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ปีที่ 23  ฉบับที่ 3  มีนาคม 2555

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน โอกาสและความท้าทายของไทย
 อาเซี่ยนเบื้องต้น
 ธุรกิจไทยได้หรือเสียประโยชน์ หลังเปิดเสรีอาเซี่ยน
 ไทยในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ AEC
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนและสหภาพยุโรป การรวมกลุ่มที่แตกต่าง
    บัญญัติ 20 ประการ คู่มือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ AEC
 การแข่งขันเพื่อก้าวสู่ธนาคารแห่ง AEC
 สายการบินแห่งชาติกับความท้าทายใน AEC
 ท่าเรือน�้าลึกทวายประตูเชื่อมตะวันออก – ตะวันตก
 พิมพ์เขียว “ชีวเศรษฐกิจ” ของสหรัฐฯ
 แอมเจน...ผู้น�าด้านยาชีวภาพของโลก

  นานาสาระกับบีโอไอ
 ภาวะการส่งเสริมการลงทุน                                           
 โครงการอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 

 แวดวง สกท.

ก้าวสู่ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซี่ยน 

2558

ทวาย ประตูการค้า

สู่โลกตะวันตก

จับกระแสโลก



Ad.ปตท. (Blue Diesel)    
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วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

 ปี 2558 ประเทศสมาชิกอาเซี่ยนทั้ง 10 ประเทศ 

ซึง่ประกอบไปด้วย ไทย ลาว กมัพชูา เวยีดนาม พม่า มาเลเซยี 

สงิคโปร์ บรไูน ฟิลปิปินส์ และอนิโดนเีซยี จะก้าวเข้าสูป่ระชาคม

เศรษฐกิจอาเซี่ยน หรือ ASEAN Economic Community 

(AEC) อย่างสมบรูณ์ ทัง้ด้านเศรษฐกจิ สงัคม และวฒันธรรม

 ไทยซึง่เป็นหนึง่ในสมาชกิอาเซีย่น จำาเป็นต้องปรบั

เปลี่ยนตัวเอง เพ่ือรับมือกับการก้าวสู่การเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซี่ยนด้วยเช่นกัน ซึ่งหากนับเวลาต่อจากนี้         

ก็จะเหลือเวลาอีกไม่ถึง 3 ปี และเมื่อถึงเวลานั้นประเทศไทย 

จะก้าวไปแข่งขันกับเพือ่นบ้านในอาเซีย่นได้อย่างไร เป็นคำาถาม

ที่อยู่ในใจหลายคน

 วารสารส่งเสรมิการลงทนุในฉบบันี ้จงึขอนำาเสนอ

หลายข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ เพื่อการวางแผนเตรียมรับ

ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของ AEC ซึ่งมีทั้งโอกาสและความ

ท้าทาย พร้อมบทความที่เกี่ยวกับชีวภาพและชีวเศรษฐกิจ      

ที่นับว่าเป็นความก้าวหน้าในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ของศตวรรษนี้ สำาหรับเป็นแนวทางและเพิ่มความรู้ เพื่อ

ปรับปรุงแสวงหาความอยู่รอดทางธุรกิจอีกทางหนึ่ง

 แล้วพบกันฉบับหน้าในเรื่องของพลังงานและ

พลังงานทางเลือกค่ะ
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 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (ASEAN Economic Community - AEC) ได้ก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมาย

เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงานมีฝีมือ การลงทุน และเงินทุนอย่างเสรี สำาหรับประเทศกลุ่ม

อาเซ่ี่ยน นำาไปสู่การมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Single Production Base) เป็น

ทั้งโอกาสและความท้าทายสำาหรับประเทศไทย

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน   

โอกาสและความท้าทายของไทย

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

	 การยกระดับจากอาเซี่ยนเป็นประชาคมเศรษฐกิจ				
อาเซี่ยน	หรือ	AEC	เกิดขึ้นในการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซี่ยน
ที่เกาะบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	เมื่อเดือนตุลาคม	2546	โดย
การออกแถลงการณ์บาหลฉีบบัที	่2	(Bali	Concord	II)	ประกาศ
เจตนารมณ์ในการจัดตั้งประชาคมอาเซี่ยนขึ้น	ภายในปี	2563			
ซึ่งจะประกอบด้วย	3	เสาหลัก	คือ

ประชาคมการเมอืงและความมัน่คงอาเซีย่น	(ASEAN	
Political	-	Security	Community	–	ASC)	
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน	(ASEAN	Economic	
Community	-	AEC)
ประชาคมสังคม	-	วัฒนธรรมอาเซี่ยน	(ASEAN	
Socio	-	Cultural	Community	–	ASCC)

	 นอกจากนั้น	ยังมีข้อตกลงร่วมกันที่จะเร่งรัดเปิดเสรี
ในกลุม่สนิค้าและบรกิาร	11	สาขา	เป็นกลุม่สาขาน�าร่อง	(Priority	
Sectors)	ได้แก่	สินค้าเกษตร	(Agro	-	Based	Goods)	การ
ขนส่งทางอากาศ	(Air	Transport)	สนิค้ายานยนต์	(Automotive	
Products)	โทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์	(e	-	ASEAN						
Including	ICT	Equipment)	สนิค้าอเิลก็ทรอนกิส์	(Electronics	
Products)	การประมง	(Fisheries)	สุขภาพ	(Healthcare)	
ผลติภณัฑ์ยาง	(Rubber	-	Based	Products)	สิง่ทอและเครือ่ง
นุง่ห่ม	(Textile	&	Clothing)	การท่องเทีย่ว	(Tourism)	ผลติภณัฑ์
ไม้	(Wood	-	Based	Products)	และต่อมาได้เพิ่มโลจิสติกส์	
(Logistics)	เป็นสาขาที่	12

•	

•

•

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน 2558
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	 ต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซี่ยนเม่ือเดือน
มกราคม	2550	ที่เมืองเซบู	ประเทศฟิลิปปินส์	ผู้น�าอาเซี่ยนได้
ตัดสินใจเร่งรัดกระบวนการ	AEC	ให้แล้วเสร็จเร็วขึ้น	โดยได้
ประกาศแถลงการณ์ที่เมืองเซบู	เมื่อวันที่	13	มกราคม	2550	
เพื่อเร่งรัดการจัดตั้ง	AEC	ภายในปี	2558	
	 จากนั้นได้ก�าหนดพิมพ์เขียวของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซีย่น	(AEC	Blueprint)	เมือ่ปี	2550	โดยมุง่เน้นใน	4	ด้าน	คอื	

•	
•
•

•

การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเป็นภมูภิาคทีม่ขีดีความสามารถในการแข่งขนัสงู
การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่						
เท่าเทียมกัน
การเป็นภมูภิาคทีม่กีารบรูณาการเข้ากบัเศรษฐกจิโลก

	 จากนั้นผู้น�าอาเซี่ยนได้ลงนามในกฎบัตรอาเซี่ยน	
(ASEAN	Charter)	เมื่อวันที่	20	พฤศจิกายน	2550	ซึ่งได้เริ่ม
มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่	15	ธันวาคม	2551	โดยเปรียบ
เสมือนกับรัฐธรรมนูญของอาเซี่ยน	จะเปลี่ยนรูปแบบของกลุ่ม
อาเซี่ยนจากการร่วมมือกันแบบหลวมๆ	ในรูปของสมาคม							
มาเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีสถานภาพทางกฎหมาย	โดย
ประเทศสมาชิกมีพันธกรณีต้องปฏิบัติตาม

เปิดเสรีการค้า - การบริการ - การลงทุน 

สู่ตลาดและฐานผลิตหนึ่งเดียว 

 ส�าหรับความหมายของ	AEC	คือ	อาเซี่ยนจะเป็น
ตลาดและฐานการผลิตหนึ่งเดียว	(Single	Market	and						
Production	Base)	และมีการเคลื่อนย้ายสินค้า	การบริการ	
การลงทุน	แรงงานมีฝีมือ	และเงินทุนอย่างเสรี	จะช่วยเสริม
สร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซี่ยน	ในการพัฒนาศักยภาพการ
แข่งขันเข้าสู่ภูมิภาค	เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง	เช่น	จีน	และ
อินเดีย

	 รูปแบบของ	AEC	จะแตกต่างไปจากอาเซี่ยนในอดีต	
โดยนบัเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์ของอาเซีย่น	ทีต่ัง้เป้าหมาย
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจไว้อย่างชัดเจน	อนาคตของอาเซี่ยน
ตามที่ผู้น�าได้ตั้งเป้าไว้	คือ	การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในแบบ
สหภาพยโุรป	แม้ว่าการรวมกลุม่จะไม่เหมอืนกนั	แต่มเีป้าหมาย
เดยีวกนั		คอื	ให้อาเซีย่นกลายเป็นประเทศเดยีวกนั	ไร้อปุสรรค
ในการเคล่ือนย้ายปัจจัยการผลิตท้ังหลาย	มีมาตรฐานและกฎ
ระเบยีบทีส่อดคล้องกนั	สนิค้าราคาเดยีวกนั	แตกต่างกนัเฉพาะ
ค่าขนส่ง
	 การพัฒนาสู่	AEC	ก�าหนดเป้าหมายต้องการให้เป็น
ตลาดเดยีวและฐานการผลติ	(Single	Market	and	Production	
Base)	โดยเร่งรัดการเคลื่อนย้ายเสรีใน	5	ด้าน	ได้แก่	สินค้า	
(Goods)	เงนิทนุ	(Capital)	แรงงานฝีมอื	(Skilled	Labor)	การ
ลงทุน	(Investment)	และธุรกิจบริการ	(Services)

ความหมายของ AEC คือ

อาเซีย่นจะเป็นตลาดและฐานการผลติ

หนึ่งเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า 

การบริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือ

และเงินทุนอย่างเสรี

”

”

เคลื่อนย้ายสินค้าโดยเสรี

 การเคลื่อนย้ายเสรีประการแรก	คือ	การเคลื่อนย้าย
สินค้าโดยเสรี	ตามข้อตกลงการค้าสินค้าอาเซ่ียน	(ASEAN	
Trade	in	GOODs	Agreement	-	ATIGA)	ซึ่งเริ่มมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่	17	พฤศจิกายน	2553	โดยมีการด�าเนินการดังนี้	
 1. ปรับลดอัตราภาษีศุลกากร โดยยึดกรอบตามข้อ
ตกลงระบบสิทธิพิเศษทางภาษีที่เท่ากันของอาเซี่ยน	เพื่อเขต
การค้าเสรอีาเซีย่น	(Agreement	On	The	Common	Effective	
Preferential		Tariff	Scheme	For	The	ASEAN	Free	Trade	

:: บโีอไอจดัสมัมนาเตรยีมความพร้อมเกีย่วกบัการลงทนุไทย

ใน AEC เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2554
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Area	-	CEPT)	กล่าวคือ	กลุ่มอาเซี่ยนเดิม	6	ประเทศ	ต้องลด
ภาษีศุลกากรระหว่างประเทศอาเซี่ยนและพันธมิตร	ให้เหลือ			
ร้อยละ	0	ภายในวันที่	1	มกราคม	2553		ส่วนกลุ่มประเทศ	
CLMV	ลดเหลือร้อยละ	0		–	5		ภายในวันที่	1	มกราคม	2553	
และลดเหลือร้อยละ	0			ภายในวันที่	1	มกราคม	2558	ยกเว้น	
2	กลุ่ม	คือ

สินค้าในรายการอ่อนไหว	(Sensitive	List)	แต่
ต้องไม่เกินร้อยละ	5	ซึ่งกรณีของไทยได้ก�าหนด
สนิค้ากาแฟ	มนัฝรัง่	มะพร้าวแห้ง	และไม้ตดัดอก	
เป็นสินค้ารายการอ่อนไหว	
สินค้าในรายการอ่อนไหวสูง	(Highly	Sensitive	
List)	สามารถก�าหนดอัตราภาษีเป็นพิเศษได้	แต่
ต้องลดลงในระดับที่สมาชิกอื่นๆ	ยอมรับได้	เช่น	
ประเทศมาเลเซียก�าหนดข้าว	อินโดนีเซีย	และ
ฟิลิปปินส์	ก�าหนดข้าวและน�้าตาล		เป็นสินค้าใน
รายการนี้		

•	

•

	 ส�าหรับตัวอย่างการเจรจาชดเชยกรณีเป็น	Highly	
Sensitive	List	คอื	บนัทกึความเข้าใจระหว่างไทยและอนิโดนเีซยี
เรื่องน�้าตาล	เพื่อชดเชยกรณีที่อินโดนีเซียขอชะลอการลดภาษี
น�า้ตาลภายใต้กรอบอาเซ่ียนออกไป	โดยอินโดนีเซยียอมก�าหนด
แผนลดภาษีน�้าตาลที่ชัดเจนขึ้น	โดยตกลงที่จะลดภายใต้กรอบ
อาฟต้า	จากอตัราร้อยละ	30	-	40	เหลอืร้อยละ	5	-	10	ภายใน
ปี	2558	รวมถึงจะคงระดับการน�าเข้าน�้าตาลจากไทย	โดยอิง
ปริมาณการน�าเข้า	3	ปีล่าสุด	(2548	-	2550)	รวมถึงส่งเสริม
การแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างสภาน�้าตาลแห่งชาติอินโดนีเซีย						
และส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทรายของไทย				
ในด้านการค้า	การผลิต	และการบรโิภค	รวมทัง้จดัต้ังกลไกหารอื	
เพื่อปรับปรุงการค้าน�้าตาลระหว่างอินโดนีเซียและไทย	ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น		

ATIGA จะช่วยให้การส่งออก

สินค้าไทยคล่องตัวมากขึ้น
”

”

 2. ก�าหนดให้ใช้มาตรการทีม่ใิช่ภาษศีลุกากร	(NTMs)	
ต้องมกีารเผยแพร่	และโปร่งใส	จดัท�าเป็นฐานข้อมลูให้สมาชกิ
ทราบ		สมาชกิต้องทบทวนการใช้	NTMs	และยกเลกิมาตรการ
ทีไ่ม่ใช่ภาษ	ี(Non	-	Tariff	Barriers	:	NTBs)	เป็นระยะๆ	จนถงึ
ปี	2558	เช่น	การจ�ากัดโควต้าน�าเข้า	การก�าหนดมาตรฐาน
สินค้า	การออกใบอนุญาตน�าเข้า	ฯลฯ
 3. อ�านวยความสะดวกทางการค้า	สมาชกิต้องพฒันา
และด�าเนินการตามแผนการท�างาน	ที่ครอบคลุมการอ�านวย
ความสะดวกทางการค้าของอาเซีย่น	ต้องครอบคลมุเรือ่งพธิกีาร
ศลุกากร	กฎระเบยีบและขัน้ตอนทางการค้า	มาตรฐานและการ
ปฏิบัติตามมาตรฐาน	มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช	
ความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวกด้านศุลกากร	ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์	ณ	จุดเดียว	และเรื่องอ่ืนๆ	ที่ระบุโดย				
คณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน
	 อนึ่ง	เป็นท่ีน่าสังเกตว่า	ATIGA	แตกต่างจากกรณี
สหภาพยุโรปที่ประเทศต่างๆ	เก็บภาษีศุลกากรจากสินค้านอก
กลุ่มในอัตราเดียวกัน	ในลักษณะสหภาพศุลกากร	(Customs	
Union)	โดยกรณขีอง	ATIGA	แต่ละประเทศของอาเซีย่นยงัคง
มีอิสระ	ในการก�าหนดอัตราศุลกากรจากประเทศนอกกลุ่ม					
อาเซี่ยนแตกต่างกันไป
	 ในส่วนของไทย	นบัว่าได้รับประโยชน์จาก	ATIGA	คือ	
จะช่วยให้การส่งออกสินค้าไทยคล่องตัวมากขึ้น	ตลาดอาเซี่ยน
กลายเป็นตลาดส่งออกใหญ่ทีส่ดุของไทย	และไทยมสีนิค้าหลาย
รายการที่มีศักยภาพในการส่งออกไปอาเซี่ยนในอนาคต

:: สาขาของธนาคารกรงุเทพในสงิคโปร์
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เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี แต่ยังไม่ก้าวสู่

สกุลเงินเดียวกัน

 การเคลือ่นย้ายเงนิทนุอย่างเสร ีมกีารก�าหนดขัน้ตอน
ด�าเนนิการอย่างเป็นรปูธรรม	เช่น	แก้ไขปรบัปรงุระเบยีบปฏบิตัิ
ทีเ่กีย่วข้องต่าง	ๆ 	เพือ่สร้างความคล่องตัวแก่การไหลเวยีนของ
เงนิทนุ	โดยก�าหนดจดุประสงค์ร่วมกัน	คือ	รองรับการเสรมิสร้าง
ความแข็งแกร่งในการพัฒนาและรวมตัวของตลาดทุนใน									
อาเซี่ยน	เน้นเรื่องความโปร่งใสและเสรีภาพในการโอนเงิน				
เข้า	-	ออก	เป็นหลัก	

	 อย่างไรก็ตาม	เน่ืองจากประเด็นการเปิดเสรีเงินทุน
เป็นเรื่องอ่อนไหว	ต้องสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิด
ขึ้นตามมาด้วย	จึงต้องพิจารณาด�าเนินการอย่างรอบคอบและ
ค่อยเป็นค่อยไปตามแผนงานทีเ่หน็ชอบโดยรฐัมนตรคีลงัอาเซีย่น	
โดยสมาชกิอาเซีย่นมกี�าหนดส่งแผนการเปดิเสรีระยะสัน้	และ
ระยะปานกลาง	ภายในเดือนกันยายน	2555	ซึ่งในระหว่างนี้			
มีมติว่า	ประเทศใหญ่ควรสนับสนุนประเทศที่เป็นสมาชิกใหม่			
ในเรื่องการท�าแผนการเปิดเสรีเงินทุนในด้านระบบช�าระเงิน	
	 ในส่วนระบบช�าระเงิน	ได้ก�าหนดแผนที่จะเชื่อมโยง
ให้เป็นมาตรฐานเดยีวกนั	เพือ่เป็นถนนเช่ือมโยงระบบการค้าขาย
และการใช้จ่ายของ	10	ประเทศ	เพือ่ให้สามารถช�าระค่าสนิค้า
และบรกิารข้ามประเทศทางอเิลก็ทรอนกิส์ท�าได้สะดวกและเสยี
ค่าใช้จ่ายน้อยลง	สามารถรองรับการช�าระเงินระหว่างกันด้วย
สกุลเงินภูมิภาคที่จะมากขึ้นในอนาคต	และการเชื่อมโยงระบบ
เอทเีอม็พูลให้เป็นเครือข่ายเดยีวกนั	เพือ่ให้สามารถใช้บตัรเพยีง
ใบเดียว	สามารถกดเอทีเอ็มได้ทุกที่ใน	10	ประเทศอาเซี่ยน
	 ส�าหรับการรวมสกุลเงินอาเซี่ยนให้เป็นหนึ่งเดียว
เหมือนกับกรณีเงินยูโรของสหภาพยุโรปนั้น	ดร. ประสาร        
ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	ให้ทัศนะว่า			
กลุ่มอาเซี่ยนยังไม่มีเป้าหมายจะรวมเงินเข้าเป็นสกุลเดียวกัน	

”

”

การเปิดเสรีเงินทุนเป็นเรื่องอ่อนไหว

ต้องพิจารณาด�าเนินการอย่างรอบคอบ

ตามแผนงานที่เห็นชอบ

โดยรัฐมนตรีคลังอาเซี่ยน

และคดิว่าน่าจะไม่มกีารด�าเนนิการในทศิทางนีใ้นอนาคต	เพราะ
เศรษฐกิจของ	10	ประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน	ยังมีความแตกต่าง
กนัมากเกนิไป	เช่น	GDP	ของอนิโดนเีซยีมขีนาดใหญ่เป็น	100	
เท่าของ	GDP	ลาว	นอกจากนั้น	ยังมีบทเรียนของการก�าหนด
เงินยูโรเป็นเงินสกุลเดียวของสหภาพยุโรป	แต่ประเทศสมาชิก
มนีโยบายการคลงัทีแ่ตกต่างกนั	ในทีส่ดุก่อให้เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ
อย่างรุนแรงขึ้นในปัจจุบัน
	 ส�าหรับโอกาสที่เป็นไปได้ในอนาคตนั้น	ดร.ประสาร	
เห็นว่าอาจจะเป็นเพียงแค่การอิงค่าเงินกันเองระหว่างภูมิภาค	
โดยมเีงนิสกลุใดสกลุหนึง่ในภมูภิาคนีเ้ป็นสกลุหลกั	เช่น	สกลุเงนิ
หยวนของจีน	และมสีกลุอืน่มาองิในลกัษณะผูกโยงไปในทิศทาง
เดยีวกนั	แต่ค่าเงนิของแต่ละประเทศยงัสามารถขึน้ลงได้อย่าง
อิสระ

เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ 7 สาขา

 การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมืออย่างเสรี	ปัจจุบันได้มี
การลงนามในข้อตกลง	ASEAN	Framework	Agreement	on	
Mutual	Recognition	Arrangement	–	MRA	ใน	7	สาขาแล้ว		
คอื	วศิวกร	พยาบาล	สถาปนกิ	นกัส�ารวจ	นกักฎหมาย	นกับญัช	ี
แพทย์และทันตแพทย์	ส�าหรับสาขาอื่นก�าหนดเร่ิมท�า	MRA			
ในปี	2555	และด�าเนินการให้แล้วเสร็จในปี	2558
	 ภายใต้ข้อตกลง	MRA		มกีารก�าหนดกรอบการด�าเนนิ
การในเร่ืองคุณสมบัติ	เช่น	การศึกษา	ประสบการณ์ในการ
ท�างาน	ฯลฯ	เพื่อเอื้อให้นักวิชาชีพในอาเซี่ยนประเทศหนึ่ง	
สามารถจดทะเบยีนเพือ่ประกอบวชิาชพีในประเทศอาเซีย่นอืน่ๆ	
ได้	แต่ต้องปฏิบัติตามระเบียบภายในของประเทศนั้นๆ	ในการ
อนญุาตประกอบอาชพีในสาขาดงักล่าว	เช่น	ตามกฎหมายไทย
มสีภาวศิวกร	สภาสถาปนกิ	แพทยสภา	ทนัตแพทยสภา	กระทรวง
สาธารณสุข	ฯลฯ	เป็นหน่วยงานพิจารณาการข้ึนทะเบียน							
นักวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับอาเซี่ยน	ทั้งนี้นักวิชาชีพของอาเซี่ยน
จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในประเทศไทยทุกประการ
	 นอกจากนี้	ยังก�าหนดให้มีการอ�านวยความสะดวก	
เก่ียวกบัการตรวจลงตราวซ่ีาและออกใบอนญุาตท�างาน	พร้อม
ก�าหนดข้อยกเว้นวซ่ีาระยะสัน้	และจดัท�า	ASEAN	Business	Card	
ส�าหรับงานที่ต้องด�าเนินการต่อเนื่อง	คือ	การอ�านวยความ
สะดวกในด้านอ่ืนๆ	ท่ีเก่ียวกับด้านเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือ	
รวมถงึพฒันาหลกัสตูรและมาตรฐานด้านแรงงานมฝีีมอืร่วมกนั
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เปิดเสรีการลงทุนภายใต้ ACIA

 การเปิดเสรีด้านการลงทุน	เป็นการปรับปรุงเพ่ือยก
ระดับความตกลงเดิมด้านการลงทุนของอาเซี่ยน	(AIA)	ให้เป็น
ข้อตกลงการลงทุนเต็มรูปแบบ	คือ	ASEAN	Comprehensive	
Investment	Agreement	(ACIA)	ซึ่งลงนามเมื่อวันที่	27	
กุมภาพันธ์	2552	ท่ีอ�าเภอหัวหิน	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์										
มีสาระส�าคญัครอบคลมุ	4	ด้านหลกั	คอื	การเปิดเสรกีารลงทนุ	
คุ้มครองการลงทนุ	ส่งเสรมิการลงทนุ	และอ�านวยความสะดวก
การลงทุน	โดยน�ากรอบเกี่ยวกับการเปิดเสรีและคุ้มครองการ
ลงทุนของสมาชิกอาเซี่ยนเดิม	2	ฉบับ	มารวมกันและปรับปรุง
ตามมาตรฐานสากล	ดังนี้

:: บีโอไอนำาคณะนกัลงทนุไปเยีย่มชมกจิการ

เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ ในเวยีดนาม

กรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซ่ียน	(Framework	
Agreement	on	the	ASEAN	Investment	Area	
-	AIA)	เน้นเรื่องการเปิดเสรี	
ความตกลงเพือ่การส่งเสรมิและคุม้ครองการลงทุน
ของอาเซี่ยน	(Agreement	for	Promotion	and	
Protection	of	Investments)	เน้นเรือ่งการคุม้ครอง
การลงทุน

•	

•

•	

•

•

	 ข้อตกลง	ACIA	ครอบคลุมทั้งการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ	(FDI)	และการลงทุนโดยอ้อมจากต่างประเทศใน
หลักทรัพย์	(Portfolio	Investment)	โดยจะให้ความคุ้มครอง
เท่าเทียมกับคนในชาติ	(National	Treatment)	ครอบคลุมการ
เปิดเสรธีรุกจิ	5	ภาค	ได้แก่	การเกษตร	การประมง	การท�าป่าไม้	
การท�าเหมืองแร่	และภาคการผลิต	รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ
บริการภายใต้กรอบบริการอาเซี่ยน	(AFAS)	เดิม	
	 หากประเทศใดไม่ต้องการเปิดเสรใีนบางธุรกจิ	สามารถ
สงวนมาตรการ/ธรุกจิไว้ในรายการข้อสงวนทีจ่ะไม่เปิดเสรกีาร
ลงทนุได้ในรูปแบบ	Negative	List	Approach	โดยสามารถจะ
สงวนสิ่งที่ไม่ต้องการเปิดเสรีใน	Reservation	Lists
	 ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยเขตการลงทนุอาเซีย่น	
(Framework	agreement	on	ASEAN	Investment	Area	–	
AIA)	ไทยมีพันธกรณีผูกพันให้เปิดเสรีรายการสงวนชั่วคราว
จ�านวน	3	สาขาภายในปี	2553	ได้แก่	การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้า		
การเพาะขยายและปรับปรุงพันธุ์พืช		และการท�าป่าไม้จาก				
ป่าปลูก
	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	12	มกราคม	2553			
เหน็ชอบต่อมตคิณะกรรมการนโยบายเศรษฐกจิระหว่างประเทศ	
(กนศ.)	ดังนี้

การเปิดเสรีด้านการลงทุน 

มีสาระส�าคัญครอบคลุม 4 ด้านหลัก 

คือ การเปิดเสรีการลงทุน 

คุ้มครองการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน 

และอ�านวยความสะดวกการลงทุน

”

”

ให้เลื่อนการเปิดเสรีการลงทุนในกิจการ	3	สาขา	
จากเดิมท่ีกรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซี่ยน	
(AIA)	ก�าหนดไว้ในวนัที	่1	มกราคม	2553	ออกไปก่อน
ให้มีคณะท�างานหารือและเสนอแนวทางการเปิด
เสรีการลงทุนในกิจการ	3	สาขา
ให้มีข้อสงวนการเปิดเสรีในกิจการ	3	สาขา	ใน
รายการข้อสงวนของไทยภายใต้กรอบความตกลง
ว่าด้วยการลงทุนอาเซี่ยน	(ACIA)
 

เปิดลงทุนบริการต่างชาติถือหุ้น

อย่างน้อยร้อยละ 70

 การเคลื่อนย้ายบริการเสรี	การอนุญาตให้นักลงทุน		
อาเซี่ยนสามารถถือหุ้นได้สูงสุดไม่ต�่ากว่าร้อยละ	70	ในกิจการ
บริการ	128	สาขา	จะส่งผลให้มีการแข่งขันในตลาดมากขึ้น					
ผู้บริโภคจะได้บริโภคการบริการทีร่าคาถกูลงและมคุีณภาพดีขึน้	
โดยมีข้อก�าหนดแตกต่างกันตามแต่ละสาขา	คือ
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การลงทนุสาขาคอมพวิเตอร์/โทรคมนาคม		สขุภาพ		
ท่องเท่ียว	และการขนส่งทางอากาศ	นกัลงทนุต่างชาติ
ถือหุ้นได้ร้อยละ	70	(สัดส่วนสูงสุดตามข้อตกลง
ร่วมกัน)	นับตั้งแต่ปี	2553	เป็นต้นไป	
การลงทนุสาขาโลจสิตกิส์	ถือหุน้ได้ร้อยละ	51	ในปี	
2553	และเพิม่เป็นร้อยละ	70	ในปี		2556	เป็นต้นไป	
สาขาอ่ืนๆ	ท่ีมไิด้ระบ	ุ(หมายถึงครบหมดทกุสาขา)	
ถอืหุน้ได้ร้อยละ	51	นบัตัง้แต่ปี	2553	และเพิม่เป็น
ร้อยละ	70	ในปี	2558

•	

•

•

	 กิจการที่เปิดเสรีอยู่แล้ว	และต่างชาติครองตลาด				
ส่วนใหญ่	เช่น	การขนส่งทางเรือระหว่างประเทศ	จะไม่ได้รับ
ผลกระทบเพิม่ขึน้	เนือ่งจากเรอืต่างชาตสิามารถมาแวะเทยีบท่า
ได้อย่างเสร	ีแต่อาจจะกระทบทางอ้อม	โดยต่างชาตมิาตัง้ธรุกจิ
โลจิสติกส์อื่นๆ	และ	Cross	Subsidy	หรือให้บริการครบวงจร	
ในกรณีผู้ตรวจสอบสินค้า	(Surveyor)	เป็นบริษัทต่างชาติอยู่
แล้ว	เช่น	SGS	เนื่องจากต้องการความน่าเชื่อถือระดับสากล

โอกาสและความท้าทายสำาหรับประเทศไทย  

 การก้าวไปสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่น	ด้วย
การเคลื่อนย้ายเสรีทั้ง	5	ด้าน	นี้	นับว่าเป็นการเปิดโอกาสทาง
ธุรกิจให้ประเทศไทย		ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้	

การเกดิขึน้ของ	AEC		ท�าให้อาเซีย่นกลายเป็นตลาด

”

”

AEC ท�าให้อาเซี่ยนกลายเป็น

ตลาดภายในประเทศของไทย 

หากมองในแง่ประชากรแล้ว 

นับเป็นการขยายตลาดการค้าการลงทุน

เพิ่มขึ้นถึง 9 เท่าตัว

ภายในประเทศของไทย	หากมองในแง่ประชากรแล้ว	นบัเป็นการ
ขยายตลาดการค้าการลงทนุเพิม่ขึน้ถงึ	9	เท่าตวั	จากเดมิทีต่ลาด
ในประเทศไทยซึ่งมีประชากรเพียง	65	ล้านคน	จะเพิ่มขึ้นเป็น	
590	ล้านคน	และหากมองในแง่มลูค่าธรุกจิแล้ว	จะเพิม่ขึน้เกอืบ	
6	เท่า	จากเดิมเศรษฐกิจไทยมีขนาด	320	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	
ในปี	2553	หรือร้อยละ	0.51	ของ	GDP	โลก	จะเพ่ิมข้ึนเป็น	
1,843	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	หรือร้อยละ	2.9	ของ	GDP	โลก

เปิดโอกาสให้ใช้ประโยชน์จากฐานการผลติร่วมใน	
AEC	โดยจะพจิารณาสถานทีไ่ด้เปรยีบสงูสดุ	โดยพจิารณาจาก
ปัจจัยต่างๆ	เช่น	ตั้งใกล้วัตถุดิบ	แรงงานราคาถูก	ใกล้กับตลาด	
สภาพแวดล้อมการลงทุน	กฎระเบียบของรัฐ	ฯลฯ	ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจ�านวนมาก	เช่น					
สิ่งทอ	รองเท้า	ฯลฯ	ที่ปัจจุบันก�าลังขาดแคลนแรงงาน

สามารถน�าเข้าวัตถุดิบราคาถูก	โดยไม่ต้องช�าระ
อากรขาเข้า	และส่งออกไปจ�าหน่ายยังตลาดในอาเซี่ยนโดยไม่
ต้องช�าระอากรขาเข้าของประเทศนั้นๆ	

ตลาดมีขนาดใหญ่ขึ้น	เอื้อประโยชน์ต่อการก่อตั้ง
กิจการขนาดใหญ่	ก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด	(Economy	
of	Scale)	ท�าให้ต้นทุนการผลิตลดลง

แรงงานฝีมือและนักวิชาชีพของไทย	โดยเฉพาะ
แรงงานทีส่ามารถพดูภาษาอังกฤษได้	สามารถไปท�างานในประเทศ		
อืน่ๆ	ในอาเซ่ียนได้สะดวกยิง่ขึน้	เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์
โดยทางอ้อม	ขณะเดียวกันภาคธุรกิจของไทยสามารถจ้างผู้มี
ความรู้ความสามารถจากประเทศอาเซ่ียนมาท�างานได้มากขึ้น	
เนือ่งจากสภาพชวีติความเป็นอยูค่่อนข้างดี	รวมถงึค่าครองชพี

1.

2.

3.

4.

5.
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ในไทยค่อนข้างต�า่	นบัเป็นปัจจยัส�าคญัท�าให้สามารถดงึบคุลากร
มาท�างานในประเทศไทย
	 		6.	ประชาชนชาวไทยและประเทศอื่นๆ	ในอาเซี่ยน
สามารถเลอืกซือ้สนิค้าน�าเข้าจากอาเซีย่นทีห่ลากหลายมากขึน้	
จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น	ท�าให้ราคาถูกลง	โดยนับว่าเป็นผลดี
ต่อผูป้ระกอบการไทย	เนือ่งจากสนิค้าทีผ่ลติในไทยมภีาพลกัษณ์
ค่อนข้างดีในอาเซี่ยนว่าเป็นสินค้ามีคุณภาพ	ท�าให้สามารถส่ง
ออกได้มากขึ้น

ผลกระทบไม่มากอย่างที่คิด

 คนทั่วไปมักคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
แบบ	Big	Bang	ในปี	2558	เมื่ออาเซี่ยนก้าวสู่	AEC	แต่ความ
จรงิแล้ว	กระบวนการไปสู่	AEC	ด�าเนนิการอย่างค่อยเป็นค่อย
ไป	โดยไทยได้ด�าเนินการปรับปรุงเปล่ียนแปลงไปแล้ว	ดังนั้น	
ผลกระทบที่เกรงว่าจะเกิดขึ้นหลังจากปี	2558	จึงไม่มากอย่าง
ที่คิด	ตัวอย่างเช่น	
	 	ผลกระทบจากการแข่งขันท่ีสูงข้ึน	เนื่องจากสินค้า
จากอาเซีย่นจะเข้ามาแข่งขนั	ส่งผลกระทบต่อผูผ้ลติในประเทศ
ท่ีขาดความสามารถในการแข่งขัน	แต่ผลกระทบในเรื่องนี้ไม่
มากอย่างทีค่ดิ	เนือ่งจากไทยได้ลดอากรขาเข้าสนิค้าจากอาเซีย่น
เหลือร้อยละ	0	ในรายการสินค้าเกือบทั้งหมดมาตั้งแต่ปี	2553	
แล้ว	ดังนั้น	ผลกระทบโดยตรงจากการที่อาเซี่ยนก้าวสู่	AEC	
ในปี	2558	จึงค่อนข้างน้อย

:: การผลติหนังสอืแบบป๊อปอพัในเวยีดนาม

	 อย่างไรก็ตาม	อาจจะมีผลกระทบโดยอ้อม	เนื่องจาก
การท่ีประเทศเพือ่นบ้านในอาเซ่ียนเปิดเสรีการลงทุน	ท�าให้ต่างชาติ
เข้าไปลงทนุมากขึน้	ส่งผลให้มคีวามสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศนั้นเพิ่มมากขึ้น	อาจจะส่งสินค้านั้นมาจ�าหน่ายใน
ประเทศไทย	ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อผู้ผลิตไทยได้		
	 ผลกระทบจากการที่นักลงทุนต่างชาติในอาเซี่ยน	
สามารถมาลงทนุในไทยได้มากขึน้	ซึง่การลงทนุในภาคอตุสาหกรรม
แล้ว	แทบไม่ได้รบัผลกระทบ	เนือ่งจากไทยได้เปิดเสรใีห้ต่างชาติ
มาลงทุนนับตั้งแต่	พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว			
พ.ศ.	2542	ได้มผีลบงัคบัใช้แล้วตัง้แต่ปี	2542	ยกเว้นเพยีงบาง
กิจการเท่านั้นที่ยังสงวนไว้ภายใต้กฎหมายฉบับนี้	เช่น	การ
แปรรูปไม้เพื่อท�าเคร่ืองเรือน	(บัญชี	2)	การผลิตไม้วีเนียร์								
ชิปบอร์ด	ฮาร์ดบอร์ด	(บัญชี	3)	และกิจการโรงสี	(บัญชี	3)	
เป็นต้น	ประกอบกับไทยไม่ได้มีแผนที่จะเปิดเสรีกิจการในภาค
อตุสาหกรรมการผลิตในบญัช	ี1		2	และ	3	เพิม่เติม	ดังน้ัน	การ
จัดตั้ง	AEC	ในปี	2558	จึงแทบไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
อุตสาหกรรมที่เปิดเสรีอยู่แล้ว
	 ส�าหรับในภาคเกษตรกรรมและบริการ	จะได้รับผล			
กระทบค่อนข้างมาก	โดยเฉพาะการลงทุนจากสิงคโปร์และ
มาเลเซยี	ซึง่ทัง้	2	ประเทศมบีรรษทัข้ามชาตขินาดใหญ่	เงนิทนุ
จ�านวนมาก	และมีกองทุนความมั่งคงของชาติ	ซึ่งลงทุนในต่าง
ประเทศจ�านวนมาก	อาจจะมีทั้งก่อสร้างโรงงานใหม่และซื้อ
กิจการที่มีอยู่แล้วในประเทศไทย
	 อนึ่ง	นอกจากการลงทุนจากประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน
แล้ว	ปัญหาส�าคญั	คอื	พ.ร.บ.การประกอบธรุกจิของคนต่างด้าว	
พ.ศ.	2542	ก�าหนดให้ต่างชาติเข้ามาถือหุ้นในบัญชีธุรกิจบาง
ประเภทได้ไม่เกนิร้อยละ	49	ขณะทีส่งิคโปร์ไม่ได้ก�าหนดเง่ือนไข

ไทยได้ลดอากรขาเข้าสนิค้าจากอาเซีย่น

เหลือร้อยละ 0 ในรายการสินค้า

เกือบทั้งหมด มาตั้งแต่ปี 2553 แล้ว 

ดังนั้น ผลกระทบโดยตรงจาก AEC 

จึงค่อนข้างน้อย

”

”
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เช่นนี	้อาจท�าให้เกิดช่องว่างการถอืหุน้แทนต่างด้าวเพิม่มากขึน้	
จะท�าให้สงิคโปร์กลายเป็นศนูย์กลางการลงทนุของอาเซีย่น	โดย
บรรษัทข้ามชาติจากนอกกลุ่มอาเซ่ียนจะเข้าไปจดทะเบียน
ประกอบธุรกิจในสิงคโปร์ก่อนเพื่อแปลงสัญชาติเป็นบริษัท
สงิคโปร์	จากนัน้จงึค่อยไปลงทนุในประเทศอืน่ๆ	ในกลุ่มอาเซีย่น
รวมถึงไทย	ผ่านบริษัทในสิงคโปร์อีกต่อหนึ่ง

ปัญหาส�าคัญ คือ พ.ร.บ.การประกอบ

ธุรกิจของคนต่างด้าว 

จะท�าให้สิงคโปร์กลายเป็นศูนย์กลาง

การลงทุนของอาเซี่ยน

”

”

	 และอกีด้านทีส่�าคญัคอื	ผลกระทบจากการแข่งขนัจาก
บุคลากรต่างชาติ	โดยเฉพาะต�าแหน่งงานซึ่งต้องการความรู้
ความสามารถระดับสูง	เนื่องจากบุคลากรต่างชาติในหลาย
ประเทศมีความรู้ความสามารถ	โดยเฉพาะในด้านภาษาต่าง
ประเทศสูงกว่าคนไทย

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

:: บรรยากาศการทำางานภายในโรงงาน

ของเครอืศรไีทยซปุเปอร์แวร์ในเวยีดนาม
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ธรรมรัตน์  รัตนพันธ์

อาเซ่ียนเบ้ืองต้น

 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซี่ยน ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 

2510 ณ วังสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ โดยมีประเทศสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาประเทศบรูไนดารุสซาลาม ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในวันที่ 

8 มกราคม 2527 เวยีดนามไดเ้ขา้รว่มเมื่อวนัที ่28 กรกฎาคม 2538 ลาวและพมา่เขา้รว่มเมื่อวนัที ่23 กรกฎาคม 

2540 และกัมพูชาเข้าร่วมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ปัจจุบันสมาคมอาเซี่ยนมีสมาชิก 10 ประเทศ ในเอเชีย

อาคเนย์ คงขาดติมอร์ตะวันออก เพียงประเทศเดียวที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสมาคมอาเซี่ยน
1
  

	 ภมูภิาคอาเซีย่น	ประกอบด้วยประชากรประมาณ	570	
ล้านคน	มีพื้นที่โดยรวม	4.5	ล้านตารางกิโลเมตร	ผลิตภัณฑ์
มวลรวมประชาชาติประมาณ	1,100	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	
และรายได้โดยรวมจากการค้าประมาณ	1,400	พนัล้านเหรียญ
สหรฐัฯ	สมาชกิอาเซีย่นมคีวามแตกต่างกนัในหลายๆ	ด้าน	เช่น	

:: พิธีลงนามในปฏิญญาอาเซี่ยน (ASEAN Declaration)             

หรอื ปฏญิญากรงุเทพ ทีก่รงุเทพฯ เมือ่วนัที ่8 สงิหาคม 2510

”

”

ภูมิภาคอาเซี่ยน ประกอบด้วย

ประชากรประมาณ 570 ล้านคน 

มีพื้นที่โดยรวม 4.5 ล้านตารางกิโลเมตร 

สมาชิกมีความแตกต่างกัน

ในหลายๆ ด้าน

ประเทศที่ใหญ่ที่สุด	ใหญ่กว่าประเทศที่เล็กที่สุดถึง	2,700	เท่า	
ในแง่ของประชากร	ประเทศท่ีใหญ่ท่ีสุด	คือ	อินโดนีเซีย	มี
ประชากรมากกว่าประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุด	คือ	บรูไน				
ดารสุซาลาม	ถงึ	580	เท่า	และในแง่ของความร�่ารวย	ประเทศ
ท่ีร�่ารวยท่ีสุด	(ในแง่ของรายได้ประชาชาติต่อพลเมือง	1	คน)	
บรูไนดารุสซาลาม	ร�่ารวยกว่าประเทศที่ยากจนที่สุดถึง	145	
เท่า	ระดับการพัฒนาของ	CSR	และความต้องการของชุมชน
ในแต่ละประเทศก็ต่างกัน	โดยมีสิงคโปร์น�า	ตามด้วยประเทศ
มาเลเซีย	และประเทศไทย

1
 รศ.ดร. ธนาสฤษฏิ ์สตะเวทนิ “สมาคมอาเซยีนเมือ่แรกเกดิ” ข่าวรามคำาแหง ปีที ่41 ฉบบัที ่48 วนัที ่12 - 18 มนีาคม 2555

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน 2558
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ความเป็นมา

 ในการประชมุรฐัมนตรกีฎหมายอาเซ่ียน	ครัง้ที	่1	เม่ือ
เดอืนกนัยายน	2528	ได้ก�าหนดประเดน็การร่วมมอืด้านกฎหมาย
ในเบือ้งต้น	3	ด้าน		ซึง่ได้ประกาศเป็น	“ความเข้าใจของรฐัมนตรี
อาเซี่ยนเกี่ยวกับการจัดการองค์กรด้านกฎหมาย” (ASEAN 
Ministerial Understanding on the Organization Arrange-
ment in Legal Field)		ดังนี้

	 เมื่อเดือนธันวาคม	2540	ในการประชุม	ณ	กรุง
กัวลาลมัเปอร์	บรรดาผูน้�าประเทศสมาชกิอาเซีย่นได้ร่วมประกาศ	
“วสิยัทศัน์อาเซีย่น 2020” (ASEAN Vision 2020)	โดยก�าหนด
เป้าหมายว่าภายในปี	2020	(2563)	อาเซี่ยนจะมีรูปแบบความ
ร่วมมือที่พัฒนาใกล้ชิดมากขึ้นยิ่งกว่าเดิม	
	 ต่อมาในการประชมุผูน้�าอาเซีย่น	(ASEAN	Summit)	
ครั้งที่	9	ในเดือนตุลาคม	2546	ที่บาหลี	ผู้น�าอาเซี่ยนได้ลงนาม
ในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซี่ยน	(Declaration	of	
ASEAN	Concord	II	หรือ	Bali	Concord	II)	เพ่ือให้เกิด
ประชาคมอาเซี่ยน	(ASEAN	Community)	ภายในปี	2563				
(2020)	โดยจะประกอบด้วย	3	เสาหลัก	(Pillars)	ได้แก่	

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซ่ียน 
(ASEAN Political-Security Community : 
ASC) 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่น (ASEAN Economic 
Community : AEC) 
ประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซี่ยน (ASEAN 
Socio - Cultural Community : ASCC) 

	 ในเดือนพฤศจิกายน	2547	ได้มีการประชุมผู้น�า									
อาเซีย่น	ครัง้ที	่10		ณ	กรงุเวยีงจนัทน์	และบรรดาผูน้�าอาเซีย่น	
ได้ประกาศแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์	(Vientiane	Action	

Programme)	ซึ่งได้สนับสนุนการจัดท�ากฎบัตรอาเซี่ยนเพื่อ
รองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซี่ยนภายในปี	2563		
	 และในเดือนธันวาคม	2548	ได้มีการประชุมผู้น�า						
อาเซี่ยน	ครั้งที่	11	ณ	เมืองบาหลี	โดยบรรดาผู้น�าได้ร่วมกัน
ประกาศหลักการส�าคัญในการจัดท�ากฎบัตรอาเซ่ียน	และได้
มอบหมายให้	“คณะผูท้รงคณุวุฒ”ิ (Eminent Persons Group) 
ซึ่งประกอบไปด้วย	ผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการต่างประเทศจาก
แต่ละประเทศสมาชิก	เป็นผู้จัดท�าข้อเสนอแนะเบื้องต้น	และ
ลกัษณะทัว่ไปของกฎบตัรอาเซีย่น	ซึง่คณะผูท้รงคณุวฒุไิด้ประชมุ
หารอืร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ	จนสามารถสรปุข้อเสนอแนะเบือ้งต้น
ในการจดัท�ากฎบตัรในรปูแบบ	“รายงานของคณะผูท้รงคณุวุฒิ
เรื่องกฎบัตรอาเซี่ยน”	ในเดือนธันวาคม	2549	
	 ในการประชมุผูน้�าอาเซีย่น	ครัง้ที	่12	เมือ่เดอืนมกราคม	
2550	ณ	เมอืงเซบ	ูบรรดาผูน้�าได้ร่วมกนัประกาศ	รบัรองรายงาน
ของคณะผูท้รงคณุวฒุเิกีย่วกบักฎบตัรอาเซีย่นและ	ได้มอบหมาย
ให้	“คณะท�างานระดับสูง”	หรือ	High	Level	Task	Force	ซึ่ง
ประกอบไปด้วยเจ้าหน้าทีร่ะดบัสงู	ทีม่คีวามเชีย่วชาญจากแต่ละ
ประเทศสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบจัดท�าร่างกฎบัตรอาเซี่ยนและ
เอกสารส�าคัญที่เกี่ยวข้อง	
	 ทั้งนี้	โดยให้อาศัยหลักการส�าคัญที่บรรดาผู้น�าได	้				
ร่วมกันประกาศไว้	ณ	เมืองบาหลี	และเมืองเซบู	รวมถึงให้
พิจารณาจากข้อเสนอแนะจากรายงานของคณะผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้แล้วเสร็จ	เพื่อสามารถน�าร่างกฎบัตรฯ	ไปพิจารณาในการ
ประชุมผู้น�าอาเซี่ยน	ก่อนที่จะมีการตรวจสอบ	รับฟังความ					
คิดเห็นก่อนผู้น�าจะลงนาม

1.

