หยิบจับและปฏิบัติภารกิจสวนตัวไดอยางสะดวกและปลอดภัย

กิโลนิวตัน หรือเทียบเทารถยนต 30 คัน

นอกจากเครือซิเมนตไทยแลว ยังมีอีกหลายบริษัทตางแดนที่นำ
นวัตกรรม สูภัยพิบัติมานำเสนอซึ่งสวนใหญจะเปนบริษัทจากประเทศ
ญี่ปุน ที่ทราบกันดีวาจากสภาพภูมิศาสตรที่เปนเกาะ และอยูบริเวณ
รอยเล�อนของเปลือกโลก ทำใหญี่ปุนประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
อยางตอเน�อง โดยเฉพาะแผนดินไหวจึงตองออกแบบที่อยูอาศัย
อาคารสำนักงาน ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคที่ทนตอแผนดินไหวดวย

ทอประปาดังกลาวไดพิสูจน ใหเห็นถึงความ
ทนทานในเหตุการณแผนดินไหวที่ เมืองโกเบ
เม�อป 2538 จึงไดรับความนิยมเร�อยมาจนถึง
ปจจุบัน ซึ่งแน�นอนวาเหตุแผนดินไหวและสึนามิ
เม�อปกอ น พืน้ ทีซ่ ง่ึ ติดตัง้ ทอประปานีก้ ย็ งั สามารถ
จายน้ำไดตามปกติ สำหรับประเทศไทยคูโบตาได
ใหขอมูลวาหากมีความชัดเจนในเร�องของความ
ตองการ ก็สามารถทำตลาดทันที

ตลอดจนเคร�องหุงขาวอัตโนมัติ ที่สามารถ
ตั้งปริมาณน้ำกับปริมาณขาวที่ใช ในการหุง เพ�อ
ใหขาวทุกหมอออกมามีคุณภาพตามความตองการ
ทุกครั้ง และยังสามารถตั้งเวลาหุงอัตโนมัติเพ�อ
เพิ่มความสะดวกไดอีกดวย

เชนเดียวกับศาลาของบริษทั สยามคูโบตา คอรปอเรชัน่ จำกัด
ที่เราทั้งหลายคุนเคยในฐานะผูผลิตเคร�องจักรทางการเกษตร จนอาจ
นึกไมถงึ วาบริษทั เดียวกันนีเ้ ปนผูผ ลิต “ทอ” รายใหญอกี แหงของโลก
ดวย โดยในบีโอไอแฟรครั้งนี้ คูโบตาไดนำนวัตกรรมทอประปาที่ทน
แรงสั่นสะเทือนของแผนดินไหวไดมานำเสนอ

ในสวนของเทคโนโลยีเกีย่ วกับภาพและเสียง
นอกจากเทคโนโลยี 3 มิติ ที่กำลังเปนที่นิยมอยูใน
ขณะนีแ้ ลว ทาง บริษทั ซัมซุง จำกัดแหงเกาหลีใต
ยังไดนำเทคโนโลยีทค่ี าดวาจะเปนทีน่ ยิ มในอนาคต
มานำเสนอ คือ “จอแอลซีดโี ปรงแสง” ทีเ่ ปนจอซึง่
สามารถมองทะลุไปดานหลังได ทำใหสามารถมอง
เห็นวัตถุหลังจอพรอมกับรับชมภาพเคล�อนไหวทีจ่ อ
ในระดับ HD (ความคมชัดสูง) ได ในเวลาเดียวกัน

แรงบันดาลใจที่ทำใหคูโบตาผลิตทอประปาดังกลาว คือเหตุ
แผนดินไหวทีเ่ มืองนิงาตะ (Niigata) เม�อป 2517 ทีร่ นุ แรงจนทอประปา
ใตดนิ แตก ไมสามารถจายน้ำได ซึง่ จากการวิจยั พบวาเหตุทอ ประปา
แตกนั้นมักเกิดขึ้นบริเวณขอตอ จึงพัฒนาใหขอตอสามารถยืดหยุนรับ
แรงสั่นสะเทือนได โดยในรุนลาสุดสามารถรับแรงฉุดไดสูงถึง 450

ตัวจอมีความหนาเพียง 3-4 มิลลิเมตรเทานัน้
จึงไมเปลืองเนื้อที่ในการติดตั้ง ยิ่งไปกวานั้นยัง
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เชน ศาลาของบริษัท บริดจสโตน จำกัด ผูผลิตยางรถยนตชั้นนำ
ของโลก ทีน่ ำแทนยางรองรับแรงสัน่ สะเทือนจากแผนดินไหวมานำเสนอ
โดยแทนยางดังกลาวจะชวยลดแรงสัน่ สะเทือนทีเ่ กิดขึน้ กับบานและ
อาคารใหเคล�อนไหวชาลงและทรงตัวอยูในลักษณะเดิม ลดความ
สูญเสียทีอ่ าจเกิดขึน้ ตอชีวติ และทรัพยสนิ จากเหตุบา นหรืออาคารถลมได

วารสารสงเสริมการลงทุน

นอกจากนี้ คูโบตายังไดนำเทคโนโลยีทาง
การเกษตรที่คนไทยคุนเคยกันดีมานำเสนอ อาทิ
เคร�องคัดแยกเมล็ดขาวซึ่งใชเซ็นเซอรชวยตรวจ
จับ และคัดแยกเมล็ดขาวที่ไมไดคุณภาพตลอดจน
สิง่ เจือปนออกจากขาวทีผ่ า นการขัดสีแลว ใหเหลือ
แตเมล็ดขาวคุณภาพดี ซึ่งจะชวยใหเกษตรกร
ตลอดจนโรงสีมีรายไดเพิ่มขึ้นตามไปดวย

ประหยัดพลังงานอีกดวย เน�องจากใชเทคโนโลยี
แหลงกำเนิดแสงขนาดเล็กทีอ่ ยูด า นลางจอ ทำให
ใชไฟนอยกวาจอแอลซีดปี กติถงึ รอยละ 90 ซัมซุง
คาดการณวา ในอีก 4-5 ปขา งหนา จอภาพนีจ้ ะเริม่
ไดรับความนิยมมากขึ้นเร�อยๆ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งกับวงการโฆษณา

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

สําหรับผูที่สนใจเทคโนโลยี

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ที่เกี่ยวกับการเดินทาง
ในงานบีโอไอแฟร 2011
ครั้งนี้ ไดนำมาใหชมกันหลากหลาย
ทั้งบนบก บนอากาศ
หรือแมกระทั่งบนอวกาศ

สําหรับผูที่สนใจเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการ
เดินทาง ในงานบีโอไอแฟร 2011 ครัง้ ทีผ่ า นมา
ไดนำมาใหชมกันหลากหลายทั้งบนบก บนอากาศ
หรือแมกระทั่งบนอวกาศ
เริ่มตนดวยลอยานสำรวจบนดวงจันทร ซึ่ง
ศาลาของบริษัท มิชลิน จำกัด คิดคนและพัฒนา
รวมกับองคการบริหารการบินและอวกาศแหงชาติ
หรือ “นาซา” มากวา 20 ป จนไดลอที่มีความ
ยืดหยุนและมีแรงกดบนพื้นผิวคงที่ ทำใหยาน
สำรวจสามารถเดินทางบนดวงจันทรทม่ี พี น้ื ผิวขรุขระ
และรวนซุยไดเปนอยางดี ยิ่งไปกวานั้น บริเวณที่
ยานสำรวจผานยังมีสภาพคงเดิม ไมเกิดความ
เสียหายจากรอยลออีกดวย
ตอดวยเทคโนโลยีบนอากาศ ซึ่งศาลาของ
บริษทั วีนไิ ทย จำกัด (มหาชน) ในเครือของโซลเวย
ผูผลิตเคมีภัณฑชั้นนำของโลก ไดนำโมเดล
เคร�องบิน “โซลารอิมพัลส” (Solar Impulse)
เคร�องบินพลังงานแสงอาทิตยบังคับโดยนักบิน
ทีส่ ามารถบินไดจริงลำแรกมานำเสนอ โดยเคร�องลำ

จริงทีม่ คี วามยาวปกถึง 64 เมตร หรือ 8 เทาของโมเดลทีน่ ำมาจัดแสดง
มีนำ้ หนักเทากับรถยนต 1 คัน แตใชพลังงานเทียบเทารถสกูต เตอร
เทานั้น
โซลารอิมพัลส เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ตองการเห็นการเดินทาง
บนอากาศในอนาคตเกิดขึน้ โดยปราศจากมลภาวะ จึงรวมมือกับบริษทั
ชั้นนำของโลกสรางเคร�องบินลำดังกลาวขึ้นมา ปจจุบันเคร�องบิน
ดังกลาวสามารถบินขามทวีปไดแลว และมีโครงการทีจ่ ะสรางสถิตเิ ปน
เคร�องบินพลังงานแสงอาทิตยลำแรกทีส่ ามารถบินไดรอบโลกภายใน
ป 2556
โซลเวยชี้วา เคร�องบินตนแบบของตนนั้นจะสรางแรงบันดาลใจ
ใหเกิดเคร�องบินโดยสารพลังงานแสงอาทิตยได ในอีก 20 ปขางหนา
ซึง่ จะชวยใหการเดินทางบนอากาศสะอาดและเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
มากขึ้นกวา ในปจจุบันอยางมาก
ขณะที่ในสวนของเทคโนโลยีการเดินทางบนทอง ถนน นอกจาก
รถยนตขับเคล�อนดวย “พลังงานไฟฟา” ที่บริษัทรถยนตตางนำมา
จัดแสดงอยางคับคั่งแลวยังมีนวัตกรรมของยานพาหนะ สวนบุคคลที่
คาดวาจะไดรบั ความนิยมมากขึน้ ในอนาคต ซึง่ บริษทั โตโยตา มอเตอร
ประเทศไทย นำมาจัดแสดงในศาลาของบริษัทดวย
ยานพาหนะสวนบุคคลดังกลาวมีช�อวา “วี” (Whee) ที่มีหลัก
ออกแบบโดยคำนึง ถึงสรีระของมนุษย สามารถควบคุมได โดยอาศัย

จุดศูนยถว งของรางกาย ชวยใหสองมือเคล�อนไหวไดอยางอิสระ ยิง่ ไป
กวานั้นยังมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา ทำใหพับเก็บขึ้นรถโดยสารได
เพิม่ ความสะดวกในการใชงานไดทกุ ทีท่ กุ เวลา อีกทัง้ ยังขับเคล�อนดวย
พลังงานไฟฟา จึงเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และโตโยตายังไดนำ
“พารตเนอร โรบอต” (Partner Robot) หุนยนตอัจฉริยะที่มีลักษณะ
การเคล�อนไหวใกลเคียงกับมนุษย มาโชวการเลนไวโอลินแบบสดๆ
รวมกับคนอีกดวย

ศาลาบริษัท เคร�องด�มกระทิงแดง จำกัด ที่เปดใหผูเขาชมงาน
รวมเปนสวนหนึ่งในการโชวผาดโผนกลางอากาศระดับโลก Flying
Simulator ครั้งแรกในประเทศไทย

ปดทายดวยไฮไลทเล็กๆ แตนา� ชมคือแขนกลอัตโนมัตทิ ่ี จะบรรเลง
Xylophone และกลองทัด รวมกับวงดนตรีไทยรวมสมัย นำโดยขุนอิน
แหงภาพยนตรเร�อง โหมโรง ในบทเพลงพระราชนิพนธ “ใกลรุง”
และเพลงไทยรวมสมัยที่แตงขึ้นใหมโดย ขุนอิน ประกอบการแสดง
จินตลีลาอันตระการตา ณ บริเวณลานหนาศาลาบีโอไอ

อาคารนิทรรศการ SCG ชนะเลิศ

บีโอไอไดจัดการประกวดอาคารนิทรรศการกลางแจงภายใต
แนวคิด “Going Green for the Future” โดยกำหนดหลักเกณฑ
การตัดสินครอบคลุมถึง 3 มิติ คือ แนวคิด ความสวยงามและความ
คิดสรางสรรค และการคำนึงดานสิ่งแวดลอม สรุปผลได ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ไดแก อาคารนิทรรศการของเครือซิเมนตไทย
(SCG) โดยบริษัทผูออกแบบ Index Event Agency

นอกจากนี้ ยังมีการประกวดอาคารนิทรรศการ
ยอดนิยมอีกดวยโดยใหผมู ารวมชมงานโหวตผาน
เว็บไซต www.boifair2011.com ซึ่งผลการลง
คะแนนพบวามีอาคารนิทรรศการยอดนิยม 5 อาคาร
คือ เครือซิเมนตไทย ปตท. โตโยตา อพอลโล
และกระทิงแดง
• งานนิทรรศการภายในอาคาร จัดขึ้น
ระหวางวันที่ 5 – 13 มกราคม 2555 แบงเปน
2 สวน ประกอบดวย
- อาคาร 9 มีพื้นที่ประมาณ 11,000
ตารางเมตร จัดสรรสำหรับการจัดประชุมใหญตา งๆ
ไดแก การประชุมทีป่ รึกษากิตติมศักดิด์ า นการลงทุน
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ศาลาของคายรถยนตและผลิตภัณฑเคร�องใชไฟฟา ที่นำเสนอ
นวัตกรรมดานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมมาจัดแสดง ในรูปแบบ
ส�อแสง สี เสียงแบบสามมิติ เชน ที่ศาลาฮิตาชิ ที่มีรถไฟขบวนพิเศษ
Hitachi Super Express Train รวมเดินทางสูโลกอนาคตพรอมสัมผัส
บรรยากาศ 4 ฤดู

รางวัลดีเดน จำนวน 6 รางวัล ไดแก
อาคารนิทรรศการของกลุมบริษัท พานาโซนิคใน
ประเทศไทย โดยบริษทั ผูอ อกแบบ CM Organizer
อาคารนิทรรศการของกลุมบริษัท ฮอนดาใน
ประเทศไทย โดยบริษทั ผูอ อกแบบ CM Organizer
อาคารนิทรรศการของ บริษทั ปตท. จำกัด (มหาชน)
โดยบริษทั ผูอ อกแบบ CM Organizer อาคาร
นิทรรศการของบริษทั โตโยตา มอเตอรประเทศไทย
โดยบริษัทผูออกแบบ เดนทสุ อาคารนิทรรศการ
ของบริษัท สยามคูโบตา คอรปอเรชั่น จำกัด
โดยบริษทั ผูอ อกแบบ CM Organizer และอาคาร
นิทรรศการของบริษทั ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย)
โดยบริษัทผูออกแบบ Delphys Hakuhood
(Thailand)

วารสารสงเสริมการลงทุน

นอกจกนี้ยังมี ศาลาบริษัท พานาโซนิค จำกัด กับแนวคิด Eco
Idea การใชพลงงานหมุนเวียนและเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม นำเสนอ
บานประหยัดพลังงาน (Eco House) รานคาประหยัดพลังงาน และ
ไฮไลทเดนคือ จอพลาสมา 3D ขนาด 152 นิ้ว ซึ่งใหญที่สุดในโลก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ไดแก
อาคารนิทรรศการของเครือเจริญโภคภัณฑ โดย
บริษัทผูออกแบบ Expolink Global Network
อันดับที่ 2 ไดแก อาคารนิทรรศการของบริษัท
นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) โดยบริษทั ผูอ อกแบบ
Pico (Thailand)
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(HIA Meeting) การประชุมผูน ำและนักธุรกิจจาก
นานาประเทศ (CEO Forum) หองประชุมสำหรับ
สัมมนาวิชาการกวา 200 หัวขอ รวมทั้งมีไฮไลท
คือ “งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย
ประจำป 2554” หรือ “เทคโนมารท อินโนมารท
2011” ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยทางกระทรวงวิทยาศาสตรฯ ไดนำ
เสนอนิทรรศการหินบนดวงจันทร (Moon Rock)
จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย (วว.) สัมผัสหินจากดวงจันทรสง ตรง
จากองคการนาซา มาใหผูชมงานไดสัมผัสอยาง
ใกลชดิ หรือตัวอยางชุดนักบินอวกาศ จากประเทศ
ญี่ปุน อาหารอวกาศ และการฉายภาพยนตร
กำเนิดดวงจันทร และสารคดีทเ่ี กีย่ วของกับระบบ
อวกาศ

การประชุม HIA
Meeting

การประชุมผูนำและนักธุรกิจ
จากนานาประเทศ (CEO Forum)
หองประชุมสำหรับสัมมนาวิชาการ
กวา 200 หัวขอ
รวมทั้งมีไฮไลท หรือ
“เทคโนมารทอินโนมารท 2011”
HIA และ CEO Forum
สรางความเช�อมั่นประเทศไทย

บีโอไอไดจัดประชุมนานาชาติทั้งในสวนจัด
การประชุมที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ดานการลงทุน
(Honorary Investment Advisor) เปนครั้งแรก
โดยมีผบู ริหารระดับสูงจากบริษทั ชัน้ นำเขารวม 16
คน ซึ่งตางใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชนอยางมาก
ตอการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรม
และสงเสริมการลงทุนของไทยในอนาคต

สวนการประชุมผูบริหารระดับสูงของภาคเอกชน (CEO Forum)
เปนงานสัมมนาระดับนานาชาติภายใตงานบีโอไอแฟร 2011 ไดรับ
ความสนใจจากภาคเอกชนเปนอยางมาก มีนักธุรกิจทั้งไทยและ
ตางประเทศเขารวมอยางคับคั่งกวา 500 คน

บีโอไอไดรับเกียรติจากผูนำทั้งภาครัฐ

และเอกชนชั้นนำมาเปนองคปาฐก
เชน นายโทนี แบลร
อดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร
บีโอไอไดรับเกียรติจากผูนำทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำมาเปน
องคปาฐก เชน นายโทนี แบลร อดีตนายกรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร
นายกิตติรัตน ณ ระนอง ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน�งรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ดร. วีระพงษ รามางกูร อดีต
รองนายกรัฐมนตรีและปจจุบันดำรงตำแหน�งเปนประธานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตรเพ�อการฟน ฟูและสรางอนาคตประเทศ ดร. ศุภชัย พานิชภักดิ์
อดีตรองนายกรัฐมนตรีและปจจุบนั ดำรงตำแหน�งเปนเลขาธิการอังคถดั
ดร. สุรนิ ทร พิศสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศ
และปจจุบันดำรงตำแหน�งเปนเลขาธิการอาเซี่ยน

รวมถึงผูบริหารจากบริษัทชั้นนำของโลกและของไทย คือ
นายโยชิฮิสะ ไคนุมะ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท มินิแบ จำกัด
ประเทศญี่ปุน นายแพท ดอวสัน ประธานภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
บริษัท ดาว เคมีคอล จำกัด ประเทศสหรัฐอเมริกา นายจอหน เอฟ
คอยน ประธานและซีอีโอ บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และนายกานต ตระกูลฮุน ประธานและซีอีโอเครือ
ซิเมนตไทย

ซึ่งส�อมวลชนไดสนใจนำเสนอขาว

จัดสัมมนา 251 หัวขอ

ในงานบีโอไอแฟร 2011 มีการจัดสัมมนา 251 หัวขอ ครอบคลุม
เนื้อหาตางๆ เปนตนวา ศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมรายสาขาไทย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ กระบวนการผลิตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
โอกาสและลูทางการลงทุนในตางประเทศ ฯลฯ หัวขอสัมมนามีทั้ง
บรรยายเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไดรบั การตอบรับจากกลุม
ผูส นใจทัง้ ชาวไทยและตางประเทศ ทัง้ กลุม นักธุรกิจในธุรกิจขนาดใหญ
ผูประกอบการ SMEs นักวิชาการ รวมถึงประชาชนทั่วไปจำนวน
10,084 คน เปนชาวไทย 7,349 คน และชาวตางชาติ 735 คน
จากการสำรวจความคิดเห็นของผูเขารวมสัมมนา พบวารอยละ
59.5 เห็นวาหัวขอและเนื้อหาการสัมมนามีความเหมาะสมและ
น�าสนใจมาก และรอยละ 33.6 เห็นวามีความเหมาะสมและน�าสนใจ

อาคารชาเลนเจอร 1-3 เปนพื้นที่แสดง
นิทรรศการ และแสดงสินคาภายในอาคารครอบคลุม
พืน้ ทีป่ ระมาณ 60,000 ตารางเมตรประกอบดวย
นิทรรศการจากกระทรวงอุตสาหกรรม กิจกรรม
สงเสริมการทองเทีย่ ว นิทรรศการสถานทูตนานาชาติ
หอการคาตางประเทศ และการจำหน�ายสินคาที่
โดดเดน โดยภูมปิ ญ
 ญาไทย สินคา OTOP 5 ดาว
ที่ไดรับการคัดสรรมาแสดงจากหลากหลายกลุม
อุตสาหกรรม เชน เกษตร อาหาร เคร�องด�ม แฟชัน่
และเคร�องประดับ และยังมีสินคาอุปโภคบริโภค
เคร�องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ซอฟตแวร
ของตกแตงบาน รวมถึงการจำหน�ายอาหารดี 4 ภาค
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ผูรวมอภิปรายทุกทานตางแสดงความมั่นใจถึงศักยภาพของ
ประเทศไทย ที่จะพัฒนาเปนผูนำในภูมิภาค ทำใหผูเขารวมงานได
ตระหนักถึงศักยภาพและพลวัตรของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งความ
สามารถของประเทศไทย ในการฟนตัวหลังวิกฤติอุทกภัยไดอยาง
รวดเร็วเกินความคาดหมาย ซึ่งส�อมวลชนไดสนใจนำเสนอขาวการ
สัมมนาครั้งนี้เปนอยางมาก และเผยแพรขอมูลผานส�อตางๆ ทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ นับเปนความสำเร็จครั้งสำคัญใน
การฟนฟูความเช�อมั่นทางเศรษฐกิจการลงทุนของไทย

นอกจากนี้ เกีย่ วกับความสามารถของวิทยากร
ในการถายทอดเนื้อหาการสัมมนา การสำรวจ
ความเห็นพบวา ผูเขารวมสัมมนาเห็นวาวิทยากร
มีความสามารถมากเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 49.8
และมีความสามารถระดับมากที่สุดเปนสัดสวน
รอยละ 42.7 ขณะทีม่ คี วามเห็นวาวิทยากรมีความ
สามารถถายทอดระดับปานกลาง เปนสัดสวน
เพียงแครอ ยละ 7.5 เทานัน้ จึงนับไดวา การจัดงาน
งานสัมมนาครั้งนี้มีผลเปนที่น�าพอใจ

วารสารสงเสริมการลงทุน

การสัมมนาครั้งนี้ และเผยแพรขอมูลผานส�อตางๆ
นับเปนความสำเร็จครั้งสำคัญในการฟนฟู
ความเช�อมั่นทางเศรษฐกิจการลงทุนของไทย

มากที่สุดโดยมีความเห็นวามีความเหมาะสมและ
น�าสนใจปานกลางเพียงรอยละ 6.9 เทานั้น

จำหนายสินคาที่โดดเดน
โดยภูมิปญญาไทย

สินคา OTOP 5 ดาว
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หลากหลายกลุมอุตสาหกรรม
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ธุรกิจที่แสดงนิทรรศการในงานบีโอไอแฟร 2011
ในสวนพื้นที่ภายในอาคาร
กลุมอุตสาหกรรม / หนวยงาน

จำนวน

จำนวนพื้นที่

เกษตรแปรรูป
แฟชั่น เคร�องประดับ
ยานยนต เคร�องจักร อุปกรณ
ผลิตภัณฑ ใชในบานเรือน
บริการ พลังงาน สาธารณูปโภค
เคร�องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
หนวยงานราชการ สถาบันการเงิน
สถานทูต หอการคาตางประเทศ
รวม

70
151
63
103
62
52
26
25
552

305
878
245
297
237
568
400
39
2,969

(บริษัท)

(บูธ)

คนเขารวมชมงานกวา 2.6 ลานคน

บริเวณทางเขาชาเลนเจอร จะเปนพืน้ ทีจ่ ดั
แสดงนิทรรศการของสำนักงานสงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) หรือ
สสปน. และการจัดแสดงนิทรรศการจากหน�วยงาน
ภาครัฐ ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม ในพื้นที่
2,000 ตารางเมตร สำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน) พื้นที่
ประมาณ 1,000 ตารางเมตร
โดยพื้นที่แสดงนิทรรศการภายในอาคาร มี
จำนวนบริษัทที่มารวมแสดงนิทรรศการถึง 552
บริษัท พื้นที่รวม 2,969 บูธ โดยกลุมแฟชั่นและ
เคร�องประดับเปนกลุมที่เขารวมแสดงมากที่สุด
คือ 151 บริษัท จำนวนรวม 878 บูธ รองลงมา
คือ กลุมผลิตภัณฑ ใช ในบานเรือน 103 บริษัท
จำนวนรวม 297 บูธ และกลุมเกษตรแปรรูป 70
บริษัท 305 บูธไฮไลทเดนสวนหนึ่งจาก บูธโซนี่
คือ การฉายภาพยนตร 3 มิติความละเอียดสูง
ทีท่ ำใหผรู บั ชมรูส กึ เหมือนเปนสวนหนึง่ ในภาพยนตร
ภายใตแนวคิด Make Believe

งานบีโอไอแฟร 2011 ประสบผลสำเร็จเปนอยางมาก มีผเู ขารวม
ชมงานรวม 2,586,410 คนโดยในจำนวนนี้ ไดเยี่ยมชมงานในลักษณะ
ของหมูค ณะจากทัง้ ในและตางประเทศ รวมกวา 1,000 คณะ หรือรวม
กวา 100,000 คน
กรณีของคณะจากภายในประเทศ ประกอบดวยคณะทูตานุทูต
ตางประเทศในไทย คณะนักธุรกิจไทย หอการคาจังหวัด หน�วยงานภาครัฐ
และเอกชน ตลอดจนนักเรียนนิสิตนักศึกษาตั้งแตระดับประถมศึกษา
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ไปจนถึงมหาวิทยาลัย ทั้งจากสวนกลางและ
สวนภูมิภาค
สำหรับในสวนคณะจากตางประเทศ ประกอบดวย คณะผูบ ริหาร
และนักธุรกิจของบริษทั ขามชาติรวมถึงคณะส�อมวลชนจากตางประเทศ
มีจำนวนรวม 40 คณะ จากประเทศตางๆ เชน ญีป่ นุ เกาหลี จีน ฝรัง่ เศส
เยอรมนี นิวซีแลนด บังคลาเทศ ปากีสถาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย
อิสราเอล เปนตน
จากประชาชนมารวมชมงานเปนจำนวนมากประกอบกับการแสดง
นิทรรศการที่น�าสนใจ ทำใหงานบีโอไอแฟร 2011 มีบทบาทสำคัญใน
การเสริมสรางความเช�อมั่นทั้งแกนักลงทุน นักธุรกิจทั้งในและ
ตางประเทศ รวมถึงกระตุน ใหประชาชนทุกกลุม ไดตระหนักถึง ศักยภาพ
ของภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของไทย ทีก่ ำลังฟน ตัวอยางรวดเร็ว
ภายหลังวิกฤติอุทกภัย และจะยังคงกาวเดินหนาตอไป

จับคูธุรกิจซื้อขายมากกวา 4 พันลานบาท

ผลสำเร็จอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นจากงานบีโอไอแฟร 2011 คือ
กิจกรรมเช�อมโยงอุตสาหกรรมและจับคูธุรกิจ ซึ่งสำคัญมากในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ เน�องจากจะมีบทบาทสำคัญในการ
เสริมสรางรากฐานอุตสาหกรรมในเชิงลึก

การสำรวจพบวา
กิจกรรมในงานบีโอไอแฟร 2011
กอใหเกิดการเจรจาเช�อมโยงอุตสาหกรรม
และจับคูธุรกิจมากถึง 1,466 คู

ปลูกฝงจิตสำนึกดานสิ่งแวดลอม

ภายใตแนวคิดหลักในการจัดงานที่วารวมพลังน้ำใจ “โลกสดใส
ไทยยัง่ ยืน” ซึง่ ใหความสำคัญกับการรักษาสิง่ แวดลอม ไดจดั กิจกรรม
ตางๆ ในดานนี้ อาทิ

การใชวัสดุสิ้นเปลือง ลดปริมาณขยะดวย
วิธีตางๆ เชน กลองบรรจุอาหารเปลี่ยนจากการ
ใช โฟม มาเปนกลองผลิตจากวัสดุชีวภาพเพ�อให
สามารถยอยสลายตามธรรมชาติ รณรงคและ
คัดแยกขยะตนทางเพ�อใหสามารถนำมารีไซเคิล
กลับไปใช ใหมได
การกอสรางและตกแตงภายใน กำหนดให
แกผูออกงานนิทรรศการทุกรายและผูรับเหมา
กอสรางใชวัสดุกอสรางที่สามารถรีไซเคิลนำกลับ
ไปใชไดหรือนำไปใชซำ้ ในงานอ�นๆ ได ซึง่ ผูอ อกงาน
ทุกรายไดปฎิบัติตามเง�อนไขนี้อยางเครงครัด
สวนแลนดมารคของงานบีโอไอแฟร 2011 ได
ผลิตขึ้นจากวัสดุรีไซเคิลจากแผนกรีนบอรด
นอกจากนี้ กำหนดใหพื้นที่นิทรรศการ
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การสำรวจพบวากิจกรรมในงานบีโอไอแฟร 2011 กอใหเกิดการ
เจรจาเช�อมโยงอุตสาหกรรมและจับคูธุรกิจมากถึง 1,466 คู คาดวา
จะเกิดการซือ้ ขายเปนมูลคาสูงถึง 4,054 ลานบาท นับวาสูงกวาเปาหมาย
ที่ตั้งไวที่ระดับ 3,000 ลานบาทนับเปนการตอกย้ำใหเห็นถึงศักยภาพ
ของไทยในดานอุตสาหกรรมสนับสนุนและความสนใจที่จะพัฒนาการ
เช�อมโยงอุตสาหกรรมภายในประเทศไทย

งานสิ่งพิมพ เนนการใชระบบดิจิตอลแทน
การพิมพดว ยกระดาษเชน คูม อื ผูอ อกงาน เปลีย่ น
จากการพิมพกระดาษขนาดเอ 4 ซึ่งตองพิมพ
100 กวาหนาจำนวน 3,000 ชุด มาเปน Online
Exhibitor Manual ที่ ผูออกงานสามารถดูขอมูล
และสง order บริการตางๆ แบบonline ได
สวนสมุดรายนามของงาน เปลี่ยนจากการพิมพ
กระดาษขนาด A4 ซึง่ ตองพิมพประมาณ 300 หนา
จำนวน 5000 ชุด มาเปน e-Show Directory
(Electronic Show Directory) ซึ่งจะ upload
บนเว็บไซตของงาน ทำใหลดการใชกระดาษได
มากถึงรอยละ 90

วารสารสงเสริมการลงทุน

คาดวาจะเกิดการซื้อขายเปนมูลคา
สูงถึง 4,054 ลานบาท

การเดินทางและการขนสงในงานบีโอไอแฟร
2011 จัดใหมโี ครงการ “จอดแลวจรหรือ Park &
Ride” ซึ่งสามารถลดการใชรถยนตสวนบุคคล
ไดถงึ 20,000 คัน และทำใหอตั ราสวนการเดินทาง
มางานเปน รถยนตสวนบุคคลรอยละ 45 และ
รถสาธารณะรอยละ 55
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ภายในอาคารไมมีการปูพรม ชวยลดปริมาณการ
ใช ไฟฟาของเคร�องดูดฝุนได รวมทั้งไมใชผา
คลุมโตะเกาอี้ ในหองสัมมนา ซึ่งทำใหลดการใช
ไฟฟา น้ำ และลดการปลอยของเสียจากผงซักฟอก

วารสารสงเสริมการลงทุน

16

การใชพลังงานหมุนเวียน อาคารศูนย
อำนวยการ (Organizer Office) ไดติดตั้งระบบ
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยซึ่งเปนพลังงาน
สะอาด สำหรับภายในบริเวณงาน ไดตดิ ตัง้ Solar
Tree / Sun Flower ที่ออกแบบเปนตนไมแผง
โซลาร เพ�อผลิตไฟฟาสำหรับไฟสองสวางบริเวณ
ทางเดิน สวนไฟถนน (Street Lighting) บริเวณ
พื้นที่ริมทะเลสาบไดมีการติดตั้งระบบผลิตไฟฟา
พลังงานลม เพ�อจายไฟแสงสวาง

ปลูกฝงจิตสำนึก
ดานสิ่งแวดลอม
ภายใตแนวคิดหลักในการจัดงานที่วา
รวมพลังน้ำใจ

“โลกสดใส ไทยยั่งยืน”
ซึ่งใหความสำคัญ
กับการรักษาสิ่งแวดลอม

Low Carbon Fair งานแรกของอาเซี่ยน

การจัดงานครั้งนี้ยังไดตั้งเปาหมายสำคัญใหเปนงานนิทรรศการ
ในรูปแบบ Low Carbon Fair งานแรกของประเทศไทยและงานแรก
ของอาเซี่ยน โดยมอบหมายใหวิทยาลัยปโตรเลียมและปโตรเคมี
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนผูศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล และ
เปรียบเทียบสรุปผลการประเมินได ดังนี้
กรณีการจัดงานนิทรรศการทั่วไป จะปลอยกาซเรือนกระจก
ประมาณ 26,735 ตันของคารบอนไดออกไซดเทียบเทา สวนกรณี
การจัดนิทรรศการบีโอไอแฟร 2011 ปลอยกาซเรือนกระจกประมาณ
10,187 ตันของคารบอนไดออกไซดเทียบเทา ซึง่ ลดลงมากถึงรอยละ 64
เม�อคำนวณเปรียบเทียบกับจำนวนผูเขาเยี่ยมชมนิทรรศการ
รวมทัง้ สิน้ 2,586,410 คนและพืน้ ทีจ่ ดั งานรวม 237,000 ตารางเมตร
คิดเปนปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจกตอจำนวนผูเ ขาเยีย่ มชมงาน
3.94 กิโลกรัม ของคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอคน และปริมาณ
การปลอยกาซเรือนกระจกตอพืน้ ทีจ่ ดั งาน 42.98 กิโลกรัม ของคารบอน
ไดออกไซดเทียบเทาตอตารางเมตร

เปนงานนิทรรศการ

ที่ ไมมีการปลอยกาซเรือนกระจก
โดยสุทธิแตอยางใด (Carbon Neutral)
ภายหลังการจัดงานบีโอไอแฟร 2011 บีโอไอไดรว มกับหน�วยงาน
ตางๆ ปลูกปาเพิม่ เติมรวม 80,941 ตน ซึง่ ประเมินวาปริมาณการดูดซับ
คารบอนของตนไมอยูท ร่ี ะดับเฉลีย่ 8 กิโลกรัมของคารบอนไดออกไซด
เทียบเทาตอตนตอป โดยคิดอัตราการรอดตายของตนไมอยูที่ปลูกที่
ระดับรอยละ 50 ดังนั้น ตลอดอายุของตนไม 40 ป จะสามารถชดเชย
การปลอยคารบอนได 12,000 ตันของคารบอนไดออกไซดเทียบเทา
ซึ่งจะสามารถชวยชดเชย การปลอยกาซเรือนกระจกของการจัดงาน
บีโอไอแฟร 2011 ครัง้ นี้ ไดทง้ั หมดทำใหกลายเปนงานนิทรรศการที่ไมมี
การปลอยกาซเรือนกระจกโดยสุทธิแตอยางใด (Carbon Neutral)

