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	 จบลงอย่างงดงามสำาหรับงาน	 “Opportunity 
Thailand Seminar 2017”	 ซึ่งบีโอไอจัดขึ้นเมื่อ 
วันที่ 	 15	 กุมภาพันธ์	 2560	 ณ	 ห้องรอยัลจูบิลี	 
อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 โดยมีนักลงทุนทั้งชาวไทยและ
ต่างประเทศเข้าร่วมงานกว่า	 3,000	 คน	 มีสื่อมวลชน 
ท้ังไทยและต่างประเทศซึ่งบีโอไอเชิญมาร่วมทำาข่าว	
กว่า	 300	 คน	 ผลสำาเร็จของงานนี้พิสูจน์ได้เป็นอย่างดี
จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์	โทรทัศน์	วิทยุ	เว็บไซต์ข่าว
ชั้นนำา	และเสียงตอบรับจากผู้มาร่วมงาน	
 การจัดงานคร้ังน้ี	 บีโอไอได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี 
รองนายกรัฐมนตรี 	 รัฐมนตรี 	 ผู้บริหารระดับสูง
จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ที่เดินทางมาจาก 
ต่างประเทศ	 เพื่อร่วมเสนอแนะแนวทาง	 ให้ข้อคิดเห็น
ในทัศนะที่หลากหลายจากทุกวงการเศรษฐกิจ	 เพื่อมุ่งสู่	
“ประเทศไทย 4.0”
	 สาระสำาคัญที่ได้จากการสัมมนานี้คือ	 ผู้ร่วมเสวนา 
ทุกคนต้องการให้ประเทศไทยพัฒนาบุคลากรไทย 
ให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ 
การลงทุนใหม่ๆ	 ที่กำาลังจะเกิดขึ้น	 ซึ่งสิ่งนี้ตรงกับความ
ตั้งใจของรัฐบาลและบีโอไอ	 ที่ต้องการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้แข็งแรงควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยี	
	 สำาหรับรูปธรรมในเชิงปฏิบัตินั้น	 ขณะนี้บีโอไอได้รับ 
อาณัติสัญญาณจากรัฐบาลให้ดำาเนินการเต็มกำาลัง 
ผ่านการให้สิทธิประโยชน์ท่ีบีโอไอให้การส่งเสริมฯ	อยู่แล้ว	 
การปรับปรุงแก้ไข	 และการเพิ่มเติมให้	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริม 
การลงทุนมีความยืดหยุ่นพร้อมรองรับการลงทุน 
ด้านการวิจัยพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น	 พร้อมสิทธิประโยชน์ 
ที่มากยิ่งขึ้นด้วย
	 และสืบเนื่องจากงานนี้	 บีโอไอยังจัดการประชุม 
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนครั้งที่	2	ขึ้นด้วย
	 เนื้อหาที่น่าสนใจ	ท่านสามารถอ่านได้ภายในเล่มค่ะ

บก.แถลง

คณะที่ปรึกษา
นางหิรัญญา สุจินัย   เลขาธิการฯ
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการฯ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์  รองเลขาธิการฯ
นายโชคดี แก้วแสง   รองเลขาธิการฯ
นางสาวบงกช อนุโรจน์  ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
   และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ
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เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์

	 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยล�าดับที่	 9	

ในช่วง	70	ปีที่ผ่านมา	ประเทศได้พัฒนาอุตสาหกรรมไปมากกว่าช่วงใดๆ	ในประวัติศาสตร์	

ประการท่ีเก้า พระองค์ทรงเป็นผู้พัฒนาและสร้าง

แบบอย่างของการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม

ท้ังในส่วนโรงงานส่วนพระองค์ในโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดาและโครงการตามพระราชด�าริต่างๆ

เป็นต้นว่า โรงงานหีบน้�ามันปาล์มขนาดเล็ก โรงงาน

กลั่นเอทานอล โรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา

โรงนมเม็ดสวนดุสิต ฯลฯ โครงการได้เน้นในระบบ

เกษตรอุตสาหกรรม อาศัยวางแผนการผลิต

ด้านการเกษตรควบคู่กับการวางแผนการผลิต

ของ โร ง งาน เพื่ อยกระดับความ เป็ นอยู่ ของ

เกษตรกร พร้อมกับเปิดโอกาสให้เกษตรกรและ

ผู้สนใจเยี่ยมชมอยู่เสมอเพื่อให้เห็นเป็นตัวอย่าง

พระองค์ยังทรงเป็นตัวอย่างส�าหรับผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมขนาดย่อยเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง

ปัญญา เป็นต้นว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไป

จดลิขสิทธิ์กังหันชัยพัฒนาในพระนาม ซึ่งในแบบ

ขอลิขสิทธิ์ มีอยู่ช่องหนึ่ง ต้องกรอกอาชีพของ

ผู้ขอ ดร.สุเมธ ก็ไม่สามารถจะกรอกได้ เพราะไม่

ทราบว่าจะเขียนอย่างไร เมื่อกลับไปจึงไปกราบ

บังคมทูลฯ พระองค์ทรงมีพระกระแสว่า อาชีพของ

พระองค์ท่าน คือ ทำาราชการ

เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์

ในหลวง ร.9 กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
(ตอนที่ 4)

ต้องขนส่งมา เสียค่าใช้จ่ายมาก ทำาไปทำามาโรงงานก็ล้ม (ต่อ)



	 =>	ติดตามต่อในฉบับหน้า

ไม่ต้องรีบ พนักงานคนไทย 
จะได้มีงานทำานานๆ

ประการที่สิบ ทรงช่วยเหลือค้�าจุนแรงงาน

ภาคอุตสาหกรรมในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ โดยใน

ช่วงปลายปี 2540 ภายหลังไทยประสบภาวะ

วิกฤติเศรษฐกิจ ท�าให้ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ภายใน

ประเทศลดต่�าลงมาก มีข่าวลือในหนังสือพิมพ์ว่า

บริษัท โตโยต้าจะปิดโรงงานและปลดพนักงาน

5,500 คน

	 ต่อมามีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ด้วยพระมหา-

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรง

ห่วงใยพนักงานโตโยต้า โดยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน

2540 เลขานุการส่วนพระองค์ได้โทรศัพท์แจ้งมายัง

บริษัท โตโยต้า ว่าพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์

สั่งซื้อรถยนต์โตโยต้าโซลูน่า 1 คัน โดยให้พนักงาน

ใช้มือท�าก็ได้ ไม่ต้องใช้เคร่ืองจักร ไม่ต้องรีบ พนักงาน

คนไทยจะได้มีงานท�านานๆ ประโยคนี้สร้างความ

ปลื้มปิติยินดีแก่พนักงานโตโยต้าเป็นล้นพ้น

	 เม่ือบริษัท โตโยต้า น�ารถยนต์ไปน้อมเกล้าถวาย

เมื่อเดือนธันวาคม 2540 พระองค์ทรงพระราชทาน

เช็ค 600,000 บาท แต่ทางโตโยต้าไม่รับเงิน

จึงทรงมีพระราชด�าริใหม่ว่าให้น�าเงินไปตั้งโรงสีข้าว

เพื่อช่วยเหลือชาวนาละแวกใกล้เคียงโรงงานผลิต

รถยนต์ จึงเป็นที่มาของโรงสีข้าวรัชมงคล ภายใน

นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ซึ่งเปิดด�าเนินการเม่ือเดือนกันยายน 2542 และ

ด�าเนินการต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบัน โดยด�าเนินธุรกิจ

ในลักษณะ “ซ้ือข้าวเปลือกแพง ขายข้าวสารราคาถูก”

โดยซื้อข้าวจากเกษตรกรในราคาสูงกว่าท้องตลาด

ร้อยละ 10 - 30 ขณะเดียวกันขายข้าวในราคา

สวัสดิการให้แก่พนักงานหรือชาวบ้าน และขาย

ผลพลอยได้ เช่น แกลบและร�า	 ให้แก่เกษตรกร

ชุมชนที่เลี้ยงหมู

	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ขับรถยนต์

โซลูน่าด้วยพระองค์เองและมีพระราชด�ารัสเกี่ยวกับ

เรื่องนี้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลา

ดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 4

ธันวาคม 2540 มีข้อความตอนหนึ่งว่า

	 “อย่างรถที่นั่งมาตะกี้ ท่านเห็นหรือไม่เห็น

ก็ไม่ทราบ สร้างด้วยฝีมือคนไทย แล้วก็ใช้วัตถุดิบ

ในเมืองไทยจ�านวนหนึ่ง โดยเฉพาะค่าแรง โรงงาน

เดี๋ยวนี้ผลิตไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนซื้อ อาจจะมีคน

อยากซื้อ แต่คนซื้อไม่มีเงิน ไม่มีการหมุนเวียน

ของเงิน เขาเลยสร้างรถคันนี้มา คนที่สร้างรถ

คันเดียวน้ีมีจ�านวนสองร้อยกว่าคน ก็เลยท�าให้เห็นว่า

น่าจะหาทางที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ในโรงงานนี้

โรงงานเขาก็ดี เขาก็ดูแลคนงาน ไม่ท�าให้คนงาน

เดือดร้อนจนเกินไป เท่ากับมีสวัสดิการ งานก็ท�า

ไม่มากเท่าก่อนนี้ แล้วเงินที่ได้ก็อาจจะไม่มาก

เท่าก่อนนี้ แต่พออยู่ได้”

พระมหากรุณาธิคุณ



เรื่อง | นิมาเรียม  เบ็ญวิศิษฎ์

ประจำ�เดือน

13 - 18 กุมภาพันธ์ 2560
	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม

ก�รลงทุน	(บีโอไอ)	ในต่�งประเทศ	นำ�

คณะนักข่�วจ�ก	 10	 ประเทศทั่วโลก	

จำ�นวน	70	คน	เข้�รับฟังก�รบรรย�ย

ก�รส่งเสริมก�รลงทุนของบีโอไอ	และ

เข้�ร่วมง�น	 Opportunity	 Thailand	

2017	 อีกทั้งได้เข้�เยี่ยมหน่วยง�น

และบริษัทชั้นนำ�ในเขตพื้นที่	EEC	

16 กุมภาพันธ์ 2560

	 คุณหิรัญญา	 สุจินัย	 เลข�ธิก�ร

บีโอไอ	 ให้ก�รต้อนรับคณะนักธุรกิจ

จ�ก	 Japan - Thailand	 Business	 

Forum	(JTBF)	เน่ืองในโอก�สเข้�เย่ียม 

บีโอไอ	ณ	บีโอไอ

	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 

(บีโอไอ)	 นำ�คณะท่ีปรึกษ�กิตติมศักดิ์ด้�นก�รลงทุน	

(Honorary	 Investment	 Advisor:	 HIA)	 เข้�เยี่ยม

ค�รวะพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	น�ยกรัฐมนตรี		 

ณ	ทำ�เนียบรัฐบ�ล

16 กุมภาพันธ์ 2560
	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน	 (บีโอไอ)	

จัดก�รประชุมที่ปรึกษ�กิตติมศักดิ์ด้�นก�รลงทุน	(Honorary	 

Investment	 Advisor:	 HIA)	 ครั้งที่	 2	 โดยมคุีณสมคิด 

จาตุศรีพิทักษ์	 รองน�ยกรัฐมนตรี	 เป็นประธ�น	ณ	 โรงแรม

ดุสิตธ�นี	กรุงเทพฯ

15 กุมภาพันธ์ 2560
	 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริม

ก�รลงทุน	 (บีโอไอ)	 จัดง�นสัมมน�

และนิทรรศก�ร	Opportunity	Thailand	

Seminar	 2017	 โดยมีพลเอกประยุทธ์	

จันทร์โอชา	 น�ยกรัฐมนตรี	 เป็น

ประธ�นและกล่�วป�ฐกถ�พิเศษ	 

ณ	อิมแพ็ค	เมืองทองธ�นี

14 กุมภาพันธ์ 2560

แวดวง
“บีโอไอ”

มีน�คม 2560

6 | วารสารส่งเสริมการลงทุน
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C A L E N D A R BOIC A L E N D A RC A L E N D A RC A L E N D A R
มีนาคม 2560 | March 2017

C A L E N D A RC A L E N D A RC A L E N D A R
ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

นิคมอุตสาหกรรม TFD จังหวัดฉะเชิงเทรา 0 2553 8111 ต่อ 8436 และ 6108

8 มีนาคม 2560

กลุ่มพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

8
วันที่

ผู้ซื้อพบผู้ขาย (VMC) ครั้งที่ 271-272 
>-  DS SMITH RAPAK (THAILAND) LTD. / >-  BEUMER GROUP (THAILAND) CO.,LTD

ไต้หวัน 0 5329 4100

มีนาคม 2560
สำารวจศักยภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายในอุตสาหกรรมเครื่องจักร ชิ้นส่วนเครื่องจักร และอุตสาหกรรมเกษตร

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1
(เชียงใหม่และพิษณุโลก)

7
วันที่

โรงแรมไฮเทล จังหวัดนครพนม 0 4327 1300

มีนาคม 2560
สัมมนา “BOI มีประโยชน์กับธุรกิจของท่านอย่างไร” 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)

7
วันที่

โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม 0 4327 1300

มีนาคม 2560
สัมมนา “BOI มีประโยชน์กับธุรกิจของท่านอย่างไร”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)

23
วันที่

โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 0 2533 8111 ต่อ 1

มีนาคม 2560
สัมมนา “สิทธิประโยชน์ BOI ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง”

ศูนย์บริการลงทุน

30
วันที่

นาโกยา ประเทศญี่ปุ่น 0 2553 8111 ต่อ 8265 และ 6214

เมษายน 2560
M - Tach Nagoya 2017

กลุ่มพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

12-14
วันที่

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 0 2553 8111 ต่อ 8207 และ 6178 

มีนาคม 2560
การปฏิบัติพิธีการศุลกากรที่เกี่ยวข้องกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

สำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน

22
วันที่

เรื่อง | ณัฐทรินีย์   จิตเที่ยง

โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 7740 4600

มีนาคม 2560

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

22
วันที่

สัมมนา “บีโอไอ ยกเว้นภาษี SMEs”

จังหวัดกระบี่ 0 7740 4600

มีนาคม 2560

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

22-23
วันที่

นำาสื่อมวลชนท้องถิ่นเยี่ยมชมกิจการในจังหวัดกระบี่

- 0 5329 4100

มีนาคม 2560

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 
(เชียงใหม่และพิษณุโลก)

เดือน

สัมมนา “นโยบายใหม่บีโอไอ”
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	 ประสบความส�าเรจ็อย่างยิง่ใหญ่ส�าหรบัการ

จัดงานนิทรรศการและงานสัมมนา Opportunity

Thailand เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ณ ห้องรอยลัจบูลิี อาคารชาเลนเจอร์ ศนูย์แสดง

สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

จดัโดยส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุน

(บีโอไอ) โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 3,000 คน

ได้แก่ นักธุรกิจ นักลงทุนระดับผู้บริหารทั้งไทย

และต่างชาติและได้รบัเกยีรตจิากเอกอคัรราชทตู

จาก จีน ญี่ปุ่น รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี

ผู้แทนจากฝ่ายการพาณิชย์ของสถานทูตต่างๆ

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน (HIA) ผู้แทน

หอการค้าต่างประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงาน

ราชการ ตลอดจนสื่อมวลชนไทยและต่างชาติ

เข้าร่วมงานกว่า 300 คน

	 งานนิทรรศการและงาน Opportunity

Thailand มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอข้อมูล

นโยบายเศรษฐกิจการลงทุนล่าสุด และเครื่องมือ

ส่งเสริมการลงทุนใหม่ การแสดงศักยภาพและ

การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ

ไปสู่ประเทศไทย 4.0 และการก�าหนดทิศทาง

การพัฒนาอุตสาหกรรม New S-Curve ระหว่าง

ภาครัฐและเอกชน และที่ส�าคัญคือการแสดง

นิทรรศการน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ขอ งพระบาทสม เด็ จพ ร ะป รมิ นท รมหา

ภูมิพลอดุยเดช ในการพัฒนาเศรษฐกิจและ

อุตสาหกรรมไทยตลอดระยะเวลา 70 ปี

ที่ทรงครองราชย์

เรื่อง | ศัลยา   อักษรมัต

OPPORTUNITY THAILAND

พลิกโฉมประเทศไทย
สู่ Thailand 4.0

ในงานนิทรรศการและงานสัมมนา
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เจาะลึกปาฐกถาพิเศษจากนายกรัฐมนตรี
และรองนายกรัฐมนตรี…สู่ประเทศไทย 4.0 

	 การสัมมนาในช่วงเช้า เริ่มงานสัมมนาโดย พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็น

ประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “โอกาสกับ

ประเทศไทย 4.0 ” โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการน�าพา

ประเทศไปสู่ Thailand 4.0 หัวใจส�าคัญคือ คนไทยต้องมี

ความพร้อม ดังนั้นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกัน

พัฒนาคนไทยให้เป็น Smart Labor เตรียมแรงงาน

ที่ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้ประกอบการ

ที่จะมาลงทุนในประเทศและพัฒนาคนให้พร้อมต่อการ

พัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งไปสู่เทคโนโลยี

และ นวัตกรรม

	 นายกรัฐมนตรียั ง มุ ่ ง เน ้นการลงทุนของภาค

เอกชนว่ามีบทบาทส�าคัญอย่างยิ่ง ในการปรับเปลี่ยน

ประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ Thailand 4.0 ส่วนนโยบาย

ด้านการลงทุนในอนาคตจะเน้นส่งเสริมการลงทุนเพื่อ

ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ

Investment- led Transformation ซึ่งจะให้ความส�าคัญ

กับการส่งเสริมการลงทุนใน 5 มิติที่ส�าคัญ ได้แก่ มิติ

ด้านเทคโนโลยี มิติด้านทรัพยากรมนุษย์ มิติด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน มิติด้านผู้ประกอบการ และมิติด้าน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

	 ต่อจากน้ัน คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายก

รัฐมนตรี บรรยายพิเศษ เร่ือง “การขยายตัว

ของไทยท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก”

โดยรองนายกรัฐมนตรีให้ทัศนะว่า จุดแข็งที่ส�าคัญยิ่ง

ของไทยในการผลิตและกระจายสินค้าแห่งภูมิภาค

คือ สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ไม่เพียงสนองตลาด

ในประเทศ ต้องสนองตลาด CLMV อาเซียน เอเชียใต้

และตะวันออกกลาง ประเทศไทยสามารถเกื้อกูล

และผสานเข้ากันกับ Value Chain ที่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชีย

และของโลกได้ อาทิ การสร้างและพัฒนาให้ไทย

เป็นศูนย์กลางการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรม

และบริการแห่งอนาคต ท้ังท่ีอาศัยเกษตรเป็นพ้ืนฐาน

อาทิ อาหารแห่งอนาคตและผลผลิตจาก Bioeconomy

การต่อยอดสู่ความเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์

แห่งอนาคต การสร้าง CLMV Tourism Hub แห่งเอเชีย

เครือข่ายท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นระดับโลก

รวมถึงการเป็นศูนย์กลางบริการเพื่อสุขภาพและ

Wellness แห่งภูมิภาค และศูนย์กลางการบินเพื่อ

เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและ logistic ในภูมิภาค

คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์  รองนายกรัฐมนตรี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี

9Investment Promotion Journal |

Opportunity Thailand



สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่... โดยรัฐมนตรีและเลขาธิการบีโอไอ

	 การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

จะก่อให้ เกิดอุตสาหกรรมใหม่และการลงทุนใน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น อุตสาหกรรมชีวภาพ

อุตสาหกรรมการแพทย์ อุตสาหกรรมอากาศยาน

การลงทุนด้านโลจิสติกส์ การวิจัยและพัฒนาเชิงพาณิชย์

และการท่องเที่ยว การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออกจะเป็นโครงการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

ขนาดใหญ่และมีการลงทุนสูงท่ีสุดในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้โดยมีเป้าหมายก่อให้เกิดการลงทุน

1.55 ล้านล้านบาทภายใน 5 ปี

	 โครงการท่ีส�าคญัท่ีจะเกดิขึน้ ได้แก่ รถไฟความเรว็สงู

โครงการผลิตรถไฟฟ้าในประเทศ การซ่อมบ�ารุง

อากาศยานศูนย์ฝึกอบรมด้านการบิน โดยมีพื้นที่ส�าคัญ

เช่น สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ท่ีจะเป็นศูนย์กลาง

การบินภาคตะวันออกและจะเป็นเมืองแห่งการบิน

ภายใน 5 ปี ท่าเรือแหลมฉบังจะเป็นท่าเรือที่ส�าคัญ

1 ใน 10 ของโลก ตลอดจนการสร้างเมืองที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

	 งานสัมมนา Opportunity Thailand นับเป็นงาน

สัมมนาแรกของปี 2560 ที่มีการน�าเสนอข้อมูลนโยบาย

เศรษฐกิจการลงทุนและเครื่องมือส่งเสริมการลงทุน

ล่าสุด ได้แก่ การปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน

และ พ.ร.บ. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และข้อมูล

โครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อ

รองรับประเทศไทย 4.0 ได้แก่ พ.ร.บ. ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านดิจิทัล ในการสัมมนาหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ใหม่

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ และประเทศไทย 4.0” 

	 โดยมีวิทยากรจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ดร. อุตตม

สาวนายน รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคุณหิรัญญา สุจินัย

เลขาธิการบีโอไอ

ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม น�าเสนอเร่ือง “Eastern Economic

Corridor Development Project” Driving Forward”

โดยระบุว่า นโยบายประเทศไทย 4.0 มีเป้าหมาย

เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาพื้นที่ โดยมีการลงทุน

เป็นเครื่องมือหลักในการผลักดันให้เกิดการพัฒนา

และมีพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern

Economic Corridor Development หรือ EEC) เป็นพื้นที่

เป้าหมายหลัก ซึ่งจะเป็นพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนา

อุตสาหกรรมในลักษณะ Innovation Hub

 
ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

10 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

Opportunity Thailand



ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมอุตสาหกรรม

น�าเสนอเรื่อง “Digital Park” โดยชี้ให้เห็นว่าดิจิทัล

มีส่วนส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ

และสังคม ท�าให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถผลิตได้มากข้ึน

