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ONE START ONE STOP INVESTMENT CENTER

Investment in Thailand 
is not a big deal anymore

การลงทุนในประเทศไทย
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อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต  : osos.boi.go.th
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อุตสาหกรรม

เพื่อสุขภาพ 

เก็บตกโรดโชว์

46 ปี บีโอไอ

บทความพิเศษ

ย้อนรอยอุตสาหกรรมยาไทย จากต�ารับพระโอสถสู่มาตรฐาน PICs
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED)

อุตสาหกรรมอาหาร...แนวโน้มเพื่อสุขภาพ
สิงคโปร์แลไปข้างหน้า 20 ปี

Brighter Hopes - Bigger Heart - Our Best Home 
บีโอไอ กับการพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เก็บตกงานแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรมและต่อยอดธุรกิจจาก
เยอรมนีและออสเตรีย

ภาพรวม ภาคอุตสาหกรรม ครึ่งแรกของปี 2555
เศรษฐกิจการลงทุนไทยครึ่งแรกปี 2555 และแนวโน้มอนาคต

อุตสาหกรรมนาโน มีสิทธิ์ขอรับส่งเสริมการลงทุนได้
ระบบ  E - Customs ของศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ศึกชิงจ้าวยุทธจักรเบียร์ในอาเซี่ยน
นานาสาระกับบีโอไอ

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
โครงการอนุมติให้การส่งเสริมการลงทุน

วารสารส่งเสริมการลงทุน

สารบัญ CONTENTS

INVESTMENT  PROMOTION  JOURNAL
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วารสารส่งเสริมการลงทุน

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

บก.เเถลง

กองบรรณาธิการกันยายน 2555

PrintGreenBOI Emission Reduction 24.22% CO2

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เจ้าของ  

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

   

คณะที่ปรึกษา  

ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง  เลขาธิการฯ

นางหิรัญญา  สุจินัย  ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย ที่ปรึกษาด้านการลงทุน

นายโชคดี  แก้วแสง  รองเลขาธิการฯ

นางสาวดวงใจ  อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการฯ 

นางวาสนา  มุทุตานนท์  รองเลขาธิการฯ และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ

   

กองบรรณาธิการ  

นางวราภรณ์  เฉยสอาด  บรรณาธิการบริหาร

นางบุษยาพร  วิริยะศิริ  หัวหน้ากองบรรณาธิการ

นางนุชนารถ  วงษ์เกษม  ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

นางสาวสุนันทา  อักขระกิจ  ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ  

   

คณะทำางานวารสารส่งเสริมการลงทุน   

นายยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์ 

ดร.บงกช  อนุโรจน์ 

นางสาวรัตนวิมล  นารี  ศุกรีเขตร 

นางสาวพรรณี  เช็งสุทธา 

นายสุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล 

นางสาววันเพ็ญ  หรูจิตตวิวัฒน์ 

นางสุภาดา  เครือเนตร 

นางสาวทรงสิรินุช  ตันติเวสส 

นางสาวปิยะวรรณ  ขยันมาก 

นายอิสระ  อมรกิจบำารุง 

นางสาวฐนิตา  ศิริทรัพย์ 

นางสาวศัลยา  อักษรมัต 

นายธรรมรัตน์  รัตนพันธ์ 

นางสาวณภัทร  ทัพพันธุ์ 

นางสาววรรณนิภา  พิภพไชยาสิทธิ์ 

นางสาวช่อแก้ว  ประสงค์สม 

นางสาวอุทัยวรรณ  เดชณรงค์ 

นางสาววริสรา  พึ่งทองหล่อ 

นางสาวธนาวดี  คุวสานนท์ 

นางสาวยอดกมล  สุธีรพจน์ 

นางสาวนันทนาฏ  กฤษณจินดา 

นายธีระพงษ์  อติชาตนานนท์ 

นางสาวสุวิดา  ธัญวงษ์ 

นายสถาปนา  พรหมบุญ 

นางสาววันทนา  ทาตาล 

นายวุฒิชัย  ภิสัชเพ็ญ 

นางสาวรัชนีกร  ไพยชำานาญ 

     

กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการสงทุน  

ศูนย์บริการลงทุน  

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  

โทรศัพท์   : 0 2553 8111 ต่อ 8188, 8184 และ 6196  

โทรสาร    : 0 2553 8222 และ 0 2553 8316  

อีเมล      : head@boi.go.th  

เว็บไซต์    : www.boi.go.th  

ออกแบบและพิมพ์ที่  

บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จำากัด  

29/45-46 ซ. วัดสามง่าม ถ. พระรามที่ 1 เเขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 ฤดูฝนปีนี้ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างนาน เนื่องจากมี

พายลุกูใหม่เข้ามาอย่างต่อเนือ่ง เข้าใจว่าฝนจะตกตลอดเดอืน

ตลุาคมและเร่ือยไปจนถงึเดอืนพฤศจกิายน สายฝนอาจทำาให้

หลายคนคงเริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว จนถึงเป็นไข้หวัด 

ช่วงท่ีร่างกายสัมผัสกับความเย็นมักป่วยได้ง่าย ตามตำารา

แพทย์แผนโบราณกล่าวว่า ความชืน้ทำาให้ธาตลุม อนัเป็นธาตุ

ทีมี่ลักษณะเคล่ือนไหวและมธีรรมชาตเิยน็แปรปรวนได้ จึงควร

หลีกเลี่ยงความเย็นไว้

 สำาหรับการเลือกรับประทานอาหาร จึงควรเลือก

ของเผ็ดร้อนเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่น อาหารท่ีมี              

ความเผ็ดร้อนนั้น มักเป็นเครื่องเทศและผักต่างๆ โดยผักที่

มีความเผ็ดร้อน เช่น พริก กระเพรา ยี่หร่า โหระพา แมงลัก 

ขิง ข่า เป็นต้น นอกจากน้ี การเลือกผักท่ีมีรสเปรี้ยวจะมี

ประโยชน์ในการช่วยขับลมในลำาไส้ และเพิ่มวิตามินซีให้เกิด

ภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย แก้ไข้ และยังคลายหวัดได้

 วารสารส่งเสริมการลงทุนในฉบับนี้มีบทความ ท่ี

สอดคล้องกับการดูแลร่างกายตามแบบแพทย์แผนไทย ใน

เรื่อง “อุตสาหกรรมยาไทยจากตำารับพระโอสถ” ลองกลับ

ไปหาธรรมชาติช่วยบำาบัดโรค ในช่วงหน้าฝนและฤดูหนาวที่ 

จะมาถึง และอย่าลืมรักษาร่างกายให้อบอุ่นด้วยนะคะ 
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ย้อนรอยอุตสาหกรรมยาไทย 

จากต�ารับพระโอสถ

สู่มาตรฐาน PICs

อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ 
สุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล

 ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำาแหงมหาราชหลักหนึ่งมีการจารึกถึง การบำาบัดรักษาโรคของคนไทย                              

ในสมัยนั้นว่า มีการใช้ยาและปลูกสมุนไพรท่ีเขาหลวง และเรียกชื่อแพทย์ตามความชำานาญ อาทิ โอสถแพทย์                 

โรคแพทย์ เป็นต้น

	 ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยา	อิทธิพลความคิด	และ
วิวัฒนาการของชาวตะวันตกเริ่มเผยแพร่สู่ไทยมากขึ้น	การ
รวบรวมองค์ความรูท้างยาครัง้แรกเกดิขึน้ในรชัสมยัพระนารายณ์
มหาราช	ซึง่ถกูบนัทกึอยูใ่น	ต�ารบัพระโอสถพระนารายณ์	ถือเป็น	
“ต�ารายาไทยเล่มแรก”	และเป็นเภสัชต�ารับฉบับแรกของ
ประเทศไทย	มีมาตราตวงยาเรียกว่า	“ทะนาน”	ตัวยาสว่นมาก
ได้จากธรรมชาติเป็นหลัก		
	 ในสมัยอยุธยาได้มีหลักฐานว่ามีคลังยาหรือโรง									
พระโอสถ	เพื่อใช้ในราชส�านัก	ส่วนประชาชนทั่วไปนิยมซื้อยา
สมุนไพรบริเวณ	“ย่านป่ายา”	ในเขตริมก�าแพงเมือง	โดย									
ในเวลานัน้มยีาจากต่างประเทศหรอืคนทัว่ไปเรยีกว่า	“ยาฝรัง่”		
ได้เริ่มเข้ามาในประเทศไทยแล้ว	แต่คนไทยก็ยังนิยมการใช	้				
ยาสมุนไพรมากกว่าเช่นเดียวกับในสมัยสุโขทัย
	 ลาลูแบร์	อัครราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามายัง					
กรุงศรีอยุธยา	เมื่อปี	2271	ในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์-
มหาราช	ได้กล่าวถงึสถานะของหมอไทย	สมยันัน้ว่า	“ไม่พยายาม
ทีจ่ะศกึษาสรรพคณุของตวัยาแต่ละชนิด	นอกจากจะถอืเอาตาม
ต�ารา	ที่ปู่ย่าตายายสั่งสอนกันต่อๆ	มา	และได้บันทึกไว้ด้วยว่า	
หมอในเมอืงไทยขณะนัน้	เหมอืนหมอบ้านนอกของฝรัง่เศส	คอื
เป็นทั้งหมอและเภสัชกรไปด้วย”

 

เภสัชกรรมยุครัตนโกสินทร์

 การแพทย์ของไทยในช่วงต้นของยุครัตนโกสินทร์							
ยังคงรูปแบบเดิมจากสมัยอยุธยาคือ	การใช้สมุนไพรเป็นหลัก
และใช้ยาทีถ่่ายทอดองค์ความรูจ้ากปูย่่าตายาย	ดงันัน้	ในช่วงนี้
จึงไม่มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านยาในเมืองไทยมากนัก
	 ต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธ-											
เลศิหล้านภาลยั	ได้มกีารแยกเภสชักรรมออกจากเวชกรรมเป็น
ครัง้แรก	โดยมกีรมหมอแยกกบักรมพระเครือ่งต้น	ซึง่ท�าหน้าท่ี
ปรุงยาตามฎีกา	ต่อจากน้ันในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ								
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว	มิชชันนารีชาวตะวันตกเริ่มเข้ามา									
เผยแพร่ศาสนาในประเทศไทยมากขึน้	และได้น�าความรูท้างการ
แพทย์สมยัใหม่เข้ามาด้วย	โดยหมอบรดัเลย์ซึง่เข้ามาในสมยันัน้	
ได้เปิดร้านขายยาฝรั่งร้านแรกเมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2378	ที่
ต�าบลวัดเกาะ	รวมท้ังได้เริ่มมีการผ่าตัดพระสงฆ์เป็นครั้งแรก
ในกรุงสยามและมีการปลูกฝีป้องกันไข้ทรพิษ
	 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ได้มี
การช�าระคัมภีร์แพทย์และเรียบเรียงเป็นต�าราแพทยศาสตร์
สงเคราะห์ฉบับหลวง	10	คัมภีร์	นับเป็นต�ารายาไทยเล่มที่	4	
หลงัจากต�ารบัพระโอสถพระนารายณ์	จารกึยาวดัราชโอรส	และ
จารึกยาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร	ซึ่ง			
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ต�ารายาดงักล่าวยงัใช้เป็นเกณฑ์ในการสอบใบประกอบวชิาชีพ
เวชกรรม	แพทย์แผนไทย	มาจนถึงปัจจุบัน
	 สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ซึ่ง
ถอืว่าเป็นยคุทีไ่ทยมกีารเปลีย่นแปลงประเทศมากท่ีสุด	ได้มกีาร
จัดต้ังโรงพยาบาลศิริราชในปี	2431	และจัดตั้งโรงเรียน						
แพทยากรในปี		2432	ต่อมาเปลีย่นชือ่เป็นโรงเรยีนราชแพทยาลยั	
โดยนักเรียนแพทย์ต้องเรียนทั้งการบ�าบัดรักษาและการปรุงยา
ไปพร้อมๆ	กันด้วย
	 ต่อมาในปี	2439	ได้มีการจัดตั้งกองโอสถศาลาขึ้น	
สงักดักระทรวงธรรมการ	และผลติยาโอสถศาลาหรอืยาต�ารบัหลวง
ขึ้นในปี	2445	ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนาไปเป็นยาสามัญประจ�าบ้าน	
โดยต�ารับยาดังกล่าวได้กระจายไปยังหัวเมืองต่างๆ	เพื่อให้มี		
ทางเลือกในการบ�าบัดรักษาโรคมากขึ้น	
	 อย่างไรก็ตาม	ยาโอสถศาลานับว่าเป็นยาสมัยใหม่ท่ี
คนไทยไม่นิยมใช้		จึงยังคงผลิตยาแผนไทยโบราณโดยให้โอสถ
ศาลาผลิต	“ยาโอสถสภาแผนโบราณ”	ออกจ�าหน่ายทั้งสิ้น							
10	ขนาน

จุดกำาเนิด เภสัชกรรมแผนปัจจุบัน

 การศึกษาเภสัชกรรมแบบตะวันตกหรือเภสัชกรรม
แผนปัจจุบันในประเทศไทยนั้น	ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ					
ในฐานะโรงเรียนแพทย์ปรุงยาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	สมเด็จพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้า
รงัสติประยรูศกัดิ	์กรมพระยาชยันาทนเรนทร	ทรงเป็นผูบ้ญัชาการ
โรงเรยีนราชแพทยาลัยในสมยันัน้	ได้มรีะเบยีบการจัดนักเรยีน
แพทย์ผสมยา	เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	2456	จึงถือว่าวัน																							
ดังกล่าวเป็นวนัสถาปนาวชิาชพีเภสชักรรมในประเทศไทยและ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร	จึง					
ทรงเป็น	“พระบิดาแห่งวิชาชีพเภสัชกรรมไทย”

”

”

การศกึษาเภสชักรรมแผนปัจจบัุน

ได้เริม่ขึน้อย่างเป็นทางการในรชัสมยั

พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั

”

”

   อตุสาหกรรมผลติยาแผนปัจจบุนัในบ้านเรา

มผีูผ้ลติ 169 ราย 

แบ่งเป็นบรษิทัไทย 121 ราย 

ต่างชาต ิ48 ราย

มยีอดขายประมาณ 100,000 ล้านบาท เตบิโต

โดยเฉลีย่ร้อยละ 15 ต่อปี

	 ค�าสัง่ของกระทรวงธรรมการให้เภสชักรรมเป็นแผนก
แพทย์ปรุงยาในโรงเรียนราชแพทยาลัย	(ปัจจุบัน	คือ	คณะ
เภสัชศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั)	จัดหลกัสูตรการศกึษา	
3	ปี	เมื่อจบการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวง
ธรรมการ	มีศักดิ์และสิทธิ์ในการปรุงยา	และเปิดรับนักเรียน	
ครั้งแรกในวันที่	2	มิถุนายน	2457	แต่อย่างไรก็ดี	การศึกษา
เภสชัศาสตร์ไม่เป็นทีส่นใจของประชาชนนกั	เนือ่งจากประชาชน
ส่วนใหญ่ยงัใช้ยาแผนโบราณ	และยงัไม่มกีฎหมายควบคมุเรือ่ง
การจ�าหน่ายยาในขณะนัน้	ต่อมาได้มกีารควบคมุการประกอบโรค
ศิลปะทางด้านเภสัชกรรมครั้งแรกเกิดขึ้นในพระราชบัญญัติ		
การแพทย์	พ.ศ.	2466	ซึง่ควบคมุเฉพาะการปรงุยา	ไม่ครอบคลมุ
ถึงการโฆษณา	การจ�าหน่าย	อันก่อให้เกิดปัญหาในสังคม								
ตามมาอีกมาก
	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	ได้
มกีารก่อตัง้เภสชักรรมสมาคมแห่งกรงุสยาม	เมือ่วนัที	่5	มนีาคม	
2472	โดยเป็นทีพ่บปะของเภสชักรในสมยันัน้	ต่อมาในปี	2480	
เภสชักร	ดร.	ตัว้	ลพานกุรม	อธบิดกีรมวทิยาศาสตร์ในขณะนัน้	
ได้รเิริม่การก่อตัง้โรงงานเภสชักรรม	ซึง่ในปัจจบุนั	คอื	องค์การ
เภสัชกรรม
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยาในไทย  

ส่วนใหญ่ยังผลิตในขั้นปลายนำ้า

 จากปี	2480	ทีเ่ริม่มโีรงงานเภสชักรรม	จนถงึทกุวนันี	้
อุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน	มีผู้ผลิตรวม	169	ราย	แบ่ง
เป็นบรษิทัไทย	121	ราย	ต่างชาต	ิ48	ราย	มมีลูค่ายอดขายรวม
ประมาณ	100,000	ล้านบาท	เติบโตโดยเฉลี่ยร้อยละ	15	ต่อปี	
	 ในปี	2502	อตุสาหกรรมยาในไทยพฒันาขึน้	เม่ือแผน
พัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่	1	มีการประกาศสนับสนุนการลงทุน
อตุสาหกรรมยาแผนปัจจบุนัเพ่ือทดแทนการน�าเข้า	และส่งเสรมิ
บรรษัทข้ามชาติมาต้ังโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบันใน																			
ประเทศไทยอีกด้วย
	 ส่วนใหญ่การผลิตยาในไทย	มักเป็นอุตสาหกรรมยา
ส�าเรจ็รปูหรอืขัน้ปลายน�า้	ส่วนการผลติยาขัน้ต้นน�า้	(การค้นคว้า
ยาใหม่)	และขั้นกลาง	(การผลิตวัตถุดิบ)	มีน้อยมาก	ลักษณะ
การผลิตจะมีการน�าเข้าวัตถุดิบยาหรือที่เรียกว่า	Active	Phar-
maceutical	Ingredients	(APIs)	มาผสม	Formulation	เป็น
ยาส�าเร็จรูป	และเป็นท่ีน่าสังเกตว่า	ยาน�้า	จะเป็นยาที่มีการ
ผลิตมากในบ้านเรา	เนื่องจากผลิตจ�าหน่ายได้ง่าย	และราคา			
ไม่แพงมากนัก	

บโีอไอกบัการส่งเสรมิฯ อตุสาหกรรมผลติยา

 ส�าหรับการสนับสนุนการลงทุนจากบีโอไอ	ตลอด									
ระยะเวลา	46	ปี	ได้มีการอนุมัติให้การส่งเสริมผู้ประกอบการ

”

”

มตกิารประชุม

คณะกรรมการบีโอไอ 

เมือ่วนัที ่29 ธนัวาคม 2548  

เหน็ชอบให้การส่งเสริมฯ

การผลิตยาแผนปัจจบัุน

หรอืการผลิตยาขัน้ปลายน�า้ได้

เพือ่ยกระดบัการผลิต

ให้เข้าสูม่าตรฐานระดบัโลก

ผลิตยาแผนปัจจุบัน	รวม	45	โครงการ	มูลค่าการลงทุนรวม
ประมาณ	8,100	ล้านบาท
	 สาเหตุหนึ่งที่มีจ�านวนโครงการและมูลค่าโครงการ				
ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิการลงทนุมจี�านวนไม่มากนกั	เมือ่เทยีบกบั
อตุสาหกรรมอืน่	นบัจากเริม่ก่อตัง้บโีอไอ	จนถงึวนัที	่29	ธนัวาคม	
2548	ในช่วงเวลาน้ันได้ให้การส่งเสรมิฯ	เฉพาะการผลติวตัถดุบิ
ยา	หรอื	APIs	เท่านัน้	ส่วนการผลติยาส�าเรจ็รปูยงัไม่มมีาตรการ
ให้การส่งเสรมิฯ	จึงท�าให้มผีลรวมของโครงการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ	
เพียง	13	โครงการ	มูลค่าลงทุนประมาณ	970	ล้านบาท
	 มติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อ
วนัที	่29	ธนัวาคม	2548	มคีวามเหน็ชอบให้มกีารส่งเสรมิฯ	การ
ผลติยาแผนปัจจบุนัหรอืการผลติยาขัน้ปลายน�า้ได้	เพือ่ต้องการ
ยกระดับการผลิตยาแผนปัจจุบันให้เข้าสู่การผลิตระดับโลก	จึง
มเีงือ่นไขพเิศษว่า		ทกุโครงการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ	ในกลุม่ยา
แผนปัจจุบัน	จะต้องด�าเนินการให้ได้รับมาตรฐาน	GMP	ตาม
แนวทางของ	PICs	โดยมีวัตถุประสงค์ของการให้การส่งเสรมิฯ
การผลิตยาแผนปัจจุบัน	และการก�าหนดเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อ
ส่งเสรมิฯ	ให้ผูผ้ลติยาในประเทศปรบัปรงุกจิการเดมิ	หรอืลงทุน
ในกจิการใหม่ให้มมีาตรฐานมากขึน้	รวมทัง้เป็นการพฒันาองค์
ความรูด้้านเทคโนโลยเีภสชักรรมทีใ่ช้ในการผลติยาให้มากยิง่ขึน้
	 จากมตดิงักล่าว	จงึท�าให้มโีครงการผลติยาแผนปัจจบุนั
ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ	เป็นจ�านวนมากขึ้น	ตั้งแต่วันท่ี	29	
ธันวาคม	2548	จนถึงปัจจุบัน	รวมระยะเวลาประมาณ	7	ปี							
มีโครงการผลิตยาแผนปัจจุบันที่ได้รับการส่งเสริมฯ	รวม																				
32	โครงการ	มูลค่าการลงทุนรวม	7,130	ล้านบาท	ซึ่งหาก
พิจารณาเฉพาะในช่วง	7	ปีน้ี	ก็อาจจะถือว่าอยู่ในระดับที่															
น่าพึงพอใจ
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PICs เปิดประตูสู่ตลาดโลก 

 การได้รบัการส่งเสรมิฯ	ในกิจการผลติยาแผนปัจจบุนั								
มีเงื่อนไขที่ส�าคัญเฉพาะประเภทกิจการ	คือ	จะต้องด�าเนินการ
ให้ได้รับมาตรฐาน	GMP	ตามแนวทางของ	PICs
	 “PICs”	เป็นชือ่ย่อ	มาจากค�าเตม็ว่า	Pharmaceutical	
Inspection	Co	-	operation	Scheme	คือ	มาตรฐานการ				
ผลิตยาท่ีด	ีซึง่เป็นมาตรฐาน	EU	GMP	ทีใ่ช้กนัเป็นกฎหมายใน
ทวปียโุรป	โดยอ้างองิตาม	Guideline	ของ	WHO	2003	ก่อตัง้
ขึน้เมือ่ปี	2538	วตัถปุระสงค์เพือ่ให้มมีาตรฐานในการผลิตยาเป็นไป
ตามแนวทางเดียวกนั	มกีารออกแนวปฎบิตั	ิการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี
ประเมนิหน่วยงานผูต้รวจ	สร้างและขยายความร่วมมอืขอบเขต
ระหว่างประเทศ	ปัจจุบันมีสมาชิกมากกว่า	40	ประเทศทั่วโลก
	 หากผู้ประกอบการผลิตยาแผนปัจจุบัน	รายใดผ่าน
การรบัรองมาตรฐาน	“PICs”	แล้ว	กจ็ะสามารถเปิดตลาดออก
สูโ่ลกกว้างได้มากขึน้	เน่ืองจากจะได้รบัการยอมรบัเป็นอย่างสงู
ในกลุ่มของประเทศที่เป็นสมาชิก	GMP	PICs	เช่น	สิงคโปร	์
ออสเตรเลยี	เบลเยียม	แคนาดา	อติาล	ีและเยอรมน	ีซ่ึงจะช่วย
ให้สามารถขยายตลาดจากเดมิทีอ่าจจะขยายในประเทศเฉพาะ
คน	60	ล้านคน	กลายเป็น	600	ล้านคน	หรือมากกว่าน้ันได้				
ไม่ยากนัก

:: ตำารับพระโอสถพระนารายณ์ ถือเป็น “ตำารายาไทยเล่มแรก”

	 ตลาดยาทัง้โลกมมีลูค่าราว	940,000	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	
หรือคิดเป็น	28.2	ล้านล้านบาท	ซึ่งเป็นมูลค่ามหาศาลมาก													
การเติบโตเฉลี่ยของทั้งโลกจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ	3	ถึง														
ร้อยละ	6	ต่อปี	ดงันัน้	หากผูป้ระกอบการผลติยาของไทยสามารถ
เข้าสูร่ะบบมาตรฐานสากลได้มากและเรว็เท่าใด	กจ็ะเป็นประโยชน์
ต่อประเทศมากขึ้นเท่านั้น	
	 ท่ีส�าคญั	การท่ีบโีอไอได้ก�าหนดเงือ่นไขให้ผูป้ระกอบการ
ยาที่ได้รับการส่งเสริมฯ	ดังกล่าวแล้ว	นอกจากจะสามารถ							
ส่งออกยาได้มากขึน้	ยงัสามารถลดการน�าเข้ายาคณุภาพต�า่จาก
ประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต�่าและการผลิตไม่ได้มาตรฐานถือ
เป็นเคร่ืองมือควบคุม	คัดกรองยา	ที่จะน�าเข้าต้องเป็นยาที่มี
คุณภาพสูง	เพื่อคุ้มครองและรักษาคุณภาพชีวิตของคนไทย
	 จากต�ารับพระโอสถในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช	จนมาถึงปี	2555	นี้	ไทยได้ผ่านการพัฒนาผลิตยาใน
หลายรูปแบบ	บีโอไอจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการ
พฒันาอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจบุนัของไทย	ให้ไปสูก่ารผลติ
ระดับมาตรฐานโลก	เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย	และ
ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการไทยด้วย

:: พระองค์เจ้ารงัสติประยรูศกัดิ ์กรมพระยาชยันาทนเรนทร “พระบดิา

แห่งวิชาชีพเภสัชกรรมไทย” ทรงมีความสนิทสนมคุ ้นเคยกับ                     

สมเดจ็พระมหติลาธิเบศร อดลุยเดชวิกรม พระบรมราชชนก นอกจากนี้

พระองค์ท่านยังเป็นผู้โน้มน้าว สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรฯ ให้ทรง               

สนพระทัยวิชาการแพทย์ด้วย

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

เครื่องมือแพทย์ไทย (THAIMED)

 อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์ไทย เป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่มีโอกาสพัฒนาและขยายตลาดให้เป็น

อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันระหว่างประเทศ โดยในปี 2554 ประเทศไทยส่งออกวัสดุอุปกรณ์ทาง  

การแพทย์ คดิเป็นมลูค่าประมาณ 15,000 ล้านบาท และมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ทกุปี ขณะเดียวกนัความต้องการภายใน

ประเทศขยายตวัเฉลีย่ร้อยละ 9 ต่อปี ประกอบกบัรฐับาลมีนโยบายสนับสนุน ให้ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางสขุภาพ

ของเอเชีย (MEDICAL HUB) จึงเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้

อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ 
มหรรณพ กรรณสูต

	 อย่างไรก็ตาม	การพฒันาอตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์
ของไทย	ยังมีอปุสรรคและข้อจ�ากดัหลายประการ	เช่น	การขาด
องค์ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิต	ความเชื่อถือของผู้ใช	้										
ต่อผลติภณัฑ์ทีผ่ลติได้ในประเทศยงัอยู่ในระดบัต�า่	การขาดข้อมลู
และความช่วยเหลือในด้านการตรวจสอบมาตรฐาน	และ															
การรบัรองคณุภาพเพือ่สร้างความม่ันใจให้กบัผูบ้ริโภค	นอกจากนี้	
ยงัประสบปัญหาเรือ่งการขาดแคลนบคุลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญ
เฉพาะด้าน	โครงสร้างภาษีที่ไม่เหมาะสม	รวมทั้งกฎระเบียบ	
ข้อบังคับของทางราชการ	ที่ไม่เอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาและ	
ขาดการสร้างระบบการเชือ่มโยง	เพือ่ประสานการท�างานร่วมกนั
ของฝ่ายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	
	 จากเหตุผลข้างต้น	ส่งผลให้มีผู้ประกอบการผลิต													
เคร่ืองมือแพทย์ในประเทศจ�านวนน้อยราย	และส่วนใหญ่															
ผลิตเครื่องมือแพทย์พื้นฐาน	ท่ีใช้แรงงานในการประกอบ			
ผลติภณัฑ์มาก	เช่น	ชุดสายถ่ายเลอืด	ผลติภัณฑ์ทางการแพทย์
ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง	เตียง	และรถเข็นผู้ป่วย	เป็นต้น	ท�าให้ต้อง
พึง่พาสนิค้าน�าเข้าทีม่เีทคโนโลยชีัน้สงูจากต่างประเทศจ�านวน
มาก	เช่น	เครื่องอัลตราซาวน์	เครื่องเอ็กซเรย์	เครื่องตรวจวัด
คลื่นหัวใจ	และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง	เป็นต้น	
	 การเพิ่มศักยภาพและขยายตลาดเครื่องมือแพทย	์												
ในประเทศ	ให้มีขีดความสามารถท้ังในด้านการผลิตเพื่อลด
การน�าเข้าจากต่างประเทศ	รวมทั้งเพ่ิมการส่งออกให้มากขึ้น	

ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจาก															
ภาครัฐและเอกชน	เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ	ให้บรรลุ
เป้าหมายในการเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย	(MEDICAL	
HUB)	ของประเทศไทย	ซึ่งสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยี				
เครื่องมือแพทย์ไทย	เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญ														
ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมเครือ่งมือแพทย์ของไทยให้ทดัเทยีม
กับนานาประเทศ
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ประวตัคิวามเป็นมาและภาระหน้าทีข่องสมาคม

 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย	
(THAI	MEDICAL	DEVICE	TECHNOLOGY	INDUSTRY	
ASSOCIATION	:	THAIMED)	เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาก�าไร
ทางการค้า	ก่อตั้งขึ้นในปี	2532	สมาชิกของสมาคมประกอบ
ด้วยบริษัทผู้ผลิต	ผู้น�าเข้า	และผู้จ�าหน่ายเครื่องมือแพทย์	ทั้งที่
เป็นบริษัทของคนไทย	บริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศและ															
บริษัทต่างชาติ	รวมกว่า	80	บริษัท	
	 ปัจจุบัน	THAIMED	บริหารงานโดยคณะกรรมการ	
ซึ่งมีทั้งหมด	6	ท่าน	ได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกให้ด�ารง
ต�าแหน่งคราวละ	2	ปี	มเีภสชักรปรีชา	พนัธ์ุติเวช	ด�ารงต�าแหน่ง
นายกสมาคมประจ�าปี	2555	–	2557	โดยคณะกรรมการบรหิาร
มหีน้าทีก่�าหนดนโยบายและบรหิารกจิการของสมาคมฯ	ให้เป็น
ไปตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของสมาคมฯ	ที่ได้ก�าหนดไว้
	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	สมาคมฯ	มีบทบาทส�าคัญ
หลายประการ	ในการเป็นตัวแทนสมาชิกเพื่อท�าหน้าที่																	
ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง	ดังต่อไปนี้	

”

”

 สมาคมอตุสาหกรรมเทคโนโลยี

เครือ่งมอืแพทย์ไทย เป็นหน่วยงานหนึง่

ทีม่บีทบาทส�าคญัต่อการพฒันา

 อุตสาหกรรมเครือ่งมอืแพทย์ของไทย

มีส่วนร่วมในการจัดท�าร่างกฎหมายฉบับต่างๆ														
ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวง	ทบวง																	
กรมต่างๆ	รวมทั้งพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์	
พ.ศ.	2551	ของส�านักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา		
เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาศักยภาพ	ตลอดจนการเปิดเสรีทางการค้า
ของเครื่องมือแพทย์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
ให้ความร่วมมือ	สนับสนุนภาครัฐบาลและองค์กร
เอกชนในต่างประเทศ	เพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัด						
ประชุมระหว่างประเทศ		รวมทั้งเป็นสมาชิกและ
ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ในองค์กรระหว่าง

-

-

-

ประเทศ	ที่ท�าหน้าที่	ในการควบคุมระบบก�ากับดูแลเครื่องมือ-
แพทย์ตามภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลก

กจิกรรมทีส่ำาคญัของสมาคมในปี 2554

 ผลจากการท่ีกองทุนระบบประกนัสขุภาพของภาครฐั 
ต่างมุง่เน้นการบรหิารจดัการลดต้นทนุ	การประหยดั	และควบคมุ
ค่าใช้จ่าย	ทางด้านการเบิกจ่ายของสวสัดกิารการรกัษาพยาบาล	
ของผู้ป่วยภายใต้การก�ากับดูแลของตน	รวมทั้งอุตสาหกรรม
เคร่ืองมือแพทย์ของโลกยังคงมีการแข่งขันสูง	โดยประเทศจีน
และอินเดียเข้ามามีส่วนแบ่งทางด้านการตลาดเพิ่มมากข้ึน													
ส่งผลให้ราคาจ�าหน่ายเฉลีย่ค่อนข้างทรงตวั	แม้ปรมิาณการผลติ
และน�าเข้าจะเพิ่มขึ้นและเป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่า	จากการที่
ประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน	(AEC	
:	ASEAN	Economic	Community)	ในปี	2558	จะส่งผลกระทบ
ทัง้ทีเ่ป็นทัง้วกิฤตแิละโอกาสต่อเศรษฐกจิ	สงัคมและอตุสาหกรรม
ภายในประเทศ	เนื่องจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนยัง
ขาดการเตรียมความพร้อม	
	 สมาคมฯ	ได้เล็งเห็นความส�าคัญของประเด็นปัญหา
ต่างๆ	ทีไ่ด้กล่าวถงึ	จงึพยายามผลกัดนักจิกรรมต่างๆ	ให้เกดิขึน้
ตลอดปี	2554	โดยมีกิจกรรมที่ส�าคัญต่างๆ	ดังนี้

 •	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำร
อำหำรและยำ
	 สมาคมมีส่วนผลักดันให้ส�านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา	ทบทวนแนวทางในการควบคุมฉลากและ																		
เอกสารก�ากับเคร่ืองมือแพทย์ภาษาไทย	โดยจะมีการยกร่าง
กฎหมายฉบบัใหม่ให้มคีวามเหมาะสม	และสามารถบงัคบัใช้ได้
อย่างมีประสิทธิผล	
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	 นอกจากนีย้งัหยบิยกปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัผูป้ระกอบการ
ผลิต	และจ�าหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศ	เข้าสู่วาระของ
การหารืออย่างต่อเนื่อง	เช่น	ปัญหาที่เกี่ยวกับการขออนุญาต
โฆษณา	ปัญหาเกี่ยวกับการจัดท�าบันทึกและรายงานการผลิต	
น�าเข้า	หรอืจ�าหน่ายเครือ่งมือแพทย์	ปัญหาเกีย่วกบัการน�าเข้า
ส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์	ปัญหาความไม่สะดวกจาก
การรับบริการ	ณ	ศูนย์บริการ	One	-	Stop	-	Service		การน�า
สินค้าออกจากด่านอาหารและยา	การปรับปรุงกฎหมาย																		
พระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์	ให้สอดคล้องกับ	AEC	ที่แบ่ง
เครือ่งมอืแพทย์บนพืน้ฐานของความเสีย่งและกฎหมาย	ว่าด้วย
ผู้ประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์	ต้องได้รับมาตรฐาน	ISO	
13485	หากต้องการจ�าหน่ายในกลุ่ม	AEC		เป็นต้น	ซึ่งหลาย
ปัญหาได้รับการแก้ไขคลี่คลายให้ด�าเนินการได้เป็นที	่																				
เรียบร้อยแล้ว

 •	กจิกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระบบสวสัดกิำรรกัษำพยำบำล 
ภำยใต้กำรก�ำกับดูแลของภำครัฐ
	 สมาคมร่วมประชุมสัญจรกับผู้บริหารระดับสูงของ
หน่วยงาน	ที่ดูแลด้านสวัสดิการรักษาพยาบาล	ประกอบด้วย	
กรมบัญชีกลาง	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพ	ส�านักงาน																
ประกันสังคม	สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย												
และสมาคมไทยประกันชีวิต	เพื่อเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันของ
วัสดอุปุกรณ์ทางการแพทย์	และข้อเสนอแนะส�าหรบัการพฒันา	
และเพ่ิมสทิธิประโยชน์ของผูป่้วยในบญัชรีายการ	เบกิจ่ายของ
อปุกรณ์และวสัดุทางการแพทย์	ทีม่รีายการและราคาไม่สอดคล้อง
กบัสภาพเศรษฐกจิ	และเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	
เพ่ือเป็นข้อมลูในการปรบัปรงุกฎหมาย	ทีเ่กีย่วข้องกบัสวสัดกิาร
รักษาพยาบาลของข้าราชการและประชาชน

”

”

สมาคมมส่ีวนผลกัดนัให้ อย.

ทบทวนแนวทางในการควบคมุ

ฉลาก และเอกสารก�ากบั

เครือ่งมอืแพทย์ภาษาไทย

	 •	กิจกรรมด้ำนกำรจัดประชุมสมัมนำ กำรอบรม และ
กำรจัดท�ำวำรสำรเผยแพร่ควำมรู้
	 สมาคมได้จัดอบรมและสัมมนาในปี		2554	จ�านวน	
3	ครั้ง	ในหัวข้อเรื่อง	การตรวจสอบหลังปล่อยศุลกากร																
ส�าหรับอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	ภาษีสรรพากรส�าหรับ
อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์และผลกระทบภาษีและกฎหมาย
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทจุริตแห่งชาต	ิ(ป.ป.ช.)	
ใหม่	ส�าหรับธุรกิจสินค้าเครื่องมือแพทย์	ซึ่งการจัดประชุม													
แต่ละคร้ังได้รับความสนใจจากสมาชิกและผู้เกี่ยวข้องเป็น													
จ�านวนมาก	อย่างไรกต็าม	แผนการจดัประชมุอืน่ๆ	ต้องยกเลกิไป
เนื่องจากเกิดมหาอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม	-	พฤศจิกายน	
2554	ที่ผ่านมา
	 นอกจากนี้	ยังได้จัดท�าวารสารข้ึนเป็นประจ�าทุก	3	
เดือน	ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ลงบนเว็บไซต์ของสมาคม	
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านวิชาการ	รวมท้ังข่าวสารต่างๆ	ให้แก่
สมาชิกและบุคคลทั่วไปอีกด้วย

	 •	กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบักำรพฒันำอตุสำหกรรมวสัดุ
และอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
	 สมาคมได้ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ	ในการ
ก�าหนดยุทธศาสตร์ส�าหรับการพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ทาง																								
การแพทย์	ซึ่งประกอบด้วย	6	ยุทธศาสตร์	ได้แก่	การสร้าง
ความร่วมมือและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ																			
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย	์																					
ในประเทศ	การตลาดและการสร้างความเชือ่มัน่ให้กบัผูบ้รโิภค
ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศ	การ
พฒันาบคุลากรและส่งเสรมิการวจิยัและพฒันา	การใช้มาตรการ
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การเงินการคลังและการจัดซื้อของภาครัฐ	ในการส่งเสริม
อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไทยและการสร้าง															
ความเชื่อมั่น	และการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์	โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและ																
สนับสนุนให้มีการจัดท�าข้อมูล	การวิจัย		การผลิตผลิตภัณฑ์												
ให้ได้มาตรฐานสากล	การพัฒนาบุคลากรและเทคโนโลยี	ฯลฯ	
ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดให้มีการลงนามบันทึก																
ความร่วมมือกับผู้แทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่างๆ	
จ�านวน	13	หน่วยงาน	เช่น	กระทรวงต่างๆ	มหาวิทยาลัย																
ทางการแพทย์	โรงพยาบาลชั้นน�าของรัฐ	สภาหอการค้า																
แห่งประเทศไทย	และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย																	
เพื่อร่วมมือกันผลักดันและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทั้ง	6	ข้อ																			
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

	 •	กิจกรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรขำดแคลน                 
เครื่องมือแพทย์ในช่วงเกิดมหำอุทกภัย
	 สมาคมให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง														
ด้านการสาธารณสุข	เช่น	ส�านักงานอาหารและยา	(อย.)		
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	และ																									
โรงพยาบาลต่างๆ	ในการเฝ้าระวังไม่ให้เกิดภาวะขาดแคลน
เครื่องมือแพทย์	หลังจากเกิดวิกฤติการณ์มหาอุทกภัยช่วง															
ปลายปี	2554	โดยประสานกับส�านักงาน	อย.	เพื่อเปิด																				
ช่องทางด่วนส�าหรับการผลิตและการน�าเข้าเครื่องมือแพทย	์													
ทีจ่ะเกดิภาวะขาดแคลน	เช่น	น�า้ยาล้างไต	ชดุท�าความสะอาดแผล	
ชดุให้สารละลายทางเส้นเลอืดและวสัดสุิน้เปลอืงทางการแพทย์	
รวมทั้งประสานระหว่างผู้ประกอบการกับ	สปสช.	ตลอด	24	
ชั่วโมง	ในการติดต่อขอรับความช่วยเหลือ	ในการจัดส่งวัสดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปยังโรงพยาบาลต่างๆ	ที่ประสบภัย													

น�้าท่วมและเส้นทางถูกตัดขาด	โดยใช้เครื่องบินหรือรถบรรทุก
ของหน่วยงานกองทพับกมาช่วยในการขนส่ง	ส่งผลให้ประเทศไทย
ผ่านวิกฤติการณ์ดังกล่าว	โดยไม่เกิดภาวะขาดแคลนเวชภัณฑ์
และเครื่องมือแพทย์

บทสรปุและข้อเสนอแนะ

 สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย	
เป็นหน่วยงานหนึง่ทีม่บีทบาทส�าคญัในการพฒันาอตุสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ของประเทศ	 อย่างไรก็ตาม	 การจะผลักดันให้
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพของเอเชีย	 (MEDICAL	
HUB)	 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู ่การเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน	 (AEC)	 ในปี	 2558	 ของ
อตุสาหกรรมวสัดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ของไทย	จะส�าเรจ็ลงได้
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน	 ในการช่วยกันพัฒนาขีดความสามารถในด้าน													
การผลิตให้มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
	 เพื่อลดการน�าเข้าจากต่างประเทศและขยายตลาด		
การส่งออกให้เป็นอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพในการแข่งขัน																					
ระหว่างประเทศ	ทั้งนี้	ควรเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง																			
การแพทย์ที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบ	เช่น	ผลิตภัณฑ์จาก
ยางธรรมชาต	ิซึง่เราเป็นแหล่งวตัถดุบิทีส่�าคญั	โดยน�ามาพัฒนา
ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น	ผลิตภัณฑ์ชุดทดสอบ
โรคในเขตร้อนเพือ่จ�าหน่ายในกลุม่	AEC	และเอเชยี	ซึง่ในยโุรป
และสหรัฐฯ	ผลิตน้อยมาก	รวมทั้งเครื่องมือแพทย์ประเภท
อิเล็กทรอนิกส์	ซึ่งเรามีอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์																								
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีศักยภาพสูงมาก	โดยอาจผลิตเป็นชิ้นส่วน														
หรือส่วนประกอบเครื่องมือแพทย์ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้	

ภาพ :: http://ohhyyo.multiply.com/photos/album/62/62#
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อุตสาหกรรมอาหาร...

