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การที่ประเทศตางๆ ตองจัดทำความตกลงทางการคา เปนผล

สืบเนื่องมาจากการคาสินคาและบริการ การเคลื่อนยายทุน และ

แรงงานระหวางประเทศมีการเปดเสรีมากข้ึน เศรษฐกิจของแตละ

ประเทศเกิดการรวมกลุมและรวมตัวกันมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับ

ทวิภาคีและภูมิภาค สงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงทางการคาและ 

การลงทุนในภูมิภาคตางๆ อยางกวางขวางและรวดเร็ว 

ขณะที่การแขงขันทางการคาระหวางประเทศก็ยิ่งทวีความ

รุนแรง ทำใหการขยายตัวทางการคาของไทยในตลาดเดิม และการ

เขาสูตลาดใหมๆ ในประเทศตางๆ ทำไดยากขึ้น ซึ่งอาจจะสงผล

ทำใหประเทศไทยตองสูญเสียศักยภาพการแขงขันในสินคา 

บางรายการ แตก็เปนโอกาสท่ีสามารถจะขยายการสงออกในสินคา

บางรายการไดเพิ่มขึ้นเชนกนั 

ฉบับนี้จึงไดนำเสนอถึงโอกาส ความเสี่ยง การใชประโยชน 

การจัดการ รวมถึงสิทธิประโยชนทางการคาตางๆ เพื่อทานผูอานจะ

ไดรับทราบขอมูลตางๆ ทางดานการคาเพ่ิมข้ึนไมมากก็นอย 

นอกจากน้ี ยังมีบทความท่ีนาสนใจอ่ืนๆ อีก โดยเฉพาะเร่ืองราวทาง

ดานปโตรเคมีที่เปนภาคตอจากฉบับที่แลว บทความพิเศษ อาทิ 

สถานการณการทองเที่ยวไทยเมื่อเปด AEC ฯลฯ รวมถึงบทความอีก

หลายเรื่อง  ซึ่งทุกทานสามารถติดตามรายละเอียดไดในฉบับ 

สำหรับฉบับหนาจะเปนเร่ืองราวเก่ียวกับครัวไทยสูครัวโลก 

อยาลืมติดตามกันนะคะ  

บก.แถลง 
กองบรรณาธิการ วารสารสงเสรมิการลงทุน ปที ่24 ฉบบัที ่11 พฤศจิกายน 2556 
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เจาของ 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
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นายอุดม วงศวิวัฒนไชย เลขาธิการฯ 
นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน 
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน 
   และที่ปรึกษาประจำกองบรรณาธิการ 
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร รองเลขาธิการฯ 
นายโชคดี แกวแสง รองเลขาธิการฯ  
 

กองบรรณาธิการ 
นางสาวบุษราคัม ศรีรัตนา บรรณาธิการบริหาร 
   และหัวหนากองบรรณาธิการ 
นางสาวสุนันทา อักขระกิจ ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ 
นางสาวจีรวรรณ การุณจิตร ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ 
 

คณะทำงานวารสารสงเสริมการลงทุน 
นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 
ดร.บงกช อนุโรจน 
นางสาวพรรณี เช็งสุทธา 
นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล 
นางสาววันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน 
นางสุดาภา เครือเนตร 
นางสาวทรงสิรินุช ตันติเวสส 
นางสาวปยะวรรณ ขยันมาก 
นายอิสระ อมรกิจบำรุง 
นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย 
นายธรรมรัตน รัตนพันธ 
นางสาวณภัทร ทัพพันธุ 
นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ 
นางสาวชอแกว ประสงคสม 
นางสาวอุทัยวรรณ เดชณรงค 
นางสาววริสรา พึ่งทองหลอ 
นางสาวธนาวดี คุวสานนท 
นางสาวยอดกมล สุธีรพจน 
นางสาวนันทนาฏ กฤษณจินดา 
นายธีระพงษ อติชาตนานนท 
นางสาวสุวิดา ธัญวงษ 
นายสถาปนา พรหมบุญ 
นางสาววันทนา ทาตาล 
นายวุฒิชัย ภิสัชเพ็ญ  
นางสาวรัชนีกร ไพยชำนาญ 
 

กองบรรณาธิการ วารสารสงเสริมการลงทุน 
ศูนยบริการลงทุน 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน  
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท : 0 2553 8111 ตอ 8382, 8410 และ 6196 
โทรสาร : 0 2553 8222 และ 0 2553 8316 
อีเมล  : head@boi.go.th 
เว็บไซต : www.boi.go.th 
 
ออกแบบและพิมพที่ 
บริษัท เกรย แมทเทอร จำกัด 
21/61-62 RCA โซน C ซอยศูนยวิจัย ถนนพระรามเกา  
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท : 0 2203 1240-7 แฟกซ : 0 2641 4211 
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ความสำคัญของสหภาพยุโรปตอเศรษฐกิจไทย 
• การคาระหวางไทย และ สหภาพยุโรป 

สหภาพยุโรป หรือ EU (European Union) 

เปนการรวมตัวของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรป    

28 ประเทศ (ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโทเนีย ฟนแลนด 

ฝรัง่เศส เยอรมน ีกรซี ฮงัการ ีไอรแลนด อติาล ีลตัเวยี 

ลิธัวเนีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด 

โปแลนด โปรตุเกส โรมาเนีย สโลวาเกีย สโลวีเนีย 

สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร และโครเอเชีย)   

ซึ่งมีพื้นที่มากกวา 4 ลานตารางกิโลเมตร ประชากร

ประมาณ 500 ลานคน เปนตลาดท่ีมีกำลังซื้อสูงที่สุด

ตลาดหนึ่งของโลกท้ังในดานสินคาและบริการ 

 ปจจุบัน EU เปนตลาดสงออกสำคัญอันดับ 

5 ของไทย โดยป 2555 ไทยสงออกไป EU มูลคา 

21,729 ลานเหรียญสหรัฐฯ และนำเขาจาก EU 

มูลคา 20,191.15 ลานเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งไทยได

เปรียบดุลการคา 6,272.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ ดาน

การลงทุน EU เปนนักลงทุนอันดับ 2 ของไทย โดยมี

การลงทุน 3,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ไทย

ออกไปลงทุนใน EU สูงเปนอันดับ 2 ในอาเซียน     

มีมูลคาการลงทุน 1,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

สินคาสงออกที่สำคัญ ไดแก สินคาเกษตร/ 

เกษตรแปรรูป เชน ไกแปรรูป ยางพารา ขาว 

อาหารทะเลกระปองและแปรรูป ผลไมกระปอง 

ผลิตภัณฑมันสำปะหลัง สินคาอุตสาหกรรม เชน 

เครื่องคอมพิวเตอรและชิ้นสวน อัญมณีและ    

เครือ่งประดบั เสือ้ผาสำเรจ็รปู ผลติภณัฑยาง รถยนต 

และชิ้นสวน เครื่องปรับอากาศ รองเทา เคมีภัณฑ  

โอกาสและขอตกลงทางการคา 
ณัฏฐิณี เนตรอำไพ 

ที่มา Crystal Report กระทรวงพาณิชย 

โอกาสเสริมความแข็งแกรง โอกาสเสริมความแข็งแกรง 

Thai - EU FTA Thai - EU FTA 
ของการคาและการลงทุนไทยภายใต ของการคาและการลงทุนไทยภายใต 
โอกาสเสริมความแข็งแกรง 

Thai - EU FTA 
ของการคาและการลงทุนไทยภายใต 

สินคาสงออกไปยุโรป 5 อันดับแรกของไทย 

 ป 2555 
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สินคานำเขาท่ีสำคัญ ไดแก เคร่ืองจักรกล 

และสวนประกอบ เคร่ืองจักรไฟฟา แทรกเตอร 

รถยนตนั่ ง รถโดยสาร สวนประกอบรถยนต  

แชสซีส เครื่องบิน เหล็กและผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ

อิเล็กทรอนิกสและช้ินสวน แผงวงจรไฟฟา เคมีภัณฑ 

พลาสติก ผลิตภัณฑ เวชกรรมและเภสัชกรรม  

เคร่ืองใชทางวิทยาศาสตร กระดาษและผลิตภัณฑ 

เพชร อัญมณีและเครื่องประดับ วิสกี้ และอาหาร

สำเร็จรูป 

• การลงทุนจากสหภาพยุโรป 

ประเทศเปาหมายจากสหภาพยุโรปที่ตองการ

ชกัจงูใหสหภาพยโุรปเขามาลงทนุในไทย ไดแก เยอรมนี 

ออสเตรีย สวิตเซอรแลนด เบลเยียม เนเธอรแลนด 

ลักเซมเบริก สาธารณรัฐเชก็ สโลวาเนีย / สโลวาเกยี 

ฮังการี โปแลนด ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร อิตาลี 

สเปน โปรตเุกส ไอรแลนด สวเีดน เดนมารก ฟนแลนด 

นอรเวยและรัสเซีย  

อุตสาหกรรมเปาหมายท่ีตองการชักจูงให

สหภาพยุโรปเขามาลงทุนในไทย และสงเสริมใหมี

การรวมทุนกับไทย ไดแก เกษตรแปรรูปและอาหาร 

ยานยนตและช้ินสวนยานยนต เคร่ืองจักรและ

อุปกรณ เคร่ืองมือ (รวมถึงอุปกรณอัตโนมัติสำหรับ

เครื่องจักรและการผลิต อุปกรณระบบโลจิสติกส 

อุปกรณกอสราง และอุปกรณสำหรับระบบพลังงาน

ทางเลือกและส่ิงแวดลอม) เคมีและปโตรเคมี     

โดยเฉพาะเคมีภณัฑทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม เคมภีณัฑ 

และกระดาษ อุปกรณและเครื่องมือแพทย ชิ้นสวน

อากาศยาน พลังงานทางเลือกและสิ่งแวดลอม การ

วิจัยและพัฒนา รถไฟฟาระบบรางและอุปกรณที่

เกี่ยวเน่ือง เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี 

Embedded Software และ Software for Automation 

Control อุตสาหกรรมสรางสรรค โดยเฉพาะอัญมณี 

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส เคร่ืองใชไฟฟาและชิ้นสวน 

บรรจภุณัฑ บรกิารดานสขุภาพผูสงูอายแุละทองเทีย่ว 

รถไฟฟาระบบรางและอปุกรณทีเ่กีย่วเนือ่ง ผลติภัณฑ 

โลหะ กิจการเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว กาซและ

นำ้มนั การตอเรอื เหมอืงแรและเซรามิกส ผลติภณัฑ 

โลหะและเคร่ืองจกัร อตุสาหกรรมเบา/สิง่ทอ ROH ICT 

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปท่ีมีการลงทุน

สำคัญ ไดแก เยอรมนี บริษัทสำคัญท่ีมาลงทุน     

ในไทย เชน BMW, Mercedes Benz, Daimler 

Chrysler AG (รถยนต), ThyssenKrupp AG (ลฟิตและ 
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บันไดเล่ือน และเหลก็กลา), Siemens (อเิลก็ทรอนิกส 

และอุปกรณสื่อสาร) , BASF ( เคมีภัณฑและ

พลาสติก) และ Bayer (ยา เคมีภัณฑและพลาสติก) 

ฝรั่งเศส กิจการที่ฝรั่งเศสมาลงทุนในไทยมีความ

หลากหลาย เชน การผลติช้ินสวนยานยนต (Michelin, 

Saint Gobain Sekuri t , Va lero) พลังงาน 

(Schneider, EDF, Total) คาปลีก (Carrefour, 

Casino) วิศวกรรม (Alstom, Compagnie de 

Fives-Lille, Sofrecom) การบิน (Airbus, Thales) 

เทคโนโลยีชั้นสูง (Ingenico, Alcatel, Orange, 

Oberthur) และการกอสราง (Bouygues, Dextra, 

Cogifer TF, Colas)  

เนเธอรแลนด การลงทุนจากเนเธอรแลนด

สวนใหญจะเปนโครงการลงทุนโดยบริษัทตางชาติ  

ที่จดทะเบียนในเนเธอรแลนดแลวมายื่นขอรับการ   

สงเสริมการลงทุนในไทย เชน บริษัท Hoya 

Corporation, Panasonic, Hitachi (ญี่ปุน), 

Alliance One International (สหรัฐฯ), Relacom 

Holding AB (สวีเดน) สหราชอาณาจักร บริษัท

สำคัญที่มาลงทุนในไทย เชน BP (ผลิตน้ำมันและ

ปโตรเลียม), British Gas, British Airways,    

Boots Chemica l , Cadbury Schweppes, 

GlaxoSmithKline, Grampian Country Foods 

(อาหาร), Shell, Tesco, Unilever, ICI (ปโตรเคมี), 

Castrol (น้ำมันหลอลื่น), GKN (ชิ้นสวนรถยนต), 

Thames Water (ผลิตน้ำประปา) เปนตน       

สเปน บริษัทสำคัญที่มาลงทุนในไทย เชน บริษัท 

Canadoil (ผลิตโครงสรางโลหะท่ีใชในการกอสราง

หรืออุปกรณสำหรับงานอุตสาหกรรม) บริษัท 

Chombo Suit (ผลิตอุปกรณกีฬาทางน้ำ) บริษัท 

Indelor Lens (ผลิตเลนส) 

EU เริ่มเจรจาการคากับอาเซียน 
จากการท่ีสหภาพยุโรปเผชิญกบัวกิฤตเศรษฐกิจ 

เมื่อป 2552 ทำใหกลุมประเทศสมาชิกที่ใชเงินสกุล 

ยูโรประสบกับปญหาหนี้สาธารณะและเริ่มหันเห

ความสนใจในการคาและการลงทุนกับภูมิภาคเอเชีย 

จึงเริ่มที่จะรื้อฟนการจัดทำความตกลงการคาเสรีกับ

ประเทศอาเซียน โดยเปล่ียนทาทีเปนการจัดทำแบบ

ทวิภาคีรายประเทศแทนที่จะจัดทำกับอาเซียน     

ทั้งภูมิภาค ทั้งนี้ ในการจัดทำความตกลงน้ี สหภาพ

ยุโรปมีทาทีที่ผอนปรนมากขึ้น ซึ่งนับเปนโอกาสอันดี

ของไทยที่จะดึงดูดการคาและการลงทุนจากภูมิภาค

ยุโรป อีกทั้งผลักดันใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ 

โ ี

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

160,000
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มูลคาการลงทุนจากประเทศยุโรป 5 อันดับแรก 

ที่อนุมัติใหการสงเสริมฯ ระหวางป 2547-2556 

(มกราคม-มิถุนายน) 
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ไทยไดรวมกับอาเซียนในการเจรจาความตกลง

การคาเสรีอาเซียน - สหภาพยุโรป (ASEAN - EU 

FTA) เมื่อเดือนพฤษภาคม 2550 โดยมีการเจรจา

รวม 7 ครั้ง และในการเจรจา ครั้งท่ี 7 เมื่อวันที่     

4 - 5 มีนาคม 2552 ที่มาเลเซีย ทั้งสองฝายได

ประกาศหยุดพักการเจรจา เน่ืองจากทั้งสองฝาย 

เห็นวาการเจรจาคืบหนาไปคอนขางชา สมาชิก

อาเซียนตางๆ มีความแตกตางในระดับการพัฒนา

ทำใหมีปญหา ในเรื่องระดับการเปดตลาดสินคา 

และบริการท่ีอาเซียนไมสามารถตอบสนองตอขอ     

เรียกรองของสหภาพยุโรป 

EU จึงปรับแนวทางเปนการเจรจาในระดับ

ทวิภาคีกับสมาชิกอาเซียนท่ีพรอมเจรจา 3 ประเทศ

แรก ไดแก สงิคโปร เวยีดนาม และไทย และเมือ่วนัที่ 

15 ธันวาคม 2552 ประเทศสมาชิก EU ไดเห็นชอบ

อยางเปนทางการใหเปลีย่นแนวทางการเจรจาเปนแบบ 

ทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซียน  

ปจจุบัน EU ไดเจรจากับสิงคโปรเสร็จแลว   

อยูระหวางการผานกระบวนการทางกฎหมายภายใน 

และอยูระหวางเจรจากับมาเลเซียและเวียดนาม  

• ความตกลงการคาเสรีไทย - สหภาพยุโรป 

ในป 2558 ประเทศไทยจะถูกตัดสิทธิพิเศษ

ทางศุลกากร (Generalized System of Preference 

: GSP) ของสหภาพยุโรป ซึ่งจะมีผลทำใหสินคา    

สงออกของไทยหลายรายการ ไดแก อุปกรณขนสง 

(Transportation Equipment) ถงุมอืยาง เครือ่งปรบัอากาศ 

ชนิดติดผนัง/หนาตาง เลนสแวนตา ยางรถยนต    

กุงสด/กุงแชแข็งและของปรุงจากกุง ไมไดรับการ 

ลดหยอนหรือยกเวนภาษีนำเขา ทำใหมีความจำเปน

ตองเรงเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย - สหภาพ

ยุโรปใหเสร็จสิ้นกอนการถูกตัดสิทธิพิเศษนี้  

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 รัฐสภาได       

ใหความเห็นชอบกรอบเจรจาความตกลงเขตการคา

เสรีไทย - สหภาพยุโรป และ EU ไดรับอาณัติจาก

คณะมนตรยีโุรป (Council of the European Union) 

ใหเริ่มเจรจาความตกลงฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 

2556 

ในโอกาสการเดินทางเยือนสหภาพยุโรป   

อยางเปนทางการของนายกรัฐมนตรี (นางสาว     

ยิ่งลักษณ ชินวัตร) ระหวางวันท่ี 4 - 6 มีนาคม 

2556 นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมาธิการ

ยุโรป (นายมานูเอล บาโรสโซ) ไดมีแถลงการณเร่ิม

การเจรจาความตกลงการคาเสรีระหวางไทยและ

สหภาพยุโรปอยางเปนทางการ ณ กรุงบรัสเซลส  

 

ผลกระทบทางการคาและการลงทุน 
การรวมกลุมเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC) ในป 2558 สงผลใหอาเซียนมีตลาดและ   

ฐานการผลิตรวมกัน ทำใหมีการเคล่ือนยายสินคา 

บริการ และการลงทุนอยางเสรี เปนที่ดึงดูดให     

นักลงทุนตางชาติยายฐานการลงทุนมาอาเซียนมาก

ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงการลงทุนเพ่ือผลิตสินคา

และสงออกไปทั่วโลก อยางไรก็ตาม ขณะนี้เพ่ือ

เปนการเพิ่มการคาและการลงทุน ประเทศสมาชิก

อาเซียนแตละประเทศตางจัดทำความตกลงการคา

เสรีกับสหภาพยุโรปแบบทวิภาคี  

หากไทยไมมีความตกลง FTA ไทย - EU จะ

ทำใหสูญเสียความสามารถในการสงออกและดึงดูด

การลงทุน เนือ่งจากประเทศท่ีมคีวามตกลงจะไดเปรียบ 

ไ ไ   ั ี ใ
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จากการลดภาษีนำเขาสินคาภายใตความตกลง     

สงผลใหลดตนทุนในการผลิต อีกทั้งทำใหเกิดการ

ยายฐานการลงทุนของสหภาพยุโรป ไปยังประเทศ

อาเซียนทีม่คีวามตกลง ทำใหไทยสญูเสยีโอกาสในการ 

เปนศูนยกลาง (Hub หรือ Gateway) สูอาเซียน   

ในภาคอุตสาหกรรมท่ีสำคัญ อาทิ อุตสาหกรรม 

ยานยนต สนิคาและบรกิารในอุตสาหกรรมการส่ือสาร 

โทรคมนาคม เปนตน ผลกระทบตอเนื่องจากการ

ยายฐานการผลิตและการลงทุนตางชาติ คือการ   

ไมไดรับการถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่   

ทันสมัย ซึ่งจะมีผลกระทบตอเน่ืองไปยังการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยและการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวม

ของประเทศ  

นอกจากนี้ ยังอาจสูญเสียโอกาสในการเปด

สาขาการลงทุนทั้งในแงการชักจูงสหภาพยุโรป     

มาลงทุนในอุตสาหกรรมที่จำเปนตอการพัฒนา

ประเทศ เชน R&D, Innovation และการท่ีไทยจะไป 

ลงทนุในสหภาพยุโรป ซึง่ในขณะน้ี EU ประสบปญหา 

ยูโรโซน ทำให EU ใหความสำคัญกับตลาดในเอเชีย

และอาเซียนรวมทั้งไทย เปนโอกาสที่ดีที่จะสนับสนุน

ใหภาคธุรกิจของไทยเขาไปดำเนินธุรกิจการคาและ

การลงทุนในสหภาพยุโรป ดวยตนทุนท่ีต่ำกวาและ

ราคาถูกลง 

การลงทุนระหว างประเทศเปน เ ร่ือง ท่ีมี    

ความสำคัญท้ังกับประเทศท่ีพัฒนาแลวและกับ

ประเทศกำลังพัฒนา เพราะการลงทุนนอกจากจะ

ทำใหเศรษฐกิจของประเทศท่ีรับการลงทุนดีขึ้น    

อันเนื่องมาจากเงินลงทุนและการพัฒนาเทคโนโลยีที่

ไดรับการถายทอดแลว ยังรวมถึงอัตราการจางงาน 

ที่เพิ่มขึ้นดวย อยางไรก็ดี นโยบายการลงทุนของ

แตละประเทศก็อาจแตกตางกัน ขึ้นอยูกับปจจัยและ

ความตองการพื้นฐานในประเทศท่ีรับการลงทุนนั้นๆ 

ประเทศที่พัฒนาแลวอยางเชน สหภาพยุโรป 

สหรฐัอเมรกิา หรอืออสเตรเลยี จะมนีโยบายเปดรบั 

การลงทุนอยางเสร ี โดยมกัไมจำกดัประเภทการลงทนุ 

สำหรับคนตางชาติ ยกเวน กรณีของความม่ันคง 

ของประเทศและความปลอดภัยสาธารณะ เชน   

การลงทุนในกิจการที่ เกี่ ยวกับอุปกรณ อาวุธ 

ยุทโธปกรณที่ ใช ในการทหาร หรือการลงทุน       

ในเร่ืองการขนสงทางน้ำและทางอากาศ นอกจากน้ี

อาจตองมีการขออนุญาตในการลงทุนขนาดใหญ 

โดยพิจารณาจากมูลคาของการลงทุนอีกดวย 

การลงทุนระหวางประเทศนั้นเมื่อมีการเปดเสรี

ก็จะทำใหนักลงทุนตางชาติสามารถนำเงินเขามา

ลงทุนในกิจการไดหลากหลายประเภท ไมวาจะเปน 

การลงทุนในภาคการผลิตสินคา หรือลงทุนใน    

ภาคธุรกิจบริการ เชน ธนาคาร ขนสง โทรคมนาคม 

หรืออาจจะเปนการลงทุนในภาคการเกษตร หรือ

ประมง เหมืองแรก็สามารถทำได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ    

ขอจำกัด หรือขอสงวนของประเทศที่รับการลงทุน 

โดยเม่ือมีการลงทุนแลว ประเทศที่รับการลงทุนจะ

ตองใหความเช่ือมั่นแกนักลงทุน วาเงินลงทุนหรือ

ทรัพยสินที่นำมาลงทุนของผูลงทุนจะไดรับความ

คุมครองในระดับหนึ่ง 

นอกจากน้ี การถูกตัดสิทธิพิเศษทางศุลกากร 

(Generalized System of Preference : GSP) ในป 

2558 ทำใหไทยไมไดรับการลดหยอนหรือยกเวน

ภาษีนำเขาซึ่งเปนแตมตอในการแขงขัน ทำใหไม

สามารถแขงขันกับสินคาจากประเทศอ่ืนๆ ที่ไดรับ

สิทธิด์งักลาว ซึง่ทำใหสามารถจำหนายในราคาถูกกวา 

ในตลาดสหภาพยุโรป 

ำ ั  ิ  ี ั่
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ความคืบหนาในการเจรจา 
การเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย - EU ได

เริ่มเจรจาไปแลว 2 ครั้ง ซึ่งในการเจรจาคร้ังที่ 2 

เมื่อวันที่ 16 - 20 กันยายน 2556 ไดมีการประชุม

หารอื 10 เรือ่ง ไดแก การเปดตลาดสนิคา การเปดตลาด 

บริการลงทุนและพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ทรัพยสิน

ทางปญญา การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ กฎวาดวย 

แหลงกำเนิดสินคา การอำนวยความสะดวกทาง  

การคา มาตรการเยียวยาทางการคา การคาและ  

การพัฒนาอยางยั่งยืน มาตรการสุขอนามัยในพืช

และสัตว มาตรการทางเทคนิคท่ีเปนอุปสรรคตอ 

การคา การเจรจารอบนี้สวนใหญเปนการหารือ  

และทำความเขาใจเกี่ยวกับรางขอบทที่ทั้งสองฝาย

เสนอ ซึ่งถือเปนขั้นตอนที่สำคัญกอนที่จะจัดทำ    

ขอเรียกรองและขอเสนอในการเปดตลาดสำหรับ

กลุมบรกิาร ลงทนุ และรปูแบบขอบเขต (Modalities) 

ของการเปดตลาดสินคาในรอบตอไป  

 

โอกาสทางการคาและการลงทุนของไทย 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่การคาสินคาและ

บริการ การเคลื่อนยายทุนและแรงงานระหวาง

ประเทศมีการเปดเสรีมากข้ึน เศรษฐกิจของแตละ

ประเทศเกิดการรวมกลุมและรวมตัวกันมากย่ิงขึ้น 

ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค ดวยการจัดทำ  

ความตกลงการคาเสรีแพรขยายอยางรวดเร็ว 

ปรากฏการณดังกลาวสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ทางการคา และการลงทุนในภูมิภาคตางๆ อยาง

กวางขวางและรวดเร็ว ขณะเดียวกันการแขงขัน

ทางการคาระหวางประเทศก็ทวีความรุนแรงมากข้ึน

ทำใหการขยายตัวทางการคาของไทยในตลาดเดิม 

และการเขาสูตลาดใหมๆ ในตางประเทศทำได   

ยากขึ้น 

แมวาไทยอาจสูญเสียศักยภาพการแขงขัน    

ในสินคาบางรายการ แตในขณะเดียวกันก็มีโอกาส 

ที่จะขยายการสงออกสินคาบางรายการไดเพิ่มขึ้น 

การจัดทำความตกลงการคาเสรีระหวางไทย

กับสหภาพยุโรปจึงเปนยุทธศาสตรหนึ่งที่สำคัญ     

ในการขจัดอุปสรรคทางการคาและสงเสริมใหเกิด   

การลงทุนระหวางไทยกับสหภาพยุโรป รวมถึง     

ลดทอนขอเสียเปรียบของไทยตอคูแขงขันทาง     

การคา การลงทุนท่ีเปนสมาชิกของสหภาพยุโรปและ

ประเทศคูความความตกลงการคาเสรีกับสหภาพ

ยุโรปและในตลาดโลกทั่วไป ทั้งนี้ภาคธุรกิจเอกชน

ของไทยก็ไดแสดงความประสงคใหมกีารพิจารณาจัดทำ 

ความตกลงการคาเสรีทั้งในระดับภูมิภาคอาเซียนกับ

สหภาพยุโรป และทวิภาคีไทยกับสหภาพยุโรป 

ความสัมพันธระหวางการคาและการลงทุนเปน

ปจจัยสำคัญที่ควรจะไดรับการพิจารณาเน่ืองจาก  

รูปแบบของการคาและการลงทุนระหวางประเทศ

สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามโครงสรางการผลิตที่

พัฒนาเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โครงสราง  

การผลิตมีลักษณะของการรวมกลุมตามแนวต้ัง 

(Vertical Integration) มากข้ึน ขณะท่ีการผลิต

สินคาสำเร็จรูป สินคาขั้นกลาง จะกระจายไปใน

ประเทศที่มีความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบในการ

ผลิตสินคาในแตละขั้นตอน ทำใหเกิดการขยายตัว

ของการคาภายในอุตสาหกรรมเดียวกัน (Intra - 

industry Trade) 
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นอกจากน้ี การลดลงของอุปสรรคทางการคา

จะมีสวนทำใหการเคลื่อนยายของสินคาทุน สินคาขั้น

กลาง ทำไดสะดวกและมีตนทุนต่ำลง ดังนั้น      

การขยายตัวทางการคาจึงเปนปจจัยสำคัญในการ

ดึงดูดการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในกรณีของประเทศกำลังพัฒนาขนาดเล็ก   

ที่มีขนาดตลาดจำกัด มีทรัพยากรการผลิตท่ีจำกัด 

(ทั้งทางดานประเภท คุณภาพ และปริมาณ) และ  

ยังตองพึ่งพาเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยจาก     

ตางประเทศ  

จากการศึกษาพบวา การคาและการลงทุนมี

ความเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันคือ เมื่อปริมาณ

การคาระหวางประเทศคูคาทั้งสองเพ่ิมขึ้นจะทำให

เกิดการลงทุนระหวางกันเพิ่มขึ้นดวย การเพิ่มขึ้นของ

ปริมาณการคาระหวางประเทศจะมีความสนับสนุน 

ใหเกิดการลงทุนระหวางประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดย

รอยละ 1 ของปริมาณการคาระหวางประเทศที่  

เพิ่มขึ้นสามารถทำใหเกิดการขยายตัวของการลงทุน

ทางตรงระหวางประเทศคิดเปนรอยละ 1.21  

ดังนั้น การเจรจาเปดเสรีทางการคาทวิภาคี

ไทย - สหภาพยุโรป ซึ่งจะทำใหอุปสรรคทางการคา

ลดลง เกิดการขยายตัวทางการคาระหวางกัน จะเปน

ปจจัยสนับสนุนในการเพิ่มศักยภาพการลงทุนระหวาง

ไทยกับสหภาพยุโรป ซึ่งไทยนาจะไดประโยชนใน

ฐานะที่เปนประเทศผูรับการลงทุน จากการเพิ่มขึ้น

ของปริมาณการจางงาน การเพิ่มผลิตภาพการผลิต 

(Productivity) การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตจาก

การรับถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) 

ประเด็นสำหรับการเจรจาจึงนาจะเนนใหความ  

สำคัญกับเงื่อนไขที่จะสนับสนุนใหเกิดการพัฒนา    

ศักยภาพในการผลิต ศักยภาพในการแขงขัน 

(Competitiveness) และการเตรียมความพรอม 

เพื่อรองรับการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือ   

การพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว รวมทั้งการพัฒนา  

ขีดความสามารถในการแขงขันในอุตสาหกรรมท่ีมี

มูลคาเพิ่มสูง เปนการแขงขันทางดานคุณภาพมาก

กวาดานราคา และการยกระดับ (Upgrade) รวมทั้ง

การพัฒนาอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพสูง (High 

Potential Industry) โดยเฉพาะอยางยิ่งในภาค

อุตสาหกรรมที่เปน Knowledge - intensive or 

Information - intensive industry ซึ่งนอกจาก      

จะเปนการกระจายความเสีย่ง (Diversification) แลว 

ยังเปนการลดการพ่ึงพิงอุตสาหกรรมท่ีมีการแขงขัน

ทางดานราคาสูงจากประเทศคูแขงทางการคาที่

สำคัญ เชน จีน เวียดนาม ฯลฯ และในอุตสาหกรรม

มีที่ ไทยมีแนวโนมจะสูญเสียความไดเปรียบโดย

เปรียบเทียบ เปนประโยชนตอการปรับเปล่ียน

โครงสรางอุตสาหกรรม (Industrial Restructuring) 

ใหสอดคลองกับความไดเปรียบ โดยเปรียบเทียบไปท่ี 

การเปลี่ยนแปลงไปตามพลวัตร 
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สำหรับ GSP ในรอบปจจุบัน สินคาไทยท่ีเดิม

ถูกตดั GSP ไปแลว 7 กลุมจะไดคนืสทิธมิา 6 กลุม คอื  

• สินคาประมง  

• อาหารปรุงแตงและเคร่ืองดื่ม  

• ผลิตภัณฑพลาสติกและยาง  

• รองเทา 

• แกวและเซรามิกส 

• ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือน  

สวนสินคาท่ีจะถูกตัดสิทธิ GSP มี 2 หมวด 

ไดแก  

• สินคากลุมอัญมณีและเครื่องประดับ  

• สินคากลุมยานยนตและอุปกรณขนสง  

ทั้งน้ี จะเห็นไดวาสิทธิพิเศษ GSP นั้น ไมมี

ความแนนอนในการดำเนินการคาสำหรับธุรกิจไทย 

และทางแกทางหน่ึงคือ การเจรจาความตกลงการคา 

เสร ี(Free Trade Agreement - FTA) กับ EU ซึ่ง     

หากเจรจาสำเร็จจะทำใหสินคาสงออกหลักของไทย

สามารถสงออกไป EU ไดรับอัตราภาษีอากรเหลือ 0 

ภายใต FTA ไทย - EU อยางถาวร เพราะสิทธิพิเศษ

ดานภาษีที่จะไดจากการเจรจา FTA ตั้งอยูบนพื้นฐาน

การใหแบบตางตอบแทน มิใชการใหฝายเดียวอยางที่

เปนอยูภายใตระบบ GSP  

หากไทยสามารถเจรจาใหสหภาพยุโรปยอมลด

อัตราภาษีศุลกากรในรายการสินคาท่ีสหภาพยุโรป

เรียกเก็บอัตราภาษีศุลกากรสูง ไทยก็จะมีความได

เปรียบในการสงออกสูง และไทยควรเจรจาขอให

สหภาพยุโรปปรับลดอัตราภาษี 

ศลุกากรเปนศนูย หรอือตัราท่ีตำ่ท่ีสดุทีส่หภาพ 

ยุโรปเก็บจากประเทศคูคา ในขณะเดียวกันไทยได  

มีการกำหนดกลุมสินคาออนไหว (Sensitive List) 

เปนสินคาที่ประเทศไทยมีการกีดกันการนำเขาใน

อตัราสงูและเปนสนิคาทีป่ระเทศไทยไมมคีวามไดเปรยีบ 

รายการสินคาทีค่าดวาจะมีมลูคาการสงออกเพ่ิม 

สูงขึน้ภายหลงัขอตกลงการคามผีลบงัคับใชมทีัง้สินคา 

ทีอ่ยูในกลุมสนิคาเกษตรและสินคาอตุสาหกรรม เชน 

• เนือ้ปลาแบบฟลเลแชเยน็จนแข็งบางรายการ  

• กุงแชเย็นจนแข็ง  

• มันสำปะหลัง 

• ขาวกลอง 

• เนื้อไกปรุงแตง 

• เนื้อสัตวปกอื่นๆ ปรุงแตง 

• ทูนาปรุงแตง 

• ปลาปรุงแตง 

• กุงปรุงแตง 

• น้ำตาลท่ีไดจากออย 

• สับปะรดปรุงแตง 

• T - Shirt เสื้อชั้นในชนิดซิงกลิท และ     

  เสื้อชั้นในอยางอ่ืน ทำดวยวัตถุทออ่ืนๆ    

  ถักแบบ Knitting หรือแบบโครเชต 

• เครื่องบันทึกหรือถอดวิดีโออ่ืนๆ 

• กลองถายโทรทัศน กลองถายบันทึกภาพ   

  ดจิทิลั และกลองถายบันทกึวดิโีอบางรายการ 

การตัดสิทธิและคืนสิทธิ GSP ของสินคาไทยใน EU 

ที่มา Moc and KResearch  

Thai Exports under EU GSP 
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• มอนิเตอรชนิดหลอดแคโทดเรยอื่นๆ 

• ยานยนตดีเซลท่ีความจุของกระบอกสูบเกิน  

  2,500 ลูกบาศกเซนติเมตร 

รายการสินคาท่ีคาดวาจะมีมูลคาการนำเขา

เพิ่มสูงขึ้น เชน  

• หางนม (เวย) และหางนมดัดแปลง (โมดฟิายเวย) 

• มอลตที่ไมไดคั่ว 

• วิสกี้ 

• สารฆาวชัพชื ผลติภณัฑที่ใชปองกนัการงอก  

  ของพืช และผลิตภัณฑที่ ใชควบคุมการ 

  เจริญเติบโตของพืช 

• ของอ่ืนๆ ทำดวยยางวัลแคไนซ (นอกจาก 

  ยางแข็ง) 

• เค ร่ืองเพชรพลอยและรูปพรรณ และ 

  สวนประกอบของของดังกลาวที่ทำดวยเงิน 

• สื่อบันทึกท่ีใชแสงสำหรับการบันทึกเสียง 

  หรือปรากฏการณอื่นๆ 

• สือ่อืน่  ๆสำหรบัการบนัทกึเสยีงหรอืปรากฏการณ  

  อื่นๆ 

• แทรกเตอรอื่นๆ 

• แชสซีสที่มีเครื่องยนตติดตั้ง 

• กระปกุเกยีรและสวนประกอบของกระปุกเกยีร 

• สวนประกอบและอุปกรณประกอบของ 

  ยานยนตอื่นๆ 

เมื่อพิจารณาจำนวนรายการสินคานำเขาของ

ไทยท่ีคาดวาจะขยายการนำเขาจากประเทศสมาชิก

สหภาพยุโรปแตละประเทศ พบวาสาธารณรัฐเช็ก

เปนประเทศท่ีไทยจะขยายการนำเขาดวยจำนวน

รายการสินคามากท่ีสุด รองลงมาไดแก เยอรมนี 

ฝรั่งเศส และออสเตรีย ตามลำดับ 

อยางไรก็ตาม สหภาพยุโรปยังมีมาตรการ

จำกัดกีดกันการคาสูงตอสินคาสงออกสำคัญของไทย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง สินคาเกษตร เกษตรแปรรูป 

ประมง สิ่งทอ และยานยนต โดยกำหนดมาตรฐาน

สินคาที่จะนำเขาไปจำหนายในตลาดสหภาพยุโรป

หลายรูปแบบ ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเขาสูตลาด  

ของสินคาไทย อาทิ มาตรฐานความปลอดภัยสินคา

อาหารมาตรการควบคุม การใชสารเคมีในสินคา

อุตสาหกรรม มาตรฐานส่ิงแวดลอมและแรงงาน 

เปนตน ทั้งนี้ ความตกลงการคาเสรี จะชวยลด

อุปสรรคจากมาตรการท่ีไมใชภาษีนี้ เพื่อใหสินคา

ไทยสามารถเขาสูตลาด EU ไดงายขึ้น  

ที่มาขอมูล จากกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ รายงานฉบับ 

 สมบูรณโครงการศึกษาแนวทางการเจรจา และ 

 ผลกระทบของการจัดทำ ความตกลง การคาเสรีไทย 

 กับสหภาพยุโรป  
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TPP คืออะไร? 
ความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรเศรษฐกิจ 

เอเชีย - แปซิฟก (Trans-Pacific Strategic 

Economic Partnership Agreement : TPP) เปน 

กรอบการเจรจาการคาแบบพหุภาคี (Multilateral) 

ที่มาจากขอเสนอของสหรัฐฯ เมื่อป 2541 ที่ตองการ

ใหมีการเปดเสรีการคาระหวางประเทศสมาชิกใน

กลุมความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟก 

หรอื เอเปค (Asia - Pacific Economic Cooperation : 

APEC) ในลักษณะที่เปนความตกลงการคาที่ใหสิทธิ

พิเศษเฉพาะกลุม (Preferential Trade Agreement 

: PTA) โดยมีการหารือกันระหวาง ออสเตรเลีย 

นิวซีแลนด สิงคโปร ชิลี และสหรัฐฯ แตไมสำเร็จ 

ทำใหสหรฐัฯ ออสเตรเลีย และชลิ ีไมมกีารดำเนินการ 

ในเรื่องนี้ตอจึง เหลือเพียง 2 ประเทศ ไดแก 

นิวซีแลนดและสิงคโปร ที่มีการเจรจาระดับทวิภาคี

ตอและประสบผลสำเร็จ โดยออกมาในรูปของความ

ตกลงวาดวยการเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจที่ใกลชิด

กนัยิง่ขึน้ระหวางนวิซแีลนดและสงิคโปร (Agreement 

on New Zealand - Singapore Closer Economic 

Partnership : ANZSCEP) ซึ่งมีการลงนามเม่ือวันที่ 

14 พฤศจิกายน 2543 และมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 18 

สิงหาคม 2544 

หลังจากน้ัน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2545 ชิลี

ไดประกาศเขารวมเจรจาระดับไตรภาคี (Trilateral 

PTA) กับทั้งนิวซีแลนดและสิงคโปร เพื่อขยายความ

ตกลง ANZSCEP ใหเปนความตกลงวาดวยการเปน

หุนสวนทางเศรษฐกิจท่ีใกลชิดกันยิ่งขึ้นระหวาง 3 

ประเทศในมหาสมุทรแปซิฟก (Pacific Three Closer 

Economic Partnership Agreement : P3) ซึ่งมีการ

เจรจาท้ังหมด 5 รอบ โดยรอบแรกจัดขึน้ระหวางวนัที่ 

24 - 26 กันยายน 2546 ที่สิงคโปร แตในปลายป

เดียวกัน ชิลีขอหยุดพักการเจรจาชั่วคราว เนื่องจาก

อยูระหวางการหารือกับภาคเอกชน หลังจากน้ัน การ

เจรจารอบท่ี 2 จึงไดเริ่มขึ้นอีกครั้งระหวางวันที่ 18 - 

21 กรกฎาคม 2547 ที่สหรัฐฯ โดยบรูไนไดรับเชิญ

ใหเขารวมในฐานะผูสังเกตการณ การเจรจารอบท่ี 3 

ไดเกิดขึ้นระหวางวันท่ี 13 - 16 ธันวาคม 2547 ที่ชิลี 

และรอบที่ 4 ระหวางวันท่ี 7 - 11 มีนาคม 2548 ที่

นิวซีแลนด จนในท่ีสุด บรูไนไดเขารวมการเจรจา

อยางเต็มรูปแบบในรอบสุดทายระหวางวันท่ี 18 - 23 

เมษายน 2548 ที่สิงคโปร และเขารวมเปนสมาชิก

ประเทศที่ 4 อยางเปนทางการในเดือนตอมา ทำให

ความตกลง P3 ไดกลายเปนท่ีรูจักในช่ือ “ความ

ตกลง P4” หรือ “Pacific Four” ทั้งนี้ ในปเดียวกัน

นี่เอง ทั้ง 4 ประเทศไดประกาศสรุปผลการเจรจา

โอกาสและขอตกลงทางการคา 
ศิรินาถ ไชยลาโภ 

ภายใตความตกลงหุนสวนยุทธศาสตรภายใตความตกลงหุนสวนยุทธศาสตร
เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟก (TPP) เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟก (TPP) 