เร็วขึ้น และมีคุณภาพที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงไปสู่

Digital Economy จะช่วยพัฒนาประเทศใน 3 ด้าน

ได้แก่ การสร้างนวัตกรรม ลดความเหลื่อมล้�า	 และ

ท�าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยโครงการส�าคัญ

ที่กระทรวงดิจิทัลฯ ก�าลังด�าเนินการอยู่ คือ โครงการ

เน็ตประชารัฐหรือ Internet หมู่บ้าน ซึ่งร่วมมือกับ CAT

ในการติดตั้ง Fiber Optics ในหมู่บ้านจ�านวน 24,700

หมู่บ้านทั่วประเทศ ซึ่งท�าให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเหล่านี้

สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้และส่งผลให้เกิดการ

ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม สร้างโอกาสให้แก่ประชาชน

เช่น ช่องการจ�าหน่ายสินค้า OTOP สามารถขายผ่าน

e-Commerce ได้โดยตรงไม่ต้องผ่านคนกลาง

	 โครงการขนาดใหญ่โครงการต่อไปท่ีกระทรวง

ดิจิทัลฯ วางแผนจะจัดท�าคือ โครงการ Digital

Park ซึ่งจะตั้งในอ�าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พื้น

ที่รวมประมาณ 960,000 ตารางเมตร โดยวางแผน

ให้เป็นเมืองดิจิทัลแบบครบวงจรประกอบไปด้วย

เขต Digital Innovation Space เป็นการลงทุน

ของบริษัทไทยและต่างประเทศในกลุ่ม IoT and

Automat ion Sate l l i te and Space Movie

Town และ Data Center and Submarine

เขตมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยและเขตท่ีอยู่อาศัย

การพัฒนาพ้ืนท่ีน้ีจะอาศัยความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย

ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา

โครงการขนาดใหญ่
ท่ีกระทรวงดิจิทััลฯ วางแผนจะจัดทำา

คือ  โครงการ Digital Park 
ซึ่งจะตั้งในอำาเภอศรีราชา จังหวัด

ชลบุรี  พื้นที่รวมประมาณ 
960,000 ตารางเมตร

ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอุตสาหกรรม 
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คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน น�าเสนอเรื่อง “New Chapter of

Investment Promotion” การปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริม

การลงทุน และ พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดย

ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไขจะมีการเพิ่ม

สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับ

กิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงหรือกิจการท่ี

มีการวิจัยและพัฒนา

	 ในส่วนของ พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศส�าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นอกจากจะมีการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมข้ึนแล้ว

ยังมีเงินกองทุนสนับสนุนการลงทุนในกิจการที่เป็น

เป้าหมายของประเทศ นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญ

กับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อยกระดับพื้นที่

ที่มีศักยภาพสูงของประเทศ โดยเน้นพื้นที่ระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ Eastern Economics

Corridor Development (EEC)

นอกจากจะมีการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้นแล้ว

ยังมีเงินกองทุนสนับสนุน
การลงทุนในกิจการที่เป็น

เป้าหมายของประเทศ

คุณหิรัญญา สุจินัย 
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

	 ท้ังนี้เพื่อให้การส่งเสริมการลงทุนมีความ

น่าสนใจ ก่อให้เกิดการลงทุนที่มีการพัฒนา

เทคโนโลยีและพัฒนาคนมากขึ้น จึงได้มีการ

ปรับปรุงการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการ

ลงทุน โดยการให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมกับการ

ลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย (Core

Technologies) โดยมเีงือ่นไขว่าต้องมกีารถ่ายทอด

เทคโนโลยีโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือ

สถาบันวิจัย ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 10 ปี และ

สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่า

ของโครงการอีก 1 - 3 ปี รวมเป็นสิทธิประโยชน์

ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 13 ปี

นอกจากนี้ยังปรับสิทธิประโยชน์ตามคุณค่าของ

โครงการ (Merit-based Incentive) ให้จูงใจมากขึ้น
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	 การสัมมนาในช่ วงบ่ าย เริ่ มต้นด้ วยการ

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “พลิกโฉมประเทศไทย

ด้วยการลงทุน” โดยคุณสุวิทย์ เมษินทรีย์ 

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเน้นการ

ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนของประเทศ ด้วย

การตั้งเป้ายกระดับดัชนีความยากง่ายในการท�า

ธุรกิจ Ease of Doing Business ของประเทศไทย

ให้ดีขึ้นใน 10 กระบวนงานที่ส�าคัญ ได้แก่ การ

เริ่มต้นธุรกิจ การขออนุญาตก่อสร้าง การขอใช้

ไฟฟ้า การจดทะเบียนทรัพย์สิน การเข้าถึงสินเชื่อ

การคุ้มครองผู้ลงทุนรายย่อย การช�าระภาษี การค้า

ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบ

National Single Window ให้สมบูรณ์ การบังคับ

ให้เป็นไปตามข้อตกลง และการแก้ปัญหาการ

ล้มละลายให้ดียิ่งขึ้น

	 นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงด้านการดึงดูด Talents

จากต่างประเทศ และการเตรียมความพร้อมก�าลังคน

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย และ Thailand 4.0

โดยมอบหมายให้บีโอไอ จัดตั้ง “ศูนย์บริหาร Talents”

รวมทั้งการปรับปรุงระบบ Visa & Work Permit ให้มี

ความสะดวกรวดเร็วมากขึ้นด้วย

	 รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรียังได้ระบุว่า

รัฐบาลจะเดินหน้าปฏิรูปกฎหมายและการบริหารงาน

ภาครัฐ (Regulatory and Administrative Reform)

อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการลงทุน

ในขณะเดียวกันก็ต้องมีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาล

ด้วย และเสริมสร้างศักยภาพประเทศไทยในการเป็น

Trading Nation เพือ่ผลกัดนัให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลาง

ด้านการค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ของภูมิภาค

(Trading Nation / Gateway to ASEAN)

พลิกโฉมประเทศไทยด้วยการลงทุน
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	 หลังจากนั้นเป็นการเสวนาในหัวข้อ “สร้าง

ประเทศไทย 4.0 ให้เป็นจริงได้อย่างไร” โดย

มีตัวแทนจากภาคเอกชนไทย 2 ราย ได้แก่

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและ

ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ จ�ากัด

และคุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการบริหาร บริษัท

ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) โดยผู้อภิปราย

ต่างเห็นด้วยกับนโยบายประเทศไทย 4.0

กล่าวคอื เป็นโอกาสส�าคญัของการเปลีย่นแปลง

เพื่อที่จะน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต

และประเทศไทยควรจะเพิ่มการลงทุนด้านการ

วิจัยและพัฒนา (R&D) ให้มากขึ้น เพราะในปี

2557 สัดส่วนค่าใช้จ่าย R&D ของไทยต่อ GDP

อยู่ที่ร้อยละ 0.48 (ส�าหรับปี 2558 คาดว่าจะ

เพิ่มเป็นร้อยละ 0.6 ขณะที่มาเลเซียสูงกว่าไทยที่

ร้อยละ 1)

มุมมองของภาคเอกชน

	 ขณะที่ตัวแทนภาคเอกชนต่างชาติ 3 ราย

ประกอบด้วย (1) Mr. Pierre Jaffre, President,

Asia-Pacific, Airbus Group, (2) Mr. Kaoru

Kurashima, Corporate Vice President,

Ajinomoto Co., Inc. และ (3) Ms. Joy Tan

President, Corporate Communications,

Huawei Technologies ต่างชื่นชมกับนโยบาย

ประเทศไทย 4.0 และเห็นพ้องกับผู ้อภิปราย

ฝ่ายไทยในประเด็นส�าคัญของการใช้เทคโนโลยี

ทันสมัยพร้อมท้ังเสนอให้รัฐบาลไทยเร่งพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล การวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง

นวัตกรรม เสริมสร้างความเข้าถึงเทคโนโลยี

สารสนเทศของเขตชนบทไทยท่ียังแตกต่างจากใน

กรงุเทพฯ รวมท้ังการสร้างระบบนเิวศ (Ecosystem)

ส�าหรับการลงทุนภาคบริการและ Startup
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คุณกานต์ ตระกูลฮุน ให้ทัศนะว่า

ประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือก�าลังพัฒนามีตัวชี้วัด

ส�าคัญ คือ การลงทุนด้าน R&D โดยประเทศไทย

มีค่าใช้จ่าย R&D เฉลี่ยร้อยละ 0.2 ค่อนข้าง

คงที่หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ เช่น จีน

เกาหลีใต้ ไต้หวัน แต่ในปี 2557 ประเทศไทย

เพิ่มขึ้นอยู่ที่ร้อยละ 0.48 และคาดว่าในปี 2558

อยู่ที่ร้อยละ 0.6 ในขณะที่มาเลเซียยังสูงกว่าไทย

ที่ร้อยละ 1 ดังนั้นประเทศไทยควรมีการพัฒนา

องค์ความรู้ด้วยตนเองไม่ใช่เน้นการซ้ือเทคโนโลยี

จากต่างประเทศ โดยในแต่ละปี SCG มีค่าใช้จ่าย

ด้าน Royalty Fees ปีละไม่ต่�ากว่า 200,000

ล้านบาท

	 ท่ีผ่านมา ภาคเอกชนมองว่า R&D เป็น

ค่าใช้จ ่ายมากกว่าการลงทุน อย่างไรก็ตาม

มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้าน R&D ของ

บีโอไอนั้นให้สิทธิประโยชน์ไม่น ้อยกว่าที่ใด

ในโลก แต่ก็ยังมองว่าใช้เวลานานกว่าจะได้

ผลตอบแทน ส�าหรับนโยบายของรัฐบาลในการ

ตั้งสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

ถือเป็นนโยบายที่มาถูกทางแล้ว นอกจากนี้

กลุ่ม Startup คือ New Engine ที่แท้จริง เนื่องจาก

คนรุ่นใหม่ส่วนใหญ่มี Mindset ที่จะท�าธุรกิจ

เป็นของตัวเอง ซึ่งต้องให้การส่งเสริม โดยรัฐบาล

ก็ได้มีการจัดตั้งกองทุนส�าหรับ Startup

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ได้ให้มุมมอง

แก่รัฐบาลว่า ควรด�าเนินนโยบาย 3 สูง 1 ต�่า	

คือ ลงทุนสูงโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ที่จะ

ท�าให้เกิดประสิทธิภาพสูง และคุณภาพสูง แต่

ต้นทุนต�่า	 อย่างไรก็ตามประเทศไทยต้องมีการ

ปรบัปรงุระบบโลจสิติกส์และผงัเมือง ยกตัวอย่าง

เช่น พื้นที่ตั้งโรงงานจ�าเป็นต้องอยู่ใกล้พื้นที่

เกษตรเพราะยิ่งต้ังไกลต้นทุนก็ยิ่งสูง ดังนั้น

ระบบโลจิสติกส์และกฎหมายผังเมืองก็ต้องเอื้อ

ให้มีการตั้งโรงงานใกล้พื้นที่การเกษตรด้วย

	 นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ถือเป็นโอกาส

ที่ส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับนักลงทุนทั้งไทยและ

ต่างชาติที่จะลงทุนในประเทศไทย เนื่องจาก

เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง จะมีการน�า

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตมากขึ้น ดังนั้น

ระบบโลจิสติกส ์จึ ง มีความส�าคัญ ขณะที่

เทคโนโลยที�าให้เวลาการท�างานลดลง ก่อให้เกดิ

โอกาสในธุรกิจบริการมากขึ้นโดยในอนาคต

การค้าจะเปลี่ยนเป็นการค้าออนไลน์และเป็น

ยุคของคนหนุ ่มสาวที่มีความคิดนอกกรอบ

รัฐบาลจึงควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่

คุณธนินท์ เจียรวนนท์ 
ให้มุมมองว่า ควรดำาเนิน
นโยบาย 3 สูง 1 ต่ำา คือ 

ลงทุนสูงด้านเทคโนโลยี และ
คุณภาพสูง แต่ต้นทุนต่ำา
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Mr. Kaoru Kurashima จาก Ajinomoto ระบุว่า

บริษัทมีแผนจะลงทุนในประเทศไทย โดยจะร่วมมือกับ

รฐับาลไทยเป็นส่วนหนึง่ในกลยทุธ์การพฒันา Thailand 4.0

เพื่อคืนประโยชน์ต่อสังคมไทยด้วยการส่งเสริมสุขภาพ

ของประชาชน และส่งออกสินค้าที่ประทับตราเมดอิน

ไทยแลนด์จ�าหน่ายทั่วโลก

	 ส�าหรับประเทศไทยมีการใช้เครือข่าย

อินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ทั่วโลก จึงเห็นได้ว่ากิจการประเภท ICT ใน

ประเทศไทย ยังมีพ้ืนท่ีให้เติบโตในด้านปริมาณ

และการพัฒนาศักยภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การมุ่งพัฒนาในด้าน R&D และแรงงาน

ในธุรกิจประเภทนี้ ซึ่งการพัฒนา Digital

Economy ในไทย ควรมีการด�าเนินการดังนี้

	 1.การพัฒนานวัตกรรม และการวิจัย

	 2.เพิ่มความสามารถในการเข้าถึงด้าน

ความรู้เทคโนโลยีและสารสนเทศในเขตชนบท

ของไทย

	 3.พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในระบบการ

ศึกษาขั้นต้น

  Ms. Joy Tan จาก	 Huawei	 

Technologies	 ให้ความเห็นว่าเมื่อวิเคราะห์

จากรายได้ต่อหัวของประชากร	(GDP/Capita) 

จะแบ่งรูปแบบการพัฒนาด้าน	 ICT	 ของ 

ประเทศต่างๆ	ตามระดับ	คือ	ระดับต้น	เช่น	

อนิโดนเีซยี	ฟิลปิปินส์	ยงัต้องเน้นการเพิม่ขึน้ 

ด้านอุปทานให้มีเพียงพอ	ระดับกลาง	เน้นที่

การเพิ่มขึ้นของความต้องการใช้	 ICT	 ได้แก่	

ประเทศไทย	 จีน	 และมาเลเซีย	 ในขณะที่

ระดับสูงหรือผู้น�าของโลก	 เช่น	 เกาหลีใต้	

ญี่ปุ่น	 แคนาดา	 นิวซีแลนด์	 สหรัฐอเมริกา	

จะมุ่งท่ีการพัฒนาประสบการณ์และรูปแบบ

การใช้	ICT	ให้กับผู้บริโภค

เสวนาช่วง Translating thailand 4.0 into Reality

ด้านผู้บริหารจากบริษัทต่างชาติรายใหญ่

ระดับโลก เริ่มจาก Mr. Pierre Jaffre จาก Airbus

กล่าวว่า บริษัทให้ความส�าคัญกับการลงทุนและการ

พัฒนาเทคโนโลยีในประเทศไทย และก�าลังเห็นการ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค 4.0 บริษัทจึงให้ความส�าคัญกับ 3

เรื่องใหญ่ ได้แก่

	 1)	 Advanced Analytic และ Big Data จากข้อมูล

ในเซ็นเซอร์ในเครื่องบิน

	 2)	 ความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์

	 3)	 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล Mr.Pierre Jaffre

แนะน�าให้ประเทศไทยรองรับความเปลี่ยนแปลงสู ่

Thailand 4.0 โดยการสร้างระบบนิเวศให้กับการลงทุน

ในภาคบริการและ Startup การออกกฎระเบียบที่เอื้อ

ต่อการลงทุน และมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

อย่างต่อเนื่อง
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สัมมนากลุ่มเครื่องมือแพทย์

	 ในงานนิทรรศการและงานสัมมนา	 Opportunity	 Thailand	 นอกจากจะมีการ

สัมมนาด้านนโยบายทางเศรษฐกิจการลงทุน	 นโยบายการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ

ของประเทศไปสู่ประเทศไทย	4.0	การอ�านวยความสะดวกให้แก่นักลงทุน	และมุมมอง

จากภาคเอกชนในการสร้างประเทศไทย	4.0	แล้ว	ยังมีการสัมมนาย่อยในอุตสาหกรรม

เป้าหมาย	 New	 S	-	Curve	 ได้แก่	 อุตสาหกรรมอากาศยาน	 อุตสาหกรรมเครื่องจักร

อัตโนมัติและหุ่นยนต์	 และอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	 เพื่อน�าเสนอภาพรวมและ

ความก้าวหน้าของประเทศใน	 3	 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 และหาแนวทางร่วมกัน 

ในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาในระยะต่อไป	 เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยไปสู่

อนาคต	 โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการ	 ผู้เชี่ยวชาญ	 บริษัทไทยและต่างชาติเข้าร่วม

บรรยายในการสัมมนา	 และเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้พบปะแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ	SMEs	และผู้ผลิตชิ้นส่วน

การสัมมนากลุ่มย่อย 

New S-Curve

		 ได้รับเกียรติจาก ดร. คณิศ แสงสุพรรณ ประธานกรรมการ 

บรหิาร ส�านกังานบรหิารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน) 

เป็นประธานในการเสวนา	 ส�าหรับผู้ร่วมเสวนา	 ประกอบด้วย	 

ผูบ้รหิารจากบรษิทั	 คกู้า	 โรโบตกิส์	 (ไทยแลนด์)	 สถาบนัวทิยาการ

หุ่นยนต์ภาคสนาม	(FIBO)	บริษัท	ไทย	เซ็นทรัล	เมคคานิกส์	จ�ากัด	

และบริษัท	แม่น�้าสแตนเลสไวร์	จ�ากัด	(มหาชน)

	 การสัมมนามีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาจ�านวน	 800	 คน	 ซึ่งได้

ข้อสรุปในการสัมมนาว่า	 ศักยภาพของประเทศไทยในการพัฒนา

อุตสาหกรรม	 Automation	 ประเทศไทยมีศักยภาพสูงเนื่องจาก

เป็นประเทศท่ีมีการผลิตด้านอุตสาหกรรมจ�านวนมากและมีความ

ได้เปรียบในการแข่งขันสูง	 จะมีการลงทุนเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

มาใช้ในการภาคการผลิตโดยบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทข้ามชาติ

หลายราย	 แต่ยังไม่ใช่ระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ	 และโรงงานผลิต

ส่วนใหญ่ยังพึ่งพาแรงงานอยู่มาก	 ประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิด

การลงทุน	 เพื่อให้บริการระบบอัตโนมัติมากข้ึน	 ซ่ึงการเติบโต

ของอุตสาหกรรมและโอกาสของนักลงทุนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ			

ได้แก่	 ความต้องการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคน	ความพร้อม

ของผู้ผลิตชิ้นส่วน	ซอฟต์แวร์	และผู้ให้บริการ	(SI)	เป็นต้น

	 ปัจจุบันไทยมีมาตรการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม	

Automation	 ซึ่งยังรอความเห็นชอบของรัฐบาล	 โดยมีแนวทาง	 

3	มาตรการ

 (1) มาตรการส�าหรับ DEMAND SIDE	 ได้แก่	 ผู้ใช้หุ่นยนต์								

หรือระบบอัตโนมัติ	 ประกอบด้วย	 มาตรการทางภาษี	 (กระทรวง 

การคลงั)	 มาตรการส่งเสรมิการลงทนุ	 (มาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพ 

การผลิต)	และมาตรการทางการเงิน	(การประสานกับสถาบันการเงิน

ในการจัดสรรวงเงินสินเชื่อส�าหรับ	 	การปรับปรุงกระบวนการผลิต)	

 (2) มาตรการส�าหรับ SUPPLY SIDE	 ได้แก่	 ผู้ผลิตหุ่นยนต์

หรือระบบอัตโนมัติ	 และ	 SI	 ประกอบด้วย	 มาตรการส่งเสริมการ

ลงทุน	 (BOI)	 การเร่งรัดการจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุน	 (Fund	 of	

Funds)	เพือ่ลงทนุ	ใน	Venture	Capital	(VC)	ของเอกชนในลกัษณะ	

Matching	 Fund	 โดยส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาต	ิ (สวทช.)	 มาตรการทางการเงนิ	 (โครงการสนิเชือ่ดอกเบีย้ต�า่)	

และมาตรการทางภาษี	(กระทรวงการคลัง)											

 (3) มาตรการด้านวิชาการ	 ผลักดันให้จัดตั้งและเพิ่มบทบาท

ของศูนย์ความเป็นเลิศ	 (Center	 of	 excellence)	 โดยสถาบัน 

การศึกษา	 (FIBO	 จุฬาฯ	 ธรรมศาสตร์	 มหิดล	 มจพ.)	 และสถาบัน 

เครอืข่ายของกระทรวงอตุสาหกรรม	 (สถาบนัไฟฟ้าและอเิลก็ทรอนกิส์	

สถาบันไทย-เยอรมัน)	 ท�าหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาความรู้ทาง

ด้านวิชาการและเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 ผ่านการให้

ค�าปรึกษา/ถ่ายทอดความรู้	 การพัฒนาบุคลากร	 ผลิตก�าลังคน	 การ

พัฒนาต้นแบบเชิงพาณิชย์	และการน�าร่องการใช้ประโยชน์

กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 
“แปลงความท้าทายไปเป็นโอกาส” 
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	 ประธานของการสมัมนา	 ได้แก่	 ดร. นวทศัน์ ก้องสมทุร 

ภาควชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูร่้วมเสวนาประกอบด้วยผูบ้รหิารจากบรษิทั	TurbineAero,	Inc. 

