ีทำใหเขาไดรับฉายา

วาเปนบิดาแหงการลดกฎระเบียบในธุรกิจ

บริการการบิน 
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การเปดเสรีในธุรกิจบริการการบิน 

ทำใหการแขงขันระหวางสายการบินตางๆ 

เขมขนขึ้น สงผลใหสายการบินบางแหงท่ี

เคยยิ่งใหญในอดีต เชน Pan Am, Eastern 

Airlines ฯลฯ ซ่ึงไมสามารถปรับตัวเขากับ

การแขงขนัท่ีสงูขึน้ได ตองประสบปญหาทาง 

การเงินและเลิกกิจการไป สวนสายการบิน 

TWA ซึ่งในอดีตเคยย่ิงใหญเชนกัน ประสบ

ปญหาทางการเงิน ตอมาไดถูกสายการบิน

อเมริกันแอรไลนซื้อกิจการ  

ขณะเดียวกันก็เกิดนวัตกรรมใหมใน

สหรัฐฯ คือ สายการบินตนทุนต่ำ (Low-

Cost Carriers - LCCs) ขึ้น กลาวคือ เปน

สายการบินราคาถูก ทำใหการเดินทางโดย

เครื่องบินไมใชอภิสิทธิ์สำหรับชนชั้นสูงอีก

ตอไป ประชาชนท่ัวไปกส็ามารถเดินทางโดย

เครื่องบินได สงผลใหสายการบินรูปแบบ

ใหมนี้ แขงขันไมเฉพาะกับสายการบินอื่นๆ 

เทานั้น แตยั งรวมถึงแขงขันในตลาด

เดียวกันกับรถโดยสารประจำทางและ

รถไฟอีกดวย  

เดิมธุรกิจสายการบินราคาต่ำมักอยูใน

เฉพาะภูมิภาคอเมริกาเหนือเทาน้ัน โดย

สายการบินในรูปแบบนี้ ที่มีชื่อเสียงมากใน

สหรัฐฯ คือ Southwest Airlines ตอมา 

ไดขยายมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

โดยสายการบินแอรเอเชียของมาเลเซีย 

นับเปนผูบุกเบิกทำตลาดอยางจริงจัง เริ่ม

เปดบริการในมาเลเซียเปนครั้งแรก เมื่อ

เดือนธันวาคม 2544  

เม่ือเริ่มแรกสายการบินแอรเอเชีย ได

ถูกคาดหมายวาจะขาดทุนและเลิกกิจการ

ภายในระยะเวลาเพียงแค 3 เดือนเทาน้ัน 

แตปรากฏวาสามารถลบคำสบประมาทได 

แทนท่ีจะเลิกกิจการอยางท่ีคาดการณไว 

กลบัขยายกจิการอยางรวดเรว็ภายใตคำขวญั

ที่วา “Now Everyone Can Fly.” หรือ 

“ปจจุบัน ทุกคนสามารถเดินทางโดย 

เครื่องบินได” 

สายการบิน Southwest Airlines ผูนำในธุรกิจสายการบินตนทุนต่ำของโลก 
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สำหรับระบบการเงินระหวางประเทศ

ของโลกนั้น เดิมใชมาตรฐานทองคำ (Gold

Standard) เปนตวักำหนดอัตราแลกเปล่ียน 

โดยเมื่อประมาณป 2400 สหราชอาณาจักร

เปนมหาอำนาจของโลก เงินปอนดนับเปน

สกุลเงินสำคัญท่ีสุดของโลก ทำใหกรุง-

ลอนดอนเปนศูนยกลางทางการเงินสำคัญ

ที่สุดของโลก 

ภายใตมาตรฐานทองคำ โลกตอง

เผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำหลายครั้ง 

โดยในชวงน้ันรัฐบาลประเทศตางๆ จะ 

มุงเนนในดานอัตราแลกเปล่ียนแบบคงท่ี

และเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุน ทำใหไม

สามารถดำเนินนโยบายการเงินใหสอดคลอง 

กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศได 

เพื่อปรับปรุงระบบการเงินระหวาง

ประเทศใหเหมาะสมย่ิงขึ้น ในชวงปลาย

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ไดมีการประชุมกัน

วกิฤตเิศรษฐกจิในชวงท่ีผานมา
ไดสอนบทเรียนหลายประการ  
โดยเฉพาะบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับ 
Impossible Trinity หรือส่ิงที่เปน
ไปไมได 3 ประการ ซึ่งเปนแนวคิด
ดานทฤษฎีทางการเงินระหวาง
ประเทศ และความสำคัญของการ
ควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุน 
ตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

ทฤษฎีเศรษฐศาสตรในชือ่ แบบจำลอง 

มันเดล - เฟลมมิ่ง (Mundell-Fleming 

model) ไดรับการพัฒนาขึ้นมาตั้ งแต

ทศวรรษที่ 1960 โดยบุคคล 2 ทานในเวลา

พรอมๆ กนั คอื ดร. โรเบริต มนัเดล (Robert 

Mundell ) ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัย

โคลัมเบียและไดรับรางวัลโนเบลสาขา

เศรษฐศาสตรเมื่อป 2552 และนายมารคัส 

เฟลมม่ิง (Marcus Fleming) อดีตรอง 

ผูอำนวยการฝายวิจัยแหงกองทุนการเงิน

ระหวางประเทศ (IMF) ซึ่งเสียชีวิตเม่ือป 

2519 มิฉะน้ันเขาอาจจะไดรับรางวัลโนเบล

พรอมกับ ดร.มันเดล เพราะรางวัลโนเบล

จะมอบใหกับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยูเทาน้ัน 

ทฤษฎี Mundell-Fleming model ได

กำหนดหลักการท่ีเรยีกวา Impossible Trinity 

หรือ “สิง่ทีเ่ปนไปไมได 3 ประการ” กลาวคอื 

เปนไปไมไดที่ประเทศใดประเทศหนึ่ง จะ

ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจใน 3 ดาน ไป

พรอมๆ กนั คอื ใชอตัราแลกเปล่ียนเงนิตรา

ตางประเทศแบบคงท่ี มีนโยบายการเงินท่ี

อิสระ และปลอยใหมีการเคลื่อนยายเงินทุน

ระหวางประเทศอยางเสรโีดยไมมกีารควบคมุ  

เนื่องจากการดำเนินนโยบายในดาน

หนึ่ง จะกระทบตอประสิทธิผลของนโยบาย

ในดานอ่ืนๆ ดังนั้น จึงสามารถดำเนิน

นโยบายไปพรอมๆ กันไดอยางมาก 2 

นโยบายเทานั้น และหากตองการสราง

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจผานนโยบายการ

เงินและควบคุมอัตราแลกเปล่ียนแลว 

จำเปนตองมีมาตรการควบคุมการเคล่ือน

ยายเงินทุน  
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ของผูแทน 44 ประเทศ ณ โรงแรม เมาท 

วอชิงตัน (Mount Washington) ที่เมือง

พักตากอากาศเบรตตัน วูดส (Bretton 

Woods )ในมลรัฐนิวแฮมเชียรของสหรัฐฯ 

เมื่อป 2487 และลงนามเก่ียวกับระบบการ

เงินระหวางประเทศใหมท่ีเรียกตามสถานท่ี

ประชมุวาระบบ Bretton Woods หรอืระบบ

ดอลลาร / มาตรฐานทองคำ (Dollar/Gold 

Standard) ซึ่งไดนำมาใชอยางแพรหลาย

ทั่วโลกนับต้ังแตสิ้นสุดสงครามโลกคร้ังที่ 2 

เมื่อป 2488  

ภายใต ระบบ B re t ton Woods  

แตละประเทศจะกำหนดอัตราเลกเปล่ียน

เงินตราของตนแบบคงท่ี โดยอิงอยูกับเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ กำหนดใหคา

เงินเหรียญสหรัฐฯ เมื่อเปรียบเทียบกับ

มูลคาทองคำเอาไวท่ีระดับคงที่ พรอมกับ

มีการควบคุมการเคล่ือนทุน ทำใหแตละ

ประเทศสามารถดำเนินนโยบายการเงิน

อยางอิสระ  

แตระบบ Bretton Woods ไดพังทลายลง

ในป 2514 เน่ืองจากสหรัฐฯ ขาดดุลบัญชี

เดินสะพัดเปนเงินมหาศาลจนไมสามารถ

รกัษาคาเงินเหรยีญสหรฐัฯ เมือ่เปรยีบเทียบ

กับมูลคาทองคำเอาไวท่ีระดับคงท่ีเอาไวได 

จึงยกเลิกการผูกติดเงินเหรียญสหรัฐฯ กับ

ทองคำเมื่อป 2514 
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จากนั้นแนวคิดดานการเงินระหวาง

ประเทศไดเปล่ียนถายมาสูแนวคิดใหม  

คือ การเปดเสรีทางเศรษฐกิจ โดยมีการ

ผอนคลายการกำกับดูแล ลดกฎระเบียบ

ตางๆ แปรรูปรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเปดเสรี

การเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศดวย 

โดยเชื่อวาเปนแนวทางที่จะกอใหเกิดผลดี

แกทุกฝายที่เกี่ยวของ ทั้งประเทศผูสงออก

เงินทุนและประเทศผูรับเงินลงทุน 

ตอมานายจอหน วิลเลียมสัน (John 

Williamson) ไดประมวลนโยบาย การเปด

เสรีทางเศรษฐกิจเหลานี้ และต้ังชื่อวา 

“ฉันทามติวอชิงตัน” หรือ “Washington 

Consensus” เนื่องจากเปนแนวคิดรวมกัน

ของสถาบันมันสมองของโลกทางเศรษฐกิจ

ซึ่งมีสถานที่ตั้ง ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เชน 

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ กองทุนการเงิน

ระหวางประเทศ ธนาคารโลก ฯลฯ ทำให

กลายเปนคำศัพทซึ่ ง ได รับความนิยม 

เรียกขานอยางแพรหลาย 
บรรยากาศการประชุมของผูแทน 44 ประเทศ ณ โรงแรม Mount Washington ที่เมืองพักตากอากาศ 
Bretton Woods ในมลรัฐนิวแฮมเชียรของสหรัฐฯ เมื่อป 2487 

 นักเศรษฐศาสตรบางทานไมเห็นดวย

กับแนวคิดเปดเสรีการเคลื่อนยายเงินทุน

เทาใดนัก โดยหวั่นเกรงวาจะสงผลกระทบ

ตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยภายหลัง

ระบบ Bretton Wods ลมสลายลงเพียง 1 ป

เทาน้ัน กลาวคอื ในป 2515 ศ. เจมส โทบนิ 

แหงมหาวิทยาลัยเยล ซึ่งตอมาไดรับรางวัล

โนเบลสาขาเศรษฐศาสตร ในป 2524  

ไดเสนอแนะวา ธนาคารกลางของประเทศ

ขนาดเล็กควรควบคุมการเคล่ือนยายเงินทุน

ผานมาตรการเกบ็ภาษจีากธรุกรรมแลกเปลีย่น

เงินตราตางประเทศในลักษณะ Spot Tran-

saction จากเงินตราสกลุหน่ึงไปอีกสกุลหนึง่ 

เพื่อลดการเคล่ือนยายเงินทุนระยะส้ันและ

การเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยน ทำให

สามารถดำเนินนโยบายสงเสริมการคาเสรี

โดยไมตองกังวลวาจะไดรับผลกระทบจาก

การเคลื่อนยายเงินทุนระยะสั้น ซึ่งตอมา
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เ รียกวาแพรหลายวา Tobin Tax แต 

คำแนะนำข างตนแทบไมมี ใครสนใจ

ดำเนินการตามแตอยางใด 
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สำหรับกรณีของไทยเดิมกำหนดอัตรา

แลกเปล่ียนแบบคงท่ี พรอมกับนโยบาย

การเ งิน ท่ีอิสระ แตมีการควบคุมการ

เคลื่อนยายเงินทุน แตตอมาไดเดินตาม

แนวความคิด Washington Consensus 

โดย เปดให เ งิ น ทุน เค ล่ือนย าย เ งิน ทุน 

คอนขางเสรี ขณะเดียวกันยังคงกำหนด

อัตราแลกเปล่ียนแบบคงที่เอาไว 

เศรษฐกิจฟองสบูทั้งในภาคอสังหาริมทรัพย

และตลาดหลักทรัพย นับตั้งแตป 2531 

เปนตนมา 

ในชวงน้ันหลายฝายตางร่ำรวยจาก

การซื้อขายที่ดินและหุนในระยะเวลาอยาง

รวดเร็ว แมมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับความ

หายนะวา จะคืบคลานมาถึงในอนาคต แต 

หนวยงานที่เกี่ยวของกลับไมดำเนินการใด

ตั้งแตเน่ินๆ ทำใหฟองสบูเติบโตขึ้นเรื่อยๆ  

เ ม่ือ เศรษฐกิจไทยแสดงสัญญาณ

ออนแอลงในป 2539 ทั้งในสวนมูลคา 

สงออกไมเพ่ิมขึ้น เปรียบเทียบในชวงกอน

หนานีท้ีเ่พิม่ขึน้มากถงึปละรอยละ 20 ขณะที่

ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลตอเนื่องมากกวา

รอยละ 5 ของ GDP ทำใหนักเก็งกำไร 

คาเงินโจมตีเงินบาทอยางตอเน่ือง  

ขณะเดียวกันมีความพยายามปกปอง

คาของเงนิบาท โดยใชเงนิทุนสำรองระหวาง

ประเทศเกอืบหมด จากนัน้ฟองสบูขนาดใหญ

ก็ไดแตกลง กลายเปนวิกฤติเศรษฐกิจ

ตมยำกุงเมื่อป 2540 สถานการณจึงรุนแรง

มาก ประเทศแทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว 

ชั่วพริบตาเชนเดียวกัน  

สวนชิลีไดเผชิญกับปญหาการไหลเขา

ของเงินทุนจำนวนมากในชวงเวลาใกลเคียง

กับไทย แตธนาคารกลางของประเทศชิลี

ไดกำหนดมาตรการควบคุมในรปู Unremu-

nerated Reserve Requirement (URR) 

เมือ่เดอืนมิถนุายน 2534 โดยบังคับใหนำเงนิ

รอยละ 20 (ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2535 

เพิ่มเปนรอยละ 30) ของเงินทุนไหลเขา 

ไปฝากไวกับธนาคารกลางโดยไมไดรับ

ดอกเบี้ย เริ่มแรกกำหนดใหฝากเปนเวลา 

90 วัน ตอมาขยายระยะเวลาเปน 1 ป  

มาตรการของประเทศชลิคีวามจรงิแลว

ใกลเคียงกับแนวคิด Tobin Tax เน่ืองจาก

คาเสียโอกาสของเงินทุนที่ฝากกับธนาคาร

กลางโดยไมมีดอกเบ้ีย ก็เปรียบเสมือนกับ

เปนภาษีตามแนวคิดของ Tobin Tax โดย

มาตรการประสบผลสำเร็จ ทำใหประเทศชลีิ

สามารถหลีกเล่ียงปญหาเศรษฐกิจฟองสบู 

ตอมาไดยกเลิกมาตรการกันสำรองน้ี เมื่อ

ป 2541 

การดำเนนินโยบายขางตน สงผลกระทบ

ตอนโยบายการเงินทำใหไม เปนอิสระ

เหมือนกับในอดตี เนือ่งจากมีการเคล่ือนยาย

เ งินทุนจำนวนมากเขามาเ ก็งกำไรใน

ประเทศไทย อันนำมาสูปรากฏการณ
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วิกฤติการณตมยำกุงในครั้งนั้น ได 

สั่นคลอนแนวคิดฉันทามติวอชิงตันเปน

อยางมาก เนื่องจากประเทศท่ีเปดเสรีให

เคล่ือนยายเงินทุนไมสามารถรักษาเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจเอาไวเหมือนกับที่โฆษณา

กลาวอางไวในเชิงทฤษฎี  

ขณะเดียวกัน ดร .พอล ครุกแมน 

ศาสตราจารยเศรษฐศาสตรแหงมหาวิทยาลัย

ปรินซตัน ซึ่งตอมาไดรับรางวัลโนเบลสาขา

เศรษฐศาสตรในป 2551 ไดใหคำแนะนำ

วา การควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุนเปน

มาตรการหนึ่งซึ่งสามารถหยิบมาใชไดใน

ชวงวิกฤติเศรษฐกิจ แตไมมีใครรับฟง โดย

ตางสนใจดำเนินการตามแนวทาง การดำเนิน

นโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาคอยางมีวินัย 

(Macro Prudential) ที่เสนอแนะเชิงบังคับ

โดยไอเอ็มเอฟเทานั้น ยกเวนนายกรัฐมนตรี

มหาเธรของมาเลเซียเทาน้ัน ที่ใสใจกับ 

ขอแนะนำของ ดร.ครุกแมน 

ในชวงน้ันมาเลเซียได เผชิญวิกฤติ 

ครั้งใหญจนมีการหวั่นเกรงวามาเลเซียจะ

เปนประเทศตอไปท่ีจะตองเขาไอเอ็มเอฟ

ถัดจากไทย อินโดนีเซีย และเกาหลีใต  

แตมาเลเซียไดตัดสินใจครั้งสำคัญท่ีจะ

ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจตามคำแนะนำ

ของ ดร.ครุกแมน โดยรัฐบาลมาเลเซีย

ภายใต ดร .มหาเธร ซึ่งดำรงตำแหนง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลัง ไดออกมาตรการควบคุมการ

เคลื่อนยายเงินทุนอยางเบ็ดเสร็จ เมื่อเดือน

กันยายน 2541 ประกอบดวย 

- กำหนดใหนักลงทุนตางชาติท่ีนำ

เงินเขามาในประเทศ จะตองไม

นำเงนิทุนดงักลาวออกนอกประเทศ

ภายในเวลาอยางนอย 1 ป 

- ควบคมุอยางเขมงวดเก่ียวกบัจำนวน

เงินริงกิตท่ีจะนำออกนอกประเทศ 

และการใหสินเชือ่เปนเงนิสกลุรงิกติ

แกชาวตางประเทศ  

- กำหนดใหเงินริงกิตทั้งหมดที่อยู

ภายนอกประเทศ ไมวาจะอยูใน

รูปธนบัตรหรือบัญชีเงินฝากน้ัน 

ไดกำหนดวาตองนำกลับเขาประเทศ

ภายใน 1 เดือน โดยเงินริงกิตท่ี

ยังหลงเหลืออยูนอกประเทศน้ัน 

จะถือวาไมสามารถชำระหน้ีได

ตามกฎหมาย 

- กำหนดคาเงินริงกิตของมาเลเซีย

ใหผูกติดกับคาเงินเหรียญสหรัฐฯ 

ทีร่ะดบั 3.8 รงิกติตอเหรยีญสหรฐัฯ 

จนถึงป 2548 จึงไดยกเลิกการ

กำหนดอัตราแลกเปล่ียนแบบคงที่ 

- หามการคาระหวางประเทศใน

สกุลเงินริงกิต 

ในชวงน้ันไอเอ็มเอฟ วิจารณนโยบาย

เศรษฐกิจของมาเลเซียอยางมาก วาจะ

นำพาประเทศไปสูความลมจม แตผลกลับ

ตรงกันขาม มาเลเซยีสามารถฝาวิกฤตไิด โดย

ไมตองพึง่พาไอเอ็มเอฟแตอยางใด กาลเวลา

ไดพิสูจนแลววาเปนนโยบายท่ีถูกตอง   

สำหรับประเทศไทยเมื่อเผชิญกับการ

ไหลเขาของเงินรอนในชวง 4 ปที่แลว 

ธนาคารแหงประเทศไทยไดออกมาตรการ

คลายคลึงกับของประเทศชิลี เมื่อวันที่ 18 

ธนัวาคม 2549 โดยกำหนดใหสถาบนัการเงิน

ที่รับซื้อหรือแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ

เปนเงินบาท ตองกันเงินสำรองเปนเงินตรา

ตางประเทศไวรอยละ 30 ของเงินตรา 

ตางประเทศดังกลาว  

สำหรับเงินสวนท่ีเหลือรอยละ 70 ให

รับซื้อหรือแลกเปล่ียนเปนเงินบาทใหแก

ลูกคา โดยลูกคาจะขอคืนเงินท่ีกันสำรอง

คืนได ก็ตอเม่ือครบกำหนด 1 ปเทาน้ัน 

โดยหากตองการนำเงินทุนกลับกอนกำหนด 

จะไดรับเงินคืนเพียง 2 ใน 3 ของเงินที่กัน

สำรองรอยละ 30 เทาน้ัน มาตรการขาง

ตนแมทำใหตลาดหุนของไทยตกวันเดียว

กวา 100 จุด เปนมูลคาตลาดกวา 8 แสน

ลานบาท แตสงผลดีทำใหสามารถรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  

โดยเฉพาะอัตราแลกเปล่ียนไดเปนอยางดี 

นายจอรจ โซรอส ถึงกับพยากรณเมื่อ

เดือนตุลาคม 2553 วามาตรการควบคุมการ

เคลือ่นยายเงนิทนุจะนยิมใชในประเทศตางๆ 

อยางแพรหลายมากย่ิงขึ้นในชวง 2 - 3 ป

ขางหนา ขณะท่ีนาย Christian Noyer  

ผูวาการธนาคารกลางยุโรปไดใหทัศนะวา 

แทนที่แตละประเทศจะดำเนินมาตรการ

ควบคุมการเคล่ือนยายเงินทุนแบบตางคน

ตางทำ ควรมีความรวมมือประสานงาน

ระหวางประเทศในดานนี้ 

ดร.พอล ครุกแมน ศาสตราจารยเศรษฐศาสตร
แหงมหาวิทยาลัยปรินซตัน 
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ปจจุบัน หลายประเทศทั่วโลกไดแสดง

