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BUILD, or the BOI Unit for Industrial Linkage Development

BUILD has played a vital role in developing the industrial linkage for more than 20 years. The duties of BUILD are to act as an
intermediary between manufacturers of ready-made products and small-and medium-sized manufacturers of parts, which will result
in the linkage of industries and the transfer of production technology, leading to the strong growth in supporting industries in Thailand.
All this provides a sound base for the sustainable development of the country’s industry as a whole.

Sign up for a free BUILD membership to receive our weekly
e-newsletter and keep you informed about our activities and events.

Please sign up at http://build.boi.go.th
Tel : +66(0)2 553 8111 ext.7 Fax : +66(0)2 553 8325
E-mail : sourcing@boi.go.th Website : http://build.boi.go.th
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• อัตราคาลงโฆษณาดังกลาวเปนราคาสุทธิ
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ออกแบบและพิมพที่

บริษัท มายไซนอี จำกัด
34 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 16
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

ในขณะที่นโยบายสงเสริมการลงทุนใหม ของบีโอไอ อยูระหวางจัดสัมมนา
การรับฟงความคิดเห็น ซึง่ คาดวานโยบายดังกลาวบีโอไอจะประกาศใชชว งกลางปน้ี
มาดูตวั เลขการขอรับการสงเสริมการลงทุนป 2555 ทีผ่ า นมากันคะ โดยไดสรุปวา
มีสถิติการขอรับการสงเสริมการลงทุนสูงสุด โดยมียอดรวม 1.46 ลานลานบาท
จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นจากป 2554 รอยละ 29.7 มูลคาเงินลงทุนเพิ่มขึ้นรอยละ
131 มีการจางงานรวม 348,866 คน เพิ่มขึ้นรอยละ 61.6
สำหรับกิจการทีข่ อรับการสงเสริมฯ มากทีส่ ดุ 3 อันดับแรก ประกอบดวย
กิจการบริการและสาธารณูปโภค ย�นขอรับการสงเสริมฯ 790 โครงการ มูลคา 6.07
แสนลานบาท กิจการโลหะ เคร�องจักร ขนสง 610 โครงการ มูลคา 2.55 แสนลานบาท
และกิจการเคมี กระดาษ และพลาสติก 327 โครงการ มูลคา 2.34 แสนลานบาท แยก
เปนกิจการทีม่ ขี นาดใหญมมี ลู คาเกิน 1 พันลานบาท ย�นขอการสงเสริมฯ 274 โครงการ
รวมมูลคา 1.049 ลานลานบาท สวนใหญเปนกิจการพลังงานทดแทน ยานยนต
บริการ และสาธารณูปโภค
ในจำนวนโครงการทีข่ อรับการสงเสริมฯ นัน้ เปน การลงทุนจากญีป่ นุ ประมาณ
รอยละ 63 ของวงเงินลงทุนทั้งหมด คิดเปนรอยละ 55 ของจำนวนโครงการ
ทั้งหมด ยังไมรวมที่ญี่ปุนลงทุนผานประเทศตางๆ อาทิ เนเธอรแลนด สิงคโปร
ทำใหสดั สวนการลงทุนจากญีป่ นุ ไมนา จะต่ำกวารอยละ 70 สวนทีเ่ หลือเปนการลงทุน
จากสหรัฐฯ และจีน เฉลี่ยรอยละ 5-6
แนวโนมการขอรับลงทุนในป 2556 จากแนวโนมการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และปญหาการเมืองที่เริ่มคลี่คลาย เช�อวาบรรยากาศการลงทุนจะราบร�น แตอาจจะ
ไมเทากับป 2555 โดยคาดวาในปนจ้ี ะมียอดย�นขอรับการสงเสริมฯ ประมาณ 6-7
แสนลานบาท ซึ่งต่ำกวาป 2555 กวาครึ่งหนึ่ง เน�องจากปนี้คาดวาการลงทุนจะ
กลับเขาสูภาวะปกติ จากในชวงป 2555 ที่มียอดขอรับสงเสริมการฯ เขามา
จำนวนมาก เพ�อนำไปฟนฟูกิจการหลังไดรับผลกระทบจากน้ำทวมเม�อป 2554
ประกอบกับนโยบายรถยนตคนั แรกทำใหอตุ สาหกรรมยานยนตมกี ารลงทุนเพิม่ ขึน้
นับวาป 2555 เปนชวงทีอ่ ตุ สาหกรรมมีการขยายตัวมากเปนประวัตกิ ารณ
ฉบับนีจ้ งึ ขอนำเสนออุตสาหกรรมดาวเดนของปทผ่ี า นมา พบกันฉบับหนากับเร�อง
การเช�อมโยงอุตสาหกรรมคะ
ทั้งนี้ เน�องจากในฉบับเดือนมกราคม 2556 ไดลงช�อผูเขียนในบทความ
"พมาจุดมุงหมายที่ทาทายของนักลงทุน ป 2013" ผิดพลาด โดยผูเขียนที่
ถูกตองคือ คุณสุทธิเกตต ทัดพิทักษกุล จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ดวย
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เศรษฐกิจไทยในป 2555 ฟนตัวจากอุทกภัยอยางรวดเร็วกวาที่คาดหมายไว แม GDP ในไตรมาสที่ 4 ของ
ป 2554 ติดลบมากถึงรอยละ 8.9 เม�อเปรียบเทียบกับระยะเดียวกันของป 2553 แตสถานการณ ไดกลายเปนตัวเลข
บวกอีกครั้งหนึ่งที่ระดับรอยละ 0.4 ในชวงไตรมาสแรกของป 2555 และเพิ่มขึ้นอีกเปนรอยละ 4.2 ในไตรมาสที่ 2
ของป 2555 เม�อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของป 2554
ดั ช นี ผ ลผลิ ตอุ ตสาหกรรมในไตรมาสที่
3 ไดออนตัวลงมากถึงลบรอยละ 7.4 เน�องจาก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะฮารดดิสก
ไดรฟ และเซมิคอนดักเตอร มีผลผลิตออนตัวลง
มาก โดยในไตรมาสที่ 3 ติดลบมากถึงรอยละ
22.5 และ รอยละ 8.2 ตามลำดับ เม�อเปรียบเทียบกับ
ชวงไตรมาสที่ 2

ในไตรมาสที่ 4 สถานการณการผลิตไดปรับตัวขึ้น เน�องจาก
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส โดยเฉพาะการผลิต ฮารดดิสกไดรฟ และ
เซมิคอนดักเตอรไดเริ่มทรงตัว โดยเพิ่มขึ้นเล็กนอยรอยละ 2.5 และ
รอยละ 8.2 ตามลำดับ เม�อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3 สงผลใหภาค
อุตสาหกรรมฟนตัวอยางรวดเร็ว โดยตัวเลขดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและธนาคารแหงประเทศไทย
ในไตรมาสที่ 4 ไดเพิ่มขึ้นรอยละ 2.8 เม�อเปรียบเทียบกับไตรมาสที่ 3

แมเศรษฐกิจไทยจะฟนตัวรวดเร็ว แต
นักเศรษฐศาสตรบางทานเชน ดร.บัณฑิต นิจถาวร
อดีตรองผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย ให
ความเห็นวาเปนการเติบโตเน�องมาจากการสรางหนี้
ทัง้ หนี้ในภาคราชการ ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือน
ดังนั้น เปนการเติบโตเชิงปริมาณมากกวาเชิง
คุณภาพ ดังนั้น จะตองระมัดระวังเน�องจากอาจ
จะเกิดฟองสบูขึ้นในภาคอสังหาริมทรัพย ของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ธนาคารแหงประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ธนาคารโลก
สำหรับในป 2556 นายกิตติรตั น ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง ไดกลาววา รัฐบาลจะใหความสำคัญ
กับ 3 ปจจัย ในการขับเคล�อนเศรษฐกิจ คือ การจัดสรรงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ การลงทุนของภาคเอกชน และการบริโภคภายใน
ประเทศ โดยหน�วยงานตางๆ เชน ธนาคารแหงประเทศไทย สำนักงาน
เศรษฐกิจการคลัง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ธนาคารโลก ฯลฯ ไดประเมินวา เศรษฐกิจไทยจะยังคง
รักษาอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในป 2556 ไวได ใกลเคียงกับ
ในป 2555 กลาวคือ ที่ระดับรอยละ 4.9 - 5.0

หน�วย : รอยละ

คาดการณเม�อ

2555

2556

2557

มกราคม 2556
ธันวาคม 2555
ธันวาคม 2555
มกราคม 2556

5.9
5.5
5.7
4.7

4.9
4.5 - 5.5
4.5 - 5.5
5.0

4.8
4.5
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สำหรับตัวเลข GDP ในป 2555 อยูในระดับคอนขางดี โดย
ธนาคารแหงประเทศไทยไดคาดการณเม�อเดือนมกราคม 2556 วา
เศรษฐกิจป 2555 น�าจะขยายตัวในระดับประมาณรอยละ 5.9 ขณะที่
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ คาดการณ ในเดือนธันวาคม 2555 ใน
ระดับรอยละ 5.7 และรอยละ 5.5 ตามลำดับ

อยางไรก็ตาม ดร.ประสาน ไตรรัตนวรกุล
ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย กลาววา
ธนาคารแหงประเทศไทยไดติดตามสถานการณ
อยางใกลชดิ และยังไมพบสัญญาณผิดปกติจนน�า
เปนหวงมากนัก สวนหนึ่งเพราะในชวงที่ผานมา
ประชาชนทัว่ ไป มีรายไดเพิม่ มากขึน้ จากมาตรการ
ตางๆ ทำใหกำลังซื้อเพิ่มขึ้น ไมไดมาจากการ
เก็งกำไรมากนัก
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คาดป 2556 การลงทุน
ยังขยายตัวตอเน�อง

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ปจจัยสำคัญในการฟนตัวทางเศรษฐกิจ คือ
การลงทุนจำนวนมากเพ�อฟนฟูกิจการภายหลัง
อุทกภัยและโครงการลงทุนใหม โดยเฉพาะใน
หมวดยานยนต เน�องจากเติบโตในอัตราสูง และ
ในป 2556 คาดวาจะมีการลงทุนอยางตอเน�อง
โดยเฉพาะการลงทุนในดานโครงสรางพืน้ ฐานของ
รัฐ ทัง้ ในการปองกันน้ำทวม 3 แสนลานบาท การ
กอสรางระบบขนสงมวลชน การกอสรางถนน ฯลฯ
ขณะเดียวกันจากคาเงินบาททีแ่ ข็งขึน้ ทำให

ราคาเคร�องจักรตางประเทศในรูปสกุลเงินบาทลดต่ำลง ประกอบกับ
ปญหาขาดแคลนแรงงาน จะกระตุนใหมีการลงทุนเพ�อปรับเปลี่ยน
เคร�องจักรเปนแบบอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติเพ�อเพิ่มปริมาณการผลิต

อุปสงคภายในประเทศเพิ่ม

อุปสงคภายในประเทศเพิ่มขึ้นมากในป 2555 นโยบายกระตุน
เศรษฐกิจของภาครัฐ เชน โครงการรถยนตคนั แรก การขึน้ คาจางขัน้ ต่ำ
การขึ้นเงินเดือนขาราชการปริญญาตรี การรับจำนำขาวเปลือก ฯลฯ
ขณะที่ในป 2556 อุปสงค ในภาคเอกชนมีแนวโนมชะลอตัวลงบาง
ภายหลังจากที่ไดเรงการบริโภคและการลงทุนในป 2555 แตคาดวา
จะลดลงไมมากนัก เน�องจากมาตรการขึ้นอัตราคาจางขั้นต่ำเปน
300 บาท ทั่วประเทศ การรับจำนำขาว ฯลฯ

มูลคาสงออกจำแนกตามประเภทสินคา
สินคาเกษตร
สินคาอุตสาหกรรมเกษตร
สินคาอุตสาหกรรม
สินคาแรและเชื้อเพลิง
รวม

หน�วย : ลานเหรียญสหรัฐฯ

2553

2554

2555

21,526
13,223
148,499
10,051
193,298

29,042
17,477
162,808
13,252
222,579

23,686
18,150
172,341
15,342
229,519

แหลงขอมูล : กระทรวงพาณิชย

การสงออกมีแนวโนมฟนตัว

การสงออกในป 2555 เติบโตในอัตราต่ำมาก
เน�องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและการ
ฟนตัวของอุตสาหกรรมบางสาขายังลาชาอยูบาง
ประกอบกับการสงออกพืชผลทางการเกษตรของ
ไทยลดลงอยางมาก โดยจากสถิติของกระทรวง
พาณิชย ตลอดทั้งป 2555 มีมูลคาการสงออกรวม
229,519 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ เพียงรอยละ
3.1 หรือ 7.1 ลานลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 5.7
สวนการนำเขามีมูลคารวม 247,590 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.7 หรือ 7.7 ลานลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 10.8

มูลคาสงออกในป 2555 จำแนกเปนสินคาอุตสาหกรรม 172,341
ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 5.9 สินคาอุตสาหกรรมเกษตร
18,150 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.6
แตมูลคาสงออกสินคาเกษตรกรรมลดลงมาก กลาวคือ สงออก
23,686 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงมากถึงรอยละ18.4 เน�องจากมูลคา
สงออกพืชผลทางการเกษตรสำคัญลดลงมาก คือ ขาวรอยละ 28
ยางพารารอยละ 31 และสินคาประมงรอยละ 8.6
ตลาดสงออกสำคัญที่สุดของไทยยังเปนตลาดในอาเซี่ยน มูลคา
สงออก 56,730 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 5 ทำใหสัดสวน
สงออกไปยังอาเซีย่ นเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 24.7 ของมูลคาสงออกทัง้ หมด

จีนซึ่งเปนตลาดใหญอันดับ 2 ของไทย มีมูลคาสงออก 26,900 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ รอยละ 2.5 ทำใหสดั สวนการสงออกไปยังประเทศ
จีนอยูที่ระดับรอยละ 11.7 สำหรับญี่ปุนซึ่งเปนตลาดสงออกสำคัญ
อันดับ 3 ของไทย มูลคาสงออก 23,780 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลง
รอยละ 1.6 คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.4 ของมูลคาสงออกทั้งหมด

มูลคาสงออกจำแนกตามตลาดสำคัญ
2553

2554

2555

44,318
21,473
20,308
20,200
21,815
193,298

54,045
26,251
23,870
21,784
24,158
222,579

56,730
26,900
23,480
22,786
21,826
229,519

แหลงขอมูล : กระทรวงพาณิชย

สงออกป 56 ยังมีปจจัยเสี่ยง

สำหรับแนวโนมป 2556 ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโนมดีขึ้น
กระทรวงพาณิชยไดประกาศเปาหมายสงออกป 2556 เติบโตอยูท ร่ี ะดับ
รอยละ 8 - 9 ขณะที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังกำหนดที่ระดับรอยละ
10.5 สวนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคม
แหงชาติคาดการณที่ระดับรอยละ 12
อยางไรก็ตาม มีปจจัยเสี่ยงที่จะทำใหการสงออกไมเปนไป
ตามเปาหมายมีหลายประการ เปนตนวา เงินบาทที่แข็งคาอยาง
รวดเร็วในชวงตนป 2556 กลาวคือ จาก 30.59 บาท/เหรียญสหรัฐฯ
ในชวงสิ้นป 2555 มาเปน 29.86 บาท/เหรียญสหรัฐฯ เม�อวันที่
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อาเซี่ยน
จีน
ญี่ปุน
สหรัฐฯ
สหภาพยุโรป
รวม

หน�วย : ลานเหรียญสหรัฐฯ

วารสารสงเสริมการลงทุน

สวนสหรัฐฯ ซึง่ เปนตลาดสงออกสำคัญอันดับ 4 ของไทย มูลคา
สงออก 22,786 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิม่ ขึน้ รอยละ 4.6 คิดเปนสัดสวน
รอยละ 9.9 ของมูลคาสงออกทัง้ หมด ขณะเดียวกันจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ในยุโรป ทำให ในป 2555 มูลคาสงออกไปยังสหภาพยุโรปซึง่ เปนตลาด
สำคัญอันดับ 5 ของไทย อยูท ร่ี ะดับ 21,826 ลานเหรียญสหรัฐฯ ติดลบ
รอยละ 9.7 ทำใหสดั สวนการสงออกของไทยไปยังสหภาพยุโรปลดลง
เหลือรอยละ 9.5 ของมูลคาสงออกทั้งหมด

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
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16 มกราคม 2556 ซึ่งจะกระทบอยางรุนแรง
หากเงินบาทแข็งตัวมากกวาเงินสกุลในภูมิภาค
ซึ่งเปนคูแขงสำคัญในตลาดสงออก

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ความเสีย่ งอีกประการหนึง่ คือ จากการทีป่ รับ
คาจางขั้นต่ำแบบกาวกระโดดเปน 300 บาท/วัน
สงผลกระทบตอความสามารถในกิจการผลิตเพ�อ
สงออก โดยเฉพาะกรณีเปนอุตสาหกรรมที่มีการ
แขงขันสูง มีความสามารถในการแขงขันต่ำ และ
มีการใชแรงงานเขมขน
สำหรับแนวโนมในระยะยาวยังไมคอ ยสดใสนัก
เน�องจากสหภาพยุโรปไดประกาศเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑการใหสทิ ธิพเิ ศษดานภาษีศลุ กากรหรือ
GSP ใหมเม�อตนเดือนมิถุนายน 2555 โดยมี
สาระสำคัญจะยกเลิกการใหสิทธิพิเศษ GSP กับ
ประเทศทีถ่ กู จัดอยูในกลุม ประเทศทีม่ รี ายไดระดับ
ปานกลางขึ้นไป (Upper - Middle Income)
สงผลใหประเทศที่ไดรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ ใหม
จะลดลงเหลือเพียงไมเกิน 80 ประเทศจากทีเ่ คย
ไดรับสิทธิ์ทั้งหมด 176 ประเทศ
การเปลีย่ นแปลงหลักเกณฑขา งตน จะกระทบ
ตอการสงออกของไทย ไปยังตลาดสหภาพยุโรป
นับตัง้ แตป 2558 เปนตนไป ซึง่ จะตองเสียอากร
ขาเขาในอัตราปกติ หรือ MFN เปนจำนวนหลาย
รอยรายการ ยิง่ ไปกวานัน้ ภาคเอกชนมีความกังวล
กับการถูกตัดสิทธิพเิ ศษ GSP ในชวงปจจุบนั ดวย
กอนหนาที่จะถูกยกเลิกสิทธิพิเศษทั้งหมดในป
2558 ซึ่งจะทำใหการสงออกของไทยเสียเปรียบ
ประเทศกำลังพัฒนาที่มีรายไดต่ำ ซึ่งยังคงไดรับ
GSP รวมถึงเสียเปรียบประเทศคูแขงขันที่ทำ
สนธิสัญญาเขตการคาเสรีกับสหภาพยุโรป

ยอดนักทองเที่ยวมากเปนประวัตการณ
สำหรับรายไดเงินตราตางประเทศจากภาค

บริการนับวายังสดใส โดยในป 2555 ประเทศไทยตองรับนักทองเทีย่ ว
ตางชาติมากเปนประวัติการณถึง 22.3 ลานคน สรางรายไดจาก
การทองเที่ยว 960,000 ลานบาท คนไทยเที่ยวภายในประเทศ 112
ลานคน (1 คนอาจเทีย่ วมากกวา 1 ครัง้ ) สรางรายได 500,000 ลานบาท
สงผลใหไทยมีรายไดรวมจากการทองเที่ยว 1.46 ลานลานบาท
นักทองเที่ยวตางชาติ เปนนักทองเที่ยวจีนมากที่สุด ประมาณ
2.8 ลานคน รองลงมาคือมาเลเซีย 2.5 ลานคน ญี่ปุน 1.4 ลานคน
นอกจากนี้ ยังมีรสั เซีย เกาหลีใต และอินเดีย แตละประเทศเกินลานคน
สวนจำนวนนักทองเที่ยวยุโรปยังคงเพิ่มขึ้น แมจะเผชิญกับวิกฤติ
เศรษฐกิจ เน�องจากไทยเปนแหลงทองเที่ยวคุมคากับราคา
สำหรับป 2556 คาดวาจะเปนปทองการทองเที่ยวอีกปหนึ่ง
โดยตัง้ เปาหมายนักทองเทีย่ วตางชาติ 24.5 ลานคน เพิม่ ขึน้ ประมาณ
รอยละ 10 ทั้งนี้ กระทรวงทองเที่ยวและการกีฬา การทองเที่ยวแหง
ประเทศไทย บริษทั การบินไทย ภาคธุรกิจทองเทีย่ ว และหน�วยราชการ
ที่เกี่ยวของ มีแผนจะรวมมือดานการทองเที่ยวให ใกลชิดมากขึ้น จะ
ใหความสำคัญกับเร�องการดูแลความปลอดภัยนักทองเทีย่ วเปนพิเศษ
เพราะเปนปญหาใหญที่เกิดขึ้นบอยครั้งในป 2555 จนกระทบกับ
ภาพลักษณการทองเที่ยวไทย

ดุลการคาและดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลลดลง

สำหรับดุลการคาในป 2555 จากการรวบรวมของธนาคารแหง
ประเทศไทย เกินดุล 8,337 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากที่เกินดุล
มากถึง 16,898 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2554 ขณะที่ดุลบัญชี
เดินสะพัดในป 2555 เกินดุล 2,728 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงมาก
เชนเดียวกัน จากที่เกินดุลมากถึง 5,889 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป
2554

สำหรับคาเงินบาทไดแข็งคาอยางชาๆ จาก 31.6 บาท/เหรียญ
สหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม 2555 เปน 30.59 บาท/เหรียญสหรัฐฯ
ในชวงสิน้ ป 2555 ทัง้ นี้ ตัวเลขรวมในป 2555 เงินบาทเม�อเปรียบเทียบ
กับเหรียญสหรัฐฯ ทั้งปแข็งคาขึ้นรอยละ 3 อยางไรก็ตาม ยังถือวา
แข็งคานอยกวาเงินสกุลอ�นๆ ในภูมิภาคเม�อเทียบกับเงินเหรียญ
สหรัฐฯ
แตในชวงตนป 2556 คาเงินบาทไดแข็งตัวขึ้นอยางรวดเร็ว
เปน 29.86 บาท/เหรียญสหรัฐฯ เม�อวันที่ 16 มกราคม 2556
ซึ่งเปนไปในทิศทางเดียวกันคาเงินสกุลอ�นๆ ในภูมิภาค สวนหนึ่ง
เปนเพราะมาตรการผอนคลายทางการเงิน ในเชิงปริมาณอยางมาก
ของประเทศตะวันตก ทำใหปริมาณเงินเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับ
นักลงทุนตางชาติ คลายความกังวลเกี่ยวกับสถานการณเศรษฐกิจ
การเมืองของไทย ทำใหเงินจากตางประเทศไหลเขาประเทศเปน
จำนวนมาก
ธนาคารแหงประเทศไทยมีเคร�องมือในการดูแลคาเงินบาท ทัง้ การ
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เงินบาทแข็งคาขึ้นมากหลังปใหม

สำหรับมาตรการผอนคลายการนำเงินทุน
ออกนอกประเทศ ยั ง เป น ทิ ศ ทางที ่ ธ นาคาร
แหงประเทศไทยกำหนดจะดำเนินการตอเน�อง
ในป 2556 โดยในป 2555 มีเงินจากนักลงทุน
ไทยไปลงทุนในตางประเทศ ทั้งลงทุนโดยตรง
และลงทุนในหลักทรัพย 19,000 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และมีเงินตางชาติเขามาลงทุนในไทย
20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทำใหยอดสุทธิเงินทุน
เกินดุลไมมาก ถาป 2556 แนวโนมเปนเชนเดิม
แลว จะชวยลดแรงกดดันการแข็งตัวของคา
เงินบาทลงไดมาก

วารสารสงเสริมการลงทุน

ทุนสำรองทางการยังอยูในระดับสูง โดยในเดือนพฤศจิกายน
2555 อยูท ร่ี ะดับ 181,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปรียบเทียบกับตัวเลข
175,100 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวงสิน้ ป 2554 อนึง่ สำหรับขอเสนอ
ใหนำทุนสำรองฯ ไปลงทุนระยะยาว เชน ในสาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน
นัน้ ธนาคารแหงประเทศไทยเห็นวายังไมควรดำเนินการ เพราะเงินทุน
สำรองสวนใหญมาจากการกูยืมตางประเทศที่เปนระยะสั้น สามารถ
ไหลกลับออกไปไดงา ย ขณะทีธ่ นาคารแหงประเทศไทยไมไดมเี ปาหมาย
และความสามารถในการบริหารกองทุนความมั่งคั่งแหงชาติ (SWF)
ในขณะนี้

เขาดูแลความผันผวน และการใชมาตรการควบคุม
เงินทุน แตการดำเนินการตางๆ จะตองดูผลกระทบ
ทีจ่ ะเกิดขึน้ ดวย โดยไดกำหนดนโยบายทีจ่ ะหลีกเลีย่ ง
การเขาไปแทรกแซงโดยซื้อเงินตางประเทศ
ในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศโดย
ไมจำเปน ยกเวนกรณีที่มีการเคล�อนไหวไปใน
ทิศทาง ไมสอดคลองกับสถานการณพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
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ความเห็นแตกตาง
เกี่ยวกับนโยบายการเงิน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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นโยบายการเงิน ดร. ประสาร ไตรรัตนวรกุล
ผูว า การธนาคารแหงประเทศไทย กลาวถึงเปาหมาย
หลักของป 2556 วายังคงเปนการดูแลเศรษฐกิจไทย
ใหเติบโตไดอยางมีเสถียรภาพ โดยการกำหนด
นโยบายดอกเบีย้ คณะกรรมการนโยบายการเงิน
(กนง.) จะดูแลใหเอือ้ ตอการขยายตัวของเศรษฐกิจ
แตก็จะระวังไมใหอัตราดอกเบี้ยนโยบาย ซึ่งเปน
ตนทุนของการกูย มื ในประเทศ อยูในระดับทีต่ ำ่ นาน
จนเกินไป จนทำใหภาคเอกชนกอหนีส้ นิ มากเกินควร
หรือกระตุนใหผูฝากเงินเก็งกำไรในสินทรัพยตางๆ
จนสะสมไปสูปญหาฟองสบูได
จากการที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทย
คอนขางสูงคือ รอยละ 2.75 เปรียบเทียบกับ
สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ที่มีอัตราเพียงประมาณ
รอยละ 0.25 สงผลใหเกิดเงินไหลเขาจำนวนมาก
และเงิ น บาทแข็ ง ค า ขึ ้ น ดั ง นั ้ น นายธี ร ะชั ย
ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การคลัง กลาววา แนวทางแกไขปญหาเงินบาท
แข็งคาตอเน�องนั้น หากจะแกปญหาดวยการเขา
ซื้อเงินตางประเทศ ธนาคารแหงประเทศไทยจะ
ขาดทุนเปนเงินจำนวนมาก จึงเปนไปไดทจ่ี ะใชวธิ ี
ลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะสงผลทางลบไปกระทบ
กับสินเช�อภายในประเทศที่ปจจุบันขยายตัวใน
อัตราสูงถึงรอยละ 13 - 14 ตอปอยูแ ลว
ขณะที่ ดร.วีรพงษ รามางกูร ประธาน
คณะกรรมการธนาคารแหงประเทศไทย ก็ ได ให
ความเห็นเร�องนโยบายการเงินเชนเดียวกันวาควร
จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ นโยบายเพ�อดูแลเงินทุน
ไหลเขา มิฉะนัน้ จำนวนเงินมหาศาลที่ไหลเขามา
ในประเทศจะสรางปญหาแกเศรษฐกิจไทย โดย
หวั่นเกรงจะเกิดฟองสบูในตลาดเงิน กอนลาม
เปนโดมิโนไปภาคอสังหาริมทรัพย

แต ม.ร.ว. ปรีดยิ าธร เทวกุล อดีตรองนายกรัฐมนตรี อดีตรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง และอดีตผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย
เห็นวาการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไมน�าจะสกัดเงินไหลเขาจำนวน
มากได เพราะนักลงทุนนำเขาเงินโดยหวังกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
เปนหลัก นอกจากนี้ การทีเ่ งินทุนไหลเขามาจากหลายปจจัย ไมใชจาก
ปจจัยดอกเบี้ยเพียงอยางเดียว

FDI จากญี่ปุนและสหภาพยุโรปมากที่สุด

สำหรับตัวเลขเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (FDI) ของ
ธนาคารแหงประเทศไทย มีแนวโนมเพิ่มขึ้นคอนขางมาก ในชวง 11
เดือนของป 2555 มีมลู คา 8,717 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปรียบเทียบกับ
ตัวเลข 7,222 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวงเดียวกันของป 2554
สำหรับปจจัยบวกมีหลายประการ เปนตนวา ปญหาความขัดแยง
เร�องเกาะเซนกากุ หรือที่จีนเรียกวาเกาะเตียวหยู ระหวางจีนและญี่ปุน
ในชวงปลายป 2555 ที่ผานมา สงผลกระทบตอการลงทุนของญี่ปุน
ในจีน ทำใหความสนใจลงทุนในจีนลดลง และมีแนวโนมลงทุนใน
ประเทศอ�นๆ รวมถึงประเทศไทยดวย
การลงทุนจากตางประเทศมาจากญี่ปุนมากที่สุด 3,458 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ รองลงมา คือ สหภาพยุโรป 1,902 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สหรัฐฯ 861 ลานเหรียญสหรัฐฯ ฮองกง 485 ลานเหรียญสหรัฐฯ
จีน 363 ลานเหรียญสหรัฐฯ เคยแมนไอสแลนด 314 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ สวิตเซอรแลนด 170 ลานเหรียญสหรัฐฯ มาเลเซีย 154 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ไตหวัน 135 ลานเหรียญสหรัฐฯ ออสเตรเลีย 128
ลานเหรียญสหรัฐฯ และเกาหลีใต 127 ลานเหรียญสหรัฐฯ

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศและการลงทุนโดยตรงของไทยในตางประเทศ
หน�วย : ลานเหรียญสหรัฐฯ

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในไทย (FDI)
การลงทุนโดยตรงของไทยในตางประเทศ (OFDI)

2551

2552

2553

2554

2555
(ม.ค.-พ.ย.)

8,547
4,098

4,853
4,153

9,112
4,616

7,778
8,221

8,717
10,944

แหลงขอมูล : ธนาคารแหงประเทศไทย

OFDI มากกวา FDI เปนปที่สองติดตอกัน

อนึ่ง จากวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปและสหรัฐฯ นับเปนโอกาส
ในการลงทุนโดยตรงของไทยในรูป M&A เน�องจากสามารถซือ้ กิจการ
ในราคาถูก ทั้งกิจการในยุโรปและสหรัฐฯ รวมถึงกิจการที่บริษัทยุโรป
และสหรัฐฯ เปนเจาของในภูมิภาคอ�นๆ เชน การที่เครือ ปตท.
ซื้อหุนทั้งหมดของบริษัท Cove Energy ของอังกฤษ ซึ่งถือหุนใน
แปลงสั ม ปทานป โ ตรเลี ย มหลายแห ง ทางชายฝ  ง ทวี ป แอฟริ ก า
ตะวันออก
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สวนกลุม แลนดแอนดเฮาสไดตง้ั บริษทั ยอย
คือ Land and House USA โดยในป 2555
ไดซื้ออพารทเมนท ในนครซานฟรานซิสโกเพ�อ
ใหเชา เน�องจากเปนยานที่ไดรับความสนใจเชา
พื้นที่สูง และในป 2556 มีแผนจะซื้ออพารทเมนท
เพิ่มเติมอีก 2 อาคาร ในยานใกลเคียงกัน
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การลงทุนไทยในตางประเทศในชวง 11 เดือนแรกของป 2555
จะอยูที่สิงคโปรมากที่สุด คือ 2,284 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา
คือ ฮองกง 1,892 ลานเหรียญสหรัฐฯ สหภาพยุโรป 1,410 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ออสเตรเลีย 988 ลานเหรียญสหรัฐฯ มอริเชียส 751 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ จีน 317 ลานเหรียญสหรัฐฯ อินเดีย 237 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ญี่ปุน 187 ลานเหรียญสหรัฐฯ บริติชเวอรจินไอสแลนด
181 ลานเหรียญสหรัฐฯ และสหรัฐฯ 71 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทัง้ นี้ เปนที่
น�าสังเกตวาการลงทุนของไทยไปยังตางประเทศ ประมาณครึ่งหนึ่ง
ไมไดไปลงทุนโดยตรง แตเปนการลงทุนผานประเทศที่ 3 เชน สิงคโปร
ฮองกง มอริเชียส บริติชเวอรจินไอสแลนด ฯลฯ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ขณะที่ตัวเลขการลงทุนโดยตรงของไทยในตางประเทศ (OFDI)
ก็เพิ่มขึ้นมากเชนกัน คือ เปน 10,944 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวง
11 เดือนแรกของป 2555 เปรียบเทียบกับ 7,566 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ในชวงเดียวกันของป 2554 ดังนั้น คาดวาป 2555 จะนับเปนปที่สอง
ติดตอกันทีต่ วั เลขการลงทุนไทยในตางประเทศ มากกวาตัวเลขการ
ลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ

อุตสาหกรรมเดนป 2555
อนิณ เมฆสุขใส

อนาคต

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

อุตสาหกรรมการผลิตบิ๊กไบค ในไทย
ฐานผลิตรายใหญปอนตลาดโลก

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ในการขนสงทางบกนั้นรถยนตถือเปนพาหนะ ที่นิยมกันอยางแพรหลายทั่วโลก เน�องจากมีความสะดวกสบายใน
การเดินทางและปลอดภัย แมมีราคาคอนขางสูง แตสำหรับในประเทศกำลังพัฒนาดวยภาวะทางเศรษฐกิจ ทำใหกลุม
ผูบริโภคบางสวนที่ตองการมีพาหนะสวนตัวหันมาเลือกใชรถจักรยานยนตแทน
รถจักรยานยนตเปนรถที่มีราคาประหยัดให
ความคลองตัวสูง เม�อตองเดินในทางในตัวเมือง
ทีม่ ปี ญ
 หาจราจรติดขัด จึงสงผลใหปริมาณการผลิต
และจำหน�ายรถจักรยานยนตกวารอยละ 90 ของ
ปริมาณรวมทั้งโลกอยูในประเทศเอเชีย
อยางไรก็ตาม เม�อกลาวถึงรถจักรยานยนต

ทีเ่ ปนทีน่ ยิ มในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว เชน สหรัฐอเมริกา หรือสหภาพยุโรป
แมผบู ริโภคจะนิยมใชรถยนตมากกวารถจักรยานยนต แตยงั มีผบู ริโภค
สวนหนึง่ ที่ใชรถจักรยานยนตเพ�อการพักผอนทองเทีย่ ว ซึง่ การขับขีเ่ พ�อ
จุดประสงคนี้ จะใชรถจักรยานยนตขนาดใหญที่มีความจุกระบอกสูบ
ปริมาณมาก รูปลักษณสวยงาม ราคาแพง และมีจำหน�ายจำนวนจำกัด
ตางจากผูบ ริโภคในประเทศกำลังพัฒนาทีจ่ ะใชรถจักรยานยนตขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลางเพ�อการเดินทางในชีวิตประจำวันเปนหลัก

• Sport / Performance มีรูปรางเลียน
แบบรถแขงทางเรียบในสนาม กลาวคือ มีลกั ษณะ
ลูลม เพ�อการขับขี่ในความเร็วสูง ทำใหคันบังคับ
ตองอยูต่ำและอยูไกลจากเบาะนั่ง ผูขับจึงตอง
หมอบตลอดเวลาเพ�อไมใหตา นลม จึงไมเหมาะกับ
การขับขี่ทางไกลเปนเวลานานๆ นอกจากนี้ รถยัง
มีน้ำหนักเบา เพ�อทำให ไดอัตราเรงดี รวมทั้ง
เคร�องยนตเนนแรงบิดและแรงมาในรอบที่สูง

• Cruiser / Custom (Chopper / Bobber) เปนรถทีส่ ราง
ตามความตองการของผูขับขี่ สามารถตกแตงหรือสรางขึ้นใหมตาม
รสนิยมของผูข บั แตละคน เคร�องยนตจะเนนการจับในรอบต่ำ ความเร็ว
ไมสงู นัก เปนการขับขีเ่ พ�อการทองเทีย่ วเปนกลุม ทาทางในการขับขีจ่ ะ
เนนความสบาย โดยมีเบาะนัง่ อยูต ำ่ คันบังคับอยูส งู เทาทัง้ สองเหยียด
ไปขางหนา คันเกียรและเบรกอยูสูงในระดับตั้งเทาได
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• Scooter เปนรถทีม่ ลี กั ษณะบังลมขนาดใหญ ถังน้ำมันอยูใต
เบาะ เคร�องยนตออกแบบใหมีแรงบิดในความเร็วรอบต่ำ ไมสามารถ
ทำความเร็วไดสูงมากนัก เนนการใชงานทั่วไป เหมาะสำหรับเดินทาง
ในระยะใกลๆ โดยระยะใชงานปกติไมเกิน 100 กิโลเมตร

วารสารสงเสริมการลงทุน

ตามนิยามของ UN/ECE ไดนิยามประเภทของรถจักรยานยนต
ไว 5 ประเภท ดังนี้
• Moped เปนรถขนาดเล็ก สวนใหญมีเคร�องยนตที่มีความจุ
กระบอกสูบไมเกิน 50 ซีซี และมีความเร็วไมมากนัก มักไมเกิน 50
กิโลเมตรตอชัวโมง

• Touring เปนรถทีอ่ อกแบบมาเพ�อเนน
การขับขี่ ในระยะทางไกล โดยรถมีขนาดใหญ
น้ำหนักมาก เคร�องยนตขนาดใหญ เบาะนั่งใหญ
การจัดวางเบาะนั่งเนนความสบายของผูขับและ
ผู โดยสารมากที่สุด และยังติดอุปกรณบรรทุก
รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ สำหรับการ
เดินทางไกล สวนในดานสมรรถนะ ไมเนนความ
เร็วและอัตราเรงสูง แตเนนแรงบิดสูงในรอบต่ำ
เพ�อใหขับขี่อยางสบาย ผู ใชไมตองเปลี่ยนเกียร
เหมือนรถสปอรต

การแบงขนาดของเคร�องยนต ตามพิกัดศุลกากร
(HS Code) สามารถแบงไดเปน 4 ประเภท ดังนี้
ประเภทรถจักรยานยนต

ความจุกระบอกสูบ HS Code
(ซีซี)
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1. ขนาดเล็ก (Lightweight)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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2. ขนาดกลาง (Middleweight)
3. ขนาดใหญ (Heavyweight)
4. ขนาดใหญมาก
(Super Heavyweight)

ผูผลิตรถจักรยานยนตรายสำคัญ
ของโลก

ประเทศญีป่ นุ มีผผู ลิตรถจักรยานยนตรายใหญ
4 ราย หรือที่เรียกวา “Big 4” ไดแก Honda,
Yamaha, Kawasaki และ Suzuki ซึ่งถือเปน
ผูนำในอุตสาหกรรมรถจักรยานยนตมานานกวา
สามทศวรรษ แมวา ผูผ ลิตรถจักรยานยนตสญ
ั ชาติ
ยุโรปหรืออเมริกาจะกำเนิดขึ้นกอน แต Honda
ก็มีปริมาณการผลิตรถจักรยานยนตมากเปน
อันดับหนึ่งของโลก โดยรถจักรยานยนตประเภท

