










บก.แถลง
กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีท่ี 27 ฉบับท่ี 1 มกราคม 2559

มกราคม 2559

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เจ้าของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

คณะที่ปรึกษ�
นางหิรัญญา  สุจินัย เลขาธิการฯ
นางสาวอัจฉรินทร์	 พัฒนพันธ์ชัย	 รองเลขาธิการฯ
     และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ
นางสาวดวงใจ	 	 อัศวจินตจิตร์	 รองเลขาธิการฯ
นายโชคดี	 	 แก้วแสง รองเลขาธิการฯ 

กองบรรณ�ธิก�ร
นางสาวกาญจนา		 นพพันธ์	 บรรณาธิการบริหาร	
นางสาวช่อแก้ว	 	 ประสงค์สม		 หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวสุนันทา	 	 อักขระกิจ	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวจีรวรรณ		 การุณจิตร	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

คณะทำ�ง�นว�รส�รส่งเสริมก�รลงทุน
นายยุทธศักดิ์	 	 คณาสวัสดิ์
นางสาวพรรณี	 	 เช็งสุทธา
นายสุทธิเกตติ์	 	 ทัดพิทักษ์กุล
นางสุภาดา	 	 เครือเนตร
นางสาวปิยะวรรณ	 ขยันมาก
นางสาวฐนิตา	 	 ศิริทรัพย์
นายธรรมรัตน์	 	 รัตนพันธ์
นางสาววรรณนิภา	 พิภพไชยาสิทธิ์
นางอุทัยวรรณ	 	 วัฒนสุวกุล
นางสาวยอดกมล		 สุธีรพจน์
นางสาวนันทนาฏ  กฤษณจินดา
นางสาวสุวิดา	 	 ธัญวงษ์
นายสถาปนา	 	 พรหมบุญ
นางสาววันทนา  ทาตาล 
นางสาวรัชนีกร	 	 ไพยชำานาญ
นางสาวศัลยา	 	 อักษรมัต
นายศิรพันธ์	 	 ยงวัฒนานันท์

กองบรรณ�ธิก�ร ว�รส�รส่งเสริมก�รลงทุน
ศูนย์บริก�รลงทุน
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 
555	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	 :	 0	2553	8111	ต่อ	8410	และ	6196
โทรสาร	 :	 0	2553	8222
อีเมล		 :	 head@boi.go.th
เว็บไซต์	 :	 www.boi.go.th

ออกแบบและพิมพ์ที่
บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำ�กัด
21/61-62	RCA	โซน	C	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนพระรามเก้า	
แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
โทรศัพท์	:	0	2203	1240-7	แฟกซ์	:	0	2641	4211

การส่งเสริมการลงทนุในประเทศไทยมขีึน้คร้ังแรกตัง้แตป่	ีพ.ศ.	2497	

โดยการประกาศเปน็พระราชบญัญตัส่ิงเสริมการลงทนุ	โดยทีใ่นอดตียงัไมม่ ี

หน่วยงานที่ทำางานด้านส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะ	 แต่เป็นการยืมตัว

ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ	มาทำางานแทน

จนกระทั่งเมื่อวันที่	 26	 มกราคม	 พ.ศ.	 2509	 จึงได้จัดตั้ง	

“สำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุเพ่ือกจิการอตุสาหกรรม”	ขึน้มา	 

เพ่ือรับผดิชอบงานดา้นการส่งเสริมการลงทนุโดยเฉพาะ	มฐีานะเทยีบเทา่กรม	 

สังกัดสำานักนายกรัฐมนตรี	ตั้งอยู่บนถนนราชดำาเนินกลาง	

หลังจากนั้น	 จึงได้ปรับเปล่ียนชื่อหน่วยงาน	 เป็น	 “สำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน”	หรือ	“บีโอไอ”	ท่ีทุกท่านรู้จักกันในปัจจุบัน

ในโอกาสที่บีโอไอมีอายุครบ	50	ปี	ในปี	2559	นี้	วารสารส่งเสริม 

การลงทุนจึงรวบรวมบทความเกี่ยวกับพัฒนาการในยุคส่งเสริมการลงทุน

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 รวมทั้งบทสัมภาษณ์อดีตเลขาธิการบีโอไอ	 ซึ่ง

ท่านเป็นผู้สร้างช่ือเสียงให้แก่บีโอไอได้เป็นที่รู้จักจวบจนปัจจุบัน	 เนื้อหา

ท่านสามารถอ่านได้ภายในเล่ม	



ย้อนรำ�ลึกคว�มท้�ท�ย 

บีโอไอแฟร์

วิวัฒน�ก�รของ

แคมเปญบีโอไอ

Creative Economy 

& Innovation Center 

นโยบ�ยพัฒน�เศรษฐกิจ 

เชิงสร้�งสรรค ์

ของประธ�น�ธิบดี  

พัค กึน ฮเย

BUILD กับผลก�ร 

เชื่อมโยงอุตส�หกรรม 

ปี 2558

บทบ�ทของ 

ก�รส่งเสริมก�รลงทุน 

ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

บีโอไอกับพัฒน�ก�ร

อุตส�หกรรมย�นยนต์

50 ปี บีโอไอ  

พัฒน�ก�รของ 

ก�รส่งเสริมก�รลงทุน  

จ�กร�ชดำ�เนินสู่

วิภ�วดีรังสิต

บ่�ยวันหนึ่งกับ  

ดร.อำ�นวย วีรวรรณ

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

แวดวง “บีโอไอ”

โครงก�รอนุมัต ิ

ให้ก�รส่งเสริมก�รลงทุน

วารสารส่งเสริมการลงทุน

สารบัญ 
CONTENTS

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 

ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม 2559 

6

20

26

13
8

7
65

แวดวงบีโอไอ

50 ปี บีโอไอ

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

นานาสาระ

ถนนสู่ BUILD

ภาวะส่งเสริมการลงทุน

46

37

8

13

37
46

54

63

50 ปี บีโอไอ พัฒน�ก�รของ 

ก�รส่งเสริมก�รลงทุน

บ่�ยวันหนึ่งกับ ดร.อำ�นวย วีรวรรณ

วิวัฒน�ก�รของแคมเปญบีโอไอ

ย้อนรำ�ลึกคว�มท้�ท�ยบีโอไอแฟร์



วารสารส่งเสริมการลงทุน6

แวดวงบีโอไอ
จีรวรรณ การุณจิตร

แวดวง “บีโอไอ”
ศนูยบ์ริการลงทนุ บโีอไอ ใหก้ารตอ้นรับคณะนกัศกึษาจาก 

Singapore Management University ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม 
ศนูยป์ระสานการบริการดา้นการลงทนุ (OSOS) บโีอไอ พร้อมรับฟัง 
การบรรยายสรปุเกีย่วกบันโยบายส่งเสริมการลงทนุ สภาพการลงทนุ 
ในประเทศไทย ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

9 ธันวาคม 2558

12 มกราคม 2559

คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ นำาคณะผู้บริหาร 
บโีอไอ พบนกัลงทนุในเขตพ้ืนทีภ่าคใต ้ณ ศนูยเ์ศรษฐกจิการลงทนุ 
ภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บีโอไอ สุราษฎร์ธานี)

28 ธันวาคม 2558

สำานักการตลาดเพ่ือการลงทุน บีโอไอ ให้การต้อนรับ 
คณะนักธุรกิจจาก Greennovo Environmental Technology 
Co., Ltd. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมบรรยายข้อมูล
และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจกำาจัดของเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กและขยะในกลุ่มเหล็ก ณ สำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

29 ธันวาคม 2558

คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ นำาคณะผู้บริหาร 
บีโอไอ พบสื่อมวลชนสายอุตสาหกรรมเพื่อทำาความเข้าใจเกี่ยวกับ 
มาตรการส่งเสริมการลงทุน ณ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
จีรวรรณ การุณจิตร

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์

14 ม.ค. 59 สัมมนา เรื่อง “นโยบาย SMEs 

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”

โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี สำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 0-2553-8111 

ต่อ 6210, 6175

26-29 ม.ค. 59 ชักจูงการลงทุนในประเทศ 

พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย

แก่ SMEs ไทย

เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงราย สำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 0-2553-8111 

ตอ่ 6210, 6175

27 ม.ค. 59 ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 261 

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำากัด

จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111 

ต่อ 6108

28 ม.ค. 59 ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 262 

บริษัท โซดิแอค แอร์เทอร์ริ่ง 

อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำากัด

จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111 

ต่อ 6108

28 ม.ค. 59 ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 263 

บริษัท นอร์ทเทิร์น เทคโนโลยี จำากัด

จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111 

ต่อ 6108

29 ม.ค. 59 ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน 

ครั้งที่ 134

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

ถนนทุ่งโฮเต็ล อำาเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111 

ต่อ 6242

18 ก.พ. 59 สัมมนา เรื่อง “ผู้บริหารบีโอไอพบ

ผู้บริหารภาคเอกชนในภาคตะวันออก”

จังหวัดชลบุรี ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 

(ชลบุรี)

0-3840-4905 

0-3840-4945
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หากเอย่ชือ่ ดร.อำานวย วรีวรรณ ผูอ้า่นหลายทา่น  

คงคุ้นเคย โดยเฉพาะในช่วงที่ท่านดำารงตำาแหน่ง 

สำาคญัๆ ทางการเมอืง ไมว่่าจะเปน็รองนายกรัฐมนตรี  

หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หากย้อนไปในช่วงก่อนที่ท่านจะมาดำารงตำาแหน่ง
ทางการเมือง ดร. อำานวย วีรวรรณ เป็นข้าราชการประจำา 
โดยไดด้ำารงตำาแหนง่สำาคญัในหนว่ยงานราชการหลายแหง่
อาทิ อธิบดีกรมศุลกากร ปลัดกระทรวงการคลัง และ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

วารสารส่งเสริมการลงทุน ได้รับเกียรติจาก  
ดร. อำ�นวย วีรวรรณ ให้สัมภ�ษณ์พิเศษ เนื่องในว�ระ 
ครบรอบ 50 ปบีโีอไอ โดยทา่นไดถ้า่ยทอดประสบการณ์และ
แง่มุมต่างๆ ขณะดำารงตำาแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทนุในชว่งระยะเวลาเกอืบ 3 ป ีตัง้แตเ่ดอืน
พฤษภาคม 2510 ถึงมีนาคม 2514

50 ปี บีโอไอ
วรกานต์ แซ่ลิ่ม

บ่ายวันหนึ่งกับ  
ดร. อำานวย วีรวรรณ

“จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์  

มีแนวคิดในการจัดตั้งหน่วยราชการ 

หลายหน่วยงาน เช่น สำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าออก 

สำานักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการท่องเที่ยว  

กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ  

รวมถึงสำานักงานคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุน”

ดร. อำานวย วีรวรรณ

อดีตเลข�ธิก�รบีโอไอ คนที่ 2
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ใหภ้าคเอกชนเขา้มามบีทบาทในการลงทนุดว้ย แตรั่ฐบาล 
ควรจะต้องสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในรูปแบบใด 
รูปแบบหนึ่ง

“ดร.อำานวย จึงได้เสนอว่า  

รัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงานระดับกรมขึ้น

มารับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะ  

และมีการตรากฎหมายขึ้นมารองรับ 

เพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่น 

ให้นักลงทุน”

ในช่วงเวลาน้ัน การสนับสนุนการลงทุนแก่ภาคเอกชน  
ดำาเนนิการผา่นทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ แตใ่น
ทางปฏบิตั ิเอกชนยงัมปีญัหาในการตดิตอ่หนว่ยงานแหง่นี ้ 
เพราะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยังไม่มีสำานักงาน
และขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบอย่างจริงจัง  
ดร. อำานวย จึงได้เสนอว่า รัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงาน
ระดับกรมขึ้นมารับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะ และ 
มีการตรากฎหมายขึ้นมารองรับเพ่ือเป็นหลักประกัน 
ความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ดังนั้น จึงถือว่า เป็นจุดเริ่มใน
การก่อตั้งสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขึ้น

ต่อมา เม่ือมาถึงยุคของรัฐบ�ลจอมพลถนอม กิตติขจร  
(ช่วงปี 2506-2514) ได้เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเร่ิมต้นของประวัติศาสตร์ 
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 
ส่งเสริมก�รลงทุน หรือบีโอไอ เร่ิมมีบทบ�ทม�กขึ้น 
ในชว่งเวลานัน้ และถอืเปน็ยคุบกุเบกิสำาหรับประเทศไทย
ในการเปิดประตูสู่การค้าการลงทุนของโลก

กอ่นป ี2508 นโยบายส่งเสริมการลงทนุ มลัีกษณะ 
เป็นการทดแทนการนำาเข้า การลงทุนเป็นการลงทุนร่วม 
ระหวา่งคนไทยกบัคนตา่งชาต ิแตบ่ทบาทของนกัลงทนุไทย 
ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการถือใบอนุญาตการลงทุน 
มากกว่าการลงทุนแทจ้ริง ดร. อำานวย ซึง่มคีวามเชีย่วชาญ 

ดร. อำานวย วีรวรรณ

ให้สัมภ�ษณ์แก่ทีมง�นว�รส�รฯ

การก่อตั้ง และบทบาทของบีโอไอในสายตา
ดร.อำานวย วีรวรรณ

ดร. อำานวย ได้เล่าถึงบีโอไอในมุมมองของท่านว่า  
ในช่วงที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี 
คนที่ 11 ของประเทศ ท่านเป็นผู้นำาที่มีวิสัยทัศน์  
มีความคิดริเร่ิมในการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคใหม่ ซึ่งให้
ความสำาคญักบัการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเศรษฐกจิ 
การขนส่ง การชลประทาน พลังงาน โดยให้ความสำาคัญ
กับการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่
ภูมิภาค 

จอมพลสฤษดิ ์มแีนวคดิในการจดัตัง้หนว่ยราชการ 
หลายหน่วยงาน เช่น สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
สินคา้ออก สำานกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการทอ่งเทีย่ว  
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ รวมถึงสำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ในช่วงปี 2509 ด้วย  
เพ่ือให้เป็นกลไกในการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  
และเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจให้แก่ภาคเอกชน

ดร. อำานวย ได้เล่าประวัติการจัดตั้งสำานักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุว่า ในป ี2505 ดร. อำานวย  
ได้รับตำาแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ ซึ่ง
ในเวลานั้นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ส่วนใหญ่ รัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ  
แต่การพัฒนาเศรษฐกิจจะเติบโตได้ จะหวังแต่การลงทุน 
จากภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ รัฐบาลควรจะต้องเปิดโอกาส 
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ด้านเศรษฐศาสตร์เห็นว่า ควรเปล่ียนมาเป็นการลงทุน 
เพ่ือการส่งออก เพราะการส่งออกมีความสำาคัญในการเร่งรัด 
การพัฒนาประเทศมากขึ้น จึงได้เสนอให้ตั้งสำานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขึ้นมาเป็นส่วนราชการ
ในระดับกรม โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
โครงการลงทุน มีเลขาธิการเป็นหัวหน้าสำานักงาน และ
เสนอให้มีการตรากฎหมายส่งเสริมการลงทุนขึ้นใหม่ เมื่อ
ปลายปี 2508 โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 

“คณะกรรมการจึงแต่งตั้งให้  

ดร.อำานวย เข้ารับตำาแหน่ง 

เลขาธิการบีโอไอในเดือนมีนาคม 2509”

รับตำาแหน่งเลขาธิการบีโอไอ
ในปี 2509 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

ไดก้อ่ตัง้ขึน้ โดยม ีคณุพจน ์สารสิน เปน็ประธานกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม และคุณจินตมัย  

อมาตยกลุ เปน็เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
คนแรก แต่หลังจากรับตำาแหน่งได้เพียง 2 เดือน 
คณุจินตมยั อมาตยกลุ ขอลาออกจากตำาแหนง่ดว้ยเหตผุล 
ส่วนตวั ทางคณะกรรมการจึงแตง่ตัง้ให ้ดร.อำานวย เขา้รับ 
ตำาแหน่งแทนในเดือนมีนาคม 2509

เมื่อเข้ามารับตำาแหน่งที่สำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทนุ ดร. อำานวย ไดน้ำาความรู้ความสามารถ 
ที่ได้ร่ำาเรียนมา ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์คำาขอรับ 
การส่งเสริมฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จำาเป็นต่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ ทัง้ในดา้นการลงทนุ  
การเงิน การตลาด การบริหาร และในด้านผลประโยชน์ 
ทางเศรษฐกิจต่อส่วนรวม ที่สำาคัญคือ ได้มีการเสนอ 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ระงับก�ร
ให้สิทธิประโยชน์ในด้�นก�รลดหรือยกเว้นภ�ษีนำ�เข้�
สำ�หรับวตัถุดบิและวสัดทุีจ่ำ�เปน็ตอ่ก�รผลติ เพร�ะเหน็ว�่ 
ผูท้ีไ่ดรั้บก�รส่งเสริมฯ เปน็จำ�นวนม�กในเวล�นัน้ มักใช้ 
วัตถุดิบท่ีได้รับก�รยกเว้นหรือลดภ�ษีอ�กรจ�กบีโอไอ  
ลักลอบไปจำ�หน่�ยในท้องตล�ดอย่�งผิดกฎหม�ย แทนท่ีจะ 
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นำ�เข้�ใช้เป็นวัตถุดิบในก�รผลิตสินค้�ต�มวัตถุประสงค์ 
ของบีโอไอ ซ่ึงเป็นก�รห�ผลประโยชน์โดยมิชอบ ดร.อำานวย 
ไดข้ยายความประเดน็ดงักล่าวตอ่ไปอกีวา่ ตอนนัน้รัฐบาล 
และบโีอไอยงัไมม่กีลไกทีม่ปีระสิทธภิาพในการตรวจสอบ 
และควบคุมการลักลอบการนำาเข้าวัตถุดิบท่ีได้รับการยกเว้น 
หรือลดอากรไปลักลอบขายต่ออย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ดร. อำานวย ยังมีความเห็นว่า ถ้า
กิจการอุตสาหกรรมใดมีเหตุผลความจำาเป็น ที่จะเสีย 
ภาษีอากรสำาหรบัวตัถดุบิในอตัราทีต่่ำากวา่ทีเ่ปน็อยูใ่นเวลา 
นั้น ซึ่งพิกัดภาษีนำาเข้าขอประเทศยังมีอัตราที่สูง รัฐบาล
ควรจะต้องพิจารณาลด หรือยกเว้นอากรเป็นการถาวรให้ 
ผูป้ระกอบการทกุราย เนือ่งจากมาตรการประกาศลดอตัรา 
อากรของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเวลานั้น 
จะประกาศวิธีลดอากรนำาเข้าเป็นการชั่วคราวเป็นระยะ
เวลาเพียง 5 ปี เท่านั้น เพราะเมื่อพ้นกำาหนดดังกล่าว  
ผูป้ระกอบการจะไมส่ามารถดำาเนนิกจิการตอ่ไปได ้เพราะ 
จะมีต้นทุนการผลิตที่สูง 

ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ ดร.อำานวย ได้เสนอให้ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ระงับการให้สิทธิประโยชน์ 
ด้านการลดหรอืยกเวน้ภาษนีำาเขา้สำาหรบัวตัถดุิบและวสัด ุ
ทีจ่ำาเปน็ตอ่การผลิตเปน็การชัว่คราว และไปศกึษาเกีย่วกบั 
วิธกีารควบคมุกลไกเหล่านีก้อ่น ซึง่หลักการนี ้ทา่นไดเ้ล่าวา่ 
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านตั้งไว้คือ

1. ก�รห�กลไกวธีิก�รควบคมุก�รใช้สทิธิประโยชน์
จ�กบีโอไอที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งต่อมาบีโอไอได้มีหลักเกณฑ์ 
มาใช้ปฎิบัติมาจนถึงทุกวันนี้

2. เพ่ือมใิหเ้กิดคว�มไดเ้ปรียบเสยีเปรียบระหวา่ง
ผู้ประกอบการเอกชน 

นอกจากการปรับเปลี่ยนนโยบายแล้ว ดร. อำานวย 
และคณุพจน ์สารสิน ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทนุ  
ยังทำางานเชิงรุก โดยจัดให้มีโครงการนักลงทุนสัญจร 
เพื่อส่งเสริมการลงทุน หรือ Road Show อย่างน้อย 
ปีละ 1-2 คร้ัง โดยนำานักลงทุนชั้นนำาของประเทศ  
ร่วมเดินทางไปพบกับผู้นำาของประเทศต่างๆ เพื่อชักชวน 

ให้มาลงทุนในประเทศไทยและสร้างความสัมพันธ์ด้านการค้า 
และการลงทุน โดยคร้ังแรกจัดที่ นครนิวยอร์ก 
สหรัฐอเมริก� เป็นก�รจัดร่วมกับสม�คมนักบริห�รแห่ง
สหรัฐอเมริก� (American Management Association)

สิ่งที่ภูมิใจยิ่งในชีวิต
ก่อนจากลากันในวันนั้น ดร. อำานวย ในวัย 83 ปี  

ที่ยังมีสุขภาพแข็งแรง ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “วัยชีวิต 
ที่ผ่�นม�เป็นประสบก�รณ์ที่มีคว�มพอใจ และสุขใจยิ่ง 
เป็นคว�มภูมิใจที่ได้มีบทบ�ทเป็นข้�รับใช้แผ่นดินใน
พระบรมโพธิสมภ�รของพระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช เป็นกำ�ไรชีวิตที่ไม่เคยค�ดฝันม�ก่อน” 
โดยท่านยังจำาได้แม่นยำามาจนถึงทุกวันนี้ 

ไมเ่พียงเทา่นี ้ดร. อำานวย ยงัฝากขอ้คดิถงึเจ้าหนา้ที่ 
บโีอไอวา่ “เจ�้หน�้ทีบ่โีอไอ ในปจัจบุนั เปน็คนทีม่คีว�มรู้ 
คว�มส�ม�รถดีแล้ว และพวกเร�จะต้องปฏิบัติง�นให้ดี 
ย่ิงข้ึน โลกทกุวนัน้ีมวีทิย�ก�รใหม่ๆ  เกิดข้ึนเสมอ เจ�้หน้�ที ่
บีโอไอจะต้องติดต�มคว�มรู้และวิทย�ก�รเหล่�นั้น เพื่อ
ใหก้�รปฏบิตัหิน้�ทีไ่ดด้ ีทำ�หน�้ทีด่ว้ยคว�มซ่ือสตัย์สจุริต 
อย่�ใช้อำ�น�จหน้�ที่โดยมิชอบ”

ทีมวารสารส่งเสริมการลงทุนกราบขอบพระคุณ 
ดร. อำานวย วีรวรรณ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่ง ให้ทีม 
วารสารส่งเสริมการลงทุนบีโอไอ ได้เข้าสัมภาษณ์ 
เป็นกรณีพเิศษในวาระครบรอบ 50 ปี บีโอไอ ทางทีมงาน 
ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้  
ดร. อำานวย วรีวรรณ มสุีขภาพทีแ่ขง็แรง ปราศจากโรคภยั 
ไขเ้จ็บ อยูเ่ปน็มิง่ขวญัและกำาลังใจใหก้บัครอบครัววรีวรรณ  
และเจ้าหน้าที่บีโอไอตลอดไป 
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 ✣ เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2475

 ประวัติก�รศึกษ�
 ✣ ปี 2495 พาณิชยศาสตรบัณฑิต 
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ✣ ปี 2497 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
  ✣ ปี 2500 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
  ✣ ปี 2501 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา

 ตำ�แหน่งท�งร�ชก�ร
 ธ.ค. 2539 - มิ.ย. 2540 
 รองนายกรัฐมนตรี
 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 พ.ค. 2539 -พ.ย. 2539 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
 ก.ค. 2538 -พ.ย. 2539 
 รองนายกรัฐมนตรี 

 ปี 2535 - 2537 
 รองนายกรัฐมนตรี
 ปี 2532 - 2536 
 ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
 และสังคมแห่งชาติ
 ปี 2523 - 2524 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
 ปี 2518 - 2520 
 ปลัดกระทรวงการคลัง
 ปี 2516 - 2518 
 อธิบดีกรมศุลกากร
 ปี 2515 - 2516 
 ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
 ปี 2510 - 2514 
 เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ปี 2506 - 2515 
 ผู้อำานวยการสำานักงานวิชาการและวางแผน 
 กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
 (ตำาแหน่งเทียบเท่าอธิบดี)
 ปี 2505 - 2514 
 ที่ปรีกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง 

ประวัติส่วนตัว ดร.อำานวย วีรวรรณ
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วันที่ 26 มกราคม 2559 เป็นวันที่สำาคัญยิ่ง 

ของชาวบโีอไอ เพราะจะเปน็วนัครบรอบ 50 ป ีของ 

การกอ่ตัง้สำานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 

ที่ผู้อ่านวารสารส่งเสริมการลงทุนคุ้นเคยกันดี

เนือ่งในวาระพิเศษในป ี2559 นี ้ผู้เขยีน จงึอยากจะขอ 
พาท่านผู้อ่าน ย้อนรอยพัฒนาการของการส่งเสริมการลงทุน 
ว่า ในแต่ละยุคมีลักษณะเด่นอย่างไร ซึ่งเปรียบเสมือน 
การย้อนเส้นทางจากถนนราชดำาเนิน ที่เป็นที่ตั้งแห่งแรก
ของบีโอไอ เดินทางมาสู่ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นที่ตั้ง
ในปัจจุบัน

การส่งเสริมการลงทุนในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา 
มส่ีวนสำาคญัอยา่งยิง่ในการพัฒนาเศรษฐกจิไทย จากเดมิ 
ที่มีแต่ภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจหลัก ก็เกิด 
ภาคอุตสาหกรรมที่มีหลากหลายสาขา ทั้งอุตสาหกรรม 
ที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมที่มีอยู่ก่อนให้ครบวงจร และ 

50 ปี บีโอไอ
สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล

50 ปี บีโอไอ พัฒนาการของ
การส่งเสริมการลงทุน
จากราชดำาเนินสู่วิภาวดีรังสิต

มมีลูคา่เพ่ิมมากขึน้ และอตุสาหกรรมใหม ่จนมาถงึกจิการ
ในภาคบริการ ทำาให้เศรษฐกิจไทยมีความหลากหลาย 
มากขึ้นดังเช่นหลายประเทศช ั ้นนำาของโลก

