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	 ภายในต้นปี	 2560	นี้	 ประเทศไทยโดยบีโอไอจะมีเครื่องมือใหม่ 

ที่จะใช้ดึงดูดการลงทุนในประเทศที่นักลงทุนกำาลังให้ความสนใจ	 

นั่นคือ	 พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข	 พ.ศ.	 2559	 และ	 พ.ร.บ. 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำาหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

	 สาระสำาคัญของ	 พ.ร.บ.	 ทั้ง	 2	 ที่นักลงทุนต่างให้ความสนใจ 

และรอคอย	 คือการขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สำาหรับอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็น	 13	 ปี	 และสำาหรับ	

พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถฯ	คือ	การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	

15	 ปี	 และการให้เงินสนับสนุนจากกองทุนขนาด	 10,000	 ล้านบาท	

ซ่ึงประเภทกิจการใดจะเข้าข่ายดังกล่าว	 และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง 

คงต้องรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง	 เนื่องจากในเวลานี้

ยังเป็นเพียงร่าง	พ.ร.บ.	เท่านั้น

	 นอกจากนี้	 ยังมี	 พ.ร.บ.ส่งเสริมพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ภาคตะวันออก	 หรือ	 E E C 	 ซึ่ งอยู่ ในความรับผิดชอบของ 

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 ที่เป็นอีกหนึ่งเคร่ืองมือ 

ดึงดูดการลงทุน	 เนื้อหาและรายละเอียดที่น่าสนใจ	 สามารถติดตาม

อ่านได้ภายในเล่ม

	 และอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ของบีโอไอในช่วงต้นปี	 2560	 นี้	 คือ 

งานสัมมนาและนิทรรศการ Opportunity Thailand	กำาหนดจัดขึ้น 

ในวันพุธที่	 15	 กุมภาพันธ์	 2560	 ณ	 ห้องรอยัล	 จูบิลี	 อิมแพ็ค	

เมืองทองธานี	 ภายในงานจะพบกับนิทรรศการเพ่ือน้อมรำาลึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดุลยเดช	 ตลอดจนการสัมมนาและนิทรรศการแสดงศักยภาพ

ประเทศไทย	 4.0	 รวมถึงสาระสำาคัญของ	 พ.ร.บ.	 ทั้ง	 3	 ฉบับข้างต้น	 

และโครงข่ายโลจิสติกส์ที่กำาลังจะเกิดขึ้น	 โดยวารสารส่งเสริม 

การลงทุน	จะนำารายละเอียดมาให้ท่านได้ติดตามในฉบับต่อไป

 สวัสดีปีใหม่ 2560 ค่ะ

บก.แถลง

	 ภายในต้นปี นี้ ประเทศไทยโดยบีโอไอจะมีเครื่องมือใหม่ประเทศไทยโดยบีโอไอจะมีเครื่องมือใหม่ประเทศไทยโดยบีโอไอจะมีเครื่องมือใหม่ประเทศไทยโดยบีโอไอจะมีเครื่องมือใหม่

คณะที่ปรึกษา
นางหิรัญญา สุจินัย   เลขาธิการฯ
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการฯ
   และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์  รองเลขาธิการฯ
นายโชคดี แก้วแสง   รองเลขาธิการฯ
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แวดวงบีโอไอ

พระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวง ร.9 กับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
(ตอนที่ 2)
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เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์

	 นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ไทยล�าดับที่	 9	

ในช่วง	70	ปีที่ผ่านมา	ประเทศได้พัฒนาอุตสาหกรรมไปมากกว่าช่วงใดๆ	ในประวัติศาสตร์	

ประการท่ีสี่ พระองค์ทรงพระราชทานหลักคิด

ถึงแนวทางคัดเลือกเทคโนโลยีที่ เหมาะสมกับ

ประเทศไทย โดยพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง วันที่ 18 ตุลาคม 2522

มีความตอนหนึ่งว่า

“...เทคโนโลยีนั้น  โดยหลักการ  คือ  การ

ทำาให้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดเป็นสิ่งที่นำามาใช้ประโยชน์ได้

ดังนั้นเทคโนโลยีที่ดีสมบูรณ์จึงควรจะสร้างสิ่งที่จะ

ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและมีความสูญเปล่าหรือ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด  แม้แต่สิ่งที่เป็น

ของเสีย  เป็นของท่ีเหลือท้ิงแล้ว  ก็ควรจะได้ใช้

เทคโนโลยีแปรสภาพให้เป็นของใช้ได้ เช่น ใช้ทำาขยะ

และมูลสัตว์ให้เป็นแก๊สและปุ๋ย เป็นต้น โดยทางตรงข้าม

เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์เรื่อง | ยุทธศักดิ์   คณาสวัสดิ์

ในหลวง ร.9 กับการพัฒนาอุตสาหกรรม
(ตอนที่ 2)

ต้องทำ�ด้วยคว�มรอบคอบ และอย่�ต�โตเกินไป (ต่อ)

เทคโนโลยีใดท่ีใช้การได้ไม่คุ้มค่า  ก่อให้เกิดความ

สูญเปล่าและความเสียหายได้มาก  ก็จัดว่าเป็น

เทคโนโลยีท่ีบกพร่อง ไม่สมควรนำามาใช้ไม่ว่ากรณีใด...”

	 พระองค์ยังได้ทรงพระราชทานค�าแนะน�าใน

การปรับปรุงเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมให้

เหมาะสมกับสภาพของประเทศไทย เป็นต้นว่า

เม่ือคณะผู้บริหารของโตโยต้าเข้าเฝ้า พระองค์ได้

พระราชทานค�าแนะน�าถึงรถยนต์ท่ีใช้ในพ้ืนท่ีน้�าท่วมได้

ซึ่งบริษัทได้น้อมน�าข้อมูลของพระองค์มาออกแบบ

รถยนต์โซลูน่า ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย

โดยท�าให้ท่อดูดอากาศและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อยู่สูงจากระดับพ้ืนดินมากขึ้น และภายหลังจากนั้น

รถยนต์ทุกคันของโตโยต้าก็พยายามออกแบบโดย

ยกอุปกรณ์ดังกล่าวให้สูงขึ้น



  => ติดตามต่อในฉบับหน้า

ห่วงใยพสกนิกรด้�นสิ่งแวดล้อม

ประการที่ห้า ทรงสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรม

ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้นว่า

	 พระองค์ห่วงใยในผลกระทบของไอเสียจาก

ยานยนต์ต่อสิ่งแวดล้อมทางอากาศและสุขภาพของ

พสกนิกร และเมื่อนายนิบูฮิโกะ คาวาโมโต้ ผู้บริหาร

บริษัทฮอนด้าในญี่ปุ่น ได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2535 พระองค์ได้

มีพระราชด�ารัสสอบถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีในด้าน

ยานยนต์หลายประการ ซึ่งสร้างความประทับใจและ

ประหลาดใจแก่เขาเป็นอันมากในพระปรีชาสามารถ

และความสนพระทัยในเทคโนโลยีด้านนี้

พระองค์ทรงมีพระราชปรารภว่า ฮอนด้าในฐานะ

ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์รายใหญ่อันดับ 1 ของ

ประเทศไทย ควรแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหา

สิ่งแวดล้อมจากรถจักรยานยนต์ ซึ่งนายคาวาโมโต้

จึงได้ถวายค�าอธิบายว่าไอเสียจากรถจักรยานยนต์

โดยเฉพาะปัญหาควันขาวนั้น เกิดจากเครื่องยนต์

รถจักรยานยนต์แบบ 2 จังหวะ ซึ่งได้รับความนิยม

อย่างมากในประเทศไทยในช่วงนั้น แนวทางแก้ไข

คือ เปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์แบบ 4 จังหวะ

	 ภายหลังนายคาวาโมโต้เดินทางกลับประเทศ

ญี่ปุ่น เขาได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ท่ีจะวิจัยและพัฒนา

รถจักรยานยนต์ 4 จังหวะแบบใหม่ให้ประสบผลส�าเร็จ

ในประเทศไทย โดยส่ังการให้ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

เร่งแก้ไขข้อเสียเปรียบของเครื่องยนต์ 4 จังหวะ

อันน�าไปสู่เครื่องยนต์ 4 จังหวะแบบใหม่ ที่มีอัตรา

เร่งดีขึ้นและมีต้นทุนการผลิตต่�าลงเทียบเท่ากับ

ต้นทุนการผลิตเครื่องยนต์แบบ 2 จังหวะ รวมถึง

สร้างการยอมรับของตลาด เนื่องจากเดิมช่างซ่อม

โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็น

ตลาดใหญ่ท่ีสุดของไทย มักชักจูงให้ลูกค้าเลือกซ้ือ

รถจักรยานยนต์แบบ 2 จั งหวะ เนื่องจาก

ซ่อมง่าย ดังนั้นจึงได้ส่งบุคลากรไปสอนช่างเหล่านี้

เก่ียวกับเทคนิคการซ่อมแซมเคร่ืองยนต์แบบ 4 จังหวะ

ว่าความจริงแล้วซ่อมไม่ยากอย่างที่คิด

	 จากความพยายามเพ่ือสนองพระราชด�าริ ให้

คนไทยหันมานิยมรถจักรยานยนต์แบบ 4 จังหวะ

ส่งผลให้รถจักรยานยนต์แบบ 2 จังหวะไม่ได้รับ

ความนิยม และสูญหายไปจากท้องตลาด อนึ่ง

ปัจจุบันฮอนด้าได้ยกเลิกการผลิตรถจักรยานยนต์

แบบ 2 จังหวะท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทยด้วย

นับตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา

 ตัวอย่างเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 4 สูบ

 ตัวอย่างเครื่องยนต์รถจักรยานยนต์ 2 สูบ

พระมหากรุณาธิคุณ
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ประจำ�เดือน

1 ธันวาคม 2559

    คุณหิรัญญา  สุจินัย  เลขาธิการ

บีโอไอ พร้อมผู้บริหารระดับสูง ต้อนรับ 

คุณพงษ์ศักดิ์ จักษุเวช รองประธาน 

หอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย 

(JFCCT) ในโอกาสนำาคณะหอการค้าร่วม 

ต่างประเทศฯ เข้าหารือบีโอไอ เพื่อ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเร่ืองมาตรการ 

ส่ ง เสริมการลงทุน เพื่ อ เสริมสร้ า ง 

บรรยากาศการลงทุน ณ บีโอไอ

 20 ธันวาคม 2559

 26 ธันวาคม 2559

  คุณชนินทร์  ขาวจันทร์ ผู้อำานวยการ 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (บีโอไอ  

ชลบุรี) เปิดงานสัมมนาเรื่อง “ภาษีเงินได้ 

นิติบุคคล ใช้สิทธิประโยชน์อย่างไร? 

ตามหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุน และ

กฎหมายสรรพากร” ณ โรงแรมบางแสน

เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

  คุณสุวิทย์  เมษินทรีย์  รัฐมนตรี 

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  คุณหิรัญญา 

สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ เปิดเผยภายหลัง 

การประชุมคณะกรรมการส่ง เสริม 

การลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ว่าที่ประชุม

มีมติเห็นชอบให้การส่งเสริมการลงทุน

รวม 6 โครงการ รวมมูลค่าเงินลงทุน 

24,463.5 ล้านบาท ณ ตึกนารีสโมสร 

ทำาเนียบรัฐบาล

16 ธันวาคม 2559
  คุณบังอร  ฐิตะไพศาลผล ผู้อำานวยการ 

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (บีโอไอ 

นครราชสีมา) จัดการอบรม “วิธีปฏิบัติ

เกี่ยวกับเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบ

และวัสดุจำาเป็นสำาหรับกิจการที่ ได้รับ 

การส่งเสริมการลงทุน” ณ โรงแรมสีมาธานี 

จังหวัดนครราชสีมา

7 ธันวาคม 2559 

8 ธันวาคม 2559
  คุณดวง ใจ   อั ศ วจิ นตจิ ต ร์   

รองเลขาธิการบีโอไอ ต้อนรับคณะ 

รองนายกเทศมนตรีเมืองฮามามัตสึ 

ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสเข้าพบเพื่อ

แสดงความเช่ือ ม่ันในการร่ วมมือ 

ด้านการลงทุน พร้อมทั้งรับฟังการ

บรรยาย “New Era of Investment in 

Thailand” ณ บีโอไอ

  คุณกาญจนา นพพันธ์ ผู้อำานวยการ 

ศูนย์บริการลงทุน กล่าวเปิดงานพร้อม

บรรยายในงานสัมมนา “สิทธิประโยชน์ 

บีโอไอ ใช้อย่างไรให้ถูกต้อง” ณ โรงแรม

คามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง

แวดวง
“บีโอไอ”

มกร�คม 2560
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C A L E N D A R BOI
มกราคม 2560 | January 2017

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

โรงแรมไฮเทล จังหวัดนครพนม  0 4327 1300

7 มีนาคม 2560

สัมมนา “ BOI มีประโยชน์กับธุรกิจของท่านอย่างไร”  
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)

7
วันที่

อิมแพ็ค เมืองทองธานี opportunitythailand@boi.go.th
0 2553 8450 - 1

15 กุมภาพันธ์ 2560

สัมมนา “Opportunity Thailand”
สำานักการตลาดเพื่อการลงทุน

15
วันที่

เส้นทาง  ขอนแก่น - พิษณุโลก - ลำาพูน - เชียงใหม่ 0 4327 1300

6 - 9 กุมภาพันธ์ 2560 

ศึกษาดูงาน “เชื่อมโยงการลงทุนอีสานสู่เหนือ ตามโครงการพระราชดำาริ”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแก่น)

6 - 9
วันที่

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และสาธารณรัฐประชาชนจีน

0 2553 8356
0 7740 4600

6 - 11 กุมภาพันธ์ 2560

กิจกรรมสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพ SMEs
สำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนและ 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

6 - 11
วันที่

  - 0 5329 4100

มีนาคม 2560

สัมมนานโยบายใหม่บีโอไอ

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

เดือน

 เส้นทาง  สงขลา - กรุงเทพฯ - ขอนแก่น -
               หนองคาย - อุดรธานี 0 3840 4900

17 - 20 มกราคม 2560

กิจกรรมชักจูงการลงทุนการพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย SMEs ภาคใต้ตอนล่าง 
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)

17 - 20
วันที่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 1 (เชียงใหม่) 0 5329 4100

27 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560

อุตสาหกรรมแฟร์
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม่)

27ม.ค. - 5ก.พ.
วันที่

เรื่อง | นิมาเรียม   เบ็ญวิศิษฎ์
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เรื่อง | ศัลยา   อักษรมัต

พลิกโฉมประเทศไทยสู ่ 
“ประเทศไทย 4.0”

OPPORTUNITY 
THAILAND

สัมมนาและนิทรรศการ

	 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลายประเทศได้กำาหนดโมเดล

การพัฒนาเศรษฐกิจแบบใหม่เพื่อสร้างความมั่งคั่งในศตวรรษ

ที่ 21 อาทิ สหรัฐอเมริกาตั้งเป้าหมาย A Nation of Makers

สหราชอาณาจักรผลักดัน Design of Innovation จีนประกาศ

นโยบาย Made in China 2025 และยุทธศาสตร์ One Belt

One Road ส่วนอินเดียมุ่งเน้นนโยบาย Make in India และ

เกาหลีใต้ได้วางโมเดลเศรษฐกิจ Creative Economy เป็นต้น

	 สำาหรับประเทศไทย แม้จะมีการพัฒนาเศรษฐกิจมาเป็น

ระยะเวลากว่า 50 ปีจนได้รับการจัดอันดับเป็นประเทศรายได้

ปานกลางระดับสูง (Upper Middle Income Country) จาก

ธนาคารโลก แต่ก็ยังไม่สามารถหลุดพ้นจาก “กับดักประเทศ

รายได้ปานกลาง” โดยจะเห็นได้จากในช่วงระยะแรก (พ.ศ.

2500 - 2536) เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่ท่ี

ร้อยละ 7 - 8 ต่อปี แต่ในช่วงระยะถัดมา (พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน)

เศรษฐกิจไทยกลับมีการเติบโตเพียงร้อยละ 3 - 5 ต่อปีเท่านั้น

8 | วารสารส่งเสริมการลงทุน
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	 “ประเทศไทย 4.0” จึงเป็นการพัฒนาเพื่อ

ขับเคล่ือนเศรษฐกิจไปสู่อนาคต โดยในส่วนของ

อุตสาหกรรมได้กำาหนดเป้าหมายไว้ 10 ประเภท

ได้แก่

	 กลุ่ม First S - Curve ซ่ึงเป็นการพัฒนาในกลุ่ม

อุตสาหกรรมที่มีอยู่แล้วในประเทศ เปลี่ยนรูปแบบ

สินค้าด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ประกอบด้วย

	 1) อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next –

Generation Automotive)

	 2) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

(Smart Electronics)

	 3) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดี

และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical

and Wellness Tourism)

	 4 ) การ เกษตรและเทคโนโลยีชี วภาพ

(Agriculture and Biotechnology)

	 5) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food

for the Future)

	 อย่างไรก็ตาม กลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบันนั้น

ไม่เพียงพอที่จะทำาให้เศรษฐกิจของประเทศไทย

เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จึงจำาเป็นต้องมีการ

	 หากย้อนหลังไปในอดีต ประเทศไทยมีการ

พัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง มีการปรับโมเดล

เศรษฐกิจหลายครั้ง เริ่มจากโมเดล “ประเทศไทย

1.0” ที่เน้นภาคการเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0”

ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน

“ประเทศไทย 3.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมต้นน้ำาและ

อุตสาหกรรมสนับสนุนมากขึ้น อย่างไรก็ดีภายใต้

“ประเทศไทย 3.0” ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับ

“กับดักความเหลื่อมล้ำาของความม่ังค่ังและความ

ไม่สมดุลในการพัฒนา” ซึ่งกับดักเหล่านี้ เป็น

ประเด็นที่ท้าทายรัฐบาลในการปฏิรูปโครงสร้าง

เศรษฐกิจ เพื่อก้าวข้าม “ประเทศไทย 3.0” ไปสู่

“ประเทศไทย 4.0”

	 รัฐบาลภายใต้การนำาของ พลเอกประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เตรียมความพร้อม

ในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0

โดยมุ่งมั่นที่จะปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ

ของประเทศ ไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นคุณค่า (Value -

Based Economy) หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย

นวัตกรรม (Innovation Driven Economy) โดยการ

ปรับเปลี่ยนใน 3 มิติสำาคัญ คือ

	 (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า “โภคภัณฑ์” 

ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม”

	 (2) เปล่ียนจากการขับเคล่ือนประเทศด้วยภาค

อุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 

ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

	 (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 

ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
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ร่าง พ.ร.บ. เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศสำาหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย  
จะทำาให้ประเทศไทยมีเครื่องมือใหม่ๆ 

ที่มีประสิทธิภาพสูงในการดึงดูด
โครงการลงทุนที่มีคุณค่า

พัฒนากลุ่ม New S - Curve ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็น

การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ให้เกิดข้ึน โดยอุตสาหกรรม

เหล่านี้จะเป็นกลไกสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

(New Growth Engines) ของประเทศในอนาคต

ประกอบด้วย

	 1) อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์

(Automation & Robotics)

	 2) อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation

and Logistics)

	 3) อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมี

ชีวภาพ (Biofuels and Biochemical)

	 4) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)

	 5) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

	 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559

คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราช

บัญญัติส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข และร่าง

พระราชบัญญัติ เพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ซึ่งจะทำาให้ประเทศไทยมีเครื่องมือใหม่ๆ ที่มี

ประสิทธิภาพสูงในการดึงดูดโครงการลงทุนที่มี

คุณค่าสูงมาในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งให้ความ

เห็นชอบต่อโครงการการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่ง

เป็นโครงการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลาง

ในด้านต่างๆ ของอาเซียน ได้แก่ ศูนย์การขนส่ง

ระหว่างประเทศ ศูนย์กลางด้านการบิน ศูนย์กลาง

ด้านการค้าและการลงทุน เป็นต้น

	 การปฏิรูปและพัฒนาประเทศไทยดังท่ีได้

กล่าวมานั้นล้วนเป็นวาระเร่งด่วนของรัฐบาลชุด

ปัจจุบัน ดังนั้นการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความ

ตระหนักและรับรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ

นักลงทุนไทยและต่างชาติ จึงเป็นสิ่งที่ต้องเร่ง

ดำาเนินการ เพื่อชี้ให้เห็นถึงโอกาสและแนวโน้ม

การลงทุนใหม่ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น และสร้างความ

เปลี่ยนแปลงไปสู่ประเทศไทย 4.0 ในอนาคต
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บีโอไอ จึงได้กำาหนดจัด 
สัมมนาและนิทรรศการ  

Opportunity Thailand ขึ้น 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลนโยบาย 

ใหม่ๆ และความพร้อมในการ
เป็นแหล่งรับการลงทุนของไทย 

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
อิมแพ็ค เมืองทองธานี

	 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

หรือบีโอไอ ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ

ส่งเสริมและชักจูงการลงทุนทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ จึงได้กำาหนดจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ

Opportunity Thailand ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลนโยบายใหม่ๆ และความพร้อม

ในการเป็นแหล่งรับการลงทุนของไทย

	 พร้อมทั้ ง เร่ งตอกย้ำ าความเชื่ อมั่ น ให้ แก่

นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ เสริมสร้างภาพลักษณ์

ด้านเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศ แสดงศักยภาพ

ของประเทศไทยในการพัฒนาและปรับโครงสร้าง

ของประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0

	 ตลอดจนเพื่อร่วมกันกำาหนดทิศทางการพัฒนา

อุตสาหกรรม New S - Curve ระหว่างภาครัฐและ

เอกชน และที่สำาคัญจะมีการจัดนิทรรศการเพื่อ

น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ในการ

พัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมไทยตลอดระยะ

เวลา 70 ปี ที่ทรงครองราชย์

งานสัมมนาและนิทรรศการ Opportunity 

Thailand จะจัดขึ้นในวันพุธที่  15  กุมภาพันธ์  2560

ตั้งแต่เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่

อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

	 โดยการจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดงานระดับ

นานาชาติ ท่ีจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ

ประเทศไทยไปสู่ระดับสากลโดยคาดว่าจะมีนักธุรกิจ

นักลงทุน ทั้งไทยและต่างชาติ เข้าร่วมงานสัมมนา

กว่า 2,500 คน โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานกล่าว

เ ปิดงานและก ล่ าวปาฐกถา พิ เศษ ใน หั วข้ อ

“โอกาสที่มาพร้อมกับประเทศไทย 4.0”

สัมมนาและนิทรรศการ  Opportunity Thailand

ได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ
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ประเทศไทยแล้วซึ่งมาจากกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

“New S-Curve” เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับ

โอกาส และความท้าทายในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่

“ประเทศไทย 4.0” ได้แก่

• คุณธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธาน

คณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำากัด

• คุณกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการบริหารบริษัทปูนซิเมนต์ไทย

จำากัด (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

	 นอกจากนี้ยั งมีการสัมมนาย่อยในอุตสาหกรรม

เป้าหมาย New S-Curve ได้แก่ อุตสาหกรรมอากาศยาน

อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และ

อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ เพื่อนำาเสนอภาพรวม

และความก้าวของประเทศใน 3 อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

และหาแนวทาง ร่ วมกั น ในการผลั กดั น ให้ เ กิ ด กา ร

พัฒนาในระยะต่อไป เ พ่ือขับเค ล่ือนเศรษฐกิจไทย

ไปสู่อนาคตโดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทไทยและต่างชาติเข้าร่วมบรรยายในการสัมมนา

และจะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ได้พบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ประกอบการ SME และ

ผู้ผลิตชิ้นส่วน

	 และการบรรยายพิเศษจากรองนายกรัฐมนตรี

ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เรื่อง “การขยายตัวของไทย

ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก”

	 ต่อด้วยการสัมมนาในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ใหม่

สภาพแวดล้อมทางธุรกิจใหม่ และประเทศไทย 4.0”

โดยจะเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับกฎระเบียบด้าน

เศรษฐกิจการลงทุนใหม่ๆ รวมทั้งความพร้อมของ

ประเทศไทยในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของ

ประเทศ เพ่ือรองรับการลงทุนใหม่ๆ ในอนาคต

ได้แก่ การปรับปรุ งพระราชบัญญัติส่ ง เสริม

การลงทุน พระราชบัญญัติ กองทุน เพิ่ มขี ด

ความสามารถในการแข่งขัน พระราชบัญญัติ

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

	 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุตตม สาวนายน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ

คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอร่วมบรรยาย

	 สำาหรับในช่วงบ่าย จะเริ่มด้วยการบรรยาย

พิเศษ โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำา

สำานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง “พลิกโฉมประเทศไทย

ด้วยการลงทุน” ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ “สร้าง

ประเทศไทย 4.0 ให้เป็นจริงได้อย่างไร” ซึ่งเป็นการ

เสวนาระดับนานาชาติโดยจะเชิญ CEO ระดับโลก

ทั้งจากบริษัทไทยและต่างชาติที่มีการลงทุนใน
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  หากสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่ 
e-mail
 opportunitythailand@boi.go.th 
หรือโทรศัพท์ 
 02 553 8450 และ 02 553 8451

  หากสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่ 
e-mail

opportunitythailand@boi.go.th 
หรือโทรศัพท์ 

02 553 8450 และ 02 553 8451

	 สำาหรับในส่วนการจัดนิทรรศการของงาน

Opportunity Thailand ซึ่งจะมีการจัดแสดงบริเวณ

หน้าห้องรอยัลจูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดง

สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จะแบ่ง

พื้นที่จัดนิทรรศการออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1 นิทรรศการน้อมรำาลึกในพระมหา

กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย

ตลอดระยะเวลา 70 ปี ภายใต้ร่มฉัตรแห่งพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พสกนิกร

ชาวไทยต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและ

ต่างรู้ซึ้งถึงพระอัจฉริยภาพรอบด้านของพระองค์

ผ่านทางโครงการพระราชดำาริหลายโครงการ ซึ่ง

โครงการเหล่านี้ เป็นโครงการที่แสดงถึงความ

ห่วงใยของพระองค์ท่ีทรงมีต่อปวงชนชาวไทย และ

ยังเป็นสิ่งที่ยืนยันให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถ อาทิ

ด้านเกษตรกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รวมถึงด้านการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม เป็นต้น ซ่ึงมีผลต่อ

การพัฒนาประเทศไทยในระยะเวลาที่ผ่านมา

ส่วนท่ี 2 นิทรรศการเพ่ือแสดงภาพแผนการ

พัฒนาพื้นที่การลงทุนใหม่และแผนการลงทุน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยในอนาคต

อาทิ พ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern

Economic Corridor) และแสดงแผนการลงทุนพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ที่จะเกิดขึ้น

ในช่วง 10 ปีข้างหน้าตามทิศทางของการพัฒนา

ของประเทศภายใต้เป้าหมาย “ประเทศไทย 4.0”

ผ่านทางรูปแบบจำาลอง (Model) ที่เข้าใจได้ง่าย

	 สำาหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนาในงาน

สัมมนาและนิทรรศการ Opportunity Thailand

สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.boi.go.th โดยจะเริ่ม

เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม

2560 เป็นต้นไป
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การสัมมนาย่อยในอุตสาหกรรมเป้าหมาย New S - Curve

 กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมอากาศยาน
 “หนทางสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรม

อากาศยานของภูมิภาค”

 กลุ่มที่ 1 อุตสาหกรรมอากาศยาน
“หนทางสู่การเป็นฐานอุตสาหกรรม

อากาศยานของภูมิภาค”

ประธานการสัมมนา  
ดร. นวทัศน์ ก้องสมุทร 
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการบินและ

อวกาศ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผู้ร่วมเสวนา
โอกาสและลู่ทางทางธุรกิจของไทย โดย
>  คุณ ฮิวจ์ วนิชประภา 
กรรมการผู้จัดการบริษัท โรลส์ รอยซ์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

การใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเพ่ือส่งออก 
โดย
>  Mr. Simon Shale  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีเนียร์  

แอโรสเปซ  (จำากัด)

บริษัทไทยจะเข้าร่วมอุตสาหกรรม
อากาศอย่างไร-กรณีศึกษา โดย
>  Mr. Ketan Pole  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีซีเอส 

กรุ๊ปส์

สร้างพันธมิตรกับ Supplier ของ 
โรลส์ รอยซ์ โดย
>  กลุ่มบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนให้แก่ บริษัท 

โรลส์ รอยซ์  (Tier-1)  

กลุ่มท่ี 2 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรอัตโนมัติ
และหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 

“แปลงความท้าทายไปเป็นโอกาส”

กลุ่มท่ี 2 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรอัตโนมัตกลุ่มท่ี 2 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรอัตโนมัติกลุ่มท่ี 2 อุตสาหกรรมเคร่ืองจักรอัตโนมัต
และหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม 

“แปลงความท้าทายไปเป็นโอกาส”

ประธานการสัมมนา 
ดร. คณิศ แสงสุพรรณ 
ประธานกรรมการบริหาร  สำานักงานบริหาร

และพัฒนาองค์ความรู้  (องค์การมหาชน)

ผู้ร่วมเสวนา
โอกาสของไทยในอุตสาหกรรม
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดย
>  Mr. Martin Wenzel
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารบริษัท คูก้า โรโบติกส์ 

(ไทยแลนด์) และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท คูก้า โรโบติกส์ มาเลเซียและเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

การพัฒนาศักยภาพของบริษัทไทย  โดย
>  รศ.ดร. ชิต เหล่าวัฒนา 
ที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 

(FIBO) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี 

ประสบการณ์ของบริษัทไทย โดย
>  คุณสมบูรณ์ พิทยรังสฤษฎ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทย เซ็นทรัล 

เมคคานิกส์ จำากัด

>  คุณรุ่งรัตน์ ศิริรัตนาพาณิชย์ 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่นำ้าสแตนเลสไวร์ 

จำากัด (มหาชน)

กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
“ขับเคลื่อนการขยายตัวด้วยนวัตกรรม”

กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 
“ขับเคลื่อนการขยายตัวด้วยนวัตกรรม”

ประธานการสัมมนา 
ดร. นเรศ ดำารงชัย 
ผู้อำานวยการศูนย์ความเป็นเลิศ  

ด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) (องค์กรมหาชน) 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้ร่วมเสวนา
ประสบการณ์จากการนำาผลวิจัยไปใช้
ในเชิงพาณิชย์ โดย
>  คุณนฤพนธ์ เตชะวัฒนวรรณา 
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร กลุ่มบริษัท คอสโมกรุ๊ป 

>  คุณเฉลิมพล ปุณโณทก 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีที เอเชีย 

โรโบติกส์ จำากัด 

การนำาเสนอผลงานวิจัยที่น่าสนใจ  โดย
>  ดร.กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป 
นักวิจัยอาวุโสสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

>  ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ 
ผู้อำานวยการ โครงการความร่วมมือระหว่าง

คณะวิศวกรรมศาสตร์กับภาคอุตสาหกรรม 

(Industrial Liaison Program) คณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

* มีบริการล่ามแปลหูฟัง ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีน ตลอดงานสัมมนา ยกเว้นช่วงสัมมนาย่อยรายอุตสาหกรรม  จะมีบริการล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ เท่านั้น
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เรื่อง | สุวิดา   ธัญวงษ์

ดึงดูดการลงทุนด้วยกฎหมายใหม่บีโอไอ

เสริมศักยภาพ

	 ในปี 2558 ที่ผ่านมา บีโอไอได้เริ่มใช้

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี

(พ.ศ. 2558 - 2564) โดยมีนโยบายและมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนท่ีหลากหลายออกมามากมาย

เ พ่ือ ดึง ดูดการลง ทุน ท่ีประ เทศต้องการ

แต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ัวโลก

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา

ทำาให้การแข่งขันด้านการส่งเสริมการลงทุน

ระหว่างประเทศมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ประกอบกับข้อจำากัดของบทบัญญัติเกี่ยวกับ

การให้สิทธิและประโยชน์ทางภาษีอากรแก่

ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ยังไม่เหมาะสม

กับสภาพเศรษฐกิจและเทคโนโลยีในปัจจุบัน

ทำาให้ประเทศไทยยังมีข้อจำากัดในการแข่งขัน

กับประเทศคู่แข่งเพ่ือดึงดูดการลงทุน โดยเฉพาะ

การลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ท่ีประเทศ

ต้องการ

	 ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมการลงทุนจึง

ไม่อาจใช้แนวทางเดิมเหมือนที่ผ่านมา อีกทั้ง

ยังควรมีเครื่องมือในการส่งเสริมการลงทุน

ที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เพื่อให้เกิดการลงทุนในสิ่งที่ประเทศต้องการ

อย่างแท้จริง

	 นอกจากน้ี ยังต้องมีการปรับปรุงบทบัญญัติ

บางประการที่ไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานใน

ด้านการส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนแก้ไข

บทบัญญัติท่ีให้มีการกำาหนดเง่ือนไขซึ่งขัดแย้ง

กับข้อตกลงระหว่างประเทศ
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ไม่ใช่การเสนอให้มีกฎหมายใหม่แต่
เป็นการปรับปรุงแก้ไข
พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบัน

หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ

ต่อการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่

23 สิงหาคม 2559 นับแต่นั้นมา ก็มีนักลงทุนและผู้สนใจ

จำานวนมาก ต่างติดต่อสอบถามเข้ามายังบีโอไอเพ่ือขอ

ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่

แก้ไขนี้

	 อย่างไรก็ตาม ขณะนั้นบีโอไอยังไม่อาจให้ข้อมูล

ได้มากนักเพราะเมื่อผ่าน ครม. แล้ว ยังต้องส่งเรื่อง

ไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาโดยละเอียด ซึ่ง

จะมีการเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาชี้แจง จนเมื่อได้

ข้อสรุปแล้ว ก็จะส่งเรื่องกลับมายัง ครม. อีกครั้งเพ่ือ

เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณา โดย

สนช. ก็ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อพิจารณา

กฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่แก้ไขนี้อย่างละเอียด

และเม่ือมีประเด็นใดท่ีคณะกรรมาธิการมีการแก้ไข

ก็จะมีการซักถามอีกครั้งในสภาใหญ่ ตลอดเส้นทาง

ดังกล่าว  รายละเอียดต่างๆ  ของกฎหมายสามารถ

เปลี่ยนแปลงได้ตลอด  เพื่อให้ได้กฎหมายส่งเสริม

การลงทุนที่เหมาะสมที่สุด

	 เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 บีโอไอได้เสนอ

เรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (กกท.)

