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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5329 4100 
โทรสาร 0 5329 4199
อีเมล : chmai@boi.go.th

(พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4438 4200 โทรสาร 0 4438 4299
อีเมล : korat@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
อีเมล : songkhla@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี)
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล : surat@boi.go.th

. สำนักงานในประเทศ .

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office

Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road., Beijing 100600 P.R.C. 

Tel : +86-10-6532-4510 Fax : +86-10-6532-1620 Email : beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment,  Frankfurt Office

Investment Section, Royal Thai Consulate-General

Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany

Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 Email : fra@boi.go.th

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office

Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou

No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310

Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)

Fax : +86-20-8387-2700 Email : guangzhou@boi.go.th

LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office

Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard, 

3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.

Tel : +1 (0)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th 

MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office

Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni  Patel  Marg,

Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021

Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1071 Email : mumbai@boi.go.th

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office                    

7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York, 

New York 10007, U.S.A.      

Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th

Website : www.thinkasiainvestthailand.com

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office

Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor, 

1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan

Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office

Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France

Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office

#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,

97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea

Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : seoul@boi.go.th

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Royal Thai Consulate General, 2nd Floor, 

18 Wanshan Road, Changning Distriot, Shanghai 200336, P.R.C.

Tel : +86-21-6288-3030  Ext 828, 829 Fax :+86-21-6288-3030 Ext. 827 

Email : shanghai@boi.go.th

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office

Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden

Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160

Email: stockholm@boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office

234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia

Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office

Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 

No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.

Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office

Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 

2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan

Tel : +81 (0) 3-3582-1806 Fax : +81 (0) 3-3589-5176 E-mail : tyo@boi.go.th

. สำนักงานในตางประเทศ .

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต :  www.boi.go.th

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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บก.แถลง
กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 12 ธันวาคม 2558

ธันวาคม 2558

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เจ้าของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

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

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

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

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

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

“นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์”	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างให้เกิดการ 

รวมกลุ่มระหวา่งภาคธรุกจิและสถาบนัการศกึษา/สถาบนัวจิยั	โดยตอ้งตัง้อยู่

ในพ้ืนทีท่ีก่ำาหนด	เพ่ือร่วมกนัสรา้งศกัยภาพการลงทนุของประเทศใหเ้ขม้แขง็	 

ผ่านความร่วมมือและเกื้อหนุนระหว่างกัน

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น	8	คลัสเตอร์	ได้แก่	Super	 

Cluster	จำานวน	6	คลัสเตอร์	ประกอบด้วย	(1)	ยานยนต์และชิ้นส่วน	 

(2)	เครื่องใช้ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์	และอุปกรณ์โทรคมนาคม	(3)	ดิจิทัล	

(4)	ปโิตรเคมแีละเคมภีณัฑท์ีเ่ปน็มติรตอ่ส่ิงแวดล้อม	(5)	Food	Innopolis	

และ	(6)	Medical	Hub

สำาหรับคลัสเตอร์อ่ืนๆ	ประกอบด้วย	(1)	เกษตรแปรรูป	และ	(2)	ส่ิงทอ

และเครื่องนุ่งห่ม	 โดยประเด็นที่สำาคัญของนโยบายนี้คือ	กิจการที่เข้าข่าย 

จะต้องเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	

เช่น	 หากเป็นกลุ่มยานยนต์	 ก็จะต้องเป็นกิจการผลิตช้ินส่วนสำาคัญ 

ในรถยนต	์หรือกจิการผลิตเคร่ืองยนต	์เปน็ตน้	จึงไมใ่ชท่กุประเภทกจิการ

ในกลุ่มยานยนต์จะเข้าข่ายตามนโยบายนี้	

นอกจากนี	้บริษัทตอ้งเสนอแผนความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา/

สถาบันวิจัย	เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรและเทคโนโลยีให้กับคลัสเตอร์นั้นๆ	

ด้วย	 และต้องตั้งอยู่ในจังหวัดตามที่กำาหนด	 ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละ

คลัสเตอร์	

โดยสิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับคือ	 ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	 

3-8	ปี	และลดหย่อนร้อยละ	50	เพิ่มเติมอีก	5	ปี	และสิทธิประโยชน์

อ่ืนๆ	ซ่ึงได้รวบรวมไว้ภายในเล่มแล้ว	ท้ังน้ี	ต้องย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุน

ภายในธันวาคม	2559	นี้

ทัง้หมดทีก่ล่าวมานี	้กเ็พ่ือวนัขา้งหนา้ของประเทศไทย	เพ่ืออนาคต

อุตสาหกรรมไทยก้าวขึ้นอีกขั้นหนึ่ง	สมดังความมุ่งหวังที่ว่า	“อนาคตไทย

ก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์”	
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การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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Q&A
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แวดวงบีโอไอ
จีรวรรณ การุณจิตร

แวดวง “บีโอไอ”
คุณซ่ อนก ล่ิน พลอยมี  ผู้อำ �นวยก�รหน่ วย พัฒน� 

ก�รเชื่อมโยงอุตส�หกรรม (BUILD) บีโอไอ ร่วมง�นมหกรรม 
เคร่ืองจักรกลและเทคโนโลยีโลหะก�รระดับอ�เซียน “เมทัลเล็กซ์  
2015” ณ ไบเทค บ�งน� ซึ่งผลจ�กกิจกรรม Business Matching  
ที่ จัดขึ้น ระหว่�งผู้ประกอบก�รไทยและบริษัทจ�กเมืองมิ เอะ  
ประเทศญี่ปุ่น เกิดก�รเจรจ�ธุรกิจจำ�นวน 24 คู่ มูลค่�ก�รเชื่อมโยง 
ประม�ณ 465 ล้�นบ�ท

  

18 - 21 พฤศจิกายน 2558

30 พฤศจิกายน 2558

คุณหิรัญญ� สุจินัย เลข�ธิก�รบีโอไอ ให้ก�รต้อนรับ  
น�ยเอเคะอิ ซูซูกิ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น และ 
คณะนักลงทุนญี่ปุ่นจำ�นวน 20 คน จ�กกลุ่มอุตส�หกรรมเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ช้ินส่วนย�ยนต์ ณ สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

19 พฤศจิกายน 2558

คุณวีรพงษ์ ศิริวัน ผู้อ�นวยก�รศูนย์เศรษฐกิจก�รลงทุน 
ภ�คที่ 2 (บีโอไอ นครร�ชสีม�) จัดอบรม เรื่อง “ก�รเปิดดำ�เนินก�ร 
สำ�หรับกิจก�รที่ได้รับก�รส่งเสริมก�รลงทุน” และ “ก�รบัญชีและ 
ภ�ษีอ�กรสำ�หรับกจิก�รทีไ่ดรั้บก�รส่งเสริมก�รลงทนุ” ณ โรงแรมสีม�ธ�น ี 
จังหวัดนครร�ชสีม�

25 - 26 พฤศจิกายน 2558

คณุบงกช อนโุรจน ์ผู้อำ�นวยก�รสำ�นกัก�รตล�ดเพ่ือก�รลงทนุ  
บโีอไอ ใหก้�รตอ้นรับคณะนกัธรุกจิจ�กรัฐบ�ว�เรีย สหพันธส์�ธ�รณรัฐ
เยอรมนี จำ�นวน 15 ร�ย จ�กกลุ่มอุตส�หกรรมก�รผลิตเหล็ก 
อปุกรณ์ดจิทิลั และเคร่ืองทดสอบอ�ห�ร พร้อมบรรย�ยข้อมลูเกีย่วกบั 
ก�รลงทุนในประเทศไทย ณ อ�ค�รจัตุรัสจ�มจุรี
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8 ธันวาคม 2558

¤Ø³âª¤´Õ á¡ŒÇáÊ§ ÃÍ§àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃºÕâÍäÍ ãËŒ¡ÒÃμ ŒÍ¹ÃÑº

¹ÒÂàº¹¨ÒÁÔ¹ à¤ÅàÁ¹μ� àÍ¡Ñ¹ àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·ÙμÇÔÊÒÁÑÞ¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨àμ çÁ

áË‹§ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°¡Ò¹Ò»ÃÐ¨íÒ»ÃÐà·Èä·Â ¶Ôè¹¾íÒ¹Ñ¡ ³ ¡ÃØ§¡ÑÇÅÒÅÑÁà»ÍÃ � 

ã¹âÍ¡ÒÊà¢ŒÒÃÑºË¹ŒÒ·Õè ³ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

9 ธันวาคม 2558

¤Ø³´Ç§ã¨ ÍÑÈÇ¨Ô¹μ Ô̈μÃ� ÃÍ§àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃºÕâÍäÍ Ã‹ÇÁ¾Ô̧ ÕÅ§¹ÒÁ 

MOU ã¹¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§¢ŒÍÁÙÅã¹ÃÙ»áººÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� ÃÐËÇ‹Ò§ ºÕâÍäÍ 

¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô̈ ¡ÒÃ¤ŒÒ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°ºÒÅÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� (Í§¤�¡ÒÃÁËÒª¹)

áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡ÃÃÁ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� (Í§¤�¡ÃÁËÒª¹) â´ÂÁÕ

¤Ø³ÇÔÉ³Ø à¤Ã×Í§ÒÁ ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ ³ ·íÒà¹ÕÂºÃÑ°ºÒÅ

ºÕâÍäÍÃ‹ÇÁ¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ � Ñ̈´ÊÑÁÁ¹Ò¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í

ä·Â-¨Õ¹ “Thai-Chinese Business Forum 2015” â´ÂÁÕ

¤Ø³ÊÁ¤Ô´ ¨Òμ ØÈÃÕ¾Ô·Ñ¡É� ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ 

³ âÃ§áÃÁÊÂÒÁ à¤Á»�¹Ê¡Õé ¡ÃØ§à·¾Ï

17 ธันวาคม 2558

17 ธันวาคม 2558

¤Ø³ÍÑ¨©ÃÔ¹·Ã � ¾Ñ²¹¾Ñ¹¸ �ªÑÂ ÃÍ§àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃºÕ âÍäÍ 

¹íÒ¤³Ðà¨ŒÒË¹ŒÒ·ÕèÃ‹ÇÁ¾Ô¸Õ¶ÇÒÂÊÑμÂ �»¯ÔÞÒ³à»š¹¢ŒÒÃÒª¡ÒÃ·Õè´Õ 

à¹×èÍ§ã¹ÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ 5 ̧ Ñ¹ÇÒ¤Á 2558 à¾×èÍà©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμ Ô

¾ÃÐºÒ·ÊÁà ḉ¨¾ÃÐà Œ̈ÒÍÂÙ‹ËÑÇ ³ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ

¡ÒÃÅ§·Ø¹

3 ธันวาคม 2558

¤Ø³¾ÑÅÅÀ ºØÞÈÔÃÔ ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â �àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹

ÀÒ¤·Õè 6 (ºÕâÍäÍ ÊØÃÒÉ®Ã�¸Ò¹Õ) ºÃÃÂÒÂàÃ×èÍ§ “ÁÒμÃ¡ÒÃà¾ÔèÁ

¢Õ´¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃÇÔÊÒË¡Ô¨¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅÐ

¢¹Ò´Â‹ÍÁ (SMEs)” ãËŒ¡Ñº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ SMEs ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃÐºÕè 

Ñ̈´â´Â¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ Ã‹ÇÁ¡ÑºÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ

Ñ̈§ËÇÑ´¡ÃÐºÕè ³ âÃ§áÃÁ¡ÃÐºÕèÃÍÂÑÅ Ñ̈§ËÇÑ´¡ÃÐºÕè  
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
จีรวรรณ การุณจิตร

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์

14 ม.ค. 59 สัมมนา เรื่อง “นโยบาย SMEs 

และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”

โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี สำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 0-2553-8111 

ตอ่ 6210, 6175

26-29 ม.ค. 59 ชักจูงการลงทุนในประเทศ พัฒนา

ศักยภาพและสร้างเครือข่าย

แก่ SMEs ไทย

เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงราย สำานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 0-2553-8111 

ตอ่ 6210, 6175

27 ม.ค. 59 ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 261 

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำากัด

จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111 

ต่อ 6108

28 ม.ค. 59 ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 262 

บริษัท โซดิแอค แอร์เทอร์ริ่ง 

อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำากัด

จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111 

ต่อ 6108

29 ม.ค. 59 ตลาดกลางซือ้ขายชิน้ส่วน คร้ังที ่134 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 

ถนนทุ่งโฮเต็ล อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111 

ต่อ 6242
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ปจัจุบนัประเทศไทย กำ�ลังอยูร่ะหว�่งก�รปรับตวั  

เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งจะ

ต้องมีก�รเปล่ียนแปลงในหล�ยประก�ร รวมทั้ง  

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจด้วย รัฐบาลจึงมี 

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยคำานึงถึง 

พ้ืนที่และอุตส�หกรรมที่มีศักยภ�พ เพ่ือให้เกิด

อุตสาหกรรมที่มีคุณค่า และสร้างความเติบโตของ

เศรษฐกิจ 

คณะรฐัมนตรีและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 
จึงได้เห็นชอบให้กำาหนดนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ หรือ 
ที่เรียกสั้นๆ ว่� “นโยบายคลัสเตอร์” โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 16 กันย�ยน 2558 ที่ผ่�นม�

แนวคิดของการกำาหนดนโยบาย “คลัสเตอร์” คือ 
การรวมกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องที่ดำาเนิน
กิจกรรมอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความร่วมมือ 
เกื้อหนุน เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร ทั้งใน
แนวตั้งและแนวนอน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของห่วงโซ่ 
มลูคา่ (Value Chain) เสริมสร้างศกัยภาพดา้นการลงทนุ 
ของประเทศไทย และชว่ยกระจายความเจริญไปสู่ภมูภิาค
และท้องถิ่น

อนาคตไทย  
ก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์

เขตคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

ยกระดับพ้ืนที่ที่มีศักยภ�พและเป็นฐ�นก�รผลิตในอุตส�หกรรม 
เปา้หมาย เพ่ือรองรับกจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยข้ัีนสูง และอตุสาหกรรม
แหง่อนาคต โดยจะมกีารเชือ่มโยงองคป์ระกอบตา่งๆ ในลักษณะ
คลัสเตอร์ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
วรกานต์ แซ่ลิ่ม
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Super Cluster

Super Cluster

คลัสเตอร์สำาหรับกิจการที่ใช้ 

เทคโนโลยีขั้นสูง และ 

อุตสาหกรรมแห่งอนาคต  

ตัวอย่างเช่น

• ยานยนต์และชิ้นส่วน

• เครื่องใช้ไฟฟ้า 

 อิเล็กทรอนิกส์ และ

 อุปกรณ์โทรคมนาคม

• ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่

 เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ดิจิทัล

• Food Innopolis

• Medical Hub

9 จังหวัด

• นครราชสีมา

• พระนครศรีอยุธยา

• ปทุมธานี

• ปราจีนบุรี

• ฉะเชิงเทรา

• ชลบุรี

• ระยอง

• เชียงใหม่

• ภูเก็ต

ทำ�ไมต้องลงทุนในคลัสเตอร์ 
นโยบายคลัสเตอร์ เป็นการยกระดับพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ 

และเป็นฐ�นก�รผลิตของอุตส�หกรรมเป้�หม�ย เพ่ือ
รองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต โดยจะมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ที่ 
อยู่ในพ้ืนท่ีคลัสเตอร์ ท้ังผู้ผลิตต้นน้ำา กลางน้ำา และปลายน้ำา 
อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 
องค์กรของรัฐและเอกชน รวมทั้งจะมีการสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างบูรณาการในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น  
การพัฒนาคนและเทคโนโลย ีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสตกิส์ การใหสิ้ทธปิระโยชนท์ัง้ดา้นภาษีและ
ทีม่ใิชภ่าษี การสนบัสนนุดา้นเงินทนุ การแกไ้ขกฎระเบยีบ 
ที่เป็นอุปสรรค เป็นต้น 

องค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้คลัสเตอร์กลุ่ม
อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันกับ 
นานาประเทศได ้ซึง่จะส่งผลใหก้ารลงทนุในพ้ืนทีค่ลัสเตอร์
มีความได้เปรียบเหนือการลงทุนในพื้นที่อื่นๆ ด้วย

“Super Cluster  

เป็นคลัสเตอร์สำ�หรับกิจก�ร 

ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  

และอุตส�หกรรมแห่งอน�คต” 

คลัสเตอร์เป้�หม�ยในระยะแรก
ในระยะแรก รัฐบาลได้กำาหนดคลัสเตอร์เป้าหมาย 

6 กลุ่มอุตสาหกรรมใน 2 รูปแบบ คือ Super Cluster 
และคลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ

1. Super Cluster เป็นคลัสเตอร์สำาหรับกิจการ 
ทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สูง และอตุสาหกรรมแหง่อนาคต ตวัอยา่ง 
เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนกิส์ และอปุกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์
ปิ โตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่ เป็นมิตรต่อ ส่ิงแวดล้อม  
คลัสเตอร์ดิจิทัล Food Innopolis และ Medical Hub
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คลัสเตอร์เป้�หม�ยอื่นๆ

กิจก�รเป้�หม�ยที่บีโอไอให้ก�รส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละคลัสเตอร์

โครงสร้�งพื้นฐ�นที่สำ�คัญสำ�หรับก�รยกระดับคลัสเตอร์

เกษตรแปรรูป

• ภาคเหนือ (แปรรูปผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปศุสัตว์ มันสำาปะหลัง อ้อย  

 ข้าวโพด)
• ภาคกลางตอนล่าง (อ้อย สับปะรด ยาง)
• ภาคตะวันออก (แปรรูปผลไม้ ยาง)
• ภาคใต้ (ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป ยาง)

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

• ฝั่งตะวันตก เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา
• ฝั่งตะวันออก เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในกัมพูชา
• กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้าน Design, Sourcing, Trading

ต้นน้ำาที่สำาคัญของแต่ละคลัสเตอร์ เช่น
Electronic Design, Digital-based Service
การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
ก�รผลิตเส้นใยพิเศษ

กิจการฐานความรู้ 
เช่น R&D, Engineering Design สถานฝึกฝนวิชาชีพ บริการ
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ บริการสอบเทียบมาตรฐาน

กิจการโลจิสติกส์ 
เช่น สนามบินพาณิชย์ ขนส่งทางราง ICD ศูนย์กระจายสินค้า
ระหว่างประเทศ IHQ ITC

อุตสาหกรรมสนับสนุน
 เช่น ชิ้นส่วนสำาคัญที่มี
  กระบวนการผลิตซับซ้อน
ยังไม่มีผู้ผลิตหรือมีน้อยร�ย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 เช่น การผลิตสารสกัด
 อาหารทางการแพทย์
อุปกรณ์โทรคมนาคม

2. คลสัเตอร์เปา้หมายอ่ืนๆ ตวัอยา่งเชน่ คลัสเตอร์
เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

กิจก�รเป้�หม�ยที่จะส่งเสริมเป็นพิเศษใน
แต่ละคลัสเตอร์

เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพของคลัสเตอร์ รัฐบาลจึงได้ 
กำ�หนดกิจก�รเป้�หม�ยที่จะส่งเสริมในพ้ืนที่เป็นพิเศษ 
ประกอบด้วย 2 กลุ่มที่สำาคัญ คือ

 3.1 โครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความสำาคัญต่อการ

พัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่ กิจการฐานความรู้ และกิจการ
โลจิสติกส์

 3.2 กลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตท่ีมีความสำาคัญสูง  
ได้แก่ กิจการต้นน้ำาท่ีสำาคัญของแต่ละคลัสเตอร์ อุตสาหกรรม 
สนบัสนนุทีจ่ะส่งผลตอ่ก�รพัฒน�อุตส�หกรรมหลักต�่งๆ 
และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
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สิทธิประโยชน์ที่สำ�คัญสำ�หรับก�รลงทุนในคลัสเตอร์

สิทธิ
ประโยชน์

Super Cluster คลัสเตอร์อื่นๆ
กิจการเป้าหมาย 
ส่งเสริมเป็นพิเศษ

ภาษี

บีโอไอ
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อน  
 ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 - 8 ปี และ 
 ลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

กระทรวงการคลัง (อยู่ระหว่างดำาเนินการ)
• สำาหรับกิจการเพื่ออนาคตที่มีความสำาคัญสูง จะ 
 พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 - 15 ปี
• ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำาหรับผู้เช่ียวชาญ 
 ชั้นนำาระดับนานาชาติที่ทำางานในพื้นที่ ที่กำาหนด  
 ทั้งคนไทยและต่างชาติ

ไม่ใช่ภาษี
• อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ
• จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) สำาหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำาระดับนานาชาติ

“ต้องมีคว�มร่วมมือกับ 

สถ�บันก�รศึกษ� สถ�บันวิจัย  

หรือศูนย์คว�มเป็นเลิศ  

ที่อยู่ในคลัสเตอร์  

เพื่อพัฒน�บุคล�กร 

และยกระดับเทคโนโลยี”

เงื่อนไขสำ�หรับก�รขอรับสิทธิประโยชน์
คลัสเตอร์

1. ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 
สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of  
Excellence) ที่อยู่ในคลัสเตอร ์เพื่อพัฒนาบุคลากรและ
ยกระดบัเทคโนโลย ีเชน่ ความร่วมมอืในโครงการ Talent  
Mobility, Work-integrated Learning, สหกิจศึกษา  

ทวิภาคี หรือความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือ
เทคโนโลยี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมก�รลงทุน

2. ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในสิ้นปี 2559 
และต้องมีรายได้ครั้งแรกภายในสิ้นปี 2560 ยกเว้นใน
กรณีที่มีความจำาเป็น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
อาจพิจารณาผ่อนปรนตามความเหมาะสมได้
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พื้นที่และกิจก�รเป้�หม�ยในแต่ละคลัสเตอร์

คลัสเตอร์อุตส�หกรรมย�นยนตร์และชิ้นส่วน

คลัสเตอร์อุตส�หกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้� อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมน�คม

กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์

กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์

การผลิตรถจักรยานยนต์ขนาด ≥ 248 CC. (กรณีมีการขึ้นรูป 
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์)

การออกแบบทางอิเลก็ทรอนกิส ์ไดแ้ก ่Microelectronics Design 
และ Embedded System Design

การผลิตเครื่องยนต์สำาหรับยานพาหนะ

ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง

เช่น Organics and Printed Electronics (OPE) อุปกรณ์
โทรคมนาคม ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำาหรับเคร่ืองมือแพทย์/ยานยนต์/
งานอุตสาหกรรม Hard Disk Drive, Solid State Drive

การผลิตสารหรือแผ่นสำาหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Wafer 
และสารหรือแผ่นที่ใช้ Thin Film Technology

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีอยู่ในระดับเทคโนโลยีข้ันสูง โดยต้องสามารถเช่ือมต่อ
กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things)

ก�รผลิตย�งล้อสำ�หรับย�นพ�หนะ

การผลิตชิ้นส่วนสำาคัญที่ยังไม่มีการผลิตหรือมีน้อยราย ได้แก่
 - ชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
 - ชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
 - อุปกรณ์สำาหรับรถ Hybrid, EV, PHEV
 - ชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง/ระบบส่งกำาลัง/ระบบเครื่องยนต์

7 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา

7 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา
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กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์

กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์

Software (Embedded Software, Enterprise Software, 
Digital Content)

การผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมหรือ
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การผลิตผลิตภัณฑ์ Specialty Polymers หรือ Specialty 
Chemicals

การผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ

Cloud Service

Data Center

Software Park

Movie Town

การสร้างภาพยนตร์ไทย และการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์

2 จังหวัด เชียงใหม่และภูเก็ต

2 จังหวัด ชลบุรีและระยอง

คลัสเตอร์อุตส�หกรรมดิจิทัล

คลัสเตอร์อุตส�หกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์

กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์

เส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยประดิษฐ์

(เฉพาะเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ และเส้นใยรีไซเคิล)

ด้ายหรือผ้า (เฉพาะด้าย/ผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ และด้าย/ผ้าที่มี
การออกแบบหรือ R&D)

การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์

ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลำาปาง 
ลำาพูน)
• แปรรูปผักผลไม้ สมุนไพร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น 
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์)
• ปศุสัตว์ มันสำาปะหลัง อ้อย ข้าวโพด

ภาคกลางตอนล่าง (กาญจนบุรี ราชบุรี 
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์)
• อ้อย สับปะรด ยาง

ภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด)
• แปรรูปผลไม้ ยาง

ภาคใต้ (ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบ่ี 
สงขลา)
• ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป ยาง

สารสกัด/ผลิตภัณฑ์จากสารสกัด

สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient)

อาหารทางการแพทย์ (Medical 
Food) หรือ Food Supplement

การคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษาพืชผัก
ผลไม้ หรือดอกไม้ ที่ใช้เทคโนโลยีสูง

ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

นิคม/เขตอุตสาหกรรมยาง

ที่ตั้ง Rubber City

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ

(เฉพาะที่มีการออกแบบหรือ R&D)

กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

(Creative Product Design & Development Center)

ฟอกย้อม/พิมพ์/แต่งสำาเร็จ

9 จังหวัด กรุงเทพฯ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี  
สมุทรสาคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

คลัสเตอร์อุตส�หกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

คลัสเตอร์อุตส�หกรรมเกษตรแปรรูป
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โครงสร้�งพื้นฐ�นเพื่อสนับสนุนก�รลงทุนใน
พื้นที่คลัสเตอร์

พื้นที่ที่รัฐบาลประกาศกำาหนดให้เป็น “คลัสเตอร์” 
ล้วนเปน็พ้ืนทีท่ีม่คีวามพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ สำาหรับการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น

ด้านนิคมอุตสาหกรรม ไฟฟ้า ประปา การขนส่ง รวมถึง
สถาบนัการศกึษาในทกุระดบั ซึง่เปน็ปจัจัยสำาคญัทีจ่ะชว่ย
สนบัสนนุและเสริมสร้�งศกัยภ�พด�้นก�รลงทนุของพ้ืนที่
คลัสเตอร์ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร

โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่คลัสเตอร์ จำานวน (แห่ง)

ท่�เรือ 3 

ท่าเรือน้ำาลึก 5 

ท่�อ�ก�ศย�นภ�ยในประเทศ 7 

ท่�อ�ก�ศย�นระหว่�งประเทศ 6 

นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม 14 

กำาลังการผลิตไฟฟ้า ประมาณ 37,000 เมกะวัตต์

การสนับสนุนด้านวัตถุดิบ ปริมาณการผลิตต่อปี

กำาลังการผลิตเม็ดพลาสติก (เช่น PP,PE,PET,PVC เป็นต้น) ประมาณ 10.6 ล้านตันต่อปี

กำาลังการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ (เช่น PBS,PLA)* ประมาณ 1.35 แสนตันต่อปี

กำาลังการผลิตเหล็ก 4.6 ล้านตันต่อปี

การสนับสนุนด้านบุคลากร จำานวน (แห่ง)

สถาบันอุดมศึกษา 129

สถาบันอาชีวศึกษา 215

หมายเหต ุ * การผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ มีกำาลังการผลิตทั้งหมดประมาณ 135,000 ตันต่อปี แต่กำาลังการผลิต 
  เชิงพาณิชย์ภายในต้นปี 2559 มีประมาณ 20,000 ตันต่อปี 

“ผู้ขอรับก�รส่งเสริมฯ จะต้องแสดงผล 

ก�รดำ�เนินก�รต�ม MOU หรือสัญญ�

คว�มร่วมมือกับสถ�บันก�รศึกษ� 

สถ�บันวิจัย หรือศูนย์คว�มเป็นเลิศ”

วิธีขอรับก�รส่งเสริมฯ ภ�ยใต้นโยบ�ยคลัสเตอร์
1. ย่ืนคำาขอรับการส่งเสริมฯ พร้อมแผนความร่วมมือ 

กับสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยั หรือศนูย์ความเปน็เลศิ  
(Center of Excellence) เพ่ือพัฒนาบคุลากรและยกระดบั 

เทคโนโลยี โดยผู้สนใจจะต้องยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ 
พร้อมแผนความร่วมมือฯ ภายในสิ้นปี 2559 

2. บีโอไอจะตรวจสอบการมีรายได้ของโครงการ 
ท่ีย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ ในส้ินปี 2560 โดยผู้ขอรับ 
การส่งเสริมฯ จะต้องมี Invoice ใบแรกของโครงการ 
ท่ีย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ พร้อม MOU หรือสัญญา 
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือ 
ศนูยค์วามเปน็เลิศ (Center of Excellence) เพ่ือพัฒนา
บุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี
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วิธีก�รขอรับก�รส่งเสริมฯ

นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์

ขั้นตอน เอกสารที่ต้องใช้

การยื่นขอรับการส่งเสริมฯ
(ภายในปี 2559)

ก�รตรวจสอบก�รมีร�ยได้
(สิ้นปี 2560)

การตรวจสอบในขั้นเปิดดำาเนินการ

- คำาขอรับการส่งเสริมฯ
- แผนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย

- Invoice ใบแรกจากการผลิตหรือบริการ
- MOU หรือสัญญาความร่วมมือกับสถาบัน
 การศึกษา/สถาบันวิจัย

- หลักฐานแสดงผลการดำาเนินการตาม MOU หรือ
 สัญญา เช่น หนังสือรับรองการดำาเนินงาน รายงาน 
 ผลก�รปฏิบัติง�นของนักวิจัย เป็นต้น

ประชุมชี้แจงนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ ให้แก่นักลงทุน  

เดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

3. การเปดิดำาเนนิการ ผูข้อรับการสง่เสริมฯ จะตอ้ง 
แสดงผลการดำาเนินการตาม MOU หรือสัญญาความร่วมมือ
กบัสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจัิย หรือศนูยค์วามเปน็เลิศ  

(Center of Excellence) เพ่ือพัฒนาบุคลากรและ
ยกระดับเทคโนโลยี เช่น หนังสือรับรองการดำาเนินงาน 
ร�ยง�นผลก�รปฏิบัติง�นของนักวิจัย เป็นต้น 

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้สนใจสอบถามรายละเอียด
ในนโยบายคลัสเตอร์จำานวนมาก ซึ่งบีโอไอได้ร่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการประชุมช้ีแจงนโยบาย 
ส่งเสริมคลัสเตอร์ ให้แก่นักลงทุนรายอุตสาหกรรม เมื่อ
วนัที ่2-13 พฤศจกิายน 2558 ทีผ่า่นมา ณ ศนูย์ประสาน
การบริการด้านการลงทุน โดยได้รับเกียรติจ�กรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทนุ และผูแ้ทนจากสำานกังานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 
เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการประชุมชี้แจงทั้ง 6 คร้ัง  
ดงักล่าว มผีูส้นใจเขา้ร่วมฟังรายละเอยีดนโยบายคลัสเตอร์  
รวมทัง้ส้ิน 449 คน โดยเปน็ผู้แทนจากภาคเอกชน 311 คน  
และภาครัฐ 138 
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สัมมนา “อนาคตไทย ก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์” 

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558  

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นอกจ�กนั้น บีโอไอยังได้มีการจัดสัมมนาหัวข้อ  
“อนาคตไทย ก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์” เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  
เ พ่ือประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้ แทนหน่วยงานภาครัฐ  
ผูป้ระกอบการภาคเอกชน สถาบนัการศึกษา สถาบันวิจยั 
และส่ือมวลชนไทยและต่างชาติได้รับทราบนโยบาย 
ส่งเสริมแบบคลัสเตอร์โดยทั่วถึง มีจำานวนผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 2,000 คน โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี 
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นประธานเปิดงาน 
และกล่าวปาฐกถาพิเศษ 

สำ�หรับเนื้อห�ในก�รสัมมน� บีโอไอได้รับเกียรติ 
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาได้แก่ รัฐมนตรี
ว่าการอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน รองผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
และรองเลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมี 
คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นผู้ดำาเนินรายการ

บีโอไอคาดหวังว่า นโยบายคลัสเตอร์นี้จะเป็น
นโยบายทีช่ว่ยพัฒนาบคุลากร และเพ่ิมศกัยภาพของพ้ืนที ่ 
เพื่อรองรับก�รเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่�งยั่งยืน 
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เมือ่วันที ่16 กนัยายน 2558 ทีผ่า่นมา ทีป่ระชมุ 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัตินโยบาย 

ส่งเสริมคลัสเตอร์ โดยมีรายละเอียดตามประกาศ

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2558  

ซึ่งให้สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมแก่อุตสาหกรรม 

เป้าหมายหลักของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์  

ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพ่ือกระตุ้นการลงทุน 

ในพื้นที่ที่กำาหนด 

การให้สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมนี้อาจจูงใจ 
ได้ระดับหนึ่ง แต่การตัดสินใจลงทุนด้วยเม็ดเงินระดับ
ร้อยล้านพันล้านบาทจำาเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ อีก
มากมาย เช่น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างพื้นฐาน  
เป็นต้น ซึ่งบีโอไอได้เสนอมาตรการต่างๆ เพ่ือให้ 
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำาไปผลักดันต่อไป 

คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ปรมะ ไชยะสุชีวะ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับการลงทุนในอนาคต

บทความนี้ ผู้เขียนจะอธิบายมาตรการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยสรุป ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 
มาตรการหลัก ได้แก่

1.	การขยายท่าเรือแหลมฉบังและแก้ไขปัญหา 
การจราจรบริเวณท่าเรือ เช่น การขยายถนนให้มากกว่า 
4 เลน 

2.	การขยายสนามบนิอู่ตะเภา เพ่ือรองรับการขนส่ง 
ทางอากาศที่มีปริมาณสูงขึ้น

3.	การพัฒนาระบบโลจสิตกิส ์โดยเฉพาะการขนส่ง 
สินค้าทางรางให้มีประสิทธิภาพ 

4.	การพัฒนาความเร็วของอินเทอร์เน็ตและ
โครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
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การขยายทางหลวงให้มีมากกว่าหรือเท่ากับ 4 
ช่องทางจราจรอยู่ในแผนการพัฒนาฉบับนี้เช่นกัน ซึ่ง
ครอบคลุมทางหลวงทั่วประเทศ เชื่อมโยงเขตการค้า
ชายแดนสำาคญั 8 จุดและหวัเมอืงสำาคญัตา่งๆ เขา้ดว้ยกนั 
รวมไปถงึถนนระหวา่งทา่เรือแหลมฉบงัเชือ่มตอ่กบัอำาเภอ
เมืองชลบุรีและเมืองพัทยา และถนนทางเข้าและบริเวณ
ภายในทา่เรือ จะไดรั้บการปรับปรุงและขยายใหม้มีากกวา่ 
4 ช่องทางจราจร

การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา มีความสำาคัญ 2 
ประการ ได้แก่ เป็นการเพิ่มช่องทางการขนส่งทางอากาศ
ให้บริเวณภาคตะวันออก เพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรม และการเป็นศูนย์ซ่อมอากาศยานขนาดใหญ่
ของประเทศ เพ่ือผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสำาคัญ 
ในการรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม MRO  
(Maintenance Repair and Overhaul) ในภมูภิาคอาเซยีน 
(มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ  
อุตสาหกรรมอากาศยาน จะประกาศออกมาในเร็วๆ นี้

การพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทางราง	 เป็น
โครงการทีรั่ฐบาลใหค้วามสำาคญัเปน็ลำาดบัตน้ๆ โดยเฉพาะ 
การสร้างรถไฟรางคูร่ะหวา่งเมอืง รวมทัง้หมด 17 โครงการ
เป็นระยะทางทั้งหมด 3,237 กิโลเมตร และการพัฒนา
ทางคู่ขนาดมาตรฐาน ไทย-จีน (กรุงเทพฯ-แก่งคอย  
แก่งคอย-มาบตาพุด แก่งคอย-นครราชสีมา และ
นครราชสีมา-หนองคาย) และไทย-ญี่ปุ่น (กาญจนบุรี- 
กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ รถไฟ 
ความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ- 
หัวหิน) รวมเป็นระยะทางทั้งหมด 1,689 กิโลเมตร 

สำาหรับ 3 มาตรการแรกมีกระทรวงคมนาคมเป็น
แม่งาน ดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี 2558 - 2565 ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่ 

1.	การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง 
2.	การพัฒนาโครงข่ายขนสง่สาธารณะ	เพ่ือแกไ้ข

ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
3.	การเพ่ิมขีดความสามารถทางหลวง	เพ่ือเชือ่มโยง 

ฐานการผลิตที่สำาคัญของประเทศ เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

4.	การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำา 
5.	การเพ่ิมขดีความสามารถในการใหบ้ริการขนสง่

ทางอากาศ 

“มาตรการขยายท่าเรือแหลมฉบัง 

ได้รับอนุมัติโดยท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว 

ซึ่งโครงการจะเปิดดำาเนินการได ้

ภายในปี 2560”

มาตรการขยายท่าเรอืแหลมฉบัง	ได้รบัอนุมัติโดย 
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งโครงการพัฒนาพ้ืนที่ 
บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จะเพ่ิมขีดความสามารถในการ
รองรับตูสิ้นคา้ทางรถไฟ 2 ล้านอทียีูตอ่ป ีและรองรับตูสิ้นคา้ 
ชายฝั่ง 3 แสนทีอียูต่อปี ซึ่งโครงการจะเปิดดำาเนินการ
ได้ภายในปี 2560 
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“โครงการสมาร์ทซิตี้ ซึ่งเป็น 

การพัฒนาเมืองให้สอดรับกับเศรษฐกิจ

ดิจิทัล เบื้องต้นในจังหวัดเชียงใหม่  

และภูเก็ต บีโอไอจึงออกมาตรการ

คลัสเตอร์ดิจิทัล สำาหรับ 2 จังหวัดนี้”

มาตรการสุดท้ายว่าด้วยการพัฒนาความเร็วของ
อินเทอร์เนต็	และโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับเศรษฐกิจดจิทิลั	 
เป็นยุทธศาสตร์สำาคัญของรัฐบาลชุดนี้เช่นเดียวกัน ซึ่ง 
ขับเคล่ือนโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร (ไอซีที) แผนการในข้อแรกของแนวทาง 
การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ 
สังคมคือ การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลหรือ  
Hard Infrastructure โครงการท่ีเก่ียวข้องท่ีกำาลังดำาเนินการ  
ได้แก่ โครงการสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ซึ่งเป็น 
การพัฒนาเมืองให้สอดรับกับเศรษฐกิจดิจิทัล เบื้องต้น
นำาร่องใน 2 จังหวัดคือ เชียงใหม่ และภูเก็ต จากการ
กำาหนดจังหวัดนำาร่องที่ชัดเจน	 บีโอไอจึงออกมาตรการ
คลสัเตอร์ดจิทิลั	ซ่ึงเปน็หนึง่ในมาตรการ	Super	Cluster	 
เพ่ือเพ่ิมสิทธิและประโยชน์ให้กิจการซอฟต์แวร์	 Data	
Center,	 Cloud	 Service,	 Software	 Park	 และ
กิจการสร้างภาพยนตร์และธุรกิจที่เก่ียวข้อง ให้ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเป็น 
สิทธิและประโยชน์สูงสุดเท่าท่ีบีโอไอจะให้ได้ เพ่ือผลักดันให้  
2 จังหวัดนำาร่องนี้ มีระบบนิเวศของการเป็นสมาร์ทซิตี้ 
ให้เร็วและสมบูรณ์ที่สุด 

นอกจากนี ้บโีอไอไดเ้สนอใหก้ระทรวงไอซทีพัีฒนา
ระบบ High Speed Internet ใหม้คีวามเร็วเทา่คา่เฉล่ีย
ของโลกคือ 24.4 Mbps (มาจากการศึกษาของ OECD) 
ปัจจุบันกรุงเทพฯ อยู่ที่ 20 Mbps เชียงใหม่และภูเก็ต
อยู่ที่ 15 Mbps

นอกจากมาตรการด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานแล้ว 
รัฐบาลยังผลักดันมาตรการด้านการอำานวยความสะดวก 
ในการประกอบธรุกจิ การแกไ้ขกฎระเบยีบทีเ่ปน็อปุสรรค 
และมาตรการอืน่ๆ ในเวลาเดยีวกนั โดยการทำางานร่วมกนั 
ของหลายกระทรวง ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ในการทำางาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือจุดประสงค์ในการรองรับ 
การเติบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารนำาเสนอของกระทรวงคมนาคมและ

สำานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เมื่อ 
วันที่ 14 สิงหาคม 2558

2. บทความเรื่อง “ไอซีที ชูโปรเจ็ค 6 กลุ่มดัน 
“สมาร์ทซิตี้” ต่อยอดเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล” เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2558 จาก www.adslthailand.com
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สืบ เนื่ องจากนโยบายส่ง เส ริมคลัสเตอร์ 

ที่ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2558  

ที่ผ่านมา หนึ่งใน Super Cluster สำาคัญนั้น 

ก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน สำาหรับ 

รายละเอียดจะเป็นอย่างไรน้ัน วารสารส่งเสริมการลงทุน 

มีคำาตอบ

ภาวะลงทุนอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ ในปี 2558 

ในปี 2558 (มกราคม - ตุลาคม) มีผู้ยื่นขอรับ 
การส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตรถยนต์จำานวน  
4 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 7,343 
ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 94.8 เนื่องจาก
ในปี 2557 ได้มีการเปิดให้การส่งเสริมฯ กิจการผลิต 
อี โคคาร์ รุ่น 2 ซึ่ งใช้ เ งินลงทุนค่อนข้างสูงและมี 
ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จำานวน 10 ราย มียอดเงินลงทุน
รวมกว่า 140,000 ล้านบาท 

คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
สุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์ 

สำาหรับกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะในปี 2558 
(เดือนมกราคม - ตุลาคม) มีผู้ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ 
จำานวน 20 โครงการ คดิเปน็เงินลงทนุรวมทัง้ส้ินประมาณ 
2,782 ล้านบาท ลดลงจากในช่วงเดียวกันของปี 2557  
ร้อยละ 96.5 เนือ่งจากในป ี2558 ไดม้กีารประกาศใชน้โยบาย 
ส่งเสริมการลงทุนใหม่ ซึ่งสิทธิประโยชน์สำาหรับกิจการ 
ผลิตชิน้ส่วนยานยนต ์ส่วนใหญ่จะปรับลดลงจากเดมิ ทำาให ้
ผูป้ระกอบการจำานวนมากยืน่คำาขอรับการส่งเสริมฯ ไวก้อ่น 
ในปี 2557 

คลัสเตอร์ยานยนต์  
สู่ฐานการผลิตยานยนต ์
และชิ้นส่วนไฮเทค
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เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  
โดยจัดให้อยู่ในกลุ่ม Super Cluster ที่ได้รับสิทธิ 
และประโยชน์สูงสุด ทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล  
8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไรสุทธิ 
ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ  
เป็นระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งสิทธิและประโยชน์อื่นๆ  
ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทุนที่ 10/2558  
หากตั้งสถานประกอบการในพ้ืนที่ 7 จังหวัด ได้แก่ 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา  
ปราจีนบุรี และนครราชสีมา ซึ่งเป็นที่ตั้งของนิคม/ 
เขตอุตสาหกรรมท่ีสำาคัญหลายแห่ง และมีสถานประกอบการ 
ของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์และช้ินส่วนยานยนต์ช้ันนำาของโลก 
มากมาย 

ปัจจุบันผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่อยู่ ในกลุ่ม  
100 อันดับแรกของโลกจำานวน 57 ราย มีฐานการผลิต 
อยู่ในประเทศไทย แบ่งเป็นผู้ประกอบการใน Tier 1  
กว่า 700 ราย และ Tier 2 และ 3 จำานวนกว่า  
1,700 ราย โดยส่วนใหญเ่ปน็ชิน้ส่วนจำาพวกตวัถงั รองลงมา 
เป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนระบบ
ส่งกำาลัง ชิ้นส่วนระบบบังคับเล้ียว ชิ้นส่วนระบบเบรก  
และอืน่ๆ โดยในชว่งระยะเวลา 10 ปทีีผ่า่นมา มโีครงการ 
ได้รับส่งเสริมฯ กว่า 1,160 โครงการ เงินลงทุนรวมกว่า 
730,000 ล้านบาท 

ประเภทกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ในกลุ่ม  
Super Cluster แบ่งได้ดังนี้

ความสำาคัญของการส่งเสริมกิจการผลิต
ชิ้นส่วนสำาคัญของยานยนต์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

หลังปี 2537 เป็นต้นมา นโยบายรัฐบาลได้ให้
ความสำาคัญกับการวางรากฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ที่เข้มแข็งในประเทศมากกว่าให้ส่งเสริมกิจการประกอบ
รถยนต์ เพ่ือหลีกเล่ียงการเป็นเพียงฐานผลิตรถยนต์ 
ของบริษัทต่างชาติที่ต้องพ่ึงพาการนำาเข้าชิ้นส่วน ทำาให้
สูญเสียเงินตราออกไปต่างประเทศเป็นจำานวนมาก โดย
นโยบายในระยะหลัง จะเนน้ไปทีก่ารใหส่้งเสริมฯ แกก่จิการ 
ผลิตช้ินส่วนยานยนต์ เพ่ือให้เกิดห่วงโซ่อุปทานท่ีหลากหลาย
และเข้มแข็ง โดยเฉพาะชิ้นส่วนสำาคัญที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง  
(High Value Added Parts) มีเทคโนโลยีในการผลิต 
และยังมีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย 

การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน 
ในรูปแบบคลัสเตอร์

นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ กำาหนดใหอ้ตุสาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นหนึ่ งในอุตสาหกรรมที่ ใช้ 

จำานวนคำาขอรับการส่งเสริมฯ 
และมูลค่าเงินลงทุนในกิจการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานพาหนะ ปี 2553-2558

ประเภทกิจการ 2553 2554 2555 2556 2557
2558  

(ม.ค. - ต.ค.)