บริษัท	 โรลส์	 รอยซ์	 บริษัท	 ซีเนียร์	 แอโรสเปซ	 (ประเทศไทย)	

จ�ากัด	บริษัท	สปิริต	แอโรซิสเต็ม	 (มาเลเซีย)	และบริษัท	ซีซีเอส	

กรุ๊ปส์	มีผู้สนใจเข้าฟังสัมมนาจ�านวน	457		คน				

	 ผู้ร่วมสัมมนาต่างมีมุมมองว่า	 ศักยภาพของประเทศไทย

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน	 ประเทศไทยมีโอกาส

และศักยภาพในอุตสาหกรรมอากาศยาน	 เนื่องจากธุรกิจการบิน 

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟ ิกมีการเติบโตอย่างต ่อเนื่อง	 และ

ประเทศไทยมีความได้เปรียบด้านท�าเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของ

ภูมิภาค	 ท�าให้บริษัทให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วและควบคุม

ต้นทุนในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยรัฐควรมุ่ง

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาบุคลากร

	 โดยมีตัวอย่างของบริษัทไทยที่ปัจจุบันเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วน

เครื่องบินตามมาตรฐานสากล	 โดยพัฒนาธุรกิจมาจากโรงกลึง

และการผลติชิน้ส่วนยานยนต์	 ปัจจบุนับรษิทัเป็นบรษิทัไทยรายแรก 

ที่ได้มาตรฐาน	 AS9100	 ซึ่งเป็นมาตรฐานสูงสุดในการด�าเนิน 

ธุรกิจด้านอากาศยาน	 ซึ่งการผ่านมาตรฐานมีขั้นตอนยุ่งยากและ

มีความเข้มงวดในการผลิตสูงมาก	 จึงถือเป็นเร่ืองยากส�าหรับ 

ผู้ประกอบการไทย

	 ประธานของการสมัมนา	 ได้แก่ ดร.นเรศ ด�ารงชยั 

ผู้อ�านวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ 

(TCELS) (องค์กรมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วยผู้บริหารจากกลุ่ม

บริษัท	คอสโมกรุ๊ป	และบริษัท	ซีที	เอเชีย	โรโบติกส์	จ�ากัด		

ส่วนหน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมสัมมนา	 ได้แก่	 ส�านักงาน

พฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิ (สวทช.)	 และ 

โครงการความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์กับ

ภาคอุตสาหกรรม	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	มีผู้สนใจเข้าฟังสัมมนา	จ�านวน	420	คน	

	 ประเด็นส�าคัญในการสัมมนา	 คือ	 ไทยมีศักยภาพ

ด้านความพร้อมในฐานะ	 Medical	 Hub	 แห่งเอเชีย	 

เนื่องจากมีบุคลากรท่ีมีความรู้	 อีกท้ังได้รับความเชื่อ

ถือจากนานาประเทศในด้านการรักษาท่ีมีความทันสมัย 

ด้านเทคโนโลยีและมีมาตรฐาน	 ซึ่งมีตัวอย่างของ 

ผู้ประกอบการไทยที่เดิมท�าธุรกิจผลิตชิ้นส่วนนาฬิกา

แต่มองเห็นโอกาสในตลาดเครื่องมือแพทย์	 จึงได้ใช้

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ	 (Collaboration	 Network)	

กบับริษัทต่างชาติ	ซึง่มีความเชีย่วชาญด้านเครือ่งมอืแพทย์

	 ป ั จ จุ บันประเทศไทยมีผู ้ มี ความรู ้ ทางด ้ าน 

เครื่องมือแพทย์อยู ่จ�านวนมาก	 ซึ่งจะเห็นได ้จาก 

จ�านวนงานวิจัยจากหน่วยงาน	 อาทิ	 สวทช.	 และจาก

ในมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ดังน้ันการผลักดันงานวิจัยเหล่าน้ี	 

ให้ได้รับการส่งเสริมเพื่อน�าไปผลิตทางการค้ามากขึ้น	 

จึง เป ็นก ้าวส�า คัญที่จะน�าประเทศไทยสู ่การเป ็น	 

Medical	 Hub	 	 ได้ในอนาคต	 แต่	 Medical	 Hub	 

จะไม่สามารถเกิดขึ้นได ้หากขาดความร่วมมือจาก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 ทั้งนี้	 ผู้เสวนาได้แสดงความคิดเห็นว่า	 หน่วยงาน

ทกุภาคส่วน	 ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วข้องควรร่วมกนั 

ผลักดันให้เกิด	 การใช้เครื่องมือแพทย์ที่ผลิตโดยคนไทย	

ในโรงพยาบาลไทยหรือตลาดภายในประเทศก่อน	 และ

ค่อยเริม่ผลักดนัให้ผลิตเพือ่การส่งออกในขัน้ต่อไป	 รวมทัง้ 

ควรมีการยกระดับศูนย์ทดสอบในไทยให้อยู ่ในระดับ

สากล

กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
“ขับเคลื่อนการขยายตัวด้วยนวัตกรรม”   

กลุ่มที่ 3  อุตสาหกรรมอากาศยาน 
“หนทางสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรมอากาศยานของภูมิภาค” 

18 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

Opportunity Thailand



 นอกจากนี้ยังมีการเจรจาจับคู ่ธุรกิจ	

(นัดหมายล่วงหน้า)	 จ�านวน	 32	 คู่	 โดย

มีบริษัทผู ้ซื้อในอุตสาหกรรมเป ้าหมาย	 

จ�านวน	 13	 บริษัท	 อาทิ	 บริษัท	 แอร์บัส	

บริษัท	 โรลส์	 รอยซ์	 บริษัท	 ซีซีเอส	 กรุ๊ปส์ 

บริษัท	 สปิริต	 แอโรซิสเต็ม	 (มาเลเซีย)	 

บริษัท	 คูก ้า 	 โรโบติกส ์ 	 ( ไทยแลนด ์ )	 

บรษิทั	 แม่น�า้สแตนเลสไวร์	 จ�ากดั	 (มหาชน) 

บรษิทัผูป้ระกอบการ	 (ผูผ้ลติชิน้ส่วน)	 จ�านวน 

20	บริษัท	 โดยแต่ละรายได้มีการพบปะเพื่อ 

หารือเกี่ยวกับการผลิตชิ้นส่วนตามความ 

ต้องการของบรษิทัผูซ้ือ้	มาตรฐานทางการผลติ 

และการร่วมมือทางธุรกิจในอนาคต		

	 ควบคู่กับการสัมมนาในอุตสาหกรรมย่อย	 	New	 S		-		Curve	 แล้ว	 ยังมี 

การจัดการแสดงผลงาน	 (Showcase)	 ขององค์กร	 และผู้ประกอบการไทย 

ในอุตสาหกรรมทั้ง	 3	 กลุ่มอุตสาหกรรม	 เพื่อแสดงศักยภาพขององค์กรและ 

ผู้ประกอบการไทย	 โดยจัดแสดงชิ้นงาน	 และผลการวิจัยในอุตสาหกรรมทั้ง	 

3	กลุ่ม	โดยมีผู้ร่วมแสดงผลงานรวม	10	ราย	แบ่งเป็น		ได้แก่	

Business 
Matching

การเจรจาจับคู่ธุรกิจ
(Business Matching)

 	 ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (GISTDA) 
น�าเสนอแบบจ�าลองเครื่องบิน	ดาวเทียม	จรวด

 	 บริษัท	ไทย	เซ็นทรัล	เมคคานิกส์	จ�ากัด	น�าเสนอระบบอัตโนมัติ
ในโรงงาน

 	 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์	 (TCELS)	 น�าเสนอหุ่นยนต์ 
ทางการแพทย์

 	 บริษัทแม่น�้าสแตนเลสไวร์	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 น�าเสนอระบบคลังสินค้า
อัตโนมัติ

 	 ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 หรือ	
NSTDA	น�าเสนอโมเดลเครื่องเอ็กซเรย์	

 	 บริษัท	ซีที	เอเชีย	โรโบติกส์	จ�ากัด	น�าเสนอหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ

 	 บริษัท	คูก้า	โรโบติกส์	(ไทยแลนด์)	น�าเสนอหุ่นยนต์อุตสาหกรรม

 	 บริษัท	ซีซีเอส	กรุ๊ปส์	น�าเสนอชิ้นส่วนอากาศยาน	

 	 จุฬาลงกรณ ์มหาวิทยาลั ย / โครงการความร ่ วม มือระหว ่ า ง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 น�าเสนอ	
อุปกรณ์	 Medical	 Electronics	 &	 Sensor	 Medical	 Robotics	 Medical	 
Instrumentation	 &	 Rehabilitation	 device	 และ	 Microneedles	 and	 
Microtubes	

 	 กลุ่มบริษัท	 คอสโมกรุ๊ป	 น�าเสนออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์	 Medical	
Device	เช่น	ข้อเข่าเทียม

Showcase 
ขององค์กรและผู้ประกอบการไทยทั้ง 3 กลุ่มอุตสาหกรรม
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	 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ท่ีผ่านมา

บีโอไอได้จัดงานสัมมนา “Opportunity Thailand

: Innovation – Driven Economy” ขึ้น โดยมี

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น

ประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา ณ ศูนย์แสดงสินค้า

และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

	 งาน Opportunity Thailand มีความน่าสนใจ

และจะช่วยชี้น�าทิศทางในอนาคตของประเทศไทย

ได้อย่างไร วารสารส่งเสริมการลงทุนมีรายละเอียด

มาให้ทราบ ดังนี้

เรื่อง | สุทธิเกตติ์   ทัดพิทักษ์กุล

OPPORTUNITY THAILAND

นิทรรศการและศิลปะภายในงานสัมมนา
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ปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี 
โอกาสกับประเทศไทย 4.0  

	 บีโอไอได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจากพลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่รับเชิญมา

เปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “โอกาส

กับประเทศไทย 4.0”

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษ 

ปาฐกถาจากหัวหน้าทีมเศรษฐกิจ  
การขยายตัวของไทยท่ามกลาง
ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก

คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี 

ได้กล่าวว่า ประเทศไทยอยู ่ในช่วงเวลาที่ก�าลัง

เผชิญกับความท้าทายท้ังจากการปฏิรูปภายใน

ประเทศ และสถานการณ์โลกท่ีมีความผันผวนสูง

ไม ่ว ่าจะเป็นการเปล่ียนแปลงผู ้น�าของประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือผลการลงประชามติเพ่ือถอนตัว

จากสหภาพยุโรปของประเทศสหราชอาณาจักร

เป็นต้น

คุณสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถา
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พลิกโฉมประเทศไทย
ด้วยการลงทุน

การทำาให้ประเทศไทย
เป็นเป้าหมายของการลงทุน

ที่ยั่งยืน จะต้องมาจาก
การขับเคลื่อนประเทศ
ใน 2 เรื่องสำาคัญ ได้แก่ 
การปฏิรูปราชการ และ
การทำางานที่รวดเร็ว

	 หวัข้อการบรรยาย “พลกิโฉมประเทศไทย

ด้วยการลงทุน โดย นายสุวิทย์ เมษินทรีย์

รั ฐมนตรีประจ� าส� านักนายกรัฐมนตรี

ในช่วงบ่ายเป็นอีกหัวข ้อที่น ่าสนใจ โดย

รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี ได ้

กล่าวว่า โจทย์ใหญ่ของรัฐบาลนี้คือ จะ

ท�าอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นเป้าหมายของ

การลงทุนที่ยั่งยืน

การบรรยายพิเศษ 
สิทธิประโยชน์ใหม่ สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจใหม่ และประเทศไทย 4.0

	 การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ใหม่

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ และประเทศไทย 4.0”

ถือว่าเป็นช่วงที่นักลงทุนให้ความสนใจมากที่สุด

เพราะต้องการทราบว่า ประเทศไทยจะมีสทิธิประโยชน์

ใหม่ๆ อะไรบ้าง ให้แก ่นักลงทุน ซึ่งในช่วงนี้

มวีทิยากรทีส่�าคญัรวม 3 ท่าน ได้แก่

คุณอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม 

คุณพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว ่าการ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ร่วมบรรยาย

คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ บรรยาย
เกี่ยวกับเครื่องมือส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ ของบีโอไอ

คุณสุวิทย์ เมษินทรีย์  
รัฐมนตรีประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษ
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	 การเสวนานี้ถือเป็นการเสวนาที่มีผู้ร่วมเสวนา

เป็นผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กรภาคเอกชนมา

ร่วมมากที่สุด ซึ่งประกอบด้วย

	 •	 คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ

และประธานคณะผู ้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์

จ�ากัด

	 •	 คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการบริหาร

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน)

	 •	 Mr. Pierre Jaffre, President, Asia-Pacific,

Airbus Group

	 •	 Mr. Kaoru Kurashima, Corporate Vice

President, Ajinomoto Co., Inc.

	 •	 Ms. Joy Tan, President,Corporate

Communications, Huawei Technologies

	 ในช ่วงท ้ายของงาน Opportunity

Thailand บีโอไอได้จัดให้มีการสัมมนา

กลุ่มย่อยอุตสาหกรรม New S - Curve

3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักร

อัตโนมัติและหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม

(Automation & Robotics) กลุ่มอุตสาหกรรม

เครื่องมือแพทย์ (Medical Devices) ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของเป้าหมาย Medical Hub และ

กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยาน

	 รวมทั้งยังมีการแสดงผลงาน Showcase

ขององค์กรและผู้ประกอบการไทย โดยจัด

แสดงชิ้นงานและผลการวิจัยในอุตสาหกรรม

ทัง้ 3 กลุ่ม ซึง่มผีูร่้วมแสดงผลงานรวม 10 ราย

เป็นหน่วยงานองค์กรภาครัฐ 4 ราย และ

ผู้ประกอบการไทย 6 ราย

เสวนาหัวข้อพิเศษ 
Translating Thailand 4.0 
into Reality

การสัมมนากลุ่มย่อยอุตสาหกรรม 
New S-Curve

เสวนาหัวข้อพิเศษ Translating Thailand 4.0 into Reality

สัมมนากลุ่มย่อยอุตสาหกรรมอากาศยาน
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การจัดนิทรรศการในงาน Opportunity Thailand 
จำาลองภาพพื้นที่ EEC ในอนาคต 

	 บีโอไอได้เห็นถึงความส�าคัญของการ

บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน Opportunity

Thailand นอกจากการสัมมนา บรรยายต่างๆ

ที่กล่าวถึงโอกาสของการลงทุนในอนาคตแล้ว

บีโอไอยังต้องการสื่อให้เห็นถึงภาพโครงการ

ในอนาคตที่ก�าลังจะเกิดขึ้นด้วย

	 ดั งนั้ น บี โอไอจึ ง ได ้มี การจัดแสดง

นิทรรศการ จัดบริเวณโถงหน้าห้องรอยัลจูบิลี

โดยมีการจัดแสดงหลักๆ ออกเป็น 3 ส่วน
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	 นิ ท ร รศการน ้ อมร� า ลึ ก ในพระ

มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ

เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว

มหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร

นิทรรศการในส่วนนี้ถ่ายทอดพระราช

กรณียกิจในการพัฒนาประเทศในด้าน

ต่างๆ เช่น ด้านการพัฒนา ด้านการ

ศึกษา ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ของทั้งสองพระองค์ ซึ่งภาพพระราช

กรณียกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็น

แรงบันดาลใจ ให้รัฐบาลและประชาชน

ชาว ไทยมี ความ มุ ่ งมั่ นที่ จ ะพัฒนา

ประเทศให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และ

ยั่งยืน พัฒนาประเทศให้ก้าวเข้าสู ่ยุค

“ Thailand 4.0”

 ส่วนที่ 1 
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	 นิทรรศการ “Investment Area and

Infrastructure for the Future” เป็นนิทรรศการ

จ�าลองภาพการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic

Corridor (EEC) ได้อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการ

แสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ในรูปแบบ Mapping

Projection Model ผู้ชมจะได้เห็นภาพการพัฒนา

ระบบคมนาคมขนส่ง ทั้งทางทะเล ทางอากาศ

ทางบก และทางราง หรือเรียกรวมว่า Sea, Air,

Land, Rail รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เมืองใหม่

ในอนาคต และพื้นที่อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของรัฐบาล และการออกบูธจากหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 14 หน่วยงาน

 ส่วนที่ 2 
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ส่วนของการให้ข้อมลูการลงทนุของภาครฐั

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีหน ่วยงาน

ภาครัฐมาร่วมให้ข้อมูลมากถึง 14 หน่วยงาน

แยกเป็น

	 •	 ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ การ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค

	 •	 ด้านการคมนาคมขนส่ง ได ้แก ่

การท ่าอากาศยานอู ่ตะเภา กระทรวง

คมนาคม การท่าเรือสัตหีบ

	 •	 ด้านการพฒันาเมอืง ได้แก่ ส�านกังาน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ ส�านักงานพัฒนา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ การ

ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมศุลกากร

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

	 •	 ด ้ านการพัฒนาบุคลากร ได ้ แก ่

กระทรวงแรงงาน และส�านักงานคณะกรรมการ

อาชีวศึกษา

	 •	 ด้านสิทธิประโยชน์ ได้แก่ การนิคม

อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และบีโอไอ

	 โดยนิทรรศการในงานก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มี

ผู้สนใจมาก ไม่ว่าจะเป็นการเยี่ยมชมการจัดแสดง

กิจกรรมน้อมร�าลึกและเฉลิมพระเกียรติ การแสดง

Mapping Projection Model ซึ่งแสดงภาพจ�าลอง

EEC ในอนาคต และการสอบถามข้อมูลจาก

หน่วยงานที่มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

 ส่วนที่ 3 
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คุณตุลย์ เล็กอุทัย ศิลปิน
และสถาปนิกจากจังหวัดเชียงใหม่ 

ร่วมแสดงผลงานภาพวาด

ศิลปะในงานสัมมนาการลงทุน

	 อีกมุมหนึ่งของงานที่หลายคนคาดไม่ถึงว่า บีโอไอสามารถน�า

งานศิลปะมาถ่ายทอดในงานสัมมนาด้านการลงทุนได้

	 บีโอไอได้รับเกียรติจากศิลปินและเป็นสถาปนิกจากจังหวัด

เชียงใหม่คือ คุณตุลย์ เล็กอุทัย ศิลปินและสถาปนิกจากจังหวัด

เชียงใหม่ มาวาดภาพเพื่อสรุปสาระส�าคัญจากวิทยากร 5 ท่านในช่วง

Translating Thailand 4.0 into Reality

	 การวาดภาพดังกล่าวเป ็นการวาดภาพในรูปแบบท่ีเรียกว ่า

“Visual Recording” เพื่อถ่ายทอดสาระส�าคัญที่วิทยากรต้องการ

จะสื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบ โดยเป็นรูปแบบที่จดจ�าได้ง่ายๆ

และได้สาระส�าคัญครบถ้วน

	 คุณตุลย์ได้เล่าว่า รู้สึกยินดีมากที่ได้มาวาดภาพที่งาน Opportunity

Thailand ที่บีโอไอจัดขึ้น เพราะถือว่าเป็นโอกาสส�าคัญครั้งหนึ่งในชีวิต

ท่ีได้ถ่ายทอดมุมมองของผู้บริหารระดับสูงของไทยและต่างประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นคุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธาน

คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี ที่ปกติท่านจะเป็นวิทยากร

ออกงานน้อยครั้งมาก หรือคุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการบริหาร

บรษิทั ปนูซเิมนต์ไทย จ�ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัระดบัโลกของคนไทย

รวมทั้งวิทยากรต่างชาติจากบริษัทระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น Airbus

Ajinomoto และ Huawei

Visual Recording: Mr. Kaoru Kurashima, Ajinomoto
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	 งานของคุณตุลย์ ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วม

สัมมนาจ�านวนมาก หลายคนที่เห็นอดสงสัยไม่ได้ว่า

ภาพวาดคืออะไร และต้องการสื่อถึงอะไร จนเมื่อ

ทุกท่านได้คุยกับคุณตุลย์แล้ว จึงเข้าใจความหมาย และ

รอดูผลงานที่เสร็จสมบูรณ์ว่าจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร

จนกระทั่ง คุณตุลย์ได้วาดเสร็จและได้มอบเป็นของ

ท่ีระลึกให้กับวิทยากรทั้ง 5 ท่าน คุณตุลย์จึงได้รับ

เสยีงปรบมอือย่างล้นหลามในภาพวาดทัง้ 5 ภาพน้ัน และ

หลายคน รวมถึงสื่อมวลชนที่มาร่วมงานต่างเอ่ยปากว่า

“ไม่เคยคาดคิดว่าบีโอไอจะสามารถน�างานศิลปะ

มาไว้ในงานสัมมนาการลงทุนได้”

ทัง้หมดน้ีคอื สาระส�าคญัและสิง่ทีน่่าสนใจ

ในงานท่ีบีโอไอสร้างสรรค์ขึ้นในครั้งนี้ ซึ่ง

แน่นอนว่า ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในงานนี้ทั้งหมด

จะไม่จบสิ้นแค่ในงานนี้อย่างแน่นอน แต่จะ

มีการต่อยอดในการสร้างความมั่นใจให้กับ

นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เพื่อให้สมกับ

ค�าว่า “Opportunity Thailand: สร้างโอกาส

แห่งอนาคตไทยและอาเซยีน” อย่างแท้จรงิ

Visual Recording: 
(1) Mr. Dhanin Chearavanont, CP 
(2) Ms. Joy Tan, Huawei Technology  
(3) Mr. Kan Trakulhoon, SCG 
(4) Mr. Pierre Jaffre, Airbus
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	 คงทราบกันดีว่างานสัมมนาและนิทรรศการ Opportunity

Thailand ที่บีโอไอจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นงานที่ดึงบุคคลทั้งจากภาครัฐ

และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีบทบาทสำาคัญ

ในการสร้าง “ประเทศไทย 4.0” ให้เกิดขึ้น เข้ามาร่วมแสดง

มุมมอง ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดย

หวังผลท้ายสุดคือ บีโอไอได้นำาสิ่งที่ได้จากงานนี้ไปผลักดัน

ขยายผลให้เกิดขึ้นจริงในไม่ช้านับจากนี้

	 ในบทความนี้จะขอกล่าวถึงการประชาสัมพันธ์งาน

Opportunity Thailand ในประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือ

จากสื่อมวลชนเป็นอย่างดียิ่งในการเผยแพร่ข่าวสารของ

งานนี้ ตลอดจนการร่วมถ่ายทอดสดเพื่อให้ผู้สนใจที่ไม่อาจ

เข้าร่วมงานได้ สามารถติดตามบรรยากาศการสัมมนาได้

ตลอดเวลาของการจัดงาน

เรื่อง | ช่อแก้ว   ประสงค์สม

Opportunity Thailand 
Seminar… อีกบทของความท้าทาย

การประชาสัมพันธ์
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	 Web Banner ใน 4 เว็บไซต์

	 เพื่อตอกย้ำาว่าสื่อออนไลน์เป็นสื่อของโลกในยุคปัจจุบัน

โดยแท้จริง จึงจำาเป็นต้องประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของ

หนังสือพิมพ์เชิงธุรกิจด้วย นั่นคือ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

กรุงเทพธุรกิจ บางกอกโพสต์ และเดอะเนชั่น ซึ่งเป็นสื่อที่

เจาะกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นนักธุรกิจ นักลงทุนคนรุ่นใหม่ โดย

ผู้อ่านสามารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นได้ จัดเป็นสื่อที่รับฟัง

ผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายได้ทันทีและสามารถนับจำานวน

ผู้เข้าเยี่ยมชม Web Banner ได้ตลอดเวลา จึงเป็นสื่อรุ่นใหม่ที่

ไม่อาจละเลยไปได้

งานครั้งนี้มีนักข่าวร่วมทำาข่าว
ทั้งสิ้น 317 คน

	 งานครั้งนี้มีนักข่าวร่วมทำาข่าวทั้งสิ้น	317	คน 

แบ่งเป็น	 นักข่าวในประเทศ	 215	 คน	 นักข่าว 

ต่างประเทศ	 102	 คน	 ซึ่งนับว่าเป็นจำานวนที่ 

มากกว่าที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้	

 Facebook: BOI Opportunity Thailand

	 ก่อนอื่นต้องแนะนำาว่า	 บีโอไอได้จัดทำา	

Facebook	สำาหรับการประชาสัมพันธ์งานนี้ขึ้นมา

ด้วย	โดยใช้ชื่อว่า	“BOI Opportunity Thailand” 

ซึ่งมีผู้ติดตามอยู่จำานวนหนึ่ง	และเป็น	Facebook	

ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของบีโอไอ	 ใช้เป็นช่องทาง 

ในการถ่ายทอดสดบรรยากาศงานอีกด้วย

	 นอกจากนี้แล้ว	 ยังมี	 Facebook	 Live	 โดย	

วิทยุ	 อ.ส.ม.ท.	 FM	 100.5	 ร่วมถ่ายทอดสด 

ตลอดงานอีกเช่นกัน

Facebook: BOI Opportunity Thailand

Facebook Live: วิทยุ อ.ส.ม.ท. FM 100.5 

Web Banner ใน 4 เว็บไซต์

31Investment Promotion Journal |

Opportunity Thailand



	 สื่อหนังสือพิมพ์

	 นอกจากนี้แล้ว สื่อหนังสือพิมพ์ยังเป็นสื่อที่มี

กลุ่มเป้าหมายที่เหนียวแน่น ที่เราไม่อาจละทิ้งได้เช่นกัน

จึงได้ประชาสัมพันธ์ในหนังสือพิมพ์เชิงธุรกิจ คือ กรุงเทพ

ธุรกิจ และโพสต์ทูเดย์ เพ่ือเชิญชวนให้นักลงทุนเข้าร่วมงาน

สื่อหนังสือพิมพ์ 

	 นอกจากสื่อที่กล่าวมาทั้งหมดแล้ว ยังมีสื่ออ่ืนๆ

ที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ด้วย เช่น สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ ที่

บีโอไอได้ประชาสัมพันธ์มาก่อนหน้าการจัดงานครั้งนี้

เพื่อกระตุ้นเตือนว่า การจะก้าวสู่ “ประเทศไทย 4.0”

นั้น บีโอไอทำาหน้าที่เสมือนผู้นำาคบไฟ ซึ่งเป็นเพียง

จุดเร่ิมต้น แต่แท้จริงแล้ว เราต้องอาศัยทุกคน ทุกภาคส่วน

ไม่ว่าจะเป็นเอกชน หรือราชการ เพื่อช่วยกันขับเคลื่อน

ไปสู่จุดหมายเดียวกัน

รองนายกรัฐมนตรี คุณสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์
ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายในงาน

รายการจอโลกเศรษฐกิจ และรายการ
เดินหน้าประเทศไทย โดยคุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ 

สัมภาษณ์ คุณหิรัญญา  สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ

วิทยุ อ.ส.ม.ท. FM 100.5 
สัมภาษณ์คุณหิรัญญา  สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ

บรรยากาศการให้สัมภาษณ์ภายในงาน 
Opportunity Thailand
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ตัวอย่างข่าว
Opportunity Thailand Seminar 

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ชั้นนำาของประเทศไทย
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	 การจัดงานนิทรรศการ/สัมมนา Opportunity Thailand ที่ผ่านมา บีโอไอ

ได้จัดกิจกรรมเชิญผู้สื่อข่าวจากต่างประเทศ และส่ือโทรทัศน์ชั้นนำาของโลก

เข้าร่วมงาน Opportunity Thailand และเยือนประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์

เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค

(Gateway of ASEAN) และเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่สำาคัญ

   ผู้สื่อข่าวต่างประเทศจากทุกภูมิภาคทั่วโลก

	 สำานักงานต่างประเทศของบีโอไอในทุกภูมิภาคของโลก ได้เชิญผู้สื่อข่าว

ต่างประเทศ จำานวน 70 ราย จาก 10 ประเทศ มาเยือนประเทศไทยและ

เข้าร่วมงาน Opportunity Thailand พร้อมท้ังศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic

Corridor: EEC) ระหว่างวันที่ 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อที่ผู้สื่อข่าวจะได้

นำาข้อมูลที่ได้รับระหว่างการมาเยือนประเทศไทยเผยแพร่ไปยังกลุ่มนักธุรกิจ

และนักลงทุนเป้าหมายผ่านสื่อกระแสหลักต่างๆ ต่อไป ไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์

โทรทัศน์ และออนไลน์

เรื่อง | ศิวดี   สุขเสวต

Opportunity 
Thailand 
Seminar

สื่อต่างประเทศเยือน

34 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

Opportunity Thailand



	 ส่ือออสเตรเลีย จำ�นวน 4 คน จาก

Nikkei Asian Review, The Age, Go Auto, Courier

Mail และ Bluenotes

	 สื่อจีน จำ�นวน 14 คน จาก China

Economic Herald, China Economic Website,

Economic Daily, CCTV (Thailand), Xinhua News

Agency Bangkok Bureau, China Economic Weekly,

21st  Century  Business  Herald, International

Business Daily และ Zhejiang Satellite TV

	 สื่อฝรั่งเศส จำ�นวน 3 คน จาก Les

Cahiers d’Echanges Internationaux, Les Echos

และ EFE Empresa / EFE Emprende/ EFE Motor

	 สื่อเยอรมนี จำ�นวน 6 คน จาก

Handelsblatt, Business & Diplomacy, Frankfurter

Allgemeine Zeitung, Aeroauticmedia และ Finanze

& Wirstschaft

	 สื่ออินเดีย จำ�นวน 6 คน จาก Press

Trust of India, Business Line, DNA, Sakkal Time,

Ficci และ Vizag Industrial Scan

คณะผู้สื่อข่าวต่างประเทศ ประกอบด้วยผู้สื่อข่าวจากสื่อของประเทศต่างๆ ดังนี้

คณะผู้สื่อข่าวต่างประเทศ จ�านวน 70 ราย จาก 10 ประเทศ

	 สื่อญี่ปุ่น จำ�นวน 15 คน จาก Nihon Butsuryu

Shinbun, Osaka Chamber of Commerce & Industry,

The Shikoku Shinbun, The Nikkan Kogyo Shimbun,

The Heavy & Chemical Industries News & Agency, JIJI

PRESS, The Nikkan Jidosha Shimbun, The Mainichi

Shimbun, The Tokyo and The Chunichi Shimbun, The

Yomiuri Shimbun, The Chemical Daily Co., Ltd. และ

Sangyo Press Co., Ltd.

	 ส่ือเม็กซิโก จำ�นวน 1 คน จาก Vision Empresarial

Queretaro

	 สื่อเก�หลีใต้ จำ�นวน 7 คน จาก The Chosunilbo,

The Korea Economic Daily, Maeil Business Newspaper,

Dong A Ilbo Daily และ Seoul Broadcasting System (SBS)

	 สื่อไต้หวัน จำ�นวน 8 คน จาก Want Want China

Times Media Group, Unique Satellite TV, Business

Today Magazine, Commercial Times และ Global Views

	 สื่อสหรัฐอเมริก�	 จำ�นวน 6 คน จาก CBRE,

Dentons, Freight Business Journal, Atlas Insight LLC

และ Avionics Magazine
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เยี่ยมชมพื้นที่ EEC
	 นอกจากคณะผู้สื่อข่าวต่างประเทศได้เข้าร่วมงาน

Opportunity Thailand เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว

บีโอไอยังได้จัดกิจกรรมเข้าเยี่ยมหน่วยงานและบริษัท

เพื่อแสดงศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรม

เป้าหมายของประเทศ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่

รัฐบาลกำาลังเร่งพัฒนาความพร้อมในทุกด้าน เพื่อทำาให้

เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่ดีที่สุดและทันสมัยที่สุดในเอเชีย

	 คณะผู้สื่อข่าวได้รับฟังข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับ

EEC and Its Infrastructure Development Plan โดย

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และ ดร.คณิศ แสงสุพรรณ

นอกจากน้ี ผู้ส่ือข่าวบางส่วนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหาร

บีโอไอในรูปแบบ Exclusive Interview

	 ทั้ งนี้ หน่วยงานและบริษัทในพื้นที่ EEC

ท่ีคณะผู้ ส่ือข่าวต่างประเทศเข้าเยี่ยมชม อาทิ

นิคมอุตสาหกรรมเหมราช ท่าเรือแหลมฉบัง

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา สถาบันไทย-เยอรมัน

และบริษัทชั้นนำาที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย

คณะผู้สื่อข่าวได้รับฟังข้อมูลที่สำาคัญเกี่ยวกับ 
EEC and Its Infrastructure Development Plan 

โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และ 
ดร. คณิศ แสงสุพรรณ

สัมภาษณ์เลขาธิการบีโอไอ

รับฟังบรรยายสรุปจากผู้บริหารของ 
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด

ชมศูนย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยาน บริษัท การบินไทย จ�ากัด (มหาชน) 
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา (ระยอง - พัทยา)

ชมศูนย์ซ่อม
ชิ้นส่วนอากาศยาน
ของบริษัท ไทรอัมพ์ 
เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส 
เอเชีย จ�ากัด

รับฟังข้อมูลที่เกี่ยวกับ 
EEC and Its Infrastructure Development Plan 

โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล และ ดร. คณิศ แสงสุพรรณ
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	 นอกจากคณะผู้สื่อข่าวต่างประเทศ 70 ราย

ท่ีบีโอไอเชิญมาร่วมงานแล้ว กระทรวงการต่างประเทศ

ได้นำาผู้ส่ือข่าวต่างประเทศอีก 12 ราย มาร่วมงาน

น้ี โดยเป็นสื่อที่มาจาก Antara News, Kompas,

The Jakarta Post, Malay Mail, New Strait

Times, ASEAN Times, The Philippines Star,

Channel News Asia, Yomiuri Shimbun, The

Asahi Shimbun และ Nikkei Inc. และผู้สื่อข่าว

คณะน้ีได้มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรีและ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

กระทรวงการต่างประเทศนำาสื่อต่างประเทศ
ร่วมงาน Opportunity Thailand

สื่อโทรทัศน์ชั้นนำาของโลก
มาถ่ายทำาสารคดีโทรทัศน์

	 บีโอไอได้เชิญทีมงานของสื่อ CNBC

เป็นหนึ่ งในสื่อโทรทัศน์ชั้นนำาของโลกมา

ถ่ายทำาสารคดีโทรทัศน์ Event Highlight

ในงาน Opportunity Thailand ซึ่งทีมงาน

ได้เลือกอุตสาหกรรม Automation and

Robotics มาเป็นตัวนำาเรื่อง

	 สารคดีดังกล่าวจะมีการนำาภาพในช่วง

ปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี พลเอก

ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมการให้สัมภาษณ์

ของคุณณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี และ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ

ผู้ร่วมเสวนาในหัวข้อ “Turning Threats into

Opportunities” ของอุตสาหกรรม Automation

and Robotics จากนั้นนำามาร้อยเรียงเพื่อ

ผลิตเป็นสารคดีโทรทัศน์ และออกอากาศ

ในต่างประเทศต่อไป

 สื่อ CNBC ถ่ายท�าสารคดีโทรทัศน์

 สื่อ CNBC ถ่ายท�าสารคดีโทรทัศน์
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ตัวอย่างข่าวและบทความ 
Opportunity Thailand

โดยสื่อต่างประเทศ
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	 บีไอไอได้ริเริ่มโครงการท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน

(Honorary Investment Advisor: HIA) เพื่อเป็นกลไกในการ

เสริมสร้างยุทธศาสตร์การชักจูงการลงทุนของประเทศไทยให้

เข้มแข็งและส่งผลอันเป็นประโยชน์ต่อการชักจูงการลงทุนจาก

ต่างประเทศผ่านการสร้างเครือข่ายพันธมิตร โดยได้คัดเลือก

ผู้บริหารระดับสูงจากบริษัทชั้นน�าท่ีได้ลงทุนในประเทศไทยให้

ด�ารงต�าแหน่งท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน ซึ่งแต่ละท่าน

ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์และความเข้าใจในการ

ท�าธุรกิจระหว่างประเทศและการลงทุนในประเทศไทยเป็นอย่างดี

	 บทบาทส�าคัญของที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน คือ

การเสนอความคิดเห็นและค�าแนะน�าเรื่องยุทธศาสตร์การชักจูง

การลงทนุจากต่างประเทศ นอกจากนีย้งัช่วยเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์

ภาพลักษณ์ของไทยในการเป็นแหล่งรองรับการลงทุนในฐานะ

“Business Ambassador” ให้ประเทศไทย และส่งเสรมิภาพลักษณ์

ด้านการลงทุนที่ดีของประเทศไทยต่อนักธุรกิจทั่วโลก ปัจจุบัน

บีโอไอได้แต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด ้านการลงทุนแล้ว

ทั้งหมด  40  คนจากทุกภูมิภาคทั่วโลก

เรื่อง | อาภาวดี   มั่งมี

Opportunity Thailand 2017

ประชุมท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน 
(HIA) กิจกรรมคู่ขนานกับงาน
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	 เมื่อ 5 ปีที่แล้ว บีโอไอเคยจัดการประชุม

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน ครั้งที่ 1 ขึ้น

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 โดยเป็นกิจกรรม

คู่ขนานกับงานบีโอไอแฟร์ ครั้งที่ 3 ซึ่งการ

ประชุมดังกล่าวมีเนื้อหาเกี่ยวกับนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและชักจูงการลงทุน

ของไทย รวมทั้งบทบาทของไทยในการเป็น

แหล่งรองรับการลงทุนหลังการเข้าสู ่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยในครั้งนั้น ได้

รับเกียรติจากที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน

เข้าร่วมจ�านวน 16 คน

	 ในโอกาสที่บีโอไอมีก�าหนดจัดงาน Opportunity

Thailand เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 จึงเห็นว่าเป็น

โอกาสเหมาะสมในการจัดกิจกรรมส�าหรับท่ีปรึกษา

กิตติมศักด์ิด้านการลงทุนอีกคร้ัง ในวันท่ี 16 กุมภาพันธ์

2560 กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน ครั้งที่ 2 (2nd Honorary

Investment Advisor Meeting) การมอบประกาศนียบัตร

แต่งตั้งฯ และการน�าคณะท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ด้าน

การลงทุนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

	 ในช่วงเช้าของวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรม

ดุสิตธานี บีโอไอได้จัดการประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ด้านการลงทุน ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของไทย

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 
บีโอไอเคยจัดการประชุม HIA 

ครั้งที่ 1 ขึ้น เป็นกิจกรรมคู่ขนาน
กับงานบีโอไอแฟร์ ครั้งที่ 3

ประชุม HIA ครั้งที่ 2 กิจกรรมคู่ขนาน
งาน Opportunity Thailand 2017

  การประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน ครั้งที่ 2 

  การประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการลงทุน คร้ังที่ 1
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รองนายกรัฐมนตรี 
ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานการประชุม

รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
	 ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
	 คุณอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
	 ดร. อุตตม สาวนายน

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
	 ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
	 ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
	 คุณหิรัญญา สุจินัย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี
	 คุณณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์

ผู้เเทนจากคณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน
ภาคเอกชน (กกร.) ได้แก่

คณะที่ปรึกษา
กิตติมศักดิ์

ด้านการลงทุน 
จำานวน 33 คน  

จาก 14 ประเทศ

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย

	 คุณเจน น�าชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย คุณประสพสุข ด�ารงชิตานนท์ ผู้แทน

สมาคมธนาคารไทย และคุณสาโรช ชยาวิวัฒน์กุล

กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยและสภา

หอการค้าแห่งประเทศไทย

ผู้บริหารทั้งหมดของบีโอไอ ได้แก่
	 คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการ

คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการ คุณโชคดี

แก้วแสง รองเลขาธิการ และคุณบงกช อนุโรจน์

ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

	 พร้อมด้วยคณะท่ีปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการ

ลงทุน จ�านวน 33 คน จาก 14 ประเทศ ใน

หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ ชิ้นส่วน

และยางยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

และชิ้นส่วน ชิ้นส่วนโลหะและเครื่องจักรที่ใช้

เทคโนโลยีขั้นสูง เคมีภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อม อุตสาหกรรมอาหาร เกษตรและ

เกษตรแปรรูป อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น

  HIA รับมอบประกาศนียบัตรแต่งต้ัง 
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	 ผลจากการประชุมครั้ งนี้ บี โอไอได ้รับ

ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ

น�าไปพัฒนาและปรับปรุงนโยบายต่างๆ ของ

รัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ

ไปสู่ความเป็น “Thailand 4.0” ไม่ว่าจะเป็นการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การส่งเสริมการวิจัย

พัฒนาและนวัตกรรม การสร้างสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการลงทุน และบทบาทของประเทศไทย

ในเวทีการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้

จะ เป ็นกุญแจส� าคัญในการขับ เคลื่ อนการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ

ต่อไป

ข้อเสนอแนะจาก HIA

หลงัจากนัน้ รองนายกรฐัมนตรี ดร. สมคดิ จาตศุรพีทิกัษ์

ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแต่งตั้งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ด้านการลงทนุทีไ่ด้เข้าร่วมกจิกรรม ก่อนจะน�าคณะทีป่รกึษา

กิตติมศักดิ์ด้านการลงทุนเดินทางออกจากโรงแรมดุสิตธานี

กรงุเทพฯ เพือ่เข้าเยีย่มคารวะนายกรฐัมนตรี ณ ตกึสนัตไิมตรี

ท�าเนียบรัฐบาล ในเวลา 14.30 น.