< 50
51 – 250
251 – 500
501 – 800
> 800

871110
871120
871130
871140
871150

ทีผ่ ลิตสวนใหญ ไดแก Scooter ทำใหสามารถตอบสนองความตองการ
ของผูบริโภคในประเทศกำลังพัฒนา ที่ตองการใชรถจักรยานยนต
ในการเดินทาง และรถแบบ Sport ยังซึ่งสามารถดึงดูดใจผูบริโภค
ในประเทศพัฒนาแลวไดอีกดวย
ปจจุบัน รถจักรยานยนตสัญชาติญี่ปุน เปนผูนำในตลาดรถ
จักรยานยนตขนาดเล็กและขนาดกลาง ในขณะที่ผูผลิตสัญชาติยุโรป
หรืออเมริกา ไดกำหนดตำแหน�งการตลาดของตนแบบ Niche คือ
เจาะจงตลาดรถจักรยานยนตขนาดใหญที่มีราคาสูง (High-end
Heavyweight)

รายช�อผูผลิตรถจักรยานยนตรายสำคัญของโลก
ผูผลิต
1. Honda Motor
2. Yamaha Motor
3. Suzuki Motor
4. Kawasaki Motorcycle
5. Harley – Davidson
6. BMW – Motorrad
7. Triumph Motorcycles
8. Ducati

สัญชาติ

ปที่กอตั้ง

ญี่ปุน
ญี่ปุน
ญี่ปุน
ญี่ปุน
สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
อังกฤษ
อิตาลี

2491
2538
2463
2483
2446
2466
2448
2469

ปริมาณจำหน�าย (คัน)
9,369,000
6,959,000
2,694,767
397,000
210,500
98,047
45,501
n/a

ผูผลิตรถจักรยานยนต ในประเทศไทย

ปจจุบัน ประเทศไทยมีผูผลิตรถจักรยานยนตรายหลัก จำนวน
10 ราย เปนผูผลิตรถจักรยานยนตขนาดเล็กตั้งแต 100 – 150 ซีซี
จำนวน 8 ราย (ในจำนวนนี้ มี 2 รายทีผ่ ลิตรถจักรยานยนตขนาดตัง้ แต
250 ซีซี ขึน้ ไปดวย) โดยเปนรถแบบ Moped, Scooter และ Autobike
เปนตน
และมีผูผลิตรถจักรยานยนตขนาดตั้งแต 250 ซีซีขึ้นไป จำนวน
4 ราย โดยเปนรถจักรยานยนตแบบ Off - road และ Sport เปนหลัก
ซึ่งปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศเดียวในอาเซี่ยนที่มีผูผลิตรถ
จักรยานยนตขนาด 250 ซีซีขึ้นไป รายละเอียดดังนี้

เดิมกิจการประกอบรถจักรยานยนตประเภท 4 จังหวะ ไดรบั การ
สงเสริมการลงทุนตั้งแตป 2536 ตอมาเม�อวันที่ 6 มิถุนายน 2545
คณะกรรมการมีมติใหระงับการสงเสริมฯ เปนการชั่วคราวเน�องจาก
ในขณะนัน้ กิจการประกอบรถจักรยานยนต ในประเทศไทยมีการใชกำลัง
การผลิตเพียงรอยละ 50
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นโยบายสงเสริมการลงทุนเพ�อผลิต
รถจักรยานยนตขนาดใหญ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ความจุกระบอกสูบ กำลังการผลิต
(คัน)
(ซีซี)
ขนาดระหวาง 100 – 150 ซีซี
1. ฮอนดา
110, 125, 150
1,400,000
2. ยามาฮา
110, 115, 125, 135
450,000
3. คาวาซากิ
110, 125, 140, 150
80,000
4. ซูซูกิ
110, 125
360,000
5. ไทเกอร
100 -150
60,000
6. แพลตตินัม
100 - 150
n/a
7. เจอารดี
100 - 150
144,000
8. เอส วาย เอ็ม
100 – 150
360,000
ขนาดตั้งแต 250 ซีซี ขึ้นไป
1. ฮอนดา
250
60,000
2. คาวาซากิ
250, 400, 650
320,000
3. ไทรอัมพ
670, 800
50,000
4. ดูคาตี้
800 – 1,200
17,000
ผูผลิต
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ในป 2547 บีโอไอเปดใหการสงเสริมฯ การประกอบรถจักรยานยนตประเภท 4 จังหวะอีกครั้ง เพ�อสนับสนุนใหเกิด
ผูป ระกอบการทีม่ สี ญ
ั ชาติไทยรายใหม ในประเภทกิจการ 4.11 กิจการผลิตรถจักรยานยนต ประเภทยอย 4.11.1 กิจการผลิตรถ
จักรยานยนต โดยกำหนดเง�อนไขสำคัญและสิทธิประโยชน ดังนี้

วารสารสงเสริมการลงทุน
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เง�อนไข

สิทธิประโยชน

1. เปนรถจักรยานยนตประเภทกระบอกสูบ 4
จังหวะ
2. มีกำลังผลิตไมนอยกวา 50,000 คันตอป
3. ตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ
60 ของทุนจดทะเบียน
4. มีขั้นตอนการผลิตตั้งแตการเช�อมประกอบ
โครงรถและพนสี
5. ตองเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นสวนและการ
ใชชิ้นสวน และตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
6. ตองมีแผนการพัฒนาผูผลิตชิ้นสวนไทย
7. จะไมมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิ และระยะเวลา
การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มเติม
ในภายหลัง ไมวา จะมีการลงทุนทางดานพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภายหลัง
หรือไมก็ตาม

เขต 1 และเขต 2
1. ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาเคร�องจักร
2. ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เขต 3
1. ใหไดรับยกเวนอากรขาเขาเคร�องจักร
2. ให ไดรับยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป และเพิ่มเปน 5 ป
ในกรณีดังตอไปนี้
(1) มีหุนไทยไมนอยกวารอยละ 70
(2) ตองเสนอแผนการผลิตและการใชชิ้นสวนหลัก ไดแก
กระบอกสูบ ระบบสงกำลัง ระบบจายเชื้อเพลิง ระบบกัน
สะเทือน และระบบหามลอ และตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
3. สิทธิและประโยชนอ�นๆ ใหไดรับตามเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการที่ 1/2543

ตอมาในป 2550 การผลิตรถจักรยานยนต
ขนาดเล็กในประเทศไทยเริม่ ถึงจุดอิม่ ตัว อัตราการ
ขยายตัวลดลง และสวนใหญเปนการผลิตเพ�อ
จำหน�ายในประเทศ ดังนัน้ เพ�อผลักดันใหประเทศไทย
เปนฐานการผลิตเพ�อสงออกรถจักรยานยนตที่มี
มูลคาสูง คณะกรรมการฯ จึงไดเปดใหการสงเสริมฯ
กิจการผลิตรถจักรยานยนตขนาดใหญในประเภท
4.11 กิจการผลิตรถจักรยานยนต ประเภทยอย
4.11.2 การผลิตรถจักรยานยนตขนาดใหญ ซึ่ง
กำหนดใหรถทีผ่ ลิตจะตองมีความจุกระบอกสูบของ
เคร�องตั้งแต 500 ซีซี ขึ้นไป โดยจะไมใหไดรับ
สิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เวนแตหากมี

ขั้นตอนเริ่มจากการ Machining ชิ้นสวนหลักของเคร�องยนต ไดแก
Cylinder Head และ Crank Case โดยมีผูไดรบั การสงเสริมฯ 2 ราย
ไดแก บริษทั ดูคาติ มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด และบริษทั ไทรอัมพ
มอเตอรไซเคิลส (ไทยแลนด) จำกัด เพ�อผลิตรถจักรยานยนตขนาด
ตั้งแต 500 ซีซี ขึ้นไป
ตอมาในป 2555 มีความตองการรถจักรยานยนตขนาดตั้งแต
250 ซีซีขึ้นไปทั่วโลก สูงขึ้นอยางตอเน�อง บีโอไอ จึงไดปรับปรุง
เง�อนไขโดยลดขนาดกระบอกสูบของเคร�องยนตจากเดิมเปน 248 ซีซี
เพ�อจูงใจใหผูผลิตรถจักรยานยนตขยายการลงทุนในประเทศ เพ�อ
สงเสริมใหไทยเปนฐานการผลิตเพ�อสงออกรถจักรยานยนตทม่ี มี ลู คาสูง
ในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

สิทธิประโยชน

เง�อนไข

ปจจุบัน มีผูไดรับการสงเสริมฯ ในกิจการผลิตรถจักรยานยนต
ขนาดใหญทม่ี ขี นาดกระบอกสูบตัง้ แต 500 ซีซี ขึน้ ไป จำนวน 2 โครงการ
รวมกำลังการผลิตสูงสุดตามบัตรสงเสริม 97,000 คัน รายละเอียด
ดังนี้
บริษัท

ที่ตั้ง

1. ไทรอัมพ มอเตอรไซเคิลส
(ไทยแลนด)
2. ดูคาติ มอเตอร
(ประเทศไทย)

นิคมอุตสาหกรรมอมตะ
จ.ชลบุรี
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
จ.ระยอง

นอกจากนัน้ ในป 2555 มีผูไดรบั การสงเสริมฯ ขยายกิจการผลิต
รถจักรยานยนต 2 โครงการ ไดแก บริษัท ไทรอัมพ มอเตอรไซเคิลส
(ไทยแลนด) จำกัด ผลิตรถจักรยานยนตขนาดตั้งแต 248 ซีซี ขึ้นไป

และบริษัท คาวาซากิ มอเตอร เอ็นเตอร ไพรส
(ประเทศไทย) จำกัด ผลิตรถจักรยานยนตขนาด
ตั้งแต 500 ซีซี ขึ้นไป

อนาคตอุตสาหกรรมผลิตรถจักรยานยนต
ขนาดใหญ ในประเทศไทย

ปจจุบัน อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตขนาด
ใหญในประเทศไทยยังคงน�าสนใจ ไมเพียงแตจาก
ปจจัยดานตนทุนการผลิตและ Supply Chain
ที่มีการพัฒนาและเพิ่มขึ้นอยางตอเน�อง แตจาก
แผนการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนในป
2558 ยังเปนปจจัยทีท่ ำใหตลาดในอาเซีย่ นมีความ
น�าสนใจ โดยขณะนี้ ยังมีผปู ระกอบรถจักรยานยนต
หลายราย แสดงความสนใจทีจ่ ะขยายฐานการผลิต
ในประเทศไทย
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1. ยกเวนอากรขาเขาเคร�องจักรทุกเขต
2. ไมใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เวนแตหากมีขั้นตอนการผลิตเคร�องยนต ดังนี้
2.1 สำหรับการผลิตรถจักรยานยนตที่มีความจุกระบอกสูบของ
เคร�องยนตตั้งแต 248 ซีซี ขึ้นไป แตต่ำกวา 500 ซีซี ตองมี
ขัน้ ตอนการผลิตดวยกรรมวิธี Die Casting หรือ Forging หรือ
Machining ชิน้ สวนหลักของเคร�องยนตอยางนอย 4 ใน 6 ชิน้
ไดแก Cylinder Block, Cylinder Head, Crank Case,
Crankshaft, Camshaft และ Connecting Rod เปนตน
2.2 สำหรับการผลิตรถจักรยานยนตที่มีความจุกระบอกสูบของ
เคร�องยนตตง้ั แต 500 ซีซี ขึน้ ไป ตองเริม่ จากการ Machining
ชิน้ สวนหลักของเคร�องยนต ไดแก Cylinder Head และ Crank
Case ใหไดรบั สิทธิยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลตามหลักเกณฑ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่
1 สิงหาคม 2543
3. สิทธิและประโยชนอ�นๆ ใหไดรับตามเกณฑประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543

วารสารสงเสริมการลงทุน

1. เปนรถจักรยานยนตประเภทเคร�องยนต 4
จังหวะ ที่มีความจุกระบอกสูบของเคร�องยนต
ตั้งแต 248 ซีซี ขึ้นไป
2. จะตองมีขั้นตอนการผลิตตั้งแตการเช�อม
ประกอบโครงรถและพนสี
3. จะตองเสนอแผนการลงทุนผลิตชิ้นสวนและ
การใชชน้ิ สวน และจะตองไดรบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
4. จะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เพิ่มเติมในภายหลัง แมจะมีการลงทุนตาม
นโยบายเพ�อพัฒนา ทักษะ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม

อุตสาหกรรมเดนป 2555
สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล

พลาสติกชีวภาพ
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

อุตสาหกรรมแหงอนาคต

วารสารสงเสริมการลงทุน

20

ปจจุบันสภาพแวดลอมและธรรมชาติบนโลกของเรา มีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ปจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่ง
ก็คือ การกระทำของมนุษยที่ ใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมรูคุณคาและทำลายโลกอยางไมรูตัว
ภัยธรรมชาติที่มนุษยเราตองเจออยางหนัก
ตลอดชวง 10 ปที่ผานมา กลายเปนสัญญาณ
เตือนใหมนุษยเริ่มตระหนักถึงการใสใจและดูแล
ธรรมชาติมากขึน้ ซึง่ รวมไปถึงการรูจ กั ใชพลังงาน
ทุกชนิดอยางมีคุณคา ใชเทาที่จำเปน และใช
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น

พลาสติกชีวภาพนั้นสงผลดีตอสิ่งแวดลอมตั้งแตดานวัตถุดิบที่ผลิต
จากพืชทีส่ ามารถปลูกขึน้ ทดแทนได กระบวนการผลิตที่ใชพลังงานต่ำ
จนถึงกระบวนการกำจัดทีส่ ามารถยอยสลายเปนกาซคารบอนไดออกไซด
และน้ำ ไดดวยจุลินทรีย ในธรรมชาติ โดยพลาสติกชีวภาพนั้น จะมี
คุณสมบัตใิ นการใชงานไดเทียบเทาพลาสติก จากอุตสาหกรรมปโตรเคมี
แบบดั้งเดิมบางชนิดได

พลาสติกชีวภาพ จัดวาเปนผลิตภัณฑเพ�อ
สิ่งแวดลอมที่กำลังไดรับความสนใจ จากกระแส
ความต อ งการของโลกด า นการอนุ ร ั ก ษ ซึ ่ ง

พลาสติ ก ชี ว ภาพถื อ ว า เป น อุ ต สาหกรรมแห ง อนาคตของ
ประเทศไทย ทำไมจึงเปนเชนนั้น และประเทศไทยมีศักยภาพสูงใน
การรองรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพนี้จริงหรือไม

ปจจุบนั แนวโนมความตองการใชผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพไดเพิม่ ขึน้ จาก 725,000 ตัน ในป
2553 เปน 1,700,000 ตันหรือ 1.7 ลานตัน ในป
2558 หรือเติบโตมากขึ้นกวารอยละ 134 ในอีก
5 ปขา งหนา ดวยเหตุน้ี พลาสติกชีวภาพจึงไดรบั
สมญานามวาเปน “อุตสาหกรรมแหงอนาคต”

ใชจุดแข็งของไทยตอยอด
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

อยางไรก็ตาม พลาสติกกอใหเกิดมลพิษตอสิ่งแวดลอม เม�อนำ
ไปฝงดินจะยอยสลายยาก และใชเวลานานทำใหดนิ เส�อมคุณภาพ หรือ
ถานำไปเผาทำลายจะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ และมลสารทีป่ นเปอ น
ในอากาศนี้อาจเปนสารกอมะเร็งอีกดวย
ดวยเหตุนี้นักวิทยาศาสตรจึงไดศึกษาคนควาและผลิตพลาสติก
ชนิดใหมขึ้นมาทดแทนเพ�อชวยลดปญหามลพิษในสิ่งแวดลอมที่เกิด
จากพลาสติก โดยเรียกพลาสติกชนิดใหมนี้วา พลาสติกชีวภาพ
(Bioplastic) หรือพลาสติกชีวภาพยอยสลายได
พลาสติกชีวภาพจะผลิตจากวัตถุดบิ ทางการเกษตร เชน แปงและ
น้ำตาล ทำใหปลอยกาซเรือนกระจกนอยกวาพลาสติกทั่วไป และชวย
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ลดปริมาณขยะ และยังสามารถ
ยอยสลายกลายเปนปุยใช ในการเกษตรไดอีกดวย
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พลาสติก (Plastic) เปนสารประกอบอินทรียที่มนุษยคิดคน
และประดิษฐขน้ึ เพ�อชวยอำนวยความสะดวกในชีวติ ประจำวัน พลาสติก
จัดเปนสารประกอบพวกไฮโดรคารบอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง เปน
โพลิเมอรที่ประกอบดวยธาตุตางๆ คือ คารบอน ไฮโดรเจน และ
ออกซิเจน นอกจากนีอ้ าจมีธาตุอน� ๆ อีกดวย เชน ไนโตรเจน ฟลูออรีน
คลอรีน และกำมะถัน เปนตน

วารสารสงเสริมการลงทุน

ทำไมพลาสติกชีวภาพจึงไดช�อวา
เปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพสงผลดีโดย
ตรงตอ “สินคาเกษตรของไทย” เน�องดวยวัตถุดบิ
เกือบทัง้ หมดที่ใช ในการผลิตพลาสติกชีวภาพลวน
มากจากธรรมชาติเปนสวนใหญ ไมวาจะเปนออย
น้ำตาล และมันสำปะหลัง ทำใหปลอยกาซเรือน
กระจกนอยกวาพลาสติกทัว่ ไปรอยละ 20 ลดกาซ
คารบอนไดออกไซด ไดถึงปละ 30 ลานตัน ลด
ปริมาณขยะได 30 ลานตัน และยังสามารถ
ยอยสลายกลายเปนปุยใช ในการเกษตรไดอีกถึง
3 ลานตัน ทำใหนอกจากจะมีสวนชวยในการ
อนุรักษสิ่งแวดลอมแลว ยังมีสวนผลักดันใหเกิด
ความมั่นคงในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
เกษตรอีกดวย

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

วารสารสงเสริมการลงทุน

22

พืชที่นิยมนำมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
พลาสติกชีวภาพในประเทศไทย คือ ขาวโพด
ออยและมันสำปะหลัง เน�องจากเปนผลผลิต
ทางการเกษตรที ่ ม ี ป ริ ม าณมากและราคาถู ก
โดยในปจจุบัน ประเทศไทยผลิตหัวมันสดเปน
อันดับ 2 ของโลก และสงออกเปนอันดับ 1
ของโลก

จึงเปนโอกาสของประเทศไทยในการเพิ่มมูลคาใหกับผลิตผล
ทางการเกษตรของประเทศและนำไปสูความแน�นอนของราคา
ไมตองพึ่งราคาและปริมาณความตองการจากตางประเทศ ซึ่งจะ
นำไปสูความเปนอยูที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยในขณะเดียวกัน ก็จะ
ชวยลดการนำเขาวัตถุดิบปโตรเลียมที่ใช ในการผลิตพลาสติก
ทั่วไปดวย

การใชพลาสติกชีวภาพ

ปจจุบัน การลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพทั้งโลก และ
ในไทยเอง ยังมีไมมากนักเพราะอุปสรรคทีส่ ำคัญอยางหนึง่ คือเร�องของ
ราคาพลาสติกชีวภาพเอง ซึง่ ยังมีราคาทีส่ งู กวาพลาสติกทัว่ ไปประมาณ
3 - 6 เทา เน�องดวยยังมีผูผลิตผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพไมมากนัก
โดยทั่วโลกผลิตไดเพียง 700,000 ตันตอปเทานั้น แตสำหรับการผลิต
ผลิตภัณฑจากพลาสติกชีวภาพในตางประเทศไดมีการนำ "พลาสติก
ชีวภาพ" มาใชมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา และญี่ปุน
ที่พัฒนา "พลาสติกชีวภาพ" เปนสวนประกอบในหลายๆ ผลิตภัณฑ
ไมวาจะเปนการผลิตโทรศัพท คอมพิวเตอร โนตบุก เสื้อผา ขวดใส
ของเด็กเลน หรือแมแตใน อุตสาหกรรมยานยนต บรรจุภณ
ั ฑ แคปซูล
บรรจุยา กระถางตนไม รวมทั้งนำพลาสติกชีวภาพมาใช ในการดูดซับ
น้ำใตดิน ในงานเตรียมการกอสรางขนาดใหญอยางสนามบินและ
โรงงานอุตสาหกรรมอีกดวย

นอกจากจะชวยลดการปลอย
กาซเรือนกระจก
และกาซคารบอนไดออกไซดแลว
ยังชวยสรางมูลคาเพิ่ม
แกสินคาเกษตร เชน ออย น้ำตาล
และมันสำปะหลังดวย
ในป 2555 ที่ผานมา ประเทศไทยมีจำนวน
เกษตรกรในการเกษตรหัวมันสดราว 500,000
คนทั่วประเทศ ใชพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง
ประมาณ 7.5 ลานไร และมีการผลิตหัวมันสด
ไดกวา 25 ลานตัน โดยผลผลิตที่ไดประมาณ
รอยละ 75 จะสงออก ซึ่งผลผลิตหัวมันสดของ
ไทยคิดเปนรอยละ 12 ของโลก ดังนั้น หากมี
การผลิตพลาสติกชีวภาพในไทย ก็จะมีทั้งความ
มั่นคงดานวัตถุดิบสินคาเกษตรที่มีปริมาณมาก
และมีความหลากหลายมากไมวาจะเปนออย
ขาวโพด และมันสำปะหลัง
ขณะเดียวกัน หากมีการนำเทคโนโลยีชวี ภาพ
มาใช ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ โดยใชสินคา
เกษตรของไทยเปนวัตถุดบิ ไมวา จะเปนออย ขาวโพด
และโดยเฉพาะอยางยิง่ มันสำปะหลัง ก็จะสามารถ
เพิ่มมูลคาสินคาเกษตรมากถึง 10 เทา โดยคิด
เปนมูลคาสูงถึง 200,000 ลานบาท

แนวโนมธุรกิจพลาสติกชีวภาพในอนาคต

สหภาพยุโรปไดออกมาตรการใหรถยนต ในกลุม
ประเทศยุโรป ตองประกอบไปดวยชิน้ สวนทีส่ ามารถ
ใชซำ้ (reuse) หรือนำกลับมาใช ใหมได (recovery)
ไมนอยกวารอยละ 85 โดยน้ำหนัก
นอกจากนี้ การใชพลาสติกชีวภาพในประเทศ
ใหญๆ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาเอง มีการเพิม่ ขึน้
อยางมากจากการที่บริษัท วอลมารท ซึ่งเปน
รานคาปลีกที่ใหญที่สุดในสหรัฐฯ ไดประกาศ
นโยบายการใชถงุ พลาสติกหูหว้ิ ทีท่ ำจากพลาสติก
ชีวภาพในวอลมารททุกสาขา

ไทยยังไมมีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพเอง ตองนำเขา
จากตางประเทศโดยเฉพาะการนำเขาจากประเทศสหรัฐอเมริกา แต
ในอนาคตอีกไมเกิน 2 ป คือประมาณ ป 2558 ประเทศไทยคาดวาจะ
มีโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพขนาด 200,000 ตันเกิดขึ้นอยาง
แน�นอน
สำหรับปริมาณความตองการใชทว่ั โลกมีการใชพลาสติกราว 200
ลานตันตอป แตเปนพลาสติกชีวภาพเพียง 7 แสนตันตอปเทานัน้ แม
จะมีการคาดการณกันวาในระยะ 2-3 ปขางหนาจะเพิ่มปริมาณการ
บริโภคเปน 1.7 ลานตัน ก็ยงั มีชอ งวางเหลืออีกสำหรับการขยายการ
ผลิตในอนาคตอีกปริมาณมหาศาล
ตัวอยาง เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดตง้ั เปาหมายทีจ่ ะใหมกี าร
ใชผลิตภัณฑจากชีวมวล จากปริมาณรอยละ 5 ในป 2545 เพิ่มเปน
รอยละ 12 ในป 2553 และรอยละ 20 ในป 2573 สวนกลุมประเทศ

ปจจุบันมีผูประกอบการพลาสติกชีวภาพไม
มากนัก เพราะตนทุนวัตถุดิบมีราคาแพง จึงทำให
ราคาขายตอหน�วยที่ปลายทางแพง ผูบริโภคโดย
เฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาอยางประเทศไทย
จึงไมมีศักยภาพมากพอที่จะซื้อ เน�องจากปญหา
เร�องราคา
อยางไรก็ตาม จากการสำรวจขอมูลของ
สมาคมพลาสติกชีวภาพไทยพบวามีผปู ระกอบการ
ไทยราว 35 รายสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ ทัง้ ในรูปแบบของการผลิตตนน้ำ
กลางน้ำ และปลายน้ำ
ในแงของเทคโนโลยีนน้ั มีการพัฒนาคุณภาพ
ของวัสดุใหดขี น้ึ เร�อยๆ และตัวพลาสติกชีวภาพเอง
มีการนำไปใชงานที่หลากหลายมากขึ้น นอกเหนือ
จากการใชเปนภาชนะและบรรจุภัณฑทั่วไป คือ
ไดมีการนำไปใช ในการผลิตเปนฟลมภาพยนตร

23
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

มีพลาสติกชีวภาพเปนสวนประกอบ
เชน โทรศัพท คอมพิวเตอร โนตบุก
เสื้อผา ของเด็กเลน บรรจุภัณฑ
แคปซูลบรรจุยา หรือแมแตกระถางตนไม

วารสารสงเสริมการลงทุน

สินคาหลายชนิดในตางประเทศ

ดังนัน้ ถึงตนทุนในขณะนีจ้ ะแพงกวาพลาสติก
ทัว่ ไปอยูบ า ง แตในระยะยาว จากการออกกฎเกณฑ
และมาตรการทางสิง่ แวดลอมควบคุม จะเพิม่
ปริมาณการผลิตและการใชพลาสติกชีวภาพ
ใหมากขึ้น ซึ่งจะทำใหตนทุนการผลิตถูกลงในที่สุด
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ฟลม ทางการแพทย และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
กันอยางแพรหลาย อนาคตปริมาณความตองการ
คงจะสูงขึ้นตามลำดับ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ สำหรับผูป ระกอบการในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs ก็สามารถ
เขามาเปนผูผลิตพลาสติกชีวภาพไดอยางไมยาก
โดยการดัดแปลงเคร�องจักรเพียงเล็กนอยเทานั้น
ซึ่งในปจจุบันคาดวามีโรงงานระดับ SMEs ไม
ต่ำกวา 20,000 โรงทั่วประเทศ จะหันมาผลิต
สินคาทีท่ ำจากพลาสติกชีวภาพเพ�อสงออกและ
เพ�อการบริโภคในประเทศ

การพัฒนาพลาสติกชีวภาพ
ในตางประเทศ

ในประเทศเยอรมนี ไดมุงเนนที่การพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กที่เติบโตอยาง
รวดเร็วจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเม็ด
พลาสติกชีวภาพกับสารเติมแตงอ�นๆ เพ�อเพิ่ม
คุณสมบัติทั้งทางเคมีและทางกายภาพตามที่
ตองการ (compounding technology) รวมถึง
มีการผลิตพลาสติกยอยสลายไดจากวัตถุดิบ
ปโตรเลียม และองคกรของรัฐทัง้ ในระดับทองถิน่
และระดับชาติ ไดออกมาตรการดานภาษีสำหรับ
พลาสติกที่ไมยอยสลาย เพ�อใหมีราคาที่สูงขึ้น
อันจะเปนการเอื้อใหพลาสติกชีวภาพยอยสลาย
ไดมีโอกาสแขงขันได ในตลาด
สำหรับประเทศญี่ปุนการพัฒนาผลิตภัณฑ
พลาสติกยอยสลายไดเปนไปอยางรวดเร็ว เน�องจาก
ความตระหนักดานสิ่งแวดลอมและความพรอม
ของเทคโนโลยีการผลิต โดยบริษัทสวนใหญ
ไดมุงเนนที่การพัฒนาการผสมจากพลาสติก
ชีวภาพชนิด PLA เปนหลัก และมีบริษัทโตโยตา
ที่ไดพัฒนาในสวนของการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ชนิด PLA ในระดับตนน้ำ

ในสวนของภาครัฐนัน้ ประเทศญีป่ นุ ได ใหการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพโดยผาน 2 กระทรวง คือกระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (METI) ที่ได ใหความสำคัญดาน
พลาสติกชีวภาพ ผานทางสมาคมที่เรียกวา Japan Bio Plastics
Association(JBPA) (เดิมช�อ Biodegradable Plastics Society, BPS)
ปจจุบัน ตลาดของพลาสติกชีวภาพในญี่ปุนไดมุงเนนไปยังการ
ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ เน�องจากเปนการใชงานทีก่ อ ใหเกิดขยะมากทีส่ ดุ
หากสามารถเปลี่ยนบรรจุภัณฑ ใหผลิตจากพลาสติกชีวภาพ จะทำให
ปญหาขยะลดลงได โดยบริษัทอิออน ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนบริษัท
ที่มีเครือขายธุรกิจซูเปอรมาเก็ต รานขายยา และสถาบันการเงิน
อันดับหนึ่งของญี่ปุนและเอเชีย มีความสนใจในการรักษาสิ่งแวดลอม
ดวยการเริ่มตนใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพในซูเปอรมารเก็ต โดย
ไดรบั การสนับสนุนจากภาครัฐเพ�อสรางความตระหนักดานสิง่ แวดลอม
ในกลุมผูบริโภค
โดยบริษัท อิออนได ใชพลาสติกชีวภาพผลิตเปนบรรจุภัณฑอยู 23
ชนิด อาทิ ถุงใสผลไม กลองใสไข ฟลมหุมบรรจุภัณฑเตาหู ฟลมรัด
ฝาขวดซอส โดยมีปริมาณการใชพลาสติกชีวภาพ 500 ตันตอป
นอกจากนี้บริษัทเคร�องใชไฟฟายักษ ใหญเชน โซนี่ เอ็นอีซี
พานาโซนิค โตชิบา และฟูจติ สึ ตางพัฒนาผลิตภัณฑจากพลาสติกชีวภาพ
ยอยสลายได อาทิ วัสดุอปุ กรณคอมพิวเตอร ผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกส

แผนบันทึกขอมูล รวมถึงบรรจุภัณฑสำหรับผลิตภัณฑประเภทตางๆ
โดยมีฉลากระบุใหผูบริโภคทราบ ทำใหเกิดความรูสึกที่ดีในการมี
สวนรวมรักษาสิ่งแวดลอม

ทั้งนี้ บีโอไอ ไดนำรานคาที่สนใจเขารวมโครงการ โดยมีการใช
ภายในศูนยอาหารของงาน กวารอยละ 50 หรือประมาณ 2 ลานชิน้ และ
ภายหลังสิ้นสุดไดนำขยะพลาสติกชีวภาพเหลานั้น ไปทำเปนปุยอินทรีย
ตอไป ซึ่งถือเปนการนำบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพ มาใช ในงานแสดง
สินคาเปนครัง้ แรกในประเทศไทย กอนทีจ่ ะขยายไปสูง านแสดงสินคาอ�นๆ

การแขงขันและการสนับสนุนอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ

จากการขาดแคลนผูผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ที่วันนี้มีผูผลิตราย
ใหญของโลกเพียงรายเดียว สงผลใหประเทศไทยมีแผนและเปาหมาย

2. จัดหาพื้นที่ตั้งโรงงาน และลดคาไฟฟา
เพ�อลดตนทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ
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สำหรับประเทศไทยเอง ไดมกี ารนำรองใชบรรจุภณ
ั ฑจากพลาสติก
ชีวภาพในงานบีโอไอแฟร 2011 หวังกระตุนตลาดผู ใช โดยบีโอไอได
รวมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช.
และสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย โดยไดมีการสนับสนุน
งบประมาณกวา 1.9 ลานบาท ในการนำบรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพ
มาใช ในงานบีโอไอแฟร 2011 ที่จัดขึ้นระหวางวันที่ 5 - 20 มกราคม
2555 ที่ผานมา โดยสมาคมและสนช. ไดสนับสนุนสวนตางในการ
ผลิตใหกบั สมาชิกฯ ทำใหสามารถจำหน�ายบรรจุภณ
ั ฑทท่ี ำจากพลาสติก
ชีวภาพ เชน จาน ชาม ชอนสอม แกวน้ำ รวมถึงถาดพลาสติกใหกับ
ผูประกอบการในราคาที่เพิ่มจากพลาสติกทั่วไปไมเกิน รอยละ 20 จาก
ราคาพลาสติกชีวภาพทัว่ ไปในทองตลาด ทีม่ รี าคาสูงกวารอยละ 30 - 40

แตในดานการแขงขันเพ�อดึงดูดการลงทุน
ในอุตสาหกรรมนี้ หลายประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะ
ในภูมิภาคอาเซี่ยน ก็เล็งเห็นวา พลาสติกชีวภาพ
เปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต และตองการใหมา
ลงทุนในประเทศของตนตัวอยางเชน รัฐบาลมาเลเซีย
ไดมนี โยบายกระตุน และสงเสริมการลงทุนพลาสติก
ชีวภาพเปนกรณีพิเศษไดแก
1. การอุดหนุนราคาน้ำตาลทราย 3.5 เซ็นต
ตอปอนดเปนเวลา 3 ป เน�องจากมาเลเซียไมมี
วัตถุดิบน้ำตาลทราย ตองนำเขาทั้งหมดจาก
ตางประเทศ

วารสารสงเสริมการลงทุน

แตในปจจุบันการพัฒนาตลาดยังเปนไปไดชา เน�องจากการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ PLA ในการนำมาผลิต เน�องจากมีผูผลิตพลาสติก
ชีวภาพที่มาจากพืชเพ�อจำหน�ายในเชิงพาณิชยเพียง 1 รายในโลกคือ
บริษัท Natureworks ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกำลังการผลิตเม็ด
พลาสติกชีวภาพชนิด PLA Resin ประมาณ 80,000 ตันตอปเทานั้น
ประกอบกับความตองการของประเทศสหรัฐอเมริกาเองมีการเพิ่มขึ้น
อยางมากในชวงปที่ผานมา จากการที่บริษัท วอลมารท รานคาปลีกที่
ใหญที่สุดในสหรัฐฯ ไดประกาศนโยบายการใชถุงพลาสติกหูหิ้วชนิด
PLA ในวอลมารททุกสาขา

ที่จะเปนผูนำอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพใน
ภูมิภาคนี้ เน�องจากความพรอมดานวัตถุดิบ
ที่มีเหนือกวาประเทศอ�น ดังนั้น การพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย เพ�อกาวสู
การเปนผูนำในภูมิภาคนี้ จำเปนตองอาศัยภาครัฐ
เปนผูเ ริม่ ตนในการออกมาตรการสงเสริมการลงทุน
และสรางความเช�อมั่นตอนักลงทุนดวย
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3. การวิจยั และพัฒนาการใชวตั ถุดบิ จาก
เศษปาลม เพ�อใชเปนวัตถุดบิ ผลิตพลาสติกชีวภาพ
แทนน้ำตาลทรายในอนาคต
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สิทธิประโยชน 3 ประการขางตน เปนสิง่ ที่
รัฐบาลมาเลเซียเพิ่มใหพิเศษ นอกเหนือจากการ
ใหสทิ ธิประโยชนทางภาษีในการสงเสริมการลงทุน
ตามปกติ ซึ่งจะเห็นวารัฐบาลมาเลเซียจริงจังกับ
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเปนอยางมาก จนถึง
กับมีการเพิ่มเติมสิทธิประโยชน ใหเปนกรณีพิเศษ
ในอุตสาหกรรมนี้

มาเลเซีย
ใหสิทธิประโยชนมากมาย
และสูงกวาที่ประเทศไทย
ใหแกนักลงทุน เพ�อดึงดูด
ใหเกิดการลงทุน
พลาสติกชีวภาพในมาเลเซีย

สำหรับประเทศไทย ที่ผานมาไดมีการจัดทำ
แผนพัฒนาฯพลาสติกชีวภาพเปนวาระแหงชาติ
แลว และอยูร ะหวางการศึกษาวารัฐควรมีมาตรการ
ใดๆ เสริมบางเพ�อดึงดูดการลงทุน โดยเนน
ความไดเปรียบทั้งดานวัตถุดิบ ทั้งนี้ ผูลงทุนใน
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในไทยจะไดรับสิทธิ
ประโยชนสูงสุดของบีโอไอ นอกจากนั้น ในอนาคต
ยังไดมีการเตรียมการนักวิจัย และสรางหอง
ปฎิบัติการทางวิทยาศาสตรหรือหองแล็บเพ�อ
ตรวจสอบมาตรฐานสินคาดวย
ที่สำคัญและเปนเร�องเรงดวนในขณะนี้คือ
การแขงขันเพ�อชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพนี้ระหวางประเทศไทยและ
มาเลเซีย ทัง้ นี้ มีบริษทั ชัน้ นำตางชาติหลายราย
ทีม่ คี วามสนใจลงทุนกิจการพลาสติกชีวภาพ และ

เคมีภัณฑชีวภาพ ซึ่งจากการเจรจา พบวาบริษัทเหลานั้นไดเคยหารือ
กับทั้งหน�วยงานสงเสริมการลงทุนของไทยและของมาเลเซียมาแลว
ดังนั้นภาครัฐจำเปนตองออกมาตรการเสริมเพ�อดึงดูดการลงทุน
อุตสาหกรรมนี้ ไว ใหไดเพ�อแขงกับรัฐบาลมาเลเซีย
สำหรับในดานโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตั้งแตมีการ
เปดประเภทใหการสงเสริมฯ ในกิจการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิง่ แวดลอมมาตัง้ แตป 2551 จนถึงสิน้ ป 2555 บีโอไอไดอนุมตั ใิ หการ
สงเสริมการลงทุนผูผลิตวัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
เม็ดพลาสติกชีวภาพ และการผลิตผลิตภัณฑจากพลาสติกชีวภาพ
มูลคาประมาณ 22,200 ลานบาท และในอนาคตคาดวาจะมีโครงการ
ย�นขอรับการสงเสริมฯ เพิ่มมากขึ้นเร�อยๆ

พลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรมดาวเดนแหงป 2556

ประเทศไทยวันนี้ มีขยะพลาสติกสูงถึง 7,391 ตันตอวัน หรือ
คิดเปนรอยละ 18 ของขยะทั้งหมดและหากคิดเปนปริมาณของทั้งป
ขยะพลาสติกก็จะอยูที่ 2.7 ลานตัน และในสวนนี้มีรอยละ 60 เปน
พลาสติกที่เปอนขยะอินทรีย ดังนั้นการแยกขยะแบบวิธีเดิมๆ จึงให
ประสิทธิผลทีด่ ไี ดยากลำบากจนเกือบเปนไปไมไดเลย เพราะพลาสติก
ทีเ่ ปอ นขยะอินทรีย เชน น้ำมันจากเศษอาหารยากทีจ่ ะทำความสะอาด
เพ�อนำไปรีไซเคิล ใหกลับเปนเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพไดราคาดีและ
ปลอดภัย

