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นับเปนเรื่องที่นายินดี ที่จากการรายงานทางเศรษฐกิจอยางเปน

ทางการของกระทรวงการคลังลาสุด คาดวาในไตรมาสสุดทายของป 

เศรษฐกิจไทยจะเติบโต รอยละ 7.4 แมวาจะลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับใน

ไตรมาสท่ี 2 รอยละ 9.1 โดยเปนผลมาจากการชะลอตัวลดลงของการใช

จายในประเทศ และการลงทุนของภาคเอกชน แตยังคงอยูในกรอบการ

คาดการณที่วางไววา ปนี้เศรษฐกิจไทยจะเติบโต รอยละ 7.3-7.8 

แตสิ่งท่ีนาเปนตัวแปรสำคัญ คือ ปจจัยจากคาเงินบาทและอุทกภัย ท่ี

นับวามีความรุนแรงท้ังสองกรณี โดยกรณีหลังถือไดวา เปนความเสียใจ

ของทุกคนในประเทศเน่ืองจากมีผูเสียชีวิตจากเหตุการณนี้ดวย 

ดังนั้น อาจเปนไปไดวา ภาครัฐคงตองมีการทบทวนและมีนโยบาย 

พรอมมาตรการชวยเหลือตางๆ ตามปจจัยที่เกี่ยวเน่ืองท่ีสำคัญ จึงอาจ

เปนไปไดวาเศรษฐกิจไทยจะมีการฟนตัว แตเปนไปอยางคอนขางเปราะบาง 

มาฟงขาวดีของผูประกอบการบางคะ ในวนัท่ี 10 - 25 พฤศจิกายน 2554 

บีโอไอ จะจัดงานแฟรครั้งยิ่งใหญ คือ บีโอไอแฟร 2011 ซึ่งจัดเปนคร้ังที่ 3 

โดยจะมีการแถลงขาวการเปดตัวของงานฯ ในวันที ่19 พฤศจกิายน 2553 นี ้

ซึง่สามารถสอบถามขอมูล เพ่ือรวมเปนสวนหน่ึงของงานไดท่ี ศนูยประสานงาน

บีโอไอแฟร 2011 โทร. 0 2553 8300 อีเมล : boifair2011@boi.go.th และที่ 

เว็บไซต : www.boifair2011.com  

และเพือ่โปรดทราบอีกครัง้วาต้ังแตวนัที ่1 พฤศจกิายน 2553 เปนตนไป 

บโีอไอ จะเปลีย่นหมายเลขโทรศพัทเปน 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222 
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บริษัทจำนวนมากท่ีมีศักยภาพและพรอมท่ีจะไปลงทุนในตางประเทศ แตไมรูวาตนเองควรจะเขาไปลงทุนใน 
รปูแบบใด หรอืบางรายเคยมปีระสบการณเขาไปลงทนุในตางประเทศแลว แตไมประสบความสำเร็จเนือ่งจากมีรปูแบบ
การลงทุนที่ไมเหมาะสม ดังนั้นผูลงทุนจำเปนตองทราบถึงสาเหตุ และขอควรระวังของการลงทุนรูปแบบตางๆ 
ซึ่งมีอยู 3 รูปแบบหลักๆ ไดแก การลงทุนเองทั้งหมด (Wholly Owned Subsidiaries) การรวมลงทุน (Joint 
Ventures) และพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Alliances) 

¡ÒÃÅ§·Ø¹àÍ§·Ñé§ËÁ´ (Wholly 
Owned Subsidiaries) 

เปนการลงทุนที่บริษัทแมจะเปนผูถือ

หุนและควบคุมบริหารจัดการบริษัทใหมใน

ตางประเทศเพียงผูเดียว ซึ่งเขาไปลงทุนได 

2 ลักษณะ ไดแก การจัดตั้งบริษัทและ

ลงทนุใหมทัง้หมดดวยตนเอง (Green-Field 

Ventures) ไมวาจะเปนสวนของสำนักงาน 

โรงงาน และเคร่ืองจกัร และในอกีลักษณะหนึง่ 

คือ การซื้อกิจการเดิมซึ่งมีการดำเนินการ

อยูกอนแลว (Acquisition)  

โดยผูลงทุนจะเลือกลงทุนในลักษณะใด

นัน้ ขึน้อยูกบัปจจยัตางๆ เชน ความพรอม

ของกิจการที่จะไปซื้อเทคโนโลยีการผลิต 

ที่มีอยูเดิม ความรวดเร็วในการเขาสูตลาด 

ตัวอยางเชน ถาบริษัทแมตัดสินใจที่จะผลิต

สินคาท่ีใชเทคโนโลยีการผลิตแบบใหมซ่ึง

ไมมีในประเทศเปาหมาย การลงทุนจัดตั้ง

บริษัทใหมดวยตนเองยอมเหมาะสมกวา 

แตก็ตองคำนึงถึงตนทุนทั้งในรูปตัวเงิน 

และเวลาในการติดตั้งสายการผลิตใหม 

การจัดหาแรงงาน และการทำการตลาด

ดวยตนเอง หากเปนกิจการที่มีอยูเดิมใน

ประเทศเปาหมายมีชื่อเสียง หรือตราสินคา

เปนที่ยอมรับอยูแลว การซ้ือกิจการจะชวย

ลดตนทุนและชวยใหเขาสูตลาดประเทศ

นั้นๆ ไดเร็วขึ้น 

·ÓäÁμ ŒÍ§Å§·Ø¹àÍ§·Ñé§ËÁ´ 

บรษิทัแมจะสามารถควบคมุการดำเนนิ

ธุรกิจ ใหเปนไปตามแผนและชวยปองกัน
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ไมใหเทคโนโลยี หรือขอมูลสำคัญของตน

รั่วไหลไปยังคูแขงได ซึ่งจะมีความสำคัญ

อยางยิง่ในอตุสาหกรรมทีใ่ชเทคโนโลยข้ัีนสงู 

เชน อุตสาหกรรมการผลิตช้ินสวนอิเล็ก-

ทรอนกิส อตุสาหกรรมผลิตยา ซึง่เทคโนโลยี

การผลิตมักเปนความลับ  

นอกจากนี้ยังชวยใหบริษัทแมที่เนน 

Global Strategy สามารถควบคุมให

บริษัทลูกในตางประเทศ ดำเนินการเพื่อ

ตอบสนองความตองการของตลาด ภายใต

มาตรฐานเดียวกันทั่วโลกได  

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§ 

การลงทุนรูปแบบน้ีจำเปนตองใชเงิน

ลงทุนจำนวนมาก ซึ่งจะเห็นไดจากบริษัท

ที่จะไปลงทุนในตางประเทศไดมักจะเปน

บริษัทขนาดใหญ ในขณะท่ีบริษัทขนาด

กลางและขนาดยอม จะเปนการสงออก

สินคาไปจำหนายยังตลาดตางประเทศ 

นอกจากนี้ การลงทุนเองทั้งหมดยอม

มีความเส่ียงสูง ซึ่งอาจมีผลมาจากความ

ไมแนนอนทางเศรษฐกจิ สงัคมและการเมือง 

หากผูลงทุนไมรูจักประเทศเปาหมายอยาง

ดีพอ รวมถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการไม

ยอมรับในตัวสนิคา อยางไรกต็าม ความเสีย่ง

ดานนี้จะลดลงในกรณีท่ีเขาไปซื้อกิจการท่ี

มีอยูเดิม ซึ่งสินคามีลูกคาเกาอยูแลว แตก็

อาจถูกทาทายดวยประเด็นความแตกตาง

ระหวางวัฒนธรรมของผูซื้อและผูถูกซื้อ

กิจการแทน  

¡ÒÃÃ‹ÇÁÅ§·Ø¹ 
(Joint Ventures) 

เปนการลงทนุรวมกนัระหวางหนวยงาน

ตั้งแตสองหนวยงานขึ้นไป โดยเขาไปจัดตั้ง

บริษทัขึน้มาใหมในตางประเทศ ซึง่หนวยงาน

ที่ลงทุนรวมกันอาจเปนบริษัทเอกชนหรือ

หนวยงานรัฐบาล และอาจมาจากประเทศ

เดียวกันหรือจากประเทศเปาหมายท่ี 

จะเขาไปลงทุนก็ได โดยเม่ือลงทุนรวมกัน

แลว ผูรวมลงทุนจะนำจุดแข็งของตน เชน 

เทคโนโลยีการผลิต ความสามารถดาน

การตลาด หรือทักษะการบริหาร เขามาใช

ในการดำเนินกิจการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค

ในประเทศเปาหมายรวมกัน 

·ÓäÁμ ŒÍ§Ã‹ÇÁÅ§·Ø¹ 

การรวมลงทุนจะชวยลดจำนวนเงินลงทนุ 

เมื่อเปรียบเทียบกับท่ีตองลงทุนดวยตนเอง

ทั้งหมด ที่สำคัญยังชวยลดความเส่ียง  

โดยเฉพาะเม่ือตองเขาสูประเทศเปาหมาย

ทีม่คีวามไมแนนอนสงู รวมถงึการรวมลงทนุ

จะทำใหเขาถงึตลาดตางประเทศไดงายย่ิงขึน้ 

โดยอาศัยขอมูลและประสบการณของผูรวม

ลงทุนจากประเทศนั้นๆ ไมวาจะเปนขอมูล

ทั่วไป เชน กฎระเบียบ เศรษฐกิจ ภาษา 

วัฒนธรรม หรือขอมูลภาวะอุตสาหกรรม 

เชน ผูผลิตวัตถุดิบ ลูกคา คูแขง  

การลงทุนเองทั้งหมดยอมมีความเสี่ยงสูง  
ซึ่งอาจมีผลมาจากความไมแนนอน 
ทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง  

หากผูลงทุนไมรูจักประเทศเปาหมายอยางดีพอ 

กรณีที่มีผูรวมทุนเปน 
รัฐบาลจากประเทศน้ันๆ  

จะทำใหบริษัทท่ีจัดตั้งขึ้นใหม 
สามารถดำเนินธุรกิจ 
ไดอยางคลองตัว  

และมีภาพลักษณเสมือน 
เปนบริษัททองถิ่น 

ซึ่งมีหลายบริษัทใชการลงทุนรูปแบบนี้ 

ในการเรียนรูการเขาถึงตลาด จากผูรวมทุน

กอนการพัฒนาไปสูการลงทุนเองท้ังหมด 

นอกจากน้ี กรณีที่มีผูรวมทุนเปนรัฐบาล

จากประเทศนัน้ๆ จะทำใหบรษิทัทีจ่ดัตัง้ขึน้

ใหมสามารถดำเนินธุรกิจไดอยางคลองตัว 

และมีภาพลักษณเสมือนเปนบริษัททองถิ่น 

ซึง่จะมคีวามสำคญัมากในประเทศเปาหมาย

ที่มีความเปนชาตินิยมสูง 
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¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§ 

ถึงแมความเสี่ยงภายนอกจะลดลง แต

ความเสี่ยงภายในที่เกิดจากการแบงปน

เทคโนโลยี และขอมูลระหวางกันกลับสูงขึ้น 

ดังนั้นจึงจำเปนอยางย่ิงที่บริษัทตองระวัง 

ไมใหความสามารถหลัก (Core Competence) 

ของตนตกไปอยูในความควบคุมของผูรวม

ลงทุนอีกฝาย  

อกีประเดน็ทีต่องระวงั คอื ความขดัแยง

ระหวางผูรวมทุนอนัเนือ่งมาจากความตองการ

เปนผูมอีำนาจในการตดัสินใจ ซ่ึงมกัเกดิขึน้

ในกรณีที่มีผูรวมลงทุนแคสองรายถือหุน

เทากัน แตมีความคิดเห็นไมตรงกัน เชน 

อีกฝายตองการลงทุนเพ่ิมเพ่ือขยายกิจการ 

ในขณะที่อีกฝายไมตองการหรือการจัดสรร

กำไรระหวางผูรวมทุนที่ไมลงตัว  

ปญหาเหลาน้ีสามารถขจัดไดโดยการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางผูถือหุนเปนแบบไม

เทากนัหรอืมผีูรวมทนุมากกวาสองรายขึน้ไป 

โดยผูที่ถือหุนสูงสุดจะเปนผูมีอำนาจใน

การตัดสินใจ  

นอกจากนี้ ผูลงทุนจะตองคำนึงถึง 

ขอกำหนดเร่ืองสัดสวนการถือหุนในบาง

ประเทศ เนื่องจากรัฐบาลประเทศนั้นๆ 

ขอผกูมดัในการรวมมือซึง่นำไปสูความสำเรจ็

รวมกันอยางแทจริง โดยความสัมพันธ 

ดังกลาวอาจเปนแบบระยะสั้นหรือระยะยาว 

ขึ้นอยูกับเปาหมายที่วางไว ทั้งนี้ พันธมิตร

ทางธรุกิจอาจเปนผูผลติวตัถดุบิ ลกูคา หรอื

แมแตคูแขงในประเทศท่ีจะเขาไปลงทุน 

·ÓäÁμ ŒÍ§ÁÕ¾Ñ¹¸ÁÔμÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ 

การมีพันธมิตรทางธุรกิจจะชวยลด

ตนทุนการวิจัยและพัฒนา และชวยให

การมีพันธมิตรทางธุรกิจ 
จะชวยลดตนทุนการวิจัย 

และพฒันา และชวยใหสามารถ
เขาสูตลาดในประเทศ 

เปาหมายไดงายและรวดเร็ว 

อาจสงวนธุรกิจบางประเภทไวสำหรับบริษัท

ทองถิ่น หรือมีขอกำหนดใหรัฐบาลของตน

ตองเปนผูรวมลงทุนดวย สิ่งเหลาน้ีทำให 

ผูลงทุนไมมีอำนาจในการควบคุมบริษัท

ใหมในตางประเทศได ดังนั้น ผูลงทุนควร

ศึกษากฎระเบียบดานนี้ใหดีกอนตัดสินใจ

เขาไปลงทุน 

¾Ñ¹¸ÁÔμÃ·Ò§¸ØÃ¡Ô¨ 
(Strategic Alliances) 

เปนการสรางความสัมพันธระหวาง

บริษัท ซึ่งอาจมากกวาสองบริษัทเพ่ือให

ตางฝายตางบรรลุวัตถุประสงคของตน โดย

ไมมีการตั้งบริษัทรวมกันขึ้นมาใหมแต

อยางใด แตอาจอยูในรูปแบบของสัญญา

จนถึงการเขาไปถือหุนของอีกฝาย เพื่อเปน

8



ผูลงทุนจำเปน 
ตองศึกษาสภาพตลาด 
และความเปนไปได 

 แลวจึงทำการวิเคราะหบริษัท
วาเหมาะสมกับรูปแบบใด 

สามารถเขาสูตลาดในประเทศเปาหมาย 

ไดงายและรวดเร็วข้ึน ดังนั้นจึงเหมาะกับ

อุตสาหกรรมที่ผลิตสินคา ซึ่งมีวงจรชีวิต

ในตลาดส้ัน เชน สินคาแฟช่ัน สินคาท่ีมี

ฤดกูาล หรอืมกีำหนดเวลา เพราะการลงทุน

ตั้งโรงงานดวยตนเอง อาจใชระยะเวลา

นานทำใหไมสามารถผลิตสินคานั้น ไดทัน

ความตองการของตลาดสงผลใหสินคาที่

ผลิตไดภายหลังมีความลาสมัย  

พันธมิตรทางธุรกิจยังกอใหเกิดความ

ไดเปรียบเหนือคูแขง เนื่องจากทุกฝายใน

พันธมิตรจะดึงจุดแข็งของตนเองออกมาใช 

เพือ่ทดแทนจดุออนของอกีฝาย ซึง่สดุทายจะ

ไดกลุมพนัธมติรทางธุรกจิ ทีม่คีวามแขง็แกรง

มากกวาการท่ีผูลงทุนจะเขาไปลงทุน และ

ดำเนินการเองทั้งหมดแตเพียงลำพัง 

¢ŒÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§ 

ประเด็นสำคัญท่ีตองระวังมากที่สุด 

คือ การพัฒนาจากพันธมิตรทางธุรกิจไปสู

คูแขงภายหลัง เน่ืองจากทุกฝายจะมีการ

แลกเปล่ียนขอมูลและเรียนรูซึ่งกันและกัน 

ดังน้ันการทำขอตกลงและเง่ือนไข ดาน

ความรวมมือระหวางกันจึงมีบทบาทสำคัญ 

และทุกฝายตองมีขีดจำกัดในการเปดเผย

ขอมูล โดยตองไมกอใหเกิดความไดเปรียบ

เสียเปรียบระหวางกัน  

ผูลงทนุจำเปนตองตระหนักถงึการสราง

ความสมดุลระหวางการเปดเผยขอมูล 

และความไววางใจ (Trust) นอกจากนี้ 

ความแตกตางดานวัฒนธรรมและการส่ือสาร

ระหวางพันธมิตร ก็เปนอีกประเด็นท่ีกอให

เกิดความขัดแยงภายหลังได ทุกฝายจึง

จำเปนตองศึกษาเรียนรูและปรับตัวเขาหา

กันและกัน 

ÃÙ»áººã´ Ö̈§àËÁÒÐÊÁ·ÕèÊØ´ 

กอนการตัดสินใจวาจะเขาไปลงทุนใน

รูปแบบใด ผูลงทุนจำเปนตองศึกษาสภาพ

ตลาดและความเปนไปไดในประเทศเปาหมาย

กอน จากน้ันจึงทำการวิเคราะหบริษัทวา

เหมาะสมกับรูปแบบใดโดยนำปจจัยตางๆ 

มารวมพิจารณา ไดแก  

 1) การยอมรับความเสี่ยง  

 2) ความตองการในการควบคุมการ

ดำเนินงาน  

 3) จำนวนเงินลงทุนที่มี  

 4) ความสามารถในการแบงปนขอมูล 

 5) ความเร็วในการเขาสูตลาด  

 6) ความรูเกี่ยวกับประเทศเปาหมาย  

 7) ความรูดานอตุสาหกรรมในประเทศ

นั้นๆ  

 8) ประสบการณการลงทุนในตางประเทศ

ที่ผานมา  

 9) กฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ  

 10) ความพรอมของผูรวมลงทุนและ

พันธมิตรทางธุรกิจ  

หากผูลงทุนเคยมีประสบการณดานน้ี

มากอน มีความรูในประเทศเปาหมายเปน

อยางดี มี เงินลงทุนที่สูง และมีขอมูล

สำคัญท่ีไมสามารถเปดเผยได การลงทุน

เองทั้งหมดนาจะเหมาะสมท่ีสุด เพราะ

นอกจากจะไดผลตอบแทนท่ีสูงแลว ยัง

สามารถควบคุมบริหารจัดการทุกอยางได

ดวยตนเอง  

ทั้งนี้ควรคำนึงถึงความเสี่ยงซึ่งอยูใน

ระดับสูงเชนกัน เนื่องจากเปนเงินลงทุน

ของตนเองทั้งหมด ดังนั้นหากยังไมมั่นใจ

ในประเทศเปาหมายนั้นๆ แลว การลด

ระดับมาเปนการมองหาผูรวมลงทุนนาจะ

เหมาะสมกวา เพราะจะเปนการชวย

กระจายความเส่ียงไปยังผูอื่น และหาก

บริษัทยังมีขอจำกัดเรื่องเงินลงทุนอยู การ

หาพันธมิตรทางธุรกิจนาจะเปนทางเลือก 

ที่ดี ที่อาจนำไปสูความสำเร็จของการลงทุน

ในตางประเทศไดในท่ีสุด 
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à¤Åç´ÅÑºáË‹§¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ 
¢Í§¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹μ ‹Ò§»ÃÐà·È 
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การเขาไปดำเนินธุรกิจในตางประเทศนั้นไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบอยางที่คิด มีนักลงทุนไทยจำนวนมาก 
ทั้งรายเล็กและรายใหญ ที่ดำเนินธุรกิจขาดทุน ตองมวนเส่ือกลับบาน ดังนั้น หลายฝายจึงพยายามศึกษาถึง
เคล็ดลับแหงความสำเร็จในการลงทุนในตางประเทศ ซึ่งสามารถสรุปเกี่ยวกับเคล็ดลับการลงทุนในตางประเทศ
ไดหลายประการ 

μ ŒÍ§à¡‹§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂÃÐ Ñ́ºË¹Öè§ 

ประการแรก จะตองเปนบริษัทที่มี

ความเช่ียวชาญในธุรกิจที่จะไปลงทุนใน

ตางประเทศ เรามีบทเรียนมากมายจาก

บริษัทที่ยังไมมีตลาดในประเทศที่เขมแข็ง 

แตขยายธุรกิจเขาไปยังตางประเทศ โดย

อาจเปนประเทศเพื่อนบาน เพื่อแสวงหา

กำไรทางลัด เนื่องจากเขาใจวา สามารถ

ทำกำไรไดงาย แตไมประสบความสำเร็จ 

และตองขาดทุนจำนวนมาก  

กรณีเครือสหยูเน่ียนก็เชนเดียวกัน 

เมื่ อไปทำธุร กิจโรงเรียนนานาชาติ ใน

ประเทศจีน จึงตระหนักวาตนเองยังขาด

ความรูความเชี่ยวชาญในดานน้ี ดังนั้น จึง

ไดรวมดำเนินการกับ Dulwich College 

ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาท่ีมีชื่อเสียงมาก

ของสหราชอาณาจักร  

μ ŒÍ§à¢ŒÒã¨¤¹·ŒÍ§¶Ôè¹ 

ประการที่สอง บุคลากรตองมีความรู

ภาษาทองถิ่น สามารถเขาใจถึงทัศนคติ 

อุปนิสัยตลอดจนพฤติกรรมในการประกอบ

ธรุกจิของคนในทองถิน่ และพยายามดำเนนิ

ธุรกิจในลักษณะที่สอดคลองกับสถานการณ

ดังกลาว  

ตัวอยาง คือ กรณีการไปทำธุรกิจใน

เวียดนามของนายวิทยา ศุภธนากุล อดีต 

ผูจัดการท่ัวไป ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 

ประเทศเวียดนาม ไดกลาววาหากเราศึกษา

การจัดเทศกาลประเทศไทยข้ึนที่สวนสาธารณะในกรุงปกกิ่ง เมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 เพื่อสรางภาพ
ลักษณเกี่ยวกับประเทศไทย 

สำหรับบริษัทท่ีไมเชี่ยวชาญ จะตอง

แสวงหาความรูและเทคโนโลยีจากบริษัท

อืน่ๆ เปนตนวา เม่ือเครือเจรญิโภคภัณฑได

กอตั้งโรงงานผลิตไวนขึ้นในประเทศจีน ได

สรรหาทีมงานผูเชี่ยวชาญในดานเพาะปลูก

องุน รวมถงึผลิตและปรุงไวนจากสหรฐัฯ มา

ควบคุมดแูลอยางใกลชดิตัง้แตการเพาะปลูก

องุน การหมักและบมไวน เพ่ือใหมั่นใจวา

ไวนท่ีผลิตไดจะมีคุณภาพระดับสากล 

สำหรับบริษัทท่ีไมเชี่ยวชาญ 
ก็จะตองแสวงหาความรู 

และเทคโนโลยีจากบริษัทอื่นๆ 
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ประมาณ 2 - 5 เทาของเงินเดือน ระบบ

ดังกลาวทำใหหางคารฟูรมียอดการลาออก

ของพนักงานระดับผูบริหารนอยมาก 

μ ŒÍ§ËÅÕ¡àÅÕèÂ§âÃ¤μ ×è¹·Í§ 

ประการทีส่าม ตองหลกีเลีย่งโรคตืน่ทอง 

(Gold Rush Syndrome) กอนตัดสินใจ

ลงทุนจะตองศึกษาในดานตางๆ อยาง

รอบคอบเก่ียวกับลูทางการลงทุน กฎหมาย 

และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ ทั้งในระดับ

รัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่น  

คุณธนากร เสรีบุรี ผูบริหารของเครือ

เจรญิโภคภัณฑ ไดเคยตัง้ขอสงัเกตวาคนไทย

ไมคอยใหความสำคัญกับการศึกษาเชิงลึก

เกี่ยวกับประเทศที่จะเขาไปลงทุน โดย 

นกัลงทุนไทยมักมทีศันะวาหากประสบปญหา

ในภายหลัง ก็ใหแกไขกันไป  

แมรปูแบบขางตนจะมีขอไดเปรียบ คอื 

สามารถตัดสินใจลงทุนไดอยางรวดเร็ว แตก็

มีขอเสียเปรียบสำคัญ คือ มีความเส่ียงสงู 

ถาโชคดกีร็วย ถาโชคไมดีกข็าดทนุ รูปแบบ

การลงทนุของไทยจึงนับวาแตกตางจากกรณี

นักลงทุนของประเทศตะวันตก ที่จะสง 

ทีมวิจัยตลาดมาศึกษายาวนาน แมจะมีขอ

เสยีเปรยีบทีต่องใหเวลาเพ่ิมขึน้ในการเร่ิมตน

ธุรกิจ แตจะมีขอดีคือ ทำใหการทำธุรกิจมี

ปญหานอยกวา 

กรณีเครือเจริญโภคภัณฑไปลงทุน

ตางประเทศ จะเริ่มตนจากการกอตั้ ง

ผูบริหารของ 
เครือเจริญโภคภัณฑ  

เคยตั้งขอสังเกตวาคนไทย 
ไมคอยใหความสำคัญ 

กับการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับ
ประเทศท่ีจะเขาไปลงทุน  
มักมีทัศนะวาหากประสบ

ปญหาในภายหลัง ก็แกกันไป 

ประวตัศิาสตรเวยีดนามก็จะพบวาเวยีดนาม

สามารถรบชนะจีน ชนะฝรั่งเศส และชนะ

สหรัฐฯ ดังนั้น เขายอมมีความภาคภูมิใจ

ในความเปนชาวเวียดนาม ไมยอมใหใคร

มาดูถูก โดยเฉพาะอยางยิ่งคนตางชาติ 

ดังนั้น หากจะสนทนากับคนเวียดนาม จะ

ตองหลีกเลี่ยงการวิพากษวิจารณรัฐบาล

หรือพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม 

สำหรับตัวอยางปญหาที่เกิดขึ้นกรณี

ไมเขาใจถึงทัศนคติของคนในทองถิ่น เชน 

นายจางชาวเกาหลีใตซึง่ทำธรุกจิรบัจางผลติ

รองเทาในเวียดนาม ไดเดินตรวจงานพบ

วาพนักงานละเลยการปฏิบัติงาน จึงใช

รองเทาตบหนาพนักงานคนน้ัน ปรากฏวา

พนักงานชาวเวียดนามพรอมใจกันนัด 

หยุดงาน ทำใหนายจางคนนั้นตองถูกสง

กลับประเทศภายใน 24 ชั่วโมง  

ขณะเดียวกันคนเวียดนามแตละภาค

ไมยอมรับซึ่งกันและกัน โดยคนทางใตจะ

ถือวาตัวเองเจริญมากกวา ขณะที่คนทาง

เหนือจะคิดวาตนเองเกงกวา เพราะเปน 

ผูชนะสงครามรวมประเทศ ดังนั้น ในกรณี

ลกูจางตองพจิารณาวาเปนคนภาคใด ก็ควร

ใหมีผูบริหารเปนภาคน้ันๆ เพื่อหลีกเล่ียง

ปญหา ท้ังนี ้การสงคนเวียดนามภาคใตไปคุม 

คนเวียดนามภาคเหนือ หรือในทางกลับกัน 

หากสงคนเวียดนามภาคเหนือไปคุมคน

เวียดนามภาคใต จะไมไดรับการยอมรับ

หรือความรวมมือจากอีกฝายหนึ่ง  

หลายบริษัทพยายามพัฒนาผูบริหาร

ที่เปนคนทองถิ่น เนื่องจากมีขอดี คือ มีผล

ใหคาใชจายลดลงและมีความรูความเขาใจ

ในทองถ่ินมากขึ้น เปนตนวา หางคารฟูร

เลือกใชทีมคนจีนไตหวัน และบุคลากรท่ี

ฝกอบรมจากไตหวัน มารวมเริ่มตนพัฒนา

ธุรกิจในจีนแผนดินใหญ เนื่องจากเปนคน

จีน สามารถพูดภาษาจีนได และเขาใจถึง

บุคลิกลักษณะของคนจีน  

จากน้ันหางคารฟูรไดจัดตั้งสถาบัน

คารฟูรประเทศจีนข้ึนในป 2543 เพื่อ 

ฝกอบรมใหชาวจีนเปนพนักงานที่มีคุณภาพ

และใชคนเหลานี้เปนผูบริหาร และผูจัดการ

สาขาในมณฑลตางๆ ตอไป โดยกอนการ

อบรม จะมีการทำสัญญา 3 - 5 ป กำหนด

เง่ือนไขวาหากจะออกไปทำงานกบับรษิทัคูแขง

รายอื่น ตองคืนคาใชจายในการฝกอบรม

เปนเงินจำนวนมากใหหางคารฟูร แตถา

อยูตอถึง 5 ป จะไดรางวัลโบนัสพิเศษ 

หางโลตัสของเครือเจริญโภคภัณฑที่นครฉงชิ่ง 
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สำนักงานตัวแทนหรือบริษัทการคากอน 

เนื่องจากเปนกิจกรรมที่ลงทุนนอย ทำใหมี

ความเสี่ยงต่ำ หากกิจการไมดี ก็สามารถ

ปดกิจการลงไดงายและขาดทุนไมมากนัก 

แตกตางจากการกอสรางโรงงานซ่ึงลงทุน

จำนวนมาก ทำใหมีความเส่ียงสูง โดย

กำหนดใหบุคลากรท่ีสงไปทำงานในบริษัท

การคาในตางประเทศจะตองสงรายงาน

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ 

เมื่ อทำธุร กิจการคาไปไดพักหน่ึง 

สามารถเก็บขอมูลเก่ียวกับตลาด สราง

ความสัมพันธกับลูกคา และเห็นวาธุรกิจ

เปนไปไดด ีจงึจะตัดสนิใจสงทีมผูเชีย่วชาญ

ไปศึกษาขอมูลในรายละเอียดเพื่อยืนยัน

ความถูกตองของขอมูล จากน้ันถึงจะ

ตัดสินใจลงทุนกอต้ังโรงงานในตางประเทศ 

ความรูในเชงิลึกเก่ียวกบัตางประเทศจะ

ทำใหบริษทัสามารถกำหนดตลาดเปาหมาย

ไดอยางชัดเจน เปนตนวา กรณีลงทุนใน

ประเทศจีน เรามักวิเคราะหกันงายๆ วา

คนจีนมีรายไดต่ำ กลยุทธการตลาดที่จะ

ประสบผลสำเร็จ คือ สงสินคาราคาต่ำมา

จำหนายในประเทศจีน แตผลการดำเนินการ

กลับปรากฏวาจำหนายไมได เน่ืองจากไม

สามารถแขงขันในดานราคากบัสินคาราคาถกู

ของบริษัทจีนท่ีวางจำหนายอยูเปนจำนวน

มากได 

ขณะเดียวกันบางบริษัทกลับประสบ

ผลสำเร็จ ในการจำหนายสินคาราคาแพง

ในประเทศจีน เนื่องจากไดศึกษาขอมูลวา

ความจริงแลว ประเทศจีนมีบุคคลท่ีร่ำรวย

จำนวนมาก เปนตนวา บรษิทั La Bonneterie 

Cevenole ซึ่งเปนบริษัทของฝร่ังเศสท่ี 

เกาแกกอตั้งเมื่อป 2479 เปนเจาของเส้ือผา

ยี่หอมองตากู (Montagu) ไดสงออกเส้ือ

มองตากูซึ่งผลิตในฝร่ังเศสมาจำหนายใน

ประเทศจนี ซึง่ประสบผลสำเร็จทางการตลาด

มาก โดยยอดจำหนายในประเทศจีนคิด

เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 80 ของปริมาณ

การจำหนายท้ังหมดของบริษัทฯ 

ÍÍ¡áºº¼ÅÔμÀÑ³± �ãËŒ
ÊÍ´¤ÅŒÍ§¡ÑºÃÊ¹ÔÂÁ 

ประการท่ีสี ่พยายามออกแบบผลิตภัณฑ

เพือ่ใหสามารถสนองความตองการของตลาด

ไดมากขึน้ พรอมกบัแสวงหาชองทางจำหนาย

เพือ่เจาะตลาดในเชงิลึกไปยงัลูกคาเปาหมาย 

เชน รถยนตฮนุได กอนวางตลาดรถยนต 

Elantra ในจีนเม่ือป 2547 ไดสงวิศวกรและ

ผูเชีย่วชาญดานการตลาดจำนวนถึง 20 คน 

เดินทางมายังประเทศจีนเพ่ือศึกษารสนิยม

ของผูบริโภคเปนเวลา 3 เดือน 

ดังนั้น รถยนตฮุนไดท่ีวางจำหนาย 

ในจีนจึงประสบผลสำเร็จคอนขางมาก 

เนื่องจากไดดำเนินการดัดแปลงรถยนตให

สอดคลองกับสภาพแวดลอมและรสนิยม

ของชาวจีนหลายประการ เปนตนวา เพิ่ม

ความแข็งเกรงของโครงสรางรถยนต ปรับ

ขนาดยางรถยนตใหมีความกวางมากข้ึน 

ฯลฯ เพื่อใหสามารถแลนไดอยางนุมนวลใน

สภาพถนนเปนหลุมเปนบอในประเทศจีน 

พยายามออกแบบผลิตภัณฑ 
ใหสามารถสนองความ

ตองการของตลาดไดมากขึ้น 
พรอมกับแสวงหาชองทาง
จำหนาย เพ่ือเจาะตลาด 

ในเชิงลึกไปยังลูกคาเปาหมาย 

 ขณะท่ีบริษัท GM ซึ่งประสบผล

สำเร็จมากในประเทศจีนเชนกัน เนื่องจาก

พยายามออกแบบรถยนตใหสนองความ

ตองการของตลาด เปนตนวา วางจำหนาย

รถยนต Buick Excelle ซึ่งเปนรถยนต

ขนาดเล็ก โดยมีลูกคา เป าหมายเปน 

ผูตองการประหยัดน้ำมัน ดังนั้น จึงได 

ติดตั้งยางรถยนตแบบพิเศษซึ่งมีความ

ตานทานในการแลนบนถนนต่ำกวาปกติ 

สงผลทำใหรถยนตสามารถประหยัดน้ำมัน

มากขึ้นถึงรอยละ 2 โดยจีนนับเปนตลาด

แรกท่ีบริษัท GM จำหนายรถยนตที่ติดตั้ง

ยางแบบพิเศษน้ี  

ราน KFC ที่นครเฉิงตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวน โดยรสชาติของไกทอดในประเทศจีนจะแตกตางกัน
ในแตละมณฑล ยิ่งหางไกลทะเลเขาไปในพื้นท่ีตอนในประเทศมากขึ้นเทาใด ไกจะยิ่งมีรสชาติของ 
เคร่ืองเทศที่เขมขนมากขึ้นเทานั้น 
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แมเปนประเทศเดียวกัน 
รสนิยมของประชาชน 

ในแตละภาคก็ไมเหมือนกัน  
ดังนั้นจะตองพยายาม 
พัฒนาผลิตภัณฑ 

ใหตอบสนองแตละทองถิ่น 

สำหรับหางคารฟูรประสบผลสำเร็จใน

ประเทศจีน โดยมีปจจัยแหงความสำเร็จ

ประการหน่ึง คือ ความรูความเขาใจถึง

รสนิยมของชาวจีนวานิยมบริโภคอาหาร

ใหมสด ดังนั้น ตองออกแบบหางใหมีแผง

แสดงการหั่นเนื้อห่ันหมู เพื่อแสดงวาเปน

ของใหมและสด มีบรรยากาศคลายคลึง

กับตลาดสดท่ีคุนเคย แตจำหนายในราคา

ทีต่ำ่กวาและสภาพแวดลอมท่ีสะอาด ทำให

ไดรับการยอมรับจากผูบริโภค 

สวนกรณีของเวียดนาม การที่ปลา

กระปองตราสามแมครัวของไทย ประสบ

ความสำเร็จ สามารถครองตลาดอันดับ 1 

ในเวียดนาม เนื่องจากเขาใจถึงรสนิยม

บริโภคปลากระปองของชาวเวียดนาม ซึ่ง

จะบรโิภคในรปู “ขนมปงยดัไสปลากระปอง” 

โดยปลากระปองยี่หอสามแมครัวไดรับการ

ยกยองวาเมื่อรับประทานกับขนมปงแลว มี

รสชาติอรอยที่สุด  

มากขึน้เทาใด ไกจะยิง่มรีสชาติของเคร่ืองเทศ

ที่เขมขนมากขึ้นเทานั้น เพื่อสนองรสนิยม

ของประชากรในทองถ่ิน ที่ตองการอาหาร

รสจัด 

กรณีของอาหารไทยก็เชนเดียวกัน จะ

ตองพยายามดัดแปลงใหสอดคลองกับ

รสนิยมในการรับประทานอาหารแตละ

ภูมิภาค เปนตนวา กรณีของประเทศจีน 

ชาวมณฑลเสฉวน จะไมนิยมรับประทาน

อาหารรสเปร้ียว แตนิยมอาหารรสมัน  

ดังนั้น รานอาหารไทยจะจำหนายตมยำกุง

ใหขายดีในมณฑลเสฉวน จะตองเปลี่ยน

สูตรอาหารใหม จากเดิมใสมะนาวก็เปลี่ยน

มาเปนใสนมแทน ซึ่ งหากคนไทยมา 

รับประทานแลว อาจจะแปลกใจ โดยนึกวา

เปนแกงขาแทนท่ีจะเปนตมยำ  

สำหรับกรณีของเวียดนาม คุณวิทยา 

ศุภธนากุล กลาววาอุปนิสัยและรสนิยมใน

การจับจายใชสอยของแตละภูมิภาคก็มี

ความแตกตางเชนเดียวกัน ยกตัวอยางเชน 

คนทางใตกำลังซ้ือมีมากกวาจะใชจาย 

เกงกวา นยิมของทนัสมัย ไมสนใจเรือ่งราคา 

ในขณะท่ีทางเหนือจะเปนคนมัธยัสถ การ

ใชจายจะคิดอยางรอบคอบ รักการเก็บออม

เปนชีวติจติใจ ดงันัน้ หากตองการเปดตลาด

สินคาที่เวียดนาม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ 

ท่ีทันสมัยและมีราคาแพง ควรเริ่มจาก 

ทางภาคใตกอนโดยเฉพาะอยางยิ่งที่นคร 

โฮจิมินห 

μ ŒÍ§ÂÍÁÃÑº¤ÇÒÁáμ¡μ ‹Ò§ 
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ประการที่หา จะตองไมทำธุรกิจใน