กิจการผลิตรถยนต์
จำานวนคำาขอ - - 2 5 10 4

มูลค่า (ล้านบาท) - - 20,267 106,339 140,455 7,343

กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
จำานวนคำาขอ 141 205 322 250 289 20

มูลค่า (ล้านบาท) 35,415 81,856 81,856 118,823 117,166 2,782
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Metal Substrate for  

Catalytic Converter

Mazda Transmission

Volvo Electronic Fuel 

Injection

Bosch Electronic Control 

Unit (ECU)

GM Engine Plant

กิจการผลิตเคร่ืองยนต์สำาหรับยานพาหนะ ที่มี 
การขึ้นรูปชิ้นส่วนสำาคัญ Cylinder Head, Cylinder  
Block, Crankshaft, Camshaft หรือ Connecting  
Rod อย่างน้อย 4 ใน 5 ช้ิน โดยเคร่ืองยนต์ 
ถือเป็นชิ้นส่วนสำาคัญของรถยนต์ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงและ 
ตอ้งใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการผลิต ในรถยนต ์1 คนันัน้ 
เครื่องยนต์มีมูลค่าราวร้อยละ 20 - 30 ของราคารถยนต์ 
ทั้งคัน การที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์มีการลงทุนสร้างฐาน 
การผลิตเครื่องยนต์ของตนในประเทศนั้นๆ ด้วย นับว่า 
เป็นการลงทุนท่ีสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ของประเทศอย่างยั่งยืน 

สำาหรับประเทศไทยนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เกือบ
ทุกค่ายต่างมีฐานการผลิตเครื่องยนต์ของตนเอง ไม่ว่าจะ
เป็นค่ายญี่ปุ่นและจีนอย่าง Toyota, Honda, Nissan, 
Mitsubishi, Auto Alliance, Suzuki, Isuzu และ 
United Engine (ชื่อเดิม Dongfeng Engine) หรือ
ค่ายอเมริกันและยุโรปอย่าง Ford, GM หรือ BMW 
รวมกำาลังการผลิตเคร่ืองยนตท์ีไ่ดรั้บส่งเสริมฯ รวมทัง้ส้ิน 
กวา่ 4 ล้านเคร่ือง มทีัง้เคร่ืองยนตเ์บนซนิและดเีซลสำาหรับ 
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ ตลอดจนรถบรรทุก  
เพ่ือปอ้นใหก้บัโรงงานประกอบรถยนตใ์นประเทศ รวมถงึ
ใช้ไทยเป็นฐานการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ ทั่วโลก 

กิจการผลิตช้ินส่วนยานยนต์หรืออุปกรณ์สำาหรับ
รถยนต์ท่ีใช้เทคโนโลยีสูง หรือเก่ียวข้องกับความปลอดภัย
และประหยัดพลังงาน

1) ชิ้นส่วนกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ 
 -  กิจการผลิต Substrate สำาหรับ Catalytic  

    Converter
 -  กิจการผลิต Electronic Fuel Injection  

    System
 -  กจิการผลิต Transmission สำาหรับรถยนต์
 -  กิจการผลิต Electronic Control Unit (ECU)
ชิ้นส่วนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ต้องนำาเข้า

จากตา่งประเทศ และยงัมผีูผ้ลิตไมม่ากนกัในประเทศไทย  
เน่ืองจากเป็นช้ินส่วนท่ีสำาคัญของรถยนต์และมีความซับซ้อน
สูง ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิต ภายใต้แผนการผลิต 
หรือจัดหาช้ินส่วนท่ีได้มาตรฐาน ไปจนถึงกรรมวิธี 
การประกอบเข้าด้วยกันเป็นชิ้นงานสำาเร็จ ซึ่งล้วนต้อง
พ่ึงพาเคร่ืองจักรทีม่คีวามเทีย่งตรงสูงทัง้ส้ิน ตลอดจนการ
ควบคมุคณุภาพในขัน้ตอนการผลิตทีเ่ขม้งวด เพ่ือใหผ้า่น
มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำาของโลก 
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2) ช้ินส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 
ได้แก่

 -  กิจการผลิตระบบเบรก ABS (Anti - Lock 
Brake System) หรือ Electronic Brake Force 
Distribution (EBD)

 -  กิจการผลิต Electronic Stability Control (ESC)
 -  กิจการผลิต Regenerative Braking System
 -  กิจการผลิต Idling Stop System
 -  กิจการผลิต Autonomous Emergency  

    Braking System

“นโยบายรัฐบาลในระยะหลัง 

ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมกิจการผลิต

ชิ้นส่วนยานยนต์ ในประเทศ มากกว่า 

การให้ส่งเสริมเฉพาะกิจการ 

ประกอบรถยนต์ เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทาน

ของชิ้นส่วนที่เข้มแข็งและหลากหลาย”

แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตให้ความ
สำาคญักบัแนวคดิ “Sustainable Mobility” โดยรถยนต์
ตอ้งมคีวาม “สะอาด ประหยัด ปลอดภยั” ผูป้ระกอบการ 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์จึงมุ่งไปสู่การผลิตรถยนต์ที่ใช้
พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
ประหยัดพลังงาน และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
ให้กับผู้ขับขี่ ซึ่งนโยบายส่งเสริมการลงทุนนั้นเร่ิมให้
ความสำาคัญและให้การส่งเสริมรถยนต์ในกลุ่มนี้มาตั้งแต่
ปี 2550 ตั้งแต่รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
(Eco-Car) รุ่นที่ 1 และ 2 อุปกรณ์สำาหรับรถยนต์ 
Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug-in 
Hybrid Electric Vehicles (PHEV) และปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างพิจารณามาตรการส่งเสริมรถยนต์ไฟฟ้า  
(Electric Vehicles - EV) 

Bosch ABS/ESP

Mercedes Benz Autonomous Emergency  

Braking System

นอกจากนี้ แนวโน้มเทคโนโลยียังพัฒนาไปใน
แนวทางที่เน้นลดการสูญเสียพลังงาน โดยปรับเปล่ียน
กลไกการทำางานเชิงกล (Mechanic) ของอุปกรณ์ต่างๆ 
มาใช้ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งอุปกรณ์ 
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นี้จะมีบทบาทสำาคัญในการ
ควบคุมการทำางานของระบบต่างๆ ของรถยนต์ในอนาคต 
ทั้งการขับเคล่ือน การส่งกำาลัง การเบรก ระบบความ
ปลอดภัยต่างๆ รวมถึงระบบอำานวยความสะดวกอื่นๆ 
ในหอ้งโดยสาร จะเหน็ไดว้า่ชิน้ส่วนเหล่านีม้บีทบาทสำาคญั
มากขึ้นในการทำางานของรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบัน 

รถยนตป์ลอดภยั ABS, EBD หรือ ESC เปน็ชิน้ส่วน 
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในรถยนต์ โดย ABS มีหน้าที่ 
ป้องกันไม่ให้ล้อล็อกเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ส่วน ESP 
ทำาหน้าที่ควบคุมการทรงตัวของรถไม่ให้ล่ืนไถลออกนอก
เส้นทาง เมื่อรถสูญเสียความสามารถในการยึดเกาะถนน 

Autonomous Emergency Braking System  
เป็นระบบที่ ส่ังให้เบรกฉุกเฉินทำางานอัตโนมัติเมื่อมี 
ความเส่ียงในการชนส่ิงกีดขวางด้านหน้า โดยถือเป็น
มาตรฐานบังคับให้ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ทุกรุ่นที่จำาหน่าย 
ในสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2557
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Honda EV Car – Honda Fit

Nissan EV Car – Nissan Leaf with Battery Inside

รถยนตป์ระหยัดพลงังาน Regenerative Braking  
System เป็นระบบชาร์จไฟกลับขณะเบรกไปเก็บไว้ใน
อุปกรณ์ที่ทำาหน้าที่กักเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ หรือ  
Capacitor ซึ่งรถยนต์สามารถดึงกลับไปใช้ใหม่ได้ 
Idling Stop System ที่จะทำาการดับเคร่ืองยนต์
อัตโนมัติขณะจอดรอ ก็จัดเป็นอุปกรณ์ในกลุ่มที่ช่วย 
ในการประหยดัพลังงานเชน่กนั ปจัจุบนัรถยนตส่์วนใหญ่ 
ที่วางจำาหน่ายในตลาดอเมริกาและยุโรปมีการติดตั้ง
อุปกรณ์เหล่านี้เป็นมาตรฐาน  ส่วนตลาดในประเทศไทย
ก็เร่ิมเห็นในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ มากขึ้น แต่ยังจำากัดอยู่ 
ในรถยนต์บางยี่ห้อและรุ่นที่ยังมีราคาค่อนข้างสูง 

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

 -  กิจการผลิตแบตเตอรี่
 -  กิจการผลิต Traction Motor 
 -  กิจการผลิตระบบปรับอากาศ
เทคโนโลยีในรถยนต์แห่งอนาคตจะคำานึงถึง 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
มากข้ึน โดยเน้นให้รถยนต์ใช้พลังงานสะอาด ลดการ
ปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด ์ซึง่รถยนตไ์ฟฟ้า (Electric  
Vehicles - EV) สามารถตอบโจทย์ทั้งส่ิงแวดล้อมและ
การใช้พลังงานทางเลือกได้ การเลือกใช้พลังงานประเภท
อื่นนอกจากถ่านหิน น้ำามัน และไฟฟ้า จึงเป็นตัวแปร
สำาคญัในการกำาหนดทศิทางของนโยบายส่งเสริมการลงทนุ
ในอนาคต สำาหรับนโยบายปัจจุบันเร่ิมให้ความสำาคัญ
กับการส่งเสริมการลงทุนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ 
ยานยนตไ์ฟฟ้า โดยเฉพาะอปุกรณส์ำาหรับรถยนต ์Hybrid,  
Electric Vehicles (EV) และ Plug-in Hybrid  
Electric Vehicles (PHEV) ได้แก่ แบตเตอรี่ Trac-
tion Motor และระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำาคัญ
สำาหรับรถยนต์ประเภทนี้

ส่วนการให้ส่งเสริมฯ ยานยนต์ไฟฟ้าน้ัน คณะทำางาน 
พิจารณาแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 

การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ท่ีมีเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทนุเปน็ประธาน อยู่ระหวา่งพิจารณาจดัทำานโยบาย 
ใหส่้งเสริมผลิตรถยนตไ์ฟฟ้า โดยเร่ิมจากรถโดยสารไฟฟ้า  
และช้ินส่วนสำาคัญท่ีเก่ียวข้อง โดยในอนาคตรายการช้ินส่วน
ในหมวดนี้ จะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมชิ้นส่วนอ่ืนๆ  
ของยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ทั้งแบตเตอร่ี, Traction 
Motor and Drive, Supercapacitor และชิ้นส่วน
อุปกรณ์ในการประจุไฟฟ้า เป็นต้น 

“Super Cluster ยานยนต ์

และชิ้นส่วน ให้ความสำาคัญ 

กับชิ้นส่วนสำาคัญที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  

(High Value Added Parts)  

มีเทคโนโลยีในการผลิต  

และยังมีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย”



INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 27

กิจการผลิตช้ินส่วนสำาคัญในระบบต่างๆ ของ
รถยนต์ 

1) กิจการผลิตยางล้อสำาหรับยานพาหนะ 
2) กิจการผลติเคร่ืองยนตแ์ละช้ินสว่นเคร่ืองยนต์ 

ได้แก่ 
 -  Turbocharger
3) กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง ได้แก่ 
 -  Fuel Pump
 -  Injection Pump 
 -  Injector
4) กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกำาลัง ได้แก่
 -  Sun Gear - Carrier
 -  Ring Gear - Propeller Shaft
 -  Shift Gear  - Drive Shaft
 -  Transfer Case - Universal Joint
 -  Torque Converter - Differential
5) กิจการผลิตช้ินส่วนความปลอดภัย ได้แก่  

Inflator
ชิ้นส่วนในกลุ่มนี้จัดเป็นชิ้นส่วนสำาคัญในรถยนต์ 

ที่มีความพิเศษในแง่ของเทคโนโลยีการผลิตและยังมี 
ผูผ้ลติในประเทศน้อยราย ส่วนใหญ่เปน็การนำาเขา้มาจาก 
ตา่งประเทศ ตวัอยา่งเชน่ อปุกรณ์กำาเนดิกา๊ซหรือ Airbag 
Inflator นั้น ปัจจุบันมีผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่ตั้งฐาน 
การผลิตในไทย เพื่อรองรับตลาดในประเทศ และใช้ไทย 
เป็นฐานการส่งออก ได้แก่ บริษัท Daicel Safety  
Systems ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ใน
ตลาดโลก โดยไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดจาก 
ฐานการผลิต 6 แห่งของบริษัทที่ญ่ีปุ่น สหรัฐอเมริกา 
โปแลนด์ จีน และเกาหลีใต้

Daicel Airbag Inflator

Mitsubishi Turbocharger

Transmission Parts

หรือในกรณขีอง Turbocharger นัน้ จัดเปน็ชิน้ส่วน 
ที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และยังมีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย 
ปจัจบุนัมผีูไ้ดรั้บส่งเสริมฯ เพียง 3 ราย จากทัง้หมด 4 ราย  
ทีเ่ปน็ผู้ผลิตหลักในตลาดโลก ไดแ้ก ่Borg Warner, IHI  
และ Mitsubishi Heavy Industry การปรับสิทธปิระโยชน ์
โดยยกระดับรายการชิ้นส่วนในหมวดนี้ขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม 
Super Cluster จึงมุ่งให้ผู้ผลิตรายเดิมมีแรงจูงใจ 
ในการขยายฐานการผลิตและชกัจูงผูป้ระกอบการรายใหม ่
ให้เข้ามาลงทุนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นฐาน
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ครบวงจร โดยเฉพาะชิ้นส่วน
ที่มีมูลค่าเพิ่มและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ในส่วนของชิ้นส่วนระบบส่งกำาลัง จัดเป็นชิ้นส่วน 
ที่มีความซับซ้อนและต้องใช้ เทคโนโลยีในการผลิต 
เนื่องจากมีข้อจำากัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับค่าความเที่ยงตรง
ของชิ้นงานซึ่งมีผลต่อสมรรถนะและความปลอดภัยของ
รถยนต์ 
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Honda CBR

Kawasaki ZX

Ducati Monster 821

กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุ 
กระบอกสูบต่ำากว่า 248 ซีซี) ที่มีการขึ้นรูปชิ้นส่วน
เคร่ืองยนต์และขั้นตอนการผลิตตามที่กำาหนด ก็ถูก
จัดอยู่ในกลุ่มรายการที่มีความสำาคัญต่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์เช่นกัน เนื่องจากการผลิตรถจักรยานยนต์ 
ในประเทศที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่เป็นรถที่มีขนาดของ
เครื่องยนต์ไม่เกิน 250 ซีซี ซึ่งถือว่าเป็นรถจักรยานยนต์
ขนาดเล็ก มีราคาถูก และมูลค่าเพ่ิมไม่มากนัก ต้อง
อาศัยปริมาณการผลิตเป็นจำานวนมาก ซึ่งความต้องการ 
รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กในประเทศ ถือได้ว่าอยู่ใน
จุดอิ่มตัวแล้ว การเพ่ิมสิทธิและประโยชน์ให้กับกิจการ
ผลิตรถจักรยานยนตข์นาดใหญน่ี ้เพ่ือจูงใจผู้ประกอบการ
รายใหญใ่นธรุกจินี ้ใหเ้ขา้มาขยายการลงทนุในประเทศไทย
เพ่ิมมากขึ้น และสนับสนุนให้ไทยเป็นฐานการผลิต 
รถจักรยานยนต์ที่ครบวงจร 

ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
ขนาดใหญ่ตั้งแต่ 248 ซีซีขึ้นไปจำานวน 5 ราย แบ่งเป็น 
ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ 4 ราย ได้แก่ 

บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) 
จำากัด (ขนาดตั้งแต่ 500 ซีซีขึ้นไป) 

บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์  
(ประเทศไทย) จำากัด (ขนาด 250 - 800 ซีซี) 

บริษัท ดคูาต ิมอเตอร ์(ประเทศไทย) จำากัด (ขนาด  
500 ซีซีขึ้นไป)

บริษัท เจพีวายกรุ๊ป จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทไทย 
ที่ผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 1,300 - 3,000 ซีซี  
ในยี่ห้อ Vision 

นอกจากนี้มีผู้ไม่ได้รับการส่งเสริมฯ 1 ราย ได้แก่  
บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำากัด ผลิตรถจักรยานยนต์ขนาด  
240 ซีซี กำาลังผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 321,050 คัน 
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อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

มีความสำาคัญต่อประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน  

โดยเร่ิมต้นมาจากการเป็นผู้นำาด้านธุรกิจเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

ในครัวเรือน และพัฒนาตอ่มาเปน็คอมพิวเตอร์และ 

ช้ินส่วน วงจรรวมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และแผ่นวงจรพิมพ์ 

อุตสาหกรรมนี้นับว่ามีความสำาคัญเนื่องจาก

1. เชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายของประเทศ 
ที่ต้องการมีเศรษฐกิจบนรากฐานความรู้

2. มีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เข้มแข็ง
3. ประเทศไทยกำาลังวางรากฐานสู่การเปน็เศรษฐกจิ

แบบดจิิทลัและเศรษฐกจิทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สูงมากกว่าการ 
พึ่งพิงแค่เพียงแรงงาน

คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
วุฒิ สุทธเสถียร / กมลวรรณ จำาปาเทศ

คลัสเตอร ์
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนาคม

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
และอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย

Proportion to No.of
Manufacturers by sub-sectors

Proportion to No.of
Manufacturers by business sizes

Proportion to EE export value
compared to total export

Proportion to EE export value
compared to total Industrial export

Supporting
Industries

12%

EE
Export
Value
26%

EE Export
Value
32%

Other
Industrial
export
Value

Other
74%

Trader
14%

Electrical
39%

Electronics
32%

Large
17%

Medium
21% Small

62%

Source : EEI Source : EEI, MOC

Jan-Apr

non-Specify
3%

ภาพที่ 1

ในภาพที่ 1 จะเห็นว่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากคิดเป็นมูลค่าแล้ว 
จะถอืว่ามากกวา่ 1 ใน 4 ของมลูคา่ส่งออกรวม หรือ 1 ใน 3  
ของมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย
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จากภาพที ่2 จะเหน็ไดช้ดัวา่ตลอดระยะเวลาเกอืบ 
20 ปทีีผ่า่นมานัน้ มจีำานวนคำาขอรับการส่งเสริมการลงทนุ
สำาหรับอตุสาหกรรมเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์เปน็
จำานวนมาก โดยในบางปมีจีำานวนคำาขอสูงถงึ 400 โครงการ  
และมีมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 5,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 

“ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา  

มีจำานวนคำาขอรับการส่งเสริมฯ  

ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำานวนมาก”

ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึง 5 อันดับแรกสำาหรับ
มูลค่าส่งออก-นำาเข้าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

“ปี 2557  

ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก 

สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 

และอิเล็กทรอนิกส ์

เป็นอันดับที่ 12 ของโลก”    

ในปี 2557 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้า 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์เปน็อนัดบัที ่12 ของโลก  
(ภาพที่ 4) โดยล่าสุดในปี 2558 (ม.ค. - มิ.ย.) มูลค่า 

ในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ส่งออกหลักสำาหรับ 
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ไดแ้ก ่เคร่ืองปรับอากาศ โทรทศัน ์และตูเ้ยน็  
เปน็ตน้ สำาหรับอเิล็กทรอนกิส์ ไดแ้ก ่ชิน้ส่วนคอมพิวเตอร์ 
วงจรรวม และแผ่นวงจรพิมพ์ เป็นต้น 

สำาหรับสถิติการส่งออกของไทยสำาหรับอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิส์ในป ี2558 (ม.ค. - ส.ค.) 
มีมูลค่าเท่ากับ 35,776 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 
25 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด ซึ่งลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อ
เทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของป ี2557 โดยมกีารปรบัตวัลดลง
ทั้งอุตสาหกรรม เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
(ประเทศไทยมมีลูคา่ส่งออกรวมอยูท่ี ่55.7 และ 53.4 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 และ 2556 ตามลำาดับ)

ภาพที่ 2

ภาพที่ 4

ผู้ส่งออกอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
และอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2557

ท่ีมา GTIS and EEI ณ วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพที่ 3

ท่ีมา www.thaieei.com Import and export figures  
 ปี 2557 

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า  
และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการส่งเสริมฯ  

(ปี 2540-2558 (ม.ค.-มิ.ย.))

