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หลงังานแถลงขาวเปดตวังานบโีอไอแฟร 

2011 เม่ือวันที่ 19 พฤศจิกายน 2553 โดย

มีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 

เปนประธานในงานดังกลาว รวมดวยทีม

บุคคลสำคัญจากรัฐบาล อาทิ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายชัยวุฒิ 

บรรณวัฒน) ผูชวยรฐัมนตรปีระจำกระทรวง

อุตสาหกรรม (นายพุทธิพงษ ปุณณกันต) 

อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม 

การลงทุน (นายสถาพร กวิตานนท) และ 

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุนคนปจจุบัน 

เปนตน 

ในสวนของบริษัทชั้นนำท่ีมีผูบริหาร

มารวมใหความเห็นในการเขารวมงาน 

บีโอไอแฟร 2011 ไดแก เครือบริษัทเจริญ

โภคภัณฑ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) 

จำกัด บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส จำกัด 

และกลุมบริษัทโซนี่ ประเทศไทย ทำให

การจองพ้ืนที่เปนไปอยางคึกคักนับตั้งแต

ในวันน้ัน  

พื้นที่ในงานบีโอไอแฟร 2011 
ไ ด รั บ คว ามสน ใ จจ ากบ ริษั ท  
หนวยงาน สมาคมทั้งไทยและ 
ตางชาติเปนจำนวนมาก ในสวน
ของบริเวณริมทะเลสาบท่ีไดตั้งเปา
ไว 84 ศาลานิทรรศการหรือ 
พาวิลเลี่ยน ไดมีการจองเขามา
อยางลนหลาม ทำใหสามารถ
จิ น ต น า ก า ร เ ป น ภ า พ น ค ร 
พาวิลเลี่ยนริมทะเลสาบไดลางๆ 
แลว และภายในอาคารชาเลนเจอร 
1-2-3 ที่ตั้งเปาไวประมาณ 3,000 
คูหา ไดมีบริษัททั้งที่ ไดรับการ 
สงเสริมการลงทุนและไมไดรับการ
สงเสรมิการลงทนุ สมาคมจากกลุม
อุตสาหกรรมท้ังไทยและตางชาติ 
จองพื้นที่เขามาแลวเชนกัน ทำให
งานเดินหนาไปไดอยางรวดเร็ว 

นอกจากน้ี ยังมีบริษัทชั้นนำอื่นๆ 

จองพื้นที่อีกดวย ซึ่งไดแก บริษัท Shell Hut

Entertainment จำกัด บริษัท ดับเบิ้ล เอ 

(1991) จำกัด (มหาชน) บรษิทั Panasonic 

Management จำกัด และบริษัท Asian 

Honda Motor จำกัด 

ตั้งแตเดือนธันวาคม 2553 จนถึง

กลางเดือนกุมภาพันธ 2554 มีการจอง

พื้นท่ีเขามาจนเกือบเต็มแลว คงเหลือเพียง

บางสวนท่ีมีความจำเปนตองรอผลการ

ตัดสินใจจากบริษัทแมในตางประเทศอีก

ประมาณ 10 กวาพาวิลเล่ียน  

สำหรบัการเตรยีมโชวความอลงัการของ

แตละพาวิลเลี่ยน แตละบริษัทมีการเตรียม

งานอยางเปนเลิศ และเตรียมจะจัดแถลง

ขาวตอไป แตแนนอนคือ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมที่ล้ำอนาคตของแตละบริษัท 

จากกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและเกษตร

ตั้งแตเดือนธันวาคม 2553 
จนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ 
2554 มีการจองพื้นท่ีเขามา

จนเกือบเต็มแลว 
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แปรรูป กลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส กลุมยานยนต กลุม

อตุสาหกรรมเคมีภณัฑ กลุมพลงังานทดแทน 

อุตสาหกรรมซอฟตแวร ที่เตรียมจะมาโชว

ภายใตแนวคิดของงาน “โลกสดใส ไทย 

ยั่งยืน” หรือ “Going Green for the 

future” 

บริษัท ฟอรด มอเตอร บริษัท ซูซุกิ บริษัท 

คาวาซากิ บรษิทั ยามาฮา บริษทั ไทยซมัมิท 

บริษัท มิชลิน สยาม บริษัท สยามคูโบตา 

และบริษัท ไทย บริดจสโตน 

กลุมอุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและ

อเิลก็ทรอนิกส ประกอบดวย กลุมบรษิทัโซนี ่

บรษิทั ไทยซัมซงุ อเิลก็ทรอนกิส จำกดั บรษิทั 

พานาโซนิค บรษิทั โตชบิา ไทยแลนด บรษัิท 

แอล จี อิเล็กทรอนิกส บริษัท ฮิตาชิ 

เอเชีย บริษัท หัวเหวย เทคโนโลยี และ

บริษัท แคนนอน  

กลุมอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองดื่ม 

นำโดย เครอืเจรญิโภคภัณฑ ซึง่จะจัดแสดง

อยางยิ่งใหญในพ้ืนท่ีเทียบเทากับศาลา

นิทรรศการถึง 15 พาวิลเล่ียน ตามดวย

บริษัท เบทาโกร บริษัท กระทิงแดง  

กลุมอุตสาหกรรมปโตรเคมี ประกอบ

ดวย บรษิทั ปตท. จำกัด (มหาชน) กลุม

เอสซีจี บริษัท ดาว เคมิคอล บริษัท อิน

โดรามา และ บริษัท ดับเบิ้ลเอ (1991) 

จำกัด (มหาชน) 

นอกจากน้ี ยังมีบริษัทชั้นนำในกลุม

อุตสาหกรรมอื่นๆ ไดแก บริษัท เชลลฮัท 

เอนเตอรเทนเมนท บริษัท วีนิไทย บริษัท 

แคนาดอย บริษัท บีเอเอสเอฟ บริษัท สุธี

กรุป และคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง 

วิทยุโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม 

แหงชาติ (กสทช.) 

¡ÒÃ Ñ̈º¨Í§¾×é¹·ÕèÀÒÂã¹ÍÒ¤ÒÃ
ªÒàÅ¹à¨ÍÃ � 1-2-3 

ภายในงานบีโอไอแฟร 2011 ซึ่งจะจัด

ในอาคารชาเลนเจอร 1 - 3 มีการจองพ้ืนท่ี

สำหรับบริษัทชั้นนำที่จอง
พื้นที่ศาลานิทรรศการแลว 

มาจากหลายกลุม
อุตสาหกรรม ไดแก  

ยานยนต เครื่องใชไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส  
อาหารและเครื่องดื่ม 

ปโตรเคมี 

สำหรับบริษัทช้ันนำท่ีจองพ้ืนที่ศาลา

นทิรรศการแลวมาจากหลายกลุมอตุสาหกรรม 

ไดแก 

กลุมยานยนต ประกอบดวย บริษัท 

โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จำกดั บรษัิท 

เจนเนอรรัล มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท เอเชี่ยน ฮอนดา มอเตอร บริษัท 

นิสสัน มอเตอร บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร 

บริษัท ตรีเพ็ชร อีซูซุ บริษัท แอรโรคลาส 
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แสดงและจัดจำหนายสินคาทั้งที่จองเปน

พืน้ทีเ่ปลาหรอืเปนคูหาจำนวนมาก แบงตาม

กลุมอุตสาหกรรม คือ กลุมเกษตรแปรรูป 

สนิคาอปุโภค บรโิภค เครือ่งใชในครวัเรือน/

อุปกรณของตกแตงบาน แฟชั่นและเครื่อง-

ประดับ เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

อาทิ กลุมผูผลิตและผูผลิตชิ้นสวนของ

ผลิตภัณฑ Hard Disk Drive ที่รวมตัวกัน

มาจัดแสดงนิทรรศการ ใหผูเขาเย่ียมใน

งานมีความรูเก่ียวกับผลิตภัณฑ Hard Disk 

Drive มากย่ิงข้ึน รวมกันภาคภูมิใจท่ี

ประเทศไทยเปนแหลงผลิต Hard Disk 

Drive และสงออกอันดับ 1 ของโลก  

¡Ô¨¡ÃÃÁã¹ÎÍÅÅ� 9 

สำหรับการจัดแสดงในฮอลล 9 จะ

เปนพื้นที่จัดงานสัมมนาวิชาการกวา 200 

หวัขอ ตลอดระยะเวลา 16 วนัของการจดังาน 

โดยเตรียมเนื้ อหาครอบคลุม ท้ัง ท่ี เปน 

องคความรูเชงิวชิาการ เสนทางความสำเรจ็

จากนักธุรกิจชั้นนำ กฎระเบียบและสิ่งที่

ควรรูของหนวยงานทั้งไทยและตางชาติ 

เกร็ดความรูดานพลังงานและการรักษา 

สิ่งแวดลอม นโยบายสงเสริมการลงทุน

จากตางชาติ การสงเสริมใหนักธุรกิจไทย

ลงทนุในตางประเทศ การเตรียมความพรอม

สูการคาเสรีอาเซียนป 2015 เปนตน และ

จัดประชุมสัมมนาผูนำและนักธุรกิจระดับ

โลกจากนานาประเทศหรืองาน CEO Forum 

เตรียมการจะเชิญ CEO ไทยและจาก 

ทั่วโลกอีกดวย รวมทั้งจะมีการจัดแสดง

นิทรรศการทางดานวิทยาศาสตร ของ

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

จะเห็นไดวาบริษัท หนวยงานท้ังจาก

ภาครัฐและเอกชนที่ เขารวมงานแสดง

นิทรรศการบริเวณริมทะเลสาบและภายใน

อาคารชาเลนเจอร 1-2-3 รวมท้ังฮอลล 9 

นั้น มาจากประเทศไทยและตางชาติ ซึ่ง

สะทอนใหเห็นถึงศักยภาพดานการลงทุน

ของไทยและตางชาติในประเทศไทย โดย

คาดวาจะสามารถชวยกระตุนเศรษฐกิจ 

จะมีเงินสะพัดและการไหลเวียนเงินตรา

เกิดขึ้น ในชวงจัดงานบีโอไอแฟร 2011 อีก

ดวย ซึ่งนาจะสงผลดีหลากหลายมิติใหกับ

ประเทศไทยตอไป 

สนใจติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม

ไดที่  

ศูนยประสานงานบีโอไอแฟร 2011  

โทรศัพท 0 2553 8300, 0 2553 8111 

 ตอ 8300 

โทรสาร 0 2553 8333 

อีเมล : boifair2011@boi.go.th  

เว็บไซต : www.boifair2011.com  

เครือขายออนไลนตางๆ ไดแก  

www.facebook.com/Boifair2011 

www.twitter.com/boifair2011 

www.youtube.com/boifair2011thailand 

และทานผูอานยังสามารถติดตามขาว

สารความเคล่ือนไหวในการจัดงานบีโอไอ

แฟร 2011 ไดอีกในวารสารฯ ฉบับตอไป 

ภายในงานบีโอไอแฟร 2011 
ซึ่งจะจัดในอาคาร 
ชาเลนเจอร 1 - 3 

 มีการจองพ้ืนที่แสดง 
และจัดจำหนายสินคา 

ทั้งที่จองเปนพื้นที่เปลาหรือ
เปนคูหาจำนวนมาก 

นอกจากน้ียงัมกีลุมยานยนต เครือ่งจกัร

และอุปกรณ อุตสาหกรรมการรับชวงผลิต

ผลิตภัณฑและชิ้นสวน ผลิตภัณฑกระดาษ 

และสิ่งพิมพ และพลังงาน สาธารณูปโภค

และบริการ นอกจากนั้น ยังมีโซนอาหารดี 

4 ภาค ซึง่จะมกีารจำหนายอาหาร ท่ีสามารถ

มองเห็นการแสดงท่ีหลากหลายบนเวที

ใกลๆ ไดอีกดวย 

โดยมีกลุมบริษัทช้ันนำไดจับจองพื้นที่

ภายในอาคารจำนวนหลายสิบถึงหลายรอย

คูหา ไดแก กลุมสหพัฒน บริษัท น้ำตาล

มิตรผล บริษัท มิตซูบิชิ อิเล็กทริค และ

สมาคมรับชวงการผลิตแหงประเทศไทย 

นอกจากน้ัน ยงัมโีซนของหนวยงานภาครฐัไทย

และนานาชาติ อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรม 

สถานทูต หอการคาจากแตละประเทศ 
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ในโลกยุคไรพรมแดน เมื่อถึง
วนัวาเลนไทนแตละป พวกเราทุกคน
ก็ตองนึกถึงเรื่องรักๆ ซึ้งๆ ที่
สรางกระแสการสูบฉีดใหกับเลือด
ทัว่ทัง้ราง โดยเฉพาะอยางยิง่บรรดา
คนหนุมคนสาว แตถามองในเชิง
การตลาดระดบัประเทศและระดับโลก
แลว ธุรกิจที่เกี่ยวกับความรักใน
วันวาเลนไทน มีมูลคามหาศาล 
และเกี่ยวของกับอุตสาหกรรม 
อยางที่คาดไมถึง 

สั่งจองจะเริ่มตั้งแตวันท่ี 10 กุมภาพันธ

เปนตนไป แตสำหรับลูกคาที่ตองการ

ความสดใหมของดอกไม ก็จะไปหาซ้ือ

ดอกไมท่ีแหลงคาสงดอกไมตั้งแตในชวง

เย็นวันที่ 13 กุมภาพันธ หรือในชวงเชา

ของวันรุงขึ้น 
ปจจัยสำคัญที่มีสวนในการสนับสนุน  

ใหนักการตลาดท้ังหลายท่ีมีธุรกิจเกี่ยวของ

กับวันวาเลนไทน กระตุนยอดขายไดก็คือ 

กระแสของความรัก เนื่องจากบรรดาผูที่

ใหความสำคัญกับวันวาเลนไทน มักจะ 

ใชเวลาในการท่ีจะเลือกซ้ือสิ่งของเพ่ือมอบ

ใหแกกนั และตองการมีเวลาทีจ่ะทำกจิกรรม 

อื่นๆ รวมกัน เชน การรับประทานอาหาร 

ชมภาพยนตร จับจายซ้ือสินคา ทองเท่ียว 

เปนตน  

เทศกาลวาเลนไทนนับเปน 
โอกาสของการจับจายซ้ือ 

ของขวัญท่ีสำคัญ  
อีกชวงหน่ึงในระยะตนป 

ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีที่บรรดาธุรกิจ

ตางๆ เริ่มมีการโหมโรงกระตุนผูบริโภค 

ใหมีการจับจายใชสอยตั้งแตชวงตนเดือน

กุมภาพันธ บรรดาผูประกอบการตางหวัง

เมด็เงนิทีจ่ะสะพดัในชวงเทศกาลวาเลนไทน 

มาชวยใหกิจการกระเต้ืองขึ้น  

ÇÑ¹ÇÒàÅ¹ä·¹� 
ÇÑ¹áË‹§àÁç´à§Ô¹ÊÐ¾Ñ´  

เทศกาลวาเลนไทนนับเปนโอกาส 

ของการจับจายซ้ือของขวัญท่ีสำคัญ อีก

ชวงหนึ่งในระยะตนป โดยบรรยากาศการ

จับจายซ้ือของขวัญ เพื่อมอบใหกับคนรัก

ในวันวาเลนไทน สวนใหญมักจะเร่ิมคึกคัก

ตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ ตอเนื่องตลอด

ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ ของทุกป ทำให

กลุมลูกคาเปาหมายของวันวาเลนไทนคือ 

กลุมเยาวชนและกลุมทีเ่พิง่เริม่จะเขาทำงาน 

มีเวลาจับจายเลือกซ้ือสินคาไดมากกวา 

วัยทำงาน 

ธุรกิจรานดอกไมและธุรกิจจำหนาย

ดอกไมสด ซึ่งเปนของขวัญยอดฮิตในชวง

วันวาเลนไทนมาโดยตลอดน้ัน ยอดการ 
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ในปท่ีผานมา บรษิทั ศนูยวจิยักสกิรไทย 

จำกดั ไดมกีารสำรวจ “พฤตกิรรมการใชจาย

ในชวงเทศกาลวาเลนไทนป 2553” ในระหวาง

วนัที ่18 - 31 มกราคม 2553 จำนวนกลุม

ตัวอยาง 485 คน โดยเนนกลุมเยาวชน 

กลุมนิสิตนักศึกษา และกลุมผูที่เพิ่งจะเริ่ม

เขาทำงาน ซึ่งมีอายุอยูในชวงระหวาง 11 - 

25 ป เนื่องจากผลการสำรวจในชวงหลาย

ปที่ผานมา พบวากลุมเหลาน้ีเปนกลุม 

เปาหมายท่ีมีกำลังซ้ือหลักของเทศกาลน้ี  

ผลการสำรวจดังกลาวพบวาป 2553 

ไดมีเม็ดเงินสะพัดเฉพาะในกรุงเทพฯ ชวง

วันวาเลนไทนประมาณ 1,020 ลานบาท 

เม่ือเทียบกับในป 2552 ที่สำคัญ เม็ดเงิน

สะพัดในกรุงเทพฯ ไดเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 8.5 

เม่ือเทยีบกับป 2552 เน่ืองจากวาวนัวาเลนไทน

ในป 2553 ตรงกับวันอาทิตย ซึ่งนับวา 

เอื้อตอโอกาสที่ธุรกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับ

วนัวาเลนไทน จะสรางเมด็เงนิสะพดัไดเพิม่ขึน้ 

โดยเฉพาะคาใชจายในการทำกิจกรรมพิเศษ 

เชน การรบัประทานอาหาร การชมภาพยนตร 

และการเดินทางซ้ือสินคาตางๆ รวมกัน  

ในวันวาเลนไทนไมวา 
ราคาดอกกุหลาบ 
จะพุงสูงขึ้นอยางไร  
ดอกกุหลาบก็เปน 
สินคาอันดับหน่ึง 
ที่จะถูกเลือกซื้อ 

ผลการสำรวจพบวาป 2553  
มีเม็ดเงินสะพัดเฉพาะในกรุงเทพฯ  

ชวงวันวาเลนไทนประมาณ 
1,020 ลานบาท 

ÊÔ¹¤ŒÒÂÍ´¹ÔÂÁÇÑ¹ÇÒàÅ¹ä·¹�  

การเลอืกซือ้สนิคาในเทศกาลวาเลนไทน 

จะมีลักษณะพิเศษท่ีแตกตางจากเทศกาล

อื่นๆ คือ มีความนิยมในการมอบดอก

กุหลาบ และการไปรับประทานอาหาร 

นอกบาน ซึ่งการมอบสิ่งท่ีพิเศษดังกลาว 

จึงเปนคาใชจายที่มีความจำเปนอยางยิ่ง 

และหลีกเลี่ยงไดยาก โดยเฉพาะในชวง

สถานภาพการเปนคนรัก หรือสำหรับผูที่

ใหความสำคัญกับวันวาเลนไทน  

คาใชจายประเภทตางๆ ในชวงวันวาเลนไทนป 2552 และ 2553 

 ป 2552 ป 2553 

เฉลี่ยตอคน 
(บาท) 

รวม 
(ลานบาท) 

รอยละ  
การเปลี่ยนแปลง
เทียบกับป 2551 

เฉลี่ยตอคน 
(บาท) 

รวม 
(ลานบาท) 

รอยละ 
การเปลี่ยนแปลง 
เทียบกับป 2552 

คาใชจายซื้อสินคา       

 - ดอกไม 253 230 5.0 285 270 17.4 

 - ช็อกโกแลต 290 300 - 292 310 3.3 

 - อื่นๆ* 230 200 -10.0 224 210 5.0 

คาใชจายในการทำ
กิจกรรมพิเศษ** 

240 210 5.0 270 230 9.5 

รวม  940 -3.1  1,020 8.5 

ที่มา : บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด 

หมายเหตุ : * อื่นๆ เชน สินคาประเภทกิ๊ฟช็อป ตุกตา กระเปา เครื่องประดับ เสื้อผา 

การดอวยพร เปนตน 

 ** คาใชจายในการทำกิจกรรมพิเศษ เชน การรับประทานอาหาร การสงภาพ

หรือขอความผานมือถือ ชมภาพยนตร เดินทางทองเที่ยว เปนตน 
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ดังนั้น ในวันวาเลนไทนไมวาราคา

ดอกกุหลาบจะพุงสงูข้ึนอยางไร ดอกกหุลาบ

ก็เปนสินคาอันดับหน่ึงที่จะถูกเลือกซ้ือ 

รองลงมาคือ การใชเวลารวมกันในการทำ

กจิกรรมตางๆ ในชวงวนัวาเลนไทน โดยเฉพาะ

การรับประทานอาหารนอกบาน ชอ็ปปง และ

ชมภาพยนตร  

บรรดาผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวของกับ

วนัวาเลนไทนตางกเ็รงปรบักลยทุธการตลาด 

เพือ่หาทางกระตุนอารมณการจบัจายใชสอย 

เนื่องจากเทศกาลวาเลนไทนนี้ เปนวันที่ 

ผูจับจายใชสอย มักจะใชอารมณตัดสินใจ

ในการเลือกซื้อ หรือเลือกใชบริการมากกวา

เหตุผล  

ดงันัน้ ถาผูประกอบการสามารถเขาใจ

พฤติกรรมการบริโภคกลุมลูกคาเปาหมาย 

ไดอยางถูกตอง ก็จะสามารถทำยอดขาย 

หรือผลกำไรไดเปนมูลคาสูงจากเทศกาลน้ี 

จากหลากหลายกิจกรรม ในวันวาเลนไทน

ทำให มีการจับจายใชสอย ซื้อสินคาที่

หลากหลาย สงผลใหเม็ดเงินสะพัดสูธุรกิจ

ตางๆ ดังจะกลาวถึงตอไปนี้  

คาใชจายในชวงวันวาเลนไทนแยก

เปน ดังนี้ 

1. คาใชจายในการซื้อดอกไม ในชวง

วันวาเลนไทนดอกกุหลาบนับวา เปนสินคา

ทีไ่ดรบัความนยิมทุกป โดยเฉพาะดอกกุหลาบ

สีแดงและสีขาว ซึ่งถือวาเปนสัญลักษณ

ของวันวาเลนไทน เนื่องจากกลุมลูกคา 

เปาหมาย (อายุ 11 - 25 ป) สวนใหญก็ยัง

ใหความสำคัญที่จะใหดอกกุหลาบกับ 

อื่นๆ 16.1% 

สำรวจโดย ศูนยวิจัยกสิกรไทย 

การจายซ้ือสินคาในเทศกาลวาเลนไทนป 2553 

ดอกไม 25.7% 

ช็อกโกแลต 22.0% 

การด 13.0% 

ลูกอม/ขนมหวาน 11.9% 

ตุกตา 6.9% 

สิ่งประดิษฐ 4.4% 

ธุรกิจที่เฟองฟูในชวง 
วันวาเลนไทนที่ไมควรมองขาม 

คือ ธุรกิจจำหนาย 
อุปกรณประดิษฐ 

คนพิเศษ ทำใหยอดจำหนายดอกกุหลาบ 

ในชวงเทศกาลวันวาเลนไทนทุกป สูงกวา

ชวงปกติประมาณ 10 เทาตัว ซึ่งทำใหเกิด

เม็ดเงินสะพัด ทั้งในธุรกิจรานจัดดอกไม 

รานจำหนายดอกไมสด ไปจนถึงเกษตรกร

ผูปลูกดอกกุหลาบ  

2. คาใชจายในการซือ้สนิคาอ่ืนๆ ไมรวม

ดอกไม พบวาคนสวนใหญมักจะเลือกซ้ือ

ดอกไม มอบใหแกคนพิเศษเปนอันดับหนึ่ง 

รองลงมาคือ การมอบช็อกโกแลต การด 

เลือกซื้อลูกอม ขนมหวาน เลือกชื้อตุกตา 

ประดิษฐสิง่ของเอง เปนลำดบัถัดไป และกลุม

สดุทาย จะเลอืกซือ้สินคาอืน่ๆ เชน กิฟ๊ชอ็ป 

เสื้อผา เคร่ืองประดับ สต๊ิกเกอร เปนตน 
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วันวาเลนไทน มักจะเปนวันท่ีผูคนในสังคมไทย  
มักออกมาแสดงความคิดเห็นวา  

เปนเทศกาลที่เหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม  
แตในอีกมุมมองหนึ่ง ก็เปนอีกวันหนึ่ง 

ที่บรรดาหลายธุรกิจ ตางเฝารอคอยดวยความหวัง 

ธุรกิจที่เฟองฟูในชวงวันวาเลนไทนที่

ไมควรมองขาม คือ ธุรกิจจำหนายอุปกรณ

ประดิษฐ ซึ่งแหลงใหญในกรุงเทพฯ คือ 

ยานพาหุรัด-สำเพ็ง สวนแหลงท่ีจะหาซ้ือ

ของประดิษฐดวยมือแหลงใหญในกรุงเทพฯ 

คือ ตลาดนัดสวนจตุจักร ดังนั้น ในชวง

กอนถึงวันวาเลนไทนของทุกป ท้ังสอง

แหลงนี้จะมีผูคนไปเลือกหาซื้อของ เพื่อ

มอบใหคนรักเนื่องในวันวาเลนไทนมาก

เปนพิเศษ  

3. คาใชจายในการทำกิจกรรมพิเศษ

อื่นๆ นอกจากการ ซ้ือสินคา เ พ่ือมอบ 

ใหแกกันในชวงวันวาเลนไทนแลว การทำ

กิจกรรมพิเศษอื่นๆ รวมกันก็เปนที่นิยม

เชนกัน ซึ่งสวนใหญจะพบวากิจกรรมพิเศษ

ยอดนิยมในชวงวันวาเลนไทน อันดับหน่ึง

คอื การสงขอความผานมือถอืและอินเทอรเน็ต 

รองลงมาคอื ชมภาพยนตร การรบัประทาน

อาหารนอกบาน การโทรศัพทคุยกันเปน

กรณีพิเศษ และการไปซ้ือของดวยกัน  

âÍ¡ÒÊÊÔ¹¤ŒÒã¹ª‹Ç§ÇÒàÅ¹ä·¹ � 

วันวาเลนไทน มักจะเปนวันที่ผูคนใน

สังคมไทย มักออกมาแสดงความคิดเห็นวา 

เปนเทศกาลท่ีเหมาะสมกับประเทศไทย

หรือไม แตในอกีมุมมองหนึง่ วันวาเลนไทน

ก็ เปนอีกวันหนึ่ งที่ บรรดาหลายธุ ร กิจ  

ตางเฝารอคอยดวยความหวังวาเทศกาลนี้ 

จะมาชวยกระตุนยอดจำหนายสินคาและ

บรกิาร เชน ในป 2553 ซึง่เปนปทีเ่ศรษฐกิจ

ของไทยอยูในชวงฟนตัว จากการสำรวจ

พบวา มีเงินสะพัดทั่วกรุงเทพฯ ในชวงวัน

วาเลนไทนสูงถึง 1,020 ลานบาท  

ดังนั้น หากเรามองในแงของธุรกิจการ

ลงทุน วันวาเทนไทนก็เปนอีกโอกาสหน่ึง

ของนักธุรกิจที่เกี่ยวของท่ีจะพลาดไมได 

และหากพิจารณาถึงตลาดตางประเทศ 

โดยเฉพาะตลาดใหญในเอเชีย เชน ญี่ปุน 

หรือ จีน ที่มี การตื่ นตั ว ในกระแสของ 

วันวาเลนไทนมากกวาประเทศไทย ก็อาจ

จะเปนอีกชองทางหน่ึง ทีใ่ชเปนลูทางสำหรบั

การสงออกสินคาไทยได เชน ดอกกุหลาบ 

หรือสินคาประดิษฐดวยมือ ซึ่งเหมาะสม

กับผูประกอบการขนาดเล็ก หรือ SMEs ก็

เปนได  

 

ขอขอบคุณ ขอมูลวิจัยจากบริษัท 

ศูนยวิจัยกสิกรไทย จำกัด 
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ตอนรับเทศกาลแหงความรัก
ในเดือนกุมภาพันธนี้ ขอแนะนำ
การสงเสริมการทองเที่ยวแนวใหม
ทีเ่กีย่วของกบัความรกั นัน่คอืการ
สงเสริมใหคูบาวสาวจากประเทศ
อินเดีย เขามาจัดพิธีแตงงานใน
ประเทศไทย ซึ่งนับเปนกิจกรรม
ดานการทองเที่ยวที่ชวยสราง
รายได ให แกประ เทศอยางมาก  
และกำลังไดรับความนิยมในหมู 
คู แตงงานชาวอิน เ ดีย ท่ีมีฐานะ
ระดับเศรษฐี  

ตลาดอนิเดียนบัวาเราประสบความสำเรจ็

อยางสูง จากท่ี ททท. ไดเปดสำนักงานขึ้น

ทีก่รงุนวิเดลี เริม่เขาไปทำตลาดอยางจรงิจัง

เมื่อ 7 ปที่แลว ทำใหมีนักทองเที่ยวจาก

อินเดียเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จึงไดเปด

สำนักงานเพิ่มอีกแหง ที่นครมุมไบเมื่อ

เดือนพฤศจิกายน ปท่ีผานมา 

กลยุทธทางการตลาดท่ีใชสำหรับ

อินเดีย จะแบงออกเปนกลุมเปาหมาย 

ไดแก  

- กลุมตลาดช้ันสูงระดับ Celebrity 

และผูสรางภาพยนตร โดยเขามา

ถายทำภาพยนตร หรือถายทำ

โฆษณาในประเทศไทย ซึ่งในปท่ี

ผานมาแมวาจะเกิดเหตุการณ

ความไมสงบทางการเมือง แตก็มี

นักทองเที่ยวในกลุมนี้เขามาอยาง

สม่ำเสมอประมาณ 50 กวาราย 

คุณภาสกร สุพรรณพันธุ ผูอำนวยการ

กองตลาดอาเซยีน เอเชยีใต และแปซิฟกใต 

ฝายภูมิภาคอาเซียน เอ เชียใต และ

แปซิฟกใต การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

(ททท.) ไดใหเกียรติมาเลาถึงกิจกรรมการ

สงเสริมการทองเท่ียวของ ททท. ในการ

ดึงดูดใหคนอินเดียมาเท่ียวเมืองไทย และ

จัดงานแตงงานในเมืองไทย  

ÀÒÇÐ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ¨Ò¡ÍÔ¹à´ÕÂ
ã¹»‚ 2553 

ในป 2553 มีนักทองเที่ยวจากอินเดีย 

เขามาเท่ียวในประเทศไทยประมาณ 791,185 

คน เพิ่มขึ้นจากป 2552 ที่มีนักทองเที่ยว

จากอินเดียประมาณ 614,566 คน เพิ่มขึ้น

คิดเปนรอยละ 28 ซึ่งนับวาเปนตลาดท่ี 

นาสนใจมาก เม่ือเปรยีบเทียบกบันักทองเทีย่ว

จากประเทศอื่นๆ ซึ่งถาดูจากสถิติในปที่

ผานมาเปนชาวมาเลเซียที่มีดินแดนติดกับ

ไทย จึงทำใหมีปริมาณนักทองเที่ยวในไทย

มากที่สุด 1,962,629 คน รองลงมาเปน 

นักทองเท่ียวจากจีน 1,127,803 อันดับ 3 

ไดแก ญี่ปุน 984,763 คน อันดับ 4 ไดแก 

นกัทองเท่ียวจากสหราชอาณาจักร และเกาหล ี

ที่มีจำนวนใกล เ คียงกันคือประเทศละ 

810,000 คน และอันดับ 5 ไดแก อินเดีย  

คุณภาสกร สุพรรณพันธุ ผูอำนวยการกอง
ตลาดอาเซียน เอเชียใต และแปซิฟกใต ฝาย
ภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต และแปซิฟกใต การ
ทองเท่ียวแหงประเทศไทย (ททท.) 
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โดยจะนิยมมาถายทำในสถานที่ 

หรือจังหวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียว

ชือ่ดงั ไดแก กรงุเทพฯ สมยุ หวัหนิ 

กระบี่ ภูเก็ต เชียงใหม สวนกลุม 

Celebrity ที่ เขามาในไทยท้ังที่ 

มาทองเที่ยวเอง หรือมาถายทำ

ภาพยนตร ก็มีผลใหคนอินเดียท่ี

นิยมมาเท่ียว ตามรอยดาราหรือ 

ผูมีชื่อเสียง  

- กลุมตลาดนักเลนกอลฟ การท่ีเรา

สนใจกลุมเปาหมายน้ี กเ็พราะอินเดีย

มีประชากร 1,100 ลานคน เปน

อภิมหาเศรษฐีประมาณ 100 ลานคน 

เปนมหาเศรษฐีประมาณ 300 ลาน

คน นอกน้ันก็คือคนชั้นกลาง กีฬา

กอลฟเปนกีฬาของคนช้ันมหาเศรษฐี

ขึ้นไป ซึ่งรวมกันก็ประมาณ 400 

ลานคน โดยท่ีอนิเดียคาสนามกอลฟ

คอนขางแพง และการบรกิารตางๆ 

กไ็มคอยด ีเชน ไมมเีจาหนาท่ีแบก

ถุงกอลฟ คนมาใชบริการตองแบก

เอง ซึ่งตรงขามกับประเทศไทย ท่ี

สนามกอลฟมาตรฐานระดับโลกมี

ใหเลอืกมากมาย มกีารบริการอยาง

ดเียีย่ม เชน ลกูคาของสนามกอลฟ 

1 คน จะมทีัง้เจาหนาทีแ่บกถงุกอลฟ 

คนจดคะแนน คนคอยบริการน้ำ 

ซึ่งเปนจุดขายที่ เปนจุดแข็งของ

สนามกอลฟของไทย และสามารถ

ดึงดูดคนอินเดียเขามาทองเที่ยวได 

- กลุมทีใ่หการสนับสนนุการจัดประชุม

ประจำปของสมาชกิบริษทัชัน้นำใน

อินเดีย เปนการทำตลาดในสวน

ของผูประกอบการ อาทิ สมาพันธ

บริษัทนำเท่ียวแหงอินเดีย (Travel 

Agent Federation of India: TAFI) 

ซึ่งเปนผูนำดานธุรกิจการทองเที่ยว 

และมีอิทธิพลตอทิศทางการเติบโต

ของอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

จัดการประชุมขึ้นเมื่อวันที่ 22 - 25 

ตลุาคม 2552 ณ โรงแรมแชงกรีลา 

จงัหวดัเชียงใหม มผีูเขารวมประชมุ

กวา 700 คน อีกหนวยงานหนึ่งคือ 

สมาคมผูประกอบการธรุกจิทองเทีย่ว

แหงอินเดยี (Travel Agent Associa-

tion of India: TAAI) ซึง่เปนสมาคม

ที่มีอิทธิพลในการแนะนำ สงเสริม

แหลงทองเที่ยวตางประเทศ ใหแก

สมาชิก ซึ่งไดเขามาจัดประชุมใน

ไทยมากถึง 1,300 คน โดย ททท. 

