การใชชิ้นสวนจากผูผลิตในประเทศไทย นอกจากจะชวยสราง
โอกาสแกผปู ระกอบการขนาดเล็กของไทยแลว ยังเปนการลดตนทุน
การผลิตใหแกผผู ลิตรายใหญ จากการใชชน้ิ สวนจากผูผ ลิตในประเทศ
เน�องจากลดคาใชจายในการจัดการเพ�อจัดหาและนำเขาชิ้นสวนจาก
ตางประเทศ

3. บริการจับคูธ รุ กิจ (Business Matching)
หน�วย BUILD จะชวยสนับสนุนนักลงทุน ทัง้ จาก
ในประเทศไทยและจากตางประเทศ ที่ตองการ
ผูประกอบการในประเทศไทยตามที่ตองการ เชน
การหาผูทำการผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมเพ�อใช
ในการผลิตผลิตภัณฑ การหาคูพ นั ธมิตรทางธุรกิจ
เพ�อรวมลงทุน หรือรวมมือทางเทคโนโลยีการผลิต
เปนตน
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ปจจุบนั หน�วยพัฒนาการเช�อมโยงอุตสาหกรรม ไดดำเนินกิจกรรม
เพ�อใหเกิดโอกาสทางธุรกิจใหกบั บริษทั ทีต่ อ งการใชชน้ิ สวนอุตสาหกรรม
หรือผูซ อ้ื ไดพบปะเจรจากับบริษทั ผูผ ลิตชิน้ สวนอุตสาหกรรม หรือผูข าย
ผานกิจกรรมตางๆ จนเปนทีร่ จู กั อยางกวางขวาง ในกลุม ของผูผ ลิตชิน้ สวน
อุตสาหกรรมหรือผูประกอบการในอุตสาหกรรมสนับสนุน สงผลใหเกิด
การซือ้ ขายชิน้ สวนอุตสาหกรรมผานการจัดกิจกรรมของหน�วย BUILD
เพิ่มขึ้นทุกๆ ป

2. ตลาดกลางซือ้ ขายชิน้ สวนอุตสาหกรรม
(BUILD Market Place) กิจกรรมที่นัดหมายให
ผูตองการซื้อชิ้นสวนอุตสาหกรรมหรือผูซื้อ นำ
ชิน้ สวนทีต่ อ งการซือ้ มาแสดงตอผูข ายและนำเสนอ
นโยบายการจัดซื้อแกคณะผูผลิตชิ้นสวน - ผูขาย
ในหองประชุมที่หน�วย BUILD กำหนด ซึ่งมักจัด
ในงานแสดงสินคาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่
สำคัญๆ ในประเทศไทย จัดมาแลว 105 ครั้ง

วารสารสงเสริมการลงทุน

บีโอไอ จึงไดจดั ตัง้ หน�วยพัฒนาการเช�อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD BOI Unit for Industrial Linkage Development) เม�อวันที่ 20
มิถุนายน 2535 เพ�อทำหนาที่ในการพัฒนาการเช�อมโยงอุตสาหกรรม
ใหเกิดการใชชิ้นสวนอุตสาหกรรมจากผูผลิตในประเทศไทย ซึ่งนอกจาก
จะชวยให โอกาสทางการตลาดแกผูประกอบการขนาดเล็กของไทยแลว
ยังเปนการลดตนทุนการผลิตใหแกผผู ลิตรายใหญจากการใชชน้ิ สวน
จากผูผลิตในประเทศ เน�องจากลดคาใชจายในการจัดการเพ�อจัดหา
และนำเขาชิ้นสวนจากตางประเทศอีกดวย

กิจกรรมตางๆ ที่หน�วย BUILD ดำเนินการ
เพ� อ สร า งความเช� อ มโยงกั บ ผู  ผ ลิ ต ชิ ้ น ส ว น
อุตสาหกรรมในประเทศไทยและเพ�อกระตุนใหมี
การพัฒนาความสามารถในการผลิตของผูผ ลิตไทย
มีดังนี้
1. ผูซื้อพบผูขาย (VMC - Vendor Meet
Customer) กิจกรรมจัดนำคณะผูผลิตชิ้นสวน
จำนวนมาก ไปพบผูซื้อที่โรงงานของบริษัทผูซื้อ
เปนโอกาสใหผูที่ใชชิ้นสวนของผูซื้อไดเจรจาใน
รายละเอียดโดยตรงกับผูข ายทีม่ กั มีความชำนาญ
ในการผลิตชิน้ สวนนัน้ ๆ เฉพาะดาน และผูข ายจะ
ชวยเสนอชิ้นสวนที่มีคุณภาพดี เหมาะสมกับการ
ใชงานของผูซื้อแตมีราคาที่เหมาะสม กิจกรรมนี้
จะทำใหผซู อ้ื ประหยัดเวลาในการจัดหาผูข ายตาม
ที่ตองการ โดยประหยัดเวลาและได ในราคาที่
ถูกลงกวาการที่พบกับผูขายที่มาพบทีละบริษัท
ตามปกติที่เคยดำเนินการ ซึ่งกิจกรรมนี้ หน�วย
BUILD จัดมาแลว 216 ครั้ง
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4. สัมมนาใหความรูเ พ�อกระตุน การพัฒนา
สามารถในการแขงขัน การสัมมนาใหความรู
แนวทางในการปรับปรุงการบริหาร การผลิตจาก
วิทยากรที่มีความรูเฉพาะดานที่เกี่ยวของ จะไดมี
ความสามารถเปนไปตามทีบ่ ริษทั ผูซ อ้ื ตางๆ ตองการ
เกิดการเช�อมโยงอุตสาหกรรมกันได

วารสารสงเสริมการลงทุน
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5. บริการสืบคนขอมูลผูผ ลิตชิน้ สวนออนไลน
บนเครือขายอินเทอรเน็ต หน�วย BUILD ไดทำ
การพัฒนาฐานขอมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนอาเซีย่ น
(ASEAN Supporting Industry Database - ASID)
www.asidnet.org ทีผ่ ปู ระกอบการในอุตสาหกรรม
สนับสนุน สามารถนำขอมูลของตนมาลงไว ใน
ฐานขอมูลนี้ ซึง่ มีรายละเอียดขอมูลทีล่ งลึกแสดง
ถึงความสามารถในการผลิต ที่ผูซื้อใชคัดกรอง
เบื้องตนได ซึ่งใหบริการตอผูซื้อและผูขายฟรีบน
เครือขายอินเตอรเน็ต ใหบริการทุกวันตลอด 24
ชั่วโมง ปจจุบันมีฐานขอมูลสมาชิกใน 10 ประเทศ
อาเซี่ยน กวา 20,000 บริษัท

ถึงรอยละ 60 - 90 ทำใหมีโอกาสไดเช�อมโยงการผลิตกับลูกคาใน
ตางประเทศ ขยายฐานลูกคาไปตางประเทศการผลิตใหลกู คาตางประเทศ
นี้ทำใหมีโอกาสไดรับรูหรือรับถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ จาก
ลูกคา รวมถึงการไปรวมงานในตางประเทศจะมีโอกาสเห็นผลิตภัณฑ
สินคาเดียวกับทีต่ นผลิตภายในงาน เพ�อนำมาใชเปนขอมูลเปรียบเทียบ
ใชปรับปรุงความสามารถในการผลิตของตนใหสามารถแขงขันได ใน
ระดับโลก

จากความสำเร็จในกิจกรรมเช�อมโยง
มากกวา 15 ป หนวย BUILD
จึงริเริ่มจัดงานแสดงสินคา Subcon Thailand
ซึ่งเปนงานที่รวบรวมผูผลิตและบริการชิ้นสวน
อุตสาหกรรมและอ�นๆ
ที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมเปนงานแรกในประเทศไทย

6. จัดงานแสดงสินคาอุตสาหกรรมการรับ
ชวงการผลิต จากความสำเร็จในกิจกรรมเช�อมโยง
มากวา 15 ป หน�วย BUILD จึงริเริ่มจัดงานแสดง
สินคา ซับคอน ไทยแลนด ซึ่งเปนงานที่รวบรวม
ผูผลิตและบริการชิ้นสวนอุตสาหกรรม และอ�นๆ
ที่เกี่ยวของในการสนับสนุนการผลิตผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรมเปนงานแรกในประเทศไทย โดยจัด
เปนประจำทุกป เริม่ จัดครัง้ แรกเม�อป 2550 และ
ครั้งลาสุดในระหวางวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม
2555 ซึ่งไดจัดมาแลวรวม 6 ครั้ง

หลังจากดำเนินกิจกรรมเช�อมโยงอุตสาหกรรมในรูปแบบตางๆ
มาเปนระยะเวลากวา 20 ป ชวยกอใหเกิดมูลคาการซื้อขายชิ้นสวน
อุตสาหกรรมจากผูผ ลิตในประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ อยางตอเน�อง ทำให
ผูประกอบการไทยหลายรายมีการขยายกิจการ และมีการลงทุนเพิ่มขึ้น
แตการพัฒนาของผูประกอบการไทยโดยเฉพาะการทำการวิจัยและ
พัฒนาเปนเร�องที่สำคัญมากที่จะทำใหมีเทคโนโลยีการผลิตของตนและ
สามารถแขงขันได หน�วย BUILD จึงมีแผนทีผ่ ลักดันใหเกิดการเช�อมโยง
ระหวางผูประกอบการไทยและสถาบันการศึกษาหรือหน�วยวิจัยตางๆ
เพ�อใหเกิดการวิจัยและพัฒนาในผูประกอบการไทยเพิ่มมากขึ้น

7. จัดนำผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมไทย
รวมงานชิ้นสวนอุตสาหกรรมในระดับนานาชาติ
(Internationalization) โดยหน�วย BUILD จะ
จัดหาพืน้ ทีแ่ สดงสินคาในตางประเทศ ทำใหผผู ลิต
ชิน้ สวนมีคา ใชจา ยการรวมออกงานลดลงอยางมาก

ผูป ระกอบการและผูท ต่ี อ งการจัดหาผูผ ลิตชิน้ สวนอุตสาหกรรมตางๆ
จากผูผ ลิตในประเทศไทย และผูผ ลิตชิน้ สวนอุตสาหกรรมทีส่ นใจเขารวม
กิจกรรมตางๆ ขางตน สามารถติดตอไดที่หน�วย BUILD ที่ตั้งอยูภายใน
บีโอไอ โทร 0 2553 8111 กด 7 โทรสาร 0 2553 8325 เว็บไซต
build.boi.go.th อีเมล : build@boi.go.th

บีโอไอกับการเช�อมโยงอุตสาหกรรม

บุษยาพร วิริยะศิริ

การเช�อมโยง

อุตสาหกรรม
เพ�อเพิ่มศักยภาพการแขงขันของไทย
จากการสงเสริมการลงทุนอยางจริงจัง ทำใหปจจุบันอุตสาหกรรมของไทยไดพัฒนาไปมาก การผลิตผลิตภัณฑ
ภายในประเทศแตเดิมนั้น ยังตองมีการนำเขาสินคาที่เปนวัตถุดิบและวัสดุจำเปน เชน ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ชิ้นสวน
ยานยนตและชิ้นสวนโลหะตางๆ ปจจุบันถือไดวาอุตสาหกรรมสนับสนุนของไทย ไดรับการพัฒนาจนถึงขั้นสามารถ
ผลิตชิ้นสวนสำคัญๆ ทั้งเพ�อการใชในประเทศและเพ�อการสงออก
ทำใหอุตสาหกรรมของไทยตองขยายฐานการผลิต
ทัง้ ในเชิงกวาง คือ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ
และเชิงลึก คือ การผลิตผลิตภัณฑตน น้ำเพิม่ ขึน้ และ
เพ�อใหอตุ สาหกรรมเติบโตไดอยางมัน่ คงนัน้ จะตอง
มีการรวมมือเพ�อใหตน ทุนการผลิตสามารถแขงขันได

วารสารสงเสริมการลงทุน

และการแขงขันจากตางประเทศมีแนวโนมทีร่ นุ แรงมากขึน้ เน�องจาก
การผลิตในปจจุบันมีรูปแบบที่ยืดหยุนมากขึ้น เพราะมีความสะดวก
ในการโยกยายฐานการผลิตไปสูป ระเทศใหมๆ สงผลใหประเทศไทย
ตองปรับเปลี่ยนนโยบายใหสอดคลองกับปจจัยที่ผูผลิตจากประเทศ
อุตสาหกรรมชั้นนำใชพิจารณาในการตัดสินใจยายฐานการผลิตจึงได
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กลุมเปาหมายที่มุงเนนในการจัดกิจกรรมคือ อุตสาหกรรม
เคร�องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมยานยนต การดำเนินงาน
ของ BUILD คือ การสงเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนในประเทศไทย
โดยใหขอมูลการผลิตชิ้นสวนและการรับชวงการผลิต เปนการสราง
เครือขายเช�อมโยงระหวางอุตสาหกรรมการผลิตของผูผ ลิตชิน้ สวน และ
อุตสาหกรรมสนับสนุนสำหรับอุตสาหกรรมทั้ง 3 ประเภทดังกลาว
ทั้งในประเทศและตางประเทศ และมีวิสัยทัศน คือ มุงมั่นสงเสริม
และพัฒนากิจกรรมการเช�อมโยงอุตสาหกรรมอยางตอเน�อง เพ�อให
อุตสาหกรรมสนับสนุนของไทยมีศักยภาพการแขงขันในระดับสากล

วารสารสงเสริมการลงทุน
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การเช�อมโยงอุตสาหกรรม ชวยขยาย
ฐานการผลิต

การเช�อมโยงอุตสาหกรรมเพ�อการขยายฐาน
การผลิต จึงเปนหนึ่งในยุทธศาสตรการสงเสริม
การลงทุน ชวยสนับสนุนใหเกิดการลงทุนในประเทศ
เพิ่มขึ้น จากจัดตั้งหน�วยพัฒนาการเช�อมโยง
อุตสาหกรรม หรือ BUILD (BOI Unit Industrial
Linkage Development) ของบีโอไอเพ�อสนับสนุน
ใหเกิดการเช�อมโยงอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร
ที่ไดวางไว เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันใหแกผูประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
โดยเฉพาะผูผ ลิตชิน้ สวน และอุตสาหกรรมสนับสนุน
ในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
โดยทำหนาที่เปนส�อกลางในการจับคูธุรกิจ
ระหวางบริษทั ผูป ระกอบการผลิตภัณฑสำเร็จรูปกับ
ผูผลิตชิ้นสวนขนาดกลางและขนาดเล็ก เพ�อกอ
ใหเกิดการเช�อมโยงอุตสาหกรรมและถายทอด
เทคโนโลยีการผลิต ซึ่งจะนำไปสูการเติบโตอยาง
แข็งแกรงของอุตสาหกรรมสนับสนุน อันจะเปน
แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
อีกทางหนึ่ง

พันธกิจหลักของหน�วย BUILD ไดแก พัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมการรับชวงการผลิตไทย โดยสรางเครือขายการเช�อมโยง
อุตสาหกรรมอยางเปนระบบและครบวงจร ผลักดันใหเกิดการใชชน้ิ สวน
ภายในประเทศมากขึ้นเพ�อทดแทนการนำเขาชิ้นสวนจากตางประเทศ
พรอมทั้งสรางความเช�อมั่นในอุตสาหกรรมไทย

แนวโนมธุรกิจโลกเปลี่ยนแปลง

ประเทศกำลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมภิ าคเอเชีย จะมีบทบาทตอ
เศรษฐกิจและการลงทุนของโลกมากขึ้น และ AEC จะทำใหอาเซี่ยน
เปนแหลงรองรับการลงทุนที่สำคัญมาก ซึ่งมีแนวโนมที่การแยงชิง
การลงทุนจากคูแขงในภูมิภาคจะรุนแรงขึ้น
ขณะเดียวกันก็เปนโอกาสการขยายธุรกิจ ทีม่ ฐี านการตลาดมากขึน้
นักลงทุนรายใหญมีความจำเปนตองออกมาลงทุนในอาเซี่ยนมากขึ้น
จึงนับวาตอไปเปนโอกาสการขยายตัวของการดำเนินการทางธุรกิจใน
ทุกดาน การพัฒนาเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด มีการลงทุนในทุกภาค
สัดสวนสูงขึ้น และจะเกิดธุรกิจใหมๆ ที่ขยายตัวรวดเร็ว จึงตองเรง
ขยายบทบาทของหน�วย BUILD ในการเช�อมโยงอุตสาหกรรมสาขา
ตางๆ เพ�อตามโลกธุรกิจที่มีความเปลี่ยนแปลงใหทัน

ไมวา จะเปนการเพิม่ ศักยภาพและแกไขปญหาอุตสาหกรรมพืน้ ฐาน
การวิจัยพัฒนาปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เคร�องจักร ประหยัดพลังงาน
ระบบ IT การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ใหเกิดการเช�อมโยง
อุตสาหกรรมการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Creation)

ขณะเดียวกันก็ทำใหมโี อกาสพบปะผูซ อ้ื โดยตรง ทำใหเกิดการพบปะ
โดยตรงกับผูซ อ้ื หรือผูป ระกอบการผลิตภัณฑ และผูข ายหรือผูผ ลิตชิน้ สวน

กิจกรรมพัฒนาฐานขอมูล Online

กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ�อรณรงครับชวงการผลิต
(ตลาดกลางซือ้ ขายชิน้ สวน) เปนการสรางความสัมพันธ ในเชิงธุรกิจจาก
การแลกเปลี่ยนความรูระหวางผู ใชบริการของ BUILD โดยมีตัวแทน
ของบริษทั ขนาดใหญ ทีเ่ ปนผูจ ดั ซือ้ ชิน้ สวนเปนผูบ รรยาย ใหผเู ขารวม
กิจกรรมไดรับฟงรายละเอียดของการผลิตของโรงงานโดยสังเขป
และมูลคาการจัดซื้อ นโยบายการจัดซื้อ หรือการตรวจสอบคุณภาพ
ผลิตภัณฑกิจกรรมการอบรมบุคลากรดานการเช�อมโยงอุตสาหกรรม
กิจกรรมการฝกอบรม ทีค่ รอบคลุมถึงการพัฒนายกระดับผลิตภาพ

การจัดงานครัง้ ทีผ่ า นมามีผเู ขาชมงานทีเ่ ปน
ผูซ อ้ื ชิน้ สวนอุตสาหกรรมเพิม่ จำนวนมากขึน้ โดย
มีผผู ลิตชิน้ สวนชัน้ นำกวา 250 ราย จาก 9 ประเทศ
รวมจัดงานแสดงชิ้นสวนกวา 2,500 รายการ
รวมถึงผูเขารวมชมงานจากประเทศตางๆ ถึง 15
ประเทศ ไดแก คณะทูตพิเศษจากประเทศญี่ปุน
ยุโรปและเอเชียที่เดินทางมารวมโปรแกรมการ
จับคูธุรกิจเปนการเฉพาะ องคการสงเสริมการคา
ของญี่ปุน (เจโทร ) ผูประกอบการจากเมือง
คะนะงะวะ ประเทศญีป่ นุ สมาคมสงเสริมการรับ
ชวงการผลิตไทย และจากโครงการการยกระดับ
ขีดความสามารถอุตสาหกรรมแมพิมพ โดยมีผู
เขาชมงานที่เปนผูซื้อชิ้นสวนอุตสาหกรรมจำนวน
21,868 ราย เปนผูซ อ้ื จากตางประเทศถึงรอยละ 45
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การจัดทำฐานขอมูลผูส นับสนุน เปนการเก็บขอมูลดานการตลาด
คือ ความตองการชิน้ สวนหรือผลิตภัณฑของผูซ อ้ื ขนาดใหญ ทัง้ ในและ
ตางประเทศทีแ่ จงใหทาง BUILD ทราบถึงตัวรายการของชิน้ สวนหรือ
ผลิตภัณฑทต่ี อ งการผานเครือขายอินเทอรเน็ต(Internet) โดยมีฐานขอมูล
ผูผ ลิต คือ ASID (ASEAN Supporting Industry Database) ปจจุบนั
ฐานขอมูลดังกลาว ไดพฒ
ั นาเปนฐานขอมูลระดับนานาชาติ ซึง่ จะชวย
ใหผปู ระกอบการทีต่ อ งการเผยแพรประชาสัมพันธชน้ิ สวนและผลิตภัณฑ
มีโอกาสในการสงชิ้นสวนหรือผลิตภัณฑเขาสูตลาดโลกมากยิ่งขึ้น

กิจกรรมการจัดงาน ซับคอน ไทยแลนด ซึง่
จัดปละครั้งในชวงเดือนพฤษภาคมโดยมีกลุม
เปาหมายของผูชมงานคือตัวแทนของสำนักงาน
จัดซือ้ ชิน้ สวนระดับนานาชาติ กิจกรรมการสนับสนุน
ผูประกอบการ SMEs รวมงานแสดงชิ้นสวนใน
ตางประเทศ สนับสนุนผูประกอบการ SMEs
ในการแสดงชิ้นสวนผลิตภัณฑ ในตางประเทศ
โดยทำหนาทีป่ ระสานงานกับหน�วยงานของบีโอไอ
ในตางประเทศเพ�อเปดโอกาสใหผผู ลิตชิน้ สวนได
พบกับผูซื้อ ผูผลิต และรับฟงนโยบายการจัดซื้อ
ชิ้นสวนของผูประกอบการรายใหญทั่วโลก

วารสารสงเสริมการลงทุน

สำหรับกิจกรรมของหน�วย BUILD นัน้ ไดมกี ารจัดกิจกรรมหลัก
หลายกิจกรรม ไดแก
กิจกรรมผูซื้อพบผูขาย การเขาเยี่ยมชมโรงงานซึ่งเปนผูผลิต
รายใหญ มีวัตถุประสงคเพ�อใหผูเขารวมกิจกรรม ไดรับทราบนโยบาย
การจัดซือ้ ชิน้ สวนจากผูผ ลิตรายใหญ อีกทัง้ เปนการเปดโอกาสใหผผู ลิต
ชิ้นสวน ซึ่งสวนใหญเปนผูผลิตขนาดกลางและขนาดเล็ก ไดพัฒนา
ความรูและทักษะในการผลิตชิ้นสวน โดยการแลกเปลี่ยนความรู และ
ความคิดเห็นกับผูเขารวมกิจกรรมอ�นๆ

การจัดการทางการผลิตการขนสง โดยคาดหวังให
บุคลากรทีผ่ า นการอบรมนำความรูท ่ีไดรบั จากการ
ฝกอบรมไปขยายผล โดยดำเนินการรวมกับองคกร
ภายนอก เชน สมาคมรับชวงการผลิตชิน้ สวน หรือ
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ กิจกรรมการ
จัดการแสดงผลิตภัณฑและชิ้นสวนอุตสาหกรรม
มีเปาหมายเพ�อเผยแพรและประชาสัมพันธความ
สามารถ และเพิ่มศักยภาพการผลิตชิ้นสวน
อุตสาหกรรมสนับสนุนของผูประกอบการ
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รวมทั้งเปนหน�วยงานกลางในการประสาน
การเขาเยีย่ มชมโรงงานผูผ ลิตเพ�อใหผปู ระกอบการ
SMEs ไดเห็นภาพรวมขั้นตอนการผลิต และมี
โอกาสเรียนรูเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตการ
ดำเนินกิจกรรมเหลานี้ สามารถชวยยกระดับ
ผลิตภาพของผูผ ลิตซึง่ เปน SMEs ใหสงู ขึน้ เพราะ
เม�อผูผ ลิตรูค วามตองการหรือรายละเอียด ในการ
จัดซือ้ ของผูซ อ้ื รายใหญกย็ อ มสามารถ นำขอมูลที่
ไดมาใช ในการวางแผนการผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
และหากผูผลิตสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานของ
ชิน้ สวนทีผ่ ซู อ้ื รายใหญตอ งการ การพัฒนาชิน้ สวน
ในรูปแบบชิ้นสวนนำรอง (Prototype) สำหรับ
ผลิตภัณฑ ใหมๆ จะเกิดตามมาทำใหไดรับการ
ถายทอดความรูและทักษะ