สัดส่วนรายได้ของภาคอุตสาหกรรมต่อรายได้
ประชาชาติ หรือ จีดีพี ได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 ใน
ช่วงปี 2512 เป็นประมาณร้อยละ 25 ในปัจจุบัน โดย
สินค้าส่งออกที่ทำารายได้สูงสุด 10 อันดับแรก เป็นสินค้า
อุตสาหกรรมถึง 8 รายการ

บีโอไอ บนถนนวิภาวดีรังสิต
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับที่กำาหนดว่าจะ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมในลักษณะใด

ยุคทดแทนการนำาเข้า (ปี 2504-2515)
การส่งเสริมการลงทุนในยุคแรก จะเน้นการลงทุน

ในอุตสาหกรรมที่ทดแทนการนำาเข้า หรือกิจการที่สนอง
ความตอ้งการภายในประเทศ เนือ่งจากโอกาสทางการตลาด 
ของอุตสาหกรรมประเภทนี้ยังมีอยู่สูงในเวลานั้น

อุตสาหกรรมทีเ่กิดข้ึนในยุคนี ้ไดแ้ก่ อุตสาหกรรม
ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำามันพืช แป้งมัน
สำาปะหลงั น้ำาตาล กระดาษ ผลติภณัฑจ์ากยางพารา ส่ิงทอ  
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า การประกอบรถยนต์ กิจการเก่ียวกับ 
การก่อสร้าง เชน่ ปนูซเีมนต ์กระจกแผ่น เหล็กรูปพรรณ 
ท่อเหล็ก ท่อพลาสติก สีทาบ้าน กิจการถลุงแร่และ 
แตง่แร่ เชน่ ดบีกุ พลวง กจิการโรงกล่ันน้ำามนักจิการเกษตร  
เช่น ประมงน้ำาลึก รวมถึงกิจการบริการ เช่น โรงแรม 
ห้องเย็น กิจการอบพืชและไซโล

ยุคส่งเสริมการส่งออก (ปี 2515-2534)
เมื่ ออุตสาหกรรมทดแทนการนำ า เข้ า เกิดขึ้น 

และพัฒนาไปได้สักระยะหนึ่ง บีโอไอก็เร่ิมหันมาเน้น 
การส่งเสริมเพื่อการส่งออกมากขึ้น

เนื่องจากอุตสาหกรรมทดแทนการนำาเข้านั้น มี
ตลาดอยู่เพียงภายในประเทศ ซึ่งมีขนาดเล็กไม่พอที่จะ 
ทำาให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในอัตราสูง 
ได ้จะตอ้งขยายตลาด นัน่คอื ตอ้งส่งสินคา้ออกไปจำาหนา่ย
ยังต่างประเทศ รัฐบาลจึงได้ปรับกลยุทธ์การพัฒนา 
อุตสาหกรรมคร้ังสำาคัญในปี 2515 อันเป็นปีที่เ ร่ิม
ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  
3 โดยเปล่ียนมาเนน้ “อตุสาหกรรมผลิตเพ่ือส่งออก” ซึง่เปน็ 
การผลิตที่อาศัยความได้เปรียบจากทรัพยากรที่มีอยู่
มากมายในประเทศแทน โดยมีมาตรการต่างๆ เพ่ือลด
ต้นทุนการส่งออกโดยปลดเปล้ืองภาระภาษีอากรที่มีอยู่
ในสินค้า

หลายอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาตัวเองจนกลาย 
เป็นฐานการผลิตชั้ นนำ าของโลกและของภูมิภาค 
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ไม่นับอุตสาหกรรมการเกษตรที่
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในตัวอยู่แล้ว

“มาตรการที่สำาคัญ 3 ประการ  

คือ (1)การให้สิทธิประโยชน์  

(2)การเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

และชักจูงการลงทุน  

และ (3)การให้บริการแก่นักลงทุน”

ที่ผ่านมา บีโอไอมีบทบาทในความสำาเร็จของภาค
อตุสาหกรรมในฐานะผูส่้งเสริมสนบัสนนุใหเ้กดิการลงทนุ 
ใหม่ๆ และการลงทุนที่ต่อเนื่อง โดยใช้มาตรการที่สำาคัญ 
3 ประการ คือ (1) การให้สิทธิประโยชน์ (2) การเผยแพร่
ประชาสัมพันธแ์ละชกัจูงการลงทนุ และ (3) การใหบ้ริการ
แก่นักลงทุน

การส่งเสริมการลงทุนในแต่ละยุค
นับจากปี 2504 จนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2558  

มกีจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ จาก บโีอไอ จำานวน 21,927 
โครงการ มลูคา่เงินลงทนุ 8 ล้านล้านบาท สร้างการจ้างงาน 
ได้สูงถึง 3 ล้านคน

ทศิทางการส่งเสริมการลงทนุในรอบ 50 ปทีีผ่่านมา  
สอดคล้องกบักรอบการพัฒนาอตุสาหกรรมในแผนพัฒนา
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อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งแนวทางการส่งเสริมฯ 
ในยุคนี้ นอกจากการให้สิทธิประโยชน์แล้วการให้บริการ
และการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ  
ยังเป็นมาตรการสำาคัญเนื่องจากต้องแข่งขันกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการดึงเงินลงทุน

นอกจากการส่งเสรมิฯ เพ่ือการส่งออกแล้ว บโีอไอ 
ยังสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์แก่การลงทุน ที่เน้นการใช ้
แรงงานมากๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการว่างงาน จนทำาให้
สถานการณ์การว่างงานและการกระตุ้นบัญชีเดินสะพัด 
เริ่มดีขึ้นในปี 2533

นอกจากนั้น บีโอไอยังมีส่วนร่วมในการพัฒนา
พ้ืนที่ชายฝ่ังทะเลตะวันออก โดยอนุมัติให้การส่งเสริมฯ  
แก่โครงการปิโตรเคมีขั้นต้น ระยะที่ 1 (National 
Petrochemical Complex 1 :NPC 1) และโครงการ
ปิโตรเคมีขั้นต้น ระยะที่ 2 (National Petrochemical 
Complex 2 :NPC 2) ที่ตั้งโรงงานในแถบจังหวัดระยอง

“การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ ่

ในนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศ 

จึงเกิดขึ้นในปี 2534  

โดยรัฐบาลประกาศ 

เปิดเสรีการตั้งและขยายโรงงาน 

จำานวนมาก”

สำาหรับอุตสาหกรรมส่งออกที่สำาคัญๆ ที่เกิดข้ึน 
ในยุคนีไ้ดแ้ก่ อาหารกระปอ๋ง การปัน่ดา้ยทอผา้ การผลติ 
เสื้อผ้าสำาเร็จรูป การผลิตถุงมือถุงเท้า การผลิตชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมฯ มาก 
ในระยะนี้ ได้แก่ การทำาฟาร์มขนาดใหญ่ การปลูกปาล์ม  
การเล้ียงปลาและกุ้ง อย่างไรก็ตามบีโอไอก็ยังให้การส่งเสริมฯ  
อุตสาหกรรมทดแทนการนำาเข้าใหม่ๆ โดยเฉพาะกิจการ
ที่ผลิตสินค้าขั้นกลาง เพื่อป้อนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนให้กับ
อตุสาหกรรมอืน่ เชน่ อตุสาหกรรมช้ินส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า
และชิ้นส่วนยานพาหนะ อุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์ 
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ และอุตสาหกรรม
เคมภีณัฑ ์นอกจากนัน้ยงัใหก้ารส่งเสริมฯ กจิการในสาขา
บริการ เช่น โรงพยาบาล คลังสินค้ากิจการสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ระหว่างปี 2526-2527 ประเทศไทยได้เผชิญกับ 
ปัญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างรุนแรง มีการลด 
ค่าเงินบาท ธุรกิจภายในประเทศประสบปัญหาขาด 
สภาพคล่องตอ้งปดิกจิการหรือลดกำาลังการผลิต กอ่ใหเ้กดิ 
ปัญหาการว่างงานตามมา

วนัที ่16 พฤษภาคม 2527 คณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน ได้ประกาศส่งเสริมฯ กิจการที่ผลิตผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่จำากัดว่าจะต้องเป็น 
กิจการประเภทไหน เพ่ือกระตุ้นการลงทุนในประเทศ 
ในช่วงนั้นประเทศอุตสาหกรรมใหม่และญ่ีปุ่นมีการ
เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหา 
ค่าเงินของตัวเองสูง ภายหลังจากท่ีกลุ่มประเทศอุตสาหกรรม 
ช้ันนำาตกลงให้ค่าเงินของตนแข็งขึ้น เมื่อเทียบกับ 
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าของ
สหรัฐฯ ตามข้อตกลง Plaza Agreement

นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการส่งออกน้ี 
เป็นแรงจูงใจอย่างสำาคัญท่ีดึงดูดให้นักลงทุนจากต่างประเทศ 
โดยเฉพาะญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย 
ซึง่ส่วนใหญห่ลังจากยา้ยฐานเขา้มาแล้ว ยงัขยายการลงทนุ
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ยุคเปิดเสรีการส่งเสริมการลงทุน 
(ปี 2534-2540)

นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ดำาเนินมาแต่แรกนั้น  
เป็นการส่งเสริมฯ แบบจำากัดทั้งจำานวนบริษัทและกำาลัง
การผลิต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ กระจกแผ่น  
ปิโตรเคมี ปูนซีเมนต์ และเหล็กแผ่นรีดร้อน-เย็น เพื่อ 
ควบคุมไม่ให้กำาลังการผลิตมีมากเกินไป และลดการสูญเสีย 
เงินตราต่างประเทศด้วย

นโยบายนี้ แม้จะเกิดผลดีคือ สามารถจำากัดกำาลัง
การผลิตภายในประเทศ ไม่ให้มีมากเกินไปจนเกินความ
ต้องการ แต่ก็ได้ก่อให้เกิดการผูกขาด เนื่องจากบาง
อตุสาหกรรมมผีูผ้ลิตเพียงรายเดยีวหรือบางอตุสาหกรรม
มเีพียง 2 ถงึ 3 รายเทา่นัน้ ทำาใหก้ารผลิตไมม่ปีระสิทธภิาพ 
เนื่องจากขาดการแข่งขันและยังก่อให้เกิดข้อครหาว่า 
ลำาเอียงช่วยบางบริษัท นอกจากน้ียังมีผลกระทบต่อประชาชน 
ผู้บริโภค เนื่องจากราคาสินค้านั้นๆ สูงขึ้น

การเปลีย่นแปลงครั้งใหญ่ในนโยบายอุตสาหกรรม
ของประเทศจึงเกดิขึน้ในป ี2534 โดยรัฐบาลประกาศเปดิ
เสรีการตั้งและขยายโรงงานจำานวนมาก

ภายใต้นโยบายเปิดเสรีนี้ บีโอไอได้ปรับนโยบาย 
ส่งเสริมฯ ใหม่ โดยให้การส่งเสริมฯ อย่างเปิดกว้าง 
ไม่จำากัดจำานวนผู้ที่จะได้รับการส่งเสริมฯ ในกิจการ
ประเภทที่รัฐบาลอนุญาตให้มีการลงทุนโดยเสรี ทำาให้
เกิดการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

เดียวกัน โดยต้องเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ของตัวเองให้ดีขึ้น ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวม 
ของอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้นไปในตัวด้วย

“รัฐบาลได้ตั้งคณะทำางาน 

ประสานงานแก้ไขผลกระทบ 

ค่าเงินบาทต่อธุรกิจ 

ตามข้อเสนอของบีโอไอ 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2540  

โดยมี คุณสถาพร กวิตานนท์  

เลขาธิการบีโอไอเป็นประธาน”

ยุคฟื้นฟูความเชื่อมั่น (ปี 2540-2544)
การส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ นอกจากการ 

ใหสิ้ทธปิระโยชนแ์กน่กัลงทนุแล้ว บโีอไอยงัใชก้ารเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดวิกฤติ 
เศรษฐกิจหลังการเปล่ียนระบบแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
มาเป็นแบบลอยตัวเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2540 

วกิฤตกิารณค์ร้ังนัน้ทำาใหส้ถานการณเ์ศรษฐกจิของ
ประเทศทรุดตวัลงอยา่งรวดเร็ว สถาบนัการเงินในประเทศ 
จำานวนมากต้องปิดตัวเอง ส่งผลให้ผู้ประกอบการในภาคเอกชน 
มปีญัหาสภาพคล่องอยา่งรุนแรง การลงทนุและการบริโภค 
ชะลอตัว ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยลดต่ำาลงเป็น
ประวัติการณ์

รัฐบาลในขณะน้ัน ได้ต้ังคณะทำางานประสานงานแก้ไข 
ผลกระทบคา่เงินบาทตอ่ธรุกจิตามขอ้เสนอของบโีอไอเมือ่
วันที่ 11 สิงหาคม 2540 โดยมี คุณสถาพร กวิตานนท์  
เลขาธิการบีโอไอในขณะนั้นเป็นประธาน มีกรรมการ
เป็นผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง  
กระทรวงพาณิชย์ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย
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อุตสาหกรรม หากไม่แก้ไขปรับปรุงให้สามารถแข่งขัน 
กับประเทศอื่นได้แล้ว ก็อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
โดยรวมของประเทศไทยในระยะยาวได้

บีโอไอจึงได้มีการปรับยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมฯ  
ในช่วงปี 2544-2557 โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ที่ไม่ 
เก่ียวกับภาษีอากร เพราะได้มีการประเมินแล้วว่า สิทธิประโยชน์ 
ด้านภาษีอากรกำาลังจะมีความสำาคัญลดน้อยลง

การปรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนา
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ
เวลานัน้ ไดมุ้ง่เนน้การพัฒนาและเสริมสรา้งมติกิารลงทนุ
ใน 3 ด้านได้แก่ 

1. การปรับเปลีย่นจากเดมิทีมุ่ง่ดงึดดูเมด็เงนิลงทนุ 
มาเป็นการส่งเสริมการลงทุนที่ช่วยบ่มเพาะบุคลากรที่มี 
ศักยภาพเชี่ยวชาญเฉพาะการพัฒนาและการถ่ายโอน
ทักษะบุคลากรระดับต่างๆ การส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมเพ่ือการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ

2. การปรับเปลี่ยนจากการให้สิทธิประโยชน์เป็น
รายโครงการ มาเป็นการให้สิทธิประโยชน์โดยคำานึงถึง
กลุ่มธุรกิจ

3. การใหส้ทิธิประโยชนแ์ละบริการทีต่รงกับความ
ต้องการของนักลงทุน โดยคำานึงถึงคุณค่าของโครงการ 
ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก

จากภารกจิทัง้ 3 ดา้นนี ้บโีอไอจึงไดเ้ปล่ียนบทบาท
จากเดิมที่ให้สิทธิประโยชน์เป็นหลัก มาเป็นผู้อำานวย 
ความสะดวกและให้บริการส่งเสริมการลงทุน

1 เขต 1 คือ กลุ่มจังหวัดที่ตั้งใกล้เมืองหลวง เขต 2 คือ กลุ่มจังหวัดที่อยู่ห่างจากเมืองหลวง 
 เขต 3 คือ กลุ่มจังหวัดที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงมาก

นอกจากนัน้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ ยงัได ้
มมีติเมือ่วนัที ่27 ตลุาคม 2540 ผอ่นปรนเงือ่นไขการถือหุน้ 
ของนักลงทุนต่างชาติ กล่าวคือ ผ่อนปรนให้ต่างชาติ 
สามารถถือหุ้นในโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ เป็นหุ้นต่างชาติ 
ข้างมากหรือทั้งสิ้นได้ในทุกพ้ืนที่ ซึ่งแต่เดิมจะอนุญาต
ให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งส้ินได้เฉพาะโครงการที่มี
พื้นที่ตั้งอยู่ในเขต 3 เท่านั้น1 หรือหากตั้งในเขต 1 หรือ 
เขต 2 กจ็ะตอ้งเปน็โครงการทีส่่งออกเปน็ส่วนใหญ่เทา่นัน้ 
จึงจะได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขการถือหุ้นดังกล่าว

เหตุผลของการผ่อนปรนเง่ือนไขการถือหุ้นของ 
ต่างชาติดังกล่าว มาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงปี 2540 ที่ชะลอตัวลงอย่างมาก ทำาให้
บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทของคนไทยประสบปัญหา
ทางการเงิน ดังนั้น แนวทางแก้ไขปัญหาประการหนึ่งคือ 
การใหผู้ร่้วมทนุตา่งประเทศทีม่ฐีานะการเงินแขง็แกร่งกวา่
นำาเงินมาเพ่ิมทนุ โดยการผ่อนปรนเง่ือนไขดงักล่าว ไดช้ว่ย 
ใหป้ระเทศไทยสามารถดงึเงินตราตา่งประเทศมาลงทนุได้
มากขึน้ และเง่ือนไขผอ่นปรนการถอืหุน้ตา่งชาตนิี ้กย็งัคง
ใช้มาจนถึงทุกวันนี้

ยุคการแข่งขันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน (ปี 2544-2557)

หลังผ่านยุคฟ้ืนฟูความเชื่อมั่น นักลงทุนทั้งไทย 
และต่างประเทศต่างก็มีความม่ันใจท่ีจะลงทุนในประเทศไทย 
มากขึน้ มลูคา่คำาขอรับการส่งเสริมฯ เพ่ิมขึน้ทกุป ีซึง่ถอืวา่ 
เป็นผลจากโครงการเชื่อมั่นเมืองไทย และการปรับ 
นโยบายส่งเสริมฯ รวมทั้งการปรับปรุงกลยุทธ์การชักจูง
การลงทุน

อยา่งไรกต็าม การแขง่ขนัในการปรับปรุงมาตรการ
ชักจูงการลงทุนของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
ภมูภิาคอาเซยีน ตา่งกท็วคีวามรุนแรงมากขึน้ทัง้มาตรการ
ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่ไม่เกี่ยวกับภาษี

ดงันัน้ มาตรการส่งเสรมิฯ ของไทยยงัถอืว่าขาดความ 
ยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในแต่ละ 
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ภารกจิทีเ่พ่ิมเตมิมาในชว่งเวลานัน้คอื การปรับปรุง
และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี การปฏิบัติการ
ชกัจูงการลงทนุเชงิลึก การพัฒนาและเสริมสร้างเครือขา่ย
การลงทุน รวมทั้งการพัฒนาและเสริมสร้างวิสาหกิจไทย 
และด้วยภารกิจที่เพิ่มมานี้ บีโอไอจึงมีการปรับโครงสร้าง
องค์กร เกิดหน่วยงานใหม่ภายในขึ้นหลายหน่วยงาน 

สำาหรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนก็ได้มีการปรับ
และเพ่ิมเติมมาตรการใหม่ๆ ออกมาเพ่ือรองรับการปรับ
ยทุธศาสตร์ในสมยันัน้ ไมว่า่จะเปน็นโยบายส่งเสริมทกัษะ 
เทคโนโลย ีและนวัตกรรม (STI) นโยบายส่งเสริม SMEs ไทย  
เป็นต้น

“ปี 2558-2564  

ปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมตามเขตพื้นที่  

เป็นการส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์

อุตสาหกรรมใหม่ในภูมิภาค”

ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี 
(ปี 2558-2564)

หากนับเฉพาะช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 
2533 จนถึงปี 2557 สถานการณ์การลงทุนของโลกและ
ภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงมาก ในประเทศไทยเองก็เกิด
การเปล่ียนแปลง รวมถึงมีการเกิดขึ้นของประเทศคู่แข่ง
ใหม่ๆ ทำาให้บีโอไอต้องเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การลงทุนของไทยครั้งใหญ่

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทนุ ไดม้มีตเิหน็ชอบยทุธศาสตร์การส่งเสริม 
การลงทนุในระยะ 7 ป ี(ป ี2558-2564) ซึง่จะเปน็ทศิทาง
ของบีโอไอในอนาคตอีก 7 ปี เป็นอย่างน้อย และถือว่า
เปน็จุดส้ินสุดการใหสิ้ทธปิระโยชนต์ามเขตทีต่ัง้ในแบบเดมิ
ที่ใช้มาเป็นเวลา 25 ปี

การเปล่ียนแปลงทีส่ำาคญัในยทุธศาสตร์การส่งเสริม
การลงทุนใหม่นี้ ประกอบด้วย

1. ปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมฯ แบบกว้างและ
ครอบคลุมเกือบทุกกิจการ (Broad-based) เป็นการส่งเสริมฯ  
ท่ีมีเป้าหมายชัดเจนและมีการจัดลำาดับความสำาคัญมากข้ึน  
(Focus & Prioritized) เพื่อเป็นการปรับสิทธิประโยชน์ 
ให้แตกต่างกันไปตามความจำาเป็นและความสำาคัญ เป้าหมาย 
อุตสาหกรรมต้องชัดเจน และนำาไปสู่เป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศ โดยคำานึงถึงภาระการคลังของประเทศ 

2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์จาก
เดิมที่ส่งเสริมฯ ตามประเภทกิจการ (Sector-based 
Incentives) เป็นหลัก โดยทิศทางใหม่จะพิจารณาถึง
การทำากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอีกด้วยเป็น 
“Sector & Merit-based Incentives” โดยจะให้
สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติม เมื่อนักลงทุนทำากิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับประเทศ (Merit)

3. ปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมฯ ตามเขตพ้ืนที่ 
(Zones) เป็นการส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ใหม่ในภูมิภาค (New Regional Clusters) ตาม
นโยบายการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะของรัฐบาลหรือกระทรวง 
อุตสาหกรรม สนับสนุนการบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ภาคการศึกษา และท้องถิ่น เพ่ือสร้างการรวมตัวใหม่
ของการลงทุนในแต่ละภาคหรือพืน้ที่ชายแดน เพือ่ให้เกิด
การลงทนุทีส่อดคล้องกบัศกัยภาพและความตอ้งการของ
แตล่ะพ้ืนทีม่ากขึน้ รวมถงึการประสานงานเชงิรุกและหารือ
กับทุกฝ่าย เพ่ือร่วมกันพิจารณากำาหนดสิทธิประโยชน์
และมาตรการสนบัสนนุทีเ่หมาะสมสำาหรับแตล่ะคลัสเตอร์
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4. ปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมฯ โดยเน้นการให้
สทิธิประโยชนท์างภาษี (Tax Incentives) เปน็การปรบั
สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำาหรับแต่ละกิจการให้เหมาะสม 
ยิ่งขึ้น และให้ความสำาคัญกับการอำานวยความสะดวกให้
เกิดการลงทุน (Tax incentives + Facilitation) เช่น 
การเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และผลักดัน
ใหม้กีารปรับปรุงกฎระเบยีบและลดอปุสรรคในการลงทนุ 
แก้ไขปัญหาด้านการลงทุน เพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ 
การลงทุนที่ดี ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ด้าน 
การลงทุนท่ีดีของประเทศไทย บูรณาการเคร่ืองมือสนับสนุน 
ของหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะแพ็กเกจ อำานวยความสะดวก 
ผ่านสิทธิประโยชน์ Non-tax และบริการที่เป็นเลิศ  
ทั้งก่อนและหลังการลงทุน ในลักษณะ One Start and 
One Stop Service ช่วยพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับ 
ภาคอตุสาหกรรม โดยทำาหนา้ทีเ่ชือ่มโยงระหว่างภาคเอกชน  
กระทรวงแรงงาน และสถาบนัการศกึษาทัง้ระดบัอดุมศกึษา 
และอาชีวศึกษา รวมถึงขยายบทบาทของหน่วย BUILD 
ในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เป็นต้น

5. ปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมฯ ในประเทศ
เป็นหลัก (Inbound Investment) เป็นการเพ่ิม
บทบาทในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  
(Inbound & Outbound Investment) โดยมกีารจดัตัง้ 
ศนูยพั์ฒนาการลงทนุไทยในตา่งประเทศ (TOISC -Thai 
Overseas Investment Support Center) เพ่ือจัดอบรม 
หลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศ จัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพ่ือให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุนอย่างครบวงจร 

6. ปรับเปลี่ยนจากการวัดผลเชิงมูลค่าคำาขอรับ
การส่งเสริมฯ (Application Values) เป็นการวัดผล
จากคุณค่าของโครงการลงทุน (Outcomes) บีโอไอจะ 
เข้มงวดกับการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการปฏิบัติ 
ตามเงื่อนไขของทุกโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ด้วย

นอกจากนั้น บีโอไอยังได้เสนอให้มีการแก้ไข 
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 เพ่ือให้

มีเคร่ืองมือในการส่งเสริมฯ ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
ที่จะสามารถแข่งขันในการดึงดูดโครงการลงทุนที่มี
คุณภาพสูงกับประเทศคู่แข่ง รวมทั้งให้มีอำานาจหน้าที่
ครอบคลุมถึงการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 

ในวาระครบรอบ 50 ปบีโีอไอนบัจากป ี2509 - 2559  
เส้นทางเดินตลอด 50 ปีที่ผ่านมาของบีโอไอ หรือ 
เส้นทางเดินจากถนนราชดำาเนินสู่ถนนวิภาวดีรังสิต  
จะเห็นว่าบีโอไอ มีพัฒนาการของการส่งเสริมฯ เพ่ือ
รับความเปล่ียนแปลงของแต่ละสถานการณ์ในแต่ละ 
ช่วงเวลา รวมทั้งมีการเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัย 
ทั้งภายในและภายนอกอยู่ตลอดเวลา

อยา่งไรกต็าม ความเปล่ียนแปลง และความทา้ทาย 
ต่างๆ ยังไม่ส้ินสุด ดังนั้น บีโอไอจะต้องเดินต่อไป 
ข้างหน้า และพร้อมที่จะมีพัฒนาการของการส่งเสริมฯ  
ต่อไป เพ่ือให้บรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเจตนารมณ์  
“ส่งเสริมการลงทุน” ต่อไป 
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ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี สำานักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ มี 

บทบาทสำาคัญในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโต 

ให้เศรษฐกิจไทยผ่านการส่งเสริมการลงทุน ทั้งการ

พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ การสร้างและพัฒนา

อตุสาหกรรมตา่งๆ ใหเ้ตบิโตเขม้แขง็ การสนบัสนนุ

การลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SMEs) ของไทย และการส่งเสริมใหเ้กดิการลงทนุ