ความสนใจ ใชมาตรการควบคุมการ

เคลือ่นยายเงินทนุเปนการเพิม่เตมิ ตวัอยาง 

คือ เกาหลีใต ซึ่งดำเนินนโยบายควบคุม

การเคลื่อนยายเงินทุนในรูปจำกัดการ

ลงทุนของธนาคารเกาหลีใต และสาขาของ

ธนาคารตางประเทศท่ีจะลงทุน ในตราสาร

อนุพันธุในดานอัตราแลกเปลี่ยน และลาสุด

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2553 หนวยราชการ

ของเกาหลีใตไดประกาศแผนการ ที่จะ

เรียกเก็บภาษีจากหนี้ที่ เปนสกุลเงินตรา

ตางประเทศของสถาบันการเงินในประเทศ 

และสาขาของธนาคารตางประเทศท่ีตั้งใน

เกาหลใีต ยกเวนหน้ีในรปูเงินรบัฝากเทานัน้ 

เพื่อควบคุมการเคล่ือนยายเ งินทุนเขา

ประเทศ 

สวนนาง Christina Liu รัฐมนตรี 

ประจำสภาวางแผนและพัฒนาเศรษฐกิจ

ของไตหวัน ไดใหทศันะเมือ่วนัท่ี 23 ธนัวาคม 

2553 วาควรทีจ่ะมาหารอืกนัวา ควรกำหนด

มาตรการควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุน

หรอืไมและอยางไร เนือ่งจากในชวง 8 เดอืน

ที่ผานมา ธนาคารกลางของไตหวันตองเขา

แทรกแซง โดยซื้อเงินเหรียญสหรัฐฯ แทบ

ทุกวัน เพื่อไมใหคาเงินเหรียญไตหวันสูง

เกินไป แตก็ไมประสบผลสำเร็จเทาใดนัก 

โดยในชวง 3 เดือนที่ผานมา คาเงินไตหวัน

แข็งตัวรอยละ 5.5 เมื่อเปรียบเทียบกับ 

คาเงินเหรียญสหรัฐฯ 

G20 àËç¹ªÍº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ
à¤Å×èÍ¹ÂŒÒÂà§Ô¹·Ø¹ 

ไอเอ็มเอฟ ไดเปลี่ยนจากการวิพากษ

วจิารณมาเปนการชมเชย นโยบายแกไขวกิฤติ

เศรษฐกิจของมาเลเซียในชวงวิกฤติตมยำ

กุงวาดีเยี่ยมมาก นับเปนเคร่ืองมือทาง

นโยบายอยางหนึ่งที่สามารถหยิบยกมาใช

ในชวงวกิฤต ิยิง่ไปกวาน้ัน ตอมาไอเอ็มเอฟ 

ยังไดเปลี่ยนทาทีในดานนี้อีกครั้งหนึ่ง โดย

มองวาการควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุน

เหมาะสม ที่จะนำมาใชไมเฉพาะเม่ือเผชิญ

กับวิกฤติเศรษฐกิจแลวเทานั้น แมประเทศ

ที่ยังไมเผชิญกับวิกฤติ ก็สามารถท่ีจะใช

การควบคุมการเคล่ือนยายเงินทุน เปน

มาตรการทางเลือกหน่ึงได  

สวนการประชุมประเทศกลุม G20  

ที่กรุงโซล เกาหลีใต ระหวางวันท่ี 11 - 12 

พฤศจิกายน 2553 ผูนำประเทศตางๆ ได

ลงนามในแถลงการณโซล ซึ่งหลายฝาย

เรียกขานอยางไมเปนทางการในช่ือวา 

“ฉันทามติโซล” หรือ “Seoul Consensus” 

โดยผูนำกลุม G20 ตางเห็นพองกันถึง

ปญหาที่ประเทศตางๆ ประสบอยูเกี่ยวกับ

ปญหาอัตราแลกเปลี่ยนแข็งคาขึ้น โดย

ไมมเีหตุผลสมควรจากสาเหตุการเคล่ือนยาย

เงนิทุนระหวางประเทศท่ีเพิม่ขึน้อยางรวดเร็ว 

และยืดหยุนมากยิ่งขึ้น แทนที่จะเปดเสรี

อยางสุดโตง นับเปนบทพิสูจนสำคัญอีก

บทหนึ่ ง ถึงการเ ส่ือมถอยของแนวคิด 

ฉันทามติวอชิงตัน 

ลาสุดธนาคารพัฒนาแหงเอเชียไดออก

รายงาน Asia Economic Monitor เมือ่วนัท่ี 

7 ธันวาคม 2553 เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ

ของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ก็ไดเสนอแนะ

วา การควบคุมการเคล่ือนยายเงินทุน 

สามารถเลือกมาใชได เพ่ือแกไขปญหา 

เงินทุนไหลเขาประเทศจำนวนมาก โดย

กลาววาประเทศเหลาน้ีอาจจะใชมาตรการ

ตางๆ ท้ังความมวีนัิยในการดำเนินนโยบาย

เศรษฐกิจระดับมหภาค อัตราแลกเปล่ียน

ที่ยืดหยุน ระบบการเงินท่ียืดหยุน รวมถึง

ควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุน (Capital 

Control) เปนการช่ัวคราว 

ในกรณีของประเทศไทยนั้น รัฐบาล

และธนาคารแหงประเทศไทย ไดดำเนินการ

นโยบายควบคุมเงินทุนเคล่ือนยายท่ีไม

รุนแรง เพื่อใหภาคเอกชนปรับตัวจาก

กระแสเงินทุนไหลเขามาอยางมาก โดย

การทำสัญญาการซ้ือขายอัตราแลกเปล่ียน

ลวงหนา ในขณะเดียวกันภาครฐัอาจเปล่ียน

วิกฤติใหเปนโอกาส ในการเรงการลงทุน

ในตางประเทศ โดยเฉพาะการลงทุน

โครงสรางพื้นฐาน ซึ่งจะเปนการเพิ่มโอกาส

ใหเศรษฐกิจไดเติบโตอยางยั่งยืน 

นอกจากน้ี ผูนำกลุม G20 ยังไดเห็น

พรอมกนัวา มาตรการควบคุมการเคลือ่นยาย

เงินทุน นับเปนส่ิงท่ีสามารถเลือกใชเพื่อ

แกไขปญหาขางตน รวมถึงเห็นพรอมจะ

รวมกันดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อปรับปรุง

ระบบการเงนิระหวางประเทศ ใหมเีสถียรภาพ
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“. . .ทานสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ  

คำวาความโลภ เน่ืองจากไมสามารถเสาะหา

คำทีเ่หมาะสมกวาน้ีได เปนส่ิงท่ีด ีความโลภ

เปนส่ิงท่ีถกูตอง ความโลภทำใหการดำเนิน-

การประสบผลสำเร็จ ความโลภชวยสราง

ความชัดเจนและทำใหเราเจาะเขาถึงสาระ

ของวิญญาณแหงวิวัฒนาการ  

ความโลภทุกรูปแบบ ไมวาจะเปน

ความโลภตอชีวติ ความโลภตอเงิน ความโลภ

ตอความรัก ความโลภตอความรู ตางลวน

ทำใหมวลมนุษยชาติปรับตัวดีขึ้น และ

ความโลภ จำคำพูดของผมเอาไว จะชวยเหลือ

สรางความอยูรอดไมเฉพาะบริษัท Teldar 

Paper เทานั้น แตรวมถึงทำใหบริษัทที่

มีชื่อวา ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีระบบ

เมื่อไมนานมานี้ มีภาพยนตร
เรื่องหนึ่งท่ีเปนขาวเกรียวกราว 
คือ เรื่อง วอลลสตรีท ภาค 2 ที่
ใชชื่อภาษาไทยวา “วอลลสตรีท 
เงนิอำมหิต” หรอืมชีือ่ภาษาอังกฤษ
วา “Wall Street: Money Never 
Sleeps” ซึ่งมี โอลิเวอร สโตน 
เปนผูกำกบัการแสดง ตวัละครเอก 
คอื ไมเคลิ ดกัลาส ดาราเจาบทบาท
ชื่อดัง รับบทเปนกอรดอน เก็คโค 
ซึ่ งความจริงแลว เ ม่ือภาคแรก 
นายทุนซึ่งเปนบริษัทภาพยนตร
ตองการจะใหวอเรน เบตตี้ แสดง
เปนเก็คโค แตไดรับการปฎิเสธ ใน
ดานของผูกำกับโอลิเวอร สโตน 
ตองการใหริชารด เกียร เลนบทนี้ 
แตก็ไดรับการปฏิเสธเชนกัน ใน
ที่สุดไดเลือกไมเคล ดักลาส มาเลน
บทน้ีแทน  

ไมเคิล ดักลาส สวมบทบาทนี้ไดอยาง

ยอดเยี่ยม ทำใหเขาควารางวัลออสการใน

ฐานะดาราแสดงนำฝายชายยอดเย่ียมจาก

ในภาพยนตรเรื่อง วอลลสตรีท ภาคแรก 

เมื่อป 2530 ซึ่งนับเปนภาพยนตรที่ประสบ

ผลสำเร็จมากท้ังในดานรางวัลและรายได 

เปนการลบภาพลักษณที่วา ภาพยนตรท่ีมี

เนื้อหาในลักษณะคมเฉือนคมในทางธุรกิจ

จะไมประสบความสำเร็จ  

โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง วอลลสตรีท ภาค 1 

สำหรับเรือ่งราวในภาคแรก นายเก็คโค

เปนตัวโกง เปนสดุยอดนักเลนหุนในตลาดหุน

วอลลสตรีทของนครนิวยอรก ที่ทำทุกอยาง

ไมวาจะถูกกฎหมายหรือไมก็ตาม เพื่อ 

ใหไดมาซึ่งขอมูลภายในแสวงหากำไรใน

ตลาดหุนสหรัฐฯ  

สมุนคนสำคัญของเขา คือ นายบัด 

ฟอกซ แสดงโดยนายชาลี ชีน มีหนาท่ีใน

การหาขอมูลภายในจากบรรดาเพื่อนฝูง 

รวมถงึไปซ้ือกจิการบริษทัทำธรุกจิใหบรกิาร

ทำความสะอาดสำนักงาน เพื่อใหสามารถ

เขาไปรื้อคนเอกสารลับของบริษัทตางๆ 

โดยไมมีใครสงสัย สำหรับศัตรูคนสำคัญ

ซึ่งเปนฝายธรรมะ คือ ทานเซอรลอเรนซ 

ไวลดแมน นำแสดงโดยเทอเรนซ สแตมฟ 

ภาพยนตรในภาคแรกไดนำเสนอคำพูด

ของนายเก็คโคท่ีอมตะตลอดกาลสำหรับ

ภาพยนตรฮอลลีวูด ที่ตอมาภายหลัง 

กลายเปนคำพูดที่อางอิงกันแพรหลายวา 

“Greed is good” หรือ “ความโลภเปน 

สิ่งที่ดี” โดยเขาไดกลาวคำน้ีเมื่อตอนเขา

รวมการประชุมผูถือหุนของบริษัท Teldar 

Paper ดังน้ี 
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การบริหารงานบกพรอง ใหสามารถอยู

รอดดวยเชนเดียวกัน”  

áÁŒà»š¹μÑÇâ¡§ ¡ÅÑºª¹Ðã¨¼ÙŒªÁ
ÍÂ‹Ò§ÅŒ¹ËÅÒÁ 

พรอมกันนี้ นายเก็คโคไดกลาวใน 

ที่ ป ระ ชุม ผู ถื อหุ น โดย วิพากษ วิ จ ารณ 

จุดบกพรองของระบบทุนนิยมสหรัฐฯ ที่

ทำใหเศรษฐกิจออนแอลง ดังน้ี 

“สหรัฐฯ กลายเปนประเทศมหาอำนาจ

ทางเศรษฐกิจช้ันสอง มีการขาดดุลการคา

และขาดดุลงบประมาณจำนวนมากจน 

นาตกใจ ทั้งๆ ที่ในอดีตเม่ือเศรษฐกิจเปน

ตลาดแบบแขงขันเสรี สหรัฐฯ เปนประเทศ

อุตสาหกรรมใหญอันดับ 1 ของโลก โดย

ในชวงน้ันตระกูลคารเนกี้ ตระกูลเมลลอน 

ฯลฯ ซึง่เปนบุคคลทีส่รางอาณาจักรอุตสาห-

กรรมอันย่ิงใหญขึ้น เน่ืองจากผูบริหารได

รับผิดชอบตอผูถือหุน บริหารอยางเต็ม

ความสามารถ เน่ืองจากเปนการลงทุนโดย

เงินทุนของตนเอง 

แตกตางจากนักโทษคนอื่นๆ ที่แมยากจน 

แตมีญาติพ่ีนองมารอรับ  

แตในอีก 7 ปตอมา คือ ป 2551  

ชวงกอนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ Subprime 

นายเก็คโคกลายเปนขาวเกรียวกราวอีก

ครั้งหนึ่ง เมื่อไดเขียนหนังสือชื่อ “Is Greed 

Good” หรือ “ความโลภดีหรือไม” โดยมี

ฉากเดนในภาพยนตร ภาคท่ี 2 ท่ีนาสนใจ คือ 

ฉากท่ีนายเก็คโคไดไปบรรยายท่ีมหาวิทยาลัย 

Fordham เพื่อสงเสริมการขายหนังสือ 

ของเขา  

เขากลาวกับผูฟงที่เปนคนวัยหนุมสาว

วาในขณะที่พวกคุณยิ้มอยางมีความสุข 

แตพวกคุณยังไมรูหรอกวากำลังจะกลาย

เปนคนรุนใหมท่ีเรียกวา “นินจา” (NINJA 

Generation) ซึ่งไมใชนินจาในภาพยนตร

ซามูไรญ่ีปุน แตเปนนินจาที่ยอมาจากคำวา 

“ไมมีรายได ไมมีงานทำ ไมมีทรัพยสิน” 

(No Income, No Job, No Assets - NINJA)  

แตผูบรหิารของบริษทัตางๆ ในปจจุบนั

ไมไดถือหุนในบริษัท โดยผูบริหารท่ีประชุม

ผูถอืหุนในวันน้ี ถอืหุนรวมกันไมถงึรอยละ 3 

ของบริษัท แลวเอาเงินเดือนคาจางจำนวน

มากไปเก็บไวที่ไหน ทำไมไมนำมาลงทุน

ในหุนของบริษัท Teldar Paper พวกทาน

ทั้งหลายซึ่งผูถือหุน นับเปนเจาของบริษัท

แหงน้ี ตวัทานไดถกูฉอโกงโดยบรรดาผูบรหิาร

เหลาน้ี ซึง่ใชจายเงนิของบริษทัอยางฟุมเฟอย

ในดานตางๆ ทัง้นำไปจดัเล้ียงอาหารกลางวนั 

ไปลาสัตว ไปตกปลา บินโดยเครือ่งบนิสวนตวั

ของบริษัท และกำหนดในสัญญาใหบริษัท

จายเงินจำนวนมากหากถูกปลดออกจาก

บริษัท” 

สำหรับตอนจบในภาคแรก นายเก็คโค

กำลังถูกทางการรวบรวมหลักฐาน เพื่อ

จับกุมในขอหาคาหุนอยางผิดกฎหมายโดย

อาศัยขอมูลภายใน (Insider Trading)  

สำหรบัตัวละครหลัก คอื นายเกค็โคนัน้ 

มีความคลายกับนายอิวาน โบสก้ี ยอด 

นักเก็งกำไรในตลาดหุนสหรัฐฯ ในชวง

ประมาณป 2525 - 2529 และตองติดคุก

เชนเดียวกันกับนายเก็คโค 

แมนายบัด ฟอกซ จะเปนพระเอก 

สวนนายเก็คโคเปนตัวโกง แตนายเก็คโค 

กลบัไดรบัความนยิมจากผูชมอยางลนหลาม 

มีบรรดาโบรกเกอรไดกลาววาที่ตัดสินใจ

ประกอบอาชีพน้ี เนื่องจากประทับใจกับ

บทบาทของเก็คโคในภาพยนตรเรื่องนี้ 

สำหรับตัวนายไมเคิล ดักลาส แมตอมาได

แสดงบทอ่ืนๆ มากมาย แตคนก็จะกลาว

ถึงเขาในบทของเก็คโค 
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สำหรับในภาคท่ี 2 เปนการเลาเรื่อง

เหตุการณภายหลังจากท่ีนายเก็คโคติดคุก

นานถึง 8 ป พนโทษออกมาเมื่อป 2544 

แทบจะไมมีความยิ่งใหญหลงเหลืออยูเลย 

ตองเดินทางกลับบานเองในสภาพเดียวดาย 

ไมเคิล ดักลาส กับบทบาทเก็คโคในภาพยนตร 
เรื่อง วอลลสตรีท ภาคแรก ซึ่งไดรับความนิยม
อยางลนหลาม และทำใหเขาไดรับรางวลัออสการ
ในป 2530 

เขากลาววามีคนมาถามเพ่ือเตือน

ความจำวาเขาเคยพูดวา “ความโลภเปนส่ิง

ทีด่”ี ซึง่ปจจบุนัไดกลายเปนคำทีถ่กูกฎหมาย

และไดยอมรับกันเปนการท่ัวไปแลว ทุกคน

ตางลวนมีความโลภ โดยเฉพาะกอใหเกิด

การเก็งกำไร ซึ่งนายเก็คโคเห็นวาเปน 

“มารดาของความชั่วรายทั้ งมวล” สง 

ผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจการเงินของ

สหรัฐฯ พรอมกับพยากรณลวงหนาถึง

ความหายนะท่ีกำลังจะมาถึง  

ความจริงแลวบทภาพยนตรเรื่องน้ี

เขียนข้ึนภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจหน้ีดอย

คุณภาพ (Subprime) เมื่อป 2552 ดังนั้น 

จึงไมใชการพยากรณ แตเปนการใหอธิบาย
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ถึงเหตุการณที่เกิดข้ึน นับเปนอีกมุมมอง 

ที่นาสนใจ โดยการบรรยายในเรื่องที่สลับ 

ซับซอน ใหกลายเปนเรื่องเขาใจงาย 

·Ø¡¤¹μ‹Ò§ÁÕ¤ÇÒÁâÅÀ 
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ประการแรก ทุกคนตางมีความโลภ 