BUILD กับการยกระดับผลิตภาพ

BUILD ชวยยกระดับมูลคาเพิม่ ของผลิตภัณฑ
จากผลกำไรตอหน�วยทีส่ งู ขึน้ เพราะผลิตภัณฑ ใหมๆ
จะมีสวนตางของผลกำไรสูงกวาผลิตภัณฑรุนเกา
นอกเหนือจากนี้ BUILD ยังทำหนาทีส่ นับสนุนเร�อง
ขอมูลจากผูซื้อทั่วโลกผานเครือขายอินเทอรเน็ต
โดยอาศัยฐานขอมูลผูผลิตในระดับนานาชาติ
อยางเชน ASID ซึง่ จะชวยใหผู ใชบริการไดประโยชน
จากขอมูลขาวสารที่มีการปรับปรุงใหทันสมัย
อยูเสมออีกทั้งชวยลดการเก็บรักษาวัตถุดิบหรือ
สินคาคงคลังลง ทำใหผลิตภาพสูงขึ้น
จึ ง นั บ ได ว  า บี โ อไอ ได ม ี ส  ว นอย า งมาก
ในการทำให เ กิ ด การเช� อ มโยงอุ ต สาหกรรม
ในประเทศและในภูมิภาค ซึ่งหากผูประกอบการ
ทานใดสนใจเขารวมกิจกรรมของหน�วย BUILD
อาจเริม่ จากการเขารวมชมงานซับคอน ไทยแลนด
2013 ซึง่ จัดขึน้ ระหวางวันที่ 16 - 18 พฤษภาคม
2556 ณ ศู น ย น ิ ท รรศการและการประชุ ม
ไบเทคสามารถศึกษารายละเอียดที่เว็บไซต
www.subconthailand.com

งานซับคอน ไทยแลนด

ซับคอน ไทยแลนด งานแสดงสินคาอุตสาหกรรมรับชวงการผลิต
เพ�อการจัดซื้อชิ้นสวนอุตสาหกรรมระดับภูมิภาคอาเซี่ยน
เม�อประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ นเริม่ อยางเปนทางการในป 2558
ประเทศไทยจะเปนฐานการผลิตสำคัญในภูมิภาคอาเซี่ยน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน จึงเปนโอกาสสำหรับ
ผูประกอบการอุตสาหกรรม ที่มองหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตและขีดความสามารถในการแขงขัน โดยงาน
ครัง้ นีค้ าดวาจะมีผเู ขารวมงานทีเ่ ปนบริษทั ชัน้ นำทัว่ โลกกวา 1,200 ราย
จาก 35 ประเทศทั่วโลก
งานซับคอน ไทยแลนด ไดจดั ตอเน�องมาเปนครัง้ ที่ 7 และประสบ
ความสำเร็จ จนไดรับการยอมรับวาเปนงานแสดงเทคโนโลยีเคร�อง
จักรกลและอุตสาหกรรมรับชวงการผลิต เพ�อการจัดซื้อชิ้นสวน
อุตสาหกรรมสำคัญระดับภูมิภาคอาเซี่ยน
“บริษทั เขารวมงานซับคอน ไทยแลนด เพราะสามารถ
ชวยใหเราไดพบกับผูซ อ้ื ใหมๆ ทีม่ องหาสินคาทีม่ คี วาม
ละเอียดและแมนยำสูง ซึง่ ตอนนีก้ ลุม ลูกคาของบริษทั
มีทั้งจากตางประเทศและในประเทศไทย นอกจากนี้
เราไดเขารวมกิจกรรมการจับคูท างธุรกิจทีจ่ ดั ขึน้ ในงาน
เพราะเปนการชวยใหผซู อ้ื และผูผ ลิตชิน้ สวนไดพบกันงายยิง่ ขึน้ เปนชองทาง
ทำใหเรามีโอกาสเจรจาธุรกิจกับผูซื้อรายใหมที่น�าสนใจได”
Mr.Ken Mekari / Manager
Nissin Electric (Thailand) Co., Ltd.

“เราเปนบริษัทที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
และมีรายไดเพิ่มขึ้นเทาตัวทุกป ตลอดเวลา 5 ป
โดยงานซับคอน ไทยแลนด เปนเวทีที่ทำใหเราได
พบปะกับลูกคาใหม ๆ ทั้งในและตางประเทศ แลว
ยังสามารถสรางและขยายตลาดเพิ่มขึ้น โดยลูกคา
เราอยูในภูมิภาคเอเชียเชน ประเทศญี่ปุน ที่อยูในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
อุปกรณทางการแพทย ยานอวกาศ และชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ที่ตองการ
จำนวนการผลิตนอย แตมีความซับซอนและใชเทคนิคขั้นสูงในการผลิต”
Mr. Claus Mandel / Plant Manager
Holm Machinery

ซับคอน ไทยแลนด 2013 เปนหนึง่ ในงานแสดงสินคาอุตสาหกรรม
รับชวงการผลิต เพ�อการจัดซือ้ ชิน้ สวนอุตสาหกรรมที่ใหญทส่ี ดุ ในภูมภิ าค
อาเซีย่ น จัดขึน้ เปนครัง้ ที่ 7 คาดวาจะมีผผู ลิตชิน้ สวนชัน้ นำกวา 300 ราย
จากในประเทศไทย อาเซีย่ นและประเทศในภูมภิ าคอ�น ๆ มารวมนำเสนอ
ชิ้นสวนอุตสาหกรรมและบริการระดับคุณภาพ โดยมุงหวังใหงาน
ซับคอน ไทยแลนด เปนเวทีที่สรางโอกาสทางธุรกิจและเปนแนวทาง
ในการเปดลูชองทางการตลาดใหมๆ
งานครั้งที่ผานมาเกิดธุรกรรมกวา 6.3 พันลานบาท จากผูซื้อ
ชิ้นสวนอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกและผูผลิตระดับ Tier 1 และ
ผูป ระกอบการทีเ่ กีย่ วของในอุตสาหกรรมการจัดซือ้ ชิน้ สวน กวา 20,000
รายจาก 15 ประเทศทั่วโลก และคาดวาจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นในงาน
ซับคอน ไทยแลนด 2013 นี้

กิจกรรมการจับคูทางธุรกิจ เปดโอกาสให
ผูซ อ้ื และผูผ ลิตชิน้ สวนในประเทศและตางประเทศ
ชั้นนำไดนัดหมายลวงหนาและเจรจาธุรกิจแบบ
เขมขนรายบริษัทในงาน
Buyer’s Village ผูซื้อสวนชั้นนำเสนอ
ความตองการชิน้ สวนและนโยบายการจัดซือ้ ของ
ตนใหกับผูผลิตชิ้นสวนไดรับทราบ
Buyer Presentations บรรยายพิเศษจาก
ผูซื้อชิ้นสวนอุตสาหกรรมระดับโลก รวมใหคำ
แนะนำและขอมูลเกี่ยวกับความตองการและ
นโยบายการจัดซื้อภายในงาน
Industrial Clinic บริการใหคำปรึกษาแก
ผูประกอบการอุตสาหกรรม
โครงการความรวมมือจากภาคการศึกษาไป
ยังภาคธุรกิจ ( A to B ) กิจกรรมที่จะเช�อมโยง
สถาบันการศึกษาและหน�วยงานดานการวิจยั เขากับ
อุตสาหกรรมการผลิตเพ�อพัฒนาบุคลากรทีม่ ศี กั ยภาพ
และทักษะเพ�อใหตรงกับความตองการของตลาด
การสัมมนา จะไดพบกับหัวขอการสัมมนาที่
หลากหลายและน�าสนใจ อาทิ เทคนิคการเพิ่ม
ผลิตผล การบริหารเร�องการเงินและการลงทุน
นโยบายการจัดซือ้ จากผูซ อ้ื ระดับประเทศนานาชาติ
ตลอดจนการบริหารประสิทธิภาพในการจัดซื้อ
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นายนฤชา ฤชุพันธุ ผูอำนวยการหน�วยพัฒนาการ
เช�อมโยงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

งานแสดงสินคา สวนการจัดแสดงชิ้นสวน
ของผูประกอบการอุตสาหกรรมรับชวงการผลิต
จากไทยและตางประเทศ

วารสารสงเสริมการลงทุน

“งานซับคอน ไทยแลนด 2013 ซึ่งจัดเปน
ครั้งที่ 7 นี้จะยกระดับงานใหเปนงานสำคัญระดับ
นานาชาติโดยเฉพาะอยางยิง่ ในภูมภิ าคอาเซีย่ นเพ�อ
ตอบรับการเปด AEC ในป 2558 ทีจ่ ะถึงนี้ นอกจาก
การประสานงานเชิญผูซ อ้ื ชิน้ สวนอุตสาหกรรมชัน้ นำ
โดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนทั้ง 13 ศูนยของบีโอไอทั่วโลก หนึ่งใน
กลยุทธสำคัญที่ทำอยางตอเน�อง คือ การเชิญผูประกอบการตางชาติ และ
งานในครัง้ นี้ไดเชิญบริษทั ประเทศในภูมภิ าคอาเซีย่ นเขามารวมออกงาน และ
รวมทำการจับคูธุรกิจกับผูแสดงงานซับคอน ไทยแลนด อีกดวย”

กิจกรรมสำคัญในงาน

บีโอไอกับการเช�อมโยงอุตสาหกรรม

รัชนีกร ไพยชำนาญ

ซับคอน

ไทยแลนด 2013
โอกาสทางธุรกิจที่นาลงทุน
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

งานซับคอน ไทยแลนด 2013 จัดขึ้นทุกปเปนปที่ 7 เปนทั้งเวทีแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมชิ้นสวนของไทยและเปน
จุดนัดพบทางธุรกิจของผูซ อ้ื และผูข ายชิน้ สวน ไดพบปะเจรจาธุรกิจ มีผผ
ู ลิตชัน้ นำระดับโลกกวา 14 ประเทศเขารวมงาน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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งานซับคอน ไทยแลนด เปนงานแสดง
อุตสาหกรรมรับชวงการผลิตเพ�อการจัดซือ้ ชิน้ สวน
อุตสาหกรรม ไดจดั ขึน้ ครัง้ แรกในเดือนพฤษภาคม
2550 ครอบคลุมพื้นที่ 6,000 ตารางเมตรของ
อาคาร 105 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึง่ ครัง้ นัน้ ประสบความ
สำเร็จอยางงดงาม เรียกไดวา เปนงานแสดงสำหรับ
อุตสาหกรรมรับชวงการผลิตระดับนานาชาติ
อยางแทจริง เปนเวทีทผ่ี ผู ลิตชิน้ สวนอุตสาหกรรม
กวา 300 ราย มีโอกาสพบกับผูซ อ้ื จาก 14 ประเทศ

ทัว่ โลก และการจัดงานซับคอน ไทยแลนดครัง้ ตอมา ในทุกๆ ป มีผเู ขา
แสดงชิน้ สวนอุตสาหกรรมและผูเ ขาชมงานทัง้ ในและจากตางประเทศ
เพิม่ มากขึน้ ทุกครัง้ โดยเฉพาะอยางยิง่ การเขารวมกิจกรรมภายในงาน
ของผูผ ลิตและผูบ ริหารชาวญีป่ นุ ซึง่ เปนนักลงทุนและผูซ อ้ื ชิน้ สวนกลุม
ที่ใหญทส่ี ดุ ในประเทศไทยงานซับคอน ไทยแลนดจงึ เติบโตไปพรอมกับ
เศรษฐกิจของไทยที่กำลังขยายตัวอยางตอเน�อง
ในงานมีกิจกรรมที่น�าสนใจและเกิดประโยชนกับทั้งผูเขารวม
ออกงานและผูเ ขาชมงานมากมาย เชน กิจกรรมการจับคูธ รุ กิจ เปดโอกาส
ใหผูซื้อและผูผลิตชิ้นสวนไดมีโอกาสนัดหมายกันลวงหนา และเจรจา
ธุรกิจแบบเขมขนรายบริษทั ภายในงาน ซึง่ ในปทผ่ี า นมา 2555 มีผผู ลิต
ชั้นนำระดับโลกกวา 13 ประเทศเขารวมดวย อาทิ Mercedes Benz,
Toyota, Isuzu, Suzuki, Samsung, Whirlpool, Hutchison และยัง
มีบริษทั จากประเทศญีป่ นุ โดยการนำของ บีโอไอทีป่ ระจำอยู ณ กรุงโตเกียว
และเมืองโอซากา เขารวมกิจกรรมของงานอีกกวา 1,000 ราย

กิจกรรมการจับคูธุรกิจ

เปดโอกาสใหผูซื้อและผูผลิตชิ้นสวน
ไดมีโอกาสนัดหมายกันลวงหนา
และเจรจาธุรกิจแบบเขมขน
รายบริษัทภายในงาน
ซึ่งในป 2555 มีผูผลิตชั้นนำระดับโลก
กวา 13 ประเทศมาเขารวมงานดวย
สรุปผลการจัดงานในป 2555 ที่ผานมามีผูเขารวมออกงาน
260 ราย และผูเขาชมงานประมาณกวา 21,000 ราย บริษัทผูซื้อเขา
รวมจากทัว่ โลกกวา 265 บริษทั จาก 13 ประเทศ มีผลการจับคูเ จรจา
ทางธุรกิจรวมจำนวน 3,473 คู โดยรอยละ 75 ของจำนวนคูเ จรจาทาง
ธุรกิจทั้งหมด มีแนวโนมที่คาดวาจะสามารถซื้อขายสินคาไดมูลคา
ประมาณ 6,300 กวาลานบาท

หน� ว ย BUILD มี ก ำหนดจะจั ด งาน
ซับคอน ไทยแลนด 2013 ในระหวางวันที่ 16 - 18
พฤษภาคม 2556 โดยตั้งเปาหมายมีผูเขารวมออก
งาน 300 ราย บริษัทผูซื้อเขารวมกวา 300 บริษัท
มีจำนวนคูเจรจาธุรกิจกวา 4,000 คู เกิดมูลคา
การเช�อมโยงกวา 7,000 ลานบาท และเกิด
การเช�อมโยงระหวางสถาบันการศึกษากับภาค
อุตสาหกรรม (R&D Matching) จำนวน 50 คู
งานซับคอน ไทยแลนดสามารถสรางช�อเสียง
ในฐานะงานแสดงที่มีศักยภาพสำหรับผูซื้อชิ้นสวน
อุตสาหกรรมและผูผ ลิตชิน้ สวน โดยผูป ระกอบการ
ทั้งสองกลุมจะไดพบกับกลุมเปาหมายที่ตองการ
ไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
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และที่ขาดมิได ของงานซับคอน ไทยแลนด ยังมีโครงการความ
รวมมือภาคการศึกษากับภาคธุรกิจ (A2B) / R&D Matching รวมกัน
จัดกิจกรรมเช�อมโยงสถาบันการศึกษาและหน�วยงานดานการวิจัยเขา
กับภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพ�อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิต
ใหตรงกับความตองการของตลาด นำผลงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ ใหมๆ
สูเชิงพาณิชย จากกิจกรรมที่หลากหลายดังกลาวขางตนทำใหงาน
ซับคอน ไทยแลนด 2013 เปนงานที่มีความสำคัญงานหนึ่งที่ ไม
ควรพลาด!

นอกจากจะเปนเวทีในการซื้อขายชิ้นสวน
อุตสาหกรรมแลว งานซับคอน ไทยแลนดยังเปน
กิจกรรมที่ตอกย้ำการสรางภาพลักษณที่ดีใหแก
ประเทศไทย โดยมีบโี อไอในฐานะหน�วยงานภาครัฐ
ที่ชวยจัดหาผูผลิตชิ้นสวนไทยใหแกนักลงทุน
ตางชาติ ทำใหนักลงทุนมีมั่นใจในการลงทุนและ
ไดรับความสะดวกรวดเร็วในการบริการ จนเปน
ที่ประทับใจของนักลงทุนตางชาติทุกคนที่เขารวม
กิจกรรมในงานดังกลาว

วารสารสงเสริมการลงทุน

นอกจากนี้ ในงานยังมีการจัด Buyer’s Village สำหรับบริษัท
ผูซื้อชิ้นสวนอุตสาหกรรม เพ�อจัดแสดงชิ้นงานที่ตองการจัดซื้อ
หมุนเวียนเขารวม 10 บริษทั ตอวัน พรอมทัง้ มีเวทีในสวนของ Buyer’s
Presentations สำหรับใหบริษัทผูซื้อไดนำเสนอนโยบายการจัดซื้อ
พรอมทั้งเปนความรู ใหกับผูผลิตชิ้นสวน ไดมีโอกาสรับฟงเพ�อนำไป
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ใหตรงตามความตองการของผูซื้อ และ
ในงานยังพบกับหัวขอสัมมนาที่หลากหลายและน�าสนใจ เชน โอกาส
ในการลงทุนธุรกิจ การผลิตรูปแบบใหม จนถึงกลยุทธ ในการดำเนิน
ธุรกิจรูปแบบตางๆ ที่ทางผูจัดงานไดเชิญหน�วยงานผูมีความเชี่ยวชาญ
สงวิทยากรหมุนเวียนกันมารวมบรรยายใหความรู

ซับคอน ไทยแลนด
ครั้งที่ 7 มีเปาหมาย

ผูเขารวมออกบูธ 300 ราย
บริษัทผูซื้อเขารวมกวา 300 บริษัท
มีจำนวนคูเจรจาธุรกิจ
กวา 4,000 คู
เกิดมูลคาการเช�อมโยง
กวา 7,000 ลานบาท

15

ไปยังทั่วประเทศและนอกจากนี้ยังมีการนำผูประกอบการเขารวมงาน
แสดงสินคาทั้งในและตางประเทศ”
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คุณนฤชา ฤชุพันธ ผูอำนวยการหน�วย

วารสารสงเสริมการลงทุน
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พัฒนาการเช�อมโยงอุตสาหกรรม สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
“โดยหน า ที ่ ข องหน� ว ยงาน BUILD มี
ภารกิจหลัก ในการเช�อมโยงผูป ระกอบการสนับสนุน
ของไทย ใหมโี อกาสทางธุรกิจกับนักลงทุนตางชาติ
ผูผลิตรายใหญ และผูซื้อชิ้นสวนอุตสาหกรรมทั้ง
ในและตางประเทศใหเพิม่ มากขึน้ โดยเรามองไปถึง
เปาหมายหลักในการทำงาน 2 เร�อง คือการพัฒนา
ขีดความสามารถทางการแขงขันใหผปู ระกอบการ
และหาตลาดใหมๆ ใหผปู ระกอบการ ตองยอมรับ
วากิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขัน
ของผูป ระกอบการมีเคร�องมือทีจ่ ำกัด โดยสวนใหญ
เปนการจัดสัมมนาใหความรูรวมถึงการเช�อมโยง
เทคโนโลยี เพ�อเพิม่ ขีดความสามารถใหผปู ระกอบการ
สวนการหาตลาดใหมๆ ใหผูประกอบการเรามี
กิจกรรมทีท่ ำเปนประจำคือ ผูซ อ้ื พบผูข าย (VMC)

เม�อเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (เออีซี) กลุมอุตสาหกรรม
สนับสนุนจะไดรับหรือเสียประโยชนอยางไร
“นับวาเปนความทาทายในหลายๆ อุตสาหกรรมเพ�อเม�อเปดเออีซี
จะเกิดการแขงขันกันอยางชัดเจน ซึง่ มีทง้ั อุตสาหกรรมทีเ่ สียเปรียบและ
ไดเปรียบ ทีเ่ สียเปรียบน�าจะเปนดานการส�อสาร สิง่ ทอ และโลจิสติกส
สวนที่ไดเปรียบแน�นอนก็คือ ชิ้นสวนยานยนต อิเล็กทรอนิกสและ
เคร�องจักร เพราะตลาดจะกวางขึ้นมีโอกาสมากขึ้น แตผูประกอบการ
ตองกลับมามองวาจะทำอยางไรจึงจะรักษาความเปนผูน ำในตลาด และ
รักษาฐานลูกคาไวได เชน การแสวงหาพันธมิตรจากตางชาติเพ�อการ
ขยายฐานลูกคาและการแลกเปลี่ยนความรู รวมถึงมองหาเทคโนโลยี
เคร�องจักร และระบบอัตโนมัติที่สามารถเขามาชวยในการลดตนทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตใหมากขึ้น
งานซั บ คอน ไทยแลนด จั ด ในช ว งเดื อ นพฤษภาคมของ
ทุกๆ ป จะเปนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของหน�วย BUILD โดยงาน
ซับคอน ไทยแลนด 2013 เปนการจัดรวมกันเปนปท่ี 7 ความสำเร็จของ
งานไมวา จะเปนตัวเลขผูเ ขาชมงาน ผูซ อ้ื ชิน้ สวนอุตสาหกรรม การจับคู
ธุรกิจระหวางผูซ อ้ื และผูข ายชิน้ สวน รวมถึงธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในงานและ
หลังงานเพิ่มขึ้นอยางตอเน�อง สะทอนภาพการเติบโตอยางชัดเจน
จนถือวาเปนงานสำคัญระดับภูมิภาคอาเซี่ยนที่นำเสนอศักยภาพ ของ
ผูประกอบการไทย และเปนงานเดี่ยวที่รวมผูผลิตชิ้นสวนสนับสนุนใน
อาเซี่ยน และผูซื้อชิ้นสวนจากทั่วโลกไวมากที่สุด”

สัมภาษณผูเขารวมงาน
คุณชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล

ตำแหน�ง นายกสมาคมสงเสริมการรับชวงการผลิตไทย (Thai
Subcontracting Promotion Association)
“งานซับคอน ไทยแลนด ถือไดวาเปนเวทีการแสดงสินคาและ
เจรจาธุรกิจทีด่ ี และตรงกลุม เปาหมายทีส่ ดุ งานหนึง่ ของผูป ระกอบการ
ในกลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งไดจัดมาอยางตอเน�องมาเปนปที่
7 แลว และมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ เพ�อใหเหมาะสมกับสภาวะ
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เริ่มแรกอาจจะมุงเนนไปที่กลุม
อุตสาหกรรมตางๆ ที่มาลงทุนในประเทศไทยเปนหลัก เปนการแสดง

ใหอุตสาหกรรมตางๆเหลานี้ ไดทราบ และไดพบกับผูผลิตชิ้นสวน
อุตสาหกรรมตางๆจากทั่วประเทศ เปนการอำนวยความสะดวกแก
อุตสาหกรรมใหสามารถ เขาถึงผูผลิตชิ้นสวนไดอยางรวดเร็ว ลดการ
นำเขาชิ้นสวนจากตางประเทศ ขณะเดียวกันงานนี้ก็เปนเวทีแจงเกิด
ของผูผลิตชิ้นสวนซึ่งสวนใหญเปน SMEs ของไทย ไดมีโอกาสแสดง
ศักยภาพในการผลิตของตน เปนการชวยสนับสนุนชองทางการตลาด
ไปสูตลาดสินคาคุณภาพ และ OEM ซึ่งเปนการสงเสริมใหเกิดการ
พัฒนาของผูผลิตชิ้นสวนของไทยอยางตอเน�อง

นอกจากนี้ในงานเองทางหน�วย BUILD ของ
บีโอไอ ก็ยังมีจัดกิจกรรมอ�นๆที่เปนประโยชนเชน
ตลาดกลางชิน้ สวน กิจกรรมจับคูธ รุ กิจกับนักธุรกิจ
จากประเทศชัน้ นำตางๆ เพ�อใหผปู ระกอบการไทย
ไดมีโอกาสพบปะกับนักธุรกิจที่มีอุตสาหกรรมที่
เหมือนหรือเกีย่ วของกันไดรจู กั กัน เปนโอกาสทีจ่ ะ
ไดรว มกันพัฒนาผลิตภัณฑทม่ี คี ณ
ุ ภาพเพ�อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซี่ยนอีกดวย”