ท่ีมา บีโอไอ ณ วันท่ี 13 สิงหาคม 2558 
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การส่งออกสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับ 
ที่ 4 ของอาเซียน (ภาพที่ 5) คิดเป็นมูลค่า 27,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม) 

นอกจากเปน็อนัดบั 4 สำาหรับการส่งออกในอาเซยีน 
แล้ว ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับต้นๆ
ของโลกในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า  
เป็นต้น 

ฉะน้ันการลงทุนในอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ 
อิเลก็ทรอนิกสจ์งึเปน็สิง่ทีน่่าสนใจ เพราะมาตรการขอรับ
การส่งเสริมฯ ในปัจจุบัน ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน ์
ต่างๆ มากมาย ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้เปิด
ให้การส่งเสริมฯ ในประเภทใหม่ๆ ในหมวดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เพ่ิมเติม เช่น Organic Printed 
Electronics (OPE), Security Control Equipment, 
Electronic Control and Measurement เป็นต้น ซึ่ง
นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตลาดมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต 
ทั้งยังมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง และคำานึงถึง
คุณค่าของโครงการ โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ต้นปี 2558 และ
สำาหรับอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง เช่น การออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น จะได้
รับสิทธแิละประโยชนสู์ง จึงนา่จะเปน็การดงึดดูการลงทนุ
ได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต 

ห่วงโซ่การผลิตสำาหรับอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีห่วงโซ่อุปทานเป็นจำานวนมาก โดย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 1st, 2nd และ 3rd Tier  
ดังภาพที่ 6 รวมถึงอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วย ซึ่ง 
จากภาพที ่7 จะแสดงใหเ้หน็วา่อตุสาหกรรมฮาร์ดดสิกไ์ดรฟ์ 
ของไทยมีผู้รับช่วงการผลิต 3 ช่วง รวมประมาณ 500 
บริษัท

ภาพที่ 6

จากความสำาคัญของห่วงโซ่การผลิตข้างต้น  
ประกอบกบัความพร้อมสำาหรับประเทศไทยทีจ่ะสนบัสนนุ 
คลัสเตอร์สำาหรับอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง คณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุนจึงได้ออกประกาศที่ 10/2558 ลงวันที่ 27  
ตุลาคม 2558 เพื่ส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 
ซึ่งน่าจะเป็นการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าจากนักลงทุน
รายเดิมและรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้

นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์
เ พ่ือเป็นการยกระดับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพและ 

เป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับกิจการ 

ที่มา SCB EIC Analysis ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 

3rd-tier
Suppliers

Wafer Plastic 
Metal Aluminium 
Lead Copper 

Ceramics Glass 
Tantalum Silicon 
Silver Tooling

2nd-tier
Suppliers
Suspension 
Motor Parts 
Sub-assembly 

& Coil 
PCB 

Entrepreneurs
Electronics 

Manufacturing 
Services (EMS) or 

Brand Owner

1st-tier Suppliers
Head Gimbal Assembly
Head Stack Assembly

Motor
Base/Cover
Actuator
PCBA

Integrated Circuit
Semiconductor

Metal/Other parts
indirect materials
tooling

Suspension
Motor parts
Sub-assembly & coil

HGA/HAS
Motor
Base/Cover
Actuator
PCBA
FPC
Media

ที่มา www.nectec.or.th/2008/r-d/hdd.html  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555 
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ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดย
จะมีการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะ
คลัสเตอร์ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคลัสเตอร์ 
1. เพ่ือสร้างความเขม้แขง็ของ Value Chain และ

นำาไปสู่การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต 
2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของ

ประเทศไทย เพ่ือดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งจาก 
นักลงทุนรายเดิมและรายใหม่ 

3. เพ่ือกระจายความเจริญไปสู่ภมูภิาคและทอ้งถิน่ 
ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs 

คุณสมบัติสำาคัญของคลัสเตอร์ 
• มีการกระจุกตัวในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมเชิง

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง 
• มกีารเชือ่มโยงขององคป์ระกอบตา่งๆ เพ่ือสร้าง

ความเขม้แขง็ใหก้บั Value Chain และเพ่ิมขดีความสามารถ 
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ได้แก่ ผู้ผลิตต้นน้ำ า - 
กลางน้ำ า -ปลายน้ำา อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบัน 
การศึกษา สถาบันวิจัย สถาบันเฉพาะทาง หน่วยงานรัฐ 
องค์กรเอกชน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

• มกีารเชือ่มโยงกบัเศรษฐกจิทอ้งถิน่ เชน่ จ้างงาน 
หรือใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเชื่อมโยงกับ SMEs ในท้องถิ่น  
เป็นต้น

จังหวัดเป้าหมายคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม 

7 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี 
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา 

กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม

• การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่  
Microelectronics Design และ Embedded System 
Design

• ผลิตภัณฑ์และช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้
เทคโนโลยีสงู เชน่ Organics and Printed Electronics  
(OPE), อุปกรณ์โทรคมนาคม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สำาหรับเคร่ืองมือแพทย์ /ยานยนต์ / งานอุตสาหกรรม, 
Hard Disk Drive, Solid State Drive 

• เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีอยู่ในระดับเทคโนโลยีข้ันสูง 
โดยต้องสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้  
(Internet of Things) (รายละเอียดตามประกาศกิจการ
แนบท้าย)
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สิทธิประโยชน์สำาหรับการลงทุนในคลัสเตอร์

สิทธิประโยชน์ Super Cluster

ภาษี
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

ไม่ใช่ภาษี
- อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ
- จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) สำาหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำาระดับ 
 นานาชาติ

“ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ  

ภายในปี 2559  

และต้องเริ่มดำาเนินการ 

ภายในปี 2560”

เงื่อนไขบังคับสำาหรับการขอรับสิทธิประโยชน์
คลัสเตอร์

1. ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/ 
สถาบันวิจัย/Center of Excellence ที่อยู่ในคลัสเตอร์ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี เช่น

• ความร่วมมือในโครงการ Talent Mobility/
Work-integrated Learning/สหกิจศึกษา/ทวิภาคี

• ความร่วมมอืเพ่ือพัฒนาบคุลากรหรือเทคโนโลย ี
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน 

2. ต้องย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ ภายในปี 2559 
และต้องเริ่มดำาเนินการภายในปี 2560 เพื่อเร่งรัดให้เกิด
การลงทุนโดยเร็ว แต่ในกรณีที่มีความจำาเป็น เช่น เป็น
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ให้สำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสรมิการลงทนุพิจารณาผอ่นปรนตามความเหมาะสมได้

นอกจากนี้ยังมีมาตรการอ่ืนๆ เพ่ือสนับสนุน 
การพัฒนาคัลสเตอร์ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์จาก
กระทรวงการคลัง การพัฒนาคนและเทคโนโลย ีการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค 
และการสนับสนุนเงินทุนอีกด้วย

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  
และอุปกรณ์โทรคมนาคม

มาตรการ ผู้รับผิดชอบ 

เร่งดำาเนินการโครงการบริหารจัดการน้ำาและป้องกันอุทกภัย 
ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน 

คณะกรรมการกำาหนดนโยบาย 
และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา

ยกระดับมาตรฐานสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือใหส้ามารถส่งออกไปยงัตลาดชัน้นำา และปอ้งกนัการนำาเขา้สินคา้คณุภาพต่ำาจากตา่งประเทศ 

กระทรวงอุตสาหกรรม

ขยายขอบเขตสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน  
โดยสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำาเป็น 

กระทรวงอุตสาหกรรม

ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ Micro Mold ที่มีความแม่นยำาสูง เพื่อใช้ในการผลิต 
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กสำาหรับ Smart Devices 

กระทรวงอุตสาหกรรม
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ประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมฯ ตามนโยบายคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ประเภทกิจการ เงื่อนไข

5.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า 
 5.1.1  กิจการผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับเทคโนโลยี  
   ขั้นสูง (Advanced Technology)

ตอ้งเปน็เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทีส่ามารถเชือ่มตอ่กบัเครือขา่ยอนิเทอร์เนต็ได ้
(Internet of Things)

5.2 กิจการผลิตช้ินส่วน และ/หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ ช้ินส่วน  
 และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
 5.2.1  กิจการผลิต Power Inverter
   5.2.1.1 กิจการผลิต Power Inverter สำาหรับงาน
   อุตสาหกรรม

ต้องมีขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

5.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 5.3.1  กิ จการผลิตผลิตภัณฑ์อิ เ ล็กทรอนิก ส์ ในก ลุ่ม  
   Organics and Printed Electronics (OPE)
 5.3.2  กิจการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม
     5.3.2.1 กิจการผลิตอุปกรณ์ส่ง (Emission) แพร่  
   (Transmission) รับ (Reception) สัญญาณ 
   สำาหรับระบบใยแกว้นำาแสง (Optical Fiber) และระบบ 
   ไร้สาย (Wireless)
    5.3.2.2 กิจการผลิตภัณฑ์สำาหรับโทรคมนาคมอื่นๆ
 5.3.3  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Electronic Control and  
   Measurement สำาหรับงานอุตสาหกรรม/เกษตร
 5.3.4  กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Secur i ty Contro l  
   Equipment

5.4 กิจการผลิตช้ินส่วนและ/หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือช้ินส่วน 
 และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
 5.4.1  กิจการผลิตช้ินส่วนในกลุ่ม Organics and Printed  
   Electronics (OPE) 
 5.4.2 กิจการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ และ /หรือวัตถุดิบ 
   สำาหรับเซลล์แสงอาทิตย์ 
 5.4.3  กิจการผลิตชิ้นส่วนสำาหรับโทรคมนาคม
    5.4.3.1 กิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง (Emission)  
   แพร่ (Transmission) รับ (Reception) สัญญาณ 
   สำาหรับระบบ ใยแก้วนำาแสง (Optical Fiber) และ  
   ระบบ ไร้สาย (Wireless)
   5.4.3.2 กิจการผลิตชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ สำาหรับ 
   โทรคมนาคมอื่นๆ

การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีกรรมวิธีการผลิต และ Energy 
Yield ตามที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
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ประเภทกิจการ เงื่อนไข

 5.4.4  กิจการผลิตชิ้นส่วน Electronic Control and  
   Measurement สำาหรับงานอุตสาหกรรม/เกษตร/ 
   เครื่องมือแพทย์/ยานพาหนะ/เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  5.4.5 กิจการผลิตชิ้นส่วนสำาหรับผลิตภัณฑ์ Security  
   Control Equipment
 5.4.6  กิจการผลิต Hard Disk Drive และ/หรือ ชิ้นส่วน 
   สำาหรับ Hard Disk Drive
    5.4.6.1 กิจการผลิต Advanced Technology 
      Hard Disk Drive และ/หรือชิ้นส่วน (ยกเว้น  
   Top Cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral)
   
   
   5.4.6.2 กจิการผลิต Hard Disk Drive ทัว่ไป และ/ 
   หรือ ชิ้นส่วน (ยกเว้น Top Cover หรือ Base Plate  
   หรือ Peripheral)
 5.4.7  กิจการผลิต Solid State Drive และ /หรือ 
   ชิ้นส่วนสำาหรับ Solid State Drive
 5.4.8  กิจการผลิตชิ้นส่วน และ/หรืออุปกรณ์สำาหรับระบบ 
   ที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
 5.4.9  กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำา และ/หรือ ชิ้นส่วน 
   สำาหรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำา
 5.4.10  กิจการผลิตชิ้นส่วน และ/หรืออุปกรณ์โฟโทนิกส์  
   (Photonics) และ/หรือระบบที่ใช้โฟโทนิกส์
 5.4.11 กิจการผลิต Flat Panel Display
 5.4.12 กิจการผลิต Flexible Printed Circuit และ/หรือ  
   Multi Layer Printed Circuit Board และ/หรือ  
   ชิ้นส่วน

1. จะต้องเป็นการผลิต Hard Disk Drive ที่มีความหนาแน่นของ
ข้อมูล (Areal Density) ไม่น้อยกว่า 2,000 กิกะบิต ต่อตารางนิ้ว
2. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ที่จะได้รับการส่งเสริมฯ ด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมา
รวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 •  การลงทนุปรับปรุงเคร่ืองจักรเดมิ ใหเ้ปน็ส่วนหนึง่ของโครงการ
ที่จะได้รับการส่งเสริมฯ ด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมา
รวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 •  การลงทนุปรับปรุงเคร่ืองจักรเดมิ ใหเ้ปน็ส่วนหนึง่ของโครงการ
ที่จะได้รับการส่งเสริมฯ ด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมา
รวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 •  สำาหรับการผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit) การลงทุน
ปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะได้รับการ
ส่งเสริมดว้ย โดยไมใ่หน้บัมลูคา่เคร่ืองจักรเดมิมารวมเปน็เงินลงทนุ
ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
 •  ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

5.5 กิจการผลิตสารหรือแผ่นสำาหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์
 5.5.1  กิจการผลิต Wafer
 5.5.2  กิ จการผ ลิตสารห รือแผ่นที่ ใ ช้  Th in F i lm  
   Technology

1. ตอ้งมกีรรมวธิกีารผลิตตามทีค่ณะกรรมการฯ ใหค้วามเหน็ชอบ 
การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะ
ได้รับการส่งเสริมฯ ด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวม
เป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ทีจ่ะไดรั้บการส่งเสริมดว้ย โดยไมใ่หน้บัมลูคา่เครือ่งจักรเดมิมารวม
เป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
 5.6.1  กิจการ Microelectronics Design
 5.6.2  กิจการ Embedded System Design

1. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์  ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ต่อปี
2. รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ให้นับรวมรายได้จากการจำาหน่าย 
หรือการใหบ้ริการ ซึง่เปน็ผลงานทีเ่กีย่วกบักจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสริมฯ
โดยตรง หรือนำาไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะผลิตเอง หรือว่าจ้าง 
ผู้อื่นผลิต
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 จำานวนโครงการใน 7 จังหวัดเป้าหมาย ปี 2555-2558 

จำานวน
โครงการ

ระยอง พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

ปี 2555 15 61 7 35 6 26 10

ปี 2556 26 15 7 9 5 17 13

ปี 2557 23 20 16 26 4 37 14

ปี 2558
(ม.ค. - ต.ค.)

5 7 0 3 2 8 1

จำานวนการจ้างงานคนไทยใน 7 จังหวัดเป้าหมาย ปี 2555-2558

จำานวนคนงาน
ไทย

ระยอง พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา

ปี 2555 2,481 47,426 1,011 22,997 5,588 16,318 2,656

ปี 2556 5,936 7,141 991 3,928 6,760 1,484 6,188

ปี 2557 3,921 3,984 16,208 15,166 383 3,751 5,708

ปี 2558 
(ม.ค. - ต.ค.)

1,770 7,727 0 230 247 295 35

มูลค่าการขอรับการส่งเสริมฯ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์  
และอุปกรณ์โทรคมนาคมใน 7 จังหวัดเป้าหมาย ปี 2555-2558
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จำานวนโรงงานในอุตสาหกรรม 
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส ์

ใน 7 จังหวัดเป้าหมาย 

จังหวัด จำานวนโรงงาน (แห่ง)

พระนครศรีอยุธยา 310

ปทุมธานี 250

ชลบุรี 460

ระยอง 137

ฉะเชิงเทรา 157

ปราจีนบุรี 56

นครราชสีมา 74

รวม 1,444

ท่ีมา  กรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรม 
แห่งประเทศไทย

สถิติเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาใน 7 จังหวัด
เป้าหมาย

- มหาวิทยาลัย 22 แห่ง 
- สถาบันอาชีวศึกษา 47 แห่ง
- นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 

และอาชีวศึกษา 34,000 คน/ปี 
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การแข่งขันด้านเศรษฐกิจโลกที่เปล่ียนแปลงไป 

ทำ�ใหป้ระเทศไทยไมส่�ม�รถแขง่ขนัดว้ยค�่แรงร�ค� 

ถูกเหมือนในอดีตได้อีกต่อไป เราจำาเป็นต้องปรับเปล่ียน 

รูปแบบในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ท่ัวโลก  

ด้วยก�รเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ

ภ�คอุตส�หกรรม ที่เร�มีศักยภ�พในพ้ืนที่ต่�งๆ  

ทั่วประเทศ ตามที่ รัฐบาลได้ประกาศนโยบาย 

ส่งเสริมคลัสเตอร์ รวมถึงก�รส่งเสริมให้เอกชน 

และสถ�บันก�รศึกษ� เข้�ม�มีบทบ�ทด้�นวิทย�ศ�สตร์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมม�กยิ่งขึ้นเพ่ือเพ่ิมมูลค่� 

สินค้� และร่วมมือกันพัฒน�บุคล�กรเพ่ือนำ�ไปสู่

ก�รสร้�งฐ�นอุตส�หกรรมแห่งอน�คต และเพ่ิม 

ขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของประเทศ

คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
อ�รีย์ ง�มศิริพัฒนกุล / ลลิด� สอนสง

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
ด้วยการพัฒนากำาลังคน 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

“นโยบายการส่งเสริมคลัสเตอร์  

มีเงื่อนไขคือ จะต้องทำาความร่วมมือ 

กับสถาบันการศึกษา 

ที่อยู่ในพื้นที่คลัสเตอร์  

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร ์

และเทคโนโลยี”

ทั้งนี้ นโยบ�ยก�รส่งเสริมคลัสเตอร์ มีเง่ือนไข 
ที่สำ�คัญในก�รยื่นขอรับสิทธิประโยชน์คือ จะต้อง 
ทำาความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา /สถาบันวิจัย / 
Center of Excellence ที่อยู่ในพ้ืนที่คลัสเตอร์  
เพ่ือพัฒน�บุคล�กรด้�นวิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี  
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ร�ยละเอียดพอสังเขปของโครงก�รคว�มร่วมมือ
ต่�งๆ มีดังต่อไปนี้

1. โครงการจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาค ี
ทวภิาค ีคอื ระบบการศกึษาระดบัอาชีวศกึษาเปน็ 

การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง 
สถานศกึษา อาชีวศกึษา หรือสถาบนั กับสถานประกอบการ  
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในการจัดหลักสูตร 
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียน 
ใช้เวล�ส่วนหนึ่งในสถ�นศึกษ�อ�ชีวศึกษ�หรือสถ�บัน  
พร้อมกันน้ันผู้เรียนต้องฝึกภ�คปฏิบัติในสถ�นประกอบก�ร  
รัฐวิส�หกิจ หรือหน่วยง�นของรัฐ เพื่อให้ผู้เรียนมีคว�มรู้ 
และประสบก�รณ์ตรงจ�กก�ร ฝึกปฏิบั ติ ง �นใน 
สถ�นประกอบก�ร รวมถึงมีร�ยได้ระหว่�งเรียน ได้รับ 
เบี้ยเล้ียง และสวัสดิก�รอื่นๆ จ�กสถ�นประกอบก�ร  
สำ�หรับสถ�นประกอบก�รที่ร่วมมือกับสถ�นศึกษ� ถือว่� 
ได้ช่วยเหลือสังคมด้�นก�รศึกษ� และส�ม�รถพัฒน� 
บุคล�กรให้มีฝีมือ คว�มรู้ ตรงต�มคว�มต้องก�รของ 

สถ�นประกอบก�ร ซึง่สถ�นประกอบก�รทีเ่ข�้ร่วมโครงก�ร
จะต้องจัดก�รศึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับด้�นวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลย ีทีไ่ดต้�มม�ตรฐ�นก�รจัดก�รอ�ชวีศกึษ�ระบบ
ทวิภ�คี ของกระทรวงศึกษ�ธิก�ร

การเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. สถ�นประกอบก�รติดต่อสถ�นศึกษ�สังกัด

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� หรือศูนย์
อ�ชีวศึกษ�ทวิภ�คี

2. แจ้งคว�มประสงค์ที่จะร่วมจัดอ�ชีวศึกษ� 
ระบบทวิภ�คี โดยระบุส�ข�วิช�ที่ต้องก�ร

3. ประช�สัมพันธใ์หพ้นกัง�นทร�บถงึคว�มร่วมมอื 
กับสถ�นศึกษ� จัดก�รเรียนก�รสอนอ�ชีวศึกษ�ระบบ
ทวภิ�ค ีและเปดิโอก�สใหพ้นกัง�นเรียนและพัฒน�ตนเอง

4. ล งน �มข้ อตกลงคว �ม ร่ วมมื อ ร ะหว่ � ง 
สถ�นประกอบก�รกับสถ�นศึกษ�

5. ร่วมจัดทำ�และพัฒน�หลักสูตร และแผนก�รฝึก
อ�ชีพ

2. โครงการสหกิจศึกษา
สหกิจศกึษา คอื ระบบการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

ท่ีจัดให้มีการเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหา 
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ 
อย่างมีระบบ ด้วยคว�มร่วมมือจ�กสถ�นประกอบก�ร
และทุกฝ่�ยที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบก�รศึกษ�ที่ผสมผส�น 
ก�รเรียนกับก�รปฏิบัติง�น (Work - Integrated  
Learning) เพ่ือเสริมคุณภ�พบัณฑิตผ่�นประสบก�รณ์
ทำ�ง�นในสถ�นประกอบก�ร และก�รพัฒน�คุณภ�พ
บัณฑิตต�มม�ตรฐ�นวิช�ก�รและวิช�ชีพ รวมทั้งตรง
กับคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�น ถือเป็นส่วนสำ�คัญ
ในก�รเตรียมบัณฑิตให้พร้อม ที่จะเลือกอ�ชีพและเข้�สู่
ระบบก�รทำ�ง�นทนัททีีจ่บก�รศกึษ� ซึง่สถ�นประกอบก�ร 
ที่เข้�ร่วมโครงก�รจะต้องจัดก�รศึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับด้�น 
วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี ที่ได้ต�มม�ตรฐ�นและ
ก�รประกันคุณภ�พก�รดำ�เนินง�น ของสำ�นักง�นคณะ
กรรมก�รก�รอุดมศึกษ� 

และยกระดับเทคโนโลยีรองรับก�รพัฒน�อุตส�หกรรม 
เช่น 

• ก�รทำ�คว�มร่วมมือในโครงก�ร Talent  
Mobility, Work-integrated Learning (WiL),  
สหกิจศึกษ� ทวิภ�คี 

• คว�มร่วมมอืเพ่ือพัฒน�บคุล�กรหรือเทคโนโลยี
ต�มที่ได้รับคว�มเห็นชอบจ�กคณะกรรมก�รส่งเสริม 
ก�รลงทุน 

ข้อตกลงร่วมกัน

สถานประกอบการสถ�นศึกษ�
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การเข้าร่วมจัดการสหกิจศึกษา
1. สถ�นประกอบก�รกำ�หนดง�นสหกจิศกึษ� เชน่ 

ร�ยละเอียดของง�นหรือโครงก�รที่ต้องก�รให้นักศึกษ�
ปฏิบัติ จำ�นวนง�นและช่วงเวล�ที่ต้องก�รรับนักศึกษ� 
สหกิจศึกษ� พร้อมกำ�หนดกำ�ลังคนท่ีส�ม�รถเป็นผู้นิเทศง�น  
รวมถงึพิจ�รณ�จ่�ยค่�ตอบแทนและสวสัดกิ�รให้นกัศกึษ�
ต�มสมควร และสถ�นประกอบก�รควรกำ�หนดคณุสมบตัิ
นักศึกษ� ส�ข�วิช� และทักษะพิเศษของนักศึกษ� (ถ้� 
ต้องก�ร) ที่เหม�ะสมกับตำ�แหน่งง�น

2. สถ�นประกอบก�รแจ ้งคว�มต ้องก�รรับ
นักศึกษ�พร้อมร�ยละเอียดตำ�แหน่งง�น และจำ�นวนง�น 
พร้อมคุณสมบัตินักศึกษ� ไปยังสถ�นศึกษ�ล่วงหน้� 
อย่างน้อย 3 เดือน เพ่ือให้มีเวลาเพียงพอในการประสานงาน

3. สถ�นประกอบก�รอ�จคัดเลือกจ�กจดหม�ย
สมัครง�น/ประวัตินักศึกษ� ก�รสอบข้อเขียนหรือก�ร 
สัมภ�ษณ์ก็ได้ สถ�นประกอบก�รควรจัดให้ผู้นิเทศง�น
ได้มีโอก�สคัดเลือกนักศึกษ�

4. สถ�นประกอบก�รแจ้งผลก�รคดัเลือกนกัศกึษ�
ให้สถ�นศึกษ�ทร�บ

5. หลังจ�กคัดเลือกนักศึกษ�ได้แล้ว ก่อนเร่ิม 
ปฏิบัติง�นสถ�นประกอบก�รอ�จจัดให้ มีก�รประชุมร่วมกัน
ระหว่�งคณ�จ�รย์นิเทศ ผู้นิเทศง�น และนักศึกษ�

“Talent Mobility เป็นกลไก 

ให้บุคลากรภาครัฐสามารถไปปฏิบัติงาน

ประจำาเป็นการชั่วคราวในภาคเอกชนได้”

3. โครงการ Talent Mobility 
Talent Mobility คือ โครงการที่ช่วยจัดหา

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบนัวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมขดีคว�มส�ม�รถใหภ้�คเอกชน 
เนื่องจ�กก�รแข่งขันในภ�คธุรกิจจำ�เป็นต้องปรับเปล่ียน
ยุทธศ�สตร์ในก�รแข่งขันที่จะต้องใช้นวัตกรรมในก�ร

สร้�งมูลค่�เพิ่มให้กับสินค้�และบริก�รม�กขึ้น ซึ่งมีคว�ม
จำ�เป็นต้องใช้บุคล�กรด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) เพิ่มม�กขึ้น 

แต่อย่�งไรก็ต�ม ในอดีตที่ผ่�นม�บุคล�กรด้�น 
วทน. ส่วนใหญ่ม�กกว่�ร้อยละ 70 ทำ�ง�นในสถ�บัน 
ก�รศึกษ�และสถ�บันวิจัยของรัฐ ดังนั้นเพ่ือเป็นก�ร
สนับสนุนให้ภ�คเอกชนทำ�ก�รวิจัยและพัฒน�ม�กขึ้น 
และเพ่ือแกไ้ขปญัห�ก�รข�ดแคลนบคุล�กรในภ�คเอกชน
ดังกล่�ว สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยวิทย�ศ�สตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ช�ต ิ(สวทน.) และเครือข�่ย
จึงจัดให้มีโครงก�ร Talent Mobility ขึ้น ซึ่งเป็นกลไก
ให้บุคล�กรภ�ครัฐส�ม�รถไปปฏิบัติง�นประจำ�เป็นก�ร
ชั่วคร�วในภ�คเอกชนได้ โดยไปทำ�ง�นใน 4 ประเภท 
ได้แก่