อยากรวยทางลัด โดยเฉพาะในภาค

อสังหาริมทรัพย ทุกคนตางคาดหมายวา

ราคาอสังหาริมทรัพยจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

พรอมยกตัวอยางถึงบาร เทนเดอร ท่ีไป 

เก็งกำไรผอนบานถึง 3 หลัง โดยไมตอง

จายเงินดาวน ทั้งๆ ที่ตนเองไมมีกำลังที่

จะไปผอนสง 

การที่สถาบันการเงินเหลานี้ ปลอย

สินเชื่อดอยคุณภาพแกบุคคลเหลานี้ ไมได

เปนพฤติกรรมท่ีไร เหตุผลแตอยางใด  

เนือ่งจากเช่ือมัน่วาตนเองสามารถผลักภาระ

ความเสี่ยงไปยังบุคคลอื่นไดโดยผานกลไก

การแปลงสนิทรพัยเปนหลกัทรพัย (Securiti-

zation) และเม่ือจำหนายตราสารหน้ีออกไป 

ก็สามารถถายโอนความเส่ียงสินเช่ือทั้งหมด 

ออกจากงบดุลของสถาบันการเงินไปยัง 

นักลงทุนที่ซื้อตราสารหนี้กอนนั้นๆ  

ประการที่สอง ภายหลังเหตุการณกอ

วินาศกรรมอาคารเวิลดเทรดเซ็นเตอร เมื่อ

วนัที ่11 กนัยายน 2544 ธนาคารกลางสหรัฐฯ 

ไดลดอัตราดอกเบี้ยเหลือเพียงรอยละ 1 

เพื่อกระตุนการจับจายใชสอย ใหประชาชน

ลดการออมและกอหนี้ผูกพันมากขึ้น 

เขากลาวโดยยกตัวอยางวา บดิามารดา

ของผูเขาฟงบรรยาย ไดเอาบานเรือนของ

ตนเอง ซึ่งเดิมจำนองไวในราคา 200,000 

เหรียญสหรัฐฯ ไปรีไฟแนนซเพื่อเพิ่มวงเงิน

หนี้เปน 250,000 เหรียญสหรัฐฯ แลวเอา

เงินท่ีไดเพิ่มขึ้น 50,000 เหรียญสหรัฐฯ ไป

ใชจายอยางฟุมเฟอย เชน ซื้อโทรทัศนจอ

พลาสมา โทรศัพทมือถือ คอมพิวเตอร 

รถยนตแบบหรูหราท่ีมีราคาแพง ฯลฯ  

รวมถึงคิดจะซื้อบานหลังที่สองอีกดวย 

ประการที่สาม ระบบการเงินไดพัฒนา

นวัตกรรม เกี่ยวกับตราสารทางการเงิน

ใหมๆ มากมาย เปนตนวา Collateralized 

Mortgage Obligation (CMO), Collate-

ral ized Debt Obligations (CDO), 

Structured Investment Vehicle (SIV), 

Mortgage-Backed Securities (MBS) ฯลฯ  

ปญหาสำคัญของตราสารเหลานี้ คือ 

มีความสลับซับซอนมาก ทำใหยากในการ

ประเมินความเสี่ยง ขณะเดียวกันมีการซื้อ

ตราสารเหลาน้ีโดยปราศจากความรูความ

เขาใจเก่ียวกับการประเมินความเส่ียงนั้นๆ 

โดยนายเก็คโคไดกลาวไวในภาพยนตรวา 

ทั่วโลกมีเพียงแค 75 คนเทานั้น ที่เขาใจ

ตราสารเหลาน้ีอยางลึกซึง้ พรอมกบักลาววา

ความหมายทีแ่ทจรงิของตราสารเหลาน้ี คอื 

“อาวธุท่ีมอีำนาจทำลายลางสงู” (Weapons 

of Mass Destruction - WMD)  
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ประการท่ีสี่ ภาคบริการทางการเงิน 

ซึ่งความจริงแลวเปนเพียงการอำนวยความ

สะดวกเทาน้ัน โดยเปนธรุกจิท่ีหมนุเงนิไปมา 

ไมไดผลิตสินคาเปนรูปธรรมแตอยางใด 

แตกลับเปนภาคธุรกิจที่มีกำไรในป 2550 

เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 40 ของกำไรของ

บริษัทท้ังหมดในสหรัฐฯ  

ความเส่ียงของระบบธนาคารท่ีเพิ่มสูง

ขึ้นมากในระยะหลัง โดยธนาคารมองเห็น

วาผูบริหารกองทุน Hedge Fund ที่ทำ

ธุรกิจเก็งกำไรแบบมีความเส่ียงสูง สราง

รายไดมากมายถึง 50 - 100 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ขณะท่ีชีวิตของตนเองกลับนาเบ่ือ 

เนื่องจากทำธุรกิจแบบความเสี่ยงต่ำ กอ

ใหเกิดความโลภอยากทำธุรกิจแบบมีความ

เสี่ยงสูง เพ่ือใหร่ำรวยเชนเดียวกันบาง 

จากทัศนคติขางตน ธนาคารไดเร่ิม

นำเงินฝากของประชาชนไปลงทุนเก็งกำไร

ในดานตางๆ แทนท่ีจะนำมาปลอยสินเชื่อ 

ทำใหมีอัตราหนี้สินตอสวนผูถือหุนของ

ธนาคารเพิ่มสูงมากถึง 40 - 50 เทาของ

โปสเตอรภาพยนตร เรื่อง วอลลสตรีท ภาค 2 
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เงินทุนของตนเอง โดยนายเก็คโคเรียกขาน

วาเปนระบบ “ธนาคารท่ีฉีดยากระตุน

ประเภทสเตอรอยด” (Steroid Banking) 

จากประเด็นดังกลาวขางตน เขาจึง

เห็นวาระบบเศรษฐกิจการเงินขางตนเปน

รปูแบบการดำเนนิธรุกจิทีล่มละลาย (Bankrupt 

Business Model) ซึ่งเปนพิษ เปนอันตราย 

และไดแพรกระจายไปทัว่โลก เปรียบเสมอืน

กบัการแพรกระจายของเซลลมะเร็ง ซึ่งเปน

โรคภัยไขเจ็บท่ีเราจำเปนจะตองรวมมือกัน

กำจัดออกไป สำหรับวิธีการกำจัดโรคภัยน้ี 

มี 3 คำเทานั้น คือ “Buy My Book” หรือ 

“ซื้อหนังสือของผม” 
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สำหรบัพระรองในภาพยนตรเรือ่งนี ้คอื 

เจค มัวร รับบทโดยนายไชอา ลาบัฟ เปน

วานชิธนกรในบริษทัวาณิชธนกจิ Keller Zabel 

Investments โดยเปนผู เชี่ยวชาญดาน

พลังงานทดแทน และเปนแฟนกับวินนีย 

(แครีย มัลลิแกน) ลูกสาวของเก็คโค 

บริษัทวาณิชธนกิจ Kel ler Zabel 

Investments อยูในภาวะใกลลมละลาย 

เนือ่งจากถอืสินทรพัยทีเ่รยีกวา “ตราสารหน้ี

ดอยคุณภาพที่เปนพิษ” จำนวนมาก ซึ่ง

ตราสารเหลาน้ีไมปรากฏในงบการเงินแต

อยางใด ซึ่งวาไปแลวบริษัทแหงนี้มีความ

คลายกับบริษัทวาณิชธนกิจ Bear Stearns 

ซึ่งลมลงกอนหนาเกิดวิกฤติ Subprime  

ไมนานนัก 

นายหลุยส ซาเบล ผูบริหารของบริษัท

แหงน้ี ตองไปประชมุหารือกบัรฐัมนตรวีาการ

กระทรวงการคลัง ผูวาการธนาคารกลาง

สหรัฐฯ สาขานิวยอรก และผูบริหารของ

สถาบนัการเงินชัน้นำ ณ ธนาคารกลางสหรัฐฯ 

สาขานวิยอรก เพ่ือรองขอความชวยเหลือเพ่ือ

พยุงกิจการเอาไว มิฉะน้ันจะสงผลกระทบ

ทำใหพนักงานของบริษัทจำนวนมากถึง 

15,000 คน ตองตกงาน 

แตการขอความชวยเหลอืในการประชมุ

ครั้งนั้นไดถูกขัดขวางโดย คือ นายเบร็ตตัน 

เจมส หุนสวนคนหน่ึงในบริษัทวาณิชธนกิจ 

Churchill Schwartz แสดงโดยจอช โบรลิน 

โดยนายเบร็ตตันนับเปนบุคคลสำคัญ ท่ีใน

อดีตอยูเบื้องหลังในการนำหลักฐานไปให

ทางการ จนทำใหนายเก็คโคตองเขาคุก 

โดยมีลักษณะสุขุมเยือกเย็นกวานายเก็คโค 

ขณะเดียวกันก็มีความทะเยอทะยานสูง 

ตองการทำกำไรมากท่ีสุด ไมวาหุนจะข้ึน

หรือลงก็ตาม 

ในดานตัวละครแลว นายเบร็ตตันมี

บุคลิกคลายกับผูบริหารสำคัญของธนาคาร

เจพีมอรแกนเชส แตลักษณะของรูปแบบ

ธุรกิจของบริษัทวาณิชธนกิจ Churchil l 

Schwartz คลายกับบริษัทโกลดแมนแซกค  
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นายเบร็ตตันไดพยายามกีดขวาง

ทางการไมใหชวยเหลือบริษัทวาณิชธนกิจ 

Keller Zabel Investments โดยอางวาจะ

กอใหเกิดปญหาในดาน Moral Hazard 

ซึง่จะทำใหทางราชการตองชวยเหลือสถาบัน

การเงินอ่ืนๆ ติดตามมา เนื่องจากเหตุผล

หลายประการ 

ประการแรก ตองการสรางกำไรจากการ

ลมสลายของบรษัิท Keller Zabel Investments 

โดยเปนผูปลอยขาวลือเก่ียวกับบริษัทแหงน้ี 

พรอมกับไดขายหุนบริษัท Keller Zabel 

Investments อยางลับๆ เอาไวลวงหนา

จำนวนมากในราคาสูง ภายใตกองทุนลับช่ือ 

Locust Fund ทีต่ัง้อยูทีห่มูเกาะเคยแมน โดย

เปนกองทุนของสวนตัว ไมเก่ียวกับบริษัท

วาณชิธนกิจ Churchill Schwartz แตอยางใด 

ทั้งนี้ ไดเสนอซื้อหุนบริษัท Keller Zabel 
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Investments ในราคาต่ำเพยีง 2 เหรียญสหรัฐฯ 

จากราคาหุนเดิมในเดือนกอนหนานี้ที่สูงถึง 

79 เหรียญสหรัฐฯ ในที่สุดตกลงกันไดที่

ราคา 3 เหรียญสหรัฐฯ 

ประการท่ีสอง เพื่อลางแคนท่ีเมื่อ 8 

ปกอนหนานี้ บริษัทวาณิชธนกิจ Churchill 

Schwartz ของนายเบรต็ตันประสบปญหาจาก

ฟองสบูแตกของหุนดอทคอม (Dot-com 

Bubble) ตองไปขอรับความชวยเหลือจาก

สถาบนัการเงินตางๆ ซึง่ไดรวมมือชวยเหลือ

สถาบนัการเงินละ 100 ลานเหรยีญสหรัฐฯ แต

บรษิทัวานชิธนกิจ Keller Zabel Investments 

ปฏิเสธท่ีจะรวมมือดวยในคร้ังนั้น 

Ã‹ÇÁÁ×Í¡Ñ¹â¤‹¹¹ÒÂàºÃçμμÑ¹
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นายซาเบลผูบริหารของบริษัทวาณิช-

ธนกจิ Keller Zabel Investments ถกูบบีบงัคบั

ใหฆาตวัตาย ภายหลังเสยีชีวติไมนานนัก เกดิ

วิกฤติเศรษฐกิจ Subprime และราคาหุน

ตกต่ำลงมาก แตแทนที่นายเบร็ตตันซึ่งเคย

ขัดขวางการใหความชวยเหลือแกบริษัท 

Keller Zabel Investments โดยอางเหตุผล 

Moral Hazard ในคร้ังนี้กลับรองขอรับ

ความชวยเหลือจากทางการเสียเอง 

นายเบรต็ตนัไดอางเหตผุลในการขอรบั

ความชวยเหลือวา สถาบันการเงินเหลาน้ี

ใหญเกินกวาที่จะปลอยใหลม และรัฐบาล

จำเปนจะตองฟนฟูความเชื่อมั่นในระบบ

การเงินของประเทศโดยเร็ว โดยหากไม

ชวยเหลือเพื่อใหเลือดหยุดไหลแลว สถาบัน

การเงนิครึง่หนึง่ทีร่วมประชมุจะลมลงภายใน 

3 วนั และจะลมลงเกือบท้ังหมดภายใน 5 วนั 

ซึ่งรัฐบาลและธนาคารกลางจำเปนตองให

ความชวยเหลือมากเปนประวัติการณ เปน

เงินหลายรอยพันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ในท่ีสุดนายเก็คโคและนายมัวรได 

รวมมือกันโคนนายเบร็ตตันเพื่อชำระแคน 

โดยทำการคนควาขอมูลและเปดเผยความ

ชัว่รายผานเวบ็ไซต Frozen Truth ของลกูสาว

นายเกค็โค วาทำการคาหุนอยางลับๆ อยาง

ผิดกฎหมายผาน Locust Fund ซึ่งเปน

บัญชีของตนเอง ซึ่งนายเบร็ตตันเห็นวา

เปนเว็บไซตไมมีชื่อเสียง ทำอะไรเขาไมได 

การเปดเผยขอมลูไดทำใหนายเบร็ตตนั

ถูกปลดออกจากบริษัท แมวาจะมีความรู

ความสามารถสรางกำไรแกบริษัทมากมาย 

นอกจากนี้ ยังถูกทางการสอบสวนเพื่อ

ดำเนินคดีในขอหาผิดกฎหมายหลายคดี

อีกดวย ทั้งผิดกฎหมายหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพยในดานการปนหุน และ

ผิดกฎหมายในดานหนีภาษี 

สำหรับในตอนจบ นายเก็คโคซ่ึงเมื่อ

คร้ังร่ำรวย ไดฝากเงินอยางลับๆ ไวใน

ธนาคารสวิตเซอรแลนด 100 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ สำหรับลูกสาว แตเมื่อสถานการณ

บบีบงัคบัไดนำเงินน้ีมาเปนของตนเอง จากน้ัน

กอตั้งบริษัทการเงินข้ึนท่ีกรุงลอนดอน และ

เลนหุนแบบเก็งกำไรวาตลาดหุนจะตกต่ำ 

ในเวลาไมนานนกั เขามรีายไดเพิม่ขึน้มากกวา 

1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ จึงแบงเงิน 100 

ลานเหรียญสหรฐัฯ มาใชคนืใหแกลกูสาวและ

สาม ีทีต่ัง้ใจจะนำเงินน้ีไปสนบัสนนุโครงการ

วจิยัและพฒันาพลังงานนิวเคลยีรแบบฟวช่ัน 
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ภาพยนตรเรือ่ง วอลลสตรที ทัง้ 2 ภาค 

ไดสอนบทเรียนหลายประการ ดังน้ี 

ประการแรก การเปดเผยความช่ัวราย

ทางอนิเทอรเนต็นัน้ แมผานเวบ็ไซตขนาดเล็ก

ที่ดูผิวเผินยังไมมีชื่อเสียงติดตลาดก็ตาม 

แตสามารถเผยแพรขอมูลอยางรวดเร็วจน

เราคาดไมถึง 

ประการท่ีสอง ผูฉลาดสามารถทำกำไร

ไดเสมอ ไมวาราคาหุนจะขึ้นหรือลงก็ตาม 

ขณะท่ีบรรดาผูรูนอยก็จะถูกเอาเปรียบ 

วันยังค่ำ หรือท่ีตรงกับสุภาษิตไทยที่วา 

“คนโงยอมเปนเหย่ือของคนฉลาด” 

ประการทีส่าม การเกง็กำไรในตลาดหุน

นั้น ขอมูลภายในนับเปนปจจัยสำคัญ โดย

นายเก็คโคไดกลาววา “สินคาท่ีมีมูลคาสูง

ที่สุด คือ ขอมูลขาวสาร”  

ประการที่สี่ การซื้อขายหลักทรัพย

โดยใชขอมูลภายใน ถือเปนอาชญากรรม

ถึงขั้นติดคุกได 

ประการทีห่า การตดิคุก กไ็มไดเลวราย

เสมอไป นายเก็คโคกลาววามีหลายสิ่ง

หลายอยางที่เรียนรูจากคุก ตองขอขอบคุณ

คนท่ีสงเขาไป กลาวคือ การเรียนรูวาเงิน

ไมใชสินทรัพยสำคัญที่สุดในชีวิต แตเปน

เวลาของเราที่กำลังจะหมดไป และการท่ี

เขากลายเปนคนฉลาดหลักแหลมสามารถ

พยากรณถึงวิกฤติการณทางการเงินท่ีกำลัง

จะมาถึงนั้น สาเหตุหนึ่งอาจจะมาจากที่

ติดคุกเปนเวลานาน  

บางทีคุกอาจเปนเพียงสถานท่ีแหงเดียว

เทานั้นที่จะมีเวลาวางใหนึกคิดไตรตรอง

และกอใหเกิดสติสัมปชัญญะขึ้น เมื่อมอง

ผานกรงขังออกไปภายนอกแลว อาจมี

คำถามตนเองวา “คนอยูนอกคุกนั้น มันบา

หรือเปลา” 

นายเบร็ตตัน เจมส หุนสวนในบริษัทวาณิชธนกิจ 
Churchill Schwartz คูปรับคนสำคัญของนาย
เก็คโค 
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นโยบายแรงงานตางชาตไิรฝมอืมตีัง้แต

กอนป 2544 โดยมีการผอนผันใหแรงงาน

ตางชาตไิรฝมอืทำงานไดในบางกิจการ บาง

พื้นท่ี ดวยการขึ้นทะเบียน จัดทำบันทึก

ความเขาใจวาดวยการจางงานกับประเทศ

เพือ่นบาน (ลาวป 2545 กมัพชูาป 2546 และ

พมาป 2546) รวมถึงการพิสูจนสัญชาติ

แรงงานเพ่ือออกเอกสารรับรองใหไดสถานะ

เขาเมืองถูกกฎหมาย  

ปจจุบันคาดวามีแรงงานตางชาติ 

ไรฝมือท้ังถูกและผิดกฎหมายประมาณ 2.5 

ลานคน โดยมีแรงงานตางชาติไรฝมืออีก 

1.5 ลานคน ยังไมดำเนินการจดทะเบียน 

สวนท่ีจดทะเบียนแลวเปนแรงงานสัญชาติ

พมาสัดสวนรอยละ 74 กัมพูชารอยละ 14 

และลาวรอยละ 12  
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ญีปุ่น ยนิดีรบัแรงงานตางชาตท่ีิมทีกัษะ 

โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยี 

ขณะท่ีลังเลในการรับแรงงานตางชาติท่ี 

ไรทกัษะ ดวยเกรงวาวสิาหกิจจะไมปรบัปรงุ

ประสิทธิภาพเคร่ืองจักรเพ่ือประหยัดพลังงาน 

ทุกประเทศมีแรงงานสองจำพวก พวกหน่ึงเปนแรงงานไรฝมือ  
อีกพวกหน่ึงเปนแรงงานมีฝมือหรือผู เชี่ยวชาญ ขณะท่ีปจจุบันมี 
การเคลือ่นยายแรงงานระหวางประเทศมากขึน้ กลายเปนแรงงานตางชาติ
ในอีกประเทศหน่ึง ซึ่งอาจเปนแรงงานตางชาติไรฝมือ หรือแรงงาน 
ตางชาติมีฝมือก็ได  

โดยสวนใหญ เปนการเคลื่ อนยาย

แรงงานจากประเทศกำลังพัฒนาไปยัง

ประเทศพัฒนาแลว หรือจากประเทศ 

ดอยพัฒนาไปยังประเทศกำลังพัฒนา  

ในทางก ลับ กันประ เทศกำ ลั ง พัฒนา  

และประเทศดอยพัฒนาก็ตองการนำเขา 

ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศมาสนับสนุน 

การพัฒนา สงผลตอสถานการณแรงงาน

ในประเทศไทยและตางประเทศ หากเปน

แรงงานตางชาติไรฝมือที่ เขามาทำงาน 

ในกิจการบีโอไอในประเทศไทยจะทำได

หรือไม  
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เศรษฐกิจไทยฟนตัวมากในชวงปลาย

