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ปีที่ 23  ฉบับที่ 1  มกราคม 2555

Unbeatable Thailand, Unparalleled Opportunities 
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 จากการแถลงขา่วเศรษฐกจิและการเงนิ ของธนาคาร  

แหง่ประเทศไทยประจำาเดอืนธนัวาคม 2554 ได้ใหข้อ้มลูวา่เศรษฐกจิ

ปรบัตวัดขีึน้จากเดอืนกอ่นในทกุภาคสว่น เศรษฐกจิหลงัอทุกภยั

เริม่คลีค่ลาย อตัราเงินเฟอ้ชะลอตวัลง และเศรษฐกิจในภาพรวม

ของปี 2554 ได้ชะลอการขยายตัวมากจากปีก่อน เนื่องจาก

ภาคการผลิตได้รับผลกระทบ จากภัยพิบัติในประเทศญี่ปุ่น ที่

สง่ผลใหเ้กิดปญัหาการขาดแคลนชิน้สว่น และจากสถานการณ์

อุทกภัยของไทยที่รุนแรง ขยายวงกว้างในพื้นที่ภาคกลางท่ี

เป็นเขตเศรษฐกิจ ทำาให้ภาคอุตสาหกรรมได้รับความเสียหาย 

การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนจึงลดลงในช่วงไตรมาส

สุดท้ายของปี แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยยังให้ความเห็นโดย

สรุปว่า เสถียรภาพทางเศรษฐกิจในประเทศโดยรวมยังอยู่ใน

เกณฑ์ดี ซึ่งยังถือว่าเป็นข่าวดี

 การผลิตภาคอุตสาหกรรม แม้จะลดลงร้อยละ 

25.8 จากระยะเดียวกันของปีก่อน แต่การปรับตัวมีสัญญาณดี

ขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะจากการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ 

หลอดอิเล็กทรอนิกส์และส่วนประกอบ และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ  โดยท่ี

ภาครัฐเองมบีทบาทในการกระตุน้เศรษฐกจิอยา่งตอ่เนื่อง ขณะ

เดยีวกนันโยบายการเงินของแตล่ะธนาคาร ก็นับว่ามีสว่นในการ

คลี่คลายสถานการณ์ในครั้งนี้ 

 ในเลม่ไดม้หีลายบทความทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึความสำาเรจ็

และศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย การวางแผนเพื่อเตรียม

รบัความเปล่ียนแปลงตา่งๆ พรอ้มบทความทีเ่กีย่วกบันโยบาย    

และมาตรการเพื่อช่วยผู้ประกอบการในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่าน และทุกกิจการ

จะผ่านพ้นวิกฤติไปได้ด้วยดี แล้วพบกันค่ะ

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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 ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์มากมายที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่ว่า

จะเป็นวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือ วิกฤติการณ์ต้มยำากุ้งในปี 2540 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่ง

ลุกลามบานปลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองและทางสังคม และล่าสุดเหตุการณ์มหาอุทกภัยในช่วงปลายปี 

2554 ก็ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสร้างความเสียหายแก่โรงงานอุตสาหกรรม

จำานวนมาก ซึ่งสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ

บทความพิเศษ

Unbeatable Thailand, 

Unparalleled Opportunities

ณรงค์ชัย  สามภักดี

	 สถานการณ์ในวันนี้	รัฐบาลจึงจ�าเป็นต้องเร่งฟื้นฟ	ู
ภาพลกัษณ์ของประเทศไทย	และสร้างความเชือ่มัน่ของนกัลงทนุ
ทั้งในและต่างประเทศกลับคืนมา	แน่นอนว่า	การสร้างความ				
เชือ่ม่ัน	จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง	เช่น	มาตรการป้องกนั
น�้าท่วม	พระราชก�าหนดเงินกู้	แผนการสร้างก�าแพงล้อมรอบ
นิคมอุตสาหกรรม	การหาพื้นท่ีรองรับน�้าให้ได้	3	ล้านไร่	และ
แผนการด�าเนินงานอื่นๆ	อีกมากมาย	ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้ถูก
ถ่ายทอดไปยังนักลงทุน	ระหว่างการเดินทางไปสร้างความ				

เชือ่มัน่	ซึง่มนีายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส�าคญัๆ	
ร่วมเดินทางไปด้วย
	 ขณะที่องค์ประกอบในด้านภาพลักษณ์ของประเทศ			
ก็เป็นสิ่งจ�าเป็นที่จะต้องเผยแพร่ออกไปสู่นักลงทุนนักธุรกิจ					
ทั่วโลก	ดังนั้น	การรณรงค์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ	
และการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน	ในครั้งนี้	จึงมี
ความแตกต่างจากการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย		
ที่ผ่านมาทุกครั้ง	ซึ่งบีโอไอได้น�าแก่นแท้ของความเป็นไทย							
มาเป็นจุดขายของภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในครั้งนี้	

องค์ประกอบในด้านภาพลักษณ์ของประเทศ 

ก็เป็นสิ่งจำาเป็นที่จะต้องเผยแพร่

ออกไปสู่นักลงทุนนักธุรกิจทั่วโลก

บีโอไอได้นำาแก่นแท้ของความเป็นไทย 

มาเป็นจุดขายของภาพลักษณ์

และสร้างความเชื่อมั่นในครั้งนี้

”

”

	 เพราะเช่ือมั่นว่า	จิตวิญญาณความเป็น						
นกัสู	้มอียูใ่นสายเลอืดของคนไทยทกุคน	ไม่ว่าเราจะ
เผชิญกับอุปสรรคขวากหนามใดๆ	คนไทยก็ร่วมกัน
ฝ่าฟันเอาตัวรอดได้	กระทรวงอตุสาหกรรม	โดยบีโอไอ	
จงึได้น�าจดุเด่นนี	้มาเป็นกลยทุธ์ใหม่ในการฟ้ืนฟแูละ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของประเทศ	
ในปี	2555	ด้วยแคมเปญ	“Unbeatable Thailand, 
Unparalleled Opportunities” 

บีโอไอ 
UNBEATABLE THAILAND
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 Unbeatable Thailand สะท้อนถงึ	“จติวิญญาณความ
เป็นนักสู้ (Fighting Spirit) ของคนไทยและประเทศไทย”	ซึ่ง
ไม่ว่าจะเผชญิอุปสรรคทัง้จากความขดัแย้งทางการเมอืงและภยั
ธรรมชาติ	ก็ยังสามารถพลิกเกมและฟื้นตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้			
ทกุครัง้	เปรยีบได้กบัศลิปะมวยไทย	ทีน่กัมวยจะต้องฝึกฝนอย่าง
อดทน	เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ในการต่อสู้ที่มีทั้งเกมรับและเกมรุก	
	 ผนวกกบัจดุแขง็ของประเทศไทยในหลายๆ	ด้าน	ไม่ว่า
จะเป็นท�าเลทีต่ัง้	อนัเป็นยทุธศาสตร์ซึง่ไม่มใีครสามารถแข่งขนั
ได้	โครงสร้างพื้นฐานที่ดี	รากฐานทางเศรษฐกิจท่ีแข็งแกร่ง						
รวมทัง้ความหลากหลายทางเศรษฐกจิและทรพัยากร	สิง่เหล่านี้
ผสมผสานกันท�าให้ประเทศไทย	เป็นแหล่งรองรับการลงทุนที	่	
มีความพิเศษไม่เหมือนใคร	

Unbeatable Thailand 

สะท้อนถึง “จิตวิญญาณความเป็นนักสู้ 

(Fighting Spirit) 

ของคนไทยและประเทศไทย

”

”
	 ขณะทีค่�าว่า	Unparalleled Opportunities	ในแคมเปญ
นี	้หมายถงึ	โอกาสดีๆ  มไีม่สิน้สดุ ของประเทศในอนาคต	ไม่ว่า
จะเป็นโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ	
โอกาสในการเป็นแหล่งผลิต	เพื่อขยายสู่ตลาดของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยนซึ่งมีประชากรร่วม	600	ล้านคน	และโอกาส
ทางธุรกจิทีม่าพร้อมกบัเศรษฐกจิไทยทีย่งัขยายตัวอย่างต่อเนือ่ง
	 แคมเปญ	“Unbeatable Thailand, Unparalleled      
Opportunities”	จะได้เปิดตวัในต่างประเทศเป็นคร้ังแรกทีป่ระเทศ
ญีปุ่่น	โดย	ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	ในระหว่างวนัที	่6	–	10	มีนาคม	
2555	และต่อไปที่ประเทศเกาหลีใต้	ระหว่างวันที่	23	–	27	
มีนาคม	2555	ที่จะถึงนี้	
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 จากเหตุการณอ์ทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในป ี2554 ได้กอ่ให้เกดิผลกระทบตอ่ประชาชน สรา้งความเดือดรอ้นให้

แกป่ระชาชนในวงกว้าง รัฐบาลไดอ้อกมาตรการชว่ยเหลอื ผูท้ี่ได้รบัผลกระทบดังกลา่ว เพื่อใหเ้กดิความชดัเจน 

จึงขอนำามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งครอบคลุมกลุ่มต่างๆ ทั้งประชาชนทั่วไป เกษตรกร 

ผู้ ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย โดยสามารถขอรับความช่วยเหลือจาก

หน่วยงานรับผิดชอบ

 

บุษยาพร วิริยะศิริ

รวมมาตรการ 

เพื่อผู้ประสบอุทกภัย 

2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

การชดเชยความเสียหาย

ติดต่อ 

ป
ร
ะช

า
ช
น
ท
ั่ว
ไป

น�้ำท่วมบ้ำนที่อยู่อำศัยประจ�ำ และทรัพย์สินเสียหำยได้รับเงิน 5,000 
บำท ต่อครัวเรือน
บ้ำนหรือที่อยู่อำศัยประจ�ำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้ำของเสียหำย              
ได้รับควำมช่วยเหลือ ดังนี้

1. 

2.

-

-
-

-

-

บ้ำนเสยีหำยทัง้หลงั เท่ำทีจ่่ำยจรงิ แต่ไม่เกนิ 30,000 บำท และ
กองทนุเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัสำธำรณภยัส�ำนกันำยกรฐัมนตรี 
ช่วยวัสดุก่อสร้ำงมูลค่ำ 240,000 บำท ต่อหลัง
บ้ำนเสยีหำยบำงส่วน เท่ำทีจ่่ำยจรงิ ไม่เกนิ 20,000 บำท ต่อหลงั
กรณีผู้ประสบภัยเช่ำบ้ำนของผู้อื่นและบ้ำนเช่ำเสียหำยทั้งหลัง
หรือบำงส่วนจนอำศัยอยู่ไม่ได้  ช่วยเหลือเป็นค่ำเช่ำ ครอบครัว
ละไม่เกิน 1,500 บำทต่อเดือน ไม่เกิน 2 เดือน
ทรพัย์สินทีเ่ป็นเครือ่งมือประกอบอำชพี  และหรอืเงนิทนุประกอบ
อำชีพเสียหำย ช่วยเหลือเท่ำที่จ่ำยจริง ครอบครัวละไม่เกิน 
10,000 บำท

ศนูย์ซอ่มสร้ำงเพือ่ชมุชน (Fix it Center) จดัรถเคลือ่นทีเ่ร็วชว่ย
เหลือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น จักรยำนยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ 
เครื่องจักรทำงกำรเกษตร โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย

องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส�ำนักงำน
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยจังหวัด 
(ปภ.)/ส�ำนักงำนเขต กทม.

ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน
(กระทรวงศึกษำธิกำร)

บีโอไอ 
UNBEATABLE THAILAND
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2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

3. 
-

-

-

-

-

บุคคลเสียชีวิต

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ติดต่อ 

บคุคลทัว่ไปเสยีชวีติได้รบัเงนิช่วยเหลอืเป็นค่ำจดักำรศพจำก
เงนิทดรองรำชกำร  เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ 
25,000 บำทต่อรำย
หัวหน้ำครอบครัว หรือผู้หำเลี้ยงครอบครัวเสียชีวิต ได้รับเงิน
ช่วยเหลอืเป็นค่ำจดักำรศพและเงนิสงเครำะห์ครอบครวั  จำก
เงนิทดรองรำชกำร  เพือ่ช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัพบิตักิรณฉีกุเฉนิ
รวม 50,000 บำทต่อรำย
กองทนุเงนิช่วยเหลอืผูป้ระสบสำธำรณภยั ส�ำนกันำยกรฐัมนตรี 
ให้เงนิช่วยเหลอืเพิม่ ส�ำหรบับคุคลเสยีชวีติ 5,000 บำทต่อรำย

ผู้สูงอำยุหรือผู้พิกำร ที่หัวหน้ำครอบครัวเสียชีวิต พิกำร บำดเจ็บ และ
ไม่สำมำรถด�ำรงชีวิตได้อย่ำงปกติสุข เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดหำ
สิง่อ�ำนวยควำมสะดวกที่จ�ำเปน็ ได้แก่ รถเขน็ รถโยก ไมเ้ท้ำ ได้รบัเงนิ
ไม่เกิน 5,000 บำทต่อรำย
นักเรียน นักศึกษำ ที่บิดำมำรดำ หรือผู้อุปกำระเสียชีวิต ได้รับค่ำ
อุปกรณ์กำรเรียนไม่เกิน 3,000 บำทต่อคน และค่ำใช้จ่ำยตำมภำรกิจ
ประจ�ำวัน เช่น ค่ำพำหนะไปสถำนศึกษำอีก 500 บำทต่อคน

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

กำรไฟฟ้ำนครหลวง ผ่อนผันเล่ือนเวลำกำรช�ำระเงินคำ่ไฟฟ้ำประจ�ำ
เดือน  ของผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลำ 3 เดือน และไม่
เรียกเก็บค่ำดอกเบี้ย

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค ผ่อนผนัเลือ่นเวลำกำรช�ำระเงนิค่ำไฟฟ้ำประจ�ำ
เดือน  ของผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลำ 3 เดือน และไม่
เรียกเก็บค่ำดอกเบี้ย

กำรประปำนครหลวง

การลดภาระค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

คิดค่ำน�้ำตำมปริมำณใช้จริงโดยไม่คิดอัตรำค่ำน�้ำขั้นต�่ำเป็น
เวลำ 6 เดอืน ตัง้แต่รอบบลิกำรใช้น�ำ้เดอืนตลุำคม 2554 เป็นต้นไป
ขยำยระยะเวลำกำรช�ำระหนีค่้ำน�ำ้ประปำ ตัง้แต่เดอืนตลุำคม
2554 เป็นต้นไป จนกว่ำเหตุกำรณ์จะกลับสู่สภำวะปกติ โดย
ไม่ระงับกำรใช้น�้ำ

กำรประปำส่วนภูมิภำค ผอ่นผนัเลือ่นเวลำกำรช�ำระเงนิค่ำน�ำ้ประปำ
ออกไปไม่เกิน 3 เดือน  โดยไม่ระงับกำรใช้น�้ำ

ทีโอที ลดหรือยกเว้นค่ำบริกำรโทรศัพท์ประจ�ำที่ บริกำรอินเทอร์เน็ต
ควำมเรว็สงู และบรกิำรโทรคมนำคมอืน่ๆ ในพืน้ทีท่ีป่ระกำศเป็นพืน้ที่
ภัยพิบัติ ที่ไม่สำมำรถใช้บริกำรได้ ในระหว่ำงที่ประสบภัยพิบัติ

ส�ำนักงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั
จงัหวดั (ปภ.)/ปลดัอ�ำเภอฝ่ำยควำมมัน่คง/
ส�ำนักงำนเขต กทม.

ส�ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด/อ�ำเภอ/ส�ำนักงำน
เขต กทม.

กำรไฟฟ้ำนครหลวง

ส�ำนักงำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค
ในพื้นที่

กำรประปำนครหลวง

ส�ำนกังำนกำรประปำส่วนภมูภิำคในพืน้ที่

ศูนย์บริกำรลูกค้ำ ทีโอที ในพื้นที่
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ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ติดต่อ 

11. 

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

การช่วยเหลือทางด้านภาษี

กสท.ลดหรือยกเว้นค่ำใช้บริกำรให้แก่ลูกค้ำในช่วงประสบภัยน�้ำท่วม 
หรือกรณีระบบ (Node) ของ กสท. ไม่สำมำรถใช้งำนได้

กำรช่วยเหลอืสนิเช่ือเดมิ และ/หรือสนิเช่ือบคุคลด้วยกำรประสำนงำน
ของรำชกำรกับธนำคำรที่มีรำยชื่อด้ำนขวำมือแต่ละธนำคำรได้เสนอ
แนวทำงกำรช่วยเหลอืลกูหนีต่้ำงๆ กนั และสำมำรถสรปุควำมช่วยเหลอื
ได้ดังนี้

-  พักหนี้ช�ำระเงินต้น หรือเงินต้นและดอกเบี้ยชั่วครำว
-  งดคิดดอกเบี้ยชั่วครำว
-  ปรับลดเงินงวด และ/หรือขยำยระยะเวลำผ่อนช�ำระหนี้
-  กู้เงินเพิ่มเติมในอัตรำดอกเบี้ยต�่ำ
   (ติดต่อขอรำยละเอียดได้ที่ธนำคำรดังกล่ำว)

กำรช่วยเหลอืสนิเชือ่เคหะธนำคำรตำมรำยชือ่ขวำมือได้เสนอโครงกำร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส�ำหรับกำรกู้เงินซ่อมแซมปรับปรุงหรือสร้ำง
บ้ำน อำคำร ที่ได้รับควำมเสียหำยในอัตรำดอกเบี้ยต�่ำ (ติดต่อขอ      
รำยละเอียดได้ที่ธนำคำรดังกล่ำว)

ยกเว้นภำษีเงินได้

ส�ำหรับเงินชดเชยจำกภำครัฐเท่ำกับควำมเสียหำยที่ได้รับ 
ส�ำหรับผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงำนรัฐ
เงินได้ที่ผู้ประสบอุทกภัยได้รับตำมมำตรำ 40 (5) กำรให้
เช่ำทรัพย์สิน มำตรำ 40 (6) วิชำชีพอิสระ มำตรำ 40 (7) 
เงินได้จำกกำรรับเหมำ มำตรำ 40 (8) เงินได้จำกธุรกิจกำร
พำณชิย์ ฯลฯซึง่ยกเว้นเฉพำะส่วนทีเ่ท่ำกบัควำมเสยีหำยที่
เกิดขึ้นตำมที่ได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงำนของรัฐ
ค่ำสินไหมทดแทนที่ได้รับจำกบริษัทประกันภัย

ยกเว้นภำษมีลูค่ำเพิม่ ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรจดทะเบยีนภำษีมูลค่ำเพ่ิม
ที่น�ำสินค้ำไปบริจำคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

-

-

-

การช่วยเหลืออื่น ๆ

เร่งรัดให้บริษัทประกันจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนอย่ำงรวดเร็ว

เงินบริจำค สำมำรถน�ำมำลดหย่อนภำษีได้ 1.5 เท่ำ 

ยกเว้นอำกรส�ำหรบัของทีน่�ำเข้ำมำบรจิำคให้แก่ผู้ประสบอทุกภัย กำร
บรจิำคของให้แก่ประชำชนท่ีผ่ำนส่วนรำชกำรหรอืองค์กรกำรกศุล โดย
ผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกรเพื่อควำม
สะดวกและรวดเร็ว

บริกำรศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย และกำรให้ควำมช่วยเหลือ

ศนูย์บรกิำรลกูค้ำ บรษิทั กสท โทรคมนำคม 
ในพื้นที่

ธนำคำรออมสิน
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
ธนำคำรกรุงไทย
บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย
ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย

ธนำคำรออมสิน
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์
ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย

กรมสรรพำกร

กรมสรรพำกร

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

กรมสรรพำกร

กรมศุลกำกร

กระทรำงมหำดไทย/กระทรวงกำรพฒันำ
สงัคมและควำมมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษำธิกำร
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20.

21.

1.

2.

3.

-

-

-
-
-
-
-

-
-
-

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ติดต่อ 

ประชำชนที่อำศัยอยู่ในศูนย์พักพิงได้รับกำรฝึกอำชีพระยะสั้นโดยมี
เบ้ียเลีย้ง 120 บำทต่อวนั  และหำกมกีำรจ้ำงงำนในศนูย์พกัพงิจะได้รบั
ค่ำจ้ำงขั้นต�่ำของพื้นที่นั้น

กรณเีช่ำทีร่ำชพสัดุเพือ่อยูอ่ำศัยให้พจิำรณำควำมเสยีหำยของอำคำร
ที่พักอำศัยที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัย ดังนี้

อำคำรทีพ่กัอำศยัเสยีหำยบำงส่วน ได้รบัยกเว้นกำรเรยีกเก็บ
ค่ำเช่ำเป็นเวลำ 1 ปี
อำคำรทีพ่กัอำศัยเสยีหำยทัง้หลงั ได้รบัยกเว้นกำรเรยีกเกบ็
ค่ำเช่ำเป็นเวลำ 2 ปี

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ติดต่อ 

เก
ษ
ต
ร
ก
ร
 

ด้ำนพืช ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้ำนพืช กับกรมส่งเสริม
กำรเกษตร และส�ำนักงำนอ้อยและน�้ำตำล

ข้ำว 2,222 บำทต่อไร่ 
พืชไร่ 3,150 บำทต่อไร่ 
พืชสวนและอื่นๆ 5,098 บำทต่อไร่
กรณีพืชสวนและอื่นๆ สำมำรถฟื้นฟูได้ 2,549 บำทต่อไร่
กรณีพื้นที่กำรเกษตรถูกดินทับถมเสียหำย 7,000 บำท       
ต่อไร่ รำยละไม่เกิน 5 ไร่

ด้ำนประมง ช่วยเหลือเฉพำะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้ำนประมงกับ
กรมประมง

ปลำทุกชนิด 4,225 บำทต่อไร่ รำยละไม่เกิน 5 ไร่
กุ้ง ปู หอย 10,920 บำทต่อไร่ รำยละไม่เกิน 5 ไร่
กระชัง บ่อซีเมนต์ อื่นๆ 315 บำทต่อตำรำงเมตร 
รำยละไม่เกิน 80 ตำรำงเมตร

ด้ำนปศุสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนด้ำนปศุสัตว์กับกรม
ปศุสัตว์ ตำมจ�ำนวนสัตว์ที่ตำยหรือสูญหำย ตำมจ�ำนวนที่เสียหำย 
(โค/กระบือ ไม่เกินรำยละ 2 ตัว ตัวละ 3,600 - 15,800 บำท สุกร/
แพะ/แกะ/นกกระจอกเทศ ไม่เกินรำยละ 10 ตัว สุกรตัวละ 1,200 - 
2,500 บำท แพะ/แกะ ตวัละ 1,400 บำท นกกระจอกเทศ 2,000 บำท 
ไก่พื้นเมือง/ห่ำน ไม่เกินรำยละ 300 ตัว ไก่พื้นเมืองตัวละ 20 - 40 
บำท ห่ำนตัวละ 50 บำท เป็ดพันธุ์เนื้อและพันธุ์ไข่/ไก่พันธุ์เนื้อและ
พันธุ์ไข่/นกกระทำ รำยละไม่เกิน 1,000 ตัว เป็ดพันธุ์เนื้อและพันธุ์ไข่      
ตัวละ 15 - 40 บำท ไก่พันธุ์เนื้อตัวละ 15 - 35 บำท และไก่พันธุ์ไข่ 
ตวัละ 15 - 60 บำท และนกกระทำตวัละ 5 - 10 บำท แปลงหญ้ำหรอืพชื

กระทรวงกำรพฒันำสงัคมและควำมมัน่คง
ของมนษุย์/กระทรวงศกึษำธกิำร (เฉพำะศูนย์
พกัพงิในควำมดแูลของกระทรวงศึกษำธกิำร)

ส�ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่

ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ/ผู้ใหญ่บ้ำน

ส�ำนักงำนประมงอ�ำเภอ/ผู้ใหญ่บ้ำน

ส�ำนักงำนปศุสัตว์อ�ำเภอ/ผู้ใหญ่บ้ำน



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ม
ก
ร
า
ค
ม
 
2
5
5
5

12

2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

4.

5.

6.

7.

8.

-

-

-

-

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ติดต่อ 
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อำหำรสัตว์เสียหำยให้ช่วยเหลือเป็นเงินเมล็ดพันธุ์พืชอำหำรสัตว์     
ไม่เกินรำยละ 20 ไร่ ไร่ละไม่เกนิ 2 กโิลกรมั เมล็ดพนัธุพ์ชือำหำรสัตว์ 
กิโลกรัมละ 110 บำท ท่อนพันธุ์พืชอำหำรสัตว์ไม่เกินรำยละ 20 ไร่ 
ไร่ละไม่เกนิ 250 กโิลกรมั ท่อนพนัธุพ์ชือำหำรสตัว์กโิลกรมัละ 2.50บำท)
ในกรณไีด้รบัควำมเสยีหำยทีเ่กนิจำกกำรช่วยเหลอื ตำมเกณฑ์ดงักล่ำว 
ให้ได้รับเงินช่วยเหลืออีกครึ่งหนึ่งของควำมเสียหำยส่วนที่เกิน

ผู้ปลูกข้ำวนำปี กรณีเกษตรกรที่ขำยผลผลิตไปในช่วงสิงหำคม - 
กันยำยน 2554รวมทั้งกรณีเกษตรกรที่ได้รับควำมเสียหำยเนื่องจำก
ประสบอุทกภัย จะได้รับตันละ 1,437 บำท

เกษตรกรผู้ปลูกข้ำว ปี 2554/55 ที่ประสบอุทกภัยมีพ้ืนที่เพำะปลูก
เสยีหำยมำกกว่ำร้อยละ 50 ของพืน้ทีท่ีไ่ด้ขึน้ทะเบียนไว้ จะได้รบักำร
ช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ตำมท่ีเสียหำยจริงแต่ไม่เกินรำยละ 10 ไร่ๆ ละ 
10 กิโลกรัม

ศนูย์ซ่อมสร้ำงเพือ่ชมุชน (Fix it Center) จดัรถเคลือ่นท่ีเรว็ช่วยเหลอื
ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น จักรยำนยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ เครื่องจักร
ทำงกำรเกษตร โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย

กำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงิน
กรณเีกษตรกรลกูค้ำประสบภยัและเสยีชวีติ จ�ำหน่ำยหนีส้ญู 
โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้รับภำระ
เกษตรกรลูกค้ำทีป่ระสบภยัและเสียหำยร้ำยแรงได้รับกำร
พักหนี ้และงดคิดดอกเบีย้ เป็นระยะเวลำ 3 ปี และมำตรกำร
ปรับโครงสร้ำงหนี้
สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูกำรประกอบอำชีพและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต รำยละไม่เกิน 100,000 บำท ลดอัตรำดอกเบี้ยจำก
ปกตลิงอีกร้อยละ 3 ต่อปี และลดหย่อนหลกัประกนักำรกูเ้งนิ
สินเชื่อเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต รำยละไม่เกิน 100,000 
บำท อัตรำดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันเท่ำกับร้อยละ 7)
กรณเีช่ำทีด่นิรำชพสัดเุพือ่ประกอบกำรเกษตร หำกพชืหรอื

ผลผลิตได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัยได้รับยกเว้นกำรเรียกเก็บค่ำ
เช่ำเป็นเวลำ 1 ปี

ธ.ก.ส./ ส�ำนักงำนเกษตรอ�ำเภอ/
ส�ำนักงำนเกษตรจังหวัด

ส�ำนักเมล็ดพันธุ์ข้ำว/
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว กรมกำรข้ำว

ศูนย์ซ่อมสร้ำงเพื่อชุมชน
(กระทรวงศึกษำธิกำร)

ธ.ก.ส.

ส�ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
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ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ติดต่อ 

กรณีถูกเลิกจ้ำง จะได้รับเงินชดเชยตำมกฎหมำยคุ้มครองแรงงำน 
(ตำมระยะเวลำกำรท�ำงำน) แต่หำกไม่ได้ก็สำมำรถยืน่ขอรบัเงินช่วยเหลอื
จำกกองทุนสงเครำะห์ลูกจ้ำง

กรณีเป็นผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้ำง จะได้เงินทดแทนกำรว่ำงงำน      
ร้อยละ 50 ของค่ำจ้ำงแต่ไม่เกนิ 7,500 บำทต่อเดอืน เป็นเวลำไม่เกิน 
6 เดอืน ภำยใน 1 ปี และได้สิทธปิระกันสังคม 4 กรณ ี(เจบ็ป่วย คลอด
บุตร ทุพพลภำพ และเสียชีวิต) ต่อไปอีก 6 เดือน

กรณีผู้ที่ว่ำงงำน
จ้ำงงำนเร่งด่วนส�ำหรบังำนสำธำรณะประโยชน์ในพืน้ที่
ประสบภัยจะได้รับค่ำจ้ำงอัตรำวันละ 150 บำทต่อคน 
เป็นระยะเวลำ 20 วัน

กำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงิน

ลดดอกเบีย้เงนิกูย้มืกองทนุพฒันำฝีมอืแรงงำน ส�ำหรบั
ผู้เข้ำรับกำรฝึกจำกร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 0.1 เป็นระยะ
เวลำ 1 ปี และผู้ด�ำเนินกำรฝึก ผู้ด�ำเนินกำรทดสอบ
มำตรฐำนฝีมอืแรงงำน ผูป้ระกอบกจิกำร จำกร้อยละ 3 
เป็นร้อยละ 0.1 

สินเชื่อรำยละ 50,000 บำท ส�ำหรับผู้ประกันตนไว้กับ
ส�ำนกังำนประกนัสงัคมตำมมำตรำ 33 มำตรำ 39 และ
มำตรำ 40 เพื่อน�ำไปซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อำศัยของ
ตนเองหรือของบิดำ - มำรดำ ในอัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 
2.5 ต่อปี คงที่ 2 ปี

สนิเช่ือรำยละ 10,000 - 50,000 บำท ส�ำหรบัผูป้ระกนัตน
ไว้กับส�ำนักงำนประกันสังคม ตำมมำตรำ 33 มำตรำ 
39 และมำตรำ 40 เพื่อน�ำไปซ่อมแซม ปรับปรุงท่ีอยู่
อำศัยของตนเอง และหรือของบิดำ - มำรดำคิดอัตรำ
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี ระยะเวลำผ่อนช�ำระ      
ไม่เกิน 2 ปี

ฝึกยกระดับฝีมือแรงงำนลูกจ้ำงที่ได้รับผลกระทบจำกอุทกภัยให้มี
ทักษะที่สูงขึ้น ตรงกับควำมต้องกำรของสถำนประกอบกิจกำร โดย
ได้รับค่ำอำหำรวันละ 120 บำท ตลอดเวลำ 10 วัน
บริกำรศนูย์พกัพงิผูใ้ช้แรงงำนทีป่ระสบภยัและกำรให้ควำมช่วยเหลอื

ส�ำนกังำนสวสัดกิำรและคุ้มครองแรงงำน
จังหวัด/ส�ำนักจัดหำงำนเขตพื้นที่ 10 แห่ง
ใน กทม.

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด/
ส�ำนักงำนประกันสังคมเขตพื้นที่ 12 แห่ง
ใน กทม.

ส�ำนักงำนแรงงำนจังหวัด

ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด/
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค

ศูนย์พัฒนำฝีมือแรงงำนจังหวัด/
สถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำนภำค

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด/
ส�ำนักงำนประกันสังคมเขตพื้นที่
12 แห่งใน กทม.

ธนำคำรกรุงไทย
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ศนูย์บริกำรเบด็เสรจ็ส�ำหรบันคิม/เขตประกอบกำร/สวนอตุสำหกรรม ทัง้ 
7 แห่ง และสถำนประกอบกำรอุตสำหกรรม เพื่อฟื้นฟูให้สำมำรถ
ด�ำเนินกิจกำรได้เร็วที่สุด 

กำรให้สิทธิประโยชน์กำรส่งเสริมกำรลงทุนและผ่อนผันเงื่อนไข เช่น

1.
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3.

4.

5.
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ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ติดต่อ 

เครือ่งจกัรและวตัถดุบิ สำมำรถย้ำยออกจำกโรงงำนไป
ยังสถำนที่อื่นหรือส่งออกในกรณีฉุกเฉินได้โดยกำรขอ
อนุญำตจำกส�ำนักงำนฯ สำมำรถกระท�ำได้ภำยหลัง
ขอรบัสทิธิย์กเว้นอำกรขำเข้ำส�ำหรบัเครือ่งจกัรทีน่�ำเข้ำมำ
เพ่ือทดแทนเครือ่งจกัรท่ีเสียหำยจำกเหตอุทุกภัย รวมทัง้
สำมำรถเพิ่มก�ำลังผลิตได้ในครำวเดียวกัน
วัตถุดิบที่น�ำเข้ำโดยได้รับยกเว้นอำกรตำมมำตรำ 36 
ทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำยจำกเหตอุทุกภัยให้ถอืเป็นส่วนสญู
เสียที่ไม่มีภำระภำษีอำกร
วัตถุดิบที่น�ำเข้ำโดยได้รับยกเว้นอำกรตำมมำตรำ 36 
ทีย่งัใช้งำนได้ สำมำรถโอนไปยงัโครงกำรทีไ่ด้รับส่งเสริม
ที่ยังเหลืออยู่ได้ หำกโครงกำรดังกล่ำวยังคงได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตำมมำตรำ 36
สำมำรถว่ำจ้ำงผู้อ่ืนผลิตได้เป็นกำรชั่วครำว เพื่อมิให้
กิจกำรต้องหยุดชะงักลง

กำรช่วยเหลือทำงด้ำนกำรเงิน ด้วยกำรประสำนงำนของรำชกำรกับ
ธนำคำรที่มีรำยชื่อด้ำนขวำมือ แต่ละธนำคำรได้เสนอแนวทำงกำร
ช่วยเหลือลูกหนี้ต่ำงๆ กัน และสำมำรถสรุปควำมช่วยเหลือได้ดังนี้

พักหนี้ช�ำระเงินต้น หรือเงินต้นและดอกเบี้ยชั่วครำว
สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อกำรส่งออก
สินเชื่อธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน
พักช�ำระค่ำธรรมเนียมค�้ำประกัน
สินเชื่อเพื่อพัฒนำระบบป้องกันอุทกภัย(ติดต่อขอ
รำยละเอียดได้ที่ธนำคำรดังกล่ำว)

-

-

-

-

-

-
-
-
-
-

-

ให้สิทธิ์เฉพำะสถำนประกอบกำร ที่ประสบอุทกภัยกู้เงินจำกกองทุน
ประกันสังคมเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหำยจำกอุทกภัยได้รำยละ
ไม่เกิน 1,000,000 บำท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี

กำรช่วยเหลือทำงด้ำนภำษีอำกร
5.1  ยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล

ส�ำหรบัเงนิชดเชยจำกภำครฐัเท่ำกบัควำมเสยีหำยทีไ่ด้
รบั ส�ำหรบัผู้ประสบภยัท่ีลงทะเบยีนไว้กบัหน่วยงำนรฐั

กระทรวงอุตสำหกรรม/กำรนิคม
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทนุ

ธนำคำรกรุงไทย
ธนำคำรออมสิน
ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำ-
แห่งประเทศไทย
บรรษทัประกนัสนิเช่ืออตุสำหกรรมขนำดย่อม

ส�ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด/
ส�ำนักงำนประกันสังคมเขตพื้นที่
12 แห่งใน กทม.

กรมสรรพำกร
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2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง6.

7.

8.

9.

5.2

5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

-

-

-

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ติดต่อ 

ส�ำหรบัเงนิหรอืรำคำทรพัย์สนิทีไ่ด้รบับรจิำคเพือ่ชดเชย
ควำมเสียหำย ซึ่งไม่เกินมูลค่ำควำมเสียหำยที่ได้รับ

ยกเว้นภำษเีงนิได้นติบิคุคล ค่ำสนิไหมทดแทนทีบ่ริษทัหรือห้ำง
หุ้นส่วนนติบิคุคล ได้รบัจำกบรษิทัประกนัเฉพำะส่วนทีเ่กนิมลูค่ำ
ของทรัพย์สินที่เสียหำย
เงินบริจำค สำมำรถลดหย่อนภำษีได้ 1.5 เท่ำ
ยกเว้นภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส�ำหรับผู้ประกอบกำรจดทะเบียนภำษี
มูลค่ำเพิ่ม ที่น�ำสินค้ำไปบริจำคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ขยำยเวลำกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีสรรพำกร ส�ำหรับ       
ผู้ประกอบกำรในท้องที่ประสบอุทกภัย

ขยำยก�ำหนดเวลำช�ำระภำษีสรรพสำมิตส�ำหรับผู้ประกอบกำร
ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ขยำยเวลำกำรส่งของออก ซึ่งของที่ขอคืนอำกรตำมมำตรำ 19 
ทว ิออกไปอกี 6 เดอืน ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรอยู่ในพ้ืนทีท่ีป่ระกำศ
เขตประสบภัยพิบัติ กำรน�ำเข้ำวัตถุดิบที่มีช่วงเวลำไม่เป็นไป
ตำมข้ำงต้น หำกไม่สำมำรถส่งออกได้ภำยใน 1 ปีนับแต่วันน�ำเข้ำ 
ให้น�ำของเข้ำยืน่ค�ำร้องขอขยำยเวลำส่งออกต่อกรมศุลกำกรได้
กำรงดเว้นกำรจัดเก็บค่ำธรรมเนียมกำรผ่ำนพิธีกำรศุลกำกร
เป็นกำรชั่วครำว

กำรไฟฟ้ำนครหลวง ผ่อนผันเลื่อนเวลำกำรช�ำระเงินค่ำไฟฟ้ำประจ�ำ
เดือนของผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลำ 3 เดือน และไม่
เรียกเก็บค่ำดอกเบี้ย

กำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำค ผ่อนผนัเลือ่นเวลำกำรช�ำระเงนิค่ำไฟฟ้ำประจ�ำ
เดือนของผู้ใช้ไฟฟ้ำที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลำ 3 เดือน และไม่
เรียกเก็บค่ำดอกเบี้ย

กำรประปำนครหลวง
คิดค่ำน�ำ้ตำมปรมิำณใช้จรงิโดยไม่คดิอัตรำค่ำน�ำ้ขัน้ต�ำ่
เป็นเวลำ 6 เดือน ตั้งแต่รอบบิลกำรใช้น�้ำเดือนตุลำคม 
2554 เป็นต้นไป
ขยำยระยะเวลำกำรช�ำระหนี้ค่ำน�้ำประปำ ตั้งแต่เดือน
ตุลำคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่ำเหตุกำรณ์จะกลับสู่
สภำวะปกติ โดยไม่ระงับกำรใช้น�้ำ

กำรประปำส่วนภูมภิำค ผ่อนผนัเลือ่นเวลำกำรช�ำระเงนิค่ำน�ำ้ประปำ
ออกไปไม่เกิน 3 เดือนโดยไม่ระงับกำรใช้น�้ำ

กรมสรรพสำมิต

กรมศุลกำกร

กำรไฟฟ้ำนครหลวง

ส�ำนกังำนกำรไฟฟ้ำส่วนภมูภิำคในพืน้ที่

กำรประปำนครหลวง

ส�ำนกังำนกำรประปำส่วนภมูภิำคในพืน้ที่

การลดภาระค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ม
ก
ร
า
ค
ม
 
2
5
5
5

16

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ติดต่อ 

ทีโอที ลดหรือยกเว้นค่ำบริกำรโทรศัพท์ประจ�ำที่ บริกำรอินเทอร์เน็ต
ควำมเรว็สงู และบริกำรโทรคมนำคมอ่ืนๆ ในพืน้ทีท่ีป่ระกำศเป็นพืน้ที่
ภัยพิบัติ ที่ไม่สำมำรถใช้บริกำรได้ ในระหว่ำงที่ประสบภัยพิบัติ

กสท. ลดหรอืยกเว้นค่ำใช้บรกิำรให้แก่ลกูค้ำในช่วงประสบภยัน�ำ้ท่วม 
หรือกรณีระบบ (Node) ของ กสท. ไม่สำมำรถใช้งำนได้

กำรอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรขนย้ำยเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ออกนอกเขตประกอบกำร
เสร ีและเมือ่เข้ำสูภ่ำวะปกต ิกนอ. และกรมศุลกำกร จะ
ร่วมกนัตรวจสอบ หำกของไม่ครบถ้วน ให้ช�ำระค่ำภำษี
อำกรในภำยหลัง
กำรอ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนพิธีกำรศุลกำกรโดยให้      
ผู้ประกอบกำรแจ้งสถำนที่ชั่วครำวท่ีขนย้ำยเคร่ืองจักร 
อุปกรณ์ หรือ สถำนท่ีชั่วครำว ที่ประกอบกิจกำร และ
สำมำรถประกอบกจิกำรและปฏบิตัพิธิกีำรศลุกำกรตำม
ปกติ

10.

11.

13.

12.

14.

15.

16.

17.

-

-

-

-

กำรอนุญำตน�ำคนต่ำงด้ำวเข้ำมำอยู่และท�ำงำน ภำยใต้กฎหมำย 
กนอ.

