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วัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะ

นำมาใชในการกอสรางและตกแตงไทยแลนด 

พาวิลเลียน ไดแก กระจกเขียวตัดแสง  

มีคุณสมบัติในการปองกันรังสี UV และ 

ดูดกลืนพลังงานความรอนจากดวงอาทิตย 

ที่สองมากระทบผิวกระจกไดถึงรอยละ 35 

- 50 จึงชวยประหยัดคาไฟในสวนของ

เครื่องปรับอากาศ  

ภาพพิมพที่ใชตกแตง จะใชหมึกพิมพ

ที่ไมทำลายสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนน้ำหมึกชนิด

อาบรังสีอัลตราไวโอเลต ไมมีสวนผสม

สารละลายทางเคมี (Solvent) ท่ีเปนตัวทำ

ละลายที่มีผลตอสภาวะสิ่งแวดลอมทาง

ธรรมชาติ  

แผนกรีนบอรด เปนวัสดุทดแทนไม 

ทีม่คีณุสมบติัคลายไมเนือ้แขง็ ใชเปนฉนวน

กันความรอนและเสียงไดดี สามารถรับ 

น้ำหนักและกันน้ำไดดี  

ไมอัดจากเศษวัสดุเหลือใชทางการ

เกษตร เชน เปลือกขาว แกลบ เปลือกผลไม

ตางๆ สำหรับการตกแตงภายในอาคาร ซึ่ง

มีความแข็งแรง ทนทาน สามารถกันน้ำได 

ในขณะท่ี บีโอไอ พาวิลเลียน จะถูก

กอสรางดวยโครงสรางอาคารทีไ่มใชคอนกรตี

เสริมแรง ที่หลังเสร็จงานตองทุบทำลาย 

ทำใหส้ินเปลืองทรัพยากร สวนโครงอาคาร

หลักก็เปน Rooftop base ที่ไมตองข้ึน

โครงสรางใหม ลดการใชทรัพยากร  

รวมทัง้จะนำผนังมชีีวติ Vertical garden 

มาใช เพื่อชวยลดความรอนจากภายนอก 

และลดการใชงานเคร่ืองปรับอากาศ และ

บีโอไอ พาวิลเลียน 

ใชผาใบทนไฟ สะทอนแสงอาทิตยและ

ความรอนไดมากกวารอยละ 90  

สำหรับอาคารศูนยประสานงานบีโอไอ 

แฟร 2011 หรือบีโอไอแฟร 2011 ออรกา-

ไนเซอร ออฟฟศ ซึ่งตั้งอยูดานหนาของ

หนึ่งในทางเขาหลักของการจัดแสดงศาลา

กลางแจง รมิทะเลสาบ หรือมินเิอก็ซโป ก็จะ

กอสรางดวยไมไผลอมรอบหองทีท่ำการดวย 

เพื่อลดการใชทรัพยากรในการกอสราง

อาคาร  

สำหรับบริษัทชั้นนำท่ีจองพ้ืนที่ศาลา

นิทรรศการ หรือ พาวิลเลียนครบแลวน้ัน 

มาจากหลายกลุมอุตสาหกรรม ไดแก 

กลุมยานยนต ประกอบดวย บรษิทั โตโยตา 

มอเตอร (ประเทศไทย) บริษัท เจนเนอรรัล

ไมอัดเปลือกขาว 

ไมอัดใบเตย 

7



มอเตอร (ประเทศไทย) บริษัท เอเชี่ยน 

ฮอนดา มอเตอร บริษัท นิสสัน มอเตอร 

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร บริษัท ตรีเพ็ชร 

อีซูซุ บริษัท แอรโรคลาส บริษัท ฟอรด 

มอเตอร บริษัท ซูซุกิ บริษัท คาวาซากิ 

บริษัท ยามาฮา บริษัท ไทยซัมมิท บริษัท 

มิชลิน สยาม บริษัท สยามคูโบตา และ

บริษัท ไทย บริดจสโตน  

กลุมอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและ

อเิลก็ทรอนกิส ประกอบดวย กลุมบริษทัโซนี ่

บริษัท ไทยซัมซุง อิเล็กทรอนิกส บริษัท 

พานาโซนิค บริษัท โตชิบา ไทยแลนด 

บรษิทั แอล จี อเิลก็ทรอนิกส บรษิทั ฮิตาช ิ

เอเชีย บริษัท หัวเหวย เทคโนโลยี และ

บริษัท แคนนอน  

กลุมอุตสาหกรรมอาหารและเคร่ืองด่ืม 

นำโดย เครือ เจริญโภคภัณฑ บริษัท 

กระทิงแดง ขณะที่กลุมอุตสาหกรรม 

ปโตรเคมี ประกอบดวย บริษัท ปตท. 

กลุมเอสซี จี บริษัท อินโดรามา และ 

บริษัท ดับเบ้ิลเอ (1991)  

และยงัมีบรษิทัชัน้นำในกลุมอตุสาหกรรม

อื่นๆ ไดแก บริษัท เชลลฮัท เอนเตอร-

เทนเมนท บริษทั วนีไิทย บริษทั แคนาดอย 

บริษัท บีเอเอสเอฟ สุธีกรุป สำนักงาน 

สงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 

(องคการมหาชน) และบริษัท ทีโอที  

งานบีโอไอแฟร 2011 ปลายปน้ี จะ

นำเสนออีกมุมมองที่แตกตาง และเกาะติด

กระแสโลกในทุกมิติ อาทิ การแสดง

นิทรรศการความรูจากทุกอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยี และเราจะยังไดเห็นถึงนวตักรรม

การผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมอีกดวย  

นอกจากน้ี ยงัจะมีการจัดประชมุ CEO 

Forum การประชุมของผูบริหารระดับสูง 

ซึ่งจะมี 2 สวนหลัก คือ การประชุมของ

กงสุลกิตติมศักด์ิดานการลงทุน จากไทย

และตางชาติ สัมมนาใหญและยอย กวา 

200 หัวขอ ซึ่งจะเชิญผูบรรยายจากภาครัฐ 

ภาคเอกชน มหาวิทยาลยัตางๆ บริษทัช้ันนำ

จากแตละอุตสาหกรรม ที่จะมาใหความรู 

ประสบการณ เตรียมพรอมสูความสำเร็จ

ในการประกอบธุรกิจ การจับคูธุรกิจดาน

อุตสาหกรรม และจับคูธุรกิจกับผลงาน

วิจัยตางๆ การจัดแสดงผลงานวิชาการของ

นักเรียน นักศึกษา ที่ชนะการประกวด 

กิจกรรมบันเทิงพิเศษท่ีจัดสรรในงาน อาทิ 

การแสดงวงโยธวาทิตจากโรงเรียนตางๆ 

ทกุวนัตลอดงาน ในบริเวณศาลานทิรรศการ

กลางแจง รอบทะเลสาบ 

BOI FAIR 2011 Organizer Office 

งานบีโอไอแฟร 2011 ปลายปนี้ 
จะนำเสนออีกมุมมองที่แตกตาง 
เกาะติดกระแสโลกในทุกมิติ 

และเราจะยังไดเห็นถึงนวัตกรรมการผลิต 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 
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ภาพลักษณของสินคาหรือบริการ

ประเภทใดประเภทหน่ึงเปนการเฉพาะ 

ปกติแลวผูบริ โภคมักจะมีความเขาใจ 

เกี่ยวกับความผูกพันระหวางประเทศและ

สนิคา เปนตนวา ไวนและน้ำหอมจากฝร่ังเศส 

ผาไหมจากจีน เครื่องหนังจากอิตาลี สินคา

อิ เล็กทรอนิกสจากญี่ปุน เหลา รัมจาก 

จาไมกา เหลาวอดกาจากรัสเซีย วิสกี้จาก

สกอตแลนด กิมจิจากเกาหลีใต ฯลฯ  

สุดยอดแบรนดประเทศในป 2552 ไดถึง 3 

สาขา กลาวคือ  

- อนัดบัท่ี 3 ดานประเทศท่ีมปีระชาชน

มีมิตรไมตรี เนื่องจากอัธยาศัย

ของคนไทยที่อบอุนและมีน้ำใจ 

จนไดรับการขนานนามวา “สยาม

เมืองย้ิม” รองจากฟจิ ไอรแลนด 

และอารูบา 

- อันดับท่ี 3 ประเทศท่ีมีความคุมคา

สมราคา รองจากอินเดียและ

เม็กซิโก 

- อันดับที่ 5 ประเทศที่มีสุดยอด

แหลงทองเท่ียวยามค่ำคืน มีการ

รับรูและจดจำไดเปนอยางดี รอง

จากญ่ีปุน อังกฤษ สหรัฐฯ และ

บราซิล 

à¾×èÍ¹ºŒÒ¹ÁÍ§ã¹á§‹´Õà¡ÕèÂÇ¡Ñº
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ภาพลักษณของสินคาโดยสวนรวม 

นกัการตลาดไดกลาวถงึคำศพัทวา Country-

of-Origin Effect (COE) ซึ่งหมายถึงผล

กระทบของขอมูล ที่วาสินคาชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ผลิตในประเทศใดประเทศหน่ึง จะมี 

ผลกระทบทางบวกหรือลบตอความรูสึก 

ของผูบริโภคตอผลิตภัณฑหรือตอแบรนด 

นั้นๆ อยางไรบาง  

นอกจากแบรนดของผลติภณัฑ
แลว ยังมีสิ่งที่เรียกวาภาพลักษณ
หรือแบรนดของประเทศดวย ซึ่งมี
ตั้งแตระดับเล็กจนถึงระดับใหญ 
กลาวคือ ตั้งแตภาพลักษณสินคา
บางประเภททีผ่ลติจากประเทศนัน้ๆ 
ภาพลักษณสินคาโดยทั่วไปท่ีผลิต
จากประเทศน้ันๆ และภาพลักษณ
ของประเทศโดยรวม (ไมจำกดัเฉพาะ
ภาพลักษณสินคา) 

สำหรับภาพลักษณของสินคาท่ีมีความ

โดดเดนของไทย เชน ขาวหอมมะลิ โดย

ประเทศไทยมีภาพลักษณเปนผูผลิตขาว 

มีคุณภาพสูง และสม่ำเสมอ ปราศจาก 

สิ่งปลอมปน สงผลทำใหขาวไทยสามารถ

จำหนายในราคาสูงกวาขาวของประเทศ 

คูแขง แมจะเปนขาวเกรดเดียวกัน 

สำหรับภาพลักษณของการทองเท่ียว

แตละประเทศแตกตางกันไป กรณีสิงคโปร

มีภาพลักษณวาประเทศมีความสะอาด  

ทนัสมยั และปลอดภยั สวนจนีมภีาพลกัษณ

วาเปนแหลงแหงวัฒนธรรม มาเลเซียมี

ภาพลักษณวาเปนแหลงหลากหลายทาง

วัฒนธรรม และมีหาดทรายจำนวนมาก  

ไทยมีภาพลักษณ 
สำหรับการเปนแหลงทองเที่ยว

วาแปลก (Exotic) สนุก 
และประชาชนมีมิตรภาพ 

สำหรับไทยมีภาพลักษณในการเปน

แหลงทองเที่ยววาแปลก (Exotic) สนุก 

และประชาชนมีมิตรภาพ ทั้งนี้ จากการ

สำรวจนักธุรกิจและนักทองเที่ยว ซึ่งเปน 

กลุมตัวอยางจำนวน 3,000 ราย จาก 9 

ประเทศ เกี่ยวกับดัชนีแบรนดประเทศ 

(Country Brand Index-CBI) พบวา 

แบรนดประเทศไทยสามารถควา 1 ใน 5 
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สำหรั บสิ นค า อุ ตส าหกร รมแล ว  

ผูบริโภคจะมีภาพลักษณทางบวกในดาน 

COE ตอสินคาที่ผลิตในประเทศพัฒนา

แลว และมีภาพลักษณทางลบตอสินคา

ผลิตจากประเทศกำลังพัฒนา แมสินคา  

2 ชิน้จะมตีราสนิคาเดยีวกนักต็าม ยิง่สนิคา

มีเทคโนโลยีสูงเทาไร ก็ยิ่งมีภาพลักษณ 

ทางบวกและทางลบดังกลาวมากข้ึนเทาน้ัน 

เปนตนวา สนิคาโซนีเ่หมอืนกัน รุนเดยีวกนั 

อันหนึ่งมีเครื่องหมายวา Made in Japan 

อีกอันมีเครื่องหมายวา Made in China 

เราก็จะคิดวาสินคาที่มีเครื่องหมาย Made 

in Japan ยอมมีคุณภาพเหนือกวา ยินดีที่

จะจายเงินแพงกวาที่จะซื้อสินคาดังกลาว 

สำหรับในระดับประเทศเพ่ือนบานแลว 

ภาพลักษณแบรนดสินคาอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทยนับวาดีพอสมควร เปนตนวา 

กรณีของอินโดนีเซีย พอคามักจะใชคำวา

มาจากประเทศไทยหรือมาจากกรุงเทพฯ 

เพื่อสรางภาพลักษณวาเปนสินคาคุณภาพดี  

อยางไรก็ตาม ความรูสกึเก่ียวกบั COE 

จะไมคงที่ จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา 

เปนตนวา ภายหลังส้ินสุดสงครามโลก 

คร้ังที่ 2 ใหมๆ สินคาใดท่ีผลิตในญี่ปุน 

ทุกคนจะรูวาราคาถูกและเสียงาย เปน

ภาพลักษณของสินคา “Made in Japan” 

ในขณะน้ัน ซึง่ญ่ีปุนไดใชเวลา 30 ป ในการ

แกไขภาพลักษณดังกลาว ในปจจุบันหาก

เราพูดถึงสินคาญี่ปุน เราไมมีภาพลักษณ

นั้นหลงเหลืออยู เลย แตจะนึกถึงความ 

ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง 

ÀÒ¾ÅÑ¡É³�â´ÂÃÇÁ¢Í§ä·Â 
ÁÕ·Ñé§ºÇ¡áÅÐÅº 

ภาพลักษณของประเทศโดยสวนรวม 

เปนภาพลักษณท่ัวๆ ไป เปนตนวา สงิคโปร

มภีาพลักษณวาเปนประเทศท่ีมปีระสิทธิภาพ

สูง สะอาด มีโครงสรางพ้ืนฐานคุณภาพ

ยอดเ ย่ียมระดับโลก ทั้ งท า เ รือ PSA  

ทาอากาศยานชาง กี และความเปน

ศูนยกลางทางการเงิน 

ญี่ปุน มีภาพลักษณว าประชาชนมี 

วินัยสู ง มีความเปนระเ บียบ สหรัฐฯ  

มีภาพลักษณเกี่ยวกับประชาธิปไตย ความ

สะดวกสบาย แคนาดามีภาพลักษณวา

สะอาด สวยงาม เปนธรรมชาติ และ

ประชาชนเปนมิตร 

ขณะที่ประเทศแอฟริกาใตในอดีต

ปกครองโดยรัฐบาลทีเ่หยยีดสผีวิ กระทบตอ

ภาพลักษณของประเทศ ทำใหผลิตภัณฑ

ของประเทศ เชน ไวน ฯลฯ ไมมปีระเทศใด

สนบัสนนุ กรณขีองประเทศชลีิกเ็ชนเดยีวกัน 

(ในชวงปกครองโดยรัฐบาลทหารภายหลัง

เหตุการณนองเลือด) ทำใหในชวงนั้นไวน

ของประเทศชิลีขายไมออกเชนเดียวกัน 

อนึง่ บางประเทศไดมมีาตรการพยายาม

รักษาภาพลักษณของประเทศ เปนตนวา 

กระทรวงตางประเทศเกาหลีใต ไดประกาศ

เม่ือตนป 2549 ที่จะยึดหนังสือเดินทาง

ของชาวเกาหลีใตเปนเวลาไมเกิน 3 ป 

หากเปนบุคคลที่กระทำผิดกฎหมายใน 

ตางประเทศ ซึ่งกระทบตอภาพลักษณของ

เกาหลีใต 

สำหรับประเทศไทยแมมีภาพลักษณ

โดยรวมวายิ้มแยมแจมใส เปนมิตรไมตรี 

อยางไรก็ตาม ประเทศเพ่ือนบานยังมี 

ภาพลกัษณทางลบ กบัประเทศไทยคอนขาง

มาก โดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย รวมกับศูนยสังคมอนุภูมิภาค

แมโขง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ

ภาควิชาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยพนมเปญ 

ได เคยร วมมือกันสำรวจทัศนคติของ 

ชาวกัมพูชาในกรุงพนมเปญภายหลังเกิด
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เหตุการณประทวงและกอจลาจลเม่ือวนัท่ี 29 

มกราคม 2546 พบวาชาวกมัพชูารอยละ 33 

ของกลุมตวัอยาง ใหทศันะวาไมชอบคนไทย 

ซึ่งสวนใหญทัศนคติเชิงลบมาจากกลุม

ขาราชการกมัพชูา และนกัศึกษามหาวทิยาลัย 

เนือ่งจากสาเหตุหลัก 3 ประการ คือ คนไทย

ชอบดูถูกชาวกัมพูชา ชอบเอารัดเอาเปรียบ 

และพยายามครอบงำทางวัฒนธรรม  

สวน รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ  

ผูอำนวยการฝายอุตสาหกรรม กองทุน

สนบัสนนุการวิจยั ไดใหทัศนะคลายคลงึกัน 

โดยกลาววาแมลาวและกัมพูชา จะมีความ

กลมกลืนในดานวัฒนธรรมกับไทย เพราะ

มีการแลกเปล่ียนการใชภาษา วรรณคดี 

ศาสนา การละเลน ประเพณี และการเมือง 

การปกครอง แตประชาชนทั้ง 2 ประเทศ

ขางตน กลับมีความรูสึกในทางการเมืองท่ี

ไมดีนักกับไทย 

ปญหาสำคัญ คือ ไทยมีภาพลักษณ

วาเปนผูรุกราน ชอบเอาเปรียบ ชอบดูถูก 

และไมนาไววางใจ โดยนิทานพื้นบานและ

หลกัฐานศาสนวตัถตุางๆ ในประเทศเหลานี้ 

นับเปนสิ่งที่คอยย้ำเตือน ถึงความรูสึก 

ทางลบของเพื่อนบานในประเด็นนี้ ขณะ

เดียวกันทั้ง 2 ประเทศดังกลาวไดมีความ

สัมพันธอันดีมากกับเวียดนาม เพราะใน

ประวัติศาสตรน้ัน ขณะที่ไทยมักจะเปน 

ผูมายึดครอง แตเวียดนามกลับเปนผูรวม

ปลดปลอย 

รศ.ดร.สุธีระ ยังไดใหขอเสนอแนะวา

ไทยควรมีนโยบายวัฒนธรรมกับเพ่ือนบาน 

โดยใหแยกประวัตศิาสตรการเมือง ออกจาก

ความสัมพันธทางวัฒนธรรม กลาวคือ 

ประวัติศาสตรการเมืองเปนเรื่องความเปน

รฐัชาต ิการรักษาผลประโยชน และการแยงชิง

ความเปนผูนำในภูมิภาคดวยอำนาจ แต

วัฒนธรรมเปนเรื่องของความงามของ 

วิถีชี วิตที่ สนับสนุนกัน โดยไมจำเปน 

ตองเก่ียวกับการยึดครองดวยอำนาจหรือ

อาณาเขตรัฐ 

ไทยมีภาพลักษณวาเปน 
ผูรุกราน ชอบเอาเปรียบ 
ชอบดูถูก และไมนาไววางใจ 

ชาวกัมพูชาไมชอบคนไทย เนื่องจากคนไทยชอบดูถูกชาวกัมพูชา ชอบเอารัดเอาเปรียบ และพยายามครอบงำทางวัฒนธรรม 
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จำหนายแทน หรอืมฉิะนัน้ กไ็ปสรางเครอืขาย

ตลาดในประเทศน้ันๆ เสียเอง 

ºÑ¹ä´ 3 ¢Ñé¹¢Í§¡ÒÃÊÃŒÒ§ 
áºÃ¹ �́ 

ผศ.ดร. จิราวรรณ ฉายสุวรรณ แหง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาวถึงการสราง

แบรนดวา มิใช เปนเพียงการสรางชื่อ  

หรือสรางตราสินคาขึ้นมาแลวนำไปติดไว

บนกลองเทานั้น แตตองทำใหแบรนดส่ือ

ความหมายของภาพลักษณ ประโยชนของ

สนิคา และสรางความม่ันใจถงึระดับคณุภาพ

ใหเกิดขึ้นกับผูบริโภควา เมื่อเขาซื้อไปแลว

จะไดคุณภาพในระดับท่ีเขาคาดหวังจาก

สินคายี่หอนั้น 

หลักการตลาด จะใหความสำคัญ 

ตอปจจัย 4 ประการ หรือเรียกวา 4P คือ 

ผลติภณัฑ (Product) ราคา (Price) สถานท่ี 

(Place) และการสงเสรมิการขาย (Promotion) 

โดยเดิมนั้นถือวาแบรนดเปนเพียงปจจัย

ยอยภายใตปจจัยหลัก คือ “การสงเสริม

การขาย” เทาน้ัน  

ปจจุบันความกาวหนาดานเทคโนโลยี 

หรือความแตกตางของสินคาไมไดเปนขอ

ไดเปรียบอยางยั่งยืนอีกตอไป โดยผลการ

ศึกษาพบวาการลอกเลียนแบบนวัตกรรม

ใหมๆ สามารถดำเนินการไดภายในเวลา

เพียง 6 เดือนเทานั้น ดังนั้น แบรนดจึง

กลายเปนทรัพยสินที่มีศักยภาพสูงมากใน

การตัดสินความสำเร็จของธุรกิจอยางยั่งยืน  

การสราง “แบรนด” ของสินคาและ

บริการหนึ่งๆ มีเปาหมายเพ่ือกระชับความ

คำวา “แบรนด” หรือตรา 
สินคา หมายถึง ชื่อ เครื่องหมาย 
สญัลกัษณ ของสนิคาหรอืบรกิาร 
เปนการผสมผสานระหวางสิ่งที่
เ ป นรู ปธรรมหรือผลิตภัณฑ 
(Physical) และอารมณ (Emotion) 
เพื่อบงบอกถึง ลักษณะเฉพาะ
ของผลิตภัณฑหรือบริการนั้นๆ 
และเพื่อสรางความแตกตางจาก
ผลิตภัณฑหรือบริการของคนอื่น 

สัมพันธระหวางผูผลิตสินคาและบริการน้ัน 

กับผูซื้อสินคาหรือบริการ ใหเปนผูบริโภค

สินคาบริการนั้นอยางเหนียวแนน เพราะถา

แบรนดไดรับความเชื่อถือจากผูบริโภคแลว 

จะทำใหผูบริโภคยอมรับและตัดสินใจซื้อ

สินคาบริการน้ัน ซ้ำๆ ตอเน่ืองตลอดไป 

ซึ่งสอดคลองกับกลยุทธการตลาดแบบ 

Customer Relationship Management 

(CRM) ที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน ซึ่ง

จะเนนการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

โดยจะเนนลูกคากลุมเดิมมากกวาจะเนน

แสวงหาลูกคากลุมใหม 

สำหรับ สินค าที่ ส งออกไปขายยั ง 

ตางประเทศ การมีแบรนดของตนเองนับ

เปนการสรางฐานการตลาดที่ยั่งยืน เพราะ

ถาเปนเพียงผูรับจางผลิตแลว หากลูกคา

หรือตัวแทนจำหนายเปลี่ยนไปจางบริษัทอื่น

ผลิตใหแทน ก็จะทำใหสูญเสียตลาดใน

ประเทศนัน้ๆ อยางสิน้เชิง แตหากจำหนาย

ในแบรนดของตนเองแลว หากลูกคาหันไป

ซื้อสินคาแบรนดอื่น ก็สามารถแยงตลาด

ในประเทศน้ันๆ กลบัคืนมาไดโดยไมยากนัก 

โดยแตงตั้งใหบริษัทอ่ืนๆ เปนตัวแทน

ผลการศึกษาพบวา 
การลอกเลียนแบบ 

นวัตกรรมใหมๆ สามารถ 
ดำเนินการไดภายในเวลา 
เพียงแค 6 เดือนเทานั้น 

ดังนั้น แบรนดจึงกลายเปน 
ทรัพยสินท่ีมีศักยภาพสูงมาก 

การมีแบรนดของตนเอง 
นับเปนการสราง 

ฐานการตลาดท่ียั่งยืน 
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ขั้นตอนหลักๆ ในการสรางแบรนดนั้น 

มีอยู 3 ขั้นตอน  

ขั้นตอนแรก ตองรูวาจุดยืนของเรา 

หรือตำแหนงของสินคาในตลาด หรือ 

Positioning เปนอยางไร อยากเปนใคร มี

ความสามารถดานไหน เมื่อกำหนดจุดยืน

ไดแลว  

ขั้นตอนที่ 2 คือ สรางบุคลิกลักษณะ 

หรือ Personality ของแบรนดเพื่อใหคนอ่ืน

จดจำได แบรนดจะเปรยีบเสมือนกบัดเีอน็เอ 

ซึ่งกำหนดพันธุกรรมหรือบุคลิกลักษณะท่ี

เปนเอกลักษณของผลิตภัณฑนั้นๆ 

หลายบริษัทพยายามสรางเอกลักษณ 

(Identity) คือ การออกแบบโลโก (Logo) 

เปนตนวา การบินไทย ซึ่งเดิมใชโลโกเปน

รูปนางรำสีน้ำเงิน แตเมื่อประมาณ 35 ป

มาแลว ไดวาจางผูเช่ียวชาญระดับโลก คือ 

บริษัท แลนดอร แอสโซซิเอตส (Landor 

Associates) มาออกแบบโลโกใหม ซึ่งได

เลือกใชเสนสายที่มีกลิ่นอายแบบไทยๆ ที่

คนไทยมองวาเปน “เจาจำป” โดยอยูใน

โทนสีมวง-ทอง นับเปนการปรับเปล่ียน

เอกลักษณของแบรนดการบินไทยเพื่อให

กาวเขาสูระดับสากลไดอยางเต็มภาคภูมิ  

ตอมาในป 2548 บริษัทการบินไทยได

ปรับเปลี่ยนโลโกอีกครั้งหนึ่ง แมยังเปนรูป

เจาจำปตามเดมิ แตไดเพิม่มมุมอง 3 มติ ิเพ่ือ

ใหมีความชัดเจนและสีสันสวยงามมากขึ้น 

และยังคงใชกันมาจนถึงทุกวันน้ี 

ขั้นตอนสุดทาย คือ ทำใหแบรนดเปน

ที่รูจัก จนกระท่ังสรางความม่ันใจและ

ความชื่นชอบในตัวสินคา ซึ่งทายที่สุด 

ผูบริโภคจะเกิดความภักดีในแบรนดน้ันๆ 

โดยยินดีจายแพงกวาสินคาตัวเดียวกัน 

แตคนละย่ีหอ หรือยินดีที่จะรอหากสินคา

ขาดตลาด กลาวคอื เปนข้ันตอนเร่ิมตนจาก

ความรูจัก ไปสูการยอมรับ ความคุนเคย 

จนกระทั่งถึงความภักดีตอแบรนดน้ันๆ ใน

ทีส่ดุ ซึง่จำเปนตองดำเนนิกลยุทธการตลาด

ที่ตอเนื่องและเหมาะสมกับสถานการณ 

ในชวงน้ันๆ 

เชิงธุรกิจที่ละเอียดออน มีขั้นตอนและ 

ผสมผสานทุกสวนประกอบขององคกร 

เพื่อใหแบรนดมีความชัดเจนทั้งในดาน

เรื่องราว วางตำแหนงผลิตภัณฑ และ

บุคลิกภาพที่ครองใจผูบริโภคได เพราะ 

ทุกแบรนดท่ัวโลกท่ีประสบความสำเร็จได 

ทุกองคประกอบขององคกรตองมีความ

สอดคลอง จนผูบริโภคสามารถสัมผัสได 

จะตองโฟกัสและมีความชัดเจนเก่ียวกับ 

แบรนด มิฉะนั้น จะสรางความสับสนใหแก

ลูกคาเปาหมาย 

ขณะท่ี ดร.ฟลิป คอทเลอร แหงคณะ

บริหารธุรกิจเคลล็อกซ แหงมหาวิทยาลัย

นอรทเวสเทิรน ไดใหทัศนะวา ความจริง

แลวการโฆษณาจะชวยใหลูกคารูจัก และ

สนใจในแบรนดเทานั้น ขณะที่การสราง 

แบรนดใหประสบผลสำเร็จนั้น จะมีปจจัย

อื่นๆ มากมายเขามาเกี่ยวของ ทั้งในดาน

คุณภาพผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ ฯลฯ โดย

แบรนดจะประสบผลสำเรจ็ กต็อเมือ่สามารถ

ตอบสนองตอความคาดหมาย และสราง

ความพึงพอใจแกลูกคาเทานั้น 

à¨ÁÊ� ºÍ¹ �́ ÊØ´ÂÍ´¢Í§¡ÒÃ
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นักการตลาดไดหยิบยกตัวอยางความ

สำเร็จของแบรนดเจมส บอนด ซึ่งแมเปน

มนุษยที่ไมมีตัวตนก็ตาม แตประสบความ

สำเร็จทำใหทกุคนรูจกับุคลิกของเขาวา เขา

คอืใครและมีพฤติกรรมอยางไร แมนักแสดง

ที่รับบทเจมส บอนด จะเปล่ียนแปลงไป

การโฆษณา คือ การสรางภาพ
ใหผูบริโภคมองเห็น 

ในขณะที่การสรางแบรนด 
เปนเรื่องของการวางแผน 
เชิงธุรกิจที่ละเอียดออน 

มีขั้นตอนและผสมผสานทุกสวน
ประกอบขององคกร 

การปรับเปลี่ยนโลโกของการบินไทยจากอดีตถึงปจจุบัน 

แบรนดเจมส บอนด ซึ่งแม 
เปนมนุษยที่ไมมีตัวตนก็ตาม  

แตประสบความสำเร็จ 
ทำใหทุกคนรูจักบุคลิกของเขา 

วาเขาคือใคร 
และมีพฤติกรรมอยางไร 

นางสาวศิริกุล เลากัยกุล ประธาน

กรรมการบริหาร บรษิทั เอน็เตอรไพรส ไอจ ี

จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาทางดานการ

สรางแบรนด ไดตัง้ขอสงัเกตวามปีญหาหลัก

บางประการที่ทำใหการสรางแบรนดไม

ประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะกรณีผูบริหาร

ไมมคีวามเขาใจถองแทเรือ่งการสรางแบรนด 

โดยมองวาการสรางแบรนดเปนเพียงแค

การโฆษณาเทาน้ัน  

ความจริงแลวการโฆษณา คือ การ

สรางภาพใหผูบริโภคมองเห็น ในขณะท่ี

การสรางแบรนดเปนเร่ืองของการวางแผน
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จากฌอน คอนเนอร่ี เปนจอรจ ลารเซนบี้ 

โรเจอร มัวร เพียรซ บอสนัม หรือลาสุด 

ทมิโมธ ีดาลตนั และการแตงกายก็แตกตาง

ไปตามยุคสมัย แตทุกคนจะรูดีวาเจมส 

บอนด ตองดื่มอะไร หากวาเดินเขามาใน

งานเล้ียง เขาจะพูดวาอะไร เขาจะไปนั่ง

ตรงไหน ทักทายใครวาอยางไร เวลาที่เขา

สวมทักซิโด เขามีจุดเดนอยางไร  

3 μ ÑÇÃŒÒÂ ·ÓÅÒÂáºÃ¹´� 

ในการสรางแบรนดใหเปนท่ีรูจัก และ

ยอมรับกันแลว สิ่งสำคัญที่ตองดำเนินการ

ควบคูกันไป คือ ตองระมัดระวังสิ่งที่จะมา

ทำลายแบรนดดวย นายบัณฑูร ล่ำซำ  

ผูบรหิารธนาคารกสกิรไทย จำกดั (มหาชน) 

ไดเสนอแนะสิ่งที่ควรระมัดระวัง 3 ประการ 

คือ 

ประการแรก คุณภาพของสินคาหรือ

บริการท่ีไมมีคุณภาพ โดยเฉพาะเ ม่ือ 

ผูบริโภครูสึกวาแบรนดหรือยี่หอน้ันๆ ไวใจ

ไมได เนื่องจากการขายแบรนดเทากับเปน 

การขายคณุภาพ เปนการสัญญากบัผูบริโภค

วา จะมีการรักษาคุณภาพอยางสม่ำเสมอ 

ประการทีส่อง ลกูคามองไมเหน็จุดเดน

ของสนิคา หรอืไมสามารถจองเน้ือทีใ่นสมอง

ของลูกคา ที่จะสรางความจดจำในตัวของ

สนิคาได เพราะไมมคีวามแตกตาง เนือ่งจาก

การตัดสินใจเลือกซื้อแบรนดใดแบรนดหนึ่ง

นั้น จะข้ึนอยูกับวาสินคาแบรนดนั้นๆ มี

ความแตกตางจากแบรนดอ่ืนๆ มากนอย

เพียงใด หากไมมีความแตกตางกันแลว  

ก็เปนไดยากท่ีลูกคาจะเปล่ียนใจมาเลือก

ซื้อสินคาแบรนดน้ันๆ 

ประการท่ีสาม ขนาดสวนแบงตลาด

ของสินคาและบริการที่เล็กเกินไปจนไมมี

ความสำคัญ 

ÁÔμ ÔàªÔ§ÅÖ¡¢Í§áºÃ¹ �́  

มกัจะมีความเขาใจผิดวา หากผลติภัณฑ

มีชื่อทางการคาและโลโก ก็ถือวามีแบรนด

แลว ซึ่งความจริงยังไมไดถือวามีแบรนด

อยางแทจริง มีเพียงแคชื่อแบรนด (Brand 

Name) และโลโกเทานั้น ยังไมไดมีแบรนด 

เพราะเม่ือผูบริโภคเห็นตราสินคาหรือโลโก

แลว เขายังไมเกิดความรูสึกใดๆ เก่ียวกับ

สินคาและบริการนั้น ในจิตใจของเขาเลย  

เม่ือผูบริโภคเลือกซื้อสินคาแบรนดใด

แบรนดห น่ึงนั้น เขาตองการ “Tota l 

Experience” หรือ “ประสบการณรวม” 

ของสินคานั้นๆ เชน เมื่อเขาไปด่ืมกาแฟใน

รานสตารบัค เราไมตองการเพียงแคล้ิมรส

กาแฟเทานั้น แตตองการประสบการณ

ทั้งหมดจากการด่ืมกาแฟในรานน้ี ทั้งใน

สวนบรรยากาศ เสียงเพลง วิถีชีวิต หรือ

แมแตความหลากหลายของกลุมลูกคา 

มักจะมีความเขาใจผิดวา 
หากผลิตภัณฑมีชื่อทางการคา
และโลโก ก็ถือวามีแบรนดแลว 
ซึ่งความจริงยังไมไดถือวา 

มีแบรนดอยางแทจริง มีเพียงแค 
ชื่อแบรนด (Brand Name) 

เพราะเม่ือผูบริโภคเห็นโลโกแลว 
เขายังไมเกิดความรูสึกใดๆ 

เกี่ยวกับสินคา 
ในจิตใจของเขาเลย 

เราสามารถจำแนกแบรนดออกไดเปน

หลายระดับ บางผลิตภัณฑก็ยังถือวามี 

แบรนดเพียงแคในมิติตื้น (Shallow brand) 

เทานั้น เนื่องจากลูกคาไมไดมีความรูสึก

อะไรมากนักตอผลิตภัณฑนั้นๆ หาก

ตองการประสบผลสำเร็จในการตลาด จะ

ตองพัฒนาแบรนดใหมีมิติเชิงลึก (Deep 

Brand) ตอไป โดยสรางจินตนาการข้ึน

ภายในจิตใจของผูบรโิภคเก่ียวกบัจุดเดนของ

แบรนดนั้นๆ อยางตรึงแนนซึ่งเราเรียกวา 

“Brand Image” หรอื “Brand Reputation”  

การสรางแบรนดจึงนับวาเปนเร่ือง

ละเอียดออนมาก โดย ดร.คอทเลอร กลาววา

จะตองนำเสนอใหไดวาแกนแทของแบรนด

เราคืออะไร หากสินคาไมเดนมากก็ตอง

สื่อสารใหผูบริ โภคทราบวา สินคาเรา 

แตกตางจากคูแขงขันอยางไร อยาพยายาม

ยกคุณสมบัติหลายๆ ประการมาใช เพราะ

จะทำใหลูกคาสับสน 
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เมื่อพูดถึงรถยนตวอลโว ลูกคาจะ

