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34 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 16
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

 จากการรายงานการขอรับการสงเสริมการลงทุนในชวงเดือน
มกราคม - กันยายน 2555 สรุปวามีโครงการไดรับการอนุมัติใหการ
สงเสริมฯ แลว 1,583 โครงการ เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของป 2554
รอยละ 21.6 มูลคารวม 8.04 แสนลานบาท สูงกวาเปาปน้ีท้ังป ท่ีต้ังไว
เพียง 8 แสนลานบาทเทานั้น โดยเฉพาะในเดือนกันยายนปนี้เดือนเดียว
มีผูไดรับการสงเสริมฯ สูงถึง 1.218 แสนลานบาท 

 และจากขอมูลรายงานประจำปของธนาคารโลก วาดวยศักยภาพ
การแขงขันทางธุรกิจของ 185 ประเทศท่ัวโลก หรือ “Doing Business
2013” วา สิงคโปรยังสามารถครองแชมปเปนประเทศท่ีเอ้ืออำนวยตอ
การลงทุนมากท่ีสุดของโลกไดเปนคร้ังท่ี 7 ติดตอกัน สวนประเทศไทย
อยู ในอันดับที่ 18 ของโลก ตกลงมาหนึ่งอันดับจากปที่ผานมาอยูที่
อันดับ 17 และเปนประเทศที่เอ้ือตอการลงทุนเปนอันดับที่ 6 ของทวีป
เอเชีย รองจากสิงคโปร ฮองกง เกาหลีใต มาเลเซีย และไตหวัน โดยเปน
อันดับที่ 3 ของอาเซี่ยน และยังคงรักษาการเปน 20 ลำดับแรกของ
ประเทศที่นาลงทุน แมประเทศไทยจะประสบปญหาวิกฤติน้ำทวม ขณะที่
มาเลเซียขยับขึ้นมาจากอันดับ 18 เปน 12 ซึ่งนับเปนภาพสะทอนใน
มุมมองของผูบริหารและนักลงทุนตางประเทศ และช้ี ใหเห็นวาไทยยังเปน
แหลงลงทุนที่นาสนใจ

 วารสารฯ ฉบับนี้เปนเรSองการพัฒนากิจการเพSอสังคม และงาน
CSR ของธุรกิจตางๆ เนSองจากภาคธุรกิจมีทรัพยากรและเทคนิคการ
บริหาร ท่ีสามารถทำใหเกิดประสิทธิภาพท่ีดี ในการแกไขปญหาสังคมและ
สิ่งแวดลอมได โดยการพัฒนาธุรกิจเพSอการทำกำไรเพียงเดียว ใหเปน
ธุรกิจเพSอสังคมที่มีการทำกำไรตามปกติ และยังผนวกเรSองความ
รับผิดชอบตอสังคม ใหเปนเปาหมายทางยุทธศาสตร หรือการสนับสนุน
กิจการเพSอสังคม ซ่ึงสามารถใหผลตอบแทนทางธุรกิจได พรอมท้ังดึง
ใหชุมชนเขามามีสวนรวม ในการแกไขปญหาสังคมและส่ิงแวดลอม ท้ังน้ี
ก็เพSอสังคมที่นาอยูของพวกเราคะ

บก.แถลง 
กองบรรณาธิการ วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 23 ฉบับที่ 10 ตุลาคม 2555
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CSR เพ�อสังคม

ความหมายตอองคกรCSR

 สำหรับในประเทศไทย แนวคิดเร�อง CSR ไดถือกำเนิดข้ึนพรอม
กับการทำธุรกิจในสังคมไทยมาเปนเวลายาวนาน ในรูปของการทำบุญ 
การบริจาคเพ�อการกุศล หรือการอาสาชวยเหลืองานสวนรวมท่ีเรียกวา 
“การลงแขก” เปนตน เพียงแตคนไทยยังมิไดเรียกกิจกรรมเหลานี้
ดวยคำวา CSR
 
 อยางไรก็ดี กระแส CSR ในเมืองไทย ก็ไดถูกจุดประกายขึ้น
อยางเปนรูปธรรมในป 2549 และไดถูกบรรจุเปนแนวปฏิบัติที่ผนวก
เขากับการดำเนินธุรกิจ นอกเหนือไปจากการดำเนินความรับผิดชอบ
ตอสังคมในรูปแบบที่อยูนอกกระบวนการทางธุรกิจ เชน การบริจาค 
หรือการอาสาชวยเหลือสังคมเชนที่ผานมา

 ในปจจุบันแตละองคกรจะมีการทำกิจกรรมท่ีเก่ียวของ กับงานเพ�อสังคมอยางกวางขวาง โดยเรียกทับศัพทวาการทำ CSR  
โดยคำวา CSR เปนคำยอจากภาษาอังกฤษวา Corporate Social Responsibility หรือ บรรษัทบริบาล ซ่ึงมีการใหความหมาย
ไววา หมายถึง การดำเนินกิจกรรมภายในและภายนอกองคกร ท่ีคำนึงถึงผลกระทบตอสังคม และโดยมากจะเปนการทำกิจกรรม
ใหกับผูมีสวนไดสวนเสียของกิจการน้ันๆ ดวยการใชทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร ในอันท่ีจะ
ทำใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางเปนปกติสุข
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CSR ประโยชนและความสำคัญตอธุรกิจ
 แมวายังมีผูบริหารที่มองไมเห็นประโยชนของ CSR โดยเห็นวา
งาน CSR จะทำใหบริษัทไดรับประโยชนตอบแทนอยางไรในแงของ
การเพ่ิมผลกำไรหรือยอดขาย ซึ่งเปนการพิจารณาจากกรอบความคิด
เร/องตนทุน - ผลประโยชนในระยะสั้น และความเห็นจากดานหนึ่งที่
ยังตอตานงาน CSR เพราะเห็นวาเปนการเพิ่มตนทุนในการดำเนิน
ธุรกิจสงผลทำใหไมสามารถแขงขันกับบริษัทอ/นได
 
  อันที่จริงแลว CSR

สามารถสรางคุณประโยชน
ในหลายดานใหเกิด

แกธุรกิจไดหลายประการ

 ต ัวอย างกรณี Dow Jones Group 
Sustainability Index (DJGSI) ซ่ึงเปนการรวม
ดัชนีการลงทุนของบริษัทท่ีมุงเนนเร/องการพัฒนา
อยางย่ังยืนท้ังในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา พบวา
กลุมบริษัทใน DJGSI มีผลประกอบการสูงกวา
บริษัทอ/นๆ ถึงรอยละ 36.1 ซึ่งหากมองเฉพาะ
กลุมบริษัทดานพลังงานที่อยูในกลุมดัชนี DJGSI 
เปรียบเทียบกับกลุมพลังงานที่ไมไดอยูในกลุมนี้ 
กลุมที่อยูใน DJGSI มีผลประกอบการสูงกวา
รอยละ 45.3 ดังนั้น SRI จึงมีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว และเปนที่สนใจในหมูนักลงทุน ปจจุบัน
เม็ดเงินลงทุนที่มีการลงทุนในธุรกิจที่มี CSR ที่
เรียกวา SRI มีมูลคาเกินกวา 2 ลานลานเหรียญ
สหรัฐฯ และมีแนวโนมมากขึ้นอยางตอเน/อง

  ประการตอมา CSR ชวยสรางการเรียนรู
และสรางนวัตกรรม ตัวอยางบริษัทที่สามารถ
ใช CSR ในการสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม เชน 
บริษัท ฮิวเลตตแพคการด ท่ีเคยใหความชวยเหลือ
ดานเทคโนโลยีในชุมชนหางไกลในอินเดียที่ไมมี
ไฟฟาใช ไดคิดคนเคร/องพิมพที่ไมตองใชไฟฟา
เพ/อแกไขปญหาเร/องไฟฟา ในที่สุดนวัตกรรมนี้
ถูกนำมาใชเปนสินคาตัวหนึ่งของบริษัท หรือ
อีกตัวอยางของ Toyota ที่เริ่มผลิตรถ Hybrid 
ท่ีใชไดท้ังเช้ือเพลิงและไฟฟา โดยท่ีการขับเคล/อน
รถ Hybrid นี้ ปลอยมลพิษเพียงรอยละ 10 
เม/อเทียบกับรถปกติ และใชน้ำมันเพียงครึ่งหนึ่ง
ของปกติ สิ่งประดิษฐ ใหมนี้ทำใหรถเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม และกลายเปนสินคาตัวใหมของ
บริษัทฯ 

 ประการสุดทาย CSR ชวยสรางประสิทธิภาพ
การดำเนินงาน กลาวคือ ขณะที่คนมองวา CSR
เพ่ิมภาระตนทุนของธุรกิจในระยะยาว แตขอเท็จจริง
กลับปรากฏวา การจัดกระบวนการผลิตท่ีสอดคลอง
กับแนวคิด CSR จะสงผลชวยในการลดตนทุน

 แตอันท่ีจริงแลว CSR สามารถสรางคุณประโยชนในหลายดานให
เกิดแกธุรกิจได โดยประโยชนประการแรกคือ การสรางความนVาเช/อถือ
ใหกับธุรกิจ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮารวารดพบวา ความนVาเช/อถือ
และความสามารถในการประกอบการของบริษัทมีความเช/อมโยงกัน 
โดยพบวาการท่ีบริษัทสามารถจัดการความสัมพันธ และความคาดหวัง
ของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียอยางเปนองครวมไดจะสงผลตอยอดขายมาก
ถึง 4 เทา และมีการเจริญเติบโตของการจางงานถึง 8 เทาเม/อเทียบกับ
บริษัทที ่ตอบสนองความตองการของผูถือหุ นแตเพียงอยางเดียว 
เน/องจากการทำ CSR ชวยสรางภาพลักษณในดานท่ีดีตอสังคม จึงเปน
ภูมิคุมกันท่ีดีของบริษัทเม/อถึงคราววิกฤติเกิดกับบริษัท บริษัทท่ีมีบทบาท
แสดงความรับผิดชอบอยางตอเน/อง มีโอกาสจะไดรับการสนับสนุนจาก
ลูกคามากกวาบริษัทที่ไมทำอะไรเพ/อสังคมเลย

 นอกจากนี้แลว CSR ยังชวยสรางความสัมพันธที่ดีกับนักลงทุน
และชวยบริษัทในการเขาถึงแหลงทุน ยกตัวอยางตลาดหลักทรัพยใน
สหรัฐอเมริกา ที่ไดผลักดันใหมีตลาดหุนที่ซื้อขายสำหรับบริษัทที่
ดำเนินการดาน CSR โดยเฉพาะ รวมถึงการสรางมาตรฐานและ
นวัตกรรมในการลงทุนที่โยงกับแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคม
(Socially ResponsibleInvestment - SRI) ทำใหนักลงทุนท่ัวไปต/นตัว
และเห็นประโยชนของการลงทุนในบริษัทที่รับผิดชอบตอสังคม
ท้ังประโยชนทางสังคมท่ีจะเกิดข้ึนและประโยชนทางการเงิน เม/อเทียบ
กับกลุมอ/น
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และเพิ่มประสิทธิภาพ ตัวอยางเชน บริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน 
มีโครงการลดการใชไฟฟาโดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณของบริษัทฯ
เม-อป 2547 ทำการเปลี่ยนหลอดไฟ 30 สาขาเปนหลอดประหยัด
พลังงานใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส และบำรุงรักษาเคร-องปรับอากาศ
อยางมีประสิทธิภาพเพียง 8 เดือน มีการเก็บตัวเลขพบวาประหยัด
คาใชจายไดถึง 90 ลานบาท จะเห็นไดวาการดำเนินงาน CSR ไดชวย
ใหบริษัทฯ ลดของเสียในกระบวนการผลิตไดอยางมาก

 เราคงจะเห็นแลววา CSR มีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 
ถาหากธุรกิจที่ประกอบการอยูมีความเขาใจอยางถองแทและใหความ
สำคัญในการดำเนินนโยบายดาน CSR ส่ิงน้ีจะสรางความม่ันคงในการ
ดำเนินธุรกิจมากยิ่งข้ึน

ผูมีสวนไดสวนเสียในระดับตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับ CSR
 ในการดำเนินกิจกรรมในงาน CSR หมายถึง การคิด การพูด และ
การกระทำ ซ่ึงครอบคลุมต้ังแต การวางแผน การตัดสินใจ การส-อสาร
ประชาสัมพันธ การบริหารจัดการ และการดำเนินงานขององคกร
 
 สังคมในความหมายของความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ
นั้น มักจะมุงไปที่ผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ไดแก ลูกคา คูคา
ครอบครัวของพนักงาน ชุมชนที่องคกรตั้งอยู ซึ่งรวมถึงสิ่งแวดลอม
หรือระบบนิเวศ และผูท่ีเก่ียวของกับองคกรโดยออม ไดแก คูแขงขัน
ทางธุรกิจ ประชาชนท่ัวไป เปนตน ซ่ึงจากขอมูลของ สถาบันไทยพัฒน
มีขอมูลในการจัดทำ CSR โดยแบงเปนระดับตางๆ ดังนี้
 
 ระดับของลูกคา  ไดแก การสรางผลิตภัณฑท่ีเนนคุณคามากกวา
มูลคา ความรับผิดชอบในผลิตภัณฑตอผูบริโภค การใหขอมูลของ
องคกร และตัวผลิตภัณฑอยางเพียงพอและถูกตองเที่ยงตรง มีการ
ใหบริการลูกคาอยางตรงไปตรงมา เปนตน
 
 ระดับของคูคา ไดแก การแบงปนหรือการใชทรัพยากรรวมกัน
หรือการรวมกลุมในแนวด่ิงตามสายอุปทาน ความรอบคอบระมัดระวัง
ในการผสานประโยชนอยางเปนธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบตอคูคา 
เปนตน

CSR มีความสำคัญ
ในการดำเนินธุรกิจ 
ถามีความเขาใจอยางถองแท

และใหความสำคัญ 
จะสรางความมั่นคง

ในการดำเนินธุรกิจมากยิ่งขึ้น

สังคม
ในความหมายของ

ความรับผิดชอบตอสังคม
ของกิจการนั้น มักจะมุงไปที่

ผูมีสวนไดสวนเสีย
ขององคกร
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ระดับของประชาสังคม 
ไดแก การสรางความรวมมือ

ระหวางกลุมหรือเครือขายอ�นๆ 
ในการพัฒนาสังคม

 ดังนั้น ตองถือวาสวนราชการตางๆ ก็ดี มี
พันธกิจหลักในการบริหารกิจการบานเมืองดวยความ
รับผิดชอบเปนท่ีต้ังอยูแลว ท้ังยังเปนหน*วยงานท่ี
ต้ังข้ึนเพ-อวัตถุประสงคในการใหบริการสาธารณะ
แกประชาชนโดยไมแสวงหาผลกำไร CSR ในภาครัฐ
จึงมิใชเร-องใหมหรือหลักการบริหารบานเมือง
แนวใหมแตประการใด แตเปนเร-องที่ขาราชการ
ทุกคนตองตระหนักและสำนึกไดเองวาตนเองมี
บทบาทและความรับผิดชอบตอสังคมในการปฏิบัติ
หนาที่อยูตลอดเวลา

 ฉะนั้น เร-องของความรับผิดชอบตอสังคม 
(Social Responsibility : SR) สำหรับหน*วยงาน
ของรัฐ จึงถือเปนบทบาทขั้นพื้นฐานที่พึงมีนับ
ตั้งแตวันแรกของการกอตั้งหน*วยงาน หน*วยงาน
ของรัฐถือเปนผูมีประสบการณและความเช่ียวชาญ
ในงานดังกลาว อีกทั้งสมควรที่จะดำรงบทบาท
เปนเจาภาพงานใหแกภาคอ-นๆ ไดเขามามีสวนรวม
ในการดำเนินงานอีกดวย

 เม-อพิจารณา CSR ตามบทบาทและความ
เกี่ยวของของหน*วยงาน จะสามารถจำแนกออก
ไดเปน 3 แบบ (Division) โดยแบบแรกเปน 
CSR - after - process ท่ีมักใชคำในภาษาไทยวา 
"กิจกรรมเพ�อสังคม" คือ การดำเนินกิจกรรม 
(Activities) ของหน*วยงาน ซ่ึงโดยมากเปนองคกร
ธุรกิจท่ีแสวงหากำไร เพ-อสรางใหเกิดประโยชนแก
สังคมในดานตางๆ โดยกิจกรรมที่ดำเนินการนั้น
มักแยกตางหากจากการดำเนินธุรกิจที ่เป น
กระบวนการ (Process) หลักของกิจการและเกิดข้ึน
ภายหลัง เชน การแกไขเยียวยาชุมชนที่ไดรับ
ผลกระทบทางมลพิษจากการประกอบการ การ
แจกจายสิ่งของชวยบรรเทาสาธารณภัย การเปน
อาสาสมัครชวยบำเพ็ญสาธารณประโยชน ซึ่ง
กิจกรรมเพ-อสังคมเหลานี้มักเปนกิจกรรมที่อยู
นอกเหนือเวลาทำงานตามปกติ 
 

สวนราชการตางๆ ก็ดี 
มีพันธกิจหลักในการบริหารกิจการบานเมือง

ดวยความรับผิดชอบ

 ระดับของชุมชนและสภาพแวดลอม ไดแก การสงเคราะหเก้ือกูล
ชุมชนที่องคกรตั้งอยู การสงเสริมแรงงานทองถิ่นใหมีโอกาสใน
ตำแหน*งงานตางๆ ในองคกร การสนับสนุนแนวทางการระวังในการ
ดำเนินงานที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม การเปดเผยขอมูลการ
ดำเนินงาน ท่ีอาจสงผลกระทบตอชุมชนท่ีองคกรต้ังอยู และการเรียนรู
วัฒนธรรมทองถิ่นเพ-อการอยูรวมกันอยางปกติสุข เปนตน

 

 
 ระดับของประชาสังคม ไดแก การสรางความรวมมือระหวางกลุม
หรือเครือขายอ-นๆ ในการพัฒนาสังคม การตรวจตราดูแลมิใหกิจการ
เขาไปมีสวนเก่ียวของกับการลวงละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับฟงขอมูล
หรือทำประชาพิจารณตอการดำเนินกิจการที่สงผลกระทบตอสังคม
โดยรวม และการทำหนาท่ีในการเสียภาษีอากรใหรัฐอยางตรงไปตรงมา
เปนตน
 
 ระดับของคูแขงขันทางธุรกิจ ไดแก การดูแลกิจการมิใหมีสวน
เก่ียวของกับการแขงขันดวยวิธีการทุมตลาด การดำเนินงานในทางตอตาน
การทุจริต รวมทั้งการกรรโชก และการใหสินบนในทุกรูปแบบเปนตน

ประเภท CSR แยกตามบทบาท
 การดำเนินความรับผิดชอบตอสังคมของกิจการ มิไดจำกัดวา
กิจการที่กลาวถึงจะตองเปนองคกรหรือหน*วยงานที่อยูในภาคธุรกิจ
เทาน้ัน ในอดีตท่ีผานมา ภาครัฐเองก็ไดเคยตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย
หลักเกณฑ และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ซ่ึงทำใหสวนราชการ
ตางๆ ตองพัฒนาการปฏิบัติราชการ โดยใชวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดีเพ-อใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน
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 แบบที่สองเปน CSR - in - process ซึ่ง
ปจจุบันมักเรียกกันวา "ธุรกิจเพ
อสังคม" คือ 
การดำเนินความรับผิดชอบตอสังคมที ่อยู ใน
กระบวนการทำงานหลักของกิจการ หรือเปนการ
ทำธุรกิจที่หากำไรอยางมีความรับผิดชอบ เชน 
การปองกันหรือกำจัดมลพิษในกระบวนการผลิต
เพ/อไมใหสงผลกระทบตอชุมชน การผลิตสินคา 
และบริการที ่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตาม
ขอกำหนดในฉลากผลิตภัณฑ การเปดเผยขอมูล
ผลิตภัณฑอยางถูกตองครบถวนตอผูบริโภค การ
ชดเชยความเสียหายใหแกลูกคาที่เกิดจากความ
ผิดพลาดและความบกพรองของพนักงาน ซ่ึงการ
ดำเนินความรับผิดชอบเหลาน้ีถือเปนกิจกรรมท่ีอยู
ในเวลาทำงานปกติของกิจการ

 แบบที่สามเปน CSR - as - process ซึ่ง
อาจเรียกวาเปน "กิจการเพ
อสังคม" เพ/อให
แตกตางจากสองจำพวกขางตนที่เปนบทบาท

ขององคกรธุรกิจโดยตรง กิจการในจำพวกที่สามนี้ มักเปนองคกรที่
ดำเนินงานโดยไมแสวงหากำไรใหแกตนเอง กลาวอีกนัยหนึ่งคือ เปน
หน<วยงานที่กอตั้งขึ้นเพ/อยังประโยชนใหแกสังคมในทุกกระบวนการ
ของกิจการตัวอยางของกิจการที่อาจจัดอยูในขายนี้ ไดแก มูลนิธิ
องคกรสาธารณประโยชน องคกรประชาชน และสวนราชการตางๆ

 อยางไรก็ดี กิจการเพ/อสังคมในความหมายเต็มของ CSR - as
- process นั้น มีขอแตกตางจากหน<วยงานที่เรียกตัวเองวา องคกร
ที่ไมมีวัตถุประสงคหากำไร (non - profit organization) ตรงที่
หน<วยงานที่ไมหากำไร อาจอยูในสภาพที่ไมมีกำไรใหทั้งแกตนเอง
และแกสังคม อันเน/องมาจากการขาดกระบวนการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพ

 แตสถานะของกิจการเพ/อสังคมนั้น เกิดจากการผสมผสาน
อุดมการณในแบบนักพัฒนาสังคมเขากับการบริหารจัดการในแบบ
ผูประกอบการ ซึ่งเปนการผนวกจุดแข็งระหวางแผนงานของภาค
ประชาสังคมกับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ
ในอันที่จะสรางใหเกิดประโยชนสูงสุดแกสังคมโดยรวม
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องคกรที่ ไมมีวัตถุประสงคหากำไร 
หากดำเนินงาน

โดยขาดความรับผิดชอบแลว 
ยิ่งตองไดรับการตำหนิมากกวา
องคกรท่ีหากำไรใหแกตนเอง

 การท่ีองคกรที่ไมมีวัตถุประสงคหากำไรในรูปแบบเดิม อาศัยทุน
สนับสนุนจากการบริจาคก็ดี หรืออาศัยทุนอุดหนุนจากภาษีก็ดี ถือวา
เปนการใชทรัพยากรจากสังคมทางหนึ่ง ซึ่งหากดำเนินงานโดยขาด
ประสิทธิภาพหรือขาดความรับผิดชอบแลว ยิ่งตองไดรับการตำหนิ
มากกวาองคกรท่ีหากำไรใหแกตนเองเปนเทาตัว เพราะนอกจากจะเปน
การถือครองทรัพยากรทางสังคมโดยไมกอใหเกิดประโยชนแกสังคมแลว 
ยังเทากับเปนการปดโอกาสองคกรท่ีไมหากำไรแหงอ5นๆ ในการเขาถึง
แหลงทรัพยากรเหลานี้เพ5อทำประโยชนใหแกสังคมดวย ถือเปนคา
เสียโอกาส (opportunity cost) ที่คนในสังคมตองรวมกันจายโดยที่
ไมกอใหเกิดประโยชนอันใดกลับคืนมาเลย

การพัฒนากิจกรรม CSR
 กิจกรรม CSR ท่ีเก่ียวของกับการใหเงินหรือส่ิงของ อาจมิใชการ
แกปญหาระยะยาวใหแกผูดอยโอกาสในสังคม แตการพัฒนาทักษะและ
ศักยภาพใหแกพวกเขาเหลานั้นตางหากที่น=าจะเปนคำตอบ และการ
พัฒนาในเร5องดังกลาว ก็สามารถใชความ “เกง” ท่ีมีอยูในธุรกิจใหเกิด
ประโยชนได

เง'อนไขสำคัญในการ
พัฒนา CSR 

ในองคกรใหประสบผลสำเร็จ
และเปนที่ยอมรับในสังคม

ไปพรอมๆ กัน คือ
การเช*อมกิจกรรมทางธุรกิจ

ใหมีสวนผสมของความรับผิดชอบ
ทางสังคมอยางกลมกลืน

 ขณะเดียวกันกิจการก็สามารถอยูรอดไดดวยการพึ่งพาการ
ดำเนินงานของตนเอง แทนการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอกหรือ
ไดรับการอุดหนุนจากภาษีของประชาชน เรียกวา เปนองคกรที่หา
กำไรใหแกสังคม (social profit organization) โดยท่ีเจาของกิจการ
เหลานี้ มักเรียกตัวเองวา เปนผูประกอบการทางสังคม (social 
entrepreneur) 

 กิจกรรมทาง CSR ประกอบทั ้ง การคิด 
การพูด และการกระทำ และเกี่ยวของกับการ
เจริญเติบโตขององคกร ท่ีพรอมจะชวยเหลือและ
มีความรับผิดชอบตอสังคมที่อาศัยอยู วิธีการ
พัฒนา CSR ในองคกรใหประสบผลสำเร็จเปนงาน
ที่ตองอาศัยความคิดสรางสรรค ความตั้งใจและ
ความมุงมั่น เพ5อนำไปสูการส5อสารทั้งกับคนใน
องคกรและสังคมภายนอก เปนบทบาทท่ีตองอาศัย
ความรอบคอบระมัดระวัง ในการถายทอดขอมูล
ใหมีความถูกตองแมนยำ และมีผลลัพธเชิงบวก
กลับมาสูองคกรในท่ีสุด
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 เง�อนไขสำคัญในการพัฒนา CSR ในองคกรใหประสบผลสำเร็จ
และเปนที่ยอมรับในสังคมไปพรอมๆ กัน คือ การเช�อมกิจกรรม
ทางธุรกิจใหมีสวนผสมของความรับผิดชอบทางสังคมอยางกลมกลืน

องคกรยุคใหมกับการใสใจสังคม
 องคกรยุคนี้ที่ขาวสารขอมูล และ Social Medias ที่มีคุณคา
สำคัญมากตอธุรกิจที่มีผลประกอบการกวางไกล ทำใหทุกกิจการที่มี
ความคิดกาวหนา และมองเห็นประโยชนในระยะยาว ที่ไมวาเปน
กิจการในขนาดใด ตางตระหนักถึงความสำคัญของ “ภาพลักษณ”
และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น หากไมใสใจกับปญหาสังคม สิ่งแวดลอม
กับจริยธรรมตางๆ

 ดังนั้น กิจการที่วาจึงตางทุมเทใชงบประมาณและกำลังคนทำ
โครงการ CSR เพ�อใหมีการรักษาสิ่งตางๆ ใหธำรงอยูในสภาพที่ดีได 
นอกจากไมทำรายหรือทำลายใหเสียหายแลว ยังตองมีการเสริมสราง
หรือทำการยกระดับธรรมชาติ คุณภาพชีวิตกับจริยธรรมใหเพ่ิมมาก
ดีขึ้นและสูงข้ึนไดดวย 

ทุกกิจการ
ที่มีความคิดกาวหนา 

และมองเห็น
ประโยชนในระยะยาว 
ที่ ไมวาเปนกิจการในขนาดใด 

ตางตระหนักถึงความสำคัญของ 
“ภาพลักษณ” 

และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
หากไมใส ใจกับปญหาสังคม 

สิ่งแวดลอมกับจริยธรรมตางๆ
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 ดังนั้น การทำกิจกรรมเพ�อสังคมจะตอง
ทำใหไดจริงจัง จึงจะไดผลตอเน�องและเกิด
ภาพลักษณที่ดีตอองคกร ซ่ึงหากไดเอาใจใสและ
ดูแลอยางดีตลอดแลว การผลิตสินคาและบริการ
ใหลูกคา โดยมุงสราง “ความพึงพอใจใหลูกคา”
หรือ Customer Satisfactions Index (CSI)
ก็จะไมถูกปลอยปละละเลย

 แตตองไมลืมวา ความพึงพอใจของลูกคา
หรือ CSI มีจริงหรือไมน้ัน ผูจะตอบได คือ ลูกคา
เทานั้น เพราะลูกคา คือ เจาของเงิน ผูตองการ
ประโยชนและคุณคาที่แทจริง ที่ซึ่งเจาของ
ผลิตภัณฑกับบริการ จะตองจัดระบบ กำกับ
ควบคุมดูแล และใหมีการนำสงคุณคาที่ดีใหถึง
ลูกคาอยางครบถวนสมบูรณ
 

ตลอดเวลาที่ผานมา 
เราคงไดยินเรอง 

บริษัทใหญที่แมมีการทำงานดานนี้แลว 
แตยังมีปญหากับ

ทั้งลูกคาและสังคมอยูเสมอ

 ทั้งนี้ เร�องนี้ปจจุบันไมใชเปนเร�องใหม แตเพราะตลาดทุนยุคนี้
ไวตอการเปลี่ยนแปลง ควบคูกับการส�อสารทันสมัย กับการขยายตัว
ของตลาด และการทำทุกทางเพ�อการแขงขัน จึงทำใหมีการทำ CSR 
อยางแพรหลาย
 
 อยางไรก็ตาม เน�องจากการทำธุรกิจก็เพ�อแสวงหากำไร และ
พอคาก็จะไมใชนักบุญ การทำ CSR นั้นคงจะไมสามารถเกิดขึ้นเอง
และการจะทำอะไรน้ัน ตองอยูท่ีลูกคาหรือคูคากับฝายตางๆ ท่ีเก่ียวของ
ตองชวยกันกดดัน โดยจะเลิกไมได เพราะนานไปก็จะหยอนยานและ
ยอนกลับมาทำอะไร ที่อาจจะทำอะไรใหเกิดผลกระทบตอสังคมไดอีก

CSR พรอมใสใจคุณภาพเพ�อลูกคา
 ซึ่งการจะทำไดจะอยูที่นโยบายและการปฏิบัติจริง ที่ไดผลตรง
ตามความจริงกับท่ีตองมีการตรวจสอบมาตรฐานไดตลอดเวลา เพราะ
การกาวเดินไปขางหนา และมุงไปไขวควาแต CSR อยางเดียว โดย
ไมดูแลงานท้ังหมดโดยรอบคอบแลว ยอมทำใหเกิดปญหาดานอ�นเชน 
การดูแลระบบคุณภาพ ระบบประกันคุณภาพมีปญหาและไมครบ
สมบูรณ โดยมีจุดบกพรองดาน “นโยบายหรือระบบ” ท่ีขาดการกำกับ
ดูแล หากมีปญหามากข้ึน อาจถึงข้ันทำลาย INNOVATION และ CSR 
ที่ทำดีแลว ใหตองเสียหายไปจากความไมพอใจของลูกคา ที่มีคา
มากกวาภาพลักษณในสังคม  
  

 ตลอดเวลาที่ผานมา เราคงไดยินเร�อง บริษัทใหญที่แมมีการ
ทำงานดานน้ีแลว แตยังมีปญหากับท้ังลูกคาและสังคมอยูเสมอ จึงนับ
แตเร�องยากที่จะใหผูประกอบการดำเนินการในงาน CSR ไดอยาง
คงเสนคงวา โดยมีบางกิจการที่แมเกิดความยอหยอน แตสามารถ
ยอมรับและปรับตัวไดทัน



CSR เพ�อสังคม
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ิ

โรงงานอุตสาหกรรมอยูได ชุมชนอยูดี 
แนวทางการอยูรวมกันอยางยั่งยืน 

 ปญหาท่ีเกิดข้ึน ทำใหผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ตองหันมา
ใหความสำคัญกับการแสวงหาแนวทางที่จะทำใหโรงงานอุตสาหกรรม  
สามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน ไมสรางผลกระทบตอชุมชน  
โดยเฉพาะอยางย่ิง ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม และไดรับการยอมรับจาก
สมาชิกในชุมชนนั้นๆ

ผูบริหารของกิจการตองกำหนด
วิสัยทัศนที่ชัดเจนในดานสิ่งแวดลอม

และส อสารใหพนักงาน
รวมทั้งบุคคลภายนอกไดรับทราบ
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Green เปนเร�อง "MUST"
คือ ตองทำ ไมใชควรจะทำ

 กรณีของประเทศไทย นายกานต ตระกูลฮุน 
กรรมการผู จัดการใหญบริษัท ปูนซิเมนตไทย 
จำกัด (มหาชน) กลาวอยางชัดเจนวา Green 
เปนเร+อง "MUST" คือ ตองทำ ไมใชควรจะทำ 
เครือซิเมนตไทย (SCG) ยึดหลักปรัชญาในการ
ดำเนินธุรกิจ เพ+อสรางความเจริญกาวหนาอยาง
ย่ังยืนใหกับชุมชน สังคม ตลอดจนมุงสรางคุณคา
ใหแกลูกคา พนักงาน และผูมีสวนเกี่ยวของกับ
ทุกฝายในทุกท่ีที่ SCG เขาไปดำเนินธุรกิจ

 กลุมการปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.) 
ไดจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายคุณภาพ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม เม+อป 
2548 เพ+อกำหนดทิศทาง กลยุทธ เปาหมาย 
ตลอดจนวิเคราะห ประเมินผล และรายงานผล
การดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดลอม (Quality Safety Health and 
Environment - QSHE) ตลอดจนแลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติที่ดีและสิ่งที่เรียนรูจากการดำเนินการ
ระหวางตัวแทนดาน QSHE จากกลุมธุรกิจตางๆ 
ของกลุม ปตท.