คุณพัฒนศักดิ์ แสนสมรส

ตำแหน�งประธานบริหาร บริษทั สยามสกรู โบลท แอนด นัท จำกัด
“บริษัทฯไดรวมออกงานซับคอน ไทยแลนด มาโดยตลอดเพราะ
เปนงานที่ทำใหเราไดมีโอกาสพบกับผูที่ตองการซื้อจากทุกภาคกลุม
อุตสาหกรรมทัง้ ในและตางประเทศโดยตรง จึงเปนสวนสำคัญทีท่ ำให
เราสามารถพัฒนาการเติบโตไดอยางตอเน�อง”
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ตำแหน�งกรรมการผูจ ดั การ บริษทั พี ควอลิต้ี แมชชีน พารท จำกัด
“งานนี้ ได โชวศักยภาพประเทศไทย ในการรวมผูประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมรับชวงการผลิตไทย ทีม่ ศี กั ยภาพในการผลิตตัง้ แตตน
จนถึงปลายน้ำไวอยางครบถวน รวมถึงไดแลกเปลี่ยนเจรจาทางดาน
เทคโนโลยีตางๆ ระหวางผูผลิต ผูซื้อ ผูขาย และสามารถนำความรูที่
ไดไปใช ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ ใหตรงตามความตองการของลูกคา
ไดอยางลงตัว เกิดการเช�อมโยงพันธมิตรอุตสาหกรรมในกลุมตางๆ
ทีเ่ ขามารวมแสดงสินคาภายในงาน ซับคอน ไทยแลนด ดวยกัน รวมถึง
ตอยอดธุรกิจทุกๆ อุตสาหกรรมไดอยางมีศกั ยภาพยิง่ ขึน้ มีการขยายกลุม
ลูกคาไดมากขึน้ มาวาจะเปนภายในประเทศและจากตางประเทศ และ
เปนการเปดโอกาสใหกับอุตสาหกรรมในประเทศไทย เปนประตูสู
AEC ในอนาคตอันใกล รวมถึงไดเปดวิสัยทัศนและมุมมองทางการ
ตลาดที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงสูสากล”

เปดโลก AEC

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ความทาทาย
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ของเวียดนาม

รัฐบาลเวียดนามไดปฏิรูปเศรษฐกิจครั้งใหญเม�อ 25 ปที่แลว ตามนโยบายดอยเหมย (Doi Moi) จากเดิมที่เปนระบบ
วางแผนสวนกลางที่ลมเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ�อกาวไปสูระบบเศรษฐกิจแบบการตลาด การพัฒนาเศรษฐกิจ
ของเวียดนามในทิศทางใหมประสบผลสำเร็จอยางมาก สงผลใหประเทศไดพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว
อยางไรก็ตาม เม�อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 นายกรัฐมนตรี
เหวียน เติน๋ ยวุง ของเวียดนาม ไดแถลงรายงานเศรษฐกิจตอทีป่ ระชุม
รัฐสภา ระหวางพิธีเปดสมัยประชุม ยอมรับวาไดบริหารราชการดาน
เศรษฐกิจผิดพลาด ซึ่งเปนขาวใหญไปทั่วโลก

ประเทศเผชิญวิกฤติครั้งใหญ
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ดานเศรษฐกิจการลงทุน

นายเหงียนวันลิญ ผูป ฎิรปู นโยบาย
เศรษฐกิจของเวียดนาม

เม�อ 25 ปที่ผานมา คือ ป 2529 เวียดนามไดประสบวิกฤติครั้ง
สำคัญ เน�องจากเกิดเหตุการณที่เรียกวา “ขาวยากหมากแพง”
กลาวคือ การเติบโตทางเศรษฐกิจชะงักงัน ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟอ
สูงมาก โดยเฉพาะในป 2529 อัตราเงินเฟอสูงมากถึงรอยละ 775

ยิ่งไปกวานั้น นายเล ดวน เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต ซึ่งเปน
ผูน ำอันดับ 1 ของประเทศ โดยดำรงตำแหน�งเลขาธิการพรรคยาวนาน
มาตั้งแตป 2503 ไดถึงแกอสัญกรรมเม�อเดือนกรกฎาคม 2529 ซึ่ง
นับวาเปนเหตุการณสำคัญมาก
อนึง่ ความจริงแลวแมนายเลดวนแทบจะไมเปนทีร่ จู กั ในตางประเทศ
แตอยางใด แตความจริงแลวนับเปนผูกุมอำนาจการปกครองประเทศ
เวียดนามอยางสิ้นเชิง นับตั้งแตนายโฮจิมินหเสียชีวิตลงเม�อป 2512
หรืออาจจะกอนหนาที่นายโฮจิมินหเสียชีวิตดวยซ้ำ เน�องจากบทบาท
ของโฮจิมินหนั้นจะเปนไปในทางสัญลักษณเทานั้น โดยมอบหมายให
นายเลดวนดูแลในทางปฏิบัติแทบทั้งหมด

จะเปนไปในทางสัญลักษณเทานั้น
โดยมอบหมายใหนายเลดวนดูแล
ในทางปฏิบัติแทบทั้งหมด

GDP Growth of Vietnam since doi moi
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บทบาทของโฮจิมินหนั้น

สวนนายฟามวันดง ซึ่งคนไทยรูจักกันดี
ถึงแมดำรงตำแหน�งนายกรัฐมนตรีของเวียดนาม
เปนเวลายาวนานมากกวา 30 ป หรือนายพล
โวเหงียนเกียป ซึง่ ควบตำแหน�งผูบ ญ
ั ชาการทหาร
สูงสุดและรัฐมนตรีวา การกระทรวงกลาโหมติดตอ
กันมายาวนานเชนกัน แตความจริงแลวกลับไมมี
อำนาจในมืออยางแทจริงแตอยางใด

นโยบายดอยเหมย
ตัดสินความเปนความตายของประเทศ
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ภายหลังนายเลดวนถึงแกอสัญกรรม ไดมี
การแตงตั้งใหนายเจ�อง จิงห (Truong Chinh)
ประธานาธิบดี ใหมาดำรงตำแหน�งเลขาธิการพรรค
คอมมิวนิสตอีกตำแหน�งหนึ่งในระยะเวลาสั้นๆ
เน�องจากเขาสุขภาพไมคอยดีนัก

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ต อ มาในการประชุ ม สมั ช ชาแห ง พรรค
คอมมิวนิสตเวียดนามเม�อเดือนธันวาคม 2529
ไดตดั สินใจครัง้ สำคัญเกีย่ วกับความเปนความตาย
ของประเทศ รวมถึงตัดสินความเปนความตายของ
พรรคคอมมิวนิสตเวียดนามดวย วาจะยังไดรับ
ความนิยมจากชาวเวียดนามใหปกครองประเทศ
หรือไม โดยไดเลือกใหนายเหงียนวันลิญ ขึ้นเปน
เลขาธิการพรรคคนใหม
พรอมกันนี้ เวียดนามไดประกาศแผนปฏิรูป
เศรษฐกิจครัง้ ใหญในนาม “ดอยเหมย” (Doi Moi)
ขึน้ ซึง่ ตอมาไดกำหนดคำขวัญซึง่ ไดสะทอนความ
สำคัญของวิสาหกิจเอกชนตอความแข็งแกรง
ของประเทศวา “ประชาชนร่ำรวย ประชาชาติ
แข็งแกรง” (A Rich People, a Strong Nation)
แผนปฏิรูปดอยเหมยไดกำหนดปรับเปลี่ยน
จากระบบวางแผนสวนกลางมาเปนระบบเศรษฐกิจ
แบบการตลาด ยกเลิกระบบนารวมและกระจาย
พืน้ ทีเ่ กษตรกรรมมายังเกษตรกร ยกเลิกการควบคุม
ราคาสินคาเกษตร อนุญาตใหชาวนาขายพืชผล
ทางการเกษตรในตลาด สงเสริมการลงทุนของ
ภาคเอกชนและการลงทุนจากตางประเทศ ลด
บทบาทรัฐวิสาหกิจ
สำหรับนายเหงียนวันลิญ ความจริงแลวไม
สามารถจะเขากับนายเลดวนได โดยอดีตเคยถูก
ใหออกจากคณะกรรมการกรมการเมือง (Politburo)

ของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม เน�องจากไปขัดใจกับนายเลดวน สำหรับ
เดิม 11 ปกอนหนานี้ คือ เม�อเดือนเมษายน 2518 เคยเปนหัวหนา
เวียดกงในเวียดนามใต เชีย่ วชาญในดานปลุกระดมมวลชน โดยเฉพาะ
จัดโครงสรางองคกรพรรคคอมมิวนิสต ในเวียดนามใต มากกวาในดาน
การทำสงคราม ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบปลุกระดมมวลชน เพ�อ
ชวยเหลือกองทัพประชาชนเวียดนามในการทำสงครามยึดกรุงไซงอน
เขาตองเปลี่ยนบทบาทมาเปนปลุกระดมมวลชนใหเห็นชอบกับ
แผนปฏิรปู เศรษฐกิจครัง้ สำคัญนี้ เน�องจากการปรับเปลีย่ นนโยบายนับวา
เปนเร�องเสี่ยงอยางมาก ยังมีพวกหัวเกาที่ยึดมั่นกับลัทธิคอมมิวนิสต
จำนวนมาก ซึ่งตอตานการปฏิรูปเศรษฐกิจ

สงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ

ภายหลังจากเปดประเทศได 1 ป ในการประชุมสมัชชาพรรค
ครัง้ ที่ 7 เม�อวันที่ 29 ธันวาคม 2530 ไดผา นกฎหมายการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศเปนครั้งแรก เพ�อสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
จากนั้นมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายฉบับนี้เปนระยะๆ
ตอมาในป 2535 มีการปรับปรุงแกไขรัฐธรรมนูญโดยมีบทบัญญัติ
เกีย่ วกับยอมรับเกีย่ วกับทรัพยสนิ สวนบุคคล และในป 2535 เชนเดียวกัน
ไดแกไขกฎหมายลงทุนเพ�อใหสทิ ธิและประโยชนมากขึน้ ยอมใหตา งชาติ
ลงทุนในธุรกิจกอสรางโครงสรางพื้นฐาน การใหเสียภาษีเทาเทียมกัน
ระหวางธุรกิจรวมทุนและธุรกิจตางชาติถือหุนทั้งสิ้น
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ทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใตเกา ปจจุบันเปนพิพิธภัณฑ

ทำเนียบประธานาธิบดีเวียดนามใตเกา ปจจุบนั เปนพิพธิ ภัณฑ

ตอมาป 2539 ไดแกไขกฎหมายเพ�อยอมใหลงทุนในรูปแบบใหม
เชน การลงทุนตามสัญญา BOT (Build - Operate - Transfer), BTO
(Build - Transfer - Operate), Build - Transfer (BT) ฯลฯ ตอมาใน
ป 2543 ไดแกไขกฎหมายเพ�อยอมรับสิทธิของนักลงทุนตางชาติในการ
ควบและซื้อกิจการ สิทธิในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการลงทุน

ปรับลดกำลังทหารเพ�อนำเงินมาพัฒนาประเทศ

ปูพรมแดงตอนรับสหรัฐฯ

สำหรับสหรัฐฯ ทีเ่ คยเปนศัตรูคอู าฆาต ปจจุบนั กลายเปนคูค า สำคัญ
และนักลงทุนรายใหญในเวียดนาม อนึ่ง นับวาแปลกแตจริงที่วานาย
โฮจิมินหไดมีวิสัยทัศนเชนนี้มาแลว 45 ปกอนหนานี้ โดยไดเคยกลาว
ตอประชาชนสหรัฐฯ เม�อกลางทศวรรษที่ 1960 วา “เราจะปูพรมแดง
สำหรับพวกคุณใหถอนทหารออกจากเวียดนาม (อยางมีไมตรีจิต)
และเม�อสงครามสิ้นสุดลง เราจะเชื้อเชิญและตอนรับพวกคุณให
กลับมาเวียดนามอีกครั้งหนึ่ง เน�องจากพวกคุณมีเทคโนโลยี และ
เราตองการความชวยเหลือจากพวกคุณ”

ชวงวันทายๆ ของสงครามชวงกอนไซงอ นแตก
กองทัพประชาชนไดปลอยใหเคร�องเฮลิคอปเตอร
ของกองทัพสหรัฐฯ อพยพคนสหรัฐฯ และคน
เวียดนามใตออกนอกประเทศอยางสะดวก โดยไมได
ยิงจรวดหรือปนตอสูอ ากาศยานไปยังเฮลิคอปเตอร
เหลานัน้ แมแตนดั เดียว นับเปนการวางพรมแดง
ใหสหรัฐฯ ถอนตัวจากเวียดนาม
ปจจุบันเวียดนามไดวางพรมแดงตอนรับ
นักลงทุนสหรัฐฯ ใหมาลงทุนในเวียดนาม โดยสหรัฐฯ
และเวียดนามไดประกาศสถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูตอีกครั้งหนึ่งเม�อป 2538 ในระยะหลัง
ความสัมพันธทั้ง 2 ประเทศใกลชิดกันมากอยาง
ไมน�าเช�อ โดยเวียดนามตองการใหสหรัฐฯ มา
ถวงดุลกับจีนที่แมจะมีอุดมการณทางการเมืองใน
ระบอบคอมมิวนิสตเหมือนกัน แตมีความขัดแยง
ในดานดินแดน ขณะเดียวกันสหรัฐฯ ก็ตองการ
เวียดนามเปนพันธมิตรในการปดลอมจีน
เวียดนามสามารถใชประโยชนจากเครือขาย
คนเวียดนามโพนทะเล (ชาวเวียดนามที่อพยพไป
อยูตางประเทศในยุคสงครามเย็น) โดยเฉพาะที่
Orange County ในมลรั ฐ แคลิ ฟ อร เ นี ย มี
ชาวเวียดนามอาศัยอยูมากมายถึง 250,000 คน
ชาวเวียดนามในตางประเทศมีการศึกษาระดับสูง
โดยเฉพาะในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ขณะเดียวกันกำลังทหารซึ่งเดิมเคยไดรับการจัดอันดับวามีความ
แข็งแกรงทางการทหารมากเปนอันดับ 3 ของโลก รองจากสหรัฐฯ และ
สหภาพโซเวียดเทานัน้ โดยในชวงนัน้ มีทหารมากกวา 1 ลานคน รวมถึง
อาวุธทันสมัยมากมายซึ่งไดรับจากสหรัฐฯ ทิ้งอาวุธใหเปนจำนวนมาก
แตไดปรับลดกำลังทหารลงเหลือ 480,000 คน โดยกองทัพเวียดนาม
อยูภายใตรัฐบาลและพรรคคอมมิวนิสตอยางเต็มที่ ทำให ในระยะที่
ผานมาเวียดนามยังไมเคยเกิดการปฏิวัติรัฐประหารแตอยางใด

กองทัพเวียดนามซึง่ เดิมถือวาเกรียงไกรอันดับ 3 ของโลก
มีทหารมากกวา 1 ลานคน แตปจ จุบนั ไดปรับลดลงเหลือ
480,000 คน

วารสารสงเสริมการลงทุน

การปรับเปลี่ยนนโยบายครั้งนั้น รวมถึงตอมาเวียดนามไดถอน
ทหารออกจากกัมพูชาเพ�อลดคาใชจา ยและเพ�อแกไขปญหาถูกโดดเดีย่ ว
ในดานการเมืองระหวางประเทศ ไดทำใหการพัฒนาเศรษฐกิจเวียดนาม
ดีขึ้นมากอยางผิดหูผิดตา ภายใตระบอบเศรษฐกิจที่เปนสวนผสมปนเป
ระหวางลัทธิทนุ นิยมตามความคิดของนายอดัม สมิธ และลัทธิสงั คมนิยม
ตามความคิดของนายคารล มารก โดยมีรานคาโชหวยและธุรกิจ
ขนาดเล็กผุดขึ้นมากมาย อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งกอนหนานี้ซึ่งอยู
ในอัตราเฉลีย่ เพียงรอยละ 1 ตอป ไดเพิม่ เปนรอยละ 4.3 ตอป ในชวง
ป 2529 - 2534 อัตราเงินเฟอลดลงอยางรวดเร็วจากรอยละ 775
ในป 2529 เหลือรอยละ 67.5 ในป 2534 ทำใหสดั สวนคนยากจนลดลง
และคนชั้นกลางเพิ่มขึ้น
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ทำใหบริษทั สหรัฐฯ สนใจไปจัดตัง้ กิจการในเวียดนาม
เน�องจากสะดวกทีจ่ ะสงคนสหรัฐฯ เชือ้ สายเวียดนาม
ไปบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เน�องจาก
สามารถพูดภาษาทองถิน่ และเขาใจถึงขนบธรรมเนียม
ประเพณีของเวียดนาม

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ขณะเดียวกันรัฐบาลเวียดนามไดจดั ตัง้ องคกร
แนวรวมประชาชาติเวียดนาม สงเสริมใหคน
เวียดนามกลับคืนสูมาตุภูมิเพ�อชวยกันพัฒนา
ประเทศ ซึ่งจะมีประโยชน ในแงที่เปนทรัพยากร
มนุษยทจ่ี บการศึกษาระดับสูงและมีความเชีย่ วชาญ
ดานเทคโนโลยี

รวมกฎหมายลงทุนเปนฉบับเดียวกัน

ตอมารัฐบาลประกาศใชพระราชกฤษฎีกา
หมายเลข 164/2003/ND - CP ลงวันที่ 22
ธันวาคม 2546 ใน Chapter II Article 9 ไดมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงครั้งใหญในหลายดาน
จากเดิมบริษทั ทองถิน่ ของเวียดนามเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลในอัตราสูงถึงรอยละ 32 ขณะที่บริษัท
ตางชาติที่มาลงทุน เสียภาษีในอัตราต่ำกวา คือ
เพียงรอยละ 25 โดยพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ได
บัญญัติใหกิจการทุกประเภททั้งรัฐวิสาหกิจ บริษัท
เอกชนทองถิน่ และบริษทั ตางชาติ เสียภาษีเงินได
นิติบุคคลในอัตราเทาเทียมกันคือรอยละ 28 โดย
มีผลตั้งแตป 2547 เปนตนไป
จากนั้นเวียดนามไดปรับลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลเหลือรอยละ 25 โดยมีผลใชบังคับนับ
ตัง้ แตป 2552 เปนตนไป ลาสุดภาคธุรกิจทัง้ ทีเ่ ปน
บริษทั เวียดนามและบริษทั ตางชาติ ไดเสนอใหรฐั บาล
ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลลงเหลือรอยละ 20
ซึง่ นาย Vu Van Ninh รองนายกรัฐมนตรี ไดกลาว
เม�อตนเดือนธันวาคม 2555 วารัฐบาลจะนำเสนอตอ
สมัชชาแหงชาติใหแกไขกฎหมายเกีย่ วกับภาษีเงินได
นิตบิ คุ คลในดานตางๆ รวมถึงปรับลดอัตราภาษีดว ย

โบสถ Notre Dame ซึง่ กอสรางมาเม�อประมาณ 130 ปมาแลว
เปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วสำคัญของนครโฮจิมนิ ห

อนึง่ ภายหลังดำเนินธุรกิจมีกำไรและเสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลแลว
หากจะสงเงินปนผลกลับออกไปนอกประเทศแกผูถือหุนตางชาติ ไมเสีย
ภาษีอากรแตอยางใด เน�องจากรัฐบาลเวียดนามไดยกเลิกภาษีสง กำไร
กลับออกนอกประเทศนับตั้งแตป 2547 เปนตนมา

รวมกฎหมายลงทุนในประเทศและตางประเทศเขาดวยกัน

ตอมาเม�อวันที่ 29 ธันวาคม 2548 รัฐสภาไดผา นกฎหมายลงทุน
ฉบับใหม โดยไดยุบรวมกฎหมาย 2 ฉบับคือ กฎหมายการลงทุน
โดยตรงจากตางประเทศและกฎหมายการลงทุนจากในประเทศ เพ�อรวม
เปนกฎหมายการลงทุนฉบับเดียวกัน โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1
กรกฏาคม 2549 เปนตนไป
• สำหรับโครงการลงทุนตั้งแต 300 ลานดองขึ้นไป หรืออยูใน
รายการที่มีเง�อนไขการลงทุน จะตองผานกระบวนการประเมิน ไมวา
จะเปนการลงทุนของคนเวียดนามหรือตางชาติ
• โครงการทีส่ ำคัญตอประเทศ เชน การกอสรางและการดำเนินการ
ทาอากาศยาน ทาเรือ ฯลฯ โดยมีเงินลงทุนตั้งแต 1.5 ลานลานดอง
ขึน้ ไป หรือตัง้ แต 75 ลานเหรียญสหรัฐฯ จะตองไดรบั อนุมตั จิ ากสำนัก
นายกรัฐมนตรี
• โครงการลงทุนทีม่ เี งินทุนต่ำกวา 300 พันลานดอง หรือประมาณ
15 ลานเหรียญสหรัฐฯ และไมอยูในรายการมีเง�อนไขการลงทุน จะ

ดำเนินการเพียงการจดทะเบียนและจะไดรบั ในอนุญาตลงทุน โดยการ
จดทะเบียนลงทุนใชเวลาไมเกิน 15 วัน
• โครงการหากลงทุนต่ำกวา 1.5 ลานลานดอง จะตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการประชาชนประจำจังหวัด หากตั้งในเขต
อุตสาหกรรม เขตสงออก หรือเขตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง จะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารของพื้นที่แหงนั้น

นายเหวียน เติน๋ ยวุง นายกรัฐมนตรีเวียดนาม หารือขอราชการ
กับนางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทย เม�อกลางป 2555

ตามกฎหมายการลงทุนไมไดกำหนดวาจะตอง
มีอตั ราสวนหนีส้ นิ ตอสวนผูถ อื หุน เทาใด โดยโครงการ
จะตองเสนอรายงานการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการและแผนธุรกิจ หากเจาหนาที่ไดวเิ คราะห
แลวเห็นวาสวนการถือหุนดังกลาว ไมสามารถ
เปนไปได ในเชิงปฏิบัติ จะขอใหเพิ่มสวนผูถือหุน

รัฐบาลเวียดนามเผชิญการวิจารณ

สำหรับนายเหวียน เติ๋น ยวุง ไดรับเลือกให
ดำรงตำแหน�งนายกรัฐมนตรีนับตั้งแตป 2549
เปนตนมา และตอมาไดรับเลือกใหดำรงตำแหน�ง
นายกรัฐมนตรีสมัยทีส่ องเม�อเดือนพฤษภาคม 2554
ไดถูกมองวาเปนนายกรัฐมนตรีที่ทรงอำนาจมาก
ที่สุดเทาที่เคยมีมา เพราะโดยปกติแลวในอดีต
อำนาจทางการเมืองของเวียดนาม จะอยูท ผ่ี ดู ำรง
ตำแหน�งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต
อนึ่ง โดยทั่วไปตำแหน�งเลขาธิการพรรคจะ
เปนของคนที่มีพื้นเพทางภาคเหนือ ตำแหน�ง
ประธานาธิบดีจะเปนของคนภาคกลาง และตำแหน�ง
นายกรัฐมนตรีจะเปนของคนภาคใต โดยนาย
เหวียน เติ๋น ยวุง เปนคนภาคใต ทั้งนี้ ไมวาจะมี
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สำหรับกำหนดระยะเวลาการออกใบอนุญาตลงทุนกรณีมีการ
ประเมินโครงการลงทุนไมเกิน 45 วัน การพิจารณาอนุญาตลงทุนจะ
ประเมินในประเด็นตางๆ เชน ความเขมแข็งทางการเงิน ความสอดคลอง
กับแผนแมบทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประโยชนตอรัฐบาล
เวียดนามหรือพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม โดยเฉพาะการเพิ่มความ
สามารถในอุตสาหกรรมใหม เทคโนโลยี ใหม หรือการขยายตลาด
การสรางงาน รายไดของโครงการ เทคโนโลยีและความเชี่ยวชาญ
การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การปองกันปญหาสิ่งแวดลอม
แผนการใชที่ดินและการจายคาชดเชยการใชที่ดิน