2.

3.

การแลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารที่ใช้ในทาง
กฎหมาย (exchange of legal materials)
ความร่วมมือทางด้านตุลาการในหมู่ประเทศ
สมาชิกอาเซี่ยน (judicial co-operation)
การศึกษาและวิจัยกฎหมายอาเซี่ยน (legal   
education and legal research)

1.

2.

3.



ม
ีน
า
ค
ม
 
2
5
5
5

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL16

ความสำาคัญของกฎบัตรฯ

 แม้อาเซี่ยนจะมิได้มีสนธิสัญญาหรือกฎบัตรฯ	มา									
ต้ังแต่ต้น	แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาเซี่ยนก็ได้พัฒนาความร่วมมือ	
โดยอาศัย	ฐานในทางกฎหมายระหว่างประเทศมากขึ้น	เช่น	
การทีส่มาชกิอาเซีย่นได้จดัท�าสนธสิญัญาไมตร	ีและความร่วมมอื
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Treaty	of	Amity	and	
Cooperation	in	Southeast	Asia	1976	หรือ	TAC)	ซึ่งก็
เป็นการน�าหลกักฎหมายระหว่างประเทศทีม่อียูเ่ดมิแล้ว	มาเน้นย�า้
ระหว่างรัฐในภูมิภาค	เช่น	หลักการเคารพอ�านาจอธิปไตยของ
รฐั	หลกัการไม่แทรกแซงกจิการอนัเป็นการภายในของแต่ละรฐั	
ซึ่งปรากฏอยู่ในกฎบัตรสหประชาชาติอยู่แล้ว	เป็นต้น	

	 อาเซีย่นยงัเป็นเวททีีท่�าให้เกดิสนธสิญัญาในเรือ่งอืน่ๆ	
เช่น	การท�าให้ภูมิภาคปลอดจากอาวุธนิวเคลียร์	หรือล่าสุดใน
ด้านการต่อต้านการก่อการร้าย	ตลอดจนความตกลงเรื่อง
เศรษฐกิจและความร่วมมือเฉพาะด้าน	เช่น	ด้านการส่งเสริม
สวสัดกิารสงัคม	การศกึษา	การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม
ข้ามชาติ	สิ่งแวดล้อม	และการจัดการภัยพิบัติ	เป็นต้น	ซึ่งล้วน
อาศัยอาเซี่ยนเป็นกลไกส�าคัญทั้งสิ้น	
	 แม้ในทางรปูแบบแล้วจะไม่ถอืว่า	อาเซีย่นได้ตัง้อยูบ่น
ฐานกฎหมายระหว่างประเทศ	แต่ในทางเนือ้หากฎหมายระหว่าง
ประเทศ	ความตกลงเหล่านี้ได้มีอิทธิพลต่อการด�าเนินการของ
อาเซี่ยนในช่วงเวลาที่ผ่านมา

วัตถุประสงค์

 ปฏิญญาอาเซี่ยน2	(The	ASEAN	Declaration)	ได้
ระบุว่าเป้าหมายและจุดประสงค์ของอาเซี่ยน	คือ	

อาเซี่ยนยังเป็นเวทีที่ท�าให้เกิด

สนธิสัญญาในเรื่องอื่นๆ 

เช่น ความตกลงเรื่องเศรษฐกิจ

และความร่วมมือเฉพาะด้าน

”

”

	 นอกจากนี้	อาเซี่ยนยังได้อาศัยหลักในสนธิสัญญา				
ดงักล่าว	มาเป็นหลกัการทีอ่าเซีย่นยดึถอื	และเป็นข้อแม้ในการ
ต่อรองกับรัฐที่ไม่ใช่สมาชิก	ให้ลงนามเป็นภาคีก่อนจะได้รับให้
เข้าร่วมประชุมกับอาเซี่ยนนั่นเอง	
	 ข้อพิจารณาส�าคัญ	คือ	สนธิสัญญาดังกล่าวมิได้
เกี่ยวข้องหรือท�าขึ้นกับอาเซ่ียนโดยตรง	และอาเซ่ียนก็มิได้มี
ความสามารถในการท�าสนธิสญัญาโดยตนเอง	เพยีงแต่รฐัทีอ่ยู่
ในบริเวณเอเชียอาคเนย์	ได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาดังกล่าว	
เพือ่ประโยชน์ร่วมกนัในภูมภิาค	และอาศยัอาเซีย่นเป็นเครือ่งมอื	
ในการด�าเนินความร่วมมือ	และพันธกรณีหรือหน้าที่ตามสนธิ
สัญญานัน้	ย่อมส่งผลกระทบต่อการด�าเนนิความร่วมมอื	ภายใต้
กรอบอาเซี่ยนโดยปริยาย	

เร่งรดัการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ	ความก้าวหน้า
ทางสังคม	และการพัฒนาวัฒนธรรมในภูมิภาค		
ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค	โดย
การเคารพหลักความยุติธรรม	และหลักนิติธรรม
ในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศใน
ภูมิภาค	ตลอดจนยึดมั่นในหลักการแห่งกฎบัตร
สหประชาชาติ

1)

2)

2
   http//:th.wikipedia.org/wiki/กฎบตัรอาเซีย่น วันที ่20 มนีาคม 2555
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	 หลักการของกฎบัตรฯ	นี้	อยู่บนพื้นฐานของกฎหมาย
ระหว่างประเทศ	เช่น	การไม่แทรกแซงกจิการภายใน	การระงบั
ข้อพิพาทโดยสันติวิธี	
	 สิ่งที่เน้นหนักคือ	การรวมศูนย์กับความสัมพันธ์กับ
ภายนอก	จงึท�าให้กฎบตัรฯ	นีเ้ป็นเสาหลกัของการสร้างประชาคม
อาเซี่ยนและตอกย�้าถึงข้อผูกมัดทางกฎหมายของข้อตกลง								
อาเซี่ยนต่างๆ
	 กลไกของอาเซี่ยน	ให้ที่ประชุมสุดยอดอาเซี่ยนเป็น
องค์สูงสุด	ในการก�าหนดนโยบายของอาเซี่ยน	โดยมีการ
ประชุมสุดยอดปีละ	2	ครั้ง	มีคณะมนตรีประสานงานอาเซี่ยน	
ท่ีมาจากรฐัมนตรต่ีางประเทศเป็นผู้บรหิารงานท่ัวไป	และคณะ
มนตรปีระชาคมอาเซี่ยน	ด�าเนินการตามพันธะกรณีในแต่ละ
สาขา	เลขาธกิารเป็นหวัหน้าเจ้าหน้าทีบ่รหิาร	ส�าหรบัการตดิตาม
ความคืบหน้าในกิจการต่างๆ	ของอาเซี่ยน	

วัตถุประสงค์ปฏิญญาอาเซี่ยน

คือ เร่งรัดการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

และส่งเสริมสันติภาพ

และเสถียรภาพในภูมิภาค

”

”

สาระสำาคัญ

 ตามกฎบัตรฯ	นี้	อาเซี่ยนมีฐานะเป็นนิติบุคคล
	 วัตถุประสงค์	ของกฎบัตรฯ	เป็นการประมวลบรรทัด-
ฐาน	(Norm)	และค่านิยม	(Value)	ของอาเซี่ยนที่สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมของประชาคมอาเซีย่น	การรกัษาและ
เพิม่พนูสันตภิาพ	ความมัน่คง	เสถยีรภาพ	การ
เพิ่มความร่วมมือด้านการเมือง	ความม่ันคง	
เศรษฐกจิและสงัคมวฒันธรรม	เป็นเขตปลอด
อาวธุนวิเคลยีร์และอาวธุทีม่อีานภุาพท�าลาย-
ล้างสูง
ด้านเศรษฐกิจ	สร้างตลาดและฐานการผลิต
เดยีว	และความสามารถในการแข่งขนัสงู	การ
รวมตัวทางเศรษฐกิจที่มีการเคลื่อนย้ายเสรี
ของสนิค้า/บรกิาร	การลงทนุและแรงงาน	การ
เคลื่อนย้ายทุนเสรียิ่งขึ้น
ด้านความมั่นคงของมนุษย์	บรรเทาความ
ยากจน	และลดช่องว่างการพัฒนา	ส่งเสริม
พฒันาทรพัยากรมนษุย์ผ่านความร่วมมอืด้าน
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีพ
ด้านสงัคม	ส่งเสรมิอาเซี่ยนเพือ่สร้างสังคมที่
ปลอดภัยมั่นคงจากยาเสพติด	เพิ่มพูนความ
กินดีอยู่ดีของประชาชนอาเซี่ยน	ผ่านโอกาส
ที่ทัดเทียมกันในการเข้าถึงการพัฒนามนุษย์		
สวัสดิการ	และความยุติธรรม
ด้านส่ิงแวดล้อม	สนับสนุนการพัฒนาอย่าง
ย่ังยืนที่คุ้มครองสภาพแวดล้อม	ความยั่งยืน
ของทรัพยากรธรรมชาติ

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

ด้านวฒันธรรม	ส่งเสรมิอตัลกัษณ์ของอาเซ่ียน
โดยเคารพความหลากหลายและอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม
ด้านการเมอืงความมัน่คง	คุม้ครองสทิธมินษุยชน
และเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน	เสรมิสร้างประชาธปิไตย	
เพิ่มพูนธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม	ตอบ
สนองต่อสิง่ท้าทายความมัน่คง	เช่น	การก่อการ
ร้าย

1.
2.

3.

4.

	 รวมทัง้มคีณะผูแ้ทนถาวรประจ�าอาเซีย่น	เพือ่สนบัสนนุ
การท�างานของคณะมนตรีประชาคมอาเซี่ยน
	 การบรหิารงาน	ประธานอาเซีย่นด�ารงต�าแหน่งวาระ	
1	ปี	และประเทศทีเ่ป็นประธานอาเซีย่นจะรับต�าแหน่งประธาน
ของกลไกของอาเซี่ยนทุกต�าแหน่ง	อาทิ	ที่ประชุมสุดยอด								
อาเซี่ยน	มนตรีประสานงานอาเซี่ยน	มนตรีประชาคมอาเซี่ยน
คณะต่างๆ	ประธานผู้แทนถาวรประจ�าอาเซี่ยน	

5.
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โครงการ/กิจกรรมความร่วมมือ

 ระบบเครือข่ายข้อมลูด้านกฎหมายอาเซีย่น (Legal 
Information Network System - LINKS)	เป็นโครงการที่
จะให้ส�านกังานเลขาธกิารอาเซีย่นใช้	Homepage	ในการเชือ่ม
กับ	Homepage	ของหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลด้านกฎหมายท่ี
เปิดเผยต่อสาธารณะของประเทศสมาชิกอาเซี่ยน	ซึ่งปัจจุบัน
ได้มีการเช่ือมกับ	Homepage	ของประเทศสมาชิกเกือบครบ
ทุกประเทศแล้ว
 การแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านกฎหมาย (Sharing of 
Legal Research)	ส�านกังานเลขาธกิารอาเซีย่นได้รบัมอบหมาย
ให้ประสาน	และรวบรวมผลการวจิยัทางด้านกฎหมาย	ปัจจบุนั
ยังไม่มีประเทศใดส่งผลการวิจัยมาให้ส�านักงานเลขาธิการ							
อาเซ่ียน	โครงการนีม้ข้ีอจ�ากดัในทางปฏบัิต	ิเนือ่งจากการศกึษา
วจิยันี	้ในประเดน็การวจิยับางประเดน็เป็นเรือ่งลบั	และจะต้อง
มกีารจดัตพีมิพ์และแปล	ก่อนทีจ่ะสามารถเผยแพร่แก่ประเทศ
สมาชิกได้	อีกทั้ง	การศึกษาในบางประเด็นอาจไม่สามารถน�า
ไปใช้ประโยชน์ในประเทศสมาชิกอื่นๆ			
	 ดังน้ัน	ท่ีประชุม	ASLOM	ครั้งท่ี	9	จึงเห็นควรให้
ประเทศสมาชกิ	พจิารณาจดัส่งผลงานวจิยัทางกฎหมายท่ีสามารถ
แลกเปลีย่นกนัได้	ให้ส�านกัเลขาธกิารอาเซีย่นบรรจลุงในเวบ็ไซต์	
เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและสืบค้น
 นามสงเคราะห์ฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอาเซี่ยน 
(ASEAN Government Law Directory)	เพื่อให้ประเทศ
สมาชกิใช้ค้นหาชือ่เจ้าหน้าที	่และหน่วยงานฝ่ายกฎหมาย	ขณะนี้
เสร็จสมบูรณ์แล้ว	และสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ						

	 จากการที่ก�าหนดให้มีการประชุมสุดยอดถึงปีละ	2	
คร้ัง	แสดงว่าอาเซี่ยนก�าลังปรับให้ที่ประชุมสุดยอด	มีบทบาท
เชงิบรหิารอย่างใกล้ชดิกบัการปฏบิตังิานมากขึน้	แทนทีจ่ะให้ที่
ประชุมสุดยอดเป็นเพียงพิธีการทางการทูต	รวมทั้งการบริหาร
งาน	ที่ท�าให้สอดคล้องกับประธานอาเซี่ยน	ย่อมแสดงถึงความ
พยายามเพิม่สมรรถนะขององค์กรในด้านประสทิธผิลของคณะ
ท�างานด้านต่างๆ	มากขึ้น
	 ข้อบังคับที่น่าสนใจคือ	การให้มีองค์กรสิทธิมนุษยชน
อาเซีย่น	ซึง่ปัจจบัุนอยูร่ะหว่างการร่างข้อบงัคบัโดยคณะท�างาน
ระดับสูง	ขณะที่บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศสมาชิก	ท�าให้สามารถคาดหวังองค์กรนี้	ในฐานะเวที
ของการเรยีกร้องสทิธิ	์และสร้างพืน้ทีต่่อการรบัรูจ้ากสาธารณะ

หลักการพื้นฐานของความร่วมมือ

 ประเทศสมาชิกอาเซี่ยนได้ยอมรับในการปฏิบัติตาม
หลักการพื้นฐาน	ในการด�าเนินความสัมพันธ์ระหว่างกัน	อัน
ปรากฏอยูใ่นสนธิสัญญาไมตรแีละความร่วมมือในภมิูภาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้	(Treaty	of	Amity	and	Cooperation	in	
Southeast	Asia	หรือ	TAC)	ซึ่งประกอบด้วย

การเคารพซึง่กนัและกนัในเอกราช	อธปิไตย	ความ
เท่าเทียม	บูรณาการแห่งดินแดนและเอกลักษณ์
ประจ�าชาติของทุกชาติ
สิทธิ์ของทุกรัฐในการด�ารงอยู่โดยปราศจากการ
แทรกแซง	การโค่นล้มอธิปไตยหรือการบีบบังคับ
จากภายนอก
หลักการไม่แทรกแซงกิจการภายในซึ่งกันและกัน
ระงับความแตกต่างหรือข้อพิพาทโดยสันติวิธี
การไม่ใช้การขู่บังคับ	หรือการใช้ก�าลัง	และความ
ร่วมมอือย่างมปีระสทิธภิาพระหว่างประเทศสมาชกิ

1.

2.

3.
4.
5.

1.

2.

3.

	 ซึง่การประชมุรฐัมนตรอีาเซีย่นด้านกฎหมาย	มกี�าหนด
จัดประชุมทุกๆ	3	ปี	และการประชุมเจ้าหน้าท่ีอาวุโสอาเซี่ยน
ด้านกฎหมาย	(ASLOM)	จัดประชุมทุกๆ	18	เดือน	
	 ASLOM	จดัประชมุคร้ังแรกเม่ือวนัที	่26	-	28	กันยายน	
2528	ณ	กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย	และการประชุม
รัฐมนตรีอาเซี่ยนด้านกฎหมาย	จัดประชุมครั้งแรกเมื่อวันที่					
11	-	12	เมษายน	2529	ที่เมืองบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	
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ส�านักเลขาธิการอาเซี่ยน	โดยประเทศสมาชิกมีหน้าที่ที่จะต้อง
ติดตามปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องเป็นประจ�า
 โครงการเจ้าหน้าที่ทางด้านกฎหมายอาเซี่ยน 
(ASEAN Government Legal Offifififififfiicers Programme) ได้
มกีารจดัโครงการในลกัษณะการประชมุเชงิปฏบิตักิาร	(Workshop)	
ไปแล้ว	2	ครัง้	ซึง่ประสบผลส�าเรจ็เป็นอย่างด	ีทีป่ระชมุ	ASLOM	
ครั้งที่	9	จึงเห็นควรให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวต่อไป							
 การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารทางกฎหมาย            
(Exchange of Legal Information)	เพือ่ให้มรีะบบการแลก-	
เปลี่ยนข้อมูลด้านกฎหมายระหว่างประเทศอาเซี่ยน	ซึ่งเป็น					
ขั้นตอนแรกที่จะน�าไปสู่การจัดเก็บข้อมูลกฎหมายของอาเซี่ยน	
	 ในชัน้นีป้ระเทศสมาชกิได้เริม่ส่งข้อมลูให้ส�านกัเลขาธกิาร
อาเซีย่นแล้ว	และจะมกีารปรบัปรงุข้อมลูดงักล่าวอย่างสม�่าเสมอ
 การปรบัปรุงกฎหมายการค้าอาเซ่ียนให้สอดคล้องกนั 
และการปรับปรุงหรือยกเลิกกระบวนการนิติกรณ์3	ระหว่าง
ประเทศสมาชิก	เป็นข้อเสนอของประเทศสิงคโปร์	ที่ประชุม	
ASLOM	ครั้งที่	7	เห็นพ้องว่า	ในเบื้องต้นให้มีการแลกเปลี่ยน
ความคดิเหน็	และประสบการณ์ระหว่างประเทศสมาชกิ	ถงึรปู
แบบกฎหมายการค้าทีจ่ะปรบัให้สอดคล้องกัน	และการปรบัปรงุ
และลดขั้นตอนกระบวนการนิติกรณ์ระหว่างกัน	แต่เนื่องจาก
ขอบเขตอ�านาจหน้าท่ี	(mandate)	ของ	ASLOM	เป็นเพียง
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซีย่น	ในด้านการแลกเปล่ียน
ข้อมูล	ความร่วมมือทางศาลยุติธรรม	และการศึกษาและวิจัย
ทางด้านกฎหมาย		ดังน้ัน	การตั้งคณะท�างานเพื่อศึกษาความ
เป็นไปได้ของข้อเสนอทั้งสองยังไม่เหมาะสมในเวลานี้

อุปสรรคในการดำาเนินการ

 อ�านาจหน้าทีข่อง	ASLOM	มขีอบเขตทีจ่�ากดั	จงึควร
มีการพิจารณาทบทวนให้ชัดเจน	เพื่อให้ผลการประชุมของ	

ASLOM	มีน�้าหนักและมีผลที่น�าไปปฏิบัติเป็นรูปธรรม	รวมทั้ง
สามารถก�าหนดรปูแบบและกจิกรรม		และน�าไปสูค่วามร่วมมอื
ทางกฎหมายที่ใกล้ชิดของประเทศสมาชิกต่อไป	
	 การประชมุ	ASLOM	ทีผ่่านมาไม่ประสบความส�าเรจ็
เท่าทีค่วรในการน�ามตไิปปฏบิตั	ิทัง้นี	้อาจเนือ่งมาจากการก�าหนด
นโยบายโดย	ALAWMM4	ที่มอบให้	ASLOM	ด�าเนินงาน	ยัง
ขาดความชัดเจน	
	 ความแตกต่างของระบบกฎหมายภายในของแต่ละ
ประเทศสมาชกิ	และระดบัพฒันาทัง้ทางเศรษฐกจิและบคุลากร	
เป็นอุปสรรคส�าคัญในการปฏิบัติตามมติของ	ASLOM	
	 ข้อควรระวัง	คือ	ในการประชุม	ASLOM	ที่ผ่านมา	
มกีารเสนอประเดน็ใหม่ๆ	ทีม่คีวามน่าสนใจแต่ครอบคลมุหลาย
เรื่อง	อาทิ	กรอบของกฎหมายเพื่อสนับสนุนการด�าเนินการไป
สู่เขตการค้าเสรีอาเซี่ยน	และกรอบของกฎหมายส�าหรับการ
ป้องกนัสิง่แวดล้อมทางทะเลในภมูภิาคอาเซีย่น	ข้อเสนอเหล่านี้
จึงเกิดความซ�้าซ้อนกับกรอบอื่นๆ	ของอาเซี่ยน	ท�าให้ข้อเสนอ
ไม่ได้รับการศึกษาพิจารณาเพิ่มเติมและติดตาม
	 คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมาธกิารถาวรของ
สมาคมกฎหมายอาเซี่ยน5	(ALA	:	Asean	Law	Association	
Governing	Council	and	Standing	Committee	Meeting)	
ได้จัดการประชุม	ครั้งที่	33	ณ	โรงแรม	โรยัล	คลิฟ	บีช	รีสอร์ท	
พทัยา	จงัหวดัชลบรุ	ีซึง่ประเทศไทยได้รบัเกยีรตใิห้เป็นเจ้าภาพ
จดัการประชมุระหว่างวนัที	่3	–	5	มนีาคม	2554	โดยมตีวัแทน
จากประเทศสมาชกิเข้าร่วมการประชมุในคร้ังนีร้วม	7	ประเทศ
ประกอบด้วย	ประเทศอนิโดนเีซยี	มาเลเซยี	ฟิลปิปินส์	สงิคโปร์	
บรูไนดารุสซาลาม	เวียดนาม	และไทย
	 Hon.	Pham	Quoc	Anh	ประธานสมาคมกฎหมาย
อาเซีย่น	ได้กล่าวถงึวตัถปุระสงค์เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์ความ
ร่วมมือ	และความเข้าใจซึ่งกันและกัน	ระหว่างนักกฎหมายใน
ทุกสาขาของประเทศอาเซี่ยนให้แน่นแฟ้นย่ิงข้ึน	และเพื่อให้

1.

4.

5.

6.

3
 การรบัรองนติกิรณ์ คอื การทีส่ถานเอกอคัรราชทตูฯ ประทบัตราเพือ่รบัรองลายมอืชือ่ รบัรองสำาเนา รบัรองการแปลเอกสารต่างๆ ทัง้เอกสาร

สำาคัญท่ีทางราชการออกให้ และนติกิรรมทีจ่ดัทำาขึน้โดยเอกชน ทัง้นี ้เพือ่ให้สอดคล้องกบัประเพณทีีน่านาชาตปิฏบิตัริะหว่างกนั

4
 คำาย่อของการประชมุรฐัมนตรกีฎหมายอาเซีย่น

 ในการประชมุรฐัมนตรกีฎหมายอาเซีย่น ครัง้ที ่1 มชีือ่การประชมุในภาษาองักฤษว่า Meeting of ASEAN Ministers of Law หรอื MOL 

ต่อมาในการประชุมฯ ครัง้ที ่4 เมือ่ปี 2542 ณ สงิคโปร์ ได้เปลีย่นชือ่การประชมุเป็น ASEAN Law Ministers Meeting หรอื ALMM

 ในการประชมุฯ ครัง้ที ่5 เมือ่ปี 2547 ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพจดัการประชมุได้เปลีย่นชือ่ย่อ เป็น MALM เพือ่ป้องกนัความสบัสนของ

ช่ือย่อท่ีตรงกับของการประชมุรฐัมนตรแีรงงานอาเซีย่น (ASEAN Labour Ministers Meeting) โดยใช้ชือ่ย่อว่า ALMM เช่นกนั แต่ในระหว่างการ

ประชุม ได้มีมตใิห้เปลีย่นชือ่ย่อเป็น ALAWMM ซึง่จะใช้ในการประชมุครัง้ที ่6 

5
 ข่าวสารยุตธิรรม ปีที ่12 ฉบบัที ่19 วนัองัคารที ่8 มนีาคม 2554
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องค์กรที่ท�าหน้าที่ร่วมมือกันในภูมิภาคอย่างถาวร	ในอันที่จะ
ท�าการศกึษาและวจิยั	อกีทัง้เพือ่ให้กฎหมายของประเทศอาเซีย่น
มคีวามสอดคล้องต้องกัน	เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาเศรษฐกจิ
และสังคมได้	โดยได้แบ่งการประชุมออกเป็นสองส่วน	คือ
	 การประชมุคณะกรรมการบรหิารของสมาคมกฎหมาย
อาเซีย่น	ซึง่เป็นการรายงานผลความคบืหน้าการด�าเนนิงานใน
ส่วนต่างๆ	ของสมาคมฯ	ซึง่ก�าหนดประเด็นหลักคือ	ความร่วมมอื
ระหว่างสมาคมกฎหมายอาเซี่ยนกับสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	หรือ	“อาเซี่ยน”	เกี่ยวกับการยกร่าง
และด�าเนินการทางกฎหมาย	และการหารือเกี่ยวกับการจัด
ประชุมใหญ่ของสมาคมที่มีก�าหนดจะจัดในปี	2555	ที่บาหลี	
ประเทศอินโดนีเซีย
	 การประชุมคณะกรรมาธกิารถาวร	ซึง่จะแบ่งออกเป็น
หัวข้อต่างๆ	รวม	7	คณะ	ได้แก่

คณะกรรมาธกิารถาวรด้านการศกึษาทางกฎหมาย	
(Legal	Education)
คณะกรรมาธิการถาวรด้านวิชาชีพกฎหมาย	
(Legal	Profession)	
คณะกรรมาธกิารถาวรด้านข้อสนเทศทางกฎหมาย	
(Legal	Information)
คณะกรรมาธิการถาวรด้านกฎหมายระหว่าง
ประเทศ	(Information	Law)
คณะกรรมาธกิารถาวรด้านกฎหมายธรุกจิ	(Business	
Law)
คณะกรรมาธิการถาวรด้านการระงับข้อพิพาท	
(Alternative	Dispute	Resolution	-	ADR)
คณะกรรมาธกิารถาวรด้านความร่วมมอืทางด้าน
ตุลาการ	(Judicial	Cooperation)

1.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

	 สมาคมกฎหมายอาเซีย่นเป็นสมาคมของนกักฎหมาย	
จัดตั้งข้ึนตามมติที่ประชุมการพัฒนากฎหมายของประเทศใน
กลุม่อาเซีย่น	ณ	กรงุจาการ์ตา	ประเทศอนิโดนเีซยี	เมือ่ปี	2522	
มฐีานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศ	จดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์	
เพือ่ส่งเสรมิความสมัพนัธ์	ความร่วมมอื	และความเข้าใจซึง่กนั
และกัน	ในระหว่างนักกฎหมายของประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน	
ท้ังนี	้ตามธรรมนญูและข้อบงัคบัของสมาคมระบใุห้มกีารจดัตัง้							
คณะกรรมการแห่งชาตขิองสมาคมขึน้ในแต่ละประเทศ	เพือ่ท�า
หน้าที่บริหารงานของสมาคมภายในประเทศ	คณะกรรมการ
แห่งชาติประกอบด้วย	ผู้แทนจากตุลาการ	นักกฎหมายของรัฐ	
ทนายความ	อาจารย์ผูส้อนวชิากฎหมาย	นกักฎหมายและบคุคลอืน่ๆ	
	 ส�าหรับคณะกรรมการแห่งชาติ	สมาคมกฎหมาย							
อาเซีย่นประจ�าประเทศไทย	คณะรฐัมนตรไีด้มีมต	ิเม่ือวนัที	่26	
กมุภาพันธ์	2523	อนมุตัใิห้ผูแ้ทนจากหน่วยราชการต่างๆ	ได้แก่	
ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม	ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด	
ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	ผู้แทนกระทรวงการ
ต่างประเทศ	ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม	ผู้แทนสภาทนายความ	
ผู้แทนเนติบัณฑิตยสภา	คณบดีคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	
เป็นคณะกรรมการแห่งชาติ
	 ตลอดช่วงเวลา	44	ปี6 อาเซี่ยนได้พัฒนาตนเอง	จน
เป็นองค์กรที่มีความส�าเร็จในระดับส�าคัญในหลายด้านที่เป็นที่
ยอมรับของประชาชนระหว่างประเทศ	ไม่ว่าจะบทบาทการสร้าง
บรรยากาศของสนัตภิาพ	และการอยูร่่วมกนัโดยสนัตขิองประเทศ
ในภูมิภาค	การจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน	เรื่อยไปจนถึงการ
ร่วมกนัแก้ไขปัญหาภยัพบิตัทิางธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้ภายในประเทศ
สมาชิกอาเซี่ยน	

6 
http://asean.myreadyweb.com/article/category-17329.html         

 วนัที ่16 มนีาคม 2555
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ประชุมสุดยอดผู้น�าอาเซี่ยน	2	ครั้งต่อปี	ซึ่งเพ่ิมจากปัจจุบันที่
ผู้น�าอาเซี่ยนพบเพื่อหารือกันเพียงปีละครั้ง
	 การจดัตัง้กลไกให้องค์กรภาคประชาสงัคมของประเทศ
สมาชกิอาเซีย่น	ได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายและด�าเนนิงาน
ของอาเซี่ยนมากขึ้น	เป็นต้น
	 จะเห็นได้ในระดับหนึ่งว่า	ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จาก
การมีกฎบัตรอาเซี่ยน	เป็นประชาชนของประเทศสมาชิก									
อาเซี่ยนโดยทั่วไป	รวมถึงประชาชนไทยด้วย	
	 ดงันัน้	ในโอกาสทีไ่ทยเป็นประธานอาเซีย่น	ไทยจงึได้
ก�าหนดค�าขวัญของการด�ารงต�าแหน่งประธานฯ	ว่า	“กฎบัตร
อาเซี่ยนเพื่อประชาชนอาเซี่ยน”	หรือ	“ASEAN Charter For 
ASEAN Peoples”	ปัจจุบันอาเซ่ียนก�าลังอยู่ในระหว่างการที่
แต่ละประเทศ	ด�าเนินกระบวนการทางกฎหมายภายใน	เพื่อ
ให้การรับรองกฎบัตรอาเซี่ยน	หรือที่เรียกว่า	กระบวนการให้
สัตยาบันกฎบัตรฯ	โดยในช้ันนี้มีสมาชิกที่ให้สัตยาบันแล้ว	7	
ประเทศ	ได้แก่	สงิคโปร์	บรไูน	มาเลเซยี	ลาว	เวยีดนาม	กมัพชูา	
และพม่า	คาดหมายว่า	สมาชิกอาเซี่ยนทั้ง	10	ประเทศ	จะ
สามารถให้สตัยาบันกฎบัตรฯได้	ก่อนการประชมุปลายปีนี	้ทัง้นี้	
กฎบัตรอาเซ่ียนจะมีผลบังคับใช้	30	วัน	หลังจากที่สมาชิก							
อาเซี่ยนทุกประเทศให้สัตยาบันแล้ว		
	 ส�าหรับการด�าเนินการในส่วนของประเทศไทยนั้น		
รฐัสภาก�าลงัอยูใ่นระหว่างการพจิารณาออกกฎหมายภายในเพิม่เตมิ	
เพื่อท�าให้กฎบัตรอาเซี่ยนมีผลบังคับใช้กับไทยได้อย่างสมบูรณ์	

	 อย่างไรก็ดี	ปัญหาส�าคัญประการหนึ่งที่เป็นอุปสรรค
ต่อการรวมตัวกันของอาเซี่ยน	รวมถึงความพยายามในการ					
จัดตั้ง	“ประชาคมอาเซี่ยน”	ภายในปี	2558	ได้แก่	การท่ี									
อาเซีย่นขาดกลไกทีบ่งัคบัในกรณทีีม่สีถานะทางกฎหมาย	(legal	
entity)	ซึ่งบ่อยครั้งท�าให้อาเซี่ยนขาดความน่าเชื่อถือ	
	 เพือ่เป็นการแก้ไขปัญหาข้างต้น	เม่ือเดือนพฤศจกิายน	
2554	ทีผ่่านมา	ผูน้�าประเทศสมาชกิอาเซีย่นจงึได้ร่วมกนัลงนาม
ใน	“กฎบัตรอาเซี่ยน”	ซึ่งจะท�าหน้าที่เสมือนเป็นธรรมนูญหรือ
กฎหมายสูงสุดของอาเซี่ยน	โดยการมีกฎบัตรอาเซี่ยน	มี
วัตถุประสงค์ดังนี้
	 เพิ่มประสิทธิภาพของอาเซี่ยนในการด�าเนินการตาม
เป้าหมายต่างๆ	โดยเฉพาะความหมายของอาเซีย่นทีจ่ะรวมตวั
กันเป็น	“ประชาคม”	ภายในปี	2558	
	 สร้างกลไกทีจ่ะส่งเสริมให้รัฐสมาชิกปฏบิตัติามความ
ตกลงต่างๆ	ของอาเซี่ยน		
	 ท�าให้อาเซีย่นเป็นองค์กรทีใ่กล้ชดิและสร้างประโยชน์
ต่อประชาชน	อย่างแท้จริงมากข้ึน	โดยการบังคับใช้กฎบัตรฯ	
จะท�าให้อาเซี่ยนเป็นองค์กรที่มีกติกาของการด�าเนินงานอย่าง
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
	 ในการด�าเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น	
กฎบัตรอาเซี่ยน	จะก่อให้เกิดการปรับปรุงและปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการด�าเนินงานของอาเซี่ยนครั้งส�าคัญ	เช่น	
	 การจัดตัง้องค์กรสทิธมินษุยชนของอาเซีย่น	ซึง่จะถือ
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3.

1.

2.
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4.

เป็นครัง้แรกทีอ่าเซีย่นมอีงค์กรเฉพาะทีท่�าหน้าที่
เกี่ยวกับการปกป้องและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ของประเทศสมาชกิอาเซีย่น	โดยในขณะนี	้อาเซีย่น
ก�าลังอยู่ในระหว่างการยกร่างขอบเขตอ�านาจ
และหน้าที่ขององค์กรดังกล่าว	
		 การจัดตั้งคณะกรรมการผู้แทนถาวร
ประจ�าอาเซี่ยน	ณ	กรุงจาการ์ตา	ซึ่งประกอบ
ด้วยสมาชกิระดบัเอกอคัรราชทตูจากทกุประเทศ
สมาชิกอาเซี่ยน	โดยมีภารกิจหลักในการให้
นโยบายและตดิตามการท�างานของอาเซ่ียนและ
ส�านักเลขาธิการอาเซี่ยน	
	 การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซี่ยน	
เพือ่ให้อาเซีย่นสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์
ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงที	รวมถึงการจัดให้มีการ
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อาท	ิกฎหมายว่าด้วยการให้เอกสทิธิแ์ละความคุม้กนัแก่ประชาคม
อาเซี่ยนและเจ้าหน้าที่ของส�านักเลขาธิการอาเซี่ยน	โดยเป็นที่
คาดหมายว่ากระบวนการภายในของไทย	จะแล้วเสร็จก่อนท่ี
ไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซี่ยนต่อไป

สรุปกฎบัตรอาเซี่ยน (ASEAN Charter)

 1. ความจ�าเป็นของการมีกฎบัตรอาเซี่ยน7 

	 กฎบัตรอาเซ่ียนเป็นเสมือนธรรมนูญของอาเซี่ยน	
เนื่องจากการรวมตัวของอาเซี่ยนให้เป็นประชาคมอาเซี่ยน	
จ�าเป็นที่จะต้องมีกรอบหรือพื้นฐานทางกฎหมายรองรับ	เพื่อ
เป็นกฎเกณฑ์ส�าหรับประเทศสมาชกิ	ทีจ่ะต้องถอืเป็นพนัธกรณี
ต้องปฏิบัติตาม	(Legal	Binding)	หากฝ่าฝืนก็จะมีการลงโทษ

 2. สาระโดยสรุปของกฎบัตรอาเซี่ยน

ก�าหนดให้อาเซี่ยนมีสถานะเป็นนิติบุคคล
กฎเกณฑ์และกระบวนการรบัสมาชกิ	ก�าหนด
ให้ต้องเป็นประเทศในภมูภิาคเอเชยีตะวนั-
ออกเฉยีงใต้	และจะต้องได้รบัรองจากสมาชกิ
อาเซี่ยนทั้งหมด
สมาชิกต้องยินยอมที่จะผูกพันตามกฎบัตร
และปฏบิตัติามพนัธกรณ	ีและมหีน้าทีต่าม
ทีก่�าหนดไว้ในกฎบตัรและความตกลงต่างๆ	
ของอาเซีย่น	รวมถงึหน้าทีก่ารออกกฎหมาย	
ภายใน	เพื่อรองรับพันธกรณี
องค์กร	ซึ่งประกอบด้วย

2.1
2.2

2.3

2.4

ลำาดับที่ หน่วยงาน องค์ประกอบ อำานาจหน้าที่ 

ที่ประชุมสุดยอด
(ASEAN Summit)

คณะมนตรีประสานงาน
อาเซี่ยน (ACCs: ASEAN 
Coordinating Councils)

คณะมนตรีประชาคมอาเซี่ยน
(ASEAN Community Council)

องค์กรมนตรีเฉพาะสาขา
(ASEAN Sectoral Ministerial 
Bodies)

ส�านักเลขาธิการอาเซี่ยน
(ASEAN Secretariat)

คณะผูแ้ทนถาวรประจ�าอาเซีย่น 
(Committee of Permanent 
Representative: PR)

ผู้น�า

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซี่ยน

ผู้แทนที่ประเทศสมาชิกแต่งตั้ง
ให้เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละ
เสาหลัก (เศรษฐกิจ การเมือง 
สังคมและวัฒนธรรม)

รัฐมนตรีเฉพาะสาขา

มีเลขาธิการอาเซี่ยนเป็น
ผู้บริหาร

ผู้แทนระดับเอกอัครราชทูตที่
แต่งตั้งจากประเทศสมาชิกให้
ประจ�าที่ส�านักงานใหญ่
อาเซี่ยน ณ กรุงจาการ์ตา

ก�าหนดนโยบายและตัดสินใจในเรื่อง
ส�าคัญ รวมถึงกรณีที่มีการละเมิด
พันธกรณีตามกฎบัตรอย่างรุนแรง

- เตรียมการประชุมผู้น�า
- ประสานงานระหว่าง 3 เสาหลัก

ประสานงานและติดตามการท�างานตาม
นโยบายผู้น�า โดยเสนอรายงาน
และข้อเสนอแนะต่อผู้น�า

- น�าความตกลง/มติของผู้น�าไปปฏิบัติ
- ให้ข้อเสนอแนะต่อคณะมนตรี AC

- เป็น Chief Administrative Officer 
  ของอาเซี่ยน
- ติดตามการปฏิบัติตามค�าตัดสิน 
  ของกลไกระงับข้อพิพาท

เป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก

1

2

3

4

5

6

7
 http://www.thaifta.com/trade/corner/as_rules.pdf วนัที ่19 มนีาคม 2555

องค์กรตามกฎบัตรอาเซี่ยน
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1.

2.

3.