แนวโน้มเพื่อสุขภาพ

 ปัจจุบันคนไทยหันมาสนใจสุขภาพกันมากขึ้น เช่น มีการรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ ดื่มสุรา เพิ่มการออก

กำาลงักายและการเลอืกรับประทานอาหาร ซึง่อาจเป็นเพราะจากสถติทิีผ่่านมาพบว่าคนไทยและคนทัว่โลก มอีตัรา

การเสยีชีวติจากโรคหวัใจและหลอดเลอืดเพิม่ขึน้มาก สาเหตทุีส่ำาคญัเกดิจากความไม่สมดลุของการรบัประทาน

อาหารและการออกกำาลังกาย 

อุตสาหกรรมเพื่อสุขภาพ 
บุษยาพร วิริยะศิริ

”

”

   พฤตกิรรมการบริโภคทีเ่ปล่ียนแปลงไป

ซึง่ส่งผลด้านบวก

  ต่ออตุสาหกรรมอาหารเพือ่สขุภาพ

	 นอกจากนัน้ยงัท�าให้เกดิโรคเบาหวาน	ความดนัโลหติสงู	
กระดกูพรนุ	โรคอ้วนและโรคมะเรง็บางชนดิ	การได้รบัประทาน
อาหารทีม่คีณุภาพ	ร่วมกบัการออกก�าลงักายอย่างเหมาะสมจะ
ท�าให้มสีขุภาพทีด่	ีหลายหน่วยงานทัง้ของภาครฐัและเอกชนจงึ
ได้ร่วมกัน	ก�าหนดแนวทางการรับประทานอาหาร	ซ่ึงไม่เน้น
เฉพาะการให้พลังงานเพียงอย่างเดียว	แต่จะเน้นเรื่องของ													
สารอาหารและการออกก�าลังกาย	

พฤติกรรมการบรโิภคอาหารเพือ่สขุภาพ

 เมื่อมีการตระหนักถึงการให้ความส�าคัญของสุขภาพ	
จึงท�าให้มีพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป	ซึ่งส่งผลด้าน
บวกต่ออตุสาหกรรมอาหารเพือ่สุขภาพ	ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจบุนั
ตลาดอาหารและเครื่องดื่มของโลกก�าลังเผชิญหน้ากับการ
เปลี่ยนแปลงท้ังด้านการผลิตและการจ�าหน่าย	อันเป็นผล														
มาจากพฤตกิรรมการบรโิภคของคนทีเ่ปลีย่นแปลงไปใน	3	ด้าน
ส�าคัญ	ได้แก่	

กำรหนัมำมุง่เน้นเรือ่งสขุภำพ	จากปัญหาการเพิม่ขึน้
ของความเจ็บป่วยที่เนื่องมาจากการบริโภคอาหาร	
ท�าให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบใหม่	
ได้แก่	ผลิตภณัฑ์อาหารทีใ่ห้คณุค่าเฉพาะ	(Functional	
Food	Products)	โดยในแต่ละกลุ่มผู้บริโภคก็จะมี
ความต้องการต่างกนัไป	อาท	ิกลุม่ผูส้งูอายจุะเน้นการ
บริโภคอาหารที่ให้คุณค่าในแง่ที่ช่วยลดอัตราการ												
เสีย่งต่อการเป็นโรคมะเรง็หรอืโรคหวัใจ	หรอืในกลุม่
คนอ้วนก็จะเน้นการบริโภคอาหารที่ช่วยลดไขมันใน
ร่างกาย	หรือมีแป้งและน�้าตาลน้อย	เป็นต้น	
กำรหนัมำมุง่เน้นเรือ่งคณุภำพและควำมปลอดภยัของ
อำหำร	จากปัญหาโรคระบาดที่เกิดกับพืชและสัตว	์
อาทิ	ไข้หวัดนก	โรควัวบ้า	หรือแม้กระทั่งการพบสาร
ปนเป้ือน	เช่น	E.coli	ในอาหาร	เป็นต้น	ท�าให้ผูบ้รโิภค
เกดิความระวงัต่อคณุภาพ	ความปลอดภัย	แหล่งท่ีมา
ของวัตถุดิบ	และส่วนผสมที่น�ามาใช้ผลิตอาหาร
ส�าเรจ็รปูต่างๆ	จงึท�าให้ผูผ้ลติอาหารมกีารลงทนุและ
คิดค้นผลิตภัณฑ์อาหารที่เน้นความเป็นธรรมชาต	ิ													

1.

2.
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ความต้องการอาหารอาหารพร้อมปรงุ

พร้อมรบัประทานเพือ่สขุภาพ

	 จากการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมการบริโภคในตลาดโลก
ข้างต้น	จงึมคีวามต้องการอาหารพร้อมปรงุ	-	พร้อมรบัประทาน
เพือ่สุขภาพ	และผลติภัณฑ์อาหารเสรมิ	มเีพิม่สูงข้ึนในทุกภูมภิาค
ทั่วโลก	โดยสามารถแบ่งอธิบายแยกรายประเภทสินค้าอาหาร
พร้อมปรุง	-	พร้อมรับประทานได้	ดังนี้	

กำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทีเ่กดิจำกสภำพกำรเปลีย่น 
แปลงทำงโครงสร้ำงประชำกรและวิถีกำรด�ำเนิน
ชีวิตประจ�ำวัน	อาทิ	การเพิ่มขึ้นของจ�านวนผู้สูงอายุ																
ในโลก	และวิถีชีวิตในเมืองที่เร่งรีบและวุ่นวาย	ล้วน
ส่งผลให้ผู ้บริโภคส่วนใหญ่หันไปบริโภคอาหาร																		
กึ่งส�าเร็จรูป	(Instant	Foods)	อาหารพร้อมปรุง	
(Ready	-	to	-	cook)	และอาหารพร้อมทาน	(Ready	
-	to	-	eat)	ซึ่งหาซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อต่างๆ	กัน
มากขึ้น	นอกจากนั้น	ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นของคน	
รวมถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สะดวก	รวดเร็ว											
และหลากหลายช่องทางมากขึ้น	ก็ยังส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม	การบริโภคของคนในตลาด
โลกอีกด้วย	ส�าหรับด้านผู้ผลิต	(Supply	Side)	นั้น	
จะเห็นได้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก	ทั้งใน
ด้านของการผลิต	รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่หันไปเน้นใน
เรือ่งของความ	เรว็ในการบรโิภค	ความสะดวกสบาย	
และพกพาง่ายของผลิตภัณฑ์อาหาร	รวมไปถึงช่อง
ทางการจ�าหน่ายที่หลากหลายมากขึ้น	

อำหำรพร้อมปรงุ - พร้อมรบัประทำนแช่เยน็ (Chilled 
ready meals)	จัดเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีสัดส่วน														
ยอดขายสงูถงึกว่าร้อยละ	35	ในปี	2553	และถอืเป็น
หนึง่ในผลติภณัฑ์ทีก่�าลงัมาแรงและมวีางจ�าหน่ายตาม
ซุปเปอร์มาร์เก็ต	และร้านสะดวกซื้อทั่วไป	เนื่องจาก	
ผู้บริโภคมองว่าอาหารประเภทนี้มีความสะดวกใน												
การบรโิภค	และมคีวามสดใหม่กว่าเมือ่เทยีบกบัสนิค้า
แช่แข็ง	
อำหำรพร้อมปรงุ - พร้อมรบัประทำนแช่แขง็ (Frozen 
ready meals)	ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา	ตลาดอาหาร
พร้อมปรงุพร้อมรบัประทานแช่แขง็ได้เข้ามามบีทบาท
มากขึ้นกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนเมือง	โดยเฉพาะ

3.

1.

2.

ผ่านการปรุงแต่งน้อย	มาจากแหล่งผลิตที่มีคุณภาพ
และปลอดภยั	รวมทัง้ผูบ้รโิภคมีความต้องการในเรือ่ง
การรับรองมาตรฐาน	และความปลอดภัยของอาหาร
จากองค์กรที่เกี่ยวข้องมากขึ้นด้วย	
	 ดังนั้น	จะเห็นว่าในปัจจุบัน	นอกจากผู้ผลิต
จะพยายามลดขั้นตอนการปรุงแต่งอาหารลง	และ															
คงความเป็นธรรมชาตขิองอาหารมากขึน้แล้ว	บรรจภุณัฑ์
ยงัเตม็ไปด้วยตรารบัรองมาตรฐาน	และความปลอดภยั
ของอาหารจากหลากหลายหน่วยงาน	โดยทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภคต่างเห็นตรงกันว่า	ยิ่งได้ตรารับรองมาก
เท่าไร	ยิง่สร้างความม่ันใจในการบรโิภคมากขึน้เท่านัน้	

”

”

บรรจภุณัฑ์เตม็ไปด้วย

ตรารบัรองมาตรฐาน 

และความปลอดภยัของอาหาร

จากหลากหลายหน่วยงาน

”

”

ความต้องการอาหาร

อาหารพร้อมปรงุ - พร้อมรบัประทาน

เพือ่สขุภาพ และผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ 

มเีพิม่สงูขึน้ในทุกภมูภิาคท่ัวโลก
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อย่างยิง่	ผูบ้รโิภคในอเมรกิาเหนอืและยโุรปตะวนัตก	
ทีปั่จจบุนัหนัมาบรโิภคอาหารพร้อมปรงุ	-	พร้อมทาน
แช่แข็งในระดับ	Premium	มากขึ้น	เนื่องจากสินค้า
ในกลุ่มนี้มีคุณภาพและมีความสะดวกในการบริโภค	
รวมไปถึงมีความหลากหลายของประเภท	อาหารทั้ง	
อาหารต่างถิ่น	(Ethnic	Food)	อาหารเพื่อสุขภาพ	
และเมนูอาหารที่เน้นการใช้วัตถุดิบที่เป็น	Organics	
เป็นต้น	
	 ท้ังหมดเป็นผลมาจากความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยกีารผลติ	ทีช่่วยยกระดบัให้อาหารพร้อมปรงุ	
-	พร้อมรับประทานแช่แข็ง	ยังสามารถคงคุณค่าทาง
โภชนาการได้อย่างครบถ้วน	ซึง่เป็นสิง่ทีอ่าหารกระป๋อง
หรืออาหารแห้งไม่สามารถท�าได้	นอกจากนี	้จากความ
ก้าวหน้าทางเทคโนโลยกีารผลิต	ยงัช่วยให้ผลิตภณัฑ์
อาหารพร้อมปรงุ	-	พร้อมรบัประทานแช่แขง็	สามารถ
พฒันาและสร้างคณุภาพทีใ่กล้เคยีงกบัอาหารปรงุสด	
ทัง้ในแง่ของรสชาตขิองอาหาร	ความชุม่ชืน้ของอาหาร
แม้ผ่านการอุน่จากไมโครเวฟกต็าม	และความสดใหม่
ของอาหารได้ในที่สุด	
อำหำรพร้อมปรุง - พร้อมรับประทำนแบบบรรจุ
กระป๋อง แม้ในช่วงทีผ่่านมาอาหารพร้อมปรงุ	-	พร้อม
รบัประทานแบบบรรจกุระป๋องจะมอีตัราการขยายตัว
ทีส่งูถงึร้อยละ	11	โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ทีป่ระมาณ
ร้อยละ	5	ต่อปี	แต่ส่วนแบ่งการตลาดของอาหาร
ประเภทนี้กลับลดลง	โดยก�าลังสูญเสียให้กับอาหาร
พร้อมปรุง	-	พร้อมรับประทานทั้งแบบแช่เย็นและ	
แช่แขง็	สาเหตหุนึง่มาจากกลุม่บรโิภคสงูอาย	ุซ่ึงเป็น
ฐานการตลาดเดิมของอาหารพร้อมปรุง	-	พร้อม														
รับประทานแบบบรรจุกระป๋อง	หันมาบริโภคอาหาร
พร้อมปรุง	-	พร้อมรับประทานแช่เย็นและแช่แข็ง													
กันมากขึ้น	เนื่องจากมีความสะดวกและง่ายในการ
บริโภคมากกว่า	
อำหำรพร้อมปรงุ - พร้อมรบัประทำนแบบแห้ง (Dried 
ready meals)	ที่ผ่านมา	กระแสความนิยมอาหาร
พร้อมปรงุ	-	พร้อมรบัประทานแบบแห้ง	(Dried	ready	
meals)	ค่อนข้างเตบิโตไปได้ด	ีเนือ่งจากผูบ้ริโภคมอง
ว่าเป็นสินค้าที่เก็บได้นาน	ส่งผลให้เดิมตลาดอาหาร

3.

4.

พร้อมปรุง	-	พร้อมรับประทานแบบแห้งมีการขยายตวั
อยูท่ีร้่อยละ	4	ต่อปี	อย่างไรกต็าม	จากกระแสการใส่ใจ
สุขภาพของผู้บริโภค	ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์
ของอาหารพร้อมปรุง	-	พร้อมรับประทานแบบแห้ง	
ที่ผู้บริโภคปัจจุบันมองว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีความสด																	
(Freshness)	และขาดรสชาติที่แท้จริง	(Flavor	and	
texture)	ของอาหาร	
	 ท�าให้ผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง	-	พร้อม
รับประทานแบบแห้ง	เปลีย่นสภาพจาก	“อำหำรจำน
หลัก” เป็นเพียง “อำหำรจำนเคียงหรือกับแกล้ม” 
เท่านัน้	ดงันัน้	ผูผ้ลติจ�านวนมากพยายามทีจ่ะพฒันา
ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่	ให้เป็นสินค้าที่ง่ายต่อการปรุง
และรับประทาน	ง่ายต่อการพกพา	หรือแม้กระทั่ง
ขนาดของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะส�าหรับรับประทาน																
คนเดยีว	เป็นต้น	นอกจากนี	้ในกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว	
ผูผ้ลติกย็งัได้มกีารเปิดตวัผลติภณัฑ์อาหารพร้อมปรงุ	
-	พร้อมรับประทานแบบแห้งที่เน้นไปทางอาหาร													
ต่างถิ่นอย่างอาหารอินเดีย	และอาหารไทย	เป็นต้น	
แต่คาดว่าจะได้ผลเพียงระยะสั้นเท่านั้น

ผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ

 ส�าหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร	หรือ	อาหารเสริม												
นั้นคือ	ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานเพื่อเสริมการรับประทาน				
อาหารหลัก	ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือไปจากการ																	
รับประทานอาหารหลักตามปกติทุกวัน	โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เสริมอาหารและให้สารอาหารแก่ผู้ที่ไม่ใช่ผู้ป่วย	บางประเทศ
จัดว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอาหาร	ขณะที่บางประเทศ													
จัดว่าเป็นยา
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การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์	ทั้งในด้านคุณภาพ	
รสชาติ	ความง่ายในการเตรียมตัว	และประโยชน์ต่อ
สุขภาพที่มีมากขึ้น	
การท่ีผู้บริโภคให้การยอมรับอาหารท้องถิ่นมากข้ึน		
ทัง้ในเรือ่งของรสชาตทิีห่ลากหลายและราคาทีส่งูขึน้	
สัดส่วนการเพิม่ขึน้ของกลุม่คนท�างานและคนโสดต่อ
ประชากรโลก	
การขยายตวัของวฒันธรรมการเกบ็รกัษาอาหารและ
เตรียมอาหารด้วยตู้แช่แข็งและเตาไมโครเวฟ	
เวลาการท�างานที่ยาวนานข้ึน	ยืดหยุ่นข้ึน	ส่งผลให้
คนท�างานมีเวลาในการเตรียมและทานอาหารลดลง	
ผู้บริโภคหันไปให้ความใส่ใจกับความสะดวกในการ
บริโภคมากกว่ารสชาติของอาหารแช่เย็นแช่แข็ง	
การขยายการลงทนุเข้าไปในประเทศก�าลงัพฒันาของ
กลุ่มบริษัทข้ามชาติต่างๆ	

ความสะดวกและง่ายในการเตรียมอาหาร	(Easy	
preparation)	และอายุของผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานขึ้น	
ควบคู่ไปกับการพัฒนา	
คุณภาพของอาหาร	ตลอดจนรสชาติของผลิตภัณฑ์
อาหารพร้อมปรงุ	-	พร้อมรบัประทาน	ให้ใกล้เคยีงกบั
อาหารปรุงสดมากที่สุด	
	 ส�าหรับในตลาดอเมริกาเหนือและยุโรป							
ตะวนัตกนัน้	ผูบ้รโิภคจะหนัไปให้ความนยิมกบัผลติภณัฑ์
อาหาร	Organics	พร้อมปรงุ	-	พร้อมรบัประทานมากขึน้	
ดงันัน้	หากสามารถพฒันาผลติภณัฑ์อาหารพร้อมปรงุ	
-	พร้อมรบัประทานทีเ่ป็น	Organics	หรอืเน้นอาหาร
ทีเ่ป็นธรรมชาตเิพือ่สขุภาพได้	กส็ามารถทีจ่ะตัง้ราคา																							
ขายที่สูงและขยายตลาดในกลุ่มประเทศเหล่านี้ได้																		

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

					 เรื่องอาหารเสริม	เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นที่สนใจใน		
หมู่ชุมชนคนรักสุขภาพ	ด้วยความหวังว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะ
ช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงยิ่งขึ้น	หรือช่วยเสริมสร้าง
ความงามให้สวยและดูอ่อนกว่าวัย	หรือช่วยรักษาทรวดทรงให้
สวยเพรียวลม	ฯลฯ	ด้วยความเชื่อและความหวังว่า	สิ่งเหล่านี้
จะมีคุณประโยชน์คุ้มค่า
		 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนี้ตามกฎหมายจัดให้เป็น																
กลุ่มเดียวกับอาหาร	และไม่ได้จัดว่าเป็นยา	ทั้งนี้	เพราะยังไม่มี
การศกึษาหรอืมหีลกัฐานทางการแพทย์มายนืยนัว่า	ได้ผลดแีละ
ผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร	ผลิตภัณฑ์เหล่านี้จึงเทียบได้เท่ากับ
อาหารทั่วไปที่เรารับประทาน	ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย	ท�าให้
เกิดพลังงาน	ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ	และเสริมสร้างการ
เจริญเติบโตให้กับร่างกายของเรา	ซึ่งไม่มีคุณสมบัติในทางยาที่
ช่วยในการป้องกันหรือรักษาโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพที่พวกเรา
ประสบกันอยู่	

ผู้บริโภคเน้นทั้งความสะดวกและคุณภาพ

 อย่างไรก็ตาม	ยังมีผู้บริโภคบางกลุ่มที่ยังติดอยู่กับ
รสชาติของอาหารปรุงสดมากกว่า	จะเน้นความสะดวกจาก
อาหารพร้อมรับประทานเหล่านี	้นัน่เป็นสิง่ท้าทายของผูผ้ลติใน
การพัฒนาอาหารพร้อมปรุง	-	พร้อมรับประทานแบบแช่แข็ง	
โดยผู้ผลิตต้องให้ความส�าคัญกับอาหารพร้อมปรุง	-	พร้อม														
รับประทานใน	2	ส่วน	ได้แก่	

แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร          

 แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหาร	เป็นที่คาดกันว่าตลาด
อุตสาหกรรมอาหารพร้อมปรุง	-	พร้อมรับประทานจะขยายตัว
ต่อเนื่องในอัตราประมาณร้อยละ	3	ถึงร้อยละ	18	ต่อปี	โดย
คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดสูงถึง	100,000	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ใน
ปี	2556	ตลาดที่ส�าคัญ	ได้แก่	ตลาดเอเชียแปซิฟิก	และตลาด
ยุโรป	โดยปัจจัยส�าคัญที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนการขยายตัวของ
อุตสาหกรรมอาหารพร้อมปรุง	-	พร้อมรับประทานต่อไปใน
อนาคต	ได้แก่	
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ในส่วนอาหารพร้อมปรงุ	-	พร้อมรบัประทานแบบแช่เยน็	
(Chilled	ready	meals)	กย็งัขยายตวัได้	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคที่ต ้องการความสดใหม่																								
ของอาหารควบคู่ไปกับการสร้างรสชาติและความ
สะดวกง่ายในการบริโภค	
	 ส�าหรบัผูบ้รโิภคในกลุม่ผูส้งูอาย	ุผลติภณัฑ์
อาหารแช่เย็นที่ท�าจากถั่วเหลืองแบบพร้อมปรุง	-		
พร้อมรับประทานน่าจะเป็นทางเลือกที่ดี	เพราะมี
คุณค่าต่อร่างกาย	ในทางกลับกันอาหารพร้อมปรุง												
-	พร้อมรบัประทานแบบบรรจุกระป๋องและแบบแหง้	
อาจประสบปัญหาการชะลอตัว	อันเป็นผลมาจาก
พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีห่นัไปเน้นความสดใหม่ของอาหาร	
และจากสภาพการแข่งขนัทีร่นุแรงมากขึน้	โดยเฉพาะ

อย่างยิง่จากผลติภณัฑ์อาหารพร้อมปรงุ	-	พร้อมรบัประทานแช่
เย็นและแช่แข็งที่หลากหลายมากขึ้น

บโีอไอ พร้อมให้การส่งเสรมิฯ

 บโีอไอได้ให้การส่งเสรมิการลงทนุแก่กจิการผลติอาหาร	
โดยให้การส่งเสริมฯ	เป็น	2	ประเภทกิจการ	ได้แก่	
 ประเภทที่ 1.11	กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร	หรือ
สิ่งปรุงแต่งอาหารโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย	(ยกเว้นการผลิต
น�้าดื่มและไอศกรีม)
 ประเภทที ่1.15		กจิการผลติผลติภณัฑ์จากพชืสมนุไพร	
(ยกเว้นยา		สบู่	ยาสระผม	ยาสีฟัน	และเครื่องส�าอาง)	โดยมี
รายละเอียดตามตารางด้านล่างนี้					

1.11 กิจกำรผลิตหรอืถนอมอำหำร หรอืสิง่ปรงุแต่งอำหำร

โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้นกำรผลิตน�้ำดื่มและ

ไอศกรีม)

1.15 กิจกำรผลิตผลิตภัณฑ์จำกพืชสมุนไพร (ยกเว้น ยำ  

สบู่ ยำสระผม ยำสีฟัน และเครื่องส�ำอำง)

1.11.1	 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจากสัตว์

1.11.2	 กิจการผลติหรอืถนอมอาหารจากพชื	ผกั	ผลไม้

1.11.3	 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจากข้าว	หรือ

											ธัญพืช

1.11.4	 กิจการผลิตเครื่องดื่มจากพืช	ผัก	ผลไม้		

											(ยกเว้นที่มีแอลกอฮอล์)

1.11.5	 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากน�้านมดิบ

1.11.6	 กิจการผลิตสิ่งปรุงแต่งอาหาร

1.11.7	 กจิการผลติสารให้ความหวาน	(ยกเว้นน�า้ตาล)

1.11.8	 กจิการผลติหรอืถนอมอาหารพร้อมรบัประทาน	

											หรืออาหารกึ่งพร้อมรับประทาน

1.11.9	 กิจการผลิตลูกอม	ช็อกโกแล็ต	หมากฝรั่ง

1.11.10	 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย์	(Medical	

											Food)

ให้ได้รับสิทธแิละประโยชน์ตามกจิการทีใ่ห้ความส�าคญั

เป็นพิเศษ

เฉพาะกจิการผลติหรือถนอมอาหารพร้อมรับประทาน

หรืออาหารกึ่งพร้อมรับประทาน	ให้ได้รับสิทธิและ

ประโยชน์ตามกจิการทีม่คีวามส�าคญัและเป็นประโยชน์

ต่อประเทศเป็นพิเศษ

เฉพาะกจิการผลติลกูอม	ชอ็กโกแลต็	หมากฝรัง่	ให้ได้

รบัสทิธแิละประโยชน์ทางภาษอีากรเฉพาะการยกเว้น

อากรขาเข้าส�าหรับเครื่องจักรทุกเขต

1.

2.

3.

เงื่อนไข

เฉพาะกจิการผลติลกูอม	ช็อกโกแลต็	หมากฝร่ัง	จะต้องตัง้ใน

นคิมอตุสาหกรรม	หรอืเขตอตุสาหกรรมทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ

สิทธิและประโยชน์

สิทธิและประโยชน์

ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่ให้ความส�าคัญ															

เป็นพิเศษ
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อาหารสขุภาพ

	 หมายถงึอาหารทีเ่ม่ือรบัประทานเข้าไปแล้วน�า้หนกัจะต้อง

อยู่ในเกณฑ์ปรกต	ิไม่เป็นโรคเร้ือรัง	โดยการเพิม่อาหารผกัและผลไม้												

ลดเกลือ	ลดน�้าตาล	ลดไขมัน	

	 องค์การอนามัยโรคได้นิยามเรื่องอาหารสุขภาพว่า																	

การรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณภาพ	ร่วมกับการไม่ออกก�าลังกาย

จะเป็นบ่อเกิดโรคเรื้อรัง	องค์การอนามัยโลกได้แนะน�าอาหาร																

สุขภาพ	ดังนี้

	 ส�าหรับ	National	Health	Service	(NHS)	ของประเทศ

องักฤษได้นยิามอาหารสขุภาพไว้ว่า	มสีองปัจจยัทีต้่องค�านงึถงึ	ได้แก่

NHS	จึงได้ก�าหนดแนวทางอาหารสุขภาพไว้ดังนี้

	 ส�าหรับสมาคมโรคหัวใจประเทศสหรัฐอเมริกาได้ก�าหนด

อาหารสุขภาพไว้	ดังนี้

•		รับประทานอาหารที่สมดุลและมีน�้าหนักที่ปรกติ

•		ให้ลดอาหารไขมัน	และหลีกเลี่ยงไขมันอิ่มตัว	

•		ให้รบัประทานอาหารพวกผกั	ผลไม้	ธญัพขืเพิม่มากขึน้

•		ลดอาหารที่มีน�้าตาล

•		ลดอาหารเค็ม

•		ต้องรับประทานอาหารสุขภาพซึ่งมีอาหารทั้งหมด												

				5	หมู่

•			อาหารสขุภาพจะบอกเราว่าควรจะรบัประทานอาหาร

				ให้มีสัดส่วนเท่าใด

1.

2.

3.

4.

5.

รับประทานผักและผลไม้เพิ่มโดยตั้งเป้าให้รับผักและ

ผลไม้วันละ	4	-	5	ส่วนทุกวัน

ให้รับประทานธัญพืชเพิ่ม	เนื่องจากผักและผลไม้มี											

ไขมันต�่า	ใยอาหารสูง	ได้แก่		ข้าวไม่ขัดสี	ขนมปังที่

ผสมธัญพืช	หรือจากข้าวไม่ขัดสี

ให้ใช้น�้ามันมะกอก	ข้าวโพด	ทานตะวัน	ส�าหรับปรุง

อาหารและจ�ากัดจ�านวนที่ใช้	

รบัประทานไก่	ปลา	ถัว่	มากกว่าเนือ้แดง	เนือ่งจากไก่ที่

ไม่มีหนัง	ปลา	ถั่วจะมีปริมาณไขมันน้อยกว่าเนื้อแดง

อ่านฉลากก่อนซ้ือหรือรับประทานทุกคร้ังเพื่อเลือก

อาหารที่มีคุณภาพ

•		รบัประทานอาหารทีใ่ห้พลงังานสมดลุกบัพลงังานทีใ่ช้

•		รับประทานอาหารที่มีความหลากหลาย

Meat, fififfiish
and alternatives Foods containing fat

Foods containing sugar

Milk and
dairy foods

Bread, other 
cereals and 
potatoes

Fruit and 
vegetables
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15 สดุยอดอาหารทีค่วรรบัประทานทกุวนั         

	 ไม่ว่าใครๆ	ก็ล้วนแล้วอยากจะมสุีขภาพทีดี่ไม่ต่างกนั	ดงันัน้	

การดแูลตวัเองด้วยการออกก�าลงักาย	และการรบัประทานอาหารที่

มีประโยชน์	จึงเป็นวิธีง่ายๆ	ที่หลายๆ	คนเลือกใช้	และที่ส�าคัญให้

ผลลัพธ์ที่ดีด้วย	โดยเฉพาะเร่ืองการรับประทานอาหารที่ท�าให	้										

สุขภาพดีจากภายใน	เป็นสิ่งที่ต้องท�าให้ได้ทุกวัน	

										นอกจากการรับประทานอาหารครบ	5	หมู่แล้ว	หากได้											

รบัประทาน	“สดุยอดอาหาร”	ในทกุๆ	วนัแล้ว	ยิง่ท�าให้คณุมสีขุภาพดี

มากขึ้นไปอีก	

1. เบอร์รี่ 
									ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่นั้น	ช่วยในเรื่องของระบบย่อยอาหาร

ได้มาก	แถมยงัมแีอนตีอ๊้อกซแิดนท์		(antioxidant)	ช่วยให้ผวิอ่อนเยาว์	

และทีส่�าคัญ	ยงัมวีติามนิซทีีช่่วยในเรือ่งผวิพรรณและโรคหวดัอกีด้วย

2. ไข่ไก่ 
	 ไข่ไก่เป็นสุดยอดอาหารที่หาง่าย	มีราคาถูก	ไข่ไก่นั้นเป็น

แหล่งของโปรตีนคุณภาพสูง	ที่ท�าให้คุณได้พลังงานแต่ไม่อ้วน	แถม

มปีระโยชน์ในการบ�ารุงสายตา	และยังมีลูทนีทีจ่ะป้องกันผวิจากการ

ท�าลายของแสงแดดอีกด้วย

 3. ถั่ว 
	 ถ่ัวเป็นแหล่งของเหล็ก	ซึ่งเป็นสารอาหารท่ีช่วยในการ											

ส่งผ่านออกซิเจนจากปอดไปยังเซลล์ต่างๆ	ของร่างกาย	โดยในถั่ว		

1	ถ้วย	จะให้ธาตเุหลก็ประมาณ	16	มลิลกิรมั	ซึง่ถอืว่าเป็นปรมิาณ										

ทีส่งู	นอกจากนี	้ถัว่ยงัมไีฟเบอร์ช่วยให้ร่างกายขบัถ่ายได้ง่าย

4. อัลมอนต์ แม็คคำเดเมีย และเม็ดมะม่วงหิมพำนต์ 
	 เป็นอาหารทีอ่ดุมไปด้วยกรดไขมนัทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพ

หัวใจ	จากการศกึษาของนกัโภชนาการ	พบว่า	ผูท้ีร่บัประทานเมลด็-										

พชืเหล่านีจ้ะมอีายยุนืกว่าผูท้ีไ่ม่ได้ทานถงึ	2	ปีครึง่	นอกจากนี	้ยงัมี																	

โอเมก้า	3	ALA	ที่จะส่งผลให้อารมณ์ดีขึ้น	ที่ส�าคัญยังช่วยลด

คอเลสเตอรอลที่ไม่ดีด้วย

5. ส้ม 

	 เป็นแหล่งวิตามินซีคุณภาพ	ที่มีประโยชน์ต่อการสร้าง
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เซลล์เม็ดเลือดขาว	และช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค	รวมทั้งยังม	ี																

ไฟเบอร์สูง	เป็นแหล่งของแอนตี้อ๊อกซิแดนท์	ที่จะช่วยปกป้อง													

เซลล์ผวิจากการถกูท�าลาย	และเสรมิสร้างคอลลาเจนในผวิ	เรยีกว่า

มีคุณประโยชน์ครบครันเลยทีเดียว

6. มันเทศ 
	 อาหารที่หาได้ง่าย	แถมยังให้ประโยชน์มากมายกับ														

สุขภาพอีก	มันเทศเป็นแหล่งเบต้าแคโรทีนชั้นดีที่ช่วยในการบ�ารุง

สายตา	เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน	และท่ีหลายๆ	คนคิดไม่ถึง	คือ	

มันเทศมีสารต้านมะเร็งสูงอีกด้วยค่ะ

7. บร็อคโคลี ่
	 เป็นแหล่งของวิตามินซี	เอ	และเค	เป็นผักที่มีเบต้า-																

แคโรทีนสูง	ช่วยบ�ารุงสายตา	และมีสารไอโซธิโอไซยาเนทส	์														

(Isothiocyanates)	ทีช่่วยต่อต้านมะเรง็ปอด	รวมถงึมะเรง็กระเพาะ

ปัสสาวะ	นอกจากนี้	วิตามินเค	ยังเป็นสารอาหารที่ช่วยเสริมสร้าง

ความแข็งแรงของกระดูกด้วย

8. ชำ 
	 แม้ว่าชาจะเป็นหนึง่ในเครือ่งดืม่ทีไ่ม่ได้ให้ผลดต่ีอสขุภาพ

เท่าไหร่	แต่การดื่มชาในปริมาณที่พอเหมาะ	จะช่วยลดความเสี่ยง

ต่อการเป็นอัลไซเมอร์	มะเร็ง	และท�าให้สุขภาพฟันและกระดูก											

แข็งแรงข้ึน	เพราะในชานั้นมีสารแอนตี้อ๊อกซิแดนท์	ที่เรียกว่า												

ฟลาโวนอยด์	(flavonoids)	ที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพ

9. คะน้ำ 
										มีสารเบต้าแคโรทีนสูง	ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง

กระเพาะอาหาร	มะเรง็ล�าไส้	มะเรง็ปอด	รวมถงึมวีติามนิท่ีช่วยเสรมิ

สร้างกล้ามเน้ือ	สร้างภูมิต้านทานโรคท่ีดี	นอกจากน้ียังมีแคลเซี่ยม

เสริมสร้างการท�างานของกระดูก

10. โยเกิร์ต 
								โยเกิร์ตอาหารสุขภาพ	เพราะในโยเกิร์ตน้ันมีสารอาหารที่

จ�าเป็นต่อร่างกาย	ไม่ว่าจะเป็น	โปแทสเซียม	ฟอสฟอรัส	สังกะสี												

วิตามินบี	12	และโปรตีน	ดังนั้น	ถ้ารับประทานโยเกิร์ตให้ได้วันละ	

1	ถ้วย	จะท�าให้สุขภาพดี
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11.จมูกข้ำวสำลี
	 ในใจกลางของเมลด็ข้าวสาลคีอืจมกูข้าวสาล	ีซึง่เป็นส่วน

ของเมล็ดที่มีหน้าที่ในการพัฒนาและเจริญเติบโตของหน่อต้นใหม	่														

ถึงแม้จะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ	ของเมล็ดข้าวสาลี	แต่จมูกข้าวสาลีก็

เป็นแหล่งที่ให้สารอาหารสูง	ทั้งวิตามินบี	1	วิตามินบี	2	วิตามินอี	

โฟเลต	แมกนีเซียม	ฟอสฟอรัส	โปเตสเซียม	ธาตุเหล็กและสังกะสี	

นอกจากนีจ้มกูข้าวสาลยีงัมโีปรตนี	ใยอาหารและไขมนับางชนิดอกีด้วย

12.ผักขม (spinach)
	 ผักขมมวีติามนิเอ	วติามนิซ	ีและโฟเลตสงู	มนัยงัเป็นแหล่ง

ทีด่ขีองวติามนิบี	2	วติามนิบ	ี6	แคลเซยีม	ธาตเุหลก็	และแมกนเีซยีม

อกีด้วย	สารประกอบของพชืในผกัขมยงัช่วยส่งเสรมิระบบภมูคิุม้กนั	

และอาจช่วยท�าให้ผิวหนังและเส้นผมมีสุขภาพที่ดี

13.ปลำแซลมอน
	 ปลาแซลมอนเป็นแหล่งชั้นยอดของกรดไขมันโอเมก้า	3	

ซ่ึงเป็นไขมันประเภทที่ท�าให้ลดการจับตัวเป็นก้อนของเลือดซ่ึงเป็น

สาเหตุของโรคหัวใจ	โอเมก้า	3	ยังช่วยป้องกันการเต้นผิดปกติ															

ของหัวใจซึ่งอาจเป็นสาเหตุของหัวใจวายเฉียบพลัน	ช่วยลดระดับ

ไตรกลเิซอไรด์	ลดการเพ่ิมการอุดตนัในเส้นเลอืด	ลดความดนัโลหิต	

และลดความเสี่ยงจากการเป็นลม

	 นอกจากเป็นแหล่งชัน้ยอดของโอเมก้า	3	แล้ว	ปลาแซลมอน

ยังมีไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอลต�่า	และให้โปรตีนสูง

14.แอปเปิ้ล
	 แอปเปิ้ลเป็นแหล่งของธาตุเพ็คทีน	หรือใยอาหารที่ย่อย

ได้ง่าย	ช่วยลดระดบัคอเลสเตอรอลและน�า้ตาลในเลอืด	แอปเป้ิลสด

ยังเป็นแหล่งวิตามินซีที่ดี	ซึ่งให้สารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยป้องกัน	

ไม่ให้เซลล์ในร่างกายถกูท�าลาย	วติามนิซยีงัช่วยสร้างเนือ้เยือ่โปรตนี

ที่ช่วยให้หลอดเลือดแข็งแรง	และช่วยในการดูดซึมธาตุเหล็ก

15.ผลอะโวคำโด
	 ผลอะโวคาโดอดุมไปด้วยวติามนิอ	ีโฟเลทและโปแตสเซยีม		

อะโวคาโดยงัสามารถลดความเสีย่งต่อการเป็นโรคหวัใจและตาบอด

ได้	ทานสด	ๆ 	หรือใส่คู่กับสลัดนอกจากจะท�าให้รสชาติดีขึ้นแล้ว	ยัง

ช่วยเพิ่มการดูดซึมของสารเบต้าแคโรทีนได้เช่นกัน

เรียบเรียงจากกระปุกดอทคอม

myoclinic.com และ goosiam.com

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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สิงคโปร์แลไปข้างหน้า 20 ปี

Brighter Hopes - Bigger Heart 

– Our Best Home 

 นายลี เชียนลุง นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ได้กล่าวปราศรัยเมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 ภายใต้

หัวข้อท่ีว่าบ้านแห่งความหวังและหัวใจ อันเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติสิงคโปร์และกล่าวถึง

ความสำาเร็จของสิงคโปร์จากประเทศกำาลังพัฒนาโลกที่ 3 ไปสู่ประเทศพัฒนาแล้วในโลกที่ 1 แต่ในอนาคต                

จะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ  ที่ต้องเร่งแก้ไขเป็นการด่วน โดยเฉพาะปัญหาอัตราการเกิดตำ่า                

โดยเน้นความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทำางาน

จับกระแสโลก
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

	 ส�าหรับวิสัยทัศน์ในอีก	20	ปีข้างหน้า	จะมีความ
เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ระหว่างจีน	และอินเดีย	ที่จะก้าวสู่การ
เป็นมหาอ�านาจทางเศรษฐกิจ	แข่งขันกับสิงคโปร์	โดย																	
บางพื้นที่ของ	2	ประเทศนี้	จะก้าวหน้ามากกว่าสิงคโปร์เสียอีก	
หลายมหานคร	เช่น	กรุงปักกิ่ง	นครเซี่ยงไฮ้	นครมุมไบ																						
นครบังกาลอร์	มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว	กลายเป็นเมืองที	่														
มชีวีติชวีา	น่าอยู	่และน่าท�างาน	ความเปลีย่นแปลงของประเทศ
พัฒนาแล้ว	จะไม่เปลี่ยนแปลงมากเหมือนกับประเทศ													
ก�าลงัพฒันา	มมีหานครส�าคญั	เช่น	นครนวิยอร์ก	นครลอส-																											
แอนเจลสิ	กรุงลอนดอน	จะยังคงเติบโตรวดเร็วเนื่องจากการ
เชื่อมโยงไม่เฉพาะประเทศตนเองเท่านั้น	แต่รวมถึงการ																		
เชื่อมโยงทั่วโลก	ท�าให้ทรัพยากรมนุษย์	และทรัพยากรต่างๆ	
ไหลเข้ามา	เกิดผู้ประกอบการใหม่	ความคิดใหม่ๆ	ซึ่งก่อให้เกิด
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปทั่วโลก