ซึ่งหากรัฐมีมาตรการลดการใชถุงพลาสติกทั่วไป และมีการ
สงเสริมใหมกี ารใชพลาสติกชีวภาพแบบสลายตัวไดทางชีวภาพมาก
ยิ่งขึ้นก็จะทำใหมีการกำจัด “ขยะ” ที่มีประสิทธิผลดีเยี่ยม และถามี
การสงเสริมให ใชภาชนะหีบหอบรรจุอาหารที่ใชครัง้ เดียวแลวทิง้ จะ
ตองผลิตจากพลาสติกชีวภาพดังทีก่ ลาวเทานัน้ ก็จะไมมขี ยะพลาสติก
ธรรมดาทีเ่ ปอ นไขมันจากอาหารในขยะพลาสติก ทีจ่ ะนำไปรีไซเคิลตอไป
ซึง่ ถาเปนลักษณะนี้ ก็จะมีความตองการใชผลิตภัณฑบรรจุภณ
ั ฑจาก
พลาสติกชีวภาพเกิดขึ้นในประเทศไทยอีกไมนอยกวาปละ 1 ลานตัน
ดังนั้นจะเห็นวาเปนโอกาสที่ดีของผูประกอบการ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประโยชนของการใชผลิตภัณฑ
ที่ผลิตจากพลาสติกชีวภาพ

1. ดานการแพทย การนำพลาสติกชีวภาพมาผลิตเปนวัสดุทาง
การแพทย เชน ผิวหนังเทียม ไหมละลาย อุปกรณประเภทสกรู และ
แผนดามกระดูกที่ฝงอยูในรางกายที่สามารถยอยสลายไดเอง

3. ดานการเกษตร นิยมนำมาผลิตเปนแผนฟลม สำหรับคลุม
ดินและวัสดุสำหรับการเกษตรเชน แผนฟลมปองกันการเติบโตของ
วัชพืชและรักษาความชื้นในดิน รวมทั้งถุงหรือกระถางสำหรับเพาะ
ตนกลา
นอกจากนัน้ พลาสติกชีวภาพ ยังใหผลประโยชนตอ หลายภาคสวน
ไดดังนี้
1. ทำใหการจัดการสิ่งแวดลอมดานขยะครัวเรือนดีขึ้น
2. ชวยลดสภาวะโลกรอนได โดยปลอยเกิดกาซคารบอนไดออกไซด
สวนเกินเขาสูบรรยากาศนอยลง
3. ชวยเศรษฐกิจชาวไรมนั สำปะหลังใหมเี สถียรภาพของราคาทีด่ ี
และมั่นคงกวาเดิม

พลาสติกชีวภาพ
ชวยลดการจัดการ
สิ่งแวดลอมดาน
ขยะครัวเรือนไดดีขึ้น

4. เพิ่มมูลคาการสงออก เพราะตลาดโลก
มีความตองการสูง
ทั้งหมดนี้ เราจึงขอกลาววา อุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพจะเปนอุตสาหกรรมเดนทีน่ า� สนใจ
ในป 2556 นี้ ทั้งในแงความน�าสนใจของความ
ตองการของตลาดทั้งโลกที่มีมากขึ้น มูลคาของ
สินคาที่มีมูลคาสูง รวมทั้งสิทธิประโยชนอ�นที่
กระตุนอุตสาหกรรมนี้เปนพิเศษ
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2. ดานบรรจุภณ
ั ฑเพ�อการบริโภค เชน สารเคลือบกระดาษสำหรับ
หออาหาร หรือแกวน้ำชนิดใชแลวทิ้ง ถุงสำหรับใสของ ถวยหรือถาด
ยอยสลายไดสำหรับบรรจุอาหารสำเร็จรูปและอาหารจานดวน ฟลม และ
ถุงพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพสำหรับใช ใสขยะเศษอาหาร
โฟมเม็ดกันกระแทก เปนตน

อุตสาหกรรมเดนป 2555
วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์
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ของอุตสาหกรรมซอฟตแวร ไทย
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บีโอไอไดใหการสงเสริมการลงทุนกิจการซอฟตแวรมาตั้งแตป 2536 และไดมีการปรับปรุงเง�อนไขการใหสงเสริมฯ
และปรับปรุงรายละเอียดของประเภทกิจการซอฟตแวร ใหสอดคลองกับสภาพการดำเนินธุรกิจในแตละชวงเวลาทีผ
่ า นมา
โดยการใหสง เสริมฯ กิจการซอฟตแวร ในปจจุบนั ถือเปนกิจการทีม่ คี วามสำคัญและเปนประโยชนตอ ประเทศเปนพิเศษ
บริษทั ที่ ไดรบั สงเสริมฯ จึงไดรบั สิทธิประโยชนสงู สุด คือ ไดรบั สิทธิและประโยชน ในการยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล 8 ป
โดยไมกำหนดเขตที่ตั้งและไมจำกัดวงเงินที่ ไดรับการยกเวนภาษีฯ
ปจจุบัน อุตสาหกรรมซอฟตแวรอยูในกลุม
อุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพสูง (Potential industries)
มีสดั สวนความตองการในตลาดโลกสูง มีความสำคัญ
มีประโยชน สามารถเพิม่ ประสิทธิภาพและสราง
มูลคาเพิม่ ในอุตสาหกรรม เพิม่ ขีดความสามารถใน

การแขงขันใหกบั ประเทศไทย และอุตสาหกรรมซอฟตแวร ในประเทศไทย
ก็มี Product Champion มากมาย ไมวา จะเปนซอฟตแวร โปรแกรมที่
ผสมผสานความรูและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพ�อสงเสริมการทำ
ธุรกรรมและอุตสาหกรรมตางๆ แบบทีค่ นทัว่ ไปไมทราบวาซอฟตแวรท่ีได
รับการพัฒนาโดยคนไทยอยูเ บือ้ งหลังความสำเร็จของอุตสาหกรรมตางๆ

จึงจะไดรวบรวมและคัดเลือกผลิตภัณฑซอฟตแวรบางสวน ภายใต
โครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ โดยพิจารณาจากความน�าสนใจของ
ผลิตภัณฑซอฟตแวรความมีช�อเสียงที่โดดเดน ประสบความสำเร็จใน
การประกอบธุรกิจเปน Success Case และสรางแรงบันดาลใจใหกบั
ผูประกอบการซอฟตแวรอ�นๆ โดยจัดใหเปน Product Champion
ของอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทยในหลายดานๆ

ปจจุบนั บริษทั ฯ มีพนักงานในกลุม ทัง้ สิน้ เกือบ 80 คน นอกจากการ
เปนตัวแทนจำหน�ายระบบไอทีขนาดใหญจากผูผ ลิตชัน้ นำระดับโลกแลว
บริษัทฯ ยังมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑซอฟตแวรและโซลูชั่น
ทรัพยสนิ ทางปญญาของบริษทั ฯ หลายผลิตภัณฑและสามารถจำหน�าย
ใหกบั ภาคธุรกิจองคกรขนาดใหญมากมาย ไดแก ผลิตภัณฑ V - Expand,
TIBS, และ LEGAL SERVED! ซึ่งไดรับการสงเสริมฯ จากบีโอไอ
ในหมวด Enterprise Software และ Embedded Software ซึง่ เปน
กลุมที่มีการเจริญเติบโตอยางมาก จากความตองการระบบไอที การ
เจริญเติบโตของการใชระบบ ICT และ Smart Phone ของประเทศ
ผลิตภัณฑ V - Expand เปนระบบโทรศัพทอจั ฉริยะ (IP PABX)
สามารถชวยลดคาใชจายเกี่ยวกับคาโทรศัพท ใหกับองคกรตางๆ ได
อยางมากมาย เพิม่ Productivity ในการทำงาน ชวยแกไขขอจำกัดของ
ระบบตูส าขาโทรศัพท (PABX) อนาล็อกแบบเดิม และสามารถเช�อมตอ
กับ Smart Phones ตางๆ ไดทว่ั โลก (ขณะนีบ้ ริษทั ฯ ไดกำลัง On-Air
Spot วิทยุของผลิตภัณฑ V-Expand ทาง 105.5 MHz Easy FM)
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ลาสุดบริษทั ฯ ไดดำเนินการเพิม่ ทุนจดทะเบียนเปน 55 ลานบาท
ในป 2555 และไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด เม�อวันที่ 26
ตุลาคม 2555 ทีผ่ า นมา บริษทั ฯ วางแผนเขาเปนบริษทั จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ภายในป 2556 นี้

ผลิตภัณฑ LEGAL SERVED! เปนผลิตภัณฑ
ระบบที่ใชจดั เก็บรายละเอียดการใชงานอินเทอรเน็ต
ตามรูปแบบที่กำหนดตามกฎหมายคอมพิวเตอร
(พระราชบัญญัตวิ า ดวยการกระทำความผิดเกีย่ วกับ
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550) ซึ่งกำหนดใหองคกร
ตางๆ ทีม่ รี ะบบอินเทอรเน็ตใหบคุ คลตางๆ ใชงาน
มีหนาที่ตองจัดเก็บขอมูลรองรอยการใชงาน
อินเทอรเน็ตใหครบถวนตามรูปแบบที่กฎหมาย
กำหนด ทัง้ นี้ เพ�อชวยในการปองกันอาชญากรรม
ทางอินเทอรเน็ตของประเทศได

วารสารสงเสริมการลงทุน

กลุมบริษัท เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ
Terabyte Net Solution Public Company Limited กอตั้งขึ้นในป
2548 ดวยทุนจดทะเบียน 5 ลานบาท โดยเริ่มตนประกอบธุรกิจเปน
ผูจัดจำหน�ายและใหบริการเกี่ยวกับระบบโครงสรางพื้นฐานทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ขนาดใหญแบบครบวงจร (IT Infrastructure)
ตอมาไดเพิม่ ทุนจดทะเบียนเปน 15 และ 40 ลานบาท เพ�อรองรับการ
ขยายตัวทางธุรกิจที่มีการเจริญเติบโตอยางตอเน�อง

ผลิตภัณฑ TIBS (TERABYTE Internet
Billing System) เปนผลิตภัณฑท่ใี ชสำหรับโรงแรม
เซอรวิสอพารทเมนท TIBS เปนระบบที่ใชเก็บ
รายละเอียดการใชงานอินเทอรเน็ตคำนวณคาใชจา ย
และเช�อมตอกับระบบ Check - in/Check - out
ของโรงแรมไดเปนอยางดี นอกจากนัน้ ยังมีความ
สามารถในการควบคุม Bandwidth ของการใชงาน
อินเทอรเน็ต ทำใหชว ยแกไขปญหาอินเทอรเน็ตชา
ซึง่ จะเพิม่ ระดับความพึงพอใจของแขกทีม่ าใชงาน
และชวยเพิ่มรายได ใหกับโรงแรมตางๆ ไดเปน
อยางดี
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คุณสุรสิทธิ์ คิวประสพศักดิ์ ประธานเจาหนาที่
บริหาร (CEO) บริษัท เทอรราไบท เน็ท โซลูชั่น
จำกัด (มหาชน) กลาววา
“ประโยชนของการไดรับการสงเสริมฯ จาก
บีโอไอ ในโครงการผลิตภัณฑที่บริษัทฯ เปนผู
พัฒนา ซึง่ เปนประโยชนทง้ั ทางตรง และทางออม
คือ บริษทั ฯ สามารถเพิม่ กำไรสุทธิใหกบั บริษทั ฯ ได
จากสิทธิประโยชนทางภาษีจากรายไดจากผลิตภัณฑ
ที่ไดรบั สงเสริมฯ และ Branding BOI ทำใหเสริม
ภาพลักษณ ความน�าเช�อถือตอผลิตภัณฑของ
บริษทั ฯ มีสว นชวยสงเสริมการตัดสินใจของลูกคา
ทำใหบริษทั ฯ สามารถจัดจำหน�ายผลิตภัณฑเหลานี้
ใหกับลูกคาไดเพิ่มขึ้น
นอกจากนัน้ การทีบ่ ริษทั ฯ มีแผนเขาระดมทุน
และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
การไดรับการสงเสริมฯ จากบีโอไอ ยังชวยเสริม
ความเช�อมั่นของนักลงทุนตออนาคตของ
บริษัทฯ ได ซึ่งธุรกิจกลุมทรัพยสินทางปญญา
เหลานี้ ถือเปนผลิตภัณฑทเ่ี ปนกลุม ธุรกิจทีส่ ำคัญ
เชิงกลยุทธของบริษัทฯ ที่ทำใหบริษัทฯ มีอนาคต
ที่สดใส มีการเจริญเติบโตที่ดีอยางยั่งยืน และ
นอกจากนัน้ ยังชวยเสริมยอดขายในกลุม ธุรกิจการ
จัดจำหน�ายผลิตภัณฑไอทีขนาดใหญของบริษัทฯ
ไดอีกดวย

บริษทั สามารถ เอ็ดเท็ค จำกัด บริษทั ทีม่ เี ชีย่ วชาญดานเทคโนโลยี
และการบริหารจัดการซอฟตแวรดานธุรกิจการศึกษาแบบครบวงจร
หนึ่งในกลุมบริษัทสามารถเทลคอม ผู ใหบริการออกแบบและพัฒนา
แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณพกพาในระบบตางๆ และใหบริการงานดาน
การออกแบบและพัฒนาดิจทิ ลั คอนเทน ในรูปแบบตางๆรวมถึงระบบ
ซอฟตแวรและฮารดแวร ทีช่ ว ยเร�องงานบริหารจัดการใหการดำเนินงาน
สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลิตภัณฑที่ไดรับการ
สงเสริมจากบีโอไอ ไดแก Application Development, LMS Learning
Management System, Digital Content Services บริการดานการ
ออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชัน่ โดยผูเ ชีย่ วชาญ ใหตรงกับเปาหมาย
และวัตถุประสงค บนอุปกรณพกพาทุกระบบ “การเรียนระบบออนไลน
ทางเลือกใหมเพ�อการศึกษา บริการ ระบบจัดการเรียนรูซอฟตแวร
ที่ทำหนาที่บริหารจัดการการเรียนการสอนผานเครือขายอินเทอรเน็ต
ประกอบดวยเคร�องมืออำนวยความสะดวกใหแกผูสอน ผูเรียน ผูดูแล
ระบบ โดยที่ผูสอนนำเนื้อหาและส�อการสอนขึ้นเว็บไซตรายวิชา
ตามที่ไดขอใหระบบจัดไว ให ผูเรียนเขาถึงเนื้อหากิจกรรมตางๆ ได
โดยผานเว็บไซต ผูสอนและผูเรียนสามารถติดตอส�อสาร ไดผานทาง
เคร�องมือการส�อสารทีร่ ะบบจัดไว ให สามารถเก็บบันทึกขอมูล กิจกรรม
การเรียนของผูเรียนไวบนระบบ เพ�อผูสอนสามารถนำไปวิเคราะห
ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอนในรายวิชานั้น อยางมี
ประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดผลิต Application รานขายนิตยสาร
ออนไลนสำหรับคนยุคดิจิทัล Application อำนวยความสะดวกการ
เทีย่ วชมงานพืชสวนโลก จังหวัดเชียงใหม Application เผยแพร VDO
การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย BMTA Application
อำนวยความสะดวกเสนทางการเดินรถเมลสายตางๆ รวมทัง้ ใหบริการ
ออกแบบและผลิตส�อรูปแบบดิจิทัลสารสนเทศที่มีรูปแบบดิจิทัล
โดยอาศัยการส�อหรือการแสดงเนื้อหาผานทางอุปกรณดิจิทัลตางๆ
ดิจิทัลคอนเทนทซึ่งสามารถใชบริการไดบนส�อหลากหลายประเภท
ทั้งคอมพิวเตอร โทรศัพทมือถือสมารทโฟน
ผูบริหารของบริษัทฯ กลาววา “เน�องจากบริษัทมีขนาดการ
ลงทุนประมาณ 10 ลานบาท จากการที่ ไดรับจากบีโอไอประโยชน
เปนการชวยลดภาระตนทุนและลดภาษีเงินไดนิติบุคคลใหกับ
บริษัทได”

บริษทั เชลลฮทั เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด ผูผ ลิตการตนู แอนิเมชัน่
ทีวซี รี สี ค ณ
ุ ภาพระดับสากล “เชลลดอน...หอยกูโลก” และ “เบิรด แลนด...
แดนมหัศจรรย” มีเปาหมายที่ไมไดหยุดแคเพียงการผลิตการตูน
แอนิเมชั่นเพ�อใหความบันเทิงแกเด็กและเยาวชนรวมถึงผูชมทั่วไป
แตมองไกลไปถึงการสรางใหการตูนสัญชาติไทยใหเปน Intellectual
Property (IP) ของประเทศไทย ในการเปนส�อกลางกระจายความเปน
ไทยสูทุกพื้นที่ อีกทั้งเปนการตอยอดอุตสาหกรรมแอนิเมชั่นไทย ให
ออกไปสูส ายตาชาวโลก ทัง้ ดานความคิดสรางสรรคและผลงานที่ไดรบั
การยอมรับอยางกวางขวาง

นอกจากนี้ บริษัท เชลลฮัท ยังผลิตซีรีสเร�องเบิรดแลนด...แดน
มหัศจรรย ซึ่งมุงเนนเร�องพลังแหงจินตนาการและเสียงดนตรีเปนตัว
ขับเคล�อนสีสันที่สวยงามใหเกิดขึ้นในโลก มิตรภาพของเพ�อน ความ
อยากรูอ ยากเห็น การทํางานรวมกันเปนทีม การเปลีย่ นแปลงโลกใหดขี น้ึ
เพ�อใหมีแตความสงบสุข

31
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

“เชลลดอน...หอยกู โลก” ชุดการตูนแอนิเมชั่นที่มีความสวยงาม
ที่จะมอบความสนุกสนานบันเทิง พรอมใหสาระความรู ความเขาใจ
เกีย่ วกับชีวติ สัตว ในทองทะเล โดยเฉพาะหอยชนิดตางๆ เปนชุดการตนู
ที่จะทำใหผูชมอิ่มเอมเบิกบานดวยความบริสุทธิ์ โดยเร�องราวจะ
ผสมผสานกีฬา ดนตรี มิตรภาพและการผจญภัย เนือ้ หาในแตละตอน
จะกลาวถึงการผจญภัยของเจาหอยพระอาทิตยหนุม นอยทีช่ อ� เชลลดอน
(Shelldon) ที่ตองเผชิญกับปญหาในชีวิตประจำวัน ไปพรอมๆ กับ
เพ�อนสนิท คือ เฮอรแมน (Herman) และคอนนี่ (Connie) ที่พวกเขา
ทั้ง 3 ตองเขาไปเกี่ยวพันในเหตุการณที่จะนำไปสูการผจญภัยอันน�า
ต�นเตน

วารสารสงเสริมการลงทุน

“หลังจากที่บริษัท เชลลฮัท เอ็นเทอรเทนเมนท จำกัด ไดรับการ
อนุมัติโครงการฯ จากบีโอไอ บริษัทฯ ไดรับการสนับสนุนเปนอยางดี
จากทางรัฐบาลไมวา จะเปนการลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล หรือการ
ขยายโอกาสทางอุตสาหกรรมแอนิเมชั่น เพ�อมาตรฐานการผลิตที่
สามารถแขงขันในตลาดโลกได จึงสงผลใหทางบริษทั ฯ มีความกาวหนา
อยางตอเน�องและยังเปนการเปดโอกาสใหกับคนรุนใหมที่มีความฝน
อยากเปนเจาของธุรกิจ รวมถึงการสานฝนของตัวเองใหสำเร็จเกิดขึ้น
ไดจริง ไมไดเปนแคเพียงฝน”
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บริษัท CT Asia จำกัด กอตั้งในป 2540
โดยคุณเฉลิมพล ปุณโณทก และ คุณทศพล
อภิกุลวณิช ผูที่เคยทำงานบริหารบริษัททั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ภายใตวสิ ยั ทัศนทต่ี อ งการ
ที่จะเปนผูนำในการสรางแบรนดและเทคโนโลยี
นวัตกรรมใหมๆ ดวยฝมือของคนไทย ปจจุบัน
CT Asia เปนผูนำดาน Call Center Solutions
ที่มีสวนแบงตลาดมากที่สุดในประเทศไทย และ
ไดรบั การอนุมตั ใิ หการสงเสริมฯ จากบีโอไอตัง้ แต
ป 2544
Software ของ CT Asia ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีชอ� วา
”Info Centrix Suite” ปจจุบนั เปน Version 4.0
มีขดี ความสามารถระดับ Multi - touch - point
Contact Center สำหรับลูกคาของ CT Asia
มีทั้งลูกคาที่เปนองคกรภาครัฐและเอกชน และ
เปนองคกรที่มีช�อเสียงในประเทศไทย อาทิ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคาร
ออมสิน Sumitomo Mutsui Bank, EXIM Bank,
GE Capital (ประเทศไทย) GE Capital (อังกฤษ)
ไทยพาณิชยนิวยอรกไลฟประกันชีวิต Capital
OK, TISCO, Lotus Super Center (China),
ธนชาติประกันภัย ทิพยประกันภัย ปูนซีเมนตไทย
AIS, TOYOTA, AVON, TISCO, ICC International
(Sahapat Group), KFC, Pizza และ MK เปนตน

CT Asia มีผลงานการดำเนินการที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผานมา
มีทีมงานที่มีประสบการณตอเน�องยาวนานที่สุดในประเทศไทย ตลอด
ระยะเวลา 16 ป จนไดรับรางวัลจากสถาบันตางๆ ทั้งในประเทศ และ
ตางประเทศมากมาย เชน ป 2550 ไดรบั รางวัล เจาฟาไอทีรตั นราชสุดา
สารสนเทศ ป 2553 ไดรับรางวัล Thailand ICT Awards 2010
(TICTA) CT Asia ยังคงพัฒนาศักยภาพ Software ในลักษณะทีเ่ ปน
Innovation มี R&D Technology ใหมๆ ใน Lab อยูอยางตอเน�อง
อาทิ ระบบการติดตอส�อสารผานทาง SMS, MMS ระบบการติดตอ
ส�อสารผานทาง E-Mail ระบบการติดตอส�อสารผานทาง Web Chat/
Video Chat ระบบการติดตอส�อสารผานทางวิทยุสอ� สาร การเช�อมตอ
กับระบบ Digital Mapping และ GPS การเช�อมตอกับ Skype พัฒนา
แอพพลิเคชั่น Dinsow Spond ระบบเรียกใหเจาหนาที่โทรกลับงายๆ
เพียงแคปลายนิ้วโดยเปน Application ที่ใชเทคโนโลยีและรูปแบบ
การส�อสารแบบใหม โดยระบบทั้งหมดจะทำงานอยูบน Cloud Social
Bot เปน Application ที่ ไดรับความสนใจจากทาง Social Media
ตางๆ อาทิ twitter, Facebook, Pantip, Sanook, MThai และ
สามารถสงคำติชมเหลานั้นเขาระบบ Knowledge Service เพ�อให
เจาหนาที่ ไปประสานงานกับหน�วยงานที่เกี่ยวของ และแกไขปญหา
ตอไป
บริษทั เวอรทาซอฟท จำกัด (VERTASOFT COMPANY LIMITED)
กอตั้งขึ้นเม�อป 2550 เพ�อดำเนินธุรกิจดานการพัฒนาซอฟตแวรดาน
Work flow และการบริหารจัดการเอกสารระดับองคกรที่มีช�อวา
“Papyrus” ซึง่ เปน Software Solution ของคนไทยทีม่ คี วามมุง มัน่ ที่
จะพัฒนาใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
กอนหนานีบ้ คุ ลากรในบริษทั ไดเคยผานประสบการณ ในการพัฒนา
ซอฟตแวรตามความตองการของลูกคามาเปนเวลาหลายป และได
รวบรวมความรู ความเขาใจในการบริหารกระบวนการทางธุรกิจ (หรือ
Business Process Management) ประกอบกับมีวาทำไมคนไทยถึง
ตองเปนลูกจางของบริษัทตางชาติ ทำไมจะมีซอฟตแวรคุณภาพที่ไป
แขงกับของตางชาติบางไมได ทั้งๆ ที่โปรแกรมเมอรคนไทยที่มีฝมือ
ก็ ไดรับการยอมรับจากตางชาติเปนอยางดี ทำไมเราจึงตองเสียเงิน
เปนจำนวนมหาศาลใหกับซอฟตแวรตางชาติ จึงเปนความทาทาย
อยางยิ่งที่จะตองทำใหซอฟตแวรของๆ ไทยเปนที่ยอมรับจากทั้งคนไทย
และตางชาติ

ซอฟตแวรโปรแกรม Papyrus เปนระบบบริหารจัดการกระบวนการ
ทางธุรกิจและเอกสารแบบออนไลน (On line) โดยผานทางเว็บ
(Web - based) มีระบบ Work Flow ทีส่ ามารถออกแบบเองได และ
กำหนดคาการใชงานไดตามความตองการของแตละองคกร เปนระบบ
ที่สนับสนุนระบบคุณภาพ ISO Standard สามารถออกแบบลักษณะ
ของการจัดเก็บ มีเคร�องมือในการคนหาแบบทั้ง Indexing และ Full
Text Search รวมทั้งระบบการสรางรายงานเชิงสถิติและปริมาณ ซึ่ง
ระบบจะถูกออกแบบไว ใหสามารถทำงานเช�อมตอกับระบบงานและ
ฐานขอมูลอ�นๆ ได เชน SAP, Oracle หรือระบบ HRMS เปนตน

ในสวนของการสนับสนุนจากรัฐบาลนัน้ นายกลยุทธ สุขประเสริฐ
ผูก อ ตัง้ และเปนผูบ ริหารของบริษทั ฯ กลาววา “ไดรบั ทราบขอมูลเกีย่ วกับ
บีโอไอ สำหรับอุตสาหกรรมซอฟตแวรจากหน�วยงานซอฟตแวรปารค
ประมาณปลายป 2550 ทางบริษทั ฯ สนใจขึน้ ทัง้ ทีย่ งั ไมทราบแน�ชดั เลยวา
จะไดสิทธิประโยชนอะไรบางนอกจากการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
แตอกี เหตุผลหนึง่ ทีอ่ ยากจะไดรบั การสงเสริมฯ คือ ภาพพจนทางการตลาด
ทางบริษทั ฯ จึงไดเริม่ ศึกษาในวิธกี ารขอรับการสงเสริมฯ ครัง้ แรก
รูสึกกลัววาจะมีขั้นตอนยุงยากมากมายทั้งขั้นตอนในการสมัคร การ
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นอกจากนั้นยังมีโอกาสไดจัดแสดงซอฟตแวร ในประเทศตางๆ
อีกเชน อินโดนีเซีย เวียดนาม และฟลิปปนส ซึ่งปจจุบัน Vertasoft
ไดรว มเปนพันธมิตรทางการคากับบริษทั ญีป่ นุ ยักษ ใหญอยู 2 รายดวยกัน
โดยหนึง่ ในนัน้ ไดมกี ารพัฒนาซอฟตแวร Embedded Software เพ�อ
เช�อมตอกับสินคาของบริษัทนั้นดวย

อยากขอเสนอใหทางบีโอไอพัฒนาเว็บไซต
ขึ้นใหมใหสามารถคนหาขอมูลไดงายขึ้นกวาใน
ปจจุบนั และอธิบายขัน้ ตอนเง�อนไขตางๆ ใหเขาใจ
ไดงายขึ้น น�าจะชวยใหการทำงานของทุกฝายมี
ประสิทธิภาพสูงขึน้ ” นายกลยุทธฯ กลาวเพิม่ เติมวา
“การไดรับประโยชนจากการสงเสริมฯ เปนการ
ชวยสรางแรงจูงใจใหบริษัทพัฒนาหน�วยธุรกิจ
สัญชาติไทยขึน้ มา ใหมเี งินไหลเวียนทัง้ ในประเทศ
และสรางรายได ใหกบั ประเทศของเราได ไมใชให
ตางชาติมาใชมันสมองและแรงงานคุณภาพของ
เราเพียงอยางเดียว ผมเช�อวาเราคนไทยมีความ
สามารถทีจ่ ะสรางการยอมรับจากนานาชาติทง้ั ดาน
เทคโนโลยี การตลาด คุณภาพ และการบริหาร
จัดการเพ�อตอสู ในตลาดระดับภูมิภาคหรือระดับ
โลกได”

วารสารสงเสริมการลงทุน

บริษทั Vertasoft ไดมโี อกาสไปจัดแสดงซอฟตแวรทป่ี ระเทศญีป่ นุ
2 ครัง้ ในงาน SODEC หรือ Software Development Expo ซึง่ เปน
งานแสดงความกาวหนาและออกรานสำหรับอุตสาหกรรมซอฟตแวรของ
ประเทศญี่ปุน ที่มีมายาวนานกวา 20 ป ในป 2552 - 2553 โดยกลุม
บริษัทสมาชิกสมาคม TSEP หรือ (Thailand Software Export
Promotion Association) ไดรว มกับหน�วยงาน SIPA และ DEP เพ�อ
ใหผปู ระกอบการซอฟตแวรไทยทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ไดมโี อกาสในการนำเสนอ
ความสามารถและผลิตภัณฑ ใหแกผูชมงานในญี่ปุน นับเปนการ
พยายามปกฐานการตลาดในญีป่ นุ อยางจริงจัง ของกลุม ผูป ระกอบการ
ซอฟตแวรไทย

เตรียมตัวเพ�อการตรวจสอบ การจัดทำบัญชี การขอ
ใชสทิ ธิ์ และอ�นๆ มากมาย จนกังวลวามันจะคุม กับ
ผลประโยชนที่จะไดรับหรือไม ตองลงทุนจัดหา
บริษทั ทีป่ รึกษาภายนอกมาชวยหรือไม เพราะเม�อ
เริม่ กอตัง้ บริษทั เราเริม่ จากปริมาณบุคลากรทีจ่ ำกัด
ซึ่งไมมีใครมีความรูเกี่ยวกับบีโอไอเลย เราจึงได
เริ่มขอรับการสงเสริมฯ โดยอาศัยคำแนะนำจาก
เจาหนาทีข่ องบีโอไอ และพบวามันไมไดยากอยาง
ทีค่ ดิ และทางเจาหนาทีข่ องบีโอไอใหคำแนะนำดวย
อัธยาศัยทีด่ ี และเปนมิตร ทัง้ ๆ ทีม่ นั เปนงานทีอ่ าจ
จะน�าเบ�อที่ตองตอบคำถามคลายๆ กัน
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บริษทั เออารไอพี จำกัด (มหาชน) จัดตัง้ ขึน้
เม�อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2532 วันที่ขึ้นทะเบียน
เปนบริษัทมหาชน เม�อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553
มีทนุ จดทะเบียน 116.50 ลานบาท บริษทั ประกอบ
กิจการหลักๆ 3 สวน คือ กลุมส�อสิ่งพิมพ ไดแก
นิตยสาร Computer.Today, Click.Today,
Commart, eLeader& eEnterprise, eBusiness
และหนังสือรวบรวมขอมูลรายป Business และ
Top 1000 กลุมการจัดงานแสดงนิทรรศการ IT
อาทิ ผูจ ดั งาน COMMART งานแสดงสินคาดาน
IT และรับจัดงานแสดงนิทรรศการและกิจกรรม
ทางการตลาดทั่วไปสำหรับหน�วยงานภาครัฐและ
เอกชน เปนตน
บริษัทฯ มีผลิตภัณฑซอฟตแวรที่ไดรับการ
สงเสริมฯ เชน ARIP Digital แบงเปนผลิตภัณฑ
ยอยเปน 2 สวน อาทิ ARiP’s eBook Shelves
และ การรับจางผลิตส�อออนไลน ARiP Multimedia
eBook โดยแบงยอยอีก 2 แบบ คือ
1. ARiP’s eBook Shelves คือ ซอฟตแวร
ที่ใชสำหรับจัดเก็บ บริหารจัดการ และเผยแพร
หนังสืออิเล็กทรอนิกส ไปยังผู ใชงานผานเคร�องมือ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ เชน PC, Tablet, Smart
Phone และ Samsung Internet TV เปนตน

2. ARiP Multimedia eBook คือ บริการรับจางผลิตส�อ
อิเล็กทรอนิกส และหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ผสมผสานรูปแบบการ
นำเสนอที่หลากหลาย เชน การแทรกวิดีทัศน รูปภาพ การตูน ภาพ
เคล�อนไหว แบบจำลอง และส�ออ�นๆ ในรูปแบบ Digital Content
and Multimedia เพ�อสงเสริมการอาน พัฒนาองคความรู ใหแก
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป

เปนบริษัทคนไทย ที่เกิดจาก

กลุมจักษุแพทยฝรั่งเศสรวมตัวกัน
เพ�อหานักพัฒนาดานซอฟตแวร
บริษทั ADOC Software Development จำกัด เปนบริษทั คนไทย
ที่มีคุณเปรมจิรา จิตตมั่นการ กรรมการผูจัดการและผูกอตั้งบริษัท
รวมกับนาย Christian Chevalley ชาวสวิส เปน Technical Director
บริษทั เปนผูผ ลิต Software Applications for Medical Services
เปนโครงการที่เกิดจากกลุมจักษุแพทย ในประเทศฝรั่งเศสรวมตัวกัน
เพ�อหานักพัฒนาดานซอฟตแวรมาทำโครงการเพ�อใหเกิดประโยชน
ในดานการรักษาผูป ว ยทีม่ ปี ญ
 หาเกีย่ วกับโรคตา โดยการพัฒนานี้ ได
นำซอฟตแวรทเ่ี รียกวา “ระบบ OPEN EHR (Electronic Health
Record)” ซึ่งถือไดวาเปนระบบซอฟตแวรที่ใหญที่สุดที่เกี่ยวกับทาง
ดานสุขภาพทั้งหมดมาเปนตนแบบในการพัฒนาซอฟตแวรเพ�อชวยใน
การรักษาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน
ออกไป โดยโครงการนี้จะใชระยะเวลาประมาณ 3 ปในการพัฒนา
ซอฟตแวรจนแลวเสร็จ และมีโครงการนำรองไปทดลองใช ในหมูเกาะ
แถบตะวันตกของฝรั่งเศส เพ�อจำกัดพื้นที่การทดลองและควบคุมโรค
จนเปนผลสำเร็จถึงจะนำมาใชอยางเปนทางการในกรุงปารีสเปนทีแ่ รก
อยางไรก็ตามโครงการนี้ถือวาเปนโครงการที่ยิ่งใหญและสำคัญตอ
มวลมนุษยชาติ ตลอดจนถือไดวาเปนความกาวหนาดานการแพทย
ในระดับที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็วาได
คุณเปรมจิราฯ กลาววา “เม�อไมนานมานี้ มีกลุม จักษุแพทย ผูว า จาง
โครงการจากฝรัง่ เศสและกรีซ 3 ทาน ไดมาเยีย่ มบริษทั ฯ ของเรา ดูแลว
ก็บอกวาบริษทั ฯ เราขนาดเล็กมากเขาจึงอยากเลือกทีจ่ ะวางเคร�อง server
และซือ้ software หลักใหมลู คาประมาณ 1.5 ลานบาท ตัง้ ไวทฝ่ี รัง่ เศส
แทนเราเลยไดแจงลูกคาวา โครงการเราซึ่งตอนนี้ดูวาเล็กและจำนวน

คนนอย แตก็ไดรบั การสนับสนุนจากบีโอไอแลว ขอใหมน่ั ใจวาพวกเรา
ตั้งใจทำงานกันจริง และเดือนกุมภาพันธ 2556 นี้ เรากำลังจะบรรจุ
ผูเชี่ยวชาญจากเดนมารก 1 ทานรวมทำงานกับเราอีกทั้งกลางเดือนนี้
จะมีผูเชี่ยวชาญอีก 1 ทานจากซูริค ( ทำงานกับ IBM มา 25 ป) มา
สัมภาษณงานและรวมเปนหุน สวนกับบริษทั ฯ เรา ฉะนัน้ ขอใหตง้ั server
เคร�องนีท้ บ่ี ริษทั ฯ ของเราไดหรือไมลกู คาได ใหความมัน่ ใจเพราะไดรบั การ
สงเสริมฯ จากบีโอไอ บริษัทฯ จึงไมมีปญหาในการติดตอและจางงาน
ผูเชี่ยวชาญซอฟตแวรจากทั่วโลกมารวมงานกับบริษัทฯ ของเรา ทำให
ลูกคาบริษทั ฯ มัน่ ในวาโครงการ health care ทีท่ ำอยูน จ้ี ะสำเร็จแน�นอน”
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ในชวงเริ่มตนทำธุรกิจ มีพนักงาน 3 คน
ปจจุบันมีมากกวา 30 คนผลงานซอฟตแวร
โปรแกรมเดนๆ ที่ผานมา เชน ระบบควบคุม
ประตูกั้นน้ำ วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ที่ใชเม�อครั้ง
ทีเ่ ปดประตูกน้ั น้ำระบบควบคุมอัตโนมัตขิ องระบบ
ยอย ในสายงานของระบบควบคุมอัตโนมัติระบบ
สายพานลำเลียงกระเปา ความยาว 92 กิโลเมตร
(BHS) สนามบินนานาชาติดไู บ สถานีปลายทางของ
คลังสินคาขนาดใหญ สนามบินนานาชาติดไู บ ระบบ
คลังสินคาสำหรับอากาศยาน สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย Cargo Warehouse
ออกแบบการปรับปรุงระบบ บริษทั ไออารพซี ี จำกัด
(มหาชน) จังหวัดระยอง ประเทศไทยระบบตรวจจับ
กาซพิษ Thai Mitsui Specialty Chemicals
กรุงเทพฯ ระบบระบายอากาศในอุโมงค รถไฟฟา
ใตดินขบวนแรก กรุงเทพฯ ระบบจับสัญญาณ
เพลิงไหม โครงการรถไฟฟาใตดนิ กรุงเทพฯ พัฒนา
ระบบ Kardex Shuttle Smart บริษัท ESSILOR
กรุงเทพฯ ระบบ Cement Mill จังหวัดนครสวรรค
ระบบบำบัดน้ำเสียและโรงแยกตะกอน ทาอากาศยาน
สุวรรณภูมิ การประปานครหลวง จังหวัดขอนแกน
โรงผลิตน้ำประปา บอผลิตน้ำ ถังกรองน้ำ การ
ประปานครหลวง การประปาสวนภูมภิ าค กรุงเทพฯ
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จักษุแพทย สามารถใชระบบซอฟตแวรโปรแกรมทีบ่ ริษทั ฯ พัฒนาขึน้
เพ�อประมวลผลความเสียหายของลูกในตาเพ�อวางแนวทางรักษาตา
ตอไปดังภาพ ตอไปนี้