โรงแรมเมเลียทีก่ รุงฮานอย
ซึง่ เปนของกลุม TCC ของไทย

วารสารสงเสริมการลงทุน

• ยกเลิกเง�อนไขเพ�อใหเปนไปตามกฎระเบียบขององคการ
การคาโลกกอนการเขาเปนสมาชิกในป 2550 กลาวคือ ยกเลิกเง�อนไข
การใชวตั ถุดบิ ในประเทศ เง�อนไขสัดสวนการนำเขาหรือสงออก เง�อนไข
กำหนดกิจกรรมหรือมูลคาใชจายดานวิจัยและพัฒนา เง�อนไขกำหนด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ ฯลฯ
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การปรับหรือสลับตำแหน�ง อยางไรก็ตาม ตำแหน�ง
เลขาธิการพรรคจะตองเปนของคนภาคเหนือเสมอ
เพราะตำแหน�งเลขาธิการพรรคเปนตำแหน�งที่มี
อำนาจสูงสุดของพรรค ซึง่ พรรคมีศนู ยกลางอำนาจ
อยูที่กรุงฮานอย

วารสารสงเสริมการลงทุน
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เขาต อ งเผชิ ญ กั บ การโจมตี อ ย า งหนั ก
ทัง้ บนดินและใตดนิ ทัง้ จากการโจมตีผา นเว็บไซต
ซึ่งมีอิทธิผลตอทัศนคติของประชาชนอยางมาก
เน�องจากชาวเวียดนาม 90 ลานคน มีสัดสวนสูง
ถึงรอยละ 34 ที่เช�อมตอออนไลนกับเครือขาย
อินเทอรเน็ต นับวาเปนสัดสวนสูงกวาของประเทศ
เพ�อนบาน เชน ไทย อินโดนีเซีย ฯลฯ เสียอีก
ประกอบกับรัฐบาลควบคุมการเสนอขาวผานส�อ
หนังสือพิมพและโทรทัศน ทำใหประชาชนหันมา
สนใจรับขาวสารผานส�ออินเทอรเน็ต
สำหรับประเด็นการโจมตี เปนตนวา รัฐวิสาหกิจ
อูตอเรือวีนาชิน ที่เผชิญวิกฤติจนเกือบลมละลาย
เม�อปลายป 2553 มีหนี้สินนับแสนลานบาท การ
จับกุมนายธนาคารที่ใกลชิดเม�อเดือนสิงหาคม
2555 รวมถึงปญหาเสนสาย คือ บุตรหลานอายุ
ยังนอยของบรรดาผูน ำประเทศ ไดรบั แตงตัง้ ใหมา
ดำรงตำแหน�งระดับสูงทั้งหน�วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

เดิมคาดหมายวานายยวุงอาจลาออกจากตำแหน�งนายกรัฐมนตรี
อยางไรก็ตาม ยังสามารถรักษาเกาอี้เอาไวได เน�องจากมีพันธมิตร
จำนวนมากในรัฐสภา ประกอบกับไมมีบุคคลที่เหมาะสมกวาที่จะมา
ดำรงตำแหน�งนายกรัฐมนตรี แมตองลดบทบาทลงบาง เชน โอน
อำนาจบังคับบัญชาหน�วยงานปราบปรามคอรัปชัน่ ทีจ่ ากเดิมขึน้ ตรงกับ
นายกรัฐมนตรี มาขึ้นกับคณะกรรมการกรมการเมืองหรือโปลิตบูโร
โดยมีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตเปนประธาน

เศรษฐกิจยังเติบโตคอนขางสูง

อนึ่ง แมจะถูกโจมตีเกี่ยวกับความผิดพลาดในการบริหารงานดาน
เศรษฐกิจ แตโดยภาพรวมแลวเศรษฐกิจเวียดนามไมไดเลวรายอยาง
ที่คิด โดยคาดวาตัวเลขในป 2555 จะเติบโตในอัตราคอนขางสูง คือ
รอยละ 5.2 ไมไดติดลบแตอยางใด แมวาจะต่ำกวาเดิมที่เคยกำหนด
เปาหมายไวสูงถึงรอยละ 6.5 ก็ตาม

แมจะถูกโจมตี

เกี่ยวกับความผิดพลาด
ในการบริหารงานดานเศรษฐกิจ
แตโดยภาพรวมแลว
เศรษฐกิจเวียดนามไมไดเลวรายอยางที่คิด

เศรษฐกิจเวียดนามยังมีแนวโนมเติบโตสูงในอนาคต เน�องจากมี
ประชากรเกือบ 95 ลานคน เปนทรัพยากรมนุษยทม่ี คี ณ
ุ ภาพ ขยันขันแข็ง
ในการทำงาน ใฝศกึ ษาหาความรู และยังเปนประเทศวัยหนุม สาว อายุ
กึง่ กลางของประชากร 28.2 ป ขณะทีป่ ระเทศไทยเริม่ เปนวัยกลางคน
อายุกง่ึ กลางอยูท ร่ี ะดับ 34.7 ป สำหรับในป 2556 รัฐบาลเวียดนามตัง้
เปาหมายเติบโตทางเศรษฐกิจไวที่ระดับรอยละ 5.5 ขณะที่ IMF
คาดการณป 2556 ไว ในระดับสูงกวาคือ รอยละ 5.9

สงออกเติบโตสูง

การสงออก

ขณะทีโ่ ครงสรางสินคาสงออกปรับเปลีย่ นไป
มากในระยะทีผ่ า นมา จากเดิมในป 2535 สัดสวน
การส ง ออกสิ น ค า เบื ้ อ งต น เช น พื ช ผลทาง
การเกษตร สินแร ฯลฯ สูงถึงรอยละ 80 ของ
มูลคาสงออกทั้งหมด ไดลดลงเหลือรอยละ 55
ในป 2543 และลดลงอีกเหลือรอยละ 35 ในป
2553 ขณะทีส่ ดั สวนการสงออกสินคาอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นจากรอยละ 20 ในป 2535 เปนรอยละ
45 ในป 2543 และเปนรอยละ 65 ในป 2553
อนึ่ง สัดสวนการสงออกที่เปนของบริษัท
ทีเ่ ปนการลงทุนจากตางประเทศมีแนวโนมเพิม่ ขึน้
เร�อยๆ จากเพียงรอยละ 27 ของมูลคาสงออก
ทัง้ หมดในป 2538 เพิม่ เปนรอยละ 47 ในป 2543
และรอยละ 54.2 ในป 2553
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ในชวง 10 เดือนแรก
มีมูลคาสูงถึง
93.8 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มมากถึงรอยละ 18.9

จากตัวเลขดานการคาตางประเทศที่ดีเยี่ยม
ทำใหเวียดนามซึ่งเดิมขาดดุลการคาจำนวนมาก
ติดตอกันในชวง 20 ปทผ่ี า นมา โดยเฉพาะป 2554
ขาดดุลการคามากถึง 10 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
จะเปลี่ยนมาเปนเกินดุลการคาเล็กนอยประมาณ
300 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2555

วารสารสงเสริมการลงทุน

การสงออกในชวง 10 เดือนแรก มีมูลคาสูงถึง 93.8 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิม่ มากถึงรอยละ 18.9 โดยคาดวาตัวเลขเต็มป 2555
มูลคาสงออกน�าจะเพิม่ มากถึงรอยละ 16.6 นับวาสูงเม�อเปรียบเทียบกับ
ประเทศอ�นๆ รวมถึงประเทศไทยดวย ซึ่งป 2555 มูลคาสงออกเพิ่มขึ้น
ในอัตราคอนขางต่ำ ขณะที่นำเขาอยูที่ระดับ 93.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ
เพิ่มขึ้นเพียงรอยละ 6.7

หนี้เสียปญหาที่นาวิตก
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สำหรับปญหาที่ยังน�าวิตก คือ หนี้เสียในระบบธนาคาร โดยจาก
สถิติของธนาคารกลางเวียดนาม พบวาเพิ่มจากรอยละ 6 ของยอด
สินเช�อทั้งหมดเม�อสิ้นป 2554 เปนรอยละ 8.6 - 10 ในชวงกลางป
2555 คิดเปนมูลคาประมาณ 10 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ยิ่งไปกวานั้น
หน�วยงานของตางประเทศคาดวาสัดสวนหนี้เสียจริงน�าจะสูงกวาตัวเลข
ทางการ คือ ประมาณรอยละ 15 โดยในป 2555 มีกจิ การจำนวนมาก
ปดกิจการ ซึง่ ความจริงแลวเปนทัง้ วิกฤติและโอกาสของธุรกิจไทยทีจ่ ะ
เขามาซื้อกิจการหรือรวมลงทุนในบริษัทเหลานี้

วารสารสงเสริมการลงทุน
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มีกิจการจำนวนมาก

ปดกิจการ ซึ่งความจริงแลว
เปนโอกาสของธุรกิจไทย
ที่จะเขามาซื้อกิจการหรือรวมลงทุน
อนึ่ง โครงสรางของหนี้เสียของเวียดนามแตกตางจากไทย โดย
กรณีของไทยจะเปนหนี้เสียของภาคเอกชน แตกรณีของเวียดนาม
เปนหนี้เสียของรัฐวิสาหกิจเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 70 ของทั้งหมด
สวนเงินเฟอซึ่งเดิมน�าวิตกกังวลเปนอยางมาก แมมีแนวโนม
ลดลงมากในระยะหลัง แตยังขึ้นๆ ลงๆ ยังไมน�าไววางใจ โดยอาจจะ
พุงสูงขึ้นในอนาคต โดยในเดือนตุลาคม 2555 ตัวเลขเงินเฟอเพิ่มสูง
ขึน้ อีกครัง้ หนึง่ เปนรอยละ 7 แตคาดวาตัวเลขทัง้ ปนา� จะไมเกินเปาหมาย
ของรัฐบาลที่กำหนดไวคือรอยละ 8 แมเปนอัตราคอนขางสูงสำหรับ
ประเทศอ�นๆ แตเปนที่ยอมรับได ในเวียดนาม

FDI มีแนวโนมชะลอตัว

สิ่งน�าวิตกอีกประการหนึ่ง คือ การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ทีม่ แี นวโนมลดลง จากเดิมในป 2551 มีตวั เลขจดทะเบียนสูงถึง 71.7
พันลานเหรียญสหรัฐฯ จากนั้นลดลงอยางตอเน�องเหลือเพียง 15.6
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 สำหรับชวง 10 เดือนแรกของป 2555
อยูที่ระดับ 10.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และตัวเลขทั้งปน�าจะไมถึง
เปาหมายที่กำหนดไวที่ระดับ 15 พันลานเหรียญสหรัฐฯ เน�องจากการ
แขงขันชักจูงการลงทุนจากคูแ ขงสำคัญ คือ ไทย อินโดนีเซีย และคูแ ขง
สำคัญลาสุด คือ พมา

เปดโลก AEC
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

อินโดนีเซีย

พี่ ใหญทางเศรษฐกิจและตลาดแหงอาเซี่ยน
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จากคนปวยสูมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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เม�อประมาณ 10 – 15 ปมาแลว อินโดนีเซียเผชิญกับความวุนวายทางการเมืองอยางมากภายหลังการโคนลม
รัฐบาลของนายพลซูฮารโต รวมถึงปญหาการกอการรายกรณีการระเบิดทีเ่ กาะบาหลีและการวางระเบิดโรงแรมแมริออต
ในกรุงจารกาตา ทำใหไดรับฉายาวาเปน “คนปวยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต”
ในชวงนัน้ มีการคาดหมายวาประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ ประกอบดวย
ประชาชนหลายเชื้อชาติหลายศาสนา อาจจะแตกแยกออกเปนหลาย
ประเทศเหมือนกับที่เคยเกิดกับสหภาพโซเวียต แตภายหลังการรับ
ตำแหน�งประธานาธิบดีของนายพลสุสิโล บัมบัง ยูโดโยโน พรอมกับ
ดำเนินนโยบายสมานฉันทภายใตคำขวัญ 4 ประการ คือ ความมั่งคั่ง
สันติภาพ ความยุติธรรม และประชาธิปไตย ไดทำใหประเทศกลับมา
รมเย็นเปนสุขและเปนปกแผนอีกครั้งหนึ่งอยางรวดเร็ว

เศรษฐกิจของอินโดนีเซียนับวาใหญเปน
อันดับที่ 16 ของโลก และใหญที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยบริษทั ทีป่ รึกษา McKinsey &
Co ไดทำการศึกษาเม�อกลางป 2555 และคาดการณ
วาเศรษฐกิจอินโดนีเซียจะเติบโตอยางรวดเร็วและ
ใหญเปนอันดับ 7 ของโลก ภายในป 2573

เศรษฐกิจอันดับ 16 ของโลก
ประชากรอันดับ 4 ของโลก

อินโดนีเซียมีประชากรมากถึงเกือบ 242 ลานคน เกือบ 4 เทา
ของประเทศไทย นับเปนประเทศทีม่ ปี ระชากรมากเปนอันดับ 4 ของโลก
รองจากจีน 1,300 ลานคน อินเดีย 1,200 ลานคน และสหรัฐฯ 310
ลานคน ยิง่ ไปกวานัน้ ยังเปนประเทศวัยหนุม สาว อายุเฉลีย่ (Median)
ของประชากรเพียงแค 28.5 ป เปรียบเทียบกับไทยที่เปนประเทศ
วัยกลางคน อายุเฉลี่ยของประชากรประมาณ 34.7 ป และไทยกำลัง
จะเปลี่ยนเปนประเทศสูงอายุในอนาคตอันใกลนี้
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ปจจุบันอินโดนีเซียไดกลับมายิ่งใหญทั้งในดานความมั่นคงทาง
การเมืองและดานการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยลาสุดเม�อตนเดือน
ธันวาคม 2554 ฟทชเรทติ้งส ไดปรับเพิ่มอันดับความน�าเช�อถือของ
อินโดนีเซียขึ้น 1 ขั้น สูระดับ BBB- นับเปนสถาบันจัดอันดับความ
น�าเช�อถือแหงแรกที่ใหอันดับความน�าเช�อถือระดับ "น�าลงทุน" แก
อินโดนีเซียอันเปนผลมาจากการที่เศรษฐกิจอินโดนีเซียปรับตัวดีขึ้น
อยางตอเน�องในชวงเวลาเกือบ 1 ทศวรรษ และสะทอนถึงความ
แข็งแกรงและการฟนตัวของเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย สัดสวนหนี้
สาธารณะที่กำลังลดลงเร�อยๆ และอยูในระดับต่ำ สภาพคลองภายนอก
ประเทศทีแ่ ข็งแกรง รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจมหภาคทีด่ ำเนินการอยาง
สุขุมรอบคอบ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประธานาธิบดีของนายพลสุสิโล บัมบัง ยูโดโยโน
ขณะเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ ชินวัตร ของไทยเม�อปลางป 2555

ปจจุบนั เศรษฐกิจอินโดนีเซียไดขยายตัวระดับ
สูง โดย GDP ในป 2554 เติบโตในอัตราสูงถึง
รอยละ 6.5 ซึง่ ยังเปนประวัตกิ ารณ ในรอบ 15 ป
ทัง้ นี้ เศรษฐกิจโดยรวมในป 2555 จากการพยากรณ
ของ IMF ลาสุดเม�อตุลาคม 2555 คาดวาจะเติบโต
ประมาณรอยละ 6 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 6.3
ในป 2556 เน�องจากเปนประเทศทีม่ ตี ลาดภายใน
ประเทศขนาดใหญมาก พึง่ พาการสงออกนอยกวา
ประเทศอ�นๆ ในกลุม AEC สวนธนาคารกลางของ
อินโดนีเซียคาดการณวาเศรษฐกิจในอัตราสูงกวา
คือ จะเติบโตรอยละ 6.3 ในป 2555 และรอยละ
6.3 – รอยละ 6.7 ในป 2556

ตลาดขนาดใหญมาก
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การใชปูนซีเมนต ในอินโดนีเซียมากถึง 48
ลานตัน ในป 2554 เปรียบเทียบกับไทย 30 ลานตัน
ในปเดียวกัน โดยเปนตลาดปูนซีเมนต ใหญเปน
อันดับ 2 รองจากเวียดนาม และคาดวาจะกาว
เปนตลาดใหญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ในป 2555 ปจจุบันการลงทุนผลิตปูนซีเมนต ใน
อินโดนีเซียไดรับความสนใจเปนอยางมากจาก
นักลงทุนทองถิน่ นักลงทุนจีน รวมถึงเครือ SCG
ของไทย ที่กำลังสนใจกอสรางโรงงานผลิตปูน
ซีเมนตขนาด 1.8 ลานตัน/ป ในเขตชวาตะวันตก

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ทำการ ในการพิจารณาคำขอรับการสงเสริม โดย
หากเห็นวาโครงการควรไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล จะสงเร�องพรอมขอเสนอแนะไปยัง
กระทรวงการคลัง หากเห็นวาไมควรไดรับการ
สงเสริม จะทำจดหมายตอบผูขอรับการสงเสริม
ทั้งนี้ การพิจารณาวาจะใหการสงเสริมหรือไม
จะพิจารณาในประเด็นตางๆ เชน มีโครงการที่
ดำเนินการอยูแลวในอุตสาหกรรมนั้นๆ หรือไม
สถานที่ตั้งโครงการอยูหางไหลหรือไม ฯลฯ
อินโดนีเซียมีประชากรมากนับเปนจุดแข็งใน
การดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศตลาดอุปกรณ
ทางการแพทยของอินโดนีเซียเติบโตในอัตราสูง
กวาของจีนและอินเดีย และคาดวาจะขยายตัว
มากเปน 4 เทาของปจจุบัน ในชวง 3 ปขางหนา

ขณะทีย่ อดจำหน�ายรถจักรยานยนตในป 2554
มากกวา 8 ลานคัน นับวาใหญที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยใหญเปน 4 เทา
ของไทยทีม่ ยี อดจำหน�าย 2 ลานคัน ยอดจำหน�าย
รถจักรยานยนตของอินโดนีเซียในป 2555 ยังอยู
ระดับสูง แมรฐั บาลจะออกมาตรการกำหนดใหวาง
เงินดาวนขั้นต่ำรอยละ 25 เพ�อลดปญหาหนี้เสีย
ของสถาบันการเงิน

แนวโนมเปนตลาดรถยนต ใหญที่สุดในอาเซี่ยน

ตลาดรถยนตอินโดนีเซียเติบโตอยางรวดเร็วมาก จากการที่ไทย
ประสบอุทกภัยเม�อปลายป 2554 ทำใหตลาดรถยนตอินโดนีเซีย
ในป 2554 แซงหนาไทยกลายเปนตลาดรถยนต ใหญที่สุดในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต กลาวคือ ตลาดรถยนตของไทยในป 2554 ลดลง
เหลือเพียง 794,081 คัน ลดลงรอยละ 0.8 เม�อเปรียบเทียบกับป 2553
ขณะที่ยอดจำหน�ายรถยนต ในอินโดนีเซียในป 2554 ยังเพิ่มขึ้นอยาง
กาวกระโดดรอยละ 16.4 เปน 890,410 คัน
ในป 2555 คาดวาไทยน�าจะเปนตลาดรถยนต ใหญทส่ี ดุ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตอกี ครัง้ หนึง่ เน�องจากไทยมีนโยบายรถคันแรก ประกอบ
กับความตองการราคารถยนตภายหลังอุทกภัยยังคงสูง ทำใหยอดจำหน�าย
รถยนตเพิ่มขึ้นเปนมากกวา 1.2 ลานคัน ขณะที่รัฐบาลอินโดนีเซียเพิ่ง
ออกประกาศเม�อเดือนมิถนุ ายน 2555 กำหนดการขายรถยนตเงินผอน
ตองวางเงินดาวนขั้นต่ำรอยละ 30 ทำใหตลาดเติบโตในอัตราต่ำกวา
จึงคาดวาปริมาณการประกอบรถยนตจะเพิม่ ขึน้ เปน 1 ลานคัน ในป 2556
กระทรวงอุตสาหกรรมอินโดนีเซียพยากรณวาตลาดรถยนต
อินโดนีเซียจะขยายตัวเปน 2 ลานคัน ภายในป 2563 แตปญ
 หาสำคัญ
มากในอนาคตของอินโดนีเซีย คือ รัฐบาลจะตองเรงกอสรางถนนให
เพียงพอกับจำนวนรถยนตที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว

กำหนดสงเสริมผลิตรถยนตขนาดเล็ก

เดิมอินโดนีเซียเปนฐานการผลิตรถยนตแบบเอนกประสงคและ
รถบรรทุกเปนสวนใหญ แตปจ จุบนั รัฐบาลมีนโยบายจะพัฒนา Product
Champion ตัวใหม คือ รถยนตขนาดเล็กราคาถูก ขณะเดียวกันมี
มาตรฐานในดานสิ่งแวดลอมสูง (Low Cost Green Cow – LCGC)
โดยมีเคร�องยนตขนาดไมเกิน 1,200 ซีซี ราคาประมาณ 8,900
เหรียญสหรัฐฯ กำหนดเปาหมายใชชิ้นสวนในประเทศเปนสัดสวน
อยางต่ำรอยละ 80

ลาสุดเม�อตนเดือนธันวาคม 2555 บริษัท เดนโซเริ่มกอสราง
โรงงานมูลคา 110 ลานเหรียญสหรัฐฯ นับเปนโรงงานผลิตชิ้นสวน
ยานยนต แ ห ง ที ่ 3 ของบริ ษ ั ท ในอิ น โดนี เ ซี ย โดยจะจ า งงาน
1,700 คน

เรงรัดแกไขปญหานักลงทุน

รัฐบาลอินโดนีเซียกำลังเรงรัดแกไขปญหาสำคัญตาง ๆ ทีน่ บั เปน
อุปสรรคสำคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ คือ ปญหา
คอรัปชั่น ปญหาขาดแคลนโครงสรางพื้นฐาน และปญหาความลาชา
ของระบบราชการตลอดจนการปรับปรุงมาตรการตางๆ เพ�อสราง
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สวนบริษัท แอสตราและพิเรลลิของอิตาลีไดลงนามในสัญญา
รวมทุนกันมูลคา 120 ลานบาทเหรียญสหรัฐฯ เพ�อกอสรางโรงงาน
ผลิตยางรถจักรยานยนตขนาด 7 ลานเสน/ป โดยฝายพิเรลลิถอื หุน ใหญ
รอยละ 60 ขณะทีแ่ อสตราถือหุน รอยละ 40 อนึง่ กลุม แอสตรามีโรงงาน
ผลิตยางรถจักรยานยนตอยูแลว ภายใตแบรนด Aspira

ความโปรงใส เสริมสรางบรรยากาศการลงทุน และ
แกไขปญหาที่เปนอุปสรรคตางๆ โดยมีระบบ
Tracking System ที่นักลงทุนสามารถติดตาม
ไดตลอดเวลาวาเร�องการขออนุมัติ ขณะนี้อยูใน
ขั้นตอนใด และคาดวาเม�อใดจะไดรับอนุมัติ