กิจกรรมเชิงสรางสรรค

งานบีโอไอแฟร 2011 ยังไดจดั กิจกรรมเชิงสรางสรรคจำนวนมาก
เปนตนวา กิจกรรมประกวดภาพวาด “ดิน น้ำ ปา คน” เพ�อเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และเปดโอกาสใหเยาวชน

ทีส่ นใจทางดานศิลปะไดแสดงออกถึงความรูส กึ นึกคิดในการอยูร ว มกัน
ของมนุษยกับธรรมชาติในลักษณะเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยแขงขัน
ประเภททีม ทีมละ 2 – 4 คน จัดขึ้นในวันที่ 10 มกราคม 2555
โดยทีมที่ชนะเลิศในแตละระดับไดแก
- ระดับประถมศึกษาตอนตน ไดแกโรงเรียนอนุบาลสามเสน
กรุงเทพฯ
- ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ไดแกโรงเรียนอนุบาลสามเสน
กรุงเทพฯ

- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไดแกโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
จังหวัดชลบุรี

นอกจากนี้ มีกจิ กรรมดนตรีและการแสดงตางๆ อาทิเชน การเดิน
พาเหรดทุกวันจากวงโยธวาทิตทีช่ นะเลิศการประกวด การแสดงดนตรี
ยอดนิยมขวัญใจวัยรุน เชน วง ETC แบล็คเฮด หรือแมกระทัง่ ขวัญใจ
รุน ใหญ เชน วงสุนทราภรณ วงออเครสตาจากราชนาวี และคุณสันติ
ลุนเผ งานนิทรรศการอาหารรสชาติอรอยจากทั้ง 4 ภาค หรือจาก
ศูนยอาหาร ซุมอาหารตางๆ รอบบริเวณงาน น้ำด�มและเบียรจาก
บริษัท สิงหคอรปอเรชั่น จำกัด

ผลสำเร็จของการจัดงานบีโอไอแฟร 2011

งานบีโอไอแฟร 2011 ตลอด 18 วันประสบความสำเร็จอยางดียง่ิ
เม�อพิจารณาในแงมมุ ตางๆ ทัง้ ในแงปริมาณ คือ จำนวนผูเ ขารวมชมงาน

บีโอไอแฟร 2011

เปนเวทีประกาศพันธสัญญา
(Green Commitment)
ของภาคอุตสาหกรรมที่มีตอ
สังคมและสิ่งแวดลอมไทย
เพ�อรวมผลักดันใหประเทศไทย
กาวสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ตอไปในอนาคต
“บีโอไอแฟร 2011” ถือเปนงานนิทรรศการ
ครัง้ ยิง่ ใหญในรอบทศวรรษ ซึง่ นอกจากจะนำเสนอ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัยสำหรับสราง
แบรนดสเี ขียว (Green Branding) ของภาคเอกชน
แลว ยังเปนเวทีประกาศพันธสัญญา (Green
Commitment) ของภาคอุตสาหกรรมทีม่ ตี อ สังคม
และสิง่ แวดลอมไทย เพ�อรวมผลักดันใหประเทศ
ไทยกาวสูการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไปในอนาคต
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การประกวดภาพถายภายใตหวั ขอ “BOI Fair 2011 Inspiration
by Nikon” โดยไดรบั ความรวมมือจากบริษทั นิคอน โดยผูไดรบั รางวัล
ชนะเลิศ ไดแก นายหัสชัย มาเอียด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 และยังไดรับรางวัล
Popular Vote ไดแก นายธนาคาร กิจบำรุง จากมหาวิทยาลัยศิลปากร
และรองชนะเลิศลำดับที่ 2 มี 2 รางวัล คือ นายรุสดี รองตรัง จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และนายศิรศักดิ์
สุวรรณกูฎ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม

ความยิ่งใหญ อลังการของงานบีโอไอแฟร
2011 บนพื้นที่กวา 240,000 ตารางเมตรนั้น
ถือเปนสวนหนึ่งของการจะเรียกความเช�อมั่น
จากนักลงทุนกลับมาภายหลังน้ำทวมใหญ ทั้งยัง
สามารถสรางรายไดจากการซือ้ สินคาของประชาชน
ทัว่ ไปไดถงึ 2,000 ลานบาท และผูจ ดั แสดงสินคา
ชิน้ สวนอุตสาหกรรมตางๆ อาจไดรบั คำสัง่ ซือ้ จาก
บริษัทชั้นนำทั้งในและจากตางประเทศ มูลคาไม
ต่ำกวา 3,000 ลานบาท

วารสารสงเสริมการลงทุน

- ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ไดแกโรงเรียนรัตนราษฎรบำรุง
จังหวัดราชบุรี

จำนวนผูม าจัดนิทรรศการ และในแงคณ
ุ ภาพ คือ
ความสำเร็จในการเสริมสรางความเช�อมั่นใน
ศักยภาพและพลวัตรของไทยรวมถึงปลูกฝงจิตสำนึก
ใหรวมมือรวมใจกันรักษาสิ่งแวดลอม

รวมผลงาน บีโอไอ 2555
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

เจาะลึก
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ระเบียงเศรษฐกิจ
GMS เช�อมโยงหกประเทศลุมน้ำโขง

วารสารสงเสริมการลงทุน
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การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจนับเปนมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการพัฒนาภูมิภาค โดยเฉพาะโครงการระเบียง
เศรษฐกิจของอนุภมู ภิ าคลุม แมนำ้ โขง ไดมบี ทบาทสำคัญทัง้ การอำนวยความสะดวก ดานการคาและการลงทุนระหวางไทย
กับประเทศเพ�อนบาน โดยมีการลงทุนไมเฉพาะโครงสรางพืน้ ฐานทีเ่ ปนทางกายภาพเทานัน้ แตรวมถึงการพัฒนากฎระเบียบ
เพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการขนสงสินคาและผูโดยสารขามแดนอีกดวย

วิวัฒนาการของแนวคิดเกี่ยวกับ
ระเบียงเศรษฐกิจแบงไดเปน 4 ระดับ
คือ

1. ระเบียงการขนสง (Transport Corridor)
เปนเสนทางที่มีการเช�อมโยงทางกายภาพ เชน
การสรางถนน สะพานเช�อมตอกัน
2. ระเบียงทีเ่ ช�อมโยงหลายรูปแบบ (Multi Model Corridor) เปนเสนทางที่เช�อมโยงพื้นที่
หรือภูมิภาคตางๆ เขาดวยกันดวยการบูรณาการ
ระบบขนสงหลายรูปแบบ

3. ระเบียงโลจิสติกส (Logistics Corridor) เปนเสนทางทีม่ กี าร
เช�อมโยงทางดานกฎระเบียบ มีกรอบขอตกลงเพ�ออำนวยความสะดวก
ใหคน สินคาและยานพาหนะสามารถเคล�อนยายไดอยางเสรี เชน
ขอตกลง CBTA (Cross-Border Transport Agreement) ภายใต
กรอบความรวมมือของ GMS
4. ระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) เปนเสนทางทีม่ กี าร
ดึงดูดการลงทุน และการสรางกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ ใหกบั หน�วย
เศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนระนาบของระเบียงเศรษฐกิจ ซึ่งถือเปนเปาหมาย
สูงสุดของการสรางระเบียงทางเศรษฐกิจตามหลักทฤษฎี อยางไรก็ดี
การที่จะบรรลุเปาหมายนี้ จะตองมีการเช�อมโยงการบูรณาการในเชิง
กายภาพและระบบโลจิสติกส ใหดีกอน

สามกลยุทธหลัก ผลักดันกรอบ GMS ใหเปนจริง

กรอบความรวมมือ GMS (Greater Mekong Sub region)
เปนความรวมมือของ 6 ประเทศ คือ ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม
และจีนตอนใต ตั้งแตป 2535 โดยมีธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian
Development Bank - ADB) เปนผู ใหการสนับสนุนหลัก โดยมี
วัตถุประสงคเพ�อสงเสริมการขยายตัวดานอุตสาหกรรม การเกษตร
การคา การลงทุนและบริการ เพ�อใหเกิดการจางงาน ยกระดับการ
ครองชีพ การถายทอดเทคโนโลยีและการศึกษาระหวางกัน การใช
ทรัพยากรธรรมชาติที่สงเสริมกันอยางมีประสิทธิภาพ และชวยเพิ่ม
ขีดความสามารถและโอกาสการแขงขันในเวทีการคาโลก

เสนทาง
R1
R2
R3

R 10

แนวเสนทาง
กรุงเทพฯ – กรุงพนมเปญ - โฮจิมินตซิตี้ – วังเตา
โครงขายเช�อมโยงแนวตะวันออก - ตะวันตก
(East West Corridor) ไทย – ลาว - เวียดนาม
เสนทางเช�อมโยงกับประเทศจีนตอนใต
เชียงราย – คุนหมิง
• R 3 A (ไทย – ลาว – จีน)
• R 3 B (ไทย – พมา - จีน)
เสนทางเลียบชายฝง ทะเล ไทย – กัมพูชา - เวียดนาม

ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ - ใต

ระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ - ใต (North - South Economic
Corridor : NSEC) เปนเสนทางคมนาคมเช�อมโยงการขนสงทางบก
ระหวางคุนหมิง - กรุงเทพฯ มีระยะทางประมาณ 1,800 กิโลเมตร
สามารถจำแนกเปน 2 เสนทาง คือ

การเดินทางระหวาง
คุนหมิง - กรุงเทพฯ จาก 48 ชัว่ โมง
เหลือเพียง 20 ชั่วโมง

เสนทางหมายเลข 3A (R 3 A หรือ R 3 E)
เช�อมโยง จีน - ลาว - ไทย โดยผาน 3 ประเทศ คือ
จีนตอนใต (700 กิโลเมตร) ลาว (250 กิโลเมตร)
และไทย (850 กิโลเมตร) โดยมีแนวเนนทาง คือ
นครคุนหมิง สิบสองปนนา เหมิง่ ลา (ชายแดนจีน
ตอนใต) บอหาน บอเต็น หลวงน้ำทา หวยทราย
(ลาว) อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย - กรุงเทพฯ
ขณะนี้เสนทาง R 3 A กอสรางเสร็จแลว
ยกเวนเฉพาะสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแหงที่ 4
หรือสะพานขามแมนำ้ โขงแหงที่ 4 เช�อมระหวาง
อำเภอเชียงของ - หวยทราย โดยประเทศสมาชิก
ทัง้ 6 ประเทศ ในอนุภมู ภิ าคลุม แมนำ้ โขง ไดรว มกัน
เปดเสนทาง R 3 E อยางเปนทางการในชวงการ
ประชุมผูน ำ GMS ครัง้ ที่ 3 เม�อเดือนมีนาคม 2551
ณ ประเทศลาว
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เสนทางที่เกี่ยวของกับประเทศไทยภายใตกรอบ
ความรวมมืออนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง

เสนทาง R 3 A ชวยลดเวลา

วารสารสงเสริมการลงทุน

กรอบความรวมมือขางตนกำหนดกลยุทธหลัก 3 ดาน คือ สนับสนุน
ใหมีการเช�อมโยงระหวางกัน (Connectivity) เพ�อใหเกิดการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขัน (Competitiveness) โดยการรวมกลุม กัน
ในอนุภูมิภาค (Community) รัฐบาลจากประเทศสมาชิก GMS จึงได
กำหนดแนวพื้นที่เศรษฐกิจในลุมแมน้ำโขงจำนวน 9 เสนทางหลัก ให
เปนแนวพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค
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เสนทาง R 3 A ชวยลดเวลาการเดินทาง
ระหวางคุนหมิง - กรุงเทพฯ จาก 48 ชั่วโมง
เหลือเพียง 20 ชัว่ โมง รัฐบาลของไทย ลาว และจีน
ไดกำหนดนโยบายการพัฒนาเพ�อรองรับการเติบโต
ทางเศรษฐกิจจากเสนทางดังกลาว โดยไทยได
วางแผนจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงราย
และการพัฒนาทาเรือเชียงแสน สวนลาวอยูร ะหวาง
การจัดเตรียมการพัฒนาพื้นที่จุดแวะพัก (rest
areas) บนเสนทางทีแ่ ขวงบอแกวและหลวงน้ำทา
โดยขอการสนับสนุนทุนจากธนาคารเพ�อการพัฒนา
แหงเอเชีย (Asian Development Bank : ADB)
สำหรับจีนไดกำหนดนโยบายมุงใชประโยชน
จากเสนทาง R 3 A เพ�อกระจายสินคาจากจีนตอนใต
ลำเลียงวัตถุดิบ (ทรัพยากรธรรมชาติและสินคา
เกษตร) และสงเสริมตลาดทองเที่ยว ในภูมิภาค
GMS ไปสูการพัฒนามณฑลยูนนานเปนประตู
ทางออกสูอ าเซีย่ นและเอเชียใต รวมทัง้ สนับสนุน
การขนสงสินคาบนเสนทางดังกลาวเพ�อยืนยัน
การบรรลุขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซี่ยน - จีน
สวนเสนทางหมายเลข 3 B (R 3 B หรือ
R 3 W) เช�อมโยงจีน - พมา - ไทย ระยะทาง
ประมาณ 1,850 กิโลเมตร กลาวคือ จีน - เมืองลา
(Mong La) - เชียงตุง (Kengtong) - ทาขีเ้ หล็ก
(พมา) - แมสาย - เชียงราย - ตาก - กรุงเทพฯ
แม ไดเปดใชอยางเปนทางการแลวเม�อวันที่ 1
กรกฎาคม 2547 อยางไรก็ตาม เสนทาง R 3 B
ไมไดรับความสนใจมากนักจากนักธุรกิจและ
ผูเดินทาง เน�องจากชวงเสนทางที่ผานพมา มักมี
ปญหาดานความปลอดภัยและปญหาตนทุน
โลจิสติกสนอกระบบ ประกอบกับถนนมีความสูงชัน
อนึ่ง สำหรับเสนทางออกทะเลของมณฑล
ยูนนานของจีนนอกจากเสนทาง R 3 แลว ยังมี
เสนทาง R 5 ไปยังทาเรือไฮฟองของเวียดนาม

กลาวคือ คุนหมิง - หมีเ่ หลอ - หยินซอ - ไคหยวน - เมงซือ - เฮียโคว
(จีน) - ลาวไค - ฮานอย - ไฮฟอง มีขอไดเปรียบ คือ ระยะทางเพียง
ประมาณ 900 กิโลเมตรเทานั้น นอกจากนั้นยังผานดานชายแดน
นอยครั้งกวาเสนทางคุนหมิง - กรุงเทพฯ

ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก

ระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก - ตะวันตก (East - West
Economic Corridor : EWEC) หรือเสนทางหมายเลข R 2 หรือ R 9
มีระยะทางยาว 1,450 กิโลเมตร อยูในเขตไทยเปนระยะทางยาวที่สุด
คือประมาณ 950 กิโลเมตร เสนทางเริม่ จากเมืองทาดานังของเวียดนาม
ผานเมืองเว และเมืองลาวบาว (Lao Bao) อันเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของเวียดนามซึ่งมีทำเลที่ตั้งติดกับชายแดนลาว
จากนั้นจะใชทางหลวงหมายเลข 9 ในลาว ผานเขาแขวง
สะหวันนะเขตใน ลาว และมาขามสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร สะหวันนะเขต) ขามแมน้ำโขงสูไทยที่จังหวัดมุกดาหาร ผานจังหวัด
กาฬสินธุ ขอนแกน เพชรบูรณ พิษณุโลก จนไปสุดที่อำเภอแมสอด
จังหวัดตาก และเขาไปยังประเทศพมาจนทะลุ อาวเมาะตะมะที่เมือง
เมาะลำไย หรือมะละแหมง (Mawlamyine / Mawlamyaing) นับเปน
การเช�อมจากทะเลจีนใตไปสูม หาสมุทรอินเดีย ซึง่ อาจจะสามารถเช�อมตอ
ไปยังอินเดียและตะวันออกกลางตอไป
ความจริงแลว R 2 ปนเสนทางเดิมทีเ่ กิดขึน้ มานานแลว การพัฒนา
จึงเปนเพียงทำการปรับปรุงและพัฒนาถนนใหมมี าตรฐานมากขึน้ รวมถึง
กอสรางสะพานขามแมนำ้ โขงแหงที่ 2 ปจจุบนั เสนทางระเบียงเศรษฐกิจ
แนวตะวันออก - ตะวันตก สามารถเปดใชแลวในชวงไทย - เวียดนาม
สวนชวงที่อยูในประเทศพมากำลังอยูระหวางการกอสราง

ภายหลังเปดใชถนน
สาย EWEC

ระหวางไทยและเวียดนามแลว
พบวาการทองเที่ยวขยายตัวขึ้น
อยางเห็นไดชัด

ระเบียงเศรษฐกิจแนวใต

ระเบี ย งเศรษฐกิ จ แนวใต (Southern
Economic Corridor - SEC) เปนเสนทางเช�อมตอ
ระหวางพมา - ไทย - กัมพูชา - เวียดนาม แบง
เปน 4 เสนทางยอย เรียงตามแนวบน - ลาง

- เสนทางสายเหนือ (Northern Subcorridor)
เริ่มจากกรุงเทพฯ ไปยังอรัญประเทศ (สวนนี้จะ
เปนเสนทางเดียวกับเสนทางสายกลาง) แตเม�อ
เขาเขตกัมพูชาแลวจะแยกขึน้ เหนือ ผานเสียมราฐ
สตรึงเตร็ง รัตนคีรี และไปสุดทีเ่ มือง Quy Nhon
ทางตอนกลางของเวียดนาม

ดานทาขี้เหล็กของพมา
จุดยุทธศาสตร ในระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ - ใต ตามแนว R 3 A

- เสนทางเลียบชายฝง ดานใต (Southern
Coastal Subcorridor) หรือ R10 เริม่ จากกรุงเทพฯ
ผานทางภาคตะวันออกของไทยเลียบอาวไทย มา
ออกที่ จังหวัดตราด ขามมายังเกาะกง สะแรอัมเบิล
สีหนุวิลล กัมปอต ของกัมพูชา และไปสุดที่
ปลายแหลมของเวียดนามที่เมือง Nam Can
นับเปนเสนทางทีม่ คี วามสำคัญตอธุรกิจการประมง
พลังงาน และอุตสาหกรรมเบา
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นอกจากนี้ รัฐบาลลาว ยังมีนโยบายเปดประเทศเพ�อรับการลงทุน
จากตางประเทศโดยใชลาวเปนฐานการผลิต โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สะหวันเซโน แขวงสะหวันนะเขต ตามแนวทางหลวงหมายเลข 9
มีศักยภาพที่เหมาะสมตอการลงทุนดานเกษตรและเหมืองแร เพ�อ
ยกระดับจากเพียงระเบียงการขนสง (Transport Corridor) ไปสูการ
เปนระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor) อยางแทจริง

ภายหลังเปดใชถนนสาย EWEC ระหวางไทยและเวียดนามแลว
พบวาการทองเที่ยวขยายตัวขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยการทองเที่ยว
ทีเ่ ปนทีน่ ยิ มมากสำหรับนักทองเทีย่ วไทย คือ การเดินทางไปเทีย่ วทะเล
ที่เวียดนาม ถือเปนการไปเที่ยวเมืองนอกที่ประหยัดที่สุด

วารสารสงเสริมการลงทุน

สำหรับตอนกลางของลาวจะไดประโยชนจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ในการออกทะเล อยางไรก็ตาม สำหรับในดานการทองเทีย่ วแลว ลาว
ไดรบั ประโยชนคอ นขางนอย เน�องจากนักทองเทีย่ วมักไมคอ ยหยุดพัก
หรือรับประทานอาหารในลาวมากนัก เพราะแหลงทองเทีย่ วยังไมดงึ ดูด
ความสนใจของนักทองเทีย่ ว ดังนัน้ รัฐบาลลาว จึงมีนโยบายเรงพัฒนา
แหลงทองเที่ยว ตลอดจนรานอาหารและโรงแรม

- เสนทางสายกลาง (Central Subcorridor)
หรือ R 1 เริม่ จากกรุงเทพฯ กบินทรบรุ ี อรัญประเทศ
ปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียเจย พระตะบอง
โพธิสัตว ผานพนมเปญ จังหวัดกันดาล จังหวัด
ไปรเวง จังหวัดสวายเรียง ผานชายแดนเวียดนาม
ที่ดานบาเวต (Bavet) หมกบาย (Moc Bay)
จังหวัดเตนินห ไปยังนครโฮจิมินห และสุดที่
เมืองหวุงเตาหรือวังเทา (Vang Tau) เมืองทา
และเมืองตากอากาศริมทะเลของเวียดนาม โดย
การกอสรางสำคัญในโครงการนี้ คือ จุดสำคัญใน
เสนทาง R 1 คือสะพานเนีย๊ กเลียง (Neak Loeung)
ทางตอนใตของกัมพูชา เพ�อขามแมนำ้ โขง ซึง่ เปน
เปนโครงการใชเงินกูของประเทศญี่ปุน
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เสนทางเช�อมภายในทวีป (Intercorridor
Link) เปนเสนทางแนวตั้งผานกัมพูชาและลาว
โดยจะเช�อมเสนทาง 3 เสนกอนหนา (และเสนทาง
หลักสาย East - West) ในแนวดิ่งไปยังเมืองทา
สีหนุวิลลของกัมพูชา
ปจจุบันระเบียงเศรษฐกิจดานใต ไดขยาย
แนวเสนทางไปทางตะวันตก ผานกาญจนบุรี
ดานพุน้ำรอน ไปสิ้นสุดที่เมืองทวาย ซึ่งกลุม
อิตาเลียนไทยมีแผนกอสรางทาเรือน้ำลึกและ
นิคมอุตสาหกรรม

วารสารสงเสริมการลงทุน
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เมืองทวาย
จุดสิ้นสุดระเบียงเศรษฐกิจแนวใต

ระเบียงโลจิสติกส
ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดน
นอกจากการกอสรางโครงสรางพื้นฐานทาง
กายภาพเกี่ยวกับระเบียงเศรษฐกิจแลว ประเทศ
สมาชิกในกรอบความรวมมืออนุภมู ภิ าคลุม แมนำ้ โขง
ยังตกลงรวมมือลดอุปสรรคในการขนสงขาม
พรมแดน จึงจัดทำความตกลงวาดวยการอำนวย
ความสะดวกในการขนสงระหวางไทย - ลาว เวียดนาม เปนโครงการนำรอง โดยธนาคารเพ�อ
การพัฒนาแหงเอเชียได ใหความชวยเหลือยกราง
ขอตกลงฯ ทั้งนี้ ทั้ง 3 ประเทศ ไดลงนามความ
ตกลงเม�อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2542 ณ กรุง
เวียงจันทน

ตอมาไดมีการแกไขขอตกลงใหประเทศอ�นๆ เขารวมเปนภาคี
ในความตกลงฯ และเปลี่ยนช�อเปน “ความตกลงวาดวยการขนสง
ขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS Cross Border
Transportation Facilitation Agreement – GMS CBTA) โดยมี
จุดมุงหมายสำคัญ 3 ประการ
1. อำนวยความสะดวกในการขนสงขามพรมแดนระหวางประเทศ
ภาคี ทั้งการขนสงสินคาและการขนสงผู โดยสาร
2. เพ�อใหกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และกระบวนการตางๆ
ที่เกี่ยวกับการขนสงสินคา และคนโดยสารขามแดนมีความเรียบงาย
(Simplified) และเปนไปในแนวทางเดียวกันหรือสอดคลองกัน
(Harmonized)
3. เพ�อสงเสริมการขนสงตอเน�องหลายรูปแบบ (Multimodel
Transport)

เมืองกัมปอต
จุดยุทธศาสตรสำคัญในแนวระเบียบเศรษฐกิจแนวใต
ในเสนทางเลียบชายฝงดานใต (Southern Coastal Subcorridor) หรือ R 10

เพ�ออำนวยความสะดวก ขอตกลง GMS CBTA ไดกำหนดวา
ประเทศภาคีจะตองดำเนินการโดยใชมาตรการอยางคอยเปนคอยไป
เพ�อใหการทำพิธีการขามแดนเปนไปอยางเรียบงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
เปนตนวา

การตรวจปลอยในบริเวณเดียวกัน (Single Window Inspection SWI) โดยแตละประเทศตองจัดใหมีการทำพิธีการขาเขาและขาออก
เพียงอยางละ 1 ที่ สำหรับการตรวจตราและควบคุมเจาหนาที่ทุกฝาย
ทีม่ อี ำนาจหนาทีเ่ กีย่ วของกับการขามแดนของบุคคล ยานพาหนะ และ
สินคา ซึง่ ตองกระทำรวมกัน (Jointly) และพรอมกัน (Simultaneously)

แลกเปลี่ยนสิทธิจราจร

นอกจากนี้ ขอตกลงวาดวยการอำนวยความสะดวกการขนสง
ผานแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (GMS CBTA) ยังไดกำหนดวา
ประเทศภาคีตอ งยอมใหรถของประเทศอ�นๆ ที่ใช ในการขนสงระหวาง
ประเทศ ภายใตขอตกลงนี้เขามาในอาณาจักรของตน ภายใตเง�อนไข
วาตองจดทะเบียนในประเภทภาคีโดยถูกตองตามหลักเกณฑที่กำหนด
ไมวาจะเปนรถที่มีพวงมาลัยขับอยูทางซายหรือทางขวา และไมวาจะ
ทำการในเชิงพาณิชย หรือเพ�อสินเช�อ หรือเพ�อสวนตัว อยูในสภาพดี
มีความเหมาะสมในการเดินทาง

ประเทศภาคีตองยอม

ใหรถของประเทศอ�นๆ
ที่ ใชในการขนสงระหวางประเทศ
ภายใตขอตกลงนี้เขามาในอาณาจักรของตน
ตัวอยางหนึง่ ของการดำเนินการภายใตความตกลงนี้ คือ ไทยและ

นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมของไทย และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงโยธาธิการและขนสงของกัมพูชา ไดทำ
พิธเี ปดเดินรถขนสงระหวางประเทศไทย - กัมพูชา
วันที่ 14 มิถนุ ายน 2555 ทีบ่ ริเวณสะพานมิตรภาพ
ไทย - กัมพูชา ดานตรวจคนเขาเมืองอรัญประเทศ
จังหวัดสระแกว เพ�อเปนการสงเสริมการทองเทีย่ ว
และการขนสงสินคา ระหวางประเทศไทยกับ
ประเทศกัมพูชา อาจเปดเสนทางเดินรถ 2 ทาง คือ
กรุงพนมเปญ - พัทยา และกรุงพนมเปญ - กรุงเทพฯ
ความตกลงเร�องการแลกเปลีย่ นสิทธิจราจร
ขางตนไดชว ยลดปญหาความยุง ยาก ในการทีต่ อ ง
เปลี่ยนถายสินคาบริเวณชายแดน ในการขนสง
ชิน้ สวนระหวางไทยและกัมพูชาอยางมาก จากเดิม
รถบรรทุกไมสามารถเดินทางตรงไปยังกรุงพนมเปญได
ตองเปลีย่ นรถบรรทุกบริเวณชายแดน แตปญ
 หาได
คลีค่ ลายลงนับตัง้ แตกลางป 2554 เปนตนมา โดย
ไดรบั อนุญาตใหสามารถขนสงตรงโดยรถบรรทุกไทย
ตรงไปยั ง กรุ ง พนมเปญโดยไม ต  อ งเสี ย เวลา
เปลีย่ นถายรถบรรทุก ทำใหลดเวลาเดินทางจากเดิม
15 ชัว่ โมง เหลือเพียง 10 ชั่วโมง
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นอกจากนี้ มีการประสานงานและความรวมมือ ระหวางเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานที่จุดขามแดนของประเทศภาคทั้ง 2 ฝาย โดยจัดเวลา
ปฏิบัติงานในการทำพิธีการขามแดนใหตรงกัน และรวมกันพิจารณา
หาทางใหมีการแจงลวงหนาซึ่งกันและกันในเร�องขอมูลขาวสารและ
พิธีการขามแดน

วารสารสงเสริมการลงทุน

การตรวจเบ็ดเสร็จทีจ่ ดุ เดียว (Single Stop Inspection - SSI)
ใหเจาหนาทีข่ อง 2 ประเทศ ทีม่ ชี ายแดนติดกัน ชวยเหลือซึง่ กันและกัน
ในการปฏิบัติหนาที่เทาที่จะทำได และการตรวจตราและควบคุมของ
เจาหนาที่จาก 2 ประเทศ ตองกระทำรวมกัน (Jointly) และพรอมกัน
(Simultaneously) ทีด่ า นขาเขาเพียงทีเ่ ดียว (ดานขาออกไมมอี กี ตอไป)
โดยเจาหนาทีข่ องประเทศขาออกตองไปปฏิบตั หิ นาที่ในประเทศขาเขา

กัมพูชาไดลงนามในบันทึกความเขาใจวาดวยการ
แลกเปลี่ยนสิทธิจราจรในการขนสงผานพรมแดน
โดยตกลงเริ่มทดลองดำเนินการผานจุดผานแดน
นำรองอรัญประเทศ ปอยเปต นับตั้งแตเดือน
มิถุนายน 2555 เปนตนมา โดยทั้ง 2 ฝายตกลง
ใหรถบรรทุกและรถบัสของอีกฝายหนึ่งในระยะ
ทดลองจำนวน 40 คันตอวัน เดินทางในประเทศ
ของตนเอง โดยกรณีของไทยไดจำแนกเปน
รถบรรทุก 30 คัน เชน รถบรรทุกของเครือ SCG
และรถบัส 10 คัน ของบริษทั ขนสง เปนระยะเวลา
6 เดือน หากไมมีปญหาใดๆ อาจเพิ่มจำนวน
150 คัน และในอนาคต ภายหลังป 2558 อาจ
เพิ่มขึ้นเปน 500 คัน

รวมผลงาน บีโอไอ 2555

วรกาญจน โกศลพิศิษฐกุล / ฐนิตา ศิริทรัพย / สุธาสินี โยชิอิ

ญี่ปุน

นักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยตลอดกาล
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ในปทผ
่ี า นมา ญีป่ นุ ยังคงครองแชมปนกั ลงทุนอันดับหนึง่ ในประเทศไทย การลงทุนของญีป่ นุ ในไทยยังคงเพิม่ ขึน้
อยางตอเน�อง แมวา วิสาหกิจของญีป่ นุ จะไดรบั ผลกระทบจากอุทกภัยทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยเม�อปทผ
่ี า นมา แสดงใหเห็น
ถึงความเช�อมั่นของนักลงทุนญี่ปุนที่มีตอประเทศไทย

วารสารสงเสริมการลงทุน
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การลงทุนของญี่ปุนทั่วโลก

ญี่ปุนเปนประเทศที่ออกไปลงทุนในตางประเทศ มากกวาเปน
ผูร บั การลงทุนจากตางประเทศ โดยในป 2554 เงินลงทุนโดยตรงของ
ญี่ปุนในตางประเทศสะสม (Outward Direct Investment Stock)
คิดเปน 4 เทาของเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในญีป่ นุ (Foreign
Direct Investment Stock)

เงินลงทุนโดยตรงสะสมของญี่ปุนในชวง 10 ปที่ผานมา
1,200,000

การลงทุนของญี่ปุนในตางประเทศ

หน�วย : ลานเหรียญสหรัฐฯ

การลงทุนจากตางประเทศในญี่ปุน
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มากกวาเทาตัว เน�องจากคาเงินเยนที่แข็งขึ้น
ทำใหบริษัทขามชาติของญี่ปุนมีอำนาจซื้อกิจการ
ในตางประเทศมากขึ้น

เงินลงทุนโดยตรงไหลออกของญี่ปุนในชวง 10 ปที่ผานมา

หน�วย : ลานเหรียญสหรัฐฯ
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ญี่ปุนไมไดเปนผูลงทุนรายใหญของไทยเทานั้น หากแตเปน
ผูลงทุนรายใหญของโลกดวย จากสถิติของอังคถัด ในป 2554 ญี่ปุน
เปนผูล งทุนรายใหญอนั ดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐฯ มีมลู คาเงินลงทุน
ในตางประเทศถึง 114,353 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นจากป 2553

วารสารสงเสริมการลงทุน
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จากสถิตขิ ององคการสงเสริมการคาตางประเทศ
ของญี่ปุน (เจโทร) ในชวง 5 ปที่ผานมา (2550 มี.ค. 2555) ญี่ปุนสนใจลงทุนในตางประเทศใน
อุตสาหกรรมที่ไมใชการผลิต (Non - manufacturing)
มากกวาอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing)
สาขาทีม่ มี ลู คาการลงทุนสูงทีส่ ดุ 3 อันดับแรกของ
อุตสาหกรรมที่ไมใชการผลิต ไดแก การเงินและ
ประกันภัย เหมืองแร และคาสงและคาปลีก
ในสวนของอุตสาหกรรมการผลิต สาขาที่มีมูลคา
การลงทุนในตางประเทศสูงทีส่ ดุ 3 อันดับแรก คือ
เคมีภัณฑและยา อาหาร และเคร�องจักรทั่วไป

ในป 2554 มีบริษัทญี่ปุน 5 ราย ที่ติดอันดับบริษัทขามชาติที่
ไมไดอยูในสาขาการเงิน (Non-Financial TNCs) ซึ่งมีสินทรัพย ใน
ตางประเทศสูงทีส่ ดุ 50 อันดับแรกของโลก จากการจัดอันดับของอังคถดั
ไดแก โตโยตา (ยานยนต) ฮอนดา (ยานยนต) มิตซูบชิ ิ (คาสง) โซนี่
(เคร�องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส) และนิสสัน (ยานยนต)

สถิติการลงทุนของญี่ปุนในไทยในชวง 10 ปที่ผานมา

สำหรับประเทศไทย ญีป่ นุ ยังคงเปนผูล งทุนรายใหญทส่ี ดุ ของไทย
ตลอดชวง 10 ปที่ผานมา โดยเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 39 ของมูลคา
โครงการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทัง้ หมดทีย่ น� ขอรับการสงเสริมฯ
จากตางประเทศในแตละป

สัดสวนมูลคาการลงทุนของโครงการญี่ปุน
ตอโครงการลงทุนจากตางประเทศทั้งหมดที่ย�นขอรับการสงเสริมฯ
หน�วย : รอยละ
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ญี่ปุน อ�นๆ
ที่มา : สำนักความรวมมือระหวางประเทศ บีโอไอ
หมายเหตุ : เปนโครงการลงทุนที่มีญี่ปุนถือหุนอยางนอยรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

2553

2554

2555

(ม.ค. - ก.ย.)