โอกาสและความเสี่ยงของไทย โอกาสและความเส่ียงของไทย โอกาสและความเส่ียงของไทย 
ภายใตความตกลงหุนสวนยุทธศาสตร
เศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟก (TPP) 
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ความตกลง P4 ในชวงการประชุมรัฐมนตรีการคา   

เอเปค (Ministers Responsible for Trade) ที่

เกาหลีใต และมีการลงนามท่ีนิวซีแลนด โดยมี    

ผลบังคับใชในความตกลงฯ ของแตละประเทศ ดัง

ตารางแสดงวันที่มีการลงนามและวันที่มีผลบังคับใช

ของประเทศสมาชิกความตกลง P4 

จนกระท่ังเม่ือวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2552 

ระหวางเขารวมการประชุมสุดยอดผูนำ APEC ที่

สิงคโปร ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ไดสงสัญญาณวา

พรอมที่จะเริ่มหารือเต็มรูปแบบกับประเทศสมาชิก 

P4 เพื่อขยายการเจรจาออกไปเปนความตกลง TPP 

โดยเม่ือวันท่ี 14 ธันวาคม 2552 ผูแทนการคา

สหรัฐฯ (Ambassador Ron Kirk) ไดมีหนังสือถึง

ประธานสภาผูแทนราษฎรสหรัฐฯ (Mrs. Nancy Pelosi) 

และประธานวุฒิสภา (Robert C. Byrd) เพ่ือ      

แจงความประสงคของสหรัฐฯ ตอรัฐสภาท่ีจะเขารวม

การเจรจาความตกลง TPP นอกจากสหรัฐฯ แลว  

ยังมีประเทศที่สนใจเขารวมอีกรวม 3 ประเทศ ไดแก 

ออสเตรเลีย เปรู และเวียดนาม มาจนถึงเดือน

สิงหาคม 2553 มาเลเซียจึงตัดสินใจเขารวมเจรจา

ความตกลง TPP ทำใหความตกลง TPP มสีมาชกิทัง้สิน้ 

9 ประเทศ ไดแก สหรัฐฯ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด 

ชิลี เปรู สิงคโปร บรไูน เวียดนาม และมาเลเซีย  

การประชุมสุดยอดประเทศสมาชิก TPP    

ครั้งที่ 1 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553 ที่ญี่ปุน ผูนำ 

ทั้ง 9 ประเทศสมาชิกจึงไดเห็นชอบรวมกันกำหนด

เปาหมายใหการเจรจาแลวเสร็จในป 2554 อยางไร

ก็ตามการเจรจาไมสามารถสำเร็จตามเปาหมาย    

ไดสงผลใหการประชุมสุดยอด TPP เมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2554 ที่สหรัฐฯ ผูนำของประเทศ

สมาชิก TPP จึงกำหนดเปาหมายใหมวาจะเรงบรรลุ

ขอตกลง TPP ใหไดอยางรวดเร็ว โดยมีแคนาดา 

เม็กซิโก และลาสุดญี่ปุนไดเขามาเปนสมาชิก TPP 

เปนอันดับที่ 12 ในเวลาตอมา 

  

ความคืบหนาในการเจรจา 

ความตกลง TPP มีการเจรจามาแลวรวม 19 

ครั้ง โดยครั้งลาสุดจัดขึ้นระหวางวันที่ 22 - 30 

สิงหาคม 2556 ที่กรุงบันดาเสรีเบกาวัน บรูไน ซึ่งใน

ครั้งนี้ที่ประชุมไดหารือถึงความกาวหนาของประเด็น

สำคัญหลายประการ ไดแก การเขาสูตลาดสินคา 

การบริการและการลงทุน การบริการภาคการเงิน 

วันที่ นิวซีแลนด สิงคโปร ชิลี บรูไน 

วันที่ลงนาม 18 กรกฎาคม 2548 18 กรกฎาคม 2548 18 กรกฎาคม 2548 2 สิงหาคม 2548 

วันที่มีผลบังคับใช 28 พฤษภาคม 2549 28 พฤษภาคม 2549 8 พฤศจิกายน 2549 12 กรกฎาคม 2549 

ตารางแสดงวันที่มีการลงนามและวันที่มีผลบังคับใชของประเทศสมาชิกความตกลง P4 

ที่มา http://www.dtn.go.th/ 

   ็  ไ
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การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ รวมทั้งปรับปรุงขอความใน

สวนทรัพยสินทางปญญา การแขงขัน และประเด็น

ดานส่ิงแวดลอม รวมไปถึงการหารือถึงประเด็นที่  

ยังไมสามารถตกลงกันได เชน แรงงาน การยุติ   

ขอพิพาท นอกจากน้ี ที่ประชุมไดพยายามสรางความ

กาวหนาสูการเปนความตกลงแหงศตวรรษที่ 21 ซึ่ง

จะเสริมสรางการเติบโตทางเศรษฐกิจ การคาและ

การลงทุน นวัตกรรมและการพัฒนาใหมๆ และการ

สรางงานระหวางประเทศสมาชิกดวยกัน 

โอกาสและความเส่ียงของไทย ภายใต TPP 
ปจจุบันประเทศที่เปนสมาชิกความตกลง TPP 

มีทั้งหมด 12 ประเทศ โดยท้ังหมดเปนสมาชิกกลุม

ความรวมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟก (เอเปค) 

โดยมีประเทศท่ีเปนสมาชิกอาเซียนในกลุมอยู        

4 ประเทศ 

สำหรับไทยน้ัน ปจจุบันยังไมไดเขารวมเปน

สมาชิก TPP โดยบทบาทของไทยยังอยูระหวางการ

ศึกษาถึงความเปนไปได ในการเขารวมซึ่งจะตอง

ประเมินจากการศึกษาและหารือกับหลายฝายเพื่อให

เกดิประโยชนสงูสดุแกประเทศ ผลดีในการเขารวมนัน้ 

ยกตัวอยางเชน ความสามารถในการเปดตลาดสินคา

ใหมๆ ทำใหมีสวนแบงตลาดมากย่ิงข้ึน โดยเฉพาะใน

หลายภาคอุตสาหกรรมที่ประเมินแลววานาจะได

ประโยชนมากกวาการไมเขารวมความตกลงฯ อาทิ 

อุตสาหกรรมส่ิงทอ เครื่องนุงหม น้ำตาล ไฟฟาและ

อิเล็กทรอนิกส และอาหารโดยเฉพาะสหรัฐฯ ที่เปน

ประเทศที่เปนคูคาท่ีสำคัญของไทยและไทยยังไมมี

ขอตกลงทางการคาดวย รวมทั้งอัตราภาษีที่สินคา

ไทยจะหมดการไดรับสิทธิ GSP จากสหรัฐฯ หากไทย

เขารวมความตกลงฯ นี้ก็จะทำใหสินคาบางประเภท

ของไทยไดรับการงดเวนภาษีอยางถาวร 

สำหรับอุปสรรคนั้น อาจเปนเพราะความตกลง 

TPP เปนความตกลงที่เนนการเปดเสรีดานการคา

การลงทุนคอนขางมากและมีมาตรฐานสูง การเจรจา

เปนแบบ Negative List Approach รวมท้ัง         

มีประเด็นใหมๆ เชน สินคา Remanufacturing  

รวมท้ังประเด็นอ่ืนๆ ที่ไทยยังมีความออนไหว เชน 

มาตรฐานแรงงาน สิง่แวดลอม การคุมครองทรัพยสนิ 

ทางปญญา ทำใหไทยมีความจำเปนตองปรับตัว    

ใหสอดคลองกับมาตรฐานและกฎระเบียบใหมๆ  

โดยอาจมีการจัดต้ังการรวมตัวในลักษณะ Cluster 

สำหรับสินคาและบริการอาจตองมีการควบรวม

กิจการกันเพ่ือความสามารถในการแขงขัน รวมถึง

การเชื่อมโยงระหวางธุรกิจตนน้ำและปลายน้ำใหมี

ความแนนแฟนมากยิ่งขึ้น โดยภาครัฐจะเปนอีกหน่ึง

กลไกหลักที่จะชวยสนับสนุน ผานการใหความรูแก

ภาคเอกชนเพ่ือเตรียมพรอมสำหรับกฎระเบียบใหม     

การประเมินถึงผลกระทบที่แตละภาคอุตสาหกรรม

จะไดรับและใหการชดเชยที่ เหมาะสมรวมทั้ ง 

นโยบายสงเสริมการคาการลงทุนในตางประเทศ  

มากยิ่งขึ้น 

สาระสำคัญของ TPP 
TPP เปนความตกลงเปดเสรีทางเศรษฐกิจที่มี

มาตรฐานสูง หรือ New High Standard FTA เมื่อ

เปรียบเทียบกับความตกลงฉบับอื่น  

ความตกลง TPP มีลักษณะหลักสำคัญ (Key 

Features) 5 ประการไดแก 

1. ยกเลิกภาษีนำเขาและมาตรการกีดกันทาง 

การคาท่ีมใิชภาษีทัง้สนิคาและบริการ (Comprehensive 

Market Access) 

้ ้
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2. เอื้ออำนวยตอการพัฒนาหวงโซอุปทานและ

การผลติทีค่รอบคลมุประเทศสมาชิก TPP ทกุประเทศ 

(Full Regional Agreement) 

3. ครอบคลุมถึงประเด็นที่มีความคาบเก่ียวกัน 

(Cross - cutting Trade Issues) รวมถงึความสอดคลอง 

ดานกฎระเบียบ (Regulatory Coherence) การแขงขนั 

และการสงเสริมธุรกิจ การเสริมสรางความรูความ

เขาใจใหกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

เกี่ยวกับการใช FTA และระดับการพัฒนาท่ีแตกตาง

กันระหวางแตละประเทศสมาชิก TPP 

4. สงเสริมการคาและการลงทุนในสินคาและ

บริการท่ีเปนนวัตกรรมใหม โดยเฉพาะอยางย่ิงใน 

ยุค Digital Economy รวมถึงสินคาและบริการ      

สิง่แวดลอม (Green Technologies) 

5. สามารถตอบรับตอภาวะการเปล่ียนแปลง

ทางการคาในอนาคตและเอ้ืออำนวยตอการเปดรับ

ประเทศสมาชิกใหมเขารวมเปนภาคี 

นอกจากน้ี ความตกลง TPP จะมีขอบเขต

อยางกวางขวาง (Comprehensive) ครอบคลุม

ประเด็นที่เกี่ยวกับการคาทั้งหมด รวมถึงประเด็นที่

คาบเก่ียวกัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดตนทุน  

เสริมสรางการคาในระดับภูมิภาคสงเสริมใหธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอมมีสวนรวมในการคา

ระหวางประเทศ สงเสริมการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานการครองชีพ 

อยางไรก็ตาม ประเทศสมาชิก TPP มีความ

เขาใจรวมกันเกี่ยวกับความจำเปนในการแกไขปญหา

ที่เปนประเด็นออนไหว และประเด็นทาทายของ

ประเทศสมาชิก TPP ที่เปนประเทศกำลังพัฒนา โดย

การเสริมสรางขีดความสามารถทางการคา การให

ความชวยเหลือดานเทคนิค และการปรับระยะเวลา

การบังคับใชขอผูกพันตามความเหมาะสม 

สำหรับขอบท (Legal Texts) ของความตกลง 

TPP จะครอบคลุมทุกดานของความสัมพันธทางการ

คาระหวางประเทศ โดยไดมีการเจรจาตอรองเกือบ

เสร็จทุกหัวขอ มีเพียงบางหัวขอเทานั้นท่ียังมีประเด็น

เฉพาะท่ียังไมสามารถสรุปจบได ทั้งน้ี สถานะการ

เจรจาเร่ืองขอบทของ TPP สามารถสรุปได ดังนี้ 

• การแขงขัน (Competition) ขอผูกพันจะ

ครอบคลุม 

 (1) การจัดทำกฎหมายวาดวยการแขงขัน  

    และการจัดตั้งหนวยงานที่กำกับดูแล  

    รับผิดชอบ 

 (2) ความเปนธรรมดานกระบวนการในการ 

    บงัคบัใชกฎหมาย (Procedural Fairness) 

 (3) ความโปรงใส 

 (4) การคุมครองผูบริโภค 

 (5) สิทธิในการกระทบสวนบุคคล (Private  

    Rights of Action)  

 (6) ความรวมมือดานเทคนิค 

• ความรวมมือและการเสริมสรางขีดความ

สามารถ (Cooperation and Capacity Building) 

อยูระหวางพิจารณาเร่ืองการจัดตัง้กลไกท่ีจะเอ้ืออำนวย 

ตอการใหความชวยเหลือในการเสริมสรางขีดความ

สามารถภายหลังการบังคับใชความตกลง TPP 

• การบริการขามพรมแดน (Cross - Border 

Services) รางขอบทวาดวยการบริการขามพรมแดน

มีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางการเปดตลาดที่เปน

ธรรมและมีความโปรงใส ควบคูไปกับการสงวนสิทธิ

ในการกำกับดแูลของรัฐบาล เพือ่คุมครองผลประโยชน 

สาธารณะ 

• พิธีการดานศุลกากร (Customs) รางขอบท

วาดวยพิธีการดานศุลกากรมุงเนนเร่ืองการจัดตั้ง

กระบวนการดานพิธีการ 

• พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E - Commerce) 

คณะผู เจรจาอยูระหวางการหารือในประเด็น ท่ี   

เกี่ยวกับ 

 (1) อัตราภาษีศุลกากรในยุค Digita l  

    Environment 

 (2) การรับรองธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส 
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 (3) การคุมครองผูบริโภค 

 (4) การรับ - สงขอมูล  

 (5) การปฏิบัติตอสินคาที่มีลักษณะเปน 

    ขอมูลดิจิทัล 

• สิ่งแวดลอม (Environment) คณะเจรจา 

อยูระหวางการพิจารณาการแกไขปญหาเอง 

 (1) การประมงและการอนุรักษ 

 (2) ความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) 

 (3) ชนดิพนัธุตางถิน่ทีร่กุราน (Invasive Alien  

    Species) 

 (4) การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ  

 (5) สินคาและบริการสิ่งแวดลอม 

• การบรกิารดานการเงิน (Financial Services) 

รางขอบทวาดวยการบริการดานการเงินจะสงเสริม

ความโปรงใสและการไมเลือกปฏิบัติและเปนธรรม 

ควบคูไปกับการคุมครองสิทธิของผูกำหนดนโยบาย

ดานการเงิน เพื่อรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพ

ของตลาดการเงิน รวมถึงการปองกันการเกิดวิกฤต

การเงิน นอกจากน้ี ยังจะมีการกำหนดกลไกระงับขอ

พิพาทไวภายใตขอบทนี้ 

• การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ (Government 

Procurement) ประเทศสมาชิก TPP ตองการระดับ

ขอผูกพันที่เทาเทียมกัน อยางไรก็ตาม ประเทศ

สมาชิก TPP มีความเขาใจรวมกันวา การจัดตั้งกลไก

เพื่อการปรับเปลี่ยน (transition mechanism) ใน

การเปดตลาดการจัดซ้ือจัดจางโดยรัฐของสมาชิกที่

เปนประเทศกำลังพัฒนา 

• ทรพัยสนิทางปญญา (Intellectual Property) 

จะครอบคลุมหลายดาน และไมไดจำกัดอยูเพียง 

 (1) เครื่องหมาย 

 (2) สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 

 (3) ลิขสิทธิ์และสิทธิที่เกี่ยวของ 

 (4) สิทธิบัตร 

 (5) ความลับทางการคา  

 (6) ขอมูลในการรับรองสินคาควบคุม 

• การลงทุน (Investment) ขอบทวาดวย 

การลงทุนจะครอบคลุม 

 (1) มาตรฐานการปฏิบัติขั้นต่ำ 

 (2) กฎระเบียบวาดวยการเวนคืน 

 (3) ขอหามการกำหนดเง่ือนไขการปฏิบัติ  

 (4) กลไกระงับขอพพิาทระหวางรัฐกบันกัลงทนุ 

• แรงงาน (Labor) อยูระหวางการหารือเกีย่วกับ 

การกำหนดกลไกที่จะชวยเสริมสรางความรวมมือ

และการหารือรวมกันอยางตอเน่ืองในประเด็นท่ีเกีย่วกับ 

แรงงาน รวมถึงการยกระดับมาตรฐานความเปนอยู 

การเพิ่มโอกาสในการถูกจางงาน การพัฒนาแรงงาน 

และการสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง 

• ประเด็นดานกฎหมาย (Legal Issues)

มีความคืบหนาในการเจรจาเร่ือง 

 (1) กลไกระงับขอพิพาท 

 (2) ขอยกเวนจากพันธกรณี  

 (3) ความโปรงใสในการออกกฎหมายและ

กฎระเบียบ 

• การเปดตลาดสินคา (Market Access for 

Goods) อยูระหวางพิจารณาขอเสนอ ดังนี้ 

 (1) ใบอนุญาตนำเขา - สงออก 

 (2) สนิคาใชแลวทีผ่านกระบวนการผลิตใหม 

 (3) การแขงขนัดานการสงออกสนิคาเกษตร  

 (4) ความมั่นคงดานอาหาร 

• กฎถิ่นกำเนิดสินคา (Rule of Origin)

อยูระหวางการพิจารณาหลักเกณฑในการกำหนดกฎ

ถิ่นกำเนิดสินคาแบบสะสม (Cumulation) เพื่อ 

ตรวจสอบการใชสิทธิพิเศษภายใตความตกลง TPP 
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• มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 

(Sanitary and Phytosanitary Standards : SPS) 

จะมีขอผูกพันใหมเพิ่มเติมดาน 

 (1) วิทยาศาสตร 

 (2) ความโปรงใส 

 (3) การจดัทำเขตปลอดโรคสตัวและศตัรพูชื  

    (Regionalization) 

 (4) ความรวมมือ  

 (5) การยอมรบัความเทาเทยีม (Equivalence) 

• อุปสรรคทางเทคนิคตอการคา (Technical 

Barriers to Trade : TBT) จะมีขอผูกพัน ไดแก 

 (1) ระยะเวลาการปฏิบัติตามพันธกรณี 

 (2) กระบวนการประเมินความสอดคลอง 

 (3) มาตรฐานระหวางประเทศ 

 (4) กลไกดานสถาบัน 

 (5) ความโปรงใส 

 นอกจากน้ี ประเทศสมาชิก TPP อยูระหวาง

การพิจารณาขอเสนออ่ืนๆ เชน 

 (1) ความรวมมือดานกฎระเบียบ 

 (2) การอำนวยความสะดวกดานการคา 

 (3) กระบวนการประเมินความสอดคลอง 

• โทรคมนาคม (Telecommunications) 

คณะผูเจรจามีความเห็นรวมกันเกี่ยวกับความจำเปน

ทีจ่ะตองมรีะบบการเขาถงึเครอืขายสำหรบัผูใหบรกิาร 

โดยการเชือ่มตอระบบ และการเขาถงึขอมูล / อปุกรณ / 

อาคารสถานที่ (Physical Facilities) และใกลจะ

ประสบผลสำเร็จในการตกลงรวมกันในขอบทวาดวย

ความโปรงใสดานกระบวนการกำหนดกฎระเบียบ 

และสิทธใินการยืน่ขออทุธรณ นอกจากนี ้ ยงัไดมกีาร 

ยืน่ขอเสนอเก่ียวกับคาบริการ International Mobile 

Roaming ที่สูง และทางเลือกดานเทคโนโลยี 

• การผานแดนชั่วคราว (Temporary Entry) 

อยูระหวางการหารือในสวนท่ีเกี่ยวของเฉพาะกับการ

ผานเขาประเทศของนักธุรกิจ ทั้งน้ีขอบทวาดวยการ

ผานแดนช่ัวคราวมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความ

โปรงใสและประสิทธิภาพในข้ันตอนการย่ืนขอ

อนุญาตเขาประเทศสมาชิก TPP แบบชั่วคราว 

• สิ่งทอและเครื่องนุงหม (Textiles and 

Apparel) นอกเหนือจากเรื่องการเปดตลาดสิ่งทอ

และเคร่ืองนุงหม ประเทศสมาชิก TPP อยูระหวาง

การหารือเร่ืองความรวมมือดานพิธีการศุลกากร 

กระบวนการบังคับใชกฎระเบียบถิ่นกำเนิดสินคาและ

การดำเนินมาตรการปกปองพิเศษ 

• มาตรการเยียวยาการคา (Trade Remedies) 

อยูระหวางการพจิารณาขอเสนอเกีย่วกบัความโปรงใส 

กระบวนการพิจารณาอันชอบธรรมทางกฎหมาย 

และกลไกการดำเนินมาตรการปกปองในชวงระยะ

เวลาปรบัเปลีย่น (Transitional Regional Safeguard 

Mechanism) 

สำหรับตารางขอผูกพัน (Tariff Schedule and 

Other Market - Opening Packages) ภายใตความ

ตกลง TPP ตารางการลดภาษีจะครอบคลุมสินคาทุก

รายการ ในขณะเดียวกันตารางขอผูกพันเปดตลาด

การคาบริการจะเปนลักษณะ Negative List 

Approach โดยใหแตละประเทศสมาชิกสามารถ

เจรจาเฉพาะรายการท่ีไมเปดเสรีได 

 

กระบวนการเขารวม TPP 
ความตกลง TPP เปดรับทุกเขตเศรษฐกิจ     

ที่ประสงคจะเขารวม แตเขตเศรษฐกิจที่จะเขารวม

ตองผานกระบวนการเจรจากับสมาชิกดั้งเดิมเปนราย

ประเทศ และแสดงความมุงมั่นในการปฏิบัติตาม   

ขอกำหนดของ TPP เมื่อสมาชิกดั้งเดิมเห็นชอบจึง

เขาเปนสมาชิกได อยางไรก็ตาม ในขณะน้ีความตกลง 

TPP ไมม ีAssociated Member หรอื Observer แลว 

เพราะเห็นวากระบวนการเขาเปน Associated Member 

ก็จะตองผานกระบวนการเจรจากับสมาชิกเชนเดียว

กับการเขาเปนสมาชิกปกติ  

ขอมลูอางอิงจาก กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณชิย  

 http://www.dtn.go.th/ 
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 การเขารวมประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีนหรอืที่
เรยีกส้ันๆ วา “AEC” ทำใหภาคเอกชนไทยต่ืนตัว 
ในการใชประโยชนความตกลงการคาเสรีหรอื FTA 
ทีป่ระเทศไทยทำไวกบัประเทศอาเซียน และประเทศ
อืน่ๆ ซึง่เมือ่ศกึษาจากกรอบขอตกลงทางคา ทำให
เหน็ความตองการของตลาดขนาดใหญ และโอกาส
การลงทุนของนักลงทุนในของแตละประเทศอยาง
เทาเทยีมกัน เพยีงแตทำอยางไรผูประกอบการไทย
จงึจะสามารถ ไดประโยชนจากโอกาสท่ีเปดกวางน้ี
ไดอยางแทจรงิ เปนประเดน็สำคญัท่ีควรมีคำตอบ 
 

สทิธปิระโยชนเขตการคาเสรี  
 ความตกลงเปดเขตการคาเสรี มีทั้งแบบพหุภาคี 

และแบบทวิภาคี โดยเหตุที่การเจรจาความตกลง

แบบพหุภาคปีระกอบดวยสมาชิกหลายประเทศ ใหได

ขอยุติเปนเอกฉันท ตองใชเวลาเจรจายาวนาน และ

บางคร้ังไมสามารถหาขอยุติที่ เปนที่ยอมรับของ 

ทุกฝายได หลายประเทศจึงเลือกเจรจาแบบทวิภาคี 

ซึ่งประกอบดวยสองประเทศคูสัญญา สามารถตกลง

หาขอยุติไดงายกวา สำหรับการไดรับสิทธิประโยชน

ตองเปนไปตามหลักเกณฑ การยกเวนอากรและลด

อตัราอากรสำหรบัของนำเขาตามขอตกลงเขตการคาเสรี 

ดังนี้  

 1. กฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคา (RULES OF 

ORIGIN : ROO) 

 กฎเกณฑที่กำหนดขึ้นมา เพื่อใชกำหนดสัญชาติ

ทีแ่ทจริงของสินคา ซึง่เปนสวนสำคัญในกฎทางการคา 

เนื่องจากสามารถนำมาใชเปนนโยบายเพ่ือกีดกัน

ทางการคาระหวางประเทศผูสงออก อาท ิการกำหนดโควตา 

โอกาสและขอตกลงทางการคา 
บุษยาพร วิริยะศิริ 

การใชประโยชนจากการคาเสรี 

2
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อตัราภาษพีเิศษ มาตรการปองกันการทุมตลาดได อกีท้ัง 

โลกาภวิตันและกระบวนการผลิต ซึ่งมีการสงผานหลาย

ประเทศกอนจะเปนผลิตภัณฑสำเร็จรูป ก็ยิ่งทำใหกฎ

วาดวยแหลงกำเนิดสินคาทวีความซับซอนมากข้ึน  

“ในโลกยุคโลกาภิวัตน การประสาน 
ความรวมมือกันถือเปนสิ่งสำคัญยิ่ง  

เพื่อใหมีการนำวิธีปฏิบัติ 
ที่สอดคลองกันมาใช” 

 

 โดยรัฐบาลของแตละประเทศมีแนวปฏิบัติใน

เรื่องแหลงกำเนิดสินคาที่แตกตางกันออกไป และมี

บางหลักเกณฑและเง่ือนไขซึ่งเปนที่ยอมรับท่ัวไป 

อาทิ รัฐบาลบางประเทศนำหลักเกณฑเรื่องการ

เปล่ียนแปลงประเภทพิกัดอัตราศุลกากรมาใช  

บางประเทศนำเร่ืองการเปล่ียนแปลงอัตราสวนของ

แหลงกำเนิดวตัถดุบิ บางประเทศนำเร่ืองความซับซอน

ของกระบวนการผลิต มาเปนหลักเกณฑ ในการ

กำหนดแหลงกำเนิดสินคา ในโลกยุคโลกาภิวัตน 

การประสานความรวมมือกันถือเปนสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อ

ใหมีการนำวิธีปฏิบัติที่สอดคลองกันมาใช 

 กฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคา คือ สัญชาติทาง

เศรษฐกิจของสินคาในทางการคาระหวางประเทศ 

แบงออกเปน 2 กลุม ไดแก 

  1.1 กฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคา ท่ี ใช

เปนการทั่วไป (NON-PREFERENTIAL RULES OF 

ORIGIN) เพื่อกำหนดมาตรการทางการคา อาทิ 

มาตรการปองกันการทุมตลาด การกำหนดปริมาณ 

การกำหนดโควตา ฯลฯ และยังใชเพื่อวัตถุประสงค

ทางขอมูลสถิติ 

  1.2 กฎวาดวยแหลงกำเนิดที่ ใชเฉพาะ

ภูมิภาค (PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN) มี

ประโยชนสำหรับการคาระหวางประเทศคูคา ซึ่งมี

การลดอัตราอากร หรอืกำหนดอัตราอากรไวเปนศนูย 

 กฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคานำไปใชดังนี้ 

  - เพื่อกำหนดมาตรการและนโยบาย

ทางการคา อาทิ มาตรการปองกันการทุมตลาด 

และมาตรการปกปองภาคเศรษฐกิจที่มีความออนไหว 

  - เพ่ือพจิารณาสิทธปิระโยชนตางๆ ในการ 

นำเขา 

  - เพื่อประโยชนในดานสถิติ 

  - เพ่ือประโยชนในการกำหนดเครือ่งหมาย

เลขหมายหีบหอ 

  - เพื่อประโยชนของภาครัฐในการจัดซื้อ

จัดจาง 

2. บทบาทของกฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคาใน

ประเทศไทย 

 ประเทศไทยไมมีกฎหมาย ระเบียบ วิธีพิจารณา 

ที่ระบุเรื่องดังกลาวเปนการเฉพาะ จึงไดนำกฎวาดวย

แหลงกำเนิดที่ ใช เฉพาะภูมิภาคมาใช ซึ่ ง เปน 

PREFERNTIAL RULES GLOBAL SYSTEM OF TRADE 

PREFERENCES (GSTP) ระบุอยูในภาค 2 ของขอ

ตกลง GSTP โดยสรุปคือ การนำเขาจากประเทศ 

ASEAN จะใชกฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคาของ 

ASEAN CEPT SCHEME ใบรับรองแหลงกำเนิดสินคา 

(CERTIFICATE OF ORIGIN) จำเปนตองใชสำหรับ

รับรองตาม GSTP หรือ ASEAN PREFERENTIAL 

IMPORTS PREFERENTIAL RULES OF ORIGIN  

แตกตางกันไปตามขอตกลงวาดวยเขตการคาเสรี

แตละฉบับ สำหรับขอตกลงทวิภาคี อาทิ TAFTA และ 

TNZFTA ระบุไวใน มาตรา 4 ของขอตกลงใบรับรอง

้
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แหลงกำเนิดสินคาจำเปนตองใชสำหรับ TAFTA แต

การรับรองแหลงกำเนิดสินคาของ TNZFTA สามารถ

กำหนดได ในบัญชีราคาสินคา (INVOICE) หรือ

เอกสารอางอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับสินคา 

 สวนกฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคา สำนักพิกัดอัตรา

ศลุกากร กรมศุลกากรเปนหนวยงานท่ีรบัผดิชอบเก่ียวกับ

การประสานความรวมมือ การพัฒนา ตลอดจนการ

ทำความเขาใจ ทั้งกฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคาแบบ 

NON-PREFERENTIAL และ PREFERENTIAL 

 3. หนังสือรบัรองถิน่กำเนดิสนิคา (CERTIFICATE 

OF ORIGIN : CO) 

 คือเอกสารท่ีออกโดยหนวยงานท่ีมีอำนาจตามท่ี

ระบุไว ในแตละความตกลงของประเทศสมาชิกภาคี

ผูสงออก(ผูผลิต) เพื่อเปนหลักฐานยืนยันการได 

ถิน่กำเนดิของสนิคาท่ีสงมาจากประเทศสมาชกิภาคผีูสงออก 

(ผูผลิต) ซึ่งจะนำมาใชเปนหลักฐาน เพื่อขอรับสิทธิ

พเิศษทางภาษีศลุกากรในประเทศสมาชิกภาคีผูนำเขา 

ผูยื่นจึงควรตรวจสอบความถูกตองของหนังสือรับรอง

ถิ่นกำเนิดสินคาตามเง่ือนไข ที่แตกตางกันไปตามขอ

ตกลงของเขตการคาเสรีแตละฉบับ กอนนำมาแสดง

ตอกรมศุลกากร 

 4. ประเภทของหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา  

 หนังสือรับรองถ่ินกำเนิดสินคาสามารถจำแนก

ออกไดเปน 2 ประเภทใหญๆ คือ หนังสือรับรองถิ่น

กำเนิดสินคาทั่วไป (ORDINARY CERTIFICATE OF 

ORIGIN) และหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาแบบ

พิเศษ (PREFERENTIAL CERTIFICATE OF ORIGIN) 

  4.1 หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาทั่วไป 

(ORDINARY CERTIFICATE OF ORIGIN) คือ 

เอกสารท่ีใชเพื่อยืนยันกับผูซื้อวาสินคาท่ีสงออกไปน้ัน 

ประกอบดวยวัตถุดิบภายในประเทศ มีการผลิต หรือ

ผานขั้นตอนกระบวนการผลิตภายในประเทศไทย 

  4.2 หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคาแบบ

พิเศษ (PREFERENTIAL CERTIFICATE OF ORIGIN) 

คอื เอกสารที่ใชเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนัได 

โดยทำใหผู ซ้ือสามารถมีสิทธิพิเศษทางภาษีอากร 

ในการนำเขาสินคานั้นๆ ตามหลักเกณฑเง่ือนไขของ

แตละความตกลง ดังนี้ 

  (1) ฟอรม A (CERTIFICATE OF ORIGIN 

FORM A) 

 ออกใหสำหรับสนิคานำเขาท่ีไดสทิธิ ์อตัราภาษีพเิศษ 

ตามเงื่อนไข GSP ที่อนุญาตโดยกลุมประเทศ และ

ประเทศตางๆ อาทิ สหภาพยุโรป (EU) สวติเซอรแลนด 

ญี่ปุน แคนาดา นอรเวย เปนตน 

  (2) ฟอรม FTA (CERTIFICATE OF 

ORIGIN FORM FTA) 

 ออกใหสำหรับสินคานำเขาท่ีไดสิทธิพิเศษทาง

ภาษีอากรตามเงื่อนไขของขอตกลงเขตการคาเสรี 

โดยมีชื่อเรียกเฉพาะ ดังนี้ 

 • เขตการคาเสรีอาเซียน หนังสือรับรอง 

ถิ่นกำเนิดสินคา เรียกวา ฟอรม D 

 • เขตการคาเสรีอาเซียน - จีน หนังสือรับรอง 

ถิ่นกำเนิดสินคา เรียกวา ฟอรม E 

 • เขตการคาเสรีอาเซียน - ญี่ปุน หนังสือรับรอง

ถิ่นกำเนิดสินคา เรียกวา ฟอรม AJ 

 • สำหรับการคาเสรีไทย - นิวซีแลนดไมตองนำ

หนงัสอืรบัรองถ่ินกำเนิดมาแสดง แตใหรบัรองการได

ถิ่นกำเนิดของสินคาในบัญชีราคาสินคา (INVOICE) 

หรือเอกสารกำกับสินคาอื่นใด 

  (3) ฟอรม GSTP (CERTIFICATE OF 

ORIGIN FORM GSTP) 

 ออกใหสำหรับสินคานำเขาท่ีไดสิทธิพิเศษทาง

ภาษีอากรจาก 40 ประเทศกำลังพัฒนา อาท ิแอลจเีรยี 

อารเจนตินา บังกลาเทศ โบลิเวีย บราซิล แคเมอรูน 

ชิลี และคิวบา เปนตน 

  (4) ฟอรม AISP (CERTIFICATE OF 

ORIGIN FORM FTA AISP) 

 กมัพชูา ลาว เมยีนมารเปนผูออกฟอรมนี ้เพ่ือขอรบั

สิทธิพิ เศษทางภาษีอากรสำหรับสินคาที่นำเขา

ประเทศไทย 
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 5. การขอหนงัสอืรับรองถิน่กำเนดิสนิคา 
 กรมศุลกากรไมไดเปนหนวยงานของรัฐที่ออก

หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินคา สำหรับผูที่ตองการ 

ขอหนังสือดังกลาว สามารถติดตอไดที่ 

  - กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย 

  - หอการคาไทย  

  - สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

 กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปน

หนวยงานท่ีออกหนังสือรับรองถ่ินกำเนิดสินคาแบบ

พิเศษ (PREFERENTIAL CERTIFICATE OF ORIGIN) 

สำหรับผูที่สนใจสามารถติดตอไดที่ สำนักบริการ 

การคาระหวางประเทศ กรมการคาตางประเทศ 

โทร. 0 2547 4753  0 2547 4832 

 6. หลักเกณฑและเงื่อนไขตามประกาศ / 
คำสัง่กรมศลุกากรเพือ่ปฏิบตัิ 
 ตามขอผูกพันและขอตกลงเปดเขตการคาเสรี 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 14 แหงพระราช

กำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการคลัง โดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี ออกประกาศกระทรวงการคลัง 

ยกเวนอากรและลดอัตราอากร และกำหนดผูนำเขา

ตองปฏิบัติตามระเบียบพิธีการท่ีกรมศุลกากรโดย

ออกเปนประกาศ / คำสั่งท่ัวไปกรมศุลกากร กำหนด

หลักเกณฑและเง่ือนไขใหสอดคลองกับขอตกลงเปด

เขตการคาเสรีแตละฉบับ แตมีขอที่สอดคลองเปน

แนวทางเดียวกัน กำหนดใหผูนำเขาตองย่ืนหนังสือ

รับรองถิ่นกำเนิดสินคา (CO) 

 สำหรับสินคานำเขาท่ีขอใชสิทธิยกเวนอากรหรือ

ลดอัตราอากร เพื่อใหเจาหนาท่ีศุลกากรตรวจสอบ

เบื้องตนเกี่ยวกับความถูกตองของหนังสือรับรอง 

ถิน่กำเนิดสินคา และความสอดคลองกับใบขนสินคาขาเขา

และเอกสารทีเ่กีย่วของ โดยตองเปนไปตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขท่ีกรมศุลกากรกำหนด 

 โดยของท่ีนำเขามีราคา เอฟโอบี (FOB) ไมเกิน 

200 เหรียญสหรัฐฯ และผูนำเขาแสดงเอกสาร

รับรองถิ่นกำเนิดของผูสงออก ใหไดรับสิทธ์ิไมตอง

ยื่นหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด 

“ทุกประเทศนับวันจะตกอยูภายใต 
ภาวะจำยอม 

กับขอตกลงการเปดเสรีทางการคามากข้ึน” 
 

 สรปุระบบการคาระหวางประเทศทีน่บัวนัจะตกอยู

ภายใตภาวะจำยอมกับขอตกลงการเปดเสรทีางการคา

มากข้ึน โดยดานหนึง่ความไดเปรยีบของประเทศไทย 

ในการสงออกสินคาไปแขงขันในตลาดการคาโลก

ดวยตนทุนสินคาขาออกท่ีลดลงเน่ืองจากไดรับยกเวน

อากร หรือลดอัตราอากร แตในทางตรงกันขาม

สินคาจากตางประเทศจะเขามาตีตลาดภายใน

ประเทศดวยตนทุนสินคาท่ีต่ำลงเชนกัน การบริหาร

จัดการใหตนทุนเกี่ยวกับการผลิตและการกระจาย

สินคาลดลง โดยการพัฒนาระบบโลจิสติกส ใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด จึงเปนทางหน่ึงในการเพ่ิม 

ขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา 

 
ผลกระทบจากการทำ FTA  
 การทำเขตการคาเสรี (Free Trade Area) 

เปนการรวมกลุมเศรษฐกิจโดยมีเปาหมายเพื่อลด

ภาษีศุลกากรระหวางกันใหเหลือนอยที่สุดหรือเปน 

รอยละ 0 และใชอัตราภาษีปกติที่สูงกวากับประเทศ

นอกกลุม ซึง่การทำ FTA จะรวมถงึการเปดเสรกีารคา

บริการ (Services) และการลงทุนดวย  

 ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร เห็นวาการคาเสรี 

กอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ

สูงสุด ผูผลิตสามารถเลือกใชวัตถุดิบ/ปจจัยการผลิต

จากแหลงตางๆ ที่มีตนทุนต่ำสุด เพ่ือใหไดผลผลิตสู

ตลาดในราคาถูกได เปนประโยชนตอผูบริโภค  

แตในโลกท่ีเปนจริงทุกประเทศมีการคุมกันการคา

เพ่ือปกปองผูผลิตภายในประเทศของตน ทำใหสนิคา

และบริการมีราคาสูงกวาในระบบการคาเสรี 
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 การทำเขตการคาเสรีจึงมีผลกระทบท้ัง 2 ดาน 