วารสารสงเสริมการลงทุน

อุตสาหกรรมรถยนตและชิ้นสวนในอินโดนีเซียไดรับความสนใจ
จากบริษัทตางชาติเปนอยางมาก เชน บริษัท นิสสันไดลงทุน 12,000
ลานบาท เพ�อขยายกำลังผลิตรถยนตจากเดิม 50,000 เปน 250,000
คัน/ป และกอตั้งโรงงานประกอบเคร�องยนตแหงใหมที่โรงงานทาง
ตะวันตกของเกาะชวาในอินโดนีเซีย บริษทั GM ลงทุน 4,500 ลานบาท
ฟนฟูโรงงานประกอบรถยนตเดิมในอินโดนีเซีย โดยจะมีกำลังผลิต
เริ่มแรก 40,000 คัน/ ป และในป 2555 ฮอนดาประกาศลงทุน
10,000 ลานบาท กอสรางโรงงานแหงที่ 2 ในอินโดนีเซีย ใกลกับ
โรงงานเดิม เพ�อเพิ่มกำลังผลิตในอินโดนีเซียจากเดิม 60,000 คัน/ป
เปน 180,000 คัน/ป

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
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ในป 2552 อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑของโลกมีมูลคากวา 563
พันลานเหรียญสหรัฐฯ และมีอตั ราการเติบโตทางดานมูลคาเพิม่ สูงขึน้
ทุกๆ ป คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมกวารอยละ 3.37 ตั้งแตป
2548 - 2552 ซึ่งเปนที่น�าสังเกตวา อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑเปน
อุตสาหกรรมที่เติบโตตามไปกับ จำนวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นของทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก

วารสารสงเสริมการลงทุน
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อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยางของไทย
นัน้ ยังคงประสบกับปญหาและสงผลใหอตุ สาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑยางขั้นสูงดังกลาวไมสามารถ
เติบโตไดอยางมีประสิทธิภาพเทาทีค่ วร โดยเฉพาะ
การขาดความเช�อมโยงยุทธศาสตร ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยางของหน�วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวของ ทำใหการพัฒนาไมสอดคลองเปนไป
ในทิศทางเดียวกันหรือเรียกไดวา ขาดการบูรณาการ
ดังนั้น ในอนาคต เพ�อเปนการตอยอดให
บรรลุสกู ารเปนศูนยกลางทีส่ ำคัญในการผลิตสินคา
และผลิตภัณฑที่มาจากยางพารา ภาครัฐและ
ผูป ระกอบการในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง ควรจะ
ตองมีแผนการเช�อมโยงระหวางภาคเอกชนและ
สถาบันการศึกษาใหมากขึ้น ซึ่งจะสงผลใหเกิด
หลักสูตรการศึกษาที่ตรงและสอดคลองกับความ
ตองการดานทักษะแรงงานของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑยาง เชนเดียวกับประเทศมาเลเซีย ทีม่ ี
การพัฒนาทักษะตางๆ ใหกบั แรงงานทีจ่ ะมาปฎิบตั ิ
หนาที่ในอุตสาหกรรมยางโดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมบรรจุภณ
ั ฑของไทยซึง่ แบงออกเปนบรรจุภณ
ั ฑพลาสติก
กระดาษ แกวและโลหะนั้น เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สำคัญของ
อุตสาหกรรมอาหารและเคร�องด�ม รวมไปถึงบรรจุภณ
ั ฑสำหรับอุปโภค
และบริโภค ซึ่งประเทศไทยถือวาเปนฐานการผลิตที่สำคัญของสินคา
ตางๆ รวมถึงอาหารแปรรูป และเคร�องด�ม โดยเฉพาะน้ำอัดลมและ
เคร�องด�มแอลกอฮอลล อันเน�องมาจากความไดเปรียบในเร�องการมี
วัตถุดิบจำนวนมาก รวมไปถึงการมีที่ตั้งทางภูมิศาสตรเปรียบเสมือน
ศูนยกลางของภูมิภาค
หนวย : พันลานหนวย

31.32

2548

32.69

2549

CAGR 2.83%
34.44

35.05

2550

2551

36.01

2552

อยางไรก็ดี ปญหาในภาพรวมที่เปนปญหาตอการเจริญเติบโต
และการสรางมูลคาเพิ่มของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ ในประเทศไทย
ประกอบไปดวยปญหาหลักๆ อันไดแก การขาดบุคลากรทีม่ กี ารศึกษาดาน
บรรจุภณ
ั ฑ ซึง่ เปนผลจากการขาดหลักสูตรทีม่ กี ารเรียนการสอนโดยตรง
ดานบรรจุภัณฑทั้งในระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
การขาดหลักสูตรดังกลาวมีผลโดยตรงกับการพัฒนาบุคลากร
ในดานการผลิตทีต่ รงตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม รวมถึง
บุคลากรในดานการออกแบบโครงสรางและดานการวิจัยเพ�อพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับภาคอุตสาหกรรม

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

8 แหง มุงเนนการสอนไปที่เร�องการออกแบบอากาศยาน ในขณะที่
ผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ตองการแรงงานที่มีทักษะในดาน
การปฏิบัติงาน

วารสารสงเสริมการลงทุน

38

3. สิทธิประโยชนอ�นที่นอกเหนือจากสิทธิประโยชนดานภาษีของ
ประเทศไทย ไมน�าดึงดูดใจเม�อเทียบกับประเทศคูแขงเชน ประเทศ
สิงคโปรและมาเลเซีย ซึ่งทั้งสองประเทศไดมีการพัฒนารูปแบบสิทธิ
ประโยชนอ�น นอกเหนือจากดานภาษีเพ�อดึงดูดบริษัทขนาดใหญใน
ระดับ 1st Tier และ Prime ใหเขามาลงทุนในประเทศของตนเอง
จากนโยบายดังกลาวสงผลใหสิงคโปรมีบริษัท Rolls Royce เขามา
ลงทุน สวนมาเลเซียมีบริษัท Spirit เขามาลงทุน ขณะที่ไทยเองซึ่ง
ดูเหมือนมีศักยภาพที่เหนือกวา 2 ประเทศดังกลาว แตยังไมมีบริษัท
ขนาดใหญในอุตสาหกรรมนี้มาลงทุน

อุตสาหกรรม Digital Content
และ Embedded Software

อุตสาหกรรม Digital Content และ Embedded Software
เปนอุตสาหกรรมทีเ่ นนการใชแรงงานทีม่ ฝี ม อื เปนหลัก ซึง่ ประเทศไทย
ก็มีบุคลากรที่มีฝมือในการผลิตส�อ Digital Content อีกทั้งไทยยังเปน
ประเทศผูรับจางผลิตคอนเทนต ใหตางชาติมาเปนเวลานานและไดรับ
ความเช�อถือในระดับสากล แตอุตสาหกรรม Digital Content และ
Embedded Software ในไทยก็ยังไมไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน
ปจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ เน�องจากไมมีผลิตภัณฑลิขสิทธิ์
หรือแบรนดสินคาที่เปนของคนไทยเทาที่ควร สวนทาง Embedded
Software นั้น นับวาเปนอุตสาหกรรมที่โตตามอุตสาหกรรมอ�นๆ ที่ใช
ชิ้นสวนประเภท Embedded Software เชน อุตสาหกรรมยานยนต
อุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิคส
นอกจากนี้ปญหาของอุตสาหกรรม Embedded Software ของ
ประเทศไทยคือ ไมมีบุคลากรที่จบมาทางดาน Embedded Software
โดยตรงและสงผลใหผปู ระกอบการในอุตสาหกรรมดังกลาวไมสามารถ
หาแรงงานมาปฏิบัติงานเพ�อขยายฐานการผลิตของตนเองได อีกทั้ง
ยังมีปญหาดานการขาดการบูรณาการระหวางหน�วยงานภาครัฐที่เปน
ผูรับผิดชอบโดยตรง ทำใหอุตสาหกรรมทั้งสองขาดทิศทางและการ
พัฒนาอยางตอเน�อง

ที่มีศักยภาพและมีจุดแข็งตางๆ ที่สำคัญ ที่จะ
สามารถเติบโตขึ้นมาเปนอุตสาหกรรมสำคัญของ
ประเทศและของภูมิภาคได แตปญหาดานการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนปญหาสำคัญที่ทำให
อุตสาหกรรมดังกลาว ไมสามารถพัฒนาและ
ตอยอดเพ�อเพิ่มมูลคาขึ้นไปได ซึ่งการแกปญหา
ดานทรัพยากรมนุษย จำเปนทีจ่ ะตองไดรบั การแกไข
อยางเปนรูปธรรม และตอเน�องจากทุกภาคสวน

ในประเทศเกาหลี ใตมีการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับที่สูง
ผานการใชกลยุทธการพัฒนาลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ (IP) ในการสงเสริม
อุตสาหกรรม และมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญที่บริโภคผลงาน
ที่ผลิตของชาวเกาหลีดวยกัน
จากการศึกษาของสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรฯ เห็นวา
ทั้ง 4 อุตสาหกรรมที่กลาวมาของประเทศไทย ลวนเปนอุตสาหกรรม

ซึง่ ในฉบับหนา ขอนำเสนอวาในตางประเทศ
มีวธิ กี ารแกไขจุดออนและปญหาทีเ่ กิดขึน้ อยางไร
เพ�อใชเปนบทเรียนและตัวอยางในการแกไขปญหา
ของไทยในอนาคต
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ในประเทศสิงคโปรมีการใหเงินชวยเหลือดานการวิจัยพัฒนา
ผลิตภัณฑ และพัฒนาบุคลากรผานการฝกอบรมผานโครงการความ
รวมมือตางๆ และความรวมมือจัดตั้งสถาบันการศึกษาในดานที่
เกี่ยวของกับตางประเทศ จนทำใหมีบริษัทผูผลิตแอนิเมชั่นรายใหญ
เขามาลงทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

ผลการศึกษาเปรียบเทียบอุตสาหกรรมในประเทศคูแ ขงอันไดแก
ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร และเกาหลีใต พบวาประเทศมาเลเซีย
ที่มีนโยบายเนนการพัฒนาประเทศใหเปนเขตอุตสาหกรรมทางดาน
มัลติมีเดีย ซึ่งเนนการใหเงินชวยเหลือในการรวมทุนในการผลิตหรือ
Co - Production กับตางชาติ จึงทำใหมีบริษัทผูผลิตแอนิเมชั่น
รายใหญเขามาลงทุนในประเทศ

นอกจากนี้ การดึงดูดการลงทุนดวยสิทธิพเิ ศษ
ทางภาษีเพียงอยางเดียว คงจะไมเพียงพอที่จะ
ดึงดูดใหบริษทั ทีม่ ศี กั ยภาพเขามาลงทุนได เพราะ
อุตสาหกรรมทีส่ รางมูลคาเพิม่ สวนใหญมกั จะเลือก
เขามาลงทุนในประเทศที่นอกจากจะมีสิทธิพิเศษ
ทางภาษีแลว ยังมีการพิจารณาถึงศักยภาพของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในประเทศนั้นๆ ดวย
ซึ่งคงตองติดตามกันตอไปวาอุตสาหกรรมทั้ง 4
ของประเทศไทยจะสามารถใชจุดแข็งที่มี และ
ดำเนินการแกไขจุดออนและปญหาที่ประสบอยู
เพ�อใหกาวขึ้นมาเปนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ
ของภูมิภาคไดอยางไร

อุตสาหกรรมเดนป 2556
สุภาดา เครือเนตร

ปทอง
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สองหาหาหา
กับการสงเสริมการลงทุนในภูมิภาค
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ป 2555 นับเปนปแหงการย�นขอรับสงเสริมการลงทุน โดยมีโครงการลงทุนย�นขอรับสงเสริมฯ ถึง 2,582 โครงการ
มูลคาเงินลงทุนรวม 1,464,000 ลานบาท ซึ่งสถิติในการอนุมัติใหการสงเสริมฯ ในปที่ผานมา จึงมีจำนวนมากดวย
เชนกัน โดยมีโครงการที่ ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ มากถึง 2,262 โครงการ มูลคา 983,900 ลานบาท
หากพิจารณาจากภาพรวมการสงเสริมการลงทุนในป 2555
พบวามีสถิติเพิ่มขึ้นในทุกภูมิภาคทั้งจำนวนโครงการและมูลคาการ
ลงทุน โดยอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลจากการเกษตร มีผูไดรับ
อนุมัติใหการสงเสริมฯ มากเปนอันดับหนึ่งในทุกภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต ยกเวนภาคตะวันออก กิจการ
ผลิตโลหะ เคร�องจักรและอุปกรณขนสง จะมีผูไดรับอนุมัติใหการ
สงเสริมฯ มากเปนอันดับหนึ่ง สำหรับรายละเอียดรายภาคเปนดังนี้

โครงการที่ไดรบั การอนุมตั ใิ หการสงเสริมฯ ใน
ภาคเหนือสวนใหญเปนการลงทุนของผูป ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก คือ มีการลงทุนไมเกิน
200 ลานบาท จำนวน 93 โครงการ คิดเปนรอยละ
81 ของจำนวนโครงการที่ไดรับการอนุมัติใหการ
สงเสริมฯ ทัง้ สิน้ และเปนนักลงทุนไทยรอยละ 55
โดยลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและผลิตผลจาก
การเกษตร อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค
และผลิตภัณฑชิ้นสวนโลหะ เคร�องจักร

อันดับสอง คือ กิจการบริการและสาธารณูปโภค มีจำนวน 26
โครงการ คิดเปนรอยละ 23 ของจำนวนโครงการที่ไดรบั อนุมตั ใิ หการ
สงเสริมฯ ทัง้ สิน้ มูลคาการลงทุน 20,666 ลานบาท ประกอบดวยกิจการ
ผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยและชีวมวล กิจการผลิต
กาซธรรมชาติอดั (Compressed Natural Gas) กาซปโตรเลียมเหลว
(Liquefied Petroleum Gas) กาซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline
Liquid) และกิจการบริการตรวจวิเคราะหคุณสมบัติของเพชรและ
อัญมณี
อันดับสาม คือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา
มีจำนวน 22 โครงการ คิดเปนรอยละ 19 ของจำนวนโครงการที่ได
รับอนุมัติใหการสงเสริมฯ ทั้งสิ้น มูลคาการลงทุน 3,305 ลานบาท
ประกอบดวยกิจการผลิต Electronic Parts กิจการผลิตซอฟตแวร

การลงทุนของตางชาติที่ ไดรับอนุมัติให
การสงเสริมฯ มากเปนอันดับหนึ่งในภาคเหนือ
ไดแก การลงทุนจากญีป่ นุ มีจำนวน 16 โครงการ
เปนการลงทุนในอุตสาหกรรมชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส
อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค และ
อุตสาหกรรมผลิตโลหะและเคร�องจักร รองลงมา
เปนการลงทุนจากฮองกงและเนเธอรแลนด
ประเทศละ 5 โครงการ เป น การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส กิจการผลิต
ซอฟตแวร การลงทุนของประเทศอังกฤษ 4
โครงการ ในอุตสาหกรรมผลิตพลังงานไฟฟา
จากแสงอาทิตย และอุตสาหกรรมเบา สิงคโปร
สวิตเซอรแลนดและเยอรมนี ประเทศละ 3 โครงการ
เปนการลงทุนกิจการผลิตซอฟตแวร อุตสาหกรรม
เคมี ภ ั ณ ฑ กระดาษและพลาสติ ก ชิ ้ น ส ว น
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
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โครงการที่ไดรบั อนุมตั ิ มีจำนวน 115 โครงการ มูลคาการลงทุน
32,344.40 ลานบาท โดยอุตสาหกรรมเกษตรและผลิตผลจากการ
เกษตร เปนอันดับหนึง่ จำนวน 36 โครงการ คิดเปนรอยละ 31 ของ
จำนวนโครงการที่ไดรบั อนุมตั ใิ หการสงเสริมฯ ทัง้ สิน้ มูลคาการลงทุน
3,896.10 ลานบาท ประกอบดวยกิจการสุกรขุน หรือการเลี้ยงสุกร
ในระบบปด กิจการผลิตของใช ในครัวเรือนที่สามารถยอยสลายได
(Biodegradable) กิจการผลิตเมล็ดพันธุขาวโพด กิจการเลี้ยงไกเนื้อ
กิจการผลิตแปงมันสำปะหลัง กิจการผลิตพืชผัก ผลไม บรรจุภาชนะ
ผนึกและแชแข็ง กิจการอบพืชและไซโล กิจการผลิตไกไข กิจการขยาย
พันธุพืช (กลาไมยูคาลิปตัส)

วารสารสงเสริมการลงทุน

ภาคเหนือ

การลงทุนของตางชาติในภาคเหนือ
รอยละ 28
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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มีจำนวน 231 โครงการ มูลคาการลงทุน
71,062.90 ลานบาท โดยอุตสาหกรรมเกษตรและ
ผลิตผลจากการเกษตร มาเปนอันดับหนึง่ จำนวน
85 โครงการ คิดเปนรอยละ 37 ของจำนวน
โครงการที่ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ ทั้งสิ้น
มูลคาการลงทุน 14,890 ลานบาท ประกอบดวย
กิจการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล กิจการผลิตสารให
ความหวานสกัดจากหญาหวาน เชน สตีวีโอไซด
กิจการเลี้ยงไกเนื้อ กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร
พรอมรับประทานหรืออาหารกึ่งพรอมรับประทาน
กิจการผลิตยางแทง กิจการผลิตโมดิฟายสตารช
กิจการผลิตน้ำมันรำขาว กิจการผลิตแผนใย
ไมอัดแข็ง (Hardboard)
อันดับสอง คือ กิจการบริการและสาธารณูปโภค
มีจำนวน 74 โครงการ คิดเปนรอยละ 32 ของ
จำนวนโครงการที่ ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ
ทัง้ สิน้ มูลคาการลงทุน 12,307 ลานบาท

ประกอบดวยกิจการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย กิจการ
พลังงานไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล กิจการศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ กิจการผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานลม
กิจการเขตอุตสาหกรรม
อันดับสาม คือ ผลิตภัณฑ โลหะ เคร�องจักรและอุปกรณขนสง
มีจำนวน 24 โครงการ คิดเปนรอยละ 10 ของจำนวนโครงการที่ไดรบั
อนุมตั ใิ หการสงเสริมฯ ทัง้ สิน้ มูลคาการลงทุน 3,762 ลานบาท ประกอบ
ดวยกิจการผลิตชิ้นสวนเคร�องจักร กิจการผลิตชุดสายไฟสำหรับ
ยานพาหนะ กิจการชิน้ สวนยางสำหรับยานพาหนะ เชน Weatherstrips
กิจการผลิตแมพิมพ (Mold) ชิ้นสวนแมพิมพ (Mold Parts) และการ
ซอมแซมแมพิมพ (Mold Repairing) กิจการผลิตชิ้นสวนอลูมิเนียม
ฉีดขึ้นรูป เชน ลูกสูบเคร�องยนต (Engine Pision)
โครงการที่ไดรบั การอนุมตั ใิ หการสงเสริมฯ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สวนใหญเปนการลงทุนของผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
เชนเดียวกันกับภาคเหนือโดยมีการลงทุนไมเกิน 200 ลานบาท จำนวน
150 โครงการ คิดเปนรอยละ 65 ของจำนวนโครงการที่ไดรบั การอนุมตั ิ
ใหการสงเสริมฯ ทั้งสิ้น สำหรับโครงการที่ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ
เปนหุนทั้งสิ้นรอยละ 76 แสดงใหเห็นวาโครงการที่ไดรับการอนุมัติ
สวนใหญเปน SMEs ไทย

นายยุทธนา ศิลปสรรควิชช
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพัฒนา
อุตสาหกรรมเคร�องนุงหมไทย ในฐานะผูอำนวยการศูนยตนคิด

นายยุทธนา ศิลปสรรควิชช กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิ
พัฒนาอุตสาหกรรมเคร�องนุง หมไทย ในฐานะผูอ ำนวยการศูนยตน คิด
กลาววาศูนยตนคิดเปดดำเนินการอยางเปนทางการเม�อวันที่ 25
กันยายน 2555
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ศูนยตน คิดไมไดตง้ั ขึน้ เพ�อชวยผลักดันการสงออก แตถอื เปนการ
วางรากฐาน และตอยอดธุรกิจสิง่ ทอ ซึง่ จะเปนแหลงเรียนรูเ พ�อพัฒนา
ความสามารถในการสรางมูลคาผลิตภัณฑและธุรกิจ ทำหนาที่ในการ
ใหคำปรึกษา และสนับสนุนการสรางตนแบบผลิตภัณฑแกผปู ระกอบการ
และผูผ ลิต เพ�อเพิม่ มูลคาผลิตภัณฑโดยการใชความรู ความคิดสรางสรรค
ในกระบวนการผลิต และออกแบบผลิตภัณฑ สนับสนุนการพัฒนาตนแบบ
ผลิตภัณฑรวมกับผูประกอบการ ทำใหลดตนทุนการออกแบบ การขึ้น
ตนแบบ ลดเวลา และตนทุนการผลิตตอหน�วยใหแกผปู ระกอบการ ทำให
ผูป ระกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑอยางสรางสรรคไดดว ยตนเอง
ผานการสนับสนุนของเครือขายผูเ ชีย่ วชาญอยางตอเน�อง มีแหลงขอมูล
เชิงลึก และเตรียมเคร�องมืออุปกรณทท่ี นั สมัยสำหรับการพัฒนาตนแบบ
เปดชองทางใหสามารถเขาถึงเครือขายธุรกิจขนาดใหญ เขาถึงบริการของ
หน�วยงานองคกรทีเ่ กีย่ วของจนสามารถแขงขันทางธุรกิจไดอยางยัง่ ยืน

ประการทีส่ อง การสรางความสามารถผาน
ทางการแขงขันดานมูลคาเพิ่มของสินคา ซึ่งขอนี้
ตรงกับวัตถุประสงคของศูนยตนคิดมากที่สุด ที่
ตองการสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั ตัวสินคาและบริการ
ที่มีอยู

วารสารสงเสริมการลงทุน

โดยศู น ย ต  น คิ ด เป น ศู น ย ท ี ่ อ ยู  ภ ายใต
การดำเนินงานของมูลนิธิฯ แตแยกเฉพาะสวน
การบริหารจัดการออกจากมูลนิธิฯ การจัดตั้ง
ศูนยตนคิดขึ้น เน�องจากมองวาในอุตสาหกรรม
เคร�องนุงหมของไทยในอนาคตนั้น จะทำอยางไร
ใหอุตสาหกรรมดังกลาวเขมแข็ง มีความสามารถ
ในการแขงขันที่สูงขึ้น ซึ่งในสวนนี้มีองคประกอบ
สำคัญหลายประการดังนี้
ประการแรก เพ�อสรางความสามารถในการ
แขงขัน โดยใหความสำคัญกับการลดตนทุนในดาน
ตางๆ ซึง่ ปจจุบนั โรงงานสิง่ ทอกำลังประสบปญหา
เร�องการไมสามารถลดตนทุนไดทันกับความเร็ว
ในการขึ้นอัตราคาจาง ดังนั้นแนวทางที่มักนำมาใช
คือ การออกไปตั้งโรงงานในประเทศที่มีอัตรา
คาจางแรงงานต่ำ
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ประการทีส่ าม เปนเร�องเกีย่ วกับการรูจ กั ใช
สิทธิประโยชนของประเทศทีอ่ ยูในภูมภิ าคเดียวกัน
ซึ่งมีความเช�อมโยงกับตลาดยุโรป โดยเฉพาะ
ลาว พมา กัมพูชา ซึ่งทั้ง 3 ประเทศนี้สามารถ
สงสินคาไปยุโรปโดยไมตอ งเสียอากรขาเขา ขณะที่
ประเทศไทยหากสงไปยุโรปจะตองเสียอากรขาเขา
ในอัตรารอยละ 12 - 13 สวนสหรัฐฯ รอยละ
20 - 30