	 เทคโนโลยใีนอกี	20	ปีข้างหน้า	จะเปลีย่นวถิชีวีติของ

เราโดยสิ้นเชิง	อย่างที่เราแทบจะเดาไม่ถูก	คล้ายคลึงกับเมื่อ			

ในอดตี	20	ปีทีผ่่านมา	ซึง่ในช่วงนัน้ไม่มใีครคาดคดิว่าโทรศพัท์

มือถือและเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	รวมถึงเว็บไซต์	ยูทูปและ														

เฟซบุ๊ค	จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของเราโดยสิ้นเชิง

:: นายลี เชียนลุง 

นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

”

”

อนาคตไม่ใช่สิง่ท่ีถกูก�าหนด

จากโชคชะตาอย่างหลกีเลีย่งไม่ได้

 ตรงกนัข้าม เป็นสิง่ท่ีเราสามารถ

ก�าหนดขึน้มาเองได้

  โดยจะต้องก�าหนดทศิทาง

ในอนาคตให้ชดัเจน
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	 ขณะเดยีวกนัสงิคโปร์จะเกดิการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่
เช่นเดยีวกนั	กลายเป็นสงัคมผูส้งูอาย	ุประชากรมกีารศกึษาดีข้ึน	
ฯลฯ	อย่างไรก็ตาม	อนาคตไม่ใช่สิ่งที่ถูกก�าหนดจากโชคชะตา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	ตรงกันข้าม	เป็นสิ่งที่เราสามารถก�าหนด
ขึ้นมาเอง	โดยจะต้องก�าหนดทิศทางในอนาคตให้ชัดเจน	ซึ่ง
รัฐบาลสิงคโปร์พยายามระดมความคิดเห็นของประชาชน																		
ในเรื่องนี้

ก้าวสู่อนาคต ด้วย 3 แนวทาง

 การเปลีย่นแปลงเหล่านีท้�าให้สงิคโปร์ต้องถามตนเอง
ว่าเราต้องการไปทิศทางใด	 ส�าหรับโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วแล้ว	 สิงคโปร์จะต้องปรับปรุงตนเองอย่างต่อเนื่อง																
หากหยุดอยู่กับที่แล้ว	จะถูกประเทศอื่นๆ	แซงขึ้นหน้าโดยง่าย	
ดังนั้น	 จะต้องปรับตัวเข้ากับการเปล่ียนแปลง	 ใช้โอกาสที่เกิด
ขึ้นใหม่ๆ	 ให้เป็นประโยชน์	 เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง	 ซึ่ง
ทิศทางในอนาคต	นายลี	เชียงลุงได้ก�าหนดไว้ใน	3	หัวข้อ
	 ประการแรก	คือ	ควำมหวงัทีเ่จดิจรสัยิง่ข้ึน (Brighter 
Hopes)	 จะต้องสร้างความหวังว่าสิงคโปร์จะดีย่ิงข้ึนในวัน													
ข้างหน้า		ซึ่งรัฐบาลจะลงทุนมากถึง	1.5	ล้านล้านบาท	ขยาย
เครือข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน	 ในช่วง	 10	 ปีข้างหน้า		
รวมทั้งปรับปรุงการศึกษาในระดับช้ันอนุบาล	 ซ่ึงเป็นช่วงที่
สมองของเดก็สามารถเรยีนรูไ้ด้เรว็เกีย่วกบัภาษา	มคีวามสนใจ
สิ่งที่อยู่รอบตัว	 เรียนรู้ทักษะและพฤติกรรมในเชิงบวก	 เช่น															
การเข้าควิ	การแบ่งปันแก่ผูอ้ืน่	ฯลฯ	เพือ่เตรยีมพร้อมเข้าศกึษา
ในระดับประถมศึกษา	 ซึ่งปัจจุบันเด็กสิงคโปร์มากกว่าร้อยละ	
99	ได้เข้าศกึษาในระดบัชัน้อนบุาล	โดยรฐับาลได้ให้เงนิอุดหนนุ	
เพือ่ช่วยให้อตัราค่าเล่าเรยีนต�า่	และปรบัปรงุคณุภาพมาตรฐาน												
การศึกษาอยู่แล้ว	 แต่รัฐบาลมีแผนจะปรับปรุงให้ดีขึ้นไปอีก												
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมเพือ่ยกระดบัคร	ูจดัหาครจู�านวนมากข้ึน	
เพือ่เพิม่คณุภาพให้สงูขึน้	และอดุหนนุเพือ่ให้อตัราค่าเล่าเรยีน
ต�่าลงอีก	
	 ขณะเดียวกันจะปรับปรุงสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน													
ด้านคุณภาพและปริมาณควบคู่กัน	 	 เพราะหากเน้นแต่เชิง						
ปริมาณแล้ว	 ผู ้ส�าเร็จการศึกษาจะตกงาน	 โดยจะก่อตั้ง
มหาวทิยาลยัขึน้ใหม่	2	แห่ง	คอื	มหาวทิยาลยั	SIM	(UniSIM)	
จดัการเรยีนการสอนในสาขาต่างๆ	เช่น	สาขาอากาศยาน	โดยมี

”

”

     รฐับาลจะลงทนุมากถงึ 1.5 ล้านล้านบาท

ขยายเครอืข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ในช่วง 10 ปีข้างหน้า รวมทัง้ปรบัปรงุ

การศกึษาในระดบัชัน้อนบุาล ซึง่เป็นช่วงที่   

  สมองของเดก็สามารถเรยีนรูไ้ด้เรว็

ข้อก�าหนดให้นักศึกษาต้องไปศึกษาเชิงปฏิบัติจริง	 เกี่ยวกับ
วศิวกรรมอากาศยานในโรงงานอตุสาหกรรมควบคูก่นัภาคทฤษฎี
	 อีกแห่งหนึ่ง	 คือ	 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสิงคโปร	์															
(Singapore	Institute	of	Technology	-	SIP)	ซึง่จดัหลกัสตูร
การเรียนการสอนโดยร่วมมือเป็นพันธมิตรกับสถาบันชั้นน�า														
ในต่างประเทศ	เช่น	เป็นพนัธมติรกบั	DigiPen	ซึง่เป็นสถาบนั
ระดับแนวหน้าของสหรัฐฯ	 ในหลักสูตรสื่อดิจิตอลในลักษณะ
ปฏิสัมพันธ์	 (Interactive	 Digital	 Media)	 เป็นพันธมิตรกับ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยแีห่งมวินกิ	 (Technical	 University	 of	
Munich	-	TUM)	ของเยอรมน	ีในหลกัสตูรด้านวทิยาศาสตร์และ
วศิวกรรม	
	 ขณะเดยีวกันในอกี	20	ปีข้างหน้า	จะมกีารใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ	เพือ่ทดแทนแรงงานคนมากข้ึน	เช่น	หุน่ยนต์	คอมพวิเตอร์	
ฯลฯ	 โดยเขายกตัวอย่างว่าโทรศัพท์มือถือที่ติดตั้งโปรแกรม																	
Siri	 ในอนาคตอีกไม่ก่ีปีข้างหน้า	 จะมีความฉลาดพอๆ	 กับ
เลขานุการที่เป็นคน	 ดังนั้น	 เลขานุการจะต้องฝึกอบรมใหม่																	
ในอนาคต	เพือ่พฒันาตนเองให้สามารถปรบัเปลีย่นมาท�างานเป็น
ผู้จัดการส�านักงาน	 ซึ่งเป็นสิ่งที่โทรศัพท์ยังท�างานแทนไม่ได	้														
เราต้องยกระดบัโดยปรบัเปลีย่นจากท�างานง่ายๆ	ทีจ่ะถกูทดแทน
โดยเครือ่งจกัรอตัโนมตัแิละหุน่ยนต์มาท�างานควบคมุเครือ่งจกัร
และหุ่นยนต์ที่ใช้ทักษะมากขึ้น
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หัวใจทีพ่องโตขึน้ (Bigger Heart)

 ประการที่สอง	หัวใจที่พองโตขึ้น (Bigger Heart)                  
เขากล่าวว่าสิงคโปร์ในอนาคตจะต้องดูแลเอาใจใส่ผู้ยากไร้															
คนพิการ	คนสูงอายุ	มีความเมตตากรุณาแก่บุคคลรอบข้าง															
รวมถึงสร้างความเป็นมิตรกับชาวต่างชาติที่เข้ามาท�างานหรือ
อยู่อาศัยในสิงคโปร์	
	 ขณะเดียวกันรัฐบาลสิงคโปร์พยายามส่งเสริมให้																
คนต่างเชื้อชาติ	ศาสนา	วัฒนธรรม	สามารถอยู่ร่วมกันอย่าง
กลมกลืนและเคารพซึ่งกันและกัน	แม้สิงคโปร์จะเป็น																								
เกาะเล็กๆ	แต่ไม่สามารถที่จะท�าตัวเป็นคนที่หัวใจคับแคบได้
	 นายล	ีเชยีนลงุ	กล่าวว่า	เขาไม่เหมือนกบันกัการเมอืง
ประเทศอื่นๆ	เขาชอบพูดความจริง	การที่รัฐบาลมีแนวโน้ม												

”

”

   การท่ีรัฐบาลมแีนวโน้มเพิม่งบประมาณ

 สวสัดกิารสังคมอย่างมนียัส�าคญั

 ในอนาคตนัน้ ไม่ช้ากเ็ร็ว 

รัฐบาลจ�าเป็นต้องเพิม่อัตราภาษอีากร

เพือ่น�ามาปิดหบีงบประมาณ

เพิม่งบประมาณสวสัดกิารสงัคมอย่างมนียัส�าคญัในอนาคตนัน้	
ไม่ช้าก็เร็ว	รัฐบาลจ�าเป็นต้องเพิ่มอัตราภาษีอากรเพื่อน�ามา												
ปิดงบประมาณ

เหย้าเรอืนทีด่เียีย่มของพวกเรา 

(Our Best Home)

 ประการทีส่าม	เหย้ำเรอืนทีด่เียีย่มของพวกเรำ (Our 
Best Home)	ต้องสร้างความรู้สึกถึงว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของ
สิงคโปร์	เป็นประเทศที่เราจงรักภักดี	เป็นประเทศท่ีเรา																		
ภาคภมิูใจในผลส�าเรจ็ร่วมกนั	เป็นสถานทีซ่ึ่งเราอยากจะแต่งงาน
และมีบุตรหลาน	เพื่อสร้างคนรุ่นใหม่แก่ประเทศ	
	 แต่ปัจจุบันสิงคโปร์มีเด็กเกิดน้อยมาก	แม้ในช่วงท่ี			
ผ่านมา	รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเพื่อส่งเสริมการแต่งงาน
และมีบุตร	เช่น	ให้คนมีบุตรสามารถจองบ้านเคหะของรัฐบาล
เป็นกรณีพิเศษ	อนุญาตให้ลาคลอด	16	สัปดาห์	หรือประมาณ	
4	เดอืน	โดยรฐับาลจ่ายเงนิเดอืนชดเชยให้แก่นายจ้าง	อดุหนนุ
ค่าดแูลบุตร	แต่สตรยีงัไม่ต้องการแต่งงานและมบีตุร	เนือ่งจาก

ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างประชากรของอาเซี่ยน

ที่มาข้อมูล : ประมาณการปี 2554 โดยหน่วยงาน CIA ของสหรัฐฯ

ช่วงอายุ

ประเทศ

กัมพูชา ไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย

จำานวนประชากร (ร้อยละ)

									0	–	14	ปี

								15	–	64	ปี

32.20

64.10

3.80

2.78						

23.3	ปี

19.90

70.90

9.20

1.66

34.7	ปี

25.20

69.30

5.50

1.89

28.2	ปี

34.60

61.10

4.30

3.15

23.1	ปี

13.80

77.00

9.20

0.78

33.5	ปี

29.60

65.40

5.00

2.64

27.1	ปี

27.30

66.50

6.10

2.23

28.5	ปี

หวั่นเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าทางอาชีพ	
	 ดังนั้น	สิงคโปร์ต้องการสิ่งที่เรียกว่าความสมดุล															
ระหว่างการท�างานและชีวิต	(Work	-	Life	Balance)	ซึ่งไม่ใช่
เรื่องง่าย	เนื่องจากคนยังมีบรรทัดฐานที่ว่าจะต้องท�างานหนัก	
เพือ่สร้างความดคีวามชอบอนัจะท�าให้ได้รบัการเลือ่นต�าแหน่ง	
ท�างานจนถึงมืดค�่า	รัฐบาลสิงคโปร์ได้ท�าการศึกษาหาแนวทาง
แก้ไขปัญหาข้างต้น	คาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆ	นี้	เพื่อปรับ
เปลีย่นขนบธรรมเนยีมข้างต้น	เป็นต้นว่า	ต้องสร้างบรรทดัฐาน
ใหม่เพื่อให้เอื้อต่อ	Work	-	Life	Balance	โดยแนวคิดหนึ่งที่มี
ผู้แสนอแนะ	คือ	ก�าหนดว่าแต่ละสัปดาห์	จะต้องมี	1	วัน	ที่จะ
ต้องปิดสถานทีท่�างานในเวลา	6	โมงเยน็	หากพบเหน็ใครกต็าม
ยังอยู่ในที่ท�างาน	จะถือว่าคะแนนติดลบในการพิจารณาให้																	
ความดีความชอบ

65	ปีขึ้นไป

อัตราเจริญพันธุ์

อายุ	Median	

ของประชากร	(ปี)
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”

”

สงิคโปร์ต้องการสิง่ทีเ่รยีกว่า

ความสมดลุระหว่างชวีติและการท�างาน 

(Work - Life Balance)

Mr. Yeoh Keat Chuan 

ผู้อำานวยการ EDB คนใหม่

หน่วยงานส่งเสรมิการลงทนุสงิคโปร์

เปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่

 ในช่วงกลางปี	2555	ทีผ่่านมาส�านกังานคณะกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจ	(Economic	Development	Board	-	EDB)	
ซึง่หน่วยงานส่งเสรมิการลงทนุของสงิคโปร์	ได้มกีารปรบัเปล่ียน
ครั้งใหญ่
 ประกำรแรก	ได้ปรับเปลี่ยนผู้บริหาร	โดยแต่งตั้งให	้
Mr.	Yeoh	Keat	Chuan	จากผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	เป็นผู้อ�านวยการ	

	 สิงคโปร์นับเป็นกรณีศึกษาส�าคัญของไทย	เนื่องจาก
ทั้ง	2	ประเทศก�าลังชิงแชมป์ในต�าแหน่งสังคมผู้สูงอาย	ุ																		
แห่ง	AEC	โดยจากสถิติจากเว็บไซต์องค์กรสืบราชการลับ															
CIA	ของสหรัฐฯ	พบว่าไทยและสิงคโปร์มีประชากรอายุตั้งแต่	
65	ปีขึ้นไปเป็นสัดส่วนเท่ากันคือ	ร้อยละ	9.2	แม้อัตรา																			
เจริญพันธุ์ของสิงคโปร์จะต�่ากว่า	แต่ไทยกลับครองแชมป์ม	ี														
อายุกึ่งกลาง	((Median)	ของประชากรสูงกว่าคือ	ร้อยละ	34.7		
เมื่อเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ร้อยละ	33.5	อินโดนีเซียร้อยละ	
28.5	เวียดนามร้อยละ	28.2	มาเลเซียร้อยละ	27.1	กัมพูชา			
ร้อยละ	23.3	และฟิลิปปินส์	23.1	ปี	แต่สิงคโปร์มีมาตรการ
แก้ไขปัญหาแล้ว	แต่ไทยกลับยังไม่มีมาตรการเป็นชิ้นเป็นอัน		
แต่อย่างใด

ต้ังแต่วันที่	1	กรกฏาคม	2555	เป็นต้นไป	ส�าเร็จการศึกษา
ปรญิญาโทด้านวศิวกรรมเคมจีาก	Imperial	College	of	Science,	
Technology	&	Medicine,	University	of	London	และได้รับ
การฝึกอบรมด้านการบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	
โดยก่อนหน้านี้เคยด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการกองสหรัฐฯ															
กองชีวเวชศาสตร์	และเป็นผู้อ�านวยการกองทุนร่วมลงทุน	
(Venture	Capital)	ของ	EDB	ขณะทีผู่อ้�านวยการ	EDB	คนเดมิ	
คือ	นพ.	Beh	Swan	Gin	ซึง่ด�ารงต�าแหน่งต้ังแต่วนัที	่1	สงิหาคม	
2551	ได้ย้ายไปด�ารงต�าแหน่งเป็นปลัดกระทรวงกฎหมาย
 ประกำรที่สอง EDB	ได้ปรับเปลี่ยน	Logo	ใหม่	ซึ่งมี
ความหมาย	ดังนี้

การใช้สัญลักษณ์ลูกโลกแทนตัวอักษร	O	โดยมี
ขนาดใหญ่กว่าปกต	ิเพือ่สือ่ว่าบทบาทของสงิคโปร์
มีอิทธิพลต่อภาคธุรกิจของโลก
ตวัอกัษรใช้ฟอนต์	Helvetica	ซึง่เป็นฟอนต์ทีใ่ช้กนั
แพร่หลายและสามารถกลมกลืนกับฟอนต์อื่นๆ	
แสดงถึงนโยบาย	plug	-	and	-	play	approach	
ของสิงคโปร์	ท่ีเน้นความง่ายส�าหรับการด�าเนิน
ธุรกิจในสิงคโปร์	เหมือนกับระบบคอมพิวเตอร	์
สมัยใหม่ที่เมื่อเสียบอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ	เช่น	
Printer	ฯลฯ	แล้วสามารถใช้งานร่วมกันได้ทันที	

-

-
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ภาพ :: http://www.nationalcapitals.net/wallpapers/2012/04/singapore-night-1920x2560.jpg

ภาพ :: http://topworldcities.net/wallpapers/2012/01/merlion-singapore-1920x2560.jpg

-

ไม่ต้องไปติดต้ังซอฟต์แวร์ใหม่ให้ยุง่ยากเหมอืนกบั
ในอดตี	เนือ่งจากกฎระเบยีบต่างๆ	สภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจของสิงคโปร์เป็นมาตรฐานสากลใน											
รูปแบบใกล้เคียงกับของประเทศต่างๆ
แม้ใช้ตัวอักษร	EDB	เป็นสีน�้าเงินเหมือนเดิม	แต่
โทนสสีดใสยิง่ขึน้	สือ่ถงึความมชีวีติชวีา	กระตอืรอืร้น
ของ	EDB	ขณะทีก่ารออกแบบเน้นความเรยีบง่าย	
(minimalistic	design)	บ่งบอกถึงความมั่นใจใน
ตนเองและบทบาทน�าของ	EDB	ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของสิงคโปร์	

Logo เดิม

Logo ใหม่เริ่มใช้ปี 2555

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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บีโอไอ กับการพัฒนาอุตสาหกรรม

เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

46 ปี บีโอไอ

ธนาวดี คุวสานนท์

 ตลอดระยะเวลา 46 ปีที่ผ่านมา นับได้ว่า บีโอไอเป็นองค์กรสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ

ประเทศไทย  โดยใช้มาตรการส่งเสริมการลงทุนเป็นเครื่องมือ ซึ่งทำาให้เกิดการสร้างงาน การสร้างรายได้            

ของประเทศ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ   

	 ส�าหรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเครื่อง
ใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	(อุตสาหกรรม	E&E)	นั้น	บีโอไอ												
ได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของกลุ่มธุรกิจที่สนันสนุน																
การผลิต	(E&E	Cluster)	ที่แข็งแรงข้ึน	ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญ								
ที่ช่วยให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่องการเคลื่อนย้ายสินค้า			
ภายในประเทศและช่วยในด้านการประสานงาน	เพื่อพัฒนา
ผลติภณัฑ์ให้สอดคล้องกบัค�าสัง่ซือ้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ท�าให้
การผลิตราบรื่น	และเกิดความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตร่วมกันมากขึ้น	ส่งผลให้เกิดมูลค่าเพ่ิมของการผลิต											
ในประเทศมากยิ่งขึ้นด้วย

การส่งเสริมการลงทุนแก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	(Small	and	Medium	Enterprises	:		
SMEs)	เป็นนโยบายระยะสัน้	ระหว่างปี		2553	-	2554	
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้าง															
ความเข้มแขง็ให้กบั	SMEs	ของประเทศไทยให้สามารถ
ก้าวสู่ระดับสากลมากขึ้น	
	 นโยบายนี้มีเงื่อนไขส�าคัญ	คือ	โครงการ										
ที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน	จะต้องมีขนาดการ
ลงทนุไม่น้อยกว่า	500,000	บาท	(ไม่รวมค่าทีดิ่นและ
เงินทนุหมุนเวียน)	และจะต้องมีคนไทยถือหุน้ข้างมาก	
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ	51	ของทุนจดทะเบียน)	
	 หลังจากส้ินสุดการรับค�าขอส่งเสริม																		
การลงทุนตามนโยบายน้ี	พบว่ามีผู้ประกอบการ														
ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส	์												
ขนาดกลางและขนาดย่อม	ได้รับการส่งเสริมตาม
นโยบายน้ี	จ�านวน	14	โครงการ	มีเงินลงทุนทั้งสิ้น
ประมาณ	186	ล้านบาท	

”

”

บีโอไอ 

ได้ช่วยกระตุน้ให้เกดิการลงทนุ

ของกลุม่ธุรกจิทีส่นนัสนุนการผลิต 

(E&E Cluster)

ทีแ่ขง็แรงขึน้ในประเทศไทย

การส่งเสรมิอตุสาหกรรมผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้า 

 นโยบายส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ	ที่มีส่วนส�าคัญ
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและ																								
อิเล็กทรอนิกส์	ได้แก่	

1)



ก
ัน
ย
า
ย
น
 
2
5
5
5

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 29

”

”

หากผูป้ระกอบการมกีจิการ

 วจิยัและพฒันา 

(Research and Development : R&D) 

 ในผลติภณัฑ์ทีส่ามารถจดสทิธบิตัร

หรอืเป็นเจ้าของลขิสทิธิข์องผลติภณัฑ์น้ัน 

หรอืเรยีกว่าม ีตราสนิค้า (Brand)  

เป็นของตนเองได้ 

กจ็ะเป็นกจิการทีม่มีลูค่าเพิม่สงู

2)

3)

	 ท้ังนี้	 ถึงแม้ว่าจะส้ินสุดการขอรับการ																
ส่งเสริมฯ	ตามนโยบายนี้ไปแล้ว	บีโอไอ	ยังคงให้													
การส่งเสริมฯ	ผู้ประกอบการ	SMEs	อย่างต่อเน่ือง	
โดยใช้เกณฑ์ให้การส่งเสริมฯ	ตามเกณฑ์ปกติ

มาตรการพเิศษเพือ่เร่งรดัการลงทนุในปีแห่งการลงทนุ	
(Investment	Year)	เป็นนโยบายระยะสัน้	ระหว่างปี		
2551	-	2552	มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดให้เกิดการ
ตดัสนิใจลงทนุเรว็ขึน้	โดยการเพิม่สทิธปิระโยชน์ทาง
ด้านภาษเีงนิได้นติบิคุคล	ให้กับกลุม่อตุสาหกรรมทีใ่ช้
เทคโนโลยีขั้นสูง	
	 หลังจากสิ้นสุดการรับค�าขอส่งเสริม													
การลงทุนตามนโยบายนี้	พบว่ามีผู้ประกอบการผลิต
เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	ได้รับ						
การส่งเสริมตามนโยบายนี้	จ�านวน	53	โครงการ	มี
เงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ	69,000	ล้านบาท	ซึ่งถือว่า
เป็นนโยบายระยะสั้นที่กระตุ้นให้กลุ่มอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ตัดสินใจลงทุนโครงการขนาดใหญ่ได้
เป็นอย่างดี

การส่งเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน																			
(Sustainable	Development)	นโยบายนี้	เริ่มต้น		
เมือ่ปี	2553	มวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความเจรญิเตบิโต
ให้แก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ	และยกระดับ														
ภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้ท่ี
ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น	ส�าหรับอุตสาหกรรมเครื่องใช้
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์	กลุ่มกิจการที่ใช้เทคโนโลยี
ขัน้สงู	ได้แก่	การผลติผลติภณัฑ์อปุกรณ์โทรคมนาคม	
(Telecommunication	Device)		อปุกรณ์สารกึง่ตวัน�า	
(Semiconductor)	อุปกรณ์หน่วยความจ�า	(Data	
Storage	Device	เช่น	Hard	Disk	Drive	(HDD)	
หรือ	Solid	State	Drive	(SDD)	)	และการผลิต												
เซลล์แสงอาทิตย์	(Solar	Cell)	เป็นต้น

	 จากข้อมูลจนถึงเดือนมิถุนายน	2555	พบว่าม	ี																						
ผู ้ประกอบการผลิตเครื่องใช ้ไฟฟ ้าและผลิตภัณฑ	์																											
อิเล็กทรอนิกส์	ได้รับการส่งเสริมฯ	ตามนโยบายนี้แล้ว																										
จ�านวน	58	โครงการ	มเีงินลงทุนท้ังส้ินประมาณ	46,600	ล้านบาท	
ทั้งนี้	ผู้ประกอบการในกลุ่มเทคโนโลยีขั้นสูง	ยังสามารถยื่นค�า	
ขอรับการส่งเสริมฯ	ภายใต้นโยบายนี้ต่อไปได้จนถึงวันที่	31		
ธันวาคม	2555

การส่งเสรมิการลงทุน ด้านวจัิยและพฒันา

ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

 ผู้อ่านหลายท่าน	คงเคยเห็นภาพ	“เส้นโค้งรอยยิ้ม”	
หรือ	“Shih’s	Smiling	Curve”	ตามแนวคดิของ	Mr.	Stan	Shih	
มาก่อนแล้ว	จึงขอน�าภาพนี้มาน�าเสนออีกครั้ง

:: ภาพ “เส้นโค้งรอยยิม้” หรือ “Shih’s Smiling Curve”
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	 Mr.Stan	Shih	กล่าวว่า	การเพิม่มลูค่าของอตุสาหกรรม
ท่ีใช้เทคโนโลยขีัน้สงู	เช่น	กลุม่อตุสาหกรรมผลติคอมพวิเตอร์นัน้	
มีความสัมพันธ์กับลักษณะของการประกอบกิจการอย่างมี										
นัยส�าคัญ	กล่าวคือ	หากผู้ประกอบการมีกิจการวิจัยและ																
พัฒนา	(Research	and	Development	:	R&D)	ในผลิตภัณฑ์
ท่ีสามารถจดสิทธบัิตรหรอืเป็นเจ้าของลขิสทิธิข์องผลติภณัฑ์นัน้	
หรอืเรยีกว่าม	ีตราสนิค้า	(Brand)	เป็นของตนเองได้	ก็จะเป็น
กิจการท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูง	รวมทั้งหากเป็นกิจการที่ท�างานด้าน									
การตลาด	เพื่อจ�าหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ใน																		
ตราสินค้า	(Brand)	ของตนเองด้วย	ก็จะมีมูลค่าเพิ่มสูง																		
เช่นเดยีวกนั	แต่หากว่ากจิการเป็นลกัษณะรบัจ้างผลติ	การลงทุน
เป็นลกัษณะโรงงานอตุสาหกรรม	ทีร่บัจ้างผลติตามแบบทีส่่งมา
จากลูกค้าเท่านั้น	ก็จะมีมูลค่าเพิ่มน้อยที่สุด	
	 ดังนั้น	หากมองกลับมายังลักษณะของอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ในไทยท่ีผ่านมา	จะเห็นว่าอุตสาหกรรม	E&E			
ของเราส่วนใหญ่	 เป็นอุตสาหกรรมรับจ้างผลิต	ซึ่ง																
หมายความว่า	อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ไทยนั้น	มีมูลค่า															
เพิม่น้อย	ดังนั้น	ในช่วงหลายปี	ที่ผ่านมา	บีโอไอ	ได้กระตุ้น										
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรกนิกส์ให้เพิ่มศักยภาพใน
ด้านการวิจัยและพัฒนา	(R&D)	ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิต	เช่น	การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได	้
นิติบุคคลเพิ่มเติม	หากอุตสาหกรรมผลิตมีการลงทุนเพิ่มเติม	
เพื่อพัฒนาทักษะ	เทคโนโลยีและนวัตกรรม	(Skill	Technol-
ogy	and	Innovation	:	STI)	เป็นต้น	

	 กลุม่อตุสาหกรรมทีบี่โอไอได้ชกัจูงให้เกิดการลงทนุใน
งานวิจัยและพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต	ได้แก่	
กลุม่อตุสาหกรรมผลติอปุกรณ์หน่วยความจ�า	(Hard	Disk	Drive)	
ซึง่เป็นอตุสาหกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สงู	และจ�าเป็นต้องมกีาร
วิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	เมื่อหลายปีก่อน	มีการพัฒนา
ความจขุอง	Hard	Disk	Drive	จากเมกะไบต์	(Megabyte)	เป็น
ระดับเทระไบต์	(Terabyte)	ถ้าจะเปรียบเทียบขนาดความจุให้
เห็นภาพชัดเจน	ก็คือ	1	เทระไบต์	เท่ากับ	1,024	จิกะไบต์	
(Gigabyte)	หรอื	ประมาณ	1	ล้านเมกะไบต์	ซึง่หน่วยวจิยัและ
พัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต	จ�าเป็นต้องอาศัย
ความช�านาญและประสบการณ์สูง	เพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง											
ให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย	
	 ถึงแม้ว่าหน่วย	R&D	ของไทยยังมีขนาดเล็กเมื่อ														
เทยีบกบัหน่วย	R&D	ของอตุสาหกรรมนีใ้นประเทศช้ันน�า	เช่น	
สหรฐัอเมรกิา	สิงคโปร์	และไต้หวนั	เป็นต้น	แต่นับได้ว่าบีโอไอ
ได้ส่งเสริมให้เกิดจุดเร่ิมต้นของหน่วย	R&D	ขึ้นและท�าให้ได้มี
กิจกรรม	R&D	อย่างต่อเนื่องต่อไป

การส่งเสริมการลงทุนด้านการออกแบบ

ผลิตภัณฑ ์

 นอกจากนี	้บโีอไอ	ได้ให้การส่งเสรมิในกจิการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์	(Electronic	Design)	มาเป็นเวลากว่า												
12	ปีแล้ว	โดยแบ่งประเภทของการออกแบบทางอเิลก็ทรอนกิส์
เป็น	3	ประเภทย่อย	ได้แก่	

Micro Electronics Design	หรือการออกแบบ
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กมาก
Embedded System Design	หรือการออกแบบ
สมองกลฝังตัว	
Prototype Design หรือการออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ต้นแบบ	

1)

2)

3)
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	 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์นี้	สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรม	E&E	โดยเฉพาะเป็น
กิจการที่เพิ่มมูลค่าในการผลิต	ซึ่งใช้พลังงานน้อย	เป็นกิจการ
สะอาด	ไม่มีมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
	 ปัจจุบัน	บีโอไอให้การส่งเสริมฯ	กิจการออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์	โดยถือเป็นกิจการที่มีความส�าคัญและเป็น
ประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ	(ให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	8	ปี	โดยไม่ค�านึงว่าโครงการตั้งอยู่ใน													
เขตใด	และไม่จ�ากัดวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล)	
แต่เนื่องจากกิจการน้ีเป็นกิจการที่ท�าได้ยาก	จ�าเป็นต้องใช้										
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะด้าน	โดยเฉพาะกลุม่วศิวกรรมอเิลก็ทรอนกิส์
ท่ีมีความรู้ด้านเทคโนโลยีและมีความคิดสร้างสรรค์	ซึ่งมี																		
จ�านวนจ�ากัดในประเทศไทย	
	 จากข้อมูลจนถึงเดือนมิถุนายน	2555	พบว่า																
มีผู้ประกอบการกลุ่ม	Electronics	Design	ได้รับการส่งเสริมฯ
ตามนโยบายนี้แล้ว	จ�านวน	37	โครงการ	มีเงินลงทุนทั้งสิ้น
ประมาณ	1,000	ล้านบาท	โดยแบ่งเป็น	2	ส่วนหลักๆ	ได้แก่	
ส่วนที่เป็นโครงการขนาดใหญ่	(ประมาณร้อยละ	20)	จะลงทุน
ผลิตในส่วนของการออกแบบ	Micro	Electronics	เช่น																						
Integrated	Circuit	เป็นต้น	เพ่ือป้อนให้กับบริษัทผลิตที่ม	ี															
ฐานการผลิตในประเทศไทย	

	 ซ่ึงส่วนนีม้กีารลงทนุสงู	คิดเป็นสดัส่วนมลูค่าการลงทุน
ประมาณร้อยละ	80	ของมูลค่าการลงทุนในกิจการน้ีท้ังหมด	
ส่วนโครงการทีเ่หลอืกว่าร้อยละ	80	มลีกัษณะเป็นบรษิทัขนาด
เลก็	ผูข้อมกัเป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ในบรษิทัใหญ่ประมาณ	2	-	3	
ปีและต้องการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง	ซึ่งจากการสอบถามนัก
ลงทุนพบว่า	กลุ่มบริษัทขนาดเล็กในกิจการออกแบบทาง
อเิลก็ทรอนกิส์	สามารถสร้างความแขง็แรงทางธรุกจิได้จากการ
ส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ

การส่งเสริมกิจการซอฟต์แวร์

 นอกจากนี้	การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย	
เป็นส่วนส�าคญัในการมุง่สูน่โยบายการพฒันาเศรษฐกจิสร้างสรรค์	
(Creative	Economy)	ของประเทศ	บีโอไอได้ให้การส่งเสริมฯ
กิจการซอฟต์แวร์	มากว่า	15	ปีแล้ว	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ใช้บุคลากรไทยในการสร้างสรรค์และพัฒนาซอฟต์แวร์															
ชนิดต่างๆ	ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ	
	 ในปัจจุบัน	บีโอไอให้การส่งเสริมกิจการซอฟต์แวร	์
เป็น	3	ประเภท	ได้แก่	

Enterprise	Software	การพัฒนาซอฟต์แวร์ส�าหรับ
งานในองค์กร	ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบของโปรแกรม
ส�าเร็จรูป	หรือเป็นการเขียนโปรแกรมให้เหมาะสม
กับการใช้งานขององค์กรใดองค์กรหนึ่งได้
Digital	Content	การพัฒนาซอฟต์แวร์ในส่วนของ
การผลิตเนื้อหาส�าหรับสื่อสารบนระบบดิจิตอล													
ยกตวัอย่างเช่น	Animation,	Online	-	Games,	Web	
-	based	Application,	Visual	Effect	หรือ																											
E	-	Learning	Content	เป็นต้น
Embedded	Software	การพฒันาซอฟต์แวร์ทีฝั่งตวั
บนอปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์	(หรอื	“ซอฟต์แวร์สมองกล
ฝังตัว”	ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกรมเฉพาะบนชิ้นส่วน
วงจรรวม	(Integrated	Circuit	:	IC)	หรือโปรแกรม
ควบคุมการท�างานของแผงวงจรควบคุมของ																		
อุปกรณ์ต่างๆ	เป็นต้น

1)

2)

3)

”

”

กลุม่บริษทัขนาดเล็ก

ในกจิการออกแบบทางอเิล็กทรอนกิส์

สามารถสร้างความแขง็แรงทางธรุกจิได้

จากการส่งเสริมการลงทนุ

ของบโีอไอ
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	 จากข้อมูลจนถึงเดือนมิถุนายน	2555	พบว่า																	
มีผู้ประกอบการกลุ่มกิจการ	Software	ได้รับการส่งเสริมฯ															
ตามนโยบายนี้แล้ว	จ�านวน	289	โครงการ	มีเงินลงทุนทั้งสิ้น
ประมาณ	6,000	ล้านบาท*	โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทนุประเภท	
Enterprise	Software	และ	Digital	Content	แต่มีสัดส่วนใน
การลงทนุประเภท	Embedded	Software	น้อยมาก	(ร้อยละ	1	
ของโครงการซอฟต์แวร์ท้ังหมด)	ท้ังน้ี	เน่ืองจากการออกแบบ	
Embedded	Software	ต้องใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมฝังตัว
ลงบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก	อาจมีความจ�าเป็นต้อง
ท�างานควบคู่ไปกบัการพฒันาการออกแบบวงจรอิเลก็ทรอนกิส์
ควบคูไ่ปด้วย	ดงัน้ัน	การให้การส่งเสริมการลงทนุในซอฟต์แวร์
ส่วน	Embedded	Software	จงึมคีวามจ�าเป็นและต้องส่งเสรมิฯ
ให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องต่อไป

* หมายเหตุ	:	ในจ�านวนเงินลงทุนทั้งสิ้นกว่า	6,000	ล้านบาท	
พบว่าม	ี1	โครงการทีล่งทนุกว่า	5,000	ล้านบาท	ในกจิการผลติ
ซอฟต์แวร์ประเภท	Enterprise	Software	และโครงการ									
ส่วนใหญ่มีขนาดการลงทุนไม่เกิน	10	ล้านบาท

	 จะเหน็ได้ว่า	นโยบายส่งเสรมิการลงทนุในอตุสาหกรรม
กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ของบีโอไอ	
ครอบคลุมทุกขั้นตอนของอุตสาหกรรม	นับตั้งแต่	การส่งเสริม
การลงทุนในด้านการผลิต	การวิจัยและพัฒนาการออกแบบ		
เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมให้มีขีดความสามารถ		การสร้าง													
มูลค่าเพิ่มที่สูงขึ้น			
										นอกจากนี้	ยังให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ
ซอฟต์แวร์	ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง	ที่เป็นหัวใจส�าคัญของ
เศรษฐกจิสร้างสรรค์		จงึกล่าวได้ว่า	บโีอไอ	มส่ีวนในการพฒันา
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ให้ม	ี																										
ความมั่นคงและยั่งยืน		

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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เก็บตกงานแสดงนิทรรศการอุตสาหกรรม

และต่อยอดธุรกิจ

จากเยอรมนีและออสเตรีย

เก็บตกโรดโชว์

วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์                                

 เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่บีโอไอได้เดินทางไปเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนี เพื่อศึกษา           

ดูงานอุตสาหกรรมด้านเครื่องจักรกล  ICT และซอฟต์แวร์ ประเภท Embedded software : Robotics และ 

Automation  รวมทัง้การเชิอ่มธรุกจิ และการลงทนุในอตุสาหกรรมเหล่านี ้จากเมอืงซาวส์เบร์ิกและ เมอืงลนิซ์ 

ประเทศออสเตรีย ทั้งยังได้ทำาการสำารวจโอกาสในการต่อยอดธุรกิจและเก็บเกี่ยวความรู้ที่น่าจะเป็นประโยชน์      

ต่อผู้ประกอบการไทยอีกด้วย

นิทรรศการ Automatica 2012  และ

Ceramic 2012

 งานแสดงนิทรรศการ	และงาน	Automatica	2012	
:	Innovation	and	Solutions”	และงานที่จัดคู่กัน	คืองาน	
Ceramitec	2012	Munich	–	International	Trade	Fair	for	
Ceramics	and	Powder	Metallurgy	ทั้ง	2	งานเป็นงานที่
แสดงนวตักรรม	เทคโนโลยทีีล่�า้สมยัของอตุสาหกรรมเป้าหมาย
ด้าน	Automation	เครื่องจักร	เครื่องกล	ICT	และซอฟต์แวร์	
(Embedded	Software	Robotics)																					
	 ซ่ึงเป็นงานแสดงนทิรรศการอุตสาหกรรมด้านเครือ่งจกัร
อัตโนมัติ	(Automation)	เช่น	เครื่องจักรกล	ยานยนต์	ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์	และซอฟต์แวร์	(Embedded	Software-														
Robotics)	จดัข้ึนทกุๆ	2	ปี	มผู้ีเข้าเย่ียมชมงานประมาณ	31,000	คน	
จาก	100	ประเทศ	ผู้จัดงานรายงานว่า		เป็นงานที่เน้นด้าน	
Automation	Industry	และเน้นด้านวทิยาการหุน่ยนต์	(Robotics)	
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก		มผีูร่้วมออกงานประมาณ	720	ราย	จาก	40	
ประเทศภายในงานแบ่งออกเป็นโซนต่างๆ	ดังนี้
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:: รปูแผนผงัการจดังานแสดงนิทรรศการ Automatica 2012
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Assembly and Handling Technology : Assembly Stations and Systems

Assembly and Handling Technology : Components, Positioning Systems

Robotics, Safety Technology, Supply Technology

Machine Vision

Drive Technology, Sensor Technology, Software, Control Systems Technology

	 งาน	Ceramitec	2012	Munich	เป็นงานแสดง
นทิรรศการชัน้น�าระดบันานาชาตขิองอตุสาหกรรมด้านเซรามิกส์
ตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า	เป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆ	3	ปี
	 เมื่อครั้งท่ีผ่านมามีผู ้เข้าเย่ียมชมงานประมาณ																	
16,733	ราย	จาก	102	ประเทศซึง่ผูเ้ข้าชมมากทีส่ดุ	10	อนัดบัแรก		
ไม่นับรวมเยอรมันนี	ได้แก่	อิตาลี	ออสเตรีย	สาธารณรัฐเชค	
ฝรัง่เศส	สหราชอาณาจักร	โปแลนด์	รัสเซีย	ตรุกี	สวิตเซอร์แลนด์	
และบราซิล	

	 โดยมผีูเ้ข้าร่วมแสดงในงานทัง้หมดประมาณ	613	ราย	
จาก	42	ประเทศ	แต่ยงัไม่มผีูเ้ข้าร่วมแสดงงานจากประเทศไทย		
ส�าหรับในภูมิภาคเอเชีย	มีบริษัทจากจีน	อินเดีย	ไต้หวัน	
	 จากการที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานนี้	ได้รับประโยชน์ใน
การศึกษาสภาวะอุตสาหกรรมด้านการผลิตเซรามิกส์	ซึ่งรวม
ถงึงานวศิวกรรมอืน่ๆ	ทีเ่ป็น	High	Technology	อาท	ิเซรามกิส์
ทีน่�าไปผลติเป็นชิน้ส่วนของเครือ่งจกัร	ชิน้ส่วนอืน่ๆ	ทีต้่องการ
ความทนทานก็มีความจ�าเป็นต้องใช้เซรามิกส์เป็นส่วนมาก														
เช่นกัน

 รายชื่อบริษัทที่น่าสนใจ 13 บริษัท ที่ได้เชิญชวนให้มาต่อยอดธุรกิจในไทยแล้วจากงาน Automatica 2012 ดังนี้

Meeting & Networking = M&N, Potential (บริษัทเป้าหมายเพิ่ม) = P 

ลำาดับ ประเภท บริษัท อุตสาหกรรม

1

2

3

4

M&N

M&N

M&N

M&N

KUKA	Roboter	GmbH

MVTec	Software	GmbH

Jonas	&	Redmann

Helukabel	GmbH

ผลิตหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการท�างานของหุ่นยนต์	เป็นบริษัทชั้นน�าของโลก	มีบริษัทแม่อยู่ในเยอรมนี

					1.		ได้พบกับคณะของ	KUKA	จากประเทศไทย	และได้พบกับผู้บริหาร	ของ	KUKA	ที่รับผิดชอบในภูมิภาคเอเชีย	

									คณะได้รับทราบว่าบริษัทแม่ของ	KUKA	มีแผนขยายการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

					2.		ได้แนะน�าและให้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบีโอไอประสานผ่านมายังส�านักงานส่วนกลางก็ได้	

-	หารือเกี่ยวกับโอกาสธุรกิจในไทย	ซึ่งบริษัทมี	ตัวแทนขาย	แล้วบริษัทได้ตอบรับให้ไปเยี่ยมชม	แต่ติดภารกิจเร่งด่วน	

มีบริษัทแม่ตั้งอยู่ในกรุงเบอร์ลินมา	23	ปีแล้ว	รับท�า	Turnkey	Project	ส�าหรับเครื่องจักร	Solar	cell	

มีตลาดแล้วในเกาหลี	จีน	ไต้หวันและ	สนใจเปิดตลาดในไทย

-	มีตัวแทนขาย	ในไทยแล้วหากตลาดโตขึ้น	อาจขยายการลงทุน

ผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์	ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

อิเล็กทรอนิกส์	-	Automation

อิเล็กทรอนิกส์	-	Cables&Wires
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ลำาดับ ประเภท บริษัท อุตสาหกรรม

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

M&N

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

FCT	Ingenieurkeramik	GmbH

FCT	Hartbearbeitungs	GmbH

*FANUC

OKU	GmbH

Nabtesco	

LAPP	Insulators	Alumina	GmbH	

Framos

Blue	Cmpetence

SIEMENS 

KLAGER	Spritzguss	Gmbh	&	Co

*VIPA

Bluecompetence

-	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

-	เป็นบริษัทใหญ่	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

-	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

-	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

-	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

-	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

-	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

-	น่าสนใจและให้ข้อมูลการส่งเสริมซอฟต์แวร์เนื่องจากบริษัทผลิต	RFID	System	ค่อนข้างมาก

-	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

-	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

-	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

One	of	the	World’s	Leading	Manufacturers	of	High	Quality	Insulators.	