นึกถึงความปลอดภัย รถยนตเมอรซิเดส-

เบนซ จะนึกถึงความหรูหราและทันสมัย 

ขณะที่ลูกคาโตโยตาจะคาดหวังไดถึงความ

คุมคาตอราคาท่ีจายไป สวนรถยนตบีเอ็ม 

ดับเบิลยู จะหลับตานึกถึงความกาวหนา

ดานยนตรกรรม รถยนตออดีจ้ะมีภาพลักษณ

เทคโนโลยีสมัยใหม ขณะเดียวกันรถยนต

เฟอร รา ร่ีจะ เปนสัญลักษณของความ 

ปราดเปรียว 

แมมีลักษณะเรียบงาย แตก็บงบอกถึง

รสนิยมท่ีมีระดับ 

สวนดสินีย ซึง่แบรนดไมไดหมายความ

เพียงแคภาพยนตรการตูนหรือสวนสนุก

เทาน้ัน แตมภีาพลักษณวา “ทำใหประชาชน

มคีวามสขุ” ดงันัน้ จะตองไมสรางสิง่ใดก็ตาม

ที่ขัดแยงกับภาพลักษณนี้ มิฉะนั้น ตลาด

จะเกดิความสับสน ดงันัน้ หากบรษิทัดสินยี

ตองการสรางภาพยนตรในแนวอ่ืนๆ แลว 

จะดำเนินการภายใตแบรนดอื่นๆ ของ 

บริษัทฯ คือ Touchstone Pictures หรือ 

Miramax 

เปนที่น าสั ง เกตวาแมแบรนด เปน 

นามธรรม แตสำหรบับางบริษัทแลว แบรนด

กลับมีมูลคาสูงกวาทรัพยสินที่เปนรูปธรรม 

เปนที่นาสังเกตวา 
แมแบรนดเปนนามธรรม  
แตสำหรับบางบริษัทแลว  
แบรนดกลับมีมูลคาสูงกวา 
ทรัพยสินที่เปนรูปธรรม เชน 
โรงงาน สำนักงาน ฯลฯ 

หากภาพลักษณของ 
สินคาที่แข็งแกรง ไดรับการดูแล

และบริหารเปนอยางดี  
จะสามารถชวยใหธรุกิจมชีวงชวีติ  
และชื่อเสียงที่ยืนยาวตามไปดวย 

เชน โรงงาน สำนักงาน ฯลฯ โดยไดเคยมี

การคำนวณวาสำหรบับางบริษัท เชน บริษทั

รถยนตบีเอม็ดับเบิลย ูภตัตาคารแมคโดนลัด 

บริษัทภาพยนตรดิสนีย ฯลฯ มูลคาของ 

แบรนดมีสัดสวนสูงกวารอยละ 60 ของ

มูลคารวมทั้งหมดของบริษัท 

แบรนดจึงไมจำกัดบทบาทของตัวเอง

อยูที่แผนการตลาดเทาน้ัน แตแบรนดเปน

ทุกสิ่งทุกอยางของการทำธุรกิจ ทั้งดาน

องคกร การบริหารจัดการ ฝายผลิต ฝาย

พัฒนาสินคา และการตลาด 

การสรางแบรนดเปนการสราง “คณุคา” 

ใหเกิดข้ึนในสายตาและความรูสึกของ 

ทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ดังนั้นผูประกอบการ 

จึงควรตองคำนึงและตระหนักถึงการสราง 

แบรนด ซึ่งจะเปนการสรางภาพลักษณ

องคกร ใหเกิดความไดเปรยีบในการแขงขนั

ไดอีกทางหนึ่งดวย และหากภาพลักษณ

ของสินคาแข็งแกรง ไดรับการดูแลและ

บริหารเปนอยางดี จะสามารถชวยใหธุรกิจ

มีชวงชีวิต และชื่อเสียงที่ยืนยาวตามไป

ดวย 

สำหรับสินคาเส้ือผาก็เชนกัน แบรนด 

Ralph Lauren มีภาพลักษณวาเปนเสื้อผา

สำหรับประชาชนท่ีสนใจกับบุคลิกลักษณะ

ของตนเองมากกวาจะเปนเสื้อผาแฟชั่น

หรูหรา ดังนั้น เสื้อผาของ Ralph Lauren 
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ปจจบุนัมแีบรนดของไทยหลายแบรนด

ทีม่ชีือ่เสียงระดบัโลก ซึง่แตละแบรนด ตางมี

กลยทุธสรางแบรนดทีน่าสนใจ เปนกรณีศกึษา 

ในเรื่องความสำเร็จในการสรางแบรนด  

àÃ´ºÙÅ - áºÃ¹ �́à¤Ã×èÍ§ ×́èÁ
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เดมิเคร่ืองดืม่บำรุงกำลังในประเทศไทย

เปนเครื่องดื่มจากญี่ปุนแทบท้ังหมด เชน 

ลโิพวตินั-ด ีกรูอนซาน ฯลฯ สำหรับเครือ่งดืม่

กระทิงแดงซ่ึงเปนของคนไทยน้ันเกิดขึ้น

ประมาณ 40 ปมาแลว นับเปนความกลา

ของ SMEs คนไทยท่ีกลาเผชิญหนากับ

เครือ่งดืม่ของตางชาติ ยิง่ไปกวาน้ัน ยงักลา

ที่จะใชชื่อแบรนดเปนภาษาไทยดวย โดยมี

สัญลักษณที่เรารูจักกันดี เปนรูปวัวกระทิง

สีแดง 2 ตัวหันหนาเขาหากัน 

เครื่องดื่มบำรุงกำลัง ที่มียอดขายมากเปน

อันดับ 1 ของโลก นับเปนกรณีศกึษาสำคัญ

ดานบริหารธุรกจิ โดย ศจ. Nancy F. Koehn 

แหงคณะบริหารธรุกจิ มหาวิทยาลยัฮารวารด 

ถึงกับกลาวยกยองเครื่อมดื่ม Red Bull  

วาประสบความสำเร็จในการสรางแบรนด

เหนือกวาโคกและเปปซี่ ในการสรางความ

นิยมและสรางความจงรักภักดีในกลุม 

ผูบริโภค 

Red Bull ดำเนินกลยุทธสรางแบรนด

ในตางประเทศแบบฐานราก โดยกระตุน

ใหบรรดานักศึกษาจัดงานปารต้ีขึ้น โดย

มอบเครื่องดื่มกระทิงแดงฟรี แกตัวแทน

นกัศกึษาเพือ่นำมาดืม่กนัในงาน เม่ือบรรดา

นกัศกึษาไดลิม้รสแลว กม็กีารเลาปากตอปาก

ถึงรสชาติ และคุณคาของเคร่ืองดื่ม ทำให

กลายเปนเคร่ืองดื่มยอดนิยม สำหรับการ

เลีย้งสงัสรรคกนัในหมูนกัศกึษา และกระจาย

ตอไปยงักลุมอืน่ๆ ภายหลังนกัศึกษาเหลาน้ี

สำเร็จการศึกษา 

กลยุทธขางตนสงผลทำให Red Bull 

กลายเปนเคร่ืองด่ืมยอดฮิตของวัยรุนใน

ตางประเทศ โดยเฉพาะบรรดาคนหนุมสาว

คนรุนใหมที่ทำธุรกิจดานไอที ซึ่งแตกตาง

จากบานเราท่ีมักจะถูกมองวาเปนเครื่องดื่ม

ของคนใชแรงงาน โดยสวนใหญจะจำหนาย

ในผับ บาร ไนทคลับ รวมไปถึงงานปารต้ี

ตางๆ โดยนำไปผสมกับเครือ่งด่ืมแอลกอฮอล

ตางๆ เปนตนวา สูตรค็อกเทลท่ีมีชื่อวา 

“Energy Margaritas” จะเปนสวนผสม

ระหวาง Margarita และ Red Bull หรือ

สูตรค็อกเทลที่มีชื่อวา “Chambull” เปน

สวนผสมระหวางแชมเปญและ Red Bull  

เครื่องดื่ม Red Bull ไดสนับสนุนการ

แขงขนักีฬาตางๆ โดยเฉพาะกีฬาท่ีผาดโผน

ตองใชพลังงานมาก เชน ไตเขา จกัรยานภเูขา 

รถแขง สกี วินเซิรฟ หรือแมกระทั่งการ

แขงขนัเลนไพนกกระจอกทีม่ชีือ่วา Celebrity 

Red Bull Vitamin Drink Tournament ใน

ประเทศจนี กย็งัม ีRed Bull เปนผูสนบัสนนุ

หลักในรายการ 

เครื่องดื่ม Red Bull ไดใชเงินโฆษณา

เพื่อสรางแบรนดมากถึงรอยละ 25 ของ

รายได โดยโฆษณาในส่ือตางๆ ในอดีต 

ที่ผานมาไดใหการสนับสนุนทีมแขงรถ

ฟอรมูลาวันในนามทีม Red Bull Sauber 

Petronas และต้ังแตป 2548 เปนตนมา 

เคร่ืองด่ืม Red Bull กลายเปนเจาของทีม

แขงรถยนตสตูร 1 ของตนเอง และสามารถ

ชนะเลิศในการแขงขันรถฟอรมูลาวัน ใน

ฤดูกาลแขงขันป 2553 

àºÕÂÃ�ªŒÒ§ - àºÕÂÃ�ÊÔ§Ë� 
à¨ÒÐμÅÒ´âÅ¡¼‹Ò¹¾ÃÕàÁÕÂÃ�ÅÕ¡ 

ปจจุบันในจำนวนแบรนดเบียรของ

ทวีปเอเชียที่ไดรับความนิยมมากที่สุด 8 

แบรนดแรก ซึ่งไดแก ชาง สิงห ชิงเตา 

ซานมิเกล ไทเกอร อาซาฮี คิริน และ 

ซัปโปโร เปนเบียรไทยถึง 2 ยี่หอ คือ ชาง 

และสิงห 

เดิมเบียรชางจะอาศัยสายสัมพันธ

ของพันธมิตร คือ คารลสเบอรก ซึ่งมีรมโฆษณาเครื่องด่ืมกระทิงแดงที่กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน 

Red Bull ประสบความสำเร็จ 
ในการสรางแบรนดเหนือกวา 

โคกและเปปซี่ 

ความสำเร็จของเคร่ืองด่ืมกระทิงแดง 

หรือท่ีเรียกขานในช่ือวา Red Bull ใน 

ตางประเทศ จนพัฒนากลายเปนแบรนด
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เครือขายอยูมากในเอเชียและยุโรป ในการ

ขยายตลาดไปยังตางประเทศ แตภายหลัง

จากท่ีความสัมพันธของ 2 ฝายตัดขาดลง 

เนื่องจากความขัดแยงทางธุรกิจ ทำให

เบียรชางตองมองหาหนทาง ที่จะกาวออก

จากประเทศไทยไปสูตลาดโลกดวยตัวเอง  

กลยุทธ สำ คัญในการ เจาะตลาด 

ตางประเทศของเบียรชาง คือ การสราง

แบรนดในตางประเทศจากสปอรตมารเกต็ต้ิง 

เปนวิธีการสรางแบรนดทางลัด ดวยการนำ

ตราสินคาไปพวงกับทีมฟุตบอลพรีเมียรลีก 

เพื่อผลักดันใหแบรนดชางเปนที่รูจักไป 

ทั่วโลก เนื่องจากฟุตบอลพรีเมียรลีกของ

อังกฤษมีจำนวนผูชมมากถึง 580 ลาน 

ครัวเรือน ใน 211 ประเทศ 

เบียรชางไดสรางปรากฏการณใหกับ

ตลาดเบยีรไทย ดวยการเซน็สัญญาเมือ่วนัท่ี 

7 กรกฎาคม 2547 เพือ่เปนผูสนบัสนนุหลกั

อยาง เปนทางการของสโมสรฟุตบอล 

เอฟเวอรตันเปนเวลา 1 ป ดวยคาใชจาย

เปนเงนิ 1.5 ลานปอนด หรอื 100 ลานบาท 

ตามอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น ทำให

กลายเปนสินคาไทยแบรนดแรก ที่เขาไปมี

สวนรวมในการทำการประชาสัมพันธ ผาน

ทีมฟุตบอลในพรีเมียรลีก 

ตามสัญญาขางตน เบียรชางจะไดรับ

สิทธิ์ติดสัญลักษณรูปชาง อยูที่หนาอกเสื้อ

นกัฟตุบอลทีมเอฟเวอรตนั รวมถงึสทิธอ่ืินๆ 

เชน การท่ีเบียรชางถูกจัดเปนเบียรอยาง

เปนทางการ (Official Beer) ในเอฟเวอร

ตันคลับ ซึ่งจะมีเบียรชางขายทั้งในและ

นอกสนาม ซึ่งจะผลักดันใหเกิดการทดลอง

ดื่มเบียรชางในวงกวางทำไดงายขึ้น เพราะ

คนอังกฤษชอบด่ืมเบียรกอนเกมการแขงขัน

อยูแลว 

จากนั้นไดมีการลงนามในการตออายุ 

การเปนผูสนับสนุนหลักอยางเปนทางการ

ของสโมสรฟุตบอลเอฟเวอรตันหลายครั้ง 

โดยลาสุดเบียรชางไดลงนามในสัญญาเม่ือ

สิงหประสบปญหาในการติดตอขอนำเบียร

เขาไปวางจำหนายในรานอาหารเกาหลีใน

ตางประเทศ เน่ืองจากเปนแบรนดที่ไมรูจัก 

แตหลังจากท่ีเบียรสิงหไปสนับสนุนทีม 

แมนเชสเตอรยูไนเต็ต ซึ่งมีปารค จี ซอง 

ฮีโรของชาวเกาหลี เปนดาราสำคัญของทีม 

ทำใหชาวเกาหลีที่ชมการถายทอดฟุตบอล

รูจกัแบรนดสิงห ทำใหสิงหเขาไปวางจำหนาย

ในรานอาหารเกาหลีในตางประเทศไดงาย

ขึ้นมาก  

เมื่อนึกถึงสิงห จะนึกถึงภาพ
ความเปนไทย ไมวาจะเปน

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ตางๆ หรือแมกระทั่ง 
ลายกนก ลายไทย 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 ตออายุสัญญา

กับสโมสรฟุตบอลเอฟเวอรตันเปนครั้งที่ 4 

จนถึงป 2557 ภายใตงบประมาณ 575 

ลานบาท หรือ 12 ลานปอนด ซึ่งจะมีผล

ทำใหเบียรชางเปนสปอนเซอร ทมีเอฟเวอรตัน

อยางตอเนื่องเปนเวลายาวนานถึง 10 ป 

บริษัท สิงห คอรเปอเรช่ัน จำกัด ได

ประกาศเมื่อกลางป 2553 ที่จะพัฒนาให

เบียรสิงหเปน 1 ใน 3 แบรนดเบียรของ

ทวีปเอเชีย ภายในป 2558 รวมถึงสราง

สิงหใหเปนแบรนดเบียรระดับโลก ใหคน

ตางชาติที่ดื่มสิงหตองนึกถึงประเทศไทย 

เชนเดียวกับท่ีคนไทยกินแมคโดนัลดแลว

นึกถึงสหรัฐฯ  

กลยุทธการตลาดของสิงหจะสะทอน 

ความเปนเบียรไทยของตัวเองออกมา ทางการ

สื่อสารการตลาด ทำใหเมื่อนึกถึงสิงห จะ

นึกถึงภาพความเปนไทย ไมวาจะเปน

วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมตางๆ หรือแม

กระทั่งลายกนก ลายไทย ซึ่งนับเปนการทำ

ในลักษณะของ Inside-out คือ สะทอน

จากตัวแบรนดออกมาหาผูบริโภค ตอมา

ไดมีการปรับกลยุทธใหมเปน Outside-in 

ที่สะทอนจากตัวผูบริโภคมาสูแบรนด โดย

บอกถงึความเปนคนไทยท่ีมนีำ้ใจดี เอ้ือเฟอ

เผื่อแผอยางไรบาง เปนการสราง Brand 

Attitude ใหเกิดขึ้นในใจผูบริโภค  

สำหรับการตลาดน้ัน ในระยะหลัง

เบียรสิงหเนนกลยุทธสปอรตมารเก็ตติ้ง 

เชนเดียวกับเบียรชาง โดยการเปน

ผูสนับสนุน 2 สโมสรชั้นนำของโลก

ไปพรอมๆ กนั คอื ทมีแมนเชสเตอร 

ยูไนเต็ด และทีมเชลซี ในฐานะ 

โกลบอลพารทเนอร (Global Partner) 

อยางเปนทางการ  

ภาพหลังเปนผูสนับสนุนทีม

ฟุตบอลช้ันนำ ทำใหสามารถเจาะ

ตลาดตางประเทศไดงายกวาเดิม

มาก เปนตนวา เดิมบริษัทเบียร

อนึ่ง นอกจากจำหนายเบียรแบรนด

สิงหแลว ยังเนนจำหนายภายใตแบรนด

สิงหไลทดวย โดยเนนจำหนายในตลาด

ตางประเทศเปนหลัก ทั้งยุโรปและอเมริกา 

เนื่องจากเบียรสิงหมีแอลกอฮอลสูงถึง 

รอยละ 6 การสงออกไปจำหนายในตางประเทศ

จะเสียภาษีในอัตราท่ีสูงเทียบเทากับเหลา 

ทำใหเสียเปรยีบเบียรของคูแขง ประกอบกับ

ตลาดในยุโรปและอเมริกาน้ันนิยมด่ืมเบียร

ดีกรีต่ำ  
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«Õ¾Õ¨Ò¡ OEM ä»ÊÙ‹ OBM 

เครือเจริญโภคภัณฑไดปรับเปล่ียน

กลยุทธครั้งใหญ จากเดิมที่เปนการผลิต

จำหน ายแก Or ig ina l Equ ipment 

Manufacturing (OEM) ภายใตแบรนด

ของลูกคา ปรับเปลี่ยนมาสูรูปแบบ Own 

Brand Manufacturing (OBM) โดยบริษัท 

เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน) 

(CPF) ไดพยายามสรางแบรนด CP ขึ้น

เพื่อจำหนายท้ังในประเทศและตางประเทศ 

โดยเนน 3 หลกัการสำคัญ คือ ผลิตภณัฑทีม่ี

คณุภาพสงู (high quality) มคีวามปลอดภัย

ในระดับสูง (food safety) และสามารถ

ตรวจสอบยอนกลับไดตลอดกระบวนการผลติ 

(traceability) 

สวนบริษัท ซี.พี.อินเตอรเทรด จํากัด 

ในเครือเจริญโภคภัณฑเดิมสงออกขาวใน

แบรนดของลูกคาเปนหลัก แตในระยะหลัง

เปลี่ยนมาเนนสงออกในแบรนดของตนเอง 

คือ “ตราฉัตร” หรือ “Royal Umbrella” 

โดยบริษัทใชรสชาติและคุณภาพของขาว

หอมมะลไิทย เปนจดุขายเจาะตลาดผูบริโภค

ระดบับนในประเทศฮองกง สิงคโปร สหรฐัฯ 

จีน แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

กลุมประเทศตะวันออกกลาง และอังกฤษ 

จากเดิมเม่ือ 5 - 6 ปที่แลว ที่ซีพี 

จำหนายขาวในตางประเทศ โดยใชแบรนด

ของตนเองเพียงรอยละ 20 ของทั้งหมด 

แตในชวงป 2553 ไดเพิม่ขึน้อยางกาวกระโดด

เปนรอยละ 80 ของทั้ งหมด ซึ่ งการ

จำหนายขาวแบรนดของตนเอง จะแพงกวา

ขาวสารทั่วไปที่มีคุณภาพระดับเดียวกัน

ประมาณรอยละ 10 

TUF «×éÍáºÃ¹ �́´Ñ§μ ‹Ò§ªÒμ Ô 

ขณะท่ีบริษัท ไทยยูเนียน โฟรเซน 

โปรดักส จำกัด (มหาชน) หรือ TUF ได

เนนซื้อแบรนดท่ีมีชื่อเสียงในตางประเทศ 

โดยไดซื้อกิจการ “Chicken of the Sea” 

ผูผลติอาหารทะเลแปรรูปและบรรจุกระปอง 

อันดับ 3 ในประเทศสหรัฐฯ เม่ือเดือน

กรกฎาคม 2540 ทำใหเปนเจาของแบรนด 

“Chicken of the Sea” ซ่ึงนับเปน 1 ใน 5 

แบรนดของอาหารทะเล ที่ชาวสหรัฐฯ 

รูจักมักคุน 

ตอมาเม่ือป 2547 บริษัท TUF ไดจาย

เงิน 1,000 ลานบาท เพ่ือซื้อกิจการบริษัท

เอ็มเพรสอินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเปน

บรษิทัการคาระหวางประเทศดานธุรกจิอาหาร

ทะเลแชแข็งของสหรัฐฯ ภายใตแบรนด 

Xcellent นอกจากน้ี ไดลงทุน 10 ลานบาท 

เพื่อซื้อหุนรอยละ 50 ในบริษัท Cindena 

Resources ซึ่งเปนผูจำหนายปลากระปอง

ยี่หอ Century ในประเทศจีน 

ลาสุดเม่ือกลางป 2553 บริษัทไทย

ยูเนียนฯ ไดซื้อกิจการบริษัท MW ของ

ฝรั่งเศส ซึ่งเปนผูผลิตอาหารทะเลบรรจุ

กระปองแบบครบวงจรรายใหญของยุโรป 

ในราคา 28,495 ลานบาท ทำใหไดแบรนด

ที่มีชื่อเสียงมากถึง 4 แบรนด คือ แบรนด 

Petit Navire แบรนด H. Parmentier ที่

มีชื่อเสียงในฝรั่งเศส แบรนด John West 

ที่มีชื่อเสียงในอังกฤษ เนเธอรแลนด และ

ไอรแลนด และแบรนด Mareblu ที่มีชื่อ

เสียงในประเทศอิตาลี 

¡ÒÃºÔ¹ä·Âà¹Œ¹¤ÇÒÁÊºÒÂáÅÐ
àÍÒã¨ãÊ‹ 

สวนบรษัิท การบนิไทย จำกัด (มหาชน) 

ไดวาง Position เปนสายการบินท่ีนั่งสบาย 

การบริการคุณภาพสูงในแงของความ 

โอบออมอาร ีความสบายและความเอาใจใส

ตลอดเสนทาง โดยการบินไทย นับเปน

สายการบนิท่ีพนกังานตอนรับ เดนิตรวจตรา

ผูโดยสารมากท่ีสดุ เปดขนมใหกินมากท่ีสดุ 

ผูโดยสารไปคุยกับลูกเรือในครัวมากที่สุด 

และนิยมเสิรฟของวางในครวัเวลาปดไฟเคบนิ  

กลยุทธขางตนของการบินไทย นับวา

แตกตางจากสายการบินสิงคโปรแอรไลนส 

ทีเ่นนความทันสมัยของความบนัเทิง (In Flight 

Entertainment) บริการแบบสิงคโปรเกิรล 

ความใหมของฝูงบิน ความทันสมัยของ

อุปกรณความบันเทิง และความเลิศรสของ

อาหารบนเครื่อง มาสรางความแตกตาง

จากคูแขงผานคอนเซ็ปตที่วา A Great 

Way To Fly นั่นเอง 

การบินไทยวาง Position  
เปนสายการบินท่ีนั่งสบาย 
การบริการคุณภาพสูง 

ในแงของความโอบออมอารี  
ความสบาย และความเอาใจใส 
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คณุชเลเปนผูทีม่คีวามเช่ียวชาญในดาน

วิศวกรรมส่ิงทอ (Textile Engineering) 

โดยสำ เ ร็ จ ศึกษาจากวิ ทยาลั ยสิ่ งทอ 

และวิทยาศาสตร แหงนครฟลาเดลเฟย 

(Philadelphia College of Textile and 

Science) สหรฐัฯ ซึง่เปนสถาบนัการศกึษา

เกาแกกอตั้งเมื่อป 2427 “วารสารสงเสริม

การลงทนุ” ขอนำเสนอความเปนมาของธุรกจิ

แหงนี้มาใหทานผูอานไดรับทราบกันคะ 

¨Ò¡ Ø̧Ã¡Ô¨¼ŒÒ¢¹Ë¹Ù ÊÙ‹¡ÒÃàÃÔèÁ
¸ØÃ¡Ô¨ Home Textile 

เดมิทบีรษิทัฯ ดำเนนิธรุกจิผลติผาขนหนู 

อยูทีอ่ำเภอพระประแดง จังหวดัสมทุรปราการ 

โดยใชชื่อวา “แสงชัยการทอ” จากนั้นในป 

2521 ไดผันมาทำธุรกิจผลิตผาผืนประเภท

เคหะส่ิงทอ (Home Textile) คือ สินคา

ตกแตงบาน เชน ผามาน ผาหุมเบาะ 

ผาปทูีน่อน ผาปูโตะ ทีร่องจาน ปลอกหมอน 

การแขงขันของสินคาจากประเทศจีน ซึ่ง

เปนประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตสูง 

และมีตนทุนการผลิตท่ีต่ำมาก ไดเขามา

บุกตลาด กอใหเกิดความปนปวนในระบบ

การคาทั้งหมด เพราะผูผลิตจีนพรอมท่ีจะ

ลอกเลียนแบบสินคาทุกอยาง และผลิต

จำหนายในราคาท่ีถูกกวา 

ปญหาทีต่ามมาคือ ตวัแทนคาสงเหลาน้ี

จะเปลี่ยนมาซื้อสินคาจีนท่ีมีราคาถูกกวา 

โดยไมคำนึงวาจะเปนสนิคาทีล่อกเลียนแบบ

หรือไม สงผลกระทบอยางมากตอผูผลิต

หรือโรงงานในประเทศเปนอยางมาก 

เพราะระบบ Supply Chain แบบเดิมได

PASAYA แบรนดไทย ในฐานะ
ผลิตภัณฑสิ่งทอระดับ Hi-end  
ที่ไดรับความนิยมไปทั่วโลก ไมวา
จะเปนตลาดยุโรป ออสเตรเลีย 
ญี่ปุน และอเมริกา นับเปนผลงาน
จากแนวความคิดของคุณชเล 
วุทธานันท ผูบริหารบริษัท สิ่งทอ
ซาติน จำกัด  

แตความจริงแลว 
แมพัฒนาเปน ODM  
ก็ไมสามารถอยูรอดได  
เพราะเม่ือออกแบบไปแลว 

และเสนอขายแกลูกคา แตลูกคา
จะซื้อไปเพียงล็อตเดียวเทานั้น 

เปนตน และในป 2529 ไดจัดตั้งเปนบริษัท 

สิ่งทอซาติน จำกัด 

การทำธรุกจิเริม่แรกผลติสนิคาจำหนาย

ใหกับตัวแทนคาสง สำหรับรูปแบบการคา

ผาผืนในยุคน้ัน มีวงจรการคาหรือระบบ

หวงโซอุปทาน (Supply Chain) ที่ชัดเจน 

กลาวคือ เปนการรับจางผลิต (Original 

Equipment Manufacturing : OEM) 

ตามคำสั่งซื้อ (Order) ใหกับตัวแทนคาสง 

จากนัน้ตวัแทนคาสงจะนำสนิคาไปขายตอให

กบัรานขายสงท้ังในประเทศและตางประเทศ 

ซึ่งรานขายสงจะจำหนายตอใหกับราน 

ขายปลีก 

การจำหนายภายใตรูปแบบขางตน 

ผาผืนเปนสินคาท่ีไมมีแบรนด ผูบริโภคจะ

ไมรูวาใครผลิต ผลิตท่ีไหน ไทย จีน หรือ

จากที่ไหน เพราะตัวแทนคาสงที่นำสินคา

เราไปขายก็มีหลายระดับ บางรายที่มี 

แบรนดของตนเอง ก็จะใชแบรนดของเขา

บนสินคาเรา สวนบางรายท่ีไมมีแบรนด ก็

จะใชชื่อบริษัทแทน แมวาในชวงน้ันจะมี 

ผูผลิตบางราย ที่พยายามสรางแบรนดให

กับผาผืนของตัวเอง แตก็ยังไมประสบ

ความสำเร็จ  

à¼ªÔÞÇÔ¡Äμ Ôã¹ Œ́Ò¹ Supply 
Chain  

อุตสาหกรรมส่ิงทอของโลกรวมถึงของ

ไทย ตองเผชญิกับวกิฤตคิรัง้ใหญ เนือ่งจาก

คุณชเล วุทธานันท ผูบริหารบริษัท สิ่งทอซาติน 
จำกัด 
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ขาดสะบ้ันลง ทำใหการทำธุรกิจรูปแบบ 

OEM ไมสามารถดำเนินตอไปได 

แมเราเคยมีความเขาใจวาเราเปน

ผู รับจ างผลิตแลว จะสามารถพัฒนา

ตนเองเปน ODM (Original Design 

Manufacturing : ผูผลิตและออกแบบ

สินคาดวยตนเอง) ซึ่งจะทำใหอยูรอดได 

แตความจริงแลวแมพัฒนาเปน ODM ก็ไม

สามารถอยูรอดได เพราะเมื่อออกแบบไป

แลวและเสนอขายแกลูกคา ลูกคาจะซื้อไป

เพียงคร้ังเดียวเทานั้น หลังจากน้ันจะจาง 

ผูผลิตรายอ่ืนทำเลียนแบบ ทำใหเราไม

สามารถจำหนายสินคาในครั้งตอไปได 

Pasaya ËÃ×ÍÍÕ¡ª×èÍÇ‹Ò á¾ÈÂÒ 

จากการตระหนกัถงึแนวโนมสถานการณ

ขางตน คุณชเลจึงตัดสินใจที่จะปรับเปลี่ยน

รปูแบบธรุกิจมาเปน OBM (Original Brand 

Manufacturing : ผลิตและจำหนายใน 

แบรนดตวัเอง) โดยผลิตและจำหนายภายใต

แบรนดของตัวเอง แมเปนอะไรที่ลำบาก

กวาก็ตาม  

เมื่อตองการสรางแบรนดน้ัน ตองมา

คิดถึงชื่อแบรนด ซึ่งตองเปนชื่อที่จดจำงาย 

นาสนใจ โดยตองโดดเดนเชนเดียวกับ 

แบรนดระดับโลกอยาง Gucci หรือ Prada 

ทัง้นี ้ ควรเปนช่ือทีอ่านงายในเกือบทกุภาษา 

หากออกเสยีงยาก เชน บางแบรนดท่ีออกเสียง

ในภาษาฝร่ังเศส หรือภาษาเกาหลี ตอง 

ยุงยากในการอธิบายแกลูกคา วาออกเสียง

อยางไรใหถูกตอง 

ในที่สุดไดตัดสินใจใชชื่อแบรนดวา

Pasaya ซึ่งตนคิดชื่อแบรนด น้ีมาจาก 

คำไทยวา “แพศยา” ซ่ึงพอสะกดเปนภาษา

อังกฤษแลวไดคำวา “Pasaya” เปนชื่อที่ดี 

อานงาย จึงเปนความบังเอิญหลายๆ อยาง

ของช่ือนี้ สวนความหมายจะดีหรือไมขึ้น

อยูที่คำอธิบาย หากช่ือนั้นสามารถสราง

ความนาสนใจใหกับสังคม  

แมคำวา “แพศยา” นับเปนคำท่ีแรงมาก

ในภาษาไทย แตหากมองอีกมุมหนึ่งแลว 

คำนี้ เปนคำที่ ใชดูถูกสตรี เพศที่ ไมยอม 

กินน้ำใตศอกใคร โดยคุณลักษณะเดนๆ ที่

จะถูกขนานนามวาแพศยาไดน้ัน ตองเปน

ผูหญิงที่สวย เกง มีอำนาจ เปนอิสระไม

ขึ้นอยูกับใคร ซึ่งบุคคลท่ีเปนตัวแทนหรือ

แสดงความเปน Pasaya ได คือ บุคคลใน

ประวัติศาสตรอยาง พระนางคลีโอพัตรา 

ที่ทำใหทั้งจูเลียต ซีซารแหงอาณาจักรโรมัน

และแมทัพเอกอยางมารค แอนโทนีตกหลมุรกั 

เพื่อประโยชนทางการเมืองของตัวเอง หรือ

พระนางบูเช็คเทียนของจีน 

สำหรับในวรรณคดีไทยอยางนางวันทอง

นัน้ ความจริงแลวยงัไมถงึขัน้แสดงความเปน 

Pasaya ได เพราะยังไมเกงและมีอำนาจ 

โดยคุณชเลเลาวาตอนที่อธิบายใหฟงถึง

ความหมายของคำนี้ คุณผูหญิงโดยเฉพาะ

ที่อยูในแวดวงแฟชั่นไฮโซชอบคำนี้มาก 

บอกวาใชแลว ตองเปนอยางนี้  

เพือ่ทำใหคนจดจำแบรนดเราได จะตอง

มี Character ที่ชัดเจน ตองการโฆษณา

ประชาสัมพันธ ตองสราง Image ใหเปน

ทีรู่จกั แตกมี็ปญหาอยูบาง โดยชือ่ Pasaya 

ก็ดูเปนอินเดียอยูแลว แลวถาไป Search 

Google คนอินเดียนามสกุล Pasaya ก็มี 

คุณชเลในงานสถาปนิก’54 

คูหา Pasaya ในงานสถาปนิก’54 (ไดรับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลิตภัณฑนวัตกรรม และ 
รางวัลดีเดนการประกวดตกแตงคูหาแสดงสินคา ประเภทความคิดสรางสรรค) 
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ดังนั้น ปญหาที่ตามมาในตลาดอินเดีย คือ 

ทำอยางไรใหเราดแูตกตางกบัแบรนดทองถิน่ 

(Local Brand) ของเขา ทำอยางไรใหเรา

ดูเปนแบรนดท่ีมาจากยุโรป ยกตัวอยางวา 

เปนไปไดไหมท่ีเราจะโฆษณาประชาสัมพันธ

รวมกับ Bollywood (อุตสาหกรรมภาพยนตร

ของอินเดีย) เพื่อเจาะตลาด 

จากการทีบ่ริษทัฯ ไดรบัรางวลัชนะเลิศ

การประกวด 2 รางวัล จากท้ังหมด 3 รางวลั 

ในงาน Decosit ณ กรุงบรัสเซลส ประเทศ

เบลเยียม เมื่อป 2545 คือ รางวัลการ

ออกแบบผาแนวโนมของแฟช่ันในอนาคต 

(Trend Fabric Award) และรางวลัประเภท

ความสวยงาม (Contract Design Award) 

นับเปนงานแฟรที่ สำคัญงานหนึ่ งของ

ผลิตภัณฑดาน Home Textile ที่จัดข้ึน 

ทกุป ณ กรงุบรสัเซลส ทำใหแบรนด Pasaya 

เปนท่ีรูจกัของบุคคลในวงการ Home Textile 

ในตางประเทศมากย่ิงขึ้น 

นอกจากสรางแบรนดแลว อีกสิ่งหนึ่ง

ที่ตองดำเนินการควบคูกัน คือ การสราง

ชองทางการตลาดเอง พึ่งพาการจำหนาย

ผานตัวแทนคาสงใหนอยท่ีสุด หมายความ

วาการนำสินคาขายผูบริ โภค หรือให 

เข า ใกลผู บริ โภคมากที่ สุด เชน การ 

ขายปลกี มฉิะนัน้ กระบวนการสรางแบรนด

จะไมประสบผลสำเร็จ  

áºÃ¹ �́μ ŒÍ§¼Ù¡μ Ô´¡Ñº¤Ø³ÀÒ¾
áÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ 

สำคัญยิ่ง คือ แบรนดจะผูกติดกับ

คุณภาพและนวัตกรรมเสมอ ดังนั้น หาก

สินคาหรือบริการของเราไมมีคุณภาพเปน

ที่ยอมรับของลูกคาแลว ก็คงไมตองพูดถึง

เรื่องของ “การสรางแบรนด” ปจจัยสำคัญ

แหงความสำเร็จ คือ สินคาคุณภาพสูง  

บริษัทฯ มีฝายวิจัยและพัฒนาของ

ตนเอง ซึ่งจะตองใชความรูทั้งศาสตรและ

ศิลป กลาวคือ ไมเฉพาะออกแบบลวดลาย

บนผาเทานั้น แตออกแบบไปถึงเสนดายที่

นำมาใชทอวาจะตองมีองคประกอบของ

วัตถุดิบอยางไรบาง เชน มีสวนผสมฝาย

โพลีเอสเตอรในอัตราสวนเทาไร และคิดวา

เมื่อนำมาใชรวมกันแลว จะทำให เกิด

คุณสมบัติกับชิ้นงานอยางไรบาง  

สำหรับจุดเดนของผา Pasaya อยูที่

ออกแบบมาเพื่อ เนนใหสวยงามและมี

คุณสมบัติพิเศษในดานตางๆ เชน ทนทาน 

ไมมีกลิ่นอับชื้น สะทอนความรอน มี

ลวดลายและคุณสมบัติเฉพาะของผาที่ยาก

ตอการลอกเลียนแบบ เวนแตกรณีเปน 

คูแขงที่มีศักยภาพ มี Know-how ที่เทากัน

เทาน้ัน ถึงจะสามารถเลียนแบบได 

นอกจากสรางแบรนดแลว  
อีกสิ่งหนึ่งที่ตองดำเนินการควบคูกัน  
คือ การสรางชองทางการตลาดเอง  

พึ่งพาการจำหนายผานตัวแทนคาสงใหนอยที่สุด  
มิฉะนั้น กระบวนการสรางแบรนดจะไมประสบผลสำเร็จ 

คูหา PASAYA ในงาน Maison&Object จัดขึ้นที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่อเดือนมกราคม 2554 ที่ผานมา 