คือ ในดานบวก และดานลบ โดยประเมินผลกระทบ

ในเบ้ืองตนจากการศึกษาวิเคราะห ไดดังนี้ 

1. ผลกระทบในดานบวก 

  1.1 ทำใหมกีารขยายการคาและการลงทนุ

ระหวางกัน 

“การจัดทำ FTA จะทำใหอัตราภาษีนำเขา
สินคา ลดต่ำหรือเปนศูนยในท่ีสุด” 

 การจัดทำ FTA จะทำใหอัตราภาษีนำเขาสินคา

ลดต่ำหรือเปนศูนย ในที่สุด จะทำให เกิดการ

เปลี่ยนแปลงโครงสรางทางการคาในอันที่จะทำใหมี

การขยายการคาในระหวางประเทศท่ีทำ FTA มากขึ้น 

มีการศึกษาวา ปริมาณการสงออกของไทยไปยัง

สหรัฐฯ ญี่ปุน และจีน จะเพ่ิมขึ้นรอยละ 42.19, 

19.17, และ 63.33 ตามลำดับ ทัง้ 3 ตลาด เปนตลาด

ขนาดใหญ ประชากรจำนวนมาก และมีอำนาจซ้ือสูง 

รวมทั้งจีนซึ่งมีอัตราการเจริญเติบโตสูงสุดในเอเชีย

ปจจุบัน ซึ่งจะเปนคูคาสำคัญในอนาคต 

 • สินคาที่มีโอกาสจะขยายตลาดไดมาก ไดแก  

  - ยานยนตและช้ินสวน 

  - อาหาร และผลิตภัณฑ 

  - สิ่งทอ เสื้อผาสำเร็จรูป 

  - ขาว ยาง มนัสำปะหลัง กุงสด ยางพารา 

ผลไม น้ำตาล 

  - เครื่องใชไฟฟา และอุปกรณ 

  - ผลิตภัณฑอัญมณี และเครื่องประดับ 

  - พลาสติก และเคมีภัณฑบางประเภท 

 • ดานบริการที่มีความพรอม ไดแก  

  - ทองเที่ยว 

  - สุขภาพ 

  - งานกอสราง และการออกแบบ 

  - โลจิสติกส 

  - บันเทิง 

  - การซอมบำรุง 

 ประเทศไทยเปนประเทศท่ีพึ่งพาเงินทุน และ

เทคโนโลยีจากตางประเทศสูง การทำเขตการคาเสรี

จึงทำใหผลตอบแทนของการลงทุนสูงข้ึน เนื่องจาก

การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยรวม และแนวโนมทีต่ำ่ลง

ของคาเชาหรือราคาสินคาทุน จะทำใหเงินทุน และ

เทคโนโลยีไหลเขาสูไทย มีผลกระทบตอการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมท่ีเร็วขึ้น จากการศึกษาพบวา 

การทำเขตการคาเสรีกับสหรัฐฯ ญี่ปุน และจีน จะ

ทำใหมีการลงทุนในไทยเพ่ิมขึ้นรอยละ 6.05, 9.54 

และ 0.75 ตามลำดับ  

  1.2 ทำใหประชาชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น 

 การทำเขตการคาเสรีทำใหผูบริโภคสามารถ

เลือกอุปโภคบริโภคสินคาไดในจำนวนมากข้ึน และ

ราคาท่ีต่ำลง สงผลดีตอชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชน จากผลการศึกษาพบวาการทำเขตการคา

เสรีกับสหรัฐฯ ญี่ปุน และจีน จะทำใหสวัสดิการ

สงัคมเพ่ิมขึน้ 6,661.0 6,848.0 และ 796 ลานเหรยีญ

สหรัฐฯ ตามลำดับ 

  1.3 เป นช องทางกระจาย สินค าไป สู

ภูมิภาคใกลเคียง 

  - อินเดีย เปนประตูการคาสูกลุมประเทศ

ในเอเชียใต เชน ศรีลังกา บังกลาเทศ ฯลฯ 

  - บาห เรน เปนประตูการคาสูกลุม

ประเทศในตะวันออกกลาง (GCC: บาหเรน คูเวต 

โอมาน กาตาร ซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส) 
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  - เปร ูเปนประตกูารคาสูประเทศ MERCOSUR 

และอเมริกาใต 

  1.4 เปนการแกไขและลดอปุสรรคทางการคา

และการลงทุน 

 การจัดทำเขตการคาเสรี นอกจากจะลดภาษีลง

แลว จะมีการเจรจาลด / ยกเลิกมาตรการที่ไมใช

ภาษีใหเหลอืนอยทีส่ดุดวย ซึง่จะทำใหการคาระหวางกนั

ขยายตัวเพ่ิมขึน้ จากผลการศึกษาพบวาการเจรจาจัดทำ 

FTA กับญี่ปุน และจีน จะทำใหอุปสรรคท่ีไมใชภาษี

ลด / ยกเลิกไป สงผลใหการสงออกของไทยเพ่ิมขึ้น

จากกรณีนี้รอยละ 19.94 และ 4.64 ตามลำดับ 

  1.5 เปนการสรางพันธมิตรท่ีจะเก้ือกูลกัน

ทางเศรษฐกิจ ซึง่เปนการเพ่ิมบทบาท และอำนาจตอรอง

ของไทยในเวทีโลก 

 2. ผลกระทบในดานลบ 

“อาจจะมีผลกระทบเชน ผูผลิตที่มี
ประสิทธิภาพในการแขงขันกับตางประเทศ 
ในระดับต่ำ จึงจำเปนตองเรงปรับปรุง
ศักยภาพและมาตรฐานการผลิต” 

  

 ผูผลติในบางอตุสาหกรรม และบรกิารบางสาขาบาง 

อาจจะมีผลกระทบเชน ผูผลิตที่มีประสิทธิภาพในการ

แขงขันกับตางประเทศในระดับต่ำ จึงจำเปนตองเรง

ปรับปรุงศักยภาพ และมาตรฐานการผลิต ตลอดจน 

จะเกิดตนทุนในการปรับตัว (Adjustment Cost) 

เนือ่งจากการปรับเปล่ียนโครงสรางเศรษฐกิจไทยไปสู

สาขาท่ีไทยมีความพรอม / ไดเปรียบ และในกรณีที่

ไมสามารถแขงขันได สินคานี้จำเปนตองออกจาก

ธุรกิจไป และหันไปผลิตสินคาอื่น 

 สินคาท่ีอาจไดรับผลกระทบ และตองปรับตัว 

ไดแก 

  - สินคาเกษตร (เชน น้ำมันปาลม โคเนื้อ 

นมและผลิตภัณฑนม กระเทียม) 

  - เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ 

  - ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 

  - ผลิตภณัฑอะลูมิเนียม 

 3. แนวทางในการปรับตัวรองรับการจัดทำ FTA 

 • เรงปรับปรุงประสิทธิภาพอุตสาหกรรมใหได

สินคาคุณภาพมาตรฐานระหวางประเทศ รวมทั้งตอง

สงเสริมอุตสาหกรรมตอเนื่องขึ้นมารองรับ เพื่อให 

การผลิตมีตนทุนลดลง และเพ่ิมขีดความสามารถ 

ในการแขงขัน 

 • เรงพัฒนาระบบมาตรฐานทางการคาของไทย 

เชน มาตรฐานสุขอนามัย มาตรฐานสินคา การตรวจสอบ 

และส่ิงแวดลอม เพ่ือคุมครองผูบริโภคท่ีอาจไดรับ

ความเสียหายจากการนำเขาสินคาท่ีมีมาตรฐานต่ำ 

และยกระดับมาตรฐานสินคาไทยสูสากล 

 • ในกรณีจำเปน อาจตองใชมาตรการคุมครอง

ผูผลิตภายในประเทศ และมาตรการตอบโตทางการคา

ระหวางประเทศ 

 • เรงพัฒนากฎระเบียบดาน Rules of Origin 

เนือ่งจากสินคานำเขาจากประเทศนอกกลุม FTA อาจใช

ประเทศสมาชกิเปนตลาดเขาสูไทย โดยอาศยัจดุออน

ในการพิสูจน Country of Origin 

 • ชวยเหลือบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดจากการลด

อุปสรรคทางการคาการลงทุนภายใต FTA ผาน

กองทนุปรับตวัของ FTA ซึง่กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
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และกระทรวงพาณิชยเปนผูดำเนินการ 

 
ผูประกอบการไทยจะตองเตรียมตวั  
และมมีาตรการรองรับ 
 การท่ีอาเซียนต้ังเปาหมายเรงรัดการจัดต้ัง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในป 2558 

เพื่อใหมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน 

แรงงานฝมืออยางเสรี และการเคลื่อนยายเงินทุนที่

เสรีมากข้ึน ไทยไดดำเนินการเตรียมความพรอม 

และมีมาตรการรองรับ ดังนี้ 

 
การเตรยีมความพรอม 
 (1) ขณะนี้อยูในระหวางการกำหนด / ปรับปรุง

กฎเกณฑ / กฎระเบียบที่รับผิดชอบโดยกระทรวง

ทบวง กรมตางๆ ใหสอดคลองกับพันธกรณีตามที่ได

ตกลงกันไว ทั้งในดานการเปดตลาดการคาสินคา 

การเปดเสรีภาคบริการ และการเปดตลาดดานการ

ลงทุนใหกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

 (2) สรางกลไกการประสานงานระหวางหนวยงาน

ภายในท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินงานตามแผนงาน 

ไปสู AEC  

 (3) เผยแพร / ประชาสัมพนัธการดำเนินงานให

กับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของไดทราบ เพื่อปรับตัวใหทัน

กับสภาพการณที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไป และ

สามารถใหประโยชนจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ

ของอาเซียนไดอยางเต็มที่ ซึ่งกรมเจรจาการคา

ระหวางประเทศรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ัง

หนวยงานภายในกระทรวงพาณิชย (กรมการคา 

ตางประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กรมสงเสริม

การคาระหวางประเทศ และหนวยงานจากตางกระทรวง 

(กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง

การคลัง) จัดการเผยแพรความรูเพื่อสรางความเขาใจ 

เกีย่วกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหกบัทุกภาคสวน 

เชน การเผยแพรบทความ การจัดคายเยาวชน การจัด

สัมมนา รวมทั้งจัดวิทยากรไปบรรยาย เปนตน 

  ปจจบุนัอาเซยีนยงัอยูระหวางการจดัทำเขตการคา

เสรีกับประเทศคู เจรจาตางๆ ไดแก จีน ญีปุน 

เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย - นิวซีแลนด และ

สหภาพยุโรป ไดทำการศึกษาหาความเปนไปไดใน

การจัดทำเขตการคาเสรีอาเซียน - GCC (Gulf 

Cooperation Council : ประกอบดวย สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส คูเวต กาตาร โอมาน ซาอุดีอาระเบีย และ

บาหเรน) และอาเซียน - MERCOSUR (ตลาดรวม

อเมริกาใตตอนลาง ประกอบดวย บราซิล 

อารเจนตินา ปารากวัย อุรุกวัย และเวเนซูเอลา) 

และในอนาคตอาจมีการขยายการจัดทำ FTA ของ

อาเซียนออกไปในกรอบกวางมากข้ึน อาทิ ในกรอบ

อาเซยีน + 3 และอาเซียน + 6 เพือ่ขยายตลาดการคา

และการลงทุน 

 ภายใตนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศของไทย 

จรงิอยูทีอ่าจไมไดกำไรเพิม่ขึน้โดยตรงเตม็เมด็เตม็หนวย

เทากับแตมตอที่ได เนื่องจากในทางปฏิบัติ กำไรจะ

มากหรือนอยขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยางไมวาจะเปน

อุปสงค อุปทาน และอำนาจในการตอรองทางธุรกิจ

ในขณะนั้น แตในสภาพตลาดปจจุบันท่ีมีการแขงขัน

ดานราคานั้น การมีสินคาท่ีไมมีตนทุนในดานอากร

ศลุกากรเลย หรอืเสยีในระดับทีต่ำ่กวาคูแขง เพยีงรอยละ 

2 - 3 กอ็าจทำใหราคาสนิคาของเราถูกกวาของคูแขง 

และมียอดการซ้ือสนิคามากข้ึน หรอือยางนอยแตมตอ

ที่ไดก็นาจะพอชดเชยกำไรท่ีลดลงจากการตอรอง

ราคาได 

 จากการศึกษาของบริษัทขนาดใหญที่เปนกรณี

ศึกษา พบวาบริษัทนั้นไดประโยชนจากการเสียภาษี

ลดลงรวมประมาณรอยละ 8 ของมูลคาสงออก

ทั้งหมด หรือคิดเปนมูลคา 477 ลานบาทตอป สวน

บริษัทขนาดใหญอีกบริษัทไดประโยชนไปรอยละ 6.5 

หรอืคดิเปน 2,246 ลานบาทตอป โดยบริษทัขนาดกลาง

อีก 2 บริษัทก็ไดประโยชนในระดับสูงไมแตกตาง

จากบริษัทขนาดใหญเทาใดนัก โดยไดประโยชนไป 

6.5 และรอยละ 5.6 ตามลำดับ 
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“ผูสงออกควรพิจารณาตนทุนท่ีจะเกิดขึ้น
ทั้งหมดเพ่ือตัดสินใจวาผลประโยชนที่จะไดรับ 

จากการใชประโยชนภายใตเอฟทีเอนั้น 
จะคุมคาหรือไม” 

 

 จากที่รูวาผลประโยชนที่จะไดเปนเทาใดแลว ผู

สงออกควรพิจารณาตนทุนที่จะเกิดข้ึนทั้งหมด เพ่ือ

ตัดสินใจวาผลประโยชนที่ จะไดรับจากการใช

ประโยชนภายใตเอฟทีเอนั้นจะคุมคาหรือไม ทั้งนี้ 

ตนทุนที่ผูสงออกตองใชในการปฏิบัติตามขอกำหนด

มีอยู 2 ดาน  

 ตนทุนแรกคือ ตนทุนจากการปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิตตลอดจนแหลงวตัถดุบิที่ใช เอฟทีเอ

แตละฉบับมีการระบุกฎเกณฑวา ทานสามารถใช

วตัถดุบิในการผลติสินคาแตละรายการไดจากแหลงใด

ไดบาง และใชจากแตละแหลงไดมากนอยเทาใด  

กฎเกณฑนี้มีชื่อเรียกอยางเปนทางการวากฎวาดวย

แหลงกำเนดิสนิคา  เชน เสือ้ผาทีส่ามารถใชสทิธิส์งออก

ไปญี่ปุนไดตองใชผาท่ีผลิตจากประเทศอาเซียนหรือ

จากญ่ีปุนเทานั้น แตหากทานใชผาจากประเทศอ่ืน ก็

อาจมีปญหาตางๆ เพิ่มขึ้นคือ ผาแพงขึ้น การหา

ซัพพลายเออรรายใหม และการปรับการทำงานของ

เครื่องจักรใหเขากับผาจากแหลงใหม 

 ตนทุนที่สองคือ ตนทุนจากการยื่นขอใบรับรอง

แหลงกำเนิดสินคาหรือท่ีเรียกกันโดยท่ัวไปวาใบซีโอ 

(Certificate of Origin : CO) หากไมนับคา

ธรรมเนียมในการตรวจสอบแหลงกำเนิดสินคาที่มี

ราคา 30 บาทตอสินคาหนึ่งรายการภายใต FTA หนึ่ง

ฉบับ และคาธรรมเนียมในการออกใบซีโอที่มีราคา 

30 บาทตอการสงออกหน่ึงคร้ัง ตลอดจนคาใชจาย

อื่นๆ เชน คาเดินทาง ติดตอ ประสานงานกับกรม

การคาตางประเทศ และชิปปง ซึ่งไมมากแตตนทุน 

ที่ควรใหความสำคัญจริงๆ คือ ตนทุนแฝงในการ 

จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวของทั้งหมด 

 เอกสารท่ีตองใชนัน้ประกอบดวย เอกสารแฟมแรก

เปนเอกสารโครงสรางตนทุนที่สรุปวาในการผลิต

สินคาหนึ่งหนวย มีการใชวัตถุดิบอะไรในราคาเทาใด 

ซื้อวัตถุดิบจากที่ไหน กำไรเทาใด ในแฟมนี้ ตองเก็บ

ใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินจากซัพพลายเออร

ทั้งหมดไวเปนหลักฐาน แลวไปยื่นตอกรมการคา 

ตางประเทศ เพ่ือยืนยันวาสินคาผานกฎวาดวย 

แหลงกำเนิดสินคา 

 เอกสารแฟมท่ีสองเปนเอกสารยืนยันการสงออก

ภายใตเอฟทีเอ ที่สรุปวาจะสงสินคาที่ ไดรับการ

ประทับตราวาผานกฎวาดวยแหลงกำเนิดสินคา

แลวไปใหใคร ปริมาณเทาใด ราคาเทาใด และสงไป

อยางไร ในแฟมนี้ มีเอกสารใบหน่ึงที่มีชื่อเรียกแตก

ตางกันขึ้นอยูกับวาทานตองการใชประโยชนภายใต

เอฟทีเอฉบับใด เชน ฟอรมอะติกา ดี (ATIGA D) 

จะใชกับเอฟทีเอประเทศอาเซียน ฟอรมเจเทปปา 

(JTEPA) จะใชกับเอฟทีเอญี่ปุน และยังตองใชใบ

กำกับภาษีและใบตราขนสงสินคาที่จาหนาถึงลูกคา 

การจัดเตรียมเอกสารทั้งสองแฟมนี้แมจะเปนตนทุนท่ี

เพิ่มขึ้นเร่ือยๆ แตหากมีการบริหารจัดการภายใน

องคกรดีๆ ก็อาจเปนตนทุนไมมากและแทบคงท่ีเมื่อ

เทียบกับมูลคาการสงออก 

 
6. แนวทางการปฏิบัติที่ จะชวยใหการใช
ประโยชนภายใตเอฟทีเอ 

“การมอบหมายงาน ไมไดหมายความวา 
จะตองจางพนักงานเพ่ิมเสมอไป” 

 

 แนวทางแรก ควรมอบหมายหนาทีค่วามรบัผดิชอบ

แกพนักงานฝายตางๆ ใหชัดเจน ตั้งแตการหาขอมูล

อัตราภาษีภายใตเอฟทีเอ การตัดสินใจยื่นขอใบซีโอ 

การรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของ และการดำเนินการ

ไปติดตอกับกรมการคาตางประเทศ  การมอบหมาย

งานไมไดหมายความวาจะตองจางพนกังานเพิม่เสมอไป 
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บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กท่ีมีพนักงานจำกัดก็

สามารถทำงานเหลานี้ไดไมลำบาก เชน การใหพนกังาน

ฝายการตลาด และพนกังานฝายขายท่ีมอียูเดมิ หาขอมลู

อัตราภาษีภายใตเอฟทีเอ และตัดสินใจวาจะยื่นขอใบ

ซีโอหรือไม  

 เพราะโดยปกติแลวพนักงานเหลานี้จะเปนผู

เกี่ยวของโดยตรงในการหาขอมูลดานการตลาด และ

การติดตอประสานงานกับลูกคาอยูแลว สวนการ

รวบรวมเอกสาร และการติดตอกับกรมการคา 

ตางประเทศ ก็อาจใหพนักงานฝายโลจิสติกส ใน

บริษัทหรือจางชิปปง หรือบริษัทนายหนาท่ีชวยเหลือ

ดำเนินการตอไป 

 แนวทางประการตอมาควรทำคือ การจัดการ

ระบบการประสานง านระหว า งฝ า ยอย า งมี

ประสิทธิภาพ ทำอยางไรใหผูรวบรวมเอกสารไดรับ 

ขอมูลตนทุนการผลิตสินคา ซึ่งมักจะรับผิดชอบโดย

พนักงานฝายจัดซื้อที่เปนผูติดตอกับซัพพลายเออร  

ขอมลูราคาขาย F.O.B. ซึง่กำหนดโดยพนักงานฝายขาย 

และขอมูลการขนสงสินคาทางเรือ ทางอากาศหรือ

ทางบก ซึ่งอยู กับพนักงานฝายโลจิสติกสภายใน

บริษัทหรือชิปปง 

 แนวทางที่สาม ที่สำคัญไมแพกันคือ การจัดการ

ระบบบัญชี และระบบการผลิตของบริษัทให ได

มาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อลดปญหาที่อาจเกิดข้ึนหาก 

เจาหนาที่รัฐจะเขามาตรวจสอบยอนหลัง ตรงน้ีเปน

ประเด็นที่หลายบริษัทโดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัท 

ขนาดเล็กกังวลกันมาก แตถาทานเร่ิมใหความสนใจ

กับประเด็นนี้ได อยาวาแตผลประโยชนดานภาษีจาก

เอฟทเีอเลย ผลประกอบการก็จะไดเตม็เมด็เตม็หนวย

ขึ้นดวย สำหรับบริษัทขนาดใหญและขนาดกลางท่ีมี

การสงออกสินคาหลายรายการ ก็อาจพิจารณาความ

คุมทุนจากการใชระบบการวางแผนบริหารทรัพยากร

ขององคกร อาทิ โปรแกรมอีอารพีตางๆ 

 ซึ่งบริษัทสวนใหญใหขอมูลวา แมวาจะเปนผู

ประกอบการขนาดใหญที่มีความพรอม ก็ยังตองเจอ

ปญหาอุปสรรคในการขอใชประโยชนภายใตเอฟทีเอ 

ดังนั้นควรท่ีจะไดรวบรวมเปนประเด็นไว แลวนำมา

วางแผนวาจะแกไขอยางไร และลงมือปฏิบัติ ตรวจ

สอบประเมินผลการปฏิบัติ รวมท้ังปรับปรุงแกไข 

ตอไปอกีเปนวงจรไปอยางตอเนือ่ง ตามแนวคิดพีดซีเีอ

ในระยะยาว ปญหาอุปสรรคตางๆ ก็จะลดนอยลง 

 แนวทางที่สี่ เนนการสื่อสารขอมูลกันท้ังภายใน 

และภายนอกองคกร  บางปญหาอาจแกไดดวยการ

แลกเปล่ียนและปรึกษาขอมูลกันระหวางพนักงานที่

เกี่ยวของ รวมถึงการฝกอบรมพนักงานเปนระยะๆ 

บางปญหาอาจแกไขไดดวยการปรึกษาหารือกับ

หนวยงานภาครัฐโดยตรง 

“แนวทางสุดทายคือ การติดตามขาว 
ความเคล่ือนไหวเก่ียวกับเอฟทีเอ 

อยางสม่ำเสมอ” 
 

 แนวทางสุดทายคือ การติดตามขาวความ

เคล่ือนไหวเก่ียวกับเอฟทีเออยางสม่ำเสมอ ชองทาง

ที่นาจะสะดวกและมีตนทุนต่ำที่สุดคือ การหาขอมูล

ดวยตัวเองจากเว็บไซตตางๆ เชน เว็บไซตของ 

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (www.thaifta.com) 

หรือสอบถามจากลูกคาซึ่งอาจรูขอมูลเหลานี้อยูแลว 

นอกจากนี้ ยังมีชองทางผานการเขารวมงานสัมมนา 

คอลลเซ็นเตอร สื่อหนังสือพิมพ และนิตยสาร แต

หากไมตองการหาเอง ทานกส็ามารถปรึกษากบัชปิปง

หรือบริษัทนายหนาที่ชวยเหลือทานในการสงออก 

ถึงตรงนี้ เช่ือวาจะเห็นภาพของเอฟทีเอ และการใช

ประโยชนจากการคาเสรี  
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 หากนับถอยหลังก็เหลือเวลาอีกไมถึง 2 ปที่
อาเซียนจะกาวเขาสูการเปน “ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน” (ASEAN Economic Community) หรอื
ทีรู่จกักนัในช่ือยอวา “AEC” ซึง่ประเทศสมาชิก
อาเซยีนตัง้เปาหมายไววา การนำเขาและสงออก 
ไมวาจะเปนสนิคาและวตัถดิุบ ตลอดจนถงึการคา
ภาคบริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงาน 
ระหวางประเทศสมาชิกทั้งหมดจะเสรีมากข้ึน 
เพราะอาเซียนจะเปนตลาดและฐานการผลิต
เดยีวกนั  

“อาเซยีนมคีวามตกลงการคาสนิคาของอาเซียน 
ไวเปนขอผกูพนัของประเทศสมาชิกท่ีจะตองลด 

และยกเลิกการใชมาตรการทางการคา 
ทีม่ผีลกระทบตอการคาระหวางกนัในกลุม” 

 
ATIGA เปนขอผูกพันของประเทศสมาชิก 
 อาเซียนมีความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 

หรือ ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) 

ไวเปนขอผูกพันของประเทศสมาชิกที่จะตองลดและ

ยกเลิกการใช “มาตรการทางการคา” ที่มีผลกระทบ

ตอการคาระหวางกันในกลุม โดยมาตรการทางการคา 

ในท่ีนี้หมายถึง มาตรการ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ

ตางๆ ของภาครัฐ ที่มีผลกระทบตอการคาระหวาง

ประเทศ สามารถแบงออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ  

1. มาตรการทางภาษีศุลกากร (Tariffs) สมาชิก

อาเซียนจะตองยกเลิกการเรียกเก็บภาษีขาเขากับ

สินคาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืน เมื่อสินคาน้ัน

ผลิตไดตามเกณฑถิ่นกำเนิดสินคาของอาเซียน นับ

จนถึงเวลานี้ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส 

สิงคโปร และไทย ไดยกเลิกภาษีนำเขาสินคาจาก

โอกาสและขอตกลงทางการคา 
สุนันทา  อักขระกิจ 

การจัดการมาตรการทางการคา
ของอาเซียนในยุค AEC 

่
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อาเซียนแลวตั้งแตป 2553 สำหรับประเทศสมาชิก

กลุม CLMV คือ กัมพูชา เมียนมาร ลาว และ

เวียดนาม จะตองยกเลิกภาษีนำเขาสินคาทั้งหมด

ภายในป 2558  

 2. มาตรการที่ไมใชภาษีศุลกากร (Non Tariff 

Measures) ความตกลง ATIGA หามการใช

มาตรการท่ีเปนอุปสรรคท้ังทางตรงและทางออมตอ

การนำเขาและสงออกระหวางกันในอาเซียน และ

ยอมรบัใหใชเฉพาะมาตรการท่ีสอดคลองกบักฎเกณฑ

ขององคการการคาโลก เชน ใหใชเฉพาะมาตรการ

เกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตคน สัตว พืช อาหาร 

โดยมีหลักการทางวิทยาศาสตรรองรับ  

“มาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษี 
มีผลกระทบตอการคา มากกวาการเก็บ 

ภาษีนำเขา” 

 เมือ่ยกเลกิภาษีนำเขาสนิคาในอาเซียน มแีนวโนม

ที่หลายประเทศจะนำมาตรการทางการคาท่ีมิใชภาษี  

มาใชหลายรูปแบบข้ึน ไมวาจะมีวัตถุประสงคเพ่ือ

ความปลอดภัยตอการบริโภคอยางแทจรงิ หรอืมเีปาหมาย

แอบแฝงเพ่ือปกปองตลาดภายในประเทศก็ตาม แต

ตองยอมรับวามาตรการทางการคาที่มิใชภาษีเหลานี้ 

มีผลกระทบตอการคา มากกวาการเก็บภาษีนำเขา

เสียอีก 

ขอผูกพันภายใตความตกลง ATIGA และ AEC 
Blueprint 
 ดังนั้นเมื่อเปนเชนนี้แลว อาเซียนจะดำเนินการ

อยางไร เพื่อที่จะใหการคาสินคาในประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน มีการเคล่ือนยายสินคาระหวาง

ประเทศสมาชิกไดอยางเสรีโดยแทจริง 

 “อาเซียนใชขอผูกพันภายใตความตกลง ATIGA 

และ AEC Blueprint เปนกฎเกณฑหลักในการ

ยกเลิกมาตรการท่ีเปนอุปสรรคทางการคา ซึ่ง

กำหนดไววา ประเทศสมาชิกอาเซียนจะตองไมใช

มาตรการท่ีมิใชภาษีที่เปนอุปสรรคตอการคาระหวาง

สมาชิก โดยตองทบทวนมาตรการท่ีมิใชภาษีของ

ตนเองวามีมาตรการใดท่ีเปนอุปสรรคตอการเขาสู

ตลาดภายในหรือไม เชน มีการใชมาตรการจำกัด

ปริมาณ มาตรการโควตาในรูปแบบตางๆ หรือ

มาตรการหามนำเขาสินคาตางๆ และใหทบทวนหรือ

ยกเลิกมาตรการน้ัน รวมถึงเปดใหประเทศสมาชิก

อื่นสามารถตรวจสอบไดดวย”  

“ขณะน้ีเหลือเพียงเวียดนามท่ีจะตองยกเลิก
การใชมาตรการโควตาภาษี 

กับสินคา 4 รายการ คือ น้ำตาล ใบยาสูบ 
เกลือ และไข ใหแลวเสร็จภายในป 2558” 

 

 ประเทศสมาชิกอาเซียนไดดำเนินการภายในและ

ยกเลิกมาตรการทางการคาที่เปนขอจำกัดการเขา 

สูตลาดแลวตั้งแตป 2553 โดยในสวนของไทยได

ยกเลิกมาตรการโควตาภาษีสินคาเกษตร 23 

รายการที่ ไทยมีขอสงวนไวภายใตกรอบองคการ 

การคาโลก โดยเปดตลาดใหกับอาเซียนตั้งแตป 2553 

ไดแก ขาวโพดเล้ียงสัตว กากถ่ัวเหลือง หอมหัวใหญ 

กระเทียม ไหมดบิ นำ้มนัปาลม เมลด็พันธุหอมหวัใหญ 

ลำไยแหง มันฝรั่ง ใบยาสูบ น้ำตาล น้ำมันถั่วเหลือง 

พริกไทย ถั่วเหลือง ขาว เนื้อมะพราวแหง มะพราว 
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น้ำมันมะพราว ชา เมล็ดกาแฟ กาแฟสำเร็จรูป 

น้ำนมดิบ/นมปรุงแตง และนมผงขาดมันเนย ขณะนี้

เหลือเพียงเวียดนามท่ีจะตองยกเลิกการใชมาตรการ

โควตาภาษีกบัสนิคา 4 รายการ คอื นำ้ตาล ใบยาสบู 

เกลือ และไข ใหแลวเสร็จภายในป 2558  

 นอกจากน้ีความตกลง ATIGA ยังกำหนดให

ประเทศสมาชิกจะตองแจงใหประเทศสมาชิกอื่น

ทราบ เมื่อมีการนำมาตรการทางการคาใดๆ มาใช 

เพ่ือความโปรงใส และจะตองปรับปรุงฐานขอมูล

มาตรการทางการคาของตนเองใหเปนปจจุบัน และ

จัดจำแนกมาตรการทางการคาใหเปนไปตามหลัก

สากล โดยใชระบบการจัดจำแนกของ UNCTAD มา

เปนตนแบบการจัดระบบมาตรการทางการคาของ

อาเซียน ซึ่งฐานขอมูลนี้จะเผยแพรอยูบนเว็บไซตของ

สำนักเลขาธิการอาเซียน  

“ขณะนี้ทุกประเทศกำลังเรงดำเนินการ 
จัดทำระบบคลังขอมูลทางการคาภายใน 
ของตนเอง กอนท่ีจะเชื่อมโยงกันท้ังหมด  
เพื่อเปนระบบคลังขอมูลการคาอาเซียน 

ภายในป 2558” 
 

ระบบคลังขอมูลทางการคา 
 ในอนาคตอาเซยีนจะมรีะบบคลังขอมลูทางการคา 

(ASEAN Trade Repository) ซึ่ งจะรวบรวม

มาตรการทางการคาทั้งหมด ทั้งท่ีเปนมาตรการภาษี

และท่ีมิใชภาษี รวมถึงกฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคาของ

ประเทศสมาชิกทุกประเทศเขาไวเปนแหลงเดียวกัน 

โดยขณะนี้ทุกประเทศกำลังเรงดำเนินการจัดทำ

ระบบคลังขอมูลทางการคาภายในของตนเอง กอนที่

จะเช่ือมโยงกันท้ังหมดเพ่ือเปนระบบคลังขอมูล 

การคาอาเซียนภายในป 2558   

  นอกเหนือไปจากขอกำหนดตามแผน AEC 

Blueprint และความตกลง ATIGA ในการจัดทำ

ขอมูลทางการคาของอาเซียนใหเปนระบบแลว 

อาเซียนกำหนดใหเรื่องการจัดการดานมาตรการ

ทางการคาจะตองทำงานเช่ือมโยงกันท้ังในระดับ

ภูมิภาคและภายในประเทศ โดยภายใตแผนการ

ดำเนินการดานมาตรการท่ีมิใชภาษีของอาเซียน 

กำหนดใหทุกประเทศจะตองจัดต้ังหนวยงานกลาง 

หรือคณะกรรมการรับผิดชอบเฉพาะดานมาตรการที่

มิใชภาษีในแตละประเทศ ทำหนาท่ีเปนแหลงขอมูล

เกี่ยวกับมาตรการทางการคาของประเทศ รวมท้ัง

ทบทวนและปรับปรุงมาตรการท่ีไมสอดคลองกับขอ

ตกลง ATIGA และใหมีกลไกการรายงานผลไปยัง

คณะกรรมการประสานงานการดำเนินการภายใต

ความตกลงการคาสินคาของอาเซียน (CCA) ซึ่ง

ประกอบไปดวยประเทศสมาชิกท้ัง 10 ประเทศ 

ทำหนาที่ติดตามการดำเนินการดานการคาสินคา 

ของอาเซียน  

 อยางไรก็ตาม เมื่อมีการรองเรียนจากประเทศ

สมาชิกอาเซียนหน่ึงวา มาตรการทางการคาของเรา

ไมสอดคลองกับความตกลง ATIGA หรือเปน

อุปสรรคตอการคาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น 

คณะกรรมการหรือหนวยงานดังกลาวนี้ จะตอง

ทบทวน หรือหาแนวทางปรับปรุงมาตรการการคานั้น 

หรือแมแตพิจารณายกเลิกการใชมาตรการน้ัน พรอม

ทั้งจะตองรายงานผลตอไปยังคณะกรรมการ CCA 

(the Co - ordinating Committee for the 

Implementation of the ATIGA - CCA) ที่กำกับ
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ดูแลการคาสินคาของอาเซียนวา มาตรการที่ไดรับ

การรองเรียนมานั้นไดรับการปรับปรุงแกไข หรือ

ยกเลิกแลว แตหากประเทศสมาชิกที่ไดรบัการรองเรียน

ไมดำเนินการแกไขปรับปรุงใหสอดคลองกับความ

ตกลง ประเทศสมาชิกท่ีเสียหายมีสิทธิที่จะฟองรอง 

โดยใชกลไกระงับขอพิพาทของอาเซียนได   

มาตรการทางการคาที่เปนปญหาและอุปสรรค 
 ลาสุดอาเซียนไดดำเนินการรวบรวมขอรองเรียน

เก่ียวกับมาตรการทางการคาท่ีประเทศสมาชิกตางๆ 

พบวาเปนปญหาอปุสรรคตอการคา ทัง้ท่ีมกีารรองเรยีน

โดยภาคเอกชนและโดยภาครัฐของประเทศสมาชิก 

เพื่อใหประเทศสมาชิกหาแนวทางในการแกไขปญหา

ขอรองเรียนเหลานั้นโดยเร็ว ขณะน้ีมีขอรองเรียน

กวา 65 เรื่องสวนใหญเกี่ยวกับการขออนุญาตนำเขา 

ขั้นตอนการตรวจสอบมาตรฐาน และขอจำกัดการนำ

เขาตางๆ ซึ่งขอรองเรียนเหลาน้ีจะนำไปเผยแพรไวที่

เว็บไซตของสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อแสดงให

เห็นถึงความคืบหนาของการแกไขปญหาโดยประเทศ

สมาชิก  

“เมื่อกาวเขาสูยุค AEC อาเซียนจะเปน
ประชาคมเศรษฐกิจที่มีกฎเกณฑและ 

มีความนาเชื่อถือ ในสายตาของผูประกอบ
การคาในอาเซียน รวมถึงประเทศคูคา 

นอกกลุมอาเซียนดวย” 
  

 การดำเนินการที่กลาวมานี้ มีวัตถุประสงคหลัก

คือ การสราง “ความโปรงใส” ในการใชมาตรการ

ทางการคาตางๆ ของประเทศสมาชิก และการ

กระตุนเตือนใหประเทศสมาชิก “ยึดมั่นในกฎกติกา” 

ขอตกลงท่ีผูกพันไวอยางเครงครัด ในการใช

มาตรการทางการคาตางๆ เมื่อกาวเขาสูยุค AEC 

อาเซียนจะเปนประชาคมเศรษฐกิจที่มีกฎเกณฑและ

มีความนาเชื่อถือ ในสายตาของผูประกอบการคาใน

อาเซยีน รวมถงึประเทศคูคานอกกลุมอาเซยีนดวย  
 

ที่มาขอมูล วารสารการคาระหวางประเทศ ฉบับที่ 1  

  กรกฎาคม - กนัยายน 2556 โดย จติตมิา นาคมโน  

  นักวิชาการพาณิชยชำนาญการ สำนักอาเซียน  

  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
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 การท่ีตองศึกษาเรียนรู และทำความเขาใจ
เรื่องกฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคา นับเปนอีกเร่ือง
หนึง่ทีผู่ประกอบการตองใหความสำคัญ เพือ่จะได
สามารถนำไปใชไดอยางถกูตองกบัประเภทของ
สนิคา แหลงทีม่าของวัตถดุบิท่ีใชในการผลิตสนิคา 
รวมถงึการเปลีย่นจากประเภทพกิดัฯ หนึง่ไปเปน
สนิคาในประเภทพิกดัฯ อืน่  

“พิกัดอัตราศุลกากรเปนระบบตัวเลขสากล 
ใชเปนรหัสกลางที่บงบอกชื่อ 

และคุณลักษณะสินคา” 
 
หลักเกณฑการไดถิ่นกำเนิดสินคา 
 คณะกรรมการกฎว าด วย ถ่ินกำเ นิดสินค า 

(Committee of Rules of Origin - CRO) ภายใต 

WTO ไดวางหลักเกณฑในการพิจารณาการไดถิ่น

กำเนดิสินคา โดยมพีกิดัอตัราศุลกากร (Harmonized 

System Code Number เรียกชือ่ยอวา H.S. Code) 

เปนระบบตัวเลขสากลใชเปนรหัสกลางท่ีบงบอกช่ือ

และคุณลักษณะสินคา (Goods Identity) เพื่อให

ศลุกากรของทุกประเทศ นำไปใชประกอบการจัดเก็บ

อากรขาเขาเปนแบบเดยีวกนั โดยสามารถแบงหลกัเกณฑ

การไดถิน่กำเนิดสนิคา ตามแหลงท่ีมาของวัตถุดบิท่ีใช

ในการผลิตสนิคาไดเปน 2 ประเภทดังนี้ 

 ประเภทแรก สนิคาทีผ่ลติโดยวตัถดุบิในประเทศ

ทัง้หมด (Wholly Obtained - WO) หมายถงึ สนิคา

สงออกที่ผลิตขึ้นโดยใชวัตถุดิบในประเทศท้ังหมด 

หรือสินคาท่ีไดจากแหลงธรรมชาต ิ สัตวมีชีวิตที่เกิด

และโต พชื/สวนของพืชท่ีปลกูและเก็บเก่ียว แรทีข่ดุ

ไดในประเทศผูสงออกทัง้หมด 

“หากกระบวนการผลิตเกีย่วของกบัหลาย
ประเทศ จะพจิารณาถ่ินกำเนิดสนิคาจากประเทศ  
ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอยางเพียงพอ 

ครั้งสุดทาย” 
 

 ประเภทที่สอง สินคาที่มีการนำเขาวัตถุดิบหรือ

สวนประกอบมาผลิตสินคา (Non – Wholly 

Obtained) ในกรณทีีส่นิคาไมไดใชวตัถดุบิในประเทศ

ทัง้หมด การจะไดถิน่กำเนิดสนิคานัน้ สนิคาตองผาน

กระบวนการผลิตภายในประเทศท่ีมีการเปล่ียนแปลง

สภาพอยางเพียงพอ (Substantial Transformation - ST) 

เรียนรูการใชสิทธิประโยชน 
ทางการคากับ  
“กฎวาดวยถิ่นกำเนิดสินคา” 

โอกาสและขอตกลงทางการคา 
สุนันทา  อักขระกิจ 
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และหากกระบวนการผลิตเก่ียวของกับหลายประเทศ 

จะพิจารณาถิ่นกำเนิดสินคาจากประเทศที่มีการ

เปลี่ยนแปลงสภาพอยางเพียงพอคร้ังสุดทาย (Last 

Substantial Transformation) ในกระบวนการผลิต  

 ทั้ งนี้ หลักโดยทั่ วไปจะพิจารณาวาสินคามี

กระบวนการผลิตโดยการแปรสภาพอยางเพียงพอ

หรือไมจาก 3 ลักษณะดังนี้ 

 1. เกณฑมูลคาเพิ่มในประเทศผูสงออก (Value 

Added, Ad – valorem in Percentages, Local 

Content หรอื Regional Value Content - RVC) 