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการสร้างเคร่ืองมือ

ใหม่ๆ  มาเพิ่มศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุน

มากย่ิงข้ึน รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายบาง

ส่วนท่ีไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในด้านการส่งเสริม

การลงทุน ตลอดจนเสนอให้มีการแก้ไขบทบัญญัติ

บางประการที่มีการกำาหนดเงื่อนไขขัดแย้งกับ

ข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งที่ประชุม กกท. มีมติ

เห็นชอบให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวแล้ว บีโอไอ

จึงดำาเนินการเสนอเรื่องการแก้ไขพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการลงทุนต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ต่อไป ดังนั้น นี่จึงไม่ ใช่การเสนอให้มีกฎหมายใหม่

แต่เป็นการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ฉบับปัจจุบันน่ันเอง

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่มีนายกรัฐมนตรี

เป็นประธาน ก็ยังคงเป็นคณะกรรมการใหญ่ในกรอบ

ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน เช่นเดิม

กระบวนการพิจารณา

จุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง

การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณา
ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับแก้ไข) 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559
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	 ที่แน่ชัดในขณะนี้คือ สำานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ได้รับการพิจารณาให้เป็น

หน่วยงานท่ีดูแล พ.ร.บ. เพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วย

อีกหนึ่งฉบับ (ซึ่งต่อไปจะเรียกสั้นๆ ว่า พ.ร.บ. เพิ่มขีดฯ)

	 ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือส่งเสริมการลงทุนใหม่ที่อยู่ใน

ความดูแลของบีโอไอต่อจากน้ีจะมาจากกฎหมาย 2 ฉบับ

ได้แก่ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559

และร่างพระราชบัญญัติการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย บีโอไอ

จึงจำาเป็นต้องพิจารณารายละเอียดของข้อกฎหมายใหม่

ทั้งสองฉบับนี้ควบคู่กัน เพื่อนำามาจัดทำาเป็นมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนที่เหมาะสมต่อไป

	 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ร่างพระราช

บัญญัติส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559

ได้ผ่านความเห็นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ลำาดับต่อไปคือ นำาขึ้นทูลเกล้าฯ

ถวายเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย เมื่อสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว นายก

รัฐมนตรีจะลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

และสุดท้ายคือ การนำาไปประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เพื่อใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป โดยมีผล

ในวันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เครื่องมือส่งเสริมการลงทุนใหม่
ที่อยู่ในความดูแลของบีโอไอ ต่อจากนี้

จะมาจากกฎหมาย 2 ฉบับ ได้แก่ 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข 
พ.ศ. 2559 และร่างพระราชบัญญัติ

การเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขัน
ของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 
ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

ลงทุนฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559  
ได้ผ่านความเห็นชอบของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สภาฯ เห็นชอบในที่สุด

	 เนื่องจากในช่วงเวลาเดียวกับที่มีการเสนอ

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข ก็ยังมีการ

เสนอกฎหมายอีกหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการ

ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในประเทศ ซึ่งบีโอไอ

ต้องเข้าร่วมพิจารณากับหน่วยงานเจ้าของเรื่อง

ไปพร้อมๆ กันด้วย ไม่ว่าจะเป็น (1) ร่าง พ.ร.บ.

เขตเศรษฐกิจพิเศษ (2) ร่าง พ.ร.บ. เพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำาหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

กฎหมายด้านส่งเสริมการลงทุน

บีโอไอดูแลกฎหมาย 2 ฉบับ

และล่าสุด (3) ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC กฎหมาย

ทั้งหมดนี้ล้วนมีความเกี่ยวพันกับการพิจารณากำาหนด

แนวทางส่งเสริมการลงทุนท้ังส้ิน แต่บทบาทของบีโอไอ

ที่มีต่อกฎหมายเหล่านี้จะเป็นอย่างไรนั้น ยังอยู่ระหว่าง

การพิจารณา
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	 ในเบ้ืองต้น เพ่ือให้ผู้อ่านได้มีความเข้าใจเก่ียวกับ

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 และร่าง

พ.ร.บ. เพิ่มขีดฯ วารสารฯ ฉบับนี้ จึงได้นำารายละเอียด

ของทั้งสองส่วนมาเผยแพร่ให้ผู้อ่านได้ทราบกัน โดย

บทความน้ีจะกล่าวถึงเฉพาะ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน

ฉบับแก้ไข ส่วนร่าง พ.ร.บ. เพ่ิมขีดฯ จะอธิบายแยกเป็น

อีกบทความหนึ่ง เนื่องจากเป็นแนวทางใหม่ที่แตกต่าง

จากแนวทางการส่งเสริมการลงทุนท่ีผ่านมาอย่างส้ินเชิง

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน 
ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559

มีเครื่องมืออะไรใหม่ๆ
ในการแก้ไขครั้งนี้

	 พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ที่เป็น

พ.ร.บ. ฉบับแรกนั้น มีการแก้ไขเพิ่มเติมมาแล้ว 2 ครั้ง

ครั้งแรกแก้ไขเมื่อปี พ.ศ. 2534 และครั้งที่สองแก้ไข

เมื่อปี พ.ศ. 2544 ดังนั้น การแก้ไขครั้งนี้ จะเป็น

การแก้ไขครั้งที่ 3 โดยเป็นการปรับปรุงและเพิ่มเติม

บางมาตราของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน

	 ขณะนี้ หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนที่เป็น

หลักการสำาคัญซึ่งได้มีการประกาศไว้แล้วตั้งแต่ปี 2558

เป็นต้นมา รวมถึงแนวทางการส่งเสริมการลงทุนท่ีอิง

บัญชีประเภทกิจการ หลักการเหล่านี้จะยังคงเป็นไป

ตามเดิม เพียงแต่การเปลี่ยนแปลงต่อจากนี้ จะเป็น

ลักษณะของการนำาเครื่องมือใหม่ๆ มาปรับใช้มากขึ้น

	 อย่างที่กล่าวในตอนต้นแล้วว่า กฎหมายส่งเสริม

การลงทุนที่แก้ไขใหม่นี้ เป็นไปเพื่อสร้างเครื่องมือ

ใหม่ๆ มาเพิ่มศักยภาพในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน

ในอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศต้องการ รวมถึง

ปรับปรุงกฎหมายในส่วนอ่ืนๆ ด้วย แต่เพื่อไม่ให้

เป็นการเสียเวลา จะขออธิบายโดยเริ่มจากเครื่องมือ

ใหม่ๆ ที่เพ่ิมขึ้นจากเดิมก่อน จากนั้นจึงจะกล่าวถึง

การปรับปรุงกฎหมายส่วนอื่นๆ ในช่วงสุดท้าย

เคร่ืองมือใหม่ใน พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน

ท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร

ประกอบด้วย

1) การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

ไม่เกิน  13  ปี สำาหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยี

และนวัตกรรมขั้นสูง การวิจัยและพัฒนา

2) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ในอัตราไม่เกินร้อยละ  50  ของอัตราปกติ

เป็นระยะเวลาไม่เกิน 10 ปี

3) การให้สิทธิแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ

ซึ่งไม่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคล ให้สามารถหักเงินท่ีใช้ไปในการ

ลงทุนในการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม

จากกำาไรสุทธิได้ (Investment Tax Allowance:

ITA)

4) การยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับ

ของที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ นำาเข้ามาเพื่อใช้

ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการทดสอบที่

เกี่ยวข้อง

	 ขอย้ำาให้ทราบอีกครั้ งว่า ระหว่างที่

ผู้เขียนจัดทำาบทความนี้ พ.ร.บ. แก้ไขนี้ยังไม่ได้

มีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา แม้

จะผ่านสภาฯ ให้ความเห็นชอบแล้ว แต่ก็ยัง

ไม่ถือเป็นกฎหมาย และยังไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด

ในการอธิบาย ณ ที่นี้ จึงยังถือเป็นร่างแรก

ก่อนท่ีจะได้มีการประกาศใช้กฎหมาย นอกจากน้ี

ยังต้องมีการร่างหลักเกณฑ์การให้ส่งเสริม

การลงทุนท่ีนำาเคร่ืองมือใหม่มาปรับใช้ เสนอต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพิจารณา

ให้ความเห็นชอบก่อนอีกด้วย

18 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

กฎหมายใหม่ BOI



เจาะประเด็นแต่ละเครื่องมือ

การให้สิทธิประโยชน์ในมาตราน้ี เป็นการกำาหนด

เพดานไว้ว่า “ไม่เกิน 13 ปี” นั่นหมายความว่า

บีโอไอสามารถกำาหนดสิทธิประโยชน์ 9 ปี 10 ปี

ไปจนถึง 13 ปีได้ จึงไม่ใช่ว่า ทุกกรณีจะให้สูงถึง

13 ปีทันที แต่จะต้องพิจารณากำาหนดแนวทาง

ท่ีเหมาะสม ในการให้สิทธิประโยชน์เพ่ือดึงดูดให้

เกิดการลงทุนที่มีคุณค่าต่อประเทศ

	 นอกจากนี้ การยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ไม่เกิน

13 ปี ดังกล่าว สามารถกำาหนดให้มีวงเงินยกเว้น

ภาษีเงินได้ฯ ตามขนาดการลงทุนก็ได้ หรือจะไม่

กำาหนดวงเงินก็ได้ โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทกิจการ

	 สำาหรับคำาว่า กิจการวิจัยและพัฒนา คงไม่

สงสัยกันนัก เนื่องจากมีนิยามกำาหนดไว้ชัดเจน

อยู่แล้ว (สามารถศึกษาได้จากเงื่อนไขของประเภท

7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา ในบัญชีประเภท

กิจการท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ที่ 2/2557) แต่กิจการที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ขั้นสูงหมายความว่าอย่างไร ก็อาจต้องอธิบายกัน

ยาวแตไ่มว่า่อยา่งไรกต็อ้งพจิารณากำาหนดประเภท

กิจการกันให้ได้ในท่ีสุด ในชั้นนี้จึงยังไม่กล่าวถึง

รายละเอียดจนกว่าจะได้มีการจัดทำามาตรการกัน

ต่อไป

เคร่ืองมือใหม่ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน

ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2559 ที่กล่าวถึงกันมากที่สุด

ได้แก่ การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงถึง 13 ปี

จึงขอเร่ิมเจาะประเด็นจากเคร่ืองมือน้ีเป็นลำาดับแรก

ภาษีเงินได้นิติบุคคล 13 ปี 

	 การให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน

13 ปี เกิดขึ้นจากความพยายามดึงการลงทุนด้าน

การวิจัยและพัฒนา และกิจการที่ใช้เทคโนโลยีสูง

มากๆ ให้มาลงทุนในประเทศไทย เพราะเวลาท่ี

นักลงทุนบอกว่า บางประเทศให้ ยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลมากกว่าของไทยจึงหันไปหาประเทศอ่ืน

ซ่ึงเหตุการณ์ลักษณะน้ี แม้จะเกิดข้ึน ก็ไม่ใช่ว่าจะ

น่าเสียดายไปทุกกรณี แต่เวลาท่ีเกิดกับนักลงทุน

ท่ีประเทศต้องการจริงๆ  ก็เป็นเร่ืองเสียโอกาส

ทำาให้เราตระหนักกันว่า  การเพ่ิมสิทธิประโยชน์

โดยใช้อย่างรอบคอบเป็นส่ิงสำาคัญ

	 ด้วยเหตุน้ีบีโอไอจึงเสนอปรับเพดานการยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกิจการในกลุ่มวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีท่ีจะช่วยส่งเสริมศักยภาพและ

การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม

และบริการของประเทศ จากเดิมที่กิจการในกลุ่มนี้

ส่วนใหญ่กำาหนดไว้ 8 ปี เป็นไม่เกิน 13 ปี

 การให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปี เกิดขึ้นจาก

ความพยายามดึงการลงทุน 
ด้านการวิจัยและพัฒนา
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ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50

	 ส่วนการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลกึ่งหนึ่ง

ไม่เกิน 10 ปีนั้น ก็เพื่อเป็นทางเลือกในรูปแบบใหม่

เพ่ิมเติมจากที่ผ่านมาซึ่งเป็นการให้สิทธิประโยชน์ใน

รูปแบบการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลต้ังแต่ปีแรก

เมื่อหมดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ฯ แล้ว

จึงจะเป็นการลดหย่อนฯ ต่อไปอีก 5 ปี (แบบเดิมนี้

ยังคงมีอยู่ ไม่ได้ยกเลิกแต่อย่างใด) เครื่องมือใหม่นี้

จะใช้กับกิจการที่ควรได้รับการลดหย่อนภาษีเงินได้ฯ

แทนการยกเว้นภาษีเงินได้ฯ ซึ่งการลดหย่อนตั้งแต่

ปีแรกนั้น จะส่งผลให้กิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์ใน

รูปแบบนี้ มีการเสียภาษีบางส่วนต้ังแต่ปีแรกที่เริ่ม

มีกำาไร แต่กิจการใดหรือมาตรการแบบใดจะมีการ

พิจารณาปรับใช้เครื่องมือนี้ ต้องรอดูกันต่อไป

Investment Tax Allowance: ITA เป็นเคร่ืองมือ

ใหม่เอี่ยมที่บีโอไอไม่เคยใช้มาก่อน เป็นการให้สิทธิ

ผู้ลงทุนในการหักเงินที่ใช้ในการลงทุนออกจากกำาไร

สุทธิ แต่จะมีการกำาหนดไว้ว่า หักได้ไม่เกินร้อยละ

70 ของเงินท่ีลงทุนแล้วในกิจการน้ัน ซ่ึงก็เท่ากับว่า

ประการแรก ไม่สามารถสะสมเป็นยอดเงิน

ลงทุนได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ลงทุน แต่ได้ร้อยละ 70

เท่านั้น (ส่วนจะกำาหนดเป็นร้อยละ 40 หรือ 50 หรือ

อื่นๆ ได้หรือไม่นั้น คาดว่าน่าจะได้ เพราะใช้คำาว่า

“ไม่เกินร้อยละ 70” อย่างไรก็ตาม สุดท้ายต้องกำาหนด

เป็นนโยบายให้ชัดเจน)

ประการที่สอง ลงทุนจริงจึงจะได้สิทธิ

ประการท่ีสาม ถ้ากำาไรมากและเกิดข้ึนเร็ว

เงินลงทุนจริงสะสมไม่ทัน ปีแรกๆ ก็มีโอกาสท่ีจะต้อง

เสียภาษีไปก่อน

	 เงินลงทุนในกิจการนั้นสามารถสะสมได้เรื่อยๆ

แต่ถ้าถามว่าสะสมได้กี่ปี กฎหมายไม่ได้ระบุไว้ จึง

คาดว่าสามารถกำาหนดได้โดยนโยบาย จะเร่งให้

ลงทุน หรือจะให้เวลาในการลงทุน ก็สุดแล้วแต่

นโยบาย แต่การหักจากตัวกำาไรน้ัน กำาหนดไว้ว่าต้องทำา

ภายใน 10 ปี ส่วนจะนับจากเวลาใด แม้ไม่ได้ระบุไว้

แต่เบื้องต้นเห็นควรใช้แนวทางเดียวกับมาตราอื่น ที่

เริ่มต้นนับจากวันมีรายได้ครั้งแรกของโครงการ โดย

ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ จะเลือกหักจากกำาไรสุทธิของ

ปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ ภายในเวลา 10 ปี

ดังกล่าว เพ่ือเป็นทางเลือกในการใช้เคร่ืองมือส่งเสริม

การลงทุนสำาหรับกิจการที่ ไม่ ได้รับยกเว้นหรือ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของที่นำาเข้ามา

เพื่อใช้ในการทำา R&D

	 การให้สิทธิยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของที่

นำาเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการ

ทดสอบท่ีเกี่ยวข้อง ก็เพ่ือสนับสนุนให้มีการทำาวิจัย

และพัฒนา ประดิษฐ์นวัตกรรมใหม่มากขึ้น รวมถึง

การทดสอบที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนา (ไม่ใช่

การทดสอบอะไรก็ได้) เนื่องจากเป็นกิจกรรมท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อประเทศ ทั้งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคม แต่จะบังคับใช้กับประเภทกิจการใด

โดยเฉพาะหรือจะกำาหนดเป็นการท่ัวไป ก็ขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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	อย่างไรก็ตาม	แม้จะมี 

การยกเลิกการกำาหนดเง่ือนไข

เหล่านี้ในบัตรส่งเสริมฯ	 แต่การ

พิจารณาให้การส่งเสริมการลงทุนจะ

ยังคงคำานึงถึงผลประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม

เป็นหลัก

	 สุดท้าย ขอกล่าวถึงสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมา ซึ่ง

อาจไม่ใหม่เสียทีเดียว แต่มีสภาพบังคับมากขึ้น

ก็คือ การกำาหนดให้บุคคลภายนอกดำาเนินการ

ประเมินผลการส่งเสริมการลงทุน และเปิดเผย

รายงานให้ประชาชนทราบท่ีว่าไม่ใหม่เสียทีเดียวน้ัน

เป็นเพราะบีโอไอมีการว่าจ้างให้บุคคลภายนอก

ดำาเนินการประเมินผลการส่งเสริมการลงทุน

อยู่แล้วทุกปี แต่การเปิดเผยรายงานนั้น อาจ

กระทำาผ่านส่ือต่างๆ ซึ่งมีการสรุปสาระสำาคัญ

หรือเน้นประเด็นอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน หรือ

ถูกนำาไปเผยแพร่ เฉพาะส่วนที่สื่อนั้นๆ มี

ความสนใจ ไม่ใช่การที่บีโอไอจะนำารายงานการ

ประเมินผลทั้งฉบับออกเผยแพร่ให้ประชาชน

ได้รับทราบอย่างที่ได้กำาหนดไว้ใน พ.ร.บ. ฉบับ

แก้ไขนี้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายสำาหรับบีโอไอ

ไม่น้อย

	 หลังจากที่กฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่

แก้ไขนี้มีผลใช้บังคับแล้ว ย่อมต้องมีมาตรการ

ต่างๆ ทยอยออกมาเพื่อให้สมกับวัตถุประสงค์

ในการแก้ไขอย่างแน่นอน ขอให้ท่านผู้อ่านโปรดรอ

ติดตามรายละเอียดแนวทางการปรับใช้เคร่ืองมือ

ต่างๆ	 ในสื่อต่างๆ	 ของบีโอไอ	 รวมถึงวารสาร 

ส่งเสริมการลงทุนฉบับต่อๆ	ไป		

นอกจากการเพ่ิมเคร่ืองมือใหม่แล้ว ยังมีการแก้ไข พ.ร.บ.

ในส่วนอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งเสริมการลงทุน

อีกด้วย แต่จะขอกล่าวถึงบางเร่ืองเท่าน้ันเน่ืองจากเร่ืองอ่ืนๆ

ค่อนข้างเป็นรายละเอียดในทางปฏิบัติ

	 ขอเริ่มต้นที่วาระการทำางานของคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนเป็นลำาดับแรก

	 ที่ผ่านมา ประเทศเรามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

บ่อยครั้ง ถ้าช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตรงกับจังหวะ

ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนครบวาระสองปีพอดี

ก็จะเกิดช่วงสุญญากาศ ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ

ชุดใหม่ได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งเสริมการลงทุนใน

การพิจารณาอนุมัติหรือแก้ไขโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ

ด้วยเหตุน้ี บีโอไอจึงเสนอให้มีการแก้ไขให้คณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนที่ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระสองปีแล้ว สามารถ

ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกรรมการหรือที่ปรึกษาใหม่

เข้ารับหน้าที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

	 ต่อไปก็เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาในเวทีโลก เนื่องจากยัง

มีบทบัญญัติของกฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่ขัดแย้งกับ

ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก จึงจำาเป็นต้องแก้ไขให้

สอดคล้องดังนี้

	 -	 ยกเลิกการส่งเสริมกิจการผลิตเพื่อส่งออกไป

จำาหน่ายต่างประเทศ

	 -	 ยกเลิกเงื่อนไขที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องปฏิบัติ

ในเรื่องปริมาณวัตถุดิบภายในประเทศที่จะต้องใช้ และ

การส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่ผลิตหรือประกอบ

	 -	 ยกเลิกสิทธิและประโยชน์ของผู้ได้รับการส่งเสริมฯ

กรณีการอนุญาตให้หักเงินได้พึงประเมินในการเสียภาษี

เงินได้นิติบุคคลจากการส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล

ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ผลิตหรือประกอบ

การแก้ไขในส่วนอื่นๆ
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เรื่อง | ศิรพันธ์   ยงวัฒนานันท์

การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

สาระส�าคัญของ
ร่าง พ.ร.บ.

	 หากท่านผู้อ่านได้ติดตามข่าวสารเรื่อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน

ในช่วงปีท่ีผ่านมานอกเหนือจากการแก้ไข พ.ร.บ.

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดึงดูด

การลงทุนแล้ว อีกข่าวหนึ่งที่สำาคัญและอยู่ใน

ความสนใจของผู้เกี่ยวข้องเป็นจำานวนมาก คือ

การจัดตั้งกองทุนขนาด 10,000 ล้านบาท เพื่อ

ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. การเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรม

เป้าหมาย วันนี้เราจะมาอธิบายว่าสาระสำาคัญ

ของร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าวคืออะไร และมี

ความน่าสนใจอย่างไร

ดร.  คณิศ  แสงสุพรรณ

ก่อนท่ีจะพูดถึงสาระสำาคัญของร่าง พ.ร.บ. ฉบับน้ี คงต้อง

อธิบายกันก่อนว่าร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีที่ไปที่มาอย่างไร

	 ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ เกิดขึ้นจากแนวความคิดของ

คณะทำ�ง�นส่งเสริมก�รลงทุนภ�คเอกชน  ท่ีจัดตั้ง

โดยกระทรวงก�รคลัง  ซ่ึงมี  ดร.  คณิศ  แสงสุพรรณ

เป็นประธ�น โดยในเดือนพฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรีได้

เห็นชอบข้อเสนอ “10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับ

เคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต New Engine of Growth” ที่

จัดทำาโดยคณะทำางานชุดดังกล่าว ภายในข้อเสนอฉบับนี้ได้

เสนอให้มี “พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม”

เพ่ือทำาหน้าท่ีผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการให้เงิน

สนับสนุนในรูปแบบต่างๆ แก่นักลงทุนท่ีจะลงทุนในกิจการ

ที่ประเทศมีความต้องการอย่างสูงและสอดคล้องกับเงื่อนไข

ที่กำาหนดไว้

	 ในเวลาต่อมา ในเดือนธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ. กองทุนการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้า

หมาย พ.ศ. ... ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการคลัง จึงนับได้ว่าข้อ

เสนอเรื่อง 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นจุดเริ่มต้นของร่าง

พ.ร.บ. กองทุนนี้

ที่มา จากข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายสู่จุดเริ่มต้นของกองทุน
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เจตนารมณ์ 
ยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศผ่านการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

แนวทางท�างาน 
คณะกรรมการฯ กำาหนดนโยบาย 
อนุกรรมการฯ สรรหาและเจรจา  
บีโอไอดำาเนินการ

	 ความตั้งใจของการกำาหนดคำานิยามดังกล่าวนั้น

เพื่อให้เข้าใจลักษณะของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่ง

บีโอไอในฐานะผู้ดูแลร่าง พ.ร.บ. ฉบับน้ีจะเป็นผู้เสนอ

รายละเอียดที่ชัดเจนของอุตสาหกรรมเป้าหมายต่อ

คณะกรรมการนโยบายเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

เพื่อให้ประกาศกำาหนดต่อไป

	 เนื่องจากร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีที่มาจากข้อเสนอ

10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้กล่าวไปแล้ว ดังนั้น

เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้จึงเป็นไปเพื่อการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับ

ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยอาศัย

การลงทุนในกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่สำาคัญ

(Investment-led growth) โดยใช้วิธีการเจรจาต่อรองใน

การกำาหนดสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขเฉพาะโครงการ

ซึ่งภายใต้ร่าง พ.ร.บ. นี้จะมีการเพิ่มเครื่องมือในการ

ชักจูงการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขัน

กับประเทศคู่แข่งในการดึงให้กิจการในอุตสาหกรรม

เป้าหมายที่สำาคัญมาลงทุนในประเทศไทย

	 อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้

ข้อเสนอของคณะทำางานส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน

ได้กำาหนดไว้เพียง 10 อุตสาหกรรมเท่าน้ัน ซ่ึงอาจส่งผล

ให้การดำาเนินการในระยะยาวขาดความยืดหยุ่น ไม่

สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที

ดังนั้น ภายใต้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ คำานิยามของ

อุตสาหกรรมเป้าหมายจึงมีขอบเขตที่กว้าง ดังนี้

“อุตสาหกรรมท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศ

สร้างประโยชน์อย่างสูงต่อเศรษฐกิจ สังคม และความ

มั่นคงของประเทศ และสามารถเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต้องเป็น

อุตสาหกรรมประเภทใหม่ที่ไม่เคยมีการผลิตหรือการ

ให้บริการในประเทศมาก่อน หรือเป็นอุตสาหกรรมที่

มีการใช้เทคโนโลยีใหม่หรือใช้ความรู้ ในการผลิต

ขั้นสูงเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรม

ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำาหนด”

	 การดำาเนินการภายใต้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ มี

องค์ประกอบที่สำาคัญอยู่ 3 ส่วน ได้แก่

1. คณะกรรมก�รนโยบ�ยเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถ

ในก�รแข่งของประเทศสำ�หรับอุตส�หกรรมเป้�หม�ย

มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รองนายกรัฐมนตรีท่ีได้

รับมอบหมายเป็นรองประธาน และเลขาธิการบีโอไอ

เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนกรรมการในส่วนท่ีเหลือ

จะมาจากหน่วยงานที่สำาคัญและมีบทบาทในการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยคณะกรรมการ

นโยบายนี้มีอำานาจในการบริหาร พ.ร.บ. ฉบับนี้ โดย

สามารถแบ่งได้ 4 ด้าน คือ

	 ด้านนโยบาย

• กำาหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ รวมท้ัง

จัดทำาแผนเกี่ยวกับการเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย

	 ด้านกฎระเบียบ

• ประกาศกำาหนดประเภทอุตสาหกรรม

เป้าหมาย และลักษณะของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

• กำาหนดกรอบแนวทางในการสรรหาและเจรจา

กฎหมายใหม่ BOI
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• ประกาศกำาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ

เงื่อนไขในการให้สิทธิและประโยชน์

• ออกระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน

และการเก็บรักษาเงินของกองทุน

	 ด้านการอนุมัติและเพิกถอน

• อนุมัติและเพิกถอนสิทธิและประโยชน์

รวมท้ังกำาหนดเงื่อนไขให้ปฏิบัติ

• อนุมัติการจ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุน

	 ด้านการประเมินผล

• ประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุน รวม

ท้ังประเมินความคุ้มค่าในการให้สิทธิและประโยชน์

2. คณะอนุกรรมก�รสรรห�และเจรจ� มี

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการ เลขาธิการ

บีโอไอเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนสำานักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชาติเป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

และผู้แทนหน่วยงานเกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ โดย

คณะอนุกรรมการชุดน้ีมีอำานาจหน้าท่ีในการดำาเนินการ

สรรหาและเจรจา และเสนอบันทึกสรุปผลการเจรจา

ต่อคณะกรรมการนโยบาย เพื่อพิจารณาอนุมัติให้สิทธิ

และประโยชน์

3. บีโอไอ  ทำาหน้าท่ีเสมือนสำานักงานเลขานุการ

ของคณะกรรมการนโยบาย ซ่ึงเหมือนกับท่ีสำานักงาน

เป็นสำานักงานเลขานุการให้กับคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน โดยอำานาจหน้าที่ประกอบด้วย

	 ด้านธุรการ

• รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุมและ

กิจการต่าง ๆ

	 ด้านการปฏิบัติ

• ติดตามและตรวจสอบกิจการของผู้ได้รับ

การส่งเสริมฯ และรายงานผลการติดตามและตรวจสอบ

เพื่อเสนอคณะกรรมการนโยบายพิจารณาอนุมัติการ

จ่ายเงินสนับสนุนจากกองทุน

• รายงานสภาพปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำาเนินการของผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ต่อคณะกรรมการ

นโยบายเพื่อพิจารณาผ่อนผันเงื่อนไขตามบัตรส่งเสริม

• รับเงิน จ่ายเงิน และเก็บรักษาเงินของ

กองทุนตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกำาหนด

• ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการ

หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานเอกชนในการ

ดำาเนินงาน

	 ด้านวิชาการ

• ศึกษาและวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเพ่ือเสนอคณะกรรมการนโยบายกำาหนด

ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย

• ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางในการส่งเสริม

และพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของต่างประเทศเพื่อ

เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน

• เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำาสถิติเก่ียวกับ

ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

	 ด้านการประเมินผล

• ประเมินผลการดำาเนินงานของกองทุน

รวมท้ังประเมินความคุ้มค่าในการให้สิทธิและประโยชน์

แก่ผู้ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
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สิทธิประโยชน์ 
เงินสนับสนุน ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี
และสิทธิประโยชน์อื่นๆ

สิทธิประโยชน์ที่มีภายใต้ร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้

สามารถแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ

1.  ก�รยกเว้นภ�ษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 15 ปี

ปัจจุบัน พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนสามารถให้

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด

ไม่เกิน 8 ปี (และเพิ่มขึ้นเป็น 13 ปี จากการแก้ไข

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน) และสามารถให้สิทธิ

ประโยชน์ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50

อีก 5 ปี ซึ่ง พ.ร.บ. การเพิ่มขีดฯ นั้นจะสามารถให้

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลได้สูงสุด

ถึง 15 ปี อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการให้ลดหย่อน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้ รวมทั้ง

โครงการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ ภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับน้ี

แล้วจะไม่สามารถได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนอีก

2.  เงินสนับสนุนจ�กกองทุนขน�ด  10,000

ล้�นบ�ท มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการลงทุน การวิจัยและพัฒนา การส่งเสริม

นวัตกรรม หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน

ของกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซ่ึงไม่ได้

หมายความว่า กิจการใดกิจการหนึ่ง หรือกิจการ

ไม่กี่รายจะได้รับเงินสนับสนุนเป็นจำานวนมหาศาล

สัดส่วนการได้รับเงินสนับสนุนเป็นรายละเอียด

ที่จะต้องเจรจากันอย่างเหมาะสมและเกิดความ

คุ้มค่ากับเงินที่สนับสนุนไป โดยมีประโยชน์ของ

ภาคอุตสาหกรรมไทย และประเทศไทยเป็นหลัก

3. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ต�ม พ.ร.บ. ส่งเสริม

ก�รลงทุน  โดยไม่รวมสิทธิประโยชน์ด้�นภ�ษี

เงินได้นิติบุคคล เช่น สิทธิประโยชน์ในการยกเว้น

อากรขา เข้ าสำ าหรับ เครื่ อ งจั ก รที่ นำ า เข้ าจาก

ต่างประเทศ การอนุญาตให้นำาผู้เช่ียวชาญ ช่างฝีมือ

ต่างชาติเข้ามาทำางานในประเทศพร้อมการให้บริการ

ขอวีซ่าและ Work Permit เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์

เพ่ือให้กระบวนการส่งเสริมสามารถกระทำาได้เบ็ดเสร็จ

ภายในคณะกรรมการเพียงชุดเดียว เพ่ือลดข้ันตอนและ

ระยะเวลาในการดำาเนินการ รวมถึงเป็นการอำานวย

ความสะดวกให้กับนักลงทุน อย่างไรก็ตาม การให้

สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีให้ได้น้ัน จะไม่รวมสิทธิประโยชน์

ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริม

การลงทุน เพราะต้องการลดความซ้ำาซ้อนของการ

ให้สิทธิประโยชน์จาก พ.ร.บ. ทั้งสองฉบับ

กฎหมายใหม่ BOI
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ร่าง พ.ร.บ. ฉบับดังกล่าว
คงจะด�าเนินการแล้วเสร็จ
และสามารถประกาศใช้เป็น

กฎหมายได้อย่างเป็นทางการ 
ไม่เกินไตรมาสแรกของปี 2560

กระบวนการ
สรรหานักลงทุนที่เหมาะสม 
เจรจาเพื่อประโยชน์ของรัฐ

สถานะปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

	 กระบวนการทำางานของร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้

จะไม่เหมือน พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน ในข้อเสนอ

ของคณะทำางานส่งเสริมการลงทุนภาคเอกชน ได้

เสนอแนวทางในการส่งเสริมการลงทุนที่สำาคัญ

คือ การกำาหนดนักลงทุน ที่ต้องการให้ส่งเสริมและ

การเจรจาต่อรองกับนักลงทุน เพื่อกำาหนดการให้

สิทธิประโยชน์เฉพาะในแต่ละโครงการ ดังนั้นร่าง

พ.ร.บ.  ฉบับน้ีจึงมีกระบวนก�รทำ�ง�นและก�ร

ขอรับสิทธิประโยชน์ที่แตกต่�งไปจ�ก  พ.ร.บ.

ส่งเสริมก�รลงทุน ซ่ึงในเบ้ืองต้น ร่าง พ.ร.บ. ฉบับน้ี

ได้เขียนกระบวนการขั้นตอนไว้เป็นแนวทาง ดังนี้

ขั้นที่ 1 คณะกรรมการนโยบายประกาศ

กำาหนดประเภท และลักษณะของกิจการในอุตสาหกรรม

เป้าหมาย รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข

ต่างๆ

ข้ันท่ี 2 เม่ือมีประกาศแล้ว ช่องทางในการ

ขอส่งเสริมภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับนี้มี 2 ช่องทาง คือ

	 	 •	 ช่องทางที่ 1 การสรรหานักลงทุน

เป้าหมายโดยคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจา

	 	 •	 ช่องทางที่ 2 นักลงทุนที่เข้าข่ายตาม

หลักเกณฑ์ที่กำาหนดยื่นข้อเสนอโครงการต่อบีโอไอ

โดยตรง

   ขั้นที่   3	 บีโอไอจะวิ เคราะห์ข้อเสนอ

โครงการและนำาเสนอต่อคณะอนุกรรมการสรรหา

และเจรจา	 หากเห็นชอบ	 ก็จะจัดทำารายละเอียดและ

ประสานงานกับบริษัทในการดำาเนินการเจรจาต่อไป

   ข้ันท่ี 4	เม่ือเจรจาเสร็จส้ิน	คณะอนุกรรมการ

สรรหาและเจรจาจัดทำาบันทึกสรุปผลการเจรจา	 และ

แจ้งให้นักลงทุนมาย่ืนคำาขอรับการส่งเสริมฯ	 พร้อม 

รายละเอียดโครงการลงทุนที่เป็นไปตามผลการเจรจา

   ขั้นที่ 5	บีโอไอเสนอคณะกรรมการนโยบาย

พิจารณาอนุมัติสิทธิประโยชน์ให้แก่โครงการดังกล่าว

   ข้ันท่ี 6	บีโอไอแจ้งมติและจัดทำาบัตรส่งเสริม

ต่อไป

	 ในปัจจุบันระหว่างที่ผู้เขียนกำาลังจัดทำาบทความ

ฉบับนี้ (มกราคม 2560) ร่าง พ.ร.บ. การเพิ่มขีดฯ

ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว โดยอยู่ระหว่างกระบวนการ

ประกาศใช้เป็นกฎหมาย ซ่ึงผู้เขียนเช่ือว่าร่าง พ.ร.บ.

ฉบับดังกล่าวสามารถประกาศใช้เป็นกฎหมายได้

อย่างเป็นทางการไม่เกินไตรมาสแรกของปี 2560

ซึ่ ง เชื่ อว่ าคงจะเป็นกฎหมายที่ จะช่ วย เพิ่ มขีด

ความสามารถของประเทศไทยผ่านการส่งเสริม

การลงทุนได้เป็นอย่างดี
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เรื่อง | ศัลยา   อักษรมัต

กับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก (EEC)

อนาคตประเทศไทย

	 ผลจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559

ได้มีมติเห็นชอบโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

“Eastern Economic Corridor หรือ EEC” ตามที่สำานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ

ทำาให้พื้นที่ ชายฝั่ งทะเลภาคตะวันออกหรืออีสเทิร์สซีบอร์ด

3 จังหวัด  ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา จะกลายเป็น

เขตเศรษฐกิจการลงทุนพิเศษ EEC ซึ่งพ้ืนท่ีดังกล่าวนี้ ปัจจุบัน

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศ และมีศักยภาพสูง

ในการส่งเสริมให้เป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมใหม่ๆ ของประเทศ

ในอนาคต จึงมีแนวคิดในการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคตะวันออกให้เป็น

เขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีท่ีสุดและทันสมัยท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน

รวมทั้งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเชื่อมโยงอนุภูมิภาค

ตะวันออกเฉียงใต้
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	 เช่น	 อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ 

เทคโนโลยีชีวภาพ	 อุตสาหกรรมอิ เ ล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ	อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์	อุตสาหกรรม

เช้ือเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ เป็นต้น แต่รายละเอียด

ของกิจการเป้าหมายสุดท้ายจะเป็นอย่างไร รวมถึงการ

ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่กิจการที่ลงทุนในพื้นท่ี

EEC จะเป็นอย่างไรนั้น ต้องขึ้นอยู่กับอำานาจหน้าที่และ

บทบาทของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษที่ พ.ร.บ. นี้จะให้อำานาจไว้	 เมื่ อต้นเดือนตุลาคม 2559 ที่ ผ่ านมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติ

ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (ภายหลัง

มีการปรับคำาว่า “ระเบียง” ออก และใช้ชื่อว่า (ร่าง)

พ ร ะ ร า ช บัญ ญั ติ เข ต เ ศ ร ษ ฐ กิ จ พิ เ ศ ษภ า ค

ตะวันออก อย่างไรก็ตาม คงต้องรอจนกว่าจะมี

การประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมาย จึงจะทราบ

ชื่อที่แน่นอนของ พ.ร.บ. ฉบับนี้) ครอบคลุม

การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ 3 จังหวัด โดย

สาระสำาคัญของร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว จะเป็นการ

ยกระดับพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดชลบุรี ระยอง และ

ฉะเชิงเทรา เป็นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาค

ตะวันออก เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

อย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ ผ่านกลไก

การบริหารที่จะมีการตั้งสำานักงานคณะกรรมการ

นโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ขึ้น โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

	 ขณะนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการ

พิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา จึงยังไม่อาจ

สรุปได้ว่า แนวทางการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา

ลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

จะเป็นอย่างไร แต่ในเบื้องต้น แนวทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมแห่งอนาคตคงหนีไม่พ้นการผลักดัน

ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายภายใต้

“New Engine of Growth”

	 นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดในการให้สิทธิประโยชน์

อื่นๆ ในพื้นที่ เช่น การให้สิทธิในการเช่าที่ดิน หรือ

อสังหาริมทรัพย์อื่นของคนต่างด้าวเป็นระยะเวลา

นาน การอำานวยความสะดวกในการนำาช่างฝีมือ

ผู้บริหารหรือผู้ชำานาญการ ซึ่งเป็นคนต่างด้าว เข้ามา

และอยู่อาศัยในประเทศไทย สิทธิในการถือครองเงินตรา

ต่างประเทศเป็นระยะเวลานานกว่าที่กำาหนดไว้ตาม

กฎหมายอื่น รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ

ครบวงจร (One Stop Service) เพื่ออำานวยความสะดวก

แก่นักลงทุนในการประกอบกิจการในพื้นที่ EEC เป็นต้น

คาดการณ์ว่า ภายหลังจากที่ 
พ.ร.บ. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 
จะก่อให้เกิดการลงทุนในพื้นที่

ทั้งการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน 

การลงทุนในด้านการพัฒนาเมืองใหม่

พื้นที่ EEC จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา
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	 ทั้งนี้ มีการคาดการณ์ว่า ภายหลังจากที่

พ.ร.บ. ดังกล่าวมีผลบังคับใช้ จะก่อให้เกิด

การลงทุนในพื้นที่ทั้งการลงทุนอุตสาหกรรม

เป้าหมาย การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน การลงทุน

ในด้านการพัฒนาเมืองใหม่ เช่น การก่อสร้าง

โรงพยาบาล โรงเรียน และที่อยู่อาศัย รวมถึง

การลงทุนด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและ

สุขภาพ และยังจะทำาให้เศรษฐกิจเติบโต ร้อยละ 5

ต่อปี เกิดการจ้างงานใหม่ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์

มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และได้ฐานภาษีใหม่

	 สำ าหรับการจัดสรรพื้นที่ อุตสาหกรรม

ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

นั้น คาดว่าภายในระยะเวลา 1- 5 ปี จะมีความ

ต้องการใช้พื้นที่เพื่อการลงทุนใน 10 กลุ่ม

อุตสาหกรรมเป้าหมาย ประมาณ 70,259 ไร่

ประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม จะใช้พื้นที่รองรับประมาณ

18,000 ไร่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและหุ่นยนต์ ประมาณ

7,259 ไร่ อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร การเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพ ประมาณ

21,500 ไร่ อุตสาหกรรมการบิน ประมาณ 500 ไร่

อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประมาณ 20,000 ไร่

ย้อนอดีตการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก

	 หากย้อนไปในปี 2524 หรือ 30 กว่าปีมาแล้ว

ได้มีการสำารวจแหล่งพลังงานปิโตรเลียมในอ่าวไทย

และพบว่ามีแหล่งก๊าซธรรมชาติท่ีคุ้มค่าในการลงทุน

เชิงพาณิชย์ รัฐบาลในขณะนั้น นำาโดย พล.อ.เปรม 

ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศให้ประเทศไทย

เข้าสู่ยุค “โชติช่วงชัชวาล” ซ่ึงถือว่าเป็นคำาขวัญยอดฮิต

ที่พูดกันทั้งประเทศ

	 โดยมีการริเริ่มโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเล

ตะวันออก หรืออีสเทิร์นซีบอร์ด นับเป็นการลงทุน

เชิงยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย

เรียกได้ว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จะต้องร่วมมือกันพัฒนา โดยมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน

มูลค่าสูงถึง 3 แสนล้านบาท ที่สำาคัญคือการสร้างท่าเรือ

พาณิชย์น้ำาลึกแห่งแรกของประเทศบริเวณแหลมฉบัง

	 การพัฒนาในครั้งนั้นได้ส่งผลให้อีสเทิร์นซีบอร์ด

กลายเป็นฐานการผลิตที่สำาคัญของประเทศไทยมาจนถึง

ปัจจุบัน มีเม็ดเงินลงทุนจากเอกชนคิดเป็นมูลค่ากว่า

1.9 ล้านล้านบาท (ร้อยละ 36 ของประเทศ) นำาไปสู่

การจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรม 29 แห่ง มูลค่าการลงทุนกว่า

1.76 ล้านล้านบาท มีโรงงาน 3,786 โรงงาน มีโรงกล่ันน้ำามัน

ขนาดใหญ่ 5 โรง โรงผลิตไฟฟ้า 20 โรง เป็นฐานการผลิต

ระดับโลกในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่มีขนาดใหญ่เป็น

1 ใน 5 ของเอเชีย มูลค่าการลงทุนกว่า 455,000

ล้านบาท และเป็นศูนย์กลางในการผลิตยานยนต์และ

ชิ้นส่วนยานยนต์สำาคัญของภูมิภาค มูลค่าการลงทุน

437,500 ล้านบาท นับเป็นการกระจายความเจริญไปสู่

ภูมิภาค ที่ทำาให้ภาคตะวันออกของไทยกลายเป็นพ้ืนที่

เศรษฐกิจสำาคัญของประเทศ
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ปัจจุบันพื้นที่  3  จังหวัด
ดังกล่าวจึงเป็นแหล่งการลงทุน

ที่นักลงทุนจากทั่วโลกรู้จัก
ในฐานะการเป็นพื้นที่อุตสาหกรรม

ชั้นนำาของอาเซียน

	 ปัจจุบันพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าวจึงเป็นแหล่ง

การลงทุนที่นักลงทุนจากทั่วโลกรู้จักในฐานะการเป็น

พื้นที่อุตสาหกรรมชั้นนำาของอาเซียน ด้วยโครงสร้าง

พื้นฐานที่จะก่อให้เกิดการลงทุนขนาดใหญ่ โครงสร้าง

พ้ืนฐานด้านคมนาคมท่ีสะดวกท้ังทางถนน รถไฟ ท่าเรือ

โดยเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางเรือของอาเซียน

สามารถเชื่อมโยงไปยังท่าเรือน้ำาลึกทวายของเมียนมา

ท่าเรือสีหนุวิลล์ของกัมพูชา และท่าเรือวังเตา

ของเวียดนาม และการมีฐานอุตสาหกรรมสำาคัญ

พร้อมต่อยอดหลายอุตสาหกรรมใน 10 อุตสาหกรรม

S - Curve และ New S - Curve ตลอดจนมีสถานที่

ท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียงระดับโลก จึงมี

ความเหมาะสมที่จะพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจ

การลงทุนพิเศษ หรือ EEC

	 จากสถิติภาวะเศรษฐกิจในปี 2557 ของจังหวัด

ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา มีผลิตภัณฑ์มวลรวม

จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) รวมกันมี

มูลค่า 1,914,127 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนสูงสุดถึง

ร้อยละ 82.04 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออก

(Gross Regional Product: GRP) ซึ่งมี GRP มีมูลค่า

2,333,201 ล้านบาท และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.58

ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross Domestic

Product: GDP) โดยจังหวัดระยอง มี GPP สูงสุด

ของภาค มีมูลค่า 874,547 ล้านบาท รองลงมา

ได้แก่ จังหวัดชลบุรี มีมูลค่า 516,688 ล้านบาท

และฉะเชิงเทรา มีมูลค่า 323,528 ล้านบาท

	 หากพิจารณาในส่วนของผลิตภัณฑ์จังหวัด

ต่อหัว ปี 2557 พบว่า จังหวัดระยอง มีมูลค่า

ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อหัว (GPP Per Capita) เท่ากับ

1,008,615 บาท สูงที่สุดของภาคตะวันออกและ

สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ โดยเป็นการผลิต

หลักภาคนอกเกษตร ได้แก่ อุตสาหกรรมโรงกล่ัน

น้ำามันปิโตรเลียม การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์

เคมี และการผลิตผลิตภัณฑ์ยางและผลิตภัณฑ์

พลาสติก จังหวัดชลบุรี มีมูลค่า 439,975 บาท

อยู่ในอันดับที่ 2 ของภาคตะวันออก และอยู่ใน

อันดับที่ 3 ของประเทศรองจากกรุงเทพมหานคร

ในส่วนของจังหวัดฉะเชิงเทรา มีมูลค่า 423,965 บาท

อยู่ในอันดับที่ 3 ของภาคตะวันออก และอยู่ใน

อันดับที่ 4 ของประเทศ ตามลำาดับ แสดงให้เห็นว่า

ภาคตะวันออกเป็นแหล่งรวมในการกระจุกตัวของ

จังหวัดที่ประชาชนมีรายได้สูงที่สุดของประเทศ
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ทำาไมต้องพัฒนา EEC

จะเกิดอะไรขึ้นใน
Eastern Economic Corridor

หัวใจสำาคัญของการพัฒนาพื้นที่ EEC คือ

การลงทุนเพ่ือสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง

และโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ ระหว่างถนน ระบบราง

การขนส่งทางเรือ และการขนส่งทางอากาศ

เชื่อมโยงกรุงเทพฯ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี แหลมฉบัง

พัทยา สัตหีบ อู่ตะเภา มาบตาพุด และระยอง

เข้าด้วยกัน ตลอดจนเชื่อมต่อไปยังพื้นที่ต่างๆ

ทั่วประเทศ เพื่อลดระยะเวลาในการเดินทาง

ลดระยะเวลาในการขนส่งสินค้า ลดต้นทุนโลจิสติกส์

และเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทาง โดยจะมี

การลงทุนในโครงการสำาคัญต่างๆ ได้แก่

	 สาเหตุที่ต้องมีการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งภาคตะวันออก

กันครั้งใหญ่อีกครั้ง เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจของภูมิภาค

และของโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง การเกิดข้ึนของ AEC ท่ีมีประชากรกว่า 600 ล้านคน

การเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตในระดับภูมิภาค ตลอดจน

การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

เชื่อมโยงให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของ

อาเซียน อีกทั้งในอนาคตจะมีการพัฒนาเส้นทางระเบียง

เศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic 

Corridor: EWEC) ที่จะพัฒนาการเส้นทางคมนาคมให้มีการ

เช่ือมมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย ย่ิงทำาให้ไทยอยู่

ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำาคัญในการคมนาคมขนส่ง การผลิต

และการบริการของเอเชีย

	 ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ในเขตอีสเทิร์นซีบอร์ดที่มีความ

โดดเด่นในอุตสาหกรรมแบบเดิมๆ จึงไม่เพียงพอที่จะ

รองรับการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทยจะต้องผลักดันให้พ้ืนท่ี

ภาคตะวันออก เป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูง

ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม

ไทย และยกระดับให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตของอาเซียน

อย่างแท้จริง เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศสำาหรับ

20 ปีข้างหน้า โดย EEC จะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมที่

สำาคัญของอาเซียน เป็นจุดขนส่งและกระจายสินค้า เป็นท่ีต้ัง

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต เป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค

ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำาคัญของเอเชีย

โครงการท่าเรือน้ำ าลึกแหลมฉบัง 

ช่วงที่ 3 มูลค่าการลงทุน 1 พันล้านเหรียญ

สหรัฐฯ ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ำาลึกหลัก

ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ท่ีมีอัตรา

การเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูง มี

ความทันสมัย สามารถรองรับเรือบรรทุกตู้สินค้า

ขนาด 80,000 DWT (Post Panamax) มีขีดความ

สามารถในการรองรับตู้สินค้าได้ 11.1 ล้านทีอียู

ต่อปี

เขตอีสเทิร์นซีบอร์ดที่มีความโดดเด่น
ในอุตสาหกรรมแบบเดิมๆ จึงไม่เพียงพอ
ที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลง ประเทศไทย 

จะต้องผลักดันให้พื้นที่ภาคตะวันออก 
เป็นศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมขั้นสูง
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	 ทั้งนี้เพ่ือลดปัญหาความแออัดของการจราจร

หน้าท่า	 และขยายขีดความสามารถของท่าเรือ

แหลมฉบังให้เป็นประตูการค้าหลักของประเทศที่มี

ประสิทธิภาพ รวมถึงอำานวยความสะดวกการขนส่ง

สินค้าของท่าเรือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพัฒนาศูนย์

การขนส่งตู้สินค้าทางรถไฟ (STRO) รองรับตู้สินค้า

2 ล้านทีอียูต่อปี พัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง

(ท่าเทียบเรือ A) รองรับตู้สินค้าชายฝั่ง 3 แสน

ทีอียูต่อปี และปรับปรุงสิ่งอำานวยความสะดวกเพื่อ

แก้ไขปัญหาจราจรภายในท่าเรือ รวมทั้งโครงการ

ท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 เพื่อรองรับตู้สินค้าได้สูง

8 ล้านทีอียูต่อปี

โครงการท่าเรือมาบตาพุด มูลค่า

การลงทุน 290 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เป็นท่าเรือ

อุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และทันสมัย มีการให้

บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร สามารถรองรับเรือ

บรรทุกขนาด 264,000 DWT เปิดให้บริการ 12 ท่า

(ท่าเรือสาธารณะ 2 ท่า และท่าเรือเฉพาะกิจ 10 ท่า)

โดยมีเอกชน 19 ราย เช่าดำาเนินการเป็นท่าเรือ

คลังน้ำามัน คลังสินค้า และโรงไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่าง

การศึกษาตลาด ออกแบบเบื้องต้น และ EHIA

ท่าเทียบเรืออุตสาหกรรมระยะท่ี 3 เพ่ือให้เป็นท่าเรือ

ชั้นนำาที่มีศักยภาพ ขีดความสามารถ และสิ่งอำานวย

ความสะดวกอย่างเพียงพอในการเป็นท่าเรือ

ที่สำาคัญในภูมิภาคเอเชีย มีเป้าหมายในการรองรับ

เรือขนส่งสินค้าเหลวและก๊าชธรรมชาติ ประกอบด้วย

ท่าเรือสินค้าเหลว ท่าเรือก๊าช ท่าเรือบริการ และ

พื้นที่คลังสินค้าและธุรกิจต่อเนื่องกับก๊าชธรรมชาติ

 

 โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา	 ที่จะ

สามารถรองรับผู้โดยสารได้	 3	 ล้านคนต่อปี 

และจะเพ่ิมข้ึนเป็น	10	ล้านคนในช่วงต่อไป	รวมท้ัง

จะเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบินและศูนย์

การซ่อมบำารุงอากาศยานท่ีสำาคัญสุดของอาเซียน

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา มีพ้ืนท่ีท้ังหมด

ประมาณ 16,700 ไร่ เป็นพื้นที่ที่ใช้งานทางทหาร

ฝั่งตะวันตกของทางวิ่ง โดยเป็นท่ีตั้งหน่วยต่างๆ

ของกองทัพเรือประมาณ 8,000 ไร่ ปัจจุบันมีการ

ดำาเนินงานเป็นท่าอากาศยานนานาชาติภายใต้

การบริหารของกองทัพเรือตาม ใช้พื้นที่สำาหรับ

เป็นอาคารผู้โดยสารและส่ิงอำานวยความสะดวก

ประมาณ 100 ไร่

	 ท้ังน้ี กองทัพเรือมีแผนพัฒนาเพ่ือดำาเนินงาน

ในเชิงพาณิชย์ตามนโยบายพัฒนาท่าอากาศยาน

นานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์

แห่งที่ 3 เพื่อรองรับการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ

ภาคตะวันออก ประกอบด้วยการจัดเตรียมพื้นที่

เป็นศูนย์ซ่อมอากาศยาน (MRO) 1,150 ไร่ พื้นที่

สำาหรับเป็นศูนย์ขนส่งสินค้าทางอากาศและ

ระบบโลจิสติกส์ (Air Cargo and Logistics Hub)

550 ไร่ พื้นที่กิจการ General Aviation 130 ไร่

พ้ืนท่ีรองรับการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารเพ่ิมเติม

ในอนาคต 870 ไร่ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้าน

อุตสาหกรรมการบิน 350 ไร่ และประกอบกิจการ

พาณิชย์ปลอดอากร (Free Trade Zone) 320 ไร่

ทั้งนี้ กองทัพเรือจะจัดทำาผังพื้นที่ และจัดหา

ผู้เชี่ยวชาญมาออกแบบวางผังส่ิงปลูกสร้าง ใน

สนามบิน	(Airport	Layout)	ต่อไป
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	 ในส่วนของ ศูนย์ซ่อมบำ�รุงอ�ก�ศย�น  

ท่าอากาศยานอู่ตะเภามีความเหมาะสมเป็นลำาดับแรก

ท่ีจะพัฒนาศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยาน	 ปัจจุบัน

บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)	เช่าพ้ืนท่ี	150	ไร่	

เพื่อก่อสร้างศูนย์ซ่อมอากาศยาน	

	 นอกจากนี้	 กระทรวงคมนาคมและกองทัพเรือ 

ได้จัดทำาแผนการพัฒนา	 เพื่อรองรับการขยาย

ปริมาณผู้โดยสารทางอากาศและปริมาณการขนส่ง

สินค้าที่เพิ่มขึ้น	 ได้แก่	

1.	 การพัฒนาสถานีรถไฟเชื่อมต่ออาคารผู้โดยสาร 

หลังใหม่โดยตรง	 (สถานีอู่ตะเภา)

2.	 การพัฒนาศูนย์พัฒนาบุคลากร	 ด้านการบิน 

(Aviation	Training	Center)		

3. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมโดยรอบพื้นท่ี

โครงการ

  โครงการพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ดที่สัตหีบ  

ปัจจุบันเป็นที่จอดเรือรบและฐานส่งกำาลังบำารุง	 ใช้

ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมต่อเรือ	 แท่นขุดเจาะ

น้ำามัน	 และขนส่งผู้โดยสาร	 โดยมีแผนการพัฒนา

ท่าเรือน้ำาลึกจุกเสม็ด	 ให้เป็นจุดจอดเรือยอชท์	 

เรือสำาราญ	 (Cruise)	 และเรือข้ามฟาก	 (Ferry)	 เพื่อ

เช่ือมต่อการเดินทางระหว่าง	 2	 ฝั่งทะเลอ่าวไทย 

และอันดามัน	พัทยา - จุกเสม็ด - ชะอำา	โดยเรือสำาราญ 

สามารถล่องจากสัตหีบไปหัวหินได้ภายในเวลา 

1	 ชั่วโมง	 และเชื่อมต่อระบบรถไฟเพื่ออำานวย 

ความสะดวกการขนส่ง	

การสร้างรถไฟความเร็วสูง และรถไฟ

ทางคู่ โครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อมระยอง

และท่าเรือแหลมฉบังเข้ากับกรุงเทพ มีเงินลงทุน

4,471 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ระบบรถไฟทางคู่เช่ือมโยง

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด มีเงินลงทุน 1,822

ล้านเหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนา

ระบบรางเพื่อให้เป็นโครงข่ายหลักในการขนส่งสินค้า

ของประเทศ เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างสถานี

บรรจุและแยกกล่อง (ICD) ท่ีลาดกระบังและท่าเรือ

แหลมฉบัง แก้ไขปัญหาขาดแคลนรถจักรและแคร่

บรรทุกสินค้า เพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ และ

เพิ่มศักยภาพการบริการระบบราง

การสร้างทางหลวงต่างๆ ในส่วนที่ยัง

ขาดหายไปให้ครบถ้วนสมบูรณ์ การพัฒนาโครงข่าย

ขนส่งทางบก พื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก

มีโครงข่ายถนนค่อนข้างสมบูรณ์ครอบคลุมทั่วถึง

โดยมีทั้งทางหลวงสายหลักที่ส่วนใหญ่ดำาเนินการ

แล้วเสร็จตามแผนที่สำาคัญ และทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) โดยปัจจุบันทางหลวง

พิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 7

กรุงเทพฯ - ชลบุรี อยู่ระหว่างก่อสร้างส่วนขยาย

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง ช่วงพัทยา - มาบตาพุด

และก่อสร้างเพ่ิมช่องจราจรและบูรณะทางหลวง

ในพื้นที่ภาคตะวันออก
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	 ทั้ งนี้จะมีการพัฒนาโครงข่ายสายรองเพื่อ

เชื่อมโยงระบบการขนส่งให้มีความสมบูรณ์ การ

ปรับปรุงโครงข่ายถนนหลักโดยรอบพื้นที่ท่าเรือ

แหลมฉบัง เพื่ออำานวยความสะดวกในการเดินทาง

และการขนส่ง และพัฒนาโครงข่าย ถนนเชื่อมโยง

ท่าอากาศยานสำาคัญ 3 แห่ง อย่างเป็นระบบ ได้แก่

ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยาน

นานาชาติสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานนานาชาติ

อู่ ตะ เภา ตลอดจนโครงการทางหลวงพิ เศษ

ระหว่างเมือง แหลมฉบัง - นครราชสีมา

การสร้างเมืองใหม่ สำาหรับพื้นที่ที่จะสร้าง

เมืองใหม่มีการกำาหนดพื้นที่เบื้องต้นไว้แล้ว ได้แก่

1.	 เมืองใหม่ฉะเชิงเทรา จะเป็นพื้นที่รอยต่อ

ระหว่างฉะเชิงเทรากับชลบุรี

2.	 เมืองใหม่ระยอง จะอยู่เลยจากตัวเมืองระยอง

และใกล้กับอำาเภอบ้านค่าย

3.	 เมืองใหม่พัทยา เป็นพ้ืนท่ีเดียวกับท่ีการท่องเท่ียว

แห่งประเทศไทย (ททท.) กำาหนดพื้นที่ไว้แล้ว

4.	 เมืองใหม่อู่ตะเภา อยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติ

อู่ตะเภาประมาณ 5 กิโลเมตร

	 ซึ่งทั้ง 4 เมืองใหม่นี้จะรองรับประชากรในพ้ืนท่ี

ท่ีจะเพ่ิมข้ึน 5 เท่าใน 10 ปี จากปี 2559 อยู่ที่

2.4 ล้านคน เป็น 13.5 ล้านคน เนื่องจากจะมี

แหล่งงานและคนเข้ามาอยู่อาศัยจำานวนมากหลังมี

การลงทุนใหม่ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

 พ.ร.บ ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ดำาเนินการ

โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ซึ่งขณะนี้ 

ร่าง  พ.ร.บ.  ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกฤษฎีกา 

ซึ่งยังมีการแก้ไขรายละเอียดต่างๆ  ที่เป็นสาระสำาคัญ

ของร่าง  พ.ร.บ.  เมื่อใดที่การพิจารณาของกฤษฎีกา 

เสร็จสิ้นแล้ว  สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะส่ง

ความเห็นประกอบร่าง  พ.ร.บ.  กลับมายังคณะรัฐมนตรี 

เพื่อพิจารณาเสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

  เมื่อร่าง พ.ร.บ. ถูกส่งไปยัง สนช. แล้ว รายละเอียด

ของร่าง  พ.ร.บ.  ดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาจาก

คณะกรรมาธิการของ สนช. ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาร่าง 

พ.ร.บ. นีอ้กีครัง้  เมือ่ได้ข้อสรปุแล้ว  มาตราใดทีม่กีารแก้ไข 

 จะถูกนำามาพิจารณาในสภาใหญ่ของ สนช. เป็นขั้นตอน

สุดท้าย ดังนั้น รายละเอียดของร่าง พ.ร.บ. ที่ชัดเจนพอ

จะสามารถใช้อ้างอิงได้  ก็ต่อเมื่อเป็นรายละเอียดที่ได้รับ

การพิจารณาเห็นชอบโดยองค์ประชุมของ  สนช.  แล้ว 

คาดการณ์เวลาแล้ว  คงไม่ตำ่่ากว่า  2 - 3  เดือนข้างหน้า  

จึงจะมีการประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษา

 ที่ม�

	 1.	หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ	ปีที่	36	ฉบับที่	3172	วันที่	7	-	9	

กรกฎาคม	2559	หน้า	4

	 “จับตาระยอง	ชลบุรี	และฉะเชิงเทรากลุ่มจังหวัดเป้าหมาย	ในการ 

พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก	 (EEC)”	 โดยเรวดี	 แก้วมณี	

สำานักนโยบายอุตสาหกรรมมหภาค	 สำานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	

http://www.oie.go.th/sites/default/files/attachments/article/eec.pdf

	 2.	 อนาคตเศรษฐกิจไทย,	 กอบศักดิ์	 ภูตระกูล,	 ทำาไมต้องมี

โครงการ	 Eastern	 Economic	 Corridor	 โดย	 ดร.กอบศักดิ์	 ภูตระกูล		

วันที่	20	กรกฎาคม	2559	หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	

http://www.bangkokbiznews.com/blog/detail/638337

	 3.	 สภาพัฒน์เผยโครงการ	 “ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”	

งบฯ	3	แสนล้าน	ดูดเงินเอกชน	1.9	ล้านล้านบาท	โดย	หนังสือพิมพ์

ผู้จัดการ	ออนไลน์	วันที่		29	มิถุนายน	2559	http://www2.manager.

co.th/mgrWeekly/ViewNews.aspx?NewsID=959000006500

ความคืบหน้า พ.ร.บ. 
ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  
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เรื่อง | พรรณี เช็งสุทธา

อาเรกิปปา เปรูอาเรกิปปา เปรูอาเรกิปปา เปรู
สวรรค์บนดินส�ำหรับนักเดินทำง
ประตูเปิดพร้อมส�ำหรับนักลงทุน

	 เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ผู้เขียน

ได้มีโอกาสเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมเอเปกหรือ

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific

Economic Cooperation : APEC) ซึ่งเป็นกลุ่ม

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจ

ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ที่ เ มืองอาเรกิปปา

ประเทศเปรู การประชุมใช้เวลายาวนานท้ังวัน

แม้เลิกประชุมแล้วจะไม่ได้ออกไปไหน เนื่องจาก

ไม่อยากให้ร่างกายทรุดโทรม เจ็บป่วย เพราะจะทำาให้

ประชุมต่อไม่ได้ แต่ช่วงเวลาเล็กน้อย และเวลาท่ีเหลือ

ก่อนจะขึ้นเครื่องบินกลับไทยกลับเป็นเวลาทอง

ของผู้เขียนที่ได้ค้นพบแหล่งท่องเที่ยว ที่คนไทย

น้อยคนนักจะได้มีโอกาสเดินทางไปเย่ียมเยียน ช่างเป็น

ช่วงเวลาที่ดีในการเดินทางท่องเที่ยวเสียเหลือเกิน
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	 ผู้เขียนช่วงที่อยู่ที่เมืองอาเรกิปปา	 มีปัญหาเรื่อง

ความกดอากาศ	 อากาศเบาบางกว่าปกติ	 เนื่องจาก	

อาเรกิปปาอยู่สูงกว่าระดับน้ำาทะเลมาก	 เวลาเดินก็จะ 

เหนื่อยง่ายกว่าปกติ	 ไปหาหมอก็แนะนำาให้ดื่มน้ำา 

ใบโคคา	 ช่วยได้มากทีเดียว	 เช้าไหนใส่ใบโคคาในน้ำาร้อน 

เยอะหน่อย	 เช้านั้นก็กระชุ่มกระชวยมาก	 โลกสดใส

ทีเดียว	 ดื่มมากก็ไม่ติดแน่นอน	 ชาวพื้นเมืองของเปรู

นิยมเค้ียวใบโคคาตากแห้งและดื่มชาโคคามาตั้งแต่สมัย

โบราณ	 แต่ปัจจุบันถูกต่อต้านจากนานาชาติ	 เนื่องจาก 

ใบโคคา	ซ่ึงเป็นวัตถุดิบในการผลิตโคเคน	ถูกสหประชาชาติ

กำาหนดให้เป็นยาเสพติดตั้งแต่ปี 2504 นอกจากนี้ก็มี

การปศุสัตว์

	 ทรัพยากรการท่องเที่ยวของเปรูที่ดังไปทั่วโลก คือ

มาชูปิกชู เมืองกุสโก และป่าดิบช้ืนบริเวณแม่น้ำาอเมซอน

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจำานวนมาก	 (ที่ป่า 

อเมซอนของเปรู	 มีคนไทยไปตกปลาปิรันยามาแล้วนะคะ 

แต่ไม่ได้ถามว่า	 ตกแล้วเอามาทำาอะไรต่อ	 หรือโดนกัด

นิ้วแหว่งไปแล้วกี่นิ้ว	 ป่าอเมซอนนี้เอง	 เป็นสาเหตุที่

คนไทยที่ต้องเดินทางไปเปรู	 ตามกฎหมายไทยต้องไป

ฉีดยาป้องกันไข้เหลือง	 เป็นกฎหมายบังคับ	 ก่อนการ

เดินทาง	 เพื่อป้องกันไม่ให้นำาโรคกลับมาระบาดในไทย

นั่นเอง)

ประเทศเปรู มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐเปรู 

ตั้งอยู่ทางตะวันตกของทวีปอเมริกาใต้ มีพรมแดนทางทิศ

เหนือติดกับประเทศเอกวาดอร์และประเทศโคลอมเบีย

ทิศตะวันออกติดกับประเทศบราซิลและประเทศโบลิเวีย

ทางทิศใต้ติดกับประเทศชิลี และทิศตะวันตกติดกับมหาสมุทร

แปซิฟิก เปรูเป็นท่ีต้ังของอารยธรรมการัล ซ่ึงเป็นอารยธรรม

เก่าแก่อันหนึ่งของโลก และอาณาจักรอินคา จักรวรรดิท่ี

ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปอเมริกาก่อนยุคโคลัมบัส ต่อมา

ภูมิภาคนี้ตกเป็นอาณานิคมของจักรวรรดิสเปน และได้รับ

เอกราชในปี 2364

	 ปัจจุบันประชากรเปรูใช้ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ

สำาหรับภาษาอังกฤษ มีน้อยคนมากที่จะพูดได้ อาจจะ

ถือเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งของการเดินทางท่องเที่ยวและ

ทำาธุรกิจสำาหรับคนไทย แต่อุปสรรคนี้กลับเป็นเสน่ห์ที่น่า

สนใจ และสามารถข้ามพ้นอุปสรรคเหล่าน้ีไปได้ ด้วยส่ิงเดียว

ที่เรียกว่าน้ำาใจและความมีอัธยาศัยที่ดีของชาวเปรู

เปรู เป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายทางด้านเศรษฐกิจ

เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ เขตภูเขาอุดมไปด้วยทรัพยากร

แร่ธาตุสำาคัญหลายชนิด เปรูจึงเป็นผู้ผลิตแร่ธาตุรายใหญ่

ของโลก เช่น ทองแดง (อันดับ 3 ของโลก) ตะก่ัว (อันดับ 4

ของโลก) เงิน (อันดับ 1 ของโลก) สังกะสี (อันดับ 3 ของโลก)

ดีบุก (อันดับ 3 ของโลก) น้ำามันและก๊าซธรรมชาติ ส่วน

ทางชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกมีสภาพเอื้ออำานวยต่อ

การประมง ผลิตภัณฑ์การเกษตรที่สำาคัญ ได้แก่ มันฝรั่ง

ข้าวโพด (ข้าวโพดดำาถือเป็นผลไม้ประจำาชาติอย่างหนึ่ง

ของเปรู สามารถนำามาทำาเป็นอาหารได้หลายชนิด เช่น

น้ำาข้าวโพดดำา	 ลูกอม ผลไม้ และทานแทนข้าวได้ด้วย)

ผลไม้ ต้นโคคา
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	 ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเข้าร่วมประชุมเอเปก ซึ่ง

ปี 2559 นี้ เปรูเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมทั้งหมด

3 ครั้ง ที่ลิม่าสองครั้งและอาเรกิปปาหนึ่งครั้ง

ก่อนจะมีประชุมผู้นำาเอเปก ทุกปีนายกรัฐมนตรี

ของไทยก็ เดินทางไปเข้าร่วมประชุมเอเปก

ทุกครั้ง

	 เรามาเรียนรู้ถึงความสำาคัญของการประชุม

เอเปกกันก่อนจะไปถึงเมืองอาเรกิปปานะคะ

หลายท่านคงจะเคยได้ยินเรื่องเอเปกจากผล

การประชุมสุดยอดของผู้นำาเอเปกหรือความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วย

สมาชิกเอเปกท้ังส้ิน 21 เขตเศรษฐกิจ (19 ประเทศ

2 เขตเศรษฐกิจ) ประกอบด้วยประเทศมหาอำานาจ

ทางการเมืองและเศรษฐกิจท่ีสำาคัญ คือ สหรัฐอเมริกา

รัสเซีย สาธารณรัฐประชาชนจีน และญ่ีปุ่น รวมท้ัง

สมาชิกอาเซียน (รวมไทยด้วย แต่ไม่รวม สปป.ลาว

เมียนมา และกัมพูชา) และประเทศในอเมริกาใต้

ไทยได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเข้า

ร่วมเป็นสมาชิกของเอเปก โดยเฉพาะเมื่อไทย

ไม่สามารถโดดเดี่ยวตัวเองหรือต้านกระแส

โลกได้ ไทยจึงมีโอกาสจากการเป็นสมาชิกเอเปก

เข้าไปมีบทบาท ในการกำาหนดทิศทางและ

ทำาหน้าที่เป็นปากเสียงให้กับประเทศ เพื่อ

ให้สามารถเปิดเสรีการค้าและการลงทุนได้โดยมี

ผลกระทบทางลบน้อยท่ีสุด จากการเข้าไปมีส่วนร่วม

ในการประชุมทุกระดับของเอเปก ตั้งแต่ระดับ

ผู้นำา	 รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโส ตลอดจนการ

ประชุมระหว่างผู้เชี่ยวชาญในกรอบความร่วมมือ

สาขาต่างๆ นับเป็นโอกาสที่ดีให้ไทยสามารถเข้าไป

ผลักดันและร่วมกำาหนดทิศทางความร่วมมือของเอ

เปกให้สอดคล้องกับนโยบายของไทยได้

	 นอกจากน้ีไทยยังได้รับการสนับสนุนทางการเงิน

จากเอเปกในการนำาไปจัดทำาโครงการความร่วมมือ

ต่างๆ ซึ่งไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าไทยยังต้องการ

การพัฒนา หรือต้องการเรียนรู้จากนานาชาติ ซึ่ง

นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อไทยแล้ว ยังเป็น

ประโยชน์ต่อภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกโดยรวมอีกด้วย

	 ทางด้านเศรษฐกิจนั้น เนื่องจากไทยเป็นเขต

เศรษฐกิจขนาดกลาง จึงทำาให้มีอำานาจการต่อรอง

ทางเศรษฐกิจในระดับปานกลางในองค์การการค้าโลก

การเป็นสมาชิกเอเปกทำาให้ไทยมีพันธมิตรท่ีเข้มแข็ง

ทางเศรษฐกิจ เช่น สหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน เป็นต้น ดังนั้น

การผลักดันข้อเสนอร่วมกับเอเปกจึงส่งผลให้เสียง

ของไทยมีน้ำาหนักมากขึ้นในกรอบการเจรจาพหุภาคี

	 ความร่วมมือของเอเปกไม่ใช่มีเฉพาะภาครัฐ

เท่านั้น แต่มีความร่วมมือในระดับภาคเอกชนด้วย

โดยสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (APEC Business

Advisory Council–ABAC) ซึ่งผลักดันความต้องการ

และร้องขอการสนับสนุนจากภาครัฐผ่านความ

ร่วมมือนี้ ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมคือ การอำานวย

ความสะดวกแก่นักธุรกิจเอเปกในการเดินทางเพ่ือไป

ติดต่อธุรกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจเอเปกผ่านโครงการ

APEC Business Travel Card ซึ่งจะทำาให้ผู้ถือบัตรได้

รับการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศ

เอเปกหรือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก 

ประกอบด้วยสมาชิกเอเปก
ทั้งสิ้น 21 เขตเศรษฐกิจ 

(19 ประเทศ 2 เขตเศรษฐกิจ)
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	 นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความ

แข็งแกร่งของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และ

ขนาดเล็ก ผ่านคณะทำางานวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม และการส่งเสริมการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวผ่านคณะทำางานด้านการ

ท่องเที่ยว

	 ในเร่ืองการลงทุน ก็มีคณะทำางานด้านการลงทุน

ซึ่งมีประชุมปีละ 2 ครั้ง มีการพิจารณาจัดทำาและ

เรียนรู้เกี่ยวกับการอำานวยความสะดวกด้านการ

ลงทุน เพื่อนำาสิ่งที่ดีของประเทศต่างๆ มาปรับใช้ให้

เป็นประโยชน์ต่อไป

	 กลับมาที่เปรูนะคะ บีโอไอจัดให้เปรูเป็นหนึ่ง

ในประเทศที่จะส่งเสริมการลงทุนของไทยออกไป

ลงทุนด้วย เมื่อปี 2558 มีการสัมมนาภายใต้หัวข้อ 

“ประเทศเปรูกับโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบ

การและนักลงทุนไทยตามกรอบข้อตกลงการค้า

เสรี ไทย - เปรู” ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูต

เปรูประจำาประเทศไทยร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ 

และสำานักงานผู้แทนการค้าไทย 

	 ในตอนหนึ่ง นายฆูลิ โอชาน ผู้อำานวยการ

ภูมิภาคเอเปก ตัวแทนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

การค้าต่างประเทศของเปรู กล่าวถึงศักยภาพของ

เปรูว่าเศรษฐกิจของเปรูมีการขยายตัวอย่างมั่นคงและ

ติดต่อกันกว่า 10 ปีแล้ว เมื่อปี 2558 อัตราการเติบโต

ทางเศรษฐกิจของเปรูอยู่ที่ร้อยละ 7 (ในปีนี้ คาดว่า

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจน่าจะอยู่ที่ร้อยละ 5

ลดลงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะการส่งออกสินแร่

ชะลอตัวลง เหมืองแร่หลายแห่งต้องถูกปิดตัวลง มี

ภาวะตกงานของคนงานพอสมควรทีเดียว) โดยมีการ

ลงทุนของภาคเอกชนเป็นหัวจักรขับเคลื่อนที่สำาคัญ

รวมทั้งการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนของ

ภาครัฐในโครงการพัฒนาสาธารณูปโภคด้านต่างๆ

ทั้งนี้จากการจัดอันดับของธนาคารโลกเมื่อ

ปี 2554 ปรากฏว่าเปรูได้รับการจัดอันดับเป็น

ประเทศท่ีน่าดึงดูดใจด้านการลงทุนเป็นอันดับสอง

ในภูมิภาคอเมริกาใต้ (รองจากเม็กซิโก) ศักยภาพ

ประการต่อมาคือ ความสามารถในการผลิตและ

ส่งออกสินค้าของเปรูติดอันดับโลกหลายรายการ

สะท้อนถึงศักยภาพในการเป็นแหล่งวัตถุดิบที่อุดม

สมบูรณ์สำาหรับภาคการผลิตของไทย เช่น สินแร่และ

โลหะต่างๆ กาแฟ โกโก้ แอสพารากัส อะโวคาโด

รวมทั้งผลิตภัณฑ์ประมง

	 ประการต่อมาคือ ปัจจุบันเปรูมีข้อตกลงการค้า

เสรีกับหลายประเทศและกลุ่มประเทศ เช่น สหรัฐฯ

แคนาดา จีน สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น กลุ่มสหภาพ

ยุโรป (อียู) และกลุ่มแอนเดียน (ประเทศในอเมริกาใต้

ฝั่งตะวันตก) รวมทั้ง FTA กับไทย ซึ่งในอนาคตหากผู้

ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนผลิตสินค้าหรือประกอบ

สินค้าในเปรู ก็สามารถใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีจาก

ตลาดคู่ภาคี FTA ของเปรูด้วย

บีโอไอจัดให้เปรูเป็นหนึ่งใน
ประเทศ ที่จะส่งเสริมการลงทุน

ของไทยออกไปลงทุน
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	 ผู้แทนหอการค้าไทยรายหน่ึง กล่าวในการ

สัมมนาข้างต้นว่า จากการที่เคยเดินทางเยือน

ประเทศในแถบอเมริกาใต้ เปรูไม่เพียงเป็นประเทศ

คู่ค้าที่มีศักยภาพสูงแต่ยังมีความคล้ายคลึงกับไทย

หลายประการ ซึ่งสามารถส่งเสริมเกื้อหนุนกัน เช่น

การเป็นประเทศที่อยู่ริมฝั่งทะเลเหมือนกันทำาให้เปรู

มีความชำานาญในด้านการประมงและเป็นประเทศ

ที่มีสถิติการทำาประมงติดอันดับต้นๆ ของโลก

เสมอ (เป็นรองก็แต่เพียงจีน) ส่วนหนึ่งเนื่องจาก

ฝั่งทะเลของเปรูมีกระแสน้ำาอุ่นทำาให้มีทรัพยากร

ทางน้ำาอุดมสมบูรณ์สามารถจับสัตว์น้ำาได้ปีละกว่า

10 ล้านตัน

	 นอกจากทรัพยากรทางน้ำา	 เปรูยังมีทรัพยากร

บนดินอีกมหาศาลทั้งสินแร่ต่างๆ ป่าไม้ และวัตถุดิบ

ที่จำาเป็นต่อการผลิตสินค้าต่างๆ อีกทั้งรัฐบาลเปรู

เปิดกว้างให้ต่างประเทศเข้าไปลงทุนและหลาย

ภาคอุตสาหกรรมก็สามารถลงทุนได้ถึง 100% ไทย

สามารถไปต้ังโรงงานแปรรูปอาหารทะเลเพื่อส่ง

ออกไปยังประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนั้นหรือส่งกลับ

มาไทย

	 นอกจากนี้ เปรูยั งมีความต้องการนำ า เข้ า

สินค้าจากไทยหลายประเภทโดยเฉพาะรถกระบะ

(ปิกอัพ) และชิ้นส่วน รวมทั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์

ตลอดจนเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เช่น เครื่องซักผ้า

เตาไมโครเวฟ เครื่องพิมพ์ และวิทยุ สินค้าเหล่านี้

ยังสามารถเปิดตลาดเข้าไปได้มาก ซึ่งไทยอาจ

เร่ิมต้นด้วยการเข้าไปจับมือกับคู่ค้าในท้องถิ่นเพื่อร่วม

กันทำาตลาด

	 แต่ส่ิงท่ียังเป็นความท้าทายก็คือ การลดต้นทุน

ด้านโลจิสติกส์ เพราะระยะทางที่ไกลกันมากเดินทาง

ด้วยเคร่ืองบินก็เกือบสองวันแล้ว การขนส่งสินค้าทางเรือ

ก็ใช้เวลานาน ซ่ึงเร่ืองน้ีไทยกำาลังมองหาโลจิสติกส์ฮับ

(Logisticshub) ในภูมิภาคอเมริกาใต้ โดยขณะนี้กำาลัง

พิจารณาไปที่ปานามา ซึ่งถ้ามีขึ้นมาได้จริงๆ ก็คงจะ

ทำาให้การค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศใน

อเมริกาใต้ ซึ่งรวมทั้งเปรู เกิดขึ้นได้ไม่ยากนัก

	 แนวทางแก้ไขอุปสรรคด้านโลจิสติกส์ดังกล่าว

สอดคล้องกับทรรศนะของผู้แทนสภาผู้ส่งสินค้าทาง

เรือแห่งประเทศไทยที่มองว่า แม้ปัจจุบันระยะทางการ

ส่งสินค้าไปยังเปรูยังต้องใช้เวลามากถึง 37 - 60 วัน

และอัตราค่าขนส่งอยู่ที่ระหว่าง 3,000 - 3,800

เหรียญสหรัฐฯ (ต่อตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต)

ซึ่งเป็นอัตราที่ลดลงมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังถือว่าแพงมาก

ทำาให้เป็นจุดเสียเปรียบสินค้าจากประเทศคู่แข่ง

ที่สามารถส่งสินค้าในราคาต้นทุนขนส่งถูกกว่าไทย

	 อย่างไรก็ตามต้นทุนขนส่งสินค้าทางเรือ มีแนวโน้ม

ลดลงมาได้ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง คือหากปริมาณ

การค้าสินค้ามีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากข้อตกลง

เอฟทีเอไทย - เปรูมีผลบังคับใช้น้ัน ก็อาจทำาให้ผู้ส่งออก

สามารถเจรจาต่อรองกับสายการเดินเรือได้มากขึ้น

แนวโน้มการพัฒนาท่าเรือในแถบอเมริกาใต้เอง เช่น

ที่ปานามา ซึ่งมีแผนขยายสมรรถนะการรองรับเรือ

สินค้ามากขึ้นอีกหลายเท่าตัว น่าจะส่งผลให้มีสาย

การเดินเรือที่ให้บริการในเส้นทางจากไทยสู่อเมริกาใต้

เพิ่มมากขึ้นกว่าปัจจุบันซึ่งมีเพียง 6 สายการเดินเรือ

ทำาให้คาดหมายแนวโน้มที่ดีขึ้นสำาหรับการลดต้นทุน

และระยะเวลาในการขนส่งสินค้าไปยังตลาดอเมริกาใต้

ซึ่งรวมทั้งเปรูด้วย

เปรูไม่เพียงเป็นประเทศคู่ค้า
ที่มีศักยภาพสูงแต่ยังมีความ

คล้ายคลึงกับไทยหลายประการ
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	 กลับมาถึงอาเรกิปปาแล้วค่ะ อาเรกิปปาเป็นเมือง

เศรษฐกิจที่สำาคัญอันดับสองของเปรู รองจากกรุงลิมาซึ่ง

เป็นเมืองหลวงของเปรู อย่างที่ได้กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียน

ป่วยเล็กน้อยในระหว่างท่ีประชุมเอเปกท่ีเมืองอาเรกิปปา

หลังประชุมแล้วก็ไม่ได้ออกไปไหน แม้แต่จะออกไปทาน

อาหารค่ำาก็ไม่ได้ออกไป แต่ประสบการณ์จากช่วงเวลาเล็กๆ

จากการพบปะพูดคุยกับชาวอาเรกิปปา ท้ังนักศึกษาจบใหม่

ผู้ที่ทำางานด้านการท่องเที่ยว วัฒนธรรมของอาเรกิปปา

ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกของ UNESCO ทำาให้ผู้เขียนเกิด

ความประทับใจว่า คนไทยท่ีได้มีโอกาสอ่านบทความเร่ืองน้ี

น่าจะได้รับประโยชน์และโอกาสลงทุนยังมีอีกมากมาย

ในเมืองเล็กๆ ที่มากด้วยอารยธรรมแห่งนี้

อาเรกิปปา (Arequipa) เป็นเมืองหลวงของภูมิภาค

อาเรกีปาทางตอนใต้ของประเทศเปรู และเป็นเมืองที่

มีประชากรมากเป็นที่สองรองจากลิมา หากนั่งเครื่องบิน

จากกรุงลิมาก็ใช้เวลาประมาณ 1.30 ช่ัวโมง สายการบิน

ภายในประเทศของเปรูก็เป็นอีกหนึ่งความตื่นเต้นที่

ผู้เขียนประสบในระหว่างการเดินทางไปเปรูเช่นกัน ซึ่งจะ

เล่าต่อไป

	 อาเรกีปาตั้งอยู่ในเขตเทือกเขาแอนดีสที่ความสูง

2,380 เมตร เหนือระดับน้ำาทะเล และอยู่ใกล้ภูเขาไฟ

เอล มิสตี อาคารหลายแห่งในเมืองถูกสร้างขึ้นด้วยหิน

ภูเขาไฟสีขาว ทำาให้เมืองนี้มีชื่อเล่นว่า “เมืองสีขาว” 

(The White City) ศูนย์กลางประวัติศาสตร์เมืองอาเรกีปา

ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองได้รับเลือกให้เป็นมรดกโลกในปี 2543

เมืองอาเรกีปาเคยประสบภัยจากแผ่นดินไหวหลายครั้ง

ในปี 2544 เกิดแผ่นดินไหวที่มีขนาดใหญ่ถึง 7.9 แมกนิจูด

อำเรกิปปำ

อาคารกลางเมืองท่ีสวยงามได้รับความเสียหายแต่

รัฐบาลได้บูรณะขึ้นมาใหม่อีกครั้ง สวยงามเหมือนเดิม

แต่อย่างไร โอกาสท่ีจะเกิดแผ่นดินไหวยังมีอยู่ตลอดเวลา

นะคะ

	 อาเรกิปปาเป็นเมืองบนเขา ตึกอาคารเก่าแก่ตั้งอยู่

บนเขาลดหลั่นกันไป ทำาให้เวลาเดินก็เหมือนเดินขึ้นและ

ลงเขา เป็นสาเหตุแรกที่ทำาให้เหนื่อยง่าย และยิ่งอากาศ

เบาบางเนื่องจากเมืองนี้อยู่สูงกว่าระดับน้ำาทะเลมาก

ย่ิงทำาให้เกิดภาวะเหน่ือยซ้ำาซ้อนข้ึนไปอีก ผู้เขียนเกรงว่า

หากเจ็บป่วยไปจะเข้าประชุมไม่ได้ แต่ก็มีเหตุเล็กๆ ให้

ต้องปวดหัว คลื่นไส้ในช่วง 1 - 2 วันแรกที่อยู่ที่เมืองนี้

	 ถ้าท่านผู้อ่านอยู่ที่กรุงลิมาจะไม่เป็นปัญหาค่ะ

เพราะอยู่ที่พื้นที่ปกติไม่ได้สูงกว่าระดับน้ำาทะเล เป็น

สาเหตุท่ีผู้เขียนเลือกท่ีจะอยู่แต่ในห้องพัก ซึ่งห้องพัก

ก็หนาวเย็นมาก เพราะทำาจากหินภูเขาไฟ เป็นตึกเก่า

ช่วงท่ีไปอาเรกิปปาเป็นช่วงท่ีเข้าสู่ฤดูหนาว ตั้งแต่

พฤษภาคมถึงกันยายน ช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดก็

ประมาณ 21 องศาเซลเซียส แต่เนื่องจากอยู่ในหุบเขา

เวลาเย็นตั้งแต่ห้าโมงเย็นไปแล้ว อุณหภูมิจะลดลงเหลือ

9 - 12 องศาเซลเซียส และมีลม ผู้เดินทางไปเมืองนี้คง

ต้องเตรียมยาและเสื้อผ้า อุปกรณ์อบอุ่นร่างกายไปให้ดี

นะคะ

	 เนื่องจากผู้เขียนมีอาการป่วยเล็กน้อย จึงต้องไปหา

หมอเกือบทุกวัน ได้ทราบว่า เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม

เอเปกไปหาหมอเยอะมาก ยาพาราเซตตามอนเป็นยา

สามัญที่หมอที่นี่แจกให้ผู้แทนเอเปกจนแทบไม่เหลือ

ใครไปช้าก็ได้แต่ใบส่ังยาให้ไปซื้อกินเอง แต่อาการ

อาเรกิปปาเปน็เมอืงเศรษฐกจิ
ที่สำาคัญอันดับสองของเปรู 

รองจากกรุงลิมา
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เช่นนี้เป็นแค่ช่วง 2-3 วันแรกเท่านั้นนะคะสถานท่ี

ประชุมที่รัฐบาลเปรูจัดเป็นที่ประชุมเอเปกก็อยู่เสีย

ห่างไกล อยู่กลางทุ่งมองไปก็มีแต่ทุ่งหญ้า พื้นที่เกษตร

ภูเขาไฟ และตัวอัลปากา พูดถึงสัตว์อัลปากา เป็นสัตว์

เศรษฐกิจท่ีสำาคัญของเปรู เป็นสัตว์ท่ีไม่มีฟันหน้าคอยาว

มีความสูงเม่ือโตเต็มท่ีประมาณ 180 เซนติเมตร อัลปากา

ไม่ได้ถูกเลี้ยงไว้ใช้ขนสัมภาระ แต่จะถูกเลี้ยงเพื่อนำาขน

มาทำาเป็นเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ขนอัลปากานำามา

ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย ตั้งแต่ผ้าห่ม เสื้อกันหนาว

หมวก ถุงมือ ผ้าพันคอ และเครื่องนุ่งห่มประเภทต่างๆ

	 ขนของอัลปากาตามธรรมชาติมีหลายสีถึง 52 สี

ในระหว่างเวลาเล็กน้อยที่เหลืออยู่ที่อาเรกิปปา เจอ

หนุ่มใหญ่เปรูที่นิสัยน่ารักมาก เขาบอกให้สังเกตว่าถ้า

เป็นขนอัลปากาแท้จับแล้วต้องเย็น ถ้าจับแล้วไม่เย็น

ไม่ใช่ของแท้ ใครสนใจจะซื้อเสื้อขนอัลปากาก็ทดลองดู

นะคะ ขนอัลปากาได้ชื่อว่าเป็นขนสัตว์ที่นุ่มที่สุดในโลก

จนได้รับการขนามนามว่า “เส้นใยจากพระเจ้า” ขนของ

อัลปากาเมื่อตัดแล้วจะมีราคาขายสูงถึงกิโลกรัมละ

30,000 บาท

	 อากาศที่ เปรูโดยเฉพาะที่อาเรกิปปาแห้งมาก

ผิวหนังจะแห้ง ริมฝีปากแตก ดังนั้นหากจะไปท่องเที่ยว

ก็เตรียมครีมบำารุงผิวหนังและปากไปให้ครบด้วยค่ะ

และดื่มน้ำามากๆ

	 จากการพูดคุยกับนักศึกษาจบใหม่ ที่เจ้าภาพ

จ้าง Outsource ให้บริษัทขนส่งมาดำาเนินการเรื่องรถ

รับส่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุมเอเปก ทุกโรงแรมจะมี

เจ้าหน้าท่ีจัดให้มาประจำาเพื่อดูแลเรื่องรถรับส่ง

เจ้าหน้าท่ีเป็นเวลา เฉพาะช่วงเช้าและเย็นเท่าน้ัน ใครไป

เกินกว่า 10 โมงเช้าก็ต้องน่ังแท็กซ่ีไปเอง หรือกลับก่อน

ห้าโมงเย็นก็เช่นกัน รถรับ-ส่งสนามบินก็เป็นเวลาเช่นกัน

	 เด็กคนที่เล่าให้ฟัง จบวิศวะด้านการจัดการ เล่าว่า

คนตกงานเยอะเหมือนกันที่อาเรกิปปา ส่วนใหญ่ก็

ต้องการไปหางานทำาที่กรุงลิมา ตอนนี้จบมาได้หนึ่งปี

แล้ว ยังไม่มีงานทำา	ก็มารับจ้างดูแลเจ้าหน้าท่ีเข้าประชุม

เอเปก พูดภาษาอังกฤษได้ดี นิสัยน่ารัก โดยเฉพาะ

เขาบอกว่า อยากทำาให้ผู้มาเยี่ยมเยียนอาเรกิปปา

มีความสุข เพื่อท่ีจะได้ประทับใจและจดจำาแต่ส่ิงดีๆ

ไม่ทราบว่าเด็กไทยคิดเช่นนี้บ้างหรือไม่

	 อาเรกิปปา เป็นเมืองมรดกโลก อาคารตึกราม

สวยงามมาก โดยเฉพาะย่านกลางเมือง ผู้เขียนโชคดี

ที่คืนสุดท้าย โรงแรมที่อยู่มาหลายคืนห้องพักเต็ม คืน

สุดท้ายจึงต้องย้ายไปอยู่อีกโรงแรมหนึ่งซึ่งก็ได้โรงแรม

กลางเมือง อยู่ตรงข้ามกับโบสถ์ใหญ่และสำาคัญที่สุด

ของเมือง คือ The Basilica Cathedral of Arequipa

มองจากห้องพักก็จะเห็นโบสถ์นี้อยู่ตรงหน้า บริเวณ

อาหารเช้าก็อยู่ที่ดาดฟ้าสามารถมองเห็นเมือง 360

องศา ตรงหน้าเป็นโบสถ์ เบ้ืองหลังโบสถ์เป็นภูเขา 3 ลูก

สวรรค์อยู่ตรงหน้าจริงๆ ค่ะ

	 ขอแนะนำาว่า ท่านใดต้องการไปเท่ียวหรือไปหา

โอกาสทางธุรกิจลองไปพักที่โรงแรม Katari at Plaza

de Armas ราคาไม่แพงมากนักแต่อยู่ในเมือง ทำาให้

ผู้เขียนสามารถเดินไปไหนมาไหนได้ช่วงส้ันๆ ท่ีเหลือ

อยู่ที่เมืองนี้ และจะเป็นเรื่องเล่าต่อไปในบทความนี้

อาเรกิปปา เป็นเมืองมรดกโลก 
อาคารตึกรามสวยงามมาก 
โดยเฉพาะย่านกลางเมือง
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	 เนื่องจากพวกเราไปในช่วงการประชุมเอเปก การ

รักษาความปลอดภัยสูงสุดยอด เดินไปไหนคนเดียวตอน

กลางคืนช่วงหัวค่ำามีความปลอดภัยมากค่ะ เพราะมีตำารวจ

เดินอยู่ตลอดทุกระยะ ทั้งในที่ชุมชนคับคั่ง และตามถนน

จะมีตำารวจอยู่ประจำาทั้งตำารวจเดินคู่ เดินเดี่ยว หรือยืนอยู่

เป็นแผงตามมุมตึกต่างๆ

	 ถามคนอาเรกิปปาบอกว่า ปัญหาอาชญากรรมมีน้อย

กว่าที่ลิมา โรงแรมที่ผู้เขียนไปพักคืนแรกๆ ก่อนจะย้ายก็

อยู่ในที่ค่อนข้างเปลี่ยวในยามค่ำาเช่นกัน แม้ในช่วงหัวค่ำา

จะมีร้านรวงเปิดคึกคัก มีทั้งร้านขายอาหาร ขายไก่ย่าง

ขายผลไม้ ขายน้ำา	 ขายเครื่องดนตรี ร้านทำาเล็บ ร้านยา

แต่หลังสี่ทุ่มแล้วเปลี่ยวมาก โชคดีที่ทุกโรงแรมที่จัดให้เป็น

ที่พักของเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมประชุมเอเปก จะมีตำารวจคอย

อารักขาประจำาตลอด 24 ช่ัวโมงทั้งหน้าและในโรงแรม

ตอนที่ไปถึงโรงแรมคืนแรกก็สี่ทุ่มกว่าแล้วต้องต่อเครื่อง

จากกรุงลิมา เปลี่ยวมากค่ะ ช่วงค่ำาไม่จำาเป็นก็อย่าออกไป

ไหนคนเดียว อยู่โรงแรมดีที่สุดถ้าไม่ใช่โรงแรมกลางเมือง

	 แหล่งท่องเที่ยวหรือคะ ถ้ามีเวลาสัก 4 ชั่วโมง ก็ซื้อ

ทัวร์ ราคาไม่แพง แต่ผู้เขียนไม่มีเวลาอาศัยดูจากรูป ทัวร์

จะพานั่งรถสองชั้นไปชมสถานที่สำาคัญ ไปชมบรรยากาศ

นอกเมือง ชมธรรมชาติ และไปทักทายตัวอัลปากาและซื้อ

เสื้อขนอัลปากาด้วย

	 ถนนที่อาเรกิปปา เนื่องจากเป็นเมืองบนเขา ถนน

แคบมากๆ ค่ะ เรียกได้ว่า รถรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ประชุม

เอเปก พอจอดส่งเจ้าหน้าท่ีรถข้างหลังก็ติดเป็นหางยาว

ทีเดียว น่าเห็นใจ บางทีเจ้าหน้าที่เอเปกก็ไม่ได้สนใจดู

ข้างหลัง เดินลงรถกันเอ้อระเหยบ้าง บางวันเจอแท็กซี่

กดแตรไล่ก็มี ถนนว่ิงได้เลนเดียวเท่าน้ัน ท่ีจอดรถไม่ต้อง

ไปหาไม่มีสิทธิ์จอดในย่านกลางเมือง ต้องเลยออกไป

จอดไกลหน่อย

	 สถาปัตยกรรมส่วนใหญ่ก็จะเป็นโบสถ์สวยงาม

มากท่ีสำาคัญคือ The Basilica Cathedral of Arequipa

ซึ่งตั้งอยู่ที่จัตุรัสใหญ่ Plaza de Armas ที่ใจกลางเมือง

ลักษณะของโบสถ์นี้ก็คล้ายกับโบสถ์สำาคัญที่กรุงลิมา

น่าจะเป็นว่าทุกเมืองสำาคัญต้องมีการสร้างโบสถ์ไว้ให้

ประชาชนได้เข้าไปเคารพสักการะ แต่เสียตรงที่ว่าที่

เมืองอาเรกิปปา ถ้าท่านเป็นนักท่องเที่ยวก็ต้องเสียเงิน

อย่างเดียวเพ่ือเข้าไปดูภายใน เพราะเขาจะตีกรอบไว้หมด

ไม่ได้เห็นอะไรเลย

	 นอกจากเป็นโบสถ์แล้วก็จะมีพิพิธภัณฑ์ด้วย ซึ่ง

ก็เป็นของพวกศาสนา ถ้าเป็นชาวพุทธก็อาจจะไม่น่า

สนใจเท่าที่ควร นับเป็นโบสถ์ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

อาเรกิปปาทีเดียว ใครไม่ได้มาที่นี่ถือว่ามาไม่ถึง

อาเรกิปปา
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ในแต่ละมุมของสถานท่ีน้ีแม้แต่ในปัจจุบันก็คงสภาพเดิมไว้

มีแต่ความเงียบและความมืด โชคดีที่ไม่ได้เกิดเป็นแม่ชี

ชาวเปรูสมัยนั้น

	 คนที่อยากถ่ายภาพสวยขอแนะนำาให้เข้าไปชม

Santa Catalina ในช่วงเช้า ซึ่งผู้เขียนไม่มีเวลาเนื่องจาก

ต้องประชุมแต่ยามค่ำาคืน (เปิดเฉพาะช่วงพฤหัส-อาทิตย์

เท่านั้น) ก็เป็นโอกาสได้เดินโฉบเข้าดูห้องพักของแม่ชี

โรงครัวใหญ่

	 ช่วงต้นๆ ของสถานที่จะมีพิพิธภัณฑ์ภาพวาดทาง

ศาสนา จัดวางได้ดีทีเดียว มีห้องประชุมซ่ึงตอนท่ีเข้าไปชม

ก็กำาลังมีการซ้อมดนตรีเล็กๆ คงจะมีการแสดงดนตรี

ในช่วงวันพิเศษในโอกาสต่างๆ สิ่งสำาคัญที่นักท่องเที่ยว

สนใจคงจะเป็นทางเดินที่ยามที่มีแสงแดดจะถ่ายรูป

สวยมาก เพราะกำาแพงทาสีแดงสดทอดยาวทางเดินเล็กๆ

ขนานไปสองข้าง แต่หากเป็นยามค่ำา	 ถ่ายรูปไม่เห็นแล้ว

ก็น่าเสียดาย

	 สถาปัตยกรรมของเปรูส่วนใหญ่จะใช้สีสันสดใส

กลายเป็นสถานที่น่าดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวได้มาก

จากกำาแพงอิฐสีขาวกระดำากระด่างธรรมดา กลายสภาพ

เป็นกำาแพงอิฐสีแดงทอดยาวน่าถ่ายรูปเป็นบรรยากาศ

เปล่ียวๆเหงาๆ ดี การจะเข้าไปชมห้องพักต่างๆ ของแม่ชี

	 ผู้เขียนเดินๆ อยู่ก็เจอรัฐมนตรีการค้าของสิงคโปร์ก็มา

เดินดูโบสถ์ตอนเย็นหลังเลิกประชุมเหมือนกัน ประวัติของ

โบสถ์นี้ก็ตั้งแต่สมัยสเปนยึดครองเปรู ใครสนใจเพิ่มเติมก็

หาอ่านได้จากวิกิพีเดียนะคะ แต่ทุกมุมเมืองของอาเรกิปปา

จะมีโบสถ์เก่าแก่มากๆ อยู่ที่กลางเมือง สร้างด้วยหิน

ภูเขาไฟแกะสลักสวยงามมาก บางแห่งก็มีรูปวาดที่สำาคัญ

เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่มาชม

ก็จะมีมัคคุเทศก์อธิบายความเป็นมา และรายละเอียดของ

รูปวาดต่างๆ ได้ดี

	 อีกแห่งที่ไม่ควรพลาด และเป็นไฮไลท์สำาคัญของ

อาเรกิปปาคือ Santa Catalina ซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของแม่ชีใน

ศาสนาคริสต์ ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชม เนื่องจาก

วันนั้น Santa Catalina เปิดให้เข้าชมช่วงค่ำาจนถึงสองทุ่ม

เนื่องจากหมดเวลาประชุมแล้ว ก็ถือโอกาสเข้าไปเยี่ยมชม

ใครชอบความหลอนขอแนะนำาค่ะ ปรากฏว่า คิวซื้อตั๋ว

ยาวมาก แสดงว่าคนส่วนใหญ่คงต้องการอะไรกระตุ้นการ

เต้นของหัวใจเหมือนกัน Santa Catalina เป็นตึกโบราณ

หลายร้อยปีแล้วตั้งแต่ปี 2122 ก็เกือบ 450 ปีมาแล้ว

สมัยที่สเปนยึดครองเปรู ผู้หญิงจากสังคมชั้นสูงของเปรู

น่าจะถูกนำามาเป็นแม่ชีอยู่ในสถานที่แห่งนี้ และปรากฏว่า

ไม่มีใครได้กลับออกมาอีกเลย

	 Santa Catalina สร้างจากหินภูเขาไฟสีขาว ซึ่งถือว่า

มีความสำาคัญมากในสมัยนั้น แม่ชีแต่ละคนก็จะมีห้องพัก

ส่วนตัวในพ้ืนที่กว้างใหญ่มาก โดยมีกำาแพงสูงล้อมรอบ

บริเวณกันจากโลกภายนอก Santa Catalina ถือเป็นศิลปะ

ประยุกต์ในสไตล์ของสเปนผสมผสานกับศิลปะของเปรูเอง

Santa Catalina ได้ถูกทำาลายจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

เช่นกันเมื่อปี 2503 และถูกบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องจาก

สมัยโบราณไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้จุดเทียนไข ดังนั้นยามค่ำาคืน

อีกแห่งที่ไม่ควรพลาดและ 
เป็นไฮไลท์สำาคัญของอาเรกิปปา

คือ Santa Catalina
ซึ่งเคยเป็นที่อยู่ของแม่ชี
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หรือโรงครัว ก็ต้องเปิดไฟจากโทรศัพท์มือถือช่วยส่อง

นำาทาง ไม่เช่นน้ันก็จะมืดมากจนมองไม่เห็น แม้จะมี

นักท่องเท่ียวมาก แต่ความท่ีสถานท่ีกว้างใหญ่มาก

โอกาสท่ีจะเจอกันกับนักท่องเท่ียวอ่ืนมีน้อยมาก ดังน้ัน

ไม่แนะนำาให้เข้าไปคนเดียวเพราะจะหลอนมากแต่ผู้เขียน

เดินทางคนเดียว ตอนช่วงแรกท่ีเข้าไปก็ไม่คิดว่าจะน่ากลัว

แต่ย่ิงมืดย่ิงเดินลึกเข้าไป ย่ิงน่ากลัว...โชคดีท่ีเดินไปเจอกับ

กลุ่มสาวใหญ่ชาวเปรู ซึ่งแม้จะพูดกันไม่รู้เรื่อง เพราะ

ฝ่ายโน้นก็พูดภาษาสเปน ฝ่ายผู้เขียนก็พูดภาษาอังกฤษ

แต่มิตรภาพก็เกิดขึ้นได้จากความกลัว (ของผู้เขียน)

	 ผู้ เขียนขออาศัยเดินตามกลุ่มสาวใหญ่กลุ่มนี้

ไปด้วย เดินแทบจะทะลุทุกซอกทุกมุม เหนื่อยมาก

แต่ไม่กล้าแยกตัวเพราะจะเดินกลับออกไปคนเดียว

ก็กลัวจะมีแขกไม่ได้รับเชิญมาเดินด้วยข้างๆ จำาใจ

เดินแบบเหนื่อยๆ ตามไปตลอด บางช่วงผ่านไปยัง

โรงครัวใหญ่ มีเจ้าหน้าท่ีจุดไฟให้ความอบอุ่น เพราะย่ิงค่ำา

อากาศย่ิงเย็นนับเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีขอแนะนำาหากท่าน

จะเดินทางมาเยือนเมืองอาเรกิปปา สำาหรับรายละเอียด

น่าจะสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ต่างประเทศทั่วไป

นักท่องเท่ียวท่ีอาเรกิปปาส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป

เน่ืองจากเดินทางมาที่เมืองอาเรกิปปาใช้เวลาไม่เกิน

12 ชั่วโมง ส่วนใหญ่คงจะเป็นผู้ที่รักธรรมชาติ เพราะ

บรรยากาศสวยจริงๆ ค่ะ สมกับที่เป็นสวรรค์สำาหรับ

นักเดินทางท่องเที่ยว

	 บรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ เมืองเก่าสร้างจาก

หินภูเขาไฟเก่าๆ สกปรกพองาม ถนนแคบๆ เวลา

รถใหญ่ ว่ิงก็มีความตื่นเต้นเวลารถเลี้ยวโค้งหรือ

หักศอกในถนนที่แคบ สวนกับรถเล็กข้างทาง พอทำาให้

หัวใจเต้นได้เร็วขึ้นทีเดียวเพราะต้องคอยลุ้นว่าจะชน 

เบียดกันหรือไม่

	 ในย่านใจกลางเมืองอาเรกิปปา มีโรงแรมเล็กๆ

สำาหรับนักท่องเที่ยวแบกเป้อยู่มากมาย สำาหรับคนไทย

ที่ต้องการเที่ยวแบบสะพายกระเป๋าก็ลองหาดูได้ แต่ช่วง

ต้ังแต่พฤษภาคม - สิงหาคม เป็นช่วงฤดูกาลท่องเท่ียวของ

อาเรกิปปา เนื่องจากเป็นช่วงฤดูร้อนในยุโรป และเป็น

ช่วงหน้าหนาวที่อากาศดี ดังนั้นก็อาจจะหาโรงแรมยาก

อยู่สักหน่อย ต้องพยายามจองล่วงหน้านานๆ

	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวถือเป็นอุตสาหกรรม

หลักอันดับสองของเปรู รองจากเหมืองแร่ เนื่องจาก

ตึกอาคารบ้านช่องเป็นตึกเก่า ดังนั้นจึงไม่มีเครื่อง

ปรับอากาศ ไม่มีเครื่องทำาความร้อน แม้อากาศจะ

ไม่หนาวจัดแบบยุโรป แต่เนื่องจากเป็นตึกเก่า หินดูด

ความเย็นทำาให้หนาวกว่าปกติทีเดียว นับเป็นโอกาสเร่ือง

การส่งออกเคร่ืองปรับอากาศได้เช่นกัน โรงแรม และกิจกรรม

ท่ีเกี่ยวกับการท่องเท่ียวเป็นโอกาสสำาหรับนักลงทุนไทย

จะเห็นว่าความต้องการที่พักของนักท่องเที่ยวมีมาก

	 และเนื่องจากเป็นพื้นที่มรดกโลก โรงแรมส่วนใหญ่

มีขนาดเล็ก โรงแรม Katari at Plaza de Armas ซึ่งเป็น

โรงแรมระดับ 4 ดาวที่ผู้เขียนไปพักก็มีห้องพักเพียง 15

ห้องเท่านั้น น่าจะเป็นโอกาสสำาหรับโรงแรมดีๆ อีกมาก

หรือเป็นโรงแรมแบบบูติกท่ีคนไทยนิยมก็น่าจะเป็น

โอกาสท่ีดี โรงแรมระดับ 5 ดาวท้ังเมืองอาเรกิปปา

น่าจะมีอยู่โรงแรมเดียว สำาหรับที่กรุงลิมา มีโรงแรม

ใหญ่ๆ มากแล้ว แต่ร้านอาหารไทยยังไม่ปรากฏที่

กรุงลิมาหรือที่เมืองอาเรกิปปา

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ถือเป็นอุตสาหกรรมหลักอันดับ
สองของเปรู รองจากเหมืองแร่
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	 ร้านอาหารที่เมืองอาเรกิปปา ในย่านใจกลางเมือง

ไม่มีร้านอาหารต่างชาติแม้แต่ร้านอาหารจีน ทั้งเมือง

เห็นมีร้านจีนอยู่ร้านเดียวนอกเมืองทางไปสนามบิน ชื่อ

ร้าน Zheng ถามผู้จัดการโรงแรมว่ามีร้านอาหารจีนไหม

ยังใช้เวลาคิดอยู่นานเหมือนกัน ผู้จัดการแผนก Food

Beverage และห้องพักของโรงแรม Katari คนนี้เคย

ทำางานอยู่ที่สหรัฐฯ บอกว่าชอบอาหารไทย ชอบชาไทย

เคยทานส้มตำา	ต้มยำา	คนไทยที่มีความถนัดในธุรกิจด้าน

ท่องเที่ยวและร้านอาหารก็น่าจะลองมาเปิดร้านอาหาร

ไทยที่เมืองนี้ น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะคะ อาจจะผูกกับ

โรงแรมเปิดช่วงเย็นค่ำา	 นักท่องเที่ยวและคนท้องถิ่นแถว

ย่านกลางเมืองเยอะมาก คนเปรูไม่ทานอาหารเผ็ด แต่ก็

มีพริกเม็ดยาวๆ ไม่เผ็ดเท่ากับพริกขี้หนูของไทย อาหาร

ข้ึนช่ือของเปรู ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นอาหารท่ีนักท่องเท่ียว

ทุกคนห้ามพลาดคือ เชบิเช่ (Caviche) หรือยำาปลาดิบ

นั่นเอง

	 เนื่องจากเปรูในอดีตมีชาวญี่ปุ่นอพยพเข้ามามากก็

มีการปรับเปล่ียนอาหารให้เข้ากับวัฒนธรรมของท้องถ่ิน

เชบิเช่ก็เช่นกัน ผสมผสานด้วยการนำาวัตถุดิบของเปรู

มาผสม ทั้งมะนาว พริก หอมแดง ปรุงรสให้อร่อยเปรี้ยว

เผ็ดเล็กน้อย โรยหน้าด้วยข้าวโพด ทานกับผักสดต่างๆ

หายคิดถึงอาหารไทยไปได้ระยะหนึ่งทีเดียวผู้จัดการ

โรงแรมของ Katari at Plaza de Armas เล่าว่า อีกเมนู

ที่ไม่ควรพลาดคือ พริกตุ้มยัดไส้ด้วยเนื้อสัตว์ เขากล่าว

เสริมว่า ตอนนี้คนเปรูต้องการลองของใหม่ อาหาร

ใหม่ๆ

	 ผู้เขียนจึงเห็นว่าเป็นโอกาสดีสำาหรับร้านอาหาร

ไทย หรืออาจจะพิจารณาธุรกิจนี้เพื่อรองรับนักท่อง

เท่ียวต่างชาติก็ได้เช่นกัน จากที่ผู้เขียนได้เคยพบหารือ

กับท่านเอกอัครราชทูตของไทย ณ กรุงลิมา เมื่อต้นปีนี้

ท่านเล่าว่า เคยเชิญเจ้าของร้านอาหารไทยรายใหญ่ไป

สำารวจโอกาสการลงทุนที่เปรู เพราะท่านเห็นว่ามีโอกาส

ที่น่าจะสามารถเปิดร้านอาหารไทยได้ที่ประเทศนี้ แต่ดู

เหมือนผู้ประกอบการไทยยังไม่สนใจ แต่ผู้เขียนเห็นว่า

โอกาสร้านอาหารไทยดีมาก โดยเฉพาะที่กรุงลิมา

	 ผู้เขียนเคยไปประชุมเอเปกท่ีกรุงลิมาเมื่อเดือน

กุมภาพันธ์ปีนี้ คนท้องถิ่นและต่างชาติแน่นร้านอาหาร

มากทั้งกลางวันและกลางคืน แต่ละร้านต้องต่อคิวกัน

ยาวเหยียด ในย่านท่ีทำางาน ราคาอาหารก็แสนจะแพงและ

มีร้านให้เลือกน้อยในบางย่านธุรกิจ ถ้าไทยมองเห็น

โอกาส น่าจะเป็นธุรกิจที่ดี สอบถามดูว่ามีขั้นตอน

อะไรยุ่งยากหรือไม่ ก็ได้ทราบว่า การเปิดร้านอาหารก็

ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนัก อย่างไรก็ตาม สถานเอกอัครราชทูต

ณ กรุงลิมา น่าจะสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่ดี

ไ ด้ อี กแ ห่ งหนึ่ ง หรื อจะ ไปสำ า รวจลู่ ท า งก่ อน ก็

น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ร้านอาหารเปรูที่น่าสนใจในเมือง

อาเรกิปปามีไม่มากนัก แต่จัดบรรยากาศของร้านได้ดี

และคนก็ค่อนข้างแน่นร้านตลอดเวลาเช่น ร้าน Chicha

หรือ Zigzag

	 ค่าครองชีพที่อาเรกิปปาไม่แพงมากนัก ประมาณ

ค่าครองชีพในเมืองต่างจังหวัดของไทย ยกตัวอย่าง

Big Mac ก็ประมาณ 150 บาทไทย ค่าเงินของเปรู

คือ SOL 1 Sol ประมาณ 10.90 บาท มีร้านอาหาร

ตระกูลดังๆ ที่ขายในบ้านเราอยู่ไม่มากนัก มีเฉพาะที่

ใจกลางเมืองเท่าน้ัน ดูเหมือนท้ังเมืองอาเรกิปปาน่าจะมี

Starbuck อยู่ร้านเดียวในกลางเมือง เช่นเดียวกับ

แมคโดนัล KFC และ Pizza Hut ซึ่งอยู่รวมกันใน

ใจกลางเมืองอาเรกิปปามีร้านรวงมากมาย ศูนย์การค้า

ใหญ่ๆ หรูๆ ไม่มี ร้านที่ดูหรูที่สุดของเมืองขายเสื้อผ้า

ประเภทที่อาจจะล้าสมัยไปบ้างสำาหรับคนไทย ดังนั้น

โอกาสที่ไทยจะส่งสินค้าประเภทแฟชั่นเข้าไปขาย

น่าจะยังมีอีกมาก ทั้งที่กรุงลิมาหรือเมืองอาเรกิปปา 

สำาหรับตลาดล่างและตลาดกลาง

โอกาสที่ไทยจะส่งสินค้าประเภท
แฟชั่นเข้าไปขายน่าจะยังมีอีกมาก
ทั้งที่กรุงลิมาหรือเมืองอาเรกิปปา
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	 สังเกตได้ว่า คนท้องถิ่นและต่างชาติ เดิน

ซื้อของกันคึกคักมากในช่วงค่ำาคืน ซึ่งน่าจะจบสิ้น

ประมาณเมื่อร้านค้าปิดแล้ว ร้านเสื้อผ้าเด็กไม่มี

ให้เห็น ร้านเสื้อผ้ากีฬามีบ้างทั้งที่กรุงลิมาหรือ

อาเรกิปปา ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งสำาหรับคนไทย

ท่ีจะท้ังต้ังโรงงานผลิตหรือส่งออกไปขาย ร้านแบบ

Modern Trade ที่สำาคัญของเปรู คือ TOTTUS

และ Plaza Vea แต่ก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนัก

ประมาณว่าคล้าย Lotus เมืองไทย ไม่ปรากฏ

สินค้าไทย ของรับประทานที่นี่ก็ไม่มีที่น่าสนใจ

มากนัก ส่วนหนึ่งจากการสังเกตน่าจะมาจาก

การบรรจุหีบห่อไม่ทำาให้สินค้าน่าซ้ือ ดังน้ันธุรกิจ

ด้านการบรรจุหีบห่อ สิ่งพิมพ์น่าสนใจเช่นกัน

กำาลังซ้ือของคนเปรูน่าจะมีน้อยกว่าประเทศ

ใกล้เคียงเช่น ชิลี

	 นอกจากเสื้อผ้าสิ่งทอแล้ว ชิ้นส่วนยานยนต์

น่าจะเป็นโอกาสอย่างสูงเช่นกัน บ้านเมืองที่เป็น

ภูเขา รถยนต์ต้องวิ่งขึ้นลงตลอดเวลา น่าจะมีการ

สึกหรอของเครื่องยนต์ไม่มากก็น้อย อู่ซ่อมรถ

น่าจะมีโอกาสเฉพาะที่เมืองอาเรกิปปา เพราะ

เคยเรียนถามท่านเอกอัครราชทูตไทยบอกว่า

ไม่มีโอกาสที่กรุงลิมา อาจจะเพราะมีอยู่มาก

แล้วก็เป็นไปได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลของเปรูอยู่ที่

ร้อยละ 18 ค่าแรงงานขั้นต่ำาประมาณ 850 Soles

หรือประมาณ 2.57 เหรียญสหรัฐฯ

	 สำาหรับธุรกิจท่องเที่ยว แรงงานฝีมือที่พูดภาษาอังกฤษ

ได้ดีพอหาได้ ทั้งนี้จากการสอบถามผู้จัดการโรงแรมที่พัก

ดังนั้นนักลงทุนไทยท่ีสนใจธุรกิจด้านนี้ น่าจะไม่มีปัญหา

เรื่องแรงงานและภาษา คนเปรูส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษ

ไม่ได้ ภาษาต่างชาติท่ีกำาลังเป็นท่ีนิยมคือ ภาษาฝรั่งเศส

และเยอรมัน จะเห็นได้ว่า เดินไปตามถนนจะมีสถาบันสอน

ภาษาสองภาษานี้ ใครที่เดินทางไปเปรู มีข้อควรระวัง 2-3

เรื่องคือ ใบตรวจคนเข้าเมืองที่เขาแนบมาให้ตอนที่ตรวจ

ลงตราแล้วเป็นใบเล็กๆ ท่ีให้กรอกรายละเอียดของเรา

ใบนี้ต้องใช้เวลาลงทะเบียนที่โรงแรมด้วย สำาคัญมาก ใบนี้

ต้องรักษาไว้เท่าชีวิต เพราะโรงแรมจะต้องเรียกดู และถ้าหาย

ต้องเสียค่าปรับด้วย ผู้เขียนทำาใบน้ีหาย และเป็นบทเรียนว่า

ข้อมูลจากราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นมักจะรู้

ไม่เท่ากัน

	 ผู้เขียนก็ได้รับการบอกเล่าจากโรงแรมแห่งท่ีสองท่ีพัก

ว่า ควรจะต้องรีบทำาก่อนจะเดินทางกลับไปขึ้นเครื่องที่

กรุงลิมา โดยขั้นตอนคือ ต้องไปเสียค่าปรับเป็นเงิน 15

Soles หรือประมาณ 165 บาทท่ีธนาคารพาณิชย์ จากน้ัน

นำาใบเสร็จไปท่ีสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือออกใบใหม่

โรงแรมบอกว่า คุณเป็นรายที่สองตั้งแต่ที่ผมเคยทำางาน

ที่โรงแรมนี้ แต่โรงแรมก็ช่วยเหลือดี เพียงแต่ต้องเสียเวลา

ทำา ให้ผู้ เขียนได้มี โอกาสสัมภาษณ์ผู้ จั ดการโรงแรม

ในระหว่างการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง ธนาคาร

ของเปรูเปิดช่วงเย็นด้วย ดังนั้นใครต้องการแลกเงิน

สามารถแลกเงินได้ที่ธนาคารช่วงเย็น แนะนำาให้ไปแลกเงิน

ที่ธนาคาร เพื่อป้องกันธนบัตรปลอม แต่คุณก็จะเห็นร้าน

รับแลกเงินอยู่ตามที่ต่างๆ ทั่วไป ในอัตราที่ดีกว่าที่ธนาคาร
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เท่ียวถัดไปได้ แต่ส่วนใหญ่คณะผู้แทนเอเปกก็จะได้

รับคำาแนะนำาให้เผื่อเวลาต่อเครื่องนานๆ แต่ความจริง 2

ชั่วโมง หรือน้อยกว่าเล็กน้อยก็สามารถต่อเครื่องได้ทันที่

กรุงลิมา เท่ียวเมืองอาเรกิปปาและโอกาสการลงทุนจบลง

ด้วยดี

	 การประชุมเอเปกที่นี่ก็จบลงด้วยดี ผลสำาเร็จของ

การประชุมหากมีพื้นที่เหลือในวารสารส่งเสริมการลงทุน

ฉบับหน้า คงจะได้นำามาเผยแพร่ให้ท่านผู้อ่านได้รับทราบ

การต้อนรับของเจ้าภาพถือว่าดีทีเดียว ต้องชื่นชมรัฐบาล

ท้องถิ่นท่ีเตรียมพร้อมเป็นอย่างดี ส่วนหนึ่งก็เนื่องจาก

เมืองนี้เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกมาแล้วเมื่อ

หลายปีก่อน

ประโยชน์ท่ีเปรูได้รับแน่นอนคือ เร่ืองของการท่องเท่ียว

และเปรูต้องการส่งเสริมเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จะเห็นได้

จากการพยายามบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระของเอเปก ปลาย

ปีนี้ที่จะมีการประชุมสุดยอดผู้นำาเอเปก ก็น่าจะมีการ

ประกาศเร่ืองสำาคัญอีกหลายเร่ืองเปรู นอกจากเป็นสวรรค์

สำาหรับนักเดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังมีโอกาสของการ

ลงทุนอีกมากมายรอนักธุรกิจไทยไปสำารวจ ความห่างไกล

ไม่ใช่อุปสรรคหากโอกาสเปิดกว้าง สำาหรับท่านใดท่ีประสงค์

จะสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมด้านธุรกิจและโอกาสการลงทุน

ของเปรู สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ท่ีเว็บไซต์ของบีโอไอ

ฉบับล่าสุดเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 2558

	 สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองที่เมืองอาเรกิปปา

เป็นตึกชั้นเดียว มีคนเยอะแยะเข้าคิวติดต่อธุรกรรม

ต่างๆ ที่สำาคัญสำานักงานฯ นี้เปิดวันเสาร์ด้วย เวลา

ทำาการปกติเปิดตั้งแต่ 08.00 - 16.00 น. และวันเสาร์

เปิดครึ่งวันตั้งแต่ 09.00 น. แต่เมื่อไปถึงสนามบิน

ที่กรุงลิมา ได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ว่า ถ้าใบ ตม.หาย

สามารถเสียค่าปรับและทำาใหม่ได้ที่สนามบินที่

กรุงลิมาไม่ยุ่งยากอะไร

	 เรื่องที่สอง คือ หากท่านจะต้องต่อเครื่องภายใน

ประเทศเปรู สิ่งสำาคัญคือ ต้องยืนยันที่นั่งของท่าน

ทุกครั้งก่อนเดินทาง ผู้เขียนได้รับทราบมาว่า ผู้แทน

ระดับสูงของไทยที่ไปร่วมประชุมเอเปกตกเครื่อง

เพราะไม่มีที่นั่ง เป็นการ Overbook ของสายการบิน

ภายในประเทศ ซ่ึงเกิดข้ึนประจำา	ทำาให้ผู้เขียนกลัวมาก

เพราะต้องต่อเครื่องในวันเดียวกันกลับไทย จึงต้อง

ยืนยันที่นั่งสองรอบและลงทะเบียนก่อนเดินทาง

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ให้หนุ่มเปรูที่กล่าวถึงข้างต้น

ช่วยดำาเนินการให้เนื่องจากเว็บไซต์เป็นภาษาสเปน

ไม่มีช่องทางให้ใช้ภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ เลยเป็น

อุปสรรคเรื่องหนึ่งในการทำาธุรกิจที่เปรู

	 ปรากฏว่าวันเดินทางจริง มีหนุ่มใหญ่ชาวเอเชีย

เข้าใจว่าไปประชุมเอเปกเหมือนกัน แต่คนละกรอบ

การประชุม ถือ Boarding Pass เป็นชื่อของผู้เขียน

ด้วยความที่ปกติคนส่วนใหญ่เมื่อได้รับ Boarding

Pass แล้วก็มักไม่ค่อยจะได้ดูว่าใช่ชื่อตัวเองหรือไม่

จะดูแต่ว่าขึ้นประตูไหน เวลากี่โมงเท่านั้น หนุ่มใหญ่

คนนี้ก็เช่นกัน จนขึ้นเครื่องแล้ว ก็เกิดเรื่อง แกก็

พยายามจะถือครองที่นั่ง จนพนักงานบนเครื่องมา

ดูชื่อที่ Boarding Pass หนุ่มคนนี้จึงต้องเดินออก

จากเครื่องไป และเครื่องแน่นมาก โชคดีที่ช่วงเวลา

ต่อเครื่องที่กรุงลิมา 4 ชั่วโมง ยังสามารถไปเครื่อง
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	 จีนเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำานาจทางเศรษฐกิจ

ทั้งอดีตและปัจจุบัน โดยเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาที่

ชาวจีนได้สั่งสมมาในอดีต และความสามารถในการ

พลิกแพลงภูมิปัญญา ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลก

ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด ดังนั้นการทำาการค้ากับชาวจีน

จึงต้องตามให้ทันกลยุทธ์การทำาธุรกิจของชาวจีนด้วย

ซึ่งวัฒนธรรมทางธุรกิจของชาวจีนนั้น เกิดจากการ

หล่อหลอมวัฒนธรรมในอดีตเข้ากับวัฒนธรรมใหม่

ที่ผสมผสานประสบการณ์เข้ากับความรู้สมัยใหม่

ได้อย่างกลมกลืน ประยุกต์ตำาราพิชัยสงครามเข้ากับ

กลยุทธ์ในการแข่งขัน จนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า วิธี

การทำาการค้าของชาวจีนนั้น มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

ยากแท้จะหยั่งถึงและเรียนรู้ได้โดยง่าย

	 แม้คนจีนจะมีกลยุทธ์ ในการดำ า เนินธุ รกิ จ ท่ี

โดดเด่น แต่ถ้าเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีน

ในท้องถิ่นต่างๆ อย่างถ่องแท้ การดำาเนินธุรกิจให้

ประสบผลสำาเร็จจึงไม่ใช่เร่ืองเกินจริง วารสารส่งเสริม

การลงทุน ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่คร่ำาหวอด

ศึกษาวัฒนธรรมทางธุรกิจของชาวจีนมาเป็นอย่างดี

ทำาให้ทราบว่าแต่ละท้องถิ่นของจีนนั้นจะต้องดำาเนิน

ธุรกิจอย่างไร เพ่ือก้าวให้ทันความคิดของนักธุรกิจจีน

ท่านคือ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิบูลย์ ตั้งกิตติภากรณ์

	 อาจารย์วิบูลย์ ได้สรุปลักษณะนิสัยการดำาเนิน

ธุรกิจของชาวจีนในท้องถิ่นต่างๆ ไว้น่าสนใจ หาก

ในอนาคตท่านใดสนใจร่วมธุรกิจกับชาวจีน สามารถ

ศึกษาไว้เป็นความรู้เพ่ือความสำาเร็จในการประกอบธุรกิจ

เรียนรู ้วัฒนธรรม
การด�าเนินธุรกิจ

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) วิบูลย์ ตั้งกิตติภากรณ์

ของชาวจีนในท้องถิ่นต่างๆของชาวจีนในท้องถิ่นต่างๆ

48 | วารสารส่งเสริมการลงทุน

นานาสาระ



ปักกิ่ง ชาวเป่ยจิงทำาสิ่งใดมักตั้งอยู่บน

พื้นฐานความเป็นจริง ตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์ ไม่เพ้อเจ้อ

ในสนามการค้าชาวเป่ยจิงถือสุภาษิตว่า “หลอกเพื่อน

หลอกได้เพียงครั้งเดียว แต่เป็นการทำาร้ายตัวเองไป

ตลอดกาล” หากผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ไม่จำาเป็นต้อง

โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือโอ้อวด

เซี่ยงไฮ้ ชาวซ่างไห่มีเป้าหมายในการ

ทำาการค้าที่ชัดเจน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจคือ ปัจจัย

ในการตัดสินใจ ในสนามการค้าเรื่องใดไม่มีผลประโยชน์

จะไม่ยอมเสียเวลา โดยเรียกร้องเฉพาะในส่วนท่ีพึงได้รับ

ไม่สนใจกับส่วนแบ่งที่ไม่ใช่ของตัวเอง ชาวซ่างไห่เป็น

คนที่เจรจายากมาก แต่จบเป็นจบ แม้จะคิดเล็กคิดน้อย

โดยเฉพาะเรื่องสัญญา แต่ไม่เอาเปรียบคนอื่นๆ

เทียนสิน ชาวเทียนจินไม่มีนิสัยโอ้อวด

สินค้าเกินจริง แต่จะเน้นคุณภาพสินค้าเป็นพิเศษ โดย

เชื่อว่าความซื่อสัตย์ไม่ทำาให้ขาดทุน แต่ความเห็นแก่ได้

ยากท่ีจะได้กำาไร ทำาการค้ากับชาวเทียนจิน จะไม่ประสบ

กับปัญหาเรื่องการถูกหลอกลวง ฉ้อฉล หรือคดโกง

นอกจากน้ียังเคารพในหลักวิทยาศาสตร์ ให้ความสำาคัญ

กับความน่าเช่ือถือ มีสไตล์การทำางานที่พูดจริงทำาจริง

ยึดหลักการตามประเพณีการค้าสากล และมีสภาพแวดล้อม

การลงทุนดี

กวางตุ้ง การทำาการค้ากับ

ชาวกว่างตงถ้าไม่ใช่เรื่องเงินแล้ว ทุกอย่าง

ที่ทำาไปก็เสียเวลาเปล่า ในสายตาของชาว

กว่างตงเงินเป็นสิ่งสำาคัญที่สุด มีเงินย่อมมี

ฐานะและหน้าตา ต้องมีเคร่ืองประดับบนตัว

ยกย่องคนที่มีความรู้ความสามารถ ประสบ

ความสำาเร็จด้วยการงาน เพราะใช้เงินเป็น

มาตรฐานในการวัด ในเมืองกว่างตงทุกคน

ใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบ ต่างยุ่งอยู่กับภารกิจ

การหาเลี้ยงชีพ มุ่งสร้างความร่ำารวยให้

ตัวเอง เพื่อเงินแล้ว ชาวกว่างตงอาจละทิ้ง

ทุกอย่างได้

ฮกเกี้ยน การทำาธุรกิจกับ

ชาวฟูเจ้ียนต้องใส่ใจและเตรียมรับมือกับ

ความกล้าได้กล้าเสีย มีความถนัดด้าน

การค้า รักท่ีจะทำาการค้า ฉะนั้นการทำา

การค้าจึงต้องสอดคล้องกับอุปนิสัยของคน

ฮกเกี้ยน ทำาการค้าไม่ต่างจากคนไต้หวัน

และเป็นคนที่มีความสามารถ

“ในสนามการค้าชาวเป่ยจิง 
ถือสุภาษิตว่า หลอกเพื่อน 

หลอกได้เพียงครั้งเดียว  แต่เป็น 
การท�าร้ายตัวเองไปตลอดกาล”
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เจ้อเจียง เป็นศูนย์กลางทางด้านพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์

	 ชาวหังโจว ทำาการค้าเก่ง เรื่องหน้าตา

สำาคัญที่สุด การเสียหน้าถือเป็นเรื่องแย่มาก ขยันและ

ประหยัด แต่ชอบแสดงเป็นเจ้าภาพมือเติบ เพียงเพ่ือ

รักษาหน้าตาของตัวเอง และของฝากจะต้องเป็นของดีๆ

เท่านั้น

	 ชาวหนิงโบ เก่งเรื่องการฉกฉวยโอกาส

ทางการค้า มีความสามารถในการปรับนโยบายทาง

ธุรกิจให้ทันเหตุการณ์ นี่คือพรสวรรค์ของพ่อค้าหนิงโบ

นอกจากนี้ยังเกาะกลุ่มช่วยเหลือซึ่งกันและกันทั้งในและ

ต่างประทศ

	 ชาวเวินโจว เป็นคนที่ไม่สนใจแม้จะถูก

ปฏิเสธไม่แยแสกับปฏิกิริยาที่ไม่ไว้หน้า ไม่ว่าจะแสดง

ท่าทีอย่างไร โดยมีความคิดเดียวคือ ต้องหากำาไรให้ได้

ชาวเวินโจว จึงได้ชื่อว่า “เป็นคนหิวในหมู่คนจีน”

“ลักษณะเด่นของชาวเจียงซูคือ  
การมุ่งสู่ความส�าเร็จอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป ขายมากก�าไรน้อย เพื่อเพิ่ม
ทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ” 

เจียงซู รู้จักใช้จุดแข็งเลี่ยงจุดอ่อน หาก

ทำาธุรกิจร่วมกับชาวเจียงซูจะได้ประโยชน์จากจุดเด่นนี้

มาเสริม วิธีการลดความเสี่ยงในการทำาการค้าคือ หาก

เป็นการร่วมลงทุนในธุรกิจที่มีความเสี่ยง จะสามารถ

ลดความเสี่ยงลงได้ต่ำาสุด และประสบความสำาเร็จแบบ

ค่อยเป็นค่อยไปด้วยความมั่นคง ลักษณะโดดเด่นของ

ชาวเจียงซูคือ การมุ่งสู่ความสำาเร็จอย่างค่อยเป็นค่อยไป

ด้วยความมั่นคง โดยชาวเจียงซูนิยมนโยบายขายมาก

แต่กำาไรน้อย เพื่อเพิ่มทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ซานตง เป็นบ้านเกิดของบุคคล

สำาคัญๆ หลายท่าน เป็นลูกผู้ชายคำาไหนคำานั้น

คบได้ ยอมหักไม่ยอมงอ ยึดมั่นการทำาธุรกิจ

อย่างมีคุณธรรม ไม่ทำาให้เพื่อนผิดหวัง ปรัชญา

ด้านการค้าอันดีงามถือความสุจริตและความ

น่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำาคัญหาได้ไม่ยากจากชาว

ซานตง การทำาการค้ากับชาวซานตง หากขาดเหล้า

การสนทนาย่อมไร้รสชาติ

อันฮุย ประเพณีของชาวอันฮุย

นิยมชมชอบการรับราชการ นักธุรกิจอันฮุยจึงได้

รับการบ่มเพาะให้มีความคิดแบบขุนนางของลัทธิ

ขงจ้ือ ให้ความสำาคัญกับความสำาเร็จทางธุรกิจ

ด้วยการอาศัยเส้นสายทางราชการ บ้านเมืองมี

ความสวยงาม ทำาธุรกิจเน้นความเชื่อถือ ทำางาน

ตรงไปตรงมาและรวดเร็ว แต่กลับไม่ใส่ใจในเรื่อง

สัญญา จึงมักเกิดความขัดแย้งทางธุรกิจและมี

ปัญหาด้านกฎหมายได้โดยง่าย
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เหอเป่ย เป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ ใช้

ชีวิตเรียบง่าย โอบอ้อมอารี ใจกว้าง ตรงไปตรงมา

ขยันขันแข็ง อดทน ไม่ย่อท้อ เน้นความน่าเชื่อถือ

ไม่เน้นผลประโยชน์ ในการปรึกษาหารือทางการค้า

นักธุรกิจจะไม่โต้เถียงไม่พูดมาก มักนิ่งฟัง ฟังอย่าง

มีสมาธิ และใช้ความคิด ไม่ชอบแสดงตัวเด่นในที่

ชุมชน

เหอหนาน ด้านการค้า มักจะรอให้

ผู้อื่นเข้ามาหา รอให้ผู้อื่นหยิบยื่นเงินทองมาให้

หากอาศัยจุดอ่อนนี้ทำาการค้ากับชาวเหอหนาน

คงเป็นสิ่งไม่ยากที่จะเอาชนะใจเขาได้ ไม่สันทัด

ในการพูด ซึ่งจริงๆ ชาวเหอหนานเป็นคนฉลาด

เฉียบแหลม แต่มักจะเห็นประโยชน์เฉพาะหน้า

ให้ความสำาคัญกับการคืนทุน แม้มีกำาไรเพียงเล็กน้อย

ก็จะคว้าไว้ก่อน ไม่มียุทธศาสตร์ทางการค้าอัน

ยาวไกล มักเกี่ยงเอาแต่สิ่งเล็กๆ น้อยๆ และชอบ

อวดฉลาด จนได้รับการเปรียบเปรยว่า “ชาวเหอหนาน

ทำางานตัดสินใจเหมือนลิง”

“ชาวหูเป่ยให้ความส�าคัญกับ 
จิตวิญญาณ ต้องระวังเพราะ
ชอบปลอมแปลง และย้อมแมว 

และอย่าท�าให้เขาเสียหน้า”

  หูเป่ย	 ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆ	 หากจะ 

ทำาการค้ากับชาวหูเป่ยต้องให้ความสำาคัญกับ 

จิตวิญญาณข้อน้ี	โดยให้เขาใช้สติปัญญาอย่างเต็มท่ี	

เพื่อผลประโยชน์ของเรา	 แต่ต้องระมัดระวังเพราะ 

ชอบปลอมแปลงและย้อมแมว	 นักธุรกิจหูเป่ยแม้ตาย 

ก็ไม่ยอมเสียหน้า	ค้าขายกับชาวหูเป่ยต้องให้ความ

สำาคัญกับเรื่องนี้	อย่าทำาให้เขาเสียหน้า	มิฉะนั้นเขา

จะไม่ยอมค้าขายกับท่าน	 นอกจากนี้ชาวหูเป่ยยัง

งมงายในเรื่องฤกษ์ยาม ชอบตัวเลข “6” และ “8”

“6” หมายถึง “ราบรื่น” “8” หมายถึง “รุ่งเรือง” ฤกษ์

ยามเปิดกิจการหรือซื้อของต้องประกอบด้วย “6”

หรือ “8” เสมอ

หูหนาน ทำางานจริงจัง และอดทน

มีพรสวรรค์หลายด้าน หากตัดสินใจลงทุนทำาการค้า

ย่อมเกื้อหนุนให้สำาเร็จโดยง่าย วางใจได้ในเรื่อง

คุณภาพสินค้า นิยมกำาไรน้อยแต่ขายมาก เพื่อให้

ได้เงินโดยเร็ว สำาหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียน
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  เสฉวน ชาวเสฉวนไม่มีจิตวิญญาณ

ด้านการค้าขาย	 วิธีที่ดีที่สุดในการทำาธุรกิจคือ	 

การที่เราเป็นฝ่ายเข้าไปพบเขาถึงประตูบ้าน	 สร้าง

และแสวงหาโอกาสทางการค้าจากตลาดท่ีใหญ่

มหาศาลของเสฉวน	 นอกจากนั้นชาวเสฉวนยังไม่

สร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น	เพราะความเห็นแก่ตัว

ในทางการค้า	 โดยถือว่าความน่าเชื่อถือนั้นสำาคัญ

ยิ่งชีพ

เจียงซี ใฝ่หาความม่ันคงของชีวิตยึดคติ “รู้จักพอ

ย่อมมีความสุข” ไม่นิยมหาเลี้ยงชีพด้วยการทำาการค้า เน้น

จริยธรรมทางการค้าและหลักธรรมาภิบาล มุ่งสร้างชื่อเสียง

ทางการค้าคือ หนทางสู่ความสำาเร็จของชาวเจียงซี นิยมทำา

ธุรกิจส่วนตัว โดยเร่ิมต้นจากศูนย์ พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป

ขยัน ประหยัด อดทน SMEs จึงแข็งแรง ใส่ใจกับวิธีการทำา

การค้าสนใจข้อมูลข่าวสารการตลาด ตัดสินใจลงทุนเมื่อมั่นใจ

ในสถานการณ์

ซานซี นักธุรกิจซานซีเจริญเติบโตจากน้ำาพัก

น้ำาแรงของตัวเอง ค่อยๆ ก่อร่างสร้างตัวขึ้น โดยอาศัยความ

ขยันหมั่นเพียร อดทน ประหยัด และมีความมุ่งมั่นในการ

สร้างธุรกิจส่วนตัว นักธุรกิจซานซีเน้นความน่าเชื่อถือและ

ซื่อตรง เป็นหัวใจในการทำาการค้า ถือคติที่ว่า “สัจจะย่อม

ก่อให้เกิดความน่าเช่ือถือ” เม่ือปฏิบัติต่อผู้อ่ืนด้วยความจริงใจ

ย่อมเป็นที่ดึงดูดลูกค้า การค้ายิ่งทำายิ่งเจริญจุดเด่นการทำา

การค้าของคนซานซี คือ ขายมากกำาไรน้อย การผลิตต้อง

ประสานการตลาด

“นักธุรกิจซานซีเน้น ความน่าเชื่อถือ 
และซื่อตรง เป็นหัวใจในการท�าการค้า  

ถือคติว่าสัจจะย่อมก่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือ”

ส่านซี หากประสงค์จะค้าขายกับคนในเมืองนี้

ทางที่ดีต้องร่วมมือด้านการธุรกิจท่องเที่ยว และการผลิต

ผลิตภัณฑ์ใหม่ หัวใจของธุรกิจท่องเที่ยวต้องเน้นเรื่อง “ความ

โบราณ” รวมทั้งต้องรู้จักสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าเพ่ิมจาก

ผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านด้ังเดิม และชาวส่านซีมีความสันทัดเป็นพิเศษ

ในธุรกิจผลิตยาและจำาหน่ายยา

“การท�าการค้าของชาวยูนนาน 
ส่วนใหญ่ท�าด้วยความสุจริต 

 แสวงหาก�าไรอย่างตรงไปตรงมา 
และไม่มีเล่ห์เหลี่ยม”

ยูนนาน การทำาการค้าของชาว

ยูนนาน ส่วนใหญ่ทำาด้วยความสุจริต แสวงหา

กำาไรอย่างตรงไปตรงมา เป็นคนไม่อวดฉลาด ไม่มี

เล่ห์เหลี่ยม เปิดเผย คิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น หาก

ต้องทำาการค้าร่วมกัน ควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน

อย่าใจแคบ อย่าเกี่ยงผลประโยชน์เล็กๆ น้อยๆ

และนักธุรกิจยูนนานไม่ชอบให้ใครมาบงการ
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ฮ่องกง ความรำ่ารวยของคนฮ่องกง ได้มา

ด้วยการต่อสู้ด้ินรนเพ่ือความอยู่รอด ภายใต้ภาวะแรงกดดัน

ท่ีแสนสาหัส นักธุรกิจชาวฮ่องกง ชอบพูดคำาว่า “ลองสู้

สักตั้ง” ซึ่งหมายถึงพยายามสู้ เพื่อความสำาเร็จสักครั้ง

มีนำ้าหนักกว่าคำาว่า “ลองดูสักตั้ง” เพราะคำาว่า “ลองดู”

มีลักษณะเลื่อนลอย ส่วน “สู้” แสดงถึงความฮึกเหิมและ

ถึงไหนถึงกัน “สู้” ยังกินความถึงการเสี่ยงแบบกล้าได้

กล้าเสียอีกด้วย

มาเก๊า มาเก๊าค่อนข้างมีสีสันทางเศรษฐกิจ

การค้า นักธุรกิจมาเก๊าค่อนข้างให้ความสำาคัญกับเรื่อง

จริยธรรมและความน่าเชื่อถือ การพนันและการกล้าเส่ียง

ได้ถูกหลอม เป็นนิสัยของชาวมาเก๊าไปแล้ว ความกล้าได้

กล้าเสียถือเป็นนิสัยเด่นของชาวมาเก๊า นักธุรกิจมาเก๊า

เป็นคนใจถึง กล้าที่จะเสี่ยง สาเหตุเพราะพวกเขามีจิตใจ

แบบนักพนัน จึงกล้าที่จะลองพนันสักตั้งอยู่บ่อยๆ  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

www.fareastlegalthailand.com, www.chineselawclinic.moc.go.th

	 อย่างไรก็ตาม หวังว่าผู้อ่านทุกท่านคงจะได้รับ

ความรู้และเห็นภาพรวมในการดำาเนินธุรกิจของชาวจีน

ในเมืองต่างๆ ว่าแต่ละเมืองมีวิถีทางอย่างไรกันบ้าง

เพ่ือจะสามารถนำาไปปรับใช้ หากในวันหนึ่งมีโอกาส

ไปดำาเนินธุรกิจกับชาวจีนในแต่ละเมือง

ไต้หวัน ความอดกล้ันและความด้ือร้ัน

เป็นลักษณะเด่นของนักธุรกิจไต้หวัน นอกจากแสดงออก

ทางพฤติกรรมทางการค้าขายแล้ว ยังแสดงออกทาง

โลกทัศน์ของพวกเขาอีกด้วยในการทำาธุรกิจการค้า

ชาวไต้หวันเคารพในคำามั่นสัญญา สิ่งใดที่ได้รับปากไว้

จะไม่กลับคำา เพราะเกรงจะถูกผู้อื่นดูถูก ซึ่งจะไม่ได้รับ

ความเชื่ อถือในภายหลังชาวไต้หวันโดย ท่ัวไป

ถือว่าเลข “4” เป็นกาลกิณี เพราะเลข “4” และคำาว่า

“ตาย” อ่านออกเสียงเหมือนกัน การทำาสิ่งใดมักจะ

หลีกเลี่ยงเลข “4” ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ก็จะเลี่ยงไปใช้

คำาว่า “สองคู่” แทน เลข “4” ชาวไต้หวันจะไม่ใช้ร่ม

เป็นของขวัญเพ่ือมอบให้กับผู้อ่ืน เพราะในภาษาท้องถ่ิน

ไต้หวัน คำาว่า “ร่ม” กับ “แตกแยก” พูดออกเสียง

เหมือนกัน “ร่มกันฝน” กับ “ขอให้แตกแยก” ก็พูดออกเสียง

เหมือนกัน จึงทำาให้ผู้รับเกิดความเข้าใจผิดได้ง่าย

ไหหลำา ชาวไห่หนานมีความคิดแบบอนุรักษ์

นิยมเหนียวแน่น เพราะเหตุที่มีหัวอนุรักษ์ การร่วมมือกัน

ต้องนำาเสนอความคิดและวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ควรใช้ประโยชน์

จากความอนุรักษ์ เพ่ือช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดจากนักธุรกิจ

ไห่หนาน ชอบทำาการค้าแบบฉวยโอกาส มักมองผลประโยชน์

เฉพาะหน้า ขาดวิสัยทัศน์อันยาวไกล ในการวิเคราะห์

ปัญหาทางการค้า มักสรุปอย่างง่ายๆ คือ ไม่บวกก็ลบ

ขาดการไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบ

ชาวไต้หวันเคารพในค�ามั่นสัญญา
สิ่งใดที่ได้รับปากไว้  จะไม่กลับค�า 

เพราะเกรงจะถูกผู้อื่นดูถูก 
ซึ่งจะไม่ได้รับความเชื่อถือ

ในภายหลัง
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กับวิถีชีวิตมุสลิมโลก

	 มีคำ�ถ�มม�กม�ยจ�กผู้ประกอบก�รและ

ผู้สนใจเดินท�งไปศึกษ�ลู่ท�งก�รลงทุนในประเทศ

ที่ประช�กรส่วนใหญ่เป็นมุสลิม อย่�งเช่น ประเทศ

อินโดนี เซีย ม�เลเซีย บรู ไน และประเทศ

ในตะวันออกกล�งว่�	ห�กประกอบธุรกิจหรือลงทุน

ในประเทศดังกล่�ว ช่วงเวล�ใดในแต่ละปีที่มุสลิม

ซึ่งเป็นแรงง�นหลัก ต้องปฏิบัติศ�สนกิจพิเศษตลอด

ทั้งเดือน เพื่อผู้ประกอบก�รจะได้ว�งแผนและ

บริห�รจัดก�รไม่ให้มีผลกระทบหรือมีผลกระทบ

น้อยที่สุดต่อกระบวนก�รผลิตที่ต่อเนื่องในช่วงเวล�

ท่ีแรงง�นมุสลิมให้คว�มสำ�คัญกับก�รปฏิบัติศ�สนกิจ

ม�กกว่�เดือนอื่นๆ

	 นักลงทุนจำ�เป็นต้องรู้และทำ�คว�มเข้�ใจวิถีชีวิต

ของคนในพื้นที่ที่จะลงทุน เนื่องจ�กคนในพื้นที่นั้น

เป็นปัจจัยด้�นแรงง�นท่ีสำ�คัญของก�รประกอบธุรกิจ

และศ�สนกิจที่มุสลิมให้คว�มสำ�คัญ

เป็นอย่�งยิ่งนั้น คือ การถือศีลอด

ในเดือนรอมฎอน ซึ่งเป็นก�รงด

อ�ห�รและเครื่องดื่มทุกชนิด ตั้งแต่

แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งดวงอ�ทิตย์

ตกดิน บ�งประเทศร้�นข�ยอ�ห�รจะปิด

ตอนกล�งวัน หรือคนง�นจะหยุดง�นหล�ย

วันเพื่อปฏิบัติศ�สนกิจ ซึ่งใน

แต่ละปีไม่ส�ม�รถระบุ

รอมฎอน

เรื่อง | จันจีรา  โสะประจิน
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	 ปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์เริ่มนับตั้งแต่นบีมุฮัมมัด	(ซ.ล)	 

ศาสดาแห่งอิสลาม	 อพยพจากเมืองมักกะฮ์ไปยัง

เมืองมะดีนะฮ ์	 ประเทศซาอุดีอาระเบีย	 หรือที่

รู้จักกันว่า	 Hijra,	 Hijrah	 ปัจจุบันอยู่ในฮิจญ์เราะฮ์

ศักราช	1437	ปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์เป็นปฏิทินจันทรคติ	 

แต่ละปีรอมฎอนจะเลือ่นขึน้มาจากปีทีผ่่านมาประมาณ 

10	 -	12	วัน	 เนื่องจากจ�านวนวันในแต่ละเดือนตาม

ปฏิทินอิสลามมีเพียง	 29	 วัน	 หรือ	 30	 วัน	 เท่านั้น 

ท�าให้ฤดกูาลจะกลบัมาซ�า้เดมิทกุ	33	ปีอสิลาม	ส�าหรบั

ประเทศไทยสามารถหาปฏิทินอิสลามได้จากหลาย

หน่วยงาน	 เช่น	 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	 

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	

(ธ.ก.ส.)	เป็นต้น

ปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์

กฎเกณฑ์/เงื่อนไข 
การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน

1.	 เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม	เรียกว่า	มุสลิม	

2.	 บรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติ	 หรือที่เรียกว่า	 

	 บรรลุศาสนภาวะ	 ศีลอดไม่เป็นข้อบังคับสำาหรับ 

	 เด็ กที่ ยั ง ไม่ บรรลุนิ ติ ภาวะตามศาสนบัญญัติ 	 

	 (เด็กต้องมีอายุ	 15	 ปีจันทรคติบริบูรณ์	 หรือ 

	 มีสัญลักษณ์อื่นๆ	เช่น	ฝันเปียกหรือมีประจำาเดือน)

3.	 มีสติสัมปชัญญะครบบริบูรณ์	ศีลอดจึงไม่เป็นข้อบังคับ 

	 สำาหรับคนที่วิกลจริต	 แม้ว่าอาการวิกลจริตจะเกิดขึ้น 

	 ชั่วขณะหนึ่งในเวลากลางวันก็ตาม

4.	 ไม่เมาหรือหมดสติ

5.	 มีร่างกายสมบูรณ์	 ไม่เจ็บป่วยเพราะการถือศีลอด 

	 อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

6.	 ไม่มีประจำาเดือนหรือมีเลือดหลังจากการคลอดบุตร

วันเวล�ที่แน่นอน แต่จะทร�บเวล�โดยประม�ณ

ห�กนำ�ปฏิทินอิสล�มเปรียบเทียบกับปฏิทินส�กล

ผู้เขียนจึงขอนำ�ประเด็นนี้ม�ให้ข้อมูลเป็นหลักก�ร

แก่นักลงทุนหรือผู้ประกอบก�รที่สนใจไปลงทุนใน

ประเทศดังกล่�ว

	 ก�รถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของช�วมุสลิม

นั้นตรงกับเดือนที่ 9 ต�มปฏิทินฮิจญ์เร�ะฮ์ หรือ

ปฏิทินอิสล�ม (Islamic Calendar) เป็นระบบ

ปฏิทินจันทรคติ ซึ่งประกอบด้วย 12 เดือนท�ง

จันทรคติ ซึ่งในหนึ่งปีจะมี 354 หรือ 355 วัน

	 รอมฎอนนับเป็นเดือนที่สำ�คัญของมุสลิม

ทั่วโลกมีศ�สนกิจที่มุสลิมจะต้องปฏิบัติเป็นพิเศษ

ม�กกว่�เดือนอื่นๆ คือ ก�รถือศีลอดตลอด

ทั้งเดือน ซึ่งเป็นศ�สนบัญญัติ ที่บังคับให้มุสลิม

ทุกคนที่บรรลุนิ ติภ�วะต�มศ�สนบัญญัติและ

มีสติสัมปชัญญะ ต้องปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดไม่มีก�ร

แบ่งชนชั้น วรรณะ ไม่ว่�จะอยู่ในยศฐ�บรรด�ศักดิ์

หรือตำ�แหน่งหน้�ที่ก�รง�นใด ต้องปฏิบัติอย่�ง

เสมอภ�คและเท่�เทียมกัน เพื่อให้คนที่มีอำ�น�จ

หรือมีฐ�นะ ได้รับรู้และเข้�ใจถึงคว�มอดอย�ก

หิวโหย ไม่มีแม้แต่อ�ห�รจะกินของคนย�กจน

และคนอน�ถ�ว่�เป็นอย่�งไร อันจะส่งผลให้เกิด

คว�มเข้�ใจเห็นอกเห็นใจกันและเกิดก�รช่วยเหลือ

เกื้อกูลซึ่งกันและกันในสังคมม�กขึ้น

การถือศีลอดในเดือนรอมฎอน
ของชาวมุสลิมนั้นตรงกับเดือนที่ 9

ตามปฏิทินฮิจญ์เราะฮ์
หรือปฏิทินอิสลาม

55Investment Promotion Journal |

นานาสาระ



	 ก�รปฏิบัติตนในเดือนรอมฎอนของช�วมุสลิมน้ัน

มิใช่แค่ก�รอดอ�ห�รและเครื่องดื่มทุกชนิดตลอด

ทั้งวันตั้งแต่แสงอรุณจริงขึ้นจนถึงดวงอ�ทิตย์ตกดิน

เท่�นั้น แต่ต้องงด ละเว้น คำ�พูดและพฤติกรรมต่�งๆ

ท่ีไม่จำ�เป็น ไม่มีประโยชน์ ระมัดระวังในก�รพูด

และปฏิบัติก�รศึกษ�และอ่�นพระมห�คัมภีร์อัลกุรอ�น

และทำ�จิตใจให้นิ่งสงบ หนักแน่น อดทนอดกลั้น

เป็นต้น เพื่อเป็นก�รฝึกฝนและขัดเกล�จิตใจให้บริสุทธิ์

และนำ�สิ่งที่ได้จ�กก�รฝึกฝนในเดือนรอมฎอนนี้ไป

ปฏิบัติในเดือนอื่นๆ ตลอดทั้งปีต่อไป

	 ทั้งนี้ ยังเป็นก�รตรวจสอบตัวเองในก�รปฏิบัติ

หรือพฤติกรรมที่ผ่�นม�ว่�มีสิ่งใดที่ไม่ถูกต้องต�ม

หลักศ�สน�	 เพ่ือปรับปรุงตนเองในก�รกระทำ�ส่ิงต่�งๆ

ให้ถูกต้องต�มหลักศ�สนบัญญัติและทุกคืนของเดือน

รอมฎอนมุสลิมมีศ�สนกิจพิเศษม�กกว่�เดือนอื่นๆ

คือก�รไปละหม�ดต�รอเว๊ียะท่ีมัสยิดใกล้เคียงท่ีพัก

อ�ศัย ซ่ึงจะเห็นได้ว่�ทุกท่ีท่ีมีมุสลิมจะมีคว�มครึกคร้ืน

ในช่วงเวล�กล�งคืน เช่น พื้นที่จังหวัดช�ยแดนใต้

บ�งพื้นที่ของกรุงเทพมห�นคร พระนครศรีอยุธย�	

นนทบุรี และเชียงใหม่ เป็นต้น

	 ในมุมมองของผู้เขียน มองว่�	 ก�รละหม�ด

ต�รอเวี๊ยะนั้น นอกจ�กจะเป็นก�รปฏิบัติต�มศ�สน

บัญญัติแล้ว ยังเป็นก�รออกกำ�ลังก�ยเพื่อย่อยอ�ห�ร

ที่มุสลิมบริโภคแต่พออิ่มหลังจ�กดวงอ�ทิตย์ตกดิน

เป็นอย่�งดีอีกด้วย

1.	 ชายหรือหญิงที่ชราภาพ	

2.	 คนป่วยเรื้อรังที่แพทย์วินิจฉัยว่ารักษาไม่หาย

3.	 หญิ งมี ครรภ์ และแม่ ลู กอ่ อนที่ ใ ห้ นมทารก 

	 ซึ่ ง เ กร งว่ าการถื อศี ลอดอาจ เป็ นอั นตราย 

	 แก่ทารก	

4.	 บุคคลที่สุขภาพไม่สมบูรณ์	ซึ่งเมื่อเขาถือศีลอด

	 จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเสมอ

5.	 ผู้ ที ่ ทำ า งานหนัก 	 ซึ่ งพิจารณาดูแล้ ว เห็นว่ า	 

	 หากไม่ทำางานนั้นเขาไม่สามารถดำารงชีพได้	เช่น

	 งานในเหมืองและงานในทะเลทราย	 เป็นต้น 

	 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและศรัทธาของเขาเองว่า 

	 จะสามารถถือได้หรือไม่	โดยไม่ต้องลวงตัวเอง

1.	 คนที่อยู่ในระหว่างการเดินทาง

2.	 เจ็บป่วยที่กลัวเกิดอันตรายเนื่องจาก

	 การถือศีลอดแต่มีโอกาสหายได้

3.	 กระหายจัดหรือหิวจัด	ที่อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

	 ถึงแม้ว่าเป็นผู้ที ่สุขภาพดีและไม่ได้เดินทาง

4.	 มี ป ร ะจำ า เ ดื อนหรื อมี เ ลื อ ดออกหลั ง จ าก 

	 การคลอดบุตร

 ผู้ที่ได้รับผ่อนผันการถือศีลอด
แต่ให้ชดเชยให้ครบตามจำานวนวันที่ขาดหายไป 

(ก่อนเข้ารอมฎอนปีถัดไป)

ผู้ที่ได้รับยกเว้นการถือศีลอด
แต่ให้จ่ายฟิตยะห์ 

(ฟิตยะห์คือ การให้อาหารแก่ผู้ยากจนและอนาถา

เท่ากับจำานวนวันที่ไม่ได้ถือศีลอด เป็นอาหารหนัก

ประมาณ 1 มุด หรือ 1 ลิตร ต่อ 1 วัน)
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	 คว�มเข้มข้นในก�รปฏิบัติศ�สนกิจจะม�กที่สุด

คือ ช่วง 10 คืนสุดท้�ยของเดือนรอมฎอน ซึ่งมุสลิม

ส่วนใหญ่จะทุ่มเทแรงก�ยและแรงใจอย่�งเต็มที่

บ�งประเทศจะหยุดให้ประช�กรประกอบศ�สนกิจ

หรืออ�จจะล�พักร้อนย�วๆ ในช่วง 10 คืนสุดท้�ย

เพื่อปฏิบัติศ�สนกิจ เพร�ะมุสลิมเชื่อว่�ใน 10 คืน

สุดท้�ยของเดือนรอมฎอนจะมี 1 คืน ที่จะมีผลก�ร

ปฏิบัติศ�สนกิจได้ผลบุญถึง 1,000 เดือน (เรียกว่�	

คืนลัยล�ตุลก็อด) ซึ่งเปรียบเหมือนโบนัสของก�ร

ปฏิบัติศ�สนกิจในรอบ 1 ปีซึ่งมีเพียง 1 คืน เท่�นั้น

โดยไม่ส�ม�รถระบุได้ว่�เป็นคืนใดใน 10 คืนสุดท้�ย

ของเดือนรอมฎอน จึงเป็นเหตุผลสำ�คัญที่มุสลิมต้อง

ทุ่มเทแรงก�ยและแรงใจปฏิบัติศ�สนกิจทวีคูณทั้ง

10 คืนสุดท้�ยเพื่อแสวงห�คว�มประเสริฐของคืนนั้น

ความเข้มข้นในการปฏิบัติ
ศาสนกิจจะมากที่สุดคือ

ช่วง 10 คืนสุดท้าย
ของเดือนรอมฎอน

	 เมื่อก�รถือศีลอดครบ 29 วัน ในคืนที่ 29

แต่ละประเทศจะมีก�รประก�ศให้ประช�กร

แต่ละพื้นที่ในประเทศนั้นๆ ดูดวงจันทร์ เพื่อดูว่�

เดือนรอมฎอนปีนั้น มี 29 วันหรือ 30 วัน

สำ�หรับประเทศไทยสำ�นักจุฬ�ร�ชมนตรีจะเป็น

ผู้ประก�ศวันเวล�ก�รดูดวงจันทร์ให้ทร�บ

โดยทั่วกัน ซึ่งจะมีก�รพิจ�รณ�ดังนี้

	 1.	 ห�กได้รับก�รยืนยันจ�กผู้รู้หรือคณะ

กรรมก�รอิสล�มประจำ�จังหวัดใดว่�	 มีผู้เห็น

เสี้ยวดวงจันทร์ สำ�นักจุฬ�ร�ชมนตรีจะประก�ศ

ให้วันถัดไปเป็นวันท่ี 1 เดือนเซ�ว�ล หรือ

วันอิดิลฟิตรี (วันเฉลิมฉลองหรือวันอีดหรือ

วันตรุษ) และถือว่�รอมฎอนปีนั้น มี 29 วัน

	 2.	 ห�กไม่มี ผู้ ใ ดยืนยันก�ร เ ห็น เ ส้ียว

ดวงจันทร์ สำ�นักจุฬ�ร�ชมนตรีจะประก�ศให้

ถือศีลอดต่อไปอีก 1 วัน แสดงว่�เดือนรอมฎอน

ปีนั้นมี 30 วัน และประก�ศให้วันถัดจ�กก�ร

ถือศีลอดครบ 30 วันเป็นวันที่ 1 เดือนเซ�ว�ล

หรือวันอิดิลฟิตรี

ชาวมุสลิมในอินโดนีเซียกำาลังละหมาด “ตารอเวี๊ยะ”
ในคืนเดือนรอมฎอน ที่มัสยิดอิสติกลัลในกรุงจาการ์ตา
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 ที่มาข้อมูล 

• สำานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

• สำานักงานคณะกรรมการอิสลามประจำากรุงเทพมหานคร

• https://th.wikipedia.

• http://sameaf.mfa.go.th/th/muslim_world/detail.  php?ID=2275

• http://www.manager.co.th/Around/ViewNews.aspx?NewsI 

 D=9570000073238

	 วันอีดิลฟิตรีและวันอีดิลอัฎฮ�เป็นวันสำ�คัญ

ท�งศ�สน�อิสล�ม ประเทศที่ประช�กรส่วนใหญ่เป็น

มุสลิมจะมีพระร�ชพิธีตรุษอีดเช่น ประเทศม�เลเซีย

บรูไน ซ�อุดีอ�ระเบีย ก�ต�ร์ และโอม�น เป็นต้น

พระมห�กษัตริย์ในประเทศน้ันจะเสด็จเป็นองค์ประธ�น

ด้วยพระองค์เองสำ�หรับประเทศอินโดนีเซีย ก็มี

ก�รเฉลิมฉลองเช่นเดียวกัน โดยท�งรัฐบ�ลกำ�หนด

ให้เป็นวันหยุดร�ชก�รต่อเนื่องกันน�นหล�ยวัน

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่น�ยจ้�งจะให้โบนัสแก่ลูกจ้�ง

ในเทศก�ลนี้ และอนุญ�ตให้เดินท�งกลับภูมิลำ�เน�ได้

	 จะเห็นได้ว่�	 ก�รที่จะเข้�ไปประกอบธุรกิจหรือ

ก�รลงทุนในประเทศที่มีประช�กรเป็นมุสลิมเป็น

ส่วนใหญ่นั้น จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องศึกษ�อัตลักษณ์

ของประเทศนั้น โดยเฉพ�ะวิถีชีวิตและธรรมเนียม

ปฏิบัติของแรงง�นในวันสำ�คัญท�งศ�สน�	 ซึ่งมุสลิม

ให้คว�มสำ�คัญในก�รปฏิบัติศ�สนกิจที่ เพิ่มขึ้น

เป็นพิเศษม�กและเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เช่น

ก�รถือศีลอดในเดือนรอมฎอน วันอีดิลฟิตรีและ

วันอีดิลอัฎฮ�	 จะทำ�ให้นักลงทุนเข้�ใจและส�ม�รถ

ว�งแผนบริห�รจัดก�รด้�นแรงง�น ส�ม�รถรับมือ

ก�รข�ดแคลนแรงง�นและภ�คร�ชก�รหยุดง�น

ต่อเนื่องหล�ยวัน และเพื่อให้ได้รับคว�มร่วมมือจ�ก

ทุกภ�คส่วนของประเทศนั้นๆ ในก�รประกอบธุรกิจ

เป็นอย่�งดีต่อไป

 วันฮารีรายอ	 (ตามภาษามาลายูปัตตานี)	 หรือ	 
วันฮารีรายา	 (ภาษามาลายูกลาง)	 เป็นวันรื่นเริงของชาว
มุสลิมทั่วโลก	ซึ่งใน	1	ปี	ชาวมุสลิม	มีวันฮารีรายอ	2	ครั้ง	คือ	 
	 1.	 อีดิลฟิตรี	 ตรงกับวันขึ้น	 1	 คำ่า	 เดือนเชาวาล	 
ซึ่งเป็นเดือน	 10	 ตามปฏิทินอิสลาม	 คือ	 วันออกจาก
ศีลอดเดือนรอมฎอน	 คนบางพื้นที่จะเรียกวันอีดิลฟิตรีว่า	 
วันตรุษเล็ก
	 เม่ือมุสลิมในอาเซียนเจอกันมักจะทักทายด้วยคำาว่า	 
ซาลามัตฮารีรายา	 อีดิลฟิตรี	 และขออภัยซึ่งกันและกัน	 
(SELAMAT	HARI	RAYA	AIDILFITRI,	MAAF	ZAHIR	&	BATIN)

	 2.	 อีดิลอัฎฮา	 ตรงกับวันที่	 10	 เดือน	 ซุลฮิจญะ	
หรือตรงกับเดือน	 12	 ของปฏิทินอิสลาม	 ซึ่งเป็นการฉลอง	 
วันออกฮัจย์จากการที่มุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์	 
ณ	 นครมักกะฮ์	 ประเทศซาอุดีอาระเบีย	 คนบางพื้นที่ 
จะเรียกวันอีดิลอัฎฮาว่า	วันตรุษใหญ่
	 ในวันดังกล่าวชาวมุสลิมจะไปเยี่ยมเยียนพ่อแม่	 ญาติ
พี่น้อง	 เพื่อนบ้าน	 เพื่ออภัยต่อกันในสิ่งที่ผ่านมา	 โดยใน
วันอีดีลฟิตรี	 มุสลิมทุกคนจะต้องจ่าย	 ซะกาต	 ฟิตเราะห์	 
คือการบริจาคทานแก่คนยากจนและอนาถา	 ส่วนในวัน
อีดิลอัฎฮา	 จะมีการเชือดสัตว์พลีทาน	 (กุรบ่าน)	 แจกจ่าย
เนื้อเพื่อเป็นทานแก่ญาติมิตร	 สำาหรับสัตว์ที่ใช้ในการเชือด	
ได้แก่	 อูฐ	 วัว	 แพะ	 ถือเป็นการขัดเกลาจิตใจของมนุษย ์
ให้เป็นผู้บริจาค	 เป็นการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนมนุษย์	 
ในวันฮารีรายอ	ชาวมุสลิม	จะเดินทางกลับภูมิลำาเนาของตน	 
มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาโดยพร้อมเพรียงกัน	
ได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อน	 ญาติ	 พี่น้อง	 เพื่อจะได้ขออภัย
ซึ่งกันและกัน

วันฮารีรายอ
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เรื่อง | ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

หลัก 6 ประการ
เพื่อธุรกิจยั่งยืนของ
ดร.คูซูมาโน
เพื่อธุรกิจยั่งยืนของ

	 ศจ.ไมเคิล คูซูมาโน คณะบริหารธุรกิจสโลน 

แห่งสถาบันเทคโนโลยีแห่งแมสซาชูเซตส์ ได้ศึกษา

ปัญหาข้างต้นและพบว่าแม้หนังสือดังกล่าวและ

มีเนื้อหาดีมาก แต่เป็นการวิเคราะห์ถึงบริษัทต่างๆ 

ในช่วงใดช่วงหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัย

ที่ทำาให้บริษัทนั้นๆ ดำารงความเป็นเลิศในระยะยาว

จากนั้นเขาได้เขียนหนังสือ “Staying Power: 

Six Enduring Principles for Managing Strategy 

and Innovation in an Uncertain World” เล่าถึง

หลักการ 6 ประการ ที่จะทำาให้บริษัททั้งแข็งแกร่ง

และคล่องแคล่วปราดเปรียวในการปรับตัวเข้ากับ

สถานการณ์ทางธุรกิจที่ เปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว เพื่อให้ประสบผลสำาเร็จในระยะยาว
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6
ในอดีตที่ ผ่านมามีหนังสือหลายเล่ม

ได้เล่าถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น In Search of 

Excellence, Build to Last ฯลฯ โดยได้กล่าวถึง

บริษัทที่เป็น Best Practice หรือมีแนวปฏิบัติ

ท่ีดีเย่ียม อย่างไรก็ตาม เม่ือเวลาผ่านไป บริษัท

ที่ถูกอ้างอิงในหนังสือว่าเป็นเลิศ เป็นต้นว่า 

ไอบีเอ็ม โมโตโรล่า อาตาริ ฯลฯ กลับตกต่ำา

ลงมาก หลายบริษัทได้ล้มละลายหรือถูกซื้อ

กิจการโดยบริษัทอื่น

ศจ.ไมเคิล คูซูมาโน 

6 หลักการ
เพื่อความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
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	 ประการแรก Platform, not just Products

ต้องเน้นแพล็ทฟอร์ม ซึ่งแพล็ทฟอร์มจะทำาหน้าที่

เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนต่างๆ ที่ผลิตโดย

บริษัทต่างๆ ให้สามารถทำางานร่วมกันได้ เช่น 

วินโดวส์ของค่ายไมโครซอฟต์ แอนดรอยด์ของ

ค่ายกูเกิล ฯลฯ แทนท่ีจะเน้นผลิตภัณฑ์ในลักษณะ 

Stand-alone เท่านั้น โดยหากแพล็ทฟอร์มของ

ตนเองกลายเป็นมาตรฐานใช้แพร่หลายท่ัวโลกแล้ว 

ตนเองจะเป็นผู้กำาหนดมาตรฐานต่างๆ จะทำาให้

ได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยาวนาน 

ประการท่ีสอง Services, not just Products

(or Platform) ต้องมุ่งเน้นจำาหน่ายในรูปบริการ

เน่ืองจากจะสร้างผลกำาไรมากกว่า เป็นต้นว่าบริษัท

โรลสรอยส์ซึ่งเดิมทำาธุรกิจในรูปขายเครื่องยนต์

ไอพ่น ได้เปลี่ยนมาเป็นบริการให้เช่าเครื่องยนต์

เป็นรายช่ัวโมง ครอบคลุมถึงบริการบำารุงรักษาด้วย

ซึ่ งประสบผลสำาเร็จทางธุรกิจมากเนื่องจาก

สายการบินไม่ต้องจ่ายเป็นเงินก้อนจำานวนมาก

เพื่อซื้อเครื่องยนต์ ไม่ต้องยุ่งยากซ่อมบำารุง

เครื่องยนต์เอง ฯลฯ

	 ประการที่สาม Capabilities, not just

Strategy จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่พยากรณ์

ล่วงหน้าได้ยากมาก ทำาให้แผนกลยุทธ์ที่จัดทำาขึ้น

ต้องล้าสมัยลงอย่างรวดเร็ว ต้องพัฒนาสมรรถนะ

ให้แข็งแกร่งในด้านต่างๆ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ 

วิศวกรรม ควบคุมคุณภาพ ฯลฯ เพื่อให้อยู่รอด

แม้เผชิญวิกฤตที่ไม่คาดฝัน 

	 ประการที่สี่ Pull, not just Push แทนที่

จะทำาธุรกิจในรูป Push ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้ว

นำาไปจำาหน่าย จะต้องเปลี่ยนมาเป็น Pull คือ 

ศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับลูกค้าก่อน จากนั้นพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการให้รวดเร็ว

เหนือคู่แข่ง 

	 ประการที่ห้า Scope, not just Scale

ปัจจุบันลูกค้ามีรสนิยมหลากหลาย ทำาให้การ

ประหยัดจากขนาดหรือการผลิตจำานวนมากๆ

ในรูป Economies of Scale ไม่สำาคัญมาก

เหมือนกับในอดีต ดังน้ันแทนท่ีจะผลิตในรูปแบบ

เดียวมากๆ เพ่ือให้มีต้นทุนต่ำาสุด จะต้องเปล่ียน

มาผลิตให้มีรูปแบบหลากหลาย แต่ต้นทุนเพ่ิมข้ึน

ไม่มากนัก เนื่องจากใช้ชิ้นส่วน เทคโนโลยี 

เครื่องจักร ช่องทางตลาด ฯลฯ ร่วมกัน

	 ประการที่หก Flexibility, not just

Efficiency องค์กรต้องยืดหยุ่นเพื่อรองรับการ

เปลี่ยนแปลง เช่น ออกแบบโรงงานให้สามารถ

ผลิตรถยนต์หลายแบบไปพร้อมๆ กัน แม้ว่า

ประสิทธิภาพจะต่ำากว่ากรณีท่ีออกแบบให้ผลิต

แบบเดียวกันก็ตาม เน่ืองจากหากผลิตภัณฑ์หน่ึง

ไม่ได้รับความนิยม ก็สามารถเปลี่ยนไปผลิต

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้
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ทำาไมอิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่น
เผชิญวิกฤต?

ศจ. คูมูซาโน ยังนับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์

ธุรกิจของบริษัทญี่ปุ่น เคยอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นยาวนาน

ถึง 7 ปี ดังนั้นจึงได้พยายามศึกษาว่าทำาไมบริษัท

อิเล็กทรอนิกส์ญี่ปุ่นที่เคยยิ่งใหญ่มาก แต่ปัจจุบัน

ได้ตกต่ำาอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อ ทั้งนี้นับจาก

สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าของญี่ปุ่นได้

พัฒนานวัตกรรมมากมาย เช่น เครื่องคิดเลขจอ 

LCD (ชาร์ป) วิทยุทรานซิสเตอร์ (โซนี่) เครื่องคิดเลข

อิเล็กทรอนิกส์จอ LCD (ชาร์ป) วอล์คแมน (โซนี่) 

Floppy Disk ขนาด 3.5 นิ้ว (โซนี่) วิดีโอเทปแบบ 

VSH (เจวีซี) CD (โซนี่/ฟิลิปส์) DVD (โตชิบา) หน่วย

ความจำา Flash Memory (โตชิบา) ฯลฯ และก้าวสู่

อันดับ 1 ของโลก นำาหน้าประเทศอื่นหลายช่วงตัว

แต่ปัจจุบัน ญี่ปุ่นได้ตกเป็นรองคู่แข่งชาติอื่น 

เช่น แอปเปิ้ล ซัมซุง แอลจี หัวเว่ย เลอโนโว ฯลฯ 

โดยหลายบริษัทขาดทุนและจำาเป็นต้องขายกิจการ

หรือปรับโครงสร้างเพื่อความอยู่รอด จึงเกิดความ

สนใจศึกษาถึงความตกต่ำาข้างต้น เพื่อนำาความรู้

เกี่ยวกับสาเหตุไปแก้ไขสถานการณ์และฟื้นฟูให้กลับ

มาย่ิงใหญ่อีกคร้ังหน่ึง รวมถึงเกาหลีใต้ท่ีสนใจเรียนรู้

เช่นเดียวกัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำารอย

เช่นเดียวกับญี่ปุ่น

“จุดเด่นของสหรัฐฯ คือ 
มีบริษัทเกิดใหม่มากมาย

และเติบโตรวดเร็ว กลายเป็น
ยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น 
อินเทล ไมโครซอฟต์ 

แอปเปิ้ล ซิสโก”

ประการแรก บริษัทญ่ีปุ่นท่ีเคยมีขนาดเล็ก

ภายหลังสงคราม มีความคล่องแคล่วในการ

ดำาเนินธุรกิจ แต่เมื่อเติบโตกลายเป็นบริษัท

ยักษ์ใหญ่ ทำาให้มีขั้นตอนดำาเนินธุรกิจยุ่งยาก

ตัดสินใจช้า ส่งผลให้ตามหลังคู่แข่งด้าน

นวัตกรรม

อนึ่ง ความจริงแล้วบริษัทสหรัฐฯ ก็

ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกัน แต่จุดเด่นของ

สหรัฐฯ คือ มีบริษัทเกิดใหม่มากมายและ

เติบโตรวดเร็วกลายเป็นยักษ์ใหญ่ของโลก เช่น 

อินเทล ไมโครซอฟต์ แอปเป้ิล ซิสโก ฯลฯ เพ่ือ

ทดแทนบริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีล้มหายตายจากไป

แต่ญ่ีปุ่นมีบริษัทเกิดใหม่ท่ีพัฒนามาเป็นบริษัท

ยักษ์ใหญ่น้อยมาก

TOKYO NEW YORK
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ญี่ปุ่นเน้นผลิตภัณฑ์ สหรัฐฯ เน้นแพล็ทฟอร์ม

ประการท่ีสอง บริษัทญ่ีปุ่นเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ดังน้ัน เม่ือคู่แข่ง เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน ตามทัน

ในด้านเทคโนโลยี สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มี

คุณภาพทัดเทียมกัน แต่ราคาถูกกว่า ทำาให้ญี่ปุ่น

ตกเป็นรองในด้านความสามารถในการแข่งขัน 

ขณะท่ีบริษัทสหรัฐฯ เช่น ไมโครซอฟต์ แอปเป้ิล 

กูเกิล ฯลฯ เน้นพัฒนาแพล็ทฟอร์ม ทำาให้ยากท่ีคู่แข่ง

จะมาแข่งขันด้วย เป็นต้นว่า คอมพิวเตอร์ PC 

มีระบบปฏิบัติการวินโดวส์ของค่ายไมโครซอฟต์

เป็นแพล็ทฟอร์ม แม้จะมีคุณภาพด้อยกว่าระบบ

ปฏิบัติการ iOS ของค่ายแอปเปิ้ล แต่ก็ยากที่ iOS 

จะแย่งตลาดได้ เพราะการเปล่ียนมาใช้คอมพิวเตอร์

ของแอปเปิ้ล ผู้ใช้จะเผชิญกับความยุ่งยากมากมาย

	 ประการที่สาม วัฒนธรรมญี่ปุ่นที่เน้นทำางาน

เป็นกลุ่มและพยายามกล่อมเกลาความคิดเห็น

ร่วมกัน แม้เคยเป็นจุดแข็งในช่วงฟื้นฟูประเทศซึ่งมี

เป้าหมายชัดเจน แต่กลับเป็นจุดอ่อนในปัจจุบันท่ี

เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก ทำาให้ขาดความ

เป็นปัจเจกบุคคล แตกต่างจากบริษัทสหรัฐฯ ที่

ประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นหลากหลาย

มาจากหลายชาติหลายภาษา ช่วยกระตุ้นให้เกิด

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งปัจจุบันบริษัท

ญ่ีปุ่นพยายามแก้ไขจุดอ่อนด้านนี้โดยเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรม เป็นต้นว่า โซนี่มีแผนย้ายสำานักงานใหญ่

ธุรกิจวิดีโอเกมจากญี่ปุ่นไปยังสหรัฐฯ

	 ประการที่สี่ แม้คุณภาพการศึกษาของญี่ปุ่น

ในระดับประถมและมัธยมศึกษาดีเยี่ยมกว่าของ

สหรัฐฯ เสียอีก แต่เป็นรองสหรัฐฯ อย่างมากใน

ระดับอุดมศึกษา ทำาให้สหรัฐฯ ก้าวนำาญี่ปุ่นใน

อุตสาหกรรมใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เทคโนโลยีชีวภาพ วัสดุศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งมาทดแทน

