สำหรับการทำตลาดอังกฤษนั้นในป 2556 ตั้งเปาเพิ่มคาใชจาย
เฉลีย่ จาก 60,000 บาทตอคนตอทริป เปน 70,000 บาทตอคนตอทริป
จากจำนวนนักทองเที่ยวราว 80,000 คน สวนรายไดคาดวาจะขยายตัว
จากประมาณรอยละ 10 จาก 4.8 พันลานบาท เปน 5.2 พันลานบาท
เพิ่มวันพักเฉลี่ยจาก 17 วันเปน 18 วัน โดยมีแผนสนับสนุนให
นักทองเที่ยวอังกฤษเขามาสัมผัสประสบการณแบบไทยๆ เชน อาหาร
ไทย และนวดแผนไทย รวมถึงนำเสนอสินคาทองเที่ยวในเมืองใหมๆ
เชน เชียงใหม การเพิม่ จำนวนนักทองเทีย่ วผูห ญิง จากรอยละ 40 ให
เปนรอยละ 45 ผานการสนับสนุนแพ็กเกจทองเที่ยวแบบหรูหรา

ที่มีความนาสนใจ เพราะมีการเติบโตที่ดี
และไมไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ
และวิกฤติยูโร

สำหรับวิกฤติยูโรที่เกิดขึ้นนั้น มีเพียงยุโรปใตที่ไดรับผลกระทบ
เชน สเปน อิตาลี และกรีซ ทีช่ ะลอตัว ในขณะทีต่ ลาดเยอรมนี อังกฤษ
และกลุม สแกนดิเนเวียยังคงแข็งแรง แมภาพรวมในยุโรปจะยังไมคอ ย
มีการจับจายมากนัก แตก็ยังมีโอกาสในการทำตลาด ดังนั้น ททท. จึง
จะหันไปมุงตลาดยุโรปตะวันออก เชน รัสเซีย มาเสริมแทน

รัสเซียรุกตลาดพรีเมี่ยม

ททท. มอสโกจะผลักดันสินคาทองเที่ยวแบบพรีเมี่ยม เพ�อเจาะ
ตลาดนักทองเที่ยวระดับบน ซึ่งปจจุบันมีไมถึงรอยละ 10 โดยจะเจาะ
กลุม ตลาดเฉพาะหรือ Niche Market เชน ตลาดทองเทีย่ วเชิงสุขภาพ

โดยในชวง 6 เดือนแรกของปน้ี มีเคร�องบิน
เชาเหมาลำเขาไทยแลวกวา 1.7 พันเที่ยวบิน
พรอมกันนี้จะสงเสริมใหนักทองเที่ยวรัสเซีย
กระจายการทองเที่ยวจากพัทยามาเที่ยวภูเก็ต
และกระบี่มากขึ้น
นักทองเทีย่ วในกลุม ประเทศเครือรัฐเอกราช
หรือ CIS ซึ่งประกอบดวยรัฐเอกราชสวนใหญที่
เคยเปนสวนหนึ่งของอดีตสหภาพโซเวียต
12 ประเทศ ที่เศรษฐกิจเติบโตมากขึ้น เชน
อุซเบกิสถาน และคาซัคสถาน ก็เปนตลาดที่ ททท.
จะเนนกระตุนตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดวาในป 2556
นักทองเที่ยวจากกลุมนี้จะเพิ่มเปน 1.1 ลานคน
หรือขยายตัวรอยละ 5 และตัง้ เปามีคา ใชจา ยเฉลีย่
จาก 4.6 พันบาทตอคนตอวัน เพิม่ เปน 5.2 พันบาท
ตอคนตอวัน มีวันพักเฉลี่ย 13 วัน

ใชส�ออินเทอรเน็ตเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันในสวนของตลาดสหรัฐฯ นัน้
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ขณะทีต่ ลาดแอฟริกาใต ก็นบั เปนตลาดทีม่ คี วามน�าสนใจ เพราะ
มีการเติบโตที่ดี และไมไดรับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจและวิกฤติ
ยูโร โดยปที่ผานมามีจำนวนนักทองเที่ยวเขาไทยราว 60,000 คน และ
ตั้งเปามีจำนวนนักทองเที่ยวเพิ่มเปน 1 แสนคนภายใน 2 ปนี้ รวมทั้ง
ขณะนี้การบินไทยไดกลับมาบินในเสนทางกรุงเทพฯ - โจฮันเนสเบิรก
ททท. จึงจะสงเสริมการทองเที่ยวทางภาคใต และนำเสนอจุดขาย
วัฒนธรรมในเชียงใหมและเชียงราย รวมถึงจะเจาะกลุมฮันนีมูนและ
กลุมชอปปง ใหสอดคลองกับการขยายเสนทางการบินดังกลาว

แตงงาน กอลฟ มีกลยุทธหลักที่จะดำเนินการคือ
การทำตลาดใหนักทองเที่ยวบินตรงมาไทยโดย
ผานเคร�องบินเชาเหมาลำ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ตลาดแอฟริกาใต นับเปนตลาด
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จะเปลีย่ นวิธกี ารไปทำตลาดบนอินเทอรเน็ตมากขึน้
เชน การจัดทำเว็บไซต thailandfastdeal.com
เพ�อใหผูซื้อและผูขายมาพบกัน ซึ่งจะนำโรงแรม
และทัวรราคาพิเศษมาสงเสริมการขายในเว็บไซต
นี้ เพ�อใหเปนทีม่ คี นซือ้ ขายกัน การผลักดันใหไทย
เปนสถานที่ฮันนีมูน โดย ททท. จะเปดโปรแกรม
การเทรนนิ่งใหผูประกอบการเปนผูเชี่ยวชาญ
ดานฮันนีมูน (Honeymoon Specialist)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ชูเวดดิ้งดึงทัวรริสตจีน

นอกจากนี้ ในสวนของตลาดเอเชีย โดย
เฉพาะตลาดนักทองเที่ยวจีน ซึ่งถือเปนตลาดที่มี
การขยายตัวสูงนั้น มีนโยบายในปหนาจะรุกตลาด
เฉพาะหรือ Niche Market ไดแก ตลาดแตงงาน
ซึ่งมีการใชจายสูงกวาตลาดทั่วไปรอยละ 20

ตลาดเอเชียโดยเฉพาะ

ตลาดนักทองเที่ยวจีน
มีนโยบายในปหนาจะรุกตลาดเฉพาะ
หรือ Niche Market
ไดแก ตลาดแตงงาน
ทั้งนี้ ยังมีแผนเชิญคูแตงงานชาวจีนมา
จัดงานที่ไทย 999 คู เริ่มจะโครงการในเดือน
ตุลาคม 2555 นี้ เพ�อที่ ไทยจะไดเปนอีกหนึ่ง
ทางเลือกของคูแตงงานจากจีน จากปกติกลุมนี้
จะนิยมไปเกาะกวมและบาหลี รวมถึงการสงเสริม
ตลาดกอลฟ ซึง่ ใชจา ยสูงกวาตลาดทัว่ ไปรอยละ 30
ทั้งยังมีแผนสงเสริมใหไทยเปนสถานที่
สำหรับการเลนกอลฟ เชน เขาใหญ และเชียงใหม
โดยเปาหมายของปหนาเช�อวาจีนจะขยายตัว
เพิ่มขึ้นจากปนี้ ที่คาดวาจะมีนักทองเที่ยวจาก
ตลาดจีนราว 2 ลานคน

ภาพรวมการสงเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว

บีโอไอมีนโยบายใหการสงเสริมการลงทุน เพ�ออุตสาหกรรม
ทองเทีย่ วมาโดยตลอด สำหรับการใหการสงเสริมฯ ในปจจุบนั ไดแบง
เปนกลุม ใหญได 2 ประเภทกิจการ คือ ได ใหการสงเสริมฯ ในประเภท
กิจการเพ�อสงเสริมการทองเที่ยว และกิจการเพ�อสนับสนุนการ
ทองเที่ยว ดังนี้

บีโอไอใหการสงเสริมฯ

ในกิจการเพ�อสงเสริมการทองเที่ยว
และกิจการเพ�อสนับสนุนการทองเที่ยว
1. ประเภทที่ 7.3 กิจการเพ�อการสงเสริมการทองเที่ยว
ประกอบดวยกิจการยอย 8 รายการ โดยโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ
สวนใหญจะตั้งอยูที่พื้นที่ทองเที่ยวทางภาคใตและตะวันออกของไทย
โดยเฉพาะที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งเปนจังหวัดที่มีศักยภาพในการทองเที่ยว
ดังนี้
1.1 กิจการบริการที่จอดเรือทองเที่ยว มีผูไดรับการ
สงเสริมฯ ไดแก บริษัท โอเชี่ยน มารีน�า ยอรช คลับ (พัทยา) ลงทุน
เฟสแรก ในป 2530 มูลคา 292 ลานบาท เฟสทีส่ อง ในป 2554 มูลคา
55 ลานบาท บริษัท กระบี่ โบท ลากูน และบริษัท ภูเก็ต โบท ลากูน
ลงทุนโครงการละ 80 ลานบาท
1.2 กิจการเดินเรือทองเที่ยวหรือใหเชาเรือทองเที่ยว
มีผูไดรบั การสงเสริมฯ ทีจ่ งั หวัดภูเก็ต 8 โครงการ ใหบริการในระหวาง
จังหวัดภูเก็ต หมูเกาะสิมิลัน และหมูเกาะพีพี ที่จังหวัดสุราษฎรธานี
2 โครงการ ในระหวางเกาะสมุย เกาะพงัน เกาะเตาและจังหวัดตราด
1 โครงการ เสนทางเกาะชาง เกาะกูด
1.3 กิจการสวนสนุก มีผู ไดรับการสงเสริมฯ ไดแก
บริษทั คิดส ซาเนีย มีขนาดการลงทุน 550 ลานบาท
ตั้งอยูที่ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพฯ จะเปดใหบริการในเดือน
ธันวาคม 2555 ทีจ่ ะถึงนี้ ลักษณะโครงการเปนเมืองจำลองเพ�อใหเด็กๆ
ที่มีอายุตั้งแต 1-12 ป เขามามีสวนรวมในเกมสบทบาทสมมติของ
อาชีพตางๆ

โดยแบงพื้นที่กิจกรรมหลักออกเปน 3 สวน ไดแก
สนามบิน ตัวเมือง นอกเมือง และมีการแบงกิจกรรมตามลักษณะงาน
กวา 90 อาชีพ เชน แพทย พยาบาล พนักงานดับเพลิง ตำรวจ
รานทำผม โรงพยาบาลสัตว รานถายรูป รานจำหน�ายเคร�องประดับ
รานหนังสือ รานพิซซา Sushi Bar รวมทั้งมีกิจกรรมอาชีพตางๆ เชน
การจัดรายการโทรทัศน สถานีวทิ ยุ นักหนังสือพิมพ โรงงานลูกกวาด
โรงงานไอศกรีม โรงงานช็อกโกแล็ต

บริษัท สวนน้ำ การตูน เน็ตเวิรค หรือ Amazon
Falls Water Park ลงทุน 620 ลานบาท โดยเปนหุนจากฮองกง
และมาเลเซีย ตั้งโครงการที่หาดจอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี จะ
เปดใหบริการในป 2556 กอสรางโดย บริษทั เทอรเนอร บรอดแคสติง้
เอเชียแปซิฟค บริษัท ในเครือของ Time Warner นำเสนอในแนว

ผูขอฯ เปนกลุมบริษัท Pacific
Shore Developments ซึ่งเปนบริษัทสัญชาติจีน
ฮองกง ทำธุรกิจลงทุนและบริหารจัดการโครงการ
อสังหาริมทรัพย มากวา 20 ป มีโครงการใน
ตางประเทศ อาทิ ฮองกง ฟลิปปนส มาเลเซีย
สหรัฐอเมริกา แคนาดาและสหราชอาณาจักร
นอกจากนี้ บริษทั Pacific Shore Developments
เป น ผู  ถ ื อ หุ  น ใหญ ใ นบริ ษ ั ท ทริ ป เป ล เอท
พร็อพเพอรต้ี จำกัด ซึง่ เปนผูไดรบั การสงเสริมฯ
ในกิจการโรงแรม (The Beaches Resort) ขนาด
1,500 หอง ตั้งโครงการที่จังหวัดชลบุรี (เปนพื้นที่
ตอเน�องกันกับโครงการสวนน้ำนี้) ซึ่งกำลังอยูใน
ระหวางการกอสรางเชนกัน
1.4 กิจการศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนยแสดงศิลปหัตถกรรม มีผูไดรับการ
สงเสริมฯ และดำเนินการแลว 4 โครงการ ไดแก
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โครงการมีจุดเดน คือ การตกแตงและรูปแบบของ
เคร�องเลนในโครงการ ที่ใชตัวละครในเร�องรามเกียรติ์เปนแนวเสนอ
หลัก (Theme) โดยนักลงทุนของโครงการนี้ คือ นายสเตนิสลาฟ
บาดิคา นักธุรกิจเคร�องประดับชาวรัสเซีย และมีประสบการณ ใน
ธุรกิจ Entertainment Complex ภายใตช�อโครงการ Kosmos
ที่รัสเซียเปดใหบริการตั้งแตป 2548 สำหรับโครงการนี้บริษัทฯ ได ใช
บริษัท ไวทวอเตอร จากประเทศแคนาดา โดยนายแอนดรู พี เรย
ซึ่งมีประสบการณ ในธุรกิจสวนน้ำ มากวา 30 ป เปนปรึกษาทาง
ดานเทคนิค ทั้งนี้ บริษัท ไวทวอเตอร จำกัด มีประสบการณเปน
ที่ปรึกษาใหแกสวนน้ำหลายแหง เชน Wet N’Wild สหรัฐอเมริกา
Subway Lagoon มาเลเซีย Ocean Park ฮองกง Hyatt Regency
ฮาวาย ฯลฯ

(Theme) การตูนเน็ตเวิรคแหงแรกของโลก
มีเคร�องเลน อาทิ สระวายน้ำสำหรับครอบครัว
ขนาดมหึมาทีจ่ ำลองใหเหมือนคล�นทะเล ผจญภัยใน
แมนำ้ สายคดเคีย้ ว สไลเดอรสปดเรซซิง่ ลองแพ
และเคร�องเลนปอมปราการน้ำระบบอินเตอรแอคทีฟ
ที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

วารสารสงเสริมการลงทุน

บริษัท สวนน้ำ รามายณะ มีขนาดการลงทุน 900
ลานบาท ตัง้ อยูท ่ี ตำบลบางเสร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มีกำหนด
เปดใหบริการในป 2556 โดยจะมีเคร�องเลนหลักจำพวกสไลเดอร
36 จุด โดยสไลเดอรจะมีหลายชนิด ทั้งแบบเลนคนเดียว และแบบ
เลนรวมกัน มีการแลนเรือยางผานน้ำตก ถ้ำ ปาจำลอง ซึง่ มีความ
ยาวประมาณ 750 เมตร ชายหาดจำลองพื้นที่ 1,400 เมตร ใกลๆ
กับชายหาดจำลองเปนสระของเด็ก ซึ่งทั้งโครงการจะใหมีความ
สวยงามรมร�น และเคร�องเลนสำหรับเด็ก 20 ชุด รวมทั้งบอน้ำพุและ
สระวายน้ำรูปแบบตางๆ
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• พิพธิ ภัณฑหนุ ขีผ้ ง้ึ ของหลุยส
ทุสโซดส ขนาดการลงทุน 80 ลานบาท ตั้งที่
พัทยา จังหวัดชลบุรี
• พิพธิ ภัณฑหนุ ขีผ้ ง้ึ ของมาดาม
ทุสโซดส ขนาดการลงทุน 425 ลานบาท ตั้งที่
สยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ
• หองแสดงภาพสามมิติ อารท
อิน พาราไดรซ ขนาดการลงทุน 40 ลานบาท
ตั้งที่พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี บนพื้นที่ประมาณ
3,424 ตารางมตร โดยเชาอาคารพัทยาพาราเดียม
โดยนายเจ เยอ ชิน ซึง่ เปนศิลปนชาวเกาหลีเปน
ผูลงทุน โดยมีแนวคิดที่จะนำเสนอผลงานศิลปะ
ใหคนทั่วไปเขาถึง เขาใจ มีสวนรวมและที่สำคัญ
คือ ไดออกแบบใหผเู ขาชมสามารถชมศิลปะอยาง
สนุกสนาน ทั้งการถายภาพ และสามารถจับตอง
ศิลปะที่จัดแสดงไดทุกชิ้น
• บริษทั สยามเวิลด อารต ขนาด
การลงทุน 80 ลานบาท บนพื้นที่ประมาณ 25 ไร
ตั้งที่พัทยา จังหวัดชลบุรี จะเปดดำเนินการตนป
2556 เปนสถานที่จัดแสดงนิทรรศการ งานปน
ภาพวาด แบงเปนสวนตางๆ ไดแก โซนดารา
นักรองเกาหลี ตามรอยซีรี่ย โซนลอเลียน โซน
ตลก โซนงานศิลปะ และจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
วั ฒ นธรรมไทย – เกาหลี และสวนศิ ล ปะที ่
ผสมผสานงานตางๆ เขาไวดวยกัน และเนนให
ผูเขาชมมีสวนรวมไมวาจะเปนการถายภาพ และ
สามารถจับตองงานที่จัดแสดงไว
โดยโครงการของ อาร ท อิ น
พาราไดรซ และ สยามเวิลดอารต สามารถอาน
ขอมูลเพิ่มเติมไดจากบทความ “เกาหลีรุกธุรกิจ
การทองเที่ยวในไทย”
1.5 กิจการอุทยานสัตวนำ้ มีผูไดรบั
การสงเสริมฯ 2 ราย ไดแก บริษัท สยามโอเซี่ยน

เวิรล และบริษัท อันเดอร วอเตอร เวิรลด พัทยา จังหวัดชลบุรี
1.6 กิจการสนามแขงรถยนต ยังไมมผี ยู น� ขอรับการสงเสริมฯ
1.7 กิจการสวนสัตวเปด ยังไมมีผูย�นขอรับการสงเสริมฯ
1.8 กิจการกระเชาไฟฟา ยังไมมผี ยู น� ขอรับการสงเสริมฯ
จากขอมูลการสงเสริมฯ ขางตนพบวาชวง 5 ปนี้ มีการลงทุนใน
กิจการสงเสริม และสนับสนุนการทองเทีย่ วเปนจำนวนมาก ซึง่ จะดึงดูด
ใหมนี กั ทองเทีย่ วเขามามากขึน้ ดวย โดยเฉพาะกิจการสวนสนุกทัง้ 2
แหง ทีก่ ำลังจะเปดในปหนาทีพ่ ทั ยา คือ สวนน้ำการตนู เน็ตเวิรค ซึง่
เปนสวนน้ำในแนวการตูนแหงแรกของโลก และสวนน้ำรามายณะ
ที่ใหญทส่ี ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต จะชวยใหการทองเทีย่ วของไทย
มีศักยภาพแขงขันกับประเทศตางๆ เชน สวนสนุกของมาเลเซีย
สวนน้ำของสิงคโปร และดิสนียแลนดของฮองกง

หากการเปดสวนน้ำการตูนเน็ตเวิรค

สวนน้ำรามายณะ ประสบความสำเร็จ
เช�อวาพัทยา จะกลายเปนแหลงที่ตั้งสถานที่
ทองเที่ยวระดับโลกในภูมิภาคนี้”
หากการเปดตัวของสวนน้ำการตนู เน็ตเวิรค และสวนน้ำรามายณะ
ในป 2556 ประสบความสำเร็จ เช�อวาจะไมเปนเพียงแมเหล็กดึงดูด
นักทองเที่ยวเทานั้น แตจะดึงดูดใหกลุมทุนดานสถานที่ทอ งเทีย่ วอ�นๆ
มาลงทุนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะที่พัทยา จะกลายเปนแหลงที่ตั้งสถานที่
ทองเที่ยวระดับโลกในภูมิภาคนี้
2. ประเภทที่ 7.4 เพ�อการสนับสนุนการทองเที่ยว ซึ่ง
ประกอบดวยกิจการยอย 6 รายการ ดังนี้
2.1 กิจการหอประชุมขนาดใหญ มีผูไดรับการสงเสริมฯ
แลว 4 โครงการ ดังนี้
• บริษทั สิชล รีสอรท ดีเวลลอปเมนทส จำกัด ตัง้ ที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีขนาดการลงทุน 112 ลานบาท พืน้ ที่ 4,117
ตารางเมตร