จุดเดนของผา Pasaya อยูที่
ออกแบบมาเพ่ือเนนใหสวยงาม
และมคีณุสมบัติพเิศษในดานตางๆ 
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ÍÍÊàμÃàÅÕÂà»š¹μÅÒ´ËÅÑ¡ 

ตลาดสงออกหลักอยูที่ออสเตรเลีย 

เพราะประเทศเขาผลิตสินคาสิ่งทอไมได 

ตองนำเขาเปนหลกั และระบบการคาภายใน

ประเทศออสเตรเลียมีบรรทัดฐานที่สูงมาก 

แมมีประชากร 20 ลานคน แตยอดขายคิด

เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 30 ของกำลังผลิต

ของบรษิทัฯ แตกม็สีนิคาจากทีอ่ืน่มาแขงขนั

ดวย เชน จีน แตเราเปนรายใหญ และ

ทำตัวเปนผูขายสง โดยรวมกับคนทองถิ่น

จัดตั้งบริษัทเพื่อจัดจำหนายสินคาที่ผลิต

โรงงานท่ีไทย โดยจะจำหนายผาผืนเปน

หลัก และในอนาคตมีแผนจะจำหนายเปน

สินคาสำเร็จรูป (Finished Product) ดวย 

กับผาผืนในโปรเจ็คท่ีขายตามโรงแรม แต

ถาราคาแพงมาก เขาก็จะไมส่ังซื้อ 
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ในฐานะนักธุรกิจที่อยูในแวดวงสิ่งทอ 

มานาน คณุชเลกลาววา มภีาพรวมคอนขาง

ลำบาก เน่ืองจากความพรอมดานการแขงขนั 

ของผูประกอบการไทยคอนขางต่ำ ภาพท่ี

เราเหน็ คอื จำนวนผูประกอบการในอุตสาห-

กรรมนี ้ไดลดลงอยางตอเน่ือง เพราะโรงงาน

ปดตัวเองมากข้ึนเรื่อยๆ เราหลีกทางใหกับ

ประเทศท่ีมีตนทุนต่ำ และประเทศท่ีมี

กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่พื้นฐานต่ำ

กวาเรา เนื่องจากที่ผานมา ผูผลิตสวน

ใหญไมไดสรางแบรนดเส้ือผาสำเร็จรูป รับ

ตามคำสั่งผลิตเปนหลัก เปน OEM ลวนๆ 

พอเผชิญการแขงขันจากเวียดนาม ซ่ึงมี

คาแรงงานถูกกวา กอ็ยูไมไดตองปดโรงงาน

ไป เพราะกิจการมีกำไรไดมาจากคาแรง

ในการเย็บเทานั้น 

สำหรบัธรุกจิส่ิงทอของไทยทีจ่ะเหลอืรอด

อยูได ตองมคีณุภาพและ High Technology 

มาก รวมท้ังตองมีชองทางจัดจำหนายท่ี

แข็งแรง เราตองมีสิทธิ์เลือกลูกคาได ซึ่ง

การที่จะทำไดอยางนี้ตองมีผลิตภัณฑ 

แบบพิเศษ เปนของที่ตองทำที่เราเทานั้น 

หรือเราตองจัดระบบจัดจำหนายของเราใน

ทีต่างๆ จะเปนการจบัมือกบัลูกคาตางประเทศ

ก็ได โดยในการคิดถึงวงจรธุรกิจ ตองอยา

แคมองไปแคบางสวน ตองใหทำจนถึง

ผลิตภัณฑสำเร็จรูป (Finished Product)  
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คณุชเล กลาววา ทกุวนัน้ีหาผูเชีย่วชาญ

ระดับวิศวกร ในดานสิ่ งทอไมคอยได 

ประเทศไทยขาดบุคลากรดานนี้ โดย 

คุณชเลซึ่ ง เปนวิศวกรดานสิ่ งทอ ตอง 

สอนงานแกบุคลากรเอง สรางผลิตภัณฑ

ใหมขึ้นเอง โดยสอนในกระบวนการตางๆ 

ใหกับพนักงาน เพื่อพัฒนาบุคลากรของ 

บริษัทฯ 

สำหรับหลักสตูรวิศวกรรมในดานส่ิงทอ 

ของไทย ปจจุบันท่ียังเหลืออยูและสอนเปน

เรื่องเปนราวนับวามีนอยมาก ซึ่งเปนปญหา

สำคัญของธุรกิจนี้ในประเทศไทย  

แมแตในสหรัฐฯ สถาบันการศึกษาที่

คุณชเลเคยไปศึกษา คือ วิทยาลัยส่ิงทอ

และวิทยาศาสตรแหงนครฟลาเดลเฟย 

(Philadelphia College of Textile and 

Science) ปจจุบันก็หันไปเนนสาขาอ่ืน

นอกเหนือจากสิ่งทอ และไดเปลี่ยนช่ือใหม

เปนมหาวิทยาลยัฟลาเดลเฟย (Philadelphia 

University) เพราะความสนใจในอุตสาหกรรม

สิง่ทอลดลง โดยคงเหลือสถาบนัท่ีสอนสิง่ทอ

อยางจริงจงั ทีม่ลรฐันอรทคาโรไลนาเทานัน้ 

ยิง่ไปกวาน้ัน ผูออกแบบสิง่ทอ (Designer) 

ควรมีความรู ในเชิงของเทคโนโลยีและ

วิศวกรรมในดานท่ีมากเพียงพอ มิฉะน้ัน 

จะไมสามารถผลิตได หรือผลิตออกมาได 

ก็ไมทนทาน หรือไมก็ตนทุนสูงมาก ซึ่ง

ทำใหเกิดปญหาในการผลิต  

สำหรับสถาบันการศึกษาท่ียังเปดสอน

ในด าน ส่ิงทออยู เชน มหาวิทยา ลัย

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ วิทยาเขต

เทคนคิกรุงเทพ หรอืมหาวทิยาลัยราชมงคล

พระนครวิทยาเขตเทเวศน แตยังสอนใน

ระดับชางเทคนิค (Technician) เทานั้น 

ความรูความสามารถยังไมใชระดับของ

ตลาดสงออกหลักอยูที่
ออสเตรเลีย เพราะประเทศเขา

ผลิตสินคาสิ่งทอไมได  
ตองนำเขาเปนหลัก  
แตก็มีสินคาจากที่อื่น 
มาแขงขันดวย เชน จีน 

สำหรับธุรกิจสิ่งทอของไทย 
ที่จะเหลือรอดอยูได 
 ตองมีคุณภาพและ 

High Tech มาก และตองมี 
ชองทางจัดจำหนายที่แข็งแรง 

นอกจากทีอ่อสเตรเลยีแลว ยงัไดสงออก

ไปยงัอินเดยี จนี มาเลเซยี สงิคโปร เวยีดนาม 

ญี่ปุน ตะวันออกกลาง และยังไดจำหนาย

สนิคา Finished Product ในแบรนด Pasaya 

ไปยุโรป ฝรั่งเศส และในอนาคตอันใกลจะ

เปนสวีเดน สเปน สำหรับเยอรมนี นาจะ

เริ่มตนในปนี้ 

ในการเจาะตลาดผาประเภทคุณภาพสงู 

(High-end) ชองทางจำหนายสำคัญ คือ 

Engineering Designer ซึ่งเปนผูออกแบบ

การตกแตง สถาปนิกตกแตงภายในจะเปน 

ผูเลือกผาผืนเพื่อนำมาตกแตง โดยจะเลือก

ผาที่มีความสวยงามและมีราคาสมเหตุ 

สมผล ซึ่งแมผาบางแบบสวยมากเหมือน
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อาคาร Octospider  โรงอาหารที่คำนึงถึงความสะอาด สวยงาม และกลายเป็น Landmark ของบริษัทฯ อาคาร Octospider  โรงอาหารที่คำนึงถึงความสะอาด สวยงาม และกลายเป็น Landmark ของบริษัทฯ 
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Designers ซ่ึงเปนนติยสารดานสถาปตยกรรม

ระดับโลกของยุโรปมาแลว 

แมอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเฉพาะขั้น

ฟอกยอม จะมีภาพลักษณทางลบวาสงผล

กระทบตอส่ิงแวดลอมสูง แตทางบริษัทฯ 

ไดมีมาตรการปองกันปญหามลพิษเอาไว

แล ว โดยติดตั้ ง ระบบบำบัดน้ำ เ สีย ท่ี

สามารถปรับระดับของ BOD และ COD 

อยู ในเกณฑที่กฏหมายกำหนด พรอม

ระบบรีไซเคิล เพื่อนำเอาน้ำท่ีบำบัดแลว 

กลับมาใชใหมอีก ซึ่งทุกวันนี้เรานำน้ำที่

ผานระบบรีไซเคิล มาใชใหมในระบบการ

ผลิตไมต่ำกวารอยละ 70 ของทั้งหมด 

บริษัทฯ ยังได ใหความสำคัญกับ

คุณภาพชีวิตเปนอยางมาก โดยมีคำขวัญ

ของบริษัทฯ วา “ชีวิตของพนักงาน คือจุด

เร่ิมตนของสินคา” โดยออกแบบโรงงานให

มีสถาปตยกรรมที่แตกตางจากโรงงาน

อื่นๆ เปนเพราะไดตระหนักและเห็นความ

สำคัญ ในการดูแลพนักงานใหมีคุณภาพ

เจาหนาที่ของบีโอไอ ชมโรงงานที่ จังหวัดราชบุรี 

แมอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
โดยเฉพาะข้ันฟอกยอม  
จะมีภาพลักษณทางลบวา 

สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมสูง  
แตทางบริษัทฯ ไดมีมาตรการ
ปองกันปญหามลพิษเอาไวแลว 

ชีวิตที่ดี อีกทั้งออกแบบบานพักพนักงาน

อยางพิถีพิถัน เพื่อใหความสะดวกสบาย 

เปนสถานท่ีพักซึ่งใหความรูสึกเสมือนอยู

กับบานของตนเอง 
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ปจจุบันอายุ 57 ป สำเร็จการศึกษา

ดานวิศวกรรมสิ่งทอ (Textile Engineering)

จากวิทยาลัยสิ่งทอและวิทยาศาสตรแหง

นครฟลาเดลเฟย (Philadelphia College 

of Textile and Science) ของสหรัฐฯ 

เมื่อป 2527  

ปจจุบันดำรงตำแหนงเปนกรรมการ 

ผูจดัการบริษทั สิง่ทอซาติน จำกดั กรรมการ

ผูจัดการและ Design Director บริษัท 

เท็กซไทลแกลลอรี่ จำกัด และประธาน

กรรมการมลูนธิิปาเขตรอน (Tropical Forest 

Foundation) 
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ชื่นชอบทะเล และเปลือกหอยเปนพิเศษ 

และครอบครัวของ ดร.จริยทุธ กด็ำเนนิธรุกจิ

เกี่ยวกับของขวัญและของชำรวยเพ่ือการ

สงออกท่ีเนนเกี่ยวกับทะเลตั้งแตป 2543 

เปนตนมา ภายใตชื่อ “บริษัท Shell hut 

จำกัด” (ภายหลังเปดอีกบริษัท เปนธุรกิจ 

Entertainment) โดยการนำเปลือกหอย

ชนดิตางๆ มาทำเปนเรซิน่ ตกแตงอยูในงาน 

เชน เทียนใส กระดาษสา กลองของขวัญ

ตางๆ ที่เปนงานหัตถกรรม 

Shelldon การตูนที่ดังท่ัวโลก 
โดยมหีอยเปนตวัเอกทีป่จจุบนัผูคน
ตางรูจัก Shelldon ซึ่งเปนการตูน
ทีวีซีรีสเรื่องแรกของโลก ที่ เปน 
ผลงานสรางสรรคของคนไทยกับ
ทมีงานคุณภาพระดับโลกท่ีมุงหวัง
ใหการตูนดังกลาวเปนตัวแทนของ
การให การคนพบตัวเอง และการชวย
ลดภาวะโลกรอน รวมถึงตองการ
จะสอนเด็กๆ ทั้งในสังคมไทยและ
สังคมอ่ืนๆ รูจักการแบงปน การ
ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน และการ
ชวยเหลือสวนรวมดวย อีกท้ังยัง
คาดหวังที่จะชี้ใหคนไทยและคนท่ัว
โลกไดสะทอนความคิดและเล็งเห็น
ถึงความสำคัญในการถายทอด
ภูมิปญญาและแนวคิดท่ีมีคุณคา
แทรกในการตนู Shelldon อกีดวย 

การตูนดังกลาวถือกำเนิดขึ้นจาก 

วิสัยทัศนอันกวางไกลของผูบริหาร บริษัท 

Shell hut Entertainment จำกัด คือ 

ดร.จิรยุทธ ชุษณะโชติ ซึ่งเปนกรรมการ 

ผูจดัการ ทีต่องการเหน็การตนูไทยท่ีแฝงดวย

ความฉลาดเปนที่นิยมในตลาดตางประเทศ

และสามารถสรางรายไดเขาประเทศ ได

เชนเดียวกับการตูนจากประเทศอ่ืนๆ 

Ø̈´àÃÔèÁμ Œ¹¢Í§ Ø̧Ã¡Ô¨ 

บรษิทั Shell hut เริม่แรกมีทนุจดทะเบียน

จำนวน 1 ลานบาท การกอตั้งบริษัทฯ 

เกิดข้ึนจากแรงบันดาลใจของครอบครัว 

โดยที่พี่สาวตองการทำธุรกิจ บวกกับความ

Shelldon เกิดจากแนวคิด 
ที่จะผลิตการตูน 

ที่มีความแตกตางจาก 
การตูนในรูปแบบเดิมๆ ที่มีอยู ดร . จิรยุทธ ชุษณะโชติ กรรมการผูจัดการ 

บริษัท Shell hut Entertainment จำกัด 

กอนจะเกิดการตูน Shelldon  
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ 

ของขวัญของชำรวย ที่มีการ 
นำเปลือกหอยชนิดตางๆ 

มาทำเปนเรซิ่น ตกแตงอยูในงาน 
เชน เทียนใส กระดาษสา 
กลองของขวัญตางๆ 
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การที่บริษัทฯ เลือกใชชื่อ บริษัท Shell 

hut จำกัด ซึ่งแปลวากระทอม และเปน

ศูนยรวมของหอยประเภทตางๆ ทั้งนี้เพื่อ

ตองการสื่อใหรูวานี่คือที่อยูหรือกระทอม 

ซึ่งเปนศูนยรวมของเปลือกหอยนานาชนิด

ที่มาจากทั่วโลก โดยมารวมกันอยูในที่แหง

เดียวเปรียบเสมือนผูคนที่มาจากตางชาติ

ตางภาษาตางวัฒนธรรมมาอยูรวมกัน ในที่

ซึง่มทีัง้ความรักและความอบอุนของกระทอม

แหงนี้  

ในขณะที่ ดร.จิรยุทธ กำลังศึกษาใน

ระดับปริญญาเอกดานการเงินเศรษฐศาสตร

อยูทีป่ระเทศสหรัฐอเมรกิา และไดมสีวนชวย

ในการดำเนินธุรกิจของครอบครัว ตั้งแต

เริ่มเปดดำเนินการ แตยังไมไดขอรับการ

สงเสริมการลงทุนตั้งแตเร่ิมประกอบกิจการ 

เ น่ืองจากยังไมทราบเกี่ยวกับสิทธิและ

ประโยชนตางๆ ที่บีโอไอใหกับนักลงทุน 

(แตในปจจุบันบริษัทฯ ไดรับการสงเสริม

การลงทุนแลว)  

หนึ่งในแรงผลักของการตูน Shelldon 

มากจากตอนท่ี ดร.จิรยุทธ ไดเขาไปชวย

ดูแลเรื่องการตลาดของสินคาของขวัญของ

ชำรวย โดยการนำสินคาไปแสดงในงาน

ของประเทศตางๆ เพื่อใหสินคาดังกลาว

ไดเปนที่รูจักอยางกวางขวาง และทุกครั้งที่

ไปรวมงานมักไดรับการตอบรับเปนอยางดี 

ดร.จิรยุทธ ไดพยายามคิดตอบโจทยข้ัน 

ตอไปอกีวาจะทำอยางไร เพือ่ใหผูคนสามารถ

จดจำสินคาไดมากขึ้น จึงคิดที่จะสราง

ตราสินคาที่ เปนเอกลักษณเฉพาะตัวขึ้น 

โดยมีเหตุผลหลายประการ 

ประการแรก ถาไมมกีารสรางตราสนิคา

หรือจดลิขสิทธ์ิเปนของตนเอง โอกาสที่จะ

ดำเนินธุรกิจตอไปในระยะยาวจะทำไดยาก 

เนื่องจากในชวงปลายป 2543 จีนไดเขา

เปนสมาชิกองคการการคาโลก หรือ WTO 

ซึ่งอาจจะทำใหสินคาถูกลอกเลียนแบบได 

ประการที่สอง เพื่อตอบโจทยในเร่ือง

ของการสรางตราสินคา และสื่อใหเห็นถึง

ความรัก และความอบอุนไปถึงคนอื่นๆ 

ซึ่งการที่จะสื่อขอความในสวนน้ีได จะตอง

สรางส่ิงนั้นใหมีชีวิตขึ้นมากอนคือ แทนท่ี

จะเปนเพียงเปลือกหอยที่อยูในกระดาษสา 

ประสบการณครั้งหนึ่งที่ถือวา
เปนจุดเปล่ียนท่ีเปน 
แรงผลักมากที่สุดคือ 

เมื่อทราบวามาจากประเทศไทย 
ก็ไมยอมขายสินคาชิ้นน้ันให 

หรือการดตางๆ ก็สรางใหมีชีวิตขึ้นมา เพื่อ

จะไดถายทอดจินตนาการ และความรูสึก

ออกไป จึงเปนท่ีมาของการเกิดความคิด

เปนการตูนหอย ซึ่งในขณะนั้นยังไมไดมี

การตั้งชื่อวา Shelldon แตอยางใด 

¡Óà¹Ố  Shelldon ¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ
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ในชวงท่ีบริษัทฯ ไดไปรวมออกงาน

แสดงสินคา มปีระสบการณคร้ังหนึง่ทีถ่อืวา

เปนจุดเปลีย่นทีเ่ปนแรงผลักมากทีส่ดุ จนคดิ

สรางการตูน Shelldon ขึ้นมา คือ ในคร้ังที่

พี่สาวของ ดร.จิรยุทธ ไดเดินทางไปรวม

ออกงานแสดงสินคาทีต่างประเทศ ในขณะท่ี

พี่สาวของ ดร.จิรยุทธ ไดซื้อสินคาและทาง

รานกำลังหอของใหน้ัน แตเมื่อทราบวามา

จากประเทศไทยก็ไมยอมขายสินคาช้ินน้ันให 

เมื่อ ดร.จิรยุทธ ไดรับการบอกเลาเร่ืองราว

ดังกลาว จึงกลาวออกมาวา “สักวันหน่ึง

ทั่ ว โลกจะตองรู จั กประเทศไทยในอีก 

มุมมองหนึ่ง” 

สำหรับ Shelldon นั้น ถือกำเนิดขึ้น

มาเมื่อชวงตนป 2544 จากแนวคิดที่จะ

ผลิตการตูนที่มีความแตกตางจากการตูน

ในรปูแบบเดิมๆ ทีม่อียู ในชวงท่ีมคีวามคดิ

วาจะทำการตูนแอนิเมชันเกี่ยวกับหอยน้ัน 

ยังไมมีความรูในเ ร่ืองการสรางการ ตูน  

ดร.จิรยุทธ จึงไดทำการศึกษาและคนควา

จากเว็บไซตกวา 300 แหง ผลปรากฏวามี

คนสรางการตูนที่ เกี่ยวกับ กุง ปู ปลา 

จำนวนมาก แตยังไมมีใครทำการตูนท่ีมี

หอยเปนตัวเอก จากน้ันจึงศึกษาถึงความ
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มหัศจรรยของหอยแตละชนิด วามีความ

แตกตางกันอยางไรบาง 

จากการศึกษาพบวา หอยแตละชนิด

มีลักษณะเดนเฉพาะตัว ซึ่งสามารถดึง

ความเดนออกมาเพ่ือสรางใหเกิดความ 

นาสนใจได และม่ันใจวาเม่ือสรางการตูนที่

เกีย่วกบัหอยข้ึนมาแลว จะไดรับการตอบรับ

ทีดี่ นอกจากนี ้ดร.จริยทุธ ยงัมคีวามตองการ

ที่จะทำใหประเทศไทยไดเปนที่รูจักมากขึ้น 

และยงัคิดไกลไปถึงวาให Shelldon สามารถ

เปนตัวแทนของคนไทยท่ีไปไดท่ัวโลก 

ตอวนั แตรูสกึวามคีวามสุขและสนุกกับงาน

ที่ไดทำเปนอยางมาก เนื่องจากความรัก

ครอบครัว ซึ่งการทำงานในแตละชวงปก็มี

การพัฒนาข้ึนอยางตอเ น่ือง การท่ีไม 

คุนเคยกับอุตสาหกรรมดานน้ีมากอน แต

ดวยความต้ังใจจริงและไมทอถอย รวมท้ัง

ไดรับการสนับสนุนที่ดีจากครอบครัว ยิ่ง

ทำใหมีกำลังใจท่ีจะทำมากย่ิงขึ้น 

นอกจากจะชวยธุรกิจของครอบครัว

แลว ก็เติมเต็มความฝนเ ร่ืองการผลิต

การตูนควบคู ไปดวย เริ่มตนออกแบบ 

ตัวการตูนหอยชนิดตางๆ อยางจริงจัง ใน

ชวงประมาณเดือนพฤษภาคม 2545 โดย

ทมีงานในบริษัท Shell hut ทีช่วยกนัออกแบบ

เอง จากนั้นจึงไดดำเนินการคัดเลือกแบบ

เพื่อนำมาทดลองลงสีกอนการผลิตจริง วา

แตละตัวนั้นมีรูปลักษณสีสันเปนอยางไร 

สามารถสื่อความหมายไดตามที่ตองการ

หรือไม 

ในชวงนั้นเปนเพียงภาพรางยังไมได

ผลิตจริง แตตองหาแหลงเงินทุน จึงไป 

นำเสนอแนวความคิดตอกลุมเปาหมาย

ตางๆ ซึ่งจุดนี้ถือเปนงานที่ยากมาก เพราะ

เปนธุรกิจ IP (Intellectual Property) หรือ

ลิขสิทธิ์ทางปญญา ซึ่งในขณะน้ันคนไทย

สวนใหญยังไมคอยใหความสนใจกับเร่ืองน้ี

มากนกั รวมทัง้ยงัไมมหีนวยงานทีจ่ะประเมิน

มูลคาทรัพยสินทางความคิดในสวนน้ีได 

และยังไมมีการตูนไทยเรื่องใดท่ีประสบ

ความสำเร็จ จนสามารถสรางช่ือเสียงไป

ทั่วโลกได 

ดังนั้นการไปนำเสนองานกับนักลงทุน

กลุมตางๆ และการไปขอกูเงินจากธนาคาร

จึงคอนขางยาก และที่ยากยิ่งขึ้นไปอีกคือ 

ตั้งโจทยไววา ตองการใหสินทรัพยนี้เปน

ของคนไทย คิดและดำเนินการหลักโดย

คนไทย การหานักลงทุนตางชาติท่ีจะมา

ถือหุนใหญก็ตองตัดไป ซึ่ ง เปนเรื่อง ท่ี 

ซับซอนและไมคอยไดรับความรวมมือจาก

นักลงทุนมากนัก  

ดร.จริยทุธ เริม่หานกัลงทุนอยางตอเน่ือง

ตั้งแตป 2545 - 2546 และไดไปนำเสนอ

งานมากกวา 200 บริษัท โดยบริษัทที่ไป

พบสวนใหญมักกลาววาเปนโครงการที่ดี 

แตในเบ้ืองตนก็ยังไมมีการตอบรับที่จะ 

เขารวมลงทุนดวย 

นอกจากน้ี ดร .จิร ยุทธ ยังกลาว 

เพิ่มเติมอีกวาการท่ีตองไปนำเสนองานใน

บริษัทตางๆ ดวยตนเอง เปนการเรียนรู

ประสบการณตางๆ อยางมาก ทั้งความ

คิดเห็น อุปนิสัย มุมมองของแตละคนท่ี 

ไดพบ รวมทั้งหลายคนท่ีใหความสนใจกับ

งานท่ีนำเสนอเปนอยางมาก และก็มีอีก

จากที่เคยทำงาน 6 ชั่วโมงตอวัน 
มาเปนทำงานมากกวา 

15 ชั่วโมงตอวัน แตรูสึกวา 
มีความสุขและสนุกกับงาน 
ที่ไดทำเปนอยางมาก 

นักลงทุนไทย 
และนักลงทุนตางชาติ 

แบงออกเปน 3 กลุม คือ 
กลุมนักลงทุนดานการเงิน 

กลุมธุรกิจที่เกี่ยวกับภาพยนตร 
และกลุมนักลงทุนท่ัวไป 

ในชวงท่ีไปศึกษาและเปนอาจารยอยู

ที่สหรัฐฯ ถึง 11 ป ทำใหรูจักกับทีมงาน

ผลิตการตูนระดับมืออาชีพจากฮอลลีวูด 

อังกฤษ สหรัฐฯ และยุโรป ไมวาจะเปน 

วอลลดสินยี วอเนอร บราเธอรส ยนูเิวอรแซล 

ฯลฯ ซ่ึ งความสัมพันธทั้ งหมดนี้ ไดมี

ประโยชนในเวลาตอมา 

ในป 2545 ดร.จิรยทุธ ตดัสนิใจเดินทาง

กลับประเทศไทย เพื่อมาชวยงานดานธุรกิจ

สงออกของขวัญของชำรวยของครอบครัว

อยางเต็มตัว จากที่เคยทำงาน 6 ชั่วโมง

ตอวัน มาเปนทำงานมากกวา 15 ชั่วโมง

มิสซิสพรีม คอนนี่ เชลลดอน เฮอรแมน ด็อกเตอรเชลล 
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กลุมหนึ่งที่บอกวาเปนงานหรือโครงการที่มี

ความเปนไปไดนอย แตสิ่งเหลาน้ันไมได

บั่นทอนความมุงมั่นแตอยางใด กลับเปน

แรงผลักดันที่จะตองดำเนินการใหสำเร็จ 

¾º»Ð¹Ñ¡Å§·Ø¹·Ñé§ä·ÂáÅÐμ ‹Ò§ªÒμ Ô 

สำหรับนักลงทุนที่มีโอกาสไดพบน้ัน 

มีทั้งนักลงทุนไทย และนักลงทุนตางชาติ 

สามารถแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญๆ  ดังนี ้

1. กลุมนักลงทุนดานการเงิน นัก

ลงทุนไทยสวนใหญนิยมการลงทุนที่ใหผล

ตอบแทนเร็ ว เชน การเลนหุ น หาก

เปนการลง ทุนแบบระยะยาว ท่ี ให ผล

ตอบแทนในอีก 3 - 5 ปขางหนา มักไม

คอยใหความสนใจ 

2. กลุมธุรกิจท่ีเกี่ยวกับภาพยนตร 

โดยหลายบริษัทมองวาบริษัท Shell hut 

Entertainment จำกัด เปนบริษทัทีต่ัง้ขึน้ใหม

ทีม่เีพยีงความคิด ยงัไมมอีะไรเปนชิน้เปนอนั 

จงึมคีวามรูสกึไมมัน่ใจหากจะใหการสนบัสนนุ 

หรือถาสนับสนุนก็ตองเปนผูถือหุนใหญ 

3. กลุมนักลงทุนทั่วไป สวนใหญมีเงิน

แตไมมคีวามรูเรือ่งธรุกจิดานน้ีมากนกั จำเปน

ตองแสดงความมั่นใจ และความเปนไปได

ของธุรกิจใหคนกลุมนี้ไดเห็น เพ่ือใชเปน

ขอมูลในการใหการสนับสนุนตอไป 

การท่ีไดพบปะกับนักลงทุนกลุมตางๆ 

เหลาน้ี ทำใหตองเตรียมหาคำตอบในเรื่อง

ตางๆ ไวอยางรอบดาน เน่ืองจากคำถามน้ัน

จะมีหลากหลายและแตกตางกันไป ไมวา

จะเปนเรือ่งทางดานการเงิน การตลาด กลุม

เปาหมาย ฯลฯ โดยมองวาการมคีวามสามารถ

ไมไดหมายความวาจะทำอะไรใหสำเร็จได

ทุกอยาง ตองมีองคประกอบอ่ืนๆ ดวย  

ในชวง ท่ีศึกษาระดับปริญญาเอก 

อาจารยยังใหคำแนะนำวา หากจะทำธุรกิจ

อะไรสักอยางหนึ่ง จะตองทำวิจัยใหมากๆ 

อนัดบัแรกคอื ตองคนควากอนวา เคยมใีคร

ทำหรอืไม ทำอยางไร รวมถงึมีขอมลูมากนอย

เพียงใด ขอมูลท่ีไดอานหรือรับฟงตองเปน

ขอมูลที่ เปนจ ริง มีการพิสู จนมากกว า 

ขอเสนอแนะ 
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สำหรับการสรางการตูนแอนิเมชันน้ัน 

ความยากอยูตรงท่ียังไมมีความรู และ

แหลงเงินทุน จึงเหมือนกับการประกอบ

จิก๊ซอรจำนวนมากถึง 5,000 ตวั ในอตุสาห-

กรรมท่ียังไมไดเติบโตในบานเรา ดวย

โจทย ท่ีมองว าตลาดโลกมีขนาดใหญ  

และตองการจะพิสูจนใหคนท่ัวโลกไดเห็น

ศักยภาพของคนไทย 

เพราะฉะน้ันจึงตองทำการศึกษาเร่ือง

การตลาดควบคูไปกับการทำโปรดักชัน 

โดยตองศึกษาวาตลาดอยูที่ใด สวนแบง

ทางการตลาดเปนเทาไหร ซึ่งในชวงน้ัน 

ดร.จิรยุทธ ทำการสำรวจแลวพบวากลุม

เป าหมายและตลาดหลักของการ ตูน 

แอนิเมชันจะอยู ในสหรัฐฯ ยุโรป และ

แคนาดาถึงรอยละ 80 สวนในเอเชีย 

ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย นิวซีแลนด

อยูที่ประมาณรอยละ 10 - 20 สวนตลาด

ในประเทศไทยมีเพียงรอยละ 0.6 เทานั้น 

ซึ่งตลาดไทยถือเปนตลาดท่ีมีความทาทาย

มาก ที่จะตองดำเนินการอยางเรงดวน เพื่อ

เพิ่มสวนแบงทางการตลาดใหมากข้ึน 

เมือ่ไดขอมลูเรือ่งการตลาดอยางชดัเจน

แลว ตอไปก็ตองไปพัฒนาและคิดคนใน

เรื่องภาษา การสอดแทรกความรูดานตางๆ

รวมท้ังการเพ่ิมมุกตลกขำขันเพื่อใหการตูน

เกิดความสนุกสนาน และเมื่อสามารถ

รวบรวมเร่ืองราวดานตางๆ ไดครบถวน 

จึงไดไปพบกับทีมงานมืออาชีพเพื่อเริ่ม

กระบวนการผลิตการตูน Shelldon ใน

แตละตอน 

สำหรับการสรางการตูนโดยทั่วไปนั้น 

จะทำการกำหนดเร่ืองราวข้ึนมากอน จาก

นั้นจึงไปหาตัวแสดงเพ่ือใหตรงกับบทหรือ

เรื่องราวที่กำหนดไว แตของเรากลับกัน

โดยเปนการเลือกตัวแสดงกอน วาหอย

ชนิดใดเหมาะเปนตัวเอก หอยชนิดใดสวย 

หรือมีลักษณะพิ เศษใดบาง โดยหอย 

แตละชนิดจะมีเสนหตรงท่ีวาสามารถอยูใน

น้ำหรือบนบกก็ได ดังนั้นจึงเพิ่มจินตนาการ

ตอไปอีกวา หอยอาจเปนตัวบอกการเกิด 

สึนามิหรือแผนดินไหวได รวมถึงเพิ่มการ

ผจญภัยท้ังบนบกและในน้ำ 

จากการศึกษาเพ่ือคนหาความพิเศษ

ของหอยแตละชนิด ในที่สุดจึงสรุปวา 

Shelldon คือ หอยพระอาทิตย ดวยเหตุผล

วาหายาก และสามารถดึงพลังงานมาเก็บ

ไวในตัวเอง โดยพลังงานดังกลาวจะเก็บไว

ในรูปของกาซออกซิเจน และเมื่อใดที่สภาพ

แวดลอมสกปรก เกิดน้ำเนาเสีย Shelldon 

ก็สามารถขับกาซออกซิเจนออกมาเพื่อชวย

เพื่อนๆ ได เพื่อทำใหรอบขางสะอาดสดใส

เหมือนเดิม 

ในชวงที่ศึกษาระดับปริญญาเอก 
อาจารยใหคำแนะนำวา  

หากจะทำธุรกิจอะไรสักอยางหน่ึง จะตองทำวิจัยใหมากๆ  
คนควากอนวา เคยมีใครทำหรือไม อยางไร 
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สวนการคัดเลือกหอยตัวอื่นๆ ยังคงใช

หลักการเดียวกันในการพิจารณาลักษณะ

พิเศษตางๆ โดยในทุกๆ สวนของการตูน

เรื่องนี้จะผานการศึกษา สำรวจ วิจัย กอน

ดำเนินการท้ังหมด ซึ่งทุกตัวจะมีที่มาที่ไป

อยางชัดเจน กวาจะมาถึงจุดนี้ยังไดทำ 

การวิจัย ในเรือ่งการท่ีจะทำใหการตนูประสบ

ความสำเร็จ โดยไมใชประสบความสำเร็จ

เฉพาะ การตูนทางโทรทัศนหรือภาพยนตร

เทาน้ัน ผูชมจะตองสามารถจดจำบุคลิก 

ลักษณะ จุดเดนของตัวการตูนแตละตัวได

ดวย ยกตัวอยางเชน Shelldon ถูกกำหนด

ใหเปนตัวแทนของการให การคนพบตัวเอง 

และการชวยลดภาวะโลกรอน 

เนือ่งจากโดยปกตแิลวการสรางการตนู

ของตางประเทศ มักปนใหตัวเอกของเรื่อง

เปนฮโีร แต Shelldon แตกตางคอื นอกจาก

การเปนตัวแทนของการใหแลว ยังตองหา

ตัวตนของตนใหพบ เพื่อใชศักยภาพของ

ตนใหแกสังคมไดมากขึ้น ดังนั้นถาเด็กๆ 

ไดรับรูหรือรูจักแนวทางตางๆ ที่จะดำเนิน

ตอไปในอนาคต รูจักรัก ชอบ และอยาก

จะเปนอะไร ในวันขางหนาก็จะพยายามทำ 

และนำศักยภาพท่ีมีอยูในสิ่งนั้นอยางเต็มท่ี 

เพื่อใหบรรลุเปาหมายและสังคมไทยจะ 

ไดพัฒนากาวหนาตอไป การกำหนดให 

Shelldon เปนเชนน้ี เพราะตองการจะส่ือ

ไปในวงกวางเพ่ือสอนเด็กๆ ทั้งในสังคม

ไทยและสังคมอื่นๆ ใหรูจักการแบงปน 

การชวยเหลือสวนรวม รวมถึงการคนพบ

ตัวเองดวย 

 

สวนการลดภาวะโลกรอนน้ัน หลาย

คนจะคิดไปถึงเร่ืองการเผาผลาญพลังงาน

เชื้อเพลิง ซึ่งเด็กๆ อาจจะยังไมเขาใจนัก 

จึงนำเรื่องใกลตัวซึ่งเปนเรื่องงายๆ เขา

มาสอดแทรกในการตูน เพื่อใหเด็กเขาใจ

ไดงายขึ้น เชน เวลาเกิดความโกรธ เครียด 

กังวล รวมถึงการทำอะไรท่ีเรงรีบก็จะเกิด

ความรอนขึ้น และอนุภาคตรงนี้จะกระจาย

ออกสูภายนอกทำใหเกิดภาวะโลกรอน  

จะเห็นไดวา Shelldon สามารถสอดแทรก

กลยุทธการลดโลกรอน และลดอารมณ

รอนของทุกคนไดอยางลึกซึ้ง 

ดงันัน้จงึมกีารนำดนตรีทีม่คีวามไพเราะ

เขามาประกอบในการดำเนินเรื่อง เพื่อให

เกิดความผอนคลาย ซึ่งเปนอีกทางหน่ึงที่

ชวยใหเด็กๆ มองโลกในแงมุมที่ดี และ

เปนการสอนใหเด็กๆ มองอะไรเปนบวก

มากขึ้น ในจุดนี้จะชวยทำใหลดภาวะโลก

รอนไดเชนกัน 
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การสรางการตูน Shelldon ขึ้นมาน้ัน 