ป 2552 มีการจางงานเพ่ิมมากขึ้น ปญหา

การวางงานคลี่คลายลง อัตราการวางงาน

เหลือเพียงรอยละ 1  

รายงานของสำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

เมือ่ตนป 2553 สรปุวา ประเทศไทยมีแนวโนม

ขาดแคลนแรงงานใน 5 -10 ปขางหนา 

เนื่องจากเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุอยาง

รวดเร็ว สงผลใหกำลังคนในวัยทำงาน 

(กลุมอายุ 25 - 39 ป) มีสัดสวนลดลง 

ขณะท่ีกลุมอายุ 45 - 59 ป จะทยอย

เกษียณอายุ 

ปจจุบันประเทศไทยประสบปญหา

ขาดแคลนแรงงานพืน้ฐาน โดยเฉพาะอยางยิง่ 

แรงงานในอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ

อเิลก็ทรอนกิส สิง่ทอและเคร่ืองนุงหม อาหาร 

และยานยนต เนือ่งจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย

ชวงปลายป 2551 ตอเนื่องถึงตนป 2552 

ลูกจางสวนหนึ่งถูกเลิกจาง ภายหลังเมื่อ

สถานการณดีขึน้ ลกูจางบางสวนท่ีถกูเลิกจาง

ไมกลับมาทำงานอุตสาหกรรม แตยายไปสู

ภาคเกษตรกรรม หรือประกอบธรุกิจสวนตัว 
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ไมปรับปรุงสภาพการทำงานเพ่ือชักจูง 

คนญ่ีปุนมาทำงาน ไมพัฒนานวัตกรรมไป

สูธุรกิจที่มีสวนตางกำไรสูง และใชแรงงาน

ไรทักษะลดลง รวมท้ังไมปรับปรุงเพ่ือสราง 

โอกาสการทำงานแกผูสูงอายุ 

เกาหลีใต อนุญาตใหจางแรงงาน 

ตางชาติมีฝมืออยางถูกกฎหมาย 7 กลุม 

คอื อาจารย ผูสอนภาษาตางประเทศ นกัวจิยั 

ผูใหการฝกอบรมทางเทคโนโลยี นักศิลปะ

และบนัเทิง และผูเกีย่วของกับกจิกรรมพิเศษ  

สำหรบัแรงงานตางชาตไิรฝมือ ป 2546 

มีกฎหมายผอนคลายการจางงาน คือ Act 

Concerning the Employment Permit for 

Migrant Workers หรือเรียกวา กฎหมาย 

Employment Permit System (EPS) ใหธรุกจิ

สามารถจางแรงงานตางชาติไรทักษะได 

หากกระทรวงแรงงานเหน็ชอบ โดยใหครัง้ละ

ไมเกิน 1 ป แตสามารถขยายไดถึง 3 ป 

ซึง่จะอนญุาตเพือ่การทำงานในอตุสาหกรรม

การผลติ เพาะปลกูและเล้ียงสตัว ภตัตาคาร 

บรกิารทำความสะอาด บรกิารสวสัดกิารสงัคม 

บรกิารสนบัสนนุธรุกิจ พยาบาล และแมบาน 

โดยมีสิทธิ์เทากับแรงงานเกาหลีใตทุกกรณี 

สิงคโปร สงเสริมใหคนสิงคโปรทำงาน

เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มอายุการเกษียณจาก 55 ป 

เปน 60 ปในป 2536 และเปน 63 ป  

ในป 2542 กอตั้ง Skills Development 

Fund สนับสนุนทั้งผูที่ไมไดทำงาน หรือ

เกษียณแลวที่ตองการเขาสูตลาดแรงงาน

อีกครั้งหนึ่ง อีกทั้งสงเสริมใหบริษัทจางงาน

แมบาน และผูสงูอายชุาวสิงคโปรในลักษณะ

พารทไทม 

ปจจุบันแรงงานตางชาติในสิงคโปรมี

สัดสวนถึงเกือบ 1 ใน 3 ของการจางงาน 

จนกระทั่งเดือนกุมภาพันธ 2553 รัฐบาลได

ประกาศแผนบริหารจัดการ เกี่ยวกับการ

พึ่งพาแรงงานตางดาว (Managing our 

Dependence on Foreign Workers) เพื่อ

รักษาสมดุล โดยตองไมมีแรงงานตางชาติ

ไรฝมือจำนวนมากเกินไป มิฉะน้ันอาจ

ทำใหธุรกิจไมตื่นตัว ยกระดับกิจการของ

ตนเอง รวมถึงไมพัฒนาทักษะบุคลากรไป

สูธุรกิจท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูงขึ้น สงผลกระทบ

ระยะยาว 

รัฐบาลสิงคโปรใชกลไกตลาด และ

วัฏจักรเศรษฐกิจกำหนดจำนวนแรงงาน

ตางชาติไรฝมือ มีการเก็บคาธรรมเนียม

การใชแรงงานตางชาตไิรฝมอื และจะคอยๆ 

เพิ่มอัตราคาธรรมเนียม โดยจะประกาศ

ลวงหนา 

มาเลเซีย มีกฎระเบียบเขมงวดบังคับ

ใชตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2552 เปนตนมา 

กำหนดใหธุรกิจตองประกาศตำแหนงงาน

วางกอน 2 เดือน เพือ่รบัสมคัรชาวมาเลเซีย

กอน หากไมมีผูสมัครจึงจะจางแรงงาน

ตางชาติไรฝมือได โดยจะมีการเรียกเก็บ

คาธรรมเนียมการใชแรงงานตางชาติ 

ไรฝมอื และมีเงือ่นไขการจางงาน เชน ตอง

จางแรงงานตางชาติไมเกินจำนวนแรงงาน

มาเลเซีย เปนตน  

¼Å´Õ-¼ÅàÊÕÂ¢Í§¡ÒÃãªŒáÃ§§Ò¹
μ‹Ò§ªÒμÔäÃŒ½‚Á×Í¢Í§ä·Â 

ผลดี เปนทาง เลือกในการสร าง 

ความสามารถในการแขงขันระยะส้ัน ดวย

คาแรงงานไมสูงนัก กอนพัฒนาสูธุรกิจที่

ใชแรงงานมีทกัษะ และฝมือมากขึน้ โดยไม

สงผลกระทบตอการจางงานคนไทย เน่ืองจาก

อัตราการวางงานคอนขางต่ำ 

ผลเสยี เกดิการแยงงาน อปุทานแรงงาน

เพิ่มข้ึน สงผลใหคาจางแรงงานไทยลดลง 

อกีท้ังอาจนำมาซ่ึงปญหาอาชญากรรม และ

ความมั่นคงของประเทศ รวมถึงภาระทาง 

การคลังดานบริการสาธารณสุข และยังมี

ผลระยะยาวเร่ืองลูกหลานแรงงานตางชาติ

ที่เกิด และเติบโตในประเทศไทยท่ีเขาเรียน 

และไดรับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน

ตางๆ  
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¹ÔÂÒÁ¢Í§§Ò¹¡ÃÃÁ¡Ã 

บัญชีทายพระราชกฤษฎีกากำหนด

งานในอาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาว

ทำ พ.ศ. 2522 (1) งานกรรมกร แกไขเพิ่ม

เติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดงานใน

อาชีพและวิชาชีพที่หามคนตางดาวทำ 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2548 ไมใชบังคับแก 

คนตางดาวที่ไดรับอนุญาตใหเขามาใน 

ราชอาณาจักรตามกฎหมายวาดวยคน 

เขาเมือง ภายใตขอตกลงวาดวยการจาง

แรงงานระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย

กบัรฐับาลแหงชาติอืน่ และคนตางดาวทีไ่ดรบั

การกำหนดสถานะใหเปนคนเขาเมืองโดย

ชอบดวยกฎหมาย และมีใบสำคัญถิ่นที่อยู

ตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

นอกจากน้ัน กรมการจัดหางานไดมี

หนังสือลงวันท่ี 4 กันยายน 2552 ตีความ 

“งานกรรมกร” วา ไมมีนิยามในกฎหมาย

วาดวยการทำงานของคนตางดาว จึงนำ

ความหมายท่ัวไปตามพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 มาพิจารณา 

โดยใหความหมายวา คนงาน ลูกจางที่ใช

แรงงาน จำพวกที่ไมใชทาส อีกทั้งศัพท

แรงงานก็ใหนิยามวา ผูทำงานใชกำลังกาย

มากกวากำลังความคิดและฝมือ 

ดังนั้น พนักงานผลิตชิ้นสวนอิเล็ก-

ทรอนกิส หรอืในอุตสาหกรรมอืน่ๆ ท่ีมทีกัษะ 

และความสามารถเฉพาะ จึงไมเขาขายที่

จะอนุญาตใหแรงงานตางดาวเขามาทำงาน

ภายใตขอตกลงขางตน 

ª‹Ò§½‚Á×ÍáÅÐ¼ÙŒªÓ¹ÒÞ¡ÒÃμÒÁ
¡®ËÁÒÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 ที่มีบีโอไอเปนหนวยงานรองรับ

กฎหมายฉบับนี้ ตามมาตรา 25 กลาวถึง

เฉพาะชางฝมือ และผูชำนาญการใน

กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก 

บีโอไอ จะสามารถปฏิบัติงานตามโครงการ

ที่ไดรับการสงเสริมฯ ตามจำนวน และ

กำหนดเวลาใหอยูในราชอาณาจักรที่บีโอไอ

กำหนด แมวาจะเกินอัตรา จำนวน หรือ

ระยะเวลาตามกฎหมายวาดวยคนเขาเมือง 

โดยมีมาตรา 26 กำหนดกรณีการทำงาน

เฉพาะตำแหนงหนาท่ีการงาน ท่ีคณะกรรมการ

สงเสรมิฯ ใหความเห็นชอบ ตลอดระยะเวลา

ที่ไดรับอนุญาตใหอยูในราชอาณาจักร 

กฎหมายสงเสริมฯ ไมไดใหนิยามของ

ชางฝมอื และผูชำนาญการไว แตเปนบคุลากร

ตางชาติระดับที่มีความรู ความสามารถ 

และความเชี่ยวชาญ จึงเปนกลุมเฉพาะ 

ไมใชแรงงานตางชาติไรฝมือ 

¡Ô̈ ¡ÒÃºÕâÍäÍÁÕáÃ§§Ò¹μ‹Ò§ªÒμÔ
äÃŒ½‚Á×Íä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 

แรงงานตางชาติไรฝมือไมเขาขาย 

ชางฝมือ และผูชำนาญการตามบทบัญญัติ

ของกฎหมายสงเสริมฯ อีกทั้งหากเปนการ
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ทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส หรือ

อุตสาหกรรมอ่ืนที่ตองใชทักษะเฉพาะก็ 

ไมสามารถนำขอตกลงวาดวยการจาง

แรงงานระหวางประเทศไทยกับพมา กมัพชูา 

และลาว ที่ ไดรับยกเวนใหคนตางดาว

ทำไดน้ันมาใช 

อยางไรก็ตาม เพื่อลดปญหาการ

ขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการในภาค

อุตสาหกรรมของโครงการที่ ไดรับการ 

สงเสริมฯ ประกาศบีโอไอท่ี ป. 4/2553  

ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เรื่อง การอนุญาต

ใหใชแรงงานตางดาวไรฝมือในโครงการท่ี

ไดรับการสงเสริมฯ ที่อาศัยอำนาจตาม

มาตรา 11 มาตรา 16 และมาตรา 18 แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมฯ จึงประกาศ 

หลักเกณฑ 6 ขอ ดังนี้ 

1. ตองเปนบริษทัท่ีลงทุนในประเทศไทย

มากกวา 20 ป มีสินทรัพยรวมมากกวา 

10,000 ลานบาท และจางงานรวมมากกวา 

10,000 คน 

2. ตองเปนโครงการท่ีไดรบัการสงเสริมฯ 

อยู เดิมสิ้นสุดการไดรับสิทธิประโยชน

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว และ

จำเปนตองจางแรงงานเพิ่มในโครงการ 

โดยบี โอไอจะอนุญาตใหจ างแรงงาน

ตางดาวไรฝมือไดไมเกินรอยละ 15 ของ

จำนวนคนงานที่จางเพิ่มในโครงการน้ัน 

3. ตองเปนกิจการอุตสาหกรรมเทาน้ัน 

ไมครอบคลุมธุรกิจเกษตรกรรม และธุรกิจ

บริการ 

4. ตองปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ระเบียบเกี่ยวกับการใชแรงงานตางดาว 

ไรฝมือในดานตางๆ ของหนวยงานภาครัฐ

ที่เกี่ยวของ 

5. ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีบีโอไอ

กำหนด และตองยื่นขออนุญาตตอบีโอไอ

กอนการใชแรงงานตางดาวไรฝมือในโครงการ 

6. หลักเกณฑขางตนเปนแนวทางการ

พิจารณาอนุญาตใหใชแรงงานตางดาว 

ไรฝมือ ทั้งนี้บีโอไออาจประกาศยกเลิก 

หรือปรับลดจำนวนแรงงานตางดาวไรฝมือ

ไดตามความเหมาะสม เม่ือหมดความจำเปน 

หรือสถานการณเปลี่ยนแปลงไป 

ดังนั้น กิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

สามารถจางแรงงานตางชาติไรฝมือได 

หากเขาหลักเกณฑขางตนทั้งหมด และ

มาตรการตามประกาศให ใช แรงงาน

ตางดาวไรฝมือในโครงการที่ไดรับการ 

สงเสริมฯ นี้ นาจะบรรเทาปญหาแรงงานท่ี

เกิดขึ้นไดบาง 
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โครงการลงทุนตางๆ ที่มีคุณสมบัติตาม

เปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ  

นอกเหนือจากสิทธิประโยชนดังกลาว

แลว บีโอไอยังใหบริการดานอื่นที่เกี่ยวกับ

การดำเนินธุรกิจ แกนักลงทุนและผูสนใจ 

ตั้งแตการใหคำแนะนำแกนักลงทุน ในขั้น

ตอนขอรับการสงเสริมฯ และการขอใบ

อนุญาตตางๆ การหาผูรวมลงทุน ตลอด

จนชวยเหลือนักลงทุนไทยที่สนใจลงทุน 

ในตางประเทศ โดยมีอำนาจและหนาที่ 

ดังตอไปนี้ 

ผูใดก็ตามท่ีลงทนุในประเทศไทย 
ไมมีใครท่ีไมรูจักบีโอไอ เน่ืองจาก
บโีอไอเปนหนวยงานทีใ่หการสงเสรมิ
การลงทุน แกผูประกอบการซึ่งจะ
เขามาดำเนินการในราชอาณาจักร 
โดยใหสิทธิและประโยชนโดยตรง
ตอนักลงทุน 

ปจจุบันการสงเสริมการลงทุนอยูภาย

ใตพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 

2520 เคยมีการแกไข 2 ครั้ง คือ แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริมการ

ลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 และพระราช

บัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 

2544 กฎหมายสงเสริมการลงทุน เปน

กฎหมายหลักท่ีกำหนดในเรื่องการใหสิทธิ

และประโยชนแกผูลงทุน และอำนวยความ

สะดวกใหแกนักลงทุน เพื่อกระตุนใหเกิด

การลงทุนทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหสอดคลอง

กับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศ  

กฎหมายสงเสริมการลงทุนใหสิทธิ-

ประโยชน 2 กลุม อันไดแก  

กลุมที่ 1 สิทธิและประโยชนที่เกี่ยวกับ

ภาษีอากร  

กลุมที่ 2 ที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร  

ตลอดจนหลกัประกนัและความคุมครอง

ใหกับนักลงทุน โดยบีโอไอเปนหนวยงาน

หลักของรัฐบาลที่รับผิดชอบ ในดานการ

ดำเนินงานและชักจูงการลงทุน โดยมี

การนำเสนอนโยบายการสงเสริมการลงทุน

ใหแกคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ออกกฎ ระเบียบ และวิธีปฏิบัติตางๆ เพื่อ

อำนวยความสะดวกแกนกัลงทนุในการขอรบั

การสงเสริมการลงทนุ รวมถงึการจัดกจิกรรม

สงเสริมการลงทุน ทั้งในประเทศและ 

ตางประเทศ เพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุน

เพิ่มมากขึ้น 

ÍÓ¹Ò¨áÅÐË¹ŒÒ·Õè 

บีโอไอได รับมอบอำนาจจากคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุน สามารถ

อนุมัติการใหสิทธิประโยชนตางๆ ทั้งใน

ดานการยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากร

และอ่ืนๆ เชน การใหหลักประกันแก
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(1) ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการ

หรือตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

(2) ดำ เนิ นการ โฆษณา เผยแพร

บรรยากาศการลงทุน และชักจูงใหมีการ

ลงทุนในกิจการที่สำคัญและเปนประโยชน

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง

ของประเทศ 

(3) จัดใหมีศูนยบริการลงทุนสำหรับ 

ผูสนใจลงทุนและผูลงทนุ ในการจดัใหไดมา

ซึ่งการอนุญาตและการใหใชบริการตางๆ 

ที่เก่ียวกับการลงทุน ซึ่งรวมถึงการอำนวย

ความสะดวก และใหความชวยเหลือแก 

ผูสนใจลงทุนในการเตรียมโครงการลงทุน 

การหาผูรวมลงทุน และการดำเนินการ

ตามโครงการลงทุน 

(4) วิ เคราะห โครงการขอรับการ 

สงเสริมฯ ตรวจสอบและควบคุม ตลอดจน

ประเมินผลการลงทุนตามโครงการท่ีไดรับ

การสงเสริมฯ 

(5) ศกึษาคนควาหาลูทางในการลงทนุ 

จดัทำรายงานความเหมาะสมของการลงทุน 

และวางแผนสงเสริมการลงทุน 

(6) ศกึษา และรวบรวมขอมลูเก่ียวกบั

การลงทุนในราชอาณาจักร 

การบริหารงานภายใตพระราชบัญญัติ

ส ง เสริมการลงทุน อยู ในรูปแบบของ 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยมี

นายกรัฐมนตรีเปนประธาน และประกอบ

ดวยรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ขาราชการระดับสูง 

ตัวแทนจากองคกร เอกชนชั้ นนำและ 

นักวิชาการ เปนคณะกรรมการและท่ี

ปรึกษา ซึ่งไดแกรัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรมเปนรองประธาน ผูทรงคุณ

วุฒิอีกไมเกิน 10 คน ซึ่งนายกรัฐมนตรี

แตงตั้งเปนกรรมการ กับมีเลขาธิการเปน

กรรมการและเลขานุการ นายกรัฐมนตรี

อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิอื่นอีกไมเกิน 5 

คน เปนท่ีปรึกษาได โดยกรรมการหรือท่ี

ปรึกษาจะอยูในตำแหนงคราวละ 2 ป 

อยางไรก็ตามการบริหารงานภายในบีโอไอ

มีเลขาธิการเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ  

ทั้งนี้หนวยงานบีโอไอ จะขึ้นตรงตอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม  

โดยมีเลขาธิการ เปนหัวหนาสวนราชการ 

ประกอบดวย ขาราชการพลเรือนสามัญ

อื่นๆ เพื่อดูแลงานดานการสงเสริมการ

ลงทุนตางๆ  

สำหรับโครงการที่ใหการสงเสริมการ

ลงทุนน้ัน บีโอไอจะใหการสงเสริมฯ ใน

โครงการตางๆ ดังนี้ 

- สร า ง เ ส ริมประ สิทธิ ภ าพทาง

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีแก

ประเทศไทย 

- ใชทรัพยากรภายในประเทศ 

- กอใหเกิดโอกาสการสรางงาน 

- พัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ

อุตสาหกรรมสนับสนุน 

- กอให เ กิดการสงวน และ/หรือ 

แสวงหาเงินตราตางประเทศ 

- กอใหเกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจ

ในสวนภูมิภาค 

- พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

- อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

- ลดปญหาสิ่งแวดลอม 

อยางไรก็ตาม เกณฑการกำหนดให

สงเสริมการลงทุนนั้น กิจการใดท่ีคณะ 

กรรมการฯ จะพึงใหการสงเสรมิการลงทนุได 

ตองเปนกิจการท่ีสำคัญและเปนประโยชน 

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง

ของประเทศ กิจการผลิตเพ่ือสงออกไป

จำหนายตางประเทศ กิจการทีใ่ชทนุ แรงงาน 

หรือบริการในอัตราสูง หรือกิจการที่ใช

ผลติผลการเกษตร หรือทรพัยากรธรรมชาติ
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เปนวัตถุดิบ ซึ่งเห็นวากิจการนั้นยังไมมีใน

