
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 (เชียงใหม) 
108-110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค หอง 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 
โทร. 0 5320 3397-400 โทรสาร 0 5320 3404 E-mail : chmai@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2 (นครราชสีมา) 
2112/22 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182 
E-mail : korat@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 3 (ขอนแกน) 
177/54 หมู 17 ถ.มติรภาพ อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40000 โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303 
E-mail : khonkaen@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 4 (ชลบุรี) 
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
โทร. 0 3849 1820-40 โทรสาร 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 5 (สงขลา) 
7-15 อาคารไชยยงค ถ.จุติอุทิศ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7434 7161-5 
โทรสาร 0 7434 7160 E-mail : songkhla@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี) 
49/21-22 ถ.ศรวีชัิย ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง จ.สุราษฎรธาน ี84000 โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435 
โทรสาร 0 7728 4638 E-mail : surat@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 7 (พิษณุโลก) 
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ช้ัน 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 E-mail : phitsanulok@boi.go.th 

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

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

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

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

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

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

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

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

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office 
Royal Thai Consulate-General 15th Floor, Crystal Century Tower, 
567 Weihai Road, Shanghai, 200041, P.R.C. Tel: +86 21 6288 9728-9 
Fax: +86 21 6288 9730 E-mail: shanghai@boi.go.th 
 
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office 
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia 
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883 
E-mail: sydney@boi.go.th 

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office 
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden 
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5 
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th 

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

หากทานคิดจะลงทุน ไมวาอยูที่ไหน เปนกิจการประเภทใด ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ  
พรอมมอบสิทธิประโยชนดานภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ แกทาน พรอมคำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิจการลงทุน 

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน 
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199 
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th  

และ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน 
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 
E-mail : visawork@boi.go.th Website : www.boi.go.th  
อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

สมาคมสโมสรนักลงทุน 
อาคารทีพีแอนดที ช้ัน 16 เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0 2936 1429-40 ตอ 201-209 
โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th 
Website : www.ic.or.th 

หนวยงานบริการอื่นๆ 

สำนักงานในตางประเทศ 

สำนักงานในสวนภูมิภาค 

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office 
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan 

Tel: +81 (0) 3 3582 1806 Fax: +81 (0) 3 3589 5176 E-mail: tyo@boi.go.th 
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CHOOSE
HEMARAJ 
INDUSTRIAL 
ESTATES...

TO ENHANCE YOUR 
COMPETITIVENESS.

Thailand’s leading developer of industrial estates, utilities and property solution

Tel. (662) 719 9555 or marketing@hemaraj.com, www.hemaraj.com

Chonburi 
Saraburi 
RayongHemaraj industrial estates with world-class infrastructure, Free Zones, and deep-sea 

port proximity, are built around a cluster concept to optimize supply chain logistics: 
automotive (Detroit of the East), petrochemical and export-oriented, etc. There are 
multiple locations to suit your different needs with BOI Zone 3 and Zone 2 benefi ts.

Whether you are a large multinational or an SME business with long-term investment
in mind, Hemaraj can provide you with total sustainable solutions of developed land, 
factories and services.



ASEAN Supporting Industry Database 

Developed by BOI Unit for Industrial Linkage Development (BUILD)
Thailand Board of Investment  Tel.+66(0)2537 8111 ext. 3004-5 Fax.+66(0)2537 8124 E-mail:  build@boi.go.th

Automotive
Electronics and Electrical 
Petrochemicals, Paper and Plastic
Mold and Die 
Others

Free on-line Sourcing Service
ÿ Link worldwide buyers to ASEAN suppliers
ÿ Save time and expense for sourcing parts
ÿ Help suppliers reach the global marketplace
ÿ Facilitate industrial linkage

www.asidnet.org 





พอยางเขาหนาฝน ก็ทำใหนึกถึงตนกลาที่จะแทงยอด
สวยงาม แมวาในสังคมเมือง สายฝนจะมาพรอมกับอาการ 
“ฝนตก รถติดใหหงุดหงิดใจ” เสมอ หนาฝนครั้งน้ี ทีมงาน
วารสารฯ ไดรวบรวมเร่ืองทีเ่กีย่วกับโอกาสในอุตสาหกรรมเกษตร
ของประเทศไทย อุตสาหกรรมน้ีนับวากำลังเติบโตอยาง 
ตอเนื่อง  โดยในฉบับนี้เปนฉบับตอจากเดือนเมษายน ควบดวย
เรื่องเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมยางรถยนต และใครเปนใครใน
อุตสาหกรรมยางรถยนตของโลก มาใหอานกันรับหนาฝนน้ี 
นอกจากน้ัน ยังมีเร่ืองราวในคอลัมนประจำตางๆ อยางเต็มอ่ิม 
ไมวาจะเปนเร่ืองการสงเสริมการลงทุนไทยในประเทศเพ่ือนบาน 
อยาง เจาะเวียดนาม เก็บตกจากมิชชั่น และจับกระแสโสก ฯลฯ  

อยาลมืนะคะ วาหนาฝนแลว ตรวจใบปดนำ้ฝน และยางรถ
ของคุณดวย วาอยู ในสภาพดีหรือไม และถาหากวารถติด 
อารมณเสียก็นึกถึงตนขาว ตนยางที่กำลังรับน้ำฝนเพื่อเติบโต
ใหชื่นใจ เหมือนเศรษฐกิจไทยที่กำลังฟนตัว 

พบกันฉบับหนาคะ 

 
วารสารสงเสริมการลงทุน 
ปที่ 21  ฉบับที่ 6  มิถุนายน 2553 

 บก.แถลง 5

 à Œ̈Ò¢Í§ 
 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 ¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 
 ดร. อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการฯ 
 นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน 
 นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย รองเลขาธิการฯ 
 นายพสุ โลหารชุน รองเลขาธิการฯ 
 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ผูอำนวยการระดับสงู 
   และทีป่รกึษาประจำ 
   กองบรรณาธกิาร 

 ¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ 
 นางวราภรณ เฉยสอาด บรรณาธิการบริหาร 
 นางบุษยาพร วิริยะศิริ หัวหนากองบรรณาธิการ 
 ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ 
 นางนุชนารถ วงษเกษม 
 นางสาวสุนันทา อักขระกิจ 

 ¤³Ð·Ó§Ò¹ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
 นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 
 ดร.บงกช อนุโรจน 
 นางสาวพรรณี เช็งสุทธา 
 นายสุทธิเกตต์ิ ทัดพิทักษกุล 
 นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร 
 นางสาววันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน 
 นางสาวทรงสิรินุช ตันติเวสส 
 นางสาวปยะวรรณ ขยันมาก 
 นายอิสระ อมรกิจบำรุง 
 นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย 
 นางสาวศัลยา อักษรมัต 
 นายธรรมรัตน รัตนพันธ 
 นางสาวณภัทร ทัพพันธุ 
 นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ 
 นางสาวชอแกว ประสงคสม 
 นางสาวอุทัยวรรณ เดชณรงค 
 นางสาววริสรา พึ่งทองหลอ 
 นางสาวธนาวดี คุวสานนท 
 นางสาวยอดกมล สุธีรพจน 
 นายธีระพงษ อติชาตนานนท 
 นางสาวสุวิดา ธัญวงศ 
 นายสถาปนา พรหมบุญ 
 นางสาววันทนา ทาตาล 
 นายรุงฤทธิ์ มณีไทย 
 นายวุฒิชัย ภสิัชเพ็ญ 
 นางสาวรัชนีกร ไพยชำนาญ 

 ¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
 ศูนยบริการลงทุน 
 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 โทรศัพท : 0 2537 8111 ตอ 4990-1, 5521 
 โทรสาร : 0 2537 8177 
 E-mail : head@boi.go.th 
 Homepage : www.boi.go.th 

 ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾ �·Õè  
 บริษัท เกรย แมทเทอร จำกัด 
 21/61-62 RCA โซน C ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9  
 แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
 มิถุนายน 2553



¡ÒÃ¼ÅÔμ 

¡ÒÃ»ÅÙ¡ÂÒ§ 

พื้นที่ปลูกยางไมใชมีเพียงภาคใต ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝน
และความช้ืนท่ีเหมาะสมกับการเจรญิเติบโตของตนยางเทาน้ัน ปจจุบนั
ไดมีการกระจายปลูกไปเกือบทุกภูมิภาคท้ังภาคกลาง ภาคตะวันออก 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื และภาคเหนอื จนในป 2553 มีพืน้ท่ีปลกูรวม 
16.7 ลานไร ยางกรีดได 12.0 ลานไร ผลผลิตยาง 3.92 ลานตัน 
(Yield=273 กิโลกรัม) 

ยางพารา เปนสนิคาเกษตรทีน่ำเงนิตราเขาประเทศเปนอนัดับ 4 
มีมูลคาถึง 146,263.6 ลานบาท โดยคิดเปนประมาณ 
รอยละ 90 ของปริมาณยางดบิท่ีผลติได โดยสงออกในรูปของ 
ยางแผนรมควัน ยางแทง น้ำยางขน ยางผสมฯลฯ  

ยางแปรรูปขั้นตนยางแปรรูปข้ันตน  
อุตสาหกรรมผลิต 

ภาค 
เน้ือที่กรีดได (ไร) ผลผลิต (ตัน) 

2552 2553 % 
การเปลี่ยนแปลง 

2552 2553 % 
การเปลี่ยนแปลง 

ภาคเหนือ 24,218 103,529  327.49 6.166 22,746  268.89 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 690,410 965,912  39.90 198,436 266,049  34.07 

ภาคกลาง 1,295,560 1,368,457  5.63 349,297 383,800  9.88 

ภาคใต 9,590,259 9,634,975  0.47 2,536,381 2,620,053  3.30 

รวม 11,600,447 12,072,873  4.07 3,090,280 3,929,648  6.55 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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ยางแผนดิบ ยางแผนรมควัน ยางแทง น้ำยางขน ยางผสม จัด
เปนกลุมยางแปรรูปขั้นตนทั้งสิ้น มีมูลคาเพ่ิมไมเกินรอยละ 10 ของ
มูลคายอดขาย การผลิตยางแผนดิบ เปนการผลิตโดยเกษตรกรซึ่ง
เมื่อกรีดยางแลวจะนำไปผสมกับกรด กรองสิ่งสกปรกออกแลวรีด
ออกมาเปนแผน ขึ้นราวตากลมใหแหงเหมือนตากผาออม รวบรวม
นำออกจำหนายท่ีจุดรับซื้อของพอคาคนกลาง 

ยางแผนรมควัน (Rib Smoked Sheet หรือ RSS) เปนการนำ
ยางแผนดิบขางตนมาผานกระบวนการทำความสะอาดดวยน้ำ เปน
กระบวนการที่ตองใชน้ำชะลาง เพื่อเอาสิ่งสกปรกออกจากผิวยาง 
และที่ฝงอยู ในเนื้อยางออกใหมากที่สุด แลวนำขึ้นแขวนเปนราว

เหมือนราวตากผาเตรียมเขา
หองอบใหยางสุก หากไมมี
การรมควันก็จะเปนยางแกว 
หากปลอยควันเขาหองอบดวย
กจ็ะเปนยางแผนรมควนั ใชเวลา
ประมาณ 2 วนั จงึนำออกจาก
หอง ตรวจสอบคุณภาพอีกครัง้
อาจพบสิ่งสกปรกในเนื้อยาง 
หรือพบยางสุกไมทั่ว  

ยางแผนรมควนั แบงได
เปน 5 ชั้นตามความสะอาด
โดยสถาบันวิจัยยางกำหนด

และรบัรอง ชัน้ยางแผนรมควนัทีน่ยิมใช
เปนราคามาตรฐานคือ ยางแผนรมควัน
ชั้น 3 ยางชนิดนี้เปนวัตถุดิบสำหรับ
อตุสาหกรรมผลติยางยานพาหนะ ชิน้สวน
ยานยนต สายพาน ทอน้ำ รองเทา ฯลฯ  

ยางแทง (Block Rubber) ผลิตได
จากวัตถุดิบหลายชนิด เชน น้ำยางขน 
ยางแผน ยางกอน เศษยาง การผลิต
จะใชเครือ่งจกัรทัง้หมด คณุภาพยางแทง
ที่ทำจากน้ำยางขนจะดีกวาทำยางแผน 
เพราะมีการควบคุมคุณภาพไดต้ังแต
ตน การนำไปใชงานเปนอุตสาหกรรม
หลักๆ เชนเดียวกับยางแผน 

ชั้นยางแผนรมควันท่ีนิยมใช
เปนราคามาตรฐาน 

คือ ยางแผนรมควันช้ัน 3 
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ชั้นยางแทง วัตถุดิบที่ใช 

STR XL, 5 L น้ำยางขน 

STR 5CV 70, 5CV 60 น้ำยางขน 

STR 5 น้ำยางขน หรือยางแผนดิบ 

STR 10, 20 ยางแผนดิบ ยางกนถวย เศษยาง ฯลฯ 

STR 10CV, 20CV ยางแผนดิบ ยางกนถวย เศษยาง ฯลฯ 

อยางไรก็ตาม กระบวนการผลิตยางแทงน้ี สามารถผลิตเปน
ยางผสม (Compounded rubber) ได เพียงเติมสารเคมีตามสูตร 
เพื่อใหเหมาะสมกับอุตสาหกรรมตางๆ 

น้ำยางขน เปนการผลิตจากน้ำยางธรรมชาติที่กรีดจากตน 
ยางพารา นำมาปนแยกเอานำ้ออก ใหมีความเขมขนรอยละ 60 ใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง ถุงยางอนามัย ยางยืด เปนตน 
นำ้ทีแ่ยกออกมายังสามารถทำการเก็บนำ้ยางไดอกี โดยการเตมิกรด ให
ยางจับตัวทำเปนยางสกิมเครฟหรือสกิมบลอค เพื่อนำไปผลิตหรือ
ผสมกับยางแทงได 

ÊÀÒ¾¡ÒÃμÅÒ´ 

จากการรวบรวมขอมูลของสถาบันวิจัยยาง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ ระบุวามีการผลิตยางแปรรูปขั้นตนประมาณ 3.2 ลาน
ตันตอป แตมีการใชในประเทศเพียงประมาณรอยละ 10  

โดยทีย่างเปนวัตถดุบิในอุตสาหกรรม
ตางๆ ซึง่เปนตวัชีว้ดัถงึการเจริญเตบิโต
ทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ จึงสง
ผลกระทบกับราคายางขั้นตนทำใหมี
ความผันผวนไปดวย ดังนั้นผูผลิตและ
สงออกตองบริหารความเสี่ยง ความ
ผันผวนระดับราคาอยางตอเน่ือง 

ยางเปนวัตถุดิบใน
อุตสาหกรรมตางๆ  
ซึ่งเปนตัวชี้วัดถึง 
การเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกจิของทุกประเทศ 

หนวย : ตัน 

ป ยางแผน 
รมควัน ยางแทง ยางผสม น้ำยางขน อื่นๆ รวม 

2550 957,337 1,218,326 663,926 151,437 64,979 3,056,005 
2551 973,273 1,282,036 587,047 154,485 92,910 3,089,751 
2552 837,294 1,058,892 703,817 487,160 77,216 3,164,379 
2553 (ม.ค -เม.ย) 251,831 350,313 177,501 142,474 32,391 954,514 

ปริมาณการผลิตยางขั้นตน 

หนวย : ตัน 

ป ยางแผน 
รมควัน ยางแทง ยางผสม น้ำยางขน อื่นๆ รวม 

2550 861,326 1,103,848 105,151 510,489 77,948 2,703,762 
2551 796,549 1,132,135 165,164 509,375 72,060 2,675,283 
2552 694,510 950,574 417,499 595,550 68,060 2,726,193 
2553 (ม.ค -เม.ย) 184,162 271,192 133,626 179,060 17,793 785,829 

ปริมาณการสงออกยางแปรรูปขั้นตนตามประเภทตางๆ 
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ตลาดสงออกท่ีสำคัญในภูมิภาคนี้ คือ จีน โดยจีนนำเขาจาก
ไทยเปนอันดับ 1 รองลงมา คือ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

¡ÒÃãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

อุตสาหกรรมผลิตยางแปรรูปข้ันตน บีโอไอไดจัดเปนกิจการท่ี
ใหการสงเสริมฯ ในประเภท 1.16 กิจการผลิตผลิตภัณฑจากยาง
ธรรมชาติ โดยจัดเปนกิจการท่ีใหความสำคัญเปนพิเศษ 

ในระยะที่ผานมาสวนใหญเปนการลงทุนโดยคนไทยทั้งสิ้น แต
จากการที่ราคายางแปรรูปข้ันตนมีแนวโนมสูงข้ึน ตั้งแตป 2549 ทำให
มีชาวตางชาติเขามาลงทุนในสวนนี้เพิ่มมากข้ึน โดยเฉพาะมาเลเซีย 
แตเปนการลงทุนโดยผูคายางสงขายไปยังประเทศมาเลเซีย และจีน  

ตอมาในระยะหลังชวงต้ังแตป 2551 เปนตนมา ลกัษณะการลงทุน 
เริ่มเปลี่ยนไปโดยเปนการลงทุนแปรรูปเปนผลิตภัณฑยาง เชน ถุงมือ
ยาง ยางรถยนต เปนตน และยังไดลงทุนเพ่ือผลิตยางแปรรูปขั้นตน
สำหรับใชเองและสงออกใหบริษัทในเครือดวย  

ในดานผูผลติยางแปรรูปขัน้ตน ไดมีการปรับการผลิตเปน ยางผสม
หรือ Compounded Rubber แทน ผลิตเปนยางแผน ยางแทง 
เนื่องจากจีนไดลดภาษีผลิตภัณฑยางลงเหลือรอยละ 0 ตั้งแตตนป 
2552 ในขณะท่ีการสงออกยางแปรรูปขัน้ตนเสียอากรรอยละ 5 ดงันัน้
จากสถิติปริมาณการสงออกยางผสมจึงมีลักษณะกาวกระโดดจากป 
2551 ปริมาณ 150,000 ตัน เปน 420,000 ตัน  

á¹Çâ¹ŒÁ»‚ 2553 

การท่ีสหรัฐอเมริกาไดเพิม่อากรขาเขายางรถยนตน่ังและรถบรรทุก
ขนาดเล็กทั้งหมดที่นำเขาจากจีน เปนระยะเวลาทั้งหมด 3 ปเริ่มตั้งแต

วันที่ 26 กันยายน 2552 จากรอยละ 4
เปนรอยละ 35 ในปแรก รอยละ 30 
ในปที่ 2 และรอยละ 25 ในปที่ 3 อาจ
ทำใหมีผูผลิตยางรายใหญๆ ในจีน 
ขยายการลงทุนหรือยายฐานการลงทุน
มาไทยมากข้ึน เชน กลุมบริษัท มิชลิน 
บรดิจสโตน ซมูโิตโม ฯลฯ ซึง่อาจทำให
การสงออกยางแปรรูปขัน้ตนไปจีนลดลง 
แตจะทำใหอตัราการใชยางแปรรูปขัน้ตน
ในประเทศเพิ่มมากขึ้น และคาดวา
อุตสาหกรรมตางๆ จะมีการขยายการ
ลงทุนในประเทศ โดยการลงทุนผลิต
ยางแปรรูปขั้นตนเอง เพื่อความม่ันใจ
ในการควบคุมทัง้คณุภาพ ปรมิาณ ราคา 
และตนทุนการผลิต 

การยายฐานการลงทุน 
จะทำใหอัตราการใชยาง

แปรรูปข้ันตน 
ในประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

นอกจากนี้ผูผลิตถุงมือยางทาง 
การแพทย และถุงยางอนามัยรายใหญ
หลายราย ไดมีการปรับตัวในการลงทุน
ผลิตยางแปรรูปขั้นตน เพื่อใชงานและ
สงออกยางแปรรูปยางขัน้ตนดวยเชนกัน 
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ยางธรรมชาติ หวงโซอุปทานท่ีมีความสำคัญของโลก ซึ่ง
ประเทศไทยของเรานั้น สามารถปลูกตนยางพาราไดและมี
ปริมาณมากเพียงพอท่ีสามารถสงออกยางในรูปของยางดิบ
ไดมากเปนอันดับตนๆ ของโลก จึงจะไดนำเสนอประเด็น
เกี่ยวกับประวัติที่มาของการใชยางพารา กลุมผลิตภัณฑท่ี
เกิดจากยางพารา เพื่อใหเห็นภาพของหวงโซอุปทานของ
ยางธรรมชาติ วงจรและอรรถประโยชนจากยางธรรมชาติ  

»ÃÐÇÑμÔáÅÐ¡ÅØ‹Á¼ÅÔμÀÑ³± �ÂÒ§
¸ÃÃÁªÒμÔã¹âÅ¡ 

ยางธรรมชาติเปนผลผลิตจาก 
น้ำยางท่ี ไดจากตนยางพารา ซึ่ งมี 
ถิ่นกำเนิดจากบริเวณลุมแมน้ำอเมซอน
ประเทศบราซิล และประเทศเปรู ทวีป
อเมริกาใต สำหรับการนำมาใชนั้น  
ชนเผาอินเดียแดงเปนเผาชนแรกท่ีรูจัก
นำยางพารามาใช ตั้งแตกอนป 2000 
มาแลว 

ประเทศบราซลิ แมวาจะเปนแหลง
กำเนิดของยางพารา แตไดประสบ 
กับปญหาเก่ียวกับโรคพืช จึงทำให
อุตสาหกรรมยางพาราของบราซิล
ชะงักงัน และซบเซามานาน แต ใน

ยางธรรมชาติ... ยางธรรมชาติ... 
หวงโซอุปทาน... หวงโซอุปทาน... 
จุดแข็งของไทย 

นอกจากน้ีจะไดยกตัวอยางความสำคัญของยางธรรมชาติตอ
ประเทศไทย ซ่ึงเปนกรณีศกึษาของบรษัิทผูผลติยางรถยนตทีเ่ขามาลงทุน
ในไทย จากกรรมการผูจัดการบริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร 
(ประเทศไทย) จำกดั และผูอำนวยการศนูยเศรษฐกจิการลงทนุภาคที ่5 
(สงขลา) พรอมขอมูลภาวะและสถิติการลงทุนของผลิตภัณฑจาก 
ยางพาราในภาคใต และทิศทางอนาคตของไทยการเปน “สุดยอดยาง
โลก...ของไทย” เพื่อปรับสมดุลและเพิ่มจุดแข็งในการจำหนายยาง
พาราของไทยในอนาคต 
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ปจจุบันรัฐบาลของบราซิลโดยกระทรวงเกษตร ไดพยายามนำนโยบาย
สงเสรมิใหเกษตรกรในรฐัเซาเปาลูหนัมาลงทนุ ปลกูตนยางพาราเพิม่ขึน้
ในชวง 5-7 ปทีผ่านมา ซึง่ทำใหรัฐเซาเปาลไูดปลกูยางไปแลวประมาณ 
46,000 เฮกตาร (ประมาณ 287,500 ไร) มีตนยางที่ใหผลผลิตแลว
ประมาณ 12.5 ลานตน และจะมีตนยางที่ยังไมมีผลผลิตอยูประมาณ 
5.5 ลานตน 

ยางธรรมชาติถือวาเปนอุตสาหกรรมตนน้ำของหลายผลิตภัณฑ 
ซึ่งอาจแบงกลุมเปนผลิตภัณฑได ดังนี้  

กลุมแรก กลุมผลติภณัฑสำหรับยางยานพาหนะ เชน ลอรถยนต 
ลอรถท่ีใชในงานอุตสาหกรรม (รถบรรทุก รถจักรยานยนต และ 
รถจักรยาน) การขนสง (รถบัส) รถที่ใชในการเกษตร  

กลุมที่สอง กลุมผลิตภัณฑยางที่ใชในงานวิศวกรรมหรือใชใน
อุตสาหกรรม เชน ชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวนยางอุตสาหกรรมเปน
ผลิตภัณฑยางใชในงานกอสราง สายพาน ทอยาง และลูกกล้ิงยาง  

กลุมที่สาม เปนกลุมผลิตภัณฑยางจากน้ำยาง เชน ถุงมือยาง 
ถุงยางอนามัย เสนดายยางยืด โฟมยาง ลูกโปง และอุปกรณที่ใช
ทางการแพทย เปนตน  

กลุมที่สี่ คือ กลุมผลิตภัณฑยาง
อื่นๆ เชน รองเทายาง พ้ืนรองเทายาง 
ยางรดัของ ผลติภณัฑกฬีา และของเลน 
เปนตน  

จะเห็นไดวายางธรรมชาตินั้นมี
ประโยชนและใชในหลายอุตสาหกรรม 
ดังนั้นหากไมมียางธรรมชาติเปนหวงโซ
อุปทานท่ีอุดมสมบูรณเชนนี้แลว คงจะ
ไมสามารถผลติผลติภณัฑทีเ่ปนประโยชน
ใชกันไดเพียงพอในทุกวันนี้  

¡ÒÃ¼ÅÔμ¼ÅÔμÀÑ³± �ÂÒ§ã¹ä·Â 

อตุสาหกรรมผลติยางในไทย เริม่
มีมามากกวา 40 ปแลว ในชวงแรกน้ัน 
เปนการผลิตยางท่ีเปนชิ้นสวนอะไหล 
อุปกรณและเครื่องจักรตางๆ ตาม
ความจำเปนของการใชงาน เนื่องจาก
ผูผลติไทยไมคอยมคีวามรูทางเทคโนโลยี
หรอืวศิวกรรมยาง รูปแบบธุรกิจสวนใหญ
เปนธุรกิจครอบครัว  

ตอมาเม่ือบริษัทตางชาติไดเริ่ม
เขามาลงทุน หรือรวมลงทุนกับบริษัท
คนไทย จึงทำใหอุตสาหกรรมผลติภณัฑ
ยางในประเทศไทยขยายตัวมากขึ้น 
บริษัทในไทยที่ผลิตลอรถยนตจากยาง
ทีส่ำคญั ไดแก บรษิทั บรดิจสโตน จาก
ญีปุ่น บริษทั กูดเยยีร จากสหรฐัอเมริกา 
และบริษัท มิชลิน จากฝรั่งเศส บริษัท
ผลติถงุมอืยางและถุงยางอนามัย ไดแก 
แอนเซลส เซฟสกิน และอัลลิเจนท 
เฮลธแคร 

ในป 2552 บรษิทั บรดิจสโตน ได
ถูกจัดอันดับใหเปนบริษัทผูผลิตยาง
รถยนตขนาดใหญอันดับหนึ่งของโลก 
รองลงมาคือ บริษัท มิชลิน อันดับสาม
บริษัท กูดเยียร และอันดับที่สี่ บริษัท 
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คอนติเนนทอล ไทรส จึงกลาวไดวาบริษัทยักษใหญดานการผลิตยาง
รถยนตของโลกลวนแลวแตมาตั้งฐานการผลิตในไทยแลวท้ังสิ้น 

สำหรับบริษัท บริดจสโตน นั้นเปนบริษัทแรกในชวงสิ้นสุด
สงครามโลกคร้ังที ่2 ทีอ่อกไปต้ังฐานการผลติในตางประเทศ โดยไปตัง้
ในประเทศสิงคโปร ในป 2508 (1965) เปนประเทศแรก และในไทย
ในปตอมา 

บริษัทในเครือของบริษัท บริดจสโตน ในไทยมีทั้งหมด 11 
บริษัท สำหรับโครงการที่ไดรับการอนุมัติสงเสริมการลงทุนจากบีโอ
ไอมีทั้งหมด 7 บริษัทจาก 11 บริษัท ซึ่งลวนแตเปนผลิตภัณฑที่เกี่ยว
เนื่องมาจากยางธรรมชาติท้ังส้ิน  

สำหรับบริษัทยักษใหญที่เขามาเปดตัวในไทยลาสุด คือ บริษัท 
คอนติเนนทอล ไทรส (ประเทศไทย) บริษัทใหญอันดับสี่ของโลก ซึ่ง
ไดเปดสำนกังานอยางเปนทางการในประเทศไทย เมือ่วนัที ่15 กนัยายน 
2552 ซึ่งเปนการแสดงถึงความมุงมั่น และความพรอมที่จะรุกตลาด

ยางรถยนตในไทยอยางเตม็รปูแบบ ดวย
ความมั่นใจในศักยภาพที่จะขยายธุรกิจ 
และกระตุนการเติบโตของตลาด และ
ยังนับเปนกาวสำคัญอีกกาวหนึ่ง ของ
การสรางความแข็งแกรงของธุรกิจยาง
รถยนต ของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟก 

บริษัทฯ ยังเปนผูนำในการสราง
สรรคนวัตกรรมผลิตภัณฑ สมรรถนะ
สูงที่ เปนที่ยอมรับในอุตสาหกรรม 
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูง 
และดวยเหตุผลท่ีวาไทยคือศูนยกลาง 
และฐานการผลิตอุตสาหกรรมรถยนต
ที่สำคัญในภูมิภาค 

เมื่อบริษัทตางชาติไดเริ่มเขามาลงทุน  
หรือรวมลงทุนกับบริษัทคนไทย  

จึงทำใหอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางในประเทศไทย 
ขยายตัวมากข้ึน 

สถิติโครงการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนใน 14 จังหวัดภาคใต 
จำแนกตามผลิตภัณฑเก่ียวกับยางพารา 

ป 
ผลิตภัณฑจากไมยางพารา ผลิตภัณฑยางพารา ถุงมือยาง/ถุงน้ิวยาง/ถุงยางอนามัย 

จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

จางแรงงาน 
คนไทย (คน) 

จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

จางแรงงาน 
คนไทย (คน) 

จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

จางแรงงาน 
คนไทย (คน) 

2539 4 263.90 1,064 30 1,842.67 3,186 6 815.15 2,318 
2540 4 750.78 662 25 1,609.43 2,619 8 3,301.96 5,275 
2541 4 136.00 526 22 3,044.19 4,636 8 2,802.11 4,899 
2542 9 533.31 1,856 17 1,825.88 2,352 7 3,279.90 5,479 
2543 18 1,039.89 4,149 22 1,727.20 3,302 4 1,580.68 3,394 
2544 13 572.34 2,545 8 551.52 845 4 1,320.00 2,701 
2545 15 3,829.42 2,675 13 636.52 954 5 1,540.33 3,309 
2546 6 520.29 1,543 9 914.20 661 1 26.10 200 
2547 12 5,738.40 2,483 16 2,723.50 2,021 7 1,108.80 2,180 
2548 3 595.10 409 11 1,410.00 1,051 5 2,013.70 2,012 
2549 2 2,850.00 329 7 369.30 442 - - - 
2550 3 2,955.60 251 5 1,203.40 620 2 1,155.00 1,126 
2551 5 499.70 2,276 10 2,477.80 - 1,282 - - 
2552 3 205.00 424 21 3,171.00 2,177 4 472.40 611 
2553 

(ม.ค.-พ.ค.) 
2 228.60 451 5 3,460.00 424 5 2,629.20 1,833 

รวม 103 20,718.33 21,643 221 26,966.61 26,572 66 22,045.33 35,337 
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ประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตยางธรรมชาติหรือยางพารา 
มากเปนอันดับหน่ึงของโลกในรูปของยางแหงหรือยางดิบ (ยางแผน
รมควัน ยางแทงมาตรฐาน ยางผ่ึงแหง และยางเครฟ) และน้ำยางขน
จากสถิติยางในประเทศไทยของสถาบันวิจัยยาง ไดระบุวา การผลิต
ยางดิบและน้ำยางขน เริ่มมีปริมาณการผลิตมากและสูงขึ้นอยาง 
ตอเนื่อง ตั้งแตป 2533 ถึง 2544 สวนการผลิตน้ำยางขน เริ่มมี 
การผลิตอยางจริงจังในไทยต้ังแตป 2536 เปนตนมา 

อุตสาหกรรมยางสามารถแบงตามการผลิตไดเปน 2 สวน คือ 
อุตสาหกรรมตนน้ำและปลายน้ำ โดยอุตสาหกรรมตนน้ำ ไดแก  
ยางแผนรมควัน ยางแทงมาตรฐานและน้ำยางขน และอุตสาหกรรม
ปลายน้ำ ไดแก ผลิตผลิตภัณฑยางที่มีมูลคาเพิ่มสูง ซึ่งอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยางตางๆ มีการเชื่อมโยงและสนับสนุนใหกับหลากหลาย
อุตสาหกรรม อาทิ อุตสาหกรรมตนน้ำเช่ือมโยงกับอุตสาหกรรม
ปโตรเคมีที่สามารถผลิตยางสังเคราะห เชน ยาง SBR และ BR ได 
อตุสาหกรรมเคมีทีผ่ลติสารเคมสีำหรับอตุสาหกรรมยาง ไดแก เขมาดำ 
ซิลิกา ซิงคออกไซด กรดสเตียริก อุตสาหกรรมเสนใยและส่ิงทอท่ี
ผลิตวัสดุเสริมแรง (สตีลคอรด ผาใบ) สำหรับผลิตภัณฑยาง 

อุตสาหกรรมอื่นๆ ในไทย ที่ตองพึ่งพาผลิตภัณฑยางที่สำคัญ 
ไดแก อุตสาหกรรมยานยนต (รถยนต รถบรรทุก รถจักรยานยนต
และรถจักรยาน) นอกจากนั้น ยังเชื่อมโยงและสนับสนุนกับ
อุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมกอสราง 
เชน ยางรองคอสะพานทางดวน ยางกันชน ทอยาง เปนตน 

»̃¨ Ñ̈Â¡ÓË¹´ÃÒ¤ÒÂÒ§¸ÃÃÁªÒμÔ 

กลไกของการกำหนดราคาและสามารถสงผลกระทบตอราคา
ยางธรรมชาติไดนั้น มาจากตลาดลวงหนาท่ีสำคัญ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ ไดแก ตลาดกลางยางพารา สุราษฎรธานี สงขลา 

และนครศรีธรรมราช ราคาสงออก
ตางประเทศ (FOB กรงุเทพฯ) ลวงหนา 
1 เดอืน ตลาดลวงหนาโตเกยีว สงิคโปร 
และเซี่ยงไฮ สต็อกยางธรรมชาติใน
ตลาดลวงหนาตางๆ การแข็งตัวของ
คาเงินตางๆ อัตราแลกเปล่ียน สภาวะ
เศรษฐกิจโลก เชน เมื่อเร็วๆ นี้ มีการ
ฟนตัวของภาวะเศรษฐกิจโลก สงผล
ใหความตองการของผูบริโภคในการ
อุปโภคกลุมผลิตภัณฑยางตางๆ 

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ านมา 
บริษัท เอเชี่ยนฮอนดา มอเตอร จำกัด 
ประกาศวา มียอดสงออกสินคาฮอนดา
ในไทย ท้ังรถยนต รถจกัรยานยนต และ
เครื่องยนตอเนกประสงคในไตรมาส
แรกของป 2553 ขยายตัวรอยละ 53 
เนื่องจากผูบริ โภคมีความตองการ 
ที่จะจับจายมากขึ้น โดยเฉพาะตลาด
ออสเตรเลีย 

ปจจัยตางๆ เหลาน้ี มีอิทธิพล
กับราคายางธรรมชาติท้ังสิ้น และ
สำคัญสุดคือ การคาดการณลวงหนา

ไมไดเก่ียวกับความเปล่ียนแปลงทาง
ธรรมชาติเพิ่มขึ้น มีผลมาจากความ
แหงแลงอยางรุนแรงในมณฑลไหหนาน
และมณฑลยูนนาน แหลงผลิตยางท่ี
สำคัญทำใหขาดความสมดุลกับอุปสงค
ยางทีม่ากขึน้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
ยานยนต 

ไทยนับเปนประเทศท่ีผลิต
และสงออกยางพารา 

และน้ำยางดิบไปยังตลาด
โลกรายใหญเปนอันดับหน่ึง 
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รัฐบาลไทยควรจะตองเรงดำเนินการ  
เพื่อทำใหเกิดตลาดกลางลวงหนาในไทย  

ที่สามารถกำหนดราคายางพาราไมใหต่ำจนเกินไป 

ไทยนับเปนประเทศที่ผลิตและสงออกยางพาราและน้ำยางดิบ
ไปยังตลาดโลกรายใหญเปนอันดับหนึ่ง และลาสุดอินเดียเปนประเทศ
ที่ ใชยางธรรมชาติมากเปนอันดับ 2 ของโลก แทนที่สหรัฐฯ แลว 
โดยนำไปใชในอุตสาหกรรมยานยนต 

การสงออกยางพาราของไทย ในปจจุบันไทยสงออกยางไปจีน
มากท่ีสุด รองลงมาคือ มาเลเซีย ญี่ปุน สหรัฐฯ นอกจากน้ัน ยังมี
ความตองการจากตลาดใหมอีกดวย เชน รัสเซีย กลุมประเทศใน
ยุโรปตะวันออก ไมวาจะเปนฮังการี โรมาเนีย บัลแกเรีย และ
โครเอเชีย โดยในปจจุบัน ฮังการีไดนำเขายางพาราจากไทย เพื่อนำ
ไปเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตอีกดวย 
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ยางธรรมชาติสรางความเปนจุดแข็งในการเปนหวงโซอปุทาน หรอื 
Supply Chain ของผลิตภัณฑในกลุมอุตสาหกรรมยางตางๆ ได ถึง
แมวาปจจุบันสวนใหญไทยเราสงออกยางพาราในรูปแบบของวัตถุดิบ
ถึงรอยละ 90 สวนการแปรรูปภายในประเทศ ซึ่งหากมองใหเปน 
จุดออนน้ันก็เปนเชนนั้นได  

แตในขณะเดียวกันก็ยังสามารถสรางใหเปนจุดแข็งได เนื่องจาก
คุณสมบัติทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีทำใหไทยสามารถปลูกยางพารา
ได คือ มีพื้นที่ปลูกไดมากกวา 17 ลานไร ใหผลผลิตกวา 11 ลานไร 
หรือเปนยางดิบปละ 3.3 ลานตัน ในขณะที่อินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูก 20 

ลานไร แตมีผลผลิตเพียง 2.7 ลานตัน 
และในอีกหลายประเทศไมสามารถ
ปลูกยางพาราไดเลยหรือประสบปญหา
ภัยแลงอยางรุนแรง  