กำหนดวิสัยทัศน และมาตรการดานส่ิงแวดลอมใหชัดเจน
 การเสริมสรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชน ตองเริ่มตนจากการที่
ผูบริหารของกิจการ ตองกำหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจนในดานสิ่งแวดลอม  
และส+อสารใหพนักงาน รวมท้ังบุคคลภายนอกไดรับทราบ ตัวอยางเชน   
บริษัท นิปปอนสตีล ประเทศญี่ปุน มีวิสัยทัศนในดานสิ่งแวดลอมวา
“สรางสังคมที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและย่ังยืน” (Realization of 
Environmentally – Friendly and Sustainable Society) และกำหนด
เปาหมาย ในการดำเนินงานของโรงถลุงเหล็กโออิตะ ภายใตแนวคิด
หลัก “001” กลาวคือ อุบัติเหตุ = 0 มลพิษตอสิ่งแวดลอม = 0 และ
เปนโรงงานที่กาวหนาเปนอันดับ 1 ของโลก

 สำหรับบริษัท BASF ของประเทศเยอรมนี ซ่ึงเปนบริษัทเคมีภัณฑ
ยักษใหญของโลก ด็อกเตอร Jurgen Hambrecht ไดเคยใหทัศนะ
ขณะดำรงตำแหนZงประธานกรรมการบริหารเม+อป 2551 วาความสำเร็จ
ในระยะยาวของบริษัท BASF ไดสรางข้ึนบนฐานรากความสำเร็จของ
ธุรกิจ ควบคูไปกับการรักษาสภาพแวดลอมและความรับผิดชอบตอสังคม 
 
 กรณีจังหวัดคิตะคิวชิวของประเทศญี่ปุนไดสรางวิสัยทัศนวา  
จะเปนเมืองหลวงของโลกในดานการพัฒนาอยางย่ังยืน (World Capital 
of Sustainable Development)  

 แนวทางในการอยูรวมกันของอุตสาหกรรมและชุมชนอยางย่ังยืน 
ประกอบดวยแนวทางสำคัญๆ ดังตอไปนี้
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 สวนบริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)
ในเคร ือ ปตท. ได ต ิดต ั ้งป ายแสดงข อม ูล
สิ่งแวดลอม (Display Board) ดานหนาโรงงาน 
เพ,อแสดงขอมูลการจัดการเกี่ยวกับการลดและ
ขจัดมลพิษ ซ่ึงเปนการกระตุนและสรางการตระหนัก
แกพนักงาน และแสดงความมุงม่ันโปรงใสในการ
ดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม

 เม,อมีวิสัยทัศนดานส่ิงแวดลอมท่ีชัดเจนแลว 
จะตองมีมาตรการที่จะทำใหวิสัยทัศนนั้นเปนจริง 
ตัวอยางของมาตรการเหลาน้ี ไดแก โรงงานตองลด
การปลอยมลพิษ ซ่ึงเปนปญหาท่ีมักเกิดข้ึนซ้ำซาก
ในหลายพื้นที่ เชน แถบมาบตาพุด นับเปนสิ่ง
สำคัญเปนอันดับแรกที่ตองดำเนินการ หากไม
สามารถแกไขปญหานี้ไดแลว ยอมไมสามารถ
สรางความมั่นใจกับชุมชนไดวาอุตสาหกรรมจะ
สามารถอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน ชุมชน
โดยรอบจะหวาดระแวงอยูตลอดเวลา

 ตัวอยางหนึ่ง คือ กลุมฟอรโมซาพลาสติก 
ซึ่งเปนกลุมปโตรเคมีใหญที่สุดในประเทศไตหวัน 
เกิดอุบัติเหตุซ้ำซากมาตั้งแตป 2553 กลาวคือ 
ในเดือนกรกฏาคม 2553 เกิดอุบัติเหตุ 2 ครั้ง
ที่บริษัทฟอรโมซา โดยครั้งแรกเกิดเม,อวันที่ 7 
โรงงานเอธิลีนหมายเลข 1 เกิดเพลิงไหม จากน้ัน
วันท่ี 25 เกิดเหตุการณน้ำมันร่ัว ทำใหเกิดเพลิงไหม
ที่หนEวย Residual Desulfurization ในโรงงาน
หมายเลข 2 เกิดเหตุเพลิงไหมท่ีโรงงาน Nan Ya 
Plastics Corp หลังจากน้ัน เกิดการระเบิดอีกคร้ัง
เม,อวันที่ 30 กรกฏาคม 2554 ตอมาเม,อเดือน
กันยายน 2554 เกิดเพลิงไหม เน,องจากการร่ัวไหล
ของสาร Alkymer ระหวางการขนสง 

 เพ,อแกไขปญหาและสรางความมั่นใจใหกับ
ทางการและชุมชนรอบขาง กลุมฟอรโมซาไดจาง
ผูตรวจสอบอิสระ คือ Lloyd’s Register Group

ของสหราชอาณาจักร มาศึกษาหาแนวทางแกไขปญหา นับต้ังแตเดือน
สิงหาคม 2554 แตเน,องจากบริษัทมีโรงงานเปนจำนวนมาก ดังน้ัน เพ,อ
เรงรัดการดำเนินการตอมาในเดือนธันวาคม 2554 กลุมฟอรโมซาจึงได
ประกาศจางผูตรวจสอบอิสระรายท่ีสองเพ่ิมเติม คือ TUV Rhineland 
เพ,อประเมินความปลอดภัย

BAT ใชเทคนิคที่ดีที่สุด
 ปจจุบันมีการพูดกันมากถึงคำวา “เทคนิคดีเยี่ยมที่สุดที่สามารถ
นำมาใชได” หรือ "Best Available Techniques" (BAT) ซ่ึงหมายถึง  
เทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ขณะเดียวกันก็จะมีตนทุน
การผลิตไมสูงจนเกินไปนัก 
 
 ตัวอยางหน่ึง คือ การกำจัดกาซไนโตรเจนออกไซด (NOx) จะนิยม
ใชเทคโนโลยี Low NOx Burners ซึ่งจะออกแบบใหจำกัดปริมาณ
ออกซิเจนในสวนท่ีรอนท่ีสุดในหองเผาไหมถานหิน สามารถลดปริมาณ 
NOx ไดประมาณรอยละ 30 - 55 นอกจากนี้ ภายหลังเผาไหมแลว 
ยังใชเทคโนโลยี Selective Catalytic Reduction (SCR) เพ,อควบคุม 
NOx โดยเทคโนโลยี Selective Catalytic Reduction (SCR) จะเปน
การใชแอมโมเนียหรือยูเรียใน Catalyst เพ,อกำจัด NOx จากไอเสีย
ใหกลายเปนไนโตรเจนและน้ำ โดยมีลักษณะการทำงานคลายคลึง
กับอุปกรณ Catalytic Converter ในรถยนต หรือใช Selective 
Noncatalytic NOx Reduction (SNCR)
 
 สวนกรณีโรงงานถลุงเหล็กท่ีเมืองโออิตะของบริษัท นิปปอนสตีล 
ไดมีมาตรการเขมงวดเพ,อปองกันไมใหเกิดฝุนในโรงงานฟุงกระจายไป
ภายนอก  ดังน้ี 
 ติดตั้งตาขายปองกันฝุนความยาว 840 เมตร และความสูง 24
 เมตร ในพื้นที่วางวัตถุดิบ 
 ฉีดน้ำบนพื้นถนนทั่วท้ังโรงงานใหเปยกตลอดเวลา โดยมีรถยนต
 บรรทุกสำหรับฉีดน้ำ 11 คัน ฉีดน้ำตลอด 24 ชั่วโมง
 ฉีดน้ำบนสถานที่วางถานหินและสินแรเหล็กเพ,อไมใหเกิดฝุน 
 โดยเฉพาะกรณีที่มีการพยากรณวาจะเกิดลมแรง จะฉีดน้ำมาก
 เปนกรณีพิเศษเอาไวลวงหนา
 สายพานสำหรับขนสงเปนระบบปดเพ,อปองกันฝุนฟุงกระจาย
 ออกมา
 มีระบบดักฝุนภายในโรงงาน
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 ตัวอยางกรณีของประเทศไทย คือ บริษัท ดาวเคมีคัล ประเทศไทย  
ซ่ึงต้ังโรงงานผลิตโพรพิลีนออกไซด (PO) ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เลือกใชเทคโนโลยีผลิตจากไฮโดรเจนเปอรออกไซด ซ่ึงเปนเทคโนโลยีท่ี 
บริษัท ดาวเคมีคัล ประเทศสหรัฐฯ และบริษัท BASF ประเทศเยอรมนี
พัฒนารวมกัน โดยเปนเทคโนโลยีที่ไดรับรางวัลสูงสุดดานนวัตกรรม
และความเปนเลิศ ประหยัดพลังงานมากถึงรอยละ 35 ลดน้ำเสีย
รอยละ 70 – 80 และลดการปลอยกาซเรือนกระจก 300,000 ตัน
คารบอนตอป

 ขณะท่ีเครือ SCG กำหนดนโยบายใชกระบวนการผลิตท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม (Green Process) เลือกใชเทคโนโลยีในการผลิตที่ดี
ท่ีสุดและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวยหลักการ 3R (Reduce, 
Reuse - Recycle และ Replenish) เพEอใชทรัพยากรและพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดการกอใหเกิดของเสียงและมลพิษ
นอกจากนี้ยังมีการกำหนดเปาหมายที่จะไมมีการนำวัสดุเหลือใชจาก
กระบวนการผลิตไปฝงกลบ หรือ Zero Waste to Landfill ภายในป 
2555

 ขณะเดียวกันรัฐบาลหลายประเทศไดสงเสริม
และบังคับใหนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช ใน
อุตสาหกรรม เชน รัฐบาลจีนกำหนดใหโรงไฟฟา
ถานหินที่กอสรางใหมตองมีหนTวยกำจัดกำมะถัน 
(Desulfurization Equipment) สวนโรงไฟฟา
ถานหินที่กอตั้งไปแลว จะตองติดตั้งระบบกำจัด
กำมะถันภายในป 2553 สงผลใหปญหาอากาศ
เปนพิษลดต่ำลง 
 
 นอกจากนี้ รัฐบาลจีนไดพยายามกระตุนให
บริษัทเอกชนกอสรางโรงงานไฟฟาพลังถานหิน
โดยใชเทคโนโลยีแบบใหม เชน Supercritical 
Technology มีการผลิตไอน้ำที่ระดับอุณหภูมิสูง
ถึง 600 องศาเซลเซียส แมวาจะทำใหตนทุน
การกอสรางโรงไฟฟาเพิ่มขึ ้น แตจะชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชเชื้อเพลิงมากถึงรอยละ 10 
ซึ่งเทากับชวยลดมลพิษทางอากาศอีกดวย
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การผนึกพลังความรวมมือระหวางภาคอุตสาหกรรม เชน การใชระบบ
บำบัดน้ำเสียรวม มีระบบจัดการส่ิงแวดลอมรวมกัน ซ่ึงปจจุบันประเทศ
ไทยมีความกาวหนาคอนขางมาก เน.องจากมีการต้ังนิคมอุตสาหกรรม
หรือเขตอุตสาหกรรม ประกอบดวยระบบดูแลรักษาสิ่งแวดลอม
สวนกลางท่ีใชรวมกัน ท้ังประหยัดคาใชจายและมีประสิทธิภาพในการ
ปองกันมลพิษมากกวาท่ีแตละบริษัทจะกอสรางระบบข้ึนมาใชเอง โดย
แตละบริษัทจะมีระบบบำบัดเบื้องตนเทานั้น

 นอกจากนี้ ควรจะมีความรวมมือประสานงานซึ่งกันและกัน
ในกระบวนการผลิต โดยลดปริมาณกากอุตสาหกรรม โดยกากของ
เสียของโรงงานแหงหนึ่งสามารถเปนวัตถุดิบของโรงงานอีกแหงหนึ่ง
เปนตนวา การผลิตไฟฟาจากถานหินจะมีมลพิษสำคัญ คือ กาซ
ซัลเฟอรไดออกไซด ปกติกรณีโรงไฟฟาขนาดใหญจะนิยมใชกระบวนการ
Flue Gas Desulphursation (FGD) โดยกระบวนการ Wet Scrubber
โดยฉีดสวนผสมระหวางหินปูนและน้ำเขาไปยังไอเสียที่ไดจากการ
เผาไหม โดยจะทำปฏิกิริยากับกาซซัลเฟอรไดออกไซด และกลายเปน
ยิปซั่ม (แคลเซี่ยมชัลเฟต) จากนั้นจะแยกออกมาและนำไปใชเปน
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุกอสรางตอไป

สรางสภาพแวดลอมสีเขียว
 แนวทางที่สาม คือ ตองเสริมสรางภูมิทัศน ภูมิสถาปตย
และสภาพแวดลอมในโรงงานและชุมชนโดยรอบ ใหน?าอยูน?าอาศัย
เชน กอสรางพื้นที่สีเขียวเพ.อเปนแนวฉนวนระหวางชุมชนและ
โรงงาน (Protection Strip หรือ Green Belt) เพ.อปองกันฝุนละออง
ลดเสียงดังของเคร.องจักร และเสริมสรางทัศนียภาพของชุมชน
ที่ตั้งใกลกับโรงงานใหน?าอยูน?าอาศัยมากขึ้น

 ตัวอยางหนึ่ง คือ โรงถลุงเหล็กของ บริษัท นิปปอนสตีล ที่
เมืองโออิตะ กำหนดใหมีพื้นที่สีเขียวมากถึง 938 ไร คิดเปนสัดสวน
มากกวารอยละ 20 ของพื้นที่โรงงานทั้งหมด พื้นที่สีเขียวสวนหนึ่ง
จัดสรรเพ.อเปน Green Belt ซึ่งเปนพื้นที่ฉนวนระหวางโรงงาน
และพื้นที่รอบนอกมีตนไมที่สูงถึง 13 เมตร ความกวางของพื้นที่ 50
เมตร และความยาว 5 กิโเมตร เพ.อเปนฉนวนปองกันฝุนละออง
และเสียงจากโรงงานไมใหออกไปภายนอก เม.อมองจากบริเวณ
ภายนอกโรงงานจะเห็นเปนพื ้นที ่ปาทึบมองไมเห็นตัวโรงงาน
แตอยางใด

 การดูแลเอาใจใสดานส่ิงแวดลอม นอกจาก
จะชวยลดปญหาความขัดแยงกับชุมชนรอบขาง
แลว ยังกอใหเกิดประโยชนทางออมในเชิงกลยุทธ
ชวยสรางภาพลักษณท่ีดีใหแกบริษัท รวมถึงสราง
ขวัญและกำลังใจแกพนักงาน และจูงใจใหพนักงาน
ที่มีความรูความสามารถมาทำงานกับบริษัท
อีกดวย ทั้งนี้ไดเคยมีการสำรวจในตางประเทศ
พบวา คนจะนิยมทำงานในบริษัทที่ดูแลใสใจใน
ดานสิ่งแวดลอม

รวมมือกันลดปญหาสิ่งแวดลอม
 แนวทางที ่สอง ในการทำให โรงงาน
อุตสาหกรรมอยูรวมกับชุมชนไดอยางยั่งยืน คือ
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 ในประเทศไทย นิคมอุตสาหกรรมอารไอแอล ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่
เทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยอง ไดออกแบบกอสรางโดยกำหนด
พ้ืนท่ีสีเขียวเปนสัดสวนมากถึงรอยละ 19 ของพ้ืนท่ีท้ังหมด มากกวาท่ี
กำหนดในรายงานการศึกษาผลกระทบตอส่ิงแวดลอม (EIA) ท่ีกำหนดวา
ตองมีพื้นที่สีเขียวอยางนอยรอยละ 10 พรอมกับการสราง Green 
Belt ดวยการปลูกตนไมเปนแนวกั้นขวางระหวางชุมชนกับเขต
พื้นที่อุตสาหกรรม โดยมีความกวาง 30 - 50 เมตร ความยาวรวม 8
กิโลเมตร พรอมกับขุดรองบริเวณกึ่งกลางแนวปองกันเพ=อเก็บน้ำฝน
ไวรดน้ำตนไม ในชวงฤดูแลง 
 
 สำหรับตนไมจำนวนมากที่ปลูกในแนว Green Belt เปนตนไม
ขนาดใหญสามารถฟอกอากาศได เชน ราชพฤกษ ปบขาว โมก เฟHองฟา 
และหากเปนพื้นที่ลาดชันจะปลูกพืชคลุมดิน หรือพืชที่มีรากฝอยเพ=อ
ยึดหนาดินไมใหพังทลายไดงาย เชน ถ่ัวบราซิล กระดุมทอง พรอมกับ
ปลูกตนฝร่ัง ตนตะปู ซ่ึงมีคุณสมบัติ ดูดไนโตรเจนไดออกไซดโดยตรง 
ตนไมทั้งหมดตองเปนตนไมที่ไมผลัดใบ ไมสงกลิ่นเหม็น ดอกและใบ
ไมรวงโรยมากเกินไป และที่สำคัญไมเปนพืชที่อยูในหวงโซอาหาร 
เพ=อปองกันไมใหมลพิษปนเปอนในอาหาร

ดูแลเอาใจใสชุมชน
 แนวทางที ่สี ่ คือ ตองดูแลเอาใจใสชุมชน (Community 
Engagement)  ตัวอยาง เชน โรงถลุงเหล็กของบริษัท นิปปอนสตีล
ท่ีเมืองโออิตะ ในประเทศญ่ีปุน มีหนNวยงานชุมชนสัมพันธประกอบดวย
พนักงาน 30 คน เพ=อรับขอรองเรียนของประชาชน และเรงแกไขปญหา
โดยเร็ว รวมถึงจัดการประชุมรับฟงและประสานงานเพ=อแกไขปญหา
ทุกเดือน ซ่ึงจากประสบการณในการดำเนินการพบวาปญหาท่ีชาวบานท่ี
ประสบปญหามากท่ีสุด คือ เร=องฝุน เม=อมีการรองเรียนจะสงผูเช่ียวชาญ
ดานสิ่งแวดลอมไปพบปะกับผูรองเรียนเพ=อตรวจสอบสาเหตุ เชน  
บางครั้งขนสินแรเหล็กลงจากเรือ แตลมแรงทำใหฝุนปลิวออกมาไกล 
แตบางคร้ังสาเหตุไมใชมาจากบริษัท แตเปนฝุนสีเหลืองท่ีถูกพัดมาจาก
ทะเลทรายโกบีของประเทศจีนขามทะเลเหลืองมายังญี่ปุน
 
 สวนกรณีของประเทศไทย บริษัท มาบตาพุด โอเลฟนส จำกัด 
ในเครือเอสซีจี เคมิคอลส กลาวถึงการอยูรวมกันระหวางโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชนในสถานการณปจจุบันวา ที่นิคมอุตสาหกรรม
อารไอแอล มีผูประกอบการท้ังส้ิน 6 ราย โดยแตละแหงจะมีทีม One 

นิคมอุตสาหกรรม
อารไอแอล
 ซึ่งตั้งอยู ในพ้ืนที่

เทศบาลเมืองมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง กำหนดพื้นที่สีเขียว
เปนสัดสวนมากถึงรอยละ 19 

ของพื้นที่ทั้งหมด

บรรยากาศรมร�นภายในโรงถลุงเหล็กของ
บริษัท นิปปอนสตีล ที่เมืองโออิตะ
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 ขอท่ีควรระวัง คือ ตองพยายามหลีกเล่ียงการโฆษณาประชาสัมพันธ
ในลักษณะโฆษณาชวนเช"อเสนอขอมูลเพียงดานเดียว เพราะอาจจะ
สงผลกระทบทางลบได ตัวอยางเชน หน,วยงานทบวงพัฒนาอุตสาหกรรม 
(Industrial Development Bureau - IDB) ภายใตกระทรวงเศรษฐการ 
(Ministry of Economic Affairs) ประเทศไตหวัน พยายามท่ีจะสราง
ความเขาใจแกประชาชนถึงประโยชนของอุตสาหกรรมปโตรเคมีตอ
ประเทศ เพ"อสนับสนุนการกอสรางโรงงานปโตรเคมี Kuokuang 
Petrochemical Complex ซ่ึงถูกประชาชนจำนวนมากเดินขบวนตอตาน 
โดยไดลงโฆษณาในหนังสือพิมพ 4 ฉบับ ในชวงตนเดือนกันยายน
2553 เสนอขาวสารวาหากไมมีปโตรเคมีแลว ประชาชนจะไมมี
แปรงสีฟน ไมมียางรถจักรยาน ไมมีรม และไมมีน้ำหมึกสำหรับนำมา
พิมพหนังสือพิมพ โดยใชเงินโฆษณานับถึงปลายป 2553 ประมาณ
3 ลานบาท 
 
 การโฆษณาขางตนไดถูกตอตานจากกลุม NGOs ดานส่ิงแวดลอม
อยางรุนแรง โดยเห็นวาผลกระทบทางลบตอส่ิงแวดลอมน,าจะมากกวา
ประโยชนจากโครงการ โดยเฉพาะผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน 
ผลกระทบตออุตสาหกรรมเลี้ยงสัตวน้ำ เชน หอย ปลาไหล ฯลฯ
MGOs สวนองคกรส"อสารมวลชนไดออกแถลงการณประณาม
การโฆษณาขางตนวาเปนการนำเงินงบประมาณของประเทศมาใช
ในทางมิชอบ

ตองพยายามหลีกเลี่ยง
การโฆษณาประชาสัมพันธ
ในลักษณะโฆษณาชวนเช�อ
เสนอขอมูลเพียงดานเดียว

เพราะอาจจะสงผลกระทบทางลบได

ใหชุมชนรวมคิด รวมตัดสินใจมากขึ้น
 แนวทางที่หา คือ ประสานความรวมมือ
ระหวางพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม ชุมชน และหน,วยงาน
ที่เกี ่ยวของ โดยเฉพาะการเพิ่มบทบาทการมี
สวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน (Public 
Participation in Decision) ในกระบวนการดาน
ส่ิงแวดลอม กลาวคือ ประชาชนและผูท่ีเก่ียวของ
มีโอกาสไดเขารวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา
และประเด็นสำคัญที่เกี ่ยวของ รวมกันคิดหา
แนวทาง รวมแกไขปญหา และรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ

Manager One Community เพ"อทำหนาที่เขาไป
สัมผัสความรูสึกของชุมชน ไปรับฟงปญหาใน
ชุมชนเดือนละ 1 คร้ัง เพ"อเสริมสรางความสัมพันธ
และสรางความมั่นใจวาการดำเนินโครงการไมมี
ผลกระทบตอชุมชน
 
 นอกจากน้ี มีกิจกรรมตางๆ เชน บริการตรวจ
สุขภาพใหกับชุมชน เพ"อใชเปนฐานขอมูลอยาง
เปนระบบและสนับสนุนบุคลากรทางดานการ
พยาบาล โดยใหทุนการศึกษาแกนักศึกษาพยาบาล
จำนวน 200 ทุน รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพและโอกาส
ใหกับเยาวชนในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา 
พัฒนาคุณภาพโรงเรียนใหทัดเทียมกับโรงเรียน
ในระดับแนวหนาของประเทศ และจัดตั้งทุนการ
ศึกษาแบบตอเน"องจนถึงระดับอุดมศึกษา

 ขณะเดียวกันตองเสริมสรางความรูความเขาใจแกประชาชนใน
ดานสิ่งแวดลอม เปนตนวา รัฐบาลญี่ปุนไดปรับปรุงหลักสูตรการเรียน
การสอน โดยเพิ่มเติมวิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ เพ"อให
ประชาชนไดเขาใจถึงสาเหตุและต"นตัวเก่ียวกับปญหาในเร"องนี้ ทำให
สามารถมีสวนรวมในกระบวนการประสานความรวมมือระหวางโรงงาน
และชุมชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 หน�วยงานปองกันส่ิงแวดลอมของสหรัฐฯ (Environmental Protection Agency - EPA) ไดปรับเปล่ียนกลยุทธใหม
ในป 2537 โดยกำหนดใหประชาชนชาวสหรัฐฯ เปนลูกคาหลักของหน�วยงานแหงนี้  ที่จะตองทำงานตอบสนองความ
ตองการของประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดเทาท่ีจะทำได

การมีสวนรวมของประชาชนดานส่ิงแวดลอม
บทเรียนจากสหรัฐอเมริกา 

 หน�วยงาน EPA ยังไดจำแนกการมีสวนรวม
ของประชาชนออกเปน 4 ระดับ โดยเริ่มตั้งแต
ระดับเร่ิมแรก คือ ระดับการส&อออกไปยังประชาชน 
(Outreach) ไปยังระดับที่ประชาชนมีสวนรวม
มากขึ้น คือ ระดับการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ 
(Information Exchange) และการเสนอแนะ
ความเห็น (Recommendation) ไปจนถึงระดับ
ขั ้นที ่มากที ่สุด คือ ระดับความตกลงรวมกัน 
(Agreement)

 เพ&อบรรลุเปาหมายท่ีกำหนด หน�วยงาน EPA ไดกำหนดเพ่ิมระดับ
ของการมีสวนรวมของประชาชน และเพ่ิมการมีสวนรวมของประชาชน 
ใน 3 ดาน ดังตอไปนี้ 
 (1) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการจัดทำ
นโยบายและกระบวนการตัดสินใจ
 (2) ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสาร
 (3) ตอบสนองความตองการของประชาชน โดยปรับปรุงคุณภาพ
บริการและการดำเนินการตามที่ไดรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
จากประชาชน



ชวงของการมีสวนรวมของประชาชนของหนวยงาน EPA
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ระดับ วัตถุประสงคของผูมีสวนรวม วัตถุประสงคของหนวยงาน EPA

  

ความตกลงรวมกัน
(Agreement)

ชวยเหลือในการตัดสินใจ เชน 
หน�วยงาน EPA ประชุมหารือกับ
ผูเกี่ยวของจนไดขอสรุปที่เห็นชอบ
รวมกันของทุกฝาย

บรรลุถึงพันธกิจและดำเนินการ
ตัดสินใจ

การเสนอแนะความเห็น 
(Recommendation)

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เชน
การจัดทำขอเสนอแนะและย1นตอ
หน�วยงาน EPA

สามารถตัดสินใจโดยรับฟงขอมูล
ขาวสารจากฝายตางๆ อยางครบถวน

การแลกเปล่ียนสารสนเทศ 
(Information Exchange)

ใหขอมูลเพ1อประกอบการตัดสินใจ 
ผานชองทางตางๆ

เขาใจมากขึ้นเกี่ยวกับประเด็นและ
ความคิดเห็น สามารถประเมินไดวาใคร
เปนผูมีสวนไดสวนเสีย โดยดำเนินการ
ผานกระบวนการตางๆ เชน ประชุม
โตะกลม การสัมมนา การสัมภาษณ 
การสำรวจความคิดเห็น ฯลฯ

การส'อออกไปยังประชาชน 
(Outreach)

ทำใหประชาชนไดเรียนรูและรับทราบ
ขอมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจวาจะให
ความสนใจที่จะมีสวนรวมหรือไม

เสริมสรางความรูแกประชาชน การ
เผยแพรขอมูลขาวสารที่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชน และ
องคกรผานส1อตางๆ เชน เว็บไซต
สิ่งพิมพ

ที่มา : EPA Public Participation Policy Review Workgroup, 2000, Engaging the American People: A Review of EPA’s Public
Participation Policy and Regulations with Recommendations for Action (Washington: United States Environmental Protection
Agency, 2000)



ความเช�อถือนับเปนปจจัยแหงความสำเร็จ
 จากประสบการณทำงานในการสรางการมีสวนรวมของประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียของหน#วยงาน EPA ไดสรุปบทเรียนหลาย
ประการ เปนตนวา
 
 ประการแรก ความเช(อถือนับเปนหัวใจในการสรางความรวมมือ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ เม(อเกิดปญหามลพิษ มักจะสงผลทำใหประชาชน
ขาดความเช(อถือในหน#วยงาน EPA ดังนั้น จะตองฟนฟูความเช(อถือ
ใหกลับคืนมาโดยสรางความรวมมือกับชุมชน โดยประชุมหารือเพ(อ
รับปญหาขอวิตกกังวล อธิบายแนวทางดำเนินการแกไขที่จะเกิดขึ้น 
ดำเนินการในพื้นที่อยางตอเน(อง และใหชุมชนมีสวนรวมในการ
ดำเนินการเปดเผยและแลกเปลี่ยนขอมูล เปดชองทางส(อสารกับ
ชุมชนอยูเสมอ
 
 ประการท่ีสอง ขอมูลท่ีน#าเช(อถือและความชวยเหลือทางเทคนิค
นับวาสำคัญอยางยิ่งในการลดความขัดแยง จากการศึกษาพบวา
กรณีขอขัดแยงที่เกิดขึ้นรอยละ 80 นั้น ความจริงแลวสามารถเจรจา
ตกลงกันไดโดยใชขอมูลที่น#าเช(อถือและหรือการวิเคราะหทางเทคนิค 
โดยมอบใหบุคคลภายนอกเปนผูจัดเก็บหรือยืนยันความถูกตองของ
ขอมูล เปนตนวา ปญหาความขัดแยงระหวางโรงงานผลิตพรมและ
ชุมชนเกี่ยวกับการปลอยสารอินทรียระเหยงาย (Volatile Organic 
Compound - VOC) มีประเด็นสำคัญ คือ ประชาชนไมเช(อถือใน
ขอมูลที่จัดเก็บโดยโรงงาน

 ประการที่สาม ตองตระหนักถึงความเช(อมโยงระหวางปญหา
ขอวิตกกังวลเก่ียวกับเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม และสังคม ตองดำเนินการ
ครอบคลุมถึงผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ ใหกวางขวางย่ิงข้ึน ไมจำกัด
เฉพาะกลุมใดกลุมหน่ึงหรือใหความสำคัญในดานใดดานหน่ึงมากเกินไป
และบุคลากรของ EPA จะตองสามารถตอบขอซักถามของผูมีสวนได
สวนเสียอยางชัดเจนถึงผลกระทบของโครงการตอกลุมนั้นๆ ซึ่งจะ
สงผลทำใหเกิดความเช(อถือระหวางกันและทำใหกระบวนการตัดสินใจ
ของหน#วยงาน EPA เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

 ประการที่สี ่ เสริมสรางความรวมมือกับ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียอยางประสบ
ผลสำเร็จน้ัน จำเปนท่ีบุคลากรของหน#วยงาน EPA 
ตองไดรับการฝกอบรมหรือไดรับความชวยเหลือ
จากผูเชี่ยวชาญ เน(องจากกระบวนการรวมมือ
ตองการบุคลากรท่ีมีทักษะในดานตางๆ เชน การ
รับฟงและส(อสาร การเจรจา การสรางความ
ประนีประนอม การนำเสนอรายงาน ฯลฯ

 ประการท่ีหา ปจจัยหลายประการอาจสงผล
ทำใหเกิดขอจำกัดในการมีสวนรวมของประชาชน
หรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ไมมีเวลาวาง เห็นวา
เปนการถกเถียงในเชิงเทคนิคซ่ึงตนเองไมสามารถ
เสนอความคิดเห็นและมีบทบาทในการเปล่ียนแปลง
ขอสรุปได หรือเห็นวาเคยประชุมหารือมาแลว
หลายคร้ัง แตไมมีความกาวหนาแตอยางใด ทำให
รูสึกวาเสียเวลาโดยเปลาประโยชน จึงไมสนใจ
เขารวมประชุมในครั้งตอไป
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CSR เพ�อสังคม

 บริษัทฯ ไดดำเนินการสนับสนุนการสรางชุมชนเขมแข็งผานโครงการ
และกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคม สิ่งแวดลอม การศึกษา และประเพณี
วัฒนธรรม ซึ่งสืบสานกันมาหลายป ดวยสำนึกของพนักงานจิตอาสา
ท่ีอยากจะเห็นชุมชนในแตละพ้ืนท่ีมีความม่ันคงทางพลังงาน พรอมกับ
มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากโรงไฟฟาใน
กลุมบริษัท กัลฟ

 ตัวอยางกิจกรรมที่เห็นไดอยางชัดเจน และเปรียบเสมือนความ
ภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน ไดแก การชวยเหลือชุมชนในพื้นที่ที่
ประสบอุทกภัยและกิจกรรมพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน

รวมมือรวมใจฝาวิกฤติอุทกภัย
 ตลอดชวงเหตุการณอุทกภัยในป 2553 และ 2554 กัลฟ
เปนองคกรเอกชนรายหนึ่งที่ไดย?นมือเขาไปใหความชวยเหลือแก
หน@วยงานราชการ ชุมชน และประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน ไมวา
จะดวยการบริจาคเงินผานทางหน@วยงานตางๆ มอบถุงยังชีพ เรือ น้ำด?ม 
และยารักษาโรค เพ?อชวยบรรเทาความเดือดรอนใหกับประชาชนใน
หลายพื้นที่ได ในระดับหนึ่ง

บริษัทฯ ไดดำเนินการ
สนับสนุนการสรางชุมชนเขมแข็ง

ผานโครงการและกิจกรรม
ที่เก่ียวกับสังคม

สิ่งแวดลอม การศึกษา
และประเพณีวัฒนธรรม

 เพราะโรงไฟฟาในกลุมบริษัท กัลฟ มิไดต้ังอยูอยางโดดเด่ียว แตลอมรอบดวยองคประกอบท่ีสำคัญหลายๆ อยาง 
อาทิ วิถีชีวิตของชุมชน คนในทองถ่ิน สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ บริษัทฯ จึงตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม 
สิ่งแวดลอม ควบคูไปกับการสรางความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนเสมอมา

รายงานพิเศษ CSR บริษัท กัลฟ

ดวยความมุงม่ันของผูบริหาร ที่ ไดกลาว
กลุมบริษัท กัลฟ ไมไดเปนเพียงผูผลิตไฟฟา แตเรายังทำหนาท่ีเปนผูเริ่มตนส่ิงดีๆ ใหกับสังคม ใหกับเพ,อนมนุษยและใหกับส่ิงแวดลอมเสมอ
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 นอกจากน้ันบริษัทฯ ยังเปนตัวกลางในการสรางความรวมมือและ
ความสามัคคีของคนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย โดยการเชิญชวนให
ผูที่อยูในจังหวัดเดียวกัน หรือจังหวัดใกลเคียงที่ไมไดประสบปญหา
น้ำทวมใหชวยเหลือกันระหวางชุมชนดวย

 หลังจากเหตุการณอุทกภัยคลี่คลายไปแลว กลุมบริษัท กัลฟ 
ไดติดตามลงพ้ืนท่ีใหความชวยเหลือประชาชนหลังน้ำทวมอยางใกลชิด
โดยเฉพาะศูนยเด็กเล็กและโรงเรียนในแตละชุมชนซ่ึงไมสามารถเปด
ทำการเรียนการสอนได
 