ไดอำนวยความสะดวกท้ังดานการ

ตอนรับ การจัดรถรับสงเดินทาง 

การจัดทำของที่ระลึก การจัดเลี้ยง

ตอนรบั และการจดัรายการนำเท่ียว

ใหแกคณะ และในชวงเดียวกันก็มี

การจัดประชุมของกลุม EAI 

- สำหรับกลุมสุดทายของกลยุทธ 

ในการทำตลาดในอินเดีย ก็คือ 

กลุมตลาด Wedding ซึ่งตอนแรก

ผูประกอบการไทยเห็นวาเปนเพียง

ปลายป 2553 ถึงตนป 2554  
มีคูแตงงานอินเดียที่ติดตอผาน ททท.  
มาจัดงานแตงงานท่ีไทยแลว 9 คู  

มีผูมารวมงานเดินทางจากอินเดียกวา 4,000 คน  
สรางรายไดเขาประเทศประมาณ 100 ลานบาท 

แคกระแสชวงหนึ่งเทานั้น แตเมื่อ 

ททท . ไปทำตลาดอยางจริงจัง 

รวมท้ังไดไปทำ Road Show กับ

กลุมผูประกอบการท่ีสนใจดานน้ี 

ก็เริ่มเห็นศักยภาพของตลาดการ

จัดงานแตงงานวาเปนตลาดท่ีมี

อนาคต 

¤ÇÒÁÊÓàÃç¨¢Í§¡ÒÃà¨ÒÐμÅÒ´ 
Wedding ã¹ª‹Ç§·Õè¼‹Ò¹ÁÒ 

จุดเริ่มตนของการทำกลยุทธตลาด

แตงงานของชาวอินเดียคือ ททท. เร่ิมจาก

การเขาไปศึกษากอนวา ชาวอินเดียเขามา

ทำอะไรในประเทศไทยบาง ซึ่งก็พบวา 

นอกจากจะมีกลุมนกัธรุกจิ กลุมนกัทองเท่ียว 

กลุมประชมุสัมมนาแลว กย็งัมกีลุมคูบาว - 

สาวที่เขามาจัดงานแตงงานในประเทศไทย 
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ในชวงปลายป 2553 ถงึเดอืนกุมภาพนัธ 

2554 มคีูแตงงานชาวอินเดยี ทีม่คีวามสนใจ

จะจัดงานแตงงานในประเทศไทย ไดติดตอ

ผานสำนักงาน ททท. ท่ีอนิเดยี มาแลว 9 คู 

ซึ่งจากการประมาณการของเรา ทั้ง 9 คู 

จะมีผูมารวมงานที่เดินทางมาจากอินเดีย

ประมาณ 4,000 คน สรางรายไดใหแก

ประเทศไทยประมาณ 100 ลานบาท โดย

คำนวณจากคาใชจายสำหรับคนท่ีเดินทาง

มารวมงานตอคนจะใชประมาณ 4,500 บาท

ตอคนตอวัน และมีระยะเวลาพำนัก 6 วัน 

ซึ่งรายไดที่เกิดขึ้นนี้ยังไมรวมคูแตงงานที่

เขามาเอง หรือผานบริษัททัวร โดยลูกคา

กลุมนี้จะจัดเปนกลุมคนอินเดียในตลาดบน 

ซึ่งมีฐานะที่ดีมากระดับมหาเศรษฐี  

สไตลการจัดงานแตงงานของคนอินเดยี 

ตองการพื้นท่ีกวางขวาง ตองการโรงแรมท่ี

มสีวนขนาดใหญ มฉีากหลงัเปนภเูขาสามารถ

วิ่งโพสตทาถายรูปไดเหมือนในภาพยนตร

ของอินเดีย หรือจัดงานแตงงานริมทะเล 

และตองจัดสถานที่ใหเปนสไตลอินเดีย คือ

จำลองรูปแบบสถานท่ีในอินเดียมาตั้งอยู

ในงาน ซึ่งคนไทยก็มีความสามารถที่จะทำ

อยางท่ีเขาตองการได ก็เลยเปนส่ิงที่คน

อินเดียพอใจ โรงแรมบางแหงยังสามารถ

สรางความประทับใจเพ่ิมขึ้นไปอีก ดวย

การจัดชางมาแหขบวนเจาบาว - เจาสาว  

ในเรือ่งการจดัเล้ียงกเ็ชนกนั วฒันธรรม

การกนิเลีย้งของคนอินเดียนัน้ จะรบัประทาน

อาหารกนัคอนขางดึกประมาณ 4 ทุมถงึต ี3 

และก็จะตองอลังการเชนเดียวกัน โดยเขา

จะสงคณะจัดงานมาลวงหนากอน ไดแก 

พอครัว คนจัดดอกไม นักดนตรี พนักงาน

ขนสัมภาระ เรียกไดวาเขาจะเตรียมทุก

อยางมาเอง บางครั้งคณะเตรียมการที่มา

กอนมีมากถึง 70 - 80 คน โดยในสวนของ

สถานทีจ่ดังาน ซึง่สวนใหญก็จะเปนโรงแรม 

มีหนาที่ใหบริการอำนวยความสะดวกดาน

สถานท่ีเปนหลักเทานัน้ สำหรบัการเดนิทาง

พาแขกมารวมงาน จะเชาเคร่ืองบินแบบ

เหมาลำมายังประเทศไทย 

ในสวนของ ททท. เราก็จะใหการ

สนบัสนนุคูบาว - สาวทีต่ดิตอผานสำนักงาน

ทั้งที่นิวเดลี และมุมไบ ในการอำนวยความ

สะดวกตางๆ เชน การจัดของชำรวยใหกับ

แขกที่มารวมงาน การสรางความประทับใจ

เปนพิเศษใหแกคูบาว - สาว เชน จัดขบวน

กลองยาว จัดชางใหคูบาว - สาว ซึ่งเปน 

การสรางความแตกตางกับการไปจัดงาน

ประเทศอื่นๆ และสรางความประทับใจ 

นอกจากน้ีเขาก็ยังรูสึกภูมิใจ ที่มีหนวยงาน

จากภาครัฐอยาง ททท. ใหการสนับสนุน

งานแตงงานของเขาอีกดวย  

อยางไรก็ดี การจัดงานแตงงานใน

ประเทศไทยมปีญหาทีไ่ดรบัการรองเรยีนมา

คือ แขกที่มารวมงานซึ่งสวนใหญมีฐานะดี 

เวลาท่ีมางานในประเทศไทย ก็จะนำ

เครื่องประดับเพชรพลอยมาแตงประชันกัน 

พอถึงเวลาท่ี เ ดินทางกลับ ก็มักจะถูก 

การที่คนอินเดียมีความนิยม 
จัดงานแตงงานในไทย  
เพราะดวยราคาที่เทากัน 

ถาจัดในอินเดียจะจัดไดแค 3 วัน  
แตถามาจัดในไทย 

สามารถจัดไดถึง 5 วัน 

สไตลการจัดงานแตงงานของคนอินเดีย  
ตองการพื้นท่ีกวางขวาง โรงแรมที่มีสวนขนาดใหญ  
มีฉากหลังเปนภูเขาสามารถวิ่งโพสตทาถายรูปได 

เหมือนในภาพยนตรของอินเดีย 

การท่ีคนอินเดียมีความนิยมเขามา 

จดังานแตงงานในประเทศไทยคอื ดวยราคา

ที่เทากันกับที่จัดท่ีอินเดีย แตเจาบาว - 

เจาสาวสามารถเชิญแขกมารวมงานแตงได 

200 กวาคน หรือในงบประมาณที่เทากัน

เขาจัดในอินเดียไดแค 3 วันแตถามาจัด 

ในไทยสามารถไดถึง 5 วัน และยังได 

ทองเท่ียวไปในตัวดวย ทั้งตัวเจาบาว - 

เจาสาว และแขกท่ีมารวมงาน 
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ตรวจสอบท่ีดานศุลกากร เนื่องจากถูก

สงสัยวาเคร่ืองประดับท่ีนำเขามานั้น มี

การนำกลับออกไปครบตามจำนวนหรือไม 

เนื่องจากกรมศุลกากรเกรงวา จะมีการ

ลักลอบนำเขามาขายในประเทศไทย ซึ่ง 

ททท. ตองชวยประสานงานกับหนวยงานท่ี

เกี่ยวของใหกับทางคณะท่ีเดินทางมาดวย 

ÁØÁÁÍ§¢Í§¹Ñ¡·‹Í§à·ÕèÂÇÍÔ¹à ṌÂ
·ÕèÁÕμ ‹Í»ÃÐà·Èä·Â 

ในมุมมองภาพลักษณของประเทศไทย 

ในสายตาคนอินเดียเปนภาพลักษณที่ดี 

ทำใหคนอินเดียใหความสนใจประเทศไทย

มากกวาตลาดในแถบยุโรป โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเรื่องคาใชจายในการเดินทาง ซึ่ง

ประเทศไทยจะถูกกวา ทั้งสายการบินและ

โรงแรม ที่มีราคาพิเศษออกมาสงเสริม 

การขายอยูตลอด โดยรวมแลวคาใชจาย

ในประเทศไทย มีราคาไมแพงเมื่อเทียบกับ

คณุภาพ อยางเชน โรงแรมท่ีอนิเดียคาท่ีพกั 

1 คืนประมาณ 1 หมื่นบาท ซ่ึงถาเทียบกับ

กรุงเทพฯ ราคา 1 หมืน่บาท กจ็ะไดโรงแรม

ระดับหรูเลยทีเดียว รวมทั้งการขอวีซาก็

งายสามารถขอวีซา on arrival ไดเม่ือ 

เดินทางเขามาถึงประเทศไทย 

สำหรับตลาดอินเดียจะหมายรวมถึง 

บงักลาเทศ ปากีสถาน เนปาล และศรีลงักา 

ซึ่งมีแนวโนมจะโตข้ึนเร่ือยๆ โดยเฉพาะ

สามปใหหลังมาน้ี ซึ่งนอกจากการท่ีเขามา

ทองเท่ียวในประเทศไทย และทำกิจกรรม

ตางๆ ทัง้ การแตงงาน ตกีอลฟ จดัประชมุ 

แลว ขณะนี้ยังมีอีกกลุมหนึ่งที่เขามาเพื่อ

การตรวจรักษาทางการแพทย ซึ่งมีแนวโนม

เพิ่มมากข้ึน เพราะเขามองวาแทนท่ีเขาจะ

ไปรักษาที่ประเทศอังกฤษ ก็เขามารักษาที่

บานเราแทน ซึ่งมีมาตรฐานเทียบเทากับ 

การรักษาในประเทศพัฒนาแลว แตมีการ

บริการที่ดีและราคาที่ถูกกวา  

เหตุการณไมปกติขึ้นอีก ก็จะทำใหการ

ทองเที่ยวในบานเราสะดุดไป เชน หาก 

นักทองเท่ียววางแผนไววาจะมาเดือนนี้ ถา

เกิดมีปญหาในประเทศ เขาก็ตองเลื่อน

การเดินทางออกไป หรือถาหากมีการ 

ปดสนามบินอีก ก็คงสงผลกระทบตอ 

นักทองเท่ียวอยางแนนอน 

ขณะนี้มี 2 ชาติในเอเชียที่ยังไมได 

รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลก คือ จีน

และอินเดีย ซึ่งเปนประเทศท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจดี ดังนั้นจึงเปนตลาดท่ีใครไดไป 

ก็จะสามารถสานตอไดในระยะยาว  

อย า ง ไ ร ก็ดี คน อิน เดี ย มีนิ สั ย เป น 

นักตอรอง เวลาจะทำธุรกิจรวมกันจะมี

การตอรองอยางมาก ดังนั้นการทำธุรกิจ

กับคนอินเดียจะตองใชความอดทน แต 

สิ่งที่ไดรับนั้น ก็นับวาคุมคา 

ตลาดอินเดียมีแนวโนม 
จะโตขึ้นเรื่อยๆ  

โดยเฉพาะขณะน้ียังมี 
อีกกลุมหน่ึงที่เขามา 
เพื่อการตรวจรักษา 
ทางการแพทย 

คนอินเดียมีนิสัยเปนนักตอรอง 
เวลาจะทำธุรกิจรวมกัน 
จะมีการตอรองอยางมาก 
ดังนั้นการทำธุรกิจกับ 

คนอินเดียจะตองใชความอดทน 
แตสิ่งที่ไดรับน้ัน ก็นับวาคุมคา 

สำหรับในป 2554 คาดวานักทองเที่ยว

จากตลาดอินเดียจะเพ่ิมขึ้นอีกประมาณ 

รอยละ 25 เนื่องจากตอนนี้ ททท . มี

สำนักงานในอินเดียเพิ่มอีก 1 แหง ซึ่ง 

คาดวาทำใหนักทองเที่ยวจากอินเดีย มี 

แนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่องจากปท่ีผานมา 

แตก็ตองดูสถานการณในประเทศเราดวย 

แมวาที่ผ านมานักทองเที่ยวอินเดียจะ

เขาใจสถานการณบานเรา แตวาหากเกิด
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ไมวาสาวคนไหนก็ใจละลาย 
ทัง้นัน้ ถามชีายหนุมซือ้เครือ่งประดับ
เพชรพลอยให เ ป นของขวัญ  
โดยเฉพาะในโอกาสสำคัญตางๆ 
เชน วันครบรอบแตงงาน หรือ 
วันวาเลนไทน ยิ่งถาเปนเคร่ือง-
ประดบัทีส่ือ่ความหมายถงึ ความรกั
บริสุทธิ์ และรักนิรันดรแลวละก็จะ
โดนใจมากๆ อัญมณีแตละชนิด
นอกจากจะใหความสวยงามแลว
ยังมีคุณสมบัติที่ดี ในการสงเสริม 
และนำโชค ในดานความรัก และ
ความสุขอีกดวย 

จากตางประเทศ เหลอืเพียงการเก็บภาษีหัก 

ณ ที่จายที่ระดับรอยละ 1 เทานั้น ซึ่งสงผล

ใหตนทุนการผลิตของผูประกอบการต่ำลง 

และมีโอกาสในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น 

นอกจากน้ีภาครัฐก็ไดพยายามเปดหา

ตลาดใหมๆ เพื่ อ เปนทางเลือกใหแก 

ผูประกอบการอยางตอเนื่องอีกดวย 

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ¼ÅÔμ 

ภาพรวมการผลิตของอุตสาหกรรม

อัญมณีและเครื่องประดับในป 2553 เมื่อ

เทียบกับป 2552 ลดลงรอยละ 1.94 ดาน

การสงออกอัญมณีและเคร่ืองประดับในป 

2553 จะมีการขยายตัวรอยละ 17.37 โดย

ตลาดสงออกท่ีสำคัญ คือ สวิตเซอรแลนด 

ฮองกง และออสเตรเลีย ทัง้นีม้ลูคาการสงออก

ที่เพิ่มขึ้นเปนผลจากการสงออกทองคำยัง

ไมขึ้นรูป ที่คาดวาจะเพ่ิมขึ้น 

ในชวงปที่ผานมาภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ

โลก โดยเฉพาะตลาดสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน 

และยุโรป ทำใหผูบริโภคตองประหยัดการ

ใชจายลง โดยมีทั้งกลุมที่ชะลอการซื้อหรือ

ไมซื้อเลย ประกอบกับการปรับตัวของราคา

ทองคำและเงิน ในชวงครึ่งแรกป 2552 ซ่ึง

เปนวัตถุดิบที่นำเขาหลักในการผลิตสินคา

เคร่ืองประดับ อัญมณี ตางปรับราคาเพ่ิม

สูงขึ้นอยางตอ เนื่ องและผันผวนอยาง

รุนแรง ทำใหตนทุนการผลิตเคร่ืองประดับ

ของไทยสูงข้ึน  

อยางไรก็ตาม ภาครัฐบาลเองก็ไดให 

การสนับสนนุ สงเสรมิมากขึน้ดวยการยกเลิก

การเก็บภาษมูีลคาเพิม่ ของพลอยดิบนำเขา

ภาครัฐบาลเองก็ไดให 
การสนับสนุนสงเสริมมากข้ึน 

ดวยการยกเลิกการ 
เก็บภาษีมูลคาเพิ่ม 
ของพลอยดิบนำเขา 
จากตางประเทศ 
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แนวโนมการผลิต ในป 2554 คาดวา 

การผลิตจะขยายตัว ซึ่งจะเปนไปตามการ

สงออกที่คาดวาจะขยายตัว  

ดานการสงออก ในป 2554 มปีจจัยบวก 

คอื ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟนตวัไดระดบัหน่ึง 

สงผลใหความตองการใชพลังงานเพิ่มขึ้น 

แนวโนมราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกจึง

ปรับตัวเพ่ิมขึน้ ซึง่จะมผีลทำใหราคาทองคำ

เพิ่มสูงขึ้น ทำใหการสงออกทองคำยังไม

ขึ้นรูปเพิ่มขึ้น ปจจัยลบ คือ คาเงินบาทท่ี

คาดวาจะแข็งคาตอเนื่องจากปกอน ซึ่งสง

ผลตอราคาสินคา อญัมณแีละเครือ่งประดบั 

ในสายตาตางชาติที่จะสูงขึ้น 

จากปจจยับวกและปจจัยลบดงัท่ีกลาวมา

นั้น ปจจัยบวกจะมีผลดานดีมากกวา จึง

คาดวาการสงออกในป 2554 จะมีแนวโนม

เพิ่มขึ้น โดยจะขยายตัวประมาณรอยละ 8 

อตุสาหกรรมอญัมณี และเครือ่งประดับ

ในประเทศไทย เปนอุตสาหกรรมท่ีเนนผลิต

เพื่อการสงออก โดยในชวง 10 เดือนแรก

ของป 2553 มีมูลคาการสงออก 355,190 

ลานบาท เปนอันดับที่ 3 ของสินคาสงออก

สำคัญของไทย สวนการนำเขามีประมาณ 

317,688 ลานบาท กอใหเกิดการจางงาน

ประมาณ 1.3 ลานคน  

อตุสาหกรรมอญัมณี และเครือ่งประดบั

เปนอุตสาหกรรมสะอาด ไมกอมลภาวะ 

ลักษณะสินคามีความละเอียด ออนชอย 

เหมาะกบันิสยัคนไทย ทำใหผลิตผลติภัณฑ

ไดอยางมีคุณภาพ เปนที่ตองการของตลาด 

ตางประเทศ และท่ีสำคัญประการหน่ึงคือ 

แรงงานท่ีเขาสูอุตสาหกรรมนี้ จะถูกฝกฝน

ใหเปนแรงงานฝมือ 

ปจจุบันชางฝมือในสาขาอัญมณีและ

เครื่องประดับของไทยเปนท่ียอมรับในระดับ

สากล เห็นไดชดัจากชางของไทยท่ีไปแขงขนั

ในระดับฝมือโอลิมปก และไดรับรางวัล

กลับมาอยางสม่ำเสมอทุกๆ ป 

ปจจัยบวก คือ 
ภาวะเศรษฐกิจโลก 
ที่ฟนตัวไดระดับหน่ึง 

ปจจัยลบ คือ คาเงินบาท 
ที่คาดวาจะแข็งคา 
ตอเนื่องจากปกอน 

ä·ÂÂÑ§à»š¹μÅÒ´ÃÐ´Ñº¡ÅÒ§
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ปจจุบันอุตสาหกรรมอัญมณี และ

เคร่ืองประดับของไทยยังคงอยูในตลาดระดับ

กลางและลาง สงผลใหมีประเทศคูแขงท่ี

กำลังพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทน้ี ซึ่งมี

ประมาณ 20 ประเทศ เชน อนิเดยี เวยีดนาม 

จนี สามารถผลติสนิคาเขามาแขงขนักบัไทย

ไดงาย โดยอาศัยปจจัยคาแรงต่ำกวา และ

ปญหาที่สงผลกระทบสำคัญ คือ ระดับ

เทคโนโลยีการผลิตที่สวนใหญยังอยู ใน

ระดับต่ำ ทำใหคุณภาพผลิตภัณฑไมสูง

มากนัก เม่ือเทียบกับสินคาในตลาดโลก 

ซึ่งขีดจำกัดนี้ไดสงผลใหรูปแบบสินคาของ

ไทย ไมสามารถพัฒนาไดอยางเต็มที่ดวย 

เคร่ืองประดับและอัญมณีของประเทศ

ไทย มีตลาดสงออกท่ีสำคัญ 5 อันดับแรก 

คอื สหรฐัอเมรกิา ฮองกง เดนมารก องักฤษ 

และออสเตรเลีย ผูผลิตอัญมณีอันดับหน่ึง

ของโลก ไดแก บริษัท Richemont รองลง

มาไดแก Tiffany&Co, Swatch group 

และ Pandora ตามลำดับ 

อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ  
เปนอุตสาหกรรมที่เนนผลิตเพ่ือการสงออก  

โดยในชวง 10 เดือนแรกของป 2553  
สงออก 355,190 ลานบาท เปนอันดับที่ 3  

ของสินคาสงออกสำคัญของไทย 
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โครงสรางสินคาอัญมณี และเคร่ือง-

ประดับไทย ที่สงไปจำหนายตางประเทศ

จำแนกเปน 3 กลุม คือ เพชรรอยละ 40 

พลอยรอยละ 20 เครื่องประดับรอยละ 40 

ซึ่ งคิด เปนรอยละ 5 ของสวนแบ งใน 

ตลาดโลกเทาน้ัน ขณะท่ีประเทศตางๆ 

ประมาณ 20 ประเทศ กำลังเรงพัฒนา

ศักยภาพการผลิตของอุตสาหกรรมอัญมณี 

และเครื่องประดับของตนใหมีความเขมแข็ง 

เนือ่งจากเล็งเห็นวาเปนอตุสาหกรรมขนาดเล็ก 

และใชแรงงานฝมือเปนหลักในการผลิต 

ไมตองลงทุนดานเครื่องจักรท่ีใชเทคโนโลยี

มากนกั แตมตีลาดการคาขนาดใหญ ทำให

คาดหมายไดวาการแขงขนัของอุตสาหกรรมนี้

จะทวคีวามรนุแรงยิง่ข้ึน แนวทางทีจ่ะรกัษา

ตลาดเดิมไวได คือ การพัฒนาคุณภาพ 

และลดตนทุนการผลิตสินคาของไทย ใหมี

คุณภาพและรูปแบบท่ีดีขึ้น ดวยการพัฒนา

เทคโนโลยีมาใชในการปรบัปรุงประสิทธิภาพ 

ÍÑÞÁ³ÕáÅÐà¤Ã×èÍ§»ÃÐ Ñ́º 

จำแนกเปนสาขาการผลิตผลิตภัณฑ

สำคัญ ดังนี้ 

1. อุตสาหกรรมอัญมณี (Gem)  

 1.1 พลอย เปนอตุสาหกรรมเกาแก

ของวงการ มีการใชเทคโนโลยีแบบพื้นบาน 

อุตสาหกรรม น้ีไดสร างชื่ อ เสียงใหแก

ประเทศไทยอยางมาก จนไดรับการยกยอง

จากทั่วโลกวา ประเทศไทยเปนแหลง

เจียระไนพลอยท่ีดีที่สุด 

 1.2 เพชร เปนอตุสาหกรรมเกิดใหม

ของประเทศ ประมาณ 20 กวาปที่ผานมา

เปนอุตสาหกรรมสมัยใหม เครื่ องมือ 

เครื่องจักรและเทคโนโลยีสวนใหญมักนำ

เขาจากตางประเทศ แตมีการพัฒนาฝมือ

ที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว และสรางชื่อเสียง

ใหแกประเทศไทยดวยการเจียระไนแบบ 

Bangkok cut 

 1.3 ไขมุก เปนอุตสาหกรรมท่ีมี

ปริมาณการผลิต และการจำหนายคอนขาง

นอย และปริมาณการสงออกลดลงทุกป  

2. อตุสาหกรรมเคร่ืองประดับ (Jewelry)  

 เปนอุตสาหกรรมขั้นสุดทายของ

อตุสาหกรรมนี ้กระบวนการผลิตจะเปนการ

ทำตัวเรือนเคร่ืองประดับขึ้นจากโลหะมีคา 

เชน ทองคำ เงิน ทองคำขาว และนำ

อัญมณีชนิดตางๆ ที่ไดจากการเจียระไน

มาประกอบ เปนเครื่องประดับสำเร็จรูป

ออกจำหนาย ซึ่งอุตสาหกรรมน้ีจะมีรูป

แบบสินคามากมาย เชน เครื่องประดับ

ทองคำ เครื่องประดับเงิน เครื่องประดับ

จากโลหะอื่นๆ 

 2.1 เครื่องประดับเทียม (Custom 

Jewelry) มีโครงสรางการผลิตคลายคลึง

กับการผลิตเครื่องประดับแท เพียงแตใช

วัตถุดิบที่ไมมีคามากเทาน้ัน เชน ใชทอง

เหลือง ดีบุก มาทำเปนตัวเรือน จากนั้น

นำไปชุบเคลือบผิวดวยทองคำ เงิน หรือ

ทองคำขาว แลวแตความตองการของตลาด 

อัญมณีที่ ใช เปน เพชร พลอยหรือมุก

สงัเคราะห ลกัษณะพเิศษของอุตสาหกรรมนี ้

คอื รปูแบบของสนิคาจะมคีวามหลากหลาย

มาก 

 2.2 เครื่องประดับแท  

 (1) เครือ่งประดับทองคำ มลีกัษณะ

การผลิตคลายกับการทำเครื่องประดับ

ทั่วไป แตไมมีการนำเพชร พลอย มา

ประดับ จะมีแตโลหะทองคำเปนสวน

ประกอบของเค ร่ืองประดับเทานั้น มี

ประเทศอิตาลี ครองอันดับ 1 ในการ 

สงออกมาเปนระยะเวลานาน ประเทศไทย

แมมีการผลิตเคร่ืองประดับทองคำมาเปน

เวลานานแลว แตยังไมไดมีการพัฒนาให

เปนอุตสาหกรรมสงออก เพื่อนำเงินตรา

เขาประเทศอยางชัดเจน การผลิตแบงออก

เปน 3 กลุม คือ 

(1.1) กลุมเคร่ืองประดับของคนจีน 

เปนอุตสาหกรรมที่มีมานาน 

มีรูปแบบที่ เปนเอกลักษณ

ของตนเอง เปนแบบที่ชาว

จีนนำเขามาในประเทศไทย 

มกีารจำหนายในรานขายทอง

ที่กระจายอยูทั่ วประเทศ  

มีมูลคาการผลิต และการ

จำหนายสูงที่สุดในอุตสาห-

กรรมประเภทน้ี ตลาดสวน

ใหญเปนตลาดในประเทศ 

ไมมีการสงออกที่ชัดเจน มี

บางสวนทีต่ดิตวันกัทองเทีย่ว

ออกไป 

แนวทางทีจ่ะรักษาตลาดเดิมไวได  
คือ ลดตนทุนการผลิต  
พัฒนาเทคโนโลยีมาใชใน 
การปรับปรุงประสิทธิภาพ 
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(1.2) กลุมเคร่ืองประดับทองคำ

โบราณ เปนอุตสาหกรรมที่

เริ่มทำกันอยางจริงจัง เมื่อ

เกือบ 20 ปมานี้ แหลงผลิต

สำคัญอยูที่จังหวัดสุโขทัย 

และเพชรบุรี เปนการนำเอา 

รูปแบบของเคร่ืองประดับ

ทองคำโบราณ มาพัฒนาให

เหมาะสมกับตลาดปจจุบัน 

เปนสินค าที่ มี เอกลักษณ

ความเปนไทยชัดเจน แต 

มีราคาคอนขางสูง เพราะ 

ในการผลิตตองใชทองคำ

จำนวนมาก การจำหนาย

ในประเทศเปนหลัก และอยู

ในวงแคบๆ เทาน้ัน 

 (2) เครือ่งประดบัเงิน เปนอตุสาห-

กรรมที่สรางมูลคาเพิ่มใหแกวัตถุดิบ ซึ่ง

เกิดจากฝมือคนไทยท้ังดานการออกแบบ 

การวางตำแหนงเปนงานสรางสรรค (Creative 

work) และการเลือกวสัดุ ทำใหเปนงานฝมอื

ของคนไทย ทั้งการผลิตเพ่ือการสงออก

และการจางงาน 

 (3) เครื่องประดับจากโลหะมีคา

อื่นๆ เชน แพลทตินัม การผลิตและการ

จำหนายยังอยูในวงจำกัดยังไมเปนที่แพร

หลายมากนัก 

 (4) ทองคำยังไมไดขึ้นรูป นำไป

แปรรูปเปนเค ร่ืองประดับสำเ ร็จรูปอีก 

ขั้นตอนหน่ึง 

 (5) โลหะมีคา และของที่หุมหอ

ดวยโลหะมีคา    
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อตุสาหกรรมอญัมณี และเครือ่งประดบั

ของไทย มีความหลากหลายในสินคาท่ีผลติ 

ครอบคลมุกลุมสนิคาตางๆ ของอตุสาหกรรม

นี้เกือบท้ังหมด เพียงแตสินคาบางประเภท

ยังไมมีศักยภาพท่ีจะแขงขันกับตลาด 

ตางประเทศไดเทานั้น  

แนวทางท่ีจะพัฒนาใหอุตสาหกรรมน้ี

เตบิโต จนไทยกลายเปนศูนยกลางการผลิต

แหงหนึง่ของโลก จึงยงัมลีูทางจะดำเนินการ

ได เนื่องจากมีมูลคาเพียงรอยละ 5 ของ

มลูคาการสงออกเคร่ืองประดบัของตลาดโลก

ทีม่มีลูคามากกวา 7 ลานลานบาท โดยมอีติาลี

เปนผูนำดานการตลาดของอุตสาหกรรมนี้ 

คือ มีมูลคาการสงออกประมาณรอยละ 30 

ของตลาดโลก ดังนัน้จงึยังมลีูทางการตลาด

อีกมากท่ีไทยจะขยายมูลคาการสงออก

ของอุตสาหกรรมนี้ใหเพิ่มสูงขึ้น  

เมื่อพิจารณาถึงแนวทางท่ีจะพัฒนา

คณุภาพสนิคาของไทย พบวาเงือ่นไขสำคญั

ที่จะเพิ่มคุณภาพสินคา คือ การปรับปรุง

เทคโนโลยกีารผลติใหมคีวามกาวหนายิง่ขึน้ 

ลดความสญูเสยีท่ีเกดิขึน้จากกระบวนการผลติ 

คุณภาพของสินคาที่ดี ยอมทำใหมีมูลคา

เพิ่มสูงข้ึนตามมา  

กลุมเครื่องประดับทองคำ 
แฟชั่นสมัยใหม 

เปนอุตสาหกรรมท่ีเพิ่งเกิดข้ึน 
ในประเทศไทยเม่ือไมนานมาน้ี  
ยังไมมีการสงออกไปจำหนาย
ตางประเทศอยางจริงจัง 

แนวทางท่ีจะพัฒนาให
อุตสาหกรรมนี้เติบโต  

จนไทยกลายเปนศูนยกลาง 
การผลิตแหงหน่ึงของโลก  
จึงยังมีลูทางจะดำเนินการได  

เนื่องจากมีมูลคาเพียงรอยละ 5  
ของมูลคาการสงออก 

เครื่องประดับของตลาดโลกท่ีมี
มูลคามากกวา 7 ลานลานบาท 

(1.3) กลุมเครื่องประดับทองคำ

แฟชัน่สมัยใหม เปนอตุสาห-

กรรมท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย

เมื่อไมนานมาน้ี ปจจุบันมี 

ผูผลิตไมเกิน 10 ราย ยัง

ไมมีการสงออกไปจำหนาย

ตางประเทศอยางจริงจงั และ

ยังตองมีการพัฒนารูปแบบ 

และเทคโนโลยีการผลิตที่

กาวหนา เพื่อใหมีศักยภาพ

ในการแขงขนักับตางประเทศ 

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ปจจบุนัยงัม ีSMEs รวมถงึผูรบัจางผลิต

และประกอบ (Sub-contract) จำนวนมาก 

ซึง่ยงัใชการผลิตแบบดัง้เดมิ การพัฒนาทาง

เทคโนโลยีมีนอย ยกเวนโรงงานขนาดใหญ

บางแหง ที่มีการนำเขาเคร่ืองจักรและ

เทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการผลิต แตก็

ประสบปญหาการใชงาน การบำรุงรักษา

ทำใหเครื่องจักรที่นำเขามา ยังไมสามารถ

ใชประโยชนไดเตม็ประสิทธภิาพ 

นอกจากนีก้ารพัฒนารปูแบบของสนิคา

ทีม่คีวามเปนสากล ตรงกบัความตองการของ

ลูกคาก็นับวาเปนปจจัยสำคัญ ที่จะทำให

การขยายตลาดของไทยมีโอกาสมากข้ึน 

ประเทศไทยเปนประเทศหนึง่ทีน่กัลงทนุ

ชาวตางชาติใหความสนใจมาลงทนุ เนือ่งจาก

มีความไดเปรียบในดานการออกแบบ ฝมือ

แรงงานทีค่อนขางประณตี และคาแรงท่ีไมสงู

มากนกัเมือ่เทยีบกบัประเทศอืน่ๆ จะเห็นวา

แบรนดดังๆ ระดับโลก เชน แพนดอรา 

ชวารอฟสกี้ โรเบอรโต คอยน และฮาเลย 

เดวดิสนั เปนตน ไดใหความสำคัญในการใช

ประเทศไทยเปนฐานการผลิตท่ีสำคัญ หรือ

แมกระท่ังนักลงทุนไทยเองก็มคีวามพยายาม 

ในการสรางแบรนดของตัวเองใหเปนท่ีรูจัก

ในระดับสากลเพ่ิมขึ้น 
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บีโอไอไดเปดประเภทใหการสงเสริม

ในอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ 

โดยปจจุบนัใหการสงเสริมไดในประเภท 3.7 

กิจการผลิตท่ีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณี

และเคร่ืองประดับ โดยเปนสวนหน่ึงของ

อุตสาหกรรมเปาหมายในกลุมอุตสาหกรรม

แฟชั่น ในป 2546 ใหไดรับสิทธิประโยชน

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามเขตที่ตั้ง 

และยงัไดมมีาตรการสนบัสนนุ และสงเสริม

ใหเกิดศูนยรวม สำหรับผูประกอบการ

อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ 

ตามประกาศท่ี 5/2546 กำหนดใหกิจการ

เขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ 

เปนกิจการที่ ใหความสำคัญเปนพิ เศษ 

และใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติมกับโครงการ

ขอรบัการสงเสรมิท่ีตัง้อยูในเขตอตุสาหกรรม

ดังกลาวเพ่ิมเติมดวย  

อุตสาหกรรมอัญมณี 
และเครื่องประดับ  

ใหการสงเสริมประเภท 3.7  
โดยเปนสวนหนึ่งของ
อุตสาหกรรมเปาหมาย 

ในกลุมอุตสาหกรรมแฟช่ัน 

ไทยเปนประเทศหน่ึงท่ีมศีกัยภาพ 
และหากรัฐบาลให 

การสนับสนุนในอนาคต  
แบรนดท่ีคนไทยสรางเอง 
อาจเปนแบรนดท่ีเปนท่ีรูจัก 

ระดับโลกก็เปนได 

ปจจุบันมีผูไดรับการสงเสริม กิจการ

เขตอุตสาหกรรมอัญมณีและเคร่ืองประดับ

เพียงรายเดียว ไดแก นิคมอุตสาหกรรม

อัญธานี ตั้งอยูใกลสนามบินนานาชาติ

สุวรรณภูมิ และเนื่องจากภาวะปจจุบันที่

ประเทศไทยตองการสรางความเช่ือมั่น 

และกระตุนเศรษฐกิจ ลาสุดบีโอไอไดออก

นโยบายสงเสริม SMEs เพือ่เพิม่สทิธปิระโยชน

มากขึน้ เพือ่ชวยนกัลงทุนชาวไทยในกจิการ

ผลติเครือ่งประดับดวย จากทีไ่ดกลาวมาแลว

จะเห็นไดวา ประเทศไทยเปนประเทศหน่ึง

ที่มีศักยภาพในอุตสาหกรรมประเภทนี้ 

และหากรัฐบาลใหการสนับสนุนในอนาคต 

แบรนดท่ีคนไทยสรางเองอาจเปนแบรนดท่ี

เปนท่ีรูจักระดับโลกก็เปนได 
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ในชวงเทศกาลแหงความรัก 
คงมีหลายครอบครัวหรือหลายคู
กำลังมองหากิจกรรมทำรวมกัน 
เพื่อแสดงออกถึงความรัก และ
เ สริ มสร า งความสั มพั นธ ที่ ดีี 
ตอกนั ไมวาจะเปน การรับประทาน
อาหารรวมกัน เยี่ยมญาติผูใหญ 
ทำบุญ หรอืทองเทีย่วตามสถานท่ี
ตางๆ 

แตอุปสงคของการเดินทางดวยเรือ-

สำราญ คือ เพ่ือความเพลิดเพลินในชวง

เวลาการพักผอน ดังนั้นเรือสำราญจึงมี 

สิง่อำนวยความสะดวก รวมท้ังอปุกรณพรอม

สำหรับการสันทนาการ เนื่องจากผูโดยสาร

ตองการหนีความจำเจในชีวิตประจำวัน 

หรือตองการหาประสบการณใหม โดยการ

เดินทางไปยังสถานที่หรือสภาพแวดลอม

ใหมๆ ดังนั้น การเดินทางดวยเรือสำราญ 

จึงเปนการเดินทางจากจุดๆ หนึ่ง แลวไป

แวะพักระหวางทางตามจุดจอดเรือ หรือ

ทาเทียบเรือตางๆ กอนกลับไปยังจุดเริ่มตน

อีกครั้ง  

หนึ่งในรูปแบบการทองเที่ยวที่นาสนใจ

คือ การลองเรือสำราญ ปจจุบันการลอง

เรือสำราญไมใชแคเพียงการน่ังเรือชมวิว

ทิวทัศนไปเร่ือยๆ จนอาจทำใหผูโดยสาร

รูสึกเบื่อหนาย หากแตมีกิจกรรม ความ

บนัเทงิ สิง่อำนวยความสะดวก และพนักงาน

บนเรือคอยใหบริการตลอดการเดินทาง 

รวมถงึมกีารแวะจอดพกัตามจุดหรอืประเทศ

ตางๆ ที่นาสนใจ สงผลใหการทองเที่ยว

รปูแบบน้ี มอีตัราการเติบโตขึน้ทกุๆ ป และ

เปนท่ีนาจับตามองอยางยิ่ง  
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เ รือสำราญ จัด เปน เรื อ โดยสาร

ประเภทหน่ึง โดยความแตกตางระหวาง

เรือสำราญ และเรือโดยสารอ่ืนๆ อยูที่

วัตถุประสงคการนำไปใชงาน เนื่องจาก

ความประสงคของการเดินทางดวยเรือ

โดยสารทั่วไป เปนการเดินทางจากจุดหนึ่ง

ไปยังอีกจุดหนึ่งหรือเพื่อใหถึงจุดหมาย

ปลายทางเทานั้น 

เรือสำราญ จัดเปน 
เรือโดยสารประเภทหน่ึง  
โดยความแตกตางระหวาง 

เรอืสำราญ และเรอืโดยสารอ่ืนๆ 
อยูทีว่ตัถปุระสงคการนำไปใชงาน 
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เรือลำแรกท่ีสรางขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค

เปนเรอืโดยสารโดยเฉพาะ คือ เรือ “Prinzessin 

Luise Victoria” ของ Hamburg-America 

Line ออกแบบโดย Albert Ballin สรางเสรจ็

ในป 2443 ออกเดินทางเปนคร้ังแรก เพื่อ

ขามมหาสมุทรแอตแลนติกในชวงฤดูหนาว 

หลังจากนั้นก็เริ่มมีเรือลักษณะเดียวกัน

ออกมา เพื่อขามมหาสมุทรเชนกัน ซึ่ง

ปกติจะใชเวลาไมนอยกวาสี่วัน สวนใหญ

จะแขงขันกันดวยการตกแตงอยางหรูหรา 

เชน เรอื RMS Titanic ของ White Star Line  

ตอมาในชวงป 2503 เมื่อเคร่ืองบิน

โดยสารเร่ิมเขามามีบทบาท นักเดินทาง

สวนใหญเลือกท่ีจะโดยสารเคร่ืองบนิ เนือ่งจาก

ใชระยะเวลาการเดินทางนอยกวา ประกอบ

กับเ รือสวนใหญ เ ร่ิมมีสภาพทรุดโทรม  

สิ้นเปลืองการใชน้ำมัน รวมถึงดวยขนาดท่ี

ใหญ ทำใหไมสามารถเดินทางในบริเวณ

รองน้ำตื้นได 

นอกจากน้ี หองพักผูโดยสารสวนใหญ

ไมมีหนาตางเพื่อเนนจำนวนมากกวาความ

สะดวกสบาย สงผลใหจำนวนผูโดยสาร

เริ่มลดลง เรือเหลานี้จึงเร่ิมหยุดใหบริการ

ในป 2529 ยกเวนเ รือขามมหาสมุทร

แอตแลนติก ที่ดำเนินการโดย Cunard 

Line ท่ีมีชื่อเสียงมากในขณะน้ัน เนื่องจาก

เจาะตลาดเฉพาะกลุม (Niche Market) 