ไทยสามารถพัฒนาศักยภาพได
อกีมาก ไมวาจะเปนการเตรยีมปลกูยาง
สายพันธุที่แตกตางกวาเดิมที่คาดวาจะ
สามารถใหผลผลิตไดถึงไรละ 500 
กิ โลกรัมตอป เนื่ องจากปจ จุบัน
เกษตรกรไทยกวารอยละ 80 ใชพันธุ
อารอารไอเอ็ม 600 (RRIM 600) ที่ให
ผลผลิตไดไรละ 270 กิโลกรัมตอป 
กลไกในการขับเคล่ือนและพัฒนายาง
ธรรมชาติของไทยกำลังอยูภายใตการ
ดำเนินการของหนวยงานภาครัฐ เพื่อ
เตรียมไปสูการเปน “สุดยอดยางโลก” 
และเพื่อรองรับความตองการของ
ตลาดโลกอีก 10 ปขางหนาท่ีนับวันยัง
คงตองพ่ึงพายางธรรมชาติเพือ่สนบัสนุน
ผลติผลติภณัฑอืน่ๆ ตอไป ยางธรรมชาติ
ของไทย จึงเปนหวงโซอุปทานที่เปน
จดุแขง็และขอไดเปรียบดานการแขงขนั
ของไทยในการผลิตและสนับสนุนการ
ผลิตผลิตภัณฑยางของโลกอยางยั่งยืน
ตอไป  

รั ฐ บ าลไทยคว ร จ ะต อ ง เ ร ง 
ดำเนินการ เพื่อทำใหเกิดตลาดกลาง
ลวงหนาในไทย ที่สามารถกำหนด
ราคายางพาราไมใหต่ำจนเกินไปและ
สงเสริมใหเกษตรกรไทยมีจุดไดเปรียบ
ในการตอรองราคาขายใหมากกวาน้ี 
เพราะในเมือ่ยางพาราเปนหวงโซอปุทาน
ที่สำคัญที่ขาดไมได ในอุตสาหกรรม 
ตอเน่ืองตางๆ ที่มีความจำเปนในชีวิต
ของเรา 
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ทมีงานวารสารสงเสรมิการลงทนุไดมโีอกาสสมัภาษณกรรมการ
ผูจดัการบรษิทั บริดจสโตน เนเชลรลั รบัเบอร (ประเทศไทย) จำกัด 
คือ Mr. Daisuke Furuhashi กรรมการผูจัดการ กอนหมดวาระ 
ในตำแหนงดังกลาวเมื่อไมนานมานี้ และ Mr. Masanori Tajima  
ผูจะมาดำรงตำแหนงกรรมการผูจัดการในปจจุบันของบริษัทฯ ที่ 
อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา  

บริษัทฯ กอต้ังมาตั้งแตป 2545 ทุนจดทะเบียน 340 ลานบาท
ผลิตยางแทงเพ่ือการจำหนายภายในประเทศ และสงออกใหกับ
บรษิทั บริดจสโตน ประเทศญ่ีปุน โดยจะสงผานไปทางมาเลเซีย และ
บรษิทั บริดจสโตน ในประเทศไทย ยางแทงของบรษัิทฯ ไดนำไปเปน
วัตถุดิบในการผลิตยางรถยนต ปจจุบันมีพนักงานประมาณ 500 คน  

การตัง้โรงงานในจงัหวัดสงขลา เพือ่จะไดซือ้ยางจากเกษตรกร
ไดอยางใกลชิด ซึ่งจะทำใหสามารถควบคุมคุณภาพของยางที่จะนำ
ไปผลิตตอไปได ที่ผานมามีบางคร้ังบริษัทฯ อาจไดรับผลกระทบ
จากเศรษฐกิจโลกบาง แตไมใชปญหาจากการใชยาง  

บริษัทฯ มีบริษัทและโรงงานในไทยมากถึง 11 แหง ในขณะท่ี
อนิโดนีเซยี และมาเลเซยีมโีรงงานประเทศละ 2 แหง ยางธรรมชาติ
ของไทยจึงเปนวัตถุดิบสำคัญของการผลิตยางรถยนตของบริษัทฯ 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดตระหนักถึงเรื่องการบำบัดน้ำเสีย
เปนอยางมาก จึงไดมีการบำบัดน้ำเสียโดยใชเปนระบบปด ทำให
สามารถควบคุมปญหามลภาวะมิใหเกิดข้ึนได 

Mr. Daisuke Furuhashi ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ
ºÃÔÉÑ· ºÃÔ´¨Êâμ¹ à¹àªÅÃÑÅ ÃÑºàºÍÃ� 
(»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ́  

สำหรบัในสวนของกจิกรรมดาน 
CSR หรือกิจกรรมชุมชนสัมพันธนั้น 
บริษัทฯ ไดทำมาอยางตอเน่ือง เชน 
แจกของขวัญใหกับเด็กๆ ในวันเด็ก
แหงชาติ หรือสนับสนุนโครงการ
รณรงคการขับขี่อยางปลอดภัยโดย
การใสหมวกนิรภัย เปนตัน 

ทั้งสองทานไดกลาววา การ
ลงทุนในจังหวัดสงขลาของไทยนั้น 
บริษัทฯ มีความพึงพอใจในการ
ดำเนนิการและการไดรบัสทิธปิระโยชน
จากบีโอไอ และจะยังคงการลงทุน
อยางตอเนื่องในไทยตอไป 

Mr. Masanori Tajima 
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8,080.40 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 
156.08 และการจางแรงงานไทย 
3,816 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 42.29 
รองลงมาคือ โครงการของบริษัท 
สงขลาแคนน่ิง จำกัด (มหาชน) ผลิต
อาหารสำเร็จรูป เงินลงทุน 1,036 
ลานบาท จางแรงงานไทย 1,800 คน
ถือหุนระหวางคนไทยและญ่ีปุน ตั้ง
โครงการท่ีจังหวัดสงขลา และอันดับ
สามคือ โครงการของบริษัท สยาม
แซมเพอรเมด จำกัด ผลิตถุงมือยาง
สำหรับตรวจโรค เงินลงทุน 890.30 
ลานบาท จางแรงงานไทย 462 คน 
ถือหุนระหวางคนไทยและออสเตรีย 
ตั้งโรงงานท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี 

ทีมงานวารสารฯ ยังไดมีโอกาสสัมภาษณผูอำนวยการศูนย
เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) นายชูชาติ เถาธรรมพิทักษ 
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเปาหมายในภาคใตตอนลาง ที่อยู ในความ 
รับผิดชอบ ซึ่งมีทั้งหมด 7 จังหวัด ไดแก จังหวัดตรัง พัทลุง สงขลา
ปตตาน ียะลา สตลู และนราธิวาส ซ่ึงไดใหความเหน็วาอตุสาหกรรม
ยาง ประกอบดวยการแปรรูปไมยาง น้ำยางขน และถุงมือยางนั้น 
นับเปนอุตสาหกรรมหลักที่มีความสำคัญ 

การลงทุนโดยสวนใหญนั้น จะมาจากการเขามาลงทุนจาก
ตางชาติ โดยมีนักลงทุนจากมาเลเซียเปนหลัก ประเทศอื่นๆ  
ยังมีนอย แตเปนบริษัทขนาดใหญ เชน จากญี่ปุน อินโดนีเซีย 
ออสเตรีย ซึ่งบริษัทเหลานี้มีจุดประสงคที่จะตั้งใกลแหลงวัตถุดิบ 
อันสงผลใหเกษตรกรไทยไดรับผลประโยชน และทำใหมีปริมาณ
การแปรรูปยางธรรมชาติในประเทศเพิ่มขึ้น 

สถติกิารลงทุนในโครงการที่ไดรบัการอนมุตัเิกีย่วกบัผลติภณัฑ
ยางใน 14 จังหวัดภาคใต ตั้งแตป 2539 ถึงเดือนพฤษภาคม 2552 
มีการลงทุนผลิตภัณฑจากไมยางพาราประมาณ 103 โครงการ  
คิดเปนมูลคาประมาณ 20,718.33 ลานบาท การลงทุนผลิตภัณฑ
ยางพารา มีประมาณ 221 โครงการ คิดเปนมูลคาประมาณ 
27,909.18 ลานบาท และการลงทุนผลิตดานถุงมือยาง ถุงนิ้วยาง 
และถุงยางอนามัย มีประมาณ 66 โครงการ คิดเปนมูลคาประมาณ
22,045.33 ลานบาท อุตสาหกรรมรองลงมาไดแก อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหาร  

สำหรับสถิติโครงการท่ีไดรับการอนุมัติสงเสริมการลงทุนใน
ไตรมาสแรก มจีำนวน 27 โครงการ เพิม่ข้ึนรอยละ 42.11 เงนิลงทนุ 

¹ÒÂªÙªÒμÔ à¶Ò¸ÃÃÁ¾Ô·Ñ¡É� ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ 
ÈÙ¹Â�àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 5 (Ê§¢ÅÒ) 
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เทคโนโลยีเทคโนโลยี  
ในอุตสาหกรรมยางรถยนต 

เดิมลอของยานพาหนะจะผลิตจากโลหะหรือไม เพื่อใหมีความ
แข็งแกรง ไมแตกหักงาย ตอมาเมื่อมีการนำยางธรรมชาติมาผลิตเปน
ลอยานพาหนะ ในตอนแรกมีปญหายางธรรมชาติเมื่อไดรับความรอน
จะเหนียว ออนตัว และเปลี่ยนรูปทรงจากเดิม แตเมื่ออุณหภูมิต่ำลง 
ยางจะแข็งและเปราะ ทำใหเปนอุปสรรคในการใชงานมาก  

ยางรถยนตเปนสวนประกอบท่ีสำคัญของรถยนต ซ่ึงมีผลตอประสิทธิภาพของตัวรถยนต และ
ความปลอดภัยของผูขับขี่ ผิวสัมผัสของยางกับถนนจะเปนสวนที่สงผานกำลัง จากเครื่องยนต
สูผิวถนน และยึดเกาะถนนในขณะท่ีเลี้ยวหรือเบรก ในสภาวะวิสัยท่ีเลว เชน ขับขี่ในถนนที่มีน้ำขัง
หรือโคลนอยูบนผิวถนน ยางตองเขาแทนท่ีน้ำหรือโคลนเพ่ือที่จะยึดเกาะถนนอยูได 

¾ºà¤Åḉ ÅÑº¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¤Ø³ÀÒ¾ÂÒ§
â´ÂºÑ§àÍÔÞ 

นายชารล กูดเยียร ชาวสหรัฐ 
อเมรกิา เกดิเม่ือป 2343 ประสบผลสำเร็จ
ในการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาน้ีได โดย
ไดซื้อสิทธิบัตรกระบวนการผสมผง
กำมะถันเขากับยาง เพื่อไมใหเหนียว
ติดกันงาย แลวนำมาวิจัยตอยอด มีอยู
ครัง้หน่ึงเขาไดเผลอทำยางท่ีผสมกำมะถัน
แลว ตกใสเตาไฟ เมือ่ยางเยน็ลงเขาพบวา
ยางมีคุณสมบัติดีขึ้นมาก ทั้งในแง
ความเหนียว ความทนทาน และความ
ยืดหยุนสูง นับเปนการคนพบวิธีการ
แกไขปญหายางเปล่ียนรูปทรง เมื่อ
อุณหภูมิเปลี่ยนไป คือ ตองทำใหยาง
สุกตัวเสียกอน 

กูดเยียร ตัง้ชือ่กระบวนการขางตน
วา Vulcanization ตามช่ือเทพเจา
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กูดเยียรเผลอทำยางท่ีผสมกำมะถันตกใสเตา 
เมื่อเย็นลง ยางเหนียว 

มีความทนทานและยืดหยุนสูงกวาเดิม 
เขาตั้งชื่อกระบวนการที่คนพบโดยบังเอิญน้ีวา 

Vulcanization 

แหงไฟ (Vulcan) ของชาวโรมัน เขาคนพบข้ันตอนการผลิตที่สำคัญ 
เมือ่ป 2382 ขณะท่ีมอีาย ุ39 ป และไดจดทะเบยีนสทิธบิตัรในป 2387  

สำหรับกระบวนการ Vulcanization ในปจจุบันจะเปนการผสม
กำมะถันเขากบัยาง แลวอุนใหมคีวามรอน 120 องศาเซลเซียส ปฏกิริยิา
จะสรางพันธะโคเวเลนตโดยการ Cross-Link ทำใหเช่ือมระหวางสายโซ
โพลิเมอรทางขวางเปนโครงสรางตาขาย เมื่อยางเย็นตัวลงแลวจะมี
คณุสมบตัคิงตวัในอณุหภมูติางๆ กลาวคือ มคีวามทนทาน ความยดืหยุน 
และไมเหนียวติดกันงาย แมวาจะเผชิญกับอุณหภูมิรอนหรือเย็นจัด
ก็ตาม ยิ่งไปกวาน้ัน ยังสามารถกลับคืนมารูปทรงเดิมไดอีกดวย 

อยางไรกต็าม แมนายกูดเยยีรจะสามารถคิดคนกระบวนการผลติ
ยางท่ีสำคัญ แตการดำเนนิธุรกจิของเขา เพ่ือนำสทิธบิตัรไปใชประโยชน
เชิงพาณิชยกลับไมประสบผลสำเร็จ และตองเสียชีวิตในสภาพยากจน  

บริษทั กูดเยยีรทีรู่จกักนัโดยทัว่ไป และนบัเปนผูผลติยางรถยนต
รายใหญของโลก ไมไดกอตัง้โดยนายกูดเยยีร แตไดกอตัง้เมือ่ป 2441 
ภายหลังเขาเสียชีวิตไปแลวถึง 40 ป โดยนายแฟรงค ไซเบอรลิงก 
ซึ่งตั้งชื่อบริษัทเพื่อเปนการใหเกียรติกับนายกูดเยียร 

¨Ò¡ÂÒ§μÑ¹ÁÒÊÙ‹ÂÒ§áººàμÔÁÅÁ 

เดมิยางรถยนตเปนแบบยางตัน แมนายโรเบริต วลิเลีย่ม ทอมสนั 
ประสบผลสำเร็จเมื่อป 2389 เก่ียวกับการผลิตยางรถยนตแบบสูบลม 
(Inflatable Rubber Tire) แตยางท่ีผลิตไดมีคุณภาพต่ำมาก ทำให
ไมสามารถใชประโยชนในเชิงพาณิชย  

จนกระท่ังเม่ือป 2431 นายจอหน ดันล็อป ซึ่งเปนชาวสกอต 
ไดประดิษฐยางสูบลมสำหรับจักรยานของลูกชายเพ่ือนำไปใชแขงขัน
รถจักรยานที่นครเบลฟาสต เพื่อใหการขับขี่นุมนวลยิ่งข้ึน เนื่องจาก
ลูกชายมีอาการวิงเวียนศีรษะขณะขับข่ีรถจักรยานบนถนนท่ีขรุขระ 
ซึ่งยางแบบน้ีมีเทคโนโลยีสูงกวาเดิมมาก นับเปนคร้ังแรกที่ยางแบบ
สูบลมสามารถใชประโยชนเชิงพาณิชยได  

นายดันล็อปไดจดทะเบียนสิทธิ
บัตรยางสูบลมน้ีเอาไวเมื่อป 2432 แต
อยางไรก็ตาม ในป 2434 ไดมีการ
ยกเลิกสิทธิบัตรท่ีจดทะเบียนเอาไว 
เนื่องจากเปนสิ่งที่นายทอมสันคิดคน
เอาไวแลวกอนหนานี้ 

อยางไรก็ตาม เขายังไดรับการ
ยกยองว า เปนผู ประดิษฐยางแบบ 
สบูลม เนือ่งจากสามารถวจิยัและพฒันา
ยางรถยนต ท่ีสามารถตานทานแรง
เสียดทานและขูดขีดโดยไมทำใหยาง
สูญเสียความยืดหยุน 

จากนั้นมีความพยายามพัฒนา
ยางรถยนตใหมีคุณสมบัติดีขึ้นอยาง
ตอเน่ือง ในป 2434 พี่นองตระกูล 
มิชลินไดประดิษฐยางรถจักรยานแบบ
ที่สามารถเปล่ียนจากวงลอได เพ่ือให
งายในการอุดรูรั่ว และอีก 4 ปตอมา 
คือ ป 2438 ทั้ง 2 พี่นองไดพัฒนามา
เปนยางรถยนตแบบสูบลมซึ่งสามารถ
ถอดออกได เพือ่ใชในการแขงขนัรถยนต
ระหวางกรุงปารีสและเมืองบอรกโดซ  

¹ÒÂ¨ÍË�¹ Ñ́¹ÅçÍ» ¼ÙŒÊÃŒÒ§¹ÇÑμ¡ÃÃÁÂÒ§áººÊÙºÅÁ
àÁ×èÍ»‚ 2431 
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เดิมยางรถยนตที่จำหนายมีสีขาวขุน แตมีนวัตกรรมที่คิดคน
โดยบรษิทั ซลิเวอรทาวน รบัเบอร ขององักฤษเม่ือป 2453 คือ การเตมิ
คารบอนแบล็ก เขาไปในยางรถยนตในปริมาณเล็กนอย ทำใหยาง
รถยนตมีสีเทาเพ่ือใหแตกตางจากยางย่ีหออื่นๆ 

บริษทั กูดริช ไดซือ้ยางสเีทาของบริษทั ซลิเวอรสโตนไปทดสอบ 
พบวาดอกยางมีความทนทานมากขึ้น จากนั้นไดทดลองเติมคารบอน
แบลก็มากข้ึน ผลท่ีไดคอื ดอกยางทนทานกวาเดิม ทำใหคารบอนแบลก็ 
กลายเปนวัตถุดิบสำคัญในการผลิตยางรถยนต และนับตั้งแตน้ัน ยาง
รถยนตก็เปลี่ยนจากสีขาวขุนมาเปนสีดำ 

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÂÒ§Ã¶Â¹μ�áººàÃà ṌÂÅ 

ตอมาในป 2467 บริษัท ไฟรสโตนของสหรัฐฯ ไดคิดคนยางสูบ
ลมแบบผาใบหรือ Crossply โดยนำยางพาราผสมสารเคมีมาอบทับ
ดวยผาใบหลายๆ ช้ัน ซึง่ยางแบบนี้ไดรบัความนิยมอยางมาก กลายเปน
รูปแบบมาตรฐานซึ่งนิยมใชทั่วโลก เทคโนโลยีขางตนนำไปสูยางที่มี
โครงสรางแบบ Bias (Bias Construction) ซึ่งเปนยางประเภท Tube 
Tire ที่จำเปนตองมียางในเพ่ือชวยในการกักเก็บลม  

หลงัจากน้ันบริษทั มชิลนิไดคดิคน
ยางรถยนตแบบใหม คือ ยางเรเดียล 
โดยจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อป 2489 
และเริ่มวางจำหนายเมื่อป 2491 เปน
ยางประเภท Tubeless ที่ไมตองใชยางใน 
และแผนรองยางในชวยในการเก็บลม 
เน่ืองจากโครงสรางการจัดวางผาใบจะ
มีสวนชวยในการกักเก็บลมไดดีกวา  

ยางเรเดียลมีสมรรถนะสูงกวา
ยางแบบเดิมมาก ชวยเพ่ิมขีดจำกัดใน
การใชความเร็วของรถ ทำใหการขับขี่
มีความนุมนวล และปลอดภัยมากขึ้น 
จากเดมิทีข่อจำกดัของยางทำใหรถยนต
สามารถแลนดวยความเร็วไมเกิน 200 
กิโลเมตรตอชั่วโมง แตยางเรเดียล
สามารถเพิ่มขีดจำกัดความเร็วเปน 400
กิโลเมตรตอช่ัวโมง แตอาจจะมีขอเสีย
อยูบางที่ทำใหการขับขี่ไมนุมนวลเมื่อ
ใชความเร็วต่ำบนถนนที่ขรุขระเมื่อ
เปรียบเทียบกับแบบ Bias 

ขอดีอีกอยางหนึ่งของยางเรเดียล
คอื เมือ่ถกูของแหลมทิม่ตำ ยางจะคอยๆ 
แฟบลง เนื่องจากยางจะบีบตัวชวยอุด
รูรอยร่ัวไว ในขณะท่ียางชนิดเดิมจะ
ระเบิดทันที ทำใหยางเรเดียลไดรับ
ความนิยมอยางมาก ขณะท่ียางแบบ 
Crossply ไดเสื่อมความนิยมลง 

คารบอนแบล็กกลายเปนวัตถุดิบสำคัญ 
ในการผลิตยางรถยนต และนับแตนั้นมา 

ยางรถยนตก็เปลี่ยนจากสีขาวขุนมาเปนสีดำ 

ยางเรเดียลมีสมรรถนะสูง
กวายางแบบเดิมมาก  

ชวยเพิ่มขีดจำกัดในการใช
ความเร็วของรถ  

ทำใหการขับขี่มีความนุมนวล 
และปลอดภัยมากข้ึน 
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สำหรับยางท่ีจะออกแบบพิเศษ เพ่ือใชกับรถยนตความเร็วสูงน้ัน
จะใชสูตรยางที่ทำใหยางออนนุมกวาปกติเพื่อใหยึดเกาะถนนดีขึ้น 
โดยเฉพาะในชวงเล้ียวดวยความเร็วสงู อยางไรก็ตาม เนือ้ยางทีอ่อนนุม
มากขึ้นทำใหอายุการใชงานของดอกยางลดลง 

สวนยางลอเคร่ืองบินจะออกแบบเปนพิเศษใหสามารถรองรับ
น้ำหนักจำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆ ตอนบินขึ้นและลงเทาน้ัน และ
ตองสามารถเบรกไดอยางปลอดภัยในสภาพดินฟาอากาศตางๆ ทั้งน้ี 
โดยทั่วไปจะออกแบบใหทำงานไดในระดับความดันสูง คือ มากถึง 
200 psi (13.8 bar) สำหรับเครื่องบินโดยสารทั่วไป และสูงกวานี้อีก
สำหรับยางท่ีนำไปใชกับเคร่ืองบินสวนตัว  

ภายในยางเครื่องบิน จะบรรจุดวยกาซไนโตรเจนหรือฮีเลียม 
เพื่อใหอากาศภายในยางไมขยายตัว หรือหดตัวมากเกินไปภายใต
อุณหภูมิและความดันของบรรยากาศ ท่ีแตกตางกันอยางมากระหวาง
ชวงเคร่ืองบินอยูที่ระดับพ้ืนดิน และชวงบินในระดับเพดานบินท่ีสูง 
กาซท้ังสองชนิดยังเปนกาซเฉื่อย ทำใหปลอดภัยจากการระเบิด 

¡ÒÃàμÔÁÅÁÂÒ§ Œ́ÇÂ¡�Ò«ä¹âμÃà¨¹ 

เดิมมีเฉพาะยางลอเคร่ืองบินและยางรถแขงเทานั้นที่เติมลม
ยางดวยกาซไนโตรเจน แตปจจุบันมีการเติมกาซไนโตรเจน ในยาง
รถเกงสวนบุคคล ยางรถบรรทุกและรถโดยสารดวย เน่ืองจาก 

กาซไนโตรเจนในยางรถยนตจะชวย
รักษาอุณหภูมิไมใหรอนเกินไป ซึ่งมี
ขอดีหลายประการ 

ประการแรก การเตมิลมยางดวย
กาซไนโตรเจน ทำใหสิ้นเปลืองน้ำมัน
ลดลง ระยะทางท่ีวิง่ไดตอน้ำมัน 1 ลติร 
เพิม่มากขึน้ถึง 0.5 กโิลเมตร เนือ่งจาก
ยางมีอุณหภูมิไมสูงมากและความดัน
ลมยางมีการขยายตัวไดนอย ดังนั้น 
จะชวยลดแรงเสียดทานในการหมุน
ของยาง จึงชวยประหยัดน้ำมัน  

ประการที่สอง ชวยลดอุบัติเหตุ
จากการระเบิดของยางท่ีเกิดจากความ
รอนอีกดวย  

มีการวิจัยและพัฒนาใน
เทคโนโลยียางรถยนต 

อยางตอเน่ือง  
เชน การทำใหยางมคุีณสมบติั 

ลดแรงเสียดทาน 
ในการหมุนของยาง 

ÂÒ§ÁÔªÅÔ¹·ÕèÍÍ¡áººÊÓËÃÑºÃ¶á¢‹§¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ 

ประการที่สาม ไมตองตรวจเช็ก 
ลมยางบอย เพราะอะตอมของกาซ
ไนโตรเจนมีขนาดใหญกวาอะตอม
ออกซิเจน จึงซึมเขาออกเนื้อยางได
ยากกวาออกซิเจน  

ประการที่สี่ กาซไนโตรเจนทำให
ยางเกดิความรอนนอยกวา ยางจะสกึหรอ
ลดนอยลงตามไปดวย 

¡ÒÃÇÔ Ñ̈Â áÅÐ¾Ñ²¹ÒÂÒ§áººãËÁ‹æ  

ปจจุบัน มีการวิจัยและพัฒนาใน
เทคโนโลยียางรถยนตอยางตอเน่ือง 
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ในหลายๆ ดาน เชน การทำใหยางมีคุณสมบัติลดแรงเสียดทานใน
การหมุนของยาง (Rolling Resistance) เพื่อใหประหยัดน้ำมันมากขึ้น
และยังเปนการชวยลดมลภาวะจากการเผาผลาญน้ำมันไปดวยในตัว
อีกดวย 

กรณีของยางรถยนตนั่ง การลดแรงเสียดทานการหมุนของยาง
ลงรอยละ 7.5 จะชวยประหยัดน้ำมันไดรอยละ 1 สำหรับบรรทุกซ่ึงมี
น้ำหนักมาก การลดแรงเสียดทานการหมุนลง จะสงผลใหประหยัด
น้ำมันเปนสัดสวนมากกวากรณีของรถยนตน่ังเสียอีก โดยหากลดแรง
เสียดทางการหมุนลงรอยละ 3 จะชวยประหยัดน้ำมันไดรอยละ 1 

การท่ียางจะมีคุณสมบัติลดแรงเสียดทานการหมุนนั้น จะขึ้นกับ
ปจจัยตางๆ มากมาย เชน ลมยาง ขนาดของยาง น้ำหนักของยาง 
ดอกยาง ฯลฯ สำหรับวิธีที่งายที่สุดในการประหยัดน้ำมันแบบงายที่สุด

คือ การหมั่นตรวจเช็กลมยางอยาง
สม่ำเสมอ ซึ่งนอกจากประหยัดน้ำมัน
แลว ยังชวยเพ่ิมความปลอดภัยอีกดวย 

สำหรับวิธีที่ซับซอนมากขึ้น คือ 
การลดน้ำหนักของรถยนต ซึ่งจะสงผล
ดีทำใหยางรับน้ำหนักลดลง ทำให
ประหยัดน้ำมันมากขึ้น โดยยางแบบ
สบูลมทีเ่ราใชกนัแพรหลายในปจจบุนันัน้ 
นับวาประหยัดน้ำมันกวายางตัน อน่ึง 
การลดความหนาของดอกยาง ซึ่งทำให
น้ำหนักยางลดลง ก็จะชวยประหยัด
น้ำมันเชนเดียวกัน แตจะสงผลกระทบ
ทางลบตอความปลอดภัยและทำให
อายุการใชงานของยางลดลง  

เพื่อแก ไขปญหาขางตน โดย
ทำใหประหยัดน้ำมันโดยไมกระทบอายุ
การใชงาน บริษัท มิชลินไดวิจัยและ
พัฒนาสูตรเนื้อยางพิเศษที่มีสวนผสม
ของซิลิกา เปนตัวชวยลดการสูญเสีย
พลงังานบรเิวณหนายางขณะขับขี ่ทำให
ประหยัดเชื้อเพลิงไดมากกวากวายาง
ทั่วไป  

ขณะที่บริษัท กูดเยียรไดพัฒนา
สูตรยางโดยนำสาร BioTRED ที่สกัด
จากขาวโพด มาใชทดแทนซิลิกาและ
คารบอนแบล็กในการผลิตยางรุน GT3 
ซึง่จะชวยลดแรงตานทานการหมุน ทำให
รถยนตประหยัดน้ำมันไดรอยละ 5 

บริษัท บริดจสโตนไดนำ 
นาโนเทคโนโลยี  
มาประยุกตใชกับ 

ยางรถยนตรุน ECOPIA 
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สำหรับบริษัท บริดจสโตนไดคิดคนนาโนเทคโนโลยี ที่เรียกวา 
Nano Pro-Tech (Nanostructure-Oriented Properties Control 
Technology) มาประยุกตใชกับยางรถยนตรุน ECOPIA โดยมีการ
ออกแบบโครงสรางโมเลกุล ของวัสดุที่นำมาผลิตยางรถยนต ซึ่งทำให
สามารถประหยดันำ้มนัได โดยไมสงผลกระทบทางลบตอคุณสมบตัขิอง
ยางรถยนต ไมวาจะเปนการทรงตัวหรือเกาะถนนในสภาพถนนท่ีเปยก
เปนตนวา ยางรุน ECOPIA EP100 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงานไดมากถึงรอยละ 4.2  

áÅ‹¹ä Œ́ä¡ÅáÁŒÂÒ§ÃÑèÇ 

อีกนวัตกรรมหนึ่ง คือ การผลิตยางที่สามารถแลนตอไปไดเปน
ระยะทางไกลแมวายางจะร่ัว ซึ่งมีขอดีหลายประการ คือ  

ประการแรก สามารถแลนไปถึงรานขายยางเพื่อเปลี่ยนยาง 
โดยไมตองจอดแวะขางทางเพ่ือเปลี่ยนยางดวยตนเอง ซึ่งนอกจาก 
จะเปนเรื่องยากลำบากแลว ยังอาจไดรับอันตรายจากการที่จะถูก
รถยนตชนดวย  

ประการท่ีสอง ทำใหรถยนตไมจำเปนตองมียางอะไหล ทำให
น้ำหนักรถยนตลดลง สงผลทำใหประหยัดน้ำมัน นอกจากน้ี ยัง
สามารถนำพ้ืนท่ีเดิมที่ใชเก็บยางอะไหลไปใชประโยชน ในดานอ่ืนๆ 
ไดอีกดวย 

เดิมบริษัท กูดเยียรครองตลาดยางประเภทขางตน โดยพัฒนา
นวัตกรรมยางที่เรียกในชื่อวา Self-Supporting Tire (SST) ใช
เทคโนโลยีเสริมดานขางของยาง เพื่อใหสามารถรับน้ำหนักรถยนตได
หากยางรั่ว โดยจำหนายในราคาใกลเคียงกับยางแบบทั่วไป และ
สามารถใชกับรถยนตทั่วไป แตสามารถรองรับน้ำหนักเฉพาะรถเกง
เทานั้น โครงยางเมื่อยางรั่วไมสามารถรองรับน้ำหนักรถยนตที่มี 
น้ำหนักมาก เชน รถยนตแบบตรวจการ รถยนตปกอัพ ฯลฯ ได 

ตอมาบริษัท มิชลินวางจำหนายยางประเภทน้ี โดยใชชื่อวา PAX
Run-Flat Tire ซึ่งแมยางจะรั่ว แตสามารถแลนดวยความเร็วสูงถึง 
80 กิโลเมตรตอชั่วโมง ไดไกลถึง 200 กิโลเมตร โดยมีนวัตกรรม
แตกตางออกไป คอื มวีงแหวนทำดวยยางท่ียดืหยุนไดมาตดิกบัขอบลอ 
เพื่อรองรับน้ำหนักรถยนตทำใหไมตองมีขอบยางท่ีหนา สามารถ
ควบคุมการขับขี่ไดดีกวาเมื่อยางร่ัว สามารถแลนดวยความเร็วเปน 2 
เทาของยางแบบ SST ประหยัดน้ำมันมากกวา และสามารถใชกับ
รถยนตทุกประเภท ไมจำกัดเฉพาะรถยนตน่ังเทานั้น 

แตยางแบบ PAX มีขอเสีย คือ 
จำหนายในราคาแพงกวายางแบบปกติ
ประมาณรอยละ 25 และสามารถใชได
เฉพาะกับรถยนตที่ออกแบบแชสซีและ
ลอเปนพิเศษ เพื่อรองรับยางแบบน้ี
เทาน้ัน แตรถยนตที่ออกแบบพิเศษ 
ดังกลาวไมสามารถใชยางแบบปกติได 

บริษัท มิชลินนอกจากจะพัฒนา
เทคโนโลยีแบบน้ีใชเองแลว ยังอนุญาต
ใหบริษัทยางคูแขงใชเทคโนโลยีนี้ดวย 
โดยตองจายคาธรรมเนียมสิทธิบัตรให
กับบริษัท มิชลิน ทั้งนี้บริษัท มิชลินได
ขายสิทธิบัตรใหแก บริษัท ฟเรลลิเมื่อ
ป 2542 บริษัท กูดเยียรเมื่อป 2543 
และบรษัิท ซมูโิตโม รบัเบอรเมือ่ป 2544 

สวนบริษทั บรดิจสโตนมนีโยบาย
ไมซือ้เทคโนโลยีจากมชิลิน จงึไดรวมมอื
กับบริษัท คอนติเนนตัลในการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี Run-Flat Tire 
Technology ของตนเอง โดยออกแบบ
เทคโนโลยีเสริมดานขางของยาง เพื่อ
ใหสามารถรับน้ำหนักรถยนตไดหาก
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ที่ใชในการทหาร และมีความเปนไปได
สูงที่จะนำมาประยุกตใชกับรถยนตนั่ง 
โดยในชวงแรกของการวิจัยและพัฒนา 
ไดนำยางแบบทวีล ไปตดิตัง้กบัรถยนตนัง่
รุนออด้ี เอ4 และพบวามีประสิทธิภาพ
ในการทำงานท่ีดเียีย่มในระดับใกลเคยีง
กับยางรถยนตท่ีใชกันในปจจุบัน 

ยางรั่ว ซึ่งเดิมยางที่ ใชเทคโนโลยีแบบนี้จะมีความนุมนวลนอยกวา
ยางรถยนตแบบธรรมดา และประสบปญหาความรอนสะสมสูงมาก
เมื่อแลนโดยยางไมมีลมภายใน จึงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเสริม
ดานขางของยางแบบใหม เพ่ือใหสามารถระบายความรอนไดดีย่ิงขึ้น 

“·ÇÕÅ” ÂÒ§Ã¶Â¹μ�áººäÁ‹μŒÍ§ãªŒÅÁ 

บริษัทมิชลินไดเปดตัวยางท่ีชื่อวา “ทวีล” (Tweel) ที่เปนการ
ผสมกันระหวางคำวา ยาง (Tire) และลอ (Wheel) เมื่อป 2548 ซ่ึง
มีขอดีหลายประการ 

ประการแรก เปนยางแบบไมตองใชลม (Airless) ดังนั้น จึงไม
ตองหวงวายางจะเจอตะปูทำใหรั่ว และไมตองยุงยากที่จะตองมาน่ัง
ตรวจแรงดันลมยางกันทุกสัปดาห 

ประการท่ีสอง โครงสรางของยางเปนแบบเรียบงาย โดยกาน
บนตัวยางซึ่งมีลักษณะคลายกับ ลวดลายของวงลอจะมีความยืดหยุน 
สามารถดูดซบัและกระจายแรงสัน่สะเทอืนท่ีเกดิขึน้ ในขณะเคลือ่นไหว 
และแมวาจะไมใชลมยางเหมือนกับยางปกติ แตตัวแกมยางก็ถูก
ออกแบบทำใหสามารถรองรับน้ำหนักบรรทุก และตอบสนองดาน
ความนุมนวลในขณะขับขี่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประการท่ีสาม มีความทนทานมากเปน 2 - 3 เทาของยางท่ี 
เราใชกันในปจจุบัน และเมื่อดอกยางสึก ก็ไมตองเปลี่ยนยางทิ้งไป 
สามารถนำยางเดิมมาหลอดอกยางไดงายยิ่งขึ้น 

ในระยะแรก บริษัท มิชลินกำหนดจะวางจำหนายยางทวีล ที่
ออกแบบพิเศษสำหรับใชกับรถยนตหรือยานยนตที่มีความเร็วต่ำ และมี
น้ำหนักตัวนอย เชน ไอบอท (iBOT) และรถยนต 4 ลอรุนเซ็นทัวร
ของคายเซ็กเวย  

สำหรับในระยะตอไป บริษัท มิชลินจะวิจัยและพัฒนาเพิ่มเติม 
เพื่อใหยางแบบทวีลมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดวยการนำไปใชกับยานยนต

เปนยางแบบไมตองใชลม 
จึงไมตองหวงวา 

ยางจะเจอตะปูทำใหรั่ว และไมตองมานั่งตรวจ 
แรงดันลมยางกันทุกสัปดาห 
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เศษไมใบหญา 

¨Ò¡àÈÉÇÑÊ Ǿ·Ò§¡ÒÃà¡ÉμÃÊÙ‹μÅÒ´âÅ¡ 

ดอกไมแหงอบหอมที่ผลิตไดในประเทศไทย สามารถแบงไดเปน
2 ประเภท คือ ดอกไมแหงอบหอมบรรจุภาชนะ และประเภทวัตถุดิบ
สำหรับการสงออก ดอกไมแหงอบหอม มีกรรมวิธีการผลิตที่ ไม 
ยุงยากนักและใชเงินลงทุนต่ำ หากแตตองอาศัยประสบการณ  
ความชำนาญ และความคิดสรางสรรคในการตกแตง การปรับปรุง
กลิ่น และสีของผลิตภัณฑใหตอบสนองความตองการของผูบริโภค  

ในธุรกิจนี้ ตนทุนสวนใหญเปนคาใชจายดานน้ำมันหอมระเหย 
สารตรึงกลิ่น เนื่องจากวัตถุดิบทั้งหมดเปนของเหลือทิ้ง ที่สามารถนำ
กลับมาใชใหเกิดประโยชนได เชน ฝกของใยฝาย เปลือกมะพราว  

