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อปุทานตอแรงงานมากกวาอปุสงค นายจาง

จะเลือกจางเฉพาะแรงงานที่มีผลิตภาพสูง

เทาน้ัน กอใหเกิดปญหาการวางงานใน

กลุมแรงงานที่มีผลิตภาพต่ำ เนื่องจาก

ขาดประสบการณหรือเปนแรงงานท่ีพิการ 

ทั้งๆ ที่กลุมนี้เต็มใจที่จะทำงานแมวาจะ

ไดรับคาแรงต่ำกวาอัตราท่ีกฎหมายกำหนด

ดังนั้น นักเศรษฐศาสตรสวนใหญจึงมี

ทัศนะวาไมควรมีกฎระเบียบกำหนดคาแรง

ขัน้ตำ่ ควรปลอยใหการกำหนดอัตราคาแรง

เปนไปตามอุปสงคและอุปทานของแรงงาน  

แมทฤษฎีเศรษฐศาสตรจะคัดคานการ

กำหนดอตัราคาแรงขัน้ตำ่กต็าม แตประเทศ

ตางๆ กลับมีกฎหมายและกฎระเบียบใน

ดานคาแรงขั้นต่ำใชกันอยางแพรหลาย 

อัตราคาแรงข้ันต่ำนี้ ถือเปนปจจัย

หนึ่งท่ีมีผลตอการไดเปรียบในการแขงขัน

ของธุรกิจไทยกับตางชาติ โดยเฉพาะกับ

ประเทศเพื่อนบานดวยกันเอง การพิจารณา

วา อัตราคาแรงข้ันต่ำควรจะเปนเทาใด 

จึงจะเหมาะสม จึงตองเปรียบเทียบกับ

ประเทศอ่ืนๆ ดวย ทั้งประเทศท่ีมีระบบ

เศรษฐกิจขนาดใหญ และมีการพัฒนาสูง

กวาประเทศไทย และประเทศท่ีมีเศรษฐกิจ

ใกลเคียงกัน  

¤‹ÒáÃ§¢Ñé¹μèÓ - ¡ÒÃºÔ´àº×Í¹
¡Åä¡μÅÒ´ ã¹ÁØÁÁÍ§·Ò§
àÈÃÉ°ÈÒÊμÃ �  

สำหรับการกำหนดคาแรงข้ันต่ำนั้น 

ในทางทฤษฎีเศรษฐศาสตร ถือวาเปนการ

บิดเบือนกลไกตลาด หากกำหนดอัตรา

คาแรงขั้นต่ำในระดับสูงเกินกวาสิ่งที่ทฤษฎี

เรียกวา “ระดับดุลยภาพ” แลว จะทำให
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อัตราตลาดไมมากนัก จะไมสงผลกระทบ

ทำใหเกิดการวางงานมากอยางท่ีคาดการณ 

โดยนกัเศรษฐศาสตรหลายทาน เชน ศ. อลนั 

บลนิเดอร ศาสตราจารยสาขาเศรษฐศาสตร

แหงมหาวทิยาลยัปรนิซตนั และอดีตท่ีปรกึษา

ทางเศรษฐกจิของประธานาธิบดีบิลล คลินตนั 

ฯลฯ ไดพยายามอธิบายถึงปรากฏการณน้ี

วานาจะมาจากเหตุผลสำคัญหลายประการ 

เปนตนวา  

- การที่คาแรงสูงขึ้น ทำใหพนักงาน

เปลีย่นงานนอยลง สงผลทำใหบริษทั

ประหยัดคาใชจายในการฝกอบรม 

- มีการสูญเสียจากการนัดหยุดงาน

ลดลง ทำใหสามารถผลิตไดอยาง

เต็มที่ 

- สัดสวนตนทุนแรงงานตอตนทุน

ทั้งหมดของบริษัทไมไดสูงมาก 

- การเพิม่คาแรงทำใหผลติภาพเพิม่ขึน้ 

เนือ่งจากทำใหพนกังานตัง้ใจทำงาน

มากข้ึน เกรงจะถูกปลดออกหาก

ทำงานแบบไมคุมคา ขณะเดียวกัน

ฝายนายจางก็พยายามใชพนักงาน

ทำงานมากข้ึนเพื่อใหคุมคากับ

ตนทุนคาใชจาย 

สำหรับการศึกษาอีก ช้ินห น่ึงของ  

ดร. อลัน บี ครูเกอร ซึ่งเปนศาสตราจารย

สาขาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยปรินซตัน 

โดยในอดีตเคยดำรงตำแหนงรัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงการคลังในระยะเวลาสั้นๆ 

และเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2554 ได 

ถูกเสนอชื่อโดยประธานาธิบดีโอบามา เพื่อ

ขอใหวุฒิสภารับรองใหดำรงตำแหนงเปน

ประธานสภาที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ 

ดร. ครูเกอร เปนผู เชี่ยวชาญดาน

ตลาดแรงงาน โดยในป 2536 ไดเผยแพร

ผลการศึกษาเก่ียวกับผลกระทบ จากการท่ี

มลรฐันิวเจอรซ ี ไดกำหนดคาแรงข้ันตำ่สูงกวา

มลรัฐเพนซิลเวเนีย ที่อยูติดกันอยางมีนัย

สำคญั โดยวเิคราะหผลกระทบตอการจางงาน

เนื่องจากเห็นวาจะเกิดประโยชนในการ

เสรมิสรางมาตรฐานการดำรงชพีของแรงงาน

และลดปญหาความยากจน โดยเร่ิมจาก

นิวซีแลนดเปนประเทศแรกที่กำหนดคาแรง

ขั้นต่ำเมื่อป 2437 จากน้ันรัฐวิกตอเรียของ

ประเทศออสเตรเลียไดกำหนดคาแรงข้ันต่ำ

เปนรายตอมาเมื่อป 2439 

สำหรับประเทศสหรัฐฯ มลรัฐแมสซา-

ชูเซตส ไดเริ่มกำหนดอัตราคาแรงขั้นต่ำ

เมื่อป 2455 จากน้ันในป 2456 ไดมีอีก 8 

มลรัฐ ที่มีการกำหนดอัตราคาแรงข้ันต่ำ 

โดยในชวงน้ันกำหนดอัตราคาแรงข้ันต่ำ 

เฉพาะแรงงานท่ีเปนผูหญงิและผูเยาวเทานัน้ 

เนื่องจากฝายสหภาพแรงงานไมตองการ

ใหครอบคลุมแรงงานผูชาย เพราะเกรงวา

หากแรงงานชายไดรับรายไดตามคาแรง

ขั้นต่ำแลว จะทำใหไมสนใจเขารวมเปน

สมาชิกสหภาพแรงงานเพื่อเจรจาตอรอง

เรียกรองข้ึนคาแรง กับฝายนายจาง 

¤‹ÒáÃ§¢Ñé¹μèÓ äÁ‹¡‹ÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃ
Ç‹Ò§§Ò¹ÁÒ¡ 

จากประสบการณของประเทศตางๆ 

พบวาหากกำหนดคาแรงข้ันต่ำสูงกวา

คาแรงขั้นต่ำตามกฏหมายรายเดือน 
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ในธุรกิจภัตตาคารฟาสตฟูด 400 แหง  

พบวาแทนทีก่ารจางงานในมลรฐันวิเจอรซจีะ

ลดลงตามทีต่ัง้สมมติฐานไวตามทฤษฏี กลบั

มีการจางงานเพ่ิมขึ้น ขณะที่การจางงาน

ในมลรัฐเพนซิลเวเนียท่ีมีคาแรงข้ันต่ำใน

อัตราต่ำกวา แทนที่จะเพิ่มขึ้น กลับลดลง 

ทั้งนี้ เขาไดอธิบายวา เมื่อคาแรงข้ันต่ำอยู

ระดบัตำ่ จะประสบปญหาขาดแคลนแรงงาน 

มีตำแหนงงานวางจำนวนมาก เนื่องจาก

แรงงานไมสนใจจะมาทำงาน แตเมือ่คาแรง

เพิ่มสูงขึ้น แรงงานจะสนใจมาสมัครทำงาน  

ในประเด็นคาแรงขั้นต่ำมีมายาวนาน 

พิจารณากันหลายดาน ทั้งในเรื่องระดับ

ของคาแรงท่ีควรจะกำหนดและการมีผล 

ใชบังคับ ฯลฯ หลังจากผานไป 13 ป ใน

ที่สุดสภาไดผานกฎหมายคาแรงข้ันต่ำเม่ือ

วันที่ 17 กรกฏาคม 2553  

สำหรับอัตราคาแรงข้ันตำ่ ฝายนายจาง

เสนอที่ระดับ 24 เหรียญฮองกงตอชั่วโมง 

ขณะที่ฝายลูกจางเสนอท่ีระดับ 33 เหรียญ

สหรัฐฯ ตอชัว่โมง ในท่ีสุดไดพบกนัครึง่ทาง 

โดยตกลงกันไดท่ีระดับ 28 เหรียญฮองกง

ตอชัว่โมง (ประมาณ 110 บาทตอช่ัวโมง หรอื 

880 บาทตอวนั) ซึง่อยูประมาณเปอรเซน็ไทล

ที่ 10 หมายความวาปจจุบันในบรรดาคน

ทำงานท้ังหมดในฮองกง มีคนที่มีรายได

นอยกวาคาจางแรงงานข้ันต่ำ มีสัดสวน

เพยีงจำนวนรอยละ 10 ของแรงงานท้ังหมด 

หรือประมาณ 278,900 คน ดังนั้น แรงงาน

เหลาน้ีจะมีรายรับจากคาแรงเพ่ิมขึ้น 

ÃÑ°ÊÀÒÁÒàÅà«ÕÂ¼‹Ò¹¡®ËÁÒÂ
¤‹ÒáÃ§¢Ñé¹μèÓ 

ประเทศมาเลเซีย เดิมไมมีการกำหนด

อัตราคาแรงข้ันต่ำเปนการท่ัวไปแตอยางใด 

มีแตเพียงการกำหนดอัตราคาแรงขั้นต่ำ 

สำหรับการทำงานในภาคการเกษตรเทานั้น 

ซึ่งกำหนดในอัตราพ้ืนฐาน 350 ริงกิตตอ

เดือน และปรับเพ่ิมขึ้นเปน 700 ริงกิตตอ

เดือน เมื่อรวมถึงโบนัส เบี้ยขยัน ฯลฯ ซึ่ง

หากคำนวณวาแตละเดือนทำงานประมาณ 

21.75 วัน จะเปนคาแรงข้ันต่ำประมาณ 

161 - 322 บาทตอวัน ท้ังนี ้จากการสำรวจ

เมื่อป 2553 พบวาแรงงานของมาเลเซียมี

สัดสวนมากถึงรอยละ 34 ที่มีเงินเดือน 

ต่ำกวา 700 ริงกิตตอเดือน หรือ 7,000 

บาทตอเดือน  

ดร. S. Subramaniam รฐัมนตรวีาการ

กระทรวงทรัพยากรมนุษย ไดใหทัศนะวา

ในชวงทศวรรษทีผ่านมา อตัราคาแรงเพิม่ขึน้

ในอัตราเฉล่ียรอยละ 2.9 ตอป นับวาต่ำ

กวาคาครองชีพ ดังน้ัน เปนเรื่องจำเปนที่

รัฐบาลจะตองแทรกแซง เพื่อใหม่ันใจวา

คาแรงจะตองเพิ่มขึ้นในระดับเดียวกับ 

คาครองชีพ อยางไรก็ตาม เขาไดใหทัศนะ

เพิม่เตมิวาไมควรกำหนดใหอตัราคาแรงขัน้ตำ่

เปนกลไกหลกัของรฐับาลในการแกไขปญหา

ความยากจน เนือ่งจากผูทีย่ากจนจริงๆ คอื 

คนวางงาน ผูสูงอายุ ผูพิการ ซึ่งไมไดรับ

คาแรง 

ลาสุดรัฐสภาของมาเลเซียเพ่ิงผาน

กฎหมายดานกำหนดคาแรงข้ันต่ำท่ีมีชื่อวา 

National Wages Consultative Council 

Act เมื่อกลางป 2554 โดยนายกรัฐมนตรี

ของมาเลเซียไดกลาววา ภาคธุรกิจจะตอง

ยอมรับการกำหนดอัตราคาแรงขั้นต่ำ และ

ถือวากฎหมายคาแรงข้ันต่ำเปนโอกาสท่ีจะ

¤‹ÒáÃ§¢Ñé¹μèÓÎ‹Í§¡§ 
ÇÑ¹ÅÐ 880 ºÒ·  

ปจจุบันมากกวารอยละ 90 ของ

ประเทศท่ัวโลก มีกฎหมายหรือกฎระเบียบ

เรือ่งคาจางแรงงานข้ันตำ่ แมบางประเทศท่ี

เดิมไมกำหนดคาแรงขั้นต่ำ ปจจุบันก็เริ่ม

ตรากฎหมายในดานนี้ เชน รัฐสภาของ

ฮองกงไดผานกฎหมายคาแรงข้ันต่ำเมื่อ

กลางเดือนกรกฎาคม 2553 ทั้งนี้ เดิม

ฮองกงเปนเขตเศรษฐกิจที่ไมมีกฎหมาย

กำหนดอัตราคาแรงข้ันต่ำในอาชีพอื่นๆ 

มาเปนเวลา 100 ป จะยกเวนก็แตอาชีพ

แมบานที่เปนชาวตางชาติ ซึ่งสวนใหญเปน

ชาวอินโดนีเซียและฟลิปปนส และพักอยู

กบันายจาง ซึง่ปจจบุนักำหนดเอาไวท่ี 3,740 

เหรียญฮองกงตอเดือน หรือประมาณ 

14,600 บาทตอเดือน 

อยางไรก็ดี มีผู เสนอแนวคิดเรื่อง

คาแรงขั้นต่ำเพื่อใหเปนกฎหมายมาต้ังแต

ป 2541 หลังจากการสงมอบเกาะฮองกงคนื 

ใหกับสาธารณรัฐประชาชนจีน การถกเถียง
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สรางแรงกระตุนใหภาคธุรกิจเรงปรับปรุง

ประสิทธิภาพเพ่ือสรางความสามารถใน

การแขงขัน  

อยางไรก็ตาม ปจจุบันมาเลเซียยังไม

ไดกำหนดอัตราคาแรงข้ันต่ำตามกฎหมาย

ฉบับนี้ แตบรรดาสหภาพแรงงานไดเรียก

รองใหกำหนดคาแรงข้ันต่ำ 900 ริงกิตตอ

เดือน หรือประมาณ 9,000 บาทตอเดือน 

หรือ 414 บาทตอวัน 

ÊËÃÑ°Ï ¡ÓË¹´ 1,740 ºÒ·
μ‹ÍÇÑ¹ 

ปจจุบันประเทศตางๆ กำหนดอัตรา

คาแรงขัน้ตำ่แตกตางกนัไป โดยบางประเทศ 

เชน สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร ฮองกง 

เกาหลีใต ฯลฯ กำหนดเปนอัตราคาแรง

ขั้นต่ำตอชั่วโมง ขณะที่บางประเทศ เชน 

ไทย ฟลิปปนส ฯลฯ กำหนดอัตราคาแรง

ขั้นต่ำตอวัน นอกจากนี้ มีบางประเทศ 

เชน จีน เวียดนาม ฯลฯ กำหนดเปนอัตรา

ตอเดือน 

สำหรับสหรัฐฯ รัฐบาลกลางกำหนด

อัตราคาแรงข้ันต่ำท่ี 7.25 เหรียญสหรัฐฯ 

ตอชั่วโมง หรือ 1,740 บาทตอวัน อยางไร

ก็ตาม อัตราคาแรงที่กำหนดโดยรัฐบาล

กลางจะไมครอบคลุมกิจการทั้งหมด โดยมี

บางกรณีทีไ่มครอบคลมุ เชน เปนกิจการท่ีมี

รายไดต่ำกวา 500,000 เหรียญสหรฐัฯ ตอป 

และทำธุรกิจคาขายในมลรัฐใดมลรัฐหน่ึง

เทาน้ัน ไมทำธุรกิจท่ีมีการคาขายระหวาง

มลรัฐ ซึ่งในกรณีนี้ อัตราคาแรงขั้นต่ำจะ

เปนไปตามที่กำหนดโดยมลรัฐหรือรัฐบาล

ทองถ่ินน้ันๆ ซึ่งอาจจะแตกตางจากอัตรา

คาแรงขัน้ตำ่ ทีก่ำหนดโดยรัฐบาลกลางก็ได 

โดยบางมลรัฐก็ไมไดกำหนดอัตราคาแรง

ขั้นต่ำเอาไว  

ขณะทีส่หราชอาณาจกัร มอีตัราคาแรง

ขั้นต่ำ 5.93 ปอนดตอชั่วโมง หรือ 2,325 

บาทตอวัน ฮองกง 28 เหรียญฮองกงตอ

ชั่วโมง หรือ 880 บาทตอวัน สวนเกาหลีใต

กำหนดข้ันต่ำ 4,320 วอนตอชั่วโมง หรือ 

1,040 บาทตอวัน และไดประกาศลวงหนา

กำหนดปรับเพ่ิมคาแรงข้ันต่ำเปน 4,580 

วอนตอวัน หรือประมาณ 1,103 บาทตอวัน 

นับตั้งแตป 2555 เปนตนไป 

กรณีของกรุงมะนิลาของฟลิปปนส ได

ประกาศข้ึนคาครองชพีพิเศษ 22 เปโซตอวัน 

โดยมีผลต้ังแตปลายเดือนพฤษภาคม 2554 

เปนตนไป เมือ่รวมกับคาแรงขัน้ตำ่ 404 เปโซ

แลว จะทำใหคาแรงขั้นต่ำที่กรุงมะนิลา

เพิ่มขึ้นเปน 426 เปโซตอวัน หรือประมาณ 

290 บาทตอวัน  

ขณะที่กรณีของกรุงจาการตาของ

อนิโดนเีซียกำหนดท่ีอตัรา 1.29 ลานรเูปยรส

ตอเดอืน หรอื 225 บาทตอวนั สงูกวาคาแรง

ขัน้ตำ่ในเขตกรุงเทพฯ ทีป่จจบุนัอยูในอัตรา 

215 บาทตอวัน ขณะท่ีในพ้ืนที่หางไกล 

จะอยูทีร่ะดับประมาณ 0.7 - 0.9 ลานรเูปยรส

ตอเดือน หรือประมาณ 115 - 150 บาท

ตอวัน 

àÁ×Í§ãËÞ‹¢Í§ Ṏ¹¡ÓË¹´ 250 - 
285 ºÒ·μ‹ÍÇÑ¹ 

สำหรบักรณีของจนี ในป 2553 มณฑล

ตางๆ ไดปรับเพ่ิมอัตราคาแรงข้ันตำ่ในอัตรา

โดยเฉลีย่รอยละ 24 โดยกระทรวงทรัพยากร

มนุษยและความม่ันคงทางสังคมของจีน 

กลาววาอตัราคาแรงขัน้ตำ่ในชวง 5 ปขางหนา 

คาดวาจะเพิ่มในอัตราเฉลี่ยอยางนอย 

รอยละ 13 ตอป ทั้งนี้ นายเหวินเจียเปา 

นายกรัฐมนตรีของจีน ไดตั้งเปาหมายวาจะ

เพิ่มรายไดที่แทจริงตอหัวของภาคครัวเรือน

โดยเฉลี่ยรอยละ 7 ตอป ในชวงป 2554 - 

2558 

โดยในป 2554 มีมณฑลจำนวนมาก

ไดปรับเพิ่มอัตราคาแรงขั้นต่ำอยางตอเนื่อง 

เปนตนวา มณฑลกวางตุงไดกำหนดอัตรา

เงินเดือนขั้นต่ำ 1,300 หยวนตอเดือน  

หรือประมาณ 281 บาทตอวัน (คำนวณ

แตละเดือนทำงานเฉลี่ย 21.75 วัน) โดย 

มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 2554  

สวนเขตเศรษฐกิจพิเศษเซินเจิ้น 1,320 

หยวนตอเดือน หรือประมาณ 285 บาทตอวัน 

ขณะท่ีนครเซ่ียงไฮ 1,280 หยวนตอเดือน 

หรอืประมาณ 277 บาทตอวัน โดยทัง้ 2 แหง

มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 เมษายน 2554  

9



ลาสุดรัฐบาลเวียดนามไดประกาศเม่ือ

ปลายเดอืนสิงหาคม 2554 ใหปรับโครงสราง

อัตราคาแรงข้ันต่ำคร้ังใหญ โดยเสนอใหมี

ผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 

เปนตนไป เรว็กวากำหนด 3 เดอืน โดยปกติ

จะประกาศใชเริ่มตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 

ของทุกป เพื่อลดปญหาคาครองชีพของ

แรงงาน  

โดยกรณีของกรุงฮานอยและนครโฮจิมินห 

เพิม่ขึน้เปน 2 ลานดองตอเดอืน หรอืประมาณ 

132 บาทตอวัน ขณะท่ีพื้นท่ียากจน เสนอ

ใหเพิ่มอัตราคาแรงขั้นต่ำเปน 1.4 ลานดอง

ตอเดอืน หรอื 93 บาทตอวนั ทัง้นี ้กระทรวง

แรงงาน ผูพกิาร และกิจการสงัคม ไดกลาว

วาเปนการประกาศใชลวงหนา โดยในวันท่ี 

1 มกราคม 2555 จะไมมีการปรับคาแรง

ขั้นต่ำเพ่ิมขึ้นอีก  

การเพ่ิมขึ้นของอัตราคาแรงข้ันต่ำ

ของเวียดนาม มีการวิเคราะหวาจะไมสง

ผลกระทบตออุตสาหกรรมทั่วไปมากนัก 

ยกเวนอุตสาหกรรมส่ิงทอ รองเทา และ

หัตถกรรม ซึ่งเปนอุตสาหกรรมใชแรงงาน

สูงและจายคาแรงในอัตราต่ำ ทั้งนี้ อัตรา

คาจางในกรุงฮานอยและนครโฮจิมินหก็อยู

ระดับใกลเคียงกับที่คาแรงงานข้ันต่ำท่ี

ประกาศใชใหมอยูแลว คือ ในชวงกลางป 

2554 อยูที่ระดับ 1.8 - 2.5 ลานดองตอ

เดือน หรือ 120 - 166 บาทตอวัน  

สำหรับกรุงปกก่ิงแมกำหนดอัตราเงิน

เดือนคอนขางต่ำ คือ 1,160 หยวนตอเดือน 

หรือ 250 บาทตอวัน โดยมีผลใชบังคับ 

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 

แตไดประกาศวากรณีของบริษัทตางชาติ 

จะตองจายสูงกวาอัตราคาแรงขั้นต่ำอีก

รอยละ 50 ทำใหตองจายในอัตราสูงถึง 

375 บาทตอวัน  

สวนพ้ืนที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ

และพื้นที่ตอนในของประเทศจีน จะมี

อัตราคาแรงข้ันต่ำในระดับต่ำกวา เชน 

มณฑลจี๋หลิน ไดกำหนดอัตราคาแรงขั้นต่ำ 

830 - 1,000 หยวนตอเดือน หรือ 180 - 

216 บาทตอวัน มหานครฉงชิ่ง ไดกำหนด

อัตราคาแรงขั้นต่ำ 710 - 870 หยวนตอ

เดือน หรือ 153 - 188 บาทตอวัน โดยมี

ผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 

และมณฑลสานซีไดกำหนดอัตราคาแรง

ขั้นต่ำ 680 - 860 หยวนตอเดือน หรือ 

147 - 186 บาทตอวัน 

àÇÕÂ´¹ÒÁ»ÃÑºà¾ÔèÁ¤‹ÒáÃ§¢Ñé¹μèÓ
à»š¹ÇÑ¹ÅÐ 132 ºÒ·  

สำหรับอัตราคาแรงข้ันตำ่ของเวียดนาม 

พบวามีอัตราในระดับต่ำมาก โดยนคร 

โฮจมิินห มอีตัราอยูที ่1.55 ลานดองตอเดือน 

หรือ 103 บาทตอวัน ขณะท่ีพื้นท่ียากจน

กำหนดที่อัตรา 830,000 ดองตอเดือน หรือ

เพียงแค 55 บาทตอวัน โดยมีผลใชบังคับ

นบัตัง้แตวนัที ่1 พฤษภาคม 2554 เปนตนไป  

จากอัตราคาแรงที่ต่ำมาก เงินเดือน

ไมเพียงพอในการดำรงชีพ ทำใหปจจุบัน

เวียดนามประสบปญหาการนัดหยุดงาน

บอยครัง้ เพือ่เรยีกรองขึน้คาแรง โดยเฉพาะ

ในครึ่งแรกของป 2554 มีการนัดหยุดงาน

มากเปน 3 เทาของระยะเดยีวกันของป 2553 

สงผลกระทบอยางมากตอบรรยากาศการ

ลงทุนของประเทศ  

อัตราคาแรงข้ันต่ำของประเทศตางๆ 

ประเทศ กฏระเบียบคาแรงขั้นต่ำ อัตราคาแรงข้ันต่ำ 

(บาท/วนั) 

เกาหลี 4,320/4,580** วอน/ชั่วโมง 1,040/1,103** 

ฮองกง 28 เหรียญฮองกง/ชั่วโมง 880 

จีน 
 - มณฑลกวางตุง 
 - เซินเจ้ิน 
 - เซี่ยงไฮ 

 
1,300 หยวน/เดือน 
1,320 หยวน/เดือน 
1,280 หยวน/เดือน 

 
281 
285 
277 

ฟลิปปนส (กรุงมะนิลา) 426 เปโซ/วัน 290 

อินโดนีเซีย 
 - กรุงจาการตา 
 - พื้นที่หางไกล 

 
1.29 ลานรูเปยรส/เดือน 

0.7 - 0.9 ลานรูเปยรส/เดือน 

 
225 

115 - 150 

เวียดนาม 
 - กรุงฮานอย โฮจิมินห 
 - เขตยากจน 

 
1.55/2* ลานดอง/เดือน 
0.83/1.4* ลานดอง/เดือน 

 
103/132* 
55/93* 
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เมื่อแรกมีค่าจ้างขั้นต่ำในประเทศไทย 

กฎหมายได้ให้นิยามของคำว่าค่าจ้างขั้นต่ำ

ว่า “...คืออัตราค่าจ้างที่ช่วยให้แรงงาน

พร้อมด้วยสมาชิกในครอบครัวอีก 2 คน มี

รายไดเ้พยีงพอเพือ่การใชจ้า่ยในการดำรงชวีติ

อยู่ได้ อย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์ 

ในสังคม”  

ต่อมาในการประกาศใช้ค่าจ้างขั้นต่ำ

ในปี 2518 รัฐบาลได้เปลี่ยนแปลงนิยาม

ของคำว่า “ค่าจ้างขั้นต่ำ” ใหม่ หมายถึง 

“...อัตราค่าจ้างตามความจำเป็นที่ลูกจ้าง

คนเดียว (ไม่รวมสมาชิกในครอบครัว) ให้

สามารถดำรงชีพอยู่ได้...” และนับจากนั้น

เป็นต้นมา การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำก็ได้

ยึดถือนิยามนี้เป็นเกณฑ์ 

ประเทศไทยมีกฎหมายค่าจ้างขั้นต่ำ

ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ในปี 

2515 กำหนดให้กระทรวงมหาดไทย (ผู้รับ

ผิดชอบกำกับดูแลเรื่องแรงงานในขณะนั้น) 

ออกประกาศกระทรวง เรื่องการกำหนด

อตัราคา่จา้งขัน้ตำ่ โดยกำหนดใหม้กีารจดัตัง้

คณะกรรมการคา่จา้ง ซึง่เปน็คณะกรรมการ

ไตรภาคีทำหน้าที่พิจารณากำหนดอัตรา  

ค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นบังคับใช้ 

จากนัน้ไดเ้ริม่มกีารประกาศอตัราคา่จา้ง

ขั้นต่ำบังคับใช้เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 

เมษายน 2516 กำหนดที่อัตราค่าจ้างวันละ 

12 บาท เริม่บงัคบัใชต้ัง้แตว่นัที ่17 เมษายน 

2516 ค่าจ้างขั้นต่ำเมื่อแรกใช้มีผลบังคับ

ใช้เฉพาะใน 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ 

สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ซึ่ง

เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมสำคัญในขณะนั้น 

ต่อมาเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2517 ได้เพิ่ม

พื้นที่บังคับใช้อีก 2 จังหวัด (สมุทรสาคร

และนครปฐม) รวมเป็น 6 จังหวัด และได้

ขยายการบังคับใช้ครบทั่วประเทศตั้งแต่  

วันที่ 1 ตุลาคม 2517 เป็นต้นมา 

กฎหมายที่ บั งคับใช้ปั จจุบัน คือ 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้

กำหนดให้มีคณะกรรมการค่าจ้างประกอบ

ด้วย ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน   

ผูแ้ทนฝา่ยรฐับาล 4 คน ผูแ้ทนฝา่ยนายจา้ง

และผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละ 5 คน ซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และ

ขา้ราชการกระทรวงแรงงานซึง่รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงแรงงานแต่งตั้ง เป็นเลขานุการ 
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กรรมการคาจาง ศึกษาและพิจารณา 

ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาแรงท่ีลูกจาง 

ไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือที่

กำหนดไว โดยวัดคาทักษะ ฝมือ ความรู 

และความสามารถ แตตองไมต่ำกวาอัตรา

คาแรงขัน้ตำ่ทีค่ณะกรรมการคาจางกำหนด 

คาแรงขั้นต่ำตามกฎหมาย คุมครอง

ลูกจางเอกชนท่ัวไปโดยไมเลือกปฏิบัติ 

หามจายคาแรงขั้นต่ำหรืออัตราคาแรงตาม

มาตรฐานฝมือต่ำกวาอัตราท่ีกำหนด หาก

ฝาฝนมีโทษจำคุกและปรับ แตยกเวนไม

บังคับใชกับลูกจางของราชการสวนกลาง 

ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงาน

รั ฐวิสาหกิจ สัมพันธ ลูกจ างที่ ทำงาน

เกษตรกรรม ไดแก งานเพาะปลกู งานประมง 

งานปาไม งานเล้ียงสัตว ลูกจางท่ีรับงาน

ไปทำท่ีบาน ลกูจางท่ีทำงานเกีย่วกบังานบาน 

อันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย 

และลูกจางท่ีทำงานอันมิไดแสวงหากำไร

ในทางเศรษฐกิจ 

ÍÑμÃÒ¤‹ÒáÃ§¢Ñé¹μèÓäÁ‹à¾ÕÂ§¾Í
μ‹Í¡ÒÃ´ÓÃ§ªÕ¾ 

สำหรับอัตราคาแรงข้ันต่ำลาสุดที่ใช

อยูในปจจุบนั คณะกรรมการคาจาง กำหนด

ใหปรับเพ่ิมคาแรงข้ันต่ำ เริ่มมีผลบังคับใช

ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2554 เปนตนไป 

ไดกำหนดอัตราคาแรงตอวันแตกตางกัน

ไปในแตละจังหวัด เปนตนวา 

- ภูเก็ต 221 บาท   

- กรุ ง เทพฯ นนทบุ รี นครปฐม 

ปทุมธานี สมุทรปราการ และ

สมุทรสาคร 215 บาท 

- พระนครศรีอยุธยา 190 บาท 

- นครราชสีมา และปราจีนบุรี 183 

บาท 

- เชียงใหม และราชบุรี 180 บาท 

- เชียงราย เพชรบูรณ นครสวรรค 

บุรีรัมย รอยเอ็ด ยโสธร และ

สกลนคร 166 บาท 

ปจจุบันเปนท่ียอมรับกันโดยทั่วไปวา 

อตัราคาแรงข้ันตำ่ไมเพียงพอกับการดำรงชพี 

โดยการสำรวจของกระทรวงแรงงานเม่ือ

เดือนพฤษภาคม 2554 พบวา คาแรงขั้นต่ำ

ทั่วประเทศเฉลี่ยอยูที่ 175.82 บาท แตเมื่อ

สำรวจรายจายตามอตัภาพ (คดิจากรายจาย

พืน้ฐานของแรงงาน เชน คาทีพ่กั คาพาหนะ 

คาอาหาร คาน้ำ คาไฟ) เฉลี่ยท่ัวประเทศ

อยูที่ 195.41 บาท ซึ่งสูงกวาอัตราคาแรง

ขั้นต่ำเฉลี่ยถึง 19.59 บาท ซึ่งแสดงให 

เห็นวาอัตราคาแรงขั้นต่ำไมเพียงพอตอ

การดำรงชีพ 

โดยมีอำนาจหนาท่ีกำหนดอัตราคาจางข้ัน

ต่ำและกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐาน

ฝมือ 

สำหรับการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ 

กำหนดใหคณะกรรมการคาจาง ศึกษาและ

พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาแรงท่ี

ลูกจางไดรับอยู ประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืน 

โดยคำนึงถึงดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ 

มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต 

ราคาสินคาและบริการ ความสามารถของ

ธรุกจิ ผลติภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวม

ของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและ

สังคม 

สวนการกำหนดอัตราคาแรงตาม

มาตรฐานฝมือ กฎหมายกำหนดใหคณะ-

ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
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แทจริงในปจจุบันยังอยูในระดับต่ำกวาป 

2540 ซึ่งหมายความวาผูใชแรงงานยังไม

ไดรบัความเปนธรรมในการปรับคาแรงข้ันตำ่ 

ฝายวิ จัยเศรษฐกิจ ธนาคารแหง-

ประเทศไทย ไดทำการศึกษาและตีพิมพ

เผยแพรในป 2554 พบวาในอดีตที่ผานมา 

อัตราคาแรงขั้นต่ำของไทยเพิ่มขึ้นในอัตรา

ตำ่มาก โดยในชวงป 2542 - 2553 ขยายตวั

ในอัตราเฉลี่ ย เพียงรอยละ 1 .8 ตอป 

เปรียบเทียบกับตัวเลข GDP ที่เปนตัวเงิน

ในราคาปจจุบัน เติบโตในอัตราเฉล่ียสูงถึง

รอยละ 6.8 ตอป ยิ่งไปกวาน้ัน ขณะที่

ประเทศไทยพัฒนาเศรษฐกิจ ทำใหเกิดการ

ขาดแคลนแรงงาน แตอัตราคาแรงขั้นต่ำ

กลับเติบโตในอัตราต่ำกวาอัตราเงินเฟอ 

ซึ่งอยูที่ระดับเฉลี่ยรอยละ 2.3 ตอป 

สำหรับการศึกษาของสำนักงานคณะ-

กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ในเอกสารภาวะสังคมไทยใน

ไตรมาสที่ 2 ของป 2554 ตีพิมพเผยแพร

เม่ือเดือนสิงหาคม 2554 สรุปวาในชวง 10 

ปที่ผานมา คาแรงเฉล่ียท่ีแทจริงตอคน 

เพิ่มขึ้นชากวาผลิตภาพแรงงาน กลาวคือ 

คาแรงที่แทจริงเฉลี่ยตอคนเพิ่มขึ้นเพียง

รอยละ 1 ตอป ขณะที่ผลิตภาพแรงงาน

เพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 ตอป ยิ่งไปกวานั้น  

ในชวง 10 ปที่ผานมา มีอัตราเงินเฟอเฉลี่ย

รอยละ 2.8 ตอป ขณะทีค่าแรงขัน้ตำ่เพิม่ขึน้

ในอัตราเฉล่ียรอยละ 2.3 ตอป 

áÃ§§Ò¹ä´ŒÃÑºÊ‹Ç¹áº‹§¨Ò¡¡ÒÃ
àμÔºâμ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¹ŒÍÂÁÒ¡ 

สำหรับนายศุภรัตน ควัฒนกุล รอง

ประธานคณะกรรมการบริหารการเงินและ

กรรมการการลงทุน เครือเจริญโภคภัณฑ 

ไดใหทัศนะไวในทำนองเดียวกันวาในชวงป 

2523 - 2539 คาแรงข้ันต่ำในกรุงเทพฯ 

เพิม่จาก 54 บาทตอวัน เปน 157 บาทตอวัน 

หรือเพิ่มขึ้น 2.91 เทา ขณะที่ราคาสินคา

เพิ่มขึ้น 2.05 เทา สวนรายไดประชาชาติ

ตอหวัเพิม่ขึน้ 4.95 เทา แสดงวาอตัราคาแรง

ขัน้ตำ่เพิม่สงูกวาราคาสินคา แตไดรับสวนแบง

จากการเติบโตทางเศรษฐกิจนอยมาก 

ขณะท่ีสภาองคการลูกจางแรงงาน

แหงประเทศไทย ไดสำรวจแรงงาน 400 คน 

ในสถานประกอบการ 20 แหงที่จังหวัด

สมทุรปราการ พบวาแรงงานมีรายไดเฉพาะ

คาจางเดือนละ 5,590 บาท แตมีรายจาย

ทั้งคาประกันสังคม คาอาหาร คาเดินทาง 

และคาสาธารณูปโภครวมกัน 6,859 บาท 

ซึ่งลูกจางจะติดลบ 1,269 บาท ท้ังนี้ หาก

ปรับคาแรงเปนวันละ 300 บาท คำนวณ

เวลาทำงาน 26 วัน จะมีรายไดเพิ่มขึ้นเปน

เดือนละ 7,800 บาท 

ดร.ประสาร ไตรรัตนวรกุล ผูวาการ

ธนาคารแหงประเทศไทย ไดกลาวให

ทัศนะวาการปรับข้ึนคาแรงขั้นต่ำในระยะท่ี

ผานมาอยูในระดับต่ำมาก ไมสอดคลอง

กับคาครองชีพท่ีเพิ่มข้ึน และเม่ือหักดวย

อัตราเงินเฟอแลว อัตราคาแรงขั้นต่ำที่ 

แตในชวงป 2540 - 2553 สถานการณ

กลับเปนไปในทางลบมากข้ึน คาแรงขั้นต่ำ

เพิ่มขึ้นจากวันละ 157 บาทตอวัน เปน 206 

บาทตอวัน หรือ 1.31 เทา แตราคาสินคา

เพิม่ขึน้ 1.4 เทา เรยีกวาคาแรงข้ันตำ่เพิม่ขึน้

ไมทนักบัราคาสินคา จงึเห็นดวยกบัการเพ่ิม

อัตราคาแรงข้ันต่ำเปน 300 บาทตอวัน 

เพราะท่ีผานมาแรงงานเสียเปรียบมาก
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พอแลว ขณะที่การเพิ่มคาแรงจะตองมา