จากต่างประเทศ นอกจากนี้ บีโอไอยังมีบทบาท

สำาคัญในการแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูความเชื่อมั่น 

ให้แก่นักลงทุนในช่วงเวลาท่ีไทยประสบกับวิกฤตการณ์ 

ต่างๆ อีกด้วย

50 ปี บีโอไอ
ศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์

บทบาทของการส่งเสริม 
การลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจไทย
บีโอไอมีส่วนสำาคัญในการพัฒนาโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจไทยตั้งแต่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนผลิตใน
ประเทศเพื่อทดแทนการนำาเข้าในช่วงปี 2504-2514 ซึ่ง 
ส่งผลใหม้ลูคา่เงินลงทนุจากตา่งประเทศเพ่ิมขึน้อยา่งมาก  
เหน็ไดจ้ากคา่เฉล่ียเงินลงทนุไหลเขา้สุทธริะหวา่งป ี2498-
2503 มีมูลค่าประมาณ 6 ล้านบาทต่อปี เพ่ิมขึ้นเป็น 
7,386 ล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2503-2514 โดยนักลงทุน 
ต่างประเทศให้ความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
มากขึ้น 
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การสร้างอุตสาหกรรมใหม่และการสนับสนุน
ให้อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง

ในการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศ ความเขม้แขง็ 
ของภาคอุตสาหกรรมเป็นส่ิงที่จำาเป็น ในระยะเวลาที่
ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมของไทยเติบโตและพัฒนา
อย่างรวดเร็ว โดยมีอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานที่สำาคัญ
เช่น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เป็นต้น ซึ่งนโยบายและบทบาทของบีโอไอมีส่วนสำาคัญ
อย่างมาก ในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น
และเติบโตในประเทศอย่างต่อเนื่อง

“บีโอไอให้สิทธิประโยชน ์

แก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กับการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร 

ในทุกระดับ  

ตั้งแต่การแปรรูปขั้นพื้นฐาน  

จนกระทั่งการสร้างมูลค่าเพิ่มระดับสูง” 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป บีโอไอได้ให้ความ
สำาคัญเนื่องจากรากฐานของประเทศเป็นเกษตรกรรม  
การส่งเสริมให้เกิดการใช้และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวัตถุดิบ 
ในประเทศจึงเป็นส่ิงสำาคัญ บีโอไอให้สิทธิประโยชน์
แก่อุตสาหกรรม ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปวัตถุดิบ
การเกษตรในทุกระดับ ตั้งแต่การแปรรูปในขั้นพ้ืนฐาน  
เช่น การแปรรูปน้ำายางพาราและไม้ยางพารา จนกระทั่ง 
การสร้างมูลค่าเพ่ิมระดับสูงให้แก่สินค้าเกษตร เช่น  
การผลิตเช้ือเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร การผลิต  
Functional Fiber เป็นต้น รวมถึงธุรกิจบริการ 
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผลจากการสง่เสรมิฯ ช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการ 
กระจายรายได้ไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ปี 2515 เมื่อตลาดในประเทศเริ่มอิ่มตัว บีโอไอ
จึงกำาหนดทิศทางนโยบายส่งเสริมการลงทุน ให้มุ่งเน้น
การผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น โดยให้การส่งเสริมฯ ใน
อตุสาหกรรมทีม่ศีกัยภาพในการส่งออก และอตุสาหกรรม
ผลิตสินค้าขั้นกลาง เพ่ือป้อนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนให้กับ
อตุสาหกรรมอืน่ ส่งผลใหเ้กดิการลงทนุในอตุสาหกรรมที่
สำาคัญจำานวนมาก เช่น การทำาฟาร์มขนาดใหญ่ การผลิต 
อาหารกระปอ๋ง การผลิตเส้นใย ส่ิงทอ และเส้ือผ้าสำาเร็จรูป  
การผลิตชิน้ส่วนเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า และการประกอบผลิตภณัฑ ์
อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ การผลิต
เคมีภัณฑ์ การผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ 

ป ี2527 บโีอไอไดป้ระกาศใหก้ารส่งเสริมฯ กจิการ 
ที่ผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้ 
เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในไทย ส่งผลให้นักลงทุนต่างชาติ
โดยเฉพาะญี่ปุ่น ซึ่งประสบปัญหาเรื่องค่าแรงและค่าเงิน 
ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตมายังไทย

ปี 2534 บีโอไอได้ปรับนโยบายส่งเสริมฯ ให้เกิด 
การลงทุนอย่ าง เสรีมากขึ้น โดยยกเลิกข้อจำ ากัด 
ในการส่งเสริมฯ เช่น การจำากัดจำานวนบริษัทและ 
กำาลังการผลิตทีใ่หก้ารส่งเสริมฯ ในกจิการทีรั่ฐบาลอนญุาต 
ให้มีการลงทุนอย่างเสรี เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทาง 
ของประเทศ ท่ีเปิดเสรีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ส่งผล 
ให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เดยีวกนัอยา่งกวา้งขวาง ประสิทธภิาพในการผลิตโดยรวม
ของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
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อุตสาหกรรมยานยนต ์บีโอไอได้ประกาศนโยบาย
สนบัสนนุการลงทนุของอตุสาหกรรมดงักล่าว โดยการสร้าง  
Product Champion รวมทั้งทำาหน้าที่ประสาน 
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้เกิดมาตรการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น  
นโยบายส่งเสริมฯ ผลิตรถกระบะหรือรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลทั้ง 2 รุ่น จากนโยบายและ
ความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ไทยเป็นฐานการประกอบ
รถยนต์ที่สำาคัญของโลก มีค่ายรถยนต์ชั้นนำาของโลก 
เขา้มาตัง้ฐานการผลิตในประเทศไทย รวมถงึมกีลุ่มผูผ้ลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ 100 อันดับแรกของโลก เข้ามาตั้งฐาน
การผลิตในประเทศไทยแล้วถึง 57 ราย

“นโยบายการส่งเสริมฯ 

ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ  

ส่งผลให้ไทย 

กลายเป็นฐานการผลิต 

ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟอันดับ 1 ของโลก”

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
บีโอไอได้คำานึงถึงลักษณะของอุตสาหกรรม ที่มีการ
เปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว 
จึงมีการหารือร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือกำาหนดนโยบายการส่งเสริมฯ ที่ก่อให้เกิด 
การลงทุนในอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบาย
การส่งเสริมฯ ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ส่งผล
ให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอันดับ 1  
ของโลก และเป็นอันดับ 2 ในด้านการผลิตชิ้นส่วน
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ รองจากจีน นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริม 
โครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวสำาหรับอุตสาหกรรม
อเิล็กทรอนกิส์ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ส่งผลใหไ้ทยกลายเปน็ 
ฐานการผลิตและผู้ส่งออกที่สำาคัญในเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ประเภท White goods และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

อุตสาหกรรมปิโตรเคมี บีโอไอมีส่วนร่วมใน 
การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว ตั้งแต่ในขั้นการศึกษา
และจัดทำาแผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึง 
การพัฒนาพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ให้เป็น
พ้ืนที่ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยให้การส่งเสริมฯ  
แก่โครงการปิโตรเคมีแห่งชาติระยะที่ 1 และระยะที่ 2  
ในแถบพ้ืนที่จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมฯ 
ตลอดห่วงโซ่มูลค่าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตั้งแต่
ต้นน้ำาถึงปลายน้ำา รวมถึงอุตสาหกรรมสนับสนุน ส่งผล
ให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง 
มาจนถึงปัจจุบัน

อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมสนับสนุน
ต่างๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว บีโอไอ
ยังมีส่วนสำาคัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมบริการและ
อุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ เกิดขึ้นและเติบโต โดยมี
การประสานงานและกำาหนดนโยบายในการส่งเสริมกจิการ
ในดา้นการบริการ เชน่ กจิการซอฟตแ์วร์ กจิการวจัิยและ
พัฒนา ซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการยกระดับอุตสาหกรรม 
และกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) และ 
สำานกังานใหญ่ขา้มประเทศ (IHQ) ซึง่ชว่ยยกระดบัใหไ้ทย 
กลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและการค้าของภูมิภาค

“บีโอไอได้จัดตั้งหน่วยงาน 

เพื่อทำาหน้าที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม  

ที่เรียกว่า หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)”
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การสนับสนุนการลงทุนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย

นอกเหนือจากบทบาทในการส่งเสริมฯ ให้แก่
นักลงทุนรายใหญ่ทั้งไทยและต่างชาติ บีโอไอยังให้ 
ความสำาคัญกับการสนับสนุนการลงทุนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium  
Enterprises :SMEs) เนื่องจากเห็นว่าผู้ประกอบการ 
SMEs ช่วยสร้างการกระจายรายได้ทั่วทุกภูมิภาค และ
ยกระดบัความแขง็แกร่งใหก้บัประเทศ โดยต้ังแตป่ ี2546 
ถึงกลางปี 2558 มีโครงการของผู้ประกอบการ SMEs ที่
ได้รับการส่งเสริมฯ ทั้งสิ้น 605 โครงการ เงินลงทุนรวม 
19,827 ล้านบาท 

นอกเหนือจากการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
แล้ว บีโอไอได้จัดตั้งหน่วยงานเพ่ือทำาหน้าที่เชื่อมโยง
อุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่า หน่วยพัฒนาการเช่ือมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD) เพ่ือทำาหน้าที่ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs อีกทั้งได้มีการลงนาม
จัดทำา MOU กับสถาบันการเงินต่างๆ เพ่ืออำานวย 
ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ SMEs และการช่วย
สร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ ต้ังแต่การจัดกิจกรรมผู้ซ้ือ 
พบผู้ขายเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ 
SMEs และบริษัทขนาดใหญ่ และการนำาคณะผูป้ระกอบการ 
เยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำาเร็จ ซึ่งที่ผ่านมา มี 
ผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเป็นผู้ผลิตช้ินส่วนของไทยเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ กว่า 800 ราย ส่งผลให้ผู้ประกอบการ 
SMEs สามารถขยายตลาดการขายชิ้นส่วนได้มากยิ่งขึ้น
จากการประเมนิมลูคา่การเชือ่มโยงอตุสาหกรรมกบับริษัท
รายใหญ่ ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2557 พบว่ามีมูลค่ารวม
กว่า 194,000 ล้านบาท

“ผู้ประกอบการ SMEs  

ที่ประสบความสำาเร็จจากการส่งเสริมฯ 

ของบีโอไอมีจำานวนมาก  

เช่น บริษัท เถ้าแก่น้อย บริษัท พี.ซี.เอส. 

พรีซิชั่น เวิร์ค ฯลฯ”

ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำาเร็จจาก
การส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอมีจำานวนมากตัวอย่างที่
สำาคญั เชน่ บริษัท เถา้แกน่อ้ย ฟู๊ดแอนดม์าร์เกต็ติง้ จำากดั  
(มหาชน) หรือทีเ่ปน็ทีรู้่จกักนัเปน็อยา่งดภีายใตต้ราสินคา้  
“เถ้าแก่น้อย” บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำากัด  
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทที่ใช้ความ 
แม่นยำาสูง ซึ่งทั้งสองบริษัทเร่ิมต้นจากการเป็นกิจการ 
SMEs แต่จากการส่งเสริมฯ ของบีโอไอ ส่งผล 
ให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการประกอบธุรกิจและเติบโต
ได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน 
ในที่สุด

การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ
บีโอไอเป็นกลไกสำาคัญท่ีช่วยดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติ

มาลงทุนในไทย นับตั้งแต่การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
แล้ว การผ่อนปรนเง่ือนไขต่างๆ เพ่ือเปิดเสรีการลงทุน  
การปรับปรุงและยกเว้นกฎระเบียบและการดำาเนินงาน
ต่างๆ เพ่ือลดอุปสรรคและอำานวยความสะดวกใน 
การลงทุน เช่น การอนุญาตให้นักลงทุนต่างชาติที่ 
ได้รับการส่งเสริมฯ ถือครองที่ดินเพ่ือประกอบกิจการ 
หรือการอำานวยความสะดวกในการขอวีซ่าและใบอนุญาตบริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำากัด (มหาชน)
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ทำางานให้แก่ช่างฝีมือต่างชาติในกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ  
ส่งผลใหน้กัลงทนุตา่งชาตลิงทนุในไทยอยา่งตอ่เนือ่ง เหน็ 
ได้จากสถิติการส่งเสริมฯ ตั้ งแต่ปี 2513 - 2557  
พบว่ามีโครงการของนักลงทุนต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ 
ส่งเสริมฯ จำานวนทัง้ส้ิน 19,272 โครงการ มลูคา่เงินลงทนุ 
กว่า 7.6 ล้านล้านบาท นอกเหนือจากมูลค่าลงทุน 
ทีสู่งแล้ว นกัลงทนุตา่งชาตทิีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ ส่วนหนึง่ 
เป็นบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ในหลายอุตสาหกรรม เช่น  
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
เหล็ก ปิโตรเคมี ซึ่งการลงทุนของบริษัทเหล่านั้น  
ส่งผลดีต่อประเทศทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิต การจ้างงาน การส่งออก ตลอดจน 
การสร้างความเชื่อมั่น และการตัดสินใจลงทุนในไทย 
ของบริษัทต่างชาติรายอื่นๆ

การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูความเชื่อมั่น
แก่นักลงทุน

ตลอดระยะเวลา 50 ปทีีผ่า่นมา ไทยตอ้งเผชญิกบั
ปญัหาตา่งๆ ทัง้ทางเศรษฐกจิและภยัธรรมชาต ิซึง่ปญัหา 
เหล่านี้ ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและ 
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน บีโอไอได้มีส่วนสำาคัญที่ช่วย
ให้ประเทศสามารถก้าวผ่านวิกฤติต่างๆ ได้ โดยตัวอย่าง
ที่สำาคัญ เช่น

ปญัหาการขาดดลุบญัชีเดนิสะพัดในป ี2526-2527  
ส่งผลให้ธุรกิจในประเทศจำานวนมากขาดสภาพคล่องและ 
ปิดกิจการ บีโอไอจึงกำาหนดให้การส่งเสริมฯ ในกิจการ
ที่ผลิตผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง 
เป็นช่วงเวลาเดียวกับท่ีญ่ีปุ่นได้ทำาข้อตกลง Plaza Accord 
ส่งผลให้นักลงทุนญี่ปุ่นตัดสินใจย้ายฐานการผลิตเข้ามา
ในไทย ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งผลให้ไทย
กลายเปน็ฐานการลงทนุทีส่ำาคญัของญ่ีปุน่มาจนถงึปจัจบุนั 

ปญัหาวกิฤตกิารเงนิในป ี2540 ในชว่งเวลาดงักล่าว  
บีโอไอได้มีบทบาทสำาคัญต่อการฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นของ
นักลงทุน โดยเลขาธิการของบีโอไอได้รับการแต่งตั้ง

เป็นประธานคณะทำางานประสานงานแก้ไขผลกระทบ 
ค่าเงินบาทต่อธุรกิจ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาในระยะส้ันแก่ 
นักลงทุนได้เป็นจำานวนมาก รวมถึงบีโอไอยังได้ผ่อนปรน 
กฎระเบียบต่างๆ ในการส่งเสริมฯ เช่น การยกเลิก
เงื่อนไขการส่งออกขั้นต่ำา การผ่อนปรนเงื่อนไขการถือหุ้น 
ของชาวต่างชาติของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ที่ต้ัง 
ในพ้ืนที่เขต 1 และเขต 2 ส่งผลให้ผู้ร่วมทุนต่างชาต ิ
สามารถเข้ามาช่วยเหลือกิจการท่ีประสบปัญหาทางการเงินได้ 

นอกจากนี้ บีโอไอยังมีบทบาทสำาคัญในการ
ประชาสัมพันธ ์เพ่ือฟ้ืนฟูความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุตา่งชาต ิ 
โดยใช้ส่ือในต่างประเทศประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุน 
ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา และอนาคตที่สดใสของ 
ประเทศภายหลังวิกฤติ ตลอดจนการจัดงานบีโอไอแฟร์ 
2000 และงาน Thailand Forum เพ่ือสร้างความเชือ่มัน่ 
ให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้การลงทุน
จากต่างประเทศฟื้นกลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว

ภยัพิบตัจิากมหาอุทกภยัในป ี2554 เปน็เหตกุารณ ์
ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยและกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนชาวต่างชาติ บีโอไอจึงได้กำาหนดมาตรการพิเศษ
ขึน้ เพ่ือชว่ยเหลือนกัลงทนุทีไ่ดรั้บผลกระทบจากเหตกุารณ์
ดังกล่าว โดยมีทั้งมาตรการเฉพาะหน้า เช่น การผ่อนผัน
กฎระเบียบต่างๆ เป็นการชั่วคราว การช่วยเหลือเพ่ือ 
ลดภาระภาษีอากร โดยตัดบัญชีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่
เสียหายโดยไม่มีภาระภาษีอากร ในขณะเดียวกัน บีโอไอ 
ไดก้ำาหนดมาตรการเพ่ือฟ้ืนฟูใหโ้รงงานกลับมาดำาเนนิการ

นักลงทุนญี่ปุ่น
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ได้อีกครั้ง เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำามา
ทดแทนส่วนที่เสียหาย การผ่อนปรนกฎเกณฑ์ในด้าน
วีซา่และใบอนญุาตทำางาน สำาหรับผู้เชีย่วชาญตา่งประเทศ
เพ่ือมาฟ้ืนฟูโรงงาน การยกเวน้ภาษีเงินไดน้ติบิคุคลใหแ้ก่
การลงทุน เพื่อฟื้นฟูกิจการเดิมที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยและการลงทุนใหม่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย  

มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ภายใต้ 
มาตรการนี้รวมทั้งส้ิน 327 โครงการ เงินลงทุนกว่า 
187,000 ล้านบาท ผลสำาเร็จที่เห็นได้ชัดเจน คือ บริษัท 
ตา่งชาตริายใหญ่จำานวนมาก ทีไ่ดรั้บผลกระทบจากภยัพิบตั ิ
คร้ังนี้ยังคงขยายการลงทุน เพ่ือทดแทนส่วนที่ได้รับ 
ผลกระทบและเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในไทยต่อไป

จากทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น จะเห็นว่าบีโอไอ
มีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็น
บทบาทที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่
เปน็ประโยชนต์อ่ประเทศ หรือ บทบาทในการแกไ้ขวกิฤติ
ที่เกิดขึ้น เช่น วิกฤติอุทกภัยเมื่อปี 2554

ปัจจุบัน ภาวะการแข่งขันด้านการชักจูงการลงทุน
มีสูงมากขึ้น ประเทศไทยจะต้องเจอกับภาวะการแข่งขัน
การดงึดดูการลงทนุทีแ่ขง่ขนักบัประเทศเพ่ือนบา้นมากขึน้ 
ซึ่งตลาดการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้านรอบประเทศไทย  
ถือว่าเป็นตลาดการลงทุนใหม่ที่น่าสนใจ ในขณะที่ 
บางประเทศอาจมองว่า มาตรการการส่งเสริมฯ ของ
ประเทศไทยมีจำากัด

ในอนาคตข้างหน้า คาดว่าบีโอไอจะต้องปรับ
บทบาท และหาเครื่องมือประเภทใหม่ๆ ให้มากขึ้น เพื่อ
ดึงดูดนักลงทุนให้มีการลงทุนในประเทศไทยให้มาก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากนักลงทุนในประเทศ และ 
ต่างประเทศ

ดังนั้น 50 ปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นระยะเวลาที่ 
ไม่นาน และในอนาคตบีโอไอก็ยังจะคงอยู่ และยังคง
ปฏบิตัภิารกจิทีจ่ะส่งเสริมและสนบัสนนุนกัลงทนุตอ่ไป 
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หากจะกล่าวว่าบีโอไอมีส่วนผลักดันให้อุตสาหกรรม 

ยานยนต์ของประเทศเติบโตข้ึน จากมาตรการส่งเสริม 

การลงทุนก็คงไม่ผิดนัก และในโอกาสท่ีบีโอไอมีอายุ 

ครบ 50 ป ีในป ี2559 นี ้วารสารส่งเสรมิการลงทนุ

จึงขอกล่าวถงึพัฒนาการของอตุสาหกรรมยานยนต์

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบีโอไอเป็นอีกฟันเฟือง

ที่ทำาให้เกิดขึ้น

กว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ 
ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง  
จนกลายมาเป็นอุตสาหกรรมสำาคัญในการขับเคล่ือน
เศรษฐกจิของประเทศในปจัจุบนั ดว้ยสัดส่วนการส่งออก 
ที่สูงกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตรถยนต์รวม 
ทุกประเภท ทำาให้มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม 
ยานยนต์โดยรวมเฉล่ียอยู่ที่ 8 แสนล้านบาทต่อปี  
และมูลค่าเพ่ิมการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
คิดเป็นร้อยละ 9 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในภาค 
การผลิตของประเทศ (Gross Domestic Product  
Originating From Manufacturing) รวมทั้ง 
ยังสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมาอีกหลายประเภท 

50 ปี บีโอไอ
สุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์

บีโอไอกับพัฒนาการ
อุตสาหกรรมยานยนต์

และด้วยอัตราการใช้ชิ้นส่วนในประเทศในอัตรา 
ที่สูงและหลากหลาย โดยรถปิกอัพเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 80 
รถยนตน์ัง่เฉล่ียร้อยละ 45 และรถจกัรยานยนตร้์อยละ 90 
จึงชว่ยสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัภาคอตุสาหกรรมการผลิต 
ชิน้ส่วนและอะไหล่ในประเทศ รวมทัง้อตุสาหกรรมบริการ 
ต่อเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า  
500,000 คน และยงัมกีารลงทนุดา้นการวจัิยและพัฒนา จาก
ทั้งผู้ประกอบรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำาคัญต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 
ของการเป็นฐานการผลิตที่สำาคัญของภูมิภาคเอเชีย 
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ความสำาคญัตอ่การสง่เสริมกิจการผลติรถยนตใ์นประเทศ
เพ่ือทดแทนการนำาเข้า แตเ่มือ่ผูป้ระกอบการเร่ิมเขม้แขง็
และมตีลาดทีช่ดัเจนแล้ว นโยบายในระยะหลังกเ็ปล่ียนไป 
เน้นให้การส่งเสริมแก่กิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แทน 
เพ่ือหลีกเล่ียงการเป็นเพียงฐานการประกอบรถยนต์ 
ที่ต้องพึ่งพาการนำาเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งไม่เป็น 
ประโยชนต์อ่การพัฒนาอตุสาหกรรมยานยนตข์องประเทศ
ในระยะยาว 

อย่างไรก็ดี การให้ส่งเสริมผลิตรถยนต์ก็ยังไม่ได้
หายไปจากนโยบายของรัฐบาลโดยส้ินเชิง เนื่องจากยังมี 
การเปิดให้ส่งเสริมผลิตรถยนต์เป็นบางช่วง ซึ่งอาจให้
สิทธิและประโยชน์ไม่เท่ากันแล้วแต่กรณี เพื่อเร่งรัดให้มี
การลงทุนในรถยนต์บางประเภทที่เห็นว่าสำาคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

อุตสาหกรรมยานยนต์ยังยกระดับประเทศไทย 
จากการเปน็ผูบ้ริโภคไปสู่การเปน็ฐานการผลิตเพ่ือทดแทน
การนำาเข้าและพัฒนาสู่การเป็นประเทศผู้ส่งออกสำาคัญใน
ภมูภิาคอาเซยีน นบัเปน็ความสำาเร็จทีเ่กดิจากการบรูณาการ 
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแท้จริง

พัฒนาการของการส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์

นโยบายส่งเสริมการลงทนุในอตุสาหกรรมยานยนต์
ไดพั้ฒนามาอยา่งตอ่เนือ่ง โดยไดป้รับเปล่ียนไปตามภาวะ
เศรษฐกจิ และตอบโจทยก์ารพัฒนาประเทศทีแ่ตกตา่งกนั
ในแต่ละช่วงเวลา 

ในอดตีรถยนตถ์อืเปน็สินคา้ฟุ่มเฟือยทีม่รีาคาแพง  
ต้องนำาเข้าจากต่างประเทศ นโยบายในระยะแรกจึงให้

•	 ระยะแรกส่งเสริมการผลิตรถยนต์ ทดแทน
การนำาเข้า

•	 ระยะกลางยกเลิกส่งเสริมการผลิตรถยนต ์แล้ว
หันมาให้ส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แทน 

พัฒนาการของนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์

•	 ระยะปจัจบุนัส่งเสริมการผลิตชิน้ส่วนยานยนต ์
โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและมีเทคโนโลยีใน 
การผลิต แต่ยังให้การส่งเสริมผลิตรถยนต์บางประเภท 
เป็นบางช่วงเวลา

ระยะแรก เปิดศักราชให้ส่งเสริมการผลิต
รถยนต์ทดแทนการนำาเข้า

หลังจากทีป่ระเทศไทยนำาเขา้รถยนตม์าไดร้ะยะหนึง่ 
ก็เข้าสู่ยุคเร่ิมต้นของอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือทดแทน

การนำาเข้า โดยนโยบายภาครัฐขณะนั้นมุ่งส่งเสริมให้ภาค
เอกชนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์มากขึ้น 
ด้วยการให้สิทธิและประโยชน์ รวมถึงใช้มาตรการทาง
ด้านภาษี ในปี 2509 บีโอไอในฐานะเทียบเท่ากรม สังกัด
สำานกันายกรัฐมนตรี ไดเ้ขา้มามส่ีวนร่วมในการใหส่้งเสริม
การลงทนุแกบ่ริษัทผูป้ระกอบรถยนต ์มผู้ีประกอบการ 4 
ราย (Four Pioneers) และในป ี2512 มผู้ีไดรั้บส่งเสริมฯ  
อีก 12 ราย มีการประกาศควบคุมการนำาเข้ารถยนต์น่ังรวมถึง 
ใช้กำาแพงภาษีสำาหรับรถยนต์นำาเข้าเพ่ือปกป้องอุตสาหกรรม 
รถยนต์ในประเทศ
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ระยะกลาง ยกเลิกการส่งเสริมผลิตรถยนต์ 
วางรากฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ในประเทศ (ปี 2512-2537) 