(1)

(2)

	 2.5	กระบวนการตัดสินใจ8 

กรณีที่ไม่มีฉันทามติ	อาจส่งเรื่องให้ผู้น�า
ตกลงกันว่าจะใช้วิธีใดตัดสิน
กรณท่ีีมข้ีอตกลงอืน่ๆ	ของอาเซีย่น	อนญุาต
ให้ใช้วิธีการอื่นตามที่ก�าหนดน้ันๆ	ในการ
ตัดสินใจ
กรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตร
อย่างร้ายแรง	ผู้น�ามีอ�านาจตัดสินใจด้วย
วิธีการใดๆ	ตามที่จะตกลงกัน	เพื่อก�าหนด
มาตรการลงโทษ

	 2.6	มีการให้ความยืดหยุ่นในการผูกพันตามข้อตกลง
ต่างๆ	โดยใช้สูตร	ASEAN	minus	X	ซึ่งอนุญาตให้ประเทศที่
ยังไม่พร้อมยังไม่ต้องเข้าร่วมความตกลงทางเศรษฐกิจได้

	 2.7	การบริหารงานและกระบวนการ

ก�าหนดให้มปีระธานทีม่าจากประเทศเดยีว	
(Single	Chairmanship)	ครอบคลุม	
ASEAN	Summit,	ACCs	และ	Committee	
of	Permanent	Representative
การเพิม่บทบาทประธานในการเป็นผูส่้งเสรมิ
ผลประโยชน์อาเซีย่นของอาเซีย่น	และผลกัดัน
การสร้าง	AC	ส่งเสรมิความเป็นศนูย์กลาง
ของอาเซีย่น	ในแง่การน�านโยบายอาเซีย่น
ไปผนวกในนโยบายระดบัชาตขิองรฐัสมาชกิ
ฯลฯ

ลำาดับที่ หน่วยงาน องค์ประกอบ อำานาจหน้าที่ 

ส�านักงานเลขาธิการอาเซี่ยน
แห่งชาติ

องค์กรสิทธิมนุษยชนของ
อาเซี่ยน (AHBR: ASEAN 
Human rights Body)

มูลนิธิอาเซี่ยน (ASEAN
Foundation)

องค์กรที่มีความสัมพันธ์กับ
อาเซี่ยน (Entities Associated 
with ASEAN)

ตั้งอยู่ที่ประเทศสมาชิกแต่ละ
ประเทศ

คณะท�างานระดับสูงจะยกร่าง 
TOR ขององค์กรต่อไป

ได้แก่ องค์กรต่างๆ ที่อาเซี่ยน
มีปฏิสัมพันธ์  5 ประเภท
คือ องค์กรรัฐสภา ภาคธุรกิจ 
ภาคประชาสังคม กลุ่ม 
think-tank และภาคการศึกษา

ศูนย์รวมในการประสานงาน
และสนับสนุนภารกิจของอาเซี่ยนใน
ประเทศนั้นๆ

- ส่งเสริม/คุ้มครองสิทธิมนุษยชนใน 
  ภมิูภาค ท้ังให้ค�าปรกึษา ตดิตาม    
  และประเมินสถานะสิทธิมนุษยชน
- ส่งเสริมการศึกษาและความตื่นตัว 
  ของหน่วยงานรัฐและประชาชน

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอาเซี่ยน
และปฏิสัมพันธ์กับประชาชน

7

8

9

10

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

8
 คำาแปลกฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/PDF/ASEAN_Charter_TH+EN.pdf วนัที ่20 มนีาคม 2555
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สัญลักษณ์อาเซี่ยน

 ดวงตราอาเซี่ยน	แสดงถึง	เสถียรภาพ	สันติภาพ	ความ
สามัคคี	และพลวัตของอาเซี่ยน	
 สีของธง	ได้แก่	น�้าเงิน	แดง	ขาว	และเหลือง	แสดงถึง
สหีลกัในตราประจ�าชาตขิองบรรดาประเทศสมาชกิอาเซีย่นทัง้หมด

•	
•
•
•
•

•

น�้าเงิน	แสดงถึงสันติภาพและเสถียรภาพ
แดง	บ่งชี้ความกล้าหาญและความก้าวหน้า	
ขาว	แสดงความบริสุทธ์	
เหลือง	เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง
รวงข้าว	แสดงถึง	ความใฝ่ฝันของบรรดาผู้ก่อตั้ง
อาเซ่ียน	ให้มีอาเซ่ียนท่ีประกอบด้วยบรรดาประเทศ
ทัง้หมดในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้	ผูกพนักนัอย่าง
มีมิตรภาพและเป็นหนึ่งเดียว	
วงกลม	แสดงถึงเอกภาพของอาเซี่ยน

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

ภาพ:  http://www.gooruism.com/wp-

content/uploads/2012/04/asean.jpg

http://smi.or.th/webdatas/article/a_60.jpg
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 ในวนัที ่1 มกราคม 2558  ประเทศไทยจะก้าวเข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่น หรอื AEC อย่างเตม็ตัว   

นบัจากนีไ้ปประเทศไทยจำาเป็นต้องเร่งปรับตวั เพือ่รองรบัการแข่งขนัทีค่าดว่าจะมมีากยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม เพือ่ให้     

ผูป้ระกอบการได้มองเหน็ลูท่างในการปรบัตวั จงึนำาความคิดเห็นของผูท้ีเ่ก่ียวข้องทัง้ภาครฐั และเอกชน  รวมถึงภาค

การศกึษา มาให้ทกุท่านได้พจิารณา ซึง่คำาแนะนำาต่างๆ อาจนำาไปปรบัใช้กบัธรุกจิของท่านได้ต่อไป

ธุรกิจไทย ได้หรือเสียประโยชน์  

หลังเปิดเสรีอาเซี่ยน

ไทยเตรียมพร้อมเข้า AEC

 นับจากนี้อีกประมาณ	3	ปี	ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน	 (ASEAN	 Economic	
Community)	หรือ	AEC	อย่างเป็นทางการ	โดยรวมแม้ว่าการ
เปิดเสรีภายใต้	AEC	จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย	แต่ก็จะท�าให้
เกดิการแข่งขนัทีท่วคีวามรนุแรง	เพือ่เป็นแหล่งผลิตสนิค้า	และ
บรกิาร	ดงึดดูเงนิลงทนุทัง้ในและต่างประเทศทีม่ทีางเลอืกมาก
ยิง่ขึน้	รวมทัง้เป็นการเสรมิสร้างศกัยภาพในการแข่งขนั		อ�านาจ
ต่อรองทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน	 และ
ประเทศสมาชิกในเวทีโลก
	 ดงันัน้แนวทางการด�าเนนิธรุกิจนบัจากนีต่้อไป	จ�าเป็น
ต้องเตรียมพร้อม	รวมถึงการปรับตัวเพื่อรองรับทั้งเงินทุน	และ
แรงงานจ�านวนมาก	 ทั้งนี้เรื่องข้อมูลนับว่ามีความส�าคัญมาก		
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจในระดับ	 SMEs	 เพ่ือจะได้น�าข้อมูล
เหล่านีไ้ปใช้ส�าหรบัการตดัสนิใจในการลงทนุ	หรอืขยายกจิการ
ต่อไป
	 ประทศไทยเอง	ก็ให้ความส�าคัญกับการเตรียมความ
พร้อมของประเทศไทยในการเข้าสูป่ระชาคมอาเซีย่นในปี	2558		
เช่นเดียวกัน	 ซึ่งปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ	ฉบับที่	11	และเพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีแนวทางใน
การพัฒนาธุรกิจต่อไป	 จึงน�าความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่
เกีย่วข้องทัง้ภาครฐั	และเอกชนมาน�าเสนอ	ซึง่น่าจะเป็นประโยชน์
หากผู้ประกอบการได้น�าไปปรับใช้กับธุรกิจที่ด�าเนินการอยู่

แผนฯ 11 ให้ความสำาคัญกับ AEC

 ในวันที่	1	มกราคม	2558	ประเทศไทยและประเทศ
ในกลุม่ภมูภิาคอาเซีย่นจะก้าวเข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซี่ยนอย่างเป็นทางการ
	 ประเทศไทยมีการจัดท�าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาต	ิเพือ่ใช้เป็นกรอบก�าหนดทศิทางและยทุธศาสตร์
การพฒันาประเทศมาตัง้แต่ปี	2504	ปัจจบุนัประเทศไทยใช้แผน
พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต	ิฉบบัที	่11	(ปี	2555	-	2559)		
ซึ่งแผนฯ	 ฉบับดังกล่าวนี้	 จัดท�าขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยต้อง
เผชิญกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม	 ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็	ส่งผลกระทบ
ต่อความเป็นอยูข่องประชาชนอย่างกว้างขวาง	โดยเฉพาะอย่างยิง่
การทีป่ระเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสูป่ระชาคมอาเซีย่นในปี	2558
	 แผนพฒันาฯ	ฉบบัที	่11	ได้ให้ความส�าคญักบัการเตรยีม			

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน 2558

สุนันทา  อักขระกิจ
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ความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนใน
ปี	2558	ไว้ครอบคลมุทัง้มติด้ิานความมัน่คง		สงัคม	วฒันธรรม	
และเศรษฐกิจ	ซึ่งเป็นเสาหลักของประชาคมอาเซี่ยน		แม้แผน
พัฒนาฯ	 ฉบับที่	 11	 จะไม่ได้ก�าหนด	 “ยุทธศาสตร์การเตรียม
ความพร้อมของประเทศไทยเข้าสู ่ประชาคมอาเซี่ยน”	 ไว้
เป็นการเฉพาะก็ตาม	
	 ซึง่สอดคล้องกบัความเหน็และข้อเสนอแนะของสภา
ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 เรื่อง	 “แนวทางปฏิรูป
ประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง”	 ซ่ึงเสนอต่อ
นายกรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	11	มกราคม	2554	โดยได้เสนอแนะ
ให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน	
ในปี	 2558	 ซึ่งจะส่งผลกระทบในด้านบวกและด้านลบต่อ
ประเทศไทย	ทั้งด้านเศรษฐกิจ	สังคม	ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม	
	 เนื่องจากประเทศไทยมีข้อก�าหนดให้ต้องเปิดเสรีใน
หลายๆ	 ด้าน	 ไม่ว่าจะเป็น	 การค้าสินค้า	 การค้าบริการ	 การ
ลงทนุ	การเคลือ่นย้ายเงนิทนุ	การเคลือ่นย้ายแรงงานฝีมอื	และ
การด�าเนนิงานตามความร่วมมอืรายสาขาอ่ืนๆ	เช่น	ความร่วมมอื
ด้านเกษตรอาหารและป่าไม้	 	 ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา	

ต้องปฏิรูปทุกด้านก่อนเข้า AEC 

 ดงันัน้	การปฏริปูทกุด้านควรมกีารเตรยีมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน	 โดยประเทศไทยต้องมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์	 ประเมินศักยภาพจากการเปิดเสรีใน

”

”

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 11

ให้ความส�าคัญกับการเตรียม

ความพร้อมของประเทศไทย

ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยนในปี 2558

ครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่นคง  

สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ

หลายๆ	 ด้าน	 การใช้ประโยชน์	 และเตรียมความพร้อมรับมือ
จากการเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่น	ซึง่เป็นสิง่ทีก่�าลงัเกดิ
ขึ้นอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้	 โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
	 ตลอดจนถ่ายทอดความรู	้ความเข้าใจ	และสร้างกลไก
ในการเยยีวยา	หรอืมาตรการสนบัสนนุต่างๆ	ขึน้มารองรบั	เพือ่
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคเอกชน	และภาคประชาชนให้มีความ
พร้อมในการรบัมอืกบักระแสการเปลีย่นแปลงและผลกระทบที่
จะเกดิขึน้จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่น	เช่น	ควร
จดัตัง้คณะท�างาน	หรอืหน่วยงานเพือ่เตรยีมความพร้อมส�าหรบั
ภาคเกษตร	 ภาคอุตสาหกรรม	 ภาคการบริการ	 ที่จะได้รับ							
ผลกระทบโดยตรงจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
	 นบัจากนีไ้ปคนไทยทกุคนทกุระดบั		ตัง้แต่บรษิทัขนาด
ใหญ่ไปจนกระทั่งผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือ	SMEs	จ�าเป็น
จะต้องใส่ใจเรียนรู ้ต่อการเปิดประตูสู ่ประชาคมเศรษฐกิจ								
อาเซี่ยน	(AEC)	ในปี	2558	อย่างจริงจัง		โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาตนเอง	พัฒนาสินค้า	และ
บริการ	รวมถึงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ผู้เช่ียวชาญแนะ เร่งปรับตัว ลดต้นทุนสู้ AEC 

 เพือ่ให้ผูป้ระกอบการไทย		มองเหน็ภาพในการเตรยีม
ความพร้อม		เพือ่รบัมอืผลกระทบ	และแนวโน้มธรุกจิไทย		ตาม
ที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้นนั้น	 จึงขอน�าความคิดเห็น	 รวมถึงข้อ
เสนอแนะของผูท้ีอ่ยูใ่นแวดวงเศรษฐกจิทัง้ภาครฐั		และเอกชน		
มาน�าเสนอ	เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ประกอบการไทย	ได้น�าไป
พิจารณาเพื่อปรับใช้ให้เข้ากับธุรกิจต่อไป

  ม.ร.ว. ปรดียิาธร  เทวกลุ  
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 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี  
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย	ให้ความเหน็ว่า	การเปิดเขตการค้าเสรี
อาเซีย่นนั้น	 จะมีทั้งคนที่ได้รับประโยชน์	 และได้รับผลกระทบ	
โดยสินค้าที่มีความสามารถในการแข่งขัน	 เช่น	 สินค้าเกษตร	
และสินค้าอุปโภคบริโภค	 หากเป็นสินค้าท่ีจัดอยู่ในกลุ่มที่มี
คณุภาพและต้นทนุต�า่	ควรวางแผนขยายกจิการ	ขยายการลงทนุ
ให้มากขึ้น		ส่วนสินค้าที่มีต้นทุนในการผลิตสูง	ผู้ประกอบการ	
อาจจะเลือกเป็นพ่อค้าคนกลางแทน	ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงใน
การขาดทุนจากการท�าธุรกิจ

	 เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
อย่างเต็มตัว	 จะท�าให้ภาษีศุลกากรเป็นศูนย์	 มีการเคลื่อนย้าย
การลงทนุ	และหากสนิค้าทีผู่ป้ระกอบการไทยผลิตเป็นชนดิเดยีว
กับที่เวียดนามผลิตได้เช่นเดียวกัน	ขอให้ผู้ประกอบการไทยเร่ง
ปรับลดต้นทุนให้ต�่าลง	หากไม่สามารถท�าได้	ก็ขอให้ลดปริมาณ
การผลติลง	และหาสนิค้าชนดิอืน่ๆ	เข้ามาเสรมิ	ทัง้นีเ้พือ่ให้เกดิ
ความหลากหลาย	เนือ่งจากการปรบัค่าแรงเป็น	300	บาทต่อวนั		
จะไปกระทบต่อต้นทุนของผู้ประกอบการโดยตรง
	 ดังนั้น	 หากต้องการให้ภาคเอกชนแข่งขันในตลาด				
อาเซี่ยนได้	 รัฐบาลควรท่ีจะต้องทยอยปรับค่าแรงขึ้นอย่าง					
ค่อยเป็นค่อยไป	มากกว่าการขึ้นในครั้งเดียว	เพื่อให้ต้นทุนการ
ผลิตสินค้าไม่สูงมาก	 และจะท�าให้ผู้ประกอบการ	 สามารถ
แข่งขันด้านราคากับประเทศในอาเซี่ยนได้
	 ยกตัวอย่าง		สินค้าที่มีต้นทุนการผลิตสูงกว่าประเทศ
เวียดนาม	 และอินโดนีเซีย	 เช่น	 รองเท้ายาง	 และเสื้อผ้าที่มี
ราคาถูก	 สินค้าเหล่านี้จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเปิด
เสรีการค้าอาเซี่ยน	 เนื่องจากไม่สามารถแข่งขันด้านราคาได	้	
ดงันัน้แนวทางในการปรบัตวัคอื	ต้องทยอยลดปรมิาณการผลติ		

และหนัมาน�าเข้าสนิค้าเหล่านัน้จากผูผ้ลติในประเทศทีม่ต้ีนทนุ
ต�่ากว่าแทน	
	 ทัง้นีก้ารมเีครอืข่ายทีก่ว้างขวาง	จะท�าให้ผูป้ระกอบการ
สามารถขยายตลาดได้มากยิ่งขึ้น	 เช่นเดียวกับธุรกิจผลไม้
กระป๋อง	 อาหารทะเล	 ที่ออกไปสู่อินโดนีเซีย	 เวียดนาม	 ที่ตั้ง
เป็นเครอืข่าย	(Network)	หรอืธรุกิจน�า้ตาล		ทีเ่ข้าไปตัง้โรงงาน
ในประเทศลาว	และมแีผนจะขยายเข้าสูพ่ม่าในเรว็ๆ	นี	้ซึง่เป็นการ
ยกระดบัตนเองจากการผลติเพือ่ขายมาสูก่ารค้าสากล	ส่วนกรณี
สนิค้าของประเทศเพือ่นบ้านทีม่	ีKnow	-	how		ดกีว่าเรา	กต้็อง
ยอมให้ประเทศเหล่านั้นเข้ามาลงทุน	 โดยที่ผู้ประกอบการไทย
อาจเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนด้วย

เร่งขยายระบบสาธารณูปโภค

 ทัง้นี	้ประเทศไทยควรทีจ่ะวางแผนขยายการลงทนุใน
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	ให้ชดัเจนยิง่ขึน้		เพือ่รองรบัการเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งของอาเซี่ยน	 โดยการสร้างคลังสินค้าบน
ถนนที่ตัดเชื่อมต่อกับอาเซี่ยน	 เพื่อให้ไทยเป็นแหล่งกระจาย
สินค้าของอาเซี่ยนในอนาคต
	 นอกจากนี	้ธรุกจิไทยต้องปรบัตวัเพือ่หาพนัธมติรทาง
ธุรกิจกับประเทศอื่น	 ที่มีความรู้ขั้นสูง	 มีความถนัดเชี่ยวชาญ
กว่าไทย		และทีส่�าคญัธรุกจิไทยต้องพฒันาสนิค้าอปุโภคบรโิภค
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าไทย	 รวมถึงการเป็นผู้ส่งออกราย
ใหญ่ของอาเซี่ยน	 เช่น	 อาหารกระป๋องแปรรูป	 ผลไม้แปรรูป	
และกล้วยไม้	 เป็นต้น	 โดยภาครัฐต้องแก้ไขกฎเกณฑ์	 และ
ระเบยีบข้อบงัคบัทางกฎหมายทีห่ลายๆ	หน่วยงานของราชการ
ยังไม่ทันสมัย	 ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการ
ลงทุน

หากสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยผลิต

เป็นชนิดเดียวกับที่เวียดนามผลิต

ได้เช่นเดียวกัน ขอให้ผู้ประกอบการไทย

เร่งปรับลดต้นทุนให้ต�่าลง

”

”

ประเทศไทยควรขยายการลงทุน

ในระบบสาธารณูปโภคต่างๆ 

 เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลาง

การขนส่ง และแหล่งกระจายสินค้า

ของอาเซี่ยนในอนาคต

”

”
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	 การเปิดเขตการค้าเสรีอาเซ่ียนในปี	 2558	 จะท�าให้
สินค้าและการลงทุนเคลื่อนย้ายหากันได้อย่างเสรี	 ใครผลิตได้
ถกูกจ็ะสามารถเป็นผูน้�าในตลาดนัน้ๆ	ดงันัน้ธรุกจิไทยต้องปรบั
ตวัให้เรว็	อย่ากลวั		อย่าอยูเ่ฉยๆ		เพราะการอยูเ่ฉยเท่ากบัหยดุ		
ต้องเร่งหาช่องทางอืน่ๆ	เพิม่เตมิโดยเรว็		เพือ่จะได้ด�าเนนิธรุกจิ
นั้นได้ต่อไป

นายกรัฐมนตรีต้องผลักดันอย่างจริงจัง

 ม.ร.ว. ปรีดิยาธร ยังกล่าวอีกว่า	 การเตรียมความ
พร้อมของไทยในการแข่งขนักับประเทศในกลุม่อาเซีย่นช่วง	3	ปี
จากนี	้สามารถประสบความส�าเร็จได้	หากนายกรัฐมนตรี	และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันผลักดันอย่างจริงจัง	 อาจจัดตั้งขึ้น
เป็นคณะกรรมการเตรียมความพร้อมส�าหรับ	 AEC	 โดยมี							
นายกฯ	 เป็นประธาน	 เชื่อว่าถ้านายกฯ	 ให้ความส�าคัญกับ						
เรื่องนี้อย่างจริงจัง	 ทุกหน่วยงานจะร่วมกันผลักดัน	 เพื่อสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน	 รวมถึงการแก้ไขกฎหมายที่เป็น
อปุสรรคด้วย
 “สิง่ทีต้่องการเหน็คอื  นายกฯ ควรจดัท�าอาเซีย่นทวัร์  
เพื่อสร้างความพร้อมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
อย่างจริงจัง ทั้งนี้หากนายกฯ ลงมาดูแลเอง ทุกอย่างน่าจะ
ประสบความส�าเร็จได้ ตัวอย่างท่ีผ่านมาและเห็นได้ชัดเจนคือ  
กรณีของ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและ
รัฐบุรุษ ในสมัยที่ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี  ที่ลงมาผลักดัน
โครงการอีสเทิร์นซีบอร์ด เพ่ือใช้ประโยชน์จากก๊าซธรรมชาติ  
โดยมีแนวคิดหลักโชติช่วงชัชวาล ก็ท�าให้โครงการดังกล่าว  
สามารถสร้างรายได้จ�านวนมหาศาลให้กับประเทศได้จนถึง
ปัจจุบัน”		ม.ร.ว.	ปรีดิยาธร	กล่าว

ข้อมูลเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับ  SMEs  

 นายอรนิทร์  จริา สมาชกิสภาทีป่รกึษาธรุกจิอาเซีย่น  
และอดตีประธานสภาทีป่รกึษาธรุกจิอาเซีย่น กล่าวว่า	ถงึเวลา
แล้วที่ผู้ประกอบการทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก		หรือ	SMEs		
จะต้องให้ความสนใจต่อประชาคม	 AEC	 อย่างจริงจัง	 เพื่อ
ท�าการค้าขายร่วมกนั		โดยเฉพาะเรือ่งขอ้มลูถือเป็นสิง่ทีส่�าคญั		
ทั้งนี้เพื่อจะใช้เป็นเครื่องมือส�าหรับการตัดสินใจในการลงทุน		
หรือขยับขยายกิจการต่อไป
			 ส�าหรบัประชาคม	AEC	นัน้	เน้นกฎเกณฑ์ทีม่เีป้าหมาย
ส�าคัญ	3	ประการคือ

นายอรนิทร์  จริา

การเป็นตลาดเดยีวกนั	(Single	Market)
การเป็นภมูภิาคทีม่ขีดีความสามารถ
ในการแข่งขนัสงูและเป็นธรรม	รวมทัง้
มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
มีพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจ

	 โดยความเป็น	AEC	จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ธรุกจิ	SMEs	ทีม่จี�านวนมากถงึร้อยละ	95	ของประเทศ	ในอนาคต
ผู้ประกอบการเหล่านี้จะต้องออกไปสู่ภูมิภาคเพื่อท�าการค้า	 มี
การเคลือ่นไหวสนิค้าบรกิาร	การลงทนุ	แรงงานฝีมอืใน	7	วชิาชพี
อย่างเสรี	เช่น	แพทย์	ทันตแพทย์	พยาบาล	นักบัญชี	วิศวกร	
สถาปนิก	และช่างส�ารวจ	ท�าให้แต่ละประเทศต้องมีกฎเกณฑ์
ด้านการลงทุน	 เพื่อรับมือการเปิดประตูการค้าในวันที่	 1	
มกราคม	2558

การเตรียมความพร้อมของไทย

ในการแข่งขันกับประเทศในกลุ่มอาเซี่ยน

 สามารถประสบความส�าเร็จได้  

หากนายกรัฐมนตรีร่วมผลักดัน

อย่างจริงจัง

”

”

ประการแรก
ประการทีส่อง

ประการทีส่าม  
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	 เมือ่ถงึเวลาดงักล่าว		จะมธีรุกจิบรกิารในอาเซีย่นกว่า
ร้อยละ	70	หลัง่ไหลเข้ามา		ขณะทีต้่นทนุฐานภาษศีลุกากรเป็น
ศูนย์	 จึงท�าให้ธุรกิจเหล่านี้สามารถไปลงทุนยังที่ใดก็ได้ในโลก		
หากกล้าทีจ่ะตดัสนิใจ		ทัง้นีผู้ป้ระกอบการไทย	ควรฉกฉวยความ
ได้เปรียบในเรื่องกฎเกณฑ์นี้	 ด้วยการรวมตัวกันเป็นกลุ่ม	 เพื่อ
ให้เกิดอ�านาจในการต่อรอง	และสามารถแข่งขันได้

	 นอกจากน้ี	 ความเป็น	 AEC	 ยังท�าให้การคมนาคม
ขนส่งเชื่อมโยงถึงกัน	 จากเดิมท่ีค้าขายอยู ่ในประเทศที่มี
ประชากรเพยีง	66	ล้านคน	กจ็ะออกไปสูต่ลาดจนี	เกาหล	ี	ญ่ีปุน่		
ออสเตรเลีย		อินเดีย	ฯลฯ		ซึ่งมีประชากรหลายพันล้านคน	จึง
มีความจ�าเป็นต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในด้านการผลิตบุคลากร		
และการศกึษา	โดยเฉพาะอย่างยิง่ภาครฐัต้องเร่งปรบัปรงุปฏริปู
ระบบการศึกษา	ส่งเสริมให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการที่	2		
รวมถงึภาษาอืน่ๆ	เช่น	มาเลเซยี	ยาว	ีอินโดนเีซยี	และจนี
	 จะเหน็ได้ว่า	การเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่น		จะ
ท�าให้ตลาดของประเทศอาเซี่ยนทั้ง	 10	 ตลาด	 กลายเป็นหนึ่ง
เดยีวกนั	และจะท�าให้เกิดการเคล่ือนย้ายเงนิทนุ	แรงงาน	รวมถงึ
การค้า	ดงันัน้ผูป้ระกอบการไทย	ควรทีจ่ะศกึษาข้อมลูต่างๆ	จาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ชดัเจน	ไม่ว่าจะเป็นสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย	กระทรวงพาณิชย์	ฯลฯ	

ต้องศึกษาข้อกฎหมายให้ชัดเจน

 รวมทั้งต้องศึกษาถึงข้อแตกต่างด้านกฎหมายของ
แต่ละประเทศอย่างชดัเจน	 ต้องพฒันาด้านภาษาเพือ่ให้ท�าการค้า
ต่อกันได้ง่ายขึ้น	 ซึ่งสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส�าคัญที่จะ
ท�าให้ผู้ประกอบการไทยเติบโตได้	 ภายหลังจากการเปิด	 AEC	
ในปี	 2558	 ขณะเดียวกันภาครัฐควรที่จะต้องวางแผนในการ		
จัดตั้งศูนย์การค้า	 และการลงทุนในประเทศอาเซี่ยนเพิ่มเติม
ควบคู่ไปด้วย
	 กล่าวโดยสรุปส�าหรับ	 SMEs	 ไทยนั้น	 สามารถท�า				
การค้าโดยผ่านตัวแทนจ�าหน่ายหรือผู้น�าเข้าสนิค้า	และบริการ
ทีเ่กีย่วข้องในจงัหวดัทีม่พีรมแดนตดิต่อกบัประเทศไทย	หรอืจะ
ส่งออกโดยตรง	เป็นการร่วมลงทุน	ซึ่งอาจเป็นในรูปแฟรนไชส์
ก็ได้เช่นกัน	 โดยต้องก�าหนดและวางภาพลักษณ์เป็นสินค้า
คณุภาพ	และแข่งขนัในตลาดสนิค้าระดบักลางถึงบน		ทัง้นีเ้พือ่
หลีกเลี่ยงการแข่งขันกับสินค้าระดับล่างที่มาจากจีนและ
เวียดนาม

มุมมองผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

 ดร. เกษรา ธัญลกัษณ์ภาคย์  กรรมการ และกรรมการ
บรหิาร บรษิทั เสนาดเีวลลอปเม้นท์  จ�ากดั (มหาชน) ให้ความเหน็
ถงึการเปิดเขตการค้าเสรอีาเซีย่นในปี	2558	ว่า	การขยายตลาด
จะท�าให้บริษัทขนาดใหญ่สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่าง
มีก�าไร	 โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์	ส่วนใหญ่มักจะมองการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ

ดร. เกษรา ธญัลกัษณ์ภาคย์  

การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน  

ท�าให้ตลาดของประเทศอาเซี่ยน

ทั้ง 10 ตลาด กลายเป็นหนึ่งเดียวกัน  

และท�าให้เกิดการเคลื่อนย้ายเงินทุน  

แรงงาน รวมถึงการค้า

”

”
SMEs ไทย สามารถท�าการค้า

โดยผ่านตวัแทนจ�าหน่าย หรือผูน้�าเข้าสินค้า 

หรือจะส่งออกโดยตรง หรือเป็น

การร่วมลงทนุ อาจเป็นในรูปแฟรนไชส์

”

”
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โรงแรม	ออฟฟิศ	และคอนโดมเินยีม		เนือ่งจากกฎหมายอนญุาต
ให้ถอืหุน้ในธรุกจินีไ้ด้เกนิร้อยละ	49	ส่วนโครงการแนวราบ		ยงั
ไม่ค่อยเป็นทีน่่าสนใจเท่าใด		เนือ่งจากตดิข้อจ�ากดัในเรือ่งทีต้่อง
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ	หลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น
เรือ่งการขอระบบสาธารณปูโภคต่าง 	ๆทัง้ไฟฟ้า	ประปา	โทรศพัท์	ฯลฯ

	 ดังนั้น	 การเข้าเป็น	 AEC	 จึงเป็นอีกโอกาสหนึ่งของ			
ผูป้ระกอบการด้านอสงัหาฯ		ทีจ่ะต้องปรบัตวัเพือ่รบัการแข่งขนั		
เนื่องจากโครงสร้างประชากรอาเซ่ียนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัย
ท�างาน		มกี�าลงัซือ้สงู	และยอมรบัสิง่ต่างๆ	ได้ง่าย	ปัจจบุนัรายได้
โดยเฉลี่ยของประชากรในภูมิภาคอาเซี่ยนนั้น	 สิงคโปร์อยู่ใน
อนัดบัหนึง่คอื	50,714	เหรยีญสหรฐัฯ	ต่อคนต่อปี	บรไูน	36,521		
เหรียญสหรัฐฯ	ต่อคนต่อปี	มาเลเซีย	8,617	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อ
คนต่อปี	และไทย	5,281	เหรียญสหรัฐฯ	ต่อคนต่อปี			
	 นบัจากนีไ้ปผูป้ระกอบการไทยต้องเร่งปรบัตวั		เนือ่งจาก
ทุกประเทศในอาเซี่ยนขณะน้ี	 ต่างมีข้อมูลด้านการลงทุนเท่าๆ	
กัน	 โดยผู้ประกอบการไทยสามารถหาข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่กรม
เจรจาธุรกิจการค้า	กระทรวงพาณิชย์	ซึ่งมีหน่วยงาน	AEC	ที่
ให้ข้อมลูในการศกึษา	ค้นคว้า	และอยูร่ะหว่างการจดัตัง้ศนูย์ให้
ความรู้ด้าน	AEC	ระหว่างอาเซี่ยน	เพื่อประสานความร่วมมือ
โดยไม่ต้องแข่งขนัระหว่างกัน	นอกจากนียั้งมหีน่วยงานอืน่ๆ		เช่น	
สภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย	และหอการค้าไทย	ทีส่ามารถ
ให้ค�าปรึกษาด้านการลงทุนได้เช่นเดียวกัน

นายพรศลิป์  พชัรนิทร์ตนะกลุ  

AEC เน้นเรื่องเทคนิค และแรงกดดันสูง

 นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานคณะ-     
กรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
กล่าวถงึผูป้ระกอบการไทยว่า	จะต้องศกึษาข้อมลูด้านต่างๆ	ของ	
AEC	ให้เข้าใจอย่างละเอยีดในทกุๆ	ขัน้ตอน	เพือ่เข้าสูก่ลุม่	AEC	
ได้โดยไม่เสยีเปรยีบ	โดยเฉพาะผูป้ระกอบการภาคเอกชนจ�าเป็น
จะต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน	 เนื่องจาก	AEC	จะเป็นเรื่องทาง
เทคนิคมากขึ้น	 รวมทั้งยังมีแรงกดดันสูง	 ซึ่งไม่ใช่เฉพาะ															
ผูป้ระกอบการ	SMEs	เท่านัน้ทีจ่ะต้องปรบัตวั	บรษิทัขนาดใหญ่
ก็ต้องด�าเนินการด้วยเช่นกัน	 หากไม่สามารถขับเคลื่อนตั้งแต่
พื้นฐาน	 ก็จะไม่สามารถด�าเนินธุรกิจต่อไปได้	 เนื่องจากธุรกิจ
แบบเดิมๆ	จะเน้นการแข่งขันทางด้านราคาเป็นอันดับแรก
	 ปัจจุบันการผลิตสินค้าและบริการ	 เพื่อตอบโจทย์							
ผู้ส่งออกตลาดต่างประเทศ	แต่เวลาซื้อสินค้ากลับเข้ามาจะซื้อ
มาตรฐานโลก	 ดังนั้นเม่ือเราซื้อมาตรฐานโลก	 แต่บริโภคตาม
มาตรฐานไทยกอ็ยูไ่ม่ได้	โดยเรือ่งทีน่่าเป็นห่วงส�าหรบัประเทศไทย
ในขณะนี้	มาจากสาเหตุหลายประการ

นักการเมืองไทย	 ยังไม่ให้ความ
ส�าคัญกับเรื่อง	AEC	อย่างจริงจัง
การแก้ไขกฎหมายต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องด�าเนินการไปพร้อมๆ	 กัน	
เพื่อจะได้แข่งขันกับประเทศอืน่ๆ	ใน
กลุม่ประเทศทีจ่ะเข้าสู	่AEC	ด้วยกนัได้

AEC เป็นโอกาสของผู้ประกอบการ  

ที่สามารถปรับตัวเพื่อรับการแข่งขันได้  

เนื่องจากโครงสร้างประชากรอาเซี่ยน

อยู่ในช่วงวัยท�างาน มีก�าลังซื้อสูง 

และยอมรับสิ่งต่างๆ ได้ง่าย

”

”

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL30

ประการแรก
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	 ทั้งนี้	การปรับตัวของผู้ประกอบการไทยนั้น	นอกจาก
จะต้องท�าให้ได้แล้ว	 ต้องวิเคราะห์ตั้งแต่เริ่มต้นว่าจะด�าเนิน
ธรุกจิไปในทศิทางใด	และต้องลงทนุเพิม่ทางด้านใดบ้าง	รวมทัง้
วิธีการให้เครดิตของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต่างๆ	 จะต้องปรับ
เปลี่ยนวิธีการใหม่ๆ	 เช่นกัน	 ไม่ใช่น�าหลักทรัพย์ไปค�้าประกัน
เท่านัน้	หากผูป้ระกอบการไม่ด�าเนนิการใดๆ	ธรุกิจอาจไปไม่รอด		
ฉะนั้นถ้าจ�าเป็นต้องลงทุนเพิ่มก็ต้องท�าเพื่อจะเดินหน้าต่อไป

ต้องแข่งขันด้วยมาตรฐาน

 อย่างไรกต็าม	การปรบัเปลีย่นนัน้		จะต้องด�าเนนิการ
ให้เหมือนกันทั้งหมด	 ต้องปรับคุณภาพของการบริโภคใน
ประเทศด้วย	ต้องแข่งขันกันด้วยมาตรฐาน	โดยธุรกิจที่ควรให้
ความส�าคัญของไทยนั้นยังอยู่ที่	เกษตร/อาหาร		และท่องเที่ยว

	 อาจกล่าวได้ว่าธุรกิจทางด้านเกษตร/อาหารนั้น		
ประเทศไทยมศีกัยภาพมาโดยตลอด	แต่ปัจจบุนัเสือ่มโทรมลงทัง้
ผู้ผลิตและพื้นที่	 ซึ่งในอนาคตพืชพลังงานและอาหาร	 อาจจะ
ต้องแย่งตลาดกนั	ดงันัน้จงึต้องมแีนวทางในการด�าเนนิการเพือ่
รองรับปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น	ดังนี้

ต้องมีอาหารที่ปลอดภัย
ต้องมีความม่ันคงทางด้านพลังงาน	
โดยการลดพืน้ทีป่ลูก	และเร่งพฒันา
คณุภาพให้ดย่ิีงข้ึน
ต้องเปลี่ยนอาชีพใหม่ให้ผู้ผลิตเดิม	
และต้องให้การช่วยเหลือด้วย

	 ส่วนธรุกจิทางด้านการท่องเทีย่วนัน้		ประเทศไทยควร
จะปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศท่องเท่ียวท้ังประเทศ	 ซ่ึงตรงนี้ก็
ยงัไม่แน่ใจว่าหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องโดยตรง	จะกล้าเปลีย่นแปลง
หรอืไม่	เนือ่งจากจะต้องปรบัปรงุใหม่ทัง้ระบบ	การทีป่ระเทศไทย
จะก้าวสู่	AEC	ได้อย่างเต็มภาคภูมิหรือไม่นั้น	ส�าคัญที่ภาครัฐ
จะต้องขับเคลื่อน

ผศ.ดร. อทัธ์  พศิาลวานชิ  

ทศิทางการพฒันาสินค้าเกษตรไทย 

 ผศ.ดร. อทัธ์  พศิาลวานชิ  คณบดคีณะเศรษฐศาสตร์  
มหาวทิยาลยัหอการค้าไทย และผูอ้�านวยการศนูย์ศกึษาการค้า
ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 ได้ชี้ให้เห็นถึง		
ธรุกจิทางด้านการเกษตรของไทย	ไม่ว่าจะเป็นข้าว	น�า้มนัปาล์ม		
มันส�าปะหลัง	กาแฟ	และยางพารา	เมื่อประเทศไทยต้องเป็น
หนึง่ในประเทศทีเ่ข้าร่วมเป็น	AEC	ว่าจะต้องปรบัตวัหรอืพฒันา
ทางด้านใด	เพื่อสามารถแข่งขันกันนานาประเทศได้
 ข้าว	 ถือเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ	 ของไทย	 ใน
ตลาดโลกข้าวไทยติดอันดับ	1	โดยมีเวียดนามเป็นคู่แข่งที่ตาม
มาใกล้ที่สุด	ส่วนตลาดในอาเซี่ยน	ไทยสูญเสียให้เวียดนามโดย
เฉพาะข้าวขาว	 (ยกเว้นข้าวหอมมะลิ)	 แต่เวียดนามก็ไม่ได้นิ่ง
นอนใจ	ก�าลงัเร่งพฒันาข้าวหอมมะล	ิและมแีผนทีจ่ะน�ามาขาย
ในตลาดอาเซี่ยนอีกด้วย	 เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยมีราคาสูง	
และเน้นจ�าหน่ายตลาดบนเป็นหลัก	 นอกจากนี้	 กัมพูชา	 และ
พม่า	ยังเป็นคูแ่ข่งทีไ่ทยจะประมาทไม่ได้เช่นกัน	โดยเฉพาะอย่างยิง่	
พม่า	ซึ่งมีพันธุ์ข้าวมหัศจรรย์	ที่แม้ว่าเมล็ดจะมีขนาดเล็ก	แต่
เมื่อน�าไปหุงสุกแล้ว	เมล็ดจะมีขนาดใหญ่มาก
 น�า้มนัปาล์ม	ต้นทนุการผลติของไทยเมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัอนิโดนเีซยี	และมาเลเซยี	ไทยมรีาคาแพงกว่าประมาณ	4	เท่า	
รวมถงึการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยยงัขาดในเรือ่งของการ
บริหารจัดการสต็อก	 ที่ปัจจุบันยังไม่รวมอยู่ในจุดเดียวกัน		
เพราะฉะนั้นจ�าเป็นจะต้องมีหน่วยงานกลางของภาครัฐเข้ามา
ดูแลอย่างจริงจัง	เพื่อจะแข่งขันกับอาเซี่ยนได้	หากไม่เร่งแก้ไข
อย่างเร่งด่วน	เกษตรกรจะได้รบัผลกระทบอย่างมากเมือ่เข้าสู	่	AEC
 มนัส�าปะหลงั	ประเทศไทยสามารถส่งออกมนัส�าปะหลัง
ได้เป็นอันดับ	1	ของโลก	แต่แหล่งผลิตที่ให้ผลผลิตดีที่สุดกลับ

ประเทศไทยจะก้าวสู่ AEC  

ได้อย่างเตม็ภาคภมูหิรือไม่

  ส�าคญัทีภ่าครัฐจะต้องขบัเคล่ือน

”
”

ประการแรก 
ประการที่สอง 

ประการที่สาม
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อยู่ในประเทศกัมพูชา	ที่สามารถผลิตได้	3.5	ตันต่อไร่	รองลง
มาคือ	อินโดนีเซีย	ผลิตได้	3.2	ตันต่อไร่	ส่วนไทยผลิตได้เพียง	
3	ตนัต่อไร่	และขณะนีม้ชีาวเกาหลใีต้ไปลงทนุปลกูมนัส�าปะหลงั
ที่กัมพูชาแล้วเช่นกัน
	 ส�าหรบัผลผลติกาแฟนัน้	ไทยยงัสูเ้วยีดนามไม่ได้		ส่วน
ยางพารา	ยงัไม่น่าเป็นห่วงนกั	อย่างไรกต็าม	เพือ่ให้ภาคการเกษตร
สามารถด�าเนนิธรุกจิต่อไป	และสามารถแข่งขนักบักลุม่ประเทศ
ใน	AEC	ได้	จะต้องด�าเนนิการปรบัเปลีย่นในเรือ่งต่อไปนีใ้ห้เรว็
ที่สุด

เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานโลก
เร่งบริหารจัดการต้นทุนให้สามารถ
แข่งขันกับนานาประเทศได้
พัฒนาคุณภาพในด้านต่างๆ	 ให้ได้
มาตรฐานโลก
เกษตรกรไทยต้องคดิใหม่ว่า	ต่อไปนี้
จะต้องขายสนิค้าให้ตลาดโลก	จะต้อง
ด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงอย่างไร	
เพือ่จะได้แข่งขนักับประเทศอืน่ๆ	ได้

	 นอกจากนี	้สนิค้าทางด้านอุตสาหกรรม		ก็เป็นอกีหนึง่
ประเภทที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง		
อุตสาหกรรมยานยนต์	 แม้ว่าปัจจุบันไทยจะเป็นอันดับ	 1	 แต่
อินโดนีเซีย	และมาเลเซีย	ก�าลังเร่งตามขึ้นมาอย่างกระชั้นชิด		
ทั้งนี้หากจะเปรียบเทียบไทยกับมาเลเซีย	 จะพบว่าตลาดทาง
ด้านยานยนต์มลีกัษณะเหมอืนกนั	แตกต่างกนัตรงทีม่าเลเซยีมี
แบรนด์รถยนต์เป็นของประเทศคือ	โปรตอน	ซึ่ง	ดร.	มหาเธร์		
ริเริ่มโครงการผลิตรถยนต์แห่งชาติเมื่อกว่า	20	ปีที่แล้ว
	 ส�าหรับอุตสาหกรรมทางด้านอื่นๆ	 ไม่ว่าจะเป็น		
อุตสาหกรรมผลิตยางและชิ้นส่วน	 ยังไม่น่าวิตกมากนัก	 ส่วน

อุตสาหกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์	 ก�าลังประสบปัญหาเรื่องการ
ขาดแคลนวตัถดุบิคอื	ไม้		โดยประเทศทีไ่ด้เปรยีบคอื	พม่า	และ
ลาว	เนือ่งจากทัง้สองประเทศยงัมพีืน้ทีป่่าไม้อยูเ่ป็นจ�านวนมาก

พม่า เป็นโอกาสของส่ิงทอไทย

 อตุสาหกรรมทางด้านสิง่ทอนัน้	ปัจจบุนัเวยีดนามเป็น
อนัดบั	1	ในการส่งออก	รองลงมาคอื	อนิโดนเีซยี		กมัพชูา		และ
ไทย	 แม้ว่าการผลิตทางด้านสิ่งทอไทยจะมีความโดดเด่นใน
หลายประการทั้ง	การผลิตชุดกีฬา	เสื้อผ้าเด็ก	และชุดชั้นในทั้ง
ชายและหญงิ		แต่ยงัไม่เพยีงพอทีจ่ะแข่งขนักบัประเทศดงักล่าว
ข้างต้นได้	 ฉะนั้นหากไทยต้องการให้อุตสาหกรรมสิ่งทอเป็นท่ี
ยอมรับของนานาประเทศ	 และสามารถด�าเนินธุรกิจได้ต่อไป		
จะต้องรีบเปลี่ยนแปลงอย่างเร่งด่วน	 โดยปรับเปลี่ยนให้เป็น		
Design	of	Center	หรือ	Design	of	ASEAN

	 หากผู้ประกอบการไทยสนใจเข้าไปลงทุนด้านสิ่งทอ
ในประเทศเพื่อนบ้าน	 พม่า	 เป็นตัวเลือกที่ดี	 โดยเฉพาะเมือง
ทวาย	ซึ่งรวมถึงการผลิตสินค้าอื่นๆ	เช่น	รองเท้า	และอาหาร
ทะเลแปรรูป

อตุสาหกรรมยานยนต์  

แม้ว่าปัจจบัุนไทยจะเป็นอนัดบั 1  

แต่อนิโดนเีซยี และมาเลเซยี 

ก�าลังเร่งตามขึน้มา

”

”

หากไทยต้องการให้อตุสาหกรรมสิง่ทอ

เป็นทีย่อมรบัของนานาประเทศ  

และสามารถด�าเนนิธรุกจิได้ต่อไป  

จะต้องรบีเปลีย่นแปลง 

โดยปรบัเปลีย่นให้เป็น Design of Center 

หรอื Design of ASEAN

”

”

ประเทศทีผู่ป้ระกอบการด้านสิง่ทอ

ของไทย ยงัมโีอกาสเข้าไปลงทนุได้อกีมาก  

อนัดบัแรกคอื พม่า รองลงมาคอื กมัพชูา 

และเวยีดนาม

”

”
ประการแรก

ประการที่สอง 

ประการที่สาม 

ประการที่สี่
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	 การเข้าไปลงทุนในประเทศพม่าน้ัน	 ผู้ประกอบการ
สามารถเลือกด�าเนินการได้ดังนี้

1.	เข้าไปจัดตั้งบริษัทเอง	แต่อาจจะเหมาะกับบริษัท		
			ขนาดใหญ่มากกว่าผู้ประกอบการระดับ	SMEs
2.	ร่วมทุนกับบริษัทของพม่า
3.	เปิดส�านักงานเพื่อจ�าหน่ายสินค้า	โดยเฉพาะใน	
			เมืองย่างกุ้ง	ถือว่าน่าสนใจมาก