ตางประเทศ โดยคาดหวั งว ารูปแบบ 

การดำเนินธุรกิจจะตองเหมือนกับที่เคย 

ปฏิบัติมา โดยจะตองปรับตัวและยอมรับ

ถึงความแตกตางทางวัฒนธรรม ตอง

เขาใจระบบและวิธีบริหารจัดการตางๆ 

เชน ระบบการทำบัญชี ระบบภาษีอากร 

ระบบการเงิน ฯลฯ  

สำหรับชาวตะวันตกมักจะเคยชินกับ

หลกั “นติธิรรม” หรือ “rule of law” โดยให

ความสำคัญกับกฎหมายและกฎระเบียบท่ี

กำหนด และมีทศันะวาสญัญาท่ีลงนามไปแลว 

ทุกฝายตองปฏิบัติตาม แตสำหรับประเทศ

ที่กำลังพัฒนา กลับไมเครงครัดในสัญญา

ที่เปนลายลักษณอักษร โดยจะตองมีการ

เจรจาตอรองเกี่ยวกับสัญญาอยางสม่ำเสมอ 

การทำธุรกิจจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ

กอนลงนามในสัญญา ยิ่งไปกวาน้ัน การ

ลงนามในเอกสารจะไมสำคัญเทากับวาได

มีการลงตราประทับของทางราชการ 

มีบริษัทไทยหลายรายที่ประสบปญหา

ในการบังคับสญัญา ตวัอยางหน่ึง คอื กลุม

เอ็มกรุปของไทยไดลงทุนกอสรางโรงแรมท่ี

เมืองลี่เจียงเมื่อป 2538 ตามคำเชิญของ

รัฐบาลทองถิ่น เนื่องจากขณะนั้นเมือง 

ลี่เจียงซึ่งเปนเมืองทองเที่ยวสำคัญของจีน

ที่ยังลาหลังมาก ขาดแคลนส่ิงอำนวยความ

สะดวกโดยเฉพาะในดานโรงแรม จงึตองการ

เชิญชวนใหนักธุรกิจไทยเขาไปรวมลงทุน 

เพือ่ชวยยกระดับดานการบริการ และบริหาร

จัดการโรงแรม  

ทางฝายไทยจึงไดเขาไปตกลงทำสัญญา

รวมทุนบริหารจัดการ โรงแรมเดิมของ

รัฐบาลท่ีมีอยูแลวและต้ังอยูในทำเลท่ีดี

มากบนพื้นที่ 7.5 ไร ดานหนาของเมือง

เกาลี่เจียง โดยลงนามในสัญญาระยะเวลา

นาน 30 ป ฝายไทยถือหุนใหญในสัดสวน

โฆษณาบริการโทรศัพทมือถือของเครือชนิคอร-
ปอเรช่ันในกมัพูชาเม่ือหลายปมาแลว 

ขณะเดียวกัน แมเปนประเทศเดียวกัน 

รสนิยมของประชาชนในแตละภาคก็ไม

เหมือนกัน ดังนั้น จะตองพยายามพัฒนา

ผลิตภัณฑ ใหตอบสนองแตละทองถิ่น 

เปนตนวา ราน KFC ในประเทศจีนจะมี

รสชาติของอาหารในแตละพ้ืนที่แตกตางกัน 

โดยไกทอดท่ีวางจำหนายในราน KFC ใน

แถบริมฝงทะเลจะมีรสจืดกวา แตยิ่งพื้นที่

หางไกลทะเลเขาไปในพ้ืนที่ตอนในประเทศ
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รอยละ 70 รับผิดชอบในสวนของอาคาร 

อปุกรณ การบรหิารจดัการ ฝกอบรมพนกังาน 

สวนฝายจีนโดยหนวยงานรัฐบาลทองถิ่น 

คือ การทองเที่ยวของล่ีเจียง ถือหุนสัดสวน

รอยละ 30  

ปญหาไดเกิดขึ้นเมื่อป 2546 เมื่อ

รัฐบาลทองถ่ินไดเขามาเวนคืนท่ีดิน พรอม

กับรื้อถอนตึกและอาคารเดิมบางสวนของ

โรงแรม จนตองมีการดำเนินคดีในศาล 

แตดวยขอตกลงในสัญญารวมทุนที่ระบุ

ชัดเจนตั้งแตแรกวา จะมีการแบงงานและ

ผลประโยชนกันอยางไร ทำใหหนวยราชการ

ฝายจีนตองชดเชยความเสียหายดังกลาว 

ในรูปแบบของการลดสัดสวนการถือหุน

ของบริษัทในสวนของฝายจีนลง 

μ ŒÍ§ÃÐÁÑ´ÃÐÇÑ§ã¹¡ÒÃ¤Ñ´àÅ×Í¡
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ประการท่ีหก ตองระมัดระวังในการ

ตัดสินใจรวมลงทุนหรือแตงตั้ งตัวแทน

จำหนาย เนือ่งจากหากตัดสินใจผดิ กเ็ทากบั

การลงทุนลมเหลวไปแลวมากกวาครึ่งหนึ่ง 

ตัวอยางหนึ่ ง คือ กรณีของกลุม

ไมเนอรของไทย ไดไปรวมลงทุนกับทาง

ราชการจีนในการกอตั้งรานพิซซาฮัทใน

กรุงปกกิ่งเมื่อป 2533 โดยถือหุนในสัดสวน

รอยละ 60 สวนทางราชการจีนถือหุนสวน

ที่เหลืออีกรอยละ 40 แตกิจการไดประสบ

ปญหามากมาย จนตองขายกิจการท้ิงไป

ในเวลาตอมา โดยมีปญหา เปนตนวา 

- นายบิล ไฮเนคก้ี ซึ่งผูบริหาร

สูงสุดของบริษัท ตองเดินทางไป

ประชุมกับผูถอืหุนฝายจนีทกุเดือน 

เนื่องจากฝายจีนไมยอมเจรจากับ

ผูบริหารระดับรองลงมา 

- ขั้นตอนการดำเนินการภายใน

บริษัทเปนเหมือนระบบราชการ 

ใชเวลายาวนานกวาจะตัดสินใจ

เรื่องเล็กๆ นอยๆ เปนตนวา 

การซื้อเครื่องซักผา การซื้อเคร่ือง

ลางจาน 

- แมโครงการเชาอาคารจากเทศบาล

มหานครปกก่ิง ที่ไดรับแจงจาก

หนวยราชการวาการกอสรางไมได

ตามมาตรฐานตามระเบียบเรื่อง

การปองกันอัคคีภัย ซึ่งนับเปน

เร่ืองท่ีนาแปลกใจมาก เพราะ

เทากับวาเทศบาลมหานครปกกิ่ง 

ไดกอสรางอาคารของตนเองไม

เปนไปตามมาตรฐานตามท่ีตนเอง

กำหนดขึ้น 

 

สวนการลงทุนของโฟลคสวาเกนใน

ประเทศจีนก็ประสบปญหาคลายคลึงกัน 

โดยการรวมลงทุนกับบริษัทจีนทำใหการ

บริหารไมคลองตัว แมบริษัทโฟลคสวาเกน

ไดพยายามขอซ้ือหุนของฝายจีน เพื่อให

ตนเองถือหุนในบริษัททั้งหมด ซึ่งจะทำให

มีความเปนอิสระในการบริหารโรงงาน  

อันจำเปนอยางมากในการลดตนทุนและ

เพิ่มคุณภาพรถยนต อยางไรก็ตาม การ

เจรจายังไมประสบผลสำเร็จ 

สำหรับการแตงตั้งตัวแทนจำหนายก็

ตองดำเนนิการอยางระมดัระวงัเชนเดยีวกนั 

โดยเฉพาะกรณีการแตงตั้งเปนตัวแทนแต

เพียง ผู เดี ยวในประเทศ น้ันๆ (So le 

Distributor) ซึ่งบอยครั้งพบวาในขั้นตอน

การเจรจาไดรับปากวาจะทำไดทุกอยาง 

แตภายหลังไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทน

จำหนายแต เพียงผู เดียวแลว กลับไม

กระตือรือรน ดำเนินการตามที่สัญญาไว 

ทำใหไมสามารถขยายตลาดไดตามที่ 

คาดหวัง ตองรอจนกวาสัญญาการแตงต้ัง

จะส้ินสุดลง หรือมิเชนน้ันก็ตองเจรจาจาย

เงินเพื่อใหคืนสิทธ์ิการเปนตัวแทนจำหนาย

แตเพียงผูเดียวคืน 

μ ŒÍ§ÊÒÂ»†Ò¹ÂÒÇ 

ประการท่ีเจ็ด ตองมีความแข็งแกรง

ในดานการเงิน การลงทุนในตางประเทศ

ตองมีสายปานยาว เพราะจะตองใชเวลา

ยาวนานกวาที่จะศึกษาลูทางการลงทุน 

กอสรางโรงงาน สรางฐานลกูคา ฯลฯ ทำให

ระยะเวลาคืนทุนคอนขางยาว ยิ่งไปกวาน้ัน

ในระยะแรกจะมคีาใชจายจำนวนมาก ทำให

กระแสเงินสดติดลบ  

อยางไรก็ตาม หากธุรกิจไมมีเงินหนา

แลว ก็ใชวาจะไมประสบผลสำเร็จ แตจะ

ตองปรับเปล่ียนกลยุทธใหแตกตางออกไป 

คุณไพศาล ยังสมบูรณ แหงเครือเจริญ

โภคภัณฑไดเคยใหคำแนะนำวา หากมีเงิน

ไมมากพอ ไมควรทำธุรกิจเปนขนาดกลาง 

ควรทำเปนธรุกจิขนาดเลก็ไปเลย เปนตนวา 

ทำรานอาหารขนาดเล็ก อยาลงทนุในลักษณะ

ครึ่งๆ กลางๆ 

จะตองไมมาทำธุรกิจ 
ในตางประเทศ 

โดยคาดหวังวารูปแบบ 
การดำเนินธุรกิจ 

จะตองเหมือนกับในประเทศ 
ที่ตนเองคุนเคย 

ระมัดระวังในการตัดสินใจรวมลงทุน 
หรือแตงตั้งตัวแทนจำหนาย เนื่องจากหากตัดสินใจผิด  

ก็เทากับการลงทุนลมเหลวไปมากกวาคร่ึงหน่ึง 
ตัวอยางหน่ึง คือ กรณีของกลุมไมเนอรของไทย 
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แนวทางหน่ึงท่ีจะลดปญหากระแส

เงินสดและลดความเส่ียงจากหน้ีสูญ คือ 

พยายามรับเงินลวงหนาตามคติพจนที่วา 

“ขายสด งดเช่ือ เบ่ือทวง” โดยธรรมเนียม

การทำการคาในจีน คือ ตองจายเงินกอน 

จึงจะจัดสงสินคา นับเปนสัจธรรมในการ

ดำเนินธุรกิจในประเทศกำลังพัฒนา 

สำหรับกรณีของเวียดนามน้ัน คณุวทิยา 

ศภุธนากลุ ไดแนะนำวาการคาขายสวนใหญ

หรอืเกอืบท้ังหมดนยิมทำเปนเงนิสด ยกเวน

รายท่ีคาขายกันมานานจริงๆ จนเช่ือใจได

จงึจะมกีารใหเครดติบาง เพราะการติดตาม

หน้ีทำไดยาก และการดำเนินคดียุงยาก 

สิ้นเปลืองสูง บอยครั้งคาใชจายในการ

ดำเนินคดีสูงกวามูลหนี้ที่ฟองดวยซ้ำ และ

การเปนตางชาติก็ยิ่งทำใหยุงยากขึ้นไปอีก 

ดังนั้น ควรขายเปนเงินสด หรือใหคูคาเปด 

L/C มาสัง่สนิคา ควรหลกีเล่ียงการขายดวย 

T/T คือ สงสินคาไปกอนและชำระเงนิทหีลงั 

เพราะคอนขางจะมีความเสีย่ง 

สวนการขายในประเทศ แมจำหนาย

เปนเ งินสด แตควรระมัดระวังปญหา 

พนักงานขายจะเก็บเงินและหนีหายไป ซึ่ง

เกิดขึ้นบอยคร้ัง ดังนั้น ควรกำหนดให 

ผูซื้อโอนเงินผานธนาคารมาให จากน้ันก็

ใหผูซื้อสงโทรสารใบรับฝากมาเปนหลักฐาน  

ตัวอยางหนึ่ง คือ รูปแบบการทำธุรกิจ

ของบริษัทรอแยลฟูดส จำกัด (เวียดนาม) 

ผูจำหนายสินคาปลากระปองตราสามแมครวั

ในเวียดนาม เนนขายสินคาในรูปเงินสด

เปนหลัก โดยยกเวนเฉพาะการขายสงแก

หางสรรพสินคาเทานั้น ซึ่งกำหนดการให

สินเชื่อเปนเวลา 30 วัน  

กรณีธุรกิจรถจักรยานยนตของเครือ

เจริญโภคภัณฑในจีนก็คลายคลึงกัน โดย

ในชวงที่ ผ านมาประสบปญหาหนี้ เสีย 

เนือ่งจากตามเกบ็เงนิจากเอเยนตไมได ดงันัน้ 

ในภายหลังจึงไดปรับเปลี่ยนนโยบายไป

ขายในรูปเงินสด โดยเอเยนตตองโอนเงิน

มาใหกอน ถึงคอยจัดสงรถจักรยานยนต

ไปให 

μ ŒÍ§àÊÃÔÁÊÃŒÒ§ÊÒÂÊÑÁ¾Ñ¹ �̧ 
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ประการที่แปด เสริมสรางสายสัมพันธ

กับบุคคลในระดับตางๆ เพื่อใหเอ้ืออำนวย

ตอการเจรจาและการดำเนนิธรุกจิใหสะดวก

และราบรื่นมากขึ้น โดยจะตองทำความ

รูจักผู ใหญ ทั้ งในสวนขาราชการและ

การเมือง ขณะเดียวกันจะตองไมออนนอม

ถอมตนมากจนเกินไป มฉิะนัน้ จะทำใหเขา

คิดวาเปนคนออนแอ ทำใหเสียประโยชนได 

ผูเชี่ยวชาญไดตั้งขอสังเกตวานักลงทุน

ไตหวันและฮองกง ประสบความสำเร็จใน 

การดำเนินธุรกิจอยางมากในประเทศจีน 

เนื่องจากมักจะพบปะสังสรรคกับคนจีน

บอยครัง้ ทำใหมเีพือ่นฝงูชาวจนีจำนวนมาก 

ซึ่งจะสงผลดีในการติดตอธุรกิจมากมาย 

ดังนั้น บอยครั้งที่นักธุรกิจไตหวันหรือ

ฮองกง สามารถเจรจาธุรกิจสำเร็จระหวาง

รับประทานอาหารหรือในขณะรองเพลง

คาราโอเกะ  

โรงงานประกอบรถจักรยานยนตในเครือเจริญโภคภัณฑ ที่นครลั่วหยาง มณฑลเหอหนาน 

เสริมสรางสายสัมพันธ 
กับบุคคลในระดับตางๆ  
เพื่อใหเอื้ออำนวยตอการ
เจรจาและการดำเนินธุรกิจ 
ใหสะดวกและราบรื่นมากขึ้น  
ขณะเดียวกันจะตองไม

ออนนอมถอมตนมากจนเกินไป 
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อีกตัวอยางหนึ่งในความพยายามใช

สายสัมพันธใหเปนประโยชน คือ บริษัท 

Yixing-Union Cogeneration ซึ่งเปนการ

รวมลงทุนระหวางกลุมสหยูเน่ียนของไทย

กับรัฐบาลจีนในสัดสวนฝายละกึ่งหนึ่ง เม่ือ

ประมาณป 2547 ประสบปญหาถานหิน

ราคาแพง ขณะเดียวกันรัฐบาลไดควบคุม

ราคาไฟฟา ทำใหไมสามารถเพิ่มราคาคา

ไฟฟาเพื่อชดเชยกับตนทุนที่ เพิ่มขึ้นได 

ทำใหโรงไฟฟาจำนวนมากในประเทศจีน

ตองปดกิจการ  

แตบริษัทผลิตไฟฟาแหงนี้ไดพยายาม

แกไขปญหาโดยใชวิธีผสมถานหินคุณภาพ

สูงกับคุณภาพต่ำโดยการปรับแตงอุปกรณ

เครื่องจักร เพื่อเฉลี่ยตนทนุชวยใหประหยัด 

200 หยวนตอตนั นอกจากน้ียงัใชสายสัมพนัธ

ที่ดีกับเหมืองถานหิน ทำใหสามารถซื้อ

ถานหินราคาถูกกวาราคาตลาดมากถึง 

รอยละ 10 หรือถูกลง 50 หยวนตอตัน  

อยางไรก็ตาม สิ่งที่ควรระมัดระวัง คือ 

จะตองใหความสำคัญกับสายสัมพันธกับ

ทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลทองถิ่นอยาง

เทาเทียมกัน เนื่องจากรัฐบาลกลางของจีน

ไดกระจายอำนาจไปยังรัฐบาลทองถ่ิน 

คอนขางมาก มฉิะนัน้ อาจจะประสบปญหา

ในการดำเนินธุรกิจเหมือนกับกรณีของ 

บริษัทเปปซี่ ซึ่งในอดีตไดใหความสัมพันธ

เปนพิเศษกับการพัฒนาความสัมพันธกับ

รฐับาลกลางของจนี ขณะทีส่รางสายสัมพนัธ

กับรัฐบาลทองถ่ินไมมากนัก 

ผูบริหารของกลุมมิตรผล ซึ่งประสบ

ผลสำเร็จอยางมากในธุรกิจโรงงานน้ำตาล

ในประเทศจนี ไดใหคำแนะนำวาขาราชการ

ระดับสูงในทองถิ่น สามารถอนุมัติเงื่อนไข

เปนพิ เศษแกบริษัทใดบริษัทหนึ่ ง เพื่ อ 

สงเสรมิการลงทุน ดงันัน้ จงึจำเปนตองสราง

ความใกลชิดกับขาราชการ หรือคบหากับ

บคุคลทีม่คีวามสมัพนัธใกลชดิกบัขาราชการ 

ทองถิ่น โดยคบหาเปนท้ังเพื่อนที่ตอง

ทะเลาะและตอรองกัน ดีกวาทำตัวไม 

รูจักกัน ขณะเดียวกันหากประสบปญหา

ตองรีบประสานงานทำความเขาใจกัน 
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ประการ ท่ี เก า เนนสร าง โฆษณา

ประชาสัมพันธเพ่ือสรางภาพลักษณของ

บริษัท เปนตนวา นายอดิเรก ศรีประทักษ 

กรรมการผูจัดการใหญและประธานคณะ 

ผูบริหารบริษทั เจรญิโภคภัณฑอาหาร จำกดั 

(มหาชน) ไดกลาววาการไปลงทุนตางประเทศ

ของเครือเจริญโภคภัณฑไดยึดหลักปรัชญา 

3 ประโยชนหลัก คือ ธุรกิจจะตองสราง

ประโยชนตอประเทศที่ไปลงทุน สราง

ประโยชนตอประชาชนในประเทศน้ันๆ และ

สรางประโยชนตอเครือเจริญโภคภัณฑ 

สำหรับกลยุทธสำคัญในจีนนั้น เครือ

เจริญโภคภัณฑไดพยายามสรางภาพลักษณ

วาไมไดเปนบริษัทตางชาติที่เขามากอบโกย

ผลประโยชนในประเทศจีนแตอยางใด แต

เปนบริษัทของคนจีนโพนทะเล ซึ่งตองการ

นำทรัพยากรและความรูความชำนาญจาก

ตางประเทศ เขามาชวยสรางเสรมิความกินดี

อยูดีของประชาชนและพัฒนาเศรษฐกิจจีน 

สวนนายชนินท วองกุศลกิจ ประธาน

เจาหนาที่บริหารบริษัท บานปู จำกัด 

(มหาชน) ไดกลาววาการไปลงทุนตางประเทศ

นั้น จำเปนตองดูแลชาวบานในพื้นที่นั้นๆ  

เปนอยางดี ตองมีเรื่องการพัฒนาชุมชน 

(Community Development) อยูตลอดเวลา 

ซึ่งกลุมบานปูเรียกกิจกรรมน้ีวาเปนการขอ

อนุญาตทางสังคม (Social Licensing) 

เพื่อเปนการขออนุญาตทางออม เพื่อให

บริษัทฯ เขาไปดำเนินธุรกิจได 

ยิ่งไปกวานั้น จะตองระมัดระวังไมให

เกิดภาพลักษณในเชิงลบ ซึ่งในอดีตท่ีผาน

มามีบทเรียนราคาแพงสำหรับหลายบริษัท 

เปนตนวา บริษัทเดลลเผชิญกรณีอ้ือฉาว

อันสงผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัท

ในประเทศจีน โดยพนักงานขายคนหน่ึง

ของบริษัทเดลลไดสงอีเมลไปยังลูกคาใน

สหรัฐฯ บอกวาไมควรซ้ือคอมพิวเตอรตรา

ลีโนโว มิฉะนั้น ก็เทากับสนับสนุนระบอบ

คอมมิวนิสต เนื่องจากรัฐบาลจีนถือหุน

ใหญรอยละ 46 ในบริษัทแหงน้ี 

เมื่อรายงานขาวอีเมลน้ีแพรออกไป 

ไดมีการตีพิมพอย าง เก รียวกราวโดย

หนังสือพิมพในประเทศจีน สรางความไม

พอใจแกท้ังรัฐบาลและประชาชนจีนเปน

อยางมาก ทำใหทีมงานประชาสัมพันธ

บริษัทเดลลตองพยายามแกไขสถานการณ 

โดยไดออกแถลงการณวาขอความการตอบ

อีเมลขางตนไมไดเปนนโยบายของบริษัท

แตอยางใด และจะทำการสอบสวนในเร่ือง

ขางตน 

รานอาหารไหมไทย ที่กรุงเฮลซิงกิ 
ประเทศฟนแลนด 

จำเปนตองใกลชิดกับ
ขาราชการหรือคบหากบับคุคล 
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับ

ขาราชการทองถิ่น  
โดยคบหาเปนท้ังเพื่อนท่ีตอง

ทะเลาะและตอรองกัน  
ดีกวาทำตัวไมรูจักกัน 
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สวนบริษัทไมโครซอฟต โดยนายบิลล 

เกตส ไดใหสมัภาษณเมือ่ป 2541 และตีพมิพ

ในนิตยสารฟอรจูนซึ่งวางจำหนายทั่วโลก 

เขากลาวถอยคำชวงหน่ึงวาในท่ีสุดแลว  

ผูใชคอมพิวเตอรของจีนจะ “เสพติด” กับ

ซอฟตแวรและกลายเปนลูกคาซึ่งจายเงิน

ใหกับบริษัทไมโครซอฟต  

บรษิทั Pogo Linux ของจนี จงึไดสราง

จดุขาย โดยนำถอยคำการใหสมัภาษณของ

นายบิลล เกสต ไปใชโฆษณาสินคาของ

ตนเอง ซึ่งสรางภาพลักษณทางลบแกบริษัท

ไมโครซอฟตอยางมาก เนือ่งจากเดิมอังกฤษ

นำฝนมาเผยแพรในจีน เม่ือจีนทำการ

ปราบปรามการคาฝน จงึเกดิสงครามฝนขึน้ 

และจีนเปนฝายพายแพในสงครามครั้งนี้ 

อปุมาอุปไมยแลว ซอฟตแวรของไมโครซอฟต

ก็เปรียบเสมือนกับเปนฝนที่สงเขามาเพ่ือ

ทำใหชาวจีนเสพติด ทำใหประเทศจีน

กลายเปนเหย่ือของจักรวรรดินิยมตะวันตก  

สำหรับกรณีของกัมพูชา ภาพลักษณ

ของการลงทุนไทยไมคอยดีนัก โดยสถาบัน

เอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั รวมกบั

ศูนยสังคมอนุภูมิภาคแมโขง มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี และภาควิชาจิตวิทยา 

มหาวทิยาลัยพนมเปญ ไดเคยสำรวจทัศนคติ

ของชาวกัมพูชาในกรุงพนมเปญที่มีตอ 

ชาวไทย หลังเกิดเหตุการณการประทวง

และกอจลาจลเม่ือวันท่ี 29 มกราคม 2546 

พบวาชาวกัมพูชามากถึงรอยละ 33 ของ

กลุมตัวอยาง ระบุวาไมชอบคนไทย สาเหตุ

หลักมาจากคนไทยชอบดูถูกชาวกัมพูชา 

รองลงมาคือ คนไทยชอบเอารัดเอาเปรียบ 

และมีความพยายามครอบงำวัฒนธรรม 

ดงันัน้ การไปลงทุนท่ีกมัพูชาจะตองพยายาม

แกไขภาพลักษณดังกลาว 

- ผูจดัการหรอืผูรวมทนุอาจจะจดัตัง้

บรษิทัของตนเอง (Parallel Factory) 

ซึ่งอยูไมหางไกลนัก โดยส่ังซ้ือ 

ชิ้นสวนจากผูขายรายเดียวกัน 

ผลติสินคาเหมอืนๆ กนั เพือ่แขงขนั

กบับรษิทัทีต่นเองทำงานหรอืรวมทนุ

ดวย เพื่อใหตนเองไดรับผลกำไร

อยางเต็มไมเต็มมือ  

- บริษัทอาจจะเผชิญกับปญหาการ

ฉอโกงโดยพนักงานออก L/C เพื่อ

สัง่ซือ้เคร่ืองจกัรซึง่ไมมตัีวตน แลว

เบกิเงนิจำนวนน้ันทีฮ่องกง จากน้ัน

ก็หลบหนีไปอยางไรรองรอย  

- ผูรวมทุนชาวจีนหรือผูบริหารอาจ

จะแอบโยกยายเคร่ืองจักรออกจาก

บรษิทัอยางไรรองรอยในชวงตรษุจนี 

ซึ่งเปนชวงหยุดทำงานหลายวัน

ติดตอกัน เ ม่ือเปดดำเนินการ

ภายหลังชวงตรุษจีน จะตกใจวา

โรงงานของตนเองกลายเปน

โรงงานรางที่ปราศจากเคร่ืองจักร 

หากบริษัทไมประสบความสำเร็จใน 

การดำเนินธุรกิจในการลงทุนตางประเทศ 

จำเปนตองถอนตัวจากการลงทุน เพื่อ

แกไขปญหาขาดทุนและเพ่ือมาทบทวน 

บทเรียนกอนลงทุนอีกครั้งหนึ่ง ทั้งน้ี ควร

เตรียมการลวงหนาตั้งแตเนิ่นๆ เกี่ยวกับ 

Exit Strategy ที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดความ

เสียหายนอยท่ีสุด กรณีตองถอนการลงทุน

หากสถานการณบีบบังคับ 

จะตองระมัดระวังไมใหเกิด
ภาพลักษณในเชิงลบ  

ซึ่งในอดีตที่ผานมามีบทเรียน
ราคาแพงสำหรับหลายบริษัท 

ปายโฆษณาของเครื่องด่ืมกระทิงแดงที่กรุงปกกิ่ง 

หากบรษัิทจำเปนตองถอนตวั
จากการลงทุน ควรเตรียม
การลวงหนาตั้งแตเนิ่นๆ 
เกี่ยวกับ Exit Strategy 
ที่ชัดเจน เพื่อใหเกิด 

ความเสียหายนอยที่สุด 

ชาวกมัพูชามากถงึรอยละ 33  
ไมชอบคนไทย 

สาเหตุหลักมาจากคนไทย 
ชอบดูถูกชาวกัมพูชา 

μ ŒÍ§¾ÃŒÍÁ·Õè̈ Ð¶Í¹μ ÑÇä»μ Ñé§ËÅÑ¡ 

ประการท่ีสบิ จะตองเตรียมการลวงหนา

เพื่อหาทางหนีทีไลหากวิกฤติการณเกิดขึ้น

ตั้งแตเนิ่นๆ แมรวมทุนกับบุคคลที่ดีมาก

เพียงใดก็ตาม จะตองไมประมาท ตอง 

เตรียมตัวและเตรียมใจใหพรอม เพื่อรับ

ความเส่ียงในการดำเนินธุรกิจซึ่งมีโอกาส

เกิดขึ้นมากมาย เปนตนวา  
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ในป 2540 ลาวไดเขาเปนสมาชกิอาเซียน 

และในป 2547 ลาวไดเปนเจาภาพในการ

ประชมุผูนำอาเซยีนคร้ังที ่10 จนถึงปจจุบนั

ลาวไดปรับลดอากรขาเขาของสนิคาทีน่ำเขา

จากประเทศอาเซียนมาตามลำดับ โดยใน

ป 2558 ลาวจะปรับลดอากรขาเขาสำหรับ

สนิคานำเขาจากประเทศอาเซยีนใหเปนศนูย 

ตามขอตกลงของประเทศสมาชิกอาเซียน 

นอกจากน้ีการพัฒนาเสนทางขนสง

ทางบก อันไดแก 

• North-South Economic Corridor 

เชื่อมระหวาง จีน เวียดนาม ลาว และไทย 

• Southern Economic Corridor 

ตัดผานไทย กัมพูชา และเวียดนาม  

• East West Economic Corridor 

เชื่อมเวียดนาม ลาว ไทย จนถึงพมา 

ทำใหลาวไดเปลี่ยนสถานภาพจาก Land-

lock country เปน Land-link country  

ก า ร พั ฒ น า ท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ

สาธารณูปโภคอยางตอ เ น่ือง รวมท้ัง

ทรัพยากรแหลงน้ำ เหมืองแร พื้นดินที่

นับตั้งแตป 2539 ลาวเริ่มเปด
ประ เทศเขาสูร ะบบโลกาภิวัตน 
ตามนโยบาย “จินตนาการใหม” 
ซึ่งใหความสำคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ เพื่อสราง
ความกินดีอยูดีใหแกประชาชน 

อุดมสมบูรณเหลาน้ีทำใหประเทศลาวเปน

ประเทศท่ีนาเขาไปลงทุน 

ในปจจุบันไทยเปนผูลงทุนรายใหญใน

ประเทศลาว เนื่องจากความใกลของท่ีตั้ง 

ความคลายคลึงดานภาษาและวัฒนธรรม 

จากมูลคาเงินลงทุนตางประเทศท้ังสิ้นที่

ลงทุนในลาวระหวางป 2543 จนถึงป 2552 

ไทยมีมูลคาการลงทุนสูงสุด คือ มีมูลคา 

2,649.6 ลานเหรยีญสหรฐัฯ เทยีบกับจนีและ

เวียดนามซึ่งมีมูลคาโดยรวมในชวงเวลา

เดียวกันเทากับ 2,586 และ 2,163 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ  

ไทยเปนผูลงทุนรายใหญ 
ในประเทศลาว  

เนื่องจากความใกลของที่ตั้ง 
อยางไรก็ดีจีนและเวียดนาม

ไดเขามาลงทุนในลาว 
มากขึ้นทุกป 
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(หนวย : เหรียญสหรัฐฯ) 

ป 2552 2553 2543 - ธันวาคม 2552 

 ประเทศ  มูลคาการลงทุน  มูลคาการลงทุน  มูลคาการลงทุน 

1 ไทย 37 908,641,398 4 3,736,040 241 2,649,624,157 

2 จีน 47 932,892,867 16 344,028,084 340 2,585,616,604 

3 เวียดนาม 48 1,421,214,766 4 49,905,000 211 2,163,124,657 

4 ฝรั่งเศส 7 11,732,567 1 210,000 68 454,083,746 

5 ญี่ปุน 5 3,730,000 1 8,107,960 42 433,442,363 

6 เกาหลีใต 18 74,874,000 3 3,350,000 142 445,332,515 

7 อินเดีย 3 2,477,000 - - 6 352,807,000 

8 ออสเตรเลีย 2 666,000 1 500,000 32 334,453,528 

9 มาเลเซีย 7 10,942,582 1 150,000 43 351,317,974 

10 สิงคโปร 3 5,689,150 1 5,300,000 29 113,240,650 

โค
รง
กา
ร 

โค
รง
กา
ร 

โค
รง
กา
ร 

ที่มา: Investment Promotion Department, Ministry of Planning and Investment (MPI) 

กิจการที่ประเทศลาว 
ใหความสำคัญในการ 
สงเสริมการลงทุน 

ไดแก กิจการไฟฟาพลังงาน
น้ำ กิจการเหมืองแร 

 กิจการเกษตร และกิจการ
ทองเที่ยว  
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8 กรกฎาคม 2552 โดยยังคงมีรูปแบบการ

ลงทุนได 3 รูปแบบเชนเดิม คือ   

(1) การลงทุนของผูถือหุนลาวหรือ 

ผูถือหุนตางชาติท้ังสิ้น  

(2) การลงทุนรวมระหวางผูถือหุน

ตางชาติและผูถือหุนลาว  

(3) การลงทุนธุรกิจตามสัญญา  

ส ำ ห รั บ ข อ แ ต ก ต า ง ส ำ คัญ ข อ ง 

กฎระเบียบระหวางกฎหมายใหมและ

กฎหมายเดิม ไดแก 

1) กฎระเบียบ ขอปฏิบัติในกฎหมาย

ใหมมีผลบังคับใชตอนักลงทุนตางชาติ 

และนักลงทุนในลักษณะเดียวกัน โดยไมมี

ขอแตกตางระหวางกฎระเบียบ ขอปฏิบัติ

ที่มีตอบริษัทตางชาติและบริษัทลาว 

2) การยื่นขอรับการสงเสริมใหยื่นที่ 

One Stop Service ของหนวยงานท่ีรบัผดิชอบ 

3) ประเภทกิจการไดแบ ง เปน 3 

กิจการหลัก เพื่อความสะดวกในการติดตอ

และขออนุมัติ อันไดแก  

 กิจการทั่วไป กิจการลงทุนใน

กิจการท่ัวไป รวมท้ังกิจการท่ีอยู

ในบัญชีธุรกิจควบคุม (Negative 

List) ท่ีไมใชกิจการสัมปทาน โดย

ผูลงทนุตองย่ืนคำรองท่ี One Stop 

Service ของแผนกอุตสาหกรรม

และการคา เพือ่ขึน้ทะเบยีนวิสาหกจิ 

โดยจะตองมีทุนจดทะเบียนไม

นอยกวาหนึง่พนัลานกบี (ประมาณ 

3.9 ลานบาท)  

 กจิการสมัปทาน ผูลงทนุในกจิการ

สัมปทานตองย่ืนคำรองผาน One 

Stop Service ของหนวยงานดาน

แผนการและการลงทุน เพื่อศึกษา 

วิเคราะห และนำเสนอรัฐบาล

หรือองคกรการปกครองระดับ

แขวงเพ่ือพิจารณา 

 กิจการพัฒนาเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

เชน เขตอุตสาหกรรม เขตการผลติ

เพื่อสงออก เขตตัวเมืองทองเที่ยว 

เขตการคาปลอดภาษี เขตพัฒนา

เทคโนโลยีและขอมูลขาวสาร 

เขตเศรษฐกจิชายแดน เขตจัดสรร

ตวัเมอืงและอ่ืนๆ ผูทีม่คีวามประสงค

จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเฉพาะตอง

ประเภทกิจการ เงื่อนไขและหนวยงานที่ติดตอ ระยะเวลา 
ในการพิจารณา 

1. กิจการทั่วไป

 1.1) ไมใชกิจการควบคุม ตองลงทุนไมนอยกวา 1 พันลานกีบ 

ยื่นที่ One Stop Service

ของแผนกอุตสาหกรรมและการคา

10 วันทำการ

 1.2) กิจการควบคุม ยื่นที่ One Stop Service

ของแผนกอุตสาหกรรมและการคา

13 วันทำการ

2. กิจการสัมปทาน 

เชน สัมปทานที่ดิน 

พลังงานไฟฟา สายการบิน 

โทรคมนาคม ประกันภัย 

สถาบันการเงิน

ยื่นท่ี One Stop Service 

ของแผนกแผนการและการลงทุน 

รัฐบาลหรือแขวงเปนผูอนุมัติ กระทรวง

แผนการและการลงทุนหรือแผนกแผนการ

ลงทุนประจำแขวงเปนผูออกใบทะเบียน

สัมปทานให ผูลงทุนตองดำเนินการ 

ภายใน 90 วันหลังวันท่ีออกใบทะเบียน 

3. กิจการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

เฉพาะเขตเศรษฐกิจเฉพาะ

คือพื้นที่ที่รัฐบาลอนุมัติให

ผูลงทุนพัฒนาโครงสราง

พืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภค 

เพื่อรองรับการลงทุนและ

การประกอบธุรกิจในเขต

ดังกลาว 

ยื่นคำรองผานแผนกอุตสาหกรรมและ

การคา เพื่อใหรัฐบาลพิจารณา

ยืน่คำรองตอหนวยงานดานการคา

และการลงทุน เพือ่ศึกษา วเิคราะห

และนำเสนอใหรัฐบาลพิจารณา 

เงื่อนไข ระยะเวลาในการพิจารณา

และหนวยงานท่ีติดตอในการขออนุมัติของ

แตละประเภทกิจการสามารถสรุปไดดัง

ตารางดานลาง 

เงื่อนไขหนวยงานท่ีติดตอและระยะเวลาในการพิจารณา 
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4) สิทธิและประโยชนยกเวนภาษี 

เงินไดนิติบุคคลของแตละพื้นที่เพิ่มมากข้ึน

และมกีารระบุสทิธิและประโยชนตามประเภท

ของพ้ืนที่ละเอียดข้ึน  

ที่เกี่ยวของในการทำธุรกิจจะทำไดสะดวก

ขึน้กวาเดมิ นกัลงทนุไทยจะไดรับประโยชน

จากคาจ างแรงงานท่ีต่ำกว าไทยมาก 

นอกจากนี้ยังจะไดรับสิทธิพิเศษทางภาษี

ศุลกากร GSP จากตลาด EU และญี่ปุน  

สำหรับทรัพยากรธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณในลาว นักลงทุนไทยอาจลงทุน 

จัดตั้งโรงงานผลิตสินคาที่คำนวณแลววา 

มีตนทุนท่ีต่ำกวา หากทำการผลิตในลาว 

โดยโรงงานแมหรือบริษัทแมยังคงอยูในไทย 

ทั้งนี้เพื่อใหสินคามีความหลากหลายและ

ความสามาถในการแขงขัน ควรเนนการ 

ทำวิจัย คนควา และผลิตผลิตภัณฑใหมๆ 

พรอมไปกับการทำงานดานการตลาด 

เอกสารอางอิง 

1) Suzuki, Motoyoshi, (2009) Laos 

Basic Economic Data, Japan External 

Trade Organization (JETRO) 

2) คูมือการคาการลงทุน ใน สปป. 