Products	of	Lapp	Insulators	Stand	for	Both	Premium	Quality	and	

Technological	Leadership.

Specialized	on	Silicon	Nitride	

and	Silicon	Carbide	Materials

High	-	Precision	Ceramic	Components

อิเล็กทรอนิกส์	ซอฟต์แวร์	Robotics

Assembly	and	Feeding	Systems

High	Precision	Gear

อิเล็กทรอนิกส์	-	ฉนวนไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์	-	ซอฟต์แวร์

อิเล็กทรอนิกส์	-	ซอฟต์แวร์

อิเล็กทรอนิกส์	-	ซอฟต์แวร์

อิเล็กทรอนิกส์

อิเล็กทรอนิกส์	-	Automation

อิเล็กทรอนิกส์



ก
ัน
ย
า
ย
น
 
2
5
5
5

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 37

ลำาดับ ประเภท บริษัท อุตสาหกรรม

16

17

18

19

P

P

P

P

ISRA	Vision	

*FARO

InfraTec	GmgH

Metralabs	GmbH

-	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

-	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

-	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

FARO	Technologies	Design,	Develop,	and	Market	Portable,	Computerized	Measurement	Devices	like	Measuring	

arms,	Laser	Scanner	and	Laser	Tracker	and	Software.	FARO’s	Products	allow	Manufacturers	and	Assemblies	on	

the	Shop	Flfloor	to	Perform	3-D	Inspections	of	Parts

-	มีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ	ยังไม่มีธุรกิจในไทย

อิเล็กทรอนิกส์	-	ซอฟต์แวร์

Systems	Robotics	and	Automation

อิเล็กทรอนิกส์	-	ซอฟต์แวร์

อิเล็กทรอนิกส์	-	ซอฟต์แวร์	

ซอฟต์แวร์	-	หุ่นยนต์

กิจกรรมเชื่อมโยงธุรกิจ กับบริษัท

ในออสเตรีย

 บริษัทที่ 1  :  บริษัท Geroldinger 
 กิจกำร     :		ผลิตผลิตภัณฑ์ชุดไซโลในทุกรูปแบบ

บริษัทมีการบริหารงานโดยประธานของบริษัทและ
ภรรยา	เป็นการสืบทอดกิจการมา	3	รุ่น	จัดตั้งขึ้น											
ในปี	1951	มีพนักงานท้ังหมด	80	คน	มียอดขาย												
โดยเฉลีย่ปีละ	8	ล้านยโูร	ส่งออกประมาณร้อยละ	35	
ไปยังเอเชียและยุโรป	ส�าหรับญี่ปุ่นส่งออกไปแล้ว												
10	กว่าปี	ม	ีInstallation	ให้โรงงานในจนี	แอฟรกิาใต้	
รัสเซีย	บริษัทมีประสบการณ์และมีความเช่ียวชาญ
มากว่า	35	ปี	ด้านการเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์การเกษตร
ทุกชนิด	โดยเฉพาะที่มีขนาดเบาบริษัทผลิตไซโล													
ทุกขนาดให้บริการงานด้านวิศวกรรม	ให้บริการ														
ให้ค�าปรึกษาและวางระบบงานตามความต้องการ										
ของลูกค้า
	 ความเชีย่วชาญของบรษิทัคอืความสามารถ
ในการคดิค�านวณในการตดิตัง้อปุกรณ์ไซโลให้ตรงกบั
ขนาดและน�้าหนักของวัสดุการเกษตรของลูกค้า															
จัดส่งไปให้ทาง	Container	ได้	ส�าหรับ	Capacity	
ของไซโลบรรจุได้ประมาณ	600	ลูกบาศก์เมตร																			
วัสดุเกษตร	อาทิ	เศษเปลือกไม้ซึ่งมีน�้าหนักเบามาก	
เมล็ดธญัพชื	เป็นต้น	SILO	หรอืฉางเกบ็เมล็ดพชื	คอื	
ถังขนาดใหญ่ที่ใช้บรรจุวัสดุปริมาณมวล	(Bulk	Ma-
terial)	ในอุตสาหกรรมอาหารใช้เพื่อการเก็บผลผลิต

-	
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 บริษัทที่ 2  :  บริษัท Poettinger 
 กิจกำร  :

-

- - 

หรือเศษผลิตผลการเกษตร	โดยทั่วไปไซโล																																							
ม	ี2	รปูแบบ	คือ	
	 (1)	ไซโลแบบกรวย	(Hopper	Silo)	มลีกัษณะ
เป็นถังก้นกรวย	วางยกสูงจากพื้นดิน	เพื่อให้สะดวก
ในการล�าเลยีงขนถ่ายเมลด็พชืออกจากถงัด้านล่างด้วย
อุปกรณ์ล�าเลียง	(Conveyor)	
	 (2)	ไซโลก้นเรียบ	(Flat	Silo)	คือ	ไซโลท่ี											
มลีกัษณะเป็นถงัก้นเรยีบขนาดใหญ่ใช้อปุกรณ์ล�าเลยีง	
(Conveyor)	เพือ่ล�าเลยีงวสัดเุข้าด้านบนและล�าเลยีง
ออกจากทางด้านล่างของถังและมีใบกวาด	ติดต้ังอยู่
ภายในเพื่อให้ผลผลิตระบายลงสู่ช่องล�าเลียงทาง																
ด้านล่างของถังได้ทั้งหมดไม่ตกค้าง

ประธานบริษทัฯได้อธบิายว่า	ไซโลของบรษิทัเป็นระบบ	
No	dust,	No	Emission	และบริษัทอยู่ในระหว่าง			
การทดลองท�าไซโลเชือ้เพลงิชวีภาพ	(Bio	Fuel	Silo)	
โดยการน�าวสัดทุีไ่ม่ใช้แล้ว	เช่น	พวกเศษไม้	เปลอืกไม้	
เป็นต้น	ใส่ใน	Bio	Hopper	Silo	เพื่อผลิตไฟฟ้า
จ�าหน่ายให้ผู้อยู่อาศัยในบริเวณรอบๆ	โรงงานต่อไป

ผลิตผลิตภัณฑ์ชุดหางพ่วงรถที่ใช้ในการเกษตร	อาท	ิ
Farm	tractor	อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในงานปรับสภาพ
แปลงเพาะปลูก	เช่น	การเกี่ยวหญ้า	การเก็บเกี่ยว
ผลิตภัณฑ์	เป็นต้น	

บริษัท	Pottinger	เป็นบริษัทบริหารจัดการโดยระบบ
ครอบครัวที่ถ่ายทอดกันมานานกว่า	135	ปีแล้ว																
เน้นด้าน	Innovative,	Dedicated	และ	Authentic	
ในการผลติผลติภณัฑ์เคร่ืองจกัรส�าหรับการเกษตร	จงึ
มีประสบการณ์เฉพาะด้านและมีความเชี่ยวชาญ													
เป็นอย่างมาก			
	 บริษัทยึดถือว่าเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ
บริษัทที่ส�าคัญมาก	ในการมุ่งสู ่อนาคตที่จะต้อง																
ช่วยดแูลสิง่แวดล้อมด้วยผลติภณัฑ์ส่งเสริมการเกษตร
ไปด้วย	การท�าการเกษตร	อาท	ิการท�านาข้าวหรอืการ
ปลูกพืชเกษตร		ถือเป็นรากฐานที่ส�าคัญของโลกจึงมี
ความจ�าเป็นที่บริษัทก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณภาพเพ่ือ
ช่วยคดิพฒันาไปข้างหน้าด้วยกนั	บรษิทัจงึให้ความส�าคญั
เรือ่งท�าวจิยัและพฒันา	(	R	&	D)	ของเทคโนโลยแีละ
การพัฒนาบุคลากรไปควบคู่กันตลอด

:: ตวัอย่างผลติภัณฑ์ของบริษัท 

:: รถลากจูงขนบรรทุกได้เอง Self Loading Wagons 

:: Round Baler เคร่ืองอดัฟ่อนแบบท่อนกลม

:: Ploughs เคร่ืองไถ / เคร่ืองคราดพรวนพืชแถว
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บริษัทท�าการพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตเครื่องจักร
ส่งเสริมการเกษตร	เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการ									
ใช้งานให้กับลูกค้า	อาทิ	ในส่วนของการเตรียม													
หน้าดิน	เก็บเกี่ยวผลผลิตการเกษตร	เป็นต้น
	 ตวัอย่างผลติภณัฑ์ของบรษิทั	Grass	Land	
เช่น	เครือ่งตดัหญ้าตดิหางไถ	(Dics	Mowers)	เครือ่ง
ตัดหญ้าชนิดติดท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์	(Drum	
Mowers)	เครื่องคราดหญ้าแบบสะบัดผึ่ง	(Tedder)	
เครือ่งคราด	(Rake)	รถลากจงูขนบรรทกุได้เอง	(Self	
loading	Wagons)	เครื่องเก็บเกี่ยวหญ้าและบรรทุก
ในตวั	(Silage	Trailers)	เคร่ืองอดัฟ่อนแบบท่อนกลม	
(Round	Balers)	เป็นต้น

บริษัทนี้เป็นกิจการของครอบครัวที่สืบทอดกันมา															
2	รุ่นแล้ว	ประกอบกิจการด้านการผลิตรถพ่วงขนาด	
18	ล้อ	(Trailor)	รถกึ่งพ่วง	(Semi	-	Trailor)	Cool-
ing	Container	เป็นต้น

- 

- 

- 

-

- 

- เครื่องไถเตรียมดิน	(Tillage)	เช่น	เครื่อง
ไถ/เครื่องคราดพรวนพืชแถว	(Ploughs)	
เครื่องคราดพรวน	(Stubble	Cultivators)	
เครื่องพรวนจาน	(Disc	Harrow)	เคร่ือง
พรวมหมุน	(Rotary	Harrows)	อุปกรณ์										
ขุดเจาะ	(Drilling	Technology)

 บริษัทที่ 3  :  บริษัท Schwarzmuller 
 กิจกำร  : 	ผลิตผลิตภัณฑ์	รถพ่วง	(Trailor)	/															
																						รถกึ่งพ่วง	(Semi	-	Trailor)	/	
																						Cooling	Container

 บริษัทที่ 3  :  บริษัท KEBA เมืองลินซ์ Linz 
                         ประเทศออสเตรีย
 กิจกำร  : 	ผลิตผลิตภัณฑ์	Industrial	Automation,	
																						Banking	and	Service	Automation,	
																						Energy	Automation

:: ตวัอย่างผลติภณัฑ์

:: Industrial Automation

:: Banking and Service Automation           

บรษิทัฯ	มโีรงงานอยู	่3	แห่ง	คอื	บรษิทัแม่ในออสเตรยี	
และโรงงานในเมืองบูดาเสต์	ประเทศฮังการี	และ															
สาธารณรฐัเชก็	นอกจากนัน้	ยงัมโีรงงานเลก็ๆ	ทีผ่ลติ
เพื่อป้อนชิ้นส่วน	อุปกรณ์ให้อีกด้วย
ในประเทศออสเตรีย	บริษัทฯ	ด�าเนินการเองทั้งหมด	
อาท	ิงานขาย	มทีมีขายเอง	รวมถงึ	After	Sale	Service	
ที่มีการให้บริการตอบสนองลูกค้าแบบรวดเร็วและ
ทันที	ส�าหรับในต่างประเทศ	มีหลายรูปแบบ	เช่น	มี	
Dealer	ในรสัเซยี	หรอืม	ีPartner	ในเยอรมน	ีเป็นต้น

บริษัทจัดตั้งขึ้นใน	ปี	1968	ท�าการพัฒนาและผลิต
ผลิตภัณฑ์ระดับคุณภาพดีเยี่ยมด้าน	Automation	
Solutions	for	the	Industrial	,	Banking	and				
Services	as	well	as	Energy	sectors	มากว่า	40	
ปีแล้ว
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- 

-

-
- 

- 

:: KePlast

::  KeMotion

:: KeSystems

:: KeMobile

:: Energy automation        

ผลิตภัณฑ์อื่นๆ	เช่น	Control	System	ส�าหรับ																	
หุ่นยนต์ต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์	Painting	Robot	
หรอื	Welding	Robots	หรอืส�าหรบัควบคมุเครือ่งจักร	
Injection	Molding	Machines	for	Plastic	ซึ่ง																			
รายละเอียดของพลาสติกประเภทต่างๆ	ซอฟต์แวร์
ของบรษิทัทีเ่ขยีนขึน้มคีวามสามารถในการปรบัเปล่ียน	
adjust	จดจ�า	แยกรายละเอียดของพลาสติก																				
ประเภทต่างๆ	ได้	ถอืเป็นจดุเด่นผลติภณัฑ์ของบรษัิท

บริษัทมุ่งผลิตเพื่อตอบสนองตลาดเฉพาะ	Niche	
Market	เป็น	World	Market	leader	ของหลาย
ผลิตภัณฑ์ได้รับรางวัลนวัตกรรมมากมาย
Industrial	Automation	-	Control	System	ซ่ึงบรษิทั
มลีกูค้าชัน้น�า	เช่น	บรษิทั	ABB	ผลิตหุน่ยนต์		ซอฟต์แวร์	
ที่ใช้ควบคุมการท�างานของ	Robots	เป็นของบริษัท	
KEBA	นอกจากนั้น	เช่น	SEAMEN,	MITSUBISHI	
เป็นต้น	

Banking	and	Service	Automation	–	บรษิทัเน้นด้าน	
Self	-	Service	Systems,	Last	Mile	Solutions	for	
Postal	and	Logistics	และ	Lottery	Solutions

Energy	Automation	บริษัทมีประสบการณ์ด้าน					
Electromobility	and	Energy	Efficiency	มาหลายปี
ด้าน	Electronics,	Mechatronics,	Self	-	Service	
Vending	Machine	Design	และ	Construction

Show Room ผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ของบริษัท
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	 ล่าสุด	จึงหันมาพัฒนาสถานที่ชาร์ทไฟฟ้าส�าหรับ															
ยานพาหนะ	Charging	Station	for	Electric	Vehicles	ส�าหรบั
ยานพาหนะทุกประเภทที่ใช้พลังงานไฟฟ้า	อาทิ	รถยนต์																	
(Automobiles)	รถจกัรยานยนต์ขนาดเบา	Scooters,	จกัรยาน	
Bicycles,	รถยนต์สองล้อขับเคลื่อนด้วยก�าลังไฟฟ้า	Segways	
หรือแมก้ระทัง่	รถเขน็คนพกิาร	Wheelchairs	ซึง่ใช้เวลาชาร์จ
รวดเร็วมากเท่ากับประมาณการหมุน	1	รอบนาฬิกา

	 บริษัทจัดตั้งขึ้นมา	40	กว่าปี	มีบริษัทแม่ตั้งอยู่ใน												
เมืองลินซ์	Linz	ในต้นปี	2007	บริษัทได้เริ่มขยายฐานการผลิต
ในต่างประเทศที่แรกในจีน	ที่เมืองปักกิ่ง	ชื่อ	CBPM	-	KEBA	
ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับบริษัท	China	Banknote	Printing	and	
Minting	Corporation	(CBPM)	ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตธนบัตรที่
ใหญ่ที่สุดในโลกเพ่ือเข้าตลาดของจีน	บริษัทมีบริษัทสาขาใน						
ต่างประเทศ	ได้แก่	อิตาลี	โรมาเนีย	เยอรมนี	สาธารณรัฐเช็ก	
สหรัฐอเมริกา	ตรุก	ีเป็นต้น	และยงัไม่มใีนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	

:: หน่ึงในรางวลัท่ีบริษัทเคยได้รับ iF Product design Award 2007

for KeTop T50 Is Awarded by the Forum Design in Hannover and 

is one of the three most Important Design Competitions in the World.

ภาพ :: http://www.munichtradefairs.com/photos.html

ปัจจบุนั	บรษิทัฯ	มผีลติภณัฑ์ล่าสดุเพือ่จ�าหน่ายเครือ่งและระบบ
ส่งของอตัโนมตั	ิโดยเครือ่งอาจตัง้บนสถานี	BTS	หรอื	รถไฟฟ้า
ใต้ดิน	ป้ายรถเมล์	เป็นต้น	เมื่อลูกค้าส่งของแล้วจะได้รับ	SMS	
หรือ	Code	ตอบยืนยัน	บริษัทไปรษณีย์ท�าการส่งของถึง													
ปลายทาง	คณะได้ชม	Clip	Video	หุน่ยนต์ประกอบรถยนต์	10	ตวั	
โดยการบงัคบัและควบคมุจากเครือ่งของ	KEBA	เพยีงเครือ่งเดยีว	
ซึ่งบริษัทฯ	ถือเป็นจุดได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัทฯ															
นอกจากนี้	ยังสนใจที่จะพบกับผู้แทนบริษัท	ไปรษณีย์ไทย	และ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของไทย	เพื่อแนะน�าผลิตภัณฑ์																											
สถานีชาร์จไฟฟ้าอีกด้วย

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ภาพรวม ภาคอุตสาหกรรม

ครึ่งแรกของปี 2555

 ภาคอุตสาหกรรม ได้รบัผลกระทบอย่างหนกัจากปัญหาอทุกภยัครัง้ใหญ่เมือ่ปีทีแ่ล้ว นคิมอตุสาหกรรม

ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี และกรุงเทพมหานคร ถูกนำ้าท่วมเป็นเวลานานหลายเดือน ส่งผลให้

โรงงานอตุสาหกรรมในนิคมเหล่าน้ี ต้องหยุดการผลติ ส่วนโรงงานในพืน้ทีอ่ืน่ๆ ทีม่ไิด้ถกูนำา้ท่วม ซึง่ต้องพึง่พา

ชิ้นส่วนจากโรงงานเหล่านี้ ได้รับผลกระทบตามไปด้วย ต้องลดหรือชะลอการผลิตลง ทำาให้ผลผลิตของ                        

ภาคอุตสาหกรรม ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ติดลบถึงร้อยละ 30 

บทความพิเศษ
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

	 อย่างไรก็ตาม	เมื่อปัญหาอุทกภัยยุติลง	ผลผลิตภาค
อุตสาหกรรมได้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว	จากตัวเลขของส�านักงาน
เศรษฐกจิอตุสาหกรรมและธนาคารแห่งประเทศไทย	ดชันีผลผลติ
อุตสาหกรรมปรับตัวดีขึ้นตามล�าดับจากลบร้อยละ	34.2																							
ในช่วงไตรมาสที่	4	ของปี	2554	เป็นลบร้อยละ	6.9	และ															
ลบร้อยละ	1.6	ในช่วงไตรมาสแรก	และไตรมาสที่	2	ปี	2555	
ตามล�าดับ	ในขณะท่ีตัวเลขล่าสุดเดือนกรกฎาคม	2555	ยัง
ติดลบร้อยละ	5.8

”

”

ดัชนผีลผลติอตุสาหกรรม

ปรบัตวัดขีึน้ตามล�าดบั 

จากลบร้อยละ 34.2 

ในช่วงไตรมาสที ่4 ของปี 2554

 เป็นลบร้อยละ 6.9 และลบร้อยละ 1.6

ในช่วงไตรมาสแรก และไตรมาสที ่2 

ปี 2555 ตามล�าดบั

	 จากตัวเลขเดือนกรกฎาคม	2555	ดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ	52.9	เครื่องใช	้																			
ไฟฟ้าร้อยละ	14.7	อาหารและเครือ่งดืม่ร้อยละ	5.5	ปนูซเีมนต์
และวสัดุก่อสร้างร้อยละ	6.3	เคมภีณัฑ์ร้อยละ	10.4	เนือ่งจาก
กลุม่นีไ้ด้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยจากอุทกภัย	โดยการผลิต
หยดุชะงกัไปบ้างเนือ่งจากปัญหาในด้าน	Supply	Chain	เกีย่วกบั
การขาดแคลนชิ้นส่วนเป็นหลัก	ขณะที่โดยภาพรวมโรงงาน												
เสียหายไม่มากนัก
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ผลิตรถยนต์ทะล ุ2 ล้านคัน

 ส�าหรับอุตสาหกรรมยานยนต์คาดว่าในปี	2555	จะมี
ผลผลิตมากเป็นประวัติการณ์เกิน	2.2	ล้านคัน	ซึ่งทาง																					
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ได้ตัง้เป้าหมายให้มกีารผลติ
รถยนต์เพิม่ขึน้ปีละ	2.5	แสนคัน	เพ่ือให้บรรลยุอดการผลติรวม	
3	ล้านคันต่อปี	ภายในปี	2558	ท�าให้หลายบริษัทได้เพ่ิมก�าลัง
ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเป็น	3	กะท�างาน	เพื่อให้เพียงพอกับ
ความต้องการ
	 ในส่วนตลาดภายในประเทศมีอุปสงค์เพิ่มขึ้นมาก																
จากนโยบายคืนภาษีรถยนต์คันแรกของรัฐบาล	โดยยอดขาย
รถยนต์ในช่วง	7	เดือน	เป็นจ�านวน	738,169	คัน	เติบโตถึง							
ร้อยละ	46.2	โดยตลาดรถยนต์นั่งและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
มีอัตราการเติบโตใกล้เคียงกัน	คือ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	42.6	และ
ร้อยละ	49.1	ตามล�าดับ
	 กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ได้คาดหมายว่ายอด																	
จ�าหน่ายทั้งปีน่าจะอยู่ท่ีระดับ	1.2	ล้านคัน	ขณะท่ีอุปทานไม่
เพียงพอกับความต้องการ	ท�าให้รถยนต์หลายรุ่นมียอดค้าง				
จองจ�านวนมาก	การส่งมอบล่าช้าหลายเดอืน	ขณะทีก่ารส่งออก
ยานยนต์ของไทย	ซึ่งมีตลาดหลักคือ	กลุ่มประเทศอาเซี่ยน	
ออสเตรเลีย	ตะวันออกกลาง	และยุโรปบางส่วน	แม้จะเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปขณะนี้	แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ												
ตลาดส่งออกมากนัก

	 หลายบริษัทได้ขยายการลงทุนผลิตชิ้นส่วนในไทย			
เช่น	บริษัท	เด็นโซ่	อินเตอร์เนชั่นแนล	เอเชีย	จ�ากัด	ผู้ผลิต			
ชิน้ส่วนยานยนต์จากญีปุ่น่	หลงัจากทีผ่่านมาได้ใช้งบลงทนุ	600	
ล้านบาท	ขยายในส่วนของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม																	
เวลโกรว์	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ได้เตรียมแผนลงทุนในไทย													
เพิ่มเติมในปี	2556	เพื่อขยายโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์	ที่
นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร	จังหวัดชลบุรี	ภายใต้งบลงทุน
ประมาณ	3.2	พนัล้านบาท	เพือ่รองรบัการเตบิโตของอตุสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศไทย	โดยเบื้องต้นจะย้ายฐานการผลิต													
ชิน้ส่วนบางรายการทีผ่ลติในญีปุ่น่มาผลติในโรงงานแห่งนี	้ควบคู่
กับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีอยู่และชิ้นส่วนใหม่ๆ	ที่ยัง														
ไม่เคยผลิตที่ไหนมาก่อน	
	 แม้ไทยจะเป็นฐานใหญ่ทีส่ดุของอุตสาหกรรมยานยนต์
ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	แต่ต้องเผชญิกบัความท้าทาย
ส�าคัญหลายประการ	
 ประกำรแรก	ตลาดรถยนต์ในอนิโดนเีซยีเตบิโตรวดเรว็
มาก	และในปี	2554	ได้เอาชนะไทยกลายเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่
ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และคาดว่าในอนาคต
ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ในอนิโดนีเซยีจะใหญ่กว่าไทยมาก	เน่ืองจาก
มีประชากรมากถึง	240	ล้านคน	และเศรษฐกิจเติบโตอย่าง
รวดเรว็	ท�าให้ประชาชนมีก�าลังซือ้สงู	ขณะเดยีวกนัอตุสาหกรรม
ยานยนต์ของอินโดนีเซียได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
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 ประกำรทีส่อง	บรษิทัชิน้ส่วนยานยนต์ท้องถิน่ของไทย	
ไม่ว่าจะในกลุ่มเทียร์	1	(1st	Tier	:	ส่งตรงเข้าโรงงานประกอบ
รถยนต์)	เทียร์	2	(	2nd		Tire	:	ส่งชิ้นส่วนให้กับเทียร์	1)	หรือ	
โออเีอม็	ยังขาดการวิจยัและพฒันา	ขาดเทคโนโลยพีืน้ฐาน	ขาด
กลยุทธ์ที่ดีในการไปบุกตลาดต่างประเทศ	
 ประกำรที่สำม	ไทยมีต้นทุนค่าแรงและค่าวัสดุที่สูง
กว่าประเทศอืน่ๆ	ขณะทีร่าคาขายไม่สามารถปรบัสงูขึน้ได้มาก
นัก	สังเกตได้ว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา	ราคารถยนต์นั่งส่วน
บุคคลแทบไม่ได้ปรับราคาขึ้น	ขณะที่ต้นทุนที่แท้จริงสูงขึ้นมาก
 ประกำรท่ีสี่	จากการท่ีสหภาพยุโรปได้ประกาศ
เปล่ียนแปลงหลกัเกณฑ์การให้สทิธพิเิศษด้านภาษศีลุกากรหรอื	
GSP	ใหม่เมื่อต้นเดือนมิถุนายน	2555	โดยมีสาระส�าคัญจะ
ยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ	GSP	กับประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศทีม่รีายได้ระดบัปานกลาง	(Upper	-	Middle	Income)	
ขึน้ไป	รวมถงึประเทศไทยด้วย	นบัตัง้แต่ปี	2558	เป็นต้นไป	จะ
ส่งผลให้การส่งออกรถยนต์นั่ง	รถแวน	ปิ๊กอัพ	ของไทยไปยัง
สหภาพยโุรปต้องเสยีภาษนี�าเข้าในอตัราเพิม่ขึน้จากอตัรา	GSP	
ที่ระดับร้อยละ	6.5	เปลี่ยนไปเสียในอัตราปกติหรือ	MFN	ท่ี
ระดับร้อยละ	10	

ปีทองของรถจักรยานยนต์

 อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ดีขึ้นทั้งตลาดภายใน
ประเทศและต่างประเทศ	ยอดจ�าหน่ายจกัรยานยนต์ครึง่ปีแรก	
ยังคงเติบโตต่อเนื่องโดยมียอดจดทะเบียนรวม	1,106,000	คัน	

:: เอกอคัรราชทตูสหรฐัฯ ประจำาประเทศไทย รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

อุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ               

ผูบ้รหิารของบรษิทั ฟอร์ด เข้าร่วมในพธิเีปิดโรงงานแห่งใหม่ของ  

บริษทั ฟอร์ดในประเทศไทย เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2555

ปรับตัวสูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ	1	โดย		
ฮอนด้ายงัคงเป็นผู้ครองตลาดอนัดับหนึง่ด้วยสดัส่วนร้อยละ	69	
ยอดจดทะเบียน	763,000	คัน	ด้วยก�าลังซื้อจากผู้บริโภคกลุ่ม
วัยรุ่น	และคนหนุ่มสาวท่ีมีแนวโน้มสูงข้ึนจากนโยบายค่าแรง
ขั้นต�่าของรัฐบาล	ส่งผลต่อความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจและการ
ใช้จ่าย	โดยคาดว่าหากไม่มเีหตกุารณ์ส�าคญัทีก่ระทบต่อเศรษฐกจิ
แล้ว	ยอดจดทะเบียนรวมของตลาดรถจักรยานยนต์ไทยท้ังป	ี
2555	จะสูงมากเป็นประวัติการณ์ที่ระดับ	2.15	ล้านคัน
		 ผู้ผลิตรถจกัรยานยนต์รายใหญ่	2	รายแรก	มีส่วนแบ่ง
ตลาดภายในประเทศรวมกนัสงูถงึร้อยละ	94	กล่าวคอื	ฮอนด้า	
มยีอดจดทะเบยีนสงูสดุ	142,317	คนั	สดัส่วนร้อยละ	70	ของตลาด	
ตามมาด้วยยามาฮ่า	488,490	คัน	สัดส่วนร้อยละ	24	ซูซูกิ	
6,576	คัน	สัดส่วนร้อยละ	3	คาวาซากิ	3,412	คัน	สัดส่วน															
ร้อยละ	2	รวิก้า	1,577	คนั	สดัส่วนร้อยละ	1	และยีห้่ออืน่รวมกนั	
2,156	คัน	สัดส่วนร้อยละ	1	
	 ส่วนยอดการผลิตรถจักรยานยนต์เพื่อส่งออกยังดีขึ้น
ต่อเนื่องเช่นเดียวกัน	โดยทั้งตลาดพม่า	ลาว	และกัมพูชา	ต่าง
ขยายตวั	ยกเว้นเฉพาะตลาดอนิโดนเีซยีเท่านัน้	เนือ่งจากก�าลงั
เผชิญปัญหาการปรับกฎระเบียบใหม่ของรัฐบาลท่ีก�าหนดให้												
ผู้ซื้อต้องเงินดาวน์ขั้นต�่าร้อยละ	20	
	 นอกจากนี	้ยงัมกีารย้ายฐานการผลติรถจกัรยานยนต์
ขนาดใหญ่	จากต่างประเทศมายังไทยอย่างต่อเนื่อง	โดยบริษัท
ฮอนด้าจะเพิม่สายการผลติ	ในโรงงานภายในนคิมอตุสาหกรรม
ลาดกระบัง	จากเดิมมี	3	สายการผลิต	เพิ่มสายการผลิตที่	4	
เพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มโกลบอลไบค์	หลังจากที่
ฮอนด้าญี่ปุ่นได้ย้ายฐานการผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดกลาง	
400	–	600	ซีซี	มาไทยส่วนหนึ่ง	ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อส่งออก

”

”

หากไม่มเีหตกุารณ์ส�าคญั

ท่ีกระทบต่อเศรษฐกจิแล้ว

ยอดจดทะเบยีนรวมของ

ตลาดรถจักรยานยนต์ไทยทัง้ปี 2555

 จะสงูมากเป็นประวตกิารณ์

ท่ีระดบั 2.15 ล้านคนั
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”

”

วกิฤตเิศรษฐกจิยโุรปส่งผลกระทบ

ค่อนข้างมากต่อการผลติเพือ่ส่งออก 

โดยมลูค่าส่งออกเสือ้ผ้าไปยงัสหภาพยโุรป

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 27 

ของมลูค่าส่งออกเสือ้ผ้าทัง้หมด

และจ�าหน่ายภายในประเทศ	อนัเป็นผลจากเงนิเยนทีแ่ขง็ค่าขึน้
และค่าจ้างแรงงานที่พุ่งสูงขึ้นในประเทศญี่ปุ่น

อตุสาหกรรมอาหารยงัก้าวไปได้ดี

 ผลผลิตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม													
ยงัเป็นไปค่อนข้างด	ีโดยเพิม่ขึน้ในอตัราร้อยละ	7.7	ในไตรมาส
แรกของปี	2555	และเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ	7.9	ในไตรมาสที่	2	
แต่ได้อ่อนตัวลงเหลือร้อยละ	5.5	ในเดือนกรกฎาคม	2555	
เนื่องจากได้รับความเสียหายค่อนข้างน้อยจากอุทกภัย	ยกเว้น
กรณีอุตสาหกรรมนมได้รับผลกระทบจากอุทกภัยค่อนข้างมาก	
ท�าให้ดัชนผีลผลิตอตุสาหกรรมนมลดลงมากถงึร้อยละ	42.6	ใน
ช่วงไตรมาสที่	4	ของปี	2554	เนื่องจากโรงงานขนาดใหญ่																
2	แห่ง	คือ	บริษัท	อุตสาหกรรมนมไทย	จ�ากัด	(มหาชน)	(นม
ตรามะลิและออร์คิด)	ซึ่งตั้งกิจการภายในนิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	และบริษัท	เอ็ฟแอนด์
เอน็แดรีส์่	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(นมตรา	Teapot)	ซ่ึงตัง้กจิการ
ภายในสวนอตุสาหกรรมโรจนะ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	ได้รับ
ความเสยีหายอย่างรุนแรงจากน�้าท่วม	ท�าให้สินค้าขาดตลาด	
โดยเฉพาะนมข้นหวานและนมข้นจืด
	 การผลิตอาหารส�าเร็จรูปและก่ึงส�าเร็จรูปยังไปได้ดี	
เนือ่งจากรปูแบบการบรโิภคทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ
เปลีย่นแปลงไป	ความต้องการอาหารเกษตรพืน้ฐานลดลง	นิยม
รบัประทานอาหารส�าเร็จรูปหรือก่ึงส�าเร็จรูปเพิม่ข้ึน	ท�าให้อปุสงค์
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	อย่างไรก็ตาม	อุตสาหกรรมอาหารและ
เครื่องดื่มต้องเผชิญความท้าทายในอนาคตหลายประการ

 ประกำรแรก	มาตรการ	GSP	ระบบใหม่ของสหภาพ-
ยุโรป	จะส่งผลให้สินค้าอาหารของไทยไม่อยู่ในข่ายเสียภาษี
อากรในอัตราพิเศษ	เนื่องจากไทยเป็นประเทศที่มีระดับรายได้
ปานกลางค่อนข้างสูง	ท�าให้ต้องเสียอากรขาเข้าในอัตราที่															
เพิ่มสูงขึ้นมากเม่ือเปรียบเทียบกับสินค้าของประเทศคู่แข่ง	
เป็นต้นว่า	กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง	อัตรา	GSP	เพียงร้อยละ	4.2														
แต่อัตราปกติหรือ	MFN	สูงถึงร้อยละ	12	ส่วนอาหารทะเล
กระป๋องและแปรรูปประเภทปลา	มีอัตรา	GSP	เพียงร้อยละ		
9	-	20.5	แต่อัตราปกติหรือ	MFN	สูงถึงร้อยละ	12.5	-	24	
ส�าหรับอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปประเภทกุง้	อตัรา	GSP	
เพียงร้อยละ	7		แต่อัตราปกติหรือ	MFN	สูงถึงร้อยละ	20
 ประกำรที่สอง	ปัญหาการขาดแคลนแรงงานและ											
การขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	กระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารอย่าง
มาก	เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น	ท�าให้
อตุสาหกรรมอาหารต้องเร่งปรบัตวั	โดยเฉพาะการตดิตัง้เครือ่งจกัร
อัตโนมัติเพิ่มมากขึ้น	
 ประกำรที่สำม	ความปลอดภัยในด้านอาหาร	โดยใน
ช่วงที่ผ่านมาภาครัฐเองได้ประกาศก�าหนดมาตรฐานต่างๆ															
เพื่อยกระดับคุณภาพด้วย	เช่น	มาตรฐาน	Good	Agricultural	
Practice	(GAP),	Good	Manufacturing	Practice	(GMP),	
Hazard	Analysis	and	Critical	Control	Point	(HACCP),	
Agricultural	Standard	Act	เป็นต้น	เพื่อสร้างความมั่นใจให้
กับลูกค้าและผู้บริโภคมากขึ้น	ขณะเดียวกันประเทศผู้ซื้อจะ													
เข้มงวดในประเดน็นีม้ากขึน้ในอนาคต	ดงันัน้	ผูป้ระกอบการจะ														
ต้องลงทุนในด้านต่างๆ	เพิ่มมากขึ้น	เช่น	ระบบตรวจสอบแบบ
ย้อนกลับ	ฯลฯ
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สิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่มตดิลบ

 ส่วนอตุสาหกรรมสิง่ทอและเครือ่งนุง่ห่ม	ดชันผีลผลติ
ได้ติดลบมาตั้งแต่ก่อนเกิดปัญหาอุทกภัย	เนื่องจากประสบ											
ปัญหาสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน	ล่าสุดดัชนีผลผลิต
ติดลบมากถึงลบร้อยละ	2.8	และลบรอ้ยละ12.6	ตามล�าดบั	ใน
เดือนกรกฏาคม	2555	เนือ่งจากปัญหาขาดแคลนแรงงาน	ท�าให้
บางส่วนต้องย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ	ประกอบกับ
วกิฤตเิศรษฐกิจยุโรปส่งผลกระทบค่อนข้างมากต่อการผลติเพือ่
ส่งออก	โดยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทยได้ประมาณ
มูลค่าส่งออกเสื้อผ้าไปยังสหภาพยุโรปคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	
27	ของมูลค่าส่งออกเสื้อผ้าทั้งหมด	โดยเฉพาะสเปน	ฝรั่งเศส	
และอิตาลี	นับเป็นตลาดเครื่องนุ่งห่มส�าคัญของไทย	มีสัดส่วน
ส่งสินค้าเสื้อผ้าไปยังตลาดเหล่าน้ีคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงร้อยละ	
45	ของตลาดสหภาพยุโรปทั้งหมด
	 ส�าหรบัแนวโน้มในอนาคต	หลงัจากทีส่หภาพยโุรปได้
ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สิทธิพิเศษด้านภาษี
ศลุกากรหรอื	GSP	ใหม่เมือ่ต้นเดอืนมถินุายน	2555	โดยมสีาระ
ส�าคัญจะยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ	GSP	กับประเทศที่ถูกจัดอยู่
ในกลุ่มประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลางข้ึนไป	(Upper	-																	
Middle	Income)	ขึ้นไป	รวมถึงประเทศไทยด้วย	นับตั้งแต่ป	ี
2558	เป็นต้นไป	จะส่งผลให้การส่งออกเครื่องนุ่งห่มของไทย
ต้องเสียภาษีน�าเข้าในอัตราเพิ่มขึ้นจากอัตรา	GSP	ที่ระดับ																				
ร้อยละ	6.4	-	9.6	เปลีย่นไปเสยีในอตัราปกตหิรอื	MFN	ทีร่ะดบั
ร้อยละ	8	-	12	