กรณหีนงัสอือนญุำตสญูหำย กนอ. จัดท�ำส�ำเนำให้ใหม่
ทันที เพื่อแสดงต่อกรมกำรจัดหำงำน และ สตม. และ
แจ้งประชำสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบกำรทรำบผ่ำน e-PP
จดัหน่วยบรกิำร Mobile Service ร่วมกบั กรมกำรจดัหำ
งำน และ สตม. ให้บริกำรกับผู้ประกอบกำรท่ีนิคม
อุตสำหกรรม เพื่อลดเวลำกำรเดินทำงไปขอรับบริกำร
จำกหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง

กำรจดัทมีงำนให้ค�ำปรกึษำแนะน�ำ จดัทมีงำนพีเ่ลีย้งให้ค�ำแนะน�ำใน
กำรปรับปรุง กำรซ่อมแซมอำคำร โรงงำน หลังน�้ำลดและค�ำแนะน�ำ
ด้ำนกำรอนุมัติ อนุญำต และประสำนกับหน่วยรำชกำรที่เกี่ยวข้อง

เร่งรัดกำรจ่ำยสินไหมทดแทนและแก้ไขข้อพิพำทระหว่ำงโรงงำนกับ
บริษัทประกัน

กรณีเช่ำอำคำรรำชพัสดุ หำกผลกระทบจำกอุทกภัยท�ำให้ผู้เช่ำไม่
สำมำรถประกอบอำชีพได้ตำมปกติ เป็นเวลำเกิน 3 วัน ได้รับยกเว้น
กำรเรียกเก็บค่ำเช่ำ 1 เดือน

จดั Business Matching ระหว่ำงผูป้ระกอบกำรทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำย
กับผูป้ระกอบกำรทีจ่�ำหน่ำยวสัดกุ่อสร้ำงและเครือ่งจกัรอปุกรณ์ ผูร้บัเหมำ 

ศูนย์บริกำรลูกค้ำ ทีโอที ในพื้นที่

ศนูย์บรกิำรลกูค้ำ บรษิทั กสท โทรคมนำคม 
ในพื้นที่

มาตรการอื่นๆ

กำรบริกำรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบกำรในเขตประกอบกำรเสรีใน
นิคมอุตสำหกรรม

กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

ส�ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่

ธนำคำรกรุงไทย
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2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

1.

2.

3.

18.

19.

-
-
-
-
-

-

-

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ติดต่อ 

เพือ่ให้ผูท้ีไ่ด้รบัควำมเสยีหำย สำมำรถปรบัปรงุซ่อมแซมกจิกำร หรอื
ทดแทนและซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ในสถำนประกอบกำรที่
ได้รับควำมเสียหำยในรำคำพิเศษ

อ�ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรตรวจลงตรำและใบอนุญำตท�ำงำนให้
แก่ผู้เชี่ยวชำญต่ำงประเทศ ที่จะเข้ำมำช่วยแก้ไขปัญหำและฟื้นฟู
โรงงำนที่ประสบควำมเสียหำย

ผ่อนผันกำรช�ำระค่ำเบี้ยประกัน ส�ำหรับผู้เอำประกันที่อยู่ในเขต
ประสบอุทกภัยจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2554

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ติดต่อ 

กำรช่วยเหลอืทำงด้ำนกำรเงนิ ด้วยกำรประสำนงำนของรำชกำรกับ
ธนำคำรที่มีรำยชื่อด้ำนขวำมือ แต่ละธนำคำรได้เสนอแนวทำง        
กำรช่วยเหลอืลกูหนีต่้ำงๆ กนั และสำมำรถสรปุควำมช่วยเหลอืได้ดงันี้

ผ
ู้ป
ร
ะก

อ
บ
ก
า
ร
ร
า
ย
ย
่อ
ย
 
แ
ล
ะ 
S
M

E
s

พักหนี้ช�ำระเงินต้น หรือเงินต้นและดอกเบี้ยชั่วครำว
สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อกำรส่งออก
สินเชื่อธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน
พักช�ำระค่ำธรรมเนียมค�้ำประกัน
สินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูกิจกำร
ค�ำ้ประกันสนิเชือ่เพือ่ฟ้ืนฟธูรุกจิ (ตดิต่อขอรำยละเอยีด
ได้ที่ธนำคำรดังกล่ำว)

ให้สทิธิเฉพำะสถำนประกอบกำรทีป่ระสบอทุกภยักูเ้งนิ
จำกกองทุนประกันสังคมเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสีย
หำยจำกอุทกภัยได้รำยละไม่เกิน 1,000,000 บำท 
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี

 เร่งรัดให้บริษัทประกันจ่ำยค่ำสินไหมทดแทนอย่ำงรวดเร็ว

การช่วยเหลือทางด้านภาษี

ยกเว้นภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล

ส�ำหรบัเงนิชดเชยจำกภำครัฐเท่ำกบัควำมเสยีหำยท่ีได้
รบั ส�ำหรบัผูป้ระสบภยัทีล่งทะเบยีนไว้กบัหน่วยงำนรฐั

ส�ำนกังำนตรวจคนเข้ำเมอืง/กรมกำรกงสลุ/
กรมกำรจัดหำงำน/ส�ำนักงำนจัดหำงำน
จังหวัด/ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรลงทุน/กำรนิคมอุตสำหกรรม
แห่งประเทศไทย

ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำ
แห่งประเทศไทย

ธนำคำรกรุงไทย
ธนำคำรออมสิน
ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำ
แห่งประเทศไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรม
ขนำดย่อม
ธนำคำรพัฒนำวิสำหกิจขนำดกลำง
และขนำดย่อม

ส�ำนักงำนประกนัสังคมจงัหวดั/ส�ำนักงำน
ประกันสังคมเขตพื้นที่ 12 แห่งใน กทม.

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและ
ส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจประกันภัย

กรมสรรพำกร
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2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง
ส�ำหรบัเงนิหรอืรำคำทรพัย์สนิทีไ่ด้รบับรจิำคเพ่ือชดเชย
ควำมเสยีหำย ซึง่ไม่เกนิมลูค่ำควำมเสยีหำยทีไ่ด้รบัค่ำ
สินไหมทดแทนทีบ่ริษทัหรือห้ำงหุน้ส่วนนติบิคุคลได้จำก
บรษิทัประกนัภยัเฉพำะส่วนทีเ่กนิมลูค่ำของทรพัย์สนิที่   
เสยีหำย

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล ติดต่อ 

เงินบริจำค สำมำรถลดหย่อนภำษีได้ 1.5 เท่ำ
ยกเว้นภำษมีลูค่ำเพิม่ ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรจดทะเบยีนภำษมีลูค่ำเพิม่
ที่น�ำสินค้ำไปบริจำคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
ขยำยเวลำกำรยืน่แบบแสดงรำยกำรภำษีสรรพำกรส�ำหรบัผู้ประกอบกำร
ในท้องที่ประสบอุทกภัย

การช่วยเหลืออื่นๆ

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 

กรณีเช่ำอำคำรรำชพัสดุ หำกผลกระทบจำกอุทกภัย ท�ำให้ผู้เช่ำไม่
สำมำรถประกอบอำชีพได้ตำมปกติ เป็นเวลำเกิน 3 วัน ได้รับยกเว้น
กำรเรียกเก็บค่ำเช่ำ 1 เดือน

จดั Business Matching ระหว่ำงผูป้ระกอบกำรทีไ่ด้รบัควำมเสยีหำย
กับผู้ประกอบกำรที่จ�ำหน่ำยวัสดุก่อสร้ำงและเครื่องจักรอุปกรณ์     
ผู้รับเหมำ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับควำมเสียหำยสำมำรถปรับปรุง ซ่อมแซม
กิจกำร หรือทดแทนและซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ในสถำน
ประกอบกำรที่ได้รับควำมเสียหำยในรำคำพิเศษและจัด Business 
Matching กับสถำนประกอบกำร SMEs ที่มีควำมพร้อมรับช่วง      
กำรผลิต

สถำนประกอบกำรจ่ำยค่ำจ้ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 75 ของค่ำจ้ำงปกติ 
และต้องท�ำ MOU ว่ำจะไมเ่ลกิจ้ำงโดยรฐับำลช่วยจ่ำยสมทบค่ำจ้ำง
ให้คนละ 2,000 บำท/เดือน (3 เดือน)

กำรฟื้นฟูสถำนประกอบกำร SMEs ที่อยู่นอกนิคมอุตสหกรรม เพื่อ
ให้สำมำรถด�ำเนินกำรเข้ำสู่ระบบปกติโดยเร็วที่สุด

ผ่อนผนักำรช�ำระค่ำเบีย้ประกนัส�ำหรบัผูเ้อำประกนั ทีอ่ยูใ่นเขตประสบ
อุทกภัยจนถึงวันที่ 31 ธันวำคม 2554

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

-

ส�ำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่

ธนำคำรกรุงไทย

ส�ำนกังำนสวสัดกิำรและคุม้ครองแรงงำน
จงัหวดั/ส�ำนกัจดัหำงำนเขตพืน้ที ่ 10 แห่ง
ใน กทม.

กระทรวงอุตสำหกรรม

ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำ
แห่งประเทศไทย

ศูนย์ปฏิบัติกำรช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
กระทรวงกำรคลัง
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)

1.
2.
3.
4.

หน่วยงาน โทรศัพท์  

1111 กด 5
1689
1300
1170
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2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้งกระทรวงมหำดไทย (มท.)
กระทรวงแรงงำน (รง.)
กระทรวงศึกษำธิกำร (ศธ.)
กระทรวงอตุสำหกรรม (อก.) (ศนูย์ปฏบัิตกิำรเพือ่ป้องกนัและฟ้ืนฟู
ผู้ประกอบกำรภำคอุตสำหกรรม)
กรมกำรกงสุล
กรมกำรข้ำว (ส�ำนักเมล็ดพันธุ์ข้ำว หรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้ำว)
กรมกำรจัดหำงำน
กรมธนำรักษ์ (ส�ำนักบริกำรที่รำชพัสดุ 1)
กรมปศุสัตว์
กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.)
กรมศุลกำกร
กรมสรรพำกร
กรมสรรพสำมิต
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน
ส�ำนักงำนตรวจคนเข้ำเมือง (ตม.)
กำรนิคมอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
กำรประปำนครหลวง (กปน.)
กำรประปำส่วนภูมิภำค (กปภ.)
กำรไฟฟ้ำนครหลวง (กฟน.)
กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค (กฟภ.)
บริษัท กสท โทรคมนำคม จ�ำกัด (มหำชน)
บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหำชน)
ธนำคำรกรุงไทย
ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)
ธนำคำรเพื่อกำรส่งออกและน�ำเข้ำแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ธนำคำรพฒันำวสิำหกจิขนำดกลำงและขนำดย่อมแห่งประเทศไทย 
(ธพว.)
ธนำคำรออมสิน
ธนำคำรอิสลำมแห่งประเทศไทย (ธอท.)
ธนำคำรอำคำรสงเครำะห์ (ธอส.)
บรรษัทตลำดรองสินเชื่อที่อยู่อำศัย (บตท.)
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสำหกรรมขนำดย่อม (บสย.)
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรก�ำกับและส่งเสริมกำรประกอบธุรกิจ
ประกันภัย
ศูนย์ กทม.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.

1567
1506 กด 8
1579
0 2202 3196

0 2981 7171 ต่อ 3202
0 2561 3794
1694
0 2618 6347
0 2653 4926 หรือ 0 2653 4444 ต่อ 3381-5
1784
1164
1161
1713
0 2553 8111
1178
0 2651 6335 หรือ 0 2253 2561 ต่อ 4447
1125
1662
1130
1129
0 2104 1511-1518
1100
1551
0 2555 0555
0 2271 2929
1357

1115
1302
0 2645 9000
0 2618 9933
0 2308 2741 กด 2
1186

1555

หน่วยงาน โทรศัพท์  

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นับว่ามีบทบาทสำาคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะใน

ปัจจุบันที่เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บทบาทของ SMEs ได้ทวีความสำาคัญมากยิ่งขึ้น 

เนื่องจากเป็นแหล่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่สำาคัญของประเทศ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

บีโอไอ 
UNBEATABLE THAILAND

	 นอกจากนัน้	SMEs			ยังเป็นพลงัส�าคญัในการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ	เพราะก่อให้เกิดการจ้างงาน
ในสดัส่วนถงึร้อยละ	76	ของการจ้างงานรวมของประเทศ	สร้าง
มูลค่าเพิ่มคิดเป็นร้อยละ	38	ของ	GDP	ของประเทศ	และส่ง
ออกเป็นสัดส่วนร้อยละ	30	ของมูลค่าส่งออกรวมของประเทศ																														
	 เมือ่วนัที	่23	สงิหาคม	2554	รฐับาลได้แถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา	โดยในข้อ	3.3.2	(4)	ได้ระบุนโยบายเก่ียวกับการ			
ส่งเสริมการลงทุน	SMEs	ไว้ดังนี้
 “สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยสนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อผ่าน
สถาบันการเงินต่างๆ ส่งเสริมสถาบันเฉพาะทางให้เป็นศูนย์
แลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละทดสอบผลติภณัฑ์ ส่งเสรมิการรวมกลุม่
อตุสาหกรรม และการเชือ่มโยงอุตสาหกรรมตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึ
ปลายน�้า และปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนส�าหรับ
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เอือ้อ�านวยต่อการลงทนุ
มากยิ่งขึ้น”
	 ส�านกังานส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม	
(สสว.)	ได้จดัท�าแผนส่งเสรมิวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ฉบับที่	3	(2555	–	2559)		ประกอบด้วย	4	ยุทธศาสตร์	คือ

กจิการทีม่ทีนุจดทะเบยีนช�าระแล้วไม่เกนิ	5	ล้านบาท	
ก�าหนดยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	ส�าหรับก�าไร
สุทธิ	150,000	บาทแรก	
ก�าไรส่วนทีเ่กนิ	150,000	บาท	แต่ไม่เกนิ	1	ล้านบาท	
ก�าหนดเสยีภาษเีงนิได้นติบิคุคลในอตัราร้อยละ	15		

•

•

สนบัสนนุปัจจยัแวดล้อมให้เอือ้ต่อการด�าเนนิธรุกจิ	
SMEs	ไทย	โดยครอบคลุมถึงการให้สิทธิและ
ประโยชน์ด้านส่งเสริมการลงทุนด้วย
เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ	
SMEs	ไทย

-

-

ส่งเสริม	SMEs	ไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตาม
ศักยภาพของพื้นที่
เสริมสร้างศักยภาพของ	SMEs	ไทยให้เชื่อมโยง
กับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

-

-

	 กระทรวงการคลังได้มมีาตรการลดภาษเีงนิได้นติบุิคคล
แก่	SMEs	ตามพระราชกฤษฎีกา	ฉบับที่	431	พ.ศ.	2547	และ
ฉบับที่	471	พ.ศ.	2551	ไว้ดังนี้

นโยบายบีโอไอ

เพ่ือส่งเสริมการลงทุน

SMEs ไทย
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บีโอไอเริ่มให้ความสนใจ

เกี่ยวกับการพัฒนา

SMEs อย่างจริงจังเมื่อปี 2535 

เมื่อมีการก่อตั้ง

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD) ขึ้น

”

”

ความสัมพันธ์ระหว่าง

บริษัทผู้ว่าจ้างผลิต และผู้รับช่วงผลิตนั้น 

ควรเป็นผู้ให้คำาปรึกษา 

หรือแม้แต่การให้ความช่วยเหลือ

”

”

	 ทั้งนี้	มาตรการนี้จะเป็นประโยชน์ลดลง	เนื่องจาก
กระทรวงการคลังได้ประกาศลดภาษเีงนิได้นติบิคุคลเหลอืร้อยละ	
23	ในปี	2555	และลดลงอีกเหลือร้อยละ	20	ในปี	2556

BUILD สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs  

 บีโอไอได้เริม่ให้ความสนใจเกีย่วกบัการพฒันา	SMEs	
อย่างจริงจงัเม่ือปี	2535	เมือ่มกีารก่อตัง้หน่วยพฒันาการเชือ่มโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)	ขึน้	เพือ่ส่งเสรมิการเช่ือมโยงอตุสาหกรรม	
ระหว่างผูป้ระกอบการขนาดใหญ่กบัผูผ้ลติชิน้ส่วนภายในประเทศ	
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการของ	SMEs	เนื่องจากในระยะที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วน	SMEs	มีข้อจ�ากัดอย่างมากในการ
ตดิต่อกบับรษิทัขนาดใหญ่	ขณะเดยีวกนับริษทัขนาดใหญ่กข็าด
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนในประเทศ

ก�าไรส่วนที่เกิน	1	ล้านบาท	แต่ไม่เกิน	3	ล้านบาท	
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ	25	
ก�าไรส่วนทีเ่กนิ	3	ล้านบาท	เสยีในอตัราปกตร้ิอยละ	30

•

•

	 ส�าหรับมาตรการส่งเสริมการรับช่วงการผลิต	(Sub-
contract)	นอกจากจะพฒันาช่องทางการตลาดแก่	SMEs	แล้ว	
ยังเป็นช่องทางที่ส�าคัญอีกรูปแบบหนึ่ง	ที่จะช่วยพัฒนาความ
สามารถในการด�าเนินธุรกิจของ	SMEs	ตามกลไกตลาด	กล่าว
คือ	ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างผลิต	(Principal)	และ
ผู้รับช่วงผลิต	(Subcontractor)	ไม่ควรเป็นเพียงแค่การเป็น			
คู่ค้ากันเท่านั้น	แต่ควรเป็นผู้ให้ค�าปรึกษา	หรือแม้แต่การให้
ความช่วยเหลอืกนั	ทัง้ในด้านเทคโนโลย	ีการจดัการ	และการเงนิ	

	 การด�าเนินการตามขั้นตอนของการว่าจ้างผลิต	เริ่ม
จากผู้ว่าจ้างผลิตจะส่งวิศวกรไปยังโรงงานของผู้ผลิตชิ้นส่วน	
เพือ่ศกึษาเกีย่วกบัเครือ่งจกัร	รปูแบบการผลติ	ตรวจสอบเอกสาร	
เป็นต้น	จากนั้นจะจัดท�ารายงานเพื่อแจ้งผู้รับช่วงผลิต	ในเรื่อง
ของความต้องการในด้านต่างๆ	เช่น	คุณภาพของชิ้นงาน	เวลา	
จ�านวน	เป็นต้น	เพือ่ให้ผูร้บัช่วงผลติทราบ	และหากมขีัน้ตอนใด
ทีต้่องปรบัปรงุ	จะได้ศกึษาว่าควรจะต้องปรบัปรงุในด้านใดบ้าง	
ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิต	รวมถึงแก้ไขจุดบกพร่อง	ซึ่ง
การปรับปรุงนี้จะส่งผลดีไม่เฉพาะต่อผู้รับช่วงผลิตเท่านั้น	แต่
รวมถึงผู้ว่าจ้างผลิตจะสามารถซื้อชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพในราคาที่เหมาะสมด้วย	

:: กจิกรรมผูซ้ือ้พบผูข้ายทีบ่รษิทั LG เมือ่ปี 2549

	 อย่างไรก็ตาม	หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนใน
ช่วงทีผ่่านมา	ยงัไม่ได้ช่วยส่งเสรมิให้มกีารลงทนุกจิการ	SMEs	
เท่าใดนัก	เน่ืองจากได้ก�าหนดเงื่อนไขเงินลงทุนขั้นต�่าแต่ละ
ประเภทกิจการด้วย	ซ่ึงมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป	เป็นต้นว่า			
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง	จะต้องมีเงินลงทุน	ที่ไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียนไม่ต�่ากว่า	10	ล้านบาท	เป็นต้น	
	 เพื่อยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น	
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุได้ออกประกาศที	่2/2536	เร่ือง	
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ประเภท	ขนาด	และเงื่อนไขของกิจการที่จะให้การส่งเสริมฯ		
ลงวันที่	9	เมษายน	2536	ก�าหนดมีขนาดลงทุนขั้นต�่าเท่ากัน
ส�าหรับทุกประเภทกิจการ	คือ	ไม่น้อยกว่า	1	ล้านบาท	ไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน																
	 	จากนัน้หน่วยพฒันาการเชือ่มโยงอตุสาหกรรม	(BUILD)	
ได้จดักจิกรรมผูซ้ือ้พบผูข้าย	(Vendor	Meet	Customers	Program)	
นับตั้งแต่วันที่	25	พฤศจิกายน	2540	เป็นต้นมา	โดยกิจกรรม
จะน�าคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยที่เป็น	SMEs	ไปพบกับตัวแทนผู้
ซื้อที่โรงงานผู้ซื้อ	ท�าให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนได้รับทราบข้อมูลความ
ต้องการของผูซ้ือ้โดยตรง	และมโีอกาสศกึษา	สอบถาม	การจดัการ
ผลิตของผู้ซื้อ
	 โดยหลกัเกณฑ์การจดัซ้ือน้ัน	หากผูต้้องการซ้ือเหน็ว่า
ผู้ต้องการขายรายใด	มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตชิ้นส่วนป้อน
ให้	แต่ยงัขาดเทคโนโลยีเพยีงบางส่วนนัน้	ผูต้้องการซือ้บางราย
อาจส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยแนะน�าให้

	 บีโอไอได้เพิ่มกิจกรรมทางการเงินแก่ผู้เข้าร่วมงาน	
โดยได้ประสานกบัสถาบนัการเงนิ	เพือ่สนบัสนนุและช่วยเหลอื

:: กิจกรรมผูซ้ือ้พบผูข้ายนอกจากเปิดโอกาสให้เจรจาธรุกจิแล้ว   

ยงัทำาให้ SMEs ได้มโีอกาสศกึษารปูแบบการผลติทีท่นัสมยัของ

บริษทัขนาดใหญ่อกีด้วย 

บีโอไอลงนามในบันทึกความเข้าใจ

กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง 

คือ ธนาคารกรุงไทย กสิกรไทย 

นครหลวงไทย และเอสเอ็มอี

”

”

แก่กจิการ	SMEs	โดยได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจกบัสถาบนั
การเงนิ	4	แห่ง	คอื	ธนาคารกรงุไทย	ธนาคารกสกิรไทย	ธนาคาร
นครหลวงไทย	และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	เมือ่วนัที	่24	กรกฎาคม	2552	เพือ่
พฒันาความร่วมมอืให้กจิการ	SMEs	ซ่ึงเป็นลกูค้าของธนาคาร
ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขอรับการส่งเสริม
การลงทุน	ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจากบีโอไอ	จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนด้านการ
ปล่อยสินเชื่อ	เพื่อลงทุนในการขยายธุรกิจต่อไป

นโยบายสง่เสรมิการลงทนุ SMEs  ป ี2546    

ให้สิทธิประโยชน์มากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

 เดิมธุรกิจ	SMEs	จะได้รับสิทธิและประโยชน์เท่ากับ
การลงทุนของกิจการขนาดใหญ่	ต่อมาคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนได้ออกประกาศที่	6/2546	ลงวันที่	16	ตุลาคม	2546	
เพื่อส่งเสริมการลงทุนแก่	SMEs	เป็นกรณีพิเศษ	ดังนี้
 ประการแรก	เปิดให้การส่งเสรมิการลงทนุแก่กจิการ
บางประเภทแก่	SMEs	เป็นการเฉพาะ
 ประการทีส่อง	เพิม่การให้สทิธปิระโยชน์แก่การลงทนุ
ของ	SMEs	เป็นการพิเศษส�าหรับกิจการตามที่ก�าหนด	โดย
ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่งจกัรและสทิธปิระโยชน์ยกเว้นภาษเีงนิ
ได้นิติบุคคลสูงสุด	8	ปี	โดยไม่จ�ากัดวงเงินส�าหรับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	แตกต่างจากปกติที่ก�าหนดวงเงินยกเว้นฯ	
ไว้ไม่เกนิกว่าจ�านวนเงนิลงทนุ	ไม่รวมค่าทีด่นิและทนุหมนุเวยีน	
ส�าหรับกิจการ	2	กลุ่ม	จ�านวนรวม	10	กิจการ	กล่าวคือ
	 1.		กลุม่ผลติภณัฑ์เกษตรแปรรูป	ครอบคลมุ	3	กจิการ

กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร	หรือส่ิงปรุงแต่ง
อาหาร	โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	(ยกเว้นการ
ผลิตน�้าดื่ม	ลูกอม	และไอศกรีม)
กจิการคดัคณุภาพ	บรรจ	ุเกบ็รกัษา	พชื	ผกั	ผลไม้	
ดอกไม้
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร

-

-

-

-
-
-

	 2.		กลุ่มอุตสาหกรรมเชงิสร้างสรรค์	โดยเน้นที	่Lifestyle	
Product	และผลติภณัฑ์แนว	Design	ครอบคลมุ	7	กจิการ	คอื

กิจการผลิตผ้า
กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
กิจการผลิตของเล่น
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-

-

-		กิจการผลิตของช�าร่วยและของที่ระลึก
-		กิจการผลิตสิ่งประดิษฐ์
-		กิจการผลิตเครื่องเขียนหรือชิ้นส่วน
-		กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน

 ประการที่สาม	ก�าหนดเงื่อนไขการลงทุนที่ผ่อนปรน
มากขึ้น	โดยลดวงเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน		
ขั้นต�่าส�าหรับการลงทุนของ	SMEs	เหลือ	500,000	บาท	มี
สัดส่วนหุ้นไทยขั้นต�่าร้อยละ	51	จะต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุนไม่เกิน	3	:	1	พร้อมกับก�าหนดเงื่อนไขพิเศษ	ดังนี้
	 (1)	กรณีเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยเน้นที่	
Lifestyle	Product	และผลติภณัฑ์แนว	Design	มเีงือ่นไข	ดังนี้

-

-

เป็นผูผ้ลติทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ	จากคณะอนกุรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

	 (2)	น�ากิจการส่วนที่ด�าเนินการอยู่เดิมมารวมขอรับ
การส่งเสริมฯ	ได้	โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้ขอรับการส่งเสริมฯ	จะต้องเป็น			
ผูผ้ลติผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกเป็นผลิตภณัฑ์
หนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์	(OTOP)	และได้รับ
มาตรฐานผลติภณัฑ์ชมุชน	(มผช.)	หรอืมสีนิทรพัย์
ถาวรหรือขนาดการลงทุน	(ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทนุหมนุเวยีน)	ทัง้ของส่วนทีด่�าเนนิการอยูเ่ดมิและ
ส่วนที่ลงทุนใหม่	รวมกันไม่เกิน	5	ล้านบาท
ก�าหนดขนาดการลงทุนขั้นต�่า	รวมส่วนที่ลงทุน
ใหม่เพื่อเพิ่มก�าลังผลิต	จะต้องมีขนาดการลงทุน
ขั้นต�่า	(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	ไม่น้อย
กว่า	500,000	บาท
ก�าลังผลิต	ก�าลังผลิตส่วนที่เพิ่มใหม่ไม่น้อยกว่า				
1	ใน	3	ของก�าลังผลิตเดิม

	 (3)	ต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดการลงทุน			
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	ทั้งของส่วนที่ด�าเนินการอยู่
เดิม	(ถ้ามี)	และส่วนที่ลงทุนใหม่	รวมกันไม่เกิน	200	ล้านบาท	
ในข้ันย่ืนขอรบัการส่งเสรมิฯ	อย่างไรกต็าม	ในขัน้ตรวจสอบเพ่ือ
ขออนุญาตให้เปิดด�าเนินการนั้น	(ภายใน	3	ปี	นับจากออกบัตร
ส่งเสริมฯ)	หากพบว่ามีขนาดการลงทุน	(ไม่รวมค่าที่ดินและ

-

ทนุหมนุเวยีน)	เกนิ	200	ล้านบาท	จะเปลีย่นแปลงสทิธปิระโยชน์	
โดยให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ปกติ	ขณะที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ

นโยบาย SMEs ตามประกาศที่ 6/2546

 ไม่ประสบผลสำาเร็จมากนัก 

มีผู้ได้รับการส่งเสริมฯ 

เพียง 146 โครงการ

”

”	 อย่างไรกต็าม	นโยบายในส่วนทีเ่กีย่วกบัการส่งเสรมิฯ	
เป็นพิเศษแก่	SMEs	ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทนุที	่6/2546	ไม่ประสบผลส�าเรจ็มากนกั	ทัง้นี	้นบัตัง้แต่เริม่
ใช้ในปี	2546	จนถงึเดอืนกนัยายน	2552	มผีูไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ	
เพยีง	146	โครงการ	เงนิลงทนุ	8,414	ล้านบาท	คดิเป็นสดัส่วน
ร้อยละ	2.1	ของจ�านวนโครงการ	ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ	ทัง้หมด	
และร้อยละ	0.3	ของเงินลงทุนทั้งหมด	โดยเกือบทั้งหมด									
เป็นกิจการ	2	ประเภทกิจการ	คือ	ประเภท	1.11	กิจการผลิต
หรือถนอมอาหาร	และประเภท	1.13	กิจการคัดคุณภาพ	บรรจุ	
เก็บรักษาพืช	ผัก	ผลไม้	ดอกไม้	เนื่องจากประสบปัญหา	ดังนี้

 ประการแรก	การจ�ากดักจิการทีจ่ะได้รบัการส่งเสรมิฯ	
เพยีง	10	ประเภท	เน้นด้านอตุสาหกรรมเกษตรและอตุสาหกรรม
เบา	ไม่ครอบคลุมถงึอุตสาหกรรมอ่ืนๆ	เช่น	ยานยนต์	อิเล็กทรอนกิส์	
เป็นต้น
 ประการท่ีสอง	เง่ือนไขส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์	ต้องได้รบัการคัดเลอืกเป็น	OTOP	และได้รบั	มผช.		
หรือเป็นผู้ผลิตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ							
ส่งเสรมิวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	ซึง่ต้องส่งรายละเอยีด
จ�านวนมากในเร่ืองข้ันตอนและวธิกีารออกแบบ	ดงัน้ัน	มโีครงการ
ได้รับการส่งเสริมฯ	ในกลุ่มนี้เพียง	10	โครงการ	เงินลงทุนรวม	
180	ล้านบาท
 ประการที่สาม	เงื่อนไขส�าหรับน�ากิจการส่วนเดิมมา
ขอรับการส่งเสริมฯ	ด้วย	ก�าหนดหลักเกณฑ์อย่างเข้มงวด	โดย
ต้องได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์	OTOP	และ	มผช.	หรือ
เป็นผูผ้ลติผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัความเหน็ชอบ	จากคณะอนกุรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	หรือมีขนาดการ
ลงทุนเดิมรวมกับส่วนใหม่ไม่เกิน	5	ล้านบาท	ไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน	ท�าให้ไม่มีผู้ขอรับส่งเสริมฯ	ในหลักเกณฑ์น้ี
แต่อย่างใด

ต้องเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ผลติภณัฑ์หนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์	(OTOP)	และ
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	(มผช.)	หรือ
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สรุปสาระสำาคัญของนโยบายส่งเสริมการลงทุน SMEs

2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

ปี 2546 กันยายน 2552 พฤศจิกายน 2553

จ�ำนวนกิจกำรที่อยู่ในข่ำยกำรส่งเสริมฯ  
ของนโยบำยส่งเสริมกำรลงทุน SMEs
(จ�ำนวนประเภทหลักและประเภทย่อย)

5710 57

อำกรขำเข้ำเครื่องจักร
ภำษีเงินได้นิติบุคคล

ยกเว้นทุกที่ตั้ง 
ยกเว้น 8 ปี ทุกที่ตั้ง โดยไม่ก�ำหนดวงเงินภำษีที่ได้รับกำรยกเว้น 

สัดส่วนกำรถือหุ้นไทย มำกกว่ำร้อยละ 51 

ไม่เกิน 3 : 1 

มำกกว่ำร้อยละ 51 และ
ต้องเป็นหุ้นไทยแท้จริง

อัตรำส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เงื่อนไข

สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร

ไม่น้อยกว่ำ 0.5 

200

ไม่ก�ำหนด 20

-

-

-

-

80

เงินลงทุนขั้นต�่ำ* (ล้ำนบำท)

ขนำดกำรลงทนุโครงกำรไม่เกนิ* (ล้ำนบำท)

สินทรัพย์ถำวรสุทธิทั้งบริษัท* (ล้ำนบำท)

กำรน�ำเครื่องจักรเดิมมำใช้ในโครงกำรขอรับ
กำรส่งเสริมฯ ใหม่

กรณผีลติภณัฑ์สร้ำงสรรค์ 
ต้องเป็น OTOP หรอืเห็น
ชอบโดยคณะอนกุรรมกำร 
SMEs

ต้องเป็น OTOP ได้รบั 
มผช. หรอืรวมทัง้บรษิทั
ไม่เกิน 5 ล้ำนบำท 
ต้องเพิ่มก�ำลังผลิต
ส่วนใหม่ ไม่น้อยกว่ำ 
1 ใน 3

กำรก�ำหนดเง่ือนไขพเิศษเฉพำะประเภทกิจกำร

น�ำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมำใช้ในโครงกำร
ได้ มีมูลค่ำไม่เกิน 10 ล้ำนบำท และต้องลงทุน
ใหม่ในเครื่องจักร มีมูลค่ำไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 4 
ของมูลค่ำเครื่องจักรใช้แล้ว  

กจิกำรผลติภณัฑ์จำกสมนุไพร ผ่อนผนัให้ครอบคลมุ
กำรผลติสบู ่ยำสระผม ยำสฟัีน และเครือ่งส�ำอำง
กิจกำรโรงแรม ผ่อนผันเงื่อนไขขั้นต�่ำเหลือ 40 
ห้อง และโครงกำรที่ตั้งอยู่ในเขต 1 และเขต 2 
รวมทั้งอ�ำเภอหำดใหญ่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ 
อ�ำเภอหวัหนิ อ�ำเภอชะอ�ำ อ�ำเภอเกำะสมุย จงัหวดั
พังงำ และจังหวัดกระบี่ ไม่อยู่ในข่ำยให้กำร         
ส่งเสริมกำรลงทุน

หมายเหต ุ * เงนิลงทุนไม่รวมค่าทีด่นิและทนุหมนุเวยีน
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การเปลีย่นแปลงนโยบายในป ี2552 - 2553

 ในการประชมุเมือ่วนัที	่16	พฤศจกิายน	2552		คณะ-
กรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	ได้มีมตเิห็นชอบให้ปรับปรุงนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนแก่	SMEs	เพื่อให้เอื้ออ�านวยต่อการลงทุน	
โดยให้ก�าหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์จากเดิมเป็น	ดังนี้
	 1.		ให้ก�าหนดประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมฯ	ตาม
มาตรการ	SMEs	เพิ่มเติม	จากเดิมเพียง	10	ประเภท	ให้เพิ่ม
เป็น	57	ประเภท
	 2.		ก�าหนดเงื่อนไขในการขอรับการส่งเสริมฯ	ดังนี้

จะต้องมขีนาดการลงทนุไม่น้อยกว่า	500,000		
บาท	(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
จะต้องมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ	51	
ของทุนจดทะเบียน

2.1

2.2

จะต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน	ไม่เกิน	3	:	1
อนญุาตให้น�าเครือ่งจกัรใช้แล้วในประเทศ	มา
ใช้ในโครงการทีข่อรบัการส่งเสรมิฯ	ได้	มมีลูค่า
ไม่เกนิ	10	ล้านบาท	และจะต้องลงทนุเครือ่งจกัร
ใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า	1	ใน	4	ของมูลค่า
เครื่องจักรใช้แล้ว
โครงการทีข่อรบัการส่งเสรมิฯ	แต่ละโครงการ	จะ
ต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทนุหมนุเวยีนไม่เกนิ	20	ล้านบาท	แต่เมือ่รวม
ทั้งกิจการแล้ว	จะต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ
หรือขนาดการลงทุน	ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทนุหมนุเวยีนไม่เกนิ	200	ล้านบาท
จะต้องยืน่ขอรบัการส่งเสรมิฯ	ภายในวนัที	่31		
ธันวาคม	2554

	 3.		สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับมีดังนี้

ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่งจกัรไม่ว่าตัง้ในเขตใด
ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลเป็นเวลา	8	ปี	โดย
ไม่ก�าหนดสดัส่วนการยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล
สิทธแิละประโยชน์อืน่ให้ได้รบัตามหลกัเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการที่	1/2543

2.3
2.4

2.5

2.6

3.1
3.2

3.3

สถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ตามมาตรการ SMEs

ปี จำานวนคำาขอรับฯ 

(โครงการ)

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

2546

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2554

 6

31

29

28

27

23

11

160

552

  459

1,768

1,914

1,572

1,292

1,209

  617

2,933

21,726
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	 ภายหลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมฯ	ตามมติ
คณะกรรมการเมื่อวันที่	16	พฤศจิกายน	2552	พบว่ายังคง
ประสบปัญหาส�าคัญ	2	ประการ	
 ประการแรก	เงือ่นไขทีจ่�ากดัให้ลงทนุ	โดยไม่รวมค่าที่
ดินและทุนหมุนเวียน	ไม่เกิน	20	ล้านบาทต่อโครงการนั้น	นับ
เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของ	SMEs	ในหลายอุตสาหกรรม	
เช่น	แม่พิมพ์	(Mould	and	Die)	อุปกรณ์จับยึด	(Jig	and	
Fixture)	อตุสาหกรรมผลติชิ้นส่วนยานยนต์	อตุสาหกรรมผลติ
อปุกรณ์ทางการแพทย์	เป็นต้น	เพราะจากการประเมนิการลงทุน
ขั้นต�่า	เฉพาะค่าเครื่องจักรเพื่อให้ได้ก�าลังผลิตที่เหมาะสมใน
เชิงพาณิชย์	จะมีมูลค่าประมาณ	30	-	60	ล้านบาท	ซึ่งหาก
ผ่อนผันเงื่อนไขนี้	จะช่วยท�าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เหล่านี้	สามารถน�าเข้าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรมาลงทุน	เพื่อ
เพิ่มก�าลังผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
 ประการที่สอง	เงื่อนไขที่ก�าหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทย	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	51	แต่ปรากฏว่า	ที่ผ่านมามี
บรษิทั	ทีม่ผีูถ้อืหุน้ใหญ่เป็นนิติบคุคลต่างชาติทีจ่ดัต้ังในประเทศไทย	
ได้เข้ามาย่ืนขอรับการส่งเสรมิฯ	ซึง่ขดักบัเจตนารมณ์ของนโยบาย
ส่งเสริม	SMEs	ที่ต้องการให้เป็นนิติบุคคลไทยอย่างแท้จริง		
	 ดังนั้น	จึงเห็นควรก�าหนดแนวทางในการพิจารณา
เกีย่วกบัเงือ่นไขสดัส่วนหุน้ไทยอย่างเข้มงวด	โดยจะต้องตรวจสอบ
ว่าเป็นหุ้นไทยที่แท้จริง	เช่น	ในกรณีที่นิติบุคคลต่างด้าวเข้าถือ
หุ้นหรือลงหุ้นแล้วแต่กรณีในนิติบุคคลอื่น	มากกว่าร้อยละ	49	
ของทนุจดทะเบยีน	ให้ถอืว่านติบิคุคลนัน้เป็นนติบิคุคลต่างด้าว	
เป็นต้น
	 ต่อมา	คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณา
ประเดน็ข้างต้น	เมือ่วนัที	่24	พฤศจกิายน	2553	มมีตใิห้	ปรบัปรงุ
มาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่	SMEs	ดังนี้

เงื่อนไขที่จำากัดให้ลงทุน

โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน

ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการ 

เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน

ของ SMEs ในหลายอุตสาหกรรม

”

”

 ประการแรก	ก�าหนดให้โครงการทีข่อรบัการส่งเสรมิฯ	
แต่ละโครงการ	จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าท่ีดินและ
ทนุหมนุเวยีนไม่เกนิ	80	ล้านบาท	แต่เมือ่รวมทัง้กจิการแล้ว	จะ
ต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดการลงทุน	ไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียนไม่เกิน	200	ล้านบาท
 ประการทีส่อง	การพจิารณาให้การส่งเสรมิฯ	จะต้อง
พจิารณาเงือ่นไข	สดัส่วนหุน้ทีเ่ป็นของคนไทยอย่างเข้มงวด	โดย
จะต้องตรวจสอบว่าเป็นหุน้ไทยท่ีแท้จริง	ตามหลักเกณฑ์การถอื
ครองที่ดิน

	 ภายหลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมฯ	ทั้ง	2	ครั้ง	
สถิติการขอรับการส่งเสริมฯ	ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน	
SMEs	ในปี	2553	จนถึงสิ้นสุดมาตรการส่งเสริม	SMEs	เมื่อ
สิ้นปี	2554	พบว่ามีการขอรับการส่งเสริมฯ	เพิ่มขึ้นอย่างก้าว
กระโดด	จากเดมิในปี	2553	เพยีง	11	โครงการ	เงนิลงทนุ	617	
ล้านบาท	เพิม่ขึน้เป็น	160	โครงการ	เงนิลงทนุ	2,933	ล้านบาท	
ในปี	2553	และ	552	โครงการ	เงินลงทุน	21,726	ล้านบาท	
ในปี	2554
	 อย่างไรก็ตาม	โครงการลงทุนของ	SMEs	ส่วนใหญ่
ขอรับการส่งเสริมฯ	ในประเภทกิจการที่มีการผลิตไม่ซับซ้อน	
เช่น	ประเภท	6.12	การผลติผลติภณัฑ์พลาสตกิหรอืเคลอืบด้วย
พลาสติก	ประเภท	1.5.1	กิจการขยายพันธุ์หรือเลี้ยงสัตว์	โดย
เฉพาะการเลี้ยงไก่	และประเภท	1.16	กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
จากยางธรรมชาติ	เป็นต้น

ภายหลังปรับปรุงหลักเกณฑ์

การส่งเสริมฯ 

สถิติการขอรับการส่งเสริมฯ 

เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

โดยในปี 2554 มีการขอรับฯ

มูลค่า 21,726 ล้านบาท

”

”
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สถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ตามมาตรการ SMEs ปี 2553 – 2554