บริษทั ทรอปปคอลเทค จำกัด ไดกอ ตัง้ ขึน้
ในป 2549 โดยวิศวกรผูเ ชีย่ วชาญงานดานระบบ
อัตโนมัติ ที่มีประสบการณทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ เปนผูน ำดานระบบไฟฟาอุตสาหกรรม
และระบบซอฟตแวร โปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ
การออกแบบ การพัฒนา ใหคำปรึกษา จัดการ
ฝกอบรม การควบคุมดูแล จัดการระบบเครือขาย
การเช�อมตอ การทดสอบ การบริการ การจัดหา
การแกไขปญหา การปรับปรุงระบบใหม revamping
และ Turn Key - Solution Integration หรือ
บูรณาการระบบในงานโครงการสาธารณะและ
การทำงานอัตโนมัติดานอุตสาหกรรม
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จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดราชบุรี งานออกแบบ
โรงไฟฟาชีวมวล บริษทั Surin Biopower เปนตน
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ซอฟตแวร โปรแกรมของบริษัทที่ไดรับการ
สงเสริมฯ ไดแก The GUIDE : GUI Development
Template (ซอฟตแวรเขียนหนาตางปฏิบัติการ)
The AGE : Automated Generator Engine
(ซอฟตแวรเขียนสมองกลอัตโนมัต)ิ The RESCUE :
Remote Engineering Service Controller Unit
Eye (ซอฟตแวรสมองกลฝงตัววินิจฉัยการทำงาน
ระยะไกล)
ผูบ ริหารของบริษทั ฯ กลาวถึงประโยชนท่ีได
รับจากการขอรับการสงเสริมฯ จากบีโอไอ คือ สิทธิ
ประโยชน ในการยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ชวยเปนแรงผลักดันในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ใหไดมาตรฐาน และพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ชวยลด
ตนทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ ชวยในการเผยแพร
ผลิตภัณฑชอ� เสียงของบริษทั ฯ ชวยพัฒนาศักยภาพ
ของทีมงานไทยสูระดับสากล
บริษทั อินเทนซีฟวอทซ จำกัด จัดตัง้ ขึน้ ใน
ป 2554 ดวยทุนจดทะเบียน 1 ลานบาท เปนบริษทั
ของคนไทย มีผูบริหารหลัก คือ นายธนรัตน
ลี้ตระกูล มีโครงการซอฟตแวรที่ไดรับการอนุมัติ
ใหการสงเสริมฯ เพ�อพัฒนา ระบบ Broadcast
media monitoring สำหรับกลุมลูกคาที่ตองการ
ตรวจติดตามส�อขนาดใหญที่แพรภาพทั่วประเทศ
โดยระบบสามารถรองรับการใหบริการมอนิเตอร
ส�อไมวาจะเปนวิทยุ หรือโทรทัศน ไดมากกวา
200 - 300 สถานีทั่วประเทศ
ระบบมีความสามารถในการตรวจติดตามและ
ตรวจสอบช�อ และเนื้อหาของเพลงและโฆษณา
ที่มีการแพรภาพและเสียงออกอากาศ โดยที่การ
จัดสรางรูปแบบรายงานในเชิงวิเคราะห สะดวก

ในการใชงานในการตรวจสอบการออกอากาศโฆษณา และเพลง รวมทัง้
สามารถใช ในเชิงการตลาดของส�อภาพรวมระดับประเทศได นอกจากนัน้
ระบบยังสามารถจัดทำการเก็บยอไฟลภาพและเสียงที่ออกอากาศจริง
ในรูปแบบของ Archive VDO/Sound center เพ�อเก็บไวเปนฐานขอมูล
และหลักฐาน
นายธนรัตนฯ กลาววา “ปจจุบัน ซอฟตแวร โปรแกรมเปน
ซอฟตแวรอันดับ 1 ในไทย และสำหรับประโยชนจากการไดรับ
บีโอไอ คือ การไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สิ่งสำคัญที่สุดของ
บริษัทฯ ซอฟตแวรก็คือ การทำวิจัยและพัฒนาอยางตอเน�อง ฉะนั้น
เงินที่ไดชวยจากยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลก็สามารถนำมาใช ในการ
พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันไดดีขึ้น”

บริษัท ไอ – เนส เทคโนโลยี จำกัด มีนายพิตติพล คันธวัฒน
เปนผูก อ ตัง้ และเปนกรรมการผูจ ดั การ โครงการเริม่ จากความสนใจทีจ่ ะ
วิจยั และพัฒนาซอฟตแวรระบบการรูจ ำปายทะเบียน ซึง่ ยังมีผวู จิ ยั และ
พัฒนานอยมากในประเทศไทย ทำการศึกษาและวาง Business Plan
รวมกัน ศึกษาความเปนไปของโครงการ เห็นวา Business Plan ทีว่ าง
และผลการวิจยั ตลาดกลุม ลูกคาเบือ้ งตนมีความเปนไปไดสงู ทีจ่ ะสามารถ
ทำตลาดได
ธุรกิจของบริษทั ฯ ถือวายังเปน Blue Ocean ตอมาจึงไดยน� ขอรับ
การสงเสริมฯ จากบีโอไอ โดยมีตัวอยางซอฟตแวรภายใต โครงการที่

นายพิตติพล คันธวัฒน กลาววา “การไดรับการสงเสริมฯ จะ
สามารถชวยบริษัทฯ ตั้งตัวไดรวดเร็วขึ้น และสามารถนำเงินทุนที่ไดจาก
การประหยัดภาษีฯ ไปลงทุนเพิ่มในโครงการไดตอไป”

โครงการของนายชริโศภณ ศรีศิลปนันท ในนามบริษัท ICQ
Prime จำกัด ตัง้ อยูท จ่ี งั หวัดเชียงใหม จะผลิตซอฟตแวรชอ� School
Online โดยมีที่มาของโครงการเพ�อชวยเด็กนักเรียนที่อยูหางไกล ที่
ขาดโอกาสในการทีจ่ ะไดเรียนหนังสือ เน�องจากผูป กครองมีฐานะยากจน
หรือขาดแคลนอาจารยที่มีความรู มีเทคนิคในการสอน การคิด การ
คำนวณ และทักษะทางภาษา เปนสาเหตุใหนกั เรียนไมสามารถพัฒนา
คุณภาพของตนเองไดอยางเต็มที่ School Online จึงเปนเคร�องมือที่
สรางโอกาสใหแกนกั เรียนและผูท ส่ี นใจทุกคน เขาถึงการศึกษาไดงา ยขึน้
และเกิดเปนสังคมแหงการเรียนรู อีกทัง้ จะชวยพัฒนาตนเอง ครอบครัว
ชุมชนและประเทศชาติ ใหมคี วามรู ความสามารถในการกาวสูส งั คมโลก
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บริษทั เฟม โพสทโปรดักชัน่ จำกัด เปนผูน ำซอฟตแวรเฟลมเขา
มาใช ในการผลิตผลงานเปนบริษัทแรกของประเทศไทย และยังเปน
ผูดูแลการผลิตภาพเทคนิคพิเศษของภาพยนตรเร�อง สุริโยไทและ
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชภาค 1 2 3 และ 4 มีโครงการที่ไดรบั
การอนุมตั ใิ หการสงเสริมฯ ดานการผลิต Visual Effect ประโยชนทบ่ี ริษทั
ไดรบั จากการไดรบั การสงเสริมฯ ถือเปนการชวยยกระดับอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรดาน Digital Content ของบริษัทไทยสูตลาดโลก

วารสารสงเสริมการลงทุน

ไดรับการอนุมัติใหการสงเสริมฯ เชน LPR System ระบบจำปาย
ทะเบียนยานพาหนะอัตโนมัติ สามารถอานหมายเลขทะเบียนของ
ยานพาหนะที่ไดรบั อนุญาตและออกทะเบียนโดยกรมการขนสงทางบก
ไดตง้ั แต 3 ถึง 6 หลักสามารถตรวจจับตำแหน�งปายทะเบียนได ไมวา
จะอยูท ่ีใดในภาพสามารถอานตัวอักษรไทย อักษรอังกฤษ ตัวเลขอารบิค
และตัวเลขไทยสามารถอานปายทะเบียนดวยมุมกลองเอียงสูงสุด
30 องศาและมุมกมสูงสุด 30 องศาใชเวลาการทำงานต่ำกวา 1 วินาที
ตอรถ 1 คันมีความถูกตองในการอานตัวเลขอารบิคสูงกวารอยละ 99
ของปายทะเบียนที่มีสภาพปกติ ไมมีการบังของสิ่งตางๆ บนตัวเลข
มีความถูกตองในการอานตัวอักษรไทยสูงกวารอยละ 95 ของปาย
ทะเบียนที่มีสภาพปกติ ไมมีการบังของสิ่งตางๆ บนตัวอักษรมีความ
ถูกตองในการอานปายทะเบียนสูงกวารอยละ 90 ของปายทะเบียน
ที่มีสภาพปกติ ไมมีการบังของสิ่งตางๆ บนตัวอักษรและตัวเลข
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ได ผูบริหารของบริษัทฯ กลาววา “โครงการนี้
จะลงทุนประมาณ 10 ลานบาท ดังนั้น การไดรับ
การลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล จะเปนการชวย
ลดตนทุนในการผลิตไดเปนอยางดี”

วารสารสงเสริมการลงทุน
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บริษัท ดับเบิ้ล ไพน จำกัด จัดตั้งขึ้นเม�อ
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2534 เพ�อประกอบกิจการ
พัฒนาและผลิต ใหบริการและออกแบบวางระบบ
งานโปรแกรมซอฟตแวรระบบงานดานบัญชีและ
การเงินมาอยางตอเน�องในไทย ลาสุดมีโครงการ
ที่ไดรบั อนุมตั ใิ หการสงเสริมฯ เพ�อจะผลิตโปรแกรม
DPine Suite (ดีไพน สวีท) ซึ่งเปนโปรแกรม
ประยุกต (Application Program) ที่ทำงานบน
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 ขึ้นไป
และใชเทคโนโลยี Cloud เพ�อจัดเก็บระบบฐาน
ขอมูล (Database) และใหบริการขอมูล (Data
Service) จะมีการพัฒนาไปสูระบบ Mobile
Computing ในระบบ IOS (Apple Inc.) และ
Android ดวย
Mr. Toshiro Goto ผูบริหารของบริษัท
COMTEX จำกัด จากประเทศญี่ปุน ไดทำการ
ออกแบบระบบซอฟตแวรเพ�อชวยลูกคาจัดเตรียม
วัตถุดบิ กอนเริม่ ปฏิบตั งิ านดวยความถูกตองแมนยำ

ในแตละขัน้ ตอนการทำงานตลอดจนชวยในการติดตามการทำงาน และ
มีระบบเตือนหากความสำเร็จของงานในขัน้ ไมเปนไปตามเปาหมายและ
Share ขอมูลในลักษณะ Multiple place เชน ระหวางสำนักงาน โรงงาน
ดังนัน้ ซอฟตแวรน้ี จึงเหมาะสมกับทุกธุรกิจและโดยเฉพาะธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ภัตตาคาร และรับเหมากอสราง เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการส�อสาร เน�องจากซอฟตแวรนี้
คิดคนมาจากประสบการณ โดยตรง และไดนำประสบการณที่เปน
อุปสรรคในการสัง่ ซือ้ วัสดุในการกอสรางนำมาพัฒนาเปนโปรแกรมซอฟตแวร
มีการจำลองรูปแบบ 2D 3D สำหรับการสั่งซื้อวัสดุกอสรางใชสำหรับ
บริหารจัดการและควบคุมงานกอสรางทุกชนิด โปรแกรม Group ware
เปนการบริหารจัดการควบคุมงานการกอสรางทุกสวนที่เกี่ยวของ เชน
บริหารจัดการในสวนของลูกคา การบริหารจัดการคุณภาพ การติดตอ
ส�อสารระหวางกัน การบริการจัดการตารางงานตางๆ
นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม DANDORI ( To Do List) เปนระบบ
ที่ชวยเตรียมการลวงหนา ควบคุม เตือน จัดนัดหมาย ประชุมหารือ
เตรียมเอกสาร และรายงานแจงความคืบหนาของการกอสรางผานมือถือ
Smartphone Tablet devices ตางๆ สามารถรายงานโดยภาพที่ถาย
จริงและ upload จากสถานที่ที่ทำการกอสรางจริงโดยวิธีงายๆ ระบบ
ซอฟตแวรถูกพัฒนาขึ้นใหงายและสะดวกตอการใชงานสำหรับ
ผูประกอบการและเครือขายในการกอสราง ที่ ไมมีความรูดาน
คอมพิวเตอรแตอยางใดก็สามารถใชได ในทันที

นายเดวิด มารเก็ตส กรรมการผูจ ดั การบริษทั ฯ
กลาววา “ทุกงานทีบ่ ริษทั ฯ ไดรบั มอบหมายนัน้ เรา
ทำการเจาะลึกถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานจริง เพ�อ
ใหแน�ใจวาการปฏิบัติงานตางๆ นั้นสอดคลองกับ
ขอบังคับตามมาตรฐานสากล บริษทั ฯ ไมเพียงแต
สรางมาตรฐานที่ดีใหแกลูกคา แตยังปลูกฝงให
คำนึงถึงผูบริโภคเปนสำคัญ สำหรับอุตสาหกรรม
ดานสาธารณสุข สิ่งเหลานี้หมายถึงการพัฒนา
คุณภาพและผลิตภัณฑ”
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ในป 2554 บริษัทฯ จึงไดเริ่มจัดทำโครงการจำลองการบันทึก
และจัดการระบบคุณภาพดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Batch
Record and Electronic Quality Management) แกองคการเภสัชกรรม
โรงงานผลิตยารังสิตและโรงงานผลิตยาพระราม 6 และโครงการ
บริหารจัดการระบบคุณภาพอิเล็กทรอนิกส (Electronic Quality
Management System) อยางเต็มรูปแบบใหแกโรงงานผลิตวัคซีนของ
บริษทั องคการเภสัชกรรม – เมอรรเิ ออร ชีววัตถุ โดยระบบเหลานี้ได
รับการออกแบบเพ�อปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตยา โดยนำระบบการผลิตไรกระดาษ (Paperless System) และ
วิธีการปฏิบัติการที่ถูกตองตั้งแตครั้งแรก (Right at first time) มา
ปฏิบัติใช โดยไดรับการทดสอบความถูกตองตามมาตรฐานระดับสากล
(PIC/S) ซึ่งถือเปนหลักเกณฑระดับนานาชาติสำหรับผูผลิตยา
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสหภาพยุโรปและทวีปเอเชีย

ในป 2555 บริษัทฯ ดำเนินการโครงการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน ใหกับหนึ่งใน
ผูป ระกอบการอุตสาหกรรมยาที่ใหญทส่ี ดุ ในประเทศ
ซึ่งบริการนี้รวมถึงการตรวจประเมินโรงงานตาม
มาตรฐานสากล (GMP Health check) และการ
บริการเฉพาะดานอ�นๆ เชน การตรวจสอบการ
ออกแบบโรงงาน การปรับปรุงระบบคุณภาพและ
การตรวจสอบความถูกตองของระบบตางๆ เพ�อ
ใหบรรลุตามมาตรฐานสากล PIC/S

วารสารสงเสริมการลงทุน

บริษัท แฟคทอรี่ทอลค จำกัด กอตั้งขึ้นในป 2547 โดย นาย
เบิรนฮารด โรเบิรต ทวนเบาเออร และนายเดวิด มารเก็ตส ที่ปรึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญดานหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการผลิตยา
แผนปจจุบัน (GMP) โดยทั้งสองมีความตั้งใจและความมุงมั่น ที่จะ
สรางองคกรไทย - ยุโรปซึง่ มีความเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน และรวบรวม
ไวซง่ึ ผูม คี วามรูค วามสามารถระดับสากลทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
มีความเขาใจในวัฒนธรรมไทย โดยเลือกประเทศไทยใหเปนศูนยกลาง
ทางธุรกิจ ระหวางป 2550 ถึง 2555 บริษทั ฯ ใหบริการดานเทคโนโลยี
ในอุตสาหกรรมการผลิตยา มากกวา 50 โครงการใน 20 ประเทศทัว่ โลก
เชน Amgen, AstraZeneca, Bayer, CibaVision, Dr Reddys,
Genzyme, Johnson and Johnson, Novartis, Merck-Sharp &
Dome, MerckSeronoและ Schering-Plough.

นายธีรพงศ ชีพชล รองกรรมการผูจัดการ
ของบริษัทฯ กลาววา “บุคลากรซึ่งมีความรู
ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ ถือเปน
ทรัพยากรทีม่ คี า มากทีส่ ดุ รวมไปถึงภูมศิ าสตรของ
ประเทศไทย ทำใหเรามีศักยภาพทางธุรกิจทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ เราไมสามารถ
บรรลุโครงการทีส่ ำคัญตางๆ เหลานัน้ ได ถาปราศจาก
ทีมงานที่มีคุณภาพและประสบการณ และเรายัง
คงมุงมั่นที่จะคนหาและพัฒนาความสามารถของ
บุคลากรใหมๆ จากมหาวิทยาลัยชัน้ นำในประเทศไทย
อยางตอเน�อง โดยทางบริษัทฯ เนนการลงทุนใน
ทรัพยากรบุคคลและพัฒนาธุรกิจของเราไป
พรอมๆ กัน เพ�อใหบุคลากรเขาใจความตองการ
ของลูกคาและสามารถที่จะพัฒนาตัวเองไปสู
สภาพแวดลอม และการทำงานที่ไดรบั มอบหมาย
ในระดับสากลได”
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ในป 2554 “บริษทั แฟคทอรีท่ อลค เทคนิคลั
เซอรวิสเซส จำกัด” ซึ่งเปนบริษัทในเครือ มี
โครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ โครงการที่ย�นขอฯ
ไดรับการอนุมัติในเวลารวดเร็ว และในปจจุบัน
บริษทั แฟคทอรีท่ อลค เทคนิคลั เซอรวสิ เซส จำกัด
ได ใชสทิ ธิและประโยชนดา นการยกเวนภาษีเงินได
นิตบิ คุ คล การขอใบอนุญาตทำงานใหกบั ผูเ ชีย่ วชาญ
ชาวตางชาติ ผูม คี วามเชีย่ วชาญทางดานเทคโนโลยี
ซึง่ เปนทีย่ อมรับในระดับนานาชาติ เพ�อใหบคุ ลากร
ภายในประเทศไดเรียนรูถึงวิธีการปฏิบัติและการ
ใชเคร�องมือตามหลักสากล
นายเดวิด มารเก็ตส กรรมการผูจัดการ
บริษัทฯ กลาววา “จากความคิดริเริ่มของผูกอตั้ง
บริษัท และการทำงานอยางหนักของพนักงาน
เรามีความภาคภูมิใจที่ไดกอตั้งบริษัทสัญชาติไทย
ทีม่ สี ภาพแวดลอมทีพ่ รอมในการพัฒนาทัง้ บุคลากร
และธุรกิจของคูค า บริษทั ฯจะสานตอความมุง มัน่ นี้
เพ�อพัฒนาและขยายธุรกิจตอไป และเพิ่มขีด
ความสามารถของบริษัทฯใหดียิ่งขึ้น เพ�อเปนการ
ตอบสนองความตองการของลูกคาของเรา
“ดวยสภาพแวดลอมในการดำเนินธุรกิจ
ในประเทศไทยดังกลาวขางตนและดวยความ
ชวยเหลือจากบีโอไอ จึงมีสวนชวยสนับสนุน
ความสำเร็จของเรา และเราหวังวาจะไดรว มมือ
กับบีโอไอและรัฐบาลในการสรางสรรค โครงการ
ใหมๆ ในอนาคตเพ�อประโยชนทางธุรกิจและตอ
ประเทศชาติ”
นายเซบาสเตียน-ยุสตุส ชมิดท
(Mr. Sebastian-Justus Schmidt)
การเขามาลงทุนในธุรกิจซอฟตแวรครั้งนี้
มีความตองการทีจ่ ะผลิตส�อ Interactive สมบูรณ
แบบบนส�อโทรทัศน ในทุก platform โดยผลิตภัณฑ
เปน Plug-in application สำหรับโปรแกรมแบบ

Internet Protocol Television เพ�อเติมเต็มส�อมัลติมเี ดียแบบโตตอบ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบ ผลิตภัณฑทผ่ี ลิตขึน้ จะเพิม่ เติม
สวนที่สามารถโตตอบกับผู ใชงานไดอยางสรางสรรคและดีเยี่ยมซึ่ง
เหมาะสมทีส่ ดุ กับการใหบริการ IPTV การพัฒนาเต็มไปดวยการศึกษา
และพัฒนาอยางเขมขน พรอมดวยขั้นตอนการออกแบบที่ใสใจในทุก
รายละเอียดและทุกขั้นตอน
ดวยประสบการณที่สั่งสมมายาวนานและรอบดานในเร�อง User
Interface, User Experience, Video - animations และ Graphic
Design ดังนั้นจึงทำการรวบรวมทุกสิ่งทุกอยางที่เรามีเขาดวยกันเพ�อ
สรางสรรคสอ� ของยุคอนาคต ไปพรอมๆ กับทักษะการพัฒนา software
ของเราไดอยางดีในการพัฒนาแรกเริม่ นัน้ บริษทั ฯ จะใชฐานความรูแ ละ
ประสบการณที่เชี่ยวชาญและยาวนาน ของ Mr. Sebastian จากการ
ที่ไดเคยทำงานมาจากบริษทั ตางๆ ทีห่ ลากหลายในระดับผูบ ริหารระดับ
สูง อาทิเชน Comtec-Hamburg GmbH, Webantz GmbH, SPB
Software และ Yandex ตัวอยางโครงการพัฒนา เชน การเลน
DVD - Player ในเคร�องโทรศัพทแบบพกพาเจาแรกของโลกสมัยที่
ทำงานใหกบั บริษทั SPB Software แผนการพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับ
CNX Creative คือ การรวบรวม “multimedia experienced tool set”
ตางๆ เขาดวยกัน

Mr. Sebastian ไดเริ่มพูดคุยโอกาสในการทำงานของ CNX
Creative กับทาง CEO ของ บริษทั C - Lap ซึง่ มีเทคโนโลยีบางสวน
ของทางบริษัทฯ ทำใหสามารถพัฒนาให ใชงานไดรวมกับทางลูกคาเดิม
ของ C - Lap ซึง่ นีจ่ ะเปนโอกาสทีส่ ำคัญของ CNX Creative อีกความ
รวมมือหนึ่ง คือ บริษัท Talkbits (http://www.talkbits.com/ กอตั้ง
โดยชาวสวิตเซอรแลนดและรัสเซีย โดยไดรบั เงินลงทุนจากบริษทั การ
ลงทุนรายใหญของโลก) บริษัทฯ นี้จะเปนตัวอยางของบริษัทฯ ที่จะ
เปนลูกคาในอนาคต ซึง่ บริษทั ฯ ทางดานนวัตกรรมทัง้ หลายนัน้ ตองการ
ที่จะสงเสริมการใหบริการในรูปแบบของ “Emotional experience”
และ Mr. Sebastian ไดพูดคุยกับ Ms. Olga เปน CEO ของ
บริษัท Talkbits และตกลงที่จะเริ่มโครงการนำรองดวยกัน

จากโครงการขางตนที่ไดรับการสงเสริมฯ
เพ�อผลิตผลิตภัณฑซอฟตแวร ภายใตประเภท
กิจการ 5.8 กิจการซอฟตแวร และจัดใหเปน
Product Champion ยังมีผลิตภัณฑซอฟตแวรอกี
มากมายน�าสนใจและเปนประโยชนตอ ประเทศไทย
ตอยอดความสำเร็จและสรางรายไดเขาสูป ระเทศ
อยางมหาศาล หวังวากลุมตัวอยาง Product
Champion จะสามารถเปนแรงบันดาลใจ เปน
ตัวอยางความสำเร็จใหกับผูประกอบการธุรกิจ
ซอฟตแวร ใหประสบความสำเร็จในธุรกิจตอไป
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นอกจากนี้ Mr. Sebastian ยังเปนกรรมการทีป่ รึกษาของ บริษทั
C - Lab (http://www.c-labs.com/cmpAboutUs.aspx) บริษัท
C - Lap ตั้งอยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนผูเชี่ยวชาญทางดาน
“embedded software” และดานการรวบรวมฐานขอมูลจากการให
บริการและการใชเคร�องจาก distributed business intelligence
วาขอมูลนั้น ถูกใชเม�อใดและจากที่ไหน

ในการลงทุ น ผลิ ต ซอฟต แ วร ใ นครั ้ ง นี ้
Mr. Sebastian ไดเล็งเห็นวาประเทศไทย มีความ
พรอมทางดานโครงสรางพืน้ ฐาน ทรัพยากรบุคคล
ทางดานการออกแบบและการผลิตซอฟตแวร
รวมถึงปจจัยแวดลอมอ�นๆ จึงนำโครงการนีข้ อรับ
การสงเสริมฯ จากบีโอไอ เพ�อเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันและอำนวยความสะดวกดานการ
ลงทุน ซึ่งไดรับความรวมมือเปนอยางดี รวมถึง
ขอมูลเร�องสิทธิประโยชนตา งๆ และการประกอบ
ธุรกิจในประเทศไทย

วารสารสงเสริมการลงทุน

Mr. Sebastian เช�อมัน่ วาการพัฒนาผลิตภัณฑนจ้ี ะเขากับยุคสมัย
ปจจุบันที่ IPTV สำหรับ Smart Phone หรือ Tablet ที่กำลังจะไดรับ
ความนิยมอยางมาก และจากความสำเร็จอยางสูงของ “SPB TV”
ผลิตภัณฑ ใหมทก่ี ำลังจะเกิดขึน้ นีจ้ ะสามารถเสริมเขากับผลิตภัณฑของ
SPB TV ไดดแี ละจะทำใหเกิดสถานการณทจ่ี ะไดรบั ผลประโยชนสำหรับ
ทั้งสองบริษัท

ดังนั้น ฐานลูกคาเริ่มแรกทั้งหมดมาจาก
เครือขายทางธุรกิจของ Mr. Sebastian ซึ่งเคย
ไดรว มมือและทำงานกับ CNX Creative มากอน
แลว และอยู ในฐานะผูประกอบการทางดาน
เทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จ พวกเขาพรอม
ที่จะสนับสนุนคาใชจายในการศึกษา คนควา
และพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมในอนาคต ซึ่งตรง
กับแนวทางแผนพัฒนาของ CNX Creative
บริษัทเหลานั้นจะไดผลประโยชนจากนวัตกรรม
ของเรา แมวาจะเปนขั้นตอนการพัฒนาและการ
ทดสอบภายใน แตผลลัพธที่ไดนั้น จะมีสวนชวย
ในการขับเคล�อนอนาคตของบริษัทเหลานั้นอยาง
มากมาย และยังจะสามารถชวยขยายฐานลูกคา
ในอนาคตอีกดวย

โอกาสธุรกิจไทยในตางประเทศ (ตอ)
ศิริพร นุรักษ / บุษยาพร วิริยะศิริ

เม�อคิด

จะลงทุน...ในตางประเทศ
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ปจจุบันทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย ไดใหความสำคัญกับการลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น เห็นไดจาก
แนวทางและยุทธศาสตร ในการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ทีถ่ กู บรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ไดใหความสำคัญกับการเช�อมโยงเศรษฐกิจไทยกับประเทศในภูมิภาค

วารสารสงเสริมการลงทุน
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โดยเนนสงเสริมใหผปู ระกอบการไทยสามารถ
ขยายการลงทุนในตางประเทศ เพ�อแกปญ
 หาการ
ขาดแคลนแรงงานและวัตถุดบิ ซึง่ สอดคลองกับคำ
แถลงนโยบายตอรัฐสภาของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี

นางสาวยิง่ ลักษณ ชินวัตร เม�อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ทีส่ นับสนุนให
ผูป ระกอบการไทยไปลงทุนในสาขาทีม่ ศี กั ยภาพ ในขณะทีน่ โยบายคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน ไดเนนการชวยเหลือผูป ระกอบการไทยใหมี
ความสามารถในการแขงขัน และสรางมูลคาเพิม่ ในประชาคมเศรษฐกิจโลก

ประเทศเปาหมายเบือ้ งตนคือ ประเทศอินโดนีเซีย พมา เวียดนาม
จีน อินเดียและประเทศอาเซี่ยนอ�นๆ โดยภูมิภาคอาเซี่ยนถูกมองวา
เปนภูมิภาคดาวเดน เพราะเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่มหาศาล
อาทิ น้ำมัน กาซธรรมชาติ สินแร ปาไม รวมทั้งเปนตลาดขนาดใหญ
แหงหนึ่งของโลก ในขณะเดียวกัน ป 2558 ประเทศสมาชิก 10
ประเทศของอาเซี่ยนก็จะเปนกลายเปน “ตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน (Single Market and Production Base)” ภายใตช�อ
ที่เรียกวา “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (ASEAN Economic
Community : AEC)” นั่นหมายความวาอีกไมเกิน 3 ปความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจของอาเซีย่ นจะทำใหเกิดการเคล�อนยายสินคา เคล�อนยาย
แรงงาน การลงทุน การสรางมาตรฐานรวมกัน

เปนภูมิภาคดาวเดนในปจจุบัน
เพราะเปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติ
ที่มหาศาล

แตอยางไรก็ตามจากความสามารถในการแขงขันที่แตกตางกัน
ของแตละประเทศในกลุมอาเซี่ยน อาจสงผลใหแตละประเทศได
ประโยชนไมเทากัน โดยเฉพาะในสินคาอุตสาหกรรมที่ประกอบดวย
สินคาที่แตกตางกันหลากหลายชนิด ที่แตละประเทศอาจจะไดรับ
ประโยชนอยางมากจากอุตสาหกรรมประเภทหนึง่ แตกเ็ สียผลประโยชน
ในอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึง่ รวมถึงการยายฐานการผลิตจากประเทศ
สมาชิก มีศักยภาพสูงมาแขงขันกับผูผลิตในประเทศที่มีศักยภาพ
ต่ำกวา

ในอีก 3 ปขา งหนาก็จะกาวเขาสูก ารเปน AEC
โดยสมบูรณ นักลงทุนไทยควรเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของตนใหมากยิง่ ขึน้ และตองออกไป
แสวงหาโอกาสในตางประเทศมากขึ้นดวย
2) ประเภทกิจการที่ไทยไปลงทุนในตางประเทศ
นับตั้งแตป 2549 - 2554 จำแนกตามประเภท
กิจการ พบวา สวนใหญเปนกิจการดานเหมืองแร
โดยเฉพาะถานหินและปโตรเลียมคอนขางมากถึง
รอยละ 27 รองลงมาคือ การเงินการธนาคาร
การประกันภัยตางๆ รอยละ14 และอุตสาหกรรม
อาหารรอยละ 6 ตามลำดับ สวนที่เหลือจะเปน
ดานสิ่งทอและอ�นๆ กระจายกันไป จะเห็นไดวา
การลงทุนของไทยในตางประเทศนั้น มุงแสวงหา
วัตถุดิบหรือผลิตผลทางการเกษตร เพ�อที่มารองรับ
การผลิตตางๆ และสวนใหญจะเปนการตั้งบริษัท
โฮลดิ้งเพ�อเปนตัวกลางในการลงทุนตอในประเทศ
ตางๆ ตอไป
3) ประเทศทีเ่ ปนแหลงลงทุนสำคัญของไทย
ในตางประเทศ ที่ผานมาจะอยูใน 3 ประเทศ
ใหญๆ คือ พมา สิงคโปร และ ฮองกง โดยสิงคโปร
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สามารถจัดตัง้ บริษทั ภายในอาเซีย่ นอยางอิสระเสรีไมมพี รมแดนกัน้
ซึ่งการเปน AEC อยูภายใตขอตกลงตางๆ มากมาย เชน การเปดเสรี
ตลาดสินคาในอาเซีย่ นอยูภ ายใตขอ ตกลงการคาสินคาอาเซีย่ น (ASEAN
Trade in Goods Agreement : ATIGA) การลงทุนอยูภ ายใตขอ ตกลง
การลงทุนอาเซี่ยน (ASEAN Investment Agreement : AIA) และ
การเปดเสรีภาคบริการอยูภายใตขอตกลง “ASEAN Framework
Agreement on Services: AFAS” เปนตน ซึง่ จากการเปดเสรีทาง
การคา การลงทุน และการยายฐานการผลิต คาดวาจะสงผลใหสมาชิก
อาเซี่ยนไดรับประโยชนอยางมากจากการรวมกลุม

1) ภาวการณลงทุนในตางประเทศของไทย
และประเทศสมาชิก AEC หากเปรียบเทียบประเทศ
สมาชิก AEC พบวา ประเทศที่มีการไปลงทุนใน
ตางประเทศมากทีส่ ดุ คือสิงคโปร (มูลคา 25,000
ลานเหรียญสหรัฐฯ) รองลงมาคือมาเลเซีย (มูลคา
15,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ) และไทย (มูลคา
10,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ) ตามลำดับ ในอดีต
การลงทุ น ของไทยในต า งประเทศไม ม ากนั ก
จนกระทั่งในป 2554 ที่สถิติการลงทุนของไทยใน
ตางประเทศสูงกวาการลงทุนของตางชาติทเ่ี ขามา
ไทย สาเหตุเน�องจากมีการไปซื้อกิจการโรงเหล็ก
ของกลุมบริษัทเหล็กแหงหนึ่งในอังกฤษ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ภูมิภาคอาเซี่ยนถูกมองวา

ภาพรวมการลงทุนไทยในตางประเทศ
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กับฮองกง สวนใหญจะเปนเร�องของการตั้งบริษัท
โฮลดิ้ง ในขณะที่มีการลงทุนในพมาจะเปน
การลงทุนโดยตรง จากการสำรวจการจัดลำดับ
ความน�าสนใจลงทุนในอาเซี่ยนของธนาคารโลก
พบวา ประเทศที่มีความน�าสนใจลงทุนมากที่สุด
คือ อินโดนีเซีย รองลงมาคือเวียดนามและพมา
ดวยจุดเดนในเร�องของแรงงาน ทรัพยากรและ
ตลาด

วารสารสงเสริมการลงทุน
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4) แนวโน ม ของการลงทุ น ของไทยใน
ตางประเทศ พบวามีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยาง
ตอเน�อง ดวยเหตุผล 3 ประการคือ
ประการแรก จากการที่คาเงินบาทมีคา
แข็งตัวสูงขึ้น ทำใหนักธุรกิจสนใจที่จะไปลงทุน
ในตางประเทศมากกวาเดิม
ประการที่สอง นักลงทุนไทยมีความสนใจ
ลงทุนในรูปของการซื้อกิจการมากขึ้น ซึ่งแมจะมี
ความเสี่ยงสูงแตก็ทำใหขยายธุรกิจไดรวดเร็ว
เน�องจากไดฐานลูกคาเดิม และไดประโยชน ใน
ดานอ�นๆ เชน ในเร�องตราสินคา ทรัพยสินทาง
ปญญา และบุคลากร เปนตน
ประการที่สาม นักลงทุนไทยนอกจากจะ
สนใจไปลงทุนกลุมอาเซี่ยนและจีนแลว ยังเริ่ม
ขยายการลงทุนไปในอินเดีย ออสเตรเลีย และ
ตะวันออกกลาง มากยิ่งขึ้น สะทอนใหเห็นวา
นักลงทุนไทยมีศักยภาพและความเขมแข็ง
พอที่จะไปแขงขันกับนักลงทุนชาติอ�นได โดยมี
วัตถุประสงคความตองการลงทุนที่แตกตางกันไป
อาทิ
(1) เพ�อเขาถึงตลาดที่มีขนาดใหญดังเชน
อินโดนีเซียซึ่งถือเปนเปนประเทศที่มีศักยภาพสูง
ดวยเศรษฐกิจทีม่ ขี นาดใหญอนั ดับ 1 ของอาเซีย่ น
และมีกำลังซื้อที่พัฒนาสูงขึ้นเร�อยๆ

(2) เพ�อตองการแสวงหาทรัพยากรไมวาจะเปนทรัพยากร
ธรรมชาติ วัตถุดิบ แรงงาน รวมถึงเทคโนโลยี หรือใชสิทธิพิเศษทาง
ภาษีของประเทศที่ไปลงทุน
(3) เพ�อตองการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของตน โดยอาจ
เขาไปเปนสวนหนึ่งหรือทั้งหมดในหวงโซการผลิต ซึ่งก็จะชวยในการ
เพิ่มความสามารถในการแขงขันไดมากยิ่งขึ้น
(4) เพ�อสนองความตองการทางดานทรัพยสินทางปญญา

แนวโนมของการลงทุน

ของไทยในตางประเทศ
พบวามีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นอยางตอเน�อง
จากสาระที่ไดกลาวมาแลวขางตน บีโอไอในฐานะทีเ่ ปนหน�วยงาน
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม และมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
สงเสริมการลงทุนของประเทศโดยตรง เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกลาว
จึงไดจัดตั้ง “ศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ (Thailand
Overseas Investment Center : TOI Center)” ขึ้น โดยรวมกับ
คณะเศรษฐศาสตร และศูนยศกึ ษาการคาระหวางประเทศ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทย

ภายใตศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศ บีโอไอไดกำหนดประเทศและธุรกิจเปาหมายดังนี้
ประเทศเปาหมาย

ธุรกิจเปาหมาย

กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม
สิงคโปร มาเลเซีย ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย

• วัสดุกอสราง
• ทองเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวของ เชน รานอาหาร โรงแรม
ธุรกิจสุขภาพ สปา ความงาม
• ชิ้นสวนยานยนต
• วัสดุกอสราง
• ปโตรเคมี
• เหมืองแร

จีน

•
•
•
•
•

ธุรกิจยานยนตและอะไหล
ปโตรเคมี กระดาษ
เหมืองแร
เกษตร แปรรูปอาหาร เคร�องด�ม
ทองเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวของ เชน รานอาหาร โรงแรม
ธุรกิจสุขภาพ สปา ความงาม เปนตน

เอเซียใต

•
•
•
•
•

ยานยนต
เกษตร แปรรูปอาหาร และเคร�องด�ม
ทองเที่ยวและกิจการที่เกี่ยวของ เชน รานอาหาร โรงแรม ธุรกิจ
สุขภาพ สปา ความงาม เปนตน
กอสราง พัฒนาอสังหาริมทรัพย

ตะวันออกกลาง

• ธุรกิจสำรวจและขุดเจาะปโตรเลียม ปโตรเคมี
• ธุรกิจกอสราง ออกแบบ
• โรงแรม รานอาหาร
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• ธุรกิจเกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ แรธาตุ พลังงาน
และวัตถุดิบทางการเกษตรตางๆ
• ธุรกิจที่ใชแรงงานเขมขน (Labor-Intensive)
เชน เสื้อผาสำเร็จรูป รองเทา ผลิตภัณฑพลาสติก อาหาร
อัญมณีและเคร�องประดับ
• ธุรกิจที่ไทยไมไดรับสิทธิประโยชน GSP จากสหรัฐฯ ยุโรป
และญี่ปุน
วารสารสงเสริมการลงทุน

กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม
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ประเทศเปาหมาย

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ธุรกิจเปาหมาย

ทวีปแอฟริกา

•
•
•
•
•
•
•

ออสเตรเลีย นิวซีแลนด

• โรงแรม รานอาหาร
• ธุรกิจเหมืองแร

ยุโรปตะวันออก

• ธุรกิจการเกษตร อาหาร
• ธุรกิจบริการ
• ธุรกิจผลิตเคร�องจักร เคร�องมือ

ยุโรปตะวันตก สหรัฐฯ

• โรงแรม รานอาหาร
• ธุรกิจที่ใชเทคโนโลยีสูง เพ�อใหไดมาซึ่งทรัพยสินทางปญญา
• เครือขายตลาด และการสรางตราสินคา (เนนรูปแบบ M&A)