สิ่งที่คาดหวังคือ ตองการให Shelldon เปน

ตัวแทนของสังคมไทย โดยบริษัทฯ เนน

การผลติการตนูเพือ่เพิม่ความสุขในครอบครัว 

เมื่อทุกคนในครอบครัวไดรับชมแลวจะตอง

เกิดรอยย้ิม และจินตนาการรวมดวย ทั้งนี้

เพื่อสรางสีสันใหคนไทยไดสัมผัสกับสิ่ง

แปลกใหม รวมถึงผูคนท่ัวโลกดวย 

สำหรับ Shelldon นั้นไดปลูกฝงกับ

ทีมงานมาตั้งแตเริ่มตน วาเมื่อตองเขาสู

อุตสาหกรรมแอนิเมชันอยางเต็มตัวแลว 

Shelldon คือ หอยพระอาทิตย  
ถูกกำหนดใหเปนตัวแทน 

ของการให การคนพบตัวเอง 
และการชวยลดภาวะโลกรอน 

Shelldon ยังสอดแทรก 
กลยุทธการลดโลกรอน  
และลดอารมณรอน 
ของทุกคนอยางลึกซึ้ง 
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จะตองทำใหไดรับการยอมรับจนมีช่ือเสียง

เปนที่รูจักอยางกวางขวางและสามารถนำ

บทบาทของ Shelldon มาเปนตัวแทนเพื่อ

สื่อถึงเร่ืองราวในดานตางๆ ได โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการเขารวมงานบีโอไอแฟร 2011 

ระหวางวันท่ี 10 - 25 พฤศจิกายน 2554 

ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานีนั้น สิ่งที่ทีมงาน 

Shelldon ตองการสื่อใหผูคนท่ัวไปไดเห็น

คือ 

ประการแรก แสดงใหเห็นถึงศักยภาพ

ของความคิด จินตนาการ ท่ีปลูกฝงใหกับ

วัยรุนยุคใหมวามีความสำคัญอยางไร  

โดยเฉพาะเ ร่ืองความคิดและกิจกรรม

สรางสรรคในรูปแบบตางๆ คือ จะตอง

กระตุนความคิดจินตนาการในจุดน้ีใหเกิด 

เพื่อประเทศไทยของเราจะไดรับประโยชน

จากแนวคิดดังกลาวอีกมาก 

ประการที่สาม เพ่ือกระตุนใหคนไทย

เหน็ความสำคญัของอตุสาหกรรมแอนเิมชนั

วามีความสำคัญอยางไร และสามารถสราง

รายไดเขาประเทศไดมากเพียงใด ตัวอยาง

เชน การตนูโปเกมอนของญีปุ่น สามารถสราง

รายไดเขาประเทศถึง 1.2 ลานลานบาท 

และอาจกลาวไดวาการตูนดังกลาวเปนตัว

กำหนด GDP ของญ่ีปุน 

ดังนั้นถาคนไทยสามารถเปล่ียนแปลง

ความคิดไดวาการตูนไมใชเรื่องของเด็กๆ 

แตเปนเรื่องของทุกเพศทุกวัยท่ีมีความ 

นาสนใจ ก็จะทำใหอุตสาหกรรมการตูน 

แอนิเมชันเกิดขึ้นในประเทศไทยได 
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สำหรับการสรางการตูนนั้น นอกจาก

จะมีเนื้อหาของเรื่องที่ดีแลว ตัวแสดงตางๆ 

จะตองมีบทบาทหรือลักษณะพิเศษเฉพาะตัว

ดวย เม่ือมีครบถวนแลวก็สามารถจะนำไป

ตอยอดสำหรับธุรกิจอื่นๆ ไดอีกมาก ซึ่ง

สิ่งตางๆ เหลาน้ีถือวาเปนประเด็นหลักที่

มองวา แมจะเปนธุรกิจเล็กๆ แตสามารถ

จะสรางปรากฏการณใหมๆ ใหเกิดขึ้นได 

เชนเดียวกับ Shelldon ที่จะไปสรางสีสัน

ในงานบีโอไอแฟร 2011 

ทั้งนี้ Shelldon อาจจะเปรียบเทียบได

กับอาหารท่ีไดรับการตกแตง และปรุงแตง

ทั้งรูปลักษณ และรสชาติใหสวยงาม อรอย

มากขึ้น และเปนท่ีรูจักของผูคนจากท่ัวโลก 

ซึ่งคาดหวังให Shelldon เปนเชนน้ี เมื่อ

ตองการจะทำอะไรสักอยางหนึ่ง อยาคิดวา

ทำไมได การทำธรุกจิขนาดเลก็หรอืขนาดใหญ

ไมใชเรือ่งสำคญั แตอยูทีว่าเมือ่ใจเราคดิฝน

จะทำแลว ตองมุงมัน่เพือ่จะทำใหสำเร็จตอไป 

คนเกงนั้นมีเปนจำนวนมากแตใชวาจะ

ประสบความสำเร็จเสมอไป  

ความสำเร็จน้ันขึ้นอยูกับความแนวแน

และความม่ันคงของใจเรา วาจะดำเนินการ

ตอไปเพื่อใหบรรลุตามความฝนหรือไม ซึ่ง

ในความเปนจริงก็ตองทำความเขาใจกอน

วาการดำเนินธุรกิจทุกอยางลวนมีอุปสรรค 

และหากไมเขมแข็งพอ เมื่อพบอุปสรรคก็

จะทำใหเรายอทอหรือพายแพ ดังนั้นถาเรา

มุงมั่นตั้งใจพรอมจะฝาฟนวิกฤติตางๆ 

ความสำเร็จก็จะมาสูเราได เพราะฉะน้ัน

ตองมีความแนวแนตอสิ่งที่ทำอยู 

อยางไรก็ตาม การจะทำใหงานใดให

สำเร็จตามเปาหมายทีก่ำหนดไวน้ัน จะตอง

มีการทำวิจัย เก็บรวบรวมขอมูลดานตางๆ 

ใหครบถวน เพือ่ใหงานทีจ่ะดำเนนิการผลติ

ออกมาตรงกับเปาหมายท่ีตั้งไว 

นอกจากน้ีการใชบุคลากรใหตรงกับงาน 

และไมควรใชบคุลากรท่ีมคีวามคดิในเชงิธรุกจิ

ทั้งหมด เพราะงานทุกอยางที่ผลิตออกมา 

จะมีโจทยที่ตองมีผลตอบแทนเปนตัวตั้ง 

ทำใหผลงานที่ออกมาไมสามารถแสดง

ความเปนศิลปะออกมาไดอยางเต็มท่ี ซึ่ง

จุดนี้ถือเปนหัวใจสำคัญของการสรางสรรค

การตูนแอนิเมชัน 

คนไทยสามารถสรางการตูน 
แอนิเมชันในระดับสากลได 

โดยมี Shelldon เปนสื่อกลาง 

ประการที่สอง เพื่อแสดงใหประเทศ

ตางๆ ไดเห็นวาคนไทยก็สามารถสราง

การตูนแอนิเมชันในระดับสากลได รวมถึง

การสร างทัศนคติที่ ดีตอ อุตสาหกรรม 

แอนิเมชันใหเกิดข้ึนในสังคมไทย โดยมี 

Shelldon เปนส่ือกลาง เพื่อแสดงใหเห็น

วาคนไทยก็สามารถสรางงานคุณภาพใน

ระดับสากลไดเชนกัน 

การตูนไมใชเรื่องของเด็กๆ  
แตเปนเรื่องของทุกเพศทุกวัย 
ที่มีความนาสนใจ ก็จะทำให

อุตสาหกรรมการตูนแอนิเมชัน 
เกิดขึ้นในประเทศไทยได 

เมื่อตองการจะทำอะไรสักอยางหนึ่ง อยาคิดวาทำไมได 
แตอยูที่วาเมื่อใจเราคิดฝนจะทำแลว 
ตองมุงมั่นเพื่อจะทำใหสำเร็จตอไป 
หากไมเขมแข็งพอ จะทำใหเรายอทอ 
ฉะนั้นตองมีความแนวแนตอสิ่งที่ทำอยู 
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หลังจากนั้นจึงไดทดลองขายสินคาอื่น

อีกหลายอยาง จนกระท่ังไดมีโอกาสไป

งานแฟรนไชสโลกท่ีเมืองทองธานี และได

พบบูธขายเครื่องคั่วเกาลัดของคนญี่ปุน  

จึงสนใจเชาเครื่องคั่วเกาลัด และเริ่มคั่ว

เกาลัดขายอยางจริงจัง ที่หางสรรพสินคา

เดอะมอลล สาขางามวงศวาน และบ๊ิกซี 

สาขาบางใหญ โดยใชชื่อรานวา “เถาแก

นอยเกาลัด”  

กิจการดำเนินไปไดไมคอยดี จนเริ่ม

รูสึกทอแทและหมดกำลังใจ และคิดจะเลิก

ทำธรุกจิขายเกาลดั แตปรากฏวาหลงัจากน้ัน 

2 วัน มีเจาหนาท่ีของหางโลตัสติดตอใหไป

ตั้งรานขายเกาลัด ในงานเทศกาลกินเจที่

หางโลตัสสาขาแจงวัฒนะ ปรากฏวาขายดี

มาก เนื่องจากทำเลที่ตั้งเหมาะสมกับกลุม 

หลังจากนั้นเกิดจุดเปล่ียนในชีวิต 
ซึ่งชวงนั้นธุรกิจขายของในเกมเริ่มไมคอยดี 

บังเอิญไดเห็นภาพคุณแมยืนคุยโทรศัพทแลวน้ำตาไหล  
เนื่องจากตอนนั้นเศรษฐกิจไมคอยดี  

จึงเปนจุดเร่ิมตนท่ีคิดจะทำธุรกิจของตัวเอง 

àÃÔèÁμ Œ¹¨Ò¡à ḉ¡Ë¹Ø‹Á¤¹Ë¹Öè§  

ยอนไปเม่ือประมาณ 8 ปที่แลวสมัย

เรียนมัธยมศึกษาตอนปลายคุณอิทธิพัทธ 

เปนคนชอบเลนเกมจนกระท่ังไดเลนเกม

ออนไลนชื่อ Everest Quest เปนเกมสราง

ตัวละครและมีอาชีพใหเลือก คุณอิทธิพัทธ

จงึเลอืกเลนเปนพอคา และเลนจนกลายเปน

คนที่รวยที่สุดในเซิรฟเวอร (Server) หลัง

จากนัน้ไดเริม่เปนทีรู่จกัและมเีพือ่นตางชาติ

มาติดตอใหขายของในเกม จึงไดลองขาย

คุณอิทธิพัทธ กุลพงษวณิชย 
เจาของบริษทัผูผลติสาหรายทอด 
ตรา “เถาแกนอย” อกีตวัอยางของ
นักลงทุนคนรุนใหม ที่ไมธรรมดา 
ดวยวัยเพียง 28 ป เขาสามารถ
สราง “ เถาแกนอย” สาหราย 
อบกรอบใหเปนที่รูจักอยางแพร
หลายในเมืองไทย และอีกหลาย
ประเทศท่ัวโลก “วารสารสงเสริม
การลงทุน” ขอนำความสำเร็จ 
ของบริษัทฯ มาเปนขอมูลใหทาน 
ผูอานไดรับทราบกันคะ 

รองเทาในเกมไปคูหนึง่ไดเงินมา 8,000 บาท 

และนัน่คอืจดุเริม่ตนในการทำธุรกจิขายของ

ในเกม โดยในชวงแรกประมาณปลายมัธยม 

ศึกษาปท่ี 4 คุณอิทธิพัทธทำธุรกิจขายของ

ในเกม มรีายไดเดือนละประมาณ 40,000 - 

50,000 บาท และเร่ิมศกึษาวธิกีารขายเร่ือยมา

จนกระท่ังมีรายไดถึงเดือนละประมาณ 

200,000 บาท  

หลังจากน้ันเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิต คือ

สมัยเรียนอยูมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ซึ่งชวงนั้นธุรกิจขายของในเกมเริ่มไมคอยดี

วันหน่ึงบังเอิญไดเห็นภาพท่ียังจำอยูจนทุก

วันนี้คือ ภาพคุณแมยืนคุยโทรศัพทแลว

น้ำตาไหล เนื่องจากตอนน้ันเศรษฐกิจไม

คอยดี ที่บานคอนขางมีปญหา จึงคิดวาจะ

ตองทำอะไรซักอยางเพ่ือชวยเหลือครอบครัว 

จึงเปนจุดเร่ิมตนท่ีคิดจะทำธุรกิจของตัวเอง

ที่นอกเหนือจากธุรกิจขายของในเกม  

คุณอิทธิพัทธ กุลพงษวณิชย 
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เปาหมาย ดังนั้นจึงเริ่มศึกษาเร่ืองที่ตั้งและ

กลุมเปาหมาย หลังจากนั้นเพียงปกวา

สามารถขยายรานเกาลัดไดมากกวา 30 

สาขา  

โดยธุรกิจเกาลัดทั้งหมดนี้ สวนใหญ

จะตั้งอยูในหางโลตัส ซึ่งมีชวงหนึ่งเกิด

ปญหาคอื ทางหางโลตัสเปลีย่น CEO คนใหม 

และไมอนุญาตใหรานเกาลัดต้ังขายในหาง 

เนื่องจากมีควันและสงกลิ่นอบอวลภายใน

หาง ดังนั้นจึงตองค่ัวเกาลัดมาจากขางนอก 

แลวนำมาสงทัง้ 30 สาขา จงึทำใหมีรายจาย

เพิม่ขึน้ ในขณะท่ีรายไดกลบัลดลง เน่ืองจาก

จุดขายเรื่องกลิ่นหอมของเกาลัดหายไป 

จึงหาผลิตภัณฑอื่นๆ มาวางขายในราน

เพื่อเสริมรายได หนึ่งในน้ันคือ สาหราย 

และปรากฏวายอดขายสาหรายดีกวาเกาลัด

เสียอีก  

»ÃÑºÃÙ»áººÊÔ¹¤ŒÒ¨¹ä´Œ¢ÒÂã¹ 
7-Eleven 

จากนัน้จงึเริม่มองเห็นโอกาส และคิดท่ี

จะตอยอดการทำธุรกิจสาหรายอยางจริงจัง 

ภายใตตราสินคา “เถาแกนอย” โดยนำไป

ขายใน 7-Eleven และปรับปรุงรูปแบบหอ

บรรจภุณัฑท้ังในสวนของความสวยงามและ

อายุการเก็บรักษา และไดรับการตอบรับที่

ดีจาก 7-Eleven แตจากเงื่อนไขในการวาง

ขายสินคาทั้ง 3,000 กวาสาขาใน 7-Eleven 

จำเปนตองมีการสรางโรงงานท่ีมีมาตรฐาน 

GMP ซึง่ตองใชเงนิลงทุนสงูถงึ 7 - 8 ลานบาท  

ในคร้ังแรกคุณอิทธิพัทธ ไดไปขอ 

สินเช่ือจากธนาคาร แตไมผานเนื่องจาก

ธนาคารเห็นวายังเด็กเกินไป จึงตัดสินใจ

ขายแฟรนไชสเกาลัดท่ีมีทั้ง 30 กวาสาขา 

ไดเงินจากการขายประมาณ 7 ลานบาท

เพื่อนำมาสรางโรงงาน และจัดตั้งบริษัท 

เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง จำกัด 

การที่ตองขายธุรกิจที่มีทั้งหมดทิ้งนั้น ไม

งายเลย เพราะมีความเส่ียงมาก ซึ่งสิ่งหนึ่ง

ที่เปนทัศนคติในการดำเนินธุรกิจคือการไม

ทิง้โอกาส และจะไขวควาโอกาสตลอด ถงึแม

จะยงัหาหนทางไมไดกต็าม จากการตดัสนิใจ

ในครั้งนั้น ก็ทำใหธุรกิจเติบโต และกลาย

มาเปนเถาแกนอยจนถึงทุกวันน้ี  

ËÑÇã¨¢Í§ Ø̧Ã¡Ô¨¤×ÍËÑÇã¨¢Í§
ÅÙ¡¤ŒÒ 

หลกัการในการดำเนินธรุกจิท่ีคณุอทิธพัิทธ 

ยึดถือคือ ลูกคาตองไดกำไรมากท่ีสุด โดย

หากเปรียบเทียบจากกำไรของบริษัทฯ แลว 

ลกูคาจะไดกำไรสูงสดุคือ รอยละ 50 บรษิทัฯ 

จะไดรอยละ 25 และคูคาจะไดรอยละ 25 

คือเมื่อเราไมเอาเปรียบใคร บริษัทเราก็จะ

อยูได ในการทำการตลาดจะเนนการ “ให” 

เพราะมีความเช่ือท่ีวาการเปนพอคาหรือ

การเปนนักธุรกิจที่ดี ตองไมทำการคาเพ่ือ

หวังผลกำไรอยางเดียว แตตองทำการคา

ใจคนดวย เพราะถาเราไดใจคนจะมีมูลคา

มากกวากำไรมาก 

จากวนัท่ีเถาแกนอยไดขายท่ี 7-Eleven 

จนถึงวันน้ี เปนสิ่งที่เกินกวาท่ีฝนไวมาก 

อยางไรก็ตามความเปนองคกรก็ยังตอง

ดำเนนิตอไป โดยจดุมุงหมายตอไป คอืการ

เห็นเถาแกนอย Around The World ซึ่ง

แผนการในอกี 10 ปขางหนา จะสรางแบรนด

เถาแกนอยท่ีไมไดมีเพียงแตสาหรายเทาน้ัน 

แตจะสรางแบรนดท่ีคนไดยินชื่อแลวจะ

นึกถึง “อาหารอรอยและมีประโยชน” ซึ่ง

เปนความทาทายสำหรับทุกคนในองคกรท่ี

จะทำอยางไรใหเปนไปตามเปาหมายของ

แบรนด 

หลักการในการดำเนินธุรกิจ 
ที่ยึดถือคือ 

ลูกคาตองไดกำไรมากที่สุด 
เราไมเอาเปรียบใคร 
บริษัทเราก็จะอยูได 

ออกบูธในงานตางๆ  

สาหรายอบกรอบ “เถาแกนอย” 
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à¶ŒÒá¡‹¹ŒÍÂâ¡ÍÔ¹àμÍÃ� 

ปจจุบันเถาแกนอยมี Snack Shop 

ทั้งหมด 10 สาขา โดยรอยละ 70 เปน

สินคาของเถาแกนอย และมีรอยละ 50  

ที่เปนสินคาเฉพาะเพื่อสงออก ไมมีขายใน

เมืองไทย สวนอีกรอยละ 30 จะเปนของ

นำเขาจากญ่ีปุนและเกาหลี ซึง่ผลติภณัฑของ

เถาแกนอยไดสงออกประมาณ 30 ประเทศ 

โดยแตละประเทศจะมีผูแทนจำหนายของ

ประเทศนั้นๆ เอง ซึ่งประเทศที่มีผูแทน

จำหนายแบบจริงจงัมปีระมาณ 10 ประเทศ 

สวนอีก 20 ประเทศจะเปนการสงแบบ 

Trading เทาน้ัน 

โดยประเทศที่มีการทำตลาดแบบ

จริงจัง และติดตลาดแบบเมืองไทยคือ 

ประเทศสิงคโปร ฮองกง และไตหวัน โดย

มีผลวิจัยจาก Google ที่ประเทศสิงคโปร

วา ของทานเลนท่ีพนักงาน Google ใน

สิงคโปรชอบมากท่ีสุด และตองการใหมี

ติดไวในออฟฟศที่สุดคือ ผลิตภัณฑของ

เถาแกนอย  

ÃÙŒ̈ Ñ¡ºÕâÍäÍ¨Ò¡¤Ø³μ Ñ¹áË‹§âÍÍÔªÔ 

นอกจากเปนธุรกิจที่ขายสินคาภายใน

ประเทศแลว บริษัทฯ ยังสงสินคาไปขาย 

ตางประเทศดวย ซึ่ งตลาดท้ังในและ 

ต า งประ เทศย อมมี คู แ ข งที่ ผลิ ตขนม 

เกี่ยวกับสาหรายเหมือนกับเถาแกนอย  

ดังนั้นการไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก

บีโอไอ นับเปนสิ่งจำเปน เนื่องจากทำให

บริษัทฯ สามารถแขงขันกับบริษัทอื่นๆ ใน

เรือ่งตนทุนได ซึง่ในเวลาตอมา คณุอทิธพิทัธ 

ก็ไดรูจักบีโอไอจากการแนะนำของคุณตัน 

ภาสกรนที 

ในมุมมองเห็นวาการที่บีโอไอใหการ

สงเสรมิธุรกจิอาหาร ทำใหเกิดประโยชนกับ

หลายๆ ฝาย โดยนอกจากจะชวยลดภาระ

ทางดานภาษีและอากรใหกับบริษัทผูผลิต

แลว ยงัสามารถสรางงานไดอีกมาก อยางเชน

บริษทัฯ นอกจากจะเกิดการจางงานในโรงงาน

แลว ยังสรางงานใหกับบริษัทผลิตกลอง

และบริษัทผลิตเคร่ืองปรุง นั่นเทากับวา

หากเถาแกนอยเติบโตข้ึน ก็ยิ่งมีการสราง

งานมากขึ้น กรมสรรพากรก็จะไดรับภาษี 

มากขึ้น อยามองวาบีโอไอใหประโยชนแค

เรื่องภาษีและอากรสำหรับบริษัทผูผลิต

เพียงอยางเดียว แตจริงๆ แลวยังเปนการ

เอื้อประโยชนอีกมากใหกับประเทศชาติ  

¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
¨Ò¡ºÕâÍäÍ 

ปจจุบัน บริษัท เถาแกนอย ฟูดแอนด

มารเก็ตติ้ง จำกัด ไดรับการสงเสริมฯ 3 

โครงการ ไดแก  

(1) โครงการผลิตสาหรายทอดกรอบ 

2 โครงการ  

(2) โครงการผลิตขนมปงกรอบภายใต

ตราสนิคา “วอนมอร” 1 โครงการ  

ในปหนามีแผนจะนำบริษัทฯ เขา

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งทุก

วันนี้ชีวิตคุณอิทธิพัทธเปล่ียนจากชีวิตเด็ก

วัยรุนธรรมดาที่เที่ยวเลนไปวันๆ มาเปน 

การดูแลพนักงาน กิจการ และไดกลาววา

เปนชีวิตท่ีมีความสุขมากเพราะไดทำสิ่งที่

ตนเองรัก 

หนึ่งในรางวัลการันตี 

สาหรายอบกรอบ “Curve” 

ของทานเลนที่พนักงาน Google 
ในสิงคโปรชอบมากที่สุด  
และตองการใหมีติดไว 

ในออฟฟศที่สุด  
คือ ผลิตภัณฑของเถาแกนอย 

อยามองวาบีโอไอใหประโยชน 
แคเรื่องภาษีและอากรสำหรับ
บริษัทผูผลิตเพียงอยางเดียว 
แตจรงิๆ ยงัเปนการเอือ้ประโยชน

อีกมากใหกับประเทศชาติ 
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บรษิทั คอบรา อนิเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

กอตั้งมานานกวา 30 ป ตั้งแตป 2521 

โดยคุณวรพันธ โชติกพนิช เริ่มตนดวยชื่อ

บริษัท Wind Glider Thailand ตั้งโรงงาน

อยูทีบ่างพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ จนกระท่ัง

ป 2543 จึงไดยายโรงงานมาอยู ณ ที่ตั้ง

ปจจุบัน คือ ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร

จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ของโรงงานกวา 70 ไร

และมีคนงานจำนวน 2,800 คน 

คุณวรพันธ เริ่มตนธุรกิจจากความ

สนใจกีฬา Surfboard เมื่อมีโอกาสพบกับ

เพื่อนชาวเยอรมัน จึงไดตัดสินใจที่จะต้ัง

โรงงานในประเทศผลิตกระดานโตคลื่นโดย

ใชชื่อของตัวเองวา “COBRA” ซึ่งตั้งชื่อ

ตามที่ตั้งโรงงานแหงแรก คือหนองงูเหา  

ที่บางพลี  

คอบราผลิตกระดานโตคลื่นภายใตช่ือ

สนิคาของตัวเองมานานกวา 10 ป นบัตัง้แต

เริ่มกอตั้ง ถึงแมปจจุบันจะเปนผูผลิตใน

ฐานะ OEM ใหแกลูกคาตางประเทศเปน

จำนวนไมนอย แตการทีจ่ะรกัษาช่ือ “คอบรา” 

ใหเปนท่ีรูจักทั้งในฐานะเจาของแบรนด 

และรับจางผลิตใหแบรนดอ่ืนซ่ึงเปนของ

ตางชาติดวยแลว คงจะตองอาศัยความ

สามารถของผูประกอบการเปนอยางมาก 

มาทราบขอมูลโดยละเอียดกันคะ 

ÊÀÒÇÐ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹ »̃¨ Ñ̈ÂÊÓ¤ÑÞ
ª‹ÇÂ¾Ñ²¹Ò 

คุณดนู โชติกพนิช ผูบริหาร และ

CEO รุนที่ 2 ของบริษัทฯ ไดใหนิยามท่ี 

นาสนใจของ COBRA GROUP ไววา 

“EXCI TE THE WORLD WITH OUR 

PRODUCT” ซึ่งฟงแลวก็คงอยากจะรูจัก

หรืออยากจะไดใชผลิตภัณฑของบริษัทฯ 

อยูไมนอย และย่ิงเปนผูที่รักความตื่นเตน

ดวยแลว การท่ีจะไดใช เค ร่ืองมือหรือ

อุปกรณที่มีคุณภาพช้ันดี คงเปนเร่ืองท่ี

ปฏิเสธไมได  

หากจะใหลองนึกถึงสินคาไทย
ทีเ่ปนทีรู่จกัในตางประเทศ หลายคน
อาจจะคิดถงึ “Red Bull กระทิงแดง” 
หรอื “เถาแกนอย” ถาอยูในวงการ
แฟชัน่กน็าจะเปน “Pasaya” แตถาเปน
คนที่ชอบเลนกีฬาแลว โดยเฉพาะ
อยางยิง่กฬีาทางนำ้อยาง Windsurf 
หรือ กระดานโตคลื่น (Surfboard) 
ก็นาจะคุนหรือรูจักชื่อ “คอบรา” 

“คอบรา” หรอื บรษิทั คอบรา อินเตอร 

เนชั่นแนล จำกัด เปนบริษัทในกลุมบริษัท

คอบรา ซึ่งประกอบไปดวย บริษัท คอบรา 

แอดวานซด คอมโพซิทส จำกดั ผูผลติชิน้สวน

ใหแกผูผลิตรถยนต เชน เฟอรารี่ และ

จักรยานยนต บริษัท คอมโพสิต มารีน 

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ผลิตเรือยอชต 

และบริษัท ดีไซน ซอรส แอนด แมนูแฟค-

เชอร่ิง จำกัด ผลิตสวนประกอบสำหรับ

อุปกรณกีฬาตางๆ  
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ตลอดระยะเวลากวา 30 ปที่ผานมา 

“คอบรา” มคีวามมุงมัน่ทีจ่ะพฒันาผลิตภณัฑ

ของบริษัทฯ ทั้งตัวสินคาหลักคือ กระดาน 

โตคลื่น และการพัฒนาเครื่องกีฬาทางน้ำ

ทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ อยางทีห่ลายคน

รูจักและเคยมีประสบการณการเลนกีฬา

ทางน้ำ อยางเชน เรือคายัค เจ็ตสกี เร่ือย

มาจนถึง kite board และ paramotor 

มาแลว แมกระท่ังการแลนเรือยอชตของ 

ผูที่ชื่นชอบความหรูหราไมแพความตื่นเตน  

การกาวเขามาในธุรกิจที่ถือวาไมได

เก่ียวของกับปากทองสักเทาไหรนกั แตกลบั

ขึ้นอยูกับรสนิยมและรูปแบบการใชชีวิตของ

ลูกคาน้ัน คงจะตองไดใจของลูกคาไวเปน

สำคัญ เพื่อที่จะดำรงธุรกิจอยูไดในสภาวะ

ที่มีการแขงขันจากผูผลิตรายอื่น ท่ีเขามามี

บทบาทสำคัญในสวนแบงทางการตลาด

มากขึ้น คอบราจึงย้ำเตือนลูกคาใหมีความ

มั่นใจในคุณภาพการผลิต และผลิตภัณฑ

ของบริษัทฯ ดวยปรัชญาการดำเนินธุรกิจ 

ที่ ว าสินคาของบริ ษัทฯ เปนสินคาที่มี 

น้ำหนักเบา แตแข็งแรง อีกทั้งยังมีความ

สวยงาม สามารถผลิตไดตามปริมาณท่ี

ลูกคาตองการ และใหบริการแกลูกคาแบบ

ครบวงจร  

แมวาบริษัทฯ จะตองเผชญิกับขอจำกัด

ดานตนทุนการผลิต ที่จะตองแขงขันกับ 

ผูผลิตจากประเทศจีนหรือเวียดนามก็ตาม 

แตดวยการทุมเทใหกับการวิจัยและพัฒนา 

ทั้งดานการออกแบบและการเลือกใชวัสดุที่

เหมาะสม และการพัฒนาทกัษะของแรงงาน

ฝมือ จึงยังคงทำใหลูกคาใหความไววางใจ

ในผลิตภัณฑของบริษัทฯ  

อกีท้ังยงัคงสรางความเชือ่มัน่ใหบรษิทัฯ 

มากขึน้ ดวยการสัง่ซือ้ผลติภัณฑชนดิใหมๆ  

นอกเหนือไปจากอุปกรณกีฬาทางน้ำ 

รูปแบบเดิม เชน การผลิตช้ินสวนใหแก 

ผูผลติรถยนตเฟอรรารี ่จกัรยานยนต เปนตน 

โดยบริษัทฯ เริ่มผลิตชิ้นสวนรถยนตใหกับ

บริษัท ออดี้ เปนคร้ังแรกเมื่อป 2548  

ãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞ¡ÑººØ¤ÅÒ¡Ã 
à»š¹ËÅÑ¡ 

หากจะพูดกันถึงเรื่องคุณภาพของ 

“คอบรา” แลว ปจจัยหลัก 3 ประการที่ 

“คอบรา” คำนึงถึงและใหความสำคัญมา

โดยตลอด ไดแก ลูกคา (Customer) 

กระบวนการผลิต (Process) และบุคลากร 

(Employee) โดยเฉพาะอยางยิ่ งดาน

บุคลากร “คอบรา” เชื่อวาความสำเร็จจะ

เกดิข้ึนไดยอมตองอาศัยบคุลากรเปนสำคญั 

พนักงานของบริษัทฯ จะตองมีความรู และ

รูจักผลิตภัณฑรวมถึงการใชงานเปนอยางดี 

บริษัทฯ ไดใหนิยามที่นาสนใจ 
ของ COBRA GROUP ไววา  
“EXCITE THE WORLD WITH 

OUR PRODUCT”  
ซึ่งฟงแลวก็คงอยากจะรูจัก 
หรืออยากจะไดใชผลิตภัณฑ 
ของบริษัทฯ อยูไมนอย 

แมวาบรษัิทฯ จะตองเผชิญกบั 
ขอจำกดัดานตนทุนการผลิต  

แตดวยการทุมเทใหกับ 
การวิจัยและพัฒนา จึงยังคง
ทำใหลูกคาใหความไววางใจ 

ปจจัยหลัก 3 ประการท่ี 
“คอบรา” คำนึงถึง 

และใหความสำคัญมาโดยตลอด 
ไดแก ลูกคา กระบวนการผลิต 

และบุคลากร 

คุณดนู โชติกพนิช ผูบริหาร และ CEO รุนที่ 2 ของบรษิทั คอบรา อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 
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ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดจัดกิจกรรมสันทนาการ

และการพักผอนใหแกพนักงาน โดยใช

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ไมวาจะเปนการ 

จดัตัง้ “Windsurf Club” ใหพนกังานสามารถ

เขารวมกิจกรรมเลนเรือใบ คายัค และ 

Kitesurf ไดในชวงวันหยุด  

ความเช่ืออีกอยางหน่ึงเกี่ยวกับการ 

ทำธุรกิจของบริษัทฯ คือ จะตองทำใหได

มากกวาความคาดหวังของลูกคา ลูกคานั้น

ถาจะวาไปแลวกเ็ปนเสมอืนจดุหมายปลายทาง

ใหกับบริษัท ที่บริษัทจะตองคนหาเสนทาง 

และคิดคนผลิตภัณฑหรือสินคาที่ผลิต 

ออกมาแลว คำตอบท่ีจะตองไดรับจาก

ปลายทางก็คือ “ใช” หรือ “มากกวาใช” 

และสิ่งที่จะทำใหเกิดความสำเร็จเชนที่วานี้

ก็คงจะตองอาศัย “คน” และ “ของ” เปน

ปจจัยสำคัญ 

เรื่องของ คน นั้นดูจะเปนเร่ืองสำคัญ

อนัดบัแรก สำหรับโรงงานหรือผูผลติทีจ่ำเปน

ตองอาศัยทักษะหรือฝมือคนในการผลิต 

ไมวาจะเปนความชำนาญเฉพาะดานความ

สามารถ ความรูความเขาใจเก่ียวกับสินคา 

รวมถึงหลักการและรายละเอียดปลีกยอยท่ี

เก่ียวของกับการผลิต ซึ่ง “คอบรา” ก็ให

ความสำคัญแกบุคลากรอยางที่ไดกลาวไป

แลวขางตน สวน ของ นัน้ในทีน่ี ้จะหมายถึง

วัสดุที่ใชในการผลิตและกระบวนการผลิต

นั่นเอง 

¤Çº¤ØÁ¡ÒÃ¼ÅÔμãËŒä´Œ¤Ø³ÀÒ¾ 

วัสดุหลักที่ใชผลิตกระดานโตคลื่นนั้น 

ไดแก โฟมที่ฉีดขึ้นรูปเปนรูปรางของตัว

กระดาน ซึง่จะตองมาตกแตงขดัและดดัใหได

โคงตามท่ีตองการ จากนัน้จงึใชวสัดทุีส่ำคญั

อีกอยางหน่ึงท่ีจะชวยให กระดานโตคลื่นมี

ความแข็งแรงทนทาน แตน้ำหนักเบา และ

ยงัมลีวดลายทีส่วยงาม น่ันกค็อืผาชนิดพเิศษ

ที่เรียกวา “Carbon Fabric” สวนบริเวณที่

ตองการความแข็งแรงเปนพิเศษ ก็อาจจะ

ตองใชวัสดุที่เพิ่มความแข็งแรงใหมากข้ึน 
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แตไมไดทำใหกระดานโตคล่ืนมีน้ำหนัก

มากเกินไป วัสดุนั้นไดแก “Kevlar” ซึ่งก็

ใชในการผลิตผลิตภัณฑอ่ืนที่เรารูจักกัน

ไดแก เสื้อเกราะ  

วันนี้ “คอบรา” มีลูกคา 
ตางประเทศทั้งยุโรปและอเมริกา  
ผลิตสินคาอุปกรณกีฬาทางน้ำ 

ที่มีรูปแบบหลากหลาย 
ขยายตลาดไปสูอุตสาหกรรม
รถยนตและจักรยานยนต 

Carbon Fiber Carbon Kevlar Glass fiber 

หรือแผนยางสำหรับรองเทา หรือประกอบ

สวนประกอบอ่ืนๆ ท่ีเหลือ บางแบบอาจ

จะตองใชแผนไมวีเนียรประกอบเพ่ือใหได

กระดานโตคลื่นที่มีลวดลายไมสวยงาม 

เปนตน สำหรับผลิตภัณฑอื่นๆ นั้นก็จะมี

ขั้นตอนการผลิตหลักๆ เชนเดียวกันนี้

เพียงแตอาจจะมีรูปแบบ และรายละเอียด

เล็กนอยท่ีแตกตางออกไป ถาเปนเจ็ตสกีก็

อาจจะตองประกอบเคร่ืองยนตดวย เปนตน  

¢ÂÒÂ¡ÒÃμÅÒ´ÍÂ‹Ò§ÁÑè¹ã¨ 

วันนี้ “คอบรา” มีลูกคาตางประเทศ

ทั้งยุโรปและอเมริกา ผลิตสินคาอุปกรณ

กี ฬ าท า งน้ ำ ท่ี มี รู ป แบบหล ากหล าย  

ขยายตลาดไปสูอุตสาหกรรมรถยนตและ

เมื่อไดแกนกลางของกระดานโตคลื่น

ที่เปนโฟมแลว ก็นำผาท่ีไดเตรียมไวแลว

นั้นมาวางเรียงเปนช้ันๆ หรือ laminate 

ดวยอีพ็อกซ่ี เรซ่ิน เมื่อแหงแลวก็จะตอง

มาขัดตกแตงใหมองเห็นลวดลายของผา 

หรืออาจจะตองนำมาตกแตงดวยสติ๊กเกอร 

จักรยานยนต ดวยความเชื่อมั่นในลูกคา 

บุคลากร และคุณภาพการผลิต จึงทำให

บริษัทฯ สามารถประกอบธุรกิจดานเคร่ือง

กีฬาทางน้ำมานานกวา 30 ป และมั่นใจ

วาจะสามารถครองความเปนผูผลิตเครื่อง

กีฬาที่ลูกคาจะจดจำช่ือไววา “คอบรา” 
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ในป 2553 ตัวเลขการลงทุน
ไทยในตางประเทศสุทธิไดเพิ่มมาก
เปนประวัติการณที่ระดับ 5,079 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และมีแนวโนม
จะเพ่ิมมากข้ึนอีกในป 2554 นับ
เปนความกาวหนาสำคัญสำหรับ
ประเทศไทยท่ีจะไปแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจในตางประเทศ 