	 อย่างไรกต็าม	หากผูป้ระกอบการสามารถหาผูร่้วมทนุ
ไปด้วย		จะท�าให้การด�าเนินการด้านต่างๆ	สะดวกและรวดเร็ว
กว่าการไปหาผูร่้วมทนุในพม่า		นอกจากนัน้		ยงัต้องศกึษา	และ
ท�าความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบต่างๆ	 ให้ชัดเจน	 ถูกต้อง	 เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง	 ส�าหรับประเทศที	่											
ผูป้ระกอบการด้านสิง่ทอของไทย		ยงัมโีอกาสเข้าไปลงทนุได้อกี
มาก		อันดับแรกคือ	พม่า	รองลงมาคือ	กัมพูชา	และเวียดนาม
	 ธุรกิจทางด้านการบริการ	 โดยเฉพาะเรื่องการขนส่ง	
(Logistic)	 นั้น	 ประเทศไทยยังประสบปัญหาส�าคัญหลาย
ประการ	หากเปรียบเทียบกับประเทศในอาเซี่ยน

ต้นทุนทางด้านการขนส่งของไทยมี
อัตราสูงมาก
บุคลากรยังมีไม่เพียงพอ
ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษยังสู ้
ประเทศอื่นๆ	ไม่ได้	 โดยประเทศใน
อาเซี่ยนที่ประชาชนมีความรู้ภาษา
องักฤษมากทีส่ดุคอื	สงิคโปร์		อนัดบั
ที	่2	คือ	ฟิลิปปินส์	อันดับที่	 3	คือ	
มาเลเซีย	อันดับที่	4	คือ	พม่า	ส่วน
ประเทศไทยอยูใ่นอนัดบัที	่5	รวมทัง้
ประเทศไทยยงัเสยีเปรยีบเพือ่นบ้าน
บางประเทศ	ที่ประชาชนในประเทศ
เหล่านัน้มคีวามรูด้้านภาษาไทยด้วย	

AEC ต้องใช้มาตรฐานการศึกษาเดียวกัน

 ส่วนการศกึษาในระดบัต่างๆ	นัน้		ทกุประเทศใน	AEC		
จะต้องช่วยกันยกระดับการศึกษา	 ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ทัง้หมด		ประชาชนสามารถจะเลอืกเรยีนทีใ่ด	(ประเทศใด)	กไ็ด้
ในกลุ่ม	AEC		 เช่น	 	 ใครต้องการจะเรียนทางด้านเทคโนโลยี

และนวตักรรม		กส็ามารถเลอืกเรยีนทีม่าเลเซยีได้			ซึง่ให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษาทางด้านนี้เป็นพิเศษ
	 อย่างไรกต็าม	การจะก้าวเข้าสู	่AEC	ได้อย่างเตม็ภาคภมูิ	
ประเทศต่างๆ	 รวมถึงประเทศไทยจะต้องเร่งพัฒนาปรับปรุง
เปลีย่นแปลงในด้านต่างๆ	อย่างจรงิจงัและยัง่ยนื	โดยต้องค�านงึ
ถึงปัจจัยต่างๆ	และให้ความส�าคัญในเรื่องต่อไปนี้

เร่งพฒันาทางด้านภาษา	โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษ	 ให้คนในประเทศได้
ตระหนกัถงึความก้าวหน้าหากมคีวามรู้
ทางด้านภาษาองักฤษควบคูไ่ปด้วย
เร่งพฒันาคนให้มคีวามรู	้และเชีย่วชาญ
ในงานแต่ละแขนง
พยายามหาโอกาสเยีย่มเยยีนประเทศ
เพือ่นบ้าน	โดยเฉพาะประเทศในอาเซีย่น
ให้มากข้ึน	ทัง้นีเ้พือ่เป็นการสร้างความ
สัมพันธ์ที่ดี
พยายามหาพนัธมติรไว้ให้ได้มากทีส่ดุ	
เพือ่ร่วมมอืกนัด้านการลงทนุ	และร่วม				
พัฒนาธุรกิจไปด้วยกัน

	 ส�าหรับประเทศไทยนั้น	 เรื่องที่สามารถแข่งขันกับ
ประเทศต่างๆ	 ในอาเซี่ยนด้วยกันได้	 ก็คือ	 เร่ืองคุณภาพของ
สินค้าไทย		โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรวมกลุ่มเป็น	AEC	แล้ว	จะ
กลายเป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่มาก	โดยมปีระชากรกว่า	600	ล้าน
คน	ดังนั้นเมื่อตลาดมีขนาดใหญ่มากขึ้น	 ก็ต้องใช้อาเซี่ยนเป็น
ฐานการผลิต	และบริโภคร่วมกัน

ไทยมีระบบการขนส่งดีท่ีสุด

 ส่วนเรื่องระบบการขนส่ง	 (Logistics)	นั้น	ปัจจุบัน
ประเทศไทย	 หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ	 ในกลุ่ม	 AEC		

ระบบการขนส่งในปัจจบุนัของไทย 

หากเปรยีบเทยีบกบัประเทศอืน่ๆ 

ในกลุม่ AEC ไทยน่าจะเป็นประเทศ

ทีม่รีะบบการขนส่งดทีีส่ดุ

”

”
ประการแรก

ประการที่สอง 
ประการที่สาม

ประการแรก

ประการที่สอง 

ประการที่สาม 

ประการที่สี่ 
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	 ดงันัน้เมือ่ไทยมทีัง้ถนน	และรถไฟผ่าน	กจ็ะต้องใช้ให้
เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่	 ส่วนการพัฒนาเมืองทวายของพม่า		
ไทยก็เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบนพื้นที่กว่า	 2	 หมื่นไร่	 ทั้งนี้
หากการพัฒนาท่าเรือเมืองทวายแล้วเสร็จ	ท่าเรือดังกล่าวจะมี
ขนาดใหญ่กว่าท่าเรือแหลมฉบังของไทยถึง	10	เท่า	ซึ่งท่าเรือ
ดังกล่าวสามารถขนส่งสินค้าโดยตรงไปยังทวีปแอฟริกา	 และ
ยุโรป

	 นอกจากนี้จากท่าเรือเมืองทวาย	 ยังสามารถขนส่ง
สนิค้าไปยงัอ�าเภอแม่สอด	จงัหวดัตาก	และกาญจนบรุไีด้สะดวก
มาก	 หรือจะขนส่งมาที่กรุงเทพฯ	 ก็มีระยะทางเพียง	 350	
กิโลเมตรเท่านั้น		ทั้งนี้หากผู้ประกอบการรายใดสนใจจะเข้าไป
ลงทนุด้านระบบการขนส่งในกลุม่	AEC	นัน้	ประเทศทีน่่าลงทนุ
มากที่สุดในขณะนี้คือ	 พม่า	 รองลงมาคือ	 อินโดนีเซีย	 และ
เวียดนาม
	 อย่างไรกต็าม	เมือ่ถงึวนัที	่1	มกราคม	2558	ทกุประเทศ
จะกลายเป็นประเทศในกลุม่	AEC	โดยสมบรูณ์แบบทัง้ด้านการ
บรกิาร	การลงทนุ	และการเคลือ่นย้ายแรงงาน	(เฉพาะแรงงาน
ที่มีฝีมือเท่านั้น)	 แต่ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมก�าลังประสบ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานท่ีมีฝีมือเป็นจ�านวนมาก	 โดย
เฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมยานยนต์	 นอกจากนี้แรงงานพม่า
ในอตุสาหกรรมสิง่ทอ	ก็ก�าลงัทยอยเดนิทางกลบัประเทศเช่นกนั
	 แม้ว่าจะรวมเป็น	AEC	แล้ว		แต่ใช่ว่าการด�าเนนิงาน
ด้านต่างๆ	จะไม่เกิดปัญหาใดๆ	ตามมา	การจะรวมกันเป็นหนึ่ง
เดยีวจ�าเป็นต้องอาศยัระยะเวลาเป็นตวัช่วย		ทัง้นีเ้พือ่ปรบัปรงุ		
ปรบัเปลีย่นให้ไปในทศิทางเดยีวกนั		อย่างน้อยอาจต้องใช้เวลา
กว่า	10	ปี		ถึงจะสามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ได้		แต่กย็งัมข้ีอกงัวลอกีว่า		จะใช้มาตรฐานของประเทศใดเป็น
หลกั		ซึง่ต้องมาตกลงกนัให้ชดัเจนถงึแนวปฏบิตัทิีจ่ะด�าเนนิการ
ร่วมกัน	เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น		

เปล่ียนกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานโลก

 นายสมเกยีรต ิตรรีตันพนัธ์ รองอธบิดกีรมเจรจาการ
ค้าระหว่างประเทศ	 ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ	 มีค�าแนะน�าที่
น่าสนใจ		เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน�าไปเป็นแนวทางเพื่อ
พัฒนาธุรกิจไว้แข่งขันกับกลุ่ม	 AEC	 ส�าหรับผู้ประกอบธุรกิจ		
จ�าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตทั้งหมด	 เพื่อให้ได้
มาตรฐานโลก		แม้ว่าต้นทนุจะเพิม่ข้ึน	แต่ก�าไรกจ็ะมากขึน้ด้วย		
ส่วนการเปิดเสรี	7	อาชีพนั้น	มีความเห็นว่า	ถ้าประเทศใดจะ
เข้ามาเป็นแพทย์ในประเทศไทย	 จ�าเป็นต้องสอบเพื่อให้ได้รับ
ใบประกอบโรคศิลป์	 ซึ่งเป็นใบอนุญาตที่แพทย์ทุกคนต้องมี		
ก่อนที่จะไปตรวจรักษาผู้ป่วยได้
	 ปัจจบุนัธรุกิจต่างๆ	ในประเทศไทยนบัว่าเจรญิเตบิโต
มาก		ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากเงินทุนจากต่างประเทศ	มีเข้า
มาในประเทศเป็นจ�านวนมาก		ดงันัน้เพือ่ให้สิง่ต่างๆ	เหล่านีย้งั
คงอยู่กับประเทศไทยต่อไป	 ผู้ประกอบการจะต้องเร่งพัฒนา		
ปรบัปรงุด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นด้านการให้บรกิาร	 เทคโนโลย	ี ฯลฯ		
ทั้งนี้หากคนไทยสามารถพัฒนาฝีมือจนมีความเชี่ยวชาญ	และ
เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศได้		ธุรกิจต่างๆ	ก็จะไม่หนีจาก
ประเทศไทย		โดยเฉพาะธรุกจิทางด้านการบรกิาร		ถ้าเร่งพฒันา
ทางด้านภาษา		ยิ่งจะเดินหน้าได้ต่อไป		และที่ส�าคัญภาครัฐจะ
ต้องสนับสนุนให้ถูกทางด้วย

ต้องวางแผนอย่างเป็นระบบ

 ส่วนการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี	 แม้จะเป็นเรื่อง			
ทีย่าก	และเป็นเรือ่งใหญ่		กจ็ะต้องคดิและวางแผนให้เป็นระบบ			
กรมเจรจาฯ	ในฐานะหน่วยงานภาครัฐ	จึงได้มอบหมายให้

นายสมเกยีรต ิ ตรรีตันพนัธ์  

ประเทศทีน่่าลงทนุด้านระบบการขนส่ง

มากทีส่ดุคือ พม่า รองลงมาคอื 

อนิโดนเีซยี และเวยีดนาม

”

”

น่าจะเป็นประเทศทีม่รีะบบการขนส่งดทีีส่ดุ		เนือ่งจากมทีัง้ถนน
สาย	R3A	R3B	ฯลฯ	ผ่าน	นอกจากนี้ยังมีเส้นทางรถไฟ	ซึ่งจีน
ก�าลังผลักดันโดยมีเส้นทางผ่านไทยไปถึงประเทศสิงคโปร์		
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สถาบนับณัฑติบรหิารธรุกจิศศนิทร์แห่งจฬุาลงกรณมหาวิทยาลยั		
ไปท�าการวิจัยว่าประเทศไทยควรไปในทิศทางใด	 อย่างไร		
นอกจากนี้ยังมีกระทรวงอื่นๆ	 ที่ไปด�าเนินการบ้างแล้ว	 เช่น	
กระทรวงพลงังาน	เริม่จดัท�ายทุธศาสตร์ทางด้านพลงังาน		ส่วน
กระทรวงการคลังก็ด�าเนินการทางด้านการเงิน

	 อย่างไรกต็าม	ภาครฐัต้องเป็นผู้น�าเรือ่งต่างๆ	มาเผยแพร่
ต่อภาคเอกชน	รวมถงึต้องก�าหนดทศิทางให้ชดัเจนว่าจะเดนิไป
ในทศิทางใด	และต้องไปพร้อมๆ	กัน	ถ้ารฐับาลไม่เร่งด�าเนนิการ	
ก็จะไม่มีทิศทางให้เอกชนได้เดินหน้าเพ่ือพัฒนาต่อไป	 แม้แต่
เรื่องมาตรฐานก็ต้องด�าเนินการร่วมกัน	 ซึ่งที่ผ่านมาบางเร่ือง
ด�าเนินการไปแล้ว	 แต่พัฒนาได้ค่อนข้างช้า	 เน่ืองจากมีความ
แตกต่างกันอยู่มาก
	 ส�าหรบัมาตรฐานแรกทีก่�าลังจะแล้วเสรจ็คอื	มาตรฐาน
สินค้าอิเล็กทรอนิกส์	 เมื่อมาตรฐานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว									

ทุกประเทศใน	AEC	 	จะต้องยึดมาตรฐานนี้ในการผลิตสินค้า
ชนิดดังกล่าว	 สินค้าที่ผลิตจะประสบความส�าเร็จด้านยอดการ
จ�าหน่ายหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้าชนิดนั้นๆ
	 ทัง้นีเ้พือ่ให้การเปิดเสรทีัง้	7	อาชพี		เป็นไปในทศิทาง
เดียวกัน	จะต้องมีตัวแทนจากอาชีพนั้น	ไปเจรจาร่วมกันว่าจะ
ด�าเนนิการไปในทศิทางใดเพือ่ให้สอดคล้องต้องกันและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ถูกต้องตามวัตถุประสงค์
	 กล่าวโดยสรปุ	โอกาสการด�าเนนิธรุกิจของผูป้ระกอบการ
ไทยในอาเซีย่นยงัมอียูม่าก	เพือ่ให้สามารถด�าเนนิธรุกจิต่อไปได้	
จ�าเป็นต้องเร่งปรบัตวั	พฒันาสนิค้าให้มมีาตรฐานเป็นทีย่อมรบั
จากตลาดโลก	ทัง้นีเ้พือ่ให้สามารถคงอยูใ่นเวทโีลกได้ต่อไป

ภาครฐัต้องเป็นผูน้�าเร่ืองต่างๆ  

มาเผยแพร่ต่อภาคเอกชน  

รวมถงึต้องก�าหนดทศิทางให้ชัดเจน

ว่าจะเดนิไปในทศิทางใด 

และต้องไปพร้อมๆ กัน

”

”

โอกาสด�าเนนิธรุกจิ

ของผูป้ระกอบการไทยในอาเซีย่น

ยงัมอียูม่าก จ�าเป็นต้องเร่งปรบัตวั  

พฒันาสนิค้าให้มมีาตรฐาน

เป็นทีย่อมรบัจากตลาดโลก  

ทัง้นีเ้พือ่ให้สามารถคงอยู่

ในเวทโีลกได้ต่อไป

”

”
วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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 บีโอไอ กระทรวงอุตสาหกรรม และสำานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

ได้จัดการประชุมผู้นำาระดับสูงภาคเอกชน (CEO Forum) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ณ โรงแรมพลาซ่า       

แอทธินี กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานทั้งที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของภาคเอกชน ภาครัฐ และสื่อมวลชนทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศมากกว่า 500 คน 

ฐนิตา ศิริทรัพย์ 

	 หน่ึงในหัวข้อที่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ	ที่มา					
ร่วมงานให้ความสนใจอย่างกว้างขวาง	คอื	ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซีย่น	(ASEAN	Economic	Community:	AEC)	ซึง่	ดร.สรุนิทร์      
พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซ่ียนได้กล่าวปราศรัยในหัวข้อ	
“ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน: ความหมายต่อประเทศไทย” 
(ASEAN Economic Community: What Does it Mean to 
Thailand?) 

	 ดร.สุรินทร์	ชี้ให้เห็นว่า	อาเซี่ยนตอนนี้เป็นภูมิภาคที่
น่าดึงดูดด้านการลงทุนอย่างมาก	เนื่องจากเป็นตลาดที่มีการ
เติบโตและขยายตัวสูง	ในขณะที่ทั่วโลกมีการเจริญเติบโตของ
การลงทุนจากต่างประเทศต�่า	อาเซี่ยนมีการลงทุนจากต่าง-
ประเทศเพิ่มมากขึ้นกว่าสองเท่า	จาก	3.7	หมื่นล้านเหรียญ

”

”

อาเซี่ยนเป็นภูมิภาคที่น่าดึงดูด

ด้านการลงทุนอย่างมาก

เนื่องจากเป็นตลาดที่มีการเติบโต

และขยายตัวสูง

สหรฐัฯ	ในปี	2552	เป็น	7.8	หมืน่ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	ในปี	2553	
โดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในสิงคโปร์และมาเลเซีย	
	 ทั้งนี้ร้อยละ	68	-	70	ของการลงทุนจากต่างประเทศ
ในอาเซีย่นเป็นการลงทนุในภาคบรกิาร	การศกึษา	สขุภาพ	การ
ท่องเที่ยว	การก่อสร้าง	การสื่อสารโทรคมนาคมและโลจิสติกส์	
ซึ่งสะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเติบโตของประชากรอาเซี่ยน	
ชนชั้นกลาง	และก�าลังซื้อ	รวมถึงความตื่นตัวในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต	
	 ไทยควรจะท�าอะไรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ						
เข้าสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่นในปี	2558	เพือ่ให้ไทย
ได้ประโยชน์จากการรวมตวัมากทีส่ดุ	ดร.สรุนิทร์	ได้ให้ค�าแนะน�า
สรุปได้ดังนี้	

1. สร้างความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 ศักยภาพในการแข่งขัน	คือ	การมีศักยภาพในการ
สื่อสาร	ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในกลุ่มอาเซี่ยน	
หากประเทศไทยสามารถส่งเสริมคุณภาพ	และความสามารถ
ด้านทรพัยากร	ในด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ	คาดว่า
ความได้เปรยีบในการแข่งขนัของภาคเอกชนไทย	จะเพิม่ขึน้กว่า
ร้อยละ	50		

ไทยในการเตรียมพร้อม

เข้าสู่ AEC

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน 2558
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”

”

การเป็นบูรณาการมากขึ้น

ต้องชาญฉลาด เป็นที่รู้กันดีว่า 

แม้น�ามาซึ่งโอกาสมากมาย 

แต่ก็พ่วงด้วยปัญหา

2. เสริมสร้างบูรณาการทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐาน

  บโีอไอ	และภาคเอกชน	รวมถงึชาวต่างชาตทิีป่ระกอบ
ธรุกจิในประเทศไทย	ต้องค�านงึถงึโครงสร้างประชากรโดยรวม
ของอาเซี่ยน	ซึ่งมีผู้บริโภคราว	600	ล้านคน	เศรษฐกิจที่ต้อง	
บูรณาการกันมากขึ้น	การกีดกันทางการค้าที่ลดลง	

	 บทเรียนทีอ่าเซีย่นควรจะเรยีนรูจ้ากสหภาพยโุรป	คอื	
การเป็นบูรณาการมากขึ้น	ต้องเป็นการบูรณาการอย่างชาญ
ฉลาด	เป็นทีรู่ก้นัดว่ีาการบูรณาการน�ามาซ่ึงโอกาสมากมาย	แต่
ก็พ่วงด้วยปัญหา	ประเทศจะต้องมีวิจารณญาณ	ระมัดระวัง	
ละเอียด	และรอบคอบ	
	 อาเซีย่นเป็นตลาดทีน่่าดงึดดูโดยม	ีGDP	รวม	2	ล้าน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ	ประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนท�าการค้ากันเอง
มากขึ้น	อย่างไรก็ตาม	อัตราการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาค
อาเซี่ยนอยู่ที่ร้อยละ	25	ซึ่งยังถือว่าต�่ามากเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ	เช่น	กลุ่มนาฟตา	ซึ่งประกอบ
ด้วย	สหรัฐฯ	แคนาดา	และเม็กซิโก	ค้าขายกันร้อยละ	48	-	50	
สหภาพยุโรปร้อยละ	65	-	68	ส�าหรับการสร้างประชาคม
เศรษฐกจิอาเซีย่น	จ�าเป็นต้องขยายตวัเลขการค้าภายในภมูภิาคนี้	

	 การที่อาเซี่ยนจะพัฒนาเป็นศูนย์กลางใหม่	ของการ
เจริญเติบโตได้นั้น	ต้องมีการเชื่อมต่อเป็นหนึ่งเดียว	และต้อง
ให้แน่ใจว่าโครงสร้างพื้นฐาน	สามารถเชื่อมต่อทุกประเทศเข้า
ด้วยกันได้	เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายสินค้าและผู้คน	ท�าให	้					
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการได้อย่างสะดวก	
	 จึงต้องจัดสรรทรัพยากรที่จ�าเป็น	ด�าเนินการปฏิรูป
นโยบายเพื่อให้สอดรับกับการเป็นประชาคมอาเซี่ยน	เราต้อง
มองไปในอนาคต	เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และร่วมมือร่วมใจเพื่อ
แนวคิดประชาคมอาเซี่ยน	และเสียสละผลประโยชน์ระยะสั้น
จากการกดีกนัทางการค้า	เพือ่ทีจ่ะได้รบัผลในระยะยาวจากการ
เปิดการค้าเสรี	

3. สนับสนุนให้นักลงทุนไทยไปลงทุนในกลุ่มอาเซี่ยน

 ประเทศทีพ่ฒันาแล้วส่วนใหญ่มกีารเตบิโตของเศรษฐกจิ
ภายนอก	เช่น	GDP	ของประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็นรายได้มา
จากต่างประเทศ	ซ่ึงคล้ายกับเกาหลีใต้และหลายประเทศใน
ยโุรป	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัประชากร	65	ล้านคนในประเทศไทย
กับ	600	ล้านคนในอาเซี่ยน	ท�าให้เห็นว่าประเทศไทยควรจะ
ท�าการตลาดอาเซี่ยน	แทนที่จะจ�ากัดอยู่เฉพาะภายในประเทศ	
ภาคเอกชนทัง้ขนาดกลางและขนาดเลก็	ควรหาลูท่างการลงทนุ
ข้ามพรมแดนในประเทศอาเซี่ยนอื่นๆ	นี่เป็นเพียงวิธีเดียวที่
สามารถสร้างงานและรายได้ให้มากขึ้น	และหากประเทศไทย
สนบัสนนุให้ภาคเอกชนท�าธรุกจิข้ามพรมแดน	ธนาคารในประเทศ
เองก็ควรสนับสนุน	การขยายตัวของธุรกิจเหล่านี้เช่นกัน

4. สร้างภาพลักษณ์ไทยในฐานะประตูสู่อาเซี่ยน 

 บรษิทัข้ามชาตแิละบรษิทันานาชาตทิัว่โลก	ก�าลงัย้าย
ส�านักงานใหญ่ประจ�าภูมิภาค	(Regional	Operating	Head
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quarters:	ROH)	มาอยูใ่นอาเซ่ียน	เน่ืองจากเชือ่มัน่ในศกัยภาพ
ของอาเซี่ยน	หากประเทศไทยต้องการที่จะดึงดูดความสนใจ
ของบริษัทเหล่านี้	ไทยจะต้องแสดงให้นักลงทุนต่างชาติเห็นว่า	
มคีวามเช่ือมัน่ขอบเขตของอาเซีย่นทีจ่ะเริม่ขยายใหญ่ขึน้	และ
มีความเป็นบูรณาการมากขึ้น	

5. พร้อมส�าหรับผลกระทบที่จะเกิดจากการเปิดเสรี

 เมือ่อาเซีย่นจะก้าวสูก่ารเป็นประชาคมเศรษฐกจิ		เรา
ต้องตระหนักว่าประเทศเพื่อนบ้านของไทย	เช่น	ลาว	กัมพูชา	
และพม่า	ซึง่มศีกัยภาพ	โอกาส	และทรพัยากรกอ็ยูร่ะหว่างการ
ปรับตัว	เตรียมความพร้อม	และเรียนรู้ท่ีจะพูดภาษาเดียวกัน
กับตลาดโลก	เพ่ือทีใ่นอนาคตประเทศเหล่านีจ้ะได้เปิดตวัในการ
ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ	

	 ซึง่ขอเพ่ิมเตมิในทีน้ี่ว่า	ดร.สรุนิทร์	ได้เน้นย�า้ในประเดน็
นี้ในงานเสวนา	“มองอาเซียน - จีน หลัง 2015”	เมื่อวันที่	8	
มีนาคม	2555	ว่าไทยต้องระวังและพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้
แรงงานเป็นหลกั	ซึง่ขณะนีส่้วนใหญ่พึง่พาแรงงานจากประเทศ
เพือ่นบ้าน	เพือ่เตรยีมพร้อมเมือ่ประเทศเพือ่นบ้าน	มอีตุสาหกรรม
ในประเทศตัวเอง	และต้องการดึงแรงงานกลับสู่ประเทศตน		
ซึ่งจะท�าให้ไทยเกิดการจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น
	 โดยสรปุแล้วประเทศไทยจะต้องด�าเนนิการแก้ไข	และ
ปฏิรูปทุกภาคส่วน	เพื่อให้มีส่วนร่วมในการเจริญเติบโตของ
เศรษฐกิจภูมิภาค	ในโลกของการแข่งขัน	ทางเดียวที่จะประสบ
ความส�าเร็จคือ	การรวมตัวกันอย่างมีประสิทธิภาพและเคลื่อน
ไปสู่อนาคตร่วมกัน

ภาพ: http://202.143.172.37/lib16/?name=news&file=readnews&id=57
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 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน กำาลังเป็นประเด็นท่ีได้รับความสนใจ และวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างแพร่หลาย

ในปัจจุบัน หลายคนเกรงว่าในปี 2558 อาเซี่ยนกำาลังจะก้าวไปเป็นการรวมกลุ่มแบบเต็มตัว เหมือนสหภาพ

ยุโรป ก่อให้เกิดข้อกังวลมากมาย เช่น การทะลักเข้ามาของสินค้า การลงทุน และแรงงานจากประเทศสมาชิก                

อาเซีย่นอกี 9 ประเทศ และคนไทยจะรบัมอืกบัการเปลีย่นแปลงนี้ ไดอ้ยา่งไร แต่ในความเปน็จรงิประชาคมเศรษฐกจิ         

อาเซ่ียนในปี 2558 จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร จะเหมือนสหภาพยุโรปหรือไม่ คงต้องนำามาพิจารณาในหลายด้าน 

เพื่อจะได้้รับมือและปรับตัวได้ถูกทาง จริงอยู่ที่อาเซี่ยนมองสหภาพยุโรปเป็นต้นแบบในการจัดตั้งประชาคม                                                                  

อาเซี่ยนขึ้น แต่หากพิจารณาในรายละเอียดจะเห็นความแตกต่างในหลายประการ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซ่ียน 

และสหภาพยุโรป  

การรวมกลุ่มที่แตกต่าง

อาเซี่ยนเริ่มจากความมั่นคง

 สิ่งที่เห็นได้ชัดคือ	จุดเริ่มต้นของ	2	องค์กรที่มีความ
แตกต่างกันอย่างชัดเจน	สหภาพยุโรปเริ่มต้นจากการรวมตัว	
เพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกจิและอตุสาหกรรมเป็นหลกั	ในนาม
ของ	“ประชาคมถ่านหินและเหล็กกล้าแห่งยุโรป 2495”	โดย				
6	ประเทศอตุสาหกรรมหลกัในขณะนัน้เป็นสมาชกิ	ประกอบด้วย	
ฝรัง่เศส	เยอรมน	ีอติาลี	เนเธอร์แลนด์	เบลเยยีม	และลักเซมเบร์ิก	

	 ในขณะที่	อาเซี่ยนเริ่มการรวมกลุ่มด้วยเหตุผลทาง
ความมั่นคง	ที่มุ่งเน้นต่อต้านคอมมิวนิสต์และรักษาความสงบ
ในภูมิภาคเป็นส�าคัญ	ในนามของ	“สมาคมอาสา”	ในปี	2504	
โดยมสีมาชกิเพยีง	3	ประเทศ	คอื	ไทย	มาเลเซยี	และฟิลปิปินส์	
ต่อมาภายหลังเมื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มมีความ
มั่นคงและสงบเรียบร้อย	จึงได้หันมาให้ความสนใจในเรื่องการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค	โดยการจัดตั้ง	“สมาคมประชาชาติ
แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” (Association of South East 
Asian Nations: ASEAN)	หรือ	อาเซี่ยน	ขึ้นในปี	2510	เพื่อ
เพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ	พัฒนาสังคม	วัฒนธรรม	
และรักษาสันติภาพในภูมิภาค	
	 ด้วยอดุมการณ์ทีเ่ป็นจดุเริม่ต้นซึง่แตกต่างกนั	จะเห็น
ได้ว่าการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมของสหภาพ
ยุโรป	จึงสามารถท�าได้ง่ายกว่าอาเซี่ยน	ด้วยเวลาเพียง	6	ปีก็มี
การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรปขึ้นได้	ในขณะที่อาเซี่ยนจะ
ต้องใช้เวลาถงึ	54	ปี	โดยปัจจยัหลกัทีผ่ลกัดนัให้อาเซ่ียนต้องการ
รวมกลุ่มอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	คือ	การแข่งขันทางด้าน

”

”

อาเซี่ยนเริ่มการรวมกลุ่ม

ด้วยเหตุผลทางความมั่นคง

 ในนามของ “สมาคมอาสา” ในปี 2504

 โดย ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

สิริพร  นาคเจือ

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน 2558
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เศรษฐกิจในตลาดโลกที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	อาเซี่ยนจึงต้อง
พยายามผลักดนัตวัเอง	เพือ่เพิม่บทบาท	และอ�านาจการต่อรอง
ในเวทโีลก	ประกอบกบัเลง็เหน็ประโยชน์จากความหลากหลาย
ของศักยภาพ	และทรัพยากรท่ีมีอยู่ในภูมิภาคอาเซ่ียนในการ
ดึงดูดต่างชาติเข้ามาท�าธุรกิจ	

	 หากพิจารณาโครงสร้างของ	2	องค์กรเปรียบเทียบ
กันจะเห็นได้ว่า	ทั้ง	2	องค์กรครอบคลุมเรื่องการเมือง	ความ
ม่ันคง	เศรษฐกจิ	และสงัคม	เช่นกนั	แต่กลบัมคีวามแตกต่างกนั
ในเรื่องของการบริหารจัดการ	และระดับของความผูกพัน	
	 สหภาพยโุรปมกีารรวมตวักนัอย่างเป็นรปูธรรมมากกว่า
อาเซี่ยน	ด้วยรูปแบบที่คล้ายกับการเป็นประเทศเดียว	โดย
สมาชกิของสหภาพยุโรปทัง้	27	ประเทศ	ได้ร่วมลงนามในสนธิ
สัญญาลิสบอน	(Treaty	of	Lisbon)	เพือ่ให้ความเหน็ชอบในการ
สละอ�านาจอธปิไตยบางส่วน	ให้แก่ความร่วมมอืเหนอืชาต	ิหรอื	
Supranational	Cooperation	ให้สหภาพยโุรปมอี�านาจเบด็เสรจ็
ในเรือ่งสหภาพศลุกากร	(Customs	Union)	การออกกฎระเบยีบ
ด้านการแข่งขนัทีจ่�าเป็นของตลาดภายใน	นโยบายด้านการเงนิ
ส�าหรับสมาชิกที่ใช้เงินสกุลยูโร	นโยบายร่วมด้านการประมง	

ด้วยเวลาเพียง 6 ปี ก็มีการจัดตั้ง

ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

ขณะที่อาเซี่ยนจะต้องใช้เวลาถึง 54 ปี

”

”

และนโยบายการค้าร่วม	รวมท้ังมีการจัดตั้งคณะมนตรียุโรป	
(European	Council)	มีประธานคณะมนตรียุโรป	ท�าหน้าที่
เหมือนผู้น�ารัฐบาลหรือประมุขแห่งรัฐ	เป็นผู้บัญญัติกฎหมาย	
และก�ากับดูแลการท�างานของคณะกรรมาธิการยุโรป	ซึ่งเป็น			
ผู้ร่างกฎหมาย	ก�าหนดทิศทางและนโยบาย	ในฐานะตวัแทน
ประเทศรฐัสมาชกิ	และมกีารจดัตัง้สภายุโรป	(EU	Parliament)	
ขึ้นด้วย	

โครงสร้างองค์กรของสหภาพยุโรป

คณะกรรมาธิการ

ยุโรป คณะมนตรียุโรป

สภายุโรป

การตัดสินใจ

คณะกรรมาธิการยุโรป

(กำาหนดทิศทางและนโยบาย)

ศาลยุติธรรมยุโรป

(European Court of Justice)

ศาลผู้ตรวจสอบยุโรป

(European Court of Auditors)

	 ในขณะท่ีประชาคมอาเซ่ียนยังเป็นลักษณะของการ
ร่วมมอืของ	10	ประเทศในแนวทางและเป้าหมายเดยีวกัน	โดย
แต่ละประเทศสมาชิก	ยังคงอ�านาจอธปิไตยในการบรหิารประเทศ
ไว้	มีระบบศลุกากรและการก�าหนดอัตราภาษภีายในประเทศที่
เป็นอสิระ	มกีารใช้สกลุเงนิทีแ่ตกต่างกนัในแต่ละประเทศสมาชกิ	
อีกทั้งความร่วมมือในด้านต่างๆ	ของอาเซี่ยน	ยังคงอยู่ภายใต้
กรอบของกฎหมายภายในของแต่ละประเทศสมาชิก

ประชาคมความมั่นคง

อาเซ่ี่ยน

(ASC)

ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซี่ยน

(AEC)

ประชาคมสังคม-

วัฒนธรรมอาเซี่ยน

(ASCC)

ประชาคมอาเซี่ยน

(ASEAN Community)

	 หากมองย้อนไปในประวตัศิาสตร์การพฒันาของสหภาพ
ยโุรป	จะเหน็ว่าสหภาพยโุรปค่อยๆ	พฒันาการรวมกลุม่ทางด้าน
เศรษฐกิจทีละขั้น	เริ่มจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจยุโรป	
(European	Economic	Community:	EEC)	ในปี	2501	อีก	
10	ปีต่อมาจึงพัฒนาเป็นสหภาพศุลกากร	(Customs	Union)	
ก่อนทีจ่ะพฒันาเป็นตลาดเดยีว	(Single	Market)	อย่างแท้จรงิ	
และเปลีย่นชือ่เป็น	ประชาคมยโุรป	ในอกี	19	ปีให้หลงั	ในขณะที	่



ม
ีน
า
ค
ม
 
2
5
5
5

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 41

อาเซีย่นตัง้เป้าหมายในการก่อตัง้ประชาคมอาเซีย่นและประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยนในปีเดียวกัน	โดยที่ยังไม่มีสหภาพศุลกากร
และตลาดร่วม	มีเพียงการยกเลิกอากรขาเข้าสินค้าระหว่าง					
อาเซีย่นเกอืบทกุชนดิ	ยกเว้นสนิค้าอ่อนไหว	ทีส่ามารถคงอากร
ไว้ได้ในอัตราท่ีต�่า	ซึ่งสินค้าอ่อนไหวของแต่ละประเทศก็จะ								
แตกต่างกันออกไป
	 ระดับการพฒันาทีไ่ม่เท่ากนัของประเทศสมาชกิ	ส่งผล
ถึงความคล่องตวัในการพฒันา	รวมถงึรูปแบบของการรวมกลุ่ม
อย่างเห็นได้ชัด	ในกรณีของสหภาพยุโรป	ในช่วงแรกสามารถ
พฒันาการรวมกลุม่ทางเศรษฐกิจอย่างมปีระสทิธภิาพ	เนือ่งจาก
จ�านวนรัฐสมาชกิยงัมจี�านวนไม่มากนกั	และล้วนแต่เป็นประเทศ
อุตสาหกรรมที่มีระดับการพัฒนาที่ใกล้เคียงกัน	ท�าให้สามารถ
ก�าหนดนโยบายเศรษฐกจิร่วมเพือ่ขบัเคลือ่นการรวมกลุม่ได้	แต่
จะสังเกตได้ว่าในระยะหลัง	สหภาพยุโรปเริ่มประสบปัญหา
ภายในหลายประการ	ทัง้ในเรือ่งเศรษฐกจิและการบรหิาร	ปัจจยั
หนึง่เป็นผลมาจากการเปิดรบัรฐัสมาชกิใหม่เพิม่อกี	10	ประเทศ
เป็น	27	ประเทศ	ส่งผลให้มีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก	
ระหว่างประเทศยุโรปตะวันตกที่เป็นสมาชิกเดิม	กับประเทศ
ยุโรปตะวันออกที่เป็นสมาชิกใหม่	

   
อาเซี่ยนรวมกลุ่มจากความเหมือน

ที่แตกต่าง

 ในขณะที่อาเซี่ยนเป็นการรวมกลุ่มของประเทศที่มี
ความหลากหลาย	ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์	ระบบการเมืองการ
ปกครอง	ศาสนา	และระดบัการพฒันา	ท�าให้การก�าหนดนโยบาย
เศรษฐกิจและการพัฒนารูปแบบของการรวมกลุ่มด�าเนินอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป	และประนีประนอมตั้งแต่เริ่มแรกจนมาถึงใน
ปัจจบุนั	แม้อาเซีย่นจะพยายามผลักดนัการเปิดเสรรีะหว่างกัน	
เพือ่พฒันาไปสูก่ารเป็นตลาดเดยีวให้เรว็ทีส่ดุ	แต่กย็งัไม่สามารถ
จดัตัง้สหภาพศลุกากร	หรอืการก�าหนดกฎหมายใดๆ	ร่วมกนัได้	
ท�าได้เพียงการยกเลิกอากรขาเข้าสินค้าระหว่างกันให้ได้มาก
ที่สุด	
	 ย่ิงไปกว่าน้ันการพฒันานโยบายร่วมด้านเศรษฐกิจใน
ปัจจบุนัยิง่ท�าได้ยากขึน้	เนือ่งด้วยต้องค�านงึถงึปัญหาสิง่แวดล้อม	
ความมัน่คงทางอาหาร	และการสิน้เปลืองทรัพยากรเป็นส�าคัญ	
จะเห็นได้จากการเปิดเสรีการลงทุนในอาเซีย่น	ส่วนมากเป็นการ
เปิดเสรีภาคอุตสาหกรรมเป็นหลัก	
	 ในขณะทีก่ารลงทนุในภาคเกษตร	ประมง	ป่าไม้	และ
เหมืองแร่	ที่เป็นสาขาอ่อนไหวของประเทศสมาชิกอาเซี่ยน	
เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับทรัพยากรในประเทศโดยตรง						
ยังคงเป็นกิจการที่หลายประเทศสมาชิกขอสงวนไว้	ยังไม่เปิด
เสรี	รวมทั้งประเทศไทย	ซึ่งการเปิดเสรีการลงทุนของอาเซี่ยน
เป็นการเปิดเสรีตามความสมัครใจและตามความพร้อมของ
แต่ละประเทศ	
	 นอกจากนี้	การเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายเงินทุน	ยังคง
เป็นประเด็นอ่อนไหวที่สมาชิกอาเซี่ยนส่วนมากยังไม่อยาก
เคลือ่นไหวเท่าใดนกั	การจดัตัง้สกลุเงนิของอาเซีย่นยงัคงไม่เกดิ
ขึ้นในอนาคตอันใกล้	
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สมาชิกอาเซี่ยนยังมองกันว่า

เป็นคู่แข่งด้านเศรษฐกิจ

มากกว่าเป็นพันธมิตร 

ดังนั้นปี 2558 จึงเปรียบเสมือน

ปีแห่งการเริ่มต้นของการรวม

กลุ่มอย่างจริงจัง

”

”

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

ภาพ: 

http://weblog.dijkenvanemmerik.nl/wp-content/uploads/

deze-vuist-op-deze-vuist.jpg

http://www.chiangmaiskill.go.th/images/stories/aec23.jpg

	 โดยสรุป	การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนในปี	
2558	ยงัคงเป็นการรวมกลุม่อย่างหลวมๆ	เมือ่เทยีบกับสหภาพ
ยุโรป	ถึงแม้อาเซี่ยนจะพยายามสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาเพื่อ					

แสดงถงึการรวมกลุม่	ไม่ว่าจะเป็นเพลงชาตอิาเซีย่น	ธงอาเซีย่น	
หรอืสโลแกนของอาเซีย่น	ทีว่่า	“One Vision, One Community, 
One Identity”	กต็าม	แต่การพฒันาไปถงึระดบัเดยีวกบัสหภาพ
ยโุรปยงัคงต้องใช้เวลาอกีหลายสบิปี	สาเหตหุนึง่เนือ่งจากประเทศ
สมาชิกอาเซี่ยนยังมองกันว่า	เป็นคู่แข่งด้านเศรษฐกิจมากกว่า
เป็นพันธมิตร	และแต่ละประเทศสมาชิกยังคงไม่ต้องการสละ
อธปิไตยของตน	ในการออกกฎหมายหรอืก�าหนดนโยบายในด้าน
ต่างๆ	ดังนั้น	ปี	2558	จึงเปรียบเสมือนปีแห่งการเริ่มต้นของ
การรวมกลุม่อย่างจรงิจงั	มากกว่าการเป็นปีทีป่ระสบความส�าเรจ็
ในการรวมกลุม่	ซึง่หลงัจากนัน้อาเซีย่นคงต้องกลบัมาพจิารณา
กันให้ถ่องแท้ว่า	ต่อไปควรจะเดินไปในทิศทางใด	และแต่ละ
ประเทศสมาชิกมีความพร้อมมากน้อยเท่าใด	ที่จะก้าวกระโดด
ไปพร้อมๆ	กัน	
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 นบัจากนีไ้ปอกีเพยีงสองปีเศษเท่านัน้ ประชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่น (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY 

หรือ AEC) กจ็ะเกดิขึน้อย่างเป็นทางการ ตลาดภายในของประเทศสมาชกิอาเซีย่น ทัง้ 10 ประเทศ จะรวมกนัเป็นตลาด

เดยีว ทีร่องรบัการเคลือ่นย้ายสนิค้า บรกิาร การลงทนุ และแรงงานอย่างเสรี ก่อให้เกิดโอกาสทางธุรกิจอย่างมหาศาล  

แต่ขึน้อยูก่บัว่าแต่ละประเทศ จะมศีกัยภาพ และความพร้อม ทีจ่ะไขว่คว้าโอกาสทางธรุกจิทีจ่ะเกดิขึน้จาก  AEC นีไ้ด้มาก

น้อยเพยีงใด                

บัญญัติ 20 ประการ 

คู่มือเตรียมความพร้อม

ก่อนเข้าสู่  AEC

	 อย่างไรกต็าม	เมือ่พจิารณาในระดบัจลุภาค	ภาคธุรกิจ
ของไทยมีจุดอ่อนที่ส�าคัญจุดหนึ่งคือ	ขาดประสบการณ์ในการ
ไปลงทนุในต่างประเทศ	จะมีก็แต่เพยีงกิจการขนาดใหญ่เท่านัน้		
ที่มีประสบการณ์ในการท�าธุรกิจในต่างแดน	ถึงแม้	AEC	จะ
เป็นตลาดในกลุ่มอาเซี่ยน	ที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กับ
ประเทศไทย	แต่ก็เป็นตลาดใหม่	ที่มีความแตกต่างจากตลาด
ภายในประเทศ	ท่ีผู้ประกอบการไทยมีความคุ้นเคย	การศึกษา	
ท�าความเข้าใจลักษณะเฉพาะ	แบบธรรมเนียมการด�าเนินงาน
ของแต่ละประเทศทีอ่ยูใ่น	AEC	จงึเป็นเรือ่งจ�าเป็นในการเตรียม
ความพร้อมของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปแข่งขันใน	AEC
	 ธุรกิจขนาดใหญ่หลายๆ	แห่งของไทย	มีการลงทุนใน
กลุม่ประเทศสมาชกิอาเซีย่น	มานานมากกว่าหนึง่ทศวรรษแล้ว		
ประสบการณ์ในการลงทนุและท�าธรุกจิต่างแดนของกจิการเหล่านี้				
จึงเป็นบทเรียนที่มีความส�าคัญ	ในการเตรียมความพร้อมของ		
ผู้ประกอบการไทยที่ไม่เคยออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน	
และคิดจะเข้าไปแสวงหาโอกาสใหม่ๆ	ที่เกิดขึ้นจาก	AEC		
	 ในภาพรวมแล้ว	ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มี
ความได้เปรียบในการแข่งขันใน	AEC	เพราะมีเศรษฐกิจขนาด
ใหญ่	มีอุตสาหกรรมหลักที่มีความเข้มแข็งหลายอุตสาหกรรม		

มผีูป้ระกอบการทัง้ในสาขาบรกิาร	และการค้า	ทีม่คีวามสามารถ
ในการแข่งขัน	ทั้งนี้ได้รวบรวมข้อควรกระท�าเป็นบัญญัติ	20	
ประการ	ดังนี้	