สำหรบัผูโดยสารทีม่เีวลาการเดนิทางหลายวนั 

เนนการพักผอนในเวลาท่ีอยูบนเรือมากกวา

การเดินทางจากตนทางเพื่อไปยังจุดหมาย

ปลายทาง และหลีกหนีความวุนวาย 

จากน้ันในชวงป 2523 ธรุกจิเรอืสำราญ

เร่ิมเปนท่ีนิยมขึ้นอยางชาๆ โดยสวนใหญ

ยังเปนเรือที่มีขนาดเล็ก จนกระทั่งมีการ

เปลี่ยนแปลงเมื่อเรือ SS Norway ไดเร่ิมให

บริการ (เดิมเปนเรือโดยสารชื่อ SS France 

ซึ่งตอมาไดปรับเปลี่ยนเปนเรือสำราญ) 

โดยเปนเรือสำราญขนาดใหญลำแรกใน

แถบแคริบเบียน  

ปลายป 2523 เปนตนมา เรือสำราญ

หลายลำก็เริ่มออกใหบริการ จนกระทั่ง 

Royal Caribbean International ไดมี

การตอเรอืขึน้ใหมจำนวน 3 ลำ เปนตระกูล 

Sovereign ซ่ึงไดแยงชงิตำแหนงเรอืสำราญ

ที่ใหญท่ีสุดจาก SS Norway ไป  

โดยทัง้สามลำประกอบไปดวย Sovereign 

of the Seas, Monarch of the Seas และ 

Majesty of the Seas ซึ่งถือวาเปนเรือ 

ที่ทันสมัยที่สุดในชวงทศวรรษที่ 1980  

ถึง 1990 และไดรับการขนานนามวาเปน 

Megaships โดยภายในเรือออกแบบเปน

เพดานสูงเปดโลงหลายชั้น (Atrium) พรอม

ลิฟตแกว หองโดยสารทุกหองมีระเบียง

สวนตัว  

นอกจากน้ียังมีสายเรืออื่นๆ ที่เริ่มให

บริการดวยเรือท่ีมีลักษณะคลายกัน เชน 

เรือในกลุม Fantasy Class ของ Carnival 

Cruise Lines และเรือ Crown Princess 

ของ Princess Cruises โดยมีสิ่งอำนวย

ความสะดวกตางๆ ที่ไมสามารถหาไดใน

เรือโดยสารแบบเกา 

ตั้งแตป 2544 เปนตนมา มีการตอ

เรือสำราญขนาดมากกวาหน่ึงแสนตันกรอส

เพิ่มขึ้นทุกป ซึ่งเรือโดยสารขนาดใหญท่ี

หรูหรามีสิ่งอำนวยความสะดวกจนเปรียบ

ไดกับเรือสำราญ คือ เรือ RMS Queen 

Mary 2 ของ Cunard Line ตอสรางแลว

เสร็จในป 2547 และปจจุบันเปนเรือเพียง

ลำเดียวท่ีวิ่งขามมหาสมุทรแอตแลนติก 

หลงัจากการปลดระวางของเรือ RMS Queen 

Elizabeth 2 ในเดือนพฤศจิกายน ป 2551 

โดยเรือ RMS Queen Mary 2 ถือเปน 

เรือโดยสารที่ใหญที่สุดในโลก ในขณะที่

เรือสำราญท่ีใหญท่ีสุดในโลก คือ เรือ

โดยสารในตระกูล Oasis ที่ประกอบไป

ดวยเรือ MS Oasis of the Seas และเรือ 

MS Allure of the Seas ดำเนินการโดย 

Royal Caribbean International 

ปจจุบัน เรือสำราญ 
ที่ใหญที่สุดในโลก คือ  

เรือ MS Allure of the Seas และ  
เรือ MS Oasis of the Seas  

มีขนาดประมาณ 
225,000 ตันกรอส  

มีความยาวเรือ 362 เมตร 
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ปจจุบัน เรือสำราญที่ใหญท่ีสุดในโลก 

คือ เรือ MS Allure of the Seas และเรือ 

MS Oasis of the Seas (ซึ่งมีความยาว

นอยกวาลำแรกอยู 2 นิ้ว) ทั้งสองลำถือ

เปนเรือฝาแฝด เน่ืองจากโครงสรางภายใน

เหมือนกัน โดยมีขนาดประมาณ 225,000 

ตันกรอส มีความยาวเรือ 1,187 ฟุต  

(362 เมตร) และมีสวนสูงพนน้ำ 236 ฟุต 

(72 เมตร) บรรทุกผูโดยสารไดครั้งละ

ประมาณ 5,500 ถึง 6,000 คน โดยยังไม

นับรวมลูกเรืออีกรวมกวาพันคน ซึ่งอาหาร

และเครื่องดื่มท้ังหมดบนเรือใหบริการฟรี 

ยกเวนเครื่องดื่มแอลกอฮอล ทั้งนี้ผูโดยสาร

สามารถส่ังอาหารรับประทานไดตลอด 24 

ชั่วโมง โดยท้ังสองลำว่ิงในเสนทางแถบหมู

เกาะในทะเลแคริบเบียน  

Royal Caribbean International ซึ่ง

เปนบริษัทเดินเรือเพื่อการทองเที่ยวและ

พาณชิย เปนเจาของเรือท้ังสองลำและเปนหน่ึง

ในผูใหบริการเรือสำราญรายใหญของโลก 

มีสำนักงาน ต้ังอยู ที่ ไมอามี่ ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดลงทุนถึง 

1.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับเรือ MS 

Allure of the Seas และ 1.4 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ สำหรับเรือ MS Oasis of 

the Seas โดยทั้งสองตอขึ้นที่อูของ STX 

Europe ในประเทศฟนแลนด และเริ่มให

บริการตั้งแตชวงป 2552 เปนตนมา 
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สายการเดินเรือสำราญรายใหญที่สุด

สามอันดับแรกของโลก คือ Carnival 

Corporation มีสวนแบงตลาดประมาณ

รอยละ 45 เนนการเดินเรอืบรเิวณอเมริกาเหนือ 

ยุโรป ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ตามมา

ดวย Royal Caribbean International มี

สวนแบงตลาดประมาณรอยละ 25 เนน

เดินเรือบริเวณอลาสกาและทะเลเมดิเตอร-

เรเนียน และอันดับท่ีสาม คือ Star Cruises 

ซึ่งครอบครองตลาดเอเชียแปซิฟก สวน

สายการเดินเรือที่มีชื่อเสียงอ่ืนๆ ไดแก 

Princess Cruises, Celebrity Cruises, 

Disney Cruise Line, Holland America, 

P&O, Cunard Line และ Crystal Cruises 

โดยสายการเดินเรือเหลานี้มักตอเรือจากอู

ของบริษัท STX Europe ประเทศนอรเวย  

Fincantieri ประเทศอิตาลี  Meyer Werft 

ประเทศเยอรมนี และ Mitsubishi Heavy 

Industries ประเทศญี่ปุน 
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สายการเดินเรือสำราญสวนใหญมี

การตั้งชื่อในรูปแบบท่ีเปนเอกลักษณของ

ตนเอง เชน เรือของ Holland America 

Line จะลงทายชื่อดวย “-dam” เชน เรือ 

MS Statendam เรอืของ Royal Caribbean 

จะลงทายดวย “of the Seas” เชน MS 

Freedom of the Seas เรือของ Cunard 

Line จะขึ้นตนดวย “Queen” เชน RMS 

Queen Mary 2 หรือเรือของ Princess 

Cruises จะลงทายดวย “Princess” เชน 

Caribbean Princess ซึ่งเมื่อเรือสำราญ

ถกูขายหรอืเปล่ียนเจาของ กจ็ะมีการเปล่ียน

ชื่อใหมทุกครั้งตามรูปแบบการต้ังชื่อของ

สายการเดินเรือที่เปนเจาของ ทำใหท่ีผาน

มาเรือบางลำอาจมีมากกวาสิบชื่อ ดังน้ัน

หากทราบชือ่เรอื กส็ามารถคาดเดาถงึบรษัิท

ที่เปนเจาของเรือได  
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เรือสำราญเกิดขึ้นภายใตแนวคิดเพื่อ

ลดความเบื่อหนายเมื่อตองใชชีวิตอยูในเรือ

ภายในเรือจะจัดใหมีสิ่งอำนวย
ความสะดวกครบครัน 
ดังนั้นเรือสำราญ 
ขนาดใหญบางลำ  
จึงไมตางอะไรไปจาก 

เมืองลอยน้ำขนาดยอมๆ 
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สำราญเปนระยะเวลานาน โดยภายในเรือ

จะจัดใหมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน 

บางลำถงึขนาดมทีะเลจำลองทีต่ดิตัง้อปุกรณ

ทำคล่ืนเทียม สวนน้ำ สระวายน้ำกลางแจง

และในรม คาสิโน โรงภาพยนตร โรงละคร 

สวนสนุก รานคา หองสมุด รานเสริมสวย 

สปา ซาวนา หองออกกำลังกาย ลานสเก็ต 

น้ำแข็ง เวทีมวย สนามกอลฟ ลูโบวล่ิง 

สนามเทนนิส หรอืแมแตหนาผาจำลอง เพือ่

ใหผูโดยสารมีกิจกรรมทำไดตลอดท้ังวัน 

ดังนั้นเรือสำราญขนาดใหญบางลำ จึงไม

ตางอะไรไปจากเมืองลอยน้ำขนาดยอมๆ  
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โดยทั่วไปคาอาหารและเครื่องด่ืมบน

เรือสำราญเกือบท้ังหมด จะรวมอยู ใน 

คาโดยสารอยูแลว (ยกเวนบางสายเรือที่ไม

รวมคาอาหาร เชน Easy Cruise) ตาม

ธรรมเนียมดั้งเดิม จะมีการจัดสรรเวลา

สำหรับผูโดยสาร ในการรับประทานอาหาร

ค่ำบนโตะรวมกัน และหากทานใดเปน

บุคคลสำคัญ ก็อาจไดรับประทานรวมกับ

กปัตนัเรอื แตในปจจบุนัไดมกีารปรบัเปลีย่น

ใหผูโดยสารรับประทานอาหารตามเวลาท่ี

ตองการ นอกจากน้ีบางลำยงัจัดใหมีบรกิาร

อาหารแบบบุฟเฟตตลอด 24 ชั่วโมง ดวย

เมนูอาหารที่แตกตางกันไปตลอดทั้งวัน  

ตั้งแตอาหารเชาจนถึงของวางยามดึก 

บนเรือสำราญยังมีบาร เพื่อบริการ

เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลโดยเฉพาะ แตจะไม

รวมอยูในคาโดยสาร เพราะตองการให 

จายเฉพาะผู โดยสารที่ดื่มเทานั้น โดย 

เรอืสำราญสวนใหญไมอนุญาต ใหผูโดยสาร

นำเคร่ืองด่ืมแอลกฮอลขึ้นมาเองบนเรือ 

หรือหากซื้อระหวางทางจะถูกปดผนึกและ

สงคืนผูโดยสารเมื่อลงจากเรือหรือสิ้นสุด

การเดินทาง  
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เรือสำราญมีการจัดพนักงานสวนหนึ่ง

คอยใหการตอนรับ และบริการผูโดยสาร

นอกเหนือจากลูกเรือ ดังนั้นจึงไมใชเรื่อง

แปลกถาเรือสำราญบางลำ อาจมีจำนวน

พนกังานรวมกับลกูเรอืแลว มากกวาจำนวน

ผูโดยสาร ตามปกติพนักงานและลูกเรือจะ

ถูกจางใหทำงานเปนระยะเวลานาน 4 ถึง 

6 เดือน และมีการตอสัญญาใหมโดยขึ้นอยู

กับผลตอบรับจากผูโดยสาร โดยพนักงาน

และลกูเรอือาวโุสมกัไดอาศยัในหองโดยสาร

เด่ียว สวนท่ีเหลอืจะอาศัยอยูรวมกนัสองคน

ตอหอง โดยมหีองอาบน้ำและโทรทัศนสวนตวั 

รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ

พนักงาน และลูกเรือแยกจากผูโดยสาร

เรือสำราญมีการจัด 
พนักงานสวนหน่ึง 

คอยใหการตอนรับ และบริการ 
ผูโดยสารนอกเหนือจากลูกเรือ 

ดังนั้นจึงไมใชเรื่องแปลก 
ถาเรือสำราญบางลำ  

อาจมีจำนวนพนักงานรวม 
กับลูกเรือแลว  

มากกวาจำนวนผูโดยสาร 
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โดยเฉพาะ เชน หองออกกำลังกาย หอง

นันทนาการ บาร “Mess hall” หองอาหาร

และดาดฟาพรอมสระวายน้ำ เปนตน  

พนกังานและลกูเรอืเหลานีไ้มมวีนัหยดุ

และเงินบำนาญ แตในระหวางท่ีอยูบนเรือ 

พวกเขาไมตองออกคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

ทั้งเรื่องอาหารและที่อยูอาศัย ทำใหอาชีพ

การทำงานบนเรือสำราญ เปนที่นาสนใจ

พอที่จะชดเชยสวัสดิการ ที่ไดรับเพียง 

เล็กนอยจากการจางงาน  
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 ที่ผานมา มีเรือสำราญหลายลำถูก

โจมตีดวยโจรสลัด เชน เรือ Seabourn 

Spirit และเรือ MSC Melody รวมถึงการ

โจมตีของโจรสลัดในอาวเอเดน ประเทศ

โซมาเลีย ในปจจุบัน สงผลใหเรือสำราญ

เฉพาะที่มีเสนทางบริเวณยุโรป ตะวันออก-

กลาง และเอเชีย จำเปนตองมีมาตรการ

รกัษาความปลอดภัยอยางเขมงวด เชน การ 

“Long Range Acoustic Device” ติดตั้ง

อุปกรณ The Long Range Acoustic 

Device (LRAD) เพื่อตรวจจับเรือโจรสลัด 

การติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) การใช

เครื่องตรวจจับโลหะ และเคร่ืองตรวจจับ

แบบใชรังสีเอ็กซ เพื่อปองกันไมใหมีการ

พกพาอาวุธ และนำของเถ่ือนขึ้นมาบนเรือ 

นอกจากนี้ผู โดยสารตองแสดงบัตร

ประจำตัวทุกคร้ังท่ีมีการข้ึนหรือลงเรือ 

เพื่อปองกันไมใหบุคคลท่ีไมไดรับอนุญาต

ขึ้นเรือ  
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ที่ผานมาเรือสำราญเปนเรือที่มีการ

บังคับใชนโยบายและกฎหมายที่เขมงวด

นอยที่สุด และถูกมองวาเปนสาเหตุของ

มลภาวะทางทะเล เนื่องมาจากมีปริมาณ

ของเสียออกจากเรือเปนจำนวนมาก ไมวา

จะเปนขยะ น้ำเสีย น้ำอับเฉา วัตถุมีพิษ 

คราบน้ำมัน รวมถึงควันและเขมาตางๆ 

ถึงแมจำนวนเรือสำราญจะมีเพียงสวนนอย 

เม่ือเทียบกับจำนวนเรือขนสงสินคาที่มี

จำนวนมาก แตก็ เห็นไดชัดวาของเสีย 

โดยเฉพาะนำ้เสยีและขยะ มาจากผูโดยสาร

บนเรอืสำราญมากกวาเรืออืน่ๆ หากไมจดัการ

และกำจัดส่ิงเหลานี้ใหถูกวิธีแลว อาจเกิด

เชื้อโรคและสารพิษท่ีเปนอันตรายตอชีวิต

มนุษยและสัตวน้ำได  

ปจจุบัน มีสายการเดินเรือหลายสาย 

ไดตระหนักถึงประเด็นดานส่ิงแวดลอม 

เชน Royal Caribbean International ได

ลงทุนเปนเงิน 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ ใน

การตดิตัง้ระบบกรองและเครือ่งบำบัดนำ้เสีย

ที่ทันสมัย (Advanced Wastewater 

Purification - AWP) บนเรือทุกลำพรอม

กับนำเครื่องไอพนใหมมาใช กับเรือลำใหม

เพื่อลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด  
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เรือสำราญสวนใหญกำหนดเสนทาง

เดินเรือในบริเวณหลักๆ เชน 

- คลองปานามา 

- แคนาดาและเขตนิวอิงแลนด 

- แคริบเบียน 

- เม็กซิโก 

- ยุโรป 

- อลาสกา 

- ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

- อเมริกาใต 

- ตะวันออกกลาง (อาหรับ) 

- เอเชียกลางและเอเชียตะวันออก

เฉียงใต 

- ฮาวาย ตาฮิติ และแปซิฟกตอนใต 

ปจจุบัน มีสายเดินเรือหลายสาย  
ไดตระหนักถึงประเด็นดานสิ่งแวดลอม  
เชน Royal Caribbean International  

ไดลงทุนเปนเงิน 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ  
ในการติดตั้งระบบกรอง 

และเครื่องบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย 
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ถึงแมผูโดยสารสวนใหญ 
เปนชาวสหรัฐฯ และยุโรป 
แตถือเปนสัดสวนนอยมาก 
เมื่อเทียบกับนักทองเที่ยว 

ที่มีอยูทั่วโลก 
ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ธุรกิจน้ี 
จะขยายตัวอีกมากในอนาคต 

โดยในแตละเท่ียวจะใชเวลาเดินทาง

มากกวา 10 วนั หรอืหากเปนการเดินทางรอบ

โลกอาจใชเวลารวมถึง 100 วัน ซึ่งบริเวณ

เดินเรือสำราญท่ีเปนท่ีนิยมและมีชื่อเสียง

ทีส่ดุ คอื บรเิวณหมูเกาะแถบทะเลแคริบเบียน 

โดยจุดพักยอดนิยม ไดแก บาฮามาส 

หมูเกาะเวอรจิน เซนตมารติน เปอรโตริโก 

หมูเกาะเคยแมน และจาไมกา ซึ่งสวนใหญ

เปนเรอืทีม่ตีนทางจากไมอาม่ี สหรัฐอเมรกิา  

นอกจากน้ี สายการเดนิเรือตางๆ กำลงั

มองหาตลาดใหม เชน บราซิล รัสเซีย  

หมู เกาะในทะเลเมดิเตอรเรเนียน และ 

หมูเกาะของกรซี รวมถงึภมูภิาคเอเชีย ซึง่มี

แนวโนมที่เรือสำราญจะเดินทางมามากข้ึน 

สงผลใหเอเชียกำลังจะเปนตลาดใหมท่ีมี

ศักยภาพสูงดานการทองเที่ยวทางเรือ  

โดยมีจีนและอินเดียเปนจุดจอดพักหลัก 

รองลงมา คือ ญี่ปุน ฮองกง และสิงคโปร 

นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางเชื่อมโยง 

มาถึง มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม 

และไทย ไดอีกดวย 
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ที่ผานมา จังหวัดภูเก็ต พังงา และ

กระบี่เปนเปาหมายหลักของนักทองเที่ยวที่

โดยสารเรือสำราญเขามายังประเทศไทย 

สวนใหญเปนเรือของสายการเดินเรือที่มี

ศักยภาพจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป และ

เอเชีย 

ในป 2549 การทองเท่ียวแหงประเทศไทย

ไดรายงานวา มีนักทองเที่ยวตางชาติเขามา

ดวยเรือสำราญ จอดเทียบทาท่ีทาเรือน้ำลึก

ภูเก็ต ทั้งสิ้นประมาณ 200,000 คน โดย

เรือท่ีเขามาเปนประจำทุกสัปดาห คือ เรือ 

Superstar Gemini และ Superstar Virgo 

ของ Star Cruises ซึ่งมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักดี

ของคนไทย มีตนทางมาจากประเทศสิงคโปร

โดยนำผูโดยสารมาจากประเทศออสเตรเลีย 

และประเทศในแถบเอเชียเขามารวมกัน

ประมาณ 3,000 คนตอสัปดาห  

และเ ม่ือวัน ท่ี 12 มีนาคม 2552 

ประเทศไทยไดมีโอกาสตอนรับเรือ RMS 

Queen Mary 2 ของ Cunard Line ที่ 

เดนิทางเขามาจอดพกัเทียบทาบรเิวณทาเรอื

แหลมฉบงั จงัหวดัชลบุร ีโดยไดนำผูโดยสาร

กวา 2,600 คน และลูกเรอื 1,300 คน เขามา

พักเปนเวลา 1 วัน ซึ่งถือวาเปนเรือสำราญ

ขนาดใหญ ท่ีสุด ท่ี เคยเดินทางมาเยือน

ประเทศไทย  
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ธุรกิจเรือสำราญมีบทบาทสำคัญใน

อตุสาหกรรมทองเทีย่ว โดยผูโดยสารสวนใหญ

เปนนักทองเที่ยวกลุม High End หรือเปน 

กลุมนักทองเที่ยวท่ีมีคุณภาพ มีการใชจาย

ในการเดินทางทองเท่ียวสงู จากการคาดการณ

ของ Cruise Market Watch คาดวาปนี้ 

ธุรกิจเดินเรือสำราญจะทำรายไดมากกวา 

29.4 พันลานเหรียญสหรฐัฯ และมีผูโดยสาร

มากกวา 19 ลานคน หรือเพ่ิมขึ้นรอยละ 

6.6 จากปที่แลว ซึ่งธุรกิจนี้มีการเติบโต

ตลอดเวลา ดังจะเห็นไดจากตั้งแตป 2544 

เปนตนมา มีการตอเรือสำราญไมนอยกวา 

9 ลำในแตละป โดยผูโดยสารเรือสำราญ

สวนใหญเปนชาวสหรฐัฯ ตามดวยชาวยโุรป  

จาก Cruise Lines International 

Associations (CLIA) และ Flor ida-

Caribbean Cruise Association (FCCA) 

ไดรายงานวาในป 2551 มีผูโดยสารใช

บริการเรือสำราญมากถึง 13.2 ลานคน 

เมื่อเทียบกับ 12.6 ลานคนในป 2550 ใน

จำนวนนี้ราว 10.6 ลานคน เปนชาวสหรัฐฯ 

ที่สวนใหญจองเสนทางเดินเรือบริ เวณ

แคริบเบียน ตามดวยเมดิเตอรเรเนียน

และอลาสกา 
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นอกจากนี้ สมาคมอุตสาหกรรม 

เดินเรือสำราญของสหรัฐฯ ระบุวา ถึงแม 

ผูโดยสารสวนใหญเปนชาวสหรฐัฯ และยโุรป 

แตถือเปนสัดสวนนอยมากเม่ือเทียบกับ 

นกัทองเท่ียวทีม่อียูทัว่โลก ดงันัน้จงึมโีอกาส

ที่ธุรกิจนี้จะขยายตัวอีกมากในอนาคต  
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การใหบริการเดินเรือสำราญสามารถ

ขอรับการสงเสริมการลงทุนไดในประเภท 

7.3 กิจการเ พ่ือสงเสริมการทองเ ท่ียว 

ประเภทยอย 7.3.2 กิจการเดินเรือทองเที่ยว

หรือใหเชาเรือทองเท่ียว โดยมีเงื่อนไข คือ 

จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงาน

ของรัฐท่ีเก่ียวของ คือ กรมเจาทา และได

รับสิทธิและประโยชน ดังนี้ 

- ยกเวนอากรขาเขาสำหรบัเครือ่งจกัร 

(เรือ) ทุกเขต 

- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป 

ทุกเขต 

- สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับตาม

หลักเกณฑประกาศคณะกรรมการ

สงเสรมิการลงทุนที ่1/2543 ลงวนัท่ี 

1 สิงหาคม 2543 

นอกจากน้ี ตามพระราชบญัญัตเิรอืไทย 

(ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2540 ไดกำหนดคุณสมบัติ

ผูที่จะถือกรรมสิทธิ์ เรือจดทะเบียนเปน 

เรือไทยซ่ึงทำการคาไดในนานน้ำไทย โดย

หากเปนบริษัทจำกัด กรรมการไมนอยกวา

กึง่หนึง่ ตองมสีญัชาตไิทย และทนุจดทะเบียน

ไมนอยกวารอยละ 70 ตองเปนของบุคคล

ซึ่งมิใชคนตางดาว ตามกฎหมายวาดวย 

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

 บริษัท เงินลงทุน 
(ลานบาท) รูปแบบ จำนวนเรือ 

(ลำ) 

1 ดิวา ไดฟว่ิง จำกัด 14.0 Yacht Rental 1 

2 ซีทราน ไลน จำกัด 15.2 Tour Boat 1 

3 นองมายด ภูเก็ต เซลล่ิง ครุยส จำกัด 25.9 Yacht Rental 2 

4 ซีทราน เฟอรรี่ จำกัด 23.2 Tour Boat 1 

5 สยาม คอมเมอรเชียล โบท ชารเตอร จำกดั 3.0 High Speed Boat 1 

6 ดรมี ยอชท ชารจเตอร (ไทยแลนด) จำกัด 42.4 Yacht Rental 5 

7 อีโคยอรช จำกัด 21.0 Yacht Rental 2 

8 เซ็นทรัลกระบ่ีเบยรีสอรท จำกัด 5.0 Tour Boat 2 

9 วิมานใตทะเล จำกัด 80.0 Submarine 1 

10 ซีทราน ทราเวิล จำกัด 28.0 Tour Boat 1 

11 ซีทราน ทราเวิล จำกัด 24.5 Tour Boat 1 

12 ซันเซล (ประเทศไทย) จำกัด 170.7 Yacht Rental 26 

13 ครุยส เอเซีย จำกัด 18.2 River Cruise 1 

14 ไฮเทค ซับมารีน จำกัด 291.3 Submarine 2 

15 นัมเบอรวัน เฟอรรี่ จำกัด 70.0 Boat Service 2 

การใหบริการเดินเรือสำราญ 
สามารถขอรับการสงเสริมฯ 

ไดในประเภท 7.3.2  
โดยจะตองไดรับความเห็นชอบ 

จากหนวยงานของรัฐ 
ที่เกี่ยวของ คือ กรมเจาทา 

ปจจบุนั มโีครงการท่ีไดรบับตัรสงเสรมิฯ 

ในประเภท 7.3.2 ตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 

2543 จนถึงปจจุบัน เปนดังน้ี 
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 hotel หรือ โรงแรม มาจาก
ภาษาฝรัง่เศสซึง่แปลวา  คฤหาสน 
โรงแรมแหงแรกในยุโรปคือ Hotel 
de Hanri IV (โฮเทล เดอ อองรี กตั) 
เมือ่ป 2331 บริเวณ Central Paris 
โดยในสมัยกอนใชคำวา hÔtel  
และภายหลังได เปลี่ยนตัวโอใน
ภาษาฝรั่งเศสมาเปนโอในภาษา
อังกฤษเปน hotel เหมือนปจจุบัน 

ใชระบบลงทะเบียนผูเขาพัก จนธุรกิจนี้

แพรหลายและทำกำไร 

จากนั้นไมนานธุรกิจนี้จึงถือกำเนิดขึ้น

และเริ่มแพรหลายไปยังประเทศเยอรมนี 

ฝรั่งเศส จนถึง อังกฤษ โดยมีการพัฒนา

มาอยางตอเนื่อง จากเดิมที่มีหองพักเพียง

อยางเดียว สำหรับนกัเดินทาง ก็พฒันาใหมี

ความหรหูรา สะดวกสบาย และมีการบรกิาร

ที่ดี  

โดยเฉพาะในสหราชอาณาจกัรฯ โรงแรม

เปนที่สำหรับผูมีชนชั้นทางสังคม ขุนนาง 

และนักการเมืองเทานั้น โรงแรมที่มีชื่อเสียง

เรือ่งความหรูหราท่ีสดุของสหราชอาณาจักรฯ 

คือ โรงแรมซาวอย (Savoy Hotel) กอตั้ง

เมื่อป 2423 ซึ่งเปนโรงแรมแหงเดียวท่ีมี

เครือ่งกำเนดิไฟฟาและโรงละคร แตโรงแรม

ไมมีการพัฒนาและไปมากนัก จนกระท่ัง 

นายเซซาร ริทซ (Ce’Sar Ritz) ชาวสวิต-

เซอรแลนด ผูซึ่งเปนบิดาของการโรงแรม 

ไดนำวิทยาการใหมๆ มาใช 

¸ØÃ¡Ô¨âÃ§áÃÁä·ÂàÃÔèÁμ Ñé§áμ ‹
ÊÁÑÂÃÑª¡ÒÅ·Õè 4 

ประเทศไทยเร่ิมมีธุรกิจโรงแรมอยาง

เปนเรื่องเปนราวในสมัยรัชกาลท่ี 4 โดย 

ธุรกิจโรงแรมเกิดข้ึนในชวงยุคของ

อาณาจักรกรีกที่คนเราเร่ิมเดินทางระหวาง

เมือง แตเดิมนั้นผูเดินทางจะนอนตามถนน

หรือนอนตามบานเรือนของประชาชนท่ัวไป

หรือตามโบสถ โดยเปนการใหที่พักพิง มี

อาหารใหตามอัตภาพ และไมมีคาบริการ  

จนกระทั่งมีแนวคิดเปนธุรกิจขึ้นมา 

โดยเริ่มตนจากเมืองฟลอเรนซ ประเทศ

อิตาลี จนกระท่ังป 1825 เมื่อสมาคม

โรงแรมในสมัยนั้นถือกำเนิดขึ้น และได

เปลี่ยนแนวคิดจากไมตรีจิต มาเปนธุรกิจ 

และเร่ิมมีการขายไวน อาหารงายๆ มีการ

Savoy Hotel 
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มีโรงแรมที่เปดกิจการอยู 3 แหง ไดแก 

Union Hotel, Fisher Hotel และ Oriental 

Hotel ตอมาสมัยรัชกาลท่ี 5 มีการเปด

โรงแรมเพิ่มอีก 8 แหง โรงแรมในยุคน้ี

นอกจากจะมบีริการหองพักแลว ยงัมอีาหาร 

เครื่องด่ืม และสถานท่ีเลนกีฬาดวย 

ประเทศไทยเร่ิมมีธุรกิจโรงแรม
อยางเปนเรื่องเปนราว  
ในสมัยรัชกาลที่ 4  

มโีรงแรมท่ีเปดกจิการอยู 3 แหง 

 

ในป 2398 ซึ่งตรงกับรัชสมัยของ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว 

ประเทศไทยเริ่มมีสัมพันธไมตรีทางการทูต

กบัตางประเทศ โดยองักฤษเปนประเทศแรก

ที่เขามาคาขายกับไทย และมีประเทศอื่นๆ 

เขามาติดตอกับไทยอีกเปนจำนวนมาก 

บรรดาพอคาวานิชลวนไมมีที่อยูอาศัย 

พระราชวังจึงไดถูกเปลี่ยนเปนโรงแรม 

ที่พักพิงของชาวตางชาติเหลานี้ ถึงแมจะ

ไมมีหลักฐานยืนยันแนนอนนัก แตเปนที่

เชื่อกันวาพระราชวังแหงนี้ คือจุดกำเนิด

ของโรงแรมโอเรียนเต็ล ซึ่งพัฒนามาจาก

นักเดินเรือชาวสวีเดนสองคน ตกลงที่จะ

อาศัยอยูในประเทศไทย ไดสรางโรงแรม

ขึ้นในป 2419 ใกลกับกงสุลฝร่ังเศส และ

ในปน้ีนั้นเองท่ีคณะผูบริหารของโรงแรม 

โอเรยีนเต็ล เชือ่วาเปนการเร่ิมตนดำเนนิการ

ทำเปนธุรกิจอยางเปนรูปธรรมอีกครั้ง 

ปจจุบันโรงแรมโอเรียนเต็ลดำเนินการ

โดยเอกชนทัง้สิน้ มหีองพักทัง้หมด 396 หอง 

หองอาหาร 8 หอง มีบริการศูนยกีฬา 

หองจัดเลี้ยง หองประชุม และสิ่งอำนวย

ความสะดวกตางๆ อยางครบครัน นติยสาร 

“อนิสติทวิชนัแนล อินเวสเตอร” ของนวิยอรก 

สหรัฐอเมรกิา ไดจดัอนัดับใหโรงแรมโอเรียนเตล็ 

กรงุเทพฯ เปนโรงแรมท่ีดทีีส่ดุของโลกติดตอกัน

ถึง 10 ปนับตั้งแตป 2524 เปนตนมา 

อยางไรก็ตาม วันท่ี 1 กันยายน 2551 

กลุมกิจการแมนดาริน โอเรียนเต็ล ซึ่งเปน 

กลุมโรงแรมท่ีมีชื่อเสียงกลุมหน่ึงของเอเชีย 

ไดเขาซื้อกิจการของโรงแรม หลังจากน้ัน

กไ็ดมกีารเปลืย่นชือ่บรษัิทจาก บรษิทั โรงแรม

โอเรียนเต็ล ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) 

มาเปน บริษัท OHTL จำกัด (มหาชน) 

และโรงแรมไดถูกเปลี่ยนชื่อเปน “โรงแรม

แมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ” ทำใหมี

การปรับภาพลักษณและกระบวนทัศนของ

การบรหิารงานโรงแรม ซ่ึงเปนการเปล่ียนแปลง

ครั้งสำคัญในรอบ 132 ป 

ในป 2485 (สมัยรชักาลที ่8) สำนกังาน

ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย ไดสราง

โรงแรมรัตนโกสินทรและโรงแรมสุริยานนท 

เปนท่ีรับรองแขกเมือง โดยใหบริการสังคม 

และตอมาใหเอกชนดำเนินการตอและ

เปลี่ยนชื่อจากโรงแรมรัตนโกสินทรเปน

โรงแรมรอยัล (Royal) และโรงแรมสุริยา-

นนท เปนโรงแรมมาเจสติก 

นอกจากโรงแรม หรือ Hotel แลว 

เราอาจเคยไดยินคำอื่นท่ีมีลักษณะธุรกิจ

คลายคลึงกับโรงแรม เชน Inn, Tavern, 

Accommodation, Motel หรือ Lodge 

ซึ่งสวนใหญแลวจะมีใชในตางประเทศ  

1. Inn หมายถึง ที่พักขนาดเล็ก  

ตั้งอยูริมทาง ไมมีบริการอาหาร

และเครื่องดื่ม 

สำหรับการบุกเบิกโรงแรมในยุคตอมา 

เริ่มจากในป 2460 (สมัยรัชกาลที่ 6)  

พลเอกพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระ-

กำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงมีพระนามเดิมวา 

“พระองคเจาบุรฉัตรไชยากร” ซึ่งขณะนั้น 

ดำรงตำแหนงผูบญัชาการกรมรถไฟแผนดิน 

และไดรบัยกยองวาเปนบิดาแหงการโรงแรม

ไทย ทรงสรางบังกะโลเรือนไมที่หัวหิน เปน

โรงแรมชายทะเลแหงแรกของประเทศไทย 

ปจจบุนัโรงแรมหัวหนิใหเอกชนเชาดำเนนิการ 

พระองคเจาบุรฉัตรไชยากร  
ไดรับยกยองวาเปน 

บิดาแหงการโรงแรมไทย  
ทรงสรางบังกะโลเรือนไม 

ที่หัวหิน เปนโรงแรมชายทะเล 
แหงแรกของประเทศไทย 
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2. Tavern หมายถึง ที่พักสำหรับ 

คนเดินทางท่ีใชมาเปนพาหนะ  

มีลักษณะเหมือนโรงเต๊ียม 

3. Accommodation หมายถึง ที่พัก

ทีจ่ดัไวใหคนเดนิทาง พรอมมีบริการ

อาหารและเคร่ืองดื่ม 

4. Motel หมายถึง โรงแรมขนาดเล็ก 

ซึ่งตั้งอยูริมถนนสายสำคัญๆ เพื่อ

ใหบริการสำหรับนักเดินทางที่ 

เดินทางโดยรถยนต 

5. Lodge หมายถึง สถานท่ีใหเชา

สำหรับพักอาศัยคางคืนระหวาง

เดินทาง ใหบริการอาหารและ

เครือ่งดืม่ สระวายนำ้และคิดคาเชา

เปนคาตอบแทน 

ตามพระราชบญัญัตโิรงแรม พ.ศ. 2547 

มาตรา 4 ไดกำหนดความหมายคำวา 

“โรงแรม” หมายถึง สถานที่พักท่ีจัดต้ังขึ้น

โดยมีวัตถุประสงคในการทำธุรกิจเพื่อ 

ใหบริการที่พักชั่วคราว สำหรับคนเดินทาง

หรือบุคคลอื่นโดยมีคาตอบแทน  

»ÃÐàÀ·¢Í§âÃ§áÃÁ  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

โดยคำแนะนำของคณะกรรมการสงเสริม

และกำกับธรุกจิโรงแรม ไดออกกฎกระทรวง

กำหนดประเภทและหลกัเกณฑการประกอบ

ธรุกจิโรงแรม พ.ศ. 2551 ตามความในมาตรา 

13 แหงพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 

แบงโรงแรมออกเปน 4 ประเภท คือ 

โรงแรมประเภท 1 10,000 บาท 

โรงแรมประเภท 2 20,000 บาท 

โรงแรมประเภท 3 30,000 บาท 

โรงแรมประเภท 4 40,000 บาท 

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃºÃÔËÒÃâÃ§áÃÁ  

1. ดำเนนิการเอง (Owner Operated 

System)  