พรอมกับการเพิ่มประสิทธิภาพของแรงงาน

และผลิตภาพ และไมตองกลัววาสินคาจะ

ขายไมได เพราะตลาดขยายตัวทุกป 

à¾ÔèÁ¤‹ÒáÃ§¢Ñé¹μèÓ¤Çº¤Ù‹¡Ñºà¾ÔèÁ
¼ÅÔμÀÒ¾áÅÐ·Ñ¡ÉÐáÃ§§Ò¹ 

ในเอกสารภาวะสังคมไทยในไตรมาส

ที่ 2 ของป 2554 สำนักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ไดเสนอแนะวา การเพ่ิมรายไดของแรงงาน

สามารถดำเนินการใน 3 ดาน คือ  

1. การทำงานลวงเวลาเพ่ิมขึ้น แต

ตองระมัดระวังผลกระทบตอคุณภาพชีวิต

ของแรงงาน และตองขึ้นกับกฎระเบียบ

ดานแรงงานและสถานการณทางเศรษฐกิจ

ในชวงน้ันๆ วามีคำสั่งซ้ือใหผลิตสินคา

มากนอยเพียงใด 

2. การใหผลตอบแทนในรูปแบบอื่นที่

ลดภาระรายจายของแรงงาน ทีไ่มใชเมด็เงนิ

โดยตรง เชน ที่พัก เสื้อผา อาหารกลางวัน 

รถรับสง ฯลฯ ซึง่จากการศกึษาพบวาปจจุบนั

แรงงานไดรับในรูปแบบนี้ 29 บาทตอวัน 

หรือ 756 บาทตอเดือน 

3. การปรับเพิ่มอัตราคาแรงขั้นต่ำ 

ซึ่งปจจุบันมีอัตราเฉลี่ย 176 บาทตอวัน 

ซึ่งจากการศึกษาของกระทรวงแรงงานเม่ือ

เดือนเมษายน 2554 พบวาต่ำกวาคาใชจาย

ตามอัตภาพและคาใชจายคุณภาพท่ีจำเปน

แทบทุกจังหวัด 

ขณะที ่ม.ร.ว.จตัมุงคล โสณกลุ ประธาน

กรรมการธนาคารแหงประเทศไทย ไดกลาว

ใหทัศนะเม่ือตนเดือนสงิหาคม 2554 สนับสนนุ

การปรับเพิ่มคาแรงขั้นต่ำ เพื่อใหเหมาะสม

กับสภาพเศรษฐกิจ และไมกอใหเกิดความ

เหล่ือมล้ำทางรายไดจนนำไปสูความขัดแยง

ทางสังคม ทัง้นี ้จะตองเสริมสรางโครงสราง

พืน้ฐานเพือ่เพิม่ความสามารถในการแขงขนั

และศกัยภาพในการผลิต และทักษะแรงงาน

ใหสูงขึ้น เพื่อความสอดคลองกับคาแรงท่ี

สูงขึ้น 

ขณะที่นายแล ดิลกวิทยรัตน อาจารย

ประจำคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย สนับสนนุการข้ึนคาแรงข้ันตำ่ 

เนื่องจากเห็นวาเปนการลดการเหล่ือมล้ำ

ทางสังคมเปนอยางมาก ชวยแกไขปญหา

บานเมืองโดยสันติวิธี พรอมกับกลาววา

เหตุการณความไมสงบที่เกิดขึ้นในระยะ 

ที่ผานมา เชน เหตุการณที่ราชประสงค 

สวนหนึ่งเกิดขึ้นจากความเหลื่อมล้ำทาง

สังคม 

àÊ¹Í»ÃÑºà¾ÔèÁÍÂ‹Ò§¤‹ÍÂà»š¹
¤‹ÍÂä» 

นายดุสิต นนทะนาคร อดีตประธาน

สภาหอการคาแหงประเทศไทย กลาววา

ภาคเอกชนมีความเห็นวาการข้ึนคาแรง 

ขั้นต่ำควรเปนไปตามมติของคณะกรรมการ

ไตรภาค ีเนือ่งจากเปนองคกรทีก่อตัง้มานาน

และมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

แรงงาน ทำงานรวมกัน โดยภาคเอกชน

ยอมรับในคาแรงขัน้ตำ่ทีเ่พิม่ขึน้ ประเทศไทย

คงไมมีคาแรงต่ำกวาเวียดนาม กัมพูชา 

ลาว และพมา แตการขึ้นคาแรงขั้นต่ำตอง

ทยอยปรับเพ่ิม ควบคูกับการพัฒนาทักษะ

ของแรงงานตามคาแรงท่ีเพิ่มขึ้น 

ดร.ประสาร กลาววาเมือ่ประเมนิอัตรา

คาแรงขั้นต่ำ หักดวยอัตราเงินเฟอในระยะ

ที่ผานมา พบวามีชองวางสามารถปรับเพิ่ม

อัตราคาแรงขั้นต่ำเพิ่มขึ้นไดอีกรอยละ 10 

แตเหน็วาหากปรบัเพิม่ขึน้ครัง้เดยีวเปน 300 

บาทตอวัน อาจจะสงผลกระทบคอนขาง

รุนแรง เนื่องจากภาคธุรกิจปรับตัวไมทัน 
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ดร.ณรงค เพชรประเสริฐ อาจารย

ประจำคณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย เห็นวาควรปรับคาแรงข้ันต่ำ

เปน 250 บาทตอวนั ซึง่เปนอัตราทีเ่หมาะสม

สอดคลองกับสถานการณ เนื่องจากชวย

ชดเชยความถดถอยของคาแรงท่ีสะสมกัน

มาหลายป อีกทั้งสอดคลองกับสถานการณ

เศรษฐกิจภายในประเทศ รวมถึงยังเปนการ

ดึงดูดแรงงานมีฝมือไทยไมใหเคลื่อนยาย

ออกนอกประเทศ เนื่องจากตามขอตกลง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป 2558 

จะเปดเสรแีรงงาน โดยการเคล่ือนยายแรงงาน

ระหวางประเทศกลุมอาเซียนท่ีทำไดงายข้ึน 

หากคาแรงของไทยยังไมปรับเพิ่ม แรงงาน

มีฝมือของไทยจะเคล่ือนยายไปยังมาเลเซีย

และสิงคโปร  

ขณะที่ ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล อดีต

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง ใหทัศนะวาการปรับเพิ่ม

คาแรงข้ันต่ำเปน 300 บาทตอวัน สำหรับ

ผูประกอบการรายใหญสามารถรับได แต

จะกระทบอยางรุนแรงตอธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยอมท่ัวประเทศทีม่กีวา 2 ลานราย 

ซึ่งถือวาเปนฐานรากสำคัญของธุรกิจใน

ตางจังหวัด และเปรียบเสมือนเข็มตนเล็กๆ 

ที่ปู รอง รับฐานของบาน จะทำให เกิด

ปรากฏการณผูประกอบการรายใหญเขา

ยดึครองตลาดผูประกอบการรายเล็ก ดงันัน้ 

ควรดำเนินการอยางคอยเปนคอยไป 

¼Å¡ÃÐ·ºμ‹ÍÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 
·‹Í§à·ÕèÂÇ ÂÒ¹Â¹μ� áÅÐÍÒËÒÃ  

สำหรับผลกระทบตออุตสาหกรรมตางๆ 

แตกตางกันไป โดยอุตสาหกรรมใชแรงงาน

เขมขน (Labor Intensive) จะไดรบัผลกระทบ

มากกวาอุตสาหกรรมท่ีใชทุนเขมขน (Capital 

Intensive)  

• อุตสาหกรรมทองเที่ยว 

นายกงกฤช หิรัญกิจ ประธานฝาย

นโยบายสภาอุตสาหกรรมทองเท่ียวแหง-

ประเทศไทย วิตกกังวลวาการขึ้นคาแรง

ขั้นต่ำกวารอยละ 50 จะสงผลกระทบ

อยางรุนแรงตออุตสาหกรรมทองเที่ยวใน

ภาพรวมซึ่งจางงานมากถึง 2.5 ลานคน 

เนื่องจากตนทุนแรงงานคิดเปนสัดสวน 

รอยละ 15 - 20 ของทั้งหมด ขณะเดียวกัน

ไมสามารถขึ้นคาบริการไดในระยะสั้น 

เนื่องจากธุรกิจโรงแรมมีอุปสงคลนตลาด 

และในระยะยาวจะทำใหคาบริการเพ่ิมขึ้น 

กระทบตอผูบริโภค และไดเสนอวาแทนที่

จะข้ึนคาแรงข้ันต่ำครั้งเดียวเปน 300 บาท

ตอวัน ควรปรับเพิ่มปละ 25 บาทตอวัน 

รวม 4 ป เปนเงินรวม 100 บาทตอวัน 

นายประกติ ชนิอมรพงศ นายกสมาคม

โรงแรมไทย ใหทศันะวาการขึน้คาแรงขัน้ตำ่

เปน 300 บาทตอวัน จะสงผลกระทบ 

ตอผูประกอบการโรงแรมเปนอยางมาก  

โดยเฉพาะผูประกอบการโรงแรมระดับ 2 - 

3 ดาว เนื่องจากปจจุบันการจางแรงงาน

ในตางจังหวัดของกลุมโรงแรมเหลานี้ 

เริ่มตนอยูที่ระดับ 195 บาทตอวัน  

สำหรบัแนวทางหนึง่ในการแกไขปญหา 

คือ การปรับลดจำนวนพนักงานลง โดย

ปจจบุนัการจางบุคลากรในธุรกิจโรงแรมของ

ไทย 1.5 - 2 คนตอหองพกั เปรยีบเทียบกบั

ในประเทศยุโรปอยูที่ระดับ 0.6 - 0.7 คน

ตอหองพกั โดยหากปรบัลดจำนวนพนักงาน

ลงไป จะทำใหคุณภาพบริการลดลง 

• อุตสาหกรรมยานยนต 

นายศุภรัตน ศิริสุวรรณางกูร ผูชวย 

ผูจดัการใหญอาวุโสบรษิทั โตโยตามอเตอร-

เอเชีย แปซิฟค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมนู-

แฟคเจอร่ิงฯ และประธานกลุมอตุสาหกรรม

ยานยนต สภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย 

ใหทศันะวาจะกระทบตออตุสาหกรรมยานยนต

ที่มีแรงงานเกี่ยวของประมาณ 700,000 คน 

หากปรับคาแรงขั้นต่ำเปน 300 บาทตอวัน 

จะตองปรับอัตราคาจางแรงงานท่ีมีฝมือ

เพิ่มขึ้นอีกมาก ทำใหชิ้นสวนยานยนตของ

ไทยมีตนทุนเพิ่มสูงขึ้น บริษัทรถยนตอาจ

หันไปซื้อชิ้นสวนจากประเทศอื่นเปนการ

ทดแทนได 

• อุตสาหกรรมอาหาร 

นายอนุรตัน โควคาสยั ประธานเจาหนาท่ี

ฝายบริหารบริษัท ยูเนี่ยนโฟรเซนโปรดักส 

และบริษัท พรานทะเล มารเก็ตติ้งฯ ผูผลิต

และจำหนายอาหารทะเลแชแข็งพรานทะเล 

กลาววา ปจจบุนับรษิทัฯ มพีนกังานประมาณ 

8,000 คน หากปรับคาแรงข้ันต่ำเปน 300 
อุตสาหกรรมอาหารจะไดรับผลกระทบอยางมาก หากมีการเพ่ิมอัตราคาแรงขั้นต่ำ 
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บาทตอวัน จะทำใหตองจายเงนิเดือนคาจาง

เพิ่มขึ้น 15 - 20 ลานบาทตอเดือน หรือ

ประมาณ 240 ลานบาทตอป สงผลทำให

ตนทุนเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 2 ขณะท่ี

บรษิทัรบัจางผลติจะไดรบัผลกระทบมากกวา 

โดยมีตนทุนสูงข้ึนรอยละ 37 

• อุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็ก-

ทรอนิกส 

เปนอุตสาหกรรมขนาดใหญมีการ 

จางงานในปจจุบันมากถึง 570,525 คน ได

จัดประชุมหารือเมื่อวันท่ี 17 สิงหาคม 

2554 สรุปไดวาในอุตสาหกรรมนี้ ตนทุน

แรงงานคดิเปนสดัสวนประมาณรอยละ 10 - 

20 ของท้ังหมด หากข้ึนอัตราคาแรงข้ันต่ำ

โดยทันที จะกระทบอยางมากตอ SMEs 

โดยหากปรบัเพ่ิมเกินรอยละ 15 อาจจะตอง

ลดจำนวนคนงานลง แลวนำเครื่องจักร

อัตโนมัติมาใชทดแทนแรงงาน จางแรงงาน

รับเหมาชวงเปนการทดแทน หรือยายไป

ตั้งกิจการในตางประเทศ สำหรับบริษัท

ขนาดใหญก็จะไดรับผลกระทบแมปจจุบัน

จะจายเกิน 300 บาทตอวัน ก็ตาม  

ยิง่ไปกวาน้ัน หากรวมรายไดอ่ืนๆ ทัง้ที่

เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน อุตสาหกรรม

เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดจาย

เกิน 300 บาทตอวันอยูแลว โดยปจจุบัน

นอกจากคาแรงขั้นต่ำในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล 215 บาทตอวัน อุตสาหกรรม

เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสไดจาย

เงนิในรูปแบบอืน่ๆ ทัง้ในรปูตัวเงินคงท่ี เชน 

คากะ คาอาหาร คาโบนัส ฯลฯ ประมาณ 

103 บาทตอวัน และผลตอบแทนในรูป 

ตัวเ งินผันแปร เชน ผลตอบแทนตาม 

ผลประกอบการ เบ้ียขยัน 100 - 112 บาท

ตอวัน นอกจากน้ี ยังจายในรูปสวัสดิการ 

เชน กองทุนสำรองเล้ียงชีพที่นายจางจาย

สมทบ ประกันสุขภาพพนักงาน คารถ 

รับสงพนักงาน ประมาณการในรูปตัวเงิน

อีก 200 บาทตอวัน 

ขณะท่ีธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเห็นวา 

การปรับคาแรงข้ันต่ำจะทำใหตนทุนเพ่ิมขึ้น

ประมาณรอยละ 5 โดยกรณีบุคลากรทาง 

การแพทยสวนใหญมีอัตราคาแรงเกิน 300 

บาทตอวันอยูแลว ยกเวนบุคลากรบางสวน

เทานั้น เชน พนักงานทำความสะอาด 

พนักงานรักษาความปลอดภัย เปนตน  

• อุตสาหกรรมพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

คาดวาจะทำใหตนทุนการพัฒนาที่อยู

อาศัยเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 7 - 10  

·ÓãËŒà§Ô¹à¿‡Íà¾ÔèÁ¢Öé¹ 
จากการศึกษาของศูนยวิ เคราะห

เศรษฐกจิธนาคารทหารไทย (TMB Analysis) 

โดยต้ังสมมติฐานวาคาแรงข้ันตำ่ปรบัเพ่ิมเปน 

300 บาทตอวนัทัว่ประเทศ ในไตรมาสแรก

ของป 2555 พบวาจะทำใหอัตราคาแรงงาน

ของภาคเอกชนเพิ่มขึ้นโดยเฉล่ียรอยละ 26 

โดยจะเริ่มสงผลกระทบตั้งแตไตรมาสที่ 2 

ของป 2555 เปนตนไป โดยคาแรงที่เพิ่มขึ้น 

จะทำใหราคาสินคาอปุโภคบรโิภคปรบัเพิม่ขึน้ 

โดยอตัราเงนิเฟอของหมวดอาหารจะเพิม่ขึน้

อีกรอยละ 4 ขณะที่อัตราเงินเฟอพื้นฐาน 

(Core Inflation) จะเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 2.3 

จากการวเิคราะหขางตน อตัราเงนิเฟอ

พื้นฐานในป 2555 ซึ่งรวมทั้งที่เพิ่มขึ้นจาก

ปจจัยอื่นและท่ีเพิ่มขึ้นจากการปรับคาแรง

ขัน้ตำ่ อาจจะเกนิรอยละ 5 ซึง่ศูนยวเิคราะห

เศรษฐกิจธนาคารทหารไทยเห็นวาเปนความ

เสี่ยงระดับอันตราย เน่ืองจากในชวง 10 ป

ที่ผานมา อัตราเงินเฟอพื้นฐานไมเคยเกิน

รอยละ 4 

ขณะท่ีนายยรรยง พวงราช ปลัด

กระทรวงพาณชิย กลาววาในทางทฤษฎแีลว 

การปรับเพิ่มอัตราคาแรงขั้นต่ำจะไมมีผล

ตออัตราเงินเฟอของประเทศอยางรุนแรง 

ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
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จุดที่จะตองแขงขันในดานแรงงานราคาถูก 

และการท่ีไทยกดคาแรงใหต่ำในปจจุบัน 

เปนสาเหตุทำใหประสิทธิภาพการผลิต

ดอยลง 

นายยงยุทธ เฉลมิวงษ ผูอำนวยการวิจยั

ดานการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพ่ือ

การพัฒนาประเทศไทย กลาววานโยบาย

คาแรงขัน้ตำ่ 300 บาทตอวนั หากทำไดจริง 

จะสรางการเปล่ียนแปลงคร้ังใหมใหกับ

โครงสรางคาจางและอุตสาหกรรมไทย ที่

จะตองปรับตัวและยกระดับการพัฒนาของ

ประเทศข้ึนไปอีกข้ันหนึ่ง ภายหลังจากติด

กับดักประเทศกำลังพัฒนามาเปนเวลา

ยาวนาน นโยบายน้ีจึงเปนความทาทาย

อยางยิ่ง หากทำไดสำเร็จ จะเกิดประโยชน

แกแรงงานและประเทศชาติ ในการลด

ปญหาความเหล่ือมล้ำไดอีกทางหน่ึง 

เพราะจะไมเพิม่การจบัจายเงนิของประชาชน

มากนัก ซึ่งการปรับคาแรงทุกรอยละ 1 จะ

มีผลตออัตราเงินเฟอใหสูงขึ้นเพียงรอยละ 

0.08 ในรอบ 1 ป 

¼Å¡ÃÐ·ºäÁ‹ÁÒ¡ÍÂ‹Ò§·Õè¤Ô´ 
สำหรบันายจี หยวน หวัง ผูอำนวยการ

องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ประจำ

ประเทศไทย ไดใหทัศนะวาแมคาแรง 

ขั้นต่ำที่สูงขึ้น อาจจะทำใหมีการจางงาน

ลดลงในภาคเศรษฐกิจท่ียังจายคาจาง

แรงงานต่ำ แตความตองการแรงงาน โดย

ภาพรวมอยูระดับสงู จะทำใหคนงานเหลาน้ี

สามารถยายงานไปสูภาคเศรษฐกิจอื่นได 

นอกจากนี้ คาแรงที่สูงขึ้นจะทำใหความ

ตองการรวมสูงข้ึน และกระตุนการเติบโต

ทางเศรษฐกิจภายในประเทศ พรอมกับ

เสนอแนะวานโยบายคาแรงขั้นต่ำ จะตอง

ดำเนินการควบคูกันกับมาตรการอ่ืน เชน 

นายจางตองใหรางวัลดานการศึกษา ทักษะ 

ผลผลิต สหภาพแรงงานตองมีบทบาทในการ

ดูแลใหจายผลตอบแทนตอแรงานมากขึ้น 

ขณะที่นายอนุสรณ ธรรมใจ คณบดี

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  

ไดใหทัศนะเมื่อวันท่ี 18 สิงหาคม 2554 

เกี่ยวกับผลการศึกษาผลกระทบจากการ

ขึ้นคาแรงข้ันต่ำ 300 บาทตอวันทั่วประเทศ 

วาทำใหตนทุนการผลิตในกลุม SMEs เพิ่ม

จากรอยละ 17.06 เปนรอยละ 23.48 หรือ

เพิ่มรอยละ 6.42 สวนกิจการขนาดใหญ 

ตนทุนการผลิตเพ่ิมจากรอยละ 14.14 เปน

รอยละ 20.48 หรือเพ่ิมรอยละ 6.34 โดย

ตัวเลขตนทุนท่ีเพิ่มขึ้นรอยละ 6 - 7 นับวา

คอนขางต่ำ ไมมีผลทำใหตองปดกิจการ

หรือปดโรงงาน 

นายอนุสรณไดใหทัศนะเพิ่มเติมวา 

การเพ่ิมคาแรงแมจะทำใหตนทุนการผลิต

เพิม่ขึน้ แตจะทำใหนายจางเรงปรบัศักยภาพ

และทักษะของแรงงาน และหันมาใชนวตักรรม

เทคโนโลยีสมัยใหม เพื่อเพ่ิมผลิตภาพ 

นอกจากนี้ จะจูงใจใหคนเขามาทำงาน ลด

ปญหาขาดแคลนแรงงาน รวมถึงลดการ

เคล่ือนยายถิน่ คนงานไดทำงานในภูมลิำเนา 

คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น ครอบครัวอบอุน ลด

ปญหาการติดยาเสพติด 

ä·Â¾Œ¹ Ø̈´á¢‹§¢Ñ¹ Œ́Ò¹áÃ§§Ò¹
ÃÒ¤Ò¶Ù¡áÅŒÇ 

นายศุภรัตน ควัฒนกุล รองประธาน

คณะกรรมการบริหารการเงินและกรรมการ

การลงทุน เครือเจริญโภคภัณฑ ไดกลาว

เพิ่มเติมวาการปรับเพ่ิมคาแรงข้ันต่ำ อาจ

ทำใหนักลงทุนที่หวังใชแรงงานราคาถูก 

ไมมาลงทุน แตปจจุบันประเทศไทยไดเลย

นายแล ดิลกวิทยรัตน อาจารยประจำ

คณะเศรษฐศาสตร จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กลาววาตนทุนการผลิตมาจากคาแรงขั้นต่ำ

ไมถึงรอยละ 10 สวนที่เหลือรอยละ 90 

เปนตนทุนมาจากสวนอื่น แตนายจางมัก

คดิวาหากปรบัคาแรงขัน้ตำ่ จะทำใหตนทนุ

เพิ่มขึ้น จนอยูไมไดและตองยายฐานการ

ผลิตไปยังประเทศอื่น ซึ่งเปนท่ีนาแปลกใจ 

เพราะเกาหลีใตและไตหวันที่ เติบโตมา

พรอมกับประเทศไทย แตคาแรงขั้นต่ำ

กลับสูงกวาประเทศไทย และยังมีความ

สามารถในการแขงขัน แสดงวาประเทศ

เหลาน้ีพัฒนาหรือลดตนทุนในสวนที่เปน

รอยละ 90 
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โดยสิ้นเชิง แตหากการทำรัฐประหาร 

ไมสำเร็จ จะเรียกวา กบฏ  

นอกจากน้ียงัมกีารรวมตวัของประชาชน 

ที่ไมใชทั้งการรัฐประหารและการกบฏ แต

กลับสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นใน

ประเทศ ไดแก เหตุการณวันมหาวิปโยค 

14 ตุลาคม 2516 เหตุการณ 6 ตุลาคม 

2519 และเหตุการณพฤษภาทมิฬ 2535 

หรือแมกระท่ังเกิดการชุมนุมทางการเมือง 

จนกลายเปนการจลาจล ในป 2552 และ 

2553 ที่ผานมา  

การปฏิวัติรัฐประหารเกิดขึ้นหลายสิบ

ครั้ง ในชวงเกือบ 80 ปที่ผานมา นับตั้งแต

การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป 2475 

โดยคณะราษฎรที่ทำการปฏิวัติการปกครอง

จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยเปน

ประชาธิปไตย ซึ่งครั้งนั้นถือเปนการปฏิวัติ

ค ร้ังแรกและคร้ังเ ดียวในประเทศไทย  

นอกจากน้ันลวนแตเปนการทำรัฐประหาร 

ซึ่งเปนการใชกำลังอำนาจเขาเปลี่ยนแปลง

อำนาจของรัฐ เปล่ียนแปลงเฉพาะรัฐบาล 

ไมไดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง 

สรุปการกอรัฐประหารที่เกิดข้ึนในประเทศไทย 

ลำดับ วัน เดือน ป เหตุการณ 

1 1 เมษายน 2476 พระยามโนปกรณนิติธาดา ประกาศพระราชกฤษฎีกา 

ปดสภาผูแทนราษฎร งดใชรัฐธรรมนูญบางมาตรา 

2 20 มิถุนายน 2476 พลเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา ยึดอำนาจ พระยามโนปกรณ 

นิติธาดา นายกรัฐมนตรี 

3 8 พฤศจิกายน 2490 พล.ท.ผิน ชุณหะวัณ ยึดอำนาจรัฐบาล พล.ร.ต.ถวัลย 

ธำรงนาวาสวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี 

4 6 เมษายน 2491 คณะนายทหารกลุมท่ีทำการรฐัประหาร 8 พฤศจกิายน 2490 

บังคับใหนายควง อภัยวงศ ลาออกจากตำแหนงนายก-

รัฐมนตรี และมอบตำแหนงตอใหจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

5 29 พฤศจิกายน 2494 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยึดอำนาจรัฐบาลตนเอง 

6 16 กันยายน 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ยึดอำนาจรัฐบาล จอมพล 

ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี 

7 20 ตุลาคม 2501 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ยึดอำนาจรัฐบาล จอมพลถนอม 

กิตติขจร นายกรัฐมนตรี 

8 17 พฤศจิกายน 2514 จอมพลถนอม กิตติขจร ยึดอำนาจรัฐบาลตนเอง 

9 6 ตุลาคม 2519 พล.ร.อ.สงัด ชลออยู ยึดอำนาจรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย 

ปราโมช นายกรัฐมนตรี 

10 20 ตุลาคม 2520 พล.ร.อ.สงัด ชลออยู ยึดอำนาจรัฐบาล นายธานินทร 

กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี 

11 23 กุมภาพันธ 2534 พล.อ.สุนทร คงสมพงษ ยึดอำนาจรัฐบาล พล.อ.ชาติชาย 

ชุณหะวัณ นายกรัฐมนตรี 

12 19 กันยายน 2549 พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ยึดอำนาจรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
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นอกจากนี้ยังมีการกอรัฐประหารที่ทำ

ไมสำเร็จ และถูกเรียกวากบฏ จำนวน 12 

ครั้ง ดังนี้ 

 1. กบฏ ร.ศ.130  

 2. กบฏบวรเดช (11 ตุลาคม 2476)  

 3. กบฏนายสิบ (3 สิงหาคม 2478)  

 4. กบฏพระยาทรงสุรเดช หรือกบฏ 

18 ศพ (29 มกราคม 2482)  

 5. กบฏเสนาธิการ (1 ตุลาคม 2491)  

 6. กบฏแบงแยกดนิแดน (พฤศจกิายน 

2491)  

 7. กบฏวังหลวง (26 กมุภาพนัธ 2492)  

 8. กบฏแมนฮัตตัน (29 มิถุนายน 

2494)  

 9. กบฏสันติภาพ (8 พฤศจิกายน 

2497)  

 10. กบฏ 26 มีนาคม 2520  

 11. กบฏยังเติรก (1-3 เมษายน 2524) 

 12. กบฏทหารนอกราชการ (9 กนัยายน 

2528) 

¹âÂºÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ÂØ¤ 
ÃÑ°ºÒÅ·ËÒÃ Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ
Å§·Ø¹à¾×èÍ·´á·¹¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ  

ในแตละยุคสมัยท่ีเกดิการเปล่ียนแปลง

ทางการเมือง ไมวารัฐบาลในขณะน้ันจะมี

ผูนำมาจากท่ีแตกตางกัน ทั้งผูนำท่ีเปน

ทหาร นักการเมือง ศักดินา นักธุรกิจ 

หรือปญญาชน แตทุกๆ รัฐบาลตางก็ให

ความสำคัญกับเศรษฐกิจและการลงทุน  

นโยบายเศรษฐกิจและการลงทุนของ

รฐับาล ภายใตการนำโดยผูนำทหารท่ีโดงดงั

ในชวงป 2502 - 2506 จอมพลสฤษด์ิ 

ธนะรัชต เปนนายกรฐัมนตร ีไดมีการประกาศ

ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 - 2509) ซึ่งแมแผน

ฉบบัที ่1 นีจ้ะเนนการพัฒนาดานเกษตรกรรม 

และการเพ่ิมเสนทางคมนาคมจากสวนกลาง

ไปยังภูมิภาคตางๆ แตรัฐบาลก็ผลักดัน

เร่ืองการลงทุนดวย  

โดยรัฐบาลไดแตงตั้ง คณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม 

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2502 และไดสงเสริม

ใหภาคเอกชนลงทุนดานอุตสาหกรรมตางๆ 

เชน โรงงานทอผา โรงงานทอกระสอบ 

โรงงานผลิตเหล็ก รวมทั้ งการสำรวจ

ทรัพยากรธรณีตางๆ ดวย  

ในชวงน้ัน ธนาคารโลกในฐานะผูให

เงินกูรายใหญของประเทศไทย ไดใหความ 

ชวยเหลือในการเปนที่ปรึกษาทางเศรษฐกิจ

ด านต างๆ ซึ่ ง ในด านการลงทุนภาค

อุตสาหกรรม ธนาคารโลกจึงมีอิทธิพล

อยางมากในการออกนโยบายสงเสริมการ

ลงทุน โดยเฉพาะอยางย่ิงรัฐบาลไทยของ

จอมพลสฤษด์ิในขณะน้ัน ไดมีการแกไข

พระราชบัญญัติส ง เสริม อุตสาหกรรม  

พ.ศ. 2497 ตามคำแนะนำของคณะทำงาน

ธนาคารโลกและคณะสำรวจธุรกิจเอกชน

จากสหรัฐฯ  

การสงเสริมการลงทุนในขณะนั้น จึง

มุงเนนไปที่เรื่องการใหสิทธิประโยชนแก 

นกัลงทนุตางชาต ิ และไดออกพระราชบัญญัติ

สงเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2503 โดยกำหนดระยะเวลายกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคลใหมีความยืดหยุนนอยลง 

คือจากเดิม 2 - 5 ป ใหเปนเหมือนกัน

หมดคือ 5 ปเทานั้น  

และยังมีการแตงตั้ง “คณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนเพ่ือกิจการอุตสาหกรรม” 

มีอำนาจหนาที่ ใหการสงเสริมการลงทุน 

มีกรรมการทั้งหมด 36 คน โดยมีนายทวี 

บุณยเกตุ เปนประธานคนแรก  

ในชวงตอมา รฐับาลภายใตการนำของ 

จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี  

2 สมัย (ป 2506 - 2511 และ ป 2511 - 

2514) ซึ่งชวงป 2506 - 2507 ประเทศไทย

ไดกลายเปนฐานทัพของสหรัฐฯ ที่ใชในการ

ทำสงครามกบัเวียดนามเหนือ ซึง่ผลจากการ

เขามาของทหารสหรัฐฯ สงผลเชิงบวกตอ

นโยบายเศรษฐกิจของไทย โดยมีการสราง

ถนน ระบบสาธารณูปโภคตางๆ และเกดิการ

ลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากสหรัฐฯ มากขึน้  

อยางไรก็ตาม ในชวงรัฐบาลจอมพล

ถนอม ป 2512 - 2513 ประเทศไทยตอง

เผชิญกับปญหาการกอการรายของพรรค

คอมมิวนิสตอยางรุนแรง ในจังหวัดสำคัญ

กวา 20 จงัหวดั ซึง่สงผลกระทบตอการลงทุน

ของตางประเทศในไทยอยางมาก  

ภาพรวมการสงเสริมการลงทุนตั้งแต

ป 2504 - 2514 ได เนนการลงทุนใน

อุตสาหกรรมท่ีทดแทนการนำเขา หรือ

กิจการที่ตอบสนองความตองการภายใน

ประเทศ อุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในระยะนี้ 

ไดแก การผลิตสินคาอุปโภคบริโภค เชน 

น้ำมันพืช แปงมันสำปะหลัง น้ำตาล 

กระดาษ ผลิตภัณฑจากยางพารา สิ่งทอ 

เครือ่งใชไฟฟา การประกอบรถยนต กจิการ

เกี่ยวกับการกอสราง เชน ปูนซี เมนต 

กระจกแผน เหล็กรูปพรรณ ทอเหล็ก  

ทอพลาสติก สีทาบาน กิจการถลุงแรและ

แตงแร เชน ดีบุก พลวง กิจการโรงกลั่น

น้ำมัน และกิจการบริการ เชน โรงแรม 
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มาเนน “อุตสาหกรรมผลิตเพ่ือสงออก” 

ซึ่งเปนการผลิตที่อาศัยความไดเปรียบจาก

ทรัพยากรท่ีมีอยูมากภายในประเทศ โดยมี

มาตรการตางๆ เพื่อลดตนทุนการสงออก  

นอกจากน้ี ในเดือนตุลาคม 2515 

รัฐบาลยังไดประกาศใชพระราชบัญญัติ 

สงเสริมการลงทุนฉบับใหม มีสาระสำคัญ

ที่ เพิ่มขึ้นคือ ใหสิทธิประโยชน เ พ่ิมแก

กิจการสงออก และการลงทุนในภูมิภาค  

สำหรับอุตสาหกรรมสงออกที่สำคัญท่ี

เกดิขึน้ในระยะน้ีไดแก อาหารกระปอง การ

ปนดายทอผา การผลิตเสื้อผาสำเร็จรูป 

การผลิตถุงมือถุงเทา และการผลิตชิ้นสวน

อิเล็กทรอนิกส  

อตุสาหกรรมเกษตรทีไ่ดรบัการสงเสรมิฯ 

มากในระยะน้ีไดแก การทำฟารมขนาดใหญ 

การปลูกปาลม การเลี้ยงปลา และกุง  

ทั้งนี้ รัฐบาลก็ยังใหการสงเสริมฯ

อุตสาหกรรมทดแทนการนำเขาใหมๆ  

โดยเฉพาะกิจการท่ีผลิตสินคาขั้นกลาง 

เพื่อปอนวัตถุดิบหรือชิ้นสวนใหกับอุตสาห-

กรรมอ่ืน เชน อุตสาหกรรมผลิตชิ้นสวน

เครื่องใชไฟฟา และชิ้นสวนยานพาหนะ 

อุตสาหกรรมเสนใยประดิษฐ อุตสาหกรรม

เยือ่กระดาษและกระดาษ และอตุสาหกรรม

เคมีภัณฑ  

นอกจากน้ัน ยงัใหการสงเสรมิฯ กจิกรรม

ในสาขาบริการ เชน โรงพยาบาล คลังสนิคา 

และกิจการสนับสนุนอุตสาหกรรมการ 

ทองเที่ยว  

อยางไรก็ตาม ในชวงป 2518 - 2519 

สมัย ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช เปนนายก

หองเย็น กิจการอบพืชและไซโล กิจการ

เกษตร เชน ประมงน้ำลึก  

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡  
เมื่ออุตสาหกรรมทดแทนการนำเขา

เกดิขึน้ และพฒันาไปไดระยะหนึง่ นโยบาย

สงเสริมการลงทุนก็เริ่มเนนกระตุนใหเกิด

การลงทนุเพ่ือการสงออก เนือ่งจากอุตสาห-

กรรมทดแทนการนำเขาน้ัน มีตลาดอยู

ภายในประเทศซึ่งมีขนาดเล็ก ไมพอที่จะ

ทำใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศอยูในอตัราสูงได จะตองขยายตลาด 

น่ันคือตองสงสินคาออกไปจำหนายยัง 

ตางประเทศ  

รัฐบาลจึงไดปรับกลยุทธการพัฒนา

อุตสาหกรรมคร้ังสำคัญในป 2515 อันเปน

ปทีเ่ริม่ใชแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่3 โดยเปลีย่น

รัฐมนตรี ก็เกิดปญหาทางเศรษฐกิจข้ึน 

และกระทบตอบรรยากาศการลงทุนของ

ภาคเอกชน สงผลตอการจางงาน การผลิต 

และภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  

เริม่จากการถอนกำลังทหารของสหรัฐฯ 

ออกจากไทย ทำใหการจางงานโดยตรง 

ลดลงกวา 50,000 คน และการจางงาน

โดยออมลดลงประมาณ 100,000 คน 

นอกจากนี้ยังมีปญหาการขาดดุลการคา

สูงสุดเปนประวัติการณมากถึง 20,161 

ลานบาท  

ซ้ำเติมดวยการเคลื่อนไหวชุมนุม 

เรยีกรองสิทธแิละความชวยเหลือตางๆ เชน 

การประทวงของคนงานบริษัท สแตนดารด 

การเมนท การนัดหยุดงานของพนักงาน

โรงแรมดุสิตธานี การชุมนุมของพนักงาน

ไทยการด ฯลฯ  

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช นายกรัฐมนตรีคนที่ 13 
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หนักหนาสาหัสท่ีสุดคือ การใชกำลัง

อำนาจทางการทหารในการปราบปราม 

ผูกอการรายคอมมิวนิสต ทำใหรัฐบาลตอง

เผชิญกับการลอบโจมตีของผูกอการราย

อยางมาก และสงผลกระทบตอความม่ันคง

ของชาต ิ ซึง่มผีลตอการลงทนุจากตางประเทศ 

ที่แมจะมีการใหสิทธิประโยชนแกนักลงทุน

ชาวตางชาติ แต เมื่อมีเหตุรายเกิดขึ้น

หลายครั้ง ก็ทำใหตางชาติไมมีความมั่นใจ

ที่จะเขามาลงทุน 

ในชวงป 2519 - 2520 รฐับาลนายธานินท 

กรัยวิเชียร ไดเนนการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อปองกันประเทศและรักษาความมั่นคง

มากกวาการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ทำให

การกระตุนบรรยากาศการลงทุนเปนไปได

ยากลำบาก แมจะมีการปรับปรุงพระราช

บัญญัติสงเสริมการลงทุน มีการปรับปรุง

กฎหมายแรงงาน ซ่ึงไดหามการนดัหยุดงาน

ชั่วคราว  

นอกจากน้ี รัฐบาลยังไดสงคณะผูแทน 

นำโดยนายสมคัร สนุทรเวช รฐัมนตรวีาการ

กระทรวงมหาดไทยในขณะน้ัน เดินทางไป

ยังประเทศตางๆ เพื่อยืนยันเสถียรภาพ

ทางการเมืองของประเทศ และเชิญชวน 

นักลงทุนตางชาติมาลงทุนในไทย  

แตปรากฏวา รัฐบาลกลับดำเนิน

มาตรการที่ทำใหนักลงทุนตางชาติไมเชื่อ

มั่นในนโยบายทางเศรษฐกิจ ดวยการเรียก

เก็บเงินคาปรับจากบริษัท สยามคราฟท 

การยุบเลิกบริษัท การบินแอรสยาม การ

ถอนใบอนุญาตบริษัท สินสวัสดิ์ประกันภัย 

และรัฐบาลยังดำเนินการสงเสริมฯ แบบ

เลือกปฏิบัติกับการลงทุนจากตางชาติ 

มากกวาการลงทุนของคนไทย จนทำให

นักธุรกิจบางกลุมไมพอใจ 

ดังนั้น รัฐบาลจึงไดปรับปรุงกฎหมาย

การลงทุนอีกครั้ง โดยประกาศพระราช

บัญญัติสงเสริมการลงทุน พ .ศ . 2520  

ซึ่งไดเพ่ิมมาตรการจูงใจดานการลงทุน 

การคุมครองอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

การอำนวยความสะดวกและแกไขปญหา

อุปสรรคที่มีตอการลงทุน 

ตอมาในชวงป 2526 - 2527 ประเทศไทย

ไดเผชิญกับปญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

อยางรุนแรง มีการลดคาเงินบาท ธุรกิจ

ภายในประเทศประสบปญหาขาดสภาพคลอง 

ตองปดกิจการหรือลดกำลังการผลิต กอ

ใหเกิดปญหาการวางงานตามมา  

เพือ่เปนการสงเสรมิการสงออก กระตุน

เศรษฐกจิในประเทศ คณะกรรมการสงเสริม

การลงทนุ จงึไดออกนโยบายใหการสงเสรมิฯ 

กิจการที่ผลิตผลิตภัณฑเพื่อการสงออกเปน

สวนใหญ เปนประเภทที่ใหการสงเสริมฯ

เปนการท่ัวไปทุกกิจการ โดยมีเงื่อนไขวา

จะตองสงออกไมนอยกวารอยละ 80 เมื่อ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2527  

ในชวงนั้น ประเทศอุตสาหกรรมใหม

และญี่ปุน มีการเคล่ือนยายฐานการผลิต

ไปยังตางประเทศ ซ่ึงไทยก็เปนอีกประเทศ

ที่มีการลงทุนจากญี่ปุนเขามามาก เพื่อ 

แกปญหาคาเงินของญ่ีปุนแข็งตัว  

นโยบายสงเสริมการลงทุนเพ่ือการ 

สงออกน้ี เปนแรงจูงใจอยางสำคัญที่ดึงดูด

ใหนักลงทุนจากตางประเทศ โดยเฉพาะ

ญีปุ่น ยายฐานการผลิตเขามาในประเทศไทย 

ซึ่งสวนใหญหลังจากยายฐานเขามาแลว 

ยังขยายการลงทุนอยางตอเน่ืองมาจนถึง

ทุกวันนี้  

ÂØ¤âªμÔª‹Ç§ªÑªÇÒÅ  
หลังจากพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ 

ไดเปนนายกรัฐมนตรี ก็ไดดำเนินนโยบาย

สำคัญ ดวยการเนนแกไขปญหาแรงงาน

เปนอันดับแรก จากนั้นจะสรางประเทศให

เปนประเทศอุตสาหกรรมใหม หรือนิก 

(New Industrial Country: NIC) ดวยการ

สงเสรมิการลงทุน สรางโรงงานอุตสาหกรรม

ในสวนภูมิภาคของประเทศ สรางสัมพันธ

กับประเทศเพื่อนบาน เปลี่ยนสนามรบเปน

สนามการคา เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและ

ความเปนอยูของประชาชนในภมิูภาคนี ้และ

พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ 
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มีเสียงสนับสนุนสวนใหญมาจากพ้ืนท่ีภาค

อีสาน สามารถเช่ือมโยงการขับเคล่ือน

เศรษฐกิจของประเทศไปพรอมๆ กับการ

ชวยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ฐานเสียงของ

พรรครัฐบาล โดยรัฐบาลไดพัฒนาเสนทาง

คมนาคมเชือ่มโยงพืน้ทีช่ายฝงทะเลตะวนัออก

กบัจงัหวดันครราชสีมา เพือ่เปดประตอูสีาน

สูอุตสาหกรรมภาคตะวันออก  

ÂØ¤ ÃÊª.  
ตอมา รัฐบาลพล.อ. ชาติชาย ถูกยึด

อำนาจ ดวยเหตผุลเก่ียวกบัความไมโปรงใส

ในการทำงาน ฯลฯ โดย รสช. หรือคณะรกัษา

ความสงบเรียบรอยแหงชาติ ซึ่งนำโดย 

พล.อ. สนุทร คงสมพงษ และ พล.อ. สุจนิดา 

คราประยูร  

จากน้ัน ประเทศไทยก็ไดรฐับาลใหม มี

นายอานันท ปนยารชุน เปนนายกรัฐมนตร ี

เพื่อทำหนาท่ีหลักในการจัดการเลือกต้ัง 

ซึ่งภายหลังการเลือกต้ัง พรรครวมรัฐบาล

ไดสนับสนุนให พล.อ.สุจินดา คราประยูร 

รองประธาน รสช. เปนนายกรัฐมนตรี  

จึงเกิดความขัดแยงข้ึนในสังคมไทยและ

บานปลายไปสูการเขนฆาประชาชน  

ภายหลัง เหตุการณพฤษภาทมิฬ 

ประเทศไทยก็ไดรัฐบาลใหม ภายใตการนำ

ของนายอานันท ปนยารชุน (อีกครั้ง)  

ÂØ¤ÃÑ°ºÒÅàμÔé§-ºÔê¡ Ô̈ëÇ 
ภายหลงัรัฐบาลนายอานันท ประเทศไทย

ไดรัฐบาลจากการเลือกตั้งครั้งแรกหลังยุค 

รสช. โดยมีนายบรรหาร ศิลปอาชา หวัหนา

พรรคชาติไทยในขณะนั้น เปนนายก-

รัฐมนตรี ในเดือนกรกฎาคม 2538 และ

รัฐบาลนายบรรหารก็ใหความสำคัญกับ

นโยบายดานอุตสาหกรรมดวย โดยมุงที่จะ

รกัษาและพฒันาความสามารถในการแขงขนั

ของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลก ควบคู

ไปกับการรักษาสภาวะแวดลอม กระจาย

การลงทุนรูปแบบตางๆ ไปยังชนบทเพื่อ

ใหเกิดการจางงานและการกระจายรายได

ไปสูชนบท และเนนบทบาทของภาคเอกชน

ใหมีสวนรวมในการพัฒนาอุตสาหกรรม  

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนใหมีการลงทุน

ในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจ

ยคุใหม อาท ิอตุสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

อตุสาหกรรมทีใ่ชเทคโนโลยีสงู อตุสาหกรรม

การทองเทีย่ว รวมทัง้ดำเนนิการพัฒนาและ

ยกระดับฝมือแรงงาน การตลาด การผลิต 

การออกแบบ ที่สำคัญรัฐบาลนายบรรหาร 

ไดใหความสำคัญกบัการปรับปรงุกฎ ระเบยีบ 

เพื่อลดขั้นตอนตางๆ เกี่ยวกับการอนุมัติ 

อนุญาต เพื่อใหเกิดความคลองตัวและ 

ลดภาระแกผูที่เขามาลงทุนในไทยรวมถึง

การดำเนินการ ควบคุมมลภาวะที่เกิดจาก

อุตสาหกรรม เพื่อรักษาสภาวะส่ิงแวดลอม  

แตหลังจากนั้นไมนาน นายบรรหารได

ประกาศยุบสภาเม่ือเดือนกันยายน 2539 

สรางสันติภาพในแถบอินโดจีน ภายใต

นโยบายเศรษฐกิจนำการทหาร  

และการคนพบก าซธรรมชาติ ใน 

อาวไทย ก็ทำใหรัฐบาลเดินหนาพัฒนา

พืน้ทีช่ายฝงทะเลตะวนัออกอยางจริงจัง เพือ่

ใหเปนเขตอตุสาหกรรมแหงใหมของประเทศ 

ไดมีการลงทุนพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง 

และทาเรือมาบตาพุด รวมทั้งโครงการ

ปโตรเคมีแหงชาติระยะท่ี 1 และ 2  

อีกทั้ ง รั ฐบาลในขณะน้ัน ซึ่ ง มี 

พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เปนนายก-

รัฐมนตรี และมีนายกร ทัพพะรังสี เปน

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับ

ดูแลหนวยงานสง เสริมการลงทุนของ

ประเทศไทย ก็ไดแสดงใหเห็นวา รัฐบาลที่
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และมีการเลือกตั้งใหม โดย พล.อ. ชวลิต 

ยงใจยุทธ ไดเปนนายกรัฐมนตรี และก็ได

แถลงนโยบายตอรัฐสภา เ ม่ือวันที่ 11 

ธนัวาคม 2539 โดยมนีโยบายดานเศรษฐกจิ

และภาคอุตสาหกรรมคือ พัฒนาศักยภาพ

ในการแขงขันของอุตสาหกรรมไทยใน

ตลาดโลก สงเสริม และสนับสนุนใหมีการ

ตั้งนิคมอุตสาหกรรม และเขตอุตสาหกรรม

สงออกในชนบท ฟนฟูอุตสาหกรรมด้ังเดิม

ใหคงอยูไดดวยการปรับปรุงเทคโนโลยี 

การผลิต และสนับสนุนใหมีการลงทุน

อยางเต็มที่ในอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพที่

แขงขันในเศรษฐกิจโลกยุคใหม และใน

อุตสาหกรรมสนับสนุนยกระดับศักยภาพ

ในการแขงขันของอุตสาหกรรมสงออก 

หลักของประเทศ ควบคุมมลพิษที่เกิดจาก

อุตสาหกรรมใหเปนไปตามมาตรฐานที่

กำหนด และสนบัสนนุการจัดตัง้สถาบนัวจิยั

และพัฒนาคุณภาพสินคาอุตสาหกรรม  

จนกระทั่ งประเทศตองประสบกับ

วิกฤติการณทางการเงินครั้งรายแรง ซึ่ง 

สงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

คาเงินบาทลอยตัว ทำใหภาคธุรกิจมีหนี้สิน

เพิ่มขึ้นหลายเทา สถาบันทางการเงินตอง

ปดตวัลงจำนวนมาก จากนัน้รฐับาลนายชวน 

หลกีภยั ไดเขามาและพยายามฟนฟเูศรษฐกิจ

ของประเทศ ท้ังการฟนฟสูถาบันการเงิน การ

เพิม่รายจายภาครฐัเพือ่กระตุนเศรษฐกิจ และ

การสรางความเช่ือมั่นแกนักลงทุนตางชาติ 

รฐับาล โดยนายชวน หลีกภัย ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

ไดเหน็ชอบมาตรการสำคญัๆ หลายประการ

ของบีโอไอ  

นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานภาครัฐ 

อีกหลายแหงท่ีออกมาตรการชวยเหลือ 

ผูประกอบการในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ 

เชน กรมศุลกากร กรมสรรพากร กรม

สรรพสามิต กระทรวงพาณิชย ธนาคาร

แหงประเทศไทย ธนาคารเพื่อการสงออก

และนำเข า รวมถึ งการที่ รั ฐบาลออก

มาตรการชวยเหลือแรงงานท่ีไดรับผล

กระทบจากการเลิกจางดวย 

จะเหน็ไดวา นโยบายทางเศรษฐกจิและ

การลงทุนในชวงนี้ ลวนแตเปนมาตรการท่ี

มุงชวยเหลือผูประกอบการ แรงงาน และ

ประชาชนทุกภาคสวน ที่ไดรับผลกระทบ

จากวิกฤติการณทางการเงิน  

ÃÑ°ºÒÅ·Ñ¡ÉÔ³ 1-2  
จนกระท่ังตนป 2544 ประเทศไทย 

ไดรัฐบาลใหมท่ีมาจากการเลือกต้ัง และได

นายกรัฐมนตรีคนใหม คือ พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชินวัตร พรอมดวยทีมงานเศรษฐกิจช้ันนำ 

ทั้งนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง นักวิชาการชื่อดัง 

อาทิ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ ดร.สุวรรณ 

วลัยเสถียร และดร.สุรเกียรติ เสถียรไทย 

เปนตน 

รัฐบาลของ พ.ต.ท.ทักษิณ ทั้งครั้งท่ี 

1 และ 2 ถือเปนชวงเวลาที่มีอะไรใหมๆ 

เกดิขึน้มากทีส่ดุในประวตัศิาสตรการบรหิาร

บานเมืองของประเทศไทย  

เฉพาะการประชุมคณะรัฐมนตรี 

พ.ต.ท.ทักษิณ 1 ตลอด 4 ป มีมติคณะ

รัฐมนตรีออกมา มากถึง 13,054 มติ ถือ

เปนมิติใหมของการประชุมคณะรัฐมนตรี

ของไทย และในจำนวนท้ังหมดน้ี เปน

เรื่องที่ประธาน (นายกรัฐมนตรี) แจงให

ทราบ 780 มติ แสดงถึงแนวนโยบาย แนว

คิดใหมๆ จากนายกรัฐมนตรี  

นอกจากน้ี ยังมีการนำเทคโนโลยีมา

ใชมากขึ้ น ทำใหสามารถลดการใช

กระดาษลงไดถึง 7,878,828 แผน  

หากพิจารณานโยบายท่ีคณะรัฐมนตรี

ไดแถลงตอรัฐสภา ทั้งในป 2544 (วันที่ 26 

กุมภาพันธ 2544) และสมัยที่ 2 ป 2548 

(วนัท่ี 23 มนีาคม 2548) จะพบวามปีระเดน็

ที่นาสนใจอยู 2 - 3 เรื่อง ที่แตกตางไป

จากนโยบายดานอุตสาหกรรมของรัฐบาล

ชดุกอนๆ คอื การใหความสำคัญกบัการนำ

ภูมิปญญาของไทย มาใช ในการปรับ

โครงสรางการผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

และการสงเสริมการลงทุน รวมทั้งการ 

สงเสริมบทบาทของสถาบันการเงิน และ

จัดตั้งกองทุนเพ่ือเอสเอ็มอีพรอมดวยระบบ

การค้ำประกันสินเชื่อ 
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นอกจากน้ี ในชวงรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษณิ 

ครั้งที่ 2 ยังมีนโยบายการเพ่ิมขีดความ

สามารถในการแขงขนัของภาคอุตสาหกรรม 

ในแงมุมใหมๆ ไดแก สนับสนุนการนำ

ระบบวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร  

มาใชสรางทรัพยสินทางปญญาของคนไทย 

และผลักดันใหมีการจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ

และสิทธิบัตรของคนไทยท้ังในและนอก

ประเทศ และใหนำทรัพยสินทางปญญานั้น

ไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยไดจริง 

อีกทั้งยังสงเสริมการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยให

สทิธปิระโยชนทางภาษีเปนแรงจูงใจแกบรษิทั

ที่ลงทุนพัฒนาฝมือแรงงานของบริษัท 

ตลอดจนสงเสริมใหเกิดการลงทุนที่มี

กระบวนการการผลิตดวยเทคโนโลยีสะอาด 

สงเสริมใหผูผลิตใชพลังงานทดแทนใน 

การผลิต และการฟนฟูส่ิงแวดลอมที่ไดรับ

ผลกระทบจากอุตสาหกรรม 

นายกรัฐมนตรี พ .ต .ท .ทักษิณ ได

มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาล

ทกัษณิ 1 และ 2 ทำหนาท่ีแทน ทัง้ ดร.สมคดิ 

จาตุศรีพิทักษ และพล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ 

ซึ่งตัวอยางนโยบายสงเสริมการลงทุนใหมๆ 

และมาตรการสงเสริมการลงทุนในชวง

รัฐบาลทักษิณ 1 และ 2 ท่ีสอดรับกับ

นโยบายที่แถลงตอรัฐสภา ไดแก  

• การใหสงเสริมกิจการท่ีนำวัสดุที่

ไมตองการใชแลวกลับมาใชใหม  

• นโยบายสงเสริมกิจการเอสเอ็มอี 

ซึ่งชวยใหเอสเอ็มอีที่ลงทุนข้ันต่ำ

เพียง 5 แสนบาท สามารถขอรับ

การสงเสริมฯ ได จากเดิมที่ตอง

ลงทุนข้ันต่ำ 1 ลานบาท 

• การใหสงเสริมกิจการออกแบบ

ผลิตภัณฑ และกิจการศูนยการ

ออกแบบ เพื่อสนับสนุนการดำเนิน

ธุรกิจของเอสเอ็มอีไทย 

• การใหสงเสริม กิจการผลิตรถยนต 

เคร่ืองใชไฟฟา อเิลก็ทรอนิกส แบบ

ครบวงจร เพื่อจูงใจใหบริษัทขนาด

ใหญ เขามาตั้ งฐานการผลิตใน

ประเทศไทย พรอมกับการนำกลุม

อุตสาหกรรมชิ้นสวนตามเขามา

ลงทุนในไทยดวย 

• การใหสงเสรมิการลงทนุอตุสาหกรรม

ภาพยนตร เพิ่มขีดความสามารถ

ของธุรกิจภาพยนตรไทย และ 

สงเสริมใหตางประเทศเขามาถาย

ทำภาพยนตรในไทย  

• นโยบายสงเสริมการลงทุน เพื่อ

พัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม เพื่อผลักดันใหบริษัท

ลงทุนเพิ่มในการพัฒนาฝกอบรม

บุคลากร ลงทุนดานการวิจัยและ

พัฒนา ลงทุนดานการออกแบบ

ผลิตภัณฑ เปนตน 

• นโยบายสงเสริมการลงทุนอุตสาห-

กรรม ฮารดดิสกไดรฟ ซึ่งจูงใจให

ผูผลิตรายใหญของโลกยายฐาน

การผลิตเขามาในไทย และขยาย

การลงทุนอยางตอเนื่อง จนทำให

ประเทศไทยคือ ฐานการผลิต 

ฮารดดิสกไดรฟ อันดับ 1 ของโลก 

• การใหสงเสรมิกจิการทีผ่ลติพลงังาน

ทดแทน เชน เอทานอล ไบโอดีเซล 

ไบโอกาซ และเซลลเชือ้เพลงิ รวมท้ัง

ส ง เส ริมใหผูประกอบการภาค

อุตสาหกรรม นำเครื่องจักรที่ชวย

ประหยัดพลังงานในการผลิตของ

ภาคอุตสาหกรรม 

• การสงเสริมกิจการท่ีเกี่ยวกับการ

ใชกาซธรรมชาติในภาคขนสง 

เชน การประกอบรถยนตที่ใชกาซ

ธรรมชาติ การผลิตเคร่ืองยนต 

เครื่องจักร อุปกรณ สำหรับรถที่

ใชกาซธรรมชาติ และกิจการสถานี

บริการกาซธรรมชาติ เพ่ือกระตุน

ใหธุรกิจภาคขนสงหันมาใชกาซ

ธรรมชาติ ลดตนทุนการขนสง 

และชวยลดการนำเขาเชื้อเพลิง

จากตางประเทศ  

• การสงเสริมกิจการผลิตยาและ 

สารออกฤทธ์ิสำคัญในยา เพื่อให 

ผูผลิตยาไทยสามารถยกระดับ

มาตรฐานการผลิตใหเปนไปตาม

มาตรฐาน GMP ตามแนวทาง 

PIC/S ซึ่งจะทำใหผูผลิตยาไทย
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แขงขันได ไมเสียเปรียบผูผลิตยา

จากตางประเทศ  

ÃÑ°ºÒÅ¢Ô§á¡‹  
จากนั้นวันที่ 19 กันยายน 2549 คณะ

มนตรคีวามมัน่คงแหงชาติ หรอื คมช. นำโดย 

พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน ผูบัญชาการ

ทหารบกในขณะน้ัน ไดทำการรัฐประหาร

รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ  

แมวาจะเปนชวงระยะเวลาสั้นๆ ที่

รัฐบาลฉายา “ขิงแก” ไดบริหารประเทศ 

ประมาณ 1 ป และจัดการเลือกตั้ง รัฐบาล

ชุดนี้ก็ไดผลักดันมาตรการสำคัญๆ ตอ

ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะเร่ืองท่ีคิดกัน

มาตัง้นานกอนหนานัน้ เชน นโยบายสงเสรมิ

กิจการผลิตรถยนตประหยัดพลังงานตาม

มาตรฐานสากล หรืออีโคคาร   

• ก า ร ส ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร นิ ค ม

สิ่งทอครบวงจร  

• นโยบายสงเสริมการลงทุนในธุรกิจ

โลจิสติกส อาทิ 

- กจิการเขตอุตสาหกรรมโลจิสตกิส 

หรือ Logistic Park  

- กิ จการ ศูนย กระจาย สินค า

ระหวางประเทศ 

- กิจการพัฒนาอาคารสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรมหรือคลัง

สินคา  

• การสงเสริมกจิการเทคโนโลยีชีวภาพ 

โดยใหสิทธิประโยชนสูงสุด ยกเวน

ภาษีเงินได 8 ป ทุกเขตท่ีตั้ง และ

หากตัง้กจิการในอทุยานวิทยาศาสตร 

จะไดรับการลดหยอนภาษีเงินได

รอยละ 50 อีกเปนเวลา 5 ป  

• การปรับเง่ือนไขมาตรการสงเสริม

การลงทุน มุงยกระดับมาตรฐาน

สิ่งแวดลอม เพื่อใหเอกชนสามารถ

ลงทนุปรับปรงุการรักษาส่ิงแวดลอม

ไดจริง  

จากนั้น รัฐบาลไดจัดใหมีการเลือกต้ัง 

ซึ่งพรรคพลังประชาชน นำโดยนายสมัคร 

สุนทรเวช ไดรับเสียงขางมาก และทำการ

จัดตั้งรัฐบาล โดยในชวงน้ัน มีผูที่มีความรู

ความสามารถ เขามาเปนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงอุตสาหกรรม หลายทานดวยกัน 

คือ นายสุวิทย คุณกิตติ พล.ต.อ. ประชา 

พรหมนอก และนายม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ  

โดยในชวงดังกลาว รัฐบาลไดคลอด

นโยบาย “ปแหงการลงทุน 2551 - 2552” 

หรือ “Thailand Investment Year 2008 - 

2009” ซึ่งบีโอไอไดดำเนินงานตามนโยบาย 

ปแหงการลงทุน ภายใต 2 รัฐบาล ที่ 

ตางขั้วกันแตยังเดินหนานโยบายสงเสริม

การลงทุนน้ีเหมือนกัน เพราะปลายป 2551 

นายอภสิิทธิ ์เวชชาชวีะ ไดรบัการลงคะแนน

จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในสภา ให

เปนนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ 

กไ็ดสานตอนโยบาย “ปแหงการลงทุน 2551 - 

2552” ตอทันที โดยขณะนั้น มีนายชาญชัย 

ชัยรุงเรือง เปนรัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม  

การดำเนินการตามนโยบายปแหงการ

ลงทุน 2551-2552 (Thailand Investment 

Year 2008-2009) มี 8 หัวขอหลัก ดังนี้  

1. พัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมที่ไทย

มีศักยภาพ เชน ยานยนต อิเล็กทรอนิกส 

อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมท่ีมี 

Value Creation  

2. สรางฐานอุตสาหกรรมแหงอนาคต 

เชน อุตสาหกรรมท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูง 

และพลังงานทดแทน  

3. ส ง เสริมการลงทุน เ พ่ือพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและเขตอุตสาหกรรมใน

พื้นท่ี Southern Seaboard หรือพ้ืนที่อื่นที่

เหมาะสม เพื่อรองรับการขยายตัวของ

ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 

4. สงเสริมการปรับตัวเพื่อเพิ่มความ

สามารถในการแขงขัน และแกไขปญหา

ของภาคอุตสาหกรรม  

5. สงเสริมการลงทุนของอุตสาห-

กรรมไทยในตางประเทศ เพื่อขยายโอกาส

ทางธุรกิจ และเพิ่มความสามารถในการ

แขงขัน  

6. ดำเนนิกจิกรรมการชกัจงูการลงทนุ

เชิงรุก เพื่อสรางภาพลักษณของประเทศ 

และสรางความเช่ือมั่นใหแกนักลงทุน  

7. ปรบัปรงุการใหบริการ และมาตรการ

ตางๆ ที่เอื้อตอการลงทุน  

8. จัดตั้งกองทุนพัฒนาความสามารถ

ในการแขงขันและการลงทุน 

และในป 2553 ซึง่ยงัอยูในชวงของการ

บริหารงานประเทศโดยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ 

เวชชาชีวะ การสงเสริมการลงทุนของ

ประเทศไทย ก็เขาสูยุคการสงเสริมให 

เกิดการลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศอยาง

ยั่งยืน ซึ่งเนนการสรางความเจริญเติบโต

แบบสมดุลในทุกมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดลอม ยกระดับภาค

อุตสาหกรรมไทยไปสูอุตสาหกรรมฐาน

ความรูที่ใชเทคโนโลยีสูงขึ้น ลดการพึ่งพา

ตางประเทศ และใหความสำคัญกับการ

สรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจจากความ

ไดเปรียบของประเทศใหมากข้ึน  
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¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂãËÁ‹¢Í§¹ÒÂ¡Ï 
ËÞÔ§ ¤¹áÃ¡¢Í§ä·Â  

นางสาวย่ิงลกัษณ ชนิวตัร ไดกาวขึน้มา

ดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรก

ของประเทศไทย และเปนประธานกรรมการ

ขององคกรและหนวยงานตางๆ อีกหลาย

แหง ที่กำหนดไวใหนายกรัฐมนตรีเปน

ประธานโดยตำแหนง 

สำหรับนโยบายดานการลงทุนภาค

อุตสาหกรรมของรัฐบาลใหม คาดวาจะ 

นำนโยบายเศรษฐกิจ มาใชในการกำหนด

นโยบายของประเทศ ซึ่งไดระบุไววา จะ

มีนโยบายสรางความเขมแข็งใหกับธุรกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม โดยเนนใหเกิด

การสรางมูลคาเพิ่มทั้งในเรื่องรูปแบบท่ี

แปลก ทันสมัย การใชความคิดสรางสรรค

ในการประดิษฐวัสดุที่แปลกใหม หรือการ

ใชความคิดสรางสรรคในการประยุกตวัสดุ 

หรือกระบวนการผลิตท่ีเปนมติรกบัธรรมชาติ  

นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยยังมีนโยบาย

ที่จะดึงดูดภาคอุตสาหกรรมหลักท่ีสำคัญ

ของโลกเขามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อ

การถายทอดเทคโนโลยี และเพื่อการ

พัฒนาอุตสาหกรรมชิ้นสวนตางๆ ที่มี

มูลคาสูง หรือชิ้นสวนท่ีตองใชแรงงานฝมือ

สูง เ พ่ือเสริมศักยภาพการแขงขันของ

อุตสาหกรรมนั้นๆ ในเวทีโลก  

สำหรับกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่ง

เปนตนสังกัดของบีโอไอ ก็ไดรัฐมนตรี 

จากพรรคชาติ พัฒนาเพื่อแผนดิน คือ 

นายแพทยวรรณรตัน ชาญนกูุล เปนรฐัมนตรี

วาการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งพรรค

ชาติพัฒนาเพื่อแผนดิน ก็มีนโยบายดาน

การลงทุนในทิศทางท่ีตองการตอยอดจาก

นโยบายสงเสริมการลงทุนในปจจุบัน อาทิ 

ตองการปรับบทบาทบีโอไอใหดูแลท้ังเรื่อง

การคาการลงทุน เพือ่สนบัสนนุผูประกอบการ

ไทยในการเปนเจาของกิจการในตางประเทศ 

รวมท้ังสงเสริมการลงทุนแกกจิการเอสเอ็มอี

ผูประกอบการรายยอย อยางตอเน่ือง  

จะเห็นไดชัดเจนวา แมการเมืองใน

ประเทศจะมคีวามวุนวาย หรือมสีถานการณ

การเมืองท่ีรุนแรง ซึ่งอาจสงผลใหนักลงทุน

ตางชาตใิหเกดิความวติกกงัวลตอสถานการณ

บานเมืองของไทย แตเมื่อประเทศไทย 

กาวขามความขัดแยงทางการเมืองมาแลว 

ก็ไมเคยมีผลกระทบตอนโยบายสงเสริม

การลงทุนของประเทศ  

รวมทั้งไมกระทบตอการดำเนินงาน

สงเสริมการลงทุนดวย เพราะไมวาจะยุค

สมัยใดทุกรัฐบาลตางก็ใหความสำคัญกับ

การตอนรับการลงทุนจากตางประเทศ และ

การสงเสริมการลงทุนของคนไทยดวยกัน

ทั้งสิ้น  
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เปนแนวทางในการพัฒนาการชักจูงการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมประเภทนี้ เพราะ

อุตสาหกรรมออกแบบวงจรรวม สามารถ

ชวยพัฒนาศักยภาพของไทยในการเปน

รับจางผลิต เปนประเทศที่มีการผลิต

ผลิตภัณฑ IC แบบครบวงจรได  

ÀÒ¾ÃÇÁ¡Ô¨¡ÒÃÍÍ¡áºº·Ò§
ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�  

กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส 

แบงออกเปน 3 ประเภทยอย ดังนี้ 

ทั้ งนี้ เพราะวาบริษัท ท่ีทำธุรกิจใน

อุตสาหกรรมดังกลาว สวนมากเปนบริษัท

ขามชาติที่ เขามาลงทุนในประเทศไทย 

เพื่อใหไทยเปนฐานผลิตเฉพาะในข้ันตอน

การประกอบวงจรรวม หรือ Assembly ที่

ประเทศไทยจัดเปนประเทศที่มี
การสงออกผลิตภัณฑวงจรรวม 
(Integrated Circuit : IC) เปน 
อันดับตนๆ ของโลก แตถามอง 
ในดานการพัฒนาอุตสาหกรรม
วงจรรวม พบวายังมีการพัฒนา
ไมมากนัก  

ยงัจำเปนตองใชเคร่ืองจกัร วตัถดุบิ รวมทัง้

เทคโนโลยีจากบริษทัแมในตางประเทศ และ

มีกระบวนการผลิตที่ไมซับซอนมากนัก 

โดยอาศัยปจจัยหลักดานแรงงาน และตอง

พึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ

เปนหลัก 

แตก็ยังมีอีกอุตสาหกรรมหน่ึงที่นับวา

เปนสวนชวยในการพัฒนาอุตสาหกรรม

วงจรรวมในประเทศไทยได คือ ธุรกิจดาน

การออกแบบวงจรรวม ซึ่งเปนธุรกิจที่ใช

เงินลงทุนนอย แตสามารถทำกำไรไดมาก 

โดยในบทความน้ีจะกลาวถึงอุตสาหกรรม

ภาพรวมการออกแบบวงจรรวม หรือของโลก 

แลวยอนมาศึกษาในประเทศไทย เพื่อเสนอ

1) การออกแบบไมโครอิเล็กทรอนิกส 

(Micro Electronics Design) คือ การ

ออกแบบวงจรรวม (IC Design - Integrated 

Circuit Design) หรือการออกแบบแผน

วงจรพิมพ (PCB-Printed Circuit Board) 

ซึง่เปนการออกแบบใหทำงานไดสมบูรณและ

มีประสิทธิภาพ ทั้งในสวนของการออกแบบ

แผงวงจรควบคุม การออกแบบอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสตางๆ รวมถึงการออกแบบ

และพฒันาโปรแกรม เพือ่ควบคุมการทำงาน

ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

นอกจากน้ี ยังมีการออกแบบช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกสชนิดตางๆ (เชน Diode 
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Transistor หรือ Capacitor เปนตน) ท่ีมี

ขนาดเลก็ หรือมลีกัษณะเปน Chip ขนาดเลก็ 

สิ่งสำคัญของการออกแบบทางอิเล็ก-

ทรอนิกสประเภทนี ้คอื การออกแบบช้ินสวน

วงจรรวม (Integrated Circuit: IC) ที่

ออกแบบใหมีการทำงานแบบรวมช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกสชนิดตางๆ เขาดวยกัน เพื่อ

ให Chip มขีนาดเลก็และน้ำหนกัเบา เหมาะ

กับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสที่พัฒนาใหมี

ขนาดเล็กลงเร่ือยๆ เชน Chip ที่ใชใน

โทรศัพทมือถือ เปนตน 

2) การออกแบบระบบสมองกลฝงตัว 

(Embedded System Design) เปนการ

ออกแบบที่มีวิวัฒนาการและบูรณาการมา

จากสวนที่เคยอยูแยกกัน ระหวางฮารดแวร

และซอฟตแวรใหสามารถทำงานรวมกันได

อยางมีประสิทธิภาพ และทำใหเกิดเปน

ผลิตภัณฑใหมที่หลากหลาย ซับซอน และ

มคีวามสามารถในการตอบสนองความตองการ

ของตลาดมากขึ้น ซึ่งเมื่อฝงตัวโปรแกรม

ซอฟตแวรลงในชิ้นสวนหรืออุปกรณอิเล็ก-

ทรอนิกสแลว อุปกรณตางๆ จะสามารถ

ทำงานสอดคลองกันอยางเปนระบบ ตาม

โปรแกรมท่ีออกแบบไว ซึง่ถอืวาเปนชิน้สวน

ที่สำคัญที่สุดในการกำหนดคุณสมบัติ และ

ความสามารถดานการทำงานของผลิตภณัฑ  

การออกแบบควบคูกนัระหวางซอฟตแวร

และฮารดแวรน้ี ถือเปนชิ้นสวนหลักที่เปน

มันสมองของผลิตภัณฑเคร่ืองใชไฟฟาและ

อเิลก็ทรอนกิสตางๆ ในปจจุบนั การใชระบบ

สมองกลฝงตัว มีอยูในอุปกรณตางๆ เชน 

ชิ้นสวนอุปกรณในรถยนต เคร่ืองใชไฟฟา 

ระบบการทำงานอัตโนมัติในอุตสาหกรรม 

เครื่องมือแพทย และสมารท การด เปนตน  

3) การออกแบบผลิตภัณฑตนแบบ 

(Prototype Design) แบงเปน 2 ประเภท 

ไดแก 

• Type I Prototype คอื การจำลองการ

ทำซ้ำ (Iteration Model) ผลติภัณฑ

ตนแบบลักษณะ น้ีจะกลายมา 

เปนระบบท่ีใชจริงๆ หลังจากการ

ปรับเปล่ียนไปแลวหลายครั้ง โดย

ใชผลสะทอนกลับ (Feedback) 

จากความตองการและความพงึพอใจ

ของผูใชงานเปนเกณฑ เชน การ

พัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ เพื่อ

พัฒนาตอยอดเพิ่มเติมคุณสมบัติ

ของผลติภัณฑอยางตอเน่ือง เปนตน 

• Type II Prototype คอื แบบจำลอง

ที่ทำแลวทิ้ง (Throwaway Model) 

ในการสรางผลิตภัณฑตนแบบ

ลักษณะนี้ จะมีการทำซ้ำเกิดขึ้น

ในข้ันการวิเคราะหการออกแบบ 

การลงรหัส การทดสอบ และการ

ปรบัปรงุ ซึง่อาจจะตองทำซ้ำหลาย

ครั้ง จนกระทั่งไดผลิตภัณฑที่เปน

ไปตามความตองการของลูกคาท่ี

ไดกำหนดขึ้นแลว เมื่อการสราง

ผลติภณัฑตนแบบเสรจ็สมบรูณแลว 

ผลิตภัณฑตนแบบน้ัน จะใชเปน

แบบจำลองของระบบ หลังจากนั้น

ตนแบบจะถูกทิ้ งไป เชน การ

ออกแบบที่มีการสรางผลิตภัณฑ

ตนแบบข้ึน เพื่อใชในการทดสอบ

คุณสมบั ติของผลิตภัณฑก อน 

นำแบบท่ีออกไวไปผลิตในโรงงาน

อุตสาหกรรมเปนผลิตภัณฑเพื่อ

จำหนาย เปนตน 

¡ÒÃÍÍ¡áººÇ§¨ÃÃÇÁ 
(IC Design)  

การออกแบบวงจรรวม (IC Design) 

ถือเปนสวนของกิจการออกแบบทางอิเล็ก-

ทรอนิกสที่มีความสำคัญอยางมากในการ

พัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ออกมา มาทำ 

ความรูจักกับ IC, IC Design และประเภท 

ของ IC 

1) ความหมายของแผงวงจรรวม (IC)  

IC ยอมาจาก Integrated Circuit 

คือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสขนาดเล็กที่มี

วงจรรวมอยูขางใน ซึ่งประกอบดวยชิ้นสวน

หรอือุปกรณอเิลก็ทรอนิกสตางๆ จำนวนมาก 

เชน ไดโอด ทรานซิสเตอร ตวัตานทาน และ

ตัวเก็บประจุ เปนตน โดยนำมาเชื่อมตอกัน 

ซึ่งบางครั้งเรียกวา Chip หรือ Microchip  
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2) กระบวนการออกแบบวงจรรวม 

(IC Design)  

การออกแบบวงจรรวม (IC Design) 