เปนการกำหนดสัดสวนรอยละของมูลคาเพ่ิมจากการ

ผลติสนิคา หรอืสดัสวนรอยละของวตัถดุบิในประเทศ

ผูสงออก โดยอาจเทียบกบัราคาสนิคาหนาโรงงาน (Ex – 

works price) 

“การเปลี่ยนพิกัดอัตราศุลกากร  
จะเปรียบเทียบความแตกตางระหวางเลขพิกัด

อัตราศุลกากรของวัตถุดิบท่ีนำเขา  
กับเลขพิกัดอัตราศุลกากรของสินคาสงออก

ที่เปลี่ยนไป” 
  

 2. เกณฑการ เปลี่ ยนพิกั ดอั ตราศุ ลกากร 

(Change in Tariff Classification - CTC) เกณฑ

การเปลีย่นพกิดัอตัราศุลกากรน้ี จะพิจารณาเปรียบเทยีบ

ความแตกตางระหวางเลขพิกัดอัตราศุลกากรของ

วตัถดุบิทีน่ำเขา กบัเลขพกิดัอตัราศลุกากรของสนิคา

สงออกท่ีเปล่ียนไป โดยสินคาจะสามารถไดถิน่กำเนิด 

เมือ่นำเขาวตัถดุบิมาผานกระบวนการผลติแลว มกีาร

เปลีย่นจากประเภทพิกดัฯ หน่ึงไปเปนสนิคาในประเภท

พกิดัฯ อืน่ แบงได 3 ระดบัคือ 

  2.1 การเปล่ียนแปลงพิกดัฯ ในระดบั 2 หลกั 

(Change of Chapter - CC) สนิคาจะไดถิน่กำเนิด

เมือ่นำเขาวตัถดุบิมาผานกระบวนการแลว ทำใหพกิดั

สินคาสงออกเปล่ียนแปลงจากตอนพิกัดหน่ึงไปเปน

ตอนพกิดัอ่ืน เชน การผลตินำ้สบัปะรด ซึง่เปล่ียนจาก

สับปะรดตอนพิกัด 08 (0804.30) เปนน้ำสับปะรด 

ตอนพกิดั 20 (2009.41) 

  2.2 การเปล่ียนแปลงพิกดัฯ ในระดบั 4 หลกั 

(Change of Tariff Heading - CTH) สนิคาจะไดถิน่

กำเนดิ เมือ่นำเขาวตัถดุบิมาผานกระบวนการผลิตแลว

มีการเปล่ียนจากประเภทพิกัดหนึ่ง ไปเปนสินคาใน

ประเภทพิกัดอื่น เชน ไมทอนท่ีถากเปลือกออกแลว 

(พิกัด 4403) นำเขามาแปรรูปเปนแผนไมพลายวูด 

(พกิดั 4408) 

  2.3 การเปล่ียนแปลงพิกดัฯ ในระดบั 6 หลกั 

(Change of Tariff Subheading - CTSH) สนิคาจะ

ไดแหลงกำเนดิ เมือ่นำเขาวตัถดุบิมาผานกระบวนการ

ผลติแลวมกีารเปล่ียนแปลงจากประเภทพิกดัยอยหน่ึง

ไปเปนสินคาในประเภทพิกัดยอยอ่ืน เชน สวน

ประกอบเคร่ืองปรบัอากาศ (พกิดั 8415.90) นำเขามา

แปรรูปเปนเคร่ืองปรับอากาศแบบติดหนาตาง (พิกัด 

8415.10) 

 3. เกณฑการใชกระบวนการผลิต (Processing 

Operation or Special Process - SP) เปนการ

พจิารณาการผลติจากกระบวนการผลติจากวตัถดุบินำเขา 

จนไดสินคาสงออกท่ีมีสาระแตกตางออกไป โดยไม

คำนงึถงึการเปลีย่นแปลงพกิดัอตัราศลุกากรของสนิคา

นั้น ซึ่งอาจจะมีหรือไมมีการเปลี่ยนเลขพิกัดอัตรา

ศลุกากรแตอยางใดกไ็ด เชน การใชปฏกิริยิาทางเคม ี

(Chemical Reaction) การทำใหบรสิทุธ์ิ (Purification)  

 

ทีม่าขอมลู วารสารการคาระหวางประเทศ ฉบับที ่ 1 

   กรกฎาคม - กนัยายน 2556 โดย เพชร & มกุ  

   กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 
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 ในตอนท่ีแลว ผูเขยีนไดกลาวถงึเนือ้หาบางสวน
ของงานสมัมนาในอตุสาหกรรมปโตรเคมทีีม่ชีือ่วา 
“APIC หรือ Asia Petrochemical Industry 
Conference” ประจำป 2556 ซึง่มเีนือ้หาเก่ียวกบั
อตุสาหกรรมปโตรเคมขีัน้ตนนำ้ของ 2 ยกัษใหญ
คอื อเมรกิาและจีน (ตอนแรกลงฉบับเดอืนตลุาคม 2556 
ชื่อเร่ือง มองปโตรเคมีโลกจาก APIC 2013)           

สำหรับในฉบับนี้ ผูเขียนจะขอกลาวถึงเน้ือหา

ในสวนที่เหลือคือ อุตสาหกรรมปโตรเคมีขั้นปลายน้ำ 

ที่มีการวิเคราะหสถานการณของผลิตภัณฑกลุมนี้กัน

ในการสัมมนา APIC 2013 โดยจะมีเน้ือหาเกี่ยวกับ

ผลติภณัฑเมด็พลาสติก Polyethylene, Polypropylene, 

ยางสังเคราะห และ Specialty Chemicals 

 

ภาพรวมตลาดเม็ดพลาสติก Polyethylene 

การแขงขันระหวางอเมริกาและจีน 

ในป 2555 เม็ดพลาสติก Polyethylene มี

กำลังผลิตรวมทั้งโลกประมาณ 93.9 ลานตัน และ

จากการประกาศการขยายกำลังผลิตของผูผลิต 

Polyethylene ทั่วโลก จะมีกำลังผลิตเพ่ิมข้ึนเปน 

119.7 ลานตนัในป 2560 ซึง่จะเพิม่ขึน้อกี 25.8 ลานตนั

ในอีก 5 ปขางหนา 

กำลังผลิตที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นอีก 25.8 ลานตัน 

ใน 5 ปขางหนานั้นจะเปนการเพิ่มกำลังผลิตเม็ด

พลาสติก Polyethylene ของโรงงานฝงเอเชีย 20.8 

ลานตัน สวนอีก 5 ลานตัน จะเปนกำลังผลิตท่ีเพิ่ม

จากโรงงานฝงอเมริกา 

ในงานสัมมนา APIC 2013 ไดวิเคราะหวา 

ถอดบทเรยีน 
APIC 2013 (ตอนจบ)  
ตลาดเมด็พลาสติกโลก 
ป 2556 - 2560 วตัถดุบิบรรจภุณัฑสู
วตัถดุบิเครือ่งมอืแพทย 

ปโตรเคมีและสถานการณพลังงานที่นาสนใจ 
สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล 

ก 5 ปขางหนา
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มุมมองของการสัมมนา APIC 2013 คือ จะมีการ

เติบโตของการผลิตอยู โดยในอีก 5 ปขางหนา จะมี

การเพิ่มขึ้นอีก 25.8 ลานตัน รวมทั้ง ปริมาณความ

ตองการก็ยังมีการเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

ปริมาณความตองการทางฝงเอเชีย โดยในอนาคต  

ผูผลิต Polyethylene คงตองพยายามหาวัตถุดิบหรือ

เทคโนโลยีที่ลดตนทุนการผลิตใหต่ำลงเพื่อเพ่ิมความ

สามารถในการแขงขัน 

 

ภาพรวมตลาดเม็ดพลาสตกิ Polypropylene 

การเตบิโตของเอเชีย 

ป 2555 เม็ดพลาสติก Polypropylene มีกำลัง

ผลติรวมทัง้โลกประมาณ 64.2 ลานตนั และจะเพิม่ขึน้

เปน 83.2 ลานตันในป 2560 หรือเพ่ิมขึ้นอีก 19 

ลานตัน ในอีก 5 ปขางหนา 

กำลังผลิตที่คาดวาจะเพ่ิมขึ้นอีก 19 ลานตัน 

เกือบท้ังหมดคือ 17.9 ลานตันเปนการเพิ่มกำลังผลิต

ของโรงงานฝงเอเชยี สวนอีก 1.1 ลานตัน มาจากภูมภิาค

อื่นๆ 

ในงานสัมมนา APIC 2013 ไดวเิคราะหภาพรวม

ของโลก ในป 2555 มีปริมาณความตองการรวม 79 

ลานตัน สวนในอีก 5 ปขางหนา คือ ป 2560 จะมี

กำลังผลิตเพิ่มขึ้นเปน 98 ลานตน หรือเพิ่มขึ้นอีก 19 

ลานตัน ซึ่งมีการศึกษาพบวารอยละ 60 ของปริมาณ

ความตองการที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต จะมาจากความ

ตองการในฝงเอเชียเปนหลัก 

บทสรุปของเม็ดพลาสติก Polyethylene ใน

กำลังผลิตในสวนที่เพิ่มข้ึนของฝงอเมริกา มีความได

เปรียบอยางหนึ่งคือ มีตนทุนดานวัตถุดิบ Feedstock 

ที่ถูกกวาฝงเอเชีย เน่ืองจากใช Shale Gas ที่ได

กลาวถึงมาแลวเปนวัตถุดิบในการผลิต ในขณะที่

โรงงานฝงเอเชียใชกาซธรรมชาติ และ Naphtha ซึ่ง

เปนวัตถุดิบที่มีตนทุนสูงกวา 

อยางไรก็ตาม จีนเองไดมีการคิดคนหาวัตถุดิบ

ชนิดใหมมาใชแทนกาซธรรมชาติ และ Naphtha ใน

การผลิต Polyethylene ซึ่งลาสุดไดมีการนำถานหิน

มาใชเปนวัตถุดิบ โดยจีนไดประกาศวา จะมีโรงงาน

ผลิต Polyethylene ที่ใชถานหินเปนวัตถุดิบ โดยเริ่ม

ทดลองใชมาตั้งแตป 2553 และคาดวาจะใชเปน

วัตถุดิบในเชิงพาณิชยไดตั้งแตป 2559 เปนตนไป  

ซึ่งหากการใชถานหินประสบความสำเร็จ จีนก็

จะมีตนทุนการผลิต Polyethylene ที่ต่ำพอกับการใช 

Shale Gas ของฝงอเมริกา โดยถือวาเปนการตอสู

ทางเทคโนโลยีการผลิตท่ีนาสนใจสำหรับ 2 ยกัษใหญ

ของโลก 

สำหรบัความตองการ (Demand) Polyethylene 
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ของเม็ดพลาสติก Polypropylene แยกตามภูมิภาคที่

สำคัญ ดังนี้ 

  - อเมริกา มีกำลังผลิตเพิ่มข้ึนนอยมากเพียง 

0.1 ลานตนั เนือ่งจากโรงงานเม็ดพลาสตกิในอเมรกิา

เริ่มเปลี่ยนมาใช Shale Gas เปนวัตถุดิบในการผลิต

ซึ่ง Shale Gas เองนั้น ไมมีองคประกอบของ 

Propane ซึ่งในอนาคตอเมริกาเองคงตองคนควาหา

เทคโนโลยีใหมมาทดแทนในสวนนี้ 

  - ยุโรป ในภาพรวมจะมีกำลังผลิตในอีก 5 ป

ขางหนาลดลง แต เนื่องจากความตองการใช

Polypropylene ไมมาก จึงอาจจะยังมีการสงออก 

Polypropylene บางสวน 

  - เอเชียตะวันออกกลาง เปนอีกภูมิภาคที่มี

การเติบโตของการผลิต Polypropylene ไมมากนัก 

ตองเนนการผลิตเพื่อสงออกเปนหลัก 

  - กลุมเอเชียตะวันออก จีนเปนประเทศ

สำคัญของโลกท่ีเปนตัวขับเคล่ือนท้ังการผลิต และ

ปริมาณความตองการของโลก ซึ่งอินเดียกำลังจะ

เปนประเทศท่ีมีการนำเขา Polypropylene มากข้ึน 

ในอนาคต อาจจะเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีบทบาท

สำคญัในการผลิต และความตองการ Polypropylene 

โลก โดยในกลุมเอเชียตะวันออกจะมีกำลังผลิตเพ่ิม

ขึน้จาก 22.5 ลานตนั ในป 2555 เพิม่เปน 36.7 ลานตนั 

ในป 2560 แตยังไมเพียงพอตอความตองการใน

ภูมิภาคนี้ ตองมีการนำเขาเพ่ิมเติมอีกประมาณ 2.5 

แสนตัน ซึ่งคาดวาจะมาจากภูมิภาคอ่ืนเชน อเมริกา 

ยุโรป หรือตะวันออกกลาง 

 

  

 

 

 

 

 

บทสรุปภาวะเม็ดพลาสติก Polypropylene ใน

การสัมมนา APIC 2013 คือ มีการคาดหมายวา จะมี

การเปลี่ยนแปลงการใชงานของ Polypropylene ไป

ใชในการผลิตสินคาที่มีมูลคาสูงมากขึ้น ซึ่งปจจุบัน

มกัใชในการผลิตบรรจภุณัฑตางๆ หรอื สนิคาในครวัเรอืน 

แตในอนาคตคาดวา จะนำไปใชในการผลิตสินคา

ประเภท เครือ่งมอืแพทย หรอืชิน้สวนยานยนตมากขึน้ 

ภาพรวมตลาดยางสังเคราะห 

จีนผูทรงอิทธิพลในตลาดยางสังเคราะห 

จีนแผนดินใหญถือวาเปนประเทศศูนยกลาง

ยางสังเคราะหของโลก ทั้งในดานกำลังผลิต และ

ความตองการใช โดยเฉพาะปริมาณความตองการใช

มีสูงถึง 1 ใน 3 ของปริมาณความตองการใชของ

ตลาดโลกรวมท้ังหมด  

ขอมูลของงานสัมมนา APIC 2013 ที่รายงาน

วาในป 2555 จีนมีปริมาณความตองการใชยาง

สังเคราะหประมาณรอยละ 30 ของปริมาณความ

ตองการท้ังโลก และในป 2560 จะเพ่ิมเปนรอยละ 

35 ในขณะท่ีป 2555 จีนมีกำลังผลิตรอยละ 25 ของ

การผลิตรวมทั้งหมด ซึ่งจะเพิ่มเปนรอยละ 29 ในป 

2560 

ดังนั้น การขยับตัวของจีนในทุกๆ ดาน จะมีผล
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39ตอภาพรวมตลาดยางสงัเคราะหโลกอยางแนนอน ไม

วาจะเปนการเพิ่มกำลังผลิตของจีนเองหรือภาวะ

เศรษฐกิจถดถอยในจีน จีนจึงเปนประเทศท่ีมีอิทธิพล

เปนอยางสูงสำหรับตลาดยางสังเคราะหโลก 

สำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมยางสังเคราะหใน

ภูมิภาคอ่ืน ไมมีการเคลื่อนไหวท่ีสำคัญมากนัก แตมี

ขอสังเกตจากงานสัมมนา APIC 2013 ดังนี้ 

  - อเมรกิา จะมวีตัถดุบิที่ใชผลติยางสงัเคราะห

นอยลง ซึ่งเปนผลจากการเปลี่ยนมาใช Shale Gas 

เปนวัตถุดิบอุตสาหกรรมปโตรเคมี ในจีน แตถึง

กระนั้น ยังมีการสงออกยางสังเคราะหจากอเมริกา

อยู เน่ืองจากปริมาณความตองการใชในภูมิภาคนี้มี

นอย 

  - ยโุรป ไมมกีารเพ่ิมกำลังผลิตยางสังเคราะห

ในยุโรป และยังคงสามารถสงออกได เชนเดียวกับ

อเมริกา 

  - เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งรวมถึงไทยดวย 

APIC 2013 มองวาภูมิภาคนี้กำลังจะกลายเปน

ภูมิภาคที่สำคัญรองจากจีนในอุตสาหกรรมยาง

สังเคราะห เนื่องจากการขยายตัวของอุตสาหกรรม

ยานยนตที่มีการขยายกำลังผลิตมากในภูมิภาคนี้ สง

ผลใหมีความตองการใชยางสังเคราะหผลิตชิ้นสวน

ยานยนตมากขึ้นดวย 

จากกระแสผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ทำใหตอนน้ีมีการวิจัยผลิต Bio - Butadiene ที่ใช

เปนวัตถุดิบสำคัญในการผลิตยางสังเคราะหดวย 

โดยผลิตขึ้นจากน้ำตาล ซึ่งในอนาคต APIC 2013 

คาดวา เทคโนโลยีการผลติ Bio - Butadiene เพือ่มา

ผลิตยางสังเคราะห จะสามารถนำมาใชผลิตไดจริง

ในเชิงพาณิชยไดหรือไมตอไป 

 

ภาพรวมผลิตภัณฑ Specialty Chemicals  

ผลิตภัณฑที่นาจับตาในอนาคต 

กอนอื่นเราคงตองมาทำความเขาใจกับคำวา 

“Specialty Chemicals” กันกอนวาหมายถึงอะไร 

 ในความหมายแบบงายๆ ไมตองซับซอน เรา

อาจจะใหความหมายของคำวา Specialty Chemicals 

วา หมายถึง ผลิตภัณฑปโตรเคมีเกรดพิเศษที่มี

คุณสมบัติเฉพาะทาง เชน การทนความรอนหรือ

ความดันท่ีดีขึ้นกวาเดิม 

ผูใชงาน Specialty Chemicals ในทุกวันนี้มัก

คำนึงถึงคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกมากกวาราคา 

และเนื่องจากการผลิต Specialty Chemicals ยังมี

กำลังผลิตไมมากนัก จึงไมมีการประกาศเปนราคา

สากลที่ใชอางอิงในการซ้ือขาย  

งานสัมมนา APIC 2013 มองวา การเติบโต
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ของผลิตภัณฑ Specialty Chemicals ไม ไดมี

ลักษณะเหมือนเม็ดพลาสติกทั่วไป ที่มีการเติบโต

ถดถอยตามวงรอบเศรษฐกิจ แตมีการเติบโตใน

อัตราคงท่ีสูงถึงรอยละ 15 ตอป ซึ่งอัตราการเติบโต

มากกวารอยละ 50 เปนอัตราการเติบโตจากการใช

งานในจีน  

ตัวเรงที่สำคัญที่มีสวนผลักดันใหมีการใชงาน 

Specialty Chemicals มากข้ึนไดแก กฎระเบียบ

ใหมๆ เกี่ยวกับการใชงานพลาสติก ผลิตภัณฑใหมๆ 

ตาม Life Style คนในยุคปจจุบัน เชน SMART 

Phone หรือ Tablet เปนตน สิ่งเหลานี้ลวนแลวแต

เปนตัวผลักดันใหมีการใช Specialty Chemicals 

มากขึ้น 

นอกเหนือจากจีนแลว ยังมีอีกหลายประเทศที่

มีแนวโนมในการใช Specialty Chemicals มากขึ้น 

เชน ไตหวัน เกาหลี และอาเซียน 

ปจจบุนั ประเทศไทยของเราเปนผูนำอตุสาหกรรม

ปโตรเคมีหรอืเมด็พลาสติกทีส่ำคญัรายหน่ึงของเอเชีย 

แตคุณสมบัติของเม็ดพลาสติกที่เราผลิตอยูในทุกวัน

นี้ สวนใหญจะมีคุณสมบัติทั่วไป ซึ่งหากผูผลิตรายใด

ตองการใชเม็ดพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษที่มากขึ้น

กวาเดมิ กย็งัคงตองสัง่นำเขามาจากตางประเทศอยู 

ดังนั้น ผูผลิตเม็ดพลาสติกของไทยหลายราย

เริ่มมีแนวคิดที่จะปรับปรุงสายการผลิตเดิมให

สามารถผลิต Specialty Chemicals ที่ผานมา ก็มี

โครงการผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับการผลิตทอความ

ดันสูง ซึ่งถือวาเปน Specialty Chemicals เชนกัน 

และในรางยุทธศาสตรใหมของบีโอไอก็เนนใหการ 

สงเสริมผลิตภัณฑ Specialty Chemicals นี้ดวย ซึ่ง

สอดคลองกับแนวโนมในอนาคตของอุตสาหกรรม

ปโตรเคมีเชนเดียวกันดวย 

ภาพรวมการสัมมนา APIC 2013 ทำใหเรา

สามารถมองแนวโนมธุรกิจอุตสาหกรรมปโตรเคมี

โลกในรอบ 5 ปขางหนาดวยสายตาท่ีชัดมากขึ้น และ

ในป 2557 นี้ งานสัมมนา APIC ก็จะกลับมาจัดขึ้น

อีกครั้งในประเทศไทย หลังจากลาสุดประเทศไทยได

รับเกียรติในการจัดมาเมื่อป 2549 มาแลว ซึ่งหากมี

โอกาส ผูเขียนจะมาถอดบทเรียน APIC 2014 ให

ทานผูอานไดรับทราบกันอีกครั้ง   
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ศีนูยวจิยัเศรษฐกิจและธรุกจิ ธนาคารไทยพาณิชย 
(EIC) ประเมนิภาพรวมเศรษฐกจิไทยในป 2557 
วาเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวไดประมาณรอยละ 4.5 
การใชจายภาคเอกชนมีแนวโนมกลับมาฟนตัว  
ในขณะที่การใชจายภาครัฐยังคงขยายตัวไดใน
ระดบัสงู รวมถงึภาคการสงออกนาจะขยายตัวเพิม่ขึน้
ตามเศรษฐกิจโลก 

เศรษฐกิจไทยป 2557 ปรับตัวดีขึ้น 
ศนูยวจิยัเศรษฐกิจและธรุกจิ ธนาคารไทยพาณิชย 

(EIC) ประเมินวาเศรษฐกิจไทยนาจะมีศักยภาพ

เติบโตไดประมาณรอยละ 3.4 ในป 2556 ซึ่งต่ำกวา

ประมาณการเดิม โดยมีสาเหตุมาจากปจจัยในดาน

ตางๆ ดังนี้ 

 1. การสงออกในระยะท่ีผานมาเติบโต 

ไดนอยกวาที่คาดการณไว  

 2. การบริโภคและการลงทุนชะลอตัวลง

มากกวาที่คาดการณไว 

 3. การเบิกจายเงินงบประมาณของภาครัฐ

ต่ำกวาเปาหมายท่ีกำหนด  

“เศรษฐกิจไทยในป 2557  
จะปรับตัวไปในทิศทางท่ีดีขึ้น 

คาดวาจะเติบโตไดประมาณรอยละ 4.5” 

อยางไรก็ตาม EIC ยังประเมินวาเศรษฐกิจ

ไทยในป 2557 จะปรับตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดย

คาดวาจะเติบโตไดประมาณรอยละ 4.5 ซึ่งมีปจจัย

สนับสนุนจากการบริโภคที่จะเร่ิมฟนตัวและการ

ลงทุนท่ีมีแนวโนมขยายตัวสูงขึ้น การลงทุนภาครัฐใน

โครงสรางพื้นฐาน 2 ลานลานบาทท่ีจะเริ่มเบิกจายได 

และการสงออกท่ีจะฟนตัวตามเศรษฐกิจโลก  

 
บทความพิเศษ 
สุนันทา  อักขระกิจ 

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยป 2556 
และแนวโนมป 2557 
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ในสวนของอัตราดอกเบ้ียนโยบายน้ัน EIC 

คาดวาจะยังคงอยู ในระดับต่ำที่รอยละ 2.50 ไป

จนถึงป 2557 เพื่อสนับสนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ 

ซึ่งยังสามารถทำได เนื่องจากอัตราเงินเฟอยังอยูใน

ระดบัตำ่ สำหรบัปจจยัทีส่งผลตอคาเงินบาทในระยะส้ัน

คือ ความคาดหวังของตลาดตอการตัดสินใจปรับลด

มาตรการ Quantitative Easing (QE) ของธนาคาร

กลางสหรัฐฯ ซึ่งจะสงผลใหคาเงินบาทผันผวนใน

ระยะสั้น โดย EIC มองวาคาเงินบาทจะอยูที่ระดับ 

31 บาทตอเหรียญสหรัฐฯ ในชวงที่เหลือของป 2556 

และออนคาลงเล็กนอยอยูระหวาง 31 - 32 บาทตอ

เหรียญสหรัฐฯ ในป 2557 

“ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในป 2557  
มีแนวโนมดีขึ้นจากการฟนตัว 

ของสหรัฐฯ และยุโรป  
 ขณะที่ญี่ปุนและจีนยังมีแนวโนมทรงตัว” 

 
ภาวะเศรษฐกิจโลก 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในป 2557 นั้น เริ่มมี

แนวโนมดีขึ้นจากการฟนตัวของสหรัฐฯ และยุโรป 

ขณะที่ญี่ปุนและจีนยังมีแนวโนมทรงตัว โดย

เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีแรงสนับสนุนจากภาคการ

บริโภค ภาคท่ีอยูอาศัย และภาคการจางงานท่ีเริ่ม

ปรับตัวดีขึ้นตามแรงสนับสนุนจากมาตรการ QE ซึ่ง

นาจะยังคงขนาดการซื้อสินทรัพยไวจนถึงสิ้นป 2556 

เปนอยางนอย เชนเดียวกับยูโรโซนท่ีเศรษฐกิจฟนตัว 

อยางตอเนื่อง ภาคการเงินมีเสถียรภาพมากข้ึน และ

ธนาคารกลางยุโรปมีแนวโนมผอนคลายนโยบาย 

การเงินเพิ่มเติม  

ขณะที่ญี่ปุนนั้น คาดวาจะมีการปรับข้ึนภาษี

การบริโภค (Sales Tax) ในไตรมาสท่ี 2 ของป 2557 

ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการใชจายในประเทศ และ

การเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการจางงาน สงผลให

เศรษฐกิจญ่ีปุนมีแนวโนมทรงตัวเทียบกับการฟนตัว

ในป 2556 ในสวนของเศรษฐกิจจีนก็มีแนวโนมชะลอ

ตัวลงเลก็นอยตามเปาหมายการเสริมสรางเสถียรภาพ

ทางเศรษฐกิจของรัฐบาล 

สำหรบัเศรษฐกิจอาเซยีนกม็แีนวโนมปรับตวัดขีึน้

ตามทิศทางของเศรษฐกิจโลก ทั้งนี้โดยภาพรวมแลว

เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณท่ีดีขึ้น แตยังคงมีความเสี่ยง

ในภาคการคลังของสหรัฐฯ ในชวงตนป 2557 และ

ความไมแนนอนในชวงเวลาการปรับลดขนาด

มาตรการ QE ที่จะสงผลกระทบตอภาคเศรษฐกิจ

และการเงินของโลก 

 
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ป 2557 ปรับตัวดีขึ้น 

อยางไรก็ตาม ตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของ

สหรัฐฯ เชน การบริโภคภาคเอกชน ตลาดที่อยูอาศัย 

และตลาดแรงงาน ซึง่สงสญัญาณชะลอตัว โดยเกิดจาก

ปจจัยทางดานตางๆ หลายประการ  

ประการแรก ดัชนีคาปลีก (Retail Sales) ที่

เปนเครื่องชี้วัดการบริโภคภาคเอกชนของสหรัฐฯ 

ขยายตัวไดเฉล่ียรอยละ 0.3 ตอเดือน (เทียบกับ

เดือนกอนหนา) ในไตรมาสท่ี 3 แตเริ่มชะลอลงเมื่อ

เทียบกับไตรมาสกอนที่ขยายตัวไดประมาณรอยละ 

0.5 ตอเดือน  

ประการที่สอง ดัชนีความเชื่อมั่นของผูบริโภค 

(University of Michigan Consumer Sentiment 

Index) ลดลงในเดือนตุลาคมมาอยูที่ระดับ 73.2 

จากระดับคาเฉลี่ยในไตรมาสท่ี 3 อยูที่ระดับ 81.6 

โดยเปนผลสืบเนื่องจากความขัดแยงทางการเมืองใน

สหรัฐฯ ซึ่งทำใหหนวยงานของสหรัฐฯ บางสวนตอง

หยุดทำการช่ัวคราว (Part ia l Government 

Shutdown) เปนเวลา 16 วัน รวมถึงการขยาย

เพดานหน้ีสาธารณะท่ีตกลงกันไดเม่ือใกลถึงเสนตาย 

 ประการที่สาม ตลาดที่อยูอาศัยเริ่มชะลอตัวลง

โดยเฉพาะยอดขายบานใหม เน่ืองจากไดรับผล

กระทบจากอัตราดอกเบี้ยสินเช่ือบานที่มีแนวโนมสูง
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ขึ้นตามดอกเบ้ียพันธบัตรรัฐบาล  

ประการท่ีสี่ การจางงานชะลอตัว ถึงแมวา

อัตราการวางงานจะลดลงมาอยูที่ระดับรอยละ 7.3 

ในเดือนสิงหาคม แตเปนการลดลงเน่ืองจากแรงงาน

สวนหนึง่ออกจากตลาดแรงงานไป ขณะท่ีการจางงาน

นอกภาคเกษตร (Nonfarm Payrolls) นัน้ชะลอลงตัง้แต

ไตรมาสที่ 2 เปนตนมา โดยเฉลี่ยอยูที่ 164,000 คน

ตอเดือน จากชวง 6 เดือนแรกของมาตรการ QE ที่

เฉลี่ยราว 208,000 คนตอเดือน  

อยางไรก็ตาม EIC คาดวา Fed จะยังไมปรับ

ลดวงเงินการซ้ือสินทรัพยตามมาตรการ QE ในป 

2556 ซึ่งการที่ Fed ตัดสินใจวาจะยังไมลดขนาด

มาตรการ QE ในการประชุมเมื่อเดือนกันยายน 

ที่ผานมาบงชี้วา Fed ตองการเห็นเศรษฐกิจสหรัฐฯ 

ปรับตัวดีขึ้นชัดเจนกวาในปจจุบัน ปจจัยที่สำคัญตอ

การตัดสินใจเลื่อนการลดขนาดมาตรการ QE คือ 

ปญหาทางดานการคลังของสหรัฐฯ ที่กระทบตอภาค

เศรษฐกิจทั้งในดานความเช่ือมั่นของผูบริโภคและ

ธุรกิจ แมวาสภาคองเกรสจะสามารถขยายเพดานหน้ี

ใหรัฐบาลสามารถกูยืมมาใชจายไดจนถึงวันที่ 7 

กุมภาพันธ 2557 แตปญหาน้ีจะสรางความกังวลให

แกตลาดการเงินอีกครั้งเมื่อใกลถึงเสนตายดังกลาว  

นอกจากน้ียังมีปจจัยดานอื่นๆ ที่สงผลกระทบ 

ไดแก ตลาดแรงงานท่ีฟนตัวชากวาที่คาดการณไว

และอัตราเงินเฟอ ซึ่งยังต่ำกวาระดับเปาหมายของ 

Fed ที่รอยละ 2 คอนขางมาก จะทำใหการใช

มาตรการผอนคลายทางการเงินของ Fed ยงัมคีวามจำเปน

ตอเศรษฐกิจสหรัฐฯ ตอไป 

สำหรับเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในป 2557 นั้น มี

แนวโนมปรับตัวดีขึ้น โดยคาดวา Fed จะดูแลไมให

อัตราดอกเบี้ยระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นเร็ว จนกระทบตอ

การฟนตัวของตลาดที่อยูอาศัย ซึ่งเปนภาคเศรษฐกิจ

หลักของสหรัฐฯ และคาดวาปญหาทางการคลังจะ

สามารถคลี่คลายลงได โดยไมสงผลกระทบตอความ

เชื่อมั่นของผูบริโภคและธุรกิจมากนัก นอกจากนี้

ตลาดแรงงานที่ฟนตัวดีขึ้น จะสงผลดีตอรายไดของ

ภาคครัวเรือนและตลาดท่ีอยูอาศัย ทั้งนี้ EIC คาดวา 

Fed จะเริ่มทยอยปรับลดมาตรการ QE ในชวงตนป 

2557 ซึ่งความเสี่ยงตางๆ นาจะนอยลงดวย 

 
ป 2557 เศรษฐกิจยูโรโซนขยายตัว  

สวนเศรษฐกิจยูโรโซนสามารถขยายตัวไดเปน

ครั้งแรกในรอบ 6 ไตรมาส GDP ในไตรมาสท่ี 2 

ของป 2556 ขยายตัวไดรอยละ 1.1 ซึง่เปนการขยายตัว

ครั้งแรกหลังจากปรับตัวลงอยางตอเน่ือง นับต้ังแต

ไตรมาสสุดทายของป 2554 จากปญหาหน้ีสาธารณะ

ที่ทำใหภาครัฐและภาคเอกชนลดการใชจายลง 

(Deleveraging) โดยเศรษฐกิจเยอรมนี และฝรัง่เศส 

ซึ่งมีสัดสวนรวมกันถึงครึ่งหนึ่งของเศรษฐกิจยูโรโซน

สามารถขยายตัวไดสงูทีส่ดุในรอบ 2 ปทีร่ะดบัรอยละ 

2.9 และรอยละ 2.1 ตามลำดับ 

การขยายตัวดังกลาวไดรับแรงสนับสนุนหลัก

จากการบริโภคภาคเอกชน ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตาม

ความเช่ือมั่นตอภาวะเศรษฐกิจที่สูงข้ึนอยางตอเน่ือง

จนเขาใกลคาเฉลี่ยระยะยาว นอกจากภาคเอกชน

แลว การใชจายของภาครัฐที่ขยายตัวไดดี โดยเฉพาะ

ในเยอรมนีที่ขยายไดสูงที่ระดับรอยละ 2.2 เปนอีก

หนึ่งแรงสงที่ทำใหเศรษฐกิจของยูโรโซนพนจากภาวะ

ถดถอยได  

สำหรับไตรมาสท่ี 3 นั้น ภาคการผลิตมี

สัญญาณการฟนตัวอยางตอเนื่องจากไตรมาสที่ 2 

โดยดชันผีูจดัการฝายจดัซือ้ (Composite Purchasing 

Manager Index: Composite PMI) อยูในระดับที่

สูงกวา 50 อยางตอเนื่อง (สูงกวา 50 หมายถึง

เศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัว) การที่ตัวเลขเศรษฐกจิ

ดขีึน้อยางชดัเจนทำให EIC มองวาเศรษฐกจิยูโรโซน

นาจะผานจุดต่ำสุดไปแลว 

สวนเสถยีรภาพในภาคการเงนิกป็รบัตัวดขีึน้มาก 

เห็นไดจากคาของ Sovereign Credit Default Swap 

spread (CDS Spread) ซึ่งสะทอนความเสี่ยงของ
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เชนท่ีเคยดำเนินการมาแลวในอดีต ซึ่งนาจะเปน

ประโยชนในภาวะท่ีอัตราเงินเฟอต่ำกวาเปาหมาย

คอนขางมาก และเศรษฐกิจยังมีความเส่ียงสูงจาก

ปญหาการวางงานในระดับสูงที่เรื้อรัง รวมถึงสินเชื่อ

ภาคธุรกจิท่ียงัปรับตัวลดลงอยางตอเนือ่ง โดยภาพรวม

แลว EIC คาดการณวาเศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัว

ในไตรมาสท่ี 4 แต GDP ป 2556 จะยังอยูที่

ประมาณ 0.3 กอนท่ีจะกลับมาขยายตัวในป 2557  

ที่รอยละ 1 

ญี่ปุนเตรียมกระตุนเศรษฐกิจ 
มูลคา 5 ลานลานเยน 

สำหรับเศรษฐกิจญี่ปุนนั้น เริ่มปรับตัวดีขึ้น

อยางตอเน่ือง โดย GDP ในไตรมาสท่ี 2 ของป 

2556 ขยายตัวไดรอยละ 3.8 เปนผลมาจากอุปสงค

ในประเทศที่ขยายตัวไดดี โดยการบริโภคของภาค

เอกชนขยายตัวรอยละ 3.0 สวนการลงทุนของภาค

ธุรกิจขยายตัวรอยละ 5.1 ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นคอนขาง

มากจากไตรมาสท่ี 1  

สวนไตรมาสท่ี 3 นั้น ภาคอุตสาหกรรม

สามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่อง โดยปรับตัวเพิ่มขึ้น

จาก 50.7 ในเดือนกรกฎาคมมาอยูที่ 52.5 ในเดือน

กันยายน โดยภาคอุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นตาม

ความตองการสินคาจากประเทศจีน กลุมเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต และกลุมอเมริกาเหนือ ทั้งนี้ EIC 

ประเมินวาเศรษฐกิจญี่ปุนในปนี้นาจะขยายตัวได 

รอยละ 1.9 

นอกจากน้ันอัตราเงินเฟอในประเทศยังปรับตัว

สูงขึ้น ซึ่งเปนไปในทิศทางท่ีรัฐบาลญ่ีปุนตองการ

พันธบัตรรัฐบาล อยูในระดับที่คอนขางคงท่ีและต่ำ

กวาเม่ือเทียบกับชวงท่ีเกิดวิกฤติคอนขางมาก โดย 

CDS Spread ที่อยู ในระดับต่ำน้ัน สวนหน่ึงเปน

เพราะรัฐบาลของประเทศท่ีประสบปญหาสามารถ

รักษาวินัยทางการคลังไดอยางเครงครัด โดยเฉพาะ

กรีซที่สามารถปฏิบัติตามเปาหมายท่ีกลุมผูใหความ

ชวยเหลือดานการเงินหรือ Troika (ประกอบดวย 

European Commission, ECB และ IMF) กำหนดไวได 

EIC ยังมองอีกวาการรักษาวินัยทางการคลัง

และการใชนโยบายการเงินท่ีผอนคลายมากข้ึนจะ

เปนแรงสงที่สำคัญของเศรษฐกิจยูโรโซนในชวงเวลา

ที่เหลือของป 2556 และในป 2557 ประเทศยูโรโซน

คงไมสามารถกระตุนเศรษฐกิจผานการใชจายภาครัฐ

ได ในชวงนี้ แตนาจะใหความสำคัญกับการสราง

เสถียรภาพ ไดแก การปฏิรูประบบการคลัง รวมถึง

โครงสรางภาษีเพื่อลดการขาดดุลงบประมาณของ

รัฐบาลในระยะยาว โดยเฉพาะในประเทศท่ีมีหนี้

สาธารณะสูงกวาเกณฑคอนขางมาก เพื่อแลกกับ

ความเชื่อม่ันของนักลงทุนตอความสามารถในการ

ชำระหน้ีของรัฐบาล และการเรงสราง Banking 

Union เพื่อปองกันและแกไขปญหาสถาบันการเงิน

อยางเปนระบบ  

“เศรษฐกิจยูโรโซนจะขยายตัวในไตรมาสท่ี 4  
แต GDP ป 2556 จะยังอยูที่ประมาณ 0.3 

กอนที่จะกลับมาขยายตัวในป 2557  
ที่รอยละ 1” 

ในสวนนโยบายการเงินนั้น EIC ประเมินวา 

ธนาคารกลางยุโรปสามารถจะดำเนินนโยบายกระตุน

เศรษฐกิจเพิ่มเติมทั้งการลดอัตราดอกเบ้ีย และการ

อัดฉีดปริมาณเงินเขาสูระบบ เชน เปดใหธนาคาร

พาณชิยเขารวมประมูลเงินกูดอกเบีย้ตำ่จากธนาคารกลาง 

(Long Term Refinancing Operation: LTRO) อยาง
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เพราะเช่ือวาจะเปนปจจัยสนับสนุนใหการบริโภค

ขยายตัวเพิ่มขึ้น อัตราเงินเฟอพื้นฐานที่หักเฉพาะ

ราคาอาหารสด (core inflation) และเงนิเฟอพืน้ฐาน

ที่หักท้ังราคาพลังงานและอาหาร (core - core 

inflation) ปรับตัวขึ้นมาอยูที่รอยละ 0.8 ตอป และ

รอยละ -0.1 ตอป ตามลำดับในเดือนสิงหาคม  

“เรื่องที่รัฐบาลญ่ีปุนจะใหความสำคัญ 
เมื่อเริ่มเห็นสัญญาณของเงินเฟอท่ีชัดเจน  
คือ การกระตุนใหมีการเพิ่มคาจางแรงงาน 

เพื่อเพิ่มกำลังซื้อของภาคครัวเรือน 
และรักษาแรงสงจากการบริโภคในประเทศ 

ใหยังคงสามารถขยายตัวตอไปได” 
  

จากการที่ราคาอาหารสดเพิ่มขึ้นเร็วกวาราคา

อาหาร แสดงใหเห็นถึงตนทุนราคาพลังงานที่ปรับตัว

สูงขึ้น และจะเปนปจจัยใหผูประกอบการปรับราคา

สินคาขึ้นในระยะตอไป ทั้งน้ี EIC มองวาเรื่องที่

รัฐบาลญี่ปุนจะใหความสำคัญเมื่อเริ่มเห็นสัญญาณ

ของเงินเฟอที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งนาจะเปนชวงกลางป 