ในบานเราเคร่ืองหอมมักนิยมใชในธุรกิจสปาและความงาม ขณะที่ตางประเทศ ดอกไมแหงเปน
สวนหนึ่งของบาน ที่หาซ้ือไดตามซุปเปอรมารเก็ตท่ัวไป เปนสินคาแตงบานท่ีมีราคาถูก ชวยใหเกิด
ความรูสึกผอนคลาย สรางบรรยากาศใหอบอวลไปดวยกลิ่นอายความหอมธรรมชาติ ที่ไมมีใคร
กลาปฏิเสธ 

เติมความหอมเติมความหอม  

เพิ่มคุณคาสรางรายไดมหาศาล 

ดอกไมแหงอบหอม เปนการนำ
ผลติภณัฑตามธรรมชาต ิมาผานขัน้ตอน
การทำกล่ิน สี  

การนำไปใชเพยีงแควางไวในหอง 
เปนของแตงบาน เพื่อใหกลิ่นระเหย
ออกมา ในบานเราไมคอยเปนที่นิยม
มากนัก แตจะนิยมมากในประเทศ
แถบยุโรป และสหรัฐอเมริกา เพราะมี
อากาศเย็น ทำใหตองปดบานมิดชิด  
จงึมกัจะเกดิกลิน่อบัภายในบานได หรือ
บางครั้งมีกลิ่นอาหารตกคางอยู  

การแขงขันในตลาดตางประเทศ  
คุณภาพของเราสามารถสูได 

เพราะมาตรฐานการผลิตเทียบเทา 
กับแบรนดดังในตางประเทศ 
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บานในตางประเทศจึงนิยมที่จะนำผลิตภัณฑที่มีกลิ่นหอมมา
ชวยทำใหหองมีกลิ่นหอมข้ึน สำหรับมูลคาตลาดของดอกไมแหงอบ
หอมอยูทีป่ระมาณ 5,000 ลานบาท มอีตัราการเติบโตประมาณรอยละ 
10 ตอป โดยตลาดสวนใหญมากกวารอยละ 50 อยูในประเทศแถบยโุรป 
ปจจบุนัมผีูผลิตรายใหญในเมอืงไทยประมาณ 3 - 4 ราย สวนการแขงขนั
ในตลาดตางประเทศ คุณภาพของเราสามารถสูได เพราะมาตรฐาน
การผลติของเรามคุีณภาพเทียบเทากับสนิคาทีม่ชีือ่เสยีงของตางประเทศ 

ปริมาณการผลิตดอกไมแหงอบหอมในประเทศ มีมูลคากวา 
100 ลานบาทตอป ปจจุบันลูกคายังอยูในวงแคบเน่ืองจากเปนสินคา
ฟุมเฟอยและมีราคาแพง ลูกคาคนไทยสวนใหญ นิยมซื้อในลักษณะ
เปนของชำรวย ของขวัญ หรอืของทีร่ะลกึมอบใหแกกนัมากกวาท่ีจะตัง้ใจ
ซื้อเพ่ือมาใชในชีวิตประจำวัน อยางลูกคาในตางประเทศ ที่นิยมซ้ือ
มาเปนอปุกรณตกแตงหอง สำหรบับานพกัและสำนกังาน ในการชวยเพิม่
ความหอมและสดชื่นใหแกหอง  

สำหรบัการสงออกในระยะ 5 ปทีผ่านมา การสงออกดอกไมแหง
อบหอมของไทยไดขยายตัวข้ึนอยางรวดเร็ว จากมูลคาการตลาด 26.7
ลานบาทตอป ตลาดสงออกที่สำคัญคือ สหรัฐฯ รองลงมาคือ อังกฤษ
เนเธอรแลนด และเยอรมนี แตทั้งนี้การสงออกดอกไมแหงอบหอม 
สวนใหญจะสงออกในรูปของวัตถุดิบคือ ดอกไมแหงลวนๆ ที่ยังไม
ผสมเขาดวยกัน และไมปรุงแตงกลิ่น โดยมีประเทศอินเดีย และจีน
เปนคูแขงที่สำคัญ 

¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´ÍÂÙ‹·Õè ¹éÓÁÑ¹ËÍÁ ¤‹Ò¢¹Ê‹§ 

จากการเปลีย่นแปลงรสนิยมของผูบริโภค ซึง่หนัมานิยมใชผลติภณัฑ
จากธรรมชาติเพิ่มขึ้น สงผลใหธุรกิจดอกไมแหงอบหอมในประเทศ มี

ลูทางแจมใส และมีแนวโนมท่ีสามารถ
ขยายการสงออกไดเพ่ิมมากข้ึน จาก
สวนตางของกำไร (Profit Margin) ทีส่งู 
และลูทางการตลาดท่ีดีตอไปในอนาคต
จงึคาดวาจะทำใหมจีำนวนผูผลติรายใหม 
ใหเขามาในธุรกิจดอกไมแหงอบหอม
มากขึ้น ซึ่งจะทำใหสวนตางของกำไร
ในอนาคตลดลงมา และเกิดการแขงขัน
กันมากทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ดังเชนที่เคยเกิดขึ้นกับอุตสาหกรรม
ดอกไมประดิษฐ  

ตลาดสงออกท่ีสำคัญคือ 
สหรัฐอเมริกา  

รองลงมาคือ อังกฤษ 
เนเธอรแลนด และเยอรมนี 

25

มิถุนายน 2553

¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒã¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃ



อยางไรกต็าม ปญหาสำคญัของอุตสาหกรรมดอกไมแหงอบหอม
คือ ปญหาทางดานเทคนิคการผลิต ตนทุนวัตถุดิบ และคาขนสงที่สูง 
กลาวคอื ปญหาทางดานเทคนิคการผลิต ทีท่ำใหคณุภาพของผลิตภณัฑ
ไมไดมาตรฐานตามท่ีตลาดตองการ เชน มีสิ่งปนเปอน กลิ่น สีและ
บรรจุภัณฑไมตรงตามความตองการ เปนตน  

สวนทางดานตนทุนการผลิตนั้น ผูผลิตตองสั่งซ้ือน้ำมันหอม
สำหรับปรุงแตงกล่ินหอม และสารเคมีจากตางประเทศดวยราคาสูง 
รวมทัง้การทีจ่ะตองสงสินคาสูปลายทางโดยรวดเรว็ ทำใหเสยีคาขนสง
แพง จึงสงผลใหดอกไมแหงอบหอมของไทย เมื่อถึงตลาดเปาหมาย
แลวมีราคาสูงกวาผลิตภัณฑเกรดเดียวกันกับท่ีผลิตในตลาดยุโรป  

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹μŒÍ§¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾áÅÐÃÒ¤Ò 

ผูผลิตควรเรงพัฒนาท้ังคุณภาพ และรูปแบบของผลิตภัณฑ 
รวมท้ังการสงออกสินคาในรูปแบบสินคาสำเร็จรปู โดยการบรรจุภาชนะ
ตางๆ ใหดูนาสนใจ สวยงาม มีสีสันและกล่ินหอมใหเหมาะสมกับ
รสนยิมของผูบริโภคในตลาดตางประเทศ เพือ่เพิม่มลูคาเพิม่ของสนิคา 
แทนท่ีจะขายในลักษณะวัตถุดิบเชนที่ผานมา 

สินคาของประเทศไทยเม่ือเทียบกับจีน มีคุณภาพและราคา 
ที่สามารถแขงขันได ดังเห็นไดจากสินคาไดรับการสั่งซื้อไปจำหนาย 
ยังซุปเปอรมารเก็ตขนาดเล็กในญ่ีปุน แตสำหรับตลาดอเมริกาหรือ 
หางมารคแอนดสเปนเซอรของอังกฤษ ตองใชเวลาไมต่ำกวา 2 ป 
กวาจะทำใหบริษัทขนาดใหญยอมรับ 

ในชวง 5 ปทีผ่านมา ลกูคาหลักตองยกใหกบัมารค แอนด สเปนเซอร 
ที่ยายฐานการผลิตมายังประเทศในแถบเอเชีย ขณะท่ีสินคาที่ผลิต
จากโรงงานดอกไมแหงหลายราย ถูกสงขายในญี่ปุน อเมริกาแลว 
สินคาบางสวนยังถูกสงไปขายท่ีดูไบ ซาอดุอีาระเบีย กระแสความนยิม
สินคาออแกนิกส เปนสวนหนึ่งที่ทำใหสินคาท่ีผลิตจากธรรมชาติมี
ความตองการมากในยุคปจจุบัน  

ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม 
ดงันัน้ ผลติภณัฑดอกไมแหงอบหอมเปน
ผลิตภัณฑที่เพิ่มมูลคาใหกับวัสดุทาง 
การเกษตร ซึง่นบัเปนอีกหนึง่ทางเลือกให
กบัผูประกอบการ 

โดยทั้งนี้ ผูประกอบการควรมี
การพัฒนาผลิตภัณฑทั้งรูปแบบ และ
คุณภาพ เชน วัตถุดิบสวนใหญที่นำมา
ทำแหงจะตองมีรูปรางสวย น้ำหนักเบา
มีเปนจำนวนมากเพียงพอกับการใช 
ในปริมาณมากและตอเนื่อง ที่สำคัญ
จะตองดูดซับกลิ่นไดเปนอยางดี เชน 
กากมะพราวสามารถดูดซับน้ำหอมไดดี
มาก นำมาห่ันเปนทอนๆ ใสในแกนกลาง
ของถุงดอกไมแหง สงกลิ่นหอมไดนาน 

อีกทั้งเทคโนโลยีในการผลิตเชน 
การนำเทคโนโลยีนาโนมาใชในการยืด
อายุความหอมมาใชพัฒนาคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ในการปรับปรุงกลิ่นหอม
ของดอกไมแหงใหติดทนนานได 2-3 
เดือน  

อุตสาหกรรมการผลิตดอกไม
แหงอบหอม นอกจากจะนำเงินเขา
ประเทศแลวยังเปนการชวยสนับสนุน
วัสดุทางการเกษตรของไทยอีกดวย 

สินคาของประเทศไทย 
เมื่อเทียบกับจีน  

มีคุณภาพและราคา 
ที่สามารถแขงขันได 
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หมึกพิมพ 

¨ºÇÔÈÇâÂ¸Òáμ‹ÁÒà»š¹¼ÙŒ¼ÅÔμËÁÖ¡  

สำเรจ็การศึกษาระดบัปรญิญาตรี ดานวศิวกรรมโยธา จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จากนั้นเดินทางไปศึกษาตอ
ระดับปริญญาโทท่ีประเทศเยอรมนี ในสาขาเดียวกัน เมื่อกลับมา 
ก็ทำงานทางดานกอสรางตามที่ไดร่ำเรียนมา ซึ่งอยูในชวงป 2538 - 

ใครจะเช่ือวา “นำ้มนัถ่ัวเหลอืง” สามารถนำมาใชเปนสวนผสมหมึกพมิพบนวัสดุชนิดตางๆ ไดอยาง
สวยงาม ปลอดภัยตอสขุภาพอนามยั ไมทิง้คราบสีดำเมือ่ตองสมัผสั และไมมกีลิน่เหม็น รวมถงึยงัไม
ทำลายสิง่แวดลอม คณุทองด ีศรกุีลศศิธร กรรมการผูจดัการ บรษิทั พาโนรามา ซอยอ้ิงค จำกดั 
คอื ผูคดิคนสูตรหมกึพิมพน้ำมนัถ่ัวเหลือง หรอืซอยอ้ิงค ขึน้เปนรายแรกในประเทศไทย และยงัเปน
เจาของสทิธิบตัร “Hybrid Technology Soy Ink” แตเพยีงผูเดียวในโลก 

“ซอยอิ้งค”“ซอยอิ้งค”

เพื่อคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอม 

2539 ซึ่งถือวาธุรกิจดานการกอสราง
ยังคอนขางดีอยู 

แตภายหลังจากที่ไดแตงงานกับ
ภรรยาในป 2539 ซ่ึงประกอบธรุกิจทาง
ดานสือ่สิง่พมิพใหญทีส่ดุในประเทศไทย 
คือ “เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุป” ทำให
ตองเขาไปชวยดูแลกิจการในสวนของ
หมึกพิมพ บวกกับความต้ังใจท่ีจะ 
ทำธุรกิจใหเติบโตข้ึนอยางยั่งยืน และ
ไมทำรายสิ่งแวดลอม จึงเปนที่มาของ
แนวความคิดทีจ่ะทำการปรบัเปลีย่นสตูร
ของหมึกพิมพ  

เริ่มตนจากการคนควาหาสูตร
โครงสรางของหมึกพิมพ จากนั้นดูวา
จะมอีะไรทีส่ามารถเขาไปทดแทนไดบาง 
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โดยทำการศึกษาดวยตนเอง ใชอินเทอรเน็ตติดตอกับทางสถาบันวิจัย
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Soy Ink Information Center) สถาบันฯ
แหงนี้มีวัตถุประสงคคือ ตองการสงเสริมใหลดการใชน้ำมันปโตรเลียม
เปนสวนผสมในหมึกพมิพ และหนัมาใชนำ้มนัพชื รวมถึงตองการเผยแพร
ความรูดังกลาวใหกวางขวางมากข้ึน 

อยางไรก็ตาม หากตองทำตามสูตรขางตนก็ไมมีประโยชน จุดน้ี
ถือวาเปนจุดเร่ิมตนและโอกาสที่ไดคิดคนหมึกพิมพจากน้ำมันพืช ซึ่ง
ในชวงประมาณป 2538 - 2539 นัน้ เรือ่งการพิมพหรอืการจัดหาหมกึพิมพ
ยงัคงเปนรปูแบบเดมิ เหน็วาหากยังคงสูตรแบบนีต้อไปกไ็มมอีะไรท่ียัง่ยนื 
เนื่องจากในชวงน้ัน บริษัทท่ีดำเนินธุรกิจดานสิ่งพิมพตางๆ ประสบ
ปญหาการขาดทุนเปนจำนวนมาก เพราะฉะน้ันจำเปนที่จะตองคิดคน
สิง่ใหมๆ  ขึน้มา เพ่ือความอยูรอดของธรุกิจในอนาคต รวมถึงจะดำเนนิ
ธุรกิจอยางไรใหเติบโตไดอยางยั่งยืน 

à Œ̈Ò¢Í§ÊÔ·¸ÔºÑμÃ “äÎºÃÔ´ à·¤â¹âÅÂÕ «ÍÂÍÔé§¤�” Ë¹Öè§à ṌÂÇã¹âÅ¡ 

สำหรบัสิง่ทีเ่ริม่คดิคนคอื ถาสิง่พมิพในอนาคต
ไดรับการพัฒนาสู Clean Technology เชน เมื่อ
หยบิจบัหนงัสือพมิพแลวมอืไมดำ และไมมีกลิ่นเหม็น 
กจ็ะดีตอผูบริโภคขาวสาร และส่ิงทีม่าชวยจุดประกาย
ใหเกิดแนวคิดนี้ เกิดข้ึนในชวงท่ีเดินทางกลับจากตางประเทศ ไดยิน
ผูที่อานหนังสือพิมพไทยแลว มักจะบนวา อานเสร็จตองเช็ดมือทุกครั้ง
ดังนั้นเมื่อไดรับโอกาสใหดูแลเร่ืองหมึกพิมพของกลุมเจริญอักษร จึง
ไดเริ่มศึกษาการผลิตหมึกจากวัสดุทดแทนอยางจริงจัง 

ในระหวางคนหาขอมูลตางๆ จึงไดพบหมึกพิมพจากน้ำมัน 
ถั่วเหลืองของสหรัฐฯ ที่มีมาตั้งแตป 2530 โดยไดประโยชนจากการหา
“พลังงานทดแทน” เพื่อแกปญหาการขาดแคลนน้ำมันปโตรเลียม 
การนำน้ำมันพืช (Soy Ink) เขามาทดแทนในหมึกพิมพซึ่งเรียกวา 
“Soy bean Oil” โดยมีน้ำมันพืชเปนสวนผสมอยูประมาณรอยละ 15 

ดังน้ัน หากดำเนินการตามสูตร
ที่สหรัฐฯ คิดคนไว จะกลายเปนการ
ลอกเลยีนแบบ จงึไดทำการพฒันาตอยอด
จากสูตรดังกลาว โดยในสวนผสมของ
หมึกพิมพนั้น จะมีตัวทำละลายซึ่งกอ
ใหเกิดอันตรายอยูรอยละ 45 จึงไดมี
การลองผิดลองถูก เพ่ือเปล่ียนตัวทำ
ละลายดังกลาว ในท่ีสุดจึงไดหมึกพิมพ
จากน้ำมัน ถ่ัวเหลืองผสมกับน้ำมัน
ทานตะวัน ซึ่งกลายเปนสูตรหมึกพิมพ
ชนิดใหมที่แตกตางจากของสหรัฐฯ  

มีการเปลี่ยนวัตถุดิบในหมึก
ใหเปนออแกนิกส  

หรือธรรมชาติท้ังหมด 
และทดลองพิมพจนได 

หมึกคุณภาพดี 
จึงจดสิทธิบัตรในช่ือ 

“ไฮบรดิ เทคโนโลยี ซอยอ้ิงค 

นอกจากน้ี ยงัมกีารเปลีย่นวตัถดุบิ
ในหมกึใหเปนออแกนิกส หรอืธรรมชาติ
ทั้งหมด และทดลองพิมพจนไดหมึก
คณุภาพด ีจงึจดสทิธิบตัรในชือ่ “ไฮบริด 
เทคโนโลยี ซอยอ้ิงค” (Hybr id 
Technology Soy Ink) ซึง่เปนรายเดียว
ในโลก 

สิ่งที่เริ่มคิดคนคือ 
ถาสิ่งพิมพในอนาคตไดรับการพัฒนา 

 เชน เมื่อหยิบจับหนังสือพิมพแลวมือไมดำ  
และไมมีกลิ่นเหม็น ก็จะดีตอผูบริโภคขาวสาร 
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แมวาจะสามารถผลิตหมึกที่ไดจากธรรมชาติแลว แตการจะให
ผู ใชหมึกแบบเดิมๆ หันมาใชหมึกจากน้ำมันถั่วเหลืองนั้นยากกวา 
เนื่องจากผูใชยังไมมั่นใจวาหมึกดังกลาวจะสามารถใชพิมพงานไดดีมี
คณุภาพ จงึตองทดลองพิมพจนกระท่ังงานพิมพออกมาสวยงาม จากนัน้
จึงนำหมึกดังกลาวไปเสนอโรงพิมพตางๆ ในชวงแรกมีลูกคาใหความ
สนใจประมาณ 10 ราย ซึ่งก็ถือวาหมึกดังกลาวติดตลาดแลว 

ตอมาในป 2545 จึงไดเร่ิมแนะนำใหกับกลุมลูกคาในวงกวาง
มากขึ้น รวมถึงยังไดรับโอกาสจากสำนักพิมพมติชน ในการรวมกัน
พัฒนาหมึกพิมพสำหรับพิมพบนหนังสือพิมพโดยเฉพาะ เนื่องจาก
ตองการเห็นตลาดหนังสือพิมพของไทยเปนตลาดท่ีรักษส่ิงแวดลอม  

หลังจากน้ันหนังสือพิมพมติชนใชหมึกพิมพจากน้ำมันถ่ัวเหลือง
ของบริษัทมาโดยตลอด และใชทดแทนหมึกพิมพทั้งหมดในเดือน
เมษายน 2553 ทำใหหนังสือพิมพดังกลาวไมมีกลิ่นเหม็นและเมื่อตอง
สัมผัสก็ไมทิ้งคราบสีดำบนนิ้วมืออีกดวย นอกจากน้ี ยังมีหนังสือพิมพ
ฉบับตางๆ เห็นถึงขอดีของหมึกพิมพดังกลาวไดหันมาใชกันมากขึ้น 
ปจจุบันหนังสือพิมพในตลาดท้ังหมดใชหมึกของบริษัทฯ รอยละ 70 
สวนตลาดดานการศึกษาอยูที่รอยละ 70 และตลาดสิ่งพิมพท่ัวโลก
รอยละ 40 

ซึง่ในชวงทีเ่ริม่ตนพฒันานัน้เรือ่งสิง่แวดลอมยงัไมอยูในความสนใจ
มากนัก จนกระทัง่ป 2548 นายอลั กอร อดตีรองประธานาธบิดสีหรฐัฯ 
ไดออกหนังสอืเกีย่วกบัสภาวะโลกรอน จึงทำใหกระแสเร่ืองสิง่แวดลอม
กลายเปนเร่ืองที่ทุกคนทั่วโลกหันมาใหความสนใจอยางจริงจัง 

นอกจากจะพัฒนาหมึกที่ชวยรักษาสิ่งแวดลอมแลว ยังยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในแนวคิดท่ีวา 

ถาเราทำดี ลงทุนดี ตนทุนต่ำ ใชของ
คุณภาพดี ก็ชวยทำใหย่ังยืนได โดย
พอมีกำไรบางเพื่อใหธุรกิจอยูได 

Ê‹Ç¹»ÃÐ¡Íº¢Í§ËÁÖ¡«ÍÂÍÔé§¤� 

ปกติแลวหมึกพิมพจะประกอบ
ดวย 5 สวนสำคัญคือ 
1. สารใหสี หรือพิกเมนต (Pigment) 
2. เรซิน (Resin) 
3. ตัวทำละลายหมึกพิมพ (Solvent) 
4. สารทำใหเกิดความเงา (Com-

pounded Wax) 
5. สารเคมี ซึ่งมีทั้งที่ทำใหแหงตัวเร็ว 

ยึดเกาะเร็ว ฯลฯ 

สำหรับตัวทำละลายของหมึกพิมพ
นั้นมีพิษ เนื่องจากเปนตัวที่สกัดจาก
น้ำมันปโตรเลียม ลักษณะเหมือน
แอลกอฮอล ติดไฟได และมีสารเคมีที่
เรียกวา “วีโอซี” (VOCs) ยอมาจาก 
Volatile organic Compounds ซึ่ง
เปนสารกอมะเร็งตัวเดียวกับที่อยู ใน
เขมาควันรถยนต โดยในสหรัฐฯ นำ
น้ำมันถั่วเหลืองมาผสมกับตัวทำละลาย
รอยละ 15 แตซอยอ้ิงคตองการทดแทน
ทั้งหมด จึงใชน้ำมันถ่ัวเหลืองผสมกับ
น้ำมันพืช 

สวนผงหมึกที่ทำมาจากสารเคมี 
ก็เปลี่ยนเปนผงสีชนิดเดียวกับที่ ใชใน
สบูอาบน้ำ แชมพู เครื่องสำอางของ 
ผูหญิง โดยเปนออแกนิกสพิกเมนต 
สำหรับเรซินแบบที่ใชทำตุกตายางนั้น
กใ็ช “โรซนิ” (Rosin) คอื ยางธรรมชาติ
ที่มาจากตนไมจำพวกตนสน ซึ่งพบ
โดยบังเอิญ เมื่อนำมาตมกับน้ำมันพืช
สามารถใชทดแทนเรซินไดเปนอยางดี 
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นอกจากน้ัน สารเคมีท่ีใชในการยึดเกาะติดไดลดปริมาณลงให
เหลือไมเกินรอยละ 1 และสารทำใหเงา ก็เนนใชจากธรรมชาติเทานั้น
อยางไรก็ตาม สำหรับสวนประกอบของหมึก เชน สารใหสีน้ัน ตอง
นำเขาจากประเทศเยอรมนี ซึง่เปนโรงงานขนาดใหญและดีท่ีสดุในโลก 
สวนยางสนตองนำเขาจากจีน แมจะตองนำเขาสวนประกอบบางตัว 
แตเร่ืองคุณภาพหมึกนั้น ตองควบคุมทุกขั้นตอนอยางเครงครัดดวย
ตนเอง 

การเลือกประเทศเกาหลีเปนฐานการผลิต 
เพื่อลดตนทุน  หากผลิตในประเทศไทย 

จะตองเสียอากรขาเขาสารเคมี 
ในการผลิตหมึกถึงรอยละ 15  
แตถานำเขาหมึกพิมพสำเร็จรูป 
จะเสียภาษีเพียงรอยละ 5 เทานั้น 

»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹¡ÒÃãªŒà¡ÒËÅÕà»š¹°Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔμ 

การที่เลือกใชประเทศเกาหลีเปนฐานการผลิต เพื่อเปนการลด
ตนทุน เนื่องจากตลาดหมึกมีขนาดใหญมากข้ึน หากผลิตในประเทศ
ไทยจะตองเสียอากรขาเขาสำหรับสารเคมี หรือสารประกอบตางๆ 
ในการผลิตหมึกถึงรอยละ 15 แตถานำเขาหมึกพิมพสำเร็จรูปจะเสีย
อากรขาเขาเพียงรอยละ 5 เทานั้น จึงเปนเหตุผลสำคัญที่เลือกใช
เกาหลี เพราะประเทศนี้ใหการสนับสนุนการคาเสรีเต็มที่คือ ไมวาจะ
นำเขาหรือสงออก ก็ไมตองเสียอากร จึงทำใหธุรกิจหมึกพิมพเติบโต
ขึ้นอยางตอเนื่อง 

โดยบริษทั Kwang Myung Ink จำกัด ซึง่เปนบริษทัผลติหมกึพมิพ
ทีม่สีวนผสมของน้ำมนัพชื ใหกบับรษิทั พาโนรามาฯ ตัง้อยูทีเ่มอืงปซูาน 

ประเทศเกาหลี โดยในป 2548 ถือเปน
ปที่บริษัทฯ ประสบความสำเร็จมาก 
เนือ่งจากบรษัิทฯ ไดใหบรกิารหมกึพิมพ
กับบริษัทผูผลิตหนังสือพิมพกวา 35 
แหง และโรงพิมพอีกกวา 50 แหง 
สามารถสรางรายไดมากถึง 23 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ 

ปจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิต
สงูสดุตอเดอืนอยูทีป่ระมาณ 1 หมืน่ตนั 
หรือประมาณ 1 หมื่นกิโลกรัมตอวัน 
ซึ่งอยูในอันดับตนๆ ของเอเชีย โดยที่
ตลาดหมึกพิมพทั่วโลกยังเติบโตถึง
รอยละ 10 ตอป ถือวาการทำธุรกิจ
ประสบความสำเร็จมาก 

ËÁÖ¡«ÍÂÍÔé§¤�à¹Œ¹¤Ø³ÀÒ¾ 
¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ äÁ‹·ÓÅÒÂÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

ป จจุ บั นหากจะ เป รียบ เ ทียบ 
หมึกพิมพจากน้ำมันปโตรเลียมกับหมึก
ซอยอิ้งคแลว จะเห็นไดอยางชัดเจนวา
หมึกซอยอ้ิงคสามารถพิมพไดสวยงาม
กวา ไมมีกลิ่น ประหยัด เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และยังมีราคาถูกกวาดวย 
การที่สามารถยืนยันไดเชนนี้ เนื่องจาก
ไดดำเนินการศึกษาหมึกทั้ง 2 ชนิด
ควบคูกันมาอยางตอเนื่อง 

สวนความปลอดภัยของหมึก 
ซอยอ้ิงคนัน้ หากเปนการสมัผสัโดยปกติ 
จะไมเปนอันตราย เพราะจะสัมผัส
แตละคร้ังเปนปรมิาณไมมาก เน่ืองจาก

เปรียบเทียบหมึกพิมพจาก 
น้ำมันปโตรเลียมกับหมึกซอยอ้ิงค 

 หมึกซอยอ้ิงคสามารถพิมพไดสวยงามกวา  
ไมมีกลิ่น ประหยัด เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

และยังมีราคาถูกกวา 
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ในกระบวนการพิมพจะใชหมึกในปริมาณท่ีคอนขางนอย โดยปริมาณ
โลหะหนักซ่ึงเปนสารพิษที่อยู ในเกณฑปลอดภัยคือ ไมเกิน 0.1 
มิลลิกรัม แตหมึกซอยอ้ิงคมีอยูเพียง 0.00001 มิลลิกรัม ดังนั้น หาก
จะนำกระดาษที่พิมพจากหมึกซอยอิ้งคไปพับเปนถุงใสอาหารก็ยัง
ถือวาปลอดภัย 

สำหรับกลองใสอาหารที่เลือกใชหมึกซอยอ้ิงค เชน KFC ยำยำ 
คนอร ดังกิ้นโดนัท ฯลฯ เพ่ือใหผูบริโภคเกิดความม่ันใจมากย่ิงขึ้น 
จึงไดสงกลองใสอาหารดังกลาวไปทดสอบท่ีสถาบันนานาชาติ 
International Agency for Research Cancer หรือ IARC ซ่ึงเปน
หนวยงานหนึ่งขององคการอนามัยโลก และผานการทดสอบแลว  

นอกจากน้ี ยงัมผีลิตภัณฑอืน่ๆ ที่ใชหมกึซอยอ้ิงค เชน สำนกัพิมพ
คุรุสภา นิตยสารทุกเลมในเครือแกรมม่ี แกวกระดาษในเซเวน  
อีเลฟเวน ฯลฯ 

เรื่องของส่ิงแวดลอมเปนกระแสหน่ึงท่ีไดรับความสนใจอยาง
มากในชวงที่ผานมา แตการทำธุรกิจของบริษัทไมไดผูกกับสิ่งแวดลอม
แตทำมาจากความรับผิดชอบที่อยูในจิตสำนึก ไมตองการทำเพื่อจะได
รางวัล ปจจบุนัสามารถพัฒนาหมึกซอยอ้ิงคถงึระดบัสงูสดุของคุณภาพ
หมึกแลว และไดรับการยอมรับจากประเทศญ่ีปุนเรียบรอยแลว 

หนาที่ที่จะตองดำเนินการตอไปคือ ตองรักษาคุณภาพหมึก 
ควบคุมราคา ซื่อสัตยตอลูกคา และที่สำคัญคือ การใหโอกาสของ
ลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกคาที่ยังไมไดใชหมึกซอยอ้ิงค ถาไดรับ

โอกาสก็จะสามารถขยายตอไปไดอีก 
เพราะหมึกดังกลาวยังไมไดขายเต็มท่ี
ในตลาด 

นอกจากน้ียังมีเปาหมายอีกวา 
อยากใหโรงงานผลิตหมึกอื่นๆ ให
ความสนใจในเร่ืองส่ิงแวดลอม โดย 
ไมตองคำนึงถึงเรื่องธุรกิจมากเกินไป 
ซึ่งถาเปนไปไดก็จะมีความสุขมากท่ี 
โรงงานอื่นๆ ก็ใหความสำคัญกับเรื่อง
สิ่งแวดลอมเชนเดียวกัน 

¨Ð·ÃÒºä Œ́ÍÂ‹Ò§äÃÇ‹ÒË¹Ñ§Ê×ÍàÅ‹Áã´ 
ãªŒËÁÖ¡«ÍÂÍÔé§¤� 

หนังสือตางๆ ที่พิมพดวยหมึก
ซอยอ้ิงคนั้น สามารถสังเกตไดดวยตา
เปลาจาก 3 ลักษณะ ดังน้ี 

1. ความสะอาด โดยดูจากสี
ของภาพที่ ใ ห สี สั น สดใส 
ภาพพิมพคมชัด และไมมี
รอยเปอนของหมึก 

2. การสัมผัส เมื่อตองหยิบจับ 
หรือถูผานที่ตัวหมึกแลวสี
ของหมึกไมเลอะมือ 

3. ไมมกีลิน่ หากเปดหนงัสอืพมิพ
ออกอาน จะไมไดกลิ่นหมึก
พิมพ 

สวนการแบงประเภทของหมึก
ซอยอิ้งคที่ผลิตไดนั้น ปจจุบันบริษัท
สามารถพัฒนาหมึกพิมพไดทุกประเภท
ไมวาจะเปน หมึกพิมพออฟเซต เวป 
ออฟเซต เฟล็กโซ และกราเวียร โดย
หมึกพิมพนี้จะใหสีสันสดใส ชวยลด
การสิ้นเปลืองของกระดาษ เพราะพิมพ
งายและสญูเสยีนอย ใชปรมิาณหมกึพมิพ
ลดลง รวมทั้งยังชวยใหทำความสะอาด
แทนพิมพไดงายกวา เหมาะสำหรับ
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การพิมพบนกระดาษทั่วไป ไมวาจะเปนกระดาษคราฟท กระดาษ
หนังสือพิมพ แผนฟอยด และพลาสติก (PE, OPP, PET และ PVC) 
รวมถึงใชในการพิมพบรรจุภัณฑและสิ่งพิมพทางธุรกิจ 

μŒÍ§»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹¾ÄμÔ¡ÃÃÁ¤¹ 

สำหรับปญหาในปจจุบันไม ใชอยูที่การพัฒนาหมึกแลว แต
ปญหาใหญจะไปอยูที่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูประกอบการ 
และผูบริโภค โดยการโนมนาวใหหันมาใชหมึกซอยอ้ิงค ซึ่งบางคนยัง
ไมกลาท่ีจะใช เนื่องจากเกรงวาใชแลวจะดีจริงหรือไม ซึ่งตรงนี้ก็ตอง
เขาไปสรางความเขาใจ และทดลองกันใหเห็นวาใชแลวผลเปนอยางไร
โดยคนที่ไดใชแลวสวนใหญจะติดใจในคุณภาพของหมึกดังกลาว 

สวนคูแขงนั้นก็เร่ิมมีบางคนทำตามบางแลว แตคุณภาพยัง 
แตกตางกันอยูคอนขางมาก เนื่องจากมีน้ำมันพืชเปนเพียงสวนผสม
หนึ่งเทาน้ัน และยังมีน้ำมันปโตรเลียมอยู ซึ่งเหมือนกับของสหรัฐฯ 
แตหมึกซอยอิ้งคไมมีปโตรเลียม จึงอาจกลาวไดวายังไมมีคูแขง 
เพราะฉะนั้นจึงอยูที่วาลูกคาจะใหโอกาสมากนอยแคไหน บางรายที่
ยังไมรูจักหมึกซอยอ้ิงค พอรูวามีหมึกแบบนี้ก็รูสึกแปลกใจ 

หากเปรียบเทียบเรื่องราคาหมึกซอยอ้ิงคกับหมึกปโตรเลียม จะ
พบวาหมึกซอยอ้ิงคมีราคาถูกกวาประมาณรอยละ 30 - 40 ซ่ึงใน
ความเปนจริงหมกึซอยอิง้คตองมรีาคาแพงกวา แตเนือ่งจากเรายดึหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง ไมหวังผลกำไรมาก ขอแคพออยูไดก็เพียงพอแลว 

Ê‹§ÍÍ¡ËÁÖ¡«ÍÂÍÔé§¤�ä»·ÑèÇâÅ¡ 

ปจจุบันหมึกซอยอิ้งคสามารถสงไปจำหนายยังประเทศตางๆ 
ทั่วโลกกวา 40 ประเทศ เชน อิตาลี สหรัฐฯ เยอรมนี ออสเตรเลีย 
อังกฤษ ลาว พมา เวียดนาม กัมพูชา ฮองกง จีน สิงคโปร มาเลเซีย 
และตลาดใหมที่เริ่มสงออกไปคือ คอสตาริกา (อเมริกาใต) ทั้งนี้
ประเทศท่ีใชหมึกซอยอ้ิงคในการพิมพทั้งหมดคือ กัมพูชา สาเหตุท่ี
ทำไดเน่ืองจากเปนประเทศที่มีขนาดเล็ก 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ตั้งเปาหมายของยอดขายไวสูงสุดตอป
อยูที่ประมาณ 500 ลานบาท ปจจุบันบริษัทฯ มียอดขายประมาณ 

250 ลานบาท ถาสามารถทำไดถึง 500
ลานบาทก็จะหยุด และก็มีโอกาสท่ีจะ
เปนไปได เพราะตลาดหมึกอยูทีป่ระมาณ 
2,000 กวาลานบาทตอป หากบริษัทฯ
สามารถทำยอดขายได 500 ลานบาท 
ถือวาไดเปนสวนหนึ่งในการชวยรักษา
สิ่งแวดลอม 

μŒÍ§·Ó Ø̧Ã¡Ô¨ÍÂ‹Ò§¨ÃÔ§ã¨ 
áÅÐ¢ÍâÍ¡ÒÊãËŒËÁÖ¡«ÍÂÍÔé§¤� 

ทุกวันน้ีก็ยังคิดคนหมึกซอยอ้ิงค
สำหรับพิมพลงบนวัสดุชนิดตางๆ อยาง
ตอเนือ่ง ลาสดุไดคดิคนหมึก “อิง้คฟอยด” 
คือ หมึกสำหรับพิมพบนกระดาษฟอยด
โดยไมตองใชหมึกยูวี และเคมียูวี ซึ่ง
เ ป น อั น ต ร า ยต อ ผู พิ ม พ แ ล ะ ผู ใ ช 
นอกจากน้ันยังสนใจพัฒนาไปถึงสี
สำหรับทาบาน ทาเฟอรนิเจอรท้ังของ
เด็กและผูใหญ ที่ไมเปนอันตราย และ
ปจจุบันไดนำสีดังกลาวไปผสมเพื่อพน
สีเฟอรนิเจอรตางๆ ดวย แมวาจะมี

หากเปรียบเทียบราคาหมึกซอยอ้ิงค 
กับหมึกปโตรเลียม พบวาหมึกซอยอิ้งคมีราคาถูก

กวาประมาณรอยละ 30 - 40 

32
¤Ç
ÒÁ
¡ŒÒ
ÇË
¹ŒÒ
ã¹
ÍØμ
ÊÒ
Ë¡
ÃÃ
Áà
¡É

μÃ



การพัฒนาหมึกไปใชกับสิ่งอื่นๆ ได แตสิ่งที่ตองการทำใหดีที่สุดคือ 
เรื่องสิ่งพิมพ 

การท่ีภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกเกิดวิกฤติ แตธุรกิจดานหมึกพิมพ
ของบริษัทฯ ยังไมไดรับผลกระทบมากนัก เนื่องจากเนนทำธุรกิจดวย
ความจรงิใจ และเปนสนิคาท่ีตองใชอยูในชวีติประจำวนั เชน หนงัสือพมิพ 
ตำราเรียน บรรจุภณัฑตางๆ ดงันัน้บรษิทัฯ จงึมุงเนนเรือ่งความซือ่สตัย 
และพัฒนาสินคาใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่น ในปจจุบันหมึกไดกลาย
เปนปจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิตไปแลว 