หมายถึง การสรางอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

ตางๆ เชน ทรานซิสเตอร ตัวตานทาน 

หรือตัวเก็บประจุ และโลหะ โดยเปนการ

เชื่อมตอกันระหวางสวนประกอบเหลาน้ีไป

ยังสวนของสารก่ึงตัวนำ โดยตองพิจารณา

ถึงการกระจายของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 

การเชื่อมตอระหวางจุดตอจุด เพื่อใหบรรลุ

ฟงกชั่นหนาที่การทำงาน ความเร็วของการ

ทำงานและความรอนท่ีจะเกิดใน IC ดวย

เปนสำคัญ 

วิธีการออกแบบ เร่ิมจากนักออกแบบ

ทำการออกแบบ IC (Digital Detailed 

Design) ใหบรรลุตามหนาท่ีการทำงานของ

ผลิตภัณฑที่ตองการวาจะนำไปใชในอะไร 

ตองการความถ่ีเทาไร แลวปอนรายละเอียด

เหลาน้ีลงบนคอมพิวเตอรแลวทำการจำลอง 

ผลการใชงาน เพือ่สรางเคารางวงจร (Sche-

matic) ขึ้นมา โดยนักออกแบบที่สามารถ

ดำเนินการตามขั้นตอนดังกลาวนี้ได จะ

ตองมีความรูและความเขาใจในแบบจำลอง

ทางคณิตศาสตรของวงจรไฟฟาเปนอยางดี 

ภายหลังจากได Schematic มาแลว 

จะนำไปทำการออกแบบวงจรทางกายภาพ 

(Layout Design) เพื่อใหไดเปนวงจร

สำเร็จรูป โดยการทำ Layout Design จะ

เปนการออกแบบวาควรจะกำหนดรูปราง

และลักษณะของวงจรนั้นกี่ชั้น มีจุดเชื่อม

ตอกับอุปกรณภายนอกก่ีจุด ระยะหาง

แตละจุดเทาไร เพือ่นำ Layout นี ้ไปทำเปน

หนากาก (Mask) สำหรับถายภาพลงบน 

Wafer เพื่อนำไปข้ึนรูปในข้ันตอน Wafer 

Fabrication กอนการนำไปเชื่อมตอวงจร

เขากับขา Lead Frame และฉีดฉนวนหุม 

(Assembly) จนไดเปน IC ในท่ีสุด  

เมือ่ไดแผนผังวงจรมาแลว บรษิทัฯ จะ

ทำการเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลงจาก

แผนภาพเคาราง (Schematic) กอนสง

แผนผังวงจรในรูปไฟลอิเล็กทรอนิกสไปให

บรษิทัแมในประเทศญ่ีปุนตรวจสอบความรอน

และตรวจสอบกระแส กอนสงแฟมขอมูล

ผงัวงจรรวมไปใหโรงงานทำหนากาก สำหรบั

ใชผลิตเปน Chip ตอไป  

3) ประเภทของ IC  

การแบงประเภทของ IC มีหลายแบบ 

โดยข้ึนอยูกับนักออกแบบ ตลาด และ

ฟงกชัน่ทีน่ำไปใช แตถาจะเปนตามลักษณะ

สัญญาณจะแบงได 3 ประเภท ดังน้ี 

(1)  Analog  

(2)  Digital  

(3)  Mix Signal  

ÀÒ¾ÃÇÁ¤ÇÒÁμŒÍ§¡ÒÃ 
¡ÒÃÍÍ¡áººÇ§¨ÃÃÇÁ 
(IC Design) 
áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃàμÔºâμ 

1. ภาพรวมความตองการการออกแบบ

วงจรรวม (IC Design) 

ผลิตภัณฑนี้มีแนวโนมความตองการ

ของโลกมากข้ึน เพราะเปนธรุกจิท่ีลงทนุนอย

และไดผลประกอบการดี ซึ่งถารวมมูลคา

ยอดขายเฉพาะบริษัทท่ีทำธุรกิจในกลุมของ 

Fabless 5 อันดับโลก จะมีมูลคากวา 

27,310 ลานเหรียญสหรัฐฯ นับวาเปนธุรกิจ

ที่มีโอกาสเติบโตตอไป และเปนท่ีนาสังเกต

วาสวนใหญจะตัง้อยูในประเทศสหรฐัฯ และ

มีอัตราการเติบโตมากขึ้นทุกบริษัท  
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2. แนวโนมการเติบโตการออกแบบ

วงจรรวม (IC Design) 

แนวโนมการเติบโตของธุรกิจการ

ออกแบบวงจรรวมมีโอกาสขยายตัวสูงขึ้น

อกีมาก เนือ่งจากอตุสาหกรรมอิเล็กทรอนกิส

มีการขยายตัวและอัตราการแขงขันสูง มี

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ 

เกิดขึ้นอยางมากมาย มีการดำเนินการทั้ง

ในดานของการศึกษาคนควาวิจัย เรื่องของ

นวัตกรรม หรือการออกแบบการพัฒนา

เทคโนโลยีการผลิตกันอยางตอเน่ือง เพื่อ

ใหผลิตภัณฑของตนเองนำหนาคูแขงทาง 

การคา  

สำหรับแนวโนมในการออกแบบและ

พัฒนาผลิตภัณฑในอนาคต คาดวาจะ

ออกแบบผลิตภัณฑใหมีขนาดเล็กลงมาก

ที่สุด ซึ่งปจจุบันจะมีขนาดเล็กสุดถึงระดับ

นาโน ยบุรวมชิน้สวนเขาไวดวยกนั ลดขนาด

ของ Package ออกแบบรวม PCB เปน 

System on Chip ลดการใช Lead Frame 

เพิม่ความจขุอง Chip เพ่ิมฟงกชัน่การทำงาน 

และเพ่ิมจำนวนช้ันของ Chip ใหมากข้ึน 

โดยท่ีผลิตภัณฑใหมในอนาคตจะมีความ

ซับซอนทางเทคโนโลยีมากข้ึน 

ÀÒ¾ÃÇÁ¼ÙŒ¼ÅÔμÃÒÂãËÞ‹ 
¢Í§âÅ¡ 

สำหรับธุรกิจออกแบบวงจรรวม (IC 

Design) เปนกระบวนการสรางสินทรัพย

ทางปญญา โดยจะลงทุนในสวนอุปกรณ

เครื่ องจักรต่ำ แตมีมูลคา เพิ่มสูงมาก 

เนื่องจากเปนอุตสาหกรรมฐานความรู 

(Knowledge-based Industry) อยาง

แทจริง โดยเปนกระบวนการท่ีตองอาศัย

ความรูของบุคลากรมากกวาขั้นตอนอ่ืนๆ  

ปจจุบันสหรัฐฯ เปนผูผลิตอันดับ 1 

ในการผลิตของโลกในธุรกิจดานนี้ เชน 

Qualcomm, Nvidia, ATI, AMD ฯลฯ รอง

ลงมา คือ ไตหวัน เชน VIA, MediaTek, 

Novatek, Himax ฯลฯ และญ่ีปุน จีน 

เปนตน ซึ่งในแตละปสถาบันการศึกษา

ตางๆ ในประเทศเหลาน้ี สามารถสราง 

นักวิทยาศาสตรและวิศวกรที่มีความรู

ความสามารถออกมาไดจำนวนมาก ใน

ขณะท่ีจบออกมาก็มีภาคอุตสาหกรรม

รองรับการทำงานอยางแนนอน เน่ืองจาก

มอีตุสาหกรรมตนนำ้ กลางน้ำ และปลายน้ำ

รองรับบุคลากรเหลานี้อยูเปนจำนวนมาก  

รายชื่อบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบ Fabless 
5 อันดับแรกของโลก ในป 2553 

อันดับ บริษัท ประเทศ รายได 

(ลานเหรียญสหรฐัฯ) 

เปล่ียนแปลง 

(รอยละ) 

1 Qualcomm สหรัฐฯ 7,098 11 

2 Broadcom สหรัฐฯ 6,540 53 

3 AMD สหรัฐฯ 6,460 20 

4 Media Tek สหรัฐฯ 3,610 3 

5 Marvell สหรัฐฯ 3,602 34 

ที่มา : http://en.wikipedia.org/wiki/Fabless_semiconductor_company 

แนวโนมเทคโนโลยีการผลิตในปจจุบัน และอนาคต 
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ในอดีต บริษัทที่ประสบความสำเร็จ 

สวนใหญ เปนบริษัทขนาดใหญ แตใน

ปจจบุนัรปูแบบของธุรกิจเร่ิมมกีารเปล่ียนแปลง 

กลาวคือ บุคลากรที่จบออกมาจำนวนมาก

แทนที่จะทำงานเปนลูกจาง แตกลับกอตั้ง

กิจการของตนเอง ซึ่งธุรกิจรูปแบบใหมที่

บรรดาผูประกอบการใหมใหความสนใจมาก

ทีส่ดุ คอื ธรุกิจออกแบบวงจรรวมในลกัษณะ 

Fabless Semiconductor กลาวคือ เปน

เพียงการออกแบบวงจรรวมเทานั้น 

จากนั้นจะไปจางบริษัทอื่นผลิตเวเฟอร

และประกอบขึ้นเปน IC ขณะเดียวกันจะ

ทำการตลาดดวยตนเอง จึงลงทุนต่ำมาก

เนื่องจากไมตองมีโรงงานเปนของตนเอง  

นบัเปนการเปล่ียนโฉมหนาอตุสาหกรรม

เซมิคอนดักเตอร ทำใหมีบริษัทขนาดเล็ก

ซึ่งมีเงินทุนจำกัด แตมีศักยภาพในการ

ออกแบบ Chip สามารถแขงขันกับบริษัท

ขนาดใหญของโลกได และเน่ืองจากแนวโนม

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในตลาดโลก  

มีการขยายตัวอยางมากในธุรกิจ Auto-

motive, Computer/Tablets, Phones, 

Rf/Wireless/Ic’s ดังน้ัน จึงเปนโอกาสท่ี

ธุรกิจออกแบบวงจรรวม จะสามารถขยาย

ตัวเพิ่มขึ้นอีกหลายเทา เพื่อตอบรับกับการ

เติบโตของผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส และ

เพื่อใหตนเองเปนผูนำในดานการแขงขัน

ในตลาดโลก  

ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¡ÒÃÍÍ¡áºº
Ç§¨ÃÃÇÁ (IC Design) ã¹ä·Â  

โครงสรางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ของประเทศไทย แบงออกเปน 3 สวน 

ดังนี้  

1) อุตสาหกรรมตนน้ำ (Upstream 

Industry) เปนอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน

สำหรับการผลิตสินคาอิเล็กทรอนิกส เชน 

Wafer Fabrication, PCB’s Design และ 

IC’s Design เปนตน ปจจุบันประเทศไทย 

มีการผลิตอุตสาหกรรมตนน้ำบางประเภท 

แตสวนใหญยังใชเทคโนโลยีขั้นต่ำอยู สวน 

Wafer Fabrication นั้น เปนอุตสาหกรรม

ที่มีมูลคาเพ่ิมสูง แตประเทศไทยยังไม

สามารถผลิตไดเอง 

2) อุตสาหกรรมกลางน้ำ (Midstream 

Industry) เปนอุตสาหกรรมท่ีผลิตชิ้นสวน 

และสวนประกอบของสินคาอิเล็กทรอนิกส 

เชน IC, PCB และ Capacitor เปนตน 

ซึ่งประเทศไทยมีการลงทุนในอุตสาหกรรม

ประเภทน้ีสูงมาก ไมวาจะเปนการลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศ การรวมทุน และ

บริษทัในประเทศเอง ซ่ึงบรษัิทตางชาต ิและ

บริษัทรวมทุนจากตางชาติ จะมีขนาดกลาง

และขนาดใหญ โดยมากแลวจะใชเครือ่งจกัร 

วัตถุดิบ รวมท้ังเทคโนโลยีจากบริษัทแม

จากตางประเทศ  

สำหรับบริษัทท่ีเปนของคนไทยน้ันมัก

มีขนาดเล็ก หรือไมก็เปนการทำสัญญาการ

ผลติ (Subcontracting) ซึง่กระบวนการผลติ

จะไมซบัซอนมากนกั และปจจัยการผลติหลัก

คือแรงงาน และมีแนวโนมวาจะมีมูลคา

เพิ่มขึ้นอีก ไดแก IC และ PCB แตปจจุบัน

อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสตอง

พึ่งพาการนำเขาวัตถุดิบจากตางประเทศ

เปนหลัก 

3) อตุสาหกรรมปลายนำ้ (Downstream 

Industry) เปนการผลิตสินคาขั้นสุดทาย

ของสินคาอิเล็กทรอนิกส เชน คอมพิวเตอร 

โทรศัพทมือถือ เครื่องรับวิทยุ และโทรทัศน 

เปนตน ซึ่งไทยสามารถผลิตสินคา ข้ัน

สุดทายเหลาน้ีไดโดยใชเทคโนโลยีที่ไม 

ซบัซอนมากนัก อยางไรกต็ามการใชชิน้สวน

ภายในประเทศของอุตสาหกรรมข้ันปลายน้ำ

นี้มีคอนขางนอย  

ธุรกิจออกแบบวงจรรวม จัดเปน

อุตสาหกรรมตนน้ำ ที่มีมูลคาเพ่ิมสูงมาก

เมื่ อ เ ที ยบ กับอุ ตส าหกร รมปลาย น้ ำ 

เนื่องจากการผลิตข้ึนอยูกับการวิจัยและ

พฒันา และเทคโนโลยีขัน้สงูมาก การคดิคน

นวัตกรรมใหม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

เทคโนโลยีของอุตสาหกรรมขั้นนี้ เปนตัว

กำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

ทั้งหมด ซึ่งอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสใน

ประเทศไทยถือวายงัขาดแคลนอุตสาหกรรม
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ตนน้ำ เนื่องจากตองใชเทคโนโลยีข้ันสูง 

ตองใชเงินลงทุนเปนจำนวนมาก และมี 

ขอจำกัดของการพัฒนาการผลิต คือ การ

ขาดแคลนเทคโนโลยี ขาดการเช่ือมโยง

ภายในภาคอุตสาหกรรม ทำใหการพ่ึงพา

วัตถุดิบจากตางประเทศยังคงมีสัดสวนสูง 

และเปนที่นาสังเกตอีกอยางหนึ่งวา สัดสวน

ความเปนเจาของของอุตสาหกรรมน้ี โดย

สวนใหญแลวจะเปนบริษัทตางชาติที่เขา

มาลงทุนในไทย  

ศักยภาพในดานการออกแบบ ธุรกิจ

ออกแบบวงจรรวมจำนวนมากจะเปนการ

ยายฐานการผลิตเขามาลงทุนในไทยเปน

สวนใหญ ไดแก บริษัทตางชาติจากญี่ปุน 

ไตหวนั เนือ่งจากผูประกอบการอตุสาหกรรม

สวนใหญมักจะ Outsource มาจากบรษัิทแม 

ในขณะที่สถาบันการศึกษาที่ เปดสอน

หลักสูตรการเรียนการสอนจำนวนนอย 

ขาดบุคลากรผูถายทอดวิชา รวมท้ังมี 

นักศึกษาจำนวนนอย เนื่องจากยังขาดภาค

อุตสาหกรรมที่จะมารองรับการทำงาน 

ทำใหปจจุบนัประเทศไทยสรางนกัวทิยาศาสตร

และวิศวกรที่มีความรูความสามารถไดเปน

จำนวนนอยมาก  

ผูดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการออกแบบ 

IC Design ในประเทศไทย มีจำนวน 2 บรษิทั 

โดยมลีกัษณะการดำเนนิธรุกจิทีแ่ตกตางกนั 

ดังนี้  

1) บรษิทั ซลิคิอน คราฟท เทคโนโลย ี

จำกดั เปนบรษิทัท่ีมหีุนไทยท้ังสิน้ เริม่ธรุกจิ

ตัง้ป 2547 จากวศิวกรไทยท่ีรกัการออกแบบ  

• มุงเนนเปนผู เชี่ยวชาญดานการ

ออกแบบวงจร IC สำหรบัผลิตภณัฑ

ปายอิเล็กทรอนิกส RFID (Radio 

Frequency Identification) ที่

สามารถอานคาไดโดยผานคลืน่วิทยุ

จากระยะหาง เพื่อตรวจติดตาม

และบันทึกขอมูลที่ติดอยูกับปาย 

ซึ่งนำไปฝงไวในหรือติดอยูกับวัตถุ

ตางๆ  

• มีวิธีดำเนินธุรกิจเปนแบบท่ีเรียกวา 

Fabless เจาแรกและเจาเดียวของ

คนไทย โดยทำธุรกิจแบบการผลิต

ตัง้แตการออกแบบฟงกชัน่การทำงาน

ของวงจร และจำหนายผลิตภัณฑ 

แตไมมีโรงงานผลิตหรือประกอบ

เอง เปนการนำแบบท่ีออกแบบเอง

ไปวาจางผูผลิตใหผลิตตามแบบท่ี

กำหนด แลวนำกลบัมาจำหนายเอง 

• มีความสามารถในการพัฒนา 

ผลิตภัณฑใหมๆ ได 2 - 3 ชนิด

ตอป 

2) บริษัท โรม แอลเอสไอ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำกัด เปนบรษัิทจากประเทศ

ญีปุ่นทีม่าลงทนุในประเทศไทย ทีด่ำเนนิธรุกจิ

ดานการออกแบบ IC ในขัน้ตอนการออกแบบ

ทางกายภาพ (LAYOUT DESIGN) ซึ่งเปน

สวนตอขยายหลังจากการออกแบบทาง

ฟงกช่ัน กลาวคอื นำวงจรทีผ่านการออกแบบ

ทางฟงกชั่นมาแลวในรูปแผนผังวงจรทาง

ไฟฟา (SCHEMATIC) ทีม่รีะบุไวภายในวงจร

จะใชอุปกรณใดบางและมีก่ีชิ้น มาทำการ

ออกแบบ LAYOUT ซึ่งมีลักษณะคลาย
โครงสรางผูประกอบการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย 
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พิมพเขียวของแบบบาน โดยใน LAYOUT นี้

จะมีการระบุวาอุปกรณชนิดใดควรอยูที่ 

ชัน้ไหน มอีปุกรณเชือ่มตอก่ีชดุ มกีีช่ัน้ ตอง

วางระยะหางแตละตัวไมใหเกิดปญหากัน 

เพื่อใชเปนตนแบบในการทำหนากาก ใชสี

บอกจุดเชือ่มตอ และแตละชนิดของอุปกรณ 

ถาเปรียบเทียบขั้นตอนการออกแบบน้ี จะ

เหมือนกับการออกแบบเฟอรนิเจอรภายใน

บาน วาแตละช้ินควรจะอยูที่ตำแหนงไหน 

ควรสรางตกึกีช่ัน้ และมปีระตูหนาตางกีช่อง  

บริษัทฯ เปน ผูผลิตที่มี ฐานะเปน

บริษัทสาขาที่มีบริษัทแมในตางประเทศ 

ซึ่งโยกยายฐานการผลิตจากตางประเทศ

มายังประเทศไทย และทำหนาที่เปนแหลง

วตัถุดบิสารก่ึงตวันำประเภทแผงวงจรไฟฟา

ใหแกอุตสาหกรรมตอเนื่องประเภทตางๆ 

ภายในสายการผลิต หรือบริษัทในเครือ

เดยีวกนั โดยการนำเขาชิน้สวนประกอบจาก

บริษัทแมมาประกอบเปนแผงวงจรไฟฟา

สำเรจ็รปูตามสเปกการใชงาน แลวจงึสงออก

แผงวงจรไฟฟาที่ผลิตไดไปยังบริษัทแม

หรือบริษัทในเครือเดียวกันในตางประเทศ

เทาน้ัน บริษัทฯ ออกแบบวงจร IC ตาม 

คำสั่งซื้อของบริษัทแม แลวบริษัทแมจะนำ

แบบไปใชเพ่ือผลติผลติภัณฑสำเรจ็จำหนาย

ไปทั่วโลกตอไป  

SWOT ANALYSIS ¢Í§ 
¡ÒÃÅ§·Ø¹ÍÍ¡áººÇ§¨ÃÃÇÁ 
(IC Design)  

จุดแข็ง  

- คนไทยมีความละเอียดออน ซึ่ง

เปนคุณสมบัติหลักและเหมาะสม

สำหรับการออกแบบวงจร 

- มตีลาดอตุสาหกรรมรองรับผลติภณัฑ

แนนอน 

- มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

การผลิต 

- คาจางแรงงานถูกกวาประเทศอ่ืน 

จุดออน 

-  ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

-  ขอจำกัดดานภาษา จึงขาดความ

คลองตัวในการติดตอส่ือสาร  

-  พัฒนา บุคลากรไมทั นต อการ

เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

-  ขาดศักยภาพดานความหลากหลาย

เชิงสรางสรรคทางความคิด  

-  ขาดการสนับสนนุจากภาครัฐหลายๆ 

ดาน เชน ไมไดรับการยกเวนคา

ธรรมเนยีมการจดทะเบยีนสทิธบิตัร 

กองทุนสำหรับการวิจัย เงินทุน

สนับสนุนสำหรับการใชเครื่องจักร

ในประเทศ เปนตน 

- ผลิตภัณฑมีการเปล่ียนแปลงอยาง

รวดเรว็ทัง้ดานเทคโนโลยแีละพฒันา

ผลิตภัณฑใหมๆ 

โอกาส 

- กฎเกณฑทางการคาของ WTO ที่

สนับสนุนใหเกิดการคาเสรี และ

ลดการกีดกันทางการคาดานภาษี 

- เปาหมายทางการตลาดสูกลุม

ประเทศยุโรป สหรัฐฯ และตลาด

ใหมอ่ืนๆ มีมาก 

- มีโอกาสดึงนักลงทุนจากตางชาติ

เขามาลงทุนเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

นโยบายของรฐับาลใหการสนบัสนนุ 

อุปสรรค 

- ความผนัผวนของคาเงินบาท ทำให

ตนทุนการผลิตมีความไมแนนอน 

- การเปดเสรีทางการคา ทำใหสินคา

จากตางประเทศเขามาแขงขันได

เสรีมากขึ้น  

- เทคโนโลยีและรูปแบบผลิตภัณฑ

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตองใช

การลงทุนสูงทำใหมีความเสี่ยงสูง 

Supply Chain áÅÐºÃÔÉÑ··Õè 
¹‹ÒªÑ¡ªÇ¹ÁÒÅ§·Ø¹ 

ปจจุบันประเทศไทยมีบริษัทท่ีเปน

อุตสาหกรรมอยูในหวงโซอุปทาน Supply 

Chain ตั้งแตขั้นตอนออกแบบ IC จนไป

ถึงการผลิตเปนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 

เชน RFID ซึ่งในประเทศไทยจะมีเฉพาะ 

ขัน้ตอน IC Packaging, Module Assembly, 

Coil Winding และ Tag Assembly เทาน้ัน 

ขั้นตอน ผูผลิตในประเทศไทย 

Wafer Design Silicon Craft, Rohm LSI 

Wafer Mask - 

Fabrication - 

IC Packaging Microchip, NXP, Spansion, Hana Semiconductor, 

Circuit Electronics, Millennium Microtech, Utac Thai, 

Stars Microelectronics, Statschippac, Oki, Sony 

Device Technology, Sanyo Semiconductor, Rohm 

Integrated System, Toshiba Semiconductor, Thai NJR 

Module Assembly Tatung, Synergy, GEI, Summit Electronics 

Coil Winding & Tag 

Assembly 

Smartec, Tabuchi, Pronec, Hitachi Chemical, Sumida, 

Chanwanich, Lifeway, Star RFID 
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บริษัทท่ีชักชวนใหมาลงทุน แบงตาม

กลุมของธุรกิจไดดังนี้ 

1. บริษัทกลุมธุรกิจ Fabless ท่ีมียอด

ขาย 20 อันดับแรกของโลกในป 2553 

2. บริษัทท่ีทำธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องและยังท่ีขาดไปในประเทศไทย (Missing Link) 

แมวาในอตุสาหกรรมการผลิตวงจรรวม 

ไทยจะยังมีขอจำกัดในปญหาดานบุคลากร 

และมีผูประกอบการจำนวนนอย แตหาก

ภาครัฐและภาคเอกชนจะพัฒนาศักยภาพ

ดานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑใหม 

ใหมีรูปแบบท่ีทันสมัยสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดและมีเทคโนโลยีที่สูงขึ้น 

ทั้งในดานของปริมาณและคุณภาพบุคลากร 

แสดง Supply Chain ในอุตสาหกรรม IC 

บริษัท ประเทศที่ตั้ง

สำนักงานใหญ 

Qualcomm สหรัฐฯ 

Broadcom สหรัฐฯ 

AMD สหรัฐฯ 

Marvell สหรัฐฯ 

MediaTek ไตหวัน 

Nvidia สหรัฐฯ 

Xilinx สหรัฐฯ 

Altera สหรัฐฯ 

LSI Corporation สหรัฐฯ 

Avago สหรัฐฯ 

Novatek ไตหวัน 

ST-Ericsson สวิตเซอรแลนด 

MStar ไตหวัน 

Atheros สหรัฐฯ 

CSR อังกฤษ 

Realtek ไตหวัน 

Himax ไตหวัน 

PMC-Sierra สหรัฐฯ 

Trident สหรัฐฯ 

Lantiq เยอรมนี 

กลุมธุรกิจ บริษัท ประเทศ 

Fabrication Global foundries 

Taiwan Semiconductor Manufacturing 

Company (TSMC) 

United Microelectronics Corporation (UMC) 

Semiconductor Manufacturing 

International Corporation (SMIC) 

สหรัฐฯ 

ไตหวัน 

 

สหรัฐฯ 

จีน 

IC Package & Test Amkor Technology 

Chip Supply 

VLSIP Technologies 

Aspen Technologies 

สหรัฐฯ 

สหรัฐฯ 

สหรัฐฯ 

สหรัฐฯ 

Tag Manufacture All Flex Flexible Circuits 

HID Global 

AVID Identification Systems 

Aleis International 

สหรัฐฯ 

สหรัฐฯ 

สหรัฐฯ 

ออสเตรเลีย 

ทีจ่ะเปนปจจยัหนึง่ทีจ่ะดึงดดูการลงทุนจาก

ตางประเทศได 

นอกจากน้ี การยกระดับผูประกอบการ

จากผูรับจางผลิตตามแบบ เปนผูรับจางท่ี

มีการออกแบบและพัฒนาสินคาใหเปนของ

ตนเอง ก็จะทำใหอุตสาหกรรมนี้ของไทยมี

โอกาสในเชิงธุรกิจอีกอุตสาหกรรมหน่ึงได 
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ขยายเสน้ทางเศรษฐกจิการคา้และการลงทนุ

ภายในภูมิภาคอาเซียนและจีนตอนใต้ 

ประเทศในภูมิภาคจึงได้สร้างความร่วมมือ

ในการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจขึ้น 

โดยแบ่งเป็น 2 แนวระเบียงเศรษฐกิจหลัก 

คือ แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ และ

แนวระเบยีงเศรษฐกจิตะวนัออก - ตะวนัตก 

ผ่านพื้นที่ 5 ประเทศ คือ จีน (ยูนนานและ

กวางสี) เวียดนาม ลาว พม่า และไทย   

ซึ่งผ่านทางภาคเหนือ ภาคตะวันตก และ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประกอบด้วย

เส้นทางย่อยดังตาราง 

ประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จุดยุทธศาสตร์

ของภมูภิาค เชือ่มตอ่ระหวา่งสมาชกิอาเซยีน

หลายประเทศและจีนตอนใต้ การพัฒนา

โครงขา่ยโลจสิตกิสข์องไทย มคีวามสำคญัยิง่

ต่อทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยและ  

การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

สมาชิกภาคี  

1.	 การพัฒนาแนวระเบียง
เศรษฐกิจ	

เพื่อพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยง

โครงข่ายคมนาคมและเป็นการรองรับการ
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เส้นทางย่อยในแนวระเบียงเศรษฐกิจแต่ละด้านเส้นทางย่อยในแนวระเบียงเศรษฐกิจแต่ละด้าน

แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต้ 
(North - South Economic Corridor : NSEC) 

แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก  
(East - West Economic Corridor : EWEC) 

แบ่งเป็น 3 แนวเส้นทางย่อยดังนี้ 

- NSEC แนวด้านตะวันตก 

 คือ เส้นทางคุนหมิง (จีน) - ลาว - พม่า - เชียงราย - กรุงเทพฯ 

แนวเส้นทาง คือ เมืองดานัง (เวียดนาม) - สะหวันนะเขต (ลาว) - 

มุกดาหาร - ขอนแก่น - พิษณุโลก - ตาก - เมียวดี (พม่า) -   

มะละแม่ง (พม่า) 

- NSEC แนวกลาง 

 คือ เส้นทางคุนหมิง (จีน) - ฮานอย (เวียดนาม) - ไฮฟอง 

(เวียดนาม) ซึ่งเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 1 ที่มีอยู่ในเวียดนาม 

โดยเชื่อมจากตอนเหนือไปยังตอนใต้ของเวียดนาม 

ระยะทางทั้งหมดประมาณ 1,320 กิโลเมตร เชื่อมโยงทะเลอันดามัน

ในมหาสมุทรอินเดียกับทะเลจีนใต้ในมหาสมุทรแปซิฟิก 

- NSEC แนวด้านตะวันออก 

 คือ เส้นทางหนานหนิง (กว่างสี) - ฮานอย (เวียดนาม)  

โดยผ่านด่านมิตรภาพระหว่างเมืองผิงเสียงของจีน - หลักเซิน 

(เวียดนาม) หรือผ่านด่านฝานเฉิง (จีน) - เมืองตงชิง (จีน) - 

เมืองม่องก๋าย (เวียดนาม) 

จุดเชื่อมต่อที่สำคัญในแต่ละประเทศ 

- พม่า มะละแม่ง - เมียวดี 

- ไทย แม่สอด - พิษณุโลก - ขอนแก่น - กาฬสินธุ์ - มุกดาหาร 

- ลาว สะหวันนะเขต - แดนสะหวัน 

- เวียดนาม ลาวบาว - เว้ - ด่องฮา - ดานัง 

ทั้งนี้ แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - 

ใต้จากจีนมาไทยมี 2 เส้นทางหลัก คือ 

1. เส้นทางคุนหมิง - กรุงเทพฯ (ผ่าน 

R3A) รวมระยะทาง 1,887 กิโลเมตร 

2. เส้นทางหนานหนิง - กรุงเทพฯ 

(ผ่าน R12) รวมระยะทาง 1,769 กิโลเมตร 

2.	 การพฒันาการขนสง่ทางบก	
แผนการพัฒนาการขนส่งทางบกที่

สำคัญของกระทรวงคมนาคม ประกอบ

ด้วย 

2.1		 โครงการก่อสร้างทางสายหลัก	4	

ช่องจราจร	(ระยะที่	2)		

ระยะเวลาดำเนินงานของโครงการปี 

2551 - 2556 ระยะทางก่อสร้างรวม 5,387 

กโิลเมตร วงเงนิกอ่สรา้ง 103,300 ลา้นบาท 

ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จแล้ว 2,703 กิโลเมตร 

อยู่ระหว่างดำเนินการ 834 กิโลเมตร   

และคงเหลือที่ต้องดำเนินการต่ออีก 1,850 

กิโลเมตร โดยในปีงบประมาณ 2554 มี

จำนวนเส้นทางในการก่อสร้าง 26 สายทาง 

วงเงิน 3,153 ล้านบาท 

2.2	แผนพัฒนาทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง	ระยะเร่งด่วนระหว่างปี	2555	-	2559	

ลำดับที่ ทางหลวงพิเศษ 
หมายเลข 

เส้นทาง ชื่อโครงการ ระยะทาง 
(กิโลเมตร)

ค่าก่อสร้าง 
(ล้านบาท)

1 6 ภาคกลาง/ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา 196 53,300 

2 8 ภาคตะวันตก/ ภาคใต้ บางใหญ่ - บ้านโป่ง - กาญจนบุรี 98 23,770 

3 8 ภาคตะวันตก/ ภาคใต้ นครปฐม - สมุทรสาคร - ชะอำ 118 37,300 

4 7 ภาคตะวันออก ชลบุรี - พัทยา - มาบตาพุด 89 10,650 

5 5 ภาคกลาง/ ภาคเหนือ บางปะอิน - นครสวรรค์ 206 32,400 

รวม	 707 157,420	
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2.3	การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่	ระยะเร่งด่วน	5	ปี	(ปี	2553	-	2557)	

เส้นทาง เส้นทาง ระยะทาง 
(กิโลเมตร)

งบก่อสร้าง 
(ล้านบาท)

สายเหนือ	 ลพบุรี - นครสวรรค์ 113 7,860 

สายตะวันออกเฉียงเหนือ	 มาบกะเบา - นครราชสีมา 132 11,640 

นครราชสีมา - ขอนแก่น 185 13,010 

สายใต้	 นครปฐม - หนองปลาดุก - หัวหิน 165 16,600 

ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร 167 17,000 

รวม	 762 66,110	

2.4		 การก่อสร้างรถไฟรางคู่ภาคตะวันออก

แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ระยะ   

ดังตาราง 

 

เป้าหมายการก่อสร้างเพื่อส่งเสริมการ

ขนส่งในเส้นทาง Eastern Seaboard   

โดยมีระยะทางก่อสร้างรวม 184 กิโลเมตร 

ระยะเวลา 
ดำเนินงาน 

เส้นทาง ระยะทาง 
(กิโลเมตร)

สถานะปัจจุบัน 

ระยะที่	1	 ฉะเชิ ง เทรา - ศรี ราชา - 

แหลมฉบัง 

78 อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

พฤศจิกายน 2554 

ระยะที่	2	 ฉะเชิงเทรา - คลองสิบเก้า - 

แก่งคอย 

106 อยู่ระหว่างการศึกษาด้าน  

สิ่งแวดล้อม 

3.2		 การพัฒนาท่ า เ รื อปากนารา	

จังหวัดสตูล	

แบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ   

โดยกำหนดเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่ม

ปริมาณการขนถ่ายสินค้าให้ได้ 8.7 ล้าน 

TEU ต่อปี  

3.	 การพฒันาการขนสง่ทางนำ้	
3.1		 การพัฒนาท่าเรือเชียงแสน	 2	

จังหวัดเชียงราย		

มีการลงนามสัญญาการก่อสร้างแล้ว

เมือ่วนัที ่12 พฤษภาคม 2552 โดยคาดวา่จะ

แลว้เสรจ็ เดอืนธนัวาคม 2554 ความสามารถ

ในการรองรับสินค้าของท่าเรือ 600,000 ตัน 

ระยะเวลาดำเนินงาน ความยาวหน้าท่า 
(เมตร)

ปริมาณการขนถ่ายสินค้า
TEU ต่อ ปี 

ระยะที่	1 (ปี 2557 - 2562) 750 825,000 

ระยะที่	2 (ปี 2563 - 2567) 1,250 1,375,000 

ระยะที่	3 (ปี 2568 - 2586) 2,250 2,475,000 

เป้าหมายระยะยาว - 8,745,000 

3.3		 การพัฒนาท่าเรือสงขลา	2	

บทบาทหลักของท่าเรือสงขลา 2 คือ 

การเป็น Feeder Port สนับสนุนท่าเรือ

แหลมฉบัง รองรับเรือขนาด 20,000 - 

30,000 DWT และรองรับสินค้า Land 

Bridge และสินค้า Hinter Land เช่น ไม้

ยาง ยางพารา และอาหารทะเลแช่แข็ง 

เพื่อเชื่อมต่อระหว่างทะเลฝั่งอ่าวไทยผ่าน

ไปท่าเรือปากบารา  
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3.4		 การพัฒนาท่ า เรื อแหลมฉบั ง	

ระยะที่	3		

เป้าหมายในการพัฒนา เพื่อให้ท่าเรือ

แหลมฉบงัสามารถรองรบัปรมิาณตูส้นิคา้ได ้

18 ล้านตู้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษา

ความเปน็ไปไดข้องโครงการ ซึง่จะไดว้างแผน

ดำเนินการก่อสร้างในปี 2555 - 2560 และ

มีกำหนดการเปิดให้บริการได้ในปี 2562 

4.	 การพัฒนาระบบ		
รถไฟความเร็วสูงไทย	-	จีน	

จากการเจรจาร่วมระหว่างไทย - จีน 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 สรุปผลได้ว่า 

1. จนีใหค้วามรว่มมอืสนบัสนนุแผนการ

ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของการรถไฟ

แหง่ประเทศไทย ระยะเรง่ดว่นป ี2553 - 2557  

หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่	โครงขา่ยโลจสิตกิส์

ของไทย	 จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจของไทยและนำมาซึ่งความมั่งคั่ง	

มั่นคงและความสะดวกสบายสู่ประชาชน

อย่างแท้จริง		

ระยะเวลาดำเนินงาน แผนการพัฒนา 

ระยะที่	1	 - พัฒนาความยาวหน้าท่ารวม 1,000 เมตร 

- รองรับเรือบรรทุกสินค้าตู้ขนาด 1,000 - 1,500 TEU 

- รองรับเรือสินค้าทั่วไป 20,000 - 40,000 DWT 

ระยะที่	2	 - ความยาวหน้าท่ารวม 660 เมตร 

- ท่าเทียบเรือบรรทุกสินค้าตู้ 7,000 TEU 

2. ไทยและจีนจะร่วมมือกันพัฒนา

โครงข่ายทางรถไฟขนาดรางมาตรฐาน 

(Standard Gauge) ความเร็ว 200 

กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพื่อขนส่งผู้โดยสารและ

สินค้าเส้นทางหนองคาย - กรุงเทพฯ - 

ปาดงัเบซาร ์และเสน้ทางกรงุเทพฯ - ระยอง 

3. ไทยและจีนจะได้จัดทำแผนการ

ดำเนนิงานพฒันาโครงขา่ยทางรถไฟรว่มกนั 

ภายหลั งจากเมื่ อ ได้ลงนามในบันทึก  

ข้อตกลงร่วมกันแล้ว  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2553 

คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างกรอบเจรจา

ความร่วมมือด้านการพัฒนากิจการรถไฟ

ระหว่างไทย - จีนเพื่อเสนอรัฐสภา ให้

ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไปใน 2 เส้น

ทางแรก ได้แก่ 

เส้นทาง ระยะทาง 
(กิโลเมตร)

มูลค่าการลงทุน 
(ล้านบาท)

หนองคาย - กรุงเทพฯ 615 170,000 

กรุงเทพฯ - ปาดังเบซาร์ 982 230,000 
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7. การสงเสริมการผลิตสินคาอุปโภค

บริโภคเพ่ือทดแทนการนำเขา  

สำหรับนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม

ในปจจุบันไดใหความสำคัญในหลายดาน 

เปนตนวา 

- การสรางมูลคาเพ่ิมไปทางอุตสาห-

กรรมปลายน้ำ เชน การแปรรูป

พืชผลทางการเกษตร แทนท่ีจะ 

สงออกสินคาในรูปวัตถุดิบ  

- การสรางมูลคาเพ่ิมไปทางอุตสาห-

กรรมตนน้ำ เชน อตุสาหกรรมส่ิงทอ 

ซึ่งปจจุบันยังเปนเพียงขั้นตอนการ

ตัดเย็บเทานั้น โดยนำเขาวัตถุดิบ

จากตางประเทศเกือบทั้ งหมด  

ดงันัน้ จะตองสรางมูลคาเพ่ิมโดยมี

ผลิตวัตถุดิบขั้นตนน้ำ เชน ผาผืน 

ยอมผา กระดุม ฯลฯ 

- การพัฒนาอุตสาหกรรมใหมๆ 

เชน อิ เล็กทรอนิกส ยานยนต 

วัสดุกอสราง ฯลฯ 

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ»Ù¹«ÕàÁ¹μ� 
By SCG  

ปจจุบันตลาดปูนซีเมนตในกัมพูชา 

มีขนาดประมาณ 2.4 ลานตัน คิดเปน

สัดสวนรอยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับ

ตลาดปูนซีเมนตของประเทศไทย โดยมี

การนำเขาปูนซีเมนตทั้งจากไทย เวียดนาม

และลาว 

จากการที่กัมพูชาคุนเคยกับปูนซีเมนต

มาตรฐานของไทย ซ่ึงแตกตางจากมาตรฐาน

โลก ทำใหบริษทัปูนซเีมนตของไทยไดเปรียบ

ในการแขงขนัเปนอยางมาก ขณะทีป่นูซีเมนต

จากเวียดนามแมจะเปนไปตามมาตรฐาน

เชนเดียวกัน แตมาตรฐานแตกตางจาก

1. ใหความสำคัญกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมผลิตเพ่ือสงออก 