วารสารสงเสริมการลงทุน
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จะเห็นไดวาองคประกอบทั้ง 3 ประการ
ดังกลาวขางตนนั้น เปนเร�องหลักที่อุตสาหกรรม
จะแขงขันได แตคำวาอุตสาหกรรมไมไดหมายถึง
เคร� อ งนุ  ง ห ม อย า งเดี ย วเท า นั ้ น ยั ง รวมถึ ง
อุตสาหกรรมทีม่ คี วามคลายคลึงกัน เชน เคร�องหนัง
รองเทา กระเปา กลาวโดยรวมคือ เคร�องแตงตัว
ทัง้ หมด ซึง่ สามารถเขามาพัฒนาทีศ่ นู ยตน คิดได

เร�องหลักๆ ทีศ่ นู ยตน คิด
จะพัฒนาผูประกอบการคือ
การสรางกระบวนการ
ความรูที่ถูกตอง
การพัฒนาสินคาออกสูตลาด
ผานทางการออกแบบ
การเลือกใชวัตถุดิบ
และการเลือกสรรเทรนด ใหเหมาะสม

เนนสรางกระบวนการความรูที่ถูกตอง

สำหรับเร�องหลักๆ ที่ศูนยตนคิด จะพัฒนาผูประกอบการคือ
การสรางกระบวนการความรูที่ถูกตอง การพัฒนาสินคาออกสูตลาด
ไมวา จะเปนการพัฒนาสินคาผานทางการออกแบบ การเลือกใชวตั ถุดบิ
การเลือกสรรเทรนด ใหเหมาะสมกับปจจุบนั การใชสี การสรางฟงกชน่ั
ซึ่งศูนยตนคิดจะนำกระบวนการทั้งหมดในเชิงวิทยาศาสตรมาสอน
ผูป ระกอบการใหรจู กั การสรางสินคาทีถ่ กู ตอง เพ�อใหมมี ลู คาเพิม่ มากขึน้
โดยกระบวนการทั้งหมดเริ่มจากการสำรวจขอมูล ตอมาเปนการ
สำรวจตลาด ความตองการของลูกคา จากนั้นก็พัฒนาอยางตอเน�อง
ไปจนถึงการที่เราสามารถจะทำการทดลองตลาด และสามารถสราง
เครือขายซึง่ กันและกันได การดำเนินการดังกลาวจะทำใหอตุ สาหกรรม
มีความแข็งแรง และแขงขันได สินคามีคณ
ุ ภาพดีขน้ึ ในทีส่ ดุ ก็สามารถ
เปนผูนำในภูมิภาคนี้ ไดทุกประเทศ โดยเฉพาะเม�อ AEC เปด
ความตองการสินคาจากเมืองไทยจะเพิ่มขึ้น เน�องจากความแตกตาง
มีคุณภาพดี มีการเลือกใชวัตถุดิบที่เหมาะสมและหลากหลาย
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หากเปรียบเทียบกับญี่ปุน ฮองกง เซี่ยงไฮ
และเกาหลีใต ทุกประเทศมีศนู ยฯ ที่ใกลเคียงกับ
ศูนยตน คิดเชนกัน โดยเปดเปนศูนยพฒ
ั นาแฟชัน่
เกาหลี ใตเปดดำเนินการมาประมาณ 5 – 6 ป
เซีย่ งไฮประมาณ 2 – 3 ป ฮองกงประมาณ 10 ป
โตเกียวประมาณ 20 ป อยางไรก็ตามแมวาไทย
จะเริ่มตนเปดศูนยตนคิดก็ตาม แตก็ ไมไดชากวา
ประเทศดังกลาวขางตนแตอยางใด และศูนยตน คิด
มัน่ ใจวาจะสามารถพัฒนาไปถึงจุดนัน้ ได ในอนาคต
อันใกลน้ี
ประเทศที่กลาวมาขางตนทุกรัฐบาลของ
ประเทศนั้น ไดจัดงบประมาณสนับสนุนอยาง
ตอเน�อง โดยเฉพาะเกาหลีใต รัฐบาลสนับสนุน
งบประมาณมากกวา 1,000 ลานบาท เซี่ยงไฮ
มากกว า 2,000 ล า นบาท และโตเกี ย วกว า
100 ลานบาท ทั้งนี้ดวยขนาดของตลาดและ
ความชำนาญ ซึ่งไมไดผลิตที่ประเทศของตนเอง
แตสงไปผลิตที่ประเทศอ�นๆ โดยเฉพาะการผลิต
ในประเทศจีน โดยแตกตางจากประเทศไทยที่
สรางและพัฒนาจากสิ่งที่มี จึงทำใหการเติบโต
ทำไดงายกวา หากเรงพัฒนาอยางรวดเร็วก็อาจ
จะตามทันทัง้ เกาหลีใต ไตหวัน โตเกียว และเซีย่ งไฮ

ผูประกอบการที่มีผลงานโดดเดน

สามารถผลิตเพ�อจำหนายไดจริงจำนวน 2 รายคือ
ผูประกอบการซึ่งผลิตสินคาเกี่ยวกับมวยไทย
และผูผลิตกระเปาใสไอแพด
กอนเปดมี 51 บริษัทรวมพัฒนา

ทั้งนี้กอนที่ศูนยตนคิด จะเปดอยางเปนทางการนั้น เม�อเดือน
พฤษภาคม 2555 ไดมผี ปู ระกอบการมาเขารับการอบรมกับศูนยตน คิด
แลวจำนวน 51 บริษัท โดยครึ่งหนึ่งเปนผูประกอบการ OTOP และ
วิสาหกิจชุมชน สวนทีเ่ หลือเปนผูป ระกอบการรายใหญ ซึง่ ทัง้ 51 บริษทั
สิ้นสุดโครงการในเดือนพฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้บริษัทที่เขารับการ
อบรมสวนใหญตางรูสึกพอใจที่ไดมีการพัฒนาสินคาใหม บางบริษัทมี
รูปแบบสินคาที่หลากหลายมากขึ้น มีการออกสายการผลิตใหม
ปรับเปลี่ยนวิธีการทำตลาดใหม จากสินคาที่ผลิตออกมาหลังจากเขา
รับการอบรมจากศูนยตนคิดแลว และสามารถทำยอดขายไดมากขึ้น
สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผูประกอบการที่มีผลงานโดดเดน
สามารถผลิตเพ�อจำหน�ายไดจริงจำนวน 2 รายคือ ผูประกอบการซึ่ง
ผลิตสินคาที่เกี่ยวกับมวยไทย และผูผลิตกระเปาใสไอแพด
อยางไรก็ตาม หากศูนยตนคิดเกิดขึ้นเม�อ 4 - 5 ปที่แลว
อุตสาหกรรมสิ่งทอของไทยจะแข็งแรงมากกวาทุกวันนี้ เพราะฉะนั้น
นับจากนี้เปนตนไปจะตองเรงพัฒนาอยางจริงจังและตอเน�อง

เปดบริการ 4 โซน

ศูนยตนคิด เปดใหบริการทั้งหมด 4 โซน ประกอบดวย
โซนที่ 1 Fashion Resources เปนหองสมุดองคความรูทาง
ดานแฟชัน่ ซึง่ ใหบริการแหลงขอมูลแฟชัน่ ทัง้ ในรูปของหนังสือ วัตถุดบิ
และเว็บไซตเทรนด มีที่สำหรับใชเปนพื้นที่ Workshop กลุมยอยได
อีกดวย

โซนที่ 2 Design & Product Engineering
เปนหองปฏิบัติการแพทเทิรน

โซนที่ 3 Testing Lab เปนหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ
พื้นฐาน ใหบริการสอนแนะนำการทดสอบและวัดผลผลิตภัณฑ
ตัวอยาง
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โซนที่ 3 Testing Lab
เปนหองปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑพื้นฐาน

อยางไรก็ตาม อาจกลาวไดวา “ศูนยตนคิด กลุมผลิตภัณฑผา
และเคร�องแตงกาย” เปนศูนยฯ ที่ชวยสงเสริมใหผูประกอบการ
สามารถเขาใจการออกแบบตลอดกระบวนการ ทำใหผูประกอบการ
ไดรบั ความรูค วามเขาใจถึงแนวคิดเชิงลึก สามารถนำความรูไปขยายผล
สรางความแตกตางของผลิตภัณฑและสรางมูลคาเพิม่ อยางตอเน�องดวย
ตนเอง พรอมเปดรับผูประกอบการเขารวมพัฒนาผลิตภัณฑ ใหกาวสู
ตลาดการแขงขันในระดับสากล
ทัง้ นี้ Tom Peters, Guru of rethinking ไดกลาวไววา “อยาได
คาดหวังความสำเร็จ จากการขายสินคาของทาน ทานควรคาดหวัง
คุณคาของสินคาทาน ทีท่ า นไดมอบใหแกลกู คา และความสำเร็จจะ
เกิดขึ้นเอง”

โซนที่ 4 Fashion Studio
เปนหองปฏิบัติการจัดแสดงนำเสนอสินคา
และถายภาพแฟชั่น
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โซนที่ 4 Fashion Studio เปนหองปฏิบตั กิ ารจัดแสดงนำเสนอ
สินคาและถายภาพแฟชั่น ใหบริการสอนการฝกปฏิบัติเร�อง Visual
Merchandising and Collection Analysis และการถายภาพแฟชั่น
ในการนำเสนอผลิตภัณฑ
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โซนที่ 2 Design & Product Engineering เปนหองปฏิบตั กิ าร
แพทเทิรน ใหการบริการในการสอนสรางแพทเทิรนทั้งระบบมือและ
เคร�องดวย Software Design and 3D Fitting พรอมเคร�องตัด
แพทเทิรนอัตโนมัติ บริการแนะนำการเย็บตัวอยางผลิตภัณฑประเภท
ตางๆ ดวยเคร�องจักรระบบยืนเย็บ มีการจัดทำคูมือการทำตัวอยาง
ตนแบบ คูม อื การใชอปุ กรณชว ยเย็บ ใหคำแนะนำการวิเคราะหขน้ั ตอน
การเย็บ การฝกเย็บดวยระบบ AAMT

โซนที่ 1 Fashion Resources
เปนหองสมุดองคความรูทางดานแฟชั่น

ทำไมถึงเปนศูนยตนคิด

(กลุมผลิตภัณฑผาและเคร�องแตงกาย)
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หลักการและเหตุผล
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สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (OKMD) และมูลนิธิ
พัฒนาอุตสาหกรรมเคร�องนุงหมไทย (SHARE) ตระหนักถึงความ
สำคัญของการมีแหลงเรียนรูที่ผูประกอบการสามารถขึ้นตนแบบ
ผลิตภัณฑ และชวยใหผูประกอบการสามารถเขาใจการออกแบบ
ตลอดกระบวนการ ภายใตการแนะนำของผูเ ชีย่ วชาญรอบดาน มีขอ มูล
วัตถุดิบและวัสดุประกอบครบถวนจะทำใหผูประกอบการไดรับความรู
ความเขาใจถึงแนวคิดเชิงลึก สามารถนำความรูไปขยายผล สรางความ
แตกตางของผลิตภัณฑ และสรางมูลคาเพิ่มอยางตอเน�องดวยตนเอง
จึงไดจัดตั้ง “ศูนยเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ โดยใชความคิดสรางสรรค”
เพ�อใหเปนแหลงเรียนรูเ ฉพาะทาง ทำหนาที่ใหคำปรึกษาและสนับสนุน
การสรางตนแบบผลิตภัณฑแกผูประกอบการและผูผลิต เปนการลด
ความสูญเสียจากการผลิตที่ไมเหมาะสม มีผลิตภัณฑที่เปนที่ตองการ
ของตลาด สงเสริมความรูความสามารถในการออกแบบ สรางความ
สามารถในการทำธุรกิจของผูประกอบการอยางยั่งยืน

วัตถุประสงค

ประการแรก เพ� อ เพิ ่ ม มู ล ค า ผลิ ต ภั ณ ฑ ห รื อ บริ ก ารให แ ก
ผูป ระกอบการ/ผูผ ลิต โดยการใชความรูค วามคิดสรางสรรค ในกระบวนการ
ผลิตและออกแบบผลิตภัณฑหรือบริการ
ประการทีส่ อง เพ�อสนับสนุนการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรว มกับ
ผูประกอบการ ทำใหลดตนทุนการออกแบบการขึ้นตนแบบ ลดเวลา
และตนทุนการผลิตตอหน�วยใหแกผูประกอบการ
ประการที่สาม เพ�อใหมีตนแบบ “ศูนยเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
โดยใชความคิดสรางสรรค” เปนแนวทางในการขยายผลแหลงเรียนรู
เฉพาะทาง สำหรับผูประกอบการสินคา OTOP หรือผูประกอบการ
รายยอย
ประการที่สี่ เพ�อสรางเครือขายผูเชี่ยวชาญของผลิตภัณฑ
แตละประเภทที่สามารถรวมกันพัฒนาผูประกอบการไดอยางประหยัด

สวนรวมในการสรางตนแบบผลิตภัณฑ ชวยลด
ตนทุนและเวลาในการขึน้ ตนแบบ และไดตน แบบ
ผลิตภัณฑทจ่ี ะนำไปสูก ระบวนการผลิตและจำหน�าย
ไดตรงตามเปาประสงคของตลาดสินคากลุม
ผลิตภัณฑผาและเคร�องแตงกาย
ประการที่สาม มีนักจัดการความรูเปนกลไก
เช�อมโยงแหลงความรูและขับเคล�อน “ศูนยเพิ่ม
มูลคาผลิตภัณฑ โดยใชความคิดสรางสรรค” ให
สามารถดำเนินงานเปนแหลงเรียนรูเฉพาะทาง
สำหรับผูประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ

ผลที่คาดหวัง

ประการแรก “ศูนยเพิม่ มูลคาผลิตภัณฑโดยใชความคิดสรางสรรค”
มีรปู แบบและกระบวนการดำเนินงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถสนับสนุน
ทั้งในดานความรูและผูรู ใหกับผูประกอบการ/ผูผลิต ได ใชเปนแหลง
เรียนรูแ ละสรางสรรคความคิด ตอยอดผลิตภัณฑเพิม่ คุณคาและมูลคา
เปนที่ตองการของผูบริโภค
ประการที่สอง ผูประกอบการและผูผลิตไดเขารวมกระบวนการ
เพ�อการพัฒนาผลิตภัณฑ โดยมีผูรู ใหคำปรึกษาและเช�อมโยงการมี
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ศูนยตน คิด มีเปาหมายเพ�อเพิม่ ขีดความสามารถของผูป ระกอบการ
ในการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ ชวยลดตนทุนการออกแบบ การขึ้น
ตนแบบ ลดเวลาและตนทุนการผลิตใหกบั กลุม เปาหมายผูไดรบั ประโยชน
ไดแก ผูป ระกอบการ/ผูผ ลิตผลิตภัณฑ OTOP วิสาหกิจชุมชน SMEs
ผูป ระกอบการรายยอย และบุคคลทัว่ ไป ทีด่ ำเนินธุรกิจในกลุม ผลิตภัณฑผา
และเคร�องแตงกาย เขาสูกระบวนการใหคำปรึกษา (Coaching) ของ
ทีมผูเชี่ยวชาญและสนับสนุนการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑรวมกัน
ภายใตการบริหารจัดการของ “ศูนยเพิม่ มูลคาผลิตภัณฑโดยใชความคิด
สรางสรรค” ที่ตั้งขึ้น

ประการที่สี่ มีการเผยแพรองคความรูดาน
การพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑ เสริมสรางแนวคิด
และเปดโอกาสใหกับผูประกอบการ/ผูผลิต ได
เขาถึงแหลงความรู สรางแรงบันดาลใจในการ
คิดคน สรางนวัตกรรม นำไปสูก ารเพิม่ มูลคาของ
ผลิตภัณฑ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประการทีห่ า เพ�อรวบรวมองคความรูแ ละเผยแพรดา นการพัฒนา
ตนแบบผลิตภัณฑ ใหกับผูประกอบการผูผลิตไดนำไปใชประโยชน
ในการพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ

บทความพิเศษ

ศิรพันธ ยงวัฒนานันท

ภาพรวม
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

การสงเสริมการลงทุน ป 2555
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มูลคาขอรับสงเสริมการลงทุน 1.48 ลานลานบาท สูงที่สุดนับตั้งแตกอตั้งบีโอไอในชวง 10 ปที่ผานมา จำนวน
โครงการทีย่ น� ขอรับสงเสริมฯ ในแตละป มีจำนวนไมตา งกันมากนักประมาณ 1,200 – 1,500 โครงการ และเริม่ ขยายตัว
ถึงจำนวน 2,000 โครงการในป 2554 – 2555 ขณะที่มูลคาเงินลงทุนของโครงการที่ย�นขอรับสงเสริมฯ ในบางป
แตกตางกันคอนขางมากถึงระดับแสนลานบาท เพราะบางปมีโครงการลงทุนขนาดใหญระดับหม�นลานบาทย�นขอรับ
สงเสริมฯ เขามาหลายโครงการ
การขอรับสงเสริมฯ ในปที่ผานมา 2555
ถือเปนประวัติศาสตรหนาใหมในการสงเสริมการ
ลงทุนในประเทศไทย เพราะมีมูลคาเงินลงทุนสูง
ถึง 1,479,000 ลานบาท ซึ่งกอนที่จะมาถึงวันนี้

เคยมีรฐั มนตรีนกั การเมืองหลายทาน ทีก่ ำกับดูแลกระทรวงอุตสาหกรรม
และบีโอไอ ประกาศเจตนารมณวาจะสนับสนุนใหเกิดการลงทุนใน
ประเทศไทยใหมีมูลคาเงินลงทุนทะลุ 1 ลานลานบาท และวันนั้นก็ ได
เกิดขึ้นจริงแลวในปที่ผานมา

จากน้ำทวมมีประมาณ 200,000 ลานบาท ซึง่ หาก
นำมูลคา 1,480,000 ลานบาท มาลบดวยมูลคา
เงินลงทุนของโครงการฟน ฟูจากน้ำทวม ก็ยงั เหลือ
มูลคาถึง 1,280,000 ลานบาท

840
1,029
1,268
1,358
1,357
1,318
1,262
1,573
1,591
2,112
2,584

ที่สุดหรือทายที่สุดในรอบ 46 ป

มูลคาเงินลงทุน
(ลานบาท)
264,500
319,000
656,100
704,500
514,300
655,800
446,300
723,400
447,400
672,800
1,480,000

อยางไรก็ตาม บีโอไอกำลังอยูระหวางการ
ปรับปรุงยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหม ซึ่งจะ
มีการปรับเปลีย่ นเง�อนไข หลักเกณฑ และประเภท
กิจการที่จะใหสงเสริมฯ เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่ง
แนวทางในเบื้องตนอาจมีกิจการที่เขาขายเลิกให
การสงเสริมฯ ประมาณ 80 ประเภท รวมทั้ง
มีแนวทางในการใหสทิ ธิประโยชนสงู สุดแกกจิ การ
ที่ลงทุนเพิ่มดานวิจัยพัฒนา หรือดานการรักษา
สิ่งแวดลอม ดังนั้น นักลงทุนที่ไมแน�ใจวาในป
2556 นี้ จะยังสามารถย�นขอสงเสริมฯ ไดอกี หรือไม
ก็เลยย�นขอรับการสงเสริมฯ ในปที่ผานมาดวย
จึงทำใหสถิติขอรับสงเสริมฯ ในปที่ผานมาสูงถึง
หลักลานลานบาท

ปจจัยที่ทำใหมูลคาเงินลงทุนของโครงการที่ย�นขอรับสงเสริมฯ
สูงขนาดนี้ มิใชเปนเพราะการฟน ฟูการลงทุนของโครงการทีถ่ กู น้ำทวม
ในป 2554 อยางที่เขาใจ เพราะมูลคาเงินลงทุนของโครงการที่ฟนฟู

สถิตขิ อรับสงเสริมฯ 1.48 ลานลานบาท สูง
ที่สุดในรอบ 46 ป จะกลายเปนสถิติสูงสุดครั้ง
สุดทายของบีโอไอหรือไม ภายในหนึ่งปจะได
คำตอบ
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2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555

จำนวนโครงการ
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ปจจัยหลักทีท่ ำใหมลู คาเงินลงทุนสูงนัน้ เปน
เร�องของระยะเวลาใหสงเสริมภายใตมาตรการ
สงเสริมฯ เพ�อการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ซึง่ ขณะนัน้ กำหนด
ระยะเวลาสิน้ สุดมาตรการเม�อ 31 ธันวาคม 2555
(การประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ เม�อวันที่ 26
ธันวาคม 2555 มีมติขยายระยะเวลามาตรการ
สงเสริมการลงทุนเพ�อการพัฒนาที่ยั่งยืนออกไป
อีก 1 ป ใหสน้ิ สุด 31 ธันวาคม 2556) จึงสงผลให
มีโครงการย�นขอรับสงเสริมฯ ภายใตมาตรการนี้
โดยเฉพาะในเดือนธันวาคม 2555 เดือนเดียว
มีการย�นขอรับสงเสริมฯ ถึง 649 โครงการ รวม
มูลคาเงินลงทุน 525,900 ลานบาท

การขอรับการสงเสริมฯ ในเดือนธันวาคมประมาณ 240,360 ลานบาท
สาเหตุน�าจะเกิดจากการขอรับการสงเสริมฯ กอนที่มาตรการสงเสริมฯ
เพ�อการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนและมาตรการดานภาษีอากรเพ�อฟน ฟูการลงทุน
จากวิกฤติอุทกภัยจะสิ้นสุดลงในป 2555
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สำหรับโครงการทีข่ อรับการสงเสริมฯ ในป 2555 เปนโครงการใหม
ย�นคำขอรับการสงเสริมฯ จำนวน 1,185 โครงการ หรือรอยละ 46 ของ
โครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ ทั้งหมด โดยมีมูลคาการลงทุนประมาณ
580,000 ลานบาท คิดเปนรอยละ 40 ของมูลคาการลงทุนรวมทัง้ หมด
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เจาะลึกคำขอสงเสริมฯ ในป 2555

การขอรับการสงเสริมฯ ใน ป 2555 มีมลู คา
คำขอรวมทั้งสิ้นประมาณ 1,479,000 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จากป 2554 ประมาณ 844,800 ลานบาท
หรือประมาณรอยละ 133 เม�อพิจารณาจำนวน
โครงการ พบวาในป 2555 มีจำนวนโครงการที่
ขอรับการสงเสริมฯ เพิม่ ขึน้ รอยละ 30 โดยเพิม่ จาก
1,990 โครงการในป 2554 เปน 2,584 โครงการ
ในป 2555 ซึง่ การขอรับการสงเสริมฯ ในป 2555
กอใหเกิดการจางงานทั้งสิ้น 348,901 คน
เม�อพิจารณาจำนวนคำขอรับการสงเสริมฯ
ในป 2555 แบบรายเดือน พบวา จำนวนคำขอ
ในแตละเดือนเพิม่ ขึน้ อยางตอเน�อง โดยมีจำนวน
โครงการเฉลีย่ เดือนละ 215 โครงการ มีมลู คาเงิน
ลงทุนเฉลี่ยสูงถึง 123,000 ลานบาท นอกจากนี้
ยังพบวาเดือนธันวาคมเปนเดือนที่มียอดการขอ
สงเสริมฯ สุทธิสงู ทีส่ ดุ โดยมีมลู คาการขอสงเสริมฯ
สุทธิประมาณ 540,700 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 37 ของมูลคาการขอสงเสริมฯ สุทธิตลอด
ทั้งป โดยมีจำนวนโครงการขอรับการสงเสริมฯ
ในชวงเดือนธันวาคมสูงถึง 651 โครงการ คิดเปน
รอยละ 25 ของจำนวนโครงการที่ขอรับการ
สงเสริมฯ ตลอดป 2555 ซึง่ การลงทุนในชวงเดือน
ธันวาคมนั้น เปนการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟา
จากลมและกาซธรรมชาติเปนหลัก โดยมีมูลคา