นอกจากการคิดคนหมึกที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมแลว ยังทำ
หนาท่ีในการใหคำปรึกษากับบริษัทท่ีรับผลิตบรรจุภัณฑอาหารดวย 
โดยการแนะนำวากลองกระดาษและหมึกมีความสำคัญ เมื่อผลิตแลว
ตองมคีวามปลอดภัยตอผูบรโิภค อาจกลาวไดวาหมกึซอยอ้ิงคของบริษทัฯ 
ที่พิมพบนกระดาษ สามารถยอยสลายตามธรรมชาติไดทั้งหมด โดย
การยอยสลายขึ้นอยูกับผลิตภัณฑที่ ใชพิมพเปนสำคัญ หากเปน
หนงัสอืพมิพจะใชเวลาประมาณ 28 วนั สวนผลติภัณฑอ่ืนๆ เชน แกวนำ้ 
จะใชเวลาประมาณ 30 วัน 

ปจจุบันรูสึกดีใจที่ไดกาวมาถึงจุดหน่ึง และเร่ิมเปนที่รูจัก แต
ตองการใหคนรูจักมากขึ้นอีก รวมถึงใหโอกาสในการนำหมึกดังกลาว

ไปทดลองใช โดยเฉพาะอยางยิ่ ง
เจาของผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งการให
โอกาสดังกลาวถือเปนการชวยสังคม
ไทยดวย เพราะปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม
ไมมีวันท่ีจะหมดไปได แตนับวันจะทวี
ความรุนแรงมากข้ึน  

¾Ñ²¹Òä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒà¾×èÍÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
ä·Â 

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารเพื่อ
การสงออกน้ัน สามารถมาขอคำปรึกษา
ได เพราะการผลิตและพิมพบรรจุภัณฑ
อาหารซึง่มสีวนผสมของเคมี การสงออก
ไปตางประเทศอาจถูกกดีกันทางการคา
ได ในฐานะที่เปนคนไทยดวยกันยินดี
อยางยิง่ในการใหคำปรกึษาเพือ่ชวยเหลอื 
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน สินคาไทย
จะไดสงออกเปนจำนวนมาก เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีประกอบ
อุตสาหกรรมอาหารใหญที่สุดในโลก
อยูแลว 

อยางไรก็ตาม คุณทองดียังคง
มุงมั่นที่จะพัฒนาหมึกพิมพจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติตอไป เพือ่สงัคม และสิง่แวดลอม
ที่ดีในอนาคต 

บริษัทฯ จึงมุงเนนเรื่องความซื่อสัตย  
และพัฒนาสินคาใหลูกคาเกิดความเชื่อม่ัน  

 ในปจจุบันหมึกไดกลายเปน 
ปจจัยที่ 5 ในการดำรงชีวิต 
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ใครเปนใครใครเปนใคร  
ในอุตสาหกรรมยางรถยนตโลก 

กลุมแรก ยางสำหรบัรถยนตนัง่สวนบคุคลและรถยนตปกอพั เปน
ตลาดใหญที่สุดมีสวนแบงตลาดรอยละ 59 ของตลาดยางยานพาหนะ
ทั้งหมด 

กลุมที่สอง ยางสำหรับรถยนตบรรทุกหนัก มีสวนแบงตลาด
รอยละ 28  

กลุมที่สาม ยางสำหรับยานยนตแบบอื่นๆ เชน รถจักรยานยนต 
รถเพื่อการเกษตร ฯลฯ มีสวนแบงตลาดรอยละ 13 

โดยหากจำแนกตามรูปแบบการจำหนายในตลาดตางๆ สามารถ
จำแนกเปน 2 กลุม คือ 

กลุมแรก ตลาด OE (Original Equipment) เปนการจำหนาย
แกบริษทัผูผลติสนิคาสำเร็จรปู เชน ผูผลติรถยนต ผูผลติรถจกัรยานยนต 

ตลาดยางยานพาหนะทั่วโลกในป 2551 มีมูลคา 130,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 
4,400,000 ลานบาท สามารถจำแนกตามรูปแบบผลิตภัณฑออกเปน 3 กลุม 

ผูผลิตรถแทร็กเตอร ฯลฯ ดังนั้น ยอด
จำหนายในตลาดน้ีจะข้ึนกบัยอดจำหนาย
ยานยนตอีกตอหนึ่ง 

กลุมที่สอง ตลาด RT (Replace-
ment) ในลักษณะเปนยางอะไหลแก 
ผู ใช สิ่งที่กำหนดอุปสงคตลาดยาง
ประเภทน้ี จะข้ึนกับจำนวนยานยนต
ทั้งหมดที่กำลังใชงาน  

ความแตกตางระหวางตลาด OE 
และตลาด RT มีหลายประการ  

ประการแรก ตลาด RT จะมี
ขนาดใหญกวาตลาด OE เนื่องจาก
ปกติอายุใชงานของยางยานยนตจะ 
อยูประมาณ 3 - 4 ป หรือประมาณ 

ÈÙ¹Â�ÇÔ Ñ̈ÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò Œ́Ò¹ÂÒ§Ã¶Â¹μ�ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹¢Í§ºÃÔÉÑ· ºÃÔ´¨Êâμ¹ 

ตลาด RT ใหญกวาตลาด OE  
เนื่องจากรถยนตแตละคันจะ
ตองเปลี่ยนยางหลายคร้ัง
กวาจะเลิกใชยานยนตคันนัน้ๆ 
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ยางหลอดอกมีราคา 
เพียง 1 ใน 3 

ของราคายางใหม นอกจากนี้ 
ยังเปนการสนับสนุน 
การรักษาสิ่งแวดลอม 

30,000 - 40,000 กิโลเมตร ดังนั้น รถยนตแตละคันจะตองเปล่ียน
ยางหลายครั้งกวาท่ีจะเลิกใชยานยนตคันนั้นๆ 

สำหรบักรณียางยานยนตน่ังสวนบคุคลและรถยนตปกอพั ตลาด 
OE มีสัดสวนรอยละ 25 ของตลาดทั้งหมด แตกรณียางสำหรับรถ
บรรทุกหนัก ซึ่งมีการใชยานยนตนานกวา เน่ืองจากเนนประโยชน
ใชสอย ไมเปลี่ยนยานยนตบอยตามแฟชั่น จะมีสัดสวนของตลาด OE 
ลดลงเหลือเพียงรอยละ 21 ของตลาดทั้งหมด 

กรณียางยานยนตนั่งสวนบุคคลและรถยนตปกอัพ ตลาด RT มี
สดัสวนรอยละ 75 ของตลาดรวมท้ังหมด และกรณีของรถบรรทกุหนัก 
ตลาด RT มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 79 ของตลาดทั้งหมด 

ประการทีส่อง ตลาด OE นีจ้ะมกีารผันผวนขึน้ลงสงู ถาเศรษฐกิจดี
มยีอดจำหนายรถยนตมาก จะทำใหยอดจำหนายยางแกผูผลติยานยนต
มีจำนวนมากตามไปดวย แตหากเศรษฐกิจซบเซายอดจำหนายรถยนต
ลดลงมาก ทำใหยอดจำหนายยางแกผูผลิตยานยนตลดลงตามไปดวย  

ขณะที่ตลาด RT มีความผันผวนนอยกวา เนื่องจากแมในภาวะ
เศรษฐกิจถดถอย ก็ยังคงตองใชยานยนต ดังนั้น จำเปนจะตองซ้ือ
ยางใหมเพ่ือทดแทนยางเดิมที่สึกหรอ โดยในป 2552 เมื่อทั่วโลก
เผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย จากวิกฤติการณหนี้ดอยคุณภาพ 
(Subprime) ตลาด OE ลดลงมากถึงรอยละ 16 แตตลาด RT ลดลง
เพียงรอยละ 2 

ประการทีส่าม ตลาด OE มกีำไรนอยมาก หรืออาจจะขาดทุนดวย 
เพราะผูผลติหวงัผลในเรือ่งการโฆษณาวา ยางของตนเองเหมาะสมกบั
รถยนตคนันัน้ๆ มากกวา โดยหวังวาเมือ่ผูซือ้รถยนตเปล่ียนยางในอนาคต
จะหันมาซื้อยางแบบเดิม ดังนั้น กำไรจึงอยูที่ตลาดยางอะไหลเปน
หลัก 

นอกจากตลาดยางใหมทั้งตลาด 
OE และตลาด RT แลว ยังมีตลาดยาง
หลอดอก ซึ่งสามารถชวยลดคาใชจาย
ลงไดมาก เนือ่งจากมรีาคาต่ำ เชน กรณี
ยางรถบรรทุกหนักของสหรัฐฯ ยาง
หลอดอกมีราคาเพียง 1 ใน 3 ของ
ราคายางใหม 

นอกจากน้ี ยังเปนการสนับสนุน
การรกัษาสิง่แวดลอม เน่ืองจากปจจุบนั
ทัว่โลกผลติยางจำนวนมาก โดยสวนใหญ
เมื่อใชเสร็จตองทิ้งโดยไมมีราคา และ
การยอยสลายตองใชเวลายอยสลาย
ตามธรรมชาตินานกวา 100 ป 

ในชวงที่ผานมาไดมีการพัฒนา
เทคโนโลยีหลอดอกท่ีทันสมัย ทำให
ยางหลอดอกท่ีได มีคุณภาพดีและ 
ใชงานไดนานพอสมควร ในราคาท่ี
ประหยัดกว าการซื้ อยางใหมมาก 
นอกจากน้ี ผูผลิตยางรถบรรทุกหนัก
บางราย เชน มิชลิน ไดออกแบบยาง
รถบรรทุกหนักบางประเภทใหงายตอ
การหลอดอก  

ป จ จุ บั น มี ค ว ามนิ ย มน ำย า ง 
รถบรรทุกหนักแบบหลอดอกไปใชกับ
งานบางประเภทท่ีไมจำเปนตองใชยาง
ใหม เปนตนวา กรณีรถบรรทุกหนัก
จะใชยางใหมสำหรับรถยนตหัวลาก 
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เพื่อสรางความมั่นใจเกี่ยวกับการบังคับทิศทางของรถยนต แตจะใช
ยางหลอดอกในรถพวง 

ปจจุบันผูผลิตยางยานยนตสนใจตลาดยางหลอดอกมากขึ้น 
เปนตนวา เมื่อปลายป 2549 บริษัท บริดจสโตนไดซื้อกิจการบริษัท 
Bandag Inc. เปนเงิน 1,050 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งเปนผูผลิตและ
จำหนายยางรถบรรทุกแบบหลอดอกรายใหญของสหรัฐฯ โดยเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2553 บริษัท บริดจสโตนไดลงทุน 130 ลานบาท  
จัดต้ังศูนย Bridgestone Bandag Retread Center (BBRC) ขึ้นที่ 
โรงงานบริดจสโตน อำเภอหนองแค จังหวดัสระบรุ ีโดยเนนหลอดอกยาง
รถบรรทุกหนักและยางรถบัส 

ÊÒÁÂÑ¡É�ãËÞ‹ Œ́Ò¹ÂÒ§ÂÒ¹Â¹μ�¢Í§âÅ¡ 

ในอุตสาหกรรมยางยานยนตของโลก ไมมบีริษทัใดท่ีเปนจาวตลาด
อยางชัดเจน โดยเปนการแบงตลาดระหวาง 3 บริษัทยักษใหญ คือ 
บริดจสโตนของญี่ปุน นับเปนผูผลิตและจำหนายยางยานยนตใหญ
เปนอันดับ 1 ของโลก โดยมีสวนแบงตลาดโลกในป 2551 เปนสัดสวน
รอยละ 16.7 รองลงมา คือ มิชลินของฝร่ังเศสรอยละ 16.3 และ
กูดเยียรของสหรัฐฯ รอยละ 13.2   

เปนที่น าสั ง เกตวา ผูผลิตยาง 
ยานยนตอันดับ 1 ของโลก ผลัดกันแพ
และชนะในการเปนผูผลิตยางยานยนต
อันดับ 1 ของโลกในชวง 20 ปที่ผานมา
กลาวคือ ป 2531 บริษัท กูดเยียรเปน
อนัดับ 1 ของโลก แตในป 2541 บรษิทั 
มชิลนิกลายเปนผูผลติอนัดับ 1 ของโลก 
และตัวเลขลาสุดในป 2551 ปรากฏวา 
ผูผลิตรายใหญ คือ บริษัท บริดจสโตน
เนือ่งจากบรดิจสโตนไปลงทุนในประเทศ
ตลาดเกิดใหมจำนวนมาก ซึ่งเปนตลาด
ที่มีอัตราเติบโตสูง ตามดวยบริษัท  
มชิลนิ โดยบริษัท กูดเยยีรเปนอนัดบั 3 
เนื่องจากครองตลาดในอเมริกาเหนือ
ซึ่งมีลักษณะอ่ิมตัว และไมประสบ 
ผลสำเร็จในตลาดเกิดใหมเทาที่ควร 

เดิมอุตสาหกรรมยางยานยนตมี
แนวโนมสำคัญ คือ ผูผลิตยางรายใหญ 
3 อนัดบัแรก จะมสีวนแบงตลาดเพ่ิมขึน้
อยางตอเนือ่ง กลาวคอื เพิม่จากสวนแบง
รอยละ 48.9 ของตลาดโลก ในป 2531 
เปนรอยละ 54.9 ในป 2541 เน่ืองจาก
ผูผลิตยางยานยนตขนาดเล็กไมมีเงิน
เพียงพอที่จะใชจายเงินจำนวนมากใน
ดานการวิจัยและพัฒนาแขงกับบริษัท
ยักษใหญ  

สวนแบงตลาดยางยานยนตคำนวณตามมูลคาจำหนาย 

หนวยละ : รอยละ 

 ป 2531 ป 2541 ป 2551 

บริดจสโตน  14.3  18.8  16.7 

มิชลิน  17.2  19.2  16.3 

กูดเยียร  17.4  16.9  13.2 

คอนติเนนตัล  7.4  6.5  5.8 

ฟเรลลิ  6.3  4.5  4.3 

ซูมิโตโม  6.0  5.6  3.5 

โยโกฮามา  3.8  3.3  2.8 

Hankook  1.0  1.2  2.6 

ผูผลิตจีนและไตหวัน  0.6  5.4  14.2 

ผูผลิตอ่ืนๆ  26.0  18.6  20.6 

แหลงขอมูล : บริษัทมิชลิน 

36
¤Ç
ÒÁ
¡ŒÒ
ÇË
¹ŒÒ
ã¹
ÍØμ
ÊÒ
Ë¡
ÃÃ
Áà
¡É

μÃ



ราคาแพงของญ่ีปุน เชน โตโยตาคราวน 
เล็กซัส นิสสันเทียนา ฮอนดาอะคูรา 

บรษิทั โยโกฮามา ของญีปุ่น ผูผลติ
ยางยานยนตรายใหญเปนอันดับ 7 ของ
โลก เนนตลาด RT ของญี่ปุน  

บริษัท Hankook ของเกาหลีใต 
ซึ่งครองตลาดโลกรอยละ 2.6 และเปน
ผูผลิตยางยานยนตรายใหญอันดับ 8 
ของโลก เนนตลาด OE โดยเฉพาะ
ตลาดประเทศจีน 

บริษัท Kumho ของเกาหลีใต 
ซึ่งครองตลาดโลกรอยละ 1.9 และเปน
ผูผลิตยางยานยนตรายใหญอันดับ 10 
ของโลก ซึง่เดมิเนนตลาด OE ในระดบั
ราคาต่ำกวา แตระยะหลังพยายามหัน
มาเนนตลาดสูงขึ้น เปนตนวา จำหนาย
ยางสำหรับรถยนตแบบอเนกประสงค 
Benz Viano ของบริษัทเดมเลอรของ
เยอรมนี  

บริษัท Cheng Shin ของไตหวัน 
ซึ่งครองตลาดโลกรอยละ 1.8 และเปน
ผูผลิตยางยานยนตรายใหญอันดับ 11 
ของโลก โดยมียางย่ีหอ Maxxis ซึ่ง
เรารูจกักนัดี ไดมุงเนนจำหนายในตลาด
ยางยานยนตในประเทศจีน ตลาดยาง
สำหรับรถจักรยานยนต และตลาด OE 
จำหนายใหแกบริษัท ฟอรด  

บรษิทั Nokian Tire ของฟนแลนด 
ซึ่งอยู ในเครือโนเกีย เนนตลาดยาง
สำหรับขับบนหิมะ โดยใชแบรนด 
Hakkapeliitta ซึ่งนับเปนตลาดยาง 
ที่มีสวนตางกำไรสูง นอกจากน้ี ยังมี 
ภาพลักษณดานสิ่งแวดลอม เนื่องจาก
เปนบรษิทัยางยานยนตรายแรกของโลก
ที่เลิกใชสารเคมี Polycyclic Aromatic 

แตปจจุบันสถานการณเปล่ียนแปลงไป สวนแบงตลาดของ 
ผูผลิตยางรายใหญ 3 อันดับแรก มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 54.9  
ในป 2541 เหลือรอยละ 46.2 ในป 2551 ขณะที่ผูผลิตยางของจีน
และไตหวันเพิ่มสวนแบงตลาดอยางรวดเร็ว ทำใหสวนแบงตลาดโลก
เพิม่จากเดมิท่ีมเีพยีงรอยละ 0.6 ในป 2531 เปนรอยละ 14.2 ในป 2551  

¼ÙŒ¼ÅÔμ¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅÐàÅç¡ 

ผูผลติยางยานยนตขนาดกลางและขนาดเล็กรายอ่ืนๆ ไดพยายาม
แขงขันกับบริษัทยักษใหญ 3 บริษัท โดยใชกลยุทธแตกตางกัน  

บริษัท คอนติเนนตัล ของเยอรมนี ซึ่งเปนผูผลิตยางยานยนต
รายใหญอันดับ 4 ของโลก ประสบผลสำเร็จในการจำหนายในตลาด
ยางรถยนตนั่งที่มีสมรรถนะสูงในทวีปยุโรป รวมถงึเปนผูผลิตในตลาด
OE สำหรับปอนสายการผลิตรถยนตราคาแพงย่ีหอเมอรซิเดส-เบนซ 
ออดี้ และ BMW 

บริษัท ฟเรลลิ ของอิตาลี ซึ่งเปนผูผลิตยางยานยนตรายใหญ
อันดับ 5 ของโลก ประสบผลสำเร็จเปนผูครองตลาดใหญอันดับ 1 
ในพ้ืนท่ีตอนใตของยุโรป แอฟริกาเหนือ ตะวันออกกลาง และละติน 
อเมริกา  

บริษัท ซูมิโตโมรับเบอร ของญี่ปุน ซึ่งเปนผูผลิตยางยานยนต
รายใหญอันดับ 6 ของโลก เนนการเปนผูนำในตลาดยางสมรรถนะสูง
ของญีปุ่น โดยเฉพาะยางสำหรับรถยนตแบบ SUV รวมถงึรถยนตหรหูรา

บริษัทคอนติเนนตัล ประสบผลสำเร็จ 
ในการจำหนายในตลาดยางรถยนตนั่ง 

ที่มีสมรรถนะสูงในทวีปยุโรป 
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Hydrocarbons (PAHs) ที่มีอะโรเมติกสสูงและกอใหเกิดโรคมะเร็ง 
โดยเปลี่ยนไปใชน้ำมันที่มีอะโรเมติกสต่ำเปนการทดแทน 

บริษัท MRF และบริษัท Apollo ของอินเดีย ในสวน MRF เนน
การสงออกยางยานยนตโดยอาศัยจุดขายสำคัญที่มีราคาต่ำ  

Ṏ¹à»š¹¼ÙŒ¼ÅÔμãËÞ‹·ÕèÊØ´ã¹âÅ¡ 

จีนเปนประเทศที่มีการผลิตยางยานยนตมากที่สุดในโลก โดยใน
ป 2551 จีนมีปริมาณการผลิตมากถึง 546 ลานเสน โดยอัตราสวน
ยางแบบเรเดียลในตลาดจีนแตกตางกันไป โดยกรณียางสำหรับ
รถยนตน่ังสวนบุคคล ในป 2551 เปนยางเรเดียลสัดสวนรอยละ 99.9 
ของทัง้หมด ยางสำหรับรถบรรทกุหนักรอยละ 75.6 ยางสำหรับวศิวกรรม 
(Engineering Tire) สัดสวนรอยละ 16.5 และเกือบรอยละ 0 สำหรับ
ยางยานยนตเพ่ือการเกษตร  

จีนมีผูผลิตยางยานยนตมากถึง 577 บริษัท โดยผูผลิตทองถิ่น
รายใหญ เปนตนวา บริษัท Hangzhou Zhongce มีฐานการผลิตที่
นครหางโจว กอตัง้เมือ่ป 2501 สมัยจนีดำเนินนโยบายกาวกระโดดเพ่ือ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมียางยี่หอตางๆ คือ Chaoyang, 
Westlake, Telluride, Compass, YKS ฯลฯ  

นอกจากน้ี จีนยังมีบริษัททองถิ่นรายอื่นๆ เปนตนวา GITI Tire 
บริษทั Triangle Group ฯลฯ อยางไรก็ตาม ในระยะหลังผูผลติทองถ่ิน
ของจีนไดสูญเสียตลาดยางยานยนตในตลาด OE ระดับบนใหกับ
บริษัทยางยานยนตของตางชาติ 

μ‹Ò§ªÒμÔμÑé§°Ò¹¼ÅÔμÂÒ§ã¹»ÃÐà·È Ṏ¹ 

จากการทีต่ลาดรถยนตในประเทศ
จีนไดเติบโตอยางรวดเร็วและไดกลาย
เปนตลาดรถยนตใหญท่ีสดุในโลก ทำให
ผูผลิตยางยานยนตตางชาติสนใจกอตั้ง
โรงงานผลิตยางยานยนตในประเทศจีน
โดยบริษัท มิชลิน มีโครงการลงทุน
มูลคา 1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือ
ประมาณ 33,000 ลานบาท เพือ่กอสราง
โรงงานผลิตยางยานยนตทีน่ครเส่ินหยาง 
กำหนดเปดดำเนินการ ในป 2553  

ขณะที่บริษัท กูดเยียรไดลงทุน 
120 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ
4,000 ลานบาท เพื่อขยายกำลังผลิตท่ี
โรงงานในนครตาเหลียนเพิ่มขึ้นอีก 
เทาตวั เปน 5.3 ลานเสนตอป สวนบรษิทั 
คอนติเนนตัลไดลงทุน 600 ลานยูโร 
หรือประมาณ 25,000 ลานบาท เพื่อ
กอสรางโรงงานผลิตยางยานยนตขนาด
กำลังผลิต 18 ลานเสนตอป พรอมตั้ง
ศูนยวิจัยและพัฒนา ที่นครเซี่ยงไฮ 
บริษัท บริดจสโตนไดขยายโรงงานใน
ประเทศจนี และบรษิทั โยโกฮามาขยาย
โรงงานท่ีนครหางโจว เพ่ือเพิม่กำลงัผลติ
เปน 5.1 ลานเสน/ป  

ÃŒÒ¹¢ÒÂÂÒ§Ã¶Â¹μ�·Õè¹¤ÃμŒÒàËÅÕÂ¹ã¹»ÃÐà·È Ṏ¹ 
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บริษัทกูดเยียรซึ่งเปนอันดับ 3 ของโลก 
และบริษัทซูมิโตโมรับเบอรซ่ึงเปนอันดับ 6 ของโลก 
ไดประกาศจับมือเปนพันธมิตรกันเมื่อป 2542 

ปจจุบันโรงงานยางยานยนตในประเทศจีน สงออกยางยานยนต
ราคาถูกจำนวนมาก เพื่อจำหนายตางประเทศ แตอุตสาหกรรม 
ยางยานยนตของจีนไดรับผลกระทบอยางมาก จากนโยบายกีดกัน
ทางการคาของสหรัฐฯ โดยเมือ่ตนเดอืนกนัยายน 2552 สหรฐัฯ เกบ็ภาษี
ตอบโตการทุมตลาดยางยานยนตนั่งสวนบุคคล และยางรถปกอัพ 
นำเขาจากจีนในอัตรารอยละ 35  

ขณะเดียวกันจีนไดตอบโต โดยใชกรณี บริษัทสงออกเนื้อไกของ
สหรัฐฯ ทุมตลาดในประเทศจีนบาง โดยในเดือนกุมภาพันธ 2553 
กระทรวงพาณิชยของจีนไดประกาศเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาดโดย
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป ซึ่งกระทบ
ตอผูผลิตเนื้อไกสหรัฐฯ เนื่องจากจีนเปนลูกคารายใหญที่สุดสำหรับ
สินคานี้ คิดเปนสวนแบงรอยละ 20 ของปริมาณการสงออกท้ังหมด 

จีนไดจัดเก็บภาษีตอบโตการทุมตลาด สำหรับเน้ือไกของสหรัฐฯ
ในอตัราแตกตางกนัไปสำหรับผูสงออกของสหรัฐฯ แตละราย กลาวคอื 
จัดเก็บในอัตรารอยละ 43.1 สำหรับเน้ือไกของบริษัท Tyson Foods 
และอัตรารอยละ 80.5 สำหรบัเนือ้ไกของบริษทั Pilgrim’s Pride Corp 
และกรณีบริษัทอ่ืนๆ อาจจะถูกจัดเก็บในอัตราสูงถึงรอยละ 105 

¤ÇºÃÇÁ¡Ô¨¡ÒÃáÅÐÃ‹ÇÁÁ×Íà»š¹¾Ñ¹¸ÁÔμÃ 

แนวโนมสำคญัในอุตสาหกรรมยางยานยนต คอื การควบกจิการ
และรวมมอืเปนพนัธมติรกนัมากข้ึน เปนตนวา บรษิทั บรดิจสโตนไดซือ้
กิจการจากบริษัท ไฟรสโตนเม่ือป 2531 สำหรับบริษัท มิชลินไดซื้อ
กจิการในสวนยางยานยนตและผลิตภณัฑยางจากบริษัท B.F. Goodrich 
ของสหรัฐฯ เมื่อป 2531 และตอมาในป 2533 ไดซื้อกิจการบริษัท 
Uniroyal เพิ่มเติมดวย 

บริษัท คอนติเนนตัลผูผลิตยางยานยนตอันดับ 4 ของโลก ได
รวมมือเปนพันธมิตรในดานการจำหนายในญี่ปุนกับบริษัท โยโกฮามา
ซึ่งเปนผูผลิตยางยานยนตอันดับ 7 ของโลก 

นอกจากน้ี ยังไดซื้อหุนรอยละ 51 ในกิจการผลิตยางยานยนต
ของบริษัท Sime Darby ของมาเลเซีย เมื่อเดือนตุลาคม 2546 เพื่อ

ใหโรงงานในมาเลเซียเปนฐานการผลิต
ยางยานยนตเพ่ือสงออก ซึง่ทำใหสามารถ
จำหนายผานเครือขายยางยานยนต 
S ime Darby ที่นับ เปนเครือข าย
จำหนายยางยานยนตที่ ใหญที่สุดใน
ประเทศมาเลเซีย 

สำหรับบริษัท กูดเยียรผูผลิตยาง
รายใหญเปนอันดบั 3 ของโลกและบรษิทั 
ซูมิโตโมรับเบอร ผูผลิตยางใหญเปน
อนัดบั 6 ของโลก ไดประกาศจับมอืเปน
พันธมิตรกันเมื่อป 2542 และบริษัท  
ซมูโิตโม รบัเบอรยงัไปซือ้หุนรอยละ 51 
ในบริษทั Ohtsu ผูผลติยางรายเลก็ของ
ญีปุ่น ซึง่ผลติยางยานยนตในตราสนิคา 
Falken 

สวนบริษัท ฟเรลลิของอิตาลีซ่ึง
มีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 5 ของโลก 
ไดรวมมือกับบริษัทคูเปอรของสหรัฐฯ 
ซึง่มสีวนแบงตลาดเปนอนัดบั 9 ของโลก 
กไ็ดประกาศเปนพนัธมติรกันเมือ่ป 2543 

จึง เห็นไดว า แนวโนมผู ผลิต
อุตสาหกรรมยานพาหนะ จะตองใช
กลยุทธ ในการรวมมือเปนพันธมิตร 
หรือควบรวมกิจการเพ่ือใหมีขนาดการ
ผลิตใหญพอที่จะแขงขันในตลาดโลก 
ซึ่งการแขงขันในอนาคต คงจะเพิ่มการ
ใชตนทุนการผลิตที่ต่ำเพื่อใหผูผลิตมี
ศักยภาพในการแขงขันไดตอไป 
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ญี่ปุนมีมลพิษมาตั้งแตในอดีต นครโอซากามีฉายาวา “นครแหง
หมอกควนั” (The City of Smoke) เนือ่งจากปลองไฟของโรงงานปลอยควนั
สดีำออกมาเปนจำนวนมาก จนกลายเปนลักษณะเฉพาะของนครแหงนี ้

Grow Now Clean Up Later 
¹âÂºÒÂÍØμÊÒË¡ÃÃÁ·ÕèÊ‹§¼Åμ ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ  

ภายหลังการฟนฟูอำนาจของสมเด็จพระจักรพรรดิเมจิและ 
การลมสลายของระบอบการปกครองเกาภายใตรูปแบบของโชกุน 
เม่ือป 2411 ญี่ปุนไดเรงพัฒนาอุตสาหกรรมอยางรวดเร็วเพื่อสราง
แสนยานุภาพทางการทหารและทางเศรษฐกิจ ยิ่งทำใหประสบปญหา
มลพิษมากยิ่งขึ้น เนื่องจากการดำเนินนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ละเลยผลกระทบตอส่ิงแวดลอม หรือท่ีเรียกกันวา นโยบาย โตกอน 

แมญี่ปุนจะเปนประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ แตก็ไดชื่อวา เปนประเทศท่ีมีสภาพแวดลอมใน
ระดบัทีด่มีากแหงหนึง่ของโลก ทัง้ๆ ทีญ่ีปุ่นเคยเผชิญกับปญหามลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรมอยาง
รนุแรง สงผลกระทบอยางมากตอสขุอนามัยของประชาชน และสรางความขัดแยงระหวางประชาชน 
อุตสาหกรรม และหนวยราชการ แตญี่ปุนก็สามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว เปนกรณี
ตัวอยางของการจัดการแกไขความขัดแยงระหวาง การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมกับการแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอมไดอยางลงตัว 

บทเรียนจากญ่ีปุน ตอนท่ี 1 
ปญหามลพิษอุตสาหกรรมปญหามลพิษอุตสาหกรรม  

การแกไข 

แลวจึงทำความสะอาด (Grow Now, 
Clean Up Later)  

หลังจากพายแพฝายสัมพันธมิตร
ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งสิ้นสุดลง
เมื่อป 2488 ประเทศญี่ปุนขณะน้ัน 
อยู ในสภาพท่ีเรียกกันวา “บานแตก
สาแหรกขาด” ก็ยังคงใชกลยุทธฟนฟู
เศรษฐกิจของประเทศโดยพัฒนาภาค
อุตสาหกรรมอีกครั้งหน่ึง โดยละเลย
ปญหาสิ่งแวดลอมเชนเดียวกับเมื่อครั้ง
กอนสงคราม  
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ปญหามลพิษอุตสาหกรรม 

รุนแรงมากผูปวยจะปวดทั่วรางกายจน
เดินไมไหว  

แมแพทย ในทองถ่ินไดแจงให
รั ฐบาลทราบ และกลาวเ ตือนตอ
สาธารณชนถึงโรคนี้ตั้งแตเร่ิมแรก แต
บริษัท Mitsui Mining and Smelting 
กลับปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอางวา 
บริษัทฯ ไมไดเปนสาเหตุของโรค  

ส วนคณะศึ กษ าที่ จั ด ต้ั ง โดย
รัฐบาลกลาง เพื่อสอบสวนถึงสาเหตุก็
ไม ไดชี้ชัดวาโรงงานเปนตนเหตุแต
อยางใด จึงถูกกลาวหาจากนักวิชาการ
วาเขาขางโรงงาน โดยสรุปสาเหตสุำคัญ
ของปญหาขอหนึ่งวา เกิดจากปญหา
โภชนาการโดยรับประทานอาหารท่ี
ไมมีสารอาหารอยางเพียงพอ  

การเพิกเฉยขางตนทำใหประชาชน 
ตองฟองรองตอศาลในเรือ่งน้ีดวยตนเอง 
และชนะคดีในป 2515 โดยบริษทัฯ ตอง
จายเงนิจำนวนมาก เพือ่ชดเชยคาเสียหาย
แกประชาชน  

âÃ¤ÁÔ¹ÒÁÒμÐ¨Ò¡ÊÒÃ»ÃÍ· 

อกีตวัอยางหน่ึง ซึง่เปนกระแสดงั
ไปท่ัวโลก คือ ปญหามลพิษจากการ
ผลติสารอะเซทาลดไีฮด (Acetaldehyde) 
ของบริษทั Shin Nitchitsu (ไดเปลีย่นชือ่
เปนบรษิทั Chisso เมือ่ป 2507) ซ่ึงปลอย
น้ำเสียที่มีการปนเปอนของสารปรอท 
ที่เมืองมินามาตะในจังหวัดคูมาโมโต 
บนชายฝงทะเลตะวันตกของเกาะคิวชู 
ซึ่งประชากรประกอบอาชีพประมง กอ
ใหเกิดโรคมินามาตะขึ้น โดยไดมีการ
ตรวจพบตั้งแตเมื่อป 2499 วาเด็กใน
เมอืงแหงน้ีปวย โดยมีความผดิปกตอิยาง

สำหรับยุคนี้จัดวาเปนความมหัศจรรยทางเศรษฐกิจของ 
ญี่ปุนอยางแทจริง โดยเมื่อนายฮายาดะ ไอเคดะ ไดเขารับตำแหนง
นายกรัฐมนตรีของญี่ปุนในเดือนกรกฎาคม 2503 ไดประกาศ
นโยบายวาจะเพ่ิมรายไดประชาชาติของญ่ีปุนข้ึนเปน 2 เทาภายใน
เวลา 10 ปใหได ซึ่งปรากฏวาเศรษฐกิจของญ่ีปุนโตเปน 2 เทาจริง 
แตใชเวลาเพียง 7 ป เทาน้ัน  

มลพิษจากแคดเมียมทำใหประชาชน 
ปวยเปนโรคอิไตอิไต (Itai Itai) 

ซึ่งในภาษาญ่ีปุน แปลวา 
โรคเจ็บปวดจนรองโอยโอย 

âÃ¤ÍÔäμÍÔäμ ÁÅ¾ÔÉ¨Ò¡á¤´àÁÕÂÁ 

การท่ีญี่ปุนพัฒนาประเทศโดยละเลยผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
ไดกอใหเกิดปญหามากมาย ตอสุขอนามัยของประชาชน เชน ปญหา
มลพิษจากเหมืองแรสังกะสีของบริษัท Mitsui Mining and Smelting 
ไดกอใหเกิดการปนเปอนของโลหะหนักแคดเมียม ในแถบตนน้ำของ
แมน้ำ Jinzu ที่เมือง Kamioka ในจังหวัด Gifu สงผลกระทบตอ
ประชาชนที่อาศัยอยูปลายน้ำในจังหวัด Toyama โดยเฉพาะการดื่มน้ำ

และการทำนาขาวโดยใชน้ำจาก
แมนำ้แหงน้ี ทำใหโลหะหนกัปนเปอน
ไปกับขาวที่เพาะปลูกจากบริเวณนี้ 
โดยมพีืน้ทีเ่พาะปลกูรวม 370,000 ไร 
ที่อยูในเขตที่มีการปนเปอน  

มลพิษจากแคดเมียมทำให
ประชาชนปวยเปนโรคอิไตอิ ไต 
(Itai Itai) ซึ่งเปนคำในภาษาญ่ีปุน 
แปลวา โรคเจ็บปวดจนรองโอยโอย 
โดยในระยะเริ่มตน มีอาการปวด
แขน ขา สะโพก บริเวณฟนที่ติด
กับเหงือกจะมีวงแหวนสีเหลืองเรียก
วา “วงแหวนแคดเมียม” จากน้ันจะ
มีการกระตุกตามขอในรางกาย เริ่ม
มีอาการเจ็บปวด ในระยะท่ีมีอาการ

¼ÙŒ»†ÇÂâÃ¤ÍÔäμÍÔäμ 
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รุนแรงที่ระบบประสาทสวนกลาง สงผลใหมองเห็นรางเลือน พูดและ
กินอาหารไมได เดินและใชมือไมไดเหมือนเดิม 

จากน้ันทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยคูมาโมโต ไดทำการวิจัยถึง
สาเหตุและสรุปผลการศึกษาเม่ือป 2502 วาปญหาโรคมินามาตะ เกดิ
จากสารปรอททีถ่กูปลอยออกจากโรงงาน ดังนัน้ ประชาชนจึงไดกอการ
ประทวงหนาโรงงานของบริษัท Chisso เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2502  

นอกจากผลกระทบตอสุขอนามัย
ของประชาชนแลว มลพิษจากปรอท
ยังทำใหปลาและหอยที่จับได ในอาว 
มินามาตะ ไมสามารถนำไปจำหนาย
เพื่อการบริโภคได สงผลกระทบตอ
ชาวประมง ทำใหสมาคมประมงใน
พื้นที่แถบน้ีเรียกรองคาเสียหายจาก 
บริษัทฯ เชนเดียวกัน 

แตบริษัทฯ กลับไมกระตือรือรน
ที่จะดำเนินการอยางเปนรูปธรรมเพื่อ
แกไขปญหา โดยยังคงยืนยันวาบริษัทฯ
ไมใชสาเหตุของโรคและปฏิเสธความ
รับผิดชอบ พรอมกันนี้ ไดรวมมือกับ
สมาคมอุตสาหกรรมเคมีแหงญ่ีปุน 
ในการใชเงินจำนวนมาก เพื่อวาจาง
นักวิทยาศาสตรใหศึกษาเพื่อยืนยันวา 
สาเหตุของโรคนี้มาจากแหลง อ่ืนๆ  
แตในท่ีสุดศาลไดพิพากษาเม่ือป 2516 
วาสาเหตุมาจากบริษัทฯ และใหจาย
เงินจำนวนมากเพื่อชดเชยคาเสียหาย
แกประชาชน 