ประเภทกิจการ จำานวนคำาขอฯ 

(โครงการ)

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

6.12
1.5.1
1.16
4.3
4.10
1.11

4.2
1.12
1.14

5.3

1.13

153
51
23
70
24
54

71
24
21

14

7

4,769
2,459
2,186
1,900
1,867
1,835

1,545
951
879

597

463

กจิกำรผลติภณัฑ์พลำสตกิหรอืเคลอืบด้วยพลำสตกิ
กิจกำรขยำยพันธุ์หรือเลี้ยงสัตว์
กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติ
กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
กิจกำรผลิตชิ้นส่วนยำนพำหนะ
กจิกำรผลติหรอืถนอมอำหำร หรอืสิง่ปรงุแต่งอำหำร 
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
กิจกำรผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
กิจกำรผลิตน�้ำมันหรือไขมัน จำกพืชและสัตว์
กิจกำรคัดคุณภำพและบรรจุ เก็บรักษำ พืช ผัก 
ผลไม้ หรือดอกไม้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
กิจกำรผลิตช้ินส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้
ไฟฟ้ำ
กจิกำรผลติแป้งจำกพชื หรอืเดกตรนิ หรอืโมดไิฟด์ 
สตำร์ช
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บีโอไอแฟร์ 2011

 คณุสถาพร กวิตานนท ์ หรอืทีค่นบีโอไอจะเรยีกอยา่ง

คุน้เคยวา่ ท่านเลขาฯ สถาพร ยา้ยจากสำานกังานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ซึ่ง

ขณะนั้น ดำารงตำาแหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ  มารับตำาแหน่งรอง

เลขาธิการ สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบี

โอไอ เมื่อปี 2527 และก้าวขึ้นเป็นเลขาธิการบีโอไอ เมื่อปี 2534

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

เลขาฯ สถาพร กวติานนท์

 ต�านานบีโอไอแฟร ์ 

	 บีโอไอ	ในยุคท่านเลขาฯ สถาพร	เป็นยุคที่มีการ
เปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่	โดยการ	“ผ่าตดั - ยกเคร่ือง”	ปรับบทบาท
ของบีโอไอให้ท�างานเชิงรุก	ให้ความส�าคัญกับงานบริการ									
นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ	ปรับโครงสร้างองค์กร	พัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท�างานมากขึ้น		
	 ความเปลีย่นแปลงทีส่�าคญัเรือ่งหนึง่คอื	การเน้นงาน
ด้านประชาสมัพันธ์	ให้บโีอไอเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลายไม่เฉพาะแต่
บรษิทัทีไ่ด้รบัการส่งเสริมการลงทนุเท่านัน้	แต่รวมถงึประชาชน
ทั่วไปด้วย				
	 โดยเริม่ด�าเนนิการทลีะขัน้	เริม่ตัง้แต่จดัให้ม	ี“โครงการ
ปลูกต้นไม้เฉลมิพระเกยีรติ”	เพื่อถวายเป็นราชสดุดใีนโอกาสที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	พระบรมราชินีนาถ	ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ	5	รอบ	เป็นการปลกูต้นไม้	3	-	4	แสนต้น	
ในบริเวณพื้นที่นิคมและเขตอุตสาหกรรม	10	-	20	แห่ง	โดย
ขอความร่วมมือจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมฯ	เข้าร่วม												
โครงการฯ	ซึง่มบีรษิทัเข้าร่วมโครงการถงึ	1,200	ราย	มบีคุลากร
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ	10,000	คน	

	 จากนั้นบีโอไอได้จัดกิจกรรมครั้งส�าคัญเป็นครั้งที่	2	
โดยได้ร่วมกับบริษัท	ทางด่วนกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	จัด
กจิกรรม	“วิง่ลอยฟ้าเฉลมิพระเกยีรต”ิ	ขึน้เมือ่วนัที	่14	กมุภาพนัธ์	
2536	เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ	พระบรม
ราชินีนาถ	ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ	5	รอบ	บนทางด่วน
ขัน้ที	่2	สายบางโคล่	–	แจ้งวฒันะ	ซึง่ขณะนัน้เพิง่ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ	แต่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ	มีคนร่วมวิ่งลอยฟ้าในครั้งนี้				
มากถึง	30,000	คน	และได้ทูลเกล้าฯ	ถวายเงินรายได้จากการ
จัดกิจกรรมเป็นเงิน	3.5	ล้านบาท	โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
อัธยาศัย
	 ล�าดบัต่อมา	แม้งานทีจ่ดัจะไม่เกีย่วกบับโีอไอโดยตรง	
แต่การบริหารจัดการเกือบทั้งหมดด�าเนินการโดยบุคลากรของ	
บโีอไอ	คอื	การจดัการแข่งขนัฟตุบอลให้มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
ในวาระครบรอบ	60	ปี	เมื่อปี	2537	ณ	สนามศุภชลาศัย	เพื่อ
ต้องการจะทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่บีโอไอว่า	“เม่ือ
ต้องบริหารจัดการผู้ชมที่เข้ามาชมในสนามศุภชลาศัย 2 วันๆ 
ละ 40,000 คน รวมเป็น 80,000 คน จะรบัมอืไหวหรอืไม่”		ซึง่
ผลปรากฏว่าบีโอไอผ่านการทดสอบด้วยผลงานขั้นดีเยี่ยม

บีโอไอในยุคท่านเลขาฯ สถาพร มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  

โดยปรับบทบาทของบีโอไอให้ทำางานเชิงรุก พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

ในการทำางานมากขึ้น

”

”
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บโีอไอแฟร์’ 95 จดุกำาเนดิและแรงบนัดาลใจ

 ก้าวต่อไปซึ่งเป็นก้าวใหญ่	และก้าวส�าคัญ	ที่ท�าให้					
บโีอไอเป็นทีรู่จ้กัของคนไทยทัว่ประเทศ	ภายในเวลาอนัรวดเรว็		
และยังเป็นการน�าเสนอพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศไทย	ให้คนไทยและชาวต่างชาตไิด้รบัรูเ้ป็นครัง้แรก	คอื	
การจัดงานบีโอไอแฟร์’	95	หรือในชื่ออย่างเป็นทางการคือ		
“นทิรรศการก้าวไกลไทยท�า  2538”		บนพืน้ที	่70	ไร่	ของท่าเรือ
พาณิชย์แหลมฉบัง	จังหวัดชลบุรี	
	 งานบีโอไอแฟร์’	95	นับเป็นงานนิทรรศการด้านการ
ลงทนุและอตุสาหกรรม	ทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุต้ังแต่เคยมมีาในประเทศไทย
ในขณะนั้น	และท�าให้ค�าว่า	"บีโอไอแฟร์" กลายเป็นวลีที่จดจ�า
ของประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน			
	 การจัดงานบีโอไอแฟร์’	95	เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่ม	
และสามารถผลักดันให้เป็นจริงได้	ของท่านเลขาฯ	สถาพร	มี
วัตถุประสงค์หลายประการ	ได้แก่	

:: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิฯ          

พระบรมราชินีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงประกอบพิธีเปิดงาน          

บโีอไอแฟร์ 1995

•	เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ	ทรงครองสิริราชสมบัติครบ	50	ปี	
(กาญจนาภิเษก)
•	เพือ่เปิดโอกาสให้นกัลงทนุน�าสนิค้ามาแสดง	เป็นการ
ส่งเสริมการตลาดและสร้างความเข้าใจ	ระหว่าง							
ผู้ผลิตกับผู้บริโภค	โดยเปิดกว้างให้ประชาชนเข้า						
ชมงานได้ฟรี	
•	เพือ่ช้ีให้เหน็ถงึศกัยภาพของประเทศไทย	เป็นโอกาส
ทีจ่ะท�าให้เกดิการถ่ายทอดทางวชิาการ	และเทคโนโลยี
ผ่านกิจกรรมนิทรรศการ	กิจกรรมการประชุม	และ
สัมมนา	กิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์ต่างๆ	

•	ส่งเสริมให้นักลงทุนได้รับรู้ข้อมูล	ข้อเท็จจริงของ
องค์ประกอบสินค้า	ซึ่งจะท�าให้เกิดแนวคิดในการ
ลงทุนในโครงการใหม่ๆ	ก็จะผลิตสินค้าเชื่อมโยงใน
สินค้านั้น	หรือพัฒนาสินค้าใหม่ได้	
•	เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดส�านักงานใหม่ที่แหลมฉบัง	
ต้องการแนะน�าศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวัน-
ออก	และให้นักลงทุนเห็นว่าบีโอไอเน้นการให้การ
บริการนักลงทุนในต่างจังหวัดโดยตรง

	 การจัดงานบีโอไอแฟร์'	95	นั้น		กล่าวได้ว่าเริ่มต้น
จากศูนย์เพราะไม่มีใคร	โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในบีโอไอ	ที่มี
ประสบการณ์ในการจดังานลักษณะนีม้าก่อน	ในขณะทีน่กัลงทนุ
และประชาชนส่วนใหญ่	ก็ไม่เคยสัมผัสกับงานเช่นนี้	เพราะ
ประเทศไทยไม่มีงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีขนาดใหญ่	มา
นานเกือบ	3	ทศวรรษ		โดยครั้งหลังสุดได้จัดขึ้นเมื่อ	27	ปีก่อน
คือ	“งานแสดงสินค้านานาชาติแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511” 
(THAILAND INTERNATIONAL TRADE FAIR 1968)         
ณ	ต�าบลหัวหมาก	(ต่อมาได้พัฒนาพื้นที่แสดงสินค้าขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง)	ซึ่งหลังจากนั้นก็มีเพียงแค่การแสดง
นิทรรศการขนาดเล็กเท่านั้น																																					
	 ทมีงานจดังานของบโีอไอจงึต้องเริม่ต้นเรยีนรูก้นัใหม่
หมด	อย่างไรก็ตาม	ท่านเลขาฯ	สถาพร	มีประสบการณ์ใน					
การดงูานด้านนีม้าบ้าง	โดยเฉพาะการทีไ่ปดงูานเอ็กซ์โปนานาชาติ	
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(THE	INTERNATIONAL	
EXPOSITION	OF	SCIENCE	AND	TECHNOLOGY)	เม่ือ
ปี	2528	หรือท่ีรู้จกัในชือ่	TSUKUBA	EXPO'	85		จดัขึน้ท่ีเมอืง
ซกึบุะ	ในญีปุ่น่	ท�าให้เรยีนรูก้ารจดังานเอก็ซ์โประดบันานาชาต	ิ
ซึง่ท่านประทบัใจงานเอก็ซ์โปนีม้าก	และน�ามาถ่ายทอดให้ผูบ้รหิาร
รวมทั้งเจ้าหน้าที่บีโอไอฟังหลายครั้ง		

อาหารไทยยอดนิยม คือ ต้มยำากุ้ง 

ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก 

เพราะมีหลากหลายรสชาติรวมกัน

งานบีโอไอแฟร์ก็มีแนวคิดเช่นเดียวกันนี้

”

”
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	 นอกจากนี	้ระหว่างศกึษาทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	
กลุม่นกัศกึษาของท่านส่วนมากมาจากต่างจงัหวดั		จงึชอบเทีย่ว
งานวัด	โดยเฉพาะงานวัดปากน�้า	ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ประจ�าปี
ในสมยันัน้	ท�าให้เรียนรูป้ระสบการณ์การจดังานวดัระดบัประเทศ
ของไทยว่าเป็นอย่างไร	ซึ่งสามารถน�ารูปแบบต่างๆ	ของการ			
จดังานเหล่าน้ีมาผสมกลมกลนืกลายเป็นรปูแบบของงานบโีอไอ
แฟร์ซึ่งมีเอกลักษณ์ของตนเอง
	 ท่านเลขาฯ	สถาพร		ได้ก�าหนดแนวคิดหลักของงาน	
บีโอไอแฟร์ว่า		เป็นงานส�าหรับประชาชนทั่วไป	ไม่ใช่งานที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักธุรกิจเท่านั้น	โดยท่านเลขาฯ	กล่าวว่า	
 “ผูช้ายอยากดอูะไรกม็ใีห้ด ูผูห้ญงิอยากดอูะไรกม็ ีหรอื
เด็กอยากดูอะไรก็มีให้ดูเช่นกัน จัดทุกอย่างส�าหรับครอบครัวมี
ให้ดูครบ หากไปทั้งพ่อแม่ลูกก็สามารถแบ่งกันไปดูได้”
	 ดังนั้น	นิทรรศการจึงมีลักษณะหลากหลายรูปแบบ
ผสมผสานกัน	(MIXED	SHOW)	ไม่ใช่เพียงแค่งานแสดง					
สินค้า	(TRADE	SHOW)	เท่านั้น	โดยเป็นทั้งงานแสดงสินค้า
อตุสาหกรรม	เป็นการแสดงความก้าวหน้าของอตุสาหกรรมไทย
และเทคโนโลยีแห่งอนาคต	งานนิทรรศการที่มีความตื่นตา						
ตื่นใจแบบ	EDUTAINMENT	ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง	
ความสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ	รวมถึงยังสามารถเลือกซื้อ
สินค้าแปลกๆ	ใหม่ๆ	และราคาถูกได้อีกด้วย
	 เมือ่ท่านเลขาฯ	สถาพรไปสอบถามกบับรษิทัทีป่รกึษา
ทีเ่ชีย่วชาญในด้านจดังานนทิรรศการ	เพือ่ให้ความเหน็เกีย่วกบั
แนวคิดการจัดงานบีโอไอแฟร์ตามรูปแบบข้างต้น	ที่ปรึกษา		
เหล่านี้เมื่อรับฟังแล้ว	ก็รู้สึกงงมาก	เพราะตามหลักวิชาท่ีเขา
ด�าเนนิการมานัน้	เขาคดิไม่ออกเลยว่าจะจดังานออกมาเป็นรปู
แบบใด	เพราะไม่มีในหลักวิชา	ท่านก็กล่าวอุปมาอุปไมยว่า	ให้
ดูรูปแบบอาหารไทยยอดนิยม	คือ	ต้มย�ากุ้ง	ก็แล้วกัน	ที่มีชื่อ

เลขาฯ สถาพร ได้กำาหนดแนวคิดหลัก

ของงานบีโอไอแฟร์ว่า  

เป็นงานสำาหรับประชาชนทั่วไป   

ไม่ใช่งานที่มีกลุ่มเป้าหมาย

เป็นนักธุรกิจเท่านั้น

”

”

เสียงโด่งดังไปทั่วโลกเพราะมีหลากหลายรสชาติรวมกัน	งาน
นิทรรศการบีโอไอแฟร์ก็มีแนวคิดเช่นเดียวกันนี้

	 แม้งานบีโอไอแฟร์’	95	จะได้รับการสนับสนุนด้าน			
งบประมาณจากรฐับาลค่อนข้างน้อย	แต่ได้รบัความร่วมมอือย่าง
ดียิ่งจากภาคเอกชนที่เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมฯ	โดยมี				
มากถึง	344	บริษัท	เข้าร่วมงาน	จ�าแนกเป็นอาคารนิทรรศการ
ขนาดใหญ่	5	อาคาร	และอาคารนิทรรศการของบริษัทต่างๆ	
อีก	57	อาคาร
	 จากการวางแผนการตลาดและบริหารจัดการที่							
เยี่ยมยอด	ท�าให้งานบีโอไอแฟร์’	95	มีผู้ชมมากถึง	2	ล้านคน	
หรอืเฉลีย่วนัละ	160,000	คน	โดยประชาชนหลัง่ไหลมาชมงาน
จากทัว่สารทศิ	ตัง้แต่ใต้สดุของประเทศ	คอื	อ�าเภอเบตง	จนถงึ
ภาคเหนือสุดจากแม่ฮ่องสอนและเชียงราย	อีสานสุดจาก
หนองคาย	โดยเฉพาะจากทุกหอการค้า	และยังมีสมาชิกสภา
อตุสาหกรรมต่างๆ	อกีมากมาย	จนกระทัง่เกดิเป็นกระแสขึน้ว่า			
คนท่ีไม่มาชมงานนี้แล้วจะพูดกับคนอ่ืนไม่รู้เรื่อง	เพราะทุกคน
ต่างพูดถึงงานบีโอไอแฟร์กันหมด	
	 จากการที่คนหลั่งไหลมาชมงานจ�านวนมาก	ได้สร้าง
ประวัติศาสตร์ของการจราจรติดขัดตามถนนบางนา	-	ตราด	
จากแหลมฉบงัมาจนถงึบางนา	ถงึกบัมกีารประกาศทางวทิยวุ่า
อย่าไปงานบีโอไอแฟร์’	95	เนื่องจากการจราจรติดขัดมาก	แต่
ประชาชนกย็งัเดนิทางไปชมงานอย่างล้นหลาม	ท�าให้ต้องขยาย
เวลาจัดงานจาก	10	วัน	เพิ่มเป็น	12	วัน
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:: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็น             

องค์ประธาน ทรงประกอบพิธีเปิดงานบีโอไอแฟร์ 2000 เมื่อวันที่            

3 กุมภาพนัธ์ 2543

	 นอกจากนี	้บโีอไอแฟร์’	95	ยงัจดั	CEO	FORUM	น�า
ผู้บรหิารระดบัสงูสุดของบริษทัชัน้น�าของโลกกว่า	50	คนมาร่วม
งาน		โดยได้เข้าเฝ้าฯ	พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ	และพบปะ
กับผู้น�าระดบัสูงของรฐับาล	นบัเป็นการเผยแพร่บรรยากาศการ
ลงทุนของประเทศที่ประสบผลส�าเร็จอย่างสูงมาก
	 ส�าหรับเกียรติยศแห่งความส�าเร็จของงานบีโอไอ				
แฟร์’	95	นั้น	สมาคมผู้ประกอบธุรกิจงานแสดงสินค้าได้มอบ
รางวัลงานแสดงสินค้านานาชาติดีเด่นประจ�าปี	2538	แก่								
บีโอไอ	โดยมี	ดร.อ�านวย	วีรวรรณ	รองนายกรัฐมนตรีในขณะ
นั้น	เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล	เนื่องจากมีผลงานบีโอไอ
แฟร์’	95	ท่ีประสบผลส�าเรจ็อย่างมาก	ซึง่ช่วยพัฒนาธรุกจิงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทยเป็นอย่างดี	

บีโอไอแฟร์ 2000 เชื่อมั่นเมืองไทย

 เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยเก่ง	มีดี	จึงได้ตัดสินใจ					
แน่วแน่ทีจ่ะเริม่ส�ารวจความเป็นไปได้ของการจดังานบีโอไอแฟร์	
ครั้งที่	2	เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย
	 ภายหลังจากจัดงานบีโอไอแฟร์’ 95	เพียง	2	ปี	
ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจครั้งส�าคัญเมื่อป	ี					
2540	ท�าให้ต้องเปลีย่นระบบอตัราแลกเปลีย่น	จากแบบตะกร้า
เงินมาเป็นแบบลอยตัว	ในระยะแรกบีโอไอได้พยายามสร้าง
ความมั่นใจในประเทศแก่ชาวต่างชาติ	โดยร่วมมือกับกลุ่ม						

ไทม์วอร์เนอร์	ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านสื่อของสหรัฐฯ						
จดัท�าโครงการเชือ่มัน่เมอืงไทยขึน้มา	ซึง่ประสบผลส�าเรจ็ค่อน
ข้างมาก	

จุดอ่อนสำาคัญประการหนึ่ง คือ

คนไทยขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย

ท่านเลขาฯ สถาพร จึงมีความคิดว่า

บีโอไอควรจะสร้างอะไรขึ้นมาเป็นรูปธรรม

เพื่อสร้างขวัญและกำาลังใจ

”

”

	 อย่างไรกต็าม	การศกึษาในระยะหลงัเกีย่วกบัเศรษฐกจิ
ไทยของส�านักต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นส�านักในประเทศและต่าง
ประเทศ	ได้วเิคราะห์จดุอ่อนของเศรษฐกจิไทยไว้หลายประการ	
โดยจดุอ่อนส�าคญัประการหนึง่	คอื	คนไทยขาดความเชือ่มัน่ใน
เศรษฐกิจไทย	
	 นอกจากนี	้ยงัพบว่าชาวต่างประเทศเชือ่มัน่ในเศรษฐกจิ
ไทย	มากกว่าคนไทยเชือ่มัน่ในเศรษฐกจิไทยเสยีอกี	ท่านเลขาฯ	
สถาพร	จึงมีความคิดว่าบีโอไอควรจะสร้างอะไรขึ้นมาเป็น							
รูปธรรมเพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจ
	 สิ่งที่จุดประกายความคิดให้จัดงานบีโอไอแฟร์	2000	
ขึน้มา	คอื	การทีป่ระเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจดังานเอเชยีนเกมส์
ครั้งที่	13	เมื่อเดือนธันวาคม	2541	ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
เพียงปีเศษเท่านั้น	ซึ่งจัดการแข่งขันได้ดีเหนือความคาดหมาย	
	 ยิง่ไปกว่านัน้	ยงัเกดิเหตกุารณ์ส�าคญัในเอเชยีนเกมส์
ในครั้งนั้น	ที่คนไทยต้องประทับใจไปนานเท่านาน	คือ	การ
แข่งขันฟุตบอลรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมไทยและเกาหลีใต	้			
ซึง่ปกตทิมีฟตุบอลไทย	ทีม่ผีูเ้ล่นครบ	11	คน	กแ็ทบจะไม่สามารถ
เอาชนะเกาหลีใต้ได้อยู่แล้ว	แต่ในการแข่งขันครั้งนั้น	ฝ่ายไทย
ถูกกรรมการไล่ออกจากสนาม	2	คน	คงเหลือผู้เล่นพียง	9	คน
เท่านั้น	แต่สามารถต้านทานการบุกของนักเตะพลังโสมได้							
จนเสมอกันในเวลาปกติ	ต้องต่อเวลาการแข่งขันออกไป	
	 ในช่วงต่อเวลา	ฝ่ายไทยยิงลูกโทษระยะไกลถึง	40	
หลา		เข้าประตเูกาหลใีต้ไปได้อย่างเหลอืเชือ่		และชนะไปทันที
ตามกฎ	GOLDEN	GOAL	ในขณะนั้น	จากชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ครัง้นัน้	ท�าให้คนไทยท่ัวประเทศต่างไชโยโห่ร้องกันท่ัวท้ังประเทศ		
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เช่นเดยีวกบัท่านเลขาฯ	สถาพร	ซึง่ได้ชมการถ่ายทอดการแข่งขัน
ร่วมกบัข้าราชการบโีอไอหลายท่าน	ทีส่่งเสยีงตะโกนโห่ร้องด้วย
ความดีใจดังก้องไปทั้งบีโอไอ		
	 ท่านเลขาฯ	สถาพร	ประทับใจการแข่งขันนัดนี้มาก		
เพราะแสดงให้เห็นว่า	คนไทยเก่ง	มีดี	จึงได้ตัดสินใจแน่วแน่ที่
จะเริม่ส�ารวจความเป็นไปได้ของการจดังานบโีอไอแฟร์	ครัง้ที	่2		
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย	เหมือนที่ฟุตบอลนัดนี	้
ได้สร้างความเชือ่มัน่ในความสามารถของคนไทย	โดยตัง้เป้าว่า
นิทรรศการบีโอไอแฟร์	ครั้งนี้	จะมีคนมาเที่ยวชมและจับจ่าย
ใช้สอยจ�านวนมาก	เพือ่ให้ได้รบัทราบศกัยภาพของประเทศไทย	
ว่าตลาดยังมีก�าลังซื้อ	ท�าให้ภาคการผลิตเกิดความมั่นใจ	และ
ส่งผลดีต่อเนื่องถึงภาคสถาบันการเงิน	ที่จะให้สินเชื่อแก่ภาค
ธุรกิจอีกต่อหนึ่ง	นับเป็นสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ	ในหมู่
คนไทยด้วยกันเอง	เพื่อให้ประเทศไทยไปรอด	

	 ส�าหรับการจัดนิทรรศการบีโอไอแฟร์	ครั้งที่	2	จะมี
ท้ังส่วนทีย่ากกว่าและส่วนทีง่่ายกว่าการจดันทิรรศการครัง้แรก	
ส�าหรับส่วนที่ยากกว่า	คือ	เป็นการจัดในช่วงที่เศรษฐกิจไทย
ค่อนข้างซบเซา	ท�าให้บริษัทต่างๆ	มีเงินงบประมาณในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์จ�ากัด	ส�าหรับในส่วนที่ง่ายกว่า	คือ	
สัญลักษณ์	“บีโอไอแฟร์”	ได้ติดตลาดไปแล้วนับตั้งแต่จัดงาน
ครั้งแรก	ประชาชนรู้จัก	เคยเห็นมาแล้ว	ไม่ต้องอธิบายว่า								
บีโอไอแฟร์คืออะไร	เหนือกว่างานแสดงสินค้าอื่นๆ	อะไรบ้าง	
เมือ่พดูถงึค�านี	้ทกุคนจะหลบัตานกึถงึภาพงานนทิรรศการขนาด
ใหญ่	ที่มีการแสดงเทคโนโลยีและสินค้าหลากหลายชนิด	

	 งานบีโอไอแฟร์	2000	หรือที่มีชื่อเป็นทางการว่า	
“นิทรรศการเชื่อมั่นเมืองไทย บีโอไอแฟร์ 2000” ได้จัดข้ึน
ระหว่างวันที่	3	–	17	กุมภาพันธ์	2543	ณ	ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธานี	โดยสมเด็จพระเทพ			
รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เสด็จเป็นองค์ประธาน				
ทรงประกอบพธีิเปิดงานบโีอไอแฟร์	2000	เมือ่วันที	่3	กุมภาพนัธ์	
2543

	 วัตถปุระสงค์หลกัของการจัดงาน	คอื		เพือ่เฉลมิฉลอง
สร้างความเชื่อมั่นของทุกฝ่าย	ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย
ก�าลังก้าวสู่การฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง	กระตุ้นการใช้จ่ายและการ
ลงทุนของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง	สร้างความภาคภูมิใจใน
ศกัยภาพและคณุภาพของสนิค้า	และบรกิารของผูป้ระกอบการ
ไทย	รวมถงึแสดงให้เหน็ถงึความร่วมมอืของภาครฐัและเอกชน	
ท่ีจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและผนึกก�าลังพัฒนาประเทศเพ่ือ
ความยั่งยืนในระยะยาว
	 รูปแบบการจัดงานครั้งนี้	มีทั้งการออกร้านจ�าหน่าย
สนิค้า	การแสดงนทิรรศการ	การสมัมนาวชิาการ	และกจิกรรม
เสริมต่างๆ	โดยมีบริษัทและองค์กรเอกชนกว่า	800	แห่ง	มา
แสดงนทิรรศการบนพืน้ทีจ่ดังานกว่า	130,000	ตารางเมตร	โดย
แบ่งเป็น	2	ส่วนย่อย	
 ส่วนแรก	คอื	อาคารแสดงนิทรรศการในร่ม	4	อาคาร	
ประกอบด้วย	คูหาย่อยขนาด	9	ตารางเมตร	จ�านวน	1,092	
คูหา	
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ท่านเลขาฯ สถาพร กล่าวถึงกลยุทธ์

ที่ใช้ว่า “ใหญ่แบบกองทัพ

และรบแบบกองโจร” 

โดยมีหัวใจสำาคัญ คือ ต้องขยัน 

ต้องทำางานวันละ 25 ชั่วโมง

”

”

 ส่วนที่สอง	เป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการกลางแจ้ง	ได้
ก่อสร้างอาคารนิทรรศการชั่วคราวขนาด	500	ตารางเมตร	
จ�านวน	72	อาคาร	บนเนื้อที่	100,000	ตารางเมตร	รวมถึง			
จัดงาน	CEO	FORUM	เช่นเดียวกับงานครั้งแรก
	 งานบีโอไอแฟร์	2000	ได้รับความร่วมมือจากบริษัท
ช้ันน�าของโลก	มาแสดงนทิรรศการอย่างคบัคัง่เช่นเดยีวกัน	เช่น	
GM	ฟอร์ด	โตโยต้า	ฮอนด้า	อีซูซุ	P&G	คอลเกตปาล์มโอลีฟ	
โซนี่	ฮิตาชิ	พานาโซนิค	เอ็นอีซี	ฟิลิปส์	ซัมซุง	แอลจี	ไอบีเอ็ม	
ฯลฯ	รวมถึงบริษัทชั้นน�าของไทย	เช่น	เครือเจริญโภคภัณฑ์				
ไทยซัมมิท	เครือสหพัฒน์ฯ	เครือ	SCG	ฯลฯ	รวมถึงอาคาร
หน่วยราชการต่างๆ	เช่น	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ	เป็นต้น
	 งานบีโอไอแฟร์	2000	ในช่วงเริ่มแรกได้ตั้งเป้าหมาย
คนชมงานไว้เพยีง	2	–	3	ล้านคน	แต่เมือ่ใกล้จะเปิดงานได้ปรบั
เพิ่มเป้าหมายเป็น	3	–	5	ล้านคน	เนื่องจากประชาชนให้ความ
สนใจจ�านวนมากตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน	สื่อมวลชนต่างลงข่าวใน
เรือ่งนี	้ท�าให้ประชาชนชมงานเป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้	คือ	
4.5	ล้านคน	นับว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดงานนิทรรศการ
ขึ้นในประเทศไทย

เคล็ดลับแห่งความสำาเร็จ 3 ประการ

 ส�าหรับเคล็ดลับของความส�าเรจ็ของงานครั้งนี	้	ท่าน
เลขาฯ	สถาพร		สรุปว่ามาจากปัจจัยส�าคัญ	3	ประการ	
 ประการแรก	งานบีโอไอแฟร์มีองค์ประกอบของ					
ความส�าเรจ็	คอื	งานครัง้แรกมพีธิเีปิดทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้า
อยูห่วัฯ	และสมเดจ็พระบรมราชินีนาถฯ	ทรงเสดจ็ฯ	เป็นประธาน	
ส่วนงานครั้งที่สอง	มีพิธีเปิดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็เป็นองค์ประธาน	นบัเป็นการประกนั
ถึงความยิ่งใหญ่ของงาน	ประกอบกับมีการถ่ายทอดสดพิธี					
เปิดผ่านสถานโีทรทศัน์	ท�าให้ประชาชนได้ชมสิง่น่าสนใจภายใน
งาน	สิง่เหล่านีไ้ด้กลายเป็นแรงขบัให้เกิดกระแสในหมูป่ระชาชน	
แม้ว่าจะอยูไ่กล	ต้องเดนิทางฝ่าการจราจรทีต่ดิขดักย็งัอยากจะ
มาชมงาน
 ประการท่ีสอง	งานบโีอไอแฟร์เป็นสนิค้าหรอื	PRODUCT	
ทีแ่ปลกใหม่ส�าหรบัสงัคมไทย	ท�าให้ขายได้ง่าย	เนือ่งจากมส่ิีงท่ี
น่าสนใจ	เช่น	เพชรและพลอยเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก	การแสดง

ผจญภัยใต้ทะเลลกึ	20,000	ไมล์ของโซนี่	รถต้นแบบของบรษิทั
รถยนต์ยกัษ์ใหญ่	รถยนต์บเีอม็ดบับลวิของพระเอกในภาพยนตร์
เจมส์บอนด์	ฯลฯ	ซึ่งสามารถหยิบยกมาประชาสัมพันธ์ได้

 ประการทีส่าม	งานบโีอไอแฟร์มกีลยทุธ์ประชาสมัพนัธ์
ที่ดีเยี่ยม	ซึ่งท่านเลขาฯ	สถาพร	กล่าวถึงกลยุทธ์ที่ใช้ว่า	“ใหญ่
แบบกองทัพและรบแบบกองโจร”	กล่าวคือ	จะไม่เป็นแม่ทัพที่
รบตามรูปแบบปกติ	แต่จะรบแบบกองโจร	โดยจะเข้าไปโจมตี
ทกุจุดทีส่ามารถโฆษณาประชาสัมพนัธ์ได้	โดยมหีวัใจส�าคญั	คอื	
ต้องขยัน	ต้องท�างานวันละ	25	ชั่วโมง	
	 ทัง้นี	้ได้เข้าหาสือ่รปูแบบต่างๆ	ทัง้รายการโทรทศัน์ที่
เชิญไปออกรายการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย	สิ่งที่ใช้จ่ายไปจึง
เป็นแต่เพียงแรงงานอย่างเดยีวเท่าน้ัน	โดยในช่วงใกล้จะจัดงาน
และระหว่างจัดงาน	จะพบว่าทั้งเลขาธิการ	รองเลขาธิการ								
ผู้ช่วยเลขาธิการ	หรือแม้กระทั่งผู้อ�านวยการกองของบีโอไอ	
ต้องวิ่งรอกออกรายการโทรทัศน์กันหมด	
	 การประชาสัมพันธ์งานบีโอไอแฟร์ยังมีข้อได้เปรียบ
ส�าคัญ	คือ	มีแนวร่วมซึ่งเป็นบริษัทจ�านวนมากที่มาแสดง
นิทรรศการ	ซึง่มวีตัถปุระสงค์เดยีวกนั	คอื	ต้องการให้ประชาชน
มาร่วมชมงานบีโอไอแฟร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้	ดังนั้น	จึง
ได้รับความร่วมมอืจากบริษทัเหล่านีเ้ป็นอย่างดี	เช่น	บริษทัโซนี	่
น�ารถแบบโมบายชื่อว่า "จัมโบตรอน"	ซึ่งเป็นรถมหัศจรรย์ใน
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สมยันัน้	วิง่ประชาสมัพนัธ์ไปทัว่ประเทศ	โดยเป็นรถทีด้่านหลงั
ติดตั้งจอมอนิเตอร์ขนาดยักษ์	
	 นอกจากนี	้	บริษทัทีม่าร่วมงาน	ยังประชาสมัพนัธ์งาน
ผ่านช่องทางต่างๆ	ที่บริษัทมีอยู่แล้ว	เช่น	หากบริษัทมีป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่	บโีอไอกข็อความร่วมมอืให้ช่วยแทรกโฆษณา
งานบีโอไอแฟร์ให้ด้วย	โดยการติดแบนเนอร์บนป้าย	หรือหาก
ไปกดเอทีเอ็ม	ก็จะพบใบแจ้งรายการที่ซึ่งมีโฆษณางานบีโอไอ
แฟร์ด้วย	เมื่อเปิดโทรทัศน์หรือวิทยุก็พบข่าวสารเกี่ยวกับงาน	
บีโอไอแฟร์เช่นเดียวกัน	หรือเมื่อไปกินอาหารฟาสต์ฟู้ด	แผ่น
โฆษณาทีร่องถาดอาหารกจ็ะมีสัญลกัษณ์บโีอไอแฟร์เลก็ๆ	แทรก
อยู่ด้วย	ดังนั้น	กล่าวได้ว่าไม่ว่าจะเปิดรับสื่อไหน	จะพบการ
โฆษณางานบีโอไอแฟร์	เต็มไปหมดทุกสื่อ	
	 หลังจากงานบีโอไอแฟร์	ครั้งที่	2	ผ่านไป	12	ปี								
งานบีโอไอแฟร์	ครั้งที่	3	หรือบีโอไอแฟร์		2011	ก็ได้จัดขึ้นอีก	
โดยมีท่านเลขาฯ	สถาพร	เป็นเพียงผู้ให้ค�าปรึกษา	ก�าหนด						

จดังานระหว่างวันที	่5	-	22	มกราคม	2555	ณ	ศนูย์แสดงสนิค้า
และการประชุมอิมแพ็ค		เมืองทองธานี		เลื่อนจากก�าหนดการ
เดมิ	ทีจ่ะมขีึน้ในช่วงเดอืนพฤศจกิายน	2554	เพราะเกดิอทุกภยั
ครัง้ใหญ่ในประเทศไทย	ภายใต้แนวคดิการจดังานว่า	“รวมพลงั
น�้าใจ โลกสดใส ไทยยั่งยืน”	หรือ	“GOING GREEN FOR 
THE FUTURE”		ซึง่ได้รับความส�าเร็จเป็นอย่างด	ีเช่นเดยีวกบั
บีโอไอแฟร์	ทั้ง	2	ครั้งที่ผ่านมา
	 ตลอดชวีติการท�างานของท่านเลขาฯ	สถาพร	ได้สร้าง
คณุปูการให้กบัชาตบ้ิานเมอืงในหลายๆ	เรือ่ง	โดยเฉพาะอย่างยิง่	
ผลงานในการเป็นส่วนหน่ึงของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย				
สิ่งใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของท่าน	เมื่อ
เวลาผ่านไปกว่าสบิปี		สิง่เหล่านัน้ยงัคงอยู่		และได้รับการสาน
ต่อให้ดียิ่งขึ้น	เป็นประจักษ์พยานว่าสิ่งใหม่ๆ	เหล่านั้น	ได้ผ่าน
การทดสอบแล้วว่าเป็นของดมีปีระโยชน์		บโีอไอแฟร์		คอื	หนึง่
ในสิง่เหล่านัน้	ท่ีเกดิขึน้ได้เพราะเลขาธกิารบโีอไอ	ท่ีชือ่	สถาพร 
กวิตานนท์ 

ตลอดชีวิตการทำางาน

ของท่านเลขาฯ สถาพร 

ได้สร้างคุณูปการให้กับชาติบ้านเมือง

ในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผลงานในการเป็นส่วนหนึ่ง

ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  

”

”
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 งานบีโอไอแฟร์ 2011 ได้ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ในการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ

อุตสาหกรรมไทย และเป็นโอกาสในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และฟื้นฟูความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจและการ

ลงทุนของประเทศไทย

กิจกรรมการประกวด 

ในงานบีโอไอแฟร์ 2011

บีโอไอแฟร์ 2011

วันทนา  ทาตาล

	 แนวความคิดของงาน	คือ	“รวมพลังน�้าใจ โลกสดใส 
ไทยย่ังยืน”	หรือ	“GOING GREEN FOR THE FUTURE”  
ท�าให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ	ภายในงานท่ีเน้นความ
เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	ส่งผลให้บีโอไอแฟร์	2011	กลายเป็น	
ต้นแบบงานแสดงนทิรรศการทีล่ดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสู่
สภาพแวดล้อม	LOW	CARBON	FAIR	คร้ังแรกในประเทศไทย
และในภูมิภาคอาเซี่ยน	
	 กจิกรรมการประกวดต่างๆ	ภายในงานกเ็ป็นอกีกจิกรรม
หนึ่ง	ที่ได้น�าแนวคิดหลักของงานดังกล่าวข้างต้นมาเป็น										
หลักเกณฑ์ในการประกวดแข่งขัน	ทั้งนี้	ก็เพื่อประชาสัมพันธ์
แนวคิดดังกล่าว	ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง	สร้างการ
ตระหนักและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนที่เป็นผู้เข้า
ร่วมการแข่งขนั	ซึง่กจิกรรมการประกวดต่างๆ	กไ็ด้ประสบความ
ส�าเรจ็ด้วยด	ีและตรงตามวตัถปุระสงค์ของผูจั้ดงานทกุประการ	

เอสซีจี คว้ารางวัลพาวิลเลียนยอดเยี่ยม

 การจดัแสดงนทิรรศการบรเิวณรมิทะเลสาบของงาน
บีโอไอแฟร์	2011	ประกอบด้วยศาลาแสดงนทิรรศการของ	42	
บริษัท/หน่วยงาน	โดยแต่ละศาลาฯ	จะเน้นการแสดงศักยภาพ
เทคโนโลยทีีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม	ตลอดจนการพฒันาศกัยภาพ

อตุสาหกรรมไทยสูค่วามยัง่ยนื	ตามแนวคดิโลกสดใส	ไทยยัง่ยนื	
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน	

บีโอไอได้จัดให้มีการประกวด

ศาลาแสดงนิทรรศการหรือพาวิลเลียน

ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวด

รวม 24 ศาลาฯ  จาก 39 ศาลาฯ

”

”
	 บีโอไอได้จัดให้มีการประกวดศาลาแสดงนิทรรศการ
หรอืพาวลิเลยีนขึน้	ซึง่มผีูส้นใจเข้าร่วมประกวด	รวม	24		ศาลาฯ		
จาก	39	ศาลาฯ		โดยมีกรรมการตัดสิน	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน		ได้แก่		ผู้แทนจากกรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย	ส�านักงานบริหารและ
พฒันาองค์ความรู้		สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
พระบรมราชปูถมัภ์	สมาคมสถาปนกิสยามในพระบรมราชปูถมัภ์	
และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน	
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					 คณะกรรมการฯ	ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์การตัดสิน							
3	ข้อ	ได้แก่	
	 •	หลักการ	(THEME)	แนวคิด	(CONCEPT)	ส่ิงที่
น�าเสนอ	(PRESENTATION)	และกิจกรรม	(ACTIVITY)	ที่
สอดคล้องกับแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและการรักษา												
สิ่งแวดล้อม	ที่จัดแสดงในศาลาฯ		มากที่สุด	
	 •	ความสวยงาม	ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	และการ
แสดงถึงเทคโนโลยีของตัวศาลาฯ
	 •	การก่อสร้าง	การด�าเนินการ	และการรื้อถอน	ที่
แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด	มีประสิทธิภาพ	
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	หรือกระทบน้อยที่สุด	
	 คณะกรรมการฯ	ได้ให้ทุกบริษัทท่ีเข้าร่วมประกวด				
ส่งข้อมูลรายละเอียดของศาลาฯ	ในด้านต่างๆ	ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�าหนดดังกล่าวให้พิจารณาในเบื้องต้น	ก่อนจะเดินเยี่ยมชม
สถานที่จริง	เพื่อประกอบการพิจารณา	โดยศาลาฯ	ที่ชนะเลิศ
จะได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี	และบริษัทผู้ออกแบบจะ
ได้รับประกาศนียบัตร