ลักษณะนี้ผู เปนเจาของอาจจะเปน

คนๆ เดียว หรืออยูในรูปของบริษัทก็ได 

สำหรับในประเทศไทยโรงแรมที่ใชระบบนี้

คือ โรงแรมดุสิตธานี ขอดีคือทำใหมีอิสระ

ในการบริหารงาน แตจะเสียเปรียบเม่ือ

ตองการขยายกิจการ ซึ่งเจาของตองแบก

ภาระความเสีย่งคนเดียว และอาจมขีอจำกัด

เรื่องเงินทุน  

2. Franchise  

เจาของโรงแรมจะไดรับสิทธ์ิที่จะใชชื่อ

และโลโก ของผูประกอบการโรงแรมท่ีมีชื่อ

เสียงระดับโลก โดยผูรับสิทธิ์จะตองใช

สัญลักษณของโรงแรม และใหบริการดวย

มาตรฐานเดียวกับโรงแรมที่ใหสิทธิ์ และจะ

ตองจายเงินใหกับโรงแรมที่ใหสิทธิ์ เพื่อ

เปนคาบริการในเรื่องตลาด การบริหารงาน

และการจองหองพัก ลักษณะนี้จะเปนการ

สรางเครอืขายทีม่ากขึน้ พรอมกบัไดแบรนด

ที่เปนที่ยอมรับโดยไมตองเสียเวลาสราง 

แบรนดใหม รวมทั้งไดรับการดำเนินงาน

และชวยเหลือจากเจาของแบรนด  

อยางไรก็ตาม การบริหารในลักษณะน้ี

เจาของโรงแรมจะเสียอำนาจในการควบคุม 

การจัดการ และตองมีคาใชจายมากข้ึน 

เชน คาแบรนด คาบริหารเปนรายป  

3. การจางบริหารจัดการ (Manage-

ment Contract) 

โรงแรมจะวาจางทีมบริหารโรงแรมท่ี

มีชื่อเสียงมาดำเนินการให เจาของโรงแรม

เลือกใชระบบนี้ เนื่องจากตนเองขาด

ประสบการณ และขาดความชำนาญใน

การดำเนินงาน เนื่ องจากโรงแรมนั้น 

ประเภทโรงแรม ขอบเขตการใหบริการ 

ประเภท 1 - โรงแรมท่ีใหบริการเฉพาะหองพัก 

ประเภท 2 - โรงแรมท่ีใหบริการหองพักและอาหาร หรือสถานท่ีสำหรับ

บริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร  

ประเภท 3 - โรงแรมที่ใหบริการหองพัก หองอาหาร หรือสถานที่สำหรับ

บริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถาน

บริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการหรือหองประชุมสัมมนา  

ประเภท 4 - โรงแรมที่ใหบริการหองพัก หองอาหาร หรือสถานที่สำหรับ

บริการอาหารหรือสถานที่สำหรับประกอบอาหาร และสถาน

บริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการและหองประชุมสัมมนา 

¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÞÒμ»ÃÐ¡Íº¡Ô̈ ¡ÒÃ
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การประกอบกิจการโรงแรมตองเปน

ไปตาม พ.ร.บ. โรงแรม พ.ศ. 2547 ในป 2552 

ประมาณวามีโรงแรมตาม พ.ร.บ. โรงแรม 

5,056 แหง ทัว่ประเทศ หองพกัรวมประมาณ 

300,000 หอง จังหวัดท่ีมีโรงแรมมากท่ีสุด 

คือ สุราษฎรธานี (331 แหง) รองมาคือ 

กรุงเทพฯ (299 แหง)  

ผูมีอำนาจอนุญาตใหจัดตั้งโรงแรม 

(นายทะเบียนโรงแรม) ในตางจังหวัด คือ 

ผูวาราชการจังหวัด ในเขตกรุงเทพฯ คือ 

อธิบดีกรมการปกครอง ในตางจังหวัดนั้น

ใหยื่นเร่ืองที่ที่วาการอำเภอ สวนในเขต

กรุงเทพฯ ใหยื่นที่สำนักการสอบสวนและ

นิติการ กรมการปกครอง (วังไชยา) ถนน

นครสวรรค นางเลิ้ง เขตดุสิต กรุงเทพฯ 

10300 (ตรงขาม ธกส. สำนักงานใหญ) 

โทรศัพท 0 2282 3751 เว็บไซต 

www.wangchaiya.com/data/47.PDF 

โดยใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรม

มีอายุ 5 ปนับแตวันอนุญาต  

คาธรรมเนยีมใบอนญุาตประกอบธุรกจิ

โรงแรม (ชำระเม่ือไดรับอนุญาตคร้ังแรก)  
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บริหารงานประสบผลสำเร็จมาแลว โรงแรม

ที่ใชระบบนี้ในประเทศไทยมีมากมาย เชน 

โรงแรมสีมาธานี โรงแรมพิษณุโลกธานี 

โรงแรมเจริญธานี ซึ่งวาจางโรงแรมดุสิต

ธานีเปนผูจัดการ ดำเนินการใหและใชคำ 

“ธาน”ี ลงทายช่ือโรงแรม เพือ่ใหลกูคาม่ันใจ

ในระบบหรือมาตรฐานของโรงแรมตน การ

ดำเนินงานลักษณะน้ีก็เปนการชวยขยาย

เครอืขาย และเพิม่ความมัน่ใจใหแกลกูคาได  

อยางไรก็ตาม การบริหารในลักษณะนี้

ทำใหเจาของโรงแรมขาดอำนาจในการบริหาร

จัดการ เชนเดียวกันในแบบ Franchise 

4. Chain Hotel   

เปนการลงทุนระหวางโรงแรมที่มี

เครือขายกับโรงแรมที่ตั้ งขึ้นใหม จะมี 

ผูจัดการของตนเอง โรงแรมแมจะเปน 

ที่ปรึกษาและชวยทางดานการตลาด การ

ประชาสัมพันธ และการสำรองหองพักที่

เปนรูปแบบเดียวกันหมด ในประเทศไทย

โรงแรมที่ใชระบบนี้ คือ โรงแรมแกรนด

เชอราตัน โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน 

โรงแรมแกรนดไฮแอท เปนตน  

ลักษณะนี้จะเปนการงายในการเพิ่ม

สวนแบงการตลาดเน่ืองจากเปน Chain ท่ี

ได รับความนิยมอยูแล วและมี ลูกคาที่

เหนียวแนนในตางประเทศ แตก็ตองปรับ

มาตรฐานของโรงแรมใหเทาเทยีมกับ Chain 

ในประเทศอื่น  

¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

กิจการโรงแรม ใหการสงเสริมไดใน

ประเภท 7.4 กิจการเพื่อสนับสนุนการ 

ทองเทีย่ว ประเภทยอย 7.4.3 กจิการโรงแรม 

ขนาดการลงทุนไมรวมคาท่ีดินและทุน 

หมุนเวียนไมนอยกวา 1 ลานบาท 

1) โครงการท่ีตั้งในเขต 1 หรือเขต 2 

รวมท้ังอำเภอหาดใหญและอำเภอ

เมืองเชียงใหม ใหไดรับสิทธิและ

ประโยชนท่ีไมเกี่ยวกับภาษีอากร

เทาน้ัน 

2) โครงการท่ีตั้งในเขต 3 (ไมรวมขอ 

1 และ 3) ใหไดรับยกเวนอากรขา

เขาเครื่องจักรและสิทธิประโยชนที่

ไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทาน้ัน 

3) โครงการท่ีตั้งในจังหวัดกาฬสินธุ 

นครพนม นราธิวาส นาน บุรีรัมย 

ปตตาน ีพะเยา แพร มหาสารคาม 

ยโสธร ยะลา รอยเอ็ด ศรีสะเกษ 

สกลนคร สตลู สุรนิทร หนองบวัลำภู 

ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี 

อุดรธานี และอำนาจเจริญ 

สิทธิและประโยชนดานอื่นจะไดรับ

ตามประกาศท่ี 1/2543 

เงื่อนไข 

ตองมีจำนวนหองพักไมต่ำกวา 100 

หอง หรือจะตองมีขนาดการลงทุนโดยไม

รวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 

500 ลานบาท 

ตั้งแตป 2543 ถึงปจจุบัน มีโครงการ

ที่ไดรับการสงเสริมฯ ในประเภทกิจการ 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว 

ดังนี้ 

กิจการโรงแรม ใหการสงเสริมฯ ในประเภท 7.4 
สิทธิและประโยชนดานอื่นจะไดรับตามประกาศท่ี 1/2543 

เงื่อนไข ตองมีจำนวนหองพักไมต่ำกวา 100 หอง 
หรือจะตองมีขนาดการลงทุน 

โดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 500 ลานบาท 

ประเภท จำนวน
โครงการ ประเภท จำนวน

โครงการ 

กจิการบริการทีจ่อดเรอืทองเท่ียว 3 กจิการหอประชมุขนาดใหญ 3 

กจิการเดินเรือทองเท่ียวหรอื 

ใหเชาเรอืทองเทีย่ว 

16 กจิการแสดงสินคานานาชาติ - 

กจิการสวนสนุก 7 กจิการโรงแรม 109 

กจิการแสดงศลิปวัฒนธรรม 

หรือศูนยศลิปหตัถกรรม 

4 กจิการบานพักและศนูยสวสัดกิาร

แกผูสงูอาย ุ

15 

กจิการอุทยานสัตวน้ำ 2 กจิการศนูยฟนฟสูขุภาพ 7 

กจิการแขงขนัยานยนต - กจิการสนบัสนนุการพำนักระยะยาว 3 

กจิการสวนสัตวเปด - กจิการกระเชาไฟฟา - 
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วันวาเลนไทน หรือ วันแหง
ความรกั ตรงกบัวนัที ่14 กมุภาพนัธ
ของทุกป ไดกลายเปนวันที่มี
ความหมายวันหนึ่งสำหรับคนไทย
หลายๆ คนในปจจุบัน โดยเฉพาะ
กลุมวัยรุน และคนวัยหนุมสาว 
หลายคนตางเฝารอวันนี้เปนพิเศษ 
ที่จะแสดงออกถึงความรักของตน 
และมอบของท่ีระลึกใหคนที่ตนรัก 
เชน ชอ็กโกแลตหรือการดอวยพร 

การขยายตัวของพื้นที่มากที่สุดในอำเภอ

พบพระ จังหวัดตาก ปจจุบันประมาณวามี

พืน้ทีก่ารผลิตถงึ 3,000 ไร เนือ่งจาก อำเภอ

พบพระ มีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม 

พื้นท่ีไมสูงชัน และคาจางแรงงานต่ำ  

แตการมอบทีเ่ปนสญัลกัษณทีส่ำคญัทีส่ดุ

คือดอกกุหลาบสีแดง ที่แสดงถึงความรัก

เปนพิเศษ ทำใหราคาของดอกกุหลาบสี

แดงในชวงกอนและในวันวาเลนไทน มี

ราคาเพิ่มสูงข้ึนมากอยางนาตกใจ 

จากขอมลูของศนูยวจิยักสกิรไทย พบวา

ในชวงวันท่ี 14 กุมภาพันธของปท่ีแลว มี

มูลคาของตลาดดอกไมสูงถึง 270 ลานบาท

เพ่ิมขึ้นเกือบ 10 เทาจากชวงเวลาปกติที่มี

มลูคาประมาณ 30 ลานบาท ในขณะเดียวกนั

หากพิจารณาเฉพาะยอดขายดอกกุหลาบ 

จะมีการซื้อขายถึงประมาณรอยละ 90 ของ

ในชวงวันที่ 14 กุมภาพันธ ปที่แลว 
มูลคาของตลาดดอกไมสูงถึง 

270 ลานบาท เพ่ิมขึ้นเกือบ 10 เทา 
จากชวงเวลาปกติ 

มลูคาดอกไมรวมหรอืคิดเปนมลูคาประมาณ 

245 ลานบาท 

ยอนกลับไปสองปกอนหนา คือ ในป 

2551 และป 2552 ถึงแมวาเศรษฐกิจโดย

รวมจะชะลอตัว แตมูลคาของตลาดดอกไม

ในวันวาเลนไทนกลับไมไดรับผลกระทบแต

อยางใด กลาวคือ ในป 2552 ตลาดรวม

ดอกไมในชวงเทศกาลวาเลนไทน มีมูลคา

ประมาณ 230 ลานบาท สวนในป 2551 มี

มูลคาประมาณ 200 ลานบาท  

¾º¾ÃÐ - áËÅ‹§»ÅÙ¡ 
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ปจจบุนั ประเทศไทยมีพืน้ทีป่ลกูกหุลาบ

ตัดดอกประมาณ 5,500 ไร กระจายอยูทั่ว

ทุกภาคของประเทศ แหลงปลูกท่ีสำคัญ

ไดแก เชียงใหม เชียงราย ตาก นครปฐม 

สมุทรสาคร ราชบุรี และกาญจนบุรี โดยมี
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การผลิตกุหลาบในประเทศไทยแบง

เปน 2 ลักษณะคือ การผลิตกุหลาบใน 

เชงิปรมิาณ และการผลิตกหุลาบเชิงคณุภาพ  

- การผลติกหุลาบเชงิปริมาณ หมายถึง 

การปลูกกุหลาบในพ้ืนที่ขนาดใหญ 

หรือปลูกในพ้ืนที่ราบ ซึ่งจะให

ผลผลิตในปริมาณมาก แตผลผลิต

ไมไดคุณภาพ เชน ดอกและกาน

มีขนาดเล็ก มีตำหนิจากโรคและ

แมลง หรือการขนสง อายุการปก

แจกันสั้น ทำใหราคาต่ำ การผลิต

ชนดินีต้องอาศัยการผลิตในปริมาณ

มากเพื่อใหเกษตรกรอยูได  

- การผลิตกุหลาบในเชิงคุณภาพ 

นิยมปลูกในเขตภาคเหนือ และ

บนท่ีสูง โดยปลูกภายใตไโรงเรือน

พลาสติก ในพื้นท่ีจำกัด มีการ

จัดการการผลิตและการปฏิบัติ

หลังการเก็บเก่ียวท่ีดี ใชแรงงาน 

ที่ชำนาญ ทำให กุหลาบที่ ไดมี

คุณภาพดี และปกแจกันไดนาน  

จากไทยท่ีสำคัญคือ ญี่ปุน สหรัฐอเมริกา 

อิตาลี จีน และอื่นๆ  

อยางไรก็ตาม กย็งัมกีารนำเขากุหลาบ

เชนกัน โดยมีปริมาณ 317 ตัน คิดเปน

มูลคา 12.21 ลานบาท สวนใหญนำเขา

จากประเทศจีน  

อำเภอพบพระ จังหวัดตาก 
มีพื้นที่การผลิตถึง 

3,000 ไร เน่ืองจากมี 
สภาพอากาศเหมาะสม  

พื้นที่ไมสูงชัน 
และคาจางแรงงานต่ำ 

ตลาดของกุหลาบคุณภาพปานกลาง

ถงึตำ่ (ตลาดลาง) ในปจจุบนัถงึจดุอ่ิมตวัแลว 

เนื่องจากมีราคาต่ำมาก สวนตลาดของ

กุหลาบที่มีคุณภาพสูง (ตลาดบน) ผลผลิต

ในประเทศยังไมเพียงพอ และขาดความ

ตอเนื่อง ทำใหยังตองนำเขาดอกกุหลาบ

จากตางประเทศ เชน เนเธอรแลนด และ

มาเลเซีย เปนตน 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต

กุหลาบคุณภาพสูงอยางตอเน่ือง หากแต

จะตองผลิตในพื้นท่ีที่เหมาะสม คือพื้นท่ีสูง

มากกวา 800 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล 

หากปลูกในท่ีราบจะไดคุณภาพดีในชวง 

ฤดูหนาวเทานั้น ดังนั้นการผลิตกุหลาบมี

แนวโนมเพ่ิมพื้นท่ีการผลิตบนท่ีสูงมากขึ้น 

¡ØËÅÒº Ṏ¹μ ÕμÅÒ´¡ØËÅÒºä·Â  

เชนเดยีวกบัปญหาสินคาอืน่ๆ ของไทย 

ที่ถูกสินคาจากจีนตีตลาด ในปท่ีผานมามี

การนำเขากุหลาบจากจีน ทำใหสงผลกระทบ

ตอตลาดกุหลาบในประเทศไทยอยางมาก 

โดยเฉพาะกุหลาบคุณภาพดีจากเชียงใหม  

การปลูกกุหลาบในประเทศไทย มี

แนวโนมการผลิตลดลง ในป 2550 พื้นที่

การผลิตประมาณ 6,600 ไร (ขอมูลศูนย

สารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตร, 2551) 

ป 2549 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 7,000 ไร 

ซึ่งพื้นที่ปลูกกุหลาบที่ลดลงน้ัน สวนใหญ

เปนพื้นที่ปลูกกุหลาบคุณภาพบนที่สูง แถบ

จังหวัดเชียงใหม เชียงราย ปลูกภายใต 

โรงเรือนพลาสติก มีการดูแลอยางท่ัวถึง 

แตเม่ือตนทุนการผลิตสูงขึ้น ประกอบกับมี

การนำเขากุหลาบคุณภาพดีจากจีนเขามา

ซึ่งราคาต่ำกวาของไทย ทำใหเกษตรกร

บางรายไมสามารถแขงขันได จึงตองเลิก

กิจการไป  

ตลาดของกุหลาบมีทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ป 2550 มีการสงออกกุหลาบ 

ปริมาณ 506 ตัน คิดเปนมูลคาประมาณ 

44.02 ลานบาท ประเทศที่นำเขากุหลาบ

ในปที่ผานมามีการ 
นำเขากุหลาบจากจีน 

สงผลกระทบตอตลาดกุหลาบ 
ในประเทศไทยอยางมาก  

โดยเฉพาะกุหลาบ 
คุณภาพดีจากเชียงใหม 

ในปท่ีผานมามีการนำเขากุหลาบจาก

จีน สงผลกระทบตอตลาดกุหลาบใน

ประเทศไทยเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

กุหลาบคุณภาพดีจากเชียงใหม ที่ผานมา

เกษตรกรผูปลูกกุหลาบคุณภาพดีของไทย 

สามารถแขงขันกับกุหลาบนำเขาจาก

เนเธอรแลนดและยุโรปได แตการนำเขา

กุหลาบจากจีนทำใหเกษตรกร ตองหันไป

ปลูกกุหลาบคุณภาพรองแทน เนื่องจาก

กุหลาบจากจีนที่มีคุณภาพใกลเคียงของ

ไทย มีดอกใหญ กานยาว คุณภาพดีแต

ราคาต่ำกวา  
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คนรักของเธอที่ถูกหมูปาฆา เลือดและ

น้ำตาหยดลงสูพื้นแลวกลายเปนดอกไม 

สีแดงเขมหรือดอกกุหลาบนั่นเอง แตบาง

ตำนานก็เลาวาดอกกุหลาบเกิดจากเลือด

ของอโฟรไดทเองท่ีหยดลงสูพื้น เมื่อเธอ

แทงตัวเองดวยหนามแหลม 

บางตำนานกลาววากุหลาบเกิดจาก

การชุมนมุของบรรดาทวยเทพ เพ่ือประทาน

ชี วิตใหม ใหกับนางกิน รีนางห น่ึง ซึ่ ง 

เทพธดิาแหงบปุผาชาติ หรอืคลอรสิ บงัเอญิ

ไปพบนางนอนสิ้นชีพอยู  

ในตำนานน้ีกลาววา อโฟรไดท เปน

เทพผูประทานความงามให มีเทพอีกสาม

องคประทานความสดใส เสนห และความ

นาอภริมย และมีเซไฟรัส ซึง่เปนลมตะวันตก

ไดชวยพัดกลุมเมฆ เพ่ือเปดฟาใหกับแสง

ของเทพอพอลโล หรือแสงอาทิตยสอง 

ลงมา เพื่อประทานพรอมตะ 

จากนั้นไดโอนีเซียส เทพเจาแหงเหลา

องุนก็ประทานน้ำอมฤต และกล่ินหอม 

เมื่อสรางบุปผาชาติดอกใหมนี้ขึ้นมาไดแลว

เทพทั้งหลายก็เรียกดอกไมซ่ึงมีกลิ่นหอม

และทรงเสนหนีว้า Rosa และเทพธิดาคลอรสิ 

กร็วบรวมหยดนำ้คางมาประดบัเปนมงกฎุ เพือ่

มอบใหดอกไมนี้เปนราชินีแหงบุปผาชาติ

ทั้งมวล แลวประทานดอกกุหลาบใหกับ

เทพอีโรส ซึ่งเปนเทพแหงความรัก กุหลาบ

จึงกลายเปนสัญลักษณของความรัก แลว

เทพอีโรส ก็ประทานกหุลาบน้ีใหแกฮารโพ-

เครติส ซึ่งเปนเทพแหงความเงียบ เพื่อที่จะ

เก็บซอนความออนแอของทวยเทพทั้งหลาย

ดอกกุหลาบจึงกลายเปนสัญลักษณของ

ความเงียบและความเรนลับอีกอยางหน่ึง 

กุหลาบกลายเปนของขวัญ ของกำนัล

สำหรับการแสดงความรัก และมักจะมี 

ผู เปรียบเทียบความงามของผูหญิงเปน

เสมือนดอกกุหลาบ และผูหญิงคนแรกใน

ประวัติศาสตรโลกท่ีไดรับสมญาวาเปน 

ผูหญิงงามเสมือนดอกกุหลาบคือ พระนาง

คลีโอพัตรา ซึ่งพระนางยังไดเคยตอนรับ 

มารค แอนโทนี คนรักของพระนาง ในหอง

ซึ่งโรยดวยดอกกุหลาบหนาถึง 18 นิ้ว 

หอมฟุงไปดวยกล่ินกุหลาบ 

μÓ¹Ò¹¡ØËÅÒºä·Â 

กุหลาบมาจากคำวา “คุล” ในภาษา

เปอรเชีย แปลวา “สีแดง ดอกไม หรือ

ดอกกุหลาบ” และเขาใจวาจากเปอรเซีย

ไดแพรเขาไปในอินเดีย เพราะในภาษา 

ฮินดีมีคำวา “คุล” แปลวา “ดอกไม” และ

คำวา “คุลาพ” หมายถึง กุหลาบอยางที่

ไทยเราเรียกกัน แตออกเสยีงเปน “กหุลาบ” 

สวนคำวา “Rose” ในภาษาอังกฤษน้ันมา

จากคำวา “Rhodon” ท่ีแปลวากุหลาบใน

ภาษากรีก 

กุหลาบเขามาเมืองไทยสมัยใดไม

ทราบแนชัด แตจากบันทึกของ ลา ลูแบร 

ราชทูตฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ

มหาราช บันทึกไววา ไดเห็นกุหลาบท่ีกรุง

ศรีอยุธยา และท่ีแนนอนอีกแหงก็คือ ใน

กาพยหอโคลงนิราศธารโศกสมัยกรุ ง

ศรีอยุธยา ซึ่งเปนพระนิพนธของเจาฟา

ธรรมาธิเบศร กลาวถึงกุหลาบไววา 

กุหลาบกล่ินเฟองฟุง เนืองนอง 

หอมรื่นชื่นชมสอง สังวาส 

นึกกระทงใสพานทอง ก่ำเกา 

หยิบรอจมูกเจา บายหนาเบือนเสีย 

สำหรับตำนานดอกกุหลาบของไทย

เลากันวา เปนบทละครพระราชนิพนธของ

รัชกาลที่ 6 เรื่อง มัทนะพาธา ในเร่ืองเลา

ถึง เทพธิดาองคหนึ่ งชื่ อ “มัทนา” ซึ่ ง 

นางไดมีเทพบุตรองคหนึ่งชื่อ “สุเทษณะ” 

ซึ่งพระองคทรงหลงรักเทพธิดา “มัทนา” 

มากแตนางไมมีใจรักตอบ จึงถูกสาปใหไป

เกิดเปนดอกกุหลาบ จึงกลายเปนตำนาน

ดอกกุหลาบแตน้ันมา 

แลวเทพอีโรส 
ก็ประทานกุหลาบน้ี 

ใหแกฮารโพเครติส ซึ่งเปน 
เทพแหงความเงียบ 

เพื่อที่จะเก็บซอนความออนแอ
ของทวยเทพทั้งหลาย  

ดอกกุหลาบจึงกลายเปน
สัญลักษณของความเงียบและ
ความเรนลับอีกอยางหนึ่ง 
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ฮอลแลนด ไดควบรวมกิจการกับอาลสมีร 

ฟลาวเวอร อ็อกช่ัน ดวยมูลคากวา 4 พัน

ลานยูโร เมื่อป 2552 มีการประมูลดอกไม

ผานสองตลาดน้ีกวา 12,200 ลานดอก  

การตั้ ง ร าคาและประมู ลดอกไม  

พืชพรรณตางๆ มีขึ้นทุกวันจันทรถึงศุกร

ตั้งแตเวลา 07.30 - 11.00 น. โดยดอกไม

และพืชพรรณตางๆ มาจากประเทศในยโุรป 

เอเชีย และแอฟริกา ในแตละวันมกีารประมลู

ดอกไมกวา 19 ลานดอก และพืชพรรณกวา 

2 ลานตน 

μÅÒ´»ÃÐÁÙÅ´Í¡äÁŒ
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เนเธอรแลนด เปนประเทศท่ีปลูกและ

สงออกดอกไมมากที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

คิดเปนสวนแบงการตลาดกวารอยละ 60 

และโดยเฉพาะในชวงกอนถึงวันวาเลนไทน 

วันแหงความรักดวยแลว ตลาดการคาและ

ประมูลดอกไมของท่ีนี่ก็ยิ่งคึกคักมากเปน

พิเศษ  

ดอกไมและพืชพรรณตางๆ 
มาจากประเทศในยุโรป 
เอเชีย และแอฟริกา  

ในแตละวันมีการประมูล 
ดอกไมกวา 19 ลานดอก  

และพืชพรรณกวา 2 ลานตน 

ในปที่สภาพเศรษฐกิจทั่วโลกซบเซา  

ก็ไมสงผลกระทบใดๆ ตอตลาดประมูล

ดอกไมที่ เมืองอาลสเมียร (Aalsmeer) 

ของเนเธอรแลนด ยิ่งในชวง 2 สัปดาหกอน

วาเลนไทน ของทุกๆ ปการซือ้ขายประมลูย่ิง

คึกคักเปนพิเศษ ซึ่งยอดประมูลทะยานข้ึน

ถึง 2 เทา เนื่องจากผูคาดอกไมจากท่ัวโลก

ตางตองการดอกไมเพื่อเก็บไวขายในชวง

เทศกาลสำคญัน้ี โดยเฉพาะดอกกุหลาบแดง

และขาวยังคงครองแชมปขายดีอันดับ 1 

ตามมาดวยดอกทิวลิปและดอกเบญจมาศ 

ดอกกหุลาบบางสวนถูกสงมาจากแหลง

เพาะปลูกในแถบแอฟริกา เชน เอธิโอเปย 

แอฟริกาใต และเคนยา 

ธุรกิจศูนยกลางคาดอกไมในเนเธอร-

แลนด เฟ องฟูมาก ภายหลั ง ฟลอร า 

จุดเดนท่ีทำใหตลาดการประมูลแหงน้ี

เปนที่ยอมรับของผูคาทั่วโลกคงเปนเพราะ

การมีวิสัยทัศนและสรางจุดเดนโดยใช

สถานท่ีตั้งที่ เหมาะสม การจัดสถานที่ 

ที่มีมาตรฐานเหมาะสม กับการเก็บรักษา 

ยืดอายุดอกไมและพืชพรรณกอนการ 

จัดสง อำนวยความสะดวกใหกับผูขาย

และผูซือ้ รวมทัง้นโยบายการประชาสัมพนัธ

อันตอเน่ืองจากภาครัฐ 

นอกจากเปนสถานท่ีประมูลซื้อขาย

ขนาดใหญแลว ตลาดประมูลดอกไม

อาลสเมียร ยังเปดเปนสถานที่ทองเท่ียว

เพือ่ชมการประมูล โดยนักทองเท่ียวสามารถ

เขาเย่ียมชมการประมูล พรอมท้ังไดชื่นชม

กับพรรณไม ดอกไม และศิลปะภาพวาดท่ี

จัดตกแตงอยางสวยงามภายในอาคาร  

นับเปนการสงเสริมท้ังการคาและการ 

ทองเที่ยวไปในคราวเดียวกันดวย  
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Dubai Flower Centre
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เมือ่ 10 ปทีแ่ลว หากมใีครกลาววาดไูบ

จะเปนศูนยกลางสงออกดอกไมของโลก  

ผูพูดคงจะไดรับเสียงหัวเราะและรับคำ

ตอบกลับไปวาเปนไปไมได แตใครจะเชื่อ

วาคำตอบเม่ือ 10 ปที่แลววา เปนไปไมได 

จะสามารถเปนจริงได ในวันนี้นครดูไบ 

กำลังจะกลายเปนศูนยกลางสงออกดอกไม

รายใหญของโลก เนื่องมาจากการจัดตั้ง 

“Dubai Flower Centre” 

จัดการดานโลจิสติกส โดยอาศัยกลยุทธที่

เปดใหม ี“ฟรโีซน” ในบรเิวณสนามบิน และ

ทาเรือ  

“ฟรโีซน” จะเปนพ้ืนท่ีปลอดภาษีอากร

ทุกชนิด เหมือนฟรีโซนท่ีพบเห็นท่ัวไป จะ

มีการใชพื้นที่เพื่อดำเนินกิจการตางๆ ไมวา

จะเปนการเก็บสต็อกสินคา การบรรจุภัณฑ 

การแปรรูปสินคา เปนตน โดยสินคาที่สง

เขามาดไูบ ไมวาจะทางเรือหรอืเครือ่งบนิ ก็

จะสามารถนำมาพักท่ีฟรโีซน เพือ่ดำเนินการ

ตางๆ ดงักลาว กอนจะขนสงหรือดำเนินการ

ตอไปยังผูบริโภคในท่ีตางๆ ท่ัวโลก  

ผลิตภัณฑดอกไม ก็ เ ช น เดี ย วกั น 

“Dubai Flower Centre” จะนำดอกไม

จากประเทศตางๆ ทั่วโลก รวมท้ังดอกไม

ที่สงมาจากประเทศไทย มารวมไวที่นี่กอน 

ทั้งๆ ที่ดูไบเปนประเทศทะเลทราย และ

ไมใชผูบริโภคดอกไมรายใหญของโลกเลย  

ระบบ “ฟรีโซน” ที่ดูไบ ชวยใหมีการ

บริหารจัดการดานโลจิสติกสไดอยางมี

ประสทิธิภาพมากขึน้ เพราะแทนท่ีจะกระจาย

สงดอกไมจากประเทศไทยไปเปนลอ็ตเล็กๆ 

เพื่อสงถึงแตละประเทศปลายทางของ 

ผูบริโภคตัวจริง ซึ่งจะมีตนทุนคาขนสงแพง 

นครดูไบกำลังจะกลายเปน
ศูนยกลางสงออกดอกไม 

รายใหญของโลก 
เนื่องมาจากการจัดต้ัง 
“Dubai Flower Centre 

สรางศูนยกลางสงออกดอกไม โดยรวมอยู

ในโครงการขยายสนามบินดูไบ ซึ่งคาดวา

จะใชงบประมาณในการกอสรางท้ังหมด 

2,500 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ดูไบตั้งเปาท่ีจะเขาไปสูตลาดการคา

ดอกไมโลก ซึ่งคาดวาจะมีมูลคารวมกันท้ัง

โลกปละไมนอยกวา 15,000 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ และยังจะขยายตัวอยางตอเน่ือง  

มีรายงานจากผลการวิจัยในเร่ืองการ

สงออกดอกไมวา ประเทศในยุโรป โดยเฉพาะ

เมอืงอัมสเตอรดมั ในเนเธอรแลนด ไดนำเขา

ดอกไมจากประเทศในแอฟริกาและเอเชีย 

โดยสงออกตอไปยังประเทศตะวันออกกลาง 

ทำใหมีราคาและระยะเวลาในการขนสง

เพิ่มขึ้น 

ดงันัน้ รฐับาลสหรฐัอาหรบัเอมิเรตสจงึ

มีโครงการที่จะนำเขาดอกไมเพื่อสงออก

ตอไปยงัประเทศอ่ืนๆ ทัว่โลกเพ่ือแขงขนักับ

เนเธอรแลนด โดยโครงการจะประกอบไป

ดวย โกดังเก็บดอกไม สถานที่ขนสงสินคา 

โกดังเก็บผักและผลไมสด และสำนักงาน

ที่ทำการของบริษัทเอกชน ซึ่งรัฐอนุญาตให

เอกชนมีสิทธิ์เปนเจาของทั้งสิ้นได  

แมจะมีขอดอยเร่ืองสภาพภูมิประเทศ 

แตรัฐบาลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตสได 

เล็งเห็นความไดเปรียบในดานภูมิศาสตร 

จึงไดจัดตั้ง “Dubai Flower Centre” ขึ้น 

เพื่อแสวงหาผลประโยชนจากการบริหาร

ประเทศเนเธอรแลนดเปนศูนยคา

ดอกไมระดับโลก สวนในเอเชียน้ัน รัฐบาล

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส มีแผนท่ีจะ

สรางนครดูไบใหเปนศูนยคาดอกไมระดับ

ภมูภิาค และวางแผนไปสูระดบัโลกในอนาคต

เชนกัน  

เนือ่งจากนครดูไบเปนศนูยกลางการคา

ในภูมิภาคอาวอาหรับ รัฐบาลจึงมีโครงการ
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ก็สามารถสงเปนล็อตใหญล็อตเดียวไปยัง

ฟรีโซนของดูไบได เพื่อดำเนินการเก่ียวกับ

โลจิสติกสไดที่นั่น ไมวาจะเปนการแปรรูป 

การบรรจุภัณฑ การเก็บสต็อก ฯลฯ ซ่ึงไม

ตองเสียอากรขาเขาและภาษีดำเนินการ

ตางๆ เลย จากน้ันจึงกระจายสินคาตอไปยัง

ผูบริโภค เพื่อใหไดสินคาที่มีลักษณะตาม

ความตองการ ในเวลาท่ีผูบริโภคตองการ 

ณ สถานที่ที่ผูบริโภคตองการแทนที่จะ 

สงไปยังผูบริโภคในประเทศตางๆ โดยตรง 

ไมวาจะเปนประเทศในตะวนัออกกลาง หรอื

ยุโรป ดวยกลยุทธนี้ สามารถทำใหดูไบ

เปนศูนยกลางการสงออกดอกไมรายใหญ

ของโลกได  

สำหรับ “Dubai Flower Centre” ได

จดัสรางข้ึนเพือ่เปนศูนยกลางสงออกดอกไม

โดยเฉพาะ มีพื้นที่ 100,000 ตารางเมตร 

สามารถเก็บดอกไมไดมากกวา 500,000 ตัน 

โดยเปนอาคารควบคุมอณุหภูมอิยูในระหวาง 

4 - 6 องศาเซลเซียส 

ถึงวันนี้ “Dubai Flower Centre”  

จึงนับไดวาเปนศูนยกลางของธุรกิจคาสง 

ดอกไมรายใหญของเอเชียและของโลกท่ีใครๆ 

ก็ตองกลาวถึง ทั้งๆ ท่ีดูไบไมใชทั้งผูผลิต

และผูบริโภคดอกไมรายใหญ 
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ธุรกิจคาดอกไมสดถือไดวาเปนธุรกิจ

ที่มีความสำคัญ และโดดเดนยิ่งในมณฑล

ยนูนาน เนือ่งจากการมตีลาดรองรับขนาดใหญ 

อีกทั้งเปนธุรกิจสำคัญที่สรางรายไดใหแก

เกษตรกรชาวยูนนาน  

โดยที่ผานมา รัฐบาลมณฑลยูนนาน

จะใหเงินทุนสนับสนุน 10 ลานหยวน เพื่อ

พฒันาธรุกจิคาดอกไมสดเปนประจำทุกๆ ป 

โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือนำมาพัฒนา

คุณภาพดอกไมสด พัฒนาสถานที่เพาะ

พันธุดอกไม แกปญหาตางๆ เพื่อเพ่ิม

ผลผลิต การวิจัยพันธุดอกไมสดชนิดใหมๆ 

การพัฒนาดานการขนสง และการจำหนาย

ดอกไมสดออกตางประเทศ ซ่ึงเงนิสนับสนนุ

จะเนนความสำคัญไปทีก่ารสราง และขยาย

พื้นที่ในการเพาะปลูก การพัฒนาพันธุ

ดอกไมปา และการเพาะเมล็ดพันธุดอกไม

สดที่มีคุณภาพ เปนตน  

ปจจุบันธุรกิจคาดอกไมสดในมณฑล

ยูนนาน ไดครองตลาดดอกไมสดกวา 

รอยละ 80 ในประเทศจีน รัฐบาลมณฑล

ยูนนานจึงไดสรางสถาบันเพ่ือวิจัยและ

พัฒนาพันธุดอกไม รวมทั้งจัดทำเว็บไซต

เพื่อประชาสัมพันธ และนำผลการวิจัย 

ทางวิทยาศาสตรมาชวย ในการพัฒนา

และเพาะพันธุดอกไมท่ีแปลกใหม โดยใน

ขณะน้ีมณฑลยูนนานมีการวิจัยเพาะพันธุ

ดอกไมชนิดใหมๆ  ออกมามากกวา 100 ชนิด 

และมดีอกไมจำนวน 36 ชนดิไดรบัสทิธบัิตร

คุมครองทรัพยสินทางปญญา  

รัฐบาลจีนไดสรางตลาดประมูลไมดอก 

(Flower Auction Market) ขึ้นในนคร 

คุนหมิง ตามโมเดลของเนเธอรแลนด โดย

ลงทุน 120 ลานหยวน ในเฟสแรก และยัง

ลงนามในสญัญากับบรษัิท Aalsmeer Flower 

Auction ของเนเธอรแลนด เพือ่ใหสนับสนนุ

ดานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับ

การจัดการระบบตลาดประมูลไมดอก 

นอกจากมณฑทยูนนานแลว อุตสาห-

กรรมดอกไมของเมืองอิ๋นชวน เขตปกครอง

ตนเองหนิงเซ่ีย ไดพัฒนาอยางรวดเร็ว 

ทำใหภาครัฐของเมอืงอ๋ินชวนไดออกมาตรการ

สนบัสนนุใหเงินอดุหนุน และเตรียมวางแผน

ใหอุตสาหกรรมดอกไมของเมืองหนิงเซี่ย 

ไดมีมูลคาการตลาด 300 ลานหยวนในอีก 

10 ปขางหนา รวมท้ังขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก

ดอกไมให เพิ่มขึ้นอีกเทาตัว เพื่อทำให 

เมืองหนิงเซี่ยกลายเปน “เมืองดอกไมแหง

ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีน”  