เนื่องจากการผลิตรถยนต์ในยุคนั้น ต้องพ่ึงพา
การนำาเข้าชิ้นส่วนยานยนต์มาประกอบเพ่ิมขึ้นเร่ือยๆ  
ทำาให้สูญเสียเงินตราออกไปต่างประเทศเป็นจำานวนมาก  
และมีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนแล้วหลายรายที่สามารถ 
ประกอบธรุกจิและขยายกำาลังผลิตไดโ้ดยไมไ่ดรั้บส่งเสริม 
การลงทนุ ในป	ี2512	รัฐบาลจงึเปลีย่นนโยบายโดยยกเลกิ 
ให้การส่งเสริมฯ	ผลิตรถยนต์	และหันมาให้ส่งเสริมการผลิต 
ชิ้นส่วนยานยนต์แทน เพื่อให้เกิดการลงทุนผลิตชิ้นส่วน
ที่หลากหลาย เกิดห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง และพัฒนา 
ประเทศไปสู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์อย่างย่ังยืน เพ่ือให้ 
อุตสาหกรรมการผลิตช้ินส่วนในประเทศประสบความสำาเร็จ  
นโยบายรัฐบาลขณะนั้นจึงได้เพ่ิมสัดส่วนการบังคับใช้ 
ชิ้นส่วนในประเทศให้มากขึ้นด้วยจนกระทั่งต้องมีสัดส่วน
ไม่ต่ำากว่าร้อยละ 45 

ในช่วงปี 2534 เป็นยุคเร่ิมต้นของการเปิดเสรี
อตุสาหกรรมยานยนตไ์ทย เมือ่กระทรวงพาณิชยป์ระกาศ
ยกเลิกการควบคมุการนำาเขา้รถยนตน์ัง่ และคณะรัฐมนตรี
ได้ปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์และภาษีการค้าของ
รถยนต์โดยรวม ส่งผลให้ภาระภาษีรถยนต์ที่นำาเข้าจาก
ต่างประเทศและรถยนต์ที่ประกอบในประเทศลดต่ำาลง 
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง 

“ปี 2512 กำ�หนดให ้

กิจก�รประกอบรถยนต์ ได้รับยกเว้น 

หรือลดหย่อนอ�กรข�เข้�เครื่องจักร 

ต�มเกณฑ์ที่ตั้งโรงง�น และยกเว้น 

ภ�ษีเงินได้นิติบุคคล 

เฉพ�ะร�ยได้จ�กก�รส่งออก  

ทำ�ให้มีผู้ผลิตร�ยใหม ่

ม�ลงทุนในประเทศไทย เช่น General 

Motor, Ford และ BMW”

ระยะปัจจุบัน เปิดให้การส่งเสริมผลิตรถยนต์
อีกครั้ง (2537 – ปัจจุบัน) 

ในป ี2537 กระทรวงอตุสาหกรรมไดม้กีารประกาศ
ยกเลิกคำาส่ังหา้มตัง้โรงงานประกอบรถยนตใ์นประเทศไทย 
และรัฐบาลได้เปิดให้การส่งเสริมกิจการประกอบรถยนต์
อีกครั้งหลังจากที่ยกเลิกมาตั้งแต่ปี 2512 โดยกำาหนดให้ 
กิจการประกอบรถยนต์ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า 
เครื่องจักรตามเกณฑ์ที่ตั้งโรงงาน และยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคลเฉพาะรายได้จากการส่งออก ทำาให้มีผู้ผลิตรายใหม่ 
มาลงทนุในประเทศไทย เชน่ General Motor, Ford และ  
BMW เป็นต้น 

นโยบายรัฐบาลในช่วงน้ันมุ่งไปท่ีการฟ้ืนฟูและเยียวยา 
ภาคอุตสาหกรรมที่ชะลอตัวจากวิกฤติเศรษฐกิจและ 
ค่าเงินบาทในปี 2540 โดยให้ความสำาคัญกับการส่งออก
เพ่ือเพ่ิมกลไกในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ  
สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ที่บริษัทผู้ผลิตต้องการมาสร้างฐานการผลิตที่เข้าถึงตลาด 
ได้ง่ายช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุน 
ทางการผลิตไปพร้อมๆ กนั จงึมกีารเปดิใหส่้งเสริมฯ	ผลติ
รถยนต์ข้ึนใหม่อีกคร้ังหน่ึง	 และมีการปรับปรุงนโยบาย 
รวมถึงสิทธิและประโยชน์ต่างๆ	เร่ือยมาเพ่ือสร้างไทยเป็นฐาน 
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ภาพรวมของการส่งเสริมการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

รถยนต์
บางประเภท

ชิ้นส่วนสำาคัญ
ที่มีมูลค่าเพิ่ม

และม ี
เทคโนโลยี

นโยบายส่งเสริม 
การลงทุน 

ในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์

การผลิตหลักของบริษัทรถยนต์ข้ามชาติ จะมีเพียงช่วงปี 
2543 รัฐบาลได้ยกเลิกการให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำาหรับกจิการประกอบรถยนต ์โดยใหสิ้ทธปิระโยชนห์ลัก
เพียงการลดหยอ่นหรือยกเวน้อากรขาเขา้เคร่ืองจักรเทา่นัน้
เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO) 
เรื่องการยกเลิกมาตรการอุดหนุนการส่งออก 

ภาพรวมของการส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปัจจุบัน

1.	คงมาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์
มกีารคาดการณว์า่ปริมาณรถยนตท์ีใ่ชง้านในโลกนี้ 

จะเพิ่มมากกว่าปัจจุบันถึง 3 เท่า จนถึงปี 2593 และ
ประเทศเศรษฐกจิเกดิใหม ่(Emerging Economies) เชน่  
จีน และอินเดีย จะมีประชากรคนชั้นกลางที่มีกำาลังซื้อ
และมคีวามตอ้งการใชง้านรถยนตสู์งขึน้ สะทอ้นใหเ้หน็วา่ 
ตลาดรถยนต์ในประเทศเหล่าน้ีจะมีโอกาสเติบโตได้อีกมาก  
ประเทศไทยเองกไ็มไ่ดย้กเลิกการใหส่้งเสริมฯ กจิการผลิต
รถยนต์ไปโดยส้ินเชิง แต่ใช้วิธีออกมาตรการพิเศษเพ่ือ
สนับสนุนกิจการผลิตรถยนต์เป็นระยะ สำาหรับรถยนต์
บางประเภท เพ่ือเปน็การรักษาฐานการผลิตทีม่อียูเ่ดมิและ
เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายใหม่ตัดสินใจขยายการลงทุน 
เพิ่มมากขึ้น

2.	ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมการลงทุน
ผลิตช้ินส่วนสำาคัญของยานยนต์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและมี
เทคโนโลยีในการผลิต

การสร้างห่วงโซ่อุปทานของชิ้นส่วนยานยนต์ที่ 
หลากหลายยังมีความจำาเป็นต่อพ้ืนฐานที่แข็งแกร่งของ 
กับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศ ภาครัฐจึงได้ 
ให้ส่งเสริมฯ การผลิตชิ้นสวนยานยนต์มาโดยตลอด  
โดยเฉพาะชิ้นส่วนสำาคัญที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value 
Added Parts) มีเทคโนโลยีในการผลิต และยังมี 
ผู้ผลิตน้อยราย แบ่งได้ดังนี้

-	 ชิ้นส่วนกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
-	 ชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

-	 อุปกรณ์สำาหรับรถยนต์ Hybrid, Electric  
  Vehicle(EV), Plug-in hybrid Electric  
  Vehicle

-	 ยางล้อ
-	 เครื่องยนต์และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
-	 ช้ินสว่นสำาคญัในระบบตา่งๆ	ของรถยนต ์ไดแ้ก ่ 

  ระบบเชื้อเพลิง ระบบส่งกำาลัง ระบบเบรก 
  ระบบช่วงล่าง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบระบาย 
  ความร้อน ระบบท่อไอเสีย และระบบปรับอากาศ 

-	 ชิ้นส่วนที่ทำาจากวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น  
  เหล็กทนแรงดึงสูง (Ultra-High Tensile Steel) 

-	 ช้ินสว่นอ่ืนๆ	ทีม่คีวามสำาคญักับหว่งโซ่การผลติ 
	 	 รถยนต์

“ผู้ผลิตชิ้นส่วนย�นยนต์ที่อยู่ในกลุ่ม 

100 อันดับแรกของโลกจำ�นวน 57 ร�ย 

มีฐ�นก�รผลิตอยู่ในประเทศไทย”

ปจัจุบนัประเทศไทยกลายเปน็ฐานการผลิตรถยนต์
ที่สำาคัญของผู้ผลิตหลายค่าย และมีการส่งเสริมฯ ให้
มีการผลิตรถยนต์หลากหลายประเภท รวมทั้งชิ้นส่วน
ยานยนต์จนเกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง มีบริษัท 
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ผู้ประกอบรถยนต์รายสำาคัญของโลกกว่า 18 ราย และ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่อยู่ในกลุ่ม 100 อันดับแรก 
ของโลก จำานวน 57 ราย ที่มีฐานการผลิตอยู่ใน
ประเทศไทย แบ่งเป็นผู้ประกอบการใน Tier 1 กว่า 
700 ราย และ Tier 2 และ 3 จำานวนกว่า 1,700 ราย 

ครอบคลุมทั้งการผลิตชิ้นส่วนจำาพวกตัวถัง ทั้งโลหะ 
พลาสติก และยาง ชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ 
ชิ้นส่วนระบบส่งกำาลัง ชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยว ชิ้นส่วน
ระบบเบรก และอื่นๆ ช่วยเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

ในป	ี2557	ไทยมปีริมาณการผลติรถยนตส์งูทีส่ดุ
ในอาเซียน	และเป็นอันดับที่	12	ในโลก มีการส่งออก
มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตทั้งสิ้นไปหลาย
ภูมิภาคทั่วโลก

การส่งเสริมการลงทุนกับแนวโน้มเทคโนโลยี
ยานยนต์

1.	เทคโนโลยียานยนตบ์นแนวคดิ	“Sustainable	
Mobility”

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์อยู่บนพ้ืนฐานของความมั่นคงด้านส่ิงแวดล้อม
และพลังงานโดยใหค้วามสำาคญักบัแนวคดิ “Sustainable 
Mobility” ที่รถยนต์จะต้องมีความ	“สะอาด	ประหยัด	

ปลอดภัย” ซึ่งเป็นตัวแปรสำาคัญในการกำาหนดนโยบาย 
ส่งเสริมการลงทุนในอนาคต 

จากข้อมูลขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ 
(International Energy Agency - IEA) พบว่าหาก
ไม่มีการเปล่ียนแปลงการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็็นแหล่่ง 
พลังงานหลัก จะกระทบกับความม่ันคงทางพลังงานของโลก 
อย่างมาก มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2563 รถประเภท 
ที่เป็นเคร่ืองยนต์ระบบเก่าทั้งดีเซลและเบนซินจะค่อยๆ 
ลดความสำาคญัลง และถกูแทนทีด่ว้ยรถประเภทพลังงาน
ทางเลือกอืน่ๆ ไดแ้ก ่รถไฟฟ้า (Electric Vehicle - EV), 
Hybrid Plug - in, Hybrid และ Fuel cell ตามลำาดับ
ภายในปี 2593 

Other	Global	Suppliers
1. Robert Bosch 50. GKN Driveline
3. Continental 52. Goodyear
6. Faurecia 56. Grupo Antolin
7. Johnson Control 58. Bayer
8. ZF 59. TI Automotive
11. TRW 65. Draexlmaier
12. Delphi 67. American Axie
14. Lear 73. Rieter Auto
17. BASF 84. F-Tech
21. Valeo 86. Hayes Lammerz
22. Visteon 93. 3M
23. Autoliv
25. Mahle
27. Dana
31. BorgWarner
36. Teneco
44. Federal-Mogul
47. Michelin

29/71	Companies

Japanese	Global	Suppliers
2. Denso 46. Bridgestone
4. Aisin Seiki 49. Tokai Rika
13. Yazaki 57. Showa
15. Sumitomo 61. Mitsuba
16. Toyota Boshoku 66. Asahi Glass
18. CalsonicKansei 72. Stanley
19. JTEKT 74. Akebono Brake
20. Hitachi 82. Sanden
28. Toyota Gosei 84. F-Tech
33. NTN 92. Alpine
34. NSK 94. Pioneer
35. Mitsubishi 98. Omron
39. NHK Spring
40. Koito
41. TS Tech
43. Takata

28/29	Companies

รายชื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศไทย
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นโยบายด้านยานยนต์ของไทยและเพื่อนบ้านต่างมุ่งไปสู่การพัฒนารถยนต์สะอาด

แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ ในอนาคต

ที่มา  ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์, Marketing director, Mazda Sales Thailand, มีนาคม 2558

ข้อจำากัดเหล่านี้ถูกนำามากำาหนดเป็นโยบายภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ไม่เฉพาะแต่บีโอไอที่กระตุ้น
ให้ค่ายรถต่างๆ หันมาเพ่ิมสัดส่วนการพัฒนารถยนต์ 
ที่ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนให้มากขึ้นในรูป 
ของมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่ให้ความสำาคัญกับ 
ยานยนต์และชิ้นส่วนที่ตอบโจทย์นี้ หรือโครงสร้างภาษี
ของกรมสรรพสามติอัตราใหมท่ีจ่ะถูกคำานวณบนพ้ืนฐาน

ของปริมาณ	Co2	ที่ปล่อยออกจากรถยนต์	แทนขนาด
ความจกุระบอกสบูตามหลกัเกณฑเ์ดมิตัง้แตป่	ี2559 หรือ
แมแ้ต ่Eco Sticker ของกระทรวงอุตสาหกรรมทีก่ำาหนด
ใหร้ถยนตท์ีอ่อกสู่ตลาดตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2559 ตอ้ง
แสดงความโปร่งใสเกีย่วกบัขอ้มลูสมรรถนะรถ ตลอดจน
ปริมาณ Co2 และอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน
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โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่

ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ปัจจุบัน

เครื่องยนต์
ปริมาณการปล่อย	Co2	(กรัม/กม.)

ต่ำากว่า	100 ต่ำากว่า	150 150-200 สูงกว่า	200

รถยนต์นั่ง ต่ำากว่า 3,000 CC 30% 35% 40%

E85/CNG (OEM) 25% 30% 35%

สูงกว่า 3,000 CC 50%

ไฮบริด ต่ำากว่า 3,000 CC 10% 20% 25% 30%

สูงกว่า 3,000 CC 50%

อีโคคาร์ 1,300-1,400 CC 14%
	 	 17%

E85 12%

รุ่น Co2	ต่ำากว่า	200 Co2	สูงกว่า	200

ปิกอัพ ไม่มีแค็บ 3% 5%

มีแค็บ 5% 7%

กระบะ 4 ประตู 12% 15%

กระบะดัดแปลง 25% 30%

ปิกอัพ/กระบะดัดแปลง สูงกว่า 3,250 CC 50%

บังคับใช้	1	ม.ค.	2559

ที่มา กระทรวงการคลัง

รถยนต์นั่ง ขนาด อัตราภาษี	%

เครื่องยนต์

(ซีซี)

ตามมูลค่า

2,500-3,000 40

2,000-2,500 35

< 2,000 30

> 3,000 50

PPV

(รถกระบะดัดแปลง)

20

อีโคคาร์ 17

ไฮบริด/ไฟฟ้า 10

E20 -5

จากอัตรารถยนต์ 

แต่ละประเภท

Eco Sticker ของกระทรวงอุตสาหกรรม

2.	การสง่เสริมการลงทนุบนแนวคดิ	Sustainable	 
Mobility

	 2.1	การสง่เสริมการลงทนุผลติรถยนตป์ระหยัด 
พลังงานมาตรฐานสากล	(Eco - Car)	รุ่นที่	1	และ	2

จากรถปิกอัพขนาดหน่ึงตันซ่ึงเป็นความสำาเร็จในอดีต  
ประเทศไทยต้องสร้าง Product Champion ขึ้นใหม่

ประกอบกับกระแสรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมใน
ช่วงเวลานั้นนโยบายในปี 2550 จึงเน้นไปทางรถยนต์ 
ที่ตอบโจทย์ด้านส่ิงแวดล้อมพลังงานและมีมาตรฐาน 
ความปลอดภยัทีสู่งกวา่รถยนตท์ีม่อียูใ่นตลาดในขณะนัน้
โดยใหไ้ดร้บัสิทธแิละประโยชนย์กเวน้ภาษีเงินไดน้ติบิคุคล 
8 ปแีละสามารถใชสิ้ทธอิตัราภาษีสรรพสามติใหมท่ีร้่อยละ 
17 จากเดมิร้อยละ 30 ชว่ยเพ่ิมแตม้ตอ่ใหก้บั Eco -Car 
อย่างมีนัยยะสำาคัญเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ ในตลาด

หลังจาก Eco -Car รุ่นแรกมีกระแสตอบรับที่ดี
เพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เนือ่งทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ บโีอไอ 
จึงได้เปิดให้การส่งเสริมฯ	 Eco - Car	 รุ่นที่	 2	 อีกครั้ง	
เพ่ือให้นักลงทุนทั้งรายเก่าและรายใหม่ตัดสินใจขยาย 
การลงทนุใหต้อ่เนือ่ง โดยกำาหนดเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดล้อม 
การประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยท่ีเข้มงวดมากย่ิงข้ึน 
กว่า Eco -Car รุ่นแรกแลกกับสิทธิและประโยชน์ในการ
ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ติบิคุคล 6 ป ีและอตัราภาษีสรรพสามติ 
ใหม่ท่ีจูงใจย่ิงกว่าเดิมท่ีร้อยละ 14 ลดลงจากเดิมร้อยละ 17
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Product Champion ของประเทศไทย

Hub of Pick-up

Hub of Eco-Car

Hub of Hybrid, PHEV, EV, H2?

เงื่อนไขของ Eco-Car

ในแง่ความสำาเร็จดา้นเศรษฐกจิ นอกจากจะกระตุน้
การบริโภคในประเทศแล้ว ขอ้กำาหนดดา้นปริมาณการผลิต  
100,000 คันต่อปี นั้น ยังช่วยผลักดันให้เกิดการส่งออก 
สร้างรายได้เข้าประเทศและเปล่ียนรูปแบบการดำาเนิน
ธุรกิจยานยนต์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์
อุตสาหกรรมรถยนต์นั่งของประเทศไทย ทำาให้ไทยเป็น
ฐานการผลิตเพ่ือรองรับตลาดประเทศญ่ีปุน่อยา่งสมบรูณ์
สำาหรับรถยนตรุ่์น	Mitsubishi	Mirage,	Nissan	March	

และ	Nissan	Almera	ซ่ึงไมม่กีารผลติรถยนตรุ่์นเหลา่น้ี 
ในประเทศญี่ปุ่นเลย

ปัจจัยเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จของ
นโยบายส่งเสริมการลงทนุในกจิการผลิตรถยนตป์ระหยดั
พลังงานมาตรฐานสากล ทีส่นบัสนนุใหป้ระเทศไทยกา้วขึน้ 
สู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์นั่งที่มีมาตรฐานระดับโลก
อย่างแท้จริง

รุ่นที่	1 รุ่นที่	2

1.3 Gasoline
(Liter)

1.3

1.4 Diesel
(Liter)

1.5

5 Fuel
Consumotion
(Liter/100km)

4.3

120 CO2

(g/km)
100

EURO	4 Emission
Standard

EURO	5

5,000 Initial
Investment

(Million	Bath)

6,500

(100,000)
5

Volume
(Unit)/	Year	of

(100,000)
4
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ปริมาณการผลิต Eco-Car รุ่นที่ 1 และ 2

รายชื่อบริษัท

Eco-Car	รุ่นที่	1 Eco-Car	รุ่นที่	2

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

กำาลังการผลิต
(คัน/ปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

กำาลังการผลิต
(คัน/ปี)

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด 5,500 120,000 9,973 137,000

บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำากัด 6,700 120,000 8,161 100,000

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำากัด 9,500 138,000 8,438 100,000

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำากัด 6,600 100,000 12,614 268,000

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด 7,700 107,000 12,306 160,000

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำากัด - - 9,728 158,000

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำากัด - - 18,180 180,000

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำากัด - - 7,610 110,000

รวม 36,000 585,000 87,010 1,213,000

Eco-Car รุ่นที่ 1 และ 2 ของแต่ละค่าย

Hatchback Sedan

Nissan (March/Almera)   

Honda
(Brio/Brio Amaze)

Suzuki
(Swift/Celerio/Ciaz)
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Hatchback Sedan

Mitsubishi
(Mirage/Attrage)

Toyota
(Yaris)

Mazda
(All-New Mazda2)

2.2	การสง่เสริมการลงทนุผลติรถยนตแ์หง่อนาคต	
ความมัน่คงทางพลังงานเปน็โจทยห์ลักทีจ่ะกำาหนด

ทิศทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต ซึ่ง
แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2555 - 2558 ที่ได้
กำาหนดวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ของโลก  
ด้วยห่วงโซ่อุปทานที่สร้างมูลค่าเพ่ิมในประเทศและ 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการ 
จึงต้องมองหารถยนต์ที่ใช้พลังงานทางเลือกทดแทน 
เชื้อเพลิงฟอสซิล

“ครม. มีมติเมื่อ 7 พ.ค. 2558  

กำ�หนดแนวท�งส่งเสริมให้ประเทศไทย 

เป็นศูนย์กล�งย�นยนต์ ไฟฟ้�ในอ�เซียน” 

การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์
ไฟฟ้าในอาเซียน (ASEAN BEV HUB) 

จากรายงานขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ 
(International Energy Agency - IEA) ในปี 2555 
พบว่าทั่วโลกยังมีสัดส่วนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพียง 
0.02 ของปริมาณรถยนต์ทั่วโลกโดยส่วนใหญ่ใช้ใน

สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่นแต่ความต้องการมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อพิจารณาจากกระแส Green Car รถยนต ์
ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า	(Electric	Vehicle - EV)	จึงน่าจะ
ตอบโจทย์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือกได้	
และมศีกัยภาพในการผงาดข้ึนเปน็	Product	Champion	 
ลำาดบัตอ่ไป ซึง่ไทยมขีอ้ไดเ้ปรียบอยูใ่นแง่ทีผู่ผ้ลิตรถยนต์
ไฟฟ้ารายสำาคญัของโลกทัง้นสิสันและมติซบูชิ ิตา่งกม็ฐีาน
การผลิตรถยนต์ที่สำาคัญอยู่แล้วในประเทศ

การผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศไทยต้องอาศัยหลายปัจจัย ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
มาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ 
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 กำาหนดแนวทางส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน 
(ASEAN BEV HUB) โดยจะส่งเสริมให้มีการลงทุน
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ใช้งานในประเทศและส่งออก รวมทั้งส่งเสริมระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานให้รองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า 
เช่น การเพิ่มกำาลังการผลิตไฟฟ้าสำารองของประเทศ การ
สร้างสถานีประจุไฟฟ้า การเตรียมความพร้อมของระบบ
สายส่ง และสร้างมาตรฐานสถานีประจุไฟฟ้า เป็นต้น
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กา๊ซคาร์บอนไดออกไซดห์รือสารทีม่ผีลกระทบตอ่ร่างกาย
มนุษย์ (Substance of Concern - SOCs) ระหว่างการ
ขับขี่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ยังต้องได้รับการพัฒนาอีก
ระยะ เนื่องจากข้ันตอนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนต้องใช้
พลังงานมาก	 และจำาเป็นต้องใช้วัตถุดิบที่มีไฮโดรเจน	
เช่น	 น้ำา	 หรือเช้ือเพลิงอ่ืนๆ รวมถึงขั้นตอนการแยก
ไฮโดรเจนออกมานั้นยังต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งผลิตมาจากแหล่ง
พลังงานแบบดั้งเดิม ได้แก่ น้ำามัน ถ่านหิน หรือแม้แต่
พลังงานนวิเคลียร์ ในขณะทีพ่ลังงานทางเลือกเชน่ ลมและ
พลงังานแสงอาทิตย์ ยังมีราคาสงูมากในปัจจบุัน จงึยังไม่
อาจกล่าวไดว้า่เทคโนโลยเีซลล์เชือ้เพลิงกา้วขึน้มาแทนเชือ้
เพลิงฟอสซิลหรือไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ หากในอนาคตมีการพัฒนาต่อยอดชิ้นส่วน 
สำาคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่ของรถยนต์
ประเภทนี้ เช่น เซลล์เชื้อเพลิง (FC Stack) อุปกรณ์
เพิ่มศักยภาพเซลล์เชื้อเพลิง (FC Boost Converter)  
และถังเก็บไฮโดรเจนแรงดันสูงและทำาตลาดแพร่หลาย 
ออกไปสู่ผู้บริโภค จะเป็นการปฏิวัติวงการรถยนต์ 
ครั้งสำาคัญ 

ในส่วนของนโยบายส่งเสริมการลงทุนได้มุ่งไปสู่ 
การให้ส่งเสริมฯ	 ผลิตยานยนต์ในกลุ่มน้ี	 โดยตั้งแต่ 
ปี	 2548	 ได้เร่ิมให้การส่งเสริมฯ	 จากรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาตริถยนตป์ระหยัดพลงังานมาตรฐานสากล	(Eco - 
Car)	รุ่นที่	1	และ	2 อุปกรณ์สำาหรับรถยนต์ Hybrid, 
Electric Vehicles (EV) และ Plug - in Hybrid Electric 
Vehicles (PHEV) ปัจจุบัน ภาครัฐอยู่ระหว่างพิจารณา 
มาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicles -
EV) โดยเริ่มจากรถโดยสารไฟฟ้า และชิ้นส่วนสำาคัญที่
เกี่ยวข้อง เช่น แบตเตอรี่ ทั้งการผลิต ประกอบ และ
รีไซเคลิ Traction Motor and Drive, Supercapacitor  
และชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการประจุไฟฟ้า เป็นต้น

การส่งเสริมผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือก
อื่นๆ

ปัจจุบันมีการกล่าวถึงพลังงานไฮโดรเจนซึ่ ง 
บางค่ายรถ เช่น โตโยต้าได้มีการพัฒนาขึ้นมาขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฮโดรเจนที่ผลิตจากระบบเซลล์เชื้อเพลิง
แทนเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำามันจากเคร่ืองยนต์สันดาปภายใน 
หรือไฟฟ้าจากมอเตอร์ในรถยนต์ไฟฟ้าโดยไม่ปล่อย 
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นับถึงปัจจบุัน เป็นเวลา 50 ปีแลว้ ที่สำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้ 