ประโยชนที่นักลงทุนไทยจะไดรับจาก
ศูนยขอ มูลการลงทุนไทยในตางประเทศ

1. ขอมูลเชิงลึกเพ�อประกอบการตัดสินใจ
การลงทุนในและนอกประเทศอาเซี่ยน ไดแก
ขอมูลเศรษฐกิจ การคา การลงทุน กฎหมาย
กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการลงทุน ขั้นตอนการ
ลงทุน ตนทุนในการทำธุรกิจ และขั้นตอนเชิงลึก
ในการลงทุน เปนตน
2. สามารถพบปะเพ�อแลกเปลีย่ นและปรึกษา
หารือ กับผูเชี่ยวชาญดานการลงทุนทั้งในและ
นอกอาเซีย่ น ในประเด็นตางๆ ไดแก อุตสาหกรรม
ไทยที่ควรลงทุนและทำธุรกิจ ปญหา อุปสรรค
จุดออน จุดแข็ง ขอพึงระวังของการลงทุน และ
ชองทางในการทำธุรกิจ เปนตน

ธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ อาหาร
ธุรกิจสำรวจและขุดเจาะปโตรเลียม ปโตรเคมี
ธุรกิจกอสราง ออกแบบ
ธุรกิจบริการ รานอาหาร อูซอมรถ บริการดานไอที
โรงแรม
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ
ธุรกิจผลิตสินคาอุปโภคบริโภค สบู ยาสีฟน ผงซักฟอก

3. “คูมือการลงทุนไทยในและนอกอาเซี่ยน” ที่เปนเสมือน
แผนที่การลงทุน (Investment Road Map) เพ�อนำนักลงทุนไปหา
โอกาส การเตรียมตัวและชองทางการแสวงหาประโยชนจาก AEC
และ อาเซี่ยนบวก (ASEAN Plus) ไดแก ASEAN+1, ASEAN+3,
ASEAN+6 และ ASEAN+8
4. นักลงทุนไทยสามารถเห็นโอกาส และชองทางคาและการ
ลงทุนในอาเซีย่ น เพ�อการแสวงหาผลประโชยนทางธุรกิจจากขอตกลง
AEC และ อาเซี่ยนบวก (ASEAN Plus)

สัมมนาโอกาสและลูทางการลงทุนในอาเซี่ยน

มีผูใหความสนใจ
เขารวมฟงกวา 500 คน

1. กลยุทธเชิงรุกและรับเกีย่ วกับการดำเนินธุรกิจในตางประเทศ
จากประสบการณตรงของบริษัทใหญของไทย ที่เขาไปลงทุนในกลุม
ประเทศอาเซี่ยนและประเทศอ�นๆ ไดแกบริษัทปูนซีเมนตไทย บริษัท
เบอรลี่ยุคเกอร และบริษัทน้ำตาลมิตรผล ได ใหขอแนะนำเกี่ยวกับ
การดำเนินธุรกิจในตางประเทศไวดังตอไปนี้
1.1 การเลือกประเทศที่จะเขาไปลงทุน
(1) ควรศึกษาประเทศที่เหมาะกับกิจการที่นักลงทุนมี
ความชำนาญ โดยอาจพิจารณาจากทัง้ ในสวนของเศรษฐกิจ ขนาดตลาด

ไมจำเปนตองคอย
จนกระทั่งประเทศนั้นพรอม
เพราะบางทีหากเขาไปชา
อาจจะสายเกินไป

(2) ประเทศในอาเซีย่ นหลายประเทศ
ไดสิทธิพิเศษทางการคา (GSP) จากประเทศ
ตะวันตก อาทิ กัมพูชา และลาว เพราะสิทธิพเิ ศษ
ดังกลาวในไทยกำลังจะหมดไป เพราะฉะนั้นจึง
น�าที่จะเปนโอกาสของนักลงทุนไทยที่จะเขาไป
ดำเนินธุรกิจในประเทศเหลานี้
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สัมมนาโอกาส
และลูทางการลงทุน
ในอาเซี่ยน

การเขาไปทำการตลาด
วารสารสงเสริมการลงทุน

นอกจากนี้ บีโอไอยังไดจดั การสัมมนาโอกาสและลูท างการลงทุน
ในอาเซี่ยน พรอมเปดตัวศูนยขอมูลการลงทุนไทยในตางประเทศไป
เม�อเม�อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 โดยไดเชิญนักลงทุนทีม่ ปี ระสบการณ
การลงทุน และประสบความสำเร็จในการลงทุนตางประเทศมาเลา
ประสบการณ ใหความรูแ ละขอคิดเห็น เพ�อเปนแนวทางในการเตรียม
ความพรอมใหกับนักลงทุน และผูสนใจไปลงทุนในตางประเทศได
รับทราบ ซึง่ มีผู ใหความสนใจเขารวมฟงกวา 500 คน จากการสัมมนา
สรุปผลได ดังนี้

ระยะทาง และอ�นๆ อาทิ อินโดนีเซียเปนประเทศ
ที่การเมืองคอนขางมั่นคง เศรษฐกิจ และตลาด
ขนาดใหญ สวนเวียดนามเปนประเทศที่กำลัง
มาแรง แมจะอยูในชวงการปรับตัว ซึ่งการเขา
ไปทำการตลาดไมจำเปนตองคอยจนกระทั่ง
ประเทศนัน้ พรอม เพราะบางทีหากเขาไปชาอาจจะ
สายเกินไป

รูปแบบที่จะเขาไปลงทุน
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ตองสรางประโยชน
ใหกับธุรกิจและสังคม
โดยรวมของประเทศนั้นๆ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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อยางไรก็ตาม นักลงทุนควรเขาตลาดให
ถูกทิศทาง โดยควรคำนึงถึงนโยบายตางๆ ของ
ประเทศนัน้ ๆ ดวย เชน ลาววางนโยบายไวชดั เจน
วา จะเปนแหลงพลังงานและเปนสวิตเซอรแลนด
ของอาเซี่ยน เพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมที่เขาไป
จึงไมควรเปนอุตสาหกรรมหนัก หรืออุตสาหกรรม
ทีเ่ ทคโนโลยีทม่ี ผี ลกระทบตอสิง่ แวดลอม เปนตน
1.2 การเลือกรูปแบบทีจ่ ะเขาไปลงทุน
(1) การเริ่มตนธุรกิจ อาจจะเริ่ม
จากการทำธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading) กอน
ไมจำเปนตองไปลงทุนตั้งโรงงานเลย เพราะมี
ความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะธุรกิจ SMEs
(2) การลงทุนในชวงแรกๆ ควร
เปนแบบคอยเปนคอยไป และทดสอบตลาดกอน
เพ�อใหคนรูจัก
(3) การเขาไปลงทุน อาจจะได
ประโยชนหลายๆ ดาน อาทิ ใกลลกู คา และตนทุน
วัตถุดิบและแรงงานถูกกวาไทย เปนตน
(4) รูปแบบทีจ่ ะเขาไปลงทุน ไมวา
จะเปนการลงทุนใหม หรือการซื้อกิจการเดิม
(ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความพรอมและความเหมาะสม
ของแตละธุรกิจ) ทีส่ ำคัญคือ ตองสรางประโยชน
ใหกับธุรกิจและสังคมโดยรวมของประเทศนั้นๆ

1.3 ปจจัยแหงความสำเร็จของการลงทุนในตางประเทศ
(1) ตองทำความเขาใจเกีย่ วกับเร�องความแตกตางของ
วัฒนธรรม ภาษา ความคิด ความเปนอยูกฎหมายและประวัติศาสตร
ของประเทศที่สนใจจะเขาไปลงทุน ซึ่งบางครั้งอาจตองเขาไปศึกษา
และทำความเขาใจในวิถีชีวิตของคนในประเทศนั้นๆ อยางจริงจัง
(2) ศึกษาตลาดใหเขาใจ รูจักธุรกิจของตนวามีจุดแข็ง
อยางไร และควรรูจักและเขาใจพฤติกรรมของลูกคาในประเทศนั้นๆ
เปนอยางดี
(3) การเตรียมความพรอมของบุคลากรที่จะเขาไป
ดำเนินกิจการ โดยเฉพาะระดับผูบ ริหาร ซึง่ การหาบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
อาจจะทำไดคอนขางยากโดยเฉพาะธุรกิจ SMEs ดังนั้นเพ�อใหการ
ดำเนินธุรกิจมีความราบร�น การคัดสรรบุคลากรและเตรียมความพรอม
ในทักษะตางๆ ทั้งดานอาชีพและภาษาจึงตองมีการวางแผนไวกอน
ซึง่ ไมเพียงแตการพัฒนาบุคลากรไทยเทานัน้ แตรวมถึงการพัฒนาคน
ทองถิ่นของประเทศนั้นๆ ใหกาวมาสูระดับผูบริหารดวย นั่นก็คือการ
สรางคน และใหคนในองคกรนัน้ เขาไปพัฒนาคนในทองถิน่ ขึน้ มาตอยอด
อีกที ซึ่งก็จะทำใหธุรกิจยืนหยัดอยางมั่นคงและยาวนาน
(4) การแบงปนผลประโยชน ใหกับทุกฝายอยางเปน
ธรรมทัง้ ผูถ อื หุน และพนักงาน ตลอดจนการมีจรรยาบรรณทีด่ ตี อ ลูกคา
และสำคัญที่สุดคือรัฐบาล ไมวาจะเปนรัฐบาลทองถิ่น หรือรัฐบาลกลาง
บริษัทจะตองเปนผูเสียภาษีที่ดี และการเปนพลเมืองที่ดีดวย

แบงปนผลประโยชน
ใหกับทุกฝายอยางเปนธรรม
ทั้งผูถือหุนและพนักงาน

ตลอดจนการมีจรรยาบรรณ
ที่ดีตอลูกคา

แต ก ็ ไ ม ไ ด ค รอบคลุ ม สิ น ค า ทุ ก รายการ ซึ ่ ง
อุตสาหกรรมอาหารและเกษตรสวนใหญจะมีความ
ชัดเจนในเร�องแหลงวัตถุดบิ แตอตุ สาหกรรมอ�นๆ
อาจจะมีปญหามากกวา

1.5 ขอคิดในการลงทุนในตางประเทศ
(1) การเข า ไปเป ด ตลาดใน
ตางประเทศ ควรมองใหเห็นโอกาส และดานความ
เสี่ยงไปพรอม เพ�อจะทำใหการทำธุรกิจมีขอ
ผิดพลาดใหนอยที่สุด
(2) กลยุทธ ในการรับที่ดีที่สุดก็คือ
เคล�อนไปขางหนาอยางมั่นคง
(3) ในกรณีที่ตองเผชิญกับความ
ลมเหลว การขายธุรกิจไปไมไดมีขอเสีย แตอาจ
ชวยทำใหมีโอกาสใหมๆ เขามาแทน
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ทัง้ นีก้ ารกำหนดแหลงกำเนิดสินคา สามารถ
ใชแบบสะสมไดดวย โดยใชวัตถุดิบจากประเทศ
ตางๆ ในอาเซีย่ นทีเ่ ปนแหลงกำเนิดของสินคาสะสม
รวมกันไดถึงรอยละ 40 แลวสงไปจำหน�ายใน
ประเทศทีม่ ขี อ ตกลง FTA กับอาเซีย่ นเพ�อใชสทิ ธิ
ประโยชนตา งๆ จากกรอบเจรจานัน้ ๆ ได ทัง้ นี้ จะ
ยกเวนสินคาที่อยูในกลุมออนไหว ที่จะไมไดสิทธิ
พิเศษทางอากรเปนศูนย สวนใหญจะเปนกลุม
สินคาเกษตร เชน ขาว และน้ำตาล เปนตน

วารสารสงเสริมการลงทุน

1.4 ขอพึงระวังในการทำธุรกิจตางประเทศ
(1) ประเทศ CLMV รวมถึงอินโดนีเซีย กฎ ระเบียบ
และขอบังคับตางๆ อาจไมมีความชัดเจนเทาไทย อาทิ ลาว เร�องภาษี
ทีซ่ ำ้ ซอนระหวางหน�วยงานปกครองแขวงกับรัฐบาลกลาง เร�องปญหา
กรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งแมวาถือครองถูกตองตามกฏหมายรัฐบาลกลาง
แตอาจไปทับซอนกับชุมชนที่อยูเดิม จึงควรศึกษากฎ ระเบียบ และ
ขอบังคับตางๆของแตละประเทศใหเขาใจ
(2) ควรศึกษากฎหมายสงเสริมการลงทุนใหละเอียด
วามีขอไดเปรียบหรือเสียเปรียบอยางไร และมีแนวปฏิบัติอยางไร
(3) ควรติดตามสถานการณการเมืองระหวางประเทศบาง
เพ�อเปนการเรียนรูและวางแผนกิจการไดอยางถูกตอง
(4) ปญหาของชุมชนในแตละประเทศเปนสิ่งที่เลี่ยง
ไมได คือเร�องอิทธิพลทองถิน่ อยางไรก็ตามการสรางความสัมพันธทด่ี ี
กับชุมชนถือเปนสิ่งสำคัญ เพราะถาชุมชนอยูเคียงขางกับเราไมวา
กิจการจะเล็กหรือใหญก็ราบร�น
(5) ประเทศที่ไปลงทุนอาจมีการกีดกันทางการคา จนอาจ
สงผลกระทบตอการสงออกนำเขา และทำใหไมสามารถสงออกและ
นำเขาทำไดอยางสมบูรณ
(6) วัฒนธรรมทีค่ วามแตกตางกันยอมเปนอุปสรรคตอ
การดำเนินกิจการ เชน ในลาว ชาวลาวไมชอบทำงานลวงเวลา จนควร
นำเคร�องจักรเขามาชวยในการทำงานงานแทนคนมากขึน้ เปนตน
(7) ควรทำความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตางๆ อาทิ
เกี่ยวกับแหลงกำเนิดสินคา ซึ่งภายใตขอตกลงของ AEC ที่กำหนด
ไววา อัตราอากรเปนศูนย ซึ่งแมวาจะมีขอตกลงกันไวเชนนี้ก็ตาม

ในสวนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรการ
รวมกันเปน AEC นั้น ถือวาอาเซี่ยนเปนฐานการ
ผลิตเดียวกันโดยประเทศสมาชิกสามารถเคล�อนยาย
วัตถุดิบได โดยไมตองชำระอากร เพราะฉะนั้นจึง
ประหยัดคาอากรขาเขาของวัตถุดิบที่จะนำมาใช
ในโรงงาน และผลิตภัณฑจะกลายเปนผลิตภัณฑ
ของอาเซี่ยน (Product of ASEAN) ดังนั้นหาก
สงสินคาไปจำหน�ายในประเทศทีม่ กี ารทำ FTA กับ
อาเซี่ยน เชน FTA อาเซี่ยน - ญี่ปุน ก็สามารถ
ใชสิทธิประโยชนตางๆ จากกรอบเจรจานั้นๆ ได
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(4) อดีตทีม่ ปี ญ หาใหเอามาเปนบทเรียน
และพิจารณาถึงสาเหตุ และแนวทางแกไขปรับปรุง
ใหพรอมสำหรับอนาคต
(5) กรณีที่ตลาดในประเทศอิ่มตัว
อาจไมจำเปนตองรอใหธุรกิจเขมแข็งเสียกอนจึง
จะไปทำธุรกิจในตางประเทศ ควรเสาะหาโอกาส
ขยายตลาดไปในตางประเทศพรอมกันไปดวย
(6) การเขาไปลงทุนในตางประเทศ
ตองตอบโจทย ใหไดวาเขาไปแลวไดประโยชน
อยางไร แลววางแผนไปลวงหนา ถายังไมสามารถ
ตอบโจทยไดชดั เจน ยังไมมคี วามจำเปนตองเรงไป
(7) ธุรกิจ SMEs จะเปนเชิงรับตอไป
ไมได จะตองรุกหรือจะตองเปนรับเชิงรุก
(8) การทำธุรกิจในประเทศที่เขามี
เทคโนโลยีที่ดีกวา ใหถือเปนโอกาสเรียนรูและ
พัฒนาการใชเทคโนโลยีแทนแรงงาน เพ�อชวย
ในการลดตนทุนการผลิต เพราะประเทศไทยตอไป
จะขาดแรงงานและมีตันทุนแรงงานสูง
(9) สินคาที่ผลิตในไทยหลายชนิดที่มี
คุณภาพ สามารถครองใจลูกคาในตลาดอาเซีย่ นได
แมวาจะไมใชสินคาของคนไทย เชน สบูนกแกว
และกระดาษชำระเซลลอกซ เปนตราสินคาทีผ่ ลิต
ในไทยที่ครองตลาด กัมพูชา ลาว และเวียดนาม
จึงเปนโอกาสของสินคาไทยที่มีคุณภาพอ�นๆ ที่จะ
ไปทำตลาดในประเทศนั้นๆดวย
(10) ธุรกิจการคา หากตองติดตอกับ
รานคาปลีกขนาดใหญ จะมีอำนาจการตอรอง
คอนขางนอย จึงควรรวมกุลมกันไปสรางอำนาจ
ตอรองดีกวา
(11) การเตรียมความพรอมไวกอน
จะทำใหไดประโยชนจากโอกาสของ AEC

ตัวอยางขอคิดเห็น
ของการลงทุนในประเทศเพ�อนบาน

1. การลงทุนของในพมา
ประเทศพมาเปนประเทศเพ�อนบานที่มี

พรมแดนติดกับไทย มีรสนิยมและช�นชอบสินคาไทย ตลอดจนมีแหลง
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ และเปนประเทศที่มีความน�า
ลงทุนอันดับ 3 ดังนั้นประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณา คือ

พมาเปนประเทศที่มีรสนิยม

และช�นชอบสินคาไทย เปนตลาดที่มีขนาดใหญ
และมีโอกาสทางการคาอยางมาก
(1) การเตรียมความพรอมในขอมูลเบือ้ งตน อาทิ เศรษฐกิจ
สังคม ประชากร การเมือง การปกครอง กฎระเบียบตางๆ ระบบ
โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส เปนตน ซึ่งแมวาพมาจะเพิ่งเปด
ประเทศและกำลังซือ้ อาจจะยังไมสงู มากนัก แตกม็ แี นวโนมทีจ่ ะเติบโต
อีกมากโดยเฉพาะการทีพ่ มามีอาณาเขตทีต่ ดิ กับประเทศถึง 5 ประเทศ
เม�อพิจารณาถึงจำนวนประชากรและขนาดของ GDP แลว ถือวาเปน
ตลาดที่มีขนาดใหญ และมีโอกาสทางการคาอยางมาก จนมีการ
คาดการณวาหลังเปด AEC พมาจะขยายตัวเศรษฐกิจเปนอันดับ 2
ของกลุม ทีส่ ำคัญการเมืองของพมาคอนขางมัน่ คง ประกอบกับนโยบาย
ของประเทศพมาหลังเปดประเทศ ทีม่ งุ สงเสริมการลงทุนที่ใหประโยชน
แกประชากรและประเทศโดยรวม ดังนั้นจึงถือเปนประเทศที่น�าลงทุน
อยางมาก แตทั้งนี้การเขาไปลงทุนจึงตองสอดคลองกับนโยบายของ
ภาครัฐที่วางไว

(2) เมืองทีเ่ หมาะแกการดำเนินธุรกิจ ทีส่ ำคัญคือ มัณฑะเลย
และยางกุง โดยเม�อพิจารณาถึงจำนวนประชากรในแตละเขตการปกครอง
7 รัฐ 7 มณฑล จะเห็นไดวา เขตที่มีประชากรมากเปนอันดับ 1 คือ
มณฑลมัณฑะเลย อยูที่ 8.5 ลานคน ตามมาดวยมณฑลอิระวดีและ
ยางกุงอีกเขตละประมาณ 7 ลานคน ทั้งนี้เมืองที่มีประชากรมากที่สุด
คือเมืองยางกุง ซึ่งมีประชากรประมาณ 5 ลานคน

นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการลงทุนและการทำธุรกิจ
อาทิ กฎหมายแรงงาน กฎหมายที่ดิน กฎหมายภาษี กฎหมายรายได
กฎหมายการคา ขอตกลงภาษีซ้ำซอน กฎหมายซ้ำซอนระหวางไทย
กับพมา และกฎหมายของเหมืองแร กฎหมายตางๆ เหลานี้ลวนที่สิ่ง
นักธุรกิจควรทราบ เพ�อนำมาใชเปนแนวทางปฏิบัติ ตัวอยางเชน
การเก็บภาษีรายไดนิติบุคคล หากเปนบริษัททองถิ่นจะอยูที่รอยละ 25
แตหากเปนบริษทั ไทยทีเ่ ปน Non - Resident Foreigner จะคิดอัตรา
รอยละ 30 - 35 ขึน้ อยูก บั ประเภทธุรกิจวาอยูในรูปบริษทั หรือสำนักงาน
สาขา และถาหากเปนการลงทุนที่ไดอนุมัติจากคณะกรรมาธิการการ
ลงทุนของพมา(Myanmar Investment Commission ; MIC) ก็จะได
รับสิทธิพิเศษนอกเหนือจากนี้
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• The Union of Myanmar Foreign Investment
Law (2012) ซึ่งเปนกฎหมายการลงทุนฉบับใหม
• Myanmar Citizen Investment Law
• Special Economic Zone Law
• Dawei Special Economic Zone Law

เม�อพิจารณาเปรียบเทียบกฎหมายการลงทุน
ฉบับใหม (2012) กับฉบับเดิม(1988) จะเห็นไดวา
ไมแตกตางกันมากนัก ตัวอยางเชน
• รูปแบบการลงทุน ถาเปนกฎหมายฉบับเดิม
จะกำหนดให นักลงทุนตางชาติสามารถถือหุน
ทั้งสิ้นไดและถาเปนการรวมทุน ก็ตองมีสัดสวน
การลงทุนอยางนอยรอยละ 35 ของมูลคาการลงทุน
แตกฎหมายฉบับใหมไมจำเปนตองรอยละ 35
ขึ้นอยูกับการตกลงของทั้งสองฝาย
• การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ถาเปน
กฎหมายฉบับเดิมจะกำหนดใหสามารถขอยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ปแรกนับจากปที่เริ่ม
ดำเนินการ แตกฎหมายฉบับใหมจะใหการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ปแรก นับจากปที่เริ่ม
ดำเนินการ และอาจขอขยายเปน 8 ปได ขึน้ อยูก บั
ประเภทกิจการและหลักเกณฑที่กำหนดไว
• การเชาที่ดิน ถาเปนกฎหมายฉบับเดิมจะ
กำหนดใหเชาทีด่ นิ ไดจากรัฐบาลเทานัน้ โดยมีระยะ
เวลาการเชาที่ดิน 15 ปสามารถตอสัญญาไดอีก
1 ครั้ง รวมระยะเวลาไมเกิน 30 ป แตกฎหมาย
ฉบับใหมสามารถเชาที่ดินไดทั้งจากรัฐบาลและ
เอกชน โดยมีระยะเวลาการเชาที่ดิน 30 ป และ
สามารถตอสัญญาไดอีก 1 ครั้งรวมระยะเวลาไม
เกิน 60 ป ซึง่ หากเปน Dawei Special Economic

วารสารสงเสริมการลงทุน

รองลงมาคือเมืองมัณฑะเลย หากพิจารณาจำแนกเมืองตาม
ขนาดเศรษฐกิจของพมา สามารถแบงเปน 3 ระดับ คือเมืองทีม่ ขี นาด
เศรษฐกิจระดับดี ไดแก ยางกุง มัณฑะเลย หงสาวดี และอิระวดี
สวนเมืองทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจระดับปานกลาง ไดแก ฉาน มาเกว ซาไก
และมอญ สวนเมืองทีม่ ขี นาดเศรษฐกิจระดับต่ำ คือ ทวาย ทะนินทะยี
ยะไข และคะฉิ่น ในเมืองที่มีเศรษฐกิจดี อัตราคาจางอยูที่ประมาณ
100 - 120 บาท ซึ่งไมสูงมากนักและสงผลใหมีนักลงทุนตางชาติ
เขามาเปนจำนวนมากทั้งญี่ปุน สิงคโปร มาเลเซีย การคาขายสามารถ
สรางชองทางจำหน�ายไดทั้งกับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
(3) การศึกษาและทำความเขาใจกฎหมายของพมา ซึ่ง
กฎหมายที่ควรพิจารณาหลักๆสำหรับนักลงทุนมีอยู 4 ฉบับคือ
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Zone Law จะไดสิทธิพิเศษคือสามารถเชาได ใน
ระยะเวลาที่ยาวมากขึ้นอีกคือเปน 75 ป
• การจางแรงงาน ถาเปนกฎหมายฉบับเดิม
จะกำหนดใหพิจารณาประชาชนพมากอน เวนแต
จะไดรับอนุญาตใหแตงตั้งผูเชี่ยวชาญพิเศษหรือ
ชางเทคนิคจากตางประเทศได แตในกรณีของ
กฎหมายฉบับใหม หากเปนแรงงานไรฝมือใหจาง
พนักงานพมาเปนหลัก และมีการกำหนดสัดสวน
การจางพนักงานพมาในตำแหน�งที่ใชทักษะ คือ
ภายใน 5 ปแรก ตองมีสดั สวนการจางรอยละ 25
อีก 5 ปถดั ไปเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 50 และอีก 5 ป
ตอไปเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 75 โดยจะตองมีการ
ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดวย
• การสงเงินกลับประเทศ กฎหมายทั้งเกา
และใหมอนุญาตใหสงเงินกลับไดแตจะตองหัก
ภาษี คาจาง คาสวัสดิการตางๆ ใหแกพนักงาน
เรียบรอยแลว
ในสวนของการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ซึง่ มีทง้ั หมด 18 แหง สวนใหญจะอยูท ย่ี า งกุง และ
มัณฑะเลย จะอยูภายใต Special Economic
Zone Law ซึ่งผูลงทุนจะไดสิทธิพิเศษเพิ่มเติม
และหากอยูในเขตอุตสาหกรรมสงออก (Export
Processing Zone : EPZ) ก็จะไดสทิ ธิประโยชน
ทางภาษีอีกดวย
2.การลงทุนของไทยในประเทศเวียดนาม
ประเทศเวียดนามในปจจุบนั มีประชากรเกือบ
90 ลานคน ถือไดวาเปนตลาดขนาดใหญที่ไดรับ
ความสนใจจากกลุม ผูป ระกอบการธุรกิจในเมืองไทย
นายธาราบดี ซึง้ อดิชยั วิทย ผูจ ดั การทัว่ ไปธนาคาร
กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ประเทศเวียดนาม กลาววา
ปจจุบันนักธุรกิจไทยเขามาทำธุรกิจในเวียดนาม
อยูเปนจำนวนมาก ซึ่งเวียดนามในวันนี้มีความ
คลายคลึงกับเมืองไทยเม�อ 10-15 ปทแ่ี ลว โดยเปน
ประเทศที่กำลังเติบโตและมีความน�าสนใจในการ

ลงทุนจากคาแรงที่ถูก หรือ ประมาณ 100 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน
รวมทั้งยังมีความมั่นคงทางการเมือง ทำใหทุกวันนี้กลุมนักลงทุน
ชาวตางชาติที่เคยลงทุนในเมืองไทย ใหความสนใจในการตั้งโรงงาน
ในเวียดนามมากขึ้น

นักธุรกิจไทยเขามาทำธุรกิจ
ในเวียดนามอยูเปนจำนวนมาก

โดยเปนประเทศที่กำลังเติบโต
และมีความนาสนใจในการลงทุนจากคาแรงที่ถูก
2.1 นโยบายการลงทุนของเวียดนามสำหรับชาวตางชาติ
ในอดีตที่ผานมาการลงทุนของตางชาติในเวียดนาม มีปจจัย
หลายอยางที่ไมเอื้ออำนวยตอการลงทุน ในป 2530 เวียดนามเริ่มมี
นโยบายเปดประเทศ แตในชวงนั้น เวียดนามยังไมอนุญาตใหตางชาติ
ลงทุนไดทง้ั สิน้ และเจาหนาทีเ่ วียดนามยังไมมปี ระสบการณเร�องธุรกิจ
ทำใหการติดตอประสานงานเพ�อการลงทุนคอนขางยุงยาก
หลังจากนั้นใน ป 2536 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการทำธุรกิจ
ในเวียดนามใหม คือ อนุญาตใหชาวตางชาติสามารถลงทุนโดยเปน
หุน ตางชาติไดทง้ั สิน้ บริษทั ซีพไี ดเปนบริษทั แรกที่ไดรบั อนุมตั ใิ หลงทุน
ตามเง�อนไขใหมได ในเขตนิคมอุตสาหกรรม เวียดปากซอง ซึง่ ทำธุรกิจ
ประเภท trading company นอกจากนี้บริษัทซีพียังไดรับอนุญาตให
สรางโรงงานเปนบริษัทแรกดวย
ในป 2538 ถือวาเปนยุคทองของนักลงทุนตางชาติในประเทศ
เวียดนาม ซึ่งถือไดวาเปนชวงยุค บริษัทที่ไปลงทุนในชวงนั้นจะได
สวนตางกำไรมากกวารอยละ 50 ตอมา ในชวงป 2540 นักลงทุน
จากไทย เริ่มชะลอการลงทุน แตนักลงทุนจากประเทศเกาหลีและ
ประเทศไตหวัน ยังคงลงทุนตอเน�อง เพราะเห็นโอกาสทีธ่ รุ กิจจะเติบโต
ตอในเวียดนาม

นักลงทุนจากไทย เริ่มชะลอการลงทุน
แตนักลงทุนจากประเทศเกาหลี
และประเทศไตหวัน ยังคงลงทุนตอเน�อง
เพราะเห็นโอกาสที่ธุรกิจ
จะเติบโตตอในเวียดนาม

2.2 ปจจัยที่เอื้ออำนวยตอการลงทุนของไทยในเวียดนาม
ประเทศเวียดนามถือไดวา เปนประเทศหนึง่ ในกลุม AEC ทีน่ า� สนใจ
สำหรับนักธุรกิจไทยที่จะไปลงทุน ดวยเหตุผลดังนี้
1) การเมืองในประเทศเวียดนาม คอนขางมั่นคง มี
เสถียรภาพ
2) ประชากรที่อยูในประเทศเวียดนามสวนใหญอยูใน
วัยหนุมสาว ซึ่งหนุมสาวเหลานี้อยูในวัยทำงาน กำลังสรางตัว และจะ
เปนชนชั้นกลาง ที่มีกำลังซื้อสูงในอนาคต
3) เวียดนามเปนตลาดใหญ มีจำนวนประชากรเกือบ
90 ลานคน ถือวาเปนโอกาสของผูที่ตองการไปลงทุนหรือขยายตลาด
สินคาในเวียดนาม นอกจากนี้ อัตราการเพิ่มของจำนวนประชากรใน
เวียดนามเพิม่ ขึน้ อยางรวดเร็ว เน�องจากสถิตกิ ารแตงงานในเวียดนาม
ในปจจุบันสูงมาก
4) เวียดนามเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมหาศาล

2.3 ขอควรรูบางประการในการไปลงทุน
ในเวียดนาม
1) ถาตองการไปลงทุนในเวียดนาม
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ซึ่งเม�อพิจารณาแลวอาจมองไดวาเปนโอกาสของคนไทย เพราะ
ขณะนี้ที่ดินในเวียดนาม ราคาถูกมากเม�อเทียบกับหลายปที่ผานมา
ดังนั้นถารัฐบาลแกไขปญหาไดสำเร็จ ราคาที่ดินจะกลับมาสูงอีกครั้ง
เปนทีน่ า� สังเกตวา แมวา เศรษฐกิจปจจุบนั จะซบเซา แตสนิ คาหลายชนิด
ก็ยงั สามารถมียอดขายสูง อาทิ เชน สินคาอุปโภคทีจ่ ำเปน หรือสินคา
ฟุมเฟอยบางประเภท เชน รถยนตราคาแพงมากๆ

วารสารสงเสริมการลงทุน

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามในอดีตที่ผานมา
เติบโตอยางตอเน�อง ประมาณปละรอยละ 8 - 9 แตในปจจุบนั เงินเฟอ
ในเวียดนามสูงถึงรอยละ 17 - 18 มีเกิดปญหาหนีเ้ สีย โดยเฉพาะธุรกิจ
SMEs ธนาคารไมปลอยสินเช�อเขาสูระบบเศรษฐกิจ การผลิตและ
การบริโภคลดลง รัฐบาลของเวียดนามรับทราบปญหา และกำลังแกไข
ระบบการปลอยสินเช�อของธนาคารใหกลับมาเหมือนเดิม

ถาหาวัตถุดบิ บางอยางในเมืองไทยไมได หรือมีราคา
แพง สามารถไปหาไดทเ่ี วียดนาม ซึง่ มีราคาถูกกวา
ยกตัวอยางเชน ปลากระปองตราสามแมครัว
ปจจุบัน ตั้งโรงงานผลิตในเวียดนาม เพราะใช
วัตถุดบิ ในเวียดนามซึง่ หาไดงา ยกวา ราคาถูกกวา
และกระบวนการผลิต ก็ใชตน ทุนต่ำกวา เม�อผลิต
เสร็จก็สงมาขายที่เมืองไทย และประเทศอ�นๆ
5) ป จ จั ย การผลิ ต อาทิ เช น ค า
จางแรงงาน คาไฟฟา คาน้ำประปา มีตนทุนต่ำ
ประเทศไทย
6) ลักษณะของคนเวียดนามสวนใหญ
จะเหมือนคนจีน มีการกินอาหารรวมโตะกันในวัน
ตรุษจีน ใหเงินพิเศษ (แตะเอีย) ผูน อ ยใหผอู าวุโส
นอกจากนี้คนเวียดนามที่อาศัยและทำงานอยูใน
ตางประเทศก็มีลักษณะเหมือนคนจีนทั่วไปใน
ตางแดน คือคนเหลานีจ้ ะสงเงินมาชวยครอบครัว
ของตนในเวียดนามทุกป ถึงเกือบสามแสนลาน
ดองตอป เงินเหลานีถ้ อื วาชวยสนับสนุนใหเศรษฐกิจ
ของเวียดนาม ทัง้ ในปจจุบนั และอนาคตใหเติบโต
ขึ้นอยางตอเน�อง
7) มีธนาคารของไทยที่ชวยอำนวย
ความสะดวกแกนกั ลงทุนในเร�อง สินเช�อและระบบ
การชำระเงิน เชน ธนาคารกรุงเทพฯ ซึ่งเปน
ธนาคารตางชาติรายแรกที่เขามาในเวียดนาม
เริม่ ตนจากเปาหมายในการชวยเหลือนักธุรกิจไทย
ที่เขามาทำธุรกิจในเวียดนาม ปจจุบันมี 2 สาขา
คือ กรุงฮานอย และโฮจิมินท ปจจุบันลูกคาของ
ธนาคารกรุงเทพในเวียดนาม มาจากคนไทยรอยละ
40 ชาวเวียดนามรอยละ 30 ทีเ่ หลือคือชาวตางชาติ
โดยเฉพาะไตหวันซึ่งใหความสนใจเขามาลงทุน
เปนจำนวนมาก โดยธนาคารใหบริการเฉพาะ
ลูกคาองคกร ยังไมมีบริการสำหรับลูกคาทั่วไป
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ควรติดตอหรือขอความชวยเหลือบุคคลตอไปนี้
คือ
• กงสุลใหญ ของไทยในเวียดนาม
จะเหมือนตัวแทนขาราชการของไทยในเวียดนาม
ที่ควรไปพบ
• ทูตพาณิชย กรมสงเสริมการ
สงออกของไทยในเวียดนาม จะเปนผู ใหขอมูล
เศรษฐกิจมหภาคของเวียดนามทั้งหมด
• สมาคมธุรกิจไทยในเวียดนาม
ใหคำปรึกษาและใหความชวยเหลือ ในเร�อง
ตางๆ
• ธนาคารของไทยในเวียดนาม
อาทิ ธนาคารกรุงเทพฯ ใหบริการนักธุรกิจ เกีย่ วกับ
บริการทางการเงิน ขอมูลเศรษฐกิจ บุคคลหรือ
บริษัทที่ควรติดตอดวยเวลาทำธุรกิจ การหาลาม
เปนตน
2) การเข า ไปลงทุ น ในเวี ย ดนาม
ตองรูจัก วัฒนธรรมของชาวเวียดนาม อุปนิสัย
ใจคอ ของคนเวียดนาม ตัวอยาง เชน อุปนิสัย
ของชาวเวียดนามในการเจรจาตอรองทางการคา
หรือธุรกิจมักจะไมปฏิเสธแตจะตอบรับในทุก
กรณี เชน ถามีการเจรจาตอรองซื้อที่ดินของชาว
เวียดนาม โดยมีการตกลงกันวาจะขอซื้อที่ดิน
ในราคาทอง 50 แทง (การซือ้ ขายทีด่ นิ ในเวียดนาม
จะตกลงเปนราคาทองคำแทง) ถึงแมจะตกลง
กันเรียบรอย แตในวันตอมาเจาของที่จะสามารถ
เปลี่ยนแปลงราคาซื้อขายได โดยอางเหตุผล
บางประการ เชน ภรรยาบอกไมใหขายในราคานี้
แตใหขายในราคาทองคำ 60 แทง ซึ่งเวียดนาม
จะถื อ ว า เป น เร� อ งธรรมดาในการเจรจาทาง
การคา
3) การเขาไปทำธุรกิจในเวียดนาม
ตองไปสำรวจตลาดดวยตัวเอง กอนไปทำการคา
หรือไปลงทุน ควรไปอยูในเวียดนามเปนระยะ
เวลาหนึง่ เพ�อใหเขาใจพฤติกรรมของผูบ ริโภคและ
สภาพของตลาดของสินคานั้นๆ

4) กฎหมายในเวียดนามเปลีย่ นเร็วมาก ดังนัน้ การไปลงทุน
หรือทำธุรกิจในเวียดนามตองใชนักกฎหมายมืออาชีพ
5) ในปจจุบัน ประชากรในเวียดนามมีคุณภาพมากขึ้น
การทำธุรกิจเปนระบบมากขึ้น คนรุนเกาเริ่มหมดไป การทำธุรกิจใน
ปจจุบันจะงายกวาในอดีต
6) อุตสาหกรรมที่น�าสนใจไปลงทุนในเวียดนาม ไดแก
อุตสาหกรรมคาปลีก ซึง่ ป 2555 มีอตั ราการเติบโตถึงรอยละ 13 ซึง่ ควร
ทำธุรกิจ trading กอน ที่จะไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตสินคา เพราะ
คอนขางจะยุงยากซับซอนมากกวา
7) ปญหาหนี้เสียสวนใหญเปนหนี้เสียของรัฐวิสาหกิจ
ในเวียดนามรายไดจากรัฐวิสาหกิจมีมากกวารอยละ 50 ของ GDP
8) การลาคลอดของหญิงชาวเวียดนาม สามารถลาคลอด
ได 6 เดือน ตามกฎหมาย ดังนัน้ การจางงานในเวียดนามตองคำนึงถึง
การสำรองเจาหนาที่ไวดวย
9) การดำเนินธุรกิจในเวียดนาม ยังมีปญหาบางประการ
ที่ควรคำนึงถึง อาทิ เชน กฎเกณฑที่ไมชัดเจนและปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ
10) ระบบสาธารณูปโภคยังไมสมบูรณพรอม อาทิ การ
ขนสงทางบกทีย่ งั มีตน ทุนสูง หรือปญหาไฟฟาทีย่ งั ดับอยูเ สมออีกทัง้
ยังเริม่ เกิดปญหาขาดแคลนแรงงานในเขตทีม่ อี ตุ สาหกรรมเปนจำนวนมาก
เปนตน นอกจากนัน้ เร�องของสิง่ แวดลอม เปนสิง่ ทีน่ กั ลงทุนทุกราย
ตองคำนึงถึงอยางมากในการเขามาทำธุรกิจในเวียดนาม

growth rate ของประชากรวัยแรกเกิดจนถึง
อายุ 29 ป เพียงรอยละ 1.1 และ รอยละ 0.5
ตามลำดับ
สกุลเงินที่ใช ในกัมพูชา พบวา สวนใหญใช
สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ รอยละ 90 ใชสกุลเงิน
เรียลรอยละ 9 และอีกรอยละ 1 เปนเงินสกุล
บาทและอ�นๆ