นักลงทุนญีป่ นุ ยังคงใหความสำคัญกับไทย ในการเปนฐานการผลิต
มากกวางานดานบริการ เห็นไดจากในชวง 10 ปทผ่ี า นมา นักลงทุนญีป่ นุ
สนใจย�นขอรับการสงเสริมฯ ในสาขาผลิตภัณฑโลหะ เคร�องจักร และ
อุปกรณขนสง สาขาอิเล็กทรอนิกสและเคร�องใช ไฟฟา และสาขา
เคมีภณ
ั ฑ กระดาษ และพลาสติก เปนหลัก ขณะทีภ่ าพรวมการขอรับ
การสงเสริมฯ ทัง้ หมด อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภคเปนสาขา
ที่มีมูลคาเงินลงทุนสูงที่สุด

สถิติโครงการลงทุนของญี่ปุนที่ย�นขอรับการสงเสริมฯ
สะสมระหวางป 2545 - กันยายน 2555
จำนวน
(โครงการ)

มูลคาเงินลงทุน
(ลานบาท)

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑ โลหะ เคร�องจักร และอุปกรณขนสง
อิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา
เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก
บริการและสาธารณูปโภค

150
114
122
1,737
787
488
661

62,776
64,871
30,612
730,302
339,709
164,224
77,229

4,059

1,469,722

รวม

ที่มา : สำนักความรวมมือระหวางประเทศ บีโอไอ
หมายเหตุ : เปนโครงการลงทุนที่มีญี่ปุนถือหุนอยางนอยรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

27

- กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ
- กิจการผลิตชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ โลหะ รวมทั้งชิ้นสวนโลหะ
- กิจการผลิตภัณฑปโตรเลียม
- กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
- กิจการผลิตเคร�องจักรอุปกรณและชิ้นสวน
- กิจการศูนยจดั หาจัดซือ้ ชิน้ สวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ (IPO)
ที่มา : สำนักความรวมมือระหวางประเทศ บีโอไอ

จำนวน
(โครงการ)

มูลคาเงินลงทุน
(ลานบาท)

784
459
353
14
354
160
335

341,672
226,307
67,522
66,016
58,864
27,953
12,219
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ประเภทกิจการที่ญี่ปุนขอรับการสงเสริมฯ สูงสุด
ระหวางป 2545 – กันยายน 2555
ประเภทกิจการ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประเภทกิจการ

สถิติการลงทุนของญี่ปุนในไทยในป 2555

จากสถิตกิ ารขอรับการสงเสริมฯ ในชวง 9 เดือนแรกของป 2555
มูลคาเงินลงทุนของโครงการญีป่ นุ สูงถึง 276,087 ลานบาท ซึง่ สูงเปน
ประวัติการณ โดยคิดเปนสัดสวนรอยละ 57 ของการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศทั้งหมด
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ในปน้ี นักลงทุนญีป่ นุ ยังคงสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ
โลหะ เคร�องจักร และอุปกรณขนสงมากทีส่ ดุ โดยมีโครงการจากญีป่ นุ
มูลคา 10,000 ลานบาทขึน้ ไป ย�นขอรับการสงเสริมฯ ถึง 2 โครงการ
ในอุตสาหกรรมยานยนต อันดับ 2 คงเปนอุตสาหกรรมเคร�องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส โดยมีโครงการจากญีป่ นุ มูลคากวา 9 พันลานบาท
ย�นขอรับการสงเสริมการลงทุน 2 โครงการ ไดแก โครงการผลิต
เซมิคอนดักเตอร และโครงการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสแบบ
โคงงอได (Flexible Printed Circuit: FPC)

วารสารสงเสริมการลงทุน

28

ไทยเปนฐานการผลิตรถยนต
และเคร�องใชไฟฟา
จึงทำใหบรรดาผูผลิตชิ้นสวน
จากญี่ปุนเขามาลงทุน

หากพิจารณาเปนรายประเภทกิจการ พบวา
บริษัทญี่ปุนลงทุนมากทั้งในดานโครงการ และ
มูลคาการลงทุนในกิจกรรมการผลิตชิน้ สวนยานยนต
ตามดวยเคร�องใชไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส เหตุผล
สำคัญก็คือ ประเทศไทยเปนฐานการผลิตรถยนต
และเคร�องใชไฟฟา จึงทำใหบรรดาผูผ ลิตชิน้ สวน
จากญีป่ นุ เขามาลงทุนในไทย เพ�อปอนชิน้ สวนใหกบั
คายรถยนตและเคร�องใชไฟฟารายใหญในบานเรา
และเปนที่น�าสังเกตวากิจการบริการที่บริษัทญี่ปุน
ใหความสนใจมาก ไดแก กิจการบริการโดยเฉพาะ
ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ (International Procurement Office : IPO)
เปนตน

โครงการลงทุนจากญี่ปุนที่ย�นขอรับการสงเสริมฯ
ในป 2555 (มกราคม - กันยายน)
แบงตามอุตสาหกรรม

หน�วย : ลานบาท

บริการและสาธารณูปโภค
12,984

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร 7,399
เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขัน้ มูลฐาน 4,319
อุตสาหกรรมเบา 4,724

เคมีภัณฑ กระดาษ
และพลาสติก
26,098

อิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา
66,265

ผลิตภัณฑโลหะ เคร�องจักร
และอุปกรณขนสง 154,286

ปจจัยที่มีผลกระทบตอการเคล�อนยายการลงทุน
ของญี่ปุนในป 2555

ป 2555 เปนปที่ประเทศญี่ปุนตองเผชิญปญหาสำคัญตางๆ ที่มี
ผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และสงผลใหเกิดการ
เคล�อนยายการลงทุนออกไปยังประเทศตางๆ สำนักงานเศรษฐกิจการ
ลงทุน ณ กรุงโตเกียว สรุปปญหาสำคัญๆไดดังนี้
ปญหาการแข็งคาของเงินเยน (ปจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนอยูที่
ประมาณ 80 เยน ตอ 1 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งอยูในระดับใกลเคียงกับ
สถิติสูงสุดที่ผานมาเม�อป 2525) สงผลกระทบโดยตรงตอภาคการ
สงออกของญี่ปุน

อัตราการจัดเก็บภาษีเงินไดนิติบุคคลของญี่ปุนอยูในระดับสูง
ซึ่งเปนปญหาที่สั่งสมมายาวนานติดตอกัน
การใหบริการไฟฟาสำหรับอุตสาหกรรม ไมสม่ำเสมอและคาใช
ไฟฟามีราคาสูง
ความลาชาในการทำความตกลงเขตการคาเสรีของประเทศญีป่ นุ
กับประเทศตางๆ
การเขาสูส งั คมผูส งู อายุของคนญีป่ นุ ซึง่ เกิดขึน้ มานานพอสมควรแลว
(ปญหาโครงสรางที่มากอนป 2555)
ความตองการในประเทศญี่ปุนมีแนวโนมอิ่มตัว ขณะที่ความ
ตองการในตางประเทศสูงขึน้ การยายฐานการผลิต/เพิม่ กำลังการผลิต
ในฐานการผลิตในตางประเทศ เพิ่มความตองการ Local Suppliers
(วัตถุดบิ และเคร�องจักร) และผู ใหบริการสนับสนุนดานตางๆ ตลอดจน
ตัวแทนจำหน�ายในตางประเทศเพิ่มมากขึ้น
ตนทุนการผลิตในประเทศสูงไมสามารถแขงขันกับการผลิต
ในตางประเทศ สำหรับบางผลิตภัณฑทม่ี มี ลู คาเพิม่ ต่ำในเชิงเปรียบเทียบ

ผลสำรวจของหอการคาญี่ปุน - กรุงเทพฯ
รายงานความเช�อมัน่ ทางธุรกิจของนักลงทุนญีป่ นุ
ในประเทศไทย รวมถึงแนวโนมทางเศรษฐกิจของ
บริษัทรวมทุนญี่ปุนในประเทศไทย ชวงครึ่งแรก
ของป 2555 ซึง่ จัดทำการสำรวจเปนประจำติดตอ
กันเวลา 29 ป มีบริษทั ตอบแบบสอบถามจำนวน
374 บริษทั และ 75 บริษทั เปนบริษทั ที่ไดรบั ความ
เสียหายโดยตรงจากน้ำทวมในป 2554

สิ่งที่นักลงทุนญี่ปุน

กังวลที่สุดคือระบบศุลกากร
และกฎหมายการประกอบธุรกิจ
คนตางดาว
นักธุรกิจสวนใหญระบุวา สภาพธุรกิจโดยรวม
มีการปรับตัวไปในทิศทางทีด่ ขี น้ึ ตลอดชวงครึง่ แรก
ของป 2555 ถึงแมจะไดรับจากผลกระทบจาก
อุทกภัยในปลายป 2554 นักลงทุนสวนใหญเช�อมัน่
วาสภาพธุรกิจโดยรวม จะปรับตัวดีขน้ึ อยางตอเน�อง
ในชวงครึ่งหลังของป 2555 สำหรับประมาณ
การยอดขายของรอบป 2555 รอยละ 76 ของ
ผูตอบแบบสอบถามเช�อมั่นวา ยอดขายรวมของ
ป 2555 จะเพิ่มขึ้น รวมถึงแนวโนมการสงออก
จะเพิ่มขึ้นดวยเม�อเทียบกับป 2554
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และการขาดแคลนพลังงาน
เปนปจจัยสำคัญที่ทำใหเกิด
การยายฐานการผลิตไปยังตางประเทศ
โดยมุงมาที่อาเซี่ยน
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ประเทศไทย

นักลงทุนญี่ปุนยังเช�อมั่นและสนใจ
ลงทุนในประเทศไทย

วารสารสงเสริมการลงทุน

ปญหาคาเงินเยนแข็งตัว

เหตุการณประทวง/ตอตานประเทศญี่ปุน
ในประเทศจีน ซึง่ มีสาเหตุจากปญหาความขัดแยง
เร�องเขตแดน สงผลใหภาคเศรษฐกิจไดรบั ผลกระทบ
โดยเฉพาะเหตุการณทม่ี กี ารทำลายศูนยการคา /
ศูนยจำหน�ายรถยนต / โรงงานของบริษัทญี่ปุน
ในจีน และมาตรการชะลอการผานพิธกี ารศุลกากร
ในการนำเขา-สงออกจากประเทศญี่ปุน

มาตรการรองรับการปรับขึน้ คาจางขัน้ ต่ำ บริษทั สวนใหญไดปรับขึน้
คาจางในอัตราสูงกวาคาจางขัน้ ต่ำ ใหกบั พนักงานอยูแ ลวถึงรอยละ 51
ขณะทีป่ ญ
 หาเร�องการขาดแคลนแรงงานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
พบวา วิศวกรขาดแคลนมากสูงสุดถึงรอยละ 53 ระดับผูจ ดั การรอยละ
37 จึงตองการใหภาครัฐมีมาตรการเร�องการสรรหาบุคลากรอยางจริงจัง
รวมทั้งการปรับขึ้นคาจาง และการใหสวัสดิการอยางครบถวน
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ประเด็นที่ไดรบั ความในสนใจจากนักธุรกิจอีกเร�องไดแก การเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ น AEC นักธุรกิจเห็นวาตองการใหดำเนินการ
ในเร�องการยกเลิกภาษีนำเขาในกลุม CLMV การปรับกฎระเบียบเกีย่ วกับ
พิธีการทางศุลกากรชายแดน และการเคล�อนยายแรงงานอยางเสรี
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในกลุมประเทศ CLMV

วารสารสงเสริมการลงทุน
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สำหรับตลาดสงออกที่เช�อวามีลูทางสดใส
ในอนาคต ผลสำรวจระบุวา ประเทศอินโดนีเซีย
เปนอันดับ 1 ตามดวยเวียดนาม อินเดีย และ
ญี่ปุน ตามลำดับ โดยที่พมาไดรับเลือกใหเปน
ตลาดสงออกที่มีลูทางสดใสในอนาคต
ผลสำรวจยังระบุถึงเร�องที่นักธุรกิจมีความ
กังวล และปรารถนาใหรัฐบาลไทยดำเนินการ
โดยระบุเร�องการพัฒนางานที่เกี่ยวของกับระบบ
ศุลกากร ซึง่ เปนประเด็นทีม่ ขี อ เรียกรองมากทีส่ ดุ
รองลงมา ไดแก เร�องการผอนปรนกฎหมาย
การประกอบธุรกิจคนตางดาว ตามดวยการเสริม
การพัฒนาบุคลากรและการอบรมใหความรู
สำหรับเร�องอุทกภัย บริษทั ทีป่ ระสบอุทกภัย
ตองการใหรัฐมีแผนปองกันเพ�อรับมือน้ำทวม
นำเสนอขอมูลอยางรวดเร็ว ถูกตองแมนยำเปน
ภาษาอังกฤษ พรอมทั้งควรมีการจัดตั้งกองทุน
ประกันภัย

นักธุรกิจสวนใหญใหความเห็นวาหลังจากการรวมตัวของ AEC แลว
น�าจะไมมีการโยกยายฐานการผลิตและการตลาดใหม แตหากมีการ
ยายสถานประกอบการ จะพิจารณาประเทศพมาเปนอันดับแรกและ
อินโดนีเซียเปนประเทศถัดไป

รัฐบาลทองถิ่นญี่ปุนนำคณะเยือนไทย

แมวา ปทผ่ี า นมาประเทศไทยไดรบั ผลกระทบจากอุทกภัย แตจาก
สถิติขอรับการสงเสริมฯ 9 เดือนแรก แสดงใหเห็นวานักลงทุนญี่ปุน
ยังแสดงความสนใจลงทุนในประเทศไทย
นอกจากนัน้ ยังเปนปทน่ี กั ลงทุนญีป่ นุ เขามาศึกษาลูท างการลงทุน
ในไทยหลายคณะฯ เชน คณะนักลงทุนจากนครจิบะ ไซตามะ มิเอะ
และโอซากา โดยแตละรายผูว า ราชการจังหวัดเปนหัวหนาพาคณะเขามา
แตกตางกับเม�อกอนซึ่งมีสมาคมอุตสาหกรรมใหญๆ หรือหอการคา
จังหวัดใหญๆ ของญี่ปุนเปนผูจัดคณะนำมาประเทศไทย
จากการพบปะกับคณะตางๆ และองคการสงเสริมการคาตางประเทศ
ของญี่ปุน (JETRO) ใหขอมูลวา รัฐบาลกลางของญี่ปุนมีนโยบายให
รัฐบาลทองถิ่น สนับสนุนนักลงทุนที่สนใจไปลงทุนในตางประเทศ
เน�องจากปจจัยภายในประเทศญี่ปุนตามที่ไดกลาวไปเบื้องตน จึงเปน
เหตุผลใหปนี้มีคณะนักลงทุนนำโดยผูวาราชการจังหวัดหลายคณะฯ
และลักษณะการลงทุนของญี่ปุนก็มีความแตกตางไปจากที่ผานมา
ขนาดของโครงการมีขนาดเล็กลงจากการลงทุนของบริษัทใหญ เปน

ขนาดกลางและขนาดยอมมากขึน้ จากระดับ Tier 1 เปนผูป ระกอบการ
ระดับ Tier 2 และ Tier 3 มากขึน้ สาเหตุ คือ บริษทั ขนาดกลางและ
ขนาดยอม มองเห็นวาตลาดในประเทศญีป่ นุ เองมีขนาดเล็กลง เน�องจาก
อัตราการเกิดของญีป่ นุ ต่ำ ประกอบกับบริษทั ขนาดใหญทเ่ี ปนลูกคายาย
ฐานการผลิตไปตางประเทศ ทำใหบริษัทขนาดกลางและขนาดยอม
เหลานี้ มีความจำเปนตองยายฐานหรือเพิม่ ฐานการผลิตในตางประเทศ
เชนกัน กระแสการลงทุนของบริษัทขนาดกลางและขนาดยอมญี่ปุน
ในไทย จะสงผลกระทบทางบวกตอประเทศไทย ทั้งนี้เพราะบริษัท
ญี่ปุนเหลานี้ แมวาจะเปนบริษัทขนาดเล็กแตก็มีเทคโนโลยีขั้นสูง
เกิดการถายทอดเทคโนโลยี ใหกับไทย ลดการนำเขาชิ้นสวน High
Precision จากตางประเทศ

ขณะเดียวกันหน�วยงานภาครัฐและเอกชนของญี่ปุนอ�นๆ อีก
หลายรายไดแสดงความประสงคขอจัดทำทึกความเขาใจ (MOU) กับ
บีโอไอ

กิจกรรมชักจูงการลงทุนกับการตลาดเชิงรุก
ในประเทศญี่ปุน

ญีป่ นุ ยังคงเปนประเทศเปาหมายในการชักจูงการลงทุนของบีโอไอ
โดยกำหนดอุตสาหกรรมเปาหมายในการชักจูงการลงทุนจากประเทศ
ญี่ปุนดังนี้ ยานยนต ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส อากาศยาน เคร�องจักร
และอุปกรณ ผลิตภัณฑ โลหะและชิ้นสวนตางๆ แปรรูปเกษตรและ
อาหาร พลังงานทดแทนและอนุรกั ษพลังงานและสิง่ แวดลอม งานบริการ
ที่มีมูลคาเพิ่มสูง

นอกจากนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน
ณ กรุงโตเกียว และสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน
ณ นครโอซากา ไดจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน
อยางเขมขน เชน สัมมนาทั่วไปจำนวน 27 ครั้ง
สัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมรายสาขาจำนวน 4 ครัง้
พบปะนักลงทุนรายบริษัท (Door Knocking)
จำนวน 458 ครั้ง และสรางเครือขายพันธมิตร
(Networking) จำนวน 145 ครั้ง เพ�อชักจูงการ
ลงทุน และคนหานักลงทุนเปาหมาย
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นอกจากป 2555 บีโอไอไดจัดทำบันทึกความเขาใจ (MOU) กับ
หน�วยงานเอกชนญีป่ นุ 1 หน�วยงาน ไดแก Hyakugo Bank (ธนาคาร
ทองถิ่นของจังหวัดมิเอะ) เพ�อสงเสริมความรวมมือใหขอมูล และ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมศึกษาลูทางการลงทุนในไทย

นอกจากนัน้ เม�อเดือนมิถนุ ายน 2555 รัฐมนตรี
วาการกระทรวงอุตสาหกรรม ม.ร.ว. พงษสวัสดิ์
สวัสดิวัฒน ไดเปนหัวหนาคณะเดินทาง ไปจัด
กิจกรรมชักจูงการลงทุน ณ นครโอซากา พรอม
ชีแ้ จงมาตรการปองกันน้ำทวม เพ�อสรางความมัน่ ใจ
มีผสู นใจเขาฟงสัมมนาการลงทุนไทยกวา 450 คน
ซึ่งมากที่สุดในการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนใน
เขตคันไซ เชนกัน

วารสารสงเสริมการลงทุน

สัญญาณอีกประการหนึ่งที่ชี้ถึงใหเห็นวา การลงทุนจากญี่ปุน
มีแนวโนมที่จะเพิ่มสูงขึ้น ไดแกธนาคารทองถิ่นของญี่ปุนหลายราย
เขามาจัดตัง้ สำนักงานผูแ ทนในประเทศไทย เพ�อรองรับลูกคาทีเ่ พิม่ ขึน้
ไดแก Shiga Bank, Hokuriku Bank, Fukuoka Bank, Ogaki
Kyoritsu Bank, Yokohama Bank, Shoko Chukin Bank และ
Shinkin Bank

เม� อ เดื อ นมี น าคม 2555 บี โ อไอได จ ั ด
กิจกรรมโรดโชวเพ�อชักจูงการลงทุนจากญี่ปุน
อยางเขมขน โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนา
คณะจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนจากญี่ปุน ณ
กรุงโตเกียว และกลาวสุนทรพจนเร�อง “Thailand :
Creating the Future” มีผสู นใจเขารวมฟงสัมมนา
กวา 1,200 คน ซึ่งเปนจำนวนสูงสุดที่เคยจัดมา
นอกจากนีย้ งั ไดพบปะหารือผูบ ริหารบริษทั รายใหญ
10 บริษัท และการจัดงานไทยไนท เพ�อสราง
แสดงความขอบคุณนักลงทุนญีป่ นุ ประสานสัมพันธ
ที่ดีระหวางไทยและญี่ปุนใหแน�นแฟน

กรอบความรวมมือเสริมสรางบรรยากาศการลงทุน
สำหรับนักลงทุนญี่ปุน
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งาน “Thai Night”
วันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม Okura
กรุงโตเกียวผูเขารวมประมาณ 1,000 คน

กิจกรรมสัมมนา “Thailand Investment Policies”
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ นครโอซากา
ผูเขารวมประมาณ 450 คน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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นายกรัฐมนตรี ไดพบหารือกับผูบ ริหารบริษทั ญีป่ นุ รายใหญ
10 ราย โดยเปนบริษัทดานยานยนต 7 ราย ไดแก ฮอนดา
โตโยตา นิสสัน มิตซูบิชิ ซูซูกิ อีซูซุ และบริดจสโตน
ดานเคร�องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส 1 ราย คือ บริษทั โตชิบา
และดานการคาขนาดใหญ 2 ราย ไดแก มารุเบนิ และมิตซุย
ณ Akasaka Palace กรุงโตเกียว

กิจกรรมสัมมนา “Thailand Investment Policies”
วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ นครโอซากา
ผูเขารวมประมาณ 450 คน

ประเทศไทยพยายามทุกวิถที างทีจ่ ะสรางบรรยากาศทีเ่ อือ้ อำนวย
ตอการลงทุน สำหรับนักลงทุนไทย และนักลงทุนตางประเทศ สำหรับ
นักลงทุนญีป่ นุ เปนนักลงทุนตางชาติ ทีล่ งทุนในประเทศไทยเปนเวลานาน
และมีจำนวนมากที่สุด บีโอไอไดจัดตั้งคณะกรรมการรวมวาดวยการ
เสริมสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Sub - Committee on Enhancement
of Business Environment : EBE) ภายใตความตกลงหุนสวนทาง
เศรษฐกิจไทย - ญีป่ นุ (JTEPA) เพ�อพิจารณาและแสวงหาแนวทางแกไข
ปญหาที่เกี่ยวของ และเปนอุปสรรคตอการทำธุรกิจของประเทศไทย
และญี่ปุน เปนเวทีสำหรับผูแทนภาครัฐและเอกชนของไทยกับญี่ปุน
รวมกันหารือ เพ�อแสวงหาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงานตางๆ
ในการอำนวยความสะดวกแกนกั ลงทุน และลดอุปสรรคการดำเนินการ
ตามขอตกลงของทัง้ 2 ประเทศ ทีผ่ า นมาประเทศไทยและญีป่ นุ ทำงาน
รวมกันอยางใกลชดิ เพ�อจุดประสงครว มกันในการลดปญหาและอุปสรรค
โดยจะจัดประชุมขึ้นตามความตกลงของทั้งฝายไทยและญี่ปุน
ทีผ่ า นมามีการประชุมไปแลว 4 ครัง้ สำหรับการประชุมครัง้ ลาสุด
จัดขึ้นเม�อวันที่ 3 กันยายน 2555 ที่ประชุมไดหารือถึงแนวทางในการ
แกปญ
 หาทีเ่ กีย่ วของและเปนอุปสรรคในเร�องสำคัญๆ ในการดำเนินธุรกิจ
เชน การปรับปรุงระเบียบพิธกี ารดานศุลกากร การขอผอนปรนอนุญาต
ให ใชแรงงานตางดาวในโรงงานอุตสาหกรรม เพ�อแกไขปญหาขาดแคลน
แรงงาน การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑกับสินคาบางประเภท และ
การเพิ่มโควตาปลอดภาษีประจำป สำหรับเหล็กรีดรอนกันกรดเคลือบ
น้ำมัน และเหล็กรีดรอนหนากวาง เพ�อนำไปรีดเย็นสำหรับใช ใน
อุตสาหกรรมยานยนต
นอกเหนือจากเร�องแกไขปญหาแลว ยังเปดโอกาสใหหน�วย
ราชการไทย ชี้แจงการดำเนินการเร�องตางๆ ที่แตละหน�วยงานได
ดำเนินการไป เพ�อเสริมสรางสภาพแวดลอมทางธุรกิจ เชนมาตรการ
ชวยเหลือผูป ระกอบการเพ�อฟน ฟูการลงทุนจากวิกฤติอทุ กภัยทีผ่ า นมา
และความคืบหนาของแผนจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัย ทั้งแผน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพ�อสรางความมั่นใจแกนักลงทุน
ญีป่ นุ ทำใหนกั ลงทุนพอใจตอแผนงานตางๆ และตองการความชัดเจน
ในขั้นตอนการปฏิบัติ รวมทั้งความคืบหนาของโครงการความรวมมือ
ระหวางภาคเอกชน 7 สาขา

Mr. Setsuo Iuchi

President, Chief Representative for ASEAN & South Asia,
Japan External Trade Organization (JETRO)

Mr. Iuchi เห็นวาจากสถิติ การลงทุนจากญี่ปุนป 2555 ไดเพิ่ม
ขึ้นสูงขึ้นมาก แตไมแน�ใจวาในจำนวนนี้ มีการลงทุนเพ�อปรับปรุง
หรือซอมแซมความเสียหายที่เกิดจากน้ำทวมในปที่ผานมาเทาไหร
อยางไรก็ตาม คิดวาแมหกั ลบแลวยอดคงเหลือ ก็ยงั คงเปนการลงทุน
ที่สูงเม�อเทียบกับปที่แลว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต มียอด
การผลิตรถยนตสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นมากกวาปที่แลว โดยคาดการณวา
ในปนป้ี ระเทศไทยน�าจะมีการผลิตไดถงึ 2.2 - 2.3 ลานคัน และคาดวา
จะสูงถึง 2.5 ลานคันในปหนา
ปจจุบันมีนักลงทุนญี่ปุนเขามาขอรับคำปรึกษาจาก JETRO
ประมาณ 120 รายตอเดือน ครึ่งหนึ่งเปนนักลงทุนรายใหมซึ่งเพิ่มขึ้น
รอยละ 20 เม�อเทียบกับชวงกอนน้ำทวมประมาณรอยละ 70 - 80
เปนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับยานยนต ซึ่งรวมถึง เหล็ก ชิ้นสวน
พลาสติกสำหรับรถยนต และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสทเ่ี กีย่ วของกับ
อุตสาหกรรมยานยนต นอกจากนี้ยังมีธุรกิจดานบริการ อยางเชน
คาปลีก รานอาหาร เพราะญี่ปุนเล็งเห็นการขยายตลาดผูบริโภค
ในไทย

แมวาไทยมีเหตุการณน้ำทวมรุนแรง ญี่ปุน
ก็ยังใหความสนใจลงทุนในไทยเปนอยางมาก
บางบริษัทอาจมีการยายฐานการผลิตจากจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี ไปจังหวัดอ�น
โดยในเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า นมา มีการสำรวจบริษทั
ที่ไดรับผลกระทบจากวิกฤติการณน้ำทวม พบวา
บริษัทญี่ปุนที่ถูกน้ำทวมกลับมาดำเนินการผลิต
ไดแลวถึงประมาณรอยละ 75

ประเภทอุตสาหกรรมใดที่นักลงทุญี่ปุน
สนใจเขามาลงทุน

การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของกับ
อุตสาหกรรมยานยนต มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ดานบริการก็เพิ่มขึ้นดวย ณ สิ้นเดือน
มิถุนายน มีรานอาหารญี่ปุนเปดใหบริการถึง
1,676 ราน เปนรานในกรุงเทพฯ 1,128 ราน
ขณะนี้มีจำนวนบริษัทญี่ปุนที่มาลงทุนในภูมิภาค
อาเซียนรวมกันมีจำนวนมากกวาไปลงทุนในจีน
เน�องจากการเพิ่มขึ้นของคาแรง
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ภาพรวมการลงทุนของประเทศญี่ปุน
ในประเทศไทย ป 2555

ในขณะนี้มีโรงเรียนทางดานส�อมัลติมีเดีย
ระดับแนวหนา ช�อ Digital Hollywood ทีเ่ ปดสอน
Programmer และ Software engineer อยูใน
กรุงโตเกียว ไดมาเปดโรงเรียนในกรุงเทพฯ ดวย
จึงจะเห็นไดวา มีกจิ การทีล่ งทุนในไทยหลากหลาย
ยิ่งขึ้น

วารสารสงเสริมการลงทุน

องคการสงเสริมการคาตางประเทศของญี่ปุน ซึ่งรูจักกันดีในช�อ
“เจโทร” (JETRO) เปนองคกรภายใต กระทรวงเศรษฐกิจ การคา
และอุตสาหกรรม (METI) ทำหนาที่กระชับความสัมพันธทางการคา
และการลงทุนระหวางประเทศไทยและญี่ปุน มีสำนักงานในประเทศ
ตาง ๆ 80 แหงทั่วโลก สำหรับสำนักงานเจโทรกรุงเทพฯ ทำหนาที่
กระชับความสัมพันธทางการคาและการลงทุนระหวางประเทศไทย
และญี่ปุน สงเสริมการนำเขาสินคาไทยสูตลาดญี่ปุนและเผยแพร
บรรยากาศที่ดีของการลงทุนในประเทศ และวิจัยดานเศรษฐกิจของ
ภูมภิ าค ขณะเดียวกันประธานเจโทรกรุงเทพฯ จะทำหนาทีเ่ ปนผูแ ทนของ
กระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม (METI) ในตางประเทศ
และดำรงตำแหน�งสำคัญในอีกหลายองคกร เชน Japanese Chamber
of Commerce, Bangkok (JCC-Bangkok), Japan Society
(สมาคมญี่ปุน)

ตางๆ เชน ขอมูลสาธารณูปโภค คาใชจา ยในการประกอบธุรกิจ ขอมูล
สิทธิประโยชนดา นการสงเสริมการลงทุน ขอมูลดานแรงงาน ประกอบดวย
คาแรง จำนวนแรงงาน รวมถึงขอมูลทีเ่ กีย่ วกับน้ำและนโยบายเร�องน้ำ
นอกจากนัน้ JETRO พยายามจัดกิจกรรม Business matching
ระหวางบริษัทไทย กับญี่ปุน เชน เม�อวันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2555
ไดจัดงาน Bangkok International Gift Fair and Bangkok
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ในระยะนี้ประเทศอินโดนีเซียก็เปนประเทศ
ที่ญี่ปุนใหความสนใจเขาไปลงทุนอีกแหงหนึ่ง
เพราะมีประชากรมากถึง 240 ลานคนซึ่งจะเปน
ตลาดแรงงานไดดี ขณะนีม้ บี ริษทั ผลิตรถจักรยานยนต
เขาไปลงทุนในอินโดนีเซียเปนจำนวนมาก ปจจุบนั
ไทย อินโดนีเซีย และอินเดีย เปนฐานการผลิต
รถยนต และชิน้ สวนของบริษทั ญีป่ นุ โดยอินโดนีเซีย
และอินเดียเนนการผลิตเพ�อจำหน�ายภายในประเทศ
โดยไทยมีการจำหน�ายในประเทศ และสงออก
ที่ใกลเคียงกัน
จากกรณีพพิ าทเร�องระหวางเกาะเซนกากุ จีน เช�อวาจะมีบริษัทญี่ปุนหลายแหงคิดยายฐาน
การผลิตไปประเทศอ�น เชน ประเทศในแถบภูมภิ าค
อาเซียนรวมทั้งประเทศไทย แตอยางไรก็ตาม
บริษัทเหลานี้ก็ยังตองการรักษาตลาดในประเทศ
จีนไว ดังนั้นรัฐบาลไทยควรจะรักษานโยบาย
สงเสริมการลงทุนดังที่ผานมา โดยปจจัยสำคัญ
ที่นักลงทุนญี่ปุนพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน
ในตางประเทศมี 2 ดาน ดังนี้
1. ตลาดภายในของประเทศนั้นๆ
2. สภาพแวดลอมทางธุรกิจ

JETRO มีสวนชักจูงใหเกิดการลงทุน
ของชาวญี่ปุนในประเทศไทยอยางไร

JETRO จะจัดทำขอมูลที่เปนประโยชนเพ�อ
เผยแพรใหแกนกั ลงทุนญีป่ นุ เชน ขอมูลพืน้ ฐาน

อยางไรก็ตามประเทศไทย รวมทั้งประเทศในแถบลุมแมน้ำโขง
และภูมิภาคอาเซี่ยน เชน กัมพูชา และลาว เปนทำเลที่เหมาะกับการ
เขามาลงทุน ในอนาคตญี่ปุนมีแผนที่จะขยายฐานการผลิตไปยัง
พมาดวย

ประเทศไทยยังคงเปนหนึ่งในพื้นที่เปาหมาย

ไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมการผลิตของภูมิภาคอาเซี่ยน
และลุมแมน้ำโขง สำหรับสิงคโปรเปนศูนยกลางธุรกิจดานการเงิน
หลายบริษัทจัดตั้ง ROH ที่ประเทศสิงคโปร ประเทศอ�นในภูมิภาค
อาเซียน เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย กัมพูชา ลาว และเวียดนามก็
อาจจะเปนศูนยกลางรองรับแหลงลงทุนได เพราะปจจุบนั มีโครงการใหญ
เกี่ยวกับ Power Plant และรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นในเวียดนาม
ขึ้นอยูกับอุตสาหกรรม หรือประเภทธุรกิจ
สวนไทยนัน้ มีอตุ สาหกรรมสนับสนุนทีแ่ ข็งแกรง ซึง่ เปนแรงจูงใจ
ใหนักลงทุนตางชาติมาลงทุน แตปญหา คือ การขาดแคลนแรงงาน
แมวาจะมีความพยายามที่จะผลักดันให ใชเคร�องจักร เพ�อทดแทน
แรงงานมากขึน้ แตกต็ อ งคำนึงถึงจำนวนผูท ม่ี คี วามชำนาญเฉพาะดาน
และวิศวกรในดานการผลิตดวยวาเพียงพอหรือไม และควรมีการ
สนับสนุนใหมีโรงเรียนสอนเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้น

รัฐบาลญี่ปุนใหการสนับสนุนเร�อง
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลไทย

ปจจุบันรัฐบาลญี่ปุนใหการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ดานอุตสาหกรรมในประเทศไทยหลายโครงการ โดยมีองคกรสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในภาคเอกชน “The Overseas Human
Resources and Industry Development Association - HIDA”

ภายใตกระทรวงเศรษฐกิจ การคา และอุตสาหกรรม (METI) เปน
ผูรับผิดขอบโดยตรง วัตถุประสงคของโครงการ เพ�อสงเสริมให
นักศึกษามีความสามารถเขาใจบริษัทญี่ปุนมากขึ้น และสรางชองทาง
การติดตอระหวางมหาวิทยาลัยและบริษัทญี่ปุน ดวยการจัดอบรม
หลักสูตรวัฒนธรรมองคกรญี่ปุน หลักสูตรภาษาญี่ปุน การจัดฝกงาน
ในบริษัทญี่ปุน การจัด Job Fair และการฝกอบรม ณ ประเทศญี่ปุน
ขณะนี้ไดเริม่ โครงการนี้ในสถานศึกษาของไทยบางแลว เชน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุน
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ความรวมมือในดานการพัฒนาบุคลากร
ในลักษณะนี้มีในหลายประเทศทั่วโลก แตในไทย
เปนตัวอยางที่ดีของการริเริ่มโครงการ เพราะมี
ดานอุตสาหกรรมทีม่ ขี นาดใหญ จึงเปนประโยชน
ใหกับบริษัทญี่ปุน
นอกจากนี้ JETRO ประสานงานกับ Thai
Autoparts Manufacturers Association (TAPMA)
หรือ สมาคมผูผลิตชิ้นสวนยานยนต ไทย สงคน
เขารวมการฝกในโครงการ AHRDP นี้ ซึง่ ผูเ ขารวม
จะไดความรู และทักษะในการฝกฝนผูอ�นเพิ่มขึ้น
โดยโครงการนี้ ไดรับการสนับสนุนคาใชจายจาก
รัฐบาลญี่ปุน
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สำหรับการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต Automotive
Human Resource Development Project (AHRDP) ซึ่งเปนความ
รวมมือภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ ไทย ญี่ปุน (JTEPA)
เปนความรวมมือระหวางรัฐบาลญี่ปุนกับสถาบันยานยนต โดยจัดสง
ผูเชี่ยวชาญญี่ปุนมาฝกอบรมพนักงานไทย (Master trainer) และให
พนักงานไทยไปฝกพนักงานคนอ�นตอไป (Multiple effect and
sustainability) โครงการพัฒนาบุคลากรดานอุตสาหกรรมยานยนต
ป 2555 มีการฝกอบรมเกี่ยวกับการสรางสรรค (Innovation) และ
พัฒนาระบบการผลิต