2557 คือ การกระตุนใหมีการเพิ่มคาจางแรงงาน

ตามมาเพ่ือเพ่ิมกำลังซื้อของภาคครัวเรือนและรักษา

แรงสงจากการบริโภคในประเทศใหยังคงสามารถ

ขยายตัวตอไปได 

สวนการลงทุนในประเทศก็นาจะเปนปจจัย

สนับสนุนการขยายตัวได นอกจากแนวโนมยอดการ

สั่งซื้อเครื่องจักรและสิ่งปลูกสรางที่ปรับตัวดีขึ้นอยาง

ตอเนื่อง ตามการฟนตัวของภาคอุตสาหกรรมแลว 

การที่ญี่ปุนไดรับเลือกใหเปนเจาภาพโอลิมปกเกมส

ในป 2563 ก็นาจะเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ดึงดูดให 

ผูประกอบการขยายการลงทุนไปพรอมกับการพัฒนา

และปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐ เพื่อ

รองรับความตองการของนักทองเท่ียวและภาคบริการ

ในระยะยาว ซึ่งเปนสัญญาณที่ดีตอการขยายตัว 

ของเศรษฐกิจในระยะตอไป 

อยางไรก็ตาม ยังตองใหความสำคัญกับเร่ือง

ผลกระทบจากการข้ึนภาษีการบริโภคในป 2557 โดย

ภาษีการบริโภค (Sales Tax) จะปรับเพิ่มเปนรอยละ 

8 จากเดิมที่รอยละ 5 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใชในเดือน

เมษายนป 2557 ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบทางลบ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการข้ึนภาษีในคร้ังนี้ รัฐบาลได 

เตรยีมแผนกระตุนเศรษฐกิจเพ่ิมเติมทีม่มีลูคาราว 5 ลาน

ลานเยน (หรอืราวรอยละ 1 ของ GDP) ซึง่ในเบือ้งตน

นักวิเคราะหคาดวาจะประกอบไปดวย  

 1. การใหสิทธิพิเศษทางภาษีแกบริษัทที่มี

การปรับโครงสรางธุรกิจ ลงทุนในดานการวิจัยและ

พัฒนา หรือมีการปรับขึ้นคาจางใหแกแรงงาน  

 2. การชวยเหลือผูที่มีรายไดต่ำผานการ

สนับสนุนเงินชวยเหลือ  

 3. การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ  

 
ป 2557 เศรษฐกิจจีนแนวโนมทรงตัว 

เศรษฐกิจจีนในไตรมาสท่ี 3 ป 2556 ปรับตัว

ขึ้นหลังจากชะลอตัวในชวง 2 ไตรมาสกอนหนา 

ภาวะเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 3 สามารถขยายตัวได

รอยละ 7.8 ตอป เพิ่มขึ้นจากไตรมาสท่ี 2 ที่ขยายตัว

ไดรอยละ 7.5 ตอป โดยไดรับแรงสนับสนุนหลักจาก

การส งออก ท่ีกลั บมาขยายตั วได ในระดั บสู ง  

โดยเฉพาะอยางยิง่การสงออกสนิคาอิเลก็ทรอนกิสและ
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เติบโตไดรอยละ 7.5 ตามเปาหมายของทางการจีน 

และจะมีแนวโนมทรงตัวในป 2557 โดยปจจัยหลักมา

จากการสงออกที่คาดวาจะขยายตัวไดดีตอเนื่องจนถึง

สิ้นปตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้

นโยบายการกระตุนเศรษฐกิจทางดานอุปทาน เชน 

การระงับการเก็บภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีการขาย นา

จะชวยใหการใชจายในประเทศมีมากขึ้น ทั้งนี้ภาวะ

เงินเฟอที่อยูต่ำกวาเปาหมายท่ีรอยละ 3.5 คอนขาง

มาก นาจะเอื้อใหรัฐบาลและธนาคารกลางสามารถใช

นโยบายกระตุนเศรษฐกิจไดหากมีความจำเปน  

“เศรษฐกิจจีนในป 2557  
อัตราการเติบโตนาจะใกลเคียงกับป 2556  

ที่ระดับรอยละ 7.3 - 7.5  
ซึ่งถือวาเปนระดับที่ไมสูงมากนัก 

เนื่องจากรัฐบาลตองการใหเศรษฐกิจจีน 
เติบโตอยางมีเสถียรภาพมากข้ึน” 

 

อยางไรก็ด ี เศรษฐกิจจีนยงัมคีวามเส่ียงจากราคา

อสังหาริมทรัพยที่เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ

อยางย่ิงราคาที่อยูอาศัยในเมืองขนาดใหญอยาง 

ปกกิง่ เซีย่งไฮ กวางโจว เซนิเจิน้ และฉงช่ิง ทีข่ยายตัว

เฉลี่ยมากกวารอยละ 15 ตอป 

สำหรบัเศรษฐกิจจีนในป 2557 นัน้ EIC มองวา

อัตราการเติบโตนาจะใกลเคียงกับป 2556 ที่ระดับ

รอยละ 7.3 - 7.5 ซึ่งถือวาเปนระดับที่ไมสูงมากนัก

เมื่อเทียบกับชวงกอนหนา เนื่องจากรัฐบาลตองการ

ใหเศรษฐกิจจีนเติบโตอยางมีเสถียรภาพมากข้ึน 

เคร่ืองจักรสำนักงาน ซึ่งเปนสินคาสงออกท่ีสำคัญ

ของจีน สามารถขยายตัวไดเปนครั้งแรกในเดือน

สิงหาคม 2556 หลังจากปรับตัวลดลงอยางตอเน่ือง

นับตั้งแตเดือนมีนาคมเปนตนมา  

นอกจากการสงออกแลว การลงทุนและการ

บริโภคในประเทศ ยังเปนแรงขับเคล่ือนท่ีจะทำให

เศรษฐกิจจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยการลงทุนใน

สินทรัพยถาวร (Fixed Asset Investment) ขยายตัว

ไดรอยละ 20.4 ตอป ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้นจาก

ไตรมาสท่ี 2 ซึ่งขยายตัวไดรอยละ 19.8 ตอป 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการลงทุนในสวนการขนสงท่ีไดรับ

การสนับสนุนจากรัฐบาล ขณะท่ียอดคาปลีกใน

ไตรมาสท่ี 3 ขยายตัวรอยละ13.4 ตอป สะทอนให

เห็นถึงการฟนตัวของเศรษฐกิจเม่ือเทียบกับไตรมาส

ที่ 2 ที่ขยายตัวไดรอยละ 13.0 ตอป  

สวนสภาพคลองที่ตึงตัวในชวงปลายเดือน

มิถุนายน 2556 จากการท่ีธนาคารกลางของจีน 

(People’s Bank of China : PBoC) สงสัญญาณ

เพื่ อกำ กับการเร งตั ว ข้ึนของภาคธนาคารเงา 

(Shadow Banking) สงผลใหขนาดสินเชื่อรวม 

(Aggregate Financing) ลดลงมาอยูที่ 8 แสนลาน

หยวนในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเปนระดับที่ต่ำที่สุดใน

รอบ 21 เดือน  

อยางไรก็ตาม หลังจากการอัดฉีดปริมาณเงิน

เขาระบบของ PBoC ในชวงเดือนสิงหาคมจำนวน 

1.7 หมื่นลานหยวน ทำใหขนาดสินเชื่อรวมเพิ่มขึ้นมา

อยูในระดับสูงอีกครั้งท่ีระดับ 1.05 ลานลานหยวนใน

เดือนสิงหาคม EIC ประเมินวาการท่ี PBoC อัดฉีด

ปริมาณเงินเขาระบบในเดือนสิงหาคม รวมถึงการ

อัดฉีดเพิ่มเติมในเดือนกันยายนอีก 8.08 หมื่นลาน

หยวนนั้น แสดงใหเห็นวา PBoC ไมไดตองการให

สภาพคลองตึงตัวมากเกินไป จนกระทบกับภาวะ

เศรษฐกิจโดยเฉพาะในชวงที่เศรษฐกิจยังตองการ

แรงสงจากการใชจายในประเทศ 

EIC ประเมินวาเศรษฐกิจจีนในป 2556 นาจะ

ิ โ ไ   ป ี
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การปฏิรูปเศรษฐกิจจีนภายใตผูนำชุดใหม และนัยตอเศรษฐกิจไทย 

จะเห็นไดวาเศรษฐกิจจีนในทศวรรษท่ีผานมา

เติบโตเปนอยางมาก โดยขยายตัวเฉลี่ยสูงถึงรอยละ 

10.3 ตอปในชวงป 2543 - 2552 ซึ่งปจจัยสนับสนุน

หลักมาจากนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐ 

โดยเฉพาะการลงทุนในสินทรัพยถาวรของรัฐบาล

ทองถ่ิน ที่มีอัตราการขยายตัวตอปเฉล่ียสูงถึงรอยละ 

27 รวมถึงการสงออกท่ีเพิ่มขึ้นมากภายหลังจากการ

เขารวมองคการการคาโลก (World Trade 

Organization: WTO) กรอบความรวมมือเศรษฐกิจ

ตางๆ และนโยบายการปรับเขาสูสั งคมเมือง 

(Urbanization) ซึง่ทำใหเกดิการจางงานเปนจำนวนมาก 

และชวยใหภาคอุตสาหกรรมของจีนเติบโตไดอยาง

รวดเรว็ สงผลใหเงนิทนุจากตางประเทศไหลเขาจีนมาก 

ทั้งการลงทุนโดยตรง (Foreign Direct Investment) 

และการลงทุนในสินทรัพย (Portfolio Investment) 

ชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจจีนขยายตัวไดดีแมในชวงที่

โลกเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจ 

อยางไรก็ดี ลักษณะการเติบโตในชวงท่ีผานมา

นำไปสูคำถามถึงความยั่งยืนของเศรษฐกิจจีนใน

อนาคต ถึงแมวาเศรษฐกิจจีนจะเติบโตไดในระดับสูง 

แตลักษณะการเติบโตโดยการพึ่งพาการลงทุนของ

ภาครัฐเปนหลกั สรางปญหาตอระบบเศรษฐกิจจีนท้ัง

ที่เกิดข้ึนแลวและจะเกิดข้ึนในอนาคต ตัวอยางเชน 

การใชนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของภาครัฐโดยการ

อดัฉดีปรมิาณเงนิเขาสูระบบเศรษฐกิจ ทำใหเกดิการผลติ

และการจางงานเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกันเงินบางสวน 

ที่อัดฉีดเขามาน้ัน ไดถูกนำไปใชในโครงการท่ีไม 

กอให เกิดประโยชนทางเศรษฐกิจในระยะยาว  

โดยเฉพาะอยางย่ิงการกอสรางอสังหาริมทรพัยเพือ่ใช

เก็งกำไร โดยในชวงป 2548 - 2552 การลงทุน 

ในอสังหาริมทรัพยมีอัตราการเติบโตสูงถึงรอยละ 

25.2 ตอป  

การเรงลงทุนอยางมากโดยไมคำนึงถึงความ

ตองการท่ีแทจริง ไดสงผลให เกิดภาวะสินคา 

ลนตลาดในระยะเวลาตอมา อนันำไปสูการเกิดเมอืงราง 

ตึกทำงานราง และราคาท่ีดินลดลงอยางรวดเร็วใน

ชวงป 2554 นอกจากน้ี การขยายตัวคอนขางมากของ

สนิเช่ือ โดยเฉพาะสินเช่ือที่ธนาคารกลางไมสามารถ

ควบคุมไดโดยตรง เชน การออกผลิตภัณฑบริหาร

ความม่ังค่ังสวนบุคคล (Wealth Management 

Products: WMPs) การกูยืมเงินจากธนาคารพาณิชย

เพื่อนำไปปลอยกูอีกทอดหนึ่ง อาจสงผลกระทบตอ

เสถียรภาพของระบบการเงินของจีนในระยะตอไปได 

“รัฐบาลจีนชุดใหมจึงมีนโยบายท่ีจะปฏิรูป
โครงสรางทางเศรษฐกิจ  

เพ่ือใหเศรษฐกิจจีนเติบโตไดอยางยั่งยืน  
โดยลดการกระตุนเศรษฐกิจทั้งจากการ
ลงทุนของภาครัฐผานรัฐวิสาหกิจ  

และจากการอัดฉีดสภาพคลองโดยไมจำกัด
ของธนาคารกลาง” 

่
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ดังนั้น รัฐบาลจีนชุดใหมจึงมีนโยบายที่จะ

ปฏิรูปโครงสรางทางเศรษฐกิจ เพื่อใหเศรษฐกิจจีน

เติบโตไดอยางยั่งยืน โดยลดการกระตุนเศรษฐกิจทั้ง

จากการลงทุนของภาครัฐผานรัฐวิสาหกิจ และจาก

การอัดฉีดสภาพคลองโดยไมจำกัดของธนาคารกลาง

ดังที่เกิดข้ึนในรอบหลายปที่ผานมา นอกจากนี้ ยัง

พยายามปรับโครงสรางเศรษฐกิจโดยพ่ึงพงิการสงออก

ใหนอยลง และหันมาสนับสนุนใหการบริโภคใน

ประเทศเปนแรงขับเคลื่อนหลักของระบบเศรษฐกิจ  

ในสวนภาคการเงินน้ัน ไดเริ่มออกมาตรการ

ตางๆ เพือ่ลดความรอนแรงของการขยายตัวของสนิเช่ือ 

เชน สงสัญญาณถึงการกำกับดูแลการเติบโตของ

ภาคธนาคารเงา ซึ่งเปนแหลงระดมทุนท่ีมีความเสี่ยง

มากกวาธนาคารในระบบ เนื่องจากไมจำเปนตอง 

ตั้งเงินสำรอง หรือการเปดเขตการคาเสรีเซี่ยงไฮ 

(Shanghai Free Trade Zone) โดยมีเปาหมายหลัก

ใหธนาคารพาณิชยมกีารแขงขนักนัมากข้ึน ซึง่จะสงผล

ใหอัตราดอกเบี้ยถูกกำหนดจากตลาด และเปด

โอกาสใหบริษัทขนาดเล็กสามารถระดมเงินทุนใน

ระบบธนาคารพาณิชยดวยตนทุนที่ถูกลง 

EIC ประเมินวาการปฏิรูปเศรษฐกิจจะทำให 

การเติบโตของเศรษฐกิจจีนจากนี้ ไปเติบโตไดไม 

รอนแรงเทากับในอดีต โดยการเติบโตของเศรษฐกิจ

จีนในระยะตอไป นาจะเปนไปในลักษณะของการ

ปรับตัวเขาใกลเปาหมายที่ทางรัฐบาลตั้งไวที่รอยละ 

7.0 ตอป ซึง่เปนอตัราการเติบโตขัน้ตำ่ทีจ่ะทำใหรายได

ตอหัว (GDP Per Capita) เพ่ิมข้ึนเปนสองเทาในป 

2563  

“การเติบโตท่ีลดลงของจีนนาจะสงผล 
ตอการสงออกของไทย  

เนื่องจากจีนเปนหน่ึงในตลาดหลัก 
ของสินคาสงออกไทย” 

สำหรับผลกระทบตอเศรษฐกิจไทยนั้น EIC 

มองวา การเติบโตท่ีลดลงของจีนนาจะสงผลตอการ

สงออกของไทย เนื่องจากจีนเปนหน่ึงในตลาดหลัก

ของสินคาสงออกไทย อยางไรก็ดี ผลกระทบนาจะ

เปนเพียงระยะสั้น โดยในระยะยาวน้ัน การสงออก

ของไทยนาจะไดรับประโยชนมากกวาเสียประโยชน

เน่ืองจากสินคาหลักท่ีสงออกไปจีนในปจจุบัน ไดแก 

คอมพิวเตอรและชิ้นสวน ยางพารา พลาสติกและ

เคมีภัณฑ ซึ่งมีสัดสวนมากกวารอยละ 50 ของการ

สงออกไปจีนทั้งหมด สวนใหญเปนสินคาท่ีนำไปใช

ผลิตเพ่ือบริโภคในประเทศเปนหลัก ซึ่งสอดคลองกับ

ลักษณะการเติบโตในระยะตอไปของจีนที่จะหันมา

พึ่งพาการบริโภคในประเทศมากข้ึน 
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เศรษฐกิจอาเซียน 
สำหรับภาพรวมเศรษฐกิจของกลุมประเทศ 

ASEAN 4 (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส และ

สิงคโปร) ยังคอนขางทรงตัว หากไมนับสิงคโปรที่ 

GDP ขยายตัวไดรอยละ 3.8 ตอป ในไตรมาสที่ 2 

ซึ่งปรับตัวเพิ่มขึ้นคอนขางมากจากไตรมาสกอนหนา 

เศรษฐกิจในกลุม ASEAN 4 ในไตรมาสท่ี 2 ยังคง

รักษาอัตราการเติบโตไดดีใกลเคียงกับไตรมาสแรก 

โดยเฉพาะฟลิปปนสที่ยังสามารถรักษาอัตราการ

ขยายตัวไดสูงอยูที่รอยละ 7.5 ตอป อีกทั้งยังไดรับ

การปรับอันดับความนาเชื่อถือเพิ่มขึ้น จากภาวะ

เศรษฐกิจที่สดใส ฐานะทางการคลังท่ีแข็งแกรง 

ตลอดจนเสถียรภาพทางการเมืองที่ดีขึ้น  

“จีนเปนตลาดท่ีมีความสำคัญที่สุดของกลุม 
ที่จะชวยใหการสงออกโดยรวม 

ของ ASEAN 4 ฟนตัว 
และทำใหเศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้น” 

แตหากพิจารณาถึงการสงออกของ ASEAN 4 

จะพบวามีเพียงการสงออกไปยังสหรัฐฯ เทาน้ันท่ีเริ่ม

ปรับตัวดีขึ้นในชวงไตรมาสที่ 2 ในขณะที่การสงออก

ไปยังกลุมสหภาพยุโรปและญ่ีปุนน้ัน ยังมีแนวโนม 

ลดลง อยางไรก็ดี EIC ประเมินวาอุปสงคจากจีนซึ่ง

กลับมาฟนตัวขึ้นแลวในชวงไตรมาสที่ 3 และยังเปน

ตลาดท่ีมีความสำคัญท่ีสุดของกลุมจะชวยใหการ 

สงออกโดยรวมของ ASEAN 4 ฟนตัวและทำให

เศรษฐกิจโดยรวมปรับตัวดีขึ้นในระยะตอไป 

ความไม แน นอน เกี่ ย วกั บการลดขนาด

มาตรการ QE สงผลกระทบตอความผันผวนทางการ

เงินในกลุม ASEAN 4 โดยเฉพาะประเทศกำลัง

พัฒนาอยางอินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟลิปปนส 

โดยอินโดนีเซียเปนประเทศที่ประสบปญหามากที่สุด 

เน่ืองจากมีปญหาทั้งในสวนของเงินเฟอที่เพ่ิมสูงถึง

กวารอยละ 9 ในไตรมาสท่ี 3 รวมถึงการขาดดุล

บัญชีเดินสะพัดกวารอยละ 3 ของ GDP สงผลให

อตัราแลกเปล่ียนออนคาลงมากกวาคาเงนิของประเทศ

อื่นๆ ในภูมิภาค  

ในขณะท่ีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล

ปรับสูงขึ้นตามความเสี่ยงจากปจจัยทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ ในชวงสองไตรมาสลาสุดซึ่งมากกวา 

ในประเทศอ่ืนๆ หลายเทาตวั สวนประเทศพัฒนาแลว

อยางสิงคโปรที่ยังสามารถรักษาสถานะตางๆ ใหยัง

อยูในเกณฑดไีดทัง้ในสวนของการเกนิดลุบญัชเีดนิสะพดั

และเงินเฟอที่ไมสูงมากนัก ทำใหผลกระทบท่ีเกิดขึ้น

จากความไมแนนอนดังกลาวไมสงผลตอเศรษฐกิจ

สิงคโปรเทาใดนัก 

สวนการสงออกของกลุมประเทศอินโดจีนหรือ 

CLMV (กมัพูชา ลาว เมยีนมาร เวยีดนาม) มแีนวโนม

ชะลอตัวในชวงที่เหลือของป โดยเฉพาะการสงออก

ของลาวและเวียดนามที่ชะลอตัวลงมาโดยตลอดนับ

ตั้งแตกลางปที่ผานมา ในขณะที่การสงออกของ

กมัพูชาและเมยีนมาร ซึง่มทีศิทางดขีึน้ในชวงครึง่ปแรก

กลับเริ่มชะลอลงอีกคร้ังในชวงไตรมาสท่ี 2 และ

ไตรมาสที่ 3 ทำใหภาพรวมการสงออกของกลุม

ประเทศ CLMV ยังคอนขางที่จะมีแนวโนมชะลอตัว

จนถึงสิ้นป 2556  

อยางไรกด็ ี แนวโนมการลงทุนจากตางประเทศ

ที่เพ่ิมข้ึนโดยเฉพาะในเวียดนามและกัมพูชา อีกทั้ง

รายไดจากการทองเที่ยวที่เติบโตอยางตอเนื่อง นาจะ

ทำใหเศรษฐกิจโดยรวมของ CLMV ยังสามารถ 
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ขยายตัวไดดีที่ระดับเกินรอยละ 5 

สำหรับสิ่งที่ตองจับตามองตอไปคือ การลงทุน

ในเมยีนมารทีจ่ะมแีนวโนมดขีึน้หลงัจากเมยีนมารเขาเปน

สมาชิก Multilateral Investment Guarantee 

Agency (MIGA) ซึ่งเปนองคกรหนึ่งของธนาคารโลก 

(World Bank) ที่จะใหความคุมครองการลงทุนตางๆ 

ในประเทศจากความเส่ียงหลายดาน เชน ขอกำหนด

ในการโอนเงิน การเวนคืนอสังหาริมทรัพย และการ

ผิดขอสัญญา นอกจากน้ี องคกรดังกลาวยังชวยให

คำแนะนำแกรฐับาลสำหรบัการพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน

และการปฏิรูปกฎหมาย เพื่ออำนวยความสะดวก 

ใหนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุน จึงนาจะสงผลให

นกัลงทนุตางชาติมคีวามเชือ่มัน่ตอการลงทนุในเมยีนมาร

มากขึ้น 

ป 2557 เศรษฐกิจไทยเติบโตรอยละ 4.5 
EIC ประเมินเศรษฐกิจไทยในป 2556 วาจะ

ขยายตัวไดประมาณรอยละ 3.4 และในป 2557 จะ

เตบิโตประมาณรอยละ 4.5 โดยมีปจจัยสนบัสนนุหลกั 

มาจากการสงออกท่ีมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นในชวง 

ที่เหลือของป 2556 กอนที่จะขยายตัวไดรอยละ 8  

ในปถัดไป ซึ่งแรงขับเคลื่อนหลักคือ สินคาในกลุม

รถยนตและสวนประกอบ และเครื่องใชไฟฟาท่ีนาจะ

ขยายตัวไดประมาณรอยละ 10 ในป 2557  

สำหรับการบริโภคภาคเอกชนนั้นจะยังคง 

ขยายตัวไดในระดับต่ำ เนื่องจากการเพ่ิมขึ้นของการ

ั ไ  ี ี่ ั ิ 

ซื้อรถยนตในชวงกอนหนา แตปจจัยพื้นฐานเชนการ

จางงาน และเงินเฟอในระดับต่ำนั้น จะสนับสนุน

ใหการใชจายของครัวเรือนในหมวดอื่นๆ นอกเหนือ

จากการขนสงกลับมาขยายตัวไดตามแนวโนมปกติ 

ในสวนของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการ

ลงทุนในโครงการขนาดใหญภาครัฐนั้น นาจะเริ่มเห็น

ตั้งแตป 2558 เปนตนไป  

สวนภาคการเงินนั้น เงินเฟอที่อยูระดับต่ำ 

แล ะ เ งิ น ทุ น ส ำ ร อ ง ท่ี ม า ก เ พี ย ง พอ จ ะท ำ ใ ห 

คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) สามารถ 

คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไวที่รอยละ 2.5 ในป 2557 

เพ่ือรักษานโยบายการเงินแบบผอนคลาย อยางไร

ก็ตาม ความไมแนนอนเกี่ยวกับมาตรการ QE ของ

สหรัฐฯ จะสรางแรงกดดันตอคาเงินบาทใหผันผวน

ไดในระยะสั้น  

การบริโภคภาคเอกชนต่ำกวาประมาณการ 
การบริโภคภาคเอกชนในป 2556 มีแนวโนม

ขยายตัวไดเพียงรอยละ 1 ตอป ซึง่ตำ่กวาท่ีประมาณการ

ไวเดิมที่รอยละ 3 ตอป เนื่องจากการส้ินสุดนโยบาย

คืนภาษีรถยนตคันแรก ทำใหการบริโภคสินคาคงทน

ลดลงสูงกวาท่ีคาดการณไว และสงผลใหการบริโภค

ภาคเอกชนโดยรวมท้ังสองไตรมาสของป 2556 ลดลง

เมื่อเทียบกับไตรมาสกอน นอกจากนี้ผลกระทบของ

นโยบายดังกลาวนาจะมีความตอเนื่องไปอยางนอยถึง

กลางป 2557  

อยางไรก็ตาม การบริโภคภาคเอกชนเริ่มกลับ

มาฟนตัวไดหลังจากภาคธนาคารรัดเข็มขัดในชวง

ไตรมาสแรก โดยหากไมนับรวมการบริโภคในสินคา

หมวดการขนสง จะเห็นวาการบริโภคดานอ่ืนๆ 

สามารถกลับมาขยายตัวไดในไตรมาสท่ี 2 หลังจาก

ลดลงในไตรมาสท่ี 1 นอกจากน้ีตัวเลขตางๆ ที่ชี้นำ

การบริโภคภาคเอกชนลวนปรับตัวไปในทิศทางท่ีดีขึน้

ในไตรมาสท่ี 2 เมือ่เทยีบกบัไตรมาสที ่1 เชน สนิเชือ่ 

ที่ไมใชสินเชื่อที่อยูอาศัยและรถยนตขยายตัวเพิ่มขึ้น 
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หลังจากชะลอตวัอยางรนุแรง หรอืระดบัหนีค้รวัเรอืน

ที่เพิ่มขึ้นนอยลง  

EIC มองวารายไดของประชาชนที่ยังอยู ใน

เกณฑดี และผลกระทบจากนโยบายรถคันแรกที่จะ

หมดไปภายในคร่ึงปแรกของป 2557 จะชวย

สนับสนนุการบรโิภคภาคเอกชนในระยะตอไป คาจาง

เฉล่ียของแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาค

บริการยังเพิ่มขึ้นตอเนื่องประมาณรอยละ 6 ตอป ใน

ไตรมาสที่ 3 อัตราการวางงานอยู ในระดับต่ำ

ประมาณรอยละ 0.7 และราคาสินคาเกษตรเร่ิมปรับ

ตัวขึ้น เชน ราคายางพารา ซึ่งบางสวนไดรับการ

อุดหนุนจากรัฐบาล ทำใหรายไดของเกษตรกรเร่ิม

ปรับตัวดีขึ้น ซึ่งปจจัยเหลานี้จะชวยสนับสนุนใหภาค

ครัวเรือนยังคงมีความสามารถในการจับจายใชสอย

ไดตอเนื่อง  

นอกจากน้ี นโยบายการลดภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาของรัฐบาลท่ีจะมีผลในป 2557 จะชวย 

สงเสริมการบริโภคได ในอีกทางหน่ึง โดย EIC 

ประมาณการวาการบริโภคภาคเอกชนจะสามารถ

ขยายตัวไดรอยละ 2.3 ตอป ในป 2557 

นัยทางเศรษฐกิจจากการลดภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

จากการท่ีรัฐบาลจะดำเนินการปรับเปล่ียน

โครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยเพิ่มขั้น

อัตราในการคำนวณเงินไดสุทธิจาก 5 ขั้น เปน 7 ขั้น 

และลดอัตราภาษีเงินไดขั้นสูงสุดจากรอยละ 37 เปน

รอยละ 35 นัน้ ไดรบัการจับตามองวาจะเปนเครือ่งมอื

ที่สำคัญในการกระตุนการบริโภคของภาคครัวเรือน 

โดย EIC ประเมนิวา ผลกระทบตอการบริโภคท่ีจะเกดิ

จากการปรับลดภาษีมีไมมากนัก เนื่องจากภาระภาษี

ที่ลดลงในแตละปคิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 0.4 

ของการบริโภคภาคเอกชนเทานั้น  

สำหรับเง่ือนเวลาท่ีการปรับเปล่ียนภาษีนี้นาจะ

มีผลบังคับใชเปนกฎหมายในชวงปลายป 2556 หรือ

ตนป 2557 โดยจะมีผลบังคับใชยอนหลังครอบคลุม

เงินไดในป 2556 ซึ่งจะสงผลใหผูเสียภาษีไดรับการ

คืนภาษีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญในชวงไตรมาสที่ 2 

ของป 2557 ทั้งน้ี EIC มองวาการคืนภาษีที่เพิ่มขึ้น

ราว 4,000 บาท ถึงกวา 200,000 บาทตอคน ตาม

ระดับรายไดนี้ จะชวยเพ่ิมรายไดใหแกผูเสียภาษี

ประมาณ 2.8 ลานราย อยางมีนัยสำคัญในชวงเวลา

ดังกลาว ซึ่งจะเปนโอกาสทางธุรกิจท่ีสำคัญใน 

ป 2557 

 

ใครไดประโยชนจากการปรับภาษี 
สำหรับผูที่จะไดรับประโยชนโดยตรงจากการ

ปรับเปลี่ยนโครงสรางภาษีคือ กลุมมนุษยเงินเดือน

จำนวนประมาณ 2.8 ลานคน ที่มีรายไดเดือนละ 

20,000 บาทขึ้นไป กลาวคือ ในจำนวนประชากรไทย

ที่มีอายุ 20 ปขึ้นไป จำนวน 38 ลานคน มีผูที่ยื่นแบบ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาประมาณ 10 ลานคน คิด

เปนประมาณรอยละ 25 แตในจำนวน 10 ลานคนน้ัน 

ผูที่ยื่นแบบฯ ประมาณรอยละ 70 มีรายไดสุทธิตอป

ต่ำกวา 150,000 บาท ซึ่งไมมีภาระภาษี ดังนั้น การ

ลดภาษีครั้งน้ีจึงมีผลกระทบตอผูเสียภาษีประมาณ 

2.8 ลานคน หรือรอยละ 7.5 ของประชากรไทยที่

มีอายุ 20 ปขึ้นไปเทานั้น 

สวนกลุมคนช้ันกลาง (Middle - income 

groups) จะเปนผูไดรับประโยชนสูงสุด ประมาณ

ครึ่งหนึ่งของผู เสียภาษีทั้งหมดมีรายไดตอเดือน 

20,000 - 32,000 บาท ในขณะท่ีผูที่มีรายไดตอ

เดือนมากกวา 350,000 บาท ซึ่งอยูในขั้นบันไดสูงสุด

ของระบบภาษีนั้น มีสัดสวนเพียงประมาณรอยละ 1 

ของผูเสียภาษีทั้งหมด โดย EIC ประเมินวากลุมผูที่มี

รายไดตอเดือน 20,000 - 32,000 บาท จะมีภาระ

ภาษีลดลงโดยเฉลี่ยรอยละ 50 และจะลดลงตามการ
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เพ่ิมข้ึนของระดับรายได สวนผูที่มีรายไดตอเดือน

มากกวา 350,000 บาท จะมีภาระภาษีลดลงเฉลี่ย

ประมาณรอยละ 6 

“การลดภาษีมีผลบังคับใชยอนหลัง 
ครอบคลุมเงินไดทั้งป 2556  

ทำใหผูเสียภาษีไดรับการคืนภาษีเพิ่มขึ้น 
อยางมีนัยสำคัญในชวง 

ไตรมาสท่ี 2 ของป 2557” 
 

แมวาผลกระทบจากการลดภาษีโดยลำพังตอ

การใชจายของครัวเรือนโดยรวมน้ัน จะมีไมมากนัก 

โดยกวารอยละ 70 ของผูเสยีภาษีทัง้หมดจะมรีายได 

ที่เพิ่มขึ้นในสลิปเงินเดือนตลอดท้ังป 2557 (ผานการ

หักภาษ ีณ ที่จายของบริษัทตางๆ ในอัตราท่ีลดลง) 

ประมาณ 300 - 600 บาทตอเดือน โดยรวมรายได

ของผูเสียภาษีที่เพิ่มข้ึนทั้งปนั้นจะมีประมาณ 27,000 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 0.4 ของการ

บริโภคภาคเอกชน แตเง่ือนเวลาของการอนุมัติและ

การบังคับใชกฎหมายจะเปนตัวสรางผลกระทบ

สำคัญตอภาพเศรษฐกิจ เนื่องจากรางการปรับปรุง

โครงสรางภาษีนี้ผานการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

ตั้งแตชวงเดือนกรกฎาคม 2556 และนาจะมีผล

บังคับใชเปนกฎหมายในชวงปลายป 2556 หรือตนป 

2557 การลดภาษีนีจ้งึจะมผีลบงัคบัใชยอนหลงัครอบคลมุ

เงินไดทั้งป 2556 ทำใหผู เสียภาษีไดรับการคืน 

ภาษีเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญในชวงไตรมาสท่ี 2 ของ 

ป 2557 เนื่องจากการหักภาษี ณ ที่จายในป 2556 

นั้นยังไมไดสะทอนอตัราภาษีใหมที่ลดลง 

นั่นหมายความวา ผูเสียภาษีจะไดรับเงินคืน

ภาษีเพิ่มขึ้นตั้งแต 4,000 บาทถึงกวา 200,000 บาท

ตามระดับรายได และโดยรวมเงินคืนภาษีจะเพ่ิมข้ึน

ประมาณ 26,000 ลานบาทในชวงไตรมาสท่ี 2 ของป 

2557 ยิ่งไปกวานั้น เงินคืนภาษีจะมาในลักษณะของ

รายไดที่ไมไดคาดหมาย (Windfall Income) ซึ่งจะ

แตกตางอยางชัดเจนจากเงินคืนภาษีสรรพสามิตใน

โครงการรถคันแรกที่ผูซื้อรถไดคาดหมายไวแลว 

และมาควบคูกับภาระในการผอนซื้อรวมท้ังการดูแล

รักษารถ  

นอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรมผูเสียภาษีใน

ตางประเทศท่ีไดรับเงินคืนภาษีที่ไมไดคาดหมาย ชี้วา

ผูเสียภาษีมีการใชจายเงินดังกลาวเพ่ือการบริโภคใน

สัดสวนท่ีสูงอยางมีนัยสำคัญ ภายในระยะเวลา 3 

เดือนหลังจากท่ีไดรับเงินคืนภาษี ดังนั้น เมื่อประเมิน

ควบคูกับแนวโนมการบริโภค (Marginal Propensity 

to Consume) ที่ลดลงตามระดับรายไดแลว EIC 

คาดวาประมาณรอยละ 30 ของรายไดที่เพิ่มขึ้นนี้ จะ

กลายเปนการใชจายสินคาตางๆ ซึ่งเปนแรงสงที่

สำคัญสำหรับการบริโภคภาคเอกชนในไตรมาส 

ดังกลาว 

ภาคธุรกิจตางๆ โดยเฉพาะกลุมธุรกิจคาปลีก 

จึงควรใหความสนใจกับการคืนภาษีที่เพิ่มขึ้นสำหรับ

มนุษยเงินเดือนเกือบ 3 ลานคนน้ี โดยการเพิ่มขึ้นจะ

เฉลี่ยอยูที่ประมาณ 6,500 บาท หรือกวารอยละ  

80 ของผูเสียภาษี และสูงถึงกวา 50,000 บาทหรือ

รอยละ10 ของผูเสียภาษีที่มีรายไดสูงสุด (Top 10%) 

แมวาการศึกษาพฤติกรรมผูเสียภาษีในตางประเทศ
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จะไมพบหลักฐานที่ชัดเจนวาผูเสียภาษีจะใชจายเงิน

ดังกลาวไปกับสินคาประเภทใด แตคงไมนาแปลกใจ

ถาเราจะเห็นการเพ่ิมข้ึนของยอดขายสินคาในกลุมที่

ไมจำเปนตอการดำรงชีพ (Nonessential Goods 

and Services) เชน เสื้อผา อาหารและเครื่องดื่ม

ตามรานอาหาร รวมไปถึงเครื่องใชอิเล็กทรอนิกส

ตางๆ ซึ่งผูเสียภาษีอาจเริ่มใชจายตั้งแตเริ่มเห็นยอด

เงินคืนจากการคำนวณภาษี ดังนั้นผูประกอบการควร

ใหความสนใจกับเงื่อนเวลาตรงจุดนี้ 

สำหรับผลกระทบตอภาคการคลังโดยรวมนั้น 

ตองถามรัฐบาลวาการลดภาษีนี้ตองการตอบโจทย

อะไร โดยท่ัวไปเกณฑที่นักเศรษฐศาสตรใชประเมิน

นโยบายภาษีนั้นมีอยู 3 ประการคือ 

ประการแรก ความพอเพียงของรายได 

(Revenue Adequacy)  

ประการที่สอง การลดความเหล่ือมล้ำ 

(Inequality)  

ประการที่สาม ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 

(Economic Efficiency) 

ในสวนความพอเพียงของรายได การลดภาษีนี้

จะทำใหรายไดรฐัในแตละปลดลงเพยีงประมาณรอยละ 

0.2 ของ GDP ในปปจจุบัน ดังน้ันผลกระทบตอ

ความยั่งยืนทางการคลังจึงจะมีไมมากนัก นอกจากนี้

ถึงแมวาการลดภาษีจะสงผลใหอัตราภาษีเฉล่ีย 

(Average Effective Tax Rate) ซึ่งประเมินจาก

ภาระภาษีเปรียบเทียบกับรายไดกอนหักภาษีนั้น 

ลดลงท้ังระบบ แตความกาวหนา (Progressivity) 

ของโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจะเพ่ิมขึ้น

เล็กนอย โดยสัดสวนภาระภาษีที่จายโดยกลุมผูเสีย

ภาษีที่มีรายไดสูงสุดรอยละ 2 จะเพ่ิมขึ้นจากรอยละ 

49 ภายใตโครงสรางภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ปจจุบัน เปนรอยละ 54 ภายใตโครงสรางภาษีใหม  

สำหรับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ถือวาเปน

ประเด็นที่นาสนใจของการลดภาษีครั้งนี้ ซึ่ง EIC 

มองวา รัฐบาลมาถูกทางในแงของการเ พ่ิม

ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ ทั้งการลดภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา และการลดภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ได

เริ่มดำเนินการมาต้ังแตป 2555 เนื่องจากภาษีทั้งสอง

ประเภทน้ันเปนภาษีที่เก็บจากรายได ซึ่งเปนการ 

ลดทอนแรงจูงใจของท้ังครัวเรือนและธุรกิจตางๆ ใน

การทำงาน การออม และการลงทุน ซึ่งจะตรงกัน

ขามกับภาษีมูลคาเพิ่ม ที่ เปนภาษีที่ เก็บจากการ

บริโภค โดยจะมีการบิดเบือนพฤติกรรมการตัดสินใจ

ทางเศรษฐกิจเหลานี้นอยกวา 

สิ่งที่รัฐบาลควรจะพิจารณาเพ่ิมเติมก็คือ การ

ปดรูรั่วของรายไดภาษีบุคคลธรรมดานี้ จากการหัก

ลดหยอนภาษีประเภทตางๆ คำถามที่ผูวางนโยบาย

ควรใชก็คือ การสรางแรงจูงใจใหผูเสียภาษีผานการ

หกัลดหยอนประเภทน้ันๆ คุมคากบัรายไดภาษีทีส่ญูเสยี

ไปหรือไม 

การลงทุนภาคเอกชนในป 2557 ปรับตัวดีขึ้น 
สำหรับการลงทุนภาคเอกชนในป 2556 นั้น 

ชะลอตัวลงกวาที่คาดการณไว โดยขยายตัวเพียง 

รอยละ 2.4 ตอป ในคร่ึงปแรก สวนหน่ึงเปนผลมา

จากการซ้ือรถยนตเชิงพาณิชยที่ลดลง ภายหลังจาก

สิ้นสุดโครงการคืนภาษีรถยนตคันแรก นอกจากนี้ 

การบริโภคและการสงออกท่ีเติบโตไดในระดับต่ำ  

สงผลใหการลงทุนในเคร่ืองมือเคร่ืองจักรซ่ึงมีสัดสวน

ถึงรอยละ 80 ของการลงทุนภาคเอกชนเติบโตไดใน



IN
V
ES

TM
EN

T 
PR

O
M
O
TI

O
N
 J
O
U
RN

A
L 

วา
รส

าร
ส
งเ
ส
ริม

ก
าร
ล
งท

ุน
 

54

ระดบัทีไ่มสงูมากนกัตามไปดวย อยางไรกต็าม การลงทุน

ในหมวดกอสรางยังสามารถขยายตัวไดดี โดยเฉพาะ

การกอสรางที่อยูอาศัย ทั้งนี้ EIC คาดวาการลงทุน

ของภาคเอกชนในป 2556 จะขยายตัวไดรอยละ 2.9 

ตอป 

“การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมดีขึ้น 
ในป 2557 ตามการสงออก 