1. ทำาความรู้จัก  AEC  

 การเตรียมความพร้อมเรื่องแรก	และเป็นเรื่องที่มี
ความส�าคญัทีส่ดุ	คอื	จะต้องมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั		AEC	
ก่อน	ซึง่จากการส�ารวจพบว่าคนไทยมคีวามรูเ้รือ่งอาเซีย่น	และ	
AEC	น้อยที่สุด	เม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ	ในอาเซี่ยน	
จากการส�ารวจของศนูย์ศกึษาการค้าระหว่างประเทศ	มหาวทิยาลยั
หอการค้าไทย	พบว่าคนไทยร้อยละ	90	ไม่รูจ้กั	AEC	หากจ�าแนก	

”

”

คนไทยมีความรู้เรื่องอาเซี่ยน 

และ AEC น้อยที่สุด 

เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 

ในอาเซี่ยน

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน 2558
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ย่อยเป็นกลุ่มต่างๆ	พบว่าเกษตรกรไทยไม่มีความรู้ว่า	AEC						
คืออะไร	ส่วนผู้ประกอบการในระดับ	SMEs	ร้อยละ	85	และ								
ผู้ประกอบวิชาชีพ	เช่น	วิศวกร	สถาปนิก	มัณฑนากร	ฯลฯ						
ร้อยละ	80	ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับ	AEC
	 จากข้อจ�ากัดข้างต้น	ท�าให้นักธุรกิจไทยไม่เข้าใจใน
ความส�าคัญ	และการแสวงหาประโยชน์จาก	AEC	รวมถึงไม่
เข้าใจถงึความจ�าเป็น	ทีจ่ะต้องเตรยีมพร้อมรบัมอืกบัการแข่งขนั
ที่ก�าลังจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

2. พัฒนาบุคลากรรองรับ AEC

 การเตรยีมความพร้อมเร่ืองที	่2		คือ	ต้องเตรียมพฒันา
บคุลากรให้พร้อมทีจ่ะไปท�าธรุกจิในกลุม่อาเซีย่น	โดยเฉพาะใน
เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาท้องถิ่น	ซึ่งมีความจ�าเป็น
อย่างยิง่	ส�าหรบัการติดต่อธุรกิจและเสรมิสร้างสายสัมพันธ์กบั
บุคคลในระดับต่างๆ	
	 ปัจจุบัน		สถาบันการศึกษาหลายแห่ง	พยายามจัด
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ	AEC	เช่น	มหาวิทยาลัย
ราชภฏักาญจนบรุไีด้เจรจากบัมหาวทิยาลัยทวาย	และสมาพนัธ์
หอการค้าและอตุสาหกรรมของพม่า	(The	Union	of	Myanmar	
Federation	of	Chambers	of	Commerce	&	Industry	-	
UMFCCI)	เพือ่ร่วมมอืในโครงการแลกเปลีย่นอาจารย์สอนภาษา
พม่าในไทย	และสอนภาษาไทยในพม่า	ทั้งนี้	ได้จัดตั้งศูนย์สอน
ภาษาไทยทีน่ครย่างกุง้และเมืองทวาย	เพือ่สอนภาษาไทยแก่นกั
ธุรกิจพม่า	โดยเร่ิมเปิดสอนเม่ือเดือนมีนาคม	2554	ส่วนฝ่าย
พม่าจะจัดส่งอาจารย์สอนภาษาพม่ามายังประเทศไทย	รวมถึง
จัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบริหารจัดการให้กับนักธุรกิจพม่า
และไทย	เช่น	หลักสูตรระยะสั้น	3	เดือน	และหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ	(MBA)	สาขาการบริหารการค้า
ชายแดน	แก่นกัธรุกจิทัง้ในจงัหวดักาญจนบรุแีละจงัหวดัใกล้เคยีง
	 ขณะทีศ่นูย์พฒันาการลงทนุไทยในต่างประเทศ	(Thai	
Overseas	Investment	Support	Centre	-	TOISC)	ของบโีอไอ	
ได้เริ่มให้บริการฝึกอบรมในหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยในการ
ไปลงทนุต่างประเทศ	เป็นครัง้แรกเมือ่ต้นปี	2555	โดยเปิดอบรม	
2	รุ่น	ที่กรุงเทพฯ	และเชียงใหม่	โดยรับผู้สนใจเข้าฝึกอบรม
ประมาณ	35	คนต่อหลักสูตร

3. วิเคราะห์ศักยภาพทางธุรกิจ

 เรือ่งทีส่ามคอื	วเิคราะห์ศกัยภาพทางธรุกจิของแต่ละ
ประเทศ	เช่น	ธนาคารกรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)		ซึ่งมีลูกค้าที่
มีความสนใจต้องการลงทุนใน	AEC	ได้วิเคราะห์ถึงศักยภาพ
ของอินโดนีเซีย	พบว่า	อยู่ในระดับท่ีสูงมาก	เนื่องจากมีขนาด
เศรษฐกจิใหญ่ทีส่ดุในอาเซีย่น	และเศรษฐกจิก�าลงัขยายตวัอย่าง
รวดเร็ว	ท�าให้ชนชั้นกลางขยายตัวเพิ่มขึ้น	และคนยากจนจะ
ลดลง	ประกอบกับเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัย
หนุ่มสาว	และมีการเพิ่มขึ้นของประชากรอย่างต่อเนื่อง	ท�าให้
ในอกี	5	ปีข้างหน้า	ชนชัน้กลางของอนิโดนเีซยีจะมจี�านวนเพิม่
ขึ้นเป็น	100	ล้านคน	มากกว่าคนไทยทั้งประเทศเสียอีก	

:: บีโอไอพาคณะนักธุรกิจไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในกัมพูชา            

เมือ่เดอืนพฤษภาคม 2554 ในภาพเป็นการเยีย่มชมโรงงานผลติ      

ปนูซเีมนต์กมัปอตของเครอื SCG

AEC  ได้วิเคราะห์ถึงศักยภาพ

ของอินโดนีเซีย  

พบว่าอยู่ในระดับที่สูงมาก  

เนื่องจากมีขนาดเศรษฐกิจ

ใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยน 

และเศรษฐกิจก�าลังขยายตัว

อย่างรวดเร็ว

”

”
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	 ส่วนกัมพูชามีศักยภาพในการท�าธุรกิจโรงสีข้าวที่					
ทนัสมยั	เนือ่งจากมพีนัธุข้์าวคณุภาพสงู	รสชาตใิกล้เคยีงกบัข้าว
หอมมะลขิองไทย	โดยกมัพชูาใช้ชือ่ว่า	“เนยีมมะล”ิ	และ	“ผกา
มะลิ”	มีคุณสมบัติทางกายภาพเป็นข้าวเมล็ดยาว	และมีกลิ่น
หอมคล้ายกบัข้าวหอมมะลไิทย	แต่ยงัไม่มเีทคโนโลยใีนขัน้ตอน
ภายหลงัการเกบ็เกีย่ว	ท�าให้ข้าวมคีณุภาพต�า่	รฐับาลกมัพูชาจงึ
พยายามชักจงูนกัลงทุนต่างประเทศใหม้าลงทนุกอ่ตัง้โรงสขี้าว
ที่มีเทคโนโลยีสูงในประเทศ
	 ภาครัฐของไทย	โดยบีโอไอได้สนับสนุนช่วยเหลือนัก
ลงทุนในด้านนี้	โดยจัดกิจกรรมน�าคณะนักลงทุนไทยไปส�ารวจ
ลูท่างและศกัยภาพในประเทศสมาชกิอาเซีย่น	รวมถงึมีแผนจดั
ต้ังศูนย์ข้อมูลส่งเสรมิการลงทนุไทยในต่างประเทศในปีงบประมาณ	
2556	เพื่อเป็นศูนย์กลางรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ลงทุนของนักลงทุนไทยในต่างประเทศ

4. เจาะลึกก่อนลงหลักปักฐาน

 ภายหลังวิเคราะห์ศักยภาพเบื้องต้นแล้ว	ต้องศึกษา
เชงิลกึเกีย่วกบัประเทศทีส่นใจเข้าไปลงทนุ	โดยคณุธนากร	เสรบีรุี	
ผู ้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์	ได้เคยตั้งข้อสังเกตว่า												
นักลงทุนไทยไม่ค่อยให้ความส�าคัญกับการศึกษาเชิงลึกเท่าใด
นัก	โดยมักจะมีความคิดว่าลงทุนไปก่อน	แล้วค่อยแก้ไขปัญหา
ในภายหลัง	ซึ่งแตกต่างจากนักลงทุนของประเทศอื่นๆ	ที่จะส่ง
ทีมวิจัยมาศึกษาเชิงลึก	ท�าให้การด�าเนินธุรกิจประสบปัญหา
น้อยกว่า

	 เมือ่เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ไปลงทนุในประเทศใด	มกัจะ
เริ่มต้นจากการก่อตั้งส�านักงานตัวแทนหรือบริษัทการค้าก่อน	
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่ลงทุนน้อย	ท�าให้ความเสี่ยงต�่า	หาก
กิจการไม่ประสบความส�าเร็จ	ก็สามารถปิดกิจการได้ง่ายและ

นักลงทุนไทยไม่ค่อยให้ความส�าคัญ

กับการศึกษาเชิงลึกเท่าใดนัก 

โดยมักจะมีความคิดว่าลงทุนไปก่อน 

แล้วค่อยแก้ไขปัญหาในภายหลัง 

”

”

ขาดทนุไม่มากนกั	โดยบคุลากรทีส่่งไปประจ�าในต่างประเทศ	จะ
ต้องส่งรายงานต่อผูบ้รหิารอย่างสม�า่เสมอ	และหากธรุกจิการค้า
ไปได้ดี	จึงจะส่งทีมผู้เชี่ยวชาญไปศึกษาข้อมูลในเชิงลึก	ว่าควร
จะลงทุนก่อตั้งโรงงานในประเทศนั้นๆ	หรือไม่
	 นอกจากศึกษาในเชิงเศรษฐกิจแล้ว	จะต้องศึกษาใน
ประเด็นกฎหมายและกฎระเบียบด้วย	การท�าธรุกิจในต่างประเทศ
มักจะมีรูปแบบการด�าเนินงาน	ที่แตกต่างจากในประเทศไทย				
นักลงทุนไทย	จะต้องปรับตัวและยอมรับถึงความแตกต่างทาง
วัฒนธรรม	ต้องเข้าใจระบบและวิธีบริหารจัดการต่างๆ	ใน
ประเทศท่ีเข้าไปลงทุน	เช่น	ระบบการท�าบัญช	ีระบบภาษอีากร	
และระบบการเงิน	เป็นต้น	

5. พัฒนาจุดแข็ง กำาจัดจุดอ่อน

 ต้องเตรียมพร้อมรองรับการแข่งขันที่จะเพิ่มมากขึ้น
ภายหลัง	AEC	มีผลใช้บังคับ	ตามต�าราพิชัยสงครามซุนวู	สอน
ไว้ว่า “ต้องรูเ้ขารูเ้รา”	โดยต้องศกึษาความสามารถในการแข่งขนั
ของตนเอง	เปรียบเทียบกบัของคูแ่ข่งส�าคญั	ซึง่นับเป็นประเดน็
ที่ต้องศึกษาเชิงลึกด้วย	
	 ตัวอย่างเช่น	เครือ	SCG	ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับ					
คูแ่ข่งส�าคญัในอาเซีย่น	พบว่าตนเองมกี�าลงัผลติมากเป็นอนัดบั	
1	ของอาเซีย่นในอตุสาหกรรม	3	สาขา	คอื	ปิโตรเคมขีัน้ปลายน�า้	

นักลงทุนต้องปรับตัวและยอมรับ

ถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม

”

”
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วัสดุก่อสร้าง	บรรจุภัณฑ์กระดาษ	และเป็นอันดับ	2	ในด้าน
ปนูซเีมนต์	จากนัน้จะต้องพยายามตดิตามความเคลือ่นไหวของ
คู่แข่งอยู่เสมอ	เพื่อเตรียมพร้อมส�าหรับการแข่งขัน
	 ขณะเดียวกันต้องเร่งพฒันาจดุแข็ง	แก้ไขจดุอ่อน	และ
เพิ่มขีดความสามารถให้เหนือกว่าคู่แข่ง	รวมถึงเตรียมความ
พร้อมเพื่อแสวงหาประโยชน์จาก	AEC				
	 เครือ	SCG	มีการพัฒนาจุดแข็งให้มากขึ้นไปอีก	คือ
ไม่ใช่เป็นบริษัทที่มีเทคโนโลยีระดับแนวหน้าในอาเซีย่นเท่านัน้	
แต่จะต้องเทยีบเท่ากบับรษิทัของประเทศตะวนัตก		เพ่ือสร้าง				
หลักประกันว่าธุรกิจจะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
	 ส�าหรับจุดอ่อนส�าคัญในด้าน	AEC	ของเครือ	SCG	
คือ	คนไทยมักไม่ชอบออกไปท�างานในต่างประเทศ	จึงต้อง
พยายามแก้ไขจุดนี้โดยประกาศนโยบายว่า	อาเซี่ยน	คือ	บ้าน
ของเรา	การเดนิทางจากกรงุเทพฯ	ไปยงัโฮจมินิห์นัน้	ความจรงิ
แล้วไม่ได้ไกลอย่างท่ีคดิ	มรีะยะทางเท่ากบัเดนิทางไปหาดใหญ่
เท่านั้น
	 นอกจากนี้เครือ	SCG	ตั้งเป้าหมายภายในปี	2558	
จะท�าการพัฒนาพนักงานที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ	
วฒันธรรม	และประสบการณ์ให้มากยิง่ขึน้	เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้า

6. ต้องกำาหนดวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

 ต้องก�าหนดวสิยัทศัน์เกีย่วกบั	AEC	อย่างชดัเจน	เช่น	
ในปี	2554	เครือ	SCG	ได้ตั้งเป้าหมายว่าใน	5	ปีข้างหน้า	จะ
มสิีนทรพัย์ในประเทศอาเซีย่นอืน่ๆ	เป็นสดัส่วนร้อยละ	20	ของ
สินทรัพย์ทั้งหมด	เพิ่มขึ้นจากร้อยละ	8	ในช่วงต้นปี	2554	

	 ขณะทีธ่นาคาร	CIMB	ของมาเลเซยี	ได้ก�าหนดวสิยัทศัน์
ว่า	“เป็นธนาคารที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร         
(Universal Bank) ที่มีมูลค่าสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้”	พร้อมกับก�าหนด	Corporate	Theme	ส�าหรับปี	2554	
ว่า	“Think ASEAN”	ตั้งเป้าหมายมีสินทรัพย์ในต่างประเทศ
เป็นสัดส่วนขัน้ต�า่ร้อยละ	60	ของท้ังหมด	ขณะท่ีสินทรพัย์ภายใน
มาเลเซียไม่เกินร้อยละ	40
	 ส่วนธนาคาร	CIMB	Thai	เดมิคอื	ไทยธนาคาร			ก่อน
ที่ธนาคาร	CIMB	ของมาเลเซีย	จะเข้ามาถือหุ้นใหญ่เมื่อต้นป	ี
2552	ได้ก�าหนดวสิยัทศัน์มุง่สูอ่าเซีย่นในท�านองเดยีวกบับรษิทัแม่
ว่า “เป็นธนาคารชั้นน�าของไทยในอาเซี่ยนเพื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง     
ทุกคน”	พร้อมกับก�าหนดพันธกิจว่า	“มุ่งสู่การเป็นธนาคาร      
ชั้นน�าของไทยในอาเซี่ยน ด้วยการน�าเสนอผลิตภัณฑ์และ
นวตักรรมทางการเงนิ พร้อมบรกิารท่ีเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าอย่าง
ไร้พรมแดน โดยการผสานจุดแข็งกับกลุ่มการเงิน CIMB”
	 ขณะทีธ่นาคารกรงุเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	ได้มวีสิยัทศัน์
ก้าวไปสู่การเป็นธนาคารแห่งภูมิภาค	(Regional	Bank)	จาก
ปัจจุบันมีเครือข่ายในอาเซี่ยน	7	ประเทศ	ยังขาดกัมพูชา	พม่า	
และบรไูนเท่านัน้	โดยเตรยีมการเพือ่ขอเข้าไปเปิดสาขาย่อยใน
กัมพูชาและพม่า	ให้แล้วเสร็จก่อนปี	2558	ส�าหรับประเทศ				
อาเซ่ียนที่มีสาขาอยู่แล้ว	ก็พยายามเปิดสาขาเพิ่มเติม	เพื่อให้
บริการครอบคลุมมากขึ้น	เช่น	จะเปิดสาขาย่อยสุราบายา	บน
เกาะชวา	ในเดือนเมษายน	2555	นับเป็นสาขาแห่งที่	2	ใน
อนิโดนเีซยี	และเป็นเครอืข่ายสาขาต่างประเทศล�าดบัที	่26	ของ
ธนาคาร	
  
7. ดำาเนินธุรกิจเชิงรุก

 มีกลยุทธ์เชิงรุก	โดยก�าหนดประเทศเป้าหมาย	กรณี
ของเครอื	SCG	เน้นการลงทนุใน	3	ประเทศเป็นอนัดบัแรก	คอื	
อินโดนีเซีย	เวียดนาม	และฟิลิปปินส์	ส�าหรับประเทศที่สนใจ
ลงทุนรองลงมา	คือ	กัมพูชาและพม่า	
	 ขณะที่เครือสยามวาลา		ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าไปท�า
ตลาด	ใน	4	ประเทศ		คือ	พม่า	เวียดนาม	ลาว	และกัมพูชา	
เนือ่งจากเป็นกลุม่ประเทศทีป่ระชาชนมพีฤตกิรรมและค่านยิม
ใกล้เคยีงกนัไทย	ท�าให้ง่ายต่อการท�าตลาด	ในลกัษณะใกล้เคยีง
กนักบักลยทุธ์การตลาดในประเทศไทย	หลังจากน้ันจึงจะเข้าไป
ด�าเนินธุรกิจในประเทศอื่นๆ	ในอาเซี่ยนเป็นล�าดับต่อไป	
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	 แต่ละบรษิทัจะก�าหนดรปูแบบการเข้าไปท�าธรุกจิแตกต่าง
กนัไป	โดยเครอื	SCG	ก�าหนดว่า	การลงทนุในประเทศอาเซีย่น	
จะใช้รูปแบบ	M&A	หรือควบรวมกิจการเป็นหลัก	เนื่องจาก
ด�าเนินการได้รวดเรว็ทันเหตกุารณ์	และเป็นรปูแบบท่ีเครอื	SCG	
มีความพร้อม	เพราะมีความเข้มแข็งทางการเงินเพียงพอ
	 ตัวอย่าง	การขยายธุรกิจในรูปแบบ	M&A	ของเครือ	
SCG	ได้แก่	การซือ้กจิการในอนิโดนเีซยีหลายแห่ง	เช่น	ซ้ือหุน้
ร้อยละ	30	ในบริษัท	Chandra	Asri	Petrochemical	ผู้ผลิต
ปิโตรเคมีรายใหญ่ของอินโดนีเซีย	ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
ของเครือ	SCG	ได้ซื้อกิจการบริษัท	PT	Keramika	Indonesia	
Assosasi	(KIA)	ผูผ้ลติกระเบ้ืองเซรามกิส์	และบรษิทั	KohKoh	
Inti	Arebama	(KohKoh)	ซึ่งมีเครือข่ายร้านจ�าหน่ายวัสดุ
ก่อสร้างมากถึง	10,000	แห่งในอนิโดนเีซยี	นอกจากนีย้งัเจรจา
ซื้อกิจการผลิตปูนซีเมนต์ในอินโดนีเซียเพิ่มเติม	

8. พัฒนาเครือข่ายใน AEC 

เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

 น�าข้อได้เปรียบด้าน	AEC	มาเป็นจุดส�าคัญในการ
แข่งขนั	ในกรณขีองธนาคาร	CIMB	Thai	เดมิมจุีดอ่อนทีส่�าคญั	
คือ	มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ยังไม่ทันสมัย	และมีสาขา
ในประเทศไทยไม่มากนกั	ท�าให้ยากทีจ่ะแข่งขนักบัธนาคารขนาด
ใหญ่ได้	แต่บริษัทแม่ในมาเลเซีย	คือ	ธนาคาร	CIMB	ได้ลงทุน
นับหมื่นล้านบาท	พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหม่	คือ	
One	Platform	ให้เป็นระบบฐานข้อมลูเดยีวกนัของธนาคารใน
เครือ	CIMB	ทุกแห่งในอาเซ่ียน	เริ่มให้บริการในปี	2555	นับ
เป็นธนาคารแห่งแรกในอาเซี่ยนที่มีระบบเช่นนี้	

เครือสยามวาลา ตั้งเป้าหมายที่จะเข้าไป

ท�าตลาดใน 4  ประเทศ คือ พม่า 

เวียดนาม ลาว และกัมพูชา

เนื่องจากประชาชนมีพฤติกรรม

และค่านิยมใกล้เคียงกับไทย

ท�าให้ง่ายต่อการท�าตลาด

”

”

	 จากข้อได้เปรียบข้างต้น	ท�าให้ธนาคาร	CIMB	ทั่วทั้ง
อาเซี่ยน	สามารถให้บริการลูกค้าครอบคลุมทุกประเทศใน							
อาเซี่ยนได้ตั้งแต่จังหวัดเชียงรายถึงเกาะบาหล	ีซึ่งนับเป็นการ
เสรมิสร้างความสามารถในการแข่งขนัแบบก้าวกระโดด	ซึง่จะ
อ�านวยความสะดวกอย่างมากแก่ลูกค้าที่ด�าเนินธุรกิจข้ามชาติ
ใน	AEC	และเป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ธนาคารมีความสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น

9. ปรับรูปแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับ

สภาพท้องถิ่น

 ต้องพยายามด�าเนนิธรุกจิโดยค�านงึถงึทศันคต	ิอปุนสิยั
ตลอดจนพฤตกิรรมในการประกอบธรุกจิของคนในท้องถิน่	และ
พยายามด�าเนินธุรกิจในลักษณะที่สอดคล้องกับสถานการณ์				
ดงักล่าว	ตวัอย่าง	คอื	กรณขีองเวยีดนาม	ซึง่ปัญหาทีเ่กดิขึน้คอื		
นกัธุรกจิต่างชาตไิม่เข้าใจทศันคตขิองคนในท้องถิน่	เช่น	ผู้บรหิาร
ชาวเกาหลใีต้ซึง่ท�าธรุกจิรบัจ้างผลติรองเท้าในเวยีดนาม	ได้เดิน
ตรวจงานพบว่าพนักงานไม่ปฏิบัติงาน	จึงใช้รองเท้าตบไปที่
ใบหน้าพนักงาน	ปรากฏว่าพนักงานชาวเวียดนามพร้อมใจกัน
นดัหยดุงาน	ท�าให้ผูบ้รหิารรายนัน้ต้องถกูส่งกลบัประเทศภายใน	
24	ชั่วโมง	

ต้องด�าเนินธุรกิจโดยค�านึงถึง

ทัศนคติ อุปนิสัย ตลอดจนพฤติกรรม 

ในการประกอบธุรกิจ

ของคนในท้องถิ่น

”

”
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	 นายวิทยา	ศุภธนากุล	อดีตผู้จัดการทั่วไป	ธนาคาร
กรุงเทพ	จ�ากัด	(มหาชน)	ประเทศเวียดนาม	ได้กล่าวไว้ว่าหาก
ได้ศึกษาประวัติศาสตร์เวียดนามก็จะพบว่า	เวียดนามสามารถ
รบชนะจีน	ฝรั่งเศส	และสหรัฐฯ		ดังนั้น	เขาย่อมมีความภาค
ภมูใิจในความเป็นชาวเวยีดนาม	ไม่ยอมให้ใครมาดถูกู	โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคนต่างชาติ	ดังนั้น		ในการสนทนากับคนเวียดนาม	จะ
ต้องหลกีเลีย่งการวจิารณ์รฐับาลหรอืพรรคคอมมวินสิต์เวียดนาม
	 ขณะเดียวกันคนเวียดนามแต่ละภาคต่างก็ไม่ยอมรับ
ซึ่งกันและกัน	โดยคนทางใต้จะถือว่าตัวเองเจริญกว่า	ขณะที่
คนทางเหนือจะคิดว่าตนเองเก่งกว่า	เพราะเป็นผู้ชนะสงคราม
รวมประเทศ	ดงันัน้	หากลกูจ้างเป็นคนภาคใด	กค็วรให้มผีูบ้ริหาร
เป็นคนจากภาคเดียวกัน	เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา	ทั้งนี้	การส่งคน
เวียดนามภาคใต้ไปคุมคนเวียดนามภาคเหนือ	หรือในทางกลับ
กนั	การส่งคนเวยีดนามภาคเหนอืไปคมุคนเวยีดนามภาคใต้	จะ
ไม่ได้รับการยอมรับหรือความร่วมมือจากอีกฝ่ายหนึ่ง	
	 ชาวเวยีดนามเป็นคนขยนั	ค้าขายเก่ง	และคดิเลขเรว็	
แต่มีจุดอ่อนส�าคัญ	คือ	ขาดหัวใจของการบริการ	ดังนั้น	หาก
จะลงทนุหรอืท�าธรุกจิในเวยีดนามในธรุกจิทีจ่�าเป็นต้องให้บรกิาร	
เช่น	โรงแรม	ภัตตาคาร	ฯลฯ	จะต้องพยายามทุ่มเทฝึกฝน
บุคลากรทางด้านบริการให้มากเป็นพิเศษ
	 คนกัมพูชาอยู่ในสังคมเกษตรกรรม	ไม่คุ้นเคยกับกฎ
ระเบยีบภายในโรงงาน	จะต้องฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลา
ยาวนาน	ในเรื่องระเบียบวินัยการท�างานในภาคอุตสาหกรรม
กว่าจะเข้าที่	

10. พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดคล้องกับ

รสนิยมของคนท้องถิ่น

 ควรท�าการวิจัยและพัฒนา	เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของตลาดได้มากขึ้น	ซ่ึง
บรษิทัทีป่ระสบผลส�าเรจ็หลายบรษิทัให้ความส�าคญัมากในเรือ่ง
นี้	เช่น	ปลากระป๋องตราสามแม่ครัวของไทย	สามารถครอง
ตลาดอันดับ	1	ในเวียดนาม	เนื่องจากเข้าใจถึงรสนิยมบริโภค
ปลากระป๋องของชาวเวียดนาม	ซึ่งนิยมบริโภคในรูป	"ขนมปัง
ยัดไส้ปลากระป๋อง"	โดยปลากระป๋องตราสามแม่ครวั	ได้รบัการ
ยกย่องว่าเมื่อรับประทานกับขนมปังแล้ว	มีรสชาติอร่อยที่สุด	
	 ชาวเวียดนามถือว่าสีท่ีเป็นมงคล	คือ	สีแดง	และ					
สีทอง	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเทศกาลตรุษ	เส้ือผ้าที่สวมใส่							

การตกแต่งอาคารบ้านเรอืน	เครือ่งเซ่นไหว้	ต้องเป็นสแีดง	และ
สีทองเท่านั้น	เคยมีผู้คิดบรรจุภัณฑ์ที่เป็นสีเงินและสีด�า	โดย
บอกว่าเป็นทีน่ยิม	เหมอืนภาพยนตร์เรือ่ง	Matrix	ผลปรากฏว่า
สินค้าขายไม่ออก	เพราะชาวเวียดนามถือว่าเป็นสีอัปมงคล

	 ขณะท่ีรสนยิมของชาวกัมพชูา		นยิมรบัประทานอาหาร
รสเผด็น้อยกว่าคนไทย	ดงันัน้	จะต้องพยายามปรบัรสชาตอิาหาร
ให้สอดคล้องกับรสนิยม	เช่น	ปรับสินค้าซอสพริกให้มีรสหวาน
และเผ็ดน้อยลง
	 จุดแข็งของไทย	คือ	มีการส่งออกสินค้าไปยังกัมพูชา	
ลาว	และพม่ามายาวนาน	ท�าให้ประชาชนในประเทศเหล่านี้			
คุน้เคยกบัสนิค้าไทย	ซึง่สนิค้าบางประเภทมคีณุสมบตัแิตกต่าง
จากมาตรฐานโลก	เช่น	ปูนซีเมนต์ไทยมีคุณสมบัติสูงกว่า
มาตรฐานโลก	ท�าให้บริษัทปูนซีเมนต์ของไทยได้เปรียบในการ
แข่งขันเป็นอย่างมากในประเทศเหล่านี้	ขณะที่ปูนซีเมนต์จาก
เวียดนามและจีน	แม้จะเป็นไปตามมาตรฐานโลกเช่นเดียวกัน	
แต่คุณภาพแตกต่างจากของไทย	ท�าให้ไม่ได้รับความนิยมจาก
ประชาชนประเทศเหล่านี้	โดยเห็นว่าเป็นสินค้าด้อยคุณภาพ	

จุดแข็งของไทย คือ มีการส่งออกสินค้า

ไปยังกัมพูชา ลาว และพม่ามายาวนาน 

ท�าให้ประชาชนในประเทศเหล่านี้

คุ้นเคยกับสินค้าไทย

”

”

:: การโฆษณานำ้ามันเครื่องของ ปตท. บนรถโดยสาร   

ประจำาทาง ในนครย่างกุง้ของพม่า
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11. สร้างแบรนด์ของตนเองให้ติดตลาด

 ต้องสร้างแบรนด์สินค้าของตนเอง	เพราะการเป็น
เพยีงผูร้บัจ้างผลติ	ให้กบัแบรนด์ของลกูค้าแล้ว	หากลกูค้าเปลีย่น
ไปจ้างบริษัทอื่นผลิต	ก็จะสูญเสียตลาดไปในทันที			
	 ข้อได้เปรียบส�าคัญของสินค้าไทย	คือ	ภาพลักษณ์
สินค้าค่อนข้างดีมากในประเทศอาเซ่ียน	สินค้าแบรนด์ไทยได้
รับความนิยมค่อนข้างสูง	เช่น	เครื่องดื่มกระทิงแดง	เครื่องดื่ม
เกลือแร่สปอนเซอร์	ผลิตภัณฑ์อาหารซีพี	ผงซักฟอกเปา	ปลา	
กระป๋องตราสามแม่ครัว	กระดาษทิชชูเซลล็อกซ์	เครื่องครัว							
สแตนเลสตราหวัม้าลายและนกนางนวล	รวมถงึกระดาษดับ๊เบลิเอ	
เป็นต้น	รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆ	ที่ใช้แบรนด์สากล	แต่ผลิตใน
ประเทศไทย	เช่น	อาหารสัตว์เลี้ยง	และแชมพู
	 ผู้ประกอบการไทยจะต้องพยายามรักษาภาพลักษณ์
สนิค้าไทยเอาไว้	เนือ่งจากปัจจบุนัการแข่งขนัจากสนิค้าประเทศ	
อ่ืนๆ	สงูขึน้มาก	ตวัอย่างหนึง่	คอื	เครอื	SCG	ก�าหนดเป้าหมาย
พฒันาให้แบรนด์	SCG	เป็นผูน้�าในอาเซีย่น	เน้นการแข่งขันใน
ด้านคณุภาพเป็นหลกั	ไม่ได้เน้นแข่งขนัในด้านราคา	เพือ่ให้ธรุกจิ
สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน	ได้พยายามสร้างแบรนด์ใน								
อาเซี่ยน	เป็นต้นว่า	ในส่วนสุขภัณฑ์ได้เปิดคอตโต้สตูดิโอแห่ง
แรกในภูมิภาคอาเซี่ยนที่ประเทศเวียดนาม	จากนั้นจะเร่งเปิด
ในประเทศอื่นๆ	มาอาเซี่ยนต่อไป	

	 ส่วนบริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้จัดเตรียมเพ่ือ
พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน	โดยสินค้าที่จะจ�าหน่ายใน
ประเทศเพือ่นบ้านในอาเซีย่น	เช่น	น�า้มนัหล่อลืน่	กาแฟอเมซอน	
รวมทั้งสถานีบริการน�้ามัน	จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบรนด์
ในระดับนานาชาติภายในปี	2558

ปตท. ได้เตรียมพัฒนา

ความสามารถในการแข่งขัน 

โดยจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นแบรนด์

ในระดับนานาชาติภายในปี 2558

”

”

	 ขณะเดียวกันในการโฆษณาประชาสัมพันธ์	จะต้อง
เข้าใจถงึช่องทางสือ่สารเพือ่เข้าถงึลกูค้ากลุม่เป้าหมาย	เช่น	ช่าง
ก่อสร้างของกมัพชูาจะชอบดมูวยทีถ่่ายทอดทางสถานโีทรทศัน์	
ดังนั้น	ผู้ผลิตปูนซีเมนต์จะเน้นโฆษณาในรายการมวยดังกล่าว

12. สร้างสายสัมพันธ์กับหน่วยราชการ

 การไปลงทนุต่างถิน่นัน้	เรือ่งหนึง่ทีม่คีวามส�าคญั		คือ	
จะต้องรู้จักบุคคลส�าคัญๆ	ทั้งในส่วนข้าราชการและการเมือง		
และใช้ความสัมพันธ์นั้นๆ	ให้เกิดประโยชน์	เช่น		การก่อสร้าง
โรงงานผลติปนูซเีมนต์ของเครอื	SCG	และโรงงานน�้าตาลของ
เครอืน�า้ตาลขอนแก่นในกมัพชูา	ในพธิเีปิดโรงงาน	ได้เชญิสมเดจ็
ฮุนเซน็	นายกรัฐมนตรีของกมัพชูามาเป็นประธานในพธีิ	ซึง่เป็น
ทั้งการให้เกียรติ	และเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
	 อย่างไรกต็าม	สิง่ทีค่วรระมดัระวงั	คอื	จะต้องให้ความ
ส�าคัญกับสายสัมพันธ์กับทั้งรัฐบาลกลาง	และรัฐบาลท้องถิ่น
อย่างเท่าเทยีมกนั	เนือ่งจากในหลายประเทศได้กระจายอ�านาจ
ไปยังรัฐบาลท้องถิ่นค่อนข้างมาก	ควรวางตัวให้พอดีในระดับ
เสมอกัน		
	 นักลงทุนไทยที่เข้าไปลงทุนในประเทศกลุ่มอาเซี่ยน	
ควรมีบทบาทในการช่วยเหลือสนับสนุน	กิจกรรมของหน่วย
ราชการ	ดังเช่น	โรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของเครือ	SCG	ที่เมือง	
กัมปอตในประเทศกัมพูชา	ได้ช่วยเหลือทางการของกัมพูชาใน
การจัดท�ามาตรฐานปูนซีเมนต์	นอกจากนี้	ยังอนุญาตให้หน่วย
ราชการของกมัพชูามาใช้ห้องทดลองภายในโรงงาน	เพือ่ทดสอบ
มาตรฐานปูนซีเมนต์

:: ทเุรยีนกมัปอตทีม่ชีือ่เสยีงของกมัพชูา
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13. เลือกผู้ร่วมทุนอย่างรอบคอบ

 ต้องระมัดระวังในการตัดสินใจร่วมลงทุน	เน่ืองจาก
เป็นส่วนส�าคญัทีจ่ะท�าให้กจิการประสบความส�าเรจ็หรอืล้มเหลว
	 นักลงทุนไทยมักเลือกผู้ร่วมทุนที่มีเครือข่ายธุรกิจ				
กว้างขวาง	และมีสายสัมพันธ์กับทางราชการเป็นอย่างดี		เช่น		
เครอื	SCG	ได้ก่อตัง้บรษิทั	กมัปอตซเีมนต์	(Kampot	Cement)	
ขึ้น	โดยร่วมทุนกับบริษัทขาวจุฬ (Khao	Chuly)	ของกัมพูชา	
ขณะที่เครือน�้าตาลขอนแก่นไปลงทุนในกัมพูชา	โดยร่วมลงทุน
กับนายหลี	ยงพัด	(Ly	Yong	Phat)	วุฒิสมาชิกของกัมพูชา
	 นายกานต์	ตระกลูฮนุ	ผูบ้รหิารของเครอื	SCG	กล่าว
ว่า	ให้ความส�าคัญเกี่ยวกับการเลือกหุ้นส่วนอย่างมาก	หลาย
กจิการทีเ่ข้าไปลงทนุในอนิโดนเีซยี	ได้มโีอกาสไปเยีย่มและหารอื
กับเจ้าของกิจการนั้น	อย่างต่อเนื่องนานนับสิบปี	จนรู้จักเป็น
อย่างดี	ก่อนที่จะตัดสินใจร่วมทุน		

14. ตั้งตัวแทนจำาหน่ายอย่างระมัดระวัง

 การแต่งตั้งตัวแทนจ�าหน่ายก็ต้องด�าเนินการอย่าง
ระมดัระวงัเช่นเดียวกนั	โดยเฉพาะกรณกีารแต่งตัง้เป็นตวัแทน
แต่เพยีงผูเ้ดยีวในประเทศน้ันๆ	(Sole	Distributor)	ซึง่บ่อยครัง้
พบว่าในขั้นตอนการเจรจา	ได้รับปากว่าจะท�าได้ทุกอย่าง	แต่
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ�าหน่ายแต่เพียงผู้เดียว
แล้ว	กลบัไม่กระตอืรอืร้นด�าเนินการตามท่ีได้สัญญาเอาไว้	ท�าให้
ไม่สามารถขยายตลาดได้ตามที่คาดหวัง	ต้องรอจนกว่าสัญญา

:: สมเดจ็ฮนุเซน็ นายกรฐัมนตรขีองกมัพชูา ได้เป็นประธาน

ในพธิเีปิดโรงงานนำา้ตาลของเครอืนำา้ตาลขอนแก่นในกมัพชูา 

เม่ือต้นปี 2553

การแต่งตั้งจะสิ้นสุดลง	หรือมิเช่นนั้นก็ต้องเจรจาจ่ายเงิน	เพื่อ
ให้คืนสิทธิ์การเป็นตัวแทนจ�าหน่าย

15. มีการวางแผนทางการเงินที่ดี

 ต้องมคีวามแขง็แกร่งในด้านการเงนิ	การลงทุนในต่าง
ประเทศต้องมีสายป่านยาว	เพราะต้องใช้เวลายาวนานในการ
ศึกษาลู่ทางการลงทุน	ก่อสร้างโรงงาน	และสร้างฐานลูกค้า	
เป็นต้น	ท�าให้ระยะเวลาคืนทุนค่อนข้างยาว	นอกจากนัน้ในระยะ
แรกจะมีค่าใช้จ่ายจ�านวนมาก	ท�าให้กระแสเงินสดติดลบ	
	 อย่างไรก็ตาม	หากธุรกิจไม่มีเงินทุนที่มากพอแล้ว	ก็
ใช่ว่าจะไม่ประสบผลส�าเร็จในการด�าเนินธุรกิจในต่างประเทศ	
แต่จะต้องปรบัเปลีย่นกลยทุธ์ให้แตกต่างออกไป	คณุไพศาล	ยงั
สมบูรณ์	แห่งเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้เคยให้ค�าแนะน�าว่า	หาก
ไม่มีศักยภาพเพียงพอ	ก็ต้องท�าธุรกิจเล็กๆ	ไปเลย	เป็นต้นว่า	
ท�ากิจการร้านอาหารขนาดเล็ก	มีต้นทุนการด�าเนินการต�่า	เก็บ
กินไปเรื่อยๆ	อย่าลงทุนในลักษณะครึ่งๆ	กลางๆ

16. บริหารความเสี่ยงอย่างรัดกุม

 ปัญหาส�าคัญประการหน่ึงในการท�าธุรกิจในประเทศ
เปิดใหม่	คือ	ความเสี่ยงจากหนี้สูญ	ดังนั้น	ในระยะแรก	ควร
พยายามรบัเงนิสดล่วงหน้า	เหมอืนธรรมเนยีมการท�าการค้าใน
จีนคือ	ต้องจ่ายเงินก่อน	จึงจะจัดส่งสินค้า	นับเป็นสัจธรรมใน
การด�าเนินธุรกิจในประเทศก�าลังพัฒนา
	 ส�าหรับกรณีของเวียดนามน้ัน	คุณวิทยา	ศุภธนากุล	
อดีตผู้บริหารของธนาคารกรุงเทพในเวียดนาม	ได้แนะน�าว่า	

: รถเขน็ขายเครือ่งดืม่นบัเป็นช่องทางจำาหน่ายสำาคญัในกมัพชูา

ี
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การค้าขายส่วนใหญ่หรอืเกอืบทัง้หมดนยิมท�าเป็นเงนิสด	ยกเว้น	
รายท่ีค้าขายกนัมานานจรงิ	ๆ 	จนเชือ่ใจได้	จงึจะมกีารให้เครดติ
บ้าง	เพราะการติดตามหนี้ท�าได้ยาก	และการด�าเนินคดียุ่งยาก	
สิน้เปลอืงสงู	บ่อยครัง้ทีค่่าใช้จ่ายในการด�าเนนิคดสีงูกว่ามลูหนี้
ที่ฟ้องด้วยซ�้า	และการเป็นต่างชาติก็ยิ่งท�าให้ยุ่งยากขึ้นไปอีก	
ดังน้ัน	ควรขายเป็นเงินสด	หรือให้คู่ค้าเปิด	L/C	มาสั่งสินค้า	
ควรหลีกเลี่ยงการขายด้วย	T/T	คือ	ส่งสินค้าไปก่อนและช�าระ
เงินทีหลัง		นอกจากนี้	ควรระมัดระวังปัญหาพนักงานขายเก็บ
เงินแล้วไม่น�าส่ง	ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้ง	ดังนั้น	ควรก�าหนดให้ผู้ซื้อ
โอนเงินผ่านธนาคารมาให้	จากนั้นก็ให้ผู้ซื้อแฟกซ์ใบรับฝากมา
เป็นหลักฐาน	
	 ตัวอย่างหน่ึง	คือ	รูปแบบการท�าธุรกิจของบริษัท	
รอแยลฟู้ดส์	จ�ากัด	(เวียดนาม)	ผู้จ�าหน่ายสินค้าปลากระป๋อง
ตราสามแม่ครัวในเวียดนาม	เน้นขายสินค้าในรูปเงินสดเป็น
หลัก	โดยยกเว้นเฉพาะการขายส่งแก่ห้างสรรพสินค้าเท่านั้น	
ซึ่งก�าหนดระยะเวลาการให้สินเชื่อ	30	วัน	

17. ศึกษาระบบโลจิสติกส์ให้ดี 

 จะต้องศกึษาในด้านโลจสิตกิส์อย่างละเอยีด	เนือ่งจาก
ต้นทุนขนส่งสินค้าบางอย่างจะสูงมากและมีความไม่สะดวก			
ตัวอย่างเช่น	เครือมินิแบได้ไปลงทุนก่อสร้างโรงงาน	ที่เขต
เศรษฐกจิพเิศษของกรงุพนมเปญในประเทศกัมพชูา	แต่ประสบ
ปัญหาส�าคญัภายหลงัเปิดด�าเนนิการเมือ่กลางปี	2554		คอื	การ
ขนส่งช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทางรถบรรทุก	เพื่อเชื่อมโยงการ
ผลติโรงงานในไทยและในกมัพชูา	ต้องเปลีย่นรถบรรทกุในการ
ขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างไทยและกัมพูชา	และถูกศุลกากร
ตรวจสอบอย่างเข้มงาด	ก่อให้เกิดปัญหาเสียค่าใช้จ่ายสูงและ
ใช้เวลาเดินทางนานถึง	15	ชั่วโมง
	 บริษัทฯ	ได้พยายามแก้ไขปัญหาในด้านโลจิสติกส์ซึ่ง
ประสบผลส�าเร็จในระดบัหนึง่	โดยนบัตัง้แต่เดอืนสงิหาคม	2554	
ได้รับอนุญาตให้สามารถขนส่งตรง	โดยรถบรรทุกไทยขนส่งมา
ถงึโรงงานในกรงุพนมเปญได้โดยไม่ต้องเปลีย่นรถ	ช่วยลดเวลา
การเดินทางจาก	15	ชั่วโมง	เหลือ	10	ชั่วโมง	
	 อย่างไรก็ตาม	ต้นทุนโลจิสติกส์ในการขนส่งยังคงสูง	
โดยเฉพาะความยุ่งยากในกระบวนการศุลกากร	แม้รัฐบาล
กัมพูชาจะพยายามช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ก็ตาม

18. ร่วมมือกับบริษัทไทยด้วยกัน

 ต้องร่วมมอืกบับรษิทัไทยด้วยกนั	ซึง่ปกตแิล้วนกัลงทนุ
ไทย	มักจะตั้งสมาคมนักลงทุนไทยในประเทศที่ไปลงทุน	ซ่ึง
ความร่วมมือจะมีประโยชน์หลากหลาย	ทั้งในด้านการสร้าง
อ�านาจต่อรองด้านการลงทนุ	การผลติสนิค้าเชือ่มโยงซึง่กนัและ
กนั	ช่วยลดปัญหาในด้านโลจสิตกิส์	การจดักจิกรรมร่วมกนัเพือ่
สร้างภาพลักษณ์นักลงทุนไทย
	 ความร่วมมอืระหว่างกนั	ยงัช่วยในด้านการแลกเปลีย่น
ข้อมูลซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ	ท�าให้สามารถตัดสินใจทาง
ธรุกจิได้โดยมข้ีอมลูครบถ้วนมากขึน้	โดยไม่ต้องเสยีเงนิจ�านวน
มากเพือ่ไปจ้างบรษิทัทีป่รกึษา	หรอืบรษิทักฎหมายมาให้ค�าแนะน�า