 ผลการประกวดศาลาแสดงนิทรรศการ  

	 •	รางวัลพาวิลเลียนยอดเยี่ยม	ได้รับโล่รางวัล	จาก

นายกรัฐมนตรี	จ�านวน	1	รางวลั	ได้แก่	ศาลาฯ	ของเครอืซิเมนต์ไทย	
หรือเอสซจี	ีพาวลิเลยีน	บรษิทัผูอ้อกแบบ	คอื	INDEX		EVENT	
AGENCY
	 •	รางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบัที	่1	ได้รบัโล่รางวลั	จาก
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ	จ�านวน	1	รางวลั	
ได้แก่	ศาลาฯ	ของเครือเจริญโภคภัณฑ์	หรือซีพี	พาวิลเลียน	
บรษัิทผูอ้อกแบบ	คอื	บรษิทั	EXPOLINK	GLOBAL	NETWORK
	 •	รางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบัที	่2	ได้รบัโล่รางวลั	จาก
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอตุสาหกรรม	จ�านวน	1	รางวลั	ได้แก่	
ศาลาฯ	ของบริษัท	นิสสัน	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	หรือ									
นิสสัน	พาวิลเลียน		บริษัทผู้ออกแบบ	คือ	บริษัท	PICO					
(THAILAND)
	 •	รางวลัพาวลิเลียนดเีด่น	ได้รับโล่รางวลั	จากเลขาธกิาร
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	จ�านวน	6	รางวัล	ได้แก่

ศาลาฯ	ของกลุ่มบริษัท	พานาโซนิคในประเทศไทย	
หรือพานาโซนิค	พาวิลเลียน	บริษัทผู้ออกแบบ	คือ	
บริษัท	CM	ORGANIZER
ศาลาฯ	ของกลุ่มบริษัท	ฮอนด้าในประเทศไทย	หรือ	
ฮอนด้า	พาวลิเลยีน	บรษิทัผูอ้อกแบบ	CM	ORGANIZER	
ศาลาฯ	ของบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือปตท.	
พาวิลเลียน	บริษัทผู ้ออกแบบ	คือ	บริษัท	CM								
ORGANIZER

-

-

-

-

-

-

ศาลาฯ	ของบริษัท	โตโยต้า	มอเตอร์	(ประเทศไทย)	
หรอืโตโยต้า	พาวลิเลยีน	บรษิทัผูอ้อกแบบ	คอื	บรษิทั	
เดนท์สุ
ศาลาฯ	ของบริษัท	สยามคูโบต้า	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	
หรือคูโบต้า	พาวิลเลียน	บริษัทผู้ออกแบบ	คือ	บริษัท	
CM	ORGANIZER
ศาลาฯ	ของบริษัท	ฮิตาชิ	เอเซีย	(ประเทศไทย)	หรือ	
ฮิตาชิ	พาวิลเลียน	บริษัทผู้ออกแบบ	คือ	บริษัท	CM	
ORGANIZER	
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:: “ศาลาแสดงนิทรรศการของเครอืซเิมนต์ไทย ชแูนวคดิ “การดำารงอยู่

อย่างสมดุลและยั่งยืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ”

	 ศาลาฯ	ของเครอืซเิมนต์ไทย	หรอืเอสซจี	ีพาวลิเลียน	
ซ่ึงได้รางวัลชนะเลิศ	ชูแนวคิด	“การด�ารงอยู่อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ”	โดยเอสซีจี	พาวิลเลียน	
มหีลกัการออกแบบเพือ่สะท้อนให้เหน็ถงึการด�ารงอยูอ่ย่างสมดลุ	
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืน	ผ่านการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทีเ่ป็นมิตรต่อสิง่แวดล้อม	ซึง่จะช่วยให้ชวีติความเป็น
อยูด่ขีึน้	แม้ในสภาวะของโลกทีม่คีวามเปลีย่นแปลง	และเผชญิ
กับภัยพิบัติต่างๆ	อยู่ตลอดเวลา	
	 ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใส่ใจต่อคุณค่าชีวิต
มนษุย์	สงัคมและสิง่แวดล้อม	ทัง้ในวนันีแ้ละในอนาคต	เพือ่ให้
คนและธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนตลอดไป						
อีกทั้งยังมีการออกแบบภายนอก	ท่ีได้รับแรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โดยน�ารูปทรงของใบไม้ที่มีความ		
พลิ้วไหวพัดปลิวโดยรอบ	มาออกแบบอาคาร	เพื่อสะท้อนให้	
เห็นถึงการให้ความส�าคัญและค�านึงถึงคุณค่าในสิ่งแวดล้อม	
	 นอกจากนั้น	ภายหลังการรื้อถอน	เอสซีจี	จะน�า
โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง	ไปประกอบเป็นอาคาร
ขนาดย่อม	เพ่ือน�าไปใช้ประโยชน์ด้านการท�ากจิกรรมเพือ่สงัคม	
โดยจะน�าไปสร้างเป็นอาคารทีเ่ป็นสาธารณประโยชน์ต่อชมุชน	
อาทิ	ห้องสมุด	ห้องน�้าสาธารณะ	เป็นต้น
	 นอกจากรางวัลศาลาฯ	ยอดเยี่ยม	และศาลาฯ	ดีเด่น
แล้ว		ยงัมกีารประกวดศาลาฯ	ยอดนิยมอีกด้วย	โดยให้ผู้เข้ามา
ชมงานร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์	www.boifair2011.com					
ซึ่งผลปรากฎว่าศาลาฯ	ที่ได้รับรางวัลศาลาฯ	ยอดนิยมม	ี										
6	ศาลาฯ	ได้แก่	ศาลาฯ	ของเครือซิเมนต์ไทย	ปตท.	โตโยต้า			

อพอลโล	และกระทิงแดง	ซึ่งทุกศาลาฯ	ที่ได้รับรางวัล	ล้วนแต่
เป็นศาลาฯ	ที่มีผู้เข้าชมต่อแถวรอเพื่อเข้าชมเป็นจ�านวนมาก	

ประกวดวาดภาพ "ดิน นำ้า ป่า คน"  กระตุ้น

จิตสำานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่วัฯ	เนือ่งในโอกาสมหามงคลท่ีทรงพระเจริญพระชนมพรรษา	
ครบ	7	รอบ	ในวันที่	5	ธันวาคม	2554	และเพื่อเปิดโอกาสให้
เยาวชนทีส่นใจทางด้านศลิปะ	ได้แสดงออกถงึความรูส้กึนกึคิด
ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์	ที่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กนั	เปรยีบดงัส�านวนไทยทีว่่า	"น�า้พึง่เรอื เสอืพึง่ป่า"	และ	"คน" 
จะด�ารงชีวิตอยู่ได้ต้องไม่เบียดเบียนและท�าลายสิ่งแวดล้อม			
หากแต่ต้องมีการช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน	ให้ทุกฝ่าย						
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข	
	 บีโอไอจึงได้ร่วมกับ	ปตท.	จัดการประกวดวาดภาพ		
สดขึ้น	เพื่อให้เยาวชนได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านผลงาน
ภาพวาดที่สะท้อนแนวคิดและจินตนาการ	ภายใต้หัวข้อ										
"ดิน น�้า ป่า คน"	โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
	 •	เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน	ร่วมแสดงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	
	 •	รณรงค์ให้เยาวชน	มีจิตส�านึกในการอนุรักษ	์										
สิ่งแวดล้อม	
	 •	ส่งเสรมิให้เยาวชน	ได้ฝึกฝนทกัษะในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า	และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	
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	 •	ส่งเสริมให้เยาวชน	ท�างานร่วมกันเป็นทีมด้วย
 
	 การแข่งขันประเภททีมๆ	ละ	2	-	4	คน	แบ่งออกเป็น	
4	ระดบั	คอื	ระดบัประถมศกึษาตอนต้น	ประถมศกึษาตอนปลาย	
มธัยมศกึษาตอนต้น	และมธัยมศกึษาตอนปลายหรอือาชวีศกึษา	
ชิงรางวลัทนุการศกึษามลูค่า	149,000	บาท	ซึง่	ผลงานทีป่ระกวด
ต้องสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคสีไม้	สีน�้า	สีโปสเตอร์	สีชอล์ก					
สีอะครีลิก	หรือสีฝุ่น	เป็นต้น	และไม่อนุญาตให้ใช้สีสเปรย์	
เทคนิคติดปะ	หรือเทคนิคที่ก่อให้เกิดมลภาวะ	

	 กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็น
จ�านวนมาก	ในการสมัครเข้าร่วมประกวด	โดยการแข่งขัน							
จัดขึ้นบริเวณลานหน้าอาคารชาเลนเจอร์	ในวันที่	10	มกราคม	
2555	ให้เวลาในการวาดภาพ	3	ชัว่โมง	โดยผูเ้ข้าแข่งขนัจะร่วม
กันแบ่งปันความคิดก่อนถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด	โดยมี			
ครูคอยให้ค�าแนะน�า	ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละ
ระดับ	ได้แก่	

ผลงานที่ประกวดต้องใช้เทคนิคสีไม้

สีนำ้า สีโปสเตอร์ สีชอล์ก 

สีอะครีลิก หรือสีฝุ่น

และไม่อนุญาตให้ใช้สีสเปรย์

เทคนิคติดปะ หรือเทคนิค

ที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

”

”

	 •	ระดบัประถมศกึษาตอนต้น	ได้แก่	โรงเรยีนอนบุาล
สามเสน	กรุงเทพฯ	
	 •	ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย	ได้แก่	โรงเรยีนอนบุาล
สามเสน	กรุงเทพฯ
	 •	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	ได้แก่	โรงเรยีนรตันราษฎร์
บ�ารุง	จังหวัดราชบุรี
	 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ได้แก่	โรงเรียนพนัส
พิทยาคาร	จังหวัดชลบุรี						

ถ่ายทอดความประทับใจผ่านเลนส์ 

 ในงานบโีอไอแฟร์	2011	ยงัได้มกีารประกวดภาพถ่าย	
เพ่ือเก็บภาพแห่งความประทับใจของการจัดงาน	และให้คน				
รุ่นหลังได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของงานบีโอไอแฟร์	2011	โดย			
บโีอไอได้ร่วมกบับรษิทั	นคิอน	เซลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	จดัการ
ประกวดภาพถ่ายภายใต้หวัข้อ	“BOI	FAIR	2011	INSPIRATION	
BY	NIKON”	เพือ่สะท้อนถงึแรงบนัดาลใจทีเ่กดิขึน้ในงาน	และ
ส่งมอบผ่านไอเดียดีๆ	เหล่านัน้ผ่านมุมกล้อง	และเกบ็เป็นความ
ทรงจ�าอันประทับใจที่จะคงอยู่ตลอดไป	
	 รวมทัง้เพือ่กระตุน้ให้เกดิความรกัในสิง่แวดล้อมรอบตวั	
โดยถา่ยทอดให้เข้าใจถึงความรู้สกึทีม่ตีอ่สิง่แวดล้อมในมมุมอง
ที่น่าสนใจ	เพื่อชิงรางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจาก											
บโีอไอ	กล้องถ่ายรูปจากนิคอน	และพริ้นท์เตอร์จาก	EPSON	
มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น	256,830	บาท	
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	 โดยผู้สมัครได้แก่	นิสิต	นักศึกษา	ระดับปริญญาตรี
ทุกสถาบัน	ซึ่งได้รับการคัดเลือกเหลือเพียง	30	คน	มาร่วม
กิจกรรม	WORKSHOP	และอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ	เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพ	โดยผู้มีประสบการณ์ด้าน
การถ่ายภาพ	จากนั้นผู้เข้าอบรมได้ท�าการถ่ายภาพบริเวณสวน
รถไฟ	ภายใต้หัวข้อที่เป็นอิสระ	เพ่ือคัดเลือกและตัดสิน															
ผู้เข้ารอบสุดท้ายเพียง	10	คน	โดยคัดเลือกจากผู้ที่สามารถ
ถ่ายทอดเร่ืองราวเป็นรูปภาพ	พร้อมค�าบรรยายได้ประทับใจ
กรรมการมากที่สุด	
	 ทั้งนี้	ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน	ถึงแม้จะไม่ได้เข้ารอบ	แต่
จะได้รับประกาศนียบัตร	พร้อมของที่ระลึกจากนิคอนและ								
บีโอไอเช่นกัน

ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 คน

ได้เข้าไปถ่ายภาพในพื้นที่จัดงาน

ของบีโอไอแฟร์ 2011

โดยใช้กล้องและอุปกรณ์เสริมจากนิคอน

”

”

	 ส�าหรับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง	10	คน	ได้เข้าไป				
ถ่ายภาพในงานบีโอไอแฟร์	2011	โดยใช้กล้องและอปุกรณ์เสรมิ
จากนิคอน	และน�าเสนอแนวคิดและผลงานภาพถ่ายเหล่านั้น
บนเวทีกลางของงานบีโอไอแฟร์	2011	ก่อนจะมีการตดัสนิและ
การประกาศผลผู้ชนะเลิศรอบสุดท้าย	จากคณะกรรมการฯ						
จากบีโอไอ	นิคอน	ผู้มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ	และ
สือ่มวลชน	รวมทัง้มรีางวลัพเิศษ	POPULAR	VOTE	จากผูเ้ข้าร่วม
ชมงานด้วย	ซึ่งผู้แข่งขันแต่ละคนได้ถ่ายทอดมุมมอง	แนวคิด
ของตวัเอง	ผ่านรปูภาพจ�านวน	5	รปู	เรยีงร้อยกนัเป็นเรือ่งราว
ได้อย่างประทับใจ	
	 ภายหลงัการน�าเสนอของผูเ้ข้าแข่งขนั	คณะกรรมการฯ	
ได้ท�าการพิจารณาผู้ที่น�าเสนอภาพถ่ายพร้อมค�าบรรยาย	ท่ีได้
น�าเสนอเรื่องราวได้อย่างสอดคล้องและสื่อถึงภาพนั้นๆ	ซึ่ง						
ผู้ชนะเลิศที่ถ่ายภาพและน�าเสนอได้ประทับใจคณะกรรมการฯ	
มากที่สุด	คือ	นายหัสชัย	มาเอียด	จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ	ได้รับรางวัลมูลค่า	64,800	บาท	รางวัลรอง
ชนะเลศิอนัดบั	1	ได้แก่	นายธนาคาร	กจิบ�ารุง	จากมหาวทิยาลยั
ศิลปากร	ได้รับรางวัลมูลค่า	44,190	บาท	และยังได้รับรางวัล	
POPULAR	VOTE	อีกด้วย	ส�าหรบัรองชนะเลิศอันดบั	2		จ�านวน		
2	รางวัล		ได้แก่	นายรุสดี	รองตรัง	จากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	และนายศิรศักดิ์		สุวรรณกูฏ	จาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	ได้รับรางวัลมูลค่ารวม	18,950	บาท	โดย
ภาพทีช่นะการประกวดได้ถูกน�าไปจัดแสดง	PHOTO	WINNER	
GALLERY	ภายในงานบีโอไอแฟร์	2011	ด้วย
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 เมื่อพูดถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรามักจะนึกถึงเฉพาะการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น     

ความจรงิแลว้การวจิยัและพฒันาเปน็เพยีงกระบวนการหนึง่เทา่นัน้  เพราะการพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

ประกอบด้วยขั้นตอนหลายประการ ตั้งแต่การเสาะแสวงหา การดูดซับเทคโนโลยี การดัดแปลงและปรับปรุงให้ 

ดีขึ้น เมื่อมีความพร้อมมากขึ้น ก็จะก้าวไปสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีขึ้นใหม่

การพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แสวงหาสู่การวิจัยและพัฒนา      

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

วิจัยและพัฒนา

อะไรคือ เทคโนโลยีที่ต้องการ 

 ก่อนที่จะพัฒนาเทคโนโลยี	ต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือ
เทคโนโลยีที่เราต้องการ	และไปเสาะแสวงหาดูว่ามีการพัฒนา
เทคโนโลยนีัน้ๆ	ขึน้มาแล้วหรือไม่	เพือ่ไม่ต้องเสยีเวลาและเสีย
ทรัพยากรในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนั้นขึ้นมาเอง		

	 	ในข้ันตอนนี	้นายฟมูโิอะ	โคดามะ	อดตีผูอ้�านวยการ
สถาบันนโยบายวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาตขิองประเทศ
ญี่ปุ่น	ได้ให้ค�าแนะน�าว่าภาคธุรกิจจะต้องปรับปรุงโครงสร้าง
การบรหิารงานภายในของตนเองให้เอือ้อ�านวย	โดยจดัตัง้ระบบ
ที่เรียกว่า	"Technology Fusion"	กล่าวคือ	เป็นการแสวงหา
เทคโนโลยีต่างๆ	ที่ส่วนใหญ่มีแพร่หลายอยู่แล้วทั่วโลก	โดยไม่
จ�าเป็นต้องไปค้นคว้าวิจัยขึ้นมาใหม่อีก	
	 บริษัทต่างๆ	จะมีรูปแบบการแสวงหาเทคโนโลยี					
แตกต่างกัน	เป็นต้นว่า	เครือซิเมนต์ไทย	(SCG)	จะท�าสัญญา
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง	โดยเสียค่า
ธรรมเนยีมจ�านวนหนึง่	พร้อมกบัขอผูเ้ชีย่วชาญของมหาวทิยาลยั	
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของบริษัทฯ	มา			
รับผิดชอบในการประสานงานกับ	SCG	โดยเมื่อมหาวิทยาลัย
นั้นๆ	จัดการประชุมสัมมนาหรือค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ	ซึ่ง					
ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นๆ	เห็นว่าน่าสนใจ	และเป็นสิ่งที่	SCG	ควร
รับรู้หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา	ก็จะแจ้งมายังบริษัท

:: การวิจัยในด้านโทรคมนาคมความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วนำาแสง 

ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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	 การแสวงหาเทคโนโลยีด้วยวิธีการนี้	มีทั้งส่วนที	่						
เรียกว่า	Public	Domain	Technologies	คือ	เป็นเทคโนโลยีที่
ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิทธิบัตร	ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้												
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหมดอายุลงไปแล้ว				
	 อีกส่วนหนึ่ง	คือ	Patented	Technologies	เป็น
เทคโนโลยทีีไ่ด้จดสทิธบิตัรไว้แล้ว	ซึง่สามารถทีจ่ะซือ้ได้ในราคา
ที่ต�่ากว่าจะวิจัยและพัฒนาขึ้นเอง	

	 ปัจจัยส�าคัญที่เป็นตัวก�าหนดความส�าเร็จในการซื้อ
เทคโนโลย	ีคอื	ความสามารถในการประเมนิเทคโนโลยทีีซ่ือ้มา	
และความคดิสร้างสรรค์ในการน�าเทคโนโลยนีัน้มาใช้ประโยชน์	
ตัวอย่างเช่น	บริษัท	Tokyo	Tsushin	Kogyo	ของญี่ปุ่นได้ท�า
สัญญาซ้ือเทคโนโลยีด้านทรานซิสเตอร์จากสหรัฐฯ	ขณะนั้น
เป็นเทคโนโลยีใหม่มาก	แม้แต่บริษัทสหรัฐฯ	เองก็ไม่ทราบว่า
จะน�าไปประยุกต์ใช้ในด้านใด	โดยได้บอกบริษัทฯ	ว่าน่าจะน�า
ไปใช้ผลิตเครื่องช่วยฟังส�าหรับผู้พิการในการรับฟัง

:: การวิจัยและพัฒนาของบริษัท ดาว เคมิคอล ของสหรัฐฯ

ปัจจัยสำาคญัทีเ่ป็นตวักำาหนดความสำาเรจ็

ในการซือ้เทคโนโลย ีคอื ความสามารถ

ในการประเมนิเทคโนโลยทีีซ่ือ้มา

และความคิดสร้างสรรค์

ในการนำาเทคโนโลยน้ัีนมาใช้ประโยชน์

”

”

	 เมื่อบริษัทฯ	แห่งนี้ขออนุญาตจากกระทรวงการค้า		
ต่างประเทศและอุตสาหกรรม	(MITI)	ของญี่ปุ่น	เพื่อขอซ้ือ				
เงินตราต่างประเทศน�าไปซื้อเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ดังกล่าว	
กลับได้รับการปฏิเสธ	ต้องใช้เวลาในการต่อรองกับ	MITI	นาน
ถึง	6	เดือน	กว่าจะได้รับอนุมัติ	บริษัทฯ	จึงได้น�าเทคโนโลยีนี้
ไปผลติเป็นวทิยทุรานซสิเตอร์เมือ่ปี	2498	ขายดไีปทัว่โลก	โดย
ลดขนาดของวิทยุแบบใช้หลอดที่มีขนาดใหญ่ไปสู่ขนาดเล็ก
กะทัดรัด	บรษิทัฯ	นีต่้อมาคอื	บรษิทั	“โซนี”่	ซึง่เป็นบรษิทัทีรู่จ้กั
กนัดทีัว่โลก	

	 ส�าหรับกรณีของประเทศไทย	หลายบริษัทเติบโต						
มาจากการรบัเทคโนโลยจีากต่างประเทศ	เป็นต้นว่า	บรษิทั	ไทย
แมกซ์เวลอเิลก็ทรคิ	จ�ากดั	เริม่จากการผลติหม้อแปลงไฟฟ้าเมือ่
ปี	2525	โดยได้รับเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตจาก
บริษัท	IEO	Transformation	จ�ากัด	ประเทศเนเธอร์แลนด	์		
และจากบริษัท	Trafo	Union	GmbH	ประเทศเยอรมนี	ต่อมา
ในปี	2530	ได้รบัเทคโนโลยกีารออกแบบและการผลติจากบรษิทั	
Aichi	Electric	จ�ากัด	ประเทศญี่ปุ่น

ความรวดเร็วในการดูดซับเทคโนโลยี 

เป็นหัวใจแห่งชัยชนะ

 นายโคดามะ	ได้ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทที่ประสบ										
ผลส�าเร็จในธุรกิจนั้น	ความจริงแล้วไม่จ�าเป็นต้องเป็นบริษัทที่

:: การวิจัยและพัฒนา

ของบริษัท ดูปองท์ 

ของสหรัฐฯ
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วจิยัและพฒันา	เพือ่สร้างเทคโนโลยขีึน้มาใหม่เสมอไป	ตรงกนัข้าม
จากประสบการณ์กลับพบว่า	ธุรกิจที่มักประสบผลส�าเร็จนั้น	
ความจริงแล้วเป็นบริษัทที่สามารถดูดซับเทคโนโลยีได้อย่าง
รวดเร็วกว่าคู่แข่งต่างหาก	

	 ตัวอย่างหนึ่ง	คือ	ภายหลังสงครามโลกครั้งที่	2	ได้มี
การคดิค้นเทคโนโลยกีารน�าเหลก็มาผลติเป็นเหลก็กล้าแบบใหม่
โดยใช้เตา	Basic	Oxygen	Furnace	(BOF)	โดยบริษัทใน
ประเทศออสเตรยี	เพือ่ทดแทนเทคโนโลยเีดิม	คือ	Open	Heart	
ซึ่งปรากฏว่าบริษัทผลิตเหล็กกล้าของญี่ปุ ่นได้ซื้อสิทธิบัตร
เทคโนโลยนีีม้าใช้ประโยชน์อย่างรวดเรว็กว่าคู่แข่ง	และสามารถ
วิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดให้ดีขึ้น	จนกลายเป็นประเทศผู้น�า
ของโลก	ในอตุสาหกรรมผลติเหลก็และเหลก็กล้าในเวลาต่อมา

ธุรกจิทีมั่กประสบผลสำาเร็จนัน้ 

ความจรงิแล้ว เป็นบริษทัทีส่ามารถ

ดดูซบัเทคโนโลยี 

ได้อย่างรวดเร็วกว่าคูแ่ข่งต่างหาก

”

”
	 อกีตวัอย่างหนึง่	คอื	อตุสาหกรรมต่อเรอื	ซึง่เทคโนโลย	ี
Block	Shipbuilding	ได้ถือก�าเนิดในประเทศเยอรมนีในช่วง
สงครามโลกครั้งที่	2	เพ่ือต่อเรือด�าน�้าส�าหรับท�าสงครามกับ	
ฝ่ายสมัพนัธมติร	โดยจะเร่ิมจากการเช่ือมช้ินส่วนของเรือภายใน

:: อู่ต่อเรือของ

ญี่ปุ่นในอดีต

โรงงาน	แต่ละชิน้เรยีกว่า "บลอ็ก" จากนัน้จงึค่อยยกบลอ็กมายงั
อูเ่รอืแห้ง	เพือ่น�ามาเชือ่มประกอบเป็นล�าตวัเรอื	วธิต่ีอเรอืแบบ
ใหม่ท�าให้ประสิทธิภาพการต่อเรือเพิ่มขึ้นมาก	โดยยิ่งบล็อกมี
ขนาดใหญ่โตเท่าใด	ประสิทธิภาพในการต่อเรือก็ยิ่งสูงมากขึ้น
เท่านั้น	
	 อูต่่อเรอืของญีปุ่น่ได้รบัเทคโนโลย	ีBlock	Shipbuilding	
รวดเรว็กว่าของประเทศคูแ่ข่ง	โดยลงทนุจ�านวนมากเพ่ือรองรบั
เทคโนโลยนีี	้เช่น	การก่อสร้างอูต่่อเรอืแบบแห้งขนาดใหญ่และ
มีเครนขนาดยักษ์ที่เรียกว่า	Goliath	Crane	เพื่อใช้ยกบล็อก
แต่ละชิ้นซึ่งมีขนาดใหญ่	และมีน�้าหนักหลายร้อยตัน	ท�าให้
อตุสาหกรรมต่อเรอืของญ่ีปุน่เติบโตอย่างรวดเรว็	โดยในปี	2499	
ภายหลังแพ้สงครามโลกเพียง	1	ปี	ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่
ต่อเรือรายใหญ่เป็นอันดับ	1	ของโลก	โดยเป็นการต่อเรือเพื่อ
ส่งออกมากกว่า	2	ใน	3	ของปริมาณการต่อเรือทั้งหมด	
	 ส�าหรบักรณีประเทศทีก่�าลงัพฒันา	ทีต่ามหลังประเทศ
อื่นอย่างมาก	ในด้านเทคโนโลยีแล้ว	หากในขั้นตอนนี้พยายาม
จะวจิยัและพฒันาเพือ่พึง่ตนเองทางเทคโนโลยอีย่างสดุตวัแล้ว	
จะสิน้เปลอืงค่าใช้จ่ายในการวจิยัและพฒันาอย่างมาก	ในความจรงิ
แล้วเป็นเทคโนโลยแีบบพืน้ๆ	ทีเ่คยมกีารวจิยัมาแล้วในอดีตโดย
ประเทศอื่น	จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า	Reinvent	the	Wheel

	 จากประสบการณ์ของญีปุ่น่	เกาหลใีต้	ไต้หวนั	จนี	ฯลฯ	
ในช่วงแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจ	ประเทศเหล่านี้	ได้เน้น
การน�าเข้าเทคโนโลยจีากต่างประเทศเป็นอย่างมาก	เพือ่ใช้เป็น
ฐานการพัฒนาความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของตนเอง	โดย
รฐัมกีลไกผลกัดนัและสง่เสรมิใหภ้าคเอกชนดดูซบัและเรยีนรู้	
เทคโนโลยีจากต่างประเทศอย่างจริงจัง	เนื่องจากตระหนักว่า

จากประสบการณ์ของญีปุ่น่ 

เกาหลใีต้ ไต้หวนั และจนี 

ในช่วงแรกของการพฒันาเศรษฐกจิ 

เน้นการนำาเข้าเทคโนโลยจีากต่างประเทศ 

โดยส่งเสรมิให้ดดูซบั

และเรยีนรูอ้ย่างจรงิจงั

”

”
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หากท�าการวิจัยด้วยตนเองทั้งหมด	นับว่ามีความเสี่ยงสูง	และ
ต้องเสียเวลาอย่างมากกว่าการวิจัยจะประสบผลส�าเร็จ	

	 ส�าหรับการดูดซับเทคโนโลยีควรด�าเนินการอย่างมี
ประสิทธิภาพ	เพื่อให้สามารถน�ามาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทดัเทยีมหรอืเหนอืกว่าผูถ่้ายทอดให้	โดยครอบคลมุในด้านต่างๆ	
เช่น	ตัง้แต่ตวัองค์ความรูห้รอืประสบการณ์ต่างๆ	รวมถึงรปูแบบ
การน�าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์	เช่น	ลดต้นทุน		
เพิ่มผลผลิต	พัฒนาผลิตภัณฑ์	ปรับปรุงวิธีการผลิต	พัฒนา				
บรรจุภัณฑ์	และปรับปรุงขั้นตอน/วิธีการขนส่ง	เป็นต้น	

:: การวจิยัและพฒันาในด้านยารักษาโรคของบริษัท GSK 

	 ตวัอย่างการรบัการถ่ายทอดเทคโนโลย	ีอย่างเป็นระบบ
ของประเทศไทย	คอื	บรษิทั	ปิโตรเคมแีห่งชาต	ิจ�ากดั	(มหาชน)	
(ปัจจุบันควบรวมกิจการเป็นบริษัท	พีทีทีเคมีคัล	จ�ากัด)	ซึ่งเมื่อ
เริ่มก่อต้ังอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย	ได้ก�าหนดให้
บคุลากรทัง้หมดทีเ่ป็นคนไทย	ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยจีาก
ต่างประเทศให้มากทีส่ดุ	โดยด�าเนนิการในด้านต่างๆ	อย่างเป็น
ระบบ	เป็นต้นว่า	ส่งพนกังานไปอบรมทีบ่รษิทั	Lummus	Creast	
Inc	และบริษัท	UOP	ของสหรัฐฯ	รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรม

”

ตวัอย่างการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 อย่างเป็นระบบ คือ บริษทั ปิโตรเคมี

 ได้กำาหนดให้บคุลากรทัง้หมดทีเ่ป็นคนไทย

ได้รบัการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากต่างประเทศให้มากทีสุ่ด

”

ที่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง	คือ	Toyo	Engineering	โดยบาง
ส่วนจะไปฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โดยตรง	ส่วนการ
เดินเครือ่งน้ัน	บรษิทัทีป่รกึษาด้านการเดินเครือ่ง	คือ	บรษิทั	ICI	
เพื่อศึกษาและฝึกงานการเดินเครื่องที่โรงงานผลิตโอเลฟิน	ที่
ประเทศออสเตรเลีย

ดัดแปลงและปรับปรุงเทคโนโลยีที่ซื้อมา

 หลงัจากแสวงหาเทคโนโลยทีีต้่องการได้แล้ว	ขัน้ตอน
ต่อไป	คือ	การน�าเทคโนโลยีนั้นมาดัดแปลงให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ	และการปรบัปรงุเปลีย่นแปลง
เทคโนโลยีให้ดีขึ้น	ท�าให้ภาคอุตสาหกรรมโดยภาพรวมมีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น	และท�าให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองในด้าน
เทคโนโลยีมากขึ้น	

	 ส�าหรับกจิกรรมใน
การดดัแปลงปรบัปรงุเทคโน-		
โลยี	จะถือว่าเป็นการวิจัย
และพัฒนาอย่างหน่ึง	แม้
บริษัทที่เกี่ยวข้องจะด�าเนิน
การโดยไม่จัดตั้งหน่วยงาน
วิจัยและพัฒนาของตนเอง
ขึ้นอย่างเป็นทางการก็ตาม	
รวมถึงการน�าเทคโนโลยีใน
ด้านต่างๆ	ซ่ึงมมีากมายหลาย
สาขา	มาประกอบเข้าด้วยกนั
เพือ่ประยกุต์ในด้านใหม่ๆ	ที่
ยังไม่มีใครท�ามาก่อน

”

นำาเทคโนโลยใีนด้านต่างๆ หลายสาขา 

มาประกอบเข้าด้วยกนั 

เพือ่ประยกุต์ใช้ในด้านใหม่ๆ 

ทีย่งัไม่มใีครทำามาก่อน

”

:: การวิจัยและพัฒนาในด้าน

ยารักษาโรคของบริษัท โนวาร์ติส

ในสวิตเซอร์แลนด์
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	 หลายประเทศ	เช่น	สิงคโปร์	ไต้หวัน	เกาหลีใต้	ฯลฯ	
ในช่วงเริม่ต้นของพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ	
ได้เน้นการน�าเทคโนโลยีมาปรับปรุงและดัดแปลง	ดังนั้น	การ
พฒันาเทคโนโลยใีนภาคการผลติของประเทศเหล่านี้	ได้มุง่เน้น
การออกแบบและวิศวกรรม	(Design	and	Engineering)		
มากกว่าการวิจัยและพัฒนา	(Research	and	Development)
	 รปูแบบการปรบัปรงุและดัดแปลงเทคโนโลยยีงัท�าให้
สามารถพฒันาผลติภณัฑ์ออกจ�าหน่ายรวดเรว็กว่าเดมิและช่วย
ประหยดัค่าใช้จ่ายในการวจิยัและพฒันาได้อกีด้วย	ตวัอย่างหนึง่	
คือ	รถยนต์โปรตอนรุ่น	Inspira	ซึ่งบริษัท	โปรตอน	คาดการณ์
ว่าจะมียอดจ�าหน่ายเพียง	100,000	คัน	หากท�าการวิจัยและ
พัฒนาเองทั้งหมด	จะมีค่าใช้จ่ายมากถึง	7,000	ล้านบาท	โดย
มีต้นทุนการพัฒนารถยนต์สูงถึง	70,000	บาทต่อคัน	จึงยากท่ี
จะแข่งขันกับรถยนต์ของบริษัทคู่แข่ง	
	 เพือ่แก้ไขสถานการณ์บรษิทั	โปรตอน	ได้ร่วมมอืพัฒนา
กับบริษัท	มิตซูบิชิมอเตอร์	ของญี่ปุ่น	โดยพัฒนาต่อยอดจาก
แพลท็ฟอร์มของรถยนต์	Mitsubishi	Lancer	GT	ท�าให้ช่วยลด
ต้นทุนการพัฒนาลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง	หรือ	3,500	ล้านบาท	
โดยวศิวกรของโปรตอนได้ปรบัปรงุรถยนต์ให้ดข้ึีนในหลายด้าน	
ทัง้ในสว่นปรับปรุงรปูลกัษณ์รถยนต์	ปรับปรงุระบบการทรงตวั	
เพื่อให้นุ่มนวลและเกาะถนนยิ่งขึ้น	ปรับปรุงให้ช่องว่างของตัว
ถงัลดลงจากเดมิ	3	มิลลเิมตร	เหลอื	2.5	มลิลเิมตร	เพือ่ลดเสยีง
และการสั่นสะเทือน

บริษัทไทยกับความสำาเร็จในการพัฒนา

 ส�าหรับกรณีของประเทศไทย	มีบริษัทจ�านวนมาก
ด�าเนนิการในทศิทางน้ี	เป็นต้นว่า	บรษัิท	เอส.ท.ีพ.ีรบัเบอร์	จ�ากดั	
ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์	และบริษัท	อินเตอร์เนชั่นแนลรับ
เบอร์พาร์ทส์	จ�ากัด	ซึ่งผลิตยางในอุตสาหกรรมรถยนต์	เช่น	
ยางปูพื้น	คลัปปลิ้ง	ยางโอริง	ยางปูพื้น	ยางกันโคลน	ยางแท่น
เครื่อง	ยางมอเตอร์	ฯลฯ	ทั้ง	2	บริษัทอยู่ในเครือเดียวกัน	โดย
มีเทคโนโลยีสูตรการผสมผลิตภัณฑ์กว่า	400	-	500	สูตร	โดย
ในช่วงแรกได้รบัเทคโนโลยีจากบรษิทัผูข้ายเคมีภณัฑ์	เช่น	บรษิทั	
ไบเออร์	ได้มอบสูตรการผลติต่างๆ	เพือ่ลองใช้กบัสารเคมท่ีีบรษิทั
เคมีต้องการขายให้		

	 เมื่อมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง	ทั้ง	2	บริษัทก็
เริ่มวิจัยและพัฒนาขึ้น	โดยจ้างนักวิจัย	นักทดลองที่จบจาก
มหาวิทยาลัยมาค้นคว้า	เพื่อคิดค้นสูตรใหม่ๆ	นอกจากนี้	ยังได้
รบัความร่วมมอืจากลกูค้าต่างประเทศ	ทีม่อบสตูรมาให้เพือ่ผลติ
สินค้าตามสูตรที่ต้องการ
	 อกีตวัอย่างหนึง่	คอื	บรษิทั	ทพีไีอโพลนี	จ�ากดั	(มหาชน)	
ได้ท�าการวจิยัและพฒันาเกีย่วกบัการผสม	Pigment	สีในเนือ้ปนู
ส�าเรจ็เป็นรายแรกของประเทศไทย	เพือ่จ�าหน่ายในรปูปนูฉาบ
ละเอยีดส�าเรจ็รปู	ส�าหรบัน�าไปฉาบตกแต่งผวิผนงัอฐิมอญหรอื
คอนกรตีบลอ็ก	พฒันาปนูผสม	M198	ซึง่เป็นปนูซเีมนต์คณุภาพ
สูง	ออกแบบส�าหรับงานก่อและงานฉาบโดยเฉพาะ	โดยส่วน
ผสมออกแบบให้เหมาะสม	สามารถผสมทรายในอตัราส่วนเพิม่
ขึ้นร้อยละ	20	จะได้เนื้อปูนซึ่งมีความลื่นในการฉาบ	ลดปัญหา
การแตกร้าว

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่

เมื่อมีความพร้อม

 ขัน้ตอนสดุท้ายของการพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	
คอื	การวิจยัและพฒันาเอง	เม่ือการพฒันาอตุสาหกรรมก้าวหน้า
มากขึน้	กจิกรรมในด้านวจิยัและพฒันาอย่างเป็นทางการในการ
สร้างเทคโนโลยีใหม่จะทวีความส�าคัญเพ่ิมข้ึน	เน่ืองจากเมื่อมี
การน�าเข้าและใช้เทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ	การ
วิจัยและพัฒนาจะเป็นปัจจัยส�าคัญ	ในการดูดซับหลักการพื้น

:: การวจิยัในด้านยารกัษาโรคของบรษิทั โนวาร์ตสิ ของสวติเซอร์แลนด์ 

แต่ดำาเนินการในสหรัฐฯ ในภาพเป็นนักวิจัยชาวจีน
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	 ตัวอย่างหนึ่ง	คือ	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	เริ่ม
วจิยัมาตัง้แต่ปี	2524	โดยมกีารร่วมมอืกบัศนูย์วจิยัในต่างประเทศ	
คือ	South	West	Research	Institute	ในสหรัฐฯ	และ	
Cosmo	Research	ในประเทศญี่ปุ่น	และส่งบุคลากรไป									

ขัน้ตอนสุดท้ายของการพฒันา

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คอื การวจิยัและพฒันาเอง    

เมือ่การพฒันาอตุสาหกรรม

ก้าวหน้ามากขึน้

”

”

รูปแบบในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 กระบวนการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีมีหลายรูปแบบ	โดยแต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป	ดังนี้

การจ้างผู้เชี่ยวชาญ

 บรษัิทในประเทศทีก่�าลงัพฒันา	อาจจะจ้างผูเ้ชีย่วชาญ
จากต่างประเทศ	มาฝึกอบรมให้ความรูห้รอืมาให้ค�าแนะน�าเป็น
ครั้งคราว	หรือจ้างมาท�างานประจ�าในบริษัทของตนเอง	เพื่อ
ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยเีป็นไปอย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ	
ลดความผิดพลาด	ซึ่งจะช่วยลดเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับการ
พยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง
	 ตัวอย่างหนึ่ง	คือ	การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนใต้ดนิ	ซ่ึงนับเป็นเรือ่งใหม่ส�าหรบัประเทศไทย	โดยบรษิทั
รับเหมาก่อสร้างของไทย	แทนที่จะด�าเนินการในรูปแบบของ
การซ้ือเทคโนโลยี	กลับใช้วิธีจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาให้								
ค�าแนะน�า	ท�าให้สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านนี้
จากต่างประเทศ	และต่อมาสามารถด�าเนนิการก่อสร้างอโุมงค์ได้

:: รูปแบบการดำาเนินการออกแบบรถไฟฟ้าของ

บริษัท ซีเมนส์ เมื่อประมาณ 20 – 30 ปีมาแล้ว

ฝึกอบรมในต่างประเทศ	จากนัน้ได้พึง่พาเทคโนโลยขีองตนเอง
เพิม่ขึน้ตามล�าดบั	โดยได้จดัตัง้สถาบนัวจิยัและพฒันาขึน้ทีอ่�าเภอ
วังน้อย	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	โดยเปิดอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันท่ี	24	ธันวาคม	2541	ปัจจุบันมีการลงทุนในด้านวิจัย
และพัฒนามากถึง	1,000	–	1,500	ล้านบาทต่อปี

ฐานของเทคโนโลยีน้ันๆ	รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตาม
เทคโนโลยีต่างๆ	ที่เกิดขึ้นใหม่	
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สัญญาจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