• บริษทั โรงแรมเซ็นทรัลเวิลด ตัง้ ทีก่ รุงเทพฯ ขนาด
การลงทุน 620 ลานบาท พื้นที่ 8,000 ตารางเมตร
• บริษทั โรแยลคลีฟ บีช โฮเต็ล ตัง้ ทีจ่ งั หวัดชลบุรี
ขนาดการลงทุน 455 ลานบาท พื้นที่ 4,000 ตารางเมตร
• บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท ตั้งที่
กรุงเทพฯ ขนาดการลงทุน 495 ลานบาท พื้นที่ 6,000 ตารางเมตร

2.4 กิจการบานพักและศูนยสวัสดิการของผูสูงอายุ
กิจการบานพักและศูนยสวัสดิการของผูสูงอายุ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น
โดยสวนใหญเปนนักลงทุนจากยุโรป ญี่ปุน เกาหลีใต เขามาตั้งที่พัก
อาศัยสำหรับผูสูงอายุรูปแบบคลายโรงแรม มีบริการทางการแพทย
และสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งเจาของกิจการจะเนนทำการตลาด
กลุม ลูกคาในประเทศของตนเอง เพ�อนำผูส งู อายุทม่ี รี ายไดคอ นขางสูง
หรือไดรับสวัสดิการจากรัฐ เขามาพำนักระยะยาวในประเทศไทย
2.5 กิจการศูนยฟน ฟูสขุ ภาพ มีผูไดรบั การสงเสริมฯ แลว
3 โครงการ ดังนี้
• บริษทั คาลามายา ตัง้ ทีจ่ งั หวัดสุราษฎรธานี เปนศูนย
ฟน ฟูสขุ ภาพ มีขนาดการลงทุน 494 ลานบาท มีหอ งพักใหบริการ 60 หอง

• บริษทั ดูเรีย เชียงใหม เฮลธ
เซ็นเตอร เปนศูนยฟนฟูสุขภาพของผูพิการ ตั้ง
ทีจ่ ังหวัดเชียงใหม ขนาดการลงทุน 36.1 ลานบาท
มีหอ งพักใหบริการ 10 หอง
• บริษทั ไซเน็ต เอ็นเตอรไพรส
ตั้งที่จังหวัดสุราษฎรธานี เปนศูนยฟนฟูสุขภาพ
ขนาดการลงทุน 72 ลานบาท มีหอ งพักใหบริการ
110 หน�วย
2.6 กิจการบริการเพ�อสนับสนุนการ
พำนักระยะยาว มีผูไดรับการสงเสริมฯ แลว 2
โครงการ ดังนี้
• บริษทั แสกนดิเนเวียน ลอง
สเตย เซอรวสิ เซส ตัง้ ทีจ่ งั หวัดประจวบคีรขี นั ธ
ขนาดการลงทุน 11.5 ลานบาท
• บริษัท เบร็น ฮารท ตั้งที่
จังหวัดชลบุรี และประจวบคีรขี นั ธ ขนาดการลงทุน
10 ลานบาท
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2.3 กิจการโรงแรม กิจการโรงแรม มีการขยายตัวอยางมาก
เพ�อรองรับปริมาณนักทองเที่ยวตางชาติ กิจการโรงแรมในชวง 5 ป
ทีผ่ า นมานี้ ขยายตัวมากขึน้ อยางมาก เม�อเทียบกับชวงป 2543 - 2549
ประมาณ 1.6 เทา กิจการโรงแรมที่ไดรับสงเสริมฯ ชวงปดังกลาว
สวนใหญ (รอยละ 61) เปนกิจการโรงแรมที่ไดรับสงเสริมฯ ภายใต
มาตรการฟน ฟูกจิ การทีเ่ สียหายจากกรณีพบิ ตั ภิ ยั (สึนามิ) 32 โครงการ
มูลคาเงินลงทุน 5,237 ลานบาท หากนับจำนวนโครงการลงทุนกิจการ
โรงแรมที่ไมใชการฟนฟูจากสึนามิ จะมีกิจการโรงแรมไดรับสงเสริมฯ
จำนวน 20 โครงการ มูลคา 27,320 ลานบาท

วารสารสงเสริมการลงทุน

2.2 กิจการศูนยแสดงสินคานานาชาติ มีผูไดรับการ
สงเสริมฯ 1 โครงการ ไดแก บริษัท ปรินทร หรือศูนยนิทรรศการ
และการประชุมไบเทค ตั้งที่กรุงเทพฯ ขนาดการลงทุน 6,096
ลานบาท พื้นที่ 150 ไร

รัฐบาลไดมีนโยบาย

4) ผลิตภัณฑสุขภาพและสมุนไพรไทย เนนการสนับสนุน
สมุนไพรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและศักยภาพใหเขาสูต ลาดเคร�องสำอาง ตลาดยา
และอาหารเสริมสุขภาพ

ใหไทยเปนศูนยกลาง
บริการสุขภาพของเอเชีย

ทั้งนี้ มีจุดมุงหมายเพ�อพัฒนาประเทศไทย ใหเปนจุดศูนยกลาง
บริการสุขภาพของโลกดวยการใชทรัพยากรบุคคล และทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมอยางคุมคา โดยคาดวาทั้ง 4 ผลผลิตนี้จะสราง
รายได ใหแกประเทศไทยประมาณ 4 แสนลานบาท ในระยะเวลารวม
5 ป (2553 - 2557) สำหรับบริการที่เกี่ยวเน�องกับสุขภาพจะอยูใน
สวนของผลผลิตที่ 2) - 4) ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขไดมีนโยบาย
ใหเรงดำเนินการสนับสนุน โดยยุทธศาสตรหลักในการดำเนินงาน
ประกอบดวย
• การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานธุรกิจสุขภาพ
• การสงเสริมพัฒนาระบบบริการใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ในระดับสากล
• การสงเสริมการตลาดและประชาสัมพันธเชิงรุกมากยิ่งขึ้น

ในการพัฒนา
การทองเที่ยวเพ�อสุขภาพ
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การทองเทีย่ วเพ�อสุขภาพ

ในสวนทีเ่ กีย่ วของกับการเปดตลาดบริการที่
เกีย่ วเน�องกับสุขภาพนัน้ นอกจากบีโอไอ จะได ให
การสงเสริมตามกิจการประเภทที่ 7.4 เพ�อการ
สนับสนุนการทองเที่ยว ขางตนแลว รัฐบาลยังได
มีนโยบายในการพัฒนาประเทศไทยใหเปนศูนย
กลางบริการสุขภาพของเอเชียมาตั้งแตป 2547
ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางบริการสุขภาพนานาชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2547 – 2551)และตอมาไดผลักดัน แผนยุทธ
ศาสตรฯ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553 – 2557) โดย
กำหนดใหมีบริการที่เปนแหลงรายไดหลักเขาสู
ประเทศ จำนวน 4 ผลผลิตหลัก คือ
1) บริการรักษาพยาบาล เนนคุณ ภาพ
การรักษาใหเปนเลิศแกชาวตางประเทศ โดยไม
กระทบการรักษาสุขภาพของคนในประเทศ
2) บริการสงเสริมสุขภาพ เนนการผลักดัน
บริการเกี่ยวเน�องกับสุขภาพ ทั้งการนวดแผนไทย
และธุรกิจสปาสูสากล
3) บริการแพทยแผนไทยและการแพทย
ทางเลือก เพ�อดึงชาวตางประเทศเขามารักษา
พยาบาลในประเทศและโดยใชการแพทยทางเลือก
และสมุนไพรมากขึ้น เปนการลดการพึ่งพาการ
นำเขายาจากตางประเทศ และเปนการเผยแพร
เอกลักษณและภูมิปญญาไทยสูนานาชาติ

นอกจากนี้ ปจจุบันไดมีการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการบริหาร
ศูนยกลางสุขภาพระหวางประเทศ ภายใตกระทรวงสาธารณสุข เพ�อ
รับผิดชอบการดำเนินงานในเบื้องตน โดยมีบทบาทในการกำหนดทิศ
ทางของประเทศไทย ดวยการทำงานแบบบูรณาการรวมกับทุกภาคสวน
และภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ พรอมกับจัดทำขอเสนอในเชิงนโยบาย
ใหกบั รัฐบาล ตลอดจนทำหนาทีเ่ ปนตัวแทนของประเทศไทยดานบริการ
สุขภาพและบริการอ�นๆ ที่เกี่ยวของ
สำหรับนโยบายของรัฐบาล และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ในการสงเสริมการทองเทีย่ ว อาทิ มาตรการกระตุน สงเสริมการทองเทีย่ ว
อยางยั่งยืน ทั้งในเชิง “มิติมูลคา” และ “มิติคุณคา” เพ�อความสมดุล
ทางสังคม และการเติบโตของเศรษฐกิจ การเรงพัฒนาการตลาด
และแผนประชาสัมพันธ ดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติภายใต Brand ที่
เขมแข็ง คงความเปนเอกลักษณ โดยรวมกับภาคเอกชนในการกำหนด
นโยบายและกลยุทธ ดานการตลาดการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและ
มาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว
การขยายตลาดนักทองเที่ยวคุณภาพ เจาะตลาดระดับบนที่มี
กำลังซือ้ สูง และกลุม ตลาดความสนใจพิเศษ เพ�อเพิม่ คาใชจา ยตอครัง้

ของนักทองเที่ยว รวมทั้งการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของ ให
ทันสมัยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในอีกทางหนึ่งเปนการสงเสริมให
บริการที่เกี่ยวเน�องกับสุขภาพมีการขยายตัวตามไปดวย

การดำเนินการของกระทรวงพาณิชยตามนโยบายของรัฐ

3) สงเสริมใหภาคเอกชนขยายธุรกิจสปาไปตางประเทศ ใน
รูปแบบแฟรนไชส เพ�อสงเสริมการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ
สปาในระดับสากล
4) ผลักดันใหธุรกิจสปาเปนชองทางการสงเสริมการสงออก
สินคาสุขภาพและความงาม ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ใช ในสปา นวดไทย
สินคาเฟอรนิเจอรและเคร�องประดับตกแตงในสปา ฯลฯ ไดอยางเปน
รูปธรรม
โดยจากรายงานฉบับสมบูรณ “โครงการศึกษาเพ�อจัดทำ
ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคบริการของประเทศ” ซึง่ มูลนิธสิ ถาบัน
วิจัยเพ�อการพัฒนาประเทศไทยเสนอตอสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดนำเสนอยุทธศาสตร ใน
การสรางรายไดจากการใหบริการสุขภาพ เปนยุทธศาสตรหลักใน
การพัฒนาบริการที่เกี่ยวเน�องกับสุขภาพ ซึ่งยุทธศาสตรดังกลาว
ครอบคลุมทั้งบริการดานสุขภาพ และบริการอ�นๆ ที่เกี่ยวของกับ

2. สงเสริมการลงทุนในดานบริการที่เกี่ยว
เน�องกับสุขภาพของผูประกอบการชาวไทยใน
ตางประเทศ ซึ่งโดยทั่วไปแลว กฎกติกาดานการ
ลงทุนในประเทศพัฒนาแลว จะไมจำกัดการเขาไป
ลงทุนและการถือหุนของคนตางชาติ แตจะมี
กฎกติกาที่เขมงวดในการรับคนตางชาติเขาไป
ทำงานดวยเหตุผลดังกลาว ในการสงเสริมการ
ลงทุนของผูประกอบการชาวไทยในธุรกิจบริการ
ที่เกี่ยวของกับสุขภาพในตางประเทศ ภาครัฐจึง
ควรมีการผลักดันในประเด็นตอไปนี้
• เจรจาตอรองใหผูประกอบอาชีพบริการ
ดานสปาและนวดแผนไทย นวดเพ�อบำบัดรักษา
ฯลฯ ทีม่ ที กั ษะทีเ่ ปนทีต่ อ งการของตางชาติ สามารถ
เขาไปประกอบอาชีพในตางประเทศได โดยสะดวก
เพ�อที่จะสงเสริมการแผขยายของธุรกิจบริการที่
เกีย่ วของกับสุขภาพของไทยในตางแดน โดยอาจ
มีการรับรองมาตรฐานวิชาชีพรวมกัน (Mutual
Recognition)
• จัดทำมาตรฐานวิชาชีพของวิชาชีพที่
ตองการจะสงออก ใหเปนทีย่ อมรับในระดับสากล
โดยอาจดำเนินการรวมกันระหวางกรมพัฒนาฝมอื
แรงงาน กรมพัฒนาธุรกิจการคาและกระทรวง
สาธารณสุข
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2) สงเสริมใหเปดธุรกิจสปาไทย ผนวกกับสปาที่มีอยูแลวใน
ตางประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปตะวันออกกลาง เอเชีย สหรัฐอเมริกา
และแคนาดา

1. สงเสริมบริการที่เกี่ยวของกับสุขภาพที่มี
ศักยภาพในการสรางรายได และที่มีบุคคลากร
เพียงพอหรือสามารถผลิตเพิม่ ไดงา ยและรวดเร็ว
โดยเฉพาะการสงเสริมบริการดานสปา นวดแผน
ไทย/นวดเพ�อบำบัดรักษา และผลิตภัณฑที่เกี่ยว
ของกับสุขภาพตางๆ เชน สมุนไพรและผลิตภัณฑ
เสริมความงาม เปนตน
วารสารสงเสริมการลงทุน

กระทรวงพาณิชย โดยกรมสงเสริมการคาระหวางประเทศ มี
วิสยั ทัศน ในการสงเสริมใหภาคธุรกิจบริการสุขภาพของไทย เพ�อสราง
รายได ใหประเทศเพิ่มขึ้น และสรางภาพลักษณ ในฐานะผู ใหบริการ
ระดับโลก โดยดำเนินนโยบายการสงเสริม ผลักดันธุรกิจสปาและ
ผลิตภัณฑที่ใช ในสปาไทยสูตลาดตางประเทศ โดยเนนจุดเดนและ
เอกลักษณของสปาไทยในการใหบริการแบบวิถีไทยและภูมิปญญาไทย
ซึ่งเปนที่นิยมของชาวตางชาติ โดยมีเปาหมาย คือ
1) สงเสริมใหชาวตางชาติมาใชบริการสปา นวดไทยในประเทศ
ทั้งที่มาในรูปแบบ Medical Tourist และที่เปนสวนหนึ่งของการมา
ทองเที่ยว

สุขภาพเชน สปา สมุนไพรไทย นวดไทย สรุปวา
ควรใหความสำคัญกับประเด็นดังตอไปนี้

อนาคตการทองเทีย่ วของไทย
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จากขอมูลขององคการทองเที่ยวโลกหรือ
World Tourism Organization มีขอ มูลวา ป 2554
มีนักทองเที่ยวรวม 980 ลานคน เที่ยวในแถบ
เอเชียแปซิฟก 217.1 ลานคน แถบอาเซีย่ น 77.1
ลานคน มาเที่ยวประเทศไทย 19 ลานคน ใชเงิน
7.6 แสนลานบาท

วารสารสงเสริมการลงทุน
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องคการทองเที่ยวโลกระบุดวยวา อีก 8 ป
ขางหนาคือ ป 2563 หรือ 2020 คนทั้งโลกจะ
เดินทางทองเที่ยวแบบกาวกระโดดถึง 1.6 พัน
ลานคน โดยอยูท เ่ี อเชียแปซิฟก ราวๆ 400 ลานคน
แบงเปนอาเซี่ยน 160 - 200 ลานคน

ไทยจะไดเปรียบประเทศอ�น
ในเร�องของคาใชจาย
แหลงทองเที่ยว การเดินทาง
และอาหารไทย

โดยการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ น จะ
กอใหเกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว
นักลงทุนตางชาติจะเขามาลงทุน ซึ่งไทยจะได

เปรียบประเทศอ�น ในเร�องของปจจัยการดึงดูดนักทองเทีย่ วดานตางๆ
ไมวา จะเปนคาใชจา ยที่ไมสงู มากนัก แหลงทองเทีย่ วทีม่ ชี อ� เสียง ความ
สะดวกในการเดินทาง และอาหารไทยที่ไดรบั ความนิยมวาเปนอาหาร
สุขภาพและมีความเปนเอกลักษณ เปนตน
จากการคาดการณจำนวนนักทองเที่ยวตางชาติป 2555 และ
จากรายงานดัชนีความเช�อมั่นผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวในไตรมาส
ที่ 4 ของป 2554 พบวาป 2555 จะมีนักทองเที่ยวตางชาติเดินทาง
เขามาในประเทศไทยมากขึ้นกวาป 2554 โดยคาดวาในป 2555 จะ
มีนักทองเที่ยวตางชาติรวม 19.79 ลานคน เพิ่มขึ้นจากป 2554 ซึ่ง
มี 18.71 ลานคน
ดวยเหตุทแ่ี มรฐั สามารถเขาไปมีสว นรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ได แตกิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศสวนใหญมาจากภาคเอกชน
ฉะนัน้ การทองเทีย่ วซึง่ เปนแหลงรายไดทส่ี ำคัญอยางหนึง่ ของประเทศ
ที่ตองการความรวมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการขับเคล�อนระบบ
เศรษฐกิจไทยใหเจริญกาวหนา
รัฐบาลจึงควรกำหนดนโยบายการทองเที่ยว โดยสงเสริมการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐานสนับสนุนการทองเที่ยวและเรงรัดการปรับ
ปรุงมาตรฐาน ในเร�องการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย และ
สุขอนามัย เพ�อเปนการเพิม่ จำนวนนักทองเทีย่ วทัง้ ไทยและตางประเทศ

ผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว

ตองมีการพัฒนาคุณภาพการบริการ
ใหเกิดความสะดวกแกนักทองเที่ยว
ในขณะที่ภาคเอกชน โดยเฉพาะผูประกอบธุรกิจทองเที่ยว ตอง
มีการพัฒนาคุณภาพการบริการ คุณภาพแหลงทองเทีย่ วใหไดมาตรฐาน
รวมทัง้ การจัดการเดินทางขนสง ใหเกิดความสะดวกแกนกั ทองเทีย่ วดวย
นอกจากนีค้ นไทยในฐานะเจาบานทีด่ คี วรมีจติ สำนึก และสราง
ภาพลักษณที่ดีใหนักทองเที่ยว ไดเห็นถึงความปลอดภัยทั้งในชีวิต
และทรัพยสิน ซึ่งจะสงผลใหอุตสาหกรรมการทองเที่ยวของไทย
กาวหนาอยางรวดเร็วและยั่งยืนสืบตอไป

กิจการเพ�อสนับสนุนการทองเที่ยว

มูลคาเงินลงทุน
(ลานบาท)

2
51
12
2
2
69

732
71,932
2,929.5
112
21.5
75,727

กิจการหอประชุมขนาดใหญ
กิจการศูนยแสดงสินคานานาชาติ
กิจการโรงแรม
กิจการบานพักและศูนยสวัสดิการสำหรับผูสูงอายุ
กิจการศูนยฟนฟูสุขภาพ
กิจการบริการเพ�อสนับสนุนการพำนักระยะยาว
รวม

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบการขอรับการสงเสริมฯ ในชวงป 2550 - ปจจุบัน กับชวงกอนหนา

- 2549
กิจการสนับสนุนการทองเที่ยว 2543
จำนวน (โครงการ)
กิจการหอประชุมขนาดใหญ
กิจการศูนยแสดงสินคานานาชาติ
กิจการโรงแรม
กิจการบานพักและ
ศูนยสวัสดิการสำหรับผูสูงอายุ
กิจการศูนยฟนฟูสุขภาพ
กิจการบริการเพ�อ
สนับสนุนการพำนักระยะยาว
รวม
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

หนวย : ลานบาท

2543 - 2549

2550 - 2555

2550 - 2555

3
52

1,552
32,557

2
51

732
71,932

3
2

1,164
285

12
2

-

-

60

35,558

มูลคาเงินลงทุน

จำนวน (โครงการ)

มูลคาเงินลงทุน

2,929.5
112

2
21.5
69
75,727
ขยายตัวรอยละ 20 ขยายตัวรอยละ 163
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จำนวน
(โครงการ)