เมืองอ๋ินชวนมีอากาศท่ีเหมาะสมแก

การปลูกดอกไม เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีที่ 

อุดมสมบูรณไปดวยแสงอาทิตย มีอุณหภูมิ

ของอากาศระหวางกลางวันและกลางคืนที่

แตกตางกัน ซึ่งเปนผลดีตอการปลูกดอกไม

และการเก็บรกัษา ดอกไมจึงมีคณุภาพดแีละ

สวยงาม นอกจากน้ีการขนสงจากเมืองหนงิเซ่ีย

ไปยังนครซีอาน กรุงปกกิ่งและมณฑลทาง

ตอนเหนือและกลางของจีน มีตนทุนที่ 

ถูกกวานครคุนหมิง  

ป 2553 ที่ผานมา เมืองอ๋ินชวนได

เพิ่มพื้นที่เพาะปลูกดอกไมเกือบ 2,000 ไร 

โดยใหความสำคัญกับดอกไม 3 ชนิด คือ 

ดอกเยวจี้ (กุหลาบจีน) ดอกคารเนชั่น และ

ดอกเยอบีรา ขณะเดียวกัน รัฐบาลทองถ่ิน

หนิงเซี่ยยังไดออกมาตรการสนับสนุนใหเงิน

อุดหนุนแกผูปลูกดอกไม เชน การคลังของ

เมอืงใหเงนิสนับสนนุเกษตรกรท่ีปลกูดอกไม

ในเรือนกระจกหมูละ 6,000 หยวน และ

การคลงัของเขตใหเงนิสนบัสนนุหมูละ 2,000 

หยวน นอกจากน้ี ภาครัฐอิ๋นชวนยังใหเงิน

รางวัลจำนวน 100,000 หยวนแกวิสาหกิจ

ที่คิดคนเมล็ดพันธุดอกไมใหมไดสำเร็จ 

และขยายการเพาะปลูกมากกวา 40 ไรอีก

ดวย 

รัฐบาลจีนไดสราง 
ตลาดประมูลไมดอก 

ขึ้นในคุนหมิง 
ตามโมเดลของเนเธอรแลนด 

โดยใชเงินลงทุน 
120 ลานหยวน ในเฟสแรก 
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บีโอไอ เปนหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่

สงเสริมและชักจูงใหเกิดการลงทุนข้ึนใน

ประเทศ โดยผูทีไ่ดรบัการสงเสริมการลงทนุ

จากบีโอไอจะไดรับสิทธิประโยชนทั้งดาน

ภาษีอากร และมิใชภาษีอากร  

บีโอไอเล็งเห็นวาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอม หรือ SMEs มีบทบาทสำคัญ

ในการพัฒนาประเทศ จึงมีนโยบายสงเสริม

การลงทุนแกผูประกอบการ SMEs มาตั้งแต

คิดเปนรอยละ 37.8 ของมูลคาผลิตภัณฑ

มวลรวมทั้งประเทศ ที่สำคัญสรางรายได

ในการสงออก 1.69 ลานลานบาทตอป  

คิดเปนรอยละ 28.9 ของการสงออกรวมท้ัง

ประเทศ 

ในขณะท่ีตัง้แตประกาศนโยบายสงเสรมิ 

SMEs ใหมนี ้มโีครงการย่ืนขอรบัการสงเสริมฯ 

ตามนโยบายน้ี ตั้งแตเดือนมกราคมถึง

กนัยายน 2553 เพยีง 80 โครงการ เงินลงทนุ

รวม 1,458 ลานบาท คิดเปนรอยละ 7.2 

ของโครงการที่ยื่นขอรับการสง เสริมฯ  

โดยเปนการลงทุนในประเภทกิจการผลิต

ผลติภณัฑพลาสติกหรอืเคลือบดวยพลาสติก 

มากที่ สุด รองลงมาคือ กิจการผลิต 

ถนอมอาหาร สิ่งปรุงแตงอาหารโดยใช

เทคโนโลยีข้ันสูง  

บีโอไอประกาศนโยบายสงเสริม 
SMEs ปรับปรุงใหม  

โดยไดเพิ่มประเภทกิจการ SMEs 
ที่เปดใหการสงเสริมฯ จากเดิม 
10 ประเภท เปน 57 ประเภท 

ป 2535 โดยไดมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย

ใหเหมาะสมสอดคลองกับสภาวะแวดลอม

ทางเศรษฐกิจมาอยางตอเนื่อง  

ลาสุดนี้ บีโอไอไดประกาศนโยบาย 

สงเสริม SMEs ปรับปรุงใหม ซึ่งไดประกาศ

ใชเม่ือวันที่ 5 มกราคม 2553 ที่ผานมา 

โดยไดเพิ่มประเภทกิจการ SMEs ที่เปด

ใหการสงเสริมฯ จากเดิม 10 ประเภท เปน

57 ประเภท เพ่ือใหเอ้ืออำนวยตอการลงทุน 

โดยผูประกอบการที่มีขนาดการลงทุนเพียง 

หาแสนบาทข้ึนไป (ไมรวมคาท่ีดินและทุน 

หมุนเวียน) กส็ามารถขอรับการสงเสริมฯ ได  

ปจจุบันมีผูประกอบการ SMEs ทั่ว

ประเทศประมาณ 2.82 ลานราย คิดเปน

รอยละ 99.7 ของวิสาหกิจท่ัวประเทศ มี

การจางงานจำนวน 8.9 ลานคน คิดเปน

รอยละ 76 ของการจางงาน กอใหเกิดมูลคา

ผลิตภัณฑมวลรวม 3.44 ลานลานบาท 

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กลาวเปดการสัมมนา 

ผูเขารวมการสัมมนา 

นางวชัร ีถิน่ธานี ผูอำนวยการสำนักพฒันาปจจยั
สนับสนุนการลงทุน บรรยายนโยบายสงเสริม
กิจการ  SMEs 
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การขอรับการส ง เสริมฯ ของผู

ประกอบการ SMEs ยังนอยมาก บีโอไอจึง

มุงที่จะขยายฐานการสงเสริมแก SMEs ให

มากย่ิงขึ้น จึงจัดใหมีการสัมมนาสงเสริม

การลงทุน สงเสริม SMEs เรื่อง “SMEs 

ลงทุนอยางไร...จึงไดรับสิทธิประโยชนดาน

ภาษี” ขึ้นเมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2553 

ณ หองจูปเตอร ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล  

แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เพ่ือให 

ผูประกอบการในพื้นท่ีกรุงเทพฯ และพื้นท่ี

ใกลเคยีง ไดรบัทราบเกีย่วกบันโยบายสงเสรมิ

การลงทุน และสิทธิประโยชนที่ไดรับ  

การสัมมนาคร้ังนี้ไดรับความรวมมือ

จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมแหงประเทศไทย (SME 

Bank) บรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรม

ขนาดยอม (บสย.) สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับและสง เส ริมการประกอบธุร กิจ

ประกันภัย (คปภ.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด 

(มหาชน) ธนาคารนครหลวงไทย (จำกัด) 

มหาชน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 

ธนาคา ร เ พ่ื อก า รส ง ออกและนำ เ ข า 

แหงประเทศไทย บรษิัท ศรีฟา โฟรเซนฟูด 

จำกัด และหนวยพัฒนาการเ ช่ือมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD) รวมออกบูธแสดง

ผลิตภัณฑท่ีไดรับการสงเสริมฯ และบริการ

ตางๆ  

มีผูเขารวมสัมมนาจำนวน 280 ราย 

ประกอบดวยผูประกอบการ SMEs ในพื้นที่

กรุงเทพฯ และใกลเคียง ผูแทนจากสถาบัน

การเงิน และผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ  
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หลังจากเปดใหคำปรึกษาการลงทุน 

ซึ่งไดรับความสนใจจากผูประกอบการและ

ประสงคจะขอรับการสงเสริมฯ จำนวน 11 

ราย ดังน้ี  

 1. กิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปแชแข็ง 

(สัตวน้ำ) ขนาดการลงทุน 69 

ลานบาท 

 2. กจิการผลิตช้ินสวนยานยนต ขนาด

การลงทุน 30 ลานบาท 

 3. กิจการผลิตชิ้นสวนจากพลาสติก 

ขนาดการลงทุน 30 ลานบาท 

 4. กิจการผลิตอาหารสำเร็จรูปแชแข็ง 

(สัตวน้ำ) ขนาดการลงทุน 25 

ลานบาท 

การเสวนา “SMEs กับการเขาถึงแหลงเงินทุน” 

ตั้งแตประกาศนโยบาย 
สงเสริม SMEs ใหม 

มโีครงการยืน่ขอรบัการสงเสรมิฯ 
ประเภทกิจการผลิต 
ผลิตภัณฑพลาสติก 

หรือเคลือบดวยพลาสติก 
มากที่สุด 

บริการตอบคำถามดานการลงทุนในชวงบาย 
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 5. กจิการผลติเส้ือผาสำเร็จรูป จำนวน 

2 ราย ขนาดการลงทุนรายละ 20 

ลานบาท 

 6. กิจการผลิตแพ็คเก็จจิ้ง ขนาดการ

ลงทุน 18 ลานบาท 

 7. กิจการผลิตชุดชั้นใน ขนาดการ

ลงทุน 10 ลานบาท 

 8. กิจการผลิตเฟอรนิเจอรสำนักงาน 

ขนาดการลงทุน 5 ลานบาท 

 9. กิจการผลิตขนมขาวโพดอบกรอบ 

ขนาดการลงทุน 4 ลานบาท  

 10. กิจการผลิตเคร่ืองนุงหม ขนาด

การลงทุน 3 ลานบาท 

หลังจากการจัดกิจกรรมสัมมนาใน

ครั้งนี้ มีผูสนใจจะยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ

ขนาดการลงทนุทัง้สิน้ประมาณ 234 ลานบาท 

นอกจากน้ี ในป 2554 จะมีการจัด

สัมมนาเชนเดียวกันนี้อีก 3 คร้ัง คือ  

เดือนกุมภาพันธ ที่จังหวัดชัยนาท เดือน

มถินุายน ท่ีจงัหวดัอางทอง และเดือนสงิหาคม 

ทีจ่งัหวดัสมทุรสงคราม เพ่ือเผยแพรนโยบาย

สงเสรมิ SMEs ใหเปนท่ีรูจกัทัว่ประเทศ และ

ชักจูงใหผูประกอบการ SMEs มาขอรับการ

สงเสริมฯ ใหมากยิ่งขึ้น และหากทาน 

ผูอานตองการทราบขอมูลเก่ียวกับนโยบาย

สงเสริม SMEs เพิ่มเติม สามารถติดตอ

ไดที่สำนักพัฒนาปจจัยสนับสนุนการลงทุน 

โทร. 0 2553 8247 โทรสาร 0 2553 8321 

อีเมล : facility@boi.go.th 

หลังจากจัดสัมมนาในครั้งนี้  
มีผูสนใจจะย่ืนคำขอรับ 

การสงเสริมฯ  ขนาดการลงทุน
ทั้งสิ้นประมาณ 234 ลานบาท 
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• กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

สำนักงานประกันสังคม กระทรวง

แรงงาน  

• สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร-

ธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม กระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

• สำนักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กระทรวงสาธารณสุข 

• กรมการขนสงทางบก กระทรวง

คมนาคม  

• สำนักงานพัฒนาการทองเที่ยว 

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

นับจากเปดใหบริการนักลงทุนมาครบ 

1 ป จำนวนผูมาขอรับบริการเปนกลุม 

เปาหมายท่ีตองการ คือ นักลงทุนและ 

ผูประกอบการรอยละ 94 ตั้งแตวันที่ 23 

พฤศจิกายน 2552 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน

2553 มีจำนวนผูมาใชบริการรวม 2,482 ราย 

(Visit) ดังนี้ 

ในการดำเนินการในปแรก  
ไดรวบรวมบริการที่เกี่ยวของ 

กับการเริ่มตนทำธุรกิจ 
ในประเทศไทยจาก 10 กระทรวง 

21 หนวยงาน มาใหบริการ 
นักลงทุน ณ จุดเดียว 

ทั้งเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหนักลงทุน

เห็นวา ภาครัฐตองการมุงเนนการปรับปรุง

การใหบริการ และกระตุนใหเกิดการลงทุน 

อันจะเปนการเสริมสรางภาพลักษณและ

บรรยากาศการลงทุนที่ดีของประเทศไทย

ในภาพรวม  

การจัดตั้งศูนยประสานการ
บริการดานการลงทุน (One Start 
One Stop Investment Center: 
OSOS) เปนมาตรการปรับปรงุการ
ใหบริการของรัฐที่ เปนรูปธรรม
มาตรการหนึ่ง เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการติดตอธุรกิจ ทั้ง 
นกัลงทนุรายเดิม (Existing Investors) 
และเปนการเรงรดัขัน้ตอนตางๆ แก
นกัลงทนุรายใหม (New Investors) 
ใหสามารถเร่ิมตนประกอบธุรกิจ
ไดเร็วข้ึน 

การดำเนินการในปแรก ไดรวบรวม

บริการท่ีเกี่ยวของกับการเร่ิมตนทำธุรกิจ

ในประเทศไทยจาก 10 กระทรวง 21 

หนวยงาน มาใหบริการนักลงทุน ณ จุด

เดียว ประกอบดวย 

• กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง

พาณิชย 

• กรมศุลกากร กรมสรรพากร และ

กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง 

• กรมธุรกิจพลังงาน และกรมเชื้อ

เพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

• สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน กรมโรงงานอตุสาหกรรม 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร กระทรวง

อุตสาหกรรม 

• กรมทีด่นิ กรมโยธาธิการและผงัเมือง 

การประปาสวนภูมิภาค การไฟฟา

สวนภมิูภาค และการไฟฟานครหลวง 

กระทรวงมหาดไทย 
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1. นักลงทุน 2,332 ราย (รอยละ 94) 

2. นักวิชาการ 27 ราย (รอยละ 1) 

3. ประชาชนท่ัวไป 123 ราย (รอยละ 5) 

แยกเปนสัญชาติไทย 2,248 ราย 

(รอยละ 90.8) และนักลงทุนตางชาติ 234 

ราย (รอยละ 9.2) ดังนี้  

สัญชาติ จำนวน (ราย) 

ญี่ปุน 39 

อินเดีย 25 

จีน 22 

สหรัฐอเมริกา 19 

ฝรั่งเศส 12 

เยอรมนี 11 

มาเลเซีย 11 

สิงคโปร 10 

ไตหวัน 10 

สาธารณรัฐเกาหลี 8 

ออสเตรเลีย 8 

นอรเวย 7 

สหราชอาณาจักร 6 

สวิตเซอรแลนด 5 

อิตาลี 5 

แคนาดา 3 

อินโดนีเซีย 3 

ไอรแลนด 3 

เบลเยียม 2 

เวียดนาม 2 

เยเมน 2 

สเปน 2 

พมา 2 

ฮองกง 2 

โคลัมเบีย 1 

เดนมารก 1 

นิวซีแลนด 1 

ไนจีเรีย 1 

สวีเดน 1 

อิสราเอล 1 

อิหราน 1 

ฮอลแลนด 1 

ฮังการี 1 

ไมไดแจงสัญชาติ 7 

นักลงทุนต างชาติส วนมาก เปน 

นักลงทุนรายใหม ที่ตองการรับทราบขอมูล

ประเทศ (บริษัทแม) การย่ืนขอ

ดำเนินกิจการ ROH พรอม

เงื่อนไข สิทธิประโยชนทางภาษี 

และอนุสัญญาภาษีซอน (Double 

Taxation)  

- กรมศุลกากร ในเรื่องพิธีการ

ศลุกากร พิกัดอัตราภาษีศุลกากร

ทั่วไป ภายใตกรอบขอตกลง FTA 

กับประเทศตางๆ 

- กรมโรงงานอุตสาหกรรม ในเรื่อง

การขออนุญาตตั้งโรงงาน ระเบียบ

และขอกำหนดในเร่ืองที่ตั้งโรงงาน

ตาม พ.ร.บ.โรงงาน และประเด็น

ที่เกี่ยวของกับเรื่องสิ่งแวดลอม 

บริการของหนวยงานอ่ืนๆ ที่มีจำนวน 

ผูขอรับบริการนอย เนื่องจากในเบ้ืองตน 

นักลงทุนจะใหความสำคัญกับขอมูลและ

ขัน้ตอนเกีย่วกบัการเริม่ตนการลงทุนกอน สวน

ขอมลูทีเ่กีย่วกบัสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

จะเปนขอมูลในข้ันของการตัดสินใจลงทุน

แลว และบางบริการของหนวยงานเปน

บริการเฉพาะ ที่ใหกับการลงทุนในบาง

ประเภทกิจการเทานั้น  

สำหรับผูมาขอรับบริการท่ีเปนนกัลงทุน

ไทย สวนมากเปนผูประกอบการรายเดิม 

ที่ดำเนินกิจการแลวในปจจุบัน แตมีความ

ตองการรับบริการในเรื่องการขออนุมัติ - 

อนุญาตของกรมพัฒนาธุรกิจการคา ดาน 

จดทะเบยีนธุรกิจ 

ซึง่การใหบริการเบ็ดเสร็จทีศ่นูยประสาน

การบริการดานการลงทุน ณ อาคารจัตุรัส

จามจุรี มีความสะดวกในการเดินทางมา

ติดตอขอรับบริการ เนื่องจากอยูในใจกลาง

ยานธุรกิจของกรุงเทพฯ 

นอกจากน้ัน ผูทีม่าติดตอในเร่ืองวซีาและ

ใบอนุญาตทำงาน ที่ตองการใหหนวยงาน

รับรองเอกสาร ไดรับความสะดวกในการ

ขอรับบริการดังกลาวจากศูนยประสานการ

บรกิารดานการลงทุน แทนท่ีจะตองเดนิทาง

ในเบ้ืองตนเพ่ือเตรียมการลงทุน หรือทำ

ธุรกิจ อาทิ  

- บีโอไอ ในเรื่องการยื่นขอรับการ

สงเสริมการลงทุน เขตสงเสริมการ

ลงทุน กิจการที่เปดใหการสงเสริม

การลงทุน สิทธิประโยชนทั้งภาษี

อากรและมิใชภาษีอากร  

- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย ในเรื่องการใชท่ีดินในนิคมฯ 

สาธารณปูโภค สาธารณปูการ ราคา 

ความเหมาะสมของนิคมฯ ตาม

ประเภทกิจการอุตสาหกรรม 

- สำ นั ก ง านน โ ยบายและแผน 

ทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม 

ในเรื่องประเภทกิจการที่ตองทำ 

EIA หรือ HIA แนวทางการจัดทำ

รายงาน EIA 

- กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในเรื่อง

ของการจดทะเบียนบริษัท และ

การขออนุญาตดำเนินธุรกิจของ

คนตางดาวกรณหีุนตางชาตขิางมาก 

หรือท้ังหมด  

- กรมสรรพากร ในเรื่องระบบการ

จัดเก็บภาษีของประเทศไทย เชน 

ประเภทและอัตราภาษีที่ธุรกิจ 

ตางชาติตองชำระ การเสียภาษี

เงนิไดจากการดำเนินกจิการสำนัก-

งานผูแทน และสำนักงานสาขา 

ขั้นตอนวิธีการในการย่ืนชำระภาษี

ตางๆ และการขอคืนภาษ ีขัน้ตอน

และวิธีการขออนุมัติสงรายไดกลับ
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ไปท่ีสำนักงานประกันสังคม หรือสำนักงาน

พาณิชยในเขตพื้นที่ 

จำนวนคร้ังที่มาขอรับบริการ 
แยกตามประเภท 

ประเภทบริการ จำนวน 
(ครั้ง/เรื่อง) 

1. ใหคำปรึกษา 1,346 

2. รับเรื่อง-สงตอ 59 

3. จดทะเบียน อนุมัติ-
อนุญาต 

5,050 

4. การแนะนำ OSOS 98 

5. รับคณะนักลงทุน 61 

6. จัดกิจกรรมผูซื้อพบ 
ผูขายรวมกับ BUILD 

2 

OSOS »ÃÑº»ÃØ§ºÃÔ¡ÒÃÍÂ‹Ò§
μ ‹Íà¹×èÍ§ 

ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2553 ศูนย 

OSOS ไดรวมมือกับหนวยงานตางๆ ขยาย

การใหบริการแกนักธุรกิจใหไดรับความ

สะดวก และครอบคลุมบรกิารใหท่ัวถงึยิง่ขึน้ 

โดยการเปดใหบริการจุดเริ่มตนธุรกิจ  

ณ จุดเดียวกัน (Single Point) ดวยการรับ

จดทะเบยีนบริษทั (กรมพฒันาธรุกิจการคา) 

พรอมออกเลขประจำตัวผูเสียภาษีอากร 

(กรมสรรพากร) และเลขที่บัญชีนายจาง 

(สำนักงานประกันสังคม) โดยใชแบบ

ฟอรมรวมกัน (Single Form) และเอกสาร

ประกอบชุดเดียวกัน (Single Document) 

เพื่อลดขั้นตอนของผูที่ตองการจะเริ่มตน

ประกอบธรุกิจใหดำเนนิการไดสะดวกรวดเรว็

ยิ่งขี้น  

นอกจากน้ี ยังไดรับความรวมมือจาก

หนวยงานเดิมในการเพ่ิมบริการท่ีศูนย 

OSOS ไดแก 

1. การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย เพิม่การใหบริการในสวนของการพิจารณา

อนุญาตนำชางฝมือ ผูชำนาญการตางดาว 

และครอบครัว เขามาและอยูในราชอาณาจกัร 

จากเดิมท่ีใหบรกิารเฉพาะ การใหคำปรึกษา 

มาเปนการอนุมัติ-อนุญาต ไดทันที เพื่อ

ใหบริการเสร็จสิ้น ณ จุดเดียว  

2. สำนักงานประกันสังคม เปดให

บริการรับรองแบบประกันสังคม สปส. 1 - 10 

เพื่อใชยื่นตอสำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

ศนูยบริการวซีาและใบอนุญาตทำงาน ในการ

ยื่นขออยูตอในราชอาณาจักรประเภทธุรกิจ  

¢ÂÒÂ¼ÅáÅÐμ ‹ÍÂÍ´¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃ
ãËŒ¤ÃºÇ§¨ÃÁÒ¡ÂÔè§¢Öé¹ 

ดวยบริการดังตอไปนี้ 

1. การจัดนักลงทุนใหพบปะผูผลิต

ชิ้นสวนในประเทศ (Suppliers) ทำใหมี

การติดตอซ้ือขายกนัตอไป โดยการประสาน

หนวยพฒันาการเชือ่มโยงอตุสาหกรรม (BOI 

Unit for Industrial Linkage Development: 

BUILD) เพือ่อำนวยความสะดวกแกนกัลงทุน

ที่ตองการจัดซ้ือ/จัดหาช้ินสวนในประเทศ  

OSOS เพื่อใหสามารถใหบริการอยาง 

ครบวงจรแกนักลงทุน โดยมีบริการจาก 3 

หนวยงาน คือ 

- การพจิารณาอนุญาตใหอยูในประเทศ 

รวมถึงการอนุญาตให เ ดินทาง

กลับเขามาในราชอาณาจักร และ

การเปล่ียนประเภทของวีซา ของ

สำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

- การพิจารณาอนุญาตใหทำงานใน

ประเทศ ของกรมการจัดหางาน  

- การพิจารณาอนุญาตใหชางฝมือ 

หรือผูชำนาญการตางชาติท่ีจะ 

เขามาทำงานในบริษัท ท่ีไดรับ 

สงเสริมฯ รวมถึงคูสมรสและผูอยู

ในอุปการะของกลุมผูชำนาญการ

ตางประเทศ 

»̃ÞËÒáÅÐÍØ»ÊÃÃ¤ 
ã¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ  

จากการใหบริการนักลงทุนที่ผานมา 

พบวานักลงทนุมคีวามตองการบรกิารเพิม่เตมิ

ในสวนของการเริ่มทำธุรกิจในประเทศไทย 

ทั้งจาก 21 หนวยงาน 10 กระทรวง ท่ีมา

ใหบริการที่ศูนย OSOS และท่ียังไมได 

จัดสงเจาหนาที่มาปฏิบัติงาน  

¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ·Õèä´Œ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
áÅŒÇ 4 ÇÔ¸Õ 

1) ประสานหนวยงานที่มาใหบริการ

เดมิ ขอใหพิจารณาเพิม่ภารกจิใหครอบคลมุ

กับความตองการของนักลงทุน ไดแก 

2. การนดัหมายดพูืน้ทีข่องนคิมอตุสาห-

กรรม ทั้งของการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย และเขตอตุสาหกรรมของเอกชน  

3. ตัง้แตวนัที ่4 มกราคม 2553 บโีอไอ

ไดยายที่ทำการของศูนยบริการวีซาและ 

ใบอนุญาตทำงาน มาอยูที่เดียวกับศูนย 
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- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย ในเรื่องการพิจารณาอนุมัติ

อนุญาตนำชางฝมือผูชำนาญการ

ตางดาวและครอบครัวเขามาอยู

ในราชอาณาจักร ซึ่งเดิมใหเพียง

คำปรึกษาแนะนำ 

- สำนักงานประกันสังคม ในการให

บรกิารคัดและรับรองเอกสาร ไดแก 

สำเนาแบบประกันสังคม สปส. 1 

- 10 ยอนหลัง 3 เดือน เพ่ือนำไป

ใชประกอบการพิจารณาใหอยูตอ

ของสำนักงานตรวจคนเขาเมือง 

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาต

ทำงาน และการอื่นที่เกี่ยวของ 

- กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในการให

บริการ ณ จุดเดียว (Single Point)

โดยใหกรมพัฒนาธุรกิจการคาให

บริการออกเลขทะเบียนนิติบุคคล 

(กรมพัฒนาธุรกิจการคา) เลข

ประจำตัวผูเสียภาษีอากร (กรม

สรรพากร) และเลขท่ีบญัชนีายจาง 

(สำนักงานประกันสังคม) ณ ศูนย

ประสานการบริการดานการลงทุน 

2) การเพิ่มหนวยงานที่มาปฏิบัติงาน 

ไดแก 

- ศนูยบรกิารรวมกระทรวงอตุสาหกรรม 

ในการประสานหนวยงานในสังกัด

กระทรวงอตุสาหกรรม ทัง้ในระดับ

กรมและสำนักงานอุตสาหกรรม

จังหวัด ที่ไมไดสงเจาหนาท่ีมาให

บริการ ในกรณีมีการนัดหมายและ

มีประเด็นท่ีเกี่ยวของกับหนวยงาน 

รวมถึงการนัดหมายใหไปพบที่

หนวยงาน  

3) การสรางเครือขาย Network และ

ประสานขอความรวมมือจากหนวยงานอ่ืน

ที่เกี่ยวของ ทั้งขอเชิญสงเจาหนาที่มารวม

ใหคำปรึกษากับนักลงทุน หรือนัดหมายให

นักลงทุนไปพบเจาหนาท่ีที่หนวยงาน โดย

เบือ้งตนไดรวมงานกับหนวยงานตางๆ ดงัน้ี 

- สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

กิจการพลังงาน (Office of the 

Energy Regulatory Commission) 

ในประเ ด็นเ ร่ืองใบอนุญาตต้ัง 

โรงไฟฟา  

- กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

อนรุกัษพลังงาน ในประเด็นนโยบาย

และมาตรการสนบัสนนุของกระทรวง

พลังงาน ผานทางกรมฯ 

- กรมปาไม ในประเด็นท่ีเกีย่วของกบั

การขออนญุาตตัง้โรงงานแปรรปูไม 

การนำเขาไมจากตางประเทศ รายชือ่

ไมทีส่ามารถนำมาใชทำเฟอรนเิจอร 

ในกิจการผลิตเครื่องเรือนหรือ 

ชิ้นสวน 

- สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ ใน

ประเด็นการใหความเห็นชอบจาก

หนวยงานท่ี เกี่ ยวของ ในการ

พิจารณาใหการสงเสริมกิจการ 

6.3 ผลิตเคมีภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่ งแวดลอม (Eco-F r iend ly 

Chemicals) 

- อุทยานวิทยาศาสตร (Thailand 

Science Park) ในประเด็นบุคลากร

ทางดานวิทยาศาสตร นวัตกรรม 

และเทคโนโลยี รวมถึงหลักสูตร

การอบรม การใหบริการตางๆ 

47



- เ ข ต อุ ตส าหก ร รมซอฟต แ ว ร

ประเทศไทย (Software Park 

Thailand) ในประเด็นท่ีเกี่ยวของ

กับอุตสาหกรรมซอฟตแวร 

- การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ

ไทย ฝายสงเสริมการลงทุน ใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการใชท่ีดิน

ในนคิมฯ สาธารณปูโภค สาธารณูป-

การ ราคา และความเหมาะสม

ของนิคมฯ ตามประเภทกิจการ

อุตสาหกรรม 

- ศูนยบริการสงออกเบ็ดเสร็จ กรม

สงเสริมการสงออก ในประเด็น

เก่ียวของกับการสงออกผลิตภัณฑ 

- บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด 

(มหาชน) และบริษทั ทโีอท ีจำกดั 

(มหาชน) ในประเด็นเร่ืองของ 

Internet Broadband และ Internet 

Backbone 

- ธนาคารตางๆ อาทิ กสิกรไทย 

กรุงไทย กรุงเทพ ไทยพาณิชย 

HSBC ในประเด็นการเปดบัญชี

ธนาคาร การโอนเงินเขา-ออก 

- SME Bank ในประเด็นการใหการ

สนบัสนนุสนิเชือ่ดอกเบีย้ตำ่สำหรบั

วสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม 

4) ประสานเพ่ือขอชื่อและท่ีติดตอ 

เจาหนาที่ที่มีความรูเฉพาะเร่ือง (Expert 

หรือ Specialist) ของหนวยงานตางๆ เพื่อ

จัดทำเปน Contact List สำหรับประสาน

เพื่อเชิญมารวมใหบริการคำปรึกษาใหกับ

นักลงทุน 

¡ÒÃÃÑº¤³Ð¹Ñ¡Å§·Ø¹ 

ผูบริหารของบีโอไอไดจัดการประชุม

และรับคณะนักลงทุนจากประเทศตางๆ ที่

ศูนย OSOS ตลอดชวงปที่ผานมา ไดแก 

รัฐมนตรีดานเศรษฐกิจและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการตางประเทศ หอการคา 

ตางประเทศ คณะผูบริหารจากธนาคาร

ตางประเทศ คณะนักลงทุนและผูบริหาร 

คณะทูตานุทูต ที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจและ

พาณชิย และสือ่มวลชนตางประเทศ เปนตน 

¤ÅÔ¹Ô¡ÁÒμÃÒ 67 

รฐับาลไดจัดตัง้คลินิกมาตรา 67 ทีศ่นูย 

การใหบริการของ OSOS 
นับเปนการยกระดับ 

ความพึงพอใจในบริการ 
ที่ไดรับอยางเปนรูปธรรม  

ทั้งนี้จากผลสำรวจ 
ความพึงพอใจในรอบ 1 ป 
นับจากเริ่มเปดใหบริการ 
ในระดับมากถึงมากที่สุด 

จากผูมาขอรับบริการที่ OSOS 
สูงถึงรอยละ 99.7 

OSOS พรอมจัดใหเปนสถานท่ีจัดประชุม

คณะทำงานกลาง เพ่ือใหขอมลูและคำปรึกษา

แนะนำภาคอุตสาหกรรมเพ่ือดำเนินการให

เปนไปตามมาตรา 67 วรรค 2 ของรฐัธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย รวมถึงการจัดประชุม

รวมกับผูประกอบการ เพื่อแกไขปญหา

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตลอดชวงป 

ที่ผานมา 

¼ÅÊÓÃÇ¨¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ 

การใหบริการของศูนย OSOS นับ

เปนการยกระดับความพึงพอใจในบริการท่ี

ไดรับอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้จากผลสำรวจ

ความพึงพอใจในรอบ 1 ปนับจากเริ่มเปด

ใหบริการในระดับมากถึงมากที่สุดจาก 

ผูมาขอรับบริการท่ีศูนย OSOS สูงถึง 
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รอยละ 99.7 ในเรื่องสถานที่และสิ่งอำนวย

ความสะดวก และความรวดเร็วในการใหบริการ 

รอยละ 98.6 การเอาใจใส กริยามารยาทของ

เจาหนาที่ที่ใหบริการ รอยละ 98.3 การให

คำแนะนำ ตอบขอซักถาม ขอมูลชัดเจน 

รวมถึงความรูความสามารถของเจาหนาที่

ในการใหบริการ และมีความพึงพอใจ 

ในภาพรวมของบริการทั้งหมดในระดับ 

รอยละ 96.9 

ขอมูลระหวางวันท่ี 25 มกราคม - 30 พฤศจิกายน 2553 
จากจำนวนผูตอบแบบสำรวจ 286 ราย 

หนวย : รอยละ 

ระดับความพึงพอใจในบริการ ดีมาก ดี พอใช ควรปรับปรุง 

สถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และส่ิงแวดลอม  89.9 9.8 0.3 - 

ความเหมาะสมของท่ีตั้ง  84.3 14.3 1.0  0.4 

ความสะดวก รวดเร็ว ดานบริการ  82.9 15.7 1.4 - 

การใหคำแนะนำ ตอบขอซักถาม และขอมูลชัดเจน  76.6 20.3 2.8  0.3 

ความรูความสามารถของเจาหนาที่ในการใหบริการ  75.9 20.6 3.5 - 

ความเอาใจใส กริยามารยาทของเจาหนาที่ที่ใหบริการ  87.8 10.5 1.4  0.3 

ภาพรวมความพึงพอใจในการใหบริการ  80.1 18.5 1.4 - 
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ÀÒ¾ÃÇÁ 

จากสถิติของ UNCTAD ประเทศไทย

มีตัวเลขมูลคาลงทุนทางตรงในตางประเทศ

(OFDI) สะสมถึงป 2552 นอยมาก คือ มี

มูลคา 16,303 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน

สัดสวนเพียงรอยละ 6.2 ของ GDP เมื่อ

เปรียบเทียบกับตัวเลขรับการลงทุนโดยตรง

จากตางประเทศ (FDI) สะสม ซึ่งคิดเปน

สัดสวนสูงถึงรอยละ 37.5 ของ GDP ขณะ

ที่ประเทศอื่นๆ จะมีความสมดุลมากกวา 

เปนตนวา สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย 

ฯลฯ สรุปได ดังนี้  

ตัวเลขการลงทุนในตางประเทศสะสมของประเทศตางๆ 
(Outward FDI Stock) ถึงป 2552 

ประเทศ ลานเหรียญสหรัฐฯ รอยละของ GDP 

สิงคโปร 213,110 120.3 

ไตหวัน 181,008 47.8 

จีน 229,600  4.9 

เกาหลีใต 115,620 13.9 

มาเลเซีย 75,618 39.5 

อินโดนีเซีย 30,183  5.6 

ไทย 16,303  6.2 

ฟลิปปนส  6,095  3.8 

แหลงขอมูล : UNCTAD. World Investment Report 2010 

จากนโยบายการสงเสริมการ
ลงทุนไทยในตางประเทศ เพื่อชวย
เชือ่มโยงและเสรมิสรางความเขมแขง็
แกอุตสาหกรรมไทย โดยเฉพาะ
ประเภทอุตสาหกรรมท่ีหากมีการ
ลงทุน ไทย ในต างปร ะ เ ทศแลว 
สามารถเช่ือมโยงกลับมาสราง
ความเขมแข็งกับอุตสาหกรรม
ภายในประเทศได 

การลงทุนไทย 
ในตางประเทศของไทย 

มีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง  
ทำใหขอมูลในป 2552 
ไทยแซงหนาอินโดนีเซีย  
กลายเปนประเทศ 

ไปลงทุนในตางประเทศ 
มากเปนอันดับ 3 ของอาเซียน 

การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

จะชวยใหเกิดการแสวงหาแหลงวัตถุดิบ

ใหมๆ เชน เกษตร เหมืองแร ประมง 

อัญมณี และพลังงาน ชวยสรางโอกาส 

ในการขยายตลาดสินคา เชน ชิ้นสวน 

ยานยนต อาหารสัตว สินคาเกษตรแปรรูป 

ทำใหเกิดฐานการผลิตท่ีมีตนทุนต่ำ หรือมี

ความพรอมดานการผลิตมากกวา เชน 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ เคร่ืองนุงหม และ

เคร่ืองประดับ รวมท้ัง ยังชวยแสวงหา

เทคโนโลยีการผลิตใหมๆ 

การลงทุนไทยในตางประเทศของไทย

มแีนวโนมเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ทำใหขอมลู

การลงทุนในตางประเทศ เฉพาะในป 2552

ไทยแซงหนาอินโดนีเซีย กลายเปนประเทศ

ไปลงทุนในตางประเทศมากเปนอันดับ 3 

ของอาเซียน 
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โดยจากรายละเอียดของภาพรวมการไปลงทุนในตางประเทศ เปนดังน้ี 

การลงทุนของไทยไปตางประเทศในชวง 

2 - 3 ปที่ผานมา ไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

และตอเน่ือง โดยตัวเลขลาสุดในป 2552 

จากขอมูลของหนวยงานสงเสริมการ

ลงทุนของประเทศตางๆ แสดงใหเห็นวา

จากมูลคาการลงทุนสะสม ของไทยใน 

ตางประเทศ ประเทศไทยเปนนักลงทุน

ตางชาติอันดับ 1 ในสหภาพพมา (2531 - 

2551) และในลาว (2543 - 2552) เปน

อนัดบั 7 ของประเทศกมัพูชา (2537 - 2550) 

เปนอันดับท่ี 10 ของประเทศเวียดนาม 

(จนถึงธันวาคม 2552) อันดับที่ 18 ของ

ประเทศจีน (2522 - 2550) และอันดับ 19 

ของประเทศอินเดีย (2534 - มนีาคม 2550) 

การลงทุนของไทยไปยังตางประเทศมีมลูคา 

3,818 ลานเหรยีญสหรฐัฯ มากเปนอันดับ 3 

ของอาเซยีน รองจากมาเลเซีย และสิงคโปร  

มูลคาการลงทุนตรง (FDI) ไปยังตางประเทศ 
(หนวย: ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