การส่งเสริมการลงทนุ โดยผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้นัน้ 

ปรากฏชัดเจนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การส่งออก 

การจ้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน ทำาให้ระบบ

เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน ขยายตัวเติบโต และ

ประเทศเกิดการพัฒนามากขึ้น

นอกจากการใหก้ารส่งเสริมการลงทนุดงัทีก่ล่าวแล้ว 
บีโอไอยังเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ริเร่ิมจัดงานนิทรรศการ
ขนาดใหญ่ (เป็นรองเพียงงานเอ็กซ์โปเท่านั้น) ขึ้นใน
ประเทศไทย ซึ่งการจัดงานแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือ
เปน็อยา่งด ีจากหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนทีต่า่งร่วมแรง 
ร่วมใจกัน เพ่ือให้การจัดงานบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้  
นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบีโอไอเป็นอย่างยิ่ง  
จนถงึปจัจุบนับโีอไอจัดงานใหญ่ๆ  มาแล้วถงึ 3 คร้ัง ดงันี ้
ครั้งแรกเมื่อปี 2538 คือ บีโอไอแฟร์’95 ครั้งที่สองเมื่อปี 
2543 คือ บีโอไอแฟร์ 2000 และครั้งล่าสุดเมื่อปี 2554 
คือ บีโอไอแฟร์ 2011

50 ปี บีโอไอ
สุนันทา อักขระกิจ

ย้อนรำ�ลึกคว�มท้�ท�ย  
บีโอไอแฟร์

ในปี 2559 เป็นปีที่บีโอไอมีอายุครบ 50 ปี ดังนั้น 
จึงขอเชญิชวนทกุทา่น มาร่วมรำาลึกถงึความทา้ทายทีผ่า่นมา  
ที่บีโอไอสามารถจัดงานบีโอไอแฟร์แต่ละคร้ังได้อย่าง 
ยิง่ใหญ่ ภายใตป้จัจยั และตวัแปรตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้ในแตล่ะ
ช่วงเวลา การจัดงานดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ม ี
หัวเรือใหญ่ท่ีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลอย่าง คุณสถาพร กวิตานนท์  
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คนที่ 7  
ซึง่ทา่นเปน็ผูริ้เร่ิมใหเ้กดิการจัดงานบโีอไอแฟร์ขึน้ รวมถงึ 
การร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน และทุกคร้ังของ 
การจดังานมวีตัถปุระสงคห์ลัก เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเนือ่งใน 
วโรกาสสำาคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คุณสถาพร กวิตานนท์  

อดีตเลขาธิการบีโอไอ คนที่ 7
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ครั้งที่ 1
นิทรรศการระดับโลกในไทย บีโอไอแฟร์’95 

ย้อนไปเมื่อปี 2538 หรือกว่า 20 ปีที่ผ่านมา 
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในขณะนั้นนับว่า 
อยูใ่นเกณฑด์ ีและเปน็เวลาทีเ่หมาะสมในการจัดกจิกรรม
ขนาดใหญข่ึน้ โดยมวีตัถปุระสงคห์ลักเพ่ือร่วมเฉลิมฉลอง
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ 50 ปี (กาญจนาภิเษก) นอกจากนี้ยัง
เพ่ือเร่งรัดการลงทนุในพ้ืนทีช่ายฝัง่ทะเลตะวนัออก รวมถงึ 
เผยแพร่ใหค้นไทยไดเ้หน็และสัมผัสถงึศกัยภาพการผลิต 
ของอุตสาหกรรมไทยและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ดังนั้น 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้มติจัดงาน “นิทรรศการ 
ก้าวไกล ไทยทำา 2538” หรือ บีโอไอแฟร์’95 ขึ้นระหว่าง
วันที่ 17 - 28 กุมภาพันธ์ 2538 ณ บริเวณท่าเรือพาณิชย์
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

บีโอไอแฟร์’95 เป็นงานนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด 
เท่าท่ีเคยจัดมาในประเทศไทย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทรงเป็นประธาน 
ในพิธเีปดิ และมกีารถา่ยทอดผ่านสถานโีทรทศันร์วมการ 

เฉพาะกจิตลอดเวลา ทำาใหป้ระชาชนไดเ้หน็พระบาทสมเดจ็ 
พระเจ้าอยูห่วั ทรงประทบัอยูใ่นงานหลายชัว่โมง นัน่แสดง
ใหเ้หน็ว่าในงานบโีอไอแฟร์’95 ตอ้งมอีะไรดีๆ  และนา่สนใจ 
ไม่น้อย 

“บีโอไอแฟร์’95  

ประชาชนหลั่งไหลมาชมงาน 

อย่างล้นหลามเกิดเป็นกระแสขึ้นว่า  

คนที่ไม่มาชมงานนี้  

จะพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง 

เพราะทุกคนต่างพูดถึง 

งานบีโอไอแฟร์”

ดงันัน้ในวนัตอ่มาซึง่เปน็วนัเสาร์ - อาทติย ์ประชาชน 
จึงหล่ังไหลมาเท่ียวชมงานกันอย่างล้นหลามกว่า 200,000 คน  
ส่งผลใหก้ารจราจรตดิขดัอยา่งมากบนถนนบางนา - ตราด  
จากแหลมฉบังมาจนถึงบางนา จนส่ือหลายแขนงถึงกับ

ประมวลภาพ บีโอไอ แฟร์’95 (ครั้งที่ 1) ปี 2538
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ประกาศไม่ให้ประชาชนเดินทางมางานดังกล่าว แต่ก็ 
ไม่สามารถหยุดยั้งความตั้งใจของประชาชนได้ โดย 
ประชาชนเดินทางกันมาจากทุกสารทิศ ใต้ สุดคือ  
อำาเภอเบตง เหนือสุดคือ แม่ฮ่องสอนและเชียงราย  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุดคือ หนองคาย รวมถึง 
ทกุหอการคา้ และสมาชกิสภาอตุสาหกรรมตา่งๆ มาร่วมงาน 
กันเป็นจำานวนมาก จนกระทั่งเกิดเป็นกระแสขึ้นว่า “คน
ที่ไม่มาชมงานนี้ จะพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง เพราะทุกคน 
ต่างพูดถึงงานบีโอไอแฟร์กันหมด”

พื้นที่หลักที่ใช้ในการจัดงาน ประกอบด้วย พื้นที่
ภายในอาคาร 5 หลัง ภายนอกอาคาร 57 หลัง รวมพ้ืนที่
ในการจัดงาน 70 ไร่ และพ้ืนทีจ่อดรถอกีประมาณ 400 ไร่  
โดยมหีนว่ยราชการไทย 14 หนว่ยงาน องคก์รตา่งประเทศ  
15 องคก์ร และบริษัทเอกชนเขา้ร่วมงานแสดงนทิรรศการ
อีก 344 บริษัท แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 7 ประเภท 
ได้แก่

ประเภทอุตสาหกรรม จำานวนบริษัท

1. อุปกรณ์ขนส่ง และยานยนต์  93

2. การเกษตร  66

3. ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและที่อยู่อาศัย  39

4. อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า 155

5. เคมีและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง  57

6. อุตสาหกรรมเบาประเภทสิ่งทอ 
 เครื่องกีฬา เครื่องประดับ

150

7. ดา้นโทรคมนาคม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์
 และโครงสร้างพื้นฐาน 
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อย่างไรก็ตามการจัดงานขนาดใหญ่ๆ นั้น การ
ประชาสัมพันธ์เป็นเร่ืองที่มีความสำาคัญมาก และต้อง
โฆษณาใหต้รงกลุ่มเปา้หมายมากทีสุ่ด ดงันัน้กอ่นเริม่งาน 
ประมาณ 2 สัปดาห ์มกีารผลิตสปอตโทรทศัน ์และนำาไป 
ออกอากาศในรายการทอล์คโชว์ต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า  
บีโอไอแฟร์’95 เป็นงานแรกในประวัติศาสตร์วงการ

ประชาสัมพันธ์ที่ทุกรายการให้ความร่วมมือ ทำาให้การ
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง 
นอกจากนี้สถานีวิทยุทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเข้ามาช่วย
กันออกอากาศ นับเป็นการประสานระบบประชาสัมพันธ์
ที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การประชาสัมพันธ์ 
ทำาให้ประชาชนได้รับข่าวสารรวดเร็วมาก

กว่างานดังกล่าวจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ต้องใช้
เวลาเตรียมงานนานถึง 2 ปี แต่วันนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็น 
แล้วว่า จากระยะเวลาของการจัดงานที่ขยายจาก 10 วัน 
(วันที่ 17 - 26 กุมภาพันธ์ 2538) เป็น 12 วัน (วันที่  
17 - 28 กุมภาพันธ์ 2538) กับจำานวนประชาชนที่เข้า 
ชมงานถึง 2 ล้านคนนั้น หรือเฉลี่ยวันละ 160,000 คน  
นับว่าประสบความสำาเร็จอย่างงดงาม และงานยังมี 
เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ที่แตกต่างจากงานจัดแสดง 
นิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าทั่ วไปที่ เคยจัดใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะการเป็นจุดศูนย์รวมของความ

จัมโบ้ ไอ แมสคอต ของงานบีโอไอแฟร์ ทั้ง 3 ครั้ง

TOA สาธิตการทาสีใต้น้ำา
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ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี อาทิ ทีวีจอ LCD บางที่สุด 
และใหญ่ที่สุดในโลกของ SHARP ทาสีใต้น้ำาจากทีโอเอ  
ท่ีจอดรถไฮเทคประหยัดพ้ืนท่ีจากสยามสตีล และของแปลก 
ที่หาดูได้ยาก เช่น เพชรและพลอยเม็ดใหญ่ที่สุดของโลก 
ซึ่งเป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งของงาน 

“บีโอไอแฟร์’95  

ได้รับรางวัล 

งานแสดงสินค้านานาชาติดีเด่น 

จากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ 

งานแสดงสินค้า”

รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการท้ังภายในอาคาร และ 
แบบจำาลองกลางแจ้ง เพื่อจำาลองโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำาริ อาท ิโครงการฝนหลวง โครงการเขือ่นเกบ็กกัน้ำา 
แม่น้ำาป่าสัก โครงการทฤษฎีใหม่ และการบำาบัดน้ำาเสีย
อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ “กังหันน้ำาชัยพัฒนา” ทำาให้
ประชาชนรู้จกัและกล่าวขวัญถงึงานบโีอไอแฟร์’95 กนัอยา่ง 
ไม่รู้จบจนถึงทุกวันนี้

จากผลสำาเร็จของการจัดงานแสดงนิทรรศการก้าวไกล  
ไทยทำา 2538 บีโอไอแฟร์’95 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า 
ขนาดใหญ่ระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นคร้ังแรกในประเทศไทย 
ดงันัน้ในป ี2539 จึงไดร้บัรางวลังานแสดงสินคา้นานาชาติ
ดีเด่น จากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจงานแสดงสินค้า 

ครั้งที่ 2
บีโอไอแฟร์2000กับการสร้างความเชื่อมั่น
ครั้งใหญ่

เมื่อปี 2540 ต่อเนื่องถึงปี 2541 ประเทศไทย
ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ หรือที่เราคุ้นเคยกันว่า 
“วิกฤติต้มยำากุ้ง” อย่างรุนแรง ทำาให้ภาคธุรกิจประสบ
ความยากลำาบากในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นภาครัฐและ
เอกชนจึงได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้าน
ตา่งๆ อยา่งตอ่เนือ่ง โดยเฉพาะอยา่งยิง่บโีอไอเร่งปรับตวั 
ท้ังในด้านนโยบายต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือภาคธุรกิจให้ดำาเนินการ 
ต่อไปได้ ซึ่งประสบผลสำาเร็จในระดับหนึ่ง แต่ผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นยังคงติดค้างอยู่ในความทรงจำา และบั่นทอน
กำาลังใจของบุคคลในเกือบทุกสาขาอาชีพ ที่เห็นได้ชัดคือ 
แวดวงธุรกิจการลงทุนที่ชะลอตัวอย่างมาก และหยุดนิ่ง
มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง

ในชว่งปลายป ี2541 แมว่้าภาวะเศรษฐกจิโดยรวม 
เร่ิมทรงตัวมากข้ึนก็ตาม แต่ก็ยังไม่มีใครท่ีสามารถรับรองได้ 
ถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ บีโอไอ
ซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับ
ภาคเอกชน เห็นถึงความจำาเป็นในการสร้างขวัญและ
กำาลังใจ ให้เกิดขึ้นกับนักธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศ 
ทั้งนี้เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศกลับสู่ภาวะปกติ จึง
ได้จัดทำาโครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภาพลักษณ์
ของประเทศไทยขึ้น เพ่ือใช้ในการรณรงค์แก้ไขภาพลบ 
ด้วยการฟ้ืนฟูความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาและปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไทย

ดงันัน้บโีอไอ จึงร่วมมอืกบักรมส่งเสริมการส่งออก 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ว่าจ้าง 
ส่ือยกัษ์ใหญ่ของโลกคอื “กลุ่มไทม ์วอเนอร์” เพือ่ใหด้ำาเนนิ 
การสร้างภาพลักษณ์และฟ้ืนฟูความเช่ือม่ันของประเทศไทย  
โดยการประชาสัมพันธผ่์านซเีอน็เอ็น รวมถงึส่ือส่ิงพิมพ์ใน
เครือไทม์ วอเนอร์ ผลการดำาเนินโครงการดังกล่าวประสบผล 
สำาเร็จเป็นอย่างดี นักลงทุนและนักธุรกิจต่างประเทศใน
ภมูภิาคตา่งๆ มคีวามรู้สึกตอ่ประเทศไทยดขีึน้มาก แมจ้ะ 
มีปัญหาแต่ก็เร่งแก้ไขอย่างเต็มที่
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โดยในช่วงกลางปี 2542 ตามสถานที่สำาคัญต่างๆ 
ทัง้คนไทยและชาวตา่งชาต ิจะพบเหน็โปสเตอร์ Thailand 
Invest Now และ “เชื่อมั่นเมืองไทย เศรษฐกิจสดใสปี 
2000” ที่มีทั้งข้อความและภาพที่สื่อความหมาย รวมถึง
อธิบายสถานการณ์เศรษฐกิจไทยระหว่างปี 2540 - 2543 
ได้อย่างชัดเจน ดังนี้

• รูปแรกปี 2540
เป็นปีท่ีมีการลอยตัวค่าเงินบาท ทำาให้ค่าเงินบาทลดลง 

มาก รูปที่ส่ือออกมาคือ มีฝนตกหนัก ฟ้าผ่ารุนแรง 
ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย

• รูปที่สองปี 2541
สถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น ไม่มีฟ้าผ่า  

แต่ยังมีฝนตกหนัก และท้องฟ้ายังคงมืดครึ้ม
• รูปที่สามปี 2542
เปน็ภาพพระอาทติยส่์องแสงเพียงครึง่ดวง เปน็การ

แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
• รูปที่สี่ปี 2543 
เป็นภาพพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างจ้า สื่อให้เห็นว่า

เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแล้ว

การทีม่รูีปทัง้ 4 รูปนีป้รากฏอยูบ่นส่ือประชาสัมพันธ์
ทัง้ เส้ือยดื เส้ือแจ็คเกต็ ร่ม หมวก โปสเตอร์ ใบปลิว โปสการ์ด  
สติกเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และบางส่วนในต่างประเทศ 
ก็เพ่ือสร้างความเข้าใจและมั่นใจว่าสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยฟื้นตัวแล้ว

แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะประสบความสำาเร็จตาม
เปา้หมาย แตบ่โีอไอเหน็ว่ายงัจำาเปน็ตอ้งสร้างความเชือ่มัน่ 
ให้เกิดขึ้นกับคนไทยในขณะนั้น จึงเสนอโครงการจัดงาน
นิทรรศการ “เชื่อมั่นเมืองไทย บีโอไอแฟร์ 2000” ขึ้น
ระหวา่งวนัที ่3 - 17 กุมภาพันธ์ 2543 ณ ศนูย์แสดงสินคา้ 
อิมแพ็ค เมอืงทองธาน ีโดยจุดประสงคห์ลักของการจัดงาน 
ในคร้ังนัน้ เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา

นอกจากน้ียังเป็นส่วนหน่ึงของโครงการเช่ือม่ันเมืองไทย  
ที่จะสร้างความเชื่อมั่นและสร้างทัศนคติที่ดีต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงนำาเสนอเทคโนโลย ี
อุตสาหกรรมท่ีทันสมัยและใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน เพ่ือให้คนไทย 
และชาวต่างชาติได้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย 
ทีไ่มเ่ปน็รองใครเชน่กนั โดยเมือ่วนัที ่3 กมุภาพันธ ์2543  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
เป็นองค์ประธาน ทรงประกอบพิธีเปิดงานบีโอไอแฟร์ 2000 

หากใครมีโอกาสได้ไปร่วมงานในครั้งนั้น จะพบว่า 
ในงานดังกล่าวมีนัยท่ีส่ือถึงทิศทางและบรรยากาศการลงทุน 
ในประเทศไทยที่มีความมั่นคง และสดใส พร้อมที่จะ
รองรับการลงทนุในทกุระดบั และกระตุน้อตุสาหกรรมไทย 
ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมเด่นๆ ในงาน  
อาท ิมงักรทองคำา และไขม่กุสีทองใหญท่ีสุ่ดในโลก รถยนต์

มังกรทองคำา รถ BMW Z8
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บีโอไอแฟร์ 2000 มีพ้ืนที่ในการจัดงานทั้งหมด 
รวมถึงพื้นที่จอดรถประมาณ 800 ไร่ เป็นพื้นที่ภายนอก
อาคาร (พาวิลเลียน) 105,000 ตารางเมตร หรือ 1 ล้าน
ตารางฟุต (80 ไร่) ซึง่เทา่กบั 20 สนามฟุตบอล พ้ืนทีภ่ายใน 
อาคาร (บูธ) 20,485 ตารางเมตร (16 ไร่) หรือเท่ากับ  
5 สนามฟุตบอล โดยมบีริษัทเขา้ร่วมงานกวา่ 800 บริษัท 
ทัง้ทีไ่ดรั้บการส่งเสริมการลงทนุและไมไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ 
ทั้งหมด 9 หมวด ได้แก่

1. อุตสาหกรรมยานยนต ์เคร่ืองจกัร และชิน้ส่วน
2. อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์ คอมพิวเตอร์ และ 

  ไฟฟ้า
3. โทรคมนาคม
4. อุตสาหกรรมเกษตร
5. อุตสาหกรรมเบา เช่น ส่ิงทอ อัญมณี เคร่ืองหนัง
6. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก
7. อุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่ง
8. อุตสาหกรรมสนับสนุน
9. การพัฒนางานสาธารณูปโภคและบริการ

“บีโอไอแฟร์ 2000  

มีผู้เข้าชมงานสูงถึง 4.5 ล้านคน  

มากเป็นประวัติการณ์เท่าที่ประเทศไทย 

เคยจัดงานนิทรรศการมา”

ผลปรากฏว่างานบีโอไอแฟร์ 2000 สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่คนไทยทั้งประเทศ ตลอดจนนักลงทุน 
ทั้งไทยและต่างชาติ โดยมียอดผู้เข้าชมงานสูงถึง 4.5  

ทำาด้วยพลาสติกทั้งคัน รถ BMW Z8 ของเจมส์บอนด์  
ฯลฯ 

บโีอไอแฟร์ 2000 ยงัมกีลยทุธด์า้นการประชาสัมพันธ ์
ที่ดีเยี่ยม โดยท่านสถาพร กล่าวให้ทัศนะว่า “ใหญ่แบบ
กองทัพ และรบแบบกองโจร” คือ จะไม่เป็นแม่ทัพที่รบ
ตามรูปแบบปกต ิแตจ่ะรบแบบกองโจร โดยจะเขา้ไปโจมตี
ทุกจุดที่สามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยมีหัวใจ
สำาคัญคือ ต้องขยัน ต้องทำางานให้ได้วันละ 25 ชั่วโมง

“บีโอไอแฟร์ 2000 มีส่วนที่ยากกว่า 

คือเป็นการจัดในช่วงที่เศรษฐกิจไทย 

ค่อนข้างซบเซาส่วนที่ง่ายกว่า 

คือ แบรนด์ “บีโอไอแฟร์”  

เป็นที่รู้จักของประชาชน 

นับตั้งแต่การจัดงานครั้งแรก”

สำาหรับการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2000 นั้น จะมีทั้ง
ส่วนที่ยากกว่า และส่วนที่ง่ายกว่าการจัดคร้ังแรก โดย
ส่วนที่ยากกว่าคือ เป็นการจัดในช่วงที่เศรษฐกิจไทย
ค่อนข้างซบเซา ทำาให้บริษัทต่างๆ มีเงินงบประมาณ 
ในการประชาสัมพันธอ์ยา่งจำากดั และในส่วนทีง่่ายกวา่คอื 
แบรนด ์“บโีอไอแฟร์” เปน็ทีรู่จ้กัของประชาชนนับตัง้แต่
การจัดงานครั้งแรก ไม่ต้องอธิบายว่าบีโอไอแฟร์คืออะไร 
โดดเดน่เหนอืงานแสดงสินคา้อืน่ๆ อยา่งไรบา้ง เมือ่ไดย้นิ
คำานีท้กุคนจะนกึถงึภาพงานนทิรรศการขนาดใหญท่ีม่กีาร
แสดงเทคโนโลยีและสินค้านานาชนิด

คุณสถาพร กวิตานนท์ เลขาธิการบีโอไอ (ในขณะนั้น) 

นำาคุณชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) เยี่ยมชมงาน บีโอไอแฟร์ 2000 (ครั้งที่ 2) ปี 2543
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ล้านคน ซึ่งมากเป็นประวัติการณ์เท่าที่ประเทศไทย 
เคยจัดงานนิทรรศการมา และส่งผลให้เกิดการทำาธุรกิจ
เปน็เงินถงึ 1,247 ล้านบาท รวมทัง้มกีารร่วมลงทนุทำาธรุกจิ 
ต่อเนื่องอีกนับหมื่นล้านบาท

แตเ่มือ่มองในภาพรวม แมว้า่ชาวตา่งชาตจิะเชือ่มัน่ 
ในเศรษฐกิจไทยดีขึ้นแล้วก็ตาม แต่คนไทยเองกลับ 
ขาดความเชือ่มัน่ในเศรษฐกจิไทย ซึง่ทา่นสถาพร กล่าวถงึ 
คนไทยวา่ “เราคลา้ยๆ กับยักษ์ใหญข้ึ่น ไปตอ่ยมวย พอ
เจอเข้าไป 2 - 3 หมดั เรานึกวา่เราตอ้งตาย เราแพ้ ทกุคน 
ก็หมดแรง” การขาดความเชื่อมั่นเช่นนี้ ได้ส่งผลกระทบ
ทางลบในด้านต่างๆ อาทิ การไม่ได้รับพิจารณาเมื่อไปขอ 
สินเช่ือกับธนาคาร หยุดการลงทุน ลดการซ้ือขายแลกเปล่ียน 
สินค้า ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการฟื้นตัว
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตามความสำาเร็จที่เกิดขึ้นติดต่อกันทั้ง 2 
คร้ังนั้น เป็นผลมาจากการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่
ลงตัวเป็นอย่างดี และยังมองเห็นภาพการตลาดในด้าน
นทิรรศการถกูตอ้ง ว่าผู้ชมตอ้งการอะไร โดยทา่นสถาพร
ได้กล่าวไว้ว่า “ไม่ได้เป็นงานนิทรรศการที่ว่าด้วยเรื่องใด
เร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ผู้ชายอยากดูอะไรก็ม ี
ใหด้ ูผูห้ญงิอยากดอูะไรก็มใีหด้ ูหรือเดก็อยากดอูะไรก็ม ี
ให้ดูเช่นกัน จัดทุกอย่างสำาหรับครอบครัวมีให้ดคูรบ หากไป 
ทั้งพ่อแม่ลูกก็สามารถแบ่งกันไปดูได้ มีทั้งการแสดง
เทคโนโลยี การแสดงสินค้า และการขายสินค้าราคาถูก 
หากอุปมาอุปไมยว่าเป็นอาหาร ก็เปรียบเสมือนต้มยำากุ้ง 
ซึ่งมีหลายรสชาติรวมกัน” 

ครั้งที่ 3
บีโอไอแฟร์ 2011 ความท้าทายครั้งใหม่... 
ที่ไม่ง่าย กับ Low Carbon Fair

การจัดงานบีโอไอแฟร์ทั้ง 2 คร้ังที่ผ่านนั้น มี 
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 ยังคง 
ยึดวัตถุประสงค์หลักคือ เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองเนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 
84 พรรษา (7 รอบ) วันที่ 5 ธันวาคม 2554

จากวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แนวคิดของการจัดงาน
จึงสะท้อนถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานอย่างหนัก เพื่อ
ให้ปวงชนชาวไทยของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
รวมท้ังเพ่ือสะท้อนภาพของการดำาเนินงานส่งเสริมการลงทุน  
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนของบีโอไอ ซึ่งได้น้อมนำาปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมฯ 
ภาคอตุสาหกรรม ใหม้ส่ีวนพัฒนาประเทศชาตอิยา่งยัง่ยนื
ด้วย

“บีโอไอแฟร์ 2011 เน้นการแสดง

ศักยภาพด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม

แห่งอนาคตของอุตสาหกรรมไทย  

ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบทางสังคม 

รวมถึงการดูแลรักษาและฟื้นฟ ู

สิ่งแวดล้อม”

งานบีโอไอแฟร์ 2011 จึงใช้ชื่อว่า “โลกสดใส  
ไทยย่ังยืน” หรือ Going Green for the Future เพ่ือให ้
สอดคล้องกับการกำาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
ให้เจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงเพ่ือให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่าง
ยัง่ยนืในอนาคต โดยมวีถิทีางอยูบ่นหลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง รวมทัง้มุง่เนน้การแสดงศกัยภาพดา้นเทคโนโลย ี
และนวตักรรมแหง่อนาคตของอุตสาหกรรมไทย ทีจ่ะตอ้ง
ดำาเนนิการควบคูไ่ปกบัความรับผดิชอบทางสังคม รวมถงึ
การดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