2. ใหความสำคัญกับการพัฒนา

อุตสาหกรรมทดแทนการนำเขาเฉพาะ 

บางสาขาที่มีศักยภาพ เน่ืองจากกัมพูชา 

เปนประเทศขนาดเล็ก ประชาชนมีอำนาจ

การซ้ือต่ำ ดังนั้น จึงเปนการยากท่ีจะทำ 

การผลิตปริมาณจำกัดเพื่อปอนตลาด

ขนาดเล็กภายในประเทศโดยใหมีการ

ประหยัดจากขนาด (Economies of Scale)

ดวย  

จากเปาหมาย 2 ประการขางตน 

รัฐบาลกัมพูชา ไดกำหนดมาตรการใน 

การดำเนินการ 7 ดาน คือ  

1. มาตรการสงเสริมอุตสาหกรรมที่

ใชแรงงานเขมขน  

2. อุ ตสาหกร รมบนพื้ น ฐ านของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

3. อุตสาหกรรมขนาดยอมและหัตถ

อุตสาหกรรม  

4. อุตสาหกรรมเกษตร  

5. มาตรการการถายทอดเทคโนโลยี

และยกระดับคุณภาพผลติภัณฑอตุสาหกรรม  

6. การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม  
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ของไทย ทำใหไมไดรับความนิยมจากชาว

กัมพูชา โดยเห็นวาเปนสินคาดอยคุณภาพ 

โดยราคาปูนซีเมนตของไทยที่จำหนายใน

กัมพูชาจะสูงกวาในประเทศไทยประมาณ

รอยละ 20 

แมไทยจะประสบผลสำเร็จในอุตสาห-

กรรมปูนซีเมนตในกัมพูชา แตวัสดุกอสราง

อืน่ๆ เชน วสัดสุำหรับงานฝาเพดาน อปุกรณ

มงุหลงัคา กระเบือ้งปูพืน้และผนงั สขุภัณฑ 

อฐิมอญ ฯลฯ ตองเผชญิกับการแขงขนัสูงกบั

สินคาผลิตจากเวียดนาม ซึ่งมีราคาถูกกวา 

ทำใหสามารถเขาแทนท่ีสินคาผลิตจากจีน

และไทยไดอยางสมบูรณ 

สำหรับเครือซิเมนตไทย หรือ SCG 

ประสบผลสำเรจ็อยางมากในธรุกจิปนูซีเมนต 

ซึ่งเดิมนำเขาจากประเทศไทยมาจำหนาย

ในกัมพูชาภายใตแบรนดตราเสือ สำหรับ

ปนูซเีมนตปอรตแลนด ซึง่ใชในงานโครงสราง 

และแบรนดตราชาง เปนพลาสเตอรซีเมนต

สำหรับงานกอและฉาบโดยเฉพาะโครงการ

ขนาดใหญในกัมพูชาที่ตองการปูนซีเมนต

คุณภาพสูง เชน การกอสรางตึกสูง การ

กอสรางสะพาน ฯลฯ ตางเลอืกใชปนูซีเมนต

ของเครือ SCG เชน อาคารสำนักงานใหญ

ธนาคารคานาเดีย ซึ่งเปนอาคารสูงที่สุดใน

กมัพชูา ขนาด 32 ชัน้ ไดเลอืกใชปนูซีเมนต

ของ SCG 

เดิมกัมพูชามีโรงงานผลิตปูนซีเมนตที่

อำเภอจะเกรยติง (Chagrey Ting) จังหวัด

กัมปอต แตเปนโรงงานขนาดเล็กท่ีใชเทค-

โนโลยีลาสมัย เปดดำเนินการไมนานนัก 

ก็ต องปดไป เ น่ืองจากการผลิตไมมี

ประ สิทธิภาพ ไมสามารถแข งขัน กับ 

ปูนซีเมนตที่นำเขาจากตางประเทศได 

โครงการนี้ กอไหเกิดการจางงาน 200 

คน โดยเปนพนกังานไทยเพยีง 5 คน ทีเ่หลอื

เปนชาวกัมพูชาท้ังหมด มีการสงพนักงาน

ชาวกัมพูชาไปฝกอบรมและฝกปฏิบัติงาน

ที่โรงงานปูนซีเมนตทุงสง เปนเวลา 3 - 4 

เดือน 

เมื่อเดือนมกราคม 2549 ไดมีพิธีวาง

ศิลาฤกษ การกอสรางโรงงาน โดยนายก

รฐัมนตรกัีมพชูา สมเด็จฮุนเซน เปนประธาน 

และทำพิ ธี เปดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 

มกราคม 2551 โดยสมเด็จฮุนเซน เปน

ประธานพิธี เชนเดียวกัน โรงงานแหงน้ีมี

กำลังการผลิตในป 2553 ที่ระดับ 800,000 

- 900,000 ตันตอป และไดเพ่ิมการผลิต

เปน 1 ลานตันตอป นับตั้งแตตนป 2554 

โดยการผลิตใชวัตถุดิบ คือ หินจากกัมพูชา 

ใชแรยิปซัมนำเขาจากไทย และใชถานหิน

นำเขาจากอินโดนีเซีย  

ปูนซีเมนตที่ผลิตจากโรงงาน จะใช

แบรนด K-Cement และเพ่ือใหเกิดความ

มั่นใจในคุณภาพ จะมีขอความเพิ่มเติมวา 

“by SCG” หรือ “โดยเครือซิเมนตไทย” 

สำหรับในอนาคตหากตลาดกัมพูชาขยายตัว

ขึน้ มแีผนลงทุนเพ่ิมเติมอีก 100 ลานเหรยีญ

สหรัฐฯ เพื่อขยายกำลังผลิตเปน 2 ลานตัน

ตอป โดยพ้ืนท่ีโรงงานในปจจุบันเพียงพอท่ี

จะรองรับกำลังผลติเพ่ิมขึน้โดยไมตองจดัหา

ที่ดินเพิ่มเติม 

สำหรบัปญหาทีป่ระสบอยู คอื พนักงาน

ที่รับเขาทำงานและผานการฝกอบรมแลว 

จะเปนท่ีตองการของตลาดแรงงานอยางมาก 

จึงมีการเปลี่ยนงานบอย ทำให เครือ SCG 

เปนเสมือนแหลงฝกอบรมพนักงานเพ่ือ

ปอนแกบริษัทอ่ืนๆ  

สวนบรษัิท ปนูซเิมนตนครหลวง จำกดั 

(มหาชน) ซึ่งจำหนายปูนซีเมนตในกัมพูชา

ภายใตแบรนด Camel ไดประกาศเม่ือวันที ่

8 ธันวาคม 2553 ที่จะรวมกับตัวแทน

จำหนายในกัมพชูา คอื บริษทั Chip Mong 

Group เพื่อศึกษาความเปนไปไดของ

เพื่อรองรับการขยายตัวของความ

ตองการปูนซีเมนตในกัมพูชา เครือ SCG 

ไดกอตั้งบริษัท กัมปอตซีเมนต (Kampot 

Cement) ขึ้น โดยเครือซิเมนตไทยถือหุน

รอยละ 90 บริษัท ขาวจุฬ (Khao Chuly) 

ของกัมพูชา ถือหุนรอยละ 10 เพ่ือกอสราง

โรงงานผลิตปูนซีเมนตที่ทันสมัยแหงแรก

ของกมัพูชา โดยมีขนาดกำลังผลติ 960,000 

ตันตอป ในอำเภอบันทายมาศ (Banteay 

Meas) จังหวัดกัมปอต  
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ตางชาตเิกือบท้ังหมด โดยรบัจางผลิตเสือ้ผา

แบรนดที่มีชื่อเสียง เชน แกป มารค แอนด 

สเปนเซอร ฯลฯ  

ตวัเลขสมาชิกของสมาคมผูผลติเสือ้ผา

สำเรจ็รูปของกัมพชูา (Garment Manufac-

turers Association of Cambodia - 

GMAC) เมื่อป 2552 เปนบริษัทไตหวัน

มากที่สุด คือ 70 บริษัท รองลงมา คือ 

จีน 53 บริษัท ฮองกง 50 บริษัท เกาหลีใต 

32 บริษัท มาเลเซีย 18 บริษัท กัมพูชา 14 

บริษทั สิงคโปร 11 บรษิทั สหรฐัฯ 10 บริษทั 

และอื่นๆ 15 บริษัท 

ตัวเลขการจางงานในอุตสาหกรรม 

สิ่งทอเคยถึงจุดสูงสุดท่ีระดับ 350,000 คน 

โครงการ และศึกษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ

ตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนตขนาดกำลังผลิต 

1 - 1.5 ลานตันตอป ในกัมพูชา  

การศึกษาเบ้ืองตนกำหนดต้ังโรงงาน

ที่จังหวัดกัมปอต มูลคา 3,000 - 4,000 

ลานบาท กำลังการผลิต 1 ลานตันตอป 

โดยกำหนดต้ังโรงงานใกลกับโรงไฟฟา โดย

หากไมมีโรงไฟฟาในบริเวณใกลเคียงกับ

โครงการ อาจจำเปนตองลงทุนกอสราง 

โรงไฟฟาเพิม่เตมิอกีประมาณ 1,000 ลานบาท  

การทีน่ยิมตัง้โรงงานปนูซีเมนตทีจ่งัหวดั

กัมปอต เนื่องจากมีภูเขาหินคุณลักษณะ

เหมาะสมสำหรับนำมาใชเปนวัตถุดิบใน

การผลิต ขณะที่จังหวัดอื่นๆ บางจังหวัด 

แมมีภูเขาหินท่ีมีคุณลักษณะเชนเดียวกัน 

แตบางแหงติดปญหาวาอยูในเขตอนุรักษ 

เน่ืองจากตั้งอยูใกลกับสถานที่สำคัญทาง

ประวัติศาสตร 

ÊÔè§·Í - ÍØμÊÒË¡ÃÃÁãËÞ‹·ÕèÊǾ
¢Í§¡ÑÁ¾ÙªÒ  

อุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยเฉพาะเสื้อผา

สำเร็จรูป นับเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญ

ที่สุดของกัมพูชา โดยเปนการลงทุนของ

คิดเปนสัดสวนประมาณรอยละ 5 ของ

แรงงานท้ังหมด เม่ือกลางป 2551 กอนทีจ่ะ

ลดลงมาในป 2552 เนื่องจากการสงออก

ลดลง แตตอมาตวัเลขการจางงานกระเตือ้ง

ขึ้นเปน 319,000 คน เมื่อเดือนธันวาคม 

ป 2553  

ในป 2553 กัมพูชามีรายไดจากการ

สงออกสิ่งทอ 2,900 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

โดยสงออกไปยังสหรัฐฯ มากท่ีสุด คือ 

รอยละ 61 ของการสงออกท้ังหมด รองลงมา 

คือ สหภาพยุโรปรอยละ 23 แคนาดา 

รอยละ 9 ญี่ปุนรอยละ 2 การที่กัมพูชา

ประสบผลสำเร็จอยางมากในอุตสาหกรรมน้ี 

เนื่องจาก 

ประการแรก กัมพูชาไดรับ GSP จาก

ประเทศสหรัฐฯ ญี่ปุน และยุโรป ทำให

สินคาสิ่งทอจากกัมพูชาไดรับการลดหยอน

และยกเวนอากรขาเขาจากประเทศดังกลาว  

ประการท่ีสอง แมวาจะมีการเปดเสรี

การคาสิ่งทอทั่วโลกนับตั้งแตตนป 2548 

ทำใหตองเผชิญกับการแขงขันอยางรุนแรง

ขึน้จากสนิคาสิง่ทอของจนี อนิเดีย เวยีดนาม 

บังกลาเทศ ฯลฯ ในตลาดสงออก แต

สหรัฐฯ และยุโรปไดประกาศใชมาตรการ

ปกปอง (Safeguard) กับสินคาเส้ือผา

สำเร็จรูปที่นำเขาจากประเทศจีนที่ เปน

ประเทศคูแขงสำคัญ 

ประการทีส่าม กมัพชูามีคาจางแรงงาน

ที่ต่ำ และมีแรงงานจำนวนมาก โดยคณะ

กรรมการท่ีปรึกษาแรงงานของกัมพูชา 

(Cambodian Labor Advisory Committee) 

ไดมีมติเมื่อวันท่ี 8 กรกฎาคม 2553 เพิ่ม

อัตราคาจางขั้นต่ำของอุตสาหกรรมสิ่งทอ

และรองเทา โดยแรงงานท่ัวไป จากเดิม 

50 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน เพ่ิมขึ้นเปน 

55 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน สวนแรงงาน

ฝกหัดจากเดิม 45 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน 

เพิม่ขึน้เปน 50 เหรียญสหรฐัฯ ตอเดือน มผีล

ใชบังคับตัง้แตเดอืนตลุาคม 2553 เปนตนไป 
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ประการท่ีสี ่กมัพชูามีมาตรฐานแรงงาน

ในระดับนานาชาติ ซึ่งเปนผลสืบเนื่อง 

มาจากสหรัฐฯ และกัมพูชา ไดลงนามใน

สนธิสญัญาทวภิาคดีานสิง่ทอระหวางสหรฐัฯ 

กบักมัพชูา (US-Cambodia Bilateral Textile 

Agreement) เมื่อป 2542 โดยสหรัฐฯ 

กำหนดจะใหโควตานำเขาสิ่งทอแกกัมพูชา 

โดยมีเง่ือนไขวากัมพูชาจะตองปฏิบัติตาม

หลักการสากล วาดวยมาตรฐานแรงงาน 

พรอมกับกำหนดใหองคการแรงงานระหวาง

ประเทศ เปนผูรับผิดชอบตรวจสอบวา

กัมพูชาปฏิบัติตามหลักการสากลนี้หรือไม 

ทำใหกัมพูชาตองพัฒนาระบบมาตรฐาน

แรงงานสิ่งทอภายในประเทศ ใหเปนตาม

มาตรฐานนานาชาติเพื่อใหเปนไปตาม

เงื่อนไขดังกลาว 

แมปจจุบันมีการยกเลิกระบบโควตา

แลว แตการท่ีกมัพชูายงัปฏบัิตติามมาตรฐาน

แรงงานนานาชาติ ทำใหงายแกผูผลิต 

ในการหาตลาดตางประเทศ ที่ผูซื้อให

ความสำคัญกบัเร่ืองความรับผิดชอบตอสังคม 

ทั้งนี้ กลุมสหภาพแรงงานส่ิงทอในกัมพูชา

นับวามีความเขมแข็งในการประทวงเพ่ือ

เพิ่มอัตราคาจางและสวัสดิภาพแรงงาน 

จนทำใหเกิดเหตุการณรุนแรง เปนตนวา 

นายเจีย วิเจีย ผูนำกลุมสหภาพแรงงาน

เสื้อผาถูกยิงเสียชีวิตเมื่อป 2547 

คลัสเตอรสิ่งทอของกัมพูชาสวนใหญ

ตั้งอยูในพื้นที่แถบเวงเสร็ง ไฮเวย อยางไร

ก็ตาม อุตสาหกรรมสิ่งทอเปนการตัดเย็บ

เสื้อผาเปนหลัก โดยยังขาดการผลิตใน

อุตสาหกรรมขั้นตนและขั้นกลางน้ำ เชน 

เสนใยสังเคราะห ปนดาย ทอผา ฯลฯ โดย

การผลิตตองนำเขาผาผืนจากตางประเทศ 

โรงงานผลิตเส้ือผาเคร่ืองนุงหมของไทย

ทีไ่ปลงทนุ เชน กลุมบรษิทับางกอกการเมนท 

ดำเนินการในนามบริษัท Baxter Brenton 

(Cambodia) Clothing Manufacturing 

ขณะที่ผูผลิตเคร่ืองนุงหม 4 รายใหญ 

ประกอบดวย ฮงเส็งกรุป ไนซกรุป ไฮเทค

กรุป และทองไทย เดิมมีแผนเขาไปลงทุน

ตั้งโรงงานที่ เมืองปอยเปตของประเทศ

กัมพูชา แตจากสถานการณความขัดแยง

ทางการเมือง ระหวางไทยและกัมพูชา 

ในชวงท่ีผานมา ทำใหตัดสินใจเปลี่ยน 

ไปตั้งโรงงานในเวียดนามแทน 

สำหรับตลาดเสื้ อผ าสำเร็ จรูปใน

ประเทศกัมพูชานั้น เดิมไทยครองตลาด 

เนื่องจากเปนสินคาที่ออกแบบสวยงามตาม

แฟช่ัน ทำใหเปนที่นิยมของชาวกัมพูชา

เปนอยางมาก แตปจจุบันไดสูญเสียตลาด

ใหกับเส้ือผาสำเร็จรูปนำเขาจากเวียดนาม

ที่ไดปรับปรุงรูปแบบใหทันสมัยมากขึ้น 

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÃÍ§à·ŒÒ 
àμÔºâμÍÂ‹Ò§ÃÇ´àÃçÇ  

เมื่อสิ้นป 2553 กัมพูชามีโรงงานผลิต

รองเทา 36 โรง และในป 2554 คาดวาจะ

มีการกอสรางโรงงานผลิตรองเทาแลวเสร็จ

และเปดดำเนินการอีก 4 - 5 โรง กอใหเกิด

การจางงานเพ่ิมขึ้นอีก 3,000 - 5,000 คน 

มูลคาสงออกรองเทาของกัมพูชาเพิ่ม

ขึ้นอยางตอเนื่อง ในชวง 5 ปที่ผานมา 

จาก 38 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2548 

เปน 173 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2553 

โดยตลาดการสงออกกระจุกตัวอยุในกลุม
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โดยบริษัทฯ ไดรับเงินชดเชยจากรัฐบาล

กมัพชูาเพยีง 200 ลานบาท จากมลูคาความ

เสยีหาย 500 ลานบาท เนือ่งจากปญหาการ

จัดเก็บเอกสารและระบบบัญชี ยังไมดีพอ 

จึงไมสามารถหาหลักฐานมายืนยันความ

เสยีหายท่ีเกดิขึน้จรงิได การกอสรางโรงงาน

แหงใหม จงึมขีอจำกดัดานเงนิทุน ทำใหตอง

ดำเนนิการไปอยางชาๆ และใหสอดคลองกับ

ความพรอม ในแตละชวง  

โดยในปจจุบนัมีพนกังานประมาณ 200 

คน ผลิตผลิตภัณฑพลาสติกรูปแบบตางๆ 

เชน ถงันำ้ ขนันำ้ จานท่ีทำจาก PP เชอืกฟาง 

หลอดดูด ฯลฯ โดยใชตราสินคาของตนเอง 

คือ Rabbit และ Orchid นอกจากน้ี ยัง

รับจางผลิต เชน รับจางผลิตจานใหแก

บริษัท อะยิโนะโมะโตะ เพื่อเปนของแถม

แกลูกคาในกัมพูชา  

ปจจุบันการแขงขันในอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑพลาสติกในกัมพูชามีมากขึ้น 

โดยเฉพาะจากนักลงทุนจนีท่ีเขามาทำธุรกจิ

ในกัมพูชาและจัดต้ังโรงงานหองแถวข้ึนเพ่ือ

ผลิตผลิตภัณฑพลาสติก แตบริษัทคูแขงยัง

มีปญหาในดานคุณภาพ จึงครองตลาดได 

เฉพาะกลุมเปาหมายในตลาดลางเทานั้น 

ÍÑÞÁ³Õ»ÃÐÊº»̃ÞËÒ¢Ò´á¤Å¹
ÇÑμ¶Ǿ Ôº 

แหลงอัญมณีในกัมพูชากระจายอยู

ตามภูมิภาคตางๆ ทั่วประเทศ จากจังหวัด

ไพลิน ที่อยูติดชายแดนไทย ซ่ึงในปจจุบัน

แทบจะไมมี หินล้ำค า เหลืออยู อี กแล ว  

ไปจนถึงจังหวัดตะแกว (Takeo) ทาง 

ภาคตะวันออกเฉียงใต จังหวัดกัมปงธม 

(Kampong Thom) ในภาคกลาง และ

จังหวัดรัตนคีรี (Ratanakiri) ทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

อัญมณีสวนใหญท่ีพบในกัมพูชา คือ 

ไพลินและพลอยสีสันสวยงามอีกหลายชนิด

ซึ่งผูคานำไปทำเคร่ืองประดับ เชน แหวน 

ตางหู และจี้สรอยคอ โดยจังหวัดไพลิน 

ซึ่งเคยมีชื่อเสียงดานทับทิม และไพลิน 

(พลอยสีน้ำเงิน) นั้น ถูกขุดและนำออก

ประเทศสหภาพยุโรป โดยมูลคาสงออกใน

ป 2553 รวม 173 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปน 

การสงออกไปยังสหภาพยุโรปมากถึง 108 

ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา คือ ญี่ปุน 24 

ลานเหรียญสหรัฐฯ และสหรัฐฯ 14 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ  

ขณะที่มูลคาสงออกรองเทาในชวง

ไตรมาสแรกของป 2554 สูงถึง 65 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ทำใหคาดหมายวาตัวเลข

การสงออกรองเทาของกัมพูชาในป 2554 

จะมีมูลคาสูงถึง 250 ลานเหรียญสหรัฐฯ  

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÒÊμÔ¡ 
ÃÒÂãËÞ‹¤×Í ¹Ñ¡Å§·Ø¹ä·Â  

ผูประกอบการไทยรายใหญในอุตสาห-

กรรมพลาสติกของกัมพูชา คือ บริษัท 

Modern Plastic & Packaging (Cambodia) 

จำกัด โดยเปนของคุณสมศักดิ์ รินเรืองสิน 

นายกสมาคมนักธุรกิจไทยในกัมพูชา ซึ่ง

เขาไปดำเนินธุรกิจพลาสติกในกัมพูชาใน

ยุคบุกเบิกตั้งแตป 2533 

เดิมกิจการของคุณสมศักดิ์มีพนักงาน

มากถึง 700 คน แตไดถูกเผาเสียหาย 

เมือ่ครัง้เกดิเหตกุารณจลาจลเม่ือตนป 2546 
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จำหนายตางประเทศจำนวนมากในสมัย

เขมรแดงเรืองอำนาจ สงผลใหปจจุบนัพบแต

พลอยคุณภาพต่ำและวางจำหนายอยูตาม

ตลาดภายในจังหวัดเทานั้น 

สวนจังหวัดกัมปงธมซ่ึงเปนจังหวัดใน

เขตท่ีราบภาคกลางของประเทศ เปนแหลง

พลอยสีมวง (Fine Amethysts) จังหวัด 

ตะแกวเปนแหลงพลอยบุษราคัม สวนจงัหวัด

รตันครีเีปนแหลงบุษราคมั (Yellow Sapphire) 

เพทายสฟีาใส (Blue Zircon) และพลอยสีมวง 

ซึ่งนับเปนอัญมณีเลื่องลือชื่อของประเทศ

กัมพูชา โดยแหลงเหมืองแรสำคัญตั้งอยู

ทางทิศใตและตะวันตกของจังหวัด 

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê� áÅÐÂÒ¹Â¹μ� 
บรษิทั มนิแิบ ไดตัง้โรงงานผลติช้ินสวน

มอเตอรขนาดเล็กสำหรับอุปกรณอิเล็ก-

ทรอนิกสในกัมพูชา โดยเร่ิมแรกกอตั้งใน

พื้นที่โรงงานใหเชาและเปดดำเนินการเดือน

เมษายน 2554 โดยเริ่มแรกมีพนักงาน 300 

คน และกำหนดยายกิจการไปยังโรงงาน

แหงใหมมูลคา 61 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษพนมเปญในป 

2555 ซึ่ ง เริ่มกอสร าง เมื่ อปลายเ ดือน

พฤษภาคม 2554 เมื่อเปดดำเนินการเต็ม

โครงการ กำหนดจางงาน 5,000 คน 

สำหรับบริษัท ซูมิโตโมอิเล็กทริก ได

ประกาศเมื่อตนป 2554 จะต้ังโรงงานผลิต

สายไฟสำหรับรถยนตในกัมพูชา 

กมัพชูาเร่ิมมีการลงทุนประกอบรถยนต

เปนคร้ังแรกเมือ่บรษัิท Camko Motor ลงทนุ 

62 ลานบาท เพ่ือกอสรางโรงงานประกอบ

รถยนตฮุนไดที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ Neang 

Kok Koh Kong ในจังหวัดเกาะกง ใกลกับ

ชายแดนไทย โดยเปนการรวมลงทุนระหวาง

บริษัท KH Motors ซึ่งเปนตัวแทนจำหนาย

รถยนตฮุนไดในกมัพูชา และนายหลี ยงพดั 

(Ly Yong Phat) หรือ “พัด สุภาพา”  

วุฒิสมาชิกของกัมพูชา โดยเปนโรงงาน

ขนาดเล็ก มีปริมาณการประกอบรถยนต

ฮนุไดเพยีง 100 คนัตอเดือน เปดดำเนนิการ

ตนป 2554 

สำหรับรถจักรยานยนต ซึ่งตลาดของ

กมัพชูามขีนาดประมาณ 100,000 - 150,000 

คันตอป บริษัท ยามาฮา มีแผนลงทุน 11.5 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ในโครงการกอสราง

โรงงานประกอบรถจักรยานยนต โดยใช

ชิ้นสวนนำเขาจากประเทศไทย ดำเนินการ

ในนามบรษัิท Yamaha Motor Cambodia 

จำกัด (YMCL) ที่ เขตเศรษฐกิจพิ เศษ

พนมเปญ โดยบริษัท ยามาฮา ของญ่ีปุน 

ถือหุนรอยละ 70 บริษัท Toyota Tsusho 

Corp ซึ่งเปนบริษัทการคาระหวางประเทศ

ในเครอืโตโยตาถอืหุนรอยละ 20 และบรษัิท 

Kong Nuon Import and Export จำกัด 

ของกัมพูชา ถือหุนรอยละ 10  

โครงการไดเร่ิมกอสรางแลว เดิมกำหนด

กอสรางโรงงานเสร็จและเปดดำเนินการใน

ป 2551 แตเม่ือกอสรางไดระยะหน่ึง ได

หยุดการกอสรางลง เนื่องจากเกิดวิกฤติ

เศรษฐกิจสินเชื่อดอยคุณภาพ (Subprime) 

ซึ่งกระทบตอประเทศตางๆ รวมถึงกัมพูชา 
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¾ÅÔ¡â©ÁË¹ŒÒÊÙ‹»ÃÐà·È
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คำแถลงงบประมาณไดกลาวชื่นชม

กบัผลสำเรจ็ของมาเลเซีย ทีไ่ดเปลีย่นแปลง

ประชาชาติจากประเทศเกษตรกรรมท่ีมี

รายไดตำ่ ไปสูประเทศอุตสาหกรรมท่ีทนัสมัย 

ซึ่งมีรายไดปานกลางคอนขางสูง  

โดยความสำเร็จท่ีเกิดขึ้นนั้นไมไดมา

โดยงาย เปนผลจากการทำงานหนักของ

รัฐบาลและประชาชนท่ีรวมมือกันและการ

ยึดมั่นถึงหลักการของการวางแผนอยาง

เปนระบบ ตลอดจนมีการดำเนินการตาม

แผนอยางมีประสิทธิภาพ เปนผลจาก

รัฐบาลที่บริหารประเทศอยางรับผิดชอบ 

ซึ่งไมไดเพียงแตสัญญา แตเปนการดำเนิน

นโยบายโดยมุงเนนถงึประโยชนของประชาชน

และความกินดีอยูดีของประชาชน 

ปจจบุนัรฐับาลมาเลเซียบริหารราชการ

ภายใตป รัชญาของ “หนึ่ งมา เล เ ซีย”  

คำแถลงงบประมาณดังกลาวขางตน 

นับเปนการกำหนดทิศทางใหมเก่ียวกับ

นโยบายเศรษฐกิจการลงทุนในอนาคต 

โดยนโยบายและเนื้อหาที่นาสนใจ สรุปได

ดังนี้ 

(1 Malaysia) ซึ่งมีคำขวัญวา “ประชาชน

เปนอันดับหน่ึง ดำเนนิการทันที” (People’s 

First, Performance Now) จากนั้นได

ดำเนินการในสิ่งที่ เรียกวานโยบายการ

เปลี่ยนแปลงประชาชาติ (National Trans-

formation Policy - DTN) หลายประการ 

เปนตนวา 

- Government Transformation 

Program (GTP) เปนการปรับปรุง

ระบบการใหบริการแกประชาชน 

เชน การลดปญหาอาชญากรรม 

การปรับปรุงระบบการศึกษา การ

ปองกันและปราบปรามคอรัปชัน 

การปรับปรุงระบบขนสงมวลชน

สาธารณะ การปรบัปรงุมาตรฐานการ

ครองชีพของครอบครัวที่ยากจน 

การปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใน

ชนบท ประกอบดวยมาตรการท่ี

เรียกวา National Key Result 

Areas (NKRAs) 7 มาตรการ 

- Economic Transformation Program 

(ETP) กำหนดเปาหมายสรางงาน 

3.3 ลานคน และสรางรายได 

523 ,000 ล านเหรียญสหรัฐฯ 

ภายในป 2563 ประกอบดวย

มาตรการท่ีเรียกวา National Key 
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Economic Areas (NKEAs) 12 

มาตรการ  

- New Economic Model (NEM) 

ซึ่งไดประกาศเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 

2553 มีเปาหมายจะเปนประเทศ

พั ฒ น า แ ล ว อ ย า ง ส ม บู ร ณ 

ประกอบดวยมาตรการท่ีเรียกวา 

“กา รปฏิ รู ป เ ชิ ง ยุ ท ธศาสตร ” 

(Strategic Reform Initiatives - 

SRIs) จำนวน 8 มาตรการ 

FDI à¾ÔèÁÍÂ‹Ò§¡ŒÒÇ¡ÃÐâ´´ 
สำหรับตัวเลขการลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศ (FDI) ไดปรับตัวดีขึ้นมาก โดย

ในป 2553 ตัวเลขสูงถึง 29 พันลานริงกิต 

หรือเพ่ิมเปน 6 เทาเมื่อเปรียบเทียบกับ 

ตวัเลขป 2552 ขณะท่ีชวงคร่ึงแรกของป 2554 

มีระดับสูงถึง 21.2 พันลานริงกิต เพิ่มขึ้น

มากถึงรอยละ 75 เมือ่เปรยีบเทียบกบัตัวเลข 

12.1 พันลานริงกิต ในระยะเดียวกันของ 

ป 2553  

Ireland ของประเทศไอรแลนด กำหนด

กอสรางโรงพยาบาลขนาด 600 เตียง 

คณะแพทยศาสตร และศูนยวิจัยทางการ

แพทยช้ันนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต โดยไดเริ่มเปดรับนักศึกษารุนแรก

จำนวน 100 คน เพื่อเขาศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตรของสถาบัน Johns Hopkins 

ที่เร่ิมในเดือนกันยายน 2554 ที่ผานมา 

ตอมาเมื่อ เ ดือนพฤษภาคม 2554 

บริษัทปโตรนาส ไดเปดตัวโครงการพัฒนา

โรงกลั่นน้ำมันและปโตรเคมีแบบครบวงจร 

(Refinery & Petrochemical Integrated 

Development - RAPID) กำหนดเงนิลงทุน 

600 พันลานบาท ประกอบดวยโรงกลั่น

น้ำมัน โรงงานปโตรเคมี โรงไฟฟา ฯลฯ 

กำหนดกอสรางแลวเสร็จในป 2559 

จากนั้นในเดือนมิถุนายน 2554 บริษัท

บอซของเยอรมนีไดประกาศลงทุน 2.2  

พันลานริงกิต หรือ 22 พันลานบาท เพื่อ

กอสรางโรงงานผลิตเซลลแสงอาทิตยขนาด 

800 เมกะวัตต ที่รัฐปนังของมาเลเซีย 

ลาสุดเม่ือเดือนสิงหาคม 2554 บริษัท 

Solexel Inc ของสหรัฐฯ ไดประกาศ

โครงการลงทุน 2.80 พันลานริงกิต หรือ 

28 พันลานบาท เพื่อลงทุนกอสรางโรงงาน

ผลติเซลลแสงอาทติยขนาด 1,000 เมกะวตัต

ตอป ที่สวนอุตสาหกรรม Senai Hi-Tech 

Park ทางตอนใตของมาเลเซีย โดยปจจุบัน

มาเลเซียนับวาเปนฐานการผลิตเซลล 

แสงอาทิตยใหญที่สุดในภู มิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 

àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡à»š¹àÃ×èÍ§·ŒÒ·ÒÂ
ÊÓ¤ÑÞ 

พื้นฐานทางเศรษฐกิจของมาเลเซียยัง

คงแข็งแกรง มีทุนสำรองระหวางประเทศ

เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2554 มากถึง 414.5 

พันลานริงกิต รายได เฉ ล่ียตอหัวในป  

2554 คาดวาจะอยูที่ระดับ 28,725 ริงกิต 

เปรียบเทียบกับตัวเลข 26,175 ริงกิต ในป 

2553 การเติบโตทางเศรษฐกิจในชวงครึง่แรก

ปจจุบนัมาเลเซียมีการลงทุนขนาดใหญ

หลายโครงการ เชน กลุม Chase Perdana 

Group ไดเปดตัวโครงการศูนยการแพทย 

Academic Medical Centre เม่ือปลายป 

2553 กำหนดลงทุนถึง 2 พันลานริงกิต 

หรือ 20 พันลานบาท (1 ริงกิต = ประมาณ 

10 บาท) เปนการรวมมือกับสถาบัน Johns 

Hopkins Medicine International ซึ่งเปน

โรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงกองโลกของสหรัฐฯ 

และสถาบัน Royal College of Surgeons 
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อยางรอบคอบถ่ีถวนเพื่อใหเกิดประโยชน

มากที่สุด 

สำหรับเน้ือหาหลักของงบประมาณน้ัน 

ในปงบประมาณ 2554 ไดแถลงตอรัฐสภา

เมื่อวันท่ี 15 ตุลาคม 2553 โดยกำหนดใน

ชื่อวา “การเปลี่ยนแปลงไปสูประชาชาติท่ี

พัฒนาแลวและรายไดสูง” (Transformation 

towards a Developed and High-Income 

Nation)  

สำหรบัในปงบประมาณ 2555 ซึง่แถลง

ตอรัฐสภาเม่ือวันท่ี 7 ตุลาคม 2554 ได

กำหนดเน้ือหาหลักของงบประมาณภายใต

ชื่อวา “นโยบายเปล่ียนแปลงประชาชาติ  

สวสัดิภาพสำหรบัประชาชน ความอยูดกีนิดี

สำหรบัประชาชาติ” (National Transformation 

Policy: Welfare for the Rakyat, Well-

Being of the Nation) ซึ่งประกอบดวย

แนวทาง 5 ประการ 

ของป 2554 อยูที่ระดับรอยละ 4.4 โดย

คาดวาตัวเลขทั้งปจะอยูที่ระดับรอยละ  

5.0 - 5.5 

สำหรับแนวโนมเศรษฐกิจโลกในป 

2555 นับวาเปนเรื่องทาทายครั้งสำคัญ 

เน่ืองจาก IMF ไดปรับลดอัตราการเติบโต

ของเศรษฐกิจลงเหลือรอยละ 4 และการ

เติบโตของการคาโลกลงเหลือรอยละ 5.8 

เน่ืองจากสาเหตุหลายประการ ทั้งในสวน

เศรษฐกิจของสหรัฐฯ สหภาพยุโรป และ

ญี่ปุน มีแนวโนมออนตัวลง แรงกดดันของ

เงินเฟอ เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของราคา

สินคาโภคภัณฑ วิกฤติการณหนี้สาธารณะ

ของยุโรป และการคาระหวางประเทศท่ี

เติบโตลดลง 

ปจจัยทางลบขางตน แนนอนวาจะ

กระทบตอเศรษฐกิจของมาเลเซีย ดังนั้น 

รัฐบาลมีนโยบายกระตุนเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ โดยเฉพาะการกระตุนการลงทุน

ของราชการและเอกชนใหเพ่ิมขึ้นรอยละ 

15.9 และรอยละ 7 ตามลำดับ การลงทุน

โดยตรงจากตางประเทศเพ่ิมขึ้น ดังน้ัน 

คาดวาเศรษฐกิจในป 2555 จะเติบโตใน

อัตรารอยละ 5 - 6 

ภาคเอกชนมคีวามเหน็ถงึการคาดการณ

เศรษฐกิจของรัฐบาลวา มองอนาคตในแงดี

เกนิไป โดยธนาคาร Maybank คาดวาอัตรา

เติบโตทางเศรษฐกิจจะต่ำกวาท่ีคาดการณ

เอาไวเล็กนอย โดยในป 2554 คาดวาจะ

เติบโตที่ระดับรอยละ 4.5 และในป 2555 

คาดวาจะออนตวัลงอีกเหลอืรอยละ 3.5 - 4.0 

ขณะที่ธนาคาร CIMB คาดวาจะเติบโตที่

ระดับรอยละ 4.5 และรอยละ 3.8 ในป 

2554 และป 2555 ตามลำดับ 

¡ÓË¹´¢Ò´ ǾÅ§º»ÃÐÁÒ³
ÃŒÍÂÅÐ 4.7 ¢Í§ GDP 

สำหรับงบประมาณป 2555 กำหนดท่ี

ระดับ 232.8 พันลานริงกิต โดยจำแนกเปน 

181.6 พันลานริงกิต เปนรายไดจากการ

ดำเนินการ และอีก 51.2 ลานริงกิต เปน

รายจายเพ่ือการพัฒนา ขณะท่ีงบประมาณ

รายรับคาดวาจะอยูทีร่ะดบั 186.9 ลานรงิกติ 

ทำใหงบประมาณขาดดลุเปนสัดสวนรอยละ 

4.7 ของ GDP ลดลงเล็กนอยจากระดับ

รอยละ 5.4 ของ GDP ในป 2553 

นายอันวา อิบราฮิม หัวหนาฝายคาน

ไดวพิากษวจิารณวาแมการขาดดุลงบประมาณ

ในปงบประมรณ 2555 จะปรับลดลงเหลือ

รอยละ 4.7 ของ GDP ก็ยังนับวาสูง ควร

ปรับลดการขาดดุลลงอีก โดยเห็นวาควร

ตัดทอนงบประมาณรายจายท่ีไมจำเปนลง 

ทั้งนี้ การใชจายงบประมาณควรพิจารณา
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»ÃÐ¡ÒÃáÃ¡ àÃ‹§ÃÑ́ ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
รัฐบาลมาเลเซียกำหนดจะเปดเสรี