19. ให้ความสำาคัญกับความอ่อนไหวทาง

วัฒนธรรม

 ต้องสนใจและให้ความส�าคญักบัเรือ่งทีเ่ป็นความรูส้กึ
อ่อนไหวในด้านวฒันธรรม	ตวัอย่างหนึง่	คอื	กลุม่ไทยนครพฒันา	
ซึง่ประสบผลส�าเรจ็ทางธรุกจิในกมัพชูาทัง้ในธรุกจิยารกัษาโรค	
โรงแรม	และสนามกอล์ฟ	เป็นต้น	ได้ด�าเนนิธรุกจิโดยมหีลกัการ
ว่า	ต้องรกัษาวฒันธรรมทกุแห่งทีเ่ข้าไปลงทนุไว้	ต้องไม่ท�าลาย
ขนบประเพณีของชาติใดทั้งสิ้น	และต้องระมัดระวังค�าพูดหรือ
การกระท�า	ที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน
กัมพูชา	
	 เมื่อกลุ่มไทยนครพัฒนาลงทุนก่อสร้างสนามกอล์ฟ
ใกล้กบันครวดั	ได้ด�าเนินการอย่างระมัดระวงั	เพราะเกรงว่าจะ
ส่งผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนในชุมชน	ดังนั้น	จึงได้ขอ

: การก่อสร้างเขือ่นนำา้งมึ 2 ของกลุม่ ช. การช่าง ในประเทศลาว
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ค�าปรกึษาจากองค์การยเูนสโก	ซ่ึงรบัจดทะเบยีนดูแลมรดกโลก	
และอปัสราหรือกรมศลิปากรกมัพชูา	ทัง้	2	องค์กรให้ค�าแนะน�า
ช่วยเหลือเป็นอย่างดี	เพือ่รกัษากลิน่อายเมอืงโบราณสถานเอาไว้	

20. มีความรับผิดชอบต่อสังคม                                                

 เน้นกิจกรรมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเสริมสร้าง								
ภาพลกัษณ์ของบรษิทั	ในเรือ่งนีน้ายอดเิรก	ศรปีระทกัษ์	กรรมการ
ผูจ้ดัการใหญ่และประธานคณะผูบ้ริหาร	บรษิทั	เจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้กล่าวว่าการไปลงทุนต่างประเทศ
ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ยึดหลักปรัชญา	3	ประโยชน์หลัก	
คือ	ธุรกิจจะต้องสร้างประโยชน์ต่อประเทศที่ไปลงทุน	สร้าง
ประโยชน์ต่อประชาชนในประเทศนัน้ๆ	และสร้างประโยชน์ต่อ
เครือเจริญโภคภัณฑ์

การไปลงทุนต่างประเทศนั้น 

จ�าเป็นต้องดูแลชาวบ้าน

ในพื้นที่เป็นอย่างดี  

 ต้องมีเรื่องการพัฒนาชุมชน

อยู่ตลอดเวลา

”

”

	 นายชนินท์	ว่องกุศลกิจ	ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
บริษัท	บ้านปู	จ�ากัด	(มหาชน)	ได้กล่าวว่าการไปลงทุนต่าง
ประเทศนัน้	จ�าเป็นต้องดแูลชาวบ้านในพืน้ทีเ่ป็นอย่างดี	ต้องมี
เรือ่งการพฒันาชุมชน	(Community	Development)	อยู่ตลอด
เวลา	ซึง่กลุม่บ้านป	ูเรยีกกจิกรรมนีว่้าเป็นการอนญุาตทางสงัคม	
(Social	Licensing)	เพือ่เป็นใบอนญุาตให้เข้าไปด�าเนนิธรุกจิได้
	 กรณีโรงงานปูนซีเมนต์ของกลุ่ม	SCG	ของไทยที่					
จังหวัดกัมปอต	จะมีการทอดกฐินที่วัดใกล้เคียง	มีการจัดหน่วย
แพทย์เคลื่อนที่ไปรักษาชาวบ้าน	การจัดกิจกรรมน�าช่างตัดผม
ไปตัดผมชาวบ้าน	การต้อนรับชาวกัมพูชาที่มาเยี่ยมชมโรงงาน	
ฯลฯ	ส่งผลให้ไม่ได้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์ความขดัแย้งครัง้
นีแ้ต่อย่างใด	โดยนายกานต์	ตระกลูฮนุ	ผูบ้รหิารของเครอื	SCG	
ได้กล่าวว่า	“เรือ่งคณุธรรมไม่ว่าจะไปท�าธรุกจิทีไ่หนวางตวัเป็น 
กลางในเรือ่งการเมอืง ให้ความช่วยเหลอืกบัทกุรฐับาลและหน่วย
งานราชการ เพื่อประโยชน์โดยรวมของประเทศ ยึดมั่นใน
จริยธรรมในการด�าเนินธุรกิจ โดยเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย  
แบ่งปันผลประโยชน์ต่อสังคม”

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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 อตุสาหกรรมการเงนิ และการธนาคาร เป็นอตุสาหกรรมหน่ึงทีต่อ้งเผชิญกับความทา้ทาย เมื่ออาเซีย่น

ก้าวเข้าสู่การเป็นตลาดหนึ่งเดียวในด้านการค้า การลงทุน การบริการ และการเคลื่อนย้ายเงินลงทุนอย่างเสรี 

ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน หรือ AEC ในอีก 3 ปีข้างหน้า

การแข่งขันเพื่อก้าวสู่

ธนาคารแห่ง AEC

	 ภาคธนาคาร	จัดอยู่ในกลุ่มธุรกิจที่มีความอ่อนไหว	
ท�าให้การเปิดเสรเีป็นไปตามรปูแบบ	ASEAN	-	X	กล่าวคือ	เปิด
เสรีตามความพร้อม	และสอดคล้องกบัแผนพฒันาระบบสถาบนั
การเงินของแต่ละประเทศ	
	 ขณะเดียวกันธนาคารกลางอาเซี่ยน	ก�าลังท�ากรอบ
การเปิดเสรีภาคธนาคารภายในอาเซี่ยน	โดยมีเป้าหมายที่จะ
สร้างมาตรฐานกลางของธนาคารระดบัอาเซ่ียน	หรอื	Qualififififfiied	
ASEAN	Bank	(QAB)	หากธนาคารใดทีด่�าเนนิงานเป็นไปตาม
มาตรฐานนี	้จะสามารถท�าธรุกจิธนาคารในอาเซีย่นได้ทกุประเทศ	
โดยในสิ้นปี	2555	นี้		จะมีการสรุปคุณสมบัติของ	QAB	และ
เริม่พจิารณาอนญุาตในปี	2557	และเริม่ก่อตัง้ธนาคารพาณชิย์
ได้จริงในปี	2563
	 ปัจจุบนัธนาคารพาณชิย์หลายแห่งในประเทศอาเซีย่น		
โดยเฉพาะธนาคารสิงคโปร์		และมาเลเซีย	ก�าลังขยายกิจการ
เข้าไปในประเทศอื่นๆ	ที่เป็นสมาชิกอาเซี่ยน	เพื่อเตรียมตัว
รองรับการเกิดขึ้นของ	AEC			
	 นักวิเคราะห์อุตสาหกรรมการเงิน	และการธนาคาร		
เห็นว่าโครงสร้างธุรกิจธนาคารในอาเซี่ยนก�าลังเปลี่ยนแปลง
ครัง้ใหญ่	โดยเฉพาะเมือ่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซีย่น	หรอื	AEC	
ก�าลังจะมาถึงในปี	2558	ธนาคารของสิงคโปร์และมาเลเซีย
ก�าลังรุกคืบอย่างหนัก	เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นธนาคารแห่ง									
อาเซี่ยน	โดยเฉพาะธนาคาร	DBS	ของสิงคโปร์	และธนาคาร	
CIMB	และ	Maybank	ของมาเลเซีย

	 ส่วนธนาคารของไทยและอนิโดนเีซยีนัน้	นกัวเิคราะห์
เห็นว่ายังมีความเป็นไปได้น้อย	เนื่องจากยังไม่มีศักยภาพ							
เพยีงพอ	ทีจ่ะไปซือ้ธนาคารในประเทศอืน่ๆ	และโครงสร้างภาค
สถาบนัการเงินและกฎระเบยีบยงัไม่พฒันาเพยีงพอ	เมือ่เปรยีบ
เทยีบกบัธนาคารของสงิคโปร์และมาเลเซยี	ธนาคารไทยทีข่ยาย
กิจการไปในประเทศอื่นๆ	ในอาเซี่ยน	เป็นเพียงการเปิดสาขา
เพ่ือให้บรกิารนกัธรุกิจไทยทีไ่ปท�าธรุกิจในประเทศนัน้ๆ	มากกว่า
จะเน้นการให้บริการเต็มรูปแบบแก่นักธุรกิจในประเทศนั้นๆ	
หรือมฉิะน้ัน	ก็อยู่ในรูปแบบเป็นพันธมติรกบัธนาคารต่างประเทศ
มากกว่าจะลงทุนเอง
    
DBS  ใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยน

	 การจดัอนัดบัธนาคารในอาเซีย่นตามขนาดของสินทรพัย์	
ในช่วง	1	-	2	ปีที่ผ่านมา	พบว่าธนาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุด	3	

อันดับแรก	ล้วนเป็นธนาคารของสิงคโปร์ทั้งส้ิน	คือ	ธนาคาร			
ดีบีเอส	(DBS)	ธนาคารโอซีบีซี	(OCBC)	และ	ธนาคารยูโอบี	
(UOB)	ตามล�าดับ	
	 ธนาคารทีใ่หญ่เป็น	อนัดบัที	่4	–	6	เป็นธนาคารของ
มาเลเซีย	คือ	ธนาคารเมย์	(May	bank)	ธนาคารซีไอเอ็มบี	
(CIMB	)	และธนาคารพับลิค	(Public	Bank)
	 ส�าหรับธนาคารของไทย	อยู่ในอันดับที่	7	-	10	คือ	
ธนาคารกรุงเทพ	ธนาคารกรุงไทย	ธนาคารกสิกรไทย	และ
ธนาคารไทยพาณิชย์	

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน 2558
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”

ธนาคาร DBS ของสิงคโปร์ 

มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซี่ยน 

มีสินทรัพย์มากกว่า

4 ธนาคารยักษ์ใหญ่ของไทยรวมกัน

”

	 ธนาคาร	DBS	ของสิงคโปร์	แม้จะก่อตั้งเมื่อปี	2511	
แต่ปัจจุบันมีขนาดใหญ่ที่สุดของอาเซี่ยน			โดยในปี	2554		มี
สินทรัพย์ประมาณ	8.5	ล้านล้านบาท	มากกว่าสินทรัพย์ของ	4	
ธนาคารยกัษ์ใหญ่ของไทยรวมกนั			โดยมุง่เน้นการเป็นธนาคาร
พาณิชย์ที่ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร	ครอบคลุมทั้ง

ลูกค้ารายใหญ่	รายย่อย	และวาณิชธนกิจทั่วทั้งทวีปเอเชีย	มี
สาขาอยู่ในประเทศต่างๆ	เช่น	จีน	25	สาขา	ไต้หวัน	40	สาขา	
และอินโดนีเซีย	40	สาขา	เป็นต้น
	 ล่าสุดเมื่อต้นเดือนเมษายน	2555	ที่ผ่านมา	ธนาคาร	
DBS	ได้ตกลงซื้อหุ้นร้อยละ	67.4	ในธนาคาร	Danamon	ของ
อนิโดนเีซีย	จากกองทนุเทมาเสกของสงิคโปร์	ในมลูค่าประมาณ	
2.2	หมื่นล้านบาท	และมีแผนจะเสนอซื้อหุ้นในส่วนที่เหลือ
ทัง้หมดจากผูถื้อหุ้นรายอ่ืน	ทัง้นี	้ธนาคาร	Danamon	มสิีนทรพัย์									
5	แสนล้านบาท	มีสาขา	3,000	แห่ง	มีฐานลูกค้ามากถึง											
6	ล้านคน	หลังการควบรวมกิจการกับธนาคาร	DBS	ซึ่งม	ี						
อยู่แล้ว	จะท�าให้กลายเป็นธนาคารใหญ่เป็นอันดับ	5	ของ
อินโดนีเซีย

CIMB รุกซื้อธนาคารในอาเซี่ยน 

 ธนาคาร	CIMB	ซึง่ปัจจบุนัเป็นธนาคารใหญ่เป็นอันดบั	
5	ของอาเซี่ยน	โดยในปี	2554	มีสินทรัพย์	3	ล้านล้านบาท						
ได้ขยายกิจการอย่างรวดเร็ว	ภายใต้ค�าขวัญที่เริ่มใช้ตั้งแต	่								
ปี	2554	ที่ว่า	“ASEAN For You”	หรือ	“เราเชื่อมพลังและ
ความหลากหลายของอาเซี่ยนเพื่อคุณ”	โดยเมื่อปี	2551	ได้	
เข้าไปถือหุ้นธนาคาร	CIMB	Niaga	ที่เกิดขึ้นจากการควบรวบ
กิจการระหว่าง	Bank	Niaga	TBK	และ	Bank	Lippo	ท�าให้
กลายเป็นธนาคารใหญ่เป็นอันดับ	6	ของอินโดนีเซีย		
	 จากนั้นในปี	2551	ได้มาซ้ือหุ้นธนาคารไทยธนาคาร	
ของไทย	และเปล่ียนช่ือเป็นธนาคาร	CIMB	THAI	นอกจาก
อินโดนีเซียและไทยแล้ว	CIMB		ยังมีกิจการธนาคารสาขาใน
สิงคโปร์และกัมพูชา	ส่วนในพม่ามีส�านักงานตัวแทน	
	 ปัจจบุนั	CIMB		มพีนกังานมากกว่า	40,000	คน	โดย
ร้อยละ	51		เป็นพนกังานในมาเลเซยี	ร้อยละ	35	ในอินโดนเีซยี	
ร้อยละ	10	ในไทย	และร้อยละ	4	ในประเทศอื่นๆ	มีธุรกิจใน
ประเทศอาเซีย่น	8	ประเทศ	ขาดเพยีงลาวและฟิลปิปินส์เท่านัน้	
โดยก�าลงัด�าเนนิการเพือ่ขยายเครอืข่ายไปยงั	2	ประเทศดงักล่าว		
ซึ่งในฟิลิปปินส์ได้มีการเจรจาเพื่อซื้อหุ้นในธนาคาร	Bank	of	
Commerce	ของฟิลิปปินส์		
	 ล่าสดุเมือ่ต้นปีนี	้	CIMB	ได้เข้าซือ้กจิการในทวปีเอเชยี
ของ	Royal	Bank	of	Scotland	(RBS)	ท�าให้กลายเป็นวาณิช
ธนกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก	หากไม่นับรวม
ญี่ปุ่น	
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May bank ไล่ตามมาติดๆ

 ขณะที่มาลายันแบงกิ้ง	หรือ	May	bank	ซึ่งเป็น
ธนาคารใหญ่ที่สุดของมาเลเซีย	และใหญ่เป็นอันดับ	4	ของอา
เซี่ยน	ได้เร่งขยายกิจการในอาเซี่ยน	โดยปัจจุบันมีสาขาใน
สิงคโปร์		22	สาขา	ในเวียดนาม	2	สาขา	และยังถือหุ้นใน
ธนาคาร	An	Binh	ซึ่งมีสาขามากถึง	122	สาขา	ส�าหรับใน
ฟิลิปปินส์มี	50	สาขา	นอกจากนี้ยังถือหุ้นอีก	2	ธนาคารใน
อินโดนีเซีย	คือ	Bank	Internasional	Indonesia	ซึ่งมีสาขา	
344	สาขา	และ	Bank	Maybank	Syariah	Indonesia	
	 เมือ่ปี	2553		Maybank	ได้ซือ้หุน้เป็นสดัส่วนมากกว่า
รอ้ยละ	50	ในบริษัท	กิมเอ็งโฮลดิง้	ของสิงคโปร	์ท�าใหส้ามารถ
ขยายเครือข่ายธุรกิจหลักทรัพย์ในอาเซี่ยนอย่างก้าวกระโดด	
รวมถงึเป็นเจ้าของธรุกจิหลกัทรพัย์ในไทย	คอื	บรษิทั	หลกัทรพัย์
กิมเอ็ง	(ประเทศไทย)		ซึ่งเป็นนายหน้าค้าหลักทรัพย์ที่มีส่วน
แบ่งทางการตลาดมากทีส่ดุในไทย	ล่าสดุได้รบัใบอนญุาตประกอบ
กิจการธนาคารในลาว	ก�าหนดเปิดสาขาแห่งแรกในปี	2555

ธนาคารไทยพร้อมสู้

 ขณะเดียวกันนับเป็นความท้าทายของธนาคารไทยที่
จะต้องปรับตัวครั้งใหญ่ให้สามารถยืนหยัดอยู่ได้ภายใต้สภาพ
การแข่งขันที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคต	

:: ย่านทีต่ัง้สถาบนัการเงนิของสงิคโปร์ ซึง่เป็นศนูย์กลางทาง   

การเงนิของภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

	 นายเกรกิ	วณกิกลุ	รองผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทย
สายเสถียรภาพสถาบันการเงิน	ให้ทัศนะว่าระบบสถาบันการ
เงินของไทยในขณะนี้มีความเข้มแข็ง	และพร้อมรับมือกับการ
แข่งขนัจากธนาคารต่างประเทศทีเ่ข้ามาได้อย่างแน่นอน	เพราะ
เรามีจุดแข็งที่รู้จักลูกค้า	และลูกค้ารู้จักเรา	

:: ธนาคาร CIMB THAI กบัคำาขวญั ASEAN for You 

โดยเป็นการจดัสมัมนาเกีย่วกบัลูท่างการลงทนุในอนิโดนเีซยี

ในงานบโีอไอแฟร์ 2011 เมือ่เดอืนมกราคม 2555

	 ขณะเดยีวกนัในระบบการเงนินัน้	การทีป่ระชาชนจะ
เปลี่ยนไปฝากเงินที่ธนาคารแห่งอื่น	ไม่ได้มีแรงจูงใจในเรื่อง						
ผลตอบแทนที่สูงกว่าเพียงอย่างเดียว	แต่ต้องมีความไว้ใจและ
เชือ่ใจด้วย	นอกจากนัน้	การเสนอให้ผลตอบแทนสงูๆ	ธนาคาร			
ต่างประเทศเองก็ต้องพิจารณาด้วยว่าคุ้มค่าหรือไม่
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	 นายเกรกิเหน็ว่าในเบือ้งต้น	ธนาคารทีจ่ะได้เปรยีบใน
การเปิด	AEC	อาจจะไม่ใช่ธนาคารในอาเซีย่น	แต่เป็นธนาคาร

ธนาคารที่จะได้เปรียบในการเปิด AEC

อาจจะไม่ใช่ธนาคารในอาเซี่ยน

แต่เป็นธนาคารต่างประเทศ 

เช่น ซิตี้แบงก์ เอชเอสบีซี เป็นต้น

ที่มีสาขาอยู่ทุกประเทศในอาเซี่ยน

”

”

ต่างประเทศ	เช่น	ซิตี้แบงก์	เอชเอสบีซี	ฯลฯ	ที่มีสาขาอยู่ทุก
ประเทศในอาเซีย่น	ท�าให้สามารถเช่ือมโยงระบบการให้บรกิาร
ทางการเงินได้ง่ายกว่าธนาคารท้องถิน่ของอาเซีย่นทีอ่ยูร่ะหว่าง
เตรียมการในการเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกัน
	 อนึ่ง	เพื่อช่วยเหลือธนาคารพาณิชย์ของไทยไปก่อตั้ง
ฐานธุรกิจในต่างประเทศ	ธนาคารแห่งประเทศไทยได้หารือกับ
ธนาคารพาณชิย์ไทยถงึข้อจ�ากดัต่างๆ	ในการท�าธรุกจิในประเทศ
เพื่อนบ้าน	เพื่อน�ามาเป็นข้อมูลในการเจรจาลดอุปสรรคต่างๆ	
เพือ่ให้ธนาคารไทยมโีอกาสเข้าไปท�าธรุกจิในอาเซีย่นได้สะดวก
มากขึ้น	เช่น	อุปสรรคในเรื่องขอบเขตการท�าธุรกิจ	หรือการ
จ�ากัดสถานที่ตั้งของสาขา	เป็นต้น

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน 2558

 เดิมธุรกิจการบินของประเทศต่างๆ ในอาเซี่ยนเป็นธุรกิจผูกขาด มีสายการบินแห่งชาติซึ่งรัฐบาลเป็น

เจ้าของ หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ให้บริการเพียงรายเดียว เช่น การบินไทย สิงคโปร์แอร์ไลนส์ มาเลเซียแอร์ไลนส์ ฯลฯ 

แม้ต่อมาประเทศต่างๆ ได้แปรรูปสายการบินแห่งชาติเหล่าน้ีมาอยู่ในรูปแบบบริษัทจำากัด แต่รัฐบาลยังถือหุ้นข้างมาก   

อยู่ เช่น ในกรณีของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลนส์ รัฐบาลได้ขายหุ้นไปจนเหลือไม่ถึงคร่ึง แต่ต่อมาสายการบินฯ 

ประสบปัญหาทางการเงิน รัฐบาลได้ซื้อหุ้นกลับคืนมา ทำาให้กลับไปเป็นรัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่ง

สายการบินแห่งชาติ 

กับความท้าทายใน AEC 

	 การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของธุรกิจสายการบินใน
ภูมิภาคเอเชีย	เกิดข้ึนเมื่อประมาณ	10	ปีที่ผ่านมา	จากการมี
ธุรกิจสายการบินต้นทุนต�่าที่ให้บริการในราคาที่ต�่ากว่าสายการ
บินแห่งชาติ	ท�าให้การเดินทางโดยเครื่องบิน	ซึ่งแต่เดิมจ�ากัด
อยู่เฉพาะผู้มีฐานะดี	กลายเป็นการเดินทางที่ประชาชนทั่วไป
สามารถเข้าถึงได้			

	 สายการบนิทีถ่อืว่ามบีทบาทส�าคญัในการปฏวัิตธิรุกจิ
การบินในอาเซี่ยน	คือ	สายการบินแอร์เอเชีย	ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดย	
นายโทนี	เฟอร์นันเดส	ชาวมาเลเซีย	ซึ่งเคยเป็นผู้บริหารใน
ธรุกจิด้านดนตรมีาก่อน	ส�าเรจ็ศกึษาด้านการบญัช	ีเมือ่ปี	2530	
จากลอนดอน	สกูล	ออฟ	อิโคโนมิคส์	ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษา
ด้านเศรษฐศาสตร์ทีม่ชีือ่เสยีงขององักฤษ	และท�างานเป็นผู้สอบ
บัญชี	ที่สายการบิน	เวอร์จิน	แอตแลนติค	และเป็น	Financial	
Controller	ของบรษิทั	เวอร์จนิ	เรคคอร์ดส์	ทีก่รงุลอนดอน	เมือ่ปี	
2530	–	2532	

	 เมื่อกลับมายังมาเลเซีย	นายเฟอร์นันเดส	ได้ด�ารง
ต�าแหน่งเป็นผูบ้รหิารของวอร์เนอร์	มวิสคิ	(มาเลเซยี)	และก้าวขึน้

สายการบินที่ถือว่ามีบทบาทส�าคัญ

ในการปฏิวัติธุรกิจการบินในอาเซี่ยน 

คือ สายการบินแอร์เอเชีย

”

”
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เป็นรองผู้อ�านวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ								
วอร์เนอร์	มิวสิค	กรุ๊ป		
	 ปี	2544	นายเฟอร์นันเดส	สนใจจัดตั้งกิจการ											
สายการบิน	ทั้งๆ	ที่ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจนี้มาก่อน	ได้ไป
ปรึกษาหารือกับนายมหาเธร์	นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น	ซึ่งให้
ค�าแนะน�าว่า	แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์	ก็ให้ไปซ้ือกิจการ								
สายการบนิแอร์เอเชยีของกลุม่	DRB	-	Hicom		ซึง่ในขณะนัน้
แอร์เอเชยีประสบปัญหาขาดทนุ	มเีครือ่งบนิเก่าแบบโบอิง้	737	
จ�านวน	2	ล�า	พร้อมหนี้สินจ�านวน	11	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	โดย
เสนอขายในราคาถูกมาก	คือ	1	ริงกิต	หรือ	10	บาท	เนื่องจาก
ต้องการเลิกกิจการ	
	 นายเฟอร์นันเดส	ระดมทุนจากแหล่งต่างๆ	เพื่อน�า
เงินมาลงทุนในสายการบินแห่งน้ี	รวมทั้งน�าบ้านไปจ�านองกับ
ธนาคาร	เพือ่น�าเงนิมาลงทนุ	โดยได้ปรบัปรงุการบรกิารภายใต้
ค�าขวัญว่า "Now Everyone Can Fly" หรือ	"ใครๆ ก็บินได้" 
ซึง่ใช้เวลาเพยีงปีเดยีว	กส็ามารถช�าระหนีส้นิได้หมด	หลงัจากนัน้
ด�าเนนิธรุกจิเชงิรกุ	โดยได้ขยายกิจการออกไปต่างประเทศ	รวมถงึ
ไปร่วมทนุตัง้สายการบนิในประเทศอ่ืนๆ	ในอาเซ่ียน	โดยก่อต้ัง
สายการบนิไทยแอร์เอเชยี	และสายการบนิอินโดนีเซยีแอร์เอเชีย	
เมื่อปี	2547	และล่าสุดได้ร่วมทุนก่อต้ังสายการบินแอร์เอเชีย
ฟิลิปปินส์	
	 นอกจากนี้	นายเฟอร์นันเดสยังได้ก่อตั้งสายการบิน
แอร์เอเชยีเอก็ซ์	เปิดให้บรกิารเมือ่เดอืนพฤศจกิายน	2550		เป็น
สายการบนิตน้ทนุต�่า	ส�าหรบัเส้นทางระยะกลางและระยะไกล
ข้ามทวีป	โดยมีประธานกรรมการ	คือ	ตันศรีราฟิดาห์ อาซิซ 
อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศ	และ
อุตสาหกรรมของมาเลเซียมาเป็นเวลายาวนาน	แต่ธุรกิจยัง					
ไม่ค่อยประสบผลส�าเร็จมากนัก	โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้ยกเลิก
เส้นทางไปยังกรุงลอนดอน	กรุงปารีส	กรุงนิวเดลี	นครมุมไบ	
นครไครสเชร์ิต	และเพิม่เส้นทางไปยงันครซิดนย์ีและกรงุโตเกยีว		
นอกจากนี	้เขายังได้ซ้ือหุน้ร้อยละ	66	ในทมีฟตุบอล	ควนีส์ปาร์ค	
แรงเจอร์ส	ของอังกฤษอีกด้วย	
	 จากการผนกึก�าลงัสายการบนิในเครือ	ทีอ่ยูใ่นประเทศ
ต่างๆ	ของอาเซีย่นเป็นเครอืข่ายเดยีวกนั	ท�าให้สายการบนิแอร์
เอเชีย	น่าจะเป็นสายการบินของอาเซี่ยนหรือของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยน	(AEC)	มากกว่าที่จะเป็นสายการบินของ
มาเลเซีย	ซึ่งแอร์เอเชียได้ประกาศว่าตนเองเป็น	“Truly 
ASEAN”	หรือ	“(สายการบินแห่ง) อาเซี่ยนอย่างแท้จริง”

ศึก 2 ด้าน ของสายการบินแห่งชาติ

 ขณะเดียวกันสายการบินแห่งชาติของภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉยีงใต้	ซึง่ด�าเนนิธรุกจิในลกัษณะของการให้บรกิาร
เตม็รปูแบบ	ต้องเผชญิหน้ากบัการแข่งขนัใน	2	ด้านพร้อมๆ	กนั	คอื		
 ในตลาดล่าง	ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขันจากสาย
การบนิแอร์เอเชยีเป็นหลัก	รวมถงึสายการบนิเจต็สตาร์	ซ่ึงเป็น
ธุรกจิลูกของสายการบนิแควนตสัของออสเตรเลีย	ได้แย่งลูกค้า
ไปเป็นจ�านวนมาก	แม้ว่าสายการบนิแห่งชาตหิลายแห่ง		พยายาม
ก่อต้ังธุรกจิในรูปสายการบินต้นทนุต�า่	เช่น	สายการบินสงิคโปร์
ก่อตัง้ไทเกอร์แอร์เวย์	สายการบินมาเลเซยีแอร์ไลนส์ก่อตัง้สาย
การบินไฟร์ฟลาย	รวมถึงการบินไทยจัดตั้งสายการบิน	นกแอร์
และก�าลังจัดตั้งสายการบินไทยสมายล์	แต่ยังประสบผลส�าเร็จ
อย่างจ�ากัดในการแข่งขันกับสายการบินต้นทุนต�่า

 ในตลาดบน สายการบิน	Premium	Airlines	ต้อง
เผชิญกับการแข่งขันจากสายการบินของตะวันออกกลาง	โดย
เฉพาะสายการบินเอมิเรตส์ของดูไบ	และสายการบินการ์ตาร์
แอร์เวย์	ทัง้นี	้จากการแข่งขนัทีร่นุแรงข้างต้น	ประกอบกบัค่า				

สายการบินแห่งชาติของภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ต้องเผชิญหน้ากับการแข่งขัน

ใน 2 ด้านพร้อมๆ กัน

”

”
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น�า้มนัทีเ่พิ่มมากขึ้น	ท�าให้สายการบิน	Premium	Airlines						
หลายแห่งประสบปัญหาขาดทุน	เช่น	สายการบินมาเลเซยีแอร์ไลนส์
ขาดทนุในปี	2554	มากเป็นประวตักิารณ์ทีร่ะดบั	2.5	หมืน่ล้านบาท	
(เป็นการขาดทุนจากการด�าเนินการ	1.4	หมื่นล้านบาท)	ส่วน
การบนิไทยขาดทนุในปี	2554	เป็นเงนิ	1	หมืน่ล้านบาท	(เป็นการ
ขาดทุนจากการด�าเนินการ	5.5	พันล้านบาท)	

	 ขณะที่สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลนส์	แม้ตัวเลข							
ผลประกอบการทั้งปี	2554	จะมีก�าไร	แต่ในไตรมาสแรกของ					

ปี	2555	ขาดทนุ	1	พนัล้านบาท	ต้องเปลีย่นนโยบายการด�าเนนิ
งานครั้งใหญ่	โดยได้อนุญาตให้นักบินสามารถลาพักงานได้						
2	ปี	โดยไม่ได้รบัเงนิเดอืน	และในระหว่างน้ันสามารถไปท�างาน
กับสายการบินอื่นได้	ทั้งยังเร่งขายเครื่องบินเก่าที่สิ้นเปลือง
น�้ามันสูง	และซื้อเครื่องบินแบบใหม่ที่ประหยัดน�้ามันมากขึ้น
	 นอกจากนี	้ในปี	2555	สงิคโปร์แอร์ไลน์	จะต้องเผชญิ
กับการแข่งขันจากการบินไทยและมาเลเซียแอร์ไลนส์	ที่ทั้ง	2	
สายการบินนี้ก�าลังจะรับมอบเครื่องบินขนาดยักษ์	A380	เข้า
ประจ�าการ	ท�าให้จดุขายส�าคญัของสงิคโปร์แอร์ไลนส์	ทีเ่คยเป็น
สายการบินแห่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีเครื่องบิน
แบบ	A380	สิ้นสุดลง
	 	การแข่งขันในธุรกิจสายการบินใน	AEC	นับวันจะ
ทวีความเข้มข้นมากข้ึน	โดยเฉพาะหากในอนาคตเมือ่มกีารเปิด
เสรธีรุกจิการบนิอย่างเตม็รปูแบบในกลุม่	AEC	แล้ว	จะก้าวเข้าสู่
โหมดใหม่	คือ	"Survival of the Fittest"	หรือ	“ผู้แข็งแรงกว่า
เป็นผูอ้ยูร่อด”	สายการบนิใดทีใ่ห้บรกิารไม่ด	ีราคาแพง	คงต้องเลกิ
กิจการไป	ซึง่เหตุการณ์ในท�านองนีเ้ป็นเช่นเดียวกับอตุสาหกรรม
อืน่ๆ	ซึง่ต้องปรบัตวัเพือ่สร้างจดุแขง็ในการแข่งขนัให้ได้	มเิช่นนัน้							
แล้วจะไม่สามารถน�าพาธุรกิจให้ก้าวหน้า	และพัฒนาต่อไปได้
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 โครงการท่าเรอืนำา้ลกึและนคิมอตุสาหกรรมทวาย เป็นโครงการขนาดใหญ่ทีก่ำาลงัได้รบัความสนใจเป็น       

อย่างมาก จากนกัลงทนุทัว่โลก เนือ่งจากโครงการนีถ้อืว่าเป็นจดุยทุธศาสตร์ทางด้านการค้าการลงทนุแห่งใหม่ ท่ี

กำาลงัจะมคีวามสำาคญัเป็นอย่างมากในด้านเศรษฐกจิของโลกในอนาคต

ทวาย ประตูการค้า
สู่โลกตะวันตก

สุทธิเกตติ์  ทัดพิทักษ์กุล    

ท่าเรือน�้าลึกทวาย 

ประตูเชื่อม

ตะวันออก - ตะวันตก

	 เมือ่วนัที	่6	พฤษภาคม	2551	คณะรฐัมนตรใีนรฐับาล
นายกรัฐมนตรี	นายสมัคร	สุนทรเวช	มีมติให้ความเห็นชอบใน
กรอบความร่วมมือในโครงการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกเมืองทวาย	
สหภาพพม่า	โดยเหตผุลทีเ่ลง็เหน็ประโยชน์ด้านเศรษฐกจิท่ีไทย
จะได้รับจากโครงการนี้
	 ต่อมารัฐบาลไทย	ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ	
ด้วยการก่อสร้างท่าเรือน�้าลึกทวาย	และถนนจากท่าเรือมายัง
ประเทศไทย	และหลังจากนั้น	บริษัทก่อสร้างรายใหญ่ของไทย
คือ	บริษัท	อิตาเลียนไทย	ดีเวล๊อปเมนต์	จ�ากัด	(มหาชน)	หรือ	
ไอทีดี	(ITD)	ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับการท่าเรือของ
รัฐบาลพม่า	หลังจากได้รับคัดเลือกจากรัฐบาลพม่าให้เป็น									
ผู้ส�ารวจเส้นทาง	และพื้นที่ที่เป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าเรือน�้า
ลึกทวาย	เพื่อเดินหน้าโครงการอย่างจริงจัง							

	 ผลการส�ารวจพื้นที่ทั้งหมด	7	เส้นทาง	ในพื้นที่เขต
จังหวัดทวาย	ที่เป็นเมืองหลวงของเขตตะนาวศรี	ซึ่งมีพ้ืนที่			
ส่วนใหญ่เป็นชายฝั่งทะเล	ภายหลังการส�ารวจอย่างละเอียด	
บริษัท	อิตาเลียนไทยฯ	ได้เลือกพื้นที่	ต�าบลนาปูเล	(Nabule)		
	 นาปูเลเป็นเมืองเล็กๆ	ที่ยังคงสภาพเดิมๆ	ของเมือง
ชายฝั่งทะเล	มีหาดทรายยาวมากกว่า	12	กิโลเมตร	และพื้นที่
หน้าทะเลมนี�า้ลกึประมาณ	25	–	40	เมตร	ซ่ึงถือว่าเป็นร่องน�า้
ทีม่คีวามลกึมาก	เหมาะกบัการท�าท่าเรอืน�า้ลกึ	มเีกาะก�าบงัตาม
ธรรมชาติ	และด้านหลังยังเป็นพื้นที่ราบ	ตั้งห่างจากตัวเมือง
ทวายไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ	35	กิโลเมตร	
เป็นพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก	เนื่องด้วยมีความเหมาะสมใน
การใช้เป็นพื้นที่พัฒนาโครงการ	อยู่ห่างจากชายแดนจังหวัด
กาญจนบุรี	เพียง	160	กิโลเมตรเท่าน้ัน	ท�าเลดังกล่าวจึงเป็น
ท�าเลส�าคัญที่จะสามารถเชื่อมโยงด้านการคมนาคมสนับสนุน
ท่าเรือน�้าลึกเป็นอย่างดี
	 นอกจากเส้นทางมายงัประเทศไทยแล้ว	ทางการพม่า
ได้เตรียมที่จะพัฒนาเส้นทางคมนาคมต่างๆ	ไปยังนครย่างกุ้ง		
รวมถงึพฒันาสนามบนิภายในประเทศในเมอืงทวายให้มศีกัยภาพ
มากขึน้	จงึท�าให้พืน้ท่ีแห่งนี	้มคีวามเหมาะสมท่ีจะเป็นท้ังท่าเรอื
น�า้ลกึ	ทีส่ามารถรองรบัการขนส่งสนิค้าได้มากถงึ	200	ล้านตนั
ต่อปี	และใช้เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	รวมทั้งมี
ธรรมชาติสวยงาม	ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้	

บริษัท อิตาเลียนไทยฯ ได้เลือกพื้นที่

ต�าบลนาปูเล (Nabule) 

ห่างจากตัวเมืองทวาย

ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ประมาณ 35 กิโลเมตร 

เป็นพื้นที่ก่อสร้างท่าเรือน�้าลึก

”

”
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:: ภาพพืน้ท่ีตำาบลนาปเูล  (Nabule) ทีม่หีาดทรายยาวมากกว่า 12 

กโิลเมตร โดยเป็นพืน้ทีท่ีม่กีารศกึษาแล้วว่ามคีวามเหมาะสมอย่าง

ทีส่ดุ ในการใช้เป็นพืน้ทีก่่อสร้างท่าเรอืนำา้ลกึแห่งใหม่ของโลก

:: ภาพความคืบหน้าของการก่อสร้างท่าเรอืนำา้ลกึทวาย

จุดเด่นของท่าเรือนำ้าลึกทวาย

 บริษทั	อติาเลยีนไทย	ฯ		มีความมัน่ใจว่าท่าเรอืน�า้ลกึ
ทวายมศีกัยภาพ	ทีจ่ะเป็นศนูย์กลางในภมูภิาคอาเซีย่นได้		ด้วย
เหตุผลหลัก	2	ประการคือ	
	 1.	อยูใ่นภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้หรอือาเซีย่น	
ที่ก�าลังจะเปิดเสรีเป็นประชาคมเศรษฐกิจ	
	 2.	อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับตลาดการค้าที่ใหญ่เป็นอันดับ	
2	ของโลกคือ	จีน	ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดใน
โลก	และเป็นประเทศที่มีการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ	
หรือ	FDI	(Foreign	Direct	Investment)	สูงสุดในโลก									

	 การพฒันาและก่อสร้างท่าเรอืน�า้ลึกทีท่วาย	ถือว่าเป็น
พื้นที่ที่มีศักยภาพสูง	และยังเป็นจุดที่สามารถใช้ลดระยะเวลา
เดินทางไปยุโรปได้	โดยไม่ต้องอ้อมประเทศอินโดนีเซีย	ซึ่งจะ
ช่วยลดระยะเวลาเดินทางเหลือ	5	วัน	โดยภายในท่าเรือจะ
ประกอบด้วยท่าเรือรวมถึง	5	ท่า	รองรับเรือขนาดใหญ่สูงสุด
ได้พร้อมกัน	5	ล�า	มีอู่ต่อเรือขนาดใหญ่	4	อู่	ที่สามารถต่อเรือ
ที่มีความจุถึง	4	แสนตัน	

ท่าเรือน�้าลึกทวายยังเป็น

จุดที่สามารถใช้ลดระยะเวลา

เดินทางไปยุโรปได้

โดยไม่ต้องอ้อมประเทศอินโดนีเซีย

ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางเหลือ 5 วัน

”

”

อิตาเลียนไทยฯ รับสัมปทาน บีโอที 75 ปี 

 ภายหลงัการส�ารวจและก�าหนดพืน้ทีก่่อสร้างโครงการ
ท่าเรือน�้าลึกทวายแล้ว	ต่อมาในวันที่	2	พฤศจิกายน	2553				
บรษิทั	อติาเลยีนไทยฯ	จงึร่วมลงนามใน	Framework	Agreement	
กับการท่าเรือพม่า	ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงคมนาคม	
เพ่ือเดนิหน้าพัฒนาโครงการท่าเรือน�า้ลกึทวาย	นคิมอุตสาหกรรม	
และเส้นทางคมนาคม	เพื่อเชื่อมระหว่างไทยและพม่า	

:: ภาพท่าเรอืนำา้ลกึทวาย จะเหน็ว่าเป็นพืน้ทีท่ีม่คีวามเหมาะสมในการ

ก่อสร้างท่าเรอืนำา้ลกึมาก 
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	 ภายใต้ข้อตกลงนี้	บริษัท	อิตาเลียนไทยฯ	เป็นผู้ได้รับ
สัมปทานโครงการในรูปแบบการด�าเนินการสร้าง	ด�าเนินการ	
และโอนคืนกรรมสิทธ์ิแก่รัฐ	หรือบีโอที	(Build	-	Operate	-	
Transfer)	ตามระยะเวลาที่ตกลงไว้	ในระยะเวลาโครงการ	75	
ปี	โดยโครงการต่างๆ	ประกอบด้วย
	 1.	เส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดกาญจนบุรี	และ
ท่าเรอืน�า้ลกึทวาย	ได้ด�าเนนิการสร้างเป็นถนน	4	เลน	ระหว่าง
บ้านพุน�้าร้อน	ต�าบลบ้านเก่า	อ�าเภอเมือง	จังหวัดกาญจนบุร	ี
ไปยังท่าเรือน�้าลึกทวาย	รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ	160	
กิโลเมตร	ซึ่งหากการด�าเนินการแล้วเสร็จ	จะมีระยะทางจาก	
กรงุเทพฯ	ผ่านบ้านพนุ�า้ร้อน	จงัหวดักาญจนบรุ	ีไปถงึท่าเรอืน�า้
ลกึทวาย	ในเขตต�าบลนาปเูล	จงัหวดัทวาย	เพยีง	370	กโิลเมตร
เท่านั้น

อิตาเลียนไทยฯ เป็นผู้ได้รับสัมปทาน

โครงการในรูปแบบ

การด�าเนินการสร้าง ด�าเนินการ 

และโอนคืนกรรมสิทธิ์แก่รัฐ

”

”
	 2.	การพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวาย	ขนาดใหญ่พร้อม			
ท่าขนถ่ายสินค้าจ�านวน	3	ท่า	
 ท่าที ่1	จะใช้ในการขนส่งสนิค้าเหลว	เช่น	การขนถ่าย
สนิค้าปิโตรเลยีม	(ความจ	ุ35	เมตรกิตันต่อปี)	และขนส่งสนิค้า

สินค้าส่งออกและเหล็ก	(ความจุ	50	เมตริกตันต่อปี)	
 ท่าที ่ 2  ใช้ขนส่งตู้คอนเทนเนอร์	(ความจ	ุ45	เมตรกิตัน
ต่อปี)	และขนส่งสินค้าเทกอง	เช่น	ถ่านหิน	ข้าวและน�้าตาล	
(ความจุ	55	เมตริกตันต่อปี)	
 ท่าที่ 3	เป็นท่าเรือเชื่อมโยงกับทางรถไฟสาย	Dawei	
-	Yunnan	ของรัฐบาลจีน

	 3.	นิคมอุตสาหกรรม	เป็นโครงการก่อสร้างนิคม
อุตสาหกรรมบนพื้นที่ประมาณ	250	ตารางกิโลเมตร	หรือ
ประมาณ	156,250	ไร่	ในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมที่มีพื้นที่
ราว	2	แสนไร่	ประกอบด้วย	5	ส่วน	คือ
 ส่วน A	เขตอตุสาหกรรมหนกัและท่าเรอื	ประเภทโรง
ไฟฟ้าถ่านหินขนาด	4,000	เมกะวัตต์	และโรงงานเหล็ก
 ส่วน B	เขตอุตสาหกรรมน�้ามันและก๊าซธรรมชาติ	
ประเภทก๊าซธรรมชาติ	โรงกลั่นน�้ามัน	โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
และโรงไฟฟ้า
 ส่วน C	เขตอุตสาหกรรมต้นและปลายน�้า
 ส่วน D	เขตอตุสาหกรรมขัน้กลาง	พืน้ทีอ่ตุสาหกรรม
ขนาดกลาง	เช่น	อตุสาหกรรมประกอบรถยนต์	โรงงานผลติยาง
รถยนต์	โรงงานกระดาษ	และโรงงานผลิตยิปซัมบอร์ด
 ส่วน E	เขตอตุสาหกรรมเบา	พืน้ทีอ่ตุสาหกรรมขนาด
ย่อม	เช่น	โรงงานผลติเสือ้ผ้า	เครือ่งส�าอาง	ชิน้ส่วนคอมพวิเตอร์	
และอุตสาหกรรมอาหาร
									นอกจากนี้	โครงการพัฒนาท่าเรือน�้าลึกทวาย	ยังมีการ
พฒันาระบบสาธารณูปโภคพืน้ฐานอืน่ๆ	เพือ่อ�านวยความสะดวก
ต่อการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม	เช่น	การสร้างโรงไฟฟ้าขนาด	
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440	เมกะวัตต์	โรงบ�าบัดน�้าเสีย	ที่พักอาศัย	ศูนย์การค้า	ศูนย์
การท่องเที่ยว	รีสอร์ท	และศูนย์พักผ่อนบริษัทฯ	และพื้นที่ส่วน
ราชการเพื่อดูแลจัดการและบริหารอื่นๆ	รวมถึงเส้นทางรถไฟ
เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางรถไฟในพม่า	เป็นต้น
 