âÃ§§Ò¹ºÃÔÉÑ· Chisso ·ÕèàÁ×Í§ÁÔ¹ÒÁÒμÐã¹Í Ṍμ 

เด็กในเมืองแหงนี้ปวยโดยมีความผิดปกติ 
อยางรุนแรงที่เกิดขึ้นในระบบประสาทสวนกลาง 

มองเห็นรางเลือน พูดและกินอาหารไมได  
เดินและใชมือไมไดเหมือนเดิม 

แหลงขอมูล : ทบวงบริหารสิ่งแวดลอม กระทรวงส่ิงแวดลอมของญ่ีปุน
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ปญหามลพิษในญ่ีปุนไดทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากหนวย
ราชการไมวางตวัเปนกลาง กลับมแีนวโนมเลอืกขางไปอยูกบัฝายโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมองวาจะตองชวยเหลือโรงงานที่ปลอยมลพิษเหลาน้ี
เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมท่ีชวยพัฒนาประเทศ เพ่ิมรายไดและ
มาตรฐานการครองชีพของประชาชน 

หนวยราชการญ่ีปุนจึงไมเขมงวดในการตรวจสอบ และไมส่ัง
การใหโรงงานตองแกไขปญหามลพิษที่เกิดข้ึนอยางทันที นอกจากน้ี 
ยังพยายามชวยเหลือโรงงานที่กอมลพิษในดานตางๆ โดยพยายาม
เจรจาหวานลอมกับประชาชน ที่ไดรับผลกระทบจากปญหามลพิษ 
ใหยินดีรับคาเสียหายนอยท่ีสุด เนื่องจากเกรงวาหากโรงงานตองจาย
คาเสียหายจำนวนมาก จะสงผลกระทบตอฐานะการเงินของบริษัทฯ 
และตอเศรษฐกิจของประเทศ  

ตัวอยางหน่ึง คือ นพ. ฮาราดา มาซาซูมิ แหงมหาวิทยาลัย 
Kumamoto Gakuen ซึ่งมีประสบการณเกี่ยวของกับโรคมินามาตะ
มาตั้งแตป 2503 ใหทัศนะวา รัฐบาลรับรองวาเปนผูปวยจริงจากโรค
มนิามาตะ โดยรัฐบาลเปนผูรบัผดิชอบในการแตงต้ังแพทย มาประเมนิ
และรับรองวาเปนผูปวย แทนท่ีจะใหบุคคลท่ีเปนกลางรับผิดชอบใน
การแตงตัง้แพทยน้ัน เขากลาววาความจรงิแลวนาจะเรยีกวารัฐบาลปฏิเสธ 
ผลกระทบจากมลพิษที่เกิดขึ้นมากกวา เนื่องจากกำหนดมาตรฐานการ
พสิจูนวาเจบ็ปวยในระดับสงู สงผลทำใหมีผูไดรบัการรบัรองวาปวยจรงิ
มีจำนวนนอย ทำใหโรงงานจายคาเสียหายลดนอยลงตามไปดวย  

รัฐบาลญี่ปุนไดยอมรับอยางเปน
ทางการเมื่อป 2511 วาโรคมินามาตะ
เปนโรคที่เกิดจากมลพิษจากโรงงาน
ของบริษัท Chisso ภายหลังเกิดโรคน้ี 
12 ป อยางไรก็ตาม ผูปวยยังไมพอใจ
การปฏิบัติงานของหนวยราชการ จึงได
ฟองรองตอศาลทัง้ในสวนรฐับาลกลางและ
รฐับาลทองถ่ิน คอื จังหวดั Kumamoto 

จะเห็นไดวาประเทศญี่ปุนเอง 
ในชวงแรกของการพัฒนาทางดาน
อตุสาหกรรม ยงัไดละเลยการแกไขปญหา
มลพิษ ปกปองเฉพาะผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ จนถึงขัน้ทำใหเกดิผลกระทบ
ตอคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งเปน
ความสูญเสียท่ีไมสามารถเยียวยาได 

โดยในฉบับตอไป จะไดเหน็วาแมมี
การพจิารณาและตดัสินแลว แตระยะเวลา
การดำเนินการทีค่วรจะแลวเสร็จตัง้แตป 
2502 - 2503 นั้น ไดไปจบลง ณ ปใด
ซึ่งเปนขอยืนยันถึงความผิดพลาดใน
อดีต ที่จะเปนบทเรียนตอไปในอนาคต 
ใหเห็นถึงตนทุนการปองกันมลพิษนั้น 
ต่ำกวาตนทุนในการดำเนินการแกไข
ปญหามลพิษในภายหลังมาก 

หนวยราชการเลือกขางไปอยูกับฝายโรงงาน 
โดยมองวาโรงงานท่ีปลอยมลพิษเหลานี้ 

ชวยพัฒนาประเทศ 
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เมือ่เดินทางมาถึง มคีวามรูสกึวาผูคนในภาคอีสานของสาธารณรัฐ
อินเดีย ไมเหมือนคนอินเดียที่เราพบเห็นกันในประเทศไทย แตมี
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีหลายอยาง คลายคลึงกับ
ของคนไทยในภาคอีสาน 

ปจจุบัน ประเทศอินเดียแบงการปกครองออกเปน 27 รัฐ และ
7 เขตปกครองพิเศษ รัฐอัสสัม เปนรัฐใหญรัฐหนึ่ง ตั้งอยู ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และอยูทางตอนใตของเทือกเขาหิมาลยัตะวันออก 
มีเมืองหลวงชื่อ ทิสปุระ มีแมน้ำพรหมบุตรซึ่งมีตนกำเนิดมาจากทิเบต

การเดินทางมารัฐอัสสัม หรือภาคอีสานของ
อินเดียไม ใชเรื่องงายนัก เน่ืองจากภูมิภาค
แหงนี้ยังมีปญหาดานการเมืองท้ังภายใน
ประเทศและระหวางประเทศอยู แตเน่ืองจาก
สถานทูตไทยประจำอินเดียไดจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมการคา การลงทุนในพ้ืนที่นี้ และ
ไดขอใหบโีอไอจัดสงเจาหนาท่ีรวมการเดินทาง
เพือ่สงเสรมิ และชกัจงูการลงทนุในคร้ังนีด้วย 
ทำใหผูเขียนไดมีโอกาสเดินทางมาเยือนพื้นท่ี
ภาคอีสานของสาธารณรัฐอินเดียแหงนี้  

ไหลผานแควนอัสสัมไปออกปากแมน้ำ
ที่ประเทศบังกลาเทศ 

“อสัสมั” หรอื อ+สมะ ชาวอินเดีย
บางคนบอกวาเปนภาษาสันสกฤต 
แปลวา “ไมเทากัน” แตจิตร ภูมิศักดิ์ 
บอกวามาจากคำเดียวกบัคำวา “สยาม” 
หรือ “ฉาน” หรือ “ศาน” ในพมา ชาว
อนิเดียบางคนก็วามาจากคำวา “อาสม” 
เปนคำไท กรอนมาจากคำวา “อาหม” 
ซึง่เคยเปนอาณาจกัรอยูถงึเกอืบ 700 ป 

รัฐอัสสัม มีพื้นที่ 78,438 ตาราง
กโิลเมตร เกอืบเทากับพืน้ทีข่องไอรแลนด 
หรือออสเตรีย มีประชากรอาศัยอยู 25 
ลานคน พ้ืนที่สวนใหญเปนภูเขา มีฝน
ตกชกุ ระหวาง 1,500-3,750 มิลลลิติร 
มอีณุหภมูริะหวาง 5-32 องศาเซลเซียส 
และเปนทีต่ัง้ถิน่ฐานของชนชาตอิอสตรคิ 

ในภาคอีสานของอินเดีย 
เยือนถิ่นไทอาหมเยือนถิ่นไทอาหม  
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(Austrics) ชนชาติมองโกเลียน (Mongolians) ชนชาติดราวิเดียน 
(Dravidians) ชนชาติอารยัน (Aryans) และชนชาติไต (Tai) หรือไท 
ในอดีต ซ่ึงไทอาหมเปนชนชาติไตกลุมใหญที่สุดในภูมิภาคนี้  

มีนิทานปรัมปราเลากันวา เมื่อพระนางสตี ชายาของพระวิษณุ 
ไดทำลายตัวเอง สวนของรางกายนางกระจายไปทั่วชมพูทวีป อวัยวะ
สวนท่ีเรียกวา “โยนี” มาตกในพ้ืนที่อัสสัมนี้ อัสสัมจึงเปนสถานท่ี
สำคัญทางศาสนาพราหมณแหงหนึ่ง 

ชาวไทอาหม เปนพวกที่รูหนังสือ จึงมีตำนานพงศาวดารเปน
ของตนเอง ตำนานเลมนี้เรียกวา บุราณจี (Ahom Buranji อานวา 
อาหม บุราณจี) เปนเอกสารท่ีชวยใหศึกษาประวัติศาสตรของ 
ไทอาหมไดดี และสวนใหญบุราณจีนั้นจะเขียนดวยอักษรอาหม ซึ่ง
คาดวาชาวอาหมอานไมออกต้ังแต 200-400 ปที่แลว ในพงศาวดารนี้
ก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนิยายการสรางโลก ประวัติตนตระกูลกษัตริยอาหม
ประเพณี และวัฒนธรรม รวมไปถึงพระราชประวัติของกษัตริยอาหม
ในแตละพระองค 

»ÃÐÇÑμÔÈÒÊμÃ� ÍÒ³Ò¨Ñ¡ÃÍÒËÁ   

จากหลักฐานทางประวัติศาตรที่มีการบันทึกไวมีวา เมื่อป 1771  
“เจาหลวงเสือกาฟา” (Chao-Lung-Siu-Ka-Pha) ไดพาคนไตหรือ
คนไทใหญซึ่งประกอบดวย ไตอาหม ไตคำต่ี ไตอายตน ไตฟาเก  
ไตตรุงุ และไตคำยาง ซ่ึงเดมิอยูทีเ่มอืงเมา ทางทศิตะวนัตกเฉียงใตของ
อาณาจักรนานเจา ประเทศจีน ปจจุบันคือเมืองรุยรีในมณฑลยูนาน
ของจีน มาอยูที่เมืองเมาหลวง หรือขณะนี้เรียกวาไตเมา ขามดอย
ฝาดไก เขามาสูอัสสัม ราวป 1758 และไดรวบรวมเผาพื้นเมือง 

เผาเล็กเผานอยท่ีออนแอกวา สราง
อาณาจักรไตอาหมขึ้นสำเร็จเ ม่ือป 
1771 กอนพอขุนศรีอนิทราทิตยประกาศ
เอกราชจากขอมต้ังอาณาจักรสโุขทัยขึน้ 
ถึง 30 ป โดยเจาหลวงเสือกาฟาถือวา
เปนปฐมกษัตริยของอาณาจักรอาหม 
และมีกษัตริยสืบตอมาถึง 40 รัชกาล 
เปนเวลาเกือบ 700 ป  

อาณาจักรอาหมตองทำศึกสงคราม
กับราชวงศโมกุล ซึ่งนับถือศาสนา
อิสลาม และมีที่มั่นอยูที่กรุงนิวเดลี 
ราชวงศโมกุลสามารถแผอำนาจมา 
ถึงราชอาณาจักรกุจ หรือประเทศ
บังกลาเทศในปจจุบัน ในป 2181 และ
ใหประชาชนเปล่ียนจากการนับถือ
ศาสนาฮินดูมาเปนศาสนาอิสลาม 
โมกุลพยายามมาตีอาณาจักรอาหม 
อยูหลายครั้ง แตก็ยึดครองไดเพียง 
ระยะเวลาสั้นๆ 3-4 เดือน ไตอาหม 
ก็สามารถตีกลับไดทุกที  

รัฐอัสสัมมีชื่อเสียงดาน 
ใบชา ปโตรเลียม ไหมอัสสัม 

และความหลากหลาย 
ทางชีวภาพ 
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สงครามครั้งสำคัญที่สุดคือ ยุทธการเตจบุรี หรือ Tezpur  
ในสมัยพระเจาออรังเชฟ เปนการสูรบระหวางกองทัพโมกุลกับอาหม 
กองทัพโมกุลตองแตกพายกลับไป ทุงราบที่เปนสมรภูมิจึงมีชื่อวา 
“เตจบุรี” หรือ “โลหิตบุรี” หรือ “บุรีเลือด” ซึ่งปจจุบันเปนที่ตั้งของ
สนามบินภายในประเทศ  

ถึงแมราชวงศโมกุลจะสามารถรวบรวมชมพูทวีปไดเกือบทั้งหมด 
รวมทั้งอัฟกานิสถาน และอาณาจักรกุจ แตอาณาจักรอาหมก็ยังคงอยู
เปนอาณาจักรอิสระ 

นอกจากราชวงศโมกุลแลว อาณาจักรอาหมยังมีศัตรูอีก คือ 
พมา ซึ่งมักจะยกทัพมาตีอาณาจักรอาหม ทุกครั้งที่ตัวเองมีความ 
เขมแข็งขึ้นมา แตมักจะมาแบบกองโจร เมื่อชนะก็เผาทำลายปราสาท
ราชวัง กวาดตอนผูคน และทรัพยสินกลับไปกรุงหงสาวดีในสมัย 
บุเรงนอง หรือกรุงอังวะในสมัยราชวงศอลองพญา ซึ่งตรงกับสมัย
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว ของไทย  

เมื่ออาหมถูกพมาโจมตี เจาเสือเดือนฟาหรือพระเจาจันทร
กันตสิงท ก็เสด็จหนีไปอยูเมืองกัลกัตตาและไปขอความชวยเหลือ
จากอังกฤษ ขอกำลังอังกฤษมาชวยรบกับพมา ในท่ีสุดก็ถูกยึดครอง
เปนเมืองขึ้นของอังกฤษในป 2369 อังกฤษตั้งเจาฟาปรันทรสิงห 
เปนเจาหลวงตอจากเจาเสือเดือนฟา ใหเจาฟาปรันทรสิงหครองราชย
ตอไป จนถึงป 2383 ปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 

อังกฤษ จึงเลิกระบบกษัตริยอาหม 
ของแควนอัสสัม แลวนำไปรวมเขา 
กับอินเดีย มีขาหลวงใหญมาปกครอง
แทนเจาฟาหลวง  

ภายใตการปกครองของอังกฤษ 
มีบริษัทตางๆ ของอังกฤษเขามาลงทุน
ทำปาไม ไรใบชา เหมืองถานหิน และ
สรางทางรถไฟ เชื่อมอัสสัมเขากับ
บังกลาเทศและชมพูทวีป เปนเหตุ 
ใหต องนำแรงงานจากแควน อ่ืนๆ  
ทางอินเดียตอนใตเขามาเปนแรงงาน
จำนวนมาก ในที่สุดก็กลืนไทอาหมไป
ทีละนอยๆ โดยการแตงงาน และความ
จำเปนที่ตองพูดภาษาอัสสัม และภาษา
อังกฤษ 

ÈÒÊ¹Ò-ÇÑ²¹¸ÃÃÁä·ÍÒËÁ 

ไทอาหม ไมไดนบัถือพทุธศาสนา 
มาตั้งแตแรก แตถือลัทธิเคารพบูชา
บรรพชน โดยมีความเชื่อวา บรรพชน
ที่ตายไปแลวจะกลายเปนเทพารักษ
คุมครองรักษาบานเรือน ครอบครัว 
ชาวไทอาหมยังบชูาเทวไท และเลงดอน 
(พระอินทร) จึงยังมีพิธีกรรมเซนไหว 
Me-Dam-Me-Phi อยูในปจจุบัน 

ตอมาในรุนหลังไทอาหมไดรับ
ศาสนาฮินดู โดยในสมัยพระเจาเสือ
หมเมือง พระองค เริ่มใชพระนาม
สวรรคนารายัน แมวาอาหมจะรับ

ปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาฯ 
อังกฤษเลิกระบบกษัตริยอาหมของแควนอัสสัม 

แลวนำไปรวมเขากับอินเดีย 
มีขาหลวงใหญมาปกครองแทนเจาฟาหลวง 
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วัฒนธรรมพราหมณชากวาสุโขทัย หรืออยุธยามาก เน่ืองจากคนไทย
ในลุมแมน้ำเจาพระยา เมื่อเร่ิมมีอำนาจก็รับวัฒนธรรมพราหมณ 
จากขอมทันที แตอาหมน้ันใชเวลากวา 200 ปจึงจะไดรับวัฒนธรรม
พราหมณ จากการเขาไปอยูใตอิทธิพลของอินเดีย 

ตอมาเมื่ออาหมสูญเสียสถานะในการปกครอง ชาวอาหมจึง
กลายเปนวรรณะจณัฑาล ชาวอาหมฮนิด ู บางสวนจึงเร่ิมหันไปนับถือ
พทุธศาสนากันมากข้ึน เพือ่ลดปญหาเกีย่วกบัวรรณะ โดยมนีายทนรุาม 
โกกอย เปนชาวไทอาหมคนแรกท่ีเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ โดย
ปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดทิสังปานี ในหมูบานทิสังปานี ของชาวไทคำยัง 

เน่ืองจากอยูใตอิทธิพลของอินเดีย 
เมื่ออาหมสูญเสียสถานะในการปกครอง 
ชาวอาหมจึงกลายเปนวรรณะจัณฑาล 

ปจจุบัน ชาวอาหมสวนใหญถึงรอยละ 98 ยังนับถือศาสนาฮินดู
อยางเตม็รูปแบบ มทีีน่บัถอืศาสนาพุทธนอยมากเพียงรอยละ 0.17 โดย

ศาสนาพุทธที่นับถือมีความแตกตางกัน 
คือ กลุมชาวอาหมที่อยู ใกลชายแดน
ภูฏานก็จะนับถือแบบวัชรยาน สวนชาว
อาหมที่อาศัยใกลกับพมาก็จะนับถือ
พุทธเถรวาทแบบพมา สวนอีกรอยละ 
1.44 นับถือศาสนาคริสต ซึ่งมีอิทธิพล
รอบดานตัง้แต รฐันาคาแลนด รฐัมณปุีระ 
รัฐเมฆาลัย เปนตน 

ในดานครอบครัวน้ัน การมีสามี
หรือภรรยาพรอมกันหลายคนเปนเรื่อง
ธรรมดาของชาวไทอาหม สำหรับการ
แตงกายคนจนจะใชผาเนื้อหยาบ พันไว
บนศีรษะผืนหน่ึง อีกผืนหน่ึงอยูที่เอว 
และผนืทีส่ามใชพาดไหล คนมัง่มจีะสวม
เสื้อนอกอีกตัวหนึ่ง 

ชนช้ันสูงบางคนนอนบนเตียงไม
ต่ำๆ เรียกวา ชารปอย (Charpoy) 
แตคนสามัญนอนกับพื้น คนม่ังมีจะ 
นั่งเสลี่ยงซึ่งมีรูปรางประหลาด เมื่อจะ
ขี่ชางก็ใชเกาอ้ีชนิดหนึ่งแทนกูบ และ
การขายชางถือวาเปนอาชญากรรม
รายแรง ชาวอาหมนิยมกินใบพลู และ
หมากเปนอยางยิ่ง รวมทั้งชำนาญใน
เร่ืองการทอผาไหม ปกลวดลายตางๆ 
สลักทอนไมใหกลายเปนหีบ ถาด ท่ีนั่ง 
เกาอี้ไดอยางสวยงาม  

นิสัยที่คอนขางแปลกของชาว
อาหมคือ จะกลัวมา ทหารมาเพียง 
คนเดยีวจะทำใหทหารอาหมแตกกระเจงิ
ได และมีคำพูดวา คนมา แปลวา  
คนไมดี คนเลว คนช่ัว เปนตน 

ภาษาของชาวอาหมคือ ภาษาไท
รปูแบบหน่ึง ซึง่จะแตกตางจากภาษาไทย
ของเราเล็กนอย โดยภาษาอาหมจะมี
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ภาษาเขียนดวย แตในปจจุบันไมไดใชส่ือสารแลว เพราะเม่ืออาหม
ตกอยูในวงลอมของอินเดีย วัฒนธรรมและภาษาจึงถูกทำลาย แมแต
ชาวอาหมท่ีรูหลายภาษา แตยงัอานภาษาอาหมไมได ในปจจุบนัมผีูอาน
ภาษาอาหมไดไมกี่คน ชาวอาหมสวนใหญในปจจุบันใชภาษาอัสสัม 
ซึ่งเปนภาษาแขนงหนึ่งของภาษาฮินดี แตชาวอาหมที่พูดและอาน
ภาษาฮินดีไมไดก็มี ประมาณวาชาวอาหมในรัฐอัสสัมพูดภาษาอัสสัม 
675,000 คน ภาษาเบงกาลี 8,100 คน ภาษานาคา 1,600 คน และ 
ภาษาอดิ 1,200 คน 

 «Ò¿ÒÃÕáË‹§ÍÔ¹à ṌÂ  

รัฐอัสสัมมีชื่อเสียงดานใบชา ปโตรเลียม ไหมอัสสัม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ คือที่เมือง Digboi และ Nunmati ทั้งน้ียัง
ประสบความสำเร็จในการอนุรักษแรดนอเดียว ซึ่งใกลสภาพสูญพันธุ
ในอุทยานแหงชาติกาจิรังคา เสือในอุทยานแหงชาติมนัส (Manas 
National Park) และการจัดหาแหลงอาศัยสุดทายของสัตวปาสำหรับ

ชางเอเชียดวย รัฐอัสสัมเริ่มเปนที่นิยม
มากข้ึนในฐานะแหลงทองเทีย่วชมสตัวปา 
และทั้งกาจิรังคาและมนัส ก็ไดรับการ
ขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก ใหเปนมรดก
โลก นอกจากน้ี รัฐอัสสัมยังเปนที่รูจัก
กนัดีในฐานะปาตนสาละ และผลติภณัฑ
จากปาไม ซึง่ปจจบุนัมจีำนวนลดลงมาก 
รัฐอัสสัมเปนพื้นที่ซึ่งมีฝนตกชุก จึงมี
พืชพรรณท่ีอุดมสมบูรณ มีแมน้ ำ 
พรหมบตุร และลำนำ้สาขา กบัทะเลสาบ
รูปเกือกมา ที่ใหความชุมชื้นและความ
สวยงามแกพ้ืนที่แหงนี้ 

หากประเทศไทยสามารถเช่ือม
ตอกับภูมิภาคนี้ไดสำเร็จ ก็นาจะเพิ่ม
ศักยภาพการคาการลงทุนของนักลงทุน
ไทย ซึ่งหากเปรียบเทียบกับเสนทาง 
คนุมัน่กงลูแลว มรีะยะทางไมแตกตางกนั
มากนกั และพืน้ทีน่ีมี้พลเมอืงทีม่เีชือ้สาย
เดยีวกนักับคนไทยเรา และมวัีฒนธรรม
หลายอยางคลายกับคนไทยในภาคเหนือ 
และภาคอีสานของไทยอยูมาก นอกจากน้ี
ยังนิยมสินคาไทย การเขาถึงตลาดของ
รัฐอัสสัม ถือไดวาสามารถเขาถึงตลาด
ที่มีพลเมืองมากเปนอันดับ 2 ของโลก 
จงึนาจะเปนโอกาสท่ีดขีองนักลงทุนไทย 

หากประเทศไทยสามารถเชื่อมตอ 
กับภูมิภาคนี้ไดสำเร็จ ก็นาจะเพิ่มศักยภาพการคา

การลงทุนของนักลงทุนไทย 
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“ดอกเบี้ยเงินฝาก”“ดอกเบี้ยเงินฝาก”  

ÃÒÂä Œ́¨Ò¡´Í¡àºÕéÂà§Ô¹½Ò¡ 

มปีญหาวา หากบริษัท A จำกดั ไดรบัดอกเบีย้จากการฝากเงนิไว
กับสถาบันการเงินในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน บัญชีเงินฝากประจำ และ
บัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรืออื่นๆ จะถือวาเปนรายไดที่ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับการคำนวณกำไรสุทธิ ที่ ไดจากการ
ประกอบกิจการท่ีบริษัท A จำกัด ไดรับการสงเสริมฯ หรือไม  

เพื่อใหการคำนวณกำไรและขาดทุนสุทธิ ของบริษัทหรือหาง 
หุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมฯ สอดคลองกับการคำนวณกำไร
และขาดทุนสุทธิ ตามเง่ือนไขของบทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร 
กรมสรรพากรจึงไดชี้แจงไวดังตอไปน้ี 

ประกาศของกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและ
ขาดทนุสทุธขิองบรษิทัหรือหางหุนสวนนิตบิคุคล ที่ไดจากการสงเสรมิฯ 
ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2530 มีผลใชบังคับจำกัดสิทธิประโยชนที่บริษัท

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 31 บัญญัติวาผูไดรับการสงเสริม
การลงทุน จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ ที่ได
รับการสงเสริมฯ มีกำหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งตองมีกำหนดเวลาไมเกินแปดป 
นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบการนั้น และรายไดที่ตองนำมาคำนวณกำไรสุทธิ ที่ไดจาก
การประกอบกิจการดังกลาว ใหรวมถึงรายไดจากการจำหนายผลพลอยได และรายไดจากการ
จำหนายสินคากึ่งสำเร็จรูปตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร (ตามบัตรสงเสริมฯ) จาก
หลักดังกลาวขางตน   

A จำกัด ไดรับตามพระราชบัญญัติ 
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 หรือไม 

โดยเร่ืองน้ีนั้น บริษัท A จำกัด 
ฟองกรมสรรพากร และบุคคลซึ่งเปน
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตาม
ประมวลรษัฎากรวา เจาพนกังานประเมนิ
ภาษีอากรของกรมสรรพากร ไดออก
หนังสือแจงการประเมินภาษีเงินได
นิติบุคคล รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต
วนัที ่1 มกราคม 2535 ถึง 31 ธนัวาคม 
2535 ใหบริษัท A จำกัด ชำระภาษี 
เงนิไดนติบิคุคลเพิม่ 12,869,459.66 บาท 
กบัเบีย้ปรบัจำนวน 12,869,459.66 บาท 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลหรือไม 
ถือเปนรายได ที่ไดรับยกเวน 
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และเงนิเพ่ิมคำนวณถงึวันที ่30 ธนัวาคม 2538 จำนวน 5,984,298.74 บาท 
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 31,723,218 บาท โดยเจาพนักงานประเมินอางวา 
บริษัท A จำกัด มิไดนำดอกเบี้ยรับจากต๋ัวสัญญาใชเงิน และเงินฝาก
กระแสรายวันจำนวน 42,331,395.60 บาท ดอกเบ้ียรับเงินฝาก
ประจำจำนวน 566,803.28 บาท มารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคล  

¤ÓÇÔ¹Ô¨©ÑÂ¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

บรษิทั A จำกดั อทุธรณตอคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ (ทีต่อง
อุทธรณตอคณะกรรมการกอนเพราะมีเงื่อนไขเฉพาะ และเปนเงื่อนไข
ของการฟองคด)ี คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณมคีำวินจิฉยัวา บรษิทั 
A จำกัด มีรายไดดอกเบี้ยรับจากการฝากเงิน โดยใชตั๋วสัญญาใชเงิน
สถาบันการเงินจำนวน 42,331,395.60 บาท และจากบัญชีเงินฝาก
ประจำจำนวน 566,803.28 บาท ซึ่งเปนรายไดที่ไมอยูในหลักเกณฑ
ที่จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม ขอ 2.4 ของประกาศกรม
สรรพากร เร่ือง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ ของบริษัท
หรือหางหุนสวนจำกัดนิติบุคคลที่ ไดรับการสงเสริมฯ ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ 2530 การประเมินของเจาพนักงานถูกตอง และชอบดวย
กฎหมายแลว  

กรณีมีเหตุอันควรผอนผัน จึง
พิจารณาลดเบี้ยปรับเหลือเรียกเก็บใน
อัตรารอยละ 50 ของเบี้ยปรับตาม
กฎหมายคงเรี ยกเ ก็บภาษี จำนวน 
12,869,459.66 บาท เบ้ียปรับจำนวน 
6,434,729.83 บาท เงินเพิ่มจำนวน 
5,984,298.74 บาท รวมเปนเงิน 
25,288,488.23 บาท บริษัท A จำกัด 
ไ ม เ ห็ น ด ว ยกั บ ก ารปร ะ เ มิ น ขอ ง 
เจาพนักงาน และคำวินิจฉัย 

ºÃÔÉÑ·áÂŒ§ÍØ·¸Ã³ �  

บริษัท A จำกัด ไดชี้แจงวาเปน 
ผูประกอบอุตสาหกรรมเหมืองแร และ
ถลงุแรสงักะส ีไดรบัการสงเสรมิฯ จาก
บีโอไอตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทนุ พ.ศ. 2520 ตามบัตรสงเสรมิ
การลงทุน คณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน ไดกำหนดสิทธิและประโยชนให
บรษิทั A จำกดั ไดรบัยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ ไดจาก
การประกอบกิจการที่ไดรบัการสงเสรมิฯ 
ตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2535 ถึง 31 ธันวาคม 2535  

บรษิทั A จำกดั นำเงนิทนุหมนุเวยีน 
ที่เกิดจากการดำเนินกิจการไปฝากไว
ยังสถาบันการเงิน เพื่อประโยชนใน

ดอกเบี้ยรับดังกลาวจึงมิใช 
กิจการที่อยูนอกเหนือกิจการ 

ที่ไดรับการสงเสริมฯ บริษัท A จำกัด 
จึงไมจำเปนตองนำรายรับดังกลาวไปรวมคำนวณ 

เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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การเก็บรักษาเงินลงทุน และไดดอกผลจากเงินฝากตามปกติวิสัยของ
การฝากเงินในสถาบันการเงิน ดอกเบ้ียรับจากเงินฝากดังกลาว เปน
ดอกผลตามกฎหมายท่ีไดรับจากเงินลงทุนหมุนเวียน ในกิจการท่ีได
รับการสงเสริมฯ อันเปนปกติธุระในการประกอบกิจการบริษัท A 
จำกัด ไมไดแสวงหาประโยชนจากการนำเงินทุนหมุนเวียน ที่ตองใช
ในกิจการไปลงทุนในกิจการอยางอื่นๆ ดอกผลดังกลาว เปนไปตาม
ประเพณีทั่วไปของการดำเนินธุรกิจ ไมมีการโยกยายเงินเพื่อเก็งกำไร
ดอกเบี้ยรับดังกลาวจึงมิใชกิจการที่อยูนอกเหนือกิจการ ที่ไดรับการ
สงเสริมฯ บริษัท A จำกัด จึงไมจำเปนตองนำรายรับดังกลาวไปรวม
คำนวณเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มิไดบัญญัติ
คำจำกัดความของคำวา “การประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ” 
ไวโดยเฉพาะ จึงตองแปลตามความหมายท่ัวไปวาหมายถึง การ
ประกอบกิจการตามประเภทธุรกิจ ที่นำไปขอรับการสงเสริมฯ รวมทั้ง
ธุรกรรมใดๆ ที่เกี่ยวของ และตอเน่ืองกันตามปกติวิสัย ในการ
ประกอบธรุกจิที่ไดรบัการสงเสรมิฯ นัน้ อนัไดแก การผลิตการขายสนิคา 
การกูยืมเงินมาใชจายหมุนเวียนในกิจการ และการฝากเงินไว ใน
สถาบันการเงิน รวมท้ังการบริหารตนทุนและคาใชจาย เพื่อใหกิจการ
ที่ไดรบัการสงเสริมฯ ดำเนินไปไดดวยดีตามวัตถปุระสงคของกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการลงทุน  

การประเมินของเจาพนักงานของกรมสรรพากร และการ
วินิจฉัยอุทธรณ จึงไมชอบดวยกฎหมายประกาศกรมสรรพากร เรื่อง 
การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัท หรือหางหุนสวน
นติบิคุคลท่ีไดรบัการสงเสรมิฯ ลงวันที ่5 กมุภาพนัธ 2530 นัน้ เปนเพยีง
ระเบียบภายในของกรมสรรพากร ที่ออกไวเพื่อชี้แจงใหเจาพนักงาน
ของกรมสรรพากรถือเปนแนวปฏิบัติ ประกาศดังกลาวไมใชกฎหมาย
และไมมีผลบังคับ  

กรมสรรพากร จึงไมมีอำนาจนำประกาศดังกลาว มาเปนเกณฑ
จำกดัสทิธปิระโยชนทีบ่รษิทั A จำกดั ไดรบัตามพระราชบัญญัตสิงเสรมิ

การลงทุน พ.ศ. 2520 ทั้งประมวล
รัษฎากรไมไดใหอำนาจกรมสรรพากร 
กำหนดระเบียบดังกลาวข้ึน บริษัท A 
จำกดั ไดใหความรวมมอืในการตรวจสอบ
ภาษดีวยดตีลอดมา ไมมเีจตนาหลกีเลีย่ง
ภาษีอากร  

การที่บริษัท A จำกัด ชำระภาษี
อากรผิดพลาดคลาดเคลื่อน เกิดเพราะ
ความเขาใจผิดโดยสุจริตวามีอำนาจ
กระทำได จึงมีเหตุสมควรที่บริษัท A 
จำกดั จะไดรับการพิจารณาลดเบีย้ปรบั 
สำหรับกรณีเงินเพ่ิมนั้นมีลักษณะเปน
คาเสียหายที่กำหนดไวลวงหนา เชน
เดียวกับเบี้ยปรับตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย จึงสามารถลดหรือ
งดไดโดยส้ินเชิง แมประมวลรัษฎากร
มิไดบัญญัติโดยตรง ใหอำนาจศาลลด
หรืองดก็ตาม แตก็มิไดบัญญัติหามไว
โดยเด็ดขาดวา ศาลไมมอีำนาจลดหรอืงด  

ดังนั้น หากฟงวาบริษัท A จำกัด
ตองชำระภาษีเพ่ิมขึ้น ศาลมีอำนาจ
พิจารณางดเบ้ียปรับและเงินเพ่ิมได 

กรณีเงินเพิ่มนั้นมีลักษณะเปนคาเสียหาย 
ที่กำหนดไวลวงหนา เชนเดียวกับเบี้ยปรับ 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
จึงสามารถลดหรืองดไดโดยสิ้นเชิง 
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ขอใหเพิกถอนการประเมินภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามหนังสือแจงการ
ประเมินภาษีเงินไดนิติบุคคลของกรมสรรพากร และใหเพิกถอน 
คำวินิจฉัยอุทธรณและใหงดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มทั้งหมด  

¤ÇÒÁàËç¹¨Ò¡¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã 

กรมสรรพากรไดชี้แจงวา เจาพนักงานของกรมสรรพากร 
ตรวจสอบพบวาบริษัท A จำกัด ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) สำหรับป 2535 ไมถูกตองครบถวน โดยบริษัท 
A จำกัด มีรายไดดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใชเงินและเงินฝากกระแส
รายวัน 42,331,395.60 บาท ดอกเบ้ียรับเงินฝากประจำ 566,803.28
บาท รวมเปนดอกเบ้ียรับจำนวน 42,898,198.88 บาท  

ดอกเบี้ยดังกลาวไมถือเปนเงินไดที่เกิดจากการประกอบกิจการ
ที่ไดรบัการสงเสริมฯ และไมใชรายไดจากการจำหนายผลพลอยได หรอื
รายไดจากการจำหนายสินคากึง่สำเรจ็รูป ตามทีค่ณะกรรมการพจิารณา
เหน็สมควร ตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 มาตรา 31 
บริษัท A จำกัด จึงมีหนาที่ตองนำรายไดดอกเบี้ยรับจำนวนดังกลาว 
มารวมคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล  

จงึเหน็วาบรษัิท A จำกดั ยืน่เสยีภาษีขาดไป เจาพนกังานประเมนิ
ของกรมสรรพากรจึงทำการปรับปรุง นำเงินไดดังกลาวไปรวมคำนวณ
กำไรสุทธิของบริษัท A จำกัด เสียใหมใหถูกตองครบถวน ซึ่งเมื่อ
ทำการปรบัปรงุรายการใหเปนไปตามเงือ่นไขแหงประมวลรษัฎากรแลว 
บรษิทั A จำกดั มกีำไรสทุธิเพือ่เสยีภาษี 44,059,963 บาท ตองชำระภาษ ี
13,217,988.90 บาท บริษทั A จำกัด ชำระไวแลว (ตามแบบ ภ.ง.ด. 50) 
จำนวน 348,529.24 บาท บริษัท A จำกัด จึงตองชำระเพ่ิมเติมอีก 
12,869,459.66 บาท บริษัท A จำกัด ตองรับผิดเสียเบี้ยปรับ 1 เทา 
ของจำนวนภาษีที่ตองชำระตามประมวลรัษฎากร มาตรา 22 และเงิน
เพิ่มตามมาตรา 27 การประเมินของเจาพนักงานกรมสรรพากร และ
คำวินิจฉัยอุทธรณถูกตองและชอบดวยกฎหมายแลว  

ดอกเบ้ียรับที่บริษัท A จำกัด ไดรับจากสถาบันการเงินนั้นเปน
รายไดอืน่ทีเ่กดิขึน้ ไมเกีย่วของกบักจิการที่ไดรบัการสงเสรมิฯ ประกาศ

กรมสรรพากร เ ร่ือง การคำนวณ 
กำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการ
สงเสริมฯ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2530 
เปนเร่ืองท่ีกรมสรรพากรและบีโอไอ 
ไดประชุมรวมกันใหความเห็นชอบ 
และวางแนวทางเพ่ือเปนเง่ือนไขแก 
ผูไดรับการสงเสริมฯ ใหปฏิบัติไปใน
ทางเดียวกัน 