การลงทุ น ทดแทนความเสี ย หายจากวิ ก ฤติ อ ุ ท กภั ย
2 แสนลาน

การขอรับการสงเสริมฯ ตามมาตรการดานภาษีอากรเพ�อฟน ฟูการ
ลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย พบวามีการขอรับการสงเสริมฯ ตามมาตรการนี้
ทั้งสิ้น 310 โครงการ มูลคาเงินลงทุนประมาณ 204,000 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 14 ของเงินลงทุนรวมตลอดทั้งป โดยแบงเปนการ
ขอรับการสงเสริมฯ ตามประกาศ 1/2555 ซึ่งเปนโครงการที่เสียหาย
จากน้ำทวมและลงทุนเพิ่มเพ�อฟนฟูการลงทุนจากวิกฤติอุทกภัย จำนวน
259 โครงการ มูลคาการลงทุนประมาณ 178,000 ลานบาท ในขณะที่
การขอรับการสงเสริมฯ ตามประกาศ 2/2555 ซึ่งเปนการลงทุนของ
โครงการลงทุนใหม หรือการขยายการลงทุนของโครงการเดิม ในนิคม
อุตสาหกรรมในจังหวัดทีเ่ คยถูกน้ำทวม ไดแก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และปทุมธานี มีจำนวน 51 โครงการ มูลคาการลงทุนประมาณ
26,000 ลานบาท

การลงทุนจากตางประเทศทีย่ น� ขอรับการสงเสริมฯ
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นอกเหนือจากการลงทุนโดยตรงจากประเทศญี่ปุนที่มีมูลคารวม
กวา 374,000 ลานบาทนัน้ ยังมีการลงทุนจากประเทศญีป่ นุ ผานประเทศ
อ�นๆ ดวย โดยมีเหตุผลมาจากอัตราภาษีประกอบธุรกิจของประเทศ
เหลานั้นมีระดับต่ำ ซึ่งหากวิเคราะหถึงตัวเลขเงินลงทุนดังกลาวแลว
พบวามีมูลคาการลงทุนกระจายอยูตามประเทศเหลานั้นมากถึงกวา
62,000 ลานบาท
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ตางประเทศเช�อมั่น ลงทุนเพิ่มขึ้นกวา
รอยละ 60 ญี่ปุนอันดับหนึ่ง

มูลคาการลงทุนที่ขอรับการสงเสริมฯ จาก
ตางประเทศในชวงป 2555 มีมูลคา 647,972
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 63.5 โดย
ญีป่ นุ ยังคงเปนประเทศทีล่ งทุนมากทีส่ ดุ ทัง้ จำนวน
โครงการและเงินลงทุน โดยประเทศญี่ปุน มีการ
ลงทุนเปนอันดับหนึ่ง มีจำนวน 872 โครงการ
คิดเปนสัดสวนรอยละ 55.1 ของจำนวนโครงการ
ลงทุนจากตางประเทศทัง้ สิน้ และมูลคาลงทุนรวม
กวา 374,000 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
57.7 ของมูลคาลงทุนจากตางชาติทง้ั สิน้ 514,498
ลานบาท
การลงทุนจากญีป่ นุ สวนใหญ เปนกิจการผลิต
ชิน้ สวนยานยนต และชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส เชน
โครงการผลิตยางรถยนต 2 โครงการ ลงทุน
25,000 ลานบาท โครงการผลิตชิ้นสวนรถยนต
ลงทุน 14,000 ลานบาท โครงการผลิต Flexible
Printed Circuit Board ลงทุน 12,000 ลานบาท
โครงการผลิตเซมิคอนดักเตอรลงทุน 9,500
ลานบาท โครงการผลิตเคร�องยนตเบนซิน ลงทุน
7,000 ลานบาท โครงการผลิต Capacitor ลงทุน
4,000 ลานบาท โครงการผลิตทอรวมไอเสียรถยนต
ลงทุน 3,975 ลานบาท และโครงการผลิต LED
TV ลงทุน 4,099 ลานบาท เปนตน

สำหรับการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในป 2555 ที่ผานมา
ฮองกง มีการลงทุนเปนอันดับสอง มีมูลคาการลงทุนรวม 52,678
ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.1 ของมูลคาลงทุนจากตางประเทศ
ทั้งสิ้น สาเหตุที่ฮองกงมีเงินลงทุนสูง มี 2 ประการ คือ มีการลงทุนจริง
ในโครงการตางๆ โดยเปนการรวมลงทุนกับนักลงทุนจากชาติตางๆ
โดยโครงการสำคัญ ไดแก การผลิตไฟฟาจากพลังงานลม 7 โครงการ
เงินลงทุนประมาณ 21,700 ลานบาท โครงการการขนสงทางอากาศ
5 โครงการ ลงทุน 5,245 ลานบาท โครงการอบชุบผิวโลหะดวยวิธกี าร
Anodize ลงทุน 3,330 ลานบาท โครงการผลิตยางรถยนตและรถบัส
ลงทุน 3,200 ลานบาท เปนตน

การปรับเปลี่ยนทิศทางการสงเสริม
การลงทุนใหม จำแนกเปน 6 ประเด็น
ประกอบดวย
ประเด็นที่ 1 สงเสริมแบบมีเปาหมายชัดเจน
(Focus & Prioritized)
ประเด็นที่ 2 สงเสริมตามประเภทกิจการ
โดยเนนสงเสริมกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนกบั ประเทศ
(Sector & Merit-based Incentives)

จากภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลลดลงจากรอยละ 30 เหลือเพียงรอยละ
23 ในป 2555 และรอยละ 20 ในป 2556 และรายไดของอากร
ขาเขาลดลงมากจากความตกลงระหวางประเทศตางๆ เชน เขตการคา
เสรีหรือขอตกลงการคาเสรี (Free Trade Area or Free Trade
Agreement - FTA) เปนตน

ทิศทางยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใหม

ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใหมมุงสงเสริมการลงทุน เพ�อ
ปรับโครงสรางเศรษฐกิจไทยใหเติบโตอยางยัง่ ยืน และสามารถกาวขาม
Middle Income Trap ดวยการสงเสริมการพัฒนาความสามารถใน
การแขงขันและการสรางมูลคาเพิม่ ของภาคอุตสาหกรรม สงเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเพ�อการเติบโตอยางสมดุลและยัง่ ยืน สงเสริม
ใหเกิดคลัสเตอรอตุ สาหกรรมใหมๆ ในภูมภิ าคเพ�อสรางการรวมตัวใหม
ของการลงทุน รวมถึงสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ เพ�อสราง
ความสามารถในการแขงขันของธุรกิจไทย

ประเด็นที่ 4 ปรับสิทธิประโยชนทางภาษีให
เหมาะสม และเนนการอำนวยความสะดวกใหเกิด
การลงทุน (Tax Incentives & Facilitation)
ประเด็นที่ 5 สงเสริมการลงทุนในประเทศ
เปนหลัก และเพิ่มบทบาทสงเสริมการลงทุนไทย
ในตางประเทศ (Inbound & Outbound)
ประเด็นที่ 6 การวัดผลจากคุณคาของ
โครงการลงทุน (Outcomes)
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คณะรัฐมนตรีมีมติเม�อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ใหบีโอไอรวมกับ
กระทรวงการคลังทบทวนการใหสิทธิประโยชน ในการสงเสริมการ
ลงทุน เพ�อใหสอดรับกับสภาวการณ และการใหสิทธิประโยชน ใน
การสงเสริมการลงทุนของตางประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเพ�อ
เปนการดูแลฐานภาษีเงินไดของประเทศ ใหสอดคลองกับการปรับ
ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

วารสารสงเสริมการลงทุน

ความเปนมา และความจำเปนของการปรับเปลี่ยน

ประเด็นที่ 3 สงเสริมใหเกิดคลัสเตอร
อุตสาหกรรมใหมในภูมิภาค (New Regional
Clusters)
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นอกจากนัน้ การอนุรกั ษสง่ิ แวดลอม การไดรบั มาตรฐาน ISO 14000
หรือ Carbon Footprint หรือมาตรฐานอ�นที่คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนเห็นชอบ จะไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลเพิม่ 1 ป รวมทัง้
การตัง้ สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่
ไดรบั การสงเสริมฯ ก็จะไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลเพิม่ 1 ปเชนกัน
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แนวทางการพิจารณาโครงการพิจารณาจาก 3 ปจจัยหลัก คือ
ประโยชนตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และความเปนไปไดของโครงการ
(1) ประโยชนตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ
พิจารณาจาก
• มูลคาเพิ่มตอแรงงาน (บาท/คน)

ประเด็นที่ 2 สงเสริมตามประเภทกิจการ
โดยเนนสงเสริมกิจกรรมที่เปนประโยชน
กับประเทศ (Sector & Merit - based
Incentives)
หลัก Merit นำมาใชเพ�อจูงใจใหนักลงทุน
พัฒนาความสามารถ และยกระดับภาคอุตสาหกรรม
ใหสงู ขึน้ เชน การวิจยั และพัฒนา ทัง้ ดำเนินการเอง
หรือรวมกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย หรือ
สนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร
ใหสทิ ธิประโยชนตามสัดสวนของยอดรวมการวิจยั
และพัฒนาตอยอดขาย โดยไมกำหนดสัดสวน
การยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคล (การไม Cap
วงเงินที่ ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล)
กลาวคือ
รอยละ 1 หรือไมนอยกวา 150 ลานบาท
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่ม 1 ป
รอยละ 2 หรือไมนอยกวา 300 ลานบาท
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่ม 2 ป
รอยละ 3 หรือไมนอยกวา 450 ลานบาท
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่ม 3 ป

• คาใชจา ยในการฝกอบรมบุคลากรตอคาใชจา ยเงินเดือน
• กรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย มีความซับซอน และใช
เคร�องจักรใหม (กรณีเคร�องจักรเกาใชแลวจากตางประเทศที่จะไดรับ
การยกเวนอากรขาเขาตองมีอายุไมเกิน 5 ป นับตั้งแตปที่ผลิต ถึงปที่
นำเขา) และตองไดรับใบรับรองประสิทธิภาพจากสถาบันที่เช�อถือได
(2) ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พิจารณาจาก
• การมีระบบปองกันสภาพแวดลอมเปนพิษ และการบำบัด
กากของเสีย น้ำเสีย ฝุน ละออง หรือไอเสียทีเ่ พียงพอ และมีประสิทธิภาพ
• ยอดขายตอคาใชจายเกี่ยวกับพลังงาน

(2) การสราง Regional Cluster โดยประสานงานเชิงรุก เพ�อให
เกิด Regional Cluster ในภูมิภาค หรือพื้นที่ชายแดน
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(3) การเช�อมโยงอุตสาหกรรม โดยขยายบทบาทของหน�วย
พัฒนาการเช�อมโยงอุตสาหกรรม (BOI Unit for Industrial Linkage
Development) ในการเช�อมโยงอุตสาหกรรมสาขาตางๆ
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(4) การพัฒนาบุคลากรเพ�อรองรับภาคอุตสาหกรรม โดยเช�อมโยง
ระหวางภาคเอกชน กระทรวงแรงงาน และสถาบันการศึกษา ทัง้ ระดับ
อุดมศึกษา และอาชีวศึกษา (University - Industry Linkage)

• การเป น หน� ว ยงานหลั ก ในการ
ประสานงาน และผลักดันใหมีการปรับปรุงกฎ
ระเบียบ และลดอุปสรรคในการลงทุน ตลอดจน
แก ไ ขป ญ หาด า นการลงทุ น เพ� อ เสริ ม สร า ง
บรรยากาศการลงทุนที่ดี
• สรางภาพลักษณดานการลงทุนที่ดี
ของประเทศไทย
• บู ร ณาการเคร� อ งมื อ สนั บ สนุ น
หน�วยงานตางๆ ในลักษณะ Package
• อำนวยความสะดวกผ า นสิ ท ธิ
ประโยชนที่ไมใชภาษีอากร และบริการที่เปนเลิศ
ทั้งกอน และหลังการลงทุน ในลักษณะ One
Start & One Stop Service
• เปนศูนย ใหขอมูล และคำปรึกษา
ดานการลงทุนเชิงลึก
• สรางเครือขาย และความสัมพันธ
กับนักลงทุนไทย - ตางชาติ

(5) การสงเสริมลงทุนไทยในตางประเทศ โดยบริการขอมูลและ
คำปรึกษา สัมมนาและฝกอบรม ประสานงาน อำนวยความสะดวก
รวมถึงจัดกิจกรรมสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

ประเด็นที่ 5 สงเสริมการลงทุนในประเทศเปนหลัก
และเพิ่มบทบาทสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
(Inbound & Outbound)

การลงทุนไทยในตางประเทศ จำเปนตอการสรางความสามารถ
ในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม เพ�อกาวขามขอจำกัดดานทรัพยากร
ในประเทศ และเพ�อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ ซึ่งปจจุบันยัง
คอนขางนอยเม�อเทียบกับเพ�อนบาน

ประเด็นที่ 6 การวัดผลจากคุณคาของโครงการลงทุน
(Outcomes)
กำหนดตัวชี้วัดรองรับเปาประสงคแตละประการ กลาวคือ
สงเสริมการพัฒนาความสามารถในการแขงขัน และการสราง
มูลคาเพิ่มของภาคอุตสาหกรรม
(1) สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียว
(2) สงเสริมใหเกิดคลัสเตอรอุตสาหกรรมใหมในภูมิภาค
(3) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

ผลที่คาดวาจะไดรับจากการปรับยุทธศาสตร ใหม

ภาคสวนของบีโอไอ ก็จะเปนองคกรหลักทีช่ น้ี ำทิศทาง และดูแล
การลงทุนภาคเอกชนในภาพรวม ดำเนินนโยบายภายใตเปาหมายที่
ชัดเจน และสามารถวัดผลไดเปนรูปธรรม

การแกไขกฎหมายสงเสริมการลงทุน

ตั้งแตวันที่มีผลบังคับใช ไมสงผลกระทบตอผูไดรับการสงเสริม
การลงทุนอยูแตเดิม และหากยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหมเปน
ประโยชนตอกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุนอยูเดิม ก็สามารถย�นคำ
รองขอรับประโยชนนั้นได จึงไมมีผลยอนหลังเปนโทษสำหรับกิจการ
บีโอไอเดิม โดยหากการใชยทุ ธศาสตรสง เสริมการลงทุนใหมมปี ระสิทธิภาพ
และประสบผลสัมฤทธิ์แลว ก็คาดหมายวา จะสามารถยกระดับการ
เจริญเติบโตของประเทศอยางกาวกระโดด พรอมไปกับความเจริญมัง่ คัง่
ของผูประกอบการไดอยางแน�นอน
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ภาคสวนของนักลงทุน ก็จะมีความสามารถในการแขงขันสูงขึน้
เน�องจากไดรับสิทธิประโยชนทั้งดานภาษีอากร และที่ไมใชภาษีอากร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง มาตรการ Merit-based ยิ่งชวยยกระดับ และ
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเติบโตอยางยั่งยืน ดวยบริการ และการ
อำนวยความสะดวกที่ยกระดับของบีโอไอ ทั้งกอน และหลังการลงทุน
ทั้งการลงทุนในประเทศ และตางประเทศ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ภาคสวนของประเทศ บรรยากาศการลงทุนน�าจะดีขน้ึ เพิม่ ความ
สามารถในการแขงขัน ยกระดับ Value Chain ของภาคอุตสาหกรรม
เกิดคลัสเตอรอตุ สาหกรรมใหมรายภูมภิ าคและพืน้ ทีช่ ายแดน เกิดการ
กระจายความเจริญ ลดความเหล�อมล้ำ ภาระทางการคลังลดลง โดยมีการ
ใชสิทธิประโยชนดานภาษีอากรอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาวะการสงเสริมการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน
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วารสารสงเสริมการลงทุน
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร
บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

1

นายอรรถสิทธิ์ สวัสดี
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากหองเย็น 5,400 ตัน

1.19

65.00

75

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

2

แปซิฟค หองเย็น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการับฝากหองเย็น
25,000 ตัน

1.19

200.00

29

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

3

อิสเทิรนไรซ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขาวคัดคุณภาพ 100,000 ตัน

1.14

76.00

34

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4

เอส ทู เค มารีน
โปรดักส จำกัด
(รวมทุนไทย - เกาหลี)

สัตวน้ำแชแข็ง 12,000 ตัน
บริการแชแข็ง 1,000 ตัน
บริการรับฝากหองเย็น
1,000 ตันสินคา

1.11
และ
1.19

85.00

275

จ.สงขลา
(เขต 3)

5

เดชา ปกธงชัย ฟารม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไกเนื้อ 2,880,000 ตัว

1.5

100.00

25

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

6

โรงสีขาวบุญสนอง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขาวคัดคุณภาพ 19,200 ตัน

1.14

30.00

29

จ.หนองคาย
(เขต 3)

7

ยางแผนรมควัน 201,600 ตัน
นายบัณฑิต เกิดวงศบัณฑิต
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย - ไตหวัน)

1.16

250.00

875

จ.อุดรธานี
(เขต 3)

8

นางละมูล ลือสุขประเสริฐ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากหองเย็น
25,000 ตันสินคา

1.19

200.00

29

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

9

สุวิทยเกษตรผล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

แปงมันสำปะหลัง 30,000 ตัน

1.13

203.60

162

จ.มุกดาหาร
(เขต 3)

10

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี
จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ยางแทง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม (COMPOUNDED
RUBBER) 144,000 ตัน

1.16

614.10

265

จ.พิษณุโลก
(เขต 3)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

ซินซิง รับเบอร (ไทยแลนด) จำกัด ยางแทง (BLOCKED RUBBER)
150,000 ตัน
(รวมทุนไทย - จีน)

1.16

480.00

390

จ.เชียงราย
(เขต 3)

12

ซินเนอรยี่ กรีน พาวเวอร จำกัด เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 25,000 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

1.17

29.00

32

จ.ระยอง
(เขต 2)

13

พรีเมียรควอลิตี้สตารช
(2012) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

แปงมันสำปะหลัง 90,000 ตัน

1.13

400.00

150

จ.สกลนคร
(เขต 3)

14

ตั้งพรชัยฟารม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไกเนื้อ 3,402,000 ตัว

1.5

82.00

30

จ.บุรีรัมย
(เขต 3)

15

ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันปาลม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กาซชีวภาพ 724 ลูกบาศกเมตร

1.18

159.30

4

จ.ชุมพร
(เขต 3)

16

เลิศเพชร มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 18,000 ตัน

1.12

40.00

11

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

วารสารสงเสริมการลงทุน

17

ปติชัยโลจิสติคส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากหองเย็น
27,000 ตันสินคา

1.19

270.00

25

จ.พระนครศรีอยุธยา

75

18

โอมนิ เทรดดิ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อาหารสำเร็จรูปบรรจุ
ภาชนะผนึก 3,050 ตัน

1.11

60.00

200

จ.ราชบุรี
(เขต 2)

19

ไท-ไถ บิสซิเนส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑจากขาว 12,000 ตัน

1.11

80.00

208

จ.ราชบุรี
(เขต 2)

20

อุตสาหกรรมทวีวงษ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑจากเนื้อปลาบด
และบริการรับฝากหองเย็น
10,000 ตัน

1.11
และ
1.19

190.00

92

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

21

น้ำมันปาลมดิบ 48,375 ตัน
ชุมพรอุตสาหกรรม
น้ำมันเมล็ดในปาลมดิบ 6,522 ตัน
น้ำมันปาลม จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย -สหรัฐฯ)

1.12

199.50

18

จ.ชุมพร
(เขต 3)

22

เสิงสางพัฒนาพลังงาน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กาซชีวภาพ
15,997,500 ลูกบาศกเมตร

1.18

83.70

9

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

23

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สุกรพันธุและสุกรขุน 31,620 ตัว

1.5

231.90

37

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

24

เบทาโกรภาคใต จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เนื้อสุกรชำแหละ 9,770 ตัน

1.9

255.70

340

จ.กระบี่
(เขต 3)

(เขต 2)
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11

บริษัท / การรวมทุน
25

พี.ซี. ปาลม (2550) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)
น้ำมันปาลมดิบ 75 ตัน
เมล็ดในปาลมอบแหง
19,800 ตัน

ที่ตั้ง
(เขต)

1.12

577.80

38

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)
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หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน
1

MR.MASAO KAKIZAKAI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การตัดและแปรรูปโลหะ 70 ตัน

2.18

16.00

20

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

2

เวียงสระยิปซั่ม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ทำเหมืองและแตงแรยิปซั่ม
200,000 ตัน

2.2

75.00

50

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

3

2.15
แอพพลายด เมททัลพรีซิชั่น
ชิ้นสวนเหล็กหลอ เชน
เทคโนโลยี จำกัด
ทอเหล็กหลอ (CASTING TUBE) และ
4.3
(รวมทุน จีน - ไตหวัน - สหรัฐฯ) ลูกกลิ้ง (ROLLER)
และชิ้นสวนโลหะ
(PRECISION PARTS)
1,620 ตัน

79.00

15

จ.ระยอง
(เขต 2)

4

กรีนซิลเวอรไนต จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

การทำเหมืองและแตงแรเหล็ก
150,000 ตัน

2.2

232.00

83

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

5

ไทเฮงการชางและการหลอ
(1959) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเหล็กหลอ 5,800 ตัน

2.15

65.30

42

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

100.00

320

จ.สุรินทร
(เขต 3)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
1

แซนดา แฟคตอรี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ของเลนไม 2,000,000 ชุด
เคร�องเรือนไมและชิ้นสวน
1,000,000 ชุด

3.12

2

คัสตอมไมซ เทคโนโลยี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วัสดุฝงในรางกายทดแทนกระดูก
900 ชิ้น

3.9

6.20

11

3

แมรีกอท จิวเวลรี่
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนสวิสเซอรแลนด ออสเตรเลีย)

เคร�องประดับและชิ้นสวน
3,500,000 ชิ้น

3.7

97.30

1,232

4

จอยนแฮนดส อินดัสตรี้ จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

ถุงพลาสติก 600 ตัน
และถุง NONWOVEN 100 ตัน

3.4
และ
6.12

70.00

13

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

5

นายสุธี ไตรวิวัฒนวงศ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

หลอดฉีดยา (GLASS SYRINGE) 3.9
1,800,000 ชิ้น

80.00

45

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
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บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

8

อัทสุมิเท็ค แอนด ฮายาชิ
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
สำหรับยานพาหนะ 2,400 ตัน

4.10

225.20

46

จ.ระยอง
(เขต 2)

9

วาย เอส ภัณฑ จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
เชน RAIL SUB-ASSY,
ROOF SIDE, PILLAR
และ PANEL 3,600,000 ชิ้น

4.10

138.80

32

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

10

MR.KAZUYA MATSUMURA แมพิมพ และการซอมแซม
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
แมพิมพที่ผลิตเอง 360 ชุด

4.2

40.00

51

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

11

MR.PHILIP HOLLYWOOD โครงสรางโลหะขยาย
(รวมทุนฮองกง - ออสเตรเลีย) (STEEL STRUCTURES)
30,000 ตัน

4.19

44.80

34

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

12

MR.SRILNGAM
SUGIRTHALINGAM
(หุนแคนาดาทั้งสิ้น)

ชิน้ สวนเคร�องจักรทีม่ กี ารออกแบบ 4.2
ทางวิศวกรรม เชน CONTAINERS,
STEM, SHOT SLEEVE และ
PLUNGER ROD 1,650 ชิ้น