 โครงการฟนฟูสิ่งแวดลอมเพ>อนองผูประสบอุทกภัย ถูกจัดต้ังขึ้น
ทันทีและไดมีการชักชวนเพ>อนๆ พนักงานจากโรงไฟฟาแตละแหง
มารวมกันฟนฟูสภาพโรงเรียนที่ประสบภัยน้ำทวม ซึ่งขาดแคลน
ทุนทรัพย โดยกลุมบริษัท กัลฟ รวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เขาชวยเหลือเยียวยาโรงเรียนจำนวน 20 แหง ใน
พื้นที่ 9 อำเภอ ในจังหวัดสระบุรีและพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเปนที่ตั้ง
ของโรงไฟฟาในกลุมบริษัท กัลฟ ดวย

 สิ่งที่ประทับใจที่สุดของการลงพื้นที่ในครั้งนี้คือ ไดเห็นน้ำใจของ
คนไทยท่ีไมทอดท้ิงกัน ไมวาจะเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชาวบาน 
ผูปกครอง เด็กๆ ในชุมชน บริษัทหางราน หรือแมแตชาวบานในพื้นที่
ขางเคียงท่ีไมไดรับผลกระทบ ตางลงพ้ืนท่ีชวยกันลงแรงดวยใจรวมกับ
พนักงานจิตอาสาทั้งชาย - หญิง ของกลุมบริษัท กัลฟ 
       
 ไมเพียงลางทำความสะอาด ทาสี ปรับปรุงซอมแซมอาคารเรียน 
หองเรียน โรงอาหาร โรงฝกอาชีพ หองน้ำ ตลอดจนปรับสภาพภูมิทัศน
โดยรอบโรงเรียน เชน สวนหยอม ลานอเนกประสงค เสาธง สนาม
เด็กเลน และจัดหาอุปกรณการเรียนการสอน อาทิ โตะ เกาอ้ี กระดานดำ 
หนังสือเรียน ใหกับโรงเรียนเหลานี้ดวย สรางความประทับใจใหแก
คณะครู ผูปกครองและสรางความสุขใหกับเด็กๆ ท่ีจะไดกลับมาเรียน
รวมกับเพ>อนๆ ในโรงเรียนไดดังเดิม

พัฒนาอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
 และเพ>อเปนการตอบแทนชุมชนท่ีใหการตอนรับและเปนเพ>อนบาน
ที่ดีของโรงไฟฟามาตลอด กลุมบริษัท กัลฟ จึงไดจัดตั้งกองทุนพัฒนา
ชุมชนในพื้นที่โรงไฟฟา เพ>อสงเสริมอาชีพ สรางรายได ใหกับชุมชน 

สิ่งที่นาประทับใจที่สุด
ในการลงพ้ืนที่ ในครั้งนี้ 
คือไดเห็นน้ำใจของคนไทย

ที่ ไมทอดทิ้งกัน

และยังเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนใน
ชุมชนใหดีขึ ้นอีกดวย ไดแก การเพิ่มบทบาท
กลุมสตรีในชุมชน โดยการสงเสริมอาชีพใหผลิต
สินคา OTOP เชน ผลิตภัณฑเบเกอรี่ของกลุม
แมบาน ตำบลบานธาตุ ผลิตภัณฑตะกราสาน
ของกลุมแมบาน ตำบลทาคลอ ผลิตภัณฑน้ำสม
และน้ำมะพราวเกล็ดหิมะ ขนมเทียนแกว ตำบล
ทาตูม จังหวัดสระบุรี เปนตน ซึ่งนอกจากสราง
รายไดแลวยังชวยสรางช>อเสียงและความภาคภูมิใจ
แกชุมชนอีกดวย

 การจัดตั้งกองทุนของกลุมบริษัท กัลฟ
ประสบความสำเร็จ จนทำใหภาครัฐตระหนักถึง
ประโยชนและความสำคัญในการจัดตั้งกองทุนฯ
จึงมีนโยบายใหผูประกอบการโรงไฟฟาดำเนินการ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาชุมชนในพื้นที่โรงไฟฟานั้นๆ
สะทอนใหเห็นถึงความรับผิดชอบกลุมบริษัท กัลฟ
ที่ไดสรางประโยชนใหกับชุมชนอยางแทจริงและ
จุดประกายใหภาครัฐไดเห็นถึงความสำคัญของ
ชุมชนอีกดวย
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CSR เพ�อสังคม

ความรับผิดชอบตอสังคม
ของกลุมบริษัท โกลว
 ดวยประสบการณมากกวา 16 ป ในการประกอบธุรกิจ กลุมบริษัทโกลวเติบโตมาพรอมกับความรับผิดชอบตอสังคม
และสิ่งแวดลอม จึงดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความย่ังยืน ท้ังในดานสัมพันธภาพเชิงธุรกิจ ดานสังคม และส่ิงแวดลอม

 ภารกิจสำคัญ คือ การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
ผูรับเหมา รวมทั้งชุมชนโดยรอบ นอกจากนั้น โกลวยังตระหนักถึง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบที่ดำเนินธุรกิจ
อยู รวมถึงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานพลังงานของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการพัฒนาพลังงานทดแทน 
 
 การดำเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอสังคมของบริษัทฯ 
เนนใน 3 เร8องหลักๆ คือ การศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต และ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยไดดำเนินกิจกรรมดานความรับผิดชอบ
ตอสังคมเปนจำนวนมาก ทั้งในจังหวัดระยองและชลบุรีซึ่งเปนที่ตั้ง
ของโรงงานและในพ้ืนท่ีกันดารอ8นๆ ท่ัวประเทศ อาทิ โครงการทบทวน
ความรูสูรั้วมหาวิทยาลัย โครงการหองสมุด โครงการน้ำด8มสะอาด 
โครงการหน<วยแพทยเคล8อนท่ี โครงการตรวจสุขภาพใหกับเด็กนักเรียน 
โครงการโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก เปนตน

 นอกจากนี้ กลุมบริษัทโกลว ยังตระหนักถึงความสำคัญของผูมี
สวนไดสวนเสียในกลุมตางๆ โดยเปดกวางใหผูมีสวนไดสวนเสียสามารถ
ย8นขอรองเรียนหรือแสดงความคิดเห็นผานชองทางตางๆ รวมไปถึงการ
จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคี หรือคณะกรรมการกำกับแผนปฏิบัติการ
ปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม ซ่ึงประกอบ
ดวยตัวแทนจาก 3 ฝาย ไดแก ผูแทนจากภาครัฐ ภาคประชาชน และ
บริษัทฯ เพ8อติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทฯ ใหเปนไปตาม
กฎหมายกำหนด รวมถึงรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม รายงานความคืบหนาการกอสราง ตลอดจนการแลก
เปลี่ยนความคิดเห็น รับฟงขอเสนอแนะ เพ8อสรางความเขาใจแก
ภาครัฐ ชุมชน และผูที่เก่ียวของ

การดำเนินกิจกรรม
ดานความรับผิดชอบ

ตอสังคมเนน 3 เร�องหลัก คือ 
การศึกษา การยกระดับคุณภาพชีวิต

และการอนุรักษสิ่งแวดลอม

โครงการแพทยเคล�อนท่ี
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 ท้ังหมดน้ีเปนความมุงม่ันของบริษัทฯ ท่ีจะแสดงความรับผิดชอบ
ตอสังคมเพ$อการสรางสัมพันธภาพที่ดีและการอยูรวมกันอยางยั่งยืน
ระหวางบริษัทฯ และผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม

รวมฟนฟู โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ 
หลังน้ำลด
 จากสถานการณน้ำทวมภาคกลางในปท่ีผานมา ทำใหหลายหน4วยงาน
ทั้งภาครัฐและเอกชนต$นตัวในการวางแผนและจัดสรรงบประมาณ 
เพ$อใหความชวยเหลือแกผูประสบภัยอยางเปนระบบ ทั้งน้ีเพ$อใหการ
ชวยเหลือเปนไปอยางทันทวงที มีประสิทธิภาพ และตรงกับความ
ตองการของผูประสบภัยมากที่สุด
 
 ในสวนของกลุมบริษัทโกลว การใหความชวยเหลือแกผูประสบภัย
เปนสิ่งที่บริษัทฯ ใหความสำคัญและดำเนินการมาโดยตลอด เชน 
เหตุการณน้ำทวมภาคใตเม$อป 2553 บริษัทฯ ไดรวมกับทัพเรือภาคท่ี 1 
ทำการบูรณะซอมแซมและบริจาคสิ่งของที่จำเปนใหกับโรงเรียนเกือบ 
10 แหง ในจังหวัดชุมพร สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช

การใหความชวยเหลือ
แกผูประสบภัย

เปนสิ่งที่บริษัทฯ ใหความสำคัญ
และดำเนินการมาโดยตลอด

 และมหาอุทกภัยในปที่ผานมา บริษัทฯ ได
ดำเนินการใหความชวยเหลือเรงดวนแกผูประสบภัย
ในพ้ืนท่ีภาคกลางในหลายรูปแบบ อาทิ บริจาคเงิน 
เรือยนต สุขาลอยน้ำ เปนตน และยังไดจัดสรร
งบประมาณกวา 5 ลานบาทเพ$อใหความชวยเหลือ
ในการบูรณะซอมแซม และฟนฟูสภาพแกโรงเรียน 
8 แหง และโรงพยาบาลสาธารณสุขตำบลอีก 
2 แหง อีกดวย

โครงการทบทวนความรูสูรั้วมหาวิทยาลัย

โครงการหองสมุด

โครงการหองสมุด



ชนกพร  หนูหอม
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CSR เพ�อสังคม

ของธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตยางรถยนตกับชุมชนของ 
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

ความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม

 จากจุดเร่ิมตนของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย “บริดจสโตน” 
ไดรับความไววางใจจากผูบริโภคจนกาวสูการเปนผูนำดานอุตสาหกรรม
ยางรถยนตในประเทศไทย ทำใหตระหนักวา บริษัทฯ จะไมเพียงยึดม่ัน
พันธกิจอยางจริงใจดวยการ “รับใชสังคม ดวยคุณภาพท่ีเหนือกวา” 
เทานั้น แตบริษัทฯ จะใชหลักบรรษัทภิบาลที่พรอมจะเปนสวนหนึ่ง
ในการดูแลสังคมและสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน

 กิจกรรมเพ	อสังคม จึงเปนอีกภารกิจท่ีบริษัทฯ ดำเนินการ เพ3อใช
ศักยภาพที่มีในการเปนสวนหนึ่งเพ3อการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 
การดำเนินโครงการเพ3อสังคม บริดจสโตนไดมุงมั่นในการใชศักยภาพ
ท่ีมีในการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการตางๆ เพ3อสนองและสนับสนุน
สิ่งที่จำเปนสำหรับชุมชน สังคม และประเทศไทยในการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ซึ่งจากมุมมองของบริดจสโตนเห็นวา การพัฒนาพื้นฐานดาน
การศึกษา การสนับสนุนความม่ันคงดานส่ิงแวดลอม และการรวมกัน
สรางสรรคสังคมที่ปลอดภัย คือ 3 ประการสำคัญที่เปนพื้นฐานที่
บริดจสโตนไดรวมใชศักยภาพที่มีอยูในการพัฒนาประเทศ
 

ในความคิดของขาพเจา
ธุรกิจท่ีมองเพียงผลประโยชนสวนตน

จะไมมีวันอยูยืนยง ตองมีอันลมจมลมหายไป
แตธุรกิจท่ีกอประโยชนตอชาติและสังคมนั้น

เช(อแนวาจะรุงเรืองและอยูยืนยงสืบไปนานแสนนาน
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1. การพัฒนาพื้นฐานดานการศึกษา
 บริดจสโตนมีความมุงม่ันท่ีจะเติมเต็มโอกาสในการศึกษา สรางสรรค
หนทางแหงการเรียนรู ใหแกเยาวชนไทย และสนับสนุนโครงสราง
พื้นฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู ในสถานศึกษา ผานโครงการ
เพ0อสังคมท่ีหลากหลาย ท้ังการพัฒนาหองสมุดไทยบริดจสโตน จนครบ 
100 แหง ในป 2553 การสนับสนุนศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรไทย 
บริดจสโตน 15 แหงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสนับสนุนทุน
การศึกษาพรอมจักรยานเพ0อเปนพาหนะเดินทางไปโรงเรียน สำหรับ
เยาวชนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการ
มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน 12 มหาวิทยาลัย
ท่ัวประเทศ โดยบริดจสโตนไดมอบโอกาสทางการศึกษาอยางตอเน0อง
เปนจำนวน 1,450 ทุน ซึ่งการไดรวมกันสรางสรรคสังคมแหงการ
เรียนรู โดยมุงเนนที่การให โอกาสควบคูไปกับการพัฒนาศักยภาพ
เยาวชนไทย คือ รากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศอยางมั่นคง
และในป 2554 จึงไดริเริ ่มโครงการ  Bridgestone Leadership
Programme เพ0อสรางกระบวนการเรียนรูสำหรับการพัฒนาเยาวชน
แกนนำใน 12 มหาวิทยาลัยใหเติบโตและเปนกำลังของสังคมใน
การพัฒนาดานตางๆ ไปสูความยั่งยืน

 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ไดริเริ่มสนับสนุนทุนการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย ต้ังแตป 2545 ในชวงระยะเวลา 11 ป จนถึงปจจุบัน

บริดจสโตนไดสนับสนุนทุนการศึกษาไปแลว
จำนวน 1,881 ทุน ดวยความมุงมั่นที่จะเติมเต็ม
โอกาสในการศึกษาใหกับนิสิต นักศึกษา จากความ
ต้ังใจศึกษาเลาเรียน และการรวมกันดำเนินกิจกรรม
เพ0อสังคมตามกำลังความสามารถ บริดจสโตน
เช0อมั ่นวา ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวน
จะเปนพลังที่ยิ่งใหญ ในการสรางสรรคสังคมไทย
ใหยั่งยืน

2. การสนับสนุนความมั่นคง
ดานสิ่งแวดลอม
 การดำเนินงานผานกิจกรรมดานส่ิงแวดลอม 
คือ การใชศักยภาพที่โดดเดนของบริดจสโตนใน
การประสานเครือขาย ความรวมมือในการดำเนิน
กิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางเปนรูปธรรม เชน การสนับสนุน
กิจกรรมของศูนยศึกษาธรรมชาติและระบบนิเวศ
เกษตร ต้ังแตเร่ิมกอตั้งในป 2548 จนถึงปจจุบัน 
เพ0อใหเปนแหลงศึกษาคนควา และเผยแพรการ
เรียนรู เพ0อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ



สิ่งแวดลอมในพื้นที่ราบลุมภาคกลาง ไปสูการ
จัดการเรียนรูดานส่ิงแวดลอมศึกษาระบบโรงเรียน 

 โครงการนักสำรวจแหงทองทุง ซ่ึงไดรวมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 
WWF ประเทศไทย สรางกระบวนการเรียนรู ให
กับเยาวชน ไดรวมศึกษาขอมูลฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและแสวงหาหนทางในการอนุรักษ
อยางย่ังยืน นอกจากน้ี บริดจสโตนยังไดรวมกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย 12 แหง ดำเนินกิจกรรม
ในรูปแบบคายอาสาพัฒนาชนบทและส่ิงแวดลอม
เพ6อพัฒนาทักษะตางๆ ที่จำเปนสำหรับนักศึกษา 
ที่จะเติบโตเปนกำลังหนึ่งของสังคมไทยในการ
รวมกัน ดูแลรักษาส่ิงแวดลอมใหดำรงอยูอยาง

ยั่งยืน และเม6อไตรมาสที่ 2 บริดจสโตนจัดกิจกรรม Green Hands
คร้ังท่ี 13 สำหรับลูกหลานพนักงาน เพ6อระลึกถึงความสำคัญของงาน
เกษตรกรรมธรรมชาติ โดยมีเยาวชนซึ่งเปนบุตรหลานพนักงาน
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (รังสิต – หนองแค) และคณะครู นักเรียน
จากชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงจำนวนกวา 50 คน ไดรวมเรียนรูผาน
กิจกรรมท่ีสนุกสนาน ณ โรงงานหนองแค ของบริษัท ไทยบริดจสโตน
จำกัด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากที่ลูกหลานไทยบริดจสโตน
ไดเรียนรูผานกิจกรรมท่ีสนุกสนานแลว ยังไดเขาเรียนรู ณ ศูนยศึกษา
ธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร ภายในพิพิธภัณฑการเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงทางศูนยเกษตรฯ ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูถึงวิถีชีวิต
และงานเกษตรกรรมในรูปแบบตางๆ รวมทั้งไดจัดกิจกรรมเพ6อการ
อนุรักษฟนฟูความสมดุลของธรรมชาติ ใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณ
สมกับคำ กลาวท่ีวา “พื้นที่ภาคกลาง คือ อูขาวอูน้ำ ของประเทศไทย”
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สิ่งแวดลอมในพื้นที่ราบลุมภาคกลาง ไปสูการ
จัดการเรียนรูดานส่ิงแวดลอมศึกษาระบบโรงเรียน 

 โครงการนักสำรวจแหงทองทุง ซ่ึงไดรวมกับ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 
WWF ประเทศไทย สรางกระบวนการเรียนรู ให
กับเยาวชน ไดรวมศึกษาขอมูลฐานทรัพยากร
ธรรมชาติและแสวงหาหนทางในการอนุรักษ
อยางย่ังยืน นอกจากน้ี บริดจสโตนยังไดรวมกับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย 12 แหง ดำเนินกิจกรรม
ในรูปแบบคายอาสาพัฒนาชนบทและส่ิงแวดลอม
เพ6อพัฒนาทักษะตางๆ ที่จำเปนสำหรับนักศึกษา 
ที่จะเติบโตเปนกำลังหนึ่งของสังคมไทยในการ
รวมกัน ดูแลรักษาส่ิงแวดลอมใหดำรงอยูอยาง

ยั่งยืน และเม6อไตรมาสที่ 2 บริดจสโตนจัดกิจกรรม Green Hands
คร้ังท่ี 13 สำหรับลูกหลานพนักงาน เพ6อระลึกถึงความสำคัญของงาน
เกษตรกรรมธรรมชาติ โดยมีเยาวชนซึ่งเปนบุตรหลานพนักงาน
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด (รังสิต – หนองแค) และคณะครู นักเรียน
จากชุมชนในพื้นที่ใกลเคียงจำนวนกวา 50 คน ไดรวมเรียนรูผาน
กิจกรรมท่ีสนุกสนาน ณ โรงงานหนองแค ของบริษัท ไทยบริดจสโตน
จำกัด การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากที่ลูกหลานไทยบริดจสโตน
ไดเรียนรูผานกิจกรรมท่ีสนุกสนานแลว ยังไดเขาเรียนรู ณ ศูนยศึกษา
ธรรมชาติและระบบนิเวศเกษตร ภายในพิพิธภัณฑการเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงทางศูนยเกษตรฯ ไดจัดกิจกรรมการเรียนรูถึงวิถีชีวิต
และงานเกษตรกรรมในรูปแบบตางๆ รวมทั้งไดจัดกิจกรรมเพ6อการ
อนุรักษฟนฟูความสมดุลของธรรมชาติ ใหกลับคืนสูความอุดมสมบูรณ
สมกับคำ กลาวท่ีวา “พื้นที่ภาคกลาง คือ อูขาวอูน้ำ ของประเทศไทย”
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เทียบกับยางที่มีลมออนเพ�อที่ทุกคนจะไดเปน
สวนหนึ่ง ในการสรางความปลอดภัยและสราง
สภาพแวดลอมใหสังคมของเราน&าอยูมากย่ิงขึ้น

 บริษัทฯ ยังมีกิจกรรมตางๆ เพ�อสังคมและ
ส่ิงแวดลอมอีกมากมาย เชน การใหพนักงานรวมกัน
บริจาคโลหิต การปลูกปาชายเลน การพัฒนาคลอง
มัสยิด วัด โรงเรียน การเลี้ยงอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน เปนตน จากตัวอยางการสนับสนุนและ
พัฒนาดานตางๆ ท้ัง 3 ประการ ไดแก การพัฒนา
พ้ืนฐานดานการศึกษา การสนับสนุนความม่ันคง
ดานสิ่งแวดลอม และการรวมกันสรางสรรค
สังคมที่ปลอดภัย เปนสิ่งที่บริษัท บริดจสโตน
ไดดำเนินการอยางตอเน�อง ทั้งนี้ก็เพ�อรวมพัฒนา
สังคมไปพรอมๆ กับการเจริญเติบโตของธุรกิจ
อุตสาหกรรม

3. การรวมกันสรางสรรคสังคมที่ปลอดภัย
 บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด สนับสนุนทุนการศึกษาและพาหนะ
ท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากท่ีสุด ดวยการสงมอบจักรยานท่ีมีคุณภาพ  
จักรยานบริดจสโตน ใหแกนักเรียนยากจนท่ีอาศัยอยูไกลจากโรงเรียน
ใชสำหรับการเดินทางประจำวัน เพ�อไป - กลับโรงเรียน ซึ่งนับเปน
ความภาคภูมิใจอยางมากของบริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ท่ีไดสงมอบ
ผลิตภัณฑของบริดจสโตน เพ�อบรรเทาความเดือดรอนใหแกนักเรียน 
สามารถชวยลดคาใชจายจากการเดินทาง และมีสวนชวยสงเสริม
ความปลอดภัยจากการเดินทาง และลดความเส่ียงจากการโดยสารรถ
ประจำทางที่มีสภาพแออัด

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมท่ีบริษัทฯ จัดขึ้นทุกป ไดแก กิจกรรมการ
เรียนรูและเพ่ิมทักษะการขับขี่รถยนตอยางถูกตองปลอดภัย และเปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม ภายใตสถานการณตางๆ ณ สนาม Thai Bridgestone 
Proving Ground อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปละ
ประมาณ 4 ครั้ง เริ่มตนดวยการบรรยายภาคทฤษฎีเกี่ยวกับวิธีขับขี่
อยางปลอดภัย รวมถึงเทคนิคในการขับรถที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
และตามดวยประสบการณการขับขี่จริงในภาคสนาม ซึ่งแบงออกเปน
สถานการณที่แตกตางกัน อาทิ ฐานเรียนรูการขับแบบประหยัดน้ำมัน 
ฐานเบรกบนถนนเปยก เพ�อใหเห็นประสิทธิภาพของการเบรกบน
ถนนเปยกของยางใหมเทียบกับยางท่ีสึกหรอแลว ฐานการเบรกหลบหลีก
สิ่งกีดขวาง เพ�อฝกการใชเบรก ABS และเพิ่มความมั่นใจเม�อเจอ
สถานการณกะทันหัน และฐานการขับแบบสลาลม เพ�อแสดงถึงความ
แตกตางของประสิทธิภาพยางรถยนตที่เติมลมยางอยางเหมาะสม
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หมายเหตุ : WWF ประเทศไทย คือ องคกรดานการอนุรักษระดับสากล โดยมีภาระหนาท่ีเพ�อหยุดการเส�อมสลายของส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและสรางอนาคต
 ในการดำรงอยูของมนุษยชาติใหสอดคลองกับธรรมชาติ



AEC
สุนันทา อักขระกิจ
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 จากการเสวนาเร
อง “ความทาทายของนักธุรกิจไทยเม�อจีนผงาด 
และ AEC เปดเต็มรูปแบบ” มีนักวิชาการที่อยูในแวดวงธุรกิจให
ความเห็นไวน"าสนใจ ดังน้ี พลเรือเอกถมรัตน หทโยดม รองประธาน
คณะกรรมการสภาธุรกิจอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง กลาววา ปจจุบันจีน
เจริญเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว แตการเติบโตดังกลาวก็ไมไดราบร
นนัก 
ตองประสบกับปญหาและอุปสรรคนานัปการโดยเฉพาะในป 2555 
การเจริญเติบโตของจีนเริ่มชะลอตัวลง ซึ่งเปนผลสืบเน
องมาจากจีน
มีการปรับเปล่ียนระบบการบริหารเศรษฐกิจจากโรงงานเปนตลาดของโลก
รวมทั้งแนวโนมเศรษฐกิจของประเทศในทวีปยุโรป ที่หลายประเทศ
ประสบปญหาท้ังดานการเงินและเศรษฐกิจ อาจจะทำใหปญหาดังกลาว
ลุกลามตอไปยังประเทศอ
นๆ ไดไมวาจะเปนโปรตุเกส อิตาลี ฯลฯ 
หากเปนเชนนั้นแลวปญหาจะรุนแรงกวาวิกฤติแฮมเบอรเกอรของ
สหรัฐอเมริกาเม
อป 2551

เปดเต็มรูปแบบ

ของนักธุรกิจ
ไทยตอจีน  
ความทาทาย

เม#อ AEC 

 จีนเปนอีกหนึ่งประเทศที่นักลงทุนตางมุงจะเขาไปดำเนิน
ธุรกิจเน#องจากประชาชนมีกำลังซื้อคอนขางสูง แตการลงทุนให
ประสบความสำเร็จไมใชเร#องงาย เพราะจีนมีกฎระเบียบ รายละเอียด
ปลีกยอยมากตองศึกษาใหรอบคอบ และควรจะตองมีผูรูภาษาจีน
ที่สามารถติดตอส#อสารได เพ#อปองกันการถูกเอารัดเอาเปรียบ
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 อยางไรก็ตาม สำหรับในทวีปเอเชีย จีนยังเปนประเทศที่เจริญ
เติบโตไดเร็วกวาประเทศอ%นๆ เน%องจากสามารถกำหนดและออก
มาตรการตางๆ มารองรับความเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น 
การรวมกลุมกันเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน หรือ AEC ของทั้ง 
10 ประเทศน้ัน จึงมีโอกาสท่ีจะเขาไปเจาะตลาดจีนไดบาง ไมมากก็นอย 
ทั้งนี้เร%องที่นักลงทุนไทยควรเตรียมความพรอม กอนจะเขาไปลงทุน
ในจีนนั้นมีดวยกันหลายประการ  ดังน้ี
 ประการแรก ควรเขาไปสรางเครือขาย และความสัมพันธกับ
ภาคเอกชน เพ%อทำการคาการลงทุนหรือรวมลงทุนกับประเทศสมาชิก
อาเซี่ยนและจีน 
 ประการท่ีสอง ควรนำเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหม
เขามาใช ใหมากข้ึน
 ประการท่ีสาม ศึกษาและติดตามกฎระเบียบตางๆ อยางใกลชิด 
และสม่ำเสมอเพ%อติดตามการเปลี่ยนแปลงใหทันทวงที
 
 ท้ังน้ีหากท้ัง 10 ประเทศรวมกันเปน AEC ได จะทำใหกลายเปน
กลุมประเทศที่ใหญเปนอันดับ 3 ของโลก หัวใจสำคัญของ AEC คือ
การลดอากรขาเขา โดยใช FTA เปนตัวเช%อมโยง ทั้งนี้ทุกประเทศจะ
ตองมีหลักประกันของตนเองดวย
 
 ปจจุบันการจัดตั้งบริษัทเพ%อทำธุรกิจในประเทศตางๆ มีกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินการที่ยังแตกตางกันมาก เชน สิงคโปร ใช
ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 วัน มาเลเซีย 6 วัน สำหรับ
ประเทศไทยน้ันใชระยะเวลาถึง 29 วัน สวนอัตราคาเชาสำนักงานน้ัน 
หากเปรียบเทียบกับท้ัง 10 ประเทศในกลุม AEC ไทยจะมีอัตราคาเชา
สูงเปนอันดับที่ 4

ในทวีปเอเชีย
จีนเปนประเทศที่

เจริญเติบโตไดเร็วกวาประเทศอ�นๆ 
เน�องจากสามารถกำหนด
และออกมาตรการตางๆ 

มารองรับความเปลี่ยนแปลง
ไดอยางรวดเร็ว

ปจจุบันการเขาไปดำเนินธุรกิจ
ของชาวตางชาติในจีน

มีความเสี่ยงมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ถาเปนธุรกิจขนาดเล็ก
ที่มีสายสัมพันธไมยาว

พลเรือเอกถมรัตน หทโยดม
รองประธานคณะกรรมการสภาธุรกิจอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง

 นอกจากนี้ การที่จะเขาไปลงทุนในประเทศ
จีนนั้น จะตองดำเนินการทุกอยางโดยรอบคอบ 
โดยเฉพาะอยางย่ิงหากจะเขาไปเพ%อลงทุนคาขาย
จะตองมั่นใจวาเม%อขายสินคาแลวจะไดรับเงิน 
เน%องจากนักลงทุนจากตางประเทศประสบปญหา
มากในเร%องการขายสินคาแลวไมไดรับเงิน ตาม
เหตุผลที่คูคาจะนำมาอาง เชน การบายเบี่ยงวา
สินคาไมไดคุณภาพดีหรือไมตรงตามท่ีกำหนด ฯลฯ
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 ทางดาน Mr. Li Renliang ผูอำนวยการศูนยภาษาและ
วัฒนธรรมจีน สถาบันไทย-จีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม-
พระเกียรติ กลาววา หากคนไทยจะเขาไปลงทุนในจีน ณ ปจจุบันจะหา
แรงงานยากมาก ท้ังยังจะมีคาจางแรงงานสูง วัตถุดิบตางๆ ข้ึนราคา
สงผลทำใหอัตราคาครองชีพสูงขึ้น สิทธิพิเศษของนักลงทุนตางชาติ
ในจีนก็ลดนอยลง ทำใหตนทุนในการดำเนินธุรกิจเพ่ิมข้ึน รวมท้ังคูแขง
ที่เปนชาวจีนเองก็มีมากขึ้นดวย ดังนั้นการเขาไปดำเนินธุรกิจของ
ชาวตางชาติในจีน จึงมีความเสี่ยงมากขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปน
ธุรกิจขนาดเล็กท่ีมีสายสัมพันธไมยาว การจะเติบโตในจีนมีโอกาสเปน
ไปไดคอนขางนอย

 อยางไรก็ตาม ไมใชวาจะไมสามารถดำเนินธุรกิจในจีนได แตตอง
เลือกประเภทของธุรกิจ โดยควรเปนผลิตภัณฑที่จีนไมสามารถผลิตได 
เชน ธุรกิจสมุนไพรท่ีปลูกในพื้นที่เขตรอน เน9องจากชาวจีนกวารอยละ 
80 ที่ยังนิยมใชสมุนไพรในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะ กระเพรา
โหระพา ฯลฯ แตกวาชาวจีนจะเลือกหรือซื้อสินคาแตละครั้ง คอนขาง
จะเขมงวดมาก และพรอมที่จะไปซื้อสินคาชนิดเดียวกันจากรายอ9นๆ
ไดตลอดเวลา

 ดังนั้น Mr. Li จึงแนะนำทางออกสำหรับผูประกอบการไทยวา 
จะตองเขาไปรวมลงทุนกับชาวจีนถึงจะดีที่สุด คือ ตองใชหลักเขาใจ
และเขาถึง การดำเนินธุรกิจกับชาวจีนถึงจะมีโอกาสและประสบ
ความสำเร็จ
 
 นอกจากนักลงทุนไทยจะเขาไปลงทุนในจีนแลว ก็ยังมีนักลงทุน
ชาวจีนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยดวยเชนกัน แตก็ไมประสบความ
สำเร็จเทาท่ีควร โดยสวนใหญจะเขามาประกอบธุรกิจทางดานการสงออก
และนำเขา การผลิตเคร9องปรับอากาศ โทรทัศน รถจักรยานยนต
การขนสงสินคา และการรับเหมากอสราง
 
 Mr. Li ใหเหตุผลของการที่นักลงทุนเหลานี้ไมประสบผลสำเร็จ 
เน9องจากวัฒนธรรม สังคม ในองคกรทั้งจีนและไทยมีความใกลชิด
กันมากเกินไป และปญหาสำคัญอีกเร9องหนึ่งคือ ปญหาการคอรัปชั่น 
หรือการติดสินบน

ทางออกสำหรับ
ผูประกอบการไทย

จะตองเขาไปรวมลงทุนกับชาวจีน
ถึงจะดีที่สุดคือ ตองใช
หลักเขาใจและเขาถึง

Mr. Li Renliang
ผูอำนวยการศูนยภาษาและวัฒนธรรมจีน
สถาบันไทย-จีนศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
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 นายวิบูลย ต้ังกิตติภาภรณ ประธานกรรมการ บริษัท ท่ีปรึกษา
กฎหมายฟารอีส จำกัด ใหความเห็นถึงการดำเนินธุรกิจกับจีนวา 
ผลิตภัณฑที่ผลิตขึ้นจากธรรมชาติและฝมือยังสามารถขายได ในจีน 
ซึ ่งเปนโอกาสที่ดีสำหรับผู ประกอบการไทย โดยเฉพาะอยางยิ ่ง
ลูกประคบตางๆ สปา นวดแผนไทย รานกาแฟ ฯลฯ

 

 การจะเขาไปดำเนินธุรกิจในจีนใหประสบความสำเร็จดวยดี
จำเปนตองมี 4 W 1 H และ 1 L ประกอบดวย
 Why  ทำไมตองไปเรามีอะไรดี และที่สำคัญอยาใหเขา
  คัดลอกได สามารถปองกันโดยการจดลิขสิทธิ์ไวกอน
 When เม@อไหรจึงเหมาะที่จะลงทุน
 Where  ตองเลือกสถานที่ใหเหมาะสมกับธุรกิจ
 Who  ตองตรวจสอบดวยวาดำเนินธุรกิจกับใคร เช@อถือได
  มากนอยเพียงใด
 How  เม@อดำเนินธุรกิจแลว จะตองทำอยางไรตอไป เพ@อ
  ท่ีจะขายสินคาได
 Language การท่ีจะเขาไปลงทุนทำธุรกิจในจีน อยางนอยควรมี
  ความรูทางดานภาษาดวย เพ@อปองกันการถูก
  เอารัดเอาเปรียบในการดำเนินธุรกิจ  