ราชอาณาจักร หรือมีในราชอาณาจักรแต

ยังไมเพียงพอ หรือกรรมวิธีการผลิตยัง

ไมทันสมัย 

ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะตองออก

ประกาศ กำหนดประเภทและขนาดของ

กิจการ ที่จะใหการสงเสริมฯ โดยจะ

กำหนดเง่ือนไขในการใหการสงเสริมฯ ไว

ดวยก็ได และเม่ือออกประกาศแลวจะ

แกไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกเงื่อนไขดังกลาว

ในเวลาใดก็ได  

หรือประกอบไดในราชอาณาจักร และที่จะ

สนับสนุนใหมีการผลิตหรือประกอบใน 

ราชอาณาจักร 

(3) ปริมาณและอัตราการใชทรพัยากร 

รวมทั้งทุน วัตถุดิบหรือวัสดุจำเปนและ

แรงงานหรือบริการอยางอื่น ท่ีมีอยู ใน 

ราชอาณาจักร 

(4) จำนวนเงินตราตางประเทศท่ีจะ

ประหยัดหรือสงวนไวได และท่ีจะนำเขา

มาในราชอาณาจักร 

(5) ความเหมาะสมของกรรมวิธีการ

ผลิตหรือประกอบ 

โดยโครงการลงทุนที่คณะกรรมการฯ 

จะใหการสงเสริมฯ ได ตองเปนโครงการ

ลงทุนที่มีมาตรการอันสมควร ที่จะปองกัน

และควบคุมมิใหเกิดผลเสียหายตอคุณภาพ

สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ เพื่อเปนประโยชนตอการ

ดำรงชีพของประชาชนและความสมบูรณ

สืบไปของมนุษยและธรรมชาติดวย 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการฯ พิจารณา

เห็นสมควรใหการสงเสริมฯ แกผูขอรับการ 

สงเสริมฯ รายใดแลว คณะกรรมการฯ จะ

กำหนดเง่ือนไขไวในบัตรสงเสริม เพ่ือให 

ผูไดรบัการสงเสริมฯ รายน้ัน ตองรายงานใน

เรือ่งใด เรือ่งหนึง่หรอืหลายเรือ่ง ดงัตอไปน้ี 

(1) จำนวนทุนและแหลงที่มาของทุน 

(2) สัญชาติและจำนวนผูถือหุน 

(3) ขนาดของกิจการซ่ึงรวมถึงชนิด

ผลิตภัณฑ ผลิตผลหรือการใหบริการ 

กรรมวิธีการผลิตหรือประกอบ และกำลัง

ผลิตหรือประกอบ 

(4) ปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศท่ี

จะตองใช 

(5) สัญชาติและจำนวนคนงาน ชาง

ฝมือ และผูชำนาญการ 

(6) การฝกและใชกำลังคนในการ

ปฏิบัติงาน 

(7) การปองกันและควบคุมมิใหเกิด

ผลเสียหายตอคุณภาพส่ิงแวดลอม 

หากคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นวา 

กิจการใดท่ีไดประกาศใหการสงเสริมฯ 

หมดความจำเปนท่ีจะตองใหการสงเสริมฯ 

ตอไปแลว คณะกรรมการฯ จะประกาศงด

ใหการสงเสริมฯ กิจการนั้นไวชั่วคราว หรือ

เปนการถาวรก็ได ซึ่งผูที่ประสงคจะเปน 

ผูไดรับการสงเสริมฯ นั้น ตองยื่นคำขอรับ

การสงเสริมฯ ตอบโีอไอ ผูไดรบัการสงเสริมฯ 

ตองเปนบริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณที่จัดตั้ง

ขึ้นตามกฎหมายเทาน้ัน 

โครงการลงทุนที่คณะกรรมการฯ จะ

ใหการสงเสริมฯ ได ตองเปนโครงการ

ลงทุนที่มีความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ 

และเทคโนโลยี ท้ังนี้ จะพิจารณาถึง 

(1) จำนวนผูผ ลิตและกำลั งผลิต 

ในกิจการท่ีมีอยูแลวในราชอาณาจักร 

เปรยีบเทียบกับประมาณการ ความตองการ 

และขนาดกำลังผลิตที่จะสงเสริมใหเกิด

หรือเพิ่มขึ้น 

(2) โอกาสท่ีกิจการน้ันจะขยายตลาด

ใหแกผลิต ภัณฑ หรือผลิตผล ท่ีผลิต 
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(8) ระยะเวลาท่ีจะตองเ ร่ิมปฏิบัติ

ตามโครงการท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

(9) ระยะเวลาท่ีจะตองส่ังซือ้เครือ่งจกัร 

(10) ระยะเวลาท่ีจะตองนำเคร่ืองจักร

เขามาในราชอาณาจักร 

(11) ระยะเวลาที่จะตองสงเคร่ืองจักร

ที่นำเขามาในราชอาณาจักร กลับออกไป

ภายหลังเม่ือใชงานเสร็จแลว 

(12) การขยายระยะเวลาตาม (8) (9) 

(10) และ (11) 

(13) วันเปดดำเนินการ 

(14) การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ตามโครงการและการดำเนินงาน 

(15) การรายงานผลการปฏิบัติงาน

ของชางฝมือ และผูชำนาญการซ่ึงเปนคน

ตางดาววา ไดฝกอบรมใหคนไทยไดรับ

ความรูความชำนาญเพียงไร 

(16) การกำหนดใหผลิตภัณฑหรือ

ผลิตผลท่ีผลิต ประกอบ หรือสงออกเปน

ไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการหรือทาง

ราชการกำหนด 

(17) การจำหนายผลิตภัณฑ หรือ

ผลิตผลท่ีผลิตหรือประกอบ หรือการ 

ใหบริการ 

(18) การสงออกซึ่ งผลิตภัณฑหรือ

ผลิตผลท่ีผลิตหรือประกอบ 

(19) การใหนำเงิน หนังสือสัญญา 

ค้ำประกันของธนาคาร หลักทรัพยรัฐบาล

ไทย หรือหลักประกันอื่นที่คณะกรรมการฯ 

เห็นสมควร มอบแกบีโอไอเพ่ือเปนประกัน

ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ 

กำหนด 

สิทธิและประโยชนถือเปนหัวใจของ

การใหการสงเสรมิฯ ซึง่แบงออกเปน 2 กลุม 

ดังตอไปนี้ 

1. ÊÔ· Ô̧áÅÐ»ÃÐâÂª¹�·ÕèäÁ‹ãª‹ 
ÀÒÉÕÍÒ¡Ã 

1.1 การเขาเมืองของคนตางดาว ให

คนตางดาวเขามาในราชอาณาจักร เพื่อ

ศึกษาลูทางการลงทุนหรือกระทำการอ่ืนใด

ที่จะเปนประโยชนตอการลงทุน ไดตาม

กำหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักร

เทาที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร 

และใหผูไดรับการสงเสริมฯ ไดรับอนุญาต 

นำคนตางดาวซึ่งเปน 

(1) ชางฝมือ 

(2) ผูชำนาญการ 

(3) คู ส ม รสและ บุคคล ซ่ึ ง อ ยู ใ น

อุปการะของบุคคลใน (1) และ (2) เขามา

ในราชอาณาจักรไดตามจำนวน และ

กำหนดระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักร 

เทาที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร  

1.2  การทำงานของคนตางดาว ให

คนตางดาวที่ไดรับอนุญาต และคนตางดาว

ซึ่งเปนชางฝมือ หรือผูชำนาญการที่ไดรับ

อนุญาตใหอยู ในราชอาณาจักร ไดรับ

อนุญาตทำงานเฉพาะตำแหนงหนาท่ีการ

ทำงานที่คณะกรรมการฯ ใหความเห็นชอบ

ตลอดระยะเวลา เทาที่ไดรับอนุญาตใหอยู

ในราชอาณาจักร 

1.3  การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน จะ

ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน  

เพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ 

ตามจำนวนที่คณะกรรมการฯ พิจารณา

เห็นสมควร  

2. ÊÔ· Ô̧áÅÐ»ÃÐâÂª¹�´ŒÒ¹ 
ÀÒÉÕÍÒ¡Ã 

2.1 การยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 

จะไดรบัยกเวนอากรขาเขาสำหรบัเครือ่งจกัร 

ตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาอนุมัติ 

แตเครื่องจักรนั้นตองไมเปนเครื่องจักร  

ที่ผลิตหรือประกอบไดในราชอาณาจักร ซึ่ง

มีคุณภาพใกลเคียงกันกับชนิดท่ีผลิตใน 

ตางประเทศ และมีปริมาณเพียงพอท่ีจะ

จัดหามาใชได 

2.2 การลดหยอนอากรขาเขาเคร่ืองจักร

จะใหการสงเสริมฯ แกกิจการน้ัน หรือ 

ผูขอรบัการสงเสรมิฯ รายนัน้และรายตอๆ ไป 

โดยใหไดรับลดหยอนอากรขาเขา สำหรับ

เคร่ืองจักรเพียงก่ึงหน่ึง หรือจะไมใหไดรับ

ยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักรเลย

ก็ได 
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2.3 การคำ้ประกนัอากรขาเขาเครือ่งจกัร 

และวัตถดุบิกอนการไดรับบตัรสงเสริม บรรดา

เครื่องจักร วัตถุดิบ หรือวัสดุจำเปนซึ่งเปน

ของที่สั่ง หรือนำเขามาในราชอาณาจักร 

และเปนของท่ีพึงไดรับยกเวนหรือลดหยอน

อากรขาเขา คณะกรรมการฯ มีอำนาจส่ัง

กรมศุลกากรสงมอบของนั้น ใหแกผูขอรับ

การสงเสริมฯ โดยถือเอาการค้ำประกันของ

ธนาคารพาณิชย ในราชอาณาจักรแทนการ

วางเงนิ เปนประกันการชำระอากรขาเขาได 

2.4 การไดรับยกเวนอากรขาเขา

เครื่องจักรยอนหลัง กรณีที่ผู ไดรับการ 

สงเสริมฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไข 

เก่ียวกับการนำเคร่ืองจักรเขามาในราช

อาณาจักร หรือการยกเวนหรือลดหยอน

อากรขาเขาสำหรับเคร่ืองจักรตามท่ีกำหนด

ไวในบัตรสงเสริม เมื่อคณะกรรมการฯ 

เห็นวามีเหตุอันควรแกไข เงื่อนไขนั้น ให

คณะกรรมการฯ มอีำนาจแกไขเง่ือนไขน้ันได 

และถาไดมีการนำเครื่องจักรนั้นเขามา 

โดยชอบดวยกฎหมายวาดวยศุลกากรแลว 

คณะกรรมการฯ จะกำหนดใหการแกไขนั้น 

มีผลยอนหลังไปจนถึงวันนำเขาก็ได  

ทัง้นี ้ การใชเคร่ืองจกัรทีไ่ดรบัสทิธิและ

ประโยชน กฎหมายกำหนดเวลาไว ซึ่งตอง

ไมนอยกวา 5 ปแตไมเกิน 15 ป โดยหาม

มิใหผูไดรับการสงเสริมฯ 

(1) ใชเครือ่งจักรทีผู่ไดรบัการสงเสริมฯ 

ไดรับยกเวน หรือลดหยอนอากรขาเขา 

เพื่อการอ่ืนนอกจากกิจการท่ีผูไดรับการ 

สงเสริมฯ ไดรับการสงเสริม หรือยินยอม

ใหผูอื่นใชเครื่องจักรนั้น 

(2) ยายโรงงานหรือสถานท่ีประกอบ

กิจการไปต้ังหรือดำเนินการในทองที่อื่น 

นอกจากท่ีกำหนดในบัตรสงเสริม 

2.5 การลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบ 

ใหผูไดรบัการสงเสรมิฯ ไดรบัลดหยอนอากร

ขาเขา ไมเกินรอยละ 90 ของอัตราปกติ

สำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเปน ที่นำเขามา

ในราชอาณาจักรเพื่อใชผลิต ผสม หรือ

ประกอบในกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ   

มีกำหนดเวลาคราวละไมเกิน 1 ปนับแต

วันที่คณะกรรมการฯกำหนด แตวัตถุดิบ

หรือวัสดุจำเปนนั้น ตองไมเปนของท่ีผลิต

หรอืมีกำเนดิในราชอาณาจกัร ซึง่มคีณุภาพ

ใกลเคียงกันกับชนิดที่จะนำเขามาในราช

อาณาจักร และมีปริมาณเพียงพอที่จะ

จัดหามาใชได 

เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ใหไดรับ

ยกเวนไมตองรวมคำนวณเพ่ือเสียภาษี 

เงินไดนิติบุคคลมีกำหนดระยะเวลา 5 ป 

นบัแตวันท่ีผูไดรับการสงเสริมฯ เริม่มรีายได

จากการประกอบกิจการทีไ่ดรบัการสงเสริมฯ 

2.8 การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สำหรับเงินปนผล เงินปนผลจากกิจการท่ี

ไดรับการสงเสริมฯ ซ่ึงไดรับยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล ใหไดรับยกเวนไมตอง

รวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได ตลอด

ระยะเวลาที่ผูไดรับการสงเสริมฯ ไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น 

2.9 การไดรับลดหยอนภาษีเงินได

นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการ

ลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติมี

กำหนดเวลาไมเกิน 5 ป โดยนับจากวันที่

กำหนดระยะเวลา การไดรับยกเวนภาษี

เงินไดสิ้นสุดลง หรือนับจากวันที่ เริ่มมี 

รายไดจากการประกอบกิจการ ที่ไดรับการ

สงเสริมฯ ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมฯ 

ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

2.10 การยกเวนอากรขาเขาสำหรับ

วัตถุดิบ 

(1) การยกเวนอากรขาเขา สำหรับ

วัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่ตองนำเขามาจาก

ตางประเทศเพือ่ใช ผลติ ผสม หรอืประกอบ

ผลิตภัณฑหรือผลิตผล เฉพาะที่ใชในการ

สงออก 

2.6 การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ผูไดรับการสงเสริมฯ จะไดรับยกเวนภาษี 

เงินไดนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ไดจาก

การประกอบกิจการ ที่ไดรับการสงเสริมฯ

ตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด ทั้งนี้ ให

พิจารณากำหนดเปนสัดสวนของเงินลงทุน 

โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน ซึ่ง

ตองมีกำหนดเวลาไมเกิน 8 ป นับแตวันท่ี

เร่ิมมีรายไดจากการประกอบกิจการน้ัน 

ในกรณีที่กิจการใดเปนกิจการ ที่มี

ความสำคัญและเปนประโยชนตอประเทศ

เปนพิเศษตามท่ีคณะกรรมการฯ กำหนด 

ใหผูไดรับการสงเสริมฯ ในกิจการดังกลาว 

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับ

กำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ ที่

ไดรับการสงเสริมฯ มีกำหนดเวลา ตามท่ี

คณะกรรมการฯ กำหนด ซ่ึงตองไมเกิน 8 ป 

นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบ

กิจการนั้น 

2.7 การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สำหรับคาแหงสิทธิ คาแหงกูดวิลล คา 

แหงลิขสิทธิ์ หรือสิทธิอยางอื่นจากผูไดรับ 

การสงเสริมฯ ตามสัญญา ที่ไดรับความ
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(2) การยกเวนอากรขาเขา สำหรับ

ของท่ีผูไดรับการสงเสริมฯ นำเขามาเพ่ือ 

สงกลับออกไป 

(3) การยกเวนอากรขาออก สำหรับ

ผลติภณัฑหรอืผลติผลทีผู่ไดรบัการสงเสรมิฯ 

ผลิตหรือประกอบ 

(4) การอนุญาตใหหกัเงนิไดพึงประเมิน 

ในการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล เปนจำนวน

เทากับรอยละ 5 ของรายไดท่ีเพิ่มขึ้นจาก 

ปกอน จากการสงออกซึ่งผลิตภัณฑ หรือ

ผลิตผลท่ีผูไดรับการสงเสริมฯ ผลิต หรือ

ประกอบ โดยไมรวมคาประกันภัยและ 

คาขนสงนอกประเทศ 

3. ÊÔ· Ô̧»ÃÐâÂª¹�Í×è¹æ 

3.1 การหักคาใชจายเพิ่มเติม  

(1) การอนุญาตใหหักคาขนสง คา

ไฟฟา และคาประปาสองเทา ของจำนวน

เงินท่ีผูไดรับการสงเสริมฯ ไดเสียไปเปน 

คาใชจายในการประกอบกิจการท่ีไดรับ

การสงเสริมฯ เพื่อประโยชนในการคำนวณ

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

(2) การอนุญาตใหหักเงินที่ผูไดรับ

การสงเสริมฯ ในการติดตั้งหรือกอสราง 

สิ่งอำนวยความสะดวก ในการประกอบ

กจิการทีไ่ดรบัการสงเสริมฯ ตามหลกัเกณฑ

ที่คณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดจาก

กำไรสุทธิรวมทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 25 ของ

เงินที่ลงทุนแลวในการนั้น โดยผูไดรับการ

สงเสริมฯ จะเลือกหักจากกำไรสุทธิของ 

ปใดปหน่ึง หรือหลายปก็ไดภายใน 10 ป 

นับแตวันที่มีรายไดจากการลงทุน  

3.2 การนำหรือสงเงินออกนอกราช

อาณาจกัร เปนเงนิตราตางประเทศท่ีผูไดรบั

การสงเสริมฯ หรือผูลงทุนในกิจการท่ีได

รับการสงเสริมฯ ซึ่งมีภูมิลำเนานอกราช

อาณาจักร จะไดรับอนุญาตใหนำหรือสง

เงินออกนอกราชอาณาจักร เปนเงินตรา

ตางประเทศได เม่ือเงินน้ันเปน 

(1) เงินทุนท่ีผู ไดรับการสงเสริมฯ 

นำเขามาในราชอาณาจักร และเงินปนผล

หรือผลประโยชนอ่ืนที่เกิดจากเงินทุนน้ัน 

(2) เงินกูตางประเทศท่ีผูไดรับการ 

สงเสริมฯ นำมาลงทนุ ในกจิการท่ีไดรับการ

สงเสริมฯ ตามสัญญาที่คณะกรรมการฯ 

ใหความเห็นชอบ รวมทั้งดอกเบี้ยของเงิน

กูตางประเทศนั้น 

(3) เงินที่ผูไดรับการสงเสริมฯ มีขอ

ผูกพันกับตางประเทศ ตามสัญญาเกี่ยวกับ

การใชสิทธิแ์ละบรกิารตางๆ ในการประกอบ

กิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ และสัญญานั้น

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ 

ในกรณีที่ระยะเวลาในดุลการชำระเงิน

ตองประสบความยุงยาก จำเปนตองสงวน

เงนิตราตางประเทศใหมีสำรองไวตามสมควร 

ธนาคารแหงประเทศไทยจะจำกัดการนำ 

หรือสง เงินนั้นออกนอกราชอาณาจักร

เปนการชั่วคราว เพื่อผลดังกลาวนั้นก็ได 

แตจะไมจำกัดการสงเงินทุน ที่นำเขามา

ในราชอาณาจักรต่ำกวารอยละ 20 ตอป 

ถาการสงเงินน้ันกระทำภายหลังท่ีนำเขามา

แลวเปนเวลา 2 ป และจะไมจำกัดการสง

เงินปนผลต่ำกวารอยละ 15 ตอป ของ 

เงินทุนท่ีนำเขามาในราชอาณาจักร 
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นอกจากนั้น รัฐเองยังใหหลักประกัน