ประเทศ ป 2548 ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2552 

มาเลเซีย 2,972 6,084 11,280 14,988 8,038 

สิงคโปร 11,218 18,811 27,645 8,478 5,979 

ไทย 529 970 2,850 2,560 3,818 

อินโดนีเซีย 3,065 2,726 4,675 5,900 2,949 

ฟลิปปนส 189 103 3,536 259 359 

แหลงขอมูล : World Investment Report 2010 

FDI และ OFDI สะสมถึงป 2552 
% ของ GDP 
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การลงทุนจากตางประเทศ (FDI) 
การลงทุนไปยังตางประเทศ (OFDI) 

ไทย สิงคโปร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟลิปปนส 

แนวโนมสำคัญของการลงทุนไทยใน

ตางประเทศสรุปได ดังน้ี 

(1) จากการที่ภาคธุรกิจไทยมีความ

เขมแข็ งทางการ เงินมากขึ้ น  

และคาเงินบาทท่ีแข็งตัวสูงขึ้น 

ทำใหนักธุรกิจไทยสนใจลงทุนใน

ตางประเทศเพิ่มขึ้น  

(2) ภาคธุรกิจมีแนวโนมสนใจลงทุน

ในรูปแบบการซื้อกิจการมากขึ้น 

แมจะมีความเสี่ยงสูง เนื่องจาก

ทำใหสามารถขยายธุรกิจอยาง

รวดเร็ว ไดฐานลูกคา แบรนด 

ทรัพยสินทางปญญา บุคลากร 

ฯลฯ 

(3) ภาคธรุกจิสนใจไปลงทนุในประเทศ

ตางๆ ท่ีหางไกลมากขึน้ จากเดมิ

มกัลงทนุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก

เฉยีงใตและจีน ไดเริม่ขยายไปยัง

อินเดีย ออสเตรเลีย และตะวัน-

ออกกลาง 

จากการที่ภาคธุรกิจไทย 
มีความเขมแข็ง 

ทางการเงินมากขึ้น 
และคาเงินบาทท่ีแข็งตัวสูงข้ึน  
ทำใหธุรกิจไทยสนใจลงทุน 
ในตางประเทศเพ่ิมขึ้น 

ประเทศไทยเปน 
นักลงทุนตางชาติอันดับ 1 
ในสหภาพพมา และในลาว 
เปนอันดับ 7 ของกัมพูชา 

37.5 37.5 

6.2 6.2 

194 194 

120.3 120.3 

39 39 39.5 39.5 

13.6 13.6 
5.6 5.6 

14.6 14.6 
3.8 3.8 
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ประเทศ จำนวน 
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

ลำดับที่ของไทย 
ในการลงทุน 

ของประเทศนั้นๆ 

พมา (2531-2551) 58  7,391.8 1 

ลาว (2543-2552) 241  2,649.6 1 (ป 2552) 

กัมพูชา (2537-2550) 65   287.4 7 (ป 2550) 

เวียดนาม (ถึงธันวาคม 2552) 220   5,774 10 (ป 2552) 

จีน (2522-2550) 3,927  3,186.2 18 (ป 2550) 

อินเดีย (2534 - มีนาคม 2550) 144  831 19 

แหลงขอมูล: หนวยงานสงเสริมการลงทุนในประเทศตางๆ  

ตอมาในป 2550 คณะกรรมการสงเสรมิ

การลงทุน โดยพลเอกสุรยุทธ จุลานนท 

เปนนายกรัฐมนตรี และประธานคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทนุ ไดมกีารแตงตัง้

คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนไทยใน

ตางประเทศ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนเปนประธาน มีหนาที่ 

นำเสนอกลยุทธ มาตรการชวยเหลอื กำหนด

แนวทาง แผนงาน และประสานงานท่ีเกีย่วของ 

ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ ติดตามและรายงานผลการ

ปฏิบัติงานใหเปนไป ตามนโยบายของ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 คณะ 

กรรมการฯ ไดมคีำส่ังแตงตัง้คณะอนกุรรมการ

สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ โดย

มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

เปนประธาน มีอำนาจหนาท่ีในการศึกษา 

และกำหนดยุทธศาสตรในการสงเสริม 

การลงทุนไทยในตางประเทศ เตรียมการ

รางกฎหมายเพ่ือสงเสริมการลงทุนไทยใน

ตางประเทศ รวมท้ังศึกษาความเหมาะสม 

ในการจัดตั้งองคการถาวร เพื่อรับผิดชอบ 

ดานสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนไทย

ในตางประเทศ ไดมีการประชุมเมื่อวันท่ี 

27 สิงหาคม 2553 และไดนำเสนอคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 13 

กันยายน 2553 เพื่อพิจารณายุทธศาสตร

การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

และคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนได

มอบใหสำนักงานฯ ดำเนินการดังตอไปน้ี 

1. จัดตั้งสำนักสงเสริมการลงทุนไทย

ในตางประเทศข้ึนภายในบีโอไอ โดยให

มีหนาที่ศึกษาและจัดทำขอเสนอท่ีเกี่ยวของ 

กับมาตรการสงเสริมการลงทุนไทยใน 

ตางประเทศ เปนศูนยขอมูลและฝกอบรม

ผูสนใจลงทุนตางประเทศ ใหการรับรองแก 

นักลงทุนที่ไปลงทุนตางประเทศ ประสาน

การแกไขปญหานักลงทุน  

¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ä·Â
ã¹μ ‹Ò§»ÃÐà·È 

บีโอไอไดมีบทบาทสงเสริมการลงทุน

ไทยในตางประเทศมาตั้งแตป 2534 โดย

จดัต้ังคณะอนุกรรมการสงเสรมิการลงทุนไทย

ในตางประเทศ โดยมี เลขาธิการคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุนเปนประธาน 

คณะอนุกรรมการฯ มีหนาที่ เสนอแนะ

มาตรการสงเสรมิการลงทนุตอคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน ในระยะน้ัน บีโอไอ มี

บทบาทในการอำนวยความสะดวก ประสาน-

งานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการลงทุน

ในตางประเทศ ใหนักลงทุนที่สนใจ 

ในชวงป 2537 - 2539 เปนชวงทีน่กัธุรกจิ

ไทยมีการต่ืนตัวอยางมาก ไดเขาไปศึกษา

โอกาสทำธุรกิจในตางประเทศโดยเฉพาะ

ในประเทศเพื่อนบาน นักธุรกิจหลายราย

เห็นโอกาสการลงทุนในกิจการตางๆ เชน 

กิจการประมง การธนาคาร เหมืองแร 

พลังงาน เกษตรแปรรูป บางรายก็ประสบ

ความสำเร็จ บางรายก็ประสบปญหากับ 

ผูรวมงาน บางรายก็มีปญหากับภาครัฐ

ของประเทศท่ีไปลงทุน 

เมือ่มคีวามสนใจจากภาคเอกชนมากข้ึน 

รัฐบาลไดเล็งเห็นวาจะเกิดประโยชนโดย

รวมตอเศรษฐกิจไทย และมีความจำเปนท่ี

ภาครัฐควรจะมีบทบาทชวยเหลือสนับสนุน 

ใหนักธุรกิจไทยไปลงทุนในตางประเทศได

สะดวก และชวยแกปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  

ในป 2539 บีโอไอจึงไดจัดตั้งคณะ

กรรมการสงเสรมิการลงทนุไทยในตางประเทศ

ขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และ

มีหนวยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวของรวมเปน

กรรมการ โดยบีโอไอเปนหนวยงานหลักใน

การจดักจิกรรมสงเสรมิการลงทุน วางกลยุทธ

และมาตรการในการสงเสริมการลงทุน 

ในชวงวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 งาน 

สงเสรมิการลงทนุในตางประเทศชะลอตวัลง 

และกลับมามบีทบาทอกีคร้ังในป 2547 โดย

รองนายกรัฐมนตร ี(นายสมคดิ จาตศุรีพทิกัษ) 

ประธานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ไดมอบหมายใหบีโอไอรับผิดชอบ เสนอ

มาตรการท่ีจะชวยสนับสนุนการลงทุนไทย

ในตางประเทศ และบีโอไอไดเสนอกลยุทธ

และมาตรการ โดยกำหนดอุตสาหกรรม

เปาหมาย และกิจกรรมเชิงรุก ซึ่งรวมการ

จัดตั้งคณะทำงาน ดูแลตามภูมิภาค เชน 

โตะอาเซียน โตะจีน เปนตน 

ป 2539 บีโอไอไดจัดต้ัง 
คณะกรรมการสงเสริม 

การลงทุนไทยในตางประเทศขึ้น  
โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน  
และมีหนวยงานภาคเอกชนที่
เกี่ยวของรวมเปนกรรมการ 
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2. ทำการศกึษาและจดัทำรางกฎหมาย 

และหลักเกณฑการใหการสงเสริมการ

ลงทุนไทยในตางประเทศ เนื่องจากขณะนี้

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 

2520 ยังไมมีสิทธิประโยชนสำหรับการ

ลงทุนไทยในตางประเทศ 

3. ธุรกิจหรือกิจการที่จะสงเสริมใหไป

ลงทุนในตางประเทศ ไมมกีารจำกัดประเภท

กิจการ แตเนื่องจากมีขอสังเกตของบีโอไอ 

ในเบื้องตนจึงมอบใหบีโอไอศึกษาเชิงลึกใน

กจิการ 5 ประเภท คือ สาขาการเกษตร ส่ิงทอ

และเส้ือผา ชิ้นสวนยานยนต ทองเท่ียว

และบรกิาร กจิการกอสราง กจิการท่ีปรึกษา

ดานวิศวกรรม และสถาปตยกรรม 

 4. ประสานกับกระทรวงการคลงั เพื่อ

พจิารณามาตรการดานการเงิน และปรับปรุง

มาตรการภาษีที่ใหการสนับสนุนการลงทุน

ไทยในตางประเทศ ที่มีอยูแลวในปจจุบัน

ใหสะดวกในการปฏิบตัมิากขึน้ และเพ่ิมเตมิ

มาตรการภาษี กำหนดภารกิจหลักสำหรับ

สำนักสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

ตามที่เสนอ 

ในปจจุบัน การดำเนินการของบีโอไอ

เปนการจัดกิจกรรม 3 กลุมหลัก คือ  

• ประชาสัมพันธและเผยแพรลูทาง

การลงทุนในประเทศเปาหมาย 

โดยการจัดสัมมนาในประเทศและ

จดัทำคูมอืการลงทุน 

• การจัดกิจกรรมพานักลงทุนไป

ประเทศเปาหมาย เพ่ือสรางเครอืขาย 

จัดหาคูรวมลงทุน และศึกษาลูทาง

การลงทุนเพ่ือประชาสัมพันธ 

• การใหคำปรึกษาและใหคำแนะนำแก 

ผูสนใจลงทนุ/ทำธรุกจิในตางประเทศ  

โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรมใน

ประเทศตางๆ แสดงไวตามตารางดานลางนี ้

หนวย : ครั้ง 

ประเทศที่จัดกิจกรรม ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 

กัมพูชา - 2 3 (44) - 

พมา 4 2 3 (56) 3 (41) 

ลาว 2 2 5 (76) 3 (25) 

เวียดนาม 2 6 5 (44) 3 (18) 

จีนและไตหวัน 4 - 2 - 

อินเดีย 4 5 - 1 

อินโดนีเซีย 1 1 2 2 

ฟลิปปนส 1 1 - 1 

มาเลเซีย 1 1 2 1 

สิงคโปร 1 1 2 - 

ไนจีเรีย - - 1 (3) - 

อุซเบกิสถาน - - 1 (3) - 

คาซัคสถาน - - 1 (2) - 

บอตสวานา - - - 1 (6) 

เอธิโอเปย - - - 1 (1) 

แทนซาเนีย - - - 1 (6) 

อิหราน - - - 1 (8) 

รวม 20 21 27 (228) 18 (105) 

หมายเหตุ ( ) หมายถึง จำนวนนักธุรกิจ/ผูประกอบการที่เขารวมกิจกรรม ไมรวมเจาหนาที่ของ
สำนักงานฯ หรือพนักงานของบริษัทที่ปรึกษาฯ  

การดำเนินการของบีโอไอ 
เปนการจัดกิจกรรม 

3 กลุมหลัก คือ 
การประชาสัมพันธและ 
เผยแพรลูทางการลงทุน 
ในประเทศเปาหมาย 
การพานักลงทุน 
ไปประเทศเปาหมาย  

และการใหคำปรึกษาแกผูสนใจ 

การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

จะตองเปนยทุธศาสตรระดับชาตทิีม่เีอกภาพ 

และเชื่อมโยงเสริมสรางความเขมแข็งใหกับ

อุตสาหกรรมในประเทศ มีหนวยราชการ

ระดับสูงเปนผูขับเคล่ือน เพื่อเพ่ิมอำนาจ

การตอรองใหกับนักลงทุนไทย พรอมมี

หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีเกีย่วของ 

ทั้งในและตางประเทศรวมกันทำงานแบบ

บรูณาการ ซึง่จะทำใหในอนาคต จะสามารถ

ยกเปนยุทธศาสตรระดับชาติที่มีเอกภาพ 

เพื่อเชื่อมโยงและเสริมสรางความเขมแข็ง

ของอุตสาหกรรมไทย 
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บรษิทั ซมัซงุ อเิลค็โทร - แม็คคานิคส 

(ไทยแลนด) จำกัด (Samsung Electro - 

Mechanics (Thailand) Company Limited) 

หรือ SEMTHAI ประกอบธุรกิจผลิตชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส เพื่อการสงออก ตั้งอยูที่

นคิมอตุสาหกรรมเวลโกรว จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

มีพื้นที่ประมาณ 39,852 ตารางเมตร ไดรับ

การสงเสริมการลงทุนจากบีโอไอ เ ร่ิม

ดำเนินการกอสรางต้ังแตป 2533 และเร่ิม

ตนผลิตเม่ือเดือนกรกฎาคม 2536 ปจจุบัน

มีพนักงานรวม 1,290 คน 

ผลติภณัฑหลักของบรษัิทฯ ประกอบดวย 

อุปกรณรับสัญญาณภาพและเสียง สำหรับ

โทรทัศนและเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 

(Digital Tuner) แผงวงจรจายไฟ (Power 

Supply) อุปกรณ เชื่อมตอแบบไรสาย 

(Wireless LAN, Bluetooth) เครื่องหาพิกัด

ดวยดาวเทียม (GPS) โดยมีกำลังการผลิต

ผลติภัณฑตางๆ ดงันี ้Tuner และ Network 

จำนวน 100 ลานชิ้นตอป สวน Power 

Product จำนวน 14 ลานช้ินตอป 

นโยบายหลักของบริษัทแมที่ประเทศ

เกาหลีเนนใหความสำคัญเร่ือง Supply 

Chain Managements โดยในป 2010 

บริษัทแมไดใหนโยบายหลัก คือ “SEMCO 

2X” เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการ

ของบรษัิทในเครอื โดย SEMTHAI ไดกำหนด

ในการดำเนินงานของบริษัท
ตางๆ นั้น แตละบริษัทจะมีการ
กำหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทาง 
ในการบริหารจัดการใหประสบ
ความสำเร็จ เชนเดียวกับบริษัท 
ซัมซุง อิเล็คโทร - แม็คคานิคส 
( ไทยแลนด ) จำกัด ที่ปจจุบันมี 
นายคมิ นคั ฮยอน ดำรงตำแหนง
ประธานบริษัทฯ คนลาสุด ได 
จัดทำนโยบาย “Jump up to 
Achieve SEMTHAI 2X” เพื่อมุงสู
ความเปนเลิศดานคุณภาพสูงสุด 
ดวยตนทุนต่ำสุด และตอบสนอง
ความตองการของลูกคาไดอยาง
รวดเร็ว กลายเปนผูผลิตชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสอันดับ 5 ของโลก 

SEMTHAI กำหนดนโยบาย 
“Jump up to Achieve 

SEMTHAI 2X” 
เพื่อมุงสูความเปนเลิศดาน

คุณภาพสูงสุด ดวยตนทุนต่ำสุด 
และตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

54



นโยบาย “Jump up to Achieve SEMTHAI 

2X” เพื่อมุงสูความเปนเลิศดานคุณภาพ

สูงสุด ดวยตนทุนต่ำสุด และตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางรวดเร็ว 

ปจจุบันประเทศไทยมีโรงงานในเครือ

ซัมซุงจำนวน 2 โรง คือ Thai Samsung 

Electronic ซึ่งเปนผูผลิตจอโทรทัศนและ

สินคาที่เปน End User และ SEMTHAI  

ผูประกอบธุรกิจผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส 

และตดิอนัดบั 5 ของบริษทัฯ ทีผ่ลติชิน้สวน

อิเล็กทรอนิกสในโลก 

ª×èÍàÊÕÂ§à»š¹·ÕèÃÙŒ Ñ̈¡ 
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บริษัทในเครือซัมซุง มีแนวนโยบาย

ในการดำเนินงานที่แตกตางจากบริษัท

อื่นๆ จึงทำใหมีชื่อเสียงเปนที่รูจักอยาง

กวางขวาง ซึง่ SEMTHAI กไ็ดยึดแนวนโยบาย

นั้นดวยเชนกัน และกำหนดเปนแนวทางไว

ดังนี้ 

1. การทำงานในทุกชวงเวลาลวนอยู

ในภาวะวิกฤติ เพื่อจะไดดำเนินการพัฒนา

อยางตอเน่ือง โดยไมพอใจอยูกบัความสำเร็จ

ของปท่ีผานมาหรือในปนี้ก็ตาม แตจะเรง

ดำเนินการพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสในการ

สรางตลาดกับลูกคาอยางตอเนื่อง 

2. ผูบริหารและพนักงานทุกคนมุงมั่น

ทีจ่ะปฏบัิตงิานใหเกดิความรวดเรว็ และเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 

ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว 

3. เพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคาไดอยางทันทวงที พนักงานทุกคนจะ

ปฏิบัติตามตามข้ันตอนที่บริษัทฯ กำหนด

ไวอยางเครงครัด 

ปจจุบันบริษัทฯ มีการนำระบบ ERP 

(Enterprise Resource Planning) ซึ่งเปน

ซอฟตแวรที่มีการรวบรวม หรือผนวก

ฟงกชั่นงานทั้งหมดในองคกร หรือมีการ

เชื่อมโยงในสวนของโมดูลทั้ งหมดเขา 

ดวยกัน โดยมีการทำงานในลักษณะแบบ 

เรียลไทม ระบบนี้นิยมใชในระดับสากล 

เชนเดียวกับที่บริษัทในเครือซัมซุงท่ัวโลก 

โดยเปนระบบการแบงขอมูลท่ีเกี่ยวของกับ

การผลิตและคำสั่งซื้อของลูกคา เพื่อจะได

ดำเนนิการใหทนัเวลาและมีประสิทธภิาพสูงสดุ 

สำหรบัระบบ ERP นัน้ เปนทัง้ Hardware 

และ Software โดยใชทั้ง 2 ตัวควบคูกัน 

เดิมระบบ ERP เปนคำส่ังซื้อ หรือวางแผน

ของบรษัิทในเครอืซัมซงุแตละแหง แตปจจบุนั

ไดพัฒนาเปน Global ERP ทุกบริษัทฯ 

สามารถตรวจสอบขอมูลและทำงานรวมกัน 

เปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

และบริหารธุรกิจ 

ระบบการบรหิารงานทกุสวนของบรษิทัฯ 

จะมีระบบรองรับในการทำงานท้ังซพัพลาย-

เชน การกำหนดรหัสมาตรฐานในการ

ดำเนินงาน ระบบดังกลาวสามารถท่ีจะ

เชื่ อมขอมูลเข าดวยกันแบบเ รียลไทม  

โดยสามารถแสดงขอมูล สำหรับการ

วิเคราะหและชวยในการตัดสินใจไดท้ังหมด 
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อีกทั้งยังสามารถเช่ือมโยงขอมูลทั้งภายใน

และภายนอกองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตั้งแตการวางแผนการผลิตและการขาย 

(Production Planning & Sales) การ 

จัดซ้ือวัตถุดิบ (Purchasing) ผูสงมอบ 

(Suppliers) ลูกคา (Customers) บริษัท

ผูรับขนสง (Broker, Forwarder) ธนาคาร 

(Bank) รวมท้ังหนวยงานราชการท่ีเกีย่วของ 

ทำใหการทำงานมีความสะดวกและรวดเร็ว 

เปนอันหน่ึงอันเดียวกันรวมเรียกวา Global 

System  

นอกจากน้ี บริษัทฯ ยังใหความสำคัญ

กับงานดานโลจิสติกส เพื่อใหสินคาถึง 

มอืลกูคาไดทนัเวลาทีล่กูคาตองการมากทีส่ดุ

ดวยตนทนุทีต่ำ่ มกีารนำระบบไอทเีขามาชวย

ในกระบวนการการทำงาน ซึง่ก็คอืโปรแกรม 

SAP (System Application Products) ทัง้นี้

เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือทั้ง

ภายในบริษัทและระหวางบริษัทที่เกี่ยวของ 

โดยเฉพาะอยางยิง่ซพัพลายเออร ผูรบัขนสง 

ตลอดจนลูกคาของบริษัทฯ 

1. เนนเรื่องตนทุนและประสิทธิภาพ

การผลติวา ประเทศน้ันตองมคีวามสามารถ

ในการแขงขันดานตนทนุ คือ เมื่อผลิตแลว

สินคาตองมีราคาถูก 

2. มคีวามใกลชิดกบัลกูคา โดยเฉพาะ

อยางยิ่งเสนทางการขนสงตองสะดวกสบาย 

สามารถจัดสงสินคาไดทันตามกำหนดเวลา 

3. ระบบสาธารณูป โภคและการ

จัดหาวัตถุดิบในบริเวณท่ีตั้งโรงงานตอง 

พรอมเพรียง และภาครัฐมีการอำนวย

ความสะดวก รวมถึงชวยเหลือสนับสนุน

อยางไรบาง 

แตคนหรือพนักงานเปนมากกวาผิวหนัง 

บริษัทฯ จึงใหความสำคัญเปนอยางมาก 

มีนโยบายการจัดอบรม ใหกับพนักงานใน

ทุกระดับตามความเหมาะสม ซึ่งพนักงาน

คนไทยหากเทียบกับประเทศอ่ืนๆ แลว 

ถือวามีศักยภาพสูง และมีแนวโนมจะ

พัฒนาไดมากกวา 

SEMTHAI จึงกำหนดแนวทางการพัฒนา

พนักงานท่ีดีไวอยางตอเน่ือง โดยการให

นโยบายกับฝายบุคคล ใหดำเนินการ

ปรับปรุงโครงสรางการอบรมใหม ใหเนนที่

คนเปนหลักและกำหนดใหเหมาะสมกับ

ตำแหนง รวมถึงหนาที่ของแตละคนเปน

สำคญั อยางไรก็ตามหากไดกาวขึน้สูตำแหนง

หัวหนางาน ผูจัดการ ก็จะมีหลักสูตร

อบรมเฉพาะท่ีจะเนนเร่ืองการเปนผูนำ 

และการที่บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการ

อบรมพนักงานมาก เนื่องจากบริษัทฯ เชื่อ

วาการบริหารธุรกิจใหประสบความสำเร็จ

ตองมาจากศักยภาพของพนักงาน บริษัทฯ 

จึงทุมเทกับการอบรมใหพนักงานเปน 

อยางมาก 

ส วนใน เ รื่ อ งการวิ จั ยและพัฒนา

ผลิตภัณฑตางๆ นั้น ในสวนของ SEMTHAI 

ยังไมไดดำเนินการเองท้ังหมด แตไดรับ

การสนับสนุนจากบริษัทแมที่ประเทศเกาหลี 

อยางไรก็ตาม หากบริษัทฯ แมมอบหมาย

ใหดำเนินการก็จะพยายามทำใหดีที่สุด ใน

อนาคตขางหนาการพัฒนาผลิตภัณฑตางๆ 

อาจเกดิข้ึนจาก SEMTHAI ซึง่ปจจบุนับรษัิทฯ 

ก็ไดมีการเตรียมความพรอมดานการอบรม 

เพื่อรองรับงานในสวนการวิจัย และพัฒนา

แลว นอกจากน้ัน ประธานบริษัทฯ ยังตั้ง

เปาหมายไววา ในอนาคต SEMTHAI จะตอง

บริหารจัดการทุกสวนโดยคนไทยท้ังหมด 

¡ÒÃàÅ×Í¡»ÃÐà·È·Õè̈ Ðà¢ŒÒä»Å§·Ø¹ 

สำหรับการพิจารณาวาจะเลือกลงทุน

ตั้งโรงงานผลิตในแตละประเทศนั้น มี

แนวทางดังน้ี 

บรษิทัฯ เปนโครงสราง 
ดงันัน้สิง่สำคญัทีเ่ปน
ศนูยกลางจะอยูทีค่น  
คนเปนผูพฒันา 

สวนระบบสาธารณปูโภค 
เปนตวัทีส่นบัสนนุคน 

ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¤¹ áÅÐμ ŒÍ§
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บริษัทฯ ใหความสำคัญกับคน ซึ่ง

เปรียบไดกับระบบการทำงานของบริษัทฯ 

โดยตวับรษิทัฯ เปนโครงสราง ดังนัน้สิง่สำคญั

ทีเ่ปนศนูยกลางจะอยูทีค่น การปฏิบติัตางๆ 

จะอยูบนพื้นฐานความเช่ือที่วา คนเปน 

ผูพัฒนา สวนระบบสาธารณูปโภคเปนตัว

ที่สนับสนุนคน เปรียบเทียบใหเห็นภาพ

ชัดเจนไววา บริษัทซัมซุงเปนเหมือนผิวหนัง 

ไทยมีความเส่ียงในบางเร่ือง 
เชน ทางดานการเมือง 

แตสิง่ทีส่ำคัญคือ จะมปีฏกิิรยิา 
กบัเหตกุารณนัน้อยางไร 

ปจจัยดังกลาวขางตนเปนสวนหน่ึง 

ที่ ใชในการเลือกแหลงลงทุนของซัมซุง

ประเทศไทย แตประเทศไทยกยั็งมคีวามเส่ียง

ในบางเร่ืองเชนกัน โดยเฉพาะอยางย่ิง

ความเ ส่ียงทางดานการเมืองที่ยั งไมมี

เสถียรภาพมากนัก 

แตท้ังนี้หากพิจารณาเปรียบเทียบกับ

ประเทศตางๆ ก็ลวนแตมีความเสี่ยงไมใช

แตประเทศไทยเทานั้น แตสิ่งท่ีสำคัญคือ 

จะมีปฏิกิริยากับเหตุการณ น้ันอยางไร 

หากมีอันตรายหรือความเสี่ยงมากระทบ

หรอืเกิดขึน้ เราจะมีวธิกีารปองกันหรอืแกไข

อยางไร ซึง่มีความสำคญักวา โดย SEMTHAI 

เองก็ไดมีการกำหนดแนวทางแกไขปญหา

ดงักลาว และถาคิดวาแกไขได เรือ่งดังกลาว

จึงไมใชความเสี่ยงท่ีตองกังวลมากนัก 

อยางไรก็ตาม เพื่อใหบริษัทตางๆ ที่

เขามาลงทุนในประเทศไทย ลดปญหาเรื่อง

ความกังวลดานการเมืองลง ภาครัฐตอง

ชี้แจงและใหรายละเอียดตางๆ กับบริษัท

อยางชัดเจนและรวดเร็ว เพื่อนักลงทุนจะ
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ไดนำขอมูลดังกลาวไปใชในการตัดสินใจ

ตอไป และคาดหวังวาการเมืองไทยจะเริ่ม

มั่นคงมากขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ

นักลงทุนตางประเทศท่ีสนใจเขามาลงทุน 

¡ÓË¹´ Ñ́ª¹ÕªÕéÇÑ´à¾×èÍ¤Çº¤ØÁ
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บริษัทฯ มีการจัดทำดัชนีช้ีวัด (KPI) 

เพื่อควบคุมและประเมินผลการดำเนินงาน

ในทุกสวนของบริษัทฯ และมีการจัดประชุม

ผูบริหารเปนประจำทุกเดือน โดยจะ 

เปรียบเทียบผลลัพธกับเปาหมายท่ีตั้งไว  

มีการกำหนดตัวช้ีวัดไว 3 ระดับคือ สีเขียว 

ประสบความสำเร็จเกินรอยเปอรเซ็นต  

สเีหลอืง ประสบความสำเร็จรอยละ 90 - 99 

และสีแดงต่ำกวารอยละ 90 การที่กำหนด

เชนนี้เพื่อใหบรรลุ SEMTHAI 2X  

หากผลลัพธไมเปนไปตามแผนที่ตั้งไว 

จะมีการเรียกประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ

เพือ่ทำการวิเคราะหหาสาเหตขุองปญหา โดย

ใชเครื่องมือ 6 Sigma ในการดำเนินการ

แกไขตอไป นอกจากนี้ยังมีการเปรียบเทียบ 

KPI กบับรษิทัแมและโรงงานตางประเทศดวย 

ทำใหเราทราบสถานะผลการดำเนินงาน

ของเราวาอยูในระดับไหน ที่ผานมาบริษัท

ซมัซงุฯ ประเทศไทย มีตนทุนการดำเนนิงาน

ดานโลจิสติกสอยูที่รอยละ 1.52 ซึ่งเปน 

ตนทุนที่ต่ำที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับโรงงาน

ตางประเทศ  

¹âÂºÒÂ¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ 

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ เปนชิ้นสวนที่

มีขนาดเล็ก ในเร่ืองการประหยัดพลังงาน

นั้นสามารถประหยัดไดอยูแลว เพราะใช

พลังงานนอย สวนในกระบวนการผลิตเอง

ก็ไมไดใชไฟฟา หรือน้ำมากนักเม่ือเทียบ

กับอุตสาหกรรมอื่นๆ 

ในสวนของโรงงานก็มกีารตรวจตดิตาม

เรื่องการประหยัดพลังงานอยางตอเนื่อง 

ทุกวันท่ัวท้ังโรงงานวามีสวนใดบางที่สูญเสีย

และการบริหารงานใหกับบริษัทเหลานั้น 

ตอมาได รับแต งตั้ ง เปน หัวหน าแผนก

สนับสนุน และหัวหนาแผนกมอเตอรท่ีมี

ความละเอยีดสูง ซ่ึงการผานงานในตำแหนง

ตางๆ นั้นทำใหทราบระบบการทำงานของ 

บริษัทฯ เปนอยางดี จนกระทั่งกาวขึ้นสู

ตำแหนงประธานฯ เมื่อตนป 2553 และ

ดำรงตำแหนงนี้เปนครั้งแรกในประเทศไทย 
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ในฐานะประธานฯ มองวาพนักงาน

คนไทยมีศักยภาพสูงกวาประเทศอื่นมาก 

และบริษัทฯ ก็มีความตั้งใจจริงท่ีจะพัฒนา

พนกังานของบริษัทฯ ใหมศีกัยภาพสงูข้ึนอยาง

ตอเนื่อง โดยมีเปาหมายวาพนักงานทุกคน

ที่ทำงานกับบริษัทฯ ตองมีความภาคภูมิใจ 

เพื่อจะไดประสบความสำเร็จในการทำงาน 

และใหความสำคัญในเรื่องดังตอไปน้ี 

1. เนนเร่ืองการติดตอส่ือสารระหวาง

พนักงานกับผูบริหารอยางตอเนื่อง เพื่อจะ

ไดรับทราบถึงความตองการของแตละสวน 

และนำไปประยุกตใหสอดคลองกับกลยุทธ

ของบริษัทฯ 

2. แกไขปญหาหรือขอรองเรียนตางๆ 

ของพนักงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหพนักงาน

เกิดความรูสึกที่ดีตอบริษัทฯ เกิดความ

ภาคภูมิใจในการทำงานกับบริษัทฯ 

ทั้งนี้เปาหมายสำคัญอีกอยางหน่ึงคือ 

การทำให SEMTHAI เปนบริษัทฯ ที่คนไทย

ใหความสนใจเขามาทำงานมากท่ีสุด และ

ใหทุกคนคิดไวเสมอวา SEMTHAI ไมใช

บริษัทฯ ที่ลงทุนมาจากตางประเทศ แต

เปนบริษัทฯ ของคนไทยและประเทศไทย 

นอกจากน้ี บริ ษัทฯ ยังมีแนวคิด

สนับสนุน และชวยเหลือสังคมไทยดวย 

เพือ่เปนสวนหน่ึงในการชวยพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมไทย ซึ่งจากจุดนี้เองที่สงผลให 

SEMTHAI ไดเติบโตจนกลายเปนบริษัทฯ 

ชั้นนำในระดับสากล 

พนกังานคนไทยมีศกัยภาพ 
สงูกวาประเทศอืน่มาก  

และบริษัทฯ ก็มีความต้ังใจ
จริงที่จะพัฒนาพนักงาน 

ของบริษัทฯ ใหมีศักยภาพสูง
ขึ้นอยางตอเนื่อง 

พลังงานโดยไมจำเปน หากพบจะมีการ

เก็บหลักฐานเปนภาพถาย เพื่อนำเขา

ประชุมกรรมการในชวงเชาของทุกวันใน

การแกไขปรับปรุงตอไป รวมทั้งมีการให

ความรูกับพนักงานทุกคนดวยวาอะไรเปน

สวนที่กอใหเกิดความสิ้นเปลืองบาง โดย

สอนใหทุกคนรูจักการประหยัดพลังงาน 

รวมถึงมีการต้ังแผนกควบคุมการใชพลังงาน

ดวย ทั้งนี้เพื่อใหการใชพลังงานของบริษัทฯ 

ในทุกๆ สวนเกิดความประหยัด และมี

ประโยชนสูงสุด 

¼ÅÔμÀÑ³± �´ÒÇà´‹¹ 

สำหรับผลิตภณัฑของบรษิทัฯ สามารถ

แบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ คือ 

1. Digital Tuner เปนอุปกรณรับ

สัญญาณภาพและเสียงสำหรับโทรทัศน 

และเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมที่มีความ

แมนยำสูง 

2. Power Supply คอื แผงวงจรจายไฟ

สำหรับโทรทัศนและคอมพิวเตอร 

3. ชิ้นสวนของมือถือ เชน Bluetooth, 

Wireless Lan และ GPS Module  

·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ̈ Ñ¡¡Ñº»ÃÐ¸Ò¹ºÃÔÉÑ·Ï 

กอนทีจ่ะเขามาดำรงตำแหนงประธานฯ 

คนปจจุบันของ SEMTHAI เริ่มตนจากการ

เปนวิศวกรดานการออกแบบมานานกวา 

10 ป จากน้ันไดเขาไปดูแลในสวนของ 

การเงิน และบัญชีของบริษัทในเครือซัมซุง

ทีต่ัง้อยูในประเทศตางๆ เพือ่กำหนดกลยทุธ

57



นางบังเอิญ อุอินทร ผูจัดการกลุม 

โลจิสติกส กลาวถึง การดำเนินงานของ

บริษัทในเครือซัมซุงที่ดำเนินการผลิตและ

ประกอบชิ้นสวนตางๆ ของผลิตภัณฑนั้น 

แบงออกเปน 3 สวนคือ Plant หรือโรงงาน 

Sales Head Quarter และ Sales Office 

ปจจุบันมีโรงงานท่ีตั้งอยูในประเทศตางๆ 

จำนวน 5 แหง โดยอยูในจีน 3 แหง ที่

เมืองดองกวน 1 แหงและเทียนสิน 2 แหง 

สวนอีก 2 แหงคือ ฟลิปปนส และไทย ซ่ึง

โรงงานทัง้หมดนีจ้ะสงผลติภัณฑตางๆ ของ 

บริษัทฯ ใหกับ Sales Head Quarter และ 

Sales Office เพื่อดำเนินการจัดสงใหกับ

ลูกคาท่ัวโลกตอไป 

โครงสรางของ SEMTHAI ประกอบ

ดวย 2 สวนคือ  

1. Supporting ดูแลงานในสวนของ

ฝายขาย ฝายวางแผน การเงิน บญัช ีบคุคล 

และโลจิสติกส  

2. Production & Quality Innovation 

ดูแลงานดานการผลิตท้ังหมด รวมถึงการ

พัฒนาคุณภาพสินคา 
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บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริมใหพนักงาน

ทุกคนเสนอแนวความคิด เพื่อปรับปรุงและ

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของแตละคน

ใหดีขึ้น และหากพนักงานคนใดสามารถ

ทำการพัฒนางานในสวนที่รับผิดชอบบรรลุ

หรือเปนไปตามเปาหมายที่กำหนดไว 

บริษัทฯ จะมีการมอบใบประกาศนียบัตร 

และรางวัลตอบแทน  

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดนำเครื่องมือที่

เรียกวา 6 Sigma เขามาใชในการปรับปรุง

ประสทิธภิาพการทำงานและพฒันาผลติภัณท 

มีการจัดอบรมหลักสูตร 6 Sigma โดย 

ผูเชี่ยวชาญใหกับพนักงาน เพื่อใหพนักงาน

ไดมโีอกาสเพิม่พนูความรูความสามารถของ

ตนเองใหมากย่ิงขึ้น และการฝกอบรมเพ่ือ

เปนเทรนเนอรที่ดี ในการท่ีจะใหความรูกับ

พนักงานในแผนกซ่ึงเปนลูกนอง หรือ 

พนักงานในแผนกอื่นๆ ที่มาขอความรูได

อยางถูกตองและชัดเจน 

â¤Ã§ÊÃŒÒ§¢Í§ Logistic Group 

สำหรับการดำเนินงานในสวนของ 

Logistic Group นั้นแบงออกเปน  

- Logistic Planning ประกอบดวย

สวนหลกัๆ คอื สวนประสานงานกบั

บีโอไอ และการนำเขา - สงออก 

โดยมีฝายวางแผนท่ีจะดำเนินการ

วเิคราะหผลการการดำเนินงานทาง

ดานโลจิสติกสวา ในแตละเดือน

คาใชจายท่ีเกดิขึน้นัน้เปนคาใชจาย

ทางดานใดบาง และหากพบวา 

คาใชจายในจุดใดสูงเกินไป ตอง

ทำการวิเคราะหวามีสาเหตุมาจาก

อะไร เพื่อจะไดดำเนินการแกไข

และปรับปรุงตอไป 

- Warehouse Management จะ

รับผิดชอบใน 2 สวนคือ วัตถุดิบ 

และสินคาสำเร็จรูป มีการใชระบบ 

WMS ในการบริหารจัดการ โดย

ใชหลัก JIT & FIFO  

โดยทั้งสองสวนมีการจัดทำ KPI เปน

ตวัชีว้ดัผลการดำเนินงานในแตละเดือนดวย  

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¼¹¡ÅÂØ· �̧ 
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สำหรับงานในสวนของโลจิสติกสนั้น