ติดกับไทย 7 จังหวัด ทำใหการเดินทาง
เขาออกสะดวกมาก
GDP ของกัมพูชามีการเจริญเติบโตคอนขางสม่ำเสมอ ถึงแมวา
กัมพูชาตองพึ่งพิงปจจัยที่สำคัญ คือ
(1) นักลงทุนตางชาติ ซึ่งเม�อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรป
กัมพูชาไดรับผลกระทบบาง แตไมมากนัก
(2) การทองเที่ยว
(3) เงินชวยเหลือจากตางประเทศ
ทางดานประชากรของกัมพูชาเม�อเทียบกับ ลาว พมา เวียดนาม
และไทย พบวา มีประชากรวัยแรกเกิดจนถึงอายุ 29 ป เปนสวนใหญ
ซึง่ มี growth rate ของประชากรในชวงอายุดงั กลาว รอยละ 1.7 และ
ประชากรที่อยูในวัยทำงานใกลเคียงกับลาว สวนในพมาและไทยจะมี
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3. การลงทุนในประเทศกัมพูชา
กัมพูชาเปนเปนประเทศที่น�าสนใจในแถบอินโดจีน เปนประเทศ
เพ�อนบานของไทยและมีพรหมแดนติดกับไทย 7 จังหวัด มีชองทาง
เขาออกหลายชองทางโดยเฉพาะชองทางแถบอรัญประเทศ ชายแดน
ที่ติดกันไมวาจะเปนถนนที่ปอยเปด เกาะกง โอเสม็ด และที่ชองสน่ำ
ทำใหการเดินทางเขาออกกัมพูชาสะดวกมาก

3.1 มูลเหตุจงู ใจทีค่ วรไปลงทุนในกัมพูชา
1) กัมพูชาเปนประเทศที่ตอนรับ
นักลงทุนตางชาติิ เน�องจากนโยบายเปดเสรี เชน
ธนาคารเปดเสรี ใหตางชาติลงทุนไดทั้งสิ้น
การลงทุนในธุรกิจ 3 ประเภท คือเทคโนโลยี
โรงพยาบาลและการทองเทีย่ ว ถาเปนการลงทุน
เทคโนโลยีของกัมพูชาใหถอื สัดสวนไดตง้ั แตรอ ยละ
91 - 100 ถาเปนโรงพยาบาลและการทองเที่ยว
ตางชาติสามารถถือหุนทั้งสิ้นได
2) การโอนเงิน หรือกำไรไปยังตาง
ประเทศ กัมพูชาเปดเสรีทุกดาน
3) ตนทุนการขนสงระหวางไทยกับ
กัมพูชาถือวาไทยไดเปรียบเน�องจากมีชายแดนติดกัน
4) ตลาดกัมพูชา มีการเติบโตอยาง
ตอเน�อง เพราะประชากรที่อยูในวัยแรกเกิดถึง
วัยหนุมสาวมีเปนจำนวนมาก มีกำลังซื้อและ
พฤติกรรมผูบริโภคนิยมสินคาไทย
5) การเมืองของกัมพูชานิง่ และมัน่ คง
มาก พรรครัฐบาลสวนใหญจะชนะการเลือกตั้ง
รอยละ 90 และกัมพูชาเปนประเทศทีม่ พี รรคเดียว
6) คาแรงในประเทศกัมพูชายังต่ำ
เม�อเทียบกับประเทศในแถบภูมภิ าคเดียวกัน โดย
คาแรงขัน้ ต่ำในกัมพูชาเทากับ 60 เหรียญสหรัฐฯ
ตอเดือน หรือ 2 เหรียญสหรัฐฯ ตอวัน เม�อเทียบ
กับคาแรงขั้นต่ำตอเดือนในลาว พมาและไทย
เทากับ 90 เหรียญสหรัฐฯ 100 เหรียญสหรัฐฯ
และ 222.5 เหรียญสหรัฐฯ ตามลำดับ
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3.2 ขอคิดและปจจัยแหงความสำเร็จ
1) ธุ ร กิ จ ที ่ น � า สนใจในกั ม พู ช าคื อ
การเกษตร ปจจุบันนโยบายของรัฐบาลมุงตรงไป
ที่ธุรกิจเกษตร โดยกำหนดวา ภายในป 2558
กัมพูชาจะตองสงออกขาวใหได 3 ลานตัน และ
ในความเปนจริงนั้นกัมพูชาสงออกขาวอยูแลว
3 ลานตัน แตถูกสงออกโดยไทยและเวียดนาม
ปจจุบันกัมพูชาจึงตองการใหไทยไปลงทุนธุรกิจ
เกษตรแปรรูป
2) ธุรกิจที่นักลงทุนไทยไปลงทุนใน
ประเทศกัมพูชาสวนใหญเปนธุรกิจเกี่ยวกับดาน
บริการ สปา รานอาหาร และโรงแรมเปนตน ใน
ปจจุบนั นีก้ ลุม ธุรกิจสิง่ ทอเริม่ เขาไปลงทุนในกัมพูชา
มากขึ้น เน�องจากปจจัยในดานคาแรง
3) การลงทุนใน Infrastructure เปน
นโยบายของรัฐวา จะให โอกาสประเทศที่เคย
ชวยเหลือและใหการสนับสนุนทางดานการเงินแก
ประเทศกัมพูชากอน เชนประเทศจีน เปนตน
4) การเขาไปทำธุรกิจในกัมพูชาจะ
มีปญหาคอรัปชั่นบาง ซึ่งเปนเร�องปกติสำหรับ
ประเทศที่กำลังพัฒนา
5) ตองศึกษาในเร�องตอไปนี้ ใหดี
คือ สัญญาการทำธุรกิจ การหาหุนสวนธุรกิจ กฎ
ระเบียบและภาษี รวมทั้งศึกษาตลาดและกลยุทธ
ที่จะใช ในการทำธุรกิจ สำหรับธุรกิจที่มีมูลคาสูง
มากๆ เชนธุรกิจรับเหมา ธุรกิจกอสราง จะตอง
ศึกษาโครงการใหละเอียด
6) ต อ งมี ค วามเข า ใจวั ฒ นธรรม
ประเพณี และนิสัยใจคอของคนในประเทศ
7) ปจจัยแหงความสำเร็จที่สำคัญ
ที่สุดคือ ตองมีความจริงใจและมีความซ�อสัตย
สินคาและบริการตองมีคณ
ุ ภาพ รวมทัง้ การทำธุรกิจ
เชิงรุก เปนตน

4. การลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย
4.1 สภาวะเศรษฐกิจและปจจัยที่สงผลกระทบตอการลงทุน
คนไทยมักมีความรูสึกวา ถาจะเปรียบเทียบกับประเทศตางๆ
ไมวาจะเปนพมา กัมพูชา ลาว หรือเวียดนาม ประเทศลาวจะใกลบาน
เรามากกวา แตอินโดนีเซียจะมีความน�าสนใจมากนอยเพียงใดสำหรับ
นักธุรกิจไทยโดยเฉพาะ SMEs ที่เราจะไปทำธุรกิจ คงตองกลาวถึง
จำนวนประชากรทีม่ มี ากถึงกวาสองรอยลานคน ซึง่ ถือเปนตลาดขนาด
ใหญที่มีความน�าสนใจ
1) ตลาดในอินโดนีเซีย ในแงการเปนโอกาสสำหรับนักธุรกิจ
SMEs ไทยนั้นถือเปนที่น�าสนใจสำหรับนักลงทุน ที่ผานมาอินโดนีเซีย
ไดผา นกระบวนการประชาธิปไตยไดอยางราบร�น อีกทัง้ ในขณะทีป่ ระเทศ
ตางๆ ในภูมภิ าคประสบปญหาเศรษฐกิจอันเน�องมากจากการพึง่ พาตลาด
สงออกสำคัญคือ สหรัฐอเมริกา แตอินโดนีเซียสามารถผานพนวิกฤติ
มาได ในป 2551 เปนผลใหชาวตางชาติหนั มาใหความสนใจกับอินโดนีเซีย
วาสามารถแกไขปญหาผลกระทบของวิกฤติเศรษฐกิจมาได และมีอตั รา
การเติบโตของเศรษฐกิจเฉลี่ยที่รอยละ 6

อินโดนีเซียสามารถผานพนวิกฤติ
มาไดในป 2551 เปนผลใหชาวตางชาติ
หันมาใหความสนใจวาสามารถแกไขปญหามาได
และมีอัตราการเติบโต
ของเศรษฐกิจเฉลี่ยที่รอยละ 6

2) ธนาคารโลกไดจดั อันดับใหประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม
และพมา เปนประเทศที่มีความน�าสนใจ พบวาทั้งสามประเทศ
นั้นมีความอุดมสมบูรณ ในดานของทรัพยากร โดยเฉพาะดานแรงงาน
ซึ่งอินโดนีเซียมีประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของอาเซี่ยน แตขอพึงระวัง
คือในปหนา จะมีการปรับขึน้ คาแรงงานอยางมาก ซึง่ อาจสูงถึงรอยละ
44 หรือประมาณ 220 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอภาคอุตสาหกรรมเปนอยางมาก นอกจากนี้ คาไฟฟาจะปรับตัวขึ้น
รอยละ 15 ตลอดจนปญหาขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ที่สงผลใหคาเงิน
รูเปยอาจลดรอยละ 6 ซึ่งปญหานี้ นักลงทุนอาจจะปองกันความเสี่ยง
โดยวิธีตางๆ อาทิ การทำธุรกรรมในเงินสกุลบาทแทนเหรียญสหรัฐฯ
เน�องจากคาเงินบาทและรูเปยจะมีแนวโนมไปในทิศทางใกลเคียงกัน

ใหประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และพมา
เปนประเทศที่มีความนาสนใจในการลงทุน
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3) การมีประชากรเปนจำนวนมากยอมหมายถึงตลาด
ขนาดใหญ จึงตองพยายามหาสินคาทีเ่ ปนทีต่ อ งการของตลาด ศึกษา
ขอมูลของประเทศอินโดนีเซีย ตลอดจนกฎเกณฑและกฎระเบียบตางๆ
สำหรับการนำสินคาไปขายในอินโดนีเซีย อาจจะเปนการดีที่จะหา
ตัวแทนจำหน�ายหรือกระจายสินคา เพราะหากนำสินคาเขาไปดวย
ตนเอง จะตองพยายามหาขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริโภคของ
คนทองถิ่น ซึ่งมีตนทุนที่สูง
4) ประชากรของอินโดนีเซียมีรายไดเพิม่ ขึน้ เปนชนชัน้ กลาง
หรือมีรายไดประมาณปละ 2,000 เหรียญสหรัฐฯ มากถึงรอยละ 60
ซึง่ ถือเปนขอดีสำหรับการขายสินคา อีกรอยละ 17 เปนกลุม ชนชัน้ ทีม่ ี
รายไดสูง หรือมีรายไดประมาณ 7,000 เหรียญสหรัฐฯ ถือเปนโอกาส
สำหรับสินคาคุณภาพสูง ซึ่งโอกาสที่ดีเหลานี้คาดวาจะมีอยูตอไปอีก
อยางนอยถึงป 2573 หากไมมีปญหาดานการเมืองเขามากระทบ โดย
อินโดนีเซียมีเปาหมายที่จะเปนเศรษฐกิจอันดับ 7 ของโลก
5) บริษัทของไทย ไดแก บริษัทภายในเครือ ปตท.ได
เขาไปทำธุรกิจในลักษณะของนายทุน ไมไดเนนเพียงเร�องการขายสินคา
แตมุงเนนไปที่การเขาไปอยูและเติบโตไปพรอมกับอินโดนีเซีย ธุรกิจ
ที่น�าไปลงทุนเปนธุรกิจที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติ เน�องจาก
อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซี่ยน

4.2 ขอแนะนำสำหรับนักลงทุนที่สนใจ
1) คำแนะนำสำหรับการเขาไปลงทุน
ของ SMEs ไทยคือ ชนิดสินคาควรตองมีความ
หลากหลาย การเริ่มตนควร
(1.1) หาจุดเช�อมโยงที่สำคัญใน
อินโดนีเซีย โดยอาจเริม่ จากสำนักงานสงเสริมการคา
ในตางประเทศ ณ กรุงจาการตา เพ�อสรางเครือขาย
(1.2) ควรคำนึงถึงการเปดตัว
สินคาของตนในการแสดงสินคาตางๆ โดยอาจ
รวมไปกับการทำ Road Show ของทางกระทรวง
พาณิชย ซึ่งเปนการประหยัดคาใชจาย
(1.3) อาจหาขอมูลการทำธุรกิจ
เพิม่ เติมไดจากทางธนาคารกรุงเทพในอินโดนีเซีย
ในเบื้องตน
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ธนาคารโลกไดจัดอันดับ

และยังไมไดรับการนำมาใช อาทิ ถานหิน เหล็ก
ทอง ธุรกิจที่น�าสนใจอ�นๆ ไดแก โรงพยาบาล
และอาหาร นอกจากนีส้ นิ คาไทยทีก่ ำลังเปนทีน่ ยิ ม
ในอินโดนีเซีย ไดแก สินคาจำพวกอาหาร อาทิ
ขนมคบเคี้ยว ตลอดจน ผลไมสด ไดแก ทุเรียน
ชมพู เปนตน เน�องจากผูบริโภคชาวอินโดนีเซีย
ใหการยอมรับทั้งในดานคุณภาพและรสชาติ
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2) อีกแนวคิดคือการพิจารณาบริษัท
ขนาดใหญที่เขาไปลงทุนวาเปนธุรกิจอะไร และมี
ธุรกิจตอเน�องอะไรบาง ซึง่ จะเปนชองทางสำหรับ
SMEs ไทย ตลอดจนบริษทั ขนาดใหญมคี วามยินดี
ทีจ่ ะใหความชวยเหลือไดทง้ั ในดานเครือขาย และ
อาจรวมถึงขอเสนอดานธุรกิจ
3) กฎระเบียบในอินโดนีเซีย ถึงแม
มองวาเปนเร�องยาก แตหากเราสามารถหาหุน สวน
ที่ดีได ก็สามารถเรียนรูไดอยางรวดเร็วเชนกัน
และหุน สวนทีด่ นี เ้ี องจะสามารถชวยแกปญ
 หาเร�อง
กฎระเบียบใหกับนักลงทุนไทยไดอยางมาก
4) ทั้งนี้ การปกครองของอินโดนีเซีย
แบงเปนสวนกลางและทองถิน่ ทำใหอาจเกิดความ
สับสนในเร�องของกฎหมายที่ออกโดยรัฐบาลกลาง
และการยอมรับและนำมาปฏิบตั ขิ องรัฐบาลทองถิน่
ที่อาจมีความลาชา จึงทำใหเกิดความยุงยากและ
ซับซอน นอกจากนี้ยังมีประเด็นเร�องของการ
คอรัปชัน่ ดวย ซึง่ เปนสิง่ ที่ไมสามารถหลีกเลีย่ งได
หากตองการทำธุรกิจในอินโดนีเซีย ดังนัน้ นักธุรกิจ
จึงตองเรียนรูและปรับตัวใหได
5) การเตรียมความพรอมในการเปด
AEC นั้น นอกจากเร�องของภาษาแลว ยังควร
เตรียมความพรอมในเร�องความรูเกี่ยวกับ soft
side ซึง่ ก็คอื เรืองของวัฒนธรรม และพฤติกรรม
ของคนในประเทศนั้นๆ ดวย อินโดนีเซียเปน
ประเทศอิสลามทีม่ คี วามเขมงวดนอยกวาประเทศ
อิสลามอ�นๆ
6) ในสวนของสภาอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทยมีขอมูลสภาธุรกิจของประเทศตางๆ
สมาชิกของสภาฯ สามารถขอขอมูล หรือความ
ชวยเหลือในการติดตอตางๆ ได จึงอาจเปนอีก
ชองทางหนึ่งของ SMEs ไทย
การทำความเขาใจเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลง
ที่เกิดขึ้นในกลุมประเทศ CLMV นั้น จำเปนตอง
ศึกษาบริบทโดยรวมทีเ่ กิดขึน้ โดยเฉพาะหลังจาก

การสิ้นสุดของสงครามเย็นในป 2532 ประเทศเหลานี้ ไดเขามาเปน
สมาชิกของอาเซีย่ นอยางตอเน�องตามลำดับ โดยประเทศเวียดนามเขา
เปนสมาชิกในป 2538 สวนลาวและพมาเขาเปนสมาชิกในป 2540
และกัมพูชาเขาเปนสมาชิกในป 2542 ทั้งหมดนี้ ทำใหกลุมประเทศ
CLMV ซึง่ พัฒนาลาหลังกวากลุม ประเทศอาเซีย่ นอ�นๆ ไดรบั การยอมรับ
เขาเปนสวนหนึ่งของการรวมตัวทางเศรษฐกิจกับ 6 ประเทศที่เดินหนา
ทางดานความรวมมือทางดานเศรษฐกิจกอนหนานี้
ผลจากการเปดประเทศเขาสูการเช�อมโยงทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ระดับภูมภิ าค และระดับโลก กอปรกับนโยบายสงเสริมการลงทุนอยาง
จริงจังไดทำใหมีการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนเขาสูประเทศในกลุม
CLMV อยางตอเน�อง โดยประเทศไทยเริ่มมีความสำคัญในแงแหลง
เงินทุนตอประเทศในกลุมดังกลาวลดลงอยางตอเน�อง ทั้งนี้เน�องจาก
ประเทศอ�นๆไดมีการขยายการลงทุนไปยังประเทศกลุม CLMV ที่มาก
กวาไทย (เชน สิงคโปร มาเลเซีย เกาหลีใต ญี่ปุน ไตหวัน จีน สหรัฐ
อเมริกา)

นโยบายของไทยที่มีตอ CLMV

ประเทศไทยไดมีนโยบายที่เกี่ยวของกับกลุมประเทศ CLMV
มากขึ้นเปนลำดับ โดยเริ่มพัฒนามาตั้งแตสมัยอดีตนายกรัฐมนตรี
พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ในชวงกอนการสิ้นสุดของสงครามเย็น
อันเปนที่รูจักกันในนามนโยบายการเปลี่ยนสนามรบเปนสนามการคา
(turn the battle field into the market place) ในชวงทศวรรษ 2530

รวมทั้งการที่ไทยเองไดมีสวนในการชวยผลักดันการเขาเปนสมาชิก
อาเซียนของกลุม ประเทศ CLMV พรอมกับการสรางความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบตางๆ ดวยโดยลาสุดก็ ไดมีนโยบาย
ภายใตกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจ อิระวดี - เจาพระยา - แมโขง
(the Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong EconomicCooperation :
ACMEC) เน�องจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจของไทยในพื้นที่กาวไป
ไกลมากกวาประเทศเพ�อนบาน

การจัดทำบทความที่เกี่ยวของกับโอกาสในการลงทุนในประเทศ
กลุม CLMV หรือ กรณีศกึ ษาของผูป ระกอบการไทยทีล่ งทุนในประเทศ
กลุม CLMV เพ�อเผยแพรตามส�อสิ่งพิมพสำหรับกลุมผูประกอบการ
SMEs เปนตน โดยเนื้อหาในชองทางประชาสัมพันธตางๆ ควรมีการ
นำเสนอครอบคลุมในดาน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจที่นำเสนอ
สถานการณทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมทีน่ ำเสนอ ขอไดเปรียบจาก
การลงทุนในประเทศนั้น กระบวนการลงทุนในประเทศนั้น สิ่งที่พึง
ระมัดระวังในการลงทุนในประเทศนั้น เปนตน
ดังนัน้ ผูป ระกอบการ SMEs ทีม่ คี วามประสงคลงทุนในประเทศ
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ดังนั้นหน�วยงานที่ทำหนาที่ประชาสัมพันธและสงเสริมธุรกิจ
SMEs ควรเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธ ใหผูประกอบการ SMEs
ในสาขาธุรกิจตางๆไดเล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจในประเทศเพ�อนบาน
เชน การจัดทำรายการโทรทัศนทม่ี กี ารเยีย่ มชมสภาพตลาด ผูป ระกอบการ
SMEs ไทยที่ประสบความสำเร็จในประเทศนั้นๆ หน�วยงานภาครัฐ
ตางๆ ที่เกี่ยวของ (ทั้งหน�วยงานไทยและหน�วยงานของประเทศนั้นๆ)

ในทางปฏิบัติผูประกอบการ SMEs ที่มี
ความประสงคลงทุนในประเทศกลุม CLMV ควร
เดินทางไปสำรวจตลาด ยังประเทศที่ตองการ
เขาไปลงทุนดวยตัวเองกอนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้
เน�องจากขอมูลที่ไดรับจากแหลงทุติยภูมิ อาจไม
สอดคลองกับความเปนจริงในชวงเวลานัน้ ซึง่ การ
เดินทางไปสำรวจตลาดจะชวยใหผูประกอบการ
สามารถ นำขอมูลที่ไดรับมาใช ในการวางแผน
การลงทุน ไดสอดคลองกับสถานการณและความ
เปนจริง
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ไทยจึงไดมีนโยบายตอเน�องในการชวยบูรณาการทางเศรษฐกิจ
แกประเทศเพ�อนบานโดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน นับตั้งแตการ
คมนาคม การขนสง พลังงาน เขตอุตสาหกรรม การพัฒนาจุดขนถาย
สินคากับประเทศเพ�อนบาน รวมถึงการผอนปรนเพ�ออำนวยความ
ความสะดวกสำหรับสินคา บริการและผูคนตามพื้นที่บริเวณแนว
ชายแดน และลาสุดจากการที่อาเซี่ยนไดกำหนดเปาหมายในการเปน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน (ASEAN Economic Community) ก็
ทำใหไทยและกลุม ประเทศ CLMV มีสว นรวมในการกระชับความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจอยางแน�นแฟนยิ่งขึ้นไปอีก ทั้งในสวนของการพัฒนา
อุตสาหกรรมทีเ่ ปนเปาหมาย และการคาการลงทุนทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต

กลุม CLMV ควรทำการศึกษาและวิเคราะหขอ มูล
ที่เกี่ยวของกอนตัดสินใจลงทุน ทั้งขอมูลสภาพ
แวดลอมในระดับประเทศ ระดับจังหวัด ในประเด็น
ที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจลงทุนอยางรอบคอบ
ไดแก โอกาสทางการตลาดของธุรกิจทีส่ นใจลงทุน
ในประเทศนั้น สภาวะการแขงขนในอุตสาหกรรม
นั้นในปจจุบัน ปริมาณ คุณ ภาพ ราคา และ
การเขาถึงปจจัยการผลิต นโยบายการพัฒนา
อุตสาหกรรมของพืน้ ทีแ่ ละประเทศนัน้ ๆ กฎระเบียบ
ขั้นตอนในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจขั้นตอน
ในการจัดตั้งและดำเนินธุรกิจ

โอกาสธุรกิจไทยในตางประเทศ (ตอ)
พรรณี เช็งสุทธา

ลงทุน
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ในพมา
ทำตัวอยางไร - เลือกลงทุนอุตสาหกรรมอะไร
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การปรับตัวไปสูก ารเปนประเทศประชาธิปไตย และการเปดประเทศรับการลงทุนจากตางประเทศ ทำใหพมากลายเปน
แหลงรองรับนักลงทุนไดแซงหนาเวียดนาม ทีก่ ระแสการแขงขันในประเทศเริม่ ทวีความรุนแรงมากขึน้ และในขณะทีป่ ระเทศ
เพ�อนบานอ�นๆ เริ่มลดบทบาทความนาดึงดูดใจตอการลงทุนลงไป
พมาในมิติใหมของเอเชีย คือ เปนแหลง
กระจายสินคา สงออก และเปนฐานการผลิตทั้ง
ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ พืชเกษตร และ
เศรษฐกิจที่สำคัญ ไดแก ขาวและถั่ว อุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารเกษตร อุตสาหกรรมทองเที่ยว
เน�องจากพมามีภูมิประเทศที่สวยงาม และมี
วัฒนธรรมที่น�าศึกษา

พมากำลังกลายเปนดาวเดน การเขาไปลงทุนในพมาขณะนี้ ถือได
วามีแรงจูงใจสูงกวาชาติอ�นในอาเซี่ยน เชนที่กองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ หรือ IMF เรียกวา “New Economic Frontier”
ในฉบับนี้ จะนำเสนอ มารยาทในการทำธุรกิจในพมาทีค่ วรจะตอง
ทำการศึกษาไวกอนที่จะตัดสินใจเขาไปทำธุรกิจในประเทศนี้ รวมทั้ง
โอกาสการลงทุนในภาคธุรกิจอ�นๆ

รัฐบาลพมามีนโยบายใหความสำคัญกับการใช
ประโยชนจากทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ ในประเทศ
สูงสุด เพ�อพัฒนาทางเศรษฐกิจ พมามีความพรอม
ในการเปดรับการลงทุน แตตองทำธุรกิจที่
รับผิดชอบตอสังคมดวย เช�อไดวารัฐบาลพมาจะ
ใหความสำคัญและเขมงวดเปนอยางมากกับผูที่
จะเขาไปลงทุนพัฒนาแหลงทรัพยากรของพมาวา
จะตองสามารถรักษาความสมดุลดานสิง่ แวดลอม
และทางผลประโยชนเศรษฐกิจใหได

นักธุรกิจไทยตองยอมรับสภาพ 3 ประการ คือ
1) ขอมูลที่จะใช ในการตัดสินใจลงทุนมีอยูจำกัด เน�องจาก
สภาพการณ ในประเทศกำลังเปลีย่ นแปลง หรือหากมีขอ มูล
ก็ ไมสะทอนขอเท็จจริง เพราะที่ผานมาไมไดจัดทำอยาง
เปนระบบ
2) การทำธุรกิจในพมามีตน ทุนทีแ่ ฝงอยูค อ นขางสูง โดยเฉพาะ
เร�องคาเชาที่ดิน อาคารตางๆ
3) ตองศึกษากฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของในประเทศใหดี
ตั้งแตการนำเขาวัตถุดิบ การแปรรูป ไปจนถึงภาษีรายได
กุญแจแหงความสำเร็จของการเขาไปทำธุรกิจของพมา คือ
โครงการที่แสดงความรับผิดชอบตอสังคมของธุรกิจนั้นๆ เน�องจาก

61
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

นายพิษณุ สุวรรณะชฎ เอกอัครราชทูตไทยในพมา กลาววา
นักธุรกิจไทยตองทำความเขาใจวาสภาพแวดลอมทางธุรกิจไทยและ
พมาตางกันมาก เน�องจากพมากำลังเปดประเทศและยังอยูในขั้น
เริ่มตน นักธุรกิจไทยตองไมเอามาตรฐานของไทยไปเปรียบเทียบ เชน
การทำธุรกิจดวยเงินสดจำนวนมาก ก็ตอ งเขาใจวาเขาไมมรี ะบบธนาคาร
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จะประสบความสำเร็จในพมา
ตองรับผิดชอบตอสังคมเปนหลัก

สำหรับบรรยากาศการลงทุนในปจจุบัน
เอกอัครราชทูตไทย ณ เมืองยางกุงใหความเห็น
วา คึกคักและเต็มไปดวยโอกาสทางธุรกิจ ซึ่ง
จะเกิดขึ้นอีกมากในพมา ในภาวะที่ประเทศ
กำลังปฏิรูปกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ โดย
มีเปาหมายเพ�อดึงดูดนักลงทุนจากตางประเทศ
กฎหมายการลงทุนฉบับใหมกำลังจะออก มีแรง
จูงใจตอนักลงทุนตางชาติอยางสูง ตัวอยางเชน
การใหเชาที่ดินระยะยาว 30 ป และตอไดอีกทุก
10 ป การยกเวนภาษีธุรกิจตางๆ เปนตน

เรียนรูวัฒนธรรมและการปฏิบติตัว
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แมวา พมาและไทยจะอยูใกลชิดกัน และ
เปนชาวพุทธเหมือนกัน แตวัฒนธรรมหลายๆ
อยางมีความแตกตางจากไทย จึงจำเปนที่นักธุรกิจ
ไทยควรจะไดศกึ ษาอยางรอบคอบกอนการตัดสินใจ
เขาไปทำธุรกิจในประเทศนี้
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จากขอมูลจากหลายแหลงและประสบการณ
การติดตอกับชาวพมา กลาวไดวา สังคมพมา
เปนสังคมที่มีวินัย ใหความเคารพและยำเกรงตอ
ผูม อี าวุโสเหนือกวา เคารพศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และพระสงฆซง่ึ เปนเสมือนผูแ ทนของพุทธศาสนา
ชาวพมามีความเปนมิตรและใหความชวยเหลือ
ผูม าเยือนจากตางชาติเปนอยางดี หากทานสามารถ
จะผูกมิตรกับชาวพมาได
ผูที่เขาไปเยือนประเทศนี้ควรมีความสุภาพ
เขาใจและเคารพตอสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ ช่ี าวพมาใหความ
เคารพนับถือดวย การพูดคุยเร�องการเมืองเปน
เร�องไมสมควร โดยเฉพาะหากพูดคุยเร�องดังกลาว
กับบุคคลที่เราไมรูจักคุนเคย

นามบัตรเปนสิ่งสำคัญ
ในการทำธุรกิจในพมา
และตองพิมพ 2 ภาษา
ทั้งอังกฤษ และพมา

ภาษาราชการของประเทศนีค้ อื ภาษาพมาและภาษาทองถิน่ อีกกวา
100 ภาษาทองถิ่น แตเน�องจากพมาเคยอยูในความปกครองของ
จักรภพอังกฤษเปนเวลานาน ดังนั้น ชาวพมาสวนใหญ (รุนเกา
ไมใชรุนใหม) จึงพูดภาษาอังกฤษไดดี โดยเฉพาะนักธุรกิจพมา
ซึ่งจากประสบการณของผูเขียน นักธุรกิจพมาสวนใหญจะไดรับ
การศึกษา ทำงาน และใชชีวิตอยูในตางประเทศ โดยเฉพาะสหราช
อาณาจักรมาเปนเวลานาน ดังนัน้ ภาษาอังกฤษจึงใชกนั โดยทัว่ ไปในการ
เจรจาธุรกิจ
อยางไรก็ตาม แนะนำวา การพิมพนามบัตรควรเปนสองภาษา
คือ อังกฤษและพมา จะเปนประโยชนตอการทำธุรกิจของทานใน
ประเทศนี้และจะไดรับการยอมรับมากขึ้น นามบัตรมีความนิยมใชกัน
อยางกวางขวาง แมแตเจาของรานกาแฟ “Tea-house” หรือรานอาหาร
ก็ใหนามบัตรแกชาวตางชาติเชนกัน

สำหรับช�อของชาวพมามีความเปนเอกลักษณ เพราะไมสามารถ
จะระบุไดวา เปนช�อตนหรือนามสกุล และเปนช�อทีม่ สี องหรือสามพยางค
ซึ่งไมระบุสถานภาพดานการสมรสหรือความเช�อมโยงทางครอบครัว
ดังนั้น บุคคลในครอบครัวเดียวกันอาจจะมีช�อที่แตกตางกันได และ
สำหรับผูหญิงเม�อสมรสแลวก็ ไมไดเปลี่ยนนามสกุลไปใชของสามี

สำหรับการแตงกาย ควรจะแตงกายอยางสุภาพ แมวา พมาจะ
เปนเมืองรอนเชนประเทศไทย แตการสวมสูทสากล (Light Suit)
สำหรับผูชายจะแสดงใหเห็นถึงการใหเกียรติและมีความเปนมืออาชีพ
ในขณะที่ผูหญิงควรจะสวมสูทกับกระโปรงหรือชุดกระโปรงที่สุภาพ
และหากใหดีควรเปนกระโปรงที่ความยาวเลยหัวเขาและใหหลีกเลี่ยง
สีเสื้อผาที่สดใส นักธุรกิจพมาจะสวมใสเสื้อผาที่สุภาพเชนเดียวกัน
ในการติดตอธุรกิจหรือเปนชุดประจำชาติคอื โสรงกับเสือ้ แบบชาวตะวันตก
วัฒนธรรมอ�นๆ สวนใหญจะคลายกับชาวไทย เชน ไมใชเทาชี้
สิง่ ของตางๆ ไมใชของรวมกันสำหรับรางกายชวงบนและชวงลาง เชน
ผาเช็ดตัว หรือไมจับศรีษะของผูอ�น เปนตน
เวลาทำงานของพมา หากเปนหน�วยงานราชการเวลาทำงานคือ

คำพูดเชิงลบในที่สาธารณะ
เพราะคนพมาเขาใจภาษาไทยไดดี
ขอควรระวังอ�นๆ ในระหวางการพำนักอยู
ในพมา สถานเอกอัครราชทูตไทยแนะนำวา ไมควร
ใสกระโปรงสัน้ หรือกางเกงขาสัน้ ในสถานทีส่ าธารณะ
และในสถานทีส่ ำคัญทางศาสนา ไมควรถายรูปใน
บริเวณสนามบิน สถานีรถไฟ และสถานทีร่ าชการ
กอนไดรับอนุญาต และเม�อตองการถายรูปชาว
พมาก็สมควรขออนุญาตกอนเชนกัน ควรระมัด
ระวังการพูดเชิงลบเกีย่ วกับประเทศหรือชาวพมา
ในทีส่ าธารณะ เพราะมีชาวพมาจำนวนมากทีเ่ ขาใจ
ภาษาไทยไดดี และเน�องจากพมาไดเปลี่ยนช�อ
ประเทศแลว ดังนัน้ จึงไมควรใชชอ� เดิม (Burma)
เรียกช�อประเทศ
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เม�อพบกับชาวพมาเปนครั้งแรก การจับมือแบบชาวตะวันตก
เปนเร�องปรกติที่สมควรทำ แตหากทานเปนฝายชายไมสมควรย�นมือ
ไปจับฝายหญิงกอน แตควรรอใหฝา ยหญิงเปนผูย น� มือมาจับกับทานกอน
ซึง่ ถือเปนมารยาททางสังคมของชาวตะวันตกเชนกัน หรือการกมศรีษะ
เล็กนอยเปนมารยาทที่ดีในการพบปะกับชาวพมาเชนกัน การแลก
นามบัตรเปนสิง่ ทีค่ วรปฏิบตั ใิ นพมา และสมควรจะย�นนามบัตรของทาน
และรับนามบัตรจากคูเจรจาดวยสองมือเพ�อแสดงความเคารพและ
ใหเกียรติ และควรใชเวลาสักเล็กนอยในการอานนามบัตรทีท่ า นไดรบั มา
ไมสมควรรีบเก็บนามบัตรใสกระเปาในทันทีที่ไดรับนามบัตรมา

ตองระมัดระวัง
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ในการพบปะกันเปนครัง้ แรก เปนเร�องสมควรทีจ่ ะกลาวถึงบุคคล
ที่พบและเจรจาดวยช�อและนามสกุลเต็ม แมวาช�อของชาวพมาจะ
ยาวแตก็ ไมสมควรจะยอช�อเต็ม ในการพบหารือกันเปนครั้งแรก และ
ถึงแมวา จะมีคำนำหนาช�อในระดับชัน้ ตางๆ มากมาย แตสว นใหญท่ีใช
และสมควรใชคอื “U” ซึง่ หมายถึง “นาย” ในภาษาไทย และ “Daw”
หมายถึงนาง นางสาว

วันจันทร - ศุกร ระหวางเวลา 08.00 - 11.00 น.
และ 14.00 - 17.00 น. หากเปนภาคเอกชนและ
รานคาจะเปดนานกวาที่กลาวขางตน
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โอกาสของสินคาไทยในพมา
ยังเปดกวาง

วารสารสงเสริมการลงทุน

64

นายประจวบ สุภนิ ี ผูอ ำนวยการสำนักงาน
สงเสริมการคาในตางประเทศ ณ เมืองยางกุง
ไดบรรยายในงานสัมมนา “โอกาสและความ
ทาทายของนักลงทุนไทยในสหภาพพมา” ซึง่ จัด
โดยบีโอไอวา สินคาไทยเปนที่นิยมมากกวา
สินคาจากจีน สังเกตไดจากการบรรจุหีบหอสินคา
ถาเขียนเปนภาษาไทยจะขายไดมากกวาภาษา
พมาและจีน ดังนั้น สินคาไทยเม�อสงเขาไปใน
เมียนมาร จึงไมจำเปนตองปรับเปลี่ยนหีบหอ
บรรจุภัณฑ
ขอสังเกตตอการทำการตลาดของพมา คือ
พมาไมทำการตลาดตรงกับความตองการของ
ประชาชน แตทำการตลาดจากโฆษณาสินคาทีพ่ บ
มากที่สุด พฤติกรรมการบริโภค สวนใหญจะใช
สินคาที่เปนที่นิยมมาก แมวาชาวพมาจะมีรายได
นอยแตมคี วามตองการบริโภคสูง โดยเฉพาะสินคา
บริโภคภายในประเทศสวนมากมาจากการนำเขา
สินคาจากสองประเทศหลัก คือ ไทยและจีน สินคา
จีนไดรับการสนับสนุนเปนอยางดีจากรัฐบาลจีน
และรัฐบาลพมา ในขณะทีส่ นิ คาจากไทยเขาสูต ลาด
พมาไดดวยความนิยมคุณภาพ ดวยเหตุนี้ จึงพบ
เห็นสินคาไทยวางขายอยูม าก แสดงใหเห็นวาการ
ลงทุนในพมาไมน�าจะลำบากตามที่นักลงทุนไทย
เคยเขาใจมาโดยตลอด
เม�อพิจารณาจากสังคมปดในพมา นับเปน
ขอดีและโอกาสตอนักลงทุนไทย เน�องจากพมา
ไมมีสินคาจากตางชาติมากนัก ยังกำลังเริ่มการ
ลงทุนจากบริษทั ทุนใหญขา มชาติจากประเทศทาง
ตะวันตก และไมมแี หลงบันเทิงมากนัก ประชาชน
ชาวพมาจึงไมมีความจำเปนตองใชเงินเพ�อซื้อสิ่ง
ของฟุมเฟอย และมีเงินเหลือเก็บ จึงเปนโอกาส
ของไทยที่จะขายสินคาในพมา