วารสารสงเสริมการลงทุน

ตารางที่ 3 สถิติการสงเสริมอุตสาหกรรมทองเที่ยว ป 2550 - ปจจุบัน

คุณเศาวริน สกุลหิรญ
ั รักษ ผูบ ริหารของ สยามเวิลดอารต ได ให
ขอมูลวานักลงทุนของโครงการนี้ คือ มิสเตอรซอ ซอง ชาวเกาหลีใต
(พรอมดวยหุนสวนชาวเกาหลี มิสเตอร ซอ ฮัน และ มิสเตอร ชิน
ยูน ซ็อก) เปนศิลปนซึง่ มีแนวความคิดทีอ่ ยากจะนำเสนอผลงานศิลปะ
ในแงมมุ ของความบันเทิง ใหผเู ขาชมเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน
รวมถึ ง ต อ งการที ่ จ ะมี ส ถานที ่ ใ นการแลกเปลี ่ ย นและเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรมระหวางไทยและเกาหลี จึงตัดสินใจเปดศูนยแสดง
ศิลปวัฒนธรรมขึ้นที่พัทยา ในช�อวา Pattaya Love Art Park

การทำกิมจิ

การทำกิมจิ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ขณะนี้ สยามเวิลดอารต ยังอยูระหวางการกอสราง บนพื้นที่
35 ไร บริเวณตำบลหวยใหญ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ซึ่งใกล
กับสนามกอลฟ ฟนกิ ซ กอลฟ แอนด คันทรีคลับ พัทยา และมีกำหนด
เปดใหบริการไดประมาณเดือนกรกฎาคม 2556 และหากเปดใหเขาชม
เม�อไหร รับรองไดวาจะกลายเปนจุดดึงดูดนักทองเที่ยวแหงใหมใน
พัทยาอยางแน�นอน
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เพราะศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรม Pattaya Love Art Park
ของสยามเวิลดอารต จะมีทั้งการจัดแสดงงานศิลปะทั้งภายในอาคาร
และภายนอกอาคาร โดยการจัดแสดงภายในอาคารจะแบงเปน
หองจัดแสดงงานปน และภาพวาดกวา 100 ชิ้นงาน และมีหองจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย - เกาหลี การทำกิมจิ การชงชา
แบบ Dado ซึ่งเริ่มตั้งแตอาณาจักรชิลลา และการแสดงชุดแตงกาย
ประจำชาติเกาหลี เปนตน
ขณะที่การจัดแสดงภายนอกอาคาร จะเปนการแสดงงานปน
ประมาณ 100 ชิน้ งาน ในรูปแบบของสวนศิลปะ โดยผสมผสานงานศิลปะ
รวมกับการตกแตงดวยแสงไฟ การจัดสวน และน้ำพุ สวนผลงานรูปปน
ทีถ่ กู จัดแสดง ก็จะแบงเปนหลายโซนดวยกัน ไมวา จะเปนโซนดูเหมือน
ดารา โซนนักรองเกาหลี โซนตามรอยซีรย่ี  รวมถึงโซนบอกเลาวิถชี วี ติ
ของชาวเกาหลี รวมทั้งโซนลอเลียน โซนตลก และโซนงานศิลปะ

การแสดงชุดแตงกายประจำชาติเกาหลี

การแสดงชุดแตงกายประจำชาติเกาหลี
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การชงชา

ตัวอยางผลงาน งานปน
ที่คาดวาจะจัดแสดง

อยากใหคนไทยเขาใจ

และเขาถึงศิลปะแบบจับตองได และมีสวนรวม
เขาเช�อวาการเสพงานศิลปะ ไม ใชเพียงแคดูแตตา
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มิสเตอร ซอ ซอง ย้ำวา อยากใหคนไทยเขาใจและเขาถึงศิลปะ
แบบจับตองได และมีสว นรวมไมวา จะเปนการถายภาพกับศิลปะของเขา
และจับตองผลงานศิลปะ เพราะเขาเช�อวาการเสพงานศิลปะไมใชเพียง
แคดแู ตตา มืออยาตอง เหมือนการไปชมงานศิลปะตามหองแสดงทัว่ ไป

วารสารสงเสริมการลงทุน
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อีกทั้งการแสดงงานปนโซนตามรอยซีรี่ยเกาหลี ก็ชวยใหคนไทย
สามารถเขาไปสัมผัสบรรยากาศเสมือนจริงของซีรี่ยเกาหลียอดฮิต
โดยไมตองเดินทางไปไกลถึงประเทศเกาหลีดวย

ช�อ ความสามารถของพอ

ขนาด 3 เมตร x 2 เมตร x 3 เมตร
ความหมาย
แสดงความแข็งแรงของคุณพอ 2 คน

แมวาสยามเวิลดอารต จะไมใชโครงการลงทุนขนาดใหญ โดย
ลงทุนประมาณ 160 ลานบาท แตดวยความมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่
ไมซ้ำกับสถานที่ทองเที่ยวที่อ�นๆ ในพัทยา และในประเทศไทย เช�อวา
จะเปนจุดดึงดูดนักทองเทีย่ วใหกบั เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรไี ดอกี
แหงหนึง่ รวมทัง้ จะเปนการชวยสงเสริมการทองเทีย่ วใหแกประเทศไทย
อีกดวย อีกไมนานเกินรอ...แลวพบกันที่ สยามเวิลดอารต พัทยา
สำหรับการเดินทางไปเทีย่ วชมสยามเวิลดอารต สามารถเดินทาง
ไปตามเสนทางสุขุมวิทตอจากพัทยามาทางสัตหีบเพียง 10 กิโลเมตร
ผานโรงแรมแอมบาสเดอร จะถึงสี่แยกใหเลี้ยวซายเขามาทางสนาม
กอลฟฟนิกซ ผานทางรถไฟ ไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตรใหเลี้ยวซาย
ปายบอกทางไปวัดสันติวราราม ไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร จะพบ
ศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรม Pattaya Love Art Park อยูท างขวามือ

ช�อ จูบ

ขนาด 2 เมตร x 2 เมตร x 2.5 เมตร
ความหมาย
แสดงความรูสึกของมนุษยผานริมฝปาก
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1 ใน 2 โครงการไดมีการเปดตัวไปแลว
ซึ่งไดสรางกระแสความฮือฮาในระดับที่เรียกวา
“Talk of the Town” ได ในระยะเวลาอันสั้น
มีผูสนใจเขาชมกันอยางลนหลามทั้งชาวไทยและ
ตางชาติ สวนอีกโครงการก็กำลังจะเปดตัวตามมา
ในระยะเวลาอันใกลนี้

วารสารสงเสริมการลงทุน

22

มูลคาการลงทุนรวมของ 2 โครงการขางตน
แมจะไมมากนัก แตกม็ คี วามน�าสนใจมาก ในดาน
แนวคิดการลงทุนในกิจการสนับสนุนการทองเทีย่ ว
ในไทยของนักลงทุนเกาหลีใต

ART IN PARADISE : อารตแกลอรี่
ศิลปะภาพสามมิติ

เม�อเราไปเยี่ยมชมภาพวาดในอารตแกลอรี่
หลายแหง ไมวา จะในประเทศไทยหรือตางประเทศ
มักจะมีปายหามสัมผัสและถายภาพอยูเสมอ แต
ที่ ART IN PARADISE ไมใชแบบนั้น

เริ่มคิดสรางสรรคงานศิลปะที่สามารถเขากับวัฒนธรรมของไทย
สรางความแปลกใหมใหกบั คนไทย โดยคนทัว่ ไปสามารถเขาใจ เขาถึง
มีสวนรวม และสนุกสนานกับงานศิลปะได
พิพธิ ภัณฑภาพสามมิตจิ งึ เปนไอเดียตอมาทีน่ ำมาเสนอ และเม�อ
กระทรวงวัฒนธรรมเห็นชอบ เขาและหุน สวนจึงไดรวบรวมศิลปนจาก
เกาหลีใตและไทยมาสรางงานจิตรกรรม จัดตัง้ ART IN PARADISE
ขึ้นในพื้นที่เดิมที่เคยเปนสถานบันเทิงของพัทยา โดยแนวคิดหลัก
ตองการใหผูเขาชมเห็นศิลปะเปนเร�องที่จับตอง เขาใจ และเขาถึงได
โดยเนนใหผูเขาชมมีสวนรวมระหวางการเขาชมไมวาจะเปนการ
ถายภาพ และสามารถจับตองงานศิลปะที่จัดแสดงไวไดทุกชิ้น
โดยเหตุผลทีเ่ ขามาลงทุนในประเทศไทยนัน้ ไดทำการสำรวจและ
ศึกษาลูท างการทำธุรกิจในไทยเปนเวลา 3 ป และมีความเช�อมัน่ ในศักยภาพ
การตลาดของประเทศไทย โดยกลุมเปาหมายหลักคือ นักทองเที่ยว
ชาวตางชาติ ที่ทำใหเขาเลือกที่ตั้งในเมืองทองเที่ยวอยางเมืองพัทยา
เพราะงายตอการเปดตลาด และสะดวกตอการหาลูกคาทีเ่ ปนบริษทั ทัวร

ที่ ART IN PARADISE ผูเขาชมสามารถ
ถายรูปพรอมเลนกับภาพได ดวยภาพวาดทีด่ เู หมือน
มีชีวิตจริงๆ เหมือนกับเราไดเดินเขาไปอยู ใน
เหตุการณ ในภาพ ไดเปนสวนหนึ่งของภาพอยาง
กลมกลืน โดยการสัมผัสหรือเลนกับภาพได
คุณ SHIN JAE YEOUL กรรมการผูจ ดั การ
บริษทั ART IN PARADISE จำกัด ซึง่ มีประสบการณ
ในการดูแลธุรกิจอารตแกลอรี่ในประเทศเกาหลีใต
มานานถึง 7 ป ตองการสรางความแปลกใหมใหกบั
ประเทศไทย ซึง่ เปนประเทศทีเ่ ขาประทับใจ รวมทัง้
มีความสัมพันธอนั ดีกบั เพ�อนคนไทย ซึง่ ไดแนะนำ
ใหคุณ SHIN JAE YEOUL ไดรูจักประเทศไทย
ทำใหเขาตองการเขามาลงทุน แตการนำงาน
ศิลปะของเขาเขามาในครั้งแรกนั้น ยังไมเขากับ
วัฒนธรรมของไทยนัก จึงเกิดกระแสวิพากษวจิ ารณ
ตองานศิลปะของเขา แตดวยความพยายาม จึง

ยอดผูเ ขาชมเพิม่ พันเทา วันแรก 10 คน กลายเปนสูงสุด
10,000 คน
แมวาในวันที่เปดแสดงอยางเปนทางการ เม�อวันที่ 20 เมษายน
2555 จะมีนกั ทองเทีย่ วมาเขาชมเพียง 10 คน แตในวันนีย้ อดผูเ ขาชม
มีมากถึงวันละ 2,500 คนในวันธรรมดา และ 7,000 คนในวันสุดสัปดาห
และเคยมากที่สุดถึงวันละ 10,000 คน

แตเม�อเปดบริการแลว ลูกคาหลักจากทีค่ าดวาจะเปนนักทองเทีย่ ว
ชาวตางชาติ กลับกลายเปนคนไทยถึงรอยละ 70 สาเหตุทก่ี ลุม ลูกคา
หลักเปลี่ยนแปลงไป เปนเพราะอิทธิพลของ SOCIAL MEDIA ที่
นักทองเทีย่ วชาวไทยมาเยีย่ มชม และถายภาพนำไปเผยแพรตอ ทาง
เฟซบุก และส�ออ�นๆ ทำใหประชาชนทัว่ ไปสามารถรับรูเ ร�องราว และ
รูจักไดอยางรวดเร็ว

พิพิธภัณฑภาพสามมิติ
เนนใหผูเขาชมมีสวนรวม
พื้นที่จัดแสดงงานศิลปะ

2. โซน ZOO
เปนโซนที่ทำใหผูชมสามารถสัมผัสถึงสัตวตางๆ ที่หลุดออกมา
จากภาพไดเสมือนจริง
3. CLASSIC ART
เปนโซนที่ประยุกตภาพ CLASSIC ช�อดังตางๆ ทั่วทุกมุมโลก
มาใหผูชมสามารถเขาไปมีสวนรวมกับภาพดังกลาวได
4. โซน อยุธยา
เปนโซนที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยโดยการถายทอดจาก
ฝมือของศิลปนชาวเกาหลีใต
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อารตแกลอรี่แหงนี้ ถือเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมของ
เมืองพัทยา และชวยสงเสริมสนับสนุนธุรกิจทองเที่ยวในเมืองพัทยา
ภายในอารตแกลอรี่แหงนี้มีการจัดแบงพื้นที่เปนหลายสวนไดแก
รานจำหน�ายของที่ระลึก รานจำหน�ายอาหาร และเคร�องด�ม มีพื้นที่
รวมทั้งหมด 2 ชั้น5,600 ตารางเมตร ภายในแบงเปนโซนจัดแสดง
ทั้งหมด 8 โซน ไดแก
1. โซน AQUARIUM
เปนโซนที่ใชคาแรคเตอรของสัตว ใตทองทะเล ทำใหผูชมรูสึก
เสมือนอยูใตทองทะเล

วารสารสงเสริมการลงทุน

ไมวาจะเปนการถายภาพ
และจับตองงานศิลปะไดทุกชิ้น

5. โซน EGYPT
เปนโซนทีถ่ า ยทอดความเปน Egypt ออกมา
ใหสามารถจับตองได
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6. โซน THAILAND สงกรานต
เป น โซนที ่ ถ  า ยทอดความสนุ ก สนานใน
วันสงกรานตของไทย

วารสารสงเสริมการลงทุน
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7. โซน SURREALISM
เปนโซนศิลปะเหนือความจริง เชน ภาพ
สะพานขามน้ำตก และหุบเหว เปนตน
8. โซน ไดโนเสาร
เปนโซนทีพ่ าผูช มเดินทางยอนเวลากลับไปยัง
ยุคไดโนเสาร และถายรูปรวมกับไดโนเสาร
ทุกหองทุกภาพเปนสามมิติ มีจุดเดนให
ผูเขาชมสามารถจับตองและมีสวนรวมไดเต็มที่
เอาตัวเองเขาไปเปนสวนหนึ่งของภาพ ใหคุณไป
วางทาถายรูป หรือจะนำลงเฟซบุก ทวิตเตอร
ก็ทำได และเหมาะที่สุดสำหรับคนชอบถายภาพ
กำลังเลนกลอง หรือกำลังฝกปรือฝมือสามารถ
มาถายภาพที่นี่ไดอยางสนุก

การปรับปรุงอารตแกลอรี่

งานศิลปะใน ART IN PARADISE มี
ทัง้ หมด 140 ชิน้ งาน ทุก 6 เดือนจะทำการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงชิ้นงานประมาณ 10 ชิ้น ซึ่ง
ชิน้ งานทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงนัน้ จะใชวธิ กี ารลบและ
วาดซ้ำลงไปยังพื้นที่เดิมที่เคยจัดแสดงชิ้นงาน
รวมทัง้ ยังเปดโอกาสใหคณะอาจารยและนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยตางๆ ของไทยเขาศึกษาดูการ
ทำงานของศิลปนในอารตแกลอรี่ดวย
นอกจากนัน้ ART IN PARADISE มีแผนจะ
พัฒนาชางศิลปของไทยตามสถาบันการศึกษา
ตางๆ เพ�อใหรวมทำงานกับอารตแกลอรี่ได

ตั้งเปาขยายสาขาและพัฒนาภาพวาด 3 มิติ

ART IN PARADISE เปดตัวขึ้นมาเพียงไมกี่เดือน ก็มีจำนวน
ผูเ ขาชมเปนจำนวนมาก ขณะทีพ่ น้ื ทีจ่ ดั แสดง สามารถรองรับผูเ ขาชม
ไดแตละครั้งสูงสุด เพียง 3,000 คนเทานั้น ดังนั้นแผนการฉุกเฉิน
ของการแกไขปญหาในเร�องดังกลาว ART IN PARADISE จำเปนจะตอง
กำหนดระยะเวลาในการเขาชม เพ�ออำนวยความสะดวกใหแกผเู ขาชม
ในปหนา ART IN PARADISE มีแผนจะขยายพื้นที่ออกไปยัง
อาคารที่วางในพื้นที่ที่ติดกับแกลอรี่ และมีแผนเปดสาขาเพิ่มอีก 2
สาขาใน 2 จังหวัด คือ เชียงใหม จะเปดในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2556
และกรุงเทพฯ จะเปดในเดือนเมษายน 2556 นอกจากนี้ ในอนาคตมี
แผนจะขยายสาขาไปยังภาคใตของไทย และประเทศใกลเคียง เชน
มาเลเซีย หรือสิงคโปรอีกดวย
นอกจากนี้ ART IN PARADISE มีแผนจะใชเทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
เขามาเพิม่ เติม เชน เทคโนโลยีทางดาน 3D PHOTOGRAPH เปนตน

Siam World Art : สวนศิลปะรวมสมัย

โครงการนีจ้ ดั ตัง้ ขึน้ ภายใตแนวคิดของศิลปนชาวเกาหลีใต ซึง่ มี
แนวความคิดทีจ่ ะนำเสนอผลงานศิลปะในแงมมุ ของความบันเทิง รวมถึง
ตองการที่จะมีสถานที่ในการแลกเปลี่ยนและเผยแพรศิลปวัฒนธรรม
ระหวางไทย และเกาหลีใตดว ย โดยเนนใหผเู ขาชมเห็นศิลปะเปนเร�อง
ที่จับตอง เขาใจ เขาถึงได มีสวนรวมระหวางการเขาชมไมวาจะเปน
การถายภาพ และสามารถจับตองงานศิลปะที่จัดแสดงไวได
ตามโครงการจะมีการแสดงงานศิลปะทั้งภายในและภายนอก
อาคาร ในรูปแบบของสวนประติมากรรม ดังนี้

นอกจากการจัดแสดงงานศิลปะรวมสมัยแลวยังมีการจัดกิจกรรม
ใหเปนสถานที่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดวย เชน การทำกิมจิ การชงชา
แบบ Dado รวมทั้งการแตงกายประจำชาติเกาหลีใตดวย
โครงการนี้ อาจจะยังมีรายละเอียดไมมากนัก เพราะอยูในระหวาง
การกอสราง แตคาดวาน�าจะเสร็จพรอมใหเขาชมได ในป 2556 นี้
โดยตัวโครงการตั้งอยูบนถนนสนามกอลฟฟนิกซ ตำบลหวยใหญ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เกาหลี ใตสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมทองเที่ยว

จาก 2 โครงการขางตนนี้ จะเห็นวาการที่ศิลปนที่เปนนักลงทุน
เกาหลีใตมาลงทุนในไทยโดยเฉพาะในชวงปทผ่ี า นมา นัน่ หมายความวา
ประเทศไทยเปนจุดหมายการลงทุนในตางประเทศของเกาหลี ใต
ซึ่งไมใชเฉพาะการลงทุนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการผลิตเทานั้น
แตยังหมายถึงอุตสาหกรรมบริการดวย

วัฒนธรรมวันนี้

ไม ใชสิ่งที่เราจะดู
แตเพียงในชาติเราเองเทานั้น
แตควรสงเสริมและผลักดัน
ใหกลายเปนสินคาวัฒนธรรม
การลงทุนในกิจการสนับสนุนการทองเที่ยว
ในลักษณะนี้ ถึงแมวา จะเปนการลงทุนของตางชาติ
แตกเ็ ปนการลงทุนทีด่ งึ ดูดเม็ดเงินจากการทองเทีย่ ว
ใหกระจายอยูในไทยได รวมทัง้ จะเปนแหลงเรียนรู
ทีม่ ปี ระโยชนสรางสรรคและบันเทิงสำหรับคนไทย
และที่สำคัญ เปนอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะตองเรียนรูวา
วัฒนธรรมวันนี้ ไมใชสิ่งที่เราจะดูแตเพียงในชาติ
เราเองเทานั้น แตควรสงเสริมและผลักดันให
กลายเปนสินคาวัฒนธรรม เพ�อเผยแพรใหชาวโลก
ไดรับรู ดังตัวอยางการเผยแพรวัฒนธรรมของ
เกาหลีใต ที่กำลังเปนที่นิยมของโลกในวันนี้
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- ภายนอกอาคาร จัดแสดงงานปนประมาณ 100 ชิ้นงาน ใน
รูปแบบของสวนศิลปะโดยผสมผสานงานศิลปะ รวมกับการตกแตง
ดวยแสงไฟ การจัดสวน และน้ำพุประมาณ 10 จุด

นอกจากนี ้ ยั ง มี อ ี ก หลายโครงการของ
นักลงทุนเกาหลีใตทส่ี นใจมาลงทุนดานธุรกิจบริการ
และการสนับสนุนการทองเที่ยวในไทย โดยอยู
ระหวางการศึกษาขอมูลขั้นสุดทาย