OFDI ã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñº FDI 
à»š¹¤ÃÑé§áÃ¡ 

การลงทุนโดยตรงในตางประเทศ 

(Outward Foreign Direct Investment - 

OFDI) ของไทยในป 2553 มีมูลคา 5,076 

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจาก 2,151 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2552 ขณะ

ธรุกจิไทยท่ีไปลงทุนในตางประเทศ
สวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดใหญ 

ขณะที่กิจการขนาด SME 
เปนเพียงสวนนอย 

ยกเวนกิจการรานอาหารไทย 
รานคาของชำ ฯลฯ 

เดียวกันตัวเลข OFDI มีแนวโนมเพ่ิมขึ้น

ใกลเคยีงกบัตัวเลขการลงทุนจากตางประเทศ 

(Foreign Direct Investment - FDI)  

โดยเฉพาะในป 2553 ตัวเลข OFDI มี

มูลคาสูงถึง 5,076 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

เปรียบเทียบกับตัวเลข FDI อยูที่ระดับ 

5,307 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ นับวา 

เปนคร้ังแรกท่ีตัวเลข OFDI ใกลเคียงกับ 

FDI มาก นับวาแตกตางจากเดิมท่ีตัวเลข 

แตกตางกันมาก 

ธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในตางประเทศ

สวนใหญเปนวิสาหกิจขนาดใหญ โดย 

สวนใหญลงทุนในกิจการผลิตเครื่องใชและ

อิเล็กทรอนิกส เกษตรกรรม แปรรูปอาหาร 

โรงแรม เหมืองถานหิน ปโตรเคมี วัสดุ

กอสราง โรงไฟฟา ฯลฯ ขณะทีก่จิการขนาด 

SME เปนเพียงสวนนอย ยกเวนกจิการราน

อาหารไทย รานคาของชำสินคาอาหารไทย 

ฯลฯ 

á¹Çâ¹ŒÁà»š¹¡ÒÃ¤ÇºÃÇÁáÅÐ 
«×éÍ¡Ô¨¡ÒÃ 

นกัลงทุนไทยสนใจลงทุนในตางประเทศ

ในรูปแบบควบรวมและซ้ือกิจการ (Merger 

& Acquisition) มากข้ึน เนื่องจากทำให

สามารถเขาไปดำเนินธุรกิจไดอยางรวดเร็ว 

และสามารถใชประโยชนจากบุคลากร 

เครอืขายการตลาด ฐานลูกคา และเทคโนโลยี

ของธุรกิจนั้นๆ โดยไมจำเปนตองเสียเวลา

พัฒนาขึ้นใหม โดยเฉพาะการซื้อกิจการ 

ในชวงท่ีคาเงินบาทแข็ง ทำใหสามารถซื้อ

กจิการเปนเงินบาทไดในราคาถูกลง โดยบริษทั

ที่ไดลงทุนในลักษณะดังกลาวเปนดังนี้ 
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บรษิทั บานป ูจำกัด (มหาชน) ไดลงทนุ

ผานบริษัทยอยในสิงคโปร คือ บริษัท 

Banpu Minerals (Singapore) ซื้อหุน

เกือบท้ังหมดในบริษัท Centennial Coal 

ของออสเตรเลีย เมื่อกลางป 2553 เปนเงิน 

2,504 ลานเหรียญออสเตรเลีย หรือ 67,800 

ลานบาท โดยมีเหมอืงถานหนิอยู 14 เหมือง 

ที่รัฐนิวเซาทเวลส มีปริมาณสำรองรวม 406 

ลานตัน เมื่อมารวมกับธุรกิจเหมืองถานหิน

เดิม ของบริษัทบานปูในอินโดนีเซียและจีน 

จะทำใหมีปริมาณถานหินสำรองเพ่ิมขึ้น

เปน 992 ลานตัน 

บรษิทั ปตท. สำรวจและผลิตปโตรเลียม 

จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ลงทุนเมื่อ

ปลายป 2553 เปนเงิน 2,280 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ผานบริษัทลูก คือ บริษัท PTTEP 

Netherland Holding จำกดั ซึง่จดทะเบยีน

ในประเทศเนเธอรแลนด เพื่อรวมลงทุนกับ

กลุมสแตท ออยล แคนาดา โฮลดิ้ง คอร-

เปอเรชั่น ในสัดสวนรอยละ 40 ในแหลง

น้ำมัน Kai Kos Dehseh (KKD) ในประเทศ

แคนาดา  

การลงทุนขางตนนับเปนการลงทุน

ดานขุดเจาะสำรวจปโตรเลียมที่มีมูลคาสูง

ที่สุดของบริษัท ปตท.สผ. โดยน้ำมันที่

ผลิตไดจากแหลง KKD จะมีปริมาณเร่ิมตน

ในป 2554 ที่ระดับ 10,000 บารเรล/วัน 

และจะมีปริมาณการผลิตสูงสุดเพ่ิมขึ้นเปน 

400,000 บารเรล/วัน ในอนาคต 

เครือซิเมนตไทย ไดซื้อหุนรอยละ 25 

จากบริษัท จีทีซีเทคโนโลยี จำกัด ของ

สหรัฐฯ เปนเงิน 8 ลานเหรียญสหรัฐฯ เม่ือ

ตนป 2553 เพื่อหาความรูความเช่ียวชาญ

ในดานวิศวกรรมปโตรเคมีและโรงกล่ันนำ้มนั 

และเพื่อใหเกิดความรวมมือในการพัฒนา

บคุลากรดานวจิยัและพัฒนา ในดานเคมีภัณฑ

ของเครือซิเมนตไทย 

บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซน โปรดักส 

จำกัด (มหาชน) ไดซื้อกิจการบริษัท MW 

Brands ของฝร่ังเศส ซึ่งเปนผูผลิตอาหาร

ทะเลบรรจุกระปองแบบครบวงจรรายใหญ

ของยโุรป เมือ่กลางป 2553 ในราคา 28,495 

ลานบาท ทำใหไดแบรนดที่มีชื่อเสียง 4 

แบรนด คือ แบรนด Petit Navire และ 

แบรนด H. Parmentier ในฝรั่งเศส แบรนด 

John West ในอังกฤษ เนเธอรแลนด และ

ไอรแลนด และแบรนด Mareblu ในอิตาลี 

บรษิทั เบอรลีย่คุเกอร จำกดั (มหาชน) 

ไดประกาศเม่ือเดือนพฤษภาคม 2553 ที่

จะเขารวมกับบริษัทโอเวนอิลินอยส ในการ

เขาซื้อหุนบริษัท มาลายากลาส จำกัด ซึ่ง

เปนเจาของโรงงานผลิตบรรจุภัณฑแกวใน 

4 ประเทศ คือ ไทย จีน มาเลเซีย และ

เวียดนาม 

ÍÔμÒàÅÕÂ¹ä·ÂÅ§·Ø¹â¤Ã§¡ÒÃÂÑ¡É�
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บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต 

(ITD) เมือ่วนัที ่2 พฤศจกิายน 2553 ไดรวม

ลงนามในกรอบ Framework Agreement 

กับการทาเรือพมา ซึ่งเปนหนวยงานใน

สังกัดกระทรวงคมนาคม ของประเทศพมา 

ดำเนินการพัฒนาโครงการสัมปทาน ใน

การพัฒนาโครงการทาเรือน้ำลึกทวาย และ

นิคมอุตสาหกรรมที่ เมืองทวาย ซึ่งเปน

สมัปทานในรปู Build Operate and Transfer 

(BOT) ประกอบดวยทาเรือน้ำลึกทวาย 

นิคมอุตสาหกรรม และเสนทางคมนาคม

เชื่อมระหวางประเทศไทยกับสหภาพพมา  

สำหรับทาเ รือน้ำลึกทวายนับวามี

ศักยภาพมาก เนื่องจากทำเลท่ีตั้งอยูหาง

จากกรงุเทพฯ เพยีง 350 กโิลเมตร เปนการ

ประหยดัเวลาและคาใชจาย ในการสงสนิคา

ออกไปยังตะวันออกกลางและยุโรป โดย

ไมตองออมสิงคโปร ไดพิจารณากำหนด

จุดเหมาะสมที่นาบูเล (Nabule) หางจาก

ทวาย 35 กโิลเมตร มีระดับนำ้ลกึ 15 เมตร 

โดยรฐับาลพมากำหนดพืน้ทีพ่ฒันาโครงการ

ทาเรือน้ำลึกทวายเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(Special Economic Zone - SEZ) พื้นที่

รวม 170,000 ไร โดยรฐับาลพมาใหสมัปทาน 

60 ปและขยายตอไดอกี 15 ป รวมระยะเวลา 

75 ป  

บริษัทอิตาเลียนไทย กำหนดจัดตั้ง

บริษัทลูก คือ บริษัท ทวาย ดีเวลอปเมนต 

จำกัด (จดทะเบียนในสหภาพพมา) มี 

ทุนจดทะเบียนเบื้องตน 100 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ลักษณะเปนโฮลด้ิงคอมปะนีที่มี

ธุรกิจหางโลตัสของเครือเจริญโภคภัณฑที่นครฉงช่ิง ประเทศจีน 

ทาเรือน้ำลึกทวายนับวา 
มีศักยภาพมาก เนื่องจากทำเล 
ที่ตั้งอยูหางจากกรงุเทพฯ 
เพยีง 350 กิโลเมตร 
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บรษิทัอิตาเลียนไทย ถือหุนทัง้สิน้ เพือ่รองรับ

การพัฒนาโครงการขางตน โดยมอบหมาย

ให ดร.สมเจตน ทิณพงษ อดีตผูวาการ

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

เปนประธานกรรมการบริหาร  

Exim Bank à¾ÔèÁÁÒμÃ¡ÒÃ
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ 

ธนาคารเพ่ือการสงออกและนำเขา

แหงประเทศไทย (Exim Bank) ไดอนุมัติ

วงเงินสินเช่ือในป 2553 แกผูประกอบการ

เปนเงิน 29,864 ลานบาท โดยในจำนวนน้ี

เปนวงเงินอนุมัติใหแกนักธุรกิจไทยที่ไป

ลงทุนในตางประเทศ 13,376 ลานบาท 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 44.8 ของสินเชื่อ

ทั้งหมด สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลใน

การสงเสริมใหนักธุรกิจไทยไปลงทุนใน 

ตางประเทศ  

ในป 2553 มผีูประกอบการใหความสนใจ

ที่จะขอสินเชื่อกับ Exim Bank เพื่อไปลงทุน

ในประเทศแถบตะวันออกกลาง แตยังไมได

มีการลงทุนแตอยางใด ซึ่งหากสถานการณ

มีความสงบเรียบรอยแลว Exim Bank อาจ

จะปลอยสินเชื่อใหกับผูประกอบการ นำไป

ลงทนุโครงการในพืน้ท่ีดงักลาว เพราะเบือ้งตน

ประเมินวายังคงมีความตองการ ในดาน

การกอสรางเปนจำนวนมากพอสมควร 

โดยเฉพาะโครงการท่ีเปนการพัฒนาระบบ

โครงสรางพื้นฐานของประเทศ 

กรณีของ Exim Bank ในชวงท่ีผานมา

ไดสนับสนุนธุรกิจกอสราง ไปทำธุรกิจ 

ตางประเทศในรูปของการออกหนังสือ 

ค้ำประกันแกผูรับเหมาไทย ท่ีไปรับงานใน

ตางประเทศ (Letter of Guarantee) แต

ประสบปญหาวาผูวาจาง ไมยอมรับหนังสือ

คำ้ประกนัท่ีออกให โดยตรงจาก Exim Bank 

หรือธนาคารพาณิชยของไทย เพ่ือแกไขปญหา

ขางตน คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 1 

มีนาคม 2554 เห็นชอบตามท่ีกระทรวง

การคลัง (กค .) เสนอใหดำเนินการใน  

2 กรณี ดังนี้  

กรณีที่ผูวาจางเปนหนวยงาน หรือ

โครงการของภาครัฐในตางประเทศ ใหเจรจา

กับภาครัฐในตางประเทศยอมรับ หนังสือ

ค้ำประกันของธนาคารไทยโดยตรง โดย

มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศบรรจุ

เรื่องนี้เปนวาระ ในกรณีที่มีการพบปะหารือ

ระหวางผูนำไทย และผูนำประเทศตางๆ หรอื

ในเวทีการเจรจาทวิภาคีอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

กรณทีีผู่วาจางเปนเอกชนในตางประเทศ 

หรอืรัฐบาลไมสามารถเจรจาใหยอมรบัหนงัสอื

ค้ำประกันของธนาคารไทยได เห็นชอบกับ

มาตรการสนับสนุน Exim Bank เพื่อ

สนับสนุนการประกอบธุรกิจกอสราง กรณี

รบังานกอสรางในตางประเทศมูลคา 100,000 

ลานบาท วงเงินคำ้ประกันทกุประเภทไมเกนิ 

50,000 ลานบาท โดยสนับสนนุคาธรรมเนยีม

ออก Counter Guarantee ในอตัรารอยละ 2 

โดยมีวงเงินงบประมาณสนับสนุน 1,000 

ลานบาท  

ธุรกิจโรงเบียรตะวันแดงของไทย ที่ศูนยประชุมซันเทคในสิงคโปร 

ใหเจรจากับภาครัฐใน 
ตางประเทศยอมรับ  
หนังสือค้ำประกัน 

ของธนาคารไทยโดยตรง  
โดยมอบหมายให 

กระทรวงการตางประเทศ 
บรรจุเรื่องนี้เปนวาระ 

ผอนคลายกฎระเบียบดานการ
ลงทุนโดยตรงในตางประเทศ ซึ่ง
จะชวยใหเงินทุนไหลออกไปยัง
ตางประเทศไดมากยิ่งขึ้น 

การสนบัสนนุขางตนมเีงือ่นไขสนับสนนุ

คาธรรมเนียมออก Counter Guarantee 

เปนสัดสวนไมเกินรอยละ 2 ของวงเงิน 

คำ้ประกนั และไมเกิน 50 ลานบาท/โครงการ 

ทั้งนี้ เพื่อไมใหการสนับสนุนจากรัฐบาลอยู

ที่โครงการใดโครงการหนึ่งมากเกินไป และ

เปนการกระจายความเส่ียงดานสินเชื่อจาก

การออกหนังสือค้ำประกันของ Exim Bank  

¸»·. ¼‹Í¹¤ÅÒÂ¡®ÃÐàºÕÂº  

กรณีของธนาคารแหงประเทศไทย  

ในชวงครึ่งหลังของป 2553 ที่เงินทุนจาก

ตางประเทศไหลเขามาในประเทศไทยจำนวน

มาก ทำใหเงินบาทแข็งคาขึ้นอยางรวดเร็ว 

ดังนั้น ไดพยายามแกไขสถานการณ โดย

เมื่อเดือนตุลาคม 2553 ไดผอนคลาย 

กฎระเ บียบดานการลงทุนโดยตรงใน 

ตางประเทศ ซึ่งจะชวยใหเงินทุนไหลออก

ไปยังตางประเทศไดมากย่ิงขึ้น 

สำหรับนิติบุคคลท่ีตองการไปลงทุนตาง

ประเทศ เดิมธนาคารแหงประเทศไทยได

กำหนดวา กรณีการลงทุนและใหกูแก

กจิการในเครือในตางประเทศ กรณีเปนบริษัท

นอกตลาดหลักทรัพย เปนวงเงินไมเกิน 

200 ลานเหรียญสหรัฐฯ/ป หากเกินเพดาน

ที่กำหนดตองมาขออนุญาต และกรณีเปน

บรษิทัจดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย ลงทนุ

ไมจำกัดวงเงนิ แตใหกูเงนิแกกจิการในเครอื

41



ในตางประเทศไมเกนิ 200 ลานเหรยีญสหรัฐฯ 

แกไขเปนสามารถลงทุนหรือใหกูแกกิจการ

ในเครือ หรือกิจการที่ถือหุนเกินเปนสัดสวน

เกินกวารอยละ 10 ในตางประเทศ ไดตาม

ความจำเปนและเหมาะสม 

á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹»‚ 2554 
ÂÑ§á¨‹ÁãÊ 

แนวโนมการลงทุนไทยในตางประเทศ 

คาดวาจะยังเพ่ิมข้ึนในอนาคต สวนจาก

การศึกษาของธนาคารแหงประเทศไทย 

โดยไดไปสัมภาษณบริษัทขนาดใหญ ที่มา

ขออนุญาตสงเงนิออกไปลงทนุ ในตางประเทศ

เมือ่ตนป 2554 สรปุไดวาภาคธรุกจิของไทย 

มีแนวโนมไปลงทุนตางประเทศเพ่ิมมากขึ้น 

เนือ่งจากคาเงินบาทท่ีแข็งคาขึน้ ประกอบกับ

บรษิทัสวนใหญ มเีงินทนุเพ่ิมขึน้คอนขางมาก 

ซึ่งมาจากกำไรสะสมแตละป และมองวา

เปนโอกาสดใีนการลงทนุเพ่ือจะเพิม่ผลกำไร 

ซึ่งสวนใหญพบวาสนใจไปลงทุนกอสราง

โรงงานใกลกับตลาดการคา เพ่ือลดตนทุน

คาขนสงลง 

สำหรับในชวงที่ผานมา มีบริษัทไทย

หลายราย ไดประกาศแผนลงทุนใน 

ตางประเทศ พรอมกับการเพ่ิมทุนเพ่ือ 

นำเงินไปลงทุนในตางประเทศเพ่ิมเติม 

ในอนาคต เปนตนวา 

บริษัทพีทีที อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด 

(PTTI) ซึง่เปนบริษทัยอยที ่ปตท. ถือหุนทัง้สิน้ 

ไดใหบริษัทลูก คือ บริษัท PTT Mining 

Limited (PTTML) ไดลงนามในสัญญา Scheme 

Implementation Agreement (SIA) กับ

บริษัท Straits Resources Limited (SRL) 

ซึง่เปนบริษทัท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

ออสเตรเลยี เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจกิายน 2553 

สัญญาดังกลาวกำหนดขึ้นเพื่อกำหนด

ขอบเขตการตกลงในเบือ้งตน เพือ่ซือ้กจิการ

ของบริษัท SRL โดยบริษัท PTTML ตกลงที่

จะชำระเงินใหแกผูถือหุนของบริษัท SRL 

ในราคา 1.72 เหรียญออสเตรเลียตอหุน 

คิดเปนมูลคารวม 544.1 ลานเหรียญ

ออสเตรเลยี หรอืประมาณ 16,600 ลานบาท 

(ณ อัตราแลกเปล่ียน 30.50 บาทตอเหรียญ

ออสเตรเลีย) 

อนึ่ ง สัญญาในรูปแบบ Scheme 

Implementation Agreement (SIA)  

ขางตน ไดลงนามเพ่ือกำหนดบทบาทหนาที่

และเงื่อนไขในการเขาซื้อกิจการ โดยมี

เงื่อนไข (Conditions) ซึ่งรวมถึงการไดรับ

อนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนของ SRL การ

ไดรับอนุมัติจากศาลสำหรับการแยกกิจการ 

(Demerger) และการเขาซ้ือกิจการ การ

ไดรบัอนมัุต ิจากหนวยงานกำกับดแูลตางๆ 

ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงการไดรับอนุมัติจาก

หนวยงาน Foreign Investment Review 

Board หรือ FIRB ของประเทศออสเตรเลีย 

และการไดรับหนังสือตอบรับจากธนาคาร

แหงประเทศไทย เพื่อการนำสงเงินตรา

ออกนอกประเทศไทย และไมเกิดเหตุการณ

ใดๆ อนัจะสงผลในทางลบอยางมนียัสำคัญ

ตอมลูคากจิการของบริษทั SRL ทัง้นี ้คาดวา

กระบวนการซื้อกิจการจะดำเนินการแลว

เสร็จในป 2554 

เครือสหวิริยาสตีลอินดัสตรี ซึ่งเปน 

ผูผลิตเหล็กรายใหญของประเทศไทย  

โดยเฉพาะธุรกิจผลิตเหล็กแผนรีดรอน ได

ลงนามในสัญญาการสนับสนุนทางการเงิน 

2 ฉบับ กับธนาคารไทยพาณิชย จำกัด 

(มหาชน) และพันธมิตร เมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ 2554 เพื่อนำเงินไปซื้อสินทรัพย

โรงถลงุเหลก็ Teesside Cast Product (TCP) 

แหงอังกฤษ จากบริษัท Tata Steel UK  

- สัญญาเงินกูระยะยาวและเงินทุน 

หมุนเวียน 23,900 ลานบาทแก

บรษิทั สหวิรยิาสตลีอนิดัสตร ีจำกดั 

(มหาชน)  

- สัญญาเงินกูระยะยาวและเงินทุน 

หมุนเวียน 600 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

แกบริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี 

ประเทศอังกฤษ (SSI UK) 

โครงการถลุงเหล็กขางตนมีทำเลที่ตั้ง

อยูในเขต Teesside ทางภาคตะวันออก

เฉียงเหนือของอังกฤษ มีกำลังการผลิต

เหล็กแทงแบน (Slab) 3.5 ลานตันตอป 

โดยเหตุผลสำคัญที่เครือสหวิริยาสนใจซ้ือ

โรงถลุงเหล็กดังกลางขางตน เนื่องจาก

เห็นวาเทคโนโลยีทันสมัยและมีส่ิงอำนวย

ความสะดวกระดับโลกแหงน้ี และเปน 

การผลิตขั้นตนน้ำเพื่อผลิตเหล็กแทงแบน 

สำหรับในชวงที่ผานมา 
มีบริษัทไทยหลายรายไดประกาศ

แผนลงทุนในตางประเทศ  
พรอมกับไดระดมทุน 

เพื่อนำเงินไปลงทุนในตางประเทศ
เพิ่มเติมในอนาคต 

»ÃÐàÀ· Ø̧Ã¡ÃÃÁ 
Ç§à§Ô¹ 

¹Ôμ ÔºØ¤¤Å ºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò 

ลงทุน ลงทุนโดยถือหุนต้ังแตรอยละ10 
ตามความจำเปน 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ** 

ลงทุนในกิจการในเครือ 

ลงทุนกรณีอื่น ขออนุญาต* ขออนุญาต 

ใหกูยืม กิจการในเครือ ตามความจำเปน 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ** 

ไมใชกิจการในเครือ 50 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขออนุญาต 

* ยกเวนผูลงทุนสถาบัน 8 ประเภทสามารถลงทุนในหลกัทรัพยในตางประเทศไดในวงเงิน 50 ลานเหรยีญสหรัฐฯ 

** นับวงเงินรวมกัน 
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(Slab) ซึ่งเปนวัตถุดิบสำคัญในการผลิต

เหล็กแผนรีดรอนของบริษัทท่ีมีกำลังผลิต 

4 ลานตัน/ป และสงผลทำใหกาวขึ้นเปน 

ผูผลิตเหล็กครบวงจรใหญที่สุดในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต 

«Õ¾ÕÃØ¡Ë¹Ñ¡¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ»ÅÕ¡ã¹ Ṏ¹ 

เครอืเจรญิโภคภัณฑ ไดลงนามในสัญญา

กบัสถาบนัการเงนิ 8 แหง เมือ่วนัท่ี 4 มนีาคม 

2554 โดยมีธนาคารไทยพาณิชยรวมกับ

ธนาคารกรุงไทย เปนผูสนับสนุนทางการ

เงินหลัก (Joint Lead Arranger) และมี

สถาบันการเงินอ่ืนๆ อีก 6 แหง ไดแก 

ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขาแหง

ประเทศไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคาร

ธนชาต ธนาคารออมสิน ธนาคารยโูอบ ีและ

ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) รวมสนับสนุนทาง 

การเงิน แบงเปนสกุลเงินบาท 30,000 

ลานบาท และสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ 500 

ลานเหรียญสหรัฐฯ เพ่ือนำเงินไปลงทุนทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ 

นายธนนิท เจยีรวนนท ประธานกรรมการ

และประธานคณะผูบรหิารเครอืเจรญิโภคภัณฑ 

ไดกลาวถึงแผนการลงทุนในตางประเทศ

ในอนาคตวา ภายในระยะเวลา 5 - 7 ป

ขางหนา ไดมองเห็นโอกาสในการลงทุน

ธุรกิจหลักในตางประเทศ โดยเฉพาะใน

ประเทศจีน ทีค่าดกันวาจะมีขนาดเศรษฐกิจ

ที่เติบโตจนกาวขึ้นเปนผูนำเศรษฐกิจโลก

ในอนาคต ซ่ึงจะเอ้ือตอการลงทุนของเครอืฯ 

ทั้งในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร 

และธุรกิจคาปลีก  

ปจจุบันเครือเจริญโภคภัณฑมีหาง

สรรพสินคาระดับ 5 ดาว ภายใตชื่อ Super 

Brand Mall ที่ศูนยกลางการเงินและการคา

รูเจยีจุย เขตผูตง นครเซีย่งไฮ เปดดำเนินการ

เม่ือป 2547 ดวยเงินทุนกอสราง 480 ลาน

เหรียญสหรฐัฯ มุงเจาะตลาดผูบริโภคระดับ

บนสุดดวยสินคาและบริการระดับสูงสุด

สำหรับในอนาคตยังมีแผนกอสราง Super 

Brand Mall ในประเทศจีนเพ่ิมเติมอีก  

4 แหง คือ  

- เมืองลั่วหยางในมณฑลเหอหนาน  

- มณฑลซันตง 

- เขตเมืองเกาผูซีของนครเซี่ยงไฮ 

- นครกวางโจวในมณฑลกวางตุง  

สำหรับธุรกิจคาปลีกหางโลตัส (Lotus) 

ซึ่งมุงเจาะตลาดระดับลางลงมา เครือ

เจริญโภคภัณฑไดบุกเบิกกอตั้งมาตั้งแตป 

2540 มีทำเลที่ตั้งกระจายเกือบทุกมณฑล

ในประเทศจนี โดยในป 2553 มจีำนวนรวม 

73 สาขา ท้ังนี้ ไดตั้งเปาขยายสาขาโลตัส

ในจีน ถึง 1,000 สาขา ใน 10 ปขางหนา 

ปจจุบันหางโลตัสไดกาวขึ้นมาเปนหางคา

ปลีกอันดับ 4 ในประเทศจีน รองจากหาง

อารที มารท (R.T. Mart) คารฟูร และวอล 

มารท โดยยอดขายในป 2553 ประมาณ 

12,000 ลานหยวน หรือประมาณ 60,000 

ลานบาท 

เครือซิเมนตไทย ไดประกาศแผนการ

ลงทนุในชวง 5 ป (2554-2558) วา เบ้ืองตน

จะมีเงนิลงทนุไวไมตำ่กวา 100,000 ลานบาท 

เพื่อใชลงทุนท้ังในและตางประเทศใน 5 

ธรุกจิหลกั ซึง่กรณีการลงทุนในตางประเทศ

จะเนนลงทุนในทวีปเอเชีย และเลือกลงทุน

กิจการที่เปนประโยชนเพื่อเพิ่มมูลคาและ

การแขงขัน  

เบื้องตนเครือซิเมนตไทยจะเนนธุรกิจ

ปโตรเคมี มีการเจรจารวมทุนกับโครงการ

ปโตรเคมท่ีีเวยีดนาม มลูคาโครงการประมาณ 

3 ,000 - 4 ,000 ล านเหรียญสหรั ฐฯ 

เนื่องจากเห็นวาเปนการยากท่ีจะขยาย 

โครงการปโตรเคมีเฟส 3 ในประเทศไทยได  

นอกจากน้ี เครือซิเมนตไทยยังมีแผน

จะรวมลงทุน ในโครงการผลิตปูนซีเมนตท่ี

ประเทศอนิโดนีเซยี มลูคา 10,000 ลานบาท 

แผนขยายกำลังการผลิตโรงงานปูนซีเมนต

ที่กัมพูชาเพิ่มเติมจากที่เดิม และศึกษา

โครงการลงทุนโรงงานปูนซีเมนตในพมา 

เนื่องจากตลาดมีความตองการเพ่ิมมากข้ึน 

ในระยะตอไปการลงทนุในตางประเทศ

จะมีความสำคัญอยางมากตอการพัฒนา

ธุรกิจและเศรษฐกิจของไทย ซึ่งการออกไป

ลงทุนตั้ งฐานการผลิตยั งตางประเทศ  

ถือเปนการปรับตัวเชิงกลยุทธทางธุรกิจ 

เพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขัน

ของธุรกิจไทย 

ขณะเดียวกันการเข าไปลงทุนใน 

ตางประเทศ ที่สามารถใชประโยชนจาก

ทรัพยากรที่ มีตน ทุนต่ ำและตลาดที่ มี

ศักยภาพ ก็เปนแนวทางดำเนินธุรกิจที่

สำคัญ ซึ่งจะทำใหวิสาหกิจไทยสามารถ

แขงขันในตลาดโลกไดดี ย่ิงขึ้น แตการ 

สงเสริมใหออกไปลงทุนน้ัน ตองพ่ึงการ

สนับสนุนจากภาครัฐดวย เชน การให

ความชวยเหลือดานการเงิน การใหสินเชื่อ 

การประกันความเสี่ยง การชวยเหลือดาน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน และ

การใหบริการจัดตั้งศนูยสนับสนุนการลงทุน

ในตางประเทศ เปนตน ซึง่เปนเรือ่งทีภ่าครฐั

ควรใหความสำคัญ และเรงดำเนินการให

เปนรูปธรรมมากขึ้น 

 

ซีพีไดกลาวถึงแผนการลงทุนใน
ตางประเทศในอนาคตวา 

ภายในระยะเวลา 5 - 7 ปขางหนา 
ไดมองเห็นโอกาสในการลงทุน
ธุรกิจหลักในตางประเทศ 
โดยเฉพาะในประเทศจีน 

โรงงานของเครือเจริญโภคภัณฑ ในประเทศ
เวียดนาม 
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สะพานขามแมน้ำโขงมิตรภาพ ไทย 

- ลาว แหงท่ี 1 (หนองคาย - ทานาแลง) 

เปนการเช่ือมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบนของไทย กับภาคเหนือของลาว 

ทำใหการเดินทางเขาสูนครหลวงเวียงจันทร 

แขวงไชยะบุรี หลวงพระบางแขวงอุดมไชย 

ฯลฯ มีความสะดวกสบายมากขึ้น 

สะพานขามแมน้ำโขงมิตรภาพไทย - 

ลาว แหงท่ี 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะเขต) 

เปนการเช่ือมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ชวงจงัหวัดมกุดาหารสูภาคใตของลาว และ

เวียดนาม จะเห็นไดวา สะพานมิตรภาพ

ไทย - ลาว ทั้ง 2 แหง เปนเสนทางขนสง

จากยุทธศาสตรความรวมมือ
ทางเศรษฐกจิ อริะวด ี– เจาพระยา – 
แมโขง ทำใหเกิดแนวทางพัฒนา
ความรวมมอืระหวางประเทศ ไทย –
ลาว ตามแผนปฏบิตักิาร ACMECS 
สูกจิกรรมทางเศรษฐกิจในลักษณะ
เมอืงคูแฝด บวกกบันโยบายสงเสริม
การพัฒนาพ้ืนท่ีของรัฐบาลไทย 
กอใหเกิดสะพานขามแมน้ำโขงแลว 
รวม 2 แหง ไดแก 

ที่เชื่อม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

กบัลาว ท้ังตอนเหนือและตอนใต ซ่ึงยงัขาด

โครงขายถนนท่ีเชื่อมสูภาคกลางของลาว 

(แขวงคำมวน) ตลอดจนภาคกลางของ

เวียดนาม (เมืองฮาตินห และเมืองวินห)  

ดังนั้น โครงการกอสรางสะพานขาม

แมน้ำโขง มิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ 3 

จึงไดกำเนิดขึ้น ที่จังหวัดนครพนม เพื่อ

ใหการคมนาคมขนสงระหวางประเทศไทย 

ประเทศลาว และประเทศเวยีดนามตอนกลาง 

มีความสะดวก ปลอดภัย ประหยัดเวลา 

และคาใชจายในการเดินทาง ของประชาชน

ในแขวงคำมวน ลาว และจังหวัดนครพนม 

จังหวัดใกลเคียง รวมท้ังประเทศเวียดนาม 

ÊÐ¾Ò¹ÁÔμÃÀÒ¾ä·Â-ÅÒÇ áË‹§·Õè 3 
¨Ðà»�́ ãËŒãªŒà´×Í¹ÊÔ§ËÒ¤Á 2554 

เม่ือวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 ไดเริ่ม

ทำการกอสรางสะพานแหงนี้ โดยรัฐบาล

โครงการกอสรางสะพานขามแมน้ำโขง 
มิตรภาพไทย - ลาว แหงที่ 3 มีกำหนดแลวเสร็จ 
และเปดใหใชไดประมาณเดือนสิงหาคม 2554  

มีกำหนดเปดอยางเปนทางการ 
ในวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2554 (11 /11 /11) 

ไทยเปนผูรับผิดชอบคากอสรางแตเพียง 

ผูเดียวดวยงบประมาณ 1,723,234,000 บาท 

ขนาดความยาวของสะพาน 780 เมตร และ 

บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวลอปเมนต เปน

ผู รับจางกอสราง ออกแบบโดยสำนัก

สำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง ควบคุม

การกอสรางโดยสำนักกอสรางสะพาน 

กรมทางหลวง มีกำหนดแลวเสร็จและเปด

ใหใชไดประมาณเดือนสิงหาคม 2554 และ

มีกำหนดเปดอยางเปนทางการในวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2554 (11 /11 /11) 

ÍÕ¡àÊŒ¹·Ò§¢¹Ê‹§·Õèã¡ÅŒ·ÐàÅ·ÕèÊǾ  
´ŒÇÂÃÐÂÐ·Ò§»ÃÐÁÒ³ 300 
¡ÔâÅàÁμÃ 

การเดนิทางในเสนทางน้ีเริม่จาก สะพาน

ขามแมน้ำโขงมิตรภาพ ไทย-ลาว แหงที่ 3 

ซึ่งแยกออกจากทางหลวงหมายเลข 212 

ชวงจังหวัดนครพนม-ทาอุเทน ที่บริเวณ 
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กม.8 ขามแมนำ้โขง และเชือ่มตอทางหลวง

หมายเลข 12 ที่ เริ่มจากเมืองทาแขก  

(ตรงขามจังหวัดนครพนม) แขวงคำมวน 

ลาว ระยะทางถึงชายแดนลาวกับเวียดนาม

ประมาณ 100 กิโลเมตรเศษ  

ซึ่งเสนทางนี้ถูกรายลอมดวยภูเขา

หนิปนูสองขางทาง ทวิทศันสวยงาม กอนจะ

เขาพรมแดนลาว - เวยีดนาม มจีดุสังเกตท่ี

ชองเขาจะมลีมพดัแรงมาก และมีจดุปกหลกั

เขตดินแดนของลาว ซึ่งกลายเปนจุดชมวิว

และพักรถ อีกจุดสำหรับการเดินทาง 

หลังจากผานดานชายแดนของลาวช่ือ

นาโป และผานเขาดานชายแดนของเวยีดนาม

ชื่อจาลอ หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการตรวจคน

เขาเมืองแลว ก็วิ่งมาตามถนนหมายเลข 12 

มุงหนามาทางทิศตะวนัออกในเขตเวียดนาม 

จะพบกับสามแยกแคแว ซึ่งเปนจุดตัดกับ

ถนนหมายเลข 15 ขับไปถึงเมืองฮาตินห 

ที่ เมืองนี้นาสนใจสำหรับผูที่ทำธุรกิจสง

ออก คือ มีทาเรือน้ำลึก 2 ทาเรือ ไดแก 

ทาเรือหวุงอาง และทาเรือเซินเยวีอง หาก

วัดระยะทางจากดานจาลอถึงทาเรือน้ำลึก

หวุงอาง เมืองฮาตินห ประมาณ 100 

กิโลเมตรเศษเทาน้ัน  

สำหรับเสนทางน้ีจะไปทะลุทะเลท่ี

เมืองฮาตินห เวียดนามตอนกลาง ซึ่งมี

ทาเรือน้ำลึก 2 แหง ไดแก ทาเรือหวุงอาง 

เปนทาเรือสำคัญในภาคกลางตอนบนของ

เวียดนาม ที่รัฐบาลลาว รวมมือกับรัฐบาล

เวยีดนาม พฒันาใหเปนทาเรอืนำ้ลึกสำหรบั

ขนสงสินคาขาออก - ขาเขา เพื่อรองรับ

การขนสงท่ีตนทางถนนระเบียงเศรษฐกิจ

สายตะวันออก-ตะวันตก ทาเรือหวุงอางมี

ทาเทียบยาวกวา 450 เมตร ระดับน้ำลึก

ตั้งแต 10-15 เมตร สวนทาเรือเซินเยวีอง 

เปนทาเรือน้ำลึกระดับ 20 เมตร  

ทั้ง 2 ทาเรือ สามารถรับเรือสินคา

ขนาด 40,000 - 50,000 ตัน (DWT) โดย

ทาเรือท้ัง 2 แหงอยูใกลเสนทางเดินเรือ

สินคาทะเลจีนใต และอยูใกลไทย จึงเปน

อีกทางเลือกสำหรับผูสงออก   

ทาเรือทั้ง 2 แหงอยูใกลเสนทาง
เดินเรือสินคาทะเลจีนใต 

และอยูใกลไทย จึงเปนอีกทาง
เลือกสำหรับผูสงออก 

สิ้นสุดชายแดนลาว 

ดานจาลอ ของเวียดนาม 
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à¾ÔèÁ¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ã¹¡ÒÃ
á¢‹§¢Ñ¹á¡‹ÊÔ¹¤ŒÒÍÕÊÒ¹ 