และการคุมครอง แกผูที่ไดรับการสงเสริมฯ 

เชน  

1. รัฐจะไมโอนกิจการของผูไดรับการ

สงเสริมฯ มาเปนของรัฐ  

2. รัฐจะไมประกอบกิจการขึ้นใหม

แขงขันกับผูไดรับการสงเสริมฯ 

3. รฐัจะไมทำการผกูขาดการจำหนาย

ผลิตภัณฑ หรือผลิตผลชนิดเดียวกัน หรือ

คลายคลงึกันกับท่ีผูไดรบัการสงเสริมฯ ผลติ

หรือประกอบได 

4. รัฐจะไมควบคุมราคาจำหนายของ

ผลิตภัณฑ หรือผลิตผลที่ไดจากกิจการที่

ไดรับการสงเสริมฯ เวนแตในกรณีจำเปน

ในดานเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง

ของประเทศ แตจะไมกำหนดราคาจำหนาย

ใหต่ำกวาราคา ที่คณะกรรมการฯ เห็น

สมควร  

5. ผูไดรบัการสงเสรมิฯ จะไดรบัอนญุาต 

ใหสงสินคาไปออกนอกราชอาณาจักรได

เสมอไป ซ่ึงผลิตภัณฑหรือผลิตผลท่ีไดจาก

กิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ เวนแตในกรณี

จำเปนในดานเศรษฐกิจ สังคม และความ

มั่นคงของประเทศ 

6. รัฐจะไมอนุญาตใหสวนราชการ 

องคการของรั ฐบาล หรือรั ฐวิสาหกิจ  

นำเขามาในราชอาณาจักร โดยใหไดรับ

ยกเวนอากรขาเขา ซึ่ งผลิตภัณฑหรือ

ผลติผลชนิดใด ทีค่ณะกรรมการฯ พิจารณา

เห็นวาเปนชนิดเดียวกันกับที่ผูไดรับการ 

สงเสริมฯ ผลิตหรือประกอบได โดยมี

คุณภาพใกลเคียงกัน และมีปริมาณเพียง

พอที่จะจัดหามาใชได 

เพื่อเปนการบรรเทาปญหา หากผูได

รับการสงเสริมฯ ตองการความชวยเหลือใน

การดำเนินการ จึงไดกำหนดการคุมครอง 

ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม ไวดังนี ้

1. ในกรณีที่ผู ได รับการสง เส ริมฯ 

ประสบปญหา หรืออุปสรรคในการดำเนิน

กิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ และรองเรียน

ใหคณะกรรมการฯ ชวยเหลือ ใหประธาน

กรรมการ (นายกรัฐมนตรี) มีอำนาจส่ังให

ความชวยเหลือไปตามความเหมาะสม 

หรือส่ังใหสวนราชการ องคการของรัฐบาล

หรือรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวของ ดำเนินการ 

ชวยเหลือตอไปโดยมิชักชา 

2. ในกรณีที่โครงสราง อัตรา หรือ 

วิธีการจัดเก็บภาษีอากร คาบริการ หรือ 

คาธรรมเนียม เปนอุปสรรคตอการลงทุน 

ที่พึงใหการสงเสริมฯ หรือที่ใหการสงเสริมฯ 

ไปแลว ไมวาจะมีผูรองเรียนขอใหคณะ 

กรรมการฯ ชวยเหลือหรือไมก็ตาม ให

ประธานกรรมการฯ มอีำนาจสัง่สวนราชการ 

องคการของ รัฐบาลหรือรัฐ วิสาหกิจ ท่ี

เกี่ยวของพิจารณาดำเนินการแกไขตอไป 

3. สวนราชการ องคการของรัฐบาล

หรือ รัฐ วิสาหกิจใด ได รับคำ ส่ังจาก

ประธานกรรมการฯ ตามขอ 1 หรือขอ 2 

ตองพิจารณาดำเนินการชวยเหลือ หรือ

แกไขใหเปนไปตามคำส่ังดงักลาว ถาเหน็วา

ไมอาจปฏิบัติตามได ใหรายงานประธาน

กรรมการทราบ พรอมดวยเหตุผลภายใน 

15 วันนับแตวันไดรับคำสั่ง 

จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวา

โครงสรางของพระราชบัญญัติสงเสริม 

การลงทุนน้ัน เอ้ือตอผูทีส่นใจลงทุนโดยตรง

ในประเทศ อันจะทำใหเอ้ือตอการสนใจ

ลงทุน ของนักลงทุนตางชาติ อันทำให

บุคคลเหลานั้นเมื่อคิดถึงการลงทุน คิดถึง

ประเทศและบีโอไอในที่สุด ตามสโลแกนที่

วา “Think Asia, Invest Thailand” 
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¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õè
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍÂÙ‹à´ÔÁ ãËŒä´ŒÃÑº
ÊÔ· Ô̧áÅÐ»ÃÐâÂª¹�μÒÁÁÒμÃÒ 
36 (1) áÅÐ (2)  

1. ·ÓäÁºÕâÍäÍ¨Ö§μŒÍ§ÁÕÁÒμÃ¡ÒÃ
ãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õè»ÃÐ¡Íº-
¡ÒÃÍÂÙ‹ à Ố Á à¾×è Í ãËŒ ä´Œ ÃÑ ºÊÔ· Ô̧ áÅ Ð
»ÃÐâÂª¹ �μÒÁÁÒμÃÒ 36 (1) áÅÐ (2) 

ตอบ มาตรการใหการสงเสริมแก

กิจการที่ประกอบการอยูเดิม ใหไดรับสิทธิ

และประโยชนยกเวนอากรนำเขาวัตถุดิบ 

และวสัดุจำเปน สำหรบัการผลิตเพ่ือสงออก 

ตามมาตรา 36 (1) และ (2) เริ่ ม มี 

การประกาศใช เ พ่ือกระตุ น เศรษฐกิจ  

หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในป 2540  

มีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือเร่ืองสภาพ

คลองแกผูประกอบการใหสามารถนำเขา

วัตถุดิบได โดยไมมีภาระดอกเบ้ียในกรณี

ตองชำระอากรวัตถุดิบกอน และไมตอง

เ สี ยค า ธ ร รม เนี ยม ในกา ร ใช หนั ง สื อ 

ค้ำประกันของธนาคาร ที่ผานมาบีโอไอ 

มีมาตรการในลักษณะนี้มาแลวหลายครั้ง 

กับหลายประเภทอุตสาหกรรม โดย

พิจารณาจากความเหมาะสมและความ

จำเปนของแตละประเภทอุตสาหกรรม ใน

การนำวัตถุดิบเขามาผลิตเพ่ือสงออก 

ประกอบการอยู เ ดิมใหไดรับสิทธิและ

ประโยชนตามมาตรา 36 (1) และ (2)  

ประกาศน้ีจะครอบคลุมผูประกอบการ

ที่ดำเนินการอยูเดิมใน 4 กลุมอุตสาหกรรม 

ซึ่งเปนอุตสาหกรรมสนับสนุน สวนใหญมี

การสงผานชิ้นสวนมากกวา 1 รายกอน

การสงออกไดแก 

- อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยาน-

พาหนะ 

- อุ ต ส าหก ร รมผ ลิตผลิ ต ภัณฑ

พลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก 

- อุ ต ส าหก ร รมผ ลิตผลิ ต ภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน 

- อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองใชไฟฟา

และชิ้นสวน 

2. ÁÒμÃ¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁá¡‹¡Ô̈ ¡ÒÃ
·Õè»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍÂÙ‹à ỐÁ à¾×èÍãËŒä´ŒÃÑº
ÊÔ· Ô̧áÅÐ»ÃÐâÂª¹ �μÒÁÁÒμÃÒ 36 (1) 
áÅÐ (2) ÊÒÁÒÃ¶¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
ä´ŒμÅÍ´ä»ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ มาตรการดังกลาวเปนมาตรการ

ชั่วคราว บีโอไอจะมีประกาศเปนครั้งๆ ไป 

แตละคร้ังจะมีกำหนดระยะเวลาในการย่ืน

คำขอฯ วาจะย่ืนภายในเม่ือใด 

3. »˜¨ Ø̈ºÑ¹ÁÕ»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃã´ºŒÒ§ 
·ÕèÊÒÁÒÃ¶¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ μÒÁ
ÁÒμÃ¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õè
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍÂÙ‹à´ÔÁà¾×èÍãËŒä´ŒÃÑºÊÔ· Ô̧
áÅÐ»ÃÐâÂª¹ �μÒÁÁÒμÃÒ 36 (1) áÅÐ 
(2) ä´Œ 

ตอบ ปจจุบันมีประกาศการใหการ 

สงเสริมฯ ตามมาตรการใหการสงเสริมแก

กิจการท่ีประกอบการอยูเดิม เพื่อใหไดรับ

สิทธิและประโยชนตามมาตรา 36 (1) และ 

(2) ที่ยังมีผลบังคับใชอยู 2 ประกาศ ดังน้ี 

1. ประกาศคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนที่ 3/2553 ลงวันท่ี 23 เมษายน 

2553 เร่ือง การใหการสงเสริมแกกิจการท่ี
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- อุตสาหกรรมผลิตรองเทา จะตอง

ไดรบัการรบัรองจากสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 

- อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือนหรือ

เครื่องตกแตง จะตองไดรับการ

รับรองจากสภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

- อตุสาหกรรมผลติส่ิงทอ (นอกเหนือ

จากเสื้อผาสำเร็จรูป) จะตองไดรบั

การรับรองจากสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 

- อุตสาหกรรมผลิตของเด็กเลน  

จะตองไดรับการรับรองจากสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

- อุตสาหกรรมผ ลิต เค ร่ืองกีฬา  

จะตองไดรับการรับรองจากสภา

หอการคาแหงประเทศไทย 

- อุตสาหกรรมผลิต อัญมณีและ

เครื่องประดับ จะตองไดรับการ

รับรองจากสมาคมผูคา อัญมณี 

และเคร่ืองประดับหรือสมาคม 

ผูประกอบการเจียระไนเพชร 

- อตุสาหกรรมผลติเลนส จะตองไดรบั

การรับรองจากสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 

 ประกาศนี้มีผลบังคับใชสำหรับ

คำขอรับการสงเสริมฯ ที่ยื่นตั้งแตวันที่  

10 มีนาคม 2553 เปนตนไป (ไมไดมีการ

กำหนดเวลาส้ินสุดมาตรการน้ี) 

2. ประกาศคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนที่ 1/2554 ลงวันท่ี 17 มกราคม 

2554 เร่ือง การใหการสงเสริมแกกิจการท่ี

ประกอบการอยู เดิม ใหไดรับสิทธิและ

ประโยชนตามมาตรา 36 (1) และ (2) 

ตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ

แข็งคาของเงินบาท ใหสามารถนำเขา

วัตถุดิบและวัสดุจำเปน รวมทั้งของที่นำเขา

เพื่อสงกลับออกไปโดยไมมีภาระภาษีอากร 

ประกาศน้ีจะครอบคลุมผูประกอบการ

ทีด่ำเนนิการอยูเดมิใน 10 กลุมอตุสาหกรรม 

ซึ่ ง เปนอุตสาหกรรมที่ ไดรับผลกระทบ 

ไดแก 

- อุตสาหกรรมผลิตเส้ือผาสำเร็จรูป 

- อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองหนัง 

- อุตสาหกรรมผลิตรองเทา 

- อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองเรือนหรือ

เครื่องตกแตง 

- อตุสาหกรรมผลติส่ิงทอ (นอกเหนือ

จากเสื้อผาสำเร็จรูป) 

- อุตสาหกรรมผลิตของเด็กเลน 

- อุตสาหกรรมผลิตเคร่ืองกีฬา 

- อุตสาหกรรมผลิต อัญมณีและ

เครื่องประดับ 

- อุตสาหกรรมผลิตเลนส 

- อุตสาหกรรมผลิตส่ิงพิมพ 

 โดยผูประสงคจะขอรับการสงเสริมฯ 

ตามมาตรการนี้ จะตองยื่นคำขอภายใน

วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เนื่องจากเปน

มาตรการชั่วคราว 

4. ¼ÙŒ ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§ àÊÃÔÁÏ μÒÁ
ÁÒμÃ¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õè
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍÂÙ‹à´ÔÁãËŒä´ŒÃÑºÊÔ· Ô̧áÅÐ 
»ÃÐâÂª¹ �μÒÁÁÒμÃÒ 36 (1) áÅÐ (2) 
¨ÐμŒÍ§ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑμÔÍÂ‹Ò§äÃ 

ตอบ จะตองเปนผูประกอบการท่ี

ดำเนินการอยูเดิม ในอุตสาหกรรมตาม

ประกาศ 2 ฉบบัขางตน ทีม่ขีนาดการลงทุน

ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 

1 ลานบาท และจะตองเปนผูประกอบการ

ทีไ่ดรบัการรับรองจากสมาคม หรือหนวยงาน

ที่ไดรับความเห็นชอบจากบีโอไอ 

5. ÁÕÊÁÒ¤ÁËÃ×ÍË¹‹ÇÂ§Ò¹ã´ºŒÒ§ 
·Õèä´ŒÃÑº¤ÇÒÁàËç¹ªÍº¨Ò¡ºÕâÍäÍ ã¹
¡ÒÃÃÑºÃÍ§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃà¾×èÍ¢ÍÃÑº
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 

ตอบ มีรายละเอียดแบงตามประเภท

อุตสาหกรรม ดังน้ี 

- อุตสาหกรรมผลิตเส้ือผาสำเร็จรูป 

จะตองไดรบัการรบัรองจากสมาคม

อุตสาหกรรมเคร่ืองนุมหมไทย 

- อุตสาหกรรมผ ลิต เค ร่ืองห นัง  

จะตองไดรับการรับรองจากสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
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- อุตสาหกรรมผลิตส่ิงพิมพ จะตอง

ไดรบัการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย 

- อุตสาหกรรมผลิตช้ินสวนยาน-

พาหนะ จะตองไดรับการรับรอง

จากสถาบันยานยนต 

- อุ ต ส าหก ร รมผ ลิตผ ลิต ภัณฑ

พลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก 

จะตองไดรบัการรบัรองจากสมาคม

อุตสาหกรรมพลาสติกไทย 

- อุ ต ส าหก ร รมผ ลิตผ ลิต ภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน จะตอง

ไดรับการรับรองจากสถาบันไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส  

- อุ ต ส าหก ร รมผ ลิตผ ลิต ภัณฑ 

เครื่องใชไฟฟาและชิ้นสวน จะ

ตองไดรับการรับรองจากสถาบัน

ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

6. ÊÔ· Ô̧áÅÐ»ÃÐâÂª¹ �¢Í§ÁÒμÃ¡ÒÃãËŒ 
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ á¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õè»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
ÍÂÙ‹à ỐÁ ãËŒä´ŒÃÑºÊÔ· Ô̧áÅÐ»ÃÐâÂª¹ �μÒÁ
ÁÒμÃÒ 36 (1) áÅÐ (2) ÁÕÍÐäÃºŒÒ§ 

ตอบ ผูไดรับการสงเสริมฯ จะไดรับ

สิทธิและประโยชนการยกเวนอากรขาเขา

วตัถดุบิและวสัดุจำเปน และของทีน่ำเขามา

เพื่อใชผลิต ผสม หรือประกอบเพื่อสงออก 

ตามมาตรา 36 (1) และ (2) เปนระยะเวลา 

1 ป  

7. ÊÔ· Ô̧áÅÐ»ÃÐâÂª¹ �μÒÁÁÒμÃÒ 36 
(1) áÅÐ (2) ·ÕèºÃÔÉÑ·ä´ŒÃÑº¹Ñé¹ ËÒ¡
ÊÔé¹ÊØ´ÃÐÂÐ àÇÅÒáÅŒÇ ÊÒÁÒÃ¶¢Í
¢ÂÒÂàÇÅÒä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ ผูไดรับการสงเสริมฯ จะไดรับ

การพิจารณา ขยายเวลาตามหลักเกณฑที่

บีโอไอกำหนด ทั้งนี้ จะตองปฏิบัติตาม

ระเบียบ และวิธีการในการใชสิทธิและ

ประโยชนตามมาตรา 36 (1) และ (2) 

ตามที่กำหนดไวดวย 

8. ¼ÙŒ ä ´Œ ÃÑ º¡ÒÃÊ‹ § àÊÃÔ ÁÏ μ ÒÁ
ÁÒμÃ¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õè
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍÂÙ‹à´ÔÁ ãËŒä´ŒÃÑºÊÔ· Ô̧áÅÐ
»ÃÐâÂª¹ �μÒÁÁÒμÃÒ 36 (1) áÅÐ (2) 
¨Ðä´ŒÃÑºÊÔ· Ô̧áÅÐ»ÃÐâÂª¹ �·ÕèäÁ‹à¡ÕèÂÇ¡Ñº
ÀÒÉÕ Œ́ÇÂËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ จะไมไดรับสิทธิและประโยชนอื่น

ไมวาจะเปนท่ีเกีย่วหรือไมเกีย่วกับภาษีอากร 

เนื่องจากมาตรการนี้เปนมาตรการพิเศษ 

9. ¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ μÒÁ
ÁÒμÃ¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õè
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍÂÙ‹à´ÔÁ ãËŒä´ŒÃÑºÊÔ· Ô̧áÅÐ
»ÃÐâÂª¹ �μÒÁÁÒμÃÒ 36 (1) áÅÐ (2) 
¨ÐãªŒàÇÅÒ¡ÕèÇÑ¹·Ó¡ÒÃ 

ตอบ ใชเวลาพจิารณาภายในระยะเวลา

ไมเกิน 40 วันทำการ 

10. ºÃÔÉÑ··ÕèàÃÔèÁ Ñ̈´μÑé§ ÂÑ§äÁ‹ä´ŒÁÕ¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹§Ò¹ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¢ÍÃÑº¡ÒÃ 
Ê‹§ àÊÃÔÁÏ μÒÁÁÒμÃ¡ÒÃãËŒ¡ÒÃ 
Ê‹§ àÊÃÔÁá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õè»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ 
ÍÂÙ‹ à´ÔÁ ãËŒ ä´ŒÃÑºÊÔ· Ô̧áÅÐ»ÃÐâÂª¹ � 
μÒÁÁÒμÃÒ 36 (1) áÅÐ (2) ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ ไม ได มาตรการนี้ สำหรับ 

ผูประกอบการอยูเดิมเทานั้น แตบริษัท

สามารถขอรับการสงเสริมฯ ตามเกณฑ

ปกติได โดยจะไดรับสิทธิและประโยชน

อื่นๆ ดวย ซ่ึงไดรับมากกวา มาตรการน้ี 

รวมทั้งมาตรา 36 (1) และ (2) ซึ่งจะไดรับ

พรอมกับการอนุมัติโครงการอยูแลว 

11. ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ·ÕèºÕâÍäÍÍÍ¡ãËŒ
μÒÁÁÒμÃ¡ÒÃ¹Õé ¨ÐÁÕÅÑ¡É³Ð¾ÔàÈÉ
ÍÂ‹Ò§äÃ 

ตอบ จะมีอักษร ว. อยูในเลขท่ีบัตร

สงเสริมฯ เชน 3456/ว./2554 เปนตน 

12. ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÊÒÁÒÃ¶ãªŒÊÔ· Ô̧áÅÐ
»ÃÐâÂª¹ �μÒÁÁÒμÃÒ 36 (1) áÅÐ (2) 
ã¹¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒÇÑμ¶Ø ỐºáÅÐÇÑÊ Ǿ¨Óà»š¹ÁÒ
¼ÅÔμáÅŒÇ¢ÒÂã¹»ÃÐà·Èä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ ไมสามารถทำได วัตถุดิบและ