IC ฟ้ืนตัวอย่างช้าๆ 

 การผลติเครือ่งใช้ไฟฟ้าฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็	เนือ่งจาก
ไม่เสียหายมากนัก	ประกอบกับอุปกรณ์การผลิตที่ไม่สลับ														
ซบัซ้อน	ภายหลงัอทุกภยั	ประชาชนได้เร่งซ้ืออปุกรณ์ต่างๆ	เช่น	
ตู้เย็น	เครื่องปรับอากาศ	เครื่องซักผ้า	ฯลฯ	เพื่อทดแทนส่วนที่
เสยีหาย	ท�าให้ดชันผีลผลติหมวดนีฟ้ื้นตวัจากตดิลบร้อยละ	10.5	
ในไตรมาสแรกของปี	2555	เป็นบวก	คอืร้อยละ	10.2	ในไตรมาส
ทีส่อง	ส�าหรบัตวัเลขล่าสดุในเดอืนกรกฎาคม	2555	ยงัเป็นบวก
เพิ่มมากขึ้นคือ	ร้อยละ	14.5
	 กลุ่มที่น่าเป็นห่วง	คือ	กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	ซึ่ง

ได้รบัผลกระทบอย่างมากจากอทุกภยั	เนือ่งจากส่วนใหญ่มฐีาน
การผลิตอยู่ในนิคมและเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี											
และพระนครศรีอยุธยา	ประกอบกับอุปกรณ์การผลิตสลับ															
ซับซ้อน	ท�าให้การฟื้นฟูกิจการต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก	และ	
ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป	โดยเฉพาะดัชนี
ผลผลิตวงจรรวม	(IC)	ฟื้นตัวอย่างช้าๆ	จากลบร้อยละ	37	ใน
ไตรมาสแรกของปี	2555	เป็นลบร้อยละ	33.5	ในไตรมาสที่	2	
และล่าสุดในเดือนกรกฏาคม	2555	แม้ดีขึ้นแต่ยังคงติดลบ													
มากถึงลบร้อยละ	30.4	ซึ่งสถานการณ์น่าจะปรับตัวดีขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง	เนื่องจากหลายโครงการได้รับการส่งเสริมการลงทุน
ตามมาตรการฟื้นฟูกิจการจากอุทกภัย

การฟ้ืนตวัของ HDD เผชญิปัญหาอปุสงค์

เตบิโตช้า

 ส�าหรับอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ	(HDD	–	Hard 
Disk	Deive)	ซึ่งไทยเป็นฐานการผลิตรายใหญ่ของโลก	โดยมี
ส่วนแบ่งการผลิตประมาณร้อยละ	40	ของท่ัวโลก	และมีมูลค่า
ส่งออกแต่ละปีมากกว่า	12,000	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	แต่
อตุสาหกรรมนีไ้ด้รบัผลกระทบอย่างมากจากอทุกภยั	โดยบรษิทั	
เวสเทิร์นดิจิตอล	ผู้ผลิต	HDD	รายใหญ่ที่สุดของโลก	ได้รับผล	
กระทบจากอุทกภัยมากที่สุด	เนื่องจากมีโรงงานในไทย	2	แห่ง	
ตัง้อยูท่ีน่คิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ	จงัหวดัพระนครศรอียธุยา	
และเขตอุตสาหกรรมนวนคร	จังหวัดปทุมธานี	พนักงานของ
บริษัทในประเทศไทยกว่า	37,000	คน	ซึ่งโรงงานทั้ง	2	แห่ง	
ล้วนถูกน�้าท่วมเสียหายเกือบหมด	โดยเฉพาะโรงงานที่																	
บางปะอิน	นับเป็นฐานผลิตหัวอ่านข้อมูลจากแผ่นดิสก์																
(Slider)	ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก	มีก�าลังผลิตถึงร้อยละ	25	
ของก�าลังผลิตทั่วโลก	ได้จมน�้าเมื่อวันที่	15	ตุลาคม	2554
	 ขณะทีฐ่านการผลติ	HDD	แห่งเดยีวของบรษิทั	โตชบิา
ในประเทศไทย	ภายในเขตอุตสาหกรรมนวนคร	ได้ประสบ
อุทกภัยอย่างรุนแรงเช่นเดียวกัน	
	 ส่วนบริษัท	ซีเกท	ผู้ผลิต	HDD	รายใหญ่อันดับ	2													
ของโลก	มี	2	โรงงาน	ต้ังอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาและอ�าเภอ
เทพารักษ์	จังหวัดสมุทรปราการ		โรงงานทั้ง	2	แห่ง	ปลอดภัย
จากอุทกภัย	แม้ว่าจะได้รับผลกระทบบ้างจากการขาดแคลน												
ช้ินส่วน	ท�าให้ปริมาณส่งมอบ	HDD	ลดลง	แต่สามารถฟื้นฟู
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กิจการได้รวดเร็วกว่า	ประกอบกับจากการที่โรงงานคู่แข่ง																
ส�าคัญ	คือ	บริษัท	เวสเทิร์นดิจิตอล	ประสบความเสียหาย															
อย่างหนัก	กถ็อืเป็นโอกาสทองของซีเกททีจ่ะแย่งส่วนแบ่งตลาด
กลบัคนืมา	ยิง่ไปกว่านัน้	จากการที	่HDD	ขาดตลาด	ท�าให้บริษทั
ซีเกทสามารถจ�าหน่าย	HDD	ได้ในราคาที่เพิ่มสูงขึ้น	
	 ขณะที่ดัชนีผลผลิต	Hard	Disk	Drive	ของไทย	แม้
การผลิตกระเตื้องขึ้นมากตามล�าดับจากลบร้อยละ	55																						
ในไตรมาส	4	ของปี	2554	เหลือลบร้อยละ	20	ในไตรมาสแรก
ของปี	2555	แต่ในเดือนกรกฏาคม	2555	กลับติดลบมากขึ้น
เป็นลบร้อยละ	31.9	ขณะเดยีวกนัมกีารคาดหมายว่าอตัราเตบิโต
ของอุปสงค์ต่อ	HDD	จะไม่สูงเหมือนกับในอดีต	โดยตลาด
คอมพวิเตอร์	PC	แบบตัง้โต๊ะและแบบโน้ตบุ๊คดัง้เดมิทีใ่ช้	HDD	
เป็นหน่วยความจ�า	คาดว่าจะอ่อนตัวเล็กน้อยลงเหลือ	363														
ล้านเครื่อง	ในปี	2555	ลดลงลบร้อยละ	0.4	เมื่อเปรียบเทียบ
กบัปี	2554	อนัเป็นผลจากความนยิมในอปุกรณ์	Tablet	ซึง่เป็น
ผลติภณัฑ์ทีใ่ช้หน่วยความจ�าเป็น	Flash	Memory	แทนทีจ่ะใช้	
HDD	โดยคาดว่าในปี	2555	จะมียอดจ�าหน่าย	Tablet	ทั่วโลก	
มากถึง	100	ล้านเครื่อง
	 ยิ่งไปกว่านั้น	ยังมีความนิยมเพิ่มขึ้นในผลิตภัณฑ์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คแบบใหม่	คือ	Ultrabook	ที่ส่วนใหญ่จะใช้
หน่วยความจ�าเป็น	Flash	Memory	แทนที่จะใช้	HDD	เช่น
เดียวกัน	นอกจากนี	้ยงัไม่ชดัเจนว่ากรณขีองบรษิทัไมโครซอฟต์
จะวางจ�าหน่ายซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการวินโดว์	8	ในช่วง
ปลายปี	2555	จะส่งผลท�าให้ยอดจ�าหน่ายคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น	
ซึ่งจะท�าให้ยอดจ�าหน่าย	HDD	เพิ่มขึ้นตามไปด้วย
	 อย่างไรก็ตาม	ความต้องการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
ความจุสูง	ซึ่ง	HDD	นับเป็นเทคโนโลยีหลักที่สามารถท�าเช่นนี้
ได้	ยังคงมีอยู่ต่อเนื่อง	ทั้งจากดิจิทัลคอนเทนท์	และตลาด															
คลาวด์คอมพวิติง้	รวมถงึการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลย	ีท�าให้
คาดว่าในอกี	10	ปีข้างหน้า	HDD	ยงัคงเป็นอตุสาหกรรมส�าคญั
ของโลก

การควบรวมกจิการในอตุสาหกรรม HDD

 ขณะเดยีวกนัมกีารปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรม	HDD	
ครั้งใหญ่ทั่วโลกครอบคลุมประเทศไทยด้วย	โดยจ�านวนผู้ผลิต
ทั่วโลกได้ลดลงจากเดิม	5	ราย	คือ	ชีเกท	เวสเทิร์นดิจิตอล														

:: นางอรรชกา สบีญุเรอืง 

เลขาธกิารคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ เมือ่ครัง้ไปเยีย่ม

ฐานการผลติของบรษิทั ซเีกท ทีจ่งัหวดันครราชสมีา เมือ่ปี 2553

ฮิตาชิโกลเบิลสตอเรจ	โตชิบา	และซัมซุง	เหลือเพียง	3	ราย	
เนื่องจากบริษัท	เวสเทิร์นดิจิตอลซื้อกิจการบริษัท	ฮิตาชิ-																				
โกลเบิลสตอเรจ	และบริษัท	ซีเกท	ซื้อกิจการธุรกิจ	HDD	ของ
บริษัท	ซัมซุง
	 ส�าหรับในประเทศไทยก็ปรับโครงสร้างเช่นเดียวกัน	
โดยลดลงจาก	4	บรษัิท	เหลือ	2	บรษัิท	เนือ่งจากบรษัิท	เวสเทร์ิน
ดิจิตอลซื้อกิจการบริษัท	ฮิตาชิโกลเบิลสตอเรจ	ท�าให้กลายเป็น
เจ้าของฐานการผลิตของบริษัท	ฮิตาชิโกลเบิลสตอเรจ	ซึ่งตั้ง											
ในเขตอุตสาหกรรม	304	จังหวัดปราจีนบุรีด้วย	
	 ขณะเดยีวกนักรณบีรษิทั	เวสเทร์ินดจิติอล	ได้ซือ้กจิการ
บริษัท	ฮิตาชิโกลเบิลสตอเรจ	ซึ่งประสบปัญหาทางกฎหมาย
ป้องกนัการผกูขาดของสหภาพยโุรปว่าจะท�าให้เหลอืผูผ้ลติ	HDD	
ขนาด	3.5	นิ้ว	ในโลกเพียง	2	บริษัท	คือ	บริษัท	ซีเกท	และ	
บริษัท	เวสเทิร์นดิจิตอล	ท�าให้เกิดการผูกขาดในอุตสาหกรรม	
HDD	ดังนั้น	จึงได้เจรจาแลกเปลี่ยนฐานการผลิต	HDD	เพื่อ													
หลีกเล่ียงปัญหาทางกฎหมาย	ท�าให้กลายเป็นเจ้าของฐาน															
การผลิต	HDD	ของบริษัท	โตชิบา	ท่ีเขตอุตสาหกรรมนวนคร	
จังหวัดปทุมธานี	ซึ่งตั้งติดกับฐานการผลิตของตนเองในเขต
อุตสาหกรรมแห่งเดียวกัน	
	 ส�าหรับกรณีบริษัท	ซีเกท	ซึ่งปัจจุบันจ้างแรงงานไทย	
16,000	คน	แม้ไม่มีแผนก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ในไทย	แต่จะ
ลงทุนขยายการผลิตโรงงานเดิมที่มีอยู่ในไทย	3,000	-	6,000	
ล้านบาทต่อปี	ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มก�าลังการผลิตสินค้าได	้												
ราวร้อยละ	20	-	25		ภายในปี	2558	รวมถึงจ�านวนพนักงาน
ในไทยเพิ่มขึ้น

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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เศรษฐกิจการลงทุนไทยคร่ึงแรก

ปี 2555 และแนวโน้มอนาคต

 เศรษฐกิจไทยในช่วงคร่ึงแรกของปี 2555 อยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากอุทกภัย แม้ GDP ใน

ไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 ติดลบมากถึงร้อยละ 8.9 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2553 แต่ได้เริ่มกลับ

เป็นบวกอกีครัง้หนึง่ทีร่ะดบัร้อยละ 0.4 ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2555 และเพิม่ขึน้อกีเป็นร้อยละ 4.2 ในไตรมาส

ที่ 2 ของปี 2555 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554

บทความพิเศษ
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

	 ส�าหรับแนวโน้มครึ่งหลังของปี	2555	ยังมีปัจจัยบวก	
โดยเฉพาะอุปสงค์ภายในประเทศและในภูมิภาคอาเซี่ยน	ที่ยัง
เติบโตในระดับสูง	ขณะที่ปัจจัยลบ	คือ	วิกฤติเศรษฐกิจยุโรป	
ซึง่น่าจะส่งผลกระทบต่อการผลติ	เพือ่ส่งออกและการท่องเทีย่ว	
จึงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด	แม้ผลกระทบทางตรง
คาดว่าจะไม่มากนกั	แต่อาจจะส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อเศรษฐกจิ
จีนและเศรษฐกิจกลุ่มอาเซ่ียน	ซ่ึงเป็นตลาดที่ทวีความส�าคัญ
มากข้ึน	นอกจากนี	้ยังอาจส่งผลกระทบทางอ้อมต่อภาคการเงนิ

	 อย่างไรก็ตาม	ได้มีการคาดการณ์ว่าผลกระทบโดย
รวมจากวกิฤตเิศรษฐกจิยโุรปอาจจะไม่มากอย่างทีค่ดิ	ประกอบ
กับฐานตัวเลข	GDP	ในปี	2554	อยู่ท่ีระดับต�่าคือ	เศรษฐกิจ
ขยายตวัเพยีงร้อยละ	0.1	อนัเป็นผลจากอทุกภยั	ดงันัน้	ตวัเลข	
GDP	ในปี	2555	น่าจะอยู่ที่ระดับค่อนข้างดีคือ	ร้อยละ	5	–	6	
โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจน่าจะ
ขยายตัวในระดับประมาณร้อยละ	5.7
	 ขณะเดียวกันมีการประเมินว่าวิกฤติยุโรปจะส่ง																					
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”

”

    สิง่ทีน่่าเป็นห่วงคอื มลูค่าส่งออก

สนิค้าเกษตรกรรม 

ลดลงมากถงึลบร้อยละ 19.5 

โดยส่งออกข้าวลดลงลบร้อยละ 37.8 

ยางพาราลบร้อยละ 27 

ขณะทีส่นิค้าอตุสาหกรรม

เพิม่ขึน้เลก็น้อยเพยีงร้อยละ 0.4 

ส่วนอตุสาหกรรมเกษตร

เพิม่ขึน้ร้อยละ 9.2

”

”

ดลุบญัชเีดนิสะพดั

ในช่วงครึง่แรกของปี 2555 

ขาดดลุ 1,900 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ

 เปลีย่นแปลงจากเดมิท่ีเคยเกนิดลุ 

4,200 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ

ในช่วงเดยีวกนัของปี 2554

ผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินไทยค่อนข้างน้อย																				
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ดี	ระบบเศรษฐกิจ
ไทยมีเสถียรภาพและพื้นฐานเข้มแข็ง	อีกทั้งระบบสถาบันการ
เงินมีความมั่นคง	และมีสภาพคล่องเพียงพอต่อการสนับสนุน
การฟื้นตัวเศรษฐกิจไทย	แม้มีความเสี่ยงจากวิกฤติยุโรปก็ตาม

มูลค่าส่งออกเติบโตตำ่ากว่าคาดการณ์ไว้

 จากสถิติของกระทรวงพาณิชย์	มูลค่าส่งออกใน															
ช่วงครึ่งแรกของปี	2555	ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ	เพิ่มขึ้น
เพียงร้อยละ	0.34	ขณะที่ตัวเลขดุลช�าระเงินของธนาคารแห่ง
ประเทศไทยติดลบร้อยละ	2.1	โดยจากวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป	
ท�าให้ในช่วงคร่ึงแรกของปี	2555	มูลค่าส่งออกไปยังสหภาพ
ยุโรปติดลบมากถึงลบร้อยละ	12.3	ขณะที่มูลค่าส่งออกไปยัง
ญี่ปุ่นลดลงร้อยละ	4.1		ขณะที่มูลค่าส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ	
เกือบทั้งหมดเพิ่มขึ้น	เช่น	ตะวันออกกลางเพิ่มร้อยละ	8.2															
อาเซี่ยนเพิ่มร้อยละ	8.1	จีนเพิ่มร้อยละ	7.5	ออสเตรเลีย																	
เพิ่มร้อยละ	4.3	และสหรัฐฯ	เพิ่มร้อยละ	3.4
	 สิ่งท่ีน่าเป็นห่วงคือ	มูลค่าส่งออกสินค้าเกษตรกรรม
ลดลงมากถึงร้อยละ	19.5	โดยส่งออกข้าวลดลงร้อยละ	37.8	
ยางพาราร้อยละ	27	ขณะทีสิ่นค้าอตุสาหกรรมเพิม่ขึน้เลก็น้อย
เพียงร้อยละ	0.4	ส่วนอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ิมขึ้นร้อยละ	9.2	
ทัง้นี	้หลายฝ่ายคาดหมายว่ามลูค่าส่งออกรวมในปี	2555	น่าจะ
เติบโตไม่เกินร้อยละ	7	ลดลงจากเดิมที่ตั้งเป้าหมายไว้	

	 ส�าหรับแนวโน้มในอนาคตยงัไม่ค่อยสดใสนกั	เนือ่งจาก
สหภาพยุโรปได้ประกาศเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้สิทธิ
พิเศษด้านภาษีศุลกากรหรือ	GSP	ใหม่	เมื่อต้นเดือนมิถุนายน	
2555	โดยมีสาระส�าคัญจะยกเลิกการให้สิทธิพิเศษ	GSP	กับ
ประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง													
(Upper	-	Middle	Income)	ขึ้นไป	ส่งผลให้ประเทศที่														
ได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์ใหม่จะลดลงเหลือเพียงไม่เกิน	80	
ประเทศจากที่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งหมด	176	ประเทศ	ซึ่งจะส่ง					
ผลกระทบต่อการส่งออกของไทยไปยังตลาดสหภาพยุโรป																
นับตั้งแต่ปี	2558	เป็นต้นไป	จะเสียภาษีน�าเข้าในอัตราปกติ	
หรอื	MFN	เป็นจ�านวนหลายร้อยรายการ	ยิง่ไปกว่านัน้	ภาคเอกชน
มคีวามกงัวลกบัการถกูตดัสทิธพิเิศษ	GSP	ในช่วงปัจจบุนันีด้้วย	
ก่อนที่จะถูกยกเลิกสิทธิพิเศษทั้งหมดในปี	2558

ดุลบัญชีเดินสะพัดเปล่ียนจากเกินดุลเป็น

ขาดดุล

 ส�าหรับดลุการค้าในช่วงคร่ึงแรกของปี	2555	จากการ
รวบรวมของธนาคารแห่งประเทศไทย	เกนิดลุ	2,700	ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ	ลดลงมากจากยอดเกินดุล	12,200	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
ในช่วงเดียวกันของปี	2554	ขณะที่ดุลบัญชีเดินสะพัดในช่วง
ครึ่งแรกของปี	2555	ขาดดุล	1,900	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยเกินดุล	4,200	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
ในช่วงเดียวกันของปี	2554
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	 ทนุส�ารองระหว่างประเทศยังอยู่ในระดบัสงู	แม้ว่าจะ
ลดลงเล็กน้อยเหลือ	174,700	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในครึ่งแรก
ของปี	2555	เปรยีบเทยีบกบัตวัเลข	184,900	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	
ในช่วงเดยีวกนัของปี	2554	ส�าหรบัข้อเสนอให้น�าทุนส�ารองฯ																			
ไปลงทุนระยะยาว	เช่น	ในสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานน้ัน																			
ธนาคารแห่งประเทศไทยเหน็ว่ายงัไม่ควรด�าเนนิการ	เพราะเงนิทนุ
ส�ารองฯ	ส่วนใหญ่เป็นเงินที่มีเจ้าของ	เพราะมาจากการกู้ยืม
ต่างประเทศทีเ่ป็นระยะสัน้	สามารถไหลกลับออกไปได้ง่าย	ขณะที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้มเีป้าหมายและความสามารถใน
การบริหารกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ	(SWF)	ในขณะนี้

	 อย่างไรก็ตาม	วิกฤติยุโรปจะส่งผลให้กลุ่มโรงแรมที่
ไม่สามารถปรับอัตราค่าห้องพักให้กลับมาอยู่ในระดับที่ควรจะ
เป็นได้	จากก่อนหน้าน้ีได้ปรบัลดอตัราค่าห้องลง	เพือ่ดงึดดูลกูค้า
ในช่วงทีม่ปัีจจยัลบเข้ามาส่งผลกระทบให้อตัราค่าห้องพกัโรงแรม
ระดับ	5	ดาวของไทยถูกกว่าสิงคโปร์และมาเลเซีย	โดยเฉพาะ
โรงแรมในกรุงเทพฯ	แต่โรงแรมในพื้นที่ท่องเที่ยว	เช่น																		
ภูเกต็อาจจะไม่มปัีญหานีม้ากนกั	โดยเครือโรงแรมขนาดใหญ่ที่
มีรายได้เสริมจากธุรกิจอื่น	เช่น	กลุ่มไมเนอร์	เซ็นทรัล	และ	
ดุสิตธานี	อาจจะได้รับผลกระทบไม่มากนัก	แต่กรณีโรงแรมท่ี
พึง่พงิรายได้จากค่าห้องพกัอย่างเดยีว	จะได้รบัผลกระทบมากกว่า

ท่องเที่ยวมากเป็นประวัติการณ์

 การท่องเที่ยวยังค่อนข้างดี	โดยจากตัวเลขของ																
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ในช่วงครึ่งแรกของปี	2555	มี																			
นักท่องเท่ียวต่างชาติมากถึง	10.6	ล้านคน	เพ่ิมขึ้นร้อยละ	9	
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัระยะเดยีวกนัของปี	2554	และตวัเลขล่าสดุ
ในเดือนกรกฏาคม	2555	จ�านวน	1.8	ล้านคน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	
5.3	โดยจ�านวนนักท่องเท่ียวยุโรปยังคงเพ่ิมขึ้นแม้จะเผชิญกับ
วิกฤติเศรษฐกิจ	เนื่องจากไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คุ้มค่า																		
กับราคา	

การลงทุนฟื้นตัวขึ้นมาก

 การลงทนุรวมของประเทศขยายตวัอย่างต่อเนือ่งจาก
ร้อยละ	5.2	ในไตรมาสแรกของปี	2555	เป็นร้อยละ	10.2	ใน
ไตรมาสที	่2	ของปี	2555	โดยการลงทนุภาคเอกชนสงูกว่าภาครฐั	
โดยการลงทนุภาคเอกชนปรบัตวัดขีึน้อย่างต่อเนือ่งจากขยายตวั
ร้อยละ	9.2	ในไตรมาสแรก	เป็นร้อยละ	11.8	ในไตรมาสที่	2	
ขณะที่การลงทุนภาครัฐขยายตัวจากติดลบร้อยละ	9.6	ใน						
ไตรมาสแรก	เป็นขยายตัวร้อยละ	4	ในไตรมาสที่	2		
	 การส่งเสรมิการลงทนุในช่วงครึง่แรกของปี	2555	อยู่
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ที่ระดับ	1,057	โครงการ	เงินลงทุน	479	พันล้านบาท	เพิ่มขึ้น
ร้อยละ	26	และร้อยละ	98	ตามล�าดับ	เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง
เดียวกันของปี	2554	การลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ใน	3	หมวด
อตุสาหกรรม	คอื	ยานยนต์	หมวดเคมภัีณฑ์และปิโตรเคม	ีและ
หมวดบริการและสาธารณูปโภค

เร่งส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ

 ส�าหรับการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ              
ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	โดยในปี	2554	นับเป็นครั้งแรกที่
มูลค่าการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ	มากกว่าการ
ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย	กล่าวคอื	เงนิลงทนุ
โดยตรงจากต่างประเทศมีมูลค่า	9,511	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	

	 ส�าหรบัตวัเลขเงนิลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากเดิม	3,420					
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในช่วงครึ่งแรกของปี	2554	เพิ่มขึ้นเป็น	
5,564	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ในช่วงครึ่งแรกของปี	2555

”

”

ในปี 2554 นบัเป็นครัง้แรก

ทีม่ลูค่าการลงทนุ

โดยตรงของไทยในต่างประเทศ

มากกว่าการลงทนุโดยตรงจากต่างประเทศ

มายงัประเทศไทย

ขณะทีเ่งนิลงทนุโดยตรงของไทยในต่างประเทศมมีลูค่า	10,625	
ล้านเหรียญสหรัฐฯ
	 ส�าหรับช่วงครึ่งแรกของปี	2555	การลงทุนโดยตรง
ของไทยในต่างประเทศอยู่ที่ระดับ	6,621	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
เพิม่ขึน้ร้อยละ	9.9	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตวัเลข	5,980	ล้านเหรยีญ
สหรัฐฯ	ในช่วงเดียวกันของปี	2554	ขณะเดียวกันจากวิกฤติ
เศรษฐกจิในยโุรป	ท�าให้เป็นโอกาสในการลงทุนโดยตรงของไทย
ในรูป	M&A	เนื่องจากสามารถซื้อกิจการในราคาถูก	ทั้งกิจการ
ในยุโรปและกิจการที่บริษัทยุโรปเป็นเจ้าของในภูมิภาคอื่นๆ	
	 ส�าหรับครึ่งหลังของปี	2555	สถิติการลงทุนไทยใน
ต่างประเทศคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมาก	เนื่องจากมีโครงการลงทุน
ขนาดใหญ่มากในลักษณะควบรวมกิจการ	(M&A)	ที่คาดว่าจะ
ด�าเนินการแล้วเสร็จในครึ่งหลังของปี	เช่น	การที่เครือ	ปตท.	
ซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท	Cove	Energy	ของอังกฤษ	ซึ่งถือหุ้น
ในแปลงสัมปทานปิโตรเลียมหลายแห่งทางชายฝั่งทวีป																					
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แอฟริกาตะวันออก	รวมถึงเครือไทยเบฟของไทย	เข้าถือหุ้นใน	
2	บริษัทของสิงคโปร์	คือ	บริษัท	เฟรเซอร์	แอนด์	นีฟ	(F&N)	
และบริษัท	เอเชียแปซิฟิกบริวเวอรีส์	(APB)
	 ปัจจบุนัธนาคารแห่งประเทศไทยก�าลงัเร่งด�าเนินการ
ตามแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายเพื่อให้นักลงทุนไทยและ													
บริษัทไทย	น�าเงินออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น	เพราะ
ถอืเป็นการกระจายความเสีย่งของบรษิทัไทย	และเศรษฐกจิไทย	
เนือ่งจากหากเกดิการชะลอตวัในประเทศ	บรษิทัไทยยงัมคีวาม
มั่งคงที่อยู่ในต่างประเทศ	และการน�าเงินออกไปยังจะช่วยลด
เงินทุนส�ารองที่อยู่ในระดับสูงมากลงได้ด้วย	
	 ส�าหรับแผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายของธนาคาร														
แห่งประเทศไทย	ก�าหนดจะผ่อนคลายเกณฑ์ให้บริษัทและ														
นกัลงทนุไทยออกไปลงทนุต่างประเทศมากขึน้	ทัง้การลงทุนใน
หุ้นต่างชาติ	ตราสารอนุพันธ์	ทั้งการเพิ่มนักลงทุนบุคคล	เพิ่ม
ประเภทตราสารหนี้	ตราสารทุนในการลงทุน	และขยายวงเงิน
ให้ออกไปได้	นอกจากนั้นยังจะผ่อนคลายเงื่อนไขการยกเลิก
สัญญาการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินบาท	แต่อย่างไรก็ตาม	
ธนาคารแห่งประเทศไทยเห็นว่าข้อจ�ากัดส�าคัญของไทย	คือ	
ความรู้ความสามารถ	และทักษะในการดูแลความเสี่ยงและ													
การลงทนุสนิทรพัย์ของต่างประเทศของนกัลงทนุไทย	ซึง่จะต้อง
ใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าที่จะเชี่ยวชาญในเรื่องนี้
	 ขณะที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	หรือบีโอไอ	
ได้มีมติเมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2555	เห็นชอบกับยุทธศาสตร์													
ส่งเสรมิการลงทนุไทยในต่างประเทศในส่วนการก�าหนดประเทศ
เป้าหมาย	โดยให้ความส�าคัญอันดับแรกกับ	3	ประเทศ	คือ	
อนิโดนเีซยี	เวยีดนาม	และพม่า	รองลงมาอนัดบั	2	คอื	ประเทศ
อาเซี่ยนอื่นๆ	จีน	และอินเดีย	และอันดับ	3	คือ	ประเทศอื่นๆ	
นอกจากนี้	บีโอไอยังได้ริเริ่มมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ	
ในช่วงต้นปี	2555	ต่อเนือ่งถงึปี	2556	หลายมาตรการ	กล่าวคอื

ผลกระทบจากค่าจ้างขัน้ตำา่ไม่มากอย่างทีคิ่ด

 ส�านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ได้จัดท�าการศึกษา
เพื่อประเมินผลกระทบจากนโยบายปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	
โดยใช้อัตราค่าจ้างข้ันต�่าในเขตกรุงเทพฯ	เป็นตัวอ้างอิง																		
เดิม	215	บาทต่อวัน	เพิ่มขึ้นเป็น	300	บาทต่อวัน	ท�าให้อัตรา
ค่าจ้างเพิม่ขึน้	85	บาทต่อวนั	หรอืร้อยละ	39.5	โดยผลจากการ
ศึกษาพบว่าจากแรงงานมีรายได้เพิ่มขึ้น	จะเพิ่มการจับจ่าย

ศูนย์พัฒนำกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ (Thai 
Overseas Investment Support Centre - TOISC) 
จัดหลักสูตร	ฝึกอบรม	เพื่อสร้างนักลงทุนไทยในการ
ไปลงทุนต่างประเทศ	เปิดอบรมไปแล้ว	2	รุ่นจ�านวน	
73	คน	ก�าลังจะเปิดอบรมเพิ่มเติมอีก	2	รุ่น
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลกำรลงทุนไทยในต่ำงประเทศ	เพื่อ
บรกิารข้อมลูข่าวสารแก่นกัลงทนุอย่างครบวงจร	โดย
อยู่ระหว่างด�าเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา

-

-

-

-

จ้ำงที่ปรึกษำในต่ำงประเทศ	เพื่อให้ความช่วยเหลือ
แนะน�านักลงทุนที่เดินทางไปลงทุนในประเทศ																
เป้าหมาย	เช่น	พม่า	อินโดนีเซีย	เวียดนาม	ก�าหนด
ด�าเนินการในปีงบประมาณ	2556
จดัตัง้ศนูย์เศรษฐกจิกำรลงทนุในประเทศกลุ่มอำเซีย่น 
เพื่อให้บริกำรนักลงทุน	(อยู่ระหว่างของบประมาณ
ด�าเนินการ)

”

”

สดัส่วนต้นทนุของแรงงาน

ต่อต้นทนุรวมทัง้หมดของภาคอตุสาหกรรม

เพิม่ขึน้จากร้อยละ 9.0 เป็นร้อยละ 12.09

ส่งผลให้ต้นทนุการผลติรวมทัง้หมด

ปรบัตัวเพิม่ขึน้ร้อยละ 3.58 

โดยผลกระทบต่อต้นทนุของ SMEs 

   จะมากกว่าอตุสาหกรรมขนาดใหญ่
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ใช้สอย	ท�าให้	GDP	เพิ่มขึ้นร้อยละ	0.6	
	 ขณะเดียวกันท�าให้สัดส่วนต้นทุนของแรงงานต่อ						
ต้นทุนรวมท้ังหมด	ของภาคอตุสาหกรรมเพิม่ข้ึนจากร้อยละ	9.0	
เป็นร้อยละ12.09	ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตรวมทั้งหมด																
ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ	3.58	โดยผลกระทบต่อต้นทุนของ																	
SMEs	จะมากกว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	กล่าวคือ	กิจการ
ขนาดเล็กต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ	4.88	กิจการขนาดกลางต้นทุน
เพิ่มขึ้นร้อยละ	4.69	และกิจการขนาดใหญ่ต้นทุนเพิ่มขึ้น														
เพียงร้อยละ	3.45
	 การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่า	รวมถึงปัญหา																								
ขาดแคลนแรงงานจะส่งผลกระทบอยู ่บ้าง	ท�าให้มีการ																							
ปรบัโครงสร้างอตุสาหกรรม	โดยย้ายฐานการผลติของกจิการที่
ใช้แรงงานเข้มข้นไปยังประเทศที่มีแรงงานจ�านวนมากและมี
อัตราค่าจ้างต�่า	เช่น	การผลิตเครื่องนุ่งห่ม	รองเท้า	ชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นข้ันตอนง่ายๆ	ฯลฯ	ซึ่งน่าจะเป็นผลด	ี													
ต่อประเทศไทยในระยะยาว	เนื่องจากมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
	 ในการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่าคาดว่าจะส่ง																										
ผลกระทบต่อการว่างงานไม่มากนัก	เนื่องจากอัตราการ																					
ว่างงานของไทยอยู่ในระดับต�่ามาก	ตัวเลขเดือนมีนาคม	2555	
จ�านวนผูว่้างงาน	284,700	คน	คดิเป็นอตัราการว่างงานร้อยละ	
0.7	แม้ต่อมาในเดือนพฤษภาคม	2555	จ�านวนผู้ว่างงานจะ															
เพิ่มขึ้นเป็น	359,000	คน	ท�าให้อัตราการว่างงานเพ่ิมขึ้นเป็น
ร้อยละ	0.9	แต่ตวัเลขในเดอืนมถินุายน	2555	จ�านวนผูว่้างงาน
ลดลงเหลือเพียง	266,900	คน	ท�าให้อัตราว่างงานลดลงเหลือ
ร้อยละ	0.7	การปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต�่ายังคาดว่าจะส่ง																
ผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศ																				
อย่างจ�ากัด	เนื่องจากเหตุผลหลายประการ	ดังนี้

 ประกำรแรก	หลายประเทศได้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้าง
ขั้นต�่าขึ้นมากในระยะที่ผ่านมา	ท�าให้ข้อเสียเปรียบด้านต้นทุน
แรงงานของไทยไม่มากนัก	ขณะที่รัฐบาลประเทศต่างๆ	เช่น	
จีน	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	ฯลฯ	ได้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างขั้นต�่า
อย่างรวดเร็วในระยะที่ผ่านมา	ท�าให้อัตราค่าจ้างใกล้เคียงหรือ
ต�่ากว่าไทยไม่มากนัก
	 อนึ่ง	มาเลเซียเดิมไม่มีการก�าหนดอัตราค่าจ้าง																							
ขั้นต�่าส�าหรับภาคอุตสาหกรรมแต่อย่างใด	ได้ออกประกาศ																	
เมื่อวันที่	30	เมษายน	2555	ได้ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าเป็น
ครั้งแรกส�าหรับพนักงานภาคเอกชนที่ระดับ	900	ริงกิต	หรือ	
9,000	บาทต่อเดือน	หรือเท่ากับประมาณ	43.3	บาทต่อชั่วโมง	
ส�าหรับแรงงานท่ีคาบสมุทรมลายู	ซึ่งปัจจุบันค่าจ้างเฉลี่ย													
อยูท่ีร่ะดบัประมาณ	650	รงิกติ	ขณะทีร่ฐัซาบาร์และรฐัซาราวคั
บนเกาะบอร์เนียว	ก�าหนดที่ระดับ	800	ริงกิตต่อเดือน	หรือ	
8,000	บาทต่อเดือน	หรือเท่ากับประมาณ	38.5	บาทต่อชั่วโมง	
ขณะที่ปัจจุบันค่าจ้างเฉลี่ยประมาณ	450	ริงกิตต่อเดือน							
ครอบคลมุทัง้แรงงานชาวมาเลเซยีและแรงงานต่างชาต	ิก�าหนด
ใช้บังคับ	6	เดือน	ภายหลงัประกาศในราชกจิจานุเบกษา	และ
ส�าหรบัธรุกจิขนาดเลก็	จะใช้บังคับ	12	เดือน
 ประกำรทีส่อง	ช่วยลดปัญหาในด้านแรงงานสมัพนัธ์
และการเปลี่ยนงาน	โดยอัตราค่าจ้างสูงขึ้น	ท�าให้พนักงาน																
เปลีย่นงานน้อยลง	ส่งผลท�าให้บรษิทัสามารถประหยดัค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรม	ลดการสญูเสยีการผลติจากการนดัหยดุงานลง	
ท�าให้สามารถผลิตได้อย่างเต็มที่
 ประกำรทีส่ำม	เพิม่ประสทิธภิาพ	พนกังานตัง้ใจท�างาน
มากข้ึน	เกรงจะถูกปลดออกหากท�างานแบบไม่คุ้มค่า	ขณะที่
ฝ่ายนายจ้างก็พยายามใช้พนักงานให้คุ้มค่ากับต้นทุนค่าใช้จ่าย	
เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพ	โดยการน�าเครื่องจักรอัตโนมัติมาใช้
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อุตสาหกรรมนาโน

มีสิทธิ์ขอรับส่งเสริมการลงทุนได้

บทความพิเศษ
 วันเพ็ญ  หรูจิตตวิวัฒน์

 ปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสนใจ และติดตามข้อมูลข่าวสาร “นาโน”   

เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่จะมีบทบาทสำาคัญ และเป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินชีวิตของมนุษย์ บีโอไอจึงเปิดให้        

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อให้อุตสาหกรรมในสาขานี้  ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่ง

นิยามของนาโนและนาโนเทคโนโลยี  

 ค�าว่า	นาโน	(Nano)	เป็นค�าทีม่รีากศพัท์มาจากค�าใน
ภาษากรีกว่า	Nanos	ซึ่งแปลว่า	แคระ	หรือเล็ก	โดยนาโน		
หมายถึง	เศษหนึ่งส่วนหนึ่งพันล้าน	หรือ	1	x	10-9	นาโนเมตร
เป็นหน่วยการวัดความยาว	โดยการวางอะตอม	10	ตัว												
เรียงติดกันเป็นแถวเดี่ยวในแนวตรงซึ่งคิดเป็นความยาว															
เท่ากับ	1	นาโนเมตร
	 ขนาดสิง่ของเล็กท่ีสดุท่ีมนษุย์สามารถมองเหน็ได้ด้วย
ตาเปล่ามีขนาดประมาณ	10,000	นาโนเมตร	ดังนั้น	1	นาโน
เมตร	จึงไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า	หรือแม้แต่
กล้องจุลทรรศน์ธรรมดา	เว้นแต่เป็นกล้องจลุทรรศน์ก�าลงัขยาย
สูงมาก	เช่น	กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน	หรือกล้องจุลทรรศน์
ชนิดใหม่ที่ถูกสร้างเพื่อการศึกษาและวิจัยด้านนาโนเทคโนโลยี
โดยเฉพาะ
	 นาโนเทคโนโลยี	หมายถึง	เทคโนโลยีประยุกต์ทีเ่ก่ียวพนั
กับการจัดการ	การสร้าง	หรือการสังเคราะห์วัสดุ	หรืออุปกรณ์
ในระดับอะตอม	โมเลกุล	หรือชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กในช่วง
ประมาณ	1	ถงึ	100	นาโนเมตร	ซึง่จะส่งผลให้วสัด	ุหรืออปุกรณ์
ต่างๆ	มหีน้าทีใ่หม่	และมีคณุสมบติัพิเศษขึน้	ท้ังทางด้านกายภาพ	
เคมี	และชีวภาพ	ก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้สอย	และเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจได้