แรกเร่ิมงานบีโอไอแฟร์ 2011 กำาหนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 10 - 25 พฤศจิกายน 2554 หรือในปี 2011 
แตใ่นขณะนัน้ประเทศไทยประสบกบัมหาอทุกภยัคร้ังใหญ่
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จัมโบ้ ไอ เดินพาเหรด 

ภายในงานบีโอไอแฟร์ 2011 (ครั้งที่ 3) ปี 2555

ศาลาประเทศไทย ภายในงานบีโอไอแฟร์ (ครั้งที่ 3) ปี 2555

ในประวัติศาสตร์ ทำาให้งานบีโอไอแฟร์ 2011 ต้องเลื่อน
การจัดออกไป นอกจากนีย้งัมเีหตกุารณจ์ากภยัธรรมชาติ
คือ เกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น แม้จะไม่มีผลโดยตรงต่อ
การเล่ือนจัดงาน แตม่ผีลใหผู้้เขา้ร่วมงานทีเ่ปน็บริษัทจาก
ประเทศญีปุ่น่ ตอ้งปรับปรุงการแสดงนทิรรศการบางส่วน 
งานดังกล่าวจึงถูกเลื่อนมาจัดในปี 2555 (2012) ระหว่าง

วนัที ่5 - 22 มกราคม 2555 ฉะนัน้เนือ้หาหลักของงาน จึง
ตอ้งปรับเปล่ียนเพ่ือใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์หลังมหา
อุทกภัย เป็น “รวมพลังน้ำาใจ โลกสดใส ไทยยั่งยืน” แต่
ภาษาอังกฤษยังคงเหมือนเดิม

บโีอไอแฟร์ 2011 จัดแสดงบนพ้ืนทีภ่ายนอกอาคาร
และภายในอาคารของเมืองทองธานี รวมทั้งสิ้น 240,000 
ตารางเมตร หรือเท่ากับ 33 สนามฟุตบอล ประกอบด้วย 
อาคารแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง (พาวิลเลียน) จำานวน 
42 อาคาร และการแสดงนิทรรศการภายในอาคาร ซึ่งมี
พื้นที่ 2 ส่วน ส่วนแรกคือ พื้นที่แสดงนิทรรศการภายใน
อาคารจำานวน 552 บริษัท พื้นที่รวม 2,969 บูธ โดย
กลุ่มแฟชั่นและเคร่ืองประดับ มีจำานวนบริษัทเข้าร่วม
นทิรรศการมากทีสุ่ดคอื 151 บริษัท รวมจำานวน 877 บธู  
รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านเรือน และกลุ่ม
เกษตรแปรรูป
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ธุรกิจที่แสดงนิทรรศการในพื้นที่อาคาร

กลุ่มผลิตภัณฑ์ จำานวนบริษัท จำานวนบูธ

1. เกษตรแปรรูป  70 305

2. แฟชั่น และเครื่องประดับ 151 878

3. ยานยนต์ เครื่องจักรอุปกรณ์  63 245

4. ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านเรือน 103 297

5. บริการ พลังงาน สาธารณูปโภค  62 237

6. เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  52 568

7. หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน  26 400

8. สถานทูต หอการค้าต่างประเทศ  25  39

 
ภายในงานผู้ชมยังได้พบและสัมผัสกับ Smart 

Community โลกอนาคตที่กำาลังเป็นจริง รวมถึงรถจาก
โลกอนาคตที่ขับเคล่ือนด้วยพลังงานทดแทน เคร่ืองบิน 
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หินดวงจันทร์ ฯลฯ 
และตลอดระยะเวลา 18 วนัของการจัดงาน มผู้ีเขา้ชมงาน 
รวม 2.6 ล้านคน เกิดการเจรจาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
และจับคู่ธุรกิจกว่า 1,466 คู่ คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4,054 
ล้านบาท

“บีโอไอแฟร์ 2011  

เป็นงานนิทรรศการแรกของไทย 

และอาเซียน ที่ไม่มีการปล่อยก๊าซ 

เรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม”

งานบีโอไอแฟร์ 2011 นับเป็นงานนิทรรศการท่ีย่ิงใหญ่ 
ที่สุดในภาคพ้ืนเอเชียอาคเนย์ ที่รวบรวมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยใีหม่ๆ  แล้ว ยงัเปน็งานนทิรรศการแรกของไทย 
และอาเซียน ที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ 
ส่ิงแวดล้อม (Low Carbon Fair) ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดหลัก 
ของการจัดงาน “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” และตอกย้ำา
บทบาทการนำาพาภาคอตุสาหกรรมไปสู่การพัฒนาทีย่ัง่ยนื 
รวมถึงเป็นแนวทางหนึ่งที่นำาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
คาร์บอนต่ำาของประเทศไทยในอนาคตด้วย

จะเห็นได้ว่าการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 นับว่า 
ประสบความสำาเร็จไม่ยิ่งหย่อนกว่าการจัดงานทั้ง 2 ครั้ง 
ทีผ่า่นมา ทัง้จำานวนผูเ้ขา้ชมงาน จำานวนผูร่้วมจัดนทิรรศการ  
และยังมีบทบาทสำาคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่น 
ให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยแก่นักลงทุนทั้งในและ 
ต่างประเทศ รวมถึงการปลูกจิตสำานึกให้ทุกคนทุกฝ่าย
ร่วมมือกันรักษา และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น 

“..… แล้วพบกันใหม่ ….. บีโอไอแฟร์ …..”

ที่มาข้อมูล 
1. วารสารส่งเสริมการลงทุน มีนาคม 2538 และ มกราคม 2543
2. หนงัสือประมวลความยิง่ใหญง่านนทิรรศการเชือ่มัน่เมอืงไทย  

  BOI FAIR 2000
3. หนังสือครบรอบ 40 ปีบีโอไอ
4. หนังสือที่ระลึกบีโอไอแฟร์ 2011
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน (บีโอไอ)  

เป็นองค์กรภ�ครัฐที่ทำ�หน้�ที่ส่งเสริมและสนับสนุน

ก�รลงทนุม�ย�วน�นถงึ 50 ป ี(ป ี2559) ซึง่ตลอดระยะ 

เวล�ทีผ่�่นม�ประเทศไทยตอ้งประสบกบัปญัห�ด�้น

ต่�งๆ ที่ล้วนแต่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อภ�พลักษณ์

ของประเทศ อ�ท ิเหตกุ�รณค์ว�มไมส่งบท�งก�รเมอืง  

วิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึงมห�อุทกภัยคร้ังใหญ่ใน

ประวตัศิ�สตร์ โดยปญัห�ทีเ่กดิขึน้ไดส่้งผลตอ่คว�ม

เชือ่มัน่ของนกัลงทนุต�่งช�ตทิัง้กลุ่มทีล่งทนุอยูแ่ล้ว 

และกลุ่มที่จะเข้�ม�ลงทุนร�ยใหม่ๆ

ดังน้ันจึงมีคว�มจำ�เป็นอย่�งย่ิงท่ีจะต้องประช�สัมพันธ์ 
ภ�พลักษณ์ของประเทศไทย เพ่ือเรียกคว�มเชื่อมั่นจ�ก
นักลงทุน ถึงแม้ว่�จะได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยด้�นลบ 

50 ปี บีโอไอ
สุนันท� อักขระกิจ

วิวัฒนาการของ
แคมเปญบีโอไอ

แต่ในคว�มเป็นจริงแล้วประเทศไทยพร้อมด้วยศักยภ�พ
ด้�นปัจจัยก�รลงทุน โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งก�รมีที่ตั้งซึ่งเป็น
ศนูยก์ล�งของภมูภิ�คเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ทีเ่ข�้สู่ก�ร
เป็นประช�คมเศรษฐกิจอ�เซียน (AEC) แล้ว นโยบ�ย
ส่งเสริมก�รลงทนุแบบเสรีของรัฐบ�ล ขอ้ตกลงก�รค�้เสรี 
กับประเทศคู่ค้�สำ�คัญในภูมิภ�คต่�งๆ มีแรงง�นท่ีมีคุณภ�พ  
คว�มพร้อมของอุตส�หกรรมสนับสนุน รวมทั้งระบบ
โครงสร้�งพื้นฐ�นที่สมบูรณ์และทันสมัย
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ที่ไม่ดี โดยร่วมกับหน่วยง�นต่�งๆ จัดทำ�โครงก�รฟื้นฟู
ภ�พลักษณเ์ศรษฐกจิไทยในต�่งประเทศ (Thailand Open  
Society -Dynamic Economy) เพื่อเผยแพร่ข่�วส�ร 
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ทันสมัย และภ�พลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทยไปทั่วโลกอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งทำ�ให้นักลงทุนทั่ว
โลกเข้�ใจสถ�นก�รณ์ในประเทศไทย และส�ม�รถเรียก
คว�มมั่นใจในก�รลงทุนให้กลับคืนม�ได้

“ปี 2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ 

บีโอไอจึงจัดทำ�โครงก�รประช�สัมพันธ์

เผยแพร่ภ�พลักษณ์ของประเทศไทย  

เพื่อรณรงค์แก้ไขภ�พลบด้วยก�รฟื้นฟู

คว�มเชื่อมั่น รวมถึงปรับโครงสร้�ง 

ของเศรษฐกิจไทยด้วย”

Thailand on the Road to Recovery
ต่อม�ในปี 2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ หรือ

วิกฤติต้มยำ�กุ้งขึ้น ทำ�ให้ภ�พลักษณ์ของประเทศไทย
กลับม�ติดลบอีกคร้ัง และภ�พลักษณ์เช่นนี้ทำ�ให้วิกฤติ
เศรษฐกิจรุนแรงยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อก�รฟื้นตัว 
ของเศรษฐกิจ บีโอไอจึงจัดทำ�โครงก�รประช�สัมพันธ์ 
เผยแพร่ภ�พลักษณ์ของประเทศไทย (Thailand Image  
Enhancement Program) โดยมแีคมเปญ Thailand on 
the Road to Recovery ทั้งนี้เพื่อรณรงค์แก้ไขภ�พลบ 
ด้วยก�รฟ้ืนฟูคว�มเชื่อมั่นในก�รแก้ไขปัญห� รวมถึง 
ปรับโครงสร้�งของเศรษฐกิจไทย

โครงก�รดังกล่�วใช้กลยุทธ์ที่แสดงให้เห็นถึง
คว�มตั้งใจจริงของไทย ในก�รเร่งแก้ไขปัญห�เศรษฐกิจ  
ด้วยก�รประช�สัมพันธ์ผ่�นส่ือยักษ์ใหญ่ของโลก โดยมี
เนื้อห�หลัก 3 ประก�รคือ

ประการแรก คือ “Thailand:Growing Pains 
Slow an Asian Tiger” เป็นก�รยอมรับคว�มจริงที่ว่�
ประเทศไทยกำ�ลังประสบปัญห�ท�งเศรษฐกิจ

ในช่ ว งที่ ผ่ �นม�บี โ อไอผ ลิตแคม เปญเ พ่ือ
ประช�สัมพันธ์ภ�พลักษณ์ประเทศไทย และสร้�งคว�ม
เชื่อมั่นต่อนักลงทุนอย่�งต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละแคมเปญ 
มเีป�้ประสงคแ์ตกต�่งกนัไปต�มชว่งเวล� และสถ�นก�รณ์
ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ และในว�ระที่บีโอไอมีอ�ยุครบรอบ 
50 ปีในวันที่ 26 มกร�คม 2559 ผู้เขียนขอหยิบยก  
แคมเปญที่โดดเด่น และเป็นที่รู้จักอย่�งกว้�งขว�ง เพื่อ 
รื้อฟื้นคว�มทรงจำ�ของผู้อ่�นทุกท่�น ดังนี้

1. Thailand on the Road to Recovery 
2. Thailand Invest Now
3. Unbeatable Thailand, Unparalleled  

  Opportunities
นอกจ�กนี้บีโอไอยังมีก�รจัดทำ�แคมเปญออกม�

อย่�งต่อเนื่องทุกๆ ปี ซึ่งแต่ละปีแคมเปญจะเกี่ยวข้อง
และสอดคล้องกับสถ�นก�รณ์ในช่วงเวล�นั้นๆ

“บีโอไอออกแคมเปญรณรงค ์

สร้�งคว�มเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก 

หลังเหตุก�รณ์คว�มไม่สงบท�งก�รเมือง

เมื่อเดือนพฤษภ�คม 2535”

  ย้อนไปเมื่อกว่� 20 ปีที่ผ่�นม� บีโอไอออกแคมเปญ 
รณรงค์สร้�งคว�มเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก หลัง
เหตุก�รณ์คว�มไม่สงบท�งก�รเมืองเมื่อเดือนพฤษภ�คม 
2535 (พฤษภ�ทมิฬ) ซึ่งทำ�ให้ประเทศไทยมีภ�พลักษณ์ 
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ประการที่สอง คือ “Tha i l and : The R igh t  
Medicine for Recovery” เป็นม�ตรก�รแก้ไขปัญห�จ�ก
ภ�ครัฐ ซึง่แมจ้ะเจ็บปวดในระยะส้ัน และประช�ชนตอ้งรัด 
เข็มขัด แต่จะแก้ไขปัญห�ของประเทศได้ในระยะย�ว

ประการที่สาม คือ “Thailand:And Now More 
Reasons Than Ever to Consider Thailand” เป็น
แนวโน้มในอน�คตของไทยที่จะพลิกวิกฤติให้เป็นโอก�ส
ในก�รค้�และก�รลงทุน

อย่�งไรก็ต�มโครงก�รดังกล่�วท่ีดำ�เนินก�รม�ต้ังแต่ 
กล�งปี 2540 นับว่�ประสบผลสำ�เร็จด้วยดี นักธุรกิจ 
และนักลงทุนต่�งช�ติในภูมิภ�คต่�งๆ มีคว�มรู้สึกต่อ
ประเทศไทยดีขึ้น เนื่องจ�กเห็นว่�ประเทศไทยพย�ย�ม
เร่งแก้ไขปัญห�ที่เกิดขึ้นอย่�งเต็มที่

“ปี 2542 มีสิ่งที่คุ้นต�คนไทย 

และช�วต่�งช�ติ คือ โปสเตอร์ Thailand  

Invest Now และ เชื่อมั่นเมืองไทย  

เศรษฐกิจสดใส ปี 2000”

Thailand Invest Now
ยังมีใครยังพอจำ�ได้หรือไม่ว่�ในช่วงกล�งปี 2542 

มส่ิีงหนึง่ทีคุ่น้ต�คนไทยและช�วต�่งช�ต ินัน่คอื โปสเตอร์ 
Thailand Invest Now และ “เชื่อมั่นเมืองไทย 

เศรษฐกิจสดใสปี 2000” โดยส�ม�รถพบเห็นได้ต�ม 
สถ�นทีส่ำ�คญัๆ ซึง่มขีอ้คว�มและรูปภ�พทีส่ื่อคว�มหม�ย
ได้อย่�งชัดเจน

“โปสเตอร์ประกอบด้วย 

รูปภ�พ 4 รูป โดยนำ�สัญลักษณ ์

ก�รพย�กรณ์อ�ก�ศ 

และเครื่องหม�ยจร�จร  

ม�เป็นสื่อเพื่ออธิบ�ย 

สถ�นก�รณ์เศรษฐกิจไทย”

ภ�พโปสเตอร์และข้อคว�มดังกล่�ว เป็นเครื่องมือ 
อธิบ�ยสถ�นก�รณ์เศรษฐกิจของประเทศว่� วิกฤติิเศรษฐกิจ 
ทีเ่กดิขึน้เมือ่ป ี2540 กำ�ลังจะผ่�นพ้นไป และเศรษฐกจิไทย 
กำ�ลังจะฟ้ืนและกลับม�สดใสอีกคร้ังหนึ่ง ในโปสเตอร์
ประกอบดว้ยรูปภ�พ 4 รปู โดยนำ�สัญลักษณ์ก�รพย�กรณ์ 
อ�ก�ศและเคร่ืองหม�ยจร�จร ม�เป็นส่ือเพ่ืออธิบ�ย
สถ�นก�รณข์องเศรษฐกิจไทยในชว่งป ี2540 - 2543 ดังนี้

รูปแรกป ี2540 เปน็ปทีีม่กี�รลอยตวัค�่เงินบ�ท ทำ�ให้
ค�่เงินบ�ทลดลงม�ก ภ�พทีส่ื่อออกม�คอื ภ�พฝนตกหนกั  
มีฟ้�ผ่�รุนแรง ประเทศไทยเข้�สู่ภ�วะเศรษฐกิจถดถอย

รูปทีส่องป ี2541 สถ�นก�รณโ์ดยรวมดขีึน้ ในภ�พ
จึงไม่มีฟ้�ผ่� แต่ยังคงมีฝนตกหนักและท้องฟ้�มืดครึ้ม

รูปที่สามปี 2542 พระอ�ทิตย์ฉ�ยแสงม�ครึ่งดวง 
แสดงให้เห็นถึงสัญญ�ณก�รฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

รูปที่ ส่ีปี 2543 พระอ�ทิตย์ส่องแสงสว่�งจ้� 
หม�ยคว�มว่�เศรษฐกิจไทยได้ฟื้นตัวอย่�งแข็งแกร่งแล้ว

นอกจ�กรูปภ�พทั้ง 4 จะปร�กฏอยู่บนโปสเตอร์
แล้ว ยังไปติดอยู่บนเสื้อ ทั้งเสื้อยืดและแจ็กเก็ต หมวก
ร่ม สติกเกอร์ ฯลฯ เพ่ือเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้�หม�ย
ทั้งในประเทศและต่�งประเทศ เป็นก�รสร้�งคว�มเข้�ใจ
และคว�มมั่นใจว่� เศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวและ
แข็งแรงแล้ว

ปี 2540 - 2543
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แคมเปญประชาสัมพันธ์ระหว่างปี 2544 - 2554
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“แคมเปญ Unbeatable Thailand, 

Unparalleled Opportunities 

เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้�งคว�มเชื่อมั่น

ประเทศไทยในปี 2555  

เป็นก�รนำ�เสนอผ่�น “มวยไทย”  

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วโลก”

Unbeatable Thailand, Unparalleled 
Opportunities

นบัตัง้แตป่ ี2550 เปน็ตน้ม� ประเทศไทยประสบกบั 
ปัญห�ในหล�ยๆ ด้�น ทั้งก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมือง 
คว�มขัดแย้งท�งก�รเมือง รวมถึงมห�อุทกภัยคร้ังใหญ่ 
ซึง่ปญัห�ต�่งๆ ทีเ่กดิขึน้ล้วนส่งผลกระทบตอ่คว�มเชือ่มัน่ 

ของนักลงทุนต่�งช�ติเป็นอย่�งม�ก ฉะนั้นจึงมีคว�ม
จำ�เป็นอย่�งยิ่งที่จะต้องประช�สัมพันธ์ภ�พลักษณ์ของ
ประเทศไทย แม้ว่�จะได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยเชิงลบ 
ดงักล่�ว แตป่ระเทศไทยกม็คีว�มพร้อมและศกัยภ�พด�้น
ต่�งๆ ไม่เป็นรองประเทศใดๆ 

จึงนำามาสู่การจัดทำาแคมเปญ “Unbeatable Thailand,  
Unparalleled Opportunities” เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นประเทศไทยในปี 2555 แคมเปญดังกล่�วมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้�งและยกระดับภ�พลักษณ์ด้�น
เศรษฐกจิก�รลงทนุของประเทศไทยในต�่งประเทศ ฟ้ืนฟู 
คว�มเชื่อมั่นของนักลงทุนต่�งช�ติที่มีต่อประเทศไทย 
ใหก้ลับคนืม� รวมถงึประช�สัมพันธม์�ตรก�รและนโยบ�ย
ส่งเสริมก�รลงทุน ข้อมูลข่�วส�รด้�นเศรษฐกิจก�รลงทุน 
และขอ้มลูข�่วส�รต�่งๆ ทีบ่โีอไอประสงคจ์ะเผยแพร่ไปยงั
นักลงทุนต่�งช�ติ

ปี 2555
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แคมเปญดังกล่าวเป็นการนำา “จิตวิญญาณความเป็น 
นักสู้” (Fighting Spirit) ของคนไทยและประเทศไทย 
มานำาเสนอผา่น “มวยไทย” (บวัขาว บญัชาเมฆ) ซ่ึงเปน็ 
สัญลักษณ์ของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วโลก และสะท้อน
นัยยะคือ “ไม่ว่�คนไทยหรือประเทศไทย จะเผชิญ 
อุปสรรคท้ังจ�กคว�มขัดแย้งท�งก�รเมือง และภัยธรรมช�ติ  

กส็�ม�รถพลิกฟ้ืนกลับขึน้ม�ใหมไ่ดท้กุคร้ัง” เปรียบเสมอืน 
ศลิปะมวยไทย ทีน่กัมวยจะตอ้งฝึกฝนอย�่งอดทน เรียนรู้ 
กลยุทธ์ก�รต่อสู้ทั้งรับและรุก ซึ่งทำ�ให้ประเทศไทยไม่
เพล่ียงพล้ำ� และส�ม�รถพัฒน�กลับม�ดีกว่�ที่เคยเป็น 
ด้วยแผนฟื้นฟูและป้องกันที่มีประสิทธิภ�พม�ก

ความหมายของ Unbeatable Thailand และ Unparalleled Opportunities

Unbeatable Thailand Unparalleled Opportunities

เปน็ก�รสะทอ้นถงึ “จิตวญิญ�ณคว�มเปน็นกัสู้ (Fighting Spirit) ของคนไทย 
และประเทศไทย” ซึง่ไมว่�่จะเผชญิกบัอปุสรรคในด�้นต�่งๆ อย�่งไร กส็�ม�รถฟ้ืนตวั 
กลับขึ้นม�ใหม่ได้ทุกครั้ง และประเทศไทยก็มีจุดแข็งในหล�ยๆ ด้�น โดยเฉพ�ะ
ทำ�เลที่ตั้งอันเป็นยุทธศ�สตร์ซึ่งไม่มีใครส�ม�รถแข่งขันได้ ระบบโครงสร้�งพื้นฐ�น
ที่ดี ร�กฐ�นท�งเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงคว�มหล�กหล�ยท�งเศรษฐกิจและ
ทรัพย�กร ทำ�ใหป้ระเทศไทยเปน็แหล่งรองรับก�รลงทนุทีม่คีว�มพิเศษไมเ่หมอืนใคร 

เป็นก�รเน้นย้ำ�ถึงโอก�สดีๆ ของประเทศ 
ในอน�คต อ�ทิ โอก�สก�รลงทุนในอุตส�หกรรม
ใหม่ๆ และโอก�สในก�รเป็นแหล่งผลิต เพ่ือขย�ย
สู่ตล�ดของ AEC ที่มีประช�กรกว่� 600 ล้�นคน

ตลอดป ี2555 แคมเปญดงักล่�ว นบัว่�ชว่ยเสริมสร้�ง 
ภ�พลักษณ์ด้�นเศรษฐกิจไทย และสร้�งคว�มเชื่อมั่น 
ต่อนักลงทุนต่�งช�ติได้เป็นอย่�งดี

จะเหน็ไดว้�่ทัง้ 3 แคมเปญทีก่ล่�วม�ข�้งตน้นัน้เปน็
ที่รู้จัก และจดจำ�กันได้เมื่อมีใครกล่�วถึง ซึ่งหลังจ�กนั้น 
บีโอไอก็มีก�รออกแคมเปญอย่�งต่อเนื่องม�ทุกๆ ปี ดังนี้

ปี 2556 แคมเปญ “Thailand, An ASEAN 
Hub, a World of Opportunity 2013” (A Race Half  
Won) เปน็ก�รนำ�ขอ้ไดเ้ปรียบของประเทศไทยม�นำ�เสนอ 
ผ่�น “ก�รแข่งขันกรีฑ�” โดยผู้เข้�แข่งขันอยู่ตรงจุด
ออกตัวในตำ�แหน่งที่ได้เปรียบ ซึ่งจะมีโอก�สชนะสูงกว่�
ผูเ้ข�้แขง่ขนัทีอ่ยูใ่นตำ�แหนง่อืน่ๆ เปรียบเสมอืนก�รเลือก 
ก�รลงทุนในประเทศท่ีดี และมีคว�มได้เปรียบในหล�ยๆ ด้�น

ปี 2556 ปี 2557
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“แนวคิด “TREE”  

เปรียบเทียบประเทศไทย 

กับ “ต้นไม้”  

ที่เจริญเติบโตอย่�งยั่งยืน  

มั่นคง ผลิดอกสดใส  

แต่ละกิ่งก้�นแสดงถึง 

ปัจจัยเด่นและข้อได้เปรียบต่�งๆ  

ที่ช่วยให้ก�รลงทุน 

ประสบคว�มสำ�เร็จ”

ปี 2558 แคมเปญ “Think Asia, Invest  
THAILAND, An ASEAN Hub, a World of Opportunity  
2015” (TREE) แนวคิดในปีนี้ยังคงอยู่ภ�ยใต้แคมเปญ 
“Think Asia, Invest THAILAND, An ASEAN 
Hub, a World of Opportunity” ซึ่งเผยแพร่ม�ตั้งแต่
ปี 2557 แต่ด้วยสถ�นก�รณ์ด้�นเศรษฐกิจก�รเมือง 

ปี 2558

ปี 2557 แคมเปญ “Think Asia, Invest  
THAILAND, An ASEAN Hub, a World of Opportunity  
2014” (Win it All) เป็นก�รต่อยอดม�จ�กแคมเปญ
ของปี 2556 โดยนำ�ข้อได้เปรียบของประเทศไทย อ�ทิ 

• ทำาเลที่ตั้ง ที่เปรียบเป็นประตูสู่ใจกล�งเอเชีย 
และส�ม�รถเข้�ถึงผู้บริโภคกว่� 3,000 ล้�นคนได้

• Connectivity ประเทศไทยมโีครงสร้�งพ้ืนฐ�น 
ที่ส�ม�รถเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ ได้สะดวก ทั้งจีน 
อนิเดยี รวมถงึประเทศสม�ชกิอ�เซยีนอืน่ๆ และเส้นท�งสู่ 
อนุภูมิภ�คลุ่มน้ำ�โขง ซ่ึงเป็นตล�ดท่ีมีศักยภ�พท�งธุรกิจสูง