เมื่อสะพานแหงน้ีเปดใหใช จะเปน 

การเปดประตูใหจังหวัดนครพนม สามารถ

เชื่อมตอเสนทางคมนาคมทางบกเขาไปใน

ลาว และทะลุออกสูทะเลไดท่ีเวียดนาม  

จากนั้นสามารถวิ่งตอไปถึงชายฝงทะเล

เวียดนามตอนกลางได โดยใชระยะทาง 

ไมถึง 300 กิโลเมตร ถือเปนเสนทางเชื่อม

การคมนาคมระหวาง 3 ประเทศที่สั้นที่สุด 

สั้นกวาเสนทางหมายเลข 9 จากจังหวัด

มุกดาหาร เมื่อขามจากสะพานมิตรภาพ

ไทย - ลาว แหงท่ี 2 เกือบคร่ึงหนึ่ง 

เพราะฉะนั้นในอนาคตเสนทางขนสงน้ี 

จะเปนทางออกของสินคาจากภาคตะวันออก

เฉยีงเหนือของไทย ซ่ึงจะชวยเสริมศกัยภาพ

ของการเปนโลจิสติกสฮับของประเทศไทย

เม่ือพิจารณาดานศักยภาพความเช่ือมโยง

ทางเศรษฐกจิของเสนทางขนสงน้ี จะเห็นวา

มีระยะทางนอยกวาการขนสงสินคาไปยัง

ทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี และทาเรือ

เตีย่นซา (Tien Sa) ในนครดาหนัง เวียดนาม

กลางตอนลาง  

นอกจากนี้ยังเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแขงขันแกสินคาจากภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ เพราะเปนการชวยประหยัดท้ัง

คาขนสงและบริการอ่ืนๆ ทำใหสินคามี

ตนทุนท่ีต่ำกวา และสามารถแขงขันใน

ตลาดโลกได และจะยังชวยใหมีเสนทาง

กระจายผลไม หรอืสินคาทีม่อีายส้ัุนของไทย 

ไปสูผูบริโภคในประเทศจีนตอนใต มณฑล

ยูนนาน มณฑลกวางสี และเวียดนาม 

ตอนเหนือที่ชื่นชอบผลไมไทย ไดเพิ่มอีก

เสนทางหน่ึง ฉะนั้น จึงเห็นไดวาเสนทางน้ี 

ทำใหใกลทางออกทะเลมากข้ึน และยัง

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับ

ประเทศอีกทาง 

 

แหลงขอมูลอางอิง 

1. ขอมูลจากเว็บไซต นติยสารผูจดัการ 

360 องศา รายสัปดาห 

2. ขอมูลจากเว็บไซต หนังสือพิมพ 

ผูจัดการ 

3. ขอ มูลจากการเ ดินทางสำรวจ

ศั กยภาพเสนทาง เศรษฐ กิจสายใหม 

นครพนม-กวางบินส-ดองเฮย-เว-ดานัง-

ฮอย อัน -สะหวันนะ เขต - มุกดาหาร ” 

ระหวางวันท่ี 15-20 กุมภาพันธ 2553 

4. โครงการกอสร างสะพานข าม

แมน้ำโขง จังหวัดนครพนม สำนักกอสราง

สะพาน กรมทางหลวง 

ในอนาคตเสนทางขนสงนี้ 
จะเปนทางออกของสินคาจาก 
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของไทย  
ซึ่งจะชวยเสริมศักยภาพของ 
การเปนโลจิสติกสฮับของไทย 
ทำใหใกลทางออกทะเลมากขึ้น  
และยังเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขันใหกับประเทศอีกทาง 

สามแยกแคแว จุดเลี้ยวเขาเสนทางหมายเลข 15 ไปเวียดนามตอนกลาง 
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เส้นทางช่วงประเทศลาว จากห้วยทราย บ่อแก้ว บ่อเต็น หลวงน้ำทา เส้นทางช่วงประเทศลาว จากห้วยทราย บ่อแก้ว บ่อเต็น หลวงน้ำทา 
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เส้นทางช่วงประเทศจีน เชียงรุ่ง คุนหมิง เส้นทางช่วงประเทศจีน เชียงรุ่ง คุนหมิง 
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ทำธุรกิจในเวียดนาม รวมถึงส่ิงที่ควรและ 

ไมควรปฏิบัติในเวียดนาม ดังนี้ 

บริษัท Ford ไดกลาวถึงการลงทุนการ

ประกอบรถยนตในเวียดนามวา เริ่มมา 

ตัง้แตป 2540 การดำเนนิการเปนการรวมทนุ

โดย Ford ถือหุนรอยละ 75 สวนที่เหลือ

เปนของบรษิทัทีร่ฐับาลเวยีดนามเปนเจาของ 

ใชแรงงานโดยตรงประมาณ 550 คน และ

อีกประมาณ 2,000 คนเปนการจางโดยออม

รถยนตท่ีประกอบในเวียดนามจะขายใน

เวียดนาม รวมถึงรถยนตน่ังสวนบุคคล  

รถบรรทุกเล็ก (pick- up trucks) รถตู 

และรถบัส  

สิ่งที่เปนปญหาหลัก 
ของบริษัท Ford  

ซึ่งเปนบริษัทสหรัฐฯ 
คือ เรื่องของ 

ระบบกฎหมายและการเมือง  
ที่มีความเปนเอกลักษณ 

ในหลายเร่ือง 

ในฉบับนี้ จะมาเจาะลึกประสบการณ

การลงทุนเพ่ิมเติม ของบริษัทตางชาติท่ี

ประกอบธุรกิจอยูในเวียดนาม และบริษัท

ไทยบางบริษัท อีกท้ังขอเสนอแนะจาก

บริษัทเหลาน้ีวา อะไรควรและไมควรทำใน

เวียดนาม 

เมื่อศึกษาถึงการลงทุนของเวียดนาม

ในตางประเทศ ดูเหมือนวา เวียดนามจะ

กาวหนากวาประเทศไทย ในเร่ืองการสงเสริม

ใหบรษิทัเอกชน ออกไปลงทนุในตางประเทศ

เสียแลว 

ÁØÁ¢Í§μ ‹Ò§ªÒμ Ô ÂÑ§äÁ‹ªÑ´à¨¹
áÅÐÁÕ»̃ÞËÒ 

บริษัท Russin & Vecchi ไดประมวล

การใหสัมภาษณของบริษัทตางชาติที่มี

ที่ผานมาเราเจาะลึกเร่ืองการ
ทำธุรกิจในเวียดนามวา มีขั้นตอน
อยางไร ใชเวลาเทาใด การลงทุน
ของต างชาติ ใน เวียดนามก็มี 
เพิ่มขึ้นสูงมาก และประสบการณ
การลงทุนของนักลงทุนตางชาติ
ในเวียดนาม ที่เปนประโยชน กอน
ตัดสินใจลงทุน  

ประสบการณการลงทุนในเวียดนาม โดยได

เผยแพรเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2553 ไววา 

การคาและการลงทุนในเวียดนามสามารถ

กอใหเกิดปญหาได  

ทั้งนี้จากผลการสำรวจความคิดเห็น

ของธนาคารโลก และบริษัทการเงินระหวาง

ประเทศ (International Finance Cor-

poration) ระบุวา เวยีดนามยังคงเปนประเทศ

ที่มีปญหาตอการดำเนินธุรกิจของตางชาติ 

โดยปญหาหลักที่พบ คือ เร่ืองขั้นตอนการ

เร่ิมดำเนินธุรกิจ การออกใบอนุญาต การ

จางงาน การจดทะเบียนอสังหาริมทรัพย 

การได สินเชื่อ การคุมครองการลงทุน  

การชำระภาษีการคาระหวางประเทศ การ

บังคับใชสัญญา และการปดกิจการ 

จากการประมวลบทสัมภาษณของ 

นักลงทุนตางชาติหลายบริษัทที่ เขาไป 
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จากประสบการณของบริษทัฯ ประมวล

ไดวา สิ่งท่ีเปนปญหาหลักของบริษัท Ford 

ซึ่งเปนบริษัทสหรัฐฯ คือ เรื่องของระบบ

กฎหมายและการเมือง ที่มีความเปน

เอกลักษณในหลายเรื่อง และเปนส่ิงที่ 

นักลงทุนตางชาติ ตองปรับตัวเพื่อให 

สอดรับกับระบบของเวียดนาม โดยสิ่งที่

เปนเรื่องทาทายสำหรับ Ford 

ขอแรก คอื กฎหมายมกีารเปล่ียนอยาง

รวดเร็วและสำคัญกวาที่เคยเปนมา ซึ่งการ

เปลี่ยนแปลงน้ี แมแตในการปฏิบัติของ 

เจาหนาทีร่าชการ ก็ไมสามารถทีจ่ะตามไดทนั 

ขอทีส่อง มกีารขาดแคลนแรงงานฝมือ

เพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ในทุกสาขา เชน  

นกับญัชี นกัวเิคราะหดานการเงิน ทีป่รึกษา 

ผูจดัการโครงการ ชางไมท่ีมฝีมอื ชางไฟฟา 

และชางรับเหมากอสราง เปนตน  

และแมวาจะมีการเปล่ียนแปลงปรับปรงุ

อยางมากในหลายปที่ผานมา แตนักลงทุน

ตางชาติก็ยังคงมีปญหาในเรื่องของความ

ลาชา ของระบบราชการท่ีเกี่ยวของกับการ

ลงทุนของตางชาติ และการคอรัปชันที่ 

กอใหเกิดความไมมีประสิทธิภาพ และการ

บังคับใชในเรื่องของกฎหมาย วาดวยการ

คุมครองทรัพยสินทางปญญา แตทั้งนี้ยัง

ไมรวมถึงปญหาใหญ ในเร่ืองของการ

ขาดแคลนโครงสรางพืน้ฐาน เพือ่ใหสอดคลอง

กับการเติบโตของการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้น 

ทั้งถนน ทาเรือ และพลังงานไฟฟา เปนตน 
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นักลงทุนไทยรายหนึ่งในเวียดนาม ที่

ทำธุรกิจมาแลวกวา 16 ปที่เมืองโฮจิมินห 

ใหสัมภาษณเจาหนาท่ีของบีโอไอท่ีเขาไป

สำรวจโอกาสและลูทางการลงทนุในเวียดนาม 

เมื่อเดือนกันยายน 2553 วา ตนสนับสนุน

ใหคนไทยเขาไปลงทุนในเวียดนามแต 

คนไทยสวนใหญไมคอยกลาเส่ียง กลัวถกูโกง 

ประเด็นหลักคิดวา คนไทยไมอยากออกไป

ลงทุนในตางประเทศ  

นักลงทุนรายน้ีกลาวเพ่ิมเติมวา ขอได

เปรียบของการลงทุนในเวียดนามมีหลายเร่ือง 

ไดแก เวียดนามอยูใกลประเทศไทย ดังน้ัน 

คนไทยสามารถเดินทางเขาไปสำรวจลูทาง

การคาการลงทุนไดบอยครั้ง ประหยัดคา

ใชจายในการเดินทาง 

ไทยและเวี ยดนามมีวัฒนธรรม ท่ี 

ใกลเคียงกัน ชื่อเสียงของคนไทยดี สินคา

ไทยกเ็ปนท่ียอมรบัในตลาดเวียดนาม ภาษา

เวยีดนามไมยากทีจ่ะเรยีนรู งายกวาภาษาไทย 

คนไทยท่ีเขาไปทำงานในเวียดนามสวนใหญ

สามารถพูดไดใน 1-3 เดือน  

ขอดีของการลงทุนในเวียดนาม คือ 

ความมีเสถียรภาพทางการเมือง รัฐบาล

เวียดนามมีการจัดการแบบมีการวางแผน 

มีวิสัยทัศน และทิศทางท่ีชัดเจน มีการ

เปลี่ยนแปลงบอยคร้ังในทิศทางท่ีดีขึ้น 

เวียดนามมีทรัพยากรมาก เหมาะแกการ

ลงทุนท่ีตองใชวัตถุดิบท่ีไทยขาดแคลน 

เวียดนามยังมีแรงงานหนุมสาวจำนวนมาก

และอาจกลาวไดวา มีศักยภาพและทักษะ

ที่ดีกวาแรงงานไทย โดยเฉพาะในเรื่องของ

ความละเอียด แมวาแรงงานเวียดนามจะมี

จุดดอยในเรื่องที่ เกี่ยวกับเครื่องจักรกล  

แตจะเกงในเรื่องอิเล็กทรอนิกสมากกวา

แรงงานไทย  

นั ก ล งทุ น ไ ทย ร า ยนี้ ก ล า ว ต อ ว า 

พฤติกรรมของชาวเวียดนามแบงไดเปน

สามภาค คือ 

ภาคเหนอื จะเปนคนท่ีมรีะดับการศึกษา

สงูกวาคนในภาคอ่ืนๆ สงัคมสงู อดทนและ

ชวยเหลือกันดี ทั้งนี้คงเปนเพราะความ

ภาคภูมิใจวา ตนเปนพวกท่ีชนะสงคราม  

ขอดีของการลงทุนในเวียดนาม คือ  
ความมีเสถียรภาพทางการเมือง  

รัฐบาลเวียดนามมีการจัดการแบบมีการวางแผน 
 มีวิสัยทัศน และทิศทางที่ชัดเจน  

มีการเปลี่ยนแปลงในเวียดนามบอยครั้ง 
แตในทิศทางที่ดีขึ้น 
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ภาคกลาง มคีวามอดทนสงูสดุ เกบ็ออม 

ขยนั และประสบความสำเร็จสงู มกีารศกึษา

ปานกลาง  

ภาคใต เปนภาคท่ีมีทรัพยากรมาก

ที่สุดของประเทศ ทำใหคนในภาคใตไมมี

ความอดทน เนื่องจากไมตองกระตือรือรน

ในการทำมาหากิน จุดออนของเวียดนาม

อยูที่คนทางภาคใต แตภาคนี้จะมีคน 

เชื้อสายจีนอยูมาก  

นกัลงทุนรายน้ียงัใหความเห็นเพ่ิมเตมิวา 

เวยีดนามไมใชมนษุยเงนิเดือน ทกุคนพรอม

แสวงหาโอกาสที่จะเปนเจาของกิจการ มี

หัวการคา สวนใหญไมตองการเปนลูกจาง 

ตองการเปนเจาของกจิการท้ังนัน้ คนเวยีดนาม

ที่อพยพไปอยูตางประเทศมีเปนจำนวนมาก 

สวนหน่ึงก็เขามาอยูในไทย ยกตัวอยางเชน 

ในไฮฟองมีชุมชนคนเวียดนามท่ีเคยอาศัย

อยูในไทยเปนจำนวนมาก จึงมีความรักใน

ประเทศไทย และคนไทย ซึ่งเปนสิ่งที่ดี  
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จากรายงานของบริษทั Russin & Vecchi 

ยังไดกลาวถึงขอแนะนำตอการลงทุนใน

เวียดนาม จากประสบการณการลงทุนของ

ตางชาติ เชน 

1. ขอใหแนใจวา ทานสามารถหา 

ผูเชีย่วชาญเรือ่งกฎระเบยีบของเวียดนามได 

2. ใหตระหนักถึงความสำคัญของ

การมีความสัมพันธที่ดี กับผูที่มีหนาที่ 

ออกกฎระเบียบของเวียดนาม  

3. อยาประเมินความแตกตางทาง

วัฒนธรรมต่ำเกินไป 

4. ความสัมพันธสวนตวัเปนเร่ืองสำคัญ 

ที่สามารถจะชวยเรงขั้นตอนการอนุมัติ  

ใหดำเนินไปอยางราบร่ืน 

5. ขอใหเตรยีมใจรบักบัการเปลีย่นแปลง

ที่อาจเกิดข้ึนไวลวงหนา ไมใชเฉพาะเรื่อง

กฎหมายอยางเดยีว แตรวมถึงเรือ่งคาใชจาย

ตางๆ โครงสรางพ้ืนฐาน การเปล่ียนแปลง

อยางรวดเร็วของตลาด และปจจัยอ่ืนๆ  

6. ขอใหทำการศึกษาตลาดและ 

เปาหมายการลงทุนที่ชัดเจนกอนเขาไปใน

เวียดนาม 

7. ควรจางทีป่รกึษา (นกักฎหมายและ

นักบัญชี) ที่มีประสิทธิภาพในเวียดนาม

เพื่อใหชวยเหลือในเ ร่ืองท่ีเกี่ยวของกับ 

การลงทุน จากประสบการณของบริษัทไทย

บางราย ที่เขาไปดำเนินธุรกิจในเวียดนาม 

บางครั้ง บริษัทที่ปรึกษาตางชาติก็อาจจะ

กอใหเกิดปญหา กับการลงทุนของทานได

เมือ่ถงึเวลาปฏิบตัจิรงิ ดงันัน้ ใหลองปรกึษา

ผูมีประสบการณในเวียดนาม เชน ธนาคาร

กรุงเทพฯ หรือนักลงทุนไทยบางรายท่ีเคย

วาจางที่ปรึกษาในเวียดนาม 

8. ควรจะสงเจาหนาท่ีเขาไปทำการ

สำรวจ โอกาสการลงทุนอยางจริงจัง ใน

กิจการที่ตองการลงทุน 

9. ควรจัดทำบันทึกความเขาใจหรือ

จดหมายแสดงเจตจำนง กอนการเขาสู

กระบวนการเจรจาในรายละเอียดของความ

ตกลง (ในกรณีที่มีการรวมทุน) จางบริษัท

กฎหมายเพ่ือใหทบทวนเง่ือนไขและขอบเขต

ความรวมมือ 

10. หากมีปญหาเกิดขึ้นและไมมีความ

ชัดเจนในกฎหมาย ควรขอความเห็น 

จากหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของกอนการ 

ตัดสินใจลงทุน 

11. ใหเลือกที่ปรึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ

เพื่อชวยเหลือในการเจรจา และจัดเตรียม

สัญญาและเพ่ือจะไดชี้แนะประเด็นตางๆ 

ที่เกี่ยวของกอนปดการเจรจา 
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อยางไรก็ตาม การเขาไปลงทุนใน

เวียดนาม มิไดคำนึงถึงเพียงระเบียบ 

ขั้นตอนทางกฎหมายเทานั้น แตจำเปน

ตองคำนึงถึงวัฒนธรรม และประเพณีของ

ชาวทองถ่ิน ซึ่งถือเปนหลักปฏิบัติ และจะ

ทำใหสามารถเปนที่รัก และเขาถึงจิตใจ

ของชาวเวียดนามไดเปนอยางดี 

ในหลายประเทศที่มีการสงเสริมการ

ลงทุน ใหวิสาหกิจของตนออกไปลงทุนใน

ตางประเทศ รัฐบาลมักจะจัดโปรแกรม 

ฝกอบรมในหลายเรื่อง เพื่อเตรียมความ

พรอมใหแกวิสาหกิจ รวมถึงขั้นตอนการ

ดำเนินธุรกิจในประเทศนั้น เชน ภาษา 

วฒันธรรม และประเพณี ซึง่เปนเรือ่งสำคญั

อันดับตนๆ กอนออกไปลงทุน  

สำหรบัประเทศไทย สวนใหญจะเนนที่

การใหความรูเบือ้งตนเก่ียวกบัโอกาสการคา 

และการลงทุนเบื้องตน แตยังไมไดมีการ

ฝกอบรมหรอืการสมัมนาอยางจรงิจงัเกีย่วกบั

ภาษา วฒันธรรมและประเพณีทองถ่ิน หรอื

ระเบียบขั้นตอนการดำเนินธุรกิจ คาใชจาย
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ที่จะเปนประโยชนตอการพิจารณากอนการ

ตดัสนิใจ การอบรมท่ีมอียูในปจจุบนัสวนใหญ

เปนของบริษัทท่ีปรึกษาตางชาติ ซึ่งคิด 

คาใชจายแพงมาก 

บริษัทไทยรายหน่ึงที่เขาไปเปดธุรกิจ

ในเวียดนามมาหลายปแลว กลาวตอคณะ

นักธุรกิจไทยท่ีเดินทางไปเวียดนามซึ่งจัด

โดยบีโอไอวา ตนสงเจาหนาท่ีเขาไปฝงตัว

อยูในเวียดนามประมาณ 1 ป เพื่อใหเรียนรู

เรือ่งภาษา วัฒนธรรม และอุปนสิยัการบริโภค

ของชาวเวยีดนาม รวมถึงความตองการของ

บริษัทเวียดนามตอสินคาของบริษัท ซึ่ง

ถือวาเปนส่ิงสำคัญอยางย่ิงตอความสำเร็จ

ในเบื้องตนตอการทำธุรกิจในประเทศน้ี  
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สวนใหญการติดตอธุ รกิจกับชาว

เวียดนาม จะเปนไปในลักษณะการแนะนำ

จากผูรูจัก จะไดรับราคาที่ดี อยางไรก็ตาม 

ปรากฏวา ในปจจุบัน เนื่องจากเวียดนาม

เปดรบัการลงทุนจากตางชาตมิากขึน้ ดงันัน้ 

การตดิตอครัง้แรกโดยการโทรศพัทนดัหมาย

หรือติดตอหารือกันโดยตรงมีมากขึ้น หรือ

ใชอินเทอรเน็ตสื่อสาร คุณสามารถจะ 

นัดหมายหรือแนะนำตัวทางธุรกิจไดทาง

อนิเทอรเน็ต งานนทิรรศการทางการคา ตาม

หนังสือแนะนำสินคาและเอกสารแจก จาก

โฆษณาและการติดตอบริษทัเวยีดนามโดยตรง 

และหากตองการเขาไปลงทุนในเวียดนาม 

สามารถทำไดโดยติดตอบีโอไอ สำนักงาน

การคาไทยในตางประเทศ หรือหอการคา

และอุตสาหกรรมของจังหวัดตางๆ ใน

เวียดนาม 
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ความสัมพันธทางธุรกิจอาจจะกลาย

เปนความสัมพันธทางสังคมสวนบุคคล ได

ในเวลาไมนาน ไมเหมือนกับการทำธุรกิจ

กับชาวตะวันตก ซึ่งความสัมพันธทางธุรกิจ

ตองใชเวลานานกวาจะกลายเปนความ

สัมพันธสวนบุคคล เนื่องจากชาวตะวันตก

มีความเปนสวนตัวสูง การทำธุรกิจใน

เวียดนาม หลายคร้ังที่ประสบความสำเร็จ

เกิดจากคูคา ตระหนักถึงความสัมพันธ

สวนตัวท่ีเขามีตอคุณมากเพียงใด ซึ่งทำให

คณุอาจตองพจิารณาการพดูคุยในเรือ่งอืน่ๆ 

มากขึ้น นอกเหนือไปจากเรื่องธุรกิจ 

ÃÐººÍÒÇØâÊà»š¹àÃ×èÍ§ÊÓ¤ÑÞÂÔè§ 

ระบบอาวุโสเปนเรื่องที่สำคัญมาก 

โดยเฉพาะเม่ือทานตองติดตอกับรฐัวิสาหกิจ

หรอืหนวยงานราชการ แทนท่ีจะเรียกบุคคล

ที่พบหารือดวยวา นายหรือนางหรืออ่ืนๆ 

ควรจะกลาวนำโดยตำแหนงของบุคคลๆ นัน้ 

เชน ทานประธาน Triet ทานผูอำนวยการ 

Dung หรือทานผูจัดการ... เปนตน ในการ

เริ่มธุรกิจหรือแจกเอกสารแนะนำธุรกิจ ขอ

ใหเริ่มจากบุคคลที่มีตำแหนงท่ีสำคัญใน

องคกรนั้นๆ กอนที่จะลงไปถึงบุคคลอื่นๆ 

ในบริษัทหรือหนวยงาน ในการแจกหรือรับ

นามบัตร ทานจะตองสงหรือรับนามบัตร

ดวยสองมือ 

¡ÒÃÃÑ¡ÉÒË¹ŒÒ 

การ รักษาหนา เปน เรื่ องสำคัญใน

วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม จำเปนตอง

คำนึงถึงตำแหนง และระดับความมีอาวุโส

ของบุคคลท่ีเขาพบเปนสำคัญ ยกตัวอยาง

เชน การใหของขวัญ พงึระวงัการใหของขวัญ 

ตองเตรียมของขวัญชิ้นที่สำคัญท่ีสุด ไวให

กบัระดบัอาวุโสทีส่ดุท่ีไดพบ อยาใหของขวัญ

แบบเดียวกันแกทุกระดับท่ีพบในหนวยงาน

เดียวกัน ตำแหนงท่ีนั่งในโตะประชุมหรือ 

สิง่ทีส่ำคญัทีพ่งึระลกึไวเสมอ คอื  
เวยีดนามมีความเปนชาตินยิมสูง  
และมีความภูมิใจในชาตภิูมิของ

ตนเองเปนอยางมาก 

สิ่งที่สำคัญที่พึงระลึกไว เสมอ คือ 

เวียดนามมีความเปนชาตินิยมสูง และ 

มีความภูมิใจในชาติภูมิของตนเองเปน

อยางมาก อยาสำคัญผิดวา เวียดนามจะ

เปนเหมือนชาติเอเชียอื่นๆ  

เมื่อไดเขาไปดำเนินธุรกิจในเวียดนาม

แลว พยายามเรยีนรูวฒันธรรมของเวยีดนาม

ใหมากท่ีสุด พยายามเขาถึงชีวิตของชาว

เวียดนามรอบๆ ตัว แมจะไมสามารถเปน

สวนหนึ่งของพวกเขาได ชาวเวียดนามจะ

รูสึกดีที่ชาวตางชาติพยายามท่ีจะเขาใจ

พวกเขา เขาใจวัฒนธรรมและภาษาของ

พวกเขา ซึ่งจะทำใหทานไดรับการปฏิบัติที่

ดีกวา หรือไดรับรอยย้ิมจากชาวเวียดนาม 

มีผูทำการศึกษาเกี่ยวกับความเขาใจ

วัฒนธรรมทางธุรกิจ และมารยาททาง

ธุรกิจของเวียดนาม และเขียนรวบรวมไว

บางสวนดังนี้ 
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ที่โตะอาหารก็ควรจะนั่งใหเหมาะสมกับ

ตำแหนง ความสำคัญและระดับอาวุโสใน

หนวยงานดวย ดังนั้นหากไมแนใจ ขอคำ

แนะนำจากผูอื่นกอนจะดีกวา โดยเฉพาะ

การพบหารือในครั้งแรก 

¤ÇÒÁºÑ¹à·Ô§ ª‹ÇÂ¼Å»ÃÐâÂª¹�
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อาหารกลางวันและอาหารค่ำจะจัดที่

โรงแรม รานอาหาร หรือในหนวยงานราชการ 

สวนทางฝายเจาภาพจะจัดเลี้ยงอาหารค่ำ

ในชวงตนๆ ของการเยือนของทาน ซึ่ง

เปนธรรมเนียมวาทานควรจะตองจัดเลี้ยง

อาหารค่ำเปนการตอบแทน หากเปนไปได

ใหจัดเล้ียงที่ โรงแรมหรือรานอาหารท่ีมี 

ชื่อเสียง  

ชาวเวียดนามจะเจรจาธุรกิจในระหวาง

อาหารกลางวันมากกวาอาหารค่ำ ใน

ระหวางมื้ออาหารก็ควรมีการยกเครื่องดื่ม

ขึ้นแสดงความยินดีตอฝายตรงขาม หรือ

กลาวปราศรัยเล็กนอยแสดงความชื่นชม

ตอทัศนียภาพ หรือมิตรภาพท่ีฝายเจาภาพ

ไดจัดเลี้ยงใหแกทาน หรือกลาวชื่นชมแขก

ที่ทานเชิญมารวมรับประทานอาหาร กอน

จากลา อยาลืม จับมือและกลาวขอบคุณ

ฝายเจาภาพ หรือแขกท่ีทานเชิญมารวมรับ

ประทานอาหารดวย 

àÇÕÂ´¹ÒÁ¨Ð¡ÅÒÂà»š¹»ÃÐà·È 
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นอกจากเปนแหลงการลงทุนของตางชาติ 

ที่สำคัญแหงหนึ่งของโลกแลว เวียดนามยัง

เปนประเทศท่ีออกไปลงทุนในตางประเทศ

อีกดวย ชาวเวียดนามเปนนักคาขายท่ีเกง

ระดบัโลกมาชานาน ตวักลางคาขายสินคาใน

ตลาดโลกมชีาวเวยีดนามเปนผูคาอนัดับหนึง่

ไมเฉพาะในเอเชียแตรุกไปถึงในสหรัฐฯ 

และยุโรปดวย 

หนวยงานการลงทุนตางประเทศ 

กระทรวงวางแผนและการลงทุน ของ

เวียดนาม ระบุวา เวียดนามจะเพิ่มการ

ลงทุนในตางประเทศและประเทศใกลเคียง 

โดยคาดวาจะเพิ่มขึ้นปละประมาณ 500 

ลานเหรียญสหรัฐฯ รองหัวหนาหนวยงาน 

การลงทุนต างประเทศของเวียดนาม  

Mr. Bui Quoc Trung กลาววา จนถงึปจจุบนั 

เวียดนามออกไปลงทุนในตางประเทศแลว

ทัง้สิน้ 457 โครงการ คิดเปนมูลคาเงนิลงทนุ

ทั้งสิ้น 7.2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในกวา 

50 ประเทศท่ัวโลก ตัวเลขดังกลาวสูงถึง

รอยละ 143 ของเปาหมายท่ีรัฐบาลไดตั้งไว 

และสูงเปนสองเทาของการลงทุนทั้งส้ิน 

ระหวางป 2532-2551 

ประเภทกิจการที่ เวียดนามออกไป

ลงทุนในต างประ เทศมาก ท่ีสุด ได แก 

เกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 40 ของ

โครงการลงทุนในตางประเทศท้ังสิ้น และ

คิดเปนรอยละ 68 ของมูลคาเงินลงทุน 

ทั้งสิ้น ตามมาดวยภาคบริการคิดเปน 

รอยละ 19 ของจำนวนโครงการลงทุนใน

ตางประเทศของเวียดนามท้ังสิ้น และมี

มูลคามากกวา 2 พันลานเหรียญสหรัฐฯ 

ในขณะท่ีมีหลายโครงการท่ีเปนการผลิตที่

ใชเทคโนโลยีชั้นสูง 

การรักษาหนาเปนเรื่องสำคัญ 
ในวัฒนธรรมของชาวเวียดนาม  
ทานจำเปนตองคำนึงถึงตำแหนง  

และระดับความมีอาวุโส 
ของบุคคลที่ทานเขาพบเปนสำคัญ 

หนวยงานการลงทุนตางประเทศ 
กระทรวงวางแผนและ 
การลงทุนของเวียดนาม 
ระบุวา จะเพ่ิมการลงทุน 
ในตางประเทศ โดยคาดวา 
จะเพ่ิมขึ้นปละประมาณ 

500 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
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ประเทศที่เวียดนามออกไปลงทุนมาก

ที่สุด ไดแก ลาว กัมพูชา รัสเซีย มาเลเซีย 

และอัลจีเรีย อยางไรก็ตาม จากรายงาน

ของรัฐบาลเวียดนาม ระบุวา เวียดนาม 

จะออกไปลงทุนมากข้ึนในญ่ีปุน สหรัฐฯ 

เกาหลีใต และสิงคโปร ซึ่งถือเปนนักลงทุน

รายใหญในเวียดนามเชนกัน 

รัฐมนตรีการวางแผนและการลงทุน

ของเวยีดนาม Mr. Vo Hong Phuc กลาววา 

มลูคาการคาของเวียดนามสงูถึง 125 พนัลาน

เหรียญสหรัฐฯ แมวาจะเกิดภาวะวิกฤติ

ของเศรษฐกิจโลก แตนักลงทุนเวียดนาม

ประสบความสำเร็จตอการลงทุนในลาวและ

กัมพูชา การลงทุนในสองประเทศดังกลาว 

เพิ่มขึ้นทั้งจำนวนและมูลคาเงินลงทุน โดย

เฉลี่ยมีมูลคา 14.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอ

โครงการ 

นายกรฐัมนตรขีองเวียดนาม Mr. Nguyen 

Tan Dung ไดกลาวในงานสัมมนาท่ีเมือง

โฮจิมินห เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2552 วา 

ปจจุบัน เวียดนามมีการลงทุนในกัมพูชา

ทั้งสิ้น 60 โครงการ คิดเปนมูลคาเงินลงทนุ

ทั้งสิ้น 900 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทำให

เวียดนามกลายเปนนักลงทุนตางชาติ 

รายใหญอันดับสามในกัมพูชา โดยกิจการ

ทีล่งทนุมากท่ีสดุในกัมพชูา ไดแก เหมืองแร 

ปาไม ภาคการธนาคาร การบินและการ

คมนาคม เปนตน บริษัทของเวียดนามท่ี

เขาไปลงทุนกัมพูชา ไดแก The Vietnam 

National Oil and Gas Group (Petro-

Vietnam) 

ประธานของบริษัทฯ Mr. Dinh La 

Thang กลาววา บริษัทฯ มีแผนจะลงทุน

คิดเปนมูลคา 100 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ

สำรวจนำ้มนัในกมัพชูาเพือ่รองรบัการลงทนุ

ในตางประเทศของเวียดนามในอนาคต 

ประธานคณะกรรมการบริหารของธนาคาร

เพื่อการลงทุนและการพัฒนาของเวียดนาม 

(BIDV) Mr. Tran Bac Ha และประธาน

ของสมาคมนกัลงทนุชาวเวยีดนามในกมัพูชา 

จึงไดเสนอจัดตั้งกองทุนในตางประเทศ 

(Overseas fund) ในชวงไตรมาสแรกของ

ป 2553 กองทุนดังกลาวเพื่อจะสนับสนุน

ธรุกจิของเวียดนามท่ีออกไปลงทุนในประเทศ

เปาหมายของเวียดนาม 

สำหรับในลาว รัฐมนตรีการวางแผน

และการลงทุนของเวียดนามกลาววา จนถึง

เดือนพฤษภาคม 2553 เวียดนามเขาไป

ลงทุนในลาวแลวสะสมทั้งสิ้น 219 โครงการ

ที่ไดรับการอนุมัติ คิดเปนมูลคาเงินทุนที่

จดทะเบยีนกับรฐับาลลาวท้ังสิน้ 2.4 พนัลาน

เหรยีญสหรฐัฯ เวยีดนามกลายเปนนกัลงทุน

รายใหญในลาวอันดับท่ีสามรองจากจีน

และไทย 

ในป 2553 จนถึงปจจุบันเวียดนาม

เขาไปลงทุนในลาวในโครงการดานพลังงาน

แลวท้ังสิ้น 30 โครงการ และจนถึงสิ้นป 

2551 มีโครงการของเวียดนามท่ีสำรวจ

เหมืองแรทั้งสิ้น 46 โครงการมูลคาทั้งสิ้น

เกือบ 120 ลานเหรียญสหรัฐฯ เวียดนามมี

ความสนใจเปนพิเศษตอการลงทุนดาน

พลังงานและเหมืองแร โดยเฉพาะเหมือง

แรทองคำ เวียดนามเขาไปลงทุนใน 16 

จังหวัดในลาว ในหลายกิจการ รวมถึง

ภาคอุตสาหกรรม ปาไม บริการ ทองเที่ยว 

ธนาคาร พลังงาน เหมืองแรและภาค

ประกันภัย 

จากรายงานเมื่อเดือนมีนาคม 2553 

รัฐบาลลาวจะใหการปฏิบัติเปนพิเศษกับ

นักลงทุนเวียดนามที่ประสงคจะเขาไป

สำรวจแรตางๆ ในลาว นอกจากน้ี นกัลงทนุ

เวยีดนามยงัมีโครงการทีจ่ะสรางสนามกอลฟ

และโรงแรมระดับหาดาว มูลคาโครงการ 

1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยบริษัท Long 

Thanh Golf Investment and Trade Joint 

เพ่ือรองรับการลงทุนในตางประเทศ 
ของเวียดนามในอนาคต 

จึงไดมีการเสนอจัดตั้งกองทุนในตางประเทศ 
เพื่อจะสนับสนุนธุรกิจของเวียดนาม 
ที่ออกไปลงทุนในประเทศเปาหมาย 
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Stock ซ่ึงถือเปนโครงการลงทุนของเวยีดนาม