และนโยบายภาครัฐ  
การบริโภคที่เริ่มฟนตัวและการสงออกที่มี

แนวโนมปรับตัวดีขึ้น 
ตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก” 
 

การลงทุนภาคเอกชนมีแนวโนมดีขึ้นในป 2557 

ตามการสงออกและนโยบายภาครัฐ การบริโภคที่เริ่ม

ฟนตัวและการสงออกท่ีมีแนวโนมปรับตัวดีขึ้นตาม

การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกจะชวยสนับสนุนการ

ลงทุนภาคเอกชน โดยเฉพาะอยางย่ิงการนำเขา

เคร่ืองมือเคร่ืองจักรจะเพ่ิมขึ้น เห็นไดจากมูลคาการ

ออกบตัรสงเสรมิการลงทนุของสำนักงานคณะกรรมการ 

สงเสริมการลงทุน (BOI) ที่เพิ่มสูงข้ึน สะทอนถึง

แนวโนมการลงทุนท่ีมากขึ้นในอนาคต โดยการลงทุน

ในภาคที่มีสัดสวนการสงออกสูง เชน การผลิต

เคมีภณัฑ กระดาษ และพลาสติกมแีนวโนมสงูขึน้มาก 

นอกจากนี้ การลงทุนในภาคบริการและ

สาธารณูปโภคซ่ึงไดแรงสนับสนุนจากการลงทุนใน

โครงสรางพ้ืนฐานของภาครัฐนาจะปรับตัวดีขึ้น ใน

สวนของอิเลก็ทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟากม็แีนวโนม

การลงทุนสูงขึ้นเชนเดียวกัน โดยสวนหนึ่งเปนเพราะ

ผูผลิตตองการขยายสายการผลิตเพื่อปอนใหแก

อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของกับรถยนตมากขึ้น และนาจะ

ยังขยายตัวไดจากการสงเสริมกิจการผลิตรถยนต

ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล รุนที ่2 (อโีคคาร 2) 

ของรัฐบาล ทั้งนี้ EIC ประเมินวาการลงทุนภาค

เอกชนจะขยายตัวไดรอยละ 7.4 ตอป ในป 2557 

อยางไรกด็ ีภาคธรุกจิตองเตรยีมรบัมอืกบัแนวโนม

อัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ

ตัดสินใจลงทุนของภาคธุรกิจในระยะตอไปได 

เนื่องจากจะตองเผชิญกับตนทุนทางการเงินที่สูงขึ้น 

หากโครงการลงทุนน้ันเกิดขึน้หลังจากท่ีอตัราดอกเบ้ีย

ในตลาดปรับตัวสูงขึ้นไปแลว ดังนั้นภาคธุรกิจจึง

ตองเตรียมความพรอมเพ่ือปรับตัวรับมือกับตนทุน

ทางการเงินท่ีจะสูงขึ้นในอนาคต  

แนวโนมตนทุนกูยืมของไทย หลัง Fed ตัดสินใจลด QE 

จากการท่ีธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) สง

สัญญาณเม่ือปลายเดือนพฤษภาคม 2556 วาอาจจะ

ลดขนาดมาตรการ QE ในชวงปลายป 2556 ตนทุน

การกูยืมผานตลาดพันธบัตรของทั้งภาครัฐและ

เอกชนไทยในชวงไตรมาสท่ี 2 และ 3 กลับเพิ่มสูงข้ึน

อยางรวดเร็ว แมวาสุดทายแลว Fed คงจะเริ่มลด

ขนาดมาตรการ QE ไดชากวาท่ีกำหนดไว แตสิ่งที่

เกดิขึน้เปนเครือ่งชีว้ดัทีด่ขีองผลกระทบทีป่ระเทศไทย

ตองพรอมเผชิญเมื่อ Fed ปรับลดขนาดมาตรการ 

QE ลงจริงๆ ในป 2557 

ดังนั้น EIC มองวาธุรกิจไทยควรเตรียมตัวรับ

ตนทุนการกูยืมที่แพงข้ึนนับต้ังแตป 2557 เปนตนไป 

โดยบริษัท ท่ีมีแผนในการระดมเงินผ านตลาด

พันธบัตรควรติดตามแนวโนมการปรับเปล่ียน

มาตรการ QE อยางใกลชิด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

ทีจ่ะตองระดมเงินในชวงท่ีอตัราผลตอบแทนเพ่ิมสงูขึน้

กวาที่ควรจะเปนชั่วคราว เพราะตลาดการเงินมีความ

ผันผวน ในสวนของบริษัทที่พึ่งพาการกูยืมจาก

สถาบันการเงินเปนหลัก ควรวางแผนการกูยืม 
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ใหสอดคลองกบัอตัราดอกเบีย้ท่ีมแีนวโนมสงูข้ึนเชนกนั 

เพราะมีความเปนไปไดสูงที่ธนาคารแหงประเทศไทย

จะปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้น เพื่อใหสอดคลอง

กับเศรษฐกิจที่มีแนวโนมขยายตัวดีขึ้น 

“ไมวาธุรกิจจะเลือกระดมทุนดวยวิธีใด”  
ควรเพิ่มความระมัดระวังในการกอหน้ีที่เปน

สกุลเงินดอลลารสหรัฐฯ” 
 

ทั้งนี้ ไมวาธุรกิจจะเลือกระดมทุนดวยวิธีใด ก็

ควรเพ่ิมความระมัดระวังในการกอหน้ีที่เปนสกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐฯ เพราะนอกจากสภาพคลองสวนเกิน

ของเงินดอลลารฯ จะลดลงแลว ความผันผวนของ

อัตราแลกแปลี่ยนจะทำใหการจัดการภาระหน้ีสินที่

เปนเงินดอลลารฯ ทำไดยาก 

ตั้งแตปลายป 2555 เปนตนมา ธนาคารกลาง

สหรัฐฯ (Fed) ไดดำเนินมาตรการ QE ดวยการเขา

ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ (Treasury securities) 

แ ล ะ ห ลั ก ท รั พ ย ที่ มี สิ น เ ช่ื อ บ า น ค้ ำ ป ร ะ กั น 

(Mortgage-backed securities) จำนวน 8.5 หม่ืน

ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอเดือนอยางตอเน่ือง ซึ่งทำให

สามารถควบคุมตนทุนการกูยืมของภาครัฐและ

เอกชนใหอยูในระดับต่ำ อยางไรก็ดี ดวยเศรษฐกิจ

ของสหรัฐฯ ที่ปรับตัวดีขึ้น ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 

2556 ที่ผานมา Fed สงสัญญาณวาอาจจะลดขนาด

การซื้อสินทรัพยในมาตรการ QE ลง (QE Tapering) 

ในชวงปลายป 2556 นี้ และหยุดใชมาตรการ QE ใน

ป 2557 

การสงสัญญาณดังกลาวนับเปนจุดเปลี่ยนครั้ง

สำคญัของตลาดการเงินโลก เพราะหมายถึงสภาพคลอง

สวนเกินของเงินดอลลารฯ ที่ดูเหมือนวามีอยูอยางไม

จำกัดและเปนเกราะปองกันการเพิ่มขึ้นของตนทุน

การกูยืมนั้นจะคอยๆ ลดลง นักลงทุนตางตระหนักวา

สภาพคลองในอนาคตจะมีคามากกวาในปจจุบัน 

ทำใหเรียกรองผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนจากการปลอยกู

หรือซื้อพันธบัตรระยะยาว ผูที่ตองการระดมเงินจึง

ตองเสนอผลตอบแทนใหกับผูซื้อพันธบัตรในอัตราท่ี

สูงขึ้นกวาเดิม หรือมีตนทุนในการกูยืมที่แพงข้ึน

นั่นเอง ซึ่งเห็นไดชัดจากอัตราผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปที่ปรับตัวสูงขึ้น 

ภายในระยะเวลาประมาณ 16 สปัดาห หลงัการสงสญัญาณ

ของ Fed 

การเปลี่ ยนแปลงอัตราผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งถือวาเปนสินทรัพยที่มี

ความเส่ียงต่ำและใชเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบ

ราคาของสินทรัพยเสี่ยงอ่ืนๆ ทั่วโลก ยอมทำให 

นกัลงทนุตองทบทวนการจัดสรรการลงทุนใหมครัง้ใหญ 

ในสวนของประเทศไทยนั้น คำถามที่สำคัญคือ 

ตนทุนการกูยืมของเราจะเปนอยางไรจากการ

เปลี่ยนแปลงในคร้ังนี้ 

นับต้ังแต Fed สงสัญญาณการลด QE ตนทุน

การกูยืมของไทยผานตลาดพันธบัตรเพ่ิมสูงข้ึนอยาง

รวดเร็ว แมวา Fed ยงัไมไดลดขนาด QE ลงแตอยางใด 

การสงสัญญาณเม่ือปลายเดือนพฤษภาคมท่ีผานมา

สงผลใหอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น ตัวอยางเชน 

ภายในเวลาประมาณ 16 สปัดาห หลงัการสงสญัญาณ

ของ Fed ตนทุนการกูยืมของรัฐบาลไทยผาน

พันธบัตรอายุ 10 ป เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 3.30 เปน

รอยละ 4.37 ตามการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทน

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกัน
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กับตนทุนการกูยืมของรัฐบาลประเทศอ่ืนๆ เชน 

สิงคโปรที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลอายุ 

10 ปปรับเพิ่มขึ้น หรือเยอรมนีที่อัตราผลตอบแทน

ของพันธบัตรรัฐบาลปรับเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน  

นอกจากภาครัฐแลว ตนทุนของภาคเอกชน

ผานตลาดพันธบัตรน้ัน ก็มีการปรับเพ่ิมขึ้นเชนกัน 

โดยเพิ่มขึ้นใกลเคียงกับตนทุนของรัฐบาล ซึ่งเห็นได

จากสวนตางของอัตราผลตอบแทน ของพันธบัตร

รฐับาลและหุนกูภาคเอกชน หรอื spread ทีย่งัคอนขาง

คงที่ 

สวนตนทนุการกูยมืของไทยผานสถาบันการเงนิ

ในชวงเวลาเดียวกันยังไมไดปรับตัวสูงข้ึน อัตรา 

ดอกเบีย้เงนิกูของสถาบันการเงนิ เชน อตัราดอกเบ้ีย

เงินกูรายใหญชั้นดี (MLR) อัตราดอกเบ้ียเงินกู 

ลกูคารายยอยชัน้ด ี(MRR) และอตัราดอกเบีย้เงนิเบกิ

เกินบัญชียังคงที่ สาเหตุที่ตนทุนการกูยืมผานสถาบัน

การเงินไมไดมีการปรับเพ่ิมข้ึนอยางชัดเจนเหมือน

ตลาดพันธบัตร เปนเพราะสถาบันการเงินสวนใหญ

จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกูและเงินฝากใหสอดคลอง

กบัอัตราดอกเบีย้นโยบายของธนาคารแหงประเทศไทย 

ซึ่งคงไวที่รอยละ 2.5 ตั้งแตปลายเดือนพฤษภาคม 

2556 การที่อัตราดอกเบี้ยเงินกูของสถาบันการเงิน

ยังคงท่ีหมายความวาผูกูสวนใหญ ไมวาจะเปนผูกู

รายยอย หรอืผูประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลาง 

ยังไมไดรับผลกระทบโดยตรงจากการสงสัญญาณ

ลด QE ของ Fed 

ในระยะตอไป EIC คาดวาตนทนุการกูยมืของไทย

ผานตลาดพันธบัตรจะสูงขึ้นอีกหลัง Fed ลด QE 

โดยอัตราผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการจากการ 

ซื้อพันธบัตรรัฐบาลไทยจะเ พ่ิมขึ้น ตามอัตรา 

ผลตอบแทนที่นักลงทุนตองการจากการซื้อพันธบัตร

รัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ำกวา สำนักวิจัย 

ตางประเทศประเมินวาการลดและยุติมาตรการ QE 

ภายในป 2557 จะสงผลใหอัตราผลตอบแทนของ

พันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐฯ อายุ 10 ป ปรับเพิ่มขึ้น

จากปจจุบันท่ีรอยละ 2.64 ณ วันท่ี 4 ตุลาคม ไปที่

ระดับรอยละ 3.57 ในป 2556 รอยละ 3.68 ในป 

2558 และรอยละ 4.00 ในป 2559  

 อยางไรก็ดี EIC ประเมินวามีความเปนไปได

สูงท่ีอัตราผลตอบแทน ของพันธบัตรรัฐบาลไทยจะ

เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่นอยกวา ทั้งนี้เพราะสวนตาง

ระหวางอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ และไทยท่ี

กวางมาก ณ วนัที ่4 ตลุาคม นาจะลดลงในระยะยาว

เมื่อสภาพคลองของเงินดอลลารมีนอยลง และอัตรา

เงินเฟอของสหรัฐฯ ปรับเพ่ิมขึ้นตามเศรษฐกิจท่ี

ขยายตัว 

 นอกจากน้ี EIC ยังประเมินวาตนทุนการกูยืม

ผานสถาบันการเงินก็มีแนวโนมสูงขึ้นเชนกัน ซึ่งเปน

ผลมาจากการปรับข้ึนอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ

ธนาคารแหงประเทศไทย เพื่อใหสอดคลองกับ

เศรษฐกิจที่มีแนวโนมดีขึ้ นจากการฟน ตัวของ

เศรษฐกิจโลก และแรงกระตุนจากการลงทุน

โครงสรางพื้นฐานของภาครัฐที่จะเริ่มขึ้นในป 2557 

ทั้งนี้ อัตราดอกเบ้ียนโยบายนาจะขยับเพ่ิมขึ้นอีกใน

ชวง 2 ปขางหนา ซึ่งจะสงผลใหธนาคารพาณิชยปรับ

อัตราดอกเบ้ียเงินกู MLR ขึ้น จากรอยละ 7.00 ใน

ขณะนี้เปนรอยละ 7.25  
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ชวงเวลา 

อตัราดอกเบ้ียนโยบาย 
(รอยละ) 

อัตราดอกเบ้ีย MLR 
(รอยละ) 

เดิม ใหม เปลีย่น
แปลง 

เดิม ใหม เปลีย่น
แปลง 

กุมภาพันธ 2548 

– มถินุายน 2549 
2.00 3.00 + 1.00 5.50 7.50 + 2.00 

มิถุนายน – 

พฤศจกิายน 2551 
3.25 3.75 + 0.50 7.25 7.25 คงที่ 

มิถุนายน 2553 

– ตลุาคม 2554 
1.25 3.50 + 2.25 5.85 7.25 + 1.40 

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ย MLR ในที่นี้เปนอัตราดอกเบี้ย

เงินกูลูกคารายใหญชั้นดีของธนาคารพาณิชย โดยเปนคาที่

ต่ำสุดจากการสำรวจของธนาคารแหงประเทศไทย 

การปรับขึ้นของอัตราดอกเบ้ียนโยบายและ 
MLR 

นับตั้ งแตป 2548 เปนตนมา ธนาคาร 

แหงประเทศไทยมกีารปรับอัตราดอกเบ้ียนโยบายตอเนือ่ง

ดังนี้  

จากขอมูลขางตนแสดงใหเห็นวาในชวงของ

การปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ียนโยบายน้ัน อัตราดอกเบ้ีย 

MLR มีแนวโนมจะปรับข้ึนตามไปดวย ในชวงแรก

และชวงท่ีสาม MLR ปรบัข้ึนประมาณรอยละ 60 - 70 

ของการปรับขึน้ของอัตราดอกเบ้ียนโยบาย อยางไรกด็ ี

MLR อาจปรับขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 

นอยกวานั้นหาก MLR อยูในระดับที่สูงอยูแลว เชน 

ในชวงแรกและชวงท่ีสามน้ัน หาก MLR อยูที่ระดับ

รอยละ 7 หรอืสงูกวาอยูแลว การปรับขึน้อตัราดอกเบ้ีย

นโยบายจะทำให MLR ปรับขึ้นเพียงประมาณรอยละ 

50 เทานั้นหรือในชวงที่สองที่ MLR ไมปรับขึ้นเลย 

เนื่องจาก MLR ในปจจุบันอยูที่ระดับรอยละ 7 

อยูแลว EIC จึงประเมินวา MLR มีโอกาสท่ีจะปรับขึ้น

ประมาณคร่ึงหน่ึงของการปรับข้ึนอัตราดอกเบ้ีย

นโยบายในชวง 2 ปขางหนา 

ความผันผวนจากการลดขนาด QE อาจทำให

ตนทุนการกูยืมในระยะสั้นเพิ่มสูงข้ึนกวาระดับท่ี EIC 

ประเ มินวาเปนระดับท่ีเหมาะสมในระยะยาวได

ชั่วคราว เนื่องจากขนาดและเวลาของการลด QE ยัง

ไมชัดเจน จึงมีความเปนไปไดที่การปรับเปลี่ยน QE 

อาจสวนทางกับการคาดการณของนักลงทุน ซึ่งจะ

ทำใหเกิดความผันผวนข้ึนในตลาดดังเชนที่เกิดขึ้น 

ในชวงที่ผานมา และหากนักลงทุนตางชาติลดการ 

ถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทยลงอยางฉับพลัน เพราะ

อตัราผลตอบแทน อาจเพ่ิมขึน้สงูกวาระดับท่ีเหมาะสม 

ในระยะยาว ในประเด็นนี้ EIC มองวาธนาคาร 

แหงประเทศไทยมีเครื่องมือในการเขามาดูแลและ 

ลดผลกระทบจากความผันผวนชั่วคราวได ตัวอยาง

เชน ระหวางเดือนเมษายนถึงเดือนสิงหาคมป 2556 

ในขณะที่นักลงทุนตางชาติลดการถือครองพันธบัตร

ดงักลาวลงอยางมากในชวงระยะเวลาส้ันๆ และโยกยาย

เงนิลงทนุออกจากประเทศไทย ธนาคารแหงประเทศไทย

ก็ไดเพิ่มสัดสวนการถือครองพันธบัตรรัฐบาลไทย

ชัว่คราว มาตรการดังกลาวของธนาคารแหงประเทศไทย

ชวยบรรเทาผลกระทบตอสภาพคลองและตอตลาดเงนิ

ในประเทศ โดยไมไดเปนการฝนแนวโนมตลาดแต

อยางใด 

เพราะฉะนั้น บริษัทท่ีมีแผนในการระดมเงิน

ผานตลาดพันธบัตรควรติดตามการปรับเปล่ียน

มาตรการ QE อยางใกลชดิเพือ่เลอืกชวงเวลาท่ีเหมาะสม 

ในภาวะทีอ่ตัราดอกเบีย้ของธนาคารพาณชิยมแีนวโนม

สูงขึ้น การระดมเงินผานการออกหุนกูระยะยาว 

เปนวิธีหนึ่งในการกำหนดตนทุนทางการเงินใหคงที่ 

ธุ รกิ จที่ มี แผนในการระดมเงินควรติดตามการ

เปล่ียนแปลงมาตรการ QE อยางใกลชดิ เพื่อหลีกเล่ียง

ความเส่ียงท่ีจะตองระดมเงินในชวงท่ีอตัราผลตอบแทน 

เพิ่มสูงขึ้นชั่วคราว สำหรับในป 2556 นี ้Fed จะมกีาร

ประชมุอีกครัง้ในชวงวนัที ่17 - 18 ธนัวาคม ซึง่อาจเปน

ชวงเวลาท่ีตลาดพันธบัตรกลับมามีความผันผวนสูง 

อีกครั้ง 

สวนบริษัทที่พึ่งพาการกูยืมจากสถาบันการเงิน

เปนหลักนั้น ควรวางแผนการกูยืมใหสอดคลองกับ
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อัตราดอกเบ้ียที่มีแนวโนมสูงข้ึน แมวาอัตราดอกเบ้ีย

เงนิกูจะยงัไมปรบัขึน้ในป 2556 นี ้แตมคีวามเปนไปได

สูงที่ จะขยับขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ

ธนาคารแหงประเทศไทยในชวง 2 ปขางหนา 

นอกจากนี้ ธุรกิจควรติดตามแนวโนมการปรับ

มาตรฐานการใหสินเชื่อของสถาบันการเงิน เพื่อ

พิจารณาแนวโนมที่อาจสงผลกระทบ เชน ในปจจุบัน

สถาบนัการเงนิเพิม่ความเขมงวดมากขึน้ในการใหสนิเชือ่

สำหรับการอุปโภคและบริโภคของภาคครัวเรือน ซึ่ง

อาจทำใหระมัดระวังในการปลอยกูใหกับธุรกิจที่พึง่พา

การใชจายของภาคครัวเรอืนมากข้ึนตามไปดวย 

“ในระยะสั้นการลด QE อาจทำใหอัตรา 
แลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง  

ซึ่งจะทำใหบริษัทบริหารจัดการภาระหน้ีสิน 
ที่เปนเงินดอลลารไดยาก  

โดยเฉพาะบริษัทที่มีรายไดหลักเปนเงินบาท” 
 

ไมวาภาคธุรกิจจะเลือกระดมทุนดวยวิธีใด ควร

เพิ่มความระมัดระวังในการกอหน้ีที่ เปนสกุลเงิน

ดอลลาร การปรับลดขนาดและยุติมาตรการ QE ของ

สหรัฐฯ ในอนาคตจะทำใหสภาพคลองสวนเกินของ

เงินดอลลารที่ดูเหมือนมีไมจำกัดคอยๆ ลดลง ซึ่งเปน

ความเสี่ยงหากบริษัทพึ่งพาการกูยืมเงินดอลลารอยาง

ตอเนื่อง นอกจากน้ี ในระยะสั้นการลด QE อาจทำให

อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูง ซึ่งจะทำใหบริษัท

บริหารจัดการภาระหน้ีสินท่ีเปนเงินดอลลารไดยาก 

โดยเฉพาะบริษัทที่มีรายไดหลักเปนเงินบาท 

 
การใชจายภาครัฐ 

การเบิกจายในปงบประมาณที่ผานมาทำไดต่ำ

กวาเปาหมาย โดยยอดการเบิกจายสะสมตลอด

ปงบประมาณ 2556 อยูที่ราว 2.2 ลานลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 90.5 ของงบประมาณประจำปทั้งหมด 

ซึ่งต่ำกวาอัตราการเบิกจายเปาหมายที่คณะรัฐมนตรี

เห็นชอบไวที่รอยละ 94 หากพิจารณาในสวนของ 

การเบิกจายงบลงทุนตลอดทั้งปจะพบวาเบิกจาย 

ไดราว 2.8 แสนลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 68 ซึง่

ตำ่กวาอัตราการเบกิจายเปาหมายคอนขางมากถงึรอยละ 

12 จึงสงผลใหมีเม็ดเงินลงทุนจากภาครัฐเขาสูระบบ

เศรษฐกิจในชวงสามไตรมาสแรกของปคอนขางนอย

กวาที่คาดไว  

อยางไรก็ดี กรมบัญชีกลางประเมินวาในชวงท่ี

เหลือของปนาจะมีเม็ดเงินงบประมาณที่พรอมใชจาย

ไดจริงอยูอีกราว 7 แสนลานบาท โดยเปนเงินกันจาย

เหลื่อมปถึง 6 แสนลานบาท ดังนั้น หากหนวยงานรัฐ

สามารถเรงเบิกจายงบประมาณสวนนี้ในชวงท่ีเหลือ

ของปได นาจะทำใหการใชจายงบประมาณของท้ังป 

2556 ไมแตกตางจากการประเมินเดิมเทาใดนัก 

การลงทุนภาครัฐนาจะกลับเขามามีบทบาทมาก

ขึน้ในปถดัไป EIC คาดวาในป 2557 จะมเีมด็เงนิจาก

ภาครัฐท้ังหมดเขาสูระบบเศรษฐกิจราว 4.76 แสน

ลานบาท โดยเฉพาะในสวนของการลงทุนท้ังจากแผน

บริหารจัดการน้ำที่ไมถูกชะลอการเบิกจายประมาณ

อีกประมาณรอยละ 14 ของงบประมาณน้ำในป 

ดังกลาว และการลงทุนในโครงสรางพื้นฐานที่พรอม

เบิกจ ายทัน ทีหลั งจาก ท่ีสภาผ านร างกฎหมาย 

กู เงินดังกลาวและมีการประมูลโครงการลงทุน

เรียบรอยแลว เนื่องจากโครงการลงทุนหลักทั้งหมด 
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53 โครงการนั้น มีความพรอมในสวนของการจัด

ทำการประเมินผลกระทบทางดานสิ่ งแวดลอม 

(Environmental Impact Assessment: EIA) และได

รับการอนุมัติแลวถึง 29 โครงการ จึงไมนาจะมี

ปญหาติดขัดทางกฎหมายในรูปแบบเดียวกับการ

ลงทุนในแผนบริหารจัดการน้ำ ดังนั้น เราจึงนาจะได

เห็นการใชจายภาครัฐเขามามีบทบาทมากข้ึนใน 

ป 2557 

การสงออกเติบโตไดนอยกวาที่คาดไว  
การสงออกของไทยในชวง 8 เดือนแรกของป 

2556 ขยายตัวไดในระดับต่ำที่รอยละ 1.0 ตอป ซึ่งมี

สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน และ

การสงออกท่ียังไมมีแนวโนมฟนตัวของประเทศท่ีอยู

ในหวงโซการผลิตเดียวกันอยางญี่ปุน โดยการสงออก

ไปจีนลดลงรอยละ 3.1 ตอป ในชวงเดือนมกราคมถึง

สิงหาคม โดยเฉพาะการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกส

ซ่ึงเปนสินคาทีม่สีดัสวนเปนอนัดบัหนึง่ของสนิคาท่ีสงออก

ไปจีนทั้งหมดลดลงมากถึงรอยละ 33.8 ตอป ซึ่ง

ทำใหการสงออกสินคาอิเล็กทรอนิกสโดยรวมลดลง

รอยละ 3.2 ตอป ในชวง 8 เดือนแรก นอกจากจีน

แลว ญี่ปุนเปนอีกหน่ึงตลาดหลักท่ีมีมูลคาการสงออก

ลดลงตามการออนคาของเงนิเยน โดยเฉพาะการสงออก

ชิ้นสวนและสวนประกอบรถยนตที่ลดลงคอนขางมาก 

ซึ่งเปนผลมาจากทั้งคาเงินและการสงออกรถยนตของ

ญี่ปุนที่ยังคงไมฟนตัวมากนักแมวาเศรษฐกิจโดยรวม

จะปรับตัวดีขึ้นก็ตาม 

อยางไรกด็ ี เริม่มแีนวโนมของการขยายตวัทีม่ากขึน้ 

โดยการสงออกในเดือนสิงหาคมสามารถขยายตัว 

ไดเปนครั้งแรกในรอบ 4 เดือน ปจจัยหลักมาจากการ

สงออกไปจีนที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งที่รอยละ 3.1 

ตอป หลังจากท่ีลดลงติดตอกัน 4 เดือน นอกจากนี้

การสงออกไปยังสหภาพยุโรปขยายตัวสูงถึงรอยละ 

14.1 ตอป ประกอบกบัการสงออกไปอาเซียนกข็ยายตัว

สูงที่ระดับรอยละ 17.3 ตอป 

EIC ประเมินวา การสงออกนาจะปรับตัวดีขึ้น

ในชวงที่เหลือของป และนาจะกลับมาขยายตัวไดดีใน

ป 2557 โดยแรงสนับสนนุหลกันาจะมาจากการสงออก

ไปยังอาเซียนโดยเฉพาะการสงออกไปยังตลาด 

CLMV (กมัพชูา ลาว เมยีนมาร และเวยีดนาม) ยงัขยายตัว

ไดในระดับสูง นอกจากน้ีเศรษฐกิจของจีนและยุโรป 

ที่ปรับตัวดีขึ้นกวาในชวงครึ่งปแรก จะเปนแรงเสริม 

อีกแรงหน่ึงที่ทำใหมูลคาการสงออกปรับตัวเพิ่มขึ้น  

“ป 2557 การสงออกจะกลับมาขยายตัว 
ไดดีตามเศรษฐกิจโลก 

ที่กลับมาฟนตัวไดอยางเต็มที่  
โดยเฉพาะการสงออกสินคาอันดับหนึ่ง 

ของไทยอยางอิเล็กทรอนิกส 
ที่มีแนวโนมขยายตัวตามความตองการ 

ของตลาดโลก” 
 

สำหรับในป 2557 นั้น การสงออกนาจะกลับ

มาขยายตัวไดดีตามเศรษฐกิจโลกท่ีกลับมาฟนตัวได

อยางเต็มท่ี โดยเฉพาะการสงออกสินคาอันดับหน่ึง

ของไทยอยางอิเล็กทรอนิกสที่มีแนวโนมขยายตัวตาม

ความตองการของตลาดโลก ทั้งนี้ EIC ประเมิน

วาการสงออกของไทยในป 2556 นาจะขยายตัวได

ประมาณรอยละ 1.5 กอนจะขยายตัวเพิ่มขึ้นเปน 

รอยละ 8 ในป 2557 

 
ทิศทางคาเงินบาท 

ปจจัยท่ีสงผลตอคาเงินบาทในระยะสั้นคือ 

ความคาดหวังของตลาดตอการตัดสินใจปรับลด

มาตรการ QE ของ Fed ซึ่งความคาดหวังดังกลาวได

เริ่มตนตั้งแตเดือนพฤษภาคม ที่ Fed ไดสงสัญญาณ

ครั้งแรกวาจะลดขนาดการซ้ือสินทรัพยในมาตรการ 

QE ลง สงผลใหคาเงินบาทออนคาลงอยางตอเนื่อง 
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ทั้งน้ี EIC คาดวา Fed จะเร่ิมปรับลดวงเงินการซื้อ

สินทรัพยอยางเร็วที่สุดในชวงตนป 2557 เนื่องจาก 

Fed ตองการเห็นตลาดแรงงานและตลาดที่อยูอาศัย

ฟนตัวชัดเจนมากข้ึน 

ทิศทางคาเงินบาทในระยะกลางจะออนคาลง

จากในปจจุบันไมมากนัก เน่ืองจากตลาดรับรูวา Fed 

จะตองปรับลดขนาดมาตรการ QE ในท่ีสุด สะทอน

จากเงินทนุไหลออกและคาเงนิบาทท่ีออนคาอยางตอเนือ่ง 

ดงัน้ันหาก Fed เริม่ปรบัลดมาตรการ QE ภายในปหนา 

จะไมทำใหคาเงินบาทออนคาจากปจจุบันมากนัก แต

นักลงทุนควรระวังความผันผวนในระยะส้ัน เนื่องจาก

ความไมแนนอนยังคงมีอยู ทั้งในแงของชวงเวลาการ

ปรับลดขนาดมาตรการ QE และขนาดของการซ้ือ

สินทรัพยที่ลดลง 

ป 2557 อัตราเงินเฟอจะปรับตัวสูงขึ้น 
แมวาจะเร่ิมมีการปรับข้ึนราคาแกสหุงตมภาค

ครัวเรือนเดือนละ 50 สตางคตอกิโลกรัม และการ

ปรับข้ึนคาไฟฟาผันแปร (คาเอฟที) แตก็ไมสงผลตอ

อัตราเงินเฟอในหมวดพลังงานมากนัก เนื่องจาก

ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกท่ีอยู ในระดับไมสูงนัก

ประกอบกับภาวะการใชจายในประเทศท่ีชะลอตวั สงผล

ใหแรงกดดันทางดานราคามี ไมมาก โดย EIC 

ประมาณการอัตราเงินเฟอทั่วไปเฉล่ียของป 2556 

อยูที่ระดับรอยละ 2.2 และอัตราเงินเฟอพื้นฐาน 

รอยละ 1.0 

“อัตราเงินเฟอในป 2557 จะอยูที่ 
รอยละ 2.5 สำหรับอัตราเงินเฟอทั่วไป  

และรอยละ 1.4 สำหรับ 
อัตราเงินเฟอพื้นฐาน” 

อยางไรก็ดี อัตราเงินเฟออาจสูงขึ้นได ใน 

ป 2557 แมราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกในป 2557 

จะยังมีแนวโนมไมเพิ่มสูงขึ้นไปกวาป 2556 เนื่องจาก

ปริมาณอุปทานน้ำมันดิบในตลาดโลกที่เพิ่มข้ึน แต

ภาวะการใชจายในประเทศท่ีมีแนวโนมฟนตัวขึ้น

ประกอบกับคาเงินบาทท่ีอาจแกวงตัวออนคาลงได

จากผลของการลดขนาดและยุติมาตรการ ซ้ือ

สินทรัพย (QE) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสงผล

ใหตนทุนการนำเขาสินคาและพลังงานปรับตัวสูงขึ้น 

และกดดนัอตัราเงนิเฟอใหสงูขึน้ได ดงันัน้ EIC คาดวา

อัตราเงินเฟอในป 2557 จะอยูที่รอยละ 2.5 สำหรับ

อัตราเงินเฟอท่ัวไป และรอยละ 1.4 สำหรับอัตรา

เงนิเฟอพ้ืนฐาน 

แนวโนมอัตราดอกเบ้ียนโยบาย 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโนมคงอยูที่ 

รอยละ 2.50 ตอเนื่องถึงป 2557 โดย EIC มองวา

ปจจัยท่ีจะสงผลใหคณะกรรมการนโยบายการเงิน 

หรือ กนง. ปรับเพ่ิมอัตราดอกเบ้ียนาจะมีไมมากนัก 

เนื่องจากอัตราเงินเฟอยังคงอยูในระดับท่ีคอนขางต่ำ 

ปญหาหน้ีครัวเรือนเร่ิมคล่ีคลายลงสะทอนจากระดับ

หน้ีที่เริ่มเห็นการชะลอตัวของการเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ี

เงินสำรองระหวางประเทศยังคงมีมากพอท่ีจะรองรับ

กับการไหลออกของเงินทุน ในขณะท่ีปจจัยที่จะทำให 

กนง. ตัดสินใจลดดอกเบี้ยก็มีไมมากเชนเดียวกัน 

เนื่องจากการบริโภคภาคเอกชนที่ไมรวมการขนสง

กลับมาขยายตัวไดในระดับปกติ อีกท้ังปจจัยพื้นฐาน

ที่สนับสนุนการใชจายของครัวเรือนยังคงแข็งแรงอยู 

เชน การวางงานท่ีอยูในระดับต่ำอยางตอเน่ือง หรือ 
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เศรษฐกิจของจีนที่ยังทรงตัว จะเปนปจจัยกดดัน

ราคาน้ำมัน  

อยางไรก็ตาม ราคาน้ำมันอาจปรับตัวสูงขึ้น

จากเหตุการณความไมสงบในประเทศผูผลิตน้ำมัน 

แมวามาตรการคว่ำบาตรในอิหรานจากชาติตะวันตก

อาจเร่ิมผอนคลายในไมชา แตยังคงตองจับตา 

ความเส่ียงดานภูมิรัฐศาสตร (Geopolitical Risk)  

ที่อาจเกิดขึ้นกับชาติอื่นๆ ในตะวันออกกลาง และ

แอฟริกาเหนือ  

  

ทีม่าขอมลู ศนูยวจิยัเศรษฐกิจและธรุกจิ ธนาคารไทยพาณิชย (EIC), 

  ณ วนัที ่31 ตลุาคม 2556 

 

 

 

 

รายไดนอกภาคเกษตรท่ียังมีแนวโนมสูงข้ึน  

อยางไรก็ตาม ตองติดตามถึงความเสี่ยงตางๆ 

ที่อาจจะสงผลตอการตัดสินใจของ กนง. ซึ่ง EIC 

มองวามีอยู 3 ความเสี่ยงหลัก ไดแก  

 1. การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกท่ีอาจจะไม

ฟนตัวตามท่ีคาดหวัง ซึ่งจะทำใหเศรษฐกิจไทย 

ขาดแรงสงสำคัญจากภาคการสงออก  

 2. การลงทุนของภาครัฐท่ีอาจลาชา  

 3. แนวโนมการขึน้ดอกเบีย้ของธนาคารกลาง

ในประเทศภูมิภาคเพื่อชะลอการไหลออกของเงินทุน 

ราคาน้ำมันมีแนวโนมสูงขึ้น   
 EIC มองวาราคาน้ำมันดิบในไตรมาสที่ 4 

คาดวาจะปรับระดับลดลงเล็กนอย เมื่อเทียบกับ

ไตรมาสที่ 3 ซึ่งราคาปรับสูงขึ้นในระยะส้ัน เนื่องจาก

ปญหาการเมืองในซีเรีย แตอุปสงคน้ำมันในชวง

ไตรมาสที่ 4 ซึ่งเปนฤดูหนาว จะเปนปจจัยสนับสนุน

ที่ทำใหการลดลงของราคาน้ำมันมีคอนขางจำกัด 

สวนราคาน้ำมันดิบในป 2557 คอนขางทรงตัวเชนกัน 

แมวาความตองการน้ำมันจะมีแนวโนมสูงข้ึนตามการ

ฟนตัวของเศรษฐกิจโลก แตอุปทานน้ำมันยังคงอยูใน

ระดับสูงเพียงพอกับความตองการ โดยเฉพาะ

อุปทานน้ำมันจากกลุม non - OPEC อยางสหรัฐฯ ที่

จะมีการผลิต unconventional oil มากข้ึน รวมถึง

่
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 องคการการทองเท่ียวโลก (World Tourism 
Organization : UNWTO) คาดการณวา อนาคต
ของการทองเทีย่วทัว่โลกในป 2573 หรอือกี 17 ป
ขางหนา จะมีนักทองเที่ยวระหวางประเทศ
ประมาณ 1.8 พนัลานคน โดยเพ่ิมขึน้รอยละ 3.3 
จากป 2553  
 

 การทองเที่ยวถือวาเปนปจจัยสำคัญในการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยสถิติตั้งแต 

ป 2551 มีนักทองเที่ยวเขามาไทยเพิ่มขึ้นทุกป ใน 

ป 2555 มีนักทองเท่ียวเขามาไทยมากถึง 22 ลานคน 

เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนารอยละ 16 โดยประเทศท่ีมี

จำนวนนักทองเทีย่วเดนิทางมาไทยมากท่ีสดุ 5 อันดบัแรก

ไดแก จีน มาเลเซีย ญี่ปุน รัสเซีย และเกาหลีใต 

ตามลำดับทำใหประเทศไทยมีรายไดจากการทองเท่ียว

สงูประมาณ 980,000 ลานบาท เพิม่ข้ึนจากปกอนหนา

รอยละ 27 

 ในป 2555 มีนักทองเท่ียวจากประเทศจีนเขามา

ไทยเปนอันดับหนึ่ง (จีน ขึ้นเปนอันดับหนึ่งครั้งแรก 

หลังจากท่ีกอนหนาน้ีมาเลเซียครองอันดับหน่ึง) 

เนื่องมาจากภาพยนตรเรื่อง Lost in Thailand ของ

จีนที่ ใชสถานท่ีถายทำในไทยประสบความสำเร็จ

อยางสูง สามารถสรางรายไดทั่ วโลกสูงเปน

ประวัติการณถึง 6,200 ลานบาท และมีผูชมใน

ประเทศจีนกวา 40 ลานคน ทำใหไทยเปนประเทศ

อันดับตนๆ ที่นักทองเที่ยวจีนเลือก 

 ไทยยังไดเขารวมประชุมรัฐมนตรีทองเท่ียว

อาเซียนโดยไดมีการวางแผนยุทธศาสตรดานการ 

ทองเทีย่วอาเซยีน ป 2554 - 2558 ใหมกีารเชือ่มโยง

ระหวางกันในอาเซียน เชน การจัดตั้งตลาดการบิน

รวมอาเซียนและการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำการ

ตรวจลงตราเดียวอาเซียนสำหรับบุคคลท่ีไม ใช

สญัชาติอาเซียน ซึง่การดำเนินการดังกลาวจะสงผลให

อตุสาหกรรมการทองเท่ียวในภมูภิาคอาเซียนขยายตัว 

บทความพิเศษ 
เบญจภรณ เชิดโฉม 

สถานการณการทองเที่ยวไทย
เมื่อเปด AEC 

่
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จำนวนนักทองเที่ยวและรายได 

จากนักทองเที่ยวป 2555 

จำนวนนักทองเที่ยวที่เดินทางมา 

ประเทศไทย 5 อันดับแรก ป 2555  

ที่มา กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

ประเทศ จำนวนนักทองเที่ยว (คน) 

จีน 2,786,860 

มาเลเซีย 2,554,397 

ญี่ปุน 1,373,716 

รัสเซีย 1,316,564 

เกาหลี 1,163,619 

ที่มา กรมการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา 

จบัตามาเลเซีย - สงิคโปร รกุตลาดนักทองเท่ียว 
 สถานการณการทองเท่ียวของประเทศเพ่ือนบาน 

มาเลเซีย ประสบผลสำเร็จในดานการทองเที่ยว 

เปนอยางมาก โดยดูไดจากจำนวนนักทองเที่ยวที่เปน

อันดับหนึ่งของอาเซียน ทั้งน้ีการจัดเก็บขอมูลสถิติ

จำนวนนักทองเที่ยวของมาเลเซียไดนับทั้งจำนวนผู

ผานแดน และ Transit Passenger เปนจำนวน 

นกัทองเทีย่วทีเ่ดนิทางเขามาเลเซยี ซึง่จะแตกตางจากไทย

ที่การจัดเก็บขอมูลสถิติจำนวนนักทองเท่ียวไดนับ

บุคคลที่เดินทางเขามาในประเทศและมีการคางคืน

อยางนอย 1 คืน (24 ชั่วโมง) 

 ปจจัยที่ทำใหมาเลเซียประสบผลสำเร็จในดาน

การทองเที่ยวคือ รัฐบาลมาเลเซียไดมีเปาหมายที่จะ

พฒันาการทองเท่ียวใหเปนระดบัไฮ - เอนด ใหสำเรจ็

ในป 2563 โดยใชวธิใีนการสงเสรมิภาคทองเทีย่วทัง้ตลาด

ในประเทศ และตางประเทศ คือ การประชาสัมพันธ

กระตุนนักทองเท่ียวตางชาติใหเพิม่ระยะเวลาทองเท่ียว

ในมาเลเซียนานข้ึน และขยายสวนแบงตลาดนักทองเทีย่ว

ยุโรป ออสเตรเลีย จากสิงคโปรและไทย รวมทั้ง

ขยายตลาดไปยังกลุมนักทองเที่ยวหนาใหมที่มี

ศักยภาพ เชน กลุมอินโดจีน อิหราน แอฟริกาเหนือ 

และกลุมประเทศเครือรัฐเอกราช (Commonwealth 

of Independent States: CIS) ซึ่งประกอบดวย

ประเทศท่ีประกาศเอกราชจากสหภาพโซเวียตรวม 

10 ประเทศ ไดแก อารเมเนยี อาเซอรไบจาน เบลารุส

คาซคัสถาน ครีกซีสถาน มอลโดวา รสัเซยี ทาจกิสิถาน 

ยูเครน และอุซเบกิสถาน 

 สวนประเทศสิงคโปรไดพัฒนาการทองเที่ยวเปน

ระดบัไฮ - เอนด เชน โครงการเมกะโปรเจ็กต คาสโิน

รีสอรทแหงแรกของสิงคโปรภายใตชื่อ โครงการ

มารินา เบย แซนดส รีสอรท ที่ดำเนินการโดย 

บริษัท ลาสเวกัส แซนดส (Las Vegas Sands Corp.) 