วารสารสงเสริมการลงทุน

- ภายในอาคาร มีพน้ื ที่ใชสอยประมาณ 1,700 ตารางเมตร แบง
เปน สำนักงาน หองจัดแสดงนิทรรศการ โดยจะมีงานปน 30 ชิน้ งาน
และภาพวาด 70 ชิน้ งาน ซึง่ จะแบงเปนโซน ไมวา จะเปนโซนดูเหมือน
ดารา นักรองเกาหลี ตามรอยซีรีย รวมถึง การบอกกลาวเลาวิถีชีวิต
ของชาวเกาหลีใต โซนลอเลียน โซนตลก และโซนงานศิลปะ

มีคำกลาววา “หากผู ใดมาลอนดอน แต ไม ไดเยี่ยมชม

หุนขี้ผึ้งมาดามทุสโซ ถือเสมือนวาผูนั้นไม ไดมาลอนดอน”

คำกลาวขางตนนั้น ถือวาเปนคำกลาวที่ไมไดเกินความเปนจริง
เพราะพิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งมาดามทุสโซ มีประวัติความเปนมายาวนาน
กวา 250 ป กอตัง้ โดยมาดามมารี ทุสโซ ประติมากรหญิงชาวฝรัง่ เศส
ทีท่ มุ เทชีวติ ไปกับการปน หุน ขีผ้ ง้ึ ของบุคคลสำคัญตางๆ ดังนัน้ หากใคร
ไดมีโอกาสไปถึงกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ก็มักจะหาโอกาสไป
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑแหงนี้อยูเสมอ

กิจการทีเ่ ปนความภาคภูมใิ จอยางทีส่ ดุ ของบริษทั คือ พิพธิ ภัณฑ
หุนขี้ผึ้งมาดามทุสโซ ซึ่งยังคงสืบสานการปนหุนใหมีความเหมือนจริง
ในทุกรายละเอียด เริ่มตั้งแตการพบปะและคนควาขอมูลจากบุคคล
ตนแบบจริง รวมทัง้ มีการวัดตัวอยางละเอียด การเทียบสีผวิ สีตา และ
เสนผม โดยใชเวลากวา 4 - 6 เดือนในการปนหุนแตละตัว มูลคาสูง
ถึงตัวละกวา 8 ลานบาท
จุดเดนที่เปนเอกลักษณและทำใหมาดามทุสโซแตกตางจาก
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ธุรกิจในเครือบริษทั เมอรลนิ เอ็นเตอรเทนเมนทส กรุป ในประเทศ
อังกฤษ ไดแก พิพธิ ภัณฑหนุ ขีผ้ ง้ึ มาดามทุสโซ (Madame Tussauds)
ซี ไลฟ (SEA LIFE) ซึ่งเปนพิพิธภัณฑสัตวน้ำอันดับ 1 ของโลก
เลโกแลนด (LEGO LAND) เดอะ ลอนดอน อาย (The London Eye)
ดันเจียนส (Dungeons) การดาแลนด (Gardaland) เลโกแลนด
ดิสคอฟเวอรี่ เซ็นเตอรส (LEGOLAND Discovery Centers) อัลตัน
ทาวเวอรส (Alton Towers) วอริค คาสเซิล (Warwick Castle)
ธอรพ พารค (Thorpe Park) เชสซิงตัน เวิลด ออฟ แอดเวนเจอรส
(Chessington World of Adventures) เอิ ร  ธ เอ็ ก ซ พ ลอเรอร
(Earth Explorer) และ เดอะ เปปซี่ โกลบ (The Pepsi Globe)

สำหรับการเดินทางครั้งนี้ เราไดมีโอกาส
สนทนากับผูบ ริหารของเมอรลนิ กรุป ซึง่ ไดกลาว
ในบางประเด็นที่น�ายินดีวา การเขามาลงทุนใน
ประเทศไทยเปนไปดวยความเรียบรอย และยัง
ไม พ บป ญ หาอุ ป สรรคใดๆ ในการดำเนิ น งาน
สวนเปาหมายการดำเนินงาน มีการตั้งเปาหมาย
ในไทยสูงสุดใหไดถงึ 1 ลานคนตอป เหมือนทีเ่ คย
ประสบความสำเร็จในเซีย่ งไฮ ซึง่ 4 ปทแ่ี ลวมีผชู ม
เพียง 200,000 คนตอป แตปจ จุบนั มีผชู มมากถึง
1 ลานคนตอป

วารสารสงเสริมการลงทุน

ปจจุบัน พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งมาดามทุสโซ บริหารงานโดยบริษัท
เมอรลนิ เอ็นเตอรเทนเมนทส กรุป ซึง่ เปนผูน ำดานการบริหารสถานที่
ทองเที่ยวรายใหญอันดับ 1 ของทวีปยุโรป และอันดับ 2 ของโลก
(รองจากดิสนียแลนด) ดำเนินธุรกิจดานสถานที่ทองเที่ยวทั้งหมด
87 แหง ใน 19 ประเทศ มีผเู ขาชมแลว 46 ลานคน ซึง่ บริษทั เองก็มี
ธุรกิจในประเทศไทยของเราดวย

พิพธิ ภัณฑหนุ ขีผ้ ง้ึ ทีอ่ น� ๆ คือ การสรางประสบการณ
แบบอินเตอรแอคทีฟ โดยมีการจำลองบรรยากาศ
ของหุนแตละตัว เชน หุนประธานาธิบดีก็จะอยู
ในหองทำงาน หรือเปนบรรยากาศในการประชุม
ซึง่ เราสามารถเขาไปเปนสวนหนึง่ ของการประชุม
สามารถจับมือกับหุนหรือสัมผัสแตละตัว ทำให
เสมือนวาเรายังสามารถเก็บภาพเหตุการณ
ดังกลาวได
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วารสารสงเสริมการลงทุน
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บริษัทฯ อยูระหวางการเจรจา

ลาสุด เมอรลิน เอ็นเตอรเทนเมนทส กรุป
ผูน ำดานธุรกิจสถานทีท่ อ งเทีย่ วชัน้ นำอันดับ 1 ใน
ยุโรปไดเขาซือ้ ธุรกิจสถานทีท่ อ งเทีย่ ว 2 กลุม ใหญ
คือ Sydney Attraction Group ในป 2011 และ
Living & Leisure ในป 2012 นี้ ซึง่ ทัง้ สองกลุม นี้
มีกิจการรวมกันถึง 10 แหงในเอเชียแปซิฟก
ซึง่ หนึง่ ในนัน้ คือ กิจการอุทยานสัตวนำ้ ขนาดใหญ
ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและโดงดังที่สุด
ในไทย คือ “Siam Ocean World” นั่นเอง

ชักจูงการลงทุน การวิจัยพัฒนาถิ่นผูดี

การเขาบริหารกิจการของ สยาม โอเชีย่ น เวิรล
ในครัง้ นี้ เปนเสมือนการตอกย้ำตำแหน�งผูน ำธุรกิจ
พิพธิ ภัณฑสตั วนำ้ ระดับโลกภายใตตราสินคาซีไลฟ
ของเมอรลนิ กรุป และเปนการผนึกกำลังกับธุรกิจ
ที่กำลังเติบโตอยางรวดเร็วภายในเครืออยาง
พิพิธภัณฑหุนขี้ผึ้งมาดามทุสโซ กรุงเทพฯ ที่เพิ่ง
เปดตัว ภายใตการบริหารงานของบริษทั เมอรลนิ
เอ็นเตอรเทนเมนทส (ประเทศไทย) จำกัด ให
แข็งแกรงยิ่งขึ้น และมุงสูการเปนสุดยอดแหลง
ท อ งเที ่ ย วสำคั ญ ที ่ พ ลาดไม ไ ด ข องกรุ ง เทพฯ
เชนเดียวกับในลอนดอน

ในครั้งนี้ ก็ ไดมีโอกาสพบผูบริหารของบริษัทนี้อีกครั้ง และได
แนะนำถึงลูทางการขยายการลงทุนในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ ไดชี้แจงวา
โครงการที่มีอยูในประเทศไทยนั้น ไดรับความสำเร็จดวยดี และมีโอกาส
อยางมากที่จะมีการขยายการลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมดวยปจจัย
หลายประการ เชน

กอนทีก่ ลุม ของเราจะลาจากในวันนัน้ ผูบ ริหาร
ของกลุมเมอรลินได ใหความเห็นเพิ่มเติมวา ทาง
กลุมยังใหความสำคัญกับการลงทุนในเมืองไทย
และวางแผนในอนาคตที่จะใหเมืองไทยเปน
Entertainment Cluster ของกลุม ในเอเซียดวย
การดึงธุรกิจในเครืออีก 2 - 3 ธุรกิจเขามาเพิ่ม
เติมเหมือนเชนที่ ลอนดอน และเบอรลิน ที่มี
หลากหลายธุรกิจบริการสถานทีท่ อ งเทีย่ วในเมือง
เดียวกัน
ในการเดินทางครัง้ นี้ คณะบีโอไอ ไดมโี อกาส
พบปะกลุม นักลงทุนและสถาบันทีเ่ กีย่ วของกับการ
ทำวิจยั พัฒนาในอังกฤษหลายราย ทีน่ า� สนใจ และ
จะนำมาถายทอดใหทา นผูอ า นไดรบั ทราบมีสองราย

ความรวมมือในการผลิตวัสดุกอสราง
รวมกับกลุม SCG ในไทย
ซึ่งหากประสบความสำเร็จ
จะสามารถขยายตลาดไดอีกมาก

รายแรกที่ ไดมีโอกาสไปพบ คือ บริษัท Dena Technology
ซึ่งผูเขียนไดมีโอกาสไปพบมาแลวครั้งหนึ่งเม�อปที่ผานมา โดยการพบ
ครั้งที่แลว ไดพบผูบริหารระดับสูงของบริษัทนี้ และมีโอกาสไดพูดคุย
และชีแ้ จงถึงนโยบายสงเสริมการลงทุนของไทย ซึง่ บริษทั ฯ ไดตดั สินใจ
มาลงทุนในกิจการผลิตผลิตภัณฑทเ่ี รียกวา “Wood Replacement”
ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง

ปจจัยของราคาคาวัตถุดิบ เม�อเปรียบเทียบตนทุนการผลิตกับ
ประเทศคูแขงอยางประเทศจีนแลว ประเทศไทยยังคงเปนพื้นที่ที่
เหมาะแกการขยายการลงทุนในอนาคต เน�องดวยราคาคาสาธารณูปโภค
ต่ำกวาในประเทศจีน
พันธมิตรทางธุรกิจ บริษทั ฯ อยูร ะหวางการเจรจาความรวมมือใน
การผลิตวัสดุกอสรางรวมกับกลุม SCG ในไทย ซึ่งหากประสบความ
สำเร็จจะสามารถขยายตลาดไดอีกมาก
เทคนิคการผลิตดวยวิธที ำให โมเลกุลของสิง่ ตางๆ เล็กลง ซึง่ เปน
ลิขสิทธิเ์ ฉพาะทีม่ าจากการวิจยั ของบริษทั ฯ เอง รวมทัง้ ยังสามารถนำไป
ตอยอดนวัตกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ ใหตอบสนองความตองการ
ของลูกคาไดอีกในหลายอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมกอสราง
อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเวชสำอาง เปนตน

โดยบริษัทฯ กำลังอยูระหวางการศึกษาขอมูลเพ�อพิจารณาเพิ่ม
การลงทุนในไทย เพ�อเพิ่มกำลังการผลิตและเพิ่มชนิดผลิตภัณฑ ใหม
ในอนาคตอันใกลนี้
รายทีส่ องทีน่ า� สนใจ เปนการพบหารือในกลุม กิจการวิจยั พัฒนายา
ซึ่งยังไมสามารถเปดเผยช�อได ในขณะนี้ โดยบริษัทที่พบเปนหนึ่งใน
บริษทั ยาชัน้ นำของโลก และเปนบริษทั ผูผ ลิตยาที่ใหญทส่ี ดุ ในประเทศ
อังกฤษ มีประวัตกิ ารกอตัง้ มามากกวา 300 ป มีสาขาอยู 100 ประเทศ
ทั่วโลก ซึ่งประเทศไทยก็เปนหนึ่งในสาขานั้นดวย

บริษัทผลิตเคร�องมือแพทยสวนใหญ
จะมีโรงงานผลิตอยู ในยุโรป
การไปตั้งโรงงานนอกประเทศหรือนอกทวีปยุโรป
อยู ในแผนของหลายๆ บริษัทอยูแลว
แตสวนใหญจะเนนการขยายการลงทุนที่จีน

นิทรรศการเคร�องมือแพทยที่เบอรมิงแฮม

ในระหวางการเดินทางลงจากตอนเหนือของอังกฤษมายัง
กรุงลอนดอน คณะบีโอไอไดมีโอกาสเยี่ยมชมนิทรรศการเคร�องมือ
แพทยที่มีช�อวา “นิทรรศการ MEDTEC UK 2012” จัดขึ้น ณ
เมืองเบอรมิงแฮม ในระหวางวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2555 โดย
ความรวมมือระหวาง 3 องคกรหลักไดแก MEDTEC UK, Midlands
Design and Manufacturing และ MTEC เพ�อแสดงถึงศักยภาพ
ของอุตสาหกรรมการผลิตเคร�องมือแพทย

การจัดนิทรรศการ MEDTEC UK 2012
มีบริษัทเขารวมงานทั้งสิ้น 178 บริษัท ตัวอยาง
ทีน่ า� สนใจเชน บริษทั Carclo Technical Plastics
ทำธุรกิจหลักเกีย่ วกับอุปกรณเคร�องมือแพทยท่ีใช
แลวทิ้ง (Disposable Products) มีเทคโนโลยี
หลัก คือ การฉีดขึน้ รูปชิน้ สวน และการออกแบบ
เคร�องมือจักษุแพทย และดำเนินการภายใต
Quality Management System
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จากการหารือบริษัทมีความสนใจที่จะลงทุนดานการวิจัยพัฒนา
การใชยาที่เรียกวา Clinical ในไทย คาดวาจะมีเงินลงทุนในเบื้องตน
ไมนอ ยกวา 100 ลานบาท โดยจะรวมมือกับโรงพยาบาลในไทยรวมทำ
วิจัย ซึ่งบริษัทจะลงทุนดานเคร�องมือวิจัยและองคความรูชั้นนำที่มี

MEDTEC UK เปนสวนหนึ่งของงาน
MEDTEC ซึง่ จัดขึน้ ในหลายประเทศทัว่ โลก เชน
สหรัฐอเมริกา ฝรัง่ เศส ญีป่ นุ จีน อิตาลี เยอรมนี
เปนตน เปนการแสดงถึงศักยภาพของการ
ออกแบบเคร�องมือแพทย รวมไปถึงนวัตกรรม
ทางการแพทย ใหมๆ ไมเพียงเฉพาะเคร�องมือ
แพทย แตรวมไปถึงชิ้นสวน บรรจุภัณฑ และ
ขั้นตอนการผลิต

วารสารสงเสริมการลงทุน

บริษทั มีความสนใจทีจ่ ะเพิม่ การลงทุนในประเทศไทย โดยเบือ้ งตน
บริษทั สนใจลงในการลงทุนดานการวิจยั พัฒนาตัวยาในไทย ซึง่ ในปจจุบนั
บริษัทฯ มีหน�วยวิจัยยา อยูในเฉพาะอังกฤษ สหรัฐอเมริกา สเปน
เบลเยียม และจีนเทานั้น

อุตสาหกรรมเคร�องมือแพทย ในสหราช
อาณาจักร มีการเจริญเติบโตขึ้นอยางตอเน�อง
ตัง้ แตอดีตถึงปจจุบนั โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลีย่
อยูที่รอยละ 6 - 10
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บริษัท Europlaz นำเทคโนโลยีใหมๆ มา
แสดงในงาน เชน เคร�องจักรรุนใหม และหอง
ปลอดเชือ้ (Clean Room) บริษทั West Group
ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบอุปกรณ Fluid
components ไดนำผลิตภัณฑ ใหมๆ มาโชว เชน
Hi - Flow Proportional Valve, Universal
Bulkhead Swivel Fittings เปนตน บริษทั Trumpf
รวมโชวเคร�องเลเซอร TruMark Station 1000
ซึ่งมีประสิทธิภาพที่รวดเร็วและแมนยำ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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บริษัท Norgren มีผลิตภัณฑ ใหม คือ
Op Clear ซึ่งเปนอุปกรณที่จะชวยในการผาตัด
โดยใชกลองเพ�อใหมีความรวดเร็ว งาย และ
ปลอดภัยมากขึ้น โดยจะควบคุมการปลอยกาซ
คารบอนไดออกไซด เพ�อไมใหเลนสของกลอง
ผาตัดมีสง่ิ แปลกปลอมสะสม และทำความสะอาด
พืน้ ผิวของเลนสรวมดวย
จากการไดหารือกับผูออกงานหลายบริษัท
ซึ ่ ง ได ร ั บ คำตอบที ่ ค ล า ยกั น คื อ บริ ษ ั ท ผลิ ต
เคร�องมือแพทยสวนใหญเหลานี้จะมีโรงงาน
ผลิตอยูในยุโรป การไปตั้งโรงงานนอกประเทศ
หรือนอกทวีปยุโรป อยูในแผนของหลายๆ บริษทั
อยูแลว แตสวนใหญจะเนนการศึกษาแผนขยาย
การลงทุนที่ประเทศจีน
ดังนัน้ การทีม่ ตี วั แทนของประเทศไทย โดย
เฉพาะหน�วยงานอยางบีโอไอ ไดเขาชมงาน
และมีโอกาสอธิบายนโยบายสงเสริมการลงทุน
กิจการผลิตเคร�องมือแพทย ซึ่งปจจุบันบีโอไอ
จัดใหอยูในกลุมกิจการที่เปนประโยชนตอประเทศ
สูงสุด ไดรับยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
แบบไมจำกัดวงเงินทำใหหลายบริษัทใหความ
สนใจที่อาจจะยายฐานการผลิตเคร�องมือแพทย
จากยุโรป มาตั้งโรงงานเหลานี้ในประเทศไทย
มากขึ้น

บทสรุปการเดินทาง

การเดินทางชักจูงการลงทุนในครัง้ นี้ ไมใชครัง้ แรกทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
บีโอไอ ที่ให โอกาสเจาหนาทีก่ ลุม เล็กๆ เดินทางไปพบปะชักจูงการลงทุน
ในอุตสาหกรรมที่ตั้งเปาหมายไว แตโครงการนี้เกิดขึ้นมา 3 ปแลว
ซึ่งผูเขียนเองก็ ไดมีโอกาสนำการเดินทางในลักษณะนี้มาแลว 3 ครั้ง
ซึ่งรวมทั้งการเดินทางในครั้งนี้ดวย
สำหรับการเดินทางที่เราตั้งช�อในครั้งนี้วา “การสำรวจเสนทาง
ชักจูงการลงทุนในถิ่นผูดี” ถือวาเปนโอกาสที่ดีที่เจาหนาที่ของ
สำนักงานฯ ไดมีโอกาสและรับทราบถึงศักยภาพและเทคโนโลยีดาน
อุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยี อุตสาหกรรมบริการและเคร�องมือแพทย
ของประเทศอังกฤษ ซึ่งสามารถนำองคความรูดังกลาวมาถายทอด
ตอไปได รวมทั้งไดมีโอกาสสรางความสัมพันธ และสรางเครือขาย
สงเสริมการลงทุนระหวางเจาหนาที่บีโอไอ นักลงทุนตางชาติ และ
หน�วยงานดานการวิจยั ของอังกฤษดวย สิง่ ตางๆ ที่ไดรบั จากประสบการณ
เดินทางในครัง้ นี้ ผูเ ขียนและเหลาสมาชิกการเดินทาง มัน่ ใจวาจะเปน
ประโยชนอยางมากในอนาคตอยางแน�นอน

ใครวาอังกฤษไมสนใจอุตสาหกรรมการเกษตร
นั่นดอกอะไรนะ เหลืองเต็มทุงเลย...
เปนคำถามทีส่ มาชิกในคณะของเราถามผู โดยสารในรถไฟระหวาง
นัง่ รถไฟจากกรุงลอนดอนไปเมืองลีดส ซึง่ บางคนในคณะของเราไดบอก
วา เคยเห็นจากภาพยนตรสารคดีของตางประเทศ แตกส็ งสัยวามันเปน
ตนอะไร และปลูกไวเพ�ออะไร บางแหงก็เคยเห็นเปนทุง เวิง้ วางขนาดใหญ
มองไปจนสุดลูกหูลูกตา ดอกสีเหลืองนี้ ทำเอาพวกเราต�นเตนกันใหญ
กับทองทุงเหลืองอราม ของพืชชนิดหนึ่งที่มีความสูงระดับเอว พรอม
ออกดอกสีเหลืองสด ตลอดสองขางทางทีม่ รี ะยะทางราว 500 กิโลเมตร
วารสารสงเสริมการลงทุน