โอกาสการลงทุนในพมา

จากที่ไดกลาวเริ่มตนไปเม�อฉบับที่แลว ถึงโอกาสการลงทุนของ
ไทยในพมา ซึ่งมีหลากหลายจากผลของการเริ่มเปดประเทศและ
ทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก การขาดการพัฒนาดานสาธารณูปโภค
อีกหลายอยาง ทำใหกลายเปนโอกาสของไทยตอการเขาไปศึกษาสำรวจ
และลงทุนในประเทศนี้
สำหรับฉบับนี้ จะไดกลาวถึงโอกาสของไทยในอุตสาหกรรมการผลิต

อุตสาหกรรมการผลิต

ศักยภาพของพมาในปจจุบนั คือ เปนแหลงการลงทุนภาคการผลิต
ที่มีตนทุนการผลิตต่ำ เน�องจากคาแรงงานขั้นต่ำถูกกวาหลายประเทศ
ในเอเชีย อีกทั้งรัฐบาลพมาใหการสนับสนุนการลงทุนของตางชาติ
โดยการใหสทิ ธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลและสิทธิประโยชน
อ�นๆ ดังนัน้ จึงเปนโอกาสของไทยในการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรม
ที่ใชแรงงานสูงและกำลังอยูในชวงทีป่ ญ
 หาการขาดแคลนแรงงานเปน
ปญหาใหญของไทย เขาไปตั้งฐานการผลิตในพมา

โอกาสการลงทุนในภาคการผลิตในพมา
อุตสาหกรรมการผลิตเพ�อการสงออก

อุตสาหกรรมการผลิตเพ�อการบริโภคในประเทศ
• อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรเปนหลัก ไดแก
- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
- อุตสาหกรรมอ�นๆ ที่สนับสนุนการเกษตร เชน ปุย
เคร�องจักรกลการเกษตร ยาฆาแมลง เปนตน

• อุตสาหกรรมที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก
- เสื้อผาสำเร็จรูปและสิ่งทอ
- อุตสาหกรรมเบาและเคร�องใชไฟฟา
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
- อุตสาหกรรมผลิตรองเทา

• อุตสาหกรรมที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติ ไดแก
- ซีเมนต
- สวนประกอบอิเล็กทรอนิกสและเคร�องจักร
- พลาสติก
- เหล็กและเหล็กกลา
- อุตสาหกรรมอ�นๆ ที่สนับสนุนการเกษตร
เชน รถแทรกเตอร เคร�องจักรกลการเกษตร
- อุตสาหกรรมการบรรจุหีบหอ

อุตสาหกรรมปุย เคมี แมไทยจะมีอตั ราการใชปยุ เคมีเพิม่ ขึน้ ทุกป
และมีการนำเขาปุยเคมีจากตางประเทศ แตมีการสงออกจากไทย
ไปพมาเพิ่มขึ้นเชนกัน
พมามีพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ 11.67 ลานเฮคตาร คิด
เป น ร อ ยละ 18 ของพื ้ น ที ่ ท ั ้ ง หมดของประเทศ ประชากรพม า
รอยละ 69.47 อยู ในพื้นที่ชนบท และประมาณ 16.88 ลานคน
ทำอาชีพเกษตรกรรม ภายหลังพายุไซโคลนนารกีซพัดผานพมาไป
เม�อเดือนพฤษภาคม 2551 สงผลใหพื้นที่เกษตรกรรมไดรับความ
เสียหายจำนวนมาก รัฐบาลพมามีนโยบายสงเสริมใหมีการสงออก
ขาว เพ�อกระตุนเศรษฐกิจภายในประเทศ ปุยจึงเปนปจจัยสำคัญ
อยางยิ่ง

เน�องจากรัฐบาลพมาใหการสงเสริมภาค
เอกชนนำเขาปุยเคมี เพ�อใหบรรลุวัตถุประสงค
ในการสงเสริมสินคาเกษตร รัฐบาลพมาจึงยกเวน
คาธรรมเนียมการนำเขาปุย และเคร�องมืออุปกรณ
การเกษตร
แมวา พมาจะสามารถผลิตปุย เคมีไดบา ง แต
ไมเพียงพอกับความตองการ อีกทัง้ ราคาปุย ก็สงู ขึน้
มากจนไมมคี นกลาซือ้ ดวยเหตุน้ี รัฐบาลพมา จึงมี
นโยบายสนับสนุนอุปกรณการเกษตรเพ�อการสงออก
ขาวและผลผลิตเกษตรกรรมอ�นๆ ดวยการใหเงิน
สนับสนุนแกเกษตรกรซือ้ อุปกรณการเกษตร เชน
ปุย ยาฆาแมลง และเมล็ดพันธุ รวมทัง้ ยกเวนภาษี
นำเขาเคร�องมือและอุปกรณการเกษตรดวย การ
จำหน�ายปุย ในประเทศ นอกจากหน�วยงานภาครัฐแลว
ภาคเอกชนมีบทบาทสำคัญในการจำหน�ายปุย เคมี
เพ�อใหเพียงพอกับความตองการใช ในประเทศ
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จากผลการศึ ก ษาของบี โ อไอ มี บ างอุ ต สาหกรรมที ่ ไ ทยมี
ศักยภาพที่จะเขาไปทำธุรกิจหรือลงทุนในพมา โดยใชความชำนาญ
และเทคโนโลยีที่มีอยู เพ�อหาแหลงวัตถุดิบและเพ�อการขยาย
ตลาดใหมๆ

วารสารสงเสริมการลงทุน

• อุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรเปนหลัก ไดแก
- อุตสาหกรรมการเกษตร
- อุตสาหกรรมการแปรรูปไม
- อุตสาหกรรมเคร�องหนังและยาง
- อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
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วารสารสงเสริมการลงทุน
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จากสถิตทิ ส่ี ามารถรวบรวมไดลา สุดถึงป 2552
พบวาเกษตรกรพมานิยมใชปุยยูเรียมากกวาปุย
ชนิดอ�นๆ ในขณะที่มีโรงงานผลิตปุยยูเรียทั้งสิ้น
4 แห ง โดยมี Myanmar Petrochemical
Enterprise (MPE) สังกัดกระทรวงพลังงานของ
พมาเปนผูรับผิดชอบการผลิตปุยยูเรีย รวมกำลัง
การผลิตทั้ง 4 โรงงานสามารถผลิตปุยยูเรียได
450,000 ตันตอป ในขณะที่ความตองการใชปุย
ยูเรียมีมากถึง 600,000 ตันตอป จากปญหาความ
ขาดแคลนดังกลาว MPE ไดสรางโรงงานผลิต
ปุยยูเรียแหงที่ 5 ที่เมือง Pathein คาดวาจะมี
กำลังการผลิตปุยยูเรียไดถึง 1,000 ตันตอวัน
โดยการนำกาซธรรมชาติจากชายฝง เมือง Aphyauk
และ Nyaunngdon Gas Field มาใช ในโรงงานผลิต
จากสถิติ พมานำเขาปุย เคมีจากกลุม ประเทศ
ตะวันออกกลางและกลุมอาเซี่ยนเปนหลัก ไดแก
ประเทศซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
คูเวต กาตาร จีน บังคลาเทศ และอินโดนีเซีย
ประเภทปุย เคมีทน่ี ำเขาจากไทยและจีน สวนใหญ
เปนปุยยูเรีย ปุยผสม และปุยฟอสเฟต
การลงทุนผลิตปุยเคมีในพมามี 2 รูปแบบ
คือ การนำเขา - บรรจุใหมเพ�อจำหน�าย และการ
นำเขา - ตั้งโรงงานผสมเพ�อจำหน�าย โดยทั่วไป
การลงทุนจะเปนการนำเขา - บรรจุใหมเพ�อจำหน�าย
ทั้งนี้ สินคาปุยเคมีเปนสินคาควบคุมเพ�อกำหนด
ราคาและคุณภาพปุย ใหตรงกับสูตร รวมทัง้ จำหน�าย
ปุยในราคาที่เหมาะสมและปองกันปุยปลอม หรือ
ปุยที่ ไมไดมาตรฐาน ประกอบกับสถานการณ
การเมืองในพมายังไมมน่ั คง และมีการเปลีย่ นแปลง
นโยบายดานการคาและการลงทุนบอยครั้ง ดังนั้น
การลงทุนอุตสาหกรรมปุยเคมี ในพมา จึงควร
ลงทุนในรูปแบบคาสง และมีตวั แทนจำหน�ายจาก
ประเทศพมา หลังจากนั้น จึงจัดตั้งบริษัทในนาม
ของผูรวมทุนทองถิ่น

ขั้นตอนในการลงทุนอุตสาหกรรมปุย โดยสรุป ไดแก ขั้นตอน
การจดทะเบียนปุย กอนนำเขาปุยในพมา ตองจดทะเบียนปุย และ
ขอใบอนุญาตดำเนินกิจการปุยเคมีในพมาที่หน�วยงาน Myanmar
Agriculture Service (MAS) ขั้นตอนการนำเขา ตองจดทะเบียนเปน
ผูนำเขา - สงออก ที่สำนักงานทะเบียนนำเขา - สงออก กรมการคา
กระทรวงพาณิชย โดยสินคาอุตสาหกรรมเกษตร ไดรับการยกเวน
คาธรรมเนียมนำเขา การจัดตัง้ บริษทั ในพมา ตองขอใบอนุญาตดำเนิน
ธุรกิจ “CA Permit” และขอจดทะเบียนบริษทั ธุรกิจจำกัด ทีส่ ำนักงาน
จดทะเบียนบริษัทจำกัด กระทรวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ การ
จัดตั้งบริษัทโดยใชช�อผูรวมทุนทองถิ่นชาวเมียนมารดำเนินธุรกิจ
จดทะเบียนและเสียภาษีรานคา

อุตสาหกรรมปุย

และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
เปนโอกาสทอง
ของนักลงทุนไทยในพมา
ทัง้ นี้ การจัดตัง้ บริษทั ผูป ระกอบการไทยควรสงผูแ ทนจากบริษทั
เขาไปดูแลกิจการดวย สำหรับการรวมโครงการสงเสริมการเกษตร
กับกระทรวงเกษตรและการชลประทานของพมา มีความสำคัญอยางยิง่
เน�องจากรัฐบาลพมามีนโยบายสงเสริมการเกษตรและปุย ใหแกเกษตรกร
จึงเปนโอกาสดีในการประชาสัมพันธและกระจายสินคาใหแกเกษตรกร
ทองถิ่น นอกจากนั้น ยังชวยรับประกันและคุมครองสินคาจากการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาลดวย
อีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่น�าลงทุนในพมา คือ อุตสาหกรรมแปรรูป
อาหารทะเลซึง่ เปนหนึง่ ในอุตสาหกรรมในโครงสรางการผลิตภายในประเทศ
ทีส่ ำคัญของพมา เน�องจากนโยบายสงเสริมการลงทุนเพ�อกอใหเกิดการ
สรางมูลคาเพิม่ ใหแกสนิ คาประมง ทัง้ นี้ วัตถุดบิ ที่ใชปอ นอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเลสวนใหญมาจากการประมงในทะเลเปนสำคัญ
พมาอยูในทำเลที่ดีเน�องจากตั้งอยูในบริเวณแถบอาวเบงกอล
และทะเลอันดามัน มีชายฝงทะเลยาวถึง 2,228 กิโลเมตร จึง
อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรสัตวน้ำนานาชนิด ทำใหอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเลของพมายังคงมีโอกาสเติบโตไดมาก

ในชวงกวาทศวรรษที่ผานมา การสงออกสินคาประมงและ
ผลิตภัณฑแปรรูปสินคาประมงของพมาขยายตัวอยางรวดเร็ว และมี
ตลาดสงออกหลัก คือ จีน ไทย สิงคโปร ญี่ปุน ประเทศในแถบทวีป
ยุโรป และตะวันออกกลาง เปนตน อยางไรก็ดี การพัฒนาการแปรรูป
ผลิตภัณฑของเมียนมารยังอยูในระดับต่ำ เปนเหตุใหอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารทะเลของพมามีศกั ยภาพทีจ่ ะขยายตัวและขยายกำลังผลิต
ไดอีกมาก และเปนแรงจูงใจใหตางชาติเขาไปลงทุน

เขตประมงเศรษฐกิจ เปนเขตประมงทีเ่ ริม่ จากเสนฐานถึงเสนทะเล
อาณาเขต (Territorial Line) มีระยะทางประมาณ 12 ไมลทะเล รัฐบาล
อนุญาตใหเฉพาะเรือประมงขนาดใหญของเมียนมารทม่ี เี คร�องมือจับปลา
ทันสมัยเขามาจับสัตวนำ้ ในเขตนีเ้ ปนเขตการทำประมงทีร่ ฐั บาลกำหนด
เขตเรือประมงตางชาติ เปนเขตประมงที่อยูนอกเสนทะเล
อาณาเขต รัฐบาลพมาอนุญาตใหเฉพาะเรือประมงตางชาติที่ไดรับ
อนุญาตจากรัฐบาลพมาเขามาจับสัตวน้ำในเขตนี้ ได
พมายังมีโอกาสเติบโตในอุตสาหกรรมประมงและประมงตอเน�องอีก
มาก เพียงแตตอ งไดรบั การพัฒนาศักยภาพในดานการบริหารจัดการแพปลา
การถายทอดเทคโนโลยีในการจับปลา การแปรรูป รวมถึงการพัฒนา
เสนทางคมนาคม ซึ่งรัฐบาลพมามีนโยบายสนับสนุนใหภาคเอกชนทั้ง
ทองถิน่ และตางชาติเขาไปลงทุนในภาคการประมง จึงเปนแรงจูงใจทีส่ ำคัญ
ประการหนึง่ นอกเหนือไปจากวัตถุดบิ และสภาพแวดลอมอ�นๆ ทีเ่ หมาะสม

รัฐบาลพมาภายใตกระทรวงปศุสัตวและ
ประมงไดสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับการประมง รวมถึงโรงงานน้ำแข็ง
โรงงานหองเย็นครบวงจร โรงงานปลาปน โรงงาน
ปลากระปอง อูต อ เรือและแพปลา ศูนยเพาะเลีย้ ง
กุง ฟารมกุง โรงงานผลิตแหจับปลา เปนตน
ผูประกอบการตางชาติที่ตองการเขาไปจับ
สัตวนำ้ ในน�านน้ำของพมา สวนใหญมาจากประเทศ
เพ�อนบาน เชน ไทยและมาเลเซีย สำหรับนักลงทุน
ไทยไดเขาไปทำประมงในน�านน้ำของพมามาตัง้ แต
ป 2518 ในรูปแบบสัมปทาน โดยไดรับสิทธิ์การ
ทำประมง (Fishing Rights) และเขาไปทำประมง
แบบรวมทุนดวย ซึง่ บริษทั ที่ไดรบั สิทธิด์ งั กลาวได
รับสิทธิใ์ นพืน้ ทีก่ ารทำประมง 3 เขต คือ เขตยะไข
เขตอิรวดี และเขตตะนาวศรี
จากขอมูลที่รวบรวมได ปริมาณปลาที่จับได
ในพมากวารอยละ 80 นำไปใชเพ�อการบริโภคภายใน
ประเทศ ซึ่งสวนใหญเปนปลาสดและปลายาง
บางสวนก็แชแข็งหรือนำไปถนอมอาหาร ขณะที่
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รัฐบาลพมาไดแบงเขตการทำประมงเปน 3 เขต คือ
เขตประมงชายฝง เริ่มจากชายฝงถึงเสนฐาน (Baseline) มี
ระยะทางประมาณ 5 - 10 ไมลจากชายฝงของประเทศพมา รัฐบาล
อนุญาตใหเรือประมงขนาดเล็กของพมาทีม่ เี คร�องมือจับปลาแบบงายๆ
ทำการประมงในเขตนี้ ได
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นอกเหนือจากการมีวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณแลว พมายังมีปจจัย
การผลิตอ�นๆ ที่เปนขอไดเปรียบเม�อเปรียบเทียบกับไทย คือ คาจาง
แรงงานทีต่ ำ่ อัตราคาเชาทีด่ นิ ต่ำ มีคแู ขงขันนอย เปนตน ดังนัน้ การ
เขาไปลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลในพมาจึงเปนโอกาสทีด่ ี
ของนักลงทุนไทย อีกทัง้ เปนการลดแรงกดดันจากนานาชาติตอ ไทยใน
การถูกโจมตีหรือไตสวนเร�องการทุมตลาด
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รอยละ 10 - 13 ของปริมาณปลาทั้งหมดจะผาน
การแปรรูปเพ�อสงออกตางประเทศ ในสินคาสงออก
เกีย่ วกับผลิตภัณฑประมงทัง้ หมดของพมาปรากฏวา
พมาสงออกผลิตภัณฑประมงทัง้ ทีย่ งั มีชวี ติ แชแข็ง
แชเย็น และแปรรูปไปจำหน�ายยัง 35 ประเทศ
ทั่วโลก การซื้อขายผลิตภัณฑสัตวน้ำจากพมา
ดำเนินการผานระบบการคาระหวางประเทศและ
การคาชายแดน โดยมีบริษัทการคาหลักๆ เกือบ
300 บริษทั ในพมาทีด่ ำเนินธุรกิจการสงออก และ
สวนใหญเปนการคาขายผานระบบการคาชายแดน
อุตสาหกรรมแปรรูปกุงตมแชแข็งเปน
อุตสาหกรรมดาวรุง ทีม่ ศี กั ยภาพสูง เน�องจากตลาด
ญี่ปุนซึ่งเปนตลาดใหญยังมีความตองการอยาง
ตอเน�องและมีแนวโนมขยายตัวอีกมาก
ขัน้ ตอนการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
ทะเลในพมา รวมถึงกุงตมแชแข็ง มีขั้นตอนนับ
ตั้งแตการขออนุญาตทำสัมปทานประมงไปจนถึง
การจัดตั้งโรงงานแปรรูป โดยยอคือ
กอนอ�นผูประกอบการไทยตองย�นคำรอง
ขอขึ้นทะเบียนและขอรับหนังสือรับรองสำหรับ
ผูป ระกอบการประมงรวมกับพมาผานกรมประมงไทย
เสียกอน เม�อไดหนังสือรับรองจากกรมประมงไทย
แลว จึงสามารถย�นแสดงเอกสารตอเจาหนาทีข่ อง
กรมประมงพมาในการทำประมงรวมในน�านน้ำ
ของพมา
นักลงทุนตางชาติจะตองย�นขอสิทธิ์การทำ
ประมงตอรัฐบาลพมา โดยรัฐบาลจะใหสิทธิ์การ
ทำการประมงเปนกรณีๆ ไป (Fishing Rights)
แกเรือประมงตางชาติ โดยการจายคาธรรมเนียม
การจับสัตวนำ้ การรับสัมปทานการจับสัตวนำ้ และ
การขนสัตวนำ้ ไปตลาดตางประเทศโดยตรง ทัง้ นี้
การอนุญาตจับสัตวน้ำแกเรือประมงตางชาติจะ

ใหผานบริษัทรวมลงทุนเทานั้น และอยูภายใต โครงการประมงแบบ
รวมทุน ซึ่งจะตองมีการลงทุนในอุตสาหกรรมตอเน�องบนบกในกิจการ
อยางใดอยางหนึ่งดวย เชน โรงน้ำแข็ง หองเย็น โรงงานปลากระปอง
โรงงานแหอวน การเพาะเลี้ยงกุง เปนตน
สำหรับการรวมทุน มี 3 วิธคี อื การรวมทุนระหวางบริษทั ตางชาติ
กับกรมประมงของพมา หรือ การรวมทุนระหวางบริษัทตางชาติกับ
บริษทั รวมลงทุนทีม่ อี ยูเ ดิม หรือ การรวมลงทุนระหวางบริษทั ตางชาติ
และบริษัททองถิ่นของพมา
หลังจากนัน้ บริษทั รวมลงทุนจะตองย�นขอเสนอตอคณะกรรมาธิการ
การลงทุนของพมา (Myanmar Investment Commission : MIC)
โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณาอ�นๆ ตามที่รัฐบาลตองการ เพ�อ
พิจารณาการอนุมตั กิ ารลงทุนในอุตสาหกรรมตอเน�องบนบก โดยรัฐบาล
อนุญาตใหเขาไปทำประมงได ในระหวางที่ย�นคำรองขออนุญาตจัดตั้ง
บริษทั /ลงทุนจาก MIC หลังจากนัน้ จะสงตอใหคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนของตางชาติ (Foreign Investment Commission : FIC)
เปนผูพิจารณาและอนุมัติโครงการลงทุน
การจัดตั้งบริษัทในพมา ตองขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ (Permit
to Trade หรือ CA Permit) และขอจดทะเบียนบริษัทธุรกิจจำกัด
ทีส่ ำนักงานจดทะเบียนบริษทั จำกัด กระทรวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
แหงชาติ ในกรณีบริษัทที่รวมทุนกับรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งอยูภายใต
พระราชบัญญัติ Special Company Act 1950 จะไดรับการยกเวน
ไมตองขอใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ
ฉบับหนา จะนำเสนออีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่เปนดาวเดนใน
ภาคการผลิต ซึ่งไทยมีศักยภาพอยางมากในการลงทุนในพมา นั่นคือ
อุตสาหกรรมการแปรรูปไม

บทความพิเศษ

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล / ภรณีี คชเสนี

CSR

จุดกำเนิดและหลักปฏิบัติ

CSR หรือ “Corporate Social Responsibility” คือ ความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมขององคกร
ดวยการดำเนินธุรกิจภายใตหลักจริยธรรมและการจัดการทีด่ ี รับผิดชอบสังคมและสิง่ เเวดลอมทัง้ ในระดับไกลและใกล
อันนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

วารสารสงเสริมการลงทุน

แนวความคิดเกี่ยวกับ CSR เกิดขึ้นครั้งแรกในการประชุมระดับ
โลกที่จัดขึ้น ณ กรุงริโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ในป 2535 ซึ่งได
มีการกลาวถึงทิศทางใหมของการพัฒนาทีเ่ รียกวา “การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน”
(Sustainable Development) โดยมีการเรียกรองใหเกิดการพัฒนาที่
เอาใจใสในดานสังคมและสิ่งแวดลอม นอกเหนือไปจากการมุงเนนที่
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว
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ตอมาองคการเพ�อความรวมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา หรือ โออีซดี ี (OECD Organization for Economic Co - operation
and Development) ซึ่งเปนองคการระหวาง
ประเทศของกลุมประเทศพัฒนาแลว ที่ยอมรับ
ระบอบประชาธิปไตยและเศรษฐกิจการคาเสรีไดนำ
ประเด็นเร�องของ CSR ไปบรรจุไว ในแนวทาง
ปฏิบัติสำหรับวิสาหกิจขามชาติในป 2543 โดย
เสนอแนะใหวิสาหกิจขามชาติคำนึงถึง CSR ใน
องคกรและการติดตอคาขาย และทำธุรกรรมกับ
เฉพาะคูคาที่มี CSR เชนเดียวกัน ธุรกิจใดที่ไมมี
CSR อาทิ ธุรกิจที่มีการผลิตสินคาที่สรางปญหา
ใหกบั สิง่ แวดลอม การใชแรงงานเด็กอยางไมเปน
ธรรม จะไมสามารถติดตอคาขายกับวิสาหกิจที่มี
ถิน่ ฐานในประเทศสมาชิกของโออีซดี ี ไดอกี ตอไป

ISO 26000
Social Responsibility
เปนขอแนะนำหลักการ และวิธีการ
ของความรับผิดชอบ
ตอสังคมที่องคกรพึงปฏิบัติ
โดยความสมัครใจ
โดยไมตองมีการตรวจรับรอง

The UN Global Impact – ISO 2006
หลักการ - มาตรฐานซีเอสอาร

ในเดือนมกราคม ป 2542 ทีป่ ระชุม World
Economic Forum เมื อ งดาวอส ประเทศ
สวิตเซอรแลนด นายโคฟ อันนัน (Mr. Kofi
Annan) อดีตเลขาธิการสหประชาชาติ รวมกับ
5 หน�วยงานของ UN ไดแก ILO, UNDP, UNEP,
UNCHR, UNIDO และภาคสวนทางธุรกิจ ได
เรียกรองใหภาคธุรกิจแสดงความเปนพลเมืองทีด่ ี
ของโลก (Good Global Citizenship) ในทุกที่

และทุกประเทศที่ทำธุรกิจอยู ดวยการเคารพตอหลักตางๆ อันเปนขอ
ตกลงนานาชาติในเร�องของสิทธิมนุษยชน มาตรฐานแรงงานและ
เร�องของสิ่งแวดลอม โดยไดเสนอหลักปฏิบัติ 9 ประการ เรียกวา
“The Global Compact” หรือ “The UN Global Compact”
ซึง่ ตอมาไดเพิม่ เปนหลักปฏิบตั ิ 10 ประการ โดยแบงออกเปน 4 หมวด
หลักๆ คือ
1. หมวดสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
2. หมวดมาตรฐานแรงงาน (Labor)
3. หมวดสิ่งแวดลอม (Environment)
4. หมวดการตอตานการทุจริต (Anti - Corruption)
ปจจุบันมีองคกรธุรกิจจากทั่วโลกเปนสมาชิกของ UN Global
Compact รวม 1,861 บริษัท
ตอมาในเดือนกันยายน ป 2547 องคกรระหวางประเทศวาดวย
การมาตรฐาน (International Organization for Standardization :
ISO) ไดตกลงรวมกันที่จะรางมาตรฐาน “ISO 26000 Social
Responsibility” เพ�อใหบริษทั องคกร หน�วยงาน และสถาบันทัว่ โลก
รวมไปถึงผูม สี ว นไดสว นเสียขององคกรไดเพิม่ ความตระหนัก และสราง
ความเขาใจในเร�องของความรับผิดชอบตอสังคม
มาตรฐาน “ISO 26000 Social Responsibility” เปนขอแนะนำ
หลักการ และวิธีการของความรับผิดชอบตอสังคมที่องคกรพึงปฏิบัติ
โดยความสมัครใจ ทุกองคกรสามารถนำไปประยุกต ใชได โดยไมตองมี
การตรวจรับรอง ซึ่งใน ISO 26000 ไดกำหนดองคประกอบหลักของ
ความรับผิดชอบไว 7 ประการ ดังนี้
1. มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Organization Governance)
2. คำนึงถึงสิทธิมนุษยชน (Human Right) ซึง่ เปนสิทธิข์ น้ั พืน้ ฐาน
ของมนุษย
3. ขอปฏิบตั ดิ า นแรงงาน (Labor Practices) โดยตัง้ ขอตระหนัก
วาแรงงานไมใชสินคา ดังนั้น แรงงานจึงไมควรถูกปฏิบัติเสมือนเปน
ปจจัยการผลิต
4. การดูแลสิ่งแวดลอม (Environment)
5. การดำเนินธุรกิจอยางเปนธรรม (Fair Operating Practices)
6. ใสใจตอผูบริโภค (Consumer Issues)
7. การแบงปนสูสังคมและชุมชน (Contribution to the
Community and Society)

โครงการในครั้งนั้น

มีวัตถุประสงคที่จะชวยคนไทยที่ ไมมีงานทำ
ใหไดกลับเขาไปทำงานอยางเร็วที่สุด
โดยเนนที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ACT จุดเริ่มและตนแบบของ CSR ในไทย

หลังจากทีป่ ระเทศไทยประสบปญหา “วิกฤติเศรษฐกิจ ป 2540”
รัฐบาลและองคกรเอกชนตางก็ตดั งบประมาณเพ�อความอยูร อด คนไทย
นับแสนตองถูกเลิกจาง งบประมาณดานการอบรมพัฒนาบุคลากรถูกตัด
นายอานันท ปนยารชุนประธานสถาบันคีนนั เอเชีย อดีตนายกรัฐมนตรี
รวมกับ นายเฮนรี่ คิสซิงเจอร อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศของสหรัฐฯ ไดรว มกันกอตัง้ ACT : American Corporations
for Thailand Program ขึ้นในป 2541
วัตถุประสงคของ ACT ก็เพ�อระดมทุนจากกลุม นักธุรกิจขามชาติ
อเมริกันที่มีความหวงใยตอสถานการณ ในประเทศไทยและตองการ
ชวยเหลือ รวมทัง้ เปนการทำ CSR สรางภาพลักษณ ใหแกองคกรของตน
โดยมีองคกรตางๆ ที่รวมใหทุน รวมทั้งสิ้น 10 องคกร รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้นกวา 1.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 70 ลานบาท โดย
ดำเนินการตั้งแตป 2541 - 2548 ซึ่งเปนในชวงวิกฤติเศรษฐกิจที่เรา
มักเรียกวา “วิกฤติตมยำกุง”
องคกรที่รวมกอตั้งและทำกิจกรรม CSR ในครั้งนั้น ประกอบ

ผลจากการดำเนินโครงการ ในสวนของ
การอบรม ไดรับความรวมมือจากอาสาสมัคร
ทีม่ าเปนผูอ บรมกวา 700 คน จากองคกรผู ใหทนุ
และพันธมิตรของสถาบันคีนัน ในประเทศไทย
ซึ่งใชเวลาอบรมกวา 2,000,000 ชั่วโมง ใน
หลายหลักสูตร อาทิ Operation Management,
Freight Forwarding Training, Environmental

Management, Plant Tissue Culture,

Entrepreneurial Skills ฯลฯ ทำใหไดผลลัพธ
ดีเกินความคาดหมาย กลาวคือรอยละ 90 ของ
ผูเขารับการอบรมกวา 27,000 คน ไดรับการ
จางงาน นอกจากนีโ้ ครงการยังไดรบั แรงสนับสนุน
จากส�อกวา 80 บทความทั้งในส�อสิ่งพิมพ วิทยุ
และโทรทัศน เพ�อชวยกระจายขาวสาร
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กรณีตัวอยาง CSR ที่จะกลาวถึงนี้ เปนการทำ CSR ครั้งยิ่งใหญ
ของบริษัทขามชาติสัญชาติอเมริกันในประเทศไทย หรือที่เรียกวา
ACT (American Corporations for Thailand Program) ซึง่ ในกรณี
ศึกษานี้ถือวาเปนตัวอยางที่ดี และเปนจุดเริ่มตนใหมีการทำ CSR
หลายองคกรในไทยมากขึ้น

โครงการในครั้งนั้น มีวัตถุประสงคที่จะชวย
คนไทยที่ไมมีงานทำใหไดกลับเขาไปทำงานอยาง
เร็วที่สุด โดยเนนที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ในสองสวน คือ ความรูน อกระบบและการพัฒนา
ดานสิ่งแวดลอม
วารสารสงเสริมการลงทุน

สำหรับกรณีศึกษาการทำ CSR ในไทยที่น�าสนใจ ผูเขียนไดอาน
จากบทความในเว็บไซต www.csr.imagepus.co.th มีเนือ้ หาทีน่ า� สนใจ
จึงขออนุญาตนำมาเสนอใหผูสนใจทราบในวารสารสงเสริมการลงทุน
ฉบับนี้

ดวย 10 บริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ ไดแก Unocal,
AIG, Motorola, Raytheon, Chase Manhattan
Bank, GE, Union Carbide, American Express,
The American Chamber of Commerce in
Thailand, และ Continental Grain
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กวา 7 ปของการดำเนินโครงการ ACT
ไดมอบทุนใหแกผูผานการพิจารณาคัดเลือก
ตั้งแตมหาวิทยาลัยชั้นนำ องคกรไมหวังผลกำไร
(NGO) และหน�วยงานอบรมบุคลากรของภาครัฐ
ทัว่ ประเทศ รวมทัง้ สิน้ 51 ทุน อาทิ ACT Youth
Leadership Program ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต Social Forestry Education Project
แกโรงเรียนประจำจังหวัดเชียงราย การอบรม
คอมพิวเตอรกราฟฟค สำหรับคนพิการทางภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุม ธุรกิจสงออกของแมบา น
ชาวมุสลิมทางภาคใต ฯลฯ ซึ่งนั่นหมายถึงการ
สรางโอกาสทางอาชีพและรายไดแกประชาชนไทย
อยางนอยทีส่ ดุ โครงการฯ ทำใหคนไทยไดตระหนัก
วา เราไมไดเผชิญปญหาโดยลำพัง และเม�อ
ประชาชนสามารถพึง่ ตนเองได จะนำประเทศไทย
ไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
กรณีศึกษา ACT นี้ ไดมีการกลาวถึงกัน
อยางมาก จนกลายมาเปนตนแบบใหหลายๆ
องคกรในประเทศไทย นำแนวคิดและการปฎิบัติ
เกีย่ วกับ CSR มาใช ในองคกรกันอยางแพรหลาย
ตั้งแต ป 2549 จนถึงปจจุบัน

ประโยชนที่ ไดรับจากการทำ CSR

คงปฎิเสธไมไดวา การทำ CSR เปนเร�องทีด่ ี
และเปนประโยชนอยางมากในสังคม แตมักมี
คำถามวา งบประมาณการทำ CSR ในแตละป

ของแตละองคกรเปนจำนวนไมนอย แลวองคกรที่ทำจะไดประโยชน
อะไรกลับคืนมา
องคกรที่นำแนวคิด CSR ไปปฏิบัติ จะเกิดผลลัพธทั้งในสวน
รูปธรรมที่จับตองได (Tangible) และในสวนนามธรรมที่จับตองไมได
(Intangible)
ตัวอยางของประโยชนทเ่ี ปนรูปธรรมจับตองไดกค็ อื การทำ CSR
จะสงผลใหเจาหนาที่ในองคกรมีความภาคภูมิใจในการทำงานรวมกับ
องคกร นอกจากนัน้ การทีอ่ งคกรมีภาพลักษณและความสัมพันธทด่ี กี บั
สังคม ยังสงผลทางออมตอการสรางรายไดและสวนแบงตลาดเพิม่ ขึน้
จากการทีล่ กู คาพิจารณาเลือกซือ้ สินคาและบริการจากองคกรทีม่ คี วาม
รับผิดชอบตอสังคม และไมทำลายสิ่งแวดลอม เชน การสงเสริมการ
ขายดวยการบริจาครายไดสว นหนึง่ ตอทุกๆ การซือ้ ผลิตภัณฑ ในแตละครัง้
ใหแกหน�วยงานหรือมูลนิธิที่ชวยเหลือสังคมในดานตางๆ
สวนประโยชนทเ่ี ปนนามธรรม องคกรสามารถไดรบั ประโยชนจาก
การวางตำแหน�งตราผลิตภัณฑ (Brand Positioning) ใหอยูในใจของ
ลูกคาเปนอันดับตนๆ ในประเภทสินคาหรือบริการนัน้ ๆ โดยการดำเนิน
กิจกรรม CSR รวมกับการทำตลาดผลิตภัณฑ เชน รานกาแฟที่รับซื้อ
เมล็ดกาแฟในทองถิน่ หรือจากไรกาแฟที่ใชเกษตรอินทรีย เปนตน
นอกจากนี้ องคกรยังสามารถจัดทำรายงานของกิจการที่เรียกวา
Sustainability Report ซึ่งหน�วยงาน Global Reporting Initiative
(GRI) เปนผูวางกรอบและแนวทางไว เพ�อใชเผยแพรกิจกรรมทั้งใน
มิตเิ ศรษฐกิจ สังคมและสิง่ แวดลอมขององคกร โดยในปจจุบนั มีองคกร
ธุรกิจที่จัดทำรายงานดังกลาวนี้แลวนับพันแหงทั่วโลก รวมทั้งหลาย
องคกรในประเทศไทยดวย
ปจจุบันองคกรภาครัฐและธุรกิจหลายรายในประเทศไทยตางให
ความสำคัญกับ CSR หรือความรับผิดชอบตอสังคมและสิง่ แวดลอมกัน
มากขึน้ เพราะนอกจากจะสงผลดีในดานภาพลักษณตลอดจนตัวสินคาหรือ
บริการขององคกรแลว ยังชวยใหผบู ริโภคเกิดความมัน่ ใจในการซือ้ สินคา
หรือบริการขององคกรนัน้ ทัง้ นี้ มีแนวโนมวาในอนาคต หากองคกรใดไม
ปฏิบตั ติ ามแนวคิด CSR อาจเกิดปญหาในการทำการคากับกลุม ประเทศ
หรือกลุมลูกคาที่ใหความสำคัญกับการปฏิบัติตามแนวคิดดังกลาวได

ผลการพัฒนาอยางยั่งยืน” หรือ มีอีกช�อหนึ่ง
วา “รายงานความยั่งยืนทางสังคม” ที่มาของ
การทำ SD report เริ่มจากการที่องคกรช�อวา
Global Report Initiatives หรือ GRI องคกร
อิสระที่กอตั้งขึ้นเม�อป 2540 เพ�อสนับสนุนให
องคกรตางๆ ของภาครัฐและเอกชนทัว่ โลก หันมา
เปดเผยขอมูลและจัดทำรายงานความยั่งยืนทาง
สังคม โดยใหแสดงผลการดำเนินงานขององคกร
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตาม
ขอแนะนำที่ GRI สรางไวเปนแนวทาง เรียกวา
G3 Guidelines

คำวา Sustainability Reporting หรือที่บางแหงเรียกวา
Corporate Social Responsibility Report หรือ Sustainable
Development Report (SD Report) นั้น ไมมีคำจำกัดความหรือ
ความหมายที่ตายตัว
อยางไรก็ตาม The Global Reporting Initiative Sustainability
Guidelines หรือ GRI Guidelines ได ใหคำจำกัดความของคำวา
Sustainability Reporting ไววา คือ “…the practice of measuring,
disclosing and being accountable to internal and external
stakeholders for organizational performance towards the
goal of sustainable development” แปลงายๆ วา คือ การวัด
การเปดเผยขอมูล และการแสดงความรับผิดชอบตอผูม สี ว นไดสว นเสีย
ภายในและภายนอกองคกร เพ�อการดำเนินงานขององคกรทีจ่ ะสงผล
ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
ในภาษาไทยเราเรียก Sustainability Reporting วา “รายงาน

ในประเทศไทย การปฏิบัติตามขอแนะนำ
(Guidelines) และ Sustainability Report
ยังไมแพรหลายเทาที่ควรเม�อเทียบกับหลายๆ
ประเทศ เน�องจากบริษัทขนาดกลางและขนาด
ยอยนัน้ ยังไมตระหนักถึงความสำคัญอันกลาวมา
ขั้นตนเทาที่ควร องคกรที่ปรับใช International
Guidelines มักจะเปน บริษัทระหวางประเทศ
(Multinational Enterprises) และบริษทั ของไทย
ขนาดใหญ
(ขอมูลจาก www.globalreporting.org)
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ทานรูจัก Sustainability Reporting หรือไม

ความพยายามนี้ไดรบั การตอบรับอยางดีเยีย่ ม
เริม่ จากการรวมมือของ UNDP ทีเ่ ขามามีสว นรวม
สนับสนุนและเผยแพรแนวทางดังกลาวสูสากล
จนในทีส่ ดุ องคกรใหญๆ ระดับโลกจำนวนประมาณ
1,000 องคกรจาก 60 ประเทศไดเขามามีสว นรวม
โดยปรับใชแนวทางการทำ Sustainability Report
ของ GRI