1. ก�รวิจัยและพัฒน� 
2. ก�รแก้ปัญห�ท�งเทคนิคและวิศวกรรม 
3. การทดสอบและระบบมาตรฐาน 
4. ก�รจัดก�รเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility
1. สถ�นประกอบก�รแจ้งคว�มต้องก�รสนับสนุน

บคุล�กรด�้น วทน. ม�ทีศ่นูยอ์ำ�นวยคว�มสะดวก Talent 
Mobility (TM Clearing House) ซึ่งเป็นหน่วยง�นที่ 
ทำ�หน้�ที่ประส�นง�นจัดห�นักวิจัย (Matching) ต�ม
คว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�รภ�คเอกชน เพื่อนำ�
ไปสู่ข้อตกลงก�รดำ�เนินโครงก�รวิจัยร่วมรัฐเอกชน โดย 
มโีจทยก์�รทำ�ง�น โครงก�รวจัิยและพัฒน�วศิวกรรม หรือ
ก�รจัดก�รเทคโนโลยีที่ชัดเจน

2. ศูนย์ฯ จะดำ�เนินก�รประส�นง�นติดต่อไปยัง
บคุล�กรและตน้สังกดัจ�กฐ�นขอ้มลู Talent Mobility โดย
คัดเลือกบุคล�กรที่มีคว�มเชี่ยวช�ญและคว�มเหม�ะสม 
กับคว�มต้องก�รของสถ�นประกอบก�ร 

3. บุคล�กรและต้นสังกัดตอบรับก�รไปทำ�วิจัยใน
สถานประกอบการ 
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4. ศูนย์ฯ จะประส�นง�นอำ�นวยคว�มสะดวกให้
กับทั้งสถ�นประกอบก�ร บุคล�กร วทน. และต้นสังกัด
ในก�รทำ�สัญญ�และตกลงร�ยละเอียดระหว่�งบุคล�กร 
ต้นสังกัด และสถ�นประกอบก�ร รวมถึงก�รส่งบุคล�กร  
วทน.ไปปฏิบัติง�น 

ที่มาภาพ : www.korattimes.com

4. โครงการบูรณาการการเรียนกับการทำางาน 
Work-integrated Learning (WiL)

ตัวอย่างการเข้าร่วมโครงการ WiL

WiL คอื รูปแบบการเรียนแบบโรงเรียนในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยใช้การทำางานจริงเป็นส่วนหนึ่งของ 
บทเรียน ซึ่งนับเป็นรูปธรรมของนโยบ�ยก�รพัฒน� 
กำ�ลังคนด้�นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
อันเกิดจ�กคว�มร่วมมือของ 3 ภ�คส่วน ได้แก่ สวทน. 
บริษัทเอกชน และสถ�บนัก�รศกึษ� ในก�รผลิตกำ�ลังคน 
ระดับ ปวส. และระดับปริญญ�ตรี ที่มีคุณภ�พตรงกับ 
คว�มตอ้งก�รของภ�คอตุส�หกรรม โดยนกัศกึษ�จะเข�้รับ 
ก�รฝึกอบรมเป็นระยะเวล�ต�มหลักสูตร ซึ่งเป็นก�ร 
บูรณาการการทำางานในสถานประกอบการ เพ่ิมเติมจาก 
ก�รเรียนในสถ�นศึกษ� เพ่ือพัฒน�นักศึกษ�ให้มี 
คว�มพร้อมและมีร�ยได้ตั้งแต่เรียนอยู่ เมื่อจบออกไป 
ส�ม�รถทำ�ง�นได้ทันที และผู้ประกอบก�รท่ีเข้�ร่วมโครงก�ร 
มีโอก�สผลิตและคัดเลือกบุคล�กรที่มีทักษะตรงกับ 
คว�มต้องก�รของภ�คอุตส�หกรรมด้วย

บริษัท สย�มมิชลิน จำ�กัด ร่วมกับ มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�ธนบุ รี มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�พระนครเหนือ และ สวทน. จัดหลักสูตร
ในโครงก�ร WiL ผลิตกำ�ลังคนท�งเทคนิคระดับ ปวส.-
ปริญญ�ตรี โดยปรับปรุงเนื้อห�ร�ยวิช�ต�มกระบวนก�ร
ทำ�ง�น (ใช้กระบวนก�รทำ�ง�นเป็นตัวตั้ง) หลักสูตรที่ได้
พัฒน�ร่วมกันคือ

- หลักสูตร ปวส. เทคนิคอุตส�หกรรมของ
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� (มทร.) จัด 
ก�รศกึษ�แบบตอ่เนือ่งในแตล่ะวชิ� (Block Course) โดย
เรียนที ่มทร. 2 เดอืน และเรียนทีโ่รงง�น 10 เดอืน ในแตล่ะ 
ปีก�รศึกษ� 

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศ�สตร์
เครื่องกล (สหกิจศึกษ�) จัดก�รศึกษ�ต�มแบบหลักสูตร 
4 ปี เรียนที่มห�วิทย�ลัยในภ�คปกติ 3 ปี และฝึกง�น
สหกิจศึกษ�ที่โรงง�นในปีที่ 4 เป็นเวล� 10 เดือน โดย
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยข้างต้น
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โครงก�ร Talent Mobility และโครงก�ร  
Work-integrated Learning (WiL) ดงักล่�ว ดำ�เนนิก�ร
ภ�ยใตก้�รสนบัสนนุของสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ย
วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งช�ติ (สวทน.)

บีโอไอกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ 
นอกจ�กนี้ บีโอไอและกระทรวงวิทย�ศ�สตร์และ

เทคโนโลย ีไดล้งน�มบนัทกึขอ้ตกลงคว�มร่วมมอื (MOU) 
เมื่อวันที่ 14 กันย�ยน 2558 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ภ�คเอกชนดำ�เนินกิจกรรมด้�นก�รวิจัย
และพัฒน�ในด�้นวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม 
และสนับสนุนก�รพัฒน�บุคล�กรด้�นวิทย�ศ�สตร์และ
เทคโนโลยี 

บีโอไอหวังเป็นอย่�งยิ่งว่�ผลลัพธ์จ�กนโยบ�ย
ส่งเสริมคลัสเตอร์ ไม่ใช่โครงก�รลงทุนทั่วๆ ไป แต่
จะได้โครงก�รที่เข้�ม�ลงทุนผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง  
และเกิดก�รยกระดับและพัฒน�บุคล�กรจ�กสถ�บัน 
ก�รศึกษ� เกิดก�รนำ�นักวิจัยและนักวิทย�ศ�สตร์ 
ไปร่วมทำ�ก�รผลิต และเกิดคว�มร่วมมือในก�รพัฒน� 
บุคล�กรและเทคโนโลยีระหว่�งภ�คเอกชนและสถ�บัน 
ก�รศึกษ�ของไทย 

ที่มาข้อมูล
1. เอกส�รเผยแพร่โครงก�รคว�มร่วมมือ Talent  

Mobility โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รวิทย�ศ�สตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สวทน.)

2. เอกส�รเผยแพร่โครงก�รคว�มร่วมมือ WiL 
โดยสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รวทิย�ศ�สตร์ เทคโนโลย ีและ
นวัตกรรม (สวทน.)

3. เว็บไซต์สหกิจศึกษ� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
ร�ชมงคลธัญบุรี http://www.coop.rmutt.ac.th/

4. หนังสือแนวปฏิบัติก�รขอรับสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประกอบกิจก�รในก�รจัดก�รอ�ชีวศึกษ�ระบบทวิภ�คี 
และก�รรับนกัเรียน นกัศกึษ� และบคุคลทัว่ไปเข�้ฝกึง�น 
และเตรียมเข้�ทำ�ง�นกับผู้ประกอบกิจก�ร โดยศูนย์
อ�ชวีศกึษ�ทวภิ�ค ีสำ�นกัง�นคณะกรรมก�รก�รอ�ชวีศกึษ�  
กระทรวงศึกษ�ธิก�ร

5. หนังสือประมวลส�ระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษ� 
โดยสำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รอุดมศึกษ�และสม�คม
สหกิจศึกษ�ไทย

MOU ร่วมกัน
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สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจโลกชะลอตัวใน

ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชน

ในประเทศไทย ขณะเดียวกัน การส่งออกก็ยัง

หดตัว อีกทั้งการบริโภคภายในประเทศก็ชะลอ

ตัวอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึง

จำาเป็นจะต้องมีมาตรการพิเศษต่างๆ เพ่ือกระตุ้น

เศรษฐกิจของประเทศ

“มาตรการเร่งรัดการลงทุน” เป็นมาตรการระยะส้ัน 
ท่ีเร่งให้เกิดการลงทุนภายในประเทศในระยะ 1-2 ปี 
ข้างหน้าเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นให้ภาคเอกชนจ่ายเงิน 
เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในประเทศรวดเร็วย่ิงข้ึน

อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด รัฐบาล 
ไม่ได้ใช้มาตรการน้ีเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงให้ความสำาคัญ 
กับมาตรการอ่ืนๆ ท่ีมุ่งเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ด้วยการยกระดับสินค้าและบริการ สนับสนุนให้มีการ 
ปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการ โดยการนำาการวิจัยพัฒนา 
นวัตกรรม และการออกแบบ มาเพ่ิมมูลค่าให้มากข้ึนด้วย

คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
สุวิดา ธัญวงษ์

มาตรการเร่งรัดการลงทุน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งด่วน
ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(กกท.) เม่ือวันท่ี 10 กรกฎาคม 2558 นายกรัฐมนตรี
มีข้อส่ังการให้สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
(บีโอไอ) หารือกับภาคเอกชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
กำาหนดมาตรการเร่งรัดให้เกิดการลงทุนจริงภายในปี 
2558 - 2559 เพ่ือเร่งรัดให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนเร็วข้ึน 
ซ่ึงจะช่วยทำาให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวท่ีดีข้ึน  
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“จะต้องเป็นกิจการที่อยู่ในข่าย 

ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้น 

ภาษีเงินได้นิติบุคคล”

มาตรการเร่งรัดการลงทุนของบีโอไอ
เม่ือวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 ท่ีประชุม กกท. 

ได้พิจารณาทบทวนมาตรการเร่งรัดการลงทุนท่ีบีโอไอ 
เสนอ และเห็นชอบกับมาตรการท่ีปรับปรุงใหม่ โดยหลักการ 
เบ้ืองต้นท่ีควรเข้าใจก่อนพิจารณาเง่ือนไขการลงทุนและ 
การมีรายได้ในตารางท่ีจะกล่าวในหัวข้อถัดไป มีดังน้ี

1. โครงการท่ีอยู่ในข่ายท่ีจะได้รับสิทธิประโยชน์
เพ่ิมเติม ตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของบีโอไอ ต้องเป็น 
โครงการท่ีย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงระหว่าง 
วันท่ี 1 มกราคม 2557 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2559

2. จะต้องเป็นกิจการท่ีอยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ 
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล น่ันหมายความว่า หากเป็น 
กิจการท่ีได้รับส่งเสริมฯ ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่  
ต้องเป็นกิจการในกลุ่ม A แต่หากเป็นกิจการในกลุ่ม 
B ต้องเป็นโครงการที่ได้รับการเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ 
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น มีการวิจัยพัฒนา
หรือออกแบบตามเกณฑ์ Merit ซ่ึงจะได้รับสิทธิยกเว้น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 1-3 ปี หรือกรณีโครงการต้ังอยู่ในพ้ืนท่ี  
20 จังหวัดท่ีมีรายได้ต่อหัวต่ำา ซ่ึงจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล 3 ปี กรณีโครงการต้ังอยู่ในพ้ืนท่ีเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษสำาหรับกิจการท่ัวไป ซ่ึงจะได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นต้น

สำาหรับกจิการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ ภายใตน้โยบาย 
เดิม ต้องเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้น 
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่ได้พิจารณาที่ประเภทกิจการ 
ว่าเป็นกิจการที่เข้าข่ายกลุ่ม A ตามนโยบายใหม่หรือไม่

3. เ น่ืองจากกฎหมายส่งเสริมการลงทุนให้ 
สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดได้  
8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50  

ดงันัน้บโีอไอ จึงไดจ้ดัทำาร่างขอ้เสนอมาตรการเร่งรดั 
การลงทุนและนำาไปหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือนำา 
ความเห็นที่ได้มาปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสม 
ยิ่งข้ึน และเมื่อปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้ว บีโอไอจึงนำา
มาตรการเร่งรัดการลงทุนเสนอต่อที่ประชุม กกท. เพื่อ
พิจารณาในวันที่ 16 กันยายน 2558

รองนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนมาตรการ
ต่อมา รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์)  

ได้มอบหมายให้บีโอไอพิจารณาทบทวนมาตรการเร่งรัด 
การลงทุน เพ่ือให้เป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพใน 
การเร่งรัดให้โครงการท่ีได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ เร่ิม
ลงทุนจริงโดยเร็วท่ีสุด และให้นำามาตรการเร่งรัดการลงทุน
ท่ีปรับปรุงแล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย บีโอไอจึงได้ 
ปรับปรุงมาตรการอีกคร้ัง และนำาเสนอคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2558 ซ่ึงท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี 
รับทราบในหลักการ บีโอไอจึงเสนอเร่ืองการทบทวน 
มาตรการเร่งรัดการลงทุนต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
เพ่ือพิจารณาอีกคร้ังในวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558

บีโอไอ - คลัง กำาหนดมาตรการเร่งรัด
กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากรองนายก

รัฐมนตรี (นายสมคิด) ให้จัดทำามาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
และเร่งรัดการลงทุนในประเทศเช่นกัน โดยให้นำามาตรการ
เร่งรัดการลงทุนของบีโอไอมาประกอบการพิจารณาด้วย 
กระทรวงการคลังจึงได้จัดทำา “มาตรการภาษีเพ่ือส่งเสริม
การลงทุนในประเทศ” เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 
เพ่ือพิจารณาเม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน (วันเดียวกับท่ีบีโอไอ  
เสนอเร่ืองมาตรการเร่งรัดการลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี) 
โดยท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการของ 
กระทรวงการคลังแล้วเห็นชอบในหลักการ

ส่ิงท่ีกระทรวงการคลังจะดำาเนินการต่อไปคือ การ
ยกร่างกฎหมายท่ีเก่ียวข้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป เพ่ือให้มาตรการมีผลใช้บังคับโดยเร็ว
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อีกไม่เกิน 5 ปี ดังนั้น เมื่อรวมสิทธิประโยชน์เดิมกับ
สิทธิที่ให้เพิ่มเติมแล้ว จะได้รับสิทธิสูงสุดคือ ยกเว้นภาษี 
เงินได้นิติบุคคล ไม่เกิน 8 ปี และได้รับลดหย่อนร้อยละ  
50 อีก 5 ปี เช่น กิจการกลุ่ม A3 จะได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี

สำาหรับกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หรือกิจการท่ีต้ังในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำาเภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่ 
จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) จะได้รับสิทธิด้านภาษี 
เงินได้นิติบุคคลสูงสุดอยู่แล้วคือ ยกเว้นภาษีเงินได้ 
นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี  
จึงไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติมจากมาตรการนี้อีก เพราะถือเป็น 
โครงการท่ีรัฐส่งเสริมเต็มท่ีอยู่แล้ว

“ทั้งหมดอยู่บนหลักการเดียวกันคือ  

เมื่อเป็นกิจการที่สร้างประโยชน ์

ให้กับประเทศมากขึ้น  

จะได้รับสิทธิมากขึ้นตามไปด้วย”

พื้นฐานสิทธิประโยชน์ตามนโยบายใหม่
ก่อนจะไปถึงรายละเอียดในการคำานวณการได้สิทธิ

เพ่ิมตามมาตรการเร่งรัดการลงทุน ขอปูพ้ืนสิทธิประโยชน์
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามนโยบายส่งเสริม 
การลงทุนใหม่ ท่ีใช้บังคับกับคำาขอรับการส่งเสริมฯ ต้ังแต่ 
วันท่ี 1 มกราคม 2558 ดังน้ี

กิจการ
กลุ่ม

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล

สิทธิเพิ่มเติม/สิทธิตามพื้นที่เฉพาะ

สิทธิพื้นฐาน
ในการยกเว้น
ภาษีเงินได้ฯ

มาตรการ 
Merit:R&D
ออกแบบ

ตั้งในนิคม ตั้งใน 
20 จังหวัด
รายได้ต่ำา

ตั้งใน SEZ 
(กิจการทั่วไป)

ตั้งใน SEZ  
(กิจการเป้าหมาย)

ตั้งใน 
จังหวัด

ชายแดนใต้

มาตรการเร่งรัด
การลงทุน

A 1 8 ปี 
(ไม่จำากัด 

วงเงินยกเว้น 
ภาษีเงินได้ฯ)

-
(ได้สิทธิ
สูงสุดแล้ว
โดยไม่ต้อง
ทำา Merit 
เพิ่ม)

- +
ลดหย่อน 
ร้อยละ 50 

5 ปี

+
ลดหย่อน 
ร้อยละ 50 

5 ปี

+
ลดหย่อน  
ร้อยละ 50 

5 ปี

กิจการ
ทุกกลุ่มได้รับ
ยกเว้นภาษี 

8 ปี 
(ไม่จำากัดวงเงิน

ยกเว้น 
ภาษีเงินได้ฯ) 

+ 
ลดหย่อน  
ร้อยละ 50 

5 ปี

กลุ่ม “A”  
และ “B”  
ที่มีสิทธิ 

ภาษีเงินได้ฯ”  
หากทำาได้ 
ตามเกณฑ์  
จะได้สิทธิ 

ภาษีเงินได้ฯ เพ่ิม 
1 - 4 ปี  

รวมถึงลดหย่อน  
ร้อยละ 50 อีก 5 ปี

A 2 8 ปี ได้เพิ่ม
วงเงินยกเว้น
ภาษีเงินได้ฯ

A 3 5 ปี + 
1 ถึง 3 ปี  
และเพิ่ม
วงเงิน 

+
1 ปี

+
3 ปี

+
3 ปี

ปรับจาก
สิทธิพื้นฐานเป็น 

8 ปี 
+ 

ร้อยละ 50 
5 ปี

A 4 3 ปี

B 1 - ได้รับยกเว้น 
ภาษีเงินได้ฯ 
1 ถึง 3 ปี

- ได้รับยกเว้น 
ภาษีเงินได้ฯ  

3 ปี

B 2 - - -

หมายเหตุ การลดหยอ่นร้อยละ 50 อกี 5 ป ีจะใหไ้ดเ้ฉพาะในจังหวดัหรือพ้ืนทีท่ีม่กีารประกาศเปน็เขตส่งเสริมการลงทนุ เชน่ 20 จงัหวดั 
  ที่มีรายได้ต่อหัวต่ำา เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
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เน่ืองจากกฎหมายส่งเสริมการลงทุนกำาหนดเพดานการให้ 
สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดท่ี  
8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50  
อีกไม่เกิน 5 ปี ดังน้ัน เม่ือรวมสิทธิประโยชน์พ้ืนฐาน 
กับสิทธิท่ีให้เพ่ิมเติมแล้ว ทุกโครงการจะได้รับสิทธิสูงสุด 
คือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่เกิน 8 ปี + ลดหย่อน 
ร้อยละ 50 อีก 5 ปี

ตามตารางข้างต้น ขออธิบายเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจมากย่ิงข้ึนดังน้ี

กรณทีี ่1 ถึง 3 จะพิจารณาทีก่ารลงทนุเปน็สำาคญั  
โดยจะนับการลงทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน  
2558 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับไปจนถึงส้ินสุด
ระยะเวลาที่กำาหนด คิดเป็นสัดส่วนต่อมูลค่าเงินลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนของโครงการในขั้น
อนุมัติโครงการ หรือขั้นอนุมัติการแก้ไขโครงการล่าสุด 
โดยเป็นเงินลงทุนตามความหมายของรายการเงินลงทุน
ที่ใช้คำานวณขนาดการลงทุนในโครงการของบีโอไอนั่นเอง  

(ไดแ้ก ่คา่กอ่สร้าง คา่เคร่ืองจักร คา่ตดิตัง้ คา่ทดลองเคร่ือง  
นอกจากนี้ ถ้าเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ ให้รวมค่าใช้จ่าย
ก่อนเปิดดำาเนินการและสินทรัพย์อื่นๆ ได้อีกด้วย) และ
นำามูลค่าการลงทุนจริงนั้นมาเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน  
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในขั้นอนุมัติโครงการ 

สำาหรับกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Enterprise  
Software/Digital Content) ในกลุ่ม A3 ท่ีเป็นกิจการ 
ฐานความรู้ซึ่งพิจารณาเงินลงทุนจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน
บคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้ัน การพิจารณาสัดส่วน
เงินลงทุนจริงก็จะเทียบจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรท่ี

4. กรณีได้รับสิทธิเพิ่ม

กรณี เงื่อนไข
สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม

พื้นที่ทั่วไป พื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ

กรณีที่ 1 หากมกีารลงทนุจริง นบัตัง้แตว่นัที ่16 พฤศจิกายน 2558 จนถึงสิน้เดอืน 
มิถุนายน 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทนุหมนุเวยีน และมรีายไดจ้ากการผลิตหรือใหบ้ริการภายในป ี2560

ยกเว้นเพิ่มเติม 
4 ปี + 

ลดหย่อนร้อยละ 50 
5 ปี

ยกเว้นเพิ่มเติม 
4 ปี + 

ลดหย่อนร้อยละ 50
5 ปี

กรณีที่ 2 หากมกีารลงทนุจริง นบัตัง้แตว่นัที ่16 พฤศจิกายน 2558 จนถึงสิน้เดอืน 
มิถุนายน 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทนุหมนุเวยีน และมรีายไดจ้ากการผลิตหรือใหบ้ริการภายในป ี2560

ยกเว้นเพิ่มเติม 
3 ปี + 

ลดหย่อนร้อยละ 50
5 ปี

ยกเว้นเพิ่มเติม 
3 ปี + 

ลดหย่อนร้อยละ 50
5 ปี

กรณีที่ 3 หากมกีารลงทนุจริง นบัตัง้แตว่นัที ่16 พฤศจิกายน 2558 จนถึงสิน้เดอืน 
ธันวาคม 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทนุหมนุเวยีน และมรีายไดจ้ากการผลิตหรือใหบ้ริการภายในป ี2560

ยกเว้นเพิ่มเติม 
2 ปี + 

ลดหย่อนร้อยละ 50 
5 ปี

ยกเว้นเพิ่มเติม 
2 ปี + 

ลดหย่อนร้อยละ 50
5 ปี

กรณีที่ 4 หากมีการลงทุนจริงไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนภายในปี 2559 แต่สามารถมีรายได้จากการผลิตหรือ 
ให้บริการภายในปี 2560

ยกเว้นเพิ่มเติม 1 ปี ยกเว้นเพิ่มเติม 2 ปี

หมายเหตุ ทุกกรณี (1-4) จะต้องไม่มีรายได้ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