จะมีการวางแผนและปรับปรุงดัชนีช้ีวัด KPI 

ทุกครึ่งป โดยทุกๆ ครึ่งปจะตองไปรวม

ประชุมท่ีบริษัทแมประเทศเกาหลี รวมกับ

บริษัทในเครือทุกประเทศ ทั้งนี้เพื่อชี้แจง

ถงึผลการดำเนนิงานวาเปนอยางไร มปีญหา

หรือไม หากมีก็จะหาแนวทางแกไขรวมกัน 

รวมท้ังรวมกันวางแผนในคร่ึงปหลังดวยวา

จะดำเนินการไปในทิศทางใดตอไป สวน

ในชวงปลายปจะเปนการวางแผนรวมกัน

ในการสรางเปาหมายใหมสำหรับปตอไป 

นอกจากน้ัน ยังมีการนำระบบ MaPS 

(Masterpiece of Procurement System) 

ซึ่งเปนระบบท่ีใชในการติดตอระหวาง 

Vender หรือ Supplier กับบริษัทฯ ซึ่งจะ

ตองลงทะเบียนกอนถึงจะเขาสูระบบได 

และยังสามารถตรวจสอบไดวาบริษัทฯ  

มีผลิตภัณฑอะไรบาง แตละผลิตภัณฑมี

รายละเอียดอยางไร เพื่อเปนขอมูลในการ

ตัดสินใจท่ีจะเลือกใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ 

โดยระบบดังกลาวยังเชื่อมตอกับระบบของ

บริษัทแมที่ประเทศเกาหลีดวย จึงเปนอีก

ชองทางหนึ่งที่ชวยอำนวยความสะดวกให

กับ Vender หรือ Supplier 
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ตางๆ ของซัมซุงอันเกี่ยวกับการควบคุม

คุณภาพและความพึงพอใจของลูกคา  

ภายใตระบบ VOC (Voice of Customer) 

เปนตน  

ตลอดระยะเวลาทีผ่านมากวา 30 เดอืน 

ยังไมมีปญหาท่ีไดรับการรองเรียนจาก

ลูกคา (VOC) ซึ่งเปนการรับประกันถึง

ความพึงพอใจท่ีลูกคามีตอบริษัทฯ  

บริษัทฯ ยังใหความสำคัญตอการทำ

ธุรกิจแบบ WIN-WIN Partnership โดยมี

โครงการและกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือการ

พฒันาขดีความสามารถในกระบวนการผลติ

ของบริษัทฯ ที่รวมธุรกิจ เพื่อใหสามารถ

เติบโตและเจริญกาวหนาไปพรอมๆ กัน 

โดยการจัดอบรม 6 Sigma เพื่อนำความรู

ไปใช ในการแกปญหาด าน คุณภาพ ท่ี 

เกิดขึ้นกับบริษัทฯ ผูรวมธุรกิจ และพัฒนา

คุณภาพของสินคา การจัดสงสินคาใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน รวมท้ังลดคาใชจายใน

การดำเนินงาน  

นอกจากน้ียังมีการจัดทำ SQ Market 

ซึ่งเปนการนำเสนอผลการปรับปรุงคุณภาพ

ในกระบวนการผลิต ของบริษัทฯ ผูรวม

ธรุกจิกบับรษัิทซมัซงุฯ และมกีารมอบรางวลั

คุณภาพในแตละไตรมาสใหกับบริ ษัท  

ผูรวมธุรกิจดวย 

¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃÍ§¤�¤ÇÒÁÃÙŒ  

SEMTHAI มีการบริหารองคความรูของ

พนักงานในทุกสวนอยางตอเน่ือง โดยการ

เสนทางในการจัดสงอยางละเอียดเพ่ือ 

ตอบสนองความตองการของลูกคาไดทุก

ชวงเวลา 

ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡Ñº¡ÒÃÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁ¾Ö§¾Íã¨ 

SEMTHAI มุงเนนใหความสำคัญใน

การสรางความพึงพอใจในคุณภาพของ

ผลิตภัณฑและการใหบริการแกลูกคา โดย

การดูแลประสานงานของทีม CS (Customer 

Satisfaction Team) ซึ่งเปนหนวยงานท่ี

รับผิดชอบดูแลการจัดการปญหารองเรียน

และการรองขอตางๆ จากลูกคา รวมกับ

หนวยงานฝายวิศวกรรมผลิตภัณฑ (PE) 

ฝายการผลติ ฝายขายและฝายสนับสนนุอืน่ๆ  

โดยลกูคาสามารถตดิตอสือ่สารกบัซมัซงุ

ไดอยางมีประสิทธิภาพและสะดวกสบาย

หลายชองทาง หรือส่ือสารผานทาง E-mail 

หรือผ านทาง Samsung My S ing le  

อนัเปนระบบสารสนเทศมาตรฐานของซัมซงุ

ที่ใชเปนหน่ึงเดียวกันในเครือกลุมซัมซุง 

ทั่วโลก และสามารถเชื่อมโยงเขาสูระบบ 

Q-Portal อนัเปนประตูเขาสูระบบการจดัการ

à»‡ÒËÁÒÂ¢Í§âÅ Ô̈Êμ Ô¡Ê� 
μ ŒÍ§ºÃÔ¡ÒÃÃÇ´àÃçÇ 

การใหบริการดานโลจิสติกสนั้น มี

การกำหนดเปาหมายไวอยางชัดเจน โดย

ใหความสำคัญในเรือ่งการบริการ และความ

รวดเร็วเปนอันดับแรก เนื่องจากผลิตภัณฑ

ทางดานอิเล็กทรอนิกสนั้น อาจกลาวไดวา 

“แคกะพริบตา ก็อาจเปลี่ยนรูปแบบแลว” 

สวนเรื่องเทคโนโลยีและราคา ก็เปนเรื่อง 

ที่สำคัญดวยเชนกัน หากบริษัทใดไมมี

ระบบไอทเีขามาใชในการบริหารจดัการแลว 

จะทำใหเกิดความยุงยากเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากตองมีการประเมิน

และวิเคราะหสถานการณตางๆ ควบคูไป

กับการผลิตผลิตภัณฑของบริษัทฯ อาจ

เปนไปดวยความลาชา สวนเรื่องราคาเนน

ตนทุนที่ต่ำที่สุดแตตองสมเหตุสมผลดวย 

การใหบริการดานโลจิสติกส  
ใหความสำคัญในเร่ือง 

การบริการ และความรวดเร็ว
เปนอันดับแรก 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำ Routing 

Map โดยกำหนด Standard Lead Time 

ไวทุกเสนทางที่มีการนำเขาสินคาจาก 

ตางประเทศเพื่อใหฝายจัดซื้อสามารถ

วางแผนในการส่ังซื้อสินคา และฝายขาย

สามารถวางแผนในการสงออกสินคาไปยัง

ลกูคาในตางประเทศไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

โดยเฉพาะลูกคาสำคัญ จะมีการสำรวจ
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ดำเนินกิจกรรมฝกอบรมท้ังภายในและ

ภายนอกบริษัทฯ การอบรมผานระบบ เชน 

Logistics Cyber Classes เพื่อยกระดับ 

ขีดความสามารถของพนักงาน รวมทั้งการ

สงพนักงานไปอบรมและดูงานท่ีบริษัทแม 

ที่ประเทศเกาหลีเปนประจำทุกป บริษัทฯ 

มีการจัดทำแผนการอบรมประจำปรวมท้ัง

การประเมินผล โดยประวัติการอบรมของ

พนักงานแตละคน จะถูกบันทึกลงระบบ 

Global-HR HUB ท่ีเชื่อมโยงฐานขอมูล

ดานบุคลากรของบริษัทซัมซุงท่ัวโลก  

รวมถึงมีการจัดการองคความรูดวย

ระบบ G-PDM ซึ่งเปนนวัตกรรมดานการ

จัดเก็บองคความรู ผานระบบคอมพิวเตอร 

เพื่อจัดการองคความรูที่เกิดข้ึนในองคกร

ทั้งหมด จัดทำเปนทะเบียนและจัดเก็บ

มาตรฐานวิธกีารทำงานของพนักงานแตละสวน 

ในรูปแบบข้ันตอนทำงานที่ชัดเจน สามารถ

ใหพนักงานใหมใชเปนเอกสารอางอิงเพื่อ

การเรยีนรูไดอยางรวดเร็ว รวมทัง้การเชือ่มโยง

ขอมูล และเอกสารท่ีจำเปนตางๆ กบัระบบ 

เพื่อใหพนักงานเขาถึงขอมูล และจัดการ

ขอมูลตางๆ ไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  

á¹Çâ¹ŒÁμÅÒ´ã¹Í¹Ò¤μ 

ในการผลติเพือ่การสงออกของ SEMTHAI 

นัน้ แตละปจะมกีารคาดการณแนวโนมของ

ตลาดวาจะเปนไปในทศิทางใด จากน้ันกต็อง

มาวางแผนรวมกัน เพื่อจะไดสนองความ

ตองการของผูบรโิภคกลุมเปาหมายได โดย

ป 2553 มียอดขายสงูกวาป 2552 ซ่ึงประกอบ

ดวยลูกคาในกลุม Network รอยละ 80 

Tuner รอยละ 20 และ Power รอยละ 10 

นอกจากการคาดการณแนวโนมตลาด

ของกลุมบริษัทซัมซุงเองแลว ยังเปดโอกาส

ใหบริษัทที่เปนลูกคารวมคาดการณดวย 

โดยลูกคาสามารถจัดสงความตองการของ

ผูบริโภคในแตละเดือนวามีความตองการ

ใชผลิตภัณฑรุนหรือประเภทใดบาง 

¡ÒÃÑ¹μ Õ¼Å§Ò¹´ŒÇÂÃÒ§ÇÑÅ¨Ò¡
Í§¤�¡Ãμ ‹Ò§æ 

SEMTHAI ใหความสำคัญกับเ ร่ือง 

การจัดกิจกรรมตางๆ โดยกำหนดเปน

แผนพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารงาน และเพิ่ม

ผลผลิตใหบรรลุตามวัตถุประสงค ท่ีตั้ ง 

เปาหมายไว โดยผานกิจกรรมตางๆ ที่มา

จากบริษัทแม และกิจกรรมท่ีดำเนินการ

โดยบริษัทซัมซุงฯ ประเทศไทย กิจกรรม

ตางๆ นัน้ จะมกีารตัง้เปาหมายและรายงาน

ผลการดำเนินการตั้งแตเริ่มดำเนินการ  

จนกระท่ังจบโครงการ  

จากการทำกิจกรรมตางๆ ทำใหบริษทัฯ 

ไดรับรางวัลอุตสาหกรรมดีเดนและรางวัล

อุตสาหกรรมยอดเย่ียม เชน 

- รางวัลดีเดนประเภทเพิ่มผลผลิต 

(ป 2538 และ 2543)  

- รางวัลดีเดนประเภทบริหารคุณภาพ 

(ป 2541 และ 2552)  

- รางวัลดีเดนประเภทบริหารความ

ปลอดภัย (ป 2546)  

- รางวัลยอดเยี่ยมจากกระทรวง

อุตสาหกรรม (ป 2547)  

- ลาสุดไดรับรางวัลอุตสาหกรรม 

ดีเดนการจัดการโลจิสติกส (ป 2553)  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญ

กับกิจกรรมชวยเหลือสังคมอยางตอเนื่อง

มาตลอด 17 ป ของการประกอบธุรกิจใน

ประเทศไทย จนทำใหไดรับรางวัลท้ังจาก

บรษิทัแมท่ีประเทศเกาหล ีและจากกระทรวง

แรงงานของไทย 

จัดการองคความรู 
ดวยระบบ G - PDM 
ซึ่งเปนนวัตกรรม 

ดานการจัดเก็บองคความรู 
ผานระบบคอมพิวเตอร 

เพื่อจัดการองคความรูที่เกิดขึ้น
ในองคกรทั้งหมดและพนักงาน
สามารถใชเปนเอกสารอางอิง

เพื่อการเรียนรูได 
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 ในฉบับที่แลว ไดกลาวถึงการ
เพิกถอนสิทธิประโยชน วามีการ
ดำเนินการอยางไรมาบางแลวนั้น 
ในฉบับนี้จะเพิ่มเติมขอมูลในเรื่อง
ของการนับอายุความ การเรียกเก็บ
ภาษียอนหลัง 

ตามมาตรา 55 ในกรณท่ีีคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน สั่งเพิกถอนสิทธิและ

ประโยชนเก่ียวกับภาษีอากร สำหรับของท่ี

นำเขาหรือสงออกท้ังหมด ใหถือวาผูไดรับ

การสงเสริม ไมเคยไดรบัยกเวนหรือลดหยอน

ภาษอีากรมาแตตน และใหผูไดรบัการสงเสริม

เสียภาษีอากร โดยถือสภาพของของราคา 

และอตัราภาษีอากรทีเ่ปนอยูในวนันำเขา หรอื

สงออกเปนเกณฑในการคำนวณภาษีอากร 

สำหรับกรณีที่ไดรับลดหยอนภาษีอากร  

โดยตองชำระ ณ ที่ทำการศุลกากร

ซึ่งกรมศุลกากรกำหนด ใหเสร็จสิ้นภายใน

หนึ่งเดือน นับแตวันท่ีไดรับแจงจำนวนเงิน

ภาษีอากร หรือภาษีอากรเพิ่มอันจะพึงตอง

ชำระ ถาผูไดรับการสงเสริมมิไดแจงหรือ

ชำระภาษีอากร หรือภาษีอากรเพิ่มภายใน

กำหนดเวลาดังกลาว ใหเสยีเงินเพิม่ในอัตรา

รอยละหนึ่งตอเดือน ของคาภาษีอากรที่

ตองชำระโดยไมคิดทบตน นับแตวันที่ 

พนกำหนดเวลาแจงหรือชำระแลวแตกรณี 

จนถึงวันที่นำเงินภาษีอากรหรือภาษีอากร

เพิ่ม และเงินเพ่ิมมาชำระซ่ึงตองไมเกิน

สามเดือน นับแตวันที่พนกำหนดเวลาแจง

หรือชำระดังกลาว  

ถามิไดมีการชำระในเวลาที่กำหนดให

ถอืวาของนัน้ไดนำเขามา หรอืสงออกไปเปน 

การปฏิบัติโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร 

และใหนำกฎหมายวาดวยศุลกากรมาใช

บังคับ ทั้งนี้ ในการคำนวณเงินเพิ่มดังกลาว 

ถามีเศษของเดือนใหนับเปนหนึ่งเดือน 

ในกรณีท่ีผูไดรบัการสงเสริม ไมปฏบัิติ

ตามคำเตือนของบีโอไอ ตามมาตรา 54 

วรรคสอง คณะกรรมการจะใหผูไดรับการ

สงเสริม เสียเงินเพ่ิมภาษีอากรใหแกรัฐ 

โดยชำระแกกรมศุลกากรพรอมกับเงินภาษี

อากร หรือภาษีอากรเพิ่มที่ตองนำไปชำระ 

ใหเสียภาษีอากรเพ่ิมจากท่ีไดเสียไวแลว 

ใหครบถวน ตามจำนวนเงินภาษีอากรท่ีจะ

พึงตองเสียทั้งหมด เมื่อไดคำนวณตาม

เกณฑเชนวานั้น 

ผูไดรับการสงเสริมตองแจงขอชำระ

ภาษีอากร หรือชำระภาษีอากรเพ่ิมตอกรม

ศุลกากรหรือดานศุลกากรท่ีไดนำของน้ัน

เขามา หรือสงของนัน้ออกไปภายในหน่ึงเดือน 

นับแตวันทราบคำส่ังเพิกถอนสิทธิและ

ประโยชนเก่ียวกับภาษีอากร  

ในกรณีที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
สั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชนเกี่ยวกับภาษีอากร 
สำหรับของท่ีนำเขาหรือสงออกทั้งหมด ใหถือวา 
ผูไดรับการสงเสริม ไมเคยไดรับยกเวนหรือ 

ลดหยอนภาษีอากรมาแตตน 
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ตามวรรคสามในอัตรารอยละหนึ่งตอเดือน

ของเงินภาษีอากร หรือเงินภาษีอากรเพิ่ม

อันจะพึงตองชำระ นับแตวันที่พนกำหนด

เวลาตามมาตรา 54 วรรคสองอีกดวยก็ได 

แตเงินเพิ่มภาษีอากรตามมาตราน้ี มิใหเกิน

จำนวนเงนิภาษอีากรเพิม่อนัจะพึงตองชำระ 

และเพื่อใหไดรับชำระเงินเพิ่มนี้ ใหถือวา

เงินเพิ่มเปนเสมือนเงินอากรตามกฎหมาย

วาดวยศุลกากร 

เพื่อประโยชนในการดำเนินคดี การ

นับอายุความตามมาตราน้ี ใหเร่ิมนับเม่ือ

พนหนึ่งเดือนนับแตวันทราบคำสั่ง 

ตามมาตราดังกลาว หากบีโอไอไดมี

หนังสือแจงใหกรมศุลกากรเรียกเก็บอากร

ขาเขาวัตถุดิบตามมาตรา 36 (1) แหง 

พระราชบญัญัตสิงเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 

หรือเครื่องจักรตามมาตรา 28 เนื่องจาก 

ผูที่ไดรับการสงเสริมนั้น นำวัตถุดิบเขามา

แล วมิ ไดมีการผลิตเ พ่ือส งออก หรือ

เคร่ืองจักรท่ีนำเขามาดังกลาวน้ันมิไดรับ

อนญุาตใหใชสทิธแิละประโยชน กรมศลุกากร

จะใชหนังสอืท่ีบโีอไอออกดังกลาว เรยีกเกบ็

อากรขาเขาวัตถุดิบหรือเครื่องจักรกับบริษัท

ไมได เนื่องจากไมถือวาหนังสือดังกลาวนั้น 

เปนคำส่ังใหเรียกเก็บภาษีอากร  

อยางไรก็ตาม บีโอไอจะออกคำสั่ง

เพิกถอนสิทธิและประโยชน วัตถุดิบหรือ

เครื่องจักรอีกครั้ง และจะสงคำสั่งดังกลาว

ใหกรมศุลกากรๆ จึงจะมีอำนาจเรียกเก็บ

อากรขาเขาได และการคำนวณคาภาษีอากร

ที่ผูไดรับการสงเสริมตองชำระนั้น ตอง

เปนไปตามมาตรา 55 วรรคสอง คือ ตอง

คำนวณโดยถือสภาพของของราคา และ

อัตราภาษีอากรตามท่ีเปนอยูในวันนำเขา

เปนเกณฑ 

ถาผูไดรับการสงเสริมนำเคร่ืองจักร 

ที่ไดรับการยกเวนภาษีอากรไปใหผูอื่นใช1 

โดยไมไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 

สงเสริมการลงทุน ตอมาคณะกรรมการ 

สงเสริมการลงทุน ไดมีคำส่ังเพิกถอนสิทธิ

และประโยชนบางสวน โดยใหเพิกถอน

เฉพาะเคร่ืองจักรท่ีใชผิดเง่ือนไข หรือที่นำ

ไปใชผิดวตัถปุระสงค สวนสทิธิและประโยชน

ในการยกเวนภาษีอากรเครื่องจักรน้ัน คง

เปนไปตามปกติ  

บีโอไอจะแจงคำสั่งใหกับกรมศุลกากร

ทราบ และเมื่อไดรับหนังสือแจงจำนวน

เงินภาษีอากรอันพึงจะตองชำระจากกรม

ศุลกากร ผูไดรับการสงเสริมตองไปชำระ

ภาษีอากรเครื่องจักร พรอมกับภาษีมูลคา

เพิม่เตม็จำนวนของมลูคาเคร่ืองจกัรดงักลาว

ภายในกำหนดระยะเวลา 1 เดือนนับจาก

วันท่ีไดรับแจงจำนวนเงินภาษีอากร  

หากมีปญหาวา ผูไดรับการสงเสริม

ไดชำระภาษีมูลคาเพ่ิม ตามหนังสือแจง

จำนวนเงินภาษีอากรที่ทางกรมศุลกากร 

ไดแจงภายในกำหนดระยะเวลาเปนไปตาม

มาตรา 55 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ผูไดรับการ

สงเสริมจะมีภาระที่จะตองเสียเบ้ียปรับและ

เงินเพ่ิมตามมาตรา 78/2 (1) แหงประมวล

รัษฎากรหรือไม 

ซึ่งปญหาดังกลาวนั้น เปนกรณีผูไดรับ

การสงเสริม ถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน 

และบีโอไอมีหนังสือถึงกรมศุลกากร ขอให

เรียกเก็บอากรตามสภาพ ณ วันท่ีคณะ

กรรมการกำหนด (เฉพาะเครื่องจักรสวนท่ี

ไดถูกเพิกถอน) หากผูไดรับการสงเสริมได

ชำระภาษีมูลคาเพ่ิม ตามการแจงจำนวน

เงนิภาษีอากร จากกรมศุลกากรภายในกำหนด

ระยะเวลา ตามมาตรา 55 วรรคสาม แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 

2520 แลว ผูไดรับการสงเสริมไมมีภาระท่ี

ตองเสียเบ้ียปรับ และเงินเพ่ิมตามประมวล

รัษฎากรแตอยางใด ทั้งนี้ ตามมาตรา  

78/2 (1) แหงประมวลรัษฎากร 

1 หนงัสอืตอบขอหารือกรมสรรพากรเลขที ่ กค 0706/พ./1958 26 กมุภาพนัธ 2547 ภาษมีลูคาเพิม่ การเสยีเบีย้ปรบัเงินเพิม่กรณกีารถกูเพกิถอนสทิธแิละ

ประโยชน 

ผูไดรับการสงเสริม 
นำเครื่องจักร ที่ไดรับการ 
ยกเวนภาษีอากรไปใหผูอื่นใช  

โดยไมไดรับอนุญาต 
ใหเพิกถอนเฉพาะเครื่องจักร 

ที่ใชผิดเง่ือนไข 
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อยางไรก็ตาม ผูไดรับการสงเสริมฯ 

ไมสามารถอางไดวาในขณะนำเคร่ืองจักร 

เขามานั้น ตนไดกระทำการโดยสุจริตอัน

ไมตองชำระอากรขาเขา หากถูกเพิกถอน

สิทธิประโยชน 

คำพิพากษาฎีกาท่ี 715/2530 จำเลย

นำของเขามาในราชอาณาจักร โดยไดรับ

ยกเวนการเสียภาษีอากรจากบีโอไอ ตอมา

จำเลยถกูเพิกถอนสิทธิและประโยชนท่ีไดรบั

ยกเวนท้ังหมด ตามพระราชบัญญัตสิงเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 55 ใหถือวา

ผูไดรับการสงเสริมฯ นั้นไมเคยไดรับยกเวน 

หรือลดหยอนภาษีอากรมาแตตน ฉะนั้น

จำเลยจะตองชำระภาษีอากรโดยไมคำนึงวา

เม่ือจำเลยนำของเขามาน้ันไดกระทำโดย

สุจริตหรือไม 

¡ÒÃ¹ÑºÍÒÂØ¤ÇÒÁ 

สวนการนับอายุความน้ัน ตามมาตรา 

55 วรรคทาย ใหเริ่มนับเมื่อพนหนึ่งเดือน

นับแตวันทราบคำสั่ง 

คำพิพากษาฎีกาที่ 1158/2539 แมจะ

ฟงวาตามใบขนสินคาขาเขาในคำฟองของ

โจทก จำเลยนำเขามาเกินกวา 10 ป นบัถงึ

วันฟองแลวก็ตาม แตตาม พ.ร.บ. สงเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 55 วรรคทาย 

ใหเริ่มนับอายุความเมื่อพนหนึ่งเดือนนับ

แตวนัทราบคำส่ัง ซึง่คำสัง่ดงักลาวคอื คำสัง่

เพกิถอนสิทธแิละประโยชนเกีย่วกบัภาษีอากร

จากบีโอไอตามมาตรา 55 วรรคหน่ึง เม่ือ

ปรากฏวาจำเลยทราบคำสั่งเพิกถอนสิทธิ

และประโยชนเก่ียวกับภาษีอากรจากคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 6 

เมษายน 2528 การนับอายุความจึงเร่ิมนับ

เม่ือพนกำหนดหนึ่งเดือน นับแตวันที่จำเลย

ทราบคำส่ังนับถึงวันฟองยังไมครบสิบป 

คดีของโจทกจึงยังไมขาดอายุความตาม 

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 

วรรคสาม 

จำเลยไดรบับตัรสงเสริมการลงทนุจาก

บโีอไอ จำเลยนำเครือ่งจกัรและอปุกรณตางๆ 

เกี่ยวกับเคร่ืองจักรเขามาในราชอาณาจักร 

โดยไดรับยกเวนภาษีอากร เพื่อผลิตกลอง

บรรจตุลับเทปคาสเซท และตลับเทปคาสเซท 

ตอมาวันท่ี 28 มีนาคม 2528 จำเลยถูก 

บีโอไอเพิกถอนสิทธิและประโยชนทั้งหมด 

โดยเหตุไมสงผลิตภัณฑที่ผลิตไดออกไป

จำหนายในตางประเทศ จึงถือไดวาจำเลย

ไมเคยไดรับยกเวนภาษีอากรมาแตตน  

ดังนั้น จำเลยจึงตองเสียอากรขาเขาสำหรับ

เครื่องจักร และอุปกรณตางๆ เกี่ยวกับ

เคร่ืองจักรโดยถือสภาพของของราคาและ

อัตราภาษีอากร ที่เปนอยูในวันนำเขาเปน

เกณฑในการคำนวณภาษีอากรแกโจทก 

ทั้ง 17 ใบขนสินคาที่จำเลยยังไมนำเงินมา

ชำระตาม พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 

2520 มาตรา 55 วรรคหน่ึง 

หลังจากกรมศุลกากรโจทกที่ 1 ไดรับ

หนงัสือจากบโีอไอวา ไดเพกิถอนสิทธปิระโยชน

ที่ใหแกจำเลยทั้งหมด โดยใหเรียกเก็บภาษี

อากรที่ไดรับยกเวนท้ังหมด โจทกที่ 1 ได

มอบหมายใหเจาหนาทีป่ระเมินอากร หนวย

สงเสรมิการลงทุนของโจทกที ่1 จดัเกบ็ภาษี

จากจำเลย เจาหนาท่ีดังกลาวไดรวบรวม

เอกสารใบขนสินคาไดจำนวน 20 ฉบับ

ประเมินภาษีอากรแลวไดแจงใหจำเลยทราบ

และใหมาชำระภาษีพรอมกับไดสงแบบแจง

การประเมินอากร โดยไดแจงอากรขาเขา 

ภาษีการคา (เดิม) และภาษีบำรุงเทศบาล 

ตามที่จำเลยสำแดงไวในใบขนสินคาขาเขา 

ขณะนำสินคาเขามาโดยแจงใหจำเลยมา

ชำระคาภาษีภายใน 15 วัน นับแตจำเลย

ไดรับหนังสือ  

กรณีเชนนี้ ยอมถือไดวามีการประเมิน

ภาษีการคาโดยเจาพนักงานประเมินตาม

ประมวลรัษฎากร มาตรา 18 ประกอบดวย

มาตรา 87 (2) แลว หากจำเลยเห็นวาการ

ประเมนิไมถูกตองอยางไร กช็อบทีจ่ะใชสิทธิ์

อุทธรณตามท่ีบัญญัติไวในประมวลรัษฎากร 

มาตรา 30 เสยีกอน แตจำเลยก็ไมไดอุทธรณ

ตอโจทกที่ 1 และโจทกท่ี 2 แตอยางใด 

เมือ่จำเลยไมไดอทุธรณตามทีป่ระมวลรษัฎากร

บัญญัติไว การประเมินของเจาพนักงาน

ประเมิน ที่เรียกเก็บภาษีการคา และภาษี

บำรงุเทศบาลจากจำเลยยอมถงึทีส่ดุ จำเลย

จึงไมมีสิทธิ์ยกขึ้นตอสู อันเปนการใชสิทธิ์

อุทธรณตอศาลได 

จำเลยตองชำระอากรขาเขา ภาษกีารคา 

และภาษบีำรุงเทศบาลตามใบขนสนิคาขาเขา

แตละฉบับ รวมทั้งสิ้น 17 ฉบับ ใหแกโจทก

ทั้งสองแตจำเลยยังมิไดชำระ จำเลยจึง

ตองชำระเงินเพ่ิมอากรขาเขา ในอตัรารอยละ

หนึ่งตอเดือนของคาอากรขาเขาที่ตอง

ชำระในแตละใบขนสินคาขาเขา นับแตวัน

ที่ ไดสงมอบของใหจำเลยรับไปจนกวา

จำเลยชำระใหเสร็จสิน้ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร 

พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา  

นอกจากน้ีจำเลยจะตองชำระเงินเพ่ิม

ภาษีการคาในอัตรารอยละหน่ึงตอเดือน 

หรือเศษของเดือนของเงินภาษีที่ตองชำระ

หากเห็นวาการประเมิน 
ไมถูกตองอยางไร  

ก็ชอบที่จะใชสิทธ์ิอุทธรณ 
ตามท่ีบัญญัติไวใน 
ประมวลรัษฎากร 
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ในแตละใบขนสินคาขาเขา นบัเมือ่พนกำหนด 

สิบหาวันถัดจากเดือนภาษี จนกวาจะชำระ

ใหเสร็จสิ้น แตทั้งนี้เงินเพ่ิมภาษีการคานี้

จะตองไมเกินกวาจำนวนภาษีท่ีตองชำระ

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89 ทวิ 

วรรคหน่ึง และวรรคส่ี และจำเลยจะตอง

ชำระเงินเพ่ิมภาษีบำรุงเทศบาลอีกรอยละ

สิบของเงินเพ่ิมภาษีการคาที่ตองชำระตาม 

พ.ร.บ. รายไดเทศบาล พ.ศ. 2497 มาตรา 12 

¡ÒÃàÃÕÂ¡à¡çºÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹Ôμ ÔºØ¤¤Å
ÂŒÍ¹ËÅÑ§ 

มาตรา 55/1 ในกรณีที่บีโอไอสั่งเพิก

ถอนสิทธิและประโยชน เก่ียวกับภาษีเงิน

ไดนิติบุคคล ใหถือวาผูไดรับการสงเสริมฯ

หมดสิทธ์ิ ไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษี

เงินไดนิติบุคคล สำหรับรอบระยะเวลา

บัญชีที่ถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชนนั้น 

และใหนำประมวลรัษฎากรมาใชบังคับ 

บโีอไออาจสัง่เพกิถอนสทิธแิละประโยชน 

เก่ียวกับภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยใหมีผล

ยอนหลัง ไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่ผูได

รับการสงเสริมฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม

เงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดก็ได 

ในกรณีน้ีผูไดรับการสงเสริม ตองแจง

ขอชำระภาษีอากรท่ีไดรับยกเวน หรือ 

ลดหยอนตอกรมสรรพากร สำนักงาน

สรรพากรพ้ืนที่ หรือสำนักงานสรรพากร

จังหวัด ที่ผูไดรับการสงเสริมฯ มีสำนักงาน

แหงใหญตั้งอยู โดยตองชำระใหเสร็จสิ้น

ภายในหน่ึงเดือน นับแตวันทราบคำส่ัง 

เพิกถอนสิทธิและประโยชนนั้น โดยถือ

อัตราภาษีที่เปนอยูของรอบระยะเวลาบัญชี

ที่ไดรับยกเวน หรือลดหยอนเปนเกณฑ

คำนวณ  

ถาผูไดรับการสงเสริมมิไดแจงและ

ชำระภาษีอากร หรือชำระภาษีอากรเพิ่ม

ภายในกำหนดเวลาดังกลาว ใหเสียเงิน

เพิ่มตามประมวลรัษฎากร นับแตวันพน

กำหนดเวลาแจงและชำระ จนถึงวันที่นำ

เงินภาษีอากร หรือภาษีอากรเพ่ิมและเงิน

เพิ่มมาชำระ ถามิไดมีการปฏิบัติเชนวานั้น 

ใหนำประมวลรัษฎากรมาใชบังคับ 

¡ÒÃà¾Ô¡¶Í¹Ï ÁÔãËŒÁÕ¼Å¡ÃÐ·º
μ ‹Íà§Ô¹»̃¹¼Å 

การเพกิถอนสทิธแิละประโยชนเกีย่วกบั

ภาษีเงินไดนิติบุคคลตามวรรคสอง มิใหมี

ผลกระทบตอเงินปนผลจากกิจการท่ีไดรับ

การสงเสริมการลงทุน ที่ไดจายไปแลวกอน

วันที่คณะกรรมการมีคำส่ังเพิกถอน 

ตามมาตราดังกลาวเปนกรณีของผูที่

ไดรับการสงเสริมไดใชสิทธิประโยชนดาน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลไปแลวหรือไมก็ได 

เชน โครงการท่ีมีขนาดการลงทุนตั้งแต  

10 ลานบาทขึ้นไป2 (ไมรวมคาที่ดินและ

ทนุหมุนเวียน) ตองดำเนนิการใหไดใบรบัรอง

ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 

หรือ ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอื่นท่ี

เทียบเทาภายในระยะเวลา 2 ป นับแตวัน

เปดดำเนินการ  

หากไมสามารถดำเนินการได จะถูก

เพิกถอนสิทธิและประโยชนการยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล 1 ป หรือกรณีที่ผูไดรับ

การสงเสรมิไดรบัการสงเสรมิในโครงการทีม่ี

เงือ่นไขกำหนด ใหมกีารดำเนินการบางอยาง

ตามเง่ือนไขท่ีไดกำหนดไวในประกาศ 

หากดำเนินการไมไดตามเกณฑ ก็ตอง 

ถูกเพิกถอนสิทธิและประโยชน ภาษีเงินได

นติบิคุคล เชน ตามประกาศคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนที่ 3/2549 ลงวันท่ี 20 

มีนาคม 2549 

กรณีที่ผูไดรับการสงเสริมไดรับสิทธิ

และประโยชน ในการยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล ตามมาตรา 31 แตสิทธิ์ดังกลาว

ไดส้ินสุดลงแลว ตอมาตองการโอนกิจการ

ของตนใหแกบุคคลอ่ืนตามมาตรา 56 เรื่อง 

การโอนกิจการ ผูรับโอนก็ตองรับโอนสิทธิ์

ที่เหลืออยูตามบัตรสงเสริมของผูโอน ซึ่ง

ผูรับโอนยอมมีพันธะผูกพันตองปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของผูโอน  

เมื่อผูรับโอนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่

กำหนดไวในบัตรสงเสริมในเรื่องการวิจัย

และพัฒนา ซึ่งจะไดรับสิทธิตามมาตรา 35 

(2) บีโอไอยอมมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิ-

ประโยชนไดไมวาทั้งหมดหรือบางสวน แม

สิทธิตามมาตรา 31 ของผูโอนจะหมด 

กอนที่จะมีการโอนก็ตาม บีโอไอก็สามารถ

เพิกถอนสิทธิตามมาตรา 35 (2) ที่ผูรับโอน

ไดรับอยูได  

แตอยางไรก็ตาม บีโอไอสามารถมี

หนังสือเตือนใหผูรับโอนไดทราบวา ถา

ผูรับโอนไมปฏิบัติตามเง่ือนไขการวิจัยและ

พัฒนา ผูรับโอนอาจจะถูกเพิกถอนสิทธิ

ประโยชนท่ีไดรบัอยูได ทัง้นี ้ตามมาตรา 54 

วรรคสอง เพ่ือใหผูรบัโอนมโีอกาสดำเนินการ

แกไขหรือปฏิบัติใหถูกตอง 

การที่ ผู ไ ด รั บการส ง เ ส ริ มฝ าฝ น 

หรือปฏิบัติผิดเง่ือนไข อันจะตองเพิกถอน

สิทธิประโยชนบางสวน ซึ่งการเพิกถอน 

สิทธิประโยชนบางสวนน้ันมีได 2 กรณี คือ 

1. เพิกถอนสิทธิและประโยชนบางขอ

ที่ไดรับอยูตามบัตรสงเสริม เชน ในบัตร

สงเสริมระบุสิทธิประโยชนไวหลายขอ แต 

ใหเพกิถอนสทิธิเกีย่วกบัการยกเวนภาษอีากร

สำหรับเครื่องจักรเพียงขอเดียว เปนตน 

2  ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 6/2550 ลงวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2550 
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2. เพิกถอนสิทธิประโยชน เฉพาะ 

บางสวน ของขอใดขอหน่ึงหรือหลายขอใน

บัตรสงเสริมฯ ซึ่งอาจทำไดหลายกรณี เชน 

• ในบัตรสงเสริมขอหน่ึงระบุวา

ผูไดรับการสงเสริม จะไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล มี

กำหนดเวลา 8 ป ปรากฏวา 

ผูไดรับการสงเสริมปฏิบัติผิด

เงื่อนไขตั้งแตปที่ 3 ของการ

ประกอบกิจการ คณะกรรมการ

ยอมมีอำนาจเพิกถอนสิทธิที่

เหลอือยูตัง้แตปที ่3 ถงึปที ่5 ได 

• เพิกถอนสิทธิประโยชนเพียง

บางรายการเทาน้ัน เชน ตาม

บัตรสงเสริมขอหน่ึงกำหนดวา

ผูไดรับการสงเสริม ไดรับสิทธิ

และประโยชนการยกเวนอากร

ขาเขา 10 รายการ แตไดเอา

ของดังกลาวไปใชในการอื่น

นอกจากกิจการที่ไดรับการ 

สงเสริมเพียง 6 รายการก็อาจ

จะเพกิถอนสิทธเิพียง 6 รายการ

นั้น 

• เพกิถอนสิทธแิละประโยชนโดย

คำนวณตามสวน เชน ผูไดรับ

การสงเสริมไดรับยกเวนไม

ตองเสียอากรขาเขา สำหรับ

เครือ่งจกัรอยางหนึง่ ทีน่ำเขามา

ใชในกิจการท่ีไดรบัการสงเสริม

คิดเปนเงินคาอากร 200,000 

บาท ซึ่งบีโอไอไดอาศัยอำนาจ

ตามมาตรา 40 แหงพระราช

บัญญตัสิงเสริมการลงทุน พ.ศ. 