หากผู ไดรับการสงเสริมฯ ไม
ปฏิบัติตามเง่ือนไขยอมไมไดรับสิทธิ์
นั้น และประกาศฉบับนี้ก็เปนคุณกับ 
ผูไดรับการสงเสริมฯ มิไดเปนการวาง
กรอบกำหนดจำกัดขอบเขต ในการ
ประกอบกิจการตามท่ีบริษัท A จำกัด
อาง หากผูไดรับการสงเสริมฯ รายใด 
ไมปฏิบัติตามประกาศน้ี ก็ไมมีสภาพ
บังคับไวแตจะไมไดรับสิทธิประโยชน
ตามประกาศน้ีเทาน้ัน  

หากผูไดรับการสงเสริมฯ รายใด  
ไมปฏิบัติตามประกาศน้ี ก็ไมมีสภาพบังคับไว 

แตจะไมไดรับสิทธิประโยชนตามประกาศนี้เทานั้น 
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กรมสรรพากร เปนหนวยงานท่ีทำหนาที่จัดเก็บภาษี เพื่อใหการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการยื่นรายการเพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของผูไดรับ
การสงเสริมฯ เปนไปในแนวทางเดียวกัน และเพ่ือกำหนดเง่ือนไขท่ี
จะรับรองสิทธิทางภาษีอากรของผูไดรับการสงเสริมฯ ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขแหงประมวลรัษฎากร ใหสอดคลองกับมาตรา 31 ของ 
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ประกาศฉบับนี้จึง 
ชอบดวยกฎหมาย  

ตามประกาศฉบับนี้ ขอ 2.41 คำวา รายไดประเภทดอกเบ้ีย
หรือรายไดอยางอ่ืน ที่เกิดจากการใดอันเปนปกติธุระในการประกอบ
กจิการน้ัน หมายถงึ รายไดทีเ่กดิขึน้จากการประกอบกจิการ ตามปกติ
ของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน รายไดดังกลาวนั้นจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากบีโอไอ และกรมสรรพากรดวย  

บรษัิท A จำกดั ไดรบัการสงเสรมิฯ ในการประกอบอุตสาหกรรม
เหมอืงแร แตรายไดดอกเบีย้รับของบรษิทั A จำกดั ไมใชรายไดทีเ่กดิจาก
กจิการอนัเปนปกตธิรุะในการประกอบกจิการตามที่ไดรบัการสงเสรมิฯ 
ทัง้ไมปรากฏวาดอกเบีย้รบั ตัว๋สญัญาใชเงนิ บญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั
และบัญชีเงินฝากประจำของบริษัท A จำกัด ไดรับความเห็นชอบ 
จากบีโอไอและกรมสรรพากร ใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล รายได
ดอกเบี้ยรับของบริษัท A จำกัดดังกลาว ไมอยูในหลักเกณฑที่จะได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลการประเมิน และคำวินิจฉัยอุทธรณ
ของกรมสรรพากรถึง 4 ชอบแลว  

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณไดพิจารณาลดเบ้ียปรับใหบริษัท
A จำกัดแลว คงเหลือเรียกเก็บเพียงรอยละ 50 ซึ่งเปนธรรมแกบริษัท
A จำกัดแลว สวนเงินเพิ่มตามกฎหมายนั้น ไมมีกฎหมายใหอำนาจท่ี
จะพิจารณางดหรือลดได คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณจึงไมอาจ
พิจารณางดหรือลดใหได ขอใหศาลยกฟอง ซึ่งศาลภาษีอากรกลาง 
พิพากษายกฟอง  

บริษัท A จำกัด อุทธรณตอศาลฎีกา (สามารถอุทธรณโดยตรง
ตอศาลฎีกาไดตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรกลางและวิธี
พิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528) 

¡ÒÃÇÔ¹Ô¨©ÑÂ¢Í§ÈÒÅ®Õ¡Ò 

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากร
วินิจฉัยวา ประเด็นที่ 1 เงินดอกเบ้ียที่
บริษัท A จำกัด ไดรับจากการฝากเงิน
ไวกับสถาบันการเงินในรูปตั๋วสัญญา
ใชเงิน บัญชีเงินฝากประจำ และบัญชี
เงินฝากกระแสรายวันดังกลาว เปน
รายไดที่ไดรบัยกเวนภาษีเงนิไดนติบิคุคล 
สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิที่ไดจาก
การประกอบกิจการที่บริษัท A จำกัด
ไดรับการสงเสริมฯ หรือไม  

ตามพระราชบัญญัติสงเสริม 
การลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 31 น้ัน 
ผูไดรบัการสงเสรมิฯ จะไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ ที่ได
จากการประกอบกิจการท่ีไดรับการ 
สงเสริมฯ มีกำหนดเวลาตามท่ีคณะ
กรรมการกำหนด ซึ่งตองไมเกินแปดป
นับแตวันที่ เริ่ มมีรายได จากการ
ประกอบการนั้น โดยรายไดท่ีตองนำ
มาคำนวณกำไรสุทธิที่ ได จากการ
ประกอบกิจการดังกลาว ใหรวมถึง
รายไดจากการจำหนายผลพลอยได 
และรายไดจากการจำหนายสินคา 
กึ่งสำเร็จรูป ตามที่คณะกรรมการ
พิจารณาเห็นสมควร  

จากบทกฎหมายขางตนเงินได
ของบริษัท A จำกัด ที่จะไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
ที่ ไดจากการประกอบกิจการน้ัน จะ

12.4 รายไดประเภทดอกเบ้ียหรือรายไดอยางอื่นที่เกิดจากการใด อันเปนปกติธุระในการประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามที่
ไดรับความเห็นชอบจากบีโอไอและกรมสรรพากร  

กรณีผูไดรับการสงเสริมฯ ประกอบกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดวย ใหเฉล่ียรายไดตามวรรคหน่ึงตาม
สวนของรายได จากกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และกิจการท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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รายไดจากการประกอบกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมฯ ตอง
หมายความรวมถึงรายได 
ที่ไดเน่ืองจากกิจการนั้นดวย 

ตองเปนเงินไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ ตามท่ี
ระบุในบัตรสงเสริมการลงทุน ซึ่งรวมท้ังรายไดจากการจำหนาย
ผลพลอยได และรายไดจากการจำหนายสินคาก่ึงสำเร็จรูป ตามที่
คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร  

เมื่อตามบัตรสงเสริมการลงทุน บริษัท A จำกัด ไดรับการ 
สงเสริมฯ ในกิจการทำเหมืองแร การแตงแร และการถลุงแรสังกะสี 
การผลิตแปรรูปหรือแปรสภาพโลหะ ZINC ALLOY การผลิตโลหะ 
CADMIUM  

ประเภทการถลุงแรเชนน้ี รายไดเงินดอกเบ้ียรับจากต๋ัวสัญญา
ใชเงิน จากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และจากบัญชีเงินฝากประจำ
ที่บริษัท A จำกัด ไดรับจากสถาบันการเงินอันเปนรายไดอื่น ที่เกิดข้ึน
จากการที่บริษัท A จำกัด นำเงินกูที่บริษัท A จำกัด กูยืมมาเพื่อใชใน
กิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ ไปฝากไวกับสถาบันการเงิน จึงมิใชเงิน
รายไดจากการประกอบกิจการทำเหมอืงแรตามทีบ่รษัิท A จำกดั ไดรับ
การสงเสริมฯ และมิใชเปนรายไดจากการจำหนายผลพลอยได หรือ
เปนรายไดจากการจำหนายสินคากึ่งสำเร็จรูปตามความในมาตรา 31 
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  

ที่บริษัท A จำกัด อุทธรณอางวาพระราชบัญญัติการสงเสริม
การลงทุน ไมไดใหคำจำกัดความคำวา “รายไดจากการประกอบกจิการ
ที่ไดรบัการสงเสริมฯ” ไวโดยเฉพาะ จงึตองแปลความไปตามความหมาย
ทัว่ไป ตองหมายความรวมถึงรายไดที่ไดเนือ่งจากกิจการน้ันดวย รายได 
ที่บริษัท A จำกัด ไดรับจากดอกเบ้ียตั๋วสัญญาใชเงิน เงินฝากประจำ
และเงินฝากกระแสรายวัน เปนดอกเบ้ียที่บริษัท A จำกัด ไดรับ 

เนื่องจากกิจการท่ีบริษัท A จำกัด ไดรับการสงเสริมฯ เพราะ
เปนเพียงเงินฝากธรรมดาตามปกติของกิจการ ไมใชการนำเงินไป
ลงทุนในกิจการอ่ืน ซึ่งไมใชกิจการหลักที่ไดรับการสงเสริมฯ นั้น 
เห็นวาแมพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จะไมมีคำ
จำกัดความไวดังอุทธรณของบริษัท A จำกัด แตวัตถุประสงคของ
พระราชบัญญัติฉบับน้ี มีเพื่อสงเสริมใหมีการลงทุนในประเทศ 
เรงรัดการลงทุนเพ่ือประโยชนในการสรางงาน เพิ่มรายได และ 
การกระจายรายไดใหแกประชาชน โดยผูลงทุนจะไดรับสิทธิและ 
ผลประโยชนตามบัตรสงเสรมิการลงทนุในกจิการที่ไดรบัการสงเสรมิฯ 
ตามบัตรสงเสริมการลงทุน  

ดงันัน้ การประกอบกิจการที่ไดรบัการสงเสรมิฯ จงึตองหมายถึง
การประกอบการงาน ท่ีไดรบัการสงเสริมฯ ตามบัตรสงเสริมการลงทนุ

เทาน้ัน รายไดดอกเบีย้ทีบ่รษิทั A จำกดั 
ไดรับจากสถาบันการเงินดังกลาวยอม
ถอืเปนรายไดอืน่ ที่ไมเกีย่วของกบักจิการ
ที่บริษัท A จำกัด ไดรับการสงเสริมฯ 
อุทธรณของบริษัท A จำกัดขอนี้ฟง 
ไมข้ึน  

ประเด็นที่ 2 ประกาศของกรม
สรรพากร เร่ือง การคำนวณกำไรสุทธิ
และขาดทุนสุทธิ ของบริษัทหรือหาง
หุนสวนนติบิคุคล ท่ีไดจากการสงเสริมฯ 
ลงวนัที ่5 กมุภาพนัธ 2530 มผีลใชบงัคบั
จำกัดสิทธิประโยชนที่บริษัท A จำกัด 
ไดรับตามพระราชบัญญัติสงเสริม 
การลงทุน พ.ศ. 2520 หรือไม  

เห็นวาที่บริษัท A จำกัด อุทธรณ
ในปญหานีเ้พราะบริษทั A จำกดั เห็นวา 
ดอกเบีย้รบัตามกรณนีีอ้ยูในความหมาย
ของกจิการที่ไดรบัการสงเสรมิฯ ซึง่ไดรบั

54



ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 มาตรา 31 และตามบัตรสงเสริมฯ อยูแลว กรมสรรพากร
จึงไมมีอำนาจออกประกาศกำหนดหลักเกณฑใดๆ ขึ้นใชบังคับวา 
กิจการใดจะไดรับหรือไมไดรับ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลอีก  

เมื่อไดวินิจฉัยไวในปญหาประการแรกแลววา ดอกเบี้ยรับกรณี
ตามฟองของบริษัท A จำกัดน้ี มิใชรายไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล สำหรับการคำนวณกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการ
ที่บริษัท A จำกัด ไดรับการสงเสริมฯ ทั้งนี้ การวินิจฉัยดังกลาวมิได
อาศัยหลักเกณฑใดๆ ตามประกาศของกรมสรรพากร ดังกลาวเลย 
เชนนี้ ปญหาตามอุทธรณของบริษัท A จำกัด ในขอนี้ยอมไมมีผล
เปลี่ยนแปลงความรับผิดของบริษัท A จำกัด ดังคำวินิจฉัยขางตน จึง
ไมเปนสาระแกคดีอันควรไดรับการวินิจฉัยอีก  

ประเด็นที่ 3 บริษัท A จำกัด สมควรที่จะไดรับการพิจารณางด
เบี้ยปรับหรือไม  

จากพฤติการณแหงคดีกรณีเปนเรื่องบริษัท A จำกัด แปลความ
หรือเขาใจความหมายของรายไดท่ีจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ผิดไป เมื่อประกอบกับขอเท็จจริงรับฟงยุติตามคำวินิจฉัยของศาลภาษี

อากรกลางวา ในช้ันเรียกตรวจสอบ
ภาษีอากรรายน้ี บริษัท A จำกัด ไดให
ความรวมมือมอบเอกสาร มอบบัญชี 
และหลกัฐานตางๆ ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ
ดวยดตีลอดมา แสดงถึงบรษิทั A จำกดั 
ไมมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี เบี้ยปรับเปน
บทลงโทษผูที่ชำระภาษีไวไมถูกตอง
ตามความจริง หรือไมบริบูรณอันเปน
พฤติการณมีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอากร  

เมื่อบริษัท A จำกัด ไมมีเจตนา
หลีกเลี่ยงภาษีอากร บริษัท A จำกัด 
จึงสมควรไดรับการงดเบ้ียปรับทั้งหมด 
ที่ศาลภาษีอากรกลางเพียงลดเบ้ียปรับ
แกบริษัท A จำกัด หรือเรียกเก็บอัตรา
รอยละ 50 ศาลฎีกาแผนกภาษีอากร
ไมเห็นพองดวย อุทธรณของบริษัท A 
จำกัด ขอน้ีฟงขึ้น 

พพิากษาแกเปนวา ใหงดเบีย้ปรบั
ทั้งหมดที่บริษัท A จำกัด จะตองชำระ
ตามคำวินิจฉยัอุทธรณของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ นอกจากท่ีแกใหเปน
ไปตามคำพพิากษาศาลภาษีอากรกลาง2 

กรมสรรพากรจึงไมมีอำนาจ 
ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑใดๆ  

ขึ้นใชบังคับวา กิจการใดจะไดรับหรือไมไดรับ 
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลอีก 

2คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8952/2543 

โจทกไดรบัการสงเสรมิฯ ในกิจการทำเหมืองแร การแตงแรและการถลุงแรสงักะส ี การผลติ แปรรูปหรอืแปรสภาพโลหะ 
ZINC ALLOY การผลิตโลหะ CADMIUM ประเภทการถลุงแร เชนนี้ รายไดเงินดอกเบี้ยรับจากตั๋วสัญญาใชเงิน จากบัญชี 
เงินฝากกระแสรายวัน และจากบัญชีเงินฝากประจำท่ีโจทกไดรับจากสถาบันการเงินอันเปนรายไดอ่ืน ที่เกิดข้ึนจากการที่โจทก
นำเงินกูที่โจทกกูยืมมา เพ่ือใชในกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ ไปฝากไว กับสถาบันการเงิน จึงมิใชเงินรายไดจากการประกอบ
กิจการทำเหมืองแร ตามที่โจทกไดรับการสงเสริมฯ และมิใชเปนรายไดจากการจำหนายผลพลอยได หรือเปนรายไดจากการ
จำหนายสินคากึ่งสำเร็จรูป ตามความในมาตรา 31 แหง พ.ร.บ.สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  

วัตถุประสงคของ พ.ร.บ.สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มีเพื่อสงเสริมใหมีการลงทุนในประเทศ สนองความตองการ 
ของประเทศในการเรงรัดการลงทุน เพื่อประโยชนในการสรางงาน การเพ่ิมรายได และการกระจายรายไดใหแกประชาชน 
โดยผูลงทุนจะไดรับสิทธิและผลประโยชน ตามบัตรสงเสริมการลงทุนในกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ ตามบัตรสงเสริมการ
ลงทุน ดังน้ัน การประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ จึงตองหมายถึงการประกอบการงานท่ีไดรับการสงเสริมฯ ตามบัตร
สงเสริมการลงทุนเทาน้ัน รายไดดอกเบี้ยที่โจทกไดรับจากสถาบันการเงินดังกลาวยอมถือเปน รายไดอื่นท่ีไมเกี่ยวของกับ
กิจการ ที่โจทกไดรับการสงเสริมฯ 
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ในตอนที่ 2 นี้จะไดกลาวถึงความเสียหาย มาตรการเยียวยา 
มาตรการตอบโต มาตรการอากรตอบโตการอุดหนนุ และกระบวนการ
ของมาตรการอากรตอบโตการอุดหนุน 

ÍÂ‹Ò§äÃ¤×Í¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ 

Part 3 Article 5 ของ ASCM กำหนดความเสียหายของ
ประเทศผูนำเขาท่ีจะเปนเหต ุ นำไปสูการตอบโตประเทศผูสงออกไดนัน้ 
ประกอบดวย ความเสียหายอันมีสาระสำคัญหรือเปนการคุกคามที่กอ
ใหเกิดความเสียหายตออุตสาหกรรมภายใน การทำใหไรผลหรือ
ทำใหเสื่อมเสียตอผลประโยชน (Nullification or Impairment) ที่
เกดิขึน้โดยตรงหรือโดยออม หรือความเสยีหายอยางรายแรง (Serious 
Prejudice) ตอผลประโยชน เชน การใหการอุดหนุนในผลิตภัณฑที่มี
มูลคาเกินกวารอยละ 5 ของการอุดหนุนเพ่ือชดเชยการขาดทุนใน
การดำเนินงานของอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึง การงดหน้ีให
โดยตรง เปนตน โดยจะไมนำหลักความเสียหายอยางรายแรงน้ีไปใช

กับผลิตภัณฑเกษตรตามความตกลงวา
ดวยการคาสินคาเกษตร 

องคประกอบทั้ งสี่ ของความ 
เสียหายอันมีสาระสำคัญในการคำนวณ
ความเสียหายตาม Article 10 - 23 
ของ ASCM ประกอบดวย ผลิตภัณฑที่
เหมอืนกัน (Like Product) อตุสาหกรรม
ภายใน (Domestic Industry) การ
ประเมินความเสียหายอันมีสาระสำคัญ 
(Material Injury Assessment) และ
การนำเขาสินคาที่ ไดรับการอุดหนุน 
(Subsidized Imports) โดยเชิงอรรถ 46 
(Footnote 46) ตีความใหผลิตภัณฑที่
เหมือนกัน หมายถึง ผลิตภัณฑซึ่งเปน
อยางเดียวกัน หรือแมไมเหมือนกันทุก

เมื่อมาตรการสงเสริมการลงทุน
เผชิญหนากับ 

ตอนที่ 1 ไดแนะนำถึงองคการการคาโลก ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต 
(Agreement on Subsidies and Countervailing Measures - ASCM) ที่ใหนิยาม
ของการอุดหนุน ประเภทของการอุดหนุน การใหโดยเจาะจง และประเภทของการใหโดยเจาะจง 

ตอนที่ 2 
มาตรการตอบโตมาตรการตอบโต  
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มาตรการตอบโต 

หากเปนกรณีการอุดหนุนตองหาม 
 ไมจำเปนตองพิสูจนเรื่องความเสียหาย 

 ตออุตสาหกรรมภายในของประเทศผูนำเขา 
แตถาเปนกรณีการอดุหนนุทีอ่าจถูกมาตรการตอบโต 

จะตองพิสูจนเรื่องความเสียหายดวย 

ประการ แตมีลักษณะเหมือนกันอยางมากกับผลิตภัณฑท่ีพิจารณา 
เชน การพิจารณาผลิตภัณฑที่เหมือนกัน ไมเพียงพิจารณาวาเปน
รถยนตเหมือนกันเทานั้น ตองวิเคราะหถึงราคา ขนาด ประเภท 
ประกอบดวย  

ÁÒμÃ¡ÒÃàÂÕÂÇÂÒ (Remedies) 

กรณีมีการอุดหนุนตองหาม และการอุดหนุนที่อาจถูกตอบโต 
ASCM ไดวางกรอบมาตรการเยยีวยาไว 2 กรณ ีคอื มาตรการตอบโต 
(Countermeasures) และมาตรการอากรตอบโตการอุดหนุน 
(Countervailing Duty) โดยมาตรการอากรตอบโตการอุดหนุนเปน
มาตรการภายในของแตละประเทศ ซึ่งจะตองมีการอุดหนุน และมี
ความเสียหาย 

สวนมาตรการตอบโตจะดำเนินตามกรอบ การระงับขอพิพาท
ขององคการการคาโลก (WTO Dispute Settlement) จะดำเนินการ
เปน 2 กรณี โดยกรณีแรก เปนการอุดหนุนตองหาม จะพิสูจนวามี
การอุดหนุนหรือไมก็เพียงพอ ไมจำเปนตองพิสูจนเรื่องความเสียหาย
ตออตุสาหกรรมภายในของประเทศผูนำเขา แตถาเปนกรณีการอุดหนุน
ที่อาจถูกมาตรการตอบโต จะตองพิสูจนเรื่องความเสียหายดวย 

ÁÒμÃ¡ÒÃμÍºâμ Œ 
(Countermeasures) 

กอนใชมาตรการตอบโต เริม่ดวย
ขัน้ตอนการปรึกษาหารอื (Consultation) 
ของคูกรณี หากไมประสบความสำเร็จ
จึงดำเนินการตามกระบวนการระงับ
ขอพิพาท (Dispute Settlement) 
ASCM ไม ไดบัญญัติรายละเ อียด
มาตรการตอบโตไว จึงเปนสิทธิ์ของ
ประเทศสมาชิกท่ีไดรับผลกระทบจาก
การอุดหนุนจะกำหนด และดำเนิน
มาตรการตอบโตที่มักเปนรูปแบบของ
การจำกัด หรือกีดกันการนำเขาสินคา 
หรือผลิตภัณฑจากประเทศท่ีอุดหนุน 
หรือในรูปแบบของการเรียกเก็บอากร
ในอัตราที่สูงกวา ตอสินคาจากประเทศ
ที่อุดหนุน 

ÁÒμÃ¡ÒÃÍÒ¡ÃμÍºâμ Œ¡ÒÃÍØ´Ë¹Ø¹ 
(Countervailing Duty) 

Part 5 ของ ASCM ไดวางขอ
กำหนด (Substantive Requirements) 
และขัน้ตอนตางๆ (Procedural Require-
ments) ในการดำเนินมาตรการอากร
ตอบโต หากไมไดดำเนินการใหสอดคลอง
ตามที่กำหนดใน Part 5 นี้ คูกรณี
สามารถนำเร่ืองเสนอตอกระบวนการ
ระงับขอพิพาท (Dispute Settlement)
เพือ่ใหยกเลกิมาตรการอากรตอบโตนัน้ 
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ขอกำหนดเกี่ยวกับมาตรการตอบโต (Substantive Rule) ได
วางหลักเกณฑตาม Article 11.2 ของ ASCM กรณีประเทศสมาชิก
จะออกมาตรการตอบโตการอุดหนุนแกสินคานำเขานั้น จะตองมี 
องคประกอบสำคัญครบท้ัง 3 ขอ คือ มีการอุดหนุน มีความเสียหาย 
และมีความสัมพันธระหวางการอุดหนุนและความเสียหายน้ัน 

โดยการเรียกเก็บอากรตอบโตการอุดหนุนจะกระทำไดเมื่อไดมี
กระบวนการไตสวน (Investigation) เพื่อพิจารณาประเด็นหลักที่
ประกอบดวย การอุดหนุนแกสินคาท่ีนำเขา ไมวาจะเปนการอุดหนุน
ตองหาม หรือการอุดหนุนที่อาจถูกมาตรการตอบโต ระดับของการ
อุดหนุน มีความเสียหายตออุตสาหกรรมภายในของประเทศสมาชิก
ผูนำเขา และความสัมพันธระหวางการอุดหนุนและความเสียหาย 
กลาวคือ ความเสียหายเปนผลสืบเนื่องมาจากการอุดหนุน หากไมมี
การอุดหนุน ก็จะไมเกิดความเสียหาย 

อากรตอบโตการอุดหนุน (Countervailing Duty) หมายถึง 
อากรพิเศษท่ีเรียกเก็บจากสินคานำเขา เพื่อทดแทนสวนตางจากการ
ที่มีการอุดหนุน 

ความสัมพันธระหวางการอุดหนุนและความเสียหาย 
กลาวคือ ความเสียหายเปนผลสืบเน่ือง 
มาจากการอุดหนุน หากไมมีการอุดหนุน 

ก็จะไมเกิดความเสียหาย 

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢Í§ÁÒμÃ¡ÒÃÍÒ¡Ã
μÍºâμ Œ¡ÒÃÍØ´Ë¹Ø¹ 

Part 5 ของ ASCM บัญญัติ
กระบวนการ (Procedural Rule) ของ
มาตรการอากรตอบโตการอุดหนุนไว 
โดยประกอบดวยมาตรการหลัก เชน 
การริเริ่มการไตสวน (Initiation) การ
ปรกึษาหารอื (Consultation) การไตสวน 
(Investigation) หลักเกณฑและสาระ
สำคญัอ่ืนทีจ่ำเปนในกระบวนการไตสวน 
มาตรการช่ัวคราว (Provisional Measures) 
การทำความตกลง (Undertakings) 
การกำหนดและจัดเก็บอากรตอบโต
การอุดหนุน การทบทวนอากรตอบโต
การอุดหนุนและความตกลง และการ
ทบทวนโดยศาล (Judicial Review)  

การริเริ่มการไตสวน เริ่มไดใน 
2 กรณี คือ กรณีแรก เกิดขึ้นตาม 
Article 11.1 ของ ASCM เมือ่หนวยงาน
ของรัฐที่ เกี่ ยวของไดรับคำขอเปน 
ลายลักษณอักษรจากอุตสาหกรรม
ภายใน กรณท่ีีสอง เกดิข้ึนตาม Article 
11.6 ของ ASCM เมื่อหนวยงานของ
รัฐที่เก่ียวของมีหลักฐานเพียงพอวามี
การอุดหนุน มีความเสียหาย และมี
ความสัมพันธระหวางการอุดหนุนกับ
ความเสยีหาย โดยคำขอของอุตสาหกรรม
ภายในตามกรณีแรกรวมกันแลวตอง
มากกวารอยละ 50 ของปริมาณการ
ผลิตผลิตภัณฑที่เหมือนกันทั้งหมด ซึ่ง
เปนทั้งฝายสนับสนุนและฝายคาน ตาม
Article 11.3 ของ ASCM และตองไม
นอยกวารอยละ 25 ของการผลิตภายใน
ของอุตสาหกรรมท่ีสนับสนุนคำรอง
อยางชัดเจน ตาม Article 11.4 ของ 
ASCM 
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หามนำมาตรการช่ัวคราวมาใชกอน 60 วัน 
นับแตเริ่มมีการไตสวน  

และตองกำหนดเวลาการใชมาตรการชั่วคราว 
ใหสั้นที่สุด คือ ไมเกิน 4 เดือน 

การคำนวณสัดสวนของอุตสาหกรรมภายในจะใชอัตราสวนของ
การผลิตเปนหลัก จำนวนผูผลิตไมกำหนดเปนเรื่องที่สำคัญ ทั้งนี้  
ผูไมแสดงเจตนาวาจะสนับสนุน หรือคัดคาน ก็ไมนำเขามาคำนวณ
รวมดวย 

อุตสาหกรรมภายใน (Domestic Industry) ตาม Article 16.1 
ของ ASCM หมายถึง ผูผลิตผลิตภัณฑที่เหมือนกันในประเทศท้ังหมด 
หรือผูผลิตในประเทศ ซึ่งมีผลผลิตผลิตภัณฑรวมกันไดเปนสัดสวน
ขางมาก ของปริมาณการผลิตรวมภายในประเทศ ของผลิตภัณฑ
ชนิดนั้น ไมรวมถึงกรณีที่ผูผลิตเหลาน้ัน มีความเกี่ยวของกับผูสงออก 
หรอืผูนำเขา ผูผลติผลติภณัฑนัน้เอง เปนผูนำเขาผลิตภณัฑทีถ่กูกลาวหา
วาอดุหนนุ หรือผลิตภณัฑท่ีเหมอืนกนัจากประเทศอืน่ กรณนีีอ้ตุสาหกรรม
ภายในใหหมายถึงผูผลิตสวนที่เหลือที่ไมมีสวนเกี่ยวของตามขางตน 

Article 11.9 ของ ASCM กำหนดใหปฏิเสธคำขอ และยุติการ
ไตสวน หากคำขอไดรับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมภายในนอย
กวาเกณฑ ไมมีหลักฐานเพียงพอวามีการอุดหนุนและความเสียหาย 
อีกทั้งจำนวนของการอุดหนุนต่ำกวาเกณฑขั้นต่ำ (de minimis) โดย
ต่ำกวารอยละ 1 ในกรณีทั่วไป หรือต่ำกวารอยละ 3 ตาม Article 
27.11 กรณีประเทศกำลังพัฒนา ตามภาคผนวก 7 (Annex 7) หรือ
ต่ำกวารอยละ 2 กรณีประเทศกำลังพัฒนาอื่น ตาม Article 27.10  

การปรึกษาหารือ เปนกระบวนการของภาครัฐเทาน้ัน โดย
กระบวนการปรึกษาหารือ จะไมเปนเหตุที่จะหามมิใหประเทศที่จะ
ริเริ่มการไตสวนตองหยุดกระบวนการริเริ่ม และการไตสวนของตนเอง 
ตาม Article 13.2 และ 13.3 ของ ASCM 

การไตสวน ตาม Article 11.11 ของ ASCM กำหนดระยะเวลา
การไตสวนไว 1 ป ในกรณีปกติ และไมเกิน 18 เดือนในกรณีพิเศษ 
ทันทีที่จะเริ่มการไตสวน ผูมีอำนาจหนา ท่ี ในการไตสวนจะสง
แบบสอบถาม (Questionnaire) ไปยังประเทศผูสงออก และให 
ผูสงออกตอบแบบสอบถามภายใน 30 วัน นับแตไดรับ โดยกำหนด

วันที่ไดรับคือ 1 สัปดาหนับจากวันท่ี 
ไดสงแบบสอบถามไปยังตัวแทนทาง 
การทูตน้ัน ตาม Article 12.1.1 ซึ่ง
สามารถขยายเวลาไดหากรองขอ และ
ควรใหขยายเวลาเทาที่สามารถจะ
ปฏิบัติได  

หลักเกณฑและสาระสำคัญอ่ืน 

ที่จำเปนในกระบวนการไตสวน การ
พิจารณาพยานหลักฐานกอนตัดสินใจ
ใหมีการเร่ิมการไตสวน การคำนวณ
จำนวนการอุดหนุน ASCM ไม ได
กำหนดวิธีการคำนวณประโยชน ใน
รายละเอียดไว ใหเปนไปตามกฎหมาย 
หรือกฎระเบียบภายในของประเทศ
สมาชิกท่ีดำเนินการไตสวนน้ัน ซึ่ง 
Article 14 ของ ASCM กำหนดใหเปน
หลักการกวางๆ โปรงใส และสามารถ
อธิบายได 

สำหรบัการพจิารณาความเสียหาย
ตองพิจารณาจากพยานหลักฐานท่ี
เกีย่วของโดยตรง จำนวนสนิคาทีน่ำเขา 
ผลกระทบตอราคา ความเสียหาย 
จำนวนการอุดหนุน ผลกระทบของ
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สินคานำเขาตออุตสาหกรรมภายใน ความสัมพันธระหวางการอุดหนุน
และความเสียหาย ซึ่งหากพิจารณาใหลึกกวาน้ันก็อาจพิจารณาถึง
สัดสวนของตลาด จำนวนผูผลิต อุปสงคอุปทานของแตละตลาด 
เปนตน 

มาตรการชัว่คราว กระบวนการไตสวนเพือ่เรยีกเกบ็อากรตอบโต
การอดุหนนุตองใชเวลา อกีทัง้ในระหวางการไตสวนอาจมคีวามเสยีหาย
ตออตุสาหกรรมภายใน Article 17.1 ของ ASCM จึงกำหนดใหประเทศ
ทีท่ำการไตสวนสามารถออกมาตรการช่ัวคราว เพือ่คุมครองผลประโยชน
ของตนได ซึ่งอาจกำหนดเปนอากรตอบโตโดยวางเปนเงินสด หรือ
พันธบัตรเปนประกันเทากับจำนวนอากรตอบโตการอุดหนุนชั่วคราวที่
ไดประเมินไวแลวก็ได 

อยางไรกต็าม หามนำมาตรการชัว่คราวมาใชกอน 60 วนั นบัแต
เริ่มมีการไตสวน และตองกำหนดเวลาการใชมาตรการชั่วคราวใหส้ัน
ที่สุด คือ ไมเกิน 4 เดือน ตาม Article 17.3 และ 17.4  

การทำความตกลง Article 18.1 ของ ASCM กำหนดวิธีการให
มีการยกเลิก (Suspend) หรือยุติ (Terminate) กระบวนการ โดยไม
จำเปนตองมีมาตรการชั่วคราว หรือการเรียกเก็บอากรตอบโตการ
อุดหนุน  

โดยหากคูกรณีสามารถเจรจาและทำความตกลง หรือสัญญา 
(Undertakings) กันไดเองดวย 2 แนวทาง คือ Suspension Agreement 
กรณีรัฐบาลของประเทศผูสงออกท่ีถูกกลาวหาไดตกลงยกเลิก หรือ
จำกัดการอุดหนุน หรือมาตรการอ่ืนเพื่อบรรเทาผลกระทบ 

และ/หรือ Price Undertakings กรณีผูสงออกตกลงปรับราคา
สินคานำเขาในระดับผูมีอำนาจไตสวนพอใจ เพียงพอท่ีจะขจัดความ

เสยีหาย ทีจ่ะเกดิแกอุตสาหกรรมภายใน 
ซึง่ตามหลกัแลวจะปรบัราคาสนิคานำเขา
ใหเพิ่มในระดับที่ไมเกินกวาจำนวนที่
ไดการอุดหนุน 

ทั้งสองกรณีจะเกิดข้ึนไดภายใต
หลักเกณฑของ Article 18.2, 18.3, 
18.4 และ 18.5 ของ ASCM กลาวคือ 
การทำความตกลงจะทำไดเมื่อทำการ
ตัดสินเบื้องตนแลววามีการอุดหนุน 
และมีความเสียหายจากการอุดหนุน 
การทำ Price Undertakings โดยเอกชน
ผูสงออก จะตองไดรับความยินยอม
จากประเทศผูสงออกดวย ประเทศท่ี
ดำเนินการไตสวนมีสิทธิ์ปฏิ เสธไม
ทำความตกลง หากเห็นวาจะไมมีผล
ในทางปฏิบัติ อาจเน่ืองจากมีผูสงออก
จำนวนมาก นโยบายประเทศ หรือ
เหตุผลอ่ืน โดยจะตองใหประเทศ 
ผูสงออกทราบถึงเหตุผลดวย  

นอกจากน้ันแมจะมีการทำความ
ตกลงแลว กระบวนการไตสวนก็อาจ
ดำเนินการตอไป หากเปนความประสงค
ของประเทศที่ดำเนินการไตสวน หรือ
ประเทศผูสงออก สำหรับการทำ Price
Undertakings เปนสิทธิ์ของผูสงออก
โดยเฉพาะ ประเทศท่ีดำเนินการไตสวน
ไมสามารถไปบังคับใหผูสงออกทำได 

กระบวนการสวนที่ เหลือจะได 
นำเสนอในตอนที่ 3 โดยจะไดรวมถึง
เรื่องเก่ียวของโดยตรงกับบีโอไอ คือ 
เมื่อมาตรการสงเสริมการลงทุนท่ีอาจ
เปนการอุดหนุน 
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หักลดหยอนภาษีไดหักลดหยอนภาษีได  

ã¤ÃºŒÒ§ÁÕÊÔ·¸Ôì 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดท่ีสามารถใชสิทธิ์ในการลดหยอนภาษี
เงนิไดนี ้ครอบคลุมทัง้บคุคลธรรมดา บรษิทัจำกัด บรษิทัมหาชนจำกัด 
และหางหุนสวนนิติบุคคล ตามขอ 1 ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 180) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการยกเวนภาษีเงินได สำหรับเงินไดที่ไดจายเปนคาใชจาย 
เพื่อการไดมาซ่ึงทรัพยสินประเภทวัสดุ อุปกรณ หรือเคร่ืองจักรท่ีมี
ผลตอการประหยัดพลังงาน          

เครือ่งใชและอปุกรณไฟฟาประหยดัพลังงานเปนทีน่ยิมของประชาชนท่ัวไป ซึง่นอกจากจะชวยประหยัด
คาไฟฟาแลว ปจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) รวมมือกับกรม
สรรพากร ไดออกมาตรการลดหยอนภาษีเงินไดใหอีกดวย สำหรับหลักเกณฑ และวิธีการเพื่อให
ไดสิทธิประโยชนนี้ จะไดนำเสนอตอไป 

»ÃÐàÀ·¢Í§à§Ô¹ä Œ́áÅÐ¤‹ÒãªŒ̈ ‹ÒÂ·ÕèÁÕÊÔ·¸Ôì                                        

กรณีบุคคลธรรมดาที่จะใชสิทธิ์
ลดหยอนภาษีเงินได ตองเปนผูมีเงินได
พึงประเมินตามมาตรา 40 (5) (6) (7) 
หรือ (8) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่ง
ตองเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 48 (1) 
แหงประมวลรัษฎากร ตามขอ 2 ของ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับ
ภาษเีงินได (ฉบบัที ่180) โดยเงินไดพึง
ประเมนิตามมาตรา 40 (5) เปนเงินได
จากการใหเชาทรัพยสนิ ขณะท่ีมาตรา 40 
(6) เปนเงินไดจากวิชาชีพอิสระ เชน 
วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ 
สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีต
ศิลปกรรม และวิชาชีพอิสระอื่น และ
มาตรา 40 (7) เปนเงนิไดจากการรบัเหมา

ซื้ออุปกรณประหยัดพลังงาน 

ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินได 
ตองซื้อทรัพยสินประเภทอุปกรณ 
ที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน 

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวน 
ตามหลักเกณฑที่ (พพ.) รับรอง 
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ที่ผูรับเหมาตองลงทุนดวยการจัดหาสัมภาระในสวนสำคัญนอกจาก
เครือ่งมอื สำหรบัมาตรา 40 (8) เปนรายไดจากธรุกิจ พาณิชย เกษตร 
อุตสาหกรรม ขนสง หรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวในมาตรา 40 (1) 
ถึง (7) แหงประมวลรัษฎากร 