ไทย ได้ประโยชน์มหาศาล 

 ภายหลังที่รัฐบาลไทยเดินหน้าร่วมกับรัฐบาลพม่า	
พฒันาโครงการท่าเรอืน�า้ลกึทวายแล้ว	หน่วยงานต่างๆ	ทัง้ภาค
รัฐและเอกชน	ได้แสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลที่ไทยจะ
ได้รบัจากโครงการท่าเรอืทวาย	โดยส่วนใหญ่เหน็ว่า	หากโครงการ
ท่าเรือน�้าลึกทวายเสร็จสมบูรณ์แล้ว	จะช่วยยกระดับบทบาท
ของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งของภูมิภาคนี้	และ
ยังมีส่วนกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ	อีกนับไม่ถ้วน	โดย
เฉพาะภายหลังการเปิดเสรี	ภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซี่ยน

	 นอกจากน้ัน	ยังมีโอกาสที่จะขยายการลงทุนในพ้ืนที่
จังหวัดฝั่งตะวันตกของไทย	ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนขนาดใหญ	่
เช่น	อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี	การลงทุนพัฒนา

”
”

ภาครัฐและเอกชนได้แสดงความคิดเห็นว่า

จะช่วยยกระดับบทบาทของไทย

สู่การเป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง

ของภูมิภาคนี้

ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน	การลงทนุเพือ่ขยายการผลติต่างๆ	
ที่ต้องการหาโอกาสและลู่ทางใหม่ๆ	ด้วย
	 สิ่งหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนก็คือ	ภายหลังที่รัฐบาล
พม่าประกาศเขตเมืองทวายเป็นพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน
แล้ว	นกัลงทุนในพืน้ท่ีจงัหวัดตะวันตกของไทย		ได้พากนัต่ืนตวั
เป็นอย่างมาก	มีการรวมตัวกันของภาคธุรกิจในพื้นท่ี	เร่ิมมอง
หาช่องทางในการพฒันาการลงทนุท้ังในพืน้ทีป่ระเทศไทย	และ
ที่เมืองทวาย

”

”

ท่าเรือแห่งนี้จะกลายเป็น

ประตูการค้าส�าคัญ

เชื่อมเศรษฐกิจระหว่าง

โลกฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก

	 มีการจัดคณะนักธุรกิจเดินทางดูพื้นที่ในเมืองทวาย	
เพื่อเริ่มหาช่องทางในการลงทุน	และขณะเดียวกันได้มีการ					
ผลักดันให้รัฐบาลสนับสนุนนโยบายต่างๆ	เพื่อให้เกิดความ				
คล่องตัวในการค้าขายระหว่างสองประเทศด้วย
	 จึงเป็นที่คาดหมายว่า	หากท่าเรือน�้าลึกทวาย	ด�าเนิน
การแล้วเสรจ็และเริม่มกีารเปิดใช้	คาดว่าท่าเรอืแห่งนีจ้ะกลาย
เป็นประตูการค้าส�าคัญ	เชื่อมเศรษฐกิจระหว่างโลกฝั ่ง											
ตะวนัออกและฝ่ังตะวนัตก	ซึง่ประเทศไทยกจ็ะได้รับประโยชน์
อย่างมหาศาลจากโครงการนี้ด้วย	

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

ภาพ:

http://www.thaidphoto.com/forums/attachment.php?attachmentid=

1697724787&stc=1&d=1266900367

http://image.ohozaa.com/i/256/73s6M.JPG
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ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

 ชวีเศรษฐกจิ (Bioeconomy) หมายถงึ เศรษฐกจิบนพืน้ฐานของเทคโนโลยชีวีภาพ ชวีเศรษฐกจิไม่ใช่เรือ่ง

ใหม่ หรือเร่ืองไกลตวัแต่อย่างใด เพราะเป็นสิง่ทีเ่ราคุน้เคยกนัอยูแ่ล้วในชวีติประจำาวนั ไม่ว่าจะเป็นการใช้วคัซนีป้องกนั

โรค การคดิค้นอปุกรณ์วนิจิฉยัโรค พชืพนัธุใ์หม่ทีใ่ห้ผลผลติสงู การนำาเอทานอลผสมในนำา้มนัเบนซนิ หรอืการนำา   

ไบโอดเีซลผสมในนำา้มนัดเีซล ฯลฯ 

พิมพ์เขียว “ชีวเศรษฐกิจ” 

ของสหรัฐฯ 

	 ปัจจุบันวิทยาการในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพก้าวหน้า
รวดเรว็มาก	ภายหลงัจากการค้นพบโครงสร้างของดเีอน็เอ		และ
แผนที่พันธุกรรม	หรือจีโนมของสิ่งมีชีวิตต่างๆ	รวมถึงมนุษย	์
ถึงกับมีการกล่าวว่า	“ศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบันเป็นศตวรรษ
แห่งเทคโนโลยีชีวภาพ” 
	 รฐับาลสหรฐัฯ	เลง็เหน็ศกัยภาพของการน�าเทคโนโลยี
ชีวภาพมาพัฒนาให้เป็นชีวเศรษฐกิจ	ท่ีจะท�าประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์	เช่น	เทคโนโลยีชีวภาพด้านอุตสาหกรรม	ทั้งในส่วน
เชือ้เพลงิชวีภาพ	วสัดชุวีภาพ	เคมชีวีภาพ	และเอน็ไซม์	รวมถงึ
ในส่วนทางการแพทย์	เช่น	การใช้โปรตีนรักษาโรคโลหิตจาง	
โรคหวัใจ	และหลอดเลอืดในสมองตบี	การใช้แอนตีบ้อดีป้้องกนั
การเติบโตของมะเร็ง	การใช้วัคซีนรักษาโรคมะเร็งในต่อม							
ลูกหมาก	ฯลฯ
	 ประเทศสหรัฐฯ		นับว่ามีความก้าวหน้ากว่าประเทศ	
อื่นๆ	มาก	ในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพขั้นพื้นฐาน		
3	สาขา	คือ	เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมศาสตร์	เทคโนโลยีการ
จดัการสารชวีโมเลกลุจ�านวนมากอย่างอตัโนมตั	ิและเทคโนโลยี
หาล�าดับเบสของ	DNA	(DNA	Sequencing)			
						 รัฐบาลสหรัฐฯ	ได้วิเคราะห์ว่าในอนาคตจะต้องเน้น
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพอย่างน้อยใน	3	สาขา	ดังนี้	

 ชวีวทิยาสงัเคราะห์ (Synthetic Biology) เพือ่ท�าให้
นักชีววิทยาสามารถออกแบบสิ่งมีชีวิต	เพื่อให้มีคุณสมบัติตาม
ต้องการ	โดยยกตัวอย่างการพัฒนาให้มีคุณสมบัติผลิตกรด					
อะคริลิคชีวภาพ	เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกาวให้ติดแน่น
ย่ิงข้ึน	สีที่ติดทนทานมากข้ึน	แผ่นซึมซับที่มีประสิทธิภาพ								
มากขึ้น

:: ประธานาธบิดโีอบามาได้ประกาศ ว่า “โลกได้ก้าวไปสูเ่ศรษฐกจิแห่ง

นวัตกรรม และไม่มปีระเทศอืน่ใดทีย่อดเยีย่มในด้านนวัตกรรมเหนอื

กว่าสหรฐัฯ”

จับกระแสโลก
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	 อย่างไรก็ตาม	ระบบชีววิทยาตามธรรมชาติสลับ							
ซับซ้อนมาก	จะต้องวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขานี้ให้
ด�าเนนิการง่ายยิง่ขึน้	รวดเรว็ขึน้	และสามารถพยากรณ์ผลทีจ่ะ
ได้รับอย่างแม่นย�าขึ้น	
 การศึกษาเกี่ยวกับโปรตีนเชิงลึกในแง่มุมต่างๆ      
(Proteomics)	เนื่องจากโปรตีนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ
สิง่มชีวีติ	ความรูเ้ชงิลึกเกีย่วกบัโปรตนีจะเป็นประโยชน์มหาศาล
ในการเรยีนรู	้และเข้าใจเกีย่วกบัสิง่มชีวีติ	สามารถน�าไปประยกุต์
ใช้ประโยชน์มากมาย
 ชีวสารสนเทศ (Bioinformatics) เป็นวิทยาการท่ี
ผสมระหว่างชีววิทยากับสารสนเทศศาสตร์	โดยน�าเอาความรู้
เรื่องจีโนม	ซึ่งมีความหมายว่าเป็นสารพันธุกรรมทั้งหลายของ
สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิด	หรือยีนท้ังหมดของสิ่งมีชีวิตของมนุษย	์				
ไปประยุกต์	ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆ	
	 ยุคจีโนมได้เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	25	
พฤษภาคม	2538	เมื่อ	ดร.	J.	Craig	Venter	ได้ประกาศการ
ค้นพบจีโนมของ	Haemophilus	Inflffiiuenzae	ซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิต
เซลล์เดยีว	ต่อมาได้มกีารประกาศการค้นพบจโีนมของสิง่มชีวีติ
ชนิดอื่นๆ	มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

	 ปัจจบุนัการศกึษาจโีนมท�าได้ง่ายกว่าเดมิมาก	เป็นต้น
ว่า	จากเดิมเมื่อศึกษาจีโนมของมนุษย์ครั้งแรกใช้เวลายาวนาน
ถึง	13	ปี	มีค่าใช้จ่ายมากถึง	2.7	พันล้านเหรียญสหรัฐฯ	แต่
ปัจจบุนัใช้เวลาไม่เกิน	2	สปัดาห์	ค่าใช้จ่ายเพยีง	7.7	พนัเหรยีญ
สหรัฐฯ	เท่านั้น

:: การวิจยัในด้านพลงังานชวีภาพของสหรฐัฯ

”

”

รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศพิมพ์เขียว

สู่ชีวเศรษฐกิจแห่งชาติ

(Nation Bioeconomy Blueprint) 

เมื่อเดือนเมษายน 2555 

ประกอบด้วยเป้าหมายยุทธศาสตร์ 

5 ประการ

เป้าหมายยุทธศาสตร์ 5 ประการ 

 รัฐบาลสหรัฐฯ	จะประกาศพิมพ์เขียวสู่ชีวเศรษฐกิจ
แห่งชาติ	(Nation	Bioeconomy	Blueprint)	ในเดือนเมษายน	
2555	ประกอบด้วยเป้าหมายยุทธศาสตร์	5	ประการ
 ประการแรก	สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา	เพื่อวาง
รากฐานชีวเศรษฐกิจในอนาคต	เพื่อแก้ไขปญัหาความลม้เหลว
ของตลาด	โดยภาคเอกชนจะไม่ลงทุนวิจัยและพัฒนามาก							
เท่าที่ควรจะเป็น	เนื่องจากไม่สามารถแสวงหาประโยชน์จาก
เงนิลงทนุได้เตม็ที	่ดังนัน้	รฐัต้องสนบัสนนุการวจัิยทีส่ร้างความรู้
และเทคโนโลยี	เพื่อให้ภาคเอกชนสามารถต่อยอดน�าไปใช้
ประโยชน์	รวมถึงปรับปรุงระบบจัดสรรทุนวิจัย	ให้สนับสนุน
โครงการที่ท้าทายมากขึ้น	เพื่อค้นพบเทคโนโลยีใหม่
 ประการทีส่อง	สนบัสนนุการน�าผลวจิยัไปใช้ประโยชน์
เชงิพาณิชย์	หรอืจาก	“หิง้ไปสู่ห้าง”	เพือ่ให้การใช้เงินงบประมาณ
จากภาษีอากรของประชาชนในด้านนี้ให้คุ้มค่า	โดยเสริมสร้าง
ความแข็งแกร่งแก่ระบบนิเวศ	ที่สนับสนุนต่อทั้งการค้นพบ
เทคโนโลยี	นวัตกรรม	และการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 ประการที่สาม	ลดกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค	โดย
เฉพาะก�าหนดให้ส�านกังานอาหารและยา	ปรบัปรงุการด�าเนนิการ
ให้การอนุมัติอนุญาตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	
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กฎระเบยีบต้องชดัเจน	โปร่งใส	และไม่ยุง่ยากเป็นภาระต่อภาค
เอกชน	พร้อมกบัการคุม้ครองความปลอดภยัต่อมนษุย์และรกัษา
สิ่งแวดล้อม
 ประการทีส่ี ่พฒันาบคุลากรด้านชวีเศรษฐกจิ	ปัจจุบนั
แม้สหรัฐฯ	ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ	มีอัตราการว่างงานสูง	
แต่ธรุกจิด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กลับต้องการบุคลากร
จ�านวนมาก	แต่หาคนมาท�างานไม่ได้	เน่ืองจากขาดแคลนบคุลากร
ด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิศวกรรม	และคณิตศาสตร์				
(science,	technology,	engineering	and	math		-		STEM)

	 เพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น	รัฐบาลสหรัฐฯ	จะปรับปรุง
แนวทางการศึกษาฝึกอบรมและจูงใจ	เพื่อให้สถาบันการศึกษา
ผลิตบุคลากรด้าน	STEM	เพิ่มมากขึ้น	และสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด	โดยจะต้องสร้างความร่วมมือระหว่างภาค
ธุรกิจและสถาบันการศึกษา	ในการร่วมกันร่างหลักสูตรการ
ศึกษา	และกระตุ้นให้ประชาชนสนใจการศึกษาในสาขานี้

ปัจจุบันแม้สหรัฐฯ มีอัตรา

การว่างงานสูง แต่ธุรกิจ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กลับต้องการบุคลากรจ�านวนมาก

 เนื่องจากขาดแคลนบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรม และคณิตศาสตร์

”

”

 ประการที่ห้า	พัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	
สถาบันการศึกษา	และเอกชนให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น	เช่น	ความ
ร่วมมือในด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ	ผ่านโครงการหุ้นส่วนการผลิต
ขั้นก้าวหน้า	(Advanced	Manufacturing	Partnership)	รวม
ถึงความร่วมมือระหว่างบริษัทขนาดใหญ่	และผู้ประกอบการ
ใหม่ผ่านโครงการ	Startup	America	Initiative
	 เอกสารพิมพ์เขียวสู่ชีวเศรษฐกิจแห่งชาติ	ได้รับการ
ตอบรับค่อนข้างดี	โดย	ดร.	Phillip	A.	Sharp	นักชีววิทยาซึ่ง
เชีย่วชาญในด้าน	RNA	แห่งสถาบนัเทคโนโลยแีห่งแมสซาชเูซตส์
ของสหรัฐฯ	ผู้ได้รับรางวัลโนเบล	สาขาการแพทย์เมื่อปี	2536	
ได้กล่าวชมเชยว่า	พมิพ์เขยีวครัง้นีน้บัเป็นครัง้แรกทีส่หรฐัฯ	ได้
ยอมรบัถงึบทบาทส�าคญัของวทิยาการสาขาชวีวทิยาต่อเศรษฐกจิ	
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต	อย่างไรก็ตาม	มีผู้เสนอความคิดเห็น
ทางลบว่า	พิมพ์เขียวจะกระตุ้นวิทยาการสาขานี้มากขึ้น	โดย
เฉพาะด้านพันธุวิศวกรรม	เพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตท่ีมีคุณสมบัต	ิ			
ตามที่ต้องการ	อันน�าไปสู่การสร้างสิ่งมีชีวิตประเภท	GMOs		
มากยิ่งขึ้น

:: การวจิยัในด้านเทคโนโลยชีวีภาพทีม่หาวทิยาลยัเพนซลิเวเนยี

ในสหรฐัฯ

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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 แอมเจน เป็นบรษิทัในธรุกจิยา ทีใ่ช้เทคโนโลยชีวีภาพในการวจิยัและพฒันา ผลติภณัฑ์รายใหญ่เป็นอนัดบั 1 

ของโลก  โดยมมีลูค่าหุน้ตามราคาตลาดเท่ากบั  56 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ หรอื 1.7 ล้านล้านบาท คดิเป็นสดัส่วน

ประมาณร้อยละ 17 ของราคาหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

แอมเจน...

ผู้น�าด้านยาชีวภาพของโลก 

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

	 บุคคลส�าคัญซึ่งเป็นผู้ผลักดันแอมเจนให้ก้าวข้ึนเป็น
บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพด้านยา	รายใหญ่ที่สุดของโลก	คือ							
ดร.	จอร์จ	บี	ราทแมนน์	(George	B.	Rathmann)	ซึ่งได้รับ
การยกย่องว่า	เป็นบิดาแห่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ	

	 ดร.	ราทแมนน์	ซึง่เพ่ิงเสยีชวีติไป	เมือ่วนัท่ี	22	เมษายน		
2555	ก้าวเข้ามาในแวดวงเทคโนโลยีชีวภาพเมื่ออายุมากแล้ว			
เขาเกิดเมื่อปี	2470	ที่เมืองมิลวอคกี้	มลรัฐวิสคอนซิน	ส�าเร็จ

:: ดร. George B. Rathmann หารอืกบั ดร. Fu - Kuen Lin 

หวัหน้าทีมวิจัยของบรษิทัแอมเจน

การศกึษาปรญิญาตรสีาขาเคม	ีจากมหาวทิยาลยันอร์ทเวสเทร์ิน	
และปรญิญาเอกสาขาเคมเีชงิฟิสกิส์	จากมหาวทิยาลยัปรนิซ์ตนั	
เริ่มท�างานที่บริษัท	3M	ยาวนานถึง	20	ปี	จากนั้นเมื่อปี	2518	
ขณะมีอายุได้	48	ปี	ได้เปลี่ยนมาท�างานในบริษัท	แอ๊บบอต	ใน
ต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิจยัและพฒันาในด้านชุดตรวจวินจิฉยัและ
วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี	

”

”

การเคลื่อนย้ายยีนจากสิ่งมีชีวิต

สายพันธุ์หนึ่ง ไปสู่สิ่งมีชีวิต

อีกสายพันธุ์หนึ่ง 

เพื่อถ่ายทอดลักษณะ

หรือยีนที่ต้องการ 

นับเป็นการล้างความเชื่อเดิม

ของนักวิทยาศาสตร์ที่ว่า ดีเอ็นเอ  

ของสิ่งมีชีวิตจะอยู่รอดได้ 

ก็เฉพาะเมื่ออยู่ในเซลล์ของสิ่งมีชีวิต

ที่มีสายพันธุ์ใกล้ชิดกับตนเองเท่านั้น

จับกระแสโลก
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	 ในช่วงนัน้เอง	ศาสตราจารย์สแตนเลย์	โคเฮน	(Stanley	
Cohen)	นักพันธุศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด	(ได้รับ
รางวลัโนเบลเมือ่ปี	2529)	และศาสตราจารย์เฮอร์เบร์ิต	โบเยอร์	
(Herbert	Boyer)	นักชีวเคมีแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	
วทิยาเขตซานฟรานซสิโก	ได้ประสบความส�าเรจ็ในการแยกยนี
ของสตัว์	และน�าไปใส่ในแบคทเีรียโดยใช้เทคนิค	Recombinant	
DNA	ซึ่งหมายถึง	เทคโนโลยีที่ท�าการเคลื่อนย้ายยีนจากสิ่งมี
ชีวิตสายพันธุ์หนึ่ง	ไปสู่สิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่ง	เพื่อถ่ายทอด
ลักษณะหรือยีนที่ต้องการ	นับเป็นการล้างความเชื่อเดิมของ			
นกัวทิยาศาสตร์ทีว่่า	ดีเอ็นเอของส่ิงมีชวิีตจะอยูร่อดได้	กเ็ฉพาะ
เม่ืออยูใ่นเซลล์ของสิง่มชีวีติทีม่สีายพนัธุใ์กล้ชดิกบัตนเองเท่านัน้	
การค้นพบครั้งนี้นับเป็นจุดก�าเนิดของวิทยาการในสาขา										
พันธุวิศวกรรมศาสตร์	(Genetic	Engineering)	ในการผลิต							
สิ่งมีชีวิตด้วยการตัดต่อพันธุกรรม	หรือ	จีเอ็มโอ	(GMO	-				
Genetically	Modified	Organisms)	
	 ต่อมา	ศาสตราจารย์โบเยอร์		ได้ร่วมกับนายบ๊อบ						
สแวนสนั	(Bob	Swanson)	ซึง่เป็นผู้บรหิารร่วมลงทุน	(Venture	
Capital)	ก่อตั้งบริษัท	เจเนเทค	(Genetech)	เมื่อปี	2519	ซึ่ง
ต่อมาบริษัท	โรช	แห่งสวิตเซอร์แลนด์ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทแห่งนี้ด้วย																						

	 เจเนเทค	ประสบผลส�าเร็จในการวิจัยและพัฒนา
อินซูลิน	โดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมศาสตร์เมื่อปี	2521	
ด้วยการตัดยีนที่ผลิตอินซูลินของมนุษย์ออกมาใส่ในแบคทีเรีย
ชนิดหนึ่ง	เพื่อให้แบคทีเรียดังกล่าวท�าหน้าที่ผลิตอินซูลิน	เมื่อ
กระตุน้ด้วยวธิกีารทีเ่หมาะสม	แบคทเีรียเหล่านีจ้ะสร้างอนิซูลนิ
ขึ้นมา	จากนั้นน�าไปท�าให้บริสุทธิ์	โดยในปี	2525	ส�านักงาน
อาหารและยาของสหรัฐฯ	ได้อนุญาตให้น�าอินซูลินนี้ไปรักษา				

อินซูลินนับเป็นยารายการแรก

ที่ผลิตโดยเทคโนโลยี

พันธุวิศวกรรมศาสตร์ หรือ

การตัดต่อยีนที่ได้รับอนุญาตจาก

ส�านักงานอาหารและยาของสหรัฐฯ

”

”

ผู้ป่วยได้	นับเป็นยารายการแรก	ที่ผลิตโดยใช้เทคโนโลยี										
พันธุวิศวกรรมศาสตร์	หรือการตัดต่อยีนที่ได้รับอนุญาตจาก
ส�านักงานอาหารและยาของสหรัฐฯ	
	 การผลิตอินซูลินโดยวิธีนี้	มีคุณสมบัติดีกว่าแบบเดิม
ทีผ่ลติจากตบัอ่อนววั	หรอืตบัอ่อนสกุร	เนือ่งจากมคีณุสมบตัไิม่
แตกต่างไปจากอินซูลินที่สร้างข้ึนภายในร่างกายของคน	แม้
อินซูลินที่ผลิตจากตับอ่อนของสัตว์จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับ
อินซูลินของคน	แต่การที่มีข้อแตกต่างแม้เพียงเล็กน้อย	ก็มี
รายงานว่าท�าให้เกิดอาการข้างเคียง	หรือการแพ้ยาได้
	 การค้นพบข้างต้น	ท�าให้	ดร.ราทแมนน์	ให้ความสนใจ
มาก	เขาตัดสนิใจพกังานท่ีบรษิทั	แอ๊บบอต	เพือ่ไปท�างานท่ีห้อง
ทดลองในมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	วิทยาเขตลอสแอนเจลิส	
หรอืยซีูแอลเอ		เพือ่เรยีนรูเ้ทคโนโลยดีงักล่าว	ทัง้ทีข่ณะน้ันเขา
มีอายุมากกว่า	50	ปีแล้ว	แม้ว่าผู้บริหารของบริษัท	แอ๊บบอต	
จะคัดค้านก็ตาม	

	 ดร.	ราทแมนน์	ท�างานในห้องทดลองภายใต้การบรหิาร
ของ	ดร.	วินสตัน	แซลเซอร์	(Winston	Salser)	ซึ่งเป็น
ศาสตราจารย์ในสาขาอณชูวีวทิยา	และเป็นก�าลงัส�าคญัในการ
ร่วมจัดต้ังบรษัิท	แอพพลายด์	โมเลคิวลาร์	เจเนติคส์	(Applied	
Molecular	Genetics)	เมื่อเดือนเมษายน	2523	ต่อมาเปลี่ยน
ชือ่เป็นบรษิทั	แอมเจน	โดยศาสตราจารย์แซลเซอร์	เหน็ว่าเขา
มีพื้นฐานในด้าน

ดร. Fu - Kuen Lin หวัหน้าทมีวจิยัของบรษิทั แอมเจน 

กำาลงัวเิคราะห์เกีย่วกบัยนีทีผ่ลติฮอร์โมน Erythropoietin 

ซึง่สำาคญัมากในการรกัษาโรคโลหติจาง
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ธุรกิจ	จึงเชิญชวนให้เข้ารับต�าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	
หรือซีอีโอ	ของแอมเจน	
	 ขณะนั้น	บริษัท	แอมเจน	อยู่ในภาวะขาดแคลนเงิน
ทุนจนเกือบล้มละลาย	แต่	ดร.ราทแมนน์	สามารถชกัจูงให้บรษิทั	
แอ๊บบอต	ทีเ่คยท�างานด้วย	มาร่วมลงทุนโดยเข้าซือ้หุน้เป็นเงนิ	
5	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	(เมื่อขายหุ้นออกไปอีกไม่กี่ปีต่อมา	ได้
ราคาสงูถงึ	250	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	หรอื	50	เท่าของเงนิลงทนุ)		
ท�าให้กองทุนร่วมลงทุนหรือ	Venture	Capital	อ่ืนๆ	มีความ	
มั่นใจ	และมาร่วมลงทุนด้วยอีก	12	ล้านเหรียญสหรัฐฯ
	 ดร.	ราทแมนน์		เห็นว่าบริษัท	แอมเจน	ได้กระจาย
เงินวิจัยไปในโครงการวิจัยต่างๆ	หลายโครงการ	ทั้งที่มีเงินทุน
จ�ากัด	ท�าให้แต่ละโครงการเหล่านั้นไม่ประสบผลส�าเร็จ	จึงได้
ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่	โดยทุ่มเงินทุนไปในการวิจัยที่มีความ
เป็นไปได้สูง	เพื่อให้สามารถน�าผลวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้

:: บุคลากรด้านการวจิยัของบรษิทั แอมเจน

ซึง่ส�าคญัมากในการรกัษาโรคโลหติจาง	เนือ่งจากฮอร์โมนนีเ้ป็น
โปรตีนธรรมชาติท่ีร่างกายมนษุย์สร้างข้ึนจากต่อมหมวกไต	จาก
น้ันจะไหลไปตามกระแสเลือด	เพื่อกระตุ้นให้ไขกระดูกสร้าง
เซลล์เม็ดเลือดแดง	หากไตผลิตโปรตีนตัวนี้ได้ไม่เพียงพอ			
ไขกระดูกจะสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยลง	ท�าให้เกิดภาวะโรค				
โลหิตจาง

	 จากนั้น	ดร.	Fu	-	Kuen	Lin	ได้ใช้เทคโนโลยีพันธุ
วศิวกรรมศาสตร์น�ายนีดงักล่าวไปใส่ในเซลล์	เพือ่ผลติฮอร์โมน	
Erythropoietin	เป็นผลส�าเร็จในเดือนกุมภาพันธ์	2527	และ
เริ่มทดสอบฮอร์โมนในเชิงคลินิกกับคนในเดือนธันวาคม	2528	
ซึ่งการทดสอบส�าเร็จด้วยดี	และได้ตั้งชื่อยาชีวภาพที่วิจัยและ
พัฒนาขึ้นว่า	“อีโปเจน” (Epogen)
	 เพือ่ระดมทนุและลดความเสีย่งในการด�าเนนิธรุกจิใน
ช่วงเริ่มแรก	บริษัท	แอมเจน	ได้ขายสิทธิบัตรในการจ�าหน่าย
ยาอโีปเจน	ในตลาดญีปุ่น่แก่บรษิทั	ครินิ		บรวิเวอรี	่(Kirin	Brewery)		
เป็นเงิน	24	ล้านเหรยีญสหรฐัฯ	และขายสทิธบัิตรในตลาดยโุรป
ให้แก่บรษิทั	จอห์นสนั	แอนด์	จอห์นสนั		โดยได้รบัค่าตอบแทน
เบื้องต้น	6	ล้านเหรียญสหรัฐฯ	หลังจากนั้น	จอห์นสัน	แอนด	์
จอห์นสนั	ต้องจ่ายค่าสทิธบัิตรเพิม่เติมอกีจ�านวนหนึง่	ซ่ึงต่อมา
ในเดือนมิถุนายน	2532	ส�านักงานอาหารและยาของสหรัฐฯ	
ได้อนุญาตน�าไปใช้ในทางการแพทย์ได้
	 ผู้เชี่ยวชาญให้ทัศนะว่าเดิมยาที่เราใช้อยู่นั้น	เป็นยา
ทีเ่กดิจากการสังเคราะห์ทางเคมเีป็นหลกั	เพือ่ใช้รกัษาโรคตาม
อาการ	แต่ยาที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	เช่น	อีโปเจน	เป็น		

ดร. Fu - Kuen Lin ได้ใช้เทคโนโลยี

พันธุวิศวกรรมศาสตร์ 

น�ายีนใส่ในเซลล์ 

เพื่อผลิตฮอร์โมน Erythropoietin 

ซึ่งการทดสอบส�าเร็จด้วยดี 

และได้ตั้งชื่อยาชีวภาพ 

“อีโปเจน” (Epogen)

”

”

“อีโปเจน” ปฏิวัติการรักษาโรคโลหิตจาง

 บริษัท	แอมเจน	มีก�าลังส�าคัญท่ีเป็นหัวหน้าทีมวิจัย	
คือ	ดร.	Fu	-	Kuen	Lin	ชาวไต้หวัน	ส�าเร็จการศึกษาปริญญา
เอกในสาขาโรคพืชวิทยา	จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐอิลลินอยส์	
วิทยาเขตเออบาน่า	-	แชมเปญ	เมื่อปี	2514	จากนั้นได้ท�างาน
ที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์	แห่งมลรัฐเซาท์แคโรไลนา	ท�าให้
คุ้นเคยกับเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี
	 ดร.	Fu	-	Kuen	Lin	ท�างานอย่างหามรุ่งหามค�่าถึง
วนัละ	16	ชัว่โมง		จากทมีงานเพยีง	3	คนในตอนแรก	และเพิม่
เป็นประมาณ	20	คน	ในเวลาต่อมา		ก็ประสบผลส�าเร็จเมื่อปี	
2526	ในการค้นพบยีนทีท่�าหน้าทีส่ร้างฮอร์โมน	Erythropoietin	
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ยาทีอ่อกฤทธิต์ามกลไกของการเกดิโรคโดยตรง	ท�าให้การรกัษา
ได้ผลมากกว่า
	 ความส�าเรจ็อนัยิง่ใหญ่ของ	ดร.	ราทแมนน์	ให้บทเรยีน
ส�าคัญหลายประการ	

ศตวรรษที่ 20 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป 

เป็นศตวรรษแห่งฟิสิกส์และเคมี 

ส่วนศตวรรษที่ 21 ในปัจจุบัน 

เป็นศตวรรษแห่งเทคโนโลยีชีวภาพ

”

”

 ประการแรก	คอื	ไม่มใีครแก่เกนิเรยีน	ชวีติเราจะต้อง
เรียนรู้ตลอดเวลา	
 ประการที่สอง	คือ	มีโอกาสอีกมากทางเทคโนโลยี
ชีวภาพ	
	 มีการกล่าวกนัว่าศตวรรษที	่20	ทีเ่พิง่ผ่านพ้นไป	เป็น
ศตวรรษแห่งฟิสกิส์และเคม	ีส่วนศตวรรษที	่21	ในปัจจบุนั	เป็น
ศตวรรษแห่งเทคโนโลยีชีวภาพ	โดยเฉพาะในเทคโนโลยีท่ี					
เกีย่วกบัการรกัษาโรค	นอกจากจะสร้างรายได้มหาศาลแล้ว	ยงั
ท�าให้คุณภาพชีวิตของคนดีขึ้น	ท�าให้โรคที่รักษายาก	สามารถ
รักษาได้ง่ายขึ้น	และมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง		

ภาพ:

http://www.atg.wa.gov/uploadedImages/Another/Protecting_Sen-

iors/Prescription_Drug_Prices/meds.jpg

http://sleepcare.com/storage/Chromosome.jpg?__SQUARES-

PACE_CACHEVERSION=1321980490303
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นานาสาระกับบีโอไอ

กฎและระเบียบควรรู้
สถาปนา  พรหมบุญ

สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็น

1. 2.

1.

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

หากต้องการจะน�าเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็น เพื่อใช้ใน
การผลติสนิค้าเพือ่จ�าหน่ายในประเทศ บรษิทัจะได้รบัการ
ยกเว้นหรอืลดหย่อนอากรขาเข้าได้ตามมาตรา 30 ในกรณี
ใดบ้าง
ตอบ	การได้รบัสทิธแิละประโยชน์ตามมาตรา	30	นี	้เป็นการ
ลดหย่อนอากรขาเข้าส�าหรับวตัถุดิบหรือวสัดุจ�าเป็น	ส�าหรบั
ของที่ไม่มีผลิตหรือมีก�าเนิดในราชอาณาจักร	ซึ่งมีคุณภาพ
ใกล้เคียงกัน	และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้	ซึ่ง
จะแบ่งออกเป็น	2	กรณี	คือ

ลดหย่อนอากรขาเข้าได้ไม่เกนิร้อยละ	90	เน่ืองจาก
วัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น	และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการ
ส่งเสรมิฯ	มโีครงสร้างอากรขาเข้าไม่เหมาะสม	โดย
คณะอนกุรรมการสทิธแิละประโยชน์ด้านภาษอีากร	
จะพิจารณาให้เป็นกรณีๆ	ไป		
โครงการทีผู่ข้อรบัการส่งเสรมิฯ	ทีย่ืน่ค�าขอฯ	ภายใน
วนัท่ี	31	มกราคม	2557	และต้ังสถานประกอบการ
อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรม	ที่ได้
รับการส่งเสริมฯ	ในเขต	3	(ทั้งเขต	3	-	36	จังหวัด	
และเขต	3	พิเศษ	23	จังหวัด)	จะได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ตามมาตรา	30	โดยให้ได้รบัลดหย่อนอากร
ขาเข้าร้อยละ	75	ของอัตราปกติ	ส�าหรับวัตถุดิบ
หรือวัสดุจ�าเป็น	ที่น�าเข้ามาผลิตเพื่อจ�าหน่ายใน
ประเทศเป็นระยะเวลา	5	ปี	โดยจะอนมุตัใิห้คราวละ	
1	ปี	ทัง้นี	้ยกเว้นโครงการทีต่ัง้ในนคิมอตุสาหกรรม
แหลมฉบัง	หรือนิคมอุตสาหกรรม	หรือเขตอุตสาหกรรม
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ	ในจังหวัดระยอง	

การน�าเข้าวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นตามมาตรา 30 มหีลกัเกณฑ์
อย่างไรบ้าง
ตอบ	ตามประกาศที่	ป.9/2544	ลงวันที่	12	พฤศจิกายน	
2544	เรื่อง	หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติรายการวัตถุดิบ
หรือวัสดุจ�าเป็น	มาตรา	30	ก�าหนดหลักเกณฑ์	ดังนี้

ต้องเป็นวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นที่ไม่มีผู้ผลิตใน
ประเทศ	ตามที่บีโอไอประกาศก�าหนด
ต้องเป็นวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นที่สอดคล้องกับ
กรรมวิธีการผลิตที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ
ต้องเป็นวตัถดุบิหรอืวสัดจุ�าเป็น	ตามค�าจ�ากดัความ
ที่บีโอไอประกาศก�าหนด
กรณีเป็นวัตถุดิบหรอืวัสดุจ�าเป็น	ทีไ่ม่มีผูผ้ลิตภายใน
ประเทศผลิต	แต่ผู้ผลิตในประเทศมีศักยภาพที่จะ
ท�าการผลติได้	เช่น	ชิน้ส่วนโลหะป๊ัมขึน้รปู	ชิน้ส่วน
โลหะทบุข้ึนรูป	ช้ินส่วนโลหะหล่อ	ช้ินส่วนพลาสตกิ
ขึ้นรูป	ชิ้นส่วนยางขึ้นรูป	เป็นต้น	บีโอไอจะอนุมัติ
แบบมีเงื่อนไข	1	ปี	ส�าหรับปีแรก	เพื่อให้ผู้ที่ได้รับ
การส่งเสริมฯ	มีระยะเวลาในการติดต่อหาผู้ผลิต			
ชิน้ส่วนในประเทศ	ส�าหรบัใช้ในการผลติในปีต่อไป	
ในปีต่อไปบีโอไอจะไม่อนุมัติรายการวัตถุดิบหรือ
วัสดุจ�าเป็น	ที่เคยได้รับอนุมัติแบบมีเง่ือนไข	ตาม
ข้อ	4.	เว้นแต่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ	แสดงหนังสือ
ยืนยันจากผู้ผลิตในประเทศว่า	ไม่สามารถผลิต
วัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นดังกล่าวได้ต่อบีโอไอ	จึงจะ
ได้รับการอนุมัติในปีต่อไป
กรณีที่เป็นวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็น	ที่สอดคล้องกับ
กรรมวธิกีารผลติ	ทีไ่ด้รบัอนุมัตใิห้การส่งเสรมิฯ		แต่
เป็นวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็น	ที่เป็นชิ้นส่วนซึ่งไม่มี
ผลิตในประเทศและน�ามาใช้ในการประกอบ	หาก
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เป็นการประกอบอย่างยาก	หรือ	Engineering	Assembly	
ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูง	จะต้องมีการวัด	ตรวจ
สอบคุณภาพ	จับคู่ชิ้นส่วนให้ได้	Tolerance	รวมท้ังมีการ
ทดสอบหลังการประกอบ	เพื่อให้ได้ตามข้อก�าหนดต่างๆ
อย่างเคร่งครัด	โดยใช้เครื่องทดสอบเป็นการเฉพาะ	จึงจะ
พิจารณาอนุมัติ

หากบรษิทัได้รบัสทิธแิละประโยชน์มาตรา 30 และประสงค์
ทีจ่ะใช้น�าเข้าวัตถดุบิหรอืวสัดจุ�าเป็น บรษิทัจะต้องยืน่บญัชี
วัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นต่อบีโอไอเมื่อใด
ตอบ	ตามประกาศ	ที่	ป.10/2544	ลงวันที่	12	พฤศจิกายน	
2544	เรือ่ง	หลกัเกณฑ์และวธิปีฏบิตั	ิในการขออนมุตัลิดหย่อน
อากรขาเข้าวตัถดุบิหรอืวสัดจุ�าเป็นตามมาตรา	30	นัน้	
	 ก�าหนดให้บรษิทัจะต้องยืน่ขออนมุตัริายการวตัถุดบิ
หรอืวสัดจุ�าเป็น	และตวัอย่างหรอืภาพถ่ายของวตัถดุบิหรอื
วัสดจุ�าเป็น	ท่ีประสงค์จะขอใช้สทิธแิละประโยชน์ลดหย่อน
อากรขาเข้าต่อบีโอไอ	ก่อนการน�าเข้าวตัถดุบิหรอืวสัดจุ�าเป็น	
ไม่น้อยกว่า	2	เดือนส�าหรับปีแรก	
	 ส�าหรบัการขอขยายเวลาการใช้สทิธแิละประโยชน์
มาตรา	30	นัน้	บรษิทัจะต้องย่ืนขออนมุตัต่ิอบโีอไอในรอบปี
ถดัไป	ก่อนสิน้สดุระยะเวลาน�าเข้าไม่น้อยกว่า	2	เดือน	ท้ังนี้	
เพื่อจะได้มีเวลา	ในการพิจารณารายการวัตถุดิบหรือวัสดุ
จ�าเป็นที่จะใช้สิทธิ์	รวมทั้งก�าหนดมาตรการควบคุมและ
ตรวจสอบการใช้สิทธิ์ต่อไป
	 ตัวอย่างเช่น	หากบริษัทประสงค์จะน�าเข้าต้ังแต่
วนัที	่1	พฤษภาคม	2555	บรษิทัจะต้องย่ืนขออนมัุตก่ิอน									
วนัที	่1	มีนาคม	2555

บรษิทัสามารถน�าเข้าวตัถดุบิหรอืวสัดจุ�าเป็นตามมาตรา 30 
ย้อนหลังได้หรือไม่
ตอบ	เนือ่งจากการใช้สทิธิและประโยชน์ตามมาตรา	30	จะ
ต้องยื่นบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น	ก่อนน�าเข้า					
ไม่น้อยกว่า	2	เดอืน	การใช้สิทธิย้์อนหลังจงึไม่สามารถกระท�าได้	

หากบรษัิทได้ใช้สทิธแิละประโยชน์มาตรา 30 ไปแล้ว 1 ปี 
แต่ปีต่อมา เกิดภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ ท�าให้ไม่มีค�าสั่งซื้อ
จากลกูค้า บรษิทัจะของดใช้สทิธแิละประโยชน์มาตรา 30 

3.

4.

5.

6.

1.

2.

3.

4.

ในปีที่ 2 และจะขอใช้สิทธิและประโยชน์อีกครั้งในปีที่ 3 
กรณีนี้จะท�าได้หรือไม่
ตอบ การได้รบัสทิธแิละประโยชน์ตามมาตรา	30	ตามเกณฑ์
ที่ตั้งในเขตนิคมอุตสาหกรรม	เขต	3	นั้น	เป็นการได้รับสิทธิ
และประโยชน์	เป็นระยะเวลา	5	ปีต่อเนื่องกัน	การงดใช้
สิทธิ์ดังกล่าว	สามารถกระท�าได้	แต่จะเสียสิทธิ์ในปีนั้น	ซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับการให้สิทธิและประโยชน์	ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา	31		
	 ในกรณีนี้	ถึงแม้บริษัทไม่ประสงค์จะใช้สิทธิ์	แต่
ยังคงจะต้องยื่นขอขยายเวลาเพื่อรับสิทธิ์ตามมาตรา	30	
อย่างต่อเนื่อง

หากบริษัทได้รับสิทธิและประโยชน์มาตรา 30 จะต้องขอ
อนมุตัปิรมิาณการผลติสงูสดุและสตูรการผลติด้วยหรอืไม่
ตอบ	ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ	ท่ีได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม
มาตรา	30	และได้รับอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุ
จ�าเป็นจากบีโอไอแล้ว	จะต้องยื่นขออนุมัติปริมาณอนุมัติ
สูงสุดและสูตรการผลิต	ทุกรอบปี	โดยแนบเอกสารและ			
หลักฐาน	ดังนี้

ชนิดผลิตภัณฑ์และปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะ
ท�าการผลติต่อปี	(ชือ่รายการวตัถดุบิหรอืวสัดจุ�าเป็น	
จะต้องตรงกับ	Invoice	ที่จะน�าเข้า	)
สูตรการผลิตที่แสดงรายการ	และปริมาณการใช้
วัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นต่อหน่วยผลิตภัณฑ์	(สูตร
การผลติเป็นการพสิจูน์ปรมิาณการใช้จรงิ	รวมถงึ
ส่วนสูญเสียในสูตรการผลิตที่เกิดขึ้นในการผลิต
สินค้านั้นๆ)
รายการและปรมิาณอนมุตัสิงูสดุ	ของวตัถดุบิหรอื
วสัดจุ�าเป็นแต่ละชนดิ	(ปริมาณอนมุตัสิงูสดุ	ค�านวณ
ตามก�าลังการผลิตตามบัตรส่งเสริมฯ)
ตวัอย่างหรอืภาพถ่ายของวตัถดุบิ	หรอืวสัดจุ�าเป็น
และผลิตภัณฑ์ที่จะท�าการผลิต	(บีโอไอจะตรวจ
สอบและส่งตัวอย่างคืนให้ภายหลัง)

	 ส�าหรับผู้ได้รับการส่งเสริมฯ	ที่ได้รับขยายเวลาสิทธิ
และประโยชน์ตามมาตรา	30	และไม่มกีารเพิม่รายการวตัถดุบิ
หรือวัสดุจ�าเป็น	บีโอไอจะอนุญาตให้น�าสูตรการผลิต	ที่ได้รับ
อนมุตัไิว้แล้วมาใช้ต่อไปได้	โดยไม่ต้องยืน่ขออนมุตัสิตูรการผลติใหม่
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	 การขออนุมัติสูตรการผลิตนั้น	จะด�าเนินการหลัง
จากบรษิทัได้ท�าการผลติแล้ว	เพือ่ทีจ่ะได้จดัท�าสตูรการผลิต
ที่ถูกต้อง	ทั้งนี้	จะต้องยื่นขออนุมัติสูตรการผลิตจากบีโอไอ
ก่อนการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์

ส่วนสูญเสียของวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็นตามมาตรา 30 มี
วิธีจัดการอย่างไร
ตอบ		ส่วนสญูเสยีตามมาตรา	30	แบ่งออกเป็น	2	กรณ	ีซ่ึง
มีภาระภาษีอากรแตกต่างกัน	ดังนี้	
	 1)	ส่วนสญูเสยีท่ียังไม่ผ่านข้ันตอนการผลติ	ได้แก่	
วัตถุดิบที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการผลิตเนื่องจากมีต�าหนิ	
หรอืมคีณุภาพไม่ได้มาตรฐานหรอืไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์เดิมได้	และวัตถุดิบที่เหลือจากการผลิต	
(วัตถุดิบคงเหลือ)	ซึ่งจะต้องด�าเนินการดังนี้

ช�าระอากรขาเข้าในส่วนที่ได้รับลดหย่อนตาม
อตัรา	ณ	วนัน�าเข้า	และช�าระเงนิเพิม่ของอากร
ขาเข้าในอัตราร้อยละ	1	ต่อเดือน	พร้อมภาษี
มูลค่าเพิ่มและเบี้ยปรับ	และเงินเพิ่มของภาษี
มูลค่าเพิ่มของอากรขาเข้านั้น	หรือ
ส่งคนืกลบัไปต่างประเทศ	(ไม่มีภาระภาษีอากร)	หรอื
บรจิาคให้กบัส่วนราชการ	องค์การของรัฐบาล	
หรือองค์การสาธารณกศุล	(ไม่มภีาระภาษอีากร)

-

-
-

1.