ลาว (พ.ศ. 2553), สถานเอกอัครราชทูต  

ณ เวยีงจนัทน และสำนักงานสงเสริมการคา

ระหวางประเทศ ณ เวียงจันทน 

รัฐบาลลาวใหสิทธิประโยชนดานภาษี

เงนิไดนติบิคุคล แกกจิการทีไ่ดรบัการสงเสรมิ

การลงทุนตามกฎหมายใหมตามตาราง 

จะเห็นไดวารัฐบาลลาวออกกฎหมาย

ลงทุนฉบับใหม น้ีขึ้น เ พ่ืออำนวยความ

สะดวกในการทำธุรกิจในลาว ซึ่งหาก 

ภาคอุตสาหกรรมของลาวเติบโตมากข้ึน 

 

เขตท่ี 1 
พื้นที่หางไกลและ
ทุรกันดาร 

มีโครงสรางพื้นฐาน 
ไมสะดวก 

เขตท่ี 2 
พื้นที่ที่มีสาธารณูปโภค 
พื้นฐานทางเศรษฐกิจบาง

สวน 

เขตที่ 3 
เขตเมืองใหญ 

มีสาธารณูปโภคพื้นฐาน
พรอม 

กิจการที่ไดรับการ 

สงเสริมระดับที่ 1 
ยกเวนภาษีกำไร 10 ป ยกเวนภาษีกำไร 6 ป ยกเวนภาษีกำไร 4 ป 

กิจการท่ีไดรับการ 

สงเสริมระดับที่ 2 
ยกเวนภาษีกำไร 6 ป ยกเวนภาษีกำไร 4 ป ยกเวนภาษีกำไร 2 ป 

กิจการท่ีไดรับการ 

สงเสริมระดับที่ 3 
ยกเวนภาษีกำไร 4 ป ยกเวนภาษีกำไร 2 ป ยกเวนภาษีกำไร 1 ป 

นโยบายสงเสริมเฉพาะ 

การสรางโรงพยาบาล

โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนวิชาชีพ

วทิยาลยั มหาวิทยาลยั 

ศูนยคนควาวิจัย

กิจการสาธารณูปโภค

บางโครงการ 

ยกเวนคาเชาหรือ 

คาสัมปทาน 15 ป 

และยกเวนภาษีกำไร

เพิ่มอีก 5 ป 

ยกเวนคาเชาหรือ 

คาสัมปทาน 10 ป 

และยกเวนภาษีกำไร

เพิ่มอีก 5 ป 

ยกเวนคาเชาหรือ 

คาสัมปทาน 3 ป 

และยกเวนภาษีกำไร

เพิ่มอีก 5 ป 

แรงงานกวารอยละ 80 ที่อยูในภาคเกษตร 

(ประมาณ 1.6 ลานคน) จะมีความสนใจ

เขามาทำงานในภาคอุตสาหกรรมมากข้ึน 

สำหรับนักธุรกิจไทยการติดตอหนวยงาน  

สรุปสิทธิประโยชนตามกิจการและเขตที่ตั้ง 

นักลงทุนไทยอาจลงทุนจัดตั้ง
โรงงานผลิตสินคา 
ที่คำนวณแลววา 
มีตนทุนท่ีต่ำกวา 

หากทำการผลิตในลาว 
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¢ŒÍÁÙÅâ´ÂÂ‹Í¢Í§àÍ¸ÔâÍà»‚Â 

สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตย

เอธโิอเปย (Federal Democratic Republic 

of Ethiopia) เปนช่ือทีเ่รยีกอยางเปนทางการ 

ตั้งอยูในทวีปแอฟริกาตะวันออก บริเวณที่

เรียกวาจงอยแอฟริกา เปนประเทศท่ีไมมี

ทางออกทะเล ทิศเหนือติดทะเลแดงและ

ซูดาน ทิศใตติดเคนยา ทิศตะวันออกติด

โซมาเลีย ทิศตะวันตกติดซูดาน และทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือติดจีบูตีและเอริเทรีย 

มีพื้นที่ 1,127,127 ตารางกิโลเมตร  

พื้นที่โดยสวนใหญเปนท่ีราบสูง ซึ่ง 

สูงจากระดับน้ำทะเล 6,000 - 10,000 ฟุต 

สภาพภูมิอากาศรอนและแหง ฝนตกนอย 

เมืองหลวงคือ กรงุแอดดิสอาบาบา มีประชากร 

ประมาณ 80 ลานคน นับถือศาสนาคริสต

นิกายเอธิโอเปยน คอปติกออรทอดอกซ

รอยละ 61 และอิสลามรอยละ 33 สินคา 

สงออกทีส่ำคญั ไดแก สนิคาอุปโภค บรโิภค 

ผลิตภัณฑจากน้ำมัน เคมีภัณฑ 

เอธิโอเปยมีระบอบการปกครองแบบ

สหพันธสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีเปน

ประมุขของรัฐ ไดรับเลือกโดย House of 

People’s Representatives มวีาระการดำรง

ตำแหนง 6 ป โดยมีนายกรัฐมนตรีเปน

หัวหนารัฐบาล ซึ่งไดรับการแตงตั้งจาก

พรรคการเมืองท่ีไดรับเสียงขางมากในสภา 

ใครจะคิดวาประเทศเอธิโอเปย
จะมีสภาพภูมิอากาศเย็นสบาย  
ไมรอนแลงเหมือนท่ีเรารูสึกกัน 
ถึงขนาดท่ีวาปลูกไมตัดดอกได
สวยงามและสงออกเปนมูลคาสูง 
ทีเดียว สวนคนท่ีคุนเคยกับเพลง 
We are the world ของ Michael 
Jackson ที่มีภาพในมิวสิควิดีโอ 
เปน เด็กผิวดำพุงกลม ยืนอยู
ทามกลางแมลงวันท่ีรมุตอมหนาตา   
ก็ตองเปลี่ยนภาพน้ันใหม เพราะ
เอธิโอเปยไมไดรอนและแหงแลง   
รวมทั้งประชาชนไมไดอดอยาก
แรนแคนแบบนั้นเลย กอนอ่ืนมา
ทำความรูจักประเทศเอธิโอเปย 
กันกอนดีกวา 

ºÕâÍäÍ¢Í§àÍ¸ÔâÍà»‚Â 

บโีอไอ ไดจดัคณะเดินทางไปเอธโิอเปย

เพื่อสำรวจศักยภาพการลงทุนตามนโยบาย

สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ โดย

พบปะหารือรวมกับหนวยงานตางๆ ที่

เกี่ยวของกับการลงทุนและการทำธุรกิจ 

เชน หนวยงานสงเสริมการลงทุนเอธิโอเปย 

(Ethiopian Investment Agency - EIA) 

สภาหอการคาเอธิโอเปย (The Ethiopian 

Chamber of Commerce and Sect oral

Associations - ECCSA) เปนตน ทั้งนี้เพื่อ

นำขอมูลที่ไดไปเผยแพรและตอยอดใหกับ

นกัธรุกจิ และนักลงทุนไทยท่ีสนใจจะเขาไป

ลงทุนในเอธิโอเปย 

เอธิโอเปยตั้งอยูใน 
ทวีปแอฟริกาตะวันออก 

 พื้นท่ีโดยสวนใหญ 
เปนท่ีราบสูง 

สินคาสงออกที่สำคัญ 
ไดแก สินคาอุปโภค บริโภค 
ผลิตภัณฑจากน้ำมัน 

เคมีภัณฑ 
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âÍ¡ÒÊ·Ò§ Ø̧Ã¡Ô̈ ã¹ÊÔ¹¤ŒÒÍØ»âÀ¤ 
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จากการหารือทำใหทราบวา เอธโิอเปย

ตองการการลงทนุจากตางประเทศ เน่ืองจาก

เปนประเทศท่ีกำลังเรงพัฒนาในทุกดาน 

ดงันัน้จงึเปนโอกาสของนกัลงทนุไทยทีส่นใจ

จะทำธุรกิจในประเทศน้ี คอื การลงทุนดาน

บรกิารสขุภาพ ซึง่ปจจบุนัชาวเอธโิอเปยนิยม

เดินทางมารับบริการดานสุขภาพในไทยมาก 

เชน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร โรงพยาบาล

สมิติเวช โรงพยาบาลกรุงเทพ เปนตน  

โอกาสในธุรกิจนี้จึงยังเปดกวางสำหรับ

นักลงทุนไทย นอกจากนั้น การมีหนวยงาน

ดานเศรษฐกิจขององคการสหประชาชาติ 

(United Nations - UN) ที่ใหญท่ีสุดใน

แอฟริกา รวมท้ังหนวยงานทางการทูตและ

สถานทูตของประเทศตางๆ อีกนับรอยแหง

จึงมีความตองการนำเขาอาหาร รวมทั้ง

วัตถุดิบที่ใชในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ วัสดุ

กอสราง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการ

ประเภทโรงแรม รานอาหาร สปา การศึกษา 

ฯลฯ ก็ยังเปนโอกาสที่นาสนใจสำหรับ 

นักลงทุนไทยไมนอย 

นอกจากน้ีสภาหอการคาเอธิโอเปย 

ยังใหความสนใจการลงทุนจากตางประเทศ

มาก มสีมาชกิสภาหอการคาฯ เขารวมหารอื

ประชุมหารือรวมกับ Mr.Abi Woldemeskel Director General Ethiopian Investment Agency (EIA) 

หนวยงานสงเสริมการลงทุนเอธิโอเปย 

(EIA) ทำหนาที่เชนเดียวกับบีโอไอของไทย 

ในการอำนวยความสะดวกแกนักลงทุนทั้ง

ไทยและตางชาติใหสามารถดำเนินธุรกิจ

หรือลงทุน รวมถึงการใหบริการตางๆ เชน 

การออกใบอนุญาตทำงานสำหรับคนตางชาติ 

ตลอดจนใบอนุญาตอื่นๆ ที่เกี่ยวของใน

เรื่องการคา การกอสราง การถือครองที่ดิน

เปนตน รวมท้ังจัดหาขอมูลการลงทุนให

กับนักธุรกิจหรือนักลงทุนตางชาติดวย  

โอกาสในธรุกิจจึงยงัเปดกวาง
สำหรับนักลงทุนไทย 

ความตองการนำเขาอาหาร 
รวมทั้งวัตถุดิบที่ใชใน
อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ 
วัสดุกอสราง โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมบริการ 

คณะสำรวจตลาด Merkato ตลาดแบบ open-air ที่ใหญที่สุดในเอธิโอเปย 
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มากถึง 50 คนจากธรุกจิประเภทตางๆ ท้ังที่

เปนผูประกอบการและเปนผูคาทีส่นใจสินคา

จากประเทศไทย นอกเหนือจากสินคาจากจีน 

ดังที่ทราบกันดีวาจีนจะทำการคาขายไป

ทั่วโลก  

หลังจากนั้นคณะฯ มีโอกาสไปสำรวจ

ตลาด Merkato ซึ่งคลายตลาดสดผสมกับ

ตลาดประตูน้ำบานเรา แตจะขายของเปน

หมวดหมูแบบคลัสเตอร เชน เครื่องใช

ไฟฟาก็เปนเครื่องใชไฟฟาทั้งแถว เสื้อผาก็

เสื้อผาท้ังแถว ซึ่งสวนใหญนำเขาจากจีน 

พอเห็นพวกเราก็จะทักกันเกรียวกราววา 

China…China จนพวกเราตองบอกวา 

Thailand ไปตลอดทาง  

ตลาดแหงน้ีมีขนาดใหญถึงใหญมาก 

ใชเวลา 2 - 3 ชั่วโมงก็เดินไมทั่ว ระหวาง

ทางเดินจะพบแมคาขายผัก เครื่องเทศ 

และขาวโพดฝกใหญมาก เหมือนขาวโพด

เกษตรสีเหลืองสวยบานเรา แตของเขา 

สีขาวนวลๆ เหมือนขาวโพดเทียน ก็ยังคุย

กนัวาเขาจะขายขาวโพดแบบไหน ปรากฏวา

ปงขาย แตเตาไฟเล็กเชียว คิดอยูวากวา

จะไดฝกหนึ่งคงใชเวลาพอสมควร เลยเกิด

ความคิดวาถาเราจะขายขาวโพดบาง เรา

อยางท่ีบอกไปวาเอธิโอเปยยังจะตอง

เรงพัฒนาในเรื่องถนนหนทาง เพราะใน

เมืองหลวงคือ กรุงแอดดิสอาบาบา ยังมี

ถนนลูกรังปรากฏใหเห็นเปนระยะๆ จึงมี

ฝุนมาก แตจะเห็นดอกไมตามถนนหนทาง

หรือท่ีปลูกในอาคาร โรงงาน ดูสวยงาม

มาก สีสันสดใส ไมคิดวากำลังเดินทางอยู

ประเทศรอนแบบน้ี และที่จะเห็นอยูริมถนน

ตลอดทางคือ ผลไม โดยเฉพาะกลวยหอม

ถึงเปลือกจะไมสวยงามแตรสชาติใชได ซึ่ง

จะแขวนเต็มรานสลับกับมะมวงสีออกสมๆ 

มะละกอ แตงโมและสับปะรด เปนตน 

เรามีโอกาสไปชมฟารมไมตัดดอก ชื่อ 

Et-Highland Rose Flora Farm ท่ีฟารมนี้

ก็จะมี เตาป งที่ ใหญกวา พอป ง เส ร็จก็ 

ทาเนยใหหอม หรือไมก็ตมใหสุกแลวฝาน

โรยดวยมะพราว นาจะเปนอะไรท่ีแปลกใหม

สำหรับบานเขา 

ชวงเวลาที่ไปเอธิโอเปยประมาณปลาย

เดือนพฤษภาคม คนท่ีนั่นบอกวาจะเขา 

ฤดฝูนแลว ซึง่ประเทศนีม้ ี2 ฤดูคอื ฤดูรอน

และฤดูฝน อุณหภูมิอยูที่ประมาณ 25 

องศาเซลเซียสสำหรบักลางวัน สวนกลางคนื

ประมาณ 9 -11 องศาเซลเซียส ซึ่งถือวา

เปนอากาศท่ีดีมาก แรกๆ คิดวาอากาศจะ

รอนกวาบานเรา แตกลบัเยน็สบาย กลางคืน

ยังตองสวมเสื้อแจ็คเก็ตหากจะตองออกไป

ขางนอก 

ประชุมรวมกับ Mr.Gashaw Debebe, Secretary General Ethiopian Chamber of Commerce and 
Sectoral Associations และเจรจาดานการลงทุนกับนักธุรกิจเอธิโอเปย 
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เอธิโอเปย 
มีความนาสนใจมาก  

ยังตองการการลงทุนจาก
ตางประเทศอีกหลายประเภท 

ปลกูกหุลาบหลากส ีซึง่ Mr.Tsegaye Abebe 

ตำแหนง Managing Director ใหการ

ตอนรับและพาชมฟารมกุหลาบ ฟารมนี้

ปลกูโดยการควบคมุสภาพอากาศในโรงเรอืน 

(Green House Effect) มีหลายเรือน

แตละเรอืนจะปลูกกุหลาบแตละสี เรอืนแรก

ที่ไดเขาไปเปนเรือนท่ีใชจัดแสดง (Demon-

stration) จึงมีกุหลาบหลายพันธุหลายสี 

หอมตลบอบอวล มีชื่อเรียกแตละพันธุ 

ตางกนัไป ลักษณะดอกใหญ กานแข็งตรง 

มีทั้งที่มีหนามและไมมีหนาม แตละพันธุ

จะมีชื่อติดไวที่แปลง และติดเปนตัวเลขก็มี 

ซึ่งหมายความวาจะเปนพันธุที่เกิดจากการ

ผสมพนัธุเพือ่ใหไดส ีกลิน่ใหมตามท่ีลกูคาสัง่ 

บางดอกมกีล่ินหอมมากก็จะนำไปทำน้ำหอม  

สำหรับเมล็ดพันธุจะนำเขาจากยุโรป 

โดยจะตัดดอกวันละ 3 เวลาแลวนำไปเขา

กระบวนการตัด แตง บรรจุหีบหอ เพื่อรอ

การสงออกไปเนเธอรแลนด เยอรมนี ฯลฯ 

ประมาณวันละ 80,000 กาน ฟารมนี้จะไม

ใชสารเคมีหรือยาฆาแมลงแตอยางใด จะ

ใชระบบธรรมชาติโดยใชแมลงกำจัดแมลง

ดวยกันเอง เจาหนาที่ในฟารมใหดูจาก

แวนขยาย จะเห็นแมลงสีแดงคลายแมงมุม 

ตัวนี้แหละท่ีคอยกัดกินใบและดอกกุหลาบ

เรียกวาตัว Spider Mite สวนพระเอกที่

คอยกำจัดก็เปนแมลงท่ีเรียกวา Predator 

ฟงแลวนึกถึงตัวท่ีตอสูกับสัตวประหลาด

จากนอกโลก ทำใหรูสึกวาดมกุหลาบจาก

ตนไดอยางเต็มท่ี และสังเกตดูใบจะไมมี

คราบสขีาว (ยาฆาแมลง) เหมอืนของเราเลย 

ชอบจริงๆ 

เอธิโอเปยมีความนาสนใจมาก และ

ยังตองการการลงทุนจากตางประเทศอีก

หลายประเภท ซึ่งคณะของบีโอไอไดมี

โอกาสหารือกับ Crystal Capital Services 

Share Company บริษัทนี้ทำกิจการ 

หลากหลายประเภทโดยแยกเปนกลุมเกษตร

และกลุมบริการ สำหรับกลุมเกษตร มีการ

เลี้ยงไก ซึ่งบริษัทตองการเล้ียงไกใหได

ปริมาณมากข้ึนในการบริโภค เนื่องจาก

อาหารหลกัคือ เน้ือ ทัง้เนือ้แกะ เน้ือแพะ และ

เนือ้ววั สวนไกจะบริโภคเฉพาะเทศกาลสำคัญ

เทานั้น ผลิตภัณฑจากหนังเพ่ือผลิตเปน

ถุงมือ รองเทา เส้ือ กระเปา เปนตน  

สวนกลุมบรกิาร มโีครงการท่ีจะทำระบบ

อิเล็กทรอนิกสสำหรับธนาคารประเภทบัตร

เอทีเอ็ม และระบบอ่ืนๆ เนื่องจากปจจุบัน
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ระบบนี้ยังมีใชนอยมาก การเบิก ฝากถอน

หรือโอนเงิน ฯลฯ แตละคร้ังตองใชเงินสด

ซึง่ดแูลวอนัตรายและไมสะดวกอยูเหมือนกัน 

ในเร่ืองการขนสง เห็นวาการผลิตรถ

บัสขนาดใหญใชในเมืองโดยเฉพาะในชวง

เวลากลางคืน เปนโอกาสท่ีนาลงทนุ สงัเกต

บนถนนจะมีรถบัสใชนอยมาก สวนใหญ

จะใชรถตูแทนรถประจำทาง นานๆ จะ

เห็นรถประจำทาง ที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ 

และเมื่อตองออกไปชานเมืองจึงจะเห็น 

รถประจำทาง วิ่งกันไปมา บริษัทฯ จึงมี

ความคิดท่ีจะทำธุรกิจประเภทน้ีแลวยังรวม

ไปถึงการบินดวย (แอบเห็นการบรรยาย

พรอมภาพมีเครื่องบินของการบินไทยเปน

ตัวอยาง) โดยลงทุนเก่ียวกับตัวเคร่ืองบิน 

จะผลิตหรือ เช าก็ตาม และจะพัฒนา 

ทาอากาศยานดวย ที่นาสนใจก็มีกิจการ

เกี่ยวกับโรงแรมและการทองเท่ียว โดย

สรุปคือ ตองการการรวมทุนจากตางชาติ

เชนกัน 

ºÕâÍäÍ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÂÑ§
μ ‹Ò§»ÃÐà·È 

จะเหน็ไดวา ประเทศเอธโิอเปย มคีวาม

นาสนใจในเรื่องการลงทุนอยูมาก ซึ่งสำนัก

ความรวมมือการลงทุนตางประเทศ บีโอไอ

มีกิจกรรมชักจูงการลงทุนในตางประเทศ 

ในลักษณะนี้อีกหลายประเทศ ซึ่งถือวา

ประเทศเหลาน้ีเปนประเทศตลาดใหมท่ี 

นาสนใจ โดยในชวงปลายเดือนมิถุนายนท่ี

ผานมา ไดไปสำรวจศักยภาพการลงทุนท่ี

ประเทศอูกันดาและนามิเบีย สวนเดือน

กรกฎาคมก็ไดจัดกิจกรรมท่ีแทนซาเนีย 

จึงเปนโอกาสสำหรับนักธุรกิจ นักลงทุน 

ที่ตองการจะไปลงทุน ยังตางประเทศ  

หากสนใจสามารถสอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติมไดที่สำนักความรวมมือการลงทุน

ตางประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ 

สงเสรมิการลงทุน เว็บไซต :  www.boi.go.th 

สวนกลุมบริการ 
มีโครงการที่จะทำ 

ระบบอิเล็กทรอนิกส 
สำหรับธนาคาร 
เนื่องจากปจจุบัน 

ระบบนี้ยังมีใชนอยมาก 

บีโอไอมีกิจกรรมชักจูงการ
ลงทุนในตางประเทศ  
ในอีกหลายประเทศ 

ซึ่งถือวาประเทศเหลานี้ 
เปนประเทศตลาดใหมทีน่าสนใจ 

26



หลายคนอาจจะเคยไปศึกษาโอกาส

ในเวียดนามมาแลว แตอะไรที่ทานรูอาจ

จะไมใช และอะไรท่ีทานคิดวาใชก็อาจจะ

ไมใชหากเริ่มลงทุนจริง บทความนี้จะนำ

ทานเจาะลึกเวียดนาม อะไรที่ทานยังไมรู 

วัฒนธรรมของเวียดนาม อะไรควรทำและ

ไมควรทำในการติดตอคาขายหรือลงทุน

กับเวียดนาม กลวิธีในการทำการคาใน

เวียดนาม ธรุกิจทีม่โีอกาสลงทนุในเวียดนาม

สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม

ของไทย สิ่งเหลานี้ทานจะไดทราบจากผูรู

ที่เจาะลึกตลาดเวียดนามมาแลว  

ทุกครั้งที่เดินทางไปเวียดนาม เรามักจะไดเห็นสิ่งใหมๆ ที่ยังไมไดรูไม
ไดเห็น บานเมืองและเศรษฐกิจของประเทศท่ีกำลังเติบโต เชน เวียดนาม 
ทกุสิง่ทกุอยางทีล่งทนุ สามารถเก็บดอกออกผลไดหากรูชองทาง ดังนัน้ 
ทุกครั้งที่บีโอไอจัดคณะไปศึกษาโอกาสการลงทุนในเวียดนามก็มีผูสนใจ
หลายรายรวมคณะไปดวยทุกครั้ง  

àÇÕÂ´¹ÒÁà»š¹·Õè¹‹ÒÊ¹ã¨ 
áÅÐÊÒÁÒÃ¶´Ö§´Ù´¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
·Ò§μÃ§ÍÂ‹Ò§μ ‹Íà¹×èÍ§  

สำหรับบทความตอนน้ี เราจะขอเร่ิม

จากขอมูลลาสุดที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจ

และการลงทุนของเวียดนาม รวมถึงตัวเลข

ทางเศรษฐกิจและการลงทุน  

เวียดนามไดประโยชนจากการลงทุน

จากตางชาติเพื่อเปนตัวขับเคล่ือนเศรษฐกิจ

ใหกาวไปขางหนาอยางมั่นคง แมวาท่ัวโลก

จะประสบกับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ

โลกที่ลุกลามจากสหรัฐฯ เมื่อปที่ผานมา 

สงผลเสียหายตอหลายประเทศท่ัวโลก  

แตเวียดนามกลับไดรับผลกระทบนอยมาก 

ทั้งนี้สวนหน่ึงเนื่องจากเวียดนามเนนการ

บริโภคภายในประเทศเปนหลัก  

ความตองการสินคาเพ่ือการอุปโภค

บรโิภคมีอยูเปนจำนวนมาก เนือ่งจากประเทศ

เวยีดนามกำลงัเตบิโตอยางตอเนือ่งและมัน่คง 

ตางชาติหล่ังไหลเขาไปลงทุนในเวียดนาม 

หรือเขาไปเพื่อสำรวจโอกาสการลงทุนและ

ทำธุรกจิการคาอยางกวางขวาง และอาจจะ

ดวยเหตุที่ภาวะวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐฯ 

คง เปนสา เหตุหนึ่ งที่ ใหบริษั ทสหรั ฐฯ  

ตองออกไปหาทางรอดในตางประเทศ 

และเวียดนามก็กลายเปนแหลงรองรับ 

การลงทุนท่ีดี 

จากตัวเลขของเวียดนาม ป 2552 

สหรฐัฯ เปนนักลงทุนตางชาติรายใหญที่สุด

โดยมีสัดสวนการลงทุนถึงรอยละ 45.6 

เมื่อเปรียบเทียบกับการลงทุนจากตางชาติ 

โดยมีโครงการลงทุนรวม 55 โครงการ 

เปนมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น 9.8 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ เปนโครงการใหมมูลคา 5.9 

พันลานเหรียญสหรัฐฯ และโครงการขยาย 

3.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ  

การลงทุนของต างชาติ ท้ั งหมดท่ี 

จดทะเบียนในเวียดนามในป 2552 สูงถึง 

21.48 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สูงกวาที่ 

คาดการณไวเดิมท่ี 20 พันลานเหรียญ

สหรัฐฯ  

จากตัวเลข 
ของเวียดนาม ป 2552 

สหรฐัฯ เปนนกัลงทุนตางชาติ
รายใหญที่สุด โดยมีสัดสวน
การลงทุนถึงรอยละ 45.6 
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เวียดนามเปดใหตางชาติ
เขาไปลงทุนไดแลวทั้งสิ้น 
ในเกือบทุกประเภทกิจการ  
สำหรับโครงการท่ีรัฐบาลให
ความสำคัญเปนพิเศษ  

อาจจะพิจารณาใหที่ดินเพื่อ
การปลูกสรางไดดวย 

¡®ÃÐàºÕÂºÅ‹ÒÊØ´·Õè¤ÇÃ·ÃÒº 

กระทรวงแรงงาน เพื่อผูทุพพลภาพและกิจการสังคม (MOLISA) ไดออก

ประกาศ OL (Official Letter) ที่ 828/LDTBXH-VL เกี่ยวกับการบังคับใชดานการ

จัดการของคนงานตางชาติในเวียดนาม รวมถึงการสืบสวนและตรวจสอบเก่ียวกับ

การจางงาน การออกใบอนุญาตทำงานและการขยายเวลาใบอนุญาตดังกลาวของ

บริษัทและองคกรท่ีมีการจางแรงงานตางชาติ ตามประกาศดังกลาว จะมีการถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัดเพื่อปองกันการการละเมิดกฎระเบียบ โดยเฉพาะสำหรับ

นายจางท่ีเปนชาวตางชาติ ลูกจางท่ีเปนชาวตางชาติท่ีไมมีคุณสมบัติที่จะทำงานใน

เวียดนามจะถูกบังคับใหเดินทางออกไปจากประเทศหรืออาจถูกเนรเทศ  

ตามกฤษฎีกาท่ี 34/2008 ตางชาติที่จะทำงานในเวียดนามจะตองมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 

1. มีอายุไมต่ำกวา 18 ป 

2. มีสุขภาพแข็งแรง 

3. เปนระดับผูจัดการ กรรมการผูบริหาร หรือเปนผูเชี่ยวชาญตามท่ีไดระบุ

คณุสมบัตไิวในวรรคท่ี 2-3 ของมาตรา 2 ของกฤษฎกีาน้ี สำหรบัชาวตางชาติ

ที่ยื่นขอเพ่ือทำงานเก่ียวกับดานการแพทยหรือเภสัชกรรม หรือทำงานท่ี

เกี่ยวของโดยตรงกับการตรวจสอบและรักษา หรือทำงานที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาหรือสาขาที่เกี่ยวกับการฝกอบรม จะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขที่

ระบุไวในกฎหมายของประเทศเวียดนามวาดวยการแพทยหรือเภสัชกรรม 

หรือการศึกษาและการฝกอบรมอาชีพ 

4. จะตองไมมีประวัติอาชญากรรม หรือถูกตัดสินใหตองคดีอยูในปจจุบันตาม

กฎหมายของเวียดนามหรือกฎหมายในตางประเทศ 

ขณะนี้ รัฐบาลเวียดนามกำลังรางกฤษฎีกาเพ่ือปรับปรุงระเบียบวาดวยการจาง

งานและการจัดการเกี่ยวกับการทำงานของชาวตางชาติในเวียดนาม ซึ่งจะรวมถึง

ระเบียบเพ่ิมเติมวาดวย การเขาประเทศเวียดนามของชาวตางชาติเพ่ือปฏิบัติงาน 

ในโครงการของบริษัทตางชาติ 

นอกจากนี้ นายจางจะตองสงแผนประจำปวาดวยการจางงานคนงานตางชาติ

ใหแกกระทรวงแรงงาน เพื่อผูทุพพลภาพและกิจการสังคม รางดังกลาวจะรวมถึง 

การไมออกวีซาสามเดือนหรือมากกวา ใหแกชาวตางชาติท่ีเขามาทำงานในเวียดนาม

โดยไมมีใบอนุญาตทำงานหรือไมไดขยายเวลาใบอนุญาตทำงาน กฤษฎีกาใหมนี้จะ

เริ่มมีผลบังคับใชในวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 

จากขอมลูของหนวยงานการลงทุนของ

ตางชาติ (Foreign Investment Agency) 

ซึง่อยูภายใตกระทรวงวางแผนและการลงทนุ

ของเวียดนาม ระบุวา สาขาที่ตางชาติให

ความสนใจลงทุนมากท่ีสุดในปที่ผานมา 

ไดแก อาหารและเครื่องดื่ม และบริการ 

คิดเปนยอดเงินลงทุนที่จดทะเบียนแลว 

ทัง้สิน้ 8.8 พนัลานเหรยีญสหรฐัฯ เม่ือป 2552  

ในขณะท่ีภาคอสงัหาริมทรพัย โรงแรม 

และรานอาหาร สงูมากเปนท่ีสองดวยตวัเลข

เงินลงทุนที่จดทะเบียนท้ังส้ิน 7.6 พันลาน

เหรียญสหรัฐฯ ตามมาดวยภาคการผลิต

ซึ่งเคยเปนอันดับหน่ึง ขณะนี้ตกมาเปน

อันดับสามที่ตัวเลขการลงทุนจดทะเบียน

ทั้งสิ้น 2.97 พันลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับ

การลงทุนของตางชาติในป 2552 จาก 45 

ประเทศท่ัวโลก 

ดวยตัวเลขการลงทุนจากตางชาติท่ี

พุงสงูขึน้มากกวาท่ีคาดการณไวทำใหรฐับาล

เวียดนามต้ังเปายอดการลงทุนในป 2553 

ไวที่ 22 - 25 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยที่

รัฐบาลเวียดนามจะเนนใหความสำคัญเปน

พิเศษกับโครงการลงทุนดานสาธารณูปโภค

พื้นฐาน เชน ทาเรือ ถนน รถไฟ สนามบิน

เปนตน การศึกษา โดยเฉพาะสถาบันการ

ฝกอบรม และการผลิตที่ใช เทคโนโลยี

ระดับสูง โดยแมวารฐับาลจะใหสทิธปิระโยชน

พ้ืนฐานเทากับกจิการท่ัวไป แตอาจจะพิจารณา

ใหยกเวนการเชาอาคารเพ่ือการทำธุรกิจใน

ธุรกิจท่ีรัฐบาลใหความสำคัญเปนพิเศษ 

เชน สถาบันการฝกอบรม เปนตน  
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จากการหารือกบั Foreign Investment 

Agency เวียดนามเปดใหตางชาติเขาไป

ลงทนุไดแลวทัง้สิน้ในเกอืบทกุประเภทกจิการ 

และสำหรบัโครงการท่ีรฐับาลใหความสำคัญ

เปนพิเศษ รัฐบาลก็อาจจะพิจารณาใหที่ดิน

เพื่อการปลูกสรางไดดวย เนื่องจากประเทศ

สังคมนิยมที่ดินเปนของรัฐ ยกตัวอยาง 

โครงการอสังหาริมทรัพยของบริษัทไทย

รายหนึง่ทีค่ณะไดไปเย่ียมชม รัฐบาลทองถ่ิน

ของเวียดนามสามารถพิจารณาอนุมตัโิครงการ

ได และยกทีด่นิใหใชในการกอสรางโครงการ

อาคารท่ีอยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอยที่

เมืองไฮฟอง ซึ่งเปนเมืองทาที่ใหญท่ีสุด

ของเวียดนามทางตอนเหนือ ตั้งอยูหางจาก

กรุงฮานอยไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทางรถก็เดินทางไปประมาณ 2 ชั่วโมง 

เนื่องจากมีการจำกัดความเร็วของรถยนต  

โครงการนี้ตั้ งอยู ในบริ เวณใกลกับ

แหลงชุมชน โดยบริษัทไทยรายนี้ถือหุน 

ทัง้สิน้ และไดรบัสทิธิประโยชนตามท่ีรฐับาล

กำหนด เชน การยกเวนภาษเีงินไดนิตบิคุคล 

และลดหยอนตอเนื่องหลังจากระยะเวลา

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลส้ินสุด ขณะน้ี 

บริษัทไทยรายน้ีอยูในระหวางการตกแตง

อาคารสำนักงาน เลือกผูรับเหมากอสราง

และหาวสัดุกอสรางในโครงการ มวีศิวกรไทย

ถกูสงเขาไปคุมโครงการแลวหลายคน รวมท้ัง

ดานบัญชี และบริหารงานท่ัวไป  

สำหรับ Foreign Investment Agency 

เดิมเคยเปนหนวยงานอิสระ และเพิ่งจะเขา

มารวมกับกระทรวงวางแผนและการลงทุน

เมื่อเร็วๆ นี้ มีหนาที่ในการใหคำแนะนำ 

และใหขอมูลพื้นฐานแกผูลงทุนตางชาติ 

โดยหลงัจากไดรบัคำแนะนำจากหนวยงานน้ี

แลว บริษัทตางชาติทุกบริษัทท่ีเขาไปลงทุน

ในเวียดนาม จะตองย่ืนคำขอลงทุนที่ 

Department of Planning and Investment 

หนวยงานน้ีจะเปนผูพจิารณาโครงการลงทุน 

กอนสงให People’s Committee ของ

เมืองพิจารณาออกใบอนุญาตลงทุนใหแก

โครงการตอไป 

นายกรัฐมนตรี Nguyen Tan Dung ของ
เวียดนาม โบกมือใหผูมาตอนรับ เมื่อเดินทางมา
ถึงสนามบินหัวหิน ประเทศไทย 

คณะนักธุรกิจไทยพรอมดวยเจาหนาที่สงเสริมการลงทุน ขณะไปเยี่ยมชมทาเรือที่ เมืองดานัง 
ของเวียดนาม 

การศึกษาแนวโนมการลงทุน
ของตางชาติในเวียดนาม  
แสดงใหเห็นวาตางชาติ 

ใหความสนใจการลงทุนดาน
อสังหาริมทรัพยมากที่สุด 

จากการศึกษาแนวโนมการลงทุน 

ของตางชาติในเวียดนาม แสดงใหเห็นวา 

ตางชาติใหความสนใจการลงทุนดาน

อสังหาริมทรัพยมากที่สุด เนื่องจากอาคาร

สำนักงานในเวียดนามมีราคาแพงมาก

อยางไมนาเชื่อ หองแถวสองคูหาที่เมือง 

ไฮฟอง มีราคาคาเชาถึง 2,000 เหรียญ

สหรฐัฯ ตอเดือน ยงัไมรวมคานำ้คาไฟ หรือ 

รานอาหารขนาดกลางสามช้ันในยานท่ีดี 

ยานหน่ึงกลางกรุงฮานอย เมืองหลวงของ

ประเทศเวียดนาม อาจจะตองซื้อในราคา

ไมต่ำกวา 100 ลานบาท เปนตน 

ไมกีป่ทีผ่านมา เศรษฐกิจของเวยีดนาม

เติบโตอยางมีเสถียรภาพดวยการลงทุน

จากตางชาติและการปรับปรุงบรรยากาศ

การลงทุนให เ อ้ืออำนวยตอการลงทุน  
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เขตเมืองมีการขยายตัวออกไปในระยะ

เวลาอันรวดเร็ว กอใหเกิดความตองการ

บานที่อยูอาศัย อาคารสำนักงาน และ

โรงแรม ดวยเหตุนี้ จึงทำใหเกิดความไม

สมดุลยของอุปสงคและอุปทาน ผลักให

ราคาคาอสังหาริมทรัพยสูงขึ้นอยางมาก 

และสามารถจะอธิบายเหตุผลวา ทำไม

ราคาอสังหาริมทรัพยในเวียดนามจึงไดสูง

มากกวาในไทย และมีโอกาสท่ีจะสราง

กำไรใหกับนักลงทุนไดเปนอยางดี 

ทำใหขณะน้ี การลงทุนในอสังหา- 

ริมทรัพย โรงแรม และรานอาหารใน

เวียดนามมีแนวโนมท่ีดีกวาการลงทุนใน

ภาคการผลิต อีกทั้งมาตรฐานการครองชีพ

ในเวียดนามดีขึ้นอยางมาก ทำใหมีความ

ตองการดานท่ีอยูอาศัยและบริการที่ดีกวา

สมัยกอน 

แตสำหรับภาคธุรกิจอ่ืนที่เวียดนาม

พยายามจะดึงดูดการลงทุนจากตางชาติ 

บริษัท TS Vietnam ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทไทย 
ที่ลงทุนในเวียดนาม ที่กรุงฮานอย และคณะจาก 
บีโอไอไปเยี่ยมชม 

ทาเรือเมืองไฮฟอง เปนทาเรือที่ใหญที่สุดของ
ประเทศ อยูทางตอนเหนือ คณะจากบีโอไอไป
เยี่ยมชมลาสุดเมื่อพฤษภาคมที่ผานมา 

อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเวียดนามแยกรายสาขา  
 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

อตัราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (%)  7.7  8.43  8.17  8.48  6.23  5.32 

เกษตร *  0.92  0.82  0.67  0.64  0.68  1.83 

อุตสาหกรรมและกอสราง  3.93  4.19  4.16  4.34  2.65  5.52  

บริการ  2.94  3.42  3.34  3.50  2.90  6.63 

อัตราแลกเปล่ียน 

(ดอง/เหรียญสหรัฐฯ) 

15,703 15,819 15,964 16,110 16,760 18,465 

รายไดตอหัว (เหรียญสหรัฐฯ) 555 637 725.3 832 1,024 n.a. 