ผูโดยสารสูงอายุ และนักศึกษารายหนึง่ ตอบเราในขอมูลเดียวกันวา
ดอกไมสีเหลืองนั้นมีช�อภาษาอังกฤษวา ดอก “Rapes” (เรฟ) โดย
เมล็ดของตนเรฟ นี้สามารถนำเมล็ดมาสกัดทำน้ำมัน คลายกับน้ำมัน
ถั่วเหลืองนั่นเอง โดยพืชตระกูลนี้ ใชสกัดทำน้ำมันเชนเดียวกับพืช
ชนิดอ�น เชน ปาลม ดอกทานตะวัน ถั่วเหลือง งา เปนตน

เรฟซีดปลูกมากในหลายทวีป โดยเฉพาะแถบยุโรป สหรัฐอเมริกา
อเมริกาใต ละตินอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย จีน รวมทัง้ ประเทศอ�นๆ
อีกดวย โดยมักจะปลูกกันในชนบททีม่ พี น้ื ทีโ่ ลงกวางและไมมตี น ไม ใหญ
เชนเดียวกับการปลูกขาว บางแหงก็ปลูกเปนพืน้ ทีก่ วางใหญ ชนิดแทบ
ไมเช�อสายตา

พอพูดถึงอังกฤษ คนสวนใหญจะนึกถึงเมือง
ขนาดใหญที่มีแตตึกระฟา แตในทองถิ่นชนบท
ของประเทศอังกฤษ กลับมีฟารมขนาดใหญ
มากมาย มีพื้นที่เพาะปลูกที่ทำกันอยางเปนระบบ
ขณะเดียวกันก็ยงั รักษาสภาพสิง่ แวดลอมไปในตัว
โดยทำเปนธุรกิจ มีเคร�องมือเคร�องจักรที่ทันสมัย
ดังนัน้ ในการเดินทางมาอังกฤษครัง้ นี้ ทำใหเรา
รูว า “ใครวาอังกฤษไมสนใจอุตสาหกรรมเกษตร”
นั้น ไมจริง
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เรฟซีด (Repeseed) สกัดไปทำน้ำมันพืชที่ใชปรุงอาหารเชนเดียว
กับดอกทานตะวัน สวนกากที่เหลือก็นำไปทำอาหารสัตว เชนเดียวกับ
กากถัว่ เหลือง ปจจุบนั ยังนำไปผสมกับน้ำมันของเคร�องยนต ทีเ่ รียกวา
น้ำมันไบโอดีเซล และขณะนี้ก็กำลังขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นกันมาก
เพ�อปอนใหกับธุรกิจประเภทพลังงานทางเลือก
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จับกระแสโลก
พิชิต เดชนีรนาท

กลไก
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สงเสริมการลงทุน
เกาหลี ใตในตางประเทศ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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การออกไปลงทุนในตางประเทศ ของนักลงทุนและผูประกอบการของประเทศตางๆ สวนใหญจะมีสาเหตุแรงจูงใจ
อยางเดียวกันคือ เพ�อแสวงหาฐานการผลิตที่มีตนทุนต่ำกวาในประเทศ แหลงวัตถุดิบ พลังงาน และตลาดใหม รวมทั้ง
การไดรับสิทธิพิเศษจากการลงทุน
ในเกาหลีใตมีหลายหน�วยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับการสนับสนุน
การลงทุนในตางประเทศ คือ กระทรวงความรูแ ละเศรษฐกิจ (Ministry
of Knowledge and Economy : MKE) กระทรวงยุทธศาสตรและ
การคลัง (Ministry of Strategy and Finance : MFS) องคการ
สงเสริมการลงทุน (Korea Trade-Investment Promotion Agency :
KOTRA) ธนาคารเพ�อการสงออกและนำเขา (Korea Exim Bank)
ธนาคารเพ�อการพัฒนาของเกาหลีใต (Korea Development Bank :
KDB) องคกรประกันการสงออกเกาหลีใต Korea Export Insurance
Corporation องคการสงเสริมธุรกิจขนาดกลางขนาดยอม (Small and
Medium Business Corporation : SBC) หอการคาและการอุตสาหกรรม
(Korea Chamber of Commerce and Industry : KCCI)

กระทรวงความรูและเศรษฐกิจ

เปนกระทรวงหลักที่ดูแลดาน
เศรษฐกิจของเกาหลี ใต
รวมกับกระทรวงยุทธศาสตรและการคลัง

กระทรวงความรูและเศรษฐกิจ เปนกระทรวงหลักที่ดูแลดาน
เศรษฐกิจของเกาหลีใตรว มกับกระทรวงยุทธศาสตรและการคลัง ในการ
กำหนดนโยบายและมอบหมายภารกิจใหหน�วยงานที่เกี่ยวของไป
ดำเนินการ

องคการสงเสริมการคา การลงทุน
(Korea Trade - Investment Promotion Agency
: KOTRA)

องคการสงเสริมการคา การลงทุน เปนหน�วยงานหลักทีท่ ำหนาที่
ใหการสนับสนุนการลงทุนของเกาหลีใต คลายกับสำนักงานคณะ
กรรมการ สงเสริมการลงทุนของไทย โดยรับผิดชอบทัง้ การลงทุนของ
ตางประเทศในเกาหลีใต และการออกไปลงทุนของนักลงทุนเกาหลีใต
ยังตางประเทศ KOTRA เปนองคกรกึ่งรัฐวิสาหกิจ อยูภายใตกระทรวง
ความรูและเศรษฐกิจ (Ministry of Knowledge and Economy :
MKE) มีภารกิจหลักดังนี้

KOTRA มีศูนยธุรกิจ

(Korea Business Center : KBC)
ในประเทศเปาหมายทั่วโลก 99 แหง

รวมทั้งกรุงเทพฯ
KOTRA มีศูนยธุรกิจ (Korea Business
Center : KBC) ในประเทศเปาหมายทั่วโลก 99
แหง รวมทั้งที่กรุงเทพฯ โดยมีศูนยธุรกิจที่ตึก
Exchange Tower ชั้น 23 สี่แยกอโศก ศูนย
เหลานีจ้ ะชวยงานศึกษาความเปนไปได การสำรวจ
ขอมูล งานวิเคราะหตลาด งานแสดงสินคา ใน
ประเทศนัน้ ๆ โดยคิดคาบริการตามขนาด ระดับ
หรือระยะเวลา
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ตอมาในเดือนมกราคม 2550 กระทรวงยุทธศาสตรและการคลัง
ไดออกมาตรการเพ�อสนับสนุนการลงทุนในตางประเทศ โดยเพิ่มการ
สนับสนุนการเงิน แกไขกฎระเบียบ และการลดความเสีย่ ง โดยเฉพาะ
ในโครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรและพลังงาน การกอสราง
โครงสรางพืน้ ฐานในตางประเทศ และธุรกิจการเงิน (Financial Industry)

1. การใหบริการที่ปรึกษาดานการตลาด
ตางประเทศ โดยใหบริการดานการวิจัยและ
วิเคราะห (Research & Analysis) เพ�อศึกษา
ความเปนไปไดรายสินคาและรายอุตสาหกรรม
และการวางแผนกลยุทธ ใหคำปรึกษาการลงทุน
ในตางประเทศแบบครบวงจร การดำเนินกิจกรรม
ดานการตลาด กำหนดกลยุทธการลงทุนใหมใน
ประเทศเปาหมาย และกลยุทธการขยายตลาด
เดิมในประเทศนั้นๆ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ในป 2548 กระทรวงยุทธศาสตรและการคลัง ไดทบทวนมาตรการ
สนับสนุนการลงทุนในตางประเทศ โดยยกเลิกกฎระเบียบที่ไมจำเปน
เกี่ยวกับระบบการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ ยกเลิกการจำกัด
วงเงินลงทุนในตางประเทศ ใหการสนับสนุนเงินทุนผานสถาบันการเงิน
ธนาคารเพ�อการสงออกและนำเขา รวมทัง้ ขยายการประกันความเสีย่ ง
ใหครอบคลุมหลายดาน และการบริการ One Stop Service ของ
KOTRA

ขั้นตอนการดำเนินงานใหคำปรึกษา (KCMS Procedure)
Outside process
Inside process
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Execution
Procedure

วารสารสงเสริมการลงทุน
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Headquarter

Project
KBC
Feasibility
Analysis &
Study
Execution
New investment strategy Project level Collect infomation
Excution
Strengthen Marketing
of each nation/region
ability
strategy
Customer/market
Analysis though the
Headquarter & parter
Customer’s
Order

Outsourcing

Partner
Contract
Work area &
Service delivery date
Service contact

Appointing a well-qualified person
of the each nation/product in the
headquarter of KOTRA & joining the
project
Marketing
Strategy
Establishment
Cooperative marketing
Staregy establishment
of the Headquarter, KBC
& Partner
Partner
Service
Execution
Content Update

Marketing
Strategy
Execution
Service Delivery
Service payment

Result Analysis
& Feedback

Source : KOTRA (www.kotra.or.kr)

2. การใหบริการการลงทุนในตางประเทศ
ระดับพิเศษ (Overseas Investment Premium
Service) ไดแก
- การใหบริการจับคูนักธุรกิจตามที่ลูกคา
ตองการ จัดโปรแกรมเดินทาง จองโรงแรม ติดตอ
ลาม ใหขอมูลสภาพการลงทุน การจัดสัมมนา
- การใหบริการจับคูแกลูกคาที่ตองการทำ
ธุรกิจในตางประเทศ การบริการประกอบดวยการ
สำรวจเจาะลึกตามที่ลูกคาตองการของประเทศ
ที่ลูกคาจะไปลงทุน จัดโปรแกรมเดินทางไป
ตางประเทศใหพาคณะนักธุรกิจไปศึกษาศักยภาพ
ในพื้นที่ประเทศเปาหมาย จัดสัมมนาดานการ
ลงทุนในตางประเทศ บริการพิเศษตามความ
ตองการของลูกคาเปนรายกรณี
3. การบริการขอมูลการลงทุนในตางประเทศ
(Overseas Investment Information System

: OIS) สำหรับผูที่ตองการลงทุนในตางประเทศรวมทั้งขอมูลของ
หน�วยงานทีเ่ กีย่ วของ ซึง่ สามารถศึกษาไดจากเว็บไซต www.ois.go.kr
4. การใหบริการเปนรายประเทศ ใหคำปรึกษารายประเทศโดย
การประสานงานไปยังตัวแทนผาน Call center ที่ครอบคลุมทั่วโลก

ธนาคารเพ�อการสงออกและนำเขาเกาหลี ใต
(Korea Exim Bank)

ธนาคารเพ�อการสงออกและนำเขาเกาหลีใต ใหบริการสินเช�อเพ�อ
การลงทุนในตางประเทศ การใหสนิ เช�อในโครงการลงทุนในตางประเทศ
ซึง่ มีสว นเช�อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเกาหลีใต หรือสงเสริม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ โดยใหกูไดสูงถึงรอยละ
80 และกรณีเปนธุรกิจขนาดกลางขนาดยอมจะใหกูสูงถึงรอยละ 90
การค้ำประกันโดยใชธนาคาร ทรัพยสิน หรือมีหลักประกัน

องคกรประกันการสงออกเกาหลี ใต
(Korea Export Insurance Corporation : K - sure)
องคกรประกันการสงออกเกาหลี ใต ใหบริการดังนี้

1. บริการขอมูลเครดิต K-sure ไดทำสัญญากับ 39 ประเทศ
64 สถาบันทั่วโลก ใหบริการขอมูลเครดิตของบริษัทในตางประเทศ
ผูส ง ออกเกาหลีใตสามารถตรวจสอบขอมูลผูน ำเขา ในเร�องขอมูลทัว่ ไป
ของบริษัท สถานะทางการเงิน และลักษณะการจายเงิน
2. การประกัน (Insurance) ประกอบดวย
- Overseas Natural Resources Development Fund
Insurance การรั บ ประกั น ในความเสี ่ ย งจากการเมื อ ง สงคราม
ความเสี่ยงทางธุรกิจ รวมถึงการลมละลายของผูรวมทุน การผันผวน
ของราคาในโครงการลงทุนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ

1) จัดเงินทุนใหสำหรับขยายธุรกิจ การผลิต
ผลิตภัณฑ ใหมๆ การสำรวจตลาด การออกแสดง
สินคา
2) ใหบริการที่ปรึกษาเพ�อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความสามารถในการแขงขัน
3) จัดโปรแกรมการฝกอบรมกับผูบ ริหารใหม
การอบรมพนักงาน การอบรมเพ�อพัฒนาการผลิต
และการพัฒนาเทคโนโลยี

- Overseas Investment Insurance การใหหลักประกันการ
ลงทุนแลวประสบความเสี่ยงในดานสงคราม การมีขอจำกัดการโอนเงิน
ปญหาการเมืองในประเทศที่ไปลงทุน

หอการคาและการอุตสาหกรรม
(Korea Chamber of Commerce and
Industry : KCCI)

ธนาคารเพ�อการพัฒนาของเกาหลี ใต
(Korea Development Bank : KDB)

ธนาคารเพ�อการพัฒนาของเกาหลี ใต ใหบริการวิจัยตลาด
ตางประเทศ การใหคำปรึกษาการลงทุนในตางประเทศ การใหการ
สนับสนุนดานการเงินในการลงทุนในตางประเทศ

องคการสงเสริมธุรกิจขนาดกลางขนาดยอม
(Small and Medium Business Corporation : SBC)

องคการสงเสริมธุรกิจขนาดกลางขนาดยอม (Small and Medium
Business Corporation : SBC) เปนหน�วยงานกึง่ รัฐวิสาหกิจสงเสริม
ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กของเกาหลีใต มีสำนักงานกระจายอยูใ นเมือง
ใหญๆ ของเกาหลีใต

หอการคาและการอุตสาหกรรม เปนองคกร
ตัวแทนภาคเอกชนดูแลดานการคาและอุตสาหกรรม
KCCI มีการจัดกิจกรรมพานักธุรกิจเดินทางไป
ตางประเทศ เพ�อสำรวจโอกาสการคาการลงทุน
รวมทัง้ ไดมกี ารลงนามความรวมมือกับตางประเทศ
40 ประเทศ
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- Overseas Construction Works Insurance การใหหลัก
ประกันความสูญเสียการรับเหมากอสรางในตางประเทศ เน�องจาก
ความเสี่ยงดานการเมืองและทางธุรกิจ

4) การนำธุรกิจสูตลาดโลกและการตลาด
การรวมมือกับตางประเทศ รวมทั้งการจัดคณะ
นักลงทุนไปศึกษาโอกาสการคาและการลงทุน
ในตางประเทศ โดยผานสำนักงานตัวแทนใน
ตางประเทศของ SBC ซึ่งมี 7 ประเทศ คือ
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ชิงเตา(จีน) ญี่ปุน สหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

วารสารสงเสริมการลงทุน

- Overseas Business Financing Insurance การใหหลัก
ประกันแกผู ใหกูที่สูญเสียเงินที่ใหกูรวมทั้งดอกเบี้ย จะชวยใหสถาบัน
การเงินหรือรัฐบาลในตางประเทศ ใหสินเช�อกับธุรกิจเกาหลีใต ใน
ตางประเทศนั้นๆ ไดสะดวกยิ่งขึ้น

SBC มียทุ ธศาสตรหลัก 4 ดาน คือ

จับกระแสโลก

นันทนาฏ กฤษณจินดา / ลิซา ดารณี บาสคารัน / จรีรุง แจงเนตร

อุตสาหกรรม
ไอซีทขี องเนเธอรแลนด
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เม�อพูดถึงประเทศเนเธอรแลนด คนทัว่ ไปจะนึกถึงกังหันลม ดอกทิวลิป รองเทาไม ซึง่ เปนสัญลักษณประจำชาติท่ี
เกี่ยวเน�องกับลักษณะภูมิประเทศ เศรษฐกิจ และสังคม

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ในทางเศรษฐกิจ เนเธอรแลนดยังเปนที่รูจักกันในฐานะประเทศ
ที่เปนศูนยกลางทางดานการคาที่สำคัญแหงหนึ่งของยุโรปและโลก
เพราะเปนทางผานของแมนำ้ หลักๆ หลายสายของยุโรป กอนลงสูท ะเล
เนเธอรแลนด จึงเปนที่ตั้งของทาเรือใหญๆ เปนศูนยกลางการขนสง
สินคาของยูโรป เชน ทาเรือเมืองรอตเตอรดัม

เนเธอรแลนดเปนอันดับที่ 4
ของประเทศที่มีรายไดจากการจำหนาย
ซอฟตแวรสูงสุดจากประเทศในยุโรป
จำนวน 15 ประเทศ

ปจจุบนั เนเธอรแลนดยงั เปนประเทศทีม่ ศี กั ยภาพสูง ในอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรและไอซีที จากการจัดอันดับ European Software Vendors
Ranking 2011 โดยเว็บไซต www.truffle100.com ซึ่งจัดทำโดย
Truffle Capital บริษัทบริหารหลักทรัพยและการลงทุนชั้นนำของยุโรป
พบวาเนเธอรแลนดเปนอันดับที่ 4 ของประเทศที่มีรายไดจากการ
จำหน�ายซอฟตแวรสงู สุดจากประเทศในยุโรปจำนวน 15 ประเทศ และ

เม�อเปรียบเทียบการยกระดับความพรอมดาน ICT หรือ Networked
Readiness Index ซึ่งจัดทำโดย World Economic Forum 2010
พบวาเนเธอรแลนดอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาสูงที่สุด โดยเปน
ลำดับที่ 9 ของโลก

ผูประกอบการ
ชาวเนเธอรแลนด
หลายราย นิยมตั้งสาขา

และจางโปรแกรมเมอร
จากประเทศใกลเคียง เชน ยูเครน
และฮังการี เปนตน
เน�องจากมีคาจางที่ ไมสูงมาก
ตัวอยางบริษัทซอฟตแวรของเนเธอรแลนด ที่มีช�อเสียงระดับ
โลก ไดแก บริษัท Unit4 ซึ่งเปนผูพัฒนาซอฟตแวรอันดับ 1 ของ
เนเธอรแลนด และติดอันดับผูพัฒนาซอฟตแวรสำหรับองคกร หรือ
Enterprise Software อันดับ 8 ของโลกดวยยอดขาย 326 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในป 2552

มุมมองจากการพบผูบริหารไอซีทีของเนเธอรแลนด

เม�อวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2555 ผูเขียนไดมีโอกาสเขาพบ
ผูบริหารของบริษัทไอซีทีจำนวน 7 แหง ในเนเธอรแลนด
ในมุมมองของผูบริหารบริษัทไอซีทีที่ไดสนทนาดวยนั้น ปจจัย
ที่สำคัญเปนอันดับแรกๆ ในการตัดสินใจลงทุนของผูประกอบการ
ไอซีที โดยเฉพาะบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวร คือ บุคลากรที่มีศักยภาพ
โดยเฉพาะโปรแกรมเมอร ผูป ระกอบการชาวเนเธอรแลนดหลายราย
นิยมตัง้ สาขาและจางโปรแกรมเมอรจากประเทศใกลเคียง เชน ยูเครน
และฮังการี เปนตน เน�องจากมีคาจางที่ไมสูงมาก และมีทักษะภาษา
อังกฤษที่ดี ทำใหงายในการส�อสาร

ศักยภาพของไทย
ในอุตสาหกรรมไอซีที

อุตสาหกรรมไอซีที
ในประเทศไทย จัดวาเปน
หนึง่ ในอุตสาหกรรมทีม่ คี วามเขมแข็ง สืบเน�องจาก
มาตรการสงเสริมของภาครัฐ การขยายตัวของ
แรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และการเติบโตของโครงสราง
พื้นฐาน นอกจากนี้ประเทศไทยยังไดเปรียบ
ในดานทำเลที่ตั้งซึ่งเปนศูนยกลางของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต และการขยายตัวของตลาด
ภายในประเทศที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
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เว็บไซต www.truffle100.com ไดวเิ คราะหแนวโนมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมไอซีทีของยุโรปในป 2555 ไวอยางน�าสนใจวา จะมี
แนวโนมการลงทุนในดานการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D เพิ่มขึ้น
มากกวารอยละ 50 โดยบริษัทรอยละ 90 จะมีจางงานเพิ่มขึ้น และ
คาดการณวาภาคอุตสาหกรรมไอซีทีจะมีอัตราการเติบโตระหวาง
รอยละ 5 - 15