อุตสาหกรรมด้ังเดิมท่ีสหรัฐฯ สูญเสียความสามารถ

ในการแข่งขัน

ดร.คูซูมาโน กล่าวว่าทุกสิ่งล้วนอนิจจัง

ปรากฏการณ์บริษัทต่างๆ ที่เคยยิ่งใหญ่แล้วตกต่ำา

นั้น นับเป็นปกติวิสัยในโลกธุรกิจ เป็นการยากมาก

ในยุคปัจจุบันที่บริษัทใดจะยิ่งใหญ่ยาวนานแบบ

ค้ำาฟ้า  
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เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรหมวด 11

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

1

7

4

10

2

8

5

11

3

9

6

12

13

ไทย สุราษฎร์ธานี1.16.3

ไทย นครราชสีมา1.17

ไทย ล�าพูน1.17

ไทย สมุทรสาคร1.11

สมุทรสาคร1.17

ไทย อุดรธานี
1.16.2

และ 1.1

ไทย สระบุรี1.6

ไทย ปทุมธานี1.17

ไทย - ญี่ปุ่น ประจวบคีรีขันธ์1.17

ไทย นนทบุรี1.16

ไทย สระบุรี1.17

ไทย สมุทรปราการ1.16

ญี่ปุ่น ระยอง1.17

เอ็นเนอร์ จี ไบโอแมส จ�ากัด

คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ทีพีพี ฟู้ดส์ จ�ากัด

ดีโอดี ไบโอเทค จ�ากัด

กาเนช อินเตอร์เทรด จ�ากัด

ไทยโซริด รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด

ซันฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ฟู้ด ซิตี้ จ�ากัด

สยาม อโลเวร่า (2005)

สยาม พาวเวอร์ จ�ากัด

ซันฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จ�ากัด

MR. TANAKA TOSHIRO

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

อาหารส�าเร็จรูปจากเน้ือสัตว์แช่แข็ง

พืชผักผลไม้อบแห้ง

เวย์โปรตีนผสมสารสกัดจากพืชผักสมุนไพร

เครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้

บรรจุภาชนะผนึก

เชื้อเพลิงจากขยะ (REFUSE DERIVED FUEL) 

และปุ๋ยอินทรีย์

ไก่ช�าแหละ

อาหารจากเนื้อสัตว์แช่แข็ง

พืชผักผลไม้บรรจุภาชนะผนึก

เชื้อเพลิงจากขยะ (REFUSE DERIVED FUEL) 

อาหารส�าเร็จรูปจากเน้ือสัตว์แช่แข็ง

น�้ามันสังเคราะห์ (SYNTHETIC OIL)

และเชื้อเพลิงจากขยะ (REFUSE DERIVED FUEL)

อาหารทะเลแปรรูป

โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
 เดือนธันวาคม  2559

เรื่อง | รสสุคนธ์ สังข์วารี

ประเภท
กิจกำร

ไทย
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อุตสาหกรรมเบาหมวด 33

เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐานหมวด 22

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง

ล�ำดับ

ล�ำดับ

ล�ำดับ

ผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

บริษัท

บริษัท

บริษัท

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

14

1

3

17

15

2

4

18

16

ไทย

ไทย

ไทย

สงขลา

ล�าปาง

ฉะเชิงเทรา

1.14.1

2.4.3

2.13.1

ไทย สุพรรณบุรี1.1

ไทย

ไทย

จีน

อุดรธานี

ชัยภูมิ

ชลบุรี

1.16.2

และ 7.1.1.2

2.10.2

และ 4.1.3

2.9.3

ไทย สุราษฎร์ธานี1.15

ไทย สมุทรสาคร1.17

นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต 

รอยัล เซรามิกส์ จ�ากัด

กุลธรเคอร์บี้เฟาน์ดรี่ จ�ากัด

เพิ่มผลผลิต จ�ากัด

ไทยวา ไบโอ พาวเวอร์ จ�ากัด

4จี เมทอล โปรดักซ์ จ�ากัด

MR. XIAOXU WANG

นายไกรสิทธิ์ ชัยเพชร 

ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จ�ากัด

ยางแผ่นรมควัน 

ผลิตภัณฑ์เซรามิก 

เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นต้น

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ 

ปุ๋ยอินทรีย์

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 

เหล็กรูปพรรณรีดเย็น เช่น ท่อเหล็ก

และเหล็กรูปตัวซี เป็นต้น

ลวดเหล็ก (STEEL CORD) 

แป้งทรายแมวผสมสมุนไพร 

และทรายแมวผสมสมุนไพรอัดเม็ด 

ขนมขบเคี้ยว

ประเภท
กิจกำร

ประเภท
กิจกำร

ประเภท
กิจกำร

1

2

ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ3.9

เดนมาร์ก เชียงใหม่3.8

MR. SEBASTIEN DUCROT

เอฟพี โปรดัคชั่น จ�ากัด

บริการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

เชิงสร้างสรรค์

เครื่องประดับ 

และชิ้นส่วนเครื่องประดับ

6

4

7

5

ไทย - ญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา3.1.2.1

ไทย ระยอง3.9

ไทย - ไต้หวัน สมุทรสาคร3.7

ไทย - สหรัฐฯ อุบลราชธานี3.1.4

ไทยโทเรซินเทติคส์ จ�ากัด

นายศุภชล นิธิวาสิน

(โครงการที่ 2)

อัลฟ่า สปอร์ต จ�ากัด

เอ็มซีซี แอพพาเรล จ�ากัด

NYLON 66 FILAMENT YARN

ถุงมือส�าหรับตรวจโรค

ลูกบอลยาง (RUBBER BALL)  เช่น RACQUETBALL 

และ  HIGH BOUNCE BALL เป็นต้น

เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อสูท เสื้อกั๊ก

เสื้อเชิ้ต และกางเกง เป็นต้น

3 ไทย ระยอง3.9
นายศุภชล นิธิวาสิน 

(โครงการที่ 1)
ถุงมือส�าหรับการศัลยกรรม
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ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งหมวด 44
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

1

2

ญี่ปุ่น ปราจีนบุรี4.1.3

จีน - ฮ่องกง ชลบุรี
4.5.2

และ 4.1.3

ยูเอซีเจ เอ็กซ์ทรูชั่น (ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. ZHU QUAN

ผลิตภัณฑ์โลหะ 
เช่น CONDENSER เป็นต้น

แม่พิมพ์ (MOLD & DIE)  
การซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง  และชิ้นส่วนโลหะ  

ประเภท
กิจกำร

11

6

4

12

7

5

13

14

10

8

9

มาเลเซีย ชลบุรี4.8.17

ไทย - ญี่ปุ่น ระยอง4.8.17

ไต้หวัน - จีน ชลบุรี4.2

ไทย - ฝรั่งเศส ชลบุรี4.6

ไทย สมุทรปราการ4.5.1

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

ไทย

ระยอง

สมุทรปราการ

พระนครศรีอยุธยา

4.8

4.5.1

4.1.2

และ 4.1.3

มาเลเซีย ปทุมธานี4.5

ไทย - ญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา4.8.7.7

ไต้หวัน พระนครศรีอยุธยา4.2

วาย แอนด์ แอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด 

เอสดีดับบลิวเอส - คอมโพเน้นท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

นายเฉิน จิ้น เสียน 

MR. MARTIN BRUNO 

แพลนเนท มอคคาร่า แฟคทอรี่ 

ออโตเมชั่น จ�ากัด

สึกิโบชิ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ฮิคิชิเซอิโค (ประเทศไทย) จ�ากัด

พรีซิชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จ�ากัด

MR. LIM THIAN HOCK

ไอเซ็น เอสบี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ซูพีเรีย แพลทติ้ง เทคโนโลยี 

(ไทยแลนด์) จ�ากัด

ชิ้นส่วนยานพาหนะอื่น ๆ

JUNCTION BOX

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เช่น FASTENER THREAD DIE, 
FASTENER PUNCH HEADING DIE เป็นต้น 
และการซ่อมแซมชิ้นส่วนแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

รถยนต์สามล้อ 

รถล�าเลียงสินค้าอัตโนมัติ ชิ้นส่วนล�าเลียง
เช่น DRIVE UNIT, OPERATE BOX เป็นต้น 
และการซ่อมแซมรถล�าเลียงสินค้าอัตโนมัติที่ผลิตเอง

ชิ้นส่วนโลหะส�าหรับยานพาหนะ
เช่น BUSH เป็นต้น

เครื่องจักรอัตโนมัติ เช่น เครื่องตรวจสอบผิวชิ้นงาน
อัตโนมัติและเครื่องประกอบชิ้นงานอัตโนมัติ เป็นต้น 
และการซ่อมแซมเครื่องจักรอัตโนมัติที่ผลิตเอง

ชิ้นส่วนเหล็กและชิ้นส่วนอะลูมิเนียม 
กลึงแต่งที่มีการขึ้นรูปเอง เช่น  HEAD STOCK, EGR 
PIPE และ COMBUSTION CHAMBER เป็นต้น

เครื่องมือและอุปกรณ์ ส�าหรับงานตัด กัด กลึง เซาะ 
ไส ปาด หรือท�าเกลียว เป็นต้น

CONNECTIONG ROD

การเคลือบผิว (SURFACE TREATMENT) 

3 ไทย นนทบุรี4.1.3เอส.เอส.เอ็ม.อินดัสตรี จ�ากัด
ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ชุดรางสายไฟ
และเสาไฟถนน เป็นต้น

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์หมวด 55
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

1

2

จีน. ฉะเชิงเทรา5.4.2

สหรัฐฯ ปทุมธานี5.4.3.1

เอ็ม.แอล.ที.โซลาร์ เอเนอร์จี้ โปรดักส์ จ�ากัด

ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

เซลส์แสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) 

ชิ้นส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม

ส�าหรับระบบใยแก้วน�าแสง (OPTICAL FIBER)
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11

12

9

13

10

สหรฐัฯ - สวติเซอร์แลนด์

- ไอซ์แลนด์
กรุงเทพฯ5.7

ไทย กรุงเทพฯ5.7

ไทย - เช็ก - สโลวัก กรุงเทพฯ5.7

อินเดีย กรุงเทพฯ5.8

ไทย - เยอรมนี กรุงเทพฯ5.7

MR. RICHARD PERSSON

นางสาวลลิดา บุญมานะ

ออคโตปุส นิวส์รูม เอแพค จ�ากัด

MR. ASHLEY JOHN MONTEIRO

MR. JORG MULLER 

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-COMMERCE) 

ซอฟต์แวร์

14

20

17

23

25

15

21

18

24

16

22

19

อินเดีย กรุงเทพฯ5.7

ไทย กรุงเทพฯ5.7

ไทย - ญี่ปุ่น ชลบุรี5.7

ไทย

ไทย - ญี่ปุ่น 

- สิงคโปร์

เชียงใหม่

ชลบุรี

5.7

5.2.3

ไทย กรุงเทพฯ5.7

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ5.7

ไทย เชียงใหม่5.7

ไทย นนทบุรี5.1.2

ไทย - อิตาลี ภูเก็ต5.7

ไทย - อังกฤษ กรุงเทพฯ5.7

ไทย - ฮ่องกง 

- มาเลเซีย
กรุงเทพฯ5.7

เคจี อินฟอร์เมชั่น ซิสเต็มส์ จ�ากัด

เอ็ดดูเทค อินโนเวชั่น จ�ากัด

ดิลีเวอรี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จ�ากัด

โปรซอฟท์ อีอาร์พี จ�ากัด

สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จ�ากัด

แอพแมน จ�ากัด

เอ๊กเซลเล็นซ์ สยาม จ�ากัด

นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์

พี.พี.เจ.เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

เครซี่ เวล สตูดิโอ จ�ากัด

โซล เทค ซิสเท็มส์ จ�ากัด

ไนซ์ คัลเจอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

คอมเพรสเซอร์ส�าหรับเครื่องปรับอากาศ

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

เครื่องปรับอากาศ

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

5

8

4

6

7

ไทย ภูเก็ต5.7

ไทย - สหรัฐฯ 

ไทย

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

5.7

5.7

ไทย กรุงเทพฯ5.7

ไทย กรุงเทพฯ5.7

คอลล็อต จ�ากัด

แมงโก้ แล็บ จ�ากัด

นายวริศ เดชะรินทร์

เอทิช อินโนเวชั่น จ�ากัด

มาจิก โค้ด จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

3 ไทย กรุงเทพฯ5.7เฟิร์สเม็ค จ�ากัด ซอฟต์แวร์

ประเภท
กิจกำร

26

27

ญี่ปุ่น - ไต้หวัน 

- ฮ่องกง
สมุทรปราการ5.1

สิงคโปร์ ภูเก็ต5.7

ซินโกะ แอร์ คอนดิชันนิ่ง 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. THOMAS HENRIK ZILLIACUS

เครื่องปรับอากาศ (FAN COIL UNIT) 

ซอฟต์แวร์
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49

51

46

50

47

45

48

ญี่ปุ่น

ไทย

สระบุรี

ภูเก็ต

5.2.5

5.7.1

และ 5.7.2

สิงคโปร์ กรุงเทพฯ5.8

ญี่ปุ่น - สิงคโปร์ ชลบุรี
5.2.3

และ 5.4.19

ไทย กรุงเทพฯ5.7

ไทย กรุงเทพฯ5.7

สิงคโปร์ - จีน เชียงใหม่5.3.4

ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จ�ากัด

กราวด์ฮอก สตูดิโอ จ�ากัด

MR. SAMIR CHERRO

สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จ�ากัด

อิ๊กดราซิล กรุ๊ป จ�ากัด

นายศิริศักดิ์ คชพัชรินทร์

MR. WONG KENG YONG

DRAIN PUMP 

ซอฟต์แวร์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ชิ้นส่วน COMPRESSOR  เช่น ROTOR ASSY, 

STATOR ASSY, CYLINDER HEAD, CRANK SHAFT  

และ FRAME 

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

SECURITY CONTROL EQUIPMENT 

เช่น COOLED IR 

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

43

44

ไทย - จีน กรุงเทพฯ 5.7

ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ5.7

จับจ่าย คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

MR. FERDERICK OLIVIER BESSON

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

34

40

29

37

35

41

30

38

28

36

42

33

31

39

32

ไต้หวัน

ไทย - จีน

กรุงเทพฯ

นนทบุรี

5.8

5.7

ญี่ปุ่น

ไทย - สิงคโปร์

สมุทรปราการ

กรุงเทพฯ

5.4.19

5.7

สิงคโปร์

เนเธอร์แลนด์

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

5.8

5.8

ไทย

อังกฤษ 

กรุงเทพฯ

เชียงใหม่

5.6.2

5.7

ไทย

อังกฤษ

เนเธอร์แลนด์

เชียงใหม่

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

5.7

5.7

5.8

เบลารุส ภูเก็ต5.8

ไทย - อังกฤษ 

- เบลเยียม

สหรัฐฯ 

- ออสเตรเลีย

ภูเก็ต

กรุงเทพฯ

5.7

5.7

ไทย นนทบุรี5.1

MR. SUNG YU-HSING

คลิ๊ก ซิสเต็มส์ จ�ากัด

MR. KOHTARO MORI

นายกฤษฎา ตั้งกิจ 

MR. JUSTIN LEE FULCHER

MR. THEODORUS MARTINUS

CATHARINA HENRICA VAN DE POL

อโบฟ ครีเอชั่น จ�ากัด

ไวทัล ซัพพอร์ท (ไทยแลนด์) จ�ากัด

แอสกี้ เทค จ�ากัด

MR. LAURENCE JOHN ASHLEY GUY 

MR. ERIK VERSPUI

MR. KIRILL BELOV

รีเฟล็กซ์ โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จ�ากัด

MR. CECIL EUGENE LOHN JR.

พี.พี.เจ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ซอฟต์แวร์

ญี่ปุ ่น

ซอต์แวร์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์  และผลิตภัณฑ์

ต่อเนื่องจากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

เครื่องปรับอากาศ CONDENSING และ FANCOIL 

ประเภท
กิจกำร
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เคมีภัณฑ์ พลาสติกและกระดาษหมวด 66
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

1

12

7

4

10

2

13

8

5

11

3

14

9

6

จีน 

ไทย

ระยอง

ชลบุรี

6.8

6.1

จีน ระยอง6.8

สหรัฐฯ ระยอง6.1

ไทย ชลบุรี6.2.1

ไทย - ญี่ปุ ่น

อินเดีย

พระนครศรีอยุธยา

ปราจีนบุรี

6.6

6.1

ไทย - ญี่ปุ ่น ระยอง6.4

ไทย - ญี่ปุ ่น ขอนแก่น6.13

ไทย ระยอง6.11

ไทย

แคนาดา

กรุงเทพฯ

ฉะเชิงเทรา

6.14.1

6.14.2

ไทย สมุทรสาคร6.1

ไทย เพชรบุรี6.14.2

MR. ZHUO HUANDONG 

นครชัยปราการ เคมีภัณฑ์ จ�ากัด

เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ไทยแลนด์) จ�ากัด

ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จ�ากัด

โกลบอลกรีนเคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ไทย - อุซุย จ�ากัด

MR. NAUZER FAROOQUE DADABHOY

ไทย เอ็มเอ็มเอ จ�ากัด

ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จ�ากัด (มหาขน)

กรุงเทพ ซินธิติกส์ จ�ากัด

มอริโอ เนกซ์ จ�ากัด

ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จ�ากัด

เอไอ เอนเนอร์จี จ�ากัด (มหาชน)

ไพร์ม แพ็คเกจจิ้ง จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 

เช่น PLASTIC FILM เป็นต้น

ตัวท�าละลายส�าหรับอุตสาหกรรม

(INDUSTRIAL SOLVENT)

ผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิล 

เช่น ฟิล์มพลาสติก เป็นต้น

SPECIALTY POLYOL 

กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ

ชิ้นส่วนพลาสติกส�าหรับอุตสาหกรรม เช่น เครื่องใช้

ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  และยานยนต์ เป็นต้น

LIQUID CARBON DIOXIDE และ 

SOLID CARBON DIOXIDE (DRY ICE) 

PURIFIED METHACRYLIC ACID

เยื่อกระดาษ (PULP) 

MRTHYL TERTIARY BUTYL 

ETHER (MTBE) และ  BUTENE-1 

สิ่งพิมพ์ดิจิทัล เช่น สติกเกอร์พิมพ์ลาย กระจกพิมพ์ลาย 

ไม้พิมพ์ลาย  วอลเปเปอร์พิมพ์ลาย และ  กระเบื้อง

เซรามิกพิมพ์ลาย เป็นต้น

สิ่งพิมพ์ดิจิทัล 

เช่น ฉลากสินค้าพิมพ์ เป็นต้น

กลีเซอรีนบริสุทธ์ิ

สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เช่น บรรจุภัณฑ์

พลาสติกพิมพ์ลวดลาย เป็นต้น

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

เคมีภัณฑ์ กระดาษและพลาสติกหมวด 77

1

4

2

3

ไทย
สมุทรสาคร7.1.1.2

ไทย สระบุรี7.14

ไทย สมุทรสาคร7.1.1.2

ไทย ไม่ระบุ7.3.4

เอ็นแม๊กซ์ โซลาร์ 3 (โคกขาม) จ�ากัด
(โครงการที่ 1)

ซันกรุ๊ป เทคโนโลยี จ�ากัด

เอ็นแม๊กซ์ โซลาร์ 2 (พันท้าย) จ�ากัด
(โครงการที่ 2)

กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์เซอร์วิสเซส จ�ากัด

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ขนส่งทางอากาศ
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9

12

10

5

13

15

16

11

8

6

14

7

ไทย - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

สิงคโปร์ กรุงเทพฯ7.5

ญี่ปุ่น ชลบุรี7.6

ไทย

ญี่ปุ่น

ไทย

เนเธอร์แลนด์ 
- สิงคโปร์ - ญี่ปุ่น

สมุทรปราการ

ชลบุรี

ไม่ระบุ

ระยอง

7.21

7.5

7.3.3

7.11

เนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ7.7

ไทย ปทุมธานี7.11

ไทย

มาเลเซีย

สมุทรปราการ

กรุงเทพฯ

7.1.1.2

7.6

ไทย - ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ7.7

โซริว เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

อีควิส เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. TOYODA YOSHIYUKI

ไทม์แลปส์ จ�ากัด

MR. TOYODA YOSHIYUKI

วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส แอนด์ 
ทรานสปอร์ต จ�ากัด

โรเบิร์ต บ๊อช ออโตโมทีฟ 
เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

เอ็นเตอร์ไพรส์ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ซันกรุ๊ป เทคโนโลยี จ�ากัด

อิมแพค โซล่าร์ จ�ากัด

MR. LOKE KWONG CHEONG

อะต้า เซอร์วิส ออฟฟิส จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์
(บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์ และท�าเทคนิคด้านภาพ)

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ขนส่งทางเรือ

วิจัยและพัฒนาส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์ เช่น
ชิ้นส่วนและระบบเชื้อเพลิง เป็นต้น

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

วิจัยและพัฒนา 

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังคา

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

17 จีน ชลบุรี7.6MR. ZHOU PING บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

20

18

21

19

22

ฮ่องกง กรุงเทพฯ7.23.1

ออสเตรเลีย สมุทรปราการ7.19

ไทย ไม่ระบุ7.3.3

ไทย - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.5

ไทย นครศรีธรรมราช7.1.1.2

MR. LI LAP FUNG RICHARD

MR. DAVID BUCK

เอ็น.ที.แอล. มารีน จ�ากัด

ชิไรอิชิ แคลเซียม (ไทยแลนด์) จ�ากัด

แอ๊บโซลูท ปาล์ม จ�ากัด

โรงแรม 

สถานฝึกฝนวิชาชีพ

ขนส่งทางเรือ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

23

26

24

27

25

28

ไทย สระบุรี7.8.1

สหราชอาณาจักร เชียงใหม่7.23.4

ไทย - ฮ่องกง 
- ออสเตรเลีย

ฉะเชิงเทรา7.7

ไทย พระนครศรีอยุธยา7.25

อิสราเอล กรุงเทพฯ7.7

ไทย พระนครศรีอยุธยา7.25

เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จ�ากัด

นายเอเดรียน ครัมพ์ 

นายศิวัช เรืองจันทร์

โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. OREN KANIEL 

อยุธยา อินเตอร์ เทรดเดอร์ จ�ากัด

เขตอุตสาหกรรม

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ 

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
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48

51

49

50

ญี่ปุ่น ชลบุรี7.6

ฮ่องกง - เยอรมนี เชียงใหม่7.5

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

สปาร์คเทค (ประเทศไทย) จ�ากัด

วิลเลรอย แอนด์ บอค 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. NORIFUMI SHIMONO

MR. KEIJU YOROZU

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

46

43

47

44

42

45

ญี่ปุ่น ปทุมธานี7.5

ไทย - เยอรมนี กรุงเทพฯ7.6

ญี่ปุ่น ระยอง7.6

สิงคโปร์ - ญี่ปุ่น ปทุมธานี7.5

ไทย สระบุรี7.8

ตุรกี ชลบุรี7.6

เทยิน โพลีเอสเตอร์ จ�ากัด

MR. RALF CHRISTIAN BAL TRUSCH

นิชินโบะ สมบูรณ์ ออโตโมทีฟ จ�ากัด

นิชชิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

เหมราช สระบุรี ที่ดินอุตสาหกรรม จ�ากัด

ฮิโดรเม็ก คอนสตรัคชั่น อิควิปเม้น 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ

เขตอุตสาหกรรม

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

40

41

ไทย - อังกฤษ 
- สิงคโปร์

ไม่ระบุ7.1.4

สหรัฐฯ - ไทย 
- สิงคโปร์

ไม่ระบุ7.3.4

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 2)

สายการบินนกสกู๊ต จ�ากัด

ขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือเดินทะเล

ขนส่งทางอากาศ

31

37

34

32

38

35

33

39

30

36

29

ไทย

ไทย - สิงคโปร์

ชุมพร

ชลบุรี

7.25

7.1.2

สิงคโปร์ เชียงใหม่7.23.1

ไทย

ไทย - สิงคโปร์

สุราษฎร์ธานี

สมุทรปราการ

7.25

7.1

สิงคโปร์ ภูเก็ต7.23.1

ไทย

ไทย - อังกฤษ 
- สิงคโปร์

ลพบุรี

ไม่ระบุ

7.25

7.1.4

ไทย กาญจนบุรี7.25

ไทย - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.10

ไทย ตาก7.25

ชุมพร โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จ�ากัด

เหมราช คลีน วอเตอร์ จ�ากัด

MR. LEE BOON LENG

นางภัทรี คงแก้ว 

นางเสาวคุณ ครุจิตร 

MR. CHAY YUE KAI

นายพัชรพงศ์ ปัญญาคุนานนท์

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 1)

กาญจนบุรี โอทอป 
อินเตอร์เทรดเดอร์ จ�ากัด

ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จ�ากัด

ตาก โอทอป อินเตอร์เทรดเดอร์ จ�ากัด

ศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชุน

น�้าเพื่อสุขภาพ 

โรงแรม 

ศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือเดินทะเล

โรงแรม 

ศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือเดินทะเล

ศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 

CLOUD SERVICE 

ศูนย์จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

ประเภท
กิจกำร
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52 ญี่ปุ่น ชลบุรี7.6โทโมเอะ เอเชีย จ�ากัด บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

53
ไทย - สิงคโปร์ 

- จีน
ชลบุรี7.1.1.2จิงโกะโซลาร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท
กิจกำร

โครงกำรอนุมัติ
ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 เดือนธันวาคม  2559
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เรื่อง | ภัทรกฤตย์   วิจิตรภัทร

บีโอไอ ได้รับการติดต่อจากบริษัททั้งในประเทศและต่างประเทศ แสดงความสนใจ 
หาผู้ร่วมทุนไทยในอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทเหล่านี้

 Treerat Taksasakul, 

 Managing Director

 T.S.K. Engineering Co., Ltd.

 6 moo 5, Nongree, Muang, Chonburi 20000 Thailand

 Tel: +66 81 4007788

	 ต้องการหาผู้ร่วมทุนในกิจการ	Steel	Fabrication	and	Civil	Construction

 Yong-Kyu, Park,

 Deputy Manager

 Daeho Co., Ltd.

	 7,	88	Beon-gil,	Mudeung-ro,	Buk-gu,	Gwangju,	South	Korea

 Tel: +82 (0)62 720 6371

 E-mail: ykpark67@gmail.com

	 ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในกิจการบริการติดตั้ง	จำาหน่าย	บริการหลังการขาย	PV	System	

	 และ	ESS	System	ในประเทศไทย

ไทย

หาผู้ร่วมทุน

1.	 ตามที่ผู้สนใจทั้งไทยและต่างประเทศได้ติดต่อขอให้บีโอไอประกาศหาผู้ร่วมทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ	 โดยท่ีอุตสาหกรรมบางประเภท	 ไม่อยู่ในข่าย 

	 ท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะให้การส่งเสริมฯ	ฉะนั้นการแจ้งให้ทราบถึงความสนใจจึงเป็นการเผยแพร่ให้มีการเจรจาติดต่อกัน	และหากจะมี

	 การตกลงร่วมทุนกันอาจกระทำาได้โดยไม่ได้รับการส่งเสริมฯ

2.		 บีโอไอมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาธุรกิจทั้งสิ้น	การพิจารณาร่วมทุน/ร่วมธุรกิจ	จึงเป็นการตัดสินใจระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น

หมายเหตุ	

เกาหลีใต้
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หาผู้ร่วมทุน



Organized by 

มีบริการลามแปลหูฟง ภาษาอังกฤษ 
ญี่ปุนและ จีน ตลอดงานสัมมนา ยกเวน
ช วงส ัมมนาย อยรายอ ุตสาหกรรม
จะมีบริการลามแปลภาษาไทย-อังกฤษ 
เทานั้น

ติดตอสอบถาม:

กำหนดการ
08.00   ลงทะเบียน
09.15   กลาวรายงาน             
09.30   ปาฐกถาพิเศษ “โอกาสกับประเทศไทย 4.0” 
                พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา   
                นายกรัฐมนตรี
10.30   “การขยายตัวของไทยทามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก” 
                ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ
                รองนายกรัฐมนตรี
11.05   “สิทธิประโยชนใหม สภาพแวดลอมทางธุรกิจใหม 
            และประเทศไทย 4.0”
                 - พระราชบัญญัติระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
                 - พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุนฉบับแกไข
                 - พระราชบัญญัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
                ดร. อุตตม สาวนายน 
                รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
     นางหิรัญญา สุจินัย
                เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
13.30   “พลิกโฉมประเทศดวยการลงทุน” 
                ดร. สุวิทย เมษินทรีย  
                รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13.50   “สรางประเทศไทย 4.0 ใหเปนจริงไดอยางไร” 
                 Mr. Pierre Jaffre
                 Airbus Group
                 Mr. Kaoru Kurashima
                 Ajinomoto Co., Inc.
                 Ms. Joy Tan
                 Huawei Technologies
                นายธนินท เจียรวนนท
                บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ จำกัด (มหาชน)
                นายกานต ตระกูลฮุน
                บริษัท ปูนซิเมนตไทย จำกัด (มหาชน)
                                                                 

15.35     สัมมนากลุมยอยรายอุตสาหกรรมเปาหมาย New S-Curve”

วันที่       15 กุมภาพันธ 2560  
เวลา        08.00 - 17.00 น.
สถานที่    หองรอยัล จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี ลงทะเบียนออนไลนเทานั้น

- ดร. นเรศ ดำรงชัย 
  ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (TCELS)
- นายนฤพนธ เตชะวัฒนวรรณา
  บริษัท คอสโม กรุป
- นายเฉลิมพล ปุณโณทก
  บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส จำกัด
- ดร.กฤษณไกรพ สิทธิเสรีประทีป
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
- ดร.สุพจน เธียรวุฒิ 
  โครงการความรวมมือระหวางคณะวิศวกรรมศาสตรกับภาคอุตสาหกรรม 
  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย “ขับเคล่ือนการขยายตัวดวยนวัตกรรม”

- ดร. คณิศ แสงสุพรรณ
  สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู
- Mr. Martin Wenzel
  บริษัท คูกา โรโบติกส (ไทยแลนด)
- รศ. ดร. ชิต เหลาวัฒนา
  สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม (FIBO)
- นายสมบูรณ พิทยรังสฤษฎ
  บริษัท ไทย เซ็นทรัล เมคคานิกส จำกัด
- นางสาวรุงรัตน ศิริรัตนาพาณิชย
  บริษัท แมน้ำสแตนเลสไวร จำกัด (มหาชน)

อุตสาหกรรมเครื่องจักรอัตโนมัติและหุนยนตเพื่อการอุตสาหกรรม 
“แปลงความทาทายใหเปนโอกาส”

- ดร. นวทัศน กองสมุทร 
  ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- Mr. Hugh Vanijprabha
  บริษัท โรลส รอยซ (ประเทศไทย) จำกัด
- Mr. Simon Shale
  บริษัท ซีเนียร แอโรสเปซ (จำกัด)
- Mr. Ketan Pole
  บริษัท ซีซีเอส กรุปส
- กลุมผูผลิตชิ้นสวนใหแก บริษัท โรลส รอยซ 

      อุตสาหกรรมอากาศยาน “หนทางสูการเปนฐานอุตสาหกรรม
     อากาศยานของภูมิภาค”