ที่ทุมเงินลงทุนกวา 5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ นับ 

เปนหน่ึงในคาสิโนท่ีใชเงนิลงทุนสงูท่ีสดุในโลก อกีทัง้

ยังมีโครงการรีสอรท เวิลด เซ็นโตซาที่ไดรวมมือกับ 

ดรีมเวิรคส แอนิเมชั่น เปดตัวโครงการยูนิเวอรแซล 

สตูดิโอ สิงคโปร สวนสนุกที่ใหญที่สุดในโลกบนเกาะ

เซ็นโตซา เพ่ือเปนแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวรวมทั้ง

รัฐบาลสิงคโปรพยายามคนหาแนวทางยุทธศาสตร

ของประเทศ โดยสรางความเปน MICE KING ของ
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 ทั้งนี้ ดัชนีชี้วัดขีดความสามารถในการแขงขัน

ดานการทองเท่ียว หรือ Travel and Tourism 

Competitiveness Index 2013 ของ World 

ประเทศ 
อันดับ 

2554 (140 ประเทศ) 2556 (139 ประเทศ) 

สิงคโปร 10 10 

มาเลเซีย 35 34 

ไทย 41 43 

อินโดนีเซีย 74 70 

ฟลิปปนส 94 82 

บรูไน 67 72 

เวียดนาม 80 80 

กัมพูชา 109 106 

ที่มา The Travel and Tourism Competitiveness Report 

2013, World Economic Forum 

ลำดบั ประเทศ 2554 2555 
Growth 

(%) 

1 บรไูน 242,061 209,108 -13.61 

2 กมัพชูา 2,881,862 3,584,307 24.37 

3 อนิโดนเีซยี 7,649,731 8,044,462 5.16 

4 ลาว 2,723,564 3,330,089 22.27 

5 มาเลเซีย 2,723,564 25,032,708 1.29 

6 เมยีนมาร 816,369 1,058,995 29.72 

7 ฟลปิปนส 3,917,454 4,272,811 9.07 

8 สงิคโปร 13,171,303 14,400,000 9.33 

9 ไทย 19,098,323 22,303,065 16.78 

10 เวยีดนาม 6,014,031 6,847,678 13.86 

 รวม 81,229,022 89,083,223 9.67 

ที่มา การทองเที่ยวแหงประเทศไทย 

สิงคโปร หรือการเปนศูนยกลางของตลาดไมซแหง

เอเชีย (Meeting Incentive Convention and 

Exhibition) โดยใชกลยุทธ 3 ประการ คือ 

  1. เปนศูนยกลางการจัดประชุม และการ

แสดงสนิคาของภูมภิาคเอเชีย (Leading Convention 

& Exhibition City in Asia)  

  2. พฒันาสงิคโปรใหเปนจดุหมายปลายทาง

ของการพักผอนของเอเชีย  

  3. สงเสริมใหสิงคโปรเปนศูนยกลางดาน

บริการของเอเชีย (Service Centre of Asia) โดยให

ชาวตางชาติที่เดินทางไปยังสิงคโปรไดรับบริการท่ีดีมี

คุณภาพ ทั้งบริการดานสุขภาพ และดานการศึกษา  

 

จำนวนนักทองเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน 

ป 2554 - 2555 (มกราคม - ธันวาคม) 

Economic Forum สะทอนใหเห็นวา สิงคโปร 

มาเลเซีย และไทยจัดอยู ใน 50 อันดับแรกของ

ประเทศท่ัวโลกเ ม่ือเปรียบเทียบกับประเทศใน

ภูมิภาคอาเซียน พบวาไทยเปนรองสิงคโปร (อันดับ 

10) และมาเลเซีย (อันดับ 34) แตอยูในอันดับท่ีดี

กวาอินโดนีเซีย (อันดับ 70) บรูไน (อันดับ 72) 

เวียดนาม (อันดับ 80) ฟลิปปนส (อันดับ 82) และ

กัมพูชา (อันดับ 106) 

 
ปจจัยเสี่ยง + จุดแข็ง = ยังเนื้อหอม 
 แมว าปญหาภัยธรรมชาติและสถานการณ

ทางการเมืองที่ไมแนนอน ไดกลายเปนปจจัยหลักที่

สงผลกระทบตอการทองเที่ยวไทย อาทิ เหตุการณ

มหาอุทกภัยครั้งใหญเมื่อป 2554 สงผลกระทบตอ

ความเชื่อมั่นของนักทองเที่ยวตางชาติ ทั้งดานความ

ปลอดภัย และสุขอนามัย รวมท้ังความไมสงบ

ทางการเมืองเปนปจจัยเส่ียงท่ีมีผลตออุตสาหกรรม

ทองเท่ียวโดยตรง เนื่องจากสถานการณการเมือง

ขีดความสามารถในการแขงขันดานการทองเที่ยว

ของประเทศไทย 
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ธรรมชาติมีแหลงทองเท่ียวท้ังบนบกและชายฝงทะเล 

อีกทั้งไทยยังมีความวิจิตรงดงามของศิลปะ และ

ความเกาแกทางประวัติศาสตรซึ่งเปนจุดเดนของไทย 

และยังมีตนทุนในการทองเที่ยวที่ต่ำ ราคาที่ไมแพง

ทำใหสามารถแขงขนัดานราคากับประเทศแถบเพ่ือนบาน

ไดซึ่งเปนจุดแข็งดานการทองเที่ยวของไทย  

 นอกจากน้ี แผนการลงทุนพฒันาโครงสรางพ้ืนฐาน

ระบบคมนาคมขนสง ป 2556 - 2563 หาก

พัฒนาการขนสงทางบก ทางราง ทางน้ำ และทาง

อากาศ จะยิ่งชวยสรางโอกาสดานการคา การลงทุน 

และการทองเทีย่วของไทย 

 ทั้งนี้ บีโอไอมีนโยบายสงเสริมฯ เพื่อใหสิทธิ

ประโยชนแกกิจการที่มีการสงเสริมและสนับสนุนการ

ทองเท่ียว เพื่อการพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียว 

และการบริการการทองเที่ยวใหมีมาตรฐานสากลเพื่อ

ดึงดูดนักทองเที่ยวจากตางประเทศ โดยเฉพาะ

ประเทศเพ่ือนบานอาเซียน เพื่อเตรียมความพรอม 

ในการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเต็มภาคภูมิ  

 

ของประเทศไทยยังมีความไมแนนอน หากเกิดความ

รุนแรงจากการชุมนุมทางการเมืองจะสงผลกระทบ

โดยตรงตอภาพลักษณการทองเที่ยวของไทย และ

อาจนำไปสูการชะลอตัวของอตุสาหกรรมการทองเทีย่ว 

 แตประเทศไทยก็ยงัไดรบัรางวัลดานการทองเท่ียว

หลายรางวัล เชน MasterCard Global Destination 

Cities Index 2013 เผยผลสำรวจสุดยอดจุดหมาย

ปลายทางของโลกประจำป 2556 โดยกรงุเทพมหานคร

ไดรับตำแหนงชนะเลิศเปนสุดยอดเมืองทองเที่ยว

ของโลก ตามมาดวย ลอนดอน ปารีส สิงคโปร และ

นิวยอรก นอกจากน้ีกรุงเทพมหานครยังไดรับรางวัล

เมืองทองเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกประจำป 2556 (The 

World’s Best Award 2013) ดวยคะแนนสูงสุดจาก

นักทองเที่ยวและผูอาน Travel + Leisure ซึ่งเปน

นิตยสารทองเท่ียวยอดนิยมของสหรัฐอเมริกา 

 ที่สำคัญ ประเทศไทยมีความไดเปรียบเรื่อง

ภมูศิาสตรทีต่ัง้ มอีาณาเขตติดตอกบัประเทศเพือ่นบาน

มากท่ีสดุในอาเซียน ไดแก กมัพชูา ลาว เมยีนมาร และ

มาเลเซีย รวมทั้งไทยยังคงเปนประเทศท่ีมีตนทุนทาง
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 “ทุกวันน้ีเวลาเดินตามซุปเปอรมารเก็ตใน
หางสรรพสินคาชั้นนำหรือแมแต ในรานขาย
ของชำขนาดเล็กในตางจังหวัด และไปตามชั้น
วางขนม ผูเขียนเชื่อวาสัญลักษณแบรนดขนม
ชื่อดังอยาง “JACK’n JILL” จะตองเคยปรากฎ
ในสายตานักชอปนักชิมทุกทานแนนอน” 

กวา 20 ปที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย 
สัญลักษณแบรนด “JACK’n JILL” นั้น  

อยูภายใตบริษัท ยูอารซี ประเทศไทย จำกัด (URC 

(Thailand) Co., Ltd.) ซึ่งเปนบริษัทท่ีดำเนินธุรกิจ

ดานขนมขบเค้ียว ลูกอม บิสกิต เวเฟอร ช็อกโกแลต 

โดยบริษัทเริ่มกอต้ังเมื่อป 2532 ภายใตชื่อบริษัทเดิม

คือ บริษัท ไทยเปกกี้ ฟูดส จำกัด  

ปจจุบัน บริษัท ยูอารซี ประเทศไทย จำกัด 

อยูภายใตการบรหิารงานของ JG Summit Holdings 

Inc. ซึ่งเปนบริษัทแมและดำเนินธุรกิจในประเทศ

ฟลิปปนสมาเปนเวลากวา 40 ป โดยมีการดำเนินงาน

ครอบคลุมธุรกิจหลายประเภท ไดแก สายการบิน 

ธนาคาร ผลิตอาหาร โรงแรม เคมีภัณฑ การพัฒนา

อสังหาริมทรัพย โทรคมนาคม สิ่งทอ คาปลีก 

เปนตน 

บทความพิเศษ 
ศิรินาถ  ไชยลาโภ / สุนันทา  อักขระกิจ 

ผลิตภัณฑ URC 
ครองตลาดบิสกิตไทย 
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ผลิตภัณฑคุณภาพของ URC 

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ประกอบดวยสินคา

คุณภาพ 5 กลุมหลักๆ ดังนี้ 

 1. บิสกิต สินคาภายใตกลุมบิสกิตของ 

บรษิทัฯ ประกอบดวย คกุกีแ้ละแครกเกอรหลากหลายชนิด 

ที่ผลิตดวยเคร่ืองจักรท่ีมีคุณภาพและเทคโนโลยีการ

ผลิตระดับโลก พรอมทีมงานวิจัยและพัฒนาสินคาที่

ดีเยี่ยม ทำใหบริษัทฯ เปนผูนำตลาดอยางยั่งยืน และ

เปนอนัดับ 1 ดวยผลติภณัฑดงันี ้ฟนโอ ครมีโอ ดวิเบอรรี ่

และเมจิก 

 2. เวเฟอร ปจจุบันผลิตภัณฑดังกลาวรั้ง

ตำแหนงผูนำในตลาดเวเฟอรของไทย ดวยความ

แข็งแกรงของสินคา ซึ่งประกอบดวย เวเฟอรแบบ

เคลอืบตราทิวล่ี และเวเฟอรแบบไมเคลอืบตราโลซาน 

ดวยการเลือกสรรวัตถุดิบคุณภาพช้ันเลิศ ประกอบ

กับการควบคุมคุณภาพการผลิตอยางเขมงวด ทำให

ผูบริโภคเชื่อมั่นและยอมรับในผลิตภัณฑ 

3. ลูกอม บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูผลิตลูกอม

ชั้นนำในประเทศไทย ลูกอมหลากหลายชนิดของ 

บริษัทฯ ไดรับการยอมรับอยางกวางขวางในดาน

คุณภาพของสินคาที่เทียบเทาของตางประเทศ และมี

จุดเดนของสินคาท่ีไมเหมือนใคร ผลิตภัณฑลูกอม 

ไดแก เอ็กซโอ เอ็กซไซท ลัช ไดนาไมท ไดนา

ไมทชิวส และไดนาไมทตุบต๊ับ 

4. ขนมขบเค้ียว ในชวงที่ผานมาบริษัทฯ 

ประสบความสำเร็จในการนำเสนอสินคาหลากหลาย

ประเภทในกลุมขนมขบเคี้ยวในประเทศไทยมานาน

กวา 10 ป ไดแก ฟนไบท ต.เตา ฯลฯ โดยจุดแข็ง

ของสินคากลุมนี้คือ คุณภาพของสินคา และรสชาติ

เปนท่ียอมรับของลูกคา 

5. อื่นๆ ประกอบดวยสินคาหลายชนิด 

ไดแก ช็อกโกแลต และมารชแมลโลว แบรนดสินคา

ภายใตกลุมนี้คือ นพิส มินินิพส และวิกเกิลส 

บริษัทฯ มีสาขาหลายแหงในประเทศแถบ

เอเชีย ไดแก จีน ฮองกง อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

สิงคโปร เวียดนาม และไทย โดยแตละประเทศเนน

การผลิตสินคาที่แตกตางกัน อาทิ อินโดนีเซีย  

เนนผลิตสายขนมขบเค้ียว แตไมมีสายการผลิต 

ชาเขียว เวียดนาม มีไลนผลิตชาเขียวและกาแฟ 

เปนตน บริษัทฯ มีการดำเนินงานครบวงจรต้ังแตทีม

ผูบริหาร ศูนยวิจัยพัฒนา โรงงานผลิตสินคา  

คลังเก็บสินคา ศูนยกระจายสินคา มีมูลคาการลงทุน

รวมมากกวา 1 พันลานบาท เพื่อผลิตสินคาหลาย

ชนิดตอบสนองความตองการของผูบริโภคท้ังในและ

ตางประเทศ โดยมาตรฐานการผลิตท่ีบริษัทฯ ไดรับ

คือ GMP ISO 9001 version 2000 เพื่อสรางความ

มั่นใจในการดำเนินงานและความใสใจของบริษัทฯ ที่

จะดูแลการผลิตใหเปนไปตามมาตรฐานทุกขั้นตอน 

ทิศทางการดำเนินธุรกิจ  
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีปณิธานในการดำเนิน

ธุรกิจวา “กาวทันทิศทางตลาด คงไวซึ่งคุณภาพ 

และรสชาติที่ดีเย่ียม” โดยมีแนวทางหลัก 4 ประการ

ที่จะทำใหปณิธานดังกลาวประสบความสำเร็จคือ 

 1. Passion to Win 

 2. Courage 

 3. Dynamism 

 4. Integrity 

ผลิตภัณฑของบริษัทฯ ประกอบดวยสินคา
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สำหรับจำนวนพนักงานของบริษทัฯ มปีระมาณ 

2,000 คน โดยแยกเปนทีมงานฝายขายประมาณ 

200 คน ที่ทำหนาที่รับคำสั่งซื้อจากลูกคา และจัดสง

สินคาใหแกลูกคาโดยตรง สวนภายในโรงงานน้ันโดย

มากเปนแรงงานที่ ใช ในการบรรจุผลิตภัณฑและ

หีบหอ โดยโรงงาน ศูนยวิจัยและพัฒนาสินคา  

คลังสินคา และศูนยกระจายสินคา ตั้งอยูที่นิคม

อุตสาหกรรมสมุทรสาคร สวนสำนักงานใหญอยูที่

ถนนราษฎรพัฒนา สุขาภิบาล 3 กรุงเทพฯ  

“ผลิตภัณฑสวนใหญผลิตเพื่อ 
จำหนายภายในประเทศถึงรอยละ 80 
บิสกิตมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 1” 

ผลิตเพื่อจำหนายในประเทศเปนหลัก 
ผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทฯ นั้น ผลิตเพื่อ

จำหนายภายในประเทศถึงรอยละ 80 โดยผลิตภัณฑ

บิสกิตมีสวนแบงตลาดเปนอันดับ 1 (ประมาณรอยละ 

30 - 40) สำหรับขนมขบเค้ียวยังมีสวนแบงตลาดท่ี

นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับแบรนดอื่นๆ บริษัทฯ ยัง

สงออกรอยละ 20 โดยขยายตลาดของสินคาสงออก

ไปสูตลาดสากลถึง 13 ประเทศท่ัวทุกมุมโลก ไดแก 

กานา พมา ญี่ปุน เนปาล เกาหลี บังกลาเทศ 

อินเดีย มอริเชียส ไตหวัน แอฟริกาใต ปากีสถาน 

เนเธอรแลนด และลาว ภายใตแบรนด อาทิ เวเฟอร 

ทิวลี่ โลซาน ลูกอมเอ็กซโอ เอ็กซไซท ไดนาไมท ลัช 

บสิกติครมีโอ ดวิเบอรรี ่ฟนโอ ถัว่เคลอืบชอ็คโกแลตนิพส 

มินินิพส และขนมขบเค้ียวโรลเลอรโคสเตอร ดวยจุด

ขายท่ีโดดเดนไมซ้ำใคร จึงไมแปลกใจท่ีผลิตภัณฑ

ขนมขบเคี้ยวและขนมหวานของบริษัทฯ จะมีอัตรา

การเติบโตอยางรวดเร็วและไดรับการยอมรับจาก

ตลาดทั้งภายในประเทศและระดับสากล  

“วัตถุดิบสวนมากใชของในประเทศ 
บางสวนนำเขาในรูปแบบ Corporate คือ  

บริษัทแมเปนผูซื้อและกระจาย 
ไปในแตละประเทศ” 

สำหรับในสวนของวัตถุดิบนั้น สวนมากบริษัทฯ 

ใชของในประเทศ แตสำหรับบางสวนที่ตองนำเขา

จริงๆ นั้น จะเปนไปในรูปแบบ Corporate กลาวคือ 

บริษัทแมเปนผูซื้อและกระจายไปในแตละประเทศ 

เชน แปงมัน แปงสาลี เปนตน ปจจุบันบริษัทฯ  

มีโรงงานแปงสาลีที่ฟลิปปนส แตในอนาคตคาดวาจะ

ขยายโรงงานมายังไทย 

ในดานรสชาติของขนมน้ัน ในแตละประเทศใช

สูตรเดียวกัน แตมีการปรับรสชาติใหเขากับผูบริโภค

แตละประเทศเพ่ือใหเหมาะสมกับความตองการ 

ของตลาด 

“ตลาดขนมมีการแขงขันกันมาก 
วิธีการท่ีนำมาใชของแตละบริษัทฯ  

จึงแตกตางกัน 
โดย URC เลือกทำการตลาด 
ในลักษณะ 360 องศา” 

ป 2556 ตั้งเปาโตรอยละ 12 
เปนท่ีทราบกันดีวา ตลาดขนมน้ันมีการแขงขัน

กนัเปนอยางมาก ดงันัน้วธิกีารท่ีนำมาใชในการแขงขนั
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ของแตละบริษัทฯ จึงแตกตางกันไป โดย URC เลือก

ทีจ่ะทำการตลาดในลักษณะ 360 องศาคือ การส่ือสาร

แบบบูรณาการ (IMC : Integrated Marketing 

Communication) เปนการจัดการการส่ือสารโดยใช

สือ่ตางๆ รวมกบักจิกรรมการตลาดหลากหลายรูปแบบ

ตอเน่ือง เพื่อจูงใจใหลูกคาสนใจ เกิดประสบการณ 

ไดยิน ไดเห็น เกี่ยวกับสินคาในทุกชองทางของสื่อที่

จะเขาถึงลูกคาได สรางประสบการณแปลกใหมที่

เก่ียวของกับสินคา เพ่ือใหลูกคารับรูและเกิดความ

ประทับใจ 

ดงัน้ันในชวงท่ีผานมาจึงทำใหผลติภณัฑของบริษทัฯ 

มยีอดขาย และสวนแบงทางการตลาดเปนอนัดบัตนๆ 

โดยมีองคประกอบสำคัญที่ทำใหการดำเนินธุรกิจ 

ของบริษัทฯ เติบโตข้ึนอยางตอเนื่องดังตอไปนี้ 

 1. ทีมงานตลาดท่ีพรอม 

 2. ทีมขายที่แข็งแกรง 

 3. ฝายสงเสริมการขายท่ีมีคุณภาพ 

โดยในชวงประมาณ 10 ปที่ผานมา บริษัทฯ  

มกีารเตบิโตมากกวารอยละ 20 มสีวนแบงในตลาดอยู 

อันดับตนๆ ของประเทศ แตหลังจากป 2554 ที่เกิด

วิกฤติการณน้ำทวมครั้ งใหญ สงผลใหอัตรา 

การเติบโตของบริษัทฯ ลดลง โดยในป 2556 

บริษัทฯ ไดตั้งเปาการเติบโตไวที่ประมาณรอยละ 12 

และบริษัทฯ ยังมีกิจกรรมท่ีทำเพื่อสังคมเพื่อเสริม

ของ ล บริษัท ึง ก างกันไป โดย URC ลือก

สรางแนวความคิดดาน CSR เปนประจำทุกป เชน 

การซอมสรางและบูรณะโรงเรียนให เด็กๆ ใน 

ถิ่นทุรกันดาร มอบทุนการศึกษา อุปกรณการเรียน 

และขนม 

สำหรับในป 2557 บริษัทฯ ยังต้ังเปาเติบโตไม

นอยกวารอยละ 12 ทั้งนี้ก็ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่

อาจจะสงผลกระทบได ไมวาจะเปน ภาวะเรื่อง

เศรษฐกิจที่ถดถอย รวมถึงนโยบายรถคันแรก ซึ่ง

อาจจะสงผลทำใหยอดการจำหนายผลิตภัณฑตางๆ 

ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป 

ยื่นขอบีโอไอเพิ่มเติม 
อยางไรก็ตาม เพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคที่เพิ่มมากขึ้นในประเทศท้ังปจจุบัน และ

อนาคต บริษัทฯ จึงตองดำเนินการปรับปรุงระบบ

การผลติตางๆ ใหทนัสมยัดวยการลงทุนนำเทคโนโลยี

เขามาใชแทนแรงงานคนท่ีนบัวนัจะหาไดยาก กอปรกับ

อัตราคาจางแรงงานท่ีสูงขึ้น บริษัทฯ จึงยื่นขอรับการ

สงเสริมการลงทุนกับบีโอไอใน 2 เร่ืองคือ 

 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยการ

ปรับปรุงเปนเครื่องจักรอัตโนมัติ สำหรับใชในการ 

หีบหอผลิตภัณฑ 

 2. ขอสงเสริมฯ สายการผลิตเคก ซึ่งเปน

ผลิตภัณฑใหม 

ปจจบุนับรษิทัฯ มโีรงงานผลิตขนมจำนวน 5 โรง 

โดยโรงงานแหงที่ 1 - 3 นั้น ดำเนินการผลิตสินคา

หลากหลายชนิด สวนโรงงานที่ 4 ผลิตเคก และ

โรงงานท่ี 5 ผลิตขนมขบเค้ียว ซึ่งโรงงานท้ังหมด 

ตัง้อยูในนคิมอตุสาหกรรมสมุทรสาคร ม ี3 สายการผลิต

ประกอบดวย 

 สายการผลิตท่ี 1 เปนสายการผลิตบิสกิต 

 สายการผลิตที่ 2 ผลิตเคก ซึ่งเปนสินคา

ใหมที่เริ่มจำหนายเม่ือเดือนกรกฎาคม 2556 โดย 

เปนแซนวิชเคก 2 รสชาติ และพัพเคก 2 รสชาติ 

 สายการผลิตท่ี 3 ผลิตขนมขบเคีย้ว 
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ตลาดตองทุมเทพละกำลังอยางมาก โดยเฉพาะ

ตลาดตางจังหวัดนั้น แมวาจะมีขนาดใหญกวาแตมี

การประชาสัมพันธสินคานอย ทำใหสินคาเขาถึง 

ผูบริโภคไดไมทั่วถึงเทาที่ควร ดังนั้นจึงตองหันไปพึ่ง 

Modern Trade ที่มีสาขาอยูเปนจำนวนมาก ในการ

กระจายสินคาใหเขาถึงผูบริโภค แตก็มีปญหาเร่ือง

คาใชจายที่คอนขางสูงในการดำเนินการเรื่องนี้ 

แผนงานในอนาคต 
บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายผลิตภัณฑออกไปยัง

สินคากลุมใหมที่ยังไมมีการผลิต เชน หมากฝร่ัง 

และเจลล่ี รวมถึงจะพัฒนาผลิตภัณฑเวเฟอรขึ้นอีก

ระดับหนึ่ง โดยการเพิ่มสวนผสมและรสชาติใหมๆ 

เชน อัลมอนต และปรับราคาจำหนายเปนชิ้นละ  

10 บาท พรอมเรงพัฒนาสินคาที่มีอยูใหทัดเทียมกับ

มาตรฐานสินคาสากล 

การพัฒนาบุคลากร 
สำหรับพนักงานของบริษัทฯ นั้น มีการอบรม

เพ่ือเพิ่มทักษะในดานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง

อยางนอยประมาณ 8 ชั่วโมงตอคนตอป ทั้งในเรื่อง

ความปลอดภัย ความรูพื้นฐานทางดานการปรับปรุง 

และเดินเครื่องจักร ฯลฯ สวนระดับหัวหนางาน  

ฝายวิจัยและพัฒนา ฝายตรวจวิเคราะหผลิตภัณฑ 

ชางเทคนคิ กม็กีารไปอบรมทางดานระบบอเิลก็ทรอนกิส

พื้นฐาน เพ่ือจะสามารถแกไขปญหาเบ้ืองตนได ซึ่ง

การอบรมดังกลาวมีทั้งการอบรมภายในบริษัทฯ ดวย 

โดยการเชิญวิทยากรผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา และ

อบรมครัง้ละประมาณ 60 - 70 คน 

ปญหาและอุปสรรค 
กวาสินคาของบริษัทฯ จะไดรับการยอมรับ

อยางกวางขวางเชนปจจุบันนี้ ทีมงานทางดานการ
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 เปนทีท่ราบกันดอียูแลววา การไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) มนีโยบายความรับผดิชอบ
ตอสังคม โดยคำนึงถึงชุมชนและสิ่งแวดลอม  
ไดตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญตอการ
พัฒนาเยาวชนของประเทศ เนื่องจากปจจุบัน
ประเทศไทยมีการแขงขันทางเศรษฐกิจสูง  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยจึงมีความสำคัญ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงการยกระดับทางดานการ
ศึกษาใหทัดเทียมกันท้ังประเทศ เพื่อสรางความ
ไดเปรียบคูแขงทางเศรษฐกิจ  

 

กฟผ. ไดเลง็เหน็ และตระหนักถงึปญหาดงักลาว 

จึงเปดโอกาสใหเยาวชนท่ีอยูรอบบริเวณพื้นที่ กฟผ. 

ไดเรยีนรูเพิม่เตมิ ไปพรอมๆ กบัเยาวชนในสวนกลาง 

โดยการรวมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (มัธยม) รวมกันจัดโครงการ “EGAT’S 

Tutor Camp” ขึ้นเปนคร้ังแรก เพื่อเตรียมความ

พร อม ให แก นั ก เ รี ยน ท่ี ก ำ ลั ง เต รี ยม ตั ว เ ข า สู

มหาวิทยาลัย และที่สำคัญเพ่ือเปนการสรางโอกาส

ใหเกิดความเทาเทียมกันทางการศึกษาในทุกภาค

สวนของประเทศ ดำเนินการทบทวนความรูในวิชา

ตางๆ โดยเชญิอาจารยผูเชีย่วชาญมาถายทอดความรู 

พรอมกับทำการถายทอดสัญญาณสดไปยังหนวยงาน

ในภูมิภาคของ กฟผ. (EGAT Live Streaming)  

เพ่ือใหเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่อยูรอบ

พื้นท่ี กฟผ. เขารวมโครงการ ทั้งนี้เพื่อจะไดมีโอกาส

พัฒนาความรู พัฒนาตนเอง รวมถึงเพิ่มสมรรถภาพ

การแขงขันสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในระดับ

มหาวิทยาลัยตอไป  

บทความพิเศษ 

สุนันทา อักขระกิจ 

กฟผ. มุงตอบแทนสังคม 
ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
เยาวชนไทย 
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โดยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2556 นายประภาศ 

วิชากูล รองผูวาการกิจการสังคม กฟผ. ผูชวย

ศาสตราจารยชวลิต สูงใหญ ผูอำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (มัธยม) รวมเปนประธานเปดโครงการ 

EGAT’S Tutor Camp ณ กฟผ. สำนักงานกลาง 

อำเภอบางกรวย จงัหวดันนทบุร ีพรอมดวยนายรงัสรรค 

อัฐมโนลาภ ผูชวยผูวาการกิจการสังคม กฟผ. และ

นายธาตรี ริ้วเจริญ ผูอำนวยการฝายสื่อสารองคการ 

กฟผ.  

นายธาตรี ริ้วเจริญ ผูอำนวยการฝายสื่อสาร

องคการ กฟผ. กลาวถึงโครงการ “EGAT’S Tutor 

Camp” วา กฟผ. ขอใหนักเรียนทุกคนใชโอกาสนี้ 

ซึง่เปนความต้ังใจจรงิของ กฟผ. ในการท่ีจะเก็บเกีย่ว

สิง่ทีเ่ปนประโยชนอยางย่ิง และเปนสิง่ท่ี กฟผ. มุงมัน่ 

นอกเหนือจากการดูแลเรื่องความมั่นคงของพลังงาน

ไฟฟาของชาติ เนื่องจาก กฟผ. เองมีความประสงค

ที่จะเปนสวนหนึ่งในการสรางทรัพยากรมนุษยของ

ประเทศไทยใหมีความแข็งแกรง และเกงกาจ 

ทุกๆ คน 

ผูชวยศาสตราจารยชวลติ สงูใหญ ผูอำนวยการ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประสานมิตร (มัธยม) กลาวถึงความสำคัญของ 

การศกึษา และความรวมมอืของโครงการน้ีวา อนัดบัแรก

ตองขอขอบคุณทาง กฟผ. ที่เห็นความสำคัญของ

การศึกษา และทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคา รวมทั้ง

เปดโอกาสทางสังคม นับเปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ

อีกแหงหนึ่งที่ใหความชวยเหลือสังคมและการศึกษา 

เนื่องจากเรื่องตางๆ เหลานี้เปนสิ่งที่ชวยเติมเต็มและ

ใหโอกาสกับนักเรียนทุกๆ คน 

เพราะฉะน้ันการเขารวมโครงการฯ ในคร้ังนี้ 

จึงเปนมุมมองสะทอนอีกสวนหนึ่งท่ีดีที่ สุด โดย

นักเรียนจะตองรูจักสังเคราะห และวิเคราะหใหไดวา

คืออะไร ทั้งนี้มุมมองของคณาจารยที่อยูในโรงเรียน

จะชวยสงัเคราะหและวเิคราะหเตมิเต็มให ซึง่แตกตาง

จากสถาบันติวเตอรตางๆ ที่เปดสอน สำหรับนักเรียน

ที่มีโอกาสไดเขารวมโครงการน้ี เปนโอกาสอันดีที่

ทำใหเห็นวามมุมองสะทอนจากอาจารยประจำจริงๆ แลว 

“แกน” นั้นคืออะไร จึงขอใหนักเรียนทุกคนเก็บเก่ียว

ประสบการณความรูเหลานี้ไปใหดี อันจะเปนการ

เดินอยางถูกทาง เปนการศึกษาท่ียั่งยืน และนักเรียน

มีโอกาสท่ีจะสอบเขามหาวิทยาลัยได หากสามารถนำ

ความรูที่ไดรับไปวิเคราะหตอความสำเร็จจึงอยูไม

ไกลเกินไป 

นายรังสรรค อัฐมโนลาภ ผูชวยผูวาการ

กิจการสังคม กฟผ. กลาววา กฟผ. ไดดำเนิน

นโยบายดานความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน และ

สิ่งแวดลอม โดยเล็งเห็นวาการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยมีความสำคัญเปนอยางมากในการพัฒนา

ประเทศ ซึ่งการใหความสำคัญตอเยาวชนภายใน

ประเทศ ถือเปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่ดีที่สุด 

และที่ผานมา กฟผ. ไดดำเนินการพัฒนาเยาวชนท่ี

อยูโดยรอบพื้นท่ีเขต เขื่อน โรงไฟฟา มาอยาง 

ตอเนื่อง  

ซึ่งพบปญหาสำคัญในการพัฒนาการศึกษา

ของประเทศไทยประการหน่ึงคือ ความเหลื่อมล้ำของ

โอกาสทางการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งเยาวชนท่ี

อยู ในสวนภูมิภาคของประเทศนั้น ยังขาดโอกาส

ทางการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรใน

ี ิ้ ิ  ำ ฝ ื่
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กรุงเทพฯ และประชากรในเขตเมือง ซึ่งการศึกษามี

สวนสำคัญตอการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ เปนสังคม

แหงภูมิปญญาและการเรียนรู ทั้งนี้เพ่ือจะไดเปน

กำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศในอนาคต 

จะเห็นไดวา การศึกษาของเยาวชนที่อยูรอบ

บริเวณพื้นที่ กฟผ. ไดแก เขื่อน โรงไฟฟา และ

บริเวณพ้ืนท่ีใกลแนวสายสงไฟฟา ยังขาดโอกาสทาง

ดานการพัฒนาการศึกษาเปนอยางมาก กอปรกับ

ระบบการคัดเลือกเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัยไดมีการ

ปรบัเปล่ียนจากแอดมิชชัน่ระบบเดิม มาเปนแอดมชิชัน่

ระบบใหม ทำใหมีการสอบในรูปแบบขอสอบที่เนนใน

ส ว นขอ งก ารคิ ด วิ เ ค ร า ะห เ ช่ื อ ม โ ย งม ากขึ้ น  

อีกท้ังยังไดเพิ่มระบบการรับตรงผานเคลียริ่งเฮาส 

(ระบบที่เปดใหผูสอบไดมายืนยันสิทธิ์เขาศึกษา ได

เพียง 1 คณะเทาน้ัน แมจะสอบติดหลายคณะหรือ

หลายมหาวิทยาลัยก็ตาม) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเขา

ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สงผลใหนักเรียนตองมี

การเตรียมตัวในการสอบมากข้ึน 

ดังนั้น กฟผ. จึงรวมมือกับโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ ประสานมิตร 

(มัธยม) ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาที่มีบุคลากรดาน

การสอนท่ีมีประสบการณ และเชี่ยวชาญในการ

ถายทอดความรู รวมจัดโครงการดังกลาวข้ึน เพื่อ

เตรียมความพรอมเขามหาวิทยาลัย และที่สำคัญ

เปนการสรางโอกาสเกี่ยวกับความเทาเทียมทางการ

ศึกษาในทุกภาคสวนของประเทศ เพ่ือใหเยาวชนทั่ว

ประเทศไดมีโอกาสพัฒนาความรู และพัฒนาตนเอง 

เพ่ือประสิทธิภาพในการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา  

สำหรับโครงการดังกลาว กำหนดจัดขึ้นรวม 4 

วนั คอืวนัที ่12 - 13 และวันที ่19 - 20 ตลุาคม 2556 

โดยการบรรยายใหความรู การสอนเทคนิค การคิด

วิเคราะห การเช่ือมโยงขอมูล จากคณาจารยผูทรง

คุณวุฒิที่มีประสบการณของแตละวิชา ซึ่งมีวิชาตางๆ 

ครบถวนของการสอบ O - Net, GAT และ PAT 

ไดแก การคิด - วิเคราะห การเช่ือมโยง โดย

อาจารยสุนันทา พลับแดง ภาษาอังกฤษ สอนโดย

อาจารยวรพงษ แสงประเสริฐ (ครูตอบ) 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา 

ภาษาฝรั่งเศส ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน และวัดแวว

ความเปนครู  

โดยมีเยาวชนที่สนใจจากชุมชน และโรงเรียน

รอบโรงไฟฟาพระนครเหนือ จำนวน 9 โรงเรียน 

อาท ิโรงเรยีนเบญจมราชานุสรณ ราชนิบีน วมิตุตยาราม 

ฯลฯ เขารวมโครงการประมาณ 700 คน และในสวน

ภูมิภาคใหความสนใจเขารวมรับฟงการบรรยายครั้งนี้

เปนจำนวนมาก 

ทั้งนี้ กฟผ. ไดเปดโอกาสใหแกเยาวชนรอบ

พื้นที่ กฟผ. ในพ้ืนที่ 4 แหงดวย ไดแก กฟผ. 