123.50

40

จ.ระยอง
(เขต 2)

13

อารทีเอ็ม โคทติ้ง จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การอบ - ชุบโลหะ (HEAT
TREATMENT) 1,030 ตัน

4.5

22.00

14

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

14

มัทสึดะ เด็นกิ
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
ยานพาหนะ เชน สวนประกอบ
SWITCH 4,656,000 ชิ้น

4.10

225.00

96

จ.ระยอง
(เขต 2)

15

สยามไอชิน จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิน้ สวนยานพาหนะ เชน HANDLE,
CAP FRAME 321 ตัน

4.10

159.10

44

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

16

วายเอส เทค (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนในชุดสงกำลัง เชน
HUB TC PUMP,
HUB TC TURBINE,
INNER-OUTTER
RING STATOR
1,750,000 ชิ้น

137.80

21

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

17

MR.MOTOKI MAEDA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน OUTER RING 4.3
และ INNER RING
60,000,000 ชิ้น

82.50

60

จ.ระยอง
(เขต 2)

18

อิมาอิ เมทัล (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
เชน COVER, CASE และ
BASE 3,500 ตัน

4.3

251.80

151

จ.ระยอง
(เขต 2)

4.10

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

28

จ.ระยอง
(เขต 2)

พงศพารา โคดัน โพลิเมอร จำกัด ชิ้นสวนยางและพลาสติก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ เชน
ยางขอบกระจก ทอยาง กันชน
และแผงประตูขาง 4,700 ตัน

4.10

442.00

551

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

21

แอดวานซ เอเชียไฟเบอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

โครงสรางโลหะสำหรับ
งานกอสรางหรืองานอุตสาหกรรม
4,200 ตัน

4.19

58.70

175

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

22

ไอเบล (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนนอรเวย - สิงคโปร)

แทนผลิตกาซและน้ำมัน
20,000 ตัน

4.19

79.80

1,942

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

23

เอส เอ็น ซี ซาวดพรูฟ จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
แผนกันเสียง (DAMPING SHEET)
3,744,000 ตารางเมตร

4.10

165.00

17

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

24

ไทย อิเคดะ คากินูมา จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน
CORE METAL, PULLEY
และ BRACKET 427 ตัน

4.3

60.00

27

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

25

เหยาคุน แมชชินเนอรี่ จำกัด
(หุนจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเคร�องจักรกล เชน
ถังน้ำมันและทอสงน้ำมัน
ของรถขุดตัก 275,000 ชิ้น

4.2

211.60

121

จ.ระยอง
(เขต 2)

26

เจแปนเบรค (ประเทศไทย) จำกัด ผาเบรค (BRAKE LINING)
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
4,200,000 ชิ้น

4.10

70.00

20

จ.พระนครศรีอยุธยา

27

ไทยสวิซบอรด แอนด
เมดัลเวอรค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑโลหะ เชน ตูโลหะ
รางไฟฟา และชั้นวางโลหะ
7,140 ตัน

4.3

110.00

93

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

28

ฟูรูกาวา พรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การชุบหรือเคลือบผิว
822,000,000 ชิ้น

4.4

31.00

8

จ.พระนครศรีอยุธยา

29

ที-เร็กซ สตีล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

โครงสรางโลหะที่ ใช
ในการกอสรางหรือ
งานอุตสาหกรรม 6,000 ตัน

4.19

60.00

150

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

30

นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนแมพิมพ เชน
DIES และ PUNCH 650 ชิ้น

4.2

43.10

17

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

20

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
สปริงขด (COIL SPRING)
10,350 ตัน

(เขต 2)

(เขต 2)

79
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253.20

บางกอกสปริง
อินดัสเตรียล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

4.10

19
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วารสารสงเสริมการลงทุน

80

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

31

โคเซ อลูมินัม
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แมพิมพ 72 ชุด
ชิ้นสวนแมพิมพและการซอมแซม
แมพิมพที่ผลิตเอง 47 ตัน

4.2

93.10

16

จ.พระนครศรีอยุธยา

32

เฟล็กซโซ กราฟฟก จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณที่ ใชในการตัดสำหรับ
งานพิมพ (PLATE DIE-CUT)
และแบบพิมพโพลีเมอรสำหรับ
งานพิมพ (FLEXOGRAPHIC
PHOTOPOLYMER PLATE)
100,000 ชิ้น

4.2

11.20

63

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

33

อุปกรณที่ ใชในการตัดสำหรับเจาะ
ทีโรลิท ไทย ไดมอนด จำกัด
(รวมทุนไทย - สวิส - สหรัฐฯ) เจียร เชน CORE DRILL
245,000 ชิ้น
ชิน้ สวนอุปกรณสำหรับงานตัดเจาะ
เจียร เชน SEGMENTS
1,800,000 ชิ้น

4.2

68.90

17

จ.ระยอง
(เขต 2)

34

สยามเอที อุตสาหกรรม จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

BRAKE DRUM 280,000 ชิ้น

4.10

53.70

18

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

35

นายนิรวัจ คงวัฒนานนท
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เตาเผาชีวมวล (GASIFIER)
และอุปกรณ 12 ชุด

4.2

12.00

15

จ.อุดรธานี
(เขต 3)

36

ไทยโตเคน เทอรโม จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชุบแข็ง 70,000 ตัน

4.5

495.00

219

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

ที่ตั้ง
(เขต)
(เขต 2)

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา
1

นางสาวกิ่งไผ เลิศรัฐการ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

3.60

2

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

2

โมเมนท คอรปอเรชั่น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกสและ
ผลิตภัณฑตอ เน�องจากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส 60,000 ชุด

5.7

1.00

10

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

3

ทาคะมัทสึ อิเล็คทริค
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

เคร�องใชไฟฟาสำหรับงาน
อุตสาหกรรม เชน ELECTRIC
CONTROL PANEL,
OPERATION PANEL,
JUNCTION BOX 150 ชุด
CABLE HARNESS 300 ชิ้น

5.1
และ
5.5

6.00

8

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

4

เคียวเซรา ครัสตันดีไวซ
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนสำหรับอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส เชน QUARTZ
CRYSTAL 75,000,000 ชิ้น

5.5

202.00

17

จ.ลำพูน
(เขต 3)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

5

นางประไพพิศ กรพิทักษ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

3.88

2

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

6

แด-เอ อีเลคโทรนิคส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

POWER CORD
5,960,000 ชิ้น

5.3
และ
5.5

60.00

37

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7

นายชาณัฎฐ เจริญธรรม
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เคร�องรับโทรทัศน เชน
PLASMA, LCD, LED และ
CRT TV 450,080 เคร�อง

5.4

50.00

50

จ.พระนครศรีอยุธยา

8

โตโย อิเล็กทรอนิกส
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิน้ สวนสำหรับอุปกรณโทรคมนาคม
เชน OPTICAL TRANSMITTER
และ OPTICAL RECEIVER
260,000 ชิ้น

5.5

60.00

83

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

9

นายขัติยา ไกรกาญจน
(รวมทุนไทย - ฮองกง)

ชิ้นสวนสำหรับอุปกรณ
โทรคมนาคม 2,000 เคร�อง

5.5

23.00

53

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

10

MR.PANYA SAYAVONGSA
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

2.00

175

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

11

ทีดีเค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสำหรับ
ยานยนต เชน STROKE
SENSOR 1,000,000 ชิ้น

5.5

34.20

10

จ.พระนครศรีอยุธยา

12

บูซอน อินดัสเตรียล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

WIRE HARNESS
5,000,000 ชิ้น

5.3

65.00

233

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

13

MR. IGNATIUS LOH
KEAB LOY
(รวมทุนไทย - ฮองกง)

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสำหรับ
ยานพาหนะ 1,369,210,000 ชิ้น

5.5

1,084.50

376

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

14

เบนซมารค อิเล็คทรอนิคส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)

อุปกรณโทรคมนาคมและ
ชิ้นสวนอุปกรณโทรคมนาคม
7,408,800 ชิ้น

5.4
และ
5.5

566.00

520

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

15

เบนซมารค อิเล็คทรอนิคส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)

PRINTED CIRCUIT BOARD
ASSEMBLY (PCBA)
และผลิตภัณฑ/ชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส
14,200,000 ชิ้น

5.4
และ
5.5

1,056.00

1,017

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

16

MR.HIROKUNI SUGIYAMA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

6.00

5

(เขต 2)

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

วารสารสงเสริมการลงทุน

(เขต 2)

81

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

ยาเม็ด 1,200,000,000 เม็ด
ยาแคปซูล 200,000,000 เม็ด
ยาน้ำ 700,000 ลิตร
ยาครีม,ยาขี้ผึ้ง,ยาเจล 100 ตัน
ยาฉีด 30,000,000 หลอด

6.5

392.00

307

กรุงทพมหานคร
(เขต 1)

8

นายกิตติศักดิ์ สุทธิธนาคม
(หุนไทยทั้งสิ้น)

จาระบีเพ�อการอุตสาหกรรม
22,000 ตัน

6.2

600.00

40

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

9

เจ คอม จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑพลาสติกหรือ
เคลือบดวยพลาสติก

6.12

12.00

5

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

10

MR.ZHENWEI TAO
(หุนจีนทั้งสิ้น)

กลองกระดาษและ
สิ่งพิมพจากกระดาษ 3,600 ตัน

6.15
และ
6.16

278.00

270

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

11

วีซ่ี แพ็คเกจิง้
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร ออสเตรเลีย)

บรรจุภัณฑพลาสติก
3,700 ตัน

6.12

550.00

15

จ.ระยอง
(เขต 2)

12

นวพลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด ผลิตภัณฑพลาสติก 3,170 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

6.12

249.90

6

จ.ระยอง
(เขต 2)

13

ควอลิตี้คอยส อินดัสตรี้ส
(พี.บี.) จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

ยากันยุงชนิดขด
167,485,000 ขดคู

6.7

31.90

50

จ.สงขลา
(เขต 3)

14

ไทยเมจิฟารมาซิวติคัล จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ยาแผนปจจุบัน 50 ตัน

6.5

150.50

112

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

15

โซลารเลนซ จำกัด
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

สารเคมีสำหรับเคลือบผิวเลนส
25,100 กิโลกรัม

6.2

32.00

7

จ.พระนครศรีอยุธยา

16

แอดวานซ แพคเกจจิ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑพลาสติก 4,700 ตัน
และกระดาษเคลือบสารเคมี
230 ตัน

6.12
และ
6.15

43.40

112

จ.พระนครศรีอยุธยา

17

ทาพาโก จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ฮองกง ญี่ปุน)

ชิ้นสวนพลาสติก
สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ
1,000 ตัน

6.12

420.40

275

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

18

อูเบะ ไฟน เคมิคอลล
(เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

POLYCARBONATE DIOL และ 6.1
POLYESTER POLYOL
3,000 ตัน

364.00

5

(เขต 2)

(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)
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โรงงานเภสัชกรรม
แอตแลนติค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

7

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ที่ตั้ง
(เขต)

1

พนาลี เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 474 หนวย

7.5

72.20

-

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

2

พนาลี เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 474 หนวย

7.5

72.20

-

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

3

ยามะชิน ไทย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

1.50

8

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

4

ไทคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - อังกฤษ สิงคโปร - จีน - ฮองกง)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.8

73.00

2

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

5

เอ็มวายแอลเจ (ไทยแลนด) จำกัด ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.8

12.00

4

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

6

ยังชิน เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

1.80

4

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7

MR.YOICHI MIZUTA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยกระจายสินคา
ดวยระบบที่ทันสมัย

7.10

2.10

5

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

8

เหมราช อีสเทิรน ซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(รวมทุนไทย-สหรัฐฯ)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.8

69.00

15

จ.ระยอง
(เขต 2)

9

เหมราช อีสเทิรน ซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(รวมทุนไทย-สหรัฐฯ)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.8

210.50

9

จ.ระยอง
(เขต 2)

10

เจ แคร ดิสตรีบิวชั่น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร

7.21

13.50

18

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

11

ดิจติ อล ฮอลลีวดู (ไทยแลนด) จำกัด พัฒนาทรัพยากรมนุษย
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

7.18.1

12.16

8

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

12

อินดัสเทรียล คลีนนิ่ง
เซอรวิส จำกัด
(รวมทุนไทย - อินโดนีเซีย)

บริการบำบัดน้ำเสียและขนถาย
กากอุตสาหกรรมหรือสารเคมีที่
เปนพิษ 910,000 ลูกบาศกเมตร

7.26

35.00

24

จ.ระยอง
(เขต 2)

13

อิจิโกห อินดัสตรีส
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การออกแบบผลิตภัณฑ
เชน ไฟหนา ไฟทาย และกระจก
มองขางรถยนต

7.23

211.73

100

จ.ระยอง
(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

14

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

7.12

80.00

60

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
1.0 เมกะวัตต

7.1

30.00

15

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

เสม็ดยูทิลิตี้ส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตน้ำประปา
438,000 ลูกบาศกเมตร

7.1

150.00

9

จ.ระยอง
(เขต 2)

18

วีนัสแกสเทคโนโลยี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร
300 ตัน

7.21

155.03

20

จ.สระบุรี
(เขต 2)

19

อินเทค โซลาร จำกัด (โครงการที่ 1) ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
1.0 เมกะวัตต
(รวมทุนไทย-เยอรมนี)

7.1

62.00

9

จ.มหาสารคาม
(เขต 3)

20

อินเทค โซลาร จำกัด (โครงการที่ 2) ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
1.0 เมกะวัตต
(รวมทุนไทย-เยอรมนี)

7.2

62.00

9

จ.มหาสารคาม
(เขต 3)

21

บูทคิ พรีเมียร อินน ซอย 11 จำกัด โรงแรม 234 หอง
(หุนอังกฤษทั้งสิ้น)

7.4

618.90

48

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

22

มุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

18.50

17

จ.สระบุรี
(เขต 2)

23

อิจิโกห อินดัสตรีส
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร
50 งาน

7.21

256.97

11

จ.ระยอง
(เขต 2)

24

รีเจนท กรีน เพาเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 672 หนวย

7.5

190.00

42

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

25

รีเจนท กรีน เพาเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 673 หนวย

7.5

206.00

42

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

26

ขนสงทางเรือ 1 ลำ
อาร ซี แอล จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร - ญี่ปุน)

7.9

615.45

21

ไมระบุที่ตั้ง

27

บุญเจริญ กรีน เอ็นเนอรย่ี จำกัด ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
5.2 เมกะวัตต
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.1

404.60

25

จ.สุพรรณบุรี
(เขต 3)

28

ไฟฟาธรรมชาติ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
6.5 เมกะวัตต
ไอน้ำ 25 ตัน/ชั่วโมง

7.1

444.00

41

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

15

นางสาววันทนีย รุจิราวรรณกร วิจัยและพัฒนา
(หุนไทยทั้งสิ้น)

16

แมกซเวล 1991 จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

17

85
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

160.00

พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

7.1

ขนถายสินคาเหลว 240,000 ตัน
ขนถายสินคาทั่วไป 972,000 ตัน

14
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บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

86

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

29

โตโก รับเบอร คอมเพานดิ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

6.50

2

จ.ระยอง
(เขต 2)

30

เตรโมรัค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนฟนแลนดทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

4.00

41

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

31

โพสโค (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

6.00

8

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

32

พีทีที แทงค เทอรมิทัล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนถายสินคาสำหรับเรือเดินทะเล
262,800 ตัน

7.1

80.00

63

จ.ระยอง
(เขต 2)

33

เวทเธอรฟอรด เคเอสพี จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร
800 งาน

7.21

38.50

14

จ.พระนครศรีอยุธยา

34

เรียวโค เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

7.12

10.00

5

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

35

พุทธชาด เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.5

108.00

184

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

36

พรอสเพด ดีเวลลอปเมนท จำกัด พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 7 หนวย
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.8

308.30

22

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

37

เหมราชพัฒนาที่ดิน จำกัด (มหาชน) พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 3,010 ตารางเมตร
(รวมทุนไทย-สหรัฐฯ)

7.8

42.50

17

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

38

นางชรินทรพันธุ อินทรสุขสันติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนาและบริการทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร 2,000 ตัวอยาง

7.20
และ
7.21

20.00

64

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

39

นายเซทซึโอะ ซูซูกิ และ
นายอำนวย ธนารักษโชค
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

5.20

21

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

40

เอ พลัส เรียลเอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 75 หนวย

7.5

43.10

37

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

41

เกษตรลุมน้ำ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
1.0 เมกะวัตต

7.1

40.00

32

จ.นครศรีธรรมราช

42

เอสซีจี โลจิสติกส
แมเนจเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 6 ลำ

7.9

141.30

12

ไมระบุที่ตั้ง

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 291 หนวย

(เขต 2)

(เขต 3)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

43

พรปยะฌาน ทรานสปอรต จำกัด ขนสงทางเรือ 6 ลำ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

44

ไบโอเนท - เอเชีย จำกัด
(รวมทุนไทย - ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม)

45

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
ปราจีนบุรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

46

ที่ตั้ง
(เขต)

7.9

85.20

12

ไมระบุที่ตั้ง

วิจัยและพัฒนา

7.20

31.67

2

จ.พระนครศรีอยุธยา

เขตอุตสาหกรรม 4,200 ไร

7.8

2,631.00

27

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

ไทย ฟวเจอร เอ็นเนอรยี่ จำกัด ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
4.0 เมกะวัตต
(โครงการที่ 1)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.1

475.00

8

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

47

ไทย ฟวเจอร เอ็นเนอรยี่ จำกัด ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
4.0 เมกะวัตต
(โครงการที่ 2)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.1

475.00

8

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

48

ไทย ฟวเจอร เอ็นเนอรยี่ จำกัด ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
4.0 เมกะวัตต
(โครงการที่ 3)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.1

475.00

8

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

49

ไทย ฟวเจอร เอ็นเนอรยี่ จำกัด ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
4.0 เมกะวัตต
(โครงการที่ 4)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.1

475.00

8

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

50

ไทย ฟวเจอร เอ็นเนอรยี่ จำกัด ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
4.0 เมกะวัตต
(โครงการที่ 5)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.1

475.00

8

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

51

ไทย ฟวเจอร เอ็นเนอรยี่ จำกัด ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
4.0 เมกะวัตต
(โครงการที่ 6)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.1

475.00

8

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

52

ลพบุรี โซลา จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
5.0 เมกะวัตต

7.1

475.00

16

จ.ลพบุรี
(เขต 2)

30,149.79

15,933

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

วารสารสงเสริมการลงทุน

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

(เขต 2)

46
80
40
3

พื้นที่ตรงนี้ นักลงทุน

“มองเห็น”

“วารสารสงเสริมการลงทุน”

วารสารรายเดือน เเนนดวยเนื้อหา เเละขอมูลดานเศรษฐกิจเเละการลงทุน
ดวยยอดพิมพ 4,000 ฉบับ เผยเเพรเเกสมาชิกที่เปนนักธุรกิจ
นักลงทุน รวมทั้งหนวยงาน เเละองคกรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
เเละอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

อัตราโฆษณาของ “วารสารสงเสริมการลงทุน” ประจำป 2556
ตำเเหนงโฆษณา
1. ปกหลังนอก
2. ปกหนาใน
3. หนา 1
4. ปกหลังใน
5. หนา 2
6. หนา 4
7. หนาในบทความ

พิมพ
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
2 สี

สนใจลงโฆษณา กรุณาติดตอ

อัตรา : หนา : ครั้ง (บาท)
50,000
35,000
35,000
30,000
25,000
25,000
15,000

หมายเหตุ
• ลงโฆษณา 3 เดือน ลด 20% 6 เดือน ลด 35%
• อัตราคาลงโฆษณาดังกลาวเปนราคาสุทธิ
ไมตองคำนวณภาษีมูลคาเพิ่ม เเละไมมีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

กองบรรณาธิการ “วารสารสงเสริมการลงทุน” ศูนยบริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
โทรศัพท 0 2553 8111 ตอ 8184, 8188 โทรสาร 0 2553 8222 อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

บีโอไอ
หากทานคิดจะลงทุน ไมวา อยูท ไ่ี หน เปนกิจการประเภทใด
ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ
พรอมมอบสิทธิประโยชนดา นภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ แกทา น พรอม
คำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิจการลงทุน

หนวยงานบริการอ�นๆ

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพแี อนดที ชัน้ 16 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2936 1429 ตอ 201-208 โทรสาร. 0 2936 1441-2
อีเมล : is-investor@ic.or.th เว็บไซต : www.ic.or.th
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th
ศูนยบริการวีซา และใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต : www.boi.go.th

สำนักงานในสวนภูมภิ าค
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 -110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5320 3397-400
โทรสาร 0 5320 3404
อีเมล : chmai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182
อีเมล : korat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท
ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 โทรสาร 0 3840 4997-9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7-15 อาคารไชยยงค ถนนจุติอุทิศ 1
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7434 7161-5
โทรสาร 0 7434 7160
อีเมล : songkhla@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฏรธานี)
49/21-22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7728 4637, 0 7728 4435
โทรสาร 0 7728 4638
อีเมล : surat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

THAILAND
BOARD OF

OVERSEAS OFFICES

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office
Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing 100600, P.R.C.
Tel : +86 10 6532 4510 Fax : +86 10 6532 1620 E-mail : beijing@boi.go.th
FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Royal Thai Embassy, Bethmannstr. 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal Republic
of Germany Tel : +49 (0) 69 9291 230 Fax : +49 (0) 69 9291 2320 E-mail : fra@boi.go.th
GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Room 1216-1218,
Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou 510064, P.R.C.
Tel : +86 20 8333 8999 Ext. 1216-18, +86 20 8387 7770 Fax : +86 20 8387 2700
E-mail : guangzhou@boi.go.th
LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General,
611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.
Tel : +1 (0) 323 960 1199 Fax : +1 (0) 323 960 1190 E-mail : boila@boi.go.th
NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office
61 Broadway, Suite 2810, New York N.Y. 10006, U.S.A.
Tel : +1(0) 212 422 9009 Fax : +1(0) 212 422 9119 E-mail : nyc@boi.go.th
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Royal Thai Consulate – General, Bangkok Bank Building 7th Floor, 1-9-16 Kyutaro Machi,
Chuo-Ku, Osaka 541-0056, Japan
Tel : +81 (0) 6 6271 1395 Fax : +81 (0) 6 6271 1394 E-mail : osaka@boi.go.th
PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thailande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France
Tel : +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax : +33 (0) 1 5690 2602 E-mail : par@boi.go.th
SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18th Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro 1-ga, Jung-gu, Seoul,
100-706, Korea Tel : (822) 319-9998 Fax : (822) 319-9997 E-mail : seoul@boi.go.th
SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate – General 15th Floor, Crystal Century Tower, 567 Weihai Road,
Shanghai 200041, P.R.C.
Tel : +86 21 6288 9728-9 Fax : +86 21 6288 9730 E-mail : shanghai@boi.go.th
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, Sydney, New South Wales 2000, Australia
Tel : +61 2 9252 4884 Fax : +61 2 9252 2883 E-mail : sydney@boi.go.th
STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
Tel : +46 (0)8 463 11 58, +46 (0)8 463 11 74-75 Fax : +46 (0)8 463 11 60
E-mail : stockholm@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40, No.5, Xin – Yi Road, Sec.5 Taipei
110, Taiwan R.O.C. Tel : +886 2 2345 6663 Fax : +886 2 2345 9223 E-mail : taipei@boi.go.th
TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building, West 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
107-0052, Japan Tel : +81 (0) 3 3582 1806 Fax : +81 (0) 3 3589 5176 E-mail : tyo@boi.go.th

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
INVESTMENT โทรศัพท : 0 2553 8111 โทรสาร : 0 2553 8222 อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