ประโยชน์ของนาโนเทคโนโลยี  

 นาโนเทคโนโลยีที่เรารู ้จัก	เป็นบรรดาอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในคอมพิวเตอร์	โทรศัพท์เคลื่อนที่	กล้องดิจิตอล	
รวมถึงท่อจิ๋ว	สายไฟจิ๋ว	หรือแผ่นกรอง	เพื่อกรองน�้า	และ						
ฝุ่นละอองในระดับนาโน
	 นอกจากนัน้	ยงัน�าไปใช้เพือ่สขุภาพ	และทางการแพทย์	
เช่น	เส้นใยที่ปรับปรุง	และทอด้วยเทคโนโลยีนาโน	จะท�าให้
เนือ้ผ้าสมัผสันุม่	สามารถดดูซบัน�า้	และความชืน้ได้ดขีึน้	รูส้กึเบา
สบายเมือ่สวมใส่	ขณะทีผ่ลติภณัฑ์อาหารทีผ่ลติด้วยเทคโนโลย-ี
นาโน	เป็นการสกดัสารอาหาร	และสารส�าคญัในระดบัโมเลกลุ	
เป็นอาหารเสรมิสขุภาพ	และยงัสามารถดดูซบัในร่างกายได้ดขีึน้	
	 อนาคตอาจมีการน�าเทคโนโลยีนาโนไปใช้ในอีก						
หลากหลายแขนง	เช่น	เทคโนโลยีชีวภาพ	ฟิสิกส์	เคมี															
สิ่งแวดล้อม	อุตสาหกรรม	และอื่นๆ	อีกมากมาย	โดยจะมี
คุณสมบัติพิเศษที่สร้างประโยชน์ให้ผู้น�าไปใช้มากขึ้น

”

”

นาโนเทคโนโลยี

ยงัน�าไปใช้เพือ่สขุภาพและทางการแพทย์

อนาคตอาจมกีารน�าเทคโนโลยนีาโน

ไปใช้ในอกีหลากหลายแขนง
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ประเภทของนาโนเทคโนโลยี

 นาโนเทคโนโลยี	มี	3	สาขาหลัก	ประกอบด้วย	นาโน
เทคโนโลยชีวีภาพ	(Nanobiotechnology)	นาโนอเิลก็ทรอนกิส์	
(Nanoelectronics)	และวัสดุนาโน	(Nanomaterials)	
 นำโนเทคโนโลยีชีวภำพ	เป็นการประยุกต์ใช้นาโน
เทคโนโลยีศาสตร์ด้านชีวภาพ	เช่น	การปรับโครงสร้างระดับ
โมเลกุลของยา	ที่สามารถหวังผลการมุ่งท�าลายชีวโมเลกุล									
ที่เป็นเป้าหมายเฉพาะเจาะจงส�าหรับเซลล์มะเร็ง	หรือการ
ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองส�าอาง	ด้วยการส่งผ่าน										
สารบ�ารุงเข้าชั้นใต้ผิวหนังได้ดียิ่งขึ้น
 นำโนอเิลก็ทรอนกิส์	เป็นการประยกุต์ใช้นาโนเทคโนโลยี
ศาสตร์ด้านนาโนอิเล็กทรอนิกส์		เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูง	เช่น	การพัฒนาระบบไฟฟ้าเครื่องกล
ซุปเปอร์จิ๋ว	การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์	การพัฒนานาโนชิป					
การท�าให้คอมพิวเตอร์ท�างานรวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพสูง
 วสัดนุำโน	เป็นการประยกุต์ใช้นาโนเทคโนโลยศีาสตร์
ด้านวสัดนุาโน	เช่น	การเป็นตวัเร่งปฏกิริยิาในอตุสาหกรรมการ
พัฒนาฟิล์มพลาสติกนาโนคอมโพสิท	ที่มีความสามารถใน						
การสกดักัน้การผ่านของก๊าซบางชนดิ	และไอน�า้	เพือ่ใช้ท�าบรรจภุณัฑ์
ที่ยืดอายุความสดของผัก	และผลไม้	ส่งผลให้เพิ่มมูลค่าการ				
ส่งออก	หรือการผลติผลอนภุาคนาโนมาใช้ในการฆ่าเช้ือแบคทเีรยี	
ไวรัส	และท�าให้ไม่เปียกน�้า

ลกัษณะอตุสาหกรรมนาโนทีข่อรบัส่งเสรมิฯได้

 บีโอไอให้ส่งเสริมฯ	ในประเภท	2.19	กิจการผลิต											
วัสดุนาโน	หรือการผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโนที่ผลิตเอง	

(Manufactured	Nano	material)	กลุม่กจิกรรมทีใ่ช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง	ตามมาตรการส่งเสริมฯ	ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย											
อันเป็นการส่งเสริมฯ	เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ซึ่งจะสร้าง																
ความเจริญเติบโตให้แก่อุตสาหกรรมภายในประเทศ	และ								
ยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรมฐานความรูท้ีใ่ช้
เทคโนโลยีสูงขึ้น	โดยมีคุณสมบัติและสาขาย่อยของวัสดุนาโน
ที่ขอรับส่งเสริมฯ	ได้	ดังนี้
 คุณสมบัติของวัสดุนำโน		ประกอบด้วย

 ผลติภณัฑ์จำกวสัดนุำโนทีผ่ลติเอง		หมายถงึ	ผลติภณัฑ์
ทุกประเภทที่มีส่วนประกอบของวัสดุนาโนที่ผลิตเอง	โดยมี
คุณสมบัติของวัสดุนาโนข้างต้น
 สำขำย่อยของวสัดนุำโนทีข่อรบัส่งเสรมิฯ ได้		แบ่งเป็น	
2	ประเภท	คอื	วสัดนุาโนตามโครงสร้างทางกายภาพ	และวสัดุ
นาโนตามประเภทและการใช้งาน
	 วสัดนุาโนสามารถเป็นได้ทัง้โลหะ	เซรามกิ	โพลเีมอร์	
และคอมโพสิท	(Composite)	ซ่ึงถูกสังเคราะห์ขึ้นโดยการ
ดดัแปลงการจดัเรยีงตวัของอะตอม	หรอืโมเลกลุ	ให้มคีณุสมบัติ
ต่างๆ	เช่น	การน�าไฟฟ้า	เชิงกล	แม่เหล็ก	โดยจะมีคุณสมบัติ
แตกต่างจากวัสดุชนิดเดียวกัน	เมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้น
 วัสดุนำโนตำมโครงสร้ำงทำงชีวภำพ แยกเป็น										
3	ชนิด	ได้แก่	

เป็นวตัถทุีอ่ย่างน้อยมมีติใิดมติหินึง่มขีนาดในช่วง
ประมาณ	1	-	100	นาโนเมตร	ตามมาตรฐานทีก่�าหนด	
(ISO	TC	229)
มโีครงสร้างของสารในรปูแบบใหม่ทีใ่ห้คณุสมบตัิ
พเิศษ	(ทีอ่าจจะไม่เคยมมีาก่อน)	ซึง่สามารถควบคมุได้
มีข้อมูลหรือข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์	ที่อธิบาย
รายละเอียดการท�าหน้าที่	(Function)	ของวัสดุ
นาโนนั้นได้

วัสดุที่มีขนาดเป็นนาโนเมตรในทั้ง	3	มิติ	(All	3	
Dimensions	on	Nano	Scale	เช่น	อนภุาคนาโน	
(Nanoparticles)	รพูรนุระดบันาโน	(Nanovoids)	
สารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างโมเลกุลขนาดใหญ	่			
(Organic	Materials	with	Large	molecular	
structures)	และโพลีเมอร์น�าไฟฟ้า	(Electri-
cally	Conductive	Polymers)	

(1)

(2)	

(3)

1)
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2)

3)
1.

2.

3.

วัสดทุีม่ขีนาดเป็นนาโนเมตรใน	2	มติ	ิ(2	Dimensions	
on	Nano	Scale)	เช่น	เส้นใยนาโน	(Nanofibers)	
และท่อนาโน	(Nanotubes)	
วสัดทุีม่ขีนาดเป็นนาโนเมตรใน	1	มติ	ิ(1	Dimension	
on	Nano	Scale)	เช่น	ฟิล์มบางนาโน	(Nano	
thin	Films)	

Discrete	Nano	-	Objects	เป็นการใช้วสัดนุาโนใน
รปูอสิระทีส่งัเคราะห์เตรยีมได้	เช่น	อนภุาคนาโน	
และเส้นใยนาโน	วสัดนุาโนในกลุม่นีเ้ป็น		วสัดตุัง้ต้น	
สามารถตรวจสอบความเป็นนาโนได้	และน�าไป															
ใช้งานขึน้รปูผสมกบัวสัดอุืน่ๆ	ได้
Surface	Nano	-	featured	Materials	เป็นการใช้
วสัดนุาโนทีข่ึน้รปูฝังบนผวิ	หรอืปลูกบนผวิ	ให้ใช้งาน
ท่ัวไปได้สะดวกขึน้	เช่น	การเคลอืบอนุภาคนาโน				
บนผวิ	หรอืเส้นใยผ้า	
Bulk	Nano	-	structured	Materials	เป็นการผสม
วัสดนุาโนลงไปในเนือ้วัสดเุพือ่ขึน้รปู	เช่น	วัสดุ
พลาสตกิทีผ่สมอนภุาคนาโน	หรอืเส้นใยนาโน	และ
วสัดทุีม่รีพูรนุระดบันาโน	

 ประเภท และกำรใช้งำนวสัดุนำโน		มีหลายกลุม่ตาม
การประยุกต์ใช้สอยที่ส�าคัญ	จ�าแนกเป็น	3	Class	ได้แก่

Class

3 มิติ

2 มิติ

1 มิติ

มิติ

Nanoparticles	

(Smoke,	Diesel	Fumes)

Nanorods	and	Tubes	

(Carbon	Nano	Tubes)

Nanofififfiifilms	Foils

(Gilding	Foil)

Nanocrystalline	

Films

Nano	Interconnects

Nano	Surface	Layers

Nanocrystalline	

Materials	Nanoparticle	Composites

Nanotube-reinforced	Composites

Multilayer	Structures

Class 1 Class 2 Class 3

Class

3 มิติมิติ

Nanoparticles

1.	อนภุาคนาโนของโลหะ	หรือโลหะออกไซด์	เช่น	

			-		Aluminium	Oxide	(Al
2
O

3
)

			-		Calcium	Carbonate	(CaCo
3
)

			-		Indium	Oxide	(In
2
O

3
)

			-		Silicon	Dioxide	(SiO
2
)

			-		Titanium	Dioxide	(TiO
2
)

			-		Zinc	Oxide	(ZnO)

			-		Silver	Nanoparticles

Nanocrystalline Films

	-	วัสดุกรองเคลือบอนุภาคนาโน	ตัวดูดซับเคมี

	-	แผ่นกรองเคลือบตัวเร่งปฏิกิริยา

	-	แผนพลาสติกปิดแผลที่เคลือบอนุภาคนาโน

	-	ผ้าต้านเชื้อ

	-	ตัวกรองน�้า/บ�าบัดน�้าเสีย

	-	สีท�าความสะอาดตัวเอง

Nanocrystalline Materials

Nanoparticle Composites

	-	Active	Packaging	พลาสติกผสมอนุภาคนาโน	

	-	วัสดุที่มีรูพรุนระดับนาโน	(Nanoporous	

			Materials)	เช่น	เป็นวัสดุกรอง

	-	Ceramics	เสริมแรง/ต้านเชื้อ

	-	Clay	-	Composite

	-	Zeolite	ส�าหรับกรองน�า้/อากาศ	หรือตัวเร่งปฏิกริิยา

	-	ตัวเก็บประจุผสมอนุภาคนาโน

Class 1 Class 2 Class 3

ตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
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Class

3 มิติ

2 มิติ

1 มิติ

มิติ

		-	Quantum	dots

		-	โลหะออกไซด์อื่นๆ	โดยการเผาไหม้ไอของ		

				โลหะเฮไลด์	และไฮโดรคาร์บอน

2.		การสังเคราะห์สารอินทรีย์โครงสร้าโมเลกุล

				ขนาดใหญ่	เช่น	โมเลกลุเชงิฟังก์ชัน่	(Lotus	

				Effects)	โพลีเมอร์ผสม	(Co	-	Polymers)	

				และโพลีเมอร์น�าไฟฟ้า	โพลีเมอร์เรืองแสง	

				โดยใช้นาโนเทคโนโลย	ีเพือ่ทดแทนอปุกรณ์

				ชิ้นส่วนไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส์

Nanorods and Tubes

		-	การสังเคราะห์ท่อนาโนจากวัสดุคาร์บอน

				และเซรามิก

		-	การสังเคราะห์เส้นใยนาโน

Nanofilms Foils

		-	เยือ่เลอืกผ่านระดบันาโน	(Active	Membrane)

		-	การสังเคราะห์กราฟีน

-

Nano Interconnects

		-	ขั้วไฟฟ้าที่มีเส้นใยนาโน	เช่น	ส�าหรับใช้ใน

				เซลล์เชื้อเพลิง	(Fuel	Cell)

		-	การเคลือบเส้นใยบนขั้วไฟฟ้าส�าหรับแก๊ส-	

				เซ็นเซอร์

Nano Surface Layers

		-	วัสดุเคลือบให้มีคุณสมบัติพิเศษ	เช่น

					*	การเคลือบผิวกันน�้า

					*	การเคลือบผิวกันฝ้า/ฝุ่น

					*	การเคลือบแข็ง

					*	การเคลือบลดแรงเสียดทาน

		-	กระจกน�าไฟฟ้า	

-	พลาสติกที่มีคุณสมบัติการต้านเชื้อ

-	เยื่อเลือกผ่านเสริมแรง	(Active	Membrane	

		Catalytic	Converter)

-	วัสดุทันตกรรม	

Nanotube - Reinforced Composites

		-	วัสดุ/เส้นใย/ฟิล์มเสริมแรง	ได้แก่	วัสดุผสม

				ระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวบ์	ซิลิคอน

				คาร์ไบด์	นาโนไฟเบอร์	และอีพ็อกซีเรซิน	โดย

				น�าไปใช้ในการผลิตพลาสติกชนิดใหม่ที่มีความ

				แขง็แรงสงู	ทนต่อการขดีข่วนได้ด	ีมนี�า้หนกัเบา	

				และทนต่ออณุหภมูสิงูได้	เช่น	การผลติตัวถงั	กนัชน

		-	กาวน�าไฟฟ้า/ความร้อน

		-	แผ่น/เสื้อผ้ากันไฟฟ้าสถิต

Multilayer Structures

		-	แว่นตาปรับโฟกัส	แว่นตาเปลี่ยนสี

		-	ไดโอดเปล่งแสงกึ่งตัวน�าชนิดอินทรีย์	(OLED)	

		-	ชั้นฟิล์มบางสารกึ่งตัวน�า	สารประกอบตัวน�า	

				เพื่อผลิตเซลล์แสงอาทิตย์

		-	เซลล์แสงอาทิตย์ไฮบริดสารอินทรีย์	และ						

				สารอนินทรีย์	(Organic	Solar	Cells)

		-	อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์นาโนจากวสัดผุสมไฮบรดิ

				สารอินทรีย์	และสารอนินทรีย์

		-	อปุกรณ์ทีใ่ช้วสัดนุาโนส�าหรบัการตรวจวดัเชือ้โรค	

				และสารเคมี

		-	อปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ระดับนาโน	(เพ่ิม	Quantum	

				dots)	เช่น	LED	(Bright),	Laser	เป็นต้น

		-	สารเคลอืบเปล่งแสงในหลอดไฟฟ้า	จอแสดงพลาสมา

		-	กระจกเปลี่ยนสี	(Electrochromic)

		-	เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อม	(TiO
2
)

Class 1 Class 2 Class 3

ตัวอย่างธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
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-

-

-

-

-

ได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัรทกุเขต			
(ทกุจงัหวดัทัว่ประเทศ)
ได้รับยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคลเป็นระยะเวลา	8	ปี	
โดยไม่ก�าหนดสดัส่วนการยกเว้นภาษเีงินได้นติบิคุคล
ได้รบัลดหย่อนภาษเีงนิได้นติบิคุคลส�าหรบัก�าไรสทุธ	ิ
ทีไ่ด้จากการลงทนุในอตัราร้อยละ	50	ของอตัราปกต	ิ
มีก�าหนดเวลาไม่เกิน	5	ปี	นับแต่วันที่ก�าหนด									
ระยะเวลาตามมาตรา	31	วรรคสองสิน้สดุลง	หรอื
นับแต่วันเริม่มีรายได้จากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบั
ส่งเสริมฯ	ในกรณทีีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ	ไม่ได้รบั
ยกเว้นภาษเีงนิได้นติบิคุคล
ได้รบัอนญุาตให้หกัค่าขนส่ง	ค่าไฟฟ้า	และค่าประปา	
2	เท่า	ของจ�านวนเงนิทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ	ได้															
เสยีไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัการ								
ส่งเสรมิฯ	เพือ่ประโยชน์ในการค�านวณภาษเีงนิได้
นติบิคุคลเป็นระยะเวลา	10	ปี	นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมี						
รายได้จากกิจการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ
ได้รบัอนญุาตให้หกัเงนิค่าตดิตัง้	หรอืก่อสร้างสิง่		
อ�านวยความสะดวกจากก�าไรสทุธไิม่เกนิร้อยละ	25	
ของเงนิลงทนุในกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ	โดย													
ผูไ้ด้รับการส่งเสรมิจะเลอืกหกัจากก�าไรสทุธขิองปีใด
ปีหนึง่	หรอืหลายปีกไ็ด้ภายใน	10	ปี	นบัแต่วนัที่											

	 มาตรา	31	วรรคสอง	เป็นกรณทีีเ่ป็นกจิการทีม่คีวาม
ส�าคัญ	และเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ	ได้รับยกเว้น			
ภาษเีงนิได้นติบิคุคล	โดยไม่ก�าหนดเป็นสดัส่วนของเงนิลงทนุโดย
ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน	มีก�าหนดเวลาไม่เกิน	8	ปี						
นบัแต่วนัเริม่มรีายได้จากการประกอบกจิการทีไ่ด้รบัส่งเสรมิฯ			
	 ผูป้ระกอบการในกจิการประเภทนี	้จะได้รบัสทิธปิระโยชน์
ข้างต้น	เมือ่ยืน่ค�ำขอรบักำรส่งเสรมิฯ ภำยในวนัที ่31 ธนัวำคม 
2555 นี ้
	 นาโนเทคโนโลยีเป็นเทคโนโลยีทีม่ศีกัยภาพสงูในการ
สร้างผลติภณัฑ์หลากหลายชนดิ	ซึง่ไม่สามารถท�าได้ด้วยเทคโนโลยี
ในปัจจบุนั	จะเป็นเทคโนโลยแีห่งอนาคตทีเ่ข้ามามบีทบาทส�าคญั
ต่อการพฒันาอตุสาหกรรมระดบัโลก	ในอนาคตเราอาจได้พบเหน็
สิง่ทีไ่ม่สามารถพบเหน็ได้ในปัจจบุนั	เช่น	สนิค้าทีส่ามารถสร้าง
ตัวเองได้	คอมพิวเตอร์เร็วขึ้นล้านเท่า	การไขปริศนาโรคภัย				
ไข้เจ็บและความเป็นอมตะ	การสร้างอาหารที่ไม่มีวันหมด						
การเพาะพนัธุส์ตัว์ทีส่ญูพนัธุข์ึน้ใหม่	การใช้พลังงานแสงอาทติย์
อย่างเต็มที่	และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ	อีกมากมาย	ตามแต่มนุษย์
จะคิด	และจนิตนาการ	โดยมบีโีอไอเป็นองค์กรหน่ึงท่ีมบีทบาท
ส�าคัญในการส่งเสริม	และสนับสนุนผู้ประกอบการในการผลิต
วัสดุนาโน	และผลิตภัณฑ์จากวัสดุนาโน	สร้างเสริมศักยภาพ		
ในการผลติด้วยนาโนเทคโนโลยภีายในประเทศ	ซึง่จะส่งผลต่อ
การพัฒนาประเทศโดยรวมในที่สุด

เงือ่นไขและสทิธปิระโยชน์

 เงื่อนไขส�าคัญในการขอรับส่งเสริมฯ	ในกิจการ															
ประเภท	2.19	กิจการผลิตวัสดุนาโน	หรือการผลิตผลิตภัณฑ์
จากวัสดุนาโนท่ีผลิตเอง	(Manufactured	Nanomaterial)								
นี้	คือ	ต้องได้รับความเห็นชอบจากศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ	เพื่อตรวจสอบความเป็นวัสดุนาโน	หรือผลิตภัณฑ์จาก				
วัสดุนาโน
	 สิทธปิระโยชน์	กจิการประเภท	2.19	กจิการผลติวสัดุ
นาโน	หรอืการผลติผลติภณัฑ์จากวสัดนุาโนทีผ่ลติเอง	(Manu-
factured	Nano	Material)	จดัเป็นกิจการทีม่คีวามส�าคัญ	และ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษ	ให้ได้รบัสทิธปิระโยชน์ตาม
มาตรการส่งเสริมการลงทนุในอตุสาหกรรมเป้าหมาย	ซึง่เป็นการ
ส่งเสริมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	ดังนี้

มีรายได้จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ	ทั้งนี้																				
นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาปกติ	

”

”

นาโนเทคโนโลยี

เป็นเทคโนโลยทีีม่ศีกัยภาพสงู

ในการสร้างผลติภณัฑ์หลากหลายชนดิ

ซึง่ไม่สามารถท�าได้

ด้วยเทคโนโลยใีนปัจจบุนั

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ระบบ  E – Customs 

ของศุลกากรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบีโอไอได้เข้าเยี่ยมชมการทำางานของ

สำานักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมี คุณชลิตา พันธ์กระวี ผู้อำานวยการสำานักงาน

ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้การต้อนรับ

บทความพิเศษ
ศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์

	 ส�านกังานศลุกากรตรวจสนิค้าท่าอากาศยานสวุรรณภมู	ิ
เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรมศุลกากร	โดยอยู่ในการดูแลของ
รองอธิบดีด้านยุทธศาสตร์	ก่อตั้งเมื่อปี	2502	ในชื่อ	“ด่าน
ศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ”	ซึ่งต่อมาในปี	2538	ได้														
เปลี่ยนชื่อเป็น	“ส�านักงานศุลกากรท่าอากาศยานกรุงเทพ”														
ตั้งอยู่ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง	
	 ต่อมาเม่ือมีการเปิดใช้ท่าอากาศยานนานาชาต	ิ		
สวุรรณภมู	ิข้ึนในปี	2549	กรมศลุกากรจงึได้แบ่งส�านกัศุลกากร

พืน้ทีค่ลงัสนิค้า	(Zone	1)	หมายถงึ	พืน้ทีป่ระกอบ
กิจการของผู้ประกอบการคลังสินค้า	(Cargo															
Terminal	Area)		ซ่ึงเป็นตวัแทนสายการบนิ	ปัจจบุนั
มีผู้ประกอบการอยู่	2	ราย	คือ	บริษัท	Bangkok	
Flight	Service	(BFS)	และบรษิทั	การบนิไทย	(TG)
พื้นที่ส�าหรับเพิ่มมูลค่าสินค้า	(Zone	2)	หมายถึง	
พื้นที่การประกอบกิจการของผู ้ประกอบการ																		
พาณิชยกรรมด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้า	(Value	
Added	Area	-	VAA)	ซึ่งเก่ียวกับด้านการเพิ่ม
มูลค่าสินค้า	เช่น	การคัดแยก	จัดประเภทสินค้า		
การบรรจแุละปิดฉลากใหม่		ฯลฯ		ก่อนทีจ่ะท�าการ
ส่งสินค้านั้นออกไปทางอากาศ	

ท่าอากาศยานกรุงเทพออกเป็น	2	ส่วน	คือ	ส�านักงานศุลกากร
ตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	และส�านักงานศุลกากร
ของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ	

เขตปลอดอากร สนามบนิสวุรรณภมูิ 

 ตามนยิามแล้ว	เขตปลอดอากร	(Free	Zone)	คอื	เขต
พื้นที่ที่อธิบดีกรมศุลกากรอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น	เพื่อการประกอบ
กิจการเขตปลอดอากร	เพื่อการพาณิชยกรรมหรือกิจการอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้า	ส่งออก	การน�าของผ่านประเทศและ
การเก็บของในคลังสินค้า	โดยพ้ืนที่ในเขตปลอดอากรของ												
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแบ่งออกเป็น	3	ส่วน	คือ

1.

2.
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 ปัจจุบัน	ศุลกากรได้มีการน�าระบบสารสนเทศมาใช้
ในการด�าเนินงาน	เพือ่ให้เกดิความสะดวกรวดเรว็ในการท�างาน
และการให้บริการ	โดยระบบที่กรมศุลกากรใช้อยู่	คือ	ระบบ	
TCES	(Thai	Customs	Electronic	System)	ซึ่งบูรณาการ
ระบบศุลกากรอเิลก็ทรอนกิส์หลายระบบ	ทีใ่ช้ในการดแูลจดัการ
ระบบการปฏบิตังิานพธิทีางศลุกากร	โดยงานหลกัของศลุกากร
จ�าแนกออกเป็น	2	ส่วนใหญ่	คือ	งานดูแลและจัดการสิ่งของ
น�าเข้า	(Import)	และงานดูแลจัดการสิ่งของส่งออก	(Export)
	 การน�าเข้าสินค้าหรือการส่งสินค้าออกมีระเบียบ															
วิธีการที่ไม่แตกต่างกันมากนัก	กล่าวคือ	กรมศุลกากรมีระบบ					

3. พืน้ทีส่�าหรบัการกระจายสนิค้า	(Zone	3)	หมายถงึ	
พืน้ทีส่�าหรบัประกอบกิจการกระจายสนิค้าภายใต้
การขนส่งหลายรูปแบบ	ที่น�าเข้าทางท่าหรือท่ีอ่ืน
เพื่อมาปฏิบัติพิธีศุลกากร

ส�านกังาน
ผูบ้รหิาร

เขตปลอดอากร

พืน้ทีส่�าหรบั
เพิม่มูลค่าสนิค้า

อาคารผูป้ระกอบการขนส่ง

คลงัสนิค้า	
TG

คลงัสนิค้า	
BFS

สสภ.

ทีเ่รยีกว่า	e	-	Import	System	ส�าหรบัการน�าเข้า	และ	e	-	Export	
System	ส�าหรบัสนิค้าส่งออก	ซึง่ทัง้	2	ระบบนีอ้ยูภ่ายใต้ระบบ	
TCES	ท�าหน้าที่ดูแลจัดการขั้นตอนการน�าสินค้าเข้าและ											
ส่งสินค้าออก
	 รูปแบบการท�างานของระบบ	e	-	Customs	เริ่มต้น
เมื่อผู้น�าเข้า	ผู้ส่งออกหรือตัวแทนได้ท�าการส่งใบขนสินค้า													
ขาออก	ใบก�ากับการขนย้ายสนิค้า	หรือ	บัญชีราคาสนิค้า	เข้าสู่
ระบบ	TCES	และทางคลังสินค้าส่งข้อมูลสินค้า	(Manifest)	
มาที่ระบบ	
	 จากน้ันระบบจะท�าการค�านวณภาษอีากรทีต้่องช�าระ	
และแจ้งไปยังผู้น�าเข้า	ผู้ส่งออก	หรือ	ตัวแทนเพื่อที่จะให้ไป
ช�าระภาษอีากร	ซึง่ปัจจบุนักรมศลุกากรได้อ�านวยความสะดวก
ในการบรกิาร	โดยสามารถช�าระค่าภาษอีากรได้	2	ช่องทาง	คอื	
ช�าระที่ที่ท�าการศุลกากร	หรือ	ช�าระโดยการโอนผ่านธนาคาร
ซึ่งเป็นการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น

	 ในขณะเดยีวกนั	ระบบจะท�าการตรวจสอบข้อมลูว่า	จะ
ท�าการปล่อยสนิค้าได้หรอืไม่	และมคีวามจ�าเป็นต้องท�าการเปิด			
ตรวจหรอืไม่	โดยจะพจิารณาจาก	3	ปัจจยั	คอื	
	 -		ระบบฐานข้อมลูทางทะเบยีนของกรมศลุกากร	
	 -		ระบบแฟ้มข้อมลูเอกสารอ้างองิ
	 -		ระบบบรหิารความเสีย่ง	
	 หากข้อมลูทกุอย่างครบและไม่พบปัญหา	ระบบจะท�าการ
ออกเลขทีแ่สดงสนิค้า	แต่ส�าหรบัสนิค้าส่งออกนัน้	จะมขีัน้ตอน												
เพิม่เตมิในการตราวจสอบเอกสาร	ใบอนญุาต	จ�านวนหบีห่อ	และ
ตดับญัชใีบก�ากบัภาษเีพิม่เตมิ	หลงัจากนัน้	สิง่ของจะถกูจ�าแนกเป็น	
2	ประเภทคอื	สิง่ของทีต้่องมกีารเปิดตรวจก่อนสัง่ปล่อย																							

ระบบคอมพิวเตอร์
กรมศุลกากร

คลังสินค้าเตรียมสินค้า
ให้เจ้าหน้าที่ฯ	ตรวจสอบ

”

”

ระบบทีก่รมศลุกากรใช้อยู่ 

คอื ระบบ TCES

ซึง่บรูณาการระบบศลุกากร

อเิลก็ทรอนกิส์หลายระบบ

ทีใ่ช้ในการจดัการระบบ

การปฏบิตงิานพธิทีางศลุกากรั
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(Red	Line)	และสิง่ของทีส่ามารถสัง่ปล่อยได้โดยไม่ต้องตรวจเปิด	
(Green	Line)	ซึง่ส�าหรบัการส่งของออกนัน้	สนิค้าทีไ่ด้รบัยกเว้น
การเปดิตรวจสามารถน�าเอกสารการอนมุตัหิรอือนญุาตมายืน่														
ต่อหน่วยบริการศลุกากรไม่เกิน	10	วนั	นบัจากวนัทีส่่งของออก	
	 โดยทัว่ไป	อตัราส่วนโดยเฉล่ียระหว่างส่ิงของน�าเข้าทีต้่อง
ถกูเปดิตรวจกอ่นสัง่ปลอ่ยตอ่สิง่ของทีส่ามารถสัง่ปลอ่ยไดโ้ดย																		
ไม่ต้องเปิดตรวจอยูท่ี	่1	ต่อ	9	โดยเครือ่งคอมพวิเตอร์จะค�านวณ
ปัจจยัต่างๆ	ทัง้	Central	Proffiile	และ	Local	Proffiile	ซึง่วธิกีาร
ค�านวณจะเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ	โดยการตรวจสอบมีทั้ง																		
การเปิดตรวจทางกายภาพ	และการตรวจสอบโดยเครือ่งเอก็ซเรย์
	 สาเหตทุีม่กีารเปิดตรวจเพียงร้อยละ	10	นัน้	กเ็พือ่ลด
เวลาท่ีสญูเสยีไปในการเปิดตรวจสิง่ของ	เป็นการช่วยอ�านวย																
ความสะดวกแก่ผูน้�าเข้า	ให้สามารถด�าเนนิการน�าของออกจาก
ศลุกากรโดยใช้เวลาน้อยทีส่ดุ	ยิง่ไปกว่านัน้	หากก�าหนดให้มกีาร
ตรวจสอบ	ระบบคอมพวิเตอร์จะสุม่ชือ่เจ้าหน้าทีซ่ึง่จะตรวจสอบ
โดยอตัโนมตัสิ�าหรบัสนิค้าส่งออกจะสุม่ตรวจน้อยลงร้อยละ	3
	 อย่างไรก็ตาม	เพือ่ความรดักมุในการท�างาน	และป้องกนั
ไม่ให้สิง่ของผิดกฎหมายสามารถหลดุลอดผ่านการตรวจสอบของ
กรมศุลกากรไปได้	จึงมีการก�าหนดมาตรการควบคุมทาง																					
ศลุกากรขึน้	ดงันี้

	 ดังนั้น	กรมศุลกากรจึงต้องมีการปรับสมดุล	ระหว่าง
การควบคุมตรวจสอบและการอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้																
บรกิาร	เพือ่ให้การท�างานเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและสร้าง			
ความพึงพอใจให้แก่ผู้มารับบริการ

พธิทีางศลุกากรพเิศษสำาหรบัของเร่งด่วน

 ของเร่งด่วน	(Express	Consignments)	คือ	ของที่
ผู ้ส่งมอบหมายให้ผู ้ประกอบการของเร่งด่วนส่งให้ถึงมือ																			
ผูร้บัเป็นการด่วน	ในลกัษณะ	Door	-	To	-	Door	ของเร่งด่วนนัน้
จะต้องถึงมือผู้รับตามวัน	เวลา	ที่ก�าหนด	ดังนั้นผู้ประกอบการ
ของเร่งด่วนนั้นจะท�าหน้าที่เป็นตัวแทนออกของ	(Customs	
Broker)	ปฏบิตัพิธิทีางศลุกากรให้ทัง้ขาเข้าและขาออก	เพือ่น�า
สิง่ของไปส่งให้ถงึมือผูร้บัได้ทนัท	ีโดยกรมศลุกากรได้เหน็ความ			
ส�าคัญของการส่งของเร่งด่วน	จึงจัดให้มีการให้บริการพิธีทาง
ศลุกากรทางอเิล็กทรอนิกส์ส�าหรบัของเร่งด่วนด้วยเช่นเดยีวกนั
	 ความแตกต่างระหว่างระบบ	e	-	Express	และระบบ																
e	-	Customs	ดังตาราง

กำรข่ำว (Intelligence)	โดยมีการประสานความ														
ร่วมมือระหว่างศุลกากรกับหน่วยงานต่างๆ	เพื่อ
ให้ศุลกากรสามารถท�าการตรวจสอบได้อย่างมี																
ประสิทธิภาพ
ฐำนข้อมูล (Profififfiiling)	มกีารเกบ็ฐานข้อมลูของผูท้ี่
มส่ีวนเกีย่วข้อง	ต้นทางของสนิค้า	ไว้เป็นฐานข้อมลู
ทีใ่ช้ในการพิจารณาถงึความน่าจะเป็นไปได้ทีส่ิง่ของ
ทีจ่ะน�าเข้ามา	เป็นสิง่ของทีไ่ม่ถกูต้องตามกฎหมาย
กำรบริหำรควำมเสี่ยง (Risk	Management)																		
เป็นระบบทีใ่ช้ในการค�านวณความเสีย่งของสิง่ของ
ที่จะน�าเข้ามาในประเทศโดยใช้ฐานข้อมูลที่กรม
ศุลกากรท�าการบันทึกไว้	 ท้ังในส่วนของฐาน																
ข้อมูลกลาง	(Central	Proffiile)	และฐานข้อมูล														
ท้องถิ่น	(Local	Proffiile)	เพื่อช่วยให้กรมศุลกากร
ระบวุ่าสิง่ของชิน้ใดมคีวามเสีย่งสงู	และควรมกีาร
ตรวจสอบเมื่อถูกน�าเข้ามาในประเทศไทย

1.

2.

3.

4.
5.

6.

กำรสืบสวน (Investigation)
กำรตรวจสอบทำงกำยภำพ (Physical	Check)	
โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยในการตรวจ
สอบสิ่งของ	เช่น	เครื่อง	X	-	Ray,	RFID	(Radio	
Frequency	Identification)	และ	GPS	
กำรตรวจสอบหลงักำรตรวจปล่อย	(Post	Clearance	
Audit)

เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง
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การควบคมุทางศลุกากร

 กรมศุลกากรมีการริเริ่มพัฒนาระบบการควบคุมทาง
ศุลกากร	เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศไทย	ซึ่งเป็นมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	7	มีนาคม	
2547	โดยกรมศลุกากรได้พฒันาระบบ	National	Single	Window	
ขึน้	เพือ่ให้การท�างานทีเ่กีย่วข้องกบัศลุกากรนัน้	เป็นไปได้อย่าง
สะดวกและรวดเรว็	สามารถตรวจสอบและตดิตามการเคลือ่นย้าย
ของสนิค้า	รวมทัง้สามารถน�าข้อมูลทีไ่ด้มาปรบัใช้ในระบบบรหิาร
ความเสี่ยง	โดยศุลกากรจะเช่ือมต่อข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆ	
เช่น	ธนาคาร	ผู้น�าเข้า	ผู้ส่งออก	ตลอดจนผู้ขนส่งสินค้าผ่าน
ช่องทาง	Single	Window	เพือ่ให้ข้อมลูต่างๆ	มกีารเชือ่มถงึกนั
อย่างเป็นระบบ	ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงาน	35	หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง	ได้ลงนามในบันทึก	MOU	ที่จะเข้าร่วมในระบบนี้กับ
ทางศุลกากร
	 นอกเหนือจากนั้นแล้ว	กรมศุลกากรยังพัฒนาระบบ
ติดตามทางศุลกากร	(Tracking	System)	โดยน�าเทคโนโลยี
ต่างๆ	เช่น	Barcode	และ	RFID	มาใช้ในการสร้างความปลอดภยั	

”

”

กรมศลุกากรยงัพฒันาระบบ

ตดิตามทางศลุกากร

โดยน�าเทคโนโลยี 

Barcode และ RFID มาใช้

และความเป็นมาตรฐานให้กับระบบศุลกากร	ซึ่งจะเป็นผลให้
ระบบศุลกากรได้รับความน่าเชื่อถือ	ปลอดภัย	สะดวก	รวดเร็ว	
และเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลก	โดยผู้ที่ต้องการ													
เข้าร่วมโครงการนัน้จ�าเป็นจะต้องมรีะบบคอมพวิเตอร์ทีส่ามารถ
ส่งข้อมูล	e	-	Seal	ได้	มีระบบ	Active	หรือ	Passive	e	-	Seal	
มี	RFID	Reader	ณ	สถานีบรรจุสินค้า	และมีระบบการขนส่ง
โดยตู้ทึบ
	 ส�าหรับแผนการด�าเนินงานของศุลกากรส�าหรับ	
โครงการนี้	แบ่งออกเป็น	4	ระยะ	คือ
 ระยะที่ 1	จากเขตปลอดอากรและเขตประกอบการ
เสรีของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	ไปยัง																									
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	(Free	Zone,	Bond	and	
IEAT	(Industrial	Estate	Authority	of	Thailand)	to	Suvarna-	
bhumi	Airport)
 ระยะที่ 2 จากแนวชายแดนไปยังเขตปลอดอากร														
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ	 (Cross	Border	to																
Suvarnabhumi	Airport	Free	Zone)
 ระยะที่ 3	จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ											
ไปยังเขตปลอดอากรและเขตประกอบการเสรีของการ																			
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(Suvarnabhumi	Airport	
to	Free	Zone,	Bond	and	IEAT)
 ระยะที่ 4	จากจุดเปล่ียนถ่ายสินค้าไปยังสนามบิน	
และส่งออกไปต่างประเทศ	(Transit	or	Transshipment	to	
Airport	to	Export)

เปรียบเทียบควำมแตกต่ำง

National Single Window

ท�ำใบขนฯ ภำยหลังกำรส่งออก ท�ำใบขนฯ ก่อนกำรส่งออก
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	 การพัฒนาและความทันสมัยในการสื่อสารและ														
การเดินทางในปัจจุบัน	รวมทั้งการแข่งขันอย่างรุนแรงใน																
ตลาดโลก	ส่งผลให้บทบาทของกรมศุลกากรในปัจจุบันต้อง			
เปลี่ยนไปจากในอดีต	ผู้บริหารของกรมศุลกากรได้เล็งเห็นถึง
การเปลี่ยนแปลงที่ส�าคัญในเรื่องดังกล่าว	ท�าให้วิสัยทัศน์และ
ทิศทางการด�าเนินงานขององค์กรต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม	
จากทีเ่คยวางบทบาทในเชงิรบั	มุง่เน้นการเกบ็อากร	เพือ่ป้องกนั
การเอารัดเอาเปรียบและการเสยีผลประโยชน์ของประเทศชาติ	
ได้ปรบัเปลีย่นมาสร้างบทบาทในเชงิรกุ	เน้นการให้ความส�าคญั
กับการบริการแก่ผู้เข้ามาติดต่อและประสานงาน	เพื่อให้กรม
ศลุกากรเป็นหนึง่ในองค์กรทีส่�าคญัทีจ่ะช่วยผลกัดนัประเทศไทย
ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลก

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ศึกชิงจ้าวยุทธจักรเบียร์

ในอาเซี่ยน 

บทความพิเศษ
ยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์

 เบยีร์นบัเป็นเครือ่งดืม่ทีค่รองใจคนทัว่โลกมากเป็นอนัดบั 3 รองจากนำา้เปล่า และนำา้ชาเท่านัน้ โดยมกีาร

ดืม่มากกว่านมหรอืกาแฟ ประชาชนในประเทศต่างๆ หนัมาดืม่เบยีร์กนัมากขึน้ แย่งส่วนแบ่งทางการตลาดจาก  

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ประเภทอืน่ๆ ไม่ว่าจะเป็นคนรสัเซยี ซึง่เดมิดืม่ว๊อดก้า หรอืคนจนี ทีด่ืม่เหล้าเหมาไถ ซึง่มี

ภาพลกัษณ์เป็นเครือ่งดืม่คนรุน่เก่า ปัจจบุนัต่างหนัมาด่ืมเบียร์ เน่ืองจากมีภาพลกัษณ์ว่าเป็นเคร่ืองด่ืมสำาหรับ     