แมเมาะ จังหวัดลำปาง เขื่อนอุบลรัตน จังหวัด

ขอนแกน เขื่อนวชิราลงกรณ จังหวัดกาญจนบุรี และ

เยาวชนพื้นท่ีใกลแนวสายสงไฟฟา จังหวัดพิษณุโลก 

(ฝายปฏิบตักิารภาคเหนือ) โดยอยูภายใตเจตนารมณ 

ที่ตองการสงเสริมเยาวชนในดานการศึกษา มุงมั่นให

เยาวชนท่ีเปนอนาคตของประเทศไดเขาศึกษาตอ 

ในระดับมหาวิทยาลัยตามที่ตั้งใจไว 

นายประภาส วิชากูล รองผูวาการกิจการ

สังคม กฟผ. กลาววา “โครงการนี้เปนอีกโครงการ

หนึ่งที่เปนโครงการหลักของ กฟผ. เปนนโยบายที่



IN
V
ES

TM
EN

T 
PR

O
M
O
TI

O
N
 J
O
U
RN

A
L 

วา
รส

าร
ส
งเ
ส
ริม

ก
าร
ล
งท

ุน
 

74

เราตองทำใหเปนที่ยอมรับของสังคม ชุมชนท่ีอยูรอบ

โรงไฟฟา ซึ่งเราดำเนินนโยบายน้ีมาตลอดทุกๆ ที่ที่

เรามีโรงไฟฟา เหมือง และเขื่อน นโยบายของเราก็

ถายทอดลงไป มีแผนงาน กิจกรรมตางๆ ที่จะสนอง

นโยบายให กฟผ. เปนที่ยอมรับของสังคมโดยรอบ 

ในลักษณะเปนเพื่อน เปนพี่เปนนองกัน” 

โครงการฯ นี้เปนโครงการที่ กฟผ. ไดรับ

ความรวมมือจากโรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (มัธยม) ใหเกียรติ

กับ กฟผ. รวมจัดโครงการดังกลาวเปนคร้ังแรก 

และเช่ือมั่นวานักเรียนคงไดรับทราบเปนอยางดีแลว

วาทีมอาจารยของ มศว. เปนทีมท่ีติดหน่ึงในสุดยอด

ฝมอืการสอน และเตรยีมตวัเพือ่สอบเขาสูมหาวทิยาลยั 

โดยโครงการฯ จะเนนเรื่องของหลักการ รวมถึง

แนวทางของขอสอบท่ีเปนเรื่องใหมๆ 

สำหรบันกัเรยีนทีเ่ขารวมโครงการในคร้ังนี ้คงมี

การเตรียมความพรอมกันมานานพอสมควรและเปน

อยางดีแลว วานักเรียนตองการจะเลือกอาชีพอะไร

ในอนาคต แตนกัเรยีนทีอ่ยูตางจงัหวดั อาจมขีอเสยีเปรยีบ

นักเรียนที่อยูในสวนกลางอยูพอสมควร ทั้งในเรื่อง

ของความสะดวกสบายในการเรียนการสอน รวมถึง

ตำราท่ีหาไดไมงายนัก กฟผ. จึงพยายามท่ีจะทำให

นักเรียนทุกๆ ที่ ไดรับทราบแนวทางในการสอบ ซึ่ง

จะไปชวยเสริมในสิ่งที่เราเตรียมตัว และเตรียมความ

พรอมไว และหวังวานักเรียนทุกคนจะนำความรูที่ได

จากโครงการน้ีไปประยุกตกับเรื่องราวที่ไดเรียนรูมา 

อยางไรก็ตาม ผมหวังเปนอยางยิ่งวานักเรียน

ทุกคนที่ตั้งใจจริง จะประสบกับความสำเร็จในการ

สอบเขามหาวิทยาลัย โดย กฟผ. จะพยายามทำให

โครงการน้ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง และขอขอบคุณ 

ทุกท าน ท่ีมีส วนทำให โครงการ น้ี เกิดขึ้ นอย าง 

เปนรูปธรรม 

นอกจากน้ีโครงการดังกลาว ยังไดรับสมัคร 

“จติอาสาทางวิชาการ” โดยพนกังาน กฟผ. ทีม่จีติอาสา 

และมีทักษะทางวิชาการ มาทำหนาท่ีเปนพี่เลี้ยงตอบ

ปญหา ใหคำแนะนำแกเยาวชนในระหวาง และหลัง

การบรรยายดวย ซึ่งเปนการสงเสริมใหพนักงาน 

ไดรวมกิจกรรม นำความรูทางวิชาการมาถายทอด 

ชวยเหลือ และสรางสรรคสังคมไทยผานโครงการ 

CSR ของ กฟผ. ไดอีกทางหน่ึง 

 ำใ  ป ี่ ั ั ี่ 
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ภาวะสงเสริมการลงทุน 
ศูนยบริการลงทุน 

โครงการอนุมัติใหการสงเสริม 
การลงทุน เดือนตุลาคม 2556 

บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร 

1 สงขลาแคนน่ิง จำกดั (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

อาหารสำเร็จรูปหรือก่ึงสำเร็จ 
บรรจุภาชนะผนึก 40,000 ตัน 
อาหารสัตว 30,000 ตัน 

1.11 994.00 1,800 สงขลา 
(เขต 3) 

2 นวิเทรนด ฟูด อนิเกรเดยีนท 
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนจีนทั้งสิ้น) 

สวนผสมอาหารสัตว  
6,000 ตัน 

1.6 314.00 103 ระยอง 
(เขต 2) 

3 ไทยยูเนี่ยน ซีฟูด จำกัด 
(รวมทุนไทย - จีน)  

สัตวน้ำแชแข็ง อาหารสำเร็จรูป 
หรอืกึง่สำเรจ็รูปแชแขง็ 30,000 ตนั 
สวนผสมอาหารสัตว 3,500 ตัน 

1.11 920.00 1,500 สงขลา 
(เขต 3) 

4 อาหารเบทเทอร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไขไกเชื้อ 89,537,000 ใบ 1.5 1,703.10 612 ลพบุรี 
(เขต 3) 

5 ไฟฟาชุมชน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด  
40,000 ตนั 

1.17 30.00 20 พิษณุโลก 
(เขต 3) 

6 ซโีนสยามไบโอเทคนิค จำกดั 
(หุนจีนทั้งสิ้น) 

โปรตีนผง 720 ตัน 1.6 16.70 15 ลพบุรี 
(เขต 3) 

7 นายสมศกัดิ ์กาญจนวเิศษศรี 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขาวคัดคุณภาพ 12,000 ตัน 1.14 35.00 20 อุดรธานี 
(เขต 3) 

8 นายอนุเทพ ศรีทวี  
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น) 

อาหารพรอมรับประทาน 
บรรจุภาชนะผนึก 8,800 ตัน 

1.11 78.50 108 สงขลา 
(เขต 3) 

9 อาอิชิ แอลพ  
ออโตเลทเธอร จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

หนังแตงสำเร็จ  
3,600,000 ตารางฟุต 

1.10 79.20 42 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

10 สตารโปร สตารช  
(ไทยแลนด) จำกัด 
(รวมทุนไทย - บรติชิเวอรจนิ
ไอรแลนด) 

แปงแปรรูป 60,000 ตัน 1.13 500.00 100 นครราชสีมา 
(เขต 3) 

11 MR. NASH PURSWANI 
(รวมทุนมาเลเซีย - บริติช
เวอรจินไอรแลนด) 

ไบโอดีเซล 
250,000,000 ลิตร 

1.18 1,830.00 27 ระยอง 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

12 เจริญ น้ำมันปาลม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันปาลมดิบ 73,440 ตัน 
นำ้มนัเมลด็ในปาลม 10,080 ตนั 

1.12 330.98 70 ชุมพร 
(เขต 3) 

13 พแีอล ฟูด (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

อาหารพรอมรับประทาน 
บรรจุภาชนะผนึก 55 ตัน 

1.11 6.00 7 ขอนแกน 
(เขต 3) 

14 ทรสัต รบัเบอรอนิดสัตร ีจำกดั 
(รวมทุนไทย - ตุรกี) 

น้ำยางขน 9,600 ตัน 
สกิมเครพ 600 ตัน 

1.16 26.00 44 มุกดาหาร 
(เขต 3) 

15 อาหารเบทเทอร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไขไกเชื้อ 39,722,000 ใบ 1.5 409.70 91 ลพบุรี 
(เขต 3) 

16 อาหารเบทเทอร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ลูกไก 84,501,000 ตัว 1.5 869.40 612 ลพบุรี 
(เขต 3) 

17 อี.คิว. รับเบอร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ยางแทง 144,000 ตัน 1.16 658.80 400 ชลบุรี 
(เขต 2) 

18 เจรญิโภคภัณฑอาหาร จำกดั 
(รวมทุนไทย - ตางชาติ) 

อาหารสัตว เชน อาหารกุง 
330,000 ตัน 

1.6 858.90 257 สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

19 เจรญิโภคภัณฑอาหาร จำกดั 
(รวมทุนไทย - ตางชาติ) 

อาหารสัตว เชน อาหารกุง 
99,000 ตัน 

1.6 559.90 189 สุราษฎรธานี 
(เขต 3) 

หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะข้ันมูลฐาน

1 เอสอีไอ ไทย อิเล็คทริค  
คอนดัคเตอร จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

COPPER WIRE ROD  
204,000 ตัน 
และ COPPER WIRE 54,000 ตนั 

2.17 1,250.00 90 ระยอง 
(เขต 2) 

2 ซังโกะ ไดคาสต้ิง  
(ประเทศไทย) จำกดั (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนอะลูมิเนียม 1,000 ตัน 2.17 77.20 40 ระยอง 
(เขต 2) 

3 ยาสึดะ โคเงียว  
(ประเทศไทย) จำกัด  
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนเหล็กหลอ  
(CAST IRON PARTS) 
13,110 ตัน 

2.15 550.00 60 ระยอง 
(เขต 2) 

4 MR. WU, WAN - CHIANG 
(รวมทุนจีน - ไตหวัน) 

ผงโลหะ (METAL POWDER) 
5,100 ตัน 

2.10 120.00 114 ชลบุรี 
(เขต 2) 

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

1 MR. DAVID LELEU  
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น) 

อุปกรณผาชวยพยุงหลังผาตัด 
180,000 ชิ้น 

3.9 19.60 33 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

2 รวยไทย ไฟเบอร อินดัสทรี 
(ไทยแลนด) จำกัด 
(รวมทุนซามัว - ไตหวัน) 

ผาถัก 2,629,000 หลา 
และ CIRCULAR KNITTING  
1,600,000 หลา 

3.1 110.00 20 ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

3 เอบีไอ แมนูแฟคเจอร่ิง  
ไอเอ็นที จำกัด 
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)  

โลหะผสมสำหรับผลิต 
เครื่องประดับ 35 ตัน 
ตัวเรือนเครื่องประดับ 
และ/หรือชิ้นสวนตัวเรือน 
เครื่องประดับ 70 ตัน 

3.7 11.90 8 ปทุมธานี 
(เขต 1) 

4 เคนดอลล - แกมมาตรอน จำกัด 
(รวมทุนไทย - เดนมารก) 

อุปกรณตอชุดสายใหน้ำเกลือ 
และยา 11,232,850 ชิ้น 

3.9 76.70 29 นครปฐม 
(เขต 1) 

5 เจ แม็ค อินดัสตรี จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผาสักหลาด 980 ตัน 
และพรม 1,930 ตัน 

3.1 
และ  
3.7 

600.00 88 ชลบุรี 
(เขต 2) 

6 บีแอล (ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนฮองกงทั้งสิ้น) 

ผาลูกไมถัก 60 ตัน 
ฟอกยอมและแตงสำเรจ็ผา 600 ตนั 

3.1 400.00 201 ราชบุรี 
(เขต 2) 

7 อินเตอรแพ็ค (ไทย) 
คอรปอเรชั่น จำกัด 
(รวมทุนไทย - แคนาดา - 
สหรัฐฯ) 

เครื่องประดับ ไดแก ตางหู 
3,780,000 คู 

3.7 27.70 34 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

8 พีเจน อินดัสทรีส  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

แผนอนามัยสำหรับซับน้ำนม 
432,000,000 ชิ้น 

3.2 139.70 27 ชลบุรี 
(เขต 2) 

9 MR. FRANCESCO  
ZANCANARO  
(รวมทุนไทย - อิตาลี) 

เครื่องนุงหม 3,000,000 ชิ้น 3.1 18.00 450 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง

1 เมอรรี่ อิเลคทรอนิคส  
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนไตหวันทั้งสิ้น) 

เครื่องจักรอัตโนมัติที่มี 
การออกแบบทางวิศวกรรม 4 ชดุ 

4.2 39.50 15 ชลบุรี 
(เขต 2) 

2 อารค แปซิฟค สยาม จำกัด 
(หุนไอรแลนดทั้งสิ้น) 

ผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณ 
ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม 
250 ชุด 

4.2 10.00 46 ชลบุรี 
(เขต 2) 

3 โคโย จอยท (ไทยแลนด) จำกดั 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ  
เชน INTERMEDIATE SHAFT 
663,810 ชิ้น 

4.10 134.60 32 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

4 มิยาโกะ อินดัสตรี  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

แมพิมพ และการซอมแซม 
แมพิมพที่ผลิตเอง 100 ชุด 
ชิน้สวนโลหะปมขึน้รูป 4,500 ตนั 

4.2 
และ  
4.3 

236.60 178 สระบุรี 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

5 นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

แมพิมพ 120 ชุด การซอมแซม 
แมพิมพที่ผลิตเอง 120 ชุด 
และช้ินสวนแมพิมพ 1,200 ชิ้น 

4.2 17.70 22 พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

6 โตเกยีว โรค ิ(ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

EXHUAST GAS  
RECIRCULATION  
COOLER 248,000 ชุด 

4.10 555.80 32 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

7 อาอิชิ อินเตอรเนชั่นแนล 
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนเหล็กทุบขึ้นรูป 
33,900 ตัน 

4.3 1,451.00 68 ชลบุรี 
(เขต 2) 

8 อีซูซุเอ็นย่ิน แมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทนุไทย - สงิคโปร - ญีปุ่น) 

เครื่องยนตดีเซล  
43,650 เครื่อง 

4.10 2,000.00 177 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

9 ฮโีนมอเตอรส แมนแูฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน  
เฟองหนา เพลาหลัง คอมา 
ดุมลอ แซสซี และฝาทาย  
5,503,000 ชิ้น 

4.10 7,447.90 1,321 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

10 ไทยซัมมิท 
พเีคเคบางปะกง จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน  
REAR AXLE HOUSING  
272,050 ชิ้น 

4.10 1,410.00 117 ชลบุรี 
(เขต 2) 

11 มูซาชิออโตพารท จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนเกียรสำหรับยานพาหนะ 
6,400,000 ชิ้น 

4.10 1,500.00 56 ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

12 โชนัน ยูนิเทค  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนญ่ีปุน - สิงคโปร) 

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ 
ยานพาหนะ 99,000 ตัน  

4.10 1,030.00 56 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

13 สยามโตโยตา  
อุตสาหกรรม จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

เครื่องยนตแกสโซลีน 
สำหรับรถยนตนั่งสวนบุคคล  
105,000 เครื่อง  
และเคร่ืองยนตแกสโซลีน 
สำหรับรถยนตประหยัดพลังงาน 
มาตรฐานสากล 89,450 เครื่อง 

4.10 5,196.60 399 ชลบุรี 
(เขต 2) 

14 เคียวคุโย อินดัสเตรียล  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ช้ินสวนโลหะสำหรับ 
ยานพาหนะ 250,000 ตัน  

4.10 829.00 128 ชลบุรี 
(เขต 2) 

15 ยาสนุากะ (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ 
ยานพาหนะ  760 ตัน 

4.10 1,200.00 218 ระยอง 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

16 ฮอนดา ออโตโมบิล  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

รถยนตนั่งสวนบุคคลและ 
ชิน้สวนยานพาหนะ 240,000 ตนั 
ชิน้สวนเครือ่งยนต 2,580,000 ชิน้ 
ชิ้นสวนโลหะ 93,430 ตัน 
และช้ินสวนพลาสติก 3.780 ตัน 

4.12 33,248.30 3,979 ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

17 มิตซูบิชิ เทอรโบชารจเจอร 
เอเชีย จำกัด  
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

TURBOCHARGER  
1,000,000 ชุด 
และช้ินสวน 7,000,000 ชิ้น 

4.13 
และ  
4.3 

5,100.00 1,465 ชลบุรี 
(เขต 2) 

18 MR. EIJI SONE  
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

เครื่องจักรอุตสาหกรรม  
เชน AUTOMATIC BAR  
FEEDER 150 เครื่อง 

4.2 10.00 10 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

19 บีเจซี เฮฟวี่อินดัสทรี 
จำกัด (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - เกาหลี) 

การชุบเคลือบผิวดวยโลหะ  
22,000 ตัน  

4.4 130.00 50 ระยอง 
(เขต 2) 

20 จุฑาวรรณ เมทัลแล็บ จำกัด 
(รวมทนุไทย - สงิคโปร - จนี) 

การอบ - ชุบโลหะ 414 ตัน 4.5 49.00 12 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

21 ซี.ดี.เอฟ 99 ไทย จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

แมพิมพ 60 ชุด 
การซอมแซมแมพิมพ 30 ชุด 

4.2 23.00 30 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

22 MR. HIROSHI MATSUI  
(รวมทุนญ่ีปุน - เวียดนาม)  

แมพิมพ 60 ชุด 
การซอมแซมแมพิมพ 600 ชุด 

4.2 6.40 25 ปทุมธานี 
(เขต 1) 

23 ฮิราดิเอะ พรีซีสชั่น  
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะ เชน FRAME, 
COVER และ CASE 260 ตัน 

4.3 32.00 32 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

24 โตชิบา แมชชนี แมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

เครือ่งฉดีพลาสติก 1,800 เคร่ือง 4.2 880.00 178 ระยอง 
(เขต 2) 

25 บริจสโตน เมตัลผา 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

STEEL TYRE CORD 
9,000 ตัน 

4.3 570.00 51 ระยอง 
(เขต 2) 

26 ยังชิน เมทัล 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สลักเกลียว แปนเกลียว 
และตะปูเกลียว 9,008 ตัน 

4.3 519.00 42 ระยอง 
(เขต 2) 

27 สยาม เคียวซันเด็นโซ จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนสำหรับยานพาหนะ 
2,752,000 ชิ้น 

4.10 1,287.40 226 ชลบุรี 
(เขต 2) 

28 เจ.เอ.เอ็ม เทคโนโลยี  
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนของ CRIMPING  
MACHINE 2.2 ตัน 
อุปกรณของ CRIMPING 
MACHINE 1,200 ชุด 

4.2 50.00 20 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

29 ซัน - เออิ รับเบอร 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยางสำหรับยานพาหนะ 
8,000,000 ชิ้น 

4.10 25.80 21 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 3) 

30 MR. MORIO NITTA 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนของเตาเหน่ียวนำ 4 ตัน 4.2 7.50 12 พระนครศรีอยธุยา 
(เขต 2) 

31 วาลีโอสยาม  
เทอรมอลซิสเต็มส จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนสำหรับระบบปรับอากาศ 
สำหรบัยานพาหนะ 550,000 ชิน้ 

4.10 101.80 84 ชลบุรี 
(เขต 2) 

32 YAN FENG JOHNSON 
CONTROLS (THAILAND)  
CO.,LTD. 
(หุนจีนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน 
HEADREST 2,250,000 ชิ้น 

4.10 71.90 33 ระยอง 
(เขต 2) 

33 โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทนุไทย - ไตหวนั - ญีปุ่น) 

ชิ้นสวนโลหะ 1,165 ตัน 4.3 14.70 29 ชลบุรี 
(เขต 2) 

34 ไทย โคะอิโท จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนโคมไฟสำหรับ 
ยานพาหนะ 2,380,000 ชิ้น 

4.10 195.50 24 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

35 โตโย แอดวานสท  
เทคโนโลยีส ออโตโมบาย 
คอมโพแนนส (ไทยแลนด) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนระบบเกียรอัตโนมัติ  
เชน OIL PUMP 470,000 ชิ้น 

4.10 473.90 40 ชลบุร ี
(เขต 2) 

36 นิชชินเบรค  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ตัวยึดอุปกรณสำหรับ 
เครื่องยนต 2,000,000 ชิ้น 

4.10 295.00 224 นครราชสีมา 
(เขต 3) 

37 ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ทอไอเสียสำหรับ 
ยานพาหนะ 423,000 ชุด 

4.10 533.40 81 ระยอง 
(เขต 2) 

38 ทองโลหะ พารท จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

แมพิมพ 100 ชุด 
การซอมแซมแมพิมพ 100 ชุด 
และช้ินสวนโลหะ 1,240 ตัน 

4.2 59.10 79 ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

39 กา จิน เทค จำกัด 
(รวมทุนไทย - เกาหลี) 

แมพิมพ 180 ชุด 
ชิ้นสวนแมพิมพ 500 ชิ้น 
การซอมแซมแมพิมพ 75 ชุด 

4.2 10.00 10 ชลบุรี 
(เขต 2) 

40 จาโนเม (ประเทศไทย) จำกดั 
(รวมทุนไทย - ญีปุ่น - ไตหวนั) 

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ 
จักรเย็บผา 1,190 ตัน 
ชิ้นสวนจักรเย็บผา 300,000 ชิ้น 
อปุกรณจกัรเยบ็ผา 3,380,000 ชดุ 
จักรเย็บผา 1,530,000 เครื่อง 

4.2 170.00 178 ชลบุรี 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

41 สยามคาลโซนิค จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

หมอน้ำรถยนต 658,000 ชิ้น 4.10 254.20 49 ชลบุรี 
(เขต 2) 

42 ดับบลิวจีเอสไอ  
คอรปอเรชั่น จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

เครื่องจักรอุตสาหกรรม 
และการซอมแซมเคร่ืองจักร 
ที่ผลิตเอง 30 เครื่อง 

4.2 3.80 15 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

43 เนะโมโตะ เวิรค  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนหรืออุปกรณของ
เครื่องจักรกล 
และแขนรับนำ้หนกัปนจัน่ 880 ตนั 

4.2 39.00 17 ระยอง 
(เขต 2) 

44 มิซูคิ (ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ 
ยานพาหนะ 520 ตัน  

4.10 130.00 17 ระยอง 
(เขต 2) 

45 เทียน เหยียน แมชีนเนอร่ี  
เอม็เอฟจ ี(ประเทศไทย) จำกดั 
(รวมทุนไทย - ไตหวัน) 

โซ (CHAINS)  300 ตัน 4.3 13.10 9 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

46 นิสสัน พาวเวอรเทรน  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

เครื่องยนตดีเซล 72,000 เครื่อง 
เครือ่งยนตแกซโซลนี 72,000 เคร่ือง 

4.10 650.60 165 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

47 เอพีเอ็ม ออโต คอมโพเนนท 
ประเทศไทย จำกัด 
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ 
ยานพาหนะ 340 ตัน  

4.10 511.80 37 ระยอง 
(เขต 2) 

48 เด็นโซ (ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

INTERCOOLER  
582,000 ชิ้น 

4.10 361.70 31 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

49 วาย - เทค จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนยางสำหรับยานพาหนะ 
เชน TUBE และ TANK BAND 
47,500,000 ชิ้น 

4.10 319.30 340 ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

50 ซูมิโตโม อีเล็คตริกไวริ่ง  
ซสิเตม็ส (ประเทศไทย) จำกดั 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

สายไฟสำหรับยานพาหนะ 
7,000 ตัน 

4.10 361.00 286 ระยอง 
(เขต 2) 

51 MR. HARUO NISHIGAKI 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

การอบ - ชุบโลหะ  10,000 ตัน 4.5 280.00 40 ชลบุรี 
(เขต 2) 

52 นิชินโบะคอมเมอรเชียล 
วีฮีเคิลเบรค จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิน้สวนยานพาหนะ 234,400 ชดุ 4.10 850.00 67 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร่ืองใชไฟฟา

1 MRS. MONIQUE  POMMELET 
(หุนฝรัง่เศสท้ังสิน้) 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
(E - Commerce) 

5.9 3.68 2 ประจวบครีขีนัธ 
(เขต 3) 

2 สายไฟฟาไทย - ยาซากิ จำกดั 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)  

สายไฟฟา 27,360 ตัน 5.3 2,292.00 125 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

3 เคพี ซอฟท จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 1.23 9 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

4 MR. MAXIM TITOV 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 2.00 20 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

5 นายวิรัช ชื่นมีเชาว 
(รวมทุนไทย - สิงคโปร) 

ซอฟตแวร 5.8 110.00 76 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

6 MR. YOJIRO KOSHI 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 1.50 2 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

7 MR. TAKESHI MIYAMOTO 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 9.11 14 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

8 MR. PETER EISENBACHER 
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 20.00 2 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

9 มิยาโกะ อินดัสตรี  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

PCBA และผลิตภัณฑ 
อิเล็กทรอนิกส 2,400,000 ชิ้น 

5.4 
และ  
5.5 

138.50 201 สระบุรี 
(เขต 2) 

10 ฮนันี่เวลล อิเล็คทรอนิค 
แมธิเรียลส (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
76,025,000 ชิ้น 

5.5 554.90 33 ชลบุรี 
(เขต 2) 

11 MR. MANABU MIYANO 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ตูควบคุมไฟฟาสำหรับ 
อุตสาหกรรม 1,080 ตู 

5.1 36.00 34 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

12 ไอ คอนเซ็ปส จำกัด 
(รวมทุนไทย - นิวซีแลนด) 

ซอฟตแวร 5.8 10.00 30 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

13 MR. ANDRE BURGER 
(หุนลักเซมเบิรกทั้งสิ้น) 

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 5.9 2.00 12 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

14 โมเรนจ โซลชูัน่ จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 1.16 8 ขอนแกน 
(เขต 3) 

15 ไทย เอ็นเจอาร จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนสำหรับอุปกรณ 
โทรคมนาคม 20,000 ชุด 

5.5 19.90 20 ลำพูน 
(เขต 3) 

16 ริโก แมนูแฟคเจอร่ิง  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

MULTI FUNCTION DIGITAL 
MACHINE (MDM) 504,000 เครือ่ง 
PRINTER 180,000 เครื่อง 
MULTI FUNCTION DIGITAL 
MACHINE (MDM) & PRINTER 
PARTS 1,080,000 ชิ้น 
TONER CARTRIDGE  
6,084,000 ชิ้น 

5.4 
และ  
5.5 

1,000.00 3,000 ระยอง 
(เขต 2) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

17 เบนซมารค อิเลคทรอนิคส 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น) 

อุปกรณโทรคมนาคมและ 
ชิ้นสวนอุปกรณโทรคมนาคม 
7,408,000 ชิ้น 

5.4 
และ  
5.5 

793.90 520 พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

18 ฮานา เซมิคอนดักเตอร   
(อยุธยา) จำกัด 
(รวมทุนเนเธอรแลนด - 
ออสเตรเลีย - สหรัฐฯ) 

SEMICONDUCTOR เชน 
LIGHT EMITTING DIODE (LED) 
หรอื INTEGRATED CIRCUIT (IC) 
1,400,000,000 ชิ้น 

5.5 804.40 417 พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

19 ยูแทคไทย จำกัด 
(รวมทุนไทย - สิงคโปร -  
ฮองกง - สหรัฐฯ) 

INTEGRATED CIRCUIT, 
519,420,000 ชิ้น 
INTEGRATED CIRCUIT, 
TESTING 43,969,600 ชิ้น 
WAFER TESTING 14,100 แผน 

5.5 775.79 457 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

20 นางภาสพรรณี มหายศ  
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8 4.90 9 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

21 มูราตะ อิเล็กทรอนิกส 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เชน 
CAPACITOR CERAMIC 
ELEMENT 4,379,472,000 ชิ้น 

5.5 333.60 61 ลำพูน 
(เขต 3) 

22 เอเซียน สแตนเลย  
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

SEMICONDUCTOR เชน 
CHIP LED 300,000,000 ชิ้น 

5.5 109.00 159 ปทุมธานี 
(เขต 1) 

23 ยูแทคไทย จำกัด 
(รวมทุนไทย - สิงคโปร -  
ฮองกง - สหรัฐฯ) 

INTEGRATED CIRUIT 
519.420,000 ช้ิน 

5.5 728.10 457 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

24 แคนนอน ไอ-เทค 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส  
LARGE FORMAT  
64,0000 เครื่อง 

5.4 476.00 521 พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก

1 นายพงษศักดิ์ อุรัจนานนท 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑพลาสติก เชน 
ขวดและฝาพลาสติก 1,700 ตัน 

6.12 51.20 95 อุบลราชธานี 
(เขต 3) 

2 เจเอเอ็ม พริ้นติ้ง จำกัด 

(รวมทุนไทย - เกาหลีใต) 

สิ่งพิมพ เชน หนังสือ  
นามบัตรและโบรชัวรตางๆ  
62,400,000 ชิ้น 

6.16 27.00 38 สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

3 เอาท ออฟ เดอะบลู บอ็กซ จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สิ่งพิมพตางๆ เชน  
งานพิมพตรารีดความรอน 
สติกเกอร 2,325 ตัน 

6.16 12.00 10 สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

4 ไทยคาลิ จำกัด  

(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ปุยโปแตส 100,000 ตัน 6.6 2,800.00 226 นครราชสีมา 

(เขต 3) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

5 นายอภิชัย เจริญสุข  
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เม็ดพลาสติก LDPE  
70,000 ตัน 

6.11 2,475.00 4 ระยอง 
(เขต 2) 

6 เอน็จิเนยีรพลาสติกโปรดักส จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ 
อุตสาหกรรมตางๆ 600 ตัน 

6.12 200.00 46 ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

7 เซาท ซิตี้ปโตรเคม จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

PLASTICIZER 21,000 ตัน 6.2 150.00 16 ระยอง 
(เขต 2) 

8 ฟอรมมิ่ง อาจินไทย จำกัด 
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น) 

แผนกระจกพิมพลาย 500,000 ชดุ 6.16 20.00 17 ชลบุรี 
(เขต 2) 

9 ปญจวัฒนาพลาสติก จำกัด 
(มหาชน) 
(รวมทนุไทย - สงิคโปร - ญีปุ่น) 

บรรจุภัณฑพลาสติกและ 
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ 
อุตสาหกรรมตางๆ 5,500 ตัน 

6.12 420.00 450 ชลบุรี 
(เขต 2) 

10 ดาว เคมิคอล 
ประเทศไทย จำกัด 
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น) 

POLYETHER POLYOLS 
200,000 ตัน 

6.11 2,170.00 28 ระยอง 
(เขต 2) 

11 พทีที ีเอม็ซีซ ีไบโอเคม จำกดั 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

BIO - BUTANEDIOL  
(BIO - BDO) 45,000 ตัน 

6.3 3,240.00 57 ระยอง 
(เขต 2) 

12 โมเมนทีฟ เพอรฟอรแมนซ 
แมททีเรียลส (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

LIQUID SILICONE  
RUBBER 3,500 ตัน 

6.2 184.40 4 ระยอง 
(เขต 2) 

13 ฟจู ิโพลี ่(ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ผลิตภัณฑจากซิลิโคน  
5,100,000 ชิ้น 

6.12 28.70 18 ปทุมธานี 
(เขต 1) 

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

1 โซจทิส ึ(ประเทศไทย) จำกดั 
(รวมทุนสิงคโปร - ญี่ปุน) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 3.00 7 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

2 ฟช เว็ต กรุป เอเชีย จำกัด 
(หุนอังกฤษท้ังสิ้น) 

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร 
และตรวจวิเคราะหโรคในสตัวนำ้ 
เชน กุง หอยและปลา 28,000 
ตัวอยาง 

7.21 14.00 5 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

3 MR. KARAN SINGH UPPAL 
(หุนฮองกงทั้งสิ้น) 

ธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกิจ 
ระหวางประเทศ 30 
Workstaions 

7.16 14.00 30 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

4 ยโูรเซน็เตอร (ไทยแลนด) จำกดั 
(หุนเชกโกสโลวาเกียทัง้สิน้) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 4.00 2 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

5 MR. BRUCE MAKOSKY 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 2.35 6 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

6 ฟูรูกาวา ออรโตโมทีฟ  
ซสิเตม็ส (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 38.50 6 ชลบุรี 
(เขต 2) 

7 เดอะ ลักซซูรี่ จำกัด 
(หุนฮองกงทั้งส้ิน) 

โรงแรม 150 หอง 7.4 1,164.70 200 ภูเก็ต 
(เขต 2) 

8 เอส ซี แมนเนจเมนท จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เรือกำจดัคราบนำ้มนัในทะเล 1 ลำ 7.26 30.00 7 ไมระบุที่ตั้ง 

9 เอส ซี คอรปอเรชั่น จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขนถายสินคาสำหรับ 
เรือเดินทะเล 547,500 ตัน 

7.1 433.00 50 ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

10 มหาชัย กรีนเพาเวอร จำกัด 
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

ไฟฟาจากเช้ือเพลิงชีวมวล 
9.50 เมกะวัตต 

7.1 740.00 60 ไมระบุที่ตั้ง 

11 อมตะ บี.กริมเพาเวอร  
(ระยอง) 3 จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากกาซธรรมฃาติ 
142 เมกะวัตต 
และไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง 

7.1 5,600.00 48 ระยอง 
(เขต 2) 

12 อมตะ บี.กริมเพาเวอร  
(ระยอง) 4 จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 
142 เมกะวัตต 
และไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง 

7.1 5,600.00 48 ระยอง 
(เขต 2) 

13 เนช่ันแนล เพาเวอร 
แพลนท 5 เอ จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากไอน้ำเชื้อเพลิงชีวมวล 
98 เมกะวัตต 

7.1 1,300.00 28 ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

14 เนช่ันแนล เพาเวอร 
แพลนท 12 จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากน้ำมันยางคำ 
90 เมกะวัตต 
และไอน้ำ 172 ตัน/ช่ัวโมง 

7.1 6,059.00 101 ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

15 สยามเพียวไรซ จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 
120 เมกะวัตต  
และไอน้ำ 60 ตัน/ชั่วโมง 

7.1 4,773.00 63 อางทอง 
(เขต 2) 

16 โรจนะเพาเวอร จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน -  
เนเธอรแลนด)  

ไฟฟาจากกาซธรรมชาติ 
120 เมกะวัตต  
และไอน้ำ 25 ตัน/ชั่วโมง 
น้ำเพื่ออุตสาหกรรม  
50 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 

7.1 5,600.00 26 พระนครศรีอยุธยา 
(เขต 2) 

17 ทิพยกำแพงเพชร 
ไบโอเอนเนอย่ี จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากเช้ือเพลิงชีวมวล 
25 เมกะวัตต 
และไอน้ำ 300 ตัน/ชั่วโมง 

7.1 1,120.00 24 กำแพงเพชร 
(เขต 3) 
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บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

18 ระยอง อเิลค็ตรกิ เจเนอเรต้ิง จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟา 133 เมกะวัตต 
และไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง 

7.1 5,111.00 35 ระยอง 
(เขต 2) 

19 อสีเทริน ซบีอรด เพาเวอร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟา 133 เมกะวัตต 
และไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง 

7.1 5,137.00 35 ระยอง 
(เขต 2) 

20 อเิลค็ตรกิ แอนด สตมี จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟา 133 เมกะวัตต 
และไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง 

7.1 5,177.00 35 ระยอง 
(เขต 2) 

21 2010 โคเจนเนอเรช่ัน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟา 133 เมกะวัตต 
และไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง 

7.1 5,111.00 35 ระยอง 
(เขต 2) 

22 เรนโบว เพาเวอร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟา 133 เมกะวัตต 
และไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง 

7.1 5,240.00 35 ระยอง 
(เขต 2) 

23 พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

สนิคาสำหรบัเรือเดินทะเล 5.75 ตนั 7.1 21,400.00 40 ระยอง 
(เขต 2) 

24 ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เขต DATA CENTER  
13,500 ตารางเมตร 

7.8 3,100.00 25 ชลบุรี 
(เขต 2) 

25 เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขนสงทางอากาศ 3 ลำ 7.9 1,327.20 66 ไมระบุที่ตั้ง 

26 อลัแคท (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น) 

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร 
เชน การตรวจเลือด ปสสาวะ 
19,000 ตัวอยาง  

7.21 6.00 7 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

27 เวิลด โมโต จำกัด 
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น) 

วิจัยและพัฒนา  7.20 11.00 80 ปทุมธานี 
(เขต 1) 

28 MR. TAIHEI SUGIYAMA  
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ 
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ 

7.12 10.00 7 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

29 ไนนตี้ไนน เอสเซท จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย 
หรือปานกลาง 128 หนวย 

7.5 39.80 11 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

30 ดีไซน เอ็นจิเนียริ่ง  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนแอฟริกาใตทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 4.50 8 ระยอง 
(เขต 2) 

31 ชุมพรอุตสาหกรรม 
น้ำมันปาลม จำกัด 
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย) 

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
3.9 เมกะวัตต 

7.1 79.00 4 ชุมพร 
(เขต 3) 

32 ไทย ไบโอแกซเอน็เนอรยี ่จำกดั 
(รวมทนุไทย - ชาแนลไอรแลนด - 
ฟนแลนด)  

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
2.9 เมกะวัตต  

7.1 156.00 15 พังงา 
(เขต 3) 

33 พีทีที แทงคเทอรมินัล จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขนถายสินคาสำหรับ 
เรือเดินทะเล 525,600 ตัน 

7.1 250.00 - ไมระบุที่ตั้ง 



IN
V
ESTM

EN
T PRO

M
O
TIO

N
 JO

U
RN

A
L 

วารส
ารส

งเส
ริม

ก
ารล

งท
ุน
 

87

บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

34 ผลิตไฟฟา นวนคร จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟา 145 เมกะวัตต  
และไอน้ำ 30 ตัน/ชั่วโมง 

7.1 6,149.10 60 ปทุมธานี 
(เขต 1) 

35 โคโคนัทส มีเดีย จำกัด 
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น) 

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 7.13 10.00 12 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

36 พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 
(มหาชน) 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย 
หรือปานกลาง 249 หนวย 

7.5 85.00 - ปทุมธานี 
(เขต 1) 

 

37 สุพรีม แพนโนฟลอรา จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

วิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรม 
การผลิตตนพันธุกลวยไมที่ใช 
เทคโนโลยีชีวภาพ  
7,000,000 ตน 

7.19 39.18 24 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

38 304 อนิดสัเตรียลปารค 7 จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

เขตอุตสาหกรรม 1,280 ไร 7.8 1,142.90 10 ปราจีนบุรี 
(เขต 2) 

39 คาทูน นาทีเซอรวิสเซส  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนสงิคโปร - เบลเยยีม) 

คัดแยกเม็ดพลาสติกที่ไมใชแลว 
5,634 ตัน  

7.27 75.00 21 ระยอง 
(เขต 2) 

40 อติ รีซอรสซิ่ง จำกัด 
(รวมทุนไทย - อินเดีย) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 4.00 60 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

41 อีควิส ฟนด กรุป  
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนเคยแมนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 2.00 4 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

42 นายวริษฎ มณีนาวา  
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 7.13 10.00 23 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

43 ไทคอน โลจสิตคิส พารค จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน 
อุตสาหกรรม 9 หนวย 

7.8 270.40 4 ชลบุรี 
(เขต 2) 

44 นายธานุรักษ วิรัตนพงษ 
(รวมทุนไทย - เยอรมนี) 

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร 7.21 6.00 17 นนทบุรี 
(เขต 1) 

45 เดยีร ไลฟ คอรปอเรชัน่ จำกดั 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ธุรกิจรับจางบริหาร 
ระบบธุรกิจตางประเทศ 

7.16 1.60 4 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

46 MR. MASAHIKO ODANI 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 5.80 5 ปทุมธานี 
(เขต 1) 

47 บ.ีบราวน (ประเทศไทย) จำกดั 
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและการลงทุน 7.15 15.00 4 กรุงเทพฯ 
(เขต 1) 

48 นายบุญสง สงวนวรพงษ 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

วิจัยและพัฒนา  7.20 4.00 13 สมุทรปราการ 
(เขต 1) 
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หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพฯ  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง  

  ระยอง  และภูเก็ต 

 เขต 3 ไดแก  59  จังหวัดที่เหลือ  

 

 

บริษัท / ผูรวมทุน ผลิตภัณฑ  
ประเภท 
กจิการ 

เงินลงทุน  
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง  
(เขต) 

49 อนุรักษ วอเตอรทรีทเมนท 
ฟาซิลิตี้ส จำกัด 
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย) 

บริการบำบัดน้ำเสีย 
3,600,000 ลูกบาศกเมตร 

7.26 120.00 13 ระยอง 
(เขต 2) 

50 ไฮเทค นิทซู  
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - สิงคโปร) 

ศูนยกระจายสินคาระหวาง 
ประเทศดวยระบบท่ีทันสมัย 

7.11 40.20 18 นครราชสีมา 
(เขต 3) 

51 เอ็นพี ไบโอ เอนเนอรยี่ 
จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ  
5.6 เมกะวัตต 
กาซชีวภาพ 19,200,000 
ลูกบาศกเมตร 

7.1 174.00 11 อุบลราชธานี 
(เขต 3) 

52 เอส ซี แมนเนจเมนท จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขนสงทางเรือ 1 ลำ  7.9 130.20 12 ไมระบุที่ตั้ง 

53 คาทูน นาที (ไทยแลนด) 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - ลักเซมเบิรก) 

ศูนยกระจายสินคาระหวาง 
ประเทศดวยระบบท่ีทันสมัย 

7.11 621.58 51 ระยอง 
(เขต 2) 

54 สินธุไทย มารีน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขนสงทางเรือ  1 ลำ 7.9 218.40 18 ไมระบุที่ตั้ง 

55 ไทยไลออนเมนทารี จำกัด 
(รวมทุนไทย - อินโดนีเซีย) 

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 690.80 151 ไมระบุที่ตั้ง 

56 ไทยไลออนเมนทารี จำกัด 
(รวมทุนไทย - อินโดนีเซีย) 

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ 7.9 690.80 151 ไมระบุที่ตั้ง 

57 ทอป มารีไทม เซอรวสิ จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขนสงทางเรือ 2 ลำ  7.9 285.00 24 ไมระบุที่ตั้ง 

58 ทอป มารีไทมเซอรวิส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขนสงทางเรือ 2 ลำ  7.9 285.00 24 ไมระบุที่ตั้ง 

  รวม  7 หมวดอุตสาหกรรม  198,651.26 27,165 เขต 1   =  52 
เขต 2   =  82 
เขต 3   =  35 
ไมระบทุีต่ัง้ =10 