• โอกาส ประเทศไทยมหีนว่ยง�นทีค่อยชว่ยส่งเสริม  
สนับสนุน และอำ�นวยคว�มสะดวกในก�รลงทุนให้กับนักลงทุน  
ทำ�ให้ดำ�เนินธุรกิจได้ง่�ยและรวดเร็ว  

แคมเปญดงักล่�วนำ�เสนอผ่�น “เส้นชยั” โดยผู้เข�้ 
แขง่ขนัทีวิ่ง่เข�้เส้นชยัแล้ว จะส�ม�รถเข�้ถงึผูบ้ริโภคไดง่้�ย  
ซึ่งมีเป็นจำ�นวนม�กในภูมิภ�คนี้ และยังเน้นถึงโอก�สดีๆ  
ของประเทศไทยในอน�คต โดยเฉพ�ะก�รลงทุนในอุตส�หกรรม 
ใหม่ๆ  และโอก�สในก�รเปน็แหล่งผลิต รวมถงึโอก�สในก�ร
ประสบคว�มสำ�เร็จในธุรกิจ จ�กก�รตัดสินใจเลือกลงทุน 
ในประเทศไทย ซึ่งเปรียบเสมือนก�รเข้�ถึงเส้นชัยแล้ว 
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ที่เปลี่ยนไป รวมถึงก�รก้�วเข้�สู่ AEC และก�รประก�ศ
ยุทธศ�สตร์ก�รส่งเสริมก�รลงทุนฉบับใหม่ จึงต้องมีก�ร
ปรับปรุงจุดมุ่งหม�ยและเนื้อห�ในก�รส่ือส�ร ด้วยก�ร 
ชูจุดเด่นของประเทศไทยในทุกๆ ด้�น โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิงท่ีต้ัง 
ซึ่งอยู่ใจกล�งเอเชีย และผลประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับ 
ห�กเลือกประเทศไทยเป็นฐ�นก�รลงทุน

แนวคิด “TREE” นำ�เสนอโดยเปรียบเทียบ
ประเทศไทยกับ “ต้นไม้” ที่เจริญเติบโตอย่�งยั่งยืน 
มั่นคง ผลิดอกสดใส แต่ละกิ่งก้�นแสดงถึงปัจจัยเด่น
และข้อได้เปรียบต่�งๆ ที่จะช่วยให้ก�รลงทุนประสบ
คว�มสำ�เร็จ ตั้งแต่ทำ�เลที่ตั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก
ที่ทำ�ให้ส�ม�รถเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ทั้งใกล้ไกลได้
อย่�งสะดวกและรวดเร็ว ก�รมีอุตส�หกรรมหล�กหล�ย
ที่ล้วนเติบโตแข็งแกร่ง ช่วยให้ส�ม�รถต่อยอดก�รลงทุน
ได้ง่�ย สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวกในโครงสร้�งพื้นฐ�น ที่จะ
ช่วยให้ก�รดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่�งสะดวก ข้อได้เปรียบ
ในก�รแขง่ขนัทีจ่ะชว่ยเสริมสร้�งโอก�สในก�รดำ�เนนิธรุกจิ 
และกิง่ส่วนยอดของตน้ไมซ้ึง่เปน็ New Focus แสดงถงึ 
อตุส�หกรรมหรือกจิกรรมทีต่อ้งก�รใหม้กี�รลงทนุม�กขึน้  
เพ่ือช่วยให้ประเทศเติบโตอย่�งยั่งยืนต�มยุทธศ�สตร์
ฉบับใหม่

ข้อคว�มท่ีส่ือส�รยังช่วยตอกย้ำ�ว่� ก�รลงทุนท่ีย่ังยืน 
เปรียบเสมือนก�รเลือกปลูกต้นไม้ในที่ๆ เหม�ะสม  
ห�กเลือกลงทนุทีป่ระเทศไทย กจ็ะมโีอก�สทีธ่รุกจินัน้ๆ จะ
เจริญเตบิโตอย�่งยัง่ยนืเหมอืนตน้ไมใ้หญ ่โดยปจัจัยต�่งๆ 
ทีก่ล่�วข�้งตน้คอื จุดเดน่ทีท่ำ�ใหป้ระเทศไทยเปน็ประเทศ
ทีเ่หม�ะสมในก�รลงทนุ ทัง้ก�รลงทนุภ�ยในประเทศ และ
ก�รลงทุนท่ีต้องก�รทำ�ธุรกิจเช่ือมโยงกับประเทศสม�ชิก 
อ�เซียนและเอเชีย

นอกจ�กนี้แคมเปญ “TREE” ยังต้องก�รสะท้อน
ศกัยภ�พของประเทศไทย ทีช่ว่ยใหไ้ดเ้ปรียบในก�รลงทนุ 
ได้แก่ 

• การเชือ่มโยงกับประเทศในอาเซียนและเอเชีย 
ประเทศไทยเปรียบเป็นประตูสู่ใจกล�งเอเชียที่มีผู้บริโภค

ม�กถงึ 3,000 ล้�นคน มโีครงข�่ยคมน�คมทีเ่พียบพร้อม 
ทุกรูปแบบ ส�ม�รถเชื่อมโยงได้ทั้งจีน อินเดีย และ
ประเทศสม�ชิกอ�เซียนอื่นๆ ทำ�ให้ประเทศไทยเป็นฐ�น
ก�รลงทุนที่มีศักยภ�พ และสร้�งสรรค์โอก�สท�งธุรกิจ
ได้อีกม�ก

• โครงสร้างพ้ืนฐานที่แข็งแกร่ง ไม่ว่�จะเป็น 
ในด�้นของก�รคมน�คมขนส่งหรือก�รส่ือส�รโทรคมน�คม 
โลจิสติกส์ คว�มพร้อมด้�นส�ธ�รณูปโภคและพลังง�น 
ช่วยให้ก�รดำ�เนินธุรกิจในประเทศไทยเป็นไปอย่�งมี
ประสิทธิภ�พ 

• มอุีตสาหกรรมหลากหลายและเข้มแขง็ มชีือ่เสียง 
ในระดับโลก ตั้งแต่ ย�นยนต์และชิ้นส่วน เกษตรและ
อ�ห�ร อิเล็กทรอนิกส์ และอุตส�หกรรมบริก�ร อ�ทิ 
ท่องเที่ยว สุขภ�พ ฯลฯ

• ข้อไดเ้ปรียบในการแขง่ขัน อ�ท ิก�รม ีSupply - 
Chain ที่เข้มแข็ง คว�มคุ้มค่�ในก�รลงทุน ทรัพย�กร 
อันหล�กหล�ย และสิทธิประโยชน์พิเศษต่�งๆ

• เน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมและกิจการที่ช่วย
ให้การลงทุนของไทยเติบโตอย่างย่ังยืน อ�ทิ ก�รใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง ก�รวิจัยพัฒน� ก�รสร้�งคุณค่�เพิ่มให้
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

กล่�วโดยสรุปแคมเปญดังที่กล่�วม�ข้�งต้นนั้น 
ล้วนแล้วแต่เป็นแคมเปญที่ช่วยสร้�งภ�พลักษณ์ที่ดี 
ให้กับประเทศไทยในแต่ละช่วงเวล�ที่เกิดเหตุก�รณ์ต่�งๆ 
ข้ึน ทั้งนี้ก็เพ่ือให้นักลงทุนเกิดคว�มเชื่อมั่นว่�เมื่อเลือก 
ประเทศไทยเป็นฐ�นก�รลงทุนแล้วจะไม่มีวันผิดหวัง 
อย่�งแน่นอน 

และในปี 2559 นี้บีโอไอจะมีแคมเปญอะไรที่จะ
ออกมานำาเสนอต่อนักลงทุน... โปรดติดตาม... 

ที่มาข้อมูล หนังสือครบรอบ 40 ปีบีโอไอ
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ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การ

ชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก ใน

ระยะหลายปมีานี ้ส่งผลใหห้ลายๆ ประเทศตอ้งเร่ง

ปรับนโยบาย และหนัมาแสวงหาแนวทางการพัฒนา 

เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพ่ือก้าวข้ามอุปสรรคทาง

เศรษฐกิจต่างๆ

สำาหรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป แม้แต่
กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เคยเป็นผู้นำา ทางการผลิตสินค้า 
ที่มีเทคโนโลยีชั้นนำาในหลายประเทศ ก็ยังประสบภาวะ 
ชะลอตัว ส่งผลให้ต้องลดกำาลังการผลิต หรือปิดสาขา 
เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่าย ปัญหาทั้งหมดอาจเกิดขึ้นจาก
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมดูเหมือนจะถึงทางตัน 
เนื่องจากการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน ได้ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยี คุณภาพ ราคา 
และความคดิสร้างสรรค ์ประเทศทีเ่คยอยูน่อกความสนใจ  
ได้กลายมาเป็นตัวละครสำาคัญ ที่ต้องจับตามองในโลก 

นานาสาระ
สำานักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล

Creative Economy  
& Innovation Center
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 
เชิงสร้างสรรค์ของประธานาธิบดี
พัค กึน ฮเย

เศรษฐกิจ ทั้ งในฐานะผู้ผลิตและตลาดผู้บ ริ โภค 
รายใหญ่รายใหม่ของโลก อย่างเช่น จีนและอาเซียน  
ด้วยเหตุนี้ ประเทศที่ เคยมีการเจริญเติบโตแบบ 
ก้าวกระโดด จากประเทศยากจนขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศ
ผู้นำาทางเทคโนโลยี และประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม
ของโลกอย่างสาธารณรัฐเกาหลี จึงตระหนักถึงจุดที่ต้อง 
“เปลี่ยน” เพ่ือการพัฒนาของประเทศต่อไปในอนาคต 
เช่นกัน

ประธานาธิบดี พัค กึน ฮเย

เกาหลีใต้
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จัดการประชุมรายเดือนระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและผู้บริหาร
ของบริษัทส่งออกเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึง
ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกต่างๆ จนประเทศได้เปรียบ
ดุลการค้าคร้ังแรกในปี 25371 แม้วันนี้ประเทศเกาหลี 
จะก้าวข้ามจุดเปล่ียน หลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนา 
เป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนาแทน 
แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่มาถึงจุดแสดงสัญญาณ 
อิ่มตัวจนเกิดการชะลอตัวนั้น ทำาให้รัฐบาลต้องกลับมา 
ทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่ เพ่ือกระตุ้นการเติบโตอย่าง 
ต่อเนื่อง

“ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์  

ซึ่งเป็น 1 ใน 3  

ของนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ 

ในระยะ 3 ปีของรัฐบาล”

Dynamic Innovation และ Creative 
Economy 

ประเทศเกาหลีในปี 2558 ภายใต้การบริหาร
ของประธานาธิบดีพัค กึน ฮเย ยังคงเดินหน้าเพื่อเพิ่ม
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจ 
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งเป็น 1 ใน 3  
ของนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในระยะ 3 ปีของรัฐบาล 
ซึ่งประกอบไปด้วย

1. การพัฒนาเศรษฐกิจที่อยู่บนรากฐานที่เข้มแข็ง 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจโดยอาศัยนวัตกรรม 

แบบพลวัตร 
3. การสร้างความสมดุลระหว่างความต้องการ

ภายในประเทศและการส่งออก โดยมุง่หวงัทีจ่ะใหเ้กดิการ
พัฒนาเช่นเดียวกับในอดีตจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น
มหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำาฮัน (Miracle of Han River) 
เป็นครั้งที่สอง

จุดเร่ิมต้นความเจริญทางเศรษฐกิจของเกาหลีใน
ยุคแรก เริ่มเมื่อรัฐบาลพัค ชองฮี (Park Chung Hee) 
บิดาของประธานาธิบดีพัค กึน ฮเย (Park GeunHye) 
ได้เล็งเห็นความสำาคัญของการปรับเปล่ียนโยบายทาง
เศรษฐกิจ ในช่วงหลังปี 2503 จากประเทศที่พ่ึงพา
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหลัก มาเน้นอุตสาหกรรม
การผลิตสินค้าในชีวิตประจำาวัน เช่น เส้ือผ้า รองเท้า 
กระเปา๋ และเนน้การผลิตเพ่ือส่งออกไปพร้อมกนั จากนัน้ 
ในช่วงหลังปี 2513 และ 2523 ตามลำาดับ ได้หันมา 
ให้ความสำาคัญกับอุตสาหกรรมหนักและเคมี เช่น เหล็ก 
รถยนต์และต่อเรือ และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
แบบ High Technology และการบริการอย่างต่อเนื่อง 
จนประสบความสำาเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจ และ 
กลายเป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของการพัฒนานั้น 
จะเห็นว่านโยบายและแนวทางการดำาเนินงานของรัฐบาล
เกาหลีใต้ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจ 
ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าเงินวอน เพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถการแข่งขันด้านราคาของสินค้าเกาหลี
ในตลาดโลก การเน้นอุตสาหกรรมการผลิตเพ่ือส่งออก 
เช่น วัตถุดิบพื้นฐาน สิ่งทอ เสื้อผ้าและไม้ในช่วงปี 2503  
ขณะท่ีการส่งออกสินค้าเหล็ก เคร่ืองจักร อุปกรณ์ขนส่งต่างๆ  
เร่ิมเข้ามามีบทบาทในโครงสร้างเศรษฐกิจต้ังแต่ช่วงคร่ึงหลัง 
ป ี2513 และเพ่ิมความสำาคญัจากนัน้เปน็ตน้มา นอกจากนี ้
รัฐบาลยังได้สนับสนุนบริษัทส่งออกในด้านต่างๆ เช่น 

1Economics of Rapid Growth:Experience of Japan and Korea by Pilat Dirk 1994



วารสารส่งเสริมการลงทุน56

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
(Creative Economy)

เร่ิมมาจากแนวคิดที่ต้องการจะเอาชนะอุปสรรค
ทางเศรษฐกิจต่างๆ อย่างเช่น ข้อจำากัดในการเติบโต 
ทางเศรษฐกิจแบบเดิมๆ การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
ในตลาดโลกและระหว่างประเทศ การว่างงานของกลุ่ม
คนอายุน้อย การเพ่ิมขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ และภาวะ 
ขาดแรงจูงใจในการริเร่ิมกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคน 
รุ่นใหม่ เป็นต้น

ถึ งแม้ เศรษฐกิจของ เกาหลีใต้จะ พัฒนาไป
มาก แต่ปฎิเสธไม่ได้ว่าการแข่งขันภายในประเทศ 
นั้นรุนแรงขึ้นไปตามลำาดับ ข้อบังคับและกฎระเบียบ 
หลายอย่างค่อนข้างเข้มงวด ตัวอย่างความล้มเหลว 
ทางธุรกิจจำานวนมากที่ เกิดขึ้นในสังคมเกาหลีทำาให้
หลายคนไม่อยากที่จะคิดริ เ ร่ิมลงทุน โดยเฉพาะ 
กลุ่มคนอายุน้อยที่มีความรู้ความสามารถ และเป็น 
กลุ่มแรงงานหลักที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ 
ดงันัน้รัฐบาลจึงตอ้งการกระตุน้และส่งเสริม ใหภ้าคเอกชน
ตื่นตัวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆ โดยสนับสนุน 
ใหป้ระชาชน นำาเสนอความคดิริเร่ิมสร้างสรรค ์ทีส่ามารถ 
นำามาตอ่ยอดการพัฒนาธรุกจิได ้โดยทีรั่ฐบาลจะชว่ยสรา้ง 
ปจัจัยส่งเสริมการทำาธรุกจิตา่งๆ ใหไ้มว่่าจะเปน็ผู้เชีย่วชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เงินทุน การวิจัย สถานที่ ฯลฯ

ในยุคเริ่มแรกของ Creative Economy รัฐบาล
ของประธานาธิบดพัีค กึน ฮเย เร่ิมจากการสร้าง Platform  
ที่เป็นแหล่งรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ของคนทั่วไป ที่ 
เรียกว่า Online Creative Economy Town ซึ่งเป็น 
ท่ีท่ีให้คนมาเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของตนเอง 
บนเว็บไซต์ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็น 
ผู้คัดเลือกแนวคิดท่ีโดดเด่นมาให้คำาแนะนำา (Mentoring  
Support) และการสนับสนุนด้านอ่ืนๆ เช่น เสนอแนะความเห็น 
ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ช่วยติดต่อหาหน่วยงานในเครือข่าย 
ของรัฐหรือช่วยประสานงานในการหาแหล่งเงินทุน เพ่ือ 
ให้เจ้าของแนวคิดสามารถนำาไปต่อยอดทางธุรกิจได้ 

“เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ  

Innovation Center  

ของเกาหลีใต้คือ การร่วมมือ 

ระหว่างรัฐบาลกลาง  

รัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทชั้นนำา”

ต่อมารัฐบาลได้ขยายโครงการดังกล่าวเพ่ือลด 
ข้อจำากัดของ Online Media Platform โดยตั้งเป้าที่จะ
สร้าง Creative Economy and Innovation Center 
ขึ้นในจังหวัดต่างๆ รวม 18 แห่ง เพื่อเป็น One Stop 
Service Center สำาหรับพัฒนาโครงการสร้างสรรคใ์หม่ๆ   
รวมถึงช่วยเหลือผู้เร่ิมดำาเนินธุรกิจใหม่ (Startups)  
ให้ดำาเนินธุรกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2557 
รัฐบาลได้จัดตั้ง Innovation Center ขึ้น 4 แห่ง ได้แก่  
ศนูยท์ีเ่มอืง Gumi, Daegu, Daejeon และ Jeonju โดยตัง้ 
เป้าหมายที่จะพัฒนาศูนย์ที่เหลือให้สำาเร็จภายในปี 2558 

ทัง้นีเ้งินทนุสนบัสนนุทีจ่ะมาชว่ยสนบัสนนุนโยบาย  
Creative Economy ใหส้ำาเร็จลุล่วงนัน้ จะมาจากหนว่ยงาน 
ด้านการเงินหลัก 4 แห่ง ได้แก่ Korea Development 
Bank, Industrial Bank of Korea, Korea Credit 
Guarantee Fund และ Korea Technology Finance 
Corporation
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ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำาแนะนำา จัดกิจกรรมสัมมนาหรือให้
ความรู้ต่างๆ ให้ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี รวมทั้ง
สนบัสนนุทางการเงินดว้ย การสนบัสนนุจากบริษัทใหญ่ที่
มปีระสบการณ ์และเครือขา่ยธรุกจิอยา่งกวา้งขวาง ทัง้ใน 
และต่างประเทศ จะช่วยสร้างลู่ทางทางธุรกิจให้แก่บริษัท
ขนาดเล็กและขนาดกลางตา่งๆ ตัง้แตเ่ร่ิมตน้จนถงึขัน้ตอน
การขายสินค้า อีกทั้งยังช่วยลดอัตราความเสี่ยงทางธุรกิจ
จากการลองผิดลองถูกอีกด้วย

การลงทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ 
กบัรัฐนัน้ อาจดเูหมอืนกบัการใหบ้ริษัทใหญ่เขา้มาชว่ยเหลือ 
และใหโ้อกาสกบัธรุกจิขนาดเล็กเทา่นัน้ แตค่วามจริงแลว้ 
Creative Economy จะให้ผลตอบแทนกับทั้งสองฝ่าย 
คือ การสร้างธุรกิจใหม่ ผลักดันธุรกิจขนาดเล็กและ 
ขนาดกลางสู่ตลาดโลก และเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่เหล่านั้นจะได้ผล
ตอบแทนกลับคืนในรูปแบบของนวัตกรรมใหม่ๆ หรือ
สินค้าใหม่ที่เกิดจากพัฒนาของบริษัทเล็กๆ เหล่านี้ เช่น 
สร้าง Supply Chain ใหก้บับริษัทเพ่ิมขึน้หรือร่วมลงทนุ 
ในสินค้าที่โดดเด่น เพ่ือร่วมวิจัย พัฒนาหรือต่อยอด
ธุรกิจอื่นๆ

 

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ Innovation Center 
ของเกาหลีใต้คือ การร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาล 
ท้องถิ่นและบริษัทชั้นนำา ที่ดำาเนินธุรกิจในท้องที่นั้นๆ เข้า 
มาร่วมกันพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น ให้เติบโตไปสู่ตลาดสากล 
และร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำาไปพัฒนา
อุตสาหกรรมในท้องถิ่นนั้นอีกด้วย บริษัทขนาดใหญ่ของ
เกาหลี เป็นบริษัทที่ประสบความสำาเร็จในการทำาธุรกิจ  
มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ใน
อุตสาหกรรมสาขานั้นๆ จึงทำาหน้าที่ เสมือนพ่ีเล้ียง 
ทางธุรกิจให้แก่ธุรกิจริเริ่มและบริษัทขนาดเล็กและ 
ขนาดกลางต่างๆ เช่น ให้คำาปรึกษาทางธุรกิจ ส่ง 

ขั้นตอนและการดำาเนินงานหลักของศูนย์ทั่วไป

• รับคำาแนะนำาเกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัท การเ ร่ิมธุรกิจขนาดเล็ก  
 หรือขอรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อยังศูนย์ที่เชี่ยวชาญ
 ตามแต่ละสาขาอุตสาหกรรม
• เสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ และขอรับคำาแนะนำาจาก
 ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงโครงการ หรือการสนับสนุนอื่นๆ

• โครงการที่น่าสนใจ หากผ่านกระบวนการคัดเลือก จะได้เข้ามาใช้พ้ืนที่ 
 ประลองฝีมือ หรือ Challenge Platform ในศูนย์เป็นระยะเวลา 6 เดือน
• รับคำาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น การเงิน กฎหมาย 
 สิทธิบัตร เป็นต้น

• โครงการจากทางศูนย์
 - ให้คำาปรึกษา/สนับสนุนด้านการเงิน
 - ผลิตสินค้าตัวอย่าง
 - ช่วยประชาสัมพันธ์และขายสินค้า
 - ช่วยติดต่อและสร้างเครือช่ายการส่งสินค้าไปต่างประเทศ
• ช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 เช่น Techno Park มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย เป็นต้น 

สอบถามข้อมูลหรือนำาเสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง 

ผ่านทางเว็บไซต์ 
https://ccei.creativekorea.or.kr

ติดต่อ Creative Economy & 
Innovation Center

โครงการต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน
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รายชื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของ Creative Economy & Innovation Center 
ของประเทศเกาหลีใต้

Center for Creative 
Economy and Innovation

บริษัทที่ร่วมมือ อุตสาหกรรมเป้าหมาย

 1. Daejeon SK Group Technology Industrialization

 2. Daegu Samsung Group IOT, Electronics, Textiles

 3. Gyeonggi KT IOT, Games, Pintech, 5G

 4. Gyeongnam Doosan Heavy Industries and 
Construction

Machineries, Desalination, Anti-aging Bio 
Industry

 5. Gyeongbuk Samsung Group IT, Cultural/Agricultural Industrialization, 
Smart Factory

 6. Gwangju Hyundai MotorGroup อุตสาหกรรมรถยนต์ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เช่น 
Hydrogen Fuel-Cell Vehicles and Hybrid Cars

 7. Cheonbuk Hyosung Carbon Fiber Industries/Carbon Cluster แทน
การใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบหลัก

 8. Chungbuk LG Biotechnology and Eco-friendly Energy, 
K-Beauty Globalization

 9. Busan Lotte Group Distribution, Retail Industries, IOT, Movies

 10. Gangwon Naver Big Data Center, Cloud Sourcing, 
Convergence Industries based on 
IT such as Tourism, Healthcare, Bioscience

 11. Chungnam Hanhwa Q CELLS อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์

 12. Cheonnam GS Group อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง Biomass, 
Well-being Tourism

 13. Jeju DaumKakao อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ IT Services, Software

 14. Sejong SK Group อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น Smart Farming, ICT

 15. Seoul CJ Group Cultural Content, Fashion and Food, City Life

 16. Pohang POSCO Clean and Innovative Energy Industries, 
Eco Industrial Estate

 17. Ulsan Hyundai Heavy Industries Shipbuilding, Medical Appliances

 18. Incheon Hanjin Group Smart Distribution, New Aero-Engine Business
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“โครงการศูนย์ความร่วมมือของบริษัท

ยักษ์ ใหญ่อีกหนึ่งแห่งทางตอนใต ้

ของเกาะเชจู มีบริษัท Amore Pacific 

ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องสำาอางที่ใหญ่ที่สุด 

ของเกาหลีใต้ ให้การสนับสนุน”

นอกจากศูนย์ต่างๆ ที่ทางรัฐบาลตั้งเป้าหมายใน
การจัดตั้งทั้ง 18 แห่งแล้วนั้น ยังมีโครงการขยายศูนย์
เพ่ิมเติมจากความร่วมมือของบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆ ของ
เกาหลีอีกด้วย เช่น ในเกาะเชจูถึงแม้จะมี Jeju Center 
for Creative Economy & Innovation ที่มีบริษัท  
DaumKakao ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน  
ที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ เป็นผู้สนับสนุนหลักและ 
เปิดดำาเนินการเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วน้ัน ยังมีโครงการเปิดศูนย์ 
เพ่ิมเติมอีกหน่ึงแห่งทางตอนใต้ของเกาะโดยมีบริษัท Amore  
Pacific ซึ่งเป็นบริษัทเคร่ืองสำาอางที่ใหญ่ที่สุดของ 
เกาหลีใต ้เจา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองสำาอางยีห่อ้คุน้หคูนไทย  
อย่างเช่น Laneige, Sulwhasoo, Etude, Innisfree 
ตกลงให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างกลุ่ม
อตุสาหกรรมความงาม ตัง้แตก่ารสร้างผลิตภณัฑไ์ปจนถงึ
การขายสินค้า สร้าง Green Beauty Valley รวมทั้ง  
Content ทางวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวในระดับพรีเมียม  
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลีและต่างชาติ2 

ตวัอยา่งหนึง่ของ Center for Creative Economy  
& Innovation ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมด้วย 
ตวัเองคอื Busan Creative Economy & Innovation  
Center

ศูนย์แห่งนี้นับเป็นศูนย์ลำาดับที่ 7 ที่สร้างขึ้นจาก
ความร่วมมอืของ Ministry of Science, ICT and Future  
Planning, Busan Metropolitan City และ Lotte 
Group ซึง่เปน็บริษัทยกัษ์ใหญข่องเกาหลีใตท้ีด่ำาเนนิธรุกจิ 
คา้ปลีกตัง้แตห่า้งสรรพสินคา้ โรงแรม ร้านอาหาร ไปจนถงึ 
ก่อสร้างและธุรกิจบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ เปิด 
ตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 
ที่ผ่านมา