คนรุน่ใหม่ 

	 ในแง่โภชนาการ	เบยีร์มสีารอาหารจ�านวนมาก	ไม่ว่า
จะเป็นข้าวบาร์เลย์	ฮอปส์	และสารอื่นๆ	อันเป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกาย	จากการวจิยัเมือ่ปี	2545	ของ	ดร.	Norman	D.	Kaplan	
ศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัย	Texas	Southwestern	
Medical	Center	ประเทศสหรัฐฯ	อันเป็นผลจากการส�ารวจ
ประชาชนภายใต้ระบบประกันสุขภาพของสหรัฐฯ	จ�านวน	
128,934	คน	พบว่าการดื่มเบียร์วันละ	1	–	2	แก้ว	จะส่งผลให้
เลือดไหลเวียนดี	มีความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจต�่า	กว่าคนที่
ดื่มไวน์แดง	ไวน์ขาว	หรือวิสกี้	
	 สาเหตุส�าคัญที่เบียร์ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็น			
โรคหัวใจมี	2	ประการ	คือ	
 ประกำรแรก	เบยีร์ช่วยเพิม่คอเรสเตอรอลประเภทที่
เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากถึงร้อยละ	10	–	20				 	
 ประกำรที่สอง เบียร์ช่วยเพิ่มวิตามินบี	และโฟเลต	
(Folates)	อันเป็นวิตามินบีประเภทที่ละลายในน�้า	พบมากใน
ผักสีเขียว	มีประโยชน์ในการช่วยลดระดับ	Homocysteine				
ในเลือด	ซึ่งสารตัวนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ	
	 นอกจากนี้	ยังพบว่าเบียร์อาจจะช่วยเพิ่มความ								
หนาแน่นของกระดูก	ลดโอกาสกระดูกหัก	แต่นักวิทยาศาสตร์
ยังไม่เข้าใจอย่างแน่ชัดว่า	การที่เบียร์เพิ่มความหนาแน่นของ
กระดูกนั้น	เกิดขึ้นจากกลไกอะไร	

:: สโนว์เบียร์ เป็นเบียร์ที่มียอดจำาหน่ายมากที่สุดในโลก

	 อย่างไรกต็าม	รายงานการศกึษายงัได้ระบวุ่า	หากดืม่
เบียร์มากเกินไป	ตั้งแต่วันละ	6	แก้วขึ้นไปจะไม่มีประโยชน	์			
ซ�า้กลบัจะเกดิโทษไม่ว่าจะเป็นโรคมะเรง็	ตบัวาย	หรอืหวัใจวาย

	 ส�าหรับประเทศไทยเมื่อประมาณ	40	–	50	ปีที่แล้ว	
ประชาชนท่ีมีรายได้ปานกลางและรายได้น้อย	นยิมดืม่เหล้าแม่โขง
หรือเหล้าขาว	ขณะที่มีการบริโภคเบียร์น้อยลง	เพราะมีราคา
แพงมาก	และเป็นเครื่องดื่มของคนรวย	
	 ธุรกิจเบียร์ในช่วงนั้นมีการแข่งขันกันน้อยราย	โดย
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”
”

จนีเป็นตลาดเบยีร์

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก

มขีนาดประมาณ 50,000 ล้านลติรต่อปี

คดิเป็นสดัส่วน

ร้อยละ 25 ของตลาดโลก

:: ซานมิเกล เบียร์ ครองตลาดมากถึงร้อยละ 95 ในฟิลิปปินส์

เบยีร์สงิห์ของบรษิทั	เบยีร์สงิห์	จ�ากดั	ครองตลาดมากกว่าร้อยละ	
90	เนื่องจากการขอตั้งโรงงานผลิตเบียร์	จะต้องได้รับอนุญาต
จากกรมสรรพสามิต	กระทรวงการคลัง	แม้จะมีผู้เคยพยายาม
ขอตั้งโรงผลิตเบียร์เพ่ิมขึ้น	แต่ไม่สามารถขอใบอนุญาตจาก			
กรมสรรพสามติได้	ท�าให้มโีรงงานเบยีร์เพยีง	2	ค่าย	คอื	บรษิทั	
บญุรอด	บริวเวอร่ี	เจ้าของเบยีร์สงิห์ม	ี2	โรงงาน	คอื	โรงงานเดิม
ที่บางกระบือ	และโรงงานแห่งใหม่ที่ปทุมธานี	อีกค่ายหนึ่ง	คือ	
บรษิทั	ไทยอมฤต	บรวิเวอรี	่มโีรงงานผลติเบยีร์ทีบ่างโพ	ซึง่ผลติ
เบียร์ในตราอมฤต	และคลอสเตอร์
	 ปัจจบุนัธุรกิจเบียร์ในไทยมกีารแข่งขนัสงูขึน้มาก	เมือ่
รฐับาล	ได้ยกเลกิกฎเกณฑ์การห้ามตัง้โรงงานเบยีร์เพ่ิม	มาเป็น
เปิดเสรีการลงทุนหากมีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขพื้นฐานที่
รัฐบาลก�าหนด	
	 ผลจากการเปิดเสร	ีท�าให้มกีารก่อตัง้โรงงานของบรษิทั	
คาร์ลสเบอร์ก	บริวเวอร่ี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	ขึ้นเพื่อผลิต			
เบยีร์คาร์ลสเบอร์ก	และเบยีร์ช้าง	(ในเวลาต่อมามกีารแตกแยก
ระหว่างผูถ้อืหุ้น	ท�าให้กลุม่คาร์ลสเบอร์กถอนตวัจากบริษทัแห่งนี)้		
โดยเริม่วางจ�าหน่ายเบยีร์คาร์ลสเบอร์กเมือ่ปี	2536	และเบยีร์ช้าง
เมือ่ปี	2538	ท�าให้เบยีร์ในไทยมรีาคาถกูลงกว่าเดมิมาก	เปลีย่น
ภาพลักษณ์มาเป็นเครื่องดื่มส�าหรับคนทุกชนชั้น	อย่างไรก็ตาม	
ราคาเบียร์ในไทยในปัจจุบันยังนับว่าแพงกว่าในประเทศอื่นๆ	
ในอาเซี่ยน	เช่น	เวียดนาม	ฟิลิปปินส์	ฯลฯ

	 ขณะทีบ่รษิทั	เบยีร์ชงิเต่า	ครองต�าแหน่งผูผ้ลติเบยีร์
ใหญ่เป็นอันดับ	2	ของจีน	นับเป็นโรงงานเบียร์แห่งแรกใน												
ประเทศจนี	ก่อตัง้ในปี	2446	โดยชาวเยอรมนั	ทีน่ครชงิเต่า	ซึง่
ได้ตัง้ชือ่เบยีร์ตามชือ่เมือง	ในช่วงนัน้แหลมชานตงุทางตะวนัออก
เฉียงเหนือของประเทศจีน	ซึ่งเป็นท่ีต้ังของนครชิงเต่า	เป็น																							
เขตสมัปทานภายใต้การยดึครองของเยอรมน	ีท�าให้มชีาวเยอรมนั		
เข้ามาตัง้บ้านเรอืนแถบนีเ้ป็นจ�านวนมาก
	 แม้ในช่วงสงครามโลกครัง้ที	่1	ญีปุ่น่ได้เข้ามายดึครอง
แหลมชานตุงต่อจากเยอรมนี	แต่โรงงานเบียร์ชิงเต่ายังคงใช้
เทคโนโลยเียอรมนสีบืต่อมา	และกลายมาเป็นเบยีร์ทีม่ชีือ่เสยีง
มากทีส่ดุยีห้่อหน่ึงของโลก		ปัจจบุนันครชงิเต่ายงัคงอนุรกัษ์อาคาร
บ้านเรอืนในรปูแบบของเยอรมนเีอาไว้เป็นอย่างด	ีและใช้เป็น
สถานทีจ่ดังานเทศกาลดืม่เบยีร์จนถงึทกุวนันี้

คนจีนดื่มเบียร์ปีละ 50,000 ล้านลิตร 

 ปัจจบุนั	คนทัว่โลกดืม่เบยีร์ประมาณ	2	แสนล้านลติร
ต่อปี	โดยจีนนับว่าเป็นตลาดเบียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก	มีขนาด
ประมาณ	50,000	ล้านลติรต่อปี	คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ	25	ของ
ตลาดโลก	ใหญ่กว่าตลาดเบียร์อันดับ	2	คือ	สหรัฐฯ	2	เท่า
	 เบียร์ตราสโนว์ของจีน	แทบจะไม่เป็นที่รู้จักนอก													
ประเทศจนีแต่กับเป็นเบียร์ขายดีที่สุดในโลก	(แต่หากรวมเบียร์
ทกุยีห้่อในตระกลูบดัไวเซอร์	ซึง่มตีราสนิค้าย่อยอกีหลายตวัเข้า
ด้วยกนัแล้ว	จะแซงหน้าเป็นตราสนิค้าขายดอีนัดบั	1	ของโลก)	
โดยเป็นธุรกิจเบียร์ร่วมทุนฝ่ายละครึ่งระหว่างบริษัท	China	
Resources	Enterprises	ของฮ่องกง	และบริษัท	SABMiller	
ของอังกฤษ	ซึ่งเป็นผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่อันดับ	2	ของโลก	
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”

”

ตลาดเบยีร์ในอาเซีย่นนัน้   

จะมเีบยีร์ยีห้่อขายดี

แตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ   

ในฟิลปิปินส์ 

ซานมเิกล ครองตลาดสงูถงึร้อยละ 95 

ส่วนเวยีดนาม ยกัษ์ใหญ่อนัดบัหนึง่

คอื บรษิทั Saigon Beer

	 อนึง่	รฐับาลเวยีดนามมแีผนทีจ่ะลดสดัส่วนการถอืหุน้
ในบริษัท	Sabeco	ซึ่งปัจจุบันมีสถานภาพเป็นรัฐวิสาหกิจ	จาก
ร้อยละ	89.5	ลงเหลือร้อยละ	51	ท�าให้รัฐวิสาหกิจแห่งนี้	ต้อง
เร่งแสวงหาหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ในอนาคต	

ตลาดเบียร์อาเซี่ยน หลากหลายยี่ห้อ  

 ส�าหรับในกลุ่มประเทศอาเซี่ยน	ตลาดเบียร์มีขนาด
ประมาณ	7	พันล้านลิตร		คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ	3.5	
ของโลก	โดย	3	ประเทศที่ประชาชนดื่มเบียร์มากที่สุด	คือ	
ฟิลปิปินส์		เวยีดนาม	และไทย		บรษิทัเบยีร์ทีใ่หญ่ทีส่ดุในภูมภิาค
อาเซ่ียน	คือ	บริษัท	ซานมิเกล	ของฟิลิปปินส์	รองลงมา	คือ	
บริษัท	เอเชียแปซิฟิก		บริวเวอรี่	(APB)	ของสิงคโปร์
	 ตลาดเบียร์ในอาเซี่ยนนั้น	จะมีเบียร์ยี่ห้อขายดี									
แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ	ในฟิลิปปินส์	บริษัท	ซานมิเกล
ครองตลาดสูงถึงร้อยละ	95	ส่วนเวยีดนาม	ยกัษ์ใหญ่ทีค่รองตลาด
เป็นอนัดับ	1	คือ	บริษัท	Saigon	Beer,	Alcohol	and	Beverage	
Corporation	(Sabeco)	ซึง่เป็นเจ้าของเบยีร์ไซ่ง่อน	และตองสาม	
หรอื	333	มส่ีวนแบ่งทางการตลาดเป็นสดัส่วนสงูถงึร้อยละ	33		
ขณะทีบ่รษิทั	APB	ครองตลาดเป็นอันดับ	2	ด้วยส่วนแบ่งร้อยละ	
20	จากตราสินค้าไทเกอร์	ไฮเนเก้น	และแองเคอร์รวมกัน			

:: การโฆษณาเพื่อรณรงค์ให้นิยมดื่มเบียร์ไทยเมื่อปี 2482

	 ส่วนกลุม่คาร์ลสเบอร์กนบัว่าแข่งแกร่งมากในลาวและ
กัมพูชา	แต่ผลิตเบียร์ที่ใช้ตราสินค้าท้องถิ่น	ไม่ได้ใช้ตราสินค้า
คาร์ลสเบอร์ก	โดยได้ถอืหุน้ร้อยละ	51	ในบรษิทั	ลาว	บรวิเวอรี่				
ผู้ผลิตเบียร์ลาว	ซึ่งครองส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ	1	
มากถงึร้อยละ	97.5	แทบจะไม่เหลอืส่วนแบ่งให้บรษิทัอืน่ๆ	ขณะที่
ส่วนทีเ่หลอืร้อยละ	2.5	เป็นของบรษัิท	APB	อน่ึง	เดมิกลุม่ไทยเบฟ	
ถือหุ้นในเบียร์ลาวร้อยละ	25	แต่ต่อมาได้ขายหุ้นให้แก่	บริษัท	
คาร์ลสเบอร์ก	เมื่อปี	2548
	 ในกมัพชูา	กลุม่คาร์ลสเบอร์กกเ็ป็นอนัดบั	1	เช่นเดยีวกนั	
โดยร่วมลงทุนสัดส่วนร้อยละ	50	ในบริษัท	Cambrew	ผู้ผลิต
เบียร์ยีห่อ้องักอร์	ครองสว่นแบ่งทางการตลาดอนัดบั	1	มากถึง
ร้อยละ	58	ขณะที่บริษัท	APB	ครองตลาดเป็นอันดับ	2	โดย
เน้นจ�าหน่ายในตราสินค้าแองเคอร์	ส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	34
	 ตลาดเบียร์ของไทยนับว่าแตกต่างจากประเทศอื่นๆ	
ในอาเซี่ยน	เพราะเป็นการแข่งขันระหว่างบริษัทเบียร์ท้องถิ่น	
2	ค่าย	คือ	ค่ายบุญรอด	บริวเวอรี่	และค่ายไทยเบฟหรือ								
กลุ่มเบียร์ช้าง	แต่ละค่ายมีเบียร์หลายตราสินค้า	ขณะที	่								
บริษัทเบียร์ต่างชาติ	และตราสินค้าระดับแนวหน้า	มีบทบาท										
ค่อนข้างน้อย	
	 บริษทั	APB	ซึง่จ�าหน่ายเบยีร์ในไทยภายใต้ตราสนิค้า
ไฮเนเก้น	ไทเกอร์เบียร์	เชียร์	และอัมสเทล	มีส่วนแบ่งทางการ
ตลาดในไทยประมาณร้อยละ	5	ขณะที่คาร์ลสเบอร์กซึ่ง																	
หายเงียบจากไทยไประยะหน่ึง	แต่ยังไม่ละความพยายามท่ีจะ
หวนกลับประเทศ	โดยน�าเข้าเบียร์จากเวียดนามมาจ�าหน่ายใน
ประเทศไทย		
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”

”

การประมลูเพือ่แย่งชงิบรษิทั APB 

ระหว่างกลุม่ไทยเบฟ

และกลุม่เบยีร์ไฮเนเก้น 

จะเป็นจดุเปลีย่นส�าคญั

ในการเร่งกระแสควบรวมกจิการ

	 ส�าหรับประเทศที่เหลือ	คือ	พม่า	มาเลเซีย	สิงคโปร์	
และอนิโดนเีซยีนัน้	บรษิทั	APB	นบัเป็นเจ้าตลาด	โดยทัง้ลงทนุเอง
และร่วมทนุในประเทศเหล่านี	้ใช้ตราสนิค้าแตกต่างกนัไป	โดย
กรณีพม่า	ได้ร่วมทุนในบริษัท	Myanmar	Brewery	Limited	
(MBL)	ซ่ึงผลิตเบียร์หลากหลายตัวทั้งเมียนม่าร์เบียร์	ไทเกอร์
เบียร์	ไฮเนเก้น	แองเคอร์	ฯลฯ	

	 ส่วนอินโดนีเซีย	บริษัท	APB	เน้นจ�าหน่ายเบียร์						
ตราบินตัง	มีส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ	69	โดยอินโดนีเซีย
ซึง่แม้เป็นประเทศท่ีประชาชนส่วนใหญ่นับถอืศาสนาอสิลาม	มี
ข้อห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์	แต่การเติบโตทางเศรษฐกิจนี้
การขยายตัวในอัตราสูง	จึงท�าให้มีโอกาสเติบโตสูงมาก
	 ขณะทีส่งิคโปร์	บรษิทั	APB	เน้นยีห้่อไทเกอร์	ไฮเนเก้น	
และแองเคอร์	ส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ	64	และมาเลเซยี
เน้นยี่ห้อกินเนส	และแองเคอร์	ส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ	
57	โดยกลุ่มคาร์ลสเบอร์กมีส่วนแบ่งทางการตลาด	รองลงมา
เป็นอันดับ	2	ในประเทศเหล่านี้	

ธุรกิจเบียร์ใน AEC ก้าวสู่มิติใหม่

 แนวโน้มส�าคัญของอุตสาหกรรมเบียร์ทั่วโลก	คือ	
กระแสควบรวมกิจการ	ท�าให้เปลี่ยนจากธุรกิจเบียร์ท้องถิ่น					
มาเป็นเครือข่ายของบริษัทเบียร์ยักษ์ใหญ่ของโลก	4	บริษัท	คือ	
บริษัท	Anheuser	-	Busch	InBev	ของเบลเยีย่ม	บรษิทั	SAB-
Miller	ของสหราชอาณาจกัร	บรษิทั	คาร์ลสเบอร์ก	ของเดนมาร์ก	
และบริษัท	ไฮเนเก้น	ของเนเธอร์แลนด์	โดยเดิมในปี	2542						
ผู้ผลิตเบียร์รายใหญ่	4	อันดับแรกของโลก	มีส่วนแบ่งทางการ
ตลาดโลกรวมกันประมาณร้อยละ	25	แต่ในปี	2555	ส่วนแบ่ง
ทางการตลาดโลกในเชิงปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	45	และ
ส่วนแบ่งทางการตลาดในแง่ของมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นสูงถึง	
ร้อยละ	55	

:: โรงงานเบียร์บินตังที่อินโดนีเซียของกลุ่ม APB

	 ส�าหรับการควบรวมกิจการครั้งใหญ่ในเวลาที่ผ่านมา	
คอื	กรณขีองบริษทั	InBev	ได้ซือ้กจิการของบริษทั	Anheuser-	
Busch	เมือ่ปี	2551	มลูค่า	52	พนัล้านเหรียญสหรัฐฯ	ภายหลัง
ควบรวมกลายเป็นบริษัท	Anheuser	-	Busch	InBev	ผู้ผลิต
เบียร์ยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลก	มีส่วนแบ่งทางการตลาดโลก											
ร้อยละ	18.3		
	 การประมูลแข่งขันเพ่ือแย่งชิงบริษัท	APB	ระหว่าง
กลุ่มไทยเบฟ	และกลุ่มเบียร์ไฮเนเก้น	จะเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญ
ในการเร่งกระแสควบรวมกจิการ	และผนกึเป็นพนัธมติรใน	AEC
	 หากไฮเนเก้นชนะ	กลายเป็นเจ้าของบริษัท	และจะ
ท�าให้ไฮเนเก้นหันมาบุกตลาดในภูมิภาคน้ีอย่างจริงจังมากขึ้น	
ท�าให้บทบาทบริษัทต่างชาติทวีความส�าคัญใน	AEC
	 หรือหากกลุ่มไทยเบฟชนะ	ก็จะสามารถใช้ประโยชน์
จากเครือข่ายที่กว้างขวางของ	APB	ใน	15	ประเทศ	เพื่อการ
ขยายธรุกจิ	เนือ่งจากกลุม่ไทยเบฟ	รวมถงึเบยีร์สงิห์	ซึง่มคีวาม
แข็งแกร่งเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น	แต่ยอดจ�าหน่ายใน			
ต่างประเทศมีไม่มากนัก	โดยมุ่งเน้นตลาดร้านอาหารไทยใน										
ต่างประเทศเป็นหลัก	หากสามารถถือหุ้นใหญ่ในบริษัท	APB	
ได้แล้ว	จะสามารถใช้ประโยชน์จากบคุลากรต่างชาตขิองบรษิทั	
APB	ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญอย่างมากในธุรกิจเบียร	์												
ระหว่างประเทศ	ในการขยายตลาดต่างประเทศแบบก้าวกระโดด

:: โรงงานผลิตเบียร์ของบริษัท APB ที่นครกว่างโจว ประเทศจีน

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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กฎและระเบียบควรรู้
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน

1.

2.

3.พื้นที่ในนิคมอุตสำหกรรมมีกี่ประเภทอะไรบ้ำง
ตอบ ปัจจบุนัการนคิมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(กนอ.)
ได้แบ่งพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมเป็น	2	ประเภท	ได้แก่

เขตปลอดอำกร (Free Zone) คืออะไร
ตอบ เขตปลอดอากร	หมายถึง	เขตพืน้ที่ที่ก�าหนดไวส้�าหรับ
การประกอบอุตสาหกรรม	พาณิชยกรรม	หรือกิจการอื่นที่
เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ	โดยของที่														
น�าเข้าไปในเขตดังกล่าวจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากร										
ตามที่กฎหมายบัญญัติ	เขตปลอดอากรสามารถตั้งได้ทั้ง																
ในนิคมอุตสาหกรรม	และเขตอุตสาหกรรม

1.

2.

1.

2.

•	

•	

•

เขตอุตสาหกรรมทัว่ไป	(General	Industrial	Zone)	
คือ	เขตพื้นที่ที่ก�าหนดไว้ส�าหรับการประกอบ
อุตสาหกรรม	การบริการ	หรือกิจการอื่นที่เป็น
ประโยชน์หรอืเกีย่วเนือ่งกบัการประกอบอตุสาหกรรม	
หรือการบริการ
เขตประกอบการเสร	ี(I	-	EA	-	T	Free	Zone)	คอื	เขต
พืน้ทีท่ี่ก�าหนดไว้ส�าหรับการประกอบอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม	หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ประกอบอุตสาหกรรม	หรือพาณิชยกรรมเพ่ือ
ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ	การรักษาความมั่นคง
ของรัฐ	สวัสดิภาพของประชาชน	การจัดการด้าน
สิง่แวดล้อม	หรอืความจ�าเป็นอืน่ตามทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนด	โดยของทีน่�าเข้าไปในเขตดงักล่าวจะได้รบั
สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	และค่าธรรมเนียม
เพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ

	 ผู้ลงทุนในเขตประกอบการเสรี	(I	-	EA	-	T	Free	
Zone)	ภายใต้กฎหมาย	กนอ.	ฉบับล่าสุด	จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษีอากร	และการอ�านวยความสะดวก														
เพิ่มขึ้น	ดังนี้

การประกอบกจิการบรกิารต่างๆ	สามารถด�าเนนิการ
ในเขตอุตสาหกรรมได้	โดย	กนอ.	ได้อ�านวยความ
สะดวกแก่ผู้ประกอบอตุสาหกรรมในเขตอตุสาหกรรม	
ด้วยการให้บริการที่ครบวงจร	และจ�าเป็นต่อการ
ประกอบอุตสาหกรรม	อาทิเช่นการบริการ																				
ด้านขนส่ง	คลงัสนิค้า	ศนูย์ฝึกอบรม	สถานพยาบาล	
ฯลฯ	โดยผู ้ประกอบการจะสามารถถือครอง																							
กรรมสิทธ์ิที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไปได้
สทิธปิระโยชน์ทัว่ไป	(Non	Tax)	ส�าหรับผูป้ระกอบ-
การในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป	มีดังนี้

สิทธิการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในนิคม														
อตุสาหกรรม	
สทิธใินการน�าชา่งฝมีอืตา่งชาตเิขา้มาท�างาน											
และน�าคูส่มรส	และบคุคลในอปุการะเข้ามาอยู่
ในประเทศ	
สิทธิในการส่งเงินตราต่างประเทศออกนอก			
ประเทศ

 ศนูย์ประสานการบรกิารด้านการลงทนุ หรอื OSOS เป็นหน่วยงานทีร่วมศนูย์งานบรกิารด้านการลงทนุ

ของภาครฐัเพือ่เชือ่มโยงการให้บรกิาร และอำานวยความสะดวกแก่นกัลงทนุแบบเบด็เสรจ็ โดยมทีีต่ัง้ ณ อาคาร

จัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ จากการรวบรวมคำาถามจากนักลงทุนในการพบปะ

เจรจาหารือ รวมถงึทางโทรศพัท์ และสือ่อนิเทอร์เนต็ และรวบรวมข้อมลูคำาตอบจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ซึง่

อาจเป็นประโยชน์ให้แก่นักลงทุนและผู้สนใจ

กำรตั้งโรงงำนในนิคมอุตสำหกรรมและเขตอุตสำหกรรม 
ที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน จะได้รับสิทธิและประโยชน์
อะไรบ้ำง
ตอบ ผู้ลงทุนในเขตอุตสาหกรรมได้รับ	สิทธิและประโยชน์	
ดังนี้

นานาสาระกับบีโอไอ
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4.

5.

6.

กำรถือหุ้นของคนต่ำงชำติ (กิจกำรโรงแรม) มีหลักเกณฑ์
อย่ำงไร
ตอบ การถือหุ้นข้างมากในกิจการโรงแรมของคนต่างชาต	ิ
ตามบัญชีสามท้าย	พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว													
ตามปกติต้องมีหุ้นไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ	51	ยกเว้นหาก													
ได้รับการส่งเสริมฯ	หรือได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรม																	
พัฒนาธุรกิจการค้า	ต่างชาติจะสามารถถือหุ้นเกินกว่า																					
กึ่งหนึ่งได้

กำรถือหุ้นของคนต่ำงชำติในกิจกำรตำมบัญชีท้ำย พ.ร.บ. 
ประกอบธุรกิจของคนต่ำงด้ำวมีหลักเกณฑ์อย่ำงไร
ตอบ กิจการในสามบัญชีท้าย	พ.ร.บ.ประกอบธุรกิจของคน
ต่างด้าว	คนต่างด้าวถอืหุน้ได้ไม่เกนิร้อยละ	51	ยกเว้นกจิการ
ในบัญชีสอง	หากได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	
คนต่างด้าวจะถอืหุน้ได้ไม่เกนิร้อยละ	60	แต่หากได้รบัอนมุตัิ
จากรัฐมนตรี	จะถือหุ้นได้ถึงร้อยละ	75	

บริษัทที่มีหุ ้นไทยข้ำงมำก และบริษัทที่มีหุ ้นต่ำงชำติ                  
ข้ำงมำก หำกขอรบักำรส่งเสรมิฯ จะได้สิทธิและประโยชน์             
เท่ำกันหรือไม่
ตอบ สทิธิและประโยชน์ทีเ่กีย่วกบัภาษอีากรได้เท่ากนั	ไม่ว่า

1.

2.

•	

•	

•

•	

•	

•	

•	

สิทธิประโยชน์

ความสะดวกในการประกอบการ

	 ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรี	ได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตาม	พ.ร.บ.	กนอ.	เช่นเดิมด้วย	ดังนี้	

	 นอกจากนั้น	ผู้ประกอบการยังสามารถขอรับสิทธิ
และประโยชน์	ที่ได้รับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ													
ลงทุน	(ผู้ประกอบการต้องขอรับการส่งเสริมฯ	ด้วย)	โดย
สิทธิและประโยชน์จะขึ้นอยู่กับเขตที่สถานประกอบการนั้น
ตั้งอยู่

ผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสร	ีจะได้รับ
สิทธิประโยชน์โดยไม่ก�าหนดเงื่อนไขการ																								
ส่งออกสนิค้าออกไปนอกราชอาณาจกัร	และ															
ได ้รับความสะดวกมากขึ้นในการน�าของ																	
หรอืวตัถุดบิเข้าไปในเขตประกอบการเสรี
ของทีน่�าเข้าไปในเขตประกอบการเสร	ีจะได้รบั
สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากรเพิม่ข้ึน	
ลดภาระภาษี	ส�าหรบัการน�าผลติภัณฑ์ออกจาก
เขตประกอบการเสร	ีเพือ่ใช้หรอืจ�าหน่ายใน
ประเทศโดยที่หากวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต																			
ผลิตภณัฑ์นัน้	มส่ีวนผสมหรอืส่วนประกอบของ
วตัถุดบิทีผ่ลติในประเทศ	ซึง่เดมิไม่มสีทิธ์ิได้คนื
หรือยกเว้นอากร	กจ็ะได้รับยกเว้น	ไม่ต้องน�าราคา
วตัถุดบินัน้ๆ	มาคิดค่าภาษอีากร

สทิธปิระโยชน์ทางภาษอีากร	อาท	ิการยกเว้น
อากรขาเข้า	ส่งออก	ภาษมีลูค่าเพิม่	ภาษสีรรพ-
สามติส�าหรบัเครือ่งจกัร	อปุกรณ์	ส่วนประกอบ	
วัตถุดิบ	ของที่น�าเข้ามาผลิต	และสินค้า
สทิธิประโยชน์ท่ัวไป	ประกอบด้วย	สทิธ์ิในการถอื
กรรมสทิธิท์ีด่นิ	การน�าช่างเทคนคิ	ผูช้�านาญการ
เข้ามาท�างาน	การน�าครอบครัวและผู้อยู่ใน
อปุการะเข้ามาอยูใ่นประเทศ	และการโอนเงนิ
ตราต่างประเทศกลับประเทศได้

อ�านวยความสะดวกในการน�าสนิค้าและวตัถดุบิ
เข้ามาในประเทศและเข้าไปในเขตประกอบ-
การเสรี	เพื่อผลิตสินค้าหรือเพื่อการค้าหรือ
บริการ	โดยไม่ต้องระบุความเป็นเจ้าของ
อ�านวยความสะดวก	ในการด�าเนนิการส่งออก
สนิค้าจากเขตประกอบการเสรไีปต่างประเทศ	
ด้วยการก�าหนดให้การน�าของหรือวัตถุดิบ	
เข้าไปในเขตประกอบการเสรี	เพื่อการผลิต	

ผสม	ประกอบ	บรรจุ	หรือด�าเนินการอื่นใด	
ได้รับความสะดวกมากขึ้น	โดยมิต้องขอหรือ
มีใบอนุญาตน�าเข้า	และการควบคุมคุณภาพ
หรือมาตรฐานตามกฎหมายอื่น	ตลอดจนการ
ประทับตราหรือเครื่องหมายใดๆ	ทั้งนี้ไม	่												
รวมถึงกฎหมายศุลกากร

					ส่วนในบัญชีสามหากได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนา												
ธุรกิจการค้า	จะสามารถถือหุ้นเกินกว่าก่ึงหนึ่ง	หรือถือหุ้น													
ทัง้สิน้ได้	(แต่ถ้าได้รบัการส่งเสรมิฯ	จะสามารถถอืหุน้ทัง้สิน้
ได้ทั้งบัญชีสองและสาม)



ก
ัน
ย
า
ย
น
 
2
5
5
5

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL70

จะเป็นบริษัทหุ้นไทยหรือหุ้นต่างชาติข้างมาก	แต่บริษัทที	่											
มีหุ้นต่างชาติข้างมากจะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านการ	
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ิมขึ้นมา	ซึ่งหากเป็นบริษัทไทยจะ														
สามารถถือครองที่ดินได้อยู่แล้ว

หำกบริษัทมีกำรเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นต่ำงชำติ จะต้อง               
แจ้งบีโอไอหรือไม่
ตอบ	การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น	ที่ไม่กระทบสัดส่วนผู้ถือ															
หุ้นต่างชาต	ิควรจะแจ้งให้บีโอไอทราบทกุครัง้	ถงึแม้ไม่มผีล
ต่อสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติ	บริษัทควรจะมีหนังสือแจ้งมาที่
บโีอไอ	แต่หากมกีารเปลีย่นแปลงผู้ถอืหุ้นจากหุ้นไทยเป็นหุน้
ต่างชาติ	จะต้องให้บีโอไออนุมัติก่อน	จึงจะด�าเนินการได้		
โดยยืน่เรือ่งขอแก้ไขอตัราส่วนผูถ้อืหุน้	พร้อมทัง้แนบหนังสอื
ยินยอมให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นข้างมากจากผู้ถือหุ้นไทยทุกราย	
หรือมติท่ีประชุมผู้ถือหุ้นไทย	และหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฉบับล่าสุดมาพร้อมกันด้วย

บริษัทต่ำงชำติ จะสำมำรถท�ำกิจกำรด้ำนอสังหำริมทรัพย์          
ได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถท�าได้	เนือ่งจากตามกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการ
จัดสรรที่ดิน	ไม่อนุญาตให้ต่างชาติท�าธุรกิจนี้

กำรถือหุ้นของต่ำงชำติในกิจกำรบริกำร สำมำรถถือหุ้น             
ข้ำงมำกได้หรือไม่
ตอบ	จะต้องพิจารณาเป็นรายประเภทกิจการไป	มีกิจการ
บริการหลายประเภทที่ต่างชาติสามารถถือหุ้นได้

หำกบรษิทัต่ำงชำติต้องกำรน�ำซอฟต์แวร์จำกต่ำงประเทศ 
มำพัฒนำและใช้ในประเทศไทย จะสำมำรถขอรับกำรส่ง
เสรมิฯ จำกบโีอไอได้หรอืไม่ และได้รบัสทิธปิระโยชน์อย่ำงไร
ตอบ หากบริษัทขอรับการส่งเสริมฯ	จัดอยู่ในประเภท	5.8	
กิจการซอฟต์แวร์	โดยมีเงื่อนไขดังนี้

7.

8.

9.

10.

11.

•	
•	

•

•	

มีกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
โครงการลงทุนตั้งแต่	10	ล้านบาทขึ้นไป															
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)	
ได้รบัใบรับรองมาตรฐานจากส�านักงานส่งเสรมิ
อตุสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาต	ิหรอืใบรบัรอง

ระบบคุณภาพตามมาตรฐาน	Capability	
Maturity	Model	Integration	(CMMI)	หรือ
เทยีบเท่าภายใน	2	ปี	นบัตัง้แต่เปิดด�าเนนิการ
รายได้จากการจ�าหน่ายหรอืบรกิารทีเ่กีย่วข้อง
ถอืเป็นรายได้ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ	หากกจิการ
ของบริษัทเข้าข่ายดังกล่าว	ก็จะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ดังนี้	

	 เมื่อนักลงทุนได้รับการส่งเสริมฯ	แล้ว	นักลงทุน
สามารถน�าเอกสารไปยืน่กบัส�านกับรหิารการประกอบธรุกจิ
ของคนต่างด้าว	ตามมาตรา	12	เพื่อขอรับหนังสือรับรอง
การประกอบธุรกิจ	หรือหากนักลงทุนไม่ต้องการย่ืนขอรับ
การส่งเสริมฯ	ก็สามารถไปด�าเนินการจดทะเบียนการค้าที่
กระทรวงพาณิชย์	และน�าเอกสารไปยื่นกับส�านักบริหาร												
การประกอบธุรกจิของคนต่างด้าว	ตามมาตรา	17	เพือ่ขอรบั
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวได้

ต้องกำรยกเลิกบริษัท จะต้องท�ำอย่ำงไร
ตอบ	ส�าหรับขั้นตอนในการปฏิบัติมี	2	ขั้นตอน	คือ

1. การจดทะเบียนเลิกบริษัท
	 ข้ันตอนแรก	ต้องเรียกประชุมผู้เป็น														
หุ้นส่วน	โดยการส่งจดหมายลงทะเบียนหรือลง
ประกาศหนงัสอืพมิพ์ท้องถิน่	เพือ่เรยีกประชมุและ
ก�าหนดวันเวลาว่าจะประชุมเมื่อใด	
	 เม่ือถึงก�าหนดวันเวลา	เร่ิมจัดท�าการ
ประชมุกันเพือ่ตกลงว่า	ต้องการเลกิบรษิทั	แต่งตัง้
ผู้ช�าระบัญชี	ผู้สอบบัญชี	ผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อใน
ค�าขอเลิกบริษัท	
	 จากนั้นจึงไปจดทะเบียนเลิกบริษัทกับ	
กรมพฒันาธรุกจิการค้า	เมือ่จดทะเบยีนเลกิบรษิทั
กับกรมพัฒนาธุรกิจแล้วต้องด�าเนินการ	ดังนี้	

สิทธิและประโยชน์ตามกิจการที่มีความ
ส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ																
เป็นพิเศษ
ยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัร	ให้ได้											
รบัสทิธแิละประโยชน์ส�าหรบัอตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

-	

-
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•	

•	

•

•

2. การจดทะเบียนเสร็จการช�าระบัญชี	เมื่อได้จัดท�า
รายการข้อ	1	เรียบร้อยแล้ว	ขั้นตอนต่อไป	คือ	

ถ้าบริษัทจดเข้าระบบภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย	 ลงประกาศหนงัสอืพมิพ์	ว่า	บรษิทัเรยีกประชมุ
ผูถ้อืหุน้	ผูช้�าระบญัชต่ีางๆ	เรือ่งเสรจ็การช�าระ
บัญชี	
เมือ่ประชมุแล้ว	ผูช้�าระบญัช	ีกไ็ปจดทะเบยีน	
เสร็จช�าระบัญชี	
เมื่อจดทะเบียนเสร็จการช�าระบัญชีแล้ว																			
ก็เป็นการเสร็จสิ้นในการปิดบริษัท

ข้อมูล	ณ	วันที่	28	กันยายน	2555

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ต้องจดัท�าเอกสาร	ภพ.09	และเอกสารอืน่ๆ	
ที่ใช้ในการจดทะเบียนเลิกระบบภาษ	ี												
มลูค่าเพิม่	ซึง่ก�าหนดให้จดภายใน	15	วนั																
นับตั้งแต่วันที่ต้องการจดทะเบียนเลิก
จัดท�างบดุล	งบก�าไรขาดทุนต่างๆ	ยื่นที่														
สรรพากรให้เรียบร้อย	

•	

•

ลงประกาศหนงัสอืพมิพ์ว่า	บรษิทัได้เลกิกจิการแล้ว	
มีใครคัดค้านหรือไม่	
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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 59 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     

ข้อสังเกต

1) ในแต่ละเดือนสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ไม่สามารถนำาไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติสำานักงานฯ   

   จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในกำาหนดเวลา 15 - 90 วันทำาการ 

2) สถิติไม่นับรวมโครงการซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนกิจการ       

     

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
มกราคม-สิงหาคม 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554

จำาแนกการออกบัตรตามหมวดประเภทกิจการ

   จำานวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย 

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะข้ันมูลฐาน

อุตสาหกรรมเบา

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

บริการ และสาธารณูปโภค

รวม

ทุนจดทะเบียนต่างชาต ิ จ้างแรงงาน (คน)

ม.ค. - ส.ค.

2554 

144 

23 

74 

250 

147 

145 

265 

1,048 

164 

35 

71 

261 

179 

154 

296 

1,160 

44,944 

17,881 

9,469 

58,624 

57,012 

38,254 

96,121 

322,306 

42,958 

28,018 

10,850 

78,871 

77,286 

37,001 

150,121 

425,104 

4,116 

320 

452 

598 

246 

747 

11,733 

18,211 

11,218 

341 

368 

1,275 

177 

2,982 

12,137 

28,499 

1,175 

1,456 

1,248 

5,464 

1,067 

1,261 

1,654 

13,326 

2,414 

6,084 

467 

11,106 

5,006 

5,065 

1,512 

31,654 

14,861 

2,140 

14,096 

29,218 

35,012 

11,589 

8,562 

115,478 

28,975 

3,394 

13,732 

34,945 

45,701 

18,287 

11,967 

157,001 

หน่วย : ล้านบาท 

การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน

2,000

1,750

1,500

1,250

1,000

750

500

250

0

440,000

370,000

320,000

270,000

220,000

170,000

120,000

70,000

0

จำานวนโครงการ

(ราย) 

โครงการคนไทย

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการต่างชาติ

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการร่วมทุน

ไทยและต่างชาติ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

(ล้านบาท)

จ้างงานไทย

(คน)

 1,048 

 373 
 264  299 

 425,104 

 197,679 

 254,114 

 115,478 

 157,001 

 436 
 411  425 

2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554  2555 2554 2555 2554 2555

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน

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

700,000

650,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

0

 1,137 

 1,410 

 322,000 

 690,900 

 1,073 

 1,491

 269,200 

 592,300 

2554 2554 2555 2555 2554 2554 2555 2555 
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ประเภทผลิตภัณฑ์

 322,306 

ส�านักสารสนเทศการลงทุน

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน

 1,160 

ม.ค. - ส.ค.

2555 

ม.ค. - ส.ค.

2554 

ม.ค. - ส.ค.

2555 

ม.ค. - ส.ค.

2554 

ม.ค. - ส.ค.

2555 

ม.ค. - ส.ค.

2554 

ม.ค. - ส.ค.

2555 

ม.ค. - ส.ค.

2554 

ม.ค. - ส.ค.