 การถ่ายทอดเทคโนโลยอีาจจะอยูใ่นลกัษณะที	่บริษทั
ต่างประเทศตกลงท�าสัญญาจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์		
ซึ่งผู้ขายจะส่งพนักงานมาฝึกอบรมให้กับผู้ซื้อ	เกี่ยวกับการใช้
และซ่อมบ�ารุงเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นๆ	ให้ดีท่ีสุดเท่าที่จะ
ท�าได้	เพื่อให้ธุรกิจประสบผลส�าเร็จ	ซ่ึงจะท�าให้ลูกค้าสั่งซื้อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติมในอนาคตต่อไป				
	 เนื่องจากหากผู้ซื้อประสบปัญหาในการท�างานกับ
เคร่ืองจกัรท่ีซ้ือมา		จะท�าให้กระทบต่อภาพลกัษณ์	ความน่าเชือ่
ถอืของเครือ่งจกัรและอปุกรณ์นัน้ๆ	แต่ถ้าเครือ่งจกัรนัน้ท�างาน
ได้ด	ีกจ็ะได้รบัการยอมรบัจนเป็นทีรู่จ้กัในตลาด	ท�าให้มยีอดขาย
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต	
	 บางครัง้การซือ้เครือ่งจกัรหรอือปุกรณ์		มวีตัถุประสงค์
เพือ่ท�าส่ิงทีเ่รียกว่าวศิวกรรมย้อนรอย	(Reverse	Engineering)	
เพื่อผลิตลอกเลียนแบบ	รวมถึงปรับปรุงให้ดีขึ้น	เป็นต้นว่า	ใน
อดตีบรษิทั	ซมัซงุ	สนใจผลติเตาอบไมโครเวฟ	แต่บรษัิทสหรฐัฯ	
หรอืบรษิทัญีปุ่น่ไม่ยอมขายเทคโนโลยใีห้	เนือ่งจากเกรงว่าบรษิทั	
ซมัซงุ	จะผลติมาแข่งขนักบัสนิค้าของบรษิทัตนเอง	ท�าให้บรษิทั	
ซมัซงุ	ต้องต้ังทมีเพ่ือออกแบบเตาอบไมโครเวฟด้วยตนเอง	โดย
ใช้เวลาเพียง	2	ปีเท่านั้น	ก็ประสบความส�าเร็จ

สัญญาแบบ Turnkey  Project

 ส�าหรับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และมีความ
สลับซับซ้อน	เช่น	โรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแบบครบ
วงจร	โรงงานปิโตรเคม	ีระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	ฯลฯ		บาง
ครัง้จะท�าสญัญาในรปูแบบ	Turnkey	Project		ซ่ึงหมายถึงกรณี
ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะรับผิดชอบทั้งหมด	ตั้งแต่การ
ก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จ	จน
พร้อมที่จะด�าเนินการผลิตหรือให้บริการได้	พร้อมกับถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้สามารถด�าเนินการหรือให้บริการได้ด้วยตนเอง		
เมือ่ส�าเรจ็เรยีบร้อย	จงึท�าการส่งมอบกญุแจให้ผู้ซือ้หรือผู้ว่าจ้าง	
เดินเครื่องหรือเริ่มการด�าเนินงาน	เท่านั้น
	 ตัวอย่างหนึง่	คอื	โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	BTS	
และรถไฟฟ้าใต้ดิน	BMCL	ได้สั่งซื้ออุปกรณ์แบบ	Turnkey	
Project	จากบริษัท	ซีเมนส์	ประเทศเยอรมนี	ทั้งในส่วนตัว

รถไฟฟ้า	ระบบเก็บเงิน	ระบบการแสดงสัญญาณ	โดยบริษัท			
ซีเมนส์	จะท�าการฝึกอบรม	เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บุคลากร
ของผู้ท�าสัญญาซื้อ	สามารถด�าเนินโครงการได้

การลงทุนจากต่างประเทศ

 การลงทนุอาจอยูใ่นรปูทีบ่รษิทัต่างชาตถิอืหุน้ทัง้หมด	
หรือร่วมทุนกับบริษัทท้องถ่ิน	ซ่ึงบริษัทต่างชาติจะถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่บุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง	ซึ่งนับเป็นการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแบบครบวงจร	ทั้งเทคโนโลยีในการผลิต	เทคโนโลยี
ในการบรหิารจดัการ	การบรหิารการตลาด	การบรหิารการเงนิ	ฯลฯ

การอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์ (Licensing)

 ในกรณทีีบ่รษิทัต่างชาต	ิไม่ต้องการจะประกอบกจิการ
ด้วยตนเองในประเทศใดประเทศหน่ึง	บริษทัเหล่าน้ีกอ็าจจะท�า
สัญญาอนุญาต	ให้บริษัทของประเทศน้ันๆ	ใช้เทคโนโลยีผลิต
สิง่ของ	โดยได้รบัผลตอบแทนในรปูค่าธรรมเนยีมรปูแบบต่างๆ	
พร้อมกันนั้น	บริษัทต่างชาติก็จะท�าการจัดอบรมบุคลากรและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยอีืน่ๆ	ให้อกีด้วย	โดยสญัญาจะอยูใ่นรปูแบบ
ต่างๆ	เช่น	สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร	(Patent	License)	
สัญญาอนุญาตให้ใช้	Knowhow	(Knowhow	Agreement)	
และสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค	(Technical	Assistance	
Agreement)

การซื้อกิจการ

 การซือ้กจิการทีเ่ป็นเจ้าของเทคโนโลยบีางครัง้มคีวาม
เหมาะสมและอาจถูกกว่า	เนื่องจากได้ทั้งตราสินค้า	บุคลากร	
และเครื่องจักรอุปกรณ์	เป็นต้นว่า	บริษัท	ซัมซุง	ต้องการได้
เทคโนโลยีการผลิต	Magnetron	Tube	ซ่ึงเป็นชิ้นส่วนหัวใจ
ส�าคัญของเตาอบไมโครเวฟ	โดยในขณะนั้นมีบริษัทสหรัฐฯ	ซึ่ง
ท�าธรุกจิผลติ	Magnetron	Tube	แต่แข่งขนักบัผูผ้ลติญีปุ่น่ไม่ได้	
จึงล้มละลาย	ดังนั้น	บริษัท	ซัมซุง	จึงไปซื้อกิจการบริษัทแห่ง
นั้น	จากนั้นได้ย้ายเคร่ืองจักรกลับมาติดตั้งในเกาหลีใต้	พร้อม
กับปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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การรับช่วงผลิต

 การรับช่วงการผลิต	(Subcontract)	เป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งที่จะช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี	เน่ืองจากบริษัทผู้ว่าจ้างผลิต	
(Principal)	จะท�าสัญญาให้ผู้รับช่วงผลิต	(Subcontractor)	
ผลิตสินค้าหรือส่วนของสนิค้าให้ผูว่้าจ้างผลติ	ความสมัพนัธ์ของ
ทัง้	2	ฝ่ายจะไม่ใช่แค่การรบัส่งสินค้าและจ่ายเงนิเท่านัน้	ผูว่้าจ้าง
ผลติสนิค้าจะเป็นแหล่งข้อมลูข่าวสารในด้านแนวโน้มของตลาด
ในประเทศผู้ซื้อ	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสนิยมของผู้บริโภค	แฟชั่น	
มาตรฐานผลิตภัณฑ์	ฯลฯ
	 ผู้ว่าจ้างผลิตต้องการซื้อสินค้าคุณภาพดีและในราคา
ต�่า	ดังนั้น	มักจะต้องให้การช่วยเหลือแก่ผู้รับช่วงผลิตในระดับ
หนึ่ง	ทั้งทางด้านเทคโนโลยี	การจัดการ	การเงิน	ฯณฯ	โดย
บรษิทัว่าจ้างผลติจะส่งวศิวกรของตนเองไปยงัโรงงานของบรรดา						
ผู้ผลิตชิ้นส่วน	เพื่อให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการผลิต	รวมถึงแก้ไขจุดบกพร่อง	

การซือ้กจิการทีเ่ป็นเจ้าของเทคโนโลยี

บางคร้ังมเีหมาะสมและอาจถกูกว่า

เนือ่งจากได้ทัง้ตราสินค้า บุคลากร 

และเคร่ืองจกัรอปุกรณ์

”

”

:: การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

ที่ประเทศสิงคโปร์

	 วิศวกรของผู้จ้างผลิตจะท�าการส�ารวจโรงงาน	เพื่อดู
เคร่ืองจกัร	รูปแบบการผลติ	ตรวจสอบเอกสาร	ฯลฯ	จากนัน้จะ
จดัท�ารายงานเพือ่แจ้งแก่ผูร้บัช่วงผลติ	ว่าจะต้องปรบัปรงุตนเอง
ในด้านใดบ้าง	ซึ่งการปรับปรุงเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิต
จะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับช่วงผลิตเป็นอย่างมาก	ขณะเดียวกัน
ได้ส่งผลดที�าให้ผูว่้าจ้างผลติ	สามารถซือ้ชิน้ส่วนหรอืผลติภณัฑ์
ได้ในราคาถูกลง

	 ในกรณทีัว่ไปผูร้บัช่วงผลติมักต้องลงทนุซือ้เครือ่งจักร	
และซื้อวัตถุดิบทั่วไปเอง	ผู้ว่าจ้างผลิตจะน�าพิมพ์เขียวและ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาให้	อาจส่งวัตถุดิบพิเศษบางชนิดมาให้	
แนะน�าให้ปรบัปรงุเทคโนโลยกีารบรหิารการผลติ	(Production	
Management	Technology)	และเทคโนโลยกีระบวนการผลติ	
(Process	Technology)	ให้ตรงกับความต้องการ	
	 แต่บางกรณทีีผู่ร้บัช่วงผลติสามารถพฒันาเทคโนโลยี
เฉพาะทางระดับหนึ่ง	จนสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์	(Product	Specific	Technology)	และเทคโนโลยี
การออกแบบ	(Design	Technology)	ได้	ผู้ว่าจ้างผลิตอาจเพยีง
น�าตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาให้ดู	แล้วแนะน�าให้ปรับปรุงเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง	ซึ่งหมายความว่าผู้รับช่วงผลิตจะต้องออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เอง	
	 เมือ่รบัช่วงผลิตระยะหน่ึงจนเช่ียวชาญในด้านเทคโนโลยี
มากเพียงพอ	หลายบริษัทเริ่มเปลี่ยนการผลิตจากการรับช่วง
ผลิตแบบ	OEM	(Original	Equipment	Manufacturing)	ซึ่ง
ผลิตตามแบบที่ลูกค้าก�าหนด	เปลี่ยนมาเป็นแบบ	ODM	
(Original	Design	Manufacturing)	ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า	
เป็นการผลติชิน้ส่วนหรอืผลติภณัฑ์โดยออกแบบด้วยตนเอง	โดย
ลูกค้าจะเพียงติดตราสินค้าของตนเองเข้าไปเท่านั้น	

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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 หลายคนมกัมองว่าผลงานวิจยัของมหาวทิยาลยันัน้ สว่นมากจะเกบ็ไวเ้ปน็ผลงาน ไมค่อ่ยนำามาพฒันา

ต่อยอด โดยความเป็นจริงแล้ว มีงานวิจัยจำานวนมากที่ได้พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ มีการนำา Pilot Plan สู่เชิง

พาณชิย ์และมโีครงการวิจยัสูภ่าคเอกชนท่ีมุ่งพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมอยู่ไมน่อ้ย เพื่อเปน็การแนะนำางานวจิยั

สู่ภาคเอกชน และต่อยอดเชิงพาณิชย์  

การวิจัยที่จับต้องได้

ของสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ

และวิศวกรรมศาสตร์ 

	 จากการได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ที่มีผลงานวิจัยที่ได้พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์	คือ							
รองศาสตราจารย์ ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช ผู้อ�านวยการ
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยของ
สถาบันฯ	ไว้น่าสนใจ	ดังนี้

สถาบนัฯ จดัตัง้ขึน้

เพือ่เป็นแหล่งความรูอ้้างองิ ดำาเนนิการวจิยั 

โดยเป็นแหล่งระดมนกัวจิยัในสาขาต่างๆ

เพือ่อตุสาหกรรมภายในประเทศ

”

”

ความเป็นมาของสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ

และวิศวกรรมศาสตร์

 สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมศาสตร์	เป็น
หน่วยงานทีร่บัผดิชอบภารกจิ	ในการพฒันาวชิาการด้านเทคโนโลยี
ชวีภาพ	ได้รบัอนมุติัให้จดัต้ังเป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลยั	
เมือ่วนัที	่29	กนัยายน	2526	ขึน้ตรงต่อฝ่ายวจิยั	ของจฬุาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	ต่อมาได้ตราพระราชกฤษฎกีาจดัตัง้สถาบนัฯ	เมือ่
วันที่	5	มีนาคม	2529	โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
	 สถาบันฯ	จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้อ้างอิงทาง
วิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ	มีผลงานทั้งด้านวิชาการและ
ทรพัย์สนิทางปัญญาเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	ด�าเนนิการวจิยัโดย

วิจัยและพัฒนา
ดร. ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม
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เป็นแหล่งระดมนกัวจิยัในสาขาต่างๆ	ทีเ่ป็นองค์ประกอบส�าคญั
ของเทคโนโลยีชีวภาพ	และวิศวกรรมพันธุศาสตร์	มาร่วมกัน
วิจัย	เพ่ือน�าไปแก้ปัญหา	พัฒนาและสร้างเทคโนโลยี	เพื่อ
อตุสาหกรรมภายในประเทศ	พฒันาบคุลากรทางสาขาเทคโนโลยี
ชีวภาพ	โดยการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะ
วทิยาศาสตร์	ให้บรกิารกบัภาคเอกชน	ในการเจรจาการถ่ายทอด
เทคโนโลยี	และการตรวจสอบความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี	
ปัจจุบันสถาบันฯ	ได้ก�าหนดกลุ่มงานวิจัยไว้	5	กลุ่ม	คือ
 กลุ่มที่ 1	เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
 กลุ่มที่ 2	เทคโนโลยีชีวภาพด้านกระบวนการหมัก
 กลุ่มที่ 3	เทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตแอนติบอดี	
																				และชุดตรวจสอบ
 กลุ่มที่ 4	เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร
 กลุม่ที ่5	 เทคโนโลยีชวีภาพด้านโปรตนี	และวศิวกรรม				
	 											พันธุศาสตร์

	 ผลงานวิจัยที่ได้พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์	คือ	การคิดค้น	
“สารท�าเครือ่งหมายน�า้มันเช้ือเพลงิ (Marker)” จากน�า้มนัเปลอืก
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์	เป็นผลงานการค้นคว้าวิจัย	ส�าหรับ
ทดแทนการน�าเข้าสารท�าเครื่องหมายน�้ามันเชื้อเพลิง	ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง	ดังนั้นหากใช้สารท�าเครื่องหมายที่ผลิตเอง
ในประเทศ	จะท�าให้ค่าใช้จ่ายลดลง	สามารถตรวจสอบได้ทัว่ถึง	
และท่ีส�าคัญยงัสนบัสนนุให้ใช้และพฒันาเทคโนโลยด้ีานนีข้อง
ไทยต่อไปในอนาคตด้วย
	 ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหา	การลกัลอบน�าเข้า
น�้ามันที่ไม่เสียอากรขาเข้า	การใช้น�้ามันผิดวัตถุประสงค์	และ
การเจอืปนของน�า้มนั	เพือ่หลกีเลีย่งภาษเีงนิได้ในอตัราท่ีก�าหนด	
จึงจ�าเป็นต้องพัฒนากระบวนการบ่งชี้ติดตามตรวจสอบ	การ

แยกประเภท	และความแตกต่างของน�า้มันเช้ือเพลิง	เพือ่ป้องกนั
และปราบปรามการลกัลอบน�าเข้าน�า้มนัเถือ่น	ตลอดจนดแูลให้
ผูบ้รโิภค	ได้ใช้น�า้มนัทีม่คีณุภาพ	ซึง่ได้ลงนามตกลงในอนสุญัญา
อนุญาตให้ใช้สทิธิเ์ทคโนโลย	ีให้แก่บรษิทัเอกชนทีผ่ลติเคมภีณัฑ์
ทางอุตสาหกรรมแล้วจ�านวน	1	ราย	เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ต่อไป	

	 ส�าหรบัผลงานวจัิยเทคโนโลยีชวีภาพด้านกระบวนการ
หมักของสถาบันฯ	ได้พัฒนาเชื้อผลิตกรดแลคติกให้มีคุณภาพ
สูง	ซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นของสถาบันฯ	อีกด้วย	
	 สถาบันฯ	มีโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากภาคเอกชน			
2	โครงการ	คือ

โครงการบรษิทั	มติรผล	วจิยัพฒันาอ้อยและน�า้ตาล	จ�ากดั	
โครงการบริษัท	ปตท.	เคมิคอล	จ�ากัด	(มหาชน)	

	 ส่วนผลงานวิจัยที่ก�าลังพัฒนาสู่อุตสาหกรรม	ได้แก่	
ซียู	-	ทีเอ็มเอ็กซ์	ปุ๋ยส�าหรับต้นโต้เหมี่ยว	ซียู	-	48	สารก�าจัด
วัชพืชไกลโฟเสท	ซียู	-	40	ปุ๋ยยูเรียควบคุมการปลดปล่อย								
ซยี-ูโอซลินิ	สารเตมิแต่งอาหารจากเมลด็แมงลกั	ชดุตรวจสอบ
แรก็โทพามนี	ชดุตรวจสอบยาคลอแรมเฟนคิอล	และชดุตรวจสอบ
ยาเตตราซัยคลิน	ฯลฯ

งานวิจยัเพ่ือความเข้มแข็งของเศรษฐกจิไทย

 นอกจากน้ี	รองศาสตราจารย์	ดร.	พลกฤษณ์	ได้กล่าว
เพิ่มเติมว่า	การน�า	Pilot	Plan	สู่เชิงพาณิชย์นั้น	สิ่งที่จ�าเป็น	
คือ	การน�าองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการออกแบบโรงงาน	
จะได้ช่วยลดต้นทนุการผลติได้	สถาบนัฯ	จงึได้เข้าร่วมโครงการ
โรงงานต้นแบบ	เพือ่โครงการวจิยัสูภ่าคเอกชนในพืน้ทีโ่ครงการ
พัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	อ�าเภอแก่งคอย	จังหวัด
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ปัญหาและอปุสรรค คือ งบประมาณ

ด้านการลงทนุและบุคลากร

”

”
นกัธรุกจิไทยไม่กล้าเสีย่ง

กบังานวจิยัของไทย 

ยอมลงทนุสงูในการไปซือ้ Know-how 

จากต่างประเทศ ซึง่มข้ีอจำากดัและต้องพึง่

ผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศตลอดเวลา

”
”

สระบุรี	โดยมีแนวความคิดด�าเนินการใน	3	โครงการหลัก	
ประกอบด้วย	

โครงการ	Green	Engineering	for	Green	Society	
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหาร	ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ	และเกษตรครบวงจร	
โครงการส่งเสรมิศกัยภาพ	ใช้ชวีภาพและชวีมวลใน
การผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์	เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลติเชงิอุตสาหกรรมและเพือ่
การส่งออกเทคโนโลย	ีระยะเวลาด�าเนนิการ	3	ป	ี
ระหว่างปีงบประมาณ	2553	ถึง	2555	ซึ่งคาดว่า
จะใช้งบประมาณรวม	2,450	ล้านบาท	

	 โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชนท่ีมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ	
สังคมและความเข้มแข็งของชาวไทย	โดยเฉพาะภาคอีสาน
และภาคเหนือตอนล่าง	คาดว่าเมื่อด�าเนินโครงการแล้ว	
ผลลัพธ์ที่ได้คือ	โรงงานต้นแบบเพื่อส่งเสริม	และพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตแก่อุตสาหกรรม	15	โรงงาน	
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ	60	ผลิตภัณฑ์	เทคโนโลยีต้นแบบ	15	
เทคโนโลยี	การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน	45	เรื่อง	
ศูนย์/หน่วยปฏิบัติการ	เพื่อการออกแบบตรวจสอบ/ทดสอบ	
8	ศนูย์/หน่วย	การผลติผลงานทางวชิาการ/สทิธบิตัร	2,500/50	
เร่ือง/ชิ้นใน	10	ปี	สนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโท/	
ปริญญาเอก	1,200/300	คน	ใน	10	ปี	นอกจากนี้	ยังมีการ
จัดอบรม	ให้ค�าปรึกษา	และอื่นๆ	อีกหลายรูปแบบ	

	 อย่างไรก็ตาม	การด�าเนินงานวิจัยของสถาบันฯ	มีสิ่ง
ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคหลายประการ	คือ	งบประมาณด้าน
การลงทุนเพื่อน�าผลงานวิจัย	ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ	เนื่องจากการน�างานวิจัยในระดับ
ห้องปฏบิตักิารไปใช้ในเชงิพาณชิย์	ยงัมคีวามเสีย่งสงู	ภาคเอกชน
ยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุน	
	 นอกจากนี้	ยังมีข้อจ�ากัดในด้านบุคลากร	เนื่องจาก
บุคลากรมีภาระงานที่ต้องสอนและท�างานวิจัยด้วย	ท�าให้เป็น

ภาระท่ีค่อนข้างหนกั	ภาคเอกชนยงัไม่มัน่ใจว่าอาจารย์จะสามารถ
ท�างานได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก�าหนด	สถาบันฯ	จึงได้
จัดสรรนิสิตปริญญาโท/ปริญญาเอก	เข้ามาช่วยงานวิจัยด้วย
 

เป้าหมาย Bio - Processing ของอาเซี่ยน

 รองศาสตราจารย์	ดร.	พลกฤษณ์	ได้กล่าวสรปุในตอนท้ายว่า	
ได้ตัง้เป้าให้สถาบนัฯ	เป็นผูน้�าด้านผลติภณัฑ์จาก	Bio	-	Processing					
ในระดับอาเซี่ยน	นอกจากนี้ยังพร้-อมที่จะร่วมท�าวิจัยกับภาค
อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	และยินดีที่จะร่วมท�า
วิจยักับสถาบันการศกึษาอ่ืนๆ	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	เพือ่
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายวิจัยต่อไป	

	 นอกจากนี	้ประเทศไทยมีความพร้อมทีจ่ะรบังานวิจยั
และพฒันา	แต่นกัวจิยัไทยยงัขาดการเชือ่มโยงงานวจิยั	กบัการ
ผลติขัน้อตุสาหกรรม	ท�าให้นกัธรุกจิไทยไม่กล้าเสีย่งกบังานวจิยั
ของไทย	ยอมลงทนุสงูในการไปซือ้โนว์ฮาว	(Know-how)	จาก
ต่างประเทศ	ซ่ึงมข้ีอจ�ากัดและต้องพึง่ผูเ้ชีย่วชาญจากต่างประเทศ
ตลอดเวลา	ดงันัน้	จงึเป็นหน้าทีส่�าคญัทีภ่าครฐั	ควรมส่ีวนช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโรงงานต้นแบบ	เพ่ือก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมต้นแบบได้อย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง
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	 รถตุ๊กตุ๊ก	หรือ	รถสามล้อเครื่อง	เป็นรถที่อยู่คู่ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี	2503	ปัจจุบันมีรถตุ๊กตุ๊กวิ่งอยู่

ในกรุงเทพฯ	ประมาณ	7,400	กว่าคัน	และประมาณ	30,000	กว่าคันทั่วประเทศ    

QQ - T1 รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

เพื่อสิ่งแวดล้อม 

GO GREEN

ดร.	อิทธิ	ฤทธาภรณ์	/	นันทนาฏ	กฤษณจินดา

	 จดุก�ำเนดิของรถตุก๊ตุก๊	เกดิจำกกำรน�ำรถบรรทกุสำมล้อ
จำกประเทศญีปุ่น่	เช่น	รถไดฮทัส	ุฮโีน่	และมำสด้ำ	มำดดัแปลง
เพือ่รบัส่งผูโ้ดยสำร	ปัจจบุนัไทยสำมำรถผลติรถตุก๊ตุก๊จ�ำหน่ำย
ในประเทศ	และส่งออกไปในหลำยประเทศ	เช่น	อินเดีย										
ศรีลังกำ	สิงคโปร์	เป็นต้น	ซ่ึงนอกจำกเป็นกำรหำรำยได้เข้ำ
ประเทศแล้ว	ยังถือเป็นกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวของไทย								
อีกด้วย	

	 ปัจจุบัน	รถตุ๊กตุ๊กได้รับกำรพัฒนำขึ้นไปอีกข้ันหนึ่ง			
ให้เป็นรถทีเ่ป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม		ด้วยกำรใช้ไฟฟ้ำเป็นพลงังำน
ขับเคลือ่น	โดยบรษิทั	โตโยต้ำ	ทโูช	อเีลค็ทรอนคิส์	(ไทยแลนด์)	

:: Daihatsu Midget ต้นแบบของรถตุ๊กตุ๊ก

ในปัจจุบัน (ภาพ: www.wikipedia.org)

จ�ำกัด	ได้เลือกที่จะพัฒนำรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถไฟฟ้ำ	ตำมแนว
ควำมคิดแห่งโลกอนำคต	“GOING GREEN” 
	 กำรผลติรถยนต์ไฟฟ้ำ	(ELECTRIC	VEHICLE	:	EV)	
ได้รับควำมสนใจตั้งแต่ช่วงกลำงศตวรรษที่	19	จำกนักค้นคว้ำ
ชำวยโุรปและสหรฐัฯ	ควบคูก่บักำรวจิยัพฒันำแบตเตอรีค่ณุภำพ
สูง	ปัจจุบันอุตสำหกรรมกำรผลิตรถยนต์ไฟฟ้ำขยำยตัวอย่ำง
เห็นได้ชัด	โดยมีแรงผลักดันที่ส�ำคัญคือ	ควำมต้องกำรลดกำร
ใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงที่ปลดปล่อยก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์					
ในขณะทีค่วำมท้ำทำยคอื	ต้นทนุกำรผลิตและประสิทธภิำพของ
ชิ้นส่วนส�ำคัญของรถยนต์ไฟฟ้ำ	ซ่ึงได้แก่	แบตเตอรี่	มอเตอร์	
และอินเวอร์เตอร์	(อุปกรณ์ที่ท�ำหน้ำที่แปลงสัญญำณจำก
ไฟฟ้ำกระแสตรงเป็นไฟฟ้ำกระแสสลับ)	

ไทยสามารถผลิตรถตุ๊กตุ๊ก

ส่งออกไปในหลายประเทศ

 ซึ่งนอกจากเป็นการหารายได้

เข้าประเทศแล้ว 

ยังถือเป็นการส่งเสริม

การท่องเที่ยวของไทยอีกด้วย

”

”
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	 แม้จะมีความท้าทายส�าหรับการผลิตเชิงพาณิชย์						
แต่ปัจจุบันกล่าวได้ว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ	ทั่วโลกแทบ
ทั้งหมด	ไม่ว่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่น	ยุโรป	หรือสหรัฐฯ	ได้เดินหน้า
เข้าสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว	รวมถึงยังมีผู้ผลิต
รถยนต์ไฟฟ้ารายใหม่ๆ	เกิดขึ้นด้วย	เช่น	เทสล่า	มอเตอร์ส	
(TESLA	MOTORS)		ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของทีมวิศวกรใน
ซิลคอน	แวลเล่ย์	ประเทศสหรัฐฯ	เป็นต้น	

:: รถยนต์ไฟฟ้า Model S พัฒนาโดย Tesla Motors

 นอกจากนี้	ผู้ผลิตรถยนต์บางบริษัท	เช่น	โตโยต้า	ใช้
ยุทธศาสตร์การผลิตรถยนต์ประเภทไฮบริด	(HYBRID,	HV)	
เป็นตวัเลอืกส�าหรบัยคุเปล่ียนผ่าน	ซึง่เป็นการผสมผสานระหว่าง
การใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า	ก่อนจะเข้าสู่ยุค
รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตวั	เพือ่ความลงตวัทัง้ด้านสมรรถนะและ
ราคาส�าหรับผู้บริโภค	ตัวอย่างของรถไฮบริด	เช่น	รถโตโยต้า	
รุ่นแคมรี่	ไฮบริด	และพรีอุส	ซึ่งรถยนต์พรีอุส	รุ่นล่าสุดคือ						
รุ่น	PLUG	-IN	HYBRID	ท่ีสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าจาก
สถานีชาร์จไฟประจ�าบ้านได้	เป็นต้น

QQ - T1  

เอกลักษณ์ไทย เทคโนโลยีแห่งอนาคต 

	 ประเทศไทยนอกจากจะเป็นฐานการประกอบและ	
ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกแล้ว	ผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยยังเริ่มพัฒนาตนเองให้เป็นฐานการออกแบบและ
พัฒนาหลายภาคส่วนของยานยนต์อีกด้วย
	 บรษิทั	โตโยต้า	ทโูช	อเีลค็ทรอนคิส์	(ไทยแลนด์)	จ�ากดั	
ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานของ
ตนเอง	ด้วยศักยภาพของคนไทย	ทีมพัฒนาของบริษัทฯ	จึง			
ร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่ง	เพ่ือพัฒนารถยนต์
ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้จริง

:: Toyota Prius รุ่น Plug - In Hybrid

	 ส�าหรบัแรงบนัดาลใจในการเลอืกรถตุก๊ตุก๊มาดดัแปลง
ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านั้น	เริ่มจากแนวคิดที่ว่ารถตุ๊กตุ๊กเปรียบ
เสมือนสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยที่ต่างชาติรู้จักดี	มีการ
ใช้งานเป็นรถรับจ้างเพื่อรับ	-	ส่งผู้โดยสาร	ทั้งในกรุงเทพฯ								
ต่างจังหวัด	และในหลายประเทศแถบเอเชีย	เช่น	ลาว	อินเดีย	
และฟิลปิปินส์	เป็นต้น	รถตุก๊ต๊กเป็นทีน่ยิมในการบรกิารรบั	-	ส่ง
ผู้โดยสารตามตลาด	และตรอกซอกซอยต่างๆ	ที่รถยนต์ทั่วไป
เข้าถึงได้ยาก

โตโยต้าใช้ยุทธศาสตร์

การผลิตรถยนต์ประเภทไฮบริด 

เป็นตัวเลือกสำาหรับยุคเปลี่ยนผ่าน

 ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง

การใช้พลังงานเชื้อเพลิง

และพลังงานไฟฟ้า

”

”

แรงบันดาลใจเลือกรถมาดัดแปลง

ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านั้น 

จากแนวคิดที่ว่ารถตุ๊กตุ๊กเปรียบเสมือน

สัญลักษณ์หนึ่งของไทยที่ต่างชาติรู้จักดี

”

”
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	 อย่างไรกต็าม	ข้อด้อยของรถตุ๊กตุก๊คือ	สร้างมลภาวะ
ค่อนข้างมากทั้งทางอากาศและทางเสียง	ทีมพัฒนาฯ	จึงมี
แนวคิดที่จะแปลงร่างรถตุ๊กตุ๊กรุ่นดั้งเดิมให้เป็นรถไฟฟ้า	หรือ	
HYBRID	ซึ่งนอกจากจะสามารถรักษารูปร่างหน้าตาของรถ			
ตุก๊ตุก๊	สญัลกัษณ์ของไทยและของเอเชยีไว้ได้แล้ว	ยงัจะเป็นการ
ลดมลภาวะทัง้ทางอากาศและทางเสียงได้ด้วย	ตอบโจทย์แนวคดิ	
GOING	GREEN	ซึ่งเป็นแนวโน้มอนาคตได้เป็นอย่างดี

	 ในช่วงเวลาไม่กีปี่ทีผ่่านมา	หลายบรษิทัในไทยได้พฒันา
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าขึ้นมาใช้งาน	แต่จะเป็นลักษณะการใช้งานตาม
โรงแรม	ห้างสรรพสินค้า	รีสอร์ต	หรือตามหมู่บ้าน	ซึ่งเป็นการ
ให้บรกิารแก่กลุม่ลกูค้าของตนเองเท่านัน้	หรอืแม้แต่รถไฟฟ้าที่
วิ่งในสนามกอล์ฟซึ่งเป็นการรับ	-	ส่งลูกค้าในระยะทางสั้นๆ	
และใช้ในพื้นที่เฉพาะเท่านั้น
	 รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า	ของ	บริษัท	โตโยต้า	ทูโชฯ	มีชื่อว่า		
QQ - T1	เป็นรถรบัจ้างเพ่ือรบั	-	ส่งผูโ้ดยสาร		โดยคงเอกลกัษณ์
ในการขบัขีข่องรถตุ๊กตุ๊กแบบเดิมเอาไว้ทกุอย่าง	ซึง่อารมณ์ความ
รู้สึกในการขับขี่รถนั้น	ถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญส�าหรับผู้ขับรถตุ๊กตุ๊ก	
ไม่ว่าจะเป็นน�้าหนักพวงมาลัย	น�้าหนักการเหยียบเบรก	หรือ
การบดิคนัเร่ง	เป็นต้น	เพราะโดยธรรมชาตแิล้ว	เวลาทีจ่ะเลอืก

:: QQ - T1 รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่พัฒนาจาก

รถตุ๊กตุ๊กดั้งเดิมของไทย

ซื้อรถยนต์สักคันหน่ึง	ผู้ขับขี่จะทดลองน่ัง	ลองหมุนพวงมาลัย	
เหยียบเบรก	เหยียบคันเร่ง	ลองเข้าเกียร์	ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้
ส�าคัญมาก	ในการตัดสินใจที่จะเลือกรถยนต์	ทีมพัฒนาจึง						
เหน็ว่าการทีจ่ะท�าให้ผูข้บัขีร่ถตุก๊ตุก๊เครือ่งยนต์หนัมาเปลีย่นเป็น
ไฟฟ้านัน้	ตวัรถต้องสามารถคงเอกลกัษณ์ความรูส้กึในการขับข่ี
เอาไว้ได้เช่นเดิม
	 หากจนิตนาการถงึรถตุก๊ตุก๊	คงจนิตนาการถงึเสยีงดงั	
ท่ีแผดออกมาจากระบบขับเคล่ือนของรถ	ในขณะท่ีเสียงของ			
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันนี้	อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเงียบ	อาจจะมีเสียง
เล็กน้อยจากตัวมอเตอร์และระบบส่งก�าลังเท่านั้น	ท�าให้ผู้ขับขี่
ได้ยนิเสยีงความเรว็รอบของมอเตอร์	จงึช่วยในการเปลีย่นเกยีร์
ของรถได้ดี	
	 ส�าหรับเร่ืองของไอเสียหรือมลพิษที่ปล่อยออกมานั้น	
เนื่องจากเป็นการขับเคล่ือนด้วยไฟฟ้าซ่ึงเป็นพลังงานสะอาด	
จงึไม่มกีารสร้างมลภาวะต่อสิง่แวดล้อม	และด้วยก�าลงัขบัเคลือ่น
ของรถท่ีมีมากถงึ		12	กโิลวตัต์	จึงเพียงพอกบัการบรรทุกสมัภาระ
และผู้โดยสาร	โดยทีมพัฒนาได้ออกแบบให้รองรับการบรรทุก
ของได้มากกว่า	350	กิโลกรมั	และสามารถไต่พืน้ลาดเอยีงระดับ	
30	องศาได้	ซึง่สามารถรองรบัการข้ึนเนนิหรอืสะพานท่ัวๆ	ไปได้

กว่าจะเป็น  QQ - T1     

 ทมีงานพฒันารถตุก๊ตุก๊ไฟฟ้า	QQ	-	T1	ได้วางแนวคิด
ไว้ว่า	จะต้องเป็นประโยชน์ต่อสงัคม	ประเทศไทย	ชาวไทย	และ
สิ่งแวดล้อม	ตลอดจนสามารถน�ามาใช้งานจริงได้	ขั้นตอนการ
พัฒนาจึงเริ่มจากการวางแผนโครงการ	และเก็บข้อมูล	เพื่อ
ก�าหนดคุณสมบัติและความสามารถของรถ	จากนั้นจึงเป็น					
ขั้นตอนการออกแบบ	ทดลอง	ประกอบช้ินส่วนอุปกรณ์	และ
ทดสอบการใช้งาน	โดยทีมพัฒนาเน้นเร่ืองความปลอดภัยเป็น
สิ่งส�าคัญในการออกแบบ

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันนี้เข้ารับ

การตรวจสภาพ ที่กรมการขนส่งทางบก 

พร้อมทั้งจดทะเบียน

เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

”

”
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 ขัน้ตอนแรก	คือ	กำรวำงแผนโครงกำร	และเก็บข้อมลู	
ซึ่งจะเป็นกำรเก็บข้อมูลกำรใช้งำน	กำรขับขี่	สภำพถนนใน
ประเทศไทย	รวมถึงกำรตรวจสอบกฎระเบียบข้อบังคับของรถ
สำมล้อรับจ้ำงทั่วไปของกรมกำรขนส่งทำงบก	และค�ำแนะน�ำ
จำกกรมกำรขนส่งทำงบก	เกี่ยวกับกำรจดทะเบียนรถสำมล้อ
รบัจ้ำง	เพือ่น�ำมำก�ำหนดคณุสมบัตขิองรถทีจ่ะท�ำกำรพฒันำต่อไป
	 ส�ำหรับยำนพำหนะทั่วไป	ระบบต้นก�ำลังเป็นส่ิงที่
ส�ำคัญในกำรขับเคลื่อน	ทีมพัฒนำจึงได้เชิญอำจำรย์รัชตะ						
มั่งมีชัย		ผู้เชี่ยวชำญด้ำนระบบไฟฟ้ำที่ใช้ในรถยนต์	มำเป็นที่
ปรึกษำโครงกำรด้วย	โดยระบบต้นก�ำลังจะปรับเปลี่ยนจำก
เคร่ืองยนต์มำเป็นมอเตอร์	ซ่ึงต้องมีกำรค�ำนวณหำก�ำลังของ
มอเตอร์ท่ีจะน�ำมำใช้	ให้มคีวำมเหมำะสมกับกำรใช้งำน	รวมไป
ถึงกำรก�ำหนดคุณลักษณะต่ำงๆ	ที่เหมำะสมของมอเตอร์	เช่น	
ควำมเร็วรอบ	ก�ำลัง	แรงบิด	ที่จะน�ำมำใช้กับชุดเกียร์เดิมของ
รถตุ๊กตุ๊กด้วย

 ขั้นตอนที่ 2	คือ	กำรออกแบบโดยกำรจ�ำลองด้วย
โมเดล	3	มิติ	เพื่อค�ำนวณควำมแข็งแรง	ซึ่งทีมพัฒนำฯ	ได้รับ
ควำมร่วมมอืจำกอำจำรย์อคัรพงษ์	เอกศริ	ิมหำวทิยำลยักรงุเทพ	
ในกำรสร้ำงโมเดล	3	มติ	ิรวมทัง้อำจำรย์จำกคณะวศิวกรรมศำสตร์	
จฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลัย	จ�ำนวน	3	ท่ำน	ได้แก่	ผศ.ดร.	ก่อเกยีรติ	
บุญชกูศุล		ดร.	สณัหพศ	จนัทรำนวุฒัน์		และ	ดร.	นกัสิทธ	ิ	นุม่วงษ์	
เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองควำมแข็งแรงของโครงสร้ำง	รวม
ถึงให้ค�ำปรึกษำด้ำนควำมปลอดภัยด้วย
 ขั้นตอนที่ 3	เป็นกำรออกแบบกำรจัดวำงอุปกรณ์บน
โครงสร้ำงรถตุ๊กตุ๊ก	ซ่ึงได้รับควำมร่วมมือจำกมหำวิทยำลัย

:: รถตุ๊กตุ๊กเครื่องยนต์ขนาด 650 ซีซี ที่น�ามา

ถอดชิ้นส่วนออก เพื่อพัฒนาเป็น QQ - T1

กรุงเทพ	น�ำโดยอำจำรย์อัครพงษ์	เอกศิริ	และนักศึกษำของ	
ROBOTIC	LAB	โดยกำรจัดวำงนั้น	ต้องค�ำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วง
ของรถให้อยู่ในต�ำแหน่งที่เหมำะสม	เพื่อให้เกิดควำมสมดุลใน
กำรทรงตัวขณะขับขี่

 ขั้นตอนที่ 4	คือ	กำรประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์	และ
ทดสอบกำรใช้งำน	ซึง่รถตุก๊ตุก๊ไฟฟ้ำคนันี	้เข้ำรบักำรตรวจสภำพ
ที่กรมกำรขนส่งทำงบก	เพื่อขอจดทะเบียนเป็นรถไฟฟ้ำรับจ้ำง
ที่ถูกต้องตำมกฎหมำย	และผ่ำนกำรตรวจสภำพพร้อมทั้ง												
จดทะเบียนเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้ำเรียบร้อยแล้ว

:: การจ�าลองการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้รถมีความสมดุล

มากที่สุด
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:: การทดสอบขับขี่บนถนนจริง

ก้าวต่อไปของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า

 ผลการทดสอบขับขี่บนถนนจริงพบว่า	QQ	-	T1	
สามารถขับข่ีได้อย่างปกติ	โดยสามารถเร่งความเร็วขึ้นไปถึง			
60	กิโลเมตรต่อช่ัวโมง	และวิ่งไกลถึง	41	กิโลเมตร	โดยไม่มี
เสียงดังและควันไอเสีย	

	 บริษัทฯ	ตั้งเป้าหมายที่จะดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไทยให้
กลายเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าในต้นทุนท่ีต�า่	และได้ความรู้สกึในการ
ขบัขีไ่ม่ต่างจากเดิม	รวมท้ังพัฒนาต่อยอดในส่วนของการจดัการ
พลังงาน	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า	ให้ขับได้
ในระยะทางที่ไกลขึ้น	โดยตั้งเป้าให้ได้ระยะทางมากกว่า	100	
กิโลเมตร	รวมทั้งพัฒนาต่อยอดในส่วนของอุปกรณ์ขับเคลื่อน	
เพือ่ให้สามารถผลิตได้ในประเทศไทย	ซ่ึงจะลดค่าใช้จ่ายในการ
ดัดแปลงเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าได้มากกว่าปัจจุบัน	ที่ต้องน�าเข้า
อุปกรณ์ขับเคลื่อนจากต่างประเทศ	
	 นอกจากนี้	บริษัทฯ	มีแผนที่จะทดสอบความเป็นไป
ได้ในการใช้เทคโนโลยแีบตเตอรีท่างเลอืกอืน่ๆ	นอกจากแบตเตอร่ี
ตะกัว่กรดและลเิทยีม	ไอออน	เพ่ือให้ได้แบตเตอรีท่ีม่ปีระสิทธภิาพ
สูง	เช่น	VANADIUM	BATTERY	ซึ่งทางบริษัทฯ	ได้ติดต่อกับ
มหาวทิยาลัยโทโฮขขุองญ่ีปุน่	เพ่ือขอความร่วมมอืในการพัฒนา
เป็นรถตุก๊ตุก๊ไฟฟ้าต้นแบบอกีคนั	โดยหวงัว่า	QQ	-	V1	หรอืรถ
ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ใช้	VANADIUM	BATTERY	เป็นแหล่งพลังงาน	
จะได้เปิดตัวในเร็วๆ	นี้	

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

ขอบคุณภาพจาก	:	
http://blog.kis.ac.th/tinathaistudiesblog/category/something-very-thai/
http://wavess.com/2012/01/destination-thailand/
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ซอฟต์แวร์

 เกม (Game) เป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อผ่อนคลาย ในขณะเดียวกันเกมบางประเภท นอกจากจะช่วย

ให้เกิดความบันเทิงแล้ว ยังเป็นเครื่องมือฝึกฝนการใช้ความคิดในการวางแผนแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี    

เกมอิเล็กทรอนิกส์ 

ก้าวส�าคัญ

ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

    นันทนาฏ กฤษณจินดา

	 เกมแบบดั้งเดิมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง	2	
พันกว่าปี	แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ	ได้	2	ประเภทคือ	เกม
กระดาน	เช่น	หมากฮอส	หมากรกุ	หมากล้อม	หรอื	“โกะ”	และ
เกมไพ่	เป็นต้น	ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ในการเล่มเกม	เช่น	กระดาน	
ตัวหมากรุก	หรือไพ่	และต้องมีผู้เล่นมากกว่า	1	คนขึ้นไป		
	 ปัจจุบัน	เกมประเภทต่างๆ	ได้รับการพัฒนาเป็นเกม
อเิล็กทรอนกิส์		โดยเกมอเิลก็ทรอนกิส์	สามารถสร้างความหลาก
หลาย	และความสมจรงิได้มากกว่าเกมธรรมดาทัว่ไป	ทัง้ยังเพ่ิม
ความซบัซ้อนได้ด้วยการปรบัปรงุซอฟต์แวร์		เกมอเิลก็ทรอนกิส์
แบ่งประเภทได้ตามผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

:: เครือ่งเล่นเกมแฟมิลี ่หรอืแฟมคิอม - Console ชือ่ดงั

ของค่ายนินเทนโด

:: Super Mario Bro 3 เกมในดวงใจของผูเ้ล่นแฟมคิอม

ลักษณะของธุรกิจประกอบด้วย

บริษัทที่ผลิต Console 

และจะมีค่ายผลิตเกม 

เป็นผู้ผลิตเกมให้

”

”

 1. เกมเครื่องพื้นฐาน (Console) เป็นผลิตภัณฑ์
อเิลก็ทรอนกิส์ทีใ่ช้เล่นเกมโดยเฉพาะ	ย้อนหลงัไปประมาณ	15	–	20	
ปีก่อน	ท่านผู้อ่านอาจคุน้เคยกับเคร่ืองเล่นเกมแฟมลิี	่ซึง่ต้องใช้
ตลับเกมในการเล่น
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Xbox 
PlayStation

 Wii

	 ลักษณะของธุรกิจจะประกอบด้วยบริษัทที่ผลิต	Console	และจะมีค่ายผลิตเกม	เป็นผู้ผลิตเกมให้	ตัวอย่างเครื่องเล่น
เกมประเภทน้ีในปัจจุบัน	เช่น	เครื่องเล่นเกม	PlayStation	ของโซนี่	เครื่อง	Xbox	ของไมโครซอฟท์	หรือ	Wii	ของนินเทนโด	
เป็นต้น

 2. เกมเครื่องพกพา (Handheld)	เป็นผลิตภัณฑ์
อเิล็กทรอนกิส์ทีใ่ช้เล่นเกมโดยเฉพาะคล้ายกับ	Console	แต่จะ
เน้นไปที่การพกพาได้สะดวก	คุณสมบัติโดยรวมอาจด้อยกว่า
เลก็น้อย	แต่แนวทางของเกมเป็นแนวทางเดยีวกนั	ปัจจบุนัก�าลงั
เป็นท่ีนยิมแพร่หลาย	เนือ่งจากมคีณุภาพใกล้เคยีงกบั	Console	
แต่สามารถน�าติดตัวไปเล่นที่ใดก็ได้	ยกตัวอย่างเช่น	เคร่ือง	
Nintendo	DS	ของนินเทนโด	หรือ	PSP	ของโซนี่	เป็นต้น
 

 3. เกมตู้ (Arcade)	เป็นเกมที่อยู่ใน	Console	เช่น
เดียวกัน	แต่จะเป็นอุปกรณ์ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสถานที่ใดสถานที่
หนึ่ง	ตู้เกมโดยทั่วไปจะใช้การหยอดเหรียญในการเข้าเล่น	มี
ขนาดหน้าจอทีใ่หญ่	และมแีผงบงัคบัทีเ่ล่นได้อย่างสะดวก	เกม
ประเภทนีม้กัเป็นเกมทีเ่ล่นจบได้ในเวลาอนัสัน้	เช่น	เกมแข่งรถ	
เกมต่อสู้	และเกมจับผิดภาพ	เป็นต้น

Nintendo DS ของนนิเทนโด 

เครือ่งเกม PSP ของโซนี่

 4. เกมคอมพวิเตอร์ (PC Game)		เป็นเกมทีม่คีวาม
สลับซับซ้อนสูงกว่าเครื่องเกมพื้นฐาน	เพราะคอมพิวเตอร์มี
สมรรถนะสูงกว่าเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ		
และมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา				
เกมคอมพิวเตอร์มีทั้งที่เป็นเกม	Stand	Alone	หรือออฟไลน	์
และเกมออนไลน์ที่ต้องเล่นผ่านอินเทอร์เน็ต		
                                          



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ม
ก
ร
า
ค
ม
 
2
5
5
5

58

ซอฟต์แวร์ หวัใจสำาคญัของเกมอเิลก็ทรอนกิส์      

 เกมอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง	4	ประเภทข้างต้น	แบ่งตาม
อุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์		ซึ่งไม่ว่าจะใช้ฮาร์ดแวร์ประเภทไหน			
ต้องมีซอฟต์แวร์เกมจึงจะเล่นเกมได้			
	 ซอฟต์แวร์เกมมีหลายประเภท	พัฒนาขึ้นจากหลาย
ค่ายทัว่โลก	เช่น	ผู้ผลิตจากญีปุ่น่	สหรฐัฯ	เกาหล	ีและจนี	เป็นต้น		
ซอฟต์แวร์เกมทีเ่ป็นทีน่ยิม	อาจแบ่งตามลกัษณะของเกมได้ดงันี้
 เกมแอ็คชั่น (Action Game)	ซ่ึงเป็นเกมท่ีใช้การ
บังคับทิศทางและการกระท�าของตัวละครในเกมเพื่อผ่านด่าน
ต่างๆ	ซึ่งอาจมีการต่อสู้ด้วย	เช่น	เกมมาริโอ้	เป็นต้น	
 เกมเล่นตามบทบาท (Role-Playing Game)	หรือ	
RPG	เป็นเกมทีพ่ฒันามาจากเกมสวมบทบาททีเ่ป็นเกมกระดาน	
โดยจะก�าหนดตัวผู้เล่นอยู่ในโลกที่สมมติขึ้น	และให้ผู้เล่นสวม
บทบาทเป็นตัวละครหนึ่งในโลกนั้นๆ	ผจญภัยไปตามเนื้อเร่ือง
ที่ก�าหนด	โดยมีจุดเด่นทางด้านการพัฒนาระดับของตัวละคร
จากประสบการณ์ท่ีตัวละครได้รับ	มีการเก็บเงินซื้ออาวุธหรือ
อปุกรณ์ต่างๆ	เป้าหมายคือ	การเอาชนะศตัรตัูวร้ายทีส่ดุในเกม	
ตวัเกมไม่เน้นการบงัคบัทีห่วอืหวา	แต่จะให้ผูเ้ล่นสมัผสักบัเรือ่ง
ราวแทน	เกม	RPG	ที่โด่งดังเช่น	Final	Fantasy	และ	Diablo	
เป็นต้น

:: FINAL FANTASY ซรีส์ีเกมชดุดงัของค่ายสแควร์เอนกิซ์

 เกมปรศินา (Puzzle Game) เป็นเกมทีเ่ล่นได้ทกุวยั	
ตวัเกมมกัจะเน้นการแก้ปริศนา	ปัญหาต่างๆ	มตีัง้แต่ระดับง่าย
ไปจนถึงซับซ้อน	ในอดีตตัวเกมมักน�ามาจากเกมปริศนาตาม
นิตยสาร	เช่น	เกมตัวเลข	เกมอักษรไขว้	ต่อมาจึงมีเกมปริศนา
ที่เล่นบนคอมพิวเตอร์อย่าง	Tetris	ออกมา	เกมแนวนี้เป็นเกม

ทีเ่ล่นได้ทกุยคุทกุสมยั	โดยเกมปรศินาเป็นเกมทีไ่ม่เน้นเรือ่งราว
แต่จะเน้นไปที่ความท้าทายให้ผู้เล่นกลับมาเล่นซ�้าๆ	ในระดับที่
ยากขึ้น

:: Tetris เกมปรศินาซึง่เป็นทีน่ยิมในทกุสมยั

 เกมการจ�าลอง (Simulation Game)	เป็นเกมประเภท
ที่จ�าลองสถานการณ์ต่างๆ	มาให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นผู้อยู่
ในสถานการณ์นั้นๆ	และตัดสินใจในการกระท�า	เพื่อลองดูว่า
จะเป็นอย่างไร	เหตุการณ์ต่างๆ	อาจจะน�ามาจากสถานการณ์
จรงิ	หรอืสถานการณ์สมมติกไ็ด้	เกมแนวนีแ้ยกเป็นประเภทย่อย
ได้อีก	เช่น

:: Theme Park 

เกมสร้างสวนสนกุ

จากค่าย EA

Virtual	Simulation	จะจ�าลองการควบคมุเสมอืนจรงิ
ของสิ่งต่างๆ	เช่น	การขับรถยนต์	การขับเครื่องบิน	
ขับรถไฟ	ควบคุมรถยกของ	เป็นต้น	เช่น	GRAN	
TURISMO	เป็นต้น	
Tycoon	หรอื	Business	Simulation	เป็นเกมจ�าลอง
การบรหิารธรุกจิ	ผูเ้ล่นจะได้บรหิารธรุกจิอย่างใดอย่าง
หนึ่ง	ซึ่งมีทั้งแบบผิวเผิน	(วางต�าแหน่งสิ่งของ	หรือ
จ้างพนกังาน)	จนไปถงึระดบัลกึ	(ควบคมุการท�างาน
ของพนักงานซื้อ	-	ขายหุ้น)	เช่น	Theme	Hospital,	
Theme	Park,	Transport	Tycoon,	และ	Zoo			
Tycoon	เป็นต้น

•

•
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Sport	Simulation	เป็นเกมวางแผนจัดการระบบ
ของทีมกีฬา	ซึ่งส่วนมากเกมจ�าพวกนี้มักจะให้ผู้เล่น
ได้ควบคุมเป็นผู้จัดการทีมหรือสโมสร	และจัดหา					
สิ่งต่างๆ	ให้กับทีม	เช่น	สปอนเซอร์	ตารางฝึกฝน	
หรอืจดัต�าแหน่งการเล่นให้กบัตวัผูเ้ล่นในทมี	เป็นต้น	
ถ้าผู้เล่นมีความรู้เก่ียวกับกีฬาชนิดนั้น	และรู้จักชื่อ
นักกีฬาและทีม	จะท�าให้เล่นเกมประเภทน้ีได้สนุก			
ยิ่งขึ้น	เช่น	Football	Manager	เป็นต้น

:: เกมทามาก็อตจิทีโ่ด่งดงั ปัจจบุนัสามารถเล่นบน iPhone ได้

 เกมดนตรี (Music Game) คือ	เกมที่ผู้เล่นต้องใช้
เสียงเพลงในการเล่นด่านต่างๆ	ให้ชนะ	ซึ่งผู้เล่นจะต้องกดปุ่ม
ให้ถูกต้องหรือตรงจังหวะหรือตรงต�าแหน่ง	โดยใช้เสียงเพลง
เป็นตัวบอกเวลาที่จะต้องกด	ได้แก่	Pop	n'	Music	เป็นต้น	
บางเกมผูเ้ล่นจะต้องใช้อปุกรณ์เสรมิซึง่มกัเลยีนแบบมาจากของ
จรงิเช่น	Guitar	Hero	(กตีาร์)	Karaoke	Revolution	(ไมโครโฟน)	
และ	Rock	Band	(กลองชุด	กีตาร์	และไมโครโฟน)	เป็นต้น

เกมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่แค่เกม

 จ�านวนผูเ้ล่นเกมทีข่ยายขึน้อย่างต่อเนือ่ง	และรปูแบบ
ของเกมที่หลากหลายขึ้น	ได้ครองใจผู้เล่นทุกวัย	ท�าให้ปัจจุบัน
เกมได้พฒันากลายเป็นธรุกจิขนาดใหญ่		บางประเทศกลายเป็น
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงเกินความคาดหมาย	
	 ตัวเลขมูลค่าของอุตสาหกรรมเกมอิเล็กทรอนิกส์						
ในตลาดโลกเมื่อปี	2541	พบว่ามีมูลค่าประมาณ	16,036	ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ	และเพิม่สงูเป็น	81,336	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ใน
ปี	2553	โดยคาดว่าในปี	2557	อุตสาหกรรมนี้อาจขยายตัวจน
มีมูลค่าประมาณ	90,000	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
	 กระแสความแรงของธุรกิจเกมในประเทศไทยก็เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน	จากการศึกษาของส�านักงานส่งเสริม
อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต	ิ	(องค์การมหาชน)	หรอื	SIPA	
พบว่า	ตลาดเกมในไทยมีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และรวดเรว็	โดยในปี	2551	มมีลูค่าตลาดอยูท่ี	่8,397	ล้านบาท			
	 นอกจากนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย	ยังระบุว่า	ตลาดเกมที่
มีมูลค่ามากที่สุดคือ	ตลาดเกมออนไลน์	(Online	Game)	โดย
ในปี	2552	มมีลูค่าตลาดประมาณ	4,300	ล้านบาท	โดยขยายตวั
มากกว่าปีก่อนหน้าประมาณร้อยละ	16.2	ตามมาด้วย	เกมตู้	เกม
บนเครื่องพื้นฐาน	และเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	
	 เหตุผลส�าคัญที่ท�าให้อุตสาหกรรมเกมอิเล็กทรอนิกส์	
มอีตัราการเติบโตอย่างสงู	กเ็พราะว่ามแีพลตฟอร์มของเกมรปู
แบบใหม่เกิดขึ้นมาก	โดยเฉพาะเกมออนไลน์ที่เล่นบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์	โทรศัพท์มือถือ	และ	Social	Media	เช่น										
Facebook	ซึง่เข้ามามบีทบาทต่อวถิชีีวติของคนรุน่ใหม่มากขึน้

        

ตลาดเกมในไทยมีมูลค่า

เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว

โดยในปี 2551 มีมูลค่าตลาด

อยู่ที่ 8,397 ล้านบาท

ตลาดเกมที่มีมูลค่ามากที่สุด

คือ ตลาดเกมออนไลน์

”

”

Life	Simulation	คือ	เกมจ�าลองชีวิต	โดยผู้เล่นมัก
จะได้ควบคุมตัวละครตัวหนึ่ง	หรือครอบครัวหนึ่ง	
แล้วใช้ชวีติปฏบิตักิจิวตัรประจ�าวนั	เช่น	รบัประทาน
อาหาร		อาบน�า้		ท�างานหาเงนิ	เป็นต้น	เกมประเภทนี้
ผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครท้ังท่ีเป็นมนุษย์และ
ไม่ใช่มนุษย์	เช่น	เดอะซิมส์	เป็นต้น
Pet	Simulation	เกมนี้จะให้ผู้เล่นได้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ	
เช่น	ปลา	สนุขั	แมว	ไปจนถงึสตัว์ในจินตนาการอย่าง	
Slime	Shiyo	ทีใ่ห้ผูเ้ล่นได้เลีย้งสไลม์	หรอืเกมทามา
ก็อตจิ	เป็นต้น

•

•

•
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(หุ้นไทยทั้ง

	 ส�าหรับตลาดเกมที่น่าจับตามองมากที่สุด	คือ	ตลาด
เกมออนไลน์	เหตเุพราะเกมออนไลน์เพ่ิงเข้ามาท�าตลาดในไทย
ครั้งแรกเม่ือปี	2546	โดยเกมออนไลน์เกมแรกที่เปิดให้บริการ
ในไทยคือ	เกม	King	Of	Kings	ผลิตโดย	Lager	Interactive	
Inc.	เกมสตดูโิอของไต้หวนั	จดัจ�าหน่ายในไทยโดย	JustSunday	
ตามมาด้วยเกม	Ragnarok	ผลิตโดย	Gravity	Corporation	
เกมสตูดิโอของเกาหลีใต้	จัดจ�าหน่ายในไทยโดย	AsiaSoft	
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ให้บริการเกมออนไลน์ในไทยรวม
ประมาณ	25	ราย	โดยประมาณร้อยละ	98	ของเกมออนไลน์ที่
มใีห้บรกิารอยูใ่นปัจจบุนั	เป็นเกมออนไลน์ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ

ตลาดเกมที่น่าจับตามองมากที่สุด 

คือ ตลาดเกมออนไลน์

สิ่งที่ทำาให้เกมออนไลน์แตกต่าง

จากเกมประเภทอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน 

คือ "สังคมออนไลน์"

”

”
	 สิง่ท่ีท�าให้เกมออนไลน์แตกต่างจากเกมประเภทอืน่ๆ	
ได้อย่างชดัเจน	คอื	"สงัคมออนไลน์"		นัน่เอง	เกมประเภทอืน่ๆ	
ผู้เล่นอาจจะท�าได้เพียงแค่การสนกุกบัเนือ้หาเกมและเล่นไปเรือ่ยๆ	
จนกว่าจะจบเกมหรอืเลกิเล่น	แต่เกมออนไลน์มคีวามแตกต่าง	คือ	

:: King of Kings เกมออนไลน์เกมแรกทีเ่ปิดให้บรกิารในไทย 

ปัจจุบันพฒันาถึงภาค 3

ผูเ้ล่นแต่ละคนสามารถทีจ่ะมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูเ้ล่นคนอืน่ๆ	ได้หลาย
ช่องทาง	อาท	ิการพดูคุย	(Chat)	การร่วมมอืกนั	(Party)	การ
แลกเปลีย่นและซือ้ขาย	(Trade)	การรวมกลุม่กนัเป็นสมาคม	
(Guild)	เป็นต้น	ด้วยรูปแบบการปฏสิมัพนัธ์ทีห่ลายหลากนีเ้อง	
ท�าให้เกดิสงัคมเสมอืนจรงิขึน้ในเกม	ท�าให้ผูเ้ล่นมจีดุมุง่หมายใน
การเล่นทีแ่ตกต่างและมากกว่าเกมทัว่ๆ	ไป

	 นอกจากน้ัน	รูปแบบสังคมในเกมยังช่วยให้อายุของ
เกม	(Life	Cycle)	ยาวนานกว่าเกมอื่นโดยทั่วไป	ซึ่งโดยปกติ
เกมทั่วไป	หลังจากวางจ�าหน่ายเพียงไม่กี่สัปดาห์	ยอดขายก็จะ
เร่ิมลดลงอย่างชัดเจน	แต่เกมออนไลน์หากมีสังคมในเกมที่				
เข้มแขง็และเหนยีวแน่น	ยอดจ�านวนผูเ้ล่นเกมจะคงทีห่รอืเพิม่ขึน้	
	 เกมอเิลก็ทรอนกิส์ยงัสามารถน�าไปต่อยอด	เพือ่ใช้เป็น
เทคนิคทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อีกหลาก
หลาย	ด้วยความเป็นสื่อบันเทิงที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่าง
เหนยีวแน่นและต่อเนือ่ง	หากเทยีบกบัสือ่บนัเทงิอย่างเพลงหรอื
ภาพยนตร์แล้ว	เกมดูจะมีดีกรีเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด	เพราะ
เป็น	Interactive	Media	เพียงหนึ่งเดียว	ที่ท�าให้ผู้บริโภคไม่	
รู้สึกเบื่อง่าย	และเกิดการสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทางการตลาด
อีกมากมาย	
	 ผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ดูแล้วอาจไม่ค่อยจะเกี่ยวข้อง
กันนัก	ก็ดึงเอาเกมมาเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาด
ได้	ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์	เครือ่งดืม่	โทรศพัท์เคลือ่นที	่และรองเท้า	
เป็นต้น	และอกีหลากหลายผลติภณัฑ์ทีป่รากฏให้เหน็เป็นแคมเปญ
ต่างๆ	ทัง้ในและต่างประเทศ	หรอืแม้แต่ธรุกจิด้านการเงนิอย่าง
ธนาคารหลายแห่ง	ก็เริ่มพัฒนาเข้าสู่กระแสของเกม	ด้วยการ
ออกแคมเปญบัตรเดบิต	-	เครดิต	ที่มีโปรโมช่ันร่วมกับเกม
ออนไลน์	เพ่ือเจาะกลุม่ผูบ้รโิภคทีม่ไีลฟ์สไตล์เข้ากับการเล่นเกม	

เกมอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถ

นำาไปต่อยอด เพื่อใช้เป็นเทคนิค

ทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์

หรือบริการได้

”

”



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ม
ก
ร
า
ค
ม
 
2
5
5
5

61

2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

บีโอไอเล็งเห็นความสำาคัญ

 นอกจากแรงดงึดดูเรือ่งมลูค่าธรุกจิ	อตุสาหกรรมเกม
ยังเป็นตลาดจ้างงานที่ส�าคัญ	โดยเฉพาะส�าหรับนักสร้างสรรค์
หลากหลายสาขา	ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโลกแห่งความ
สนกุน้ีได้	จงึน่าจะเป็นอกีหนึง่อตุสาหกรรมส�าคญั	ทีช่่วยขบัเคลือ่น
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

	 บโีอไอได้เลง็เหน็ความส�าคญัของการพฒันาซอฟต์แวร์
เกม	จงึให้การส่งเสรมิฯ	ภายใต้ประเภทกจิการ	5.8.2	DIGITAL	
CONTENT	โดยจัดให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมาย	และได้รับสิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการที่มี
ความส�าคญัและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพเิศษ	ทัง้นี	้ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	10/2552	ลงวันที่	
15	ตุลาคม	2552	จะได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษี
เงนิได้นติบิคุคลเป็นเวลา	8	ปี	โดยไม่ก�าหนดสดัส่วนวงเงนิทีไ่ด้
รับยกเว้น	รวมถึงสิทธิและประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร	ตามสิทธิและประโยชน์ส�าหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า	

บีโอไอได้เล็งเห็นความสำาคัญ

ของการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม 

จึงให้การส่งเสริมฯ 

โดยจัดให้อุตสาหกรรมดังกล่าว

เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย

”

”

อันดับ 10 STAR WARS: THE OLD REPUBLIC

 อกีภาคของชดุเกมทีส่ร้างจากภาพยนตร์อมตะ	“Star 
Wars”	ที่ออกฉายตั้งแต่ปี	2520	เป็นเกมประเภท	Massive	
Multiplayer	Online	Role	-	Playing	Game	(MMORPG)	
เป็นเกมเล่นตามบทบาท	(Role	-	Playing	Game:	RPG)	ที่				
ผู้เล่นท่ัวโลกสามารถออนไลน์เล่นด้วยกันได้	โดยผู้เล่นสามารถ
เลือกเป็นฝ่าย	Republic	(ฝ่ายสภา	Jedi)	หรือฝ่าย	Sith	(ฝ่าย	
Dark	Council)	ซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดกาล	
	 พัฒนาเกมโดย	Bioware	บริษัทในเครือของ	EA	
สหรัฐฯ	จ�าหน่ายเมื่อประมาณเดือนธันวาคม	2554

10 อันดับเกมยอดนิยม
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เว็บไซต์ Top Ten Thailand ได้จัดอันดับเกมที่น่าสนใจในปี 2554 จำานวน 10 อันดับ ดังนี้  

อันดับ 9 CRVSIS 2 

 ภาคต่อของเกมที่ได้ชื่อว่าภาพสวยที่สุดแห่งยุค	เป็น
เกมยิงปืนที่สามารถเล่นคนเดียว	หรือออนไลน์เล่นกับผู้เล่น							
ทั่วโลกได้	พัฒนาโดย	Crytex	เกมสตูดิโอจากประเทศเยอรมนี	
โดยมี	EA	เป็นผู้ดูแลและจัดจ�าหน่าย	สามารถเล่นได้ทั้งบน
คอมพิวเตอร์	PlayStation	และ	Xbox	
	 เร่ืองราวของเกมในภาคนี้เกิดขึ้นหลังจากภาคที่แล้ว
เป็นเวลา	3	ปี	เมือ่เกดิโรคระบาดข้ึนในนครนวิยอร์ก	ท�าให้บ้าน
เมืองวุ่นวาย	แถมมีฝูงเอเลียนเข้ามาท�าลายเมืองอย่างย่อยยับ	
ผูเ้ล่นจะได้เป็นทหารทีเ่ข้าไปท�าภารกจิปกป้องโลก	จ�าหน่ายเมือ่
ประมาณเดือนมีนาคม	2554
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อันดับ 1 คือ Assassin’s Creed III ภาคต่อของเกมมือสังหาร

ผู้เล่นจะเสมือนมีส่วนร่วมในสงคราม กู้เอกราชของสหรัฐฯ ครั้งนี้ด้วย

”

”

อันดับ 8 RAGE 

 เกมยงิปืนยคุใหม่	มาพร้อมกบัอาวธุเหนอืจนิตนาการ	
ท่ีให้ความรูส้กึในเวลาเล่นเหมอืนก�าลงันัง่ชมหนงัสงคราม	พฒันา
เกมโดย	id	Software	เกมสตูดิโอจากสหรัฐฯ	สามารถเล่นได้
ท้ังบนคอมพิวเตอร์	PlayStation	และ	Xbox	ผู้เล่นจะพบกับ
การต่อสูข้องเหล่ามนุษยชาตบินโลกในอนาคตทีเ่ตม็ไปด้วยพวก
กองโจร	สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์	และอ่ืนๆ	อีกมากมาย	จ�าหน่าย
เมื่อประมาณเดือนตุลาคม	2554

อันดับ 7 PORTAL 2 

 ภาคต่อของเกมไขปริศนา	ซึ่งผู้เล่นจะต้องไขปริศนาที่ซับซ้อนต่างๆ	ใน
สถาบนัวจัิยลบั	Aperture	Science	ให้ส�าเรจ็	พฒันาเกมโดย	Valve	Corporation	
เกมสตูดิโอจากสหรฐัฯ	สามารถเล่นได้ทัง้บนคอมพวิเตอร์	PlayStation	และ	Xbox	
จ�าหน่ายเมื่อประมาณเดือนเมษายน	2554

อันดับ 6 GEARS OF WAR 3 

 เกมเริ่มต้นหลังจากท่ีมนุษยชาติได้ถูกเหล่าโลคัสต์	ก�าจัด
ไปจนเกือบจะสิ้นซาก	ฮีโร่ในภาคที่ผ่านมาอย่าง	มาร์คัส	ฟีนิกซ์	จึง
ต้องหาทางปกป้องเหล่ามนุษย์ท่ียังคงเหลือชีวิตรอดจากท้ังเหล่า
โลคัสต์	และศัตรูอันตรายหน้าใหม่อย่างพวกกลายพันธุ์แลมเบนท์	
	 พฒันาเกมโดย	Epic	Games	เกมสตดูโิอจากสหรฐัฯ	โดย
มี	Microsoft	Studios	เป็นผู้ดูแลและจัดจ�าหน่าย	จ�าหน่ายเมื่อ
ประมาณเดือนกันยายน	2554

อันดับ 5 MORTAL KOMBAT 9 

 เป็นภาคต่อของเกมต่อสูใ้นต�านาน	โดยในภาคนีผู้เ้ล่นสามารถ
แท็กทีมเล่นคู่เพื่อแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้	พัฒนาเกมโดย	NetherRealm	
Studios	สหรัฐฯ	สามารถเล่นได้ทั้งบน	PlayStation	และ	Xbox	
จ�าหน่ายเมื่อประมาณเดือนเมษายน	2554
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2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

2.จำ�ป�สัก เคฟ จำ�กัด

(หุ้นไทยทั้ง

อันดับ 4 DRIVER: SAN FRANCISCO 

 เป็นการกลบัมาอย่างยิง่ใหญ่ของซรีส์ีเกมแนวแอค็ชัน่
ขับรถ	ที่มียอดขายรวมทั่วโลกกว่า	14	ล้านชุด	ผู้เล่นจะรับบท
เป็น	John	Tanner	เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ต้องคอยตามล่าคนร้าย
ไปทั่วเมือง	
	 พัฒนาเกมโดย	Ubisoft	Reflections	เกมสตูดิโอจาก
สหราชอาณาจกัร	สามารถเล่นได้ทัง้บนคอมพวิเตอร์	PlayStation	
Wii		และ	Xbox	จ�าหน่ายเมื่อประมาณเดือนกันยายน	2554
 

อันดับ 3 DEAD SPACE 2 

 ภาคต่อของเกมแนวเขย่าขวญั	ผูเ้ล่นต้องเอาตวัรอดให้ได้ในอวกาศ	
โดยผูเ้ล่นจะรบับทเป็น	"ไอแซค คลาร์ก"	ตวัละครเอกจากภาคแรก	และต้อง
เอาชีวิตรอดจากเนโครมอร์ฟ	มนุษย์ที่กลายร่าง	เนื่องจากโดนพลังลึกลับจน
มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว	แล้วต้องเดินทางไปยังหลากหลายสถานที่	เพื่อไข
ปริศนาจนกว่าจะถึงจุดหมาย	
	 พัฒนาเกมโดย	Visceral	Games	บริษัทในเครือของ	EA	สหรัฐฯ	
สามารถเล่นได้ท้ังบนคอมพิวเตอร์	PlayStation	และ	Xbox	ออกจ�าหน่าย
ประมาณเดือนมกราคม	2554

อันดับ 2 TOARU MAJUTSU NO INDEX 

 เป็นเกมที่พัฒนามาจากการ์ตูนญี่ปุ่น	เรื่อง	“อินเดกซ์ คัมภีร์คาถา
ต้องห้าม”	เริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนเมษายน	2547	จนถึงปัจจุบันพิมพ์ออก
จ�าหน่ายแล้ว	24	เล่ม	
	 พัฒนาเกมโดย	Kadokawa	Games	ประเทศญี่ปุ่น	เป็นเกมบน
เครือ่ง	PSP	ของโซนี่	ในรปูแบบเกมต่อสู้	ซึง่ผูเ้ล่นสามารถสวมบทบาทเป็น
ตวัละครเอกในการ์ตนู	และเลอืกรปูแบบการเล่นแบบต่อสู	้1	ต่อ	1	หรอื	2	ต่อ	2	
โดยสูก้บัผูเ้ล่นอืน่ผ่าน	Wififfii	ได้	จ�าหน่ายเมือ่ประมาณเ		ดอืนมกราคม	2554

อันดับ 1 คือ ASSASSIN’S CREED III

 ภาคต่อของเกมมอืสงัหารโดยเนือ้เรือ่งจะเกดิท่ีทวปีอเมรกิา	
ในยุคศตวรรษที่	18	สมัยสงครามกลางเมือง	เพราะชาวอเมริกัน
ต้องการประกาศอิสรภาพ	แยกตัวจากการปกครองของอังกฤษ									
ผูเ้ล่นจะเสมอืนมส่ีวนร่วมในสงครามกูเ้อกราชของสหรัฐฯ	ครัง้น้ีด้วย	
	 พัฒนาเกมโดย	Ubisoft	Montreal	ประเทศแคนาดา	
สามารถเล่นได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์	PlayStation	Wii	และ	Xbox			
เกมน้ีสร้างความฮอืฮาเป็นอย่างมากตัง้แต่การเปิดตวัในปี	2554	โดย
มีก�าหนดวางจ�าหน่ายประมาณเดือนตุลาคม	2555	นี้
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 ประเทศไทยเคยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ที่สร้างภาพยนตร์ได้มากถึง 200 เรื่องต่อปี แต่ในช่วงที่

ตกตำ่าคือ ในช่วงปี 2542 มีการสร้างเพียง 9 เรื่องเท่านั้น จนเกิดคำาถามขึ้นในวงการภาพยนตร์ว่า “หนังไทย

ตายแล้วหรือ” เช่นเดียวกับภาพยนตร์เกาหลีซึ่งก็เคยประสบปัญหาเช่นเดียวกับไทย โดยผู้ชมส่วนใหญ่หันไป

ชมภาพยนตร์จากฮอลลวีดูมากกว่า เนือ่งจากนำาเสนอจดุขายทีโ่ดดเด่นในเรือ่งเทคนคิการแสดงทีด่แูล้วสมจรงิ 

รวมถึงการใช้ทุนในการสร้างมหาศาล

ปี 2540 เกิดวิกฤติด้านเศรษฐกิจ ทำาให้ภาพยนตร์เกาหลีและไทย  

ประสบความล้มเหลวอย่างมาก เพราะผู้ชมส่วนใหญ่หันไปชม

ภาพยนตร์จากฮอลลีวูดมากกว่า

”

”

เปรียบเทียบอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีกับไทย

 นายภาณุ อารี ผู ้อ�านวยการฝ่ายภาพยนตร์              
ต่างประเทศ บรษิทั สหมงคลฟิล์ม อนิเตอร์เนชัน่แนล จ�ากัด 
ให้ความเหน็ว่า	ในอดตีหากจะเปรียบเทยีบอุตสาหกรรมภาพยนตร์
เกาหลีกับไทยจะพบว่าทัง้สองประเทศเตบิโตและล้มลกุคลกุคลาน
ในเวลาใกล้เคียงกนั	แม้หลายคนจะมองว่าภาพยนตร์เกาหลโีดย
ภาพรวมแล้วดูยิ่งใหญ่	และใช้ทุนในการสร้างสูงก็ตาม	
		 โดยเฉพาะในช่วงปี	2540	ที่เกิดวิกฤติด้านเศรษฐกิจ	
ท�าให้กิจการภาพยนตร์ของประเทศในแถบเอเชียต้องประสบ
กับความล้มเหลวอย่างมาก	เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่นิยมชม				
ภาพยนตร์จากฮอลลีวูด	โดยภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมใน					

ช่วงนั้น		เช่น		ไททานิค	จูราสสิคพาร์ค	ฯลฯ	ที่ใช้เงินทุนในการ
สร้างเป็นจ�านวนมาก	และยังน�าเสนอจุดขายที่โดดเด่นในเรื่อง
เทคนิคการแสดงที่ดูแล้วสมจริงมากขึ้น		
	 อย่างไรกต็าม	ส�าหรบัอตุสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนัน้	
ในยุคที่เฟื่องฟูมีภาพยนตร์ออกฉายมากกว่า	100	เรื่องต่อปี					
บางปีมกีารสร้างถงึ	200	เรือ่ง	ซึง่ในช่วงนัน้ไทยตดิอนัดบั	1	ใน	
5	ของโลก	ที่ผลิตภาพยนตร์ได้มากที่สุด	แต่ไม่เน้นคุณภาพ					
ต่อมาเมือ่ถงึยคุตกต�า่มภีาพยนตร์ออกฉายไม่ถงึ	15	เรือ่ง	ซึง่เกาหล	ี
กเ็ช่นกนั	ท�าให้บริษัทสร้างภาพยนตร์ต่างๆ	ได้ทยอยปิดตัวลง
เป็นจ�านวนมาก	เพราะทนพษิเศรษฐกจิไม่ไหว	จะเหน็ได้ว่า	สิง่ที่								

สุนันทา  อักขระกิจ

บทความพิเศษ

ความท้าทาย
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
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เป็นตวัชีว้ดัความนยิมของภาพยนตร์ขึน้อยูก่บัจ�านวนภาพยนตร์
	 ในปี	2542	ถือว่าเป็นปีที่ภาพยนตร์ไทย	ถึงยุคตกต�่า
อย่างที่สุด	เนื่องจากมีการสร้างภาพยนตร์เพียง	9	เรื่องเท่านั้น		
จนเกดิค�าถามขึน้ในวงการภาพยนตร์ว่า	“หนังไทยตายแล้วหรอื”  
ส่วนเกาหลีเหลือ	15	เรื่อง	โดยส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์จาก			
ฮอลลีวูด	และมีฮ่องกงเข้ามาเสริมเพื่อสร้างสีสันบ้าง
	 จะเหน็ได้ว่า		เส้นทางการเตบิโตของภาพยนตร์เกาหลี
กับไทย		ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันมาโดยตลอด	คือ		ตกต�่า
ในเวลาไล่เลี่ยกัน		แต่ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ	เม่ือ			
ผู้ก�ากับภาพยนตร์รุ่นใหม่ได้ปฏิวัติฉีกแนวการสร้างภาพยนตร์
แบบเดมิๆ	และประสบผลส�าเรจ็อย่างงดงาม		ท�าให้คนไทยหนั
กลบัมาชมภาพยนตร์ไทยกนัอกีครัง้หนึง่	โดยมภีาพยนตร์	2	เรือ่ง
ทีส่ร้างจุดเปลีย่นให้เกดิขึน้ในสงัคมไทย	คอื	เรือ่ง	“2499  อันธพาล
ครองเมือง”	และ	“ฝันบ้าคาราโอเกะ”

ภาพยนตร์ที่สร้างจุดเปลี่ยน

ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย 

คือ 2499 อันธพาลครองเมือง 

และ ฝันบ้าคาราโอเกะ

”
”	 เรื่อง	“2499  อันธพาลครองเมือง”	ซึ่งก�ากับโดย	

นนทรย์ี  นมิบิตุร	ประสบความส�าเรจ็อย่างสงู		และยงัท�ารายได้
จากการฉายในประเทศได้ถงึ	75	ล้านบาท	ซึง่ถอืเป็นจดุเริม่ต้น
ให้วงการภาพยนตร์ไทยยุคใหม่เริ่มต้นขึ้น	ซึ่งช่วยฟื้นฟูให้
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเข้าถึงกลุ่มผู้ชมยุคใหม่ๆ	มากขึ้น		
รวมถึงเกิดพระเอกหน้าใหม่ๆ	ประดับวงการจนถึงทุกวันนี้
	 ส่วนเรื่อง	“ฝันบ้าคาราโอเกะ”		ที่ก�ากับโดย	เป็นเอก  
รัตนเรือง	จัดเป็นหนึ่งในคนท�าหนังคลื่นลูกใหม่	ได้ฉายรอบ
ปฐมทศัน์ทีเ่ทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลิน		และยงัถกูน�า
ไปฉายตามเทศกาลภาพยนตร์อีกหลายแห่ง

ปฏิวัติรูปแบบการนำาเสนอแนวใหม่

 จากการที่ภาพยนตร์ทั้ง	2	เรื่องประสบความส�าเร็จ
นัน้	เกดิจากการปฏวิตัริปูแบบในการน�าเสนอหลายประการ	ดงันี้

 ประการแรก	เร่ืองบุคลากร	ซ่ึงส่วนใหญ่มาจากสาย
ภาพยนตร์โฆษณาที่มีฝีมือในการถ่ายท�า	และน�าเสนอในแนว
สากลนิยม	ที่เน้นการใช้มุมกล้องเคลื่อนไหว	และให้ตามติด			
นักแสดงอย่างต่อเนื่อง
 ประการท่ีสอง	เรื่องคุณภาพ	เน่ืองจากทีมงานมี
ประสบการณ์จากการถ่ายท�าภาพยนตร์โฆษณามาก่อน	งานที่
ออกมาจึงมีคุณภาพมากขึ้น	ท�าให้คนไทยกลับมาชมภาพยนตร์
ไทยอีกครั้ง	รวมถึงนักวิจารณ์ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
 ประการทีส่าม	เรือ่งการตลาด	เมือ่งานทีส่ร้างออกมา
มีคุณภาพดี	จึงท�าให้ฐานผู้ชมขยายจากกลุ่มวัยรุ่นไปสู่ผูช้มวยั
ท�างาน	ส่งผลให้สดัส่วนจ�านวนผูช้มภาพยนตร์ไทยสงูขึน้