การลงทุนจากตางประเทศเพิ่มเติมอีก 17 

สาขาในป 2555 เปนตนวา โรงพยาบาล

เอกชน บรกิารดานการแพทยและทนัตแพทย

โดยแพทยผูเชีย่วชาญ สถาปตยกรรม บญัชี

และภาษีอากร บริการกฎหมาย บริการ

ขนสงพัสดุดวน บริการศึกษาและฝกอบรม 

บริการโทรคมนาคม ฯลฯ โดยอนุญาตให

นักลงทุนตางชาติสามารถถือหุนได 

สำหรับในป 2555 จะนับเปนปแรกท่ี

ดำเนินการตามแผน Rolling Plan ฉบับที่ 

2 (RP2) ซึ่งกำหนดจัดสรรงบประมาณเปน

เงิน 98.4 พันลานริงกิต โดยในป 2555 

และป 2556 กำหนดจัดสรรงบประมาณ

เทากัน คือ ปละ 49.2 พันลานริงกิต 

ประกอบดวยหลายโครงการ เปนตนวา 

การกอสรางรถไฟรางคูระหวาง Gemas 

และ Johor Bahru  

ปจจุบันวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม (SMEs ) นับว ามีบทบาท 

คอนขางสูงในมาเลเซีย โดยคิดเปนสัดสวน

รอยละ 31 ของ GDP รอยละ 56 ของการ

จางงาน และรอยละ 19 ของมูลคาสงออก 

ดังนั้น ไดกำหนดมาตรการสงเสริม SMEs 

หลายประการ เปนตนวา  

• จัดตั้งกองทุน SME Revitalization 

Fund มลูคา 100 ลานริงกติ บริหาร

โดยธนาคาร SME เพื่อใหสินเชื่อ

ดอกเบีย้ตำ่แกผูประกอบการไมเกิน 

1 ลานริงกิตตอราย เพื่อนำไป

ฟนฟูกิจการ 

• จัดตั้ง SME Emergency Fund 

มูลคา 10 ลานริงกิต เพื่อนำไป

ชวยเหลอืในรูปเงนิใหเปลาและสนิเช่ือ

ดอกเบ้ียต่ำแก SME ที่ประสบภัย

ธรรมชาต ิผานหนวยงานบรษัิท SME 

Corporation และบริษทั Malaysian 

Industrial Development Finance 

(MIDF) เพื่อนำไปซื้อเครื่องจักร

หรอืวัตถดุบิทดแทนท่ีเสยีหาย หรือ

เพ่ือซอมแซมโรงงาน 

à»‡ÒËÁÒÂà»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§
·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 

เพื่อเรงพัฒนาระบบธนาคาร การเงิน 

และตลาดทนุ โดยกำหนดจะสงเสริมบรกิาร

ทางการเงินใหเปนไปแบบครบวงจรและ

เปนบริการแบบเบ็ดเสร็จ โดยสงเสริมให

บรรษัทขามชาติมาจัดตั้งศูนยบริหารเงิน 

(Treasury Management Centre) ใน

มาเลเซีย เพื่อสงเสริมใหมาเลเซียเปน

ศนูยกลางทางการเงินในภมูภิาค โดยกำหนด

มาตรการสงเสริม ดังนี้ 

- การลดภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 

70 เปนเวลา 5 ป 

- ยกเวนการเก็บภาษีหัก ณ ที่จาย

สำหรับการจายดอกเบี้ยเงินกู 

- การยกเวนอากรแสตมปที่จัดเก็บ

ตามสัญญาเงินกูหรอืสัญญาใหบริการ 

รัฐบาลมาเลเซียกำหนดพัฒนาพื้นที่

พิเศษเพือ่รองรบัธรุกจิการเงนิระหวางประเทศ 

ดำเนินการในนาม “เขตบริการทางการเงิน

ระหวางประเทศของกรุงกัวลากัมเปอร” 

(Kuala Lumpur International Financial 

District - KLIFD) โดยรัฐบาลจะนำเสนอ

สิทธิและประโยชนแกธุรกิจการเงินระหวาง

ประเทศ ดังน้ี 

- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน

เวลา 10 ป  

- ยกเวนการเกบ็อากรแสตมปท่ีเกบ็จาก

สัญญาเงินกูหรือสัญญาใหบริการ

สำหรับบริษัทที่ไดรับสถานภาพ 

KLIFD (KLIFD Status)  

- ใหสามารถหักคาใชจ ายในรูป 

Bu i ld ing A l lowance และ 

Accelerated Capital Allowance 

สำหรับบริษัทที่ไดรับสถานภาพ 

KLIFD Marquee Status  

สำหรับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ก็ อยู ในข าย ได รั บ สิทธิ และประ โยชน 
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เชนเดียวกัน คือ ลดหยอนภาษีเงินได

นิติบุคคลในสัดสวนรอยละ 70 เปนเวลา  

5 ป สำหรับผูประกอบการในธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยในพื้นที่ KLIFD 

¾Ñ²¹ÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐ 
¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ 

เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีสีเขียวและ

การพัฒนาอยางยั่งยืน พัฒนาใหมาเลเซีย

สามารถกาวไปสูการเปนศูนยกลางของ

เทคโนโลยีสีเขียว ครอบคลุมต้ังแตการวิจัย 

การออกแบบ การผลิต การนำมาใชประโยชน

เชิงพาณิชย 

รัฐบาลกำหนดจะขยายเวลายกเวน

อากรขาเขาและภาษีสรรพสามิตของรถยนต

ไฮบริดและรถยนตไฟฟาออกไปจนถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2556 

สำหรับภาคการทองเที่ยว ปจจุบัน

มาเลเซียประสบผลสำเร็จมากโดยมีจุดแข็ง

หลายประการ เปนตนวา จากการท่ีเปน

ประเทศมีสภาพเปนปาเขาท่ีสมบูรณ มี 

ปาไมเกาแกที่สุดในโลก ขณะที่แบรนด 

การทองเท่ียวของมาเลเซีย คือ “มาเลเซีย 

ท่ีนี่เอเชีย” หรือ “Malaysia Truly Asia” 

ประสบผลสำเร็จอยางทวมทน กลายเปน

คำขวัญคุนหูของคนทั่วโลก 

จำนวนนักทองเท่ียวตางชาตขิองมาเลเซีย

เพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง จาก 22 ลานคน ในป 

2551 เปน 23.6 ลานคน ในป 2552 และ

ลาสุดเพิ่มเปน 25 ลานคน ในป 2553 

ทำใหกลายเปนประเทศท่ีรองรับนักทองเท่ียว

ตางชาตมิากทีส่ดุในภมิูภาคเอเชยีตะวนัออก

เฉียงใตหลายปติดตอกัน โดยในป 2553 

นกัทองเทีย่วตางชาตสิรางรายไดใหแกประเทศ

มาเลเซียเปนเงินมากถึง 56 พันลานริงกิต 

โดยในคำแถลงงบประมาณป 2555 

รัฐบาลมาเลเซียไดกำหนดแผนดำเนินการ

พัฒนาในดานทองเท่ียวในอนาคต ไวดังนี้ 

- พฒันาสถานท่ีทองเทีย่ว ประกอบดวย

แผนในดานตางๆ เชน แผนพฒันา

เกาะลังกาวีระยะ 5 ป โดยจัดสรร

งบประมาณ 420 ล าน ริงกิต 

ประกอบดวยการลงทุนดานตางๆ 

เชน การปรับปรุงพิพิธภัณฑ การ

ปรับปรุงการคมนาคมขนสง 

- สงเสริมการกอสรางโรงแรมหรูหรา

สำหรบัรองรบันกัทองเทีย่วระดบับน 

จะใหสถานภาพ Pioneer Status 

แกการลงทุนโรงแรมระดับ 4 - 5 

ดาว โดยกรณีลงทุนในมาเลเซีย

พื้นแผนดินใหญ จะใหสิทธิและ

ประโยชนในรูปยกเวนภาษีเงินได

ในสัดสวนรอยละ 70 หรือในรูป 

Investment Tax Allowance เปน

สัดสวนรอยละ 60 เปนเวลา 5 ป 

ขณะที่หากกรณีลงทุนในรัฐซาบาร

และรั ฐซาราวัคได รับสิทธิและ

ประโยชนดานภาษไีปแลวกอนหนานี ้ 

- รวมมือกบัสภาทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

ของประเทศมาเลเซีย (Malaysia 

Healthcare Travel Council) ที่

จะสงเสริมใหมาเลเซียเปนศูนย

บริการสุขภาพในภูมิภาค  

»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÍ§ ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ
´ŒÒ¹·Ø¹Á¹ØÉÂ� ¤ÇÒÁ¤Ố
ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ � áÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ 

รัฐบาลมาเลเซียจะประกาศใหป 2555 

เปนปแหงการเคลื่อนไหวในดานนวัตกรรม

แหงประชาชาติ (National Innovation 

Movement) โดยจัดสรรงบประมาณ 100 

ลานริงกิต เพื่อดำเนินการในดานตางๆ  

- พัฒนาโปรแกรมเพื่อปลูกฝงและ

พัฒนานวัตกรรมในโรงเรียนและ

สถาบนัการศึกษาระดบัสูง ดำเนินการ 

โดยหนวยราชการโดยรวมมือกับ 

NGOs  

- ดำเนินการโครงการ Jejak Inovasi 

Program อยางตอเน่ือง โดยรวมมอื

กับ Malaysian Foundation for 

Innovation (YIM) เพื่อสนับสนุน

การสรางความคิดใหมและการพฒันา

เชงิพาณชิยเกีย่วกบัสนิคานวตักรรม

ในพื้นท่ีชนบท  

สำหรับธุรกิจใหบริการออกแบบซ่ึง

ตองการความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 

ซึ่งจะสงผลดีในดานเสริมสรางคุณลักษณะ 
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เพิ่มความปลอดภัย ลดตนทุนการผลิต 

และเพ่ิมความพึงพอใจของผูบริโภคตอ

ผลิตภัณฑหรือบริการ ดังนั้น รัฐบาลจะให

สถานภาพ Pioneer Status แกบริษัทท่ีทำ

ธุรกิจใหบริการออกแบบทางอุตสาหกรรม 

โดยลดหยอนภาษีเงินไดรอยละ 70 เปน

เวลา 5 ป 

จัดตั้งธุรกิจในเมืองขนาดเล็ก  

- สงเสริมการใหบริการขนสงมวลชน

โดยรถบสัในชนบท จะกอตัง้กองทุน 

Public Transport Development 

Fund ขนาด 150 ลานริ งกิต  

ในธนาคาร SME เพื่อใหสินเชื่อ

ดอกเบี้ยต่ำในอัตรารอยละ 4 เพื่อ

นำไปซื้อรถบัสใหมหรือปรับปรุง 

รถบัสเดิม  

»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÕè ¡ÒÃàÊÃÔÁ¤ÇÒÁ
á¢ç§á¡Ã‹§á¡‹ºÃÔ¡ÒÃ¢Í§ 
·Ò§ÃÒª¡ÒÃ 

รัฐบาลกำหนดจะปรับเปล่ียนอายุ

เกษียณของขาราชการจากปจจุบัน 58 ป 

เพิ่มเปน 60 ป รวมถึงปรับปรุงระบบ 

ผลตอบแทนแกขาราชการ ดังน้ี 

- มีระบบใหออกจากราชการแก

ขาราชการทีม่ผีลดำเนนิการระดับตำ่

และขาราชการท่ีตองการลาออก 

- ใหเงินเดือนแกขาราชการในระบบ

เดียว 

»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèËŒÒ Å´áÃ§¡´´Ñ¹
´ŒÒ¹à§Ô¹à¿‡ÍáÅÐàÊÃÔÁÊÃŒÒ§
¤ÇÒÁà»š¹ÍÂÙ‹¢Í§»ÃÐªÒª¹ 

รัฐบาลไดประกาศนโยบายเกษตรและ

อาหารแหงชาติสำหรับป 2554 - 2563 

(National Agro-Food Policy 2011-2020) 

โดยมีเปาหมายสำคัญ คือ การผลิตอาหาร

ใหเพียงพอกับการบริโภค สรางมูลคาเพิ่ม

แกสินคาเกษตรและอาหาร เสริมสราง

ความแขง็แกรงในหวงโซอปุทาน และพฒันา

บุคลากรในภาคเกษตรกรรม รวมถึงจัดสรร

เงิน 1.1 พันลานริงกิต เพื่อพัฒนาภาค

เกษตรกรรม 

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุนและ

ชวยเหลอื 33.2 พันลานริงกติ ประกอบดวย

มาตรการลดคาครองชีพโดยจัดสรรงบ

ประมาณ 2.3 พันลานริงกิต ภายใตแนว

นโยบาย “ประชาชนเปนอันดับแรก” 

(People’s First) สำหรับสินคาอุปโภค

บริโภค โดยการสนับสนุนใหประชาชน

สามารถซือ้ไดในราคาตำ่กวาราคาตลาดเสรี 

ดังนี้  

- ขาว ราคาจรงิ 2.4 รงิกติตอกโิลกรัม 

ประชาชนจาย 1.8 รงิกติตอกโิลกรัม 

รัฐอุดหนุนเปนเงิน 0.6 ริงกิตตอ

กิโลกรัม หรือรอยละ 25 ของ

ราคาจริง 

- น้ำตาล ราคาจริง 2.5 ริงกิตตอ

กโิลกรมั ประชาชนจาย 2.3 ริงกิตตอ

กิโลกรัม รัฐอุดหนุนเปนเงิน 0.2  

ริงกิตตอกิโลกรัม หรือรอยละ 8 

ของราคาจริง 

- น้ำมันพืช ราคาจริง 4.75 ริงกิตตอ

กโิลกรมั ประชาชนจาย 2.5 ริงกติตอ

กิโลกรัม รัฐอุดหนุนเปนเงิน 2.25 

ริงกิตตอกิโลกรัม หรือรอยละ 43 

ของราคาจริง 

นอกจากนี ้ รฐับาลยงัไดใหการอดุหนนุ

ในสวนของสินคาที่ไมเก่ียวกับอาหาร โดย

เฉพาะสนิคาพลงังาน โดยจดัสรรงบประมาณ

อีก 17 พันลานริงกิต เพื่ออุดหนุนในดาน

ตางๆ เปนตนวา  

- นำ้มนัเบนซินออกเทน 95 ราคาจรงิ 

2.75 ริงกิตตอลิตร ประชาชนจาย 

1.9 ริงกิตตอลิตร รัฐจาย 0.85  

ริงกิตตอลิตร หรือรอยละ 31 ของ

ราคาจริง 

- น้ำมันดีเซล ราคาจริง 2.66 ริงกิต

ตอลิตร ประชาชนจาย 1.8 ริงกิต

ตอลิตร รัฐจาย 0.86 ริงกิตตอลิตร 

หรือรอยละ 32 ของราคาจริง 

- กาซหุงตม ขนาดถึง 14 กิโลกรัม 

ราคาจริง 48.02 ริงกิตตอลิตร 

ประชาชนจาย 26.6 ริงกิตตอลิตร 

รฐัจายอดุหนุน 21.43 รงิกติตอลติร 

หรือรอยละ 45 ของราคาจริง 

»ÃÐ¡ÒÃ·ÕèÊÒÁ ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§
ª¹º· 

รัฐบาลมาเลเซียกำหนดนโยบายจะ 

สงเสริมการพัฒนาชนบทภายใตโปรแกรม 

Rural Transformation Programme (RTP) 

เพื่อพัฒนาพื้นที่ชนบทใหสามารถชักจูง

การลงทุน การสรางงาน และกิจกรรมทาง

เศรษฐกิจ โดยมีมาตรการสงเสริม เปนตน

วา 

- การจัดต้ังกองทุน Professional 

Se rv ices Fund ขนาด 100  

ลานริงกิต เพื่อใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำ 

รอยละ 4 โดยยกเวนอากรแสตมป 

เพื่อจูงใจใหบรรดานักวิชาชีพ เชน 

นักกฎหมาย แพทย นักบัญชี มา
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- คาไฟฟา สำหรับบานที่คาไฟฟา

เปนเงินนอยกวา 20 ริงกิตตอเดือน 

เริ่มตั้ งแตป 2552 โดยจัดสรร 

งบประมาณ 150 ลานริงกิต ซึ่งจะ

เกิดประโยชนตอบานเรือน 1 ลาน

ครัวเรือน 

á¨¡à§Ô¹»ÃÐªÒª¹ã¹ÅÑ¡É³Ð
»ÃÐªÒ¹ÔÂÁ 

• ชวยเหลือครอบครัวที่ยากจนมี 

รายไดไม เกิน 3,000 ริงกิตตอ

เดือน จะจายเงินใหเปลาคร้ังเดียว

เปนเงิน 500 ริงกิต โดยคาดวาจะ

มี 3.4 ลานครอบครัวอยูในขายได

รับเงินนี้ ซึ่งหัวหนาครอบครัวจะ

ตองไปจดทะเบยีนกบักรมสรรพากร

กอน โดยจะจายเงินผานธนาคาร

และไปรษณีย 

กรณีขาราชการ รัฐบาลไดจายโบนัส

แกขาราชการไปแลว เมื่อเดือนสิงหาคม 

2554 เปนเงินจำนวนคร่ึงเดือน โดยขั้นต่ำ

ไมนอยกวา 500 รงิกติ และจายใหขาราชการ

ที่ไดบำเหน็จบำนาญ 500 ริงกิต ซึ่งรัฐบาล

เห็นวาเงินโบนัสดังกลาวไมเพียงพอ ดังนั้น 

จึงไดกำหนดเพ่ิมเงินโบนัสใหอีก 1 เทาตัว 

เพื่อเพิ่มสวัสดิภาพแกขาราชการ โดยจะ

จายเงินโบนัสเพ่ิมขึ้นอีกครึ่งเดือน เปนเงิน

ไมต่ำกวา 500 ริงกิตแกขาราชการ และ

อีก 500 ริงกิตแกขาราชการบำนาญ โดย

จะไดรับเงินโบนัสพรอมกับเงินเดือนใน

เดือนธันวาคม 2554  

นอกจากน้ันเพ่ือสงเสริมเจาของแท็กซี่

รายยอยที่เปนเจาของรถแท็กซ่ีเกา รัฐบาล

มาเลเซียจะใหความชวยเหลือเพ่ือใหซ้ือรถ

แท็กซ่ีใหมโดยยกเวนภาษีสรรพสามิตและ

ภาษีการคา มีเงื่อนไขวาจะตองเปนรถยนต

ใหมที่ผลิตในประเทศ และยกเวนภาษีการ

ใชถนนสำหรับเจาของแท็กซี่รายยอย และ

อดุหนนุดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 2 เปนเวลา 

2 ป สำหรับสินเช่ือเพื่อซื้อรถแท็กซี่ใหม 

Ê‹§àÊÃÔÁ«×éÍ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂáÅÐÇÑ¤«Õ¹
»‡Í§¡Ñ¹ÁÐàÃç§ 

เพื่อชวยเหลือสนับสนุนการซ้ือบาน

สำหรับผูมีรายไดนอย รัฐบาลกำหนด

มาตรการสนับสนุนหลายประการ 

- สำหรับบุคคลที่มีรายไดต่ำกวา 

3,000 รงิกติตอเดอืน ไดจัดโปรแกรม 

My First Home Scheme เมื่อ

เดือนมีนาคม 2554 แตจะขยาย

ราคาบานจากเดิมไมเกิน 220,000 

ริงกิต เปน 400,000 ริงกิต 

- ในระยะท่ีผานมารัฐบาลไดจัดตั้ง

หนวยงาน Malaysia People’s 

Housing (PR1MA) เพื่อพัฒนา

และบำรุงรักษาบานราคาไมสูงนัก

และมีคุณภาพดี โดยมีเปาหมาย

ลูกคา เปนผูมี รายไดปานกลาง 

โดย เน นก อสร า งบนที่ ดิ นของ

รัฐบาลและบริเวณใกลเคียงกับ

สถานีรถไฟฟา  

- โปรแกรม Program Perumahan 

Rakyat (PPR) โดยในป 2555 

จัดสรรงบประมาณ 443 ลานริงกิต 

เพือ่กอสรางท่ีอยูอาศยั 7,000 หนวย 

เพื่อใหเชา และ 8,000 หนวย เพ่ือ

ขาย 

ปจจุบันมะเร็งปากมดลูกเปนมะเร็งที่

เกิดมากเปนอันดับ 2 โรคมะเร็งในสตรี

ทั้งหมด ซึ่งสามารถปองกันไดดวยวัคซีน 

ซ่ึงในระยะท่ีผานมากระทรวงสาธารณสุข

และกระทรวงศึกษาธิการของมาเลเซีย จะ

ดานสวัสดิการ รัฐบาลกำหนดจะจาย

เงินสวัสดิการใหแกประชาชนท่ียากจนใน

หลายรูปแบบ ดังนี้ 

• จะใหเงินคาครองชีพแกผูสูงอายุที่

ยากจน 300 ริงกิตตอเดือน เด็กที่

ยากจน 100 รงิกติตอเดอืน คนพิการ 

150 - 300 ริงกิตตอเดือน โดย 

มีผูอยูในขายใหความชวยเหลือ

ประมาณ 500,000 คน 
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รวมมือในการฉีดวัคซีนปองกันมะเร็งปาก

มดลูกฟรีแกนักศึกษาสตรีในโรงเรียนตางๆ 

ทั่วประเทศ โดยจะทำการฉีด 3 ครั้ง มูลคา 

150 ริงกิต โดยจัดสรรงบประมาณ 50 ลาน

ริงกิต ในป 2555 

เพื่ อส ง เส ริมผูประกอบการใหม ท่ี

ขาดแคลนเงนิทุนในชวงเริม่ตนกจิการ รฐับาล

จะจดัตัง้กองทุนรวมลงทุนช่ือ My Creative 

Venture Capital โดยเริ่มแรกกองทุนจะมี

ขนาด 200 ลานริงกิต 

ปญหาน้ำทวมนับเปนปญหาใหญของ

ประเทศ ซ่ึงแตละปรฐับาลจะตองใชจายเงนิ

มากถึง 1,000 ลานริงกิต เพื่อชวยเหลือ 

ผูประสบภัย โดยปจจุบันมีประชากรของ

มาเลเซียมากถึง 4 ลานคน อาศัยในพื้นที่

เสี่ยงตอน้ำทวม ดังนั้น จะดำเนินการตาม

แผน Flood Mitigation Plan (RTB) ในรัฐ

เปรัค รัฐเปอรลิส และรัฐยะโฮร เปนเงิน 

1,000 ลานริงกิต โดยมีการสรางเขื่อนและ

ขุดลอกแมน้ำ 

 

áÁ‹·Ñ¾ãËÁ‹ÁÒ¨Ò¡ Matrade 
ในชวงปลายเดือนสิงหาคม 2554 

หนวยงานการพัฒนาอุตสาหกรรมแหง

มาเลเซีย (Malaysia Industrial Develop-

ment Authority) ซึ่งเปรียบเทียบไดกับ 

บีโอไอ ไดมีการปรับเปล่ียนผูบริหารคร้ัง

ใหญ โดยนาง Jalilah Baba ผูอำนวยการ

คนเดิมของ MIDA ไดเกษียณอายุ และได

แตงตั้งใหนาย Noharuddin Nordin ซึ่ง

กอนหนานีด้ำรงตำแหนงเปนหวัหนาผูบริหาร

ของบรรษัทพัฒนาการคาภายนอกประเทศ

ของมาเลเซีย (Malaysia External Trade 

Development Corporation - Matrade) 

ซึง่เปรยีบเทยีบไดกบักรมสงเสรมิการสงออก

ของไทย มาดำรงตำแหนงแทน โดยมีผล

ตั้งแตวันที่ 20 สิงหาคม 2554 ที่ผานมา 

สำหรับนาง Jalilah Baba ไดทำงาน

ที่ MIDA มายาวนานถึง 30 ป และรับ

ตำแหนงผูอำนวยการของ MIDA นับตั้งแต

เดือนมิถุนายน 2551 เปนตนมา นับวา

ประสบผลสำเร็จอยางมากในการชักจูงการ

ลงทุนจากตางประเทศ โดยไมใชดึงดูด

เฉพาะเม็ดเงินเทานั้น แตรวมถึงบทบาทใน

การเสริมสรางระบบนิเวศท่ีเอื้ออำนวยตอ

การดำเนินธุรกิจและการลงทุนในมาเลเซีย 

สวนนาย Noharuddin Nordin ผูมา

รับตำแหนงผูอำนวยการคนใหมน้ัน แมไม

เคยทำงานท่ีหนวยงาน MIDA มากอน แต

มีประสบการณในดานการคาการลงทุน

เปนอยางดี เนื่องจากเดิมดำรงตำแหนง

เปนหัวหนาผูบรหิารของหนวยงาน Matrade 

มาตั้งแตป 2549  

¡ŒÒÇÊÙ‹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑè§Â×¹ 
ปจจุบันโครงการที่ไดรับการสงเสริม

การลงทนุจากหนวยงาน MIDA ของมาเลเซีย

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาก โดยในป 2553 มี

จำนวน 910 โครงการ เงินลงทนุ 47.2 พนัลาน

ริงกิต หรือประมาณ 470 พันลานบาท 

และในชวง 7 เดือนแรกของป 2554 มี 514 

โครงการ เงินลงทุน 31 พันลานริงกิต หรือ 

310 พันลานบาท โดยเปาหมายที่กำหนด

ในป 2554 คือ 55 พันลานริงกิต 

สำหรับทิศทางใหมดานการสงเสริม

การลงทุนของมาเลเซียไดมุงเนนไปสูความ
ยัง่ยนื โดยประกาศท่ีจะยกเลิกการสงเสรมิฯ 

แกกิจการที่ใชแรงงาน และหันไปใหสูการ

สงเสริมกิจการที่มีมูลคาเพ่ิมสูงและตองการ

ใชแรงงานท่ีมีทักษะ นอกจากน้ี ยังมุงเนน

สงเสริมในภาคบริการ ไดกำหนดธุรกิจ 

เปาหมาย เชน บรกิารทองเท่ียว การทองเท่ียว

เชงิสขุภาพ พลังงานหมุนเวียน การประหยดั

พลังงาน เทคโนโลยีสีเขียว ฯลฯ 

นาย Noharuddin Nordin ผูอำนวยการคนใหม
ของหนวยงาน MIDA 
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MIDA à»š¹¡Åä¡ËÅÑ¡ Œ́Ò¹ 
Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

หนวยงาน MIDA นับวาเปนกลไก

หลักในการสงเสริมการลงทุนของมาเลเซีย 

ไดใหสิทธิและประโยชนในรูปแบบตางๆ 

แกทั้งนักลงทุนในประเทศและนักลงทุน

ตางชาติ เชน  

• สถานภาพกิจการนำรอง (Pioneer 

Status) จะไดรับการยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคลรอยละ 70 - 100 

เปนเวลา 5 - 10 ป  

• สทิธิและประโยชนในรปู Investment 

Tax Allowance สามารถนำรายจาย

เพือ่การลงทุนตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

เปนสัดสวนรอยละ 60 - 100 เปน

เวลา 5 - 10 ป ไปหักรายไดพึง

ประเมินในการคำนวณภาษีในปใด

ปหนึ่งเปนสัดสวนรอยละ 70 - 

100 ของรายไดพึงประเมินใน

ปนั้นๆ  

• สิทธิและประโยชน ในรูป Re-

investment Allowance (RA) 

สามารถนำรายจายเพื่อการลงทุน

ตามเงื่อนไขท่ีกำหนด เปนสัดสวน

รอยละ 60 เปนเวลา 15 ป 

• ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบกรณีไม

สามารถผลิตไดในประเทศ หรือ

วัตถุดิบในประเทศมีระดับราคา

และคุณภาพไมเปนท่ียอมรับ 

• ยกเวนอากรขาเขาและหรือภาษี

เครื่องจักรและอุปกรณนำเขาจาก

ตางประเทศ และกรณีเปนเคร่ืองจกัร

ทีผ่ลติจากภายในประเทศ จะยกเวน

ภาษีขาย 

• เงินใหเปลาในดานวิจัยและพัฒนา

และการฝกอบรมบุคลากร 

ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¾ÔàÈÉá¡‹ 
SMEs  

สำหรับกรณีของ SMEs ที่มีสวนของ 

ผูถือหุนไม เกิน 0.5 ลานริงกิต และมี 

หุนมาเลเซียไมต่ำกวารอยละ 60 จะไดรับ

สิทธิและประโยชน 

• Pioneer Status ยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล เปนระยะเวลา 5 ป 

• Investment Tax Allowance เปน

สัดสวนรอยละ 60 (หากเปนกิจการ

สงเสรมิใหยกเวน) สำหรบัคาใชจาย

ลงทุนในสวนที่กำหนด ที่เกิดขึ้น

ภายในเวลา 5 ป 

นอกจากมาตรการทั่วไปแลว ยังมี

มาตรการใหสิทธิและประโยชนพิเศษแก

กจิการเฉพาะราย คอื Customized Incentive 

สำหรับโครงการลงทุนท่ีเปนไปตามเง่ือนไข

ที่กำหนดของหนวยงาน MIDA และ/หรือ

ของกระทรวงการคลงั จะใหสิทธแิละประโยชน

จะพิจารณาจากขอเสนอของเจาของโครงการ

และการปรึกษาหารือกันโดยไมมีแนวทาง

การพิจารณาเปนการเฉพาะแตอยางไร โดย

จะพิจารณาจากประโยชนสุทธิของโครงการ

ตอเศรษฐกิจเปนรายๆ ไป 
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พลังงานในอาคารโดยการติดฉลาก เปน

หนึง่ในมาตรการเพือ่รณรงคใหเจาของอาคาร 

เจาของบานพักอาศัย ผูผลิตวัสดุอุปกรณ 

ผูซื้อหรือผูเชาอาคาร ตระหนักถึงคุณคาใน

การอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม จน

นำไปสูบานและอาคารอนุรักษพลังงาน 

สำหรับในป 2554 มีบานและอาคารท่ี

ไดรับการติดฉลากอนุรักษพลังงานจำนวน

ทั้งหมด 58 ราย โดยอยูในระดับดีเดน

¾¾. àÃÔèÁâ¤Ã§¡ÒÃμÔ´©ÅÒ¡ 
μÑé§áμ‹»‚ 2548 

กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ

พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เล็งเห็น

วาที่อยูอาศัยตางๆ ไมวาจะเปนอาคาร 

พักอาศัย บานเดี่ยว บานแถว และอาคาร

พักอาศัยรวม อาทิ คอนโดมิเนียม อาคาร

พาณิชย อาคารสำนักงาน หองสมดุ โรงแรม 

โรงพยาบาล อาคารสรรพสินคา รวมถึง

อาคารแสดงสินคาและนิทรรศการ ที่มี 

การใชพลังงานกวารอยละ 20 ของการใช

พลงังานรวม ซึง่นบัวาเปนผูใชรายใหญ และ

มีผลตอการประหยัดพลังงาน 

ดังนั้น จึงควรใหความสำคัญในการ

สงเสริมการอนุรักษพลังงานสำหรับอาคาร

ตางๆ เหลานี้อยางจริงจังและเปนรูปธรรม 

เพื่อใหอาคารดังกลาวสามารถประหยัด

พลังงานไดดีกวาอาคารทั่วๆ ไป 

จากเหตุผลดังกลาวขางตน พพ. จึง

ไดรเิริม่โครงการสงเสริมการอนุรกัษพลังงาน

ในอาคารโดยการติดฉลากตั้งแตป 2548 

จนถึงปจจุบัน เพื่อสงเสริมและกระตุนให

เจาของอาคารตระหนัก รวมถงึทราบถงึภาวะ

และประสิทธิภาพการใชพลังงานในเชิงรุก 

ดร. ณอคุณ สิทธิพงศ ปลัดกระทรวง

พลังงาน กลาววา กระทรวงพลังงานมี

ภารกิจหลักในการจัดหา พัฒนา และ

บริหารจัดการพลังงาน เพ่ือสรางความ

มั่นคงดานพลังงานของประเทศ รวมถึง

การดำเนินการสงเสริมการอนุรักษและ

ประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรือน 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาค

การขนสง ซึ่งโครงการสงเสริมการอนุรักษ
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จำนวน 2 ราย คือ อาคารเอนเนอรยี่คอม-

เพล็กซ ซึ่งปจจุบันเปนท่ีตั้งของสำนักงาน

กระทรวงพลังงาน และบานของคุณทวีป 

อัศวแสงทอง ยานจอมทอง สำหรับอาคาร

และบานท่ีผานการประเมินจะสามารถ

ประหยัดคาใชจายดานพลังงานไดอยาง

นอยรอยละ 15 ขึ้นไป และยังชวยรักษา 

สิง่แวดลอมท้ังภายในและภายนอกไดอีกดวย 

ทางดาน นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดี

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ

พลังงาน กลาววา ในปแรก มีผูสนใจสมัคร

เขารวมโครงการรวมจำนวน 186 ราย สวน

ปที่สอง จำนวน 414 ราย และในป 2554 

จำนวน 487 ราย รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,087 

ราย ซึ่งทุกรายท่ีเขารวมโครงการจะไดรับ 

คำแนะนำเก่ียวกับการออกแบบและปรับปรุง

ประสิทธิภาพการใชพลังงาน จากคณะ 

ผูเชี่ยวชาญดานการอนุรักษพลังงาน สวน

การปรบัปรงุแกไขอาคารขึน้อยูกบัความพรอม

ของผูเขารวมโครงการ ในชวงที่ผานมา 

พพ. ไดใหคำแนะนำเร่ืองการปรับปรงุอาคาร

มาโดยตลอด และถือวาโครงการน้ีประสบ

ความสำเร็จอยางดีเปนปที่ 3 แลว 

ÊØ´ÂÍ´ 58 ÍÒ¤ÒÃ áÅÐºŒÒ¹
»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹»‚ 2554 

อยางไรก็ตาม ในป 2554 มีบานและ

อาคารท่ีผานการประเมินและไดรับการ 

ติดฉลากจำนวน 58 ราย โดยแบงเปนบาน 

ทีอ่ยูอาศยัจำนวน 50 ราย และอาคารจำนวน 

8 ราย ซึง่บานและอาคารท่ีไดรบัการตดิฉลาก

อาคารอนุรักษพลังงานน้ัน มีการเลือกใช

วัสดุและอุปกรณประสิทธิภาพสูงท่ีชวยลด

การใชพลังงานภายในบานและอาคารลง

อยางเห็นไดชัด เชน การติดตั้งฉนวนกัน

ความรอน เพื่อปองกันความรอนเขาสูบาน

และอาคาร ทำใหภายในตัวบานและอาคาร

ไมรอน เปนการชวยลดภาระการทำงาน

ของเคร่ืองปรับอากาศ  

นายไกรฤทธิ์ ยังไดกลาวเพิ่มเติมอีกวา 

มูลคาในการกอสรางบานอนุรักษพลังงาน

ที่ไดรับฉลากจำนวน 50 ราย คิดเปน

มูลคาการกอสรางกวา 450 ลานบาท  

โดยมีค า ใช จ ายในการ ติดตั้ งอุปกรณ

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน  

ประสิทธิภาพสูงและอุปกรณประหยัด

พลังงานท่ีมีมูลคากวา 10 ลานบาท คิด

เปนรอยละ 2.22 ของมูลคาในการกอสราง  

และในสวนของอาคารอนุรักษพลังงาน

ทีไ่ดรบัฉลากจำนวน 8 รายนัน้ คดิเปนมูลคา

การกอสรางอาคารกวา 15,040 ลานบาท และ

มคีาใชจายในการติดตัง้อปุกรณประสิทธิภาพ

สูงและอุปกรณประหยัดพลังงานมูลคากวา 

379 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.45 ของ

มูลคาในการกอสราง  

ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลที่บานและ

อาคารจะประหยัดไดไมนอยกวารอยละ 15 

ซึ่งคิดเปนมูลคากวา 55 ลานบาทตอปนั้น 

ถือวาการเลือกใชอุปกรณประสิทธิภาพสูง

และอุปกรณประหยัดพลังงานมีความคุมคา

เปนอยางมาก เมื่อเทียบกับผลการประหยัด

ที่จะไดในระยะยาว 

ในป 2554 บริษัทที่ไดรับรางวัลมาก

ที่สุดคือ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 

โดยไดรับฉลากรับรองฯ มากเปนอันดับ

หนึ่ งของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย

จำนวน 27 รางวัลจาก 13 แบบบาน ไดแก 

ฉลากรบัรองฯ ระดบัดีมาก จำนวน 3 รางวลั 

จาก 3 แบบบาน และระดับดี จำนวน 24 

รางวลั จาก 10 แบบบาน ซ่ึงบรษิทัฯ ไดรบั

ถึง 2 ครั้งติดตอกัน คือ ป 2552 และ 

2554 ที่จัดขึ้นทุก 2 ป 

สำหรับโครงการนี้ในปตอไปนั้น พพ. 