และเปนที่ทราบกันดีวา ธุรกิจจะดำรงอยู
ไดยากถาปราศจากแผนการตลาดทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
นอกจากความสัมพันธทางธุรกิจที่สรางไวแลว
เปนอยางดี ผูประกอบการไอซีทีในเนเธอรแลนด
จึงเพิ่มชองทางการหาลูกคาดวยการเขารวมงาน
ประชุม หรือสัมมนาที่เกี่ยวของกับธุรกิจของตน
เชน ถาบริษัทเปนผูพัฒนาซอฟตแวร ใหแก
หน�วยงานวิจยั ตลาด บริษทั ก็จะเขารวมการสัมมนา
เกีย่ วกับการวิจยั ตลาด นอกจากนี้ การเปนสมาชิก
หอการคาและสมาคมตางๆ เชน Rotterdam
Chamber of Commerce รวมถึงการใช Social
Network เชน Facebook และ Linkedin เปน
สิ่งที่ผูประกอบการไอซีทีชาวเนเธอรแลนดนิยม
ใช ในการขยายฐานลูกคาของตน

วารสารสงเสริมการลงทุน

สำนักงานใหญของ Unit4
ผูพัฒนาซอฟตแวรอันดับ 1 ของเนเธอรแลนด
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จากการสำรวจของสำนั ก งานส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
(Software Industry Promotion Agency หรือ
SIPA) พบวา ตลาดของอุตสาหกรรมซอฟตแวร
ในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทั้งในดานของ
ขนาดและมูลคา กลาวคือ ในป 2553 มูลคาตลาด
เพิม่ ขึน้ รอยละ 5.5 โดยมีมลู คาเปน 2.26 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ และเพิ่มขึ้นรอยละ 35 เม�อเทียบ
กับมูลคาตลาด ในป 2549 ประเทศไทยมีบริษทั
ทีอ่ ยูในอุตสาหกรรมซอฟตแวรมากกวา 300 บริษทั
ซึง่ จางงานบุคลากรดานซอฟตแวรมากกวา 40,000
คน โดยสวนมากจะอยูท ก่ี รุงเทพฯ เชียงใหม และ
ภูเก็ต สำหรับประเภทของซอฟตแวรทม่ี มี ลู คาสูง
ทีส่ ดุ คือ Enterprise Software ซึง่ คิดเปนรอยละ
86 ของมูลคาตลาดทั้งหมดในป 2553
Mobile Application และ Embedded
Software ก็มกี ารขยายตัวทีส่ งู โดยในป 2553 มี
การขยายตัวของมูลคาตลาดสูงถึงรอยละ 21 และ
24 ตามลำดับ สำหรับการสงออกของซอฟตแวร
ในประเทศไทยนัน้ มีมลู คาสูงถึง 150 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในป 2552

ศักยภาพในการรองรับการลงทุน
จากเนเธอรแลนด

อยางที่ไดกลาวมาแลววา ผูป ระกอบการไอซีที
ในเนเธอรแลนด ใหความสำคัญในการจางพนักงาน
เปนอยางมาก ซึง่ ขอคิดเห็นทีน่ า� สนใจเกีย่ วกับการ
จางพนักงานชาวตางชาติประการแรก คืออัตรา
คาจาง โดยผูประกอบการมองหาโปรแกรมเมอร

ทาเรือรอตเตอรดัม ประตูสูตลาดยุโรป
ในแตละปมีสินคาผานถึง 430 ลานตัน

ทีม่ ศี กั ยภาพแตมคี า จางไมสงู มาก เชน คาจางประมาณเดือนละ 2,000
ยูโร ซึง่ ถือวาไมมากสำหรับชาวเนเธอรแลนด ก็สามารถจางโปรแกรมเมอร
คุณภาพสูงชาวฮังการีได
ประการตอมาคือ ทักษะภาษาอังกฤษทีด่ ี เปนปจจัยทีส่ ำคัญในการ
เลือกจางพนักงานตางชาติ เพ�อใหการส�อสารระหวางกันเปนไปไดอยาง
ราบร�น นอกจากนีผ้ ปู ระกอบการจะเลือกจางโปรแกรมเมอรทม่ี คี วามคิด
สรางสรรค ซึ่งเปนอุปนิสัยที่สำคัญสำหรับการพัฒนาซอฟตแวร ใหมๆ
ถากลาวถึงการตั้งบริษัทไอซีทีในประเทศไทยนั้น สิ่งที่นักลงทุน
ชาวเนเธอรแลนดหลายรายใหความสำคัญเปนอันดับแรก คือ การหา
ลูกคาซึง่ อาจเริม่ จากการหาหุน สวน Partner ในประเทศไทย เพ�อเปน
ผู ใหบริการลูกคาในแถบเอเชีย ผูประกอบการบางรายมีความสนใจที่
จะลงทุนในประเทศไทย ถามีการขยายตัวของธุรกิจไอซีทีเพิ่มขึ้นมาก
กวานี้ ซึ่งอาจเปนไปได ในอนาคตอีก 4 - 5 ปขางหนานี้
และเม�อตัดสินใจตั้งบริษัทในประเทศไทยแลว ประการตอมาคือ
การจางบุคลากรทางดานไอซีทีในประเทศไทย ซึ่งไดเปรียบในดาน
คาจางแรงงานที่ไมสูงเม�อเทียบกับประเทศในแถบยุโรป อยางไรก็ตาม
ทักษะภาษาอังกฤษ และความรูความสามารถดานไอซีทีที่มีคุณภาพ
เปนปจจัยที่ผูประกอบการชาวเนเธอรแลนด ใหความสำคัญอยางมาก
ผูประกอบการตองการทราบรายช�อมหาวิทยาลัย และสถิตินักศึกษาที่
สำเร็จการศึกษาทางดานไอซีที โดยเฉพาะในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
และสาขาอ�นที่เกี่ยวของ
ดังนั้น เม�อมองในมุมกลับกัน สิ่งที่เปนอุปสรรคในการตัดสินใจ

ลงทุนในประเทศไทยสำหรับผูประกอบการไอซีทีชาวเนเธอรแลนดนั้น
นอกจากความแตกตางทางวัฒนธรรม และเวลาทำงานเน�องจาก
ระยะทางที่หางกันแลว คือความมั่นใจในบุคลากรดานไอซีทีชาวไทย
ที่มีคุณภาพและพูดภาษาอังกฤษไดดี และเหนือสิ่งอ�นใดสำหรับ
โปรแกรมเมอร คือ ความคิดสรางสรรคซึ่งเปนหนาที่ของคนไทยที่ตอง
สรางความมัน่ ใจใหชาวตางชาติไดเห็นวาโปรแกรมเมอรไทยมีศกั ยภาพ
ไมแพชาติใดในโลก

และประการสุดทาย ถาพิจารณาอุตสาหกรรม
ไอซีทีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชาวตางชาติ
จำนวนมากจะกลาวถึงประเทศสิงคโปร และ
ฟลปิ ปนส และจะรูจ กั ประเทศไทยในอุตสาหกรรม
การทองเที่ยว มากกวาอุตสาหกรรมไอซีที ดังนั้น
ประเทศไทยควรจะมีแนวทางการประชาสัมพันธ
ศักยภาพของอุตสาหกรรมไอซีทีใหมากขึ้น

เปรียบเทียบขอมูลเบื้องตนของเนเธอรแลนด - ไทย
ขอเปรียบเทียบ

ประเทศเนเธอรแลนด

ประเทศไทย
4,972 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 0.15 ลานบาท*
คิดเปนอันดับที่ 96 ของโลก
*คิดที่ 30.75 บาท / เหรียญสหรัฐฯ
64.1 ลานคน

รอยละ 20 สำหรับกำไรไมเกิน 200,000 ยูโร
รอยละ 25.5 สำหรับกำไรเกิน 200,000 ยูโร
ดัชนีอตั ราการรูห นังสือของประชากร รอยละ 99.0 (อันดับที่ 21 ของโลก)
(Literacy Rate) (ขอมูลป 2554) รอยละ 85 ของประชากรสามารถพูดภาษาอังกฤษได
ราคาเชาสำนักงาน (ณ เมืองหลวง) ประมาณ 95 – 375 ยูโร ตอตารางเมตรตอป* หรือ
(ขอมูลป 2554)
ประมาณ 3,770 – 14,875 บาทตอตารางเมตรตอป
*คิดที่ 1 ยูโรตอ 39.67 บาท
อัตราสวนการใชอนิ เทอรเน็ต
ประมาณรอยละ 91 ของครัวเรือนมีคอมพิวเตอร
(ขอมูลป 2554)
รอยละ 90 ใชอินเทอรเน็ต
รอยละ 74 ซื้อของออนไลน
เงินเดือน Programmer
45,390 ยูโรตอป (1.8 ลานบาทตอป หรือ
(ขอมูลป 2554)
150,000 บาทตอเดือน)
การสงเสริมการลงทุนในกิจการ
อำนวยความสะดวกใหกับนักลงทุนทางดานการใหขอมูล
ซอฟตแวรจากหนวยงานของรัฐ
ตางๆ เชน ขอมูลการจัดตัง้ บริษทั ขอมูลเร�องกฎหมายแรงงาน
ภาษี ขอมูลเร�องการสนับสนุนทางดานการเงินของทั้ง
หน�วยงานของรัฐและเอกชน ขอมูลเร�องวีซา และใบอนุญาต
ทำงาน ฯลฯ
กิจกรรมจับคูทางธุรกิจ (Business Match Making)
ทำหนาทีป่ ระสานกับหน�วยงานรัฐอ�นๆ เพ�ออำนวยความสะดวก
ใหกับนักลงทุน

รอยละ 23 ในป 2555
รอยละ 20 ตั้งแตป 2556 เปนตนไป

วารสารสงเสริมการลงทุน

รอยละ 94.1 อันดับที่ 83 ของโลก
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อัตราภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล

หนวยงานสงเสริมการลงทุน

สนับสนุนการลงทุนของตางชาติในประเทศเนเธอรแลนด
The Netherlands Foreign Investment Agency
http://www.nfia.com
สนับสนุนการลงทุนของชาวเนเธอรแลนด ในตางประเทศ
NL Agencyb http://www.hollandtrade.com

อันดับที่ 17 ของโลก

7,900 บาทตอตารางเมตรตอป
อัตราสวนผู ใชอินเทอรเน็ต 159 คนตอประชากร 1,000 คน
35,000 – 50000 บาทตอเดือน (ประสบการณ 3 – 5 ป)
50,000 – 60,000 บาทตอเดือน (ประสบการณ 5 – 7 ป ขึน้ ไป)
- ไดรับสิทธิและประโยชนที่เกี่ยวกับภาษีอากร ไดแก การยกเวน
อากรขาเขาเคร�องจักร และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน
ระยะเวลา 8 ป โดยไมจำกัดวงเงินลงทุน
- ไดรับสิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษี ไดแก การอนุญาต
ใหนำคนตางดาวเขามาเพ�อศึกษาลูท างการลงทุน อนุญาตให
นำชางฝมอื และผูช ำนาญการ เขามาทำงานในกิจการที่ไดรบั
การสงเสริมการลงทุน อนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน อนุญาต
ใหสงออกซึ่งเงินตราตางประเทศ
- อำนวยความสะดวกเร�องขอมูลการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
- บริการจับคูทางธุรกิจ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
www.boi.go.th
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GDP per Capita
50,087 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1.54 ลานบาท*
(ขอมูลจาก World Bank ป 2554) คิดเปนอันดับที่ 13 ของโลก
*คิดที่ 30.75 บาท / เหรียญสหรัฐฯ
ประชากร (ณ ป 2554)
16.7 ลานคน
World Bank’s Ranking 2011: อันดับที่ 31 ของโลก
Ease of Doing Business

จับกระแสโลก
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

OLED
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เทคโนโลยีโทรทัศนแหงอนาคต
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ปจจุบนั เทคโนโลยีเคร�องรับโทรทัศนมกี ารเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็ว โทรทัศนแบบเดิมทีเ่ ปนจอภาพ CRT กลาย
เปนสิ่งลาสมัยไปแลว สิ่งที่เขามาแทนที่คือ จอแบน ซึ่งใชจอภาพ LCD และในอีกไมนานจอภาพ LCD ก็จะตองเปลี่ยน
เปนจอภาพแบบ OLED ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ เปนทั้งโอกาสและวิกฤติของบริษัทที่อยู ในอุตสาหกรรมนี้

ในป 2503 บริษัทโซนี่
ผลิตโทรทัศนขาว - ดำ

ที่ใชทรานซิสเตอร เปนครัง้ แรกในโลก
แมราคาจะสูงกวาโทรทัศนธรรมดา
แตมีขนาดกระทัดรัด
ทำใหเปนที่นิยมมากในญี่ปุน

วิวัฒนาการเคร�องรับโทรทัศน
จากจอขาว - ดำ สูจอแบบ LCD

อุตสาหกรรมเคร�องรับโทรทัศน มีววิ ฒ
ั นาการมาจากจอภาพแบบ
CRT ซึ่งเปนจอภาพที่มีดานหนาทำดวยแกว หลอดภาพมีความหนา
มาก ทำใหเคร�องรับโทรทัศนมขี นาดใหญ กินเนือ้ ที่ โทรทัศนจอภาพ
CRT ยุคแรกเปนจอขาว - ดำ โดยในชวงเริ่มแรกสหรัฐอเมริกา เปน
เจาเทคโนโลยี บริษัทผูผลิตโทรทัศนของญี่ปุน ตองใชเทคโนโลยีจาก
สหรัฐฯ และอังกฤษ โดยนำเขา
ชิ้นสวนทั้งหมด มาประกอบเปน
เคร�องรับโทรทัศน ในประเทศ มี
เพียงโซนี่บริษัทเดียวเทานั้น ที่
พยายามจะพัฒนาเทคโนโลยีที่
แตกตางออกไปตัง้ แตเริม่ แรกโดย
ในป 2503 บริษทั โซนีผ่ ลิตโทรทัศน
ขาว - ดำที่ใชทรานซิสเตอรเปน
ครัง้ แรกในโลก แมราคาจะสูงกวา
โทรทัศนธรรมดา แตมีขนาด
กระทัดรัด ทำใหเปนทีน่ ยิ มมากในญีป่ นุ เพราะเหมาะสมกับ
บานเรือนสวนใหญที่มีขนาดเล็ก
ตอมามีเทคโนโลยีโทรทัศนสเี กิดขึน้ บริษทั ญีป่ นุ ตางซือ้ เทคโนโลยี
การผลิตโทรทัศนสีที่มีช�อวา Shadow Mask System จากบริษัท RCA
ของสหรัฐฯ ยกเวนบริษัทโซนี่ที่เลือกใชเทคโนโลยี Chromatron ซึ่ง
ไดพัฒนาขึ้นโดยบริษัทลูกของบริษัท Paramount

แมเทคโนโลยี Chromatron จะมีภาพคมชัดกวา แตก็เปน
เทคโนโลยีทค่ี อ นขางยุง ยากซับซอน โซนี่ไดพยายามพัฒนาเทคโนโลยี
ใหม โดยนำขอดีของ Chromatron มาใชประโยชน กลายเปนเทคโนโลยี
โทรทัศนที่ใชหลอดภาพ Trinitron ไดเปนผลสำเร็จเม�อป 2510

การแขงขันจากเกาหลี ใต

บริษัท ซัมซุง ของเกาหลี ใต

ไดกาวขึ้นครองตลาดโลกผูจำหนายโทรทัศน
อันดับ 1 ของโลก นับตั้งแตป 2549
โดยตัวเลขลาสุดในป 2554
สวนแบงตลาดโลกรอยละ 23.6

โทรทัศน LCD ถูกลงมาก สงผลใหยอดจำหน�าย
โทรทัศน LCD มีมากกวาโทรทัศนแบบ CRT นับ
ตั้งแตป 2550 เปนตนมา และทำให โทรทัศนแบบ
CRT สูญพันธุไปอยางรวดเร็ว
ทุกวันนี้ โทรทัศนทว่ี างจำหน�ายในทองตลาด
จะเปนจอแบบ LCD ทั้งหมด แมวามีจอภาพแบบ
พลาสมา ซึ่งเคยครองตลาดโทรทัศนที่มีจอภาพ
ขนาดใหญเปนคูแ ขงบาง โดยเดิมจอแบบพลาสมา
จะครองตลาดโทรทัศนที่มีจอภาพขนาดใหญ แต
การพัฒนาเทคโนโลยี LCD ทำใหสามารถผลิต
จอภาพขนาดใหญขน้ึ เร�อยๆ แยงชิงสวนแบงตลาด
ของจอภาพแบบพลาสมามาไดอยางตอเน�องลดลง
เหลือเพียงรอยละ 5.3 ในปจจุบัน
ตลาดโทรทัศนแบบ LCD ที่เติบโตอยาง
รวดเร็วในระยะทีผ่ า นมาเริม่ ทีจ่ ะอิม่ ตัว โดยเฉพาะ
ในประเทศพัฒนาแลว ขณะทีก่ ำลังผลิตโทรทัศน
อยูในระดับทีส่ งู มาก ทำใหมกี ารแขงขันตัดราคากัน
เราจะเห็นวาปจจุบันตามหางตางๆ โทรทัศนแบบ

กาวสูยุค LCD

ปจจุบันอุตสาหกรรมเคร�องรับโทรทัศนอยูในยุคที่เรียกวา LCD
หรือ “จอผลึกเหลว” ที่มีขนาดบาง เบา และประหยัดไฟฟามากกวา
จอภาพแบบ CRT ขณะเดียวกันการพัฒนาเทคโนโลยี ทำใหราคา

กาวสูยุค LCD
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อยางไรก็ตาม แมบริษทั ซัมซุง จะประสบผลสำเร็จในการผลิต
โทรทัศน แตยังคงตองซื้อชิ้นสวนที่เปนหัวใจสำคัญของจอภาพแบบ
CRT คือ Magnetron Tube จากบริษัทญี่ปุน เพราะบริษัทญี่ปุนไม
ยอมขายเทคโนโลยีการผลิตชิ้นสวนนี้ให แตในที่สุดซัมซุงก็สามารถ
ผลิตชิ้นสวนนี้ ได โดยไมตองออกแรงมากนัก เน�องจากในขณะนั้นมี
บริษทั สหรัฐฯ ซึง่ ทำธุรกิจผลิต Magnetron Tube แตแขงขันกับผูผ ลิต
ญี่ปุนไมได จนบริษัทอยูในฐานะลมละลาย บริษัท ซัมซุง จึงเขาซื้อ
กิจการบริษัทแหงนั้น และยายเคร�องจักรกลับมาติดตั้งในเกาหลีใต
พรอมกับปรับปรุงเคร�องจักรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพ�อใหแขงขัน
กับบริษัทญี่ปุนได