GDP (ณ ราคาประจำป : 

ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

45,552 52,965 60,999 70,977 88,228 89,113 

เกษตรและปาไม 8,184 9,020 10,049 11,522 15,922 15,068 

ประมง 1,750 2,046 2,396 2,852 3,479 3,344 

อุตสาหกรรมและกอสราง 183,211 21,734 25,328.5 29,530 35,207 35,858 

อุตสาหกรรม 15,478 18,366 21,288 24,588 29,482 29,887 

กอสราง 2,838 3,368 4,040.5 4,942 5,726 5,970 

บริการ 17,302 20,166 23,225.4 27,073 33,619 34,842 

การคา 6,177 7,192 8,318.3 9,701 12,194 12,759 

อสังหาริมทรัพย 1,994 2,125 2,305.0 2,701 3,206 3,262 

การขนสงและโทรคมนาคม 1,936 2,316 2,745.2 3,151 4,000 3,965 

โรงแรมและรานอาหาร 1,425 1,854 2,246.6 2,790.4 3,861 4,042 

การศึกษา 1,486 1,704 1,924.2 2,161.4 2,296 2,374 

สุขภาพ 691 785 882.8 1,002.5 1,102 1,140 

อื่นๆ 3,584 4,191 4,803.4 5,565.3 6,958 5,673 

หมายเหตุ* รวมการเกษตร ปาไม และประมง 
ที่มา VET Research 

30



แมวาเวียดนามจะมีขอไดเปรียบในเรื่อง

คาแรงงานที่ถูก เมื่อเปรียบเทียบกับไทย 

แตมีปญหาเร่ืองศักยภาพของแรงงานท่ี

คอนขางเฉื่อยชา ความสามารถยังไมอาจ

ทัดเทียมกับชางฝมือของไทยได โดยเฉพาะ

ชาวเวยีดนามมคีวามใจเยน็เปนนสิยั จงึอาจ

นับไดวาเปนโอกาสสำหรับบริษัทตางชาติ

หลายแหงที่จะเขาไปจัดการฝกอบรมและ

การศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับนโยบาย 

การสงเสริมการลงทุนของรัฐบาลเวียดนาม  

ปญหาการขาดแคลนโรงเรยีนนานาชาติ

ก็นาจะเปนอุปสรรคประการหน่ึงในการ

เขาไปลงทุนในเวียดนาม ตัวอยางเชน 

โรงเรียนนานาชาติในกรุงฮานอยมีเพียง

สามแหง ซึ่งมีขนาดเล็ก และคาเลาเรียน

แพงมาก การสมัครเขาเรียนตองจองคิว

ลวงหนานาน ขาราชการไทยท่ีทำงานใน

สถานทูตตองจองคิวใหลูกเขาเรียนลวงหนา

ถึงเกือบสองป  

จากการบอกเลาของนักลงทุนตางชาติ

รายหนึ่งที่ลงทุนในสาขาการศึกษากลาววา 

ปจจบุนัมตีางชาติเขามาลงทุนดานการศึกษา

โดยเฉพาะโรงเรียนอาชีวะหลายแหง แตยัง

ขาดการลงทุนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นไป  

นักลง ทุนราย น้ียั งกล า วต อ ไปว า 

สาเหตุหน่ึงทีเ่วยีดนามยังคงชากวาประเทศอ่ืน

ในภูมภิาคเดียวกันในเร่ืองการศึกษาก็เพราะวา 

ประเทศเพือ่นบานไดเปดรับการลงทนุตางชาติ

ในสาขาการศึกษามากอนหนาเวียดนามแลว

หลายป และพัฒนาไปอยางรวดเร็ว ทำให

มคีวามไดเปรยีบในการดงึดดูการลงทนุจาก

ตางชาติมาก ขั้นตอนการอนุมัติโครงการ

ลงทุนดานการศึกษาในเวียดนามมีความ

ลาชา และนักลงทุนตางชาติหลายรายก็

ไมมีความอดทนที่จะรอคอย องคกรดาน

การศึกษาท่ีมีชื่อเสียงของตางชาติสวนใหญ

จะคอนขางระมัดระวังในการออกไปลงทุน

ในตางประเทศ ประจวบกบัวิกฤตกิารเงินของ

โลกทำใหหลายโครงการตองหยุดชะงักไป 

การลงทุนของตางชาติในเวียดนามแยกรายประเทศ 
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

  
การลงทุนต้ังแต 
เดือนมกราคม - 

วันที่ 22 ธันวาคม 2552 

ยอดสะสมจนถึง 
วันที่ 22 ธันวาคม 2552 

ที่ ประเทศ 
จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
เงินลงทุนที่
ไดรับอนุมัติ 

1 ไตหวัน  53  1,355  2,013  21,335  8,618 

2 เกาหลีใต  204  1,597  2,294  20,489  6,895 

3 มาเลเซีย  29  150.7  339  18,063  3,870 

4 ญี่ปุน  77  138.3  1,158  17,810  5,156 

5 สิงคโปร  98  469.1  766  16,990  5,437 

6 เกาะบริติชเวอรจิน  33  1,074  451  13,194  4,345  

7 สหรัฐฯ  43  5,948  485  12,810  2,259 

8 ฮองกง  39  742.2  562  7,699  2,649 

9 เกาะเคยแมน  3  2,016  44  6,630  1,226 

10 ไทย  19  77.4  216  5,749  2,448 

11 แคนาดา  14  31.8  92  4,796  1,008 

12 บรูไน  16  18.4  97  4,693  947.8 

13 ฝรั่งเศส  32  87.9  272  3,037  1,541 

14 เนเธอรแลนด  14   45.6  122  2,867  1,571 

15 จีน  48  180.4  665  2,706  1,279 

16 ซามัว  3  1,700  80  2,627  375 

17 หมูเกาะไซปรัส  -  -  6  2,209  751.6 

18 สหราชอาณาจักร  8  40.6  120  2,151  1,319 

19 สวิตเซอรแลนด  7  1.7  70  1,434  1,012 

20 ออสเตรเลีย  24  90  224  1,207  517.5 

21 อื่นๆ  75  578.3  778  6,510  3,405 

ยอดรวมทั้งสิ้น  839  16,345  10,854  175,017  56,638 

ที่มา MPI 

ดูเหมือนวา บริษัทตางชาติท่ีลงทุน 

อยูในเวียดนาม จะมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับ

ประเทศนี ้ทัง้นี ้รฐับาลเวยีดนามไดพยายาม

ที่จะเสริมสรางบรรยากาศท่ีเอื้อตอการ

ลงทุนของตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ความพยายามอยางยิ่งของรัฐบาลที่จะลด 

และปรบัปรงุการดำเนนิงานของภาคราชการ

ใหรวดเร็วยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม รัฐบาล

เวยีดนามยังตองใชความพยายามอยางหนัก 

ที่จะตองปฏิรูประบบศุลกากร และบริการ

ดานภาษี เพื่อใหดึงดูดใจตอการลงทุน 

ทางตรงของตางชาติ 
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การลงทุนทางตรงของตางชาติแยกรายจังหวัด 
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

  มกราคม ถึง 
วันที่ 22 ธันวาคม 2552 

ยอดสะสมจนถึง 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 

 จังหวัด 
จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
เงินลงทุนที่
ไดรับอนุมัติ 

1 Ho Chi Minh City  318  984.4  3,113  27,173  9,707 

2 Ba Ria - Vung Tau  12  2,857  210  23,636  6,439 

3 Hanoi  219  413.9  1,620   19,469  7,457 

4 Dong Nai  16  2,299  1,027  16,232  7,155 

5 Binh Duong  95  2,152  1,932  13,386  4,611 

6 Ninh Thuan  6  112.7  24  9,996  849.6 

7 Ha Tinh  1  70  10  7,990  2,736 

8 Thanh Hoa  -  -  33  6,996  465.4 

9 Phu Yen  1  1,680  47  6,377  1,442 

10 Quang Nam  1  4,150  65  4,885  379.6 

11 Hai Phong  8  17.1  302  4,289  1,531 

12 Quang Ngai  2  28.5  20  3,444  477.1 

13 Long An  20  28.9  274  2,937  1,220 

14 Kien Giang  -  -  14  2,772  1,195 

15 Da Nang  11  155.6  143  2,698  1,016 

16 Thua Thien Hue  3  26.8  55  2,361  423.3 

17 Hai Duong  7  29.3  229  2,321  850.2 

18 Vinh Phuc  5  81.2   129  1,978  645.1 

19 Bac Ninh  10  23.6  135  1,913  565.4 

20 Khanh Hoa  5  67.2  80  1,302  420.4 

21 Quang Ninh  4  19  106  1,159  472.1 

22 Binh Thuan  11  134.8  75  834.9  256.7 

23 Hung Yen  12  20.1  157  795.4  322 

24 Tay Ninh  12  94.4  184  738.8  416.4 

25 Can Tho  5  24.3  53  702.1  635.1 

26 อื่นๆ *  55  873.5  774  5,977  2,758 

ยอดรวมท้ังสิ้น  839  16,345  10,854  175,017  56,638 

หมายเหตุ * รวมการลงทุนในโครงการน้ำมันและกาซนอกชายฝงดวย 
ที่มา MPI 

สำหรับการลงทุนของตางชาติใน

เวียดนามป 2553 ชวงสองเดือนแรกของปนี้

มีโครงการลงทุนจากตางชาติท้ังสิ้น 88 

โครงการ ท่ีไดรับใบอนุญาตลงทุน คิดเปน

มูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น 1.62 พันลานเหรียญ

สหรฐัฯ โดยโครงการขนาดใหญจากตางชาติ

ที่มีการลงทุนในปนี้เปนของสหรัฐฯ โดย

บรษิทั Skybridge Dragon Sea (USA) จำกดั 

โดยมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 902.5 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ ตั้งอยูที่จังหวัด Ba Ria-Vung Tau 

และบริษัท Dae Woo - Binh Khanh 

Investment จำกัด มีเงินลงทุนท้ังสิ้น 120 

ลานเหรียญสหรัฐฯ 
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การลงทุนของตางชาติแยกรายสาขา 
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ 

 
มกราคม ถึง 

วันที่ 22 ธันวาคม 2552 
ยอดสะสมจนถึง 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 

สาขา 
จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
ทั้งสิ้น 

จำนวน
โครงการ 

เงินลงทุน 
ทั้งสิ้น 

เงินลงทุนท่ี
ไดรบัอนมัุต ิ

อุตสาหกรรมการผลิต  245  2,220  6,718  88,655  29,516 

อสังหาริมทรัพย  39  7,372  312  38,383   9,640 

โรงแรมและทองเท่ียว  32  4,982  255  14,958  2,431 

การกอสราง  74  388.3  490  9,075  3,241 

สารสนเทศและการส่ือสาร  63  67.6  545  4,654  2,901  

บันเทิงและศิลปะ  12  291.8  119  3,679  1,045 

เหมืองแรและสำรวจ  6  397  65  3,078  2,384 

เกษตร ประมง ปาไม  16  62.4  479  3,001  1,466 

คลังสินคาและการขนสง  26  109.8  284  2,323  842.7 

พลังงาน ประปาและกาซ  16  129  48  2,153  673.2 

ธนาคารและการเงิน  1  -  72  1,181  1,084 

สุขภาพและประกันสังคม  6  7.4  64  955.8  237.5 

การศึกษาและฝกอบรม  8  5.2  127  269  105 

อื่นๆ   290  303.5   1,276  2,648  1,068 

รวมทั้งสิ้น  839  16,345  10,854  175,017  56,638 

ที่มา Vietnam Economic Time, มีนาคม 2553 

ที่กลาวมานี้ เปนเรื่องเศรษฐกิจและ

ขอมูลลาสุดเรื่องแรงงานของประเทศ

เวียดนาม ในโอกาสตอไปจะกลาวถึงการ

ลงทุนของเวียดนามในตางประเทศ วิธีการ

ทำธุรกิจกับเวียดนาม ฯลฯ 
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ในบรรดาประเทศตางๆ ในภูมิภาค

ตะวันออกกลาง จอรแดนจัดเปนประเทศท่ี

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ การคา และ

การลงทุนอยางโดดเดน จอรแดนในวันนี้

จึงมิใช เปนเพียงดินแดนแหงสันติภาพ 

หรือแหลงอารยธรรมของอาณาจักรโรมัน

อันยิ่งใหญเม่ือกวา 2,000 ปมาแลว แตยัง

เปนตลาดใหมที่มีศักยภาพสูงท้ังในดาน

การคาและการลงทุน ที่ผูประกอบการไทย

ไมควรมองขาม  

·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ Ñ̈¡¡Ñº¨ÍÃ�á´¹ 

จอรแดนเปนประเทศเล็กประกอบ

ดวยประชากรเพียง 6.2 ลานคน และเปน

ในภาวะที่หลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 
และญี่ปุน ซึ่งเปนตลาดสงออกหลักของไทยกำลังเผชิญกับวิกฤติ
เศรษฐกจิอยูนัน้ ผูสงออกไทยจำเปนตองมองหาตลาดใหมเพือ่มาทดแทน
ตลาดเดิม ซึ่งหนึ่งในตลาดใหมที่กำลังไดรับความสนใจอยูในขณะน้ีคือ 
ตะวันออกกลาง เนื่องจากเปนภูมิภาคที่อุดมไปดวยทรัพยากรทั้ง
แรงงาน พลังงาน สินแร และวัตถุดิบ 

ประเทศท่ีขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ 

พื้นท่ี 2 ใน 3 เปนทะเลทราย ไมมีแหลง

น้ำจืดและน้ำมัน จอรแดนตองนำเขา

พลังงานถึงรอยละ 96 ของการใชพลังงาน

ภายในประเทศ โดยนำเขาน้ำมันจาก

ซาอุดีอาระเบีย และนำเขากระแสไฟฟา

จากอียิปต อยางไรก็ดี จอรแดนมีแหลงแร

โปแตสเซียม ฟอสเฟต หินน้ำมัน และ

ยเูรเนียม รฐับาลจึงสนับสนนุการใชพลังงาน

ทดแทนจากหินน้ำมัน พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานลม และพลังงานนิวเคลียร เพื่อ

ลดการพึ่งพาการนำเขา  

ดวยเหตุทีจ่อรแดนขาดแคลนทรพัยากร 

ธรรมชาติ รายไดหลักของจอรแดนจึงมา

จากภาคบริการในสาขาตางๆ อาทิ การ

ธนาคารและการประกันภัย คมนาคม และ

การทองเท่ียว คิดเปนสัดสวนรอยละ 85 

ของผลติภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (GDP) 

ในขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมคิดเปนสัดสวน

รอยละ 11 และภาคเกษตรกรรมคิดเปน

รอยละ 4  

สินคาสงออกท่ีสำคัญของจอรแดน 

ไดแก โปแตสเซียม ฟอสเฟต เส้ือผา และ

เวชภัณฑ สวนสินคานำเขาท่ีสำคัญ ไดแก 

น้ำมันดิบ เครื่องจักร อุปกรณขนสง และ

อาหาร ประเทศคูคาท่ีสำคัญ ไดแก สหรัฐ-

อเมริกา ซาอุดีอาระเบีย อิรัก จีน อินเดีย 

และเยอรมนี  

ในดานนโยบายตางประเทศ จอรแดน

ดำเนินนโยบายสงเสริมแนวทางอิสลาม

สายกลาง ในลักษณะท่ีเปนมิตรกับทุก

รายไดหลักของจอรแดน 
มาจากภาคบริการ 
ในสาขาตางๆ อาทิ  

การธนาคารและการประกันภัย  
คมนาคม และการทองเที่ยว 
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เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในจอรแดน 

ที่มา : UNCTAD 

ม
ูลค

า 

(ล
าน
เห
รีย
ญ
สห

รัฐ
ฯ)

 

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

รัฐบาลจอรแดนมีนโยบาย
เปดเสรีการลงทุนเพิ่มมากข้ึน  

เพื่อดึงดูดการลงทุน 
จากตางประเทศ  

มุงหวังที่จะพัฒนาประเทศ 
ไปสูความเปนศูนยกลาง 
ดานการคาและการลงทุน 

ของภูมิภาค 

ประเทศและเนนหลักการไมใชกำลังในการ

ดำเนินความสัมพันธระหวางประเทศ 

นอกจากน้ี จอรแดนยังใหความสำคัญกับ

การดำเนินความพยายามแสวงหาสันติภาพ

ในภูมิภาคตะวันออกกลาง  

การที่จอรแดนต้ังอยูศูนยกลางของ

ภมูภิาค ทามกลางความขดัแยงสำคญัตางๆ 

และเปนประเทศหนาดานรับความขัดแยง 

เ นื่ อ งจากมีพ รมแดนติ ดกั บอิ รั ก และ

อิสราเอล ทำใหจอรแดนมีความสำคัญทาง

ยุทธศาสตรความมั่นคงในภูมิภาค ตอชาติ

มหาอำนาจและชาติอาหรับ ซ่ึงเปนอำนาจ

ตอรองท่ีทำใหจอรแดน สามารถสราง

ความสัมพันธที่ดีไดกับทุกประเทศ และได

รับการสนับสนุนทั้งการเมืองและเศรษฐกิจ

จากนานาประเทศ 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ �̧´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨
ÃÐËÇ‹Ò§ä·Â¡Ñº¨ÍÃ�á´¹  

ในสวนของการลงทุนระหวางไทยกับ

จอรแดนยังมีอยูนอยมากเชนกัน จากสถิติ

ของหนวยงานสงเสรมิการลงทนุของจอรแดน 

(Jordan Investment Board) นับตั้งแตป 

2539 มีโครงการของไทยเขาไปลงทุนยัง

จอรแดน ในภาคอุตสาหกรรมคิดเปนมูลคา 

350,000 เหรียญสหรัฐฯ ในขณะท่ีสถิติของ

บโีอไอ ยงัไมมกีารลงทนุจากจอรแดนในไทย 

สำหรับการจัดทำความตกลงดานการ

ลงทุนระหวางไทยกับจอรแดนน้ัน ไทยไดมี

การลงนามความตกลงเพ่ือการสงเสริม และ

คุมครองการลงทุนกับจอรแดนแลว เมือ่วนัที ่

15 ธนัวาคม 2548 ซึง่ความตกลงดังกลาวมี

ผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2550   
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ในชวง 10 ปทีผ่านมา รฐับาลจอรแดน

มีนโยบายเปดเสรีการลงทุนเพ่ิมมากขึ้น 

เพื่ อดึ งดูดการลงทุนจากตางประเทศ  

โดยไดมีการผอนปรนกฎเกณฑ ขอบังคับ

สำหรับการลงทุนจากตางประเทศ ความ

พยายามดังกลาวดำเนินไปพรอมๆ กับ

การพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานใหเอ้ือตอ

การลงทุน โดยรัฐบาลจอรแดนมุงหวังที่จะ

พัฒนาประเทศ ไปสูความเปนศูนยกลาง

ดานการคาและการลงทุนของภูมิภาค 

รายงานการลงทุนโลกประจำป 2551 

(World Investment Report 2008) ซึ่ง 

จัดทำโดย UNCTAD ไดเผยแพรผลการ 

จัดอันดับความสามารถ ในการดึงดูด 

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ วัดจาก

ดัชนีศักยภาพและความสามารถ ในการ

ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

(Inward FDI Performance and Potential 

Index) พบวาจอรแดนอยูในอนัดับที ่6 จาก 

141 ประเทศ ผลการจัดอันดับดังกลาว

แสดงใหเห็นถึงความสำเร็จของจอรแดน 

ในการปฏิ รูปกฎระเบียบและนโยบาย 

สงเสริมการลงทุนในระดับหนึ่ง  

สถติกิารลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ 

(FDI) ของการประชุมสหประชาชาติวาดวย

การคาและการพัฒนา (UNCTAD) แสดงให

การคาระหวางไทยกับจอรแดนยังมี

ปริมาณไมมากนัก โดยไทยเปนฝายได

เปรียบดุลการคามาโดยตลอด ทั้งนี้ จาก

สถิติของสำนักงานยุทธศาสตรการพาณิชย

ของไทย ในป 2552 การคาระหวางไทย

กับจอรแดนคิดเปนมูลคารวม 218.16 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ โดยไทยสงออกไปจอรแดน

คิดเปนมูลคา 214.29 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ในขณะท่ีไทยนำเขาจากจอรแดน 3.87 

ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาสงออกหลักของ

ไทยไปจอรแดน ไดแก รถยนตและสวน

ประกอบ อุปกรณอิ เล็กทรอนิกส และ

อาหารทะเลแปรรูป สวนสินคาที่ ไทย 

นำเขาจากจอรแดนท่ีสำคัญ ไดแก ปุย  

ซึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 92 ของมูลคา

การนำเขาท้ังหมด  
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จอรแดนเปนประตูการคา 
และการลงทุนที่สำคัญ 

ซึ่งภาคเอกชนไทยสามารถ 
ใชประโยชนจากความตกลงนี้ 

เหน็ถึงมลูคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ

ในจอรแดนท่ีเพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง โดยเฉพาะ

ในป 2549 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ

ไดขยายตัวอยางเห็นไดชัด  

อยางไรก็ด ีผลพวงของวกิฤตเิศรษฐกิจ 

โลกในระหวางป 2551-2552 ทำใหมูลคา 

เงนิลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในจอรแดน 

ในป 2552 ปรบัตวัลงเลก็นอย สำหรับประเทศ

ทีล่งทุนหลักของจอรแดน ไดแก กลุมประเทศ

ในอาวอาหรับ และสหรัฐอเมริกา 
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จอร แดนเปนหนึ่ ง ในประ เทศที่ มี

ศักยภาพ ในการรองรับการลงทุนจากไทย 

เพราะนอกจากจอรแดนจะมีนโยบายการ

ล ง ทุ น ที่ เ ป ด ก ว า ง แ ล ะ โ ป ร ง ใ ส แ ล ว 

ประชากรสวนใหญของประเทศยังมีการ

ศึกษา โดยจอรแดนมีอัตราการรูหนังสือสูง

ถึงรอยละ 92 (จึงเปนที่นาสังเกตวา ชาว

จอรแดนไมนิยมทำงานท่ีตองใชแรงงาน 

อาทิ การกอสราง สงผลให มีการจาง

แรงงานตางชาติโดยเฉพาะจากอียิปตเขา

มาทำงานในจอรแดนเปนจำนวนมาก)  

นอกจากน้ี จอรแดนยังเปนประเทศ 

ที่มี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมากที่สุด

ประเทศหน่ึงในตะวันออกกลาง สวนหน่ึง

เปนผลมาจากการใหความสำคัญกับการ

ปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ สะทอนได

จากการผานกฎหมายแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 

การเปดเสรีการคา ตลอดจนการปฏิรูป

นโยบายการคลัง  

ความไดเปรียบของจอรแดน อยูที่การ

มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร ซึ่งมีชายแดนติดตอ

ระหวาง 3 ทวีป กลาวคือ แอฟริกา 

ตะวันออกกลาง และยุโรป อีกท้ังจอรแดน

ไดลงนามความตกลงการคาเสรี (FTA) กับ

นานาประเทศ อาทิ สหรัฐฯ สหภาพยุโรป 

แคนาดา ตุรกี สิงคโปร และประเทศใน

อาวอาหรับ สงผลใหจอรแดนเปนประตู

การคาและการลงทุนท่ีสำคัญไปสูประเทศ

ตางๆ ในหลายภูมิภาค ซึ่งภาคเอกชนไทย

สามารถใชประโยชนจากความตกลงเหลานี้ 

โดยการเขาไปต้ังฐานการผลิตสินคาใน

จอรแดนเพ่ือสงออกสินคาไปยังประเทศ

ตางๆ ได 

âÍ¡ÒÊ¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§ 
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อุตสาหกรรมท่ีผูประกอบการไทยมี

ลูทางเขาไปลงทุนในจอรแดน ไดแก  

• อุตสาหกรรมการใหบริการดานการ

ทองเที่ยว จอรแดนมีโบราณสถาน

และสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง

ระดับโลกหลายแหง อาทิ เพตรา 

ซึ่งไดรับยกยองใหเปน 1 ใน 7  

สิ่งมหัศจรรยของโลกในยุคปจจุบัน 

โดยรายไดจากภาคการทองเที่ยว

คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.8 ของ 

GDP  

  รัฐบาลจอรแดนจึงมีนโยบาย

มุงเนนการพัฒนาอุตสาหกรรม

การทองเท่ียวเปนหลัก ซึ่งรัฐบาล

จอรแดนเองไดเล็งเห็นศักยภาพ 

ในการใหบริการดานการทองเที่ยว

ของไทย จึงพยายามสงเสริมให 

ผูประกอบการไทยเขาไปลงทุนใน

จอรแดน อาทิ กิจการโรงแรม 

รานอาหารไทย และสปา โดยอาจ

เปนในรูปแบบของการรวมทุน 

กับนักลงทุนทองถ่ิน ปจจุบันมี 

ผูประกอบการไทยเขาไปลงทุนทำ

ธุรกิจสปาในจอรแดนแลว 2 ราย 

ไดแก Anantara และ Six Senses 

Spa และมีผูประกอบการไทยทำ

ธุรกิจรานอาหารไทย 1 ราย 

• อุตสาหกรรมกอสราง ปจจุบัน

จอรแดนมีโครงการพัฒนาระบบ

คมนาคมขนสงและโครงสราง 

พื้นฐานมูลค าถึ ง 1 ล านล าน

เหรียญสหรัฐฯ นอกจากน้ี ยังมี

การคาดการณวาภายในระยะเวลา 

5 ป อุตสาหกรรมกอสรางของ

จอรแดนจะมีอตัราการขยายตัวกวา

รอยละ 20 ตอป ปจจัยดังกลาว

เมื่อประกอบกับการท่ีจอรแดนมี

วตัถดุบิท่ีใชในอตุสาหกรรมกอสราง

36



* เขตสงเสริมอุตสาหกรรม (QIZ) เปนความริเริ่มของสหรัฐฯ เพื่อเสริมสรางกระบวนการสันติภาพในตะวันออกกลาง เขตอุตสาหกรรมตามความ

ตกลงนี้ ไดแก นิคมอุตสาหกรรมในจอรแดน (10 แหง) และในอิสราเอล ซึ่งสหรัฐฯ จะนำเขาสินคาที่ผลิตในนิคมอุตสาหกรรมเหลานี้ โดยไมเก็บ

อากรขาเขาศุลกากรและไมจำกัดปริมาณการนำเขา แตทั้งนี้ สินคานั้นจะตองมีมูลคาเพิ่มในอิสราเอลและจอรแดนรวมกันไมต่ำกวารอยละ 35 

และมูลคาเพิ่มในอิสราเอลไมต่ำกวารอยละ 8 

จอรแดนมีแหลง 
แรยูเรเนียม หินน้ำมัน  
และไฮโดรคารบอน 

สำรองอยูจำนวนมาก  
จึงเปนโอกาสสำหรับ 
ผูประกอบการจะเขาไป 
สำรวจแหลงแรเหลานี้ 

เปนจำนวนมาก จึงนับเปนอีกหนึ่ง

อุตสาหกรรมท่ีผูประกอบการไทย

ไมควรมองขาม 

• อตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุงหม 

ผูประกอบการไทยสามารถเขาไป

ลงทุนทำธุรกจิผลิตผาผนืในจอรแดน 

โดยนำเขาวัตถุดิบขั้นตนจากไทย

หรือจากประเทศใกลเคียง เพื่อ

ผลิตเปนผาผืนและเคร่ืองนุงหม 

สงไปขายในสหรฐัฯ เพือ่ใชประโยชน

จากสิทธิพิ เศษที่จอรแดนไดรับ

ภายใตความตกลง Qualifying 

Industrial Zone (QIZ)* หรือสงไป

ขายในประเทศในอ าวอาหรับ 

เนื่องจากประเทศเหลาน้ีมีความ

ตองการสินคาประเภทเครื่องนุงหม

สูงมาก และยังมีการผลิตไดไม

เพยีงพอกับความตองการในประเทศ 

ตองพึ่งพาการนำเขาอยูมาก  

• อุตสาหกรรมเหมืองแร รัฐบาล

จอรแดนพยายามลดการพ่ึงพา

การนำเขาน้ำมันและกระแสไฟฟา

จากตางประเทศ โดยหันมาใช

พลังงานภายในประเทศ อาทิ 

พลังงานทดแทนจากหินน้ำมัน 

และพลังงานนิว เคลียร และ

เนื่ อ งจากจอร แดน มีแหล ง แ ร

ยูเรเนียม หินน้ำมัน และไฮโดร-

คารบอนสำรองอยูจำนวนมาก จึง

เปนโอกาสสำหรับผูประกอบการ

ไทยที่จะเขาไปสำรวจแหลงแร

เหลาน้ี เพื่อสกัดออกมาใชเปน

พลังงาน  

• อตุสาหกรรมการเกษตร ผูประกอบการ

ไทยมีศักยภาพท่ีจะเขาไปลงทุน

ทำธุรกิจการเกษตรในลักษณะของ

การแปรรูปวตัถดุบิในจอรแดน อาทิ 

เนื้อแปรรูป และผลิตภัณฑจาก 

มันสำปะหลัง โดยไทยสามารถใช

จอรแดนเปนฐานในการสงออก 

สิ น ค า ไ ป ยั ง ป ร ะ เ ท ศ ใ น แ ถบ

ตะวันออกกลางได ซึ่งนับเปนการ

ขยายตลาดของไทยจากเดิมที่มุง

ไปที่ ป ระ เทศในกลุ มอา เซี ยน 

ญี่ปุน และสหรัฐฯ เปนหลัก 
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หนวยงานในการติดตอสอบถามขอมูลการลงทุนในจอรแดน 
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ประเทศเอเชียดาวเดนในยุคน้ีเห็นจะ

หนีไมพนจีน มังกรท่ีตื่นจากการหลับไหล

อนัยาวนาน จีนไดดำเนินนโยบายการปฏิรูป

และเปดประเทศมาตั้งแตป 2521 และเขา

เปนสมาชิกองคการการคาโลกลำดับที่ 143 

ในป 2544 แทบไมนาเชื่อวาภายในเวลา 

ไมถึง 35 ป ประเทศจีนจะกลายเปนหน่ึง

ในมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก โดยเปน 

ผูสงออกอันดับ 1 ของโลก และเปนประเทศ

ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับท่ี 2 ของ

โลกรองจากสหรัฐฯ  

“ในวิกฤติยอมมโีอกาส” วกิฤติ
เศรษฐกิจโลกในป 2551 สงผลให
เกดิการเปลีย่นแปลงอำนาจเศรษฐกจิ 
โดยเปดโอกาสใหภูมิภาคเอเชีย 
เขามามีบทบาทในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลกและเปนที่จับตามอง
มากขึน้ ในขณะทีป่ระเทศมหาอำนาจ

ทางเศรษฐกจิเดิมอยางสหรัฐฯ และ
ยโุรป ตองฟนฟเูศรษฐกิจในประเทศ
ที่ยังคงอยู ในสภาวะท่ีเปราะบาง 
แมจะเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นบาง
แลว จนกลายเปนที่มาของวาทะท่ี
วา “ในที่สุดวันที่พระอาทิตยขึ้น
ทางตะวันออกก็มาถึง”  
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กองทุนการ เงิ นระหว า งประ เทศ 

คาดการณวา เศรษฐกิจจีนจะขยายตัวสูง

อยางตอเนื่อง โดยในปนี้เศรษฐกิจจีนจะ

ขยายตัวรอยละ 10.5 ประกอบกับจำนวน

ประชากร 1.3 พนัลานคน ทำใหจนีกลายเปน

มูลคาเพิ่มทางอุตสาหกรรมรอยละ 28  

การคาตางประเทศรอยละ 55 การนำเขา

เทคโนโลยีรอยละ 50 และการจางงาน 45 

ลานคน 

เปนท่ีนาสังเกตวากลยุทธการชักจูง

การลงทุนจากตางประเทศของจีนในขณะน้ี

ไมไดมุงแตเฉพาะอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน

เปนหลักเทานั้น แตยังเริ่มดึงดูดการลงทุน

ในอุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีสูง เชน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ( In format ion 

Technology) เทคโนโลยีพลังงานและ 

สิ่งแวดลอม (Energy and Environment 

Technology) การผลิตทีท่นัสมยั (Advance 

Manufacturing) การวิจัยและพัฒนา  

(R&D Services) การศึกษาและฝกอบรม 

(Education and Training) และบริการ

เพื่อสุขภาพ (Health and Wellness)  

ทั้งนี้ เพื่อแกไขจุดออนของจีน ใน

เรื่องการบริหารจัดการประสิทธิภาพในการ

ดำเนินโครงการ และโครงสรางพื้นฐาน 

รัฐบาลจีนจึงไดริเริ่มโครงการความรวมมือ

กับสิงคโปร เพื่อสรางนิคมอุตสาหกรรมท่ี

นำความเชี่ยวชาญดานการบริหารจัดการ 

และประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของ

สิงคโปร มาผนวกกับที่ดินอันกวางใหญ

ไพศาลและแรงงานจำนวนมากของจีน เพื่อ

ดึงดูดใหนักลงทุนตางชาติมีความเชื่อมั่นที่

จะมาลงทุนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและ

มูลคาเพิ่มสูงมากขึ้น  

จากการสำรวจแนวโนม 
การลงทุนโลก 

ระหวางป 2553-2555  
บริษัทขามชาติมองวาจีนเปน
ประเทศท่ีนาลงทุนมากท่ีสุด 
ตามดวยอินเดีย และบราซิล 

ผลสำรวจความนาสนใจในการลงทุนของประเทศตางๆ ในชวงป 2553-2555 
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ที่มา : UNCTAD World Investment Prospects 2010-2012 
 : ตัวเลขในวงเล็บ เปนผลสำรวจในชวงปกอนหนานี้ 

ในป 2552 จีนเปนแหลงรองรับการ

ลงทุนอับดับท่ี 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ 

มีเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศมูลคา 

95,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ จนถึงเดือน

กรกฎาคม 2553 มีบริษัทตางชาติมาต้ัง 

ประเทศท่ีนักลงทุนตางชาติ ใหความสนใจ

มาลงทุนอยางมาก จากการสำรวจแนวโนม

การลงทุนโลกระหวางป 2553-2555 ของ

องัคถดั บริษทัขามชาตมิองวาจนีเปนประเทศ

ที่นาลงทุนมากท่ีสุดตามดวยอินเดีย และ

บราซิล (ไทยอยูในอันดับที่ 11)  

ในประเทศจีนแลวทั้งสิ้น 698,000 ราย  

ซึ่งมีทุนจดทะเบียนท่ีชำระแลวรวม 1.05  

ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ปจจุบันการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศในจีน กอใหเกิด

เงนิไดจากภาษทีีเ่รยีกเก็บในอตัรารอยละ 22 

ประเทศ 

จำ
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ตัวอยางของโครงการความรวมมือ 

ดงักลาว อาทิ China - Singapore Suzhou 

Industr ial Park ที่รวมลงทุนระหวาง

รัฐบาลจีนกับสิงคโปรตั้งแตป 2537 Sino-

Singapore Tianjin Eco-City ซึง่ประกอบดวย

นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐ-นิเวศนท่ีเมือง

เทียนจนิ และ Sino-Singapore Guangzhou 

Knowledge City ซึง่เปนนิคมอตุสาหกรรม

ฐานความรูตั้งอยูที่กวางโจว  

อยางไรก็ตาม จีนคงตองใชความ

พยายามอยางยิ่ งยวด เพื่อพัฒนาการ

คุมครองสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ และทรัพยสิน

ทางปญญา เพื่อลบภาพลักษณเรื่องการ

ละเมิดลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการคา  

ซึง่เปนอุปสรรคสำคัญทีท่ำใหบริษทัตางชาติ

อีกจำนวนมาก ยังไมกลาจะมาลงทุนใน

ประเทศจีน  

ÊÔ· Ô̧»ÃÐâÂª¹�¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹
»ÃÐà·È Ṏ¹ 

ประเทศจีนไดมีการกำหนดนโยบาย

ใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุนตางชาติเม่ือ

ครั้งเปดประเทศชักชวนใหตางประเทศเขา

มาลงทุนต้ังแตป 2522 โดยใหไดรับยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 2 ป หลังจากน้ัน  

ลดหยอนกึ่งหนึ่งอีก 3 ป และแตละทองถิ่น

ยงัสามารถพิจารณาใหสิทธพิเิศษเพิม่เตมิได 

เชน การยกเวนภาษีทองถิ่นใหเชาท่ีดินใน

ราคาต่ำ เปนตน  จีนคงตองใชความพยายาม
อยางย่ิงยวด  

เพื่อพัฒนาการคุมครอง 
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 

และทรัพยสินทางปญญา  
เพื่อลบภาพลักษณ 

เรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ 

สิทธิประโยชนการลงทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 25 สำหรับบริษัททั่วไป (ตั้งแต 1 มกราคม 2551 

รัฐบาลจีนบังคับใชอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเทากันสำหรับ

บริษัทจีนและบริษัทตางชาติท่ีประกอบการในจีน) 

รอยละ 15 สำหรบับรษัิททีล่งทนุในกิจการท่ีใชเทคโนโลยีสงู 

รอยละ 20 สำหรบัธุรกจิขนาดเลก็ (พนักงานไมเกนิ 100 คน 

สนิทรพัยไมเกนิ 30 ลานหยวน และจายภาษเีงินไดนติบุิคคล

ไมเกิน 300,000 หยวนตอป) 

สิทธิประโยชนยกเวนอากร

ขาเขาและภาษีมูลคาเพ่ิม

เครื่องจักร 

ประเภทกิจการท่ีรัฐบาลจีนสนับสนุน จะไดรับยกเวนอากร

ขาเขาและภาษีมูลคาเพ่ิมสำหรับเคร่ืองจักรตลอดระยะเวลา

ที่โครงการยังดำเนินการอยู และสามารถนำเครื่องจักรใหม

มาทดแทนเคร่ืองจักรเกาได 

อื่นๆ ในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคกลาง และพื้นที่ดอยพัฒนา 

สิทธิประโยชนและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการลงทุนอาจยืดหยุน

ไดแลวแตกรณี 

การลงทุนดานอุตสาหกรรมในประเทศ

จนี หากเปนการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ัวไป 

นอกจากสิทธิ์ในการถือหุนขางมาก หรือ 

ทั้ งสิ้นในกิจการของชาวตางชาติแลว  

นักลงทุนจะไมไดรับสิทธิประโยชนอื่น และ

ตองปฏิบตัติามกฎเกณฑของจีนอยางเขมงวด 

เชน ขอจำกดัการใชท่ีดนิและเรือ่งผลกระทบ

ตอสิง่แวดลอม เปนตน หากเปนอตุสาหกรรม

ที่มีความเสี่ยงดานผลกระทบสิ่งแวดลอม 

อาจถูกปฏิเสธการลงทุนไมวาจะเปนวสิาหกิจ

จีน หรือเปนบริษัทที่ลงทุนจากตางประเทศ  

นโยบายดังกลาวไดมีการปรับเปล่ียน

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 โดยยกเลิก 

สิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

โดยใหเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 

รอยละ 25 เทากันทั้งวิสาหกิจจีนและบริษัท

ตางชาติในจีน ยกเลิกระบบการจัดเก็บภาษี

ทองถิน่ หลงัจากปรบัเปล่ียนนโยบาย กิจการ

ที่ใชเทคโนโลยีสูงและกิจการท่ีจีนตองการ

ดงึดูดใหเขามาลงทุน จะไดรบัสทิธิประโยชน

ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลโดยเสียภาษี

ในอัตราพิเศษรอยละ 15 จากอัตราปกติ

รอยละ 25  

âÍ¡ÒÊ¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§¹Ñ¡ Ø̧Ã¡Ô̈ ä·Â 

ธรุกจิบรกิาร เปนชองวางของตลาดจีน 

เนื่องจากเปนสาขาท่ีจีนยังพัฒนาไมมากนัก 

รัฐบาลจีนตองการเพิ่มสัดสวนการบริการ 

ในผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ โดยอนุญาต

ให นักลงทุนตางชาติสามารถจะถือหุน 

ขางมาก หรือถือหุนทั้งสิ้นในการลงทุนดาน

การบริการได ยกเวนกิจการที่เกี่ยวของกับ

ความมัน่คงของประเทศ เชน กจิการสือ่สาร 

จงึเปนโอกาสดีทีค่นไทยซึง่มีความเชีย่วชาญ

ในธุรกิจบริการ จะเขาไปลงทุนเปดราน
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อาหาร สปา โรงแรม หางสรรพสินคา หรือ 

การออกแบบภายในอาคาร เปนตน  

ปจจุบัน มีบริษัทไทยรายใหญท่ีเขาไป

ลงทุนในสาขาธุรกิจบริการแลว เชน เครือ

เจริญโภคภัณฑ ซึ่งดำเนินธุรกิจคาปลีก 

Lotus Supermarket และหาง Super Brand 

Mall เครือเซ็นทรัล เปดหางสรรพสินคา

เซ็นทรัล ที่เมืองหางโจว และสปา ที่นคร

เซี่ยงไฮ เปนตน 

¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹μ ‹Ò§»ÃÐà·È 
º·ºÒ·ãËÁ‹¢Í§ Ṏ¹ã¹àÇ·ÕâÅ¡  

ขณะท่ีตางชาติเขามาลงทุนในจีนเพ่ิมขึน้

อยางตอเนื่อง รัฐบาลจีนเองก็ผลักดันให

บรษิทัจนีออกไปลงทุนในตางประเทศเชนกนั 

สรุปยอดจนถึงป 2552 จีนไดจัดตั้งบริษัท

ในตางประเทศแลวจำนวน 13,000 ราย 

ซึ่งมีสินทรัพยรวมกันมากกวา 1 ลานลาน

เหรยีญสหรฐัฯ และไดลงทุนใน 177 ประเทศ

รวมมูลคา 2.46 แสนลานเหรียญสหรัฐฯ  

ประการท่ีสอง คือ การท่ีเศรษฐกิจ 

จีนเองไมไดรับผลกระทบรุนแรงและยังคง

ขยายตัวอยางแข็งแกรง ภาคเอกชนมีกำลัง

และความเชื่อมั่นในการเดินหนาขยายธุรกิจ

ไปตางประเทศ  

ประการสุดทาย คือ นโยบายของ

รัฐบาลจีนท่ีผลักดันใหเอกชนจีนไปลงทุน

ในตางประเทศมากข้ึน 

Ṏ¹áÅÐ¹âÂºÒÂ¡ŒÒÇÍÍ¡ä» 
“Going Global” 

ประเทศจีนไดพัฒนาจนกลายเปน

ประเทศท่ีมีความพรอมดานเงินทุนและ

เทคโนโลยี ที่จะกาวออกไปแสวงหาความ

รวมมือทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ 

ประกอบกับรั ฐบาลจีนมีนโยบาย ท่ีจะ

สนับสนุนใหนักธุรกิจจีนออกไปลงทุนใน

ตางประเทศ โดยรัฐบาลจีนไดใชนโยบาย

กาวออกไปเปนเครื่องมือ เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคดังนี้  

1. การมุงแสวงหาความมั่นคงทาง

พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อเปน

ธุรกิจบริการเปนชองวางของตลาดจีน 
เนื่องจากเปนสาขาที่จีนยังไมพัฒนามากนัก 
รัฐบาลจีนอนุญาตใหนักลงทุนตางชาติ 

สามารถจะถือหุนขางมากหรือถือหุนท้ังสิ้นได 
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(ลานเหรียญสหรัฐฯ) 

สถิติการลงทุนโดยตรงของจีนในชวง 10 ป ที่ผานมา 

ที่มา: อังคถัด 

ป 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 

ในป 2552 จีนลงทุนในตางประเทศ

คิดเปนมูลคาประมาณ 48,000 ลานเหรียญ

สหรัฐฯ นับเปนผูลงทุนรายใหญอันดับ 5 

ของโลก รองจากสหรัฐฯ ฝรั่งเศส ญี่ปุน 

และเยอรมนี เปนท่ีนาสังเกตวาในชวง 2 

ปที่ผานมา สัดสวนของการลงทุนโดยตรง

ของจีนในตางประเทศเพิ่มสูงขึ้นมาก เมื่อ

เทียบกับปริมาณเงินลงทุนไหลเขา โดยมี

มูลคาเกือบครึ่งหน่ึงของมูลคาเงินลงทุน

ไหลเขา  

ทั้ งนี้ อาจเ น่ืองมาจากเหตุผล 3 

ประการหลัก  

ประการแรก คือ ภาวะเศรษฐกิจโลก

ชะลอตัว สงผลใหประเทศที่พัฒนาแลว 

ซึ่งเปนผูลงทุนหลักเดิม เชน สหรัฐฯ และ

ยุโรป ไดรับผลกระทบอยางรุนแรงจาก

วิกฤติการณการเงินโลก ชะลอการลงทุน 

ในตางประเทศสงผลใหการลงทุนโดยตรง

ในประเทศจีนไดรับผลกระทบไปดวย  

42



ปจจัยหลักในการสรางความเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจอยางย่ังยืน 

2. การขยายตลาดสินคาและบริการ

ไปสูตลาดตางประเทศ 

3. การกระจายความเสี่ยง หลีกเลี่ยง

ปญหามาตรการกีดกนัทางการคาทีม่ใิชภาษี 

4. การเขาถึงเทคโนโลยีและระบบการ

บริหารจัดการที่มีมาตรฐานในระดับโลก 

5. การเพ่ิมข้ึนของทุนสำรองระหวาง

ประเทศ ณ ส้ินป 2552 ประเทศจีนมีทุน 

สำรองระหวางประเทศมูลคา 2.4 ลานลาน

เหรียญสหรัฐฯ มากเปนอันดับหนึ่งของโลก 

6. การเ พ่ิมจำนวนของบริษัทและ

รัฐวิสาหกิจของประเทศจีน ที่มีความพรอม

ในการกาวออกไป 

ภายใตนโยบายดังกลาว เม่ือวันที่ 7 

พฤษภาคม 2553 จีนไดออกประกาศการ

สนับสนุนเงินทุนพิเศษสำหรับโครงการ

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ในตางประเทศ ซ่ึงไดรวมถึงกิจการดังนี้ 

1. การลงทุนในตางประเทศท่ีไมใช

การลงทุนดานสถาบันการเงิน 

2. ความร วมมื อกับต า งประ เทศ 

ในดานกิจการเกษตร ปาไม ประมง และ

เหมืองแร 

3. การรบัเหมากอสรางในตางประเทศ 

4. การออกแบบและใหคำปรึกษาใน

ตางประเทศ 

5. ความร วม มือด านแรงงานใน 

ตางประเทศ 

¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹à§Ô¹·Ø¹»ÃÐ¡Íº Œ́ÇÂ 
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รูปแบบแรก เปนการให เงินอุดหนุน

โดยตรง สำหรับคาใชจายดังตอไปน้ี จาก

รัฐบาลจีน  

1. คาใชจายลวงหนา (ไมเกนิรอยละ 15 

ของเงินลงทุนของฝ ายจีนและไม เกิน 

รอยละ 50 ของคาใชจายลวงหนาท้ังหมด) 

1.1 ค าที่ ปรึ กษาด านกฎหมาย 

เทคนิคและพาณิชย 

1.2 คาสำรวจ 

1.3 คาจดัทำรายงานการศึกษาวจัิย

ลักษณะความเปนไปไดของ

โครงการ และรายงานการ 

ประเมินความปลอดภัย 

1.4 คาซื้อขอมูล เชน เอกสาร 

กฎระเบยีบและเอกสารประกอบ

การยื่นประมูล (ซองประกวด

ราคา) เปนตน 

รัฐบาลจีนมีนโยบาย 
ที่จะสนับสนุน 

ใหนักธุรกิจจีนออกไปลงทุน
ในตางประเทศ 
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 1.5 คาแปลขอมูลตางๆ เชน เอกสาร

กฎระเบยีบและเอกสารประกอบ

การยื่นประมูล (ซองประกวด

ราคา) เปนตน 

2. คาประกันการขนสงทรัพยากรกลับ

ประเทศจีน 

3. การประกันภัยอุบัติเหตุรายบุคคล

ตามนโยบายกาวออกไป  

4. คาใชจายในการจัดการกรณีเกดิเหตุ

ฉุกเฉินในตางประเทศ 

5. คาธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ

บัตรในศูนยวิจัยและพัฒนาในตางประเทศ 

6. คาใชจายในการอบรมพนักงานที่

สงไปทำงานในตางประเทศ 

ภายใตมาตรการเงินทุนพิเศษดาน

ความรวมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี

ในตางประเทศ รัฐบาลจีนจะใหเงินอุดหนุน

ไมเกิน 30 ลานหยวนตอหน่ึงบริษัท  

รูปแบบท่ีสอง ไดแก การสนับสนุน

ดอกเบี้ยเงินกู 

ในการกู เงินสกุลเ งินตางประเทศ 

รัฐบาลจะสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกูในอัตรา

ไม เกินรอยละ 3 ของอัตราดอกเบี้ยที่

ธนาคารกำหนด เปนระยะเวลา 3 ป  

âÍ¡ÒÊ·Õèä·Â¨ÐªÑ¡ Ù̈§ãËŒ Ṏ¹à¢ŒÒ
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ภายใต เศรษฐกิจจีนที่ เฟ องฟูและ

นโยบายรัฐบาลท่ีสนับสนุนการลงทุนจีนใน

ตางประเทศ นับเปนโอกาสอันดีของไทยท่ี

จะชักชวนใหจีนเขามาลงทุนในสาขาตางๆ 

อาทิ  

ก า ร แป ร รู ป ผ ลิ ต ผลก า ร เ กษต ร 

ประเทศจีนมีการพัฒนาเทคโนโลยีการ

แปรรูปเกษตรอยางตอเน่ือง สามารถนำ

เทคโนโลยีมาผนวกกับวัตถุดิบทางการ

เกษตรท่ีอุดมสมบูรณของไทย เพ่ือสราง

มูลคาเพิ่ม เชน การแปรรูปจากยางพารา 

ไมวาจะผลิตเปนถุงมือยางท่ีจีนมีความ

ตองการจำนวนมหาศาล หรือการผลิตยาง

รถยนต เปนตน ซึ่งสอดคลองกับนโยบาย

กาวออกไปของจีน และนโยบายการสนับสนนุ

การเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรของไทย 

เครื่องจักรกล โดยเฉพาะเครื่องจักร

การเกษตร ไทยนำเขาเคร่ืองจกัรกลทางการ

เกษตรจากจีนเปนจำนวนมากในแตละป 

เนื่องจากเคร่ืองจักรกลการเกษตรของจีน 

มีคุณภาพในเกณฑท่ีดีและราคาไมแพง

มากนกั เหมาะกบัการเกษตรของไทย ดังนัน้ 

นาจะสามารถชักชวนใหเขามาลงทุนผลิต

ทดแทนการนำเขาได 

พลังงานทดแทน จีนมีผลผลิตทาง 

การเกษตรไมเพียงพอตอความตองการท่ีจะ

นำไปผลิตเปนเอทานอล เนื่องจากการผลิต

แอลกอฮอลของจีนกวารอยละ 80 ใช

วัตถุดิบจากขาวโพด ดังนั้น ไทยซึ่งมีการ

ปลกูมันสำปะหลังเปนจำนวนมาก ก็สามารถ

นำสวนที่ เหลือจากการบริโภค มาผลิต 

เอทานอลปอนตลาดจีนไดแทนท่ีจะสงออก

มันเสนไปประเทศจีน นอกจากน้ี จีนยังมี

ศักยภาพในการผลิตอุปกรณผลิตพลังงาน

สะอาด เชน พลังงานลม พลังงานนำ้ เปนตน  

อยางไรก็ตาม การชักจูงการลงทุน

จากจีน ไมจำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมที่ 

ไดกลาวมาขางตน แตยังมีอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง อุตสาหกรรมสนับสนุน และ

อุตสาหกรรมทั่วไปอีกจำนวนมากที่นา 

เชิญชวนใหเขามาลงทุน ซึ่งไทยจะตอง

พิจารณาวาโครงการใด ที่จะเปนประโยชน

ตอเศรษฐกิจ และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

ประเทศอยางคุมคา 

âÍ¡ÒÊ·Õè¨Ðä»Å§·Ø¹ÂÑ§ Ṏ¹ 

จีนแสดงให โลกตระหนักแลววามี

โอกาสการลง ทุนที่ หลากหลายรออ ยู  

หากนักธุรกิจไทยพิจารณาถึงลูทางธุรกิจ

อยางรอบคอบ รูจักใชประโยชนจากขอ

ตกลงอาเซียน- จีน และเลือกโอกาสที่

เหมาะสม เพื่อผนึกกำลังกับนักธุรกิจจีน 

ไมวาจะเปนการลงทุนไทยในจีน หรือการ

ลงทุนจีนในไทย ยอมมีความไดเปรียบใน

การชวงชิงตลาดในภูมิภาค ที่มีประชากร

รวมกันเกือบ 2 พันลานคน และสราง

ความมัง่ค่ังทางเศรษฐกิจใหทัง้ 2 ประเทศได 

ภายใตเศรษฐกิจจีนท่ีเฟองฟูและนโยบายรัฐบาล 
ที่สนับสนุนการลงทุนจีนในตางประเทศ  

นับเปนโอกาสอันดีของไทยที่จะชักชวนใหจีนเขามาลงทุน 
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รัฐเมฆาลัย หรือ Meghalaya เดิม

เปนสวนหน่ึงของรัฐอัสสัม และไดแยกเปน

รัฐเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2515 (ค.ศ. 1972)

มพีืน้ที ่22,429 ตารางกโิลเมตร มปีระชากร 

2.4 ลานคน มีหมูบานทั้งสิ้นกวา 5,782 

หมูบ าน เมืองหลวงคือ เมืองชิลลอง 

(Shillong) ซึ่งอยูหางจากเมืองคูวาฮาติ 

(Guwahati) รัฐอัสสัมเพียง 120 กิโลเมตร

เทาน้ัน ภาษาที่ใชสวนใหญคือภาษา การสี 

(Khas i ) และภาษา กาโร 

(Garo) แตในราชการใชภาษา

อังกฤษ 

เปนท่ีตั้งของวิทยาลัยท่ีมีชื่อ

เสียงหลายแหง เชน วิทยาลัย

ดอนบอสโก (ใหญกวาโรงเรียน

ดอนบอสโก ในประเทศไทยมาก) 

มนีกัศกึษาไทยและมาเลเซยีศกึษา

อยูในเมอืงชิลลองมากกวา 70 คน 

Sir C.V. Roman ไดสรางบานพัก

และและทาน Rabindranath 

Tagore ไดสรางบานตากอากาศ

ฤดูหนาวอยูในเมืองชิลลองแหงนี้  

วารสารสงเสริมการลงทุนเดอืน
มิถุนายน 2553 ผูเขียนไดเขียนถึง
รัฐอัสสัม ซึ่งเปนรัฐใหญรัฐหนึ่ง
ของสาธารณรัฐอินเดยี ทีต่ัง้อยูใน
ภาคอีสาน เพือ่ใหเกิดความตอเน่ือง
ผูเขยีนจงึขอนำเรือ่งของรฐัเมฆาลยั 
รัฐพี่นองอีกรัฐหน่ึงของอัสสัม 
มานำเสนอ 

การศึกษาของเมืองนี้มีมหาวิทยาลัย

ของรัฐ (North Eastren Hill University)  

1 แหง มหาวิทยาลยัเอกชน 6 แหง วทิยาลัย

ตางๆ อกี 18 แหง สถาบนัโพลีเทคนคิ 3 แหง 

สถาบันดานการจดัการ 1 แหง สถาบันดาน

แฟชัน่ 1 แหง สถาบนัดานการโรงแรม 1 แหง 

และยังมีวิทยาลัยแพทยศาสตรดวย  

ในดาน IT ทางรัฐเมฆาลัย 
ไดมีเปาหมายท่ีจะเปน 

IT Destination แหงใหม  
เชนเดียวกับ บังคาลอร 

และเชนไน 

ซึง่นาจะเปนโอกาสดีในการแลกเปล่ียน

นักศึกษา โปรแกรมการพัฒนาการศึกษา

ของคณะตางๆ การเพิม่ทกัษะภาษาอังกฤษ

ใหกับนักศึกษาไทย และความรวมมือดาน

การศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยของไทย

ดวย ในดานของ Information Technology 

หรือ IT ทางรัฐเมฆาลัยไดมีเปาหมายท่ีจะ

เปน IT Destination แหงใหม เชนเดียวกับ 

บังคาลอร และเชนไน จึงไดมีการกอตั้ง 
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ซึ่งการสงออกดานประเทศบังกลาเทศ

นั้น มีดานเชื่อมตอถึง 10 ดานดวยกัน ซึ่ง 

รัฐเมฆาลัยไดจัดพื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม

และสวนอุตสาหกรรมสงออกไวตอนรับ 

นักลงทุน คือ Export Promotion Industrial 

Meghalaya Information Technology 

Society (MITS) และ Software Technology 

Park ขึ้น และสงเสริมใหมีการศึกษาพัฒนา

คนดาน IT ในทุกระดบั คาดวาจะมีนกัศกึษา

ที่สำเร็จการศึกษาดาน IT มากกวา 2,000 

คนในป 2010 และมีแผน Roadshow ที่

จะไปเชิญชวนบริษัทตางๆ เชน Genpact, 

Tatas (TCSI), Unisys, Infosys, Accenture, 

Honeywell, IBM ดวย 

นอกจากดานการศึกษาท่ีกลาวมาแลว 

รัฐเมฆาลัยยังมีพื้นที่ปากวารอยละ 70 ของ

พื้นที่รัฐทั้งหมด มีฝนตกชุกท่ีสุดในโลกท่ี

มีช่ือเสียงคือ เชอราปุนจี (Cherrapunjee) 

ทำใหมีความหลากหลายดานชีวภาพ เชน 

พืชสมุนไพรตางๆ ดอกไม และผลไม

นานาพันธุ เชน ดอกหนาวัว ดอกกุหลาบ 

สตรอเบอรี่ สับปะรด สม มะมวงหิมพานต 

ขมิ้น ขิง ฯลฯ เปนตน  

ดานการทองเท่ียว เนื่องจากมีพื้นที่

ภู เขาและปาไมมาก จึงมีถ้ำที่สวยงาม 

มากกวา 1,100 แหง เปนรัฐที่มีความ 

อุดมสมบูรณทางธรรมชาติมาก มีพืชไม

ดอกนานาชนิดท่ีมีชื่อเสียง เปนที่อยูอาศัย

ของสัตวปานานาชนิด มีชนเผาตางๆ 

อาศัยอยูในพื้นที่จำนวนมาก จึงมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม แตสิ่ งที่ยัง

ขาดแคลนคือ สิง่อำนวยความสะดวกตางๆ 

เชน โรงแรม ถนนหนทาง เปนตน จึงเปน

โอกาสของนักลงทุนที่จะลงทุนในพ้ืนที่นี้ 

ÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹¡ÒÃ¼ÅÔμà¾×èÍ¡ÒÃ
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ดานอุตสาหกรรม รัฐนี้มีปริมาณ

ถานหินสำรองกวา 560 ลานตัน มีหินปูน

สำรองมากกวา 12,000 ลานตัน ตลาด 

สงออกสามารถสงออกไปยังประเทศจีน 

เนปาล ภูฏาน และพมา ซึ่งมีภูมิประเทศ

ติดตอกัน หรืออาจสงออกมายังประเทศ

ไทย มาเลเซีย สิงคโปร ผานประเทศ

บังกลาเทศ ไดโดยสะดวก  

Living root bridges found in Cherrapunjee 

and Nohriat are rare examples of the 

bio-engineering feat. These bridges 

have been constructed by way of 

trailing the roots of the native 

rubber tree to spread laterally 

along hollowed - out trunks of 

betel palm that have been 

placed across the stream. 

The bridges may be 

anywhere from ten to 

thirty meters in span.   

This is the most important festival of 

the Jaintias and is celebrated after 

the sowing is over. “Khlam” means 

‘Plague or Pestilence’ and “Beh 

Dien” means to drive away with 

sticks. It is a very popular and 

colourful festival of the Jaintias 

where men only, young and 

old, take part in the dancing 

to the tune of drums and 

flute 

Park (EPIP) ตัง้อยูหางจากสนามบินนานาชาต ิ

30 กิโลเมตร หางสถานีรถไฟ 25 กิโลเมตร 

และหางจากเมอืงดากา (ประเทศบังกลาเทศ) 

400 กิโลเมตร และยังใหสิทธิประโยชนกับ

นักลงทุน คือ 

 1. ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 10 ป 

 2. ยกเวนภาษีสรรพสามิต 10 ป 

 3. เงินอุดหนุนการลงทุน รอยละ 30 ของมูลคาการลงทุน 

 4. เงินอุดหนุนดอกเบี้ยของทุนประกอบการ รอยละ 3 เปนเวลา 10 ป 

 5. เงนิอุดหนนุดอกเบีย้สำหรบัเงินทนุระยะยาว รอยละ 4 เปนเวลา 3 ป 

 6. เงินอุดหนุนคาประกันภัย รอยละ 100 สำหรับปแรก 

 7. เงินอุดหนุนคาขนสง 
7.1 สำหรับวัตถุดิบ 
7.2 สำหรับสำหรับผลิตภัณฑ 

รอยละ 90 สำหรบัระยะทางท่ีเกนิกวา 452 
กิโลเมตร จากสถานีรถไฟมายังโรงงาน 
รอยละ 50 จากโรงงานถึงสถานีรถไฟ 
รอยละ 90 สำหรับระยะทางที่เกินกวา 
452 กิโลเมตร RS.4 ตอกิโลเมตรตอตัน 
สำหรับการขนสงทางรถยนต 

 8. เงินอุดหนุนในการเตรียมการศึกษา รอยละ 90 ของคาใชจาย และการจัดทำ
รายงาน 

 9. เงินอุดหนุนการจางงานพ้ืนที่ รอยละ 30 ของการจางงานเปนเวลา 3 ป
รอยละ 20 ของคาใชจายในการฝกอบรม 

 10. เงินอุดหนุนคากระแสไฟฟา รอยละ 30 สำหรับกระแสไฟฟา ไมเกิน 
2 เมกะวัตต เปนเวลา 5 ป รอยละ 25 
สำหรบั กระแสไฟฟา ทีเ่กนิกวา 2 เมกะวตัต 
คาลากสายตั้งแต 33 กิโลโวลต หรือ 
เกินกวา 

 11. อนุญาตใหต้ังโรงงานผลิตกระแสไฟฟา
ขนาดตั้งแต 60 เมกะวัตต ได 

 

 12. สิทธิประโยชนเพิ่มเติม 
สำหรับการแปรรูปอาหาร 

รอยละ 30 ของเงินลงทุน 

 13. ยกเวนการติดอากร ในกรณีตั้งอยูใน 
East Khasi Hills District 

 

 14. การอนุญาตใหตางชาติถือหุนไดรอยละ 100  
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3. อุตสาหกรรมบริการ (โดยเฉพาะ

ดานการโรงแรม)  

4. การบริการทางการศึกษา 

ÂÔ¹ Ṍμ ŒÍ¹ÃÑº¹Ñ¡Å§·Ø¹ä·Â 

ผูเขียนไดมีโอกาสเขาคารวะและรวม

หารือกับมุขมนตรีรัฐเมฆาลัย และผูวาการ

รัฐเมฆาลัย ณ เมืองชิลลอง ซึ่งใหการ

ตอนรับอยางอบอุน โดยเฉพาะเมื่อรูวาเปน

คนไทย ท้ังนีเ้นือ่งจากผูบรหิารของสาธารณรัฐ

อินเดียทั้งสองทานนี้ เปนคนพื้นที่รัฐอัสสัม 

ซึ่งอาจมีเช้ือสายมาจากชาวอาหม  

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
และลูทางการลงทุนสูง 
สำหรับนักลงทุนไทย คือ 
อุตสาหกรรมกอสราง  

และแปรรูปทางการเกษตร 

ตำแหนงมุขมนตรีรัฐ มีฐานะเทียบเทา 

กับรัฐมนตรีของรัฐน้ันๆ ซึ่งไดมาจากการ

เลอืกต้ัง ซึง่เปนผูทีม่อีำนาจสูงสดุในรัฐน้ันๆ 

สวนผูวาการรัฐ เปนผูบริหารท่ีรัฐบาลกลาง

ของอินเดียสงมา เพื่ออำนวยความสะดวก 

และกำหนดแนวทางการปกครองของรัฐนัน้ๆ 

ใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  

ผูบริหารของรัฐทั้งสองทานใหความ

สำคัญกับนักลงทุนไทย หากจะมาลงทุน

ในพื้นที่แหงนี้ หรือแมจะสงสินคามาเพื่อ

การทดลองตลาดก็ยินดีใหการสนับสนุน 

จึงเห็นวานาจะเปนโอกาสของนักธุรกิจหรือ

นักลงทุนไทยท่ีไมอาจมองผานไป ในเม่ือ

โอกาสไดมาถึงแลว 

จึงเห็นวานาจะเปนโอกาสของ
นักธุรกิจหรือนักลงทุนไทย 
ที่ไมอาจมองผานไป ในเมื่อ

โอกาสไดมาถึงแลว 

อุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและลูทาง

การลงทุนสูง สำหรับนักลงทุนไทยคือ  

1. อุตสาหกรรมกอสราง  

2. อตุสาหกรรมแปรรปูทางการเกษตร 

(โดยเฉพาะอาหาร)  
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ยอนหลังไปเ ม่ือ 15 ปกอน  
บี โอไอไดสร างประ วัติศาสตร 
หนาใหม ใหกับการจัดงานแสดง
สินคาในประเทศไทย ดวยการ 
จัดงานแสดงและจำหนายสินคา
อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ 
ครั้ ง ใหญที่ สุ ด ในปร ะ เ ทศ ไทย  
ภายใตชื่อ “บีโอไอแฟร” ขึ้นเปน

ผลของการ จัดงานแฟร ดั งกล า ว 

นอกจากจะเปนการกระตุนเศรษฐกิจ และ

สรางความเช่ือมั่นตอเศรษฐกิจไทยแลว ยัง

กอใหเกิดความรวมมือท่ีแนนแฟนระหวาง

ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งยังเปนการให

ผูคนนับลานท่ีมาเยี่ยมชมงานไดมีโอกาส

ศึกษา เรียนรูเทคโนโลยี และนวัตกรรม

ของภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนนทิรรศการ

ของโครงการพระราชดำริ และหนวย

ราชการตางๆ รวมท้ังทำให “บีโอไอ” เปน

ที่รูจักของท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ

มากยิ่งขึ้นดวย 

§Ò¹¡ŒÒÇä¡Å ä·Â·Ó 
ËÃ×ÍºÕâÍäÍá¿Ã �’ 95 

งานบโีอไอแฟรไดถกูจดัขึน้เปนครัง้แรก 

ระหวางวันท่ี 17 - 28 กุมภาพันธ 2538  

ที่บริ เวณนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 

จงัหวดัชลบุร ีภายใตช่ืองาน “กาวไกล ไทยทำ 

2538” โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

พรอมดวยสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม

ราชินีนาถ ไดเสด็จพระราชดำเนินมาเปน

องคประธานในพิธีเปดงานเม่ือวันที่ 17 

กุมภาพันธ 2538 

นับไดวางานบีโอไอแฟร 
ทั้งสองครั้ง เปนจุดกำเนิด
ของตำนานแหงความยิ่งใหญ 
ของงานแฟร ในประเทศไทย 
ที่เลาขานกันมาจนถึงปจจุบัน 

ครั้งแรกเมื่อป 2538 และใน 5  
ปตอมา ก็ไดจัดงานบีโอไอแฟร 
เปนครั้งที่ 2 เมื่อป 2543 นับได
วางานบี โอไอแฟรทั้งสองครั้ง  
เปนจุดกำเนิดของตำนานแหง
ความย่ิง ใหญของงานแฟร ใน
ประเทศไทยท่ีเลาขานกันมาจนถึง
ปจจุบัน 
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การจัดงานบีโอไอแฟรในคร้ังแรกนี้ มี

วัตถุประสงคหลัก 3 ประการ คือ  

ประการแรก เพือ่เฉลมิฉลองในวโรกาส

ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงครอง 

สิริราชสมบัติครบ 50 ป (กาญจนาภิเษก)  

ประการที่สอง เพื่อแสดงศักยภาพของ

ภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้แสดงผลประโยชน

ที่เปนรูปธรรมของการสงเสริมการลงทุนมา

ตลอด 30 ป ทีม่ตีอเศรษฐกจิและสังคมไทย  

ประการที่สาม เพื่อเรงรัดการลงทุนใน

พืน้ทีช่ายฝงทะเลภาคตะวันออกหรือ Eastern 

Seaboard ซึ่งเปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมใหม

ของประเทศไทยในขณะน้ัน  

แมวาจะเปนการจัดงานคร้ังแรก แตกไ็ด

รับความรวมมืออยางดียิ่งจากทั้งหนวยงาน

ราชการ องคกรตางประเทศ และบรษัิทท้ังที่

ไดรับและไมไดรับการสงเสริมการลงทุน 

โดยมีบริษัท เอกชนเข าร วมแสดงและ

จำหนายสินคาในงานมากถึง 344 บริษัท 

แบงออกเปนอาคารนิทรรศการกลางแจง

ทั้งหมด 57 หลัง (Pavilion) และเปนพื้นที่

ภายในอาคารขนาดใหญอีก 5 หลัง บน

พื้นที่รวมท้ังสิ้น 112,000 ตารางเมตร  

บริษัทตางๆ ตั้งใจนำเทคโนโลยี ท่ี 

ล้ำสมัยมาจัดแสดงกันอยางคึกคัก ทำให

ประชาชนที่มาชมงานตื่นตาตื่นใจ ไดรับ

ทั้งความรูและความบันเทิงไปอยางเต็มอิ่ม 

โดยอาคารนิทรรศการที่ไดรับความนิยม

มากที่สุดคือ อาคารของบริษัท โซนี่ ซึ่งได

ทุมเงินกวา 50 ลานบาท ตกแตงอาคาร

และจัดการแสดงท่ีนาต่ืนเตน “ผจญภัยใต

ทะเลลึก 20,000 ไมลแบบเสมือนจริง หรือ 

Marine Adventure” ดวยเทคโนโลยีแสง 

ส ีเสยีง และภาพท่ีใหมลาสดุของโซน่ี ทำให

คนทุกเพศทุกวัยตองมาเขาคิวชมงานยาว

หลายรอยเมตร 

สำหรับอาคารอื่นๆ ที่ไดรับความนิยม

ไมแพกนั เชน อาคารของเครือเจรญิโภคภัณฑ 

ซึ่ ง จั ด แ ส ด ง ผ ล ง า น ภ า ย ใ ต แ น ว คิ ด 

“Technology for Living” นอกจากน้ี ยัง

มีอาคารรูปทรงพีระมิดของบริษัท โตชิบา 

ที่นำเสนอวิวัฒนาการของโทรทัศนและ

แนะนำ HDTV รุนลาสุด อาคารทรงจานบิน

ของบริษัท มินีแบ ที่จัดแสดงเทคโนโลยี

ของผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส อาคารของ

คายรถยนตตางๆ ซึ่งจัดแสดงรถรุนลาสุด

และรถแหงอนาคตทีเ่นนการประหยดัพลงังาน

และรักษาส่ิงแวดลอม และการแสดงเพชร

ที่ใหญท่ีสุดในโลกขนาด 545 กะรัต โดย

บริษัทเดอเบียรส เปนตน 

การจัดงานในคร้ังแรกประสบความ

สำเร็จเกินคาด มีประชาชนหล่ังไหลเขาชม

งานเกอืบ 2 ลานคน หรือเฉลีย่วนัละ 160,000 

คน ทำใหตองขยายเวลาจัดงานจากเดิม 

10 วัน เปน 12 วัน และยังทำใหเกิด

ปญหาการจราจรติดขัดยาวจากแหลมฉบัง

ถึงบริเวณบางนาอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมา

กอนดวย 

§Ò¹àª×èÍÁÑè¹àÁ×Í§ä·Â 
ºÕâÍäÍá¿Ã � 2000 

หลงัจากงานบโีอไอแฟรคร้ังแรกประสบ

ความสำเร็จอยางมากอีก 5 ปตอมา บีโอไอ

จึงไดจัดงานบี โอไอแฟร เปนคร้ังที่ 2 

ระหวางวันท่ี 3 - 17 กุมภาพันธ 2543 ที่

ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค 

เมืองทองธานี ภายใตชื่องาน “เชื่อมั่น

เมืองไทย บีโอไอแฟร 2000” เพื่อเฉลิม 

ฉลองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา

อยูหวัทรงมีพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา  

การจัดงานในครั้งแรกประสบ
ความสำเร็จเกินคาด 
มีประชาชนเขาชมงาน 
เกือบ 2 ลานคน 

การจัดงานบีโอไอแฟร 
ในครั้งที่ 2 มีบริษัทเอกชน 
เขารวมงานเพ่ิมขึ้นมาก  

รวมท้ังสิ้นกวา 800 บริษัท 
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จัดกิจกรรมบันเทิง รวมท้ังสิ้น 130,000 

ตารางเมตร ทำใหงาน “บีโอไอแฟร 2000” 

กลายเปนงานนิทรรศการขนาดใหญท่ีสุด

เทาที่เคยมีมาในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต  

ไฮไลทของงานคร้ังนี ้ไดแก โรงภาพยนตร 

3 มิติของโตโยตา หุนยนตคลายมนุษย 

รุนแรกของโลก Humanoid P3 ของฮอนดา 

สุดยอดรถยนต BMW Z8 ของเจมสบอนด 

007 หุนยนตสุนขัไอโบและเคร่ืองซมิเูลเตอร 

Amuse Vision Rider ของโซนี ่โรงภาพยนตร 

4 มิติของยูนิลีเวอร รถไฟฟาจำลองของ 

BTS การสาธิตการเลี้ยงปลาทับทิมและ 

นกกระจอกเทศของเครือซี พี ไขมุกสี

งาชาง ท่ีใหญ ท่ีสุดในโลกใน Pavi l ion  

ภาคใต มงักรทำดวยทองขนาด 9.9 กโิลกรมั

ที่ใหญท่ีสุดในโลก เปนตน 

นอกจากน้ี ยัง เปนโอกาสท่ีจะได 

จุดประกายความเชื่อมั่น เรียกขวัญและ

กำลังใจของคนไทยทั้งประเทศกลับคืนมา 

หลงัจากทีป่ระเทศไทยตองผจญมรสมุวกิฤติ

เศรษฐกิจคร้ังใหญหรือวิกฤติตมยำกุง ที่

เกิดขึ้นเม่ือป 2540 โดยงานคร้ังนี้ ไดรับ

พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได

เสด็จฯ มาเปนองคประธานในพิธีเปดงาน

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2543 

การจัดงานบีโอไอแฟรในครั้ งที่ 2  

มีบริษัทเอกชนเขารวมงานเพ่ิมขึ้นมาก 

รวมทั้ งสิ้นกวา 800 บริษัท และยังมี

โครงการพระราชดำริ หนวยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และองคกรตางประเทศ รวม

จัดแสดงนิทรรศการอีกเปนจำนวนมาก 

โดยแบงออกเปนอาคารนิทรรศการกลางแจง

จำนวน 72 หลัง (Pavilion) และคูหาจาก

บริษัทตางๆ ภายในอาคารชาเลนเจอร 1 - 

4 ของเมืองทองธานี จำนวน 1,092 คูหา 

(Booth)  

 นอกจากนี้ ยังมีอาคาร Jewelry Hall 

สำหรับแสดงนิทรรศการและออกราน

จำหนายสินคาอัญมณีและเครื่องประดับ 

พื้นที่จัดตลาดนัดแรงงาน งานอาชีวะแฟร 

และพื้นที่ในอาคารอิมแพ็คอารีนา สำหรับ
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บโีอไอตัง้ใจใหงาน “บโีอไอแฟร 2000” 

เปนงานใหญระดับสากล เพราะไดวางแผน

การจัดงานใหตรงกับการประชุม UNCTAD 

คร้ังที ่10 ซึง่มผีูนำของประเทศตางๆ ทัว่โลก 

เดินทางเขามาประชุมในกรุงเทพฯ และ 

บีโอไอก็ได ใช โอกาสจากงานนี้ แสดง

ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยใหผูนำประเทศ

เหลาน้ีไดเห็น 

นอกจากน้ี บีโอไอยังไดจัดงาน CEO 

Forum โดยไดเชิญชวนใหนักธุรกิจชั้นนำ

ของโลกกวา 60 คน จาก 10 ประเทศ 

เดินทางมาพบปะสนทนา แลกเปล่ียน

ความคิดเห็นกับผูบริหารประเทศ และ 

นักธุรกิจระดับสูงของไทย อีกทั้งยังมีการ

จัดมหกรรมสัมมนาเพ่ือใหความรูอีกกวา 

200 รายการในระหวางงานดวย 

ผลของการจัดงานทั้ง 15 วัน สามารถ

ดึงดูดผูเขาชมงาน ทั้งชาวไทยและชาว 

ตางประเทศไดสูงถึง 4.5 ลานคน ทำใหมี

เงินสะพัดในงานวันละหลายลานบาท  

รวมมูลคาซื้อขายสินคาในงานกวา 1,250 

ลานบาท และยังกอใหเกิดธุรกิจตอเน่ือง

ตามมาอีกนับหมื่นลานบาท  

ความสำเร็จของงาน “บีโอไอแฟร” 

ทั้งสองคร้ัง เกิดจากความรวมแรงรวมใจ

จากองคกรตางๆ ทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน 

และความเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาว 

บีโอไออยางแทจริง  

Ñ̈´ÂÔè§ãËÞ‹ÍÕ¡¤ÃÑé§... 
ºÕâÍäÍá¿Ã � 2011 

อยางไรก็ตาม ความสขุและความสำเร็จ

ของพวกเราชาวบีโอไอ มิไดอยูที่ตัวเลข 

ผูเขาชมงานหรือมูลคาทางธุรกิจที่เกิดขึ้น

เทานั้น หากแตอยูที่การไดเห็นรอยย้ิม 

และความสุขของพ่ีนองประชาชนชาวไทย

จากการเยี่ยมชมงานบีโอไอแฟร ซึ่งเรา

หวังวา จะมีโอกาสไดพบเห็นบรรยากาศ

แบบน้ันอีกคร้ังหนึ่งในงานบีโอไอแฟร 2011 

ซึ่งจะจัดเปนครั้งที่ 3 ในระหวางวันที่ 10 - 

25 พฤศจิกายน 2554 ที่จะถึงนี้ 

โดยหากผูประกอบการทานใด ตองการ

ทราบขอมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถาม

ขอมูลในเบ้ืองตนไดที่ ศูนยประสานงาน 

บโีอไอแฟร 2011 หมายเลขโทรศัพท 0 2553 

8300, 0 2553 8111 ตอ 8235, 8254 และ 

8270 โทรสาร 0 2936 2541 และ 0 2553 8333 

อีเมล : boifair2011@boi.go.th เว็บไซต : 

www.boifair2011.com 

ความสุขและความสำเร็จ มิไดอยูที่ 
ตัวเลขผูเขาชมงาน หรือมูลคาทางธุรกิจ  
แตอยูที่การไดเห็นรอยยิ้มและความสุข 
ซึ่งเราหวังวา จะมีโอกาสไดพบเห็น 
อีกครั้งหนึ่งในงานบีโอไอแฟร 2011 
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ไฟฟาเปนพลังงานที่มีความ
จำเปนตอภาคอุตสาหกรรม และ
ประชาชนในประเทศเปนอยางย่ิง 
โดยหนวยงานหลักที่มีหนาที่ ใน
การดูแล คาดการณ และวางแผน
อนาคตพลังงานของชาติคือ 
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
(สนพ.) สังกัดกระทรวงพลังงาน 
แมจะเปนองคกรท่ีไมไดมีจำนวน
บุคลากรมาก แต เปนมันสมอง 
ดานการพยากรณ วางแผน
นโยบายเก่ียวกับพลังงานของ
ชาติใหเพียงพอ และมีเสถียรภาพ 
รวมทั้งบริหารจัดการนโยบาย 
แล ะ แผนพลังงานของประ เทศ 
อีกดวย 

ปจจุบันมี นายวีระพล จิรประดิษฐกุล 

เปนผูอำนวยการ ซึง่ทมีงานวารสารสงเสรมิ

การลงทุน มีโอกาสสัมภาษณถึงการเตรียม

ความพรอมในการจัดหาพลังงานไฟฟา

จากเชื้อเพลิงชนิดตางๆ เพื่อใหเปนไป

ตามแผนที่กำหนดไว รวมถึงการวางแผน

พลังงานอนาคตท่ีกำลังจะกาวไปสูยุคของ

พลังงานนิวเคลียร 

Ê¹¾. ÃÑº¼Ô´ªÍº¡ÒÃ Ñ̈´¡ÒÃ
¾ÅÑ§§Ò¹ 

สนพ. มีหนาท่ีในการดูแลเร่ืองพลงังาน

ทั้งหมด รวมถึงการจัดทำนโยบายทางดาน

ไฟฟา และจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิต

ไฟฟาของประเทศ โดยเปนแผนระยะยาว 

15 - 20 ป ซึ่งแผน PDP ฉบับลาสุดคือ 

แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟาของประเทศ 

พ.ศ. 2553 - 2573 หรือ PDP 2010 เปน

แผนระยะเวลา 20 ป ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการนโยบายพลงังานแหงชาติ 

หรือ กพช. เม่ือเดือนมีนาคม 2553 

ทั้งนี้ แผน PDP คือ แผนการผลิต

ไฟฟาใหเพียงพอกับความตองการของ

การพยากรณจะดู 
ที่ความตองการใช 
จะมีมากหรือนอย 

ขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจ 

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล 
ผูอำนวยการสำนักงานนโยบาย และแผนพลังงาน 

ประเทศ ดวยการพยากรณความตองการ

ใชไฟฟาในแตละปวาจะเพ่ิมขึน้เทาไหร และ

ในชวง 15 - 20 ปขางหนาความตองการ

ใชไฟฟาจะเปนอยางไร โดยการพยากรณ

จะดูที่ความตองการใช ซึ่งความตองการ

จะมีมากหรือนอยขึ้นอยูกับสภาพเศรษฐกิจ 

ในชวงท่ีผานมาเศรษฐกิจคอนขางผันผวน

มาก การวางแผนจึงมีทั้งเกินและขาด การ

พยากรณความตองการใชไฟฟาคือ ภาพ

ระยะยาวของเศรษฐกิจ 

ในการพยากรณแตละครัง้นัน้ นอกจาก 

สนพ. แลวยงัมหีนวยงานอ่ืนๆ รวมดวย คอื 

สำนกังานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ หรือ สภาพัฒนฯ และ 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

หรือ TDRI โดยแผน PDP 2010 มีการ 

52



คาดการณวาในระยะยาวเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยจะขยายตัวประมาณรอยละ 

4.2 - 4.5 และความตองการใชไฟฟาจะ

เพิ่มขึ้นในระดับใกล เคียงกันประมาณ 

รอยละ 4 - 5  

นอกจากนี้ ในแผน PDP ยังมีการ

กำหนดดวยวาในแตละปจะมีการกอสราง

โรงไฟฟาจำนวนกี่โรง และเปนโรงไฟฟา

ประเภทใดบาง เชน โรงไฟฟาถานหิน  

โรงไฟฟาพลงันำ้ โรงไฟฟาพลงัความรอนรวม 

รวมถึงการซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน 

อยางไรก็ตาม สำหรับในแผน PDP 2010 

นั้น มีการเพิ่มโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 

โดยมีสัดสวนไมเกินรอยละ 10 ของกำลัง

การผลิตท้ังหมดในระบบ ซึ่งจะอยูในชวง

ทายของแผนดังกลาว เพื่อใหสอดคลองกับ

ความตองการ และการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจในอนาคต 

แผน PDP 2010 ยังใหความสำคัญกับ

เร่ืองความม่ันคงของระบบไฟฟาของประเทศ 

เพราะปจจุบันประเทศไทยผลิตไฟฟาจาก

กาซธรรมชาติถึงรอยละ 71 โดยในเรื่อง

ความม่ันคงฯ นั้นจะดูวา จะตองกระจาย

การใชเชื้อเพลิงอยางไร เพื่อลดการใช 

กาซธรรมชาติ เพิ่มการใชถานหินสะอาด 

พลังงานทดแทน และในระยะยาวจะมี

ไฟฟาจากพลังงานนิวเคลียร ซึ่งท้ังหมดนี้

เปนกรอบท่ีจะเนนในเร่ืองการกระจาย 

เชื้อเพลิง เพื่อลดการใชกาซธรรมชาติใน

การผลิตไฟฟาใหเหลือประมาณรอยละ 39 

ในชวงทายของแผน PDP 2010 

ä¿¿‡Òμ ŒÍ§ÁÕàÊ¶ÕÂÃÀÒ¾ 
ÃÒ¤Òà»š¹¸ÃÃÁμ ‹Í»ÃÐªÒª¹ 

สำหรับนโยบายดานการจดัหาพลังงาน

ไฟฟาของรัฐบาลปจจุบัน เนนการจัดหา

พลังงานไฟฟาใหเพียงพอ มีเสถียรภาพ 

ไดมาตรฐานคุณภาพบริการในราคาที่เปน

ธรรมตอประชาชน มีการกระจายชนิดของ

เชื้อเพลิงท่ีใชเพื่อลดความเส่ียงในการจัดหา 

ความผันผวนทางดานราคา รวมทั้งสงเสริม

การผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่มี

ศักยภาพ 

โดยอตัราคาไฟฟาขายสงตามแผน PDP 

2010 กำหนดไวในชวงป 2554 - 2565 จะ

อยูที่ประมาณ 3.261 บาทตอหนวย เพิ่มขึ้น 

68 สตางคตอหนวย จากอัตราคาไฟฟา

ขายสงปจจุบัน (ป 2553) ซึ่งอยูที่ระดับ 

2.579 บาทตอหนวย (จากการปรับเพิ่ม

ของราคาเชื้อเพลิงประมาณ 53 สตางค) 

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานไดมีการปรับ

แผนการจัดหาพลังงานไฟฟาของประเทศ

ในระยะเวลา 20 ปขางหนา หรือแผน PDP 

2010 ใหเหมาะสมกับแนวโนมเศรษฐกิจ

ของประเทศท่ีเปลีย่นแปลงไป เพ่ือสนบัสนุน

ภาคอุตสาหกรรม และรองรับการขยายตัว

จากการลงทุน 

แผนการจดัหาไฟฟาฉบบันีใ้หความสำคญั

กับความมั่นคงของระบบไฟฟาของประเทศ 

และการลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม (Green 

PDP) โดยคำนึงถึงเรื่องตางๆ ดังนี้ 

ประการแรก กำลังการผลิตไฟฟา

สำรองของประเทศไมต่ำกวารอยละ 15 

ทั้งนี้เม่ือพิจารณาสถานการณความเสี่ยงใน

การจัดหากาซธรรมชาติฝงตะวันตก ระดับ

กำลังการผลิตไฟฟาสำรองท่ีเหมาะสมของ

ประเทศอาจสูงกวารอยละ 20 

ประการท่ีสอง การใชเชื้อเพลิงในการ

ผลิตไฟฟาที่หลากหลาย เพื่อกระจาย

ความเสี่ยงในการจัดหาพลังงานไฟฟา 

และลดการพ่ึงพากาซธรรมชาติ จึงมีการ

กำหนดการจัดหาไฟฟาจากแหลงตางๆ 

ดังนี้ 

1. พลังงานหมุนเวียน กำหนดวา

ภายในป 2573 ประเทศไทยตองจดัหาไฟฟา

จากพลังงานหมุนเวียนไมต่ำกวารอยละ 5 

ซึ่งจะทำใหกำลังการผลิตไฟฟาที่ไดจาก

พลังงานหมุนเวียนในระบบป 2553 - 2573 

ตามแผน PDP 2010 เทากับ 4,617 เมกะวัตต 

2. ประเทศเพื่อนบาน มีการบรรจุ

โครงการท่ีมีความชัดเจนในอนาคตท่ีไดมี

การลงนาม Tariff MOU แลว และใน

อัตราคาไฟฟาขายสงตามแผน PDP 2010  
 ในชวงป 2554 - 2565 

จะอยูที่ประมาณ 3.261 บาทตอหนวย  
เพิ่มขึ้น 68 สตางคตอหนวย 
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4. สงเสริมเทคโนโลยีสะอาด เชน 

โรงไฟฟาถานหินสะอาด (Clean 

Coal Technology) เพื่อชวยลด

ภาวะท่ีเกิดจากการเผาไหม 

ทั้งนี้ แผน PDP 2010 เปนแผนท่ี

ดำเนินการตามนโยบายการลดภาวะโลกรอน 

เพื่อลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากการ

ผลิตไฟฟา โดยไดกำหนดเปาหมายการลด

ปริมาณการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

ตอหนวยพลังงานไฟฟาในป 2563 ใหอยู

ในระดบั 0.387 kg CO2 / kWh เปรยีบเทยีบ

กับปจจุบันซึ่ งมีปริมาณการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซด ตอหนวยพลังงาน

ไฟฟาในป 2552 เทากับ 0.546 kg CO2 / 

kWh  

ในสวนของการกำกับดูแลมาตรฐาน 

และคุณภาพในการใหบริการ รวมถึง

มาตรการในการคุมครองผูใชพลังงานจาก

การประกอบกจิการพลงังาน จะอยูในอำนาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการกำกบักจิการพลงังาน

ที่จะเปนผูดูแล เพื่อสรางความม่ันใจใหกับ

ผูบริโภค และผูใชพลังงานในอีกทางหน่ึง 

»ÃÔÁÒ³¡ÒÃãªŒä¿¿‡Òà¾ÔèÁÊÙ§¢Öé¹
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การใชพลังงานไฟฟามีความสัมพันธ

ไปในทิศทางเดียวกับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ หรือการขยายตัวของผลิตภัณฑ

มวลรวมภายในประเทศ (GDP) โดยเมื่อ

เศรษฐกิจมีการขยายตัวหรือเริ่มฟนตัว 

อนาคตกำหนดใหมีการรับซื้อไฟฟาจาก

ประเทศเพื่อนบาน (2 ประเทศ) ในสัดสวน

ไมเกนิรอยละ 25 ของกำลงัการผลิตท้ังหมด 

3. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร ได

กำหนดใหมีการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

นิวเคลียรในสัดสวนไมเกินรอยละ 10 ของ

กำลังการผลิตท้ังหมดในระบบ เน่ืองจากมี

ตนทุนการผลิตไฟฟาต่ำ และไมปลอยกาซ

เรอืนกระจก ซึง่สามารถนำไปใชเปนตวัแปร

ในการลดกาซเรือนกระจกได 

4. โรงไฟฟาถานหิน ไดพิจารณาใหมี

การผลิตไฟฟาจากโรงไฟฟาถานหินเทาที่

จำเปนหลังจากมีการพิจารณาทางเลือก

เชื้อเพลิงอ่ืนแลว โดยกำหนดใหโรงไฟฟา

ถ าน หินในอนาคตเปน โ รง ไฟฟ าที่ ใ ช

เทคโนโลยีถานหินสะอาด (Clean Coal 

Technology) เพื่อชวยลดภาวะที่เกิดจาก

การเผาไหม 

ส ำ ห รั บ ก า ร ล ด ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ 

สิ่งแวดลอมโดยการพัฒนาพลังงานสะอาด 

รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชและ

การผลิตไฟฟาหรือ Green PDP มีดังนี้ 

1. สงเสรมิการผลติไฟฟาจากพลงังาน

หมุนเวียน เชน นโยบายสงเสริม

การผลติไฟฟาจากพลังงานหมุนเวยีน

ตามมาตรการ ADDER 

2. สงเสริมการประหยัดพลังงาน ลด

การผลิตไฟฟา และลดผลกระทบ

ตอส่ิงแวดลอม เชน โครงการ

จัดการดานการใชไฟฟาอยางมี

ประสิทธิภาพ (Demand Side 

Management หรือ DSM) 

3. สงเสริมระบบที่มีประสิทธิภาพสูง 

เชน นโยบายการสงเสริมการใช

พลังงานอยางมีประสิทธิภาพโดย

ผลิตไฟฟาดวยระบบผลิตพลังงาน

รวม (Cogeneration) 

แผน PDP 2010 
กำหนดเปาหมาย 

ลดปริมาณการปลอย 
กาซคารบอนไดออกไซด 
ตอหนวยพลังงานไฟฟา 
ในป 2563 ใหอยูในระดับ 
0.387 kg CO2 / kWh 

การใชไฟฟาของประเทศ 
ในชวง 3 เดือนแรกของป 2553  

สูงขึ้นจากชวงเดียวกันจากป 2552 คิดเปนรอยละ 15.8  
ภาคท่ีมีการขยายตัวสูงสุดคือ ภาคอุตสาหกรรม 

เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 20 รองลงมาคือ 
ภาคธุรกิจและบริการ เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 12 
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แนวโนมการใชพลังงานไฟฟาก็จะเพ่ิมสูง

ขึ้นในทิศทางเดียวกัน 

สำหรบัการใชไฟฟาของประเทศในชวง 

3 เดือนแรกของป 2553 สูงขึ้นจากชวง

เดียวกันจากป 2552 คิดเปนรอยละ 15.8 

โดยภาคที่มีอัตราการขยายตัวสูงสุดคือ 

ภาคอตุสาหกรรม เพิม่ขึน้คดิเปนรอยละ 20 

รองลงมาคือ ภาคธุรกิจและบริการ เพิ่มขึ้น

คิดเปนรอยละ 12 ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก

การใชไฟฟาในภาคอุตสาหกรรม และภาค

การทองเท่ียวที่เริ่มฟนตัว 

สวนการใชไฟฟาในเขตภูมิภาค และ

เขตนครหลวงของชวงเดียวกนั การใชไฟฟา

ในเขตภูมิภาคมีอัตราการขยายตัวอยูที่ 

รอยละ 17.5 เทียบกับอัตราการขยายตัว

ของการใชไฟฟาในเขตนครหลวงท่ีรอยละ 

12.9 โดยการขยายตัวของการใชไฟฟาใน

ภาคอุตสาหกรรมยังคงเปนตัวนำหลักใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

จะเหน็ไดวา โครงสรางทางเศรษฐกจิของ

ประเทศไทยในปจจุบัน มีความเชื่อมโยง

และพ่ึงพาภาคการสงออกในการสนับสนุน

ให เ กิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

ประเทศเปนอยางมาก โดยเฉพาะจากภาค

อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจบริการ การขยาย

ตัวดังกลาวจึงสงผลใหการใชพลังงานไฟฟา

เพิ่มสูงข้ึน  

ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของภาครัฐท่ีจะ

ตองจัดหาไฟฟา ให เ พียงพอกับความ

ตองการในประเทศ ซึ่งปจจุบันกระทรวง

พลังงานมีแผนการจัดหาพลังงานไฟฟา

ของประเทศในระยะเวลา 20 ปขางหนา 

เพื่อสนองความตองการใชไฟฟาในอนาคต 

โดยคำนงึถึงความมัน่คงของระบบไฟฟาของ

ประเทศ การลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

และตองมีตนทุนท่ีเหมาะสม เพื่อใหภาค

อุตสาหกรรมสามารถแขงขันกับนานา

ประเทศได 

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹ÀÒ¤àÍ¡ª¹¼ÅÔμä¿¿‡Ò 
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สำหรับการลงทุนผลิตไฟฟานัน้ ภาครัฐ

โดยการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

หรือ กฟผ. จะเปนผูดำเนนิการผลิตครึง่หนึง่ 

และอีกคร่ึงหน่ึงดำเนินการโดยภาคเอกชน 

ซึง่เอกชนจะเนนการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

ทดแทนเปนสวนใหญ เหตผุลสำคัญที ่กฟผ. 

ตองเปนผูดำเนนิการดวยสวนหน่ึง เน่ืองจาก

เปนผูดูแลระบบไฟฟาทั้งประเทศ ดังนั้น

จำเปนตองทำใหไฟฟามีความม่ันคง ไม

เกิดไฟฟาตก ไฟฟาดับ หรือการขาดแคลน

ไฟฟา ทั้งนี้แผนการลงทุนดังกลาวคาดวา

จะใชเงินลงทุนประมาณ 4.2 ลานลานบาท 

ในแผน PDP 2010 กำลงัการผลติไฟฟา

ใหมในชวงป 2553 - 2573 เพิ่มขึ้นจาก

กำลังการผลิตติดตั้ง ณ เดือนธันวาคม 

2552 จำนวน 54,005 เมกะวัตต เพื่อ

รองรับความตองการใชไฟฟาที่สูงข้ึน โดย

กำลังผลิตไฟฟาใหมในป 2553 - 2573 จะ

ประกอบดวยโรงไฟฟาประเภทตางๆ โดย

เปนการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

หมุนเวียน รวมทั้งสนับสนุนการผลิตไฟฟา

จากภาคเอกชน ดังน้ี 

รายละเอียดโครงการ จำนวน 
(เมกะวัตต) หมายเหตุ 

1. โครงการรับซื้อไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียน 

4,617 ตามนโยบายสงเสริมการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานหมุนเวียนตามมาตรการ ADDER 

2. โรงไฟฟาระบบ Cogeneration 7,137 ตามนโยบายสงเสริมการใชพลังงานอยาง

มีประสิทธิภาพ จากการผลิตไฟฟาดวย

ระบบ Cogeneration 

3. โรงไฟฟาพลังความรอนรวม 16,670 - 

4. โรงไฟฟาพลังน้ำ 512 ปรับปรุงเข่ือนบางลาง และโครงการสูบ

กลับเขื่อนลำตะคอง 

5. การรับซื้อไฟฟาจากตาง

ประเทศ 

11,669 
- 

6. โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร 5,000 - 

7. โรงไฟฟาถานหิน 8,400 - 
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ทั้งนี้ หากจำแนกการดำเนินโครงการ

โรงไฟฟาที่มีการผลิตไฟฟาใหมจำนวน 

54,005 เมกะวัตต ในชวงป 2553 - 2573 

โครงการ รายละเอียดโครงการ 
จำนวน 

(เมกะวัตต) 

โครงการ 

โรงไฟฟา 

ในชวงป 

2553 - 2563 

1. โรงไฟฟาที่กอสรางโดย กฟผ. 

2. โครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายใหญ (IPP) 

3. โครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) 

4. โครงการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลติไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) 

5. โครงการโรงไฟฟาพลังความรอนรวมใหม เพื่อสนับสนุนการ

ผลิต LPG ที่โรงแยกกาซธรรมชาติ อำเภอขนอม 

6. รับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน 

4,820 

4,400  

 

3,539  

 

2,335  

 

800  

 

5,669 

โครงการ 

โรงไฟฟา 

ในชวงป 

2564-2573 

1. โรงไฟฟาโรงใหมของ กฟผ. (พลังงานหมุนเวียน) 

2. โรงไฟฟาโรงใหมของ กฟผ. (กาซธรรมชาติ) 

จำนวน 13 โรงๆ ละ 800 เมกะวัตต 

3. โรงไฟฟาโรงใหมของ กฟผ. (ถานหินสะอาด) 

จำนวน 8 โรงๆ ละ 800 เมกะวัตต 

4. โรงไฟฟาโรงใหมของ กฟผ. (นิวเคลียร) 

จำนวน 4 โรงๆ ละ 1,000 เมกะวัตต 

5. โครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาเอกชนรายเล็ก (SPP) 

6. โครงการรับซ้ือไฟฟาจากผูผลติไฟฟาเอกชนรายเล็กมาก (VSPP) 

7. รับซื้อไฟฟาจากประเทศเพื่อนบาน 

97 

10,400  

 

6,400 

  

4,000  

 

3,800  

1,745 

 6,000 

 รวม 54,005 

สามารถแบงออกไดเปน 2 ชวง คือ ใน

ชวงป 2553 - 2563 และป 2564 - 2573 

ดังนี้ 

การกอสรางโรงไฟฟานวิเคลียร 
กฟผ. จะเปนผูสราง 
และลงทุนท้ังหมดตาม
นโยบายท่ีรัฐบาลกำหนด 

ภาคอุตสาหกรรมสวนใหญ
เห็นดวย เพราะจะทำใหราคา
คาไฟฟาถูกลง และตนทุน 
การผลิตสามารถแขงขัน 
กับประเทศตางๆ ได 

âÃ§ä¿¿‡Ò¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ� 
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การที่รัฐบาลจำเปนตองมีการบรรจุ

แผนการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรไวใน 

ชวงทายของแผน PDP 2010 เนื่องจากใน

ระยะยาวกาซธรรมชาติมแีนวโนมทีจ่ะหมดไป 

รวมทั้งหากประเทศไทยยังไมมีการสราง

โรงไฟฟาดงักลาว อาจจะไมสามารถแขงขนั

กับประเทศตางๆ ในภูมิภาคเดียวกันได 

โดยเฉพาะอยางย่ิงประเทศเวียดนาม ท่ีได

ดำเนินการอนุมัติการกอสรางแลว 

แมวาการลงทุนกอสรางโรงไฟฟา 

ดังกลาว จะตองลงทุนสูงก็ตาม แตถา 

เปรียบเทียบราคาเชื้อเพลิง และราคาคา

ไฟฟาของโรงไฟฟานิวเคลียรกับโรงไฟฟา

ถานหนิ กาซธรรมชาต ิและพลังงานหมนุเวียน

แลว จะมีราคาถูกกวามาก นอกจากน้ี จะ

ไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอม เนื่องจาก

ไมมี การปล อยก าซ เ รือนกระจก สู ชั้ น

บรรยากาศ  

สำหรับการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร

นั้น กฟผ. จะเปนผูสรางและลงทุนท้ังหมด

ตามนโยบายที่รัฐบาลกำหนด โดยเฉพาะ

ภาคอุตสาหกรรมถาโรงไฟฟาดังกลาว

สามารถเกดิข้ึนได ในระยะยาวจะทำใหตนทนุ

คาไฟมีราคาถูกกวาการใชกาซธรรมชาติ 

และน้ำมัน รวมทั้งความผันผวนของราคา

เชื้อเพลิงจะมีนอยกวา ซึ่งภาคอุตสาหกรรม

สวนใหญเห็นดวย เพราะจะทำใหราคาคา

ไฟฟาถูกลง และตนทุนการผลิตสามารถ

แขงขันกับประเทศตางๆ ได 

อยางไรก็ตาม สำหรับแนวทางการ

พัฒนาโรงไฟฟานิวเคลียร สำนักพัฒนา

โครงการโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียร มี

แผนและนโยบายที่ชัดเจน ทั้งนี้ประมาณ

ตนป 2554 คาดวาจะไดขอสรุปวาโรง

ไฟฟาดังกลาวสามารถเดินหนาตอไปได

หรือไม โดยทบวงพลังงานปรมาณูระหวาง

ประเทศ (International Atomic Energy 

Agency) หรือ IAEA จะดำเนินการรวบรวม

ขอมูลตางๆ เพื่อประเมินวาประเทศไทยมี

ความพรอมหรือไมอยางไร 

ทัง้นี ้หาก IAEA เห็นวาไทยมคีวามพรอม

และศักยภาพเพียงพอท่ีจะสรางโรงไฟฟา

นิวเคลียรได เทคโนโลยีของโรงไฟฟาฯ จะ

ตองนำเขาทั้งหมด โดยมีหลายประเทศที่

นำเสนอมา เชน อารเจนตินา รสัเซีย ญีปุ่น 

ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา เกาหลี เปนตน 

แตจะเลือกเทคโนโลยีของประเทศใดข้ึนอยู

กับการยอมรับของประชาชน และการ
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ตัดสินใจของภาครัฐ ที่จะตองเลือกส่ิงที่ดี

ที่สุดใหกับประชาชนและประเทศไทย 

สวนเรื่องบุคลากรของโรงไฟฟาฯ มี

หลายมหาวิทยาลัยท่ีเคยเปดสอน เชน 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย

(หนวย : ราย) 

ขั้นตอนการดำเนินการ ปที่ดำเนินการ ระดับปริญญา ระดับชางเทคนิค 

1. ระยะเตรียมเริ่มโครงการ 2551 - 2553 19 - 28 1 - 2 

2. ระยะดำเนินโครงการ 

และระยะกอสราง 

2554 - 2556 

2557 - 2562 

48 - 63 8 - 11 

3. ชวงเดินเครื่อง 2563 - 2564 40 - 55 130 - 215 

รวม  107 - 146 139 - 228 

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

เปนตน แตในชวงที่ผานมาไดหยุดการ

เรียนการสอนไป หากโรงไฟฟาฯ มีโอกาส

เกิดขึ้นจริง มหาวิทยาลัยตางๆ ก็พรอมที่

จะสรางบุคลากรมารองรับ 

จำนวนบุคลากรสำหรับโรงไฟฟานิวเคลียร 
(IAEA Recommendation) 

ขนาด 600 - 1,300 เมกะวัตต (ตอโรงไฟฟา 1 ยูนิต) 

á¼¹ÊÓÃÍ§ËÒ¡¨Ñ´ËÒä¿¿‡Ò
¨Ò¡¹ÔÇà¤ÅÕÂÃ �äÁ‹ä´Œ 

จากมติคณะรัฐมนตรีในการประชุม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ที่เห็นชอบตาม

มติ กพช. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 โดย

เห็นชอบแผน PDP 2010 และขอให

กระทรวงพลังงานรับไปจัดทำแผนสำรอง 

เพื่อรองรับกรณีไมมีการดำเนินการจัดหา

ไฟฟาจากโรงไฟฟานิวเคลียร 

ปจจุบันกระทรวงพลังงานโดย กฟผ. 

อยูระหวางดำเนินการจัดทำแผนสำรอง 

ดังกลาว หากดำเนินการแลวเสร็จจะได 

นำเสนอแผนทางเลือกดังกลาวตอคณะ

อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนา

กำลังการผลิตไฟฟาของประเทศไทย เพื่อ

พจิารณาใหความเห็นชอบกอนนำเสนอ กพช. 

และคณะรัฐมนตรีใหความเห็นชอบแผน 

ดังกลาวตอไป 

นอกจากน้ี การท่ีจะกอสรางโรงไฟฟา

ประเภทตางๆ ไดน้ัน จำเปนจะตองไดรับ

การยอมรับจากประชาชนดวย ซึ่งหนาที่

ของกระทรวงฯ คือ การทำความเขาใจ 

ตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟา รวมถึงมาตรฐาน

ดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้หากทำการผลิต

ไฟฟาไมเกิน 10 เมกะวัตตไมตองจัดทำ 

EIA รวมท้ังตองเตรียมความพรอมของ

ระบบไฟฟาเพ่ือรองรับการสงเสริมพลังงาน

หมุนเวียนยังตองมีการปรับปรุงตอไป 

การกอสรางโรงไฟฟาขนาดใหญ ไม

ไดเนนวาจะตองอยูใกลแหลงอุตสาหกรรม 

สวนใหญจะอยูในภาคกลาง และภาค

ตะวันออกเปนหลัก โดยไมจำเปนตองอยู

ในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

à·Ã¹ �́·ÑèÇâÅ¡ãªŒà·¤â¹âÅÂÕÅ´
¤‹Òä¿ 

สนพ . ยั งมีแนวคิด ท่ีจะนำระบบ

สมารทมิเตอร (Smart meter) ซึ่งเปนหน่ึง

ในเทคโนโลยีของแนวคิดสมารทกริด 

(Smart Grid) มาใช “สมารทกริด” เปน

ระบบที่ชวยใหผูใหบริการดานพลังงาน

ไฟฟา และผูใชบริการ สามารถบริหาร

ปริมาณพลังงานท่ีมีอยู และความตองการ

ใชพลังงานไดอยางมปีระสิทธภิาพ ปรบัปรงุ

ความปลอดภัย เสถียรภาพของโครงขาย

ในระบบสงไฟฟา รวมถึงสามารถชวยลด

คาใชจายในการดำเนินงานไดมากข้ึน 

ระบบสมารทมิเตอร เปนระบบท่ีใชใน

การรองรบัการเชือ่มตอกลบัไปยงัผูใหบรกิาร

สาธารณูปโภค มิเตอรไฟฟารุนใหมน้ีจะ

ชวยลดคาใชจายในการอานคาจากมิเตอร 

ทั้งยังรองรับการเพ่ิมความถ่ีในการอานคา

กรณีที่มีการคิดคาไฟฟาตามชวงเวลา หรือ

กำลังการผลิต และขณะเดียวกัน ยังชวย

ใหลูกคาสามารถตรวจสอบไดอยางชัดเจน

วา ตนเองใชไฟฟามากนอยเพียงใด ในชวง

เวลาใดบาง และจะตองจายคาไฟฟาเทาใด 

เมื่อผูบริโภคสามารถตรวจสอบคา

ไฟฟ า ได ในลักษณะเกื อบตลอดเวลา  

จะทำใหผูบริโภคลดปริมาณการใชไฟฟา

ลงไดถึงรอยละ 10 - 15 ทั้งนี้ หากสามารถ

นำระบบสมารทมิเตอร ตอเชื่อมกับระบบ

57



สมารทกริด และปรับปรุงประสิทธิภาพดวย 

“อุปกรณควบคุมพลังงานภายในบาน” 

อุปกรณดังกลาว จะมีลักษณะคลายกับ

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน ซึ่งสามารถใช

โทรทัศน คอมพิวเตอรหรือโทรศัพทเปน

อุปกรณอินพุท และเอาทพุทได  

จะเห็นไดวา ไฟฟาเปนธุรกิจแบบ 

เรียลไทม ที่รองรับการจัดการในภาค

อุตสาหกรรม จึงมีในบางชวงเวลาท่ีพลัง

การจายไฟฟาอาจไมเพียงพอ เพราะมีปรมิาณ

การใชในชวงเวลาหน่ึงสูงเทาๆ กัน ดังนั้น

การมีระบบการจายไฟแบบอัจฉริยะ จะ

สามารถชวยลด “การดับของไฟฟา” ใน

ชวงท่ีมีปริมาณการใชงานสูงสุดได 

เชนกันแตระยะทางคอนขางไกล หาก

สามารถดำเนินการไดและเชื่อมโยงเปน

โครงขายเหมือนในยุโรป จะเกิดผลดีตอ

ระบบไฟฟาภายในของแตละประเทศ เพราะ

ความตองการใชไฟฟาของแตละประเทศ

จะแตกตางกัน เชน ไทยจะใชไฟฟามาก

ในชวงเวลา 14.00 น. ท่ีลาวอาจเปนเวลา

กลางคืน เพราะฉะนั้นในชวงกลางวันไทย

จะซื้อไฟฟาจากลาว สวนกลางคืนก็จะขาย

ใหลาวหากสามารถดำเนินการได ก็ไม

จำเปนตองสรางโรงไฟฟาเปนจำนวนมาก 

อยางไรก็ตาม สำหรับภาคอตุสาหกรรม 

ซึ่งมีความจำเปนท่ีจะตองใชไฟฟาในการ

ดำเนินงานน้ัน สนพ. แสดงความม่ันใจวา 

ระบบสมารทมิเตอร เปนระบบที่ใชในการรองรับ 
การเชื่อมตอกลับไปยังผูใหบริการ 

ชวยใหลูกคาสามารถตรวจสอบไดอยางชัดเจนวา  
ตนเองใชไฟฟามากนอยเพียงใด ในชวงเวลาใดบาง 

และจะตองจายคาไฟฟาเทาใด 

สามารถผลิตและจัดหาไฟฟาไดเพียงพอ

สำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยราคาคา

ไฟฟาของไทยมีคุณภาพไดมาตรฐานโลก 

และถูกกวาประเทศอื่นๆ รวมท้ังประเทศ

ไทยยังเกิดกรณีไฟฟาดับนอยมาก  

ส ว น ก า ร ด ำ เ นิ น ธุ ร กิ จ ข อ ง ภ าค

อุตสาหกรรม การพิจารณาใหการสงเสริม

อุตสาหกรรมตางๆ ที่จะเขามาใชประเทศ

ไทยเปนฐานการผลิตนั้น หนวยงานท่ี

เกี่ยวของโดยตรงตองใชหลักเกณฑในการ

พิจารณาวาหากเปนอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน ควรเนนอุตสาหกรรมที่ใชพลังงาน

อยางประหยัด เนื่องจากประเทศไทยยัง

ตองนำเขาพลังงานในอัตราท่ีสูง ซึ่งหาก

ดำเนินการไดจะทำใหประเทศไทยสามารถ

ลดการนำเขาพลังงานไดเปนจำนวนมาก 

»̃ÞËÒáÅÐÍØ»ÊÃÃ¤ 
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แมวา สนพ. จะเปนหนวยงานท่ีดูแล

เรื่องการจัดหาพลังงานของประเทศก็ตาม 

แตการดำเนินงานมักเกิดปญหาในหลายๆ 

ดานดังน้ี 

ราคาคาไฟฟาของไทยมี
คุณภาพไดมาตรฐานโลก 
และถูกกวาประเทศอื่นๆ 
รวมทั้ง ยังเกิดกรณี 
ไฟฟาดับนอยมาก 

¹âÂºÒÂ Ñ̈´«×éÍä¿¿‡Ò 
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สำหรับการ ซ้ือไฟฟาจากประเทศ 

เพื่อนบานนั้น มีขอกำหนดวา ราคาจะตอง

ไมแพงกวาที่ กฟผ. ผลิตได โดยลาวเปน

ประเทศหลักท่ีไทยซื้อไฟฟา สวนพมาได 

เริ่มโครงการไปบางแลว จีนก็มีโครงการ 
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1. การจัดหาไฟฟาจะเปนปญหามาก 

หากเกิดกรณีที่ไมสามารถสราง

โรงไฟฟาในพืน้ทีต่างๆ ได เนือ่งจาก

ประชาชนในพื้นที่ไมยอมรับ โดย

แนวทางเบ้ืองตนท่ีนำมาใชคือ  

ใหประชาชนในพื้นที่ไดเขามามี

สวนรวม พรอมท้ังรับฟงความคิด

เห็นวาประชาชนตองการหรือไม

ตองการอะไร รวมท้ังจะหาแนวทาง

หรือวิธีการอยางไร เพื่อทั้ง 2 ฝาย

จะไดประโยชนรวมกัน 

2. ปจจุบันมีโครงการบานพักอาศัย

หลายโครงการที่มีแนวคิดจะติดตั้ง

แผงโซลารเซลลบนหลังคาบาน 

โดยการแยกเปน 2 มิเตอร คือ 

มิเตอรสำหรับผูใชไฟ และมิเตอร

สำหรบัขายไฟ แตยังตดิปญหาเรือ่ง

ภาษีมูลคาเพ่ิมกับกรมสรรพากร 

Ê¹¾. ÁÑè¹ã¨ÁÕä¿¿‡ÒãªŒÃŒÍÂÅÐ 
99.9 

สำหรับเรื่องการวางแผนดานไฟฟานั้น 

สนพ. เปนผูดำเนินการมาโดยตลอด โดย

มี กฟผ. บริหารเรื่องไฟฟาตก ไฟฟาดับ 

ในชวงท่ีผานมาจะเห็นไดวาประเทศไทย 

มีมาตรฐานดานไฟฟาดีที่สุดในอาเซียน 

เชื้อเพลิงและเทคโนโลยีท่ีนำมาใชจะเนน

เร่ืองความสะอาด โดยไมสงผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอม แตสิ่งที่ยังกังวลอยูคือ ความ

ยอมรับของประชาชนเก่ียวกับโรงผลิตไฟฟา 

ซึ่งตองใหความรูความเขาใจกับประชาชน

อยางตอเนื่อง ไมเชนนั้นจะสรางโรงไฟฟา

เพิ่มไมได เมื่อสรางโรงไฟฟาไมได จะตอง

สงผลกระทบตอปริมาณสำรองไฟฟาของ

ประเทศ รวมถึงอาจตองจัดหาไฟฟาเพ่ิม

จากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งคอนขางจะมี

ความเสี่ยง 

สวนเรื่องการจัดหาพลังงานทดแทน

ตามแผน PDP 2010 ก็หวังวาจะสามารถ

ดำเนินการไดตามแผน แตตองดูเรื่อง

สนพ. ใหความสำคัญกับ
เรื่องความมั่นคงของไฟฟา 
คือ ไฟฟาดี มีคุณภาพ 
และทุกคนเขาถึงไฟฟาได  
รวมทั้งมั่นใจวาประเทศไทย 
จะมีไฟฟาใชถึงรอยละ 99.9 

ตนทุนโดยเทียบกับประเทศตางๆ จะตอง

ไมสูงเกินไป นอกจากนี้ยังมีอีกปจจัยหนึ่ง

ที่จะทำใหเกิดปญหาเรื่องการใชไฟฟาคือ 

เรื่องเศรษฐกิจ ที่จะเปนไปในทิศทางเดียว

กับการใชไฟ 

อยางไรก็ตาม สนพ. เนนใหความสำคัญ

กับเรื่องความม่ันคงของไฟฟา คือ ไฟฟาดี 

มีคุณภาพ และทุกคนเขาถึ งไฟฟาได  

รวมทั้งม่ันใจวาประเทศไทยจะมีไฟฟาใช

ถึงรอยละ 99.9 
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กอนประกาศเอกราชในชวงทศวรรษท่ี 

1950 มาเลเซียตองพ่ึงพารายไดจากสินคา

ขั้นปฐมที่ยังมิไดแปรรูป โดยเฉพาะรายได

จากการสงออกยางพาราและดีบุกมีสัดสวน

สูงถึงรอยละ 80 ของมูลคาสงออกท้ังหมด 

ขณะท่ีภาคอุตสาหกรรมมีสัดสวนเพียง 

รอยละ 8 ของผลติภัณฑมวลรวมประชาชาติ 

ตอมาในชวงทศวรรษที่ 1960 ประเทศ

มาเลเซียเริ่มสรางอุตสาหกรรมงายๆ ที่

เปนการผลิตเพื่อทดแทนการนำเขา เชน 

อาหาร เครือ่งดืม่ ยาสบู การพิมพ พลาสตกิ 

ฯลฯ ทำใหสัดสวนของภาคอุตสาหกรรม

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 13.1 ในป 2513 

มาเลเซียประสบผลสำเร็จอยางมากในการพัฒนาอุตสาหกรรม  
โดยสามารถพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ไปสูอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีสูงขึ้นตามลำดับ และปจจุบันกำลังรุกสูยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศในเฟสที่ 2 ซึ่งประกาศขึ้นโดยนายกรัฐมนตรี นาจิบ ราซัค เม่ือ 
วันที่ 30 มีนาคม 2553 ภายใตชื่อวา “แบบจำลองเศรษฐกิจใหม” หรือ 
New Economic Model (NEM) 

ในชวงนี้เอง ดร.มหาเธร โมฮัมหมัด 

ไดประกาศวิสัยทัศน 2020 (Vision 2020) 

เมื่อป 2534 ซึ่งไดใชตอเนื่องมาจนถึง

ปจจุบัน กำหนดเปาหมายท่ีจะพัฒนา

มาเลเซียใหเปนประเทศพัฒนาแลวภายใน

ป 2563 โดยเศรษฐกิจเติบโตอยางรวดเร็ว 

ในชวงกอนวกิฤตเิศรษฐกจิป 2540 เศรษฐกจิ

เติบโตในอัตราเฉล่ียสูงกวารอยละ 9 ตอป 

แมภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 

อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยลดลง

ขณะเดียวกันไดเกิดปญหาการกระจาย

รายไดแตกตางกันมากระหวางชาวมาเลย

เชื้อสายจีนท่ีมีฐานะดี กับภูมิบุตรซึ่งเปน

คนทองถ่ิน ทำใหเกิดการจลาจลนองเลือด

ครั้งใหญเม่ือเดือนพฤษภาคม 2512 โดย

ภายหลังการจลาจลคร้ังนี้ รัฐบาลมาเลเซีย

ไดพยายามผอนคลายความตรึงเครียด 

โดยไดประกาศใชนโยบายท่ีใหสิทธิพิเศษ

แกภมูบิตุร โดยใชชือ่วา “นโยบายเศรษฐกิจ

ใหม” (New Economic Policy) เมื่อป 

2513 และตอมาในป 2533 ไดปรับปรุง

นโยบายน้ีและเปล่ียนช่ือเปน “นโยบาย

พัฒนาใหม” (New Development Policy) 

การประกาศอิสรภาพของมาเลเซีย 

60



เหลือประมาณคร่ึงหนึง่ หรือประมาณรอยละ 

4.5 ตอป แตก็เปนอัตราที่คอนขางสูง โดย

ในป 2553 คาดวาจะเติบโตในอัตรารอยละ

5.2 ขณะเดียวกันแมนโยบายใหสิทธิพิเศษ

แกภูมิบุตรยังคงมีผลใชบังคับ แตไดเริ่ม

ผอนคลายความสำคัญลงตามลำดับ  

แผนแมบทอุตสาหกรรมฉบับที่ 1 

สำหรับชวงป 2529 - 2538 ไดกำหนดจะ

สงเสริมการผลิตเพื่อสงออกและสงเสริม

การลงทุนตอไปอีก และในป 2529 ไดมี

การปรับเปลี่ยนกฎหมายสงเสริมการลงทุน

เพื่อใชแทนฉบับเดิมท่ีประกาศใชเ ม่ือป 

2511 เพื่อใหมีความยืดหยุนในการใหสิทธิ

และประโยชนมากข้ึน  

ËÅÑ¡¡ÒÃ 3 ¢ŒÍ¢Í§áºº¨ÓÅÍ§
àÈÃÉ°¡Ô¨ãËÁ‹ 

ลาสดุนายกรฐัมนตรี นายนาจบิ ราซัค 

ไดพยายามปรับเปลีย่นนโยบายเศรษฐกิจของ

มาเลเซียใหสอดคลองกบัความเปล่ียนแปลง

ของโลกมากยิ่ งขึ้น ดวยการประกาศ

ยุทธศาสตร “แบบจำลองเศรษฐกิจใหม” 

หรือ New Economic Model (NEM) เมื่อ

วันที่ 30 มีนาคม 2553 โดยมีเปาหมายจะ

เปนประเทศพัฒนาแลวอยางสมบูรณ ซึ่ง

ประกอบดวยหลักการสำคัญ 3 ประการ 

ไดแก  

1. ประชาชนมีรายไดในระดับสูง หรอื 

High Income โดยกำหนดวา ในชวง 10 

ปขางหนา คนมาเลเซียจะมีรายได 15,000 

เหรียญสหรัฐฯ ตอคน ตอป จากปจจุบัน ที่

มีรายไดคนละ 7,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอป 

ดวยการเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติ การสราง

ตราสินคา นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค 

พัฒนาทักษะของแรงงานใหเปนไปตาม

มาตรฐานนานาชาติ เพื่อใหแรงงานมีอัตรา

คาจางเพ่ิมสูงขึ้น จากปจจุบันท่ีแรงงานใน

สวนลางสุดรอยละ 40 มีรายไดเฉล่ียเพียง 

1,500 ริงกิตตอเดือน 

ขณะเดียวกันจะลดการพึ่งพาแรงงาน

ตางชาติไรฝมือลง แมการใชแรงงาน 

ตางชาติไรฝมือจะสงผลดีอยางมากตอ

ประเทศ ทำใหมาเลเซียพัฒนาตนเอง

กลายเปนประเทศมีรายไดระดับปานกลาง 

แตปจจุบันจากการใชแรงงานตางชาติมาก

เกินไป ทำใหภาคธุรกิจมุงกลยุทธระยะส้ัน

ในการลดตนทุนการผลติ มากกวาทีจ่ะมาเนน

กลยุทธพัฒนาความสามารถในการแขงขัน

ของตนเองในระยะยาวบนพ้ืนฐานของความรู 

นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค 

2. เศรษฐกิจเติบโตแบบยั่งยืน หรือ 

Sustainability โดยการเติบโตทางเศรษฐกิจ

จะตองดำเนินการควบคูไปกับความยั่งยืน 

โดยนอกจากมีรายไดเพิ่มขึ้นแลว คุณภาพ

ของชีวิตจะตองเพ่ิมพูนข้ึนอีกดวย เพราะ

การพัฒนาประเทศท่ีมุงเนนการเพ่ิมผลผลิต

ยอดรวมในประเทศ (GDP) ทีไ่มมกีารวางแผน

และกอใหเกดิการสญูเสยีทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม ซึง่จะสงผลเสียในระยะยาว

นัน้ นบัเปนทางเลอืกท่ีผดิพลาดและสูญเปลา  

กรุงกัวลาลัมเปอร 

ในชวง 10 ปขางหนา คนมาเลเซีย 
จะมีรายได 15,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอคน ตอป 

จากปจจุบันที่มีรายไดคนละ 7,000 เหรียญสหรัฐฯ ตอป 
ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
การสรางตราสินคา นวัตกรรม ฯลฯ 

นายกรัฐมนตรี นายนาจิบ ราซัค 
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3. ใหคนทุกกลุมมีสวนรวมในความ

มั่งคั่ง หรือ Inclusiveness คือ จะตอง 

ใหชาวมาเลเซียทุกคนมีสวนรวมในการ

ดำเนินการเพิ่มความมั่งคั่งใหกับประเทศ 

เนื่องจากในระยะที่ผานมามีแนวคิดวา 

นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย  

ไดมุงเนนเฉพาะกลุมภูมิบุตรเทานั้น ไมให

ความสนใจกลุมอืน่ๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจ

และแบงปนความม่ังค่ังของประเทศ 

ขณะเดียวกันการกระจายรายได 

ใหประชาชน มีรายไดเทาเทียมกันอยาง

สมบูรณนั้น เปนส่ิงเปนไปไมได ดังนั้น 

นโยบาย Inclusiveness จะมุงเนนทำให

รายไดใกลเคียงกันมากขึ้น และชวยเหลือ

ประชาชนที่ตองการไดรับความชวยเหลือ

มากที่สุด ดังนั้น สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ 

การกำจัดความยากจน โดยเพ่ิมรายไดแก

กลุมผูดอยโอกาส เพื่อใหทุกคนพนจาก

ระดับความยากจน และมีสวนรวมที่จะ

แบงปนความมั่งค่ังของประเทศ 

จากแนวคิดขางตน หลกัการ Inclusive-

ness กำหนดเปาหมายนอกจากชวยเหลือ

สนับสนุนโดยมุงเนนกลุมภูมิบุตรเหมือน

กับกอนหนานี้แลว ยังครอบคลุมถึงผูดอย

โอกาสจากกลุมอื่นๆ ดวย รวมถึงพยายาม

ลมลางการหาผลประโยชน ในลักษณะ

แสวงหาประโยชนจากนโยบายบิดเบือน

กลไกตลาด หรือในทางเศรษฐศาสตร 

เรียกวาการแสวงหาคาเชาทางเศรษฐกิจ 

(Rent Seeking) ซึ่งเปนประโยชนท่ีไดรับ

จากการอุปถัมภโดยผูมีอำนาจ ซึ่งรูปแบบ

การแสวงหาประโยชน เชน น้ี ไดสราง 

ภาพลักษณทางลบอยางมากตอนโยบาย

เศรษฐกิจใหม (New Economic Policy) 

ในระยะที่ผานมา 

á¹Ç·Ò§» Ô̄ÃÙ»àªÔ§ÂØ·¸ÈÒÊμÃ � 
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สำหรับแนวทางดำ เนินการตาม

ทิศทางใหม ในการพัฒนาประเทศน้ัน 

ประกอบดวยการปฏิรูปเชิงยุทธศาสตร  

8 ประการ  

ประการแรก เพิ่มพลังใหภาคเอกชน

อีกครั้งหนึ่งเพื่อใหเปนผูนำในการผลักดัน

การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ (Re-

energizing the private sector to lead 

growth) 

ประการที่สอง พัฒนาคุณภาพของ

แรงงานและลดการพึ่งพาแรงงานตางชาติ 

(Developing a quality workforce and 

reducing dependency on foreign 

labor) โดยปฏิรูปดานการศึกษาเพื่อผลิต

แรงงานที่มีคุณภาพระดับโลก  

ประการท่ีสาม เสริมสรางเศรษฐกิจ

ภายในประเทศใหสามารถแข งขันได 

(Creating a competitive domestic 

economy) 

ประการที่สี่ เสริมสรางความแข็งแกรง

ใหกับภาคราชการ (Strengthening the 

public sector) 

ประการท่ีหา ทำใหนโยบายลดความ

เลื่อมล้ำในสังคมที่เกี่ยวของกับปจจัยตางๆ 

เชน เช้ือชาติ ใหเกิดความโปรงใสและ 

เปนมิตรตอกลไกตลาด (Putting in place 

transparent and market f r iendly 

affirmative action) 

ประการท่ีหก สรางโครงสรางพื้นฐาน

ดานความรู (Building knowledge base 

infrastructure) 

ประการท่ีเจ็ด เพิ่มแหลงท่ีมาของการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ (Enhancing the 

sources of growth) 

ประการท่ีแปด สรางความเช่ือมั่นให

เกิดการเติบโตอยางยั่ งยืน (Ensur ing 

sustainability of growth) 

อุตสาหกรรมประกอบและทดสอบวงจรรวม (ไอซี) ในประเทศมาเลเซีย 
 

จะตองปรับเปล่ียนจาก 
ฐานผลิต ไปสูการวิจัย 
พัฒนา และออกแบบ

ผลิตภัณฑ 

ÂØ·¸ÈÒÊμÃ �¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 
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ในแตละภาคอุตสาหกรรม มาเลเซีย

ไดกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ภายใต

แบบจำลองเศรษฐกิจใหม ดังน้ี  

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส มาเลเซีย

ไดเปรียบประเทศอื่นๆ ในแง First Mover 

Advantage คือ เปนประเทศแรกๆ ที่มี

การลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทน้ี แตจะ
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ตองปรับเปล่ียนจากฐานผลิต ไปสูการวิจัย 

พัฒนา และออกแบบผลิตภัณฑ โดยบริษัท

มาเลเซยี จะตองเปล่ียนจากการเปนผูนำเขา

เทคโนโลยี มาเปนการสรางนวัตกรรมดวย

ตนเอง 

อตุสาหกรรมปาลมน้ำมนั จะตองพฒันา

เทคโนโลยีภายในประเทศเ พ่ือนำไปสู 

ผลติภณัฑใหมๆ  ทีต่อบสนองความตองการ

ของตลาด เชน ไขมันและน้ำมันที่เปนมิตร

ตอสุขภาพ เชื้อเพลิงชีวภาพจากชีวมวล 

เครื่องสำอาง พลาสติกชีวภาพ 

เกษตรกรรม แมมาเลเซียเปนประเทศ

เกษตรกรรม แตยงันำเขาสินคาอาหารจำนวน

มาก จึงตองเรงรัดพัฒนาภาคเกษตรกรรม

ในชนบทใหทันสมัยและเช่ือมโยงกับตลาด 

ซึ่ งนับเปนมาตรการสำคัญในการเ พ่ิม

ผลผลิต ขจัดความยากจน และทำใหการ

กระจายรายไดเทาเทียมกันมากขึ้น ตองมี

การเพาะปลูกและแปรรูปใหมีมาตรการ

สอดคลองและสูงกวามาตรฐานระดับ

นานาชาติ มีการนำหลักปฏิบัติที่ดี ท่ีสุด 

(Best Practice) มาใช และดำเนินกจิกรรม

ดานการตลาดไมใชเพื่อจำหนายในประเทศ

เทาน้ัน แตจะตองเปนระดับนานาชาติ 

อุตสาหกรรมน้ำมันและกาซธรรมชาติ 

ปจจุบันภาคอุตสาหกรรมนี้มีบริษัทสำคัญ

ของประเทศ (National Champion) อยู 

1 บรษิทั คอื ปโตรนาส ซ่ึงสามารถสรางตรา

ของบริษัทฯ ใหเขมแข็งในระดับนานาชาติ  

สำหรับทิศทางในอนาคต เนื่องจาก

บรษิทัมาเลเซยีมีจดุแข็งสำคัญ คอื เช่ียวชาญ

ในดานเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

น้ำมันและกาซธรรมชาติเปนอยางมาก 

จากการสะสมประสบการณ เปนเวลา

ยาวนาน ดังนั้น จะตองใชจุดแข็งน้ีใหเปน

ประโยชนอยางคุมคา 

แผนยุทธศาสตรจึงกำหนดทิศทางวา

บรษิทัมาเลเซยี นอกจากจะทำธุรกิจพืน้ฐาน

ในดานน้ำมันและกาซธรรมชาติแลว จะ

ตองกาวออกไปดำเนินธุรกิจในตางประเทศ 

โดยเพิ่มขอบขายธุรกิจไปสูการใหบริการ

ดานเทคโนโลยี รวมทนุกบับรษิทัตางประเทศ

ในการประมูลในระดับนานาชาติ และการ

ใหบริการสนับสนุนตางๆ ท่ีเกี่ยวของ โดย

จะตองไมเปนการใหบริการเล็กๆ นอยๆ 

เทานั้น แตเปนบริษัทที่ใหบริการในระดับ

มาตรฐานโลก 

เทคโนโลยีสีเขียว มาเลเซียมีศักยภาพ

มาก ท่ีจะเปน ผูนำในด าน น้ีทั้ ง ในด าน 

การผลิตและบริการที่เกี่ยวของซึ่งมีมูลคา

เพิ่มสูง โดยมีความเช่ียวชาญในการผลิต 

ที่มีความสลับซับซอน และเปนประเทศ

แรกๆ ที่ริเริ่มในดานพลังงานแสงอาทิตย

และพลังงานทดแทน รวมถึงความสำเร็จ

ในชวงเร็วๆ นี้ในการนำความหลากหลาย

ในทางชีวภาพมาใชประโยชนเชิงพาณิชย

ในการผลิตผลิตภัณฑมูลคาสูง ซึ่งไดรับ

ความสนใจจากลูกคาที่ตระหนักถึงความ

สำคัญของส่ิงแวดลอม  

บริษัทมาเลเซีย ตองกาวออกไปดำเนินธุรกิจในตางประเทศ 
โดยเพ่ิมขอบขายธุรกิจไปสูการใหบริการดานเทคโนโลยี 

รวมทุนกับบริษัทตางประเทศในการประมูล 
ระดับนานาชาติ และระดับมาตรฐานโลก 

รัฐบาลตองสนับสนุน 
เพื่อพัฒนาใหมาเลเซีย 

เปนศูนยกลาง 
ของเทคโนโลยีสีเขียว 
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จากจุดแข็งขางตน แผนยุทธศาสตร

แบบจำลองเศรษฐกิจใหมจึงกำหนดวาจะ

ตองใชทักษะในดานน้ีใหเกิดประโยชน 

รัฐบาลจะตองมีสวนรวมใหการสนับสนุน 

เพื่อพัฒนาใหมาเลเซียสามารถกาวไปสู

การเปนศูนยกลางของเทคโนโลยีสีเขียว 

ครอบคลุมตั้งแตการวิจัย การออกแบบ 

การผลิต การนำมาใชประโยชนเชิงพาณิชย 

ภาคทองเท่ียว ปจจุบันมาเลเซียมี 

จุดแข็งหลายประการ เชน เปนประเทศมี

สภาพเปนปาเขาท่ีสมบูรณ มีปาไมเกาแก

ที่สุดในโลก มีคำขวัญการทองเท่ียว คือ 

“มาเลเซีย ที่นี่เอเชีย” หรือ “Malaysia 

Truly Asia” ที่ประสบผลสำเร็จ กลายเปน

คำขวัญคุนหูของคนทั่วโลก 

สำหรับทิศทางการทองเที่ ยวของ

มาเลเซียในอนาคตน้ัน แผนยุทธศาสตร

แบบจำลองเศรษฐกิจใหม กำหนดวา จะ

ตองพฒันาวสิยัทศันและความคดิสรางสรรค 

เพือ่ใหสามารถเจาะตลาดเปาหมายทีม่คีวาม

หลากหลาย เปนตนวา ตลาดทองเที่ยว 

เชิงอนุรักษธรรมชาติ ซึ่งนับเปนตลาดใหญ

มากโดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลว ตลาด

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ตลาดนักทองเท่ียว

ระดับสูงท่ีตองการความเปนสวนตัวและ

บรกิารคุณภาพสงู การพฒันาเปนศนูยกลาง

ดานการศึกษาในระดับนานาชาติ   

ขณะเดียวกันจะตองเพิ่มตลาดใหมๆ 

จากตลาดที่มีอยู ซึ่งมาเลเซียแข็งแกรงมาก

ในตลาดสหราชอาณาจักรและตลาดทวีป

เอเชยี จะตองขยายไปสูตลาดอืน่ๆ เพ่ิมเตมิ 

โดยเฉพาะตลาดทวีปอเมริกาและทวีปยุโรป 

ซึ่งมีขนาดใหญและปจจุบันยังครองตลาด

ไมมากนัก 

นอกจากน้ี มภีาคธรุกจิอืน่ๆ ทีม่าเลเซีย

มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาใหเติบโตในอนาคต 

ทั้งในสวนเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีความ

แข็งแกรง อุตสาหกรรมสรางสรรคที่จะทวี

ความสำคัญในอนาคตเน่ืองจากมีความ

เชี่ยวชาญในดานดนตรี ภาพยนตร ศิลปะ 

และวฒันธรรม ธรุกจิเทคโนโลยีชีวภาพและ

ชีววิทยาศาสตรท่ีกำลังเติบโตอยางรวดเร็ว  

ÊÃŒÒ§àÁ×Í§ãËŒ¹‹ÒÍÂÙ‹ 

จากการแขงขันไมใช เฉพาะระดับ

ประเทศเทานั้น แตรวมถึงการแขงขัน

ระหวางเมืองดวย ดังนั้น ไดกำหนด

ดำเนินการพัฒนากรุ งกั วลาลัม เปอร 

ยะโฮรบารู (รวมถึง Iskandar Malaysia) 

ใหมีสภาพความเปนอยูที่นาอยูอาศัยมาก 

ยิ่งขึ้น เพื่อใหสามารถชักจูงใหบุคคลท่ีมี

ความรูความสามารถและความเชี่ยวชาญ

มาอยูอาศัยและมาทำงานในมาเลเซีย  

ขณะเดียวกันการพัฒนาเมืองดังกลาว

ขางตน นับเปนสวนของแผนแบบเบ็ดเสร็จ

ในการพัฒนาเชื่อมโยงเมืองและชนบท  

ซึ่งจะเปนประโยชนอยางมากตอนโยบาย

พัฒนาประเทศ เนื่องจากการศึกษาเชิงลึก

ในระยะท่ีผานมา มีหลักฐานสนับสนุนวา 

การเติบโตของเมืองนั้น สามารถเพิ่มรายได

ใหแกคนชนบทท่ีอยูลอมรอบเปนอยางมาก 

หากมีการเชื่อมโยงเขาเปนเครือขายหวงโซ

อุปทาน (Supply Chain Network) 

นอกจาก น้ี ยั งกำหนดจะพัฒนา 

คลัสเตอร ใหมีลักษณะที่ เชื่ อมโยงและ 

เขมแข็งย่ิงขึน้โดยมีวตัถปุระสงคหลายประการ 

ทัง้นี ้ เพือ่สนบัสนนุการบมเพาะบริษทัเกดิใหม 

เพือ่ใหสามารถใหบริการท่ีใชประโยชนรวมกัน

แกธรุกจิในคลัสเตอรไดอยางมีประสิทธิภาพ

เพิ่มขึ้น และเพื่อพัฒนาใหเกิดการเชื่อมโยง

มากย่ิงขึน้ระหวางภาคธุรกจิในคลัสเตอรและ

ภาคสถาบันการศึกษา 

¾Ñ²¹ÒμÅÒ´·Ø¹à¾×èÍ¢Ñºà¤Å×èÍ¹
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แผนยุทธศาสตรไดกำหนดจะพัฒนา

ตลาดทนุ โดยเฉพาะในสวนการบริหารกองทนุ 

(Fund Management) ทุนรวมลงทุน 

(Venture Capital) เพื่อใหเปนพลังสำคัญ

การวิจัยและพัฒนาเคร่ืองยนตของรถยนตโปรตอน 
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ในการผลกัดันใหมาเลเซียพฒันาไปสูรปูแบบ

ที่ตองใชบุคลากรที่มีทักษะสูงขึ้น ซึ่งจะ

ทำใหอัตราคาจางสูงข้ึนตามไปดวย (High 

Wage, High Skill Economy) 

มีแนวโนมวารัฐบาลจะลดสัดสวน 

การถอืครองหุนข้ันตำ่ของภมูบิตุร ในบรษัิท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยลง จาก

ปจจุบันกำหนดขั้นต่ำรอยละ 30 ใหลดลง

เหลือเพียงรอยละ 12.5 ในอนาคต 

ขณะเดียวกัน ไดกำหนดจะเปดรับทุน

ตางชาติ เพื่อรวมเปนพลวัตรขับเคล่ือน

เศรษฐกิจและการเงินของประเทศ โดย

เปดเสรีภาคตางๆ โดยเฉพาะภาคการเงิน

การธนาคาร พลังงาน และโทรคมนาคม 

ซึ่ งก อนหน านี้ จั ดอ ยู ในก ลุมธุ ร กิจ เ ชิ ง

ยุทธศาสตร ที่มาเลเซียพยายามกีดกัน 

นักลงทุนตางชาติ ไมใหเขามาครอบครอง

อยางเต็มตัว 

หนวยงานการพัฒนาอุตสาหกรรมแหง

มาเลเซยี (Malaysia Industrial Development 

Author i ty) ในสังกัดกระทรวงการคา

ระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) 

ของมาเลเซีย นับเปนหนวยงานหลักใน

การสงเสริมการลงทุนของมาเลเซีย โดยใน

แผนยุทธศาสตรแบบจำลองเศรษฐกิจใหม 

(NEM) ไดกำหนดแนวทางการปรบัโครงสราง

หนวยงานแหงน้ีครั้งใหญ ดังนี้  

1. เปล่ียนชือ่จาก “Malaysia Industrial 

Development Authority” เปน “Malaysia 

Investment Development Authority” 

โดยจะยังคงใชชื่อยอ MIDA ตามเดิม เพ่ือ

สะทอนวาการดำเนินการครอบคลุมไมเฉพาะ

อุตสาหกรรมเทาน้ัน แตครอบคลุมภาค

เศรษฐกิจอื่นๆ เชน เกษตรกรรม บริการ 

ฯลฯ ดวย 

2. กำหนดบทบาท ใหเปนหนวยงาน

กลางดานการลงทุนของมาเลเซียเ พ่ือ

สามารถใหบริการแบบบูรณาการ โดย

ประสานงานกับหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ 

รวมถึงมีอำนาจหนาท่ีสามารถเจรจาตอรอง

เกี่ยวกับการลงทุนโดยตรง 

3. แปรรูปเปนบริ ษัทจำกัดภายใน

เดือนสิงหาคม 2553 

4. เพิม่ประสทิธิภาพ ใหสามารถบริการ

ไดอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยจะเปนหนวยงาน

ที่มีขนาดเล็กลงจากปจจุบันที่มีพนักงาน 

800 คน 

5. กำหนดเปาหมายการลงทุนในป 

2553 เปนเงิน 40,000 ลานริงกิต สำหรับ

การลงทุนดานงานบริการ และ 48,000 

ลานรงิกิต สำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรม

การผลิต แตเปาหมายน้ีไมครอบคลุม 

การลงทุนในภาคการเงิน และโครงสราง

พื้นฐาน  
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 (9) คนตางด าวซึ่ ง เข ามาทำงาน 

ตามพันธกรณีที่รัฐบาลทำไวกับ 

ตางประเทศ  

2. ÁÕÍÒªÕ¾ã´ºŒÒ§·Õè äÁ‹Í¹ØÞÒμ ãËŒ 
¤¹μ ‹Ò§ Œ́ÒÇ·Ó§Ò¹ 

ตอบ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดงาน

ในอาชีพ และวิชาชีพที่หามคนตางดาวทำ 

พ.ศ. 2522 กำหนดงานในอาชพีและวิชาชพี

ที่หามคนตางดาวทำงาน ดังน้ี 

 (1) งานกรรมกร ยกเวนงานกรรมกร

ในเรือประมง 

 (2) งานกสิกรรม งานเลี้ยงสัตว งาน

ปาไม หรืองานประมง ยกเวน

งานทีใ่ชความชำนาญ งานเฉพาะ

สาขา หรืองานควบคุมดูแลฟารม  (11) งานทอผาดวยมือ 

 (12) งานทอเส่ือ หรืองานทำเคร่ืองใช

ดวยกก หวาย ปอ ฟาง หรือ

เยื่อไมไผ 

 (13) งานทำกระดาษสาดวยมือ 

 (14) งานทำเคร่ืองเขิน 

 (15) งานทำเคร่ืองดนตรีไทย 

 (16) งานทำเคร่ืองถม 

 (17) งานทำเครือ่งทอง เครือ่งเงิน หรอื

เครื่องนาก 

 (18) งานทำเคร่ืองลงหิน 

 (19) งานทำตุกตาไทย 

 (20) งานทำท่ีนอนผาหมนวม 

 (21) งานทำบัตร 

 (22) งานทำผลิตภัณฑจากผาไหม

ดวยมือ 

 (23) งานทำพระพุทธรูป 

 (24) งานทำมีด 

 (25) งานทำรมดวยกระดาษหรือผา 

 (26) งานทำรองเทา 

 (27) งานทำหมวก 

 (28) งานนายหนา หรืองานตัวแทน 

ยกเวน งานนายหนาหรืองาน

ตัวแทนในธุรกิจการคาระหวาง

ประเทศ 

 (29) งานในวิชาชีพวิศวกรรม สาขา

วิศวกรรมโยธา ท่ีเกี่ยวกับงาน

ออกแบบและคำนวณ จัดระบบ 

วจิยั วางโครงการ ทดสอบ ควบคุม

การกอสราง หรือใหคำแนะนำ 

ทัง้นีไ้มรวมท่ีตองใชความชำนาญ

พิเศษ 

 (3) งานกออิฐ งานชางไม หรืองาน

กอสรางอ่ืน 

 (4) งานแกะสลักไม 

 (5) งานขับขี่ยานยนต หรืองานขับขี่

ยานพาหนะที่ไมใชเครื่องจักร

หรือเครื่องกล ยกเวนงานขับขี่

เครื่องบินระหวางประเทศ 

 (6) งานขายของหนาราน 

 (7) งานขายทอดตลาด 

 (8) งานควบคุม ตรวจสอบหรือ 

ใหบริการบัญชี ยกเวน งาน

ตรวจสอบภายในชั่วคราว 

 (9) งานเจียระไน หรือขัดเพชรหรือ

พลอย 

 (10) งานตัดผม งานดัดผม หรืองาน

เสริมสวย 
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 (30) งานในวิชาชีพสถาปตยกรรมท่ี

เกี่ยวกับงานออกแบบเขียนแบบ 

ประมาณราคา อำนวยการกอสราง

หรือใหคำแนะนำ 

 (31) งานประดิษฐเครื่องแตงกาย 

 (32) งานปนหรือทำเครื่องปนดินเผา 

 (33) งานมวนบุหรี่ดวยมือ 

 (34) งานมคัคุเทศก หรอืงานจดันำเท่ียว 

 (35) งานเรขายสินคา 

 (36) งานเรยีงตวัพมิพอักษรไทยดวยมือ 

 (37) งานสาวและบิดเกลียวไหมดวยมือ 

 (38) งานเสมียนพนักงานหรืองาน

เลขานุการ 

 (39) งานใหบริการทางกฎหมายหรือ

อรรถคดี 

3. Ë¹Œ Ò·Õè ¢Í§¹ÒÂ Œ̈ Ò§ ã¹¡ÒÃÃÑº 
¤¹μ ‹Ò§ Œ́ÒÇ·Ó§Ò¹ ÁÕÍÐäÃºŒÒ§ 

ตอบ นายจางจะตองรับคนตางดาวที่

มใีบอนุญาตทำงานกับตนเทาน้ัน และไมรบั

คนตางดาวที่ไมมีใบอนุญาตเขาทำงานกับ

ตน หรอืทำงานท่ีมลีกัษณะงาน หรือเงือ่นไข

ตางไปจากทีก่ำหนดไวในใบอนุญาต 

4. Ë¹ŒÒ·Õè¢Í§¤¹μ ‹ Ò§ Œ́ ÒÇ·Õè ä´ŒÃÑº 
ãºÍ¹ØÞÒμ·Ó§Ò¹ ÁÕÍÐäÃºŒÒ§ 

ตอบ คนตางดาวที่มีใบอนุญาตทำงาน 

มีหนาที่ดังนี้ 

- จะตองถือใบอนุญาตทำงานไว

กับตัว หรือ ณ สถานท่ีทำงาน 

- ทำงาน ตามท่ีระบไุวในใบอนุญาต

ทำงานเทานั้น 

- กรณีใบอนุญาตทำงานชำรุด 

สูญหาย ยื่นขอใบแทนภายใน 

15 วัน 

- กรณี เปล่ียน/เพิ่ม การทำงาน 

สถานท่ีทำงาน ทองที่การทำงาน 

หรือนายจาง ตองไดรับอนุญาต

จากนายทะเบียนกอนจึงจะทำงาน

นั้นได 

5. ºÃÔÉÑ··Õè ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ
Å§·Ø¹ ÊÒÁÒÃ¶ãªŒáÃ§§Ò¹μ ‹Ò§ Œ́ÒÇ 
äÃŒ½‚Á×Íä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ ตามประกาศสำนักงานฯ ที่ 

ป.4/2553 ลงวันท่ี 8 ตลุาคม 2553 อนญุาต

ใหใชแรงงานตางดาวไรฝมือในโครงการท่ี

ไดรับการสงเสริมฯ เพื่อเปนการลดปญหา

การขาดแคลนแรงงานระดับปฏิบัติการ ใน

ภาคอุตสาหกรรมในโครงการท่ีไดรับการ

สงเสริมฯ ได โดยกำหนดหลักเกณฑ ดังน้ี 

- จะตอง เปนบ ริษัทที่ ล ง ทุนใน

ประเทศไทยมากกวา 20 ป มี

สินทรัพยรวมมากกวา 10,000 

ลานบาท และจางงานรวมมาก

กวา 10,000 คน 

- จะตองเปนโครงการท่ีไดรับการ

สงเสริมฯ อยูเดิม ที่สิ้นสุดการ

ไดรบัสทิธแิละประโยชนการยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว และมี

ความจำเปนตองจางแรงงานเพ่ิม

ในโครงการ โดยบีโอไอจะอนญุาต

ใหจางแรงงานตางดาวไรฝมือได

ไมเกินรอยละ 15 ของจำนวน

คนงานที่จางเพิ่มในโครงการน้ัน 

- จะตองเปนกิจการอุตสาหกรรม

เท า น้ัน ไมครอบคลุม ธุรกิจ

เกษตรกรรมและบริการ 

- จะตองปฏิบัติตามกฎหมายและ

ระเบยีบ ทีเ่กีย่วกบัการใชแรงงาน

ตางดาวไรฝมอื ในดานตางๆ ของ

หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ 

- จะตองปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีบโีอไอ

กำหนด และตองยืน่คำขออนุญาต

ตอบีโอไอ กอนการใชแรงงาน

ตางดาวไรฝมือในโครงการ 

- บีโอไออาจประกาศยกเลิกหรือ

ปรับลดจำนวนแรงงานตางดาว

ไรฝมอืได ตามความเหมาะสมเม่ือ

หมดความจำเปนหรอืสถานการณ

เปลี่ยนแปลงไป 

6. áÃ§§Ò¹μ ‹Ò§ Œ́ÒÇÃÐ´Ñº» Ô̄ºÑμ Ô¡ÒÃ
·ÑèÇä» ÊÒÁÒÃ¶ãªŒºÃÔ¡ÒÃ·ÕèÈÙ¹Â�ÇÕ«‹Ò
áÅÐãºÍ¹ØÞÒμ·Ó§Ò¹ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ ตาม พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 ในมาตรา 25 และ 26 ไดให

อำนาจแกบีโอไอในการใหวีซาและใบอนุญาต

ทำงาน เฉพาะคนตางดาวท่ีเปนชางฝมือ

และผูชำนาญการเทานั้น ไมครอบคลุมถึง

พนักงานระดับปฏิบัติการท่ัวไป 

7. ·ÓäÁºÕâÍäÍ¨Ö§äÁ‹Í¹ØÞÒμãËŒºÃÔÉÑ·
·Õè ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ãªŒáÃ§§Ò¹ 
äÃŒ½‚Á×Íμ ‹Ò§ Œ́ÒÇä´Œâ´Â·ÑèÇä» 

ตอบ บีโอไอไดกำหนดเง่ือนไขใน 

การสงเสริมฯ วาจะไมอนุมตัใิหการสงเสริมฯ 

แกกิจการที่ใชแรงงานตางดาวไรฝมือ เพื่อ

ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล ที่

ตองการใชแรงงานไทย เพ่ือใหลดจำนวน 

ผูวางงาน ในการไดรับการสงเสริมฯ นั้น 

ผูไดรบัการสงเสริมฯ ไดรบัสิทธแิละประโยชน

การยกเวนภาษีอากรตางๆ แลว จึงควรใช

แรงงานไทย เพื่อประโยชนของประเทศ 

(ขอมูล ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2553) 
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¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ 

(ÃÒÂ) 
â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

(ÃÒÂ) 

â¤Ã§¡ÒÃμ ‹Ò§ªÒμ Ô
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

(ÃÒÂ) 

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹
ä·ÂáÅÐμ ‹Ò§ªÒμ Ô 

(ÃÒÂ) 

à§Ô¹Å§·Ø¹ 
(ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¤‹Òà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã 
áÅÐÍØ»¡Ã³ � (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â (¤¹) 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμ ÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

ËÁÇ´¡Ô¨¡ÒÃ 
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ä·Â ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹μ ‹Ò§ªÒμ Ô Œ̈Ò§áÃ§§Ò¹ (¤¹) 
2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 

 ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.  ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.  ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.  ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย.  ม.ค.-ก.ย. ม.ค.-ก.ย. 