จะเห็นได้ว่า บีโอไอมีมาตรการให้สิทธิประโยชน์ 
เพ่ิมเติมจากสิทธิพ้ืนฐานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิม
จำานวนปีท่ีได้รับการยกเว้นภาษี เพ่ิมจำานวนปีท่ีให้ได้รับ
การลดหย่อน หรือการกำาหนดสิทธิใหม่ตามนโยบายเฉพาะ 
แต่ท้ังหมดอยู่บนหลักการเดียวกันคือ เม่ือเป็นกิจการ 
ท่ีสร้างประโยชน์ให้กับประเทศมากข้ึน ก็จะได้รับสิทธิ
มากข้ึนตามไปด้วย และเช่นเดียวกับท่ีกล่าวมาก่อนหน้าน้ี  
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จ่ายไปจริงในช่วงเวลาท่ีกำาหนดข้างต้นกับค่าใช้จ่ายเงินเดือน 
ในข้ันอนุมัติโครงการ 

ดังน้ัน การพิจารณาสัดส่วน “เงินลงทุน” ให้ได้ตามเกณฑ์ 
ท่ีว่าน้ี จึงเป็นเงินลงทุนตามความหมายของรายการเงิน
ลงทุนท่ีใช้คำานวณขนาดการลงทุนในโครงการของบีโอไอ  
น่ันเอง

กรณีท่ี 4 เป็นกรณีท่ีมีการลงทุนจริง จากการผลิต 
หรือให้บริการตามโครงการแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ จึงพิจารณา 
ให้สิทธิเพ่ิมจากการมีรายได้จากการผลิตหรือให้บริการ 
ตามโครงการก่อนปี 2560 เป็นสำาคัญ

ขอเสริมว่า “รายได้” ท่ีกล่าวมาต้ังแต่กรณีท่ี 1 ถึง 4  
น้ัน ต้องเป็นรายได้จากการผลิตหรือให้บริการตามโครงการ 
ท่ีได้รับการส่งเสริมฯ พูดง่ายๆ ก็คือ ต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า 
มีการลงทุนเคร่ืองจักรครบสายการผลิตแล้ว มีวัตถุดิบแล้ว  
มีอุปกรณ์เคร่ืองมือ คน พร้อมในการผลิตหรือให้บริการ 
แล้ว รายได้ท่ีเกิดข้ึนหลังจากท่ีมีส่ิงเหล่าน้ันในโครงการแล้ว  
จึงจะเป็นรายได้ตามท่ีกำาหนดไว้เป็นเง่ือนไขในการได้รับ 
สิทธิเพ่ิมเติม

สำาหรับการได้ รับสิทธิ เ พ่ิมเติมในเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) น้ัน ดูเผินๆ เหมือนกับกิจการ
ใน SEZ จะได้รับสิทธิเพ่ิมเท่ากับพ้ืนท่ีท่ัวไป จริงๆ แล้ว
ไม่ใช่ เพราะอย่าลืมว่า บีโอไอให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเพ่ิมเติมอีก 3 ปีแก่กิจการท่ัวไปท่ีต้ังใน SEZ 
อยู่ก่อนแล้ว ดังท่ีแสดงในตารางสรุปสิทธิประโยชน์ 
ด้านภาษีเงินได้ตามนโยบายใหม่

ตัวอย่างท่ี 1 กรณีกิจการ A4/ลงทุนใน SEZ/
ไม่ใช่กิจการเป้าหมาย/ทำาได้ตามกรณีท่ี 3

ได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี + 3 ปี + 
2 ปี + ลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี = 8 ปี + ร้อยละ  
50 เป็นเวลา 5 ปี

ตัวอย่างท่ี 2 กรณีกิจการ A3 / ต้ังในนิคม
อุตสาหกรรม/ทำาได้ตามกรณีท่ี 2

ไดสิ้ทธยิกเวน้ภาษีเงินไดภ้าษีเงินไดน้ติบิคุคล 5 ป ี 
+ 1 ป ี+ 3 ป ี+ ลดหยอ่นร้อยละ 50 อกี 5 ป ี= 9 ป ี+  

ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี แต่เนื่องจากกฎหมายบีโอไอ  
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ สูงสุดไม่เกิน 8 ปี จึงได้สิทธิ
ยกเวน้ภาษีเงินไดน้ติบิคุคล รวมทัง้ส้ิน 8 ป ี+ ร้อยละ 50  
อีก 5 ปี

“มาตรการเร่งรัดการลงทุน 

ของกระทรวงการคลัง  

มีชื่อทางการว่า มาตรการภาษ ี

เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ”

การเพิ่มสิทธิตามมาตรการเร่งรัด
ในการขอรับสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมตามมาตรการ

เร่งรัดการลงทุน ผู้ประกอบการต้องย่ืนขอแก้ไข 
สิทธิประโยชน์ตามโครงการ โดยแสดงหลักฐานว่าสามารถ
ดำาเนินการได้ตามกรณีใดกรณีหน่ึงใน 4 กรณีข้างต้น  
บีโอไอจึงจะแก้ไขเพ่ิมเติมสิทธิประโยชน์ให้ในบัตร 
ส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงรายละเอียดและข้ันตอนในการ 
ย่ืนขอรับสิทธิ บีโอไอจะออกคำาช้ีแจงเพ่ิมเติมให้ทราบ 
ท่ัวกันต่อไป

นอกเหนือจากมาตรการเร่งรัดการลงทุนของบีโอไอ  
ยังมีมาตรการเร่งรัดการลงทุนของกระทรวงการคลัง 
ท่ีเป็นอีกหน่ึงทางเลือกให้กับนักลงทุนในการใช้สิทธิประโยชน์ 
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะของกิจการ และช่วยกระตุ้น 
การลงทุนในกิจการ ท่ีนอกเหนือจากบัญชีประเภทกิจการ
ท่ีให้การส่งเสริมการลงทุนด้วย โดยมาตรการเร่งรัดการ
ลงทุนของกระทรวงการคลัง มีช่ือทางการว่า “มาตรการ
ภาษีเพ่ือส่งเสริมการลงทุนในประเทศ”

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศ

หากผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะขอเพ่ิมจำานวนปีในการ 
ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินไดน้ติบิคุคล ตามมาตรการเร่งรัด 
การลงทุนของบีโอไอ ก็สามารถขอใช้สิทธิในการหักค่าใช้จ่าย  
2 เท่า ตามมาตรการกระทรวงการคลังได้ เพียงแต่จะต้อง
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จดแจ้งขอใช้สิทธิกับกรมสรรพากร และบีโอไอ ภายในวันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 น้ี

อย่างไรก็ตาม ขณะน้ีกระทรวงการคลังอยู่ระหว่าง
ดำาเนินการจัดทำารายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติ ในท่ีน้ี
จึงขอนำาเสนอเพียงหลักการของมาตรการเร่งรัดการลงทุน
ของกระทรวงการคลังให้ทราบไว้เบ้ืองต้นก่อน ดังน้ี

1. กรณีผู้ประกอบการท่ัวไปท่ีมิได้รับการส่งเสริมฯ 
จากบีโอไอ

ให้หักรายจ่ายเป็นจำานวน 2 เท่าของรายจ่ายเพ่ือ 
การลงทุนหรือการต่อเติม เปล่ียนแปลง ขยายออก หรือ
ทำาให้ดีข้ึนซ่ึงทรัพย์สิน แต่ไม่ใช่เป็นการซ่อมแซมให้ 
คงสภาพเดิม โดยมีหลักเกณฑ์และเง่ือนไข ดังน้ี

 1.1  ต้องมีการลงทุนเป็นโครงการใหม่ โดยจะ
ต้องมีการลงทุนในทรัพย์สินท่ีเก่ียวเน่ืองกับการดำาเนินธุรกิจ
หลักของกิจการ ประกอบด้วย เคร่ืองจักร ส่วนประกอบ 
อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ยานพาหนะท่ีใช้ในการดำาเนินธุรกิจหลักของกิจการ แต่ไม่
รวมถึงรถยนต์น่ัง และไม่รวมถึงรถยนต์โดยสารท่ีน่ังไม่เกิน 
10 คน ท่ีมิได้ให้เช่า และอาคารถาวรไม่รวมท่ีดิน และ 
ไม่รวมถึงอาคารถาวรท่ีใช้เพ่ือการอยู่อาศัย

 1.2  ทรัพย์สินตามข้อ 1.1 ต้องไม่เคยผ่าน
การใช้งานมาก่อน ต้องอยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่รวมถึง 
ยานพาหนะ ต้องสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาได้  
และต้องได้ทรัพย์สินน้ันมาและอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้
การได้ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 และต้องไม่ใช้สิทธิ 
หักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาในอัตราพิเศษตามท่ีกฎหมาย 
กำาหนดให้หักได้

 1.3  ต้องเป็นรายจ่ายท่ีได้จ่ายไปต้ังแต่วันท่ีคณะ
รัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอข้างต้นจนถึงวันท่ี 31 
ธันวาคม 2559 (ประโยคน้ี หากตีความเพ่ือให้มาตรการ
มีผลในเชิงกระตุ้นเศรษฐกิจ ควรหมายความถึง รายจ่าย
สำาหรับการลงทุนในทรัพย์สินตามข้อ 1.1 ท่ีเกิดข้ึนภายใน
ส้ินปี 2559 ส่วนจะหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคาเป็นระยะ
เวลาเท่าใด ก็ให้ปฏิบัติตามข้อ 1.4 ท่ีจะกล่าวต่อไป)

 1.4  ต้องหักรายจ่ายลงทุนในจำานวนท่ีเท่ากันตาม
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีกฎหมายกำาหนดให้หักค่าสึกหรอและ
ค่าเส่ือมราคา และให้เร่ิมใช้สิทธินับต้ังแต่รอบระยะเวลา
บัญชีแรกท่ีมีสิทธิหักค่าสึกหรอและค่าเส่ือมราคา

2. กรณีผู้ประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน

 2.1  กรณีบริษัทมีการลงทุนในโครงการท่ีได้ 
รับส่งเสริมฯ ใดไปแล้ว จะไม่สามารถหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า
ในโครงการดังกล่าวได้ ถ้าต้องการหักค่าใช้จ่าย 2 เท่า ก็
ต้องมีการลงทุนแยกเป็นโครงการใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์
และเง่ือนไขตามท่ีกำาหนดในข้อ 1 

 2.2  กรณีโครงการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ ท่ียังไม่มี 
การลงทุน สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพ่ิมเติม  
“ตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของ บีโอไอ” หรือเลือก  
“หักค่าใช้จ่าย 2 เท่ากับกรมสรรพากร” ได้เพียง 
อย่างใดอย่างหน่ึง โดยหากผู้ประกอบการเลือกรับ 
สิทธิประโยชน์ตามข้อ 1 ผู้ประกอบการจะต้องจดแจ้ง 
ขอใช้สิทธิกับกรมสรรพากร และบีโอไอ ภายในวันท่ี 31  
ธันวาคม 2558 โดยผู้ประกอบการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ จาก 
บีโอไอจะหักค่าใช้จ่ายอีก 1 เท่าได้เม่ือถึงรอบบัญชีแรก
หลังจากสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบีโอไอส้ินสุด
ลงแล้ว (1 เท่าแรกเป็นการหักค่าใช้จ่ายตามปกติในการทำา 
บัญชี)

ความคาดหวังของภาครัฐ
บีโอไอและกระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการน้ี 

จะช่วยเร่งการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนได้มากข้ึน ซ่ึง
จะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน การซ้ือเคร่ืองมืออุปกรณ์และ
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ทำาให้เกิดการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ
ในช่วงเวลาน้ี 2-3 ปีน้ีมากข้ึน เสริมกับมาตรการอ่ืนๆ ท่ี
ช่วยเพ่ิมขีดความสามารถของภาคเอกชนในการแข่งขันกับ
เอกชนของต่างประเทศให้มากข้ึน ซ่ึงจะก่อให้เกิดรายได้
ในระบบเศรษฐกิจ อันจะนำามาซ่ึงภาษีท่ีสามารถจัดเก็บได้
มากกว่าสภาพเศรษฐกิจท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน 



INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 49

กระแสการขับเคล่ือนงานวิจัยและพัฒนากำาลัง

เป็นส่ิงที่ถูกกล่าวขานในทุกเวทีของนานาประเทศ 

เมื่อมีการพูดถึงการเ พ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันและความต้องการเป็นผู้นำาของภาค

อุตสาหกรรม ส่ิงเหล่านี้จะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อ 

ผลการวิจัยและพัฒนาจะต้องไม่เป็นเพียงเอกสาร

ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องนำาผลการวิจัย

และพัฒนาเหล่านัน้ ไปสู่การเพ่ิมมลูคา่ทางเศรษฐกจิ 

โดยการต่อยอดเป็นสินค้าหรือนวัตกรรมใหม่ๆ 

เชิงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่มีศักยภาพและ 

มคีวามพร้อมทางดา้นวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและ

นวัตกรรม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมกันผลักดัน 

ให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความสามารถในการ

แข่งขันเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ หรือ โครงการพัฒนา
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (National Research 

นานาสาระ
จันจีรา โสะประจิน

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาต ิ
กับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก

Universal Reactor) หรือ NRU ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1  
กรกฎาคม 2552 มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษา การวิ จัยของมหาวิทยาลัยไทยและ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยเมื่อเทียบกับระดับโลก  
ซึ่งปัจจุบัน NRU มีจำานวน 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี จะเห็นได้ว่า 
สถาบนัการศกึษาทัง้ 9 แหง่ล้วนแล้วแตเ่ปน็มหาวทิยาลัยทีม่ ี
ชื่อเสียง มีศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นที่ยอมรับ 
ในวงการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ 
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2. ต้องมีผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่โดดเด่น 
อย่างน้อย 2 ใน 5 สาขา ที่ได้รับการตีพิมพ์

3. ตอ้งมอีาจารย์ทีจ่บปริญญาเอก เกินกวา่ร้อยละ 
40 ของอาจารย์ที่มีอยู่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย

และในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ได้ประกาศ
รายชื่อมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจำานวน 9 แห่ง ได้แก่  
จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหดิล มหาวทิยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
ธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำาให้
มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 
จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับ 
สูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และเกิดผลงาน 
วิจัยนำาไปสู่การพัฒนาในภาคเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น 
ภาคการผลิต การส่งออก ภาคบริการ รวมทั้งภาคสังคม 
มีผลงานวิจัยที่สามารถนำาไปใช้ได้จริงมากขึ้น 

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยให้สถาบัน 
อุดมศึกษาของประเทศไทย มีความเข้มแข็งและสามารถ 
รองรับโครงการสำาคญั ทีจ่ะทำาใหป้ระเทศไทยเปน็ศนูยก์ลาง 
ทางการศึกษา ในภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลถึงการเพ่ิขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของประเทศด้วย

สำานักจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลกอย่าง 
Quacquarelli Symonds หรือ QS (QS World  
University Rankings by Subject) จากประเทศ
อังกฤษ ได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก
อันดับ 1-800 เป็นประจำาทุกปี โดยจะจัดอันดับรายสาขา
วิชาและสรุปอันดับรวมแต่ละมหาวิทยาลัย ผู้เขียนได้สรุป
ภาพรวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยระหว่างปี 
2556/2557 - 2558/2559 ดังนี้

NRU เป็นหนึ่งในโครงการของแผนปฏิบัติการไทย
เขม้แขง็ 2555 โดยคณุจุรนิทร์ ลักษณวิศษิฏ ์รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การวิจัยของมหาวิทยาลัยไทย 
และเพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยเม่ือเทียบกับระดับโลก 

ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบเป็นนโยบายให ้
สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดทำาโครงการ 
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
เหน็ชอบแล้วเมือ่วนัที ่6 พฤษภาคม 2552 ไดม้กีารกำาหนด 
งบประมาณการดำาเนินโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 
โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2555  
และการดำาเนินโครงการฯ จะมีคณะกรรมการอำานวยการ 
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 1 คณะ มีรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และประธานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษาเปน็รองประธาน โดยมเีลขาธกิารคณะกรรมการ 
การอดุมศกึษาเปน็เลขานกุาร เพ่ือดำาเนนิโครงการใหส้ำาเร็จ 
ตามเป้าหมาย ท้ังน้ีการคัดเลือกมหาวิทยาลัยท่ีจะ เข้าร่วมเป็น 
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจะต้องมีคุณสมบัติสำาคัญคือ 

1. ต้องอยู่ในลำาดับการจัดลำาดับมหาวิทยาลัยโลก 
ของ THE-QS ไม่ต่ำากว่าอันดับท่ี 500 หรือจะต้องมีผลงาน
วจิยัในระดบันานาชาต ิซึง่ไดรั้บการบนัทกึไว้หรือไดรั้บการ
ยอมรับไม่น้อยกว่า 500 เรื่อง ใน 5 ปีล่าสุด

NRU (National Research Universal Reactor) 
เป็นหนึ่งในโครงการของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
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ลำาดับ มหาวิทยาลัย
อันดับที่ได้ในปี พ.ศ.

 2556/2557  2557/2558 2558/2559

1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 239 243 253

2 มหาวิทยาลัยมหิดล 283 257 295

3 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 551-600 501-550 551-600

4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 601-650 601-650 601-650

5 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 651-700 651-700 651-700

6 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 701 + 701 + 701 +

7 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรีุ 701 + 701 + 701 +

8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 701 + 701 + 701 +

จากตารางจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยของไทยที่ติด
อนัดบัมหาวทิยาลัยชัน้นำาของโลกอนัดบั 1-800 ล้วนเปน็
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ทั้งสิ้น 

คณุภาวชิ ทองโรจน์ อดตีเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 
2558 ตอนหนึ่งว่า Times Higher Education ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของนิตยสาร Times นิตยสารชื่อดัง ได ้
ประกาศผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำาของโลก 
ประจำาปี 2558-2559 จำานวน 800 อันดับ ผลการจัดอันดับ 
สำาหรับมหาวิทยาลัยของไทยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อยู่ในกลุ่ม 501-600 ส่วนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม 601-800 จาก
เดิมอยู่กลุ่ม 351-400 

นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยไทยที่อยู่ในกลุ่ม
ร้ังท้ายอีก 5 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ส่วนมหาวิทยาลัยในเอเชียที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ
ตน้ๆ ของโลก ไดแ้ก ่มหาวิทยาลัยโตเกยีว ประเทศญีปุ่น่ 
อยู่อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 23 ของโลก ส่วน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ อยู่อันดับที่ 2 ของเอเชีย 
และอันดับที่ 25 ของโลก 

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกคร้ังนี้ Times 
ใช้ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ 
การเรียนการสอน ผลงานวิจัยไม่ว่าจำานวน รายได้และ
ผลิตภาพของงานวิจัย การอ้างอิงงานวิจัย ภาพลักษณ์
ระหว่างประเทศในจำานวนสัดส่วนนักเรียน - อาจารย์ การ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และผลงานวิจัย
ที่นำาไปสู่การสร้างนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม

สำาหรับ 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำา
ในเอเชีย ที่ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำา 
ของโลกประจำาป ี2557/2558 & 2558/2559 (QS World 
University Rankings) ดังนี้
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ลำาดับ มหาวิทยาลัย ประเทศ
 อันดับที่ได้ ในปี พ.ศ.

2557/2558 2558/2559

1 National University of Singapore (NUS) สิงคโปร์ 22 12

2 The University of Hong Kong ฮ่องกง 28 30

3 The University of Tokyo ญี่ปุ่น 31 39

4 Seoul National University เกาหลีใต้ 31 36

5 Kyoto University ญี่ปุ่น 36 38

6 Nanyang Technological University (NTU) สิงคโปร์ 39 13

7 The Hong Kong University of Science 
and Technology

ฮ่องกง 40 28

8 The Chinese University of Hong Kong ฮ่องกง 46 51

9 Tsinghua University สาธารณรัฐประชาชนจีน 47 25

10 KAIST - Korea Advanced Institute of 
Science & Technology 

 เกาหลีใต้ 51 43

จากตารางจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยชั้นนำาในเอเชีย 
ท่ีติดอันดับมหาวิทยาลัยช้ันนำาของโลก ของสำานักจัดอันดับ
แห่งนี้ ล้วนเป็นมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในประเทศที่มีการ
พัฒนาดา้นวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งตอ่เนือ่ง และ 
กำาลังเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรมจากระดับภูมิภาคสู่ระดับโลก 
สำาหรับมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด 

ทีช่ดัเจนทีสุ่ด คอื National University of Singapore 
(NUS) และ Nanyang Technological University 
(NTU) ประเทศสิงคโปร์ และ Tsinghua University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ยกอันดับมาอยู่ในระดับต้นๆ 
ภายในปีเดียว 

ผู้เขียนมีความเห็นว่า อันดับมหาวิทยาลัยจะ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดของแต่ละสำานักจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย และแต่ละปีอันดับของมหาวิทยาลัยจะ
เปล่ียนแปลงไป ทำาให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยทั่วโลกมี 
การแข่งขัน ขับเคล่ือนด้านวิจัยและพัฒนาตลอดเวลา 
สำาหรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของไทยทั้ง 9 แห่ง เป็น
สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ มีผลงานวิจัยด้านต่างๆ ที่ 
นา่สนใจมากมาย ถงึเวลาแล้วทีต่อ้งนำาผลงานวจัิยเหล่านัน้
มาตอ่ยอดเปน็สินคา้และนวตักรรมใหม่ๆ  โดยความร่วมมอื 
ของทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา 
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โดยในระยะแรกภาคเอกชนที่มีศักยภาพกับมหาวิทยาลัย
วจัิยแหง่ชาตทิัง้ 9 แหง่ ควรนำารอ่งโครงการแปลงเอกสาร
ทางวิชาการเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะผลงาน
วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของประเทศ 

อยา่งไรกต็าม การวจัิยและพัฒนาผลงานใหม่ๆ  และ 
การต่อยอดผลงานวิจัยที่มีสูเ่ชิงพาณิชย์ต้องดำาเนินควบคู่
กันไป และท่ีสำาคัญอีกประการหน่ึง คือ การเตรียมความพร้อม
ด้านกำาลังคนที่มีความรู้ ความสามารถให้เพียงพอ เพ่ือ
ให้การดำาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ที่มา  
- http://www.topuniversities.com/university- 
 rankings/world-university-rankings/2015
- http://www.matichon.co.th/news_detail.php?
 newsid=1443695904
- http://www.thaipr.net/education/623104
- https://th.wikipedia.org/wiki
- http://www.snc.lib.su.ac.th/snclibblog/? 
 p=4832
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ผกักาดดองบรรจกุระปอ๋งตรา “นกพิราบ” เปน็

ที่รู้จักมายาวนานกว่า 50 ปี โดยผู้บริหารรุ่นต่อรุ่น  

ต่างสืบทอดการบริหารงาน รวมถึงมุ่งวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนองความต้องการ

ของผูบ้ริโภคทัง้ในและตา่งประเทศ โปรแกรม ITAP  

เป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่บริษัทเลือกใช้บริการ เพื่อ

วจัิยและพัฒนาผลิตภณัฑใ์หด้ยีิง่ขึน้ โดยเร่ิมดำาเนนิ

โครงการวิจยัพัฒนามาตัง้แตป่ ี2553 จนถงึปจัจุบนั

วารสารส่งเสริมการลงทุน ได้รับเกียรติจาก คุณวิสุทธ์ิ 
รัชตสวรรค์ กรรมการบริหาร บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 
1958) จำากัด ที่มาเปิดเผยถึงแนวทางการดำาเนินธุรกิจ ที่
ต้องนำาวิธีการต่างๆ มาประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ และที่สำาคัญคือ การวิจัยและพัฒนา ที่
จะทำาให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