วิวัฒนาการเคร�องรับโทรทัศน
จากจอขาว – ดำสูจอแบบ LCD

วารสารสงเสริมการลงทุน

ในชวงตอมา โทรทัศนญป่ี นุ ตองเผชิญกับการแขงขันจากเกาหลีใต
โดยมีคูแขงสำคัญคือ ซัมซุง ซึ่งไดหันมาเนนธุรกิจดานอิเล็กทรอนิกส
เม�อป 2510 ซัมซุงใชวิธีวิศวกรรมแบบยอนรอย หรือ Reversing
Engineering ดวยการซื้อโทรทัศนสีของบริษัทญี่ปุน เพ�อนำมารื้อออก
ดูวาประกอบดวยชิ้นสวนอะไรบาง จากนั้นก็ทำการศึกษาเกี่ยวกับ
กระบวนการผลิต โดยใชเวลาเพียง 3 ป ก็สามารถผลิตโทรทัศนสมี า
แขงกับบริษัทญี่ปุนได
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LCD ขนาด 32 นิว้ ซึง่ เดิมมีราคาหลายหม�นบาท
ปจจุบันไดลดลงมาเหลือไมถึงหนึ่งหม�นบาท
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ราคาโทรทัศนแบบ LCD ที่ลดลงอยาง
รวดเร็ว ทำใหประชาชนสนใจซือ้ โทรทัศน ในขนาด
ที่ใหญมากขึน้ จากการศึกษาของบริษทั ทีป่ รึกษา
WitsView พบวาโทรทัศนแบบ LCD ที่จำหน�าย
เพิ่มจากขนาดเฉลี่ย 33.6 นิ้ว ในป 2552 เปน
33.7 นิ้ว ป 2553 เปน 34.5 นิ้ว ในป 2554 และ
ลาสุดเปน 36.5 นิ้ว ในป 2555
ชวงเริม่ แรกทีก่ า วสูย คุ โทรทัศน LCD บริษทั
ชารป เปนเจาตลาดมีสวนแบงตลาดโลกสำหรับ
โทรทัศนจอภาพแบบนี้มากถึงรอยละ 86 ในป
2543 โดยชารปนับเปนผูบ กุ เบิกเทคโนโลยีดา นนี้
โดยเปนบริษัทแรกที่เริ่มผลิตเคร�องคิดเลขโดยใช
จอ LCD มาตั้งแตป 2516
แตปจจุบันบริษัท ซัมซุง ของเกาหลีใตได
กาวขึน้ ครองตลาดโลกผูจ ำหน�ายโทรทัศนรายใหญ
อันดับ 1 ของโลก นับตั้งแตป 2549 มาจนถึง
ปจจุบัน โดยตัวเลขลาสุดในป 2554 มีสวนแบง
ตลาดโลกรอยละ 23.6 รองลงมา คือ บริษัท LG
ของเกาหลีใต สวนแบงตลาดรอยละ 14.1 บริษทั
โซนี่ ของญี่ปุนรอยละ 10.3 บริษัท พานาโซนิค
รอยละ 7.7 และบริษัท ชารปรอยละ 6.7
สำหรับจอภาพทีเ่ รียกวา LED นัน้ ความจริง
แลวเปนแบบ LCD แตแทนที่แสงสวางดานหลัง
ของจอภาพจะมาจากหลอดฟลูออเรสเซนต เหมือน
กับเทคโนโลยีหลอดนีออนทีเ่ ราใชกนั ทัว่ ไป ก็เปลีย่ น
เปนการใหแสงสวางจากหลอด LED แทน ซึ่งมี
ขอดี คือ มีความสวางมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมี
ผลดีตอสิ่งแวดลอมอีกดวย ตอเน�องจากหลอด
แบบฟลูออเรสเซนตจะมีสารปรอทเจือปนอยู
ภายใน

อุตสาหกรรมเคร�องรับโทรทัศน

กำลังจะกาวจากยุค LCD ไปสูยุค
Organic Light - Emitting Diode (OLED)
ซึ่งมีเทคโนโลยีเหนือกวา
OLED เทคโนโลยีแหงอนาคต

แนวโนมสำคัญในอนาคต คือ อุตสาหกรรมเคร�องรับโทรทัศน
กำลังจะกาวจากยุค LCD ไปสูย คุ Organic Light - Emitting Diode
(OLED) ซึง่ มีเทคโนโลยีเหนือกวา คือ แตละพิกเซลของจอภาพ OLED
เปลงแสงไดดว ยตนเอง ไมตอ งใชแสงจากแหลงอ�นๆ สองทางดานหลัง
ของจอภาพ ทำใหจอภาพบางลงกวาเดิมมาก สงผลให โทรทัศนแบบ
OLED บางลงมากตามไปดวย ขณะเดียวกันมีความคมชัดของภาพ
มากกวา จอภาพสามารถดัดให โคงงอได และประหยัดพลังงาน
มากถึงรอยละ 20 เม�อเปรียบเทียบกับจอภาพแบบ LCD ธรรมดา แต
ปญหาที่สำคัญ คือ จอภาพแบบ OLED มีอายุใชงานสั้น ซึ่งจะตอง
อาศัยการวิจัยและพัฒนาเพ�อแกไขปญหานี้ตอไป
รัฐบาลหลายประเทศพยายามสงเสริมเทคโนโลยี OLED เน�องจาก
คาดวาจะเสริมสรางรายไดแกประเทศจำนวนมาก โดยคาดวาตลาด
โทรทัศนแบบ OLED จะขยายตัวจาก 34,000 เคร�อง ในป 2555 เปน
2.1 ลานเคร�อง ในป 2558 โดยมีมูลคาประมาณ 7.1 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 2.2 แสนลานบาท

จำหน�ายจำนวนมากในชวง 2 ถึง 3 ปขางหนา
ขณะที่บริษัท LG ก็ประกาศจะเริ่มวางจำหน�าย
โทรทัศนแบบ OLED ขนาด 55 นิว้ ในชวงปลาย
ปนี้เชนเดียวกัน

ความจริงแลวเดิมบริษทั โซนี่ เปนผูน ำในดานเทคโนโลยีโทรทัศน
แบบ OLED โดยวางตลาดโทรทัศนแบบนีเ้ ปนครัง้ แรก ในขนาด 11 นิว้
เม�อป 2550 แตปจ จุบนั ซัมซุงเปนผูน ำเทคโนโลยีโทรทัศนแบบนี้ โดยมี
สวนแบงตลาดโลกมากถึงรอยละ 97 โดยลาสุดบริษทั ซัมซุง ประกาศ
เม�อเดือนพฤษภาคม 2555 วา จะเริ่มวางตลาดโทรทัศนแบบ OLED
ขนาด 55 นิว้ ในครึง่ หลังของป แตราคาขายปลีกคาดวาจะแพงมาก คือ
ประมาณ 300,000 บาท และคาดวาราคาจะลดลงมาก เม�อมีการผลิต

สวนการแขงขันระหวางโซนีแ่ ละพานาโซนิค
ผูผลิตโทรทัศนอันดับ 3 และ 4 ของโลก ซึ่ง
เปนบริษทั ญีป่ นุ ทัง้ คู สถานการณกลับตรงกันขาม
โดยทั้งสองบริษัทไดลืมเลือนความบาดหมางใจที่
เกิดขึ้นในอดีต เน�องจากตระหนักวา หากมัวแต
แขงขันกันเองแลว จะพายแพ ใหกบั คายเกาหลีใต
แน� ดังนั้น จึงมีขอตกลงที่จะวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี ในดาน OLED รวมกัน เพ�อไลตาม
เทคโนโลยีของคายเกาหลีใต ใหทัน
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กระทรวงเศรษฐกิ จ ฐานความรู  (Ministry of Knowledge
Economy) ของเกาหลีใต ไดกำหนด “Future Flagship Program”
ครอบคลุมโครงการของบริษัทรวมคาหรือ Consortium นำโดยบริษัท
LG และบริษัทอ�นๆ เชน Avaco ผูผลิตเคร�องจักรและอุปกรณ ตั้ง
เปาหมายวิจัยและพัฒนาผลิตจอภาพ OLED ขนาดใหญ 60 นิ้ว

ขณะทีบ่ ริษทั LG ปฏิเสธขอกลาวหาขางตน
โดยกลาววาเทคโนโลยี OLED ที่ซัมซุงไดกลาว
อางวาขโมยมานั้น ความจริงแลวเปนเทคโนโลยี
ที่รูกันแพรหลายอยูแลวในแวดวงอุตสาหกรรมนี้
ไมไดเปนความลับทางการคา ยิ่งไปกวานั้น LG
ไมตองการเทคโนโลยีจากซัมซุง โดยเทคโนโลยี
OLED ของ LG นั้น แตกตางจากของซัมซุง
อยางสิน้ เชิง พรอมกันนี้ LG ไดแจงวา จะฟอง
กลับบริษัท ซัมซุง ในขอหาหมิ่นประมาทอีกดวย

วารสารสงเสริมการลงทุน

การแขงขันระหวางคายซัมซุงและคาย LG
ซึ่งเปนผูผลิตโทรทัศนอันดับ 1 และ 2 ของโลก
จากเกาหลีใตดว ยกัน เปนไปอยางเขมขน นอกจาก
แขงขันในตลาดแลว ยังตอสูทางกฎหมายในเวที
ศาลยุตธิ รรมดวย โดยเม�อเดือนกรกฎาคม 2555
บริษัท ซัมซุงไดย�นฟองตอศาลแขวงเมืองซูวอน
กลาวหาวาพนักงานบริษัท LG Display จำนวน
6 คน ไดพยายามขโมยเทคโนโลยีเกีย่ วกับจอภาพ
OLED จากซัมซุง โดยไปติดตอกับพนักงาน
ผูเชี่ยวชาญ OLED ของซัมซุง ชักชวนใหมา
ทำงานที่บริษัทของตนเอง

จับกระแสโลก

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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เศรษฐกิจจีน
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(ยังคง) สบายดี

ภายในป 2555 เศรษฐกิจจีนจะยังคงเติบโตตอไป ทั้งดวยเหตุผลทางการเมืองของผูนำจีนรุนที่ 4 ที่ตองการ
ฝากผลงาน ในการลาจากตำแหนง รวมทั้งมาตรการหลากหลายที่รัฐบาลจีนทยอยนำมาใชรักษาระดับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ
คำถามของส�อไทยที่ขอนัดสัมภาษณ ในชวงนี้ รวมไปถึงนักธุรกิจ
เอกชน ขาราชการและแวดวงวิชาการที่ไดไปพบเจอ ก็จะหนีไมพน คือ
คำถามทีว่ า วิกฤติเศรษฐกิจยุโรปจะสงผลกระทบตอจีนมากแคไหน
ไปจนถึงคำถามสุดกูท ว่ี า เศรษฐกิจจีนจะเกิดวิกฤติตามไปดวยหรือไม
จึงจะขอตอบวา ณ ขณะนี้เศรษฐกิจจีน (ยังคง) สบายดี แมจะมี
สัญญาณชะลอตัวและเริม่ เติบโตชาลงจากทีเ่ คยสูงพุง พรวด แตขอย้ำวา
มิไดเปนการ “ถดถอย” ทางเศรษฐกิจ
จากการไดรบั เชิญใหเดินทางไปเมืองกุย หลินของจีนเม�อไมนาน
มานี้ เพ�อบรรยายเร�อง AEC ใหกับศูนย Think-Tank ในสังกัดของ
พรรคคอมมิวนิสตจีนประจำกวางสี ในฐานะเปน Senior Consultant
ของศูนยฯ ทำใหมีโอกาสพบเจอพรรคพวกผูเชี่ยวชาญจีนหลายคน
จึงจะขอนำมาเลาสูกันฟงในวันนี้

สวนมาตรการกระตุน ตัว I หรือ Investment
เพ�อผลักดันการลงทุนของภาคธุรกิจเอกชนมี
หลากหลายเคร�องมือ ทั้งการปรับลดดอกเบี้ย
เงินกู และการลดสัดสวนสำรองเงินฝากธนาคาร
พาณิชย เพ�อใหมีเม็ดเงินออกมาปลอยเงินกู ใน
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น

นอกจากนี้ ประเทศจีนยังมีจุดเดนของการมีมาตรการ และ
เคร�องมือที่ธรรมดาหลากหลายในการนำมาใชกระตุนเศรษฐกิจ
เพ�อใหเติบโตตอไป ซึ่งระบบการเมืองและกลไกตางๆ ของรัฐบาลจีน
เอื้อใหสามารถ “สั่งการไดจริง” ดวย
สำหรับตัวอยางมาตรการที่รัฐบาลจีนนำมาใช ในรอบนี้ เชน
มาตรการกระตุนตัว C หรือ Consumption เรงการบริโภคใน
ประเทศที่น�าสนใจ คือ การอุดหนุนการซื้อเคร�องใชไฟฟาที่ประหยัด
พลังงานโดยรัฐบาลจะใหเงินอุดหนุน 100 - 400 หยวน ตอคนตอชิน้
ในการซื้อเคร�องปรับอากาศ โทรทัศนจอแบน ตูเย็น เคร�องซักผา และ
เคร�องทำความรอนดวยน้ำที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนตน

อีกประเด็นทีน่ า� สนใจ คือ การลดภาษีเงินได
นิติบุคคลเหลือรอยละ 20 (จากอัตราปกติรอยละ
25) สำหรับธุรกิจ SMEs ในจีน ทีม่ กี ำไรนอยและ
มีคุณสมบัติตามเง�อนไข เชน กรณีเปนผูผลิต
SMEs ตองมีจำนวนพนักงานไมถึง 100 คน
ทรัพยสินไมถึง 30 ลานหยวน ภาษีเงินไดที่ตอง
จายตอป มีมูลคาต่ำกวา 300,000 หยวน หรือ
กรณีเปนกิจการ SMEs ประเภทอ�น จะตองมี
พนักงานไมถึง 80 คน และมีทรัพยสินไมเกิน
10 ลานหยวน เปนตน
ทัง้ นี้ มีรายงานวา เม็ดเงินทีร่ ฐั บาลจีนคอยๆ
ทยอยออกมาใชอัดฉีด เพ�อพยุงและรักษาระดับ
การเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปนี้น�าจะมีมูลคา
ไมต่ำกวา 2 ลานลานหยวน
สำหรั บ ประเด็ น วิ ก ฤติ ย ุ โ รปจะกระทบ
เศรษฐกิจจีนมากเพียงใด กอนอ�นตองยอมรับวา
กลุมสหภาพยุโรปเปนตลาดสงออกอันดับหนึ่ง
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ปนี้นับวามีความสำคัญสำหรับผูนำจีนและแวดวงการเมืองจีน
ซึ่งในปลายปนี้จะมีการเปลี่ยนถายสงตออำนาจทางการเมืองจากผูนำ
รุน ที่ 4 ไปเปนรุน ที่ 5 หรือจะเรียกวา “จีนผลัดสีแ่ ผนดิน” ก็ได เร�อง
นี้สำคัญมากและได ใหขอสังเกตวา “รัฐบาลจีนชุดนี้คงจะไมยอมลง
จากตำแหน�งไปดวยภาพลักษณดานลบอยางแน�นอน จนถึงตอนนี้
พวกเขาไดสรางผลงานไวมากแลว ก็ยอมจะตองผลักดันเศรษฐกิจ
จีนอยางสุดฤทธิ์ เพ�อใหยังคงดูดีตอไป และเพ�อที่จะฝากจารึกผล
งานที่น�าจดจำไวกอนลาจาก” และผูเชี่ยวชาญจีนยังไดฝากประโยค
เด็ดทิ้งทายวา “ประเทศนี้ อำนาจพรรคฯ นำเศรษฐกิจ”

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประเทศนี้ อำนาจพรรคฯ นำเศรษฐกิจ

ที่ ไมพลาด คือ การกระตุนตัว G หรือ
Government Spending โดยการทุมเท
งบประมาณเรงการใชจา ยของรัฐบาล เชน การเรง
อนุมัติโครงการขนาดใหญ โครงการพลังงาน
สะอาด พรอมๆ ไปกับการลดตัว T หรือ Tax
เชน การลดภาษีการบริโภค (consumption tax)
สำหรับสินคาหลายรายการและการลดภาษีสินคา
ฟุม เฟอย เพ�อกระตุน การใชจา ยในประเทศและลด
กระแสการออกไปชอปปงสินคาหรูในตางประเทศ
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ของจีน และมีสดั สวนถึงรอยละ 20.1 ของการ
สงออกทั้งหมดของจีน ดังนั้น ปญหาเศรษฐกิจ
ในยุโรป ทีท่ า ทางจะลากยาวไปอีกนาน และทำให
กำลังซื้อในยุโรปลดลงยอมจะสงผลตอตัวเลข
การสงออกของจีนไปสหภาพยุโรปตองลดลงตาม
ไปดวย มีรายงานตัวเลข 6 เดือนแรกของปนี้
พบวา การสงออกของจีนไปกลุมสหภาพยุโรป
ลดลงรอยละ 0.8 เม�อเทียบกับปท่แี ลว ทำใหมลู คา
การคารวมกับจีนลดเหลือ 163,060 ลานเหรียญสหรัฐฯ
โดยเปรียบเทียบแลวประเทศสหรัฐฯ จึงขยับขึ้นมา
(แทนที่สหภาพยุโรป) ในการเปนตลาดสงออก
อันดับ 1 ของจีน ดวยมูลคาแซงหนาแบบเฉียดฉิว
คือ 165,300 ลานเหรียญสหรัฐฯ
อยางไรก็ดี จีนได ใชวิกฤติเปนโอกาส โดย
การหาประโยชน จ ากวิ ก ฤติ ย ุ โ รปในครั ้ ง นี ้
ดวยการหันไปเนนการลงทุนในยุโรปมากขึ้น
กลุมทุนจีนทั้งที่เปนรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
ขนาดใหญ ไดฉกฉวยโอกาสในการออกไปขยาย
การลงทุนซื้อโรงงานราคาถูกในยุโรป รวมไปถึง
การเขาไปควบรวมกิจการตางๆ ในยุโรปหลาย
ประเทศ จึงเปนชวงจังหวะเวลาที่ประจวบเหมาะ
และสอดคลองกับนโยบาย “เดินออกไป”
(Zou Chu Qu) หรือ Going Global Policy
ของรัฐบาลจีนที่ตองการสงเสริมใหมีการออกไป
สรางอาณาจักรของทุนจีนในตางประเทศ ทำให
ตอนนี้จีนขยับขึ้นเปนนักลงทุน FDI ตางชาติมาก
ติดอันดับ 5 ของโลก
นอกจากนี้ จีนมิไดสงออกหรือพึ่งพาเพียง
ตลาดยุโรปเทานัน้ แตจนี ยังมีตลาดสงออกทีห่ ลาก
หลาย โดยเฉพาะการหันมาเนนตลาดอาเซี่ยน
จนสามารถกลายเปนคูคาอันดับ 1 ของกลุม
อาเซี่ยน และอาเซี่ยนเองก็ขยับขึ้นเปนคูคา
อันดับ 3 ของจีนดวย

โดยสรุปแลวเห็นวาคอนขางจะเช�อมั่นและเช�อมือรัฐบาลจีนวา
สามารถรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปในรอบนี้ ได อยางนอยภายในป
2555 เศรษฐกิจจีนจะยังคงเติบโตตอไป ทั้งดวยเหตุผลทางการ
เมืองของผูนำจีนรุนที่ 4 ที่ตองการฝากผลงานและลาจากตำแหน�ง
อยางดูดแี ละสวยงาม รวมทัง้ มาตรการหลากหลายทีร่ ฐั บาลจีนทยอย
นำมาใชรกั ษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ แมจะไมโตแบบพุง พรวด
เหมือนในอดีต และคาดวาน�าจะเติบโตไมต่ำกวารอยละ 7.5 ซึ่งจะ
สอดคลองกับตัวเลขเปาหมายที่รัฐบาลจีนตั้งใจไวแตเดิม โดยระบุใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ของจีน (2554 - 2555) ที่จะหันมาเนน
สงเสริมเศรษฐกิจในประเทศ เพ�อลดการพึ่งพาภาคตางประเทศ
และจะยางกาวเดินเติบโตอยางมีคุณภาพ มากกวาการเติบโต
เชิงปริมาณแบบกาวกระโดดเหมือนในอดีต
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ดัชนีสำคัญเศรษฐกิจจีน ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2555

จับกระแสโลก
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

นโยบาย
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พลังงานสีเขียวของเยอรมนี
บทเรียนความสำเร็จและความทาทาย
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ผูเขียนพรอมกับคณะขาราชการจากกระทรวงตางๆ และเจาหนาที่รัฐวิสาหกิจหลายแหง ไดเดินทางไปรวมประชุม
เชิงปฏิบัติการในหัวขอ นโยบายพลังงานเพ�ออนาคต ที่กรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี ในชวงระหวางวันที่ 24 – 26
กันยายน 2555
ซึ่งจัดขึ้นโดยความรวมมือระหวางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ
กรุงเบอรลิน องคกรความรวมมือระหวางประเทศของเยอรมนี (GIZ)
และกระทรวงเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของเยอรมนี เพ�อถายทอด
ประสบการณของผูเ ชีย่ วชาญเกีย่ วกับการดำเนินนโยบายดานพลังงาน
ของเยอรมนี สำหรับนำมาประยุกต ใชกับประเทศไทย
เยอรมนีนับเปนประเทศที่ประสบความสำเร็จอยางมากในการ
พัฒนาการใชพลังงานหมุนเวียน จากสถิตเิ ดิมในป 2548 การบริโภค
พลังงานพื้นฐานมาจากเชื้อเพลิงในรูปน้ำมันมากที่สุดเปนสัดสวน
รอยละ 37 รองลงมาคือ ถานหินรอยละ 24 กาซธรรมชาติรอ ยละ 23
นิวเคลียรรอยละ 11 ในขณะที่พลังงานหมุนเวียน เชน พลังงาน
แสงอาทิตย ลม ชีวมวล พลังน้ำความรอนใตพิภพ ฯลฯ มีเพียง
สัดสวนรอยละ 5 เทานั้น

ในป 2533 เยอรมนี
ไดออกกฎหมาย

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอรลิน
ถายภาพรวมกับผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติการ

สำหรับสถิติลาสุดป 2554 การผลิตไฟฟาใชเชื้อเพลิงจากถานหิน
มีสัดสวนสูงสุดรอยละ 43.2 พลังงานหมุนเวียนรอยละ 20.2 นิวเคลียร
รอยละ 17.7 กาซธรรมชาติรอยละ 13.6 น้ำมันรอยละ 1.1 และ
พลังงานอ�นๆ อีกรอยละ 4.2 โดยรัฐบาลประกาศเพิ่มสัดสวนการใช
พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟาเชนเดียวกันจากรอยละ 20.2
ในป 2554 เพิ่มเปนรอยละ 35 ภายในป 2563 และเพิ่มขึ้นอีกเปน
รอยละ 80 ในป 2593

Energiewende
จุดเปลี่ยนโครงสรางพลังงานของประเทศ

ความสำเร็จของเยอรมนีมาจากนโยบายทีช่ อ� วา Energiewende

คณะผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเยี่ยมชมรถยนต
แบบเซลลเชื้อเพลิง ขับเคล�อนดวยพลังงานจากไฮโดรเจน

ตอมา รัฐบาลไดออกกฎหมายวาดวยการให
ความสำคัญแกแหลงพลังงานหมุนเวียน (Act on
Granting Priority to Renewable Energy
Sources - Erneuerbare Energien Gesetz EEG) ซึ่งผานสภาเม�อป 2543 มีเปาหมายสำคัญ
คือ เรงพัฒนาพลังงานหมุนเวียนโดยเร็วที่สุด
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สำหรับสัดสวนการใชพลังงานในการผลิตกระแสไฟฟาก็มแี นวโนม
ไปสูการใชพลังงานหมุนเวียนอยางเห็นไดชัดเชนเดียวกัน จากเดิมในป
2543 มีการใชเชื้อเพลิงที่เปนถานหินมากที่สุดรอยละ 50.5 รองลงมา
คือ นิวเคลียรรอ ยละ 29.4 กาซธรรมชาติรอ ยละ 8.5 พลังงานหมุนเวียน
รอยละ 6.6 น้ำมันรอยละ 1 และพลังงานรูปแบบอ�นๆ รอยละ 3.9

เพ�อปรับเปลี่ยนโครงสรางพลังงานของประเทศ
โดยในป 2533 เยอรมนีไดออกกฎหมายวาดวย
การขายไฟฟาแกเครือขายจำหน�ายไฟฟา(Act on
the Sale of Electricity to the Grid - StrEG)
หรือที่นิยมเรียกวา Feed - in Law โดยมีผลใช
บังคับตั้งแตป 2534 กฎหมายนี้มีขอกำหนดวา
ผูผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน จะสามารถ
เช�อมตอและจำหน�ายไฟฟาผานเครือขายสายสง
ไฟฟาได

วารสารสงเสริมการลงทุน

สถิติลาสุดในป 2554 โครงสรางการบริโภคพลังงานรวมอยูใน
รูปน้ำมันมากที่สุดคือ รอยละ 34 รองลงมาคือ ถานหินรอยละ 24.3
กาซธรรมชาติรอยละ 20.4 นิวเคลียรรอยละ 8.8 พลังงานหมุนเวียน
รอยละ 10.9 และพลังงานอ�นๆ อีกรอยละ 1.6 ทั้งนี้ รัฐบาลเยอรมนี
ประกาศเพิม่ สัดสวนพลังงานหมุนเวียนอยางตอเน�องจากรอยละ 10.9
ในป 2554 เปนรอยละ 18 ภายในป 2563 เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 30
ในป 2573 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 60 ในป 2593

ซึ่งมีขอกำหนดวา
ผูผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนจะสามารถเช�อมตอ
และจำหนายไฟฟา
ผานเครือขายสายสงไฟฟาได
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กำหนดราคารับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน
สูงมาก โดยเฉพาะรับซื้อไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ตามกฎหมาย EEG มีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การรับซื้อพลังงานไฟฟาที่ผลิตจากพลังงาน
หมุนเวียน เพ�อปอนเขาระบบสงไฟฟา ดังนี้
1. จะรับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนใน
ราคาคงที่ ซึ่งสูงกวาราคาตลาด เปนระยะเวลา
20 ป โดยราคารับซือ้ ของเยอรมนีจะอยูในรูปแบบ
Feed in Tariff เปนราคารวม แตกตางจากไทย
ซึ่งเปนราคาพื้นฐานบวกดวย Adder
2. ราคารับซื้อไฟฟาแตกตางกันไปตาม
ปจจัยในดานตางๆ เชน เทคโนโลยีการผลิต ทำเล
ที่ตั้ง ระยะเวลาที่เริ่มจายไฟฟาเขาระบบ เชน
การผลิตไฟฟาในลักษณะตัง้ บนพืน้ ดินแบบ Solar
Farm กำหนดราคารับซือ้ ลดลงอยางตอเน�อง เดิม
ในป 2547 รับซื้อในอัตรา 0.457 ยูโรตอหน�วย
จะลดลงปละรอยละ 5 จนเหลือ 0.3742 ยูโร
ตอหน�วย
3. ตองเปนการผลิตไฟฟาจากพลังงาน
หมุนเวียนในเยอรมนีเทานัน้ ไมสามารถนำพลังงาน
หมุนเวียนจากประเทศอ�นๆ มาขายในราคาพิเศษ
นี้ ได
แมกฎหมาย EEG จะประสบผลสำเร็จใน
การสงเสริมการผลิตไฟฟา โดยใชพลังงาน
หมุนเวียน แตก็ ไดสรางภาระอยางมาก ทั้งตอ
ประชาชนผูมีรายไดนอย และตอความสามารถ
ในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม เพราะทำให
ตนทุนการผลิตสูงขึ้น เน�องจากกฎหมายกำหนด
วา รัฐบาลจะไมรบั ภาระคาไฟฟาทีส่ งู ขึน้ แตอยาง
ใด โดยใหผลักภาระคาไฟฟาที่สูงขึ้นไปยังผูซื้อ
ไฟฟา

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอรลิน
กลาวเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ในป 2552 จึงมีการปรับปรุงกฎหมาย EEG เพ�อปรับลดอัตราการ
รับซื้อไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนลงอยางกาวกระโดด แทนการ
คอยๆ ลดราคาเหมือนอยางในอดีต โดยเฉพาะราคารับซื้อไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยไดปรับลดลงเหลือประมาณ 13 บาทตอหน�วย
และกำหนดปรับลดราคารับซือ้ ลงทุกป โดยราคารับซือ้ ในเดือนมกราคม
2555 ที่ผานมาเหลือเพียงประมาณ 7.2 บาทตอหน�วย เปรียบเทียบกับ
อัตราของไทยในชวงทีผ่ า นมา ทีก่ ำหนดราคารับซือ้ เปนคาไฟฟาพืน้ ฐาน
บวกกับ Adder อีก 8 บาทตอหน�วย รวมเปนประมาณ 11 บาทตอหน�วย

นโยบายพลังงานสีเขียว
ตั้งเปาใชพลังงานหมุนเวียนรอยละ 60

ตอมา ในเดือนกันยายน 2553 รัฐบาลเยอรมนีไดประกาศนโยบาย
พลังงานที่ทาทายอยางมาก ดังนี้
ลดการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดลงรอยละ 40 จากระดับที่
เคยปลอยในป 2533 ภายในป 2563 และลดลงเพิม่ ขึน้ เปนรอยละ 80
ภายในป 2593
เพิม่ สัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนอยางตอเน�องเปนรอยละ
18 ภายในป 2563 เพิ่มเปนรอยละ 30 ในป 2573 และรอยละ 60
ในป 2593
เพิ่มสัดสวนการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน เปนรอยละ
35 ภายในป 2563 และเปนรอยละ 80 ในป 2593

เพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงาน ภายในป 2593 โดยลดการใช
ไฟฟาลงรอยละ50 จากระดับการใชไฟฟาในป 2551
ลาสุดภายหลังการระเบิดของโรงไฟฟานิวเคลียรฟกู ชู มิ า ในญีป่ นุ
เม�อตนป 2554 รัฐบาลเยอรมนีไดประกาศสั่งปดโรงไฟฟาพลังงาน
นิวเคลียรเปนการถาวร 8 แหง และจะยกเลิกการใชพลังงานนิวเคลียร
ทั้งหมดภายในป 2565

ในชวงกลางป 2555 รัฐสภาเยอรมนีไดเห็นชอบการยกเคร�อง
กฎหมาย EEG ครั้งใหญอีกครั้งหนึ่ง เพ�อลดการสนับสนุนพลังงาน
หมุนเวียนลง หันมามุงเนนกลไกตลาดมากขึ้น เชน ยกเลิกการรับซื้อ
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย จากโครงการทีม่ ขี นาดเกินกวา 10 เมกะวัตต
สวนโครงการทีผ่ ลิตไฟฟาดวยการติดตัง้ แผงเซลลแสงอาทิตยบน
พื้นดินแบบ Solar Farm ขนาดไมเกิน 10 เมกะวัตต หรือติดตั้งบน
หลังคาขนาดเกิน 1 เมกะวัตต กำหนดราคารับซือ้ ในเดือนเมษายน 2555
เหลือเพียงหน�วยละ 5.4 บาท (ราคาการผลิตพลังงานแสงอาทิตย
กรณีติดบนหลังคาขนาดไมเกิน 1 เมกะวัตต จะสูงกวาราคาขางตน
เล็กนอย) ใกลเคียงกับราคาไฟฟาทั่วไป
กฎหมายยังกำหนดให ลดราคารับซื้อลงทุกเดือนลงระหวาง
รอยละ 0 – 2.8 โดยยืดหยุน ตามกำลังผลิตไฟฟาแสงอาทิตยทเ่ี พิม่ ขึน้
หากความสนใจในลงทุนผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยยังมีสูงอยู

อยางไรก็ตาม เพ�อประนีประนอมไมใหเกิด
การตอตานจากกลุมที่ไดรับผลกระทบจากการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายใหม ซึ่งมีการเดินขบวน
ประทวง นำโดยสมาคมอุตสาหกรรมพลังงาน
แสงอาทิตยแหงเยอรมนี ทีก่ รุงเบอรลนิ เม�อเดือน
มีนาคม 2555 และมีผูเขารวมหลายพันคน จึงมี
การกำหนดไววากอนที่กำลังผลิตไฟฟาจาก
พลังงานแสงอาทิตยจะเต็มเพดานทีก่ ำหนด รัฐบาล
จะพิจารณาทบทวนตัวเลขเพดานอีกครั้งหนึ่งวา
ควรขยายเพิ่มขึ้นหรือไม นอกจากนี้ ยังกำหนด
ใหมี Growth Corridor ที่จะยังคงเพิ่มกำลังผลิต
ไฟฟาพลังงานหมุนเวียนเปนปริมาณ 2.5 – 2.6
เมกะวัตตตอป
กฎหมายฉบับใหมยังพยายามแกไขปญหา
ในระยะทีผ่ า นมา คือ จะมีการลดราคารับซือ้ ไฟฟา
ปละครัง้ ทำใหผตู อ งการขายไฟฟาพยายามเรงรัด
ติดตั้งอุปกรณ เพ�อใหสามารถจายไฟฟาเขาสู
ระบบสงไฟฟาภายในสิ้นป มิฉะนั้น ราคารับซื้อ
ในปตอ ไปจะลดลงจากเดิม เชนในป 2554 มีการ
ติดตัง้ อุปกรณเปนสัดสวนถึงรอยละ 55 ของทัง้ ป
โดยเฉพาะในชวงไตรมาสสุดทายของป 2554
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ยกเคร�องกฎหมาย EEG
ลดการอุดหนุนพลังงานหมุนเวียน

นอกจากนัน้ ยังกำหนดโควตาเพดานกำลัง
ผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยสะสมรวมกัน
ไมเกิน 52,000 เมกะวัตต หากเกินกวานี้ จะรับซือ้
ราคาปกติเหมือนกับพลังงานอ�นๆ จากสถิตเิ ดือน
กรกฎาคม 2555 มีการติดตัง้ กำลังการผลิตไฟฟา
จากพลังงานแสงอาทิตยไปแลว 29,700 เมกะวัตต
ซึง่ แสดงวาแมจะมีการลดราคารับซือ้ ลงมาก แต
ความสนใจในการลงทุนยังสูง จึงคาดวาจะเต็ม
โควตา 52,000 เมกะวัตต ในอีกไมกี่ปขางหนา

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประชาชนที่กรุงเบอรลินมีการใชจักรยานอยางแพรหลาย
ชวยประหยัดพลังงานลงไดอยางมาก

จะมีการปรับลดราคารับซือ้ ลงสูงสุดตามเพดาน
ที่ตั้งไวคือ รอยละ 2.8 ตอเดือน เม�อคิดทบตน
แลว จะเทากับวาราคาลดลงถึงรอยละ 29 ตอป
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กอใหเกิดภาระการดำเนินการกับผูประกอบการ
ธุรกิจเครือขายไฟฟา ดังนั้นจึงมีการแกกฎหมาย
ใหมกี ารปรับลดราคารับซือ้ ไฟฟาเปนรายเดือนแทน
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2. กระทบตอความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม
ทำใหหลายอุตสาหกรรมมีแนวโนมยายฐานการผลิตไปยังตางประเทศ
แมวาบรรดานักวิชาการจะกลาววา คาไฟฟาในเยอรมนียังถูกกวาใน
ประเทศยุโรปอ�นๆ หลายประเทศ เชน บริษทั GEA ทีม่ สี ำนักงานใหญ
ที่นครดุสเซลดอรฟ ไดปดโรงงานสังกะสีที่เมือง Datteln สวนบริษัท
Aurubis ที่มีสำนักงานใหญที่นครฮัมบูรก ซึ่งเปนผูผลิตทองแดง
ใหญทส่ี ดุ ในยุโรป ไดประกาศแผนทีจ่ ะยายฐานการผลิตบางสวนไปยัง
ตางประเทศ โดยเฉพาะไปยังทวีปเอเชียและทวีปอเมริกาใต สวนบริษทั
Norsk Hydro ซึ่งมีโรงงานผลิตอะลูมิเนียมในเยอรมนี ไดประกาศวาจะ
ปดสายการผลิต 2 สาย ที่โรงงานในเมือง Neuss ในเยอรมนี เน�องจาก
ราคาไฟฟาสูง โดยคาพลังงานสูงถึงรอยละ 50 ของตนทุนการผลิต

คณะผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เยี่ยมชมระบบผลิตกาซชีวภาพในเยอรมนี

ในป 2555 คาดวา

ผูใชไฟฟาตองจายคาไฟฟาเพิ่มขึ้น
ถึงหนวยละ 1.44 บาท
ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายสงเสริม
พลังงานหมุนเวียน
ความทาทายในอนาคต

นโยบายพลังงานของเยอรมนีแมประสบผล
สำเร็จในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน แตตอง
เผชิญกับความทาทาย ดังตอไปนี้
1. คาพลังงานไฟฟาที่สูงกอใหเกิดภาระ
อยางมาก ในป 2555 คาดวาผู ใชไฟฟาตองจาย
คาไฟฟาในราคาเพิ่มสูงขึ้นถึงหน�วยละ 1.44 บาท
ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายสงเสริมพลังงาน
หมุนเวียน และป 2556 คาดวาภาระจะเพิม่ ขึน้ เปน
หน�วยละ 2 บาท ทำใหราคาไฟฟาในเยอรมนีเพิม่
สูงขึน้ เกือบ 10 บาทตอหน�วย โดยมีการคำนวณวา
ในป 2554 บานเรือนทั่วไปโดยเฉลี่ยตองจาย
คาไฟฟาเพิม่ ขึน้ 10 ยูโรตอเดือน หรือ 400 บาท
ตอเดือนจากอัตราปกติ ซึง่ รัฐบาลเยอรมนีเห็นวา
ประชาชนไมควรแบกรับภาระสูงเกินไปกวานีแ้ ลว

นาย Heinrich Hiesinger
ผูบริหารของ ThyssenKrupp

นาย Heinrich Hiesinger ผูบริหารของ ThyssenKrupp
บริษัทอุตสาหกรรมยักษ ใหญของเยอรมนีกลาววา รัฐบาลควร
จัดทำราคาเฉลี่ยของคาไฟฟาในทวีปยุโรป เพ�อเปนราคาอางอิงที่
ภาคอุตสาหกรรมตองจาย เพ�อปองกันผลกระทบตอความสามารถ
ในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนี

ปจจุบันเริ่มมีปญหาไฟดับ

ไดสรางความเสียหายแกกระบวนการผลิต
ในภาคอุตสาหกรรม
3. มีความเสีย่ งจากไฟฟาดับมากขึน้ เน�องจากการผลิตไฟฟาจากลม
และแสงอาทิตยไมสม่ำเสมอ ขึน้ กับดินฟาอากาศ โดยกำลังผลิตไฟฟา
สำรองลดลงมาก ภายหลังจากเยอรมนีไดปด โรงงานไฟฟานิวเคลียรไป
6 แหง เม�อป 2554 และกำหนดปดโรงไฟฟานิวเคลียรทง้ั หมดในป 2565

การผลิตไฟฟาพลังงานลมในเยอรมนี
ซึ่งสวนใหญเจาของเปนเกษตรกรและสหกรณ
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เม�อปลายป 2554 เยอรมนีเกือบที่จะเกิดเหตุการณไฟฟาดับ
หลายครั้ง ซึ่งหากเกิดขึ้นจะกอความเสียหายแกเศรษฐกิจ คิดเปน
มูลคาหลายพันลานยูโรตอวัน ปจจุบนั เริม่ มีปญ
 หาไฟดับชวงสัน้ ๆ ไมถงึ
หนึ่งวินาที แมประชาชนตามบานจะไมรูสึก แตไดสรางความเสียหาย
แกกระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ที่ตองการคุณภาพไฟฟาที่
สม่ำเสมอ อยางเชน บริษัท Norsk Hydro ซึ่งมีโรงงานผลิตอะลูมิเนียม
ในเยอรมนี ไดรบั ผลกระทบจากกระแสไฟฟาไมสม่ำเสมอ ทำใหอาจจะ
ตองลดกำลังผลิตลงอีกในอนาคต

แม ในทางทฤษฎี จะสามารถลดความเสี่ยง
ไฟฟาดับหรือกระพริบได เชน ติดตั้งระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานน้ำแบบสูบกลับ เพ�อนำไฟฟาในชวง
เกินความตองการไปสูบน้ำขึน้ ไปเก็บไว ในเข�อน และ
ปลอยน้ำเพ�อผลิตไฟฟาในชวงไฟฟาเกินความ
ตองการ หรือการติดตั้งแบตเตอรีเก็บไฟฟาเอาไว
ชวงเกินความตองการ ฯลฯ เพ�อเพิ่มความมั่นคง
ในระบบผลิตไฟฟา แตจะตองลงทุนเปนเงินสูง
มาก ซึง่ ผูเ ชีย่ วชาญเห็นวา ปจจุบนั รัฐบาลเยอรมนี
ยังดำเนินการอยางเปนรูปธรรม เพ�อแกไขปญหา
ในดานนีค้ อ นขางนอย ทำใหไฟฟาทีผ่ ลิตจากแสง
อาทิตย ในชวงกลางวันเกินความตองการจำนวน
มาก บางครัง้ ตองปลอยทิง้ โดยเปลาประโยชน
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โดยสินคาอุตสาหกรรมเหลานี้จะตองเปน
ประเภททีต่ อ งขนสงทางอากาศเปนหลัก พืน้ ที่
ภายในสนามบินไมควรใชเพ�อเปนนิคมอุตสาหกรรม
ทั่วไป ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาความคับคั่งในการ
จราจร บริษัทที่ใชบริการขนสงสินคาทางอากาศ
ไมจำเปนตองตั้งอยูภายในสนามบิน ควรจะไป
กอสรางอยูต ามแนวทางหลวงหมายเลข 331 ซึง่
เปนบริเวณทีส่ ามารถขนสงสินคาเขาออกสนามบิน
อูตะเภาไดอยางสะดวก

อุตสาหกรรมอากาศยานที่ดอนเมืองลมเลิกไปโดยปริยาย

ถึงแมวา ภายหลังการศึกษานี้ รัฐบาลได
จัดตั้งคณะกรรมการศึกษาโครงการศูนยกลาง
การผลิตและขนสงทางอากาศยานนานาชาติ ซึง่ มี
นายสุวิทย คุณกิตติ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน�ง
รองนายกรั ฐ มนตรี เป น ประธาน โดยจะให
บริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน) และการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยรวมกันลงทุนใน
โครงการนี