ผูมหีนาท่ีเสยีภาษเีงนิได ไมวาจะเปนบคุคลธรรมดา บรษิทัจำกัด 
บรษิทัมหาชนจำกดั หรือหางหุนสวนนติบิคุคล ตองซือ้ทรพัยสนิประเภท
อุปกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน ซึ่งมีคุณสมบัติครบถวนตาม
หลักเกณฑที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) 
ไดรับรองวา เปนวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักรท่ีมีผลตอการประหยัด
พลังงาน โดยเปนคาใชจายที่ไดจายไปจริงระหวางวันที่ 19 พฤษภาคม
2552 ถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 และตองมีใบเสรจ็รบัเงนิเปนหลกัฐาน
ในการซ้ือทรัพยสนิดังกลาว ตามขอ 1 ของประกาศอธิบดกีรมสรรพากร 
เก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 180) 

»ÃÐàÀ·¢Í§ÇÑÊ Ǿ ÍØ»¡Ã³� ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã 

ประเภทของวัสดุ อปุกรณ หรือเครือ่งจกัรน้ัน ตองเขาหลกัเกณฑ
ตอง 2 ขอ และตองไม 5 ขอ ประกอบดวย ตองจัดซ้ือ และเปนของ
ใหมที่ไมเคยผานการใชงาน และตองดำเนินการติดตั้งใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานไดระหวางวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2553  

โดยตองไดรับการรับรองจาก พพ. วาเปนวัสดุ อุปกรณ หรือ
เคร่ืองจักรท่ีมีผลตอการประหยัดพลังงาน 

สำหรับขอตองไม 5 ขอ นั้นประกอบดวย วัสดุ อุปกรณ หรือ
เครื่องจักรนั้น ตองไมไดรับ หรอือยูระหวางการรับสิทธิประโยชนจาก
สวนราชการเพื่อการสงเสริมการลงทุนดานอนุรักษพลังงาน ตองไม
เปนวสัด ุอปุกรณ หรอืเครือ่งจกัรท่ีนำไปใชในกจิการที่ไดรบัการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลจากบีโอไอ (ไมวาจะท้ังหมด หรือบางสวนก็ตาม) 
ตองไมเปนวัสดุ อุปกรณ หรือเคร่ืองจักรท่ีเกิดจากรายจายซ่ึงไดจาย
ไปเปนคาจางเพ่ือทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหแกหนวยงาน
ของรัฐ หรือเอกชนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 297) พ.ศ. 2539 

ตองไมเปนวัสดุ อุปกรณ หรือ
เคร่ืองจักรท่ีเกดิจากรายจายตามมาตรา 
65 ตรี (5) แหงประมวลรัษฎากร และ
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 3 
(1) แหงพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 
2549 รวมถึงตองไมเปนทรพัยสนิประเภท
เคร่ืองจักรท่ีใชในการประกอบกิจการ
ซึ่งซื้อทดแทนเคร่ืองจักรเกา และไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดตามมาตรา 3 (2) 
แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวน
รัษฎากร (ฉบับที่ 460) พ.ศ. 2549 

¤Ø³ÅÑ¡É³Ð¢Í§ÇÑÊ Ǿ ÍØ»¡Ã³� 
ËÃ×Íà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã·Õèà¢ŒÒ¢‹ÒÂ 

การไฟฟาฝายผลติแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) จะสงรายช่ือวัสดุ อุปกรณ 
หรือเคร่ืองจักรท่ีไดรับฉลากประหยัด
ไฟเบอร 5 เพิม่เตมิให พพ. เปนรายเดือน 
โดย พพ. จะพิจารณาอนุมัติใหเปนวัสดุ 
อุปกรณ หรือเครื่องจักรที่มีผลตอการ
ประหยัดพลังงาน เพื่อประกาศใชตอไป
อีกทั้ง พพ. ก็จะรวบรวมรายช่ือวัสดุ 
อุปกรณ หรือเครื่องจักรท่ีไดรับฉลาก

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
ไดประกาศวัสดุ อุปกรณ หรือเครื่องจักรที่มีผลตอ 
การประหยัดพลังงานแลวจำนวน 19 ประเภท 
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ประสิทธิภาพสูงจากโครงการสงเสริมเพ่ือการอนุรักษพลังงานของ 
พพ. ก็เปนอีกที่มาของรายชื่อที่จะประกาศเพิ่มเติม 

ตามประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน เรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข
ของวัสดุ อุปกรณ หรือเคร่ืองจักรที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน 
(ฉบบัที ่1) ถงึ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2553 นัน้ พพ. ไดประกาศวสัดุ อปุกรณ 
หรือเครื่องจักรท่ีมีผลตอการประหยัดพลังงานแลวจำนวน 19 ประเภท
(รายละเอียดตาม www.energy-tax.com) และจะประกาศเพ่ิมเติม
เฉลีย่เดอืนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาของโครงการ และสงประกาศให
กรมสรรพากรตอไป ผลิตภณัฑที ่พพ. ไดประกาศออกมาแลวประกอบ
ดวย  

ตูเย็นประหยัดไฟเบอร 5 หมายถึง ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
ภายใตโครงการฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย อีกทั้งตูเย็นนั้นตองมีคุณลักษณะเฉพาะผานเกณฑ 
เชน เกณฑประสิทธิภาพพลังงานตูเย็นป 2006 (2549) สำหรับตูเย็น 
1 ประตู หรือเกณฑประสิทธิภาพพลังงานตูเย็นป 2007 (2550) 
สำหรับตูเย็น 2 ประตูขึ้นไป เปนตน 

เคร่ืองปรับอากาศประหยัดไฟเบอร 5 แบบแยกสวน ระบาย
ความรอนดวยอากาศ ขนาดไมเกิน 12,000 วัตต และยังตองมีระดับ
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 

หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนตประหยัดไฟเบอร 5 ที่ผานเกณฑ
ขนาดวัตต ประสิทธิภาพลูเมนตอวัตตขั้นตำ่อุณหภูมิสีนอยกวา เทากับ
หรือมากกวา 4,400 K  

หลอดฟลูออเรสเซนต T5 ประหยัดไฟเบอร 5 และผานเกณฑ
คุณสมบัติเร่ืองคาท่ีกำหนด (Rated Value) คาประสิทธิภาพพลังงาน 

คาดำรงลเูมนหลงัการใชงาน 2,000 ช่ัวโมง 
ดัชนีความถูกตองสี อายุการใชงาน 
ผานการรับรอง มอก. และขนาดหลอด
ฟลูออเรสเซนต 

บลัลาสตแกนเหล็กนริภัยประหยัด
ไฟเบอร 5 และผานเกณฑขนาดบลัลาสต 
(วตัต) คากำลงัไฟฟาสญูเสยี (วตัต) และ
คากระแสไฟฟา (แอมแปร) 

บัลลาสตอิ เล็กทรอนิกส T5 
ประหยัดไฟเบอร 5 และผานเกณฑ
คุณสมบัติเฉพาะ เชน กำลังไฟฟาเขา
รวม ตวัประกอบกำลัง (PF) ฮารโมนิกส
รวม (THDi) ชนิดวงจร (กรณีหลอดคู) 
ตวัประกอบการสองสวาง อายุการใชงาน 
การทำงานในภาวะผดิปกต ิตวัประกอบ
ยอดคล่ืนกระแส การจุดหลอด ผาน
การรบัรอง มอก. และขนาดใชกบัหลอด
ฟลูออเรสเซนต (วัตต) เปนตน 

พัดลมไฟฟาประหยัดไฟเบอร 5 
และมีคุณลักษณะเฉพาะในกรณีพัดลม
ไฟฟาชนิดต้ังโตะ ตั้งพื้น และติดผนัง 
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หรือกรณีพัดลมไฟฟาชนิดหมุนรอบตัว ตามเกณฑของขนาดใบพัด 
อตัราการระบายอากาศข้ันตำ่ (ลกูบาศกเมตรตอนาท)ี คาประสทิธภิาพ
การใชงาน (ลูกบาศกเมตร/นาที/วัตต) 

หมอหุงขาวไฟฟาประหยัดไฟเบอร 5 และผานเกณฑระดับ
ประสิทธิภาพสำหรับคาพลังงานไฟฟาที่ใชในการหุงเฉลี่ย (วัตตตอ
ชั่วโมง) 

โคมไฟฟาประหยดัไฟเบอร 5 และคณุลกัษณะผานเกณฑในเรือ่ง
ของแบบโคมไฟฟา และเกณฑประสิทธิภาพ เชน คาแสงบาดตา คา 
Utilization Factor (คาสมัประสทิธ์ิการใชงานของแสง) คาความสวาง 
เปนตน 

โคมไฟฟาชนิดสองลง (Down Light) ประหยัดไฟเบอร 5  
และผานเกณฑแบบโคมไฟฟา และเกณฑประสิทธิภาพดาน Light 
Output Ratio มุมกระจายแสงที่ออกตองไมเกิน 65 องศา และคา
ความสองสวาง   

เตาหุงตมในครัวเรือนใชกับกาซปโตรเลียมเหลวที่ไดรับฉลาก
ประหยดัพลังงานประสิทธิภาพสูงภายใตการสงเสริมเครือ่งจกัรอุปกรณ
ประสิทธิภาพสูง และวัสดุอุปกรณเพื่อการอนุรักษพลังงานของ พพ. 
และมีคุณสมบัติผานเกณฑคาประสิทธิภาพเชิงความรอนขั้นสูง และ
มาตรฐานการทดสอบ 

อปุกรณปรับความเร็วรอบมอเตอรท่ีไดรบัฉลากประหยัดพลังงาน
ประสิทธิภาพสูงของ พพ. ซึ่งผานเกณฑคาประสิทธิภาพ และ
มาตรฐานการทดสอบ 

กระจกท่ีไดรับฉลากประหยัด
พลงังานประสทิธภิาพสงูของ พพ. และ
ผานเกณฑคาสัมประสิทธิ์การสงผาน
ความรอนจากรังสีอาทิตย (SHGC)  
คาการสองผานของแสงธรรมชาติตอ
คาสัมประสิทธิ์การสงผานความรอน
จากรังสีอาทิตย (LSG) และมาตรฐาน
การทดสอบ 

ฉนวนใยแกวท่ีไดรบัฉลากประหยดั
พลงังานประสทิธภิาพสงูของ พพ. และ
ผานเกณฑคาความตานทานความรอน 
และมาตรฐานการทดสอบ 

เครื่องทำน้ำเย็นสำหรับระบบ
ปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพสูง แยก
ตามชนิดการระบายความรอน แบบ
ของเครื่องอัดไอ (Compressor) ที่มี
คุณสมบัติผานเกณฑดานขนาดความ
สามารถในการทำความเยน็ ทีภ่าระเต็ม
พิกัดของเคร่ืองทำน้ำเย็น สำหรับระบบ
ปรับอากาศ (ตันความเย็น) และคา
สมรรถนะการทำความเย็น (กิโลวัตต
ตอตันความเย็น)  

เครือ่งทำนำ้อุนไฟฟาท่ีมปีระสทิธภิาพ
สงู แยกตามขนาดกำลังไฟฟาของเครือ่ง
ทำนำ้อุนไฟฟา (วัตต) ทีผ่านเกณฑดาน
คาประสิทธิภาพพลังงาน (รอยละ) 

กระตกิน้ำรอนไฟฟาประสิทธิภาพ
สูง แยกตามขนาดความจุของกระติก
นำ้รอนไฟฟาทีผ่านเกณฑคาประสิทธภิาพ
พลังงาน 

มอเตอรเหน่ียวนำสามเฟสท่ีมี
ประสิทธิภาพสูง แยกตามกำลังดาน
ออกท่ีกำหนด (กิโลวัตต) ที่ผานเกณฑ
ดานคาประสิทธิภาพพลังงาน (รอยละ)  
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หมอไอน้ำ แยกตามประเภทของเช้ือเพลิงที่ใช และผานเกณฑ
ดานคาประสิทธิภาพ (รอยละ) 

เคร่ืองทำน้ำรอนชนิดฮีทปม (Heat Pump) แบบใชอากาศเปน
แหลงพลังงาน แยกตามอณุหภมูนิำ้เขา อณุหภูมนิำ้ออก อุณหภมูอิากาศ 
ที่ผานเกณฑคาสัมประสิทธิ์สมรรถนะ 

»ÃÐâÂª¹�·Õè¨Ðä Œ́ÃÑº 

สิทธิประโยชนท่ีผูขอรับสิทธ์ิจะไดรับเปนรายจายทางภาษีเปน
จำนวนรอยละ 25 ของคาใชจายเพ่ือใหไดมาซึ่งทรัพยสินประเภท
เคร่ืองจักร วัสดุ หรืออุปกรณท่ีมีผลตอการประหยัดพลังงานซึ่งไดรับ
การรับรองจาก พพ. สูตรการคำนวณเงินที่นำไปลดหยอนภาษีเงินได 
คือ 

จำนวนเงินลดหยอน = 0.25 x คาใชจายเคร่ืองจกัร วสัดุ หรอื
อปุกรณที่มีผลตอการประหยัดพลังงาน 

ÇÔ¸Õ¡ÒÃ¢ÍÃÑºÊÔ·¸Ôì 

กรณีผูบริโภคท่ีอาจเปนบุคคลธรรมดาซ่ึงมีเงินไดพึงประเมิน
ตามมาตรา 40 (5) (6) (7) (8) หรือนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด 
บรษิทัมหาชนจำกดั และหางหุนสวนนิตบิคุคล ขอรบัสทิธ์ิลดหยอนภาษ ี
ซื้อเคร่ืองจักร วัสดุ หรืออุปกรณประหยัดพลังงานท่ี พพ. ใหการ
รับรองระหวางวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
โดยขอใบกำกับภาษีที่ระบุชื่อ ยี่หอ รุนของเคร่ืองจักร วัสดุ หรือ
อปุกรณนัน้ใหชดัเจน กรอกลงตามเอกสารแนบทายประกาศอธบิดี พพ. 
ฉบับที่ 180 (รายละเอียดตาม www.energy-tax.com/Downloads/
Announment/add-180.pdf) ขอใชสิทธ์ิเปนรายจายทางภาษีในแบบ
ภงด.90 (สำหรับบคุคลธรรมดา) และแบบ ภงด.50 (สำหรบันิตบิคุคล) 
ซึ่งจะมีชองบันทึกคาใชจายในเร่ืองนี้ เพื่อยื่นตอกรมสรรพากรตอไป 

กรณีผูผลิต นำเขา หรือจำหนาย
ที่ตองการขอรับรองเคร่ืองจักร วัสดุ 
หรืออุปกรณที่ประหยัดพลังงาน โดย
เริ่มดวยการตรวจสอบวา เครื่องจักร 
วัสดุ หรืออุปกรณน้ันอยู ในรายการ 
และผานเกณฑคุณลักษณะท่ี พพ . 
ประกาศหรือไม หากผานเกณฑจึง
กรอกใบสมคัรเขารวมโครงการ ระหวาง
ธันวาคม 2552 ถึงกันยายน 2553 ซึ่ง
สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมไดจาก 
www.energy-tax.com/menu_3.html 
สถานท่ีจดัสงใบสมคัรตาม www.energy-
tax.com/menu_2.html ซึ่ง พพ. จะ
ประกาศใหการรับรองตอไป  

ดวยนโยบายฟนฟู และกระตุน
เศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งกอใหเกิด
การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
เพื่อการอนุรักษพลังงาน และลดการ
ขาดดุลการคาของประเทศ ขณะเดียวกนั
ก็ใหสิทธิประโยชนลดหยอนภาษีเงินได 
แกผูซื้อ ท้ังที่เปนบุคคลธรรมดา และ
นิติบุคคล 

อยางไรก็ตาม ดวยระยะเวลาท่ี
กำหนดถึงส้ินป 2553 น้ีเทานั้น ฉะนั้น 
ผูสนใจ ไมวาจะเปนผูซือ้ทีต่องการใชสทิธิ์
จากกรมสรรพากร (ถึง 31 ธันวาคม 
2553) หรือผูขายเครื่องจักร วสัดุ หรือ
อุปกรณประหยัดพลังงานที่ตองการ 
ขอการรับรองจาก พพ. (ถึงกันยายน 
2553) ไมควรพลาด การขอรับสิทธิ์ลดหยอนภาษีเงินได 

ซื้อเครื่องจักร วัสดุ  
หรืออุปกรณประหยัดพลังงาน 

ไดระหวางวันที่ 19 พฤษภาคม 2552  
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
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บีโอไอ บีโอไอ 
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ·ÓºÑÞªÕáÅÐ¡ÒÃãªŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ôμ ÔºØ¤¤Å 

1. ¡Ã³ÕºÃÔÉÑ·ÁÕ¼Å¢Ò´·Ø¹ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ËÑ¡ÍÍ¡¨Ò¡¡ÓäÃ¢Í§»‚μ ‹Íä»
ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ ได โดยหากมผีลขาดทุนสามารถนำไปหกัจากผลกำไรท่ีเกดิข้ึน
ภายหลังจากหมดสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลได
ภายในระยะเวลา 5 ป โดยอาจจะหักจากปใดปหนึ่งภายใน 5 ป 
หรือหักคร้ังเดียวหมดในปเดียวก็ได 

2. ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹¨Ðμ ŒÍ§àÃÕÂ¡ªÓÃÐàμ çÁàÁ×èÍã´ 
ตอบ การชำระทุนจดทะเบียน จะตองชำระรอยละ 25 เมื่อจัดตั้ง
บริษัท และจะตองเรียกชำระเต็มมูลคาหุนกอนเปดดำเนินการ 
และหากเงื่อนไขวาจะตองเพิ่มทุนจดทะเบียน จะตองดำเนินการ
เพ่ิมทุนจดทะเบียนกอนจึงจะสามารถออกบัตรสงเสริมฯ หรือ
แกไขบัตรสงเสริมฯ ได 

3. ¶ŒÒÁÕ¡Ô¨¡ÒÃà ỐÁÍÂÙ‹¡‹Í¹áÅŒÇμ ŒÍ§¡ÒÃ¢ÂÒÂâ¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶
»̃¹Ê‹Ç¹ÁÙÅ¤‹Ò¢Í§âÃ§§Ò¹ à¾×èÍÃÐºØà»š¹à§Ô¹Å§·Ø¹ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 

นานาสาระกับ 

ตอบ หากมูลคาการลงทุนของ
กิจการเดิมนั้นรวมมูลคาโรงงาน
อยูดวยแลว ไมสามารถทำได เพราะ
ไมถือวาเปนการลงทุนใหม แตหาก
เปนโครงการใหม 2 โครงการ จะใช
พื้นที่ โรงงานเดียวกัน สามารถ 
แบงสวนตามมูลคาของโรงงานใน
แตละโครงการออกมาได 

4. ÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹�à¡ÕèÂÇ¡Ñºà§Ô¹»̃¹¼Å 
μÒÁÁÒμÃÒ 34 ËÁÒÂ¶Ö§ÍÐäÃ 
ตอบ เงินปนผล หมายถึง กำไรท่ี
แบงปนใหกับผูถือหุนตามสัดสวน
ของเงินลงทุน โดยผูรับเงินปนผล
ตามมาตรานี้ ไมตองนำเงินปนผล
ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล  

5 . ¡ÒÃËÑ¡¤‹ Òμ Ô ´μ Ñé § ËÃ×Í¡‹ÍÊÃŒ Ò§ 
ÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ÃŒÍÂÅÐ 25 
ÊÔè§ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹·Õè¹Õé ËÁÒÂ¶Ö§
ÍÐäÃºŒÒ§ 
ตอบ หมายถึง ถนน ระบบไฟฟา 
ประปา ที่สรางข้ึนเพ่ือเช่ือมตอ
จากพื้นที่ภายนอกไปยังโรงงาน ซึ่ง
ยังประโยชนตอสวนรวม แตจะไม
รวมถึงการติดตัง้ระบบสาธารณูปโภค
หรือสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน
โรงงาน 
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บีโอไอ 
 โครงการท่ีตั้งในเขต 3 รวมท้ังโครงการท่ีตั้งในนิคม
อตุสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ไดรบัการสงเสรมิฯ ในจังหวัดระยอง จะไดรบัอนญุาตใหหกัคาตดิตัง้
หรือกอสรางสิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไรสุทธิรอยละ 25 ของ
เงินลงทุนในกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ โดยสามารถเลือกหัก
จากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่ง หรือหลายปก็ได ภายใน 10 ป นับ
แตวันท่ีมีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ นอกเหนือไปจาก
การหักคาเส่ือมตามปกติ ทั้งนี้คาใชจายที่สามารถหักได ไดแก 

- คาติดตั้ งหรือกอสรางระบบคมนาคม เชน ถนน  
ทาเทียบเรือ ทางรถไฟ และการวางทอสำหรับการ
ขนสง เปนตน 

- คาติดตั้งหรือกอสรางโครงสรางพื้นฐานที่เก่ียวของ
โดยตรงกบักจิการที่ไดรบัการสงเสรมิฯ เชน ระบบไฟฟา 
(การปกเสา พาดสาย) ระบบน้ำเพ่ือการอุตสาหกรรม 
(การวางทอ) เปนตน 

- การสรางหรือติดตั้งสถานีจายไฟฟายอย 
- การสรางหรือขุดเจาะน้ำบาดาล 

6. ¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃãªŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ôμ ÔºØ¤¤Å ÁÕ¢Ñé¹μÍ¹
ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§ 
ตอบ บริษทัตองกรอกแบบคำขอใชสทิธิประโยชนยกเวนภาษเีงินได
นติบิคุคล ตามแบบฟอรม F PM TA 01 พรอมรายงานการตรวจสอบ
ของผูสอบบัญชีรับอนุญาต แลวนำมายื่นที่บีโอไอภายใน 120 วัน
นับแตวันสุดทายของรอบระยะเวลาบัญชี ซึ่งบีโอไอจะใชเวลาใน
การพิจารณาตรวจสอบไมเกิน 30 วัน จากน้ันจะแจงผลใหทราบ 
บริษัทจึงจะสามารถใชสิทธิ์ ในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่
กรมสรรพากรได 

7. ¡ÒÃ¹ÑºàÇÅÒÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ôμ ÔºØ¤¤Å 
Ð̈¹ÑºÍÂ‹Ò§äÃ ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ä́ ŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�
Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ôμ ÔºØ¤¤ÅÃÐÂÐàÇÅÒ 
8 »‚ ºÃÔÉÑ·ÁÕÃÒÂä Œ́¤ÃÑé§áÃ¡ÇÑ¹·Õè 
1 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2549 ã¹¡ÒÃ¤Ó¹Ç³
·Ò§ºÑÞªÕ »‚áÃ¡¨Ð¹Ñº¶Ö§ÇÑ¹äË¹ áÅÐ
ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�¨ÐÊÔé¹ÊØ´ÇÑ¹äË¹ 
ตอบ จะนับวันชนวัน หากบริษัทมี
รายไดครั้งแรกวันที่ 1 กันยายน 
2549 ในปแรกจะคำนวณจากวันที่ 
1 กันยายน 2549 - 31 ธันวาคม 
2549 สวนในปสุดทายจะคำนวณ
จากวันที่ 1 มกราคม 2557 - 31 
สิงหาคม 2557 เปนวันส้ินสุด 

8. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·Â×è¹¤Ó¢ÍãªŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�
Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ôμ ÔºØ¤¤Å äÁ‹·Ñ¹
μÒÁ¡ÓË¹´ 120 ÇÑ¹ ËÅÑ§¨Ò¡ÇÑ¹
¤ÃºÃÍººÑÞªÕ ¨Ð·Óä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ สามารถทำได แตการพิจารณา
ของบีโอไอ มีกำหนดเวลา 30 วัน 
ถาหากยื่นคำขอฯ ชา อาจจะทำให
บริษัทยื่นแบบการเสียภาษีท่ีกรม
สรรพากรชาไปดวย ซึง่อาจจะทำให
ตองเสียคาปรับได 

9. ÃÒÂä Œ́·Õèà¡Ố ¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒμ ÑÇÍÂ‹Ò§ 
¹Ñº à»š¹ÃÒÂä Œ́ ¢Í§ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍäÁ‹ 
ËÒ¡ºÃÔÉÑ·¢ÒÂ¢Í§μ ÑÇÍÂ‹Ò§ áÅŒÇÁÕ
¡ÒÃàÃÔèÁμ Œ¹¼ÅÔμ¨ÃÔ§ÍÕ¡ 1 »‚μ ‹ÍÁÒ 
ºÃÔÉÑ·¨ÐàÊÕÂÊÔ·¸Ôì¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ 
à§Ô¹ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ สทิธิย์กเวนภาษเีงินไดนติบิคุคล 
นบัจากวนัทีม่รีายไดคร้ังแรก รวมถงึ
รายไดที่เกิดข้ึนจากการขายสินคา
ตัวอยางดวย ดังน้ันบริษัทจะตอง
พิจารณาในขอน้ีอยางถี่ถวน เพราะ
อาจจะทำใหบริษัทเสียสิทธิ์ที่พึงจะ
ได 
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10. ¶ŒÒºÃÔÉÑ··Ó¡ÒÃ·´ÅÍ§¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒ áÅÐ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒ·Õè ä Œ́¨Ò¡¡ÒÃ
·´ÅÍ§¼ÅÔμ¹Ñé¹ä» ã¹¡Ã³Õ¹Õé¶×ÍÇ‹ÒºÃÔÉÑ·ÁÕÃÒÂä Œ́à¡Ô´¢Öé¹ËÃ×ÍÂÑ§ 
ตอบ รายไดที่เกิดจากการขายสินคาแมจะเปนเพียงการขายสินคา
ตัวอยาง หรือขายสินคาที่ไดจากการทดลองการผลิตของกิจการ 
โดยสินคาเหลานั้นตองไมเปนสินคาที่ผลิตไดกอนวันที่ไดรับอนุมัติ
ใหไดรับสิทธิและประโยชนตามท่ีระบุไวในบัตรสงเสริมฯ ใหถือ
วันที่มีรายไดจากการขายสินคาดังกลาวเปนวันเริ่มมีรายไดจาก
การประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

11. ºÃÔÉÑ·àÃÔèÁÊ‹§ÍÍ¡ÊÔ¹¤ŒÒμÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ã¹ÇÑ¹·Õè 
1 Á¡ÃÒ¤Á 2553 áμ ‹ä Œ́ÃÑºà§Ô¹¤‹ÒÊÔ¹¤ŒÒã¹ÇÑ¹·Õè 31 Á¡ÃÒ¤Á 2553 
ã¹¡Ã³Õ¹Õé ¨Ð¹ÑºÇÑ¹ã´à»š¹ÇÑ¹àÃÔèÁÁÕÃÒÂä Œ́¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ 
ตอบ เมือ่บรษิทัเริม่สงออกสนิคาตามโครงการที่ไดรบัการสงเสรมิฯ 
ไมวาจะไดรบัเงนิหรือไดรบัชำระสนิคาแลวหรอืไม ใหถอืวนัสงออก
เปนวันที่ขายสินคา และถือเปนวันเริ่มมีรายไดจากการประกอบ
กจิการ ซึง่ในกรณนีีค้อืวนัที ่1 มกราคม 2553 ท้ังนีร้ายไดดงักลาว
จะตองไมเกิดขึ้นกอนวันท่ีไดรับอนุมัติใหไดรับสิทธิประโยชนตาม
ที่ระบุไวในบัตรสงเสริมฯ 

12. ¡ÒÃ¢ÍãªŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ôμ ÔºØ¤¤ÅàÃÔèÁãªŒä Œ́àÁ×èÍã´ 
ตอบ ตั้งแตวันที่บริษัทมีรายไดคร้ังแรกเกิดข้ึนแตตองไมใชกอน
วันอนุมัติใหการสงเสริมฯ และหากในปภาษีนั้นบริษัทมีกำไร และ
ตองการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล จึงจะยื่นเรื่องขอใชสิทธิ์ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล แตถาปใดบริษัทมีผลขาดทุน ไมตองยื่นขอ
ใชสิทธิ์ รวมไปถึงปใดบริษัทมีกำไร แตไมประสงคจะใชสิทธิ์ 
(เนื่องจากอาจจะมีกำไรเพียงเล็กนอย ไมคุมกับคาสอบบัญชี) จะ
ไมยื่นฯ ก็ได 

13. ¡ÒÃàª‹ÒâÃ§§Ò¹ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ÃÇÁ¤‹Òàª‹Ò
à»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§¢Í§à§Ô¹Å§·Ø¹ä Œ́ËÃ×Í
äÁ‹ 
ตอบ สามารถทำได หากมีสัญญา
เชาเกินกวา 3 ป 

14. ¡ÒÃãËŒËÑ¡¤‹Ò¢¹Ê‹§ä Œ́ 2 à·‹Ò μÒÁ
ÁÒμÃÒ 35 (2) ÁÕ¢Íºà¢μÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§ 
ตอบ การหักคาขนสงนั้น จะใหหัก
เฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจากการ
ขนสงภายในประเทศ 

15. â¤Ã§¡ÒÃâÂ¡ÂŒÒÂÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ 
ÁÕËÅÑ¡à¡³±�ã¹¡ÒÃ¤Ó¹Ç³à§Ô¹Å§·Ø¹
ÍÂ‹Ò§äÃ 
ตอบ การคำนวณเงินลงทุนในกรณี
โยกยายสถานประกอบการนั้น จะ
รวมเฉพาะคากอสรางโรงงานใน 
ที่ ใหมและมูลคาทรัพยสินอื่นๆ 
ไดแก คาอุปกรณสำนักงานและ 
คายานพาหนะเทาน้ัน สวนเครือ่งจกัร
นั้นเปนการนำเคร่ืองจักรท่ีมีอยูเดิม
มาใช จึงไมรวมมูลคาเคร่ืองจักร
ในวงเงินลงทุน 

16. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·«×éÍ·Õè Ố¹ÁÒáÅŒÇ áμ ‹äÁ‹ä Œ́
ãªŒ»ÃÐâÂª¹� áÅŒÇà»ÅÕèÂ¹ä»μ Ñé§Ê¶Ò¹
»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ³ ·Õèμ Ñé§Í×è¹ áÅÐ¢ÒÂ
·Õè Ố¹à ỐÁä» ÃÒÂä Œ́¨Ò¡¡ÒÃ¢ÒÂ·Õè Ố¹
Ñ́§¡Å‹ÒÇ ¨Ðä Œ́ÃÑº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ

¹Ôμ ÔºØ¤¤ÅËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ การขายอสังหาริมทรัพย เชน
กรณทีีม่กีารยายสถานประกอบการ 
โดยตองขายท่ีดินไปในสภาพท่ียัง
มิไดกระทำการใดๆ ลงบนท่ีดิน 
อาจจะเปนเพราะ ซ้ือที่ ดินมามี
ขนาดเล็กเกินไป หรือขายที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งไมเหมาะสม
ที่จะใชเปนที่ตั้งสถานประกอบการ 
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การขายอสังหาริมทรัพยดังกลาวไมถือเปนรายไดของกิจการและ
จะไมไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

17. ã¹ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèºÃÔÉÑ·ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ËÒ¡ÁÕ¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹
«Öè§ËÁ´ÊÀÒ¾·Õè̈ ÐãªŒ§Ò¹μ ‹Íä» àª‹¹ à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã ÍØ»¡Ã³� áÅÐà¤Ã×èÍ§Á×Í
à¤Ã×èÍ§ãªŒμ ‹Ò§æ ·ÕèãªŒã¹¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÃÒÂä Œ́¨Ò¡¡ÒÃ
¨ÓË¹‹ÒÂ·ÃÑ¾Â �ÊÔ¹ Ñ́§¡Å‹ÒÇ ¶×Íà»š¹ÃÒÂä Œ́·Õèä Œ́ÃÑºÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́
¹Ôμ ÔºØ¤¤ÅËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ กรณบีริษทัไดจำหนายทรัพยสินขางตนไป ในชวงเวลาที่ไดรบั
การสงเสริมฯ หากพิสูจนไดวาทรัพยสินท่ีจำหนายไปนั้น เปน
ทรัพยสินที่ ใช ในการประกอบกิจการตามโครงการท่ีไดรับการ 
สงเสริมฯ และหมดสภาพในการใชงาน หรือไมเหมาะสมในการ
ใชงาน รายไดจากการจำหนายทรัพยสินดังกลาว ใหถือเปนรายได
จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ และไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล ทั้งนี้ทรัพยสินดังกลาวจะตองมิใชเคร่ืองมือ เคร่ืองใช 
เคร่ืองตกแตงในสำนักงานของบริษัท 

18. ÃÒÂä Œ́·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÓäÃ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÔÇÃÃμà§Ô¹μÃÒ¡Ã³Õã´ºŒÒ§ ·Õè¨Ðä Œ́
ÃÑº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ôμ ÔºØ¤¤Å 
ตอบ รายไดจากกำไรจากการปริวรรตเงินตราตางประเทศ ตอง
เปนกำไรจากปริวรรตเงินตราท่ีเกิดขึ้นต้ังแตผูไดรับการสงเสริมฯ 
เริม่มรีายไดจากการประกอบกิจการ และจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ
ดังนี้ 
ก. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตรา ซึง่เกดิจากการดำเนินธรุกิจ

ที่เกี่ยวของ กับกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ โดยตรง จาก
การสงออกผลิตภัณฑ จากการนำเขาเคร่ืองจักร เครื่องมือ 
เครื่องใช วัสดุอุปกรณและวัตถุดิบ ตามโครงการที่ไดรับ
การสงเสริมฯ 

ข. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตราท่ีเกิดขึ้น จากการท่ี 
ผูไดรบัการสงเสริมฯ นำเงินกูยืมซ่ึงเปนเงินตราตางประเทศ
เขามาใชในกิจการ ตามโครงการท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

ค. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตรา ที่เกิดจากการนำรายได
จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ ไปชำระหนี้เงินกูที่นำไปใช
ในกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

ง. กรณีกำไรจากการปริวรรตเงินตรา ที่เกิดจากการนำเงินกูยืม
เงนิตราตางประเทศ เขามาใชในกจิการที่ไดรบัการสงเสรมิฯ 
เฉพาะสวนที่ยังคงเหลืออยูในวันสุดทายของระยะเวลาบัญชี
ไมถอืเปนรายไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรบัการสงเสริมฯ 

และจะไมไดรับการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล เวนแต
ผูไดรบัการสงเสรมิฯ สามารถ
พิสูจนไดชัดแจงวา เงินกูยืม
สวนที่ยังคงเหลืออยูนั้นมีขอ
ผูกพันที่จะตองนำไปใช ใน
กิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ 
อยางแทจริง 

จ. กรณีกำไรจากการปริวรรต
เงินตรา ที่ไมสามารถแยก
ไดวาเปนรายไดของกิจการ
ที่ไดรบัการสงเสรมิฯ หรอืของ
กจิการที่ไมไดรบัการสงเสริมฯ 
ใหเฉล่ียรายไดนั้นตามสวน
ของรายไดของแตละกิจการ 
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¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

หมวดกิจการ 
จำนวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนตางชาติ จางแรงงาน (คน) 
2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 

 ม.ค.-พ.ค. ม.ค.-พ.ค.  ม.ค.-พ.ค. ม.ค.-พ.ค.  ม.ค.-พ.ค. ม.ค.-พ.ค.  ม.ค.-พ.ค. ม.ค.-พ.ค.  ม.ค.-พ.ค. ม.ค.-พ.ค. 

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 151  63  51  42,317  16,107  15,544 2,645  1,636  1,029  472  131  248  21,065  7,621  9,730  

เหมืองแร  เซรามกิส  และโลหะข้ันมลูฐาน 26  13  10  18,700  8,197  2,469  435  372  438  1,951  1,201  261  5,698  3,357  862  

อุตสาหกรรมเบา 58  26  38  10,477  3,623  4,526  1,135  660  404  777  432  494  18,239  9,462  6,311  

ผลติภณัฑโลหะ  เคร่ืองจกัร และอปุกรณขนสง 177  80  88  52,092  17,751  35,481  1,618  321  569  5,952  1,850  7,000  26,301  9,939  11,838  

อิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองใชไฟฟา 137  52  80  27,419  7,429  49,794  358  36  186  1,381  697  286  43,272  4,031  43,343  

ผลิตภณัฑเคมภีณัฑ กระดาษ และพลาสติก 97  44  55  24,317  10,350  15,339  1,364  568  1,004  2,326  929  698  6,590  3,040  6,101  

บริการ และสาธารณูปโภค 316  99  158  117,687  62,049  88,789  8,751  1,458  5,053  2,180  629  1,050  13,745  4,837  4,057  

รวม 962  377  480  293,009  125,507  211,942  16,307  5,052  8,683  15,039  5,870  10,037  134,910  42,287  82,242  

¨Óá¹¡â´Â¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹μÒÁËÁÇ´¡Ô¨¡ÒÃ 
Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ· 

2552 
Á.¤.-¾.¤. 

â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â 
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ä·Â
áÅÐμ‹Ò§ªÒμÔ 

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹ä·Â (¤¹) ¤‹Òà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³� à§Ô¹Å§·Ø¹ 
(ÃÒÂ) (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

343 

2552 
Á.¤.-¾.¤. 

2553 
Á.¤.-¾.¤. 

2552 
Á.¤.-¾.¤. 

2553 
Á.¤.-¾.¤. 

507 160,900 
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377 

â¤Ã§¡ÒÃμ‹Ò§ªÒμÔ 
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

480 

115 

180 

127 
161 

135 139 

2553 
Á.¤.-¾.¤. 

2552 
Á.¤.-¾.¤. 

2553 
Á.¤.-¾.¤. 

2552 
Á.¤.-¾.¤. 

2553 
Á.¤.-¾.¤. 

2552 
Á.¤.-¾.¤. 

2553 
Á.¤.-¾.¤. 
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2552 
Á.¤.-¾.¤. 

2553 
Á.¤.-¾.¤. 

2552 
Á.¤.-¾.¤. 

2553 
Á.¤.-¾.¤. 

2552 
Á.¤.-¾.¤. 

2553 
Á.¤.-¾.¤. 

สรุปสถิติการสงเสริมการลงทุน สรุปสถิติการสงเสริมการลงทุน 
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 สถิติการสงเสริมการลงทุน



2551 2552 2552 
ม.ค.-พ.ค. 