วารสารสงเสริมการลงทุน

ความคิดของ GRI คือ ตองการพัฒนา
มาตรฐานการทำรายงาน ที่จะสามารถกระตุน
ความตองการขอมูลความยั่งยืนทางสังคม ซึ่ง
จะเปนประโยชนตอ ทัง้ ผูเ ผยแพรและผูท น่ี ำขอมูล
ไปใช

กิจกรรม CSR ของเม็กเท็ค
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ภรณี คชเสนี

วารสารสงเสริมการลงทุน

74

บริษทั เม็กเท็ค แมนูแฟคเจอริง่ คอรปอเรชัน่
(ประเทศไทย) จำกัด หรือเรียกสั้นๆ วา เม็กเท็ค
ไดรบั การสงเสริมการลงทุนมาตัง้ แตป 2538 โดย
เปนผูผ ลิตแผงวงจรไฟฟาชนิดยืดหยุน ได (Flexible
Printed Circuit Boards) ที่มีบริษัทแมอยูใน
ประเทศญี่ปุน เม็คเท็คตั้งโรงงานอยูที่นิคม
อุตสาหกรรมบางปะอิน เติบโตขึน้ เร�อยๆ จากมีพน้ื ที่
เพียง 2,000 ตารางเมตรเม�อเริม่ ตนจนถึงปจจุบนั
ขยายพืน้ ทีเ่ ปนจำนวนมากกวา 69,235 ตารางเมตร
นับตัง้ แตกอ ตัง้ สาขาในประเทศไทย ผูบ ริหาร
ของเม็คเท็คไดสำนึกถึงประโยชนและสิทธิ์ตางๆ
ที่ไดรับจากการลงทุนในประเทศไทย ตลอดจน
ทรัพยากรตางๆ ทีน่ ำมาใช ในการผลิต จึงมีนโยบาย
ในการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความรับผิดชอบตอ
ผูมีสวนไดสวนเสียมาโดยตลอด ตั้งแตความ
รับผิดชอบตอผูถือหุน ลูกคา พนักงานและสังคม
ตัง้ แตปแ รกๆ ในการเปดดำเนินการเม�อ 17 ป
ทีแ่ ลว เม็กเท็คไดเริม่ ปลูกฝงใหพนักงานซึง่ สวนใหญ
จะเปนพนักงานระดับปฏิบตั กิ ารทีม่ าจากชนบท ให
ระลึกถึงทองถิน่ หรือชุมชนทีอ่ ยูห า งไกลทีด่ อ ยโอกาส
โดยการชักชวนใหไปรวมออกคายอาสาพัฒนาตาม
โรงเรียนทีด่ อ ยโอกาสในชนบท โดยเริม่ ตนทีอ่ ำเภอ
บานไร และอำเภอสวางอารมณ จังหวัดอุทัยธานี
ทั้งนี้กอนไปรวมกิจกรรมจะมีจัดกิจกรรมระดมทุน
เพ�อใหพนักงานทุกคนมีสวนรวมและบริษัทฯ รวม
สมทบในคาใชจา ยตางๆ ทีเ่ กิดขึน้ กิจกรรมดำเนิน
ตอมาอยางตอเน�องตลอดมาจนถึงปจจุบัน
ในสวนของพนักงาน ไดกอ ตัง้ ชมรมขึน้ มาเพ�อ
สานตอเจตนารมณ ในความรับผิดชอบตอสังคม
โดยมีชมรมผูบ ำเพ็ญประโยชนคอยจัดกิจกรรมทีเ่ ปน
ประโยชนตอ ชุมชนในทองถิน่ ตางๆ เชน สรางฝาย

กัน้ น้ำในอำเภอแมออน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม สรางโปงเทียมที่
วนอุทยานทองผาภูมกิ าญจนบุรี ใหเปนแหลงอาหารสัตวปา สรางหองสมุด
โรงอาหาร ซอมแซมอาคารเรียน อาคารอเนกประสงค อาคารโรงงานทำ
ขาเทียมรวมกับมูลนิธขิ าเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรฯในทองถิน่ ทุรกันดาร
เม็คเท็คยังมีชมรมทีด่ แู ลสิง่ แวดลอม ช�อ ชมรม “บานกระดาษ”
ซึง่ มีทม่ี าจากแนวคิดทีจ่ ะนำของเสียตางๆ กลับมาใชงานใหม หรือแปรรูป
โดยเริม่ ตนดวยการ รวบรวมกระดาษที่ใชแลวจากในหน�วยงานตางๆ และ
ทีบ่ า นของพนักงานเอามาเก็บไว ในบานเล็กๆ ทีส่ รางไวแลวนำไปขายเพ�อ
แปรเปนเงินสมทบกับรายไดจากการจัดกิจกรรมอ�นๆ เพ�อนำไปใช ในการ
ปลูกปาในทีต่ า งๆ อาทิ เขาแผงมา เขาใหญ ปาชายเลนแถบจันทบุรี เพชรบุรี
เม็คเท็คยังใชความชำนาญและฝมอื ของวิศวกร และชางเทคนิคเขา
ไปรวมงานกับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทรฯ โดยรวมพัฒนา
ขอเขาเทียมและเคร�องจักร อุปกรณทีใช ในการผลิต รวมทัง้ ใหคำปรึกษา
และสนับสนุนใหมมี าตรฐานในการดำเนินงานจนไดรบั การรับรองมาตรฐาน
ISO 9001 การสนับสนุนมาอยางตอเน�องยาวนาน จนเหมือนเปนสวนหนึง่
ของมูลนิธิ ทำใหผลการพัฒนาขอเขาเทียมไดมาตรฐานเทียบเทาสากล
แตตน ทุนลดลงเกือบสิบเทา ลดของเสียและเวลาการผลิตลงอยางตอเน�อง
จนสามารถสงผลิตภัณฑไปชวยเหลือประเทศกำลังพัฒนาหลายๆ ประเทศได
สำหรับชุมชนที่เม็กเท็คตั้งอยู เม็กเท็คไดชวยพัฒนาหองสมุด
โรงเรียนในทองถิ่น ทั้งระดับประถม และมัธยมรวม 9 แหง ในการ
จัดหาหนังสือซึ่งตรงกับความตองการของครูและนักเรียนให รวมทั้ง
การสงพนักงานทีต่ ง้ั ครรภซง่ึ ที่ไมไดอยูในสายการผลิต ออกไปชวยซอม
หนังสือ นอกจากนัน้ ยังสนับสนุนทีมวอลเลยบอลของโรงเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยจัดหาอาหาร เคร�องด�ม ชุดแขงขันและเบีย้ เลีย้ ง
เปนทุนการศึกษาทุกเดือนใหกับนักกีฬาประมาณ 50 คนของทีม
วอลเลยบอลนักเรียน ตั้งแตระดับมัธยมตนจนถึงมัธยมปลายมาอยาง
ตอเน�องมาเกือบสิบปแลว
เม็คเท็ค ยังบริจาคเงินสนับสนุนมูลนิธิตางๆ เชน มูลนิธิราช
ประชานุเคราะห มูลนิธกิ ารศึกษาทางไกลผานดาวเทียม และมูลนิธอิ น� ๆ
ที่มีเปาหมายที่เปนประโยชนแกสาธารณะ เม็กเท็คเช�อมั่นวา การคิด
การกระทำ เพ�อใหเกิดความรับผิดชอบตอสังคมของบริษทั ฯ จะชวยให
สังคมและบริษัทคงอยูดวยกันตลอดไป

ภาวะการสงเสริมการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน

เดือนมกราคม 2556

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

ที่ตั้ง
(เขต)

บริการรับฝากหองเย็น
25,000 ตันสินคา

1.19

200.00

29

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

2

อินเว (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ฮองกง)

สวนผสมอาหารสัตว ไดแก
สารผสมจุลินทรีย 500 ตัน

1.6

22.00

46

จ.พิจิตร
(เขต 3)

3

ที แอนด พี ไรซ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขาวคัดคุณภาพ 15,300 ตัน

1.14

15.00

12

จ.มหาสารคาม
(เขต 3)

4

เวิลดเฟล็กซ จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เสนดายยางยืด 18,000 ตัน

1.16

240.00

31

จ.ระยอง
(เขต 2)

5

วาริน รับเบอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ยางแผนรมควัน 36,000 ตัน

1.16

157.00

160

จ.อุบลราชธานี
(เขต 3)

6

สยามอินเตอร
เนชั่นแนลฟูด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อาหารบรรจุภาชนะผนึก 8,550 ตัน
อาหารสัตวเลี้ยง 12,600 ตัน
และน้ำนึ่งปลา 960 ตัน

1.11

400.00

1,102

จ.สงขลา
(เขต 3)

7

เอ.ซี. หองเย็น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากหองเย็น
16,000 ตันสินคา

1.19

205.00

95

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

8

ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร 33,600 ตัว
สุกรพันธและสุกรขุน 32,430 ตัว

1.5

281.70

46

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

9

น้ำมันพืชปทุม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไบโอดีเซล 101,000,000 ลิตร

1.18

191.50

23

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

10

นางสาวชลรวีย อุปติศฤงศิ์
ผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย - ไตหวัน) เชน ที่นอนและหมอน 4,276 ตัน

1.16

50.00

84

จ.ภูเก็ต
(เขต 2)

11

นายจิตชัย นิมิตรปญญา
(หุนไทยทั้งสิ้น)

1.19

200.00

29

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

บริการรับฝากหองเย็น
25,000 ตันสินคา

75
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

นายจิตชัย นิมิตรปญญา
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

1

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

76

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

12

ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน) ยางแทง (BLOCK RUBBER)
60,000 ตัน
(รวมทุนไทย - ไอรแลนด สิงคโปร - มาเลเซีย - จีน)

13

นายประเวศ นันทิรุจ
(โครงการที่ 1)

14

ที่ตั้ง
(เขต)

1.16

129.30

150

จ.เชียงราย
(เขต 3)

สวนผสมอาหารสัตว
เชน กากมันสำปะหลังอัดเม็ด
60,000 ตัน

1.6

131.80

51

จ.กาฬสินธุ
(เขต 3)

นายประเวศ นันทิรุจ
(โครงการที่ 2)

สวนผสมอาหารสัตว เชน
เชน กากมันสำปะหลังอัดเม็ด
55,000 ตัน

1.6

125.30

42

จ.รอยเอ็ด
(เขต 3)

15

นายทวี นันทิรุจ
(โครงการที่ 1)

สวนผสมอาหารสัตว เชน
กากมันสำปะหลังอัดเม็ด
45,000 ตัน

1.6

99.40

45

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

16

นายทวี นันทิรุจ
(โครงการที่ 2)

สวนผสมอาหารสัตว
เชน กากมันสำปะหลังอัดเม็ด
40,000 ตัน

1.6

93.40

42

จ.จันทบุรี
(เขต 3)

17

เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จำกัด แปงมันสำปะหลัง
82,500 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

1.13

400.00

61

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

18

นายวิรัตน องครัตนผล
(หุนไทยทั้งสิ้น)

แปงมันสำปะหลัง
70,000 ตัน

1.13

298.00

223

จ.สุรินทร
(เขต 3)

19

ไทยเมอรรี่ ไบโอเอ็นเนอรยี่ จำกัด เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(Wood Pellet) 430,000 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

1.17

400.00

190

จ.พระนครศรีอยุธยา

20

เรยรับเบอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ยางแทงและ/หรือยางเครพ
17,520 ตัน

1.16

84.00

124

จ.บุรีรัมย
(เขต 3)

21

โจลี่ แฟมิลี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผักผลไมทอดสูญญากาศ 35 ตัน
ผักผลไมกรอบฟรีสดราย 205 ตัน

1.11

60.00

70

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

22

จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

อาหารจากเนื้อไกและ 37,800 ตัน
อาหารสำเร็จรูปแชแข็ง 600 ตัน

1.11

500.00

55

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

23

พนัส ฟด มิลล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว 360,000 ตัน

1.6

720.00

55

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

(เขต 2)

หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน
1

บี โอ เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเหล็กหลอและชิ้นสวน
กลึงแตงจากเหล็กหลอ
ที่ผลิตเอง 1,800 ตัน

2.15
และ
4.3

43.00

60

จ.สระบุรี
(เขต 2)

2

ที.เอส.เค. ฟอรจิ้ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

เหล็กเพลารีดเย็น 20,055 ตัน

2.13

200.00

9

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

3

ศรีบริสุทธิ์อุตสาหกรรม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเหล็กทุบ 12,000 ตัน
แมพิมพ 100 ชุด
และชิ้นสวนโลหะ 5,000 ตัน

2.16,
4.2 และ
4.3

4

โตโย มิลเลนเนียม จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ทอเหล็กไรสนิม 14,500 ตัน

2.14

12.00

13

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

491.20

27

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
3.1

3.00

14

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

2

เอสซีลอร ออพติคอล
เลนสสายตา 5,300,000 ชิ้น
แลบบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด หรือแวนสายตา 2,650,000 ชิน้
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

3.9

465.60

394

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

3

เอกวัตร (1994) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ยานพาหนะที่ ใชทางการแพทย
300 คัน

3.9

61.50

200

จ.นครปฐม
(เขต 1)

4

MR. AKIHITO FUKUDA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แผนซึมซับ 40,000,000 ชิ้น

3.2

199.00

49

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

5

เอ.อาร.เอ. อินดัสทรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

มุง 975 ตัน

3.1

32.00

74

จ.ราชบุรี
(เขต 2)

6

MR.YOSHIHISA KAWAHARA META - ARAMID
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
STAPLE FIBER 2,200 ตัน

3.1

2,309.20

52

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เคร�องจักรและอุปกรณขนสง
1

ไอ เอช ไอ แมชชีน
เท็ค เอเชีย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เคร�องจักรสำหรับงาน
อุตสาหกรรม เชน VACUUM
DEGREASER 48 ชุด

4.2

42.30

23

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

2

เพทโทร-อินสตรูเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เคร�องจักรที่มีการออกแบบ
ทางวิศวกรรม เชน
CNC CUTTING
MACHINE 6 เคร�อง

4.2

10.00

9

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

3

แอร - คอน พารทส เอ็นจิเนียริ่ง ชิ้นสวนโลหะ เชน
(ประเทศไทย) จำกัด
VALVE COVER, VALVE
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
STEM 1,123,000 ชิ้น

4.3

13.40

9

จ.พระนครศรีอยุธยา

4

MR. KENJI KONDO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เคร�องจักรอุตสาหกรรม
เชน CNC GRINDING
MACHINE 90 เคร�อง

4.2

280.00

30

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

5

ออยส สตีล ทูบ
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนจีนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑโลหะ เชน CASING
และ TUBING 20,000 ตัน

4.3

82.70

60

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

(เขต 2)
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MS. SABINA FAY BRAXTON สนับสนุนการคาและการลงทุน
(หุนเยอรมันทั้งสิ้น)
25,000 หลา

วารสารสงเสริมการลงทุน

1
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บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

78

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

ที่ตั้ง
(เขต)

6

มิทซึยะ เซโก (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นสวนโลหะ เชน WASHER
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
และ BUSHING 130 ตัน

4.3

194.00

23

จ.ระยอง
(เขต 2)

7

เคียววะ ทูล จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

CUTTING TOOLS เชน
DRILL และ ENDMILL
12,000 ชิ้น

4.2

9.70

20

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

8

นวโลหะอุตสาหกรรม จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิน้ สวนโลหะ เชน CRANKSHAFT
BEARING CAP 936,000 ชิ้น

4.3

91.00

4

จ.สระแกว
(เขต 3)

9

เค.เอ็ม.แอล. เทคโนโลยี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป เชน
COPPER BOND
GROUND ROD 760 ตัน

4.3

10.00

25

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

10

MR.YASUHIDE HIGASHINO การเคลือบผิว
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
(SURFACE TREATMENT)
190 ชิ้น

4.4

100.00

13

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

11

เควายบี สเตียริง่ (ไทยแลนด) จำกัด ปมน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
(POWER STEERING PUMP)
345,600 ชุด

4.10

146.80

25

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

12

ทาชิ - เอส (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

4.10

195.00

64

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

13

MR. PAN CHUANG - HWA เคร�องจักร อุปกรณและชิ้นสวน
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)
เชน สายพานลำเลียง 4,000 ตัน
และโครงสรางโลหะ เชน
โครงสรางอาคารโรงงาน
3,200 ตัน

4.2
และ
4.19

59.20

45

จ.กาญจนบุรี
(เขต 2)

14

ไทยยานากาวา จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน
TRANSMISSION CASE,
HOUSING CLUTCH 6,210 ตัน

4.3

559.00

134

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

15

เอเชีย วีล จำกัด
(รวมทุนฮองกง - จีน)

วงลอสำหรับยานพาหนะ
2,000,000 วง

4.10

566.10

63

จ.ระยอง
(เขต 2)

16

ไทย นิชชิน โมลด จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แมพมิ พ (MOLD) และการซอมแซม
แมพิมพที่ผลิตเอง 150 ชุด

4.2

30.00

30

จ.พระนครศรีอยุธยา

17

โอเชี่ยน คอมเมิรซ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนหรืออุปกรณประกอบ
หองน้ำและหองครัว เชน กอกน้ำ
วาลวและสะดืออาง
1,000,000 ชิ้น

4.3

50.00

19

จ.สิงหบุรี
(เขต 3)

18

ชิโรกิ คอรปอรเรชั่น
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชุดแขนยกกระจกประตูรถยนต
7,000,000 ชุด

4.10

192.20

36

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

โครงเบาะนั่งรถยนต
89,000 คันชุด

(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

ไดอะ เรซิบอน (ไทยแลนด) จำกัด แผนตัด เชน CUTTING
WHEEL, CHOP - SAW
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
WHEEL 750 ตัน

20

โตไก อีสเทิรน รับเบอร
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

21

วัฒนไพศาล เอ็นยิเนียริ่ง จำกัด โครงสรางโลหะสำหรับ
งานอุตสาหกรรม 8,500 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

22

ยาสุฟุกุ โพลิเมอรส
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

23

163.70

100

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.10

51.00

20

จ.ระยอง
(เขต 2)

4.19

75.00

138

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

ชิน้ สวนพลาสติกและยางสังเคราะห
สำหรับยานพาหนะ 360 ตัน
หมอกรองอากาศสำหรับยานพาหนะ
648,000 ชุด

4.10

50.00

35

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

แสงทอง ท็อปเมทัลชีท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑโลหะ เชน แผนหลังคา
เหล็กครอบหลังคา 7,800 ตัน

4.3

15.30

17

จ.นาน
(เขต 3)

24

สึกิโบชิ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
เชน BOLT THROUGH
103,680,000 ชิ้น

4.10

45.20

9

จ.ระยอง
(เขต 2)

25

เพยหลิง จำกัด
(รวมทุนไทย - จีน - ไตหวัน)

การชุบหรือเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)
20,150 ตัน

4.4

38.00

31

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

26

ที อาร เทค จำกัด
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนแมพิมพ เชน SPOOL
RETAINER, STROKE
END BLOCK 720 ตัน

4.2

24.90

22

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

27

มัตสุดะ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เคร�องจักรสำหรับ
งานอุตสาหกรรม เชน
INJECTION MOLDING
MACHINE และการซอมแซม
เคร�องจักรที่ผลิตเอง 84 ชุด

4.2

33.00

34

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

28

โทยู อินดัสทรีส
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน FILTER
ELEMENT 960,000 ชิ้น

4.10

140.20

7

จ.ระยอง
(เขต 2)

29

โซโก อินทรูเมนท
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
เชน RING, BUSH และ
VALVE SEAT 2,633,000 ชิ้น

4.10

160.50

79

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

30

ฮิตาชิ เพาเดอรเมทัลส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
(MACHINING PARTS)
20 ตัน

4.3

75.70

30

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

ชิ้นสวนดูดซับเสียงสำหรับ
ยานพาหนะ เชน SOUND
PROOF 1,500,000 ชิ้น

79
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4.2

วารสารสงเสริมการลงทุน

19

ที่ตั้ง
(เขต)
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บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

31

โตโยไฟน (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน
FLAT SPIRAL SPRING
18,144,000 ชิ้น

4.3

78.20

13

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

32

ไทย พีระมิด
อินดัสเทรียล จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

CANVAS 220 ตัน
และ BEAD TAPE 710 ตัน

4.10

380.00

28

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

33

ไทยยามาฮามอเตอร จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เคร�องยนตเรือ 32,170 เคร�อง

4.13

571.60

56

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

34

ไทยซัมมิท เอนจิเนียริ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
เชน CONNECTING ROD,
GEAR RING, PINION และ
END AXEL 1,842,000 ชิ้น

4.10

378.00

27

จ.ระยอง
(เขต 2)

35

วาย - โอกูระ ออโตโมทีฟ
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป เชน
BRACKET สำหรับยานยนต
49,000 ตัน

4.3

1,044.60

320

จ.ระยอง
(เขต 2)

36

แวบโค (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร - ไอรแลนด
ออสเตรเลีย - เบลเยี่ยม)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
SPRING BRAKE
ACTUATOR, BRAKE
CHAMBER 205,000 ชิ้น

4.10

24.30

44

จ.ระยอง
(เขต 2)

37

อุชิโนะ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

INDUCTION HEATER
20 ชุด HEATING COIL
และการซอมแซม INDUCTION
HEATER และ HEATING COIL
ที่ผลิตเอง 40 ชุด

4.2

84.00

30

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

38

MR. NOBUTAKA
HIGASHIKATA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เคร�องจักรและอุปกรณ เชน
TRANSFER MOLDING
MACHINE, INJECTION
MOLDING MACHINE,
CUTTING MACHINE และ
JIG 600 ชุด

4.2

10.40

7

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

39

ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การชุบเคลือบผิว 340 ตัน
(SURFACE TREATMENT)

4.4

46.60

16

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

40

วัฒนไพศาลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

โครงสรางโลหะสำหรับ
งานอุตสาหกรรม 8,500 ตัน

4.19

78.00

144

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

41

นายจักริศวร โลจนะโกสินทร
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูปและชิ้นสวน
โลหะสำหรับยานยนต เชน
สวนพวงรถบรรทุก และ
กระบะทาย 1,000,000 ชิ้น

4.3
และ
4.10

100.00

97

จ.นนทบุรี
(เขต 1)
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

42

นางสาวอัญมณี รอดประจง
(รวมทุนไทย - เยอรมัน)

ชิ้นสวนโลหะ เชน SINTER
PRODUCT, CONNECTOR,
PIN, METAL PART 500 ตัน

4.3
และ
4.10

43

MR. TOSHIE IGUCHI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน CAR AUDIO
PARTS,BRACKET และ
CAR NAVIGATION PARTS
19,000,000 ชิ้น

44

27

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

4.3

184.20

77

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นสวนอลูมิเนียมสำหรับ
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
ยานพาหนะ เชน FRONT
MASTER CYLINDER และ
SHOE BRAKE 800 ตัน

4.10

246.00

300

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

45

มิยะคิ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การเคลือบผิวดวยวิธี
ANODIZE 36,000,000 ชิ้น

4.4

293.50

54

จ.ระยอง
(เขต 2)

46

เอ็นเอ็มบี - มินีแบไทย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

มอเตอรและชิ้นสวนมอเตอร
สำหรับยานพาหนะ
2,500,000 ชิ้น

4.10

370.00

100

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา
แอปเปล ซอฟต จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

2.00

14

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

2

เมลเทค คอรปอเรชั่น
(ประเทศไทย จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - ฮองกง)

ชิ้นสวนสำหรับ PRINTER
เชน SCALE FOR PRINTER
(DISK TUPE, LINEAR TYPE)
16,800,000 ชิ้น

5.5

30.70

23

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

3

เฮซุง อิเลคทรอนิกส
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - เกาหลี)

ชุดสายไฟสำหรับเคร�องใชไฟฟา
และผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
4,000,000 ชิ้น

5.3
และ
5.5

10.00

18

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4

ไอเดค เอเชีย (ไทยแลนด) จำกัด อุปกรณสำหรับตูควบคุมไฟฟา
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
เชน TERMINAL BLOCK
32,430,000 ชิ้น

5.3

114.40

46

จ.สระบุรี
(เขต 2)

5

ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนฮองกง - ญี่ปุน)

ชิน้ สวนกลองถายรูป เชน AUTO
FOCUS SUPPORT LIGHT,
TOP COVER UNIT และ
FLASH UNIT 24,000,000 ชิน้

5.5

473.50

877

จ.สระบุรี
(เขต 2)

6

เบลตัน อินดัสเตรียล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนสำหรับ HARD DISK
DRIVE เชน E - BLOCK, COMB,
COIL, COIL ASSEMBLY,
CARRIAGE ASSY และ
ACTUATOR COIL ASSEMBLY
214,669,730 ชิ้น

5.5

4,500.00

3,770

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

81
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ที่ตั้ง
(เขต)

7

นิเด็ค ค็อมโปเน็นท เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนสำหรับ HARD DISK
DRIVE เชน BASE MACHINING
16,202,300 ชิ้น

5.5

245.80

223

จ.สระบุรี
(เขต 2)

8

โรม อินทิเกรเต็ดซิสเต็มส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

TANTALUM CAPACITOR
708,000,000 ชิ้น

5.5

499.80

38

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

9

MR.SEBASTIAN - JUSTUS ซอฟตแวร
SCHMIDT
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)

5.8

10.00

15

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

10

MR.KENGO MIZUNO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

20.00

8

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

11

นายกิตติ จึงสวนันทน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พัดลมอุตสาหกรรม 81,000 เคร�อง
และชิ้นสวนโลหะสำหรับ
เคร�องใชไฟฟา เชน ใบพัด
กรวยทางเขาออก 300,000 ชิ้น

5.1
และ
5.3

60.00

91

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

12

เวนซ อินดัสเตรียล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พัดลมอุตสาหกรรม
325,000 เคร�อง
ชิ้นสวนสำหรับเคร�องใชไฟฟา
เชน ใบพัด กรวยทางเขาออก
30,000 ชิ้น

5.1
และ
5.3

80.50

127

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

13

ชิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน
INVERTER สำหรับเครี่องปนไฟ
600,000 ชิ้น

5.5

104.00

35

จ.ระยอง
(เขต 2)

14

เอ็ม พี โอ เอเชีย จำกัด
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

แผนบลูเรย (BLU - RAY DISC)
3,600,000 แผน

5.5

150.00

27

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

15

พานาโซนิค เอเนอรจี
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ALKALINE BATTERY
243,000,000 กอน

5.3

271.00

35

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

16

ดับเบิ้ล ไพน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

7.97

55

กรุเทพมหานคร
(เขต 1)

17

ซันวา อิเล็กทรอนิกส
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนสำหรับอุปกรณ
โทรคมนาคม เชน CONNECTOR
12,000,000 ชิ้น

5.5

32.00

6

จ.พระนครศรีอยุธยา

18

เอยู อิเล็คทรอนิคส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

WIRE HARNESS
15,785,000 ชิ้น

4.00

37

จ.พระนครศรีอยุธยา

19

MR. PEER HANSEN
(รวมทุนไทย - เดนมารก)

ชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกสเพ�อการเกษตร เชน
SENSOR CABLE 500 ชิ้น

5.3
และ
5.5
5.5

1.47

4

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

82
วารสารสงเสริมการลงทุน

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

(เขต 2)
(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

20

MR. CHRISTIAN BRENNER ซอฟตแวร
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)

5.8

4.30

11

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

21

อินโฟโปร บิสสิเนสโซลูชั่น จำกัด ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)

5.8

7.00

13

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

22

ไทยเทคนิคอีแล็คตริค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ตูควบคุมไฟฟา 3,500 ตู

5.1

40.00

136

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

23

นิเดค พรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนสำหรับ HARD DISK
DRIVE เชน TOP COVER
ASSEMBLY 41,400,400 ชิ้น

5.5

152.20

100

จ.พระนครศรีอยุธยา

24

เคอีซี (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

SEMICONDUCTOR DEVICE
338,411,000 ชิ้น

5.5

27.30

22

จ.ลำพูน
(เขต 3)

25

ยัง อิน เทค จำกัด
(รวมทุนไทย - เกาหลี)

ชิ้นสวนสำหรับเคร�องปรับอากาศ
เชน DISCHARGE GRILLE
ASSY 4,600,000 ชุด

5.3

50.20

36

จ.ระยอง
(เขต 2)

26

ที.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

PRINTED CIRCUIT BOARD
ASSEMBLY 500,000 ชิ้น

5.5

46.60

100

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

27

เอสเอส อารเอฟไอดี จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

RFID TAG 1,512,000,000 ชิน้

5.5

460.00

65

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

1

ไดนิชิคัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด COMPOUNDED PLASTIC และ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
MASTERBATCH 15,750 ตัน

6.12

284.30

20

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

2

นายหยา เสียน หลี
(รวมทุนจีน - ไตหวัน)

ผลิตภัณฑพลาสติก เชน
บรรจุภัณฑอาหารและ
ฝาพลาสติก 1,100 ตัน

6.12

80.00

48

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

3

ไทย - อุซุย จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
งานอุตสาหกรรมตางๆ 1,755 ตัน

6.12

220.20

172

จ.พระนครศรีอยุธยา

4

ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สิ่งพิมพชนิดตางๆ 9,790 ตัน

6.16

195.10

47

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

5

สีมาแพค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บรรจุภัณฑพลาสติก
1,200 ตัน

6.12

20.00

12

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

6

ไทยโพลิเอททีลีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

แวกซสำหรับงานอุตสาหกรรม
3,200 ตัน

6.2

65.00

11

จ.ระยอง
(เขต 2)

7

ยัง อิน เทค จำกัด
(รวมทุนไทย - เกาหลี ใต)

แถบพลาสติก 3,000 ตัน

6.12

3.70

6

จ.ระยอง
(เขต 2)

(เขต 2)

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก

วารสารสงเสริมการลงทุน

(เขต 2)

83
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บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

8

โทลี แพคเกจจิ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

ถาดพลาสติกสำหรับบรรจุ
ชิน้ สวนอิเล็กทรอนิกส 1,700 ตัน

6.12

56.90

87

จ.พระนครศรีอยุธยา

9

พงษเจริญพลาสติก จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ เชน
เคร�องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
และยานยนต 1,500 ตัน

6.12

12.70

34

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

10

แอมเพิลไลท
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ออสเตรเลีย)

แผนไฟเบอรกลาส 4,000 ตัน

6.12

86.00

30

จ.ระยอง
(เขต 2)

11

MR. LIN, SHIH - CHIEH
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติก 650 ตัน

6.12

159.60

310

จ.ลพบุรี
(เขต 3)

12

เมกกา พรีฟอรม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป
6,423 ตัน

6.12

100.00

40

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

13

แอรโรคลาส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต เชน
แผนปูพื้นรถกระบะและ
หลังคารถยนต 420,000 ชุด
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมยานยนต 5,000 ตัน

6.12

600.00

410

จ.ระยอง
(เขต 2)

14

เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 17,700 ตัน

6.12

740.60

402

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

15

อีสเทิรน โพลีแพค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

แผนพลาสติกและบรรจุภัณฑ
พลาสติก เชน ถวยพลาสติก
17,000 ตัน

6.12

800.00

350

จ.ระยอง
(เขต 2)

16

บางกอกอินดัสเทรียลแกส จำกัด กาซไนโตรเจน 87,600 ตัน
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)

6.1

258.50

2

จ.ระยอง
(เขต 2)

17

MR. VIRGIL C. PARAY
(หุนตรินิแดดทั้งสิ้น)

บรรจุภัณฑพลาสติก 3,000 ตัน

6.12

56.00

47

จ.ระยอง
(เขต 2)

18

ไทย มิยามะอิเล็คทริค จำกัด
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 33,600,000 ชิน้

6.12

25.50

39

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

19

ซันโค โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 1,200 ตัน

6.12

120.00

49

จ.พระนครศรีอยุธยา

20

พรอสแพคอุตสาหกรรม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 1,500 ตัน

6.12

45.00

6

จ.พระนครศรีอยุธยา

21

MR. MASAMI ENDOH
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑจาก
CARBON FIBER 70,000 ชิ้น

6.12

61.20

35

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
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กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

(เขต 2)

(เขต 2)
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

22

นายสมเกียรติ ประดับนาค
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผาพลาสติก บรรจุภัณฑ
พลาสติกทอสาน และบรรจุภัณฑ
เคลือบพลาสติก 9,400 ตัน

6.12

357.00

330

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

23

จันวาณิชย ซีเคียวริตี้
พริ้นทติ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สิ่งพิมพตางๆ
116,502,000 ตารางเมตร

6.16

531.00

359

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

7.8

224.80

2

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

2

อิตายะ เอเชีย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

4.50

5

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

3

MR. KEIICHI MASAMOTO
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

6.00

8

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

4

MR. EMMANUEL CRUZ SUBIA สนับสนุนการคาและการลงทุน
(หุนฟลิปปนสทั้งสิ้น)

7.15

6.00

6

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

5

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

7.8.2

88.50

2

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

6

ดี แอนด บีวาย (ไทยแลนด) จำกัด ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

7.12

23.30

5

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7

พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 462 หนวย
(หุนไทยทั้งสิ้น)

7.5

99.40

-

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

8

เหมราช อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียลเอสเตท จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)

7.8

227.30

9

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

9

MR. TAKETOSHI TERAMURA ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

7.12

10.00

4

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

10

MR.TAKETOSHI TERAMURA ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

7.12

10.00

4

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

11

พุทธชาด เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 211 หนวย

7.5

62.80

-

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

12

MR.HAKUJI TAKEUCHI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

10.00

7

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

85
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พัฒนาอาคารสำหรับ
ไทคอน อินดัสเทรียล
โรงงานอุตสาหกรรม
คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - อังกฤษ - สิงคโปร
จีน-ฮองกง)

วารสารสงเสริมการลงทุน

1

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

13

มโนรมย ดีเวลลอปเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 114 หนวย

7.5

76.70

17

จ.นครปฐม
(เขต 1)

14

เสนา ดีเวลลอปเมนท จำกัด (มหาชน) ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
(หุนไทยทั้งสิ้น)
หรือปานกลาง 126 หนวย

7.5

114.20

-

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

15

MR.THOMAS FURINER
(หุนเยอรมันทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

6.00

13

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

16

บานรวมทางฝน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 60 หนวย

7.5

24.90

-

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

17

นายเคอิจิ โยชิดะ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

30.00

4

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

18

บานรวมทางฝน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 74 หนวย

7.5

24.90

-

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

19

ทาทา เทคโนโลยีส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

7.13

7.60

42

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

20

ยูชิโร (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

7.13

94.00

9

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

21

พิจิตรไบโอเพาเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
9.8 เมกะวัตต

7.1

718.00

38

จ.พิจิตร
(เขต 3)

22

ดั๊บเบิ้ล เอ น้ำใส จำกัด
(รวมทุนไทย - เคยแมน)

ผลิตน้ำเพ�ออุตสาหกรรม
29,200,000 ลูกบาศกเมตร

7.1

990.70

18

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 2)

23

พี เอ็ม ซี โปรดักชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - เกาหลี)

ศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรมหรือ
ศูนยศิลปหัตถกรรม 500 ที่นั่ง

7.3

24.50

18

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

24

MR. HANS - DIETER KETTWIG สนับสนุนการคาและการลงทุน
(หุนเยอรมันทั้งสิ้น)

7.15

7.20

7

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

25

ริเกน อีลาสโตเมอร
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

7.12

12.60

9

จ.พระนครศรีอยุธยา

26

มิซคุ ามิ - กิเคน (ประเทศไทย) จำกัด การออกแบบผลิตภัณฑ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

7.23

2.00

14

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

27

MR. AKIRA SUZUKI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

10.00

4

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

28

นายชุนจิ โอตะ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

2.40

8

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

MR. YASUHIRO TAKENAKA ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

2.40

4

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

30

MR. GIUSEPPE
ANTONIO MANCINI
(หุนอิตาลีทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

4.80

9

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

31

นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

3.30

2

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

32

โฟตอน ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการคาและการลงทุน
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

7.15

5.00

7

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

33

อินเตอรเทค เทสติ้ง
สนับสนุนการคาและการลงทุน
เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

7.15

30.00

52

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

34

นอรดแฟบ ดักติ้ง จำกัด
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

4.00

8

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

35

เอ็ม เอ เอ็น คอมเมอรเชียล
วิฮีเคิลส (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

4.50

7

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

36

MR. MASAHIRO SHOJI
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

การผลิตชุดทดสอบสำหรับ
การตรวจวิเคราะหที่ ใช
เทคโนโลยีชีวภาพ 20,000 กลอง

7.19

25.00

10

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

37

ชารป แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

25.00

3

จ.นครปฐม
(เขต 1)

38

เนเดอรแมน เอส.อี.เอ. จำกัด
(หุนเดนมารกทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

67.00

20

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

39

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

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.8

52.30

2

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

40

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

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.8

73.70

2

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

41

เนเดอรแมน แมนูแฟคเจอรริ่ง
เอส.อี.เอ. จำกัด
(รวมทุนสวีเดน - เดนมารก)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

2.60

10

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

42

พนาลี เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 474 หนวย

7.5

72.20

-

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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43

ซันพารค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

44

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
1 เมกะวัตต

ที่ตั้ง
(เขต)

7.1

95.00

8

จ.กาฬสินธิ์
(เขต 3)

อาร ซี แอล จำกัด (มหาชน)
ขนสงทางเรือ 1 ลำ
(รวมทุนไทย - สิงคโปร - ญี่ปุน) (9,850 ตันกรอส)

7.9

615.45

21

ไมระบุที่ตั้ง

45

สายการบินนกแอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ (186 ทีน่ ง่ั )

7.9

701.00

73

ไมระบุที่ตั้ง

46

พนาลี เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได
นอยหรือปานกลาง 474 หนวย

7.5

72.20

-

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

47

ทรี บอนด วีไอวี เซลส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

6.00

7

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

48

อะติกทา (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนตุรกีทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

4.60

7

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

49

ไทยสตีล คาสป จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

3.90

16

จ.ระยอง
(เขต 2)

50

พอนสัก กรุป (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการคาและการลงทุน
(หุนลาวทั้งสิ้น)

7.15

100.00

33

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

51

MR.TETSUO KOBAYASHI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

15.00

5

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

52

แม็กนา เฮลหแคร (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการคาและการลงทุน
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

7.15

3.00

62

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

53

คิตากาวา อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

3.20

9

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

54

MR. DAVID ABRAM
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

1.58

10

จ.ประจวบคีรขี นั ธ
(เขต 3)

55

สแกน อินเตอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร
ตรวจสอบถังขนสงกาซธรรมชาติอดั
เชน การรับแรงดัน การสึกกรอน
รอยรั่วและรอยราว 300 คัน

7.21

81.30

19

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

33,494.07

15,588

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

เขต 1 =
เขต 2 =
เขต 3 =
ไมระบุที่ตั้ง =

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

69
77
36
2

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, Bethmann str 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal Republic
of Germany Tel : 49 6992 91230 Fax : 49 6992 912320 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: 8620 8333 7770
Fax : 8620 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 : 1 323 960 1199 Fax : 1 323 960 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 : 1 212 422 9009
Fax : 1 212 422 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 66271 1395 Fax : 81 66271 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 1 5690 2600-1 Fax : 33 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 4882, 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 8 463 11 58, 46 8 463 11 74-5
Fax : 46 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 2234 5 6663 Fax : 886 2234 5 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 3 3582 1806 Fax : 81 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