2520 กำหนดใหผูไดรับการ

สงเสริมตองใชเคร่ืองจักรน้ัน

ในกิจการท่ีไดรับการสงเสริม

เปนเวลา 5 ป  

  แตถาปรากฏวาผูไดรบัการ

สงเสริมไดใชเคร่ืองจักรน้ันโดย

ถูกตองไปเพียง 3 ป แลวนำ

ไปใชในกิจการอ่ืนที่มิไดรับ

การสงเสริม ในกรณีนี้บีโอไอมี

อำนาจสัง่เพกิถอนสทิธปิระโยชน

บางสวน โดยใหผูไดรับการ 

สง เสริม เสียภาษีอากรโดย

คำนวณตามสวนของระยะเวลา

ทีถ่กูเพกิถอน คอื 2/5 * 200,000 

ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑที่

บญัญตัไิวในมาตรา 55 วรรคสอง 

3. คณะกรรมการยอมมีอำนาจที่จะ

กำหนด วนัท่ีถกูเพิกถอนสทิธแิละประโยชน

ได โดยพจิารณาจากขอเทจ็จริงเปนกรณีๆ  ไป 

หากคณะกรรมการมิไดกำหนดวันที่เพิก

ถอนไว ก็ตองถือวาการเพิกถอนมีผลตั้งแต

วันท่ีคณะกรรมการมีมติเปนตนไป 

คณะกรรมการยอม 
มีอำนาจท่ีจะกำหนด  
วันท่ีถูกเพิกถอน 
สิทธิและประโยชนได 

โดยพิจารณาจากขอเท็จจริง
เปนกรณีๆ ไป 

คำพิพากษาฎีกาท่ี 1110/2538 ตาม

คำสั่งคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

อาศัยอำนาจตามมาตรา 54 แหง พ.ร.บ. 

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สั่งเพิกถอน

สิทธิและประโยชน ที่ไดใหแกจำเลยเทาที่

เหลืออยูตามบัตรสงเสริมฯ ตั้งแตวันที่ 28 

พฤศจิกายน 2532 ซึ่งเปนการเพิกถอน

สิทธิและประโยชนเกี่ยวกับภาษีอากรที่ได

ใหแกจำเลยบางสวน  

ดังนั้น แมพิมพและวัตถุดิบที่จำเลย 

นำเขามาในราชอาณาจักร ตั้งแตครั้งแรก

ถึงคร้ังที่ 12 ซึ่งอยูในชวงกอนวันท่ี 28 

พฤศจิกายน 2532 ยอมไดรับยกเวนภาษี

อากรตาม พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 

2520 มาตรา 55 วรรคสอง 
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โครงการคนไทยโครงการคนไทย
ถือหุ้นทั้งสิ้นถือหุ้นทั้งสิ้น

(ราย)(ราย)

โครงการต่างชาติโครงการต่างชาติ
ถือหุ้นทั้งสิ้นถือหุ้นทั้งสิ้น

(ราย)(ราย)

โครงการร่วมทุนโครงการร่วมทุน
ไทยและต่างชาติไทยและต่างชาติ

(ราย)(ราย)

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. ม.ค.  ม.ค. ม.ค.  ม.ค. ม.ค.  ม.ค. ม.ค.  ม.ค. ม.ค.

เกษตรกรรมและผลติผลการเกษตร 183 10 16 50,196 4,156 2,613 5,317 468 334 2,238 6 6 28,411 3,087 1,167
เหมอืงแร่เซรามกิส์และโลหะขัน้มลูฐาน 31 2 - 36,761 618 - 1,317 110 - 3,220 100 - 4,291 76 -
อตุสาหกรรมเบา 73 7 11 10,809 102 732 603 1 97 771 16 99 25,129 609 3,840
ผลติภณัฑโ์ลหะเครือ่งจกัรและอปุกรณข์นสง่ 251 13 18 85,784 1,516 2,834 1,369 21 - 9,224 216 479 35,454 1,377 1,309
อเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งใชไ้ฟฟา้ 234 17 19 90,164 19,558 30,147 472 24 99 1,110 168 15 93,243 6,907 12,275
เคมภีณัฑ์กระดาษและพลาสตกิ 160 15 14 37,822 4,020 1,541 1,396 217 10 1,616 556 58 13,581 2,162 888
บรกิารและสาธารณปูโภค 406 30 39 176,452 5,873 8,979 12,362 1,056 1,110 3,082 88 306 13,543 713 1,232

รวม 1,338 94 117 487,989 35,843 46,846 22,835 1,896 1,649 21,261 1,150 964 213,652 14,931 20,711
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 2552 2553 2553
ม.ค

2554
ม.ค.

2552 2553 2553
ม.ค.

2554
ม.ค.

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันล้านบาท) 

การขอรับการส่งเสริมฯ สุทธิ 1,489 1,575 89 120 74.0 108.9 65.4 57.2
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     43.8 36.0 22.0 26.3
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 262 379 26 40 5.2 12.6 0.5 3.4
	 ยุโรป	 213 191 11 13 5.1 4.6 0.1 -
	 ไต้หวัน	 70 44 2 4 4.3 0.5 - 0.1
	 สหรัฐอเมริกา	 81 61 1 1 6.4 1.4 - -
	 ฮ่องกง	 19 27 1 3 1.8 0.7 - -
	 สิงคโปร์	 87 87 7 7 1.1 2.0 0.6 0.2
  เงินลงทุน (พันล้านบาท) 
การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 452 475 26 41 80.2 49.6 8.3 2.7
  กรุงเทพมหานคร 193 224 16 24 15.4 10.2 2.1 0.7
  ปริมณฑล 259 251 10 17 64.8 39.4 6.3 2.0
 เขต2 511 616 39 47 310.2 230.5 42.8 15.1
  ระยอง 109 161 11 14 56.2 95.2 11.1 3.5
  ภูเก็ต 11 6 - - 2.6 3.0 - -
  อื่นๆ 391 449 28 33 251.4 132.3 31.7 11.6
 เขต3 523 482 24 32 247.6 163.8 3.5 10.6
  -36จังหวัด 440 410 23 29 201.6 148.1 3.4 10.0
  -22จังหวัด(เขต3พิเศษ) 83 72 1 3 46.0 15.7 0.1 0.7
  ภาคเหนือ 119 99 6 4 37.4 47.3 0.3 0.6
  ภาคกลาง 31 18 - 3 28.1 11.1 - 0.7
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 180 160 6 8 104.0 58.2 0.7 0.9
  ภาคตะวันออก 51 54 4 7 24.1 9.9 0.8 6.4
  ภาคตะวันตก 30 13 - - 8.2 1.7 - -
  ภาคใต้ 74 95 7 7 26.7 16.3 0.7 1.2
  อื่นๆ 38 43 1 3 19.0 19.4 0.9 0.9
  ไม่ระบุที่ตั้ง 3 2 - - 0.1 - - -
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 2552 2553 2553
ม.ค

2554
ม.ค.

2552 2553 2553
ม.ค.

2554
ม.ค.

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันล้านบาท) 
การอนมุ ัติให้การส่งเสริมฯ ทั้งสิ้น 1,003 1,566 112 139 79.0 41.4 39.7 47.2
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     57.2 16.5 15.9 20.4
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 248 368 20 34 3.4 6.2 0.3 0.4
	 ยุโรป	 159 186 15 17 2.6 4.6 0.1 0.2
	 ไต้หวัน	 33 42 - 2 0.6 0.3 - 0.1
	 สหรัฐอเมริกา	 41 55 2 8 5.7 0.7 - -
	 ฮ่องกง	 13 31 1 1 0.1 0.2 - -
	 สิงคโปร์	 65 79 5 9 0.3 2.2 0.2 -
  เงินลงทุน (พันล้านบาท) 
การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 336 496 35 35 49.7 69.8 3.4 2.5
  กรุงเทพมหานคร 162 223 13 18 11.9 11.1 0.5 0.9
  ปริมณฑล 174 273 22 17 37.8 58.7 2.9 1.6
 เขต2 383 605 41 54 180.8 244.1 21.4 12.4
  ระยอง 96 152 9 11 42.7 84.2 1.0 2.7
  ภูเก็ต 11 9 1 1 1.7 3.0 - 1.7
  อื่นๆ 276 444 31 42 136.3 156.9 20.4 8.0
 เขต3 284 465 36 50 50.9 177.3 11.5 7.4
  -36จังหวัด 244 410 32 40 46.0 161.5 11.4 6.4
  -22จังหวัด(เขต3พิเศษ) 40 55 4 10 4.9 15.9 0.1 1.0
  ภาคเหนือ 61 96 5 7 5.9 24.1 0.5 0.6
  ภาคกลาง 10 29 - - 1.3 24.3 - -
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 132 10 25 11.3 67.5 2.8 3.9
  ภาคตะวันออก 40 44 - 3 7.1 23.5 - 0.4
  ภาคตะวันตก 13 15 5 2 1.3 3.1 0.8 0.1
  ภาคใต้ 62 102 6 7 11.3 22.3 2.0 1.6
  อื่นๆ 23 47 10 6 12.7 12.6 5.4 0.8
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร

    

	1.	พลังงานคาร์บอน	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-เยอรมนี)	

ก๊าซชีวภาพ	  1.18  41.60* 7 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	2.	นายภาคภูมิ	พีรวรสกุล	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เนื้อสุกรชำแหละ	  1.9 	 13.42	 16 จ.หนองบัวลำภู	

(เขต	3)	

	3.	ซีทีเอ็กซ์	โฮลดิ้ง	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

บริการแช่แข็งและรับฝาก

ห้องเย็น	

 1.19  94.00* 53	 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	4.	ที.เอช.	แพลเล็ท	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แป้งมันสำปะหลัง	 	 1.13	  79.50* 59 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	5.	นายชูวิทย์	จึงธนสมบูรณ์	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ปุ๋ยอินทรีย์	  1.4  20.00 15 จ.บุรีรัมย์	

(เขต	3)	

	6.	ไทยศรีทอง	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดใน

ปาล์มอบแห้ง	

 1.12 	 411.30*	 90 จ.กระบี่	

(เขต	3)	

	7.	แหลมทองโปรตีนฟู้ด	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์อาหารจาก	

เนื้อสัตว์แช่เย็น	

 1.11  140.00* 159 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	8.	ซีพีเอฟ	ผลิตภัณฑ์อาหาร	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

หรือกึ่งสำเร็จรูปแช่แข็ง	

 1.11  128.75* 1,290 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	9.	พลังงานคาร์บอน	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-เยอรมนี)	

ก๊าซชีวภาพ	  1.18  46.50* 7 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	10.	พลังงานคาร์บอน	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-เยอรมนี)	

ก๊าซชีวภาพ	  1.18  46.50* 7 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	11.	พลังงานคาร์บอน	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-เยอรมนี)	

ก๊าซชีวภาพ	  1.18  46.50* 7 จ.ร้อยเอ็ด	

(เขต	3)	

	12.	พลังงานคาร์บอน	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-เยอรมนี)	

ก๊าซชีวภาพ	  1.18  46.50* 7 จ.กาฬสินธุ์	

(เขต	3)	

	13.	อินโนเวทีฟ	โกลฟส์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)	

ถุงมือยางธรรมชาติและ

ถุงมือยางสังเคราะห์	

 1.16

และ	

 6.9

 80.00* 229 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	14.	เอเป็กซ์	บรีดเดอร์ฟาร์ม	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ลูกไก่	  1.5  195.00* 16 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	15.	ยูนิเวอร์แซล	ไรซ์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-ออสเตรเลีย)	

คัดคุณภาพข้าวครบวงจร	  1.14 	 300.00*	 123	 จ.บุรีรัมย์	

(เขต	3)	

	16.	นายอรรณพ	จินตบุตร	

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)	

เพรียงสด	และเพรียงแช่แข็ง	 1.5  160.00* 36	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	17.	ศิควอนต้า	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-เยอรมนี)	

ยางรัดของ	  1.16  59.70* 185 จ.บุรีรัมย์	

(เขต	3)	

	18.	ท๊อป	ปาล์มออยส์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำมันปาล์มดิบ	  1.12 	 32.00	 18 จ.ชุมพร	

(เขต	3)	

	19.	ที.เอช.แพลเล็ท	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ก๊าซชีวภาพ	  1.18  40.00* 9 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	20.	พลวิทยาฟาร์ม	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไข่ไก่	  1.5  126.00* 30	 จ.ขอนแก่น	

(เขต	3)	

	21.	อีเกิ้ล	ออตตาวา	(ประเทศไทย)	

จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)	

หนังสัตว์แต่งสำเร็จรูป	  1.10 	 300.00*	 654 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	22.	ทรี	ซีซั่น	ฟรุ๊ตส์	อินดัสตรี้	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-จีน)	

ผลติภณัฑจ์ากพชื	ผกั	ผลไม	้ 1.11  80.00* 360	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	23.	กรีนเวิลด์อินโนเวชั่น	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แก่นปอแห้งและปุ๋ยน้ำ

ชีวภาพ	

 1.17 	 3.30	 32	 จ.อุบลราชธานี	

(เขต	3)	

	 	รวม	    2,490.57 3,409 เขต	 1		=	 2	
เขต	 2		=	 5	
เขต	 3		=	16	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 2 
เหมืองแร่เซรามิกส์
และโลหะขั้นมูลฐาน

    

	1.	พี.ซี.เอส.	ฟอร์จจิ้ง	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเหล็กทุบ	

(FORGING	PART)	

และแม่พิมพ์	(DIE)	

 2.16

และ	

 4.2

 601.00** 219 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	 	รวม	   	 	601.00	 219	 เขต	 1		=	 0	
เขต	 2		=	 0	
เขต	 3		=	 1	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา


    

	1.	ลัคกี้	โฮ	จำกัด	

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

ลูกเบสบอล	 	 3.5	  45.00* 212 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	2.	MR.ANDREAS	GREWE	

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)	

พื้นรองเท้า	(OUTSOLES)	 	 3.3	 	 32.00	 22 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	3.	อัลเท็กซ์	เอ็นเตอร์ไพรซ์	(2010)	

จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-ไต้หวัน)	

เครื่องนุ่งห่ม	 	 3.1	  15.00 330	 จ.ตาก	

(เขต	3)	

4.คดิส	์แอนด	์คทิส	์วูด้เวอรค์	จำกดั

(ร่วมทุนไทย-ไต้หวัน-สหรัฐฯ)	

ของเล่นที่ทำจากไม้และ	

ชิ้นส่วน	

	 3.12	 	 33.00	 40 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

5.ดาเลี่ยน	ทาเล้น	โฮมเดคอร์	(ไทย)

จำกัด	

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)	

เชิงเทียนจากไม้	

(CANDLE	HOLDER)	

	 3.15	  14.10 42 จ.เชียงใหม่	

(เขต	3)	

	6.	เอ็มโอดี	เอเชีย	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)	

เครื่องประดับ	 	 3.7	 	 32.00	 75 จ.เชียงใหม่	

(เขต	3)	

	7.	ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องประดับและชิ้นส่วน	 	 3.7	 	 2.30	 155 จ.น่าน	

(เขต	3)	

	8.	เวนเจอร์	แอพพาเรล	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องนุ่งห่ม	 	 3.1	  11.27 236	 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	9.	ริกเตอร์	คอมโพสิทส์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เจ็ตสกีและชิ้นส่วน	 	 3.5	 	 38.00	 51 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	10.	ไทย	จิวเวลรี่	แมนูแฟคเจอร์เรอร์	

จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องประดับ	 	 3.7	 	 19.30	 459 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	11.	พารากอน	เวิลด์ไวด์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องประดับและพลอย

เจียระไน	

	 3.7	  5.00 349	 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	12.	เอสเซม	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)	

หัวปากกาลูกลื่น	(BALL	

POINT	PEN	TIPS)	

	 3.11	  115.00* 50 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	13.	เอ็น	เค	เม็คคาทรอนิกส์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

อปุกรณใ์หย้า	(SYRINJECTOR)
และ/หรอื	ควบคมุปรมิาณยา
(PATIENT	CONTROLLED)	

ANALGESIA	SET	(PCA)	

และถุงบรรจุของเสีย	

(SUCTION	BAG)	และ/หรือ

ท่อต่อถุงบรรจุของเสีย	

(CONNECTING	TUBE)	

	 3.9	 	 136.60*	 296 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

14.	MR.	LEE	KWOK	CHOY	
(ร่วมทุนมาเลเซีย-สิงคโปร์)	

ไม้ยางพาราแปรรูป	ไม้แผ่น

ประสาน	และชิ้นส่วน

เฟอร์นิเจอร์	

	 3.15	  292.00* 600 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	 	รวม	    790.57 2,917	 เขต	 1		=	 3	
เขต	 2		=	 4	
เขต	 3		=	 7	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 4 
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร
และอุปกรณ์ขนส่ง

    

	1.	เค.ซี.เมททอลชีท	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แผ่นหลังคาเหล็กเคลือบ	

แปตัวซี	แประแนง	
และประตูม้วน	

	 4.3	 	 36.70	 32	 จ.ขอนแก่น	
(เขต	3)	

	2.	ฮิโรโอกะ	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	 	 4.3	  20.00 26 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	3.	จินยัง	ไวร์	โรป	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)	

STEEL	WIRE	ROPE	 	 4.3	  87.60* 25 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	4.	โคอิเดะ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	 	 4.3	  108.90* 36	 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	5.	เซ้าท์เกท	อุตสาหกรรม	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ถังโลหะ	 	 4.3	  2.60 40 จ.สงขลา	
(เขต	3)	

	6.	เท็กซ์โฟกัส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	 	 4.3	 	 9.30	 60 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	7.	MR.TOSHIHIRO	KATSUMATA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับ	
ยานพาหนะ	

 4.10 	 38.10	 42 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	8.	MR.DAISUKE	NAKAJIMA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	 	 4.3	  158.00* 21 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	
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กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

9.	อ	ีแอนด	์เอช	พรซีชิัน่	(ประเทศไทย)
จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)		

ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง	 	 4.3	 	 300.00*	 46 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	10.	MR.JENS	HUHN	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

INDUSTRIAL	VACUUM	

SYSTEM,	INDUSTRIAL	DUST	

EXTRACTION	SYSTEM	และ	

INDUSTRIAL	VACUUM	

MACHINE	

 4.2  45.40* 28 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	11.	ซีบีไอ	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนสหรัฐฯ-เนเธอร์แลนด์)	

โครงสร้างโลหะสำหรับงาน

ก่อสร้างหรืออุปกรณ์สำหรับ

อุตสาหกรรม	

 4.19  71.70* 300	 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	12.	เอฟ	ไอ	ซี	อินเตอร์เนชั่นแนล	

(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ท่อสำหรับยานพาหนะ	  4.10  24.00 64 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	13.	อุตสาหกรรมการบิน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซ่อมบำรุงอากาศยาน	  4.9  100.00* 120 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	14.	สเตท	อินดัสทรี	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แปรงสำหรับเครื่องจักร

อุตสาหกรรม	

 4.2 	 35.00	 34	 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

15.	ไวร์เมชราชสีมา	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ตะแกรงเหล็ก	
(WIRE	MESH)	

	 4.3	  17.50 40 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	16.	ดับบลิวเอ็มไอไวร์เมช	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ตะแกรงเหล็ก	
(WIRE	MESH)	

	 4.3	  20.00 40 จ.นครสวรรค์	
(เขต	3)	

	17.	ไวร์เมชขอนแก่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ตะแกรงเหล็ก	
(WIRE	MESH)	

	 4.3	  27.00 40 จ.ขอนแก่น	
(เขต	3)	

	18.	ไทย	เมอิระ	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สลักเกลียว	(BOLT)	 	 4.3	  541.00** 53	 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

19.แสงเจริญอีสเทิร์นกัลวาไนซ์	จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

การชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ	  4.4  216.00* 133	 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	20.	ซันเด้น	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น)	

คอมเพรสเซอร์สำหรับ	
ยานพาหนะ	

 4.10  548.00** 140 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	21.	เฮชิ	จำกัด	
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(MOLD)	ชิ้นส่วน

แม่พิมพ์	(MOLD	PARTS)	

และการซ่อมแซมแม่พิมพ์	

(MOLD	REPAIRING)		

 4.2 	 30.00	 18 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	22.	ไทย	เทคนิค	อิเคดะ	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

COMPLETE	SET	OF	

SURFACE	TREATMENT	

EQUIPMENT	และ	

SURFACE	TREATMENT	

EQUIPMENT	PARTS	

 4.2 	 2.30	 9 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	23.	วาย	เอส	ภัณฑ์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับ	
ยานพาหนะ	

 4.10  71.00* 100 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	24.	MR.HORMPHANH	THONGVILU	

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)	

โครงสร้างโลหะสำหรับ	
งานก่อสร้าง	
(STEEL	STRUCTURES)	

 4.19  19.94 7 จ.อุดรธานี	
(เขต	3)	

	25.	พัฒนกิจบ้านโป่ง	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

รถและอุปกรณ์	
เพื่อการเกษตร	

 4.2  60.00* 107 จ.ราชบุรี	
(เขต	2)	

	26.	MR.TERUFUMI	OHTA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สปริง	(SPRINGS)	
และชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	

(STAMPING	PARTS)	

	 4.3	  47.70* 47 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	27.	นายไมเคิล	ลี	
(ร่วมทุนเยอรมนี-ออสเตรเลีย)	

ชิ้นส่วนโลหะ	 	 4.3	  119.00* 258 จ.เพชรบุรี	
(เขต	3)	

	28.	ออโตลิฟ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นสวีเดนทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนถุงลมนิรภัย	  4.10 	 518.30**	 833	 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	29.	MR.KIRO	HAYAKAWA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับรถยนต์

ประหยัดพลังงาน	

มาตรฐานสากล	

 4.10  299.90* 68 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	30.	โฟเรอเซีย	อินทีเรียซิสเต็มส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ

ยานพาหนะ	

 4.10  282.80* 135	 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	31.	อาโอยาม่าไทย	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สลักเกลียวและแป้นเกลียว	 	 4.3	 	 231.90*	 134	 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	32.	ซุปเปอร์ฟาสท์	เทคโนโลยี	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ไต้หวัน)		

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	 	 4.3	  40.00* 110 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	33.	เอ็มโก้	แอลทีดี	(ไทยแลนด์)	จำกัด
(ร่วมทุนไทย-อิตาลี)	

โครงสร้างโลหะสำหรับ	
งานอุตสาหกรรม	

 4.19  54.50* 109 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	34.	ยามาโตะ	อีสเทิร์น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	

 4.2  45.00* 40 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	35.	ทานาเบะ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

การชุบเคลือบผิว	

(SURFACE	TREATMENT)	

 4.4  55.00* 30	 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	36.	ไทย	ทีอีเอส	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-เกาหลี)	

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์	  4.2  10.00 7 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	37.	พีเอ็นไครส์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรและอุปกรณ์

สำหรับระบบคลังสินค้า	

(AUTOMATIC	MACHINE	&	

EQUIPMENT	FOR	

INVENTORY	SYSTEM)	

 4.2  6.00 39	 จ.ประจวบคีรีขันธ์	

(เขต	3)	

	38.	กราเวีย	อาร์ต	เซ็นเตอร์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ลูกกลิ้งสำหรับพิมพ์	
หรืออัดลาย	

 4.2  62.00* 85 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	39.	โตว่องไว	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

รถตอกเสาเข็ม	  4.2  7.90 14 จ.สุพรรณบุรี	

(เขต	2)	

	 	รวม	    4,370.04 3,470 เขต	 1		=	 5	
เขต	 2		=	25	
เขต	 3		=	 9	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

    

	1.	พลัสพลัสเอ	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-พม่า)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.40 14 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	2.	MR.MADS	DANESOE	
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.50 10 จ.เชียงใหม่	

(เขต	3)	

	3.	โก	คีรี	จำกัด	
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  4.91 68 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

4.	 เซ็นต์-เอ็นจิเนียริ่ง	(ประเทศไทย)	
จำกัด	
(ร่วมทุนญี่ปุ่น-อังกฤษ)	

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ	

HARD	DISK	DRIVE		

 5.5  27.00 30	 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	5.	เอ็นอีซี	อินฟรอนเทียไทย	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

SENSOR	 	 5.3	  7.90 24 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	6.	ฟูจิคูระ	อิเล็กทรอนิกส์	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

FIEXIBLE	PRINTED	CIRCUIT	

(FPC)	

 5.5  2,724.90** 657 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	7.	พีเอสแอล	อินเตอร์คูล	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

FIN	COIL	และชิ้นส่วนของ	

FIN	COIL	

	 5.3	  170.00* 181 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	8.	เพลนเน็ท	จี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.50 15 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	9.	บลู	วิซาร์ด	สตูดิโอ	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.50 30	 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	10.	MR.AKRAM	MAXIMILIAN	

TRAMBOO	

ซอฟต์แวร์	  5.8  4.70 26 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	11.	เอ็ม	เอ็ม	ซี	อีเล็คโทรนิคส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

THERMISTOR	  5.5  45.90* 35	 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	12.	MR.MARCO	CALABRESE	
(หุ้นอิตาลีทั้งสิ้น)	

ENCODER	  5.4  5.00 6 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	13.	MR.NORIO	ISHIUCHI	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า	และ

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	

	 5.3	

และ	

 5.5 

 45.00* 37	 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	14.	แฟมิลี่	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

มอเตอร์และพัดลม	 	 5.3	

และ	

 5.2

 14.20 227 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

15.	ฟลักซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	
(ร่วมทุนเดนมาร์ก-มาเลเซีย)	

MAGNETIC	

COMPONENTS	

 5.5  20.00 251 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	16.	เอสวีไอ	จำกัด	(มหาชน)	
(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ-อินเดีย)	

PRINTED	CIRCUIT	BOARD	

ASSEMBLY	(PCBA)	และ	

ELECTRONIC	PRODUCTS		

 5.4
และ	

 5.5

 1,000.00** 1,630	 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	17.	MR.HUNG	HA	
(หุ้นเวียดนามทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  9.70 14 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	18.	นายเอกวุฒิ	สุทธเลิศ	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.50 18 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	19.	MR.MICHAEL	JOSEF	WINTER	

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.00 6 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	20.	นายชอล	พอล	เวอร์เวนบอส	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	
(E-COMMERCE)	

 5.9 	 3.00	 6 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	21.	นายณัฐธีร์	โกศลพิศิษฐ์	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  5.25 15 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	22.	มูราตะ	อิเล็กทรอนิกส์	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ULTRASONIC	SENSOR	  5.5 	 43.10*	 51 จ.ลำพูน	
(เขต	3)	

	 	รวม	    4,140.96	 3,351	 เขต	 1		=	15	
เขต	 2		=	 5	
เขต	 3		=	 2
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 6 
เคมีภัณฑ์กระดาษ
และพลาสติก 

    

	1.	MR.HIDETOSHI	HOTTA	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ต่างๆ	 6.12  67.00* 17 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	2.	เอ็กซ์วาย	พี	บี	(เอเชีย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-ไต้หวัน)	

ฉลากสินค้าพิมพ์	
(PRINTED	LABEL)	

 6.16  149.60* 20 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	3.	จุลพัฒน์พลาสติก	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ	

อุตสาหกรรมต่างๆ	

 6.12  6.00 42 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	4.	นางาโน่	พรีซิชั่น	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	  6.12  60.00* 32	 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	5.	ออรัส	สเปเชียลลิตี้	จำกัด	
(หุ้นมอริเชียสทั้งสิ้น)	

FURFURAL/FURFURYL	

ALCOHOL	

 6.2  195.00* 127 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	6.	โคะคุชิน	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

สิ่งพิมพ์ต่างๆ		  6.16  7.50 10 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	7.	ทรอยสยาม	จำกัด	
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

สารเติมแต่งสำหรับ	
การเคลือบผิว	

 6.2 	 336.00*	 42 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	8.	บางกอก	อินดัสเทรียลแก๊ส	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)	

ก๊าซออกซิเจน	  6.1  117.20* 2 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	9.	นายศิริศักดิ์	ศรีวิไลลักษณ์	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แคลเซียมออกไซด์และ

แคลเซียมไฮดรอกไซด์	

 6.2 	 337.00*	 39	 จ.เลย	
(เขต	3)	

	10.	นายศิริชัย	ศรีมหัทธชัย	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ถ้วยกระดาษ	  6.12  2.00 6 จ.เชียงใหม่	

(เขต	3)	

	11.	นากาชิมา	รับเบอร์	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์

สำหรับยานพาหนะและ	
งานอุตสาหกรรมต่างๆ	

 6.12  77.00* 875 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	12.	เดอะ	เพ็ท	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชวดพลาสติก	(PET)	และ

แผ่นพลาสติกลูกฟูก	

 6.12  11.70 126 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	13.	ฟินิคซ	พัลพ	แอนด์เพเพอร์	จำกัด
(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เยื่อกระดาษ	 	 6.13	  649.40** 878 จ.ขอนแก่น	
(เขต	3)	

	14.	นวพลาสติก	อุตสาหกรรม	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์พลาสติกและ	
ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ	

 6.12  256.80* 13	 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

15.ศรไีทยซปุเปอรแ์วร	์จำกดั	(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ-	
สวิตเซอร์แลนด์)	

ผลิตภัณฑ์เมลามีน	  6.12  170.00* 512 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	16.	บางกอก	อินดัสเทรียลแก๊ส	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)	

ก๊าซออกซิเจนและ	
ก๊าซไนโตรเจน	

 6.1  171.10* 2 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	17.	พรีซิชั่น	พลาสติก	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ฝาขวดพลาสติก	  6.12  200.00* 25 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

18.นติโต	้มาเทค	(ประเทศไทย)	จำกดั
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์เคลือบ	
กาวพอลิเมอร์	

 6.12 	 32.10	 10 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	19.	ไทยออยล์	จำกัด	(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กลั่นน้ำมันดิบ	  6.10 	 4,234.30**	 127 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	20.	ไอ.เอ็น.	พรีซิชั่น	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	  6.12 	 3.70	 78 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	21.	สยามคราฟท์	อุตสาหกรรม	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กระดาษคราฟท์	  6.14  45.50*  573	 จ.ราชบุรี	
(เขต	2)	

	22.	ไทยคอนเทนเนอร์สระบุรี	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์จาก	
กระดาษลูกฟูก	

 6.15  84.60* 8 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	23.	โพลีมาเทค	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติกและ	
ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์

สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	

 6.12  90.00* 97 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	24.	ไออาร์พีซี	จำกัด	(มหาชน)	
(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ-สิงคโปร์)	

ตัวเร่งปฏิกิริยา	  6.2  74.00* 9 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	25.	ขอนแก่นเพชรแพค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขวดพลาสติก	(PET)	  6.12  11.00 37	 จ.ขอนแก่น	
(เขต	3)	

	 	รวม	    7,388.50 3,707 เขต	 1		=	 2	
เขต	 2		=	17	
เขต	 3		=	 6	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 7 
กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค  

    

	1.	บางกอก	ไซโตเจเนติกซ์	เซ็นเตอร์	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

บริการทดสอบทาง

วิทยาศาสตร์	

 7.21  14.00 10 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

2.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	
(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  70.70* -	 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

3.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	
(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  118.10* -	 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	4.	ซี.แอนด์	พี.	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น)		

ขนส่งทางเรือ	  7.9  180.00* 20 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	5.	ยูนิไวส์	ออฟชอร์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9 	 139.92*	 7 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	6.	นนทลิน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนถ่ายสินค้าสำหรับเรือเดิน

ทะเล	

 7.1 	 430.00*	 30	 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	7.	จีเดค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลติไฟฟา้จากขยะและกจิการ

กำจัดขยะโดยการเผา	

 7.1  660.98** 46 จ.สงขลา	
(เขต	3)	

	8.	ไซเบอรสโค	โซโลโต้	จำกัด	
(หุ้นรัสเซียทั้งสิ้น)	

สวนสนุก	 	 7.3	  900.00** 124 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	9.	เดอะ	คอนฟิเด้นซ์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  52.50* 42 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	10.	เดอะ	คอนฟิเด้นซ์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  92.80* 42 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	11.	เดอะ	คอนฟิเด้นซ์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  102.20* 42 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	12.	ดีพซี	เอ็นจิเนียริ่ง	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(ร่วมทุนมาเลเซีย-บริติชเวอร์จิน

ไอร์แลนด์)	

สนับสนุนการค้าและ	
การลงทุน	

 7.15  4.97 28 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	13.	อิมเพรสเทคโนโลยี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงานลม	  7.1  75.00* 12 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	14.	ดับบลิว	เอ็ม	เอส	ดีโป	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

การบำบัดของเสียที่มี	
การปนเปื้อนของสารปรอท	

 7.26  80.00* 7 จ.สงขลา	
(เขต	3)	

	15.	รีเจ้นท์	กรีน	เพาเวอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  204.00* -	 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	16.	รีเจ้นท์	กรีน	เพาเวอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  196.00* -	 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	17.	สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	จำกัด	

(มหาชน)	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-อินเดีย-

Maritian)	

เขตอุตสาหกรรม	  7.8  560.00** 17 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	18.	อัลไลแอนซ์	คลีนเพาเวอร์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	  7.1  490.00* 40 จ.หนองคาย	
(เขต	3)	

	19.	เคียวซะ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและ

ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ	

 7.12  10.00 2 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	20.	พุทธชาด	เอสเตท	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  124.80* -	 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	21.	พุทธชาด	เอสเตท	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  90.80* -	 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	22.	Mr.Roland	Vogel	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้าและ	
การลงทุน	

 7.15  5.00 5 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	23.	เอนท์	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและ

ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ	

 7.12  10.00 15 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	24.	นวคุณ	ทรานสปอร์ต	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9 	 38.00	 14 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	25.	นครราชสีมา	โซล่าร์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จิน

ไอร์แลนด์)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	
แสงอาทิตย์	

 7.1 	 733.90**	 8 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	26.	กันกุล	พาวเวอร์เจน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	
แสงอาทิตย์	

 7.1  500.00** 12 จ.เพชรบูรณ์	
(เขต	3)	

	27.	รูทซัน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	
แสงอาทิตย์	

 7.1 	 360.00*	 12 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	28.	นายไชยเจริญ	อติแพทย์	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลิตเม็ด

พลาสติก	

 7.20  206.50* 5 จ.ระยอง	

(เขต	2)	
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หมายเหตุหมายเหตุ	 เขต	1	 ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	และสมุทรสาคร	

	 เขต	2	 ไดแ้ก	่กาญจนบรุ	ีฉะเชงิเทรา	ชลบรุ	ีนครนายก	พระนครศรอียธุยา	ราชบรุ	ีสระบรุ	ีสมทุรสงคราม	สพุรรณบรุี
อ่างทอง	ระยอง	และภูเก็ต	

	 เขต	3	 ได้แก่	58	จังหวัดที่เหลือ	

**	หมายถึง	 โครงการขนาดใหญ่	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุน	ตั้งแต่	500	ล้านบาทขึ้นไป	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	 	

รวมทั้งสิ้น	14	ราย		เงินลงทุน	15,855.78	ล้านบาท		จ้างงานไทย	4,853	คน		 	 	 	 	

ตั้งในเขต	1	=	1	โครงการ		เขต	2	=	8	โครงการ		เขต	3	=	5	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	-	โครงการ	

*	หมายถึง	 โครงการขนาดกลาง	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุนระหว่าง	40-500	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	 	

รวมทั้งสิ้น	80	ราย		เงินลงทุน	11,214.97	ล้านบาท		จ้างงานไทย	9,374	คน		 	 	 	 	

ตั้งในเขต	1	=	15	โครงการ		เขต	2	=	39	โครงการ		เขต	3	=	23	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	3	โครงการ		

ที่เหลือนอกนั้นเป็นโครงการขนาดเล็ก	คือ		โครงการที่มีเงินลงทุนไม่เกิน	40	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	 	

รวมทั้งสิ้น	63	ราย		เงินลงทุน	893.66	ล้านบาท		จ้างงานไทย	3,582	คน	
ตั้งในเขต	1	=	26	โครงการ		เขต	2	=	15	โครงการ		เขต	3	=	20	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	2	โครงการ	

บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	29.	MR.YASUHARU	NAKAMURA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้าและ	
การลงทุน	

 7.15  10.00 5 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	30.	MR.OLIVIER	QUESNEAU	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่า

เรือท่องเที่ยว	

	 7.3.2	  5.60 4 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	31.	อีสเทิร์น	กรีน	ฟิลด์ส	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-อิสราเอล)	

การปรับปรุงและขยายพันธ์ุ

ไม้หายากโดยใช้เทคโนโลยี

ชีวภาพ	

 7.19  8.00 10 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	32.	ฟีชเชอร์แมนฮาร์เบอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

โรงแรม	  7.4  1,684.00** 109 จ.ภูเก็ต	
(เขต	2)	

	33.	อาโอบะเทคนอส	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

บำบัดน้ำเสีย	กำจัดหรือ	
ขนถ่ายขยะอุตสาหกรรม

หรือสารเคมีที่เป็นพิษ	

 7.26  25.00 68 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	 	รวม	  8,182.77	 736	 เขต	 1		=	15	
เขต	 2		=	 6	
เขต	 3		=	 7	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 5	

	 	รวม 7	หมวดอุตสาหกรรม	  27,964.41	 17,809	 เขต	 1		=	42	
เขต	 2		=	62	
เขต	 3		=	48	
ไม่ระบุที่ตั้ง	 =	 5	
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