นานาสาระ
สุนันทา อักขระกิจ / มานพ ทุยไธสง

ดำ�เนินธุรกิจม�น�นกว่� 50 ปี
บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำากัด ก่อตั้งขึ้น 

เมือ่ป ี2501 เปน็ผู้ผลิตและจำาหนา่ยอาหารกระปอ๋งสำาเร็จรูป  
ภายใตเ้ครือ่งหมายการคา้ “ตรานกพิราบ และตราพีเจีย้น”  
ผลิตภณัฑห์ลักของบริษัท ไดแ้ก ่ผกักาดดองบรรจุกระปอ๋ง  
ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง และพืชผักกระป๋อง 

คุณวิสุทธิ์ รัชตสวรรค์ 

กรรมการบริหาร บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำากัด

“นกพิราบ” 
มั่นใจการวิจัยและพัฒนา
เป็นกลไกสำาคัญทำาให้ธุรกิจเติบโต
อย่างยั่งยืน
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ผลิตภณัฑส่์วนใหญจ่ำาหนา่ยในประเทศร้อยละ 75 
และอีกร้อยละ 25 ส่งไปจำาหน่ายยังต่างประเทศทั้งยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และแถบเอเชยี โดยตลาดยโุรปและสหรัฐฯ 
จะเนน้ผลไมก้ระปอ๋ง ส่วนสิงคโปร์ มาเลเซยี เปน็ผกักาดดอง 
และผลไม้กระป๋อง ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน เป็นผลไม้
กระป๋อง

ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่นำาตลาดอยู่ 
ในขณะนี้คือ ผักกาดดอง โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ
ร้อยละ 50 ปลากระปอ๋งร้อยละ 30 ผลไมก้ระปอ๋งร้อยละ  
10 และอืน่ๆ อกีร้อยละ 10 บริษัทมสีำานกังานใหญ่ตัง้อยูท่ี ่ 
อำาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานผลิต 
และแปรรูปผักกาดดองและผลไม้กระป๋องจำานวน 3 แห่ง  
ตัง้อยูท่ี ่อำาเภอสันทราย จังหวดัเชยีงใหม ่อำาเภอเวยีงปา่เปา้  
จังหวดัเชยีงราย และอำาเภอจนุ จังหวดัพะเยา ส่วนโรงงาน
แปรรูปปลากระป๋อง ตั้งอยู่ที่อำาเภอเมือง จังหวัดชุมพร 
ทั้งนี้โรงงานจำาเป็นต้องตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตวัตถุดิบ 
เพื่อรักษาคุณภาพวัตถุดิบให้สดใหม่

เข้�ร่วมโปรแกรม ITAP ตั้งแต่ปี 2553
เนื่องจากบริษัทใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลัก 

โดยเฉพาะผักกาดเขียวปลี ซึ่งมีปริมาณและคุณภาพไม่
สม่ำาเสมอ เป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตก 
หรืออากาศเย็นไม่พอ เพราะผักกาดเขียวปลีต้องการ
อากาศเยน็ประมาณ 20 องศาเซลเซยีส หากอากาศเยน็จะ
ทำาใหผ้กักาดเขยีวปลีหอ่หวัไดแ้นน่และสวย แตถ่า้อากาศ
ไมเ่ยน็ จะไมห่อ่หวั ใบจะบานไมส่วย และนำาไปแปรรูปตอ่
ไมไ่ด ้ประกอบกบัวธิกีารปลูกของเกษตรกรยงัเปน็แบบวธิี
การดั้งเดิม จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตโดยรวม 

“บริษัทเข้าร่วมโปรแกรม 

สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลย ี

ของอุตสาหกรรมไทยหรือ ITAP  

ตั้งแต่ปี 2553”

จุดเร่ิมตน้ในการทำาธรุกจิ โดยคณุแกว้ รัชตสวรรค ์ 
ซึ่งเป็นคุณพ่อ และประธานบริษัท ได้ร่วมกับเพ่ือน 
อีก 3 คน ก่อตั้งบริษัท “ฮั่วเพ้งกงสี” แปลเป็นไทยว่า  
“สันติภาพ” เร่ิมแรกบริษัทตั้งอยู่ย่านวรจักร สำาหรับ
เหตุผลที่ใช้ชื่อนี้ เพ่ือให้ทุกคนตระหนักถึงการที่พวกเรา
มารวมตัวกัน โดยไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน มีแต่สันติภาพ 
มีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ทุกเร่ือง ส่วนตรานกพิราบ
นั้น เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ 

“ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จำาหน่ายในประเทศ

ร้อยละ 75 และอีกร้อยละ 25  

ส่งไปจำาหน่ายยังต่างประเทศ 

ทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา และแถบเอเชีย”

รถส่งสินค้าคันแรกของบริษัท

ผลิตภัณฑ์ผักกาดดอง
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อย่างไรก็ตาม เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัท
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม จึง
ได้เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

(สวทช.) กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีทีช่ว่ยเพ่ิม
ศกัยภาพในการแขง่ขนัให ้SMEs ไทย ดว้ยวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยบริษัททำาโครงการร่วมกับ ITAP มา
ตั้งแต่ปี 2553

มุ่งแก้ไขปัญห� และพัฒน�ผลิตภัณฑ์
“ผมวา่นีเ่ปน็กลไกทีส่ำาคญั ทีผู้่ประกอบการสามารถ

แก้ไขปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น โดย สวทช. 
เองมีศูนย์วิจัยในด้านต่างๆ หลากหลาย เช่น ไบโอเทค  
นาโนเทค เอ็มเทค และเน็คเทค เหล่านี้เป็นการจัดการ 
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซ่ึงเราสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และยังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำาอีกด้วย” คุณวิสุทธิ์กล่าว

สำาหรับผู้เชี่ยวชาญที่บริษัทได้ทำางานร่วมกันนั้น 
เปน็ผู้เชีย่วชาญคนไทย ซึง่ส่วนใหญจ่ะเปน็นกัวชิาการและ
อาจารยใ์นมหาวทิยาลัยตา่งๆ ซึง่ ITAP เปน็ผู้คดัเลือกให ้ 

โครงก�รต่�งๆ ที่บริษัทได้ดำ�เนินก�รร่วมกับ ITAP 

การปลูกผักกาดเขียวปลี (ต้นน้ำา) 

 ปี 2554 - 2557 การจัดการปัญหาเรื่องดิน ปุ๋ย และศัตรูพืช เพื่อเพิ่มคุณภาพผักกาดเขียวปลี

 ปี 2557   การคัดเลือกพันธุ์ผักกาดเขียวปลีที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี 

 ปี 2558 การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในพืช ป้องกันโรคและแมลง

การดองผักกาดเขียวปลี (กลางน้ำา)

 ปี 2553 หาสาเหตุการเกิดสีคล้ำาในผักกาดดองบรรจุกระป๋อง

 ปี 2554 การยับยั้งการเกิดเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส ในผักกาดเขียวปลี

 ปี 2554 การคัดเลือกหัวเชื้อจุลินทรีย์แลคติก เพื่อใช้ในการหมักผักกาดดองเปรี้ยว

 ปี 2557  การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดองผักกาดเขียวปลี

การนำาเศษผักที่เหลือจากการผลิตไปต่อยอด (ปลายน้ำา)

 ปี 2554 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำา Broth จากเศษผักกาดเขียวปลี

 ปี 2555  การผลิตน้ำาส้มสายชูหมักจากใบผักกาดเขียวปลี

และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดี โดยผู้เชี่ยวชาญจะ
แนะนำาแนวทางวา่บริษัทควรจะทำาอยา่งไร อยูท่ีว่า่เรานำาไป 
ปฏิบัติจริงหรือไม่ หากพบปัญหาอีกก็แก้ไขกันต่อไป
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“บริษัทได้รับประโยชน์จากการ 

เข้าร่วมโปรแกรม ITAP มาก  

และยังช่วยสนับสนุนด้านเงินทุน 

ให้อีกร้อยละ 50 ในการวิจัยและพัฒนา”

บริษัทได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรม 
ITAP มาก และทีส่ำาคญั ITAP ยงัชว่ยสนบัสนนุดา้นเงินทนุ 
ให้อีกร้อยละ 50 ในการวิจัยและพัฒนา ตรงนี้นับเป็น
เรื่องที่ดี และบริษัทยังสามารถนำาไปลดหย่อนภาษีได้ถึง 
ร้อยละ 300 ฉะนัน้หากคำานวณตน้ทนุแล้ว จะพบวา่บริษัท 
มคีา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จริงประมาณร้อยละ 40 ของคา่ใชจ่้าย 
แตล่ะโครงการ ซึง่ผมมคีวามเหน็วา่ เปน็คา่ใชจ่้ายทีน่อ้ยมาก  
เม่ือเทียบกับผลลัพธ์ท่ีบริษัทจะได้รับจากการวิจัยและพัฒนา
เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

สามารถสรุปผลลัพธ์และประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการกับ ITAP เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนได้ดังนี้

1. คา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้หรือทีต่อ้งจ่ายไปเพ่ือการวจัิย
และพัฒนานัน้ เมือ่เปรียบเทยีบกบัผลลัพธท์ีเ่กดิขึน้นบัวา่
น้อยมาก

2. บริษัทมอีงคค์วามรู้เพ่ิมขึน้มาก และสามารถนำา
ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น

3. ได้ในเรื่องของมุมมองที่เปิดกว้าง ซึ่งที่ผ่านมา
เราอาจจะไม่เคยมองในจุดๆ นั้นมาก่อน

4. ได้นำาความรู้ทางวิชาการมาใช้ในการทำางาน 
แทนที่จะใช้จากประสบการณ์เป็นหลัก

ฉะนั้น ITAP จึงเป็นกลไกที่เป็นตัวเชื่อม ระหว่าง 
ผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทได้เป็นอย่างดี ที่ทำาให้บริษัทได้ทั้ง 
องคค์วามรู้ ไดพั้ฒนาคน ไมต่อ้งลองผิดลองถกูเอง ทำาให้
การพัฒนาของบริษัททำาได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น โดยใน
ส่วนของบริษัทเอง ก็มีหน่วยงานที่ดำาเนินการทางด้าน 
การวจัิยและพัฒนา ปจัจุบนัมเีจ้าหนา้ทีป่ระมาณ 8 -10 คน  
ส่วนใหญ่เน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น กำาหนดว่า 
จะให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคตอย่างไร 
ยิ่งปัจจุบันคนรุ่นใหม่จะห่วงเร่ืองสุขภาพ ทำาอย่างไรให้
รับประทานแล้วปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่ง
เป็นเทรนด์ที่มาแรง บริษัทก็ต้องมุ่งไปทางนั้นด้วยเช่นกัน

ดร.สัญชัย เอกธวัชชัย ผู้จัดการงานอุตสาหกรรม
อาหาร เกษตร และสุขภาพ ITAP กล่าวว่า “กว่า 1 ปี 
หลังจากการพบปะกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อหาแนวทาง
การแกไ้ขโจทยป์ญัหา ผู้บริหารจงึตดัสินใจเร่ิมตน้โครงการ 
แรก จึงไดม้โีอกาส “ลอง” ทำางานร่วมกนั ถงึวนันีผู้้บริหาร 
ของบริษัทก็ “ติดใจ” ให้ความสำาคัญกับการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัยและพัฒนา และเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเน่ือง 
พร้อมกบัทมีงานของบริษัททีต่ัง้ใจ และใหค้วามร่วมมอืกบั 
ผูเ้ชีย่วชาญเปน็อยา่งด ีผลงานทีไ่ดจึ้งนำาไปใชไ้ดจ้รงิ และ 
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในทุกขั้นตอนการผลิต” (จาก
หนงัสอืยกระดบัเทคโนโลยีของ SMEs ไทย : รวมผลงาน 
ITAP.สวทช. 2557.)

ประโยชน์ที่ได้รับจ�กก�รทำ�โครงก�รวิจัย
และพัฒน�ร่วมกับ ITAP

• การปลูกผักกาดเขียวปลี บริษัทได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการปลูกผักกาดเขียวปลี จากวิธีการเดิมๆ ไปสู่การใช้
ความรู้และหลักวิชาการร่วมด้วย เช่น เปล่ียนจากการ
หยอดเมล็ดในแปลง เปน็การเพาะตน้กล้าในถาดหลุม ซึง่
วิธีการดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์
แล้ว ยงัทำาใหไ้ดต้น้กล้าทีม่คีวามแขง็แรง ขนาดตน้มคีวาม
สม่ำาเสมอทั่วทั้งแปลง รวมถึงวิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และ 
ปุ๋ยเคมี ที่ต้องดำาเนินการให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา 
ทั้งนี้เพ่ือให้ผักได้รับธาตุอาหารหลักและอาหารรองอย่างผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง
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เต็มที่ ลดการสูญเสียผัก ผักสามารถเจริญเติบโตได้ดี 
และยังทำาให้ผักห่อหัวแน่นมากขึ้นอีกด้วย

นอกจากนี้ยังปรับเปล่ียนวิธีการใส่ปุ๋ยเป็นแบบ 
ปุ๋ยละลายน้ำา เพ่ือลดต้นทุนปุ๋ยเคมี มีการใช้กับดักกาวเหนียว
ดักแมลง เพื่อลดการใช้ยากำาจัดแมลง รวมถึงการใช้สาร
กระตุน้ภมูคิุม้กนัใหก้บัผัก เพ่ือใหส้ามารถทนตอ่โรค และ
ลดการใช้ยากำาจัดโรคศัตรูพืช

หลังจากทีไ่ดป้รับเปล่ียนวธิกีารปลูกผักแล้ว พบวา่  
สามารถลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีและ
ยากำาจัดวัชพืชได้ถึงร้อยละ 6 เพิ่มผลผลิตจาก 5,500 
กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 6,200 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น 
700 กโิลกรัม คดิเปน็ร้อยละ 13 ส่วนผลทางดา้นคณุภาพ
ของผักกาดเขียวปลี พบว่า มีลักษณะห่อหัวแน่น และ 
น้ำาหนกัหวัผกั เฉล่ีย 300 - 400 กรัม ซึง่มคีวามสม่ำาเสมอ 
ตามที่บริษัทต้องการ และผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ
เพิ่มขึ้นจาก 19,000 บาท เป็น 23,500 บาทต่อไร่ หรือ
เพิ่มขึ้น 4,500 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 

• การดองผักกาดเขียวปลี การทำางานร่วมกับ 
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทาง ช่วยทำาให้บริษัทมีความเข้าใจ 
เกีย่วกบัหลักการทำางานของเชือ้จุลินทรียใ์นระบบการดอง
ผักมากขึ้น กล่าวคือ ต้องสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเตบิโตของเชือ้จุลินทรียท์ีใ่ชใ้นการดองผัก เพ่ือทำาให้
ผักกาดดองมีคุณภาพสม่ำาเสมอ มีกล่ินหอม และสีผัก 
ที่สวย รวมทั้งลดการเกิดสีคล้ำาในผักกาดดองได้ ซึ่งเป็น
ปัญหาของบริษัทที่หาทางแก้ไขมานานแล้ว

ท่ีสำาคัญ การท่ีบริษัทได้ร่วมทำางานกับผู้เช่ียวชาญของ  
ITAP นั้น ทำาให้เกิดประโยชน์ต่อระบบห่วงโซ่การผลิต
อยา่งเปน็รูปธรรม ทัง้ตวัเกษตรกร ผูผ้ลิตตน้น้ำา ทีส่ามารถ 
ผลิตผักกาดเขียวปลีที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต  
ลดการใช้สารเคมี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของ
บริษัท ไดว้ตัถดุบิทีม่คีวามปลอดภยั ตรงตามขอ้กำาหนดใน
การผลิต ลดของเสีย สามารถผลิตผกักาดดองกระปอ๋งได้
ตามมาตรฐาน เปน็การเพ่ิมขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
ของผู้ประกอบการ 

“ITAP เป็นกลไกสำาคัญ  

ที่ทำาให้บริษัทสามารถพัฒนา 

ต่อยอดได้ง่ายขึ้น 

โดยบริษัทต้องกำาหนดโจทย์ ให้ชัดเจน 

ว่าจะดำาเนินการในส่วนใด และอย่างไร”

ดังนั้น ITAP จึงเป็นกลไกสำาคัญ ที่ทำาให้บริษัท
สามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น โดยบริษัทต้องกำาหนด
โจทยใ์หช้ดัเจนว่าจะดำาเนนิการในส่วนใด และอยา่งไร จาก
นั้นผู้เชี่ยวชาญจะใช้ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงให ้
คำาปรึกษาและหาแนวทางที่เหมาะสมกับรูปแบบการผลิต 
ของบริษัท วิธีการดังกล่าวเป็นการผสมผสานท่ีดีมาก ระหว่าง 
ความรูแ้ละประสบการณข์องผูเ้ชีย่วชาญ กบัการพัฒนาคน 
และองค์ความรู้ของบริษัท เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

ง�นวิจัยในอน�คต
ในอนาคตบริษัทมีแผนจะดำาเนินการปรับปรุงพันธุ์

ผกักาดเขยีวปลี ใหไ้ดข้นาดหวัตามทีต่อ้งการ และหอ่แนน่ 
ในสภาพอากาศที่ไม่เย็น รวมถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การปลูก โดยใชเ้ทคโนโลยกีารเตรียมตน้กล้า ระบบน้ำาหยด  
การใช้เช้ือจุลินทรีย์ทดแทนสารป้องกันโรคและแมลง รวมท้ัง 
พัฒนากระบวนการดองผักกาดดองเค็ม และผักกาดดอง
เปรี้ยว และการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากการตัดแต่ง
ผักกาดดอง 

ผลิตภัณฑ์ผลไม้และน้ำาผลไม้บรรจุกระป๋อง
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“การวิจัยและพัฒนา เป็นกลไกสำาคัญ 

ที่ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน 

และสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจ”

การวิจัยและพัฒนา เป็นกลไกสำาคัญที่ส่งผลให้
ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจ 
และหากมีการนำาผลงานวิจัยและพัฒนา มาปรับใช้อย่าง
เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น จะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้
เกดิพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่ง และเพ่ิมขดีความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเกิดนวัตกรรม
ในทุกส่วนของกระบวนการผลิตตั้งแต่ ต้นน้ำา กลางน้ำา 
ปลายน้ำา จนถึงผู้บริโภค

ตั้งเป้�ขย�ยกลุ่มผลิตภัณฑ์
นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะ

กลุ่มผักกาดดอง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ บริษัทวางแผนจะขยาย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น เช่น ผักกาดดองเปร้ียว 
และผักกาดดองสำาหรับแต่ละประเทศที่เหมาะสม โดยมี
รสชาติที่แตกต่างจากประเทศไทย

นอกจากนี้ จะเน้นให้ความสำาคัญกับการพัฒนาตัว
ผลิตภณัฑ ์และการตลาดใหม้ากขึน้ เนือ่งจากในส่วนของ
กระบวนการผลิต ไดพั้ฒนาและสามารถดำาเนนิการไปไดด้ี
ในระดบัหนึง่แล้ว ส่วนตวัผลิตภณัฑน์ัน้ จะพัฒนาอยา่งไร
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดย 
เฉพาะความต้องการด้านสุขภาพ ซึ่งบริษัทมีแนวคิด 
ที่จะลดประมาณเกลือในผักกาดดอง และสร้างทัศนคติ
ที่ดีและการยอมรับของผู้บริโภคให้มากขึ้น เพ่ือลบล้าง
ความคิดที่ว่า ผักกาดดอง เป็นของหมักดองและมี 
รสเค็ม รับประทานแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ 
หากเราสามารถสร้างการรับรู้ให้ดีขึ้น หลายคนอาจจะ
หันมารับประทานมากขึ้น เพราะผักกาดดอง ช่วยให้รับ
ประทานอาหารไดด้ขีึน้ และอร่อยขึน้ และไดป้ระโยชนจ์าก
กรดแลคติกที่เกิดจากกระบวนการหมักด้วยเชือ้จลุนิทรยี ์
ทีม่ปีระโยชน ์เปน็ตน้ หรือพัฒนาอยา่งไร เพ่ือใหผั้กกาดดอง 
มคีณุคา่ทางโภชนาการเพ่ิมมากขึน้ ซึง่เปน็โจทยท์ีต่อ้งการ
งานวิจัยและพัฒนาเข้ามาช่วยต่อไปในอนาคต

รัฐบ�ลมุ่งสนับสนุน SMEs ไทย
จากการทีร่ฐัมนตรีวา่การกระทรวงวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ีมนีโยบายและโครงการสนบัสนนุผูป้ระกอบการ 
SMEs ไทยอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Talent 
Mobility ทีใ่หนั้กวจิยัเข้ามาช่วยทำางานวจิยักับบริษัทได ้
การสนับสนุนเรื่องเงินทุนต่างๆ การจัดตั้งคลัสเตอร์เน้น
การรวมกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้นักวิจัย มหาวิทยาลัย 
และภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
และนี่คือสิ่งที่ภาครัฐดำาเนินการมาถูกทางแล้ว ซึ่งจะทำาให้
บริษัทที่เป็น SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้านต่างๆ 
ได้ง่ายขึ้น

ผลิตภัณฑ์พืชผักบรรจุกระป๋อง
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“บีโอไอ ให้การส่งเสริมฯ และสนับสนุน 

SMEs ไทยให้แข็งแรง  

นับเป็นเรื่องที่ดี  

เพราะเป็นผู้ประกอบการกลุ่มใหญ่”

การที่สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
หรือบีโอไอ ให้การส่งเสริมฯ และสนับสนุน SMEs ไทย
ให้แข็งแรง นับเป็นเร่ืองที่ดี เพราะเป็นผู้ประกอบการ 
กลุ่มใหญ่ และผมมคีวามเหน็วา่ SMEs ญ่ีปุน่ แขง็แรงมาก  
ทำาอย่างไรให้ SMEs ไทยเป็นแบบนั้นได้บ้าง 

เวล�เป็นอุปสรรคสำ�คัญ
ส่วนปัญหาและอุปสรรคที่บริษัทประสบในช่วง 

ที่ผ่านมาคือ เร่ืองของเวลา เพราะการวิจัยพัฒนาแต่ละ
เร่ืองต้องใช้องค์ความรู้หลายด้าน ต้องมีการทดสอบ
ทดลอง รวมถึงการรวบรวมสถิติว่ามีนัยสำาคัญอย่างไร 
จากนัน้ตอ้งนำาไปปฏบิตัจิริงดว้ย รวมทัง้ทีเ่ราพบส่วนใหญ่
คอื การทีต่อ้งทำางานร่วมกบัเกษตรกร ซึง่เปน็คนกลุ่มใหญ่ 
แรกเริ่มเขาจะไม่ได้เชื่อเราทั้งหมด ต้องบอกเป็นจุดๆ ไป
ว่าแบบนี้ใช้ได้ ก็ให้ไปทดลองใช้ 