2.

3.

4.
-

-

	 2)	ส่วนสูญเสียที่ผ่านขั้นตอนการผลิตแล้ว	ได้แก่	
เศษของเสียที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต	หรือผลิตภัณฑ์
และชิ้นส่วนท่ีผลิตขึ้นแล้วแต่มีต�าหนิ	หรือมีคุณภาพไม่ได้
มาตรฐาน	หรือไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ตามวตัถปุระสงค์
เดิมได้	ส่วนสูญเสียเหล่านี้จะไม่มีภาระภาษีอากร	ไม่ว่าจะ
เป็นในรปูของวตัถดุบิ	หรอืวสัดจุ�าเป็น	หรอืภาระภาษอีากร
ตามสภาพเศษซาก	โดยการด�าเนินการในกรณีนี้	เป็นดังนี้

กรณีเป็นส่วนสูญเสียในสูตรการผลิต	จะตัด
ยอดส่วนสญูเสยีพร้อมกบัการตดับญัชจีากการ
จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์
กรณเีป็นส่วนสญูเสยีนอกสตูรการผลติ	จะต้อง
ได้รบัการรบัรองรายการและปรมิาณ	จากบรษิทั
ผู้ตรวจสอบส่วนสูญเสีย	ท่ีได้รับอนุญาตจาก		
บโีอไอก่อน	จงึจะสามารถตดัยอดส่วนสญูเสยี			
ดังกล่าวได้

หากสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม
มาตรา 30 แล้ว วตัถดุบิหรือวสัดจุ�าเป็นทีน่�าเข้า โดยได้รบั
การลดหย่อนอากรขาเข้า จะต้องใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ให้
เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเท่าใด
ตอบ	จะต้องใช้ในการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์	ตามโครงการที	่			
ได้รับการส่งเสริมฯ	ภายใน	6	เดือน	นับแต่วันสิ้นสุดระยะ
เวลาการน�าเข้า	เว้นแต่ได้รบัอนมุตัใิห้ขยายเวลาตามมาตรา	
30	ออกไปอีก	วัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นคงเหลือจะสามารถ
โอนไปใช้ในรอบปีถัดไปได้	โดยจะน�าไปหักจากปริมาณที่จะ
ได้รบัอนมุตัใิห้น�าเข้าในรอบปีถดัไป	ส�าหรบัในปีสดุท้าย	หาก
ไม่ได้น�ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ภายในก�าหนดเวลา	จะต้อง
ช�าระอากรขาเข้าตามสภาพ	ณ	วันน�าเข้า	ส�าหรับวัตถุดิบ		
คงเหลือนั้น

หากสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับสิทธิและประโยชน์ตาม
มาตรา 30 แล้ว ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ จะต้องด�าเนินการ
อย่างไร
ตอบ จะต้องจดัท�ารายงานสรปุการใช้วตัถุดบิหรอืวสัดจุ�าเป็น	
ส่งให้บีโอไอทราบภายใน	1	เดือน	นับต้ังแต่ส้ินสุดระยะเวลา
ใช้วัตถุดิบให้หมดตามข้อ	9.	(สรุป	บริษัทมีเวลา	7	เดือน	ที่
จะด�าเนินการปิดบัญช	ีเมือ่สิน้สดุวนัครบก�าหนดการใช้สทิธิ
และประโยชน์มาตรา	30)	โดยแนบเอกสาร	ดังนี้

ส�าเนาบัญชีรายงานภาษีขายตามแบบของกรม
สรรพากร
ใบสรปุจ�านวนผลติภณัฑ์ทีผ่ลติทัง้หมด	โดยแยก
เป็นจ�านวนผลติภณัฑ์ทีไ่ด้จ�าหน่ายไปแล้ว	และ
จ�านวนผลิตภัณฑ์คงเหลือ
รายละเอียดปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุ
จ�าเป็น	ที่ใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์แต่ละแบบ	
โดยค�านวณตามสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติ
ใบสรุปปริมาณการใช้วัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็น
แต่ละรายการทีใ่ช้ในการผลติ	โดยรวบรวมจาก
เอกสารในข้อ	3.	พร้อมปรมิาณการน�าเข้า	และ
ปริมาณวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นคงเหลือ

	 หากสรปุยอดคงเหลือ	(ตดับญัช)ี	ไม่หมด	(มวีตัถดุบิ
หรือวสัดจุ�าเป็นคงเหลือ	อาจจะเป็นเพราะมีการน�าเข้ามากกว่า
ปรมิาณท่ีใช้ผลิตจรงิ)	บรษิทัจะต้องช�าระอากรขาเข้า	ภาษี							
มูลค่าเพิม่	พร้อมทัง้เบีย้ปรบั	เงนิเพิม่	ตามสภาพ	ณ	วนัน�าเข้า	
ตามจ�านวนวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็นที่เหลืออยู่

7.

8.

9.
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หมายเหตุ 

เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ    

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

เขต 3 ได้แก่ 59 จังหวัด โดยแบ่งเป็นเขต 3 พิเศษ จำานวน 23 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ หนองบัวลำาภู สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม นครพนม     

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

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

ข้อสังเกต

1) ในแต่ละเดือนสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ไม่สามารถนำาไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติสำานักงานฯ   

   จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในกำาหนดเวลา 15 - 90 วันทำาการ 

2) สถิติไม่นับรวมโครงการซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนกิจการ       

     

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2555 เปรียบเทียบ ปี 2554  

     

จำาแนกการออกบัตรตามหมวดประเภทกิจการ

   จำานวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย 

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะข้ันมูลฐาน

อุตสาหกรรมเบา

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

บริการ และสาธารณูปโภค

รวม

ทุนจดทะเบียนต่างชาต ิ จ้างแรงงาน (คน)

ม.ค. - ก.พ.

2554 

35

1

21

50

37

33

68

245

28

8

13

53

43

30

62

237

4,519

355

1,529

8,946

31,085

3,907

14,154

64,496

7,956

1,519

3,491

19,777

21,625

6,708

32,900

93,976

 

772

112

180

63

196

110

1,632

3,065

2,008

3

31

313

21

108

1,045

3,528

73

168

149

1,045

37

128

397

1,996

851

     -

4

2,398

2,411

1,849

474

7,986

2,735

47

5,832

4,857

14,625

3,102

2,537

33,735

2,991

318

2,587

6,171

16,049

7,016

5,011

40,143

หน่วย : ล้านบาท 

การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน

270

240

210

180

150

120

80

50

0

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

0

จำานวนโครงการ

(ราย) 

โครงการคนไทย

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการต่างชาติ

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการร่วมทุน

ไทยและต่างชาติ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์

(ล้านบาท)

จ้างงานไทย

(คน)

245

92

68 63

93,976

41,812

62,742

33,735

40,14380
85 94

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

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

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

200,000

180,000

160,000

140,000

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

0

242

277

66,100

154,200

100,000

90,000

80,000

70,000

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

0

226

299

79,300

58,700

2554 2554 2555 2555 2554 2554 2555 2555 

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL

ประเภทผลิตภัณฑ์

64,496

ส�านักสารสนเทศการลงทุน

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน

237

300

280

260

240

220

200

180

160

140

0

ม.ค. - ก.พ.

2555 

ม.ค. - ก.พ.

2554 

ม.ค. - ก.พ.

2555 

ม.ค. - ก.พ.

2554 

ม.ค. - ก.พ.

2555 

ม.ค. - ก.พ.

2554 

ม.ค. - ก.พ.

2555 

ม.ค. - ก.พ.

2554 

ม.ค. - ก.พ.

2555 
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โครงการอนุมัติ

ให้การส่งเสริมการลงทุน 

เดือนกุมภาพันธ์ 2555

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน 
ศูนย์บริการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.11

1.5

1.5

1.5

1.16

1.5

1.19

1.11

1.17

1.11

1.5

1.5

1.17

41.00

7.00

60.00

75.00

30.00

54.00

360.00

260.00

8.00

5.50

70.00

60.00

342.20

110

30

15

30

33

15

81

60

29

25

9

12

57

จ.อุบลราชธานี

(เขต 3)

จ.พังงา

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.กระบี่

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

1. ก้าวหน้าฟู้ด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2. ภูเก็ต เป๋าฮื้อ ฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3. นายวิจักษ์ เหลืองมณีโรจน์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4. นายสันติ เสรีสงแสง

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. ซัมอิล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

6. นายสุทธิพงษ์ เสรีสงแสง

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7. สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8. ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์ - มาเลเซีย)

9. อีซี่ ฟู้ด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10. นายสมบัติ นาถพิริยรัตน์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11. ไวท์ ชิกเค้น ฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12. นายทรงพล ชิตเจริญ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13. แฟนซีวู๊ด อินดัสตรีส์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สวิสฯ - อังกฤษ 

- จีน - ไต้หวัน)

ผลติภณัฑ์แปรรปูจากเน้ือไก่

7,200 ตัน

เลีย้งหอยเป๋าฮ้ือ 60 ตนั

เลีย้งไก่เนือ้ 2,232,000 ตวั

เลีย้งไก่เนือ้ 2,100,000 ตวั

ผลติภณัฑ์จากยางธรรมชาติ  

500 ตัน

เลีย้งไก่เนือ้ 1,500,000 ตวั

รบัฝากห้องเย็น 12,500 ตนั

ขนมขบเคีย้ว 3,600 ตนั

เชือ้เพลงิอัดเมด็ 24,000 ตนั

เครือ่งดืม่จากพชื ผัก และผลไม้

9,120,000 ลติร

เลีย้งไก่เนือ้ 720,000 ตวั

เลีย้งไก่เนือ้ 1,500,000 ตวั

แผ่นชิน้ไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด

แบบเปลอืย และแบบปิดผิว 

73,500 ลกูบาศก์เมตร
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

14. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

15. ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

16. วิบูลย์วัฒน อุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17. นายรัฐธรรมนูญ วนพงศ์ทิพากร

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

18. โรงสีอุดรสว่างไทย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19. ห้องเย็นเอเชียนซีฟู้ด 

(ศรีราชา) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20. โรงสีข้าวธัญญาวัฒน์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21. นายไวทฑ อุปัติศฤงค์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22. กาญจน์คอร์น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23. แม่ทา วี.พี. จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24. นายชัยภัทร เศรษฐยุกานนท์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25. เรนโบว์ สุราษฎร์ 

ปาล์ม ออยล์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26. นำาเชา (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

27. นายบุญรักษ์ อุ่นยวง

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

28. นายณเดช ชาติธนรัชต์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29. ยโสธร อินเตอร์ 

เทรดไรซ์ 2010 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

30. เต็กเส็ง ไรซ์มิลล์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแท่ง และ/หรอืยางผสม

144,000 ตัน

ยางแท่ง และ/หรอืยางผสม

144,000 ตัน

แผ่นชิน้ไม้ผสมซีเมนต์อดั

30,000 ลกูบาศก์เมตร

เลีย้งไก่เนือ้ 750,000 ตวั

ข้าวคดัคณุภาพ 12,000 ตนั

สตัว์นำา้แช่แข็ง 8,400 ตนั

ข้าวคดัคณุภาพ 45,000 ตนั

ยางแท่ง 108,000 ตัน

พชื ผกั และผลไม้ แปรรปู

บรรจภุาชนะผนกึ

86,100 ตัน

สกุรขุน 180,000 ตัว

นำา้มนัปาล์มดบิ 

2.5 ตันผลต่อชัว่โมง

นำา้มนัปาล์มดบิ 

และเมลด็ในปาล์มอบแห้ง

3,000 ตัน

ข้าวสกุพร้อมรบัประทาน

11,200 ตัน

นำา้มนัปาล์มดบิ

2,484 ตัน

เลีย้งไก่เนือ้

2,180,000 ตัว

ข้าวคดัคณุภาพ

108,000 ตัน

ข้าวคดัคณุภาพ

57,600 ตัน

1.16

1.16

1.17

1.5

1.14

1.11

1.14

1.16

1.11

1.5

1.12

1.12

1.11

1.12

1.5

1.14

1.14

453.70

441.00

121.80

20.00

10.00

56.00

40.00

132.80

140.00

1,200.00

30.00

140.00

105.60

17.00

70.00

93.00

22.00

265

265

116

14

14

287

18

254

330

244

19

55

153

22

15

23

12

จ.อุดรธานี

(เขต 3)

จ.อุบลราชธานี

(เขต 3)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.อุดรธานี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

จ.ชุมพร

(เขต 3)

จ.กาญจนบุรี

(เขต 2)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.ระนอง

(เขต 3)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.ราชบุรี

(เขต 2)

จ.กระบี่

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ยโสธร

(เขต 3)

จ.สุรินทร์

(เขต 3)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

31. ปาล์มทองคำา จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

32. จอมธนา จำากัด

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย - สิงคโปร์)

33. บางสวรรค์ นำ้ามันปาล์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

34. ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 

จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

นำา้มนัปาล์มดบิ 50,490 ตนั

เมลด็ในปาล์มอบแห้ง 14,850 ตนั

บรกิารรบัฝากห้องเยน็ 8,850 ตนั

รถขนส่งห้องเย็น  60 คัน

นำา้มนัปาล์มดบิ 36,720 ตนั

นำ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ 

10,800 ตัน

อาหารพร้อมรบัประทาน หรอื

กึง่พร้อมรบัประทานจากเน้ือสตัว์

22,400 ตัน

1.12

1.19

1.12

1.11

326.50

482.90

295.70

736.00

45

143

69

72

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1. ยูไนเต็ด คอยล์ 

เซ็นเตอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

การตัดและแปรรปูโลหะ  

248,000 ตัน

2.18 692.90 140 จ.ระยอง

(เขต 2)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

ห
ม
ว
ด
 
3
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ุต
ส
า
ห
ก
ร
ร
ม
เบ

า

1. แฟคทอรี่ เกิร์ลส์ จำากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2. อินโดรามา โฮลดิ้ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อินเดีย - อังกฤษ 

- เยอรมนี)

3. ไลท์ ไฟเบอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

4. นายพีระ กิตติวรรธนกุล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. เคนดอลล์ แกมมาตรอน จำากัด

(ร่วมทุนไทย - เดนมาร์ก)

6. ออคิด ฟลาวเวอร์ จีเวลส์ จำากัด

(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

7. ไฮ - เทค ชัยภูมิ แอพพาเรล 

(2011) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครือ่งนุง่ห่ม 20,000 ช้ิน

เส้นด้ายขนสตัว์ 5,000 ตนั

เส้นด้ายโพลเีอสเตอร์ 

จากเศษพลาสติก

50,000 ตัน

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 

สำาหรบัจบัยึดกระดกู

400,500 ชิน้

ท่อช่วยหายใจ 7,680,000 ช้ิน

เครือ่งประดบัและชิน้ส่วน

300,000 ชิน้

เครือ่งนุง่ห่ม 13,680,000 ช้ิน

3.1

3.1

3.1

3.9

3.9

3.7

3.1

2.50

1,870.00 

768.70

80.00

147.60

11.85

58.80

67

527

335

22

130

70

1,344

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชัยภูมิ

(เขต 3)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

8. สตาร์ ไวร์ คอมบ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9. ไทยทาเคดะเลซ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

10. จี.ซี.ไอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11. เวอร์เทก็ซ์ แอพพาเรล 2011 จำากดั

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12. นายสิริชัย อรวัฒนศรีกุล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13. ดูโรฟอร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14. ปทุมธนา จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15. เอกสยามวงศ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16. มิเรเคิล อินทิเมทส์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

17. ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลวดสนัห่วงโลหะ 287 ตนั

สนัห่วงพลาสตกิ สำาหรบัสิง่พมิพ์  

40 ตัน

ผ้าลกูไม้จากเครือ่งถกั 10 เครือ่ง

เครือ่งประดบั 1,000,000 ช้ิน

พลอยเจยีระไน 

30,000,000 กะรตั

เครือ่งนุง่ห่ม เช่น เส้ือผ้าสำาเรจ็รปู 

ผ้าห่ม 5,832,000 ชิน้

แถบผ้า 477,000,000 เมตร

เฟอร์นิเจอร์และช้ินส่วนจากไม้

ปาร์ติเกลิ หรอื เอ็มดเีอฟ 

(ยกเว้นจากไม้หวงห้าม)

15,000 ชดุ

สิง่ประดษิฐ์ทำาจากเรซ่ิน

และชิน้ส่วน 1,420,000 ช้ิน

เครือ่งนุง่ห่ม

2,400,000 ชิน้

เครือ่งนุง่ห่ม

3,600,000 ชิน้

ผ้าอ้อมสำาเรจ็รปู

129,600,000 ชิน้

3.11

3.1

3.7

3.1

3.1

3.15

3.14

3.1

3.1

3.2

2.00

230.80

36.00

43.60

64.80

3.10

3.60

10.40

16.00

313.70

16

15

360

739

235

64

147

297

532

80

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.อุบลราชธานี

(เขต 3)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ชัยภูมิ

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

ห
ม
ว
ด
 
4
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ฑ
์โ
ล
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ะ 
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ร
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ง
จ
ัก
ร
 

แ
ล
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ก
ร
ณ

์ข
น
ส
่ง

1. MS.KYOKO  KIHIRA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

2. MR.GLEN  LANGDON

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

3. ไทย สตีล บาร์ พรีซิชั่น จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

 

4. อินฟินิตี้ พาร์ท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. MR.YI - HSING WU

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ระบบหุ่นยนต์ และการซ่อมแซม

ระบบหุน่ยนต์ทีผ่ลติเอง 36 ชุด

WATERJET MACHINE 

และชิน้ส่วน 380 ชดุ

ชิน้ส่วนระบบกนัสะเทอืน 

780,000 ชิน้

การอบ ชบุโลหะ 2,200,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนโลหะทีใ่ช้ในยานยนต์ 

และเครือ่งใช้ไฟฟ้า 5,000 ตนั

แม่พมิพ์ 160 ชดุ

การซ่อมแซมแม่พมิพ์ 150 ชุด

4.2

4.2

4.5

และ

4.10

4.3

4.2

53.20

50.70

40.00

30.00

32.00

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

12

31

14

40

27
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6. ซากูไร เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7. ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

8. คินโนะ โฮชิ เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

9. ไดมอน ทูลส์ เทคโนโลยี 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

10. เอฟ.ที.เอ็น. จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

11. บิลเทค ออโตโมทีฟ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)

12. เอส.ยู.เอ็น.โกลบอล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13. พี.เอส.ซี.เทรดดิ้ง แอนด์ 

ดีเวลล๊อปเม้นท์ (จำากัด)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14. ยามาดะ สมบูรณ์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

15. สยาม เอ็น พี อาร์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

16. ภูเก็ต เม็ททอลชีท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17. โอซากะราชิ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

18. ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

19. ซูมิโตโม อีเล็คตริก ฮาร์ดเมทัล 

แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

20. แล็บ เทค เอนจิเนียริ่ง จำากัด

(ร่วมทุนไทย - สวีเดน)

ชิน้ส่วนโลหะ  1,100 ตนั

THERMOSTATIC EXPANSION 

VALVE 2,100,000 ช้ิน

แม่พมิพ์ และการซ่อมแซมแม่พมิพ์

ทีผ่ลติเอง 80 ชดุ

ใบเลือ่ย สำาหรบังานอตุสาหกรรม

260,000 วง

ชิน้ส่วนโลหะป๊ัมขึน้รปู 1,700 ตนั

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น ชิน้ส่วนตวัถัง

รถยนต์ 12,000 ตัน

ชิน้ส่วนโลหะ เช่น SHAFT 

740 ตัน 

การชบุเคลอืบผวิ  740 ตนั

เครือ่งจกัรและอุปกรณ์ 

เช่น เครือ่งผลติก๊าซโอโซน

เครือ่งสฝัีดข้าว 850 เครือ่ง

ปลอกสวมแกนพวงมาลัย  

570,000 ชิน้

ผลิตภัณฑ์จากผงโลหะอดัขึน้รปู  

25 ตัน

แผ่นหลงัคาเหลก็และผนังเหลก็

328,320 ตารางเมตร

โลหะขึน้รูป สำาหรับงานก่อสร้าง 

เช่น ประแนง ตวัช ีแผ่นปิดครอบ 

259,200 เมตร

ชดุประตูม้วน 288,000 เมตร

ชิน้ส่วนเหลก็ทบุ เช่น BOLT 

และ SHAFT 1,140 ตนั

ชิน้ส่วนยานพาหนะ ได้แก่ 

สายไฟฟ้า 1,700 ตนั

ท่อร้อยสายไฟ  40,000 กโิลเมตร

อุปกรณ์ สำาหรบังานตดั 

กดั กลงึ เซาะ ไส 70 ตนั

เครือ่งจกัร สำาหรบัอตุสาหกรรม

ยางและพลาสติก เช่น เครื่อง

ผสม เครือ่งรดียาง 700 เครือ่ง

4.3

4.10

4.2

4.2

4.3

4.30

4.3

และ

4.4

4.2

4.10

4.3

4.3

4.3

4.10

4.2

4.2

57.00

194.00

54.00

168.90

221.50

420.00

14.00

14.50

50.80

272.70

19.00

130.00

118.00

207.70

32.80

26

34

23

82

250

258

48

38

10

36

18

27

54

267

250

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.สิงห์บุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ภูเก็ต

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

21. เอ็มเอชไอ ออโตโมทีฟ ไคลเมท

คอนโทรล (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

22. ทีเอส เทค (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

23. โตโยต้า โกเซ (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

24. บางกอกสปรงิ อนิดสัเตรยีล จำากดั

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25. ไทยซัมมิท แหลมฉบัง 

โอโตพาร์ท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26. เกรท เฉียง จำากัด

(ร่วมทุนไต้หวัน - ญี่ปุ่น)

27. คูล อินซูเลชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

28. อินทรา - โมลด์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

29. ป๊อป ซิสเต็มส์ 

แอนด์ เซอร์วิส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

30. เมโทร เอช แอนด์ เรส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

31. เฟดเดอรัล - โมกัล ฟริคชั่น 

โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

32. เอ็น เอส เค แบริ่งส์ 

แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

คอมเพรสเซอร์ สำาหรบัยานพาหนะ

750,000 ชิน้

เบาะนัง่รถยนต์ 760,000 ช้ิน

แผงประตูภายในรถยนต์ 

760,000 ชิน้

ชิน้ส่วนพลาสติก สำาหรบั

ยานพาหนะ 2,715,300 ช้ิน

ชิน้ส่วนยานพาหนะ เช่น 

เหลก็กนัโคลง 19,300 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติก สำาหรบั

ยานพาหนะ 12,155 ตนั

ชิน้ส่วนโลหะป๊ัมข้ึนรปู 600 ตนั

หลงัคาเหลก็ติดฉนวน

และส่วนประกอบ 1,420 ตนั

แม่พมิพ์ 50 ชดุ

การซ่อมแซมแม่พมิพ์ 100 ชุด

ผลติภณัฑ์โลหะ เช่น ชัน้วางของ 

โต๊ะทำางาน 100 ตัน

เครือ่งครวั และอุปกรณ์

62,500 ชิน้

ท่ออ่อนถกั (TWIST TUBE)

1,440 ตัน

ตลบัลกูปืน สำาหรบัยานพาหนะ

2,822,400 ชิน้

4.10

4.10

4.10

4.10

4.10

4.3

4.3

4.2

4.3

4.3

4.10

4.10

1,309.60

386.00

253.90

266.40

394.40

30.00

40.00

20.00

5.50

98.80

133.40

415.40

192

131

81

50

180

23

28

20

25

218

50

55

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.สิงห์บุรี

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

ห
ม
ว
ด
 
5
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แ
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้ไ
ฟ

ฟ
้า 1. นายบรมพล ลาหพันธุ์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2. ไมโอซิส โกลด์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

5.8

5.8

20.30

5.00

22

23

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

3. MR.CHIRISTOPHER 

CHEE MUH HOE

(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

4. MR.JONATHAN RIEHL

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5. เคียวเซร่า คินเซคิ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6. นางสุภาภรณ์ วัดล้อม

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7. เบลตัน อินดัสเตรียล 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

8. MR.SHOJI  OKAMOTO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

9. แอสปอล อิเล็กทรอนิกส์ จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ฮ่องกง)

10. ไฮแกสเค็ท พลาสติกส์ กรุ๊ป 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

11. นายปุณยธร สุทธิพงษ์ชัย

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12. นายปุณยธร สุทธิพงษ์ชัย

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13. ซันเด้น อินเตอร์คูล 

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

14. สแกนดาส คอร์ปอเรชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15. MR.ARNE  KOCH

  (หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

16. MR.CHUA  HAN  MIN

  (หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

TEMPERATURE COMPEN-

SATED CRYSTAL OSCILLATOR

48,000,000 ชิน้

ชิน้ส่วนเครือ่งใช้ไฟฟ้า 

และอิเลก็ทรอนกิส์

15,000,000 ชิน้

ชิน้ส่วนสำาหรบั HARD DISK 

DRIVE 168,740,000 ช้ิน

ซอฟต์แวร์

หม้อแปลง 48,000,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนเครือ่งใช้ไฟฟ้า เช่น 

ยางประตูตู้เย็น 3,600,000 ช้ิน

SHEATH HEATERS  

6,700,000 ชิน้

MICA PLATE HEATERS 

7,500,000 ชิน้

มอเตอร์ไฟฟ้า และชิน้ส่วน

2,500,000 ชิน้

ตู้แช่ 150,000 ตู้

ชดุทำาความเย็น 50,000 ช้ิน

อุปกรณ์ไฟฟ้า 8,900,000 ช้ิน

ชิน้ส่วนพลาสติก สำาหรบั

เครือ่งใช้ไฟฟ้า 100,000 ช้ิน

มเิตอร์ไฟฟ้า 80,000 เครือ่ง

ชดุปลัก๊ไฟฟ้า 110,000 ชุด

ชดุสายไฟเคลือ่นที ่ชุดควบคุม

ระบบทางไฟฟ้า 124,000 ชุด

พาณชิย์อิเลก็ทรอนกิส์

ชิน้ส่วนโลหะ สำาหรบัผลติภัณฑ์

อิเลก็ทรอนกิส์ 10,000,000 ช้ิน

5.8

5.8

5.5

5.3

และ

5.5

5.5

5.8

5.5

5.3

5.3

5.3

5.2

5.2

และ

5.3

5.9

5.5

36.20

5.00

489.90

20.00

2,340.00

1.50

68.90

73.90

75.00

130.00

300.00

82.00

15.79

57.00

35

10

40

60

4,411

6

200

140

175

236

1,334

91

43

96

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สิงห์บุรี

(เขต 3)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.เพชรบุรี

(เขต 3)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

17. เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

18. ฟิชเชอร์ แอนด์ พายเคิล 

แอพพลายแอนเซส (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

19. คาร์โก้ เอเชีย (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

20. โมบาย - เทคโนโลจีส์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

21. ออมรอน ออโตโมทีฟ 

อีเลคทรอนิคส์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

22. ชัยโจ ฮีท เอ็กซ์เชนเจอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23. นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

24. ดักส์ ซูง จำากัด

(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)

25. อีเล็คโทรเซรามิคส์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

26. MR.MASAKAZU  MOTEGI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

27. โรม เมคะเทค (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)

28. ซีเกท เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเคย์แมน ไอซ์แลนด์ทั้งสิ้น)

29. เอลโม่ อินดัสทรี้ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

30. ไทย เทคโนโลยี อีโวลูชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ส่วน สำาหรบั HARD DISK 

DRIVE เช่น TOP COVER 

และ CRASH STOP 

103,680,000 ชิน้

มอเตอร์ไฟฟ้า สำาหรบั

เครือ่งซักผ้า 1,200,000 ช้ิน

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนกิส์ สำาหรบั

ยานพาหนะ เช่น POWER 

WINDOW MAIN SWITCH

5,290,000 ชิน้

คอยล์ (HEAT EXCHANGER) 

และชิน้ส่วน CAP TUBE, 

HEADER 600,000 ช้ิน

MOTOR 18,000 ชิน้

INVERTER 18,000 ช้ิน

ชิน้ส่วน สำาหรบัเครือ่งใช้ไฟฟ้า

2,800,000 ชิน้

ALUMINA CERAMICS 

SUBSTRATE

37,376,000 แผ่น

ชิน้ส่วนของ PRINTER 

CIRCUIT BOARD

2,751 ตัน

ชิน้ส่วน สำาหรบัอุปกรณ์

อิเลก็ทรอนกิส์

24,000 ล้านชิน้

HEAD STACK ASSEMBLY

110,000,000 ชิน้

เครือ่งฉายวิดทีศัน์ 

219,000 เครือ่ง

กล้องดจิทิลั 150,000 เครือ่ง

หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดเลก็ 

และ ADAPTOR

150,000 ตัว

5.5

5.3

5.8

5.8

5.5

5.3

5.5

5.3

5.5

5.5

5.5

5.5

5.4

5.5

398.90

400.00

15.00

6.00

186.39

70.00

160.00

18.00

181.00

2,830.00

884.40

986.50

120.40

2.51

750

29

15

12

34

65

505

25

40

223

181

3,994

30

35

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

31. เอเชีย แอมโร อินดัสตรี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

32. เอ็นเอ็มบี - มินีแบไทย จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

33. MR.GEORGY  AISTOV

(ร่วมทุนรัสเซีย - ยูเครน)

34. ออมรอน ออโตโมทีฟ 

อีเลคทรอนิคส์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

อุปกรณ์ไฟฟ้า สำาหรบั

เหตุการณ์ฉกุเฉนิ

36,000 เครือ่ง

หลอดไฟ  16,000 หลอด

ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนกิส์ สำาหรบั

ยานพาหนะ 1,000,000 ชุด

ซอฟต์แวร์

ชิน้ส่วนอิเลก็ทรอนกิส์ สำาหรบั

ยานพาหนะ 300,000 ช้ิน

5.2

และ

5.3

5.5

5.8

5.5

42.00

210.00

19.90

130.90

56

39

11

34

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1. ฮาวาย อินดัสตรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2. นายอภิชาต  จุฬางกูร

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3. สยาม เค็นเซทสุ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4. นายพีรพันธุ์ จิวะพรทิพย์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5. เคที แพ็คเกจจิ้ง โซลูชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6. เฟอร์โร (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนสหรัฐฯ - เยอรมนี 

- ออสเตรเลีย)

7. นายรัช  ทองวานิช

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8. ฮูทามากิ (ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนไทย - ฟินแลนด์ - อังกฤษ)

9. กรุงไทยพลาสแพค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10. เซออน เคมิคัลส์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลติภณัฑ์จากพลาสตกิ

และเส้นพลาสติกถกั 470 ตนั

แผ่นพลาสติก  12,960 ตนั

ชิน้ส่วนพลาสติก สำาหรบั

อุตสาหกรรม 1,500 ตนั

MASTERBATCH 36,000 ตนั

ผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ 

และชิน้ส่วนพลาสติก

สำาหรบัอตุสาหกรรม 4,800 ตนั

ผงส ีสำาหรบัเซรามกิส์  

2,300 ตัน

MASTERBATCH 41,600 ตนั

สิง่พมิพ์จากพลาสตกิ 8,800 ตนั

ผลติภณัฑ์ บรรจภุณัฑ์ 

และชิน้ส่วนพลาสติก สำาหรบั

อุตสาหกรรม 3,600 ตนั

PENTADIENE HYDRO-

CARBON RESIN 26,000 ตนั

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.8

6.12

6.16

6.12

6.11

3.30

18.40

80.00

60.00

85.00

98.00

60.00

110.70

69.00

1,000.00

8

26

137

41

54

3

41

78

79

17

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

11. แปซิฟิค อุตสาหกรรมกระสอบ

พลาสติก จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12. แปซิฟิค คอนเทนเนอร์แบ้ก จำากัด

(ร่วมทุนไทย - เนเธอร์แลนด์)

13. พี.เค. พลาสเทค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14. ซี.ซี.เอส แพคเกจจิ้ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15. ไดกะ โคเงียว (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

16. ฟิลคอน แฟบริกส์ แอนด์ 

เทคโนโลยี จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

17. นายมานะ อาจรักษา

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

18. คูลิงค์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19. เมร์ด็อกเอเชีย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20. อิมโก้ ฟู๊ดแพ็ค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21. ดั๊บเบิ้ล เอ สเปเชียลตี้ 

มิเนอรัล จำากัด

(ร่วมทุนไทย - เคย์แมน ไอซ์แลนด์)

22. แอ๊ดวานซ์ โพลิเมอร์ แอนด์ 

เคมิคอล จำากัด

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

23. เคมีแมน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24. นางสาวเยาวลักษณ์ ปิยะสมบัติกุล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผ้าพลาสติกสาน 

กระสอบพลาสติกสาน 

11,000 ชิน้

ถงุพลาสติก 600 ตัน

ผ้าพลาสติกสาน 

กระสอบพลาสติกสาน 

7,400 ชิน้

ถงุพลาสติก 700 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติก สำาหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ

2,540 ตัน

บรรจภุณัฑ์พลาสติก สำาหรบั

อิเลก็ทรอนกิส์ และชิน้ส่วน

พลาสติก สำาหรบัอุตสาหกรรม

ต่างๆ 7,500 ตัน

BREATHABLE FILM 1,800 ตนั

สายพานลำาเลยีง ทีผ่ลติจาก

พลาสตกิ 150,000 ตารางเมตร

ชิน้ส่วนพลาสติก สำาหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ 30,000 ตนั

กระดาษรงัผึง้ 1,020 ตนั

ฟิล์มพลาสติกชนดิเคลอืบ 

และไม่เคลอืบโลหะ 7,200 ตนั

ขวดพลาสติก PET 3,520 ตนั

แคลเซียมคาร์บอเนต 

ชนดิตกผลกึ 80,000 ตนั

POLYMER SOLUTION 

และ POLYMER EMULSION  

23,400 ตัน

แคลเซียมออกไซด์

110,000 ตัน

UREA FORMALDEHYDE 

POLYMER PRODUCTS 

และ FORMALDEHYDE

31,500 ตัน

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.15

6.12

6.12

6.2

6.2

6.2

6.2

43.20

55.30

9.00

66.00

359.20

380.00

111.50

2.10

161.50

47.90

200.00

44.00

324.70

390.00

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ตรัง

(เขต 3)

380

900

32

59

26

116

75

48

42

18

8

75

64

27
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

25. เอ็นซีอาร์ - ทีอาร์บี 

อินดัสตรี้ จำากัด

(ร่วมทุนไทย - อิตาลี)

26. ซีเอสเค พลาสติก จำากัด

(ร่วมทุนไทย - จีน)

27. ดิพโซล (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

28. บีทูเค คอร์ปอเรชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29. โปรเกรสพลาส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

30. ไทยฟ้าไพศาล พลาสติก จำากัด

(ร่วมทุนไทย - จีน)

31. มอริโอ โปร จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

32. โอสถ อินเตอร์ 

แลบบอราทอรีส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลติภณัฑ์พลาสติก 

หรอืเคลอืบด้วยพลาสตกิ

120 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติก สำาหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ 1,944 ตนั

สาร สำาหรบัชบุเคลอืบโลหะ

360 ตัน

ผลติภณัฑ์พลาสติก

2,200 ตัน

ชิน้ส่วนพลาสติก สำาหรบั

อุตสาหกรรมต่างๆ 1,450 ตนั

บรรจภุณัฑ์พลาสติก

2,000 ตัน

สิง่พมิพ์ต่างๆ

1,200,000 ตารางเมตร

ยา สำาหรบัรกัษาคน

ยาเมด็           

ยาแคปซูล

ยาผง   

ยาครมี  

ยานำา้

6.12

6.12

6.2

6.12

6.12

6.12

6.16

6.5

5.00

12.40

12.00

7.80

4.00

19.50

20.00

450.00

9

78

2

28

42

65

94

422

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1. ทากาชิโฮ เดนไซ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

2. ทาคราฟ (เซาท์ อีส เอเชีย) จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

3. มิยาชากะ คอมโพเน้นท์

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

 

4. MR.CHIAKI  YAMASHITA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5. MR.ATSUSHI  HAMASAKI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6. มิทซูบะ เอเชีย อาร์ แอนด์ ดี จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

สำานกังานปฎบิติัการภูมิภาค

7.12

7.15

7.12

7.12

7.12

7.13

10.00

6.48

4.00

20.00

19.00

6.30

4

2

4

3

9

3

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)ห
ม
ว
ด
 
7
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20    

40    

300  

2,200

ตนั    

ตนั

ตนั

ตนั

ตนั
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

7. MR.NAOTAKA  MORIMOTO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

8. ไทโย อิงค์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

9. อมตะ ซัมมิท เรดดี้ บิลท์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10. เซเรนนิตี้ แอสเซ็ท จำากัด

(ร่วมทุนไทย - จีน)

11. กันตนา แลบบอรารี่ส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

12. เอส ซี แมนเนจเม้นท์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13. ยูนิเวอร์เซล แอดซอร์บเบ้นท์ 

แอนด์ เคมิคัลส์ จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14. ท่าเรือประจวบ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15. ไทยแอร์เอเซีย จำากัด

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

16. พฤกษา เรียลเอสเตท จำากัด 

(มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17. ฟรีเจล เอเชีย แปซิฟิก จำากัด

(หุ้นอิตาลีทั้งสิ้น)

18. พนาลี เอสเตท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19. ไบรท์สตาร์ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

20. คุณนที จำากัด

(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย - สิงคโปร์)

21. MR.NAOKI ITO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

22. MR.CHRISTOPH  ENGEL

(ร่วมทุนเยอรมนี - มาเลเซีย)

23. มูเนะคะตะไทย พลาสติก จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

พฒันาอาคารสำาหรบัโรงงาน

อุตสาหกรรม

โรงแรม 79 ห้อง

ให้บรกิารแก่ธรุกจิสร้าง

ภาพยนตร์ หรอื บรกิาร

MULTIMEDIA 528 ชิน้งาน

ขนส่งทางเรอื 1 ลำา

ก๊าซอัดธรรมชาติ

ก๊าซปิโตรเลยีมเหลง

ก๊าซโซลนีธรรมชาติ

ขนถ่ายสนิค้า สำาหรบัเรอืเดิน

ทะเล 8,208,000 ตัน

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

ทีอ่ยู่อาศยัสำาหรบัผูม้รีายได้

น้อยหรอืปานกลาง 158 หน่วย

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ทีอ่ยู่อาศยัสำาหรบัผูม้รีายได้

น้อยหรอืปานกลาง 150 หน่วย

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ขนส่งทางเรอื 1 ลำา

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

7.15

7.8

7.4

7.6

7.9

7.1

7.1

7.9

7.5

7.15

7.5

7.15

7.9

7.12

7.15

7.12

16.00

5.35

117.00

560.00

66.00

143.50

248.00

330.00

463.00

53.70

6.90

43.70

22.30

225.00

12.00

4.00

5.00

4

4

1

235

33

14

9

13

70

-

9

-

8

19

4

20

10

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.สุโขทัย

(เขต 3)

จ.ประจวบคีรีขันธ์

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

ไม่ระบุที่ตั้ง

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

ตนั

ตนั

ตนั

11,610

4,530

810
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

24. ทบี ีคาวาชม่ิา (ประเทศไทย) จำากดั

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

25. เอจีอี เทอร์มินอล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26. ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

27. พี.พี. โซล่า (หนองโน) จำากัด

(ร่วมทุนฮ่องกง - อังกฤษ)

28. ชูไก โระ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

29. นวนคร แอสเซส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

30. นวนคร จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย - อินเดีย - อังกฤษ 

- จีน - ญี่ปุ่น)

31. โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 2) 

จำากัด (โครงการที่ 1)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

32. โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 6) 

จำากัด (โครงการที่ 2)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

33. โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 7) 

จำากัด (โครงการที่ 3)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

34. โซล่า เพาเวอร์ (ขอนแก่น 8) 

จำากัด (โครงการที่ 4)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

35. โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 6) 

จำากัด (โครงการที่ 5)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศนูย์จดัหาจดัซ้ือชิน้ส่วน

และผลติภณัฑ์ระหว่างประเทศ

ขนถ่ายสนิค้า สำาหรบัเรอืเดิน

ทะเล 2,400,000 ตัน

ไฟฟ้าจากไอนำา้ ทีใ่ช้เชือ้เพลงิ

ชวีมวล 8 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

1 เมกะวัตต์

สนบัสนนุการค้าและการลงทุน

ประปาหรอืนำา้ เพือ่อตุสาหกรรม

14.6 ล้านลกูบาศก์เมตร

เขตอุตสาหกรรม

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

7,500 กโิลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

7,500 กโิลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

7,500 กโิลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

7,500 กโิลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย์

7,500 กโิลวัตต์

7.12

7.1

7.1

7.1

7.15

7.1

7.8

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

21.30

167.04

100.00

85.00

10.00
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กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.กาญจนบุรี

(เขต 2)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ปทุมธานี

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

         รวม  7  หมวดอุตสาหกรรม      37,612.91       27,444 เขต 1      

เขต 2  

เขต 3

ไม่ระบุที่ตั้ง 

= 

= 

= 

=  

 58  

68

 56

 3

หมายเหตุ 

เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

เขต 2 ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม 

              สุพรรณบุรี อ่างทอง ระยอง และภูเก็ต

เขต 3 ได้แก่ 59 จังหวัดที่เหลือ 
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ความเคลือ่นไหว
ศูนย์บริการลงทุน

แวดวง สกท.

หารือร่วมหอการค้าต่างประเทศในไทย

หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสดิ์	สวัสดิวัตน์	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม	เป็นประธาน
การประชุมหารือร่วมหอการค้าต่างประเทศในไทย	(BOI	-	JFCCT	Consecutive									
Meeting)	ณ	ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน	อาคารจัตุรัสจามจุรี	เมื่อวันที่											
23	กุมภาพันธ์	2555

สร้างเครือข่ายการลงทุน

ในภาคเหนือ

นายเจษฎา	ศรศึก	ผูอ้�านวยการส�านกัพัฒนาปัจจยั
สนับสนุนการลงทุน	ส�านักงานคณะกรรมการ						
ส่งเสริมการลงทุน	น�าคณะนักลงทุนภาคกลางไป
สร้างเครือข่ายการลงทุนในภาคเหนือ	ที่จังหวัด
นครสวรรค์	ล�าปาง	ล�าพนู	ตาก	และเชยีงใหม่	เมือ่
วันที่	21	-	25	กุมภาพันธ์	2555

ต้อนรับคณะสภาหอการค้า

และอุตสาหกรรมพม่า

นายโชคดี	แก้วแสง	รองเลขาธิการคณะกรรมการ									
ส่งเสริมการลงทนุ	ให้การต้อนรบัคณะสภาหอการค้าและ
อุตสาหกรรมประเทศพม่า	ในโอกาสเยือนบีโอไอ	และ
เจรจาจับคู่ธุรกิจ	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม			
การลงทุน	เมื่อวันที่	16	กุมภาพันธ์	2555





สำนักงานคณ
ะกรรมการสงเสริมการลงทุน     

 
 วารสารสงเสริมการลงทุน  ปที่ 23  ฉบับที่ 3 มีนาคม 2555                                                 w

w
w
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