รวมผลงาน บีโอไอ 2555
รัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร

การสงเสริม
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

การลงทุนภาคอีสานตอนบน
โรงไฟฟาแสงอาทิตยลงทุนหม�นลาน
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การสงเสริมการลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนครอบคลุมพืน้ ที่ 12 จังหวัด ไดแก ขอนแกน มหาสารคาม
กาฬสินธุ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร หนองคาย หนองบัวลำภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ และรอยเอ็ด สวนใหญเปนกิจการ
บริการและสาธารณูปโภค โดยเฉพาะกิจการผลิตพลังงานทดแทน ซึง่ หากเจาะจงลงไปอีก ไดแก การผลิตพลังงานไฟฟา
จากแสงอาทิตย รองลงมาเปนกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร และกิจการอิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา
จากขอมูลการอนุมตั ใิ หการสงเสริมฯ ตัง้ แต
เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2555 เปนตนมา
มีโครงการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย
(ประเภท 7.1.1) ที่ไดรบั อนุมตั ใิ หการสงเสริมฯ แลว
26 โครงการ มูลคาการลงทุน 10,518.9 ลานบาท

ตั้งแตเดือนมกราคม ถึง
มิถุนายน 2555 เปนตนมา

มีโครงการผลิตพลังงานไฟฟา
จากแสงอาทิตย (ประเภท 7.1.1)
ที่ ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ แลว
26 โครงการ มูลคาการลงทุน
10,518.9 ลานบาท

ทั้งนี้จากสภาพภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตั้งอยู
บนที่ราบสูง จึงทำใหมีศักยภาพในดานพลังงานจากแสงอาทิตย จาก
แผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศไทย โดยกรมพัฒนา
และสงเสริมพลังงาน และคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พบวาการกระจายความเขมรังสีดวงอาทิตยตามบริเวณตางๆ ในแตละ
เดือนของประเทศ ไดรบั อิทธิพลสำคัญจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต พื้นที่สวนใหญของประเทศ ไดรับรังสี
ดวงอาทิตยสูงสุดระหวางเดือนเมษายนและพฤษภาคม โดยมีคาอยู
ในชวง 20 - 24 เมกะจูลตอตารางเมตร - วัน

และเม�อพิจารณาแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยรายวัน
เฉลี่ยตอป พบวาบริเวณที่ไดรับรังสีดวงอาทิตยสูงสุดเฉลี่ยทั้งปอยูที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยครอบคลุมบางสวนของจังหวัดนครราชสีมา
บุรรี มั ย สุรนิ ทร ศรีสะเกษ รอยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี และอุดรธานี
รวมทั้งบางสวนของภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท พระนคร
ศรีอยุธยา และลพบุรี โดยไดรับรังสีดวงอาทิตยเฉลี่ยทั้งป 19 - 20
เมกะจูลตอตารางเมตร - วัน คิดเปนรอยละ 14.3 ของพื้นที่ทั้งหมด
ของประเทศ

การสงเสริมการลงทุนในกิจการเกษตรกรรม
ครึ่งปแรก 9 โครงการ 1,735 ลานบาท

สวนกิจการในกลุมเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตรไดรับ
ความสนใจ รองลงมา โดยเฉพาะกิจการคัดคุณภาพและบรรจุ เก็บรักษา
พืช ผัก ผลไมหรือดอกไม โดยใชเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย (ประเภท 1.14)
ซึ่งสวนใหญจะเปนกลุมที่ทำโรงสีขาว และเม�อปฏิบัติตามเง�อนไขของ
กิจการนี้ กลาวคือ หากเปนกิจการคัดคุณภาพขาวครบวงจร จะตองมี
กระบวนการทีเ่ ริม่ ตัง้ แตการอบพืช ไซโลและกระบวนการสีขา ว จึงขอรับ
การสงเสริมฯ ได ทำใหผูประกอบการสนใจ ตลอดจนสิทธิประโยชน
ที่ไดรับถือเปนกิจการที่ใหความสำคัญเปนพิเศษเปนสวนกระตุนใหมี
การย�นคำขอรับการสงเสริมฯ ทั้งนี้ พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีการปลูกขาวเปนจำนวนมากและเปนขาวที่มีคุณภาพสูง ดังเชน
ในพื้นที่เขตทุงกุลารองให

หากเปนกิจการคัดคุณภาพ
ขาวครบวงจร
จะตองมีกระบวนการที่เริ่ม
ตั้งแตการอบพืช ไซโล
และกระบวนการสีขาว
จึงขอรับการสงเสริมฯ ได

สำหรับกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจาก
การเกษตร มีโครงการที่ไดรบั การอนุมตั สิ ง เสริมฯ
ทีค่ รึง่ ปแรก (มกราคม - มิถนุ ายน 2555) จำนวน
9 โครงการ มูลคาการลงทุน 1,735.2 ลานบาท
สวนกิจการอิเล็กทรอนิกสและเคร�องใชไฟฟา จำนวน
3 โครงการ มูลคาการลงทุน 6,492.3 ลานบาท
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จากศักยภาพดังกลาวและสิทธิประโยชนท่ีไดรบั สูงสุดจากบีโอไอ
ที่กำหนดใหเปนกิจการความสำคัญเปนพิเศษ โดยจะไดรับการยกเวน
อากรขาเขาเคร�องจักร ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ปโดยไม
กำหนดสัดสวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล และสวนเพิม่ ราคารับซือ้ ไฟฟาจาก
พลังงานหมุนเวียน(Adder) ของการไฟฟาสวนภูมภิ าค ทำใหนกั ลงทุน
สนใจในกิจการผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยเปนจำนวนมาก

วารสารสงเสริมการลงทุน

นอกจากนี้ยังพบวารอยละ 50.2 ของพื้นที่ทั้งหมดไดรับรังสี
ดวงอาทิตยเฉลี่ยทั้งปในชวง 18 - 19 เมกะจูลตอตารางเมตร - วัน
จากการคำนวณรังสีรวมของดวงอาทิตยรายวันเฉลี่ยตอปของพื้นที่
ทั่วประเทศ พบวามีคาเทากับ 18.2 เมกะจูลตอตารางเมตร - วัน
ซึง่ แสดงใหเห็นวาประเทศไทยมีศกั ยภาพพลังงานแสงอาทิตยคอ นขางสูง

นอกจากกิจการคัดคุณภาพและบรรจุ เก็บ
รักษาพืช ผัก ผลไมหรือดอกไม โดยใชเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย (ประเภท 1.14) แลวยังมีกิจการผลิต
แปงจากพืชหรือเดกตรินหรือโมดิไฟดสตารช
(ประเภท 1.13) ใชมนั สำปะหลังเปนวัตถุดบิ ซึง่ เปน
พืชหลักในภูมิภาคนี้ และกิจการผลิตผลิตภัณฑ
จากยางธรรมชาติ (ประเภท 1.16) ยังเปนกิจการ
ที่ไดรับความสนใจและย�นคำขอรับการสงเสริมฯ
อยางตอเน�อง แมวาราคาจะผันผวนอยูก็ตาม
และจะเห็นวามีการปลูกยางพาราในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเพิม่ ขึน้ ซึง่ จากการสอบถาม
ผูประกอบการ พบวา สภาพดินและอุณหภูมิใน
ภูมภิ าคนีส้ ามารถเพาะปลูกยางพาราไดดี คุณภาพ
น้ำยางไมดอยไปกวาภาคใตแตอยางใด ประกอบ
กับยางพาราสามารถตอยอดไปทำกิจการอ�นๆ
ไดอกี เชน ยางรถยนต ชิน้ สวนในเคร�องใชไฟฟา
อิเล็กทรอนิกส และยานยนต เปนตน

รวมผลงาน บีโอไอ 2555
ศิรพันธ ยงวัฒนานันท

รถยนต ไฟฟา...
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ของอุตสาหกรรมรถยนต ไทย

วารสารสงเสริมการลงทุน
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กาวตอไป

ปจจุบันทั่วโลกไดใหความสนใจกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้น หนึ่งในประเด็นที่สำคัญคือ การใชพลังงาน
ในการขับเคล�อนรถยนต บริษัทชั้นนำทั่วโลกตางใหความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี ในการรักษาสิ่งแวดลอม และ
สามารถตอบสนองความตองการของผูข บั ขีร่ ถยนต ดวย เชน รถยนต ไฮบริด หรือรถยนตประหยัดพลังงาน เปนตน
แตเทคโนโลยีที่ ใชในรถยนตดังกลาว ยังเปนเพียงการลดการใชพลังงานเชื้อเพลิง กาวตอไปในอุตสาหกรรมยานยนต
คือ รถยนตที่ ใชกำลังไฟฟาเปนตัวขับเคล�อน หรือที่เรียกกันวา รถยนต ไฟฟา หรือ EV (Electric Vehicle)

ตนกำเนิดรถยนต ไฟฟา

รถไฟฟาถือกำเนิดขึน้ ครัง้ แรกในชวงระหวาง
ป 2375 - 2382 เม�อนาย Robert Anderson
ไดผลิตรถยนตท่ใี ชเซลลไฟฟาปฐมภูมแิ ตไมสามารถ
เก็บไฟฟาได ตอมาในป 2433 - 2434 นาย William

Morrison สามารถผลิตรถยนต ไฟฟาคันแรกของโลกไดสำเร็จ
หลังจากนัน้ รถยนตไฟฟาก็เริม่ ไดรบั ความนิยมมากขึน้ โดยในป 2440
รถยนตไฟฟาถูกนำมาใหบริการเปนรถยนตรับจางในนครนิวยอรกเปน
ครัง้ แรกและบริษทั Pope Manufacturing Company of Connecticut
เปนบริษัทผูผลิตรถยนตไฟฟาขนาดใหญรายแรกของสหรัฐฯ ในป 2443
จากปริมาณรถยนตที่ถูกผลิตในประเทศสหรัฐฯ จำนวน 4,192 คัน มี
รถยนตไฟฟาอยูประมาณรอยละ 28 และ 1 ใน 3 ของรถยนตที่วิ่งอยู
บนทองถนนในนครนิวยอรก บอสตัน และชิคาโกนั้นเปนรถยนตที่
ขับเคล�อนดวยไฟฟา

จุดตกต่ำของรถยนต ไฟฟายุคแรก :
รถยนตเคร�องสันดาปภายใน
รถยนต T-Model ของ Ford

จนกระทัง่ ในป 2451 จุดเปลีย่ นของการผลิตรถยนตไฟฟาก็เกิดขึน้
เม�อรถยนตที่ใชน้ำมันเบนซินเปนเชื้อเพลิงและระบบการผลิตแบบ

Mass Production ถูกคิดคนขึ้นโดยนาย Henry Ford ทำใหรถยนต
ที่ใชนำ้ มันเปนเชือ้ เพลิงเริม่ แพรหลาย ในชวงระหวางป 2463 – 2472
การผลิตรถยนต ไฟฟาเพ�อการคาไดหยุดลง เน�องมาจากปจจัยทาง
ดานคุณสมบัติ เชน รถยนต ไฟฟาไมสามารถวิ่งไดเปนระยะทางไกล
และมีแรงมาต่ำ เปนตน รวมถึงความสามารถในการผลิตน้ำมันเบนซิน
เพ�อใช ในเปนเชื้อเพลิงสำหรับรถยนตสูงขึ้น ทำใหรถยนต ไฟฟาไม
สามารถแขงขันกับรถยนตท่ใี ชนำ้ มันเบนซินเปนเชือ้ เพลิงได หลังจากนัน้
เปนตนมา แนวความคิดของรถยนตไฟฟา ถูกนำไปคิดคนและพัฒนา
โดยอยูในรูปแบบของโครงการตนแบบของบริษัทผูผลิตรถยนตตางๆ
แตไมมีการนำมาผลิตในเชิงพาณิชยอีก

Tesla Roadster

ในขณะทีร่ ถยนตระบบไฮบริดมีการผลิตเพ�อจำหน�ายมากขึน้ บริษทั
รถยนตชน้ั แนวหนามีการพัฒนารถยนตไฟฟาตนแบบขึน้ มาควบคูก นั ไป
โดยใหมกี ารเชาโดยหน�วยงานภาครัฐหลายแหงทัว่ โลก ทัง้ ในยุโรปและ
สหรัฐฯ ในป 2549 บริษทั Tesla Motor ไดเผยโฉมรถยนตสปอรตไฟฟา
เพ�อการพาณิชยคนั แรกของโลกชึน้ ช�อวา Tesla Roadster โดยราคาขาย
รถรุนนี้เริ่มตนที่ 98,500 เหรียญสหรัฐฯ (หรือประมาณ 3 ลานบาท)

การทำงานของรถยนตไฟฟานั้น ไมตางไป
จากรถยนตปกตินัก หนาที่ และชิ้นสวนตางๆ
โดยหลักแลวยังคงเหมือนรถยนตทั่วไป แตสิ่งที่
ตางกันคือระบบการเก็บพลังงาน และเคร�องยนต
เผาไหมเชื้อเพลิง ในรถยนตที่ใชน้ำมันเชื้อเพลิง
เปนแหลงพลังงานนั้น รถยนตจะมีถังสำหรับใช
ในการบรรจุน้ำมัน หรือเชื้อเพลิงที่เปนตนกำเนิด
พลังงาน แตสำหรับรถยนตไฟฟานัน้ จะใชแบตเตอรี่
ทำหนาที่เสมือนถังเก็บเชื้อเพลิง แบตเตอรี่จะ
ทำหนาทีเ่ ก็บกระแสไฟฟาไว เพ�อสงตอไปใหระบบ
เคร�องยนตตอไป
โดยทั่วไปแลวรถยนตไฟฟาจะใชแบตเตอรี่
ชนิด Lithium-Ion เปนตัวเก็บประจุไฟฟา ในสวน
ของการเติมเชือ้ เพลิงนัน้ รถยนตไฟฟาสามารถเติม
ไฟฟาไดทง้ั ไฟฟากระแสตรงและไฟฟากระแสสลับ
โดยจะมีอปุ กรณชอ� Motor Controller เปนอุปกรณ
ทีช่ ว ยแปลงกระแสไฟฟาใหอยูใ นรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ตอการเก็บ
สำหรับระบบเคร�องยนต เคร�องยนตในรถยนต
รุนปจจุบัน จะทำหนาที่ในการสันดาปเชื้อเพลิง
เพ�อเปลี่ยนรูปเชื้อเพลิงออกมาเปนพลังงานกล
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ภาวะโลกรอนและการขาดแคลนทรัพยากรเชือ้ เพลิง ทำใหบริษทั
ผูผลิตรถยนตชั้นนำ เริ่มใหความสำคัญในการผลักดันการผลิตรถยนต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมโดยใชเชื้อเพลิงอยางมีประสิทธิภาพ และ
สรางมลพิษตอสิ่งแวดลอมต่ำ ในป 2540 Toyota เริ่มผลิตรถยนตรุน
Prius ซึ่งเปนรถยนตเพ�อการพาณิชยรุนแรกของโลกที่มีการนำระบบ
ไฮบริดมาใช ในการขับเคล�อนรถยนต ถือวาเปนมิตใิ หมของอุตสาหกรรม
รถยนตทม่ี กี ารนำไฟฟามาใช ในการขับเคล�อนรวมกับระบบการใชนำ้ มัน
และถือเปนกาวสำคัญในการเริ่มผลิตรถยนตไฟฟา

ระบบการทำงานของรถยนต ไฟฟา

วารสารสงเสริมการลงทุน

กระแสโลกรอนกับการกลับมาของ
รถยนตประหยัดพลังงาน

ภายหลังจากนั้นเพียง 3 ป บริษัท Nissan
ไดตัดสินใจวางจำหน�ายรถยนต ไฟฟาในช�อวา
Nissan LEAF (Leading, Environmentally
Friendly, Affordable, Family Car) ซึง่ ถือวาเปน
รถยนตไฟฟาสำหรับผูขับขี่ทั่วไปคันแรก ที่มีการ
ผลิตขายในเชิงพาณิชย นับตั้งแตมีการเกิดขึ้น
ของรถยนตท่ใี ชนำ้ มันขับเคล�อนในชวงตนทศวรรษ
ที่ 19 ซึ่งหลังจากนั้นเปนตนมา ผูผลิตรถยนต
ชัน้ นำตางพัฒนาและมีการวางจำหน�ายรถยนตไฟฟา
กันมากขึน้ เชน Chevrolet Volt และ Mitsubishi
I MiEV เปนตน
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ที่นำไปขับเคล�อนลูกสูบ และสงกำลังไปยังระบบ
ขับเคล�อนตอไป ในขณะที่ระบบเคร�องยนต ใน
รถยนตไฟฟานัน้ ใชมอเตอรเปนตัวใหกำลังในการ
ขับเคล�อนรถ โดยจะเปลีย่ นประจุไฟฟาทีเ่ ก็บไว ใน
แบตเตอรี่เปนพลังงานกล ซึ่งจะตองมีอุปกรณ
ที่เรียกวา Motor Controller ทำหนาที่ควบคุม
การทำงานของมอเตอรในมิตติ า งๆ เชน การทำงาน
ระหวางแบตเตอรี่และมอเตอร การควบคุมรอบ
การหมุนของมอเตอร หรือควบคุมกำลังบิดของ
มอเตอร ใหเหมะสม เปนตน โดยมอเตอรเปน
อุปกรณ ในการเปลี่ยนประจุไฟฟาใหเปนพลังงาน
กลขับเคล�อนตัวรถตอไป

วารสารสงเสริมการลงทุน
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EV

ประสิทธิภาพสูง สูญเสียต่ำ

ในรถยนตที่มีโครงสรางชนิดเดียวกันจะมี
ประสิทธิภาพที่แตกตางกันไป ตามวิธีการแปรรูป
พลังงานนำมาใช เพ�อหมุนลอรถยนต ไฟฟาเปน
รูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยพลังงานเคมี
ถูกเก็บไว ในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนซึ่งแปรรูป
เปนไฟฟาไดกวารอยละ 90 มีความสูญเสียบาง
เล็กนอยในรูปความรอน ในขณะทีร่ ถยนตสนั ดาป
ภายในจะเก็บพลังงานเคมีเก็บไว ในน้ำมันเชือ้ เพลิง
และนำมาแปรรูปเปนความรอน จากนั้นลูกสูบจะ
แปรรูปใหเปนพลังงานกลอีกทอดหนึง่ ประสิทธิภาพ
ของกระบวนการนี้มีเพียงรอยละ 35

ขอบกพรองของรถยนต ไฟฟา

ปญหาของรถยนตไฟฟาทีเ่ ปนปญหาสำคัญนัน้ คือ เร�องของอายุ
การใชงาน ราคา และการกำจัดแบตเตอรี่ อยางทีท่ ราบกันดีวา แบตเตอรี่
ที่ดีที่สุดในปจจุบันที่มีจำหน�ายทั่วไป คือ แบตเตอรี่ชนิด Lithium-Ion
ซึง่ เปนแบตเตอรีท่ ่ใี หพลังงานไดสงู และมีอายุนานทีส่ ดุ โดยทัว่ ไปแบตเตอรี่
จำเปนจะตองถูกเปลีย่ นทุก 5 - 10 ป ซึง่ แบตเตอรี่ 1 ลูก ราคาจะอยู
ประมาณ 15,000 - 20,000 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 450,000 600,000 บาท ซึ่งถือวาราคาสูงมาก เม�อเทียบกับราคารถยนตทั่วไป
อยางไรก็ตามมีการคาดการณวา ราคาของแบตเตอรีจ่ ะถูกลงอยางตอเน�อง
เน�องจากมีจำนวนผูผลิตมากขึ้น และการพัฒนาของเทคโนโลยีของ
แบตเตอรี่ เชน Envia Battery ซึง่ มีความจุมากวา Lithium-Ion ไมตำ่
กวาสองเทา ในขณะที่ราคาและน้ำหนักของแบตเตอรี่ลดลงครึ่งหนึ่ง
ในประเด็นเร�องของการ
กำจัดแบตเตอรี่นั้น เปนเร�อง
ทีม่ ขี อ ถกเถียงกันในวงกวางวา
รถยนตที่มีการใชแบตเตอรี่ใน
Battery
การเก็บพลังงานนั้นจะชวย
รักษาสิง่ แวดลอมไดจริงหรือไม เพราะเม�อแบตเตอรีห่ มดอายุการใชงาน
แลว ซากแบตเตอรี่จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เพราะในแบตเตอรี่
มีสารที่เปนพิษ ซึ่งหากไมกำจัดใหถูกวิธีแลว จะเกิดการปนเปอนของ
สารพิษขึน้ ในสิง่ แวดลอม ยิง่ ไปกวานัน้ การผลิตแบตเตอรีน่ น้ั จำเปนตอง
เกีย่ วของกับการทำเหมืองแร ซึง่ มีผลกระทบตอสิง่ แวดลอมเชนเดียวกัน
ในปจจุบันมีความพยายามจากหลายภาคสวนในการหาทางออกใหกับ
การจัดการซากแบตเตอรี่ที่หมดอายุ เชน การนำไปรีไซเคิล เปนตน
แตยังไมมีแนวทางที่ชัดเจน

การเติบโตของรถยนต ไฟฟาในตลาดโลก

จากการคาดการณยอดขายของรถยนตไฟฟาทัว่ โลกในปน้ี พบวา
ยอดขายรถยนตไฟฟาจะอยูท ป่ี ระมาณเกือบ 60,000 คัน โดยเม�อดูจาก
ยอดสะสมของการจำหน�ายรถยนต ไฟฟาในประเทศสหรัฐฯ ระหวาง
Nissan Leaf และ Chevrolet Volt ในปนพ้ี บวาทิศทางของยอดขาย
ขยับตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเน�อง ซึ่งเปนการแสดงใหเห็นถึงทิศทางอันดี
ของรถยนตไฟฟาในอนาคต เม�อเทียบกับยอดขายของรถยนตไฟฟา
จากทั้งสองคายในป 2554 ซึ่งมียอดขายรวมกันเพียงแค 17,345 คัน
เทานัน้ นอกจากนัน้ ยังมีการพยากรณวา ภายในป 2558 จะมีรถยนตไฟฟา

วิ่งอยูบนทองถนนในประเทศสหรัฐฯ ถึง 667,000 คัน และยอดขาย
รถยนตไฟฟาในป 2017 จะสูงถึง 300,000 คันตอป

Project Champion
ตัวตอไปของอุตสาหกรรมรถยนต ไทย

ไทยแมวาจะเปนผูผลิตยานยนต

อยางไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมก็มขี อ ไดเปรียบและโอกาส เพราะ
ประเทศไทยยังมีภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสขนาดใหญ ซึ่งเปน
อุปกรณพน้ื ฐานหลักของยานยนตไฟฟา รวมถึงความรูพ น้ื ฐานการผลิต
ในอุตสาหกรรมยานยนต หากมีบริษัทเอกชนในประเทศเขามารวมกัน
ออกแบบโครงสราง และการปรับแตงยานยนต ใหเปนแบบพลังงานไฟฟา
ของรถแตละรุน ก็จะเปนทางออกในดานการใชพลังงานยานยนตของไทย

ตองการการสนับสนุนจากภาครัฐ

เม�อเร็วๆ นี้ ผูผลิตรถยนต ในไทย 2 ราย ไดแสดงจุดยืนตอการ
ผลักดันรถยนตพลังงานไฟฟาใหเกิดขึน้ อยางจริงจังในประเทศไทยโดย
บริษทั นิสสัน มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด ระบุวา รถยนตพลังงานไฟฟา
จะตองมีจำหน�ายในประเทศไทย หากรัฐบาลพิจารณาปรับโครงสราง
ภาษีรถยนต ไฟฟา บริษัทฯ ก็พรอมที่จะนำเขารถยนตพลังงานไฟฟา
อยางนิสสัน ลีฟ มาจำหน�าย

รถยนต ไฟฟาในไทย
ก็จะสามารถเกิดขึ้นได
ขณะที่ บริษทั มิตซูบชิ ิ มอเตอรส (ประเทศไทย)
จำกัด แจงวาควรจะมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่ใน
ประเทศไทยกอน เน�องจากปจจุบนั แบตเตอรีจ่ ะมี
ผลิตอยูในประเทศญี่ปุนเทานั้น หากจะมีการนำ
รถไฟฟาออกสูตลาดประเทศไทย ถือเปนเร�องที่
คอนขางลำบากโดยเฉพาะเร�องปญหาการขนสง
และนำแบตเตอรี่จากประเทศญี่ปุนเขามาเพ�อ
ประกอบรถในประเทศไทย
อยางไรก็ตาม การทีจ่ ะเดินไปสูร ถยนตไฟฟา
เลยนั้นอาจจะไมงายนัก ดังนั้นรถยนตที่จะเขามา
เปนทางเลือกกอนทีจ่ ะไปสูร ถยนตไฟฟา น�าจะเปน
รถยนตประเภทปลัก๊ อินไฮบริดกอน เพ�อใหผบู ริโภค
คุนเคย

หลายปมาแลวทีป่ ระเทศไทยไดกา วสูก ารเปน
ฐานการผลิตรถยนตของโลก จากความรวมมือกัน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน หากภาครัฐมี
แนวนโยบายที่ชัดเจน และสรางความรวมมือกับ
ภาคเอกชนอยางจริงจัง รถยนตไฟฟาในไทยก็จะ
สามารถเกิดขึ้นได ในระยะเวลาไมนาน ดังเชนที่
เคยเกิดขึ้นกับรถยนตประหยัดพลังงาน
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แตไม ใชเร�องงายที่จะผลักดัน
ใหอุตสาหกรรมยานยนตไฟฟาผลิตในประเทศ
ไดอยางครบวงจร

และสรางความรวมมือ
กับภาคเอกชนอยางจริงจัง

วารสารสงเสริมการลงทุน

ปจจุบันกลุมอุตสาหกรรมยานยนต ในตางประเทศ เชน จีน และ
อินเดีย เริม่ ตอบรับการผลิตยานยนตไฟฟาใหมสี ดั สวนมากขึน้ ตามความ
ตองการของตลาด ขณะทีป่ ระเทศไทยแมวา จะเปนผูผ ลิตอุตสาหกรรม
ยานยนตแตไมใชเร�องงาย ทีจ่ ะผลักดันใหอตุ สาหกรรมยานยนตไฟฟา
ผลิตในประเทศไดอยางครบวงจร เน�องจากประเทศไทยเปนเพียง
การประกอบชิน้ สวน โดยมีการนำเขาชิน้ สวนจากตางประเทศในปริมาณ
ที่ยังสูง นอกจากนั้นแลว แนวทางการใชพลังงานของประเทศไทย
ยังคงเนนการใชพลังงานจากน้ำมัน และกาซธรรมชาติเปนหลัก ซึง่ ยาก
ตอการเปลี่ยนแปลง

หากภาครัฐ
มีแนวนโยบายที่ชัดเจน

รวมผลงาน บีโอไอ 2555
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นครหนานหนิ ง เป น เมื อ งเอกของเขตปกครองตนเองกว า งซี จ  ว ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น มี อ าณาเขต
ดานทิศตะวนตกเฉียงใตติดกับประเทศเวียดนาม จึงเปนจุดเดนที่รัฐบาลกลางของจีนกำหนดใหเปน “ประตูสูอาเซี่ยน”
(Gateway to ASEAN) โดย นายเหวิน เจียเปา นายกรัฐมนตรีจีน เล็งเห็นวาควรที่จะสรางนครหนานหนิงใหเปนเวที
ที่เสริมสรางความรวมมือและการแลกเปลี่ยนดานการคาการลงทุน ระหวางจีนกับประเทศสมาชิกอาเซี่ยน จึงไดกำหนด
ใหมกี ารจัดงาน China - ASEAN Expo หรือเรียกยอ ๆ วา CAEXPO ทีน่ ครหนานหนิง เริม่ ขึน้ ตัง้ แตป 2547 ตอเน�อง
เปนประจำทุกปจนถึงปจจุบัน การจัดงานในป 2555 นับเปนงาน CAEXPO ครั้งที่ 9 ซึ่งมีขึ้นระหวางวันที่ 21 - 25
กันยายน 2555

สถานที่จัดงานซึ่งสรางขึ้นเปนการถาวรเพ�อการนี้โดยเฉพาะ คือ
Nanning International Conference and Exhibition Center
ในงานแบงเปนโซนตาง ๆ ที่น�าสนใจ เชน
Pavilion of Commodity Trade เปนสวนที่มีการออกบูธ
แสดงสินคาจากประเทศในอาเซี่ยน โดยประเทศไทยไดรับการจัดสรร
พื้นที่เปน Pavilion of Thailand กำกับดูแลและประสานงานโดยกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย มีการออกบูธแสดง
สินคาจากประเทศไทย จำนวน 122 คูหา เชน อาหารและเคร�องด�ม
เคร�องสำอางและผลิตภัณฑสปา อุปกรณตกแตงบาน เสื้อผาและ
เคร�องประดับ เปนตน

การประชุมโตะกลมระหวาง Investment Promotion Agency
of Ministry of Commerce, China โดยมี ASEAN Secretariat
เปนประธานรวม และประเทศในกลุมอาเซี่ยน หัวขอในปนี้คือการ

ผูเขารวมชมงาน มากกวา 52,000 คน
เพิม่ ขึน้ จากปทแ่ี ลวรอยละ 2.8 และมีคณะผูจ ดั ซือ้
รวมทัง้ นักลงทุนจากในและตางประเทศ เขารวมงาน
กวา 90 กลุม ในจำนวนนี้มาจากตางประเทศ
73 กลุม เพิ่มขึ้นรอยละ 12.3
ผูประกอบการอาเซี่ยน มีจำนวนมากกวา
1,300 คูหา เชน ประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ลาว และพมา
ยอดการซือ้ ขาย คิดเปนมูลคา 1,778 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 3.9
ความรวมมือดานการลงทุน ถือเปนอีกหนึง่
ไฮไลทของการจัดงาน จากขอมูลพบวา ปนม้ี กี าร
ลงนามสัญญาความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ จำนวน 118 โครงการ คิดเปนมูลคา
8,204 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 10.6
ในจำนวนขางตน เปนโครงการ “Going Global”
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ในสวนของกิจการดานการลงทุนของประเทศไทย บีโอไอไดจัด
สัมมนาชักจูงการลงทุนโดยใหขอมูลในดานเศรษฐกิจของประเทศไทย
นโยบายและสิทธิประโยชนสำหรับการลงทุนในประเทศไทย การให
บริการของบีโอไอ และโอกาสการลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีผู ใหความ
สนใจเขารวมงานเปนจำนวนมาก โดยเปนนักลงทุนจากหลายมณฑล
ใหความสนใจในการถามคำถาม และขอมูลดานการลงทุน

หลั ง จากจบงานได ม ี ก ารแถลงข า วโดย
Mr. Lan Tian Li รองผูว า การเขตปกครองตนเอง
กวางซีจว ง ถึงความสำเร็จของการจัดงาน CAEXPO
ครั้งที่ 9 ดังนี้
วารสารสงเสริมการลงทุน

Pavilion of City of Charm เปนสวนที่แสดงศิลปวัฒนธรรม
ของเมืองในประเทศอาเซี่ยนที่คัดเลือกมาแสดงในแตละป สำหรับ
ในปนี้ของประเทศไทยนำเสนอจังหวัดเชียงใหม ซึ่งไดนำการแสดง
และหัตถกรรมของเชียงใหมและลานนามาแสดง นับเปนโอกาสในการ
เผยแพรประชาสัมพันธจังหวัดของประเทศไทย ไมวาจะเปนดาน
ศิลปวัฒนธรรม การทองเที่ยว การคา และการลงทุน เน�องจากผูที่
เขาชมงานในแตละปจะเฉลี่ยอยูที่หลักหม�น และไมใชเฉพาะคนที่
อยูในกวางซีจวง แตจะมาจากมณฑลอ�น ๆ ซึ่งจากการสังเกตการณ
การเขาเยีย่ มชมของคนจีนสนใจเร�องการทองเทีย่ วเปนพิเศษ เน�องจาก
ในปจจุบนั คนจีนมีความสนใจในการทองเทีย่ วในตางประเทศเพิม่ มากขึน้
อยางตอเน�อง จึงเปนโอกาสที่จังหวัดในประเทศไทยที่ ไดรับเลือก
ใหเปน City of Charm สามารถนำจุดเดนของจังหวัดมาเผยแพร
ประชาสัมพันธไดอยางเต็มที่

พัฒนานิคมอุตสาหกรรมในประเทศอาเซี่ยน
ซึง่ ประเทศไทย โดยบีโอไอไดนำเสนอขอมูลในสวน
ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยและ
การสงเสริมการลงทุนในกิจการนิคมอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยของบีโอไอ
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ของวิสาหกิจจีน (เอกชนและรัฐวิสาหกิจ) จำนวน
63 โครงการ คิดเปนมูลคาเงินลงทุน 3,058 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 15.4 ขณะที่
โครงการความรวมมือภายในประเทศ มีอยู 104
โครงการ รวมมูลคาเงินลงทุน 80,212 ลานหยวน
เพิ่มขึ้นรอยละ 9.7
สำหรับเขตปกครองตนเองกวางซีจว ง ในฐานะ
สถานทีจ่ ดั งานหลัก มีการลงนามสัญญาความรวมมือ
ระหวางประเทศ จำนวน 69 โครงการ คิดเปน
มูลคาเงินลงทุน 5,666 ลานเหรียญสหรัฐฯ กิจกรรม
การประชุมแลกเปลี่ยนภายในงาน ปนี้ มีทั้งหมด
13 กิจกรรม ครอบคลุมดานการตรวจสอบคุณภาพ
และกักกันโรค การเงิน วัฒนธรรม การผลิต
สมัยใหม โลจิสติกส การแพทย การกอสรางและ
พัฒนาเมือง การศึกษา และอ�น ๆ ซึง่ ถือวาประสบ
ความสำเร็จในเบื้องตน

ผลสรุปจากงานจะเห็นไดวามีมูลคาการลงทุนในโครงการตางๆ
ทีเ่ กิดขึน้ ในงานในระดับทีน่ า� พอใจ ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะมองถึงผลระยะยาว
ใหมคี วามตอเน�องหรือการขยายผลจากกิจกรรมตาง ๆ ในเชิงลึก ไมวา
จะเปนดานการคา การลงทุน ระหวาง จีน และอาเซี่ยน ที่จะเกิดขึ้น
มากกวาที่เปนอยู ซึ่งดูจากความพรอมในดานของทรัพยากรตาง ๆ
ที่ใช ในงาน การจัดสรรงบประมาณจำนวนมากในการจัดงาน น�าที่จะ
สามารถนำมาใชประโยชนไดกบั จีน - อาเซีย่ น หรือเกิดชองทางทีเ่ ปน
Gateway ระหวางจีน - อาเซี่ยน อยางเปนระบบ และเอื้อประโยชน
ซึ่งกันและกัน ทั้งนี้ควรเนนประเด็นที่จะทำใหเกิดประโยชนจากความ
รวมมือรวมกันอยางแทจริง ควรมีการกำหนดเปาหมาย และสรางแผน
เพ�อใหบรรลุถึงเปาหมายรวมกัน
สำหรับงาน CAEXPO ครั้งที่ 10 กำหนดจัดขึ้นระหวางวันที่
20-24 กันยายน 2556 ภายใตแนวคิด “Regional Cooperation
Development : New Opportunities, New Motivations and
New Stages” คงตองมาติดตามดูกนั ตอไปวาจีนและอาเซีย่ นจะรวมมือกัน
ผลักดันและใชประโยชนจากงานนี้ ไดอยางคุมคาตอไปอยางไร