	 โดยนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้

กล่าวขอบคุณคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ ที่เชื่อมั่นลงทุน

ในประเทศไทย พร้อมเน้นย�า้ว่ารฐับาลยนิดเีปิดรบัการลงทนุ

จากต่างประเทศ และได้ด�าเนินการอย่างเต็มความสามารถ

ในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้ดีขึ้น

อยู่ตลอด โดยตลอดการหารือกับที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้าน

การลงทุนที่ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เชื่อว่าการลงทุนจาก

ต่างประเทศจะเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ไทยโดยเฉพาะด้านการเสริมสร้างขีดความสามารถทาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย

	 นับว่ากิจกรรมครั้งนี้ประสบผลส�าเร็จอย่างงดงามทั้ง

ด้านการน�าเสนอนโยบายของรัฐบาล การส่งเสริมการลงทุน

และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนชั้นน�าจากทั่วโลก

ผลจากการประชุมครั้งนี้ 
บีโอไอได้รับข้อเสนอแนะ

อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ในการนำาไปพัฒนาและปรับปรุง

นโยบายต่างๆ

HIA ภาพถ่ายร่วมกับ พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
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ตัวอย่างข่าวการประชุม HIA 
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ชั้นนำา
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	 เมื่อปี 2559 ที่ผ่านมา มีหลายเหตุการณ์และปัจจัยที่ส่งกระทบต่อ

เศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

กับประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ เช่น กรณีผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี

คนใหม่ของสหรัฐอเมริกาที่มาพร้อมกับนโยบายที่เหนือความคาดหมาย

กรณีสหราชอาณาจักร ถอนตัวออกจากยูโร (BREXIT) รวมถึงปัญหาสภาพ

เศรษฐกิจจีนและญี่ปุ่นที่ชะลอตัว ล้วนส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศเกิดความผันผวนในระยะส้ันและความส่ันคลอนความเชื่อมั่น

ของนักลงทุน ตลอดจนปัญหาภัยธรรมชาติท่ีส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต

และดัชนีราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เป็นปัจจัยท่ีส่งผลให้นักลงทุนติดตาม

สถานการณ์และระมัดระวังการตัดสินใจในการลงทุนมากขึ้น

	 อย่างไรก็ตาม ผลจากการศึกษาพบว่านักลงทุนต่างชาติ โดยส่วนใหญ่

ยังตัดสินใจรักษาและขยายการลงทุนในประเทศไทย เนื่องจากเห็นว่า

ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมมีความเหมาะสมและเพียงพอ และ

เหตุผลที่ส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ การมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน

ที่ดีและน่าสนใจ ท�าให้การลงทุนจากต่างประเทศและภาพรวมอัตราการ

ขยายตัวของการลงทุนของภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากปี ท่ีผ ่านมา

สอดคล้องกับมูลค่าและจ�านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน

จากทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

เรื่อง | พลพัฒน์ นภาวรานนท์/ กีรติ   ทวีทรัพย์

ปี 2 5 5 9

ภาพรวมเศรษฐกิจ
และภาวะการลงทุน
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หุ้นไทยทั้งสิ้น
40%

	 โดยมูลค่าค�าขอรับการส่งเสริมฯ รวม ปี 2559

สงูขึน้เฉยีดร้อยละ 200 เมือ่เทยีบกบัปี 2558 มมีลูค่า

ค�าขอรับการส่งเสริมฯ สูงถึง 584,350 ล้านบาท

มากกว่าเป้าหมายท่ีตัง้ไว้เดมิท่ี 500,000 ล้านบาท

จากในปี 2558 มีมูลค่าค�าขอรับการส่งเสริมฯ

197,740 ล้านบาท จึงถือเป็นมูลค่า YOY ที่

เพิ่มขึ้นสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ จ�านวนโครงการที่

ขอรับส่งเสริมฯ 1,546 โครงการ จากปีที่แล้ว

988 โครงการ เพิม่ขึน้กว่าร้อยละ 56 ส่วนทิศทาง

มูลค่าค�าขอรับการส่งเสริมฯ จากต่างประเทศ

ก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว มากถึงร้อยละ 213 คิดเป็น

สดัส่วนร้อยละ 51 ของมูลค่าค�าขอรบัการส่งเสรมิฯ

ทัง้หมด หรอืประมาณ 301,013 ล้านบาท เน่ืองจาก

มีโครงการขนาดใหญ่ที่มีเงินลงทุนมากกว่า 1,000

ล้านบาท ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ เป็นจ�านวนมาก

	 นอกจากนี้ยังประมาณการได้ว่าโครงการที่

ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในปี 2559

มีความต้องการใช้วัตถุดิบในประเทศกว่า 700,000

ล้านบาท เกิดการจ้างงานไทยกว่า 140,000 ต�าแหน่ง

และสร้างรายได้จากการส่งออกสูงถึง 900,000

ล้านบาท

	 โครงการท่ีขอรับการส ่งเสริมฯ โดย

ส ่วนใหญ ่ เป ็นโครงการ ท่ีคนไทยถือหุ ้น

ทั้งสิ้น มีจ�านวน 613 โครงการ หรือประมาณ

ร้อยละ 40 ของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ

ทั้งหมด เงินลงทุนรวม 175,370 ล้านบาท

หรอืประมาณร้อยละ 30 ของเงนิลงทุนท้ังหมด

โครงการที่ต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้น มีจ�านวน 598

โครงการ หรือประมาณร้อยละ 39 ส่วนการ

ร่วมทุนระหว่างไทยและต่างชาติ มีประมาณ

ร้อยละ 21

กว่าร้อยละ 40 ของจำานวน
โครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ 

เป็นหุ้นไทยทั้งสิ้น

แหล่งที่มาของเงินลงทุน
จากในและต่างประเทศ

โครงการไทยถือหุ้นทั้งสิ้น
มีสัดส่วนมากที่สุด

ภาพรวมการส่งเสริมการลงทุน

การขอรับ
การส่งเสริม

197,730 
ล้านบาท

988 
โครงการ

584,350 
ล้านบาท

1,546 
โครงการ

ปี 2558

ปี 2559

การอนุมัติ
ให้การส่งเสริม

809,380 
ล้านบาท

2,237 
โครงการ

861,340 
ล้านบาท

1,688 
โครงการ

การออก
บัตรส่งเสริม

687,850 
ล้านบาท

1,612 
โครงการ

494,970 
ล้านบาท

1,575 
โครงการ

197,730

584,350 

809,380

861,340

687,850

494,970 หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น
39%

ร่วมทุน
21%
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	 ค�าขอรับการส่งเสริมฯ โดยส่วนใหญ่มาจาก

นักลงทนุรายใหม่ คดิเป็นสดัส่วนกว่าร้อยละ 64

ของจ�านวนค�าขอทั้งหมด มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า

155,000 ล้านบาท

ตลอดปี 2559 ทีผ่่านมา มนัีกลงทนุต่างชาติทีเ่ข้าข่าย

เป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ยื่นค�าขอรับ

การส่งเสริมฯ ถึงกว่า 301,013 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 51 ของมูลค่าค�าขอรับการส่งเสริมฯ ทั้งหมด

เมือ่เทียบกบัปี 2558 ซึง่มมีลูค่าการขอรบัการส่งเสรมิฯ

96,077 ล้านบาท และพบว่าเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 213

	 โดยประเทศที่มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมฯ

มากที่สุดในประเทศไทยยังคงเป็นประเทศญี่ปุ ่นที่มี

มูลค่าค�าขอสูงถึง 57,466 ล้านบาท รองลงมาคือ

ประเทศสงิคโปร์ จนี เนเธอร์แลนด์ และฮ่องกง ตามล�าดบั

ท้ังนี้ญี่ปุ่นและจีนลงทุนมากในกิจการเครื่องยนต์และ

ยางยานพาหนะ ส่วนสิงคโปร์มีมูลค่าการลงทุนสูง

ในกิจการขนส่งทางอากาศซึ่งเป ็นการร ่วมทุนกับ

นักลงทุนไทย

มากกว่าร้อยละ 64 
เป็นโครงการ 

ขอรับการส่งเสริมฯ
โดยนักลงทุนรายใหม่ 

การขอรับการส่งเสริมฯ
จากต่างประเทศ เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 213 YOY

จำานวนทั้งสิ้น 1,546 โครงการ

มูลค่าเงินลงทุน
ทั้งสิ้น 584,350 ล้านบาท

โครงการขยาย 
556 โครงการ

36%

โครงการขยาย
428,736 ล้านบาท

73%

โครงการใหม่
155,000 ล้านบาท

27%

#1

#2

#3
#5

#4

โครงการใหม่
990 โครงการ

64%

ญี่ปุ่น

ฮ่องกง

จีน

สิงคโปร์

เนเธอร์แลนด์

57,466 ล้านบาท

20,165
ล้านบาท32,537 ล้านบาท

37,228 ล้านบาท

FDI 301,013 
ล้านบาท

29,924
ล้านบาท
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ญี่ปุ่น ยังครองแชมป์ผู้ลงทุนอันดับ 1 ในไทย

โดยในปี 2559 มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมฯ

57,466 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19 ของมูลค่า

การขอรบัการส่งเสรมิฯ จากต่างประเทศทัง้สิน้ มคี�าขอ

รับการส่งเสริมฯ จ�านวน 264 โครงการ กิจการที่

น่าสนใจและมีมูลค่าการลงทุนสูง ได้แก่ กิจการ

ผลิตเครื่องยนต์ส�าหรับยานพาหนะ ซึ่งมีมูลค่า

การลงทุน 7,200 ล้านบาท รองลงมา คือ กิจการผลิต

อุปกรณ์กึ่งตัวน�า	 มูลค่าการลงทุน 4,731 ล้านบาท

และกิจการผลิตยางล้อ ส�าหรับยานพาหนะ มูลค่า

การลงทุน 4,694 ล้านบาท ตามล�าดับ

สิงคโปร์ มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมฯ สูง

เป็นอันดับ 2 มูลค่าเงินลงทุน 37,228 ล้านบาท

คดิเป็นร้อยละ 12 ของเงินลงทนุของโครงการทีไ่ด้รบั

การส่งเสริมฯ จากต่างประเทศ มีจ�านวนโครงการ

ขอรับการส่งเสริมฯ 107 โครงการ ตัวอย่างโครงการ

ท่ีน่าสนใจ ได้แก่ กิจการขนส่งทางอากาศซึ่งเป็น

กิจการร ่วมทุนระหว่างไทยและสิงคโปร ์จ�านวน

2 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 9,881 ล้านบาท

และกิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์และแผงเซลล์

แสงอาทิตย์ เงินลงทุน 8,293 ล้านบาท ซึ่งเป็นการ

ลงทุนจากประเทศจีนผ่านสิงคโปร์

จีน ก ้าวขึ้นมามีบทบาทต ่อการลงทุนใน

ประเทศไทยมากข้ึน โดยมมีลูค่าการขอรับการส่งเสรมิฯ

ในไทยมากเป็นอันดับ 3 มูลค่าเงินลงทุน 32,537

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11 ของเงินลงทุนของ

โครงการ	ท่ีได้รบัการส่งเสรมิฯ	จากต่างประเทศ	ทัง้หมด 

มีค�าขอรับการส่งเสริมฯ	จ�านวน	104	โครงการ	

	 กิจการที่น่าสนใจ	 ได้แก่	 กิจการผลิตยาง

ยานพาหนะ	2	โครงการ	เงินลงทุน	7,122	ล้านบาท 

กิจการขนส่งทางอากาศ	 10	 โครงการ	 เงินลงทุน

รวม	 6,280	 ล้านบาท	 ซึ่งเป็นกิจการร่วมทุน

ระหว่างไทยและจีน	และกิจการผลิตไฟเบอร์กลาส	

เงินลงทุน	2,751	ล้านบาท	

	 นอกจากนี้ยังมีการขอรับส่งเสริมฯ	 โดย 

นักลงทุนจีนผ่านฮ่องกงในประเทศไทย	 ในกิจการ 

ผลิตยางรถโดยสารและยางรถบรรทุก	 ท่ีมีมูลค่า 

เงินลงทุนสูงถึง	 13,570	ล้านบาท	คิดเป็นสัดส่วน 

ถึงร ้อยละ	 67	 ของการขอรับการส ่งเสริมฯ 

จากฮ่องกงท้ังหมด	 ส่งผลให้ฮ่องกงติดอันดับ 

เป็นผู้ลงทุนในไทยสูงสุดเป็นอันดับท่ี	 5	 เป็นรอง 

เนเธอร์แลนด์	 ที่มีมูลค่าการขอรับส่งเสริมฯ	 รวม 

29,924	 ล้านบาท	 โดยการขอรับส่งเสริมฯ	 จาก

เนเธอร์แลนด์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนจากญ่ีปุ่น

และเยอรมนี	
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 กิจการประเภทบริการและสาธารณูปโภค	มีมูลค่าค�าขอ

รับการส่งเสริมฯ	 มากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 40	 ของจ�านวน

โครงการทัง้หมด	มลูค่าเงินลงทนุรวมกว่า	286,050	ล้านบาท	

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากว่าร้อยละ	 157	 และยังมีจ�านวน

ค�าขอรับการส่งเสริมฯ	 มากที่สุด	 จ�านวน	 614	 โครงการ	 

เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ	22	

 รองลงมาคือ	 กิจการผลิตภัณฑ์โลหะ	 เครื่องจักร	และ

อุปกรณ์ขนส่ง	 มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมฯ	 108,080	 

ล้านบาท	จ�านวน	178	โครงการ	

 และอันดับ 3	 คือ	 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์	 67,460	 ล้านบาท	 จ�านวน	 400	 โครงการ	

และกิจการเกี่ยวกับเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร	

จ�านวน	178	โครงการ	

	 ทั้งนี้	 หากพิจารณาอัตราการเพ่ิมขึ้นของ

จ�านวนโครงการ	 พบว่ากิจการประเภทเคมีภัณฑ์	

พลาสติก	 และกระดาษ	 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 

มากท่ีสุดเมื่อเทียบกับปีท่ีผ่านมา	 โดยมีมูลค่า 

เงนิลงทุน	46,640	ล้านบาท	แต่มกีารเปล่ียนแปลง

เพิ่มขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับกิจการประเภท

อื่นๆ	 และมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ	

707	มจี�านวนโครงการท่ีขอรบัการส่งเสรมิฯ	ทัง้สิน้	

จ�านวน	 105	 โครงการ	 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจาก

ปีก่อนร้อยละ	 200	 มากที่สุดเมื่อเทียบกับกิจการ

ประเภทอื่นๆ		

	 กิจการที่มีการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าเงิน

ลงทุน	 อันดับรองลงมาคือ	 ผลิตภัณฑ์โลหะ	

เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง	 มีมูลค่าเงินลงทุน	

108,080	 ล้านบาท	 เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ	 

472	 และอุตสาหกรรมเบามีมูลค่าเงินลงทุน	

20,100	ล้านบาท	เปล่ียนแปลงเพิม่ขึน้ร้อยละ	321

 อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค 
 มีมูลค่าและจำานวนโครงการ 

ขอรับการส่งเสริมฯ  
มากที่สุดเป็นอันดับ 1

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

อุตสาหกรรมเบา

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

บริการและสาธารณูปโภค

แร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

รวม

หมวดประเภทกิจการ

93

30

211

502

14

103

35

988

ปี 2558

จำานวนโครงการ

+91

+37

+90

+22

+114

+73

+200

+56

ร้อยละ 
เปลี่ยนแปลง

45,610

20,100

67,460

286,050

7,410

108,080

49,640

584,350

ปี 2559

178

41

400

614

30

178

105

1,546

ปี 2559

23,740

4,780

28,900

111,520

3,740

18,910

6,150

197,740

ปี 2558

เงินลงทุน (ล้านบาท)

+92

+321

+133

+157

+98

+472

+707

+196

ร้อยละ 
เปลี่ยนแปลง

คำาขอรับการส่งเสริมการลงทุน จำาแนกตามหมวดประเภทกิจการ ปี 2558 - 2559

อุตสาหกรรมเบา

บริการและสาธารณูปโภค

แร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

93

14

30

103

211

35

502

988

23,740

4,780

28,900

111,520

3,740

18,910

6,150

197,740

178

41

400

614

30

178

105

1,546

45,610

20,100

67,460

286,050

7,410

108,080

49,640

584,350

เงินลงทุน (ล้านบาท)
ร้อยละ 

จำานวนโครงการ
ร้อยละ 

อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค
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	 เมื่อปี 2559 มีมูลค่าค�าขอรับการส่งเสริมฯ

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายถึงร้อยละ 51 ของมูลค่า

ค�าขอรบัการส่งเสรมิฯ มีจ�านวนทัง้สิน้ 849 โครงการ

คิดเป็นมลูค่ากว่า 300,000 ล้านบาท โดยอตุสาหกรรม

เป้าหมายถือเป็นเครื่องมือส�าคัญที่รัฐบาลใช้ส�าหรับ

พัฒนาอุตสาหกรรมส�าหรับอนาคต

	 ทั้งนี้อุตสาหกรรมเป ้าหมายที่มีมูลค ่าการ

ขอรับการส่งเสริมฯ มากที่สุด เม่ือปี 2559 คือ

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรม

ปิโตรเคมีภัณฑ์ ซึ่งมีเงินลงทุน 88,551 ล้านบาท

64,918 ล้านบาท และ 46,986 ล้านบาท ตามล�าดับ

	 ส�าหรบักจิการกลุม่ New S-Curve อุตสาหกรรม

ที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุดคือ อุตสาหกรรมการ

แพทย์และสุขภาพ มีมูลค่าการขอรับการส่งเสริมฯ

คิดเป็นมูลค่า 7,800 ล้านบาท รองลงมาคือ

อุตสาหกรรมดิจิทัล มีมูลค่า 5,173 ล้านบาท ทั้งนี้

กิจการพัฒนาซอฟต์แวร ์ในอุตสาหกรรมดิจิทัล

มีจ�านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ เข้ามา

มากที่สุด

กิจการกลุ่ม New S-Curve 
อุตสาหกรรมการแพทย์และ
สุขภาพ มีมูลค่าการขอรับ 

การส่งเสริมฯ สูงที่สุด  
คิดเป็นมูลค่า 7,800 ล้านบาท

โอกาสและความสำาเร็จ
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ของแต่ละอุตสาหกรรมเป้าหมายปี 2559

อุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมการเกษตร

ดิจิทัล 

เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ยานยนต์และชิ้นส่วน

ท่องเที่ยว

อากาศยาน

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

การแพทย์

รวม

จ�านวน
โครงการ

205

319

96

19

12

56

28

8

86

20

849

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

45,892

5,173

64,918

13,464

1,304

88,511

21,398

3,916

46,986

7,800

299,362
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ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันตก

อื่นๆ*

ภาคตะวันออก

ภาคเหนือ

ภาคใต้

รวม

แหล่งที่ตั้ง

434

33

73

85

261

58

44

988

ปี 2558

จำานวนโครงการ

+78

+85

-42

-32

+44

+131

+134

+56

ร้อยละ 
เปลี่ยนแปลง

102,360

12,420

7,230

152,880

270,310

16,510

22,640

584,350

ปี 2559

771

61

42

58

377

134

103

1,546

ปี 2559

50,990

6,030

23,640

24,310

72,060

10,830

9,870

197,730

ปี 2558

เงินลงทุน (ล้านบาท)

+101

+106

-69

+529

+275

+52

+129

+196

ร้อยละ 
เปลี่ยนแปลง

การกระจายของแหล่งที่ตั้งของโครงการขอรับการส่งเสริมการลงทุน
เปรียบเทียบปี 2558 - 2559

50,990

6,030

23,640

72,060

10,830

9,870

24,310

197,730

102,360

12,420

7,230

270,310

16,510

22,640

152,880

584,350

เงินลงทุน (ล้านบาท)
ร้อยละ 

จำานวนโครงการ
ร้อยละ 

	 จ�านวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่

ภาคกลาง ภาคตะวนัออก และภาคเหนอื คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ

25 ร้อยละ 12 และร้อยละ 4 ของโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ

ทั้งหมด ตามล�าดับ ส่วนอีกร้อยละ 50 เป็นกิจการที่ไม่สามารถ

ระบุที่ตั้งได้ เช่น กิจการขนส่งทางอากาศ กิจการขนส่งทางเรือ และ

กิจการขนส่งทางท่อ เป็นต้น

	 แต่ในแง่ของมูลค่าการลงทุน อันดับ 1 ยังเป็นภาคตะวันออก

มีมูลค่าเงินลงทุนสูงที่สุด รองลงมาคือ ภาคกลาง และภาคใต้

ในขณะเดียวกันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเคยเป็นภูมิภาคที่มี

มูลค่าเงินลงทุนน้อยที่สุดเม่ือเทียบกับภูมิภาคอ่ืนๆ ก็มีเงินลงทุน

เพิ่มมากขึ้นเป็นสองเท่า จาก 6,030 ล้านบาท เมื่อปี 2558 เป็น

12,420 ล้านบาท ในปี 2559

หมายเหต ุ* กจิการทีไ่ม่สามารถระบทุีต่ัง้ได้ เช่น กจิการขนส่งทางอากาศ  กจิการขนส่งทางเรอื และกจิการขนส่งทางท่อ เป็นต้น

การกระจายการลงทุน… สู่ภูมิภาค

ภาพรวมการขอรับส่งเสริมการลงทุน 
ในแต่ละภูมิภาค
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	 การลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย ตามนโยบายของรัฐมีมูลค่า

รวม 216,976 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของเงินลงทุน

ทั้งหมด ผลที่เกิดขึ้นพบว่าในปีที่ผ่านมามีการลงทุนในพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมฯ

มากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 34 ของมูลค่าค�าขอ

รับการส่งเสริมฯ ทั้งหมด

	 รองลงมาคือ พื้นที่ 20 จังหวัดที่รายได้ต่อหัวต�่า	และการ

ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) ซ่ึงได้รับ

ความสนใจและมีเงินลงทุนเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีมูลค่า 

294 ล้านบาท เป็น 8,462 ล้านบาทในปี 2559 หรือเพิ่มขึ้น

มากที่สุดถึงกว่าร้อยละ 2,780 โดยจะเกิดการพัฒนาพื้นที่

บรเิวณชายแดน เกดิการจ้างงาน กระจายรายได้และความเจรญิ

สู ่ท้องถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล�้า	 ซึ่งจะท�าให้ประเทศไทย

มีความสามารถในการแข่งขันเพิ่มมากขึ้น

การขอรบัการส่งเสรมิฯ ตามมาตรการพเิศษ

ซึ่งได้แก่

	 •	 กิจการเป้าหมายที่ตั้งในพื้นที่คลัสเตอร์

และอยู ่ ระหว ่างพิจารณาความร ่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา

	 •	 มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น

	 •	 มาตรการส่งเสริม SMEs

	 •	 มาตรการปรั บปรุ งประสิ ทธิ ภ าพ

การผลิต

	 มีมูลค่าลงทุนคิดเป็นกว่า 1 ใน 3 ของมูลค่า

โครงการที่ขอรับส่งเสริมฯ ทั้งหมดหรือประมาณ

183,728 ล้านบาท ทั้งนี้มาตรการที่มีเงินลงทุน

มากที่สุดในปีที่ผ่านมา คือมาตรการส่งเสริม

การลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์มีมูลค่าลงทุน

141,378 ล้านบาท จ�านวน 122 โครงการ

ปี 2559 มีการลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย
กว่าร้อยละ 37 และมีการลงทุน

ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 2,000 

เมื่อเทียบกับปี 2558

การขอรับการส่งเสริมฯ  
ตามมาตรการพิเศษ

การลงทุนในพื้นที่เป้าหมาย

เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน

นิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตอุตสาหกรรม 
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ

20 จังหวัด
ที่มีรายได้ต่อหัวต�่า

พื้นที่
เป้าหมาย

7

158

62

ปี 
2558

จำานวนโครงการ

+428

+89

-26

ร้อยละ
เปล่ียนแปลง

8,462

197,744

10,770

ปี 2559

37

299

46

ปี 
2559

294

45,272

22,810

ปี 
2558

เงินลงทุน (ล้านบาท)

+2,778

+337

-53

ร้อยละ
เปลีย่นแปลง2558

45,272

22,810

เปล่ียนแปลง2559 เปลีย่นแปลง

197,744หรือเขตอุตสาหกรรม 

เปล่ียนแปลง

45,272

22,810

เงินลงทุน (ล้านบาท)

มาตรการพิเศษ

กิจการเป้าหมายท่ีตั้งในพ้ืนท่ี
คลัสเตอร์ และอยู่ระหว่าง
พิจารณาความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา

มาตรการส่งเสริม SMEs

มาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ในรูปแบบคลัสเตอร์

มาตรการส่งเสริมการลงทุน
ท้องถ่ิน

จ�านวน
โครงการ

64

112

35

122

46

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

34,196

3,432

4,097

141,378

625

กิจการเป้าหมายท่ีตั้งในพ้ืนท่ี

141,378
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	 จากการทีบ่โีอไอได้อนมัุติให้การส่งเสรมิการลงทนุ

จ�านวน 1,688 โครงการ เมื่อปี 2559 ได้ส่งผลดี

ต ่อเศรษฐกิจไทยทั้ งในแง ่ของการจ ้างงานและ

การใช้วัตถุดิบในประเทศ ดังนี้

ก่อให้เกิดการจ้างงานไทยเกือบ 140,000 คน

	 การส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ เกิดผลบวก

ต่อเศรษฐกิจไทยในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ผลต่อการสร้างงาน โดยเมื่อปี 2559 บริษัทที่ได้รับ

การส่งเสริมฯ มีความต้องการแรงงานรวมประมาณ

145,915 คน โดยเป็นการจ้างงานแรงงานไทย

จ�านวน 139,000 คนหรือประมาณ ร้อยละ 95 จาก

ความต้องการแรงงานทั้งหมด

	 ซึ่งหากพิจารณาเฉพาะความต้องการแรงงาน

ระดับปริญญาตรี จะพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการ

แรงงานในสาขาวิศวกรรม

มีการใช้วัตถุดิบในประเทศกว่า 700,000 

ล้านบาท

	 โครงการที่ได ้รับอนุมัติการส่งเสริมฯ เม่ือปี

2559 มีความต้องการใช้วัตถุดิบในประเทศกว่า

700,000 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าร้อยละ 52 เป็นสินค้า

หมวดเกษตรกรรมและผลผลิตการเกษตร คิดเป็น

มูลค่ากว่า 362,000 ล้านบาท รองลงมาคือ วัตถุดิบ

ประเภทเคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ ร้อยละ 21

ผลติภณัฑ์โลหะ เครือ่งจกัร และอปุกรณ์ขนส่ง ร้อยละ 9

ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ร้อยละ 9

	 วัตถุดิบการเกษตรที่มีความต้องการใช้สูงที่สุด

ได้แก่ ปาล์มน�้ามัน ยางพารา และมันส�าปะหลัง

	 โดยปาล์มน�้ามัน และมันส�าปะหลัง จะถูกน�า

ไปผลิตใช้ในกิจการการผลิตพลังงาน เช่น ไบโอดีเซล

และพลังงานทดแทนประเภทเอทานอล เป็นต้น

ส่วนยางพารา ส่วนใหญ่จะถูกน�าไปใช้ในการผลิต

ยางรถยนต์ ยางเครื่องบิน และเครื่องมือแพทย์

 ผลของการส่งเสริมการลงทุน วิศวกรรม
 • คอมพิวเตอร์  2,307  คน
 • เครื่องกล  1,893  คน
 • ไฟฟ้า  1,724  คน

บริหารธุรกิจ
 • การตลาด  1,987  คน
 • การบัญชี  1,874  คน
 • การจัดการ  1,777  คน

วิทยาศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  767  คน
 • เทคโนโลยีทางอาหาร  433  คน
 • เคมี  388 คน

สาขาความต้องการแรงงาน
ในระดับปริญญาตรี

การจัดการ 1,777 คน
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	 บีโอไอคาดว่าในปี 2560 การขอรับการส่งเสริมฯ

จะเพิ่มสูงขึ้น โดยบีโอไอจะเดินหน้าสร้างความเชือ่มัน่

ให้กับนักลงทุนผ่านกิจกรรมชักจูงการลงทุนต่างๆ

ซึง่รวมทัง้งานสมัมนา Opportunity Thailand ทีจ่ดัขึน้

เมือ่วนัที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2560 ทีผ่่านมา

	 คาดว่าปัจจัยที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนการลงทุน

ภาคเอกชนในปี 2560 ได้แก่

1) การลงทุนที่ เกี่ยวเนื่องกับโครงการ

ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ เช่น

การก่อสร้างระบบขนส่งทางราง ทั้งรถไฟและรถไฟฟ้า

การพัฒนาท่าเทียบเรือ การขยายสนามบิน เป็นต้น

2) โอกาสการลงทุนในกิจการผลิตรถยนต์

และชิน้ส่วนของรถยนต์ทีใ่ช้พลงังานไฟฟ้า ทั้งรถยนต์

Electric Vehicle (EV) และ Plug-in Hybrid Electric

Vehicle (PHEV)

3) การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม

ที่มีศักยภาพสูง เช ่น อากาศยานและช้ินส ่วน

อากาศยาน การซ่อมบ�ารุงอากาศยาน การผลิต

เครื่องมือแพทย์และยา เป็นต้น

	 อย่างไรก็ตามการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนใน

กลุ่มนี้ยังมีข้อจ�ากัดด้านกฎหมาย เช่นการก�าหนดให้

การลงทุนผลิตอากาศยานและช้ินส่วนในประเทศไทย

ต้องเป็นหุ ้นไทยข้างมาก ซึ่งมีช้ินส่วนอากาศยาน

บางประเภทที่คนไทยยังไม ่สามารถผลิตได ้และ

ความไม่คล่องตัวของการจดทะเบียนเครื่องมือแพทย์

และยา เป็นต้น

4) การลงทุนในกลุ่มผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

ทดแทน เนื่องจากคณะกรรมการก�ากับกิจการพลังงาน

เตรียมประกาศรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนรวมกว่า

1,000 เมกะวัตต์ ช่วงปลายปี 2559 ซึ่งจะช่วยผลักดัน

ให้เกิดการลงทุนด้านพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ

โดยคาดว่าจะมีการลงทุนจากภาคเอกชนอีกประมาณ

60,000 ล้านบาท

5) โครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก 

(EEC) ที่จะเป็นการยกระดับพื้นที่อุตสาหกรรมและ

บริการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก โดยคาดว่าจะมีการ

ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาพื้นที่ รวมทั้งดึงดูด

การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอีกจ�านวนมาก

6) การปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน 

และการจัดท�า พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศส�าหรบัอตุสาหกรรมเป้าหมาย

ซึ่งจะเป็นการเพิ่มสิทธิประโยชน์ เช่นจ�านวนปีในการ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคลล การยกเว้นอากรขาเข้า

ส�าหรับของที่น�ามาใช้ในการวิจัย ตลอดจนเงินสนับสนุน

การลงทุนในรูปแบบต่างๆ จะเป็นปัจจัยส�าคัญให้มี

นักลงทุนสนใจลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น

บีโอไอกำาหนดเป้าหมายมูลค่า
การขอรับการส่งเสริมฯ

ปี 2560 ทั้งสิ้น 600,000 ล้านบาท

แนวโน้มการลงทุนปี 2560

	 จากปัจจัยสนับสนุนการลงทุนภาคเอกชนข้างต้น

บีโอไอจึงก�าหนดเป้าหมายมูลค่าการขอรับการส่งเสริมฯ

ทั้งสิ้น 600,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10

จากเป้าหมายเมื่อปี 2559 มูลค่า 550,000 ล้านบาท

	 นอกจากเป้าหมายการยื่นขอรับการส ่งเสริมฯ

ในภาพรวมแล้ว ยังได้ก�าหนดเป้าหมายการส่งเสริม

การลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะเป ็นกลไก

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจในอนาคต S-Curve และ New

S-Curve ไว้ที่ประมาณร้อยละ 40 ของเป้าหมายมูลค่า

การขอรบัการส่งเสรมิฯ ปี 2560 เพือ่ให้มคีวามสอดคล้อง

กับเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศไทยของเรา

ในยุคดิจิทัลนี้
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	 ตามที่ทุกท่านได้ทราบดีอยู่แล้วว่า FTA (Free Trade Area 

/ Free Trade Agreement)หมายถึงเขตการค้าเสรีหรือข้อตกลง

ทางการค้าเสรี ซึ่งเป็นความตกลงระหว่างสองประเทศขึ้นไป

ทำาความตกลงร่วมกันเพื่อลดภาษีศุลกากรระหว่างประเทศ

ในกลุ่มให้เหลือน้อยที่สุด และใช้อัตราภาษีที่สูงกว่ากับประเทศ

ที่อยู่นอกกลุ่ม

	 การเข้าไปมีส่วนร่วมในความตกลงทางการค้าเสรีหนึ่งๆ

นั้น ในแง่การส่งออก ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์ในการ

แข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในตลาดปลายทางท่ีส่งออก ขณะท่ี

ด้านการนำาเข้า ผู้นำาเข้าก็จะได้เปรียบในการเสียภาษีในอัตรา

ที่ถูกลง ส่งผลต่อต้นทุนในการผลิตสินค้าที่ลดต่ำาลงด้วย เมื่อ

เป็นดังนั้นแล้ว ผู้บริโภคก็จะได้รับประโยชน์ในการซื้อสินค้าที่

มีราคาและคุณภาพที่ดี ในราคาไม่สูงมากนักไปด้วย

เรื่อง | ศิรินาถ ไชยลาโภ

ประโยชน์และผลกระทบ
จากการท�า F TA
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	 การลดภาษีทำาให้ต้นทุนการผลิตลดลง และ

สามารถส่งออกได้มากขึ้น แต่การคำานึงถึงประเทศ

คู่แข่งที่อาจจะผลิตได้มากกว่าและต้นทุนต่ำากว่า

ก็มีความจำาเป็น ดังนั้นนักลงทุนจึงควรที่จะพิจารณา

และศึกษาตลาดเป้าหมายอย่างถี่ถ้วน เพ่ือท่ีจะ

สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด และ

พัฒนาสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของตลาด

กลุ่มนั้นๆ โดยจะเป็นทั้งโอกาสและความท้าทาย

ของภาคเอกชนท่ีต้องเร่งปรับตัวให้มีความทันสมัย

มีข้อมูลใหม่ๆ และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

	 ทั้งนี้ อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่าภาคธุรกิจควรให้

ความสำาคัญต่อปัจจัยดังต่อไปนี้

1. ภาคธุรกิจควรเร่งปรับตัว โดยการ

พัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันกับสินค้าและบริการของ

ประเทศอื่นๆ ที่เป็นคู่แข่ง

2. ภาคธุรกิจควรใช้ประโยชน์จากแหล่ง

วัตถุดิบและทรัพยากรจากภายในประเทศ รวมทั้ง

ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียน

ซึ่งมีทรัพยากรธรรมชาติท่ียังอุดมสมบูรณ์ท่ีสามารถ

นำามาใช้ในการผลิต อาทิ ป่าไม้ เหมืองแร่

3. ภาคธุรกิจควรหาเครือข่ายการผลิต การ

ลงทุนในลักษณะร่วมทุน รวมไปถึงพันธมิตรทาง

ธุรกิจในภูมิภาค เพื่อหาตลาดใหม่ทดแทนตลาดเดิม

ท่ีสินค้าหรือบริการอาจจะไม่สามารถขยายตัวได้

อีกต่อไป รวมทั้งการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยี การ

วิจัยและพัฒนาใหม่ๆ จากประเทศที่มีศักยภาพ

ในการผลิตท่ีสูงกว่า เพ่ือนำามาพัฒนาสินค้าและ

บริการให้มีต้นทุนต่ำาและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น

1. ลดอุปสรรคการค้าในรูปแบบต่างๆ ทั้ง

ที่เป็นภาษีและไม่ใช่ภาษี เพื่อให้การค้ามีโอกาส

ขยายตัว และเพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้าและ

บริการของไทยไปยังต่างประเทศ

2. เป็นช่องทางการกระจายสินค้าไปสู่

ภูมิภาคใกล้เคียง

3. เสริมสร้างบรรยากาศในการลงทุน เพ่ือ

ให้นักลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในไทย เพื่อ

เป็นฐานการผลิตในการส่งสินค้าออกไปยังประเทศ

ที่สาม รวมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนนักลงทุนไทย

ไปลงทุนในต่างประเทศด้วย

4. สร้างพันธมิตรทางด้านเศรษฐกิจกับ

ประเทศต่างๆ โดยเป็นการเพิ่มบทบาทและอำานาจ

ต่อรองของไทยในเวทีโลกให้มากขึ้น

5. ยกระดับความกินดีอยู่ดีของประชากร

ให้สูงขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกในสินค้าและ

บริการท่ีหลากหลายข้ึน และสามารถบริโภคในราคา

ที่ต่ำาลง

ประโยชน์จากการทำาข้อตกลง
ทางการค้าเสรี

สิง่จำาเปน็ตอ้งรูก้ารใช้ประโยชน์
ข้อตกลงการค้าเสรี
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	 อย่างไรก็ตาม ก่อนนำาสินค้าออกจากไทย

ต้องผ่านพิธีการทางการส่งออกที่รับผิดชอบโดย

กรมศุลกากร (http://internet1.customs.go.th/)

ซึ่งกรมศุลกากรจะให้บริการขึ้นทะเบียนผู้ส่งออก

และกระบวนการทางภาษีรวมถึงพิธีการส่งออก

สินค้าไทยไปยังต่างประเทศ โดยเอกสารสำาคัญ

ในการยื่นเพื่อดำาเนินพิธีการทางศุลกากรเพื่อ

ส่งออก ประกอบด้วย

	 1.	 ใบขนสินค้าออก

	 2. 	บัญชีราคาสินค้า

	 3.	 ในอนุญาตส่งออกหรือเอกสารอ่ืนๆ

สำาหรับสินค้าควบคุมการส่งออก (หากมี)

	 4.	 ใบรับรองแหล่งกำาเนิดสินค้า (หากมี)

	 5. 	เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารแสดงส่วนผสม

แคตตาล็อก เป็นต้น

4. ภาคธุรกิจควรมองหาลู่ทางในการลงทุน

หรือการทำาธุรกิจในตลาดใหม่อยู่เสมอ เพื่อทดแทน

ตลาดเดิม รวมทั้งเปิดตลาดใหม่

5. ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน

บริษัท / หน่วยงาน เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ

เฉพาะด้าน ผ่านการฝึกอบรม การสัมมนา เพื่อให้มี

ความรู้ที่กว้าง มีความทันสมัย สามารถปรับตัวเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน

6. สำ าหรับผู้ ส่ งออกควรศึกษาวิ ธี การ

นำาเข้า - ส่งออก ศึกษาถึงพิกัดอัตราศุลกากรให้

ถ่องแท้ โดยสินค้าแต่ละประเภทมีการลดอัตราภาษี

ข้อกำาหนดในรายละเอียดที่ต่างกัน โดยสามารถ

ศึกษาและตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของกรมการค้า

ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (www.http://fta.dft.

go.th/)

	 นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ประกอบการต้องการขอ

คำาปรึกษาเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำาเนิดสินค้าและ

อัตราภาษีศุลกากรภายใต้ความตกลงของอาเซียน

และความตกลงอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่สำานัก

สิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์ โดยมีสายด่วนติดต่อกลุ่มงาน

สิทธิประโยชน์ทางการค้า 1 - 4 (จำาแนกตาม

ความตกลงที่ผู้ส่งออกจะใช้สิทธิ์)
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	 อนึ่ง สำาหรับผู้ที่ประสงค์จะนำาเข้าสินค้าและ

ขอใช้สิทธิ์ตามข้อตกลงทางการค้าเพื่อที่จะลด

หรือยกเว้นอากรศุลกากรนั้น ควรปฏิบัติดังนี้

1. ผู้นำาเข้าต้องตรวจสอบว่าสินค้า

อยู่ในพิกัดใด

2. ตรวจสอบว่าสินค้าที่จะนำาเข้ามา

นั้นมาจากประเทศไหน ประเทศนั้นๆ มีความ

ตกลงกับไทยในการลดภาษีหรือไม่ หากสินค้าน้ัน

ได้รับสิทธิ์ ให้ตรวจสอบว่าเป็นสินค้าที่ได้รับสิทธิ์

การลดหรือยกเว้นอากรหรือไม่ อากรเป็นเท่าไร

รวมทั้งมีข้อกำาหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เช่น

สัดส่วนมูลค่าการผลิตในภูมิภาค (Regional Value

Content) การผลิตโดยใช้วัตถุดิบในประเทศ

ทั้งหมด (Wholly Obtained) เป็นต้น (สามารถ

ศึกษาจากเว็บไซต์ของกรมการค้าต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์)

3. ในกรณีที่ สิ นค้ านำ า เข้ ามาจาก

ประเทศที่มีความตกลงกับไทยมากกว่า 1 ฉบับ

ผู้นำาเข้าสามารถพิจารณาเลือกใช้สิทธ์ิลดหรือ

ยกเว้นอากรตามความเหมาะสม ซึ่งเม่ือเลือก

ใช้สิทธิ์จากความตกลงฉบับใดแล้ว ก็จะต้อง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้กำาหนดไว้ตามความตกลง

นั้นๆ

4. ให้พึงปฏิบัติตามพิธีการศุลกากร

ตามประกาศกรมศุลกากรในแต่ละข้อตกลง

5. หากสินค้านำาเข้าน้ันเป็นของต้องห้าม

ของควบคุม หรือของต้องดำาเนินการตามกฎหมาย

หรือระเบียบปฏิบัติอ่ืนใด การนำาเข้าก็ต้องปฏิบัติ

ตามกฎหมายที่ว่าด้วยของนั้นๆ

ผู้ผลิตในบางอุตสาหกรรมและบริการ

บางสาขาอาจจะได้รับผลกระทบบ้าง เช่น

ผู้ผลิตท่ีขาดประสิทธิภาพในการแข่งขันกับ

ตลาดต่างประเทศ จำาเป็นต้องเร่งปรับปรุง

และพัฒนาศักยภาพตัวเองให้ได้มาตรฐาน

เป็นอย่างต่ำา	อันจะกระทบต่อต้นทุนในการ

ปรับตัว (Adjustment Cost) ในบริษัท

ซึ่ งจะต้องสูงขึ้นเ พ่ือการแข่งขัน ทั้งนี้

บริษัทอาจมีความจำาเป็นในการลงทุน

ในส่วนน้ีเพ่ือให้เกิดความม่ันคงในระยะยาว

แต่ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถยอมรับ

ความเปลี่ยนแปลงได้ บริษัทก็จะต้อง

ออกจากธุรกิจไปและหันไปผลิตสินค้า

ประเภทอื่นแทน

ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้ 
จากการทำาข้อตกลงทางการค้า
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	 สถานการณ์เจรจาความตกลงทางการค้าเสรี

ของไทย	มีดังนี้

   ความตกลงท่ีมีผลใช้บังคับ/สรุปผล

เจรจาแล้ว	 มี	 12	 ฉบับ	 กับคู่ภาคี	 17	 ประเทศ	

ทั้งการที่ ไทยทำาความตกลงในฐานะสมาชิก

ของกลุ่มอาเซียน	 ได้แก่	 ประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน	(AEC)	อาเซียน	-	ออสเตรเลีย	-	นิวซีแลนด์	

(AANZFTA)	 อาเซียน - จีน	 อาเซียน - ญี่ปุ่น		

อาเซียน - เกาหลีใต้	 อาเซียน - อินเดีย	 สำาหรับ

ความตกลงในระดับทวิภาคี	 ได้แก่	 ไทย - ญี่ปุ่น		

ไทย	-	ออสเตรเลีย		ไทย	-	นิวซีแลนด์		ไทย	-	เปรู		

ไทย	-	ชิลี	และไทย	-	อินเดีย

  	 ความตกลงที่อยู่ระหว่างเจรจา 

จัดทำาความตกลง	 5	 ฉบับ	 ได้แก่	 ความตกลง

หุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค	 หรือ	 RCEP	 

(สรุปประเด็นสำาคัญเมื่อปี	 2558	 และเจรจา 

ประเด็นเทคนิคและรายละเอียดเมื่อปี	 2559) 

อาเซียน - ฮ่องกง	 (สรุปผลการเจรจาเม่ือปี	 2559) 

ไทย - ปากีสถาน	สำาหรับไทย - สหภาพยุโรป	และ 

ไทย - EFTA	รอเจรจาในช่วงเวลาที่เหมาะสม

   ความตกลงที่ไทยกำาลังเตรียมเปิด

เจรจาฉบับใหม่ด้วย	 คือ	 ตุรกี	 (คณะรัฐมนตรี 

เห็นชอบกับร่างกรอบการเจรจาแล้ว	แต่เนื่องจาก

เกิดเหตุความไม่สงบในตุรกี	 การเปิดเจรจา

ระหว่างกันจึงมีความจำาเป็นต้องเล่ือนออกไปก่อน)

	 สำาหรับเนื้อหาการเจรจาภายใต้ความตกลงต่างๆ	

นั้น	 ปัจจุบันมีหลายประเด็นที่ประเทศคู่เจรจาให้ความ

สนใจมากขึ้น	อาทิ	

	 ประเด็นเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา	 ที่มุ่ ง 

ให้ความสนใจด้านการขยายขอบเขตการคุ้มครอง

ทรัพย์สินทางปัญญา	 เช่น	 สิทธิบัตรยา	 ลิขสิทธิ์

ซอฟต์แวร์	เป็นต้น		

	 ประเด็นเรื่องแรงงาน	 ที่ต้องการให้ยกระดับ

แรงงาน	 ปฏิบัติตามกฎขององค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ	(ILO)	

	 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม	 ให้มีความคุ้มครอง 

ส่ิงแวดล้อมในระดับสูงตามมาตรฐานระหว่างประเทศ		

ประเด็นนโยบายการแข่งขัน	 เพื่อให้มีการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเข้มงวด ครอบคลุมถึงรัฐวิสาหกิจที่มี

ความสามารถในการครอบครองตลาด

	 ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ กล่าวคือ

การไม่เลือกปฏิบัติระหว่างสินค้า บริการ และผู้ให้

บริการของประเทศภาคี ตลอดจนมีความโปร่งใส

ในกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

	 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าทุกภาคส่วนควรตระหนัก

และให้ความสนใจในรายละเอียดของประเด็นท่ีเพ่ิมข้ึน

เหล่านี้ เพื่อให้มีความทันสมัยและเข้าใจถึงบทบาท

ท่ีเปล่ียนแปลงไปในยุคปัจจุบัน รวมท้ังสามารถปรับตัว

รับกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที

	 หากท่านใดมีความสนใจในรายละเอียด หรือ

ต้องการสอบถามข้อมูลด้านความตกลงทางการค้า

เพ่ิมเติม สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซต์กรมเจรจา

การค้าระหว่างประเทศ	 ท่ีเว็บไซต์	 http://www.dtn.

go.th/		และ	http://www.thaifta.com/			

ความตกลงที่มีผลใช้บังคับ
สรุปผลเจรจาแล้ว มี 12 ฉบับ 

กับคู่ภาคี 17 ประเทศ

 ที่มา  http://www.thaifta.com/  http://www.dft.go.th/

  http://www.customs.go.th http://www.dtn.go.th/

สถานการณ์เจรจาจัดทำา
ของไทยกับประเทศต่างๆ
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เรื่อง | ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

นักลงทุนวอลล์สตรีท

3 สุดยอด

	 การลงทุนเพื่อเก็งกำาไรนั้น นับเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง แต่โอกาสทำากำาไรก็สูงเช่นกัน ดังนั้นจะต้อง

ใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญและไหวพริบมากมาย โดยเฉพาะในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทซึ่งเป็นตลาดหลักทรัพย์

ชั้นนำาของโลก บทความนี้จะกล่าวถึงเคล็ดลับของนักลงทุนระดับพระกาฬ 3 คน ที่เน้นการลงทุนธุรกิจใน

ลักษณะเก็งกำาไร โดยเป้าหมายการลงทุนเป็นหุ้นหรืออสังหาริมทรัพย์ที่มีราคาต่ำา	แต่มีศักยภาพสูงที่จะเพิ่ม

คุณค่า หากปรับปรุงกลยุทธ์และการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

	 เมื่อกล่าวถึงนายคาร์ล ไอคาห์น เราจะนึกถึงนักบริหาร

กองทุนในตลาดหุ้นวอลล์สตรีทซึ่งทำาทุกวิถีทางเพื่อสร้างผล

ตอบแทนสูงสุดแก่ลูกค้า ด้วยการดำาเนินการบริหารกิจการ

อย่างไร้ความปรานี โดยนับจากปี 2543 จนถึงปลายปี 2558

มีผลตอบแทนการลงทุนสูงถึง 1,104 เปอร์เซ็นต์ เปรียบเทียบ

กับการลงทุนในหุ้นตามดัชนีดาวน์โจนส์ซึ่งมีผลตอบแทน

เพียง 106 เปอร์เซ็นต์ ในช่วงเดียวกัน ทั้งนี้ เมื่อมีข่าวว่าเขา

ไปซื้อหุ้นบริษัทใด มักจะทำาให้ราคาหุ้นบริษัทนั้นๆ เพิ่มขึ้น

โดยเรียกในชื่อว่า “The Icahn Lift” เนื่องจากนักลงทุนคาดว่า

จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในบริษัทนั้นๆ แม้เขา

ได้รับความนิยมชมชอบจากผู้ถือหุ้น แต่สำาหรับผู้บริหารของ

บริษัทนั้นๆ แล้ว กลับรู้สึกปวดหัวตัวร้อนไปตามๆ กัน

คาร์ล ไอคาห์น กับทุนอำามหิต

นายคาร์ล ไอคาห์น
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	 สำาหรับกลยุทธ์ของนายไอคาห์นไม่สลับ

ซับซ้อนเท่าใดนัก กล่าวคือ จะซื้อหุ้นในบริษัทที่

ราคาหุ้นต่ำากว่าที่ควรจะเป็นและไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่

ทำาให้ง่ายที่จะเข้าครอบงำากิจการ จากนั้นจะค่อยๆ

ไล่ซื้อหุ้น เมื่อครอบครองหุ้นมากเพียงพอแล้ว

ก็จะรุกไล่ผู้บริหารบริษัทนั้นๆ โดยจะขอเก้าอ้ีใน

คณะกรรมการบริษัทและเรียกร้องให้ดำาเนินกลยุทธ์

ของบริษัทในทิศทางที่ตนเองต้องการ ทั้งนี้ หาก

ผู้บริหารบริษัทน้ันๆ รู้สึกเดือดร้อนรำาคาญ บางคร้ัง

จะติดต่อขอซื้อหุ้นจากนายไอคาห์นในราคาสูง

โดยมีเงื่อนไข คือ เขาจะต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกับบริษัท

อีก ซึ่งรู้จักกันในรูปของการจ่ายค่า Greenmail

	 แต่หากผู้บริหารไม่ซื้อหุ้นคืนและขัดขืนไม่ทำา

ตามท่ีนายไอคาห์นต้องการแล้ว เขาจะข่มขู่ให้ลาออก

แต่หากไม่ลาออกโดยดี ก็จะป่าวประกาศว่าการ

บริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพและหาเสียงจาก

ผู้ถือหุ้นรายอื่นในรูป Proxy Fight เพื่อมอบฉันทะ

ให้เขาลงคะแนนเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร

	 สำาหรับรูปแบบการแสวงหากำาไรของนาย

ไอคาห์น จะดำาเนินการแบบกัดไม่ปล่อย โดย

พยายามกดดันให้บริษัทดำาเนินการในหลาย

รูปแบบ

	 รูปแบบแรก ลดค่าใช้ จ่ายเพ่ือให้บริษัทมี

ผลกำาไรเพ่ิมขึ้น เช่น ปลดพนักงาน ลดเงินเดือน

ลดค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนา ฯลฯ ทำาให้ราคาหุ้น

เพิ่มสูงขึ้น แม้ว่าอาจกระทบต่อบริษัทในระยะยาว

ก็ตาม เนื่องจากขวัญกำาลังใจของพนักงานอาจลด

ต่ำาลง และการลดทุนวิจัยและพัฒนาลง จะไม่ส่ง

ผลกระทบเฉพาะต่อความสามารถในการแข่งขันของ

บริษัทนั้นๆ เท่านั้นแต่รวมถึงผลกระทบต่อความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วย

	 รูปแบบที่สอง กรณีบริษัทกักตุนเงินสดจำานวน

มากไว้ในบริษัทโดยไม่จ่ายออกมาให้แก่ผู้ถือหุ้น

ในรูปเงินปันผล เช่น บริษัทแอปเปิ้ล ก็ได้บีบบังคับ

ให้จ่ายเงินปันผลและซื้อหุ้นคืน

รูปแบบท่ีสาม ปรับโครงสร้างบริษัทให้เรียบง่าย

ยิ่งขึ้น โดยแตกออกเป็นบริษัทย่อยๆ แต่ละบริษัท

จะเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำาให้ราคาหุ้นแต่ละบริษัท

เมื่อรวมกันแล้วมีแนวโน้มสูงกว่ากรณีรวมเป็น

บริษัทเดียวกัน เป็นต้นว่า บีบบังคับบริษัทอีเบย์

แยกกิจการเพย์พัล ซึ่งเป็นธุรกิจชำาระเงินดิจิทัล

ให้ออกเป็นบริษัทอิสระเมื่อปี 2558 และล่าสุด

เมื่อเดือนมกราคม 2559 ได้บีบให้บริษัทซีร็อกซ์

แยกกิจการในส่วนให้บริการออกเป็นบริษัทอิสระ

โดยเหลือเฉพาะกิจการในส่วนฮาร์ดแวร์เท่านั้น

จะซื้อหุ้นในบริษัทที่ราคาหุ้น
ตํ่ากว่าที่ควรจะเป็นและไม่มี

ผู้ถือหุ้นใหญ่ ทําให้ง่าย
ที่จะเข้าครอบงํากิจการ 

จากนั้นจะค่อยๆ ไล่ซื้อหุ้น
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รูปแบบท่ีส่ี ขายทรัพย์สินท่ีมีค่าออกไปในรูปแบบ

Asset Stripping เป็นต้นว่า เขากู้เงินมาซ้ือสายการบิน

TWA จากนั้นจะรีดเงินจากสายการบินให้มากที่สุด

เท่าที่จะมากได้เพื่อใช้หนี้เงินกู้ เช่น ขายเครื่องบิน

ขายสิทธิในเส้นทางบิน ขายระบบคอมพิวเตอร์

สำารองที่นั่ง ฯลฯ จากนั้นจ่ายเงินคืนแก่ผู้ถือหุ้น

ไม่มากนัก ทำาให้เขามีกำาไรจำานวนมาก โดยไม่ใส่ใจ

มากนักว่าการดำาเนินการเช่นน้ีจะทำาให้สายการบิน

ประสบปัญหาทางการเงิน ต้องล้มละลายและพนักงาน

ตกงานจำานวนมากในเวลาต่อมา

	 รูปแบบที่ห้า เสนอซื้อหุ้นในรูปแบบ Tender

Offer โดยหวังให้มีคู่แข่งมาแย่งเสนอซ้ือในราคาสูงกว่า

ดังน้ันแม้จะแพ้ประมูล แต่จะมีกำาไรจำานวนมาก

จากการขายหุ้นที่ถืออยู่ในราคาสูง แต่บางครั้งก็ชนะ

ประมูลซื้อหุ้นทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจกรณีคู่แข่ง

ไม่สู้ราคา เช่น เมื่อปลายปี 2558 ได้แข่งกับบริษัท

ยางรถยนต์บริดจสโตนในการเสนอซื้อกิจการห้าง

ขายอะไหล่รถยนต์ Pep Boy แต่ในที่สุดบริษัท

บริดจสโตนยอมแพ้ ทำาให้นายไอคาห์นชนะประมูล

และเป็นเจ้าของบริษัท Pep Boy

	 ประการที่หก	เก็งกำาไรในธุรกิจต่างๆ	เช่น	ธุรกิจ

น้ำามัน	 ฯลฯ	 บางครั้งก็กำาไรเป็นกอบเป็นกำา	 แต่ล่าสุด

เขาขาดทุนจำานวนมาก	 เนื่องจากเก็งว่าราคาน้ำามันจะ

เพิ่มขึ้น แต่ราคาน้ำามันกลับลดต่ำาลงมาก

	 แม้จะถูกมองในแง่ลบว่าเป็นนักล่าบริษัทหรือ

Corporate Raider แต่นายไอคาห์นกลับมองตนเองว่า

เป็นนักลงทุนที่เข้ามามีอิทธิพลในการบริหารจัดการ

บริษัทหรือ Activist Investor โดยเป็นนักบุญเข้ามา

ช่วยกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศ

	 เขามีทัศนคติว่าการที่สหรัฐฯ ตกต่ำาลงมากในยุค

ปัจจุบัน หลายอุตสาหกรรมสูญเสียความสามารถ

ในการแข่งขัน มีสาเหตุมาจากบรรดากรรมการและ

ผู้บริหารของบริษัทต่างๆ มักได้รับแต่งตั้งจากระบบ

อุปถัมภ์ ดูแล้วเหมือนตัวตลก ขาดความรู้ความสามารถ

บริหารจัดการโดยมุ่งหวังประโยชน์ของตนเองเป็นหลัก

ไม่สร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้น เป็นต้นว่า แม้บริษัทมีผล

ประกอบการย่ำาแย่ แต่ยังมีสวัสดิการและจ่ายโบนัส

แก่ตนเองจำานวนมาก ดังน้ันเขาจึงมีภารกิจท่ีจะเข้ามา

ทำาลายล้างปัญหาเหล่านี้เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ
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	 นายจอห์น พอลสัน แห่งบริษัท Paulson & Co

เป็นนักลงทุนที่มีชื่อเสียงก้องโลก เขาจบการศึกษา

MBA จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เคยทำางานใน

สถาบันการเงิน เช่น บริษัทจัดการกองทุน บริษัท

วาณิชธนกิจ ฯลฯ มาก่อน จากนั้นได้ก่อต้ังธุรกิจ

บริหารกองทุนเฮดจ์ฟันของตนเอง ทั้งนี้ กองทุน

เฮดจ์ฟันนับเป็นกองทุนทางเลือกที่มีความเสี่ยง

มาก เพราะถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ต่างๆ น้อยกว่า

เม่ือเทียบกับกองทุนรวมทั่วไป (Mutual Fund) ที่

เราคุ้นเคย ดังนั้นกลยุทธ์จะไม่เน้นลงทุนระยะยาว

โดยพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐานเท่าใดนัก แต่จะเน้น

เก็งกำาไรในรูปแบบต่างๆ

	 ปัจจุบันบริษัท Paulson & Co มีขนาดกองทุน

18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะท่ีตัวเขาเองมีสินทรัพย์

สุทธิมากถึง 9.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับการ

จัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บว่าร่ำารวยอันดับ 108

ของโลก โดยเขาลงทุนโดยใช้กลยุทธ์ ดังนี้

	 ประการแรก เก็งกำาไรด้านเศรษฐกิจ ในอดีต

เขาทำากำาไรจำานวนมากเมื่อวิเคราะห์ว่าสหรัฐฯ กำาลัง

เกิดเศรษฐกิจฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ช่วง

ประมาณปี 2550 และจะแตกในไม่ช้า จากนั้นจะ

เผชิญวิกฤติสินเชื่อด้อยคุณภาพหรือซับไพร์ม

จอห์น พอลสัน นักบุญคนบาป

เก็งกําไรโดยซื้อสัญญาสวอป
ประกันความเสี่ยงผิดนัดชําระหนี้  

ของตราสารหนี้ ซึ่งมีสินเชื่อ
ที่อยู่อาศัยค้ําประกัน 

	 เขาจึงเก็งกำาไรโดยซื้อสัญญาสวอปประกันความ

เสี่ยงผิดนัดชำาระหนี้ (CDS) ของตราสารหนี้ ซึ่งมี

สินเช่ือท่ีอยู่อาศัยค้ำาประกัน และเม่ือเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ

ขึ้นตามที่เขาเก็งเอาไว้ ได้ทำากำาไรมากถึง 15 พันล้าน

ดอลลาร์สหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังเก็งกำาไรถูกต้องว่า

สถาบันการเงินจะประสบปัญหาติดตามมา ทำากำาไร

เพิ่มเติมอีก 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ รวมเป็น 20

พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

	 ประการที่สอง ช้อนซื้อธุรกิจที่ประสบปัญหา

ทางการเงินในราคาต่ำา	โดยเก็งกำาไรว่าจะฟื้นฟูกิจการ

สำาเร็จ เช่น ซื้อหุ้นกู้ของบริษัทผลิตชิ้นส่วนรถยนต์

เดลฟายท่ีล้มละลาย โดยเม่ือฟ้ืนฟูกิจการบริษัทสำาเร็จ

และแปลงหน้ีเป็นทุน เขาสามารถทำากำาไรมากถึง 5 เท่า

ของเงินลงทุน

ประการที่สาม เก็งกำาไรจากการควบรวมกิจการ

(M&A) โดยศึกษากลยุทธ์ของบริษัทต่างๆ แล้ว

วิเคราะห์ว่าบริษัทใดจะเป็นเป้าหมายถูกซื้อกิจการ

รายต่อไป จากนั้นจะดักซื้อหุ้นบริษัทนั้นๆ เอาไว้

ล่วงหน้า โดยเก็งว่าผู้ซื้อกิจการจะทำา	 Tender Offer

เสนอซื้อหุ้นในราคาสูงกว่าราคาในตลาดหลักทรัพย์

มาก เช่น เก็งกำาไรซื้อหุ้นเชนโรงแรมสตาร์วู้ดอย่าง

ถูกต้อง เนื่องจากต่อมาได้ถูกเสนอซื้อกิจการโดยเชน

โรงแรมแมริออตในราคาสูงกว่าราคาตลาด

ประการที่สี่ ลงทุนเพื่อความสุขใจด้วยเงิน

ส่วนตัวเพื่อเป็นกำาไรชีวิต โดยได้ซื้อกิจการ Steinway

& Sons เป็นเงิน 5 ร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็น

นายจอห์น พอลสัน
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บริษัทเก่าแก่ก่อตั้งเมื่อปี 2396 โดยนับเป็น

สุดยอดผู้ผลิตเปียโนระดับสุดยอดอันดับ 1

ของโลก เนื่องจากเขาสนใจในเปียโนยี่ห้อนี้มา

ตั้งแต่วัยเด็ก โดยช่วงนั้น ครอบครัวของเขาแม้

จะมีฐานะ แต่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อเปียโน

ยี่ห้อยอดเยี่ยมนี้ได้

	 ภายหลังซื้อกิจการ Steinway & Sons

ได้ถอนตัวจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ และได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร

ว่าไม่มีเป้าหมายยอดขายหรือกำาไรแต่อย่างใด

เป้าหมายหลัก คือ ต้องรักษาคุณภาพและ

ความยิ่งใหญ่เอาไว้ก็พอ กำาหนดให้ผลิตเฉพาะ

ในสหรัฐฯ และเยอรมนีตามเดิม เพื่อรักษา

คุณภาพอันยอดเยี่ยมไว้ ห้ามไปผลิตใน

ประเทศที่มีค่าแรงต่ำา

	 แม้จะถูกมองในแง่ลบว่าเป็นนักเก็งกำาไร

แต่นายพอลสันได้ทำาบุญทำากุศลจำานวนมาก

โดยล่าสุดเมื่อกลางปี 2558 ได้บริจาคเงิน 400

ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์

และวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งมหาวิทยาลัย

ฮาร์วาร์ด นับเป็นเงินบริจาคก้อนใหญ่ที่สุดที่

มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคยได้รับ โดยภายหลัง

การบริจาคเงินก้อนนี้ ได้เปลี่ยนชื่อคณะแห่งนี้

เป็น Harvard John A. Paulson School of

Engineering and Applied Sciences ตามชื่อ

ของเขาเพื่อให้เกียรติแก่ผู้บริจาค

	 แบล็คสโตนกรุ๊ปแม้เพ่ิงก่อตั้งเมื่อปี 2538 แต่

บริหารกองทุนขนาดยักษ์ 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

โดยลงทุนกระจุกตัวในอสังหาริมทรัพย์มากถึง

1 ใน 3 และนับเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ท่ีสุด

ในโลก เป็นท้ังเจ้าของโรงแรมรายใหญ่ท่ีสุดของโลก

เป็นเจ้าของแฟรนไชส์โรงแรมท้ังเชนฮิลตัน เชนลาควินต้า

และเชนโมเต็ล 6 เป็นเจ้าของบ้านเดี่ยวรายใหญ่ที่สุด

ในสหรัฐฯ มากถึง 5 หมื่นหลัง เป็นเจ้าของอาคาร

สำานักงานมากมายทั้งในสหรัฐฯ ยุโรป อินเดีย ฯลฯ

	 ผู้บริหารของแบล็คสโตนกรุ๊ปได้กล่าวถึงเคล็ดลับ

ง่ายๆ ในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไว้หลายประการ

	 ประการแรก การลงทุนไม่ยากอย่างที่คิด ตัว

ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทและผู้บริหารสูงสุดของแบล็คสโตน

ในปัจจุบัน ไม่เก่งคณิตศาสตร์ด้วยซ้ำา	 โดยเฉพาะ

แคลคูลัสเกลียดมาก ทำาได้ดีเพียงบวกลบคูณหาร

เท่านั้น เท่านี้ก็เพียงพอแล้ว

แบล็คสโตนกับอันดับ 1
อสังหาฯ โลก
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ประการที่สอง การประเมินอสังหาริมทรัพย์

ความจริงแล้วไม่ยากอย่างที่คิด ง่ายกว่าการประเมิน

หุ้นมาก สามารถประเมินไม่ยากนักว่าจะมีรายได้จาก

ค่าเช่ามากน้อยเท่าไร มีบ้านหรืออาคารที่เป็นคู่แข่ง

มากเพียงใด ฯลฯ โดยการประเมินบริษัทจะสลับ

ซับซ้อนกว่ามาก ต้องดูปัจจัยต่างๆ มากมาย เช่น

การบริหารจัดการภายในบริษัท ต้นทุนการผลิต คู่แข่ง

ในแต่ละธุรกิจ ฯลฯ

ประการที่สาม จังหวะการลงทุนสำาคัญมาก มี

หลักการง่ายๆ คือ ดูว่าหนี้สินและเครนเป็นอย่างไร

หากทั้งคู่เพิ่มขึ้นมาก กล่าวคือ ประชาชนมีหนี้สิน

จำานวนมาก อุปสงค์จะลดลง และเม่ือมองไปในอากาศ

เห็นเครนจำานวนมากอยู่ระหว่างก่อสร้าง แสดงว่า

อุปทานจะเพิ่มขึ้น ฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์

กำาลังจะแตก จะต้องรีบเร่งขายออกไป

	 สำาหรับประสบการณ์สำาคัญของแบล็คสโตน คือ

ขายอสังหาริมทรัพย์จำานวนมากในช่วงก่อนวิกฤติ

ซับไพร์ม ปี 2551 ทำาให้ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ

ครั้งนั้นค่อนข้างน้อย แตกต่างจากผู้ซื้ออาคารต่อจาก

แบล็คสโตนได้ล้มละลายจำานวนมาก

	 หลังจากวิกฤติครั้งนั้น เมื่อแบล็คสโตนเห็นว่า

ประชาชนมีหนี้สินลดลง ขณะเดียวกันแทบไม่มีเครน

หรือการก่อสร้างโครงการใหม่ ประกอบกับอัตรา

ดอกเบี้ ยลดลง รวมถึ งราคาอสั งหาริมทรัพย์

ลดลงมาก เนื่องจากถูกเจ้าหนี้บีบให้ขายหรือประมูล

ขายทอดตลาด จึงเร่งซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อทำากำาไร

จำานวนมาก

	 ประการที่สี่ ต้องใช้กลยุทธ์ คือ “buy it, fix it,

sell it” หรือ “ซื้อ ปรับปรุง และขายออกไป”

โดยเน้นซื้ออาคารที่สร้างเสร็จแล้ว มากกว่าก่อสร้างเอง

เนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำากว่ามาก เพราะการลงทุน

ก่อสร้างเอง ค่าก่อสร้างอาจเกินกว่าท่ีคาดการณ์ไว้

รวมถึงความเส่ียงว่าต้องใช้เวลานานกว่าจะก่อสร้าง

เสร็จ ซึ่งสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอาจจะตกต่ำาลง

ทำาให้ขายหรือให้เช่าระยะยาวไม่ได้

	 ภายหลังจากซื้ออาคารแล้ว จะลงทุนปรับปรุง

จำานวนมาก เพื่อทำาให้อาคารซึ่งเดิมที่มีสภาพเก่าและ

ทรุดโทรม เปลี่ยนมาอยู่ในสภาพดีเลิศ พร้อมกับจ้าง

ทีมงานมืออาชีพมาบริหารจัดการ สร้างแบรนด์ของ

ธุรกิจท้ังในส่วนโรงแรม อาคารสำานักงาน ศูนย์ที่อยู่

อาศัยสำาหรับผู้สูงอายุ ฯลฯ ทำาให้สถานการณ์เปลี่ยน

จากหน้ามือเป็นหลังมือ โดยมีผู้สนใจจำานวนมากที่

จะซื้อกิจการหรือเช่าพ้ืนท่ีระยะยาวจากแบล็คสโตน

เป็นต้นว่า ช่วงต้นปี 2559 ได้ทำากำาไรนับแสนล้านบาท

จากการขายอาคารโรงแรมและอาคารสำานักงานท่ีซ้ือมา

ในราคาต่ำา	ให้แก่บริษัทจีนท่ีสนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์

ในสหรัฐฯ

จังหวะการลงทุนสําคัญมาก
มีหลักการง่ายๆ คือ ดูว่า

หนี้สินและเครนเป็นอย่างไร
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เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรหมวด 11
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
เดือนกุมภาพันธ์  2560

เรื่อง | รสสุคนธ์   สังข์วารี

ประเภท
กิจกำร

1

4

7

2

5

8

10

3

6

9

ไทย

ไทย

ไทย

ปราจีนบุรี

ล�าปาง

ระยอง

1.17

1.17

1.17

ล�าพูน

สระแก้ว

ร้อยเอ็ด

พระนครศรีอยุธยา

1.17

1.17

1.16.2

1.17

ไทย

ไทย

ไทย

ล�าพูน

เชียงราย

ตรัง

1.17

1.17

1.17

สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จ�ากัด

เนเชอรัล เบฟ จ�ากัด
(โครงการที่ 3/6)

เนเชอรัล เบฟ จ�ากัด 
(โครงการที่ 6/6)

เนเชอรัล เบฟ จ�ากัด 
(โครงการที่ 1/6)

เนเชอรัล เบฟ จ�ากัด
(โครงการที่ 4/6)

แป้งมันร้อยเอ็ด จ�ากัด

MR. XU JU 

เนเชอรัล เบฟ จ�ากัด 
(โครงการที่ 2/6)

เนเชอรัล เบฟ จ�ากัด 
(โครงการที่ 5/6)

ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จ�ากัด (มหาชน)

อาหารพร้อมรับประทานแช่แข็ง

น�้าผลไม้เข้มข้น

น�้าผลไม้เข้มข้น

น�้าผลไม้เข้มข้น

น�้าผลไม้เข้มข้น

ก๊าซชีวภาพ (BIOGAS)

ธัญพืชอบปรุงรสบรรจุภาชนะผนึก

น�้าผลไม้เข้มข้น

น�้าผลไม้เข้มข้น

อาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก

ไทย

ไทย

ไทย

จีน

15

14

16

ไทย ตราด1.10

ไทย นครปฐม1.17

ไทย - จีน สมุทรสาคร1.10

ตราดปาล์มออยล์ จ�ากัด

เนอร์วาน่าฟูดส์ แอนด์ คอมเมิซ 
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จ�ากัด

น�้ามันปาล์มดิบ

น�้ามะพร้าวปรุงแต่งบรรจุภาชนะผนึก

น�้ามันปลาทูน่าดิบ

13 เยอรมนี เชียงใหม่1.2เค ดับบลิว เอส ซีดส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 

11 ไทย สงขลา1.14.1ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (1982) จ�ากัด น�้ายางข้น (CONCENTRATED LATEX)

12 มาเลเซีย สงขลา1.14.2ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จ�ากัด ถุงมือยางธรรมชาติ
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4

3

สวีเดน - อังกฤษ ชลบุรี3.11.3

มาเลเซีย สงขลา3.11.2

มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จ�ากัด

แผ่นปิดแผล (FIRST AID DRESSING)

ถุงมือยางส�าหรับตรวจโรค  (EXAMINATION GLOVE) 

2 ไทย กรุงเทพฯ3.1.4มิ่งฟง นิตติ้ง กรุ๊ป 1985 จ�ากัด เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อ กางเกง หมวก และผ้าพันคอ

1 สวีเดน เชียงใหม่3.1.4
นางแอลเล็น เฮเลน่า 

มากาเร็ตตาร์ วอลสตอม์
เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผ้าส�าเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งหมวด 44
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

1

2

ไทย - ญี่ปุ่น - 
สิงคโปร์

ชลบุรี4.8.17

จีน ปทุมธานี4.5.2

โทแอคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ซีที โปรเกซ ฟอร์เอฟเวอร์ จ�ากัด

ยางขอบกันน�้าส�าหรับรถยนต์ (WEATHERSTRIPS) 

เครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น MOBILE TEST 

EQUIPMENT และ ASSEMBLY FIXTURE 

และชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์

ประเภท
กิจกำร

3 ญี่ปุ่น - มาเลเซีย ชลบุรี4.8.17คาไซเท็คซี จ�ากัด
ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น แผงครอบคอนโซลประตูและ

แผงครอบหน้าปัด

4
เนเธอร์แลนด์ - 

เยอรมนี
ระยอง4.8.1.2คอนติเนนทอล ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ชิ้นส่วนยานพาหนะ  เช่น หัวฉีดน�้ามันเชื้อเพลิง 

(INJECTOR)

อุตสาหกรรมเบาหมวด 33
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐานหมวด 22
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

1

2

ไทย - จีน - ไต้หวัน สมุทรปราการ2.9.3

ไทย - จีน - ไต้หวัน ปราจีนบุรี2.9

แม่น�้าสแตนเลสไวร์ จ�ากัด (มหาชน)

นางสาววนิดา พงศ์กุศลจิตต์

ลวดเหล็กและเพลาเหล็ก (CARBON & STAINLESS STEEL 

WIRE AND BAR) ส�าหรับงานอุตสาหกรรม

ลวดเหล็กไร้สนิมทนแรงดึงสูง (HIGH TENSILE STRENGTH 

STAINLESS STEEL WIRE)  ที่มีค่า ULTIMATE TENSILE 

STRENGTH (UTS) มากกว่า 700 เมกะปาสคาล (Mpa) ขึ้นไป

ประเภท
กิจกำร

66 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

ภาวะส่งเสริมการลงทุน



9

13

10

14

11

12

4

5

2

6

3

ไทย เชียงใหม่5.7

ไทย เชียงใหม่5.7

ไทย เชียงใหม่5.7

เกาหลีใต้ กรุงเทพฯ5.7

เกาหลีใต้ ชลบุรี5.2.5

เคเอ็นจี สตูดิโอ จ�ากัด

นางสุชาดา ฉายแสงมงคล

นายชัยวรัตน์ ไชยพจน์พานิช 

MR. WOOCHAN AHN 

ไทย แดริม พรีซิชั่น จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ชิ้นส่วนเครื่องซักผ้า เช่น CLUTCH ASSEMBLY 

7

8

สิงคโปร์ กรุงเทพฯ5.7

ไทย เชียงใหม่5.7

ฟิต ทูเกทเธอร์ จ�ากัด

เพย์บอกซ์ จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

1 ไทย เชียงใหม่5.7นายสืบพงศ์ เฉินบ�ารุง ซอฟต์แวร์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์หมวด 55
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

จีน กรุงเทพฯ5.9หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด DIGITAL SERVICES

สเปน - ไอร์แลนด์ -

แคนาดา
กรุงเทพฯ5.7

ญี่ปุ่น ปราจีนบุรี5.4.9

ไต้หวัน สมุทรปราการ5.2

ไทย เชียงใหม่5.7

ไทย - เนเธอร์แลนด์ เชียงใหม่5.7

MR. ALEXANDER TRIFIRO 

โตชิบา เซมิคอนดัคเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

MISS LIN CHIA LI

บีนีท จ�ากัด

โกรว์ อีอาร์พี จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

SEMICONDUCTOR

อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น POWER CORD และ CORD 

UTILITY 

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

7

6

8

เนเธอร์แลนด์ - 
เยอรมนี

ระยอง4.8.4

เยอรมนี นครราชสีมา4.5.2

ไทย สมุทรสาคร4.5.3

คอนติเนนทอล ไทร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด

แมกซ์ เบอกล์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด (มหาชน)

ยางเรเดียล (RADIAL TIRE)

อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของเครื่องจักร 

เช่น HYBRID TOWER BASE 

อุปกรณ์ส�าหรับเคลื่อนย้ายหรือขนถ่ายสินค้า ภายใน

สนามบิน เช่น รถสายพานล�าเลียงกระเป๋า รถล�าเลียง

ตู้คอนเทนเนอร์ รถลากจูงเครื่องบิน ชุดยกและ

ชุดล�าเลียงสัมภาระ 

5 ไทย - เกาหลีใต้ ชลบุรี4.1.3วาซิน เมทัล จ�ากัด ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BASKET HOLDER
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16

18

17

15

19

20

21

ไทย - ออสเตรเลีย

ไทย

เชียงใหม่

เชียงใหม่

5.7

5.7

ยูเครน ภูเก็ต5.8

ไทย เชียงใหม่5.7

เซ็นออฟติกส์ จ�ากัด

นายตุลา เล็กบุญญาสิน

MR. VADYM BUKHKALOV

นายณธีวัชร์ ตาค�า 

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e - COMMERCE) 

ซอฟต์แวร์

ไทย เชียงใหม่5.7

ไทย เชียงใหม่5.7

สคริปต์ซอฟท์ จ�ากัด

นายภราดร สุรีย์พงษ์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

สหรัฐอเมริกา - 

สเปน - ออสเตรเลีย
กรุงเทพฯ5.7นางสาวเมลาณี ตันติวานิช ซอฟต์แวร์

22
ไทย - ญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ
5.7

โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด
ซอฟต์แวร์

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษหมวด 66
ที่ตั้ง

ที่ตั้ง

ล�ำดับ

ล�ำดับ

ผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

บริษัท

บริษัท

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ประเภท
กิจกำร

ประเภท
กิจกำร

1

7

4

8

2

5

9

3

6

10

ไต้หวัน ฉะเชิงเทรา6.6

ไต้หวัน เพชรบุรี6.6

ไทย - จีน - อินเดีย

ไทย

ระยอง

ปราจีนบุรี

6.1

6.13.3

ไทย ระยอง6.8

ไทย

ไทย

นครปฐม

นนทบุรี

6.10

6.13.3

ไทย - จีน - อินเดีย ระยอง6.1

ไทย

ไทย

กรุงเทพฯ

ราชบุรี

6.10

6.12.2

โฮเทค ดับเบิ้ล อินเจ็คชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด

MR. CHAO HSIN LANG

อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

 (โครงการที่ 2)

สหไทยอาวากระดาษ จ�ากัด

อีสเทิร์น โพลีแพค จ�ากัด

เอี่ยวน�้าโอสถ จ�ากัด

นางสาวลักษมี ปิยะสมบัติกุล

อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

(โครงการที่ 1)

เอ. เอ็น. บี. ลาบอราตอรี่ (อ�านวยเภสัช) จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด

ชิ้นส่วนพลาสติกส�าหรับอุตสาหกรรม

เช่น ด้ามมีด ด้ามเลื่อย และกล่องตลับเมตร 

SYNTHETIC RUBBER MASTERBATCH,

SYNTHETIC RUBBER COMPOUND และชิ้นส่วน

ยางสังเคราะห์ ส�าหรับงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ

ผลิตภัณฑ์เคมี

กระดาษกรอง และกระดาษ 

เตรียมมาเพื่อผลิตแผ่นกันแบตเตอรี่

บรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล 

ยาน�้าสมุนไพรแผนโบราณ

แผ่นกระดาษลามิเนตอัดแรงดันสูง

(HIGH PRESSURE LAMINATED PAPER)

ผลิตภัณฑ์เคมี

ยาปราศจากเชื้อชนิดน�้าปริมาตรมาก (น�้าเกลือ) 

GLASSINE PAPER 
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9

12

10

13

15

16

11

14

ไทย นครราชสีมา7.1.1.2

ไทย เพชรบุรี7.1.1.1

ไทย - สิงคโปร์ ไม่ระบุ7.3.3

ญี่ปุ่น

ไทย 

ไทย - ญี่ปุ่น

กรุงเทพฯ

ราชบุรี

กรุงเทพฯ

7.5

7.1.1.2

7.6

ไทย - สิงคโปร์ ไม่ระบุ7.3.3

ไทย ปทุมธานี7.14

เยนเนรัล สตาร์ช จ�ากัด

ดับเบิลยูพีจีอี เพชรบุรี จ�ากัด

ซีนา ออฟชอร์ จ�ากัด
(โครงการที่ 1)

เรียวโซ (ประเทศไทย) จ�ากัด

พาวเวอร์ เทคโนโลยี เรโวลูชั่น จ�ากัด

ฟอร์ซ - วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ซีนา ออฟชอร์ จ�ากัด
(โครงการที่ 2)

นางสาวอรวรรณ อ�านรรฆสรเดช

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ไฟฟ้าจากขยะมูลฝอย

ขนส่งทางเรือ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ขนส่งทางเรือ

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

17 ไทย - เกาหลีใต้ ระยอง7.6เอสเอ็มอี โกลบอล จ�ากัด บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

18 ไทย เลย7.1.1.2จ.เจริญเอ็นเนอร์จี จ�ากัด ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

5

8

6

7

ไทย ไม่ระบุ7.3.3

ไทย สมุทรสาคร7.13

ญี่ปุ่น ชลบุรี7.6

สหรัฐฯ กรุงเทพฯ7.5

อาม่า มารีน จ�ากัด (มหาชน)

นายบรรเจิด บรรณหิรัญ 

เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

เนเชอร์เวิร์คส์ เอเชีย แปซิฟิก จ�ากัด

ขนส่งทางเรือ

ออกแบบทางวิศวกรรม 

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

บริการ และสาธารณูปโภคหมวด 77

1

4

2

3

ไทย ไม่ระบุ7.3.3

ไทย สงขลา7.1.1.2

ไทย ไม่ระบุ7.3.3

ไทย สมุทรปราการ7.1.1.1

นายสมพัฒน์ คงส�าราญ 

จะนะ กรีน จ�ากัด

ยูนิไทยออฟชอร์ จ�ากัด

ราชบุรี - อีอีพี รีนิวเอเบิ้ล เอนเนอจี้ จ�ากัด

ขนส่งทางเรือ 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

ขนส่งทางเรือ

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงขยะ 
(REFUSE DERVED FUEL)
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31

19 ไทย สกลนคร7.1.1.2พรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช (2012) จ�ากัด ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

20

21

22

ญี่ปุ่น นครปฐม7.11

ไทย กาญจนบุรี7.8

ไทย ยะลา7.1.1.2

MR. YUTAKA KIKUCHI

เอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

เบตง กรีน เพาเวอร์ จ�ากัด

วิจัยและพัฒนา

บริการด้านจัดการพลังงาน 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

23

26

24

27

25

28

ไทย สมุทรปราการ7.9.2.3

ไทย กรุงเทพฯ7.22.4

ไทย - อังกฤษ ไม่ระบุ7.3.2

สหรัฐฯ ฉะเชิงเทรา7.6

ไทย สระบุรี7.17

ไทย - สิงคโปร์ กรุงเทพฯ7.5

ดับบลิวเอชเอ อินโฟนิท โฮลดิ้ง จ�ากัด

มูลนิธิหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร

ขนส่งน�้ามันทางท่อ จ�ากัด 

สเปเชียลตี้ อิเล็กทรอนิกส์ แมททีเรียลส์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ�ากัด (มหาชน)

โตชิบา เอเชีย แปซิฟิค (ประเทศไทย) จ�ากัด

เขต DATA CENTER 

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม 
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม

ขนส่งทางท่อ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

เชื้อเพลิงจากกากอุตสาหกรรม

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

30

29

ไทย ชลบุรี7.1.1.2

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

ญี่ปุ่น สมุทรสาคร7.6

ยู - เซฟ จ�ากัด

MR. OSAMU NAKANO 

สยาม มิซึโช แมนนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา 

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

37

34

32

38

35

33

36

ไทย - ออสเตรเลีย สมุทรปราการ7.11

ไทย - เนเธอร์แลนด์ นนทบุรี7.6

ญี่ปุ่น

ไทย

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

7.6

7.14

สหรัฐฯ กรุงเทพฯ7.5

ไทย - ฟินแลนด์ กรุงเทพฯ7.7

ไทย นครราชสีมา7.1.1.2

อีธาน - เวสท์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

อีสท์ เวสท์ ซีด อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

MR. TOKUMASA YAGURA 

นางปริศนา อนันต์นาคินทร์

ฟิลเทค อินสเปคชั่น ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เมดิสัน - เมย์ฟลาวเวอร์ (เซาท์ อีสท์ เอเชีย) จ�ากัด

เชาวน์ดีสตาร์ช (2004) จ�ากัด

วิจัยและพัฒนา

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
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ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

43

40

41

39

42

ไทย เลย7.1.1.2

ไทย - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.5

ไทย กรุงเทพฯ7.10

ออสเตรเลีย - 
อินเดีย

กรุงเทพฯ7.13

ไทย สระแก้ว7.1.1.2

มิตรผล ไบโอ - เพาเวอร์ (ภูหลวง) จ�ากัด

ยู - โฮลดิ้งส์ ไอเอชคิว จ�ากัด

ทรู อินเตอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จ�ากัด

MS. MELISSA CHALLENOR-BEVIS 

โคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล และไอน�้า

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

CLOUD SERVICE 

บริการออกแบบทางวิศวกรรม 

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

โครงกำรอนุมัติ
ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 เดือนกุมภาพันธ์  2560
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 สำ�หรับกิจกรรมดีๆ แบบนี้ส�ม�รถติดต�ม

ข่�วส�รได้ที่   

www.build.boi.go.th

CONTACT

เริ่มต้นปี 2560 กับกิจกรรม
VMC Roadshow ครั้งที่ 270 
บริษัท Janome (ประเทศไทย) จ�ำกัด
นิคมอุตสำหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดชลบุรี
บริษัท Janome (ประเทศไทย) จ�ำกัด

	 กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 (BUILD)	 

เดินหน้าจัดกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการอย่างต่อเน่ือง	 

ซึ่งเริ่มต้นปี	 2560	 นี้	 BUILD	 ได้จัดกิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขาย	 (VMC)	 ครั้งที่	 270 

ที่นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์	 อำาเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 เมื่อวันที่ 

8	กุมภาพันธ์	2560	

 กิจกรรมผู้ซ้ือพบผู้ขาย คร้ังท่ี 270	ร่วมกับ	บริษัท	จาโนเม่	(ประเทศไทย)	จำากัด

(มีผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้�ร่วม 48 บริษัท จำ�นวนทั้งสิ้น 77 คน)

	 บริษัท	 จาโนเม่ฯ	 ผู้นำาอันดับหนึ่งในอุตสาหกรรมจักรเย็บผ้าขนาดเล็กที่ม ี

ยอดขายเป็นอันดับหนึ่งของโลก	 โดยมีโรงงานทั้งหมดจำานวน	 3	 โรงงาน	 

ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย	ได้แก่	ประเทศญี่ปุ่น	ไต้หวัน	และไทย	โดยในประเทศไทย

น้ันเป็นฐานการผลิตจักรเย็บผ้าราคาประหยัดเพื่อส่งออกไปยังหลายประเทศ 

ทั่วโลก	ทั้งใน	ยุโรป	ตะวันออกกลาง	และออสเตรเลีย		

	 บริษัทฯ	 มีการเติบโตของยอดขายที่รวดเร็ว	 มียอดการส่งออกสูงถึง	

1,300,000	ชุด	ในปี	2559	ที่ผ่านมา	ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมด	5	รายการ	ได้แก่	

จักรเย็บผ้า	มอเตอร์และฟุตคอนโทรลเลอร์	 ชิ้นส่วนเพลา	ชิ้นส่วนโลหะปั้มขึ้นรูป	

และชิ้นส่วนพลาสติก	เป็นต้น	

 เพ่ือเป็นการลดการนำาเข้าช้ินส่วนจากต่างประเทศซ่ึงมีมูลค่าสูงถึง	 170	 ล้านบาท 

ต่อปี	 และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการไทยได้ทราบถึงนโยบาย

การจัดซื้อของทางบริษัทฯ	 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมเป็นผู้ผลิต 

ช้ินส่วนให้กับทางบริษัทฯ	 จึงได้ร่วมมือกับกลุ่ม	 BUILD	 จัดกิจกรรมผู้ซ้ือพบผู้ขาย 

ในคร้ังน้ีขึ้น	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะได้ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศที่มีคุณภาพ	 

ทั้งด้านราคา	คุณภาพของชิ้นงาน	และการจัดส่งที่ตรงเวลา	

	 การจัดงานในครั้งนี้	 ผู้อำานวยการกลุ่ม	 BUILD	 นายวิรัตน์	 ธัชศฤงคารสกุล	 

ได้กล่าวเปิดงานและมอบของที่ระลึกให้กับประธานบริษัท	จาโนเม่	 (ประเทศไทย)	

จำากัด	 ซึ่งบรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งบริษัทต่าง

ประเทศ	 และ	 SMEs	 ไทย	 ร่วมเยี่ยมชมโรงงานและรับทราบถึงนโยบายการจัดซ้ือ

ของบริษัท		

เรื่อง | ณชนก   จิตรมาศ
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