นอกจากนั้นบริษัทยังเลือกใช้เกษตรกรตัวอย่าง
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วย โดยจะให้เกษตรกรตัวอย่าง
ทดลองปลูกประมาณ 1 ไร่ เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตกับ
เกษตรกรอืน่ๆ เมือ่เหน็วา่ผลผลิตของเกษตรกรตวัอยา่งด ี 
ถึงจะยอมเปล่ียนวิธีการปลูกตามแบบที่บริษัทกำาหนด 
และบริษัทยังจัดทำาเป็นวิดีโอเพื่อสอนวิธีการต่างๆ ให้กับ
เกษตรกรด้วย

ฉะนัน้ถา้ตน้ทางเราด ีระหวา่งผลิตกจ็ะทำาไดง่้ายขึน้  
รวมถึงการใช้สารเคมีต่างๆ จำาเป็นต้องให้ความรู้กับ
เกษตรกรให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และถูกเวลา  
เพ่ือความปลอดภัยของตัวเกษตรกรและผู้บริโภค โดย
เปลี่ยนจากการฉีดแบบตามใจฉัน มาใช้กับดักกาวเหนียว 
นำาไปปกัตามแปลงผักเพ่ือล่อใหแ้มลงมาตดิ หากแมลงตดิ
แสดงว่าแปลงนั้นมีแมลงแล้ว ถึงจะเร่ิมฉีดสารเคมี ซึ่ง
วิธีการดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าสารเคมีและ
ปริมาณสารเคมีที่ตกค้างในแปลงผักแล้ว ยังช่วยรักษา
สภาพแวดล้อมโดยรวม และช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นด้วย 



INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 61

กฎและระเบียบควรรู้
ภัทรกฤตย์ วิจิตรภัทร

1.	 โครงการเคยได้รับการส่งเสริมการลงทุน	ในกิจการ	ROH	
จะสามารถขอแก้ไขเป็นประเภทกิจการ	IHQ	ได้หรือไม่
ตอบ  สามารถทำาไดโ้ดยยืน่ขอแกไ้ขประเภทกจิการ โดยระบุ
ขอบข่ายธุรกิจที่จะดำาเนินการเพ่ิมมาให้ชัดเจน ยื่นที่สำานัก
บริหารการลงทุน 4 
.........................................................................................
2.	 กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ	 สามารถได้รับสิทธิ
ทางภาษีจากทางบีโอไอได้หรือไม่
ตอบ	 ไม่สามารถได้รับสิทธิทางภาษีจากทางบีโอไอ แต่
กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากร เป็นระยะเวลาสิบห้ารอบ
ระยะเวลาบัญชี นับตั้งแต่หลังวันที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี 
กรมสรรพากร
.........................................................................................
3.	 การใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล	จะเร่ิมนับ
ต้ังแต่เม่ือใด
ตอบ	 การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่โครงการเริ่มมีรายได้ครั้งแรก 
จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับการส่งเสริมฯ จากทาง 
บีโอไอซึ่งต้องไม่ใช่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ 
  ทั้งนี้ วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ 
การส่งเสริมฯ จะไม่ถือเป็นวันเดียวกับวันท่ีผู้ได้รับการส่งเสริมฯ  
ได้รับอนุมัติให้เปิดดำาเนินการบางส่วนหรือเปิดดำาเนินการ 
เต็มโครงการ เนื่องจากวันที่เปิดดำาเนินการนั้น เป็นวันที่ 
บีโอไอได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ปฏิบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำาหนดไว้ในบัตรส่งเสริมเท่านั้น

4.	 นโยบายคลัสเตอร์	คืออะไร
ตอบ  นโบบายคลัสเตอร์คือ การยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพ
และเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพ่ือรองรับ
กจิการทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สูงและอตุสาหกรรมแหง่อนาคต โดย
จะมกีารเชือ่มโยงและเกือ้หนนุซึง่กนัและกนัขององคป์ระกอบ
ตา่งๆ ในลักษณะคลัสเตอร์ เพ่ือใหม้คีวามสามารถในการแขง่ขนั 
สูงขึ้น
.........................................................................................
5.	 เอกสาร ท่ี ต้องใ ช้ในการ ย่ืนขอรับการ ส่ง เส ริมฯ	 
ตามนโยบายคลัสเตอร์	มีอะไรบ้าง
ตอบ	 การยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ตามนโยบายคลัสเตอร์นั้น  
จะตอ้งยืน่คำาขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวนัที ่30 ธนัวาคม 2559 
โดยเอกสารทีต่อ้งใช ้ณ วนัยืน่คอื คำาขอรับการส่งเสริมฯ และ
แผนความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา สถาบนัวจัิย หรือศนูย์
ความเปน็เลิศ โดยสามารถดรูายละเอยีดของแผนความร่วมมอื 
ดงักล่าวได ้ทีห่วัขอ้ “กฎหมาย ระเบยีบ และประกาศ” หวัขอ้ 
“คำาชี้แจงสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เร่ือง 
การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2558”
.........................................................................................
6.	 นโยบายคลัสเตอร์สำาหรับยานยนต์และช้ินส่วน	ครอบคลุม 
จังหวัดใดบ้าง	
ตอบ  คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน ครอบคลุมพ้ืนที่ 7 
จังหวัดคือ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง 
ฉะเชงิเทรา ปราจีนบรุ ีและนครราชสีมา โดยสามารถดรูายชือ่ 
ประเภทกิจการได้ที่ประกาศ 10/2558 
.........................................................................................
7.	 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ	ในระยะท่ี	1	ครอบคลุมพ้ืนท่ีก่ีจังหวัด	และต้องย่ืน
คำาขอรับการส่งเสริมฯ	ภายในเม่ือใด	

ตอบ  นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ 
พิเศษ ในระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่รวม 36 ตำาบล ใน 
พื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด 
และสงขลา โดยจะตอ้งยืน่ขอรับการส่งเสริมฯ ตัง้แตว่นัที ่ 
1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
  

Q&A

หลากหลาย คำาถาม - คำาตอบ เก่ียวกับบีโอไอ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

1 นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ปุ๋ยอินทรีย์ 1.4 30.00 40 สุโขทัย

2 ร็อคสตาร์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 1.16.3 46.20 16 นครศรีธรรมราช

3 อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย 
จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสำาเร็จรูป และกึ่งสำาเร็จรูป
แช่แข็ง

1.17 100.00 53 ปทุมธานี

4 ชัยภูมิพืชผล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมันสำาปะหลัง  
(NATIVE STARCH)

1.13 195.00 39 นครราชสีมา

5 ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พืชผักแช่แข็ง เช่น ถั่วแระแช่แข็ง
และถั่วแขกแช่แข็ง

1.11 254.00 662 เชียงใหม่

6 แกรนด์ฟูดโปรเซสซิ่ง 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องดื่มจากผลไม้ เช่น น้ำามังคุด
และน้ำามะม่วง

1.17 55.20 45 จันทบุรี

7 นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบ้ิล เอเนอร์จ้ี จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 1.17 142.90 67 ฉะเชิงเทรา

8 นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบ้ิล เอเนอร์จ้ี จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 1.17 195.90 67 สุราษฎร์ธานี

9 พี ที เอ็ม การเกษตร จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ส่วนผสมอาหารสัตว์ 1.6 70.00 20 ปราจีนบุรี

10 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่รุ่น และไข่ไก่ 1.5 1,287.80 149 เชียงใหม่

11 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่รุ่น และไข่ไก่ 1.5 1,287.80 149 สตูล

ภาวะส่งเสริมการลงทุน
จีรวรรณ การุณจิตร

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนพฤศจิกายน 2558
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

12 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่รุ่น และไข่ไก่ 1.5 1,287.80 149 เพชรบูรณ์

13 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่รุ่น และไข่ไก่ 1.5 1,287.80 149 ระนอง

14 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่รุ่น และไข่ไก่ 1.5 1,287.80 149 นครราชสีมา

15 ที คิว อินดัสทรีสตาร์ช จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมันสำาปะหลัง  
(NATIVE STARCH)

1.13 1,000.00 134 สระแก้ว

16 ไวส์วูดส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นใยไม้อัด ความหนาแน่นปานกลาง
(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)

1.15 1,100.00 125 เพชรบุรี

17 เมโทร อินดัสเตรียล ปาร์ค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด 1.15 2,400.00 239 ปราจีนบุรี

18 ไท่ผิง เอทานอล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เอทานอล ร้อยละ 99.5
และก๊าซชีวภาพ

1.16.1
และ
1.16.2

1,600.00 242 สระแก้ว

19 ออลมาร์เก็ตติ้ง จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ปลาเส้นปรุงรส ปลาแผ่นปรุงรส 1.17 125.50 43 สมุทรปราการ

20 ไทย โคโคนัท จำากัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำามันมะพร้าวบริสุทธิ์ 1.10 80.00 35 ราชบุรี

21 โคโค นัทส จำากัด
(ร่วมทุนไทย -สหรัฐอเมริกา - เยอรมนี)

น้ำาผลไม้บรรจุภาชนะผนึก 1.17 62.70 71 ราชบุรี

22 โชคดี น้ำามันปาล์ม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำามันปาล์มดิบ 
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.10 294.75 84 สระบุรี

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน

1 นายวีรชัย  กิตตินิเวศน์กุล
(หุ้นไต้หวันท้ังส้ิน)

ชิ้นส่วนโลหะฉีดขึ้นรูป 2.15 300.00 480 ชลบุรี

2 เซรามิค อุตสาหกรรมไทย จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กระเบื้องเซรามิก 2.5 1,573.00 181 สระบุรี

3 เอเซียแปซิฟิกกลาส จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขวดแก้ว 2.6 1,464.00 210 ฉะเชิงเทรา

4 ไทย - เยอรมัน โปรดักส์ 
จำากัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - อินเดีย - 
เยอรมนี - สิงคโปร์)

ท่อเหล็กไร้สนิม 2.10 875.30 116 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

5 แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น) 

แผ่นเหล็กเคลือบสำาหรับงาน
อุตสาหกรรม

2.9.5 314.30 657 สมุทรปราการ

6 ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ 
เวิร์ค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ท่อเหล็ก และชิ้นส่วนอะลูมิเนียม 2.14
และ
2.17

198.00 15 ระยอง

7 ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ 
เวิร์ค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ท่อเหล็ก และชิ้นส่วนอะลูมิเนียม 2.14
และ
2.17

198.00 15 ระยอง

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

1 คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - จีน)

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ผ้าปิดปาก
และจมูก

3.11.3 8.60 19 พระนครศรีอยุธยา

2 ไทย พาฝัน จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครื่องนุ่งห่ม เช่น ชุดชั้นใน 
และชุดกีฬา

3.1.4 172.90 816 สมุทรสาคร

3 ไทย ยูนิจิกะ สปันบอนด์ จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

SPUNBOND 
NON - WOVEN FABRIC

3.2 1,124.50 45 ปทุมธานี

4 เอ.อาร์.เอ อินดัสทรี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

มุ้ง (MOSOUITO NET) 3.1.4 28.50 55 ราชบุรี

5 คาร์ดิแนล เฮลท์ 222 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

ถุงมือทางการแพทย์ จากยางธรรมชาติ
และยางสังเคราะห์

3.11.2 93.50 1,424 ระยอง

6 เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผ้าถักสองหน้า หรือผ้าถักสปาเซอร์ 3.1.2.1 148.59 61 สมุทรสาคร

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

1 พีซีแอล (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม 
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

4.5.2 50.60 28 สมุทรปราการ

2 ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โครงสร้างโลหะสำาหรับงานก่อสร้าง
หรืองานอุตสาหกรรม

4.19 20.00 216 ระยอง

3 ยูวอน แทงค์ ไทย จำากัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

โครงสร้างโลหะสำาหรับงานอุตสาหกรรม
เช่น ถังน้ำามัน และถังบรรจุของเหลว

4.14.2 98.40 16 ปทุมธานี

4 นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น  
ALUMINIUM ALLOY WHEEL  
และ ALUMINIUM WIRE

4.1.3 502.30 234 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

5 สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนยานพาหนะ เช่น  
SOLENOID SUB - ASSEMBLY

4.10 354.70 88 ชลบุรี

6 ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ส่วนประกอบของลิฟต์ 
และชิ้นส่วนของลิฟต์ที่ผลิตเอง

4.2 400.00 180 สมุทรปราการ

7 ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

แบตเตอรี่สำาหรับยานพาหนะ 4.8.5 414.00 255 ชลบุรี

8 ซันวา ไอรอน (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ 4.1.3 15.00 14 ชลบุรี

9 ดีเคเค แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เตาเหนี่ยวนำา และการซ่อมแซม
เตาเหนี่ยวนำาที่ผลิตเอง

4.5.3 30.00 14 พระนครศรีอยุธยา

10 เอส.เค พรีซิชั่น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ 4.1 22.30 7 ชลบุรี

11 นายศิริพงษ์ เจริญศรี
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับยานพาหนะ 4.10 37.50 50 ปราจีนบุรี

12 นายศิริพงษ์ เจริญศรี
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะ 4.3 37.50 50 ปราจีนบุรี

13 นายศิริพงษ์ เจริญศรี
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
สำาหรับยานพาหนะ

4.3 37.50 50 ปราจีนบุรี

14 นายณรงค์ โลหิตคุปต์
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะ 4.3 53.00 10 ชลบุรี

15 นายณรงค์ โลหิตคุปต์
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนเครื่องจักร 4.2 43.00 15 ระยอง

16 นายณรงค์ โลหิตคุปต์
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ชั้นวางสินค้า 
ตู้เก็บเอกสาร ตู้โชว์สินค้า

4.3 49.00 53 เพชรบุรี

17 MR. CHENG, MING - SHAN
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเครื่องจักร 
เช่น EDM WIRE

4.5.2 24.00 10 ชลบุรี

18 ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนสหรัฐฯ - จีน)

ชุดเฟืองท้าย และชิ้นส่วนของชุด
เฟืองท้าย

4.10 153.50 147 ระยอง

19 บลูแมน กรีน อีเนอร์ยี่ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

HYBRID SOLAR TRAILER 4.5.2 28.00 100 กรุงเทพฯ

20 เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี จำากัด
(ร่วมทุนไทย- ญี่ปุ่น)

ช้ินส่วนยานพาหนะ เช่น ไส้กรองอากาศ 
และหม้อกรองอากาศ

4.8.5 90.40 22 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

1 โฟลว์แอคเคาท์ จำากัด
(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.00 19 กรุงเทพฯ

2 รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์ 
(ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - 
เนเธอร์แลนด์ - ลักเซมเบิร์ก)

ซอฟต์แวร์ 5.7 180.13 166 กรุงเทพฯ

3 นายเดวิด เซียร์เรียนิ
(ร่วมทุนไทย - อิตาลี)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 18 เชียงใหม่

4 เคดี โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.30 9 กรุงเทพฯ

5 MR. NICOLAS FAQUET
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7.2 100.00 11 ชลบุรี

6 ยูแทคไทย จำากัด
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)

INTEGRATED CIRCUIT & 
INTEGRATED CIRCUIT 
MODULE, INTEGRATED 
CIRCUIT TESTING 
และ WAFER TESTING

5.5 7,479.30 1,798 ฉะเชิงเทรา

7 บางกอก เพย์เมนต์ โซลูซันส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 42.33 17 กรุงเทพฯ

8 เอส เอส บี โมบิลิติ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.00 16 นนทบุรี

9 นายหัตถชัย ภักดี
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 28 กรุงเทพฯ

10 นายวรเทพ วงศ์สถาปัตย์
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.97 11 กรุงเทพฯ

11 เอสซี วาโด จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับ HARD DISK 
DRIVE เช่น BASE PLATE

5.5 57.80 57 ชลบุรี

12 ฮักไก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

COIL WINDING PART 5.4.15 60.00 50 พระนครศรีอยุธยา

13 ทีเอ็มจีไอ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหว
(REHABITITATION ROBOTS)

5.6.2 2.00 3 กรุงเทพฯ

14 ต้าถุง (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

SMART METER 5.3 20.00 20 ชลบุรี

15 ซานฮวา รีฟริเจอเรช่ัน คอมโพเน้นท์  
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

PIPE ASSEMBLY UNIT
และ ACCUMULATOR

5.3 216.00 470 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

16 เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนสำาหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์สำาหรับสำานักงาน

5.4.18 184.00 306 ลพบุรี

17 นายเทพมงคล ไหวคิด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 22 กรุงเทพฯ

18 พีพีเอ อินโนเวชั่น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.43 19 กรุงเทพฯ

19 เอโค่ คอร์ปอเรชั่น จำากัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 50.00 146 กรุงเทพฯ

20 ออมรอน ออโตโมทีฟ  
อีเล็คทรอนิกส์ จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์  
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

5.6.2 6.20 4 พระนครศรีอยุธยา

21 MR. SCOTT HASLEHURST
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.00 33 กรุงเทพฯ

22 เวสท์สกาย คอนซัลแทนซี่ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.63 6 ปทุมธานี

23 เจิ้นโซ๋ง ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยี จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

อุปกรณ์สำาหรับระบบที่ใช้พลังงาน
จากแสงอาทิตย์

5.4.8 200.00 48 ระยอง

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

1 คอบร้า แอดวานซด์ 
คอมโพซิทส์ จำากัด
(หุ้นไทยท้ังส้ิน)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับอุตสาหกรรม 6.6 39.40 40 ชลบุรี

2 เกาฉี อิเล็กทรอนิกส์  
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ฉนวนพลาสติก และสิ่งพิมพ์ 6.6
และ
6.14

44.70 40 ระยอง

3 อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริ่ง 
จำากัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล 6.8 179.20 33 สงขลา

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

1 MR. HIROYUKI TEJIMA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนา 7.11 21.70 13 กรุงเทพฯ

2 MR. ALEJANDRO BERNABE
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 31.60 10 กรุงเทพฯ

3 MR. TOSHIKI YAGI
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 5 กรุงเทพฯ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

4 MR. JOHANNES DE BOER
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 1.50 2 กรุงเทพฯ

5 มิยาโกะ อินดัสตรี  
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 5.20 14 สระบุรี

6 ภคภูมิ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สำาหรับยานพาหนะ

7.2 31.00 14 ปัตตานี

7 MR. CARL WALTER HOLST
(หุ้นนอร์เวย์ทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 29.00 5 กรุงเทพฯ

8 ไทย มัตโต เอ็น เอส จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 31.10 14 ชลบุรี

9 อาร์ เอส ซี อิวอนิก  
สวีทเทนเนอร์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

น้ำาตาล ISOMALT และ
ISOMALTULOSE ด้วยเทคโนโลยี
ชีวภาพ

7.12.4 80.00 14 ราชบุรี

10 สยาม คีปเปอร์  
แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด
(ร่วมทุนเกาหลี - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 3 ชลบุรี

11 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 17.50 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

12 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 11.40 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

13 เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 544.00 3 พิจิตร

14 เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 544.00 3 พิจิตร

15 เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จำากัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 544.00 3 เพชรบูรณ์

16 เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จำากัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 544.00 3 สระแก้ว
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

17 เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์ 
(ประเทศไทย) จำากัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 544.00 3 สมุทรสาคร

18 ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 4.40 5 ปทุมธานี

19 โตไก รับเบอร์ คอมเพาน์ดิ้ง 
(ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 3.80 4 ระยอง

20 MR. LIN, TING - FUNG
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 4 กรุงเทพฯ

21 MS. KARIN GLEZER
(หุ้นอิสราเอลทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 17.20 12 กรุงเทพฯ

22 พาเนฟรี อินดัสเทรียล  
(ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 4.00 3 สมุทรปราการ

23 MR. MANABU FUJII
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 4.00 7 กรุงเทพฯ

24 ไทยคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 7.8 2,201.30 5 ขอนแก่น

25 อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 7.1.1 120.00 26 นครราชสีมา

26 เอแอลเอส แลบเบอราทอรี กรุ๊ป 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 7.14 100.00 12 สงขลา

27 บางขันพาราวู้ด อินดัสตรี้ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 7.1.1.2 130.00 16 นครศรีธรรมราช

28 อามานูฟ จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 330.00 2 สระแก้ว

29 อามานูฟ จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 330.00 2 สระแก้ว

30 อามานูฟ จำากัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 330.00 2 สระแก้ว

31 อามานูฟ จำากัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 330.00 2 สระแก้ว
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

32 อามานูฟ จำากัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 330.00 2 สระแก้ว

33 ศรีนาคา พาวเวอร์ จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 330.00 2 สระแก้ว

34 ศรีนาคา พาวเวอร์ จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 330.00 2 สระแก้ว

35 ศรีนาคา พาวเวอร์ จำากัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 330.00 2 สระแก้ว

36 ศรีนาคา พาวเวอร์ จำากัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 330.00 2 สระแก้ว

37 ศรีนาคา พาวเวอร์ จำากัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 330.00 2 สระแก้ว

38 ศรีนาคา พาวเวอร์ จำากัด
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 330.00 2 สระแก้ว

39 สยามเคเบิล โฮลดิ้ง จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานลม 7.1 6,500.00 39 สงขลา

40 ไทยไลอ้อน เมนทารี จำากัด
(ร่วมทุนไทย - อินโดนีเซีย)

ขนส่งทางอากาศ 7.3.4 13,440.80 750 ไม่ระบุที่ตั้ง

41 MR. ZHOU YU
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 11 ชลบุรี

42 มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 2.60 56 ระยอง

43 เอ็น อาร์ เอส ซี เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด
(ร่วมทุนไทย - นอร์เวย์)

ออกแบบชิ้นส่วน และอุปกรณ์
สำาหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่

7.13 3.80 9 กรุงเทพฯ

44 นิชินโบะคอมเมอร์เชียล  
วีฮีเคิลเบรก จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 3.70 8 ระยอง

45 เองเกิ้ล แมชชีนเนอรี่ 
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 40.40 2 กรุงเทพฯ
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ประเภท 

กิจการ
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(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

46 โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 12 ลำาพูน

47 MR. GOTE STEFAN 
JONASSON
(หุ้นสวีเดนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 36.00 27 กรุงเทพฯ

48 เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 86.20 5 ชลบุรี

49 โตชิบา ไลท์ติ้ง คอมโพเน้นท์ส 
(ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 11.00 3 ปทุมธานี

50 สมูธซี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 120.00 17 ไม่ระบุที่ตั้ง

51 นางพัชรินทร์  โพธิ์ศิริสุข
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ 
ด้วยระบบที่ทันสมัย

7.11 278.00 63 ระยอง

52 มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 7.1.1.2 125.20 10 สุราษฎร์ธานี

53 โซวีเทค (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 3.80 5 กรุงเทพฯ

54 MR. LIAO XUKAI
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 11.00 12 กรุงเทพฯ

55 ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 233.74 16 ระยอง

56 ไพโค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 4.70 29 กรุงเทพฯ

57 MR. ATSUSHI WATANABE
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 4 กรุงเทพฯ

58 อินฟินิตี้ โซลาร์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - อิตาลี)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 120.00 8 อ่างทอง

59 มิตรผล ไบโอ - เพาวเวอร์ 
(ด่านช้าง) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 113.80 3 สุพรรณบุรี

60 ชุมพร เอส.พี. ปาล์มออยส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 7.1.1.2 128.40 13 ชุมพร

61 มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ขนถ่ายสินค้าสำาหรับเรือเดินทะเล 7.1.4 200.00 137 ระยอง

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม 62,759.27 13,242.00
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