2555 

1,500

1,450

1,400

1,350

1,300

1,250

1,200

1,050

1,000

0

650,000

600,000

550,000

500,000

450,000

400,000

350,000

300,000

250,000

0

การอนุมติให้การส่งเสริมการลงทุนั
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โครงการอนุมัติ

ให้การส่งเสริมการลงทุน 

เดือนสิงหาคม 2555

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน 
ศูนย์บริการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.11

1.11

1.5

1.15

1.12

1.11

1.4

1.14

1.18

1.11

1,100.00

20.00

5.60

20.00

645.39

314.10

9.50

28.00

378.78

181.50

120

25

21

42

74

145

28

25

4,294

505

จ.สระบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.กาญจนบุรี

(เขต 2)

จ.ศรีสะเกษ

(เขต 3)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

1. โออิชิ เทรดดิ้ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2. นางจิดาภา รัศมินทราทิพย์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3. ธงชัยฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4. นางสาวชุติมา ศิริเชาวนิชการ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. ปาล์ม ฮาเวสท์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6. ไทยกูลิโกะ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

7. นายกิตติ วัฒนนิธิพร

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8. โรงสีราษีพาณิชย์ 

ศรีสะเกษ (2004) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9. กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10. กรุงเทพโปรดิ๊วส์ จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครือ่งดืม่จากพชื / ผัก / ผลไม้ 

บรรจภุาชนะผนกึ 

116,000,000 ลติร

อาหารจากธญัพชื

7,500 ตัน

เลีย้งปลา 6,000 ตวั

สารสกดัสมนุไพร 30 ตนั

สบูส่มนุไพร 1,580 ตนั

เครือ่งสำาอางสมนุไพร 500 ตนั

นำา้มนัปาล์มดบิ 48,960 ตนั

และเมลด็ในปาล์มอบแห้ง 

14,400 ตัน

ขนมขบเคีย้ว 3,100 ตนั

ปุย๋อินทรย์ีและ

สารปรบัปรงุดนิ 20,000 ตนั

ข้าวคดัคณุภาพ

57,600 ตัน

ไก่ชำาแหละ 201,600 ตนั

อาหารสำาเรจ็และก่ึงสำาเรจ็รปู

จากเนือ้ไก่แช่แข็ง 15,000 ตนั

ไบโอดเีซล 1,200,000 ลติร

ส่วนผสมอาหารสตัว์ 

เช่น ขนไก่สดป่น 5,000 ตนั

ไส้กรอก อาหารพร้อมรับประทาน 

6,000 ตัน
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.11

1.11

1.11

1.13

1.11

1.14

1.11

1.10

และ 

3.6

1.11

1.14

1.11

1.12

1.17

1.11

67.34

154.00

110.70

84.00

45.00

37.00

122.40

361.80

440.00

10.00

87.50

70.00

400.00

840.00

1,263

172

326

41

22

15

653

248

76

6

70

10

36

119

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

จ.อุดรธานี

(เขต 3)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.อุดรธานี

(เขต 3)

จ.จันทบุรี

(เขต 3)

จ.ตรัง

(เขต 3)

จ.กำาแพงเพชร

(เขต 3)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

11. ซี.พี. ค้าปลีกและการตลาด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12. พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

13. พี.เอ็ม.ฟูด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14. นางโชติมา ลีอังกูร 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15. ซิตี้ฟูด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16. อุดรไรซ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17. ฟรีสแลนด์คัมพิน่า 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

18. บาเดอร์ (เอเชีย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

19. ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์ - มาเลเซีย)

20. นายฐาปกรณ์ วรรัตนธรรม

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21. สิงห์อำานวย ซีฟู้ดส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22. พิทักษ์ปาล์มออยส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23. ไทย ไจโร กรีน จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

24. แลคตาซอย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เบเกอรี ่สนิค้ากึง่สำาเรจ็รปู

(FROZEN DOUGH) 25,850 ตนั

เครือ่งปรงุแต่งอาหาร

37,440 ตัน

ปลาเส้น 4,470 ตัน

แป้งมนัสำาปะหลงั 60,000 เส้น

เครือ่งดืม่จากธัญพชื 

เช่น นำา้เต้าหู ้4,800,000 ลติร

ข้าวคดัคณุภาพ 12,000 ตนั

นมพร้อมดืม่และนมเปรีย้ว

พร้อมดืม่ยูเอชท ี635,450 ตนั

หนงัแต่งสำาเรจ็ 

1,000,000 ตารางเมตร

หนงัหุม้เบาะรถยนต์ 

810,000 ชิน้

ชิน้ส่วนหนงัตัดสำาเรจ็ 

977,000 ชิน้

นำา้พชื ผกั ผลไม้ บรรจุ

ภาชนะผนกึ 109,000,000 ลติร

ข้าวคดัคณุภาพ 9,600 ตนั

สตัว์นำา้แช่แข็ง 1,800 ตนั

นำา้มนัปาล์มดบิ 10,320 ตนั

ของใช้ในครวัเรอืน 

(ชนดิ BIO DEGRADABLE)

1,710,720,000 คู่

เครือ่งดืม่จากพชื ผกั ผลไม้

(นำา้นมถัว่เหลอืง) 163,200 ตนั 
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

2.14

และ 

4.3

3.9

3.9

3.1

3.1

3.1

3.15

3.3

3.1

3.9

3.1

313.10

469.30

900.00

918.09

1,205.03

651.88

69.10

190.00

675.00

122.50

160.20

93

739

152

10

10

10

171

150

104

74

23

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

 จ.ระยอง

(เขต 2)

1. ซนัเคยีว คาเนฮโิร (ประเทศไทย) จำากดั

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

1. โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำากดั

(หุน้เนเธอร์แลนด์ทัง้สิน้) 

2. โฮยาเลนซ์ ไทยแลนด์ จำากดั

(หุน้เนเธอร์แลนด์ทัง้สิน้) 

3. ไทยโทเรซนิเทตคิส์ จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

4. ไทยโทเรซนิเทตคิส์ จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

5. ไทยโทเรซนิเทตคิส์ จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

6. เทดทราด อนิเตอร์เนชัน่แนล จำากดั

(ร่วมทนุไทย - องักฤษ)

7. เอคโค่ (ประเทศไทย) จำากดั

(หุน้เดนมาร์กทัง้สิน้)

8. ซนัแฟลค (ประเทศไทย) จำากดั

(ร่วมทนุไทย - อนิเดยี -

สวติเซอร์แลนด์ - เคนยา)

9. วชิัน่ - อสี เลนส์ (ประเทศไทย) จำากดั

(ร่วมทนุไทย - สหรฐัอเมรกิา)

10. ไทยแทฟฟิต้า จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

ชิน้ส่วนอะลมูเินยีมขึน้รปู 

(ALUMINUM COLD FORGED 

PARTS) 120,000,000 ช้ิน

และชิน้ส่วนโลหะป๊ัมขึน้รปู 

(METAL STAMPED PARTS) 

7,200,000 ชิน้

เลนส์สายตา (OPHTHALMIC

PLASTIC LENSES) 

4,800,000 ชิน้

เลนส์สายตา (OPHTHALMIC

PLASTIC LENSES) 

7,200,000 ชิน้

NYLON FILAMENT YARN

6,240 ตัน

NYLON FILAMENT YARN

7,820 ตัน

NYLON FILAMENT YARN

2,040 ตัน

ชดุโซฟาสำาเรจ็รปูหุ้มด้วย

ผ้าถกัหรอืหนงั 37,200 ชุด

ปลอกผ้าหรอืหนงัหุ้ม

ชดุโซฟา 40,500 ชิน้

ชิน้ส่วนของชดุโซฟา

หุม้ด้วยผ้าหรอืหนงั 

12,000 ชิน้

SHOES & SHOE PARTS 

1,200,000 ชิน้

POLYESTER STAPLE FIBER

36,000 ตัน

เลนส์สายตา (OPTICAL LENS)

4,000,000 ชิน้

ผ้า TAFFETA 74,400,000 หลา

การพมิพ์ผ้า 15,000,000 หลา

เส้นใยไนล่อน 10,500 ตนั

การย้อมสผ้ีา 84,000,000 หลา

ผลติภณัฑ์กึง่สำาเรจ็รปู ได้แก่   

NYLON CHIP 21,780 ตนั
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.3

4.3

4.12

และ

4.10

4.10

4.10

4.10

4.2

4.2

4.2

4.3

4.3

4.10

4.5

1,206.00

1,800.00

14,000.00

1,400.00

6,962.00

221.60

38.00

3.40

99.10

20.80

25.40

294.40

80.00

190

56

1,521

390

469

108

65

12

7

119

86

82

68

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

1. เอ็นทีพีที จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

2. เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

3. โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

4. อจิโิกห์ อนิดสัตรส์ี (ไทยแลนด์) จำากดั

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5. สยามโตโยต้า อุตสาหกรรม จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

6. ยาชิโยดา อัลลอย วีล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7. ทีเอสเคที จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

8. อินเตอร์ โปรไฟล์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9. บีทีเอส ทูลส์ แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

10. แอลดีซี พรีซิชั่น เอ็นจิเนียริ่ง

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

11. มิตซุย พรีซิสชั่น ไทย จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

12. ผลิตภัณฑ์วิศวไทย จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

13. ไทโย เซซากุโซ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น OUTER RING 

และ SHAFT 15,000 ตนั

ผลติตัวกระป๋องอะลมูเินียม

750,000,000 ชิน้

รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล 

245,000 คนั

รถยนต์นัง่ส่วนบคุคล 

(ECO CAR) 100,000 คัน

รถยนต์เพือ่การพาณชิย์ 

562,200 คนั

โคมไฟรถยนต์ 2,300,000 ช้ิน

และกระจกมองข้างรถยนต์ 

1,500,000 ชิน้

เครือ่งยนต์แก๊สโซลนี

สำาหรบัรถยนต์นัง่ส่วนบุคคล 

188,000 เครือ่ง

กระทะล้ออะลูมเินยีม 400,000 วง 

แม่พมิพ์ (DIES) และการซ่อมแซม

แม่พมิพ์ทีผ่ลติเอง 2,400 ชุด

ชิน้ส่วนแม่พมิพ์ 2,200 ช้ิน

แม่พมิพ์ (DIES) และการซ่อมแซม

แม่พมิพ์ทีผ่ลติเอง 208 ชุด

อุปกรณ์สำาหรบังานตัด 

(CUTTING TOOLS) 

210,240 ชิน้

และชิน้ส่วนโลหะสำาหรบัอากาศยาน 

(METAL PARTS FOR AIRCRAFT) 

35,040 ชิน้

สนิค้ากึง่สำาเรจ็รปูทีผ่ลติเอง

21,000 ชิน้

ชิน้ส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรปู เช่น

ชิน้ส่วนของ HEAT SINK 

13,000 ตัน

ชิน้ส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรปู 

85,000,000 ชิน้

ชิน้ส่วนอะลมูเินยีมข้ึนรปู

สำาหรบัยานพาหนะ 1,300 ตนั

การอบ ชบุ 

(HEAT TREATMENT) 

5,446 ตัน
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.3

4.2

4.4

4.3

4.3

4.10

4.3

4.10

4.10

4.19

4.10

4.2

4.19

243.90

80.00

81.00

317.10

55.70

25.00

95.00

100.00

175.00

20.00

94.10

174.20

17.50

80

52

30

84

12

5

15

94

75

58

17

115

27

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.เพชรบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

14. ไอเซน็ เอสบ ี(ประเทศไทย) จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

15. ดายส์ซสิ (ประเทศไทย) จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

16. นางวราภรณ์ เอ่ียมลำานำา้

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

17. ไทย ออยล์ ไพพ์ จำากดั

(ร่วมทนุองักฤษ - จนี)

18. MR. TERUAKI AOKI

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

19. ชเิกร ุ(ประเทศไทย) จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

20. ไพโอแลต (ประเทศไทย) จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

21. นางรมดิา ธนาดำารงศกัดิ์

(ร่วมทนุไทย - จนี - ไต้หวัน)

22. โอกรุะ คลทัซ์ (ไทยแลนด์) จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

23. เอส ท ีอาร์ อาร์ 

เอน็จเินยีริง่ จำากดั 

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

24. ซเีอน็เค แมนแูฟคเจอริง่ 

(ไทยแลนด์) จำากดั 

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

25. คโูรตา ออโต้ - เทค 

(ไทยแลนด์) จำากดั 

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

26. เอกอน แปซฟิิค จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ฟินแลนด์ - สวีเดน)

ชิน้ส่วนโลหะกลงึแต่ง

เช่น (CONNECTING ROD)

1,200,000 ชิน้

แม่พมิพ์ 300 ชดุ

อุปกรณ์ตรวจชิน้งาน

และจบัยึด 100 ชดุ

เครือ่งจกัร อุปกรณ์

และชิน้ส่วน เช่น เครือ่งเช่ือม 

ฐานหรอืโครงสร้างโลหะ

เครือ่งจกัร 20 ชดุ

ชบุเคลอืบผวิด้วยโลหะ 

7,600 ตัน

CASING และ TUBING 30,000 ตนั

COUPLING 1,000 ตนั

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น ORIFICE CUP

และ ANCHOR 75 ตนั

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น

ORNAMENT PANEL, 

SPEAKER COVER และ

DISPLAY PANEL 875,000 ช้ิน

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น RETAINER 

ASSEMBLY 200 ตนั

ไส้กรองนำา้มนั (OIL FILTER) 

10,280,000 ชิน้

SHOCK ABSORBER 

300,000 ชิน้

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น 

FIELD CORE และ FIELD CORE 

COIL ASSEMBLY 

3,200,000 ชิน้

โครงสร้างโลหะสำาหรบังาน

ก่อสร้างหรอืงานอตุสาหกรรม

3,000 ตัน

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น

RACK SHAFT 557,600 ช้ิน

แม่พมิพ์ (MOULD) และ

การซ่อมแซมแม่พมิพ์ท่ีผลติเอง 

128 ชดุ

โครงสร้างโลหะสำาหรบั

งานอุตสาหกรรม 500 ตนั
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.19

4.3

4.10

4.4

4.4

และ

6.12

4.3

4.3

4.4

4.3

4.9

4.2

4.20

4.10

35.00

167.10

20,568.60

460.00

400.00

27.00

27.00

27.00

27.00

25.50

40.00

60.00

200.00

223

25

683

320

59

32

32

32

32

14

10

22

11

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.อุตรดิตถ์

(เขต 3)

จ.เพชรบูรณ์

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

27. บริการพลังงานไอนำ้า จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

28. คายาม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

29. บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ 

แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

30. เซอร์เทค และพลาเม็กซ์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

31. บีโก้ ปราจีนบุรี (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

32. เค.ซี. เมททอลชีท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

33. เค.ซี. เมททอลชีท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

34. เค.ซี. เมททอลชีท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

35. เค.ซี. เมททอลชีท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

36. MR. PIERRE ANDRE 

(ร่วมทุนฝรั่งเศส - สิงคโปร์)

37. MR. MICHIYA YAMAGUCHI

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

38. เซกิซุย ซิสเต็มบาธ อินดัสทรี

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

39. ที.เอส.เค. ฟอร์จิ้ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

โครงสร้างโลหะสำาหรบังาน

ก่อสร้างหรอืงานอุตสาหกรรม

5,000 ตัน

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น ชิน้ส่วน

คอมเพรสเซอร์ 2,200 ตนั

ยางเรเดยีล OFF THE ROAD

RADIAL TIRE 29,690 ตนั

ชบุเคลอืบผวิ (SURFACE 

TREATMENT) 6,570 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติกชนดิเคลอืบ

และไม่เคลอืบโลหะ  300 ตนั

และการชบุเคลอืบผวิชิน้ส่วน

พลาสติกด้วยโลหะ 750,000 ช้ิน

แผ่นหลงัคาเหลก็และแป 

10,300 ตัน

ประตูม้วน 36,000 ตารางเมตร

แผ่นหลงัคาเหลก็และแป 

10,300 ตัน

ประตูม้วน 36,000 ตารางเมตร

แผ่นหลงัคาเหลก็และแป 

10,300 ตัน

ประตูม้วน 36,000 ตารางเมตร

แผ่นหลงัคาเหลก็และแป 

10,300 ตัน

ประตูม้วน 36,000 ตารางเมตร

ซ่อมบำารงุอากาศยาน 1,126 ลำา

แม่พมิพ์ (MOULD & DIE) 

และการซ่อมแซมแม่พมิพ์

ทีผ่ลติเอง 72 ชดุ

ห้องนำา้สำาเรจ็รปู 

(SYSTEM BATH) 8,000 ชุด

ชิน้ส่วนห้องนำา้ 48,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น 

PINION POWER STEERING 

และ PLUNGER 2,645 ตนั
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.2

4.2

4.4

4.2

4.2

4.10

4.10

4.2

4.2

4.10

4.10

4.10

18.00

28.00

30.00

677.40

60.00

21.00

85.70

72.20

6.10

284.80

2,665.40

1,128.10

150

10

112

116

60

120

25

11

13

35

797

81

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

40. นำา้แพงเอน็จเินียริง่ จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

41. นายประดษิฐ์ ธรรมทตั 

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

42. เนก็ซสั อเิลคเคมคิ จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

43. สยามคโูบต้า คอร์ปอเรชัน่ จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

44. MR. TEH BONG LIM

(หุน้สงิคโปร์ทัง้สิน้)

45. มโีชครุง่เรอืงกจิ จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

46. โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จำากดั

(ร่วมทนุไทย-ญีปุ่น่)

47. อเูมโตก ุไทยแลนด์ จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

48. ยนู ิ- เทค โมล์ แอนด์ดาย 

อนิดสัเตรยีล (ไทย) จำากดั

(ร่วมทนุไทย - จนี - ไต้หวัน)

49. เจเทคโตะ ออโตโมทฟี 

(ไทยแลนด์) จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

50. สยาม เดน็โซ 

แมนแูฟคเจอริง่ จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

51. เอน็ทเีอน็ แมนแูฟคเจอริง่ 

(ไทยแลนด์) จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

เครือ่งจกัรอุปกรณ์ และช้ินส่วน

เช่น เครือ่งล้างแร่ 

สายสะพานลำาเลยีง 1,800 ตนั

โครงสร้างโลหะ เช่น โครงสร้าง

อาคารโรงงาน 1,500 ตนั

ชิน้ส่วนแม่พมิพ์ เช่น PUNCH,

DIE, GUIDE 13,200 ช้ิน

การเคลอืบผวิ (SURFACE

TREATMENT)  800 ตนั

เครือ่งยนต์ดเีซลสำาหรบั

เครือ่งจกัรกลการเกษตร 

165,000 เครือ่ง 

ชิน้ส่วนเครือ่งจกัรกลการเกษตร

เช่น เพลาข้อเหวีย่ง 190,000 ชิน้

เพลาลกูเบีย้ว 200,000 ช้ิน

ฝาสบู 138,000 ชิน้

เครือ่งจกัรทีม่กีารออกแบบ

ทางวิศวกรรม เช่น MATERIAL 

HANDLER, CONVEYOR,

MEASUREMENT AND 

ADJUSTMENT MACHINE

และ INFARED CURING

MACHINE  445 ชุด

ส่วนต่อเติมรถบรรทุก 400 ตนั

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น 

SHAFT ASSY, YOKE ASSY

และ INTERMEDIATE SHAFT 

ASSY 626,400 ชิน้

ชิน้ส่วนแม่พมิพ์ 36,000 ช้ิน

และการซ่อมแซมแม่พมิพ์ 300 ชุด

แม่พมิพ์ 60 ชดุ

และการซ่อมแซมแม่พมิพ์ 60 ชุด

เพลากลางรถยนต์ 

(PROPELLER SHAFT) 

432,000 ชิน้

ป๊ัมหวัฉดีเชือ้เพลงิแรงดันสงู

สำาหรบัเครือ่งยนต์แก๊สโซลนี

(GASOLINE DIRECT INJECTION

PUMP) 3,210,000 ช้ิน

เพลาขับเคลือ่น 

(CONSTANT VELOCITE JOINT)

900,000 ชิน้
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.2

4.10

5.5

5.4

และ 

5.5

5.8

5.5

5.5

5.8

5.8

5.8

5.8

654.30

231.80

933.00

5,771.65

2.20

6.70

467.00

10.00

5.19

5.00

9.93

146

16

850

8,550

21

4

628

20

20

6

65

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

52. สยามคูโบต้า 

คอร์ปอเรชั่น จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

53. สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์

เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1. ชิน - เอ็ดสุ แมกเนติกส์

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

2. โซนี่ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

3. ดาคอน อินสเป็คชั่น 

เซอร์วิสเซส จำากัด

(ร่วมทุนไทย - นอร์เวย์)

4. สยามไอชิน จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

5. เอ็นโอเค พรีซั่น คอมโพเนนท์

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6. คอมพาส ซอฟต์แวร์

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7. MR. LACHLAN MCLVER 

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

8. MR. YUJI KOGA  

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

9. เอเชียอินโฟ - ลิงค์เกจ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสิงค์โปร์ทั้งสิ้น)

รถไถเดนิตาม (POWER TILLER)

108,000 คนั

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น 

เพลาขับหลัง (REAR AXLE 

SHAFT) 5,000 ตัน

VOICE COIL MOTOR (VCM)

213,000,000 ชิน้

กล้องถ่ายรปูดจิติอล 

15,700,000 ชดุ

ชดุเลนส์ 5,430,000 ชุด

ชิน้ส่วนสำาหรบักล้องถ่ายรปู

ดจิติอล 12,600,000 ช้ิน

ซอฟต์แวร์

ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนกิส์สำาหรบั

ยานพาหนะ เช่น SEAT BELT

REMINDER 1,334,120 ช้ิน

FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT 

BOARD (FPCB) ROR

HARD DISK DRIVE,

TELECOMMUNICATION

และ VEHICLES  

14,100,000 ชิน้

FLEXIBLE PRINTED CIRCUIT 

ASSEMBLY (FPCA) FOR

HARD DISK DRIVE,

TELECOMMUNICATION

และ VEHICLES 

67,300,000 ชิน้

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

5.8

5.8

5.1

5.1

5.3

5.2

5.5

5.5

5.5

5.5

5.5

5.8

12.00

3.50

4.00

19.40

98.50

35.00

173.80

95.00

3,022.90

380.80

1,943.00

5.00

35

-

10

76

36

31

192

352

926

72

2,197

32

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ราชบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

10. นายหลวิ ถงิ หมนิ 

(หุน้จนีทัง้สิน้)

11. MR. ATSUNORI TOKUMASU

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

12. โคห์เซล (เอเชยี) จำากดั

(ร่วมทนุเดนมาร์ก - ไต้หวัน)

13. นายทวศีกัดิ ์มหชวโรจน์

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

14. นายสมคดิ เกรยีงยุทธภมูิ

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

15. นายสมคดิ เกรยีงยุทธภมูิ

(หุน้ไทยทัง้สิน้) 

16. แซมโก้ ไซก ิ(ไทยแลนด์) จำากดั

17. คอลบิร ิแอสเซมบลี

(ประเทศไทย) จำากดั

(หุน้สงิคโปร์ทัง้สิน้)

18. อลัเลโกร ไมโครซิสเต็มส์

(ประเทศไทย) จำากดั

(หุน้สหรฐัฯ ทัง้สิน้)

19. โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จำากดั

(ร่วมทนุสงิคโปร์ - ญีปุ่น่)

20. เคซีอี เทคโนโลยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21. นายชาญวิทย์ วิทยสัมฤทธิ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

TRANSFORMERS 4,500 ช้ิน

เครือ่งใช้ไฟฟ้าสำาหรบังาน

อุตสาหกรรม เช่น เครือ่งซกัผ้า

เครือ่งอบผ้า เครือ่งรดีผ้า 

เครือ่งพบัผ้าและเครือ่งป่ันแห้ง

240 เครือ่ง

สายไฟฟ้า 5,000 ตนั

ไฟฉกุเฉนิ 40,000 ชุด

ชิน้ส่วนโลหะสำาหรบั

HARD DISK DRIVE เช่น

SHAFT, SLEEVE, HUB,

THRUST PLATE,

COUNTER PLATE  

180,654,600 ชิน้

ชิน้ส่วน HARD DISK DRIVE 

เช่น FILTER 205,000,000 ช้ิน

SEMICONDUCTOR 

เช่น INTEGRATED CIRCUIT 

172,380,000 ชิน้

SEMICONDUCTOR TESTING 

เช่น INTEGRATED CIRCUIT 

TESTING 571,650,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนสำาหรบัอุปกรณ์

อเิลก็ทรอนกิส์ เช่น STEM PART 

FOR DIODE 500,000,000 ช้ิน

MULTILAYER PRINTED 

CIRCUIT BOARD 

12,000,000 ฟตุ

ซอฟต์แวร์
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

5.8

5.8

5.5

5.5

5.5

5.5

5.3

5.3

5.5

1.40

10.00

40.00

62.20

40.00

33.50

405.00

2.50

480.30

5

-

27

47

264

526

271

20

127

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

22. นายนาวิน บุญญผลานันท์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23. MR. TARO OKAMOTO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

24. เอ็นเอ็มบี - มินีแบไทย จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

25. โตชิบา ไลท์ติ้ง คอมโพเน้นท์ส

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

26. MR. WEI, MIAO - CHUAN

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

27. MR. LIU, YUNG - TSAN

(ร่วมทุนซามัว - ไต้หวัน - มาเลเซีย)

28. พานาโซนิค แอ๊พไลแอ็นซ์

รีฟริกเจอเรชั่น 

ดีไวซ์ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

29. นายก้องเกียรติ ก้องแดนไพร

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

30. โอกิ ดาต้า แมนูแฟคเจอริ่ง

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ROTOR ASSEMBLY และ

MAGNET ASSEMBLY 

20,000,000 ชิน้

CERAMIC HEATER 

2,400,000 ชิน้

อุปกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์ เช่น

USE CABLE 5,616,000 ช้ิน

สายนำาสญัญาณสำาหรบั 

HARD DISK DRIVE เช่น HDD

PERIPHERAL CABLE ASSEMBLY

30,000,000 ชิน้

ชิน้ส่วนฉนวนกนัความร้อน

สำาหรบัเครือ่งใช้ไฟฟ้า เช่น

VACUUM INSULATION PANEL

3,200,000 ตารางเมตร

หลอดไฟ COLD CATHODE 

FLUORESCENT 100,000 หลอด

ชิน้ส่วนผลติภณัฑ์อเิลก็ทรอนิกส์

เช่น CHIP ON BOARD 

4,000,000 ชิน้

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.2

6.11

6.7

9,982.00

27,218.00

74.00

10

157

65

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

1. นายวรีศกัดิ ์โฆษติไพศาล 

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

2. ไออาร์พซี ีจำากดั (มหาชน)

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

3. อาท เคมคิลั (ประเทศไทย) จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

LINEAR ALKYL BENZENE 

(LAB) 109,500 ตัน

PROPYLENE 324,000 ตนั

AROMATIC NAPHTHA 

(HCN) 276,000 ตัน

ยากนัยุง 151,200,000 ขดคู่
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.15

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.16

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.2

136.00

58.60

10.30

6.00

225.80

0.90

25.70

196.50

57.70

28.10

121.40

99.00

116.00

22.00

1,400.00

301.90

199

-

20

7

17

30

14

416

40

70

41

35

20

7

87

13

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

4. กลุม่สยามบรรจภุณัฑ์ จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

5. ไดนชิ ิคลัเลอร์ (ไทยแลนด์) จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

6. มซิโูน สยาม จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

7. แมททเีรยีล พลาสท์ จำากดั

8. นวพลาสตกิ อตุสาหกรรม จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

9. นายคงศกัดิ ์ชยัมงคล 

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

10. มาสโปร แอมเทค 

คอร์ปอเรชัน่ จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

11. ไทย นชิชนิ โมลด์ จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

12. พมิพ์ด ีจำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

13. เกาส ุแพคกิง้ อินดสัตรี ้จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ไต้หวัน)

14. ไทยโทเรซนิเทติคส์ จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

15. ไทย นชิคิ ิจำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

16. นายสมชาย เวชากร

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

17. เอส.ด.ีโมลด์ 

(ประเทศไทย) จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

18. สยาม โทเซลโล จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

19. ไทย จซีโีอ เรซทิอ็ป จำากดั

(ร่วมทนุไทย - ญีปุ่น่)

กล่องกระดาษลกูฟกู 

15,300 ตัน

COMPOUNDED PLASTIC

และ MASTERBATCH 3,700 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ เช่น

เครือ่งใช้ไฟฟ้า อิเลก็ทรอนิกส์

และยานยนต์ 100 ตนั

ผลติภณัฑ์พลาสตกิหรอื

เคลอืบด้วยพลาสตกิ 1,422 ตนั

ข้อต่อพลาสติกและอปุกรณ์

ประกอบท่อพลาสตกิ 4,210 ตนั

ผลติภณัพ์พลาสตกิ เช่น

กรอบแว่นตาพลาสตกิ 180 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ 175 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ 1,100 ตนั

สิง่พมิพ์ต่างๆ  17,850 ตนั

ผลติภณัฑ์ทีท่ำาจากโฟม 

3,080 ตัน

COMPOUNDED PLASTIC

24,000 ตัน

บรรจภุณัฑ์พลาสตกิสำาหรบั

ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนกิส์ 

(CARRIER TAPE) 1,400 ตนั

ขวดพลาสติกกึง่สำาเรจ็รปู

(PREFORM) 1,825 ตนั

และฝาพลาสติก 366 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบั

อุตสาหกรรม 960 ตนั

ฟิล์มพลาสติก 24,000 ตนั

PHENOLIC RESIN 4,900 ตนั
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.12

6.15

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

200.00

295.00

60.00

44.00

387.50

19.00

80.40

3.80

167.80

160.00

36

108

101

100

25

19

23

15

72

36

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

20. เซกซิยุ พลาสตกิส์ (ไทยแลนด์) จำากดั

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

21. อินเตอร์ อินเทิร์น 

คอนเทนเนอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22. นายโค ชวน ไล 

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

23. MR. MITSUO TAKAHASHI 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

24. บาเซล แอดวานซ์ โพลีโอลิฟินซ์

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - เนเธอร์แลนด์) 

25. นายกฤษกร สุขเวชชวรกิจ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26. รีเฟล็กซ์ แพคเกจจิ้ง 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์ - ฮ่องกง)

27. ริวเซย์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

28. MR. ANIL SKARIAH

(ร่วมทนุสวสิฯ - อนิเดยี - ออสเตรเลยี)

29. นางพรรณี อรัญญาเกษมสุข

(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

ไฟมสำาหรบัอุตสาหกรรม 

เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ 

636 ตัน

แผ่นกระดาษลกูฟกู

และกล่องกระดาษลกูฟกู

72,000 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบั

อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรม

ยานยนต์ เครือ่งใช้ไฟฟ้าและ 

อิเลก็ทรอนกิส์  3,000 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติก 3,000 ตนั

COMPOUNDED PLASTIC

15,000 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติกและ

ผลติภณัฑ์พลาสติก 3,600 ตนั

แผ่นพลาสติก (EXTRUDED 

SHEET MATERIAL) 1,800 ตนั

บรรจภุณัฑ์พลาสตกิ เช่น FOAM

PACKAGING, PET BLISTER 

และ PLASTIC CUSHION 

3,620 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติกสำาหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ 23.5 ตนั

ผลติภณัฑ์พลาสติก เช่น 

ยางกดัสำาหรบัเดก็ ของเล่น 

ถ้วยและขวดนม 90 ตัน

ท่อพลาสติกสำาหรบั

งานโครงสร้าง 1,935 ตนั

ท่อพลาสติกสำาหรบั

งานสะพานขึง 740 ตัน

ข้อต่อพลาสติก 640 ตนั

แผ่นพลาสติกเสรมิเส้นใย 

1,135 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.1

7.1

1,200.00

5,600.00

50

48

จ.อุดรธานี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

1. ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2. บ่อวิน คลีนเอนเนอจี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้า 30 เมกะวัตต์

ไอนำา้จากเชือ้เพลงิชวีมวล 

312.5 ตัน/ชัว่โมง

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 

142 เมกะวัตต์

ไอนำา้ 30 ตัน/ชัว่โมงห
ม
ว
ด
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.1

7.1

7.8

7.9

7.9

7.9

7.12

7.12

7.12

7.5

7.15

7.15

7.1

7.9

7.26

7.26

835.00

936.00

3,450.00

23,000.00

16,000.00

2,100.00

251.10

2.10

10.00

30.30

9.77

11.00

98.00

320.00

6.60

191.00

48

42

56

20

20

10

2

1

3

7

20

20

6

21

3

9

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สกลนคร

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต  2)

3. เอ.พี.เค กรีนเอ็นเนอร์จี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4. เค เอส มาร์เก็ตติ้ง 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. ไทร เบคก้า เอ็นเตอร์ไพร์ส จำากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6. ปตท. จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - ต่างชาติ)

7. ปตท. จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - ต่างชาติ)

8. ปตท. จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - ต่างชาติ)

9. นิคอน (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

10. โอรีเอ็คซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

11. อิจิโกห์ อินดัสตรีส์

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

12. เอ พลัส เรียลเอสเตท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13. MR. CHRIS  EDUARDO 

SANDOVAL

(ร่วมทุนสิงคโปร์ - เยอรมนี)

14. บอยเมอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

15. ภูพานเทคโนโลยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16. มาบตาพุด แทงค์ 

เทอร์มินัล จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

17. เทกาโม (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนฝรั่งเศส - เช็ก)

18. ไออาร์พีซี จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ต่างชาติ)

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิ

ชวีมวล 9 เมกะวัตต์

และไอนำา้ 25 ตัน/ชัว่โมง

ไฟฟ้าจากเชือ้เพลงิ 

ชวีมวล 9.9 เมกะวตัต์

เขตอุตสาหกรรม

ขนส่งทางท่อ 

145,000 ล้านลกูบาศก์ฟุต

ขนส่งทางท่อ

141,000 ล้านลกูบาศก์ฟุต

ขนส่งทางท่อ

125,000 ล้านลกูบาศก์ฟุต

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ทีอ่ยู่อาศยัสำาหรบัผู้มีรายได้

น้อยหรอืปานกลาง 

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ไฟฟ้าจากพลงังาน

แสงอาทติย์ 1.0 เมกะวตัต์ 

ขนถ่ายสนิค้าสำาหรบัเรอืเดินทะเล

ขนถ่ายสนิค้าเหลว 4,129,000 ตนั

คลงัเกบ็สนิค้าเหลว 219,000 ตนั

บรกิารบำาบดันำา้เสยี เช่น 

นำา้มนัหล่อเย็น (COOLANT)

3,960 ลกูบาศก์เมตร

บรกิารบำาบดันำา้เสยี 

1,095,000 ลกูบาศก์เมตร
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.1

7.21

7.1

7.1

7.1

7.8

7.8

7.8

7.8

7.12

7.15

7.18.1

7.15

7.8

7.8

7.12

27.80

55.00

200.00

102.00

300.00

532.80

195.00

88.10

63.30

10.00

4.00

5.00

10.00

80.80

106.40

9.90

17

-

11

10

14

12

10

15

35

4

43

12

14

2

2

8

จ.กาญจนบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.เพชรบูรณ์

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

19. สทิธนินท์ กรนีเพาเวอร์ จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

20. ไออาร์พซี ีจำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

21. ผลติไฟฟ้าด้วยพลงังาน

แสงอาทติย์ จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

22. พ.ีพ.ีโซล่า (ห้วยโจด) จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

23. กนักลุ พาวเวอร์เจน จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

24. เหมราช อสีเทร์ินซบีอร์ด 

อนิดสัเตรยีล เอสเตท จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

25. ป่ินทอง อนิดสัเตรยีลปาร์ค จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

26. เหมราช อสีเทร์ินซบีอร์ด 

อนิดสัเตรยีล เอสเตท จำากดั

(ร่วมทนุไทย - สหรฐัฯ)

27. เหมราชพฒันาทีด่นิ จำากดั (มหาชน)

(ร่วมทนุไทย - สหรฐัฯ)

28. โตโย รบัเบอร์ เคมคิลั โพรดกัส์ 

(ประเทศไทย) จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

29. MR. HENDRIK TEN HOEVE

(หุน้สงิคโปร์ทัง้สิน้)

30. นายอนตุร จาตกิวณชิ 

(หุน้ฮ่องกงทัง้สิน้)

31. MR. KATSUHISA OGAMI

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

32. ไทคอน อนิดสัเทรยีล 

คอนเนค็ชัน่ จำากดั (มหาชน)

(ร่วมทนุไทย - องักฤษ - สงิคโปร์ - 

จนี - ฮ่องกง)

33. ไทคอน อนิดสัเทรยีล คอนเนค็ชัน่ 

จำากดั (มหาชน)

(ร่วมทนุไทย - องักฤษ - สงิคโปร์ - 

จนี - ฮ่องกง)

34. MR. JUNJI TETSUO 

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

ไฟฟ้าจากก๊าซชวีภาพ 

1 เมกะวัตต์ 

บรกิารทดสอบ

ทางวทิยาศาสตร์ 3,000 ตวัอย่าง

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

2.0 เมกะวัตต์ 

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

1.0 เมกะวัตต์ 

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

3.0 เมกะวัตต์

เขตอุตสาหกรรม 

พฒันาอาคารสำาหรบัโรงงาน-

อุตสาหกรรม 15,510 ตารางเมตร

พฒันาอาคารสำาหรบัโรงงาน

อตุสาหกรรม 6,635 ตารางเมตร

พฒันาอาคารสำาหรบัโรงงาน

อตุสาหกรรม 4,680 ตารางเมตร

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

พฒันาทรพัยากรมนษุย์

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

พฒันาอาคารสำาหรบัโรงงาน

อตุสาหกรรม 4,875 ตารางเมตร

พฒันาอาคารสำาหรบัโรงงาน

อตุสาหกรรม 6,375 ตารางเมตร

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ



ก
ัน
ย
า
ย
น
 
2
5
5
5

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 87

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.12

7.13

7.13

7.12

7.1

7.4

7.9

7.2

7.2

7.5

7.5

7.8

7.15

7.8

7.15

7.12

7.6

15.00

10.00

10.00

20.00

203.50

1,164.10

268.00

447.90

549.50

98.70

101.30

93.40

5.00

125.20

2.94

20.00

20.00

5

20

8

4

15

184

24

22

73

-

-

26

15

35

29

18

32

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ภูเก็ต

(เขต 2)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

35. โคราช มตัซชึติะ จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

36. MR. TOSHIKAZU WATANABE

(ร่วมทนุญีปุ่น่ - สหรฐัฯ)

37. โตโยต้า ทโูช เอเชียแปซิฟิค

(ประเทศไทย) จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

38. MR. YOSUKE MIYAUCHI

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

39. เอส.พ.ี อนิเตอร์ มารนี จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

40. 8 โอเวอร์ 8 ดเีวลลอปเม้นท์ จำากดั

(หุน้สงิคโปร์ทัง้สิน้)

41. ทอ็ป มารไีทม์ เซอร์วิส จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

42. เอสเอฟเอส เอวเิอชัน่ จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

43. สายการบนินกแอร์ จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

44. พฤกษา เรยีลเอสเตท จำากดั (มหาชน) 

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

45. พนาล ีเอสเตท จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

46. เหมราช สระบรุทีีด่นิ

อตุสาหกรรม จำากดั 

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

47. สยาม ฟโูกก ุจำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

48. เอสเอม็อ ีแฟคทอรี ่จำากดั

(ร่วมทนุไทย - สหรฐัฯ)

49. MS. JANET THERESE TAYLOR

(หุน้สงิคโปร์ทัง้สิน้)

50. ด.ีไอ.ด.ี เอเชยี จำากดั

(หุน้ญีปุ่น่ทัง้สิน้)

51. ไลท์เฮ้าส์ ฟิล์มเซอร์วิส จำากดั

(หุน้ไทยทัง้สิน้)

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

สำานกังานปฏบิติัการภูมิภาค

12.70 ตารางเมตร

สำานกังานปฏบิติัการภูมิภาค

317 ตารางเมตร

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ขนถ่ายสนิค้าสำาหรบั

เรอืเดนิทะเล 2,970,000 ตนั 

โรงแรม 174 ห้อง 

ขนส่งทางเรอื 2 ลำา

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

ทีอ่ยู่อาศยัสำาหรบัผูมี้รายได้

น้อยหรอืปานกลาง 479 หน่วย 

ทีอ่ยู่อาศยัสำาหรบัผูมี้รายได้

น้อยหรอืปานกลาง 292 หน่วย 

พฒันาอาคารสำาหรบัโรงงาน

อตุสาหกรรม 7,730 ตารางเมตร

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

พฒันาอาคารสำาหรบัโรงงาน

อตุสาหกรรม 9,385 ตารางเมตร 

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ให้บรกิารแก่ธรุกจิสร้างภาพยนตร์ 

อปุกรณ์ไฟกำาลงัสงู 2,040 คร้ัง

อุปกรณ์เสรมิความเคลือ่นไหว

ของกล้อง 960 ครัง้
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7.8

7.15

7.15

7.13

7.15

7.9

39.90

2.50

23.50

26.00

15.07

62.80

9

4

27

30

20

14

จ.ระยอง

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

ไม่ระบุที่ตั้ง

52. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 

อินดัสเตรียลเอสเตท จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)

53. โรวิไทย จำากัด

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

54. อีอาร์เอ็ม - สยาม จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ) 

55. จี ไอไอ อาร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

56. MR. ROY AUDATEY PENWARDEN

(หุ้นอิตาลีทั้งสิ้น)

57. กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พฒันาอาคารสำาหรบัโรงงาน

อตุสาหกรรม 2,990 ตารางเมตร

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

สำานกังานปฏบิติัการภมูภิาค

74 ตารางเมตร

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา 

รวม  7  หมวดอุตสาหกรรม เขต 1      

เขต 2  

เขต 3

ไม่ระบุที่ตั้ง 

= 

= 

= 

=  

 66 

92

39  

7

35,298181,604.20
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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 





ปที่ 23  ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2555