ในตางประเทศที่ใหญที่สุดในขณะนี้ และ

ลาวยังพยายามชักชวนใหเวียดนามเขาไป

ลงทุนในอุตสาหกรรมปาไมและอุตสาหกรรม

แปรรปูอกี 7 โครงการ มลูคากวา 140 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ  

การลงทนุในตางประเทศของเวยีดนาม 

ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากภาค

รฐับาลของเวียดนาม โดยเฉพาะประธานาธิบดี

ของเวียดนามท่ีใหความสำคัญกับการ

สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศของ

วิสาหกิจของตน 

การลงทนุในตางประเทศของเวยีดนาม 

อาจกลาวไดวา เปนวิสัยทัศนของรัฐบาล

เวียดนามท่ีสอดรับกับการพัฒนา และการ

บูรณการเขาสูความเปนสากลของประเทศ 

อยางไรก็ตาม การลงทุนในลาวก็ยังเปน

อุปสรรคอยูในหลายเร่ืองสำหรับนักลงทุน

เวยีดนาม โดยเฉพาะเรือ่งแรงงาน โครงการ

ของเวียดนามยังขาดแรงงานอีก 2,000 คน 

ในโครงการผลิตเหล็กท่ีเมืองเชียงของ 

ของลาว และตองการคนงาน 2,000 คนใน

การผลิตเกลือท่ีเมืองสะหวันนะเขต 

ขณะนี้ รัฐบาลเวียดนามกำลังปรับปรุง

โครงสร างกฎหมายและนโยบายเพื่ อ

สนับสนุนการลงทุนของ เ วียดนามใน 

ตางประเทศ และเ พ่ือสรางเ ง่ือนไขท่ี 

เอื้ ออำนวยตอการลงทุนของนักธุ รกิจ

เวียดนามในตางประเทศ 

สำหรับในประเทศไทย Mr. Nguyen 

Thanh Hung หัวหนาผูแทนการคาของ

เวียดนาม ประจำสถานเอกอัครราชทูต

เวียดนาม ณ กรุงเทพฯ กลาววา จนถึง

ปจจุบัน เวียดนามเขามาลงทุนในไทยแลว

ทั้งสิ้น 6 โครงการ ในกิจการดานอสังหา-

ริมทรัพย เกษตร และการทองเที่ยวและ

บริการ  

การลงทุนในตางประเทศ 
ของเวียดนาม  

อาจกลาวไดวา เปนวิสัยทัศน
ของรัฐบาลเวียดนาม 

ที่สอดรับการพัฒนาและ 
การบูรณการ เขาสูความเปน

สากลของประเทศ 
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ทางระหวางยุโรปกับชวา ของดัชทหรือ 

ฮอลแลนด ในยุคลาอาณานิคม  

เมืองเบลมฟอนไทน เมืองหลวงของ

รัฐฟรีสเตท (Free State) มีความสำคัญใน

ดานศาลยุติธรรม 

เมืองโจฮันเนสเบิรก (Johannesburg) 

เปนเมอืงทีม่พีืน้ทีใ่หญท่ีสดุ และมคีวามเจริญ

มากในสาธารณรัฐแอฟริกาใต เนื่องจากมี

ความสำคัญทางธุรกิจ การคา การเงินการ

ธนาคารของประเทศ 

ในอดีตแอฟริกาใต 
เปนดินแดนที่มีชาวดัทชเขามา 

ตั้งสถานีพักเรือที่เมืองเคปทาวน 
และลูกหลานรุนตอมาของคน
กลุมนี้ถูกเรียกวา “Afrikaners” 

เมืองทาที่สำคัญ คือเมืองเดอรบัน 

(Durban) เมืองทา เกาแกที่ตั้ งอยูบน

ชายฝงมหาสมุทรอินเดีย 

ในอดีตแอฟริกาใตเปนดินแดนท่ีมีชาว

ดัทชเขามาตั้งสถานีพักเรือท่ีเมืองเคปทาวน 

และลูกหลานรุนตอมาของคนกลุมนี้ถูก

เรยีกวา “Afrikaners” มาต้ังถิน่ฐานครัง้แรก

ที่แหลมกูดโฮป (Cape of Good Hope) 

เมื่อป 2195 ในนามบริษัทอินเดียตะวันออก

ของดัทช (Dutch East India Company) 

มีการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม และเลี้ยงสัตว

สำหรับเปนเสบียงกรังใหเรือสนิคาท่ีเดินทาง

ไปคาขายเคร่ืองเทศในเอเชียตะวันออก

เฉยีงใต โดยเฉพาะเกาะชวา หรืออนิโดนีเซยี

ปจจุบัน  

ตอมาเมื่ ออั งกฤษรบชนะกองเรือ 

อามาดาท่ียิง่ใหญของสเปนได ทำใหองักฤษ

กลายเปนมหาอำนาจทางทะเลแทนสเปน 

และเล็งเห็นวาเคปทาวนเปนจุดยุทธศาสตร

จึงพยายามเขามายึดครอง โดยการขับไล

ชาวดัทชที่อยูเดิม จนตอมาเมื่อป 2379 มี

การคนพบทองคำในทรานสวาล ทำใหองักฤษ

มีการแผอิทธิพลครั้งใหญ โดยอางถึงความ

พยายามปกปองคนในบังคับของตน ฝาย

บัวรก็ตองการปกปองท่ีดินของตน จึงเกิด 

สงครามบัวรขึ้น ระหวางป 2442 - 2445 

ในที่สุดพวกบัวรยอมอยูภายใตการปกครอง

ของอังกฤษ แลกกับการไดมีสภาผูแทนใน

อนาคต และตองจายคาปฏิกรรมสงคราม

สวนหนึ่งดวย กระทั่งในที่สุดก็ถูกรวมเขา

กับสหภาพแอฟริกาใต ในตนศตวรรษท่ี 19  

วัฒนธรรมด้ังเดิมของประชาชนยังมี

อิทธิพลอยูมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในยาน

ที่อยูอาศัยของประชาชนผิวดำพื้นเมือง 

แตในเมืองใหญวัฒนธรรมตะวันตกของ

ประชาชนผิวขาว ไดขยายตัวอยูโดยท่ัวไป 

ตัง้แตการอพยพเขามาต้ังรกราก นอกจากน้ี

วัฒนธรรมสมัยใหมของตะวันตก เปนที่

ยอมรับของประชาชนหนุมสาวรุนใหม 

ของแอฟริกาใตมากขึ้น  

ทำใหวัฒนธรรมของแอฟริกาใตในทุก

วันนี้มีรูปแบบผสมผสานกันรอยละ 68 

ของประชากรที่นับถือศาสนาคริสต นิกาย

ตางๆ ในจำนวนน้ีเปนประชาชนผิวขาว

รอยละ 60 และผิวดำรอยละ 40 รอยละ 2 

ของประชากรนับถือศาสนาอิสลาม รอยละ 

1.5 นับถือศาสนาฮินดู ซึ่งสวนใหญเปน 

เชื้อสายอินเดียที่อพยพเขามาทำงานใน

สมัยอังกฤษเปนเจาอาณานิคม ที่เหลือ

ประมาณรอยละ 28.5 นับถือลัทธิดั้งเดิม

ของชนเผาตางๆ  

วัฒนธรรมด้ังเดิมของ 
ประชาชนยังมีอิทธิพลอยูมาก  

โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ในยานท่ีอยูอาศัยของ 
ประชาชนผิวดำพื้นเมือง 
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แอฟริกาใต ถือเปนประเทศท่ีมีรายได

ตอหัวสูงประเทศหน่ึงในภูมิภาคแอฟริกา 

ขอมลู ป 2552 GDP ของประเทศอยูที ่287.2 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ เปนอันดับ 26 ของ

โลก มีรายไดเฉล่ียตอหัวประมาณ 10,300 

เหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวติดลบรอยละ 1.8 

เมื่อเทียบกับป 2551 และ 2550 ที่มีอัตรา

การเตบิโตรอยละ 3.7 และ 5.5 อยางไรก็ตาม 

เม่ือพิจารณาแนวโนมของรายไดเฉล่ียตอหัว

ของประชากรในแอฟริกาใตแลว จะเห็นวา

มีการขยายตัวอยางตอเน่ือง 

แอฟริกาใตเปนประเทศท่ีมีความเจริญ

ทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยีมากท่ีสดุในทวปี 

สบืเนือ่งจากการมาต้ังถ่ินฐานของชาวผิวขาว 

การขุดคนพบทรัพยากรมีคา ท้ังทองคำ 

แพลทตินัม แมงกานีส และเพชร ไดสราง

ความมัง่ค่ังใหประเทศ กอนพฒันาเทคโนโลยี

กาวกระโดด ในชวงถูกบีบบังคับจากการ

ลงโทษ (Sanction) ในนโยบายเหยียดผิว 

เชน เทคโนโลยีการกลั่นน้ำมันจากถานหิน 

การผลิตโลหะชนิดพิเศษ เปนตน 

ในภาคอุตสาหกรรมจากการศึกษา 

พบวาแรงงานจะแบงเปน 2 ระดับ คือ 

แรงงานมีฝมือ และไรฝมือ 

แรงงานมีฝมือสวนใหญจะเปนชาว 

ผิวขาวซึ่งมีความรู 

สวนแรงงานไรฝมอืจะเปนคนผวิสทีีไ่มมี

ความรู และอพยพเขามาอยูในเมืองใหญ 

ซึ่งคนงานเหลาน้ีทำใหอัตราการวางงานสูง

ติดอันดับโลก คือ ในป 2552 คิดเปน 

รอยละ 24 ของประชากรวัยทำงาน  

รฐับาลแอฟรกิาใตภายหลงัท่ีนายเนลสนั 

แมนเดลา ไดเขาบริหารประเทศจึงไดออก

กฎหมาย บังคับใหมีการจางงานคนงาน

ผิวสีมากข้ึน ซึ่งมีผลให เ กิดการอพยพ 

ยายถิ่นของคนผิวขาวไปสูยุ โรป และ

ออสเตรเลียมากข้ึน 

สินคาสงออกหลักของแอฟริกาใตคือ

สนิคาอตุสาหกรรม เชน รถยนต เครือ่งใช-

ไฟฟา ผลิตภัณฑ เหล็กและเหล็กกลา  

สิ่งทอ แรธาตุมีคา เชน ทองคำ เพชร 

แมงกานีส สวนสินคาเกษตรซึ่งเคยเปน

สินคาหลักจำพวก ขาว ธัญพืช ผลไม ได

ลดบทบาทลง ประเทศไทยก็เคยเปนตลาด

ผลไมเมืองหนาวแหงหนึ่งของแอฟริกาใต 

แตภายหลังมีการใชสิทธิเขตการคาเสรีกับ

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด (FTA) ไดสงผลให

ผลไมจากแอฟรกิาใตสญูเสยีความไดเปรยีบ

ไปในที่สุด 

แอฟริกาใตเปนผูริเริ่มกอต้ังสหภาพ

แอฟริกา (African Union หรือ AU) เปน

องคกรท่ีประกอบดวย 53 ประเทศในทวีป

แอฟริกา กอตั้งในป 2544 ที่ เดอรบัน 

ประเทศแอฟริกาใต โดยสหภาพแอฟริกา

นั้นกอตั้งขึ้น โดยคาดหวังวาจะมีการใช

ระบบสกุลเงินเดียวกันทั้งหมด เชนเดียว

กับสหภาพยุโรป นอกจากน้ีทางสหภาพยัง

ตองการพัฒนาระบบการปกครอง สิทธิ

มนุษยชน และเศรษฐกิจในทวีปแอฟริกา 

แอฟริกาใตไดเขารวมเปนสมาชิกของ

องคการการคาโลก (WTO) ตั้งแตป 2538 

เปนตนมา นอกจากน้ียังเปนสมาชิกตาม

สนธิสัญญา LOME ซึ่งปจจุบันใชขอตกลง 

COTONOU โดยไดรบัสิทธพิเิศษทางศุลกากร

ในการสงสินคาออกไปยังประชาคมยุโรป 

อีกทั้ งยั ง เปนสมาชิกสหพันธศุลกากร

แอฟริกาใต (South African Custom 

Union Agreement/ SACU) โดยมีประเทศ

สมาชิกท่ีสำคัญ ไดแก แอฟริกาใต บอต-

สวานา เลโซโท สวาซิแลนด และนามิเบีย 

จะไมมกีารเกบ็ภาษศีลุกากรในระหวางประเทศ

สมาชกิ และจะใชอัตราภาษศีลุกากรเดยีวกัน

ในการดำเนินการทางการคากับประเทศ

นอกกลุม สนธิสัญญา SADC (South 

African Development Community)  
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นักลงทุนตางชาติท่ีเขามาลงทุนใน

แอฟริกาใตในป 2552 อันดับหนึ่ง คือ 

อังกฤษ อันดับสองคือ เยอรมนี รองลงมา

แอฟริกาใต ถือเปนประเทศ 
ที่มีรายไดตอหัวสูง 

ประเทศหนึ่งในภูมิภาคแอฟริกา 
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คือ สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน สวนมากเปน 

การลงทุนเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ คือ 

อุตสาหกรรมเหมืองแร มีสัดสวนถึงรอยละ 

59 ของการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ

ทั้งหมด รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรม

ยานยนต กิจการโทรคมนาคม โครงการ

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค พลังงาน การ

แปรรูปรัฐวิสาหกิจ และอสังหาริมทรัพย  

แอฟริกาใตเชิญชวนใหผูประกอบการ

ไทย เขาไปลงทุนต้ังโรงงานตางๆ ที่ไทยมี

ความชำนาญ เชน อุตสาหกรรมอัญมณี 

การเจยีระไนเพชร พลอย ซึง่ผูประกอบการ

ไทยจะมีความชำนาญทางดานน้ีมาก เพื่อ

สรางโอกาสของไทย นอกเหนือจากการ 

นำเขาวัตถดุบิเพยีงอยางเดียว อตุสาหกรรม

ผลิตชิ้นสวนยานยนต ซึ่ งผูผลิตไทยมี

ประสบการณและความชำนาญ ในการผลติ

ชิ้นสวนรถยนตญี่ปุน ที่เริ่มเขาไปต้ังโรงงาน

ในแอฟริกาใตเชนกัน 

นักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุน 
ในแอฟริกาใตในป 2552  
อันดับหนึ่งคือ อังกฤษ 
อันดับสองคือ เยอรมนี 

แอฟริกาใตเชิญชวนให 
ผูประกอบการไทย  

เขาไปลงทุนต้ังโรงงานตางๆ  
ที่ไทยมีความชำนาญ  

เชน อุตสาหกรรมอัญมณี  
และอุตสาหกรรมผลิต 
ชิ้นสวนยานยนต 

สวนการลงทุนภาคบริการท่ีไทยมอียูแลว 

ไดแก รานอาหาร สปา ก็ยังมีชองทางอยู

อกีมาก เนือ่งจากแอฟริกาใตมอีตุสาหกรรม

การทองเที่ยวขนาดใหญ มีนักทองเที่ยวมา 

จากท่ัวโลกโดยเฉพาะนักทองเท่ียวยุโรป 

และแอฟริกาใตเองยังมีเมืองขนาดใหญ  

ที่นักธุรกิจไทยยังไม เขาไปลงทุน และ

ประชาชนมีกำลังซื้อเพียงพอ นอกเหนือ 

โจฮันเนสเบิรก และเคปทาวน ไดแก  

เบลฟอนไทน พอรท อลิซาเบธ เปนตน 

หากผูประกอบการและนกัลงทุนตองการ

ขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลงทนุในแอฟรกิาใต

สอบถามไดที่ สำนักความรวมมือการลงทุน

ตางประเทศ บีโอไอ โทร. 0 2553 8111 

ตอ 8372 

ขอมูลพื้นฐานในการลงทุนของผูประกอบการตางชาติเบ้ืองตน 
รายการ ขอจำกัด 

การลงทุนของตางชาติ - ไมมีขอจำกัดจำนวนการถือหุนโดยชาวตางชาติ 

- ขอกำหนดดานการจัดต้ังบริษัทของชาวตางชาติ 

และชาวพื้นเมืองใชบรรทัดฐานเดียวกัน 

- การเขาจัดตั้งบริษัทในแอฟริกาใตจะตองนำเสนอแผน

ธุรกิจแก Registrar’ s office 

การสงรายไดกลับประเทศ - ไมมีการควบคุมการสงเงินคืนกลับประเทศสำหรับกำไร 

และเงินปนผลจากการลงทุน 

อัตราภาษี - ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา รอยละ 19 - 45 

- ภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 30 

- ภาษีเงินปนผล รอยละ 12.5 

- ภาษีมูลคาเพิ่ม รอยละ 14 

การเปนเจาของกรรมสิทธ์ิ

ที่ดิน 

- ผูประกอบการตางชาติมีกรรมสิทธิ์ ในการถือครองท่ีดิน 

เพื่อวัตถุประสงคในเชิงพาณิชย 

อุตสาหกรรมที่นาลงทุนและ

ไดรับการสนับสนุน 

- อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 

- อุตสาหกรรมยานยนต 

- อุตสาหกรรมเคมี 

- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส IT และการสื่อสาร 

- อุตสาหกรรมคมนาคม 

- อุตสาหกรรมโลหะ 

- อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

- อุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

ที่มา : โครงการสานสัมพันธไทย - แอฟริกา (สาธารณรัฐแอฟริกาใต)  
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สรุปแลว เกิดเหตุไฟฟาดับในเขตนครหลวง

นานท่ีสุดถึง 9 ชั่วโมง 20 นาที  

ภายหลังป 2521 ประเทศไทยไดมี

การวางแผน เพิ่มกำลังผลิตไฟฟาใชมา

อยางตอเนื่อง ทำใหไมเคยมีเหตุการณ 

Blackout หรือไฟฟาดับท่ัวประเทศอีกเลย 

จนถงึทุกวนันี ้แมกระท่ัง ในชวงท่ีเศรษฐกิจ

เติบโตอยางสูงสุดดวย 

»‚ 2553 »‚áË‹§¡ÒÃ·ÓÅÒÂÊ¶Ôμ Ô
¡ÒÃãªŒä¿¿‡ÒÊÙ§ÊØ´ 

เชื่อหรือไมวา ในป 2553 เพียงปเดียว 

มกีารทำลายสถติิการใชไฟฟาสงูสดุถึง 10 ครัง้ 

จากขอมูลของการไฟฟาฝายผลิต 

แหงประเทศไทย (กฟผ.) ในป 2553 ความ

ตองการใชไฟฟาสูงสุด หรือ พีค (PEAK) 

เปนการใชไฟฟาสงูสดุเมือ่วนัที ่10 พฤษภาคม 

2553 มีอัตราการใชที่ปริมาณ 24,009.9 

เมกะวัตต มากกวาอัตราการใชไฟฟาสูงสุด

ในป 2552 ถึงรอยละ 8.9 โดยเม่ือวันที่ 24 

เมษายน 2552 สถิติสูงสุดเทากับ 22,044.9 

เมกะวัตต 

ทกุเดอืนเมษายน เราจะไดยนิขาว 
การทำลายสถติกิารใชไฟฟาสงูสดุ 
ในประเทศไทยกันเปนประจำทุกป 
ซึ่งไมนาแปลกใจ เนื่องจากในชวง
เดือนเมษายน จะมีอุณหภูมิสูง
ที่สุดอยูแลว ดังน้ัน คนสวนใหญ
จงึตองอาศยัอปุกรณทำความเยน็
เพ่ือชวยคลายรอน เชน เครื่อง
ปรับอากาศ พัดลม สงผลตอ
ปริมาณการใช ไฟฟาสูงขึ้น และ 
นั่นหมายความวาเราจะตองจาย
คาไฟฟาเพิ่มขึ้นตามไปดวย 

นอกจากการใชไฟฟาสูงสุดที่เพิ่มขึ้น

ในเดือนเมษายน จะมาจากการใชไฟฟาที่

เพิม่ขึน้ในภาคประชาชนทัว่ไปแลว ในบางป 

เชนป 2553 ที่ผานมา สถิติความตองการ

ใชไฟฟาสงูสดุ ยงัมาจากการใชไฟฟาในภาค

การผลิตที่ เพิ่มขึ้น จากภาวะเศรษฐกิจ 

ฟนตัวอีกดวย 

180421 ä¿´Ñº·ÑèÇ»ÃÐà·È 

การใชไฟฟาสูงสุด หากไมมีแผนการ

รองรับที่ดีแลว อาจจะทำใหเกิดเหตุการณ

ไฟฟาดบัในวงกวาง หรอืทีเ่รยีกในทางวิชาการ

วา “Blackout” ได  

ประเทศไทยเคยเกิดเหตุการณ Blackout 

ทั่วประเทศขึ้น เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2521 

เวลา 07.40 น. สาเหตุเกิดจากโรงไฟฟา

พลงัความรอนพระนครใต ซึง่เปนหนวยผลติ

ที่สำคัญในเวลาน้ัน เกิดการขัดของทาง

เทคนิค สงผลใหไฟฟาดับท่ัวประเทศ 

การเกิดเหตุการณไฟฟาดับท่ัวประเทศ

ครั้งนั้น กินเวลาในแตละภาคไมเทากัน 

โดยไฟฟาไดดับในภาคเหนือประมาณ 1 

ชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 นาที 

ภาคกลาง 1 ชั่วโมง สำหรับเขตนครหลวง 

ไฟฟาดับนานท่ีสุด 2 ชั่วโมง  

เหตุการณไฟฟาดับไดกลับเขาสูภาวะ 

ปรกต ิมไีฟฟาใชในทุกพืน้ที ่ในเวลา 17.00 น. 

(ระหวางน้ันมบีางพืน้ท่ีมกีารดบับาง ติดบาง) 

ปริมาณการใชไฟฟาสูงสุดในป 2553  
สาเหตุมาจากสภาพอากาศรอน 

อุณหภูมิสูงเฉลี่ย 39 - 40 องศาเซลเซียส  
รวมท้ัง ปจจัยที่มาจากการฟนตัวทางเศรษฐกิจ  
และแผนการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลดวย 
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นอกจากนั้น สิ่งท่ีสำคัญที่สุด และ 

นาเปนหวงอยางมากก็คือ ปริมาณการใช

ไฟฟาสูงสุดในป 2553 มีปริมาณท่ีสูงกวา 

ประมาณการในคาพยากรณ ความตองการ

ไฟฟาท่ีใชในการจัดทำแผนพีดีพี 2010 

สาเหตุสำคัญของการใชไฟฟาสูงสุด

ในปที่ผานมา มีสาเหตุมาจากสภาพอากาศ

รอนอบอาว และมีอุณหภูมิสูงเฉลี่ย 39 - 40 

องศาเซลเซียส สูงที่สุดของป 2553 รวมทั้ง 

ปจจยัทีม่าจากการฟนตวัทางเศรษฐกิจ รวมถงึ

แผนการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลดวย 

ในป 2553 มกีารทำลายสถติิการใชไฟฟา

ในป 2552 ซึ่งมีปริมาณการใชสูงสุดเทากับ 

22,044.9 เมกะวัตต (ป 2552 ก็เปนป 

ที่ ทำลายสถิ ติการใช ไฟฟ าสู งสุดของ

ประเทศไทยเชนกัน) รวม 10 ครั้ง โดยมี

การบันทึกรายละเอียด ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 วันที่ 2 มีนาคม เทากับ 

22,185.80 เมกะวัตต 

ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มีนาคม เทากับ 

22,406.40 เมกะวัตต  

ครั้งที่ 3 วันที่ 8 มีนาคม เทากับ 

22,542.20 เมกะวัตต 

ครั้งที่ 4 วันที่ 9 มีนาคม เทากับ 

22,649.78 เมกะวัตต  

ครั้งที่ 5 วันที่ 16 มีนาคม เทากับ 

23,143.26 เมกะวัตต  

ครั้งที่ 6 วันที่ 25 มีนาคม เทากับ 

23,304.05 เมกะวัตต 

คร้ังที่ 7 วันที่ 5 เมษายน เทากับ 

23,529.69 เมกะวัตต 

คร้ังที่ 8 วันที่ 6 เมษายน เทากับ 

23,730.21 เมกะวัตต 

ครั้งที่ 9 วันที่ 22 เมษายน เทากับ 

23,897.72 เมกะวัตต  

ครั้งที่ 10 วันที่ 10 พฤษภาคม เทากับ 

24,009.9 เมกะวัตต  

»‚ 2554 Ê¶Ò¹¡ÒÃ³ �¨Ðà»š¹
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กฟผ. ไดประมาณการการใชไฟฟา 

สูงสุดปนี้ จะเกิดขึ้นในชวงเดือนเมษายน 

2554 คาดวานาจะอยูที่ประมาณ 25,327 

เมกะวัตต เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 5.49 

สวนประมาณการใชไฟฟาทั้งป นาจะอยูที่ 

166,755 ลานหนวย เพิ่มขึ้นจากปกอน 

รอยละ 4.15 ขณะทีป่รมิาณสำรองในการผลิต

ของประเทศ มีอยูประมาณรอยละ 22.9 

ซึ่งอยูในอัตราท่ีไมนาเปนหวง เนื่องจาก 

กฟผ. ไดมกีารวางแผนการผลิต เพือ่รองรับ

ความตองการท่ีเพิ่มขึ้นนี้อยูแลว 

สำหรับการใชไฟฟาในเขตเมืองหลวง 

และปรมิณฑล ซึง่เปนกลุมท่ีมกีารใชไฟฟาสงู

ทีส่ดุในประเทศ การไฟฟานครหลวง (กฟน.) 

ได คาดการณความตองการใชไฟฟาในป 2554 

ในพืน้ท่ีรบัผิดชอบของ กฟน. ท่ีประกอบดวย

พืน้ท่ีในกรุงเทพฯ นนทบรีุ และสมุทรปราการ 

วาจะมีอัตราการใชไฟฟาขยายตัวท่ีรอยละ 

3.11 ชะลอตัวลงจากป 2553 ที่มีการใชไฟ

เติบโตท่ีรอยละ 7.8 

สาเหตุการใช ไฟฟา ท่ีคาดวาจะมี 

การเติบโตลดลงในป 2554 ที่ กฟน . 

ประมาณการไว เน่ืองมาจากอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจในป 2553 เติบโตสูง

ถึงรอยละ 9 ในขณะที่คาดการณการเติบโต

ทางเศรษฐกิจในป 2554 อยูที่รอยละ 3.5 - 

4.5 เทานั้น โดยความตองการไฟฟาสูงสุด

ในป 2554 จะอยูที ่8,319 เมกะวตัต ในชวง

เดือนพฤษภาคม (เฉพาะกรุงเทพฯ นนทบุรี 

และสมุทรปราการ)  

สำหรับคาดการณหนวยขายไฟฟา

ของ กฟน. คาดวาในป 2554 จะมีอัตรา

การเติบโตในระดับรอยละ 3.03 โดยกลุมที่

อยูอาศัยจะมีอัตราเติบโตรอยละ 2.4 กลุม

ธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่งมีสัดสวนการใช

ไฟฟากวารอยละ 70 จะมีอัตราการเติบโต

รอยละ 3.3 และหนวยราชการจะมีอัตรา

การเติบโตรอยละ 0.4  

โดย ธุรกิจ ท่ีมีการ เติบโตสู ง คือ 

สำนักงานใหเชา และระบบขนสงรถไฟฟา

แอรพอรตล้ิงค ที่มีการเปดใชเต็มรูปแบบ
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สถิติการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายนสถิติการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ ในช่วงเดือนมกราคม - เมษายน  
เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553 เปรียบเทียบระหว่างปี 2552 และ 2553 

กราฟแสดงการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ ช่วงเดือน มกราคม - เมษายน 2552 กราฟแสดงการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ ช่วงเดือน มกราคม - เมษายน 2552 

กราฟแสดงการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ ช่วงเดือน มกราคม - เมษายน 2553 กราฟแสดงการใช้ไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ ช่วงเดือน มกราคม - เมษายน 2553 
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¹ÔÂÒÁ¢Í§ Contract Farming  

Contract Farming แปลตรงตัววา 

การทำฟารมสญัญา หมายถงึ การเพาะปลกู

พืช หรือการเลี้ยงปศุสัตวท่ีมีการทำสัญญา

ระหวางเกษตรกรกับผูรับซื้อ ซึ่งมีรูปแบบ

แตกตางกันตามเง่ือนไข และขอจำกัดของ

ทั้งสองฝาย โดยอาจจำแนกลักษณะของ

สัญญาระหวางเกษตรกร และผูรับซื้อได 3 

ลักษณะ คือ 

ลักษณะแรก การทำสัญญาแบบ

ประกันตลาด 

ลักษณะท่ีสอง การทำสัญญาแบบ

ประกันตลาด และประกันราคา 

ลักษณะท่ีสาม การทำสัญญาแบบ

ครบวงจร 

การทำสญัญาแบบประกันตลาด ผูรบัซือ้

จะประกันปริมาณรับซ้ือเพียงอยางเดียว 

ขณะทีก่ารทำสัญญาแบบประกันตลาด และ

ประกันราคา ผูรับซื้อจะประกันท้ังปริมาณ 

และราคาท่ีรับซื้อ แตการทำสัญญาแบบ

ครบวงจร ผูรบัซือ้จะสนับสนนุปจจยัการผลิต 

ควบคมุ และจดัการทัง้ระบบ ตัง้แตเร่ิมลงมือ

เพาะปลูก หรือเลี้ยงสัตว จนไดผลผลิต 

เพื่อประกันคุณภาพตามที่ผูรับซื้อตองการ 

»ÃÐàÀ·¢Í§ Contract 
Farming 

Contract Farming แบงเปน 2 ประเภท 

คอื สญัญาการเกษตรทีไ่มมลีายลกัษณอักษร 

และสัญญาการเกษตรท่ีมีลายลักษณอักษร 

โดยสัญญาการเกษตรท่ีมีลายลักษณอักษร 

เชน สญัญาการเกษตรในการรับซือ้ ผลผลติ

การเกษตรตามมาตรฐานคุณภาพ และ

Contract Farming หรือ
การเกษตรแบบมีพันธสัญญา 
บางก็เรียกการทำฟารมสัญญา 
บางก็เรียกสัญญาฟารมประกัน 
บางก็เรียกระบบการเกษตรแบบมี
สญัญา บางกเ็รยีกระบบการผลติ
แบบมสีญัญาผกูพนั ไมวาจะเรียกวา
อยางไร กอ็ยูบนพืน้ฐานหลกัเกณฑ 
และหลักการเดียวกัน และเม่ือรวม
ถึงการเกี่ยวเนื่องกับการสงเสริม
การลงทุนแลว คงเปนขอสังเกต
อยูวาจะสามารถขอรับการสง
เสริมการลงทุน และขออนุญาต
ประกอบธุรกิจนี้ ไดหรือไม โดย
เฉพาะอยางยิ่ง กรณีของบริษัท
ขามชาติจะดำเนินการแลวไดแคไหน 
อยางไร 

Contract Farming หมายถึง  
การเพาะปลูกพืช 

หรือการเลี้ยงปศุสัตว 
ที่มีการทำสัญญาระหวาง
เกษตรกรกับผูรับซื้อ 
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กำหนดราคาที่จะสงมอบในอนาคตแนนอน 

สัญญาการเกษตรในการรับซื้อผลผลิตที่

แนนอน แตราคาเปนไปตามภาวะตลาด 

สัญญาการเกษตรในลักษณะรับจาง (กรณี

ปศุสัตว) สัญญาการเกษตรในการรับซื้อ

ผลผลิต ที่มีการประกันราคาตามคุณภาพ

มาตรฐานที่ตกลงกัน และสัญญาท่ีผูรับซ้ือ

เปดทางเลือก ใหนำมาขายไดตามราคาที่

กำหนด เปนตน 

»̃¨ Ñ̈Â¤ÇÒÁÊÓàÃç¨áÅÐÍØ»ÊÃÃ¤
¢Í§ Contract Farming 

Contract Farming จะบรรลผุลสำเร็จ

หรือไม ขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ เชน 

ความสัมพันธระหวางมาตรฐานสินคา กับ

ราคาสินคาท่ีตกลงกันลวงหนา การรักษา

สัญญา การมีหลักประกัน อำนาจตอรอง 

ปริมาณของผลผลิต ความชวยเหลือทาง 

การเงิน และเง่ือนไขการกระจายความเส่ียง 

เปนตน 

อุปสรรคท่ีอาจสรางความลมเหลวให 

Contract Farming ได จำแนกเปน 2 ฝาย 

คือ ฝายเกษตรกร (หรือผูขาย) และฝาย

ผูรับซ้ือ โดยฝายเกษตรกรสามารถสราง

ความลมเหลวได หากไมเอาใจใสในการ

ดูแลผลผลิตใหไดคุณภาพตามสัญญาท่ี

ตกลงกันไว เนื่องจากเขาใจวาอยางไรก็

ตองรับซ้ือ แตผลปรากฏวา ผูรับซ้ือไม

ตองการรับสินคา แลวยังเปนขออางในการ

ปฏิเสธรับซื้อตามสัญญาดวยเหตุผลดาน

คุณภาพไมไดมาตรฐานตามสัญญา  

อุปสรรคที่อาจสรางความลมเหลวให 
Contract Farming จำแนกเปน 2 ฝาย คือ  

เกษตรกร ไมเอาใจใสในการดูแลผลผลิต ภัยธรรมชาติ 
ฝายของผูรับซื้อ เปนเรื่องของอำนาจตอรองสูง 

สามารถจัดสรรผลประโยชนไดมากกวา 

ขณะท่ีฝายเกษตรกรมีความยากจนจึง

ขาดหลักประกัน ฝายผูรับซ้ือไมตองการ

เปนคูสัญญา เวนแตผูซื้อจะใจกวาง และ

ตองการผูกมัดใหปฏิบัติตามสัญญาดวยผล

ทางจิตวิทยาเทานั้น อีกท้ังอุปสรรคสำคัญ

ดานความเสี่ยงของผลผลิตการเกษตร 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภัยธรรมชาติท่ีเปนเหตุ

ใหเกษตรกร ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา

ได 

อุปสรรคท่ีอาจนำมาซ่ึงความลมเหลว

ของ Contract Farming ในฝายของ 

ผูรับซ้ือ เปนเร่ืองของอำนาจตอรองสูง

สามารถจัดสรรผลประโยชนไดมากกวา 

ทำให คู สัญญามองว า เป นการ เอารั ด 

เอาเปรียบ ประกอบกับฝายผูรับซื้อเปน 

ผูกำหนดเง่ือนไขในรางสัญญาฝายเดียว 

เกิดความไดเปรียบทันที อีกท้ังมีอำนาจ

ควบคุมตลาด จึงถูกนำไปเปนขออางใน

การสรางความไดเปรียบ นอกจากน้ันสญัญา

ที่มีระยะเวลายาวนานจะเส่ียงตอความ 

ลมเหลวสูง เนื่องจากสถานการณอาจ

เปลี่ยนไปจากท่ีหวังไวในวันทำสัญญา  

เกิดความแตกตางของผลประโยชนสูง ซึ่ง

ผู เสียประโยชนจะไมปฏิบัติตามสัญญา 

ฝายผูรับซื้อจึงไดประโยชนมากกวา 

»ÃÐâÂª¹�¢Í§ Contract 
Farming 

หาก Contract Farming ประสบผล

สำเร็จก็จะสรางตลาดขายผลผลิตที่แนนอน 

รูราคาผลผลิตไดลวงหนา ลดความเสี่ยง

จากการผันผวนของราคาผลผลิต และ

ปจจัยการลงทุน รูรายไดที่แนนอนเม่ือขาย

ผลผลิต ที่อาจเปนทางเลือกหนึ่งในการ

จัดการระบบการผลิตทางการตลาด อีกทั้ง

ขยายความรูดานเทคโนโลยีการผลิตอัน 

ทันสมัย ขยายโอกาสดานเงินทุน พื้นที่

เพาะปลูก จำนวนผลผลิต ลดความเสี่ยง

ทางการตลาด เพิ่มความสามารถในการ

ควบคุมปริมาณ และคุณภาพของผลผลิต

ใหไดมาตรฐานตามความตองการของ

ตลาด รวมถึงขยายโอกาสทางการคา และ

การลงทุน 

Contract Farming ¡Ñº 
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

การสงเสริมการลงทุนของบีโอไอ ใน

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจาก
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การเกษตร ใหการสงเสริมฯ ในกิจการ

ประเภท  

(1) 1.1 กิจการเพาะขยายพันธุพืช

และปรับปรุงพันธุพืช  

(2) 1.5 กิจการขยายพันธุสัตว หรือ

เลี้ยงสัตว ซึ่งประกอบดวย 

  1.5.1 กิจการขยายพันธุ  

  หรือเล้ียงปศุสัตว 

  1.5.2 กิจการขยายพันธุ  

  หรือเล้ียงสัตวน้ำ  

   (ยกเวนการเล้ียงกุง) 

(3) 1.21 กิจการการบริหารจัดการ

ฟารม (Farm Management) 