ในฐานะหนวยงานสนับสนุนสงเสริมดาน

พลังงานจะผลักดันใหฉลากอาคารอนุรักษ

พลังงาน เปนเคร่ืองหมายการันตีสำหรับ
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บานและอาคารที่ประหยัดพลังงานและ

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ใหเปนท่ีรูจักกัน

อยางแพรหลาย เพื่อใหประเทศไทยเกิด

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมอยาง

ยั่งยืนในอนาคต 

อาคาร ไดตระหนักถึงการอนุรักษพลังงาน 

และใหฉลากอาคารอนุรักษพลังงานเปน

กลไกตลาดในระยะยาว 

สำหรับฉลากอนุรักษพลังงานท่ีมอบ

ใหแกอาคารและบานที่เขารวมโครงการ มี

อยู 2 ลักษณะ ไดแก ฉลากอาคารอนุรักษ

พลังงาน และฉลากบานอนุรักษพลังงาน 

ซึ่งแบงออกเปน 3 ระดับเหมือนกัน คือ 

ระดับของการประหยัด

พลังงาน 

คาคะแนนประหยัดพลังงาน (รอยละ) 

อาคารพักอาศัย อาคารที่ไมใชอาคารพักอาศัย 

ดีเดน 70 หรือมากกวา 75 หรือมากกวา 

ดีมาก 55 - 69 60 - 74 

ดี 40 - 54 45 - 59 

·Ó¤ÇÒÁÃÙŒ Ñ̈¡¡Ñº©ÅÒ¡Í¹ØÃÑ¡É�
¾ÅÑ§§Ò¹ 

ฉลากอนุรักษพลังงาน คือ ตรา-

สัญลักษณรับรองอาคารวาเปนบานหรือ

อาคารอนุรักษพลังงาน และเปนมิตรตอ 

สิ่งแวดลอม จาก พพ. โดยมีวัตถุประสงค

เพื่ อ เปนรางวัลและเชิดชู เกียรติ ใหกับ

เจาของบานและอาคารท่ีสามารถผานเกณฑ

ประเมินตามระดับคะแนนท่ีกำหนด เปน 

การสรางจิตสำนึกใหผูซื้อ ผูเชาบานหรือ

เกณฑดานความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม 

อาคารพักอาศัย อาคารที่ไมใชอาคารพักอาศัย 

1. ไมใชสาร CFC เปนสารทำความเย็นใน

เครื่องปรับอากาศ 

2. เกณฑคาความสองสวางขั้นต่ำ และ

เกณฑคากำลังไฟฟาสองสวางภายในไม

เกิน 25 วัตตตอตารางเมตร 

3. มีระบบบำบัดน้ำเสีย บอดักขยะ และบอ

ดักไขมัน 

4. มีแผนการดำเนินการปองกันมลภาวะ 

และสิ่งรบกวนจากการกอสราง 

5. เลือกใชสีและ/หรือสารเคลือบผิวท่ีสงผล

กระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมนอย 

1. ใชสารทำความเย็นท่ีสงผลตอสภาวะ

เรือนกระจกนอย 

2. ตองผานเกณฑการนำอากาศบริสุทธิ์เขา

ภายในอาคารขั้นต่ำ 

3. ตองผานเกณฑคาความสองสวางข้ันต่ำ 

4. มีระบบบำบัดน้ำเสีย และบอดักไขมัน 

5. มีแผนดำเนินการปองกันมลภาวะ และ

สิ่งรบกวนจากการกอสราง 

6. เลือกใชสีและ/หรือสารเคลือบผิวท่ีสงผล

กระทบเชิงลบตอสิ่งแวดลอมนอย 

ระดับดี (สีทองแดง) ระดับดีมาก (สีเงิน) 

และระดับดีเดน (สีทอง) 

·ÓÍÂ‹Ò§äÃãËŒà¢ŒÒà¡³± �  
เกณฑที่นำมาใชในการตัดสินฉลาก

อาคารพักอาศัย และอาคารท่ีไมใชอาคาร

ที่พักอาศัย คือ ระดับของการประหยัด

พลังงาน คาคะแนนประหยัดพลังงาน ดังน้ี  
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ทีม่าของแนวความคิด เพือ่ตองการสือ่ถงึ

การใชพลังงานอยางฉลาด ดวยการใชพลังงาน

ธรรมชาติที่มีอยูรอบตัว เชน พลังงาน 

แสงอาทิตย ลม ชีวมวล มาปรับใชอยาง

รูคุณคา เพื่อใหมีพลังงานใชอยางเพียงพอ

ตลอดไป 

รูปแบบสัญลักษณ ภาพสัญลักษณ

เปนการรวมกลุมของอาคาร 3 รูปแบบ คือ 

อาคารท่ัวไป อาคารสูง และบาน ที่สื่อ

ความหมายถึงอาคารทุกๆ ประเภท ประกอบ

เขากับสัญลักษณแหงธรรมชาติ 3 อยางคือ 

ดวงอาทติย ลม และตนหญา วางซอนทับกนั

อยางสวยงาม สื่อถึงการนำพลังธรรมชาติ

มาใชภายในอาคารทกุประเภทเพือ่ประหยดั

พลังงาน 

สีของตราสัญลักษณ เลือกใชโทน 

สีเขียวไลสีออนแก ที่สื่อถึงพลังงานแสง 

พลงังานจากธรรมชาต ิ สงสูอาคารบานเรอืน 

เปรยีบเสมอืนการไดรับความประหยดัพลงังาน

อยางแทจริง 

ลักษณะการใช  ใชกับบานและอาคาร

ทุกประเภท  

μŒÍ§¼‹Ò¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ Œ́Ò¹ã´ºŒÒ§ 
สำหรับหัวขอหลักๆ ที่นำมาใชในการ

ประเมนิน้ัน ประกอบดวย สถานทีต่ัง้อาคาร 

ผังบริ เวณ และงานภูมิสถาปตยกรรม 

เปลือกอาคาร ระบบปรับอากาศ ระบบ

ไฟฟาแสงสวาง ระบบธรรมชาติ พลังงาน

ทดแทน และการจัดการพลังงาน ระบบ

สุขาภิบาล วัสดุและการกอสราง เทคนิค

การออกแบบ และกลยุทธประหยดัพลงังาน / 

รักษาสิ่งแวดลอม 

อยางไรก็ตาม อาคารท่ีผานการประเมิน

จะเปนอาคารประหยัดพลังงานกวาอาคาร

ทัว่ๆ ไป ท่ีออกแบบและกอสรางกันมาในอดีต

และปจจุบัน โดยมีมาตรฐานการอนุรักษ

พลังงานสูงกวาท่ีกฎหมายอนุรักษพลังงาน

กำหนด ในขณะเดียวกันก็ประกันคุณภาพ

สิ่งแวดลอมที่ดีขั้นต่ำ ทั้งสิ่งแวดลอมภายใน

และภายนอก สำหรับอาคารท่ีผานเกณฑ

ระดับดี มีศักยภาพโดยประมาณในการ

ประหยัดพลังงานไดรอยละ 10 - 20 สวน

ระดับดีมาก ประหยัดไดรอยละ 21 - 30 

และระดับดีเดน สามารถประหยัดไดมาก

กวารอยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับอาคาร

ท่ัวไป 

โดยคณะกรรมการตัดสินฉลาก จะ

ดำเนินการพิจารณาหลักเกณฑ ตรวจสอบ

และรบัรองอาคารประหยัดพลังงาน และเปน

มติรตอส่ิงแวดลอม ประกอบดวย ผูแทนจาก

ภาครัฐ ผูทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา 

ผูแทนจากสมาคมวิชาชีพ ผูแทนจาก

สำนักงานท่ีเกี่ยวของกับผูบริโภค และ 

ผูแทนจากหนวยงานตางๆ 

¡ÒÃμÔ´©ÅÒ¡ª‹ÇÂ¡Åä¡μÅÒ´
ã¹ÃÐÂÐÂÒÇ 

นอกจากน้ี พพ. ยังไดดำเนินการเผย

แพรความรูเกี่ยวกับวิธีประหยัดพลังงานใน

อาคารตัง้แตการออกแบบ การวางผงัอาคาร 

การเลือกวัสดุกอสราง การเลือกใชอุปกรณ

ไฟฟา พรอมทั้งจัดทำแบบประเมินอาคาร 

และบานอยูอาศัยประหยัดพลังงาน เพื่อ

ประเมินประสิทธิภาพการใชพลังงานใน

อาคาร รวมทั้งชี้จุดบกพรองที่ทำใหการใช

พลังงานไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

อยางไรก็ตาม พพ. ยังมีบริการให 

คำปรึกษาแนะนำแกเจาของอาคารและ

บานอยูอาศัย ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ

การใชพลังงานใหสูงขึ้น เปนการสราง

จิตสำนึกใหแกผูซื้อ หรือเจาของบาน หรือ

อาคารใหตระหนักถึงการอนุรักษพลังงาน 

เพื่อเปนการยกยองชื่นชมเจาของอาคารที่

สามารถผานเกณฑประเมินตามระดับคะแนน

ที่กำหนด ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงการ

ใชพลังงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

เพื่อใหขอมูลการติดฉลากเปนกลไกตลาด

ในระยะยาว ที่จะผลักดันเรื่องการอนุรักษ

พลังงานใหเปนไปอยางยั่งยืน 
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ชางฝมือ/ผูชำนาญการ เปนคำท่ีอยู

ในมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 ทีใ่หผูทีไ่ดรบัสงเสริม

การลงทุนไดรับอนุญาตนำคนตางดาวซึ่ง

เปนชางฝมือ หรือผูชำนาญการเขามาใน

ราชอาณาจักรไดตามจำนวน และกำหนด

ระยะเวลาใหอยูในราชอาณาจักรเทาที่

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนพิจารณา

เห็นสมควร  

¡Ã³Õà¾ÔèÁ ËÃ×ÍÂŒÒÂ·ŒÍ§·Õè·Ó§Ò¹ 
เปนกรณีทีก่จิการบโีอไอเดียวกนั มทีีต่ัง้

หลายทองที ่ซึง่หมายถงึ หลายจงัหวัด แลว

ประสงคจะไปปฏิบัติงานในหลายทองที่นั้น 

หรอืยายไปปฏิบัตงิานยงัทองทีอ่ืน่ของกจิการ »ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃ» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹
¹Í¡Ê¶Ò¹·Õè 

ชางฝมอื/ผูชำนาญการตางชาติท่ีไดรบั

อนญุาตใหเขามาปฏิบตังิานในกิจการบีโอไอ 

(กิจการบีโอไอ หรือผูที่ไดรับการสงเสริม 

ตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 หมายถึง กิจการท่ี

ไดรับบัตรสงเสริมฯ) ดวยสิทธิ์ดานชางฝมือ

ของบโีอไอ อาจมคีวามจำเปนตองไปปฏบัิติ

งานยังสถานที่อื่น ดวยเหตุผลหลากหลาย 

ซึ่งจำแนกออกเปน 3 ประเภท คือ 

(1) กรณีขออนุญาตใหคนตางดาว

เพิ่ม หรือยายทองที่ทำงาน 

(2) กรณีขออนุญาตใหคนตางดาวไป

ปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่บริษัทใน

เครือเดียวกัน 

(3) กรณีขออนุญาต เพิ่ มสถานที่

ปฏิบัติงานท่ีกิจการของลูกคา 

คนตางดาวเปนคำทางกฎหมาย หมายถงึ 

บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย ตาม

มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 

พ.ศ. 2522 และมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติ

การทำงานของคนตางดาว พ.ศ. 2551  
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(2)  ผูถอืหุน หรอืผูเปนหุนสวนซึง่ถอืหุน 

หรือเปนหุนสวนในนิติบุคคลหน่ึง 

มีมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของ

ทนุท้ังหมดถือหุน หรอืเปนหุนสวน

ในอีกนิติบุคคลหน่ึง ที่มีมูลคา

เกินกวารอยละหาสิบของทุน

ทั้งหมด 

(3) นิติบุคคลหนึ่งถือหุน หรือเปน

หุนสวนในอกีนิตบิคุคลหนึง่เกนิกวา

รอยละหา สิบของทุน ท้ังหมด 

หรือของหุนท่ีออกจำหนายแลว 

ในกรณีท่ีบริษัทแรก และ/หรือ

บริษัทในเครือบริษัทเดียว หรือ

หลายบริ ษัท หรือบริษัทแรก 

และ/หรือบริษัทในเครือในลำดับ

ชั้นแรก และ/หรือในชั้นตอๆ ไป 

บริษัทเดียว หรือหลายบริษัท 

ถือหุนของบริษัทใด มีจำนวน

รวมกันเกินกวารอยละหาสิบของ

หุนที่ออกจำหนายแลว ใหถือวา

บริษัทนั้นเปนบริษัทในเครือของ

บริษัทแรกดวย 

(4)  บุคคลเกินกวากึ่งหนึ่งของจำนวน

กรรมการ หรือผูเปนหุนสวน ซึ่ง

มีอำนาจจัดการในนิติบุคคลหนึ่ง 

เปนกรรมการ หรือผูเปนหุนสวน 

ซึง่มอีำนาจจัดการในอีกนิตบิคุคล

หนึ่ง 

(5)  บริษทัหน่ึงมอีำนาจควบคุมเก่ียวกับ

การแตงตัง้ และถอดถอนกรรมการ 

ซึ่งมีอำนาจจัดการท้ังหมด หรือ

โดยสวนใหญของอีกบริษัทหน่ึง 

(6)  นิติบุคคลใดจะอยูในเครือกับ

บคุคลอืน่ เมือ่นติบิคุคลนัน้ควบคุม 

หรือถูกควบคุมโดยบุคคลอ่ืน 

“ถูกควบคุม” หมายความวา ถูก

ควบคุมโดยบุคคลของสมาชิก

หากบุคคลนั้นมีอำนาจในการ

เสนอชื่อกรรมการสวนใหญ หรือ

เปนผูมีอำนาจโดยถูกตองตาม

กฎหม าย ใ นก า ร ก ำ กั บ ก า ร

ดำเนินการของบริษัท หรือเมื่อ

ทั้งสองฝายถูกควบคุมโดยบุคคล

คนเดียวกัน 

ตำแหนงหนาท่ีที่ชางฝมือ/ผูชำนาญ

การตางชาติจะไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่

บริษัทในเครือ น้ัน ตองเปนตำแหนง ท่ี

บริษัทในเครือไมมี หรือแมวาจะมีตำแหนง

และวางอยู กไ็มสามารถบรรจุลงตำแหนงนัน้

ได เนื่องจากตำแหนงที่วางนั้นเปนตำแหนง 

สำหรับชางฝมือ/ผูชำนาญการตางชาติท่ี

ปฏิบัติงานเปนการประจำเทาน้ัน 

การขออนุญาตไปปฏิบัติงานเพิ่มเติม

ที่บริษัทในเครือ จะไดรับอนุญาตหรือไมนั้น 

ขึน้อยูกบัเหตุผลและความจำเปนเปนกรณีๆ 

ไป ซึ่งมีบทบาทสำคัญท่ีสุด แมบางกรณีจะ

ไมมคีวามสัมพนัธดานการเปนบริษทัในเครือ 

แตหากมีเหตุผลและความจำเปนทีม่นีำ้หนกั 

และสำคัญ ไมเชนนั้นวิสาหกิจในเครือจะ

ไมสามารถดำเนินธรุกจิได อาจไดรับอนุญาต

ก็ได  

¡Ã³Õà¾ÔèÁÊ¶Ò¹·Õè» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹·Õè
¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ÅÙ¡¤ŒÒ 

เปนกรณีทีต่องมกีารตดิตอ ประสานงาน 

และใหบริการลกูคาท่ีวสิาหกจิของลกูคา เชน 

ชางฝมือ/ผูชำนาญการตางชาติในตำแหนง

ดานการตลาดและการขาย ดานบริการ

การพิจารณาทองท่ีทำงานท่ีเพิ่ม หรือยาย 

ตองเปนไปตามท่ีระบุที่ตั้งโรงงานไวในบัตร

สงเสรมิ หรอืทีต่ัง้สำนกังานท่ีระบใุนหนังสอื

รับรองการจดทะเบียนบริษัท หากท่ีตั้ง

โรงงานเปลี่ยนแปลง ใหแกไขเพิ่มเติมที่ตั้ง

ที่สำนักบริหารการลงทุน 1 - 4 บีโอไอ

สำนักงานใหญ ใหเรียบรอยกอน จึงยื่น 

ขออนุญาตที่กลุมผูชำนาญการตางประเทศ

ภายหลัง 

¡Ã³Õ» Ô̄ºÑμÔ§Ò¹à¾ÔèÁàμÔÁ·ÕèºÃÔÉÑ·
ã¹à¤Ã×Íà´ÕÂÇ¡Ñ¹ 

เปนกรณีชางฝมือ หรือผูชำนาญการ

ตางชาติจำเปนตองไปปฏิบัติงานเพ่ิมเติมท่ี

บริษัทในเครือ เชน วางแผน กำกับดูแล 

บริหารจัดการ ประชุม และลงนามเอกสาร

สำคัญ เปนตน โดยบริษทัในเครอื หมายถึง 

บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลตั้งแตสอง

นิติบุคคลขึ้นไป ซึ่งมีความสัมพันธกันใน

ลักษณะใดลักษณะหน่ึง หรือในหลาย

ลักษณะ และกิจการบีโอไอท่ียื่นขออนุญาต

ตองพสิจูนความเปนในเครอือยางนอย 1 ขอ 

ดังตอไปนี้ 

(1) ผูถอืหุน หรอืผูเปนหุนสวนเกนิกวา

กึ่งหนึ่งของจำนวนผูถือหุน หรือ

ผู เปนหุนสวนในนิติบุคคลหน่ึง 

เปนผูถือหุน หรือหุนสวนเกินกวา

กึ่งหนึ่งของจำนวนผูถือหุน หรือ

ผูเปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง 
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ทางวิศวกรรมและเทคนิค เปนตน โดยจะ

ไดรับอนุญาตหรือไม ขึ้นอยูกับเหตุผลและ

ความจำเปนเปนกรณีๆ ไป และรายละเอียด

เอกสารสัญญาการใหบริการเพ่ือประกอบ

การพิจารณา 

Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍÓ¹Ò¨ 
การย่ืนเรื่องขออนุญาตทุกเร่ืองตอกลุม

ผูชำนาญการตางประเทศ หากผูบริหาร

ระดับสูงที่เปนกรรมการผูมีอำนาจลงนาม

ผกูพนับรษิทัตามหนังสือรบัรองการจดทะเบียน

บริษัท ไมไดมาติดตอดวยตนเอง ตองมี

หนังสือมอบอำนาจเสมอ โดยประกอบดวย 

1. หนังสือมอบอำนาจ 

2. หนังสือรับรองของบริษัท 

3. สำเนาบัตรประจำตัวของผูมอบ

อำนาจ และสำเนาบัตรประจำตัว

ของผูรับมอบอำนาจ 

4. อากรแสตมป 10 หรือ 30 บาท 

(10 บาท ใชไดครัง้เดยีว แต 30 บาท 

ใชไดหลายครั้ง) 

ซึ่งตองยื่นหนังสือมอบอำนาจตนฉบับ 

ทั้ งชุดในการติดตอกลุมผู ชำนาญการ 

ตางประเทศครั้ งแรกเสมอ กรณี เปน 

คนตางชาติ ใหแนบสำเนาหนหนงัสอืเดนิทาง

ที่มีรูปชางฝมือ และหนาการตรวจลงตรา 

(วีซา) ที่ยังมีอายุอยู 

หากผูบริหารระดับสูงที่เปนกรรมการ

ผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทตามหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนบริษัท มาติดตอ

ดวยตนเอง และเปนคนตางชาติ ใหแนบ

สำเนาหนาหนังสือเดินทางที่มีรูปชางฝมือ 

และหนาการตรวจลงตรา (วีซา) ที่ยังมี 

อายุอยู แตถาเปนคนไทย ใหแนบสำเนา

บัตรประจำตัวประชาชน 

อำนาจที่ปรากฏในหนังสือมอบอำนาจ 

ควรครอบคลุมการยื่นคำขอ และเอกสาร

ตางๆ ที่เกี่ยวของ รับรอง และลงลายมือ

ชื่อในเอกสารดังกลาว รวมถึงทำการแกไข 

เปลี่ยนแปลงขอมูล ชี้แจง ใหถอยคำใดๆ 

ทีเ่กีย่วของกบัชางฝมอื/ผูชำนาญการตางชาติ

ตอกลุมผูชำนาญการตางประเทศบีโอไอ 

หนงัสือมอบอำนาจ และหนังสอืรบัรอง

ของบริษัท มอีายไุมเกนิ 6 เดอืน นับแตวันที่

ในหนังสือน้ัน แตอาจนอยกวา 6 เดือน 

หากมีการเปล่ียนแปลง หรือแกไขอำนาจ 

หรือรายละเอียดในหนังสือน้ัน  

ฉะนั้น กิจการบีโอไอสามารถย่ืนเร่ือง

ขออนุญาตใหชางฝมอื/ผูชำนาญการตางชาติ

ที่เขามาปฏิบัติงานภายใตสิทธิประโยชน

ดานชางฝมือของบีโอไอ ไปปฏิบัติงานนอก

สถานท่ีที่ปฏิบัติงานเปนการประจำได โดย

ใหรายละเอียด พรอมเหตุผล และความ

จำเปน ประกอบการพิจารณา อีกทั้งแนบ

เอกสารตามใบตรวจเอกสารของงานชางฝมอื 

ตามมาตรา 25 ซึ่งปรากฏในเว็บไซตของ 

บโีอไอทีร่ะบบงานชางฝมอื http://www.boi. 

go.th/thai/services/boi_forms.asp 

• กรณีเพิ่มหรือยายทองที่ทำงาน 

เปนขอ 1.12 

• กรณีปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่บริษัทใน

เครือเดียวกัน เปนขอ 1.10 

• กรณีเพิ่มการปฏิบัติงานที่กิจการ

ลูกคา เปนขอ 1.16 

• กรณีอื่นๆ ตามใบตรวจเอกสารฯ 

ซึ่งขอ 1.16 ตองมีเอกสารแนบประกอบดวย 

ดังนี้  

- หนังสือของบริษัทแจงรายละเอียด 

ความประสงค พรอมเหตุผล และ

ความจำเปน 

- หนงัสือรบัรองการจดทะเบยีนบริษทั 

- บัญชีรายชื่อผูถือหุน 

- สำเนาบัตรสงเสริมฯ และหนังสือ

อนุมัติเดิมที่เกี่ยวของ  

การปฏิบัติงานนอกสถานท่ีประเภท

แรกที่ เพิ่ม หรือยายทองที่ทำงาน เปน 

การปฏิบัติงานประจำในกิจการบีโอไอท่ีใช

สิทธิประโยชนดานชางฝมือ ขณะที่ประเภท

ที่สอง และสาม เปนการไปปฏิบัติงานยัง

วิสาหกิจอ่ืน ซึ่งอาจไดรับหรือไมไดรับการ 

สงเสริมฯ ก็ได บริการทั้งสามของบีโอไอ

เปนการอำนวยความสะดวกใหชางฝมือ/ 

ผูชำนาญการตางชาติสามารถปฏิบัติงาน

ตามโครงการที่ไดรับสงเสริมฯ ไดสำเร็จ

ตามเปาหมาย กิจการบีโอไอใดสนใจใช

บริการ สามารถติดตอไดในเวลาราชการ 

8.30 - 16.30 น. ที่กลุมผูชำนาญการ 

ตางประเทศ บีโอไอ ปฏิบัติงานท่ีศูนย

บริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน อาคาร

จัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 กรุงเทพฯ  

นอกจาก น้ัน กลุ มผู ชำนาญการ 

ตางประเทศ บีโอไอ จะเริ่มทดลองใช

ระบบออนไลน BOI E-Expert System ใน

เดือนตุลาคม 2554 และเริ่มใชงานจริง 

ตัง้แตวนัท่ี 1 มกราคม 2555 ในการยืน่เร่ือง

ชางฝมือทั้งระบบ ในทุกประเภทกิจการ 

และทุกชนิดงานชางฝมือท่ีใหบริการของ 

บโีอไอ เม่ือเริม่ใชงานจริง หนงัสอืมอบอำนาจ

ก็ไมจำเปนอีกตอไป บริษัทที่ไดรับการ 

สงเสริมฯ จะรับผิดชอบรหัส Password 

และเอกสารที่แนบทั้งหมดของตนเอง ซึ่ง

จะลดขั้นตอน ลดปริมาณเอกสาร และลด

การเดินทางมาติดตอย่ืนเรือ่ง อนัจะเปนการ

อำนวยความสะดวกใหผูใชบริการไดมาก

ยิ่งขึ้น 
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ตอบ กรณีหนังสืออนุญาตใหบริษัทถือ

กรรมสิทธิ์ มีเนื้อที่ตางจากรังวัดสอบเขตใน

ภายหลงั ถาเครือ่งหมายท่ีดนิของหนังสอืแสดง

สิทธิ์ในที่ดินถูกตอง แมเนื้อที่เปลี่ยนแปลง

เนื่องจากผลการรังวัดกรมท่ีดินก็จะอนุญาต

ใหโอนได 

10. ¡ÒÃ¢Í¶×Í¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì·Õè́ Ô¹ à¾×èÍà»š¹
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ËÃ×Í·Õè¾Ñ¡ÍÒÈÑÂ ¨ÐμŒÍ§ãªŒ
àÍ¡ÊÒÃÍÐäÃºŒÒ§ 

ตอบ จะตองใชเอกสารดังน้ี 

1. คำขออนุญาตใชสิทธิและประโยชน

ทีด่นิ ตามมาตรา 27 (F LD LO 02) 

โดยสามารถดาวนโหลดไดจาก 

http://www.boi.go.th/index.php? 

page=form 

2. สำเนาหนังสอืบีโอไอทีอ่นญุาตใหถอื

กรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามมาตรา 27 

ทั้งหมด (กรณีขอถือกรรมสิทธ์ิ 

เพิ่มเติม) 

3. แผนท่ีโดยสังเขป 

4. สำเนาเอกสารสิทธิท์ีด่นิทัง้ดานหนา

และดานหลัง 

5. สำเนาบญัชีรายชือ่ผูถอืหุน (กรณเีปน

บริษัทมหาชนใชเฉพาะใบสรุป) 

6. สำเนาบัตรสงเสริมฯ ฉบับหลักทุก

โครงการทีร่ะบสิุทธปิระโยชนมาตรา 

27 จำนวน 1 ชุด 

11. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·μŒÍ§¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ·Õè Ố¹·Õè
ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒμãËŒ¶×Í¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì ¨ÐμŒÍ§
¢ÍÍ¹ØÞÒμ¡‹Í¹ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ บริษัทจะตองย่ืนคำขออนุญาต

ใชสิทธิและประโยชนที่ดิน ตามมาตรา 27 

(F LD LO 02) พรอมท้ังสำเนาหนังสอืบีโอไอ

ที่อนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน ตามมาตรา 

27 ทั้งหมดใหบีโอไอพิจารณา และจะตอง

ไดรับอนุญาตจากบีโอไอกอนจึงจะจำหนาย

ที่ดินได  

โดยบีโอไอจะมีหนังสืออนุญาตให

จำหนายท่ีดินถึงบริษัทฯ และหนวยงานท่ี

กรรมสทิธิท์ีต่ัง้ไปแลว ใหรวมแผนผัง

การใชที่ดินนั้นๆ มาดวย 

5. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ( เชน 

โฉนดที่ดิน นส .3ก และ นส .3 

เปนตน) ท้ังดานหนาและดานหลัง 

และแผนท่ีระวางโฉนด 

6. สำเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุน (กรณี

เปนบริษัทมหาชนใชเฉพาะใบสรุป) 

7. สำเนาบัตรสงเสริมฯ ฉบับหลัก 

ทุกโครงการ และฉบับที่ระบุสิทธิ-

ประโยชนมาตรา 27 จำนวน 1 ชุด 

 โดยบีโอไอจะพิจารณาและ

แจงผลไปยังบรษัิท และหนวยงานที่

เกี่ยวของไดแก กรมท่ีดิน และผูวา

ราชการจังหวัดที่เกี่ยวของตอไป 

(กรณีที่ดินอยูในกรุงเทพฯ จะแจง

เฉพาะกรมท่ีดนิ เม่ือกรมทีด่นิไดรับ

เรื่องแลว จะแจงใหสำนักงานที่ดิน

กรุงเทพมหานครดำเนินการตอไป) 

6. ºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶¢Í¶×Í¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì
·Õè Ố¹ à¾×èÍà»š¹Ê¶Ò¹·ÕèμÑé§âÃ§§Ò¹ã¹
Ñ̈§ËÇÑ´Í×è¹·ÕèÍÂÙ‹¹Í¡àË¹×Í¨Ò¡·ÕèÃÐºØ

ã¹ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ ไมสามารถกระทำได หากบโีอไอ

ตรวจสอบสถานที่ตั้งโรงงานที่ระบุในบัตร

สงเสริมฯ พบวาไมตรงกับจังหวัดที่ขอถือ

กรรมสทิธิท์ีด่นิ จะไมอนุมตัใิหถอืกรรมสทิธ์ิ  

สำหรับในกรณีนี้บริษัทตองขอแกไข

โครงการเพิ่มท่ีตั้งหรือเปลี่ยนที่ตั้งสถาน

ประกอบการกอน หากไดรับอนุมัติแลวจึง

จะสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในจังหวัด

นั้นๆ ได 

7. ¹Í¡¨Ò¡¡ÒÃ¶×Í¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ìà¾×èÍ
à»š¹Ê¶Ò¹·ÕèμÑé§âÃ§§Ò¹áÅŒÇ ºÃÔÉÑ·
ÊÒÁÒÃ¶¢Í¶×Í¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì·Õè Ố¹à¾×èÍãªŒ
ã¹¡Ã³ÕÍ×è¹ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ สามารถทำได ตามประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2551 

ลงวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2551 เรือ่ง หลักเกณฑ

การอนุญาตใหนิติบุคคลตางดาวที่ไดรับ

การสงเสริมการลงทุนถือกรรมสิทธ์ิที่ดิน

สำหรับเปนที่ตั้งสำนักงานและท่ีพักอาศัย 

กำหนดไววา นิติบุคคลตางดาวผูไดรับการ

สงเสริมฯ แตละราย สามารถถือกรรมสิทธ์ิ

ที่ดินเพื่อเปนที่ตั้งสำนักงาน หรือที่พักอาศัย

สำหรับผูบริหาร หรือผูชำนาญการ และ

เจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานได โดยท่ีดินดังกลาว

จะตั้งอยูในบริเวณเดียวกันกับท่ีดินอันเปน

ที่ตั้งสถานประกอบการหรือไมก็ได โดย

หลักเกณฑนี้ใชบังคับสำหรับคำขออนุญาต

ที่ยื่นภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

8. ¡ÒÃ¶×Í¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì·Õè́ Ô¹μÒÁÁÒμÃÒ 
27 ÁÕ¡ÒÃ¨Ó¡Ñ́ ¢¹Ò´¢Í§¾×é¹·ÕèËÃ×ÍäÁ‹ 
áÅÐÁÕËÅÑ¡à¡³±�ÍÂ‹Ò§äÃ 

ตอบ ขนาดของท่ีดินท่ีถือกรรมสิทธ์ิ

ไมไดมีกำหนดไว แตบีโอไอจะพิจารณา

ตามความเหมาะสมของโครงการ  

สวนที่ดินที่ ใช เพื่อการอื่นนั้น ตาม

ประกาศ กกท.ที ่1/2551 กำหนดหลักเกณฑ

การถือครองท่ีดินของคนตางชาติไวดังนี้  

• ที่ดินที่ใชเปนท่ีตั้งสำนักงาน ถือ

กรรมสิทธ์ิไดไมเกิน 5 ไร  

• ทีด่นิทีเ่ปนท่ีพกัอาศยัสำหรับผูบรหิาร

หรือผูชำนาญการ ถือกรรมสิทธิ์

ไดไมเกิน 10 ไร  

• ที่ดินที่เปนท่ีพักอาศัยของคนงาน

ถือกรรมสิทธ์ิไดไมเกิน 20 ไร 

9. ËÒ¡Ë¹Ñ§Ê×ÍÍ¹ØÞÒμãËŒºÃÔÉÑ·¶×Í
¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì ÁÕ à¹×éÍ·Õèμ‹ Ò§¨Ò¡ÃÑ§ÇÑ´
ÊÍºà¢μã¹ÀÒÂËÅÑ§ ºÃÔÉÑ·¨ÐμŒÍ§
´Óà¹Ô¹¡ÒÃá¡Œä¢ËÃ×ÍäÁ‹ÍÂ‹Ò§äÃ 
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เกี่ยวของ (กรมท่ีดินและจังหวัด) มิฉะนั้น

กรมท่ีดนิจะไมดำเนนิการจดทะเบยีนโอนท่ีดนิ

ให ยกเวนกรณีที่มีคำส่ังยกเลิก/เพิกถอน

โครงการ สามารถจำหนายที่ดินไดโดยไม

ตองมีหนังสืออนุญาตใหจำหนายที่ดินจาก

บีโอไออีก 

12. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·ÁÕºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ à´ÔÁ áÅÐ
ãªŒÊÔ· Ô̧ì¶×Í¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì·Õè́ Ô¹ÍÂÙ‹áÅŒÇ μ‹ÍÁÒ
ºÃÔÉÑ·ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ â¤Ã§¡ÒÃ
¢ÂÒÂ â´ÂÁÕ·ÕèμÑé§ÍÂÙ‹·Õèà´ÕÂÇ¡Ñº·Õè́ Ô¹·Õè¶×Í
¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ìμÒÁºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ©ºÑºà´ÔÁ 
¡Ã³Õ¹ÕéºÃÔÉÑ·¨ÐμŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ 

ตอบ บริษัทสามารถขออนุญาตถือ

กรรมสิทธ์ิที่ดินโดยใช สิทธิ์ รวมกับบัตร 

สงเสริมฯ ฉบับเดิมได หากบัตรสงเสริมฯ 

ฉบับเดิมถูกยกเลิก/เพิกถอน บริษัทจะไม

ถูกบังคับใหจำหนายที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของ

กิจการ เน่ืองจากที่ดินแปลงนี้ไดรับอนุญาต

ใหถือกรรมสิทธ์ิในนามนิติบุคคล ซึ่งยังคงมี

สทิธิถ์อืครองทีด่นิตามบัตรสงเสริมฯ ฉบบัอ่ืน 

13. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·¨Ðàª‹Ò·Õè Ố¹à¾×èÍ»ÃÐ¡Íº
¡Ô¨¡ÒÃ ¨ÐμŒÍ§¢ÍÍ¹ØÞÒμ¨Ò¡ºÕâÍäÍ
ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ การเชาที่ดินไมตองขออนุญาต

จากบีโอไอ บริษัทสามารถดำเนินการไดเอง 

14. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·¶×Í¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì·Õè́ Ô¹ÍÂÙ‹áÅŒÇ 
áμ‹μ‹ÍÁÒμŒÍ§¡ÒÃ¨Ð¹Ó·Õè́ Ô¹¹Ñé¹ä»¨Ó¹Í§ 
ÊÒÁÒÃ¶·Óä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ บริษัทที่ ไดรับอนุญาตใหถือ

กรรมสิทธ์ิทีด่นิไปแลว มคีวามประสงคจะนำ

ที่ดินดังกลาวไปจำนอง จะตองขออนุญาต

จากบีโอไอกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึง

จะดำเนินการจำนองได 

15. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·¶×Í¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì·Õè Ố¹ÍÂÙ‹
áÅŒÇ μ‹ÍÁÒμŒÍ§¡ÒÃ¨ÐãËŒºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í
à¢ŒÒÁÒãªŒ·Õè Ố¹ºÒ§Ê‹Ç¹ ÊÒÁÒÃ¶·Óä Œ́
ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ บริษัทจะตองขออนุญาตใชที่ดิน

ที่ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์เพื่อการอื่น 

ในกรณีใหบริษัทท่ีเกี่ยวของกันใช ในกรณีนี้

โดยท่ัวไปแลวบีโอไอจะพิจารณาอนุญาตให

ใชไดไมเกินรอยละ 10 ของจำนวนเนื้อที่ดิน

ที่ไดรับอนุญาตเดิม และจะตองพิจารณา

หลักฐานท่ีแสดงความเก่ียวของกัน เชน 

บัญชีรายช่ือผูถือหุนของท้ังสองบริษัท 

16. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·¶×Í¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì·Õè Ố¹ÍÂÙ‹
áÅŒÇ μ‹ÍÁÒà»ÅÕèÂ¹ª×èÍºÃÔÉÑ· ¨ÐμŒÍ§
´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì
·Õè Ố¹ 

ตอบ บริษัทที่ ไดรับอนุญาตใหถือ

กรรมสทิธ์ิทีด่นิขอเปล่ียนชือ่ ซ่ึงการเปลีย่นชือ่

บรษิทัตองไดรบัอนญุาตจากกระทรวงพาณชิย 

โดยหนังสือรับรองไดระบุชื่อเดิมไว และ

บริษัทจะตองนำหลักฐานดังกลาวมาขอ

แกไขบัตรสงเสริมฯ ซึ่งในหลักฐานท่ีออก

โดยบีโอไอจะระบุช่ือเดิมและช่ือปจจุบัน

ของบริ ษัทไวอย างชัด เจน ในส วน ท่ี

เกี่ยวของกับการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน น้ัน 

บริษัทสามารถนำหนังสื อ รับรองของ

กระทรวงพาณิชยยื่นตอสำนักงานท่ีดิน 

โดยท่ีบีโอไอไมตองมีหนังสือยืนยันซ้ำอีก 

17. ºÃÔÉÑ·ÊÒÁÒÃ¶¶×Í¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì·Õè Ố¹
ä´Œà»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒà·‹Òã´ 

ตอบ บริษัทสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 

เพื่อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ 

เปนการตลอดไปจนกวาจะเลิกหรือโอน

กิจการน้ัน 

18. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·¶×Í¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì·Õè Ố¹ÍÂÙ‹
áÅŒÇ μ‹ÍÁÒÂŒÒÂÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä»
·ÕèÍ×è¹ ºÃÔÉÑ·¨ÐÂÑ§ÁÕÊÔ· Ô̧ì ã¹¡ÒÃ¶×Í
¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì·Õè Ố¹á»Å§à ỐÁÍÂÙ‹ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ ในกรณีที่บริษัทเปล่ียนท่ีตั้งหรือ

ยายสถานประกอบการทั้งหมด ใหบริษัท

จำหนายท่ีดนิทีไ่ดรบัอนญุาตใหถอืกรรมสิทธิ์

เดิมภายใน 1 ป นบัจากวนัท่ีเปดดำเนินการ

ในท่ีตั้งใหม 

19. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·àÅÔ¡¡Ô¨¡ÒÃ ¨ÐμŒÍ§¢ÒÂ
·Õè Ố¹·Õè¶×Í¡ÃÃÁÊÔ· Ô̧ì·Ñ¹·ÕËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ ในกรณีที่บริษัทไดยกเลิกหรือ

เพิกถอนกิจการ บีโอไอจะแจงใหกรมที่ดิน

ทราบ และตามมาตรา 27 วรรค 2 บริษัท

จะตองจำหนายที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหถือ

กรรมสทิธ์ิภายใน 1 ป นบัแตวนัทีเ่ลกิกจิการ 

ทั้งนี้หากบริษัทยังไมดำเนินการ กรมที่ดิน

มีอำนาจบังคับใหบริษัทจำหนายที่ดินดัง

กลาวได ตามประมวลกฎหมายท่ีดิน 

 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2554) 
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โครงการคนไทยโครงการคนไทย
ถือหุ้นทั้งสิ้นถือหุ้นทั้งสิ้น

(ราย)(ราย)

โครงการต่างชาติโครงการต่างชาติ
ถือหุ้นทั้งสิ้นถือหุ้นทั้งสิ้น

(ราย)(ราย)

โครงการร่วมทุนโครงการร่วมทุน
ไทยและต่างชาติไทยและต่างชาติ

(ราย)(ราย)

จำนวนโครงการ(ราย)จำนวนโครงการ(ราย) เงินลงทุน(ล้านบาท)เงินลงทุน(ล้านบาท) จำนวนโครงการ(ราย)จำนวนโครงการ(ราย) เงินลงทุน(ล้านบาท)เงินลงทุน(ล้านบาท)

หมวดกิจการ
จำนวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนต่างชาติ จ้างแรงงาน (คน) 
2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554 2553 2553 2554

 ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.  ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.  ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.  ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.  ม.ค.-ส.ค. ม.ค.-ส.ค.

เกษตรกรรมและผลติผลการเกษตร 183 110 144 50,196 29,230 44,757 5,317 2,202 4,116 2,238 988 1,175 28,411 17,386 14,861
เหมอืงแร่เซรามกิส์และโลหะขัน้มลูฐาน 31 16 23 36,761 7,305 17,881 1,317 658 320 3,220 1,299 1,456 4,291 2,515 2,140
อตุสาหกรรมเบา 73 50 74 10,809 6,582 9,469 603 553 452 771 746 1,248 25,129 9,448 14,096
ผลติภณัฑโ์ลหะเครือ่งจกัรและอปุกรณข์นสง่ 251 159 250 85,784 64,275 58,624 1,369 1,033 598 9,224 8,111 5,464 35,454 21,214 29,218
อเิลก็ทรอนกิส์และเครือ่งใชไ้ฟฟา้ 234 153 146 90,164 61,833 57,004 472 364 245 1,110 751 1,065 93,243 58,775 34,977
เคมภีณัฑ์กระดาษและพลาสตกิ 160 94 146 37,822 25,993 38,262 1,396 1,207 748 1,616 1,096 1,263 13,581 8,628 11,624
บรกิารและสาธารณปูโภค 406 253 265 176,452 147,835 96,121 12,362 7,724 11,733 3,082 2,067 1,654 13,543 8,402 8,562

รวม 1,338 835 1,048 487,989 343,052 322,118 22,835 13,741 18,211 21,261 15,057 13,326 213,652 126,368 115,478

64



 2552 2553 2553
ม.ค.-ส.ค.

2554
ม.ค.-ส.ค.

2552 2553 2553
ม.ค.-ส.ค.

2554
ม.ค.-ส.ค.

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันล้านบาท) 

การขอรับการส่งเสริมฯ สุทธิ 1,436 1,536 899 1,190 103.2 64.1 40.8 78.6
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     32.7 27.0 15.6 49.9
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 262 371 228 368 5.4 12.2 4.4 20.2
	 ยุโรป	 212 185 123 142 5.1 4.6 4.2 1.4
	 ไต้หวัน	 49 44 27 38 1.0 0.5 0.4 0.5
	 สหรัฐอเมริกา	 79 61 34 42 6.4 1.4 0.7 0.2
	 ฮ่องกง	 20 27 18 22 1.8 0.7 0.6 2.0
	 สิงคโปร์	 87 86 47 49 1.1 2.0 1.8 2.5
  เงินลงทุน (พันล้านบาท) 
การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 440 464 289 350 79.2 48.1 31.2 41.4
  กรุงเทพมหานคร 193 224 137 167 15.4 10.2 6.3 13.7
  ปริมณฑล 247 240 152 183 63.8 38.0 24.8 27.7
 เขต2 490 604 358 522 303.3 227.6 138.9 206.9
  ระยอง 108 159 96 131 55.1 94.7 60.2 85.5
  ภูเก็ต 11 6 5 5 2.6 3.0 1.3 3.2
  อื่นๆ 371 439 257 386 245.6 129.9 77.4 118.2
 เขต3 503 466 252 317 238.1 138.9 66.1 86.7
  -36จังหวัด 422 402 223 267 196.5 125.3 59.5 76.7
  -23จังหวัด(เขต3พิเศษ) 81 64 29 50 41.7 13.5 6.6 10.0
  ภาคเหนือ 119 93 60 69 37.4 24.6 14.6 11.4
  ภาคกลาง 31 18 9 20 28.1 11.1 2.6 5.7
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 169 153 64 91 98.3 56.5 24.1 19.6
  ภาคตะวันออก 50 53 28 39 23.4 9.9 5.8 20.3
  ภาคตะวันตก 22 12 5 7 5.2 1.7 0.2 2.5
  ภาคใต้ 74 94 60 52 26.7 15.9 13.0 10.0
  อื่นๆ 38 43 26 39 19.0 19.4 5.9 17.2
  ไม่ระบุที่ตั้ง 3 2 - 1 0.1 - - -
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 2552 2553 2553
ม.ค.-ส.ค.

2554
ม.ค.-ส.ค.

2552 2553 2553
ม.ค.-ส.ค.

2554
ม.ค.-ส.ค.

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันล้านบาท) 
การอนมุ ัติให้การส่งเสริมฯ ทั้งสิ้น 1,003 1,566 942 1,073 41.4 49.2 33.6 42.8
การร่วมทุนของโครงการต่างชาติ     16.5 21.5 14.0 23.3
ต่างชาติรายใหญ่        
	 ญี่ปุ่น	 249 368 218 312 3.6 6.2 3.8 13.8
	 ยุโรป	 159 186 119 110 2.6 4.6 3.8 0.8
	 ไต้หวัน	 33 42 22 27 0.6 0.3 0.2 0.6
	 สหรัฐอเมริกา	 41 55 32 31 5.7 0.7 0.7 2.0
	 ฮ่องกง	 14 31 20 11 0.1 0.2 0.1 0.3
	 สิงคโปร์	 65 79 48 56 0.3 2.2 2.0 3.9
  เงินลงทุน (พันล้านบาท) 
การกระจายของแหล่งที่ตั้ง        
 เขต1 336 496 315 330 49.7 69.8 53.0 31.5
  กรุงเทพมหานคร 162 223 133 156 11.9 11.1 8.6 5.8
  ปริมณฑล 174 273 182 174 37.8 58.7 44.5 25.7
 เขต2 383 605 355 460 180.8 244.1 170.2 158.0
  ระยอง 96 152 87 116 42.7 84.2 66.6 71.6
  ภูเก็ต 11 9 6 4 1.7 3.0 1.7 4.9
  อื่นๆ 276 444 262 340 136.3 156.9 101.9 81.5
 เขต3 284 465 272 283 50.9 177.1 110.5 79.7
  -36จังหวัด 244 410 236 240 46.0 161.3 100.8 73.3
  -23จังหวัด(เขต3พิเศษ) 40 55 36 43 4.9 15.9 9.7 6.4
  ภาคเหนือ 61 96 58 61 5.9 24.1 14.3 19.4
  ภาคกลาง 10 29 17 14 1.3 24.3 15.9 4.8
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 75 132 79 102 11.3 67.5 35.9 17.7
  ภาคตะวันออก 40 44 23 34 7.1 23.3 19.3 11.9
  ภาคตะวันตก 13 15 10 6 1.3 3.1 1.8 1.5
  ภาคใต้ 62 102 55 39 11.3 22.3 13.3 7.7
  อื่นๆ 23 47 30 27 12.7 12.6 10.0 16.7
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

และกำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล


จากการเกษตร 

    

	1.	นางวิริยา	พรทวีวัฒน์	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

พืช	ผัก	และผลไม้อบแห้ง	

30	ตัน	

 1.11  20.00 43 จ.	เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	2.	ยางวีเอ	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำยางข้น	13,200	ตัน	
SKIM	CREPE	และ/หรือ	

SKIM	BLOCK	740	ตัน	

 1.16  18.20 94 จ.ตรัง	
(เขต	3)	

	3.	คอนดิเมนต์	แฟคตอรี่	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอสปรุงรส	
2,000	ตัน	

 1.11  45.30* 28 จ.ลำพูน	
(เขต	3)	

	4.	เฟรนด์ลี่	กรีน	เอ็นเนอร์ยี่	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำมันปาล์มดิบ	
3,046	ตัน	

 1.12  41.50* 19 จ.ราชบุรี	
(เขต	2)	

	5.	จันทร์เจริญฟาร์ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เลี้ยงไก่เนื้อ	
1,862,400	ตัว	

 1.5  72.00* 23 จ.สุพรรณบุรี	
(เขต	2)	

6.MR.GAURAVGUPTA
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)	

พืชอบแห้ง	360	ตัน	
เมนทอล	200	ตัน	

 1.11  29.00 50 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	7.	สุพารา	จำกัด	
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)	

ยางแท่ง	
6,000	ตัน	

 1.16  12.00 38 จ.พังงา	
(เขต	3)	

	8.	ไทยฮั้วยางพารา	จำกัด	(มหาชน)	

(ร่วมทุนไทย	-	ไอร์แลนด์	-	

สิงคโปร์	-	มาเลเซีย	-	จีน)	

น้ำยางข้น	
(CONCENTRATE	LATEX)	

15,000	ตัน	
และสกิมเครพและ/หรือ

สกิมบล็อก	(SKIM	CREPE/

SKIM	BLOCK)	
1,950	ตัน	

 1.16  56.50* 100 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	9.	มังคิ	คิง	ฟูด	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	จีน)	

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากบุก	

900	ตัน	

 1.11  8.50 18 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	10.	กรีนฟู้ดส์	เอเชีย	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อาหารจากธัญพืช	
40	ตัน	

 1.11  1.00 7 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	11.	โฮลซัม	ทรี	อินเตอร์เนชั่นแนล	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนมขบเคี้ยวจากธัญพืช	

360	ตัน	

 1.11  13.00 27 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	12.	สินรุ่งเรือง	ฟาร์ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เลี้ยงไก่เนื้อ	
2,180,000	ตัว	

 1.5  72.00* 20 จ.บุรีรัมย์	
(เขต	3)	

67



บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

และกำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	13.	นายชวลิต	พรหมแก้ว	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ	

เชน่	ทีน่อนและหมอน	เปน็ตน้
4,060	ตัน	

 1.16  95.00* 108 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	14.	ไทย	ไฮ	เวนเจอร์ส	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	สหรัฐฯ)	

เมล็ดกาแฟคัดคุณภาพ	
300	ตัน	

 1.14  6.20 5 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

15.MR.MAOYUNFEI
(ร่วมทุนไทย	-	จีน)	

ยางแท่ง	(BLOCK	RUBBER)	

20,000	ตัน	

 1.16  100.00* 45 จ.บึงกาฬ	
(เขต	3)	

	16.	ยูเนี่ยนปาล์มออยล์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำมันปาล์มดิบ	
10,500	ตัน	

 1.12  44.00* 30 จ.กระบี่	
(เขต	3)	

	17.	นายสมพงษ์	ตั้งทรงศิริศักดิ์	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลติภณัฑจ์ากพชื	ผกั	ผลไม้
เช่น	ผักและผลไม้	ทอด	

เป็นต้น	300	ตัน	

 1.11  10.00 50 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	18.	เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำยางข้น	
(CONCENTRATE	LATEX)	

18,460	ตัน	

 1.16  121.80* 88 จ.สงขลา	
(เขต	3)	

	19.	มารีน	ไบโอ	รีซอสเซส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์จากเปลือกกุ้ง	

เช่น	ไคติน	และไคโตซาน	

360	ตัน	

 1.17  95.00* 26 จ.สมุทรสาคร	

(เขต	1)

	 	รวม	    861.00 819 เขต	 1	 =	 4	
เขต	 2	 =	 5	
เขต	 3	 =	10	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 2 
เหมืองแร่ เซรามิกส์ 

และโลหะขั้นมูลฐาน 

    

	1.	โซดิก	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์	
ADVANCEDCERAMIC
12,000	ชิ้น	

 2.5  80.00* 40 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	2.	ยูซีซี	อุตสาหกรรม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	960	ตัน	

อุปกรณ์เครื่องจักร	
เช่น	ลูกรีดสำหรับงานโลหะ	

(ROLLER)	8,640	ตัน		

 2.15  91.20* 246 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)

	 	รวม	   	 171.20	 	 286	 เขต	 1	 =	 1	
เขต	 2	 =	 1	
เขต	 3	 =	 -	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	
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หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา 




    

	1.	ไทยแน็กซิส	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)		

แถบตราสำหรับ	
เครื่องแต่งกาย	
25,526,400	ตารางเมตร	

 3.1  75.30* 102 จ.ปราจีนบุรี	
(เขต	3)	

	2.	ซิมสตาร์	ดีไซน์	แอนด์		
แมนูแฟคเจอริ่ง	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	เนเธอร์แลนด์)	

เครื่องประดับและชิ้นส่วน	

2,664,000	ชิ้น	

 3.7  11.70 127 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	3.	เด็นเต้ลิ้งค์ไทยฮาลลิม	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	เกาหลี)	

ชุดเก้าอี้ทำฟัน	
(DENTAL	UNIT	CHAIR)	
300	ชุด	

 3.9  2.70 9 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	4.	ดิวบ้า	คอนแทคเลนส์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	เกาหลี)	

เลนส์สัมผัสสายตา	

(CONTACT	LENS)	

4,800,000	คู่	

 3.9  25.10 42 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	5.	อิทโซล	แมนูแฟคเตอริ่ง	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

กระเป๋า	
50,000	ชิ้น	

 3.4  29.92 101 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	 	รวม	   	 144.72	 381	 เขต	 1	 =	 2	
เขต	 2	 =	 1	
เขต	 3	 =	 2	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 4 
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร 

และอุปกรณ์ขนส่ง 

    

	1.	ฮามากะ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	
120	ชุด	

 4.2  30.00 10 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	2.	ตัน	ฮง	ฮุย	จำกัด	
(ร่วมทุน	-	สิงคโปร์)	

โซ่รถจักรยานยนต์	
(DRIVE	CHAIN)	

2,400,000	เส้น	

 4.10  91.00* 45 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	3.	ไทยนิตโชอิ	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องจักร	10	ชุด	
แม่พิมพ์	10	ชุด	
อุปกรณ์จับยึด	300	ชุด	

ผลิตภัณฑ์โลหะ	2,000	ชุด	

ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง	

45,000	ชิ้น	

 4.3  12.00 51 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	
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	4.	ยามาฮิชิ	แมนูแฟคเจอริ่ง	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนญี่ปุ่น	-	มาเลเซีย)		

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับยาน-

พาหนะและเครื่องใช้ไฟฟ้า	

1,000	ตัน	

 4.3  27.00 25 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	5.	นายทรงกลด	แซ่ว่อง	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	เช่น	
ชิ้นส่วนประตูและหน้าต่าง	

50	ตัน	

 4.3  8.00 20 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	6.	เคียวคูโย	เท็กซ์ไทล์	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเข็มขัดนิรภัย	

3,000,000	ชิ้น	
ชิ้นส่วนถุงลมนิรภัย	

2,500,000	ชิ้น		

 4.10  27.30 25 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	7.	คาโตเล็ค	เอ็นจิเนียริ่ง	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

STEELPALLET
12,200	ชุด	

 4.3  76.10* 13 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

8.MR.KOJIOJIRI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ซ่อมแซม	
VACUUMFURNACE
64	เครื่อง	

 4.17  17.70 18 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	9.	เพรส	คราฟท์	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	
(METAL	PRESS	PARTS)	

2,800	ตัน	

 4.3  79.00* 115 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	10.	ทีบีเคเค	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ปั๊มน้ำสำหรับเครื่องยนต์	
รถแทรกเตอร์และเพื่อ

การเกษตร	168,550	ชิ้น	

ปั๊มน้ำสำหรับเครื่องยนต์

รถยนต์ประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากล	
523,460	ชิ้น	

 4.2
และ	

 4.10

 90.70* 16 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	11.	เจ	เอส	ออโตเวิร์ค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับ	
ยานพาหนะ	24,502	ตัน	

 4.10  98.50* 308 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	12.	สยามเอทีอุตสาหกรรม	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนยานพาหนะสำหรับ

รถยนต์ประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากล	ได้แก่	HUB	

DRUM	428,000	ชิ้น	
และ	KNUCKLE	
356,000	ชิ้น	

 4.10  96.10* 18 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

13.MR.TANAKASHIGEYOSHI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรสำหรับ	
งานอุตสาหกรรม	
100	ชุด	

 4.2  8.40 18 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	
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	14.	บี.เอส.	คามิยะ	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

การเคลือบผิว	
(SURFACE	TREATMENT)	

130	ตัน	

 4.4  16.00 16 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	15.	ไทยซัมมิท	มิทซูบะ	อีเล็คทริค	

แมนูแฟ็คเจอริ่ง	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)		

ARMATURE
1,800,000	ชิ้น	

 4.10  64.70* 14 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	16.	ไทยซันเอะ	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(DIE)	
100	ชุด	
การซ่อมแซมแม่พิมพ์	
(DIE	REPAIRING)	
100	ชุด	

 4.2  19.10 7 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	17.	สยาม	ฮิตาชิ	เอลลิเวเตอร์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น	-	สิงคโปร์)	

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับลิฟต์	

214,000	ชิ้น	

 4.2  55.00* 20 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

18.MR.HORIBEMICHIRO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรเพื่อการ

อุตสาหกรรม	
150	เครื่อง	

 4.2  40.00* 70 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	19.	สยามแพนคอน	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	จีน)	

บรรจุภัณฑ์ทำจากโลหะ	

1,900	ตัน	

 4.3  15.00 28 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	20.	สยาม	ทากะ	พรีซิชั่น	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับ	
ยานพาหนะ	เช่น	
BRAKEPADSUPPORT
และ	WEAR	INDICATOR	

และ	COIL	SPRING	
427	ตัน	

 4.3
และ	

 4.10

 72.00* 143 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	21.	เอ็นทีเอ็น	แมนูแฟคเจอริ่ง	
(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ROCHERARMBEARING
และชิ้นส่วน	เช่น	
SHAFT	ASSY	และ	
OUTER	RING	ASSY	เป็นต้น	
6,000,000	ชุด	

 4.10  79.70* 36 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	22.	โรบอท	ซิสเต็ม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรอุตสาหกรรม	เช่น
HANDLING	EQUIPMENT,	

ROBOT	SYSTEM,	ROBOT	
และเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ		
20	ชุด	

 4.2  7.10 12 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	23.	ศรีไทยโมลด์ส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์และ	
การซ่อมแซมแม่พิมพ์	
200	ชุด	

 4.2  32.20 39 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	
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	24.	ฟิโก้	ซอฟท์แวร์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	นอร์เวย์)	

บ้านสำเร็จรูป	หรือ	
ส่วนประกอบครบชุดของ

บ้านสำเร็จรูป		
973	หลัง	

 4.20  10.00 42 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

25.MR.SHOGEPTANAKA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	
100	ชุด		

 4.2  30.00 10 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	26.	เอส.เอส.เอส.	ออโตโมทีฟ	
อินดัสตรี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับ	
ยานพาหนะ	เช่น	RUMPER,	

FLOOR	PANEL	และ	
BODYSIDEOUTER
12,000	ตัน	

 4.10  13.80 8 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	

	27.	นิปปอน	คินโซคุ	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์โลหะรีดขึ้นรูป	

เช่น	FORMING	RAIL	
และ	FORMING	FLAT	BAR	

69	ตัน	

 4.3  32.00 7 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

28.MR.KENNETHCHANGCHUNAN
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	เช่น	SHAPT	

750	ตัน	

 4.3  43.00* 51 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	29.	เบสเทรด	พรีซิชั่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรสำหรับ	
งานอุตสาหกรรม	เช่น	

เครื่องสร้างอนุภาคพลาสม่า	

(PLASMA	MACHINE)	
75	ชุด	

 4.2  44.29* 37 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	30.	เอ	เอ็ม	พี	เมทัลเวอคส์	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	
900	ตัน	

 4.3  2.70 147 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

31.MR.YUTAKAUCHIYAMA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	เช่น	
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์	
75,000	ชิ้น	

 4.3  107.50* 24 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	32.	สคิพ	(1999)	เอ็นจิเนียริ่ง	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง	
500	ตัน	
ชิน้สว่นพลาสตกิ	
สำหรบังานอุตสาหกรรม	

800	ตัน		

 4.3
และ	

 4.12

 2.00 8 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	33.	สยามมิชลิน	จำกัด	
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

ยางล้อรถยนต์	

3,159,000	เส้น	

 4.10  36.40 664 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	
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	34.	วัฒนไพศาล	เอ็นยิเนียริ่ง	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

โครงสร้างโลหะ	
สำหรับงานอุตสาหกรรม	
20,000	ตัน	

 4.19  145.00* 455 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	35.	สหมิตรเครื่องกล	จำกัด	(มหาชน)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

การชุบแข็ง	
(HEAT	TREATMENT)	
1,055	ตัน	

 4.12  80.00* 21 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	36.	เอ็มแอนด์เค	พรีซิชั่น	
(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนยานพาหนะ	เช่น	

MUFFLER,	MANIFLOD	
และ	DUCT	เป็นต้น	
486	ตัน	

 4.10  35.00 20 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	37.	เทอร์มอล	แมคคานิคส์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องตัด	CNC	
10	เครื่อง	
เครื่องตัดพลาสม่า	
30	เครื่อง	

 4.2  1.00 23 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	38.	ไทย	วู	รี	เอ็นจิเนียริ่ง	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	เกาหลี)	

โครงสร้างโลหะ	
สำหรับงานอุตสาหกรรม	
(STEEL	STRUCTURES)	
5,800	ตัน	

 4.19  81.00* 188 จ.ระยอง	

(เขต	2)

	 	รวม	   	 1,726.29	 2,772	 เขต	 1	 =	11	
เขต	 2	 =	25	
เขต	 3	 =	 2	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า  

    

	1.	โอริสมา	เทคโนโลยี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  4.00 27 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	2.	เดรย์เซอร์	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	อังกฤษ)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.36 10 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	3.	สทรีทดีล	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ฝรั่งเศส)	

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	
(E	-	COMMERCE)	

 5.9  1.50 10 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	4.	ฟลิป	อินเวิร์ท	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	เดนมาร์ก)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  4.00 32 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	5.	วาย	-	เมคโค	จำกัด	
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า	

5,100,000	ชิ้น	

 5.3  160.00* 200 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

และกำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	6.	วันเน็ต	จำกัด	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.70 9 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

7.MR.MARLONGUYMcMARTIN
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  45.00* 43 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

8.MS.SVENERNST
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.60 10 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	9.	อีเลคโทรลักซ์	ประเทศไทย	จำกัด	

(หุ้นสวีเดนทั้งสิ้น)	

เครื่องอบผ้า	
(DRYER	MACHINE)	
10,400	เครื่อง	

 5.2  38.40 20 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	10.	คิง	ลอง	อิเลคทริคอล	จำกัด	
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

POWER	CARD	
4,000,000	ชิ้น	

 5.3  30.00 26 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	11.	ชินแนพทิค	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	พม่า)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.50 2 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	12.	พิคเจอร์	ดิส	สตูดิโอ	จำกัด	
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  3.00 31 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	13.	ออนไลน์แอสเซ็ท	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.80 9 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	14.	นายสุพจน์	สัญญพิสิทธิ์กุล	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  25.50 37 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	

	15.	ฟูจิโคคิ	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

SOLENOIDVALVE
700,000	ชิ้น	

 5.3  51.20* 24 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	16.	ธีระมงคล	อุตสาหกรรม	จำกัด	

(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

หลอดฟลูออเรสเซนต์	ชนิด

ขั้วเดี่ยว	(หลอดตะเกียบ)	

72,000,000	ดวง	

 5.3  51.00* 621 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	17.	ที	เอส	เจ	พริ้นเทค	จำกัด	
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนไฟฟ้า	และอิเล็ก-

ทรอนิกส์	(DOOR	GLASS)	

1,000,000	ชิ้น	

 5.3
และ	

5.5

 56.00* 80 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	18.	อาร์คอม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ISOLATOR	/	CIRCULATOR	

4,000	ชิ้น	
RFPALLETAMPLIFER
350	ชิ้น	
RFMOBILEDUPLEXER
300	ชิ้น	

 5.5  4.65 30 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	19.	โอแอลอาร์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  10.00 19 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์
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กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	20.	เวอร์เท็กซ์	อินเตอร์เนชั่นแนล	

(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ

เครือ่งใชไ้ฟฟา้	และผลติภณัฑ์
อิเล็กทรอนิกส์	
40	ตัน	

 5.3
และ	

 5.5

 77.30* 40 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	

	21.	รอยัล	ไทม์	ซิตี้	จำกัด	
(ร่วมทุนญี่ปุ่น	-	ฮ่องกง)	

นาฬิกาข้อมือ	
1,000,000	เรือน	

 5.4  250.00* 127 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	22.	ไทยนิคเค	เทรดดิ้ง	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

CONDENSER
สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า	

192,000	ชิ้น	

 5.3  100.20* 93 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	23.	เค.จี.เอ	เทค	จำกัด	
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	
สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า	

600,000	ชิ้น	

 5.3  7.00 107 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	24.	ซุง	อัม	ดิจิเทค	จำกัด	
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

WIRE	HARNESS	
2,000,000	ชุด	

 5.5  12.00 80 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	25.	ชไนเดอร์	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ฝรั่งเศส)	

MINIATURECIRCUITBREAKER
6,100,000	ชิ้น	

 5.3  85.00* 81 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	26.	เอ็กซ์ตร้า	โซลูชั่น	เอ็นจิเนียริ่ง	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.50 9 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	27.	นางใจพิมพ์	อิวาโมะโตะ	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.20 5 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

28.MR.YAOYAO
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  5.10 18 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	29.	นายณรงค์	ตนานุวัฒน์	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.00 55 จ.เชียงใหม่	
(เขต	3)	

	30.	โฟคัซ	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	สหรัฐฯ)	

DISPLAYPANET
75,000	ชิ้น	

 5.5  21.40 111 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	31.	เอ็นอีซี	อินฟรอนเทีย	ไทย	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ELETRONICCONTROLUNIT
สำหรับยานพาหนะ	

440,000	ชิ้น	
และอุปกรณ์โทรคมนาคม	

เช่น	SERVER	
10,000	ชุด	

 5.4
และ	

 5.5

 76.50* 24 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

32.MS.SEIICHIHOTTA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  3.50 5 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	
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33.MR.ALIZIANI
(ร่วมทุนไทย	-	ฝรั่งเศส)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  5.00 19 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	34.	เอวาพลาส	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ

เครือ่งใชไ้ฟฟา้และผลติภณัฑ์

อิเล็กทรอนิกส์	เช่น	ชิ้นส่วน	

PRINTER	และชิ้นส่วน	

EXTERNALHDD
2,120	ตัน	

 5.3
และ	

 5.5

 80.00* 144 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	35.	เจ.อาร์.แอล.สยาม	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครือ่งชงกาแฟสำหรบัรา้นคา้
1,200	เครื่อง	
เครือ่งบดกาแฟสำหรบัรา้นคา้
1,200	เครื่อง	

 5.2  3.00 10 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	36.	ทิมพาโน	อิเลคทริคอล	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชุดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า	

เช่น	CONTROL	AND	

RELAY	PROTECTION,	

COMPUTERBASE
SUBSTATIONCONTROL
SYSTEM
1,260	ตู้	

 5.1  15.50 75 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	 	รวม	    1,240.41	 2,243	 เขต	 1	 =	20	
เขต	 2	 =	11	
เขต	 3	 =	 5	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 6 
เคมีภัณฑ์ กระดาษ 

และพลาสติก  

    

	1.	เบสเทรด	พรีซิชั่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ	
1,820	ตัน	

 6.12  28.40 100 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	2.	อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กระดาษคราฟท์		
282,000	ตัน	

 6.14  54.90* 726 จ.กาญจนบุรี	
(เขต	2)	

	3.	อุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย	

จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กระดาษคราฟท์		
270,000	ตัน	

 6.14  107.20* 726 จ.กาญจนบุรี	
(เขต	2)	

	4.	ไทย	จีซีโอ	เรซิท็อป	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

PHENOLICRESIN
2,000	ตัน	

 6.2  34.30 6 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

76



บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
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	5.	ควอลิตี้	มิเนอรัล	จำกัด	(มหาชน)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์พลาสติก	
หรือเคลือบด้วยพลาสติก	

7,200	ตัน	

 6.12  25.00 16 จ.ลพบุรี	
(เขต	3)	

	6.	คอลเกต	-	ปาล์มโอลีฟ	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

ยาสีฟัน	
29,600	ตัน	

 6.9  11.80 48 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

7. เอ.	พ.ี	ดบัเบลิย	ูอนิเตอรเ์นชัน่แนล
จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล	

17,520	ตัน	

 6.12  17.50 41 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	8.	ไทย	โอ.พี.พี.	จำกัด	(มหาชน)	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

หลอดลามิเนต	
55,200,000	หลอด	

 6.12  38.30 ~ จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	9.	คิมแพ็ค	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

หลอดลามิเนต	
97,100,000	หลอด	

 6.12  61.80* 8 จ.ฉะเชิงเทรา	
(เขต	2)	

	10.	สตาร์	ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	สิงคโปร์)	

ผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่น

น้ำมันปิโตรเลียม	
138,500	บาร์เรล	

 6.6  120.80* 444 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

11.เอน็จเีนยีรพ์ลาสตกิ	โปรดกัส	์จำกดั
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ	
480	ตัน	

 6.12  10.00 119 จ.ปทุมธานี	
(เขต	1)	

	12.	ศตวรรษพลาสติก	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์พลาสติก	
และชิ้นส่วนพลาสติก

สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	

4,800	ตัน	

 6.12  20.00 350 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	13.	บางนากระสอบ	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	จีน)	

กระสอบสานพลาสติก	

1,410	ตัน	

 6.12  6.50 90 จ.ชัยภูมิ	
(เขต	3)	

	14.	นายสุรเดช	ศิริวัจนางกูร	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขวดพลาสติกและ	
ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป	
1.815	ตัน	

 6.12  20.00 30 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

15.นากาโนะ	เทค	(ไทยแลนด์)	จำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนยาง		
และชิ้นส่วนพลาสติก	
150,000,000	ชิ้น	

 6.12  12.00 70 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	16.	พาราไดซ์	พลาสติก	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	เช่น	

เครือ่งใชไ้ฟฟา้	อเิลก็ทรอนกิส์	
และยานยนต์	4,800	ตัน	

 6.12  100.00* 73 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	
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	17.	ไฮ	-	พี	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ	
210	ตัน	

 6.12  89.80* 143 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	18.	แฟมิลี่	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	เช่น	

เครือ่งใชไ้ฟฟา้อเิลก็ทรอนกิส์
และยานยนต์	
2,800	ตัน	

 6.12  15.00 23 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

19.MR.HIROYUKITOKUDA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สิ่งพิมพ์	เช่น	ฉลาก	และ

สติ๊กเกอร์	สำหรับติดบน

บรรจุภัณฑ์ต่างๆ	

60,000	ตารางเมตร	

 6.16  8.00 6 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)

	 	รวม	   	 781.30	 3,019	 เขต	 1	 =	 7	
เขต	 2	 =	 9	
เขต	 3	 =	 3	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	


     

หมวด 7 
กิจการบริการ 

และสาธารณูปโภค 
 


    

	1.	มิซึกิ	อีเลคโทรนิคส์	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและ

ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
 7.12  8.00 -	 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	2.	เซ้าท์	สยาม	เซลลิ่ง	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	เยอรมนี)	

เดินเรือท่องเที่ยว	หรือ	
ให้เช่าเรือท่องเที่ยว	2	ลำ	

 7.3.2  15.00 7 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	3.	อมตะ	ซัมมิท	เรดดี้	บิลท์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

พัฒนาอาคารสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม	
3,863	ตารางเมตร	

 7.8  55.00* 2 จ.ชลบุรี	
(เขต	2)	

	4.	อีสเทิร์น	ซีบอร์ด	อินดัสเตรียล	

เอสเตท	(ระยอง)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	สหรัฐฯ)	

พัฒนาอาคารสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม	
1,973	ตารางเมตร	

 7.8  23.37  15 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	5.	อี	พี	อี	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและ

ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ	

 7.12  11.30 3 จ.พระนครศรีอยุธยา	
(เขต	2)	

	6.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี	
รายได้น้อยหรือปานกลาง	
264	หน่วย	

 7.5  81.40* -	 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

และกำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

7.MR.RENEJULESCHARLES
FREDERICBAAK
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)		

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค	 7.13  10.00 6 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	8.	โฮมเพลส	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี	
รายได้น้อยหรือปานกลาง	
289	หน่วย	

 7.5  137.20* 12 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	9.	โทปุระ	(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและ

ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
 7.12  10.00 3 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	10.	สุโขทัย	เอ็น	จี	วี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	

สำหรับยานพาหนะ	
24,600	ตัน	

 7.2  39.00 21 จ.สุโขทัย	
(เขต	3)	

	11.	พริสรบูติคเอ็นจีวี	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	

สำหรับยานพาหนะ	
21,000	ตัน	

 7.2  38.50 23 จ.สระบุรี	
(เขต	2)	

	12.	ธรรมรัตน์	เอ็นเนอร์ยี่	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	

สำหรับยานพาหนะ	
27,400	ตัน	

 7.2  43.75* 14 จ.กำแพงเพชร	
(เขต	3)	

	13.	เอ็นเนอร์จี	พลัส	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	
2.8	เมกะวัตต์	

 7.1  84.50* 13 จ.ร้อยเอ็ด	
(เขต	3)	

	14.	ชูลเลอร์	(ไทยแลนด์)	จำกัด	
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  4.00 5 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	15.	เดอะ	แกรนด์	พัฒนา	
ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี	
รายได้น้อยหรือปานกลาง	

113	หน่วย	

 7.5  30.50 ~ กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

16.MR.GREGORYBLAKESMYTH
(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบ

ธุรกิจระหว่างประเทศ	

 7.16  1.38 5 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

17.MR.GRAHAMJOHN
FORRESTER
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  10.00 50 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	18.	เอสเอ็มอี	แฟคทอรี่	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	สหรัฐฯ)	

พัฒนาอาคารสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม	

12,100	ตารางเมตร	

 7.8  75.73* 15 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	19.	พี.เอ็น.เอ็นจีวี	ปากช่อง	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	

สำหรับยานพาหนะ	
12,790	ตัน	

 7.2  20.00 8 จ.นครราชสีมา	
(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

และกำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	20.	ฟูจิเทค	พร็อพเพอร์ตี้	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี	
รายได้น้อยหรือปานกลาง	

312	หน่วย	

 7.5  40.00* -	 จ.นครปฐม	
(เขต	1)	

	21.	เหมราช	อีสเทิร์นซีบอร์ด	
อินดัสเตรียล	เอสเตท	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	สหรัฐฯ)	

พัฒนาอาคารสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม	

11,460	ตารางเมตร	

 7.8  125.44* 15 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	22.	เสนา	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	

(มหาชน)	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี	
รายได้น้อยหรือปานกลาง	

157	หน่วย	

 7.5  104.10* -	 จ.นนทบุรี	
(เขต	1)	

	23.	มิตซูบิชิ	เอลเลเวเตอร์	
(ประเทศไทย)	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  18.40 75 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	24.	อีโคยอร์ช	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ฝรั่งเศส)	

เดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่า

เรือท่องเที่ยว	4	ลำ	

 7.3.2  23.00 6 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	25.	โมริโรคุ	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและ

ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
 7.12  13.10 17 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	26.	ดี	-	แลนด์	กรุ๊ป	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี	
รายได้น้อยหรือปานกลาง	

116	หน่วย	

 7.5  30.50 8 จ.สมุทรสาคร	
(เขต	1)	

	27.	ซาแนค	เทรดดิ้ง	(ประเทศไทย)	

จำกัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและ

ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
 7.12  20.00 8 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

28.MR.PIERREJAFFRE
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  3.50 9 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	29.	รีเจ้นท์	กรีน	เพาเวอร์	จำกัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มี	
รายได้น้อยหรือปานกลาง	

674	หน่วย	

 7.5  163.00* 30 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	30.	แพร่ธำรงวิทย์	เอ็น	จี	วี	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

สำหรับยานพาหนะ	

 7.2  34.00  11 จ.น่าน	
(เขต	3)	

	31.	ไอเอสที	เม็ตซ์	เอสอีเอ	จำกัด	

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  3.00 4 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	32.	อินเตอร์	ซิสเต็มส์	ซอฟต์แวร์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  3.00 13 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ
์

และกำลังผลิต (ต่อปี) 

ประเภท
กิจการ


เงินลงทุน 

(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง

(เขต) 

	33.	เอเชียรูมส์	บิสเนส	เซอร์วิสเซส	

(ประเทศไทย)	จำกัด	
(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  9.50 73 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	34.	ไทย	โอ	เค	เค	แมชินเนอรี่	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	
และการลงทุน	

 7.15  12.09 12 จ.สมุทรปราการ	
(เขต	1)	

	35.	วี.แอล.	เอ็นเตอร์ไพรส์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	
848	ตันกรอส	

 7.9  70.00* 18 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	36.	นายวีระศักดิ์	รติพรรณพงศ์	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

วิจัย	และพัฒนาเครื่องมือ

และอุปกรณ์การเกษตร	เช่น	

เครือ่งมอืกรดียางไฟฟา้	และ

อุปกรณ์เจาะนำทางน้ำยาง	

 7.20  2.00 12 กรุงเทพมหานคร	
(เขต	1)	

	37.		เหมราช	อีสเทิร์นซีบอร์ด	
อินดัสเตรียล	เอสเตท	จำกัด	
(ร่วมทุนไทย	-	สหรัฐฯ)	

พัฒนาอาคารสำหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม	
และหรือคลังสินค้า	

 7.8  54.68* 15 จ.ระยอง	
(เขต	2)	

	 	รวม	  	 1,427.94	 528	 เขต	 1	 =	20	
เขต	 2	 =	 9	
เขต	 3	 =	 5	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 3	

	 	รวม 7	หมวดอุตสาหกรรม	   6,352.86	 10,048	 เขต	 1	=	66
เขต	 2	=	61
เขต	 3	=	32	
ไม่ระบุที่ตั้ง	 =	 3
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ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน มอบนโยบายแก่ข้าราชการ 

และเจา้หนา้ทีข่องสำนกังานฯ ณ หอประชมุใหญ่ 

บรษิทั ปตท. จำกดั (มหาชน) เมือ่วนัที ่1 สงิหาคม 

2554 



นายส่งศักดิ์ ลิมบานเย็น รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “แรงงานสัมพันธ์ใน

องค์กรที่ผู้บริหารญี่ปุ่นควรรู้” ณ โรงแรมกรุงศรี ริเวอร์ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554



นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล นักวิชาการส่งเสริมการลงทุน 

ชำนาญการพิเศษ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก Oversea 

Chinese University สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์ประสาน

การบริการด้านการลงทุน เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554
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