 เมือ่ภาพยนตร์ทัง้	2	เรือ่งประสบความส�าเรจ็	กม็กีาร
สร้างภาพยนตร์ในแนวดังกล่าวออกมาอีกหลายเรื่อง	เช่น								
ฟ้าทะลายโจร	ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการภาพยนตร	์
และมีภาพยนตร์ที่มีแนวทางหรือรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
	 เกาหลีเองกเ็กดิการเปล่ียนแปลงเช่นกนัคอื	มนีายทนุ
หน้าใหม่ๆ	เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มากขึน้		พร้อม
เงนิทนุทีม่มีลูค่าสงูกว่าเดมิ	เกดิผูส้ร้างภาพยนตร์เลอืดใหม่ทีไ่ด้	
เข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน	จนกระทัง่ท�าให้อตุสาหกรรมภาพยนตร์
เกาหลีเกิดการเปล่ียนแปลงครั้งใหญ่จากภาพยนตร์	2	เรื่อง						
ทีท่�าให้ภาพยนตร์เกาหลกีลบัมาได้รบัความนิยมอกีครัง้	รวมทัง้
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น
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อุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลี

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จาก

ภาพยนตร์ 2 เรื่อง  

 คือ Shiri  และ My Sassy Girl

”

”

กล่าวได้ว่าหลังจากปี 2540 เป็นต้นมา

อุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลี - ไทย

มีการพัฒนาอย่างชัดเจน 

ได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศ  

ซึ่งเป็นตลาดใหญ่

”

”

	 ส�าหรบัภาพยนตร์	2	เรือ่งประกอบด้วย	“Shiri”		เป็น
แนวแอค็ช่ัน		ท่ีน�าความขดัแย้งของเกาหลเีหนอืและใต้	มาเป็น
ประเด็นในการน�าเสนอ		ซ่ึงกินใจผู้ชมทั้งเกาหลีเหนือและใต	้	
สามารถท�ารายได้สูงสุดในหลายประเทศชนะภาพยนตร์จาก		
ฮอลลีวูดคือ	ไททานิค		เนื่องจากเนื้อหาที่น�าเสนอโดนใจ	และ
โปรดักชันไม่ต่างจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด
	 อีกเรื่องคือ	“My Sassy Girl”  (ยัยตัวร้าย กับนาย  
เจีย๋มเจีย๊ม)		ท่ีประสบความส�าเรจ็ไม่เฉพาะในเกาหลแีต่ถึงระดับ
นานาชาต	ิ	เนือ่งจากมกีารน�าเสนอแตกต่างจากภาพยนตร์แบบ
เดมิๆ	ทีพ่ระเอกต้องหล่อ	นางเอกต้องแสนด	ี	แต่เรือ่งนีน้างเอก
ทั้งเมา	ทั้งร้าย	โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการจะสื่อให้เห็นว่า
สาเหตทุีน่างเอกต้องร้ายนัน้มาจากอะไร		ซึง่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อย
มีผู้สร้างภาพยนตร์ที่จะให้มีนางเอกร้ายๆ	ต่อมาจึงกลายเป็น
สตูรส�าเร็จของภาพยนตร์เกาหลคีอื	พระเอกไม่ต้องหล่อ	นางเอก
ไม่ต้องแสนดี	แต่อาจจะต้องมีจุดที่ดูแล้วโดดเด่นจากคนอื่นๆ	
	 ดังนั้น	จึงท�าให้ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างของ
ภาพยนตร์ทีป่ระสบความส�าเรจ็ด้านการตลาด	และสามารถดงึ
กลุม่ผูช้มทีเ่ป็นคนเกาหลีให้กลบัมาชมได้อีกครัง้หนึง่		และครอง
ตลาดผู้ชมส่วนใหญ่มากกว่าภาพยนตร์จากฮอลลีวูด
	 กล่าวได้ว่าหลงัจากปี	2540		เป็นต้นมา	อตุสาหกรรม
ภาพยนตร์เกาหลี	-	ไทย	มกีารพฒันาอย่างชัดเจน	เป็นรูปธรรม
มากขึ้น	โดยวัดจากจ�านวนรายได้	จ�านวนผู้ชม	ผลงานสร้าง			
ต่อปี	งบประมาณที่มากขึ้น	รวมทั้งการได้รับความสนใจจาก
ตลาดต่างประเทศ	ซึ่งเป็นตลาดใหญ่

ศึกษาความสำาเร็จของภาพยนตร์เกาหลี - ไทย

 อย่างไรก็ตาม	หากจะวิเคราะห์ถึงความส�าเร็จของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ทัง้เกาหล	ีและไทยแล้ว	จะพบว่ามีปัจจยั
ทีน่่าสนใจอยูห่ลายประการ		โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาพยนตร์เกาหลี
มีแนวทางในการปรับปรุง	พัฒนา	เปลี่ยนแปลง	ในด้านต่างๆ	
อย่างชัดเจน	ดังนี้

 ประการแรก สืบเนื่องมาจากประเทศเป็นหนี้	IMF	
ท�าให้มีการสร้างกระแสชาตินิยม	เพื่อปลุกให้คนในชาติลุกข้ึน
มาต่อสู้กับปัญหาทางเศรษฐกิจ	ผ่านการรณรงค์ต่างๆ	ท�าให้
ภาพยนตร์ได้รับอานิสงส์นั้นด้วย
 ประการที่สอง	การเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ
คนรุ่นใหม่ๆ
 ประการที่สาม	มีการสร้างอุตสาหกรรมภาพยนตร์
อย่างเป็นระบบ	เช่นเดยีวกบัภาพยนตร์ฮอลลวีดู	ส่งผลให้ต้นทนุ
ในการผลิตภาพยนตร์สูงขึ้น
 ประการที่ส่ี	การท�างานอย่างแข็งขันของกระทรวง
วัฒนธรรมผ่านหน่วยงานภาพยนตร์ที่ชื่อว่า	KOFIC	(Korean	
Film	Commission)	ที่เน้นนโยบายส่งเสริมการสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ทุกรูปแบบ
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 ประการท่ีห้า		ความส�าเรจ็ของการใช้วฒันธรรมเป็น
เครือ่งมอืในการดงึดดูเงนิตราเข้าประเทศ		ตัง้แต่อาหาร		ดนตรี		
สถานที่ท่องเที่ยว	โทรทัศน์	และภาพยนตร์
 ประการที่หก	มีความพยายามในการสร้างเกาหลี	ให้
เป็นศูนย์กลางภาพยนตร์แห่งเอเชีย	ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ	
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน	ที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์ท่ีดีท่ีสุดในเอเชีย	และติด	1	ใน	10	
เทศกาลภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย
 ประการทีเ่จด็	การได้รับการตอบรับอย่างดจีากตลาด
ภาพยนตร์ต่างประเทศ		โดยมภีาพยนตร์บางเรือ่ง		ถกูซือ้ลิขสทิธิ์
ไปผลติเป็นภาพยนตร์ฮอลลวีดู	เช่น	II	Marc	ทีถ่กูดดัแปลงเป็น	
The	Lake	House		หรือ	My	Sassy	Girl
	 ส่วนความส�าเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยใน
ช่วงที่ผ่านมานั้น		ถือว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีมากข้ึน		โดยมปัีจจยัทีช่่วยสร้างให้อตุสาหกรรมดงักล่าวเตบิโต
อย่างต่อเนื่องหลายประการ
 ประการแรก	มคีนรุน่ใหม่ๆ	เข้าสูอ่ตุสาหกรรมภาพยนตร์
มากขึ้น		โดยเฉพาะจากวงการโฆษณาที่มีแนวคิดใหม่ๆ	
 ประการที่สอง	ภาพยนตร์มีการน�าเสนอเนื้อหาที่				
แตกต่างจากยคุก่อนท่ีเน้นเฉพาะวัยรุน่	ในช่วงนีจึ้งเกดิภาพยนตร์
แนวใหม่		เช่น	ตลกข้ามเพศ	(สตรีเหล็ก)	ประวัติศาสตร	์					
(สุริโยไท	/	บางระจัน)	แอ็คชั่น	(องค์บาก)	และสยองขวัญ						
(นางนาก	/	ชัตเตอร์ฯ)
 ประการที่สาม	การขยายตัวของโรงภาพยนตร์	โดย
เฉพาะโรงมัลตเิพล็กซ์ของเครือเมเจอร์	และเอสเอฟ		ท�าให้โรง
ภาพยนตร์ขยายตัวไปตามที่ต่างๆ	มากขึ้น
 ประการที่สี่	การเกิดขึ้นของวงการหนังอิสระ	ส่งผล
ให้ผู้ก�ากับเลือดใหม่หลายคนมีโอกาสเข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน
ในอตุสาหกรรมน้ี	เช่น	ผูก้�ากับภาพยนตร์เรือ่งแฟนฉนั	ทีเ่คยท�า
หนังสั้นเพื่อเข้าประกวดมาก่อน
 ประการที่ห้า	ได้รับการตอบรับจากตลาดภาพยนตร์
ต่างประเทศ		อันเป็นผลมาจากความแปลกใหม่ของเนือ้หาทีน่�า
เสนอ	เช่น	สตรเีหลก็	(การยอมรบัวฒันธรรมข้ามเพศ)	องค์บาก	
(แอ็คชั่นที่เน้นสมจริง)	และนางนาก	(ผีในแนวสัจจะนิยม)	จึง
ท�าให้ภาพยนตร์ไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกจนถึงปัจจุบัน

วิเคราะห์สาเหตุที่ภาพยนตร์ไทยไม่เติบโต

 อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าภาพยนตร์เกาหลี	และไทย	จะมี
จดุเริม่ต้นทีใ่กล้เคยีงกนั	แต่เมือ่มาถงึจดุหน่ึง	ภาพยนตร์เกาหลี
สามารถเตบิโตและไปได้ดกีว่าภาพยนตร์ไทยมาก	เพราะฉะนัน้
จึงต้องย้อนกลับมาพจิารณากนัว่าเกดิปัญหาอะไรขึน้กบัภาพยนตร์
ไทยบ้าง
 ประการแรก	กระแสความนิยมหนังฮอลลีวูดยังมีอยู่
อย่างต่อเนื่อง		ท�าให้โอกาสในการฉายภาพยนตร์ไทยมีน้อยลง
 ประการท่ีสอง	เม่ือภาพยนตร์ฉายได้น้อย	จึงส่งผล
ท�าให้รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง	ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
คณุภาพของผลงานทีไ่ม่ได้มกีารพฒันาขึน้	และเนือ้หาทีน่�าเสนอ
เป็นสูตรส�าเร็จเกินไป
 ประการท่ีสาม	การตอบรับในระดับนานาชาติเริ่มมี
แนวโน้มลดลง	หากไม่ใช่ภาพยนตร์แอค็ชัน่ของ	จา พนม โอกาส
ที่จะจ�าหน่ายในราคาสูงจึงมีน้อยมาก	ส่วนใหญ่จ�าหน่ายได้ใน
ระดับวิดีโอเท่านั้น		
 ประการที่สี่	จากการท่ีภาพยนตร์มีราคาสูงขึ้น	เป็น
ปัญหาต่อการซ้ือของผู้ซ้ือต่างชาติมาก	โดยตัวอย่างที่เห็นได้
ชดัเจนคอื	แม้ว่าภาพยนตร์เกาหลีจะได้รบัความนยิม	แต่ปัจจบุนั
ภาพยนตร์เกาหลีที่เข้าฉายตามโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย
กลบัมน้ีอยมาก	และรสนยิมการชมภาพยนตร์เกาหลขีองคนไทย		
มีจ�ากัดอยู่เพียงไม่กี่ประเภท	รวมถึงดาราบางคนเท่านั้น
 ประการที่ห้า	การสนับสนุนจากภาครัฐมีน้อยมาก		
หากเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่
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ทิศทางและแนวโน้มของภาพยนตร์

เกาหลีและไทย  

  คณุภาณ	ุ	ให้ความเหน็ไว้น่าสนใจ	โดยกล่าวว่าในส่วน
ภาพยนตร์เกาหลนีัน้		ภาพยนตร์อสิระมแีนวโน้มเตบิโตขึน้จาก
การขยายตวัของโรงภาพยนตร์ท่ีเน้นฉายภาพยนตร์อสิระทีล่งทนุ
ไม่สูงนัก	ภาคอุตสาหกรรม	รวมถึงสตูดิโอมีการปรับโครงสร้าง
การผลิตให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ชม	คือ	ทุน
ในการผลิตอาจไม่สูงเช่นเดิม	ทั้งนี้เพื่อลดการขาดทุน	โดย									
ผู้สร้างชาวเกาหลีหวังว่าจะเกิดปรากฏการณ์แบบภาพยนตร์
เรื่อง	“Shiri”	ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

แม้ว่าภาพยนตร์เกาหลีและไทย

จะมีจุดเริ่มต้นที่ใกล้เคียงกัน 

แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งภาพยนตร์เกาหลี

สามารถเติบโตและไปได้ดีกว่า

ภาพยนตร์ไทยมาก

”

”

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอยู่ในระดับ

ทรงตัว เนื่องจากถูกผูกขาดจากผู้ผลิต

จาก 2 ค่ายดัง คือ จีทีเอช 

และสหมงคลฟิล์ม รวมถึง

จำานวนผู้สร้างอิสระท่ีลดจำานวนลง

”

”

ภาครัฐเป็นตัวจักรสำาคัญในการขับเคลื่อน

ให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทย

เจริญรุดหน้าและสามารถแข่งขัน

กับนานาประเทศได้

”

”	 ส่วนของประเทศไทยนัน้		อตุสาหกรรมภาพยนตร์โดย
ทั่วไปอยู่ในระดับทรงตัว		เนื่องจากปัจจุบันตลาดภาพยนตร์ถูก
ผูกขาดจากผู้ผลิตจาก	2	ค่ายดัง	คือ	จีทีเอชและสหมงคลฟิล์ม		
รวมถงึจ�านวนผูส้ร้างอสิระทีล่ดจ�านวนลงอย่างมาก		ซึง่เป็นผล
มาจากรสนิยมของผู้ชมที่ยังคงให้ความนิยมต่อภาพยนตร์ของ	
2	ค่ายใหญ่อย่างต่อเนื่อง			
	 ดังนั้นโอกาสที่จะขายในตลาดต่างประเทศจึงยากขึ้น		
โดยเฉพาะยโุรป	และสหรฐัฯ	ซ่ึงต่างจากตลาดเอเชยีทีมี่แนวโน้ม
ดีขึ้น	ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย	ไต้หวัน	และจีน	ที่ให้การต้อนรับ
ภาพยนตร์ขนาดกลาง		ภาพยนตร์ทีเ่กีย่วกบัวยัรุน่ได้รบัผลตอบ
รับดีมาก	ตัวอย่างเช่น	ภาพยนตร์เรื่อง	“สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก” 
ประสบความส�าเร็จอย่างมากในอินโดนีเซีย

ตัวจักรสำาคัญในการขับเคลื่อน

 จะเห็นได้ว่า	การที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์จะเติบโต
อย่างยั่งยืนได้		ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง	ทั้งภาคเอกชน		ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ	ทั้ง
ในด้านการผลิต	โรงภาพยนตร์	หรือผู้ชมภาพยนตร์	ซึ่งเป็น						
ผู้บริโภคที่จะท�าให้อุตสาหกรรมก้าวหน้า	และโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่การสนบัสนนุในด้านนโยบายจากภาครฐั	ซึง่ถอืเป็นตวัจกัรที่
ส�าคญัในการขบัเคลือ่นอตุสาหกรรมภาพยนตร์ให้สามารถแข่งขนั
กับนานาประเทศได้	ซึ่งนโยบายที่สามารถด�าเนินการได้	คือ
 ประการแรก	การสร้างองค์กรอิสระด้านภาพยนตร์
ควบคู่ไปกับการด�าเนินงานของภาครัฐ	เพื่อเป็นการเปิดและ
สร้างโอกาสให้มีผู้สร้างภาพยนตร์อิสระมากขึ้น		
 ประการที่สอง	ใช้วิธีการสร้างทางเลือกให้กับผู้ชมใน
การฉายภาพยนตร์ไทยชนกบัภาพยนตร์ฮอลลวีดู	แต่ในแนวทาง
นี	้ผูผ้ลติภาพยนตร์ต้องมคีวามสามารถ	เงนิลงทนุ	และศกัยภาพ
ในการแข่งขัน
 ประการทีส่าม	การให้ภาครฐัก�าหนดนโยบายทีช่ดัเจน
ในการให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์	ซึ่งจะท�าให้
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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 บริษัท โปรตอน ถือกำาเนิดข้ึนจากวิสัยทัศน์ของ ดร.โมฮัมเหม็ด มหาเธร์  ซ่ึงขณะดำารงตำาแหน่งนายกรัฐมนตรี 

ที่ต้องการให้อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และกำาหนดให้บริษัทฯ เป็นบริษัท

รถยนต์แห่งชาติรายแรกของประเทศ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

บทความพิเศษ

จับกระแสโลก

โปรตอน กับเส้นทางวิบาก 

บนถนนสายรถยนต์แห่งชาติ

	 ในระยะแรกบริษัทฯ	ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท	
มติซูบิช	ิมอเตอร์ส	ดงันัน้	รถยนต์โปรตอน	รุ่นแรกๆ	จงึมลีกัษณะ
คล้ายกบัรถยนต์มิตซบูชิบิางรุน่	เพราะใช้ระบบการผลติ	ตลอด
จนเครือ่งยนต์และชิน้ส่วนเดยีวกนัหมด	เปลีย่นแต่เพยีงชือ่ยีห้่อ
เท่านั้น	คือ	รถยนต์โปรตอนรุ่น	SAGA	ความจริงก็คือรถยนต์
มติซบูชิ	ิรุน่แชมป์		และรถยนต์โปรตอน	รุน่	WIRA	กค็อื	รถยนต์
มิตซูบิชิ	แลนเซอร์	นั่นเอง	

	 แต่ในระยะต่อมาเกดิความขดัแย้งขึน้	จากการทีบ่รษิทัฯ	
ไม่พอใจทีบ่รษิทั	มติซบูชิฯิ	ไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้มากเท่าทีค่วร	
ดงันัน้	ภายใต้แรงกดดนัของบรษิทัฯ	บรษิทั	มติซบูชิฯิ	จงึตดัสนิใจ
ขายหุน้ทัง้หมด	คือ	ร้อยละ	16	ทีถ่อือยูใ่นบรษัิทฯ	ไปเม่ือปี	2547	

	 แม้ว่าบรษิทัฯ	จะเป็นพนัธมติรกบัมติซบูชิ	ิในตอนแรก		
แต่กพ็ยายามพ่ึงตนเองทางเทคโนโลยด้ีวย	โดยได้ลงทนุ	10,000	
ล้านบาท	ในการออกแบบรถยนต์โปรตอนรุ่น	WAJA	ซึ่งได้เริ่ม
วางจ�าหน่ายเมื่อปี	2543	นับเป็นรถยนต์คันแรกที่มาเลเซีย
ออกแบบเอง	ถงึแม้จะยงัคงพึง่พาเทคโนโลยด้ีานเครือ่งยนต์ของ
มิตซูบชิิ	และได้รับความร่วมมือจากบริษัท	EDAG	ของเยอรมนี	
ในการออกแบบรูปลักษณ์

แม้ว่าบริษัทฯ จะเป็นพันธมิตร

กับมิตซูบิชิ แต่ก็พยายามพึ่งตนเอง 

โดยได้ลงทุนออกแบบ

รถยนต์รุ่น WAJA

”

”
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							 เมือ่มติซบูชิขิายหุน้ทัง้หมดทีถื่อในบรษิทัฯ	ในปี	2547		
บริษัทฯ	จึงเริ่มพึ่งตนเองอย่างสมบูรณ์	โดยเริ่มผลิตเครื่องยนต์
รุ่น	CAMPRO	ขนาด	1,300	ซีซี	และ	1,600	ซีซี	ซึ่งออกแบบ
ร่วมกนัระหว่างบรษิทัฯ	และบรษิทัโลตสั	ขณะเดยีวกนัยงัได้ร่วม
มือกับบริษัท	PSA	ของฝรั่งเศส	ในการผลิตรถยนต์ซีตรองท่ี			
ตกรุ่น	มาเป็นรถยนต์โปรตอนรุ่น	TIARA	แต่ไม่ประสบความ
ส�าเรจ็ทางการตลาดแต่อย่างใด	เนือ่งจากมภีาพลกัษณ์ยงัไม่เป็น
ทีย่อมรบั	และมีปัญหาการท�างานของเคร่ืองยนต์	ท่ีมกัจะขดัข้อง		
บ่อยๆ			
	 แม้บริษัทฯ	จะประสบความส�าเร็จในระยะแรกอย่าง
ท่วมท้น	ท�าให้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศสูง
มาก	เนือ่งจากเป็นรถยนต์คุณภาพดี	ราคาถกู	ภายใต้ความร่วมมอื
กับบริษัท	มิตซูบิชิมอเตอร์ส	ของญี่ปุ่น	เคยมีส่วนแบ่งทางการ
ตลาดรถยนต์น่ังส่วนบุคคลในมาเลเซยีสงูถงึร้อยละ	64	ในปี	2544	
	 แต่ภายหลังยกเลิกความร่วมมือกับมิตซูบิชิฯ	บริษัทฯ	
ได้สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดลงตามล�าดับจนเหลือร้อยละ	
49	ในปี	2546		และเหลอืเพยีงร้อยละ	26.4	ในปี	2554		เนือ่งจาก
ประสบปัญหาในด้านคุณภาพ	โดยการส�ารวจของบริษัท	JD	
POWER	SURVEY	พบว่ามปัีญหาในด้านคุณภาพของตัวรถยนต์
และบริการหลังการขาย	ที่ส�าคัญคือ	เทคโนโลยียังตามหลัง							
คู่แข่ง	จากผู้ผลิตยานยนต์ของบริษัทข้ามชาติ	ซึ่งมีผลกระทบ			
อย่างมาก	ที่ท�าให้ลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี						
ทันสมัยกว่า

ปรับ คนใกล้ชิดมหาเธร์ พ้นตำาแหน่ง 

 เพื่อแก้ไขสถานการณ์	รัฐบาลมาเลเซียได้เปลี่ยน
นโยบายบรษิทัฯ	ในปี	2548	โดยการไม่ต่ออายกุารด�ารงต�าแหน่ง
ของผู้บริหารคนเดิม	คือ	ตันศรี มาฮาลีล เต็งกู อาริฟ	ซึ่งเป็น
บคุคลทีใ่กล้ชดิกบัอดตีนายกรฐัมนตร	ีดร.มหาเธร์	และได้แต่งต้ัง
ให้นาย SYED ZAINAL ABDIN SYED MOHD TAHIR	ซึ่ง
เดมิด�ารงต�าแหน่งเป็นรองผูอ้�านวยการของบริษัท	PERODUA	
มาเป็นผูอ้�านวยการคนใหม่ของบรษิทัฯ	นบัตัง้แต่วนัที	่1	มกราคม	
2549	เป็นต้นไป	เนือ่งจากโรงงานประกอบรถยนต์	PERODUA	
ซึง่มผีูถ้อืหุน้ใหญ่	คอื	บรษัิท	ไดฮัทส	ุของญีปุ่น่	(ในเครอืโตโยต้า)	
ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพการผลิตสูงและมีคุณภาพดี
มาก	จงึต้องการน�าเคลด็ลับการบรหิารงาน	ภายในบรษิทั	PERODUA	
มาประยุกต์ใช้	เพื่อปรับปรุงกิจการของบริษัทฯ

	 ผูบ้รหิารชดุใหม่ได้ประกาศว่า	จะให้ความส�าคญัอนัดบั
แรก	ต่อการยกระดบัคณุภาพรถยนต์โปรตอน	และการปรับปรุง
ประสทิธภิาพด�าเนนิการ	เพือ่สร้างภาพลกัษณ์ใหม่ให้กับบริษทัฯ	
โดยจะน�าระบบควบคมุคณุภาพเข้ามาใช้ให้เกดิผลเป็นรปูธรรม	
และสร้างวฒันธรรมขึน้ใหม่ภายในบรษิทัฯ	โดยกระตุน้ให้พนกังาน
ทุกคนใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพของรถยนต์	
	 นอกจากนี	้ได้ควบคมุคณุภาพอย่างเข้มงวด	ตัง้แต่การ
ผลิตชิ้นส่วน	โดยก�าหนดให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนจะต้องจัดส่งเฉพาะ
ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น	มิฉะนั้นอาจจะถูกยกเลิกสัญญา		

ผู้บริหารชุดใหม่ได้ประกาศว่า

จะให้ความสำาคัญอันดับแรก

ต่อการยกระดับคุณภาพ

รถยนต์โปรตอน

”

”

เจรจากับโฟล์คสวาเกนล้มเหลว

หันไปจับมือกับมิตซูบิชิ

 หลังจากท่ีมิตซูบิชิ	ขายหุ้นบริษัท	โปรตอน	ไปแล้ว		
บริษัทฯ	พยายามเจรจากับบริษัท	โฟล์คสวาเกน	ของเยอรมนี	
ให้ร่วมถือหุ้น	โดยทั้ง	2	บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ
เมื่อ
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เดอืนตลุาคม	2547	ว่า	โฟล์คสวาเกนจะเข้าไปถอืหุน้ในบรษิทัฯ	
และจะใช้โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ	คือ	โรงงาน	Tanjung	
Malim	ผลิตรถยนต์โฟล์คสวาเกน	เพื่อจ�าหน่ายท้ังในตลาด
ประเทศมาเลเซีย	และเพื่อเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก	
	 หากการเจรจาประสบผลส�าเร็จ	จะเป็นผลดีส�าหรับ
ทัง้	2	ฝ่าย	คอื	ฝ่ายโฟล์คสวาเกนได้มโีอกาสใช้โรงงานประกอบ
รถยนต์ขนาดใหญ่ของบริษัทฯ	เพื่อแก้ไขจุดอ่อนส�าคัญของ			
โฟล์คสวาเกน	กล่าวคือ	ไม่มีฐานการผลิตในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้	ท�าให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยมากในภูมิภาคนี้	
	 ขณะเดียวกันบริษัทฯ	ก็จะได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัย	
สามารถน�าก�าลังผลิตที่เกินความต้องการมาใช้ประโยชน์อย่าง
คุม้ค่า	แทนทีจ่ะเสยีไปโดยเปล่าประโยชน์		ซึง่จะช่วยลดต้นทนุ
การผลิตลงไปได้มาก	รวมถึงสามารถอาศัยเครือข่ายทางการ
ตลาดของบรษิทั	โฟล์คสวาเกน	ในการส่งออกรถยนต์ทีป่ระกอบ
ในประเทศมาเลเซีย
	 แต่การเจรจาในรายละเอยีดไม่ประสบผลส�าเร็จ	โดย
บริษัท	KHAZANAH	NASIONAL	ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่ง
แห่งชาติของรัฐบาลมาเลเซีย	ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ	42.75	ในบริษัท	โปรตอน		รวมถึงกองทุนบ�าเหน็จ
บ�านาญแห่งชาติ	(Employees	Provident	Fund	-	EPF)	ซึ่ง
ถือหุ้นร้อยละ	10.78	และบริษัทน�้ามันแห่งชาติ	Petroliam	
Nasional	Bhd	(Petronas)	ซึง่ถอืหุ้นร้อยละ	7.85	ยงัคงต้องการ
ให้บริษัท	โปรตอน	บริหารงานอย่างเป็นอิสระ	แม้ว่าบริษัท	
โฟล์คสวาเกน	เข้ามาถือหุ้นใหญ่	

	 ขณะที่บริษัท	โฟล์คสวาเกน	แม้จะยอมลดสัดส่วน	ที่
จะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทโปรตอนจากร้อยละ	51	เหลือร้อยละ	
49	แต่ยงัคงยนืยนัว่าจะต้องมีอ�านาจเดด็ขาดในการบริหารงาน
บริษัท	โปรตอน	แต่ฝ่ายมาเลเซียปฏิเสธ	โฟล์คสวาเกนจึงได้
ประกาศเมื่อต้นเดือนมกราคม	2549	ยกเลิกการเจรจาเพื่อ				
ร่วมทุนกับบริษัท	โปรตอน
	 เมื่อการเจรจากับโฟล์คสวาเกนไม่ประสบผลส�าเร็จ			
บริษัท	โปรตอน	ได้ไปเจรจากับมิตซูบิชิ	ในการกลับมาเป็น
พันธมิตรกันอีกครั้ง	เมื่อต้นปี	2549	ทั้งนี้	รูปแบบการร่วมมือ
ครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากเดิม	โดยมิตซูบิชิ	ให้ความร่วมมือ
เฉพาะในด้านเทคโนโลยเีท่านัน้	โดยจะไม่เข้ามาถอืหุน้ในโปรตอน
เหมือนกับในอดีต	
	 นาย	KAVAN	MUKHHTYAR		ผูเ้ชีย่วชาญของบรษิทั	
FROST	&	SULLIVAN	ได้ค�านวณเมื่อต้นปี	2554	ว่าปกติแลว้
การพฒันารถยนต์ราคาต�า่	เพือ่จ�าหน่ายในประเทศก�าลงัพฒันา	
จะมีต้นทุนเป็นเงินประมาณ	5,000	-	6,000	ล้านบาท	หาก
ค�านวณว่ารถยนต์แต่ละแบบ	จะมอีายกุารจดัจ�าหน่ายเป็นเวลา	
5	ปี	ดังนั้น	จะต้องผลิตรถยนต์ให้ได้ประมาณ	200,000	คัน				
จึงจะคุ้มทุน	โดยจะมีต้นทุนการพัฒนารถยนต์เฉลี่ย	25,000	–	
30,000	บาทต่อคัน		
	 ขณะท่ีบริษัท	โปรตอน	มข้ีอจ�ากดัด้านเงินทุน	ทีจ่ะใช้
ในด้านลงทนุวจิยัและพฒันา	โดยมคีวามสามารถด้านการลงทนุ
แต่ละปีไม่เกิน	900	ล้านริงกิต	หรือ	9,000	ล้านบาท	จากการ
สนับสนุนของรัฐบาลมาเลเซียเป็นเงินเพียงปีละประมาณ	300	
ล้านริงกิต	หรือ	3,000	ล้านบาท	ท�าให้ไม่สามารถวางตลาด
รถยนต์ใหม่ได้เกินปีละ	1	แบบ	
	 ส�าหรบัรถยนต์โปรตอนรุน่	INSPIRA	ทีไ่ด้ร่วมพฒันา
กบับริษทั	มติซบูชิิ	ภายหลังร่วมมอืกนัน้ัน	ได้ออกแบบบนแพลท็
ฟอร์มรถยนต์มิตซูบิชิแลนเซอร์	รุ่น	GT	ท�าให้ลดต้นทุนการ
พัฒนาลงไปได้มาก	โดยบริษัท	โปรตอน	ค�านวณว่าปกติจะใช้
เงินพัฒนารุ่นนี้ถึง	7,000	ล้านบาท	แต่การร่วมมือกับมิตซูบิช	ิ
ท�าให้ค่าใช้จ่ายลดลงถึง	3,500	ล้านบาท	โดยวศิวกรของบริษทัฯ	
ไม่ได้ลอกแบบรถมิติซูบิซิมาทั้งหมด	แต่ได้ปรับปรุงรูปลักษณ์
รถยนต์	และระบบการทรงตัว	เพื่อให้นุ่มนวลและเกาะถนน				
ยิ่งขึ้น	ลดช่องว่างของตัวถังลงจากเดิม	3	มิลลิเมตร	เหลือ	2.5	
มิลลิเมตร	เพื่อลดเสียงและการสั่นสะเทือน
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นโยบายรถยนต์ใหม่ เลิกอุ้มโปรตอน

 บรษิทั	โปรตอน	ได้รบัผลกระทบอย่างมาก	จากนโยบาย
รถยนต์ฉบบัใหม่ทีร่ฐับาลมาเลเซยี	ประกาศใช้เมือ่เดือนตลุาคม	
2548	และมีนาคม	2549	ซ่ึงนายบาดาวี	นายกรัฐมนตรีของ
มาเลเซียในขณะนั้น	ได้กล่าวว่า	“ALL PLAYERS IN THE 
AUTOMOTIVE INDUSTRY CANNOT RUN AWAY FROM 
COMPETITION”	หรือ	“ผู้ประกอบการทุกคนในอุตสาหกรรม
รถยนต์ไม่สามารถที่จะหนีการแข่งขันได้”   

	 ส�าหรับการลดอตัราอากรขาเข้ารถยนต์	ตามข้อตกลง
เขตการค้าเสรอีาเซีย่นนัน้	ความจรงิแล้วเป็นท้ังวกิฤตแิละโอกาส	
โดยนอกจากจะเป็นวิกฤติ	ท�าให้การแข่งขันในตลาดรถยนต์
มาเลเซยีเข้มข้นขึน้และก�าไรน้อยลง	แต่กจ็ะเป็นโอกาสทีจ่ะส่ง
รถยนต์โปรตอน	ไปจ�าหน่ายในประเทศกลุ่มอาเซี่ยน	ภายใต้
สิทธิพิเศษตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน	

	 บริษัทฯ	มีนโยบายจะมุ่งเน้นผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น	
ส�าหรบัตลาดเป้าหมายส�าคญัของโปรตอน	คอื	ประเทศจนีและ
อินเดีย	ซ่ึงเป็นตลาดรถยนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาก	โดย
พยายามแสวงหาพนัธมติรเพือ่ร่วมทนุก่อตัง้โรงงานผลติรถยนต์
โปรตอนใน	2	ประเทศดังกล่าว	นอกจากนี้	ยังให้ความสนใจ
ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยและอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก	
เนื่องจากเป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่	

:: รถยนต์โปรตอน SAVVY ที่จำาหน่ายในไทยราคาเพียง 399,000 บาท

นายบาดาวี นายกรัฐมนตรี

ของมาเลเซียในขณะนั้น

กล่าวว่า ผู้ประกอบการทุกคน

ในอุตสาหกรรมรถยนต์

ไม่สามารถที่จะหนีการแข่งขันได้

”

”

รัฐบาลขายหุ้นให้กลุ่ม DRB - HICOM

	 	จากการที่บริษัท	โปรตอน	ต้องการเงินจ�านวนมาก	
เพื่อการวิจัยและพัฒนารถยนต์แบบใหม่ๆ	โดยเฉพาะรถยนต์
แบบไฮบริด	เพ่ือกู้สถานการณ์ในอนาคต	เนื่องจากเผชิญหน้า
กับคู่แข่งที่ได้จ�าหน่ายรถยนต์ที่มีคุณภาพและสมรรถนะดีกว่า	
โดยการแข่งขนัจะทวคีวามเข้มข้นขึน้	เน่ืองจากคาดว่าในช่วง
ปลายปี	2555	รฐับาลมาเลเซยีจะประกาศนโยบายรถยนต์ฉบบั
ใหม่	ที่จะเปิดเสรีมากขึ้นกว่าเดิม	ขณะที่กองทุน	KHAZANAH			
NASIONAL	ไม่ต้องการที่จะอัดฉีดเงินจ�านวนมากให้บริษัทฯ		
ดังนั้นจึงต้องการขายหุ้นออกไป	
	 ส�าหรับหลักเกณฑ์การขายหุ้นนั้น	นอกจากพิจารณา
ว่าผู้ซื้อต้องเสนอราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว	จะพิจารณาถึงแผน
ธรุกจิของผูซ้ือ้หุน้	ทีจ่ะยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของ
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บริษัท DRB - HICOM ประกาศว่า

จะพัฒนาให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลาง

อุตสาหกรรมรถยนต์      

สามารถแข่งขันได้กับ

ประเทศเพื่อนบ้าน

”
”

บริษัทฯ	และพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของมาเลเซียด้วย							
ดังนั้น	จึงมีไม่กี่บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม	ทั้งในแง่มีเงินทุน
จ�านวนมาก	และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรถยนต์
	 กองทุนแห่งนี้ได้ไปติดต่อขายหุ้นให้แก่หลายบริษัท				
ในที่สุดได้ตกลงขายหุ้นในราคา	5.5	ริงกิตต่อหุ้น	เป็นเงินรวม	
1,290	ล้านริงกิต	หรือประมาณ	12,900	ล้านบาท	ให้กับบริษัท	
DRB	-	HICOM	ซ่ึงเป็นกลุม่ธรุกจิรายใหญ่ของมาเลเซยี	ซึง่ท�า
ธรุกจิการจ�าหน่ายและประกอบรถยนต์และจักรยานยนต์หลาย
ยีห้่อ	คอื	เมอร์เซเดส	-	เบนซ์	ออด้ี	โฟล์คสวาเกน	อซูีซ	ุฮอนด้า	
มิตซูบิชิ	ซูซูกิ	และยามาฮ่า		รวมถึงเป็นเจ้าของบริษัทผู้ผลิตรถ
จักรยานยนต์แห่งชาติ	คือ	บริษัท	MOTOSIKAL	DAN	ENJIN	
NASIOPNAL	SDN	BHD	(MODENAS)	นอกจากนี้	บริษัท		
ในเครือ	คือ	EDARAN	OTOMOBIL	NASIONAL	ยังเป็น
ตัวแทนจ�าหน่ายรายใหญ่ของรถยนต์โปรตอน	

	 การซื้อกิจการครั้งนี้	จะท�าให้บริษัท	DRB	-	HICOM	
กลายเป็นบรษัิทรถยนต์ยกัษ์ใหญ่ของมาเลเซยี	เกดิพลังผนกึกบั
กจิการประกอบรถยนต์ยีห้่ออืน่ๆ	ทีบ่รษิทัมอียูแ่ล้ว	และภายหลงั
ซือ้กจิการ	ได้ประกาศว่าจะมุง่มัน่พฒันาให้มาเลเซยีเป็นศนูย์กลาง
อุตสาหกรรมรถยนต์		สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน
	 แต่มีการคาดการณ์ว่าบริษัท	DRB	-	HICOM	จะซื้อ
หุ้นบริษัท	โปรตอน	เพื่อเก็งก�าไร	โดยจะขายหุ้นในบริษัทแห่งนี้
ต่อไปให้บริษัท	โฟล์คสวาเกน	ของเยอรมนี	เนื่องจากมีการท�า
สญัญาความร่วมมอืระหว่างบรษิทัแห่งนีก้บับรษิทัโฟล์คสวาเกน	
เกีย่วกบัการรบัจ้างประกอบผลติรถยนต์โฟล์คสวาเกนในมาเลเซยี	
แต่บริษัท	DRB	-	HICOM	ได้ปฏิเสธข่าวลือนี้	
	 ความจรงิแล้วบรษิทั	DRB	-	HICOM	เคยถอืหุน้ใหญ่
ในบรษิทั	โปรตอน	แต่ในเดอืนธนัวาคม	2543	ได้ขายหุน้ร้อยละ	
25.8	ในบริษัท	โปรตอน	ให้กับบริษัท	น�้ามันแห่งชาติ	เป็นเงิน	
981	ล้านรงิกติ	หรอืหุน้ละ	7	รงิกติ	เพือ่ลดหนีส้นิทีม่อียูจ่�านวน
มากในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
	 นักวิเคราะห์คาดหมายว่า		ภายหลังบริษัทฯ	ถูกซื้อ
กิจการ	โรงงานขนาดใหญ่	TANJUNG	MALIM	ของบริษัทฯ	
จะเป็นฐานส�าหรับรับจ้างประกอบรถยนต์โฟล์คสวาเกน	เพื่อ
จ�าหน่ายในภูมิภาคอาเซี่ยน	ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้ง	2	ฝ่าย						
โดยบริษัทฯ	ก็จะได้ประโยชน์จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น										
(ECONOMY	OF	SCALE)	และท�าให้เพิ่มปริมาณการส่งออก
จากฐานการผลิตได้อีกด้วย

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

ขอบคุณภาพจาก	:	
http://www.headlightmag.com/main/images/stories/jim-
my01/2011_03_23_Motor_Show_VIP_Day/2011_03_23_
Proton_01.jpg
http://www.chaime.net/forum/attachment.php?aid=2169



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ม
ก
ร
า
ค
ม
 
2
5
5
5

74

กฎและระเบียบควรรู้

นานาสาระกับบีโอไอ

สถาปนา  พรหมบุญ

สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็น

1.

2.

3.