2553 
ม.ค.-พ.ค. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-พ.ค. 

2553 
ม.ค.-พ.ค. 

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท) 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ·¸Ô  1,231   1,523   343   507  74.0  113.5  38.1  33.8  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     43.8  38.8  8.4  12.5  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 326  265  81  126  15.3  5.4  2.1  2.4  

 ยุโรป 194  222  63  66  13.9  5.9  1.2  3.6  

 ไตหวัน 45  73  9  16  1.4  6.1  0.1  0.4  

 สหรัฐอเมริกา 37  83  20  19  1.3  6.4  0.5  0.7  

 ฮองกง 23  20  6  12  1.0  1.8  - 0.6  

 สิงคโปร 86  88  24  34  5.1  1.1  0.1  1.6  

การกระจายของแหลงที่ตั้ง     เงินลงทุน (พันลานบาท) 

 เขต 1 375  461  117  161  51.9  82.7  12.9  24.4  

  กรุงเทพมหานคร 221  193  64  77  16.3  15.4  4.0  5.5  

  ปริมณฑล 154  268  53  84  35.6  67.4  8.9  18.9  

 เขต 2 517  519  130  215  294.6  351.1  122.5  108.3  

  ระยอง 144  111  38  61  135.6  57.8  21.2  51.1  

  ภูเก็ต 12  11  2  2  10.2  2.6  0.1  - 

  อื่นๆ 361  397  90  152  148.7  290.7  101.3  57.1  

 เขต 3 335  540  93  131  85.6  254.9  25.4  40.0  

  - 36 จังหวัด 287  453  82  115  79.7  208.3  24.4  35.6  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 48  87  11  16  5.9  46.6  1.1  4.3  

  ภาคเหนือ 77  122  20  36  9.7  39.2  2.6  5.6  

  ภาคกลาง 10  32  4  2  4.8  29.2  0.5  1.2  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 85  187  21  33  15.8  106.7  13.7  20.7  

  ภาคตะวันออก 47  52  11  12  8.8  24.5  1.1  2.4  

  ภาคตะวันตก 14  30  2  3  3.1  8.2  0.1  0.1  

  ภาคใต 65  79  26  30  9.6  28.2  5.5  6.3  

  อื่นๆ 37  38  9  15  33.8  19.0  1.9  3.7  

  ไมระบุที่ตั้ง 4  3  3  - 0.1  0.1  0.1  - 

         

ภาวะการสงเสริมการลงทุน ภาวะการสงเสริมการลงทุน 
มกราคม-พฤษภาคม 2553 เปรียบเทียบ ป 2551 และ 2552  
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Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹



 2551 2552 2552 
ม.ค.-พ.ค. 

2553 
ม.ค.-พ.ค. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-พ.ค. 

2553 
ม.ค.-พ.ค. 

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท) 

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ·Ñé§ÊÔé¹  1,252   1,003   337   566  79.0  41.4  10.5  20.4  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     57.2  16.5  3.2  7.6  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 331  249  84  123  22.2  3.6  1.2  2.2  

 ยุโรป 183  158  76  79  18.1  2.6  1.3  0.7  

 ไตหวัน 48  33  9  13  1.2  0.6  0.2  0.1  

 สหรัฐอเมริกา 37  41  16  20  1.3  5.7  0.1  0.5  

 ฮองกง 19  14  4  14  0.8  0.1  - 0.1  

 สิงคโปร 77  65  20  28  5.4  0.3  0.1  1.8  

การกระจายของแหลงที่ตั้ง     เงินลงทุน (พันลานบาท) 

 เขต 1 396  336  93  195  48.3  49.7  9.7  32.0  

  กรุงเทพมหานคร 232  162  53  84  16.1  11.9  2.4  5.8  

  ปริมณฑล 164  174  40  111  32.1  37.8  7.3  26.2  

 เขต 2 538  383  148  203  365.9  180.8  49.6  95.4  

  ระยอง 166  96  33  45  207.5  42.7  15.0  15.7  

  ภูเก็ต 11  11  4  3  9.5  1.7  0.9  1.7  

  อื่นๆ 361  276  111  155  148.9  136.3  33.8  78.0  

 เขต 3 318  284  96  168  83.6  50.9  13.7  72.6  

  - 36 จังหวัด 275  244  80  148  79.4  46.0  11.0  67.0  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 43  40  16  20  4.2  4.9  2.7  5.6  

  ภาคเหนือ 75  61  23  35  9.1  5.9  3.1  9.3  

  ภาคกลาง 11  10  2  11  4.7  1.3  0.1  13.6  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77  75  31  50  12.7  11.3  5.3  11.3  

  ภาคตะวันออก 41  40  14  9  8.9  7.1  1.6  17.2  

  ภาคตะวันตก 16  13  3  8  3.3  1.3  - 1.7  

  ภาคใต 58  62  22  35  11.3  11.3  3.0  10.7  

  อื่นๆ 40  23  1  20  33.7  12.7  0.5  8.8  

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และ สมุทรปราการ 
 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต 

เขต 3 ไดแก 58 จังหวัด โดยแบงเปนเขต 3 พิเศษ จำนวน 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สรุินทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม  
  รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร บุรีรัมย อำนาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี ยะลา 
  และนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ         
สำหรับกิจการขนสงทางเรือ หรืออากาศ ไดรวมไวใน เขต 3  

ขอสังเกต 1) ในแตละเดือนสถิติการอนุมัติใหการสงเสริมไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการสงเสริมในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติสำนักงานฯ 
 จะใชเวลาพิจารณาอนมัุตโิครงการทีข่อรบัการสงเสริม ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วนัทำการ 

 2) สถิตไิมนบัรวมโครงการซึง่ไมมกีารลงทุนเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รบัโอนโครงการ กิจการเดมิขอสทิธิประโยชนไมเกีย่วกบัภาษีอากร 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล 
จากการเกษตร 

     

1. โจว ีรบัเบอร (ไทยแลนด) จำกัด 
(รวมทุนไทย-จีน) 

ยางผสม (COMPOUNDED 
RUBBER) 

 1.16  59.30* 57 จ.ตรัง 
(เขต 3) 

2. นิวทรานสฟอรมเมชั่น จำกัด 
(หุนเกาหลีท้ังสิ้น) 

น้ำมันดิบจากเมล็ด 
ยางพารา 

 1.12  12.00 27 จ.ราชบุรี 
(เขต 2) 

3. อี ฮับ ฮวด จำกัด 
(รวมทุนไทย-มาเลเซีย) 

น้ำยางขน SKIM BLOCK 
และหรือ SKIM BLOCK 
และ OFF-GRADE 
RUBBER BLOCK  

 1.16  132.00* 63 จ.สงขลา 
(เขต 3) 

4. พี.พี.เอ็ม.ฟารม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เลี้ยงเปดเนื้อ  1.5   50.00* 17 จ.สระบุรี 
(เขต 2) 

5. MR.KAIEDA MAO 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

หัวและเปลือกกุงบดแหง  1.17  16.60 36 จ.สงขลา 
(เขต 3) 

6. MR.LIM CHIN CHONG 
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น) 

ยางผสม (COMPOUNDED 
RUBBER) 

 1.16  58.60* 63 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

7. สิทธินันท จำกัด 
(รวมทุนไทย-อังกฤษ) 

ผลิตวุนเสน  1.11  171.70* 306 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

8. อุบล ไบโอ เอทธานอล จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เอทานอล 99.5%  1.18  1,020.00** 100 จ.อุบลราชธานี 
(เขต 3) 

9. MR.ASLAN TOMOV 
(รวมทนุสิงคโปร-สเปน-รสัเซีย) 

ผลิตสารใหความหวาน  1.11  1,322.00** 58 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

10. เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย-สวีเดน) 

ผลิตเครื่องด่ืมรังนก  1.11  1,095.60** 121 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

11. ยี่ฟง เอ็นเตอรไพร จำกัด 
(รวมทุนจีน-ไตหวัน) 

ผลหมากคุณภาพ  1.14  12.50 30 จ.ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

12. นายธนวัต วินญรัตน 
(รวมทุนไทย-เนเธอรแลนด) 

สิ่งปรุงแตงอาหาร  1.11  105.80* 22 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

13. ไทย ควอลิตี้ สตารช จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

แปงมันสำปะหลัง  1.13  498.80* 95 จ.กาญจนบุรี 
(เขต 2) 

14. สยามฮารดออยล คอรปอเรชั่น 
จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

นำ้มนัรำขาวดิบและกากรำ  1.12 
และ 

 1.6 

 195.00* 46 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

โครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน เดือนพฤษภาคม 2553 โครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน เดือนพฤษภาคม 2553 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

15. โชควัลลภา น้ำมันปาลม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันปาลมดิบและเมล็ด
ในปาลมอบแหง 

 1.12  365.20* 30 จ.พังงา 
(เขต 3) 

16. นายวีระพันธ โสตถิพันธุกุล 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำผึ้งและผลิตภัณฑ 
จากผึ้ง 

 1.11  18.80 30 จ.เชียงใหม 
(เขต 3) 

17. เชียงราย ซีฟูด จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

บริการหองเย็น  1.19  9.00 8 จ.เชียงราย 
(เขต 3) 

18. พพีพี ีไอ โซลารเอนเนอยี ่จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เช้ือเพลิงอัดเม็ดจากวัสดุ
ชวีมวล (BIOMASS FUEL) 

 1.17  23.00 25 จ.ขอนแกน 
(เขต 3) 

19. เมืองสะอาด จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันสังเคราะห  1.18  70.50* 33 จ.อุบลราชธานี 
(เขต 3) 

20. โรงสีทรัพยอนันต จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขาวคัดคุณภาพ  1.14  60.00* 30 จ.สุรินทร 
(เขต 3) 

 รวม    5,296.40 1,197 เขต 1 = 2 
เขต 2 = 7 
เขต 3 = 11 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 2 
เหมืองแร เซรามิกส 
และโลหะขั้นมูลฐาน 

     

1. โตโต แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย-สิงคโปร)  

ผลิตเครื่องสุขภัณฑ 
เซรามิกส 

 2.6  1,900.00** 661 จ.สระบุรี 
(เขต 2) 

2. ดับบลิวเอสพี ไพพ จำกัด 
(หุนจีนทั้งส้ิน) 

ผลิตทอเหล็กไรตะเข็บ  2.14  1,750.00** 665 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

 รวม   3,650.00 1,326 เขต 1 = - 
เขต 2 = 2 
เขต 3 = - 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา 
 

     

1. อีสานมินนิเอเชอรโมเดล จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ของเลนโลหะ  3.12  2.00 6 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

2. MR.STEPHEN JOHN LYNCH 
(รวมทุนไทย-อังกฤษ) 

ไมกอลฟ  3.5  2.70 5 จ.ประจวบคีรีขันธ 
(เขต 3) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

3. แพนดอรา โพรดักชั่น จำกัด 
(หุนเดนมารกทั้งสิ้น) 

เครื่องประดับและช้ินสวน  3.7  1,426.00** 10,540 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

4. ฟารโต สแควร จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

POLYPROPYLENE YARN  3.1  18.00 18 จ.ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

5. สุพรีม โพรดักส จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

พาหนะที่ใชทางการแพทย 
เกาอี ้เตยีง และเปลผูปวย 

 3.9  95.00* 144 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

6. สยามเซมเพอรเมด จำกัด 
(รวมทุนไทย-ออสเตรเลีย) 

ถุงมือสำหรับตรวจโรค
จากน้ำยางธรรมชาติ 
และน้ำยางสังเคราะห 

 3.9  161.20* 55 จ.สุราษฎรธานี 
(เขต 3) 

7. มิเรเคิล อินทิเมทส จำกัด 
(รวมทุนไทย-ฮองกง)  

เครื่องนุงหม  3.1  15.84 374 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

 รวม   1,720.74 11,142 เขต 1 = 2 
เขต 2 = - 
เขต 3 = 5 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 4 
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณขนสง 

     

1. หยวนเดน อินดสัเตรยีล จำกดั 
(รวมทุนจีน-ไตหวัน) 

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป  4.3  35.00 150 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

2. โทดา ไพพน (ไทยแลนด) จำกัด 
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

ผลิตชิ้นสวนโลหะกลึง
แตง 

 4.3  100.00* 82 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

3. สแกนดิเนเวียน แอรคราฟท 
เมนเทนแนนซ (ไทยแลนด) จำกัด 
(รวมทุนไทย-นอรเวย) 

ซอมบำรุงอากาศยาน 
รวมทั้งช้ินสวนอุปกรณ 
อากาศยานและเครื่องใช
ในอากาศยาน 

 4.9  400.00* 197 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

4. นางพิมพใจ เหลาจินดา 
(หุนไทยทั้งสิ้น)  

ผลิตยางนอก 
รถจักรยานยนต 

 4.10  498.40* 220 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

5. โยโรซึ (ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน) 

ผลิตชิ้นสวนโลหะสำหรับ
ยานพาหนะ 

 4.8  1,900.00** 293 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

6. ซูมิโตโม อีเล็คตรกิ ไวริ่ง 
ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

ชุดสายไฟสำหรับ 
ยานพาหนะ 
(WIRE HARNESS) 

 4.10  101.50* 356 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

7. MR.YUJI SUZUKI 
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน) 

จานเจียระไน (GRINDING 
WHEEL) การซอมแซม
จานเจียระไนที่ผลิตเอง 
และการชุบเคลือบผิว 

 4.2 
และ 

 4.4 

 90.00* 130 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

8. เค.ซี.เมททอลชีท จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

แผนหลังคาเหล็กเคลือบ
และแผนหลงัคาเหลก็เคลอืบ
ติดฉนวนกันความรอน 

 4.3  31.70 32 จ.สิงหบุรี 
(เขต 3) 

9. เค.ซี.เมททอลซีท จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

แผนหลังคาเหล็กเคลือบ
และแผนหลงัคาเหลก็เคลอืบ
ติดฉนวนกันความรอน 

 4.3  31.70 32 จ.สระบุรี 
(เขต 2) 

10. นายตติย มีเมศกุล 
(หุนอังกฤษท้ังสิ้น) 

ชุดเกาอี้และช้ินสวนโลหะ
สำหรับอากาศยาน 

 4.9  38.80 23 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

11. ไทยซัมมิท เอนจิเนียริง จำกัด 
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
สำหรับยานพาหนะ 

 4.10  25.00 7 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

12. วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

โครงสรางโลหะสำหรับ
งานอุตสาหกรรม 

 4.19  160.00* 786 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

13. วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

โครงสรางโลหะสำหรับ
งานอุตสาหกรรม 

 4.19  142.00* 475 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

14. ดานา สไปเซอร (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(รวมทุนสหรัฐอเมริกา-
ไตหวัน-ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนกระปุกเฟองทาย 
(DIFFERENTIAL CASE)  

 4.10  49.00* 16 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

 

15. สึบาคิโมโตะ ออโตโมทีฟ 
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)  

โซราวลิ้น (CHAN) 
ตัวประคองโซ (LEVER) 
และตัวนำโซ (GUIDE) 

 4.10  93.00* 16 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

 รวม   3,696.10 2,815 เขต 1 = - 
เขต 2 = 13 
เขต 3 = 2 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และเครื่องใชไฟฟา 

     

1. อิเมจิน เทคโนโลยี จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น)  

ซอฟตแวร  5.8  8.70 12 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

2. นายพงศพลชัย ทวีเจริญกิจ 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ซอฟตแวร  5.8  2.00 14 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

3. วีสทีออน (ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น) 

AUDIO MODULE 
สำหรับรถยนต 

 5.4  31.90 4 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

4. MR.ROBERT LEWIS 
(รวมทุนไทย-อังกฤษ) 

การออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกสและ
ผลติภัณฑจากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส 

 5.7  18.70 30 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

5. รอคเค็ท ไทย จำกัด 
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น) 

MANGANESE BATTERY  5.3  70.00* 30 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

6. ฟูไน (ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน) 

PRINTED CIRCUIT 
BOARD ASSEMBLY  

 5.5  850.00** 496 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

7. ไซโก อินสทรูเมนท 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน) 

MINIATURE BALL 
BEARING FOR HDD  

 5.5  580.80** 131 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

8. โอไซต เน็ตเวิรค 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  2.00 14 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

9. เอปสัน โตโยคอม (ไทยแลนด) 
จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน) 

FINAL QUARTZ BLANK  5.5  79.70* 36 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

10. เอปสัน โตโยคอม (ไทยแลนด) 
จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน) 

QUARTZ ROUGH 
BLANK 

 5.5  25.70 6 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

11. อนันดา เทคโนโลยี จำกัด 
(รวมทุนไทย-อังกฤษ-บริติช 
เวอรจินไอรแลนด) 

การออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส 
และผลิตภัณฑตอ
เนื่องจากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส  

 5.7  16.70 28 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

12. ฟตเทค อิเล็กทรอนิกส 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนบริติชเวอรจินไอรแลนด 
ทั้งสิ้น)  

CONTROLLER FOR 
HARD DISK DRIVE  

 5.5  273.90* 152 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

13. ไทย ได-อิจิ เซโก จำกัด 
(รวมทุนสิงคโปร-ญี่ปุน) 

LATCH และ STOPPER 
FOR HARD DISK DRIVE  

 5.5  152.00* 77 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

14. เบลตัน อินดัสเตรียล 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนฮองกงท้ังส้ิน)  

ชิ้นสวนสำหรับ HARD 
DISK DRIVE 

 5.5  720.00** 3,297 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

15. อัลพลา ไฮเทค จำกัด 
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ใช
กับเครื่องใชไฟฟา 

 5.3  30.00 61 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

16. ที ซี มิเตอรริ่ง จำกัด 
(รวมทุนไทย-จีน) 

ELECTRONIC ENERGY 
METER 

 5.4  16.30 30 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

17. อนิทิเกรเทด พรซีชิัน่ เอน็จิเนยีริง่ 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนสำหรับ HARD 
DISK DRIVE 

 5.5  499.00* 150 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

18. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(รวมทุนเนเธอรแลนด-ญี่ปุน) 

กลองถายรูปดิจิตอล ชุด
เลนสและช้ินสวนสำหรับ 
กลองถายรูปดิจิตอล 

 5.4 
และ 

 5.5 

 2,606.20**  1,029 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

19. ไซโก อินสทรูเมนท 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

PIVOT CARTRIDGE FOR 
HARD DISK DRIVE 

 5.5  588.60** 573 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

20. นายเลิศศักดิ์ เปงแสงทอง 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  5.00 8 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

21. โฟคัซ แมนูแฟคเจอร่ิง จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสใน
รถยนต 

 5.5  8.90 40 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

22. เอมเมจิน จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

การออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส 
และผลิตภัณฑตอ
เนื่องจากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส  

 5.7 
และ 

 5.8  

 2.92 14 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

23. MR.KIM HYUN WOO 
(หุนจีนทั้งส้ิน) 

ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา  5.3  24.00 168 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

 รวม   6,613.02 6,400 เขต 1 = 12 
เขต 2 = 10 
เขต 3 = 1 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 6 
เคมีภัณฑ กระดาษ 
และพลาสติก 

     

1. มาลาพลาส (ที.เอ็ม) จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ผลิตภัณฑและช้ินสวน
เครื่องครัว เมลามีนและ
ชิ้นสวนพลาสติก 

 6.12  60.00* 90 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

2. ไทย อนัเปา ผลติภณัฑกระดาษ 
จำกัด 
(รวมทุนไทย-จีน) 

ถวยกระดาษ  6.15  20.00 64 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

3. เทอรมอลแพค จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน)  

ถาดพลาสติก  6.12  12.50 32 จ.ลำพนู 
(เขต 3) 

4. สยาม โซมาร จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน) 

EPOXY RESIN  6.2  200.00* 10 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

5. ฟรอม พลาสติก เอเชีย จำกัด 
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)  

แถบพลาสติก (PLASTIC 
STRAP)  

 6.12  105.00* 28 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

6. นายเลิศ เลิศศิริโสภณ 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ทอพลาสติกออนสำหรับ
การเกษตร 

 6.12  10.00 7 จ.สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

7. อิมโก ฟูดแพ็ค จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป 
(PREFORM)  

 6.12  114.60* 22 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

8. โมเดอรน ไดสตัฟส แอนด 
พิคเมนทส จำกัด 
(หุนไตหวันทั้งสิ้น) 

สียอมชนิดตางๆ   6.8  56.00* 47 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

9. ไทร-วอล แพ็คเกจจิ้ง (ไทย) 
จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน) 

แผนกระดาษลูกฟูก   6.15  642.40** 70 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

10. โซเก็น เคมิคอล เอเซีย จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน) 

PRESSURE SENSITIVE 
ADHESIVE และ 
ADHESIVE TAPE 

 6.2 
และ 

 6.12  

 351.00* 101 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

11. นายเจิง ฉี เหยา 
(รวมทุนจีน-ไตหวัน) 

สารเคมีสำหรับปรับสภาพ
ยาง 

 6.2  16.00 16 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

12. อีสทพลาส จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ขวดพลาสติก (PET)   6.12  9.80 15 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

13. อีสทพลาส จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ขวดพลาสติก (PET)  6.12  5.00 15 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

14. โพรเทคทีฟ เทคโนโลยี จำกัด 
(รวมทุนสิงคโปร-มาเลเซีย)  

ถุงมือยางธรรมชาติและ
ถุงมือยางสังเคราะห 

 6.12  55.00* 50 จ.ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

 รวม   1,657.30 567 เขต 1 = 4 
เขต 2 = 8 
เขต 3 = 2 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 7 
กิจการบริการ 
และสาธารณูปโภค 

     

1. กันไซ เฟลท (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อช้ินสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ 

 7.12  49.20* 80 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

2. ซีเมนส ไอที โซลูชั่น แอนด 
เซอรวิสเซส จำกัด 
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและ 
การลงทุน 

 7.15  40.00* 115 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

3. ไฮโดรกรีนเนอรจี จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

รีไซเคิลน้ำมันหลอลื่น 
ใชแลว 

 7.27  56.50* 45 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

4. MR.NEMU CHANDARIA 
(หุนบริติชเวอรจินไอรแลนด 
ทั้งส้ิน) 

รีไซเคิลน้ำมันหลอลื่น 
ใชแลว 

 7.27  56.80* 21 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

5. เอส.แคริเออร 2000 จำกัด 
(รวมทุนไทย-สิงคโปร) 

กิจการขนสงทางเรือ  7.9  267.20* 18 ไมระบุที่ตั้ง 

6. คุณนที จำกัด 
(รวมทุนไทย-มาเลเซีย-ญี่ปุน) 

กิจการขนสงทางเรือ  7.9  251.25* 19 ไมระบุที่ตั้ง 

7. ไทยรุงเรืองพลังงาน จำกดั 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ไฟฟาจากเช้ือเพลงิชีวมวล 
และไอน้ำ 

 7.1  350.00* 70 จ.สระบุรี 
(เขต 2) 

8. นายพนม ควรสถาพร 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ขนถายสินคาสำหรับ 
เรือเดินทะเล 

 7.1  358.27* 75 จ.สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

9. บานไรผลิตไฟฟา จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟาและไอน้ำ 
จากเชื้อเพลิงชีวมวล 

 7.1  530.00** 24 จ.อุทัยธานี 
(เขต 3) 

10. ไทยรุงเรืองผลิตไฟฟา จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟาและไอน้ำ 
จากเชื้อเพลิงชีวมวล 

 7.1  530.00** 24 จ.เพชรบูรณ 
(เขต 3) 

11. เขาคอ วินด พาวเวอร จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
ลม 

 7.1.1  4,269.30** 9 จ.เพชรบูรณ 
(เขต 3) 

12. เอสพีพี ทู จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย 

 7.1  789.30** 41 จ.สระบุรี 
(เขต 2) 

13. เอสพีพี ทรี จำกดั 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย 

 7.1  783.40** 41 จ.ศรีสะเกษ 
(เขต 3) 

14. เอสพีพี ไฟว จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย 

 7.1  787.20** 41 จ.รอยเอ็ด 
(เขต 3) 

15. เอสพีพี ซิค จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย 

 7.1  4,021.50** 189 จ.ลพบุรี 
(เขต 3) 

16. พรีเชียส วิชเชส จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

กิจการขนสงทางเรือ  7.9  783.75** 22 ไมระบุที่ตั้ง 

17. พีเจที เทคโนโลยี จำกัด 
(รวมทุนไทย-มาเลเซีย)  

ผลิตไฟฟาจากขยะและ
กิจการกำจัดขยะ 
โดยการเผา 

 7.26  960.00** 80 จ.ภูเก็ต 
(เขต 2) 

18. นวนครการไฟฟา จำกัด 
(รวมทุนไทย-จีน)  

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 
ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำเพื่อ
อุตสาหกรรม  

 7.1  6,121.00** 44 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

19. ฉะเชงิเทรา โคเจนเนอเรชัน่ จำกดั 
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)  

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 
ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำเพื่อ
อุตสาหกรรม 

 7.1  5,252.00** 35 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

20. อารไอแอล โคเจนเนอเรชั่น 
จำกัด 
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)  

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 
ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำเพื่อ
อุตสาหกรรม 

 7.1  5,458.00** 35 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

21. สระบุรี เอ โคเจนเนอเรชั่น 
จำกัด 
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 
ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำเพื่อ
อุตสาหกรรม 

 7.1  5,023.00** 35 จ.สระบุรี 
(เขต 2) 

22. สระบุรี บี โคเจนเนอเรชั่น 
จำกัด 
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 
ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำเพื่อ
อุตสาหกรรม 

 7.1  5,070.00** 35 จ.สระบุรี 
(เขต 2) 

23. คอมไบน ฮีท แอนดเพาเวอร 
จำกัด 
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 
ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำเพื่อ
อุตสาหกรรม 

 7.1  5,072.00** 35 จ.สระบุรี 
(เขต 2) 

24. อินดัสเทรียล โคเจน จำกัด 
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)  

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 
ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำเพื่อ
อุตสาหกรรม 

 7.1  5,042.00** 35 จ.สระบุรี 
(เขต 2) 

25. ปทุม โคเจนเนอเรช่ัน จำกัด 
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 
ไอน้ำ น้ำเย็น และน้ำเพื่อ
อุตสาหกรรม 

 7.1  5,097.00** 35 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

26. อาอุนไทย แลบบอราทอรี่ส 
จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน) 

ธุรกิจรับจางบริหารระบบ
ธรุกิจ 

 7.22  7.00 15 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

27. กันกุล พาวเวอรเจน จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงาน 
แสงอาทิตย 

 7.1  375.00* 9 จ.เพชรบูรณ 
(เขต 3) 

28. บางกอกโซลาร พาวเวอร 
จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น)  

ไฟฟาจากพลังงาน 
แสงอาทิตย 

 7.1  320.00* 5 จ.ลพบุรี 
(เขต 3) 

29. ที-เน็ต จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น)  

วิจัยและพัฒนา  7.20  2.30 22 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

30. พุทธชาด เอสเตท จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน)  

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี 
รายไดนอย หรอืปานกลาง 

 7.19  51.30* - จ.นครปฐม 
(เขต 1) 

31. นายวิโรจน เจตวิเศษไพศาล 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

โรงแรม  7.4  23.00 20 จ.พิษณุโลก 
(เขต 3) 

32. ดวงทิพย เอ็นจีวี 2009 จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

สถานบีรกิารกาซธรรมชาต ิ
สำหรับยานพาหนะ 

 7.2  51.00* 20 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

33. อีสท เวสท ซีด จำกัด 
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น) 

กิจการบริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร 

 7.21  1.90 7 จ.นนทบุรี 
(เขต 1) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

34. MR.MASAHIRO SATO 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา
และการลงทุน 

 7.15  2.00 7 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

35. ไทคอน โลจิสติคส พารค จำกดั 
(หุนไทยทั้งส้ิน)  

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม 

 7.8  232.70* 7 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

36. แอปเปลบ็อกซ เอเชีย 
(บางกอก) จำกัด 
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น) 

กิจการประสานงาน
ภาพยนตรจาก 
ตางประเทศที่มาถายทำ
ในประเทศไทย 

 7.6  4.00 3 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

37. เวียงราย รีสอรท จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ไฟฟาจากเช้ือเพลงิชีวมวล  7.1  14.00 30 จ.เชียงราย 
(เขต 3) 

 รวม   58,102.87 1,348 เขต 1 = 11 
เขต 2 = 12 
เขต 3 = 11 
ไมระบุที่ตั้ง = 3 

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม  80,736.43 24,795 เขต 1 = 31 
เขต 2 = 52 
เขต 3 = 32 
ไมระบุที่ตั้ง = 3 

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม 

สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต 

 เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ 

** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คอื โครงการท่ีมเีงนิลงทนุ ต้ังแต 500 ลานบาทขึน้ไป (ไมรวมคาท่ีดนิ และทนุหมนุเวยีน) 

รวมทัง้สิน้ 30 ราย  เงินลงทนุ 71,991.05 ลานบาท  จางงานไทย 18,794 คน 

ตัง้ในเขต 1 = 6 โครงการ  เขต 2 = 15 โครงการ  เขต 3 = 8 โครงการ  ไมระบทุีต่ัง้ = 1 โครงการ 

* หมายถึง โครงการทีม่เีงินลงทนุระหวาง 40-500 ลานบาท (ไมรวมคาท่ีดนิ และทนุหมนุเวยีน) 

รวมทัง้สิน้ 47 ราย  เงินลงทนุ 8,132.42 ลานบาท  จางงานไทย 4,516 คน 

ตัง้ในเขต 1 = 10 โครงการ  เขต 2 = 24 โครงการ  เขต 3 = 11 โครงการ  ไมระบทุีต่ัง้ = 2 โครงการ 

ที่เหลือนอกน้ันเปนโครงการขนาดเล็ก คือ โครงการท่ีมเีงนิลงทนุไมเกนิ 40 ลานบาท (ไมรวมคาท่ีดนิ และทนุหมนุเวยีน)  

รวมทัง้สิน้ 41 ราย  เงินลงทนุ 612.96 ลานบาท  จางงานไทย 1,485 คน 

ตัง้ในเขต 1 = 14 โครงการ  เขต 2 = 13 โครงการ  เขต 3 = 14 โครงการ  ไมระบทุีต่ัง้ = - โครงการ 
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สกท.สกท.  แวดวง 
μ ŒÍ¹ÃÑºàÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·Ùμ»Ò¡ÕÊ¶Ò¹ 

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ใหการตอนรบั H.E. Mr.Sohail Mahmood เอกอคัรราชทตู
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ประจำประเทศไทย ในโอกาสเขาพบ
เพื่อหารือ และแลกเปล่ียนขอคิดเห็นดานการลงทุน ณ สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2553 

μ ŒÍ¹ÃÑº¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÞÕè»Ø†¹ 

นางอรรชกา สบีญุเรอืง เลขาธกิารคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน กลาวตอนรับคณะนักธุรกิจจาก
ประเทศญี่ปุน ในโอกาสเขารวมสัมมนา และเยี่ยมชม
งาน Subcon Thailand 2010 ณ โรงแรมวินดเซอร 
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 

ºÃÃÂÒÂ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ �ÍÒà«ÕÂ¹ - Ṏ¹ 

นายสงศักด์ิ ลิมบานเย็น ผูอำนวยการสำนัก
บรหิารการลงทุน 2 เปดการบรรยายเร่ือง “ความสัมพนัธ
อาเซียน- จีน กาวยางที่สำคัญในเวทีโลก” โดยมี 
ผศ.ดร.จุฬาพร เอื้อรักสกุล ผูอำนวยการโครงการ
ปริญญาเอก วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร เปนวิทยากรรับเชิญ ณ สำนักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน เม่ือวันที่ 31 พฤษภาคม 
2553 
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BUILD 
โรงงานในจังหวัดชลบรุ ีและระยอง

สนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอไดที่ หนวยพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) 
โทรศัพท 0 2537 8111 ตอ 3004-5 โทรสาร 0 2537 8124 
อีเมล:build@boi.go.th หรือท่ีเว็บไซต http://build.boi.go.th 

นำผูผลิตชิ้นสวนเยี่ยมชมนำผูผลิตชิ้นสวนเย่ียมชม  

บีโอไอ โดยหนวยพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) นำคณะผูผลิตชิ้นสวนจำนวน 36 
บริษัท เขาเย่ียมชมโรงงานในพ้ืนท่ีจังหวัดชลบุรี และระยอง จำนวน 3 แหง วัตถุประสงคเพื่อ
กระตุนใหมีการจัดซื้อชิ้นสวนภายในประเทศมากข้ึน และเปดโอกาสใหผูผลิตช้ินสวนพัฒนาความรู
ในธุรกิจที่เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2553  

บริษัท บางกอกโคมัตสุ จำกัด ผูผลิตรถขุดตักตีนตะขาบ 
โรงงานตั้งอยูที่ 700/21 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร หมู 5 ถนน
บางนา-ตราด คลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี  

ชิน้สวนทีต่องการจดัซือ้ ไดแก Welding Part, Side Cutter, Cover, 
Block, Cushion, Bracket และ Hose มูลคาการจัดซื้อรวมประมาณ 
5 ลานบาทตอเดือน 

บริษัท เดน็โซ (ประเทศไทย) จำกัด ผูผลติชิน้สวนยานยนต ไดแก 
Air-Conditioners, Radiator, Electrical Parts, Wiper, Motor Alternator 
และ Starter โรงงานต้ังอยูที ่700/87 หมู 1 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร 
ถนนบางนา-ตราด (กม.57) พานทอง จังหวัดชลบุรี  

ชิน้สวนทีต่องการจัดซือ้ ไดแก Plastic Parts, Steel Parts, Rubber 
Parts และ Copper Parts  

บริษัท ไทยซมัมิท อสีเทรินซบีอรด ออโตพารท อนิดสัทรสี จำกดั 

ผูผลติชิน้สวนการขึน้รปูและงานเชือ่มขนาดใหญ (Full-Size Stamping 
Welding Parts) สำหรับชิ้นสวนยานยนต งานฉีดพลาสติกที่มี

คุณภาพสูง ดวยเทคโนโลยีการพนสี 
ดวยระบบไฟฟาสถิตย (Electrostatic 
painting) โดยเปนผูผลิตชิ้นสวน 
รายใหญของบริษัท ออโตอัลลายแอนซ 
(ประเทศไทย) จำกัด โรงงานต้ังอยูที ่
64/46 หมู 4 นคิมอุตสาหกรรมอสีเทิรน
ซบีอรด ปลวกแดง จังหวดัระยอง  

ชิ้นสวนที่บริษัทฯ ตองการจัดซื้อ 
จะแจงใหผูผลิตชิ้นสวน ท่ีมีความสนใจ
เขามาติดตอกับฝายจัดซื้อโดยตรง  

การจัดนำคณะฯ ไปเยี่ยมชม
โรงงานดังกลาวในคร้ัง น้ี มีผูผลิต 
ชิ้นสวนหรือผูขายไดรับการเช่ือมโยง
อุตสาหกรรมทั้งสิ้น 22 บริษัท 
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ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 (เชียงใหม) 
108-110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค หอง 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100 
โทร. 0 5320 3397-400 โทรสาร 0 5320 3404 E-mail : chmai@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 2 (นครราชสีมา) 
2112/22 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182 
E-mail : korat@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 3 (ขอนแกน) 
177/54 หมู 17 ถ.มติรภาพ อ.เมอืง จ.ขอนแกน 40000 โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303 
E-mail : khonkaen@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 4 (ชลบุรี) 
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 
โทร. 0 3849 1820-40 โทรสาร 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 5 (สงขลา) 
7-15 อาคารไชยยงค ถ.จุติอุทิศ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7434 7161-5 
โทรสาร 0 7434 7160 E-mail : songkhla@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี) 
49/21-22 ถ.ศรวีชัิย ต.มะขามเตีย้ อ.เมอืง จ.สุราษฎรธาน ี84000 โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435 
โทรสาร 0 7728 4638 E-mail : surat@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 7 (พิษณุโลก) 
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ช้ัน 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทร. 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 E-mail : phitsanulok@boi.go.th 

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

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

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

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

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

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

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

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

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office 
Royal Thai Consulate-General 15th Floor, Crystal Century Tower, 
567 Weihai Road, Shanghai, 200041, P.R.C. Tel: +86 21 6288 9728-9 
Fax: +86 21 6288 9730 E-mail: shanghai@boi.go.th 
 
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office 
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia 
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883 
E-mail: sydney@boi.go.th 

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office 
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden 
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5 
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th 

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

หากทานคิดจะลงทุน ไมวาอยูที่ไหน เปนกิจการประเภทใด ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ  
พรอมมอบสิทธิประโยชนดานภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ แกทาน พรอมคำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิจการลงทุน 

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน 
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199 
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th  

และ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน 
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 
E-mail : visawork@boi.go.th Website : www.boi.go.th  
อาคารจัตุรัสจามจุรี ช้ัน 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 

สมาคมสโมสรนักลงทุน 
อาคารทีพีแอนดที ช้ัน 16 เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0 2936 1429-40 ตอ 201-209 
โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th 
Website : www.ic.or.th 

หนวยงานบริการอื่นๆ 

สำนักงานในตางประเทศ 

สำนักงานในสวนภูมิภาค 

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office 
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan 

Tel: +81 (0) 3 3582 1806 Fax: +81 (0) 3 3589 5176 E-mail: tyo@boi.go.th 

ในอุตสาหกรรมเกษตรของไทย 
ความกาวหนา 

ปที่ 21  ฉบับที่ 6  มิถุนายน 2553 

I N V E S TM EN T  P ROMO T I ON  JOU RNA L www.boi.go.th 

สำนักงานคณ
ะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

วารสารสงเสริมก
ารลงทุน  ปที่ 21  ฉบับที่ 6  มิถ

ุนายน 2553  
w

w
w

.boi.go.th

ริมการลงทุน หรือน บีโอไอ

ศ ฐ ิ

สำนกงานคณ
ะกรรมกญ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริริมกาหากทานคิดจะลงทุน ไมวาอยูที่ไหน เปนกิจการประเภทใด ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญหรือใหญ