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 151  107  121  42,317  32,591  37,447  2,645  2,451  2,298  472  346  1,592  21,065  13,028  19,277  

เหมอืงแร  เซรามกิส  และโลหะข้ันมลูฐาน 26  22  20  18,700 18,240  11,695  435  389  688  1,951  1,903  1,449  5,698  5,320  2,930  

อตุสาหกรรมเบา 57  39  52  10,401  5,541  6,938  1,135  707  553  717  480  750  18,204  15,022  9,583  

ผลติภณัฑโลหะ เคร่ืองจกัร และอุปกรณขนสง 175  136  174  51,634  40,264  65,637  1,618 785  1,038  5,952  5,334  8,274  26,121  18,475  22,286  

อเิลก็ทรอนกิส และเคร่ืองใชไฟฟา 140  100  170  27,689  12,471  66,560  358  301  372  1,441  889  788  43,378  28,005  65,247  

ผลติภณัฑเคมภีณัฑ กระดาษ และพลาสตกิ 97  70  108  24,581  15,700  31,244  1,364  1,277  1,263  2,326  1,245  1,133  6,699  5,116  9,810  

บรกิาร และสาธารณปูโภค 316  217  284  117,687  89,501  153,649  8,751  4,876  8,264  2,180  1,096  2,316  13,745  11,338  9,491  

รวม 962  691  929  293,009  214,307  373,170  16,307  10,788  14,476  15,039  11,294  16,301  134,910  96,304  138,624  

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

2552 
Á.¤.-¡.Â. 

2553 
Á.¤.-¡.Â. 

2552 
Á.¤.-¡.Â. 

2553 
Á.¤.-¡.Â. 

2552 
Á.¤.-¡.Â. 

2553 
Á.¤.-¡.Â. 

2552 
Á.¤.-¡.Â. 

2553 
Á.¤.-¡.Â. 

2552 
Á.¤.-¡.Â. 

2553 
Á.¤.-¡.Â. 

2552 
Á.¤.-¡.Â. 

2553 
Á.¤.-¡.Â. 

2552 
Á.¤.-¡.Â. 

2553 
Á.¤.-¡.Â. 

2552 
Á.¤.-¡.Â. 

2553 
Á.¤.-¡.Â. 

2552 
Á.¤.-¡.Â. 

2553 
Á.¤.-¡.Â. 

2552 
Á.¤.-¡.Â. 

2553 
Á.¤.-¡.Â. 

2552 
Á.¤.-¡.Â. 

2553 
Á.¤.-¡.Â. 
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691 

929 

226 

357 

235 
315 

230 257 

214,30

373,17

128,05

231,09

96,304 

138,62

687 

1,089 
376,000 

176,000 

765 

1,108 
294,000 286,100 



2551 2552 2552 
ม.ค.-ก.ย. 

2553 
ม.ค.-ก.ย. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-ก.ย. 

2553 
ม.ค.-ก.ย. 

 ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÊØ· Ô̧  1,231   1,501   765   1,108  74.0  112.2  56.4  44.4  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     43.8  38.6  19.9  16.9  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 326  263  176  271  15.3  5.4  3.3  4.8  

 ยุโรป 194  216  130  145  13.9  5.9  1.5  4.3  

 ไตหวัน 45  72  30  36  1.4  6.1  0.6  0.5  

 สหรัฐอเมริกา 37  81  52  47  1.3  6.4  6.1  0.7  

 ฮองกง 23  20  15  19  1.0  1.8  0.1  0.6  

 สิงคโปร 86  87  52  57  5.1  1.1  0.4  1.9  

  à§Ô¹Å§·Ø¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 

การกระจายของแหลงท่ีตั้ง         

 เขต 1 375  454  279  351  51.9  80.3  39.8  37.4  

  กรุงเทพมหานคร 221  193  137  157  16.3  15.4  11.4  7.9  

  ปริมณฑล 154  261  142  194  35.6  64.9  28.4  29.4  

 เขต 2 517  515  270  436  294.6  314.2  191.3  149.8  

  ระยอง 144  111  65  113  135.6  57.8  32.6  64.2  

  ภูเก็ต 12  11  4  6  10.2  2.6  0.1  1.4  

  อื่นๆ 361  393  201  317  148.7  253.8  158.6  84.2  

 เขต 3 335  529  213  320  85.6  250.8  62.8  98.9  

  - 36 จังหวัด 287  443  188  281  79.7  204.2  60.2  90.5  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 48  86  25  39  5.9  46.6  2.6  8.5  

  ภาคเหนือ 77  120  46  73  9.7  38.6  11.7  37.8  

  ภาคกลาง 10  32  9  13  4.8  29.2  1.4  3.1  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 85  183  51  80  15.8  104.6  18.7  26.6  

  ภาคตะวันออก 47  52  28  36  8.8  24.5  6.7  7.6  

  ภาคตะวันตก 14  30  14  7  3.1  8.2  2.0  1.0  

  ภาคใต 65  74  43  79  9.6  26.7  9.5  16.3  

  อื่นๆ 37  38  22  32  33.8  19.0  12.7  6.5  

  ไมระบุที่ตั้ง 4  3  3  1  0.1  0.1  0.1  - 

ÀÒÇÐ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÀÒÇÐ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
Á¡ÃÒ¤Á-¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2553 à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚ 2551 áÅÐ 2552 
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 2551 2552 2552 
ม.ค.-ก.ย. 

2553 
ม.ค.-ก.ย. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-ก.ย. 

2553 
ม.ค.-ก.ย. 

 ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμ ÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ·Ñé§ÊÔé¹  1,252   1,003   687   1,089  79.0  41.4  23.4  38.1  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     57.2  16.5  12.3  16.1  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 331  249  170  256  22.2  3.6  2.9  4.8  

 ยุโรป 183  158  123  132  18.1  2.6  2.3  3.8  

 ไตหวัน 48  33  24  28  1.2  0.6  0.3  0.2  

 สหรัฐอเมริกา 37  41  29  34  1.3  5.7  5.6  0.7  

 ฮองกง 19  14  13  22  0.8  0.1  0.1  0.2  

 สิงคโปร 77  65  43  53  5.4  0.3  0.2  2.0  

  à§Ô¹Å§·Ø¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 

การกระจายของแหลงท่ีตั้ง         

 เขต 1 396  336  218  359  48.3  49.7  25.7  57.0  

  กรุงเทพมหานคร 232  162  108  154  16.1  11.9  9.3  8.9  

  ปริมณฑล 164  174  110  205  32.1  37.8  16.5  48.1  

 เขต 2 538  383  272  417  365.9  180.8  111.4  196.6  

  ระยอง 166  96  73  103  207.5  42.7  35.1  69.6  

  ภูเก็ต 11  11  7  7  9.5  1.7  0.9  2.9  

  อื่นๆ 361  276  192  307  148.9  136.3  75.4  124.0  

 เขต 3 318  284  197  313  83.6  50.9  38.9  122.4  

  - 36 จังหวัด 275  244  168  274  79.4  46.0  34.9  112.4  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 43  40  29  39  4.2  4.9  4.0  10.0  

  ภาคเหนือ 75  61  38  70  9.1  5.9  4.6  20.2  

  ภาคกลาง 11  10  7  19  4.7  1.3  0.9  16.6  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77  75  50  93  12.7  11.3  7.1  37.2  

  ภาคตะวันออก 41  40  28  24  8.9  7.1  4.5  19.9  

  ภาคตะวันตก 16  13  7  11  3.3  1.3  0.9  1.8  

  ภาคใต 58  62  52  64  11.3  11.3  9.3  16.1  

  อื่นๆ 40  23  15  32  33.7  12.7  11.5  10.5  

ËÁÒÂàËμ Ø เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต 

 เขต 3 ไดแก 58 จังหวัด โดยแบงเปนเขต 3 พิเศษ จำนวน 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สุรินทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม 

รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร บุรีรัมย อำนาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี 

ยะลาและนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ 

 สำหรับกิจการขนสงทางเรือ หรืออากาศ ไดรวมไวใน เขต 3 

¢ŒÍÊÑ§à¡μ 1) ในแตละเดือนสถิติการอนุมัติใหการสงเสริมฯ ไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการสงเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติ

สำนักงานฯ จะใชเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับการสงเสริมฯ ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ 

 2) สถิตไิมนบัรวมโครงการซ่ึงไมมกีารลงทนุเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ กิจการเดมิขอสทิธปิระโยชนไมเก่ียวกบัภาษอีากร 
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 1. เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง 

จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑจากสาหราย  1.11  162.50* 500 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 2. ผลไมกระปองประจวบ จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำสับปะรดเขมขน  1.11  30.00 61 จ.ประจวบคีรีขันธ 

(เขต 3) 

 3. คอนดิเมนต แฟคตอรี่ จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สิ่งปรุงแตงอาหาร  1.11  34.00 16 จ.ลำพูน 

(เขต 3) 

 4. MR.JEAN-JEROME GRASSI 

(หุนฮองกงท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑจากเน้ือสัตว  1.11  8.00 5 จ.กาญจนบุรี 

(เขต 2) 

 5. น้ำมันรำขาวสุรินทร จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันรำดิบและกากรำ  1.12   58.20* 32 จ.บุรีรัมย 

(เขต 3) 

 6. เถาแกนอย ฟูดแอนดมารเก็ตติ้ง 

จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑขนมขบเค้ียว 

จากแปง 

 1.11  77.20* 44 จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 

 7. เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เลี้ยงไกเนื้อ  1.5  194.30* 32 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 8. เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น)  

เลี้ยงไกเนื้อ  1.5  286.80* 44 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 9. เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เลี้ยงไกเนื้อ  1.5  226.80* 36 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 10. เยียระกานต จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ครีมเทียม  1.11  284.00* 42 จ.สมุทรสาคร 

(เขต 1) 

 11. เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด 

(มหาชน) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สัตวน้ำแชแข็ง  1.11  162.00* 156 จ.สุราษฎรธานี 

(เขต 3) 

 12. ซันสวีท จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

พืช ผัก และผลไมแชแข็ง  1.11  66.00* 34 จ.เชียงใหม 

(เขต 3) 

 13. พรีเซิรฟ ฟูด สเปเช่ียลตี้ จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

อาหารจากพืช ผัก และผลไม  1.11  63.00* 207 จ.สมุทรสาคร 

(เขต 1) 

 14. ไทย โคโคนัท จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลติภณัฑจากพืช ผกั 

และผลไม 

 1.11  72.00* 53 จ.ราชบุรี 

(เขต 2) 
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 15. นางจารุวรรณ โอวรารินท 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอสปรุงรส เครื่องแกง 

และน้ำมันหอมระเหย 

 1.11  15.00  52 จ.ลำพูน 

(เขต 3) 

 16. เอส ทู เค มารีน โปรดักส จำกัด 

(รวมทุนไทย-เกาหลี) 

สัตวน้ำแชแข็ง/อบแหง 

แชแข็ง อาหารจากเนื้อสัตว

แชเยน็/แชแข็ง และใหบริการ

หองเย็น 

 1.11 

และ 

 1.19 

 34.00 177 จ.สงขลา 

(เขต 3) 

 17. ชิงธง จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เลี้ยงไกเนื้อ  1.5  1,370.30** 203 จ.เพชรบูรณ 

(เขต 3) 

 18. ทีพีไอโพลีน เพาเวอร จำกัด 

(มหาชน) 

(หุนไทยท้ังสิ้น)  

ผลิตเชื้อเพลิงจากเศษขยะ

หรือของเสีย และกิจการ

ผลิตปุยอินทรียหรือสาร

ปรับปรุงดิน 

 1.4  1,683.26** 99 จ.สระบุรี 

(เขต 2) 

 19. รวมคา แอดวานซ เทค อินเตอร

เนช่ันแนล จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น)  

น้ำมันสังเคราะหจาก 

เศษพลาสติก 

 1.18  76.00* 43 จ.พิษณุโลก 

(เขต 3) 

 20. MR.NOBUKATSU KOMATSU 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ปลาอบแหง  1.11  24.00 54 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 21. นายธนวัฒน ไครวานิช 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เครื่องสำอางจากสมุนไพร  1.15  0.56 13 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 22. สยาม ไพนแอปเปล ฟด จำกัด 

(รวมทุนไทย-ญี่ปุน-มาเลเซีย) 

น้ำสับปะรดเขมขน 

และสวนผสมอาหารสัตว 

 1.11  78.00* 26 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 23. ฟลีท ปาลม (ประเทศไทย) จำกัด 

(รวมทุนไทย-มาเลเซีย) 

น้ำมันเมล็ดในปาลม  1.12  169.00* 23 จ.สุราษฎรธานี 

(เขต 3) 

 24. ปาลมน้ำมันธรรมชาติ จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันปาลมดิบ และน้ำมัน

เมล็ดในปาลมดิบ 

 1.12  125.00* 55 จ.สุราษฎรธานี 

(เขต 3) 

 25. ไทยเพรซเิดนทฟดูส จำกดั (มหาชน) 

(รวมทุนไทย-ญี่ปุน-ฮองกง-

อังกฤษ-สวิตเซอรแลนด)  

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป  1.11  245.84* 199 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 26. สตารฟช จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เนื้อปลาบดแชแช็ง (SURIMI)  1.11  190.00* 705 จ.สมุทรสาคร 

(เขต 1) 

 27. กลุมปาลมธรรมชาติ จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันปาลมดิบและน้ำมัน

เมล็ดในปาลมดิบ 

 1.12  125.00* 55 จ.ชุมพร 

(เขต 3) 

  รวม     5,860.76 2,966 เขต 1  = 5 

เขต 2  = 10 

เขต 3  = 12 

ไมระบุที่ตั้ง = - 
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 1. ซาคุ พรีซิชั่น ไดคาสติ้ง 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะฉีดข้ึนรูป  2.17   10.00 32 จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 

 2. อนิเตอรเนช่ันแนล แคสติง้ โปรดกัส 

จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตชิ้นสวนเหล็กหลอ  2.15  1,200.00** 135 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

  รวม     1,210.00 167 เขต 1  = 1 

เขต 2  = 1 

เขต 3  = - 

ไมระบุที่ตั้ง = - 

      

ËÁÇ´ 3 
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁàºÒ 
 

     

 1. ซังอิล แอพแพเรล (ไทยแลนด) 

จำกัด 

(หุนเกาหลีท้ังสิ้น) 

เครื่องนุงหม  3.1  16.00 120 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 2. เชโก (ประเทศไทย) จำกัด 

(รวมทุนไตหวัน-ซามัว) 

อุปกรณกีฬาหรือช้ินสวน  3.5  393.00* 700 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 3. แอดแวนเทจ ฟุตแวร จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไมแบดมินตัน  3.5  44.40* 716 จ.ปราจีนบุรี 

(เขต 3) 

 4. ซนั แอนด โฮป (ไทยแลนด) จำกดั 

(หุนเกาหลีท้ังสิ้น) 

เครื่องนุงหม  3.1  32.00 140 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 5. นางสาวพนิดา อุดมแกว 

(รวมทุนไทย-ฝรั่งเศส) 

เครื่องประดับและช้ินสวน  3.7  5.01 27 จ.เชียงใหม 

(เขต 3) 

 6. นายกนกศักดิ์ โกวิทยา 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เครื่องเรือนหรือช้ินสวน 

(ยกเวนจากไมหวงหาม)  

 3.15  60.00* 20 จ.สงขลา 

(เขต 3) 

 7. วนชัยกรุป จำกัด (มหาชน) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไมพื้นสำเร็จรูป 

(Laminated Flooring) 

 3.15  354.00* 100 จ.สระบุรี 

(เขต 2) 

 8. แมรีกอท จิวเวลร่ี (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(รวมทุนสวิตเซอรแลนด-

ออสเตรเลีย) 

เครื่องประดับและช้ินสวน  3.7  489.60*  2,299 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

74



ºÃÔÉÑ· / ¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ ¼ÅÔμÀÑ³± � »ÃÐàÀ·
¡Ô¨¡ÒÃ 

à§Ô¹Å§·Ø¹ 
(ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹ä·Â 
(¤¹) 

·Õèμ Ñé§ 
(à¢μ) 

9.  โฮยา ออปติคส (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(รวมทุนเนเธอรแลนด-ญี่ปุน) 

OPTICAL PRESSED LENS 

BLANK 

 3.8  342.00* 100 จ.ลำพูน 

(เขต 3) 

  รวม     1,736.01 4,222 เขต 1  = - 

เขต 2  = 5 

เขต 3  = 4 

ไมระบุที่ตั้ง = - 

      

ËÁÇ´ 4 
¼ÅÔμÀÑ³±�âÅËÐà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã 
áÅÐÍØ»¡Ã³�¢¹Ê‹§ 

     

 1. ควาง อิล (ไทย) จำกัด 

(หุนเกาหลีทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป 

และสปริง 

 4.3  4.00 18 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 2. MR.SHIN SEKIGUCHI 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ไฟชนิดตางๆ 

สำหรับยานพาหนะ 

 4.10  40.00* 20 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 3. MR.MASATO MIZOGUCHI 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป  4.3  17.00 20 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 4. วาย เอส ภัณฑ จำกัด 

(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

ชุดทอรวมไอเสีย 

(EXHAUST MANIFOLD) 

 4.10  44.30* 6 จ.ฉะเชิงเทรา 

(เขต 2) 

 5. บริดจสโตน เอ็นซีอาร จำกัด 

(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

ทอไฮดรอลิก 

(HYDRAULIC HOSE) 

 4.2  70.00* 7 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 6. มากอตโต จำกัด 

(รวมทุนเบลเยียม-เนเธอรแลนด) 

ผลิตชิ้นสวนเคร่ืองจักร  4.2  2,000.00** 150 จ.สระบุรี 

(เขต 2) 

 7. MR.TAKAHARA HAJIME 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนแมพิมพพลาสติก 

ชิ้นสวนแมพิมพ 

และการซอมแซมแมพิมพ 

ที่ผลิตเอง 

 4.20  24.00 37 จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 

 8. สยามฟูโกกุ จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยางและพลาสติก

สำหรับยานพาหนะ 

 4.10  22.00 34 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 9. เคทีเอ็กซ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

แมพิมพฉีดพลาสติก 

(INJECTION MOLD) 

และการซอมแซมแมพิมพ 

ที่ผลิตเอง 

 4.2  35.00 9 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 10. อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)  

เข็มขัดนิรภัย (SEAT BELT) 

และชิ้นสวนเข็มขัดนิรภัย 

 4.10  58.70* 22 จ.ฉะเชิงเทรา 

(เขต 2) 
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 11. MR.MASUMI TADA 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนรถ รถแทรกเตอร

เพื่อการเกษตร และชิ้นสวน

โลหะกลงึแตง (MACHINING 

PARTS) 

 4.2 

และ 

 4.3 

 200.00* 80 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 12. อาปโก สตรัคเจอรัล โปรดักส 

จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ  4.10  524.00** 525 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 13. เพนสโตน (ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชุดกระจกมองขาง 

(DOOR MIRROR UNIT) 

และอุปกรณปรับกระจก 

 4.10  255.00* 42 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 14. โตไก อิสเทิรนรับเบอร 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนยางสำหรับ 

ยานพาหนะ 

 4.10  104.00* 22 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

  รวม     3,398.00 992 เขต 1  = 2 

เขต 2  = 12 

เขต 3  = - 

ไมระบุที่ตั้ง = - 

      

ËÁÇ´ 5 
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�
áÅÐà¤Ã×èÍ§ãªŒä¿¿‡Ò  

     

 1. ไพรเวท คอรปอเรช่ัน จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร   5.8  3.00 13 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 2. ดิจิค เทคโนโลยี จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  2.87 14 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 3. MR.REME BRUGGEMAN 

(หุนเบลเยียมท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  1.20 5 จ.ภูเก็ต 

(เขต 2) 

 4. ควาง อลิ เอน็จิเนยีร่ิง (ไทย) จำกดั 

(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น) 

ทอสำหรับเครื่องซักผา 

และตัวถวงน้ำหนักของ

เครื่องใชไฟฟา 

 5.3  18.00 30 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 5. ควาง อิล (ไทย) จำกัด 

(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น) 

ทอสำหรับเครื่องซักผา 

และ ตัวถวงน้ำหนักของ

เครื่องใชไฟฟา 

 5.3  9.30 30 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 6. สยาม วินโด กลาส จำกัด 

(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น) 

TEMPERED GLASS FOR 

ELECTRICAL & 

ELECTRONIC PRODUCT  

 5.3 

และ 

 5.5 

 60.00* 78 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 
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 7. เดลตา อีเลคโทรนิคส 

(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

(รวมทุนไทย-ไตหวัน)  

อุปกรณแสดงภาพ  5.4  416.40* 450 จ.สมุทรปราการ 

(เขต1) 

 8. โรม อินทิเกรเต็ดซิสเต็มส 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(รวมทุนญี่ปุน-สิงคโปร) 

INTEGRATED CIRCUIT  5.5  485.20* 125 จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 

 9. มูราตะ อิเล็กทรอนิกส 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)  

CAPACITOR  5.5  1,470.20** 343 จ.ลำพูน 

(เขต 3) 

 10. ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)  

MEMBRANE SWITCH และ 

MEMBRANE SWITCH 

ASSEMBLY 

 5.5  313.80* 1,033 จ.ลำพูน 

(เขต 3) 

 11. โอ ลา ลา ออนไลน จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  5.87 25 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 12. เจ แอนด เค โซลูชั่น เทค จำกัด 

(รวมทุนไทย-เกาหลีใต) 

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ

เครื่องใชไฟฟา และ

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 

 5.3  32.00 53 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 13. ทราวอกซ จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  7.00 27 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 14. จินฟง เมทัล จำกัด 

(หุนไตหวันทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส

และเครื่องใชไฟฟา 

 5.5  8.00 39 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 15. โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น) 

กลองถายรูปดิจิตอล 

(DIGITAL CAMERA) 

 5.4  2,268.90** 2,642 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 16. คากะ อเิลก็ทรอนกิส (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

PRINTED CIRCUIT BOARD 

ASSEMBLY 

 5.5  298.00* 160 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 17. แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)  

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส   5.4  924.00** 1,548 จ.นครราชสีมา 

(เขต 3) 

  รวม     6,323.74 6,615 เขต 1  = 7 

เขต 2  = 7 

เขต 3  = 3 

ไมระบุที่ตั้ง = - 
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 1. ซีออน แอดวานซ โพลีมิกซ จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ผลิตภัณฑพลาสติกหรือ

เคลือบดวยพลาสติก 

 6.12  14.10 24 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 2. เชียง อี้ เทคโนโลยี กรุป จำกัด 

(รวมทุนไทย-ไตหวัน) 

ชิ้นสวนยางสังเคราะห

สำหรับอุตสาหกรรม 

 6.12  49.00* 51 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 3. MR.CHONG SWEE KEONG 

(รวมทุนมาเลเซีย-ญี่ปุน) 

สิ่งพิมพตางๆ   6.16  55.00* 69 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 4. อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ยากันยุง  6.7  110.00* 65 จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 

 5. คิมแพ็ค จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

หลอดลามิเนต  6.12  51.50* 18 จ.ฉะเชิงเทรา 

(เขต 2) 

 6. โคอิวะบอนด (ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ผาเคลือบพลาสติก 

(LAMINATED FABRIC) 

 6.12  24.10 29 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 7. เบอรลี่ ไดนาพลาส จำกัด 

(รวมทุนไทย-อินโดนีเซีย) 

ผลิตภัณฑพลาสติก  6.12  348.10* 48 จ.ลพบุรี 

(เขต 3) 

 8. นิฟโก (ไทยแลนด) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ

อุตสาหกรรมตางๆ 

 6.12  491.30* 700 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 9. แอล บอกซ จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งส้ิน) 

ผลิตสิ่งของจากเยื่อหรือ

กระดาษ 

 6.15  3.50 118 จ.นครราชสีมา 

(เขต 3) 

 10. นอรดิค พลาสติก (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(รวมทุนสวีเดน-เดนมารก) 

ผลิตแกนพลาสติก  6.12  6.60 3 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 11. วาโก ซัง โย (ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)  

ชิ้นสวนพลาสติก  6.12  470.00* 30 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 12. ดับบลิว เค เอส อินดัสตรี่ จำกัด 

(รวมทุนไทย-มาเลเซีย) 

ชิ้นสวนพลาสติก  6.12  71.90* 57 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 13. คล็อกเนอร เพนทาพลาสท 

(ไทยแลนด) จำกัด 

(รวมทุนเยอรมนี-สหรัฐฯ)  

ฟลมพลาสติก  6.12  862.00** 50 จ.ระยอง 

(เขต 2) 

 14. เฉิง ฟง เอ็นเตอรไพรส จำกัด 

(หุนจีนทั้งสิ้น) 

ผลิตชิ้นสวนพลาสติก

สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ 

 6.12  23.00 - จ.ขอนแกน 

(เขต 3) 

 15. วิง ฟง แพ็คเกจจ้ิง จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ

อุตสาหกรรมตางๆ 

 6.12  4.90 21 จ.ลำพูน 

(เขต 3) 
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 16. ไทย-ไลซาท จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ZINC OXIDE  6.2  205.00* 88 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 17. โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

ผลิตภัณฑพลาสติก  6.12  200.00* 99 จ.ฉะเชิงเทรา 

(เขต 2) 

 18. คอลเกต-ปาลมโอลีฟ (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)  

ยาสีฟน  6.9  467.20* 48 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 19. พรีซิชั่น พลาสติก จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป 

(PREFORM)  

 6.12  405.00* 16 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 20. เอสเคเค เคมิคอล (ไทยแลนด) 

จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

สีชนิดตางๆ  6.8  250.00* 25 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 21. ฟุรุยะ อินดัสตรีส (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ

อุตสาหกรรมตางๆ 

 6.12  428.50* 130 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 22. โอจิ เลเบล (ไทยแลนด) จำกัด 

(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

สติกเกอรฟลมพลาสติกและ

กระดาษเคลือบซิลิโคน 

 6.12  475.80* 86 จ.ปราจีนบุรี 

(เขต 3) 

  รวม     4,593.50 1,775 เขต 1  = 1 

เขต 2  = 16 

เขต 3  = 5 

ไมระบุที่ตั้ง = - 

      

ËÁÇ´ 7 
¡Ô¨¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ 
áÅÐÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤   

     

 1. ซาคูมะ (ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวน

และผลิตภัณฑระหวาง

ประเทศ 

 7.12  18.50 1 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 2. บริดจสโตน เนเชอรัลรับเบอร 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

วิจัยและพัฒนา  7.20  33.00 2 จ.สงขลา 

(เขต 3) 

 3. สามชายปโตรเล่ียม (2010) จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สถานีบริการกาซธรรมชาติ

สำหรับยานพาหนะ 

 7.2  67.88* 25 จ.สระบุรี 

(เขต 2) 

79



ºÃÔÉÑ· / ¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ ¼ÅÔμÀÑ³± � »ÃÐàÀ·
¡Ô¨¡ÒÃ 

à§Ô¹Å§·Ø¹ 
(ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹ä·Â 
(¤¹) 

·Õèμ Ñé§ 
(à¢μ) 

 4. อินโดรามา โฮลด้ิง จำกัด 

(รวมทุนไทย-มอริเชียส) 

ไฟฟาจากพลังงาน 

แสงอาทิตย 

 7.1  270.00* 7 จ.ลพบุรี 

(เขต 3) 

 5. กรีน กลอรี่ จำกัด 

(รวมทุนไทย-มาเลเซีย) 

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ  7.1  90.00* 8 จ.สุราษฎรธานี 

(เขต 3) 

 6. แอฟโร อินดัสเทรียล จำกัด 

(หุนบริติชเวอรจินไอรแลนดทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวน 

และผลิตภัณฑระหวาง

ประเทศ 

 7.12  3.20 5 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 7. MR.YASUO YUI 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวน

และผลิตภัณฑระหวาง

ประเทศ 

 7.12  10.00 3 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 8. อารไอแอล โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา 

และการลงทุน 

 7.15  1.50 6 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 9. คอมไบน ฮีท แอนด เพาเวอร 

จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา 

และการลงทุน 

 7.15  1.50 6 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 10. ยูทิลิตี้ แลนด จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได

นอยหรือปานกลาง 

 7.5  70.00* 15 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 11. ไมขาว ดรีม จำกัด 

(หุนบริติชเวอรจินไอรแลนดทั้งสิ้น) 

โรงแรม  7.4  1,050.00** 183 จ.พังงา 

(เขต 3) 

 12. ไมขาว ดรีม จำกัด 

(หุนบริติชเวอรจินไอรแลนดทั้งสิ้น) 

โรงแรม  7.4  1,265.00** 214 จ.ภูเก็ต 

(เขต 2) 

 13. ไมขาว ดรีม จำกัด 

(หุนบริติชเวอรจินไอรแลนดทั้งสิ้น) 

โรงแรม  7.4  1,050.00** 183 จ.พังงา 

(เขต 3) 

 14. มูราคามิ ไซคิว (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ออกแบบผลิตภัณฑ  7.23  8.10 6 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

 15. น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) 

(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

ผลิตน้ำประปา  7.1  1,300.00** - จ.นครปฐม 

(เขต 1) 

 16. สุโขทัย ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตไฟฟาและไอน้ำ 

จากเชื้อเพลิงชีวมวล 

 7.1  2,032.00** 76 จ.สุโขทัย 

(เขต 3) 

 17. โรจนะเพาเวอร จำกัด 

(รวมทุนไทย-ญี่ปุน) 

ผลิตไฟฟาและไอน้ำ  7.1  2,110.00** 26 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 18. บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตไฟฟาและไอน้ำ 

จากกาซธรรมชาติ 

 7.1  5,143.00** 33 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 
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 19. โรจนะ เอ็นเนอรจี จำกัด 

(โครงการท่ี 1) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน 

แสงอาทิตย 

 7.1  838.00** 44 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 20. โรจนะ เอ็นเนอรจี จำกัด 

(โครงการท่ี 2) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน 

แสงอาทิตย 

 7.1  838.00** 44 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 21. โรจนะ เอ็นเนอรจี จำกัด 

(โครงการท่ี 3) 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน 

แสงอาทิตย 

 7.1  838.00** 44 จ.พระนครศรีอยุธยา 

(เขต 2) 

 22. สระบุรี เอ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา 

และการลงทุน 

 7.15  1.50 6 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 23. เอสเอ็นซี-ลาวาลิน (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(หุนแคนาดาทั้งสิ้น)  

สนับสนุนการคาและ 

การลงทุน 

 7.15  16.00 49 จ.นนทบุรี 

(เขต 1) 

 24. MR.KIDA YOSHIHISA 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและ 

การลงทุน 

 7.15  10.00 16 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 25. สระบุรี บี โคเจนเนอเรชั่น จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สนับสนุนการคาและ 

การลงทุน 

 7.15  59.74* 8 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 26. นายโสรัชย อัศวะประภา 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สรางภาพยนตรไทยและ 

ใหบริการแกธุรกิจสราง

ภาพยนตร 

 7.6  80.00* 40 จ.นนทบุรี 

(เขต 1) 

 27. ปตท.กรนี เอ็นเนอรย่ี (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(รวมทุนไทย-สิงคโปร)  

สำนักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค 

 7.13  60.00* 80 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

 28. โชวา รีเจียนนอลเซ็นเตอร 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)  

วิจัยและพัฒนา  7.20  74.10* 23 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 29. อิลิคเซอร คอมมิวนิต้ี จำกัด 

(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

บานพักและศูนยสวัสดิการ

สำหรับผูสูงอายุ 

 7.4  154.10* 12 จ.เชียงใหม 

(เขต 3) 

 30. เอส ซี ออฟชอร เซอรวิส จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขนสงทางเรือ  7.9  396.00* 19 ไมระบุที่ตั้ง 

 31. ยูนิไวส ออฟชอร จำกัด 

(รวมทุนไทย-สิงคโปร) 

ขนสงทางเรือ  7.9  132.00* 7 ไมระบุที่ตั้ง 

 32. เลย โซลาร ซัพพลาย จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงาน 

แสงอาทิตย 

 7.1  145.00* 6 จ.อุดรธานี 

(เขต 3) 
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 33. อุดรซันเนอรจี จำกัด 

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงาน 

แสงอาทิตย 

 7.1  120.00* 10 จ.อุดรธานี 

(เขต 3) 

  รวม   18,286.12 1,207 เขต 1  = 13 

เขต 2  = 9 

เขต 3  = 9 

ไมระบุที่ตั้ง = 2 

  ÃÇÁ 7 ËÁÇ´ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ   41,408.13 17,944 เขต 1  = 29 

เขต 2  = 60 

เขต 3  = 33 

ไมระบุที่ตั้ง = 2 

ËÁÒÂàËμ Ø เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม 

สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต 

 เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ 

** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คือ โครงการที่มีเงินลงทุน ต้ังแต 500 ลานบาทข้ึนไป (ไมรวมคาท่ีดิน และทุนหมุนเวียน) 

รวมทั้งสิ้น 19 ราย  เงินลงทุน 28,766.66 ลานบาท  จางงานไทย 6,542 คน      

ตั้งในเขต 1 = 1 โครงการ  เขต 2 = 12 โครงการ  เขต 3 = 6 โครงการ  ไมระบุที่ตั้ง = - โครงการ 

* หมายถึง โครงการขนาดกลาง คือ โครงการท่ีมีเงินลงทุนระหวาง 40 - 500 ลานบาท (ไมรวมคาท่ีดิน และทุนหมุนเวียน) 

รวมทั้งสิ้น 64 ราย  เงินลงทุน 12,064.16 ลานบาท  จางงานไทย 10,056 คน 

ตั้งในเขต 1 = 11 โครงการ  เขต 2 = 33 โครงการ  เขต 3 = 18 โครงการ  ไมระบุที่ตั้ง = 2 โครงการ 

ที่เหลือนอกน้ันเปนโครงการขนาดเล็ก คือ โครงการที่มีเงินลงทุนไมเกิน 40 ลานบาท (ไมรวมคาท่ีดิน และทุนหมุนเวียน)  

รวมทั้งสิ้น 41 ราย  เงินลงทุน 577.31 ลานบาท  จางงานไทย 1,346 คน 

ตั้งในเขต 1 = 17 โครงการ  เขต 2 = 15 โครงการ  เขต 3 = 9 โครงการ  ไมระบุที่ตั้ง = - โครงการ 
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นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบประกาศนียบัตรที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ (ดานการลงทุน) ใหกับ Mr. Roger Michael Lonsdale 

Cooper, Vice President-Global Operations, Fisher & Paykel Appliances Ltd. (ซาย) และ Mr.Douglas Dehaan, Senior Vice 

President, Operation and Materials, Seagate Technology LLC (ขวา) ณ หองประชุมอาคารรัฐสภา เมื่อวันท่ี 6 และ 29 กันยายน 

2553 ตามลำดับ 

ÁÍº»ÃÐ¡ÒÈ¹ÕÂºÑμÃ¡Ôμμ ÔÁÈÑ¡ Ốì 

 

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

เปนประธานเปดการสัมมนาเรื่อง “เจาะประเด็นมาตรการบีโอไอ 

ลงทุนไทยสูการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด แอท 

เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2553 

à¨ÒÐ»ÃÐà´ç¹ÁÒμÃ¡ÒÃºÕâÍäÍ 

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

เปนประธานการประชุมเรื่อง ปญหานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

ณ ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน (OSOS) อาคารจัตุรัส

จามจุรี ชั้น 18 กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2553 

Ã‹ÇÁËÒÃ×Í»̃ÞËÒÁÒºμÒ¾Ø´ 
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BUILD BUILD 
84

ขาวดี ! สำหรับผูประกอบการไทย บีโอไอ โดยหนวยพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)  
กับกิจกรรมจัดหาผูผลิตชิ้นสวน ขณะนี้มีบริษัทตางชาติ มีความประสงคตองการหาผูผลิตชิ้นสวน  
ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ลำดับที่ บริษัท ความตองการ 

1 Runkel & Associaties 

Website : www.business-in-asia.com/r_index.html 

หาผูผลิตช้ินสวนที่สามารถผลิต Electr ical Switch 

รายละเอียด ดังนี้ 

- GFCI Duplex Receptacle 15 and 20 A 125 VAC, 

60 Hz. 

- ความตองการประมาณ 8 - 9 ลานช้ิน/ป 

2 บริษัทผูผลิตเครื่องยนตในอุตสาหกรรม Aerospace 

จากประเทศอังกฤษ 

หาผูผลิต Machining Parts โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

1. เปนผูผลติชิน้สวนเคร่ืองยนตใหกบัผูผลติในอุตสาหกรรม 

Automotive 

2. ตองเปนผูไดรับมาตรฐาน ISO 16949/ ISO 9001 

3. มีความตองการพัฒนาสูธุรกิจ Aerospace 

4. ตองมีบุคลากรที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดดี หรือ

พรอมที่จะจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถดังกลาวให

ไดในอนาคต 

3 Mann+Hummel Technology (S.E.A.) PTE LTD. 

Website : www.mann-hummel.com.sg 

หาผูผลิตช้ินสวนท่ีผลิต Motors ซึ่งใชสำหรับกระบวนการ

กรอง (Filtration system) ในรถยนต 

Ê¹ã¨ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμ ÔÁμ Ô´μ ‹Íä´Œ·Õè Ë¹‹ÇÂ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ (BUILD) 
â·ÃÈÑ¾· � 0 2553 8111 μ ‹Í 6166, 6108 â·ÃÊÒÃ 0 2553 8325 

ÍÕàÁÅ : build@boi.go.th, sourcing@boi.go.th ËÃ×Í·ÕèàÇçºä«μ� : www.build.boi.go.th 



“ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹” 
วารสารรายเดือน แนนดวยเน้ือหาและ
ขอมูล ดานเศรษฐกิจและการลงทุนดวย
ยอดพิมพ 4,000 ฉบับ เผยแพรแก
สมาชิกท่ีเปนนักธุรกิจ นักลงทุน 

รวมทั้ง หนวยงานราชการและองคกร
ที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 
และอุตสาหกรรมท่ัวประเทศ 

μÓáË¹‹§â¦É³Ò ¾ÔÁ¾� ÍÑμÃÒ : Ë¹ŒÒ : ¤ÃÑé§ (ºÒ·) 

1. ปกหลังนอก 4 สี 50,000 

2. ปกหนาใน 4 สี 35,000 

3. หนา 1 4 สี 35,000 

4. ปกหลังใน 4 สี 30,000 

5. หนา 2 4 สี 25,000 

6. หนา 4 4 สี 25,000 

7. หนาในบทความ 2 สี 15,000 