หากบรษิทัน�าเข้าวตัถดุบิมาแล้วโดยใช้สทิธิต์ามมาตรา 36 
ต่อมาไม่ต้องการจะใช้วัตถดุบินัน้ บรษัิทสามารถส่งคนืวัตถดุบิ
กลบัไปต่างประเทศได้หรอืไม่ และต้องด�าเนนิการอย่างไร
ตอบ	หากบรษิทัน�าเข้าวตัถดุบิมาแล้ว	แต่ไม่ได้ใช้วตัถดุบินัน้
ในการผลติ	บรษิทัสามารถขอส่งวตัถุดบิออกไปต่างประเทศได้	
	 โดยจะต้องยื่นหนังสือต่อบีโอไอ	เพื่อขออนุมัติส่ง
วัตถดุิบออกไปต่างประเทศ	พร้อมทั้งแนบส�าเนาหนังสือสั่ง
ปล่อยวัตถุดิบที่จะขอส่งออกไปต่างประเทศ	และอินวอยซ์
ขาเข้า	
	 ทั้งนี้	บริษัทจะต้องยื่นขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบ
ภายในช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์น�าเข้าวัตถุดิบตาม
มาตรา	26	หากกรณีท่ีระยะเวลาน�าเข้าวัตถุดิบสิ้นสุดลง
แล้ว	ให้บริษัทยื่นขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบภายใน	6	เดือน	
นับแต่วันสิ้นสุดสิทธิประโยชน์การน�าเข้าวัตถุดิบ	

หากบรษิทัทีไ่ด้รบัการส่งเสริมฯ น�าเข้าวตัถดุบิมาแล้วโดย
ใช้สิทธิ์มาตรา 36 ต่อมาต้องการจะจ�าหน่ายวัตถุดิบน้ัน      
ให้กบับริษทัทีไ่ม่ได้รบัการส่งเสรมิฯ จะสามารถท�าได้หรือไม่
ตอบ	สามารถจ�าหน่ายได้	โดยบริษัทจะต้องช�าระอากร							
ขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบนั้นก่อน	

หากบริษัทน�าวัตถุดิบเข้ามาโดยใช้สิทธิ์มาตรา 36 แล้ว      
ต่อมาต้องการโอนวตัถดุบินัน้ให้แก่บรษิทัอืน่ จะสามารถ
ท�าได้หรอืไม่
ตอบ	สามารถกระท�าได้	หากบรษิทัผูโ้อนและบรษิทัผูร้บัโอน
เป็นบริษัทท่ีได้รับการส่งเสริมฯ	และยังคงมีสิทธิประโยชน์
ตามมาตรา	36	(1)	อยู่	รายการวัตถุดิบที่ขอรับโอน	จะต้อง
เป็นวัตถุดิบที่ผู้รับโอนมีสิทธิ์น�าเข้าจากต่างประเทศ	ตามที่
ได้รับอนุมัติในบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น	และ
ผู้รับโอนจะต้องน�าวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นดังกล่าว	ไปผลิต
เพือ่การส่งออกเท่านัน้	ภายใต้เงือ่นไขวธิกีารและระยะเวลา
ทีบ่โีอไอก�าหนด	โดยหากไม่สามารถปฏบิตัไิด้	จะต้องรบัผดิชอบ

ช�าระอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นนั้น	ตาม
สภาพ	ณ	วันที่น�าเข้า
	 ทัง้นี	้บรษิทัจะต้องน�าหนงัสอือนญุาตให้โอนวตัถดุบิ
และวัสดุจ�าเป็นจากบีโอไอ	ไปแสดงต่อสมาคมสโมสร							
นกัลงทุนภายในระยะเวลา	1	เดือน	เพ่ือด�าเนนิการปรับยอด
วตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นของผูโ้อนและผูร้บัโอน	และปรมิาณ
วัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นที่รับโอน	จะต้องมีปริมาณรวมกับที่
มีอยู่ในบัญชีแล้วไม่เกินปริมาณสต็อกสูงสุด

การโอนวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็น จะต้องยืน่เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ	การโอนวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น	ตามมาตรา	36	(1)	
บริษัทจะต้องยื่นเอกสาร	ดังนี้

แบบค�าขอโอนวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นที่น�าเข้า	ตาม
มาตรา	36	(1)	(F	IN	RM	39)
บญัชรีายการวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นทีข่อโอน	-	รบัโอน	
ตามมาตรา	36	(1)	(F	IN	RM	42)	ผูโ้อนและผูร้บัโอน
จะต้องประทับตราลงนามในเอกสารบัญชีรายการ
วตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็น	ทีข่อโอน	-	รบัโอนตามมาตรา	
36	(1)	ตามแบบ	F	IN	RM	42	เอกสารจงึจะสมบรูณ์
หนงัสอืขอรบัโอนวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็น	(F	IN	RM	40)	
พร้อมทัง้บญัชีรายการวัตถดิุบและวัสดุจ�าเป็นทีข่อโอน	
-	รบัโอน	ตามมาตรา	36	(1)	(F	IN	RM	42)
ส�าเนาบัตรส่งเสริมการลงทุนของผู้รับโอน
ส�าเนาหนังสือส่ังปล่อย	และส�าเนาอินวอยซ์ของวัตถุดิบ
และวัสดุจ�าเป็นที่ขอโอน
ส�าเนาหนังสือสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น	ฉบับ
ล่าสุดของผู้รับโอน
ใบรายงานยอดวตัถดุบิคงเหลอืของผูโ้อน	ซึง่ออกโดย
สมาคมสโมสรนักลงทุน
ใบรายงานยอดวัตถุดิบคงเหลือของผู้รับโอน	ซึ่งออก
โดยสมาคมสโมสรนักลงทุน
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หากบริษทัต้องการจะน�าเข้าวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นเข้ามา
ก่อนได้รบับตัรส่งเสรมิฯ จะสามารถใช้สทิธิต์ามมาตรา 36   
ได้หรอืไม่
ตอบ	หากบรษิทัได้รบัการอนุมติัให้การส่งเสรมิฯ	และตอบรบั
มติแล้ว	และอยู่ระหว่างการออกบัตรส่งเสริมฯ	ถ้าต้องการ
จะน�าเข้าวตัถดุบิมาในระหว่างนีก้ส็ามารถท�าได้	โดยใช้การ
ขอผ่อนผันใช้ธนาคารค�้าประกันแทนการช�าระอากรขาเข้า
ส�าหรบัวตัถดิุบและวสัดจุ�าเป็น	โดยบโีอไอจะอนมุตัใิห้ใช้การ
ค�้าประกันอากรขาเข้าเป็นเวลาไม่เกิน	1	ปี
	 ในกรณีอื่น	อาจจะใช้การขอผ่อนผันใช้ธนาคาร		
ค�า้ประกนัแทนการช�าระอากรขาเข้าส�าหรบัวตัถดุบิและวสัดุ
จ�าเป็นได้	เช่น	หากบริษัทน�าเข้าวัตถุดิบมาจนเต็มปริมาณ	
สตอ็กสงูสดุแล้ว	หากจะน�าเข้าวตัถดุบิเพิม่เตมิจะต้องช�าระ
อากรขาเข้า	บรษิทัสามารถขอใช้ธนาคารค�า้ประกนัแทนการ
ช�าระอากรขาเข้าได้เช่นกัน	และเมื่อบริษัทมีการตัดบัญชี
วตัถดุบิจนปรมิาณสตอ็กลดลงแล้ว	จงึจะท�าเรือ่งขอสัง่ปล่อย	
หรือขอถอนการใช้ธนาคารค�้าประกันในภายหลัง	หรือการ
ขอใช้ธนาคารค�า้ประกนัฯ	กรณจีะน�าวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็น
เข้ามา	ระหว่างขอแก้ไขกรรมวิธีการผลิต	โดยจะต้องย่ืน
เรื่องขอแก้ไขกรรมวิธีการผลิตก่อน	หรือกรณีที่อยู่ระหว่าง
ขอขยายเวลาการน�าเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น

การขอผ่อนผนัใช้ธนาคารค�า้ประกนั แทนการช�าระอากร   
ขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น จะต้องใช้เอกสาร        
อะไรบ้าง
ตอบ	การขอผ่อนผันใช้ธนาคารค�้าประกันแทนการช�าระ
อากรขาเข้าส�าหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นจะต้องยืน่เอกสาร
ดังนี้

กรณีก่อนออกบตัรส่งเสรมิฯ
แบบค�าขอผ่อนผนัใช้ธนาคารค�า้ประกัน	แทนการช�าระ
อากรขาเข้าส�าหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็น	(F	IN	IR	03)
ส�าเนาอินวอยซ์ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนาม	
จ�านวน	2	ชุด

ส�าเนาแพคกิง้ลสิต์	(ถ้าม)ี	ทีม่ตีราบรษิทัประทบัพร้อม
ลงนาม	จ�านวน	2	ชุด
ส�าเนาหนังสือตอบรับมติให้การส่งเสริมฯ

กรณมีบีตัรส่งเสรมิฯ แล้ว
แบบค�าขอผ่อนผันใช้ธนาคารค�้าประกัน	แทนการ
ช�าระอากรขาเข้าส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น							
(F	IN	IR	04)
ส�าเนาอินวอยซ์ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนาม	
จ�านวน	2	ชุด
ส�าเนาแพคกิง้ลสิต์	(ถ้าม)ี	ทีม่ตีราบรษิทัประทบัพร้อม
ลงนาม	จ�านวน	2	ชุด

การใช้การค�้าประกัน แทนการช�าระอากรขาเข้าส�าหรับ
วัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น สามารถขอขยายระยะเวลา             
ได้หรอืไม่
ตอบ	สามารถกระท�าได้	หากบญัชรีายการสตอ็กสงูสดุส�าหรบั
วตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นทีย่ืน่ขอไว้นัน้	ยงัพจิารณาไม่แล้วเสรจ็
ภายในระยะเวลา	ที่ได้รับอนุญาตให้ค�้าประกันไว้แล้ว	หรือ
กรณีท่ีการพิจารณาขยายเวลา	การใช้สิทธิและประโยชน์
ตามมาตรา	36	ยงัไม่แล้วเสรจ็	จนถงึขัน้แก้ไขบตัรส่งเสรมิฯ	
ได้ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ค�้าประกันไว้แล้ว

การขยายเวลาน�าเข้าวตัถดุบิตามมาตรา 36 มวีธิกีารอย่างไร 
จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ	เม่ือบริษัทใช้สิทธิประโยชน์ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว	และ
ต้องการที่จะได้รับสิทธิ์นี้ต่อ	บริษัทจะต้องยื่นค�าขอขยาย
เวลาน�าเข้าวัตถุดิบ	(ควรจะยื่นในขณะที่ระยะเวลาน�าเข้า
ยังไม่หมด	หรือหากสิ้นสุดเวลาน�าเข้าวัตถุดิบแล้ว	จะต้อง
ยืน่ภายในไม่เกิน	6	เดอืน)	เอกสารประกอบการยืน่ขอขยาย
เวลาน�าเข้าวัตถุดิบ	มีดังนี้

หนงัสอืขออนมุตัขิยายเวลาน�าเข้าวตัถดุบิ	ตามมาตรา	36
แบบค�าขอขยายเวลาน�าเข้าวัตถุดิบตามมาตรา	36		
(F	IN	ER	06)	โดยกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนของ
บริษัทเท่านั้น
แบบรายงานการน�าเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นในรอบ
ปีที่ผ่านมา	และปริมาณคงเหลือ	(F	IN	ER	10)
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 หมายเหตุ  เอกสารทกุแผ่นจะต้องมตีราบรษิทัประทบั
พร้อมลงนาม
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MML	(Material	Master	List)	จากสมาคมสโมสร
นักลงทุน
ส�าเนาหนงัสอืสัง่ปล่อยฉบบัล่าสดุ	(กรณกีารขอขยาย
เวลาน�าเข้าครั้งที่	1	เท่านั้น)
ส�าเนาบัตรส่งเสริมฯ	ฉบับแรก	หรือฉบับสุดท้ายของ
มาตรา	36	(กรณขียายเวลาน�าเข้าครัง้ที	่2	ข้ึนไป)

	 บีโอไอจะพิจารณารายละเอียดข้อมูลปริมาณการ			
น�าเข้าวตัถุดบิ	ปริมาณผลติภณัฑ์ทีผ่ลติได้	(แยกเป็นปรมิาณ
ส่งออกที่ตัดบัญชีวัตถุดิบแล้ว	ปริมาณส่งออกที่รอการตัด
บัญชวัีตถดุบิ	ปรมิาณทีร่อการส่งออก)	ปรมิาณการใช้วตัถดุบิ
ค�านวณตามสตูรการผลติ	ปรมิาณวตัถดุบิทีส่ญูเสยีจากการ
ผลิต	(ถ้ามี)	ปริมาณวัตถุดิบส่งคืน	(ถ้ามี)	ของรอบปีที่ผ่าน
มา	ว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่	และอาจจะไปตรวจสอบที่
โรงงานของบริษัท	เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้

หากบรษิทัต้องการใช้วตัถดุบิกึง่ส�าเรจ็รปูมาใช้ในการผลิต
สนิค้า สามารถท�าได้หรอืไม่
ตอบ	ปกตแิล้วบรษิทัต้องมกีระบวนการผลติเตม็ตามทีไ่ด้รบั
การส่งเสริมฯ	แต่หากมีความจ�าเป็นใช้วัตถุดิบกึ่งส�าเร็จรูป
เข้ามาประกอบกบัสนิค้า	บรษิทัจะต้องขอแก้ไขโครงการเพือ่
ลดขั้นตอนการผลิตก่อน	โดยทั่วไปแล้วการขอลดขั้นตอน
โดยการใช้วัตถุดิบกึ่งส�าเร็จรูปในกระบวนการผลิตดังกล่าว
หากไม่มผีลกระทบต่อก�าลงัผลติ	และสาระส�าคญัของโครงการ	
บีโอไอจะอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบกึ่งส�าเร็จรูปมาผลิตต่อได้ไม่
เกินร้อยละ	10	ของปริมาณการผลิตจริงในแต่ละปี

หากบรษิทัยังไม่ได้รบับตัรส่งเสรมิฯ หรอืได้รบับตัรส่งเสรมิฯ 
แล้ว แต่อยูร่ะหว่างการยืน่ขอสตูรการผลติและปรมิาณสตอ็ก
สูงสดุ บริษัทสามารถน�าเข้าวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นมาโดย
ช�าระอากรขาเข้าไปก่อน แล้วขอคนือากรภายหลงัได้หรือไม่
ตอบ	สามารถท�าได้โดยบรษิทัน�าเข้าวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็น
โดยช�าระอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มไปตามปกติ	และ
ระบุที่ใบขนสินค้าขาเข้าว่าต้องการใช้สิทธ์ิตามมาตรา	36	
ในการยกเว้นอากรขาเข้า	ต่อมาหากบรษิทัได้รบับตัรส่งเสรมิฯ	
และได้อนุมัติปริมาณสต็อกสูงสุดแล้ว	สามารถยื่นเรื่องขอ
อนุมัติสั่งปล่อยเพื่อยกเว้นอากรขาเข้า	โดยแนบเอกสารดัง
ต่อไปนี้

•	แบบค�าขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ	
•	ส�าเนาอนิวอยซ์ทีม่ตีราบรษิทัประทบัพร้อมลงนาม	
•	ส�าเนาแพคกิ้งลิสต์	(ถ้ามี)	ที่มีตราบริษัทประทับ						
		พร้อมลงนาม	

	 โดยน�าไปยื่นที่สมาคมสโมสรนักลงทุน	(IC)	เม่ือ
ได้รับหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยจาก	IC	แล้ว	จึงจะไปท�าเร่ือง
ขอคนือากรทีก่รมศลุกากรต่อไป	ทัง้นีจ้ะได้รบัคนืเฉพาะอากร
ขาเข้าเท่านั้น

หากบรษิทัตัง้อยูใ่นเขต Free Zone และได้รบัการส่งเสรมิฯ 
สามารถใช้สทิธปิระโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัวตัถดุบิ 
ทัง้ของ Free Zone และของมาตรา 36 ของบโีอไอไปพร้อม
กนัได้หรอืไม่
ตอบ	ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้	ในการยกเว้นอากรขาเข้า
ส�าหรบัวตัถดุบิ	บรษิทัจะต้องเลอืกการใช้สทิธปิระโยชน์อย่างใด
อย่างหนึ่ง	ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ที่ตั้งในเขตปลอดอากร	(Free	
Zone)	หรือ	มาตรา	36	ของ	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการลงทุน	

::	ข้อมูล	ณ	วันที่	31	มกราคม	2555
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หมายเหตุ :

เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ    

เขต 2 ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อ่างทอง ระยอง และภูเก็ต

เขต 3 ได้แก่ 58 จังหวัด โดยแบ่งเป็นเขต 3 พิเศษ จำานวน 23 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ หนองบัวลำาภู สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม นครพนม     

              ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร บุรีรัมย์ อำานาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร่ พะเยา น่าน สตูล ปัตตานี ยะลา บึงกาฬ 

              และนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ สำาหรับกิจการขนส่งทางเรือ หรืออากาศ ได้รวมไว้ ใน เขต 3     

1) ในแต่ละเดือนสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ไม่สามารถนำาไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติสำานักงานฯ   

   จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในกำาหนดเวลา 15 - 90 วันทำาการ 

2) สถิติไม่นับรวมโครงการซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนกิจการ       

     

สำานักสารสนเทศการลงทุน

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
ปี 2554 เปรียบเทียบ ปี 2553  

     

จำาแนกการออกบัตรตามหมวดประเภทกิจการ

   จำานวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย 

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะข้ันมูลฐาน

อุตสาหกรรมเบา

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

บริการ และสาธารณูปโภค

รวม

ทุนจดทะเบียนต่างชาต ิ จ้างแรงงาน (คน)

2553 2553 2553 2553 2553 2554 2554 2554 2554 2554 

183 

31 

73 

251 

234 

160 

406 

1,338 

209 

31 

95 

379 

220 

193 

399 

1,526 

 

50,196 

36,761 

10,855 

85,799 

90,188 

37,822 

176,452 

488,074 

63,241 

22,121 

11,266 

79,835 

83,948 

42,187 

115,747 

418,346 

5,317 

1,317 

603 

1,369 

472 

1,396 

12,362 

22,835 

9,925 

433 

471 

1,396 

730 

929 

15,588 

29,471 

2,238 

3,220 

771 

9,224 

1,110 

1,616 

3,082 

21,261 

1,460 

2,028 

1,429 

7,822 

3,807 

1,477 

2,755 

20,779 

28,411 

4,291 

25,129 

35,454 

93,243 

13,581 

13,543 

213,652 

26,898 

3,422 

18,970 

43,812 

47,781 

15,659 

12,379 

168,921 

หน่วย : ล้านบาท 

การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

500,000

480,000

420,000

360,000

300,000

240,000

180,000

120,000

0

จำานวนโครงการ

(ราย) 

โครงการคนไทย

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการต่างชาติ

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการร่วมทุน

ไทยและต่างชาติ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

(ล้านบาท)

จ้างงานไทย

(คน)

1,338

498 472
530

368
390

418,346

299,420

249,912

213,652

168,921

606

2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

จำานวนโครงการ (ราย) จำานวนโครงการ (ราย)เงินลงทุน (ล้านบาท) เงินลงทุน (ล้านบาท)

2,200

2,000

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

0

750

700

650

600

550

500

450

400

350

0

1,524

2,112

412

673

600

550

500

450

400

350

300

250

200

0

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

1,566

1,652

491.300

449

2553 2553 2554 2554 2553 2553 2554 2554 

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

ประเภทผลิตภัณฑ์

1,526 488,074
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ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
ศูนย์บริการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

ห
ม
ว
ด
 
1
 
เก

ษ
ต
ร
ก
ร
ร
ม
แ
ล
ะผ

ล
ิต
ผ

ล
จ
า
ก
ก
า
ร
เก

ษ
ต
ร

1.16

1.16

1.11

1.5.1

1.6

1.11

1.14

1.13

1.11

1.5

1.11

67.60

60.00

104.30

314.00

1,230.20

165.00

100.00

11.00

79.00

38.00

630.00

80

35

122

90

179

335

36

124

120

9

280

จ.ชุมพร

(เขต 3)

จ.ชุมพร

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.นครศรีธรรมราช

(เขต 3)

จ.เพชรบูรณ์

(เขต 3)

จ.ระนอง

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.กาฬสินธุ์

(เขต 3)

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

1. นายชัยนรินท์  นิธิพรพิมพ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2. นายกิตติ  เจริญพรพานิชกุล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3. ไทยเพรซเิดนส์ฟดูส์ จำากดั (มหาชน)

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. ทรัพย์เจริญ ฟีดมิลล์ จำากัด

 (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6. ทีเอสเอ็ม ทักษิณมารีน

แฟคตอรี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7. โบนาฟายส์ไรซ์ จำากัด

 (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8. สยามโปรดักส์ (1994) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9. อุตสาหกรรมทวีวงศ์ 

หาดใหญ่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10. ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สหรัฐฯ)

11. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแผ่น และ/หรอืยางเครฟท์  

4,500 ตัน

ยางแผ่น และ/หรอืยางเครฟท์ 

36,000 ตัน

ขนมขบเคี้ยว 1,840 ตัน

ขยายพันธุ์กุ้ง (ลูกกุ้ง)  

6,000 ล้านตัว

นอเพลียส 13,824 ล้านตัว

อาหารสัตว์ 624,000 ตัน

สัตว์นำ้าแช่แข็ง 8,000 ตัน

ข้าวคัดคุณภาพ 68,000 ตัน

แป้งมนัสำาปะหลงั 59,400 ตนั

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาบด 

3,900 ตัน

สุกรขุน 24,100 ตัว

เบเกอรี 28,300 ตัน

โครงการอนุมัติ

ให้การส่งเสริมการลงทุน 

เดือนธันวาคม 2554
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.6

1.16

1.16

1.16

1.16

1.16

1.19

1.11

1.11

1.16

1.16

1.16

1.6

1.16

1.17

11.70

122.10

122.10

114.20

129.80

100.00

64.00

199.00

20.00

800.00

800.00

625.60

300.00

1,320.00

1,250.00

จ.กาญจนบุรี

(เขต 2)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.หนองคาย

(เขต 3)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.กระบี่

(เขต 3)

จ.อุดรธานี

(เขต -    3)

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชุมพร

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

12. เคมัช อินดัสตรี จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

13. นายไวทฑ อุปัติศฤงค์

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย - จีน)

14. นายไวทฑ  อุปัติศฤงค์

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย - ไต้หวัน)

15. นายไวทฑ  อุปัติศฤงค์

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย - ไต้หวัน)

16. นายไวทฑ  อุปัติศฤงค์

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย - ไต้หวัน)

17. นายไวทฑ  อุปัติศฤงค์

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย - ไต้หวัน)

18. ทวีวงษ์ โลจิสติกส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19. อาร์ เอส แคนเนอรี่ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

20. นูบูน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21. MR.LU  LINHAN

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

22. MR.LU  LINHAN

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

23. ยูนิแมค รับเบอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

24. นำ้ามันรำาข้าวไทย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25. โตโก รับเบอร์ คอมเพาน์ดิ้ง 

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

26. ปาติเกิ้ล แพลนเนอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์ 12,500 ตัน

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม  

108,000 ตัน

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม  

108,000 ตัน

 

นำ้ายางข้น 7,500 ตัน

สกิมเครพ 375 ตัน

ยางแผ่นรมควนั 100,000 ตนั

นำ้ายางข้น 22,500 ตัน

สกิมเครพ 1,125 ตัน

ยางแผ่นรมควนั 100,000 ตนั

รับฝากห้องเย็น 1,500 ตัน

ขนส่งห้องเย็น 10 ตัน

อาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก  

34,380 ตัน

เครือ่งดืม่จากพชื ผัก ผลไม้ 

บรรจภุาชนะผนกึ 34,200 ตนั

ผลิตภัณฑ์แยม 3,000 ตัน

ยางแท่ง 40,000 ตัน

ยางผสม 40,000 ตัน

ยางแผ่นรมควัน 10,000 ตัน

ยางแท่ง 40,000 ตัน

ยางผสม 40,000 ตัน

ยางแผ่นรมควัน 10,000 ตัน

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม 

72,000 ตัน

นำ้ามันรำาข้าวดิบ 20,000 ตัน

กากรำา 75,000 ตัน

ยางผสม 16,600 ตัน

แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด  

240,000 ลูกบาศก์เมตร

31

29

29

302

126

228

15

350

158

258

258

164

43

38

124
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

ห
ม
ว
ด
 
2
 
เห

ม
ือ
ง
แ
ร
่ 
เซ

ร
า
ม
ิก
ส
์ 

แ
ล
ะโ
ล
ห
ะข

ั้น
ม
ูล
ฐ
า
น

2.8

2.14

2.16

600

5,095.20

1,263.00

58

675

75

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

1. คนอฟ ยิปซั่ม 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

 2. MR.LIU  JIANER

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

3. ยาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แผ่นยิปซ่ัม 61,400 ตนั

ผลติภณัฑ์จากยิปซัม่ เช่น 

ปนูพลาสเตอร์ ปนูฉาบ 

ปนูกาว 63,000 ตนั

โครงคร่าวโลหะ 3,050 ตนั

ท่อเหลก็ไร้ตะเข็บ 

252,000 ตัน

ชิน้ส่วนเหลก็ทบุข้ึนรปู

และชิน้ส่วนโลหะกลงึ 

แต่งทีท่บุข้ึนรปูเอง  

9,360,000 ชิน้

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

ห
ม
ว
ด
 
3
 
 
อ
ุต
ส
า
ห
ก
ร
ร
ม
เบ

า

3.15

3.15

3.15

3.15

3.1

3.1

3.7

26.00

8.00

20.00

48.90

33.40

20.00

152.80

565

171

201

26

101

18

89

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.สมุทรสงคราม

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

1. ฐาปนินทร์ จำากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2. ชโลธร อินเตอร์เนชั่นแนล 

(2002) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3. คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4. เอส.เอช.แอล. พาราวู้ด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. นายกมล นารูลา

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6. MR.TADAHIRO YOSHIDA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7. เอส.พี.ซี.พรีเซียส เมททอล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลติภณัฑ์โลหะ เช่น กล่องตู้ 

ราวบนัได และโครงหุม้เสา  

900 ตัน

เฟอร์นเิจอร์ทีท่ำาจากโลหะ 

เช่น เก้าอ้ี และโต๊ะ 40,000 ช้ิน

เฟอร์นเิจอร์และชิน้ส่วน 

(ยกเว้นจากไม้หวงห้าม)

21,000 ลกูบาศก์เมตร

เฟอร์นเิจอร์โลหะ 75,000 ช้ิน

บนัไดสำาเรจ็รปู 

(ยกเว้นจากไม้หวงห้าม)

3,000 ลกูบาศก์เมตร

NONWOVEN FABRIC  

1,200 ตัน

NONWOVEN BAG 720 ตนั

LAMINATED NONWOVEN  

1,200 ตัน

ชิน้ส่วนเครือ่งนุง่ห่ม  

3,000,000 ชิน้

แถบผ้ากุน๊ 1,000,000 เมตร

การผลิตและสกัดโลหะมีค่า  

350,000 กิโลกรัม

การผลิตโลหะมีค่าผสม  

250,000 กิโลกรัม

การวิเคราะห์โลหะมีค่า  

100,000 ตัวอย่าง
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ม
ว
ด
 
4
 
ผ

ล
ิต
ภ
ัณ

ฑ
์โ
ล
ห
ะ 
 
เค

ร
ื่อ
ง
จ
ัก
ร
 
 
แ
ล
ะอ

ุป
ก
ร
ณ

์ข
น
ส
่ง

4.3

4.2

4.3

4.3

4.3

4.10

4.3

4.9

4.3

4.3

4.10

4.4

และ

6.12

4.2

4.3

45.00

240.00

106.00

188.00

20.00

366.50

25.00

225.00

423.30

339.00

521.10

410.00

60.00

40.00

34

240

30

153

40

188

14

148

119

46

63

49

24

8

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

1. คาชิวะ อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

2. MR.HSIEN - SHI CHEN

(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

3. MR.YOICHI MARUMO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4. เท็นริว ซอว์ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5. ไวร์เมช ชลบุรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6. โจฮ์นนั เอฟ เทค (ประเทศไทย) จำากดั

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

 

7. เวสเทอร์น แปรรูปโลหะ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8. จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี จำากัด

(ร่วมทุนไทย - จีน)

9. เอเวอร์กรีน สกูร อินดัสทรี 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนตองก้า - ไต้หวัน)

10. ยูเนี่ยนสตีล โปรเซสซิ่ง 

เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

11. ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

12. โอกาวา เอเชีย จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

13. MR.TARO ITAYA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

14. อะริโอะ เทคโน (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น INSERT, 

COLLAR และ SPECIAL NUT 

9,000,000 ชิน้

สายพาน (BELTS) 1,800 ตนั

ชิน้ส่วนเหลก็กลงึแต่งท่ีมีการ

ทบุข้ึนรปูเอง 3,978,650 ช้ิน

ชิน้ส่วนโลหะข้ึนรปู 

2,041,153 ชิน้

ผลิตใบเลื่อย สำาหรับเครื่อง

มือช่าง 960,000 ใบ

ตะแกรงเหลก็ 14,000 ตนั

ชดุเลือ่นกระจกรถยนต์  

1,400,000 ชดุ

ชิน้ส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรปู  

37,400,000 ชิน้

ชิน้ส่วนอากาศยาน เช่น โครง

ประกอบหน้าจอสญัญาณ

การบนิ และโครงใส่แผงควบคุม

วงจรการบนิ  1,000,000 ช้ิน

ตะปคูวงและหมดุยำา้ 2,400 ตนั

การตัดและแปรรปูโลหะ 

23,000 ตัน

    

โครงรถยนต์ 36,000 ชุด

ชิน้ส่วนโลหะสำาหรบั

ยานพาหนะ 140,000 ช้ิน

การเคลอืบผวิ 1,900,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนพลาสติก 1,300,000 ชิน้

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ เช่น 

SPRING MAKING MACHINE 

และ WIRE DECOILER 

360 ชดุ

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น FILTER 

PLATE, BRACKET, LENS 

HOLDER และ METAL BASE 

22 ตัน
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ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.3

4.3

และ

6.12

4.2

และ

4.3

4.2

4.2

4.3

4.2

4.10

4.3

4.3

4.2

และ

4.3

4.19

4.3

4.10

12.60

31.40

200.00

10.00

70.00

100.00

130.00

307.00

20.00

15.00

5.50

50.00

220.20

250.90

10

16

67

40

30

52

40

99

29

18

28

360

43

269

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

โซ่เฟือง 165 ตัน

ชิน้ส่วนโลหะข้ึนรปู 166 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติก 144 ตนั

แม่พมิพ์ 40 ชดุ

ชิน้ส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรปู  

23,600,000 ชิน้

อุปกรณ์ประกอบเครือ่งจักร 

เช่น INVERTER และ SOFT 

START MOTER 8,000 ชุด

แม่พมิพ์ และการซ่อมแซม

แม่พมิพ์ทีผ่ลติเอง

80 ชดุ

หวัอัดจารบ ี 30,000,000 ช้ิน

เครื่องทำาลมแห้ง และการ

ซ่อมแซมเครื่องทำาลมแห้ง

ที่ผลิตเอง 2,000 ชุด

ไส้กรองนำา้มนั (OIL FILTER)  

35,200,000 ชิน้

ELEMENT AND ELEMENT 

KIT 48,200,000 ชิน้

สกร ู700 ตัน

ภาชนะบรรจสุนิค้า 

(MATERIAL HANDLING

CONTAINER) 1,920 ตนั

แม่พมิพ์อุปกรณ์จบัยึด 

1,000 ชดุ

ชิน้ส่วนโลหะกลงึแต่ง  

1,000,000 ชิน้

โครงสร้างโลหะ สำาหรบังาน

ก่อสร้างหรอืงาน

อุตสาหกรรม 7,500 ตนั

ผลติภณัฑ์โลหะ 12,100 ตนั

ชดุปิดห้องเกบ็สมัภาระท้าย

รถยนต์ 1,000,000 ชดุ

ชดุม่านบงัแดดประตูรถยนต์  

500,000 ชดุ

15. ไทยเมโทร อุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16. ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17. MR.TATSUYA TAKENAGA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

18. โนเวม เอนจิเนียริ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19. ฮีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง 

ประเทศไทย จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

20. ซันวา เมทอล (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

21. โอริออน แมชชีนเนอรี่ 

เอเชีย จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

22. โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

23. MR.HIDEFUMI ANDO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

24. MR.MICHAEL REES

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

25. เจ เอส อาร์ เทคโนโลยี จำากัด

(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

26. แนสโก้ - เฮียบเส็ง 

เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

27. ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

28. ฮายาชิ เทเลมปุ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
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การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.10

      และ

6.12

4.10

4.2 1,678.10

1,502.00

1,064

107

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

สวิตช์ชนดิต่างๆ 

สำาหรบัเครือ่งจกัรเพ่ือการเกษตร

758,400 ชดุ

อุปกรณ์ปรบัอุณหภมิู 

สำาหรบัยานพาหนะ

3,792,000 ชดุ

ชดุกญุแจ สำาหรบัยานพาหนะ

4,358,400 ชดุ

ชิน้ส่วนพลาสติก 758,400 ช้ิน

ชิน้ส่วนตัวถงั สำาหรบัยานพาหนะ

11,750 ตัน

29. ยู - ชิน (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

30. เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

ห
ม
ว
ด
 
5
 
อ
ุต
ส
า
ห
ก
ร
ร
ม
อ
ิเล

็ก
ท
ร
อ
น
ิก
ส
์ 
แ
ล
ะเ
ค
ร
ื่อ
ง
ใช

้ไ
ฟ

ฟ
้า

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.5

5.5

5.8

5.3

และ

5.5

5.5

3.90

1.50

5.50

3.80

6.00

28.20

998.20

5.00

120.00

150.00

14

12

33

8

43

27

420

19

44

300

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.เชียงราย

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

1. MR.JOHN KEITH COULTER

(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

2. ไทย ซอฟท์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

3. นายราเมศวร์  ศิลปพรหม

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4. MR.MASAHIRO SUZUKI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5. MR.YUKI MIZUTANI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6. ไทย เอ็นเจอาร์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7. นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

8. เรเนเกต วีเอฟเอ็กซ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9. MR.YUMIKO  MOGUCHI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

10. เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์

เนชั่นแนล จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

INTEGRATED CIRCUIT  

86,244,000 ชิน้

ชิน้ส่วนสำาหรบั SPINDLE 

MOTOR เช่น BASE 

MACHINING 48,000,000 ช้ิน

ซอฟต์แวร์

ชิน้ส่วนสำาหรบัเครือ่งใช้ไฟฟ้า

และผลติภณัฑ์อิเลก็ทรอนิกส์ 

เช่น LIGHT GUIDE PLATE,

LIGHT GUIDE ROD และ 

LENS 194 ตัน

PRINTED CIRCUIT BOARD 

ASSEMBLY (PCBA) 

20,000,000 ชิน้
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แ
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ส
ต
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

5.3

และ

5.5

5.5

5.8

5.8

5.8

450.40

700.00

9.00

7.00

1.50

198

310

6

5

20

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ภูเก็ต

(เขต 3)

สายไฟฟ้า 96,720,000 เมตร

ท่อพลาสติก สำาหรบัอปุกรณ์

อิเลก็ทรอนกิส์

9,200,000 เมตร

ชิ้นส่วนของนาฬิกาข้อมือ เช่น 

เข็มนาฬิกาและหน้าปัดนาฬิกา 

171,894,340 ชิ้น

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

11. MR.TOSHINORI  SHIMMURA

(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ฮ่องกง)

12. ซิติเซ็น วอท์ช แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

13. ไวรัส อินเตอร์แอคทีฟ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14. MR.NAKA TOMOHIRO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

15. โกลบอล โพรไวเดอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สเปน)

6.12

6.16

6.12

6.2

6.11

6.12

6.12

6.12

72.00

146.60

46.00

60.00

3,400.00

180.00

9.80

47.60

45

108

88

7

97

113

30

164

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.มุกดาหาร

(เขต 3)

1. เวิลด์ไวด์เมอร์แคนไทล์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2. สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง 

เซ็นเตอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3. ยาฮางิ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

 

4. ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5. พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

 

6. ไทย ฟูจิ เซอิกิ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7. นางสาวเกศรินทร์ ทองสง

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8. ไฮ - เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลติภณัฑ์พลาสติก  

11,700,000 ชิน้

สิง่พมิพ์จากฟิล์มพลาสตกิ

34,444,800 ตารางเมตร

ชิน้ส่วนพลาสติก 

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ

29,700,000 ชิน้

ผลติภณัฑ์เคมเีพือ่การ

อุตสาหกรรม 5,500 ตนั

POLYBUTYLENE 

SUCCINATE (PBS)

20,000 ตัน

TETRAHYDROFURAN (THF) 

1,400 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติก 

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ 

900 ตัน

ผลติภณัฑ์พลาสติก 

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ

756 ตัน

ชิน้ส่วนยางสงัเคราะห์ 

และชิน้ส่วนยางซิลโิคน

50.9 ล้านชิน้

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)
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ที่ตั้ง
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ห
ม
ว
ด
 
7
 
 
ก
ิจ
ก
า
ร
บ
ร
ิก
า
ร
 
แ
ล
ะส

า
ธ
า
ร
ณ

ูป
โภ

ค

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.12

6.12

6.12

6.12

6.13

40.00

13.40

78.90

39.00

355.00

1,691

197

156

60

73

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

9. คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10. อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

11. เฟยตี้ พรีซิชั่น 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)

12. พี.เจ. คอมโพสิต จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13. ริเวอร์ไปร์ พัลพ 

แอนด์ เพเพอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถงุพลาสติก และแผ่นพลาสตกิ

31,200 ตัน

ENGINEERING & GENERAL 

PURPOSE PLASTICS 

COMPOUNDING, MASTER

BATCH และ DRY COLOUR

29,820 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติก 

สำาหรบัอุตสาหกรรมต่างๆ

830 ตัน

ถงัก๊าซคอมโพสติ 240,000 ใบ

เย่ือกระดาษจากเศษกระดาษ  

27,200 ตัน

7.12

7.26

7.4

7.4

7.9

7.15

7.16

7.8

7.3

1.40

208.40

140.00

60.00

450.00

150.00

25.00

146.20

40.00

11

46

78

17

8

84

530

58

38

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.นครศรีธรรมราช

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

1. ชิโยดะ อินทิเกร 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

2. MR.HAVERKAMP BEGEMANN

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

3. สกายเบส จำากัด

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

4. ลีจรัส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. ไทย เอเวชั่น เซอร์วิส จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

6. WARREN ASAO WAUKE

(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

7. พีเจอี โกลบอล โซลูชั่น กรุ๊ป จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 

อินดัสเตรียล เอสเตท จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)

9. อาร์ท อิน พาราไดรซ์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

กำาจดักากอุตสาหกรรม เช่น 

ของเหลวและกากอตุสาหกรรม

ปิโตรเลยีมและตัวเร่งปฏิกิรยิา

1,200 ตัน

โรงแรม 108 ห้อง

โรงแรม 66 ห้อง

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ธรุกจิรบัจ้างบรหิาร

ระบบธุรกจิระหว่างประเทศ

พฒันาอาคาร สำาหรบัโรงงาน

อุตสาหกรรม 4 หน่วย

ศนูย์แสดงศลิปวัฒนธรรม 

หรอืศนูย์แสดงศลิปหัตถกรรม
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ที่ตั้ง

(เขต)

7.5

7.4

7.20

7.3

7.9

7.11

7.8

7.21

7.8

7.12

7.11

7.1

7.8

7.1

7.1

7.1

7.1

104.10

38.00

54.88

162.40

329.90

789.60

561.00

32.00

53.20

3.00

30.00

83.00

567.70

937.00

880.00

960.00

960.00

-

54

6

52

22

337

69

4

14

5

60

10

33

8

37

6

6

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สงขลา

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.อุตรดิตถ์

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.เพชรบูรณ์

(เขต 3)

จ.ตาก

(เขต 3)

จ.ตาก

(เขต 3)

10. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์ 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11. นายวรกิจ อ่าวสกุล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12. เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13. สยามเวิลด์อาร์ต จำากัด

(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

14. เจ็ท เอ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

16. อมตะ ซิตี้ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

17. ไอเอ็มวี (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

18. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 

อินดัสเตรียล เอสเตท จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)

19. นิชิอัส (ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

20. MR.NUNZIO D’ESPOSITO

(หุ้นอิตาลีทั้งสิ้น)

21. พิชัยธัญชาติ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22. นวนคร จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทนุไทย - อนิเดยี - อังกฤษ - จีน 

- ญี่ปุ่น)

23. บางเขนชัย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24. กันกุล พาวเวอร์เจน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25. อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

 

26. เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล 

เอ็นเนอยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ทีอ่ยู่อาศยัสำาหรบัผูมี้รายได้

น้อยหรอืปานกลาง 162 หน่วย

โรงแรม 68 ห้อง

วิจยัและพฒันา

ศนูย์แสดงศลิปวัฒนธรรม 

หรอืศนูย์แสดงศลิปหตัถกรรม

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

ศนูย์กระจายสนิค้าระหว่าง

ประเทศด้วยระบบทีท่นัสมัย

เขตอุตสาหกรรม 

บรกิารทดสอบทาง

วิทยาศาสตร์ 720 ตัวอย่าง

พฒันาอาคาร สำาหรบัโรงงาน

อุตสาหกรรม 1 หน่วย

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ศนูย์กระจายสนิค้าระหว่าง

ประเทศด้วยระบบทีท่นัสมัย

ไฟฟ้าจากไอนำา้ทีใ่ช้เชือ้เพลงิ

ชวีมวล 4.9 เมกะวัตต์

เขตอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 8.1 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 8 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 8 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 8 เมกะวัตต์
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(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

         รวม  7  หมวดอุตสาหกรรม     52,249.68       15,099 เขต 1      

เขต 2  

เขต 3

ไม่ระบุที่ตั้ง 

= 

= 

= 

=  

26

59

37

6

7.1

7.1

7.1

7.1

7.9

7.9

7.9

7.9

960.00

960.00

960.00

960.00

795.00

795.00

1,499.20

6,918.90

6

6

6

6

22

22

42

138

จ.กำาแพงเพชร

(เขต 3)

จ.กำาแพงเพชร

(เขต 3)

จ.กำาแพงเพชร

(เขต 3)

จ.กำาแพงเพชร

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

27. บึงสามพัน โซล่า จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

28. ชินนะปัญจะ เอ็นเนอยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29. โซล่าเทค เอ็นเนอยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

30. ไนน์ เอ โซล่า จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

31. พรีเชียส แพลนเนตส์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)

32. พรีเชียส เม็ททัลซ์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)

33. การบินกรุงเทพ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

34. การบินไทย จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 8 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 8 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 8 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 8 เมกะวตัต์

ขนส่งทางเรอื 

32,957 ตันกรอส

ขนส่งทางเรอื 

56,847 ตันกรอส 

ขนส่งทางอากาศ 2 ลำา

ขนส่งทางอากาศ 2 ลำา

หมายเหตุ 

เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

เขต 2 ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม 

              สุพรรณบุรี อ่างทอง ระยอง และภูเก็ต

เขต 3 ได้แก่ 59 จังหวัดที่เหลือ 
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