 สวนการดำเนินธุรกิจทางดานโลจิสติกสใน
จีนนั้น เดิมจีนหามชาวตางชาติดำเนินการ แต
ปจจุบันเปนอีกหนึ่งธุรกิจที่ชาวตางชาติสามารถ
ดำเนินการได เน@องจากในอดีตจีนดำเนินการเอง 
แตไมประสบผลสำเร็จ เน@องจากประเทศจีนมี
ขนาดใหญมาก มีการกลาวกันวาธุรกิจโลจิสติกส
ในจีนเปนธุรกิจมืด โดยเฉพาะกิจการหองเย็นหรือ
ขนสงหองเย็นที่จะตองมีเครือขาย ถึงจะสามารถ
ดำเนินการไดสำเร็จ
 
 โดยชาวจีนในมณฑลเจอเจียงน้ัน จะมีความ
เชี่ยวชาญทางดานโลจิสติกส และมีลูกคาเปน
จำนวนมาก ซึ่งการที่จะทำธุรกิจดานนี้ใหประสบ
ผลสำเร็จได จะตองรูจักแหลงสินคาเปนอยางดี 
และไมแนะนำใหคนไทยไปดำเนินธุรกิจดานการ
ขนสงโดยลำพัง  หากสนใจทำควรเปนการรวมทุน 
หรือสงคนไทยไปอยูในบริษัทที่ดำเนินธุรกิจดาน
โลจิสติกสในจีนจะดีกวา

 ขอคิดสำหรับการเขาไปลงทุนในตางประเทศน้ัน 
เร@องที่ควรคำนึงไวเสมอคือ การเขาไปทำธุรกิจ
อยาคิดวาทำไปแกไขไป แตควรเปนลักษณะการ
ปองกันมากกวาการแกไข นอกจากนั้นยังจะตอง
อยูใหถูกท่ีถูกเวลา และตองศึกษาจากประสบการณ
ของผูท่ีเคยอยูมากอน รวมท้ังตองรูจักตัวเองกอน
วามีจุดเดนอยางไรบาง ท่ีจะไปแขงขันกับประเทศ
นั้นๆ เพ@อจะไดประสบความสำเร็จในการเขาไป
ดำเนินธุรกิจ

เร�องที่ควรคำนึง
ไวเสมอคือ การเขาไปทำธุรกิจ

อยาคิดวาทำไปแกไขไป
ควรเปนลักษณะ การปองกัน

มากกวาการแกไข

การจะเขาไปดำเนินธุรกิจในจีน
ใหประสบความสำเร็จจำเปนตองมี

4 W 1 H และ 1 L

นายวิบูลย ตั้งกิตติภาภรณ
ประธานกรรมการ บริษัท ท่ีปรึกษากฎหมายฟารอีส จำกัด
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โมซัมบิก…โอกาสใหมในการลงทุน
 ประเทศโมซัมบิกหรือมีช�ออยางเปนทางการวาสาธารณรัฐโมซัมบิก มีประธานาธิบดีเปนประมุขของประเทศ และ
นายกรัฐมนตรีเปนผูนำรัฐบาล โมซัมบิกตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของทวีปแอฟริกา ซึ่งไม ไกลจากประเทศ
แอฟริกาใตมากนัก มีพ้ืนท่ีประมาณ 799,380 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ 22.46 ลานคน (ป 2554) เมืองหลวง 
คือ มาปูโต (Maputo) ซึ่งตั้งอยูทางใตของประเทศ ภูมิประเทศสวนมากเปนที่ลุม ดานตะวันออกเปนแนวชายฝงทะเล
ยาวจากเหนือจรดใต มีภูมิอากาศแบบรอนช้ืนในชวงตนปและเร่ิมมีอากาศเย็นในชวงกลางป

โมซัมบิกเปนประเทศที่มีถานหิน
มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะที่เมือง Tete

ทางตอนเหนือของประเทศ โดยมีนักลงทุนบราซิล
ไดสัมปทานทำเหมืองถานหิน
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 โมซัมบิกเปนประเทศท่ีมีทรัพยากรท่ีอุดมสมบูรณมากประเทศหน่ึง 
โดยเฉพาะอัญมณี ปาไมและประมง โดยอัญมณีท่ีสำคัญของประเทศ
สวนมากเปนพลอยสีเน้ือออน เชน Amethyst, Agate, Aquamarine, 
Rose quartz, Tourmarine, Tiger eye, Jasper เปนตน ดานปาไม 
เน2องจากสภาพภูมิอากาศท่ีมีความช้ืนสูง สงผลใหปาไม ในประเทศเติบโต
ไดเปนอยางดี รวมไปถึงพ้ืนท่ีของประเทศท่ีกวางขวาง ประชากรจำนวน
ไมมากนักและยังคงยึดอาชีพทางดานเกษตรกรรมเปนหลัก โดยไมจะถูก
นำไปใชเพียงการกอสรางท่ีอยูอาศัยและเปนเช้ือเพลิงเทาน้ัน สงผล
ใหปาไมยังมีความอุดมสมบูรณอยูมาก ประเภทของไมท่ีมีความสำคัญ
ทางเศรษฐกิจ เชน African Blackwood, Oak, Ebony, Pink Ivory, 
Zebrano เปนตน

 นอกจากปาไมแลว  ยังมีภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสม
แกการปลูกพืชผล เชน ขาวโพดและพืชไร ภาคการเกษตรของโมซัมบิก
มีความสำคัญยิ่งตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดย
รัฐบาลไดพยายามปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและการเพาะปลูกของ
ประเทศใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ไดแก 
ขาวโพด ถ่ัวเหลือง มันสำปะหลัง และมะมวงหิมพานต อยางไรก็ตาม 
คนโมซัมบิกยังคงขาดทักษะดานเกษตรกรรม รวมถึงขาดเคร2องจักรกล
ขนาดเล็ก เชน เคร2องไถ และเคร2องหยอดเมล็ดขาว ทำใหมีผลผลิต
ตอไรไมสูงนัก

 ดานการประมง นับเปนรายไดสำคัญสำหรับโมซัมบิก ประเมินวา
มีชาวโมซัมบิกกวาหนึ่งแสนคนพึ่งพาอุตสาหกรรมดังกลาว ปจจุบัน 
สินคาท่ีเปนสัตวน้ำทะเลสงออกท่ีสำคัญของโมซัมบิกประกอบดวย ปลา
กุงน้ำต้ืน กุงน้ำลึก ปู และ Lobster ซึ่งรอยละ 80 สงออกไปยุโรป
โดยแหลงประมงที่อุดมสมบูรณอยูบริเวณชองแคบโมซัมบิก

 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของประเทศอีกหนึ่งอยางที่จะไม
กลาวถึงไมได คือ “ถานหิน” เน2องจากโมซัมบิกเปนประเทศท่ีมีถานหิน
มากที่สุดในโลก โดยเฉพาะที่เมือง Tete ทางตอนเหนือของประเทศ 
โดยขณะนี้มีนักลงทุนจากบราซิล (บริษัท Companhia Vale do Rio
Doce) ไดสัมปทานทำเหมืองถานหินในเขตดังกลาว อยางไรก็ตาม
กลับพบวาถานหินยังไมไดถูกใช ในการผลิตกระแสไฟฟาในประเทศ
มากนัก เน2องจากไฟฟากวารอยละ 90 ผลิตจากพลังน้ำ ทำใหราคา
ถานหินในโมซัมบิกจึงยังมีราคาถูก

 นอกจากน้ี ภาคบริการและอุตสาหกรรมของ
โมซัมบิกก็ยังเปนภาคที่ขยายตัวอยางตอเน2อง
ดวย โดยอุตสาหกรรมท่ีสำคัญของประเทศไดแก
อาหารเคร2องด2ม เคมีภัณฑ อะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม ส่ิงทอ ซีเมนต แกวและยาสูบสินคา
หลักที่สงออก ไดแก อะลูมิเนียม อิเล็กทรอนิกส
กุง น้ำตาล และฝาย โดยประเทศที่สงสินคาออก
ไดแก เบลเยียม แอฟริกาใต สเปนและเนเธอรแลนด
สวนสินคาท่ีโมซัมบิกนำเขา ไดแก เคร2องจักรและ
อุปกรณ ยานพาหนะ ผลิตภัณฑปโตรเลียม
อิเล็กทรอนิกส โดยนำเขาจากประเทศตางๆ ไดแก
แอฟริกาใต ออสเตรเลีย จีน และโปรตุเกส สินคา
นำเขาหลัก คือ เคร2องจักร เคมีภัณฑ อาหารและ
เคร2องนุงหม

แผนที่ประเทศโมซัมบิก



อีกมาก รวมไปถึงปจจัยดานการเมืองท่ีมีความสงบเรียบรอยหลังส้ินสุด
สงครามกลางเมืองในป 2535 และการท่ีรัฐบาลไดออกมาตรการสงเสริม
การลงทุนใหมีความยืดหยุนและผอนปรนมากขึ้น อาทิ การอนุญาต
ใหคนตางชาติถือหุนในการประกอบกิจการไดรอยละ 100 การปรับปรุง
ทิศทางการดำเนินงานและการใหสิทธิประโยชนของหน7วยงานสงเสริม
การลงทุน (Centro de Promocao de Investimentos : CPI) ท่ีเอ้ือ
ตอการลงทุนของตางชาติมากข้ึน รวมทั้งหน7วยงานสงเสริมการลงทุน
ยังชวยประสานในการหาผูลงทุนรวมทองถ่ินดวย
 
 นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดเขตอุตสาหกรรมปลอดภาษี
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการออกมาตรการงดเวนอากรขาเขาใน
บางอุตสาหกรรม

 เศรษฐกิจของโมซัมบิกมีอัตราการเติบโตตอเน@องอยางคอยเปน
คอยไป ซึ่งเปนผลจากความสำเร็จในการฟนฟูประเทศภายหลังจาก
ปญหาความไมสงบภายในประเทศ ทั้งนี้นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
ชุดปจจุบันจะยังคงมุงเนนการแกไขความยากจน และปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานใหดีขึ้น โดยมุงหวังวานโยบายดังกลาว จะทำให
ระบบเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น รวมไปถึงการเสริมสรางบรรยากาศ
ดานการลงทุนในสายตาของนักลงทุนตางชาติ

โอกาสและลูทางการลงทุนใน 5 อุตสาหกรรมสำคัญ
1. อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร�องประดับ 
 โมซัมบิกเปนแหลงอัญมณีท่ีสำคัญของไทย ปจจุบันมีบริษัทไทย
ไปลงทุนทำเหมืองแลว อยางไรก็ดี นักลงทุนไทยยังมีความรูนอย
เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายการทำเหมือง การซื้อและสงออก
อัญมณีจากโมซัมบิก ดังนั้นหากนักลงทุนไทยไดรับการสนับสนุนและ
มีขอมูลที่เพียงพอจากภาครัฐ อาจทำใหนักลงทุนไทยเขาไปลงทุน
มากยิ่งขึ้น

2. อุตสาหกรรมการประมง และอุตสาหกรรมตอเน�อง อาทิ 
 อาหารกระปองและอาหารแชแข็ง 
 เน@องจากโมซัมบิกมีชายฝงทะเลยาวถึงประมาณ 1,700 กิโลเมตร 
จึงเปนแหลงประมงนอกน7านน้ำขนาดใหญ ที่มีความอุดมสมบูรณ
และหลากหลายไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ แตโมซัมบิกยังขาด
ศักยภาพในการทำความสะอาด เก็บรักษาและแปรรูปอาหารทะเลเพ@อ

 ประเทศคูคาที ่สำคัญของโมซัมบิก คือ 
แอฟริกาใต (รอยละ 36.6) เนเธอรแลนด (รอยละ 
15.6) และโปรตุเกส (รอยละ 33) สำหรับมูลคา
การคาระหวางไทยและโมซัมบิก การคาระหวางกัน
ในป 2554 มีมูลคารวม 171.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ
โดยไทยเปนฝายไดดุลทางการคา (ไทยสงออก 
158.4 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะท่ีไทยนำเขาเพียง
12.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ) สินคาสงออกของไทย
ไปโมซัมบิกที่สำคัญ ไดแก ขาว น้ำมันสำเร็จรูป
รถยนต ปูนซีเมนต เม็ดพลาสติก เส้ือผาสำเร็จรูป  
อาหารกระปองและอาหารแปรรูป นมและผลิตภัณฑ
จากนม เปนตน และสินคานำเขาของไทยจาก
โมซัมบิก ไดแก ดายและเสนใย เคร@องเพชรพลอย
อัญมณี เงินแทงและทองคำ สัตวน้ำแชเย็นแชแข็ง
แปรรูปและก่ึงแปรรูป ไมแปรรูป และผลิตภัณฑ
เปนตน

การลงทุนจากตางประเทศ

 การลงทุนจากตางประเทศมีการเติบโตอยาง
รวดเร็ว เน@องจากโอกาสการลงทุนในประเทศยังมี

นโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาล
ชุดปจจุบันจะยังคงมุงเนน

การแกไขความยากจน และปรับปรุง
โครงสรางพื้นฐานใหดีขึ้น
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การสงออกที่ดี จึงเปนโอกาสที่ดีของไทยที่จะ  
 (1) นำเขาตูแชแข็งสำหรับโรงงาน รานอาหารและในรูปแบบ
รถยนตขนสงสินคาทะเล 
 (2) เปดโรงงานผลิตน้ำแข็ง ซ่ึงเปนท่ีตองการสูง เน/องจากโมซัมบิก
ยังมีปญหาดานระบบไฟฟาและธุรกิจขนาดเล็กที่ไมมีเคร/องปนไฟฟา 
แตจะพึ่งพาน้ำแข็งแทนการใชตูเย็นแชแข็ง 
 (3) นำเขาเคร/องมือผลิตขวดและกระปองตางๆ ซึ่งจะสามารถ
สงออกไปประเทศอ/นๆ ในแอฟริกาไดดวย

3. ดานปาไม
 โมซัมบิกมีศักยภาพดานปาไม เน/องจากตนทุนคาทำไม ซ่ึงรวมคา
ขนสงจากโมซัมบิกมาไทยถูกกวาการซื้อจากประเทศพมาและกัมพูชา 
ดังนั้นจึงเปนโอกาสของอุตสาหกรรมโรงเล/อย รวมถึงอุตสาหกรรม
ท่ีเก่ียวเน/องกับไม โดยเฉพาะไมเต็งและไมมะคา ซึ่งเปนที่ตองการของ
ตลาดไทยเปนอยางมาก

4. สินคาและวัตถุดิบสำหรับการกอสราง 
 ปจจุบันโมซัมบิกเปนประเทศที่มีการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
เร็วท่ีสุดในแอฟริกาตอนใต เน/องจากมีนักลงทุนตางชาติหล่ังไหลเขาไป
เปนจำนวนมาก และถือไดวาเปนแหลงลงทุนที่ไดรับความนิยมสูง 
เน/องจากเปนประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมือง มีสภาพเศรษฐกิจ
ท่ีอำนวยตอการลงทุนและมีการกอสรางถนน โรงแรม รานอาหาร ท่ีพัก 
ศูนยการคาและรานคาจำนวนมาก ในชวง 10 ปที่ผานมา เพ/อดึงดูด
และรองรับการลงทุนจากตางประเทศ จึงกอใหเกิดความตองการวัตถุดิบ
และเคร/องมือสำหรับการกอสราง เชน ปูนซีเมนต กระเบ้ือง เคร/องมือ
ผลิตกอนอิฐ เคร/องมือไฟฟาและเคร/องตกแตงภายใน ซ่ึงไทยมีศักยภาพ
และสามารถตอบสนองความตองการของโมซัมบิกได

5. ดานสาธารณสุขและเวชภัณฑ 
 โมซัมบิกเปนประเทศที่มีอัตราการติดเชื้อเอดสสูงเชนเดียวกับ
ประเทศอ/นๆ ในแอฟริกาตอนใต จึงเปนโอกาสอันดีท่ีไทยจะเปดตลาด
สำหรับสินคาประเภทถุงยางอนามัย รวมทั้งยาตานไวรัสเอดสตางๆ 

อุปสรรคสำคัญของการประกอบธุรกิจในโมซัมบิก
 1. ภาษา เน/องจากประชากรสวนมากใชภาษาโปรตุเกสเปน
ภาษาราชการ  ภาษาอังกฤษไดถูกจำกัดในการใชเฉพาะเพียงบางสวน
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ในหนJวยงานภาครัฐเทานั้น 

 2. ความคลุมเครือของกฎระเบียบดาน
การลงทุน  แมวารัฐบาลโมซัมบิกจะพยายาม
ปรับปรุงกฎระเบียบดานการลงทุนเพ/อดึงดูด
นักลงทุนตางชาติ แตยังไมมีการเผยแพรขอมูล
เปนภาษาองักฤษท่ีชัดเจนถึงหลักเกณฑตางๆ ใน
แตละภาคธุรกิจ รวมถึงปญหาดานระบบและ
ขั้นตอนในการลงทุน

 3. ระบบสาธารณูปโภคและโครงสราง
พ้ืนฐาน แมรัฐบาลจะพยายามปรับปรุงและพัฒนา
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศอยางตอเน/อง 
ตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการลดความ
ยากจนของประเทศ แตยังคงมีปญหาหลักในดาน
ระบบไฟฟา การส/อสารการเขาถึงอินเทอรเน็ต
 
 อยางไรก็ดี โมซัมบิกยังคงเดินหนาพัฒนา
ประเทศอยางตอเน/อง เพ/อใหสอดรับกับการ
เปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจในโลกยุคปจจุบัน 
ประกอบกับความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีเต็มไปดวยโอกาสทางการลงทุน ดังน้ันโมซัมบิก
อาจถือเปนทางเลือกท่ีนJาสนใจสำหรับนักลงทุนไทย
ที่ตองการไปลงทุนในตางประเทศ
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จับกระแสโลก
ลิซา ดารณี บาสคารัน / จรีรุง แจงเนตร

เบอรลิน ซิลิคอน วัลเลย 
(Silicon Valley) แหงยุโรป 
 หากจะกลาวถึงอุตสาหกรรมซอฟตแวรแลว แนนอนวาคําวา “Silicon Valley” (ซิลิคอน วัลเลย) จะผุดข้ึนในความคิด
ของใครหลายๆ คน โดยเฉพาะผูที่มีสวนเกี่ยวของในอุตสาหกรรมนี้ สําหรับผูที่ ไมไดมีความรูเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรมากมายนักอาจจะยังไมเขาใจวา “ซิลิคอน วัลเลย” ซ่ึงแปลตรงตัววา “หุบเขาซิลิคอน” น้ันคืออะไร เหตุใด
เมืองเบอรลินจึงไดช6อวาเปน “ซิลิคอน วัลเลย” ของยุโรป รวมถึงประเทศไทยจะสามารถเปน “ซิลิคอน วัลเลย”
ไดหรือไม ขอเชิญทานผูอานหาคำตอบไดในบทความน้ีคะ

วัลเลยนั้น เน
องจากสารซิลิคอนเปนสารท่ีสกัดไดจากทราย และเปน
สวนประกอบสําคัญของสารเวเฟอรที่ใชผลิต Central Processing
Unit หรือ CPU ซ่ึงเปนวงจรรวมท่ีเปนสมองของวงจรไฟฟาสำหรับ
เคร
องคอมพิวเตอรนั่นเอง

 ซิลิคอน วัลเลย มีพื้นที่กวางใหญประมาณ 1,500 ตารางไมล
หลายๆ คนคิดวามีลักษณะคลายกับหมูบานขนาดใหญ เปนหมูบาน
ที่มีบริษัทไอที และบริษัทไฮเทคชั้นนําของโลกมารวมตัวกันที่นี่ เชน
Google, eBay, Yahoo!, Facebook, Apple Inc., Intel, Cisco
Systems, Adobe Systems, Symantec ฯลฯ ในหมูบานนี้มีบริษัท
ไฮเทครวมตัวกันอยูกวา 7,000 บริษัท โดยบริษัทสวนใหญที่มากอตั้ง
เปนบริษัทของคนรุนใหมไฟแรง เปนแหลงงานที่เปนที่หมายปอง
ของนักศึกษาท่ีเรียนจบใหม ความย่ิงใหญของหมูบานน้ีคาดคะเนได
จากจำนวนประชากรที่อาศัยอยูราวคร่ึงลานคน

รูจัก ซิลิคอน วัลเลย
 ซิลิคอน วัลเลย เปนช
อเรียกของศูนยกลาง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีใหญท่ีสุดในโลก ต้ังอยู
ทางตอนใตของอาวซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอรเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกาและท่ีไดช
อเรียกวา ซิลิคอน
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 บิล เกตส ประธานกรรมการบริษัท Microsoft
สตีฟ จอบส ผูรวมกอตั้งบริษัท Apple Inc.
คูหูแลรรี เพจ และเซอรกี บริน จาก Google
มารก ซักเคอรเบิรก ผูกอต้ัง Facebook และ
ตํานานดาน IT อีกมากมาย ไดมีจุดกําเนิดที่นี่
อาจจะมีเหตุผลมาจากที่หมูบานซิลิคอน วัลเลย
น้ันมีองคประกอบที ่สําคัญเพียบพรอมสําหรับ
อุตสาหกรรมไอทีและไฮเทค คือ องคประกอบ
ทางความรู และทรัพยากรมนุษย เน,องจากตั้ง
อยูใกลกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยช,อดัง
ระดับโลก เชน Stanford University, University
of California และ Silicon Valley University
เปนตนแผนที่ของ ซิลิคอน วัลเลย ซึ่งมีบริษัทช้ันนำรวมตัวอยูมากมาย

Silicon Valley
San Francisco Bay Area in Northern California in the United States. 

 เบอรลิน นครหลวงแหงสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี
 เม,อสองทศวรรษที่ผานมา หลังจากที่เยอรมนีตะวันตกและ
ตะวันออกไดรวมตัวกันอีกคร้ัง จากท่ีเคยถูกแบงแยกชวงสงครามโลก
คร้ังท่ีสอง กรุงเบอรลินซ่ึงเคยเปนเมืองหลวงเดิมของเยอรมนีตะวันออก
ไดกลายมาเปนเมืองหลวงของสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และไดมี
การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็วโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวง
ทศวรรษที่ผานมา บริษัทใหมๆ ในอุตสาหกรรมบริการ อุตสาหกรรม
สรางสรรค และโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมซอฟตแวร ไดมาต้ังกิจการ
ที่เบอรลินอยางมากมาย จนกระทั่งผูคนในวงการซอฟตแวรใหช,อวา
เปน “ซิลิคอน วัลเลย” แหงใหมในยุโรป หลายทานคงจะสงสัยวา
ทําไม ซิลิคอน วัลเลย แหงใหมในยุโรปน้ัน จึงเปนท่ีกรุงเบอรลิน ทําไม
ไมเปนมหานครอ,นในยุโรป เชน กรุงปารีส หรือกรุงลอนดอน กรุงเบอรลิน
มีความน>าสนใจอยางไร และมีปจจัยอะไรที่ดึงดูดคนรุนใหมไฟแรงให
ไปต้ังบริษัทที่เมืองนี้

สวนหนึ่งของกำแพงเบอรลิน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยใชกั้น
พรมแดนระหวางประเทศเยอรมันตะวันออก และตะวันตก

บริษัท Google ผูพัฒนาและเจาของ
Search Engine ที่โดงดังของโลก 
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 กรุงเบอรลินมีประชากรท้ังส้ินประมาณ 3.5
ลานคน ซ่ึงถือวาเปนเมืองท่ีมีประชากรมากอันดับ
หนึ่งในเยอรมนี และอันดับสองในสหภาพยุโรปมี
นักทองเท่ียวมาเย่ียมเยือนในแตละปมากเปนอันดับ
สามเม-อเทียบกับเมืองอ-นๆ ของยุโรป ตั้งอยูทาง
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ มีเนื้อที่ไม
มากนัก โดยเม-อเทียบกับกรุงเทพฯ แลวกรุงเบอรลิน
มีขนาดใหญเพียงคร่ึงหน่ึงของกรุงเทพฯ เทาน้ัน

 เมืองหลวงแหงน้ีเปนเมืองท่ีเต็มไปดวยแหลง
ประวัติศาสตร มีสถาปตยกรรมท่ีสวยงามรวมสมัย
และยังถือวาเปนแหลงของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย
พิพิธภัณฑท่ีมีช-อเสียงระดับโลก มีวงออรเคสตรา
ระดับโลก เปนศูนยรวมของศิลปนหนุมสาวมากมาย
จากหลายเช้ือชาติ มีความหลากหลายทางแนวคิด
และวัฒนธรรม ผูคนมีหัวคิดสมัยใหม มีวิถีชีวิตอยาง
เสรีนิยม ยามค่ำคืนของกรุงเบอรลินนั้นก็มีสีสัน
ดึงดูดใหหนุมสาวออกมาทองราตรีไมแพกับกรุงปารีส
กรุงลอนดอน หรือกรุงเทพฯ เลยทีเดียว

 เม-อเทียบเมืองหลวงกรุงเบอรลินกับเมืองใหญๆ
ในเยอรมนีหรือแมกระท่ังเมืองหลวงตางๆ ในทวีป
ยุโรปแลว กรุงเบอรลินเปนเมืองที่มีคาครองชีพ
และคาเชาบานราคาถูกอยางนBาประหลาดใจ
สืบเน-องมาจากการที่กรุงเบอรลินนั้นเคยเปน
สวนหนึ่งของเยอรมนีตะวันออก ซึ่งดอยพัฒนา
กวาเยอรมนีตะวันตกเปนอยางมาก สมัยกอน
กรุงเบอรลิน ไมไดมีผูคนอาศัยอยูมากมายนัก
เน-องจากอยูหางไกลจากแหลงอุตสาหกรรมซึ่ง
เปนแหลงสรางงาน จึงทำใหคาเชาถูกกวาที่อ-น
ถึงแมวาคาเชาในกรุงเบอรลินในปจจุบันจะเพ่ิมข้ึน
จากในอดีตบาง แตถาเทียบกับเมืองอ-นๆ แลวก็
ยังถือวายังมีราคายอมเยาอยูมาก

 คาเชาบานกลายเปนหนึ่ง
ในปจจัยหลักสําหรับคนในทวีปยุโรป

ที่จะเลือกแหลงที่จะต้ังถิ่นฐาน คนรุนใหมที่มีแนวคิด
สมัยใหม และเห็นความหลากหลาย

และมีสีสันของเบอรลิน จึงเริ่มทยอย
ยายมาตั้งหลักปกฐานที่เมืองนี้

ปจจัยแหงการกอเกิด “ซิลิคอน วัลเลย”

 ในชวงสิบปที่ผานมา ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วใน
วิถีชีวติของชาวยุโรป คาเชาบานกลายเปนหนึ่งในปจจัยหลักสําหรับ
คนในทวีปยุโรปท่ีจะเลือกแหลงท่ีจะต้ังถ่ินฐานเลยทีเดียว คนรุนใหมท่ีมี
แนวคิดสมัยใหม และเห็นความหลากหลายและมีสีสันของกรุงเบอรลิน
จึงเริ่มทยอยยายเขามาอยูและต้ังหลักปกฐานที่เมืองนี้ เม-อสภาพของ
เมืองทำใหคุณภาพชีวิตดี บวกกับคาเชาที่ถูกกวาเมืองอ-น และปจจัย
หลายๆ อยางที่เอ้ือตอการอยูอาศัยเขาดวยกันน้ัน ทําใหกรุงเบอรลิน
เปนแมเหล็กขนาดใหญดึงดูดคนรุนใหมใหมาตั้งหลักปกฐานที่นี่ 
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 นักศึกษาท่ีเพ่ิงจบ และไมอยากใชชีวิตอยางมนุษยเงินเดือน
อยากใชความรูที่ไดร่ำเรียนมาสรางผลงานที่เปนชิ้นเปนอันดวยตัวเอง
อยากมีบริษัทเปนของตัวเองแตไมมีปจจัยทางการเงินมากมายนัก
สถานที่แรกที่นักศึกษาเหลานี้นึกถึงมักจะเปนกรุงเบอรลินเสมอ
ดวยเหตุนี้เองทําใหมีบริษัทใหมๆ เกิดขึ้นในกรุงเบอรลินมากมาย
 
 บริษัทซอฟตแวรก็เชนเดียวกัน ตนทุนในการต้ังบริษัทซอฟตแวร
นั้นมีอยู 3 อยางหลักๆ คือ บุคลากร อุปกรณ และสถานที่สําหรับ
ดานบุคลากร โดยรวมแลวเยอรมนีหรือประเทศอ9นในแถบยุโรปมี
มหาวิทยาลัยที่ผลิตบุคลากรคุณภาพมาปอนตลาดซอฟตแวรอยาง
ไมขาดสายอยูแลว ปญหาบุคลากรขาดตลาดน้ันคงไมเกิดข้ึน แตท้ังน้ี
เปนที่รูกันวาคาแรงของโปรแกรมเมอรตอเดือนเปนเงินหลายพันยูโร
หรือคิดเปนเงินบาทแลวหลายแสนบาท หากจะลดตนทุนของการตั้ง
บริษัทก็คงจะลดท่ีบุคลากรไดยาก อีกท้ังคนเยอรมันยังมีความคิดวา
หากบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพจริง ถึงราคาสูงเทาไหรบริษัท
ก็ยอมจาย หากจะลดตนทุนควรจะไปลดในดานอ9น เชน ตนทุนทาง
ดานอุปกรณแตอุปกรณไอทีในปจจุบันนั้นราคาไมไดสูงมากเทากับ
เม9อสมัยกอน ตนทุนในแงนี้จึงไมน>าจะลดไดมากนัก

 การลดตนทุนอีกดาน คือ การลดตนทุนของสถานที่ทํางาน การ
มาต้ังสำนักงานอยูท่ีเบอรลินจะชวยลดตนทุนในเร9องของสถานท่ีลงไป
เปนอยางมาก หากเทียบราคาคาเชาสํานักงานในกรุงเบอรลินกับเมือง
แฟรงคเฟรตหรือเมืองมิวนิก กรุงเบอรลินราคาถูกกวาเกือบคร่ึง ทําให
บริษัทสามารถประหยัดตนทุนไดอยางมาก   
    
 ดวยเหตุน้ีเอง กรุงเบอรลิน จึงดึงดูดใหบริษัทในอุตสาหกรรมไอที
จำนวนมากเขามาดำเนินกิจการ ท้ังขนาดเล็ก กลาง และใหญ จนไดรับ
การขนานนามวา “ซิลิคอน วัลเลย” แหงใหมในยุโรปน่ันเอง

SIBB ผูอยูเบื ้องหลังเครือขาย
ซอฟตแวรของเบอรลิน

 เม9อบริษัทใหมๆ เริ่มมากอรางสรางตัวที่
กรุงเบอรลินแลว แน>นอนวาจะกอใหเกิดเครือขาย
หรือที่เรียกกันวาเน็ตเวิรก (Network) เครือขาย
นั้นนอกจากจะเปนประโยชนในการขยายตลาด
และขยายกลุมลูกคาแลว ยังเปนการสรางความ
เขมแข็งใหกับอุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศ
เยอรมนีอีกดวย ในกรุงเบอรลินนั้นมีหน>วยงานที่
สรางเครือขายอยูหลายหน>วยงานดวยกัน เชน
SIBB (ICT & Digital Business Association 
Berlin - Brandenburg) ที่สรางเครือขายใหกับ
บริษัทซอฟตแวรและ ICT ไมใชเฉพาะในโซน
เบอรลินเทานั้น แตสรางเครือขายทั่วประเทศ
สมาคม SIBB มีสมาชิกกวา 50,000 รายท่ัวประเทศ
สมาชิกไมใชมีเฉพาะบริษัทซอฟตแวรเทาน้ัน แตยัง
เปนหน>วยงานรัฐ เอกชน และนักศึกษามหาวิทยาลัย

 กิจกรรมท่ี SIBB จัดน้ันก็มีหลายอยางดวยกัน
คือ การจัดงานแสดงนิทรรศการเก่ียวกับอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร และ ICT การจัดประชุมรวมกันเปนกลุม
(Workshop) เพ9อฝกฝนโปรแกรมเมอร การจัดหา
งานใหกับสมาชิกที่เปนนักศึกษา หรือการจัดหา
บุคลากรใหกับบริษัท และกิจกรรมอ9นท่ีเปนประโยชน
ตอสมาชิกอีกมากมาย การที่มีสมาคมประเภทนี้
เกิดขึ้นนั้นเปนหนึ่งในแรงผลักดันใหกรุงเบอรลิน
เปนซิลิคอน วัลเลย แหงใหมของโลกได

การมาตั้งสำนักงานอยูที่กรุงเบอรลินจะชวย
ลดตนทุนในเร องของสถานที่ลงไปเปนอยางมาก
หากเทียบราคาคาเชาสํานักงานในกรุงเบอรลิน

กับเมืองแฟรงคเฟรต หรือเมืองมิวนิก
กรุงเบอรลินราคาถูกกวาเกือบครึ่ง

กิจกรรมตางๆ ของ SIBB



ซิลิคอน วัลเลย เกิดขึ้นไดทุกที่
  หลายคนมีความเห็นวาในการทำกิจการ
ซอฟตแวรน้ัน ไมจำเปนตองไปท่ีซิลิคอน วัลเลย
รัฐแคลิฟอรเนีย หรือ กรุงเบอรลิน จริงๆ แลว
สามารถทำที่ไหนก็ได จะขึ้นเขาไปทำที่จังหวัด
เชียงใหมรับลมหนาว หรือน่ังริมหาดท่ีภูเก็ตก็ยัง
ทำได ถามีคอมพิวเตอรและปล๊ักไฟ แตในความ
เปนจริงแลวสถานที่นั้นยังถือวาเปนปจจัยที่
สำคัญ ถึงแมวาโลกปจจุบันจะไรสาย การส7อสาร
จากสถานท่ีท่ีหางไกลกันน้ันไมเปนปญหาอีกตอไป
แตการเจอกันตัวตอตัวกับลูกคาน้ันก็ยังเปนท่ีนิยม
เปนอยางมาก เน7องจากความไววางใจกันทางธุรกิจ
ไมสามารถสรางกันไดงายๆ ผานทางอินเทอรเน็ต
การสรางเครือขายก็เชนเดียวกัน

7000

Enterprise Software Market 2011
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Source : www.tdri.co.th, as of May 1, 2012
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สำหรับโปรแกรมเมอร เพียงมีคอมพิวเตอร 
และอินเทอรเน็ตก็สามารถทำงานไดแลว

 ประเทศไทย ซิลิคอน วัลเลย แหงใหมของอาเซี่ยน?
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 แตถาลองคิดอีกแงวาทำไมเราไมสราง ซิลิคอน วัลเลย แหง
ใหมในอาเซ่ียน ทำไมเราไมสรางเครือขายกิจการซอฟตแวร ใน
สถานท่ีท่ีน%าสนใจ น%าอยูอาศัย อยางเชน เชียงใหม ภูเก็ต หรือวา
กรุงเทพฯ มันมีความเปนไปไดสูงแคไหน และประเทศไทยมีปจจัย
พรอมสำหรับการเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมที่สรางมูลคา
มหาศาลนี้หรือไม

 อุตสาหกรรมซอฟตแวรในประเทศไทยนั้น ถาดูจากสถิติ
Enterprise Software Market 2011 แลวยังเปนอุตสาหกรรมที่ยัง
ไมมีการสงออกมากนัก สวนใหญซอฟตแวรที่ถูกผลิตในไทยก็จะถูก
บริโภคในประเทศดวย สืบเน7องมาจากไทยน้ันเปนประเทศอุตสาหกรรม
ใหมและอยูในชวงพัฒนาประเทศ ซอฟตแวรท่ีผลิตน้ันสวนใหญก็จะ
ถูกใช ในการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศนั่นเอง เหตุนี้จึงทำให
ประเทศไทยเปนแหลงลงทุนที่น?าสนใจ

 แตประเทศไทยนั้น จะมีปจจัยพรอมสำหรับการเปนแหลง
อุตสาหกรรมซอฟตแวรหรือไม เปนสิ่งที่ตองพิจารณาตอไป ไทยเปน
ประเทศท่ีชาวตางชาติใหความสนใจในการมากอต้ังกิจการเปนอยางมาก
เน7องจากปจจัยหลายๆ อยางดวยกัน เชน ศักยภาพในการพัฒนาของ
ประเทศ ความสวยงามของบานเมือง สถานท่ีทองเท่ียวท่ีหลากหลาย 
ผูคนที่เปนมิตร และที่สำคัญคือ คาครองชีพที่ไมสูงเม7อเทียบกับ
คุณภาพชีวิตที่ดี ถาพูดถึงในแงปจจัย 3 อยาง สำหรับการจัดตั้ง
บริษัทซอฟตแวรนั้น (บุคลากร อุปกรณ สถานท่ี) ไทยถือวามีความ
พรอมในระดับหนึ่ง

 นอกจากน้ียังมีหน?วยงานท่ีสำคัญท่ีสนับสนุนอุตสาหกรรมซอฟตแวร
เชน สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)



การที่ประเทศมีอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรที่เขมแข็งนั้น เปนตัวชี้วัด
ในหลายๆ อยาง เชน ระบบการศึกษา

ของประเทศนั้นมีคุณภาพ
บุคลากรของประเทศนั้นมีความคิด

ที่เปนระบบและสรางสรรค

ไทยขอเสียเปรียบที่สำคัญ คือ
เร2องความชำนาญ และทักษะทางดาน

ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
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หรือช�อในภาษาอังกฤษวา Software Industry Promotion Agency
(Public Organization) เรียกช�อยอวา SIPA เปนหน�วยงานภายใต
การกำกับดูแลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส�อสาร
เปนหน�วยงานหลักในการวางแผนนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรของประเทศไทย สงเสริมและพัฒนาผูประกอบการซอฟตแวร
ในดานการอบรมพัฒนาทักษะใหเกิดความรูความเช่ียวชาญสนับสนุน
การคนควาวิจัย และถายทอดเทคโนโลยี และยังสรางเครือขาย
ความรวมมือกับหน�วยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของอีกดวยซ่ึงหน�วยงานน้ีมี
ความคลายคลึงกับ SIBB ของประเทศเยอรมนีเปนอยางมาก

สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
หรือ SIPA ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ซอฟตแวรเปนอยางมาก โดยถือวากิจการประเภทน้ี
มีความสำคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปน
พิเศษ สิทธิประโยชนที่บริษัทที่ไดรับสงเสริมฯ จะ
ได คือ การไดรับยกเวนภาษีอากรขาเขาเคร�องจักร
ไมวาจะต้ังอยูในเขตใดของประเทศไทย และท่ีสำคัญ
คือ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป
โดยไมกำหนดสัดสวนการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

 การท่ีประเทศใดประเทศหนึ่งมีอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรท่ีเขมแข็งน้ัน เปนตัวช้ีวัดในหลายๆ อยาง
เชน เปนตัวช้ีวัดวาระบบการศึกษาของประเทศนั้น
มีคุณภาพ บุคลากรของประเทศนั้นมีความคิดที่
เปนระบบและสรางสรรค อุตสาหกรรมของประเทศ
นั้น มีความแข็งแกรงและความล้ำหนาดาน
เทคโนโลยี ประเทศไทยมีแนวโนมที่ดีที่จะพัฒนา
ในอุตสาหกรรมแขนงนี้ หากทุกฝายรวมกัน
สนับสนุนและพัฒนา ไมแน�อีกไมกี่ปขางหนา
เราอาจจะเห็นประเทศไทยเปน ซิลิคอน วัลเลย
แหงใหมในอาเซี่ยนก็ได

 ถึงแมไทยจะมีความพรอมในดานโครงสรางพ้ืนฐานและปจจัยใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร แตมีขอเสียเปรียบท่ีสำคัญ คือเร�อง
ความชำนาญและทักษะทางดานภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
ซ่ึงเปนปจจัยสำคัญในการหาลูกคาตางชาติ ซ่ึงเม�อเทียบกับสิงคโปรหรือ
มาเลเซีย บุคลากรของไทยยังถือวามีความเสียเปรียบทางดานภาษา
จากท่ีเห็นไดจากสถิติวา ซอฟตแวรท่ีผลิตโดยบุคลากรในไทยน้ันก็ยังขาย
ในประเทศอยู ซึ่งซอฟตแวรไทยยังไมคอยมีลูกคาชาวตางชาติมาใชงาน
เปนเพราะเหตุผลทางดานภาษาน่ันเอง หากเราตองการใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมของซอฟตแวรน้ัน ส่ิงแรกท่ีตองทำ คือ การ
พัฒนาระบบการศึกษาใหเปนระบบนานาชาติมากย่ิงข้ึน เพ�อใหประเทศไทย
มีศักยภาพในการแขงขันดานการคากับประเทศอ�นๆ เพ่ิมมากขึ้น

 ภาครัฐโดยบีโอไอได ใหการสงเสริมการลงทุนในประเภทกิจการ
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บทความพิเศษ
สุนันทา  อักขระกิจ

การนำเขากาซธรรมชาติ
จากตางประเทศ จะสงผลกระทบ

ตอราคาคาไฟฟาที่จะสูงขึ้น  
ทางเลือกที่ชวยลดตนทุน

ไดดีที่สุดคือ โรงไฟฟานิวเคลียร

“พลังงาน”มั่นคงรองรับอนาคตไทย
 กระทรวงคมนาคมเรงเดินหนาแผนลดการใชพลังงาน  อีก 5 ปไดใชรถไฟฟาความเร็วสูง  สวนกระทรวงพลังงานเนน
กระจายความเสี่ยงดานเชื้อเพลิงเพ/อรองรับหากกาซธรรมชาติหมด ปตท. ขยายคลังระยะที่ 3 เพ/อรองรับการนำเขา LNG  
ทางดาน กฟผ. กังวลเกรงสรางโรงไฟฟาไมทันตามแผน ทำใหมีความเส่ียงดานความม่ันคงของระบบไฟฟา ขนสงทางบกหนุน
สรางแมน้ำเจาพระยาเสนใหม

 จากงานสัมมนา “พลังงานไทยไมขาดแคลน : โลจิสติกสไทย
กาวหนา” ในวาระครบรอบ 32 ป หนังสือพิมพฐานเศรษฐกิจเม�อวันท่ี 
5 ตุลาคม 2555 ไดรับเกียรติจาก นายอารักษ ชลธารนนท รัฐมนตรี
วาการกระทรวงพลังงาน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ รัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงคมนาคม นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวง
พลังงาน พรอมดวยผูทรงคุณวุฒิท่ีเช่ียวชาญดานพลังงานและโลจิสติกส 
ประกอบดวย นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ
กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั ้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
นายพงษดิษฐ พจนา รองผูวาการกิจการสังคมและสิ่งแวดลอม 
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และนายยู เจียรยืนยงพงศ  
ประธานสหพันธ การขนสงทางบกแหงประเทศไทย
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นิวเคลียรเปนอีกหนึ่งทางเลือก
 นายอารักษ ชลธารนนท รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  
กลาววา ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟา หรือ PDP ฉบับปรับปรุง
ใหมนั้น ไดมีการบรรจุความตองการใชไฟฟาของระบบรถไฟฟาเขาไป
อยูในแผนแลว โดยรวมถึงการลดตนทุนการขนสงน้ำมันที่ในระยะ
เวลาอันใกลนี้มีแผนการกอสรางทอสงน้ำมันไปยังภาคเหนือ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ควบคูไปกับทอสงกาซธรรมชาติ

 สวนการจัดหาพลังงานเพ5อใหมีการใชอยางเพียงพอและยั่งยืน  
จำเปนจะตองกระจายความเสี่ยงดานเชื้อเพลิงใหมากขึ้น โดยเฉพาะ
อยางย่ิงการผลิตไฟฟาในปจจุบันยังตองพ่ึงพากาซธรรมชาติถึงรอยละ 
70  ซ่ึงมีแนวโนมวากาซธรรมชาติในอาวไทยกำลังจะหมดไป หากตอง
นำเขากาซธรรมชาติจากตางประเทศก็จะสงผลกระทบตอราคาคาไฟฟา
ที่จะปรับตัวสูงขึ้น ทั้งนี้ทางเลือกหนึ่งที่จะมาชวยลดตนทุนไดดีที่สุด
คือ โรงไฟฟานิวเคลียร ซึ่งนับจากนี้เปนตนไปจะตองเรงสรางความรู
ความเขาใจกับประชาชนใหมากยิ่งขึ้น เน5องจากประเทศเพ5อนบาน
ตางมุงไปที่โรงไฟฟานิวเคลียรกันแลว

 เม5อเดือนกันยายนที่ผานมา จากการประชุมรัฐมนตรีอาเซี่ยนที่
ประเทศกัมพูชา สมเด็จฮุน เซ็น นายกรัฐมนตรีกัมพูชา แสดงความ
ชัดเจนที่จะกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียร ในพื้นที่เกาะกง เพ5อแกไข
ปญหาการขาดแคลนไฟฟาและเชื้อเพลิงในประเทศ สวนเวียดนาม
นั้นไดเร่ิมกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรไปแลว

เรงแผนพัฒนาโลจิสติกส เนนใชรางมากกวาถนน
 ทางดานนายชัชชาติ สิทธิพันธุ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง
คมนาคม ไดกลาวปาฐกถาในหัวขอ “พัฒนาโครงขายคมนาคมรองรับ
แผนพัฒนาโลจิสติกสไทยอยางไร” วา แผนพัฒนาระบบโลจิสติกส
ของกระทรวงฯ จะสอดคลองกับแผนการใชพลังงานใน 20 ปของ
กระทรวงพลังงาน ซึ่งตั้งเปาวาจะลดการใชพลังงานจากปจจุบันที่ใช
อยู 7.1 หม5นตันกิโลออยลอิควิวาเลนซ หรือ ktoe ในป 2573 ทั้งนี้
หากไมมีการดำเนินการใดๆ จะทำใหการใชพลังงานเพ่ิมข้ึนเปน 2 เทา  
แตถาสามารถทำไดตามแผนของกระทรวงพลังงานก็จะประหยัดเงิน
ไดกวา 7.5 หม5นลานบาท

นายอารักษ ชลธารนนท  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน  

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ  
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม
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หากมีการพัฒนารถไฟฟา
ไดครอบคลุมทั้ง 10 สาย  

โดยมีอัตราคาโดยสาร 
20 บาทตลอดสาย  

การเดินทางโดยระบบรางจะเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 26.8 ในป 2573

 อยางไรก็ตาม การลดการใชพลังงานนั้นมา
จากหลายภาคสวน เชน ภาคการขนสง ภาค
อุตสาหกรรม ฯลฯ ปจจุบันการใชพลังงานในภาค
การขนสงมีความใกลเคียงกับภาคอุตสาหกรรม
มาก จึงเปนเร'องท่ีน*ากังวลมาก จำเปนตองมีการ
วางแผนดานโลจิสติกส หากสามารถดำเนินการได
ตามแผน เฉพาะภาคการขนสงจะลดคาใชจายลง
เฉล่ียถึงปละ 1.41 แสนลานบาท โดยเงินในสวนน้ี
สามารถนำไปสรางรถไฟฟาได 2 สายทุกป และหาก
ทุกภาคสวนรวมกัน สามารถจะลดไดถึง 2.72
แสนลานบาท ภายในระยะเวลาประมาณ 20 ป

 สำหรับแผนหลักๆ ของกระทรวงคมนาคม 
จะเนนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเดินทาง และ
ขนสง โดยการใหประชาชนหันมาใชการขนสง
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ปจจุบันการขนสงของ
ไทยมีการใชถนนประมาณรอยละ 87.5 พรอม
เรงขยายรถไฟฟาใหครบทั้ง 10 สาย ขณะนี้มี
ประชาชนเดินทางดวยรถไฟฟาใตดิน บีทีเอส และ
แอรพอรตลิงกประมาณรอยละ 3.7 หากมีการ
พัฒนารถไฟฟาไดครอบคลุมทั้ง 10 สาย โดยมี
อัตราคาโดยสาร 20 บาทตลอดสาย การเดินทาง
โดยระบบรางจะเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 26.8 ในป 2573

รถไฟฟาความเร็วสูง
หากนำไปใชเพ)อการขนสงสินคาที่มีมูลคาสูง  
จะเกิดความคุมคา และสามารถขนสงสินคา

ไดมากถึง 100 ตัน

ป 2560 ไดนั่งรถไฟฟาความเร็วสูง
 รถไฟฟาความเร็วสูง (High Speed Train) เปนอีกหน่ึงชองทาง
ท่ีจะชวยลดตนทุนการขนสง และเปนการเพ่ิมโอกาสการเดินทางใหกับ
ประชาชนทั้งประเทศ โดยมีการกำหนดเสนทางหลักในเบื้องตนไว
4 เสนทาง และคาดวาจะเร่ิมดำเนินการกอสรางไดในชวงปลายป 2556  
และแลวเสร็จในป 2560 ประกอบดวยเสนทางดังตอไปนี้
 1. เสนทางกรุงเทพฯ - หนองคาย เช'อมตอลาว และคุนหมิง  
         ระยะทาง 615 กิโลเมตร
 2. เสนทางกรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร เช'อมตอมาเลเซีย ระยะทาง
  982 กิโลเมตร
 3. เสนทางกรุงเทพฯ - ระยอง ระยะทาง 221 กิโลเมตร
 4. เสนทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม ระยะทาง 745 กิโลเมตร

 อยางไรก็ตาม จะเริ่มดำเนินการกอสรางเฟสแรก ในเสนทาง
ที่มีความหนาแน*นของประชากรสูง และมีระดับ GDP สูง เชน
สายเหนือ ไดแก กรุงเทพฯ – พิษณุโลก สายตะวันออกเฉียงเหนือ
คือ กรุงเทพฯ – นครราชสีมา สายตะวันออกคือ กรุงเทพฯ – พัทยา
และสายใตคือ กรุงเทพฯ – หัวหิน ซึ่งในอนาคตจะสามารถขยาย
เสนทางไดตามแผนที่วางไว โดยในชวงเดือนกุมภาพันธ 2556 จะมี
การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับรถไฟฟาความเร็วสูง เพ'อใหประชาชนได
เห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากรถไฟฟาฯ ดังกลาว

 



 สำหรับรถไฟฟาความเร็วสูงจะใชความเร็วในการเดินทางเฉลี่ย
ประมาณ 250 กิโลเมตรตอชั่วโมง ดังนั้นการเดินทางจากกรุงเทพฯ 
ถึงเชียงใหม จะใชเวลาเพียง 3 ชั่วโมงเทานั้น แตหากนำไปใชเพ1อ
การขนสงสินคาท่ีมีมูลคาสูง ก็จะเกิดความคุมคา และสามารถขนสงสินคา
ไดมากถึง 100 ตัน แตใชพลังงานเพียง 12,500 กิโลวัตตช่ัวโมง (Kwh) 
หรือเทากับการส้ินเปลืองพลังงาน 1 ใน 14 ของรถยนต และปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซดเพียง 100 กิโลแคลอรี่ / คน / กิโลเมตร เทานั้น

 จะเห็นไดวาแผนการลงทุนในอีก 10 ปของกระทรวงคมนาคม  
จะอยูที ่ 2.2 ลานลานบาท แยกเปนการพัฒนาระบบรางประมาณ
รอยละ 65 ทางบกรอยละ 24 ทางน้ำรอยละ 6 และทางอากาศรอยละ 
5 โดยมีเปาหมายสำคัญคือ เพ1อลดการใชพลังงาน

เรงขยายรถไฟทางคูทั้งประเทศ
 สถานการณดานโลจิสติกสของไทย เม1อเปรียบเทียบกับประเทศ
ในอาเซี่ยน ไทยจัดอยูในอันดับที่ 35 สวนสิงคโปรอยูในอันดับที่ 2  
และญี่ปุนอยูในอันดับที่ 7 โดยไทยมีตนทุนดานโลจิสติกสตอ GDP  
ถึงรอยละ 12.5  ดังน้ันรัฐบาลในฐานะผูดูแล และรับผิดชอบโดยตรง
ตองเรงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานการขนสง ไมวาจะเปน ถนน รถไฟ  
ทาเรือ ทาอากาศยาน ฯลฯ ใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได  
โดยเฉพาะระบบรถไฟ ไทยจัดอยูในอันดับที่ 57 สวนมาเลเซียและ
สิงคโปร อยูในอันดับที่ 20 นี่คือเร1องที่รัฐบาลตองพัฒนาเพ1อให
ตอบโจทยตนทุนดานโลจิสติกส

 

 ปจจุบันโครงสรางพื้นฐานการขนสงของไทย มีถนนมากที่สุด
โดยมีความยาวประมาณ 2 แสนกิโลเมตร ทางน้ำมีชายฝงประมาณ 
2,600 กิโลเมตร รถไฟ 4,000 กิโลเมตร แยกเปนทางเดี่ยว 3,700 
กิโลเมตร และอีก 300 กิโลเมตร เปนทางคู โดยรัฐบาลมีแผนจะ
กอสรางเปนรถไฟทางคูเพ่ิมเปน 3,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ และเรง
สรางใหแลวเสร็จภายใน 5 ป จากเดิมที่กำหนดไว 15 ป และลาสุด
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดำเนินการกอสรางรถไฟทางคูจากแปดริ้ว
ไปแกงคอยแลว
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เพ่ิมเปน 3,000 กิโลเมตรทั่วประเทศ
และเรงสรางใหแลวเสร็จภายใน 5 ป

ความตองการ
ใชกาซธรรมชาติ
เปนไปแบบกาวกระโดด

หากไมสามารถ ขุดเพ่ิมจาก
แหลงอ)นๆ ได จะมีกาซธรรมชาติ

เหลือใชเพียง 12 – 15 ป

กาซธรรมชาติอาจใชไดอีก 15 ป
 นายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวง
พลังงาน ปาฐกกถาพิเศษหัวขอ “ทิศทางพลังงาน
ไทย 2556” กลาววาในการจัดหาพลังงานเพ1อใหมี
ใชอยางเพียงพอน้ัน ลาสุดคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแหงชาติ (กพช.) ซ่ึงมีนายกรัฐมนตรีเปน
ประธาน ไดอนุมัติแผนการจัดหากาซธรรมชาติของ
ประเทศระยะยาวป 2573  เพ1อรองรับความตองการ
ใชกาซธรรมชาติไวถึง 7 พันลานลูกบาศกฟุตตอวัน

 จากปจจุบันที่มีความตองการใชประมาณ 
4.7 พันลานลูกบาศกฟุตตอวัน ในป 2556 จะเพ่ิม
เปน 5 พันลานลูกบาศกฟุตตอวัน ทั้งนี้หากไม
สามารถกอสรางโรงไฟฟาถานหิน และนิวเคลียรได 
ในอนาคตเกรงวาการจัดหากาซธรรมชาติจะไม
เพียงพอ เพราะความตองการใชกาซธรรมชาติ
เปนไปแบบกาวกระโดด หากไมสามารถขุดพบ
จากแหลงอ1นๆ ไดเพิ่มเติมจะมีกาซธรรมชาติ
เหลือใชเพียง 12 – 15 ปเทานั้น

นายคุรุจิต นาครทรรพ
รองปลัดกระทรวงพลังงาน
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ปตท.
มีแผนหาพื้นที่ใหม

เพ�อขยายคลัง LNG
ระยะท่ี 3 เพ
อรองรับ

การนำเขา LNG ที่มีแนวโนมสูงขึ้น
อยางตอเน
อง

ปตท. ขยายคลัง LNG
 นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการกลุมธุรกิจ
ปโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หัวขอ “ความ
ม่ันคงดานการจัดหาปโตรเลียมและความเปนธรรมดานราคา” โดย
กลาววาจากความตองการใชกาซธรรมชาติที่สูงมากขึ้น แม ปตท. 
จะมีการขยายคลังเพ)อรองรับ LNG เฟส 2 ไปแลว  ซึ่งคาดวาจะยัง
ไมเพียงพอ ปตท. จึงมีแผนท่ีจะหาพ้ืนท่ีใหมเพ)อขยายคลัง LNG ระยะ
ที่ 3 อีก 10 ลานตันตอป เพ)อรองรับการนำเขา LNG ที่มีแนวโนม
สูงข้ึนอยางตอเน)อง

 สวนการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงนั้น ยืนยันวาไทยจะไมขาดแคลน
อยางแน6นอน โดย ปตท. อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดของ
ทอสงน้ำมันเสนทางสระบุรี – ขอนแกน สำหรับทอสงน้ำมันเสนทาง
สระบุรี - พิษณุโลก อยูระหวางการเจรจากับผูถือหุนที่คาดวาจะ
สามารถสรุปความชัดเจนดานการลงทุนไดภายในส้ินป 2555
 
 นอกจากน้ัน ยังจะมีการขยายทอสงกาซธรรมชาติบนบกเสนทาง
นครราชสีมา และนครสวรรค คาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2557  
รวมทั้งการขยายคลังรองรับกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ที่เขาบอยา
จังหวัดชลบุรี เพ)อใหสามารถรองรับ LPG เปน 2.5 แสนตันตอเดือน  
เน)องจากในชวงที่ผานมาพบวาปริมาณความตองการใช LPG เติบโต
อยางตอเน)อง

กฟผ. เรงทำความเขาใจตั้งโรงไฟฟา 
 นายพงษดิษฐ พจนา รองผูวาการกิจการสังคมและส่ิงแวดลอม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ในหัวขอ “ความมั่นคงดาน
การผลิตกระแสไฟฟาในไทย ใน 5 – 10 ป ขางหนาและความเปน
ธรรมดานราคา” กลาววา ขณะนี้ความตองการใชไฟฟาเพิ่มขึ้น
สูงกวาการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่การจัดหาหรือการกอสราง
โรงไฟฟาเปนไปดวยความยากลำบาก ซึ่งเกิดจากปญหาการตอตาน
ทั้งนี้หากพิจารณาตามแผน PDP ฉบับปรับปรุงใหม ในเวลาน้ีประเทศ
มีปริมาณสำรองไฟฟาอยูที่รอยละ 16 ซึ่งจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 24
ในป 2559 และจะลดเหลือรอยละ 18 ในป 2564 แตถาการสราง
โรงไฟฟาไมเปนไปตามเปาหมายจะสงผลใหปริมาณสำรองไฟฟาลดลง
ในระดับต่ำ หรือมีความเสี่ยงดานความมั่นคง

 

การกอสราง
โรงไฟฟาถานหินสะอาด

หากดำเนินการไดตามแผน
จะทำใหคาไฟฟาปรับลดลง

นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการกลุม
ธุรกิจปโตรเลียมข้ันปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

นายพงษดิษฐ พจนา
รองผูวาการกิจการสังคมและส่ิงแวดลอม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
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 ดังนั้นในระหวางนี้ กฟผ. จึงตองเรงสรางความรูความเขาใจกับ
ทุกฝาย เพ%อใหเกิดการยอมรับโดยเฉพาะการกอสรางโรงไฟฟา
ถานหินสะอาดที่มีแผนจะกอสราง และจายไฟฟาเขาระบบในป 2562  
ซึ่งหากดำเนินการไดตามแผน จะชวยทำใหคาไฟฟาปรับตัวลดลงได  
และเปนการกระจายความเสี่ยงดานเชื้อเพลิงของประเทศมากข้ึน

สรางแมน้ำเจาพระยาเสนใหม 
 นายยู เจียรยืนยงพงศ ประธานสหพันธ การขนสงทางบก
แหงประเทศไทย หัวขอ “สิ่งที่ระบบโลจิสติกสตองการในปจจุบัน
และอนาคตเพ(อการขนสงอยางมีประสิทธิผล และเปนธรรมแก
ผูใชบริการ” กลาวถึงภาคโลจิสติกสในสวนท่ีรัฐบาลวางแผนไว ถาเปน
ไปตามแผนก็ไมมีปญหาดานระบบการขนสงท่ียังสามารถดำเนินการตอ
ไปได  โดยเฉพาะการขนสงทางบกท่ีจะไดรับประโยชนมากข้ึนจากการ
เปด AEC ในป 2558 และความรวมมืออนุภูมิภาคลุมน้ำโขงท่ีเกิดขึ้น  
ก็จะยิ่งทำใหภาคโลจิสติกสขยายตัวไปสูภูมิภาคนี้มากข้ึน

 สวนการขนสงทางน้ำนั้น เราจำเปนตองสรางแมน้ำเจาพระยา
เสนใหมในประเทศไทย เน%องจากแมน้ำดังกลาวในปจจุบันมีเสนทาง
ท่ีคดเค้ียวเปนอันตราย เม%อตองบรรทุกสินคาท่ีมีน้ำหนักมากๆ อยางเชน  
การขนสงน้ำตาลทรายที่มักจะเกิดอุบัติเหตุบอยครั้ง และเม%อเกิด
แมน้ำเจาพระยาแหงที่ 2 ขึ้น ก็จะชวยดันน้ำที่ทวมลนในพื้นที่อ%นได  
ก็จะชวยแกปญหาน้ำทวมไดอีกทางหนึ่ง

นายยู เจียรยืนยงพงศ  
ประธานสหพันธ การขนสงทางบกแหงประเทศไทย

การขนสงทางน้ำ
จำเปนตองสราง

แมน้ำเจาพระยาเสนใหม
หากรัฐบาลดำเนินการในสวนนี้ ได 

จะกลายเปนยุทธศาสตรใหม
ของประเทศ

 โดยแมน้ำเจาพระยาเสนใหมนี้ควรยึดตาม
แนวน้ำทวมเม%อป 2554 เปนหลัก ก็จะชวยเร%อง
การระบายน้ำได และสามารถสรางทางรถไฟ
คู ขนานแมน้ำไดอีกดวย หากรัฐบาลสามารถ
ดำเนินการในสวนน้ีได ก็จะกลายเปนยุทธศาสตร
ใหมของประเทศ ดังนั้นรัฐบาลตองนำไปศึกษา
ดูวาแนวใดที่จะสามารถดำเนินการไดบาง
 
 จะเห็นไดวา ทุกภาคสวนตางมีแนวทางที่จะ
ชวยกันพัฒนาพลังงานและโลจิสติกสของไทยให
เพียงพอและกาวหนา เพ%อแขงขันกับนานาประเทศ
ได แตการจะทำใหสำเร็จได ตองไดรับความรวมมือ
จากทุกภาคสวนที่ตองเขาใจถึงความจำเปนตางๆ
ท่ีตองเตรียมความพรอมไวเพ%อรองรับการขาดแคลน
ในอนาคต
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 เม�อชวงตนเดือนกันยายนท่ีผานมา ไดมีโอกาสเดินทางจากจังหวัดสุราษฎรธานีไปจังหวัดกระบ่ี โดยใชเสนทางหลวง
แผนดินหมายเลข 44 (กระบ่ี – กาญจนดิษฐ) หรือท่ีเรียกกันถนนแลนดบริดจ หรือถนนสะพานเศรษฐกิจ (Land Brigde)
และมีช�อเรียกท่ีคุนหูอีกช�อวา ถนนสาย Southern ซ่ึงมาจากคำวา “โครงการ Southern Seaboard” ในการเดนิทาง
เน�องจากมีคนแนะนำวา หากใชเสนทางน้ีจะใชเวลาในการเดินทางนอยกวาใชเสนทางหลักของภาคใต คือ ถนนเพชรเกษม
ประมาณ 45 นาที ซึ่งไดลองใชถนนสายนี้ตามที่มีผูแนะนำปรากฏวาใชเวลาเพียง 1 ชั่วโมงเศษๆ ก็สามารถเดินทางจาก
จังหวัดสุราษฎรธานีถึงกระบ่ีได โดยถนน Southern เปนเสนทางถนนท่ีมีพ้ืนผิวดีเย่ียม สามารถใชความเร็วในการขับรถ
ได และที่สำคัญเปนถนนที่มีทิวทัศนสวยงาม

บนถนนสาย Southern
สะพานเช�อมอันดามันกับอาวไทย

เก็บตกจากโรดโชว
สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล
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ทางหลวงแผนดินหมายเลข 44
สะพานเช�อมอาวไทย - อันดามัน
 ถนน Southern หรือที่เรียกเปนภาษาราชการวา “ทางหลวง
แผนดินหมายเลข 44” ถือวาเปนถนนเสนทางเศรษฐกิจสายหนึ่ง
โดยถนนเสนนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของโครงการสะพานเศรษฐกิจ
(Land Bridge) ท่ีเช&อมโยงพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคใตดานอันดามันกับ
อาวไทย 
 จุดเริ่มของถนนสายนี้มาจากมติคณะรัฐมนตรี เม&อวันที่ 22
มิถุนายน 2536 ไดมอบหมายใหกรมทางหลวงกอสรางทางหลวงสาย
กระบ่ี - ขนอม มีความยาวประมาณ 132 กิโลเมตร โดยอยูในจังหวัด
กระบ่ีประมาณ 37 กิโลเมตร และอยูในจังหวัดสุราษฎรธานี ประมาณ
95 กิโลเมตร ตลอดเสนทางเปนถนนลาดยาง กำหนดใหกอสรางเปน
4 ชองจราจร ทิศทางละ 2 ชองทาง คั่นดวยคูกลางซึ่งมีความกวาง
150 เมตร และมีเขตทางกวาง 200 เมตร เพ&อกันพ้ืนท่ีวางทอสงน้ำมัน
และทางรถไฟในอนาคตอีก 100 เมตร ดังนั้น จึงไมนEาแปลกใจวา
ทำไมถนนเสนนี้จึงมีพื้นที่กั้นกลางระหวางสองฝงกวางมาก

เน�องจากยังไมชัดเจนวา
จะมีการสรางทาเรือน้ำลึก

เพ�อการอุตสาหกรรมในตำแหนงใด
จึงไดสรางทางหลวง

เฉพาะสวนกลางเทาน้ัน ตอนปลายของ
ทั้งสองดาน ประมาณ 50 กิโลเมตร

ยังไมมีการกอสราง

 ดวยความประทับใจในความยอดเยี่ยมของพื้นผิวถนนและ
ความสวยงามของสองขางทาง จึงไปหาขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ถนนสายนี้ และไดพบขอมูลที่นEาสนใจเปนอยางมาก โดยเฉพาะ
ถนนสายนี้เปนสายที่มีความสำคัญดานเศรษฐกิจ และแผนการพัฒนา
ภาคใต จึงจะไดนำขอมูลของถนนสาย “Southern” มาเลาสูกันฟง

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 44 น้ีมีจุดเร่ิมตน
แยกจากทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 หรือที่
รูจักกันในนามถนนเพชรเกษมบริเวณกิโลเมตรที่
940 + 881 ตำบลคลองหับ อำเภออาวลึก จังหวัด
กระบี่ตัดขึ้นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ผาน
อำเภอปลายพระยา เขาสูเขตจังหวัดสุราษฎรธานี
ผานอำเภอพระแสง อำเภอเคียนซา อำเภอ
บานนาเดิม อำเภอพุนพิน อำเภอเมือง สิ้นสุดที่
ทางหลวงแผนดินหมายเลข 401 บริเวณ ตำบล
พลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ จังหวัดสุราษฎรธานี
ระยะทางประมาณ 132.6 กิโลเมตร

 โครงการทางหลวงสายกระบี ่ - ขนอม
เร่ิมกอสรางเม&อตนป 2542 กอสรางแลวเสร็จเม&อ
เดือนกันยายน 2546 โดยใชงบประมาณ 3,500
ลานบาท ไดร ับการสนับสนุนจากโครงการ
ชวยเหลือจากญี่ปุน (JICA) ตามแผนงานชวย
พัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต (Southern
Seaboard Development Program) ซึ ่ง
งบประมาณบางสวนที่ใช ในการจัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินมาจากโครงการมิยาซาวา

เช�อมทาเรือสองฝงทะเลไทย
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 44 เปน
สวนหนึ่งของโครงการสะพานเศรษฐกิจ ภายใต
โครงการพัฒนาพื้นที่ทะเลภาคใต หรือโครงการ
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ุน Southern Seaboard ซึ่งทางหลวงเสนนี้มี
จุดมุงหมายที่ชัดเจน คือ การสรางเพ�อเช�อม
ระหวางทาเรือน้ำลึกที่ชายฝงตะวันตก และ
ตะวันออกเขาดวยกัน

 แตเน�องจากตำแหน)งของทาเรือยังไมชัดเจน
วาจะมีการสรางทาเรือน้ำลึกเพ�อการอุตสาหกรรม
ในตำแหน)งใด จึงไดสรางทางหลวงเฉพาะสวน
กลางเทาน้ัน ตอนปลายของท้ังสองดานประมาณ
50 กิโลเมตรยังไมมีการกอสรางใดๆ โดยคาดวา
จะสรางเม�อรูตำแหน)งของทาเรือแน)นอนแลว

 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 44 มีความพิเศษ
ท่ีแตกตางจากทางหลวงอ�นๆ ในประเทศไทย คือ
มีการออกแบบใหรองรับการขนสงประเภทอ�นดวย
ดังน้ันการจราจรท้ังสองทิศทางจึงถูกค่ันดวยคูกลาง 
ซ่ึงมีความกวาง 150 เมตร ท้ังน้ีเพ�อสรางรางรถไฟ
ทอขนสงเช้ือเพลิงและการขนสงอ�นๆ

 นอกจากนั้น ลักษณะพิเศษหนึ่งของเสนทาง Southern นี้ คือ
เปนถนนที่ไมมีจุดตัดในระดับพื้นดินกับถนนสายอ�น มีเพียงสะพาน
ขามทางแยกที่จุดตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 41 เทานั้น
ถนนสายอ�นที่ตัดกับทางหลวงแผนดินหมายเลข 44 จะถูกตัดขาด
ผูขับขี่รถจากถนนเหลานั้น จะตองเลี้ยวซายเขาสูทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 44 จากนั้นไปกลับรถ และเลี้ยวซายกลับเขาสูถนนเสนเดิม

 อยางไรก็ดี เน�องจากโครงการสะพานเศรษฐกิจไมมีความคืบหนา
จึงยังไมมีการกอสรางทอหรือทางรถไฟในระหวางถนนตามแผนที่
วางไว ดังนั้นเราจะเห็นพื้นที่เหลานั้นไดถูกนำไปใชประโยชนอยางอ�น
เปนการชั่วคราว โดยชาวบานที่เปนเจาของพื้นที่เดิม ที่ถูกเวนคืน
ไดมีการนำพืชเศรษฐกิจ เชน ปาลมน้ำมันมาปลูกไวเปนการช่ัวคราวใน
พื้นที่ระหวางกลางสองฟากถนน

ความสำคัญของโครงการ Southern Seaboard
 เน�องจากเสนทางถนน Southern ไมใชถนนท่ีสรางข้ึนเพ�อความ
สวยงามเทาน้ัน แตจุดประสงคหลักเพ�อรองรับและเปนสวนหน่ึงของแผน
พัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลภาคใต หรือท่ีเราเรียกวา “Souther n Seaboard”
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 เดิม โครงการ Southern Seaboard คาดวาจะเริ่มกอตัวเปน
รูปเปนรางจริงจังภายในป 2554 โดยเฉพาะการกอสรางโครงสราง
พ้ืนฐานหลักในสวนท่ีเรียกวา “สะพานเศรษฐกิจ” หรือ “แลนดบริดจ”
ซึ่งสิ่งนี้จะเปนเหมือนภาพลักษณของการแจงเกิดโครงการอยางเปน
ทางการ หลังจากไดมีการเตรียมความพรอมในเร0องการจัดหาแหลง
พลังงานรองรับไว ในพ้ืนที่มาหลายปแลว

 สำหรับแลนดบริดจที่จะเปนสิ่งอำนวยความสะดวก เพ0อใหเอื้อ
ตอการเกิดข้ึนของโครงการ Souther n Seaboard อยางเต็มรูปแบบได
ประกอบไปดวยทาเรือน้ำลึก 2 แหงในฝงอาวไทยกับอันดามัน และ
เช0อมสองฟากฝงทะเลเขาหากันดวยเสนทางรถไฟ ถนนมอเตอรเวย
ทอน้ำมัน และทอกาซธรรมชาติ

 โครงการ Souther n Seaboard มียุทธศาสตรการพัฒนาท่ีชัดเจน
เพ0อผลักดันใหไทยเปนฐานการผลิตดานน้ำมันและปโตรเคมีครบวงจร
อันจะทำใหไทยเปนศูนยกลางพลังงานในภูมิภาค รวมถึงเปนการ
เปดประตูการคา (Gateway) เช0อมโยงเอเชียตะวันออกและอินโดจีน
เขากับเอเชียใต ตะวันออกกลาง รวมทั้งทวีปอเมริกาและยุโรป

 การพัฒนาไดมุงเนนใหเปนไปใน 2 มิติท่ีถือวาสำคัญมาก ไดแก
มิติการพัฒนาที่เช0อมโยงกับนานาชาติ และมิติการพัฒนาภายใน
ประเทศไทยเอง

 ในมิติแรกจะทำใหไทยเปนศูนยกลางดานการคมนาคมขนสง
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแหงใหม โดยเฉพาะการขนสง
พลังงานขามโลกท่ีมีน้ำมันเปนสินคาหลัก รวมถึงการเปนสวนหน่ึงของ
โครงขายการคมนาคมขนสงในระดับภูมิภาคอาเซ่ียน ซ่ึงจะเปนการเอ้ือ
ตอการสงออกและนำเขาสินคาตอไทย รวมถึงหลายประเทศในภูมิภาค
แถบนี้และตอเน0องไปถึงจีน อันจะเปนการทดแทนเสนทางโลจิสติกส
ขามโลกสายหลักในภูมิภาค ซึ่งปจจุบันตองผานชองแคบมะละกาที่
เกิดปญหาการจราจรทางเรือแออัดมานาน แถมยังมากไปดวยมลพิษ
สิ่งแวดลอม และโจรสลัด สวนอีก 2 ชองแคบใกลเคียงกัน คือ
ชองแคบซุนดา และลอมบอกในอินโดนีเซีย ซึ่งมีระยะทางที่ยาวไกล

 สำหรับชองแคบมะละกาอยูระหวางสิงคโปรกับมาเลเซีย มี
ความยาวประมาณ 600 ไมล เปนเสนทางเดินเรือหลักเช0อมระหวาง

มหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต ปจจุบันยังมี
เรือผานเขา - ออก วันละราวๆ 900 ลำ หรือ
ประมาณปละ 50,000 ลำ ซ่ึงเปนจำนวนท่ีมากกวา
คลองสุเอซที่ประเทศอียิปตประมาณ 2 เทา
และมากกวาคลองปานามาในประเทศปานามา
ประมาณ 3 เทา

 สวนอีกมิติการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นภายใน
ประเทศ คือ ภาคใตของไทยที่มีทะเลขนาบ 2 ฝง
มีฐานทรัพยากรท่ีหลากหลายและมีเปนจำนวนมาก
มีแหลงพลังงานรองรับไวแลว หากมีการสราง
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีจะเปนส่ิงอำนวยความสะดวก
จะทำใหแผนพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใตนี้
มีอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ไมวาจะเปนโรงไฟฟา
โรงกล่ันน้ำมัน โรงแยกกาซธรรมชาติ อุตสาหกรรม
ปโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็กครบวงจร อุตสาหกรรม
ตอเน0องจากการเกษตรและประมง รวมถึง
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและบริการ อันจะเปน
เหมือนการเนรมิตเมืองขนาดใหญขึ้นมาใหมให
กระจายไปทั่วภาคใต

 นอกเหนือจากความสำคัญดานเศรษฐกิจ
แลว ถนนเสนนี้ยังมีทิวทัศนที่สวยงาม และ
ความรมร0นของสวนปาลมตลอดเสนทาง
หากทานผูอานไดมีโอกาสเดินทางดวยเสนทาง
สายนี้ ทานคงจะรูสึกประทับใจเหมือนผูเขียน
แตอยาเพลินกับทิวทัศนจนลืมความปลอดภัย
นะครับ



แผนการพัฒนาพื้นที่
Southern Seaboard
 เม�อยอนมองสูอดีตของโครงการเซาเทิรน
ซีบอรด ก็จะพบวามีตนกำเนิดมาจากแนวคิดที่
ตองการจะขุด “คอคอดกระ” หรือ “คลองกระ” 
เช�อมระหวางฝงทะเลอาวไทยและทะเลอันดามัน
ในภาคใต โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตรระบุ
เม�อกวา 300 ปมาแลว หรือในรัชสมัยของสมเด็จ
พระนารายณมหาราช     
 
 ทั้งนี้ พระองคทรงมีพระประสงคหลัก คือ 
ตองการใชคลองกระเช�อมโยงการคาระหวาง
ราชอาณาจักรอยุธยากับนานาชาติ รวมถึงการใช
คลองสายนี้ในการเคล�อนยายกองเรือของฝาย
ทหารไปมาระหวางฝงทะเลอาวไทยและอันดามัน
แตก็ไมสามารถดำเนินการไดเปนผลสำเร็จ
 
 อีกทั้งหลายรัชกาลในยุคตอๆ มารวมถึง
ในสมัยรัตนโกสินทรเองก็ยังปรากฏหลักฐานวา
มีการนำแนวคิดการขุดคลองเช�อม 2 ฝงทะเล
ภาคใตมาใชเปนยุทธศาสตรการพัฒนา แม ใน
ยุครวมสมัยปจจุบัน หลายรัฐบาลก็ไดนำแนวคิดน้ี
มาผลักดันการขับเคล�อนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ

 อยางไรก็ตาม สาเหตุที่การขุดคลองกระ
ไมเกิดขึ้น นCาจะเปนผลจากที่มีการประเมินกัน
แลวพบวาจะสรางผลกระทบตามมามากมาย
โดยเฉพาะในเร�องของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม อีกทั้งไมนCาจะเกิดความคุมคา
ในการลงทุน
 
 ดังน้ัน ในชวงเวลากวา 20 ปมาน้ี รัฐบาลไทย
จึงไดเกิดแนวคิดทำโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝง
ทะเลภาคใต และใหสรางเปนสะพานเศรษฐกิจ
เช�อม 2 ฝงทะเลข้ึนมาทดแทนการขุดคลองดังกลาว
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 โครงการนี้เริ่มขึ้นครั้งแรกเม�อป 2532 ในสมัยรัฐบาล พลเอก
ชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายกรัฐมนตรี ไดอนุมัติใหสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไปจัดทำ
แผนพัฒนาภาคใตชุดใหญขึ้นมาใหม
 
 ตอมาป 2534 - 2535 รัฐบาลไทยไดวาจางกลุมบริษัทที่ปรึกษา
4 บริษัท ไดแก บริษัท Bechtel สหรัฐอเมริกา บริษัท Nippon Koei
ญี่ปุน และบริษัท AEC กับ SEATEC ที่เปนของไทยใหศึกษา
โครงการ Southern Seaboard ซึ่งก็มีแลนดบริดจเปนโครงสราง
พื้นฐานหลัก
 
 จากน้ันป 2536 ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เปนนายกรัฐมนตรี
เห็นชอบใหเดินหนาโครงการ Southern Seaboard โดยให ใชพื้นที่
5 จังหวัดภาคใตตอนลางเปนฐานหลักของการพัฒนา ประกอบดวย
จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎรธานี ภูเก็ต พังงา และกระบ่ี พรอมๆ
กับการอนุมัติกอสราง “แลนดบริดจนครศรีธรรมราช - กระบี่”
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 ในชวงเวลานั้นในสวนของแลนดบริดจไดเกิดขึ้นอยางรูปธรรม
ไปแลว คือ การกอสรางถนนมอเตอรเวยจากอำเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราชถึงอำเภอเมือง จังหวัดกระบ่ี รวมระยะทางประมาณ
120 กิโลเมตร ซึ่งชาวบานเรียกวา “ถนน Southern” 
 
 ตอมามีการถกเถียงกันถึงผลกระทบการกอสรางทาเรือน้ำลึก
ในฝงตะวันตกวา หากใหสรางในจังหวัดกระบ่ีอาจจะสงผลกระทบอยาง
รุนแรงตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวในฝงทะเลอันดามัน ซึ่งถือเปน
แหลงทองเท่ียวทางทะเลท่ีสำคัญ และสรางรายไดเขาประเทศแตละป
อยางมหาศาล
 
 ในป 2539 กรมขนสงทางน้ำและพาณิชยนาวี ไดตัดสินใจหา
สถานท่ีสรางทาเรือน้ำลึกฝงอันดามันใหม โดยใหขยับลงใตสุดท่ีบริเวณ
ปากคลองบุโบย อำเภอละงู จังหวัดสตูล แตแลวโครงการกอสราง
ทาเรือน้ำลึกแหงใหมที่จังหวัดสตูล รวมถึงโครงการ Souther n
Seaboard และแลนดบริดจภาคใตตอนกลางทั้งหมด กลับมีอันตอง
ชะงักงันในเวลาตอมา แมจะมีการสรางถนนทางหลวงแผนดินหมายเลข
44 ไปแลว เน@องจากในป 2540 ประเทศไทยเกิดภาวะวิกฤติตมยำกุง

 อยางไรก็ตาม ในป 2544 ยุคเร่ิมตนของรัฐบาล พันตำรวจโททักษิณ
ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรี ไดร้ือฟนแนวความคิดในการขุดคลองเช@อม
ทะเลอาวไทยกับอันดามันใหม รวมทั้งใหการสนับสนุนโครงการ
Souther n Seaboard ดวย โดยไดปรับยุทธศาสตรใหรองรับการแขงขัน
ดานการพลังงานอยางเขมขนขึ้น เพ@อมุงเนนผลักดันใหไทยไดเปน
ศูนยกลางพลังงานในภูมิภาคอยางสมบูรณแบบ ดวยหวังใหเกิด
การลงทุนขนาดใหญแลวใชเปนเคร@องมือกระตุนเศรษฐกิจ

 แตในปลายป 2547 ภายหลังจากเกิดภัยพิบัติคล@นยักษสึนามิถลม
6 จังหวัดในฝงทะเลอันดามันของไทย ปรากฏวาพื้นท่ีบริเวณทับละมุ
จังหวัดพังงา ซึ่งเคยถูกกำหนดใหเปนจุดวางทอสงน้ำมัน และต้ังคลัง
เก็บน้ำมันอยูในแนวที่ไดรับผลกระทบจากคล@นยักษโดยตรง กระทรวง
พลังงานจึงสั่งชะลอโครงการออกไปอยางไมมีกำหนด

 จากนั้นโครงการ Southern Seaboard ก็เงียบหายไปหลายป
เน@องจากเกิดวิกฤติการณทางการเมืองและรัฐบาลขาดเสถียรภาพ
จนยางเขาสูปลายป 2550 – 2553 ไดนำกลับมาพิจารณาใหมอีกคร้ัง

โดยมีการเปล่ียนสถานที่กอสรางทาเรือแหงใหม
โดยใหกอสรางทาเรือน้ำลึกแบบย@นลงไปในทะเล
อันดามันราว 4.2 กิโลเมตร ซึ่งมีจุดที่ตั้งอยูกลาง
ผืนน้ำกวางใหญ ระหวางเกาะเขาใหญกับบริเวณ
ปากคลองปากบารา อำเภอละงู จังหวัดสตูล เวลา
น้ีชาวบานเรียกกันติดปากวา “ทาเรืออุตสาหกรรม
ปากบารา”

 ในสวนของทางรถไฟ สำนักนโยบายและ
แผนการขนสงและจราจร (สนข.) ไดวาจาง กลุม
บริษัทท่ีปรึกษา 5 แหง ทำการศึกษาความเหมาะสม
และออกแบบเบื้องตนเสนทางรถไฟเช@อมโยง
การขนสงสินคาระหวางทาเรือฝงอาวไทยและ
อันดามัน โดยมีการศึกษาไว 5 เสนทาง 
 
 น่ันคือการมองภาพท่ีผานมาของโครงการ
แลนดบริดจ อันเปนสวนหนึ่งของโครงการ
Souther n Seaboard ซึ่งมีความเคล(อนไหว
ลาสุดเม(อ 2 ปที่ผานมา
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นานาสาระกับบีโอไอฉบับนี้ เปนการรวบรวม
คำถามที่นาสนใจจากการจัดสัมมนาของบีโอไอ 
จึงนำมาเผยแพรใหทราบตอไป

1. กิจการผลิตหรือถนอมอาหารจากพืช ผัก 
ผลไม สามารถขอรับการสงเสริมฯ ไดหรือไม
ตอบ สามารถขอรับการสงเสริมฯ ได ในประเภท
 กิจการ 1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร 
 หรือสิ่งปรุงแตงอาหารโดยใชเทคโนโลยีที่
 ทันสมัย (ยกเวนการผลิตน้ำด-มและไอศกรีม) 
 ประเภทยอย 1.11.2 กิจการผลิตหรือถนอม
 อาหารจากพืช ผัก ผลไม ซ่ึงจะไดรับสิทธิและ
 ประโยชนตามกิจการที่ใหความสำคัญเปน
 พิเศษ (จะไดรับยกเวนอากรขาเขาเคร-องจักร 
 และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป ทุกเขต 
 สวนสิทธิและประโยชนอ-นๆ ใหไดรับตาม
 เกณฑที่ตั้ง)

2. กิจการผลิตผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร 
สามารถขอรับการสงเสริมฯ ไดหรือไม
ตอบ ขอรับการสงเสริมฯ ได ในประเภทกิจการ 
 1.15 กิจการผลิตผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร 
 (ยกเวนยา สบู ยาสระผม และเคร-องสำอาง) 
 ซึ่งจะไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ี
 ใหความสำคัญเปนพิเศษ

3. กิจการผลิตช้ินสวนโลหะ สามารถขอรับการ
สงเสริมไดฯ หรือไม
ตอบ ขอรับการสงเสริมฯ ได ในประเภทกิจการ 
 4.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑโลหะ รวมทั้ง
 ช้ินสวนโลหะ ซ่ึงจะไดรับสิทธิและประโยชน
 ตามเกณฑที่ตั้ง

นานาสาระกับบีโอไอ 4. กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก สามารถขอรับการสงเสริมฯ 
ไดหรือไม
ตอบ ขอรับการสงเสริมฯ ได ในประเภทกิจการ 6.12 กิจการผลิต
 ผลิตภัณฑพลาสติกหรือเคลือบดวยพลาสติก โดยมีเง-อนไขวาจะ
 ตองมีกระบวนการข้ึนรูปหรือเคลือบดวยพลาสติก ซ่ึงจะไดรับสิทธิ
 และประโยชนตามเกณฑที่ตั้ง

5. สิทธิการถือหุนของชาวตางชาติในกิจการบริการ สามารถถือหุน
ขางมากไดหรือไม
ตอบ จะตองพิจารณาเปนรายประเภทกิจการไป มีกิจการบริการหลาย
 ประเภทที่ตางชาติสามารถถือหุนขางมากหรือทั้งสิ้นได

6. กิจการ ROH สามารถขอรับการสงเสริมฯ ไดหรือไม และไดรับ
สิทธิและประโยชนอะไรบาง
ตอบ ขอรับการสงเสริมฯ ได ในประเภทกิจการ 7.13 กิจการสำนักงาน
 ปฏิบัติการภูมิภาค (Ragional Operating Headquarter-ROH) 
 ซ่ึงมีเง-อนไข
 1. จะตองกำกับดูแลกิจการของสาขาหรือบริษัทในเครือใน
  ตางประเทศไมนอยกวา 3 ประเทศ
 2. จะตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา 10 ลานบาท
 3. อนุญาตใหชาวตางชาติถือหุนขางมากหรือทั้งสิ้นได
 4. จะตองไดรับใบอนุญาตดำเนินการจากหนJวยงานของรัฐที่
  เก่ียวของ
 5. จะตองมีแผนดำเนินการและขอบขายธุรกิจ ตามท่ีคณะกรรมการฯ 
  ใหความเห็นชอบ
  5.1 การบริหารงานท่ัวไป การวางแผนทางธุรกิจ และ
   ประสานงานธุรกิจ
  5.2 การจัดหาวัตถุดิบและช้ินสวน
  5.3 การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
  5.4 การสนับสนุนดานเทคนิค
  5.5 การสงเสริมดานการตลาดและการขาย
  5.6 การบริหารดานบุคคลและการฝกอบรมในภูมิภาค
  5.7 การใหคำปรึกษาและแนะนำในการประกอบธุรกิจดานตางๆ
   เชน ดานการเงิน การตลาด ระบบบัญชี เปนตน
  5.8 การวิเคราะหและวิจัยดานเศรษฐกิจและการลงทุน
  5.9 การจัดการและควบคุมสินเช-อ
 

สถาปนา พรหมบุญ
กฎและระเบียบควรรู
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 5.10 การใหบริการสนับสนุนอ�นๆ ตามท่ีบีโอไอเห็นสมควร 
  ซ่ึงจะพิจารณาเปนกรณีไป
 ทั้งนี้ ใหไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนอากรขาเขาเฉพาะ
เคร�องจักรที่ใช ในการวิจัยพัฒนา และฝกอบรม
 
7. การย�นขอรับการสงเสริมฯ ตองใชเอกสารใดบาง มีคาใชจาย
หรือไม
ตอบ การขอรับการสงเสริมฯ หรือการติดตอกับบีโอไอในเร�องอ�นๆ ไมมี
 คาใชจายแตอยางใด ผูขอรับการสงเสริมฯ จะตองจัดทำเอกสาร
 จำนวน 3 ชุด โดยย�นใหบีโอไอจำนวน 2 ชุด และอีก 1 ชุดเก็บไว
 สำเนาหลักฐาน (ทั้งนี้ ไมไดเปนการบังคับวาจะตองย�น 3 ชุด 
 โดยมี 2 ชุดก็สามารถย�นได แตควรจะมีสำเนาเก็บไวเพ�อ
 ประโยชนในการอางอิง)
 - กรณีท่ีบริษัทจัดต้ังแลวจะตองแนบหนังสือรับรองฉบับลาสุด 
  และงบการเงินปลาสุดมาดวย
 - กรณีท่ีมีขนาดการลงทุนเกิน 500 ลานบาท (ไมรวมคาท่ีดิน
  และเงินทุนหมุนเวียน) จะตองแนบรายงานการศึกษาความ
  เปนไปไดของโครงการ (Feasibility Study) (ถาลงทุนเกิน
  80 ลานบาทแตไมเกิน 500 ลานบาท ก็ตองแนบรายงาน
  การศึกษาความเปนไปไดของโครงการดวยเชนกัน แตให
  ทำเฉพาะหัวขอความตองการของผลิตภัณฑท่ีจะขอรับการ
  สงเสริมฯ และความเหมาะสมของโครงการดานการเงิน)
 - กรณีใชเคร�องจักรเกิน 10 ป จะตองแนบแบบประกอบการ
  พิจารณาเคร�องจักรใชแลว อายุเกิน 10 ป (F PA PP 16)
 - กรณีประเภทกิจการมีประเด็นดานส่ิงแวดลอม จะตองแนบ
  แบบประกอบการพิจารณาผลกระทบตอส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน 
  (F PA PP 15)
 - กรณีท่ีขอรับสิทธิและประโยชนตามนโยบายพิเศษอ�น ซ่ึงอาจ
  จะมีแบบประกอบคำขอในเร�องน้ันๆ โดยเฉพาะ ก็ใหแนบมาดวย

8. นโยบาย SMEs มีประเภทอะไรบาง และจะใหการสงเสริมฯ อีกหรือไม
ตอบ นโยบายใหการสงเสริมฯ โครงการวิสาหกิจขนาดกลางและ
 ขนาดยอมของบีโอไอ ไดสิ้นสุดไปแลวตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 
 2554 ปจจุบันยังไมมีประกาศฉบับใหมออกมา แตอยางไรก็ตาม
 ผูประกอบการในวิสาหกิจขนาดดังกลาว สามารถย�นขอในเง�อนไข
 ตามเกณฑปกติของบีโอไอได

9. กิจการผลิตเคร�องจักร อุปกรณสำหรับ
ใชในการเกษตร สามารถขอรับการสงเสริมฯ 
ไดหรือไม
ตอบ ขอรับการสงเสริมฯ ได ในประเภทกิจการ 
 4.2 กิจการผลิตเคร�องจักร อุปกรณ และ
 ชิ้นสวน ประเภทยอย 4.2.2 กิจการผลิต
 เคร�องจักร อุปกรณ สำหรับใชในการเกษตร 
 (Farm Machinery) และอุตสาหกรรมผลิต
 อาหาร (Food Processing Machinery) 
 ซึ่งจะไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการ
 ที่มีความสำคัญและเปนประโยชนตอ
 ประเทศเปนพิเศษ (จะไดรับยกเวนอากร
 ขาเขาเคร�องจักร และยกเวนภาษีเงินได
 นิติบุคคล 8 ป ทุกเขต โดยไมกำหนดสัดสวน
 การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สวนสิทธิและ
 ประโยชนอ�นๆ ใหไดรับตามเกณฑเขตท่ีต้ัง)

10. กิจการโลจิสติกส ไดสิทธิและประโยชน
อะไรบาง
ตอบ กิจการท่ีเก่ียวของกับโลจิสติกสมีหลายประเภท 
 ซ่ึงสิทธิและประโยชนก็แตกตางกันไป เชน
 7.1.4 กิจการขนถายสินคาสำหรับเรือ
เดินทะเล จะไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการ
ที่ใหความสำคัญเปนพิเศษ
 7.1.5 กิจการสถานท่ีตรวจปลอยและบรรจุ
สินคาเขาตูคอนเทนเนอรเพ�อการสงออกหรือโรงพัก
สินคาเพ�อตรวจปลอยของขาเขา และบรรจุของ
ขาออกที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอรนอกเขต 
ทาเทียบเรือ (รพท.) จะไดรับสิทธิและประโยชน
ตามกิจการท่ีใหความสำคัญเปนพิเศษ
 7.1.6 กิจการสนามบินพาณิชย จะไดรับสิทธิ
และประโยชนตามกิจการที่ใหความสำคัญเปน
พิเศษ
 7.3.1 กิจการบริการท่ีจอดเรือทองเท่ียว จะได
รับสิทธิและประโยชนยกเวนอากรขาเขาสำหรับ
เคร�องจักรทุกเขต ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
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จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป หากตั้งโรงงานนอกเขต
อุตสาหกรรมโลจิสติกส จะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป ทุกเขต

11. กิจการคลังสินคา (Warehouse) สามารถขอรับการสงเสริมฯ 
ไดหรือไม
ตอบ กิจการคลังสินคาที่จะย&นขอรับการสงเสริมฯ ได จะตองมีการ
ดำเนินกิจการใหเขาขายเง&อนไขประเภทกิจการที่ระบุไว โดยประเภท
กิจการท่ีใหการสงเสริมฯ มีดังนี้
 7.10 กิจการศูนยกระจายสินคาดวยระบบท่ีทันสมัย (Distribution 
Center – DC) เปนศูนยกระจายสินคาที่ทันสมัย ควบคุมดวยระบบ
คอมพิวเตอร ตามท่ีคณะกรรมการใหความเห็นชอบ และรับฝากสินคา
นำเขาไดเฉพาะที่เสียภาษีอากรหรือของที่ใชสิทธิและประโยชนอ&น 
ซึ่งผานพิธีการศุลกากรแลว เชน สินคาที่ไดรับยกเวนหรือลดหยอน
อากรขาเขาตามมาตรการสงเสริมการลงทุนหรือของอ&นๆ ตามท่ีอธิบดี
กรมศุลกากรกำหนด
 7.11 กิจการศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศดวยระบบที่
ทันสมัย (International Distribution Center – IDC) จะตองเปน
ศูนยกระจายสินคาไปตางประเทศที่ใหบริการขนสง จัดสง เก็บรักษา
บรรจุและบริหารสินคาคงคลังของลูกคา 
 โดยจะตองกระจายสินคาไปตางประเทศไมนอยกวา 5 ประเทศ 
มีอุปกรณจัดเก็บและขนถายท่ีทันสมัย มีระบบควบคุมบริหารคลังสินคา
ดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และมีระบบติดตามสินคา
แบบ Online (Track & Trace) ตามท่ีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ใหความเห็นชอบ และจะตองไดรับความเห็นชอบจากหนGวยงานของรัฐ
ที่เก่ียวของ
 7.12 กิจการศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ (International Procurement Office – IPO) จะตองมีหรือ
เชาคลังสินคา และมีระบบจัดการสินคาคงคลังดวยระบบคอมพิวเตอร 
จะตองมีกิจกรรมการจัดหาสินคา การตรวจสอบคุณภาพสินคา และ
การบรรจุสินคา จะตองมีแหลงจัดหาสินคาจากหลายราย และอยางนอย
จะตองมีแหลงจัดหาจากในประเทศดวย และจะตองมีทุนจดทะเบียน
ไมนอยกวา 10 ลานบาท

ขอมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2555

หากต้ังในเขต 1 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 7 ป 
หากต้ังในเขต 2 และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
8 ป หากต้ังในเขต 3 สวนสิทธิและประโยชนอ&นๆ
ตามเกณฑที่ตั้ง
 7.3.2 กิจการเดินเรือทองเท่ียวหรือใหเชาเรือ
ทองเท่ียว จะไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนอากร
ขาเขาสำหรับเคร&องจักรทุกเขต ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล 5 ป ทุกเขต สวนสิทธิและประโยชน
อ&นๆ ตามเกณฑเขตที่ตั้ง
 7.9 กิจการขนสงมวลชนและสินคาขนาดใหญ 
จะแบงเปนประเภทยอย ดังนี้
 7.9.1 กิจการรถไฟฟาขนสงมวลชนและ
หรือรถไฟขนสง (เฉพาะระบบรางหรือระบบรวมราง
และถนน) จะไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการ
ที่ใหความสำคัญเปนพิเศษ
 7.9.2 กิจการขนสงทางทอ จะไดรับสิทธิ
และประโยชนตามกิจการท่ีใหความสำคัญเปนพิเศษ
 7.9.3 กิจการขนสงทางอากาศ จะได
รับสิทธิและประโยชนตามกิจการท่ีใหความสำคัญ
เปนพิเศษ
 7.9.4 กิจการขนสงทางเรือ จะไดรับสิทธิ
และประโยชนตามกิจการท่ีใหความสำคัญเปนพิเศษ
 7.9.5 กิจการเรือเฟอรร่ี จะไดรับสิทธิและ
ประโยชนตามกิจการท่ีใหความสำคัญเปนพิเศษ
 7.9.6 กิจการเรือกลดันลากจูง (Tug
Boat) จะไดรับสิทธิและประโยชนตามกิจการที่
ใหความสำคัญเปนพิเศษ
 7.10 กิจการศูนยกระจายสินคาดวยระบบ
ท่ีทันสมัย (Distribution Center – DC) จะไดรับ
สิทธิและประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะการยกเวน
ขาเขาเคร&องจักรทุกเขต
 7.11 กิจการศูนยกระจายสินคาระหวาง
ประเทศดวยระบบที่ทันสมัย (International
Distribution Center – IDC) จะไดรับสิทธิและ
ประโยชน ยกเวนอากรขาเขาเคร&องจักรทุกเขต
และหากต้ังโรงงานในเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส 
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วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน
กฎและระเบียบควรรู

 จากวิกฤติมหาอุทกภัยเม�อปที่แลว เปนภัยพิบัติที่สงผลใหเกิด
การชำรุด หรือเสียหายของเคร�องจักรในกิจการบีโอไอ ผูประกอบการ
สามารถดำเนินการ โดยจำแนกเปน 2 กรณี คือ กรณีเคร�องจักรท่ีใช
สิทธิ์ยกเวน หรือลดหยอนอากรขาเขาเคร�องจักร และนำเขามาใช ใน
โครงการท่ีไดรับสงเสริมการลงทุนเกินกวา 5 ป และกรณีไมเกิน 5 ป
นับจากวันนำเขา

นิยามของเคร�องจักรและอุปกรณ
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ 46/2534
ประกาศเม�อวันท่ี 1 ตุลาคม 2534 เร�อง แนวทางการพิจารณายกเวนหรือ
ลดหยอนภาษีอากรสำหรับเคร�องจักรและอุปกรณ มีผลใชบังคับสำหรับ

เร�องตองรู...เม�อเคร�องจักรที่ใชสิทธ์ิบีโอไอ
ชำรุดหรือเสียหาย

เคร�องจักร และอุปกรณ
ที่อยู ในขายไดรับการยกเวน
หรือลดหยอนภาษีอากร

 ตองเปนเคร!องจักร และอุปกรณที่ ใช
ในกระบวนการผลิตโดยตรง

ในโครงการที่ ไดรับ
สงเสริมการลงทุน
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การนำเขาเคร�องจักรต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2534
เปนตนไป กำหนดใหเคร�องจักร และอุปกรณท่ีอยู
ในขายไดรับการยกเวน หรือลดหยอนภาษีอากร
ตองเปนเคร�องจักรและอุปกรณท่ีใชในกระบวนการ
ผลิตโดยตรง ในโครงการท่ีไดรับสงเสริมการลงทุน
โดยเริ่มตั้งแตการออกแบบผลิตภัณฑ การผลิต
เปนผลิตภัณฑ การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ ตลอดจนการขนสงผลิตภัณฑขึ้น
ยานพาหนะ โดยพิจารณาตามการติดตั้งใชจริง
เทานั้น
 
 เคร�องจักร และอุปกรณที ่ ไม ได  ใช  ใน
กระบวนการผลิตโดยตรง แตจำเปนตองใช ใน
โครงการท่ีไดรับสงเสริมการลงทุน เชน เคร�องจักร
ที่ใช ในการกอสรางโรงงาน การติดตอส�อสาร 
เคร�องใชภายในสำนักงาน การกำจัดมลพิษ การวิจัย
และพัฒนา การประหยัดพลังงาน การซอมบำรุง 
การใหความปลอดภัยแกพนักงานและรักษา
ความปลอดภัยภายในโรงงาน เปนตน ถือวาเปน
เคร�องจักร และอุปกรณท่ีอยูในขายไดรับการยกเวน 
หรือ ลดหยอนภาษีอากร โดยพิจารณาตามการ
ติดตั้งใชจริงเชนกัน

 สวนประกอบ และอุปกรณของเคร�องจักร 
เชน น็อต สกรู สายไฟฟาภายในเคร�องท่ีมีลักษณะ
การซื้อขายเคร�องจักรครบชุด และไมสามารถ
แยกออกจากกันได ใหไดรับการยกเวน หรือ
ลดหยอนภาษีอากรไดเชนเดียวกับตัวเคร�องจักร
ที่นำเขา

กรณีเคร�องจักรที่ใชสิทธ์ิบีโอไอนำเขามาใชในโครงการ
เกินกวา 5 ป
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ท่ี ป. 3/2538 
ประกาศเม�อวันที่ 22 พฤษภาคม 2538 เร�อง กำหนดอายุเคร�องจักร
มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 มีนาคม 2538 เปนตนไป ไดกำหนดอายุ
เคร�องจักรทุกประเภทกิจการเปนระยะเวลา 5 ป นับแตวันนำเขามา
ในราชอาณาจักร ซ่ึงเคร�องจักรใดหมดอายุดังกลาวแลว โดยไมไดฝาฝน 
หรือไมไดปฏิบัติผิดเง�อนไขของประเภทกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน
นั้น เคร�องจักรจะปลอดจากภาระภาษีอากร ผูไดรับสงเสริมการลงทุน
สามารถย�นเร�องตอบีโอไอ ขอตัดบัญชีรายการเคร�องจักรเพ�อปลอด
จากภาระภาษีอากรได

 เคร�องจักรท่ีใชสิทธ์ิยกเวน หรือลดหยอนอากรขาเขา นำเขามาใช
ในโครงการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนเกินกวา 5 ป นับจากวันนำเขา
เม�อชำรุด หรือเสียหาย ผูไดรับสงเสริมการลงทุนสามารถย�นขอตัดบัญชี
เคร�องจักรตามแบบบัญชีเคร�องจักร (F PM CM 01 - 03) ท่ี http://
www.boi.go.th/thai/download/boi_forms/524/F%20PM%
20CM%2001-03.pdf หรือย
นขออนุญาตจำหน�ายเคร
องจักรตาม
แบบคำขออนุญาตจำหน�าย โอน หรือบริจาคเคร
องจักร (F IN MC 
04 - 03) ท่ี http://www.boi.go.th/thai/download/boi_forms/
290/f_in_mc_04_th.pdf โดยไมมีภาระภาษีอากร

กรณีเคร�องจักรที่ใชสิทธ์ิบีโอไอ
นำเขามาใชในโครงการไมเกิน 5 ป
 เคร�องจักรที่ใชสิทธิ์ยกเวน หรือลดหยอนอากรขาเขา นำเขา
มาใช ในโครงการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนไมเกิน 5 ป นับจาก
วันนำเขา เม�อชำรุด หรือเสียหาย ผูไดรับสงเสริมการลงทุนสามารถ
นำไปตัดบัญชีเคร�องจักร โดยไมมีภาระภาษีอากรได ตามประกาศ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ ป. 3/2555 ประกาศ
เม�อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 และมีผลใชบังคับในวันเดียวกัน
เร�อง เง�อนไขและวิธีการสำหรับเคร�องจักรที่ชำรุดหรือเสียหายดวย
วิธีการใดดังน้ี
 (1) ทำลายตามวิธีที่บีโอไออนุมัติ
 (2) สงออกไปนอกราชอาณาจักร
 (3) บริจาคใหสวนราชการ องคการของรัฐบาล หรือองคการ
สาธารณกุศล ตามที่บีโอไอเห็นสมควร 
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 ผูไดรับสงเสริมการลงทุนตองจัดทำรายงาน ประกอบดวย รายการ
และจำนวนเคร!องจักรที่ชำรุดหรือเสียหาย สาเหตุของการชำรุดหรือ
เสียหายพรอมหลักฐาน (ถามี) หลักฐานการอนุมัติใหยกเวนหรือ
ลดหยอนภาษีอากรสำหรับเคร!องจักรนั้น รวมทั้งวิธีการที่จะขออนุมัติ
สำหรับเคร!องจักรที่ชำรุดหรือเสียหาย ไดแก กรณีทำลายตองระบุ
วิธีการทำลาย กรณีสงออกตองระบุช!อและสถานที่ของผูรับปลายทาง 
กรณีบริจาคตองระบุช!อผูรับบริจาค และวัตถุประสงคของการนำไปใช
 
 นอกจากนั้น เคร!องจักรที่ชำรุด หรือเสียหาย ตองไดรับการ
ตรวจสภาพจากเจาหนาที่บีโอไอ หรือผูที่ไดรับมอบหมายเสียกอน 
เม!อไดรับอนุมัติใหทำลาย สงออก หรือบริจาคแลว การดำเนินการ
ตามที่ไดรับอนุมัติ ตองอยูภายใตการควบคุมของบีโอไอหรือผูไดรับ
มอบหมาย โดยผูไดรับสงเสริมการลงทุนตองจัดสงหลักฐานการ
ดำเนินการน้ันใหบีโอไอเพ!อตัดบัญชีตอไป

 กรณีสงเคร!องจักรที่ชำรุด หรือเสียหายออกไปยังตางประเทศ
ใหย!นเร!องตามแบบคำขออนุญาตสงเคร!องจักรที่ไดรับสิทธิ์ยกเวน 
หรือลดหยอนภาษีอากรออกไปตางประเทศ (F IN MC 06 - 03) ท่ี 

หากผูไดรับ
สงเสริมการลงทุน
ประสงคจะจำหนาย
เคร�องจักรที่ชำรุด
หรือเสียหาย

จะตองชำระอากรขาเขา
ตามสภาพ ราคาและอัตราอากร
ที่เปนอยู ในวันที่บีโอไอกำหนด

http://www.boi.go.th/thai/download/boi_
forms/292/f_in_mc_06_th.pdf เม�อดำเนินการ
สงออกแลว ใหนำใบขนสินคาขาออกมาย�นเร�อง
ขอตัดบัญชี ตามแบบตัดบัญชีเคร�องจักร (F PM 
CM 01- 03) โดยไมมีภาระภาษีอากร



 อยางไรก็ตาม หากผูไดรับสงเสริมการลงทุน
ประสงคจะจำหน"ายเคร#องจักรท่ีชำรุด หรือเสียหาย 
จะตองชำระอากรขาเขาตามสภาพ ราคา และ
อัตราอากรที่เปนอยูในวันที่บีโอไอกำหนด สำหรับ
ผู ไดร ับสงเสริมการลงทุนที ่มีการประกันภัย
ความเสียหายจากเหตุการณอุทกภัย และผูรับ
ประกันภัยประสงคจะนำเคร#องจักรท่ีเสียหายจาก
อุทกภัยออกจากโรงงานที่ไดรับสงเสริมการลงทุน 
โดยไมมีการทำลายเคร#องจักร 
    
 กรณีนี ้ก ็ถือเปนการขออนุญาตจำหน"าย
เคร#องจักร ใหผูไดรับสงเสริมการลงทุนย#นเร#อง
ขออนุญาตจำหน"ายเคร#องจักร ตามแบบคำขอ
อนุญาตจำหน"าย โอน หรือบริจาคเคร#องจักร 
(F IN MC 04 - 03) โดยระบุวา จำหน"ายเคร#องจักร
ใหแกบริษัทประกันภัย หรือผู ร ับประกันภัย 
ซ่ึงบีโอไอจะอนุญาตใหจำหน"ายเคร#องจักรได โดยมี
ภาระอากรขาเขาเคร#องจักร ตามสภาพ ณ วันที่
ย#นเร#องขออนุญาตจำหน"ายเคร#องจักร เม#อผูไดรับ
สงเสริมการลงทุนชำระอากรขาเขาเคร#องจักร
ตามหนังสือที่บีโอไอแจงกรมศุลกากรแลว ใหนำ
หลักฐานใบเสร็จรับเงินมาย#นขอตัดบัญชีเคร#องจักร
ตามแบบตัดบัญชีเคร#องจักร (F PM CM 01- 03)

 เคร#องจักรที่ใชสิทธิ์ยกเวน หรือลดหยอน
อากรขาเขา นำเขามาในราชอาณาจักรเพ#อใช ใน
โครงการท่ีไดรับสงเสริมการลงทุน เม#อจะดำเนินการ
ใดตอเคร#องจักรน้ัน ตองไดรับอนุญาตจากบีโอไอ
กอนดำเนินการอ#นเสมอ โดยเคร#องจักรที่นำเขา
มาใช ในโครงการท่ีไดรับสงเสริมการลงทุนเกินกวา 
5 ป นับจากวันนำเขา สามารถขอตัดบัญชีรายการ
เคร#องจักรเพ#อปลอดจากภาระภาษีอากรได
 
 หากเกิดการชำรุด หรือเสียหายสำหรับ
เคร#องจักรที่นำมาใช ในโครงการที่ไดรับสงเสริม
การลงทุนไมเกิน 5 ป นับจากวันนำเขา จะปลอด
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จากภาระภาษีอากรได ใน 3 กรณี คือ ทำลายตามวิธีที่บีโอไออนุมัติ 
สงออกไปนอกราชอาณาจักร และบริจาคใหสวนราชการ องคการของ
รัฐบาล หรือองคการสาธารณกุศลที่บีโอไอเห็นสมควร 
 
 ฉะน้ัน กรณีการจำหน"ายเคร#องจักร จึงไมปลอดจากภาระภาษีอากร 
มีภาระอากรขาเขาเคร#องจักรตามสภาพของเคร#องจักร ราคา และ
อัตราอากร ณ วันที่ย#นเร#องขออนุญาตจำหน"ายเคร#องจักร สำหรับ
เคร#องจักรในกิจการบีโอไอท่ีไดรับผลกระทบจากมหาอุทกภัย ซ่ึงมีการ
ประกันภัยจากอุทกภัยไว แมถือเปนการจำหน"าย แตภาระอากรขาเขา
ถือตามสภาพของเคร#องจักรท่ีชำรุด หรือเสียหายนั้น 
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ป 2553 
ไดออกมาตรการใหม
ใหเปนทางเลือกของวิสาหกิจ

ที่จะเปนกิจการ ROH
ภายใตมาตรการปจจุบัน 
หรือมาตรการใหมก็ ได

ตามมาตรการทางภาษีใหม

 และในป 2553 ไดออกมาตรการใหม ใหเปนทางเลือกของวิสาหกิจ
ที่จะเปนกิจการ ROH ภายใตมาตรการปจจุบัน หรือมาตรการใหม 
ภายใตหลักเกณฑพ้ืนฐานความเปนกิจการ ROH เดียวกัน แตมีหลักเกณฑ 
คุณสมบัติ และเง.อนไขบางประการที่แตกตางกัน ซึ่งบทความนี้จะได
แนะนำ ROH ตามมาตรการใหมใหไดทราบ

ลักษณะและขอบขายธุรกิจ
 ลักษณะของสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค กำหนดตามขอ 1 ประกาศ
อธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 109) เร.อง กำหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง.อนไขการลดอัตราและยกเวนภาษีเงินได
ของบริษัท ซึ่งประกอบกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ประกาศ 
ณ วันท่ี 15 พฤศจิกายน 2553 มีผลใชบังคับในวันเดียวกัน ไดกำหนด
ใหกิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค หรือกิจการ ROH หมายถึง 
กิจการการใหบริการดานการบริหาร ดานเทคนิค หรือการใหบริการ
สนับสนุนดังตอไปนี้ แกวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตน ไมวาจะ
ตั้งอยูในประเทศไทยหรือตางประเทศ
 (1)  การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจ และการ
  ประสานงานทางธุรกิจ 
 (2)  การจัดหาวัตถุดิบและช้ินสวน 
 (3)  การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ 
 (4)  การสนับสนุนดานเทคนิค 
 (5)  การสงเสริมดานการตลาดและการขาย
 (6)  การบริหารงานดานบุคคลและการฝกอบรมในภูมิภาค 
 (7)  การใหคำปรึกษาดานการเงิน 
 (8)  การวิเคราะหและวิจัยดานเศรษฐกิจและการลงทุน 
 (9)  การจัดการและควบคุมสินเช.อ 
 (10) การใหบริการสนับสนุนดานอ.นๆ ตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน
กฎและระเบียบควรรู
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 การควบคุม หมายถึง การควบคุมตาม
หลักเกณฑของมาตรฐานทางบัญชีท่ียอมรับโดยท่ัวไป

นิยามของวิสาหกิจในเครือ
 มาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกา ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545 ประกาศ 
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2545 มีผลใชบังคับใน
วันถัดมา ไดกำหนดให

 วิสาหกิจในเครือ หมายถึง บริษัทหรือ
หางหุนสวน นิติบุคคล ซึ่งมีความสัมพันธกับ
กิจการ ROH ในลักษณะใดลักษณะหน่ึง กลาวคือ 

 (1) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลถือหุน
  ในกิจการ ROH ไมนอยกวารอยละ 25 
  ของทุนทั้งหมด 

 (2) ROH ถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวน
  นิติบุคคลน้ันไมนอยกวารอยละ 25 ของ
  ทุนทั้งหมด 

 (3) กิจการตาม (1) ถือหุนหรือเปนหุนสวน
  ไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนทั้งหมด 

 (4) บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมี
  อำนาจควบคุมกิจการ หรือกำกับดูแล
  การดำเนินงาน และการบริหารงานของ
  กิจการ ROH 

 (5) ROH มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือ
  กำกับดูแลการดำเนินงาน และการบริหาร 

 (6) กิจการตาม (4) มีอำนาจควบคุมกิจการ 
  หรือกำกับดูแลการดำเนินงาน และ
  การบริหารงาน

 ความเปนวิสาหกิจในเครือจึงเปนการถือหุนต้ังแตรอยละ 25 เปนตนไป
อำนาจควบคุมกิจการ กำกับดูแลการดำเนินงาน หรือการบริหารงาน

คุณสมบัติ
 มาตรา 11/6 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545 
แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 508) 
พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2545 มีผลใชบังคับใน
วันถัดมา ไดกำหนดให คุณสมบัติของกิจการ ROH ตามมาตรการใหม 
ประกอบดวย
 
 (1) มีทุนชำระแลวในวันสุดทายของแตละรอบระยะเวลาบัญชี 
  ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป
 
 (2) มีการใหบริการแกวิสาหกิจในเครือในตางประเทศ หรือสาขา
  ของตนในตางประเทศ ไมนอยกวาจำนวน ดังตอไปนี้
  (ก) หนึ่ง ประเทศ ในรอบระยะเวลาบัญชีแรก และท่ีสอง
  (ข) สอง ประเทศ ในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีสาม และท่ีส่ี
  (ค) สาม ประเทศ ต้ังแตรอบระยะเวลาบัญชีท่ีหาเปนตนไป
 
 (3) มีรายจาย ดังตอไปนี้
  (ก) รายจายในการดำเนินงานของ ROH ซ่ึงจายใหแกผูรับใน
   ประเทศไทย ไมนอยกวา 15 ลานบาทตอป แตไมรวมถึง
   คาเสGอมราคาของทรัพยสิน รายจายในการดำเนินงานท่ีจาย
   ไปตางประเทศ คาวัตถุดิบ คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธ์ิ
   หรือสิทธิ์อยางอGน คาสวนประกอบ และคาบรรจุภัณฑ
  (ข) รายจายเพGอการลงทุนท่ี ROH จายใหผูรับในประเทศไทย 
   ไมนอยกวา 30 ลานบาทตอป แตไมรวมถึงเงินลงทุนใน
   หลักทรัพยตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
   หลักทรัพย
 
 (4) มีวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาในตางประเทศ ซ่ึงมีการประกอบ
  กิจการตามวัตถุประสงคในการจัดต้ัง ผูบริหาร และพนักงาน
  ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอยางแทจริง ตรงตามท่ีแจง
  ตอกรมสรรพากร    
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 (5) ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีที่สามเปนตนไป ตอง
  (ก) มีพนักงานปฏิบัติงานใน ROH ไมนอยกวารอยละ 75 
   ของจำนวนพนักงานท้ังหมด
  (ข) มีการจายคาตอบแทนใหแกพนักงานท่ีปฏิบัติงานใน ROH 
   อยางนอย 5 คน ไมนอยกวา 2.5 ลานบาทตอคนตอป

 ตามมาตรา 11/7 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545 
แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 508) 
พ.ศ. 2553

 (6) ไดจดแจงการเปน ROH ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง@อนไข
  ท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด โดยตองจดแจงภายใน 
  5 ป นับแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2553 ตามขอ 2 แหง
  ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเก่ียวกับภาษีเงินได (ฉบับท่ี 109) 
 
 (7) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ วิธีการ และเง@อนไขอ@นที่อธิบดีกรม
  สรรพากรประกาศกำหนด

เง�อนไขและสิทธิประโยชน
 เง�อนไข
 มาตรา 11/2 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545 
แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 508) 
พ.ศ. 2553 ไดกำหนดเง@อนไขกิจการ ROH ที่จะไดรับสิทธิประโยชนตอง
 
 (1) มีรายไดจากการใหบริการของกิจการ ROH แกวิสาหกิจใน
  เครือในตางประเทศ หรือสาขาของตนในตางประเทศ หรือ
 
 (2) มีรายไดจากคาสิทธิท่ีไดรับจากวิสาหกิจในเครือในตางประเทศ 
  หรือสาขาในตางประเทศ หรือจากบริษัทหรือหางหุนสวน
  นิติบุคคลที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ เฉพาะคาสิทธิที่เกิดจากผลการ
  วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของกิจการ ROH ท่ีกระทำข้ึนใน
  ประเทศไทย

 โดยรายไดจากการใหบริการ หรือคาสิทธิน้ัน 
ตองมีรายไดจากวิสาหกิจในเครือในตางประเทศ
หรือสาขาในตางประเทศรวมกัน ไมนอยกวารอยละ
50 ของรายไดทั้งหมดของบริษัท (รายไดของท้ัง
กิจการ ROH และที่มิใชกิจการ ROH รวมกัน)

 มาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 แกไข
ตามมาตรา 3 วรรคสอง แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 508) พ.ศ. 2553 
ใหนิยามของบริษัทหรือหางหุนสวนที่เกี่ยวของ
ไววา

 บริษัทหรือหางหุนสวนที่เกี่ยวของ
หมายความวา บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ที ่นำผลการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ
กิจการ ROH ไปใช ในการผลิตสินคา หรือให
บริการแกกิจการ ROH วิสาหกิจในเครือ หรือ
สาขาตางประเทศของกิจการ ROH
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สิทธิประโยชน
 หากกิจการ ROH มีคุณสมบัติ และมีรายได
เขาเกณฑตามหลักเกณฑและเง�อนไข จะไดรับ
สิทธิประโยชน จำแนกเปน 2 ประเภท คือ 
 (1) กิจการ ROH
 (2) พนักงานท่ีเปนคนตางดาว

(1) กิจการ ROH  
 กิจการ ROH จะไดรับสิทธิประโยชนตาม
มาตรา 11/6 ประกอบกับมาตรา 11/2 มาตรา 
11/3 และมาตรา 11/4 แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545 
แกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 508) พ.ศ. 2553 
ดังนี้
 

สิทธิประโยชน
 หากกิจการ ROH มีคุณสมบัติ และมีรายได
เขาเกณฑตามหลักเกณฑและเง�อนไข จะไดรับ
สิทธิประโยชน จำแนกเปน 2 ประเภท คือ 
 (1) กิจการ ROH
 (2) พนักงานท่ีเปนคนตางดาว

(1) กิจการ ROH  
 กิจการ ROH จะไดรับสิทธิประโยชนตาม
มาตรา 11/6 ประกอบกับมาตรา 11/2 มาตรา 
11/3 และมาตรา 11/4 แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545 
แกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 508) พ.ศ. 2553 
ดังนี้
 

 (ก) มาตรา 11/2 บัญญัติให ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลคงเหลือ 
  จัดเก็บรอยละ 10 ของกำไรสุทธิ เปนเวลา 10 ปตอเน�องกัน
  สำหรับ
   รายไดจากการใหบริการของกิจการ ROH แกวิสาหกิจ
   ในเครือที่ตั้งขึ้นในประเทศไทย 
   ดอกเบ้ียท่ีไดรับจากวิสาหกิจในเครือ หรือสาขาตางประเทศ 
   ท้ังนี้ เฉพาะดอกเบี้ยจากเงินกูยืมที่กิจการ ROH ไดกูมา
   เพ�อใหกูยืมตอ
   คาสิทธิท่ีไดรับจากวิสาหกิจในเครือหรือสาขาตางประเทศ 
   หรือบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีเฉพาะ 
   คาสิทธิที่เกิดจากผลการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีของ
   กิจการ ROH ที่กระทำข้ึนในประเทศไทย

 (ข) มาตรา 11/3 บัญญัติให ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับ
  รายไดจากการใหบริการของกิจการ ROH แกวิสาหกิจใน
  เครือที่อยูตางประเทศ หรือสาขาตางประเทศเปนเวลา 10 ป
  ตอเน�องกัน
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หลักเกณฑอ�นๆ
 (1)  ขอ 3 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 109) เร�อง กำหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง�อนไขการลดอัตราและ
ยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทซึ่งประกอบกิจการ
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค กำหนดใหแยกการ
คำนวณกำไรสุทธิ และขาดทุนสุทธิของกิจการ 
ROH และกิจการอ�นตางหากจากกัน หากไมสามารถ
แยกไดอยางชัดแจงวา สวนใดเปนรายจายของ
กิจการใด ใหเฉลี่ยรายจายตามสวนของรายได
ระหวางกิจการ ROH และกิจการอ�น

 กรณีกิจการ ROH มีทั้งรายไดที่ไดรับสิทธิ์
ยกเวน และลดหยอนอัตราภาษีเงินได ใหแยกการ
คำนวณกำไรสุทธิ และขาดทุนสุทธิของรายได
แตละสวนตางหากจากกัน หากไมสามารถแยก
ไดชัดแจงวา เปนรายจายของรายไดสวนใด ให
เฉล่ียรายจายตามสวนของรายได ระหวางรายไดท่ี
ไดรับสิทธ์ิยกเวน และรายไดท่ีไดรับสิทธ์ิลดหยอน
อัตราภาษีเงินได 
 
 (2)  ขอ 4 ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 109) เร�อง กำหนด
หลักเกณฑ วิธีการ และเง�อนไขการลดอัตราและ
ยกเวนภาษีเงินไดของบริษัทซึ่งประกอบกิจการ
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค กำหนดกรณีบริษัท
ประกอบกิจการ ทั้งกิจการ ROH และกิจการอ�น 
หากกิจการ ROH นั้น มีผลขาดทุนสุทธิ ใหคงผล
ขาดทุนสุทธิไว ในกิจการ ROH เทานั้น

 กรณีกิจการ ROH มีทั้งรายไดที่ไดรับสิทธิ์
ยกเวน และลดอัตราภาษีเงินได หากรายไดท่ีไดรับ
สิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดมีผลขาดทุนสุทธิ ใหคงผล
ขาดทุนสุทธินั้นไว ในกิจการ ROH ที่ไดรับสิทธิ์
ยกเวนภาษีเงินไดเทานั้น

 (ค) มาตรา 11/4 บัญญัติให ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับ
  เงินปนผลท่ีไดรับจากวิสาหกิจในเครือท่ีต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย
  หรือที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศเปนเวลา 10 ป
  ตอเน�องกัน

(2) พนักงานที่เปนคนตางดาว
 คนตางดาว หมายความวา บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย 
ตามมาตรา 3 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 405)
พ.ศ. 2545 

 มาตรา 4 ประกอบกับมาตรา 11/1 แหงพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545 แกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 6 แหงพระราช-
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 508) พ.ศ. 2553 ใหลดอัตราภาษีเงินได
ในการหักภาษี ณ ท่ีจาย และคงจัดเก็บในอัตรารอยละ 15 ของเงินได
พึงประเมินที่ไดรับ เน�องจากการจางแรงงาน สำหรับคนตางดาวที่
ทำงานประจำกิจการ ROH เปนระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 8 ป ไมวา
ระหวางเวลานั้น จะไดเดินทางออกจากประเทศไทยเปนครั้งคราว
หรือไมก็ตาม ทั้งนี้ เฉพาะผูบริหารระดับสูง หรือผูเชี่ยวชาญระดับสูง
ที่กิจการ ROH จดแจงตอกรมสรรพากร ตามแบบที่ประกาศกำหนด 
ฉะนั้น รายไดของคนตางดาวท่ีทำงานในตางประเทศไดรับการยกเวน
ภาษีเงินได

สิทธิประโยชนเพิ่มเติม
 นอกจากน้ัน มาตรา 11/9 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตามความใน
ประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 405) 
พ.ศ. 2545 แกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 508) พ.ศ. 2553 ใหสิทธิประโยชนเพิ่ม กรณีรอบระยะเวลา
บัญชีท่ี 10 กิจการ ROH มีรายจายในการดำเนินงานท่ีจายในประเทศไทย
สะสมรวมกันแลว เกินกวา 150 ลานบาท ตลอด 10 รอบระยะเวลาบัญชี 
ใหไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรา 11/2 มาตรา 11/3 และมาตรา 11/4 
ขยายเวลาไดอีก 5 รอบระยะเวลาบัญชี



 (3)  มาตรา 11/11 แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545 
แกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 508) พ.ศ. 2553 
กำหนดให บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้ง
ข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศ และมิไดประกอบ
กิจการในประเทศไทย ไดรับยกเวนภาษีเงินได 
สำหรับเงินปนผลที่ไดรับจากกิจการ ROH ซึ่งมี
คุณสมบัติและมีรายไดจากการใหบริการและ
คาสิทธิ  
 
 (4)  มาตรา 11/5 แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545 
แกไขเพิ่มเติมตามมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 508) พ.ศ. 2553 
กำหนดการนับรอบระยะเวลาบัญชี ในการลดอัตรา 
และยกเวนภาษีเงินไดไว ดังนี้
  กรณีรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มใน หรือ
  หลังวันจดแจงการเปนกิจการ ROH 
  ใหนับรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน เปนรอบ
  ระยะเวลาบัญชีแรก
  กรณีจดแจงการเปนกิจการ ROH 
  ระหวางรอบระยะเวลาบัญชีใด ใหนับ
  รอบระยะเวลาบัญชีน้ัน เปนรอบระยะ
  เวลาบัญชีแรก แมจะมีระยะเวลา
  นอยกวา 12 เดือนก็ตาม

 (5)  มาตรา 11/10 แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลด
อัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี 405) พ.ศ. 2545 
แกไขเพ่ิมเติมตามมาตรา 6 แหงพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการ

 สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคมาตรการใหม กำหนดคุณสมบัติ 
และเงEอนไขเพิ่มขึ้น และสิทธิประโยชนก็ไดรับเพิ่มขึ้นเชนกัน ขณะที่
หากขาดซึ่งคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง สิทธปิระโยชนก็จะสิ้นสุดยอนหลัง
ไปถึงรอบระยะเวลาบัญชีแรก การเลือกท่ีจะเปนกิจการ ROH มาตรการ
ใหม จึงจำเปนตองมีการวางแผนที่ดี แตอยางนอยมาตรการใหมนี้
ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งใหผูประกอบการไดนำไปประกอบการพิจารณา
ไดอีกรูปแบบหน่ึง
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ลดอัตราและยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 508) พ.ศ. 2553 กำหนดกรณี
กิจการ ROH ขาดคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ในรอบระยะเวลา
บัญชีใด ใหสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับการลดอัตรา และยกเวนภาษีเงินได
สิ้นสุดลง ตั้งแตรอบระยะเวลาบัญชีแรก
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หมายเหตุ เขต  1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
 เขต  2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
 เขต  3 ไดแก 58 จังหวัด โดยแบงเปนเขต 3 พิเศษ จำนวน 23 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สุรินทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร บุรีรัมย อำนาจเจริญ ชัยภูมิ 
   หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี ยะลา บึงกาฬ และนราธิวาส  และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือสำหรับกิจการขนสงทางเรือ หรืออากาศ ไดรวมไวใน เขต 3
ขอสังเกต 1) ในแตละเดือนสถิติการอนุมัติใหการสงเสริมฯ ไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการสงเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เน@องจากปกติสำนักงานฯ จะใชเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ  
     ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ
 2) สถิติไมนับรวมโครงการซึ่งไมมีการลงทุนเพิ่ม ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ กิจการเดิมขอสิทธิประโยชนไมเกี่ยวกับภาษีอากร

สำนักสารสนเทศการลงทุน
กฎและระเบียบควรรู

จำแนกการออกบัตรตามหมวดประเภทกิจการ
จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียนไทยเงินลงทุน ทุนจดทะเบียนตางชาติ จำนวนแรงงาน (คน)

หนวย : ลานบาท

ม.ค. - ก.ย.
2554

ม.ค. - ก.ย.
2554

ม.ค. - ก.ย.
2554

ม.ค. - ก.ย.
2554

ม.ค. - ก.ย.
2554

ม.ค. - ก.ย.
2555

ม.ค. - ก.ย.
2555

ม.ค. - ก.ย.
2555

ม.ค. - ก.ย.
2555

ม.ค. - ก.ย.
2555ประเภทผลิตภัณฑ

รวม

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 165
24
80

276
162
160
287

1,154

194
37
82

326
221
178
376

1,414

48,318
18,481
9,851

66,724
57,733
39,465
97,608

338,179

46,980
28,451
12,096

120,136
92,460
42,310

171,368
513,801

4,537
320
452
739
252
768

14,167
21,235

11,542
341
406

1,570
200

3,036
13,775
30,870

1,179
1,756
1,279
6,009
1,156
1,277
2,428

15,085

2,524
6,084

483
13,009
5,434
5,692
1,968

35,193

21,660
2,410

16,005
32,325
37,277
12,485
9,442

131,604

31,542
4,697

15,339
46,899
53,620
20,921
13,394

186,412

เหมืองแร เซรามิกส และโลหะข้ันมูลฐาน

อุตสาหกรรมเบา

ผลิตภัณฑโลหะ เคร%องจักร และอุปกรณขนสง

อิเล็กทรอนิกส และเคร%องใชไฟฟา

เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก

บริการ และสาธารณูปโภค

0
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600

การขอรับสงเสริมการลงทุน
จำนวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน (ลานบาท)

การออกบัตรสงเสริมการลงทุน
25552554

1,3021,3021,302

1,5831,5831,583

0
300
400
500
600
700
800
900

1000
1100
1200
1300

1500
1400

0
40,00

80,000
120,000
160,000
200,000
240,000
280,000
320,000
360,000
400,000
440,000

520,000
480,000

จำนวนโครงการ (ราย)

25552554

0
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000
750,000
800,000
850,000
900,000

25552554

407,800407,800407,800

804,000804,000804,000

0
900
950

1000
1050
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600

จำนวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน (ลานบาท)

25552554

1,1731,1731,173

1,6461,6461,646

0
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
550,000
600,000
650,000
700,000
750,000
800,000
850,000
900,000

25552554

273,800273,800273,800

700,300700,300700,300

โครงการคนไทยถือหุนทั้งส้ิน โครงการตางชาติถือหุนท้ังส้ิน โครงการรวมทุนไทยและตางชาติ เงินลงทุน (ลานบาท) จางงานไทย (คน)คาเคร#องจักรและอุปกรณ (ลานบาท)

25552554

452452452
511511511

25552554

408408408

522522522

25552554

381381381
294294294

25552554

513,801513,801513,801

338,179338,179338,179

25552554

186,412186,412186,412

131,604131,604131,604

25552554

310,991310,991310,991

206,251206,251206,251

ภาวะสงเสริมการลงทุน มกราคม - กันยายน 2555 เปรียบเทียบ ป 2554

1,1541,1541,154

1,4141,4141,414



ภาวะการสงเสริมการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน

72

วา
รส

าร
สง

เส
ริม

กา
รล

งท
ุน

IN
VE

ST
M

EN
T 

PR
O

M
O

TI
O

N 
JO

UR
NA

L

                    

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

นายวิกรม ธีระธนานนท
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วงศบัณฑิต จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

เอส.พี.ปาลม ออยส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อ. โชคดี ปาลม ออยส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

คาลบี้ธนาวัธน จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

วีวี น้ำมันปาลม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บุญยังฟารม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ธนาสินฟารม จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น)

MR. MICHAEL O'NEILL
(หุนไอรแลนดทั้งสิ้น)

แพค - เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซีพี - เมจิ จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ขาวคัดคุณภาพ 28,800 ตัน

ยางแทง (BLOCKED RUBBER)
72,000 ตัน

น้ำมันปาลม 18,000 ตัน

น้ำมันปาลม 18,000 ตัน 

ขนมขบเคี้ยวสำเร็จรูป 
(SNACK) 2,540 ตัน
ขนมกึ่งสำเร็จรูป
(KIJI PELLET) 2,500 ตัน

น้ำมันปาลมดิบและเมล็ดใน
ปาลมอบแหง 10,800 ตัน

เลี้ยงไกเน้ือ 2,910,000 ตัว

เลี้ยงไกเน้ือ 1,900,000 ตัว

พืช ผัก ผลไมอบแหง 85 ตัน

เช้ือเพลิงชีวมวลอัดเม็ด 
(WOOD PELLET) 12,000 ตัน

นมสดพาสเจอรไรส 203,500 ตัน
นมเปรี้ยวพรอมด[มและโยเกิรต 
39,300 ตัน

บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑและกำลังผลิต
(ตอป)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

1.14

1.16

1.12

1.12

1.11

1.12

1.5

1.5

1.11

1.17

1.1

54.00

266.70

40.00

40.00

145.00

241.40

100.00

67.00

2.00

10.00

2,150.00

28

159

14

14

20

72

30

19

5

12

970

จ.อุดรธานี
(เขต 3)

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

จ.ประจวบคีรีขันธ
(เขต 3)

จ.บุรีรัมย
(เขต 3)

จ.บุรีรัมย
(เขต 3)

จ.สมุทรสงคราม
(เขต 2)

จ.สระแกว
(เขต 3)

จ.สระบุรี
(เขต 2)

เดือนกันยายน 2555
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แผนใยไมอัดแข็ง (HARDBROAD)
100,000 ลูกบาศกเมตร 

เลี้ยงไกเนื้อ 2,060,000 ตัว

เลี้ยงไกเนื้อ 3,156,000 ตัว

อาหารสำเร็จรูปหรือกึ่งสำเร็จรูป
บรรจุภาชนะผนึก 50,000 ตัน
อาหารสำเร็จรูป
พรอมบริโภค 10,000 ตัน
อาหารบรรจุภาชนะผนึก 
25,000 ตัน

อาหารกึ่งสำเร็จรูปแชแข็ง 
3,240 ตัน

อาหารพรอมรับประทาน
บรรจุกระปอง เชน ปลาซารดีน
บรรจุภาชนะผนึก 60,000 ตัน

สวนผสมอาหารสัตว ไดแก
ขาวโพดอัด ถั่วอัด ขาวโพดบด
ถั่วเหลืองบด และถั่วตางๆ บด 
31,000 ตัน

สัตวน้ำและอาหารกึ่งสำเร็จรูป
แชแข็ง 21,000 ตัน

น้ำมันรำขาวบริสุทธิ์ 
48,510 ตัน
กรดน้ำมัน (ACID OIL) 
2,960 ตัน
และเลซิติน (LECITHIN) 
1,260 ตัน

แปงมันสำปะหลังและ
แปงแปรรูป 72,000 ตัน

แปงมันสำปะหลัง 145,200 ตัน

แปงมันสำปะหลัง 75,000 ตัน

                    

1.17

1.5

1.5

1.11
1.11.8
1.6

1.11

1.11

1.6

1.11

1.12

1.13

1.13

1.13

2,650.00

60.00

40.00

1,692.00

78.00

128.00

90.60

485.00

486.70

250.00

550.00

637.00

393

17

24

2,000

68

300

34

900

24

40

111

82

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

จ.นครราชสีมา
บุรีรัมย
(เขต 3)

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

โนนผักหวานฟารม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไทยเจริญพัฒนาเกษตร
ผสมผสาน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด
(รวมทุนไทย - จีน)

เอ็น แอนด เอ็น ฟูดส จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

เอเชี่ยน อะไลอันซ อินเตอร
เนช่ันแนล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ลิ้มศักดากุลอุตสาหกรรม
การเกษตร (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

คิงฟชเชอร โฮลดิ้งส จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน -
สหรัฐอเมริกา)

น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สงวนวงษสตารช จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

โชคยืนยงอุตสาหกรรม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ราชสีมา กรีน เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑและกำลังผลิต
(ตอป)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)



หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกซ และโลหะขั้นมูลฐาน

บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑและกำลังผลิต
(ตอป)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
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เอสที พลัชทอย จำกัด
(รวมทุนไทย - เกาหลีใต)

MR. FRANCK QUINT
(รวมทุนฝรั่งเศส - เบลเยียม)

โฮยาเลนซ ไทยแลนด จำกัด
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)

เท็กซไทลเพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

1

2

3

4

เสื้อผาสำเร็จรูป 400,000 ชิ้น
หมอน 500,000 ใบ
กระเปา 500,000 ใบ
ของเลน 1,200,000 ชิ้น

เครBองประดับและชิ้นสวน
15,000 ชิ้น

เลนสสายตา 8,400,000 ชิ้น

NON - WOVEN FABRIC
7,000,000 ตารางเมตร

3.4

3.7

3.9

3.1

155.73

11.50

1,442.70

317.00

250

53

987

63

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

1

2

3

4

ซัมมิท ไฮยา (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

คอลิบรี ออโตเมชั่น 
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนจีน - สิงคโปร)

แอร - คอน พารทส เอ็นจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เอ็น.เอช. โซจะ (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

เครBองจักรและอุปกรณ เชน 
AUTO FEEDER, PRESS 
MACHINE, TEST MACHINE
และการซอมแซมเครBองจักรท่ีผลิต
เอง 19 ชุด  
ช้ินสวนเครBองจักร เชน SGART,
FLANGE สำหรับ AUTO
FEEDER, CONVEYOR 200 ช้ิน

เครBองจักรและอุปกรณ เชน 
ASSEMBLY MACHINE,
STAMPING MACHINE 
และการซอมแซมเครBองจักร
ที่ผลิตเอง 3,500 ชุด

แมพิมพ 230 ชุด

ช้ินสวนโลหะ เชน STUB SHAFT 
และ SCROLL 1,304,000 ชิ้น

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.2

4.2

4.2

4.3

4.00

45.00

16.00

100.00

16

30

9

52

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เคร0องจักร และอุปกรณขนสง

เอส.เค.พี. เซ็นเตอร จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

พี.ซี.เอส. แมชีน (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กระเบ้ืองเซรามิกส 500,000 ตัน
กระเบ้ืองขัดเงา 39,000 ตัน

ชิ้นสวนเหล็กหลอ 31,680 ตัน

2.5

2.15

1

2

12.90

373.00

80

97

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
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ไทยมิตชิ คอรปอเรชั่น จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ซิมาเทค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สยาม เพิรล โคเกียว จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เซะนิยะ (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนจีน - ญี่ปุน)

โคมาทานิ เกจ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

MR. FLEMMING FLINDT 
SKOV
(หุนเดนมารกทั้งสิ้น)

โตเกียว โรดิ จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เจ.ฟลเตอร จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

MR. STEFAN VESTERGAARD
(หุนเดนมารกทั้งสิ้น)

เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน -
สหรัฐอเมริกา - อินโดนีเซีย
- ฟลิปปนส)

MR. HIDEKI IWAI 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ชิ้นสวนโลหะ เชน BOLT,
PIN COLLAR และ 
FASTENER 888 ตัน

เคร@องจักรสำหรับบำบัดมลพิษ
ทางอากาศ 1,266 ชุด
ชิ้นสวนและอุปกรณสำหรับ
บำบัดมลพิษทางอากาศ 1,500 ช้ิน
ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป 10 ตัน

เคร@องจักร เชน ULTRASONIC 
WELDING MACHINE และ
ULTRASONIC SCORING 
MACHINE และการซอมแซม
เคร@องจักรท่ีผลิตเอง 25 ชุด

โครงสรางโลหะ เชน ทุนไฟ กระโจมไฟ 
และโครงสรางทาเรือ 470 ตัน

เคร@องมือและอุปกรณวัดช้ินงาน
(GAUGE, JIG) 8,200 ชิ้น

ชิ้นสวนโลหะ เชน MUFFLER
TUBE และ CLAMP 
263,400 ชิ้น

OIL FILTER ELEMENT 
407,000 ชุด และ OIL COOTER 
FILTER MODULE 175,000 ชุด

ไสกรองน้ำมัน 
FUEL FILTER AND OIL 
FILTER 3,180,000 ชุด

สวนตอเติมยานพาหนะ เชน 
VACUUM TOILET SERVICE 
UNIT, WATER SERVICE 
UNIT 50 ชุด

ช้ินสวนยานพาหนะ เชน LOCK UP 
CLUTCH HUB 1,900,000 ชิ้น
LOCK UP CLUTCH ASSY
650,000 ชิ้น

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
เชน CUSHION FRAME เชน
CUSHION FRAME และ 
BACK FRAME 1,480 ตัน

4.3

4.2
และ
4.3

4.2

4.19

4.2

4.3

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

163.70

7.80

40.00

75.60

80.00

100.80

119.40

160.00

38.00

207.30

200.00

23

45

7

18

14

182

33

72

20

93

55

จ.สระบุรี
(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

เอเชีย สแตนเลส สตีล จำกัด
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)

นางสุจินตนา ทับวงศสิน
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

เคียววะ พรีซิชั่น 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

MR. MASAHIRO TSURI
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ซัมมิท โอโต บอด้ี อินดัสตรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พูนสุข โปรดักส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

MR.DOO SHIK PARK 
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)

สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง
ซิสเต็มส จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

เคียวเอ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ไทย พรีซิชั่น โปรดักส จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑโลหะสำหรับครัวเรือน
และเฟอรนิเจอร 30,000,000 ชิ้น

เครWองจักรอุตสาหกรรมและอุปกรณ 
เชน อุปกรณขนถายสินคา เตาอบ 
ชิ้นสวน เครWองทำความสะอาด
ช้ินงาน 250 ชุด ช้ินสวน อุปกรณ
ควบคุมอุณหภูมิ เชน
THERMOCOUPLE, RESISTANCE 
TEMPERATURE DETECTOR 
และ HEATER 300,000 ชุด

ชิ้นสวนโลหะ เชน ORIFICE 
FLOW และ SHAFT 
THROTTLE 1,507 ตัน

เตาอุตสาหกรรม 
(FURNACE AND OVEN)
และการซอมแซมเตาอุตสาหกรรม
ที่ผลิตเอง 53 ชุด

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป 
สำหรับยานพาหนะ  122,593 ตัน

เครWองจักร อุปกรณ เชน 
เครWองผสม เครWองบรรจุและ
รถขนถายสินคา  660 ชุด

แมพิมพ (MOULD) 50 ชุด
และการซอมแซมแมพิมพ 
(REPAIR MOULD) 600 ชุด

ลิฟต 950 ชุด  
สวนประกอบของลิฟต เชน
PLATFORM, CAGE 
ASSEMBLY 103,500 ชุด

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน 
ชิ้นสวนระบบบังคับเล้ียว  
290,310 ชิ้น

การเคลือบผิว (SURFACE 
TREATMENT) 60,000 ตัน

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
เชน INPUT SHAFT, SENSOR 
COVER และ TORSION BAR 
13,356,000 ชิ้น

4.3

4.2

4.3

4.2

4.10

4.2

4.2

4.2

4.10

4.4

4.10

300.00

32.00

44.00

8.00

257.10

20.00

46.00

1,085.00

509.00

320.00

370.00

1,000

196

18

42

1,018

71

13

827

102

90

53

จ.นครปฐม
(เขต 1)

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

จ.นครปฐม
(เขต 1)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
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4.10

4.10

4.10

4.10

4.3

4.4

4.2

4.2

4.10

4.3

4.2

4.2

3,960.00

1,147.70

2,224.00

2,217.60

1,312.20

37.50

13.10

10.00

52.00

3.00

45.00

199.50

512

190

1,110

260

141

14

14

32

300

22

8

100

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

ซูมิโตโม รับเบอร 
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เด็นโซ (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

โตโยโตมิ ออโต พารท 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

คิริว (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

MR. TAKABUMI 
YAMAMOTO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เอ.แอล.เอ็ม.ที.
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - สิงคโปร)

สปาย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซูมิโตโม อิเล็คตริกไวริ่ง ซิสเต็มส
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

MR. PETER SECOMBE 
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)

ซุรุกะ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ท็อปเทค ไดมอนดทูลส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

AGRICULTURAL TIRE 
505,200 เสน  
SOLID TIRE 38,600 เสน
RUBBER TRACE 65,900 เสน

หมอน้ำรถยนต (RADIATOR)
1,800,000 ชุด
และชิ้นสวนหมอน้ำรถยนต 
41,050,000 ชิ้น

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
ยานพาหนะ 8,100,000 ชิ้น
เบาะรถยนต 666,000 ชิ้น
แผงบังแดด 17,640,000 ชิ้น
แผนกันความรอนและเสียง 
3,240,000 ชิ้น

ชิ้นสวนปมขึ้นรูปสำหรับ
ยานพาหนะ 5,550,000 ชิ้น

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
36,000 ตัน 

การเคลือบผิว 
(SURFACE TREATMENT)
1,700 ตัน

ลอหินเจียรและการซอมแซม
หินเจียรที่ผลิตเอง 8,400 ชิ้น

อุปกรณลำเลียง 50 ชุด

ชุดสายไฟสำหรับยานพาหนะ 
600,000 ชุด

ชิ้นสวนโลหะ 408,820 ตัน

ชิ้นสวนแมพิมพ เชน PUNCH 
และ BUTTON DIE 
54,000 ชิ้น

CUTTING TOOLS 
94,000 ชิ้น

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
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39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

มิติเท็กซ เทคโนโลยี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซุปเปอรฟาสท เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)

โอเทค (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ทิดา คลิน แอนด เฟอรเนส จำกัด
(รวมทุนไทย - จีน)

นิฟโก (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เมทัลซา (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนเม็กซิกันทั้งสิ้น)

อีเคเค อีเกิล (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

มันน แอนด ฮุมเมิล 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

MR. HIDETOSHI IGA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

โคบายาชิ คะโค (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

MR. CHEN GUOFENG
(รวมทุนไทย - จีน)

ซัมมิท ซูโกกุ เซอิรา จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไทย โคะอิโท จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนโลหะ เชน BRACKET,
RING และ BUSH 200 ตัน
ชิ้นสวนพลาสติก เชน WASHER,
HOLDER และ PLATE 2 ตัน

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป เชน 
BRACKET,UPPER PLATE 
37,000,000 ชิ้น

หัวขุดเจาะ 445,500 ชิ้น

เตาอุตสาหกรรม เชน 
เตาอบ - ชุบโลหะ 90 เครXอง

แมพิมพ (MOULD) 200 ชุด

ชิ้นสวนโลหะยานพาหนะ 
เชน SIDE RAIL 16,344 ตัน

ชิ้นสวนระบบสงกำลัง
เชน SOLENOID VALVE
4,800,000 ชิ้น 

ชุดทอรวมไอดี 400,000 ชุด
ชุดกรองอากาศ 200,000 ชุด
ทอสงอากาศเย็น 200,000 ชุด

CRANE 2,500 ชุด

ชิ้นสวนโลหะ เชน BRACKET
และ COVER 960 ตัน

ผลิตภัณฑโลหะ เชน ลูกกลิ้ง
สำหรับพิมพหรืออัดลาย
และชิ้นสวนโลหะ 30,000 ชิ้น

ชิ้นสวนโลหะข้ึนรูป เชน NUT
และ WELDED NUT 4,018 ตัน

ชิ้นสวนโคมไฟสำหรับ
ยานพาหนะ เชน BODY,
REFLECTOR EXTENSION 
และ LENS 1,586,800 ชิ้น

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

จ.ลำปาง
(เขต 3)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑและกำลังผลิต
(ตอป)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

4.3

4.3

4.2

4.2

4.2

4.10

4.10

4.10

4.2

4.3

4.3

4.3

4.3

50

90

40

70

80

29

59

43

101

23

37

47

30

10.00

50.00

88.50

2.00

125.00

404.00

569.50

398.50

577.00

14.60

34.30

79.00

198.70
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หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา

52

53

54

55

56

ที อาร.โปรดักส แอนด 
มาเก็ตติ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

นิปปอน แกสเก็ต 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เอ็ฟซีซี (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญ่ีปุน - อินโดนีเซีย
สหรัฐอเมริกา - ฟลิปปนส)

คูโบตา ไอรอน เวอรค 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

โชวา ออโตพารท 
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

อีซีโฟ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

MR. TAKESHI ENOMOTO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เวฟ เครสท (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
ออโตเมชั่น จำกัด
(รวมทุนไทย - อินเดีย)

ไมโคร พรีซิชั่น 
คอมโพเนนท จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ซอฟตแวร

WIRE HARNESS 
200,000,000 ชิ้น
ชิ้นสวนสำหรับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เชน
ฟองน้ำกันกระแทก
ฟลมกันรอย 31,500,000 ชิ้น

WIRE HARNESS ASSEMBLY
สำหรับเคร?องใชไฟฟา เชน 
ลิฟท 2,400 ชุด
CONTROL BOX ASSEMBLY
2,400 ชุด

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส
และผลิตภัณฑตอเน?องจากการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส 
100 ชุด

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ 
HARD DISK DRIVE 
10,000,000 ชิ้น

1

2

3

4

5

4.2

4.3

4.10

4.3

4.10

5.8

5.3
และ
5.8

5.3

5.7

5.5

33

11

30

27

124

5

150

51

20

17

20.00

178.50

127.50

271.50

400.00

1.50

58.50

37.40

18.00

12.40

บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑและกำลังผลิต
(ตอป)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส 
จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ฮิตาชิ เมทัลส (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ฮิตาชิ คอนซูมเมอร โปรดักส
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

จี บิสซิเนส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

MR. MATT HARNEY 
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)

โทเทิล โปรดักส 
แมนูแฟคเจอรริ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ฝรั่งเศส -
เนเธอรแลนด)

MISS MARIA 
VERONICA LAI
(หุนสหรัฐอเมริกาท้ังสิ้น)

123 เซอรวิส จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร -
สหรัฐอเมริกา)

MR. TOSHIRO GOTO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ฟากอร อีเล็คโทรนิคส 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสเปนทั้งสิ้น)

สตาร อารเอฟไอดี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ฮิตาชิ เมทัลส (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
สำหรับยานพาหนะ 
100,000,000 ชิ้น

ชิ้นสวนของกลองถายรูป 
3,600,000 ชิ้น

COIL ASSEMBLY 
30,000,000 ชิ้น

ตูเย็น 500,000 เครKอง

ซอฟตแวร 

ซอฟตแวร

POWER SUPPLY 95,000 ช้ิน
PRINTED CIRCUIT BOARD 
ASSEMBLY (PCBA) 
100,000 ชิ้น

ซอฟตแวร 

ซอฟตแวร 

ซอฟตแวร

อุปกรณสารกึ่งตัวนำ 
75,000,000 ชิ้น

ชิ้นสวนสำหรับอุปกรณ
โทรคมนาคม เชน RFID INLAY
30,000,000 ชิ้น

ชิ้นสวนสำหรับอุปกรณ
โทรคมนาคม เชน ISOLATOR
9,600,000 ชิ้น

บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑและกำลังผลิต
(ตอป)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ลำพูน
(เขต 3)

จ.ลพบุรี
(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

5.5

5.5

5.5

5.2

5.8

5.8

5.5

5.8

5.8

5.8

5.5

5.5

5.5

487

177

100

418

123

10

60

27

9

38

10

36

98

381.00

78.00

30.00

1,130.00

10.00

4.50

28.90

16.00

1.30

5.71

44.50

100.00

40.00
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นายกฤษกร สุขเวชชวรกิจ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พรินทวูด จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

MS. TAN CHOO HUI
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

MR. DOO SHIK PARK
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)

MR. LEE HAN BOK 
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)

ทีพีเอ็น เฟล็กซแพค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เอกา แพค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สหไทยอาวากระดาษ จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 1,600 ตัน

กระดาษพิมพลวดลาย 381 ตัน

ถังพลาสติก 2,600 ตัน

ผลิตภัณฑพลาสติกและ
ชิ้นสวนพลาสติก 8,000 ตัน

สีสำหรับเคลือบโลหะ
1,500 ตัน

ฟลมพลาสติก 3,300 ตัน
สิ่งพิมพจากพลาสติก
หรือกระดาษ
673,000,000 ตารางเมตร

บรรจุภัณฑพลาสติกและ
แผนพลาสติก 3,600 ตัน

กระดาษเตรียม (BASE PAPER)
เพZอผลิตแผนกั้นแบตเตอร่ี
และกระดาษกรอง 4,500 ตัน

1

2

3

4

5

6

7

8

19

20

21

22

23

โตชิบาคอนซูมเมอรโปรดักส
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

MR. LKUO TAKASU
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

MR. JUSSI VIRTANEN
(หุนฟนแลนดทั้งสิ้น)

ชาฟเนอร อีเอ็มซี จำกัด
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)

มิตซูบิชิ อิเลคทริคไทย 
ออโต - พารท จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ตูเย็น 360,000 เครZอง

ซอฟตแวร

ซอฟตแวร

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
สำหรับยานพาหนะ เชน 
FILTER 100,000 ชิ้น
CHOKE 100,000 ชิ้น

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสำหรับ
ยานพาหนะ 2,570,400 ชิ้น

                    

บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑและกำลังผลิต
(ตอป)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

จ.ขอนแกน
(เขต 3)

จ.ลำพูน
(เขต 3)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

5.2

5.8

5.8

5.5

5.5

6.12

6.16

6.12

6.12

6.8

6.12
 และ
6.16

6.12

6.15

742.00

4.00

2.28

68.00

700.00

17.00

26.50

145.00

183.00

70.30

501.00

304.00

680.00

312

6

31

43

66

90

5

32

37

8

209

87

40



                    

บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑและกำลังผลิต
(ตอป)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

นายวันชัย ธาดาดลทิพย
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ไออารพีซี จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พีทีที ฟนอล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ฟูคูอิ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ฟูคูอิ คาเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เบนิซอน (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนบรูไน - ไตหวัน)

พีพีจี โคทติ้งส 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสหรัฐอเมริกาท้ังสิ้น)

ไทย เอ บี เอส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สกาเนม กรุงเทพ จำกัด
(รวมทุนนอรเวย - สวีเดน -
เดนมารก)

สีมา เทคโนโลย่ี จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

หินออน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไทย เอ็นโอเค จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เม็ดพลาสติก 75,000 ตัน และ 
LACTIC ACID DIMER 
4,000 ตัน

ไขพาราฟนความบริสุทธิ์สูง 
40,500 ตัน
และไขพาราฟนเหลว 22,600 ตัน

PP RESIN และ 
PP COMPOUND 
150,000 ตัน

PHENOL 301,125 ตัน
ACETONE 186,700 ตัน

TANK FUEL และ 
TANK FUEL ASSEMBLY 
55,000 ชิ้น

TANK RESERVE, AIR 
INTAKE และ TANK 
RESERVE ASSEMBLY 
432,000 ชิ้น

ฟลมพลาสติก 1,200 ตัน

สีเคลือบและสารละลาย
สำหรับสี 4,250 ตัน

เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีน 
130,000 ตัน

ฉลากพิมพสินคา
723,963,240 ชิ้น

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 864 ตัน

แคลเซียมคารบอเนต
26,100 ตัน

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 258 ตัน

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

จ.สระบุรี
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

6.2
และ
6.11

6.2

6.11

6.11

6.12

6.12

6.12

6.2
และ
6.8

6.11

6.16

6.12

6.2

6.12

10,500.00

1,312.20

3,255.90

10,031.40

23.70

13.90

43.70

231.60

11.00

105.50

129.00

12.05

50.00

445

141

63

120

13

13

13

45

61

108

23

23

8



หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑและกำลังผลิต
(ตอป)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
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เหมราช สระบุรี 
ที่ดินอุตสาหกรรม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ดับบลิวเอชเอ 
คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อีสเทิรน ซีบอรด 
อินดัสเตรียลเอสเตท
(ระยอง) จำกัด 
(รวมทุนไทย - สหรัฐอเมริกา)

เมโทร ฮอสพิทอลลิตี้
เซอรวิสเซส(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - บริติชเวอรจิน
ไอรแลนด)

MR. CHRISTOPHE, FABRICE 
GEORGES MERCIER 
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

ซิสเม็กซ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

อูเบะ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

MR. PETER CHARTER 
TAYLOR
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

โอรกาโน (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ยู อาร ซี พาวเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไทยศรีทอง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

MR. HIROSHI TAKAYA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ไทยชิมาดะ จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 5,330 ตารางเมตร

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 29,200 ตารางเมตร

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 18,865 ตารางเมตร

สนับสนุนการคาและการลงทุน

สนับสนุนการคาและการลงทุน

สนับสนุนการคาและการลงทุน

สนับสนุนการคาและการลงทุน 

สนับสนุนการคาและการลงทุน

สนับสนุนการคาและการลงทุน

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
1.2 เมกะวัตต

ไฟฟาจากไอน้ำที่ ใช
เช้ือเพลิงชีวมวล 8 เมกะวัตต 

ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 7.8 71.60 26 จ.สระบุรี
    (เขต 2)
   
 
 7.8 165.00 26 จ.สระบุรี
    (เขต 2)
   
 
 7.8 251.80 28 จ.ระยอง
    (เขต 2)
   
 

 7.15 6.00 18 กรุงเทพมหานคร
    (เขต 1)

 7.15 7.00 4 จ.สมุทรปราการ
    (เขต 1)
   
 
 7.15 6.30 13 กรุงเทพมหานคร
    (เขต 1)
   
 7.15 5.90 13 กรุงเทพมหานคร
    (เขต 1)
   
 7.15 1.50 10 กรงุเทพมหานคร
    (เขต 1)
   
 
 7.15 1.50 27 กรุงเทพมหานคร
    (เขต 1)
   
 7.1 75.00 10 จ.อุดรธานี
    (เขต 3)
   
 7.1 213.60 53 จ.กระบี่
    (เขต 3)
   
 7.12 20.00 14 กรุงเทพมหานคร
    (เขต 1)
   
 7.12 9.00 4 กรุงเทพมหานคร
    (เขต 1)
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

เอเชีย อัลลิแอนซ 
พารทเนอร จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ดรีมสเคป เนทเวิรคส 
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ออบิท เอเชีย จำกัด
(หุนบริติชเวอรจินไอรแลนด) 

เหมราข อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐอเมริกา)

เหมราข อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐอเมริกา)

โอนัมบะ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

อรัญ เพาเวอร จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ทูฟ ซูด พีเอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)

ไทยแอรเอเชีย จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

ทะเลไทย ขนสง 2 จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

การบินไทย จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สายการบินนกแอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

การบินกรุงเทพ จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น)

นายมาโคโตะ โอโน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

สนับสนุนการคาและการลงทุน

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 2,990 ตารางเมตร

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 4,700 ตารางเมตร

ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
4 เมกะวัตต

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร
6,500 ตัวอยาง 

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ

ขนสงทางเรือ 16 ลำ 

ขนสงทางอากาศ 2 ลำ 

ขนสงทางอากาศ 3 ลำ

ขนสงทางอากาศ 2 ลำ

ขนสงทางอากาศ 20 ลำ 

สนับสนุนการคาและการลงทุน

 7.15 4.50 11 กรุงเทพมหานคร
    (เขต 1)
   
 
 7.15 6.00 44 จ.นนทบุรี
    (เขต 1)
   
 
 7.13 10.00 1 กรุงเทพมหานคร
    (เขต 1)
   
 7.8 41.50 9 จ.ระยอง
    (เขต 2)
   
 
 7.8 64.00 9 จ.ระยอง
    (เขต 2)
   
 
 7.12 3.50 14 กรุงเทพมหานคร
    (เขต 1)

 7.1 170.00 11 จ.สุพรรณบุรี
    (เขต 2)
   
 7.21 57.65 20 จ.ปทุมธานี
    (เขต 1)
   
 7.9 456.40 70 ไมระบุที่ตั้ง
   
   
 7.9 343.00 37 ไมระบุที่ตั้ง
   
   
 7.9 8,501.80 207 ไมระบุที่ตั้ง
   

 7.9 23,371.70 396 ไมระบุที่ตั้ง
   
   
 7.9 852.10 50 ไมระบุที่ตั้ง
   
   
 7.9 13,957.00 42 ไมระบุที่ตั้ง
   
 
 7.15 10.00 7 กรุงเทพมหานคร
    (เขต 1)

บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑและกำลังผลิต
(ตอป)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
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รวม  7 หมวดอุตสาหกรรม 114,321.52 20,260 เขต  1 = 52
เขต   2 = 80
เขต   3 = 31
ไมระบุที่ตั้ง =  6

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
 เขต 3 ไดแก 59 จังหวัดที่เหลือ

เมโทร โกลบอล เซอรวิสเซส จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

เสนา ดีเวลลอปเมนท 
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เสนา ดีเวลลอปเมนท 
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เหมราช อีสเทิรนซีบอรด 
อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐอเมริกา)

โรจนะ อินดัสเตรียล 
แมเนจเมนท จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ไพรม วอเตอร จำกัด
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด) 

ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สยามไบโอไซเอนซ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

นิปปอน คอนโป 
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

อินโนเทค ลาบอราทอร่ี 
เซอรวิส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อมตะ คอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - อังกฤษ -
สหรัฐอเมริกา - ออสเตรเลีย)

อู พาวเวอรแพลนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 60 หนวย

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 189 หนวย

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 4,220 ตารางเมตร

บริการบำบัดน้ำเสีย
2,847,000 ลูกบาศกเมตร

บริการบำบัดน้ำเสีย 
1,095,000 ลูกบาศกเมตร 

นำวัสดุที่ ไมตองการใชแลว
คัดแยกและแปรรูปเพWอใชใหม 
6,900 ตัน

เทคโนโลยีชีวภาพ 30 กิโลกรัม

ศูนยกระจายสินคา
ระหวางประเทศดวยระบบ
ที่ทันสมัย 20,090 ตารางเมตร

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร

เขตอุตสาหกรรม  800 ไร

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ 
1.1 เมกะวัตต

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 7.15 11.50 230 กรุงเทพมหานคร
    (เขต 1)
   
 7.5 30.70 - จ.ปทุมธานี
    (เขต 1)
   
 
 7.5 104.40 - จ.สมุทรปราการ
    (เขต 1)
   
 
 7.8 51.80 9 จ.ระยอง
    (เขต 2)
   
 
 7.26 109.10 9 จ.พระนครศรีอยุธยา
    (เขต 2)

 
 7.26 57.40 3 จ.นครปฐม
    (เขต 1)
   
 7.27 27.00 3 จ.ชลบุรี
    (เขต 2)
   
 
 7.19 427.50 125 จ.นนทบุรี
    (เขต 1)
   
 7.11 358.80 118 จ.พระนครศรีอยุธยา
    (เขต 2)
   
 
 7.21 20.00 30 กรุงเทพมหานคร
    (เขต 1)
   
 
 7.8 1,533.00 78 จ.ชลบุรี
    (เขต 2)
   
 
 7.1 57.00 11 จ.ราชบุรี
    (เขต 2)
   
    

บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑและกำลังผลิต
(ตอป)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
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 งานซับคอน ไทยแลนด 2012 จัดข้ึน
ระหวางวันท่ี 17 - 19 พฤษภาคม 2555 ท่ีผานมา
เปนครั ้งที ่ 6 ซึ ่งหน�วยพัฒนาการเช$อมโยง
อุตสาหกรรม หรือ BUILD ประสบความสำเร็จ
ในการจับคูธุรกิจไดมากถึง 3,473 คู สรางมูลคา
การซื้อขายมากกวา 6 พันลานบาท ถือเปนงาน
ระดับภูมิภาคของธุรกิจรับชวงการผลิต โดยมี
บริษัทผูผลิตขนาดใหญทั่วโลกจากอุตสาหกรรม
ตางๆ เขารวมงาน เพ$อเปนโอกาสของผูขายและ
ผูซ้ือช้ินสวนในอุตสาหกรรมตางๆ เชน ยานยนต
อิเล็กทรอนิกสและเคร$องใชไฟฟา จะไดพบปะ
และเจรจาธุรกิจกัน
 
 การจัดงานคร้ังน้ี มีบริษัทรวมออกรานแสดง
สินคาทั้งสิ้น 208 บริษัท จากประเทศเยอรมนี
ญี่ปุน จีน สิงคโปร ไตหวัน และประเทศไทย บน
พื้นที่กวา 6,000 ตารางเมตร โดยมีบริษัทผูซื้อ
รายใหญในอุตสาหกรรมยานยนต อิเล็กทรอนิกส
และเคร$องใชไฟฟา เขารวมกิจกรรมการจับคู
ทางธุรกิจ (BUSINESS MATCHMAKING
PROGRAM) เชน VOLVO GROUP, TRIUMPH

http://build.boi.go.th
หรือที่หนวยพัฒนาการเช�อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) 
โทรศัพทหมายเลข 0 2553 8111 ตอ 6108, 6214 

หรือ อีเมล : build@boi.go.th

ถนนสู BUILD

MOTORCYCLES, ROBERT BOSCH, KAWASAKI, MITSUBISHI
ELECTRIC THAI AUTO - PARTS, MERCEDES – BENZ,
WESTERN DIGITAL, THAI SAMSUNG ELECTRONICS และ
MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCTS เปนตน

 นอกจากน้ันยังมีกิจกรรม BUYER’S VILLAGE และ BUYER’S
PRESSENTATION ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูซื้อชิ้นสวน นำเสนอความ
ตองการชิ้นสวน นโยบายการจัดซื้อและกิจกรรมสัมมนา มีผูสนใจ
เขารวมฟงกวา 1,300 ราย

 ในป 2556 หน�วย BUILD มีกำหนดจัดงานซับคอน ไทยแลนด
ครั้งที่ 7 ระหวางวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2556 สำหรับบริษัทที่
สนใจรวมงาน หรือเขารวมเปนผูซื้อภายในงาน สามารถสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดตามกิจกรรมตางๆ ของหน�วย BUILD
ไดที่ 

INDUSTRIAL SUBCONTRACTING EXHIBITION



แบบฟอรมสมัครสมาชิกแบบฟอรมสมัครสมาชิกแบบฟอรมสมัครสมาชิก
วารสารสงเสริมการลงทุน

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ช�อ
บริษัท/อาชีพ
ประเภทกิจการ/ผลิตภัณฑ
ที่อยู
โทรศัพท
E-mail
ยินดีบริจาคเงินสมทบการจัดทำฉบับละ 70 บาท จำนวน ฉบับ
ตั้งแตเดือน
รวมเปนเงิน

ชำระเปนเงินสด ณ ศูนยบริการลงทุน ช้ัน 1 สำนักงานคณะกรรมการการสงเสริมการลงทุน
ธนาณัติสั่งจาย ปณ. สำนักงานใหญ ปตท. 10908 ในนาม “นางบุษยาพร วิริยะศิริ”
โดยแนบแบบฟอรมสมัครสมาชิกมายัง กองบรรณาธิการ วารสารสงเสริมการลงทุน
โปรดออกใบเสร็จรับเงินในนาม
(กรณีแตกตางจากขางตน)

555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2553 8111 ตอ 6196 โทรสาร 0 2553 8222 และ 0 2553 8316

บาท

นามสกุล
ตำแหนHง

โทรสาร

ถึงเดือน
(                                                         )