Busan Center for Creative Economy & Innovation

2http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/kr/123_181675.html

ภาพแสดงพื้นที่ตั้ง Creative Economy and  

Innovation Center ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ  

(ที่มา www.creativekorea.or.kr)
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บทบาทของ Busan Creative & Innovation 
Center ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่ 

1. สนบัสนุนดา้นการจดัจำาหน่ายสนิคา้ ชว่ยเหลือ
ตัง้แตก่ารวางแผนการผลิตสินคา้ไปจนถงึขัน้ตอนการขาย 
และชว่ยปรับปรุงการบริการดา้นการจำาหนา่ยสินคา้สำาหรับ
บริษัทเริ่มต้นขนาดเล็ก 

2. ดา้น IOT ทางศนูย์และ Lotte จะชว่ยผลักดนั 
โครงการริเร่ิมตัวอย่างให้สำาเร็จข้ึนและสร้าง IOT Test Bed 

3. ด้านภาพยนตร์ ทางศูนย์จะช่วยสร้างวงการ 
ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อต่างๆ (Creator  
Ecosystem) รวมทั้งช่องทางการผลิตและการขาย 

4. ผลกัดนัการใหบ้ริการแบบ One Stop สำาหรับ
การก่อตั้งบริษัท ดูแลสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเกิดใหม่  
(Startups) ในทอ้งถิน่ และใหก้ารสนบัสนนุในเชงิพาณิชย ์
ศูนย์นี้จะเน้นการใช้ Internet of Thing เป็นหลักและ
จะเป็นหน่วยงานที่ช่วยทดลองการพัฒนาเชิงพาณิชย์
(Commercialization) ของเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
และช่วยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ Startups ใน 
ท้องถิ่นด้วยการนำาเทคโนโลยีมาใช้ในภาคการท่องเที่ยว
และความปลอดภยัดว้ย ซึง่แนวทางดงักล่าวเปน็ส่วนหนึง่
ของนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างศูนย์กลาง 
IOT ของโลกในสาธารณรัฐเกาหลีภายในปี 2562 นี้ 

โครงสร้างการดำาเนนิงานหลักๆ ของ Busan Center  
ก็คล้ายคลึงกับศูนย์อื่นๆ ทั่วไป คือ สร้างพื้นที่ประลอง
ฝีมือหรือ Challenge Platform ให้เป็นพ้ืนที่สำาหรับ 

รายชื่อของ Startups ภายใน Busan Center

บรรยากาศห้องทำางานของ Startups หรือ  

Challenge Platform ภายใน Busan Center

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ 

ที่เกิดจากการพัฒนาของ  

Startups ภายใน Center

Digital Media Library

หลังจากที่ทางศูนย์ได้เปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา มีภาคเอกชนจำานวนมาก 
เข้าร่วมโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนต่างๆ ไม่ว่า 
จะเป็นด้านพ้ืนที่สำานักงาน คำาแนะนำาสำาหรับการตลาด 
การถ่ายทำา Home Shopping เพื่อขายสินค้าของตนเอง
ผ่านช่องเคเบิ้ล เป็นต้น 

Startups ทีม่แีนวคดิในการผลิตสินคา้ทีโ่ดดเดน่ไดเ้ขา้มา 
ทำางานในระยะเวลา 6 เดอืนในพ้ืนทีข่องศนูย ์และสามารถ 
ใช้บริการส่ิงอำานวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สำานักงาน 
ชัว่คราว หอ้งสัมมนา หอ้งประชมุแบบ Inter-Conference 
ห้องฉายภาพยนตร์ อุปกรณ์ทดลอง ส่ือคอมพิวเตอร์  
หอ้งสตดูโิอสำาหรับอดัรายการ Home Shopping รวมไปถงึ 
การให้บริการทางกฎหมายและคำาแนะนำาจากผู้เชี่ยวชาญ
ต่างๆ ซึ่งถือเป็น One Stop Service Center และ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ

นอกจากโปรแกรมพ้ืนฐานแล้ว ทางศนูยแ์ละบริษัท 
Lotte ยังจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ที่
สนใจทั่วไปพื้นที่ เช่น โครงการสัมมนาเกี่ยวกับการก่อตั้ง
บริษัทสำาหรับพื้นที่ปูซาน โครงการ Movies Academy 
โครงการหลักสูตรธุรกิจภาพยนตร์ เป็นต้น
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ห้องให้บริการคำาแนะนำาทางกฎหมาย  

การเงินและการจดสิทธิบัตร โดยผู้เชี่ยวชาญ

บริษัทท่ีเข้ามาอยู่ในการดูแลของศูนย์จะมีผู้เช่ียวชาญ 
ดา้นการตลาดของบริษัท Lotte (กรณีของศนูยท์ีป่ซูานนัน้ 
MD ของทาง Lotte จะเข้ามาช่วยให้คำาแนะนำาแก่บริษัท
ต่างๆ) คอยให้คำาแนะนำาตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงขั้นตอน
การส่งสินคา้ออกตลาด สินคา้ทีเ่ปน็ทีน่า่สนใจจะไดร้บัการ
สนบัสนนุจาก Lotte โดยนำาไปวางขายในหา้งสรรพสินคา้

หรือร้านค้าปลอดภาษีของ Lotte ด้วย โดยที่ Lotte เอง
กจ็ะไดก้ลุ่มสินคา้ใหมเ่ขา้มาเปดิตลาดในอาณาจักรของตน

“นโยบาย Creative Economy &  

Innovation Center มีวัตถุประสงค์

สำาคัญคือ การพยายามก้าวข้าม 

ขีดจำากัดของอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม”

นโยบายเร่ือง Creative Economy & Innovation  
Center ของเกาหลีนั้น มีวัตถุประสงค์สำาคัญคือ การ
พยายามก้าวข้ามขีดจำากัดของความเจริญ จากการพัฒนา
อุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม ปรับทิศทางทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือรองรับการเติบโตที่ช้าลงๆ การแข่งขันที่รุนแรงใน
ตลาดโลก แก้ปัญหาการว่างงานของคนวัยหนุ่มสาว และ

Smart Studio สตูดิโอที่ให้ Startups  

สามารถมาถ่ายทำารายการ Home Shopping  

เพื่อใช้เป็นสื่อทางการตลาดในการขายสินค้าของตนเอง

Omni Meeting Room ห้องประชุมแบบ Inter-Conference  

ที่ให้ Startups สามารถประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ 

ของบริษัท Lotte ผ่านทาง TV Cenference

“โครงการที่น่าสนใจเช่น  

โครงการเต้นท์ทำาความร้อนแบบพับได้  

ซึ่งปัจจุบันทำาเป็นสินค้าตัวอย่าง  

เพื่อชักจูงการลงทุนจากนักลงทุน 

เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป”

บริษัทที่มีผลการดำาเนินงานเป็นที่น่าพอใจ และมี
ผลิตภณัฑท์างความคดิสร้างสรรคด์ ีจะไดร้บัการส่งเสริม
ต่อไป กรณีตัวอย่างของศูนย์ Busan มีหลายโครงการ 
ทีน่า่สนใจ เชน่ โครงการเตน้ทท์ำาความร้อนแบบพับได ้ซึง่ 
ปัจจุบันทำาเป็นสินค้าตัวอย่าง เพ่ือชักจูงการลงทุนจาก 
นักลงทุนเพ่ือพัฒนาธุรกิจต่อไป และโครงการเคร่ืองใช้ 
ในชีวิตประจำาวันเคลือบแล็กเกอร์ท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
เช่น เคร่ืองครัว เคร่ืองประดบั เคสโทรศพัท ์โดยมเีปา้หมาย 
ทีจ่ะวางขายในร้านคา้ปลอดภาษี และมกีลุ่มเปา้หมายหลัก
เป็นลูกค้าชาวจีนและญี่ปุ่น 
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การเพ่ิมจำานวนของประชากรผู้สูงอายุในเกาหลี ด้วย
นโยบายดังกล่าว คนเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเพศใด อายุ 
เท่าไหร่ก็สามารถสร้างธุรกิจของตนเอง โดยใช้ความคิด
ริเริ่มมาพัฒนาให้เกิดสินค้าเชิงสร้างสรรค์ 

“จากการผลักดันนโยบาย 

มาเป็นเวลา 1 ปี  

ได้ ให้บริการคำาปรึกษา 

และแนะนำาการตั้งธุรกิจไปแล้ว  

9,535 ราย”

จากการผลักดันนโยบายมาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี  
Creative Economy & Innovation Center ได้ให้
บริการคำาปรึกษาและแนะนำาการตั้งธุรกิจไปแล้ว 9,535 
ราย ผลิตสินค้าตัวอย่างจำานวน 2,621 รายการ มีจำานวน
บริษัทที่เข้ารับการฝึกอบรมจากทางศูนย์รวม 515 บริษัท 
ให้การสนับสนุนทางเทคโนโลยีจำานวน 247 รายการ และ
สนับสนุนด้านการตลาดไปแล้ว 66 รายการ เงินทุนกลาง 

3ข้อมูลจาก https://ccei.creativekorea.or.kr/ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

(Investment Fund) รวม 478.2 พันล้านวอน โดยได้
ดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ไปแล้วทั้งสิ้น 56 พันล้านวอน3 

อยา่งไรกด็ ีการจะพัฒนานโยบายดงักล่าวนัน้ ไมใ่ช่
เร่ืองง่ายๆ เลย เนื่องจากต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนอื่น
มาช่วยผลักดันให้โครงการสำาเร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
จากรัฐ และการวางแผนความร่วมมือจากภาคเอกชน 
ความพร้อมทางการเงินทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็น 
ปัจจัยสำาคัญในการช่วยพัฒนาส่ิงอำานวยความสะดวก 
บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย การเงิน  
การตลาด บริหาร เป็นต้น 

ทั้งหมดนี้ ประเทศเกาหลีใต้ถือว่ามีความพร้อม 
ในทุกด้าน เมื่อรัฐกำาหนดแนวทาง บริษัทขนาดใหญ่ 
ให้ความร่วมมือ ประชาชนก็เกิดการกระตุ้นการพัฒนา 
ทางเศรษฐกิจ เกิดการแข่งขันทางความคิด เพ่ือหา
โอกาสสร้างธุรกิจของตนเอง อย่างไรก็ตาม โครงการ
ดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมาเท่านั้น และ
ยังคงต้องใช้เวลาสักระยะ เพ่ือพิสูจน์ถึงความสำาเร็จ 
และความคุ้มค่าของการลงทุนในคร้ังนี้ “การลงทุนเพ่ือ
อนาคต” ของประธานาธิบดี พัค กึน ฮเย 
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หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BOI 

Unit Industrial Linkage Development 

-BUILD) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักคือ

สนับสนุนให้เกิดความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ

อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry) 

ในประเทศไทย เพ่ือสร้างบรรยากาศและปจัจัยทีเ่อือ้

และจูงใจให้เกิดการลงทุนในประเทศ โดยมุ่งหวัง 

ว่าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม จะก่อให้เกิดประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมากย่ิงข้ึน 

หน่วย BUILD ได้ดำาเนินการสนับสนุน และสร้าง
การเชื่อมโยง สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย ใน
อุตสาหกรรมสนับสนุนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs 
ได้ขยายตลาดที่เพ่ิมช่องทางการทำาธุรกิจมากขึ้น ซึ่งใน
ที่สุดแล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับ
มหภาคจากภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

ถนนสู่ BUILD
เลิศชาย เอี่ยมไธสง

BUILD กับผลการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม ปี 2558

ในปงีบประมาณ 2558 หนว่ย BUILD จัดกจิกรรม
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีบริษัทเข้าร่วม
กิจกรรมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 948 ราย เป็น 
SMEs 697 ราย คิดเป็นร้อยละ 74 ของจำานวนบริษัท 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด (การนับจำานวนบริษัทและ 
จำานวน SMEs จะนับซ้ำาในกรณีบริษัทเดียวกันเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรม)  

กิจกรรม SUBCON THAILAND 2015 ณ ไบเทค บางนา
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“มูลค่าการเชื่อมโยง 

อุตสาหกรรมทั้งสิ้น 

ประมาณ 49,568 ล้านบาท” 

ผลการสำารวจมูลค่าการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม
ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2558

จากการสำารวจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมของหน่วย BUILD เพ่ือขอทราบ
ขอ้มลูผลความสำาเร็จทีเ่กดิขึน้ อนัเนือ่งมาจากการเขา้ร่วม
กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นในปี 
งบประมาณ 2558 ซ่ึงได้ดำาเนินการสอบถามมูลค่าการเช่ือมโยง 
สรุปผลการสำารวจดังนี้

กิจกรรมการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมต่างๆ ท่ี
หน่วย BUILD จัดข้ึนสามารถสร้างมูลค่า 
การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมที่ เกิดขึ้นทั้งส้ิน 
ประมาณ 49,568 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1. มลูคา่การเชือ่มโยงอุตสาหกรรมกับผูซ้ื้อรายใหญ ่ 
ประมาณ 33,125 ล้านบาท แยกเป็น

 1.1 มูลค่าการขายให้กับผู้ซ้ือรายใหญ่ในประเทศ 
18,619 ล้านบาท

 1.2 ส่งออกไปยงัตา่งประเทศ 14,506 ล้านบาท
2. จำาหน่ายให้ กับผู้ ร่วมกิจกรรมด้วยกันเอง 

16,443 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังสามารถสนับสนุนให้มีขยายกิจการ

หรือการลงทนุเพ่ิมขึน้ในป ี2558 เปน็เงนิลงทนุรวม 5,771 
ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานจำานวน 9,846 คน  
ทา่นทีส่นใจร่วมกิจกรรมและรับข้อมลูการจดักิจกรรมของ
หนว่ย BUILD สามารถตดิตอ่ไดท้ี ่โทรศพัท ์0 2553 8111  
ต่อ 7 

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

กิจกรรมนำาผู้ประกอบการ SMEs พบบริษัทใหญ่
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

1 มิตรผล ไบโอฟูเอล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ส่วนผสมอาหารสัตว์ 1.6 690.00 60 ชัยภูมิ กาฬสินธุ์
สุพรรณบุรี

2 พูนผลเทรดดิ้ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวสารคัดคุณภาพ 1.14 22.00 20 สุรินทร์

3 ปาล์มดีศรีนคร จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เส้นใยจากทะลายปาล์มอัด 1.15 38.00 14 นครศรีธรรมราช

4 ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนมขบเคี้ยวอบกรอบ 
(SNACK) 

1.11 54.00 52 สมุทรปร�ก�ร

5 ย่านฉาง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ย�งแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือย�งผสม 
(COMPOUNDED RUBER)

1.16 439.70 406 บึงก�ฬ

6 สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริก�รรับฝ�กห้องเย็น 1.19 517.00 61 สงขล�

7 เคเอส สยามไรซ์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวคัดคุณภาพ 1.14 60.00 28 ปทุมธ�นี

8 เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - เก�หลีใต้)

สัตว์น้ำาแช่แข็ง 1.11 56.80 168 เพชรบุรี

9 ยี่ต๋า รับเบอร์ จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
เช่น หมอนย�งพ�ร� 

1.14.2 30.00 16 ปร�จีนบุรี

10 ตี้ไท้ รับเบอร์ จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
เช่น ที่นอนย�งพ�ร� 

1.14 30.00 16 ปร�จีนบุรี

11 เคเอฟฟู้ดส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สัตวน้ำ�แช่แข็ง
และอ�ห�รสำ�เร็จรูปแช่แข็ง

1.11 485.00 900 สมุทรสาคร

12 นางสาวอณิตา เสริมศักดิ์ศศิธร
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร สุกรพันธุ์ และสุกรขุน 1.5 350.00 106 ชลบุรี

ภาวะส่งเสริมการลงทุน
รสสุคนธ์ สังข์วารี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนธันวาคม 2558
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

13 ม่วนใจ๋ กรีนเนอร์รี่ จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร 1.5 300.00 97 ชลบุรี

14 ม่วนใจ๋ กรีนเนอร์รี่ จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร 1.5 300.00 97 ชลบุรี

15 เอก - หฤษฎ์ จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร 1.5 300.00 97 ชลบุรี

16 เอก - หฤษฎ์ จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร 1.5 300.00 97 ชลบุรี

17 เอก - หฤษฎ์ จำากัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร 1.5 300.00 97 ชลบุรี

18 นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล  
เอเนอร์จี้ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำามันสังเคราะห์ 1.18 935.00 47 ฉะเชิงเทร�

19 นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล  
เอเนอร์จี้ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถ่านอัดแท่ง ถ่านกัมมันต์
และน้ำาส้มควันไม้

1.17 261.00 70 ฉะเชิงเทร�

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน

1 นิชโช ไซโก้ (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมขึ้นรูป 
ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป 

2.17, 4.3
และ
5.4

470.00 100 ระยอง

2 รีเมล อัลลอยส์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)

MAGNESIUM ALLOY INGOT 2.15 35.30 27 ฉะเชิงเทร�

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

1 เอเชีย คอมโพสิต แมททีเรียล 
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ 
เช่น ผ้าไฟเบอร์กลาส 

3.1.2.1 35.00 36 ระยอง

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

1 สย�มมิชลิน จำ�กัด
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

ยางหล่อดอกอากาศยาน
(AIRCRAFT TREAD TIRE)

4.10 849.20 38 สระบุรี

2 ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสต้ิง จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะ 
เช่น TRANSMISSION CASE

4.1.3 261.70 17 ปร�จีนบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

3 ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท
อินดัสตรี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนย�นพ�หนะ เช่น
FRONT/REAR BUMPER COWL 
GRILLE และ WHEEL ARC LINER

4.10 492.00 43 ระยอง

4 นายปรัชญา อินทรารุปกรณ์
(ร่วมทุนไทย - จีน)

รถโดยสารไฟฟ้า
(ELECTRIC BUS)

4.6 600.00 115 ฉะเชิงเทร�

5 โวสท์อัลพีน เรลเวย์ ซิสเต็มส์
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนระบบรางรถไฟหรือรถไฟฟ้า
เช่น ประแจสับร�งรถไฟ
(RAILWAY TURNOUT)

4.8 118.30 15 ปร�จีนบุรี

6 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

INTERCOOLER CORE 
SUB ASSY

4.10 590.00 31 ฉะเชิงเทร�

7 สายทิพย์ สแปพาร์ท จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ 4.3 48.00 169 นครราชสีมา

8 ราโวเทค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

SOLAR COLLECTOR 4.5.2 20.00 28 ปทุมธ�นี

9 อาซาฮี โซเซทสึ (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

เครื่องจักรสำาหรับอุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร เช่น เคร่ืองทอด เคร่ืองอบ  
และเครื่องคลุกเกล็ดขนมปัง

4.5.3 10.00 9 สมุทรปร�ก�ร

10 โคเรีย ออโต้ ดอร์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - เก�หลี)

ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง
(HIGH SPEED DOOR) และ
ชิ้นส่วนประตูอัตโนมัติความเร็วสูง

4.10 56.50 72 ชลบุรี

11 เดลต้า พาร์ท แอนด์ ดาย จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BRACKET
และ RECLINER ASSY 

4.1 600.00 195 ระยอง

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

1 ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับ
ระบบไร้ส�ย (WIRELESS) 

5.4.3.1 11,316.00 4,731 ปทุมธ�นี

2 ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส  
จำ�กัด (มห�ชน)
(ร่วมทุนสหรัฐอเมริกา - ฮ่องกง)

PRINTED CIRCUITt BOARD 
ASSEMBLY (PCBA)

5.5 975.40 1,010 ลำ�พูน

3 ฟูรูก�ว� ไฟเทล  
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ PHOTONICS
เช่น THIN FILM BATTERY (TFB),
CAVITY และ COMBINER 

5.4.10 900.00 94 พระนครศรีอยุธยา

4 เจเนซิส มีเดียคอม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.8 2.00 15 กรุงเทพฯ

5 โซดิก (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

หลอดไฟแบบ LED 
เช่น LED FLOODLIGHT 

5.2 35.00 10 ปทุมธ�นี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

6 MR. YING - YING BI
(ร่วมทุนไต้หวัน - จีน)

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น พัดลม โทรทัศน์ และตู้เย็น

5.2, 5.4
และ
5.5

70.00 80 ปร�จีนบุรี

7 MR. JOHAN CHRISTIAN 
JONSSON
(ร่วมทุนไทย - สวีเดน) 

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 20 เชียงใหม่

8 MR. HOIK JANG 
(หุ้นเก�หลีทั้งสิ้น)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 5.8 9.00 25 กรุงเทพฯ

9 MR. GEOFF ERIK LI
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.78 17 เชียงใหม่

10 ฟลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์ ELECTRO 
MAGNETIC PRODUCT  
เช่น COIL 

5.4 24.00 214 สมุทรปร�ก�ร

11 โฟโต้มอร์ฟิค เซอร์วิสเซส จำากัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e - Commerce) 

5.8 7.99 25 กรุงเทพฯ

12 เอดับเบิ้ลยู โค้ด จำากัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

ซอฟต์แวร์ 5.8 2.00 16 ชลบุรี

13 นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับ HARD DISK 
DRIVE เช่น BASE PLATE 

5.4 105.80 499 สระบุรี

14 ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สำ�หรับระบบไร้ส�ย (WIRELESS)

5.4.3.1 2,927.00 2,642 ปทุมธ�นี
พระนครศรีอยุธยา

ลำ�พูน

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

1 นายสุรพงษ์ ชูชัยแสงรัตน์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพล�สติก 
เช่น ด้ามค้อนไฟเบอร์กลาส

6.12 22.00 26 สมุทรปร�ก�ร

2 แอลพลา แพคเกจจิ้ง 
(ประเทศไทย) จำากัด
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรีย)

ขวดพล�สติก 6.12 298.50 45 ปร�จีนบุรี

3 แอลพลา แพคเกจจิ้ง 
(ประเทศไทย) จำากัด
(โครงการที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรีย)

ขวดพล�สติก 6.12 366.20 45 ปร�จีนบุรี

4 เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนสำ�หรับอุตส�หกรรมต่�งๆ 6.6 10.00 16 นครราชสีมา
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

1 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 408.00 2 ปร�จีนบุรี

2 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 408.00 2 ปร�จีนบุรี

3 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำากัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 408.00 2 ปร�จีนบุรี

4 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำากัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 408.00 2 ปร�จีนบุรี

5 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำากัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 408.00 2 ปร�จีนบุรี

6 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำากัด
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 408.00 2 ปร�จีนบุรี

7 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำากัด
(โครงการที่ 7)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 408.00 2 สระบุรี

8 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำากัด
(โครงการที่ 8)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 408.00 2 สระบุรี

9 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำากัด
(โครงการที่ 9)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 408.00 2 สมุทรสาคร

10 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำากัด
(โครงการที่ 10)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 408.00 2 สระแก้ว

11 ดีไอ มาร์เก็ตต้ิง (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 10.00 11 กรุงเทพฯ

12 นิปปอน เอส แอนด์ เจ  
คอนซัลติ้ง จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 4.00 14 กรุงเทพฯ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

13 เอ็นวีเอ็มเอส จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย) 

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 10.00 13 กรุงเทพฯ

14 นายวาคิม โอลอฟ
(ร่วมทุนไทย - รัสเซีย)

เรือเฟอร์รี่ 7.22 18.00 7 ไม่ระบุที่ตั้ง

15 นอร์ธ อีสต์ ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 340.00 2 สระแก้ว

16 ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ วัน จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 265.00 2 สมุทรสงคราม

17 เอส ที เอฟ อี โซล่า จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 440.00 3 เพชรบุรี

18 โซลคิด โซล่าร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 340.00 2 สระแก้ว

19 อิวาชิตะ อินสทรูเม้นท์ส จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 2 กรุงเทพฯ

20 ซังโค ซังเกียว (บางกอก) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 5.00 3 กรุงเทพฯ

21 เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒน�ตัวเร่งปฏิกิริย� 7.20 19.90 9 ระยอง

22 MR. HIDEYUKI MATSUMOTO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 10.60 11 กรุงเทพฯ

23 MR. MASAMI TOYODA
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญ่ีปุ่น - ฮ่องกง)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 100.00 24 กรุงเทพฯ

24 โอแทคซ์ อิเล็กทรอนิกส์
(ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนฮ่องกง - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 1.20 8 ปร�จีนบุรี

25 มูบาดาลา ปิโตรเลียม คอร์เปอเรต ยูนิต 
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 7 กรุงเทพฯ

26 บีเอสพี วัน จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1 129.20 10 ลพบุรี

27 วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส
แอนด์ ทรานสปอร์ต จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 160.00 17 ไม่ระบุที่ตั้ง

28 ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 4.00 3 สมุทรปร�ก�ร
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

29 มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 4.00 4 ชลบุรี

30 MR. FUNAE YASUAKI
(หุ้นลักเซมเบิร์กทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 120.00 3 ระยอง

31 MR. TAKASHI KODAIRA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 6 สมุทรปร�ก�ร

32 นายพู คึง ฮุย
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

ประสานงานภาพยนตร์ 
จากต่างประเทศที่มาถ่ายทำา
ในประเทศไทย

7.21 15.00 4 สมุทรปร�ก�ร

33 เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 136.00 6 ลพบุรี

34 เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ ทู จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 136.00 6 ลพบุรี

35 เอส ทู พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 326.66 2 สระแก้ว

36 เอส ทู พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 326.66 2 สระแก้ว

37 เอส ทู พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 326.66 2 สระแก้ว

38 เอส ทู พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2
 

326.66 2 สระแก้ว

39 เอส ทู พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 326.66 2 สระแก้ว

40 เอส ทู พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 326.66 2 สระแก้ว

41 ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 746.00 41 นครราชสีมา

42 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 327.50 2 สระแก้ว
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

43 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 327.50 2 สระแก้ว

44 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 327.50 2 สระแก้ว

45 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 327.50 2 สระแก้ว

46 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 327.50 2 สระแก้ว

47 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 327.50 2 สระแก้ว

48 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 7)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 327.50 2 สระแก้ว

49 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 8)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 327.50 2 สระแก้ว

50 อ�ม่� ม�รีน จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 285.00 19 ไม่ระบุที่ตั้ง

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม 38,720.03 13,159