วัสดุจำเปนที่นำเขามาจากตางประเทศโดย 

ไดรับยกเวนอากรขาเขา จะตองใชในการ

ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑเฉพาะ

เพื่อการสงออกเทานั้น หากมีการจำหนาย

ในประเทศ จะตองแยกรายการเพือ่ชำระอากร

ขาเขา ตามกฏระเบียบของกรมศุลกากร

ตามปกติ 

13. ËÒ¡ºÃÔÉÑ· A ÁÕ â¤Ã§¡ÒÃ·Õè
´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÙ‹à´ÔÁ áμ‹μ‹ÍÁÒ»ÃÐÊº
¡Ñº¡ÒÃ¢Ò´·Ø¹ ¨¹μŒÍ§àÅÔ¡¡Ô¨¡ÒÃ 
áÅ ÐÍÂÙ‹ ã ¹Ã ÐËÇ‹ Ò§¡ÒÃªÓÃ ÐºÑÞªÕ  
áÅÐ¢ÒÂ¡Ô¨¡ÒÃãËŒ¡ÑººÃÔÉÑ· B ·Õè 
àÃÔèÁ Ñ̈´μÑé§ãËÁ‹ ã¹¡Ã³Õ¹Õé ºÃÔÉÑ· B 
¨ÐÊÒÁÒÃ¶¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ μÒÁ
ÁÒμÃ¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁá¡‹¡Ô¨¡ÒÃ·Õè
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÍÂÙ‹à´ÔÁ ãËŒä´ŒÃÑºÊÔ· Ô̧áÅÐ
»ÃÐâÂª¹ �μÒÁÁÒμÃÒ 36 (1) áÅÐ (2) 
ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ บริษัท A อยูในระหวางการ

ชำระบญัชี จงึไมสามารถขอรับการสงเสริมฯ 

ได และถึงแมโครงการน้ีจะยังคงดำเนินการ

ตอไป แตเปนการดำเนินการภายใตบริษทั B 

ซึ่งเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นใหม จึงไมถือ

วาเปนกิจการที่ประกอบการอยูเดิม จึงไม

อยูในขายท่ีสามารถใหการสงเสริมฯ ได 

(ขอมูล ณ วันท่ี 19 เมษายน 2554) 
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การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน
จำนวนโครงการ
จำนวนโครงการ




(ราย)
(ราย)

โครงการคนไทยโครงการคนไทย
ถือหุ้นทั้งสิ้น
ถือหุ้นทั้งสิ้น


(ราย)
(ราย)


โครงการต่างชาติโครงการต่างชาติ
ถือหุ้นทั้งสิ้น
ถือหุ้นทั้งสิ้น


(ราย)
(ราย)


โครงการร่วมทุนโครงการร่วมทุน
ไทยและต่างชาติ
ไทยและต่างชาติ


(ราย)
(ราย)


เงินลงทุน
เงินลงทุน



(ล้านบาท)
(ล้านบาท)


ค่าเครื่องจักร
ค่าเครื่องจักร



และอุปกรณ์
(ล้านบาท)
และอุปกรณ์
(ล้านบาท)


จ้างงานไทย
(คน)
จ้างงานไทย
(คน)


การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
จำนวนโครงการ
(ราย)
จำนวนโครงการ
(ราย)
 เงินลงทุน
(ล้านบาท)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)
 จำนวนโครงการ
(ราย)
จำนวนโครงการ
(ราย)
 เงินลงทุน
(ล้านบาท)
เงินลงทุน
(ล้านบาท)


หมวดกิจการ
จำนวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนต่างชาติ จ้างแรงงาน (คน) 
2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554

 ม.ค.-มี.ค.ม.ค.-มี.ค.  ม.ค.-มี.ค.ม.ค.-มี.ค.  ม.ค.-มี.ค.ม.ค.-มี.ค.  ม.ค.-มี.ค.ม.ค.-มี.ค.  ม.ค.-มี.ค.ม.ค.-มี.ค.
เกษตรกรรมและผลติผลการเกษตร 183 36 52 50,196 13,181 13,096 5,317 993 1,114 2,238 163 155 28,411 8,491 4,018
เหมอืงแร่เซรามกิส์และโลหะขัน้มลูฐาน 31 8 3 36,761 2,215 422 1,317 388 127 3,220 261 168 4,291 559 128
อตุสาหกรรมเบา 73 25 29 10,809 1,372 2,680 603 148 200 771 185 270 25,129 3,606 6,677
ผลติภณัฑโ์ลหะเครือ่งจกัรและอปุกรณข์นสง่ 251 62 90 85,784 8,854 15,134 1,369 46 169 9,224 462 1,384 35,454 4,915 9,858
อเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งใชไ้ฟฟา้ 234 47 53 90,164 30,040 34,269 472 151 198 1,110 234 58 93,243 20,122 19,206
เคมภีณัฑ์กระดาษและพลาสตกิ 160 41 50 37,822 14,066 6,502 1,396 974 117 1,616 692 283 13,581 5,009 4,456
บรกิารและสาธารณปูโภค 406 101 97 176,452 23,469 20,521 12,362 2,117 2,184 3,082 614 499 13,543 2,350 3,671

รวม 1,338 320 374 487,989 93,197 92,624 22,835 4,817 4,108 21,261 2,611 2,817 213,652 45,052 48,014
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 2552 2553 2553
ม.ค-มี.ค.

2554
ม.ค-มี.ค.

2552 2553 2553
ม.ค-มี.ค.

2554
ม.ค-มี.ค.

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันล้านบาท) 

การขอรับการส่งเสริมฯ สุทธิ 1,486 1,553 286 451 107.4 65.0 21.2 22.2
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     36.0 27.3 6.0 11.9
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 263 373 66 133 5.4 12.4 1.5 7.5
	 ยุโรป	 212 191 41 59 5.1 4.6 0.5 0.5
	 ไต้หวัน	 70 44 12 11 4.3 0.5 0.1 0.1
	 สหรัฐอเมริกา	 81 61 5 13 6.4 1.4 - -
	 ฮ่องกง	 20 27 8 11 1.8 0.7 0.5 1.9
	 สิงคโปร์	 87 86 21 19 1.1 2.0 1.4 1.0
  เงินลงทุน (พันล้านบาท) 
การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 452 469 96 141 80.2 49.1 21.4 20.2
  กรุงเทพมหานคร 193 224 48 74 15.4 10.2 4.2 3.6
  ปริมณฑล 259 245 48 67 64.8 39.0 17.2 16.6
 เขต2 509 609 118 200 308.7 228.2 68.3 65.8
  ระยอง 108 160 37 47 55.1 94.8 25.9 28.4
  ภูเก็ต 11 6 2 2 2.6 3.0 - 1.9
  อื่นๆ 390 443 79 151 251.0 130.4 42.4 35.5
 เขต3 522 473 72 110 243.3 163.1 14.6 31.8
  -36จังหวัด 440 406 66 91 201.6 148.0 14.0 29.6
  -22จังหวัด(เขต3พิเศษ) 82 67 6 19 41.7 15.1 0.6 2.2
  ภาคเหนือ 119 98 16 15 37.4 47.3 2.8 2.8
  ภาคกลาง 31 18 2 6 28.1 11.1 1.2 1.2
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 179 154 18 37 99.7 57.6 3.8 4.5
  ภาคตะวันออก 51 53 7 15 24.1 9.9 1.2 14.6
  ภาคตะวันตก 30 12 3 1 8.2 1.7 0.1 0.1
  ภาคใต้ 74 95 18 21 26.7 16.3 2.5 4.8
  อื่นๆ 38 43 8 15 19.0 19.4 3.0 3.8
  ไม่ระบุที่ตั้ง 3 2 - - 0.1 - - -
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 2552 2553 2553
ม.ค-มี.ค.

2554
ม.ค-มี.ค.

2552 2553 2553
ม.ค-มี.ค.

2554
ม.ค-มี.ค.

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันล้านบาท) 
การอนมุ ัติให้การส่งเสริมฯ ทั้งสิ้น 1,003 1,566 355 407 41.4 49.2 11.8 14.4
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     16.5 21.5 4.6 7.7
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 248 368 73 107 3.4 6.2 1.8 5.4
	 ยุโรป	 159 186 51 40 2.6 4.6 0.3 0.3
	 ไต้หวัน	 33 42 4 10 0.6 0.3 0.1 0.1
	 สหรัฐอเมริกา	 41 55 15 15 5.7 0.7 0.5 0.6
	 ฮ่องกง	 13 31 7 4 0.1 0.2 - -
	 สิงคโปร์	 65 79 20 21 0.3 2.2 1.1 0.8
  เงินลงทุน (พันล้านบาท) 
การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 336 496 130 128 49.7 69.8 12.2 9.2
  กรุงเทพมหานคร 162 223 57 67 11.9 11.1 3.7 3.0
  ปริมณฑล 174 273 73 61 37.8 58.7 8.5 6.2
 เขต2 383 605 124 166 180.8 244.1 42.5 62.5
  ระยอง 96 152 23 44 42.7 84.2 3.2 27.4
  ภูเก็ต 11 9 2 2 1.7 3.0 0.7 1.8
  อื่นๆ 276 444 99 120 136.3 156.9 38.6 33.2
 เขต3 284 465 101 113 50.9 177.3 33.7 38.3
  -36จังหวัด 244 410 92 100 46.0 161.5 32.4 37.2
  -22จังหวัด(เขต3พิเศษ) 40 55 9 13 4.9 15.9 1.3 1.1
  ภาคเหนือ 61 96 18 22 5.9 24.1 2.6 9.5
  ภาคกลาง 10 29 6 7 1.3 24.3 8.7 2.7
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 132 30 49 11.3 67.5 5.2 8.5
  ภาคตะวันออก 40 44 5 10 7.1 23.5 1.6 1.5
  ภาคตะวันตก 13 15 6 3 1.3 3.1 1.4 1.2
  ภาคใต้ 62 102 21 12 11.3 22.3 7.2 2.1
  อื่นๆ 23 47 15 10 12.7 12.6 7.0 12.8
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร

    

	1.	สตาร์ฟู้ดส์	อินดัสตรี้ส์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สัตว์น้ำแช่แข็ง	  1.11  175.00* 417 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	2.	สีมาอินเตอร์โปรดักส์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ก๊าซชีวภาพ	(BIO	GAS)	  1.18  39.70 7 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	3.	ซาเดซ่า	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)	

หนังแต่งสำเร็จ	  1.10  18.90 568 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	4.	เอ็ม	เค	ห้องเย็น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

บริการห้องเย็น	  1.19  100.00* 29 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	5.	สยามนวกรรม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ยางผสม	(COMPOUNDED	
RUBBER)	

 1.16  334.90* 119 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	

6.ด.ีเอส.รบัเบอรแ์อนดล์าเทก็ซ	์จำกดั
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำยางข้น	SKIM	CREPE	
และ/หรือ	SKIM	BLOCK	

 1.16  30.00 74 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	7.	ซีพี-เมจิ	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์นม	  1.11  95.00* 763 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	8.	MR.MASAAKI	OZAKI	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

อาหารพร้อมรับประทาน	  1.11  30.00 8 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	9.	วันมอร์	อินเตอร์เทรด	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ยางแผ่นผึ่งแห้ง	(AIR	DRIED	
SHEET)	

 1.16  5.50 30 จ.กาญจนบุรี	
(เขต	2)	

	10.	อานันทพร	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ข้าวคัดคุณภาพ	  1.14  16.30 8 จ.เชียงราย	
(เขต	3)	

	11.	นายสมชาย	อัศวเศรณี	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องดื่มผงสำเร็จรูป	  1.11  20.00 32 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	12.	ครัวการบินภูเก็ต	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อาหารพร้อมรับประทาน	  1.11  150.00* 350 จ.ภูเก็ต	
(เขต	2)	

	13.	ไทยเดลมาร์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

อาหารจากสัตว์น้ำแช่แข็ง	  1.11  181.50* 410 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	14.	ไทย	ฟู้ดส์	สไวน์	ไลน์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สุกรพันธุ์และสุกรขุน	  1.5  100.00* 42 จ.กาญจนบุรี	
(เขต	2)	

	15.	ไทยฟ้า	เกรนส์	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ข้าวคัดคุณภาพ	  1.14  480.00* 65 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	16.	บี.พี.	โมดิฟายด์สตาร์ช	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แป้งมันสำปะหลัง	แป้ง
แปรรูป	และส่วนผสม
อาหารจากพืช	

 1.11
และ	

 1.13

 212.00* 130 จ.กาญจนบุรี	
(เขต	2)	

	17.	เลเท็กซ์	ซิสเทมส์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ฝรั่งเศส)	

ผลิตภัณฑ์จากยาง
ธรรมชาติ	

 1.16  185.00* 159 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	18.	ยูไนเต็ดฟีดมิลล์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ-สหรัฐฯ)	

อาหารสัตว์	  1.6  281.80* 88 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	 	รวม	    2,455.60 3,299 เขต	 1		=	 6	
เขต	 2		=	10	
เขต	 3		=	 2	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 2 
เหมืองแร่เซรามิกส์
และโลหะขั้นมูลฐาน

    

	1.	สยามฟอร์จิง	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเหล็กทุบ	
(FORGED	PARTS)		

 2.16  5.80 60 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	 	รวม	    5.80 60 เขต	 1		=	 1	
เขต	 2		=	 -	
เขต	 3		=	 -	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา


    

1. เบ็ทเทอร์เบล	ไฟเบอร์	(ไทยแลนด์)
จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-จีน)	

เส้นใยโพลีเอสเตอร์จากเศษ
พลาสติก	

 3.1  500.00** 492 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	2.	แวสคิวลาร์	อินโนเวชั่นส์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)	

ลิ้นหัวใจเทียมและอุปกรณ์		  3.9  22.30 18 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	

	3.	เซาเทอลี่	จำกัด	
(ร่วมทุนออสเตรเลีย-เดนมาร์ก-
ไต้หวัน)	

เครื่องประดับ	  3.7  8.40 72 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	4.	ชัวเท็กซ์	จำกัด	
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)	

ถุงยางอนามัย	  3.9  19.03 100 จ.สุราษฎร์ธานี	
(เขต	3)	

	5.	เอ็ม.อาร์.ไอ	จำกัด	
(รว่มทนุไทย-ซามวั-เบลซีมอรเิชยีส)	

ถุงมือทางการแพทย์	  3.9  50.00* 1,440 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	6.	นางสาวชุติมา	บุษยโภคะ	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์จากหนัง	  3.1  18.34 203 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	7.	ยูแทกซ์	เอฟ.เอ็ม.	จำกัด	
(ร่วมทุนญี่ปุ่น-ฮ่องกง-มาเลเซีย)	

เครื่องนุ่งห่มและชิ้นส่วน
ประกอบชุดชั้นในสตรี	

 3.1  120.21* 124 จ.ลำพูน	
(เขต	3)	

	8.	ไทยโทเรซินเทติกส์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

เส้นใยไนล่อน	
(NYLON	FILAMENT	YARN)	

 3.1  289.60* 10 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	9.	MR.LI	SHIGUANG	
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)	

ไม้แผ่นประสาน	
(ยกเว้นไม้หวงห้าม)		

 3.15  87.80* 240 จ.สงขลา	
(เขต	3)	

	10.	MR.KOICHI	NAKAGWA	
(ร่วมทุนญี่ปุ่น-จีน)	

แถบตรา	  3.1  8.00 10 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	11.	MR.BAUMGARTNER	ALAIN	
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์จากหนัง	  3.6  39.00 93 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)

	 	รวม	   	 	1,162.68 2,802 เขต	 1		=	 4	
เขต	 2		=	 4	
เขต	 3		=	 3	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 4 
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร
และอุปกรณ์ขนส่ง

    

	1.	MR.TOYOSHI	MINAMIDA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	  4.3  190.00* 25 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	2.	MR.KOJI	SAYASHI	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(MOLD)	
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์	
(MOLD	REPAIRING)	

 4.2  30.00 13 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	3.	โตว่องไว	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

รถตอกเสาเข็ม	  4.2  11.10 14 จ.สุพรรณบุรี	
(เขต	2)	

	4.	MR.HIDETO	NAGATA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องพับขอบโลหะ	
(HEMMING	MACHINE)	
ที่มีการออกแบบทาง
วิศวกรรมและแม่พิมพ์	
(HEMMING	DIE)	

 4.2  18.00 6 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	5.	มิกาว่า	แมชินเนอรี่	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรและอุปกรณ์
อุตสาหกรรม	

 4.2  23.80  10 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

6.นปิโป	เมค็คาทรอนกิส	์(ไทยแลนด)์
จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

แม่พิมพ์	(MOLD)	และการ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์อุปกรณ์
จับยึด	(JIG&FIXTURE)	และ
การซ่อมแซมอุปกรณ์จับยึด
ที่ผลิตเอง	

 4.2  44.80* 54 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	7.	อ๊อกซาน	พรีซิชั่น	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-เกาหลี)	

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์และ	
การซ่อมแซมแม่พิมพ์	

 4.2  15.00 7 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	8.	เอส.เค.	ผลิตภัณฑ์ยาง	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนสำหรับยานพาหนะ	  4.10  13.00 52 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	9.	ไทยพอลลูเทค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรอุตสาหกรรม	  4.2  5.50 29 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	10.	ทสุตะ	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	  4.3  76.60* 33 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	11.	ไดเคียวนิชิคาวา	(ประเทศไทย)	
จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ
ยานพาหนะ	

 4.10  550.00** 192 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	12.	ไทยซัมมิท	ระยอง	โอโตพาร์ท	
อินดัสตรี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	  4.3  850.00** 80 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	13.	โทคิโคะ	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์)	

DISC	BRAKE	CALIPER	  4.10  212.30* 86 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	14.	แคทเธอร์ฟิลลาร์	(ประเทศไทย)	
จำกัด	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรและอุปกรณ์		  4.2  3,191.00** 606 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	15.	ที.เจ.พี	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	
(STAMPING	PARTS)	

 4.3  30.00 120 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

16.จักรยานสยามอุตสาหกรรม	จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

การชุบเคลือบผิว	
(SURFACE	TREATMENT)	

 4.4  47.50* 88 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	17.	ไทย	ซีโนดะ	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

เครื่องมือช่าง	  4.1  94.20* 43 จ.ลำพูน	
(เขต	3)	

	18.	MR.RYOHEI	DOI	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับ
งานอุตสาหกรรม	

 4.2  4.80 29 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	19.	แฮลเชี่ยน	เมทอล	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อปุกรณจ์บัยดึ	(JIG	&	FIXTURE)
และการซ่อมแซม	(JIG	&	
FIXTURE)	ทีผ่ลติเอง	เครือ่งมอื
และอุปกรณ์วัดชิ้นงาน	
(TOOLING	&	GAUGING)	
และชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง		

 4.2
และ	

 4.3

 80.00* 206 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

75



บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	20.	ไมย์เออร์	อินดัสตรีส์	จำกัด	
(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

ภาชนะหุงต้มและชิ้นส่วน
เคลือบผิวแบบ	PVD	

 4.3  250.00* 78 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	21.	MR.KAZUTAKA	HASEGAWA		
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง	  4.3  200.00* 80 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	22.	ไทยออโต้	เพรสพาร์ท	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	  4.3  429.90* 198 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	23.	MR.KAZUO	IKEUCHI	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรอุปกรณ์ที่มีการ
ออกแบบทางวิศวกรรมเอง	

 4.2  16.00 31 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	24.	ศิริวิทย์-สแตนเลย์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อุปกรณ์จับยึด	(JIG	&	
FIXTURE)	

 4.2  8.00 7 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	25.	โอคายาม่า	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่อง
ทำความเย็น	

 4.3  22.30 83 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	26.	อัลทิเมท	พาร์ท	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องแช่แข็ง	(FREEZER)	  4.2  16.52 37 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	27.	มาคเทค	เอเชีย	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม
และสารเคมีสำหรับงาน
อุตสาหกรรม	

 4.2  100.00* 19 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

28.ไทโย	แมนูแฟคเจอริ่ง	(ไทยแลนด์)
จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(DIES)		การ
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	
และขิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	
(METAL	PARTS)	

 4.2  80.00* 60 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	29.	สยามมิชลิน	จำกัด	
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

ยางรถบรรทุกชนิดผ้าใบ	
และยางหล่อดอก
อากาศยาน	

 4.10  11.04 276 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	30.	เอ็นเอชเค	สปริง	(ประเทศไทย)	
จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

เบาะสำหรับยานพาหนะ	  4.10  400.10* 269 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	 	รวม	    7,021.46	 2,831	 เขต	 1		=	 6	
เขต	 2		=	21	
เขต	 3		=	 3	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

    

	1.	เอเล็ตโต้	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

CIRCUIT	BREAKER	  5.3  362.40* 59 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	2.	กุลธรเคอร์บี้	จำกัด	(มหาชน)	
(ร่วมทุนไทย-ออสเตรเลีย-ไต้หวัน)	

คอมเพรสเซอร์	
สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า	

 5.3  530.00** 398 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	3.	ไทยมิตซูวา	จำกัด	(มหาชน)	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนแมกนีเซียมสำหรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	
และเครื่องใช้ไฟฟ้า	

 5.3  518.00** 369 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	4.	เอ็นเอ็มบี	-	มินีแบ	ไทย	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์	

 5.5  367.00* 231 จ.ลพบุรี	
(เขต	3)	

	5.	คาร์ด	อัลไลแอนซ์	(ประเทศไทย)	
จำกัด	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  38.70 57 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	6.	โมบาย	อินโนเวชั่น	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  4.60 31 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	7.	สีมา	เทคโนโลยี่	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

GLASS	PREFORM	  5.3  48.00* 24 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	8.	โนเว็นต้า	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

SINGLE	PLUGS	AND	
ADAPTORS	

 5.3  24.00 83 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	9.	ไทยชิบาอุระเด็นชิ	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับยานพาหนะ	

 5.5  44.50* 162 จ.สิงห์บุรี	
(เขต	3)	

	10.	เอสอีไอ	อินเตอร์คอนเน็คท์	
โปรดักส์	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนสำหรับ	HARD	DISK	
DRIVE	

 5.5  450.00* 611 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	11.	MRS	.DOLLY	KANDPAL	
(ร่วมทุนไทย-เยอรมนี)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.70 1 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	12.	สราญ	เทคโนโลยี่	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.00 7 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	13.	MR.DAISUKE	ISHIZUKA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

THERMISTOR	ASSEMBLY	  5.5  96.00* 290 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	14.	มาสเตอร์คูล	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย-สิงคโปร์)	

เครื่องทำความเย็นระบบ	
ไอน้ำ	

 5.2  51.70* 238 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	15.	เวนซ์	อิเล็คทริค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

มอเตอร์และปั๊มน้ำ	  5.1  20.00 236 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

16.ซทีเีอส	อเิลก็ทรอนคิส	์คอรป์อเรชัน่
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

PRINTED	CIRCUIT	BOARD	
ASSEMBLY	และผลิตภัณฑ์
จาก	PCBA	

 5.4
และ	

 5.5

 128.00* 135 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	17.	MR.TOMOKI	NAGASAWA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะที่ใช้กับ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	

 5.5  470.00* 120 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	18.	ซันโย	เซมิคอนดักเตอร์	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

WAFER	TESTING	(PELLET)	  5.5  609.20** 170 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	19.	อิมมอทัล	พาร์ท	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับ	
เครื่องใช้ไฟฟ้า	

 5.3  24.00 170 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	20.	ไทยตาบูชิอิเล็คทริค	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

SOLAR	POWER	
CONDITIONER	

 5.5  55.40* 53 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	21.	ไทย	ทีอีเอส	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-เกาหลีใต้)	

TUBE	FOR	ELECTRICAL	
PRODUCTS	

 5.3  15.00 18 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	 	รวม	    3,859.20 3,463 เขต	 1		=	 7	
เขต	 2		=	 9	
เขต	 3		=	 5
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 6 
เคมีภัณฑ์กระดาษ
และพลาสติก 

    

	1.	เทย์ก้า	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อการ
อุตสาหกรรม	

 6.2  290.00* 11 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	2.	ซินเทอร์	พลาสท์ไทย	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-อินเดีย-สิงคโปร์)	

ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกและ
ซิลิโคน		

 6.12  223.20* 199 จ.ลพบุรี	
(เขต	3)	

	3.	พลาสติสสิโม่	ฟิล์ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ฟิล์มพลาสติก	  6.12  359.10* 62 จ.กาญจนบุรี	
(เขต	2)	

	4.	ไลม์	ควอลิตี้	พัลพ์	2	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แคลเซียมออกไซด์	
(CALCIUM	OXIDE)	

 6.2  355.90* 37 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	5.	พรีซิชั่น	พลาสติก	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป	
(PREFORM)	

 6.12  580.00** 63 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	6.	พรีซิชั่น	พลาสติก	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ขวดพลาสติก	  6.12  170.00* 50 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	7.	แวนด้าแพค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์จาก
พลาสติก	

 6.12  465.90* 74 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	8.	มิโนรุ	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	  6.12  260.00* 48 จ.ระยอง	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	9.	ทุ่งทองยิปซั่ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริม	  6.6  41.00 40 จ.นครสวรรค์	
(เขต	3)	

	10.	เอ็กซ์เท็นซีฟว์	รีเสิร์ซ	โพลีเมอร์ส	
จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์
สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	

 6.12  37.20 189 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	11.	เดอะคอมโพสิทแฟคทอรี่	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ฝรั่งเศส)	

แม่แบบไฟเบอร์กลาส	
และชิ้นส่วนไฟเบอร์กลาส	

 6.12  1.30 8 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	12.	พี.อี.ที.	โบลว์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขวดพลาสติก	  6.12  55.20* 37 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

13.นวพลาสติกอุตสาหกรรม	(สระบุรี)
จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ข้อต่อพลาสติก	  6.12  57.30* 8 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

14.เหรยีญทองการพมิพ	์(กมิไป)๊	จำกดั
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สิ่งพิมพ์	  6.16  200.00* 38 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	15.	ตะวันออกโปลีเมอร์อุตสาหกรรม	
จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-จีน)	

ผลิตภัณฑ์จากยาง
สังเคราะห์	

 6.12  260.00* 240 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	16.	อินเพ็ท	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขวดพลาสติก	  6.12  359.20* 95 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	17.	โอคิซึโมะ	อินเตอร์เนชั่นแนล	
(เอเชีย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)		

ผลิตสีทนความร้อน	
สารกันซึมและทินเนอร์	

 6.8  4.70 66 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	18.	MR.JASMINE	TAN	AI	TING	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์สิ่งปรุงแต่ง
สำหรับประทินร่างกาย	

 6.9  13.40 10 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	19.	แอลพลา	แพคเกจจิ้ง	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ออสเตรเลีย)		

ขวดพลาสติก	  6.12  55.50* 8 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	20.	แพค	แอนด์	เซฟ	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ถุงพลาสติก	  6.12  50.00* 115 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	21.	คิมแพ็ค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

หลอดลามิเนตและ	
แผ่นลามิเนตพิมพ์ลวดลาย	

 6.12  84.40* 33 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	22.	ไออาร์พีซี	จำกัด	(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ฟิล์มพลาสติก	  6.12  60.00* 11 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	23.	ที	ที	เทคโนพลาส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์พลาสติก	
และชิ้นส่วนพลาสติก	

 6.12  26.50 60 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	24.	เนชั่น	เทค	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-จีน-ไต้หวัน)	

สิ่งพิมพ์ต่างๆ		  6.16  7.70 68 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

25.เอม็	เอส	เอน็เนอรย์ีซ่พัพลาย	จำกดั
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

บรรจุภัณฑ์พลาสติก	  6.12  12.00 16 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	26.	ฮอน	ชวน	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป	
(PREFORM)	และฝาพลาสตกิ	

 6.12  339.00* 66 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	 	รวม	    4,368.50 1,652 เขต	 1		=	 5	
เขต	 2		=	15	
เขต	 3		=	 6	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 7 
กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค  

    

	1.	เมืองสมุทรแลนด์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้
น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  62.00* -	 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	2.	เสนา	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	
(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้
น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  96.20* -	 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	

3.แมส	เทรดดิง้	(ประเทศไทย)	จำกดั
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)	

สนับสนุนการค้าและ	
การลงทุน	

 7.15  2.00 17 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	4.	เอสอีไอ	อินเตอร์คอนเนคท์	
โปรดักส์	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศ	

 7.12  180.00* 3 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	5.	เฮลิลัคก์	เอวิเอชั่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางอากาศ	  7.9  51.70* 6 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	6.	เวิลด์	แอดวานซ์	ไดแอกโนสติกส์	
จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

บริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์	

 7.21  20.00 22 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	7.	ศิริสมบูรณ์	เอ็นจีวี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	
สำหรับยานพาหนะ	

 7.2  40.00* 18 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	8.	เอสซีจี	เคมิคอลส์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
กระบวนการผลิตเม็ด
พลาสติกโพลิเอททีลีน		

 7.20  6.33 4 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	9.	เสนา	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	
(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้
น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  31.60 -	 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	10.	รีเจ้นท์	กรีน	เพาเวอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้
น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  165.00* 42 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	11.	รีเจ้นท์	กรีน	เพาเวอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้
น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  177.00* 42 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	12.	พลังงานเพิ่มพูน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	  7.1  80.00* 13 จ.กาญจนบุรี	
(เขต	2)	

	13.	สยามธนันยาเดินเรือ	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9  81.84* 13 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	14.	MR.SHEKHAR	MULLATTI	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สำหรับยานพาหนะ	

 7.2  40.00* 13 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	15.	สโตน	แอปเปิ้ล	คอนซัลติ้ง	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)	

สนับสนุนการค้าและ	
การลงทุน	

 7.15  4.00 23 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

16.ฮติาช	ิออโตโมทฟี	ซสิเทม็ส	์เอเชยี
จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้าและ	
การลงทุน	

 7.15  7.00 10 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	17.	ไอเบล	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นนอร์เวย์ทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้าและ	
การลงทุน	

 7.15  21.33 80 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	18.	แคนาดอยล์	กรุ๊ป	จำกัด	
(หุ้นลิกเตนสไตน์ทั้งสิ้น)	

บริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์	

 7.21  53.20* 28 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	19.	ไทยแท้งค์เทอร์มินัล	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-เนเธอร์แลนด์)	

ขนถ่ายสินค้าสำหรับ	
เรือเดินทะเล	

 7.1  70.00* 118 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

20.ท.ีเอม็.พาวเวอรแ์มเนจเมน้ท	์จำกดั
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	  7.1  28.00 8 จ.สุพรรณบุรี	
(เขต	2)	

	21.	จี-พาวเวอร์	ซอร์ซ	จำกัด	
(โครงการที่	1)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	
แสงอาทิตย์	

 7.1  750.00** 14 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	22.	จี-พาวเวอร์	ซอร์ซ	จำกัด	
(โครงการที่	2)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	
แสงอาทิตย์	

 7.1  750.00** 14 จ.ชัยนาท	
(เขต	3)	

	23.	จี-พาวเวอร์	ซอร์ซ	จำกัด	
(โครงการที่	3)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	
แสงอาทิตย์	

 7.1  750.00** 14 จ.นครสวรรค์	
(เขต	3)	

	24.	จี-พาวเวอร์	ซอร์ซ	จำกัด	
(โครงการที่	4)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	
แสงอาทิตย์	

 7.1  750.00** 14 จ.นครสวรรค์	
(เขต	3)	

	25.	MR.FUMIHIKO	TAKEDA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศ	

 7.12  35.00 6 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	
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หมายเหตุหมายเหตุ	 เขต	1	 ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	และสมุทรสาคร	
	 เขต	2	 ได้แก่	กาญจนบุรี	ฉะเชิงเทรา	ชลบุรี	นครนายก	อยุธยา	ราชบุรี	สระบุรี	สมุทรสงคราม	สุพรรณบุรี	อ่างทอง	

ระยอง	และภูเก็ต	
	 เขต	3	 ได้แก่	58	จังหวัดที่เหลือ	

**	หมายถึง	 โครงการขนาดใหญ่	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุน	ตั้งแต่	500	ล้านบาทขึ้นไป	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	
รวมทั้งสิ้น	12	ราย		เงินลงทุน	10,328.20	ล้านบาท		จ้างงานไทย	2,426	คน	
ตั้งในเขต	1	=	3	โครงการ		เขต	2	=	5	โครงการ		เขต	3	=	4	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	-	โครงการ	

*	หมายถึง	 โครงการขนาดกลาง	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุนระหว่าง	40-500	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	
รวมทั้งสิ้น	71	ราย		เงินลงทุน	12,258.95	ล้านบาท		จ้างงานไทย	9,039	คน		
ตั้งในเขต	1	=	18	โครงการ		เขต	2	=	38	โครงการ		เขต	3	=	13	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	2	โครงการ	

ที่เหลือนอกนั้นเป็นโครงการขนาดเล็ก	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุนไม่เกิน	40	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	
รวมทั้งสิ้น	53	ราย		เงินลงทุน	898.39	ล้านบาท		จ้างงานไทย	3,206	คน	
ตั้งในเขต	1	=	23	โครงการ		เขต	2	=	23	โครงการ		เขต	3	=	7	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	-	โครงการ			

บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	26.	บางกอก	ทาวเวอร์ส	เรสซิเด้นซ์	
จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้
น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  97.20* 14 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	27.	แคร์สตรีม	เฮลธ์	(ประเทศไทย)	
จำกัด	
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้าและ	
การลงทุน	

 7.15  5.00 19 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	28.	โซลาร์พาร์ค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	
แสงอาทิตย์	

 7.1  159.80* 5 จ.ลพบุรี	
(เขต	3)	

	29.	กฤชณรงค์ธัญกิจ	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	
แสงอาทิตย์	

 7.1  98.10* 4 จ.นครสวรรค์	

(เขต	3)

	 	รวม	   4,612.30	 564 เขต	 1		=	15	
เขต	 2		=	 7	
เขต	 3		=	 5	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 2	

	 	รวม 7	หมวดอุตสาหกรรม	  23,485.54 14,671	 เขต	 1		=	44	
เขต	 2		=	67	
เขต	 3		=	23	
ไม่ระบุที่ตั้ง	 =	 2	
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หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ร่วมกับ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 หรือศูนย์บีโอไอ เชียงใหม่ 

จัด “กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน” ครั้งที่ 84 ณ นิคม

อุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน ซึ่งในครั้งนี้มีบริษัท 

ผู้ซื้อเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 7 รายดังต่อไปนี้ 

1. บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จำกัด  

2. บริษัท เบอร์นิน่า (ไทยแลนด์) จำกัด  

3. บริษัท ฟูจิกุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

4. บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิค จำกัด (มหาชน) 

5. บริษัท โอกิ พรีซีชั่น จำกัด  

6. บริษัท ช้าฟเนอร์ อีเอ็มซี จำกัด  

7. บริษัท ซีเอ็นซี มาสเตอร์ จำกัด  

โดยมีผู้ประกอบการซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วน เข้าร่วม

ทั้งสิ้นจำนวน 37 ราย 
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สำนักงานในต่างประเทศ 
• BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office  

Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing, 100600, 
P.R.C. Tel: +86 10 6532 4510 Fax: +86 10 6532 1620  
E-mail: beijing@boi.go.th 

• FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office  
Royal Thai Embassy, Bethmannstr 58, 5.OG 60311 Frankfurt am 
Main Federal Republic of Germany Tel: +49 (0) 69 9291 230  
Fax: +49 (0) 69 9291 2320 E-mail: fra@boi.go.th 

• GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office 
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, 
Room 1216-1218, Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, 
Guangzhou, 510064, P.R.C. Tel: +86 20 8333 8999 Ext. 1216-18, 
+86 20 8387 7770 Fax: +86 20 8387 2700  

 E-mail: guangzhou@boi.go.th 
• LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office  

Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard, 
3rd Floor, Los Angeles, CA 90004, U.S.A. Tel: +1 (0) 323 960 1199  
Fax: +1 (0) 323 960 1190 E-mail: boila@boi.go.th 

• NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office  
61 Broadway, Suite 2810, New York, N.Y. 10006, U.S.A.  
Te l : +1 (0) 212 422 9009 Fax: +1 (0) 212 422 9119  
E-mail: nyc@boi.go.th 

• OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office  
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building   
7th Floor, 1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, 
Japan Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394   
E-mail: osaka@boi.go.th 

• PARIS : Thai land Board of Investment, Par is Off ice  
Ambassade Royale de Thailande 8, Rue Greuze, 75116, Paris, 
France Tel: +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax: +33 (0) 1 5690 2602  
E-mail: par@boi.go.th 

• SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office  
#1804, 18th Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro  
1- ga, Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea Tel: (822) 319 9998  
Fax: (822) 319 9997 E-mail: seoul@boi.go.th 

• SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office  
Royal Thai Consulate-General 15th Floor, Crystal Century Tower, 
567 Weihai Road, Shanghai, 200041, P.R.C. 

 Te l : +86 21 6288 9728-9 Fax : +86 21 6288 9730  
E-mail: shanghai@boi.go.th 

• SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office  
Suite 101, Level 1, 234 George Street, Sydney, New South Wales, 
2000, Australia Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883  
E-mail: sydney@boi.go.th 

• STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office  
Stu rep lan 4C 4 th F loor , 114 35 Stockho lm, Sweden  
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5 
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th 

• TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office  
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin - Yi 
Road, Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663  
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th 

• TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office  
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West,   
2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan  
Te l : +81 (0) 3 3582 1806 Fax: +81 (0) 3 3589 5176  
E-mail: tyo@boi.go.th 

หากท่านคิดจะลงทุน ไม่ว่าอยู่ที่ไหน เป็นกิจการประเภทใด ขนาดการลงทุน
เล็กหรือใหญ่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ   
พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร และอำนวยความสะดวกต่างๆ   
แก่ท่าน พร้อมคำปรึกษาแนะนำ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจการลงทุน 

 สำนักงานในส่วนภูมิภาค 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่) 
หอ้ง 108-110 อาคารแอรพ์อรต์ บซิเินส ปารค์ เลขที ่90 ถ.มหดิล ต.หายยา อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50100  
โทร. 0 5320 3397-400 โทรสาร 0 5320 3404 อีเมล : chmai@boi.go.th 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) 
2112/22 ถ.มติรภาพ อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000 โทร. 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182  
อีเมล : korat@boi.go.th 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น) 
177/54 หมู ่17 ถ.มติรภาพ อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 40000 โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303  
อีเมล : khonkaen@boi.go.th 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู ่5 นคิมอตุสาหกรรมแหลมฉบงั ถ.สขุมุวทิ ต.ทุง่สขุลา อ.ศรรีาชา จ.ชลบรุ ี20230  
โทร. 0 3840 4900 โทรสาร 0 3840 4997-9 อีเมล : chonburi@boi.go.th 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) 
7-15 อาคารไชยยงค ์ถ.จตุอิทุศิ 1 อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7434 7161-5  
โทรสาร 0 7434 7160 อีเมล : songkhla@boi.go.th 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี) 
49/21-22 ถ.ศรวีชิยั ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง จ.สรุาษฎรธ์าน ี84000 โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435  
โทรสาร 0 7728 4638 อีเมล : surat@boi.go.th 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7(พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศวิารตัน ์ชัน้ 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมอืง อ.เมอืง จ.พษิณโุลก 65000  
โทร. 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 อีเมล : phitsanulok@boi.go.th 
 

หน่วยงานบริการอื่นๆ 
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน


โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199  
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต์ : osos.boi.go.th  

และ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน

โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 
อีเมล : visawork@boi.go.th เว็บไซต์ : www.boi.go.th 
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

สมาคมสโมสรนักลงทุน  
อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 16 เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต  
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทร. 0 2936 1429 ต่อ 201-208  
โทรสาร 0 2936 1441-2 อีเมล : is-investor@ic.or.th เว็บไซต์ : www.ic.or.th 

ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน
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คิดถึงการลงทุน       
คิดถึง บีโอไอ
 I N V E S T M E N T 
 P R O M O T I O N 
 J O U R N A Lwww.boi.go.th 

ปีที่ 22  ฉบับที่ 4

เมษายน
2554


วารสาร

สำนักงานคณะกรรมการ


ส่งเสริมการลงทุน


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
555 ถ.วิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ :  0 2553 8111 โทรสาร : 0 2553 8222 
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต์ : www.boi.go.th 

บีโอไอแฟร์ 2011 
10 - 25 พฤศจิกายน 2554 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
www.boifair2011.com 

บีโอไอแฟร์ 2011 
10 - 25 พฤศจิกายน 2554 

อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
www.boifair2011.com 