จับกระแสโลก
พรรณี เช็งสุทธา

โอกาส
และความเสีย่ งของการลงทุนในพมา
เขตอุตสาหกรรมและการคาชายแดนกับไทย

(2)

วารสารสงเสริมการลงทุนฉบับทีแ่ ลว กลาวถึงภาพรวมดานเศรษฐกิจของพมา สถิตกิ ารลงทุนของตางชาติในพมา
และกฎหมายการลงทุนของตางชาติทก่ี ำลังอยูร ะหวางการพิจารณาของรัฐสภา เพ�อเปนขอมูลสำหรับผูป ระกอบการไทย
ประกอบการพิจารณาโอกาสและความเสี่ยงของการลงทุนในประเทศพมา

เขตอุตสาหกรรมที่รอการพัฒนา
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ในป 2538 รัฐบาลไดตั้งคณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
(The Myanmar Industrial Development Committee - MIDC)
เพ�อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม และไดจัดตั้งเขตอุตสาหกรรม
ขึ้นมาทั้งหมด 18 แหง ตอมามีแผนที่จะเพิ่มขึ้นอีก 7 แหง รวม
ทั้งหมดเปน 25 เขต โดยมีวัตถุประสงค ที่จะสนับสนุนใหมีการจัดตั้ง

โรงงานอุตสาหกรรมที่เอกชนเปนเจาของ ในเขต
อุตสาหกรรมเหลานี้ แตเปนที่น�าสังเกต คือ
ประมาณรอยละ 93 ของโรงงานของภาคเอกชน
ไมไดตั้งอยูในเขตอุตสาหกรรมที่รัฐบาลกำหนด
แตกระจายไปทั่วประเทศ นอกจากนั้นโรงงาน
สวนใหญมขี นาดเล็กมากเทียบเทากับอุตสาหกรรม
ในครัวเรือนเทานั้น ดังนั้น โรงงานเหลานี้จึงไม
สามารถจางงานเปนจำนวนมากตามที่รัฐบาล
ตั้งเปาไวได

วารสารสงเสริมการลงทุน

ในตอนที่ 2 นี้ จะเปนเร�องของ การจัดตัง้ เขตอุตสาหกรรมในพมา
และสถานการณคาชายแดนระหวางพมากับประเทศไทย

อยางไรก็ตาม รัฐบาลพมาก็ใหความสำคัญ
เปนลำดับตน ๆ กับเขตนิคมอุตสาหกรรมทัง้ 25 เขต
ที่ไดกำหนดไว ดังนัน้ หากนักธุรกิจไทยทีป่ ระสงค
จะเขาไปลงทุนในพมา จะตองพิจารณาทำเลที่ตั้ง
โรงงานในเขตอุตสาหกรรมใหรอบคอบ

การเชาพื้นที่ในเขตอุตสาหกรรมในเมืองยางกุงมีอัตราคาเชา
ตั้งแตเริ่มจนครบอายุสัญญา (ป 2591 เม�อครบแลว สามารถโอน
พื้นที่ได) อยูที่ 40 เหรียญสหรัฐฯ ตอตารางเมตร โดยคาเชาเฉลี่ย
อยูที่ 3 - 9.88 เหรียญสหรัฐฯ ตอตารางเมตรตอป
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พื้นที่ ในเขตอุตสาหกรรม
ในเมืองยางกุง

วารสารสงเสริมการลงทุน

46

มีอัตราคาเชาตั้งแตเริ่ม
จนครบอายุสัญญาอยูที่
40 เหรียญสหรัฐฯ ตอตารางเมตร
โดยคาเชาเฉลี่ยอยูที่
3 - 9.88 เหรียญสหรัฐฯ
ตอตารางเมตรตอป
เขตอุตสาหกรรมในพมา
เขตอุตสาหกรรม

รัฐ/แขวง

1 Yangon East District

Yangon

2 Yangon West District

Yangon

ช�อเขตอุตสาหกรรม

พื้นที่
(เอเคอร)

(a) South Dagon Industrial Zone 1
475.354
(b) South Dagon Industrial Zone 2
203.784
(c) South Dagon Industrial Zone 3
35.28
(d) North Okkalapa
109.789
(e) South Okkalapa
25.0
(f) Shwe Paukkan
94.64
(g) Thakayta
200.0
(h) Dagon Seikkan
1,208.695
(i) East Dagon
666.0
Yangon West District Industrial Zone

จำนวน
อุตสาหกรรม
(ราย)
163
476
208
115
143
72
82
39
13
583

เขตอุตสาหกรรม

รัฐ/แขวง

3 Yangon North District Yangon

4 Yangon South District Yangon
5 Mandalay
Mandalay

18 Mawlamyine

Mandalay
Mandalay
Sagaing
Sagaing
Magwe
Magwe
Bago
Pathein
Pathein
Pathein
Southern
Shan State

(a) Hlaing Thayar
2,494.645
(b) Shwe Pyithar
306.976
(c) Mingalardone
1.000.0
Yangon South District Industrial Zone
(a) Industrial Zone 1
936.51
(b) Industrial Zone 2
137.0
Myingyan Industrial Zone
163.59
Meiktila Industrial Zone
385.45
Monywa Industrial Zone
296.7
Kalay Industrial Zone
Yenangyaung Industrial Zone
98.81
Pakoku Industrial Zone
321.0
Pyay industrial Zone
Pathein Industrial Zone
Myaungmya Industrial Zone
101.65
Hinthada Industrial Zone
Myeik Industrial Zone
Aye Tharyar Industrial Zone
287.0
Mawlamyine Industrial Zone

162.4

จำนวน
อุตสาหกรรม
(ราย)
442
157
8
1.075
821
333
347
415
490
237
137
707
96
267
444
221
92
682
326

ที่มา : บีโอไอ
จากขอมูลลาสุด รัฐบาลพมา โดยกระทรวงอุตสาหกรรม มีแผน
จะพัฒนาเขตอุตสาหกรรมใหมอีก 7 เขตใน 5 รัฐและ 2 เขตของ
ประเทศ ไดแก เมืองปะอาน รัฐกะเหรี่ยง เมือง Phaya Thongzu
รัฐมอญ Namphaka และ Muse (ซึ่งบีโอไอเคยจัดนำคณะนักธุรกิจ
ไปสำรวจธุรกิจและโอกาสการคาการลงทุนตามแนวชายแดนของ

พมา - จีนทีเ่ มือง Muse มาแลว) รัฐฉาน เมือง
Ponnagyun รัฐยะไข เมือง Tatkon ทีเ่ มืองหลวง
กรุงเนปตอร และเมือง Yadanarbon ที่เขต
มัณฑะเลย
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Myingyan
Meiktila
Monywa
Kalay
Yenangyaung
Pakokku
Pyay
Pathein
Myaungmya
Hinthada
Myeik
Taunggyi

พื้นที่
(เอเคอร)

วารสารสงเสริมการลงทุน

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

ช�อเขตอุตสาหกรรม
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ติละวา
เขตเศรษฐกิจพิเศษที่นาจับตามอง

วารสารสงเสริมการลงทุน

48

นอกจากเขตนิคมอุตสาหกรรมทั้ง 25 เขต
ขางตนแลว รัฐบาลพมาไดวางแผนสำหรับการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษไวเปนกรณีพเิ ศษอีกดวย
ทีป่ รากฏในปจจุบนั คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา
ซึ่งตั้งอยูที่ Thanlyin Township หางจากเมือง
ยางกุงประมาณ 25 กิโลเมตร รัฐบาลพมาได
ประกาศโครงการไปประมาณ 10 ปแลว แตไมมี
ความคืบหนา

รัฐบาลพมาไดวางแผน
การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา
ซึ่งตั้งอยูที่ Thanlyin Township
หางจากเมืองยางกุง
ประมาณ 25 กิโลเมตร
รัฐบาลพมาไดรวมมือกับจีนในการพัฒนา
พื้นที่ดังกลาว ดวยสัดสวนการลงทุน 40 : 60
(พมา : จีน) จำนวนเงินลงทุนทั้งโครงการ 1,584
ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีพื้นที่โครงการทั้งสิ้น
128,636 ตารางไมล โดยจีนจะเปนผูกำหนด
แผนลงทุนหลักของโครงการ ฝายผูเช�ยวชาญ
ของพมาจะเปนผูศ กึ ษาความเปนไปไดของโครงการ
โดยเบื้องตนไดกำหนดกลุมอุตสาหกรรมหลักที่
จะรองรับการลงทุน ดังนี้
1. กลุมอุตสาหกรรมไฟฟา
2. กลุมอุตสาหกรรมเคร�องจักร
3. กลุม อุตสาหกรรมยานยนตและเคร�องจักร
4. กลุมอุตสาหกรรมสิ่งแวดลอม
5. กลุมอุตสาหกรรมไบโอเทคและยา
6. กลุม อุตสาหกรรมสิง่ ทอและเคร�องนุง หม

7. กลุมอุตสาหกรรมอาหาร เคร�องด�มและไม
8. อุตสาหกรรมสนับสนุนอ�น ๆ
ขอมูลลาสุด ระบุวา หอการคาและอุตสาหกรรมของพมาจะรวมมือ
กับญี่ปุนจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพ�อพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา เพ�อ
พัฒนาแผนของโครงการ และศึกษาความเปนไปไดของโครงการ
และอ�น ๆ ทั้งนี้ รัฐบาลญี่ปุนและพมาไดลงนามความตกลงทวิภาคี
เพ�อพัฒนาเขตติละวาดังกลาว ในชวงที่ประธานาธิบดีเต็ง เสง ได
เดินทางไปเยือนญี่ปุน เม�อเดือนเมษายน 2555 เขตดังกลาวมีพื้นที่
ทั้งสิ้น 2,400 เฮคตาร โดยฝายพมาและญี่ปุนจะจัดตั้งเปนบริษัท
ทัง้ สองฝาย เพ�อรวมดำเนินการโครงการนี้ ทัง้ นี้ พมาจะถือหุน ขางมาก
รอยละ 51 มีการเปดเผยวา ฝายญีป่ นุ ไดแก บริษทั Mitsubishi บริษทั
Marubeni และบริษทั Sumitomo นอกจาก ญีป่ นุ และจีน รัฐบาลพมา
ยังไดเชิญชวนประเทศอ�นๆ เขารวมมือในโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ติละวา ไดแก สิงคโปร และไทย
นอกจากนี้ เกาหลี ใตมีแผนที่จะสรางเมืองใหมช�อ Myanko
ที่ทาเรือติละวาดวย โดยเปนความรวมมือระหวางพมาและเกาหลีใต
ทั้งนี้เกาหลีใตจะลงทุน 5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ ในโครงการดังกลาว
เปนทีเ่ ปดเผยวา บริษทั เกาหลีใต คือ บริษทั Hana International Inc.
จะพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยรอบทาเรือติละวา รวมทั้งโครงการ
ผลิตพลังงานชีวภาพ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตยเพ�อการ
พัฒนาอุตสาหกรรมโดยรอบทาเรือ

การคาชายแดนไทย - พมา อยูบ นพืน้ ฐานของผลประโยชน
รวมกัน

จากรายงานของกรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชยของ
ไทย สำหรับป 2555 (มกราคม-มิถนุ ายน) ไทยมีมลู คาการคาชายแดน
กับพมา รวมประมาณ 80 พันลานบาท เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของ
ปกอ นหนา รอยละ 6.2 โดยไทยเปนฝายขาดดุลการคา 10.1 พันลานบาท

ตารางแสดงขอมูลการคาชายแดน ป 2552 - 2555 (มกราคม - มิถุนายน)
มูลคา (ลานบาท)

รายการ

2553

2554

134,766.4 137,869.3 157,590.6
42,604.4 50,854.4 60,597.3
92,162.0 87,014.9 96,993.3
-49,557.6 -36,160.5 -36,396.0

2554
2555
(ม.ค. - มิ.ย.)
75,183.1 79,839.9
31,172.7 34,886.4
44,010.5 44,953.4
-12,837.8 -10,067.0

53/52
2.3
19.4
-5.6

54/53

55/54
(ม.ค. - พ.ค.)
6.2
14.3
11.9
19.2
2.1
11.5

ที่มา : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : มูลคาการคาชายแดนป 2555 ยังไมรวมการนำเขากาซธรรมชาติ (เดือนมกราคม) มูลคาประมาณ 6,782.2 ลานบาท
(จากการสอบถามสำนักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี)

รูปแบบการคาชายแดนไทย - พมา

1) การคาในระบบ เปนการคาทีถ่ กู ตองตามกฎหมาย โดยผูน ำเขา สงออกจะนำเขาและสงออกสินคาผานพิธีการศุลกากร โดยเสียภาษี
อยางถูกตอง
2) การคานอกระบบ เปนการลักลอบทำการคาตามแนวชายแดน
จุดทีม่ กี ารลักลอบนำเขา ไดแก บริเวณแมนำ้ แมสาย แมนำ้ เมย การคา
แบบนี้เรียกวา “สินคาลอยน้ำ”
3) การคาผานแดน เปนการคาของไทยกับประเทศที่สาม โดย
อาศัยเมียนมารเปนทางผานสินคาไปสูจีน อินเดีย และบังกลาเทศ

เปนตน การสงออกสินคาผานแดนเมียนมาร
ไปประเทศที ่ ส าม จะต อ งเสี ย ค า ธรรมเนี ย ม
เพิ่มเติม
4) นิตบิ คุ คล นิตบิ คุ คลทีจ่ ะนำเขาและสงออก
สินคาได จะตองเปนสมาชิกของหอการคาใน
จังหวัดชายแดนนั้น ๆ
5) บุคคลธรรมดา หรือผูค า รายยอย มีทง้ั ที่
เปนรานคาที่ตองจดทะเบียนพาณิชยและรานคา
แผงลอยที่ไมตองจดทะเบียนพาณิชย
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มูลคาการคารวม
การสงออก
การนำเขา
ดุลการคา

2552

อัตราเปลี่ยนแปลง (รอยละ)

วารสารสงเสริมการลงทุน

การคาชายแดนไทย - พมามีสนิ คาสงออกทีส่ ำคัญ ไดแก น้ำมัน
ดีเซล รถยนต อุปกรณและสวนประกอบ เคร�องด�มที่ไมมีแอลกอฮอล
น้ำมันเบนซิน ผาผืนและเสนดาย ผลิตภัณฑเหล็กและเหล็กกลา สำหรับ
การนำเขาตามแนวชายแดนจากพมา ไดแก กาซธรรมชาติ สัตวน้ำ
ผลิตภัณฑไมอน� ๆ รวมถึงเนือ้ สัตวตา ง ๆ อาจกลาวไดวา การคาระหวาง
สองประเทศ สวนใหญเปนการคาตามแนวชายแดน

รูปแบบการชำระเงิน

1) การชำระคาสินคานอกระบบ (หรือเรียกวา
โพยกวน) เน�องจากระบบเงินตราในพมายังไมเปน
มาตรฐานสากล ทำใหการคากับพมาประมาณรอยละ
44 ของมูลคาการคารวมจะใชการชำระเงินดวยวิธนี ้ี
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2) การชำระคาสินคาดวยเงินสดสกุลบาท
และจาด เปนทีน่ ยิ มรองลงมาจากการชำระคาสินคา
แบบโพยกวนคิดเปนรอยละ 42

วารสารสงเสริมการลงทุน
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3) การชำระคาสินคาดวยวิธีโอนเงินผาน
ธนาคาร (Telegraphic Transfer) และการชำระ
คาสินคาดวยวิธีการเปด L/C ซึ่งการทำธุรกรรม
การคาตางประเทศจะตองติดตอผานธนาคาร
The Myanmar Foreign Trade Bank (MFTB)
เทานัน้ พมามีมาตรการจำกัดการนำเขา เชน การ
จำกัดการนำเขาสินคาฟุม เฟอย การกำหนดใหเปด
L/C นำเขาสินคาตองใชวงเงินที่ไดจากการสงออก
เปนตน เพ�อควบคุมการหมุนเวียนของเงินตรา
ตางประเทศและแกไขปญหาการขาดดุลการคา

อยางไรก็ตาม อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศทางการ
ต่ำกวาอัตราในตลาดอยางมีนยั สำคัญ ทำใหการคาบางสวนเปนการคา
รายยอยระบบเงินสด
ปจจุบันไทย - พมามีจุดการคาชายแดนที่สำคัญและสามารถ
พัฒนามูลคาไดทั้งสิ้น 6 จุด โดยดานแมสอดเปนดานที่มีมูลคาการคา
ชายแดนสูงเปนอันดับหนึ่ง คิดเปนรอยละ 55 ของมูลคาการคา
ชายแดนไทย - พมาทัง้ หมด เปนดานทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาไปสูร ะดับ
สากล เน�องจากเปนจุดกระจายสินคาสำคัญบนเสนทางระเบียงเศรษฐกิจ
ตะวันออก - ตะวันตก (East West Economic Corridor – EWEC)
เช�อมโยงจากทาเรือดานังสูเมืองเมาะลำไย เมืองหลวงของรัฐมอญ
และสามารถเช�อมโยงไปสูเมืองยางกุง ศูนยกลางทางเศรษฐกิจของ
พมาดวย โดยในป 2555 (มกราคม - มิถนุ ายน) มูลคาการคาชายแดน
ที่ดานนี้ เพิ่มขึ้นรอยละ 90.9 คิดเปนมูลคา 18.6 พันลานบาท
ลาสุด รัฐบาลไทยและพมารวมกันพิจารณาเห็นชอบเปดจุดผานแดน
เพิ่มขึ้น เชน ที่จุดผานแดนชั่วคราวบานพุน้ำรอนดานเจดียสามองค
จังหวัดกาญจนบุรี และยกระดับจุดผอนปรนบานหวยตนนุน จังหวัด
แมฮองสอน ดานสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ และจุดผอนปรน
กิ่วผาวอก จังหวัดเชียงใหม เปนจุดผานแดนถาวร

ตารางแสดงสถานภาพและศักยภาพทั่วไปของอำเภอแมสอด จังหวัดตาก
เปรียบเทียบกับเมืองเมียวดีของพมา
อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

เมืองเมียวดี พมา

1. พื้นที่ : 1,986.12 ตารางกิโลเมตร
2. ประชากร: 119,835 คน (ชายมากกวาหญิง)
3. สภาวะเศรษฐกิจ : รายไดตอหัว 69,931 บาทตอป
(2553)
4. วัตถุดิบ :
- ขาวนาป 34,993 ไร ผลผลิต 16,166.77 ตันตอป
- ขาวโพดเลี้ยงสัตว 9291 ไร
ผลผลิต 6,039.15 ตันตอป
- มันสำปะหลัง 1659 ไร ผลผลิต 6,636 ตันตอป
- ถั่วเขียว 1375 ไร ผลผลิต 192.5 ตันตอป
- ถั่วเหลือง 410 ไร ผลผลิต 74 ตัน

1. พื้นที่ : 3135.11 ตารางกิโลเมตร
2. ประชากร: 52,565 คน (ชายนอยกวาหญิง)
3. สภาวะเศรษฐกิจ : รายไดตอหัว 1,307 เหรียญสหรัฐฯ/ป
(ป 2554)
4. วัตถุดิบ : ยางพารา 48,437 เอเคอร ผลผลิต
2,602.5 ตันตอป (รัฐกะเหรี่ยง)

อำเภอแมสอด จังหวัดตาก

เมืองเมียวดี พมา

5. อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมสิ่งทอและเคร�องนุงหม
อุตสาหกรรมผักและผลไมกระปอง อุตสาหกรรมไมและ
เฟอรนิเจอร อุตสาหกรรมอัญมณีและเคร�องประดับ
6. ฐานการผลิต : โรงงาน 348 แหง
เงินทุน 5,855.4 ลานบาท แรงงาน 52,049 คน
7. การคาชายแดน 18.6 พันลานบาท

5. อุตสาหกรรม : ตัดเย็บเสื้อผาสำเร็จรูปอุตสาหกรรม
แปรรูปสินคาเกษตร การผลิตสินคาอุปโภคบริโภคและ
การผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมอัญมณี
6. ฐานการผลิต N/A

(1) ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัดตากตอหัว
หลังจากที่พมาไดเริ่มปลอยลอยตัวคาเงินเม�อตนเดือนมิถุนายน
2555 และเม�อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ธนาคารกลางพมาไดออก
ธนบัตรใหมฉบับละ 10,000 จาด ซึง่ เปนธนบัตรทีม่ มี ลู คาสูงสุดในสกุล
เงินจาด สงผลดีตอ ระบบการคาชายแดนไทย - พมา เน�องจากสะดวก
ในการนำมาแลกซือ้ สินคาจากไทย (อัตราแลกเปลีย่ น 100 จาดเทากับ
3.70 บาท) อีกทั้งกอนหนานี้เม�อเดือนตุลาคม 2554 รัฐบาลพมา
อนุญาตใหธนาคารเอกชน 11 แหง เปดบริการแลกเงินอยางเปน
ทางการ ซึง่ เปนการปรับระบบการเงินครัง้ ใหญในพมา เพ�อรองรับการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และเตรียมตัวเขาสูประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี่ยน
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ทีม่ า : ทีมทีป่ รึกษาโครงการจัดทำยุทธศาสตรการพัฒนาอุตสาหกรรมกับเมืองคูแ ฝด (สปป. ลาว พมาและกัมพูชา) ของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
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8 เสนทางเช�อมโยงประเทศเพ�อนบาน :
- เสนทางหมายเลข 85 แมสอด – เมียวดี เมืองกอกะเร็ก – เมืองผะอัน - เมืองทาตอน
- เสนทาง R9 ตั้งแตทาเรือเมาะละแหมง - เมียวดี
(พมา) - ตาก - พิษณุโลก - ขอนแกน - มุกดาหาร สะหวันนะเขต (สปป.ลาว) - แดนสะหวัน (สปป.ลาว) ลาวบาว (เวียดนาม) - ทาเรือดานัง (เวียดนาม)

7. การลงทุน
- สัมปทานพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ยาง ขาว
ปาลมน้ำมัน ฯลฯ) จำนวน 1 โครงการ
พื้นที่ 781 เอเคอร
8. เสนทางคมนาคม
- เสนทางตามแนว EWEC เช�อมจากเมียวดีเขาสู
อำเภอแมสอดของประเทศไทย
- เสนทางเมียวดีเช�อมเขากับเมืองตอนในของ
พมาตามเสนทางหลวงหมายเลข 8 พะยายี ตะโถง – เมาะละแหมง – เยห – ทวาย –
มะริด - เกาะสอง

ตารางแสดงมูลคาการคาชายแดนไทย - พมาป 2552 - 2555 (มกราคม - มิถุนายน)
จังหวัด
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2553

สงออก นำเขา ดุลการคา สงออก นำเขา

ตาก

25,073.2 1,495.8

23,577.4 23,970.6 1,087.7

ระนอง

10,590.1 2,711.1

7,879.0 14,531.6 2,229.6

เชียงราย
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2552

6,221.8

183.7

6,038.0 10,061.8

199.9

หน�วย : ลานบาท
2555 (มกราคม - มิถุนายน)

2554
ดุลการคา สงออก นำเขา
22,882.8 21,218.2

888.7

ดุลการคา สงออก
20,329.5 18,128.9

นำเขา

ดุลการคา

90.9

642.1

14.4 17,486.8

12,302.0 23,331.2 2,002.9

21,328.3

9,397.8 -27.9

980.8

-13.3

8,417.0

120.9

11,982.2

6,068.6

-7.4

91.6

29.1

5,977.0

3,671.3 93,915.1 -90,240.8

1,188.4 -37.7

43,206.2

9,861.9 12,103.1

กาญจนบุรี

514.0 87,751.9 -87,237.9

แมฮองสอน

201.2

17.3

183.9

163.6

221.0

-57.5

251.7

46.8

204.8

80.1 -56.0

21.7

-33.0

58.4

ประจวบคีรีขันธ

2.3

1.4

1.0

2.1

1.1

1.0

19.8

21.8

-2.0

22.8 113.1

11.1

468.2

11.7

เชียงใหม

1.8

0.0

1.8

1.5

0.1

1.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

อ�นๆ

0.0

0.8

-0.8

9.1

0.0

9.1

2.0

0.0

2.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

42,6O4.4 92,162.0 -49,557.6 50,854.4 87,014.9 -36,160.5 60,597.3 96,993.3 -36,396.0 34,886.4

11.9

44,953.4

รวม

2,114.2 83,275.4 -81,161.2

2.4 -42,017.8

2.1 -10,067.0

ที่มา : กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการคาตางประเทศ โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ : 1. % หมายถึง อัตราการเปลี่ยนแปลง
2. มูลคาการคาชายแดนป 2555 ยังไมรวมการนำเขากาซธรรมชาติ (เดือนมกราคม)
มูลคาประมาณ 6,782.2 ลานบาท (จากการสอบถามสำนักงานพาณิชยจังหวัดกาญจนบุรี)

พมามีความตองการการลงทุนในหลายธุรกิจซึง่ เปนโอกาสของไทย
โดยเฉพาะในสาขาที่ไทยมีความเชีย่ วชาญ และโอกาสจากความใกลชดิ
ทางภูมศิ าสตร รวมทัง้ ความเปนไทยทีพ่ มาใหความไววางใจและเช�อถือ
ในสินคาและคุณภาพของสินคาไทยเปนพิเศษ
นายกรัฐมนตรีของไทย
ลงนามเดินหนาแผนรวมมือ 4 สาขา
หนุนทาเรือน้ำลึกทวาย – แหลมฉบัง

นักธุรกิจไทยไมควรพลาดโอกาสทางธุรกิจในประเทศที่ถือวา
มีศกั ยภาพอยางสูงทีจ่ ะรองรับการลงทุนจากพมา อยางไรก็ตาม ขอจำกัด
ดานกฎระเบียบตาง ๆ ของรัฐบาลพมาและขาดศักยภาพในการดำเนิน
ธุรกิจอยางเปนระบบ อาจจะทำใหการหลัง่ ไหลเขาไปลงทุนของตางชาติ
เปนไปดวยความยากลำบาก จึงมีความเปนไปไดทร่ี ฐั บาลพมา จำเปนตอง
จัดลำดับความสำคัญกอนหลัง ในการเลือกรับการลงทุนจากตางชาติ
เพ�อตอบสนองความขาดแคลนของประเทศและขอจำกัดที่มีอยู

จับกระแสโลก
คนธรส เหลาประดิษฐ

อนาคต

ของคายรถยุโรปในตลาดอาเซีย่ น

เม�อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ทีผ
่ า นมา กระทรวงอุตสาหกรรมไดจดั งานใหญ เพ�อประกาศศักยภาพความเขมแข็ง
ในอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนของประเทศไทย ที่สามารถผลิตรถยนตภายในประเทศได 2 ลานคัน ที่อิมแพ็ค
เมืองทองธานี และคาดวาตลอดทั้งป 2555 จะสามารถผลิตรถยนต ไดถึง 2.2 หรือ 2.3 ลานคัน และเช�อวายอดผลิต
รถยนต ในป 2556 ก็ยงั ขยายตัวอยางตอเน�อง โดยคาดวาอีก 5 ป หรือในป 2560 ประเทศไทยจะสามารถผลิตรถยนต
ไดถึง 3 ลานคัน ซึ่งจะทำใหไทยกลายเปนผูผลิตรถยนตอันดับ 10 ของโลก
ปญหาเรือ้ รังระดับโครงสราง ไดแก การขาดแคลน
การเติบโตของอุปสงคในภูมภิ าค และการแทรกแซง
ตลาดอันเปนสาเหตุใหกำไรลดลง

วารสารสงเสริมการลงทุน

ในขณะที่ ไทยมีการผลิตรถยนตเพิ่มขึ้นนี้ สถานการณของ
อุตสาหกรรมรถยนต ในยุโรปกลับย่ำแยลงอยางมาก ตอเน�องกันมา
หลายป โดยยอดขายรถยนต ในทวีปยุโรปลดลงถึงรอยละ 15 ตัง้ แตป
2550 ซึง่ ไมไดมสี าเหตุมาจากวิกฤติยโู รโซนเพียงอยางเดียว แตมาจาก
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ขณะที่คายรถยนตของเยอรมนีและอังกฤษมีภูมิคุมกันมากกวา
เน�องจากมีอัตราสวนรถสงออกนอกยูโรโซนมากกวาคายฝรั่งเศสและ
อิตาลี นอกจากนี้อัตราผลผลิตของแรงงานยุโรป โดยเฉพาะในสเปน
ฝรั่งเศส และอิตาลียังไมสอดคลองกับคาแรงที่สูงขึ้นอยางรวดเร็ว
จากสถิติพบวามูลคาเพิ่มตอแรงงานในยุโรปลดลงในระดับที่ต่ำกวา
แรงงานในบราซิลแลวอีกดวย

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ปญหาความตองการรถยนตลดลงในยุโรป
สวนหนึ่งมาจากยอดขายรถในยุโรปเปนการซื้อ
เพ�อทดแทนรถคันเกาที่ใชอยูในปจจุบนั ในขณะที่
อัตราการครอบครองรถตอประชากรของประเทศ
ยุโรปสูงมากเปนทุนเดิมอยูแ ลว อีกทัง้ หลายประเทศ
ในยุโรปมีการเพิม่ ประชากรในอัตราทีล่ ดลง รวมทัง้
รายไดประชากรก็เพิ่มขึ้นเพียงเล็กนอย
นอกจากความตองการซือ้ รถยนตทล่ี ดลงแลว
ยังมีอีกหลายปจจัย เชน ราคาวัตถุดิบสำคัญที่ใช
ในการผลิต เชน เหล็กและโลหะ ไดเพิ่มสูงขึ้น
การประหยัดจากขนาด (Economy of Scale) และ
อัตราผลิตผลแรงงาน ก็เปนอีกเหตุผลหนึง่ ทีท่ ำให
ประสิทธิภาพการผลิตในยุโรปตกต่ำ โดยเฉพาะที่
ฝรัง่ เศสและอิตาลี ซึง่ มีขนาดใหญและมีประสิทธิภาพ
การผลิตสูงกวา ซึง่ มีการผลิตมานาน มีขนาดเล็ก
และดอยประสิทธิภาพการผลิต เน�องจากแตกตาง
จากโรงงานในเยอรมนี สเปน และสมาชิกใหมของ
EU ในแถบยุโรปกลางและตะวันออก ซึ่งผูผลิต
หลายรายไดลงทุนโรงงานสมัยใหม

หากยอนไปเม�อประมาณ 20 กวาปที่แลว (ป 2532 - 2533)
ถือเปนชวงทีอ่ ตุ สาหกรรมยานยนต ในอิตาลีและฝรัง่ เศสรุง เรืองอยางมาก
อิตาลีมียอดผลิตรถยนตสูงสุดถึงประมาณปละ 2.2 ลานคัน และกวา
3.7 ลานคันในฝรัง่ เศส หลังจากนัน้ ยอดผลิตในประเทศก็เปนกราฟขาลง
เร�อยมา โดยเฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต ในอิตาลีหดตัวลดลงจนเหลือ
เพียงรอยละ 35 ของชวงที่ดีที่สุดในอดีต จนในป 2552 เปนครั้งแรก
ทีย่ อดผลิตรถยนต ในอิตาลีหลนลงมาอยูใตหลักลานคัน และในป 2554
ที่ผานมามียอดผลิตรถยนต ในอิตาลีเพียง 790,000 คันตอป สงผลให
อิตาลีหลุดอันดับ 1 ใน 20 ประเทศผูผลิตรถยนตของโลกกลายเปน
อันดับ 21 เปนครัง้ แรกในป 2554 นีเ่ อง ขณะทีค่ า ยรถยนตของฝรัง่ เศส
ยังติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกไวได
เม�อกลาวถึงอุตสาหกรรมยานยนต ในอิตาลี คงเปนไปไมไดทจ่ี ะไม
กลาวถึงกลุม FIAT ซึง่ ยอมาจาก FABBRICA ITALANA AUTOMOBILI
TORINO ทีแ่ ปลวา โรงผลิตรถยนต แหงเมืองตูรนิ FIAT ไมไดมฐี านะ
เปนเพียงผูผ ลิตรถยนตรายใหญทส่ี ดุ ของอิตาลีเทานัน้ หากมีฐานะเปน
กลุม บริษทั อุตสาหกรรมทีค่ รอบคลุมไปทัว่ ทุกตารางนิว้ ของแผนดินอิตาลี
กิจการของ FIAT มีตั้งแตการผลิตรถยนตนั่ง รถบรรทุก รถโดยสาร
อุปกรณการกอสราง อุปกรณการเกษตร การพลังงาน การพิมพ
การขนสง ฯลฯ จนเปนที่กลาวขานกันวา FIAT คือ มาเฟยของอิตาลี

FIAT กอตั้งกิจการเม�อ ป 2442 มีสำนักงานใหญอยูที่เมืองตูริน

ประเทศอิตาลี ปจจุบัน FIAT ผลิตรถออกสูตลาดไปแลวไมนอยกวา
300 กวารุน ผลงานสวนใหญของ FIAT เปนรถยนตนั่งขนาดเล็ก
เน�องจาก FIAT เปนผูผลิตรถยนตที่เช�อมั่นในปรัชญา ผลิตรถระดับ
ชาวบานที่ใชงานไดคุมราคา แต FIAT ก็ ไมทิ้งโอกาสเปนเจาของและ
ผลิตรถยนตสำหรับ Upper Market เชน Alfa Romeo และ Lancia
หรือรถบรรทุก เชน รถ FIAT Ducato อันมีช�อเสียง

ปจจุบันกลาวไดวาอุตสาหกรรมยานยนต ในอิตาลีอยูในมือ FIAT
แทบทัง้ หมด เพราะบริษทั รถยนตแทบทุกรายในอิตาลี และที่ไมใชอติ าลี
แตดั้งเดิม เชน Chrysler ก็ ไดกลายเปนสวนหนึ่งของกลุม FIAT
ดวยการเขาถือหุนขางมากของบริษัท Chrysler รวมทั้ง FIAT ยังได
รวมมือกับมาสดาในการพัฒนารถยนตรุนใหมรวมกันของแบรนด
Mazda และ Alfa Romeo อีกดวย
ดวยศักยภาพการผลิตรถยนตของ FIAT และการที่ FIAT มีฐาน
การผลิตในแทบทุกภูมิภาคทั่วโลกแลว ประเทศไทยโดยบีโอไอได
พยายามชักชวนให FIAT เขามาลงทุนตัง้ ฐานการผลิตในไทยนานแลว
แตยังไมสำเร็จ จนกระทั่งแนวโนมตลาดรถยนต ในอาเซี่ยนมาแรง
จนทำให FIAT สนใจทีจ่ ะตัง้ ฐานการผลิตในอาเซีย่ น ทำใหประเทศไทย
มีโอกาสไดเปรียบ เพราะรถยนตแนวถนัดของ FIAT คือ รถเล็ก

สวนอุตสาหกรรมรถยนต ในฝรัง่ เศส มีผผู ลิต
รถยนตรายใหญคอื PSA Peugeot Citroen ผูผ ลิต
รถยนตรายใหญอนั ดับ 8 ของโลก ซึง่ แมจะยังไมมี
บริษทั รถยนตรายใดมีฐานการผลิตในประเทศไทย
แตกลุมผูผลิตชิ้นสวนรายใหญของฝรั่งเศส ได
เขามาลงทุนในประเทศไทยแลว เชน Faurecia
ซึง่ มี PSA ถือหุน ขางมาก และยังเปนผูผ ลิตชิน้ สวน
ยานยนตของบริษทั รถยนตคา ยเยอรมนีอยาง Audi,
Mercedez Benz และ BMW ซึง่ PSA Peugeot
Citroen ก็มีแผนที่จะขยายการลงทุนระยะตอไป
ในประเทศไทยอีกดวย
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ตองตัดสินใจเลือกประเทศ
ในภูมิภาคนี้
ใชเปนฐานในการผลิตอยางแนนอน

(Compact Car) ซึง่ ตรงกับแนวโนมตลาดรถยนต
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต และถึงแม FIAT มี
Assembly Plant ที่ถือหุนขางมากอยูในหลาย
ประเทศทัว่ โลก แตกย็ งั ไมมฐี านผลิตในประเทศไทย
หรือในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงเช�อวา
ไมชาก็เร็ว FIAT ตองตัดสินใจเลือกประเทศใน
ภูมภิ าคนีส้ ำหรับใชเปนฐานในการผลิตอยางแน�นอน

วารสารสงเสริมการลงทุน

เช�อวาไมชาก็เร็ว FIAT

บทความพิเศษ
สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล

สรางชาติ
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ใหยิ่งใหญ ใน 50 ป
ยุทธศาสตรเศรษฐกิจของเกาหลี ใต

วารสารสงเสริมการลงทุน
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สาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลี ใต เปนประเทศที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ บริษัทขนาดใหญของเกาหลี ใตหลายบริษัท
มีการลงทุน และประกอบการในประเทศตางๆ ทั่วโลก เกาหลี ใตมีตราสินคา ที่จัดวาเปนตราสินคาระดับโลก เชน ซัมซุง ฮุนได
แอลจี ฯลฯ นอกจากนั้น เกาหลี ใตยังสงออกวัฒนธรรม ในรูปของภาพยนตร ดนตรี และแฟชั่น เปนสินคาที่ทำรายได
เขาประเทศ รวมทั้งยังสรางอิทธิพลตอคนรุนใหม ในหลายๆ ประเทศ
เกาหลีใตเคยอยูใตอำนาจของจีนมาเปนพันป
เคยเปนอาณานิคมของญีป่ นุ เคยเกิดสงครามในชาติ
ระหวางทางเหนือและใต จนกระทัง่ ตองแยกเปน
ประเทศเกาหลีเหนือและใต ในอดีตเม�อประมาณ 50
ป เกาหลีใตจดั อยูในกลุม ประเทศทีย่ ากจน ตองได
รับความชวยเหลือจากนานาประเทศเม�อ 15 ปกอ น
เกาหลีใตเปนประเทศหนึง่ ทีเ่ ผชิญกับวิกฤติการณ
การเงินเอเชีย หรือวิกฤติตมยำกุงเม�อป 2540

จนตองขอความชวยเหลือจากไอเอ็มเอฟ และธุรกิจจำนวนมากตอง
ลมละลาย ปดกิจการ และมีคนตกงานหลายแสนคน
เหตุใดในวันนี้ เกาหลีใตจึงผงาดขึ้นเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ
เปนอันดับตนๆ ของโลกและในภูมิภาคเอเชีย คำตอบสวนหนึ่งก็คือ
เกาหลีใตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ชัดเจน มีการปฎิบัติตามแผนอยาง
เครงครัด และมีระเบียบวินัย รวมทั้งมีมาตรการสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาอยางจริงจัง

แผนพัฒนาฉบับที่ 1 มองไปขางนอก

กาวแรกของการกาวเดิน

เกาหลีใตเปนประเทศที่มีขนาดเล็ก มีประชากรมาก แตไมมี
ทรัพยากรธรรมชาติ และมีภมู อิ ากาศที่ไมเหมาะสมในการทำเกษตรกรรม
เกาหลีใตจงึ มีนโยบายพัฒนาประเทศ ใหเปนชาติอตุ สาหกรรม ผลิตสินคา
สงออกที่มีมูลคาสูง

ดวยขอจำกัดของพื้นทีแ่ ละสภาพอากาศ

ผลของนโยบายการมองออกไปสูภ ายนอก ทำใหเกาหลีใตกา วขึน้
จากการเปนสังคมทีย่ ากจน มาเปนสังคมทีเ่ จริญกาวหนา ทันสมัย และ
มัน่ คงทางเศรษฐกิจทีเ่ นนอุตสาหกรรมเปนหลัก จนเปนทีก่ ลาวขวัญวา
เปนประเทศที่สามารถพัฒนาไดรวดเร็วและไดรับความสำเร็จสูงสุด
เม�อเทียบกับประเทศดอยพัฒนาอ�นๆ ในชวง 50 ปที่ผานมา
จากการวิเคราะหเบือ้ งตน จะเห็นวาผูน ำของเกาหลีใตไดมองเห็น
ศักยภาพที่แทจริงของประเทศวา ดวยขอจำกัดของพื้นที่และสภาพ
อากาศ ปจจัยเหลานี้ไมสามารถผลักดันใหเกาหลีใต เปนประเทศชัน้ นำ
ดานเกษตรกรรมเชนเดียวกับหลายประเทศในเอเชีย จึงกำหนด
เปาหมายใหมีการพัฒนาประเทศเปนประเทศอุตสาหกรรมแทน

มรดกจากยุคอาณานิคม และสงครามเย็น
สี่ปจจัยที่เอื้อตอการเปนชาติอุตสาหกรรม

เบือ้ งหลังความคิดของการพัฒนาประเทศของเกาหลีใตไปสูช าติ
อุตสาหกรรม ของอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต นายปก จุง ฮี มีที่

กอนที่ญี่ปุนจะกลับประเทศ

ไดทิ้งสิ่งสำคัญ 2 สิ่ง
ที่ ใชเปนฐานการพัฒนาเกาหลี ใต
ภายหลังจากนั้น คือ "โรงงาน"
และ "เคร�องจักร"
มาจากปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้
ประการแรก คือ การเขามาของญีป่ นุ ในชวง
สมัยอาณานิคมระหวางป 2453 - 2488 ในสมัย
นั้น นอกจากญี่ปุนจะเขามาปกครองเกาหลีใต ใน
ฐานะอาณานิคมแลว ยังได ใชดนิ แดนในคาบสมุทร
เกาหลีเปนฐานการผลิตทีส่ ำคัญ เพ�อปอนทรัพยากร
ไปยังหมูเ กาะญีป่ นุ ในชวงนัน้ ดวย โดยเฉพาะหลัง
ป 2473 เปนตนไป ญีป่ นุ เริม่ กลายเปนมหาอำนาจ
ทางการทหารในเอเชีย โดยไดตง้ั โรงงานเพ�อผลิต
ยุทธปจจัยในเกาหลีใต ดังนั้น เม�อสิ้นสุดสงคราม
โลกครั้งที่ 2 แลว กอนที่ญี่ปุนจะกลับประเทศ ได
ทิ้งสิ่งสำคัญ 2 สิ่ง ที่ ใชเปนฐานการพัฒนา
เกาหลีใตภายหลังจากนั้น คือ "โรงงาน" และ
"เคร�องจักร"
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สมัยทีป่ ระธานาธิบดี ปก จุง ฮี เปนผูน ำประเทศเกาหลีใต ในป
2505 ไดประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1 และได
กำหนดนโยบายที่เรียกวา “นโยบายการมองออกไปสูภายนอก”
(Outward-Looking policy) ซึง่ นโยบายนี้ ไดถกู ยึดถือเปนแนวทาง
การพัฒนาประเทศมาจนถึงปจจุบัน

นาย ปก จุง ฮี
อดีตประธานาธิบดีเกาหลี ใต

วารสารสงเสริมการลงทุน

ไมสามารถผลักดันใหเกาหลี ใต เปนประเทศชั้นนำ
ดานเกษตรกรรม จึงกำหนดเปาหมายใหเปน
ประเทศอุตสาหกรรมแทน
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ประการที่ 2 เปนผลตอเน�องมาจากขอแรก
คือ ประชากรของเกาหลีใต ในชวงการเปนอาณานิคม
ของญีป่ นุ ไดถกู บีบบังคับเขาสูภ าคการผลิตในภาค
อุตสาหกรรมหนัก ทำใหกลายเปนปจจัยพื้นฐาน
ที่สำคัญในการตอยอดอุตสาหกรรม หลังจาก
เกาหลีใตไดรบั เอกราชจากญีป่ นุ ทำใหคนเกาหลีใต
คุนเคยกับการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม จึง
ไมเปนการยากลำบากในการที่จะมีนโยบายเนน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม ซึ่งตางจากประเทศ
เอเชียอ�น ที่ประชากรสวนใหญเคยชินกับการทำ
เกษตรกรรมมากกวาอุตสาหกรรม
ประการที่ 3 การเขามาพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของสหรัฐฯ ในชวงสงครามเย็น เม�อเกาหลีถกู แยก
ออกเปนเกาหลีเหนือและเกาหลีใต สหรัฐฯ เขามา
มีบทบาทเหมือนเปนพี่เลี้ยงใหกับเกาหลีใตเกือบ
ทุกดาน โดยใหความชวยเหลือทางดานการเงิน
วิชาการ และการวิจัยตางๆ ทั้งนี้ก็เพ�อเปาหมาย
หลักคือ การสกัดกัน้ การแผขยายลัทธิคอมมิวนิสต
จากสหภาพโซเวียต และจีน เหมือนที่สหรัฐฯ ได
ใหความชวยเหลือแกญี่ปุนในชวงเวลาเดียวกัน
ประการที่ 4 ไดแก ความมัน่ คงทางการเมือง
ของเกาหลีใต เม�อประธานาธิบดีนายอี ซึงมัน ถูก
ขบวนการนักศึกษาขับไลออกไปในป 2503 และ
การเขามาเปนนายกรัฐมนตรีชั่วคราวของนาย
ยุน โปซอน มิไดทำใหเศรษฐกิจมีความกาวหนา
มากขึ้น ประกอบกับความไมมั่นคงทางการเมือง
ในขณะนั้น เปนเหตุใหอดีตประธานาธิบดีนาย
ปก จุง ฮี เปนผูน ำในการทำรัฐประหารในป 2504
และเขามาปกครองแบบเผด็จการเบ็ดเสร็จนิยม
จากความมัน่ คงทางการเมืองนีเ้ ปนเหตุใหนโยบาย
ทางเศรษฐกิจในสมัย นายปก จุง ฮี สามารถ
ดำเนินไปไดอยางราบร�น โดยมีการกำหนดแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ�อพัฒนา
อุตสาหกรรม เนนการลงทุนจากตางประเทศ

จากปจจัยเบือ้ งหลัง 4 ประการนี้ รวมทัง้ นโยบายการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ที่มีการกำหนดเปาหมายอยางชัดเจนและมีความตอเน�อง
ทำใหเกาหลีใตกลายเปนประเทศอุตสาหกรรมใหมในชวงทศวรรษที่
1970 เปนตนมา

จากอุตสาหกรรมเนนแรงงานสูสังคมฐานความรู

นาย คิม เด จุง
อดีตประธานาธิบดีเกาหลี ใต

การใฝหาและใชความรูท างวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสมัยใหม
เปนหัวใจสำคัญทีท่ ำใหเกาหลีใตไดรบั ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศ
เหนือหลายๆ ประเทศในเอเชีย

ในป 2543 ประธานาธิบดีเกาหลี ใต

ในเวลานั้นคือนายคิม เด จุง ไดประกาศนโยบาย
ที่จะใหเกาหลีเปนสังคมบนฐานความรู
(Knowledge - based Society)
ในอดีตเม�อประมาณ 20 – 30 ปทแ่ี ลว เกาหลีใตไมไดมคี วาม
แตกตางไปจากประเทศกำลังพัฒนาอ�นๆ ที่ใชเทคโนโลยีพื้นบานในการ
ผลิต และในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ตอมาเม�อมีการสรางแผนพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นในตนทศวรรษที่
1960 รัฐบาลไดกระตุนใหผูคนหันมาสนใจศึกษาคนควาเทคโนโลยี
สมัยใหม เพ�อนำไปใช ในการผลิตสินคาและบริการ

ในแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 และ 2 นัน้ กระบวนการผลิตเนน
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน (Labor Intensive Industry) ทำใหเกาหลี
กลายเปนแหลงผลิตผาและเสือ้ ผา รองเทา ตุก ตา และเคร�องประดับ
ขนาดใหญแหงหนึ่งของโลก ทำรายไดเขาประเทศเปนจำนวนมาก

ดังนั้น ในแผนพัฒนาประเทศฉบับที่สาม (ป 2515 - 2520)
แนวทางการพัฒนาจึงเปลี่ยนไปเปนการเนนการผลิตที่ใชทุนสูง
(Capital Intensive Industry) เพ�อผลิตสินคาอุตสาหกรรมหนักและ
เคมีภัณฑ (Heavy and Chemicals Industry)

และอิเล็กทรอนิกส ทำใหเกาหลี ใต
สามารถสงออกสินคาในตลาดโลกไดมากขึ้น
ตอมาในปลายทศวรรษที่ 1980 ทิศทางการลงทุนของเกาหลีใต
ไดเนนการลงทุนดานอุตสาหกรรมไมโครชิพ และอิเล็กทรอนิกส ทำให
เกาหลีใตสามารถสงออกสินคาประเภทเคร�องจักรกล ยานยนต สินคา
ประเภทเคร�องใชไฟฟาประจำบาน เคมีภัณฑ ตลอดจนเคร�องมือ
เคร�องใชประเภทอิเล็กทรอนิกส ในตลาดโลกไดมากขึ้น
ในทศวรรษที่ 1990 สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และหน�วยงาน
วิจัยพัฒนาของกลุมบริษัทขนาดใหญ ไดทุมเทการคนควาวิจัยเพ�อ
ผลิตสินคาที่มีคุณภาพดานเทคโนโลยีขั้นสูง หรือที่เรียกวา สินคา
High - Tech ออกมาอยางตอเน�อง รวมทัง้ นักวิทยาศาสตรเกาหลีใต
โดยการสนับสนุนจากรัฐบาลไดคิดสรางสรรคสินคาและผลิตภัณฑ

เม�อกาวเขาสูศตวรรษที่ 21 ในป 2543
ประธานาธิบดีเกาหลีใต ในเวลานัน้ คือ นายคิม เด จุง
ไดประกาศนโยบายที่จะใหเกาหลีเปนสังคมบน
ฐานความรู (Knowledge - based Society) โดย
ใหประชากรมีความรูแ ละสรางความรู ใหมทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทัง้ ตัง้ เปาหมาย
การนำพาประเทศเกาหลีใต กาวไปสูการเปนชาติ
ชั้นแนวหนาของโลก หรือที่เรียกวา First - rate
Nation ที่เนนการสรางอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
ในระบบเศรษฐกิจแบบใหม (Digital Economy)
ทางดานคมนาคมขาวสารและไบโอเทคโนโลยี
เคียงคูกับสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุนในสหัสวรรษ
ใหมนี้
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เกาหลี ใต ไดเนนการลงทุน
ดานอุตสาหกรรมไมโครชิพ

ที่ใชเทคโนโลยีขน้ั สูง เชน โทรศัพทมอื ถือ แฟกซ
หน� ว ยความจำ และซอฟต แ วร ต  า งๆ ของ
คอมพิวเตอร ทำใหสนิ คาเกาหลีใตมพี รอมวางขาย
ในประเทศของตน และสงออกไปจำหน�ายยัง
ตางประเทศในชวงเวลานั้น โดยสินคาสงออก
ประเภทนี้คิดเปนมูลคาสูงถึง 1 ใน 3 ของมูลคา
การสงสินคาออกทั้งหมดของเกาหลีใต
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จนกระทั่งแผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 3 รัฐบาลของอดีต
ประธานาธิบดี ปก จุง ฮี ไดเล็งเห็นวา หากเกาหลี ใตยังคงเนน
อุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเปนหลัก จะเสียเปรียบดานความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ เพราะสินคาของเกาหลีจะมีราคาแพงมากขึน้
ในตลาดโลก เน�องจากคาจางแรงงานในประเทศสูงขึ้นในขณะที่ราคา
สินคาจากประเทศดอยพัฒนาอ�นๆ จะถูกกวา และแยงตลาดสินคาของ
เกาหลีใตไป เพราะคาจางแรงงานในประเทศเหลานั้นต่ำกวามาก

รัฐบาลไดย้ำอยูเสมอวา
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เกาหลี ใตเปนสังคมที่ตั้งอยู
บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีชั้นสูง
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รัฐบาลเกาหลีใตทุกรัฐบาลไดย้ำอยูเสมอ
วา เกาหลีใตเปนสังคมที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง และถือเปน
นโยบายที่ทุกรัฐบาลจะตองปฎิบัติอยางเครงครัด

ป 2540 พลิกวิกฤติเปนโอกาส
ไปใหถึง 4 เปาหมายใหญ

ในชวงวิกฤติการเงินครั้งใหญของเอเชีย
เม�อป 2540 ซึ่งแพรขยายไปยังประเทศอ�นๆ ใน
เอเชียนั้น เกาหลีใตก็เผชิญกับปญหาเศรษฐกิจ
ไมนอย และตองเขาสูแผนการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจภายใตคำแนะนำของ IMF เชนเดียวกับ
ประเทศไทย
การเขาสูแผนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ในชวงเวลานั้น สงผลใหมีการปรับโครงสราง
อุตสาหกรรมครั้งใหญ ที่ทำใหเกาหลีใตสามารถ
ลุกขึ้นยืนไดอีกครั้ง ในฐานะประเทศผูนำสินคา
อิเล็กทรอนิกสชั้นนำของโลก
ภายใตการกำกับดูแลของ IMF รัฐบาล
เกาหลี ใต ในสมัยนั้นไดเลือกอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกสและยานยนต เปนอุตสาหกรรม
แหงชาติ และวางเปาหมายมุง ขยายตลาดไปยัง
กลุมเศรษฐกิจใหมที่มีอำนาจซื้อสูง
จากแผนที่วางไวเปนอยางดี จึงทำให ในชวง
ระยะเวลา 10 ป นับแตวกิ ฤติการเงินในเอเชีย
สินคาของเกาหลีใตมีอำนาจแขงขันสูงขึ้น เปนที่

ยอมรับในตางประเทศมากขึน้ จนสงผลใหอตุ สาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
ประสบความสำเร็จอยางสูง สามารถเขาไปแทนที่คูแขงชั้นนำที่ครอง
ตลาดมานานอยางญี่ปุนไดเปนผลสำเร็จ
ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนก็คือ ในป 2552 ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส
สามารถแยงตำแหน�งกาวขึ้นเปนผูนำครองสวนแบงทางการตลาด
สูงสุดอันดับ 1 ของโลก ในสินคาทีวจี อแบน (Flat - panel TV) และจอ
แอลซีดี (DRAMs, Liquid - crystal display panels) ในขณะทีผ่ ผู ลิต
ญี่ปุนตกลงไปอยูอันดับ 3 ตามหลัง แอลจี อิเล็กทรอนิกส ทั้งซัมซุง
และแอลจี ยังกาวขึน้ เปนผูผ ลิตโทรศัพทมอื ถือ อันดับ 2 และ 3 ของ
โลก รองจากโนเกีย ของฟนแลนด ซึ่งครองอันดับ 1 มานาน
สวนอุตสาหกรรมยานยนตของเกาหลี ก็สามารถยกระดับคุณภาพ
ใหเปนทีย่ อมรับในตลาดโลก ทำใหรถของฮุนได มอเตอร มียอดขายสูง
เปนอันดับ 4 ของโลก รองจาก โตโยตา เจเนอรัล มอเตอร และฟอรด
ความสำเร็จนี้ เปนผลจากการที่เกาหลีใตรูวาจุดแข็งของตัวเอง
คืออะไร และจะใช ใหเปนประโยชนไดอยางไร รวมทั้งการรวมมือกัน
ของภาครัฐและเอกชน เพ�อใหสนิ คาของเกาหลีใตประสบความสำเร็จ
และเปนเลิศในตลาดสากล โดยมีการดำเนินการตามเปาหมายทีว่ างไว
4 ประการดังนี้

1. การกาวขึ้นเปนผูนำของอุตสาหกรรมในตลาดโลก

วิกฤติการเงินเม�อป 2540 ทำใหบริษัทยักษ ใหญของเกาหลีใต

อยูในสภาพลมละลาย เม�อถูกซ้ำเติมดวยคาเงินวอนที่ตกต่ำลงอยาง
รวดเร็ว หลายบริษทั กลายเปนลูกหนี้ NPL (หนีเ้ สีย) บริษทั ขนาดใหญ
มากกวา 10 แหง จากทีม่ อี ยูป ระมาณ 30 แหง จำเปนตองเลิกกิจการ
และออกจากธุรกิจ รายที่เหลือตองปรับโครงสรางครั้งใหญ เพ�อความ
อยูร อด ทางเลือกคือ การคงไวเฉพาะธุรกิจทีเ่ ปนหัวใจของบริษทั (Core
business) ทำใหธุรกิจหลายสาขาของเกาหลีใตเขาสูสภาวะผูคาจำนวน
นอยรายในธุรกิจ หรือ Oligopoly

2. การมุงออกไปเติบโตในตางประเทศ

3. การเจาะเขาตลาดที่กำลังเติบโต

โดยเลือกเขาไปแขงขันในตลาดกลุมผูมีรายไดปานกลาง และ
ตลาดใหมทก่ี ำลังเติบโต ซึง่ สินคาเกาหลีใตมคี ณ
ุ ภาพปานกลาง คุม คา
เงินและเหมาะสมกับตลาดเหลานี้ ทำใหสัดสวนในการสงออกของ
เกาหลีใตไปยังตลาดกลุมประเทศกำลังพัฒนา เพิ่มขึ้นจากรอยละ 3.9
เม�อป 2543 เปนรอยละ 5.0 ในป 2552 ขณะที่สวนแบงตลาดของ
ญี่ปุนในกลุมเดียวกันไดลดลงจากรอยละ 8.9 เหลือรอยละ 6 เกาหลีใต
ยังกระจายตลาดจากแหลงสงออกเดิมๆ ไปยังกลุม BRICs (กลุม
ประเทศกำลังพัฒนาที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ ประกอบดวย บราซิล
รัสเซีย อินเดีย และจีน) เพิ่มขึ้นดวย

นอกจากนี้เกาหลีใตยังใชนโยบายรวบรวม
และจูงใจผูมีความรูความสามารถจากทั่วโลก ดวย
วิธีตางๆ เชน ซื้อตัววิศวกร และนักบริหารมือดี
ทีม่ ปี ระสบการณทำงานในบริษทั ของญีป่ นุ และ
สหรัฐฯ เพ�อนำความรูน น้ั มาพัฒนาสินคาของบริษทั

พื้นฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของเกาหลี ใต

ระดับพืน้ ฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของเกาหลีใต อาจอางอิงไดจากผลการจัดอันดับความ
สามารถในการแขงขัน ทีจ่ ดั อันดับโดย International
Institute for Management Development หรือ
เรียกช�อยอวา IMD เม�อป 2553 มาอางอิง

คาใชจาย
ดานการวิจัยพัฒนา

ภาคเอกชนตอ GDP ของเกาหลี ใต
คิดเปนสัดสวนรอยละ 2 - 3
โดยอัตราเฉลี่ยของโลก
อยูที่รอยละ 0.63 ซึ่งเกาหลี ใต
อยู ในกลุมเดียวกับสิงคโปรและญี่ปุน
ผลการจัดอันดับความสามารถดังกลาว จะ
พิจารณาจากปจจัยหลัก 4 ดานคือ สมรรถนะทาง
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เกาหลีใตเปนตลาดขนาดเล็ก จึงจำเปนตองอาศัยตลาดโลกเพ�อ
การเติบโต รัฐบาลไดมบี ทบาทสำคัญในเร�องนี้ โดยการคัดเลือกบริษทั
ที่มีศักยภาพสูงเพียง 1 หรือ 2 บริษัทในแตละกลุมอุตสาหกรรม ให
เปนตัวแทนออกไปแขงขันในตลาดตางประเทศ 3 บริษัทยักษ ใหญที่ได
รับเลือกไดแก ซัมซุง แอลจี และฮุนได และเพ�อใหแขงขันได รัฐบาลได
ลดภาษีธรุ กิจ ลงเหลือรอยละ 24.2 (ต่ำกวาญีป่ นุ ซึง่ อยูท ร่ี อ ยละ 40.69)
ทำใหบริษัทของเกาหลีใตมีเงินพอสำหรับการลงทุน เพ�อการวิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด
เปาหมาย

บริษัทที่ประสบความสำเร็จอยางซัมซุง ให
ความสำคัญอยางมากตอการสรางองคความรู ให
คนรุนใหมขององคกร หน�วยงานดาน R&D ของ
บริษัทมีพนักงานมากกวา 25,000 คน รวมทั้ง
ยังใหทุนการศึกษาแกนักเรียนที่มีความสามารถ
เพ�อสงไปเรียนในประเทศเปาหมายเพ�อเรียนรู
วิธคี ดิ เขาใจความตองการของตลาด และสราง
เครือขายกับกลุมบุคคลที่เปนประโยชน
วารสารสงเสริมการลงทุน

วิธนี ส้ี รางประโยชน ใหบริษทั ทีย่ งั คงอยูร อด เพราะจะสามารถออก
ไปทำธุรกิจสูกับตางชาติในตลาดตางประเทศได โดยไมตองกังวลกับ
คูแ ขงขันในประเทศ คาเงินวอนทีต่ กต่ำลงไดชว ยเพิม่ อำนาจแขงขัน
ของสินคาจากเกาหลีใต ในตลาดโลก ผลคือ ทีวจี อแบนของซัมซุง สามารถ
แยงตลาดจากชารป และฟลิปส ขึ้นมาเปนอันดับ 1 ของโลกในป
2549 และขยายตัวมากขึ้นอยางตอเน�อง

4. การสรางองคความรู
และพัฒนาบุคลากรรุนใหม
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เศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพ
ของภาคธุรกิจ และโครงสรางพื้นฐาน โดยความ
สามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนปจจัยยอยในปจจัยหลักดาน
โครงสรางพื้นฐาน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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เกณฑการจัดอันดับความสามารถในการ
แขงขันดานวิทยาศาสตร จะพิจารณาจากการลงทุน
ดานการวิจยั พัฒนาของภาครัฐและเอกชน จำนวน
บุคลากรวิจยั จำนวนสิทธิบตั ร การสอนวิทยาศาสตร
รวมไปจนถึงบทความดานวิทยาศาสตร
โครงสรางพื้นฐานคาใชจายดานการวิจัย
พัฒนาตอผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ หรือ
GDP ของเกาหลีใต คิดเปนสัดสวนรอยละ 2 - 3 ตอ
GDP ซึ่งถือวาเปนกลุมที่มีฐานคาใชจายดานการ
วิจัยพัฒนาตอ GDP สูง แตอัตราการเติบโตไมได
สูงมากนัก เพราะมีฐานที่ใหญอยูแลว ในขณะที่
อัตราเฉลีย่ ของโลกอยูท ร่ี อ ยละ 1.01 โดยประเทศ
ทีอ่ ยูในกลุม เดียวกับเกาหลีใตคอื ญีป่ นุ สิงคโปร
และออสเตรเลีย
คาใชจายดานการวิจัยพัฒนาภาคเอกชน
ตอ GDP ของเกาหลีใตคิดเปนสัดสวนรอยละ
2-3 โดยอัตราเฉลี่ยของโลกอยูที่รอยละ 0.63
ซึง่ เกาหลีใตอยูในกลุม เดียวกับสิงคโปรและญีป่ นุ
สวนประเทศอ�น เชน จีน ออสเตรเลียและ
นิวซีแลนดมีสัดสวนรอยละ 1 ตอ GDP
สำหรับบุคลากรดานการวิจัยพัฒนาภาค
เอกชน พบวาบุคลากรในดานนี้ของเกาหลีใตมี
จำนวน 41.37 คนตอ 10,000 คน สวนคาเฉลี่ย
ของโลกอยูที่รอยละ 14.32 โดยในเอเชียมีญี่ปุน
เพียงชาติเดียวทีม่ สี ดั สวนสูงกวาเกาหลีใต โดย
ญีป่ นุ มีสดั สวน 49.58 คน สวนสิงคโปรมสี ดั สวน
40.77 คน ออสเตรเลียมีสัดสวน 24.29 คน

นิวซีแลนดมสี ดั สวน 19.89 คน และจีนมีสดั สวน 10.51 คนตอประชากร
10,000 คน
ในดานการจดสิทธิบัตร จำนวนการย�นขอจดทะเบียนสิทธิบัตรใน
เกาหลีใตมีจำนวน 170,632 รายการ ซึ่งนอยกวาญี่ปุนและจีนที่มีการ
จดสิทธิบตั รจำนวน 391,002 รายการ และ 289,833 รายการตามลำดับ
แตจำนวนการจดทะเบียนสิทธิบัตรดังกลาว มีการตั้งขอสังเกตวา
จำนวนการจดสิทธิบัตรขางตน ไมไดเปนการบงถึงความสามารถใน
การคิดคนสิ่งใหมของคนในชาตินั้น เพราะอาจมีการย�นขอสิทธิบัตร
จากตางชาติ เพ�อปกปองการจำหน�ายสินคาในตางประเทศมากกวา
สวนบทความดานวิทยาศาสตร เกาหลี ใตมีจำนวนบทความ
ดานนี้ ในป 2553 รวม 18,467 บทความ ซึง่ ยังนอยกวา จีน (56,805
บทความ) ญี่ปุน (52,895 บทความ) สวนที่ใกลเคียงและนอยกวา
เกาหลีใต มีอนิ เดีย (18,193 บทความ) ออสเตรเลีย (17,830 บทความ)
และสิงคโปร (3,792 บทความ)
สิง่ ตางๆ ขางตนนี้ เปนสิง่ ทีส่ ะทอนใหเห็นถึงการขับเคล�อนการ
วิจัยพัฒนาของเกาหลี ใต และสงผลตออันดับความสามารถดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของเกาหลีใต ใหเปนที่น�าพอใจ สงผลให
เกาหลีใตเปนประเทศชัน้ นำของโลกและเอเชีย ภายใตนโยบายทีด่ ำเนิน
การมาอยางตอเน�องในระยะเวลา 50 ป

สัมภาษณพิเศษ

กนกพร โชติปาล / สุนันทา อักขระกิจ

SiPH

ทางเลือกใหมของการรักษาพยาบาล

โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย หรือ SiPH ไดเปดใหบริการ โดยเนนจุดตาง “คุณคือผูรับและผูให”
คืนรายไดกลับสูศิริราชเพ�อสนับสนุนการดูแลผูปวยยากไร พรอมเปนศูนยกลางการรักษาโรคซับซอนที่รักษายาก
และพัฒนาสูความเปนเลิศทางการแพทย ในระดับสากล

SiPH ใหบริการทางการแพทยแบบครบวงจรตามมาตรฐาน

วารสารสงเสริมการลงทุน

ศิริราช และเปนการเพิ่มความสะดวกใหแกผูปวยที่ตองการเขาถึง
การรักษาพยาบาลมาตรฐานศิริราชไดงายขึ้น โดยเฉพาะผูปวย
โรคซับซอนซึ่งมีความจำเปนตองพบแพทยมากกวา 1 สาขา แตมี
ขอจำกัดในเร�องเวลา และไมสามารถรอลำดับรักษาจากโรงพยาบาล
ศิริราชได เน�องจากขอจำกัดดานสุขภาพ SiPH จึงเปนทางเลือกใหม
ของการรักษาพยาบาล
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ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย ประดิษฐ ปญจวีณีน
ผูอ ำนวยการ โรงพยาบาลศิรริ าช ปยมหาราชการุณย เปดเผยถึง
การจัดตั้ง SiPH วา เริ่มมีแนวคิดโครงการนี้มาตั้งแตป 2546 ที่รัฐบาล
มีแนวคิดใหมหาวิทยาลัยออกจากระบบราชการ เพ�อใหเกิดการบริหาร
อยางมีประสิทธิภาพ และมีรายไดที่สามารถเลี้ยงตัวเองได โดยรัฐบาล
ใหงบประมาณสนับสนุนนอยลง นับเปนแนวคิดที่ดีมากแตยากในทาง
ปฏิบัติ โดยเฉพาะกับภาพลักษณของโรงพยาบาลศิริราชที่เปนเสาหลัก
ของสังคมไทย ในฐานะศูนยกลางทางการแพทยเพ�อประชาชนทุกกลุม
อยางแทจริงกวา 120 ป

ศาสตราจารยคลินิก นายแพทย ประดิษฐ ปญจวีณีน
ผูอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย
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ศิริราชเสาหลักของสังคมไทยกวา 120 ป
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วารสารสงเสริมการลงทุน
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ทัง้ นีท้ างคณะแพทยฯ ไดมองถึงอนาคตและ
มีแนวคิดในการเปนโรงเรียนแพทยมานานวา
ถาจะพัฒนาเพ�อกาวไปสูก ารเปนศูนยความเปนเลิศ
ในระดับนานาชาติดวยนั้น จะตองมีปจจัยตางๆ
เกี่ยวของหลายประการ ดังนั้นเม�อเราคิดวา
เราตองหา และตองเลี้ยงตัวเองให ได ก็ตอง
ดำเนินการใน 2 ดานคือ ตัดรายจายกับเพิม่ รายรับ
ซึ่งการตัดรายจายนั้นทำไดงายก็จริงแตในทาง
ปฏิบัติแลวกลับตัดไดไมมาก แตก็สามารถเพิ่ม
รายรับไดอยางตอเน�อง แตจะทำให ไดอยาง
ยั่งยืนนั้น จะตองมีพันธกิจอยู 3 เร�อง ดังนี้
1. การวิจยั ในเชิงพาณิชยสำหรับการแพทย
มีนอ ยมาก เพราะสวนใหญเปนการวิจยั เชิงคลินกิ
เพ�อนำไปใชดูแลรักษาผูปวย
2. การเพิ่มคาหน�วยกิต ซึ่งสามารถเพิ่มได
แตจะทำใหเกิดวงจรที่ไมดี เพราะหากมีการเก็บ
คาหน�วยกิตมาก จะทำใหมีการเรียกเก็บเงินจาก
คารักษามากขึ้นตอไป จึงไมควรปฏิบัติอีกเชนกัน
3. การบริการ เปนงานหลักทีด่ ำเนินการอยู
ในสมัยนั้นมีคนไขเกือบ 2 ลานคนคือ มีคนไข
OPD ประมาณ 2 ลานครั้งตอป จึงไดศึกษาวา
จะสามารถเพิ่มรายรับจากตรงนี้ ไดหรือไม คือ
การเพิม่ คาบริการ แตปญ
 หาคือ คนไขเหลานัน้ เปน
คนที่ดอยโอกาสอยูแลว ก็เทากับเปนการผลัก
ภาระใหสังคม เพราะฉะนั้นเราก็มีทางเลือกเดียว
คือ เปดบริการใหมเพิม่ ขึน้ โดยเราคิดวาเราอยาก
ใหบริการ เพ�อจะดึงคนทีม่ คี วามพรอมมาใชบริการ
ในสวนนี้

วัตถุประสงคหลักของ SiPH

1. เพ�อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระจุ ล จอมเกล า เจ า อยู  ห ั ว ผู  พ ระราชทาน
กำเนิดคณะแพทยฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
มหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
ผูทรงพระมหากรุณาธิคุณตอคณะแพทยฯ
2. เพ�อเปนศูนยกลางทางการแพทย ในการใหบริการ ดูแล รักษา
และใหคำปรึกษาผูปวยอยางครบวงจร มุงเนนการบริการที่เปนเลิศ
และมีมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล สามารถมีรายได
ในการดำเนินการไดอยางตอเน�องและยั่งยืน
3. เพ�อนำรายไดจากการดำเนินงานกลับคืนคณะแพทยฯ เพ�อ
ชวยเหลือผูปวย และชวยเหลือกิจการของคณะแพทยฯ
4. เพ�อเปนตนแบบสำหรับโรงพยาบาลรัฐในการบริหารจัดการ
ที่เปนเลิศ โดยใชประสบการณและองคความรูของศิริราชเปนพื้นฐาน
สำคัญ มีการดำเนินการโดยมีความเช�อมโยง และบูรณาการกับ
โรงพยาบาลศิริราช รวมทั้งสนับสนุนพันธกิจของคณะแพทยฯ
5. เพ�อเพิม่ แรงจูงใจ และธำรงรักษาไวซง่ึ บุคลากรทางการแพทย

คุณคือผูรับและผูให

SiPH เนนจุดตางของการใหบริการทีแ่ ตกตางจากโรงพยาบาลอ�นๆ
“คุณคือผูรับและผู ให” คือ คนไขจะไดรับการรักษาตามมาตรฐาน
และขณะเดียวกันรายไดจากการรักษานี้จะใชเปนทุนทรัพยกลับไป
ชวยเหลือคณะแพทยฯ เพราะ SiPH ไมมีผูถือหุนใดๆ เงินทั้งหมดจะ
หมุนอยูในระบบ ซึ่งเปนแนวคิดที่ดี และคนไขก็ชอบ เพราะนอกจาก
จะไดรับการรักษาที่ดีแลว เงินยังนำไปใชจายหมุนเวียนเพ�อชวยเหลือ
ผูปวย และกิจการของคณะแพทยฯ อีกดวย

SiPH

เนนจุดตางจากโรงพยาบาลอ�น

คุณคือผูรับและผูให

แมวาคาใชจายของ SiPH จะสูงกวาโรงพยาบาลศิริราชมาก
แตถา เปรียบเทียบกับโรงพยาบาลเอกชนชัน้ นำ นับวาถูกกวา แต SiPH
ไมไดเนนเร�องการแขงขันทางดานราคากับโรงพยาบาลเอกชน แตเนน
กำไรเพียงพอใหอยูไดอยางยั่งยืน รวมทั้งสามารถดูแลโรงพยาบาล
ศิริราชได ในระดับหนึ่ง

4. สวนเฉลิมพระเกียรติ ที่รวบรวมสมุนไพร
กวา 200 ชนิดเพ�อการศึกษา
5. พิพิธภัณฑศิริราชพิมุขสถาน เปนสถานที่
จัดแสดงประวัตขิ องสถานทีต่ ง้ั สถาบันฯ ซึง่ มีประวัติ
อันยาวนาน รวมทัง้ การพัฒนาดานการแพทยของ
ไทยโดยมีการจัดแสดงในรูปแบบทันสมัย

จุดเดนของ SiPH

ดังนี้

สถาบันการแพทย สยามินทราธิราช ประกอบดวย 5 โครงการหลัก

1. โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย หรือ SiPH ซึ่งเปด
ใหบริการในสวนแรก ตั้งแตเดือนเมษายนที่ผานมา
2. ศูนยวิจัยการแพทยศิริราช เปนศูนยวิจัยที่เนนการวิจัยทั้งการ
วิจัยเชิงลึกและโครงการพัฒนางานประจำสูงานวิจัย เพ�อชวยใหการ
รักษาโรคตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นและผูบริโภคมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น
3. การแพทยแผนไทยประยุกตศิริราช ที่ใหบริการรักษาและ
สงเสริมสุขภาพตามแบบแพทยแผนไทยดวยหลักการวินิจฉัยแบบ
แพทยแผนปจจุบัน

ที่ซับซอน เชน โรคหัวใจ
มะเร็ง กระดูก ไต
และรักษาโรค
ที่เปนความเปนความตาย
รอเวลาไมได

ดังนั้นผู ใชบริการจึงเปนกลุมที่สามารถออก
คาใชจา ยในการรักษาพยาบาลได และไมตอ งการ
ไปเบียดเบียนคนไขรายอ�นทีม่ โี อกาสหรือทางเลือก
นอยกวา ทั้งนี้จะไมมีการไปชี้นำคนไข ใหมาใช
บริการที่ SiPH แตใหคนไขตัดสินใจเลือกเองวา
จะใชบริการที่ใด

มุมมองเร�องการรักษาพยาบาล

สำหรับการแขงขันกับประเทศอ�นๆ ในเชิง
สุขภาพนัน้ ประเทศไทยสามารถแขงขันได แตอาจ
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5 โครงการหลัก ของสถาบันการแพทยฯ

SiPH ยังเนนการรักษาโรค

วารสารสงเสริมการลงทุน

อยางไรก็ตาม แม ในชวงที่เปดตัวใหมๆ จะมีทั้งเสียงตอบรับที่ดี
และไมดีบาง แตทายที่สุดก็มีคนไขทำการรักษาที่ SiPH แลวกวา 1
หมี่นราย เน�องจากคนไขสวนใหญเริ่มมีความเขาใจมากขึ้นแลววา
คารักษาพยาบาลที่ไดจายไปนั้น ไมไดนำไปใชจายทางอ�น แตนำกลับ
มาใช ในคณะแพทยฯ

นอกจากการชูจดุ ตางของการเปน “ผูร บั และ
ผู ให” ในเวลาเดียวกันแลว SiPH ยังเนนการรักษา
โรคทีซ่ บั ซอน เชน โรคหัวใจ มะเร็งกระดูก ไต ฯลฯ
และรักษาโรคทีเ่ ปนความเปนความตายรอเวลาไมได
SiPH มั่นใจวามีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
อยูใ นคณะแพทยฯ รวมทัง้ เคร�องมือทีม่ คี วามพรอม
และทันสมัย
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มีปญ หาเฉพาะในเร�องของภาษาเทานัน้ หากพิจารณา
ในเร�องของคุณภาพ จิตใจ และราคา ประเทศไทย
สามารถแขงขันไดแน�นอน สวนเร�องการบริการนัน้
เห็นวาการใหบริการคนไทยดวยกันเองก็ยังใหได
ไมเพียงพอและดีเทาที่ควร การจะไปใหบริการ
ชาวตางชาติที่จายเงินเพิ่มเพียงเล็กนอย (เม�อ
เทียบกับคารักษาในประเทศของชาวตางชาตินน้ั ๆ)
จึงเปนเร�องที่หน�วยงานที่เกี่ยวของควรจะนำมา
พิจารณาทบทวนวาในภาครัฐควรจะมีการใหบริการ
สวนนี้หรือไม สวนภาคเอกชนนั้นปญหานี้ ไมน�า
จะมีประเด็น

SiPH ไมเนนคนไข
ทีเ่ ปนชาวตางชาติแตเนนคนไทย
และการบริการรักษาเปนหลัก

สำหรั บ SiPH จะไม เ น น คนไข ท ี ่ เ ป น
ชาวตางชาติ แตเนนคนไทยและการบริการรักษา
เปนหลัก ซึง่ โรงพยาบาลของไทยมีมาตรฐานในดาน
บริการทีด่ พี อ ราคาแขงขันไดเม�อเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศ

ปญหา และอุปสรรค

1. การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการเปน
เร�องทีค่ อ นขางยาก โดยเร�องทีส่ ำคัญมากคือ เร�อง
บุคลากร
2. การรับรูของสังคม เริ่มแรกก็คิดวาจะ
ไมเห็นดวย แตเม�อดำเนินการจริงกวารอยละ 90
ที่เห็นดวย
เร�องที่ขอฝากก็คือ ขอใหคนที่มีความพรอม
ดานคาใชจา ยมาใชบริการกันใหมากขึน้ ซึง่ นอกจาก
จะรักษาสุขภาพรางกายของตนเองแลว ยังสามารถ
ชวยเหลือผูอ�นไดอีกดวย

ทำความรูจัก SiPH

โรงพยาบาลศิรริ าช ปยมหาราชการุณย (Siriraj Piyamaharajkarun
Hospital) หรือ SiPH เปนโรงพยาบาลแหงใหมในสังกัดคณะแพทยฯ
หนึง่ ในโครงการพัฒนาศิรริ าช สูส ถาบันการแพทยชน้ั เลิศในเอเชียอาคเนย
สถาบันการแพทยสยามินทราธิราช (Sayamindradhiraj Medical
Institute) โดยคณะแพทยฯ

SiPH เปดรับผูปวยครั้งแรก

ชวงปลายเดือนเมษายน 2555
เนนการบริการที่สะดวก รวดเร็ว
มาตรฐานการแพทยอันเปนเลิศ
และมีจริยธรรมในการรักษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลา
โปรดกระหมอมให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษอาคาร
โครงการพัฒนาศิริราชสูสถาบันการแพทยชั้นเลิศ ในเอเชียอาคเนย
ณ บริเวณสถานีรถไฟธนบุรี เขตบางกอกนอย เม�อวันจันทรที่ 17
มีนาคม 2551 และพระราชทานนามอาคารโรงพยาบาลวา อาคาร
ปยมหาราชการุณย (Piyamaharajkarun Building)

ตอมาคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร ไดมีมติเม�อวัน
อังคารที่ 6 กรกฎาคม 2553 ใหจัดตั้งเปน “โรงพยาบาลศิริราช
ปยมหาราชการุณย”
SiPH เปดรับผูปวยครั้งแรกในชวงปลายเดือนเมษายน 2555
เนนการบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว มาตรฐานการแพทยอนั เปนเลิศ และ
มีจริยธรรมในการรักษา

จุดเดนดานการบริการ

ดานการบริหาร เปนโรงพยาบาลของรัฐที่มีระบบบริหารจัดการ
ที่มีความคลองตัว สามารถหารายไดเพ�อเลี้ยงตัวเองไดอยางยั่งยืน
และสงกลับคืนเพ�อสนับสนุนพันธกิจ และโครงการตางๆ ของคณะแพทยฯ
การบริหาร ในรูปแบบที่เนนการใชระบบสารสนเทศสนับสนุนการ
ดำเนินงาน ทัง้ ระบบการจัดการโรงพยาบาล อาทิเชน ระบบขอมูลผูป ว ย
ระบบการสงตอขอมูลผูป ว ย ระบบเช�อมโยงดานการบริการตางๆ และ
ระบบการจัดซื้อ บัญชี การเงิน เปนตน

ความหมาย และที่มาของตราสัญลักษณ SiPH

รวมถึงเปนรูปทรงเดียวกับตราสัญลักษณ
ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม
พระบรมราชชนก ซึง่ ถือวาเปนตราประจำราชสกุล
“มหิดล” ดังนัน้ ทีม่ าของรูปทรงนีม้ ใิ ชเปนเพียงแต
ความภาคภูมิใจเทานั้น หากยังแสดงถึงความ
จงรักภักดีอยางลึกซึ้งถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริยทั้งสองพระองค และพระบรม
ราชชนก รวมถึงพระบรมวงศานุวงศทุกพระองค
ทีท่ รงพระราชทานความกรุณาอยางหาทีส่ ดุ มิไดแหง
การกอกำเนิด “โรงพยาบาลศิรริ าช ปยมหาราชการุณย”
คูสีทอง เหลือง น้ำเงิน ใชเปนสีของโรงพยาบาล
ศิริราช และมหาวิทยาลัยมหิดลเดิม สีน้ำเงิน
เปนสีที่หมายถึง องคพระมหากษัตริย สีทอง
ชั้นตัวฐาน เพ�อเปนการเฉลิมพระเกียรติ และ
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ดานการบริการ เนนความสะดวก สบาย รวดเร็ว และบริการดวย
ความใสใจ และอบอุนเหมือนครอบครัวเดียวกัน และที่สำคัญ คุณคาที่
ผูรับบริการ จะไดรับเพิ่มนอกเหนือจากการบริการคือการที่เปนทั้ง
“ผูรับและผู ให”

แนวความคิดในการออกแบบตราสัญลักษณ
ของโรงพยาบาลแหงใหม จึงมีความทันสมัยและ
เปนสากล จดจำไดงาย จึงเลือกรูปทรงเรียบงาย
ของสี ่ เ หลี ่ ย มข า วหลามตั ด ที ่ ม ี ก ารลดทอน
มาจากรูปทรง “พระมหาพิชัยมงกุฎ” ซึ่งเปน
หนึ่งในหาของเคร�องเบญจราชกกุธภัณฑอันเปน
เคร�องทรงของพระมหากษัตริยและเจานายใน
ราชวงศจักรีโดยเฉพาะ “พระจุลมงกุฎ” เปน
พระราชสั ญ ลั ก ษณ ข องพระปรมาภิ ไ ธยใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ดังช�อ
พระราชทานแกโรงพยาบาล

วารสารสงเสริมการลงทุน

ดานการรักษา สามารถใหการรักษาครอบคลุมไดทกุ กลุม โรคตาม
มาตรฐานศิรริ าช โดยเฉพาะโรคซับซอนทีร่ กั ษายาก ดวยบุคลากรทาง
การแพทยทม่ี คี วามเชีย่ วชาญและประสบการณ พรอมอุปกรณเคร�องมือ
การแพทย ที่ทันสมัย และประสิทธิภาพสูง

เพ�อเปนการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระมหากษัตริย ไทยทั้ง 2 พระองคจาก
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ซึง่ ทรง
สถาปนาและพระราชทานนาม “ศิรริ าชพยาบาล”
เม�อวันที่ 26 เมษายน 2431 และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ ทรงพระราชทาน
นาม “โรงพยาบาลศิริราช ปยมหาราชการุณย”
เม�อวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 แกโรงพยาบาลใหม
แหงนี้
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บนยอดของสี่เหลี่ยมขาวหลามตัดนั้น เปรียบได
กับยอดของ “พระจุลมงกุฎ” ซึ่งเปนรูปทรง
ขาวหลามตัดเดียวกัน แตมีขนาดเล็กลง และใช
สีทองซึ่งส�อความหมายถึงสีประจำพระองค
ของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
(รัชกาลที่ 9)
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ในขณะเดียวกันเม�อดูรูปทรงโดยรวมนั้น
เปรียบเสมือนยอดแกวเจียระไนสีเหลืองทอง เพ�อ
รอเปลงรัศมีความเรืองรองเบิกฟา เปรียบไดกับ
ความเปนเลิศในการแพทยและการรักษาพยาบาล
โดยความมุงมั่นที่จะเปน “ผู ให” และ “ผูรับ”
ที่จะเปนทั้งความหวังจวบจนที่พึ่งแกประชาชน
ดังวัตถุประสงคของโรงพยาบาล
สำหรับตัวหนังสือนัน้ ก็ไมไดเขียนขึน้ มาใหม
ใชตวั หนังสือทีม่ คี วามเปนไทยแตไมมหี วั เหมือนกับ
ตัวภาษาบาลีในตราสัญลักษณของมหาวิทยาลัย
มหิดล ใหความกลมกลึงเปนมิตร อีกทัง้ เปนสากล
มากขึ้นโดยยังคงรักษาสัดสวนตามอักขระไทย
ที่ถูกตองอยู

บริการสำหรับผูปวย

การบริการในสวนแรกของ SiPH ประกอบ
ดวยศูนยอายุรกรรมเพ�อตรวจรักษาโรคหัวใจ
และหลอดเลือด โรคระบบประสาทและสมอง
โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินปสสาวะ
โรคเบาหวาน โรคระบบทางเดินอาหาร และโรค
อายุรกรรมทัว่ ไป ศูนยศลั ยกรรมทัว่ ไป ศูนยกระดูก
และขอ ศูนยมะเร็ง ศูนยรังสีวินิจฉัยและรักษา
ที่มีเคร�องมือทางการแพทยพรอมเทคโนโลยี
ทันสมัย
SiPH มีหองบริการผูปวยนอก 177 หอง
หองผาตัด 17 หอง หองพักผูปวย 284 หอง
หอผูปวยวิกฤติ 61 หอง พรอมเคร�องมือทาง

การแพทยทท่ี นั สมัยและมีประสิทธิภาพสูง เชน เคร�องตรวจวินจิ ฉัยโรค
ดวยคล�นแมเหล็กไฟฟา (MRI) เคร�องเรงอนุภาค (LINAC) เปน
เคร�องฉายรังสีรักษาผูปวยโรคมะเร็ง ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่กาวหนามาก
ที่สุดในปจจุบัน โดยมีความแมนยำสูง จึงใชปริมาณรังสีนอย ทำให
ลดภาวะแทรกซอนไดเปนอยางมาก อีกทั้งยังสามารถรักษาไดทุกสวน
ของรางกายแม ในอวัยวะทีม่ กี ารเคล�อนไหวตลอด รวมทัง้ ยังมีสง่ิ อำนวย
ความสะดวกครบครัน รวมถึงพื้นที่จอดรถมากกวา 1,000 คัน

SiPH มีเคร�องมือทางการแพทยที่ทันสมัย
และมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเปนเทคโนโลยี
ที่กาวหนามากที่สุดในปจจุบัน
บริการหองพักสำหรับผูปวย

SiPH มีบริการหองพักสำหรับผูปวย ซึ่งสามารถเลือกใชบริการ
ไดตามความตองการประกอบดวย
1. Executive Suite เปนหองพิเศษขนาดใหญ 120 ตารางเมตร
ตกแตงสวยงาม ทิวทัศนริมน้ำ ใหความรูสึกโปรงโลงสบาย ครบครัน
ดวยสิ่งอำนวยความสะดวก มีพื้นที่รองรับแขกและญาติออกมาเปน
สัดสวน 1 หอง หองพักญาติ1 หอง หองน้ำ 3 หอง
2. VIP Suite หองพิเศษขนาดใหญ 80 ตารางเมตร ตกแตง
สวยงาม บรรยากาศอบอุนเหมือนอยูบาน ครบครันดวยสิ่งอำนวย
ความสะดวก ประกอบดวยหองผูปวย 1 หอง หองรับแขกและญาติ
พรอมหองรับประทานอาหารทีแ่ ยกเปนสัดสวน 1 หอง หองน้ำ 2 หอง
3. Deluxe Room หองขนาดมาตรฐานกวา 33 ตารางเมตร
เนนการใชงานคลองตัว ครบครันดวยสิง่ อำนวยความสะดวก ภายในหอง
ประกอบดวยหองผูปวย มุมทานขาว สวนรับรองแขก และญาติที่อยู
ในหองเดียวกัน พรอมหองน้ำ 1 หอง
4. Royal Suite หองพักขนาดใหญพิเศษ 255 ตารางเมตร
โปรงโลง หรูหรา ตกแตงสวยงามสดช�นผอนคลายดวยทิวทัศนริมน้ำ
อุปกรณอำนวยความสะดวกครบครัน เพิ่มความเปนสวนตัวดวยหอง
รับประทานอาหาร หองรับแขกและญาติ 1 หอง หองพักญาติ 1 หอง
พรอมหองน้ำ 3 หอง

กฎและระเบียบควรรู
สถาปนา พรหมบุญ

นานาสาระ

กับบีโอไอ
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2. ถาจะย�นขอขยายกำลังผลิตตองทำอยางไรบาง
ตอบ หากตองการจะขยายกำลังการผลิตของโครงการเดิม จะตอง
ย�นคำขออนุญาตแกไขโครงการ แตหากเปนการขยายกิจการ
โดยการลงทุนใหม สามารถย�นคำขอรับการสงเสริมฯ เขามา
ใหมได
3. กิจการ Freight Forwarder สามารถขอรับการสงเสริมฯ
ไดหรือไม
ตอบ กิจการ Freight Forwarder หากมีกจิ กรรมรับฝากและกระจาย
สินคา สามารถขอรับการสงเสริมฯ ได ในประเภท 7.10

กิจการศูนยกระจายสินคา (Distribution
Center) และประเภท 7.11 กิจการ
ศูนยกระจายสินคาระหวางประเทศ
ดวยระบบที่ทันสมัย (International
Distribution Center)
4. กิจการ IPO ตางจากกิจการ Trading ทั่วๆ
ไปอยางไร
ตอบ กิจการ IPO สามารถขอรับการสงเสริมฯ
ได ในประเภท 7.12 กิจการศูนยจัดหา
จัดซื้อชิ้นสวนและผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ (International Procurement
Office) กิจการหลักของ IPO คือ การ
จัดหาสินคาหรือชิ้นสวนโดยนำเขามา
ในช�อของบริษัทผูประกอบการ โดยจะ
ไดรับสิทธิประโยชนตามมาตรา 36 (1)
และ (2) ซึ่งรายไดเกิดจากการขาย
สินคา และจัดสงใหกับบริษัทลูกคา
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1. ถาหากย�นขอรับการสงเสริมฯ แลวโครงการไม ไดรับการอนุมั ติ
ผูขอฯ จะตองดำเนินการอยางไร
ตอบ หากโครงการไมไดรับอนุมัติ บีโอไอจะมีหนังสือไปถึงผูขอฯ
โดยระบุสาเหตุที่ไมอนุมัติโครงการ หากบริษัทไดแกไขสาระ
สำคัญของโครงการ ทีเ่ ปนสาเหตุของการไมไดรบั การอนุมตั ิ
สามารถย�นคำขอรับการสงเสริมฯ เขามาใหบีโอไอพิจารณา
ใหมได

จะตองมีหรือเชา Warehouse มีกจิ กรรม
ตรวจสอบคุณภาพสินคา บรรจุสินคา
มี ร ะบบควบคุ ม สิ น ค า คงคลั ง ด ว ย
คอมพิวเตอร และตองมีการจัดหาสินคา
ทีห่ ลากหลายทัง้ จากในและตางประเทศ
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ในขณะที่กิจการ Trading ไมอยูในประเภท
กิจการที่ใหไดรับการสงเสริมฯ เปนการใหบริการ
เปนตัวแทนสงออกและนำเขาสินคา
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5. ความแตกตางระหวางกิจการ International
Procurement Office (IPO) และ Distribution
Center (DC) แตกตางกันอยางไร
ตอบ กิจการ International Procurement
Office - IPO (7.12) บริษทั ที่ไดรบั การ
สงเสริมฯ จะเปนผูนำเขาสินคามาเอง
โดยใชสิทธิและประโยชนยกเวนอากร
ขาเขาตามมาตรา 36 และจำหน�ายให
กับลูกคา
ในขณะที่ Distribution Center - DC (7.10)
เปนการรับฝากสินคาที่เสียอากรขาเขาหรือใช
สิทธิ์ยกเวนอากรขาเขาโดยผานพิธีศุลกากรแลว
และนำมากระจายใหแกลูกคา โดยที่สินคาไมได
เปนของตนเอง
6. บริษัทที่มีหุนไทยขางมากกับบริษัทที่มีหุน
ตางชาติขา งมาก จะไดสทิ ธิและประโยชนเทากัน
หรือไม
ตอบ สิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับภาษีอากรได
เทากัน ไมวาจะเปนบริษัทที่มีหุนไทย
ขางมากกับบริษทั ทีม่ หี นุ ตางชาติขา งมาก
แตสทิ ธิและประโยชนท่ไี มเกีย่ วกับภาษีนน้ั
บริษัทที่มีหุนตางชาติขางมากจะมีสิทธิ
ประโยชนตามมาตรา 27 เพ�อใหสามารถ
ถือครองที่ดินได

7. ระยะเวลาในการพิจารณาโครงการมีขอกำหนดเปนอยางไร
ตอบ ใชเวลา 15 - 90 วันทำการ ตามขนาดของเงินลงทุนไมรวมคา
ที่ดินและทุนหมุนเวียน ดังนี้
ขนาดการลงทุนไมเกิน 40 ลานบาท ใชเวลาพิจารณา
15 - 40 วันทำการ
ขนาดการลงทุน 40 - 200 ลานบาท ใชเวลาพิจารณา
ภายใน 40 วันทำการ
ขนาดการลงทุน 200 - 750 ลานบาท ใชเวลาพิจารณา
ภายใน 60 วันทำการ
ขนาดการลงทุนมากกวา 750 ลานบาท ใชเวลาพิจารณา
ภายใน 90 วันทำการ
8. อัตราอากรขาเขาในการนำเขาสินคาเกษตรจากประเทศจีนเปนเทาใด
ตอบ ไทยและจีนไดลงนามขอตกลงเขตการคาเสรีสินคาผักและ
ผลไม เม�อวันที่ 16 มิถุนายน 2546 ใหลดอากรขาเขาของ
2 ประเทศ ใหลงเหลือรอยละ 0 มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2546
9. ภาษีและอากรแตกตางกันอยางไร
ตอบ โดยทั่วไปแลว ภาษี หมายถึง ภาษีปลายทางที่รัฐเก็บจาก
ธุรกรรมทางการคาโดยกรมสรรพากร เชน ภาษีเงินได
สวนอากร (ขาเขา) หมายถึง ภาษีตน ทางทีร่ ฐั เก็บจากสินคาทีน่ ำเขา
มาในประเทศโดยกรมศุลกากร
10. Free Zone คืออะไร
ตอบ Free Zone หรือ เขตปลอดอากร หรือเขตประกอบการเสรี
หมายถึงเขตพืน้ ทีท่ ก่ี ำหนดไวสำหรับการประกอบอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม หรือกิจการอ�นทีเ่ ปนประโยชนแกการเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยของทีน่ ำเขาไปในเขตดังกลาวจะไดรบั สิทธิ
ประโยชนทางอากร ตามที่กฎหมายบัญญัติ เขตปลอดอากร
สามารถตั้งไดทั้งในนิคมและเขตอุตสาหกรรม
11. บริษัทที่ ไดรับการสงเสริมฯ กับบริษัทที่ตั้งอยู ใน Free Zone
ไดสิทธิและประโยชนตางกันอยางไร
ตอบ สิทธิและประโยชนของเขตประกอบการเสรี ( Free Zone)

และบีโอไอ บางอยางจะเหมือนกัน เชน การนำคนตางดาว
เขามาทำงาน การยกเวนอากรขาเขาเคร�องจักรและวัตถุดบิ
เปนตน ผูประกอบการสามารถเลือกไดวาจะใชสิทธิและ
ประโยชนตาม พรบ.ของหน�วยงานใด โดยพิจารณาจาก
ขั้นตอนที่มีความสะดวกสำหรับผูประกอบการมากที่สุด
แตทง้ั นี้ สิทธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล มีเฉพาะ
ตาม พรบ. สงเสริมการลงทุนเทานัน้ ผูป ระกอบการทีต่ ง้ั ใน Free Zone
จึงจะตองย�นขอรับการสงเสริมฯ ดวย เพ�อขอรับสิทธิและประโยชนดงั กลาว

13. บีโอไอมีสำนักงานในตางประเทศหรือไม
ตอบ บีโอไอมีสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุนในตางประเทศ 13 แหง
ใน 9 ประเทศไดแก กรุงโตเกียว นครโอซากา ประเทศญีป่ นุ
กรุงปกกิ่ง นครเซี่ยงไฮ นครกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน กรุงไทเป ประเทศไตหวัน กรุงโซล ประเทศ
เกาหลีใต นครซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย นครแฟรงกเฟรต
ประเทศเยอรมนี กรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส กรุงสต็อกโฮลม
ประเทศสวีเดน นครนิวยอรก และนครลอสแองเจลีส
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยสำนักงานในตางประเทศนีจ้ ะทำหนาทีป่ ระชาสัมพันธ เผยแพร
และชักจูงนักลงทุนตางประเทศใหเขามาลงทุนในประเทศไทย ให
คําปรึกษา แนะนํา อํานวยความสะดวก และใหบริการขอมูลแกนกั ลงทุน
รวบรวมและวิเคราะห ขอมูลขาวสาร ติดตามสถานการณ การเคล�อนไหว
ทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ ติดตามและรวบรวมสถิตกิ ารลงทุนในตางประเทศ
และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน�วยงานอ�น
ที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย

15. ตามบัตรสงเสริมฯ มีเง�อนไขเฉพาะโครงการ
วาจะตองดำเนินการให ไดรับใบรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 หรือ
ISO 14000 หรือมาตรฐานสากลอ�นที่
เที ย บเท า ภายใน 2 ป นั บ แต ว ั น เป ด
ดำเนินการ แตหากบริษัทไดขอขยายเวลา
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นอกจากนั้น ทางสมาคมสโมสรนักลงทุนก็มีการจัดอบรมสัมมนา
เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการขอรับการสงเสริมฯ อยูเปนระยะ สามารถดู
รายละเอียดไดที่เว็บไซตของสมาคมฯ www.ic.or.th

14. บีโอไอชวยใหผูประกอบการไทยแขงขัน
ในเวทีโลกไดอยางไร
ตอบ บีโอไอใหสิทธิและประโยชนทาง
ภาษีอากร เพ�อเปนการลดตนทุน
ในการผลิตใหสามารถแขงขันกับ
ประเทศอ�นๆ ได และได ใหขอ มูลและ
คำปรึกษาทางดานการลงทุน ชวยให
ผูประกอบการสรางเครือขายกับ
หน�วยงานทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทัง้ ใน
และตางประเทศ และมีบริการจัดหา
ผูผลิตชิ้นสวน ผูรับจางผลิต และ
ผูสนใจรวมทุน เพ�อเพิ่มขีดความ
สามารถในการแขงขัน ขยายตลาดให
กับสินคาและบริการของประเทศไทย
และเสริมสรางความแข็งแกรงใหกบั
ธุรกิจไทยมากยิ่งขึ้น

วารสารสงเสริมการลงทุน

12. อยากทราบตารางการจัดสัมมนาของบีโอไอ สามารถดูไดจากที่ ไหน
ตอบ การจัดการสัมมนาของบีโอไอในแตละครั้ง จะมีการ
ประชาสัมพันธผานทางเว็บไซต www.boi.go.th ในหัวขอ
ปฏิทินกิจกรรม
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วารสารสงเสริมการลงทุน
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นำเขาเคร�องจักรและเปดดำเนินการออกไป
บริษัทจะตองย�นแบบรายงานผลการปฏิบัติ
ตามเง�อนไข ISO เม�อใด
ตอบ หากบริษัทไดรับการอนุมัติใหขยาย
เวลานำเขาเคร�องจักรและเปดดำเนินการ
ออกไป ระยะเวลาการรายงานผลการ
ปฏิบัติตามเง�อนไข ISO ก็จะขยาย
ออกไปดวย โดยบริษทั มีเวลา 2 ปนบั
จากวันครบกำหนดเปดดำเนินการ
ในการดำเนินการใหไดรับใบรับรอง
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO
16. หลักเกณฑการอนุมตั โิ ครงการ ในเร�องของ
มูลคาเพิม่ ไมนอ ยกวารอยละ 20 ของรายได
จะใชเฉพาะบริษัทที่ประกอบกิจการอยูเดิม
หรือบริษัทที่ตั้งใหม
ตอบ หลักเกณฑเร�องมูลคาเพิม่ จะใช ในการ
พิจารณาใหการสงเสริมฯ ทุกโครงการ
วาจะตองมีมลู คาเพิม่ ไมนอ ยกวารอยละ
20 ยกเวนกิจการในหมวดเกษตรกรรม
และผลิตผลจากการเกษตร และกิจการ
ในหมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเคร�องใชไฟฟา
17. บริษัทไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนอากร
ขาเขาเคร�องจักรตามมาตรา 28 แตตอ งการ
ใชสิทธิและประโยชน ในการนำเขาของ Free
Zone แทน บริษัทจำเปนจะตองแจงบัญชี
รายการเคร�องจักรผานระบบ eMT หรือไม
เน�องจากเคร�องจักรทีจ่ ะนำเขาจะใชในโครงการ
ที่ ไดรับการสงเสริมฯ ถาตองแจงจะตอง
ดำเนินการภายในเม�อใด
ตอบ ในกรณีนี้ บริษัทไมตองย�นรายการ
เคร�องจักรผานระบบ eMT แตอยางใด
สวนรายการเคร�องจักรที่นำเขามาใช
ในโครงการนัน้ บีโอไอจะตรวจสอบ

เม�อบริษทั ย�นขออนุญาตเปดดำเนินการ
18. หากบริษัทมีการนำเขาเคร�องจักรเขามากอนย�นคำขอรับการ
สงเสริมฯ บริษัทจะสามารถรวมมูลคาเคร�องจักรนั้นๆ รวม
เปนมูลคาการลงทุนในโครงการไดหรือไม
ตอบ โดยปกติแลว เคร�องจักรที่จะใช ในโครงการจะตองไดมา
หลังจากวันย�นคำขอรับการสงเสริมฯ แตหากมีเคร�องจักร
ที่ไดมากอน ในขั้นตอนการชี้แจงโครงการ บริษัทจะตอง
แจงใหทราบวามีเคร�องจักรอะไรบางที่ไดมากอน และแสดง
หลักฐานการไดมาของเคร�องจักร
เคร�องจักรที่จะนำมารวมในโครงการไดจะตองพิสูจน ใหไดวายัง
ไมผานการใชงานในประเทศและยังไมมีรายไดจากเคร�องจักรนั้นๆ
โดยตรวจจากหลักฐานทางบัญชีและจากการไปตรวจสภาพเคร�องจักร
ที่โรงงาน หากไดรับการอนุญาตให ใช ในโครงการได บริษัทก็สามารถ
นำมูลคาของเคร�องจักรดังกลาวมารวมเปนเงินลงทุนได แตทั้งนี้
หากเปนเคร�องจักรที่นำเขามาโดยชำระอากรขาเขาไปแลวกอนย�นคำ
ขอรับการสงเสริมฯ จะสามารถใช ในโครงการได โดยไมสามารถขอคืน
อากรขาเขาได
(ขอมูล ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2555)

ภาวะการสงเสริมการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน

เดือนพฤศจิกายน 2555

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

2

ไทย ฟูดส โพลทรีย ฟารม จำกัด ลูกไก 46,800,000 ตัว
(หุนไทยทั้งสิ้น)

3

หวังดี เอ็นเนอยี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

4

ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม น้ำนึ่งปลาเขมขน 2,000 ตัน
น้ำปลาบริสุทธิ์ 140 ตัน
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

5

อีทีซี ไบโอพาวเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

6

1.4

13.90

11

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

1.5

204.00

104

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

1.18

45.00

8

จ.กำแพงเพชร
(เขต 3)

1.11
และ
1.12

218.00

20

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

กาซชีวภาพ 9,495,420
ลูกบาศกเมตร

1.18

68.00

13

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

หองเย็นเอเชี่ยนซีฟูด
(สุราษฎรธานี) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สัตวน้ำแชแข็ง 22,000 ตัน

1.11

63.00

826

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

7

MR. HSU TUN - HSIANG
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

ผลไมแชแข็ง 585 ตัน
ผลไมอบแหง 135 ตัน
คัดคุณภาพผลไม 5,265 ตัน

1.11
และ
1.14

50.00

27

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

8

โฟลี่ส จำกัด
(รวมทุนไทย - ฝรั่งเศส)

เบเกอรี่ 640 ตัน

1.11

23.00

107

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

9

ปติเซ็นเตอรหองเย็น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากหองเย็น
5,000 ตันสินคา

1.19

125.00

53

จ.พระนครศรีอยุธยา

10

มอนติคอร สแน็คส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เนื้อสัตวปรุงรสอบแหง
10.3 ตัน

1.11

2.40

11

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

กาซชีวภาพ 6,559,920
ลูกบาศกเมตร

(เขต 2)
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ไบโอ ฟด เทคโนโลยี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

ปุยชีวภาพ ปุยอินทรีย และ
สารปรับปรุงดินเชน ปุยอินทรีย
หรือน้ำหมักปุยอินทรียจากไส
เดือนดิน 2,020 ตัน

1

ที่ตั้ง
(เขต)
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บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

11

เมืองพลการเกษตร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไกชำแหละ 13,960 ตัน

1.9

37.00

106

จ.พิษณุโลก
(เขต 3)

12

นิวคอนเซพท โปรดัคท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สารสกัดสมุนไพร 4.5 ตัน

1.15

40.00

11

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

13

บีเอชเอ็น (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

คอลลาเจน 165 ตัน

1.17

39.45

30

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

14

MR. PASQUALE FERRARO เสนพาสตา 32,400 ตัน
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

1.11

923.40

97

จ.ระยอง
(เขต 2)

15

หวาไถ รับเบอร จำกัด
(รวมทุนไทย - จีน)

ยางแทง 86,400 ตัน

1.16

800.00

300

จ.สงขลา
(เขต 3)

16

โรงสีแสงทองไรซกรุป จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขาวคัดคุณภาพ 43,200 ตัน

1.14

50.40

22

จ.อุดรธานี
(เขต 3)

17

โอมนิ ซาโคล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เศษวัสดุทางการเกษตรอัด เชน
ซังขาวโพด 19,440 ตัน

1.17

15.50

24

จ.เพชรบูรณ
(เขต 3)

18

ศรีสุขปาลม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 20,740 ตัน
เมล็ดในปาลมอบแหง 5,760 ตัน

1.12

145.00

60

จ.ประจวบคีรขี นั ธ
(เขต 3)

19

ลีโอฟูดส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พืช ผัก ผลไมเชแข็ง 2,340 ตัน

1.11

39.60

213

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

20

นายธงชัย ไชยศักดิ์ภากาศ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

แปงมันสำปะหลัง 94,500 ตัน

1.13

200.00

45

จ.กำแพงเพชร
(เขต 3)

21

ป. ปาลมรุงเรือง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 60 ตันผลสด
ตอ ชั่วโมง
เมล็ดในปาลมอบแหง 14,400 ตัน

1.12

320.00

42

จ.นครศรีธรรมราช
(เขต 3)

22

เมล็ดพันธุ เอเชีย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เมล็ดพันธุขาวโพด 8,000 ตัน

1.1
และ
1.4

297.00

118

จ.นครสวรรค
(เขต 3)

23

นิว ไบโอดีเซล จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

ไบโอดีเซล 45,000,000 ลิตร

1.18

300.00

55

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

24

อินาเค็น ฟูดส จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

อาหารพรอมรับประทานบรรจุ
ภาชนะผนึกและอาหารสัตวเลี้ยง
7,040 ตัน

1.11,
1.11.8
และ
1.6

525.00

92

จ.สระบุรี
(เขต 2)

25

สยามฟอเรสทรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ปลูกไมยูคาลิปตัส 2,692 ไร

1.30

49.80

56

จ.กาญจนบุรี
(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

26

ทิปโกฟูดส จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑน้ำกะทิบรรจุภาชนะ
ผนึก 10,400 ตัน
มะพราวฝอยอบแหง 1,900 ตัน

1.11
และ
1.11.6

85.50

32

จ.ประจวบคีรขี นั ธ
(เขต 3)

27

สยามเพชร ปาลมออย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ

1.12

40.00

14

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

28

นิวสตาร เฟอรติไลเซอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ปุยอินทรีย 8,500 ตัน

1.4

108.00

10

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

29

อุตสาหกรรมยางไทยหยก จำกัด ถุงมือยางธรรมชาติ 720,000 คู
(รวมทุนไทย - จีน)

1.16

8.00

35

จ.เชียงราย
(เขต 3)

สยามอินดัสตรี แมททีเรียลส
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ADVANCED CERAMIC
10 ตัน

2.5

10.40

15

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

2

ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กระเบื้องมุงหลังคาเซรามิกส
และสวนประกอบ
78,710 ลานแผน

2.5

455.40

372

จ.สระบุรี
(เขต 2)

3

ไทย ฮิราโอะ จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ทอเหล็ก 18,000 ตัน

2.14

130.00

39

จ.ระยอง
(เขต 2)

4

ไอที ฟอรจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นสวนเหล็กทุบ 34,330 ตัน
(รวมไทย - ญี่ปุน - สิงคโปร)

2.16

349.60

82

จ.ระยอง
(เขต 2)

5

ซินเอ ไฮ - เทค จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปเอง
2,000 ตัน
ชิ้นสวนโลหะ 425 ตัน

2.17

150.00

318

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

6

ชิน สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

การตัดและแปรรูปโลหะ
33,600 ตัน
โลหะแผนรีดขึ้นรูป 24,000 ตัน

2.18
และ
4.3

155.00

23

จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
1

MR. RAVI NALLAKRISHNAN มีดผาตัดกระจกตา
2,000,000 ชิ้น
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

3.9

15.00

9

2

อินโนลาเท็กซ (ประเทศไทย) จำกัด ถุงยางอนามัย
494,208,000 ชิ้น
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)

3.9

166.30

347

จ.สงขลา
(เขต 3)

3

คาวาซูมิ ลาบอราทอรี
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

3.9

962.00

241

จ.ปทุมธานี
(เขต 1 )

ถุงบรรจุเลือด 6,000,000 ชุด
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1

วารสารสงเสริมการลงทุน

หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

3.1

40.00

250

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

4

วาโกกบินทรบุรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

5

ซีเอส สปอรต (ไทยแลนด) จำกัด เคร�องนุงหม 480,000 ชิ้น
(รวมทุนไทย - ฮองกง)

3.1

19.90

186

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

6

MR. SHALOM MALIH
(รวมทุนไทย - อิสราเอล)

เพชรเจียระไน 24,000 กะรัต

3.7

3.00

46

จ.ลำพูน
(เขต 3)

7

เอส. อาร. ดับบลิว.
การเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เคร�องนุงหม 2,500,000 ชิ้น

3.1

35.00

315

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

8

ภัทยากบินทรบุรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เคร�องนุงหม 2,500,000 ชิ้น

3.1

40.00

300

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

9

แอคูชเน็ท ไทเทิลลิสท
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเนเธอรแลนด - สหรัฐฯ)

ผลิตไสลูกกอลฟ
7,100,000 โหล

3.5

1,303.20

87

จ.ระยอง
(เขต 2)

10

วาโกลำพูน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เคร�องนุงหม 1,331,000 ชิ้น

3.1

45.00

290

จ.ลำพูน
(เขต 3)

11

เคนดอลล - แกมมาตรอน จำกัด ทอลำเลียงของเหลว
(รวมทุนไทย - เดนมารก)
หรือออกซิเจน
135 ตัน

3.9

13.30

8

จ.นครปฐม
(เขต 1)

เคร�องนุงหม
3,000,000 ชิ้น

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เคร�องจักร และอุปกรณขนสง
1

อินเตอรเนชั่นแนล ฮีท
ทรานเฟอร อีควิปเมนท
คอนสตัคชั่น จำกัด
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

อุปกรณสำหรับงานอุตสาหกรรม
และโครงสรางโลหะ 100 ชุด

4.19

21.20

20

จ.ระยอง
(เขต 2)

2

ฟูโกะโตะ อินดัสทรี จำกัด
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)

แมพิมพ และการซอมแซม
แมพิมพที่ผลิตขึ้นเอง 180 ชุด

4.2

24.00

10

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

3

ไดอิจิ เพรส (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ถังเก็บลมสำหรับรถบรรทุก
86,000 ชิ้น

4.10

140.40

76

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4

โคโย จอยท (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ตางชาติ)

INTERMEDIATE SHAFT
663,810 ชิ้น

4.10

221.20

25

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

5

ทีจีเค กรุงเทพ (ไทยแลนด) จำกัด ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
เชน CYLINDER HEAD
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
GASGET 700,000 ชิ้น

4.10

40.00

50

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

6

ออกซาน พรีซิชั่น จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

4.3

10.00

10

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

ชิ้นสวนโลหะ เชน CONTACT
500 ตัน

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

CASTING และ TUBING
20,000 ตัน

4.3

176.10

105

จ.ระยอง
(เขต 2)

8

ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

จานจายไฟ หรือชิ้นสวน
1,800,000 ชิ้น

4.10

105.70

14

จ.ระยอง
(เขต 2)

9

โอะทิค (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
31,800,000 ชิ้น

4.10

562.20

420

จ.ระยอง
(เขต 2)

10

ไดรลูบ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว 8,108 ตัน

4.4

260.00

27

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

11

วายเอส เทค (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

วาลวในชุดเกียรอัตโนมัติ
14,000,000 ชิ้น

4.10

500.00

72

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

12

คิง ฮารดแวร จำกัด
(รวมทุนไทย - จีน)

ผลิตภัณฑโลหะ
รวมทั้งชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
50,000,000 ชิ้น

4.3

11.50

59

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

13

จาโนเม ไดคาสติ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
2,000 ตัน

4.3

150.00

86

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

14

นายทรงศักดิ์ แซวอง
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
50 ตัน

4.3

2.20

20

จ.สงขลา
(เขต 3)

15

นายธนิต สงวนนภาพร
(หุนไทยทั้งสิ้น)

แมพิมพ 500 ชุด
ซอมแซมแมพิมพ 100 ชุด
เคร�องจักร 50 เคร�อง
ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป 5,000 ตัน

4.2
และ
4.3

2.30

60

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

16

นายริวทาโร มัตซึยามา
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ 844 ตัน

4.10

58.90

29

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

17

MR. GAO SONG
(หุนจีนทั้งสิ้น)

อางสแตนเลส 286,000 ชิ้น

4.3

123.10

75

จ.ระยอง
(เขต 2)

18

สึกิโบชิ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
389 ตัน

4.10

44.50

9

จ.ระยอง
(เขต 2)

19

โครงสรางโลหะสำหรับงานกอสราง
เค 999 เอ็นจิเนียริ่ง แอนด
หรืองานอุตสาหกรรม
คอนสตรัคชั่น จำกัด
(รวมทุนเกาหลี ใต - ออสเตรเลีย) 10,000 ตัน

4.19

210.00

1,000

จ.ระยอง
(เขต 2)

20

สมบูรณ แอดวานซ
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

4.10

198.60

18

จ.ระยอง
(เขต 2)

ชิ้นสวนยานพาหนะ 5,000 ตัน
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โอเอสที ทูบ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนจีนทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

7

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

ที่ตั้ง
(เขต)

ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต
บอดี้ เวิรค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
สำหรับยานพาหนะ 3,000 ตัน

4.10

420.00

50

จ.ระยอง
(เขต 2)

22

ยามาดะ สมบูรณ จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนปมน้ำมัน
สำหรับยานพาหนะ
8,200,000 ชิ้น

4.10

384.60

26

จ.ระยอง
(เขต 2)

23

เซอิทิทยุ ไทย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ
360,000,000 ชิ้น

4.10

8.70

6

จ.ระยอง
(เขต 2)

24

ยูเนี่ยนกัลวาไนเซอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

การชุมเคลือบผิวดวยโลหะ
18,000 ตัน

4.4

60.00

136

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

25

อินริทสึ อินดัสเทรียล โซลูชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เคร�องจักรและอุปกรณ
สำหรับอุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร 3,000 ชุด

4.2

60.00

30

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

26

ดานิลี่ จำกัด
(รวมทุนลักเซมเบิรก - อิตาลี)

เคร�องจักรอุปกรณ
และชิ้นสวนที่มีการออกแบบ
ทางวิศวกรรมเอง

4.2

123.40

171

จ.ระยอง
(เขต 2)
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27

นางประภาพรรณ ตัง้ ธรรมพูนผล ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ 7,475 ตัน

4.10

60.00

99

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

28

บรานส กรุป (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นสวนโลหะ 32,000,000 ชิ้น
(หุนสวีเดนทั้งสิ้น)

4.3

25.00

25

จ.ระยอง
(เขต 2)

29

นายพงฎ เมฆทิพยพาชัย
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เคร�องจักรและอุปกรณ
สำหรับอุตสาหกรรม 500 ชุด

4.2

4.40

10

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

30

MR. YOSHINOBU NAKAMURA แมพิมพ 96 ชุด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
ชิ้นสวนแมพิมพ 240 ชุด
การซอมแซมแมพิมพ 60 ชุด

4.2

80.00

35

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

31

ยามะเซอิ ไทย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

4.10

104.60

16

จ.ระยอง
(เขต 2)

32

สยามคูโบตา คอรปอเรชั่น จำกัด ชิ้นสวนหรืออุปกรณ
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
เคร�องจักรกลทางการเกษตร
8,000 ชุด

4.2

164.00

32

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

33

ผลิตภัณฑวิศวไทย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนอะลูมิเนียมขึ้นรูป
สำหรับยานพาหนะ
14,400,000 ชิ้น

4.10

802.10

271

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

34

ฮิตาชิ เพาเดอร เมทัลส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนผงโลหะอัดขึ้นรูป
1,800 ตัน

4.3

806.10

153

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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บริษัท / การรวมทุน

ชิ้นสวนชุดเข็มขัดนิรภัย
1,080,000 ชิ้น

บริษัท / การรวมทุน
35

MR. TAN GUOOING
(หุนจีนทั้งสิ้น)

36

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

ที่ตั้ง
(เขต)

87

จ.ระยอง
(เขต 2)

แคททาเลอร (ประเทศไทย) จำกัด ไสกรองไอเสียสำหรับยานพาหนะ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
495,000 ชิ้น

4.10

455.60

18

จ.ระยอง
(เขต 2)

37

ยูเนียน ออโตพารทส
มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนทอไอเสีย
สำหรับยานพาหนะ
1,500,000 ชิ้น

4.10

125.20

40

จ.ระยอง
(เขต 2)

38

นายธนิต สงวนนภาพร
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เคร�องจักร 50 เคร�อง
การซอมแซมเคร�องจักร
150 เคร�อง
ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป 500 ตัน

4.2,
4.3
และ
4.17

17.00

19

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

39

เอจีซี ออโตโมทีฟ
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

กระจกสำหรับยานพาหนะ
371,000 ชิ้น

4.10

52.80

20

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

40

MR. GAO ERQING
(หุนจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเคร�องจักรหรืออุปกรณ
37,350 ชุด

4.2

204.00

351

จ.ระยอง
(เขต 2)

41

มารูเทค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
2,026,080 ชิ้น

4.3

14.80

4

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

42

ศิริวิทย สแตนเลย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชุดสายไฟสำหรับยานพาหนะ
24,000,000 ชุด

4.10

78.00

820

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

43

นากาโตะ ฮีท ทรีทเมนท
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การอบชุบ 910 ตัน

4.5

224.80

13

จ.ระยอง
(เขต 2)

44

เอ็นเอสดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด ชิน้ สวนพลาสติกสำหรับยานพาหนะ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
300 ตัน

4.10

61.30

41

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และเคร�องใชไฟฟา
1

นายชริโศภณ ศรีศิลปนันท
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

24.00

21

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

2

ฟูจิ อิเลคทริค พาวเวอร
ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกสสำเร็จรูป
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
1,100,000 ชุด

5.4
และ
5.5

2,065.00

1,308

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

3

สโตน แอปเปล คอนซัลติ้ง จำกัด ซอฟตแวร
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

5.8

10.38

65

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

4

MR. TOMOHIRO MORI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

2.00

11

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

ที่ตั้ง
(เขต)

5.5

84.70

391

จ.สิงหบุรี
(เขต 3)

5

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
ซิงเกิ้ล พอยท พารท
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ออสเตรเลีย - ญีป่ นุ ) 900 ตัน

6

เฟล็คซมีเดีย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

15.00

2

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7

นายนัฏฐสกล เกียรติสุรนนท
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ซอฟตแวร

5.8

2.50

16

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

8

นายนัฏฐสกล เกียรติสุรนนท
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

5.9

2.50

13

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

9

ชินเฮือง จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และเคร�องใชไฟฟา
5,270 ตัน

5.3
และ
5.5

399.56

119

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

10 MR. MICHEL SLAGER
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

3.95

20

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

11 โกลบอล เอชเทค จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

DVD - R
46,720,000 ชิ้น

5.5

71.00

34

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก
1

ไทยเคนเปเปอร จำกัด (มหาชน) กระดาษคราฟท 215,6000 ตัน
(รวมทุนไทย - สิงคโปร - มาเลเซีย)

6.14

23.50

188

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

2

ระยองโอเลฟนส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ETHYLENE 964,000 ตัน
PROPYLENE 482,000 ตัน
MIXED C4 302,000 ตัน
BENZENE 228,000 ตัน
TOLUENE 199,000 ตัน
น้ำเพ�อการอุตสาหกรรม
1,350 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
ไอน้ำและการขนสงผลิตภัณฑ
ปโตรเคมีทางทอ
260 ตันตอชั่วโมง

6.11,
7.9
และ
7.1

498.00

266

จ.ระยอง
(เขต 2)

3

เพอรฟอรแมนซ
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(รวมทุนจีน - สหรัฐฯ ฝรั่งเศส - เยอรมนี)

ผาเคลือบยางสังเคราะห
300,000 ตารางเมตร

6.12

5.00

24

จ.ลำพูน
(เขต 3)

4

โตโย คะโค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ เชน
ยานยนต อิเล็กทรอนิกส
และบรรจุภัณฑ 80 ตัน

6.12

160.00

83

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

COMPOUNDED PLASTIC
24,300 ตัน

6.12

62.30

30

จ.ระยอง
(เขต 2)

6

เท็นมะ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 7,950 ตัน

6.12

399.70

134

จ.ระยอง
(เขต 2)

7

จีเอสอี ไลนิ่ง เทคโนโลยี จำกัด
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

PE SHEET (GEOMEMBRANE)
8,000 ตัน

6.12

340.00

7

จ.ระยอง
(เขต 2)

8

เจเอสดับเบิ้ลยู พรีซิชั่น
แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนจีน - สหรัฐฯ)

ชิ้นสวนพลาสติก 115 ตัน

6.12

15.00

16

จ.ระยอง
(เขต 2)

9

นายซอง เทค โก
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

COMPOUNDED PLASTIC
10,540 ตัน
เม็ดพลาสติกชนิดรีไซเคิล
2,270 ตัน

6.12

40.00

38

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

10

สยามนิปปอน อินดัสเตรียล
เปเปอร จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

กระดาษชนิด HYGIENIC
51,100 ตัน

6.14

2,213.00

39

จ.ราชบุรี
(เขต 2)

11

พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
(โครงการที่ 1)
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

BIO - SUCCINIC ACID
34,400 ตัน

6.3

3,169.00

57

จ.ระยอง
(เขต 2)

12

พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
(โครงการที่ 2)
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

POLYBUTYLENE
SUCCINATE
40,000 ตัน

6.11

3,687.00

60

จ.ระยอง
(เขต 2)

13

เมืองสะอาด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล 320 ตัน
ผลิตภัณฑจากพลาสติกรีไซเคิล
4,950 ตัน

6.12

36.80

23

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

14

เคแอลเจ ออรแกนิค
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนอินเดียทั้งสิ้น)

วิตามิน C และอนุพันธ
ของวิตามิน C 1,000 ตัน

6.2

142.00

53

จ.ระยอง
(เขต 2)

15

ยูฟุโกเซ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรบ
อุตสาหกรรมตางๆ 80 ตัน

6.12

31.80

13

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

16

อาซาอีคาเซอิ พลาสติก
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

COMPOUNDED
PLASTIC 13,300 ตัน

6.12

306.40

24

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

17

ศิริวิทย - สแตนเลย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานยนต 200 ตัน

6.12

18

20

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
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ที่ตั้ง
(เขต)

18

บายัค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขวดพลาสติกกึง่ สำเร็จรูป 150 ตัน
ขวดพลาสติก 1,150 ตัน
ฝาขวดพลาสติก 160 ตัน

6.12

91.50

18

จ.บุรีรัมย
(เขต 3)

19

เจ.ดี.พูลส 2004 (ไทยแลนด)
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชุดสระวายน้ำพลาสติกเสริมแรง
960 ชุด
ชุดเคร�องกรองน้ำ 1,100 ชุด

6.12
และ
4.2

19.30

24

จ.ภูเก็ต
(เขต 2)

20

นิวคอนเซพท โปรดัคท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ยาน้ำจากสมุนไพร 354 ตัน

6.5

40.00

17

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

21

นายสะพรั่ง สุขเวชชวรกิจ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติก
และผลิตภัณฑพลาสติก 170 ตัน

6.12

7.00

12

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

22

ไทยโทเรซินเทติคส จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ผลิต PP FILM
8,400 ตัน

6.12

315.00

5

จ.นครปฐม
(เขต 1)

7.5

109.80

-

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
1

พฤกษา เรียลเอสเตท
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

2

อีซูซุมอเตอร
สนับสนุนการคาและการลงทุน
อินเตอรเนชั่นแนล โอเปอรเรชั่น 150 ตารางเมตร
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

7.15

3.50

5

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

3

ริโก แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

4.00

-

จ.ระยอง
(เขต 2)

4

MR. SHOJI YAMASAKL
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

10.00

4

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

5

MR. MALAY KUMAR MITRA สนันสนุนการคาและการลงทุน
(หุนอินเดียทั้งสิ้น)

7.15

3.00

16

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

6

พี.พี. โซลา จำกัด
(โครงการที่ 1)
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
1.0 เมกะวัตต

7.1

96.00

11

จ.ขอนแกน
(เขต 3)

7

พี.พี. โซลา จำกัด
(โครงการที่ 2)
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
1.0 เมกะวัตต

7.1

96.00

11

จ.ขอนแกน
(เขต 3)

8

พี.พี. โซลา จำกัด
(โครงการที่ 3)
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
1.0 เมกะวัตต

7.1

96.00

11

จ.ขอนแกน
(เขต 3)

82
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 308 หนวย

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

ไทยแอรเอเซีย จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ

7.9

445.70

70

ไมระบุที่ตั้ง

10

MR. AKIHIRO YAMAO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

กรดอะมิโนที่ ใชเทคโนโลยีชีวภาพ
2,100 ตัน

7.19

3,300.00

4

จ.ระยอง
(เขต 2)

11

ไทยแอรเอเชีย จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ

7.9

445.70

70

ไมระบุที่ตั้ง

12

พรีเชียส เลคส จำกัด
(รวมทุนไทย - อินเดีย)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

601.40

22

ไมระบุที่ตั้ง

13

พรีเชียส แลนด จำกัด
(รวมทุนไทย - อินเดีย)

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

601.40

22

ไมระบุที่ตั้ง

14

MR. KAZUFUMI SADAI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
270 ตารางเมตร

7.12

10.00

2

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

15

ไทยคอน อินดัสเทรียล
คอนเน็คชั่น จำกัด
(รวมทุนไทย - อังกฤษ สิงคโปร - จีน - ฮองกง)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม
10,800 ตารางเมตร

7.8.2

212.90

2

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

วารสารสงเสริมการลงทุน

9

83

นายมารค อเล็กซานเดอร คลายน สนับสนุนการคาและการลงทุน
50 ตารางเมตร
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)

7.15

20.00

18

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

17

MR. YASUHIKO TANIGAWA สนับสนุนการคาและการลงทุน
100 ตารางเมตร
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

7.15

4.00

9

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

18

เอเวอรี่ เดนนิสสัน
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
500 ตารางเมตร

7.12

70.00

59

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

19

เหมราช อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม
11,760 ตารางเมตร

7.8.2

154.90

9

จ.ระยอง
(เขต 2)

20

เหมราช อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม
8,235 ตารางเมตร

7.8.2

123.90

9

จ.ระยอง
(เขต 2)

21

เหมราช อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม
11,280 ตารางเมตร

7.8.2

143.40

9

จ.ระยอง
(เขต 2)

22

อีสเทิรนซีบอรด อินดัสเตรียล
เอสเตท จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม
9,800 ตารางเมตร

7.8.2

124.20

28

จ.ระยอง
(เขต 2)
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บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

84

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

ที่ตั้ง
(เขต)

23

สยามยูไนเต็ดสตีล (1995) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน
9,682 ตารางเมตร

7.15

30.70

43

จ.ระยอง
(เขต 2)

24

แคนนอน ปราจีนบุรี
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
200 ตารางเมตร

7.12

5.00

22

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

25

กลุมปาลมธรรมชาติ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
1.4 เมกะวัตต

7.1

47.70

8

จ.ชุมพร
(เขต 3)

26

พ.ศ.ช. ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
1.0 เมกะวัตต

7.1

46.00

10

จ.ศรีสะเกษ
(เขต 3)

27

เอส ซี แมนเนจเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เรือกลดันลากจูง 495 ตันกรอส

7.9

135.00

9

ไมระบุที่ตั้ง

28

เค เอ็ม ไอ ชีวมวลพันธุ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
8 เมกะวัตต

7.1

460.50

33

จ.บุรีรัมย
(เขต 3)

29

ศรีไทย มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 126,980 ตัน

7.9

390.00

30

ไมระบุที่ตั้ง

30

ฟูจิเทค พร็อพเพอรตี้ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับ
ผูมีรายไดนอยหรือปานกลาง
119 หนวย

7.5

35.00

11

จ.นครปฐม
(เขต 1)

31

MR. TARO OKAMOTO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนันสนุนการคาและการลงทุน
40 ตารางเมตร

7.15

10.00

3

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

32

เอส.อี.ไทย โฮลดิ้ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

สนันสนุนการคาและการลงทุน
40 ตารางเมตร

7.15

1.39

1

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

33

อัลคาเทล - ลูเซน
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)

สนันสนุนการคาและการลงทุน
200 ตารางเมตร

7.15

3.00

8

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

34

คอบบ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานปฎิบัติการภูมิภาค
115 ตารางเมตร
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

7.13

10.00

2

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

35

เมืองสมุทรแลนด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับ
ผูมีรายไดนอยหรือปานกลาง
161 หนวย

7.5

48.80

28

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

36

ภูเก็ต ไอรแลนด มารีนา จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการที่จอดเรือทองเที่ยว
26 ลำ

7.3

89.20

10

จ.ภูเก็ต
(เขต 2)

37

เอ็นเค เพาวเวอรโซลา จำกัด
(รวมทุนไทย - เกาหลี ใต)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
1.0 เมกะวัตต

7.1

95.00

8

จ.กาญจนบุรี
(เขต 3)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

เอกธนา พร็อพเพอรตี้ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได
นอยหรือปานกลาง
72 หนวย

7.5

30.00

8

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

39

คาสเซอรพีค เรียลเอสเตท จำกัด ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได
นอยหรือปานกลาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
72 หนวย

7.5

25.00

8

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

40

แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนันสนุนการคาและการลงทุน
300 ตารางเมตร

7.15

28.50

7

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

41

ซอนนีดิกซ โซลาร
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนบริติชเวอรจิ้น
ไอรแลนดทั้งสิ้น)

สนันสนุนการคาและการลงทุน
75 ตารางเมตร

7.15

2.00

8

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

42

สุโขทัย เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กาซเชื้อเพลิงและ
สารประกอบไฮโดรคารบอน
2,810 ตัน

7.1

150.00

24

จ.สุโขทัย
(เขต 3)

43

ไนน กรีน เพาเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
0.27 เมกะวัตต

7.1

6.00

3

จ.บุรีรัมย
(เขต 3)

38,917.83

13,954

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

85
39
74
47
6
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รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

วารสารสงเสริมการลงทุน

38

เสนทางสู BUILD
อารีย งามศิริพัฒนกุล

BUILD

กับการรวมงาน NEAR 2012
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โทยามา เปนจังหวัดหนึ่งตั้งอยู ในตำแหนงใจกลางหมูเกาะประเทศญี่ปุน เปนศูนยกลางของพื้นที่แถบมหาสมุทร
แปซิฟกฝงตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุน (North West Pacific Region) ลอมรอบดวยธรรมชาติที่สวยงาม ซึ่ง
ไดแก เทือกเขา Tateyama และ Toyama Sea พื้นที่ตรงกลางของจังหวัดเปนที่ราบ
โทยามาเปนสถานที่นิยมของนักทองเที่ยวญี่ปุนและทั่วโลก
เน�องจากมี Tateyama Kurobe Alpine เสนทางเยี่ยมชมหุบเขาหิมะ
และทะลุผา นเทือกเขาเจแปนแอลป ในชวงทีม่ กี ารเปดเสนทาง Alpine
ในฤดูใบไมผลิของทุกปจะมีนักทองเที่ยวจำนวนมาก มาเยี่ยมชม
กำแพงหิมะที่มีความสูงราว 28 เมตร

วารสารสงเสริมการลงทุน

86
กำแพงหิมะ

นอกจากนี้โทยามายังมีมรดกทางวัฒนธรรม โดยหมูบานทาง
ประวัติศาสตร โคกายามาไดรับการลงทะเบียนเปนมรดกโลกตั้งแตป
2538 และมีเสน�ห ใหแกนักทองเที่ยวที่ ไปสัมผัสถึงความเกาแก
งดงามและเรียบงายของญี่ปุน

จังหวัดโทยามาไมเพียงแตจะมีธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรมทีง่ ดงามเทานัน้ แตยงั มีอตุ สาหกรรมเดนๆ ไมแพจงั หวัดอ�นๆ
ของญีป่ นุ ดวย โดยไดชอ� วาเปนศูนยกลางแหลงอุตสาหกรรมของ
พื้นที่ทางแถบทะเลญี่ปุน
อุตสาหกรรมที่มีมูลคาการผลิตมากสุด 5 ลำดับ ไดแก
1. ผลิตภัณฑเคมี 4,273,000 ลานเยน
2. ผลิตภัณฑเหล็ก 3,551,000 ลานเยน
3. ผลิตภัณฑ โลหะ ยกเวนเหล็ก 2,762,000 ลานเยน
4. อิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน 2,708,000 ลานเยน
5. เคร�องจักร 1,988,000 ลานเยน

87
19

หมูบานมรดกโลกโคกายามา

การเปรียบเทียบมูลคาของผลผลิตอุตสาหกรรมของโทยามากับ
จังหวัดอ�นๆ
4.3%
Toyama

34.8%

60.4%

4.8%
Others

26.1%

67.2%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

Foundation Material

Processing and Assembly

Life-style relatee

บรรยากาศในงาน
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การที่โทยามามีอุตสาหกรรมชั้นนำมากมาย ทำใหมูลคาผลผลิต
อุตสาหกรรมของโทยามาคิดเฉลี่ยเปนรอยละ 89 ของอุตสาหกรรม
พื้นฐาน และผลิตภัณฑอุปโภคบริโภค แตอุตสาหกรรมการผลิตและ
ประกอบ กลับมีสัดสวนมากกวาจังหวัดอ�นๆ ถึงรอยละ 133 แสดงให
เห็นถึงศักยภาพการผลิตและความเปนแหลงอุตสาหกรรมของโทยามา
และเปนที่มาของการเปนเจาภาพจัดงาน NEAR 2012

วารสารสงเสริมการลงทุน

บริษัทชั้นนำที่ตั้งในโทยามา เชน Suzuki Motor, Panasonic,
NEC Tokin, Komatsu, NACHI, ASAHI SOFT DRINKS, Shikibo,
ZEON corporation YKK Corporation, Nippon Denko และ
Mitsubishi Rayon ฯลฯ

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

NEAR 2012 จัดขึน้ พรอมกับงาน Toyama Techno Fair 2012
ซึง่ ทัง้ สองงานถือไดวา เปนงานแสดงสินคาอุตสาหกรรมประจำป 2012
ของโทยามา มีวัตถุประสงคเพ�อกระตุนเศรษฐกิจของแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงเหนือ และขยายโอกาสทางธุรกิจใหแกบริษัทตางๆ
ทั้งของญี่ปุนและตางประเทศ รวมทั้งแสดงเทคโนโลยีการผลิตของ
บริษัทที่เขารวมแสดงสินคาในงาน
คณะผูประกอบการไทย และบีโอไอ

วารสารสงเสริมการลงทุน

88

ผูวาราชการจังหวัดโทยามา MR. Takakazu ishii
เยี่ยมชมบูธผูประกอบการไทย

ผูประกอบการไทย

บีโอไอ โดยหน�วยพัฒนาการเช�อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD) ไดเชิญ SMEs ไทย ผูผ ลิต
อุปกรณชน้ิ สวน เคร�องจักร ผลิตภัณฑ โลหะตางๆ
รวมงาน NEAR 2012 เม�อเดือนกันยายนทีผ่ า นมา
และนับเปนครั้งแรกของผูประกอบการจาก
ประเทศไทยไปแสดงสินคาในงาน NEAR 2012
โดยมีผปู ระกอบการจำนวน 10 ราย และสมาคม
สงเสริมการรับชวงการผลิตไทย (THAI SUBCONTRACTING PROMOTION ASSOCIATION)
รวมแสดงสินคา 11 บูธ

ผูแสดงสินคากวา 200 รายในงานนี้ หรือรอยละ 60 มาจาก
ประเทศจีนที่ตองการมาแสวงหาโอกาสทางการคาในตางประเทศ
และถึงแมวาผูผลิตชิ้นสวนของไทยจะไปออกงานเพียง 11 ราย
ซึ่งสวนใหญเปนผูผลิตชิ้นสวนโลหะ เคร�องจักร และอิเล็กทรอนิกส
แตดวยคุณภาพการผลิตที่ดี แรงงานฝมือของไทย ประกอบกับ
นักลงทุนจากญี่ปุนมาลงทุนในประเทศไทยมากกวาชาติอ�นๆ อยูแลว
บูธแสดงสินคาของผูผลิตชิ้นสวนไทย จึงจะสามารถดึงดูดผูผลิตและ
ผูซื้อของญี่ปุนในงานนี้ ไดเปนจำนวนมาก ไมเฉพาะจากนักธุรกิจชาว
ญีป่ นุ แตไดรบั ความสนใจจากนักธุรกิจและผูผ ลิตชิน้ สวนจาก จีนและ
ไตหวันดวย
การรวมแสดงสินคาในงาน NEAR 2012 ครัง้ นี้ นับเปนโอกาสดี
ของผูผลิตชิ้นสวนไทยในจังหวัดอุตสาหกรรมอยางโทยามา เพราะ
ผูผลิตชิ้นสวนไทย ไดรับความสนใจจากนักธุรกิจญี่ปุนในหลายๆ เร�อง
เชน การเสนอเปนตัวแทนจำหน�ายผลิตภัณฑ ใหผูประกอบการไทย
ความสนใจจะรวมเปนหุนสวน คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ และการขอเยี่ยมชม
โรงงานและกระบวนการผลิตในประเทศไทย ซึง่ คาดวาในอนาคต จะ
มีการติดตอซื้อขายชิ้นสวนกันประมาณรอยละ 70 ของลูกคาที่ให
ความสนใจ