ประเภท 1.1 มีเงื่อนไขตองมีขั้นตอน

การวิจัยและพัฒนาพันธุพืช โดยหากเปน

กรณีเพาะขยายพันธุพืช และปรับปรุงพันธุ

พืชทองถ่ินของไทย เชน ขาว กลวยไม 

สมุนไพร และผลไม เปนตน อีกทั้งตองมี

สัดสวนผูมีสัญชาติไทย ถือหุนรวมกันไม

นอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

ฉะน้ัน หากเปนกรณีเพาะขยายพันธุพืช 

และปรับปรุงพันธุพืชตางประเทศ จะไม

กำหนดสัดสวนผูถือหุนไทย แตสำหรับ

ประเภท 1.5 ก็มีเงื่อนไขสัดสวนหุนไทยไม

นอยกวารอยละ 51 

ประเภท 1.1 และ 1.5 จะได รับ 

สิทธิประโยชนตามกิจการที่ใหความสำคัญ

เปนพิเศษ โดยไดรับยกเวนอากรขาเขา

เครื่องจักรไมวาตั้งอยูในเขตใด ยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป ไมวาตั้งอยู

เขตใด และสิทธิประโยชนอ่ืนตามเกณฑที่

ตั้งของแตละเขต เชน การยกเวนอากร 

ขาเขาวัตถุดิบหรือวัสดุจำเปนสวนท่ีผลิต

เพื่อการสงออก ใหหักคาติดตั้งหรือกอสราง

สิง่อำนวยความสะดวกจากกำไรสุทธิรอยละ 

25 ของเงินลงทุนในกิจการที่ไดรับการ 

สงเสริมฯ การหักคาขนสง คาไฟฟา และ

คาประปา 2 เทา การลดหยอนอากรขาเขา

วตัถดุบิหรอืวัสดจุำเปน รวมถงึการลดหยอน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ประเภท 1.21 จะไดรับสิทธิประโยชน

ตามกจิการทีม่คีวามสำคญั และเปนประโยชน

ตอประเทศเปนพิเศษ เชนเดียวกับสิทธิ

ประโยชนของกิจการที่ใหความสำคัญเปน

พิเศษ แตการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

เปนเวลา 8 ป ไมวาตั้งอยูในเขตใดน้ัน จะ

ไมกำหนดสัดสวนการยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล กลาวคือ ไดรับยกเวนเต็ม

จำนวนในชวงเวลาท่ีกำหนดน้ัน 

Contract Farming ¡Ñº
¡®ËÁÒÂ Ø̧Ã¡Ô¨¢Í§¤¹μ ‹Ò§´ŒÒÇ 

การเพาะขยายพันธุพืชและปรับปรุง

พันธุพืช ประเภท 1.1 ของบีโอไอ อยูใน

บัญชีสาม (20) ตามบัญชีทายของพระราช

บัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

พ.ศ. 2542 ที่คนตางดาวสามารถประกอบ

การได แตกรณี Contract Farming  

จัดเปนการทำนา ทำไร หรือทำสวนใน

บัญชีหนึ่ง (2) ทำนองเดียวกับ Contract 

Farming สัตวที่จัดเปนการเลี้ยงสัตวตาม

บัญชีหนึ่ง (3) ที่ไมอนุญาตใหคนตางดาว

ประกอบการดวยเหตุผลพิเศษ โดยตาง

เปนกิจการตามบัญชีหนึ่ง 

คนตางดาวคือใคร กฎหมายธุรกิจ

ของคนตางดาวเปนกฎหมายท่ีใชบังคับ 

ในการประกอบธุรกิจของคนตางดาวใน

คนตางดาวคือใคร 
แลวอยางไรคือคนตางดาว  

มาตรา 4 แหง พ.ร.บ. บัญญัติ
คนตางดาวแยกเปน 2 ประเภท 

คือ บุคคลธรรมดา 
และนิติบุคคล 
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ประเทศไทย แลวอยางไรคือคนตางดาว 

มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 บัญญัติ

คนตางดาวแยกเปน 2 ประเภท คือ บุคคล

ธรรมดา และนิติบุคคล โดยเปนบุคคล

ธรรมดาที่ ไมมีสัญชาติ ไทย และเปน

นิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย 

รวมถึงนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ

ไทยดวย  

หรือนิติบุคคลตางชาติจะมีหุนอันเปนทุน 

หรือลงทุนไดนอยกวารอยละ 50 ของทุน

ทั้งหมด ขณะที่การบริหารจัดการฟารมเปน

ธรุกจิบรกิารตามบัญชสีาม (21) การทำธรุกิจ

บริการอื่น โดยที่ธุรกิจตามบัญชีสามคน

ตางดาวสามารถประกอบการได หากไดรับ

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนตางดาว

จากกระทรวงพาณิชย แตกรณีไดรับการ 

สงเสริมฯ จากบีโอไอ ก็สามารถขอหนังสือ

รับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาวท่ี

กระทรวงพาณิชยได 

Contract Farming เปนที่นิยมใน

ปจจุบัน โดยจะประสบความสำเร็จได ดวย

ความรวมมือของทั้ง 2 ฝาย บนพื้นฐาน

ของความจริงใจ และซื่อสัตยตอกันของทั้ง 

2 ฝาย โดยที่ไมเขาขายขอรับการสงเสริมฯ 

เวนแตจะมีขอบขายตามเงื่อนไขประเภท

กิจการ อีกท้ังจำแนกเปนธุรกิจตามบัญชี

หนึ่งภายใตกฎหมายธุรกิจของคนตางดาว 

ที่สัดสวนหุนของคนตางดาวตองนอยกวา

รอยละ 50 ซึ่งแมวาในปจจุบันจะเปน

ลักษณะ การทำสัญญาท่ีใชความสัมพันธ

สวนบุคคล อาศัยความเชื่อใจกันและกัน

เปนสำคัญ แตก็เปนการเร่ิมตนที่ดี เพื่อ

กาวสูขั้นตอนความสำเร็จตอไป 

สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน

ประเทศไทย ครอบคลมุทัง้นติบิคุคลซึง่มหีุน

อันเปนทุน หรือลงทุนโดยบุคคลธรรมดา 

ที่ไมมีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่ไมได 

จดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแตคร่ึงหนึ่ง

ของทุนทั้ งหมดในนิติบุคคลนั้ น และ 

หางหุนสวนจำกัดหรือหางหุนสวนสามัญ

จดทะเบยีน ซึง่หุนสวนผูจดัการ หรอืผูจดัการ

เปนบุคคลธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย  

คนตางด าวยั งรวมถึงนิติบุคคล ท่ี  

จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งมีหุนอันเปน

ทุนหรือลงทุนมีมูลคาตั้งแตครึ่งหนึ่ง ของ

ทุนทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น ถือโดยบุคคล

ธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทย นิติบุคคลท่ีไม

ไดจดทะเบียนในประเทศ หรือนิติบุคคลที่

จดทะเบียนในประเทศไทยดังกลาวขางตน

ดวย 

นอกจากน้ัน ตามบัญชีหนึ่ง (3) การ

เลี้ยงสัตว ก็หามคนตางดาวดำเนินการ 

เชนกัน โดยหมายความวา คนตางชาติ 

Contract Farming 
จะประสบความสำเร็จได 

ดวยความรวมมือของท้ัง 2 ฝาย  
บนพื้นฐานของความจริงใจ 

และซื่อสัตยตอกัน 
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การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน
จำนวนโครงการ



(ราย)

โครงการคนไทย
ถือหุ้นทั้งสิ้น


(ราย)


โครงการต่างชาติ
ถือหุ้นทั้งสิ้น


(ราย)


โครงการร่วมทุน
ไทยและต่างชาติ


(ราย)


เงินลงทุน


(ล้านบาท)


ค่าเครื่องจักร


และอุปกรณ์
(ล้านบาท)


จ้างงานไทย
(คน)


การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
จำนวนโครงการ
(ราย)
 เงินลงทุน
(ล้านบาท)
 จำนวนโครงการ
(ราย)
 เงินลงทุน
(ล้านบาท)


จำแนกโดยการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนตามหมวดกิจการ หน่วย
:
ล้านบาท


สรุปสถิติการส่งเสริมการลงทุน

2553
ม.ค.-ก.พ.

2554
ม.ค.-ก.พ.

2553
ม.ค.-ก.พ.

2554
ม.ค.-ก.พ.

2553
ม.ค.-ก.พ.

2554
ม.ค.-ก.พ.

2553
ม.ค.-ก.พ.

2554
ม.ค.-ก.พ.

2553
ม.ค.-ก.พ.

2554
ม.ค.-ก.พ.

2553
ม.ค.-ก.พ.

2554
ม.ค.-ก.พ.

2553
ม.ค.-ก.พ.

2554
ม.ค.-ก.พ.

2553
ม.ค.-ก.พ.

2554
ม.ค.-ก.พ.

2553
ม.ค.-ก.พ.

2554
ม.ค.-ก.พ.

2553
ม.ค.-ก.พ.

2554
ม.ค.-ก.พ.

2553
ม.ค.-ก.พ.

2554
ม.ค.-ก.พ.
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40,000

30,000

0

250

200

150

100

0

60,000

40,000

20,000

0

80,000

60,000

300

200

150

50

0

250

100

หมวดกิจการ
จำนวนโครงการ(ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนต่างชาติ จ้างแรงงาน(คน)
2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554

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

เกษตรกรรมและผลติผลการเกษตร 183 25 35 50,196 10,973 4,519 5,317 772 772 2,238 23 73 28,411 6,066 2,735
เหมอืงแร่เซรามกิส์และโลหะขัน้มลูฐาน 31 3 1 36,761 640 355 1,317 110 112 3,220 100 168 4,291 117 47
อตุสาหกรรมเบา 73 11 21 10,809 251 1,529 603 6 180 771 26 149 25,129 703 5,832
ผลติภณัฑโ์ลหะเครือ่งจกัรและอปุกรณข์นสง่ 251 42 51 85,784 3,809 8,986 1,369 28 69 9,224 249 1,050 35,454 3,306 4,967
อเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งใชไ้ฟฟา้ 234 30 36 90,164 24,813 31,045 472 147 191 1,110 187 32 93,243 17,587 14,515
เคมภีณัฑ์กระดาษและพลาสตกิ 160 27 33 37,822 11,082 3,907 1,396 869 110 1,616 673 128 13,581 3,184 3,102
บรกิารและสาธารณปูโภค 406 60 68 176,452 8,558 14,154 12,362 1,464 1,632 3,082 99 397 13,543 1,390 2,537

รวม 1,338 198 245 487,989 60,126 64,496 22,835 3,396 3,065 21,261 1,357 1,996 213,652 32,353 33,735
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100

50
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วารสารส่งเสริมการลงทุน


มีนาคม2554 สำนักสารสนเทศการลงทุน

สถิติส่งเสริมการลงทุน

198

245

74
85

59

92

65 68

60,126
64,496

37,435
41,812

32,353 33,735

232

266

79,300

52,600
181

269
74,900

69,300



ภาวะการส่งเสริมการลงทุนภาวะการส่งเสริมการลงทุน
มกราคม-กุมภาพันธ์2554เปรียบเทียบปี2552และ2553

 2552 2553 2553
ม.ค-ก.พ.

2554
ม.ค-ก.พ.

2552 2553 2553
ม.ค-ก.พ.

2554
ม.ค-ก.พ.

 จำนวนโครงการ(ราย) ทุนจดทะเบียน(พันล้านบาท)

การขอรับการส่งเสริมฯสุทธิ 1,487 1,564 181 269 107.4 65.3 16.6 9.8
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     36.0 27.5 4.2 8.0
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 262 375 39 82 5.2 12.6 0.9 5.1
	 ยุโรป	 213 191 24 29 5.1 4.6 0.3 0.1
	 ไต้หวัน	 70 44 7 7 4.3 0.5 - 0.1
	 สหรัฐอเมริกา	 81 61 3 5 6.4 1.4 - -
	 ฮ่องกง	 19 27 4 7 1.8 0.7 0.1 1.9
	 สิงคโปร์	 87 86 17 12 1.1 2.0 1.2 0.2
  เงินลงทุน(พันล้านบาท)
การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 452 471 58 85 80.2 49.5 16.4 9.6
  กรุงเทพมหานคร 193 224 31 49 15.4 10.2 3.0 2.6
  ปริมณฑล 259 247 27 36 64.8 39.4 13.5 7.0
 เขต2 510 611 76 118 309.8 228.5 50.0 37.4
  ระยอง 109 160 24 31 56.2 94.8 13.3 13.2
  ภูเก็ต 11 6 1 2 2.6 3.0 - 1.9
  อื่นๆ 390 445 51 85 251.0 130.7 36.7 22.3
 เขต3 522 480 47 66 243.3 163.8 8.5 22.3
  -36จังหวัด 440 410 44 54 201.6 148.1 8.2 21.0
  -22จังหวัด(เขต3พิเศษ) 82 70 3 12 41.7 15.6 0.3 1.2
  ภาคเหนือ 119 99 9 10 37.4 47.3 0.5 1.0
  ภาคกลาง 31 18 - 5 28.1 11.1 - 0.8
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 179 158 12 23 99.7 58.1 2.6 1.5
  ภาคตะวันออก 51 54 5 8 24.1 9.9 1.1 13.1
  ภาคตะวันตก 30 13 1 - 8.2 1.7 0.1 -
  ภาคใต้ 74 95 15 11 26.7 16.3 1.6 3.1
  อื่นๆ 38 43 5 9 19.0 19.4 2.7 2.8
  ไม่ระบุที่ตั้ง 3 2 - - 0.1 - - -
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 2552 2553 2553
ม.ค-ก.พ.

2554
ม.ค-ก.พ.

2552 2553 2553
ม.ค-ก.พ.

2554
ม.ค-ก.พ.

 จำนวนโครงการ(ราย) ทุนจดทะเบียน(พันล้านบาท)
การอนมุ ัติให้การส่งเสริมฯทั้งสิ้น 1,003 1,566 232 266 41.4 49.2 6.5 11.2
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     16.5 21.5 2.1 6.0
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 248 368 51 66 3.4 6.2 1.0 4.7
	 ยุโรป	 159 186 34 27 2.6 4.6 0.1 0.2
	 ไต้หวัน	 33 42 4 7 0.6 0.3 0.1 0.1
	 สหรัฐอเมริกา	 41 55 10 10 5.7 0.7 0.1 0.6
	 ฮ่องกง	 13 31 3 2 0.1 0.2 - -
	 สิงคโปร์	 65 79 9 15 0.3 2.2 0.4 0.1
  เงินลงทุน(พันล้านบาท)
การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 336 496 78 82 49.7 69.8 6.0 5.3
  กรุงเทพมหานคร 162 223 37 42 11.9 11.1 1.7 1.6
  ปริมณฑล 174 273 41 40 37.8 58.7 4.3 3.7
 เขต2 383 605 85 99 180.8 244.1 27.9 40.6
  ระยอง 96 152 18 28 42.7 84.2 2.0 21.1
  ภูเก็ต 11 9 1 1 1.7 3.0 - 1.7
  อื่นๆ 276 444 66 70 136.3 156.9 25.9 17.8
 เขต3 284 465 69 85 50.9 177.3 18.7 33.5
  -36จังหวัด 244 410 60 72 46.0 161.5 17.4 32.4
  -22จังหวัด(เขต3พิเศษ) 40 55 9 13 4.9 15.9 1.3 1.1
  ภาคเหนือ 61 96 10 13 5.9 24.1 0.8 7.7
  ภาคกลาง 10 29 1 2 1.3 24.3 0.1 1.2
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 132 24 43 11.3 67.5 4.9 7.7
  ภาคตะวันออก 40 44 2 6 7.1 23.5 0.2 1.0
  ภาคตะวันตก 13 15 6 3 1.3 3.1 1.4 1.2
  ภาคใต้ 62 102 14 9 11.3 22.3 5.9 2.0
  อื่นๆ 23 47 12 9 12.7 12.6 5.5 12.7
หมายเหตุเขต1 ได้แก่ กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครและสมุทรปราการ
 เขต2 ได้แก่ กาญจนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีนครนายกพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสระบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีอ่างทองระยองและภูเก็ต

 เขต3 ได้แก่ 58จังหวัด โดยแบ่งเป็นเขต3พิเศษจำนวน22จังหวัด ได้แก่ศรีสะเกษหนองบัวลำภูสุรินทร์ยโสธรมหาสารคามนครพนม

ร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์สกลนครบุรีรัมย์อำนาจเจริญชัยภูมิหนองคายอุบลราชธานีอุดรธานีแพร่พะเยาน่านสตูลปัตตานียะลา

และนราธิวาสและเขต3ใน36จังหวัดที่เหลือ

 สำหรับกิจการขนส่งทางเรือหรืออากาศได้รวมไว้ในเขต3
ข้อสังเกต1) ในแต่ละเดือนสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติ

สำนักงานฯจะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯภายในกำหนดเวลา15-90วันทำการ

 2) สถติไิมน่บัรวมโครงการซึง่ไมม่กีารลงทนุเพิม่ไดแ้ก่โยกยา้ยสถานประกอบการรบัโอนโครงการกจิการเดมิขอสทิธปิระโยชนไ์มเ่กีย่วกบัภาษอีากร
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร

    

	1.	คาร์กิลล์มีทส์	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไข่ไก่เนื้อ	  1.5  223.70* 29 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	2.	คาร์กิลล์มีทส์	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไก่รุ่น	พ่อแม่พันธุ์	  1.5  189.30* 23 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

3.	คาร์กิลล์มีทส์	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
	 	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ลูกไก่	  1.5  253.20* 42 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	4.	วรรณภพ	จำกัด	

	 	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ข้าวคัดคุณภาพ	  1.14  212.00* 63 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	5.	ยูอาร์ซี	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

ขนมจากธัญพืช	  1.11  472.00* 175 จ.สมุทรสาคร	

(เขต	1)	

	6.	คาร์กิลล์มีทส์	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อาหารสัตว์	  1.6  1,113.40** 100 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

7. เบทาโกรเกษตรอตุสาหกรรม	จำกดั
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เนื้อสุกรชำแหละ	  1.9  62.50* 53 จ.ขอนแก่น	
(เขต	3)	

	8.	ไม่ตัน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตเครื่องดื่มจากพืช	ผัก	

ผลไม้	บรรจุภาชนะผนึก	

 1.11  2,380.00** 120 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	9.	ฟู้ด	ฟอร์	เดอะ	เวิลด์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตลูกไก่	  1.5.1  1,079.30** 176 จ.ลพบุรี	
(เขต	3)	

	10.	ฟู้ด	ฟอร์	เดอะ	เวิลด์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เลี้ยงไก่เนื้อ	  1.5.1  3,193.20** 466 จ.เพชรบูรณ์	
(เขต	3)	

	11.	คาร์กิลล์มีทส์	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตไก่ชำแหละ	  1.9  1,187.60** 2,125 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	12.	ไทยซัน	ไบโอ	-	เคม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตแป้งแปรรูป	
(MODIFIED	STARCH)	

 1.13  4.80 215 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	13.	ระยอง	เอ็มดีเอฟ	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตแผ่นใยไม้อัด	
ความหนาแน่นปานกลาง	

 1.17  2,000.00** 200 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	14.	แอดวานซ์	ไฟเบอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตแผ่นใยไม้อัด	
ความหนาแน่นปานกลาง	

 1.17  1,800.00** 200 จ.กาญจนบุรี	
(เขต	2)	

	15.	ส.	กิจชัย	เอ็ม	ดี	เอฟ	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตแผ่นใยไม้อัด	
ความหนาแน่นปานกลาง	

 1.17  1,994.50** 213 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	16.	สีมาอินเตอร์โปรดักส์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ก๊าซชีวภาพ	  1.18  56.60* 7 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	17.	ข้าว	ซี.พี.	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

คัดคุณภาพข้าวครบวงจร	  1.14  1,995.70** 251 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	 	รวม	    18,217.80 4,458 เขต	 1		=	 2	
เขต	 2		=	 6	
เขต	 3		=	 9	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 2 
เหมืองแร่เซรามิกส์
และโลหะขั้นมูลฐาน

    

	1.	เอ.ไอ.ฟาวน์ดรี้	แอนด์	
แมนูแฟคเจอริ่ง	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	(CAST	

IRON	PARTS)	และชิ้นส่วน

กลึงแต่งจากเหล็กหล่อ	

ที่ผลิตเอง	(MACHINING	

PARTS)	

 2.15
และ	

 4.3

 50.00* 60 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	2.	นายภมรกรณ์	เล็กปรีชากุล	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์แก้ว	  2.6  39.20 102 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	3.	โตโย	มิลเลนเนียม	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	สิงคโปร์)	

ท่อเหล็กไร้สนิม	  2.14  200.00* 20 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	4.	เจเอฟอี	สตีล	กัลวาไนซิ่ง	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ

สังกะสี	

 2.13  8,565.70** 232 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	5.	ซินอี้	โมลด์	จำกัด	
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป	 2.17  6.70 40 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

6.กระจกไทยอาซาฮ	ีจำกดั	(มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กระจกแผ่นเรียบ	  2.6  72.40* 424 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	7.	วรรณธนา	เมททอล	เวิร์ค	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	  2.15  31.00 60 จ.ราชบุรี	
(เขต	2)	

	 	รวม	   	 	8,965.00	 938	 เขต	 1		=	 2	
เขต	 2		=	 4	
เขต	 3		=	 1	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา


    

	1.	อีลิท	จิวเวลรี่	จำกัด	
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)		

เครื่องประดับและชิ้นส่วน	  3.7  11.60 20 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	2.	ไทยสปอร์ตการ์เม้นต์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

เครื่องนุ่งห่ม	  3.1  120.00* 265 จ.ลำพูน	

(เขต	3)	

	3.	เอ็ม	เค	เอส	จิวเวลรี่	อินเตอร์

เนชั่นแนล	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	มอริเชียส)	

เครื่องประดับ	  3.7  79.00* 60 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	4.	ซิลเวอร์	วิว	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ไต้หวัน)	

เฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนจาก

ไม้ปาร์ติเกิล	หรือเอ็มดีเอฟ	

 3.15  10.00 24 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	5.	ธนูลักษณ์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	จีน	-	ญี่ปุ่น)	

เครื่องนุ่งห่ม	  3.1  70.98* 474 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	6.	เจมม่า	นิต	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ย้อมสี	และแต่งสำเร็จผ้า	  3.1  347.00* 268 จ.สมุทรสาคร	

(เขต	1)	

	7.	สหเซเรน	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ผ้าผืน	และเครื่องนุ่งห่ม	  3.1  554.17** 289 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	8.	เคนดอลล์	แกมมาตรอน	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	เดนมาร์ก)	

ท่อลำเลียงของเหลวหรือ

ออกซิเจน	(UNIVERSAL	OR	

GREEN	BUBBLE	TUBE)	

 3.9  13.30 8 จ.นครปฐม	

(เขต	1)	

	9.	ทีเอ็นซี	เมดดิทรอน	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องยิงเลเซอร์	เพื่อรักษา

แผลเป็น	(FINESCAN)	

 3.9  4.00 28 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	10.	คัสตอมไมซ์	เทคโนโลยี	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ฟันปลอม	และส่วนประกอบ

ของฟันปลอม	

 3.9  4.10 9 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	11.	MR.	HIDETADA		YASUNAGA	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ผลิตผ้าอ้อมสำเร็จรูป	  3.2  1,134.50** 142 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	12.	พรูเด็นเชียล	แอมพรี	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	มาเลเซีย)	

เครื่องนุ่งห่ม	  3.1  50.59* 193 จ.อุบลราชธานี	

(เขต	3)	

13.	กรีนเวิลด์	อินโนเวชั่น	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เส้นใยปอแห้ง	  3.1  9.00 53 จ.อุบลราชธานี	

(เขต	3)	

	14.	ธนูลักษณ์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น	-	จีน)	

ผลิตภัณฑ์จากหนัง	  3.1  107.60* 482 จ.ลำพูน	

(เขต	3)	

	 	รวม	    2,515.84 2,315	 เขต	 1		=	 7	
เขต	 2		=	 1	
เขต	 3		=	 6	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 4 
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร
และอุปกรณ์ขนส่ง

    

1.สกาย	-	โดะ	(ประเทศไทย)	จำกัด
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก	

(INJECTION	MOLD)	

 4.2  27.00 37 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	2.	MR.	LIN	,	YANG	-	CHENG	
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	  4.3  20.00 4 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	3.	บ๊อช	ออโตโมทีฟ	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชุดพัดลมหม้อน้ำ	
(ENGINE	COOLING	FAN)	

 4.10  56.20* 19 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	4.	MR.	MASAHIRO	KITAMURA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	  4.3  11.60 23 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

5.โรจน์กลการ	แอนด์	แมชชินเนอร์รี่	
จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเครื่องจักร	เช่น	
สกรูเกลียวขับพลาสติก	

และ	STANDARD	MOLD	

 4.2
และ	

 4.3

 9.60 50 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	6.	อินเตอร์เนชั่นแนล	คาสติ้ง	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เสื้อสูบรถจักรยานยนต์	  4.10  380.70* 113 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

7.คราวน์	ฟู้ดแคน	(หาดใหญ่)	จำกัด
(ร่วมทุนไทย	-	สิงคโปร์)	

ตัวกระป๋องชนิด	2	ชิ้น	  4.3  322.50* 52 จ.สงขลา	
(เขต	3)	

	8.	โคบุนชิ	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(MOLD)	และการ

ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	

 4.2  100.00* 20 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	9.	อาชิโมริ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ที่ปิดกั้นสัมภาระในรถยนต์	

(TONNEAU	COVER)		

 4.10  24.30 41 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	10.	นีสเทิร์น	สตีล	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น	  4.3  15.00 120 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	11.	MRS.	QI	XIAOLONG	
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)	

อุปกรณ์เครื่องจักร	  4.2  90.00*  180 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	12.	MR.	HARUTOSHI	HORIUCHI	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(MOLD&DIE)		
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์	
ที่ผลิตเอง	ชิ้นส่วนแม่พิมพ์	

(MOLD	&	DIE	PART)	
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์	

(MOLD	&	DIE	REPAIRING)	

 4.2  20.00 20 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	13.	เทนคิง	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	(METAL	

MACHINED	PARTS)		

 4.3  71.50* 14 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	14.	โคยามา	บรินเดอร์	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องเจียโลหะ	(BARINDER	

MACHINE)	และอุปกรณ์	
จับยึด	(JIG	&	FIXTURE)	

 4.2  54.61* 13 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	15.	MR.	TOSHIAKI	JINGU	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรและอุปกรณ์	

สำหรับงานอุตสาหกรรม	

 4.2  84.24* 19 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	16.	สึกิโบชิ	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	สำหรับยาน

พาหนะ	

 4.10  15.00 4 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	17.	สยามเอ็นจีเคสปาร์คปลั๊ก	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

PLUG	CAP	  4.10  35.70 23 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	18.	นายพงศ์สุธี	นิติไกรวุฒิ	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องจักร	สำหรับงาน

อุตสาหกรรม	(INDUSTRIAL	

AUTOMATION	MACHINE)		

 4.2  5.00 27 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	

	19.	MR.	SADAICHI	MATSUZAWA	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะและกลึงแต่ง	  4.3  72.00* 29 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	20.	ไทยซัมมิท	เอนจิเนียริ่ง	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป		  4.3  28.00 4 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	21.	นายพิชัย	ตั้งตระกูล	
(ร่วมทุนไทย	-	สวีเดน)	

เครื่องจักร	สำหรับ

อุตสาหกรรมผลิตอาหาร	

 4.2  60.70* 26 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	22.	ฟูตาบะ	วีเอส	เทคโนโลยี	
(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

อุปกรณ์จับยึด	
(JIG	&	FIXTURE)	

 4.2  15.60 10 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

23.แซดเอฟ	เลมฟอรเ์ดอร	์(ไทยแลนด)์
จำกัด	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

ชุดเพลาขับหน้า	
และชุดเพลาขับหลัง	

 4.10  47.90* 12 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	24.	วายซีเค	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

หวีคลัตช์	
(CLUTCH	COVER)	

 4.10  45.30* 7 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	

	25.	ไทยซัมมิท	เอนจิเนียริ่ง	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป		  4.3  42.00* 10 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	26.	มิตซุยไกรน์ดิ้ง	เทคโนโลยี	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)		

PRECISION	GRINDING	

WHEELS	

 4.2  21.50 74 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	27.	ไทยอินเตอร์	เมทัลชีท	(ขอนแก่น)	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เหล็กแผ่นเหล็กเคลือบขึ้นรูป
สำหรับงานก่อสร้าง	

 4.3  20.00 33 จ.ขอนแก่น	
(เขต	3)	

	28.	ไทยพอลลูเทค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรอุตสาหกรรม	  4.2  6.80 58 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	29.	ยางสยาม	พระประแดง	จำกัด	

(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

ยางยานพาหนะ	
และยางผสม	

 4.10  11.96 1,197 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	 	รวม	    1,714.71 2,239	 เขต	 1		=	 7	
เขต	 2		=	15	
เขต	 3		=	 7	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

    

	1.	ฟิล์ม	แพชชั่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  20.30 41 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	2.	บีแซดแมก	เทคโนโลยี	จำกัด	
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์	

สำหรับผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์	

 5.5  59.10* 374 จ.สระบุรี	

(เขต	2)	

	3.	จันอิน	ซัพพลาย	เทค	จำกัด	
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	สำหรับ	
เครื่องใช้ไฟฟ้าและ

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	

 5.3
และ	

 5.5

 71.00* 58 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	4.	อินสไปร์	เพาเวอร์	ซิสเต็ม	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ตู้ไฟฟ้า	สำหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม	

 5.1  4.00 50 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	5.	MR.	ANDREA	GALLUCCI	
(ร่วมทุนไทย	-	อิตาลี)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.00 2 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	6.	MR.	KAZUAKI	OGATA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  4.00 8 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	7.	นอร์ทโพล	เกมส์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.30 5 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	8.	ลิน	ซัน	แพน	อินดัสตรี	จำกัด	

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	
สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์	

 5.3
และ	

 5.5

 14.00 21 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

9.อ	ี-	ลดี	อเีลคโทรนคิส	์(ไทยแลนด)์
จำกัด	
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

สำเร็จรูป	

 5.4  77.00* 86 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	10.	เอ็มจีบี	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	อังกฤษ)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  8.32 41 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	11.	แอดวานซ์	โมบาย	มีเดีย	เซอร์วิส	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.20 22 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	12.	ไทยเจอร์เทค	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	เยอรมนี)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  9.00 12 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	13.	มิซูโน	พรีซีชั่น	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป	  5.5  38.40 186 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	14.	MR.	HUSIN	ADAM	
(หุ้นอินโดนีเซียทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.00 8 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	15.	ไอ	-	คิวบ์	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

การออกแบบทาง

อิเล็กทรอนิกส์	และ

ผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการ

ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์	

 5.7  3.42 9 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	16.	สีมา	เทคโนโลยี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

GLASS	TO	METAL	SEAL	

(GTMS)	

 5.3  89.00* 227 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	 	รวม	    404.04 1,150 เขต	 1		=	12	
เขต	 2		=	 3	
เขต	 3		=	 1
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

     

หมวด 6 
เคมีภัณฑ์กระดาษ
และพลาสติก 

    

	1.	เฟล็กซ์ซี่	-	แพค	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	มาเลเซีย)	

ฟิล์มพลาสติก	  6.12  97.50* 60 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	2.	วงศ์พิน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	  6.12  19.90 65 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	3.	สยามบรรจุภัณฑ์สงขลา	(1994)	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กล่องกระดาษลูกฟูก	  6.15  77.60* 17 จ.สงขลา	
(เขต	3)	

	4.	เอ	เจ	พลาสท์	จำกัด	(มหาชน)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

BoPET	FILM	  6.12  740.00** 135 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	5.	ดีน่า	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	อังกฤษ)	

ผลิตภัณฑ์พลาสติก	
สำหรับงานก่อสร้าง	

 6.12  368.50* 20 จ.ระยอง	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	6.	ไทยซัมมิท	ระยอง	โอโตพาร์ท	

อินดัสตรี	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	  6.12  850.00** 105 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

7.ดาว	เคมคิอล	(ประเทศไทย)	จำกดั

(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

PROPYLENE	GLYCOL	  6.11  2,374.40** 10 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

8.ฮนัฮวา	เคมคิลั	(ไทยแลนด)์	จำกดั

(ร่วมทุนไทย	-	เกาหลี)	

ALKALI	SOLUBLE	RESIN	

(ASR)	

 6.2  420.00* 13 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	9.	ไอดีเอสเอ	จำกัด	

(รว่มทนุสาธารณรฐัเชก	-	เยอรมน)ี	

ชิ้นส่วนพลาสติก	

สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	

 6.12  35.00 2 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	10.	เบสท์อินกราฟฟิค	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สิ่งพิมพ์ต่างๆ		  6.16  1.40 53 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	11.	เคทีเอ็กซ์	พรีซิชั่น	(ประเทศไทย)	

จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	  6.12  83.40* 87 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	12.	นางสาวชุติกาญจน์	ฉายศิริ	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เม็ดพลาสติก	

จากเศษพลาสติก	

 6.12  23.10 33 จ.สมุทรสาคร	

(เขต	1)	

	13.	จุลพัฒน์พลาสติก	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	

สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	

 6.12  6.00 42 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	14.	ครอยเซอร์	เซฟตี้	จำกัด	

(ร่วมทุนสิงคโปร์	-	เยอรมนี)	

ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก	  6.12  2.00 44 จ.อุบลราชธานี	

(เขต	3)	

	15.	วิง	ฟง	แพ็คเกจจิ้ง	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	

สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	

 6.12  12.20 20 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	16.	ไออาร์พีซี	จำกัด	(มหาชน)	

(ร่วมทุนไทย	-	สหรัฐฯ	-	สิงคโปร์)	

ตัวเร่งปฏิกิริยา	  6.2  74.00* 9 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	17.	สุธาภัญจน์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แคลเซียมออกไซด์	

และแคลเซียมไฮดรอกไซด์	

 6.2  78.00* 22 จ.ลพบุรี	

(เขต	2)	

	18.	ไทยโดโน	-	เกน	เกน	เคมิคอล	

จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

BULK	MOULD	

COMPOUND	

 6.12  18.00 23 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	19.	คอทโก้	เอ็นซีอาร์	เปเปอร์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กระดาษความร้อน	

และกระดาษคาร์บอน	

 6.15  24.00 52 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	 	รวม	   	 5,305.00	 812 เขต	 1		=	 6	
เขต	 2		=	11	
เขต	 3		=	 2	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	
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กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 7 
กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค  

    

	1.	บางกอกเอวิชั่น	เซ็นเตอร์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางอากาศ	  7.9  31.80 7 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	2.	ยันมาร์	เอส.พี.	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	สิงคโปร์)	

สนับสนุนการค้าและการ

ลงทุน	

 7.15  35 48 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	3.	โก	มาร์เก็ตติ้ง	จำกัด	
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)	

รับจ้างบริหารระบบธุรกิจ	  7.16  2 15 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	4.	MR.	TATSUYA	TAKAYAMA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สำนักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค	

 7.13  10 6 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	5.	เทมบูซู	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	สิงคโปร์)	

โรงแรม	  7.4  9 10 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	6.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  116.80* ~ กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	7.	ลัคกี้	มารีน	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9  102.60* 13 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	8.	ที.พี.เอ็น.	ซัพพอร์ต	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ศูนย์กระจายสินค้าด้วย

ระบบที่ทันสมัย	

 7.10  5.50 8 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	9.	MR.	HIDETO	NAGATA	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้าและการ

ลงทุน	

 7.15  3.00 8 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	10.	ชินคาวะ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

สำนักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค	

 7.13  7.00 32 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	11.	ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทาง	
การแพทย์	และการเกษตร	
แห่งเอเชีย	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

บริการทดสอบทาง

วิทยาศาสตร์	

 7.21  4.80 1 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	12.	พลัส	พร็อพเพอร์ตี้	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  76.90* 194 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

13.โรงพยาบาลราชธาน	ีจำกดั	(มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

โรงพยาบาล	  7.7  230.00* 223 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	14.	การบินไทย	จำกัด	(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางอากาศ	  7.9  11,719.70** 207 ไม่ระบุที่ตั้ง	
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กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

	15.	อายิโนะโมะโต๊ะ	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

อุตสาหกรรมการผลิต	
สิ่งปรุงแต่งรสอาหาร	

(RIBONUCLEOTIDE)	
ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ	

 7.19  3,424.00** 61 จ.กำแพงเพชร	
(เขต	3)	

	16.	โคลส	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)	

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค	 7.13  1.60 40 จ.กาญจนบุรี	
(เขต	2)	

	17.	ทุ่งกังหันพระพาย	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงานลม	  7.1  6.70 1 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	18.	เนชั่นแนล	เพาเวอร์แพลนท์	5	

จำกัด	
(หุ้นเคย์แมนทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้า	และไอน้ำ	  7.1  39.06 43 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	 	รวม	  15,825.46	 917	 เขต	 1		=	 9	
เขต	 2		=	 3	
เขต	 3		=	 3	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 3	

	 	รวม 7	หมวดอุตสาหกรรม	  52,947.85	 12,829	 เขต	 1		=	45	
เขต	 2		=	43	
เขต	 3		=	29	
ไม่ระบุที่ตั้ง	 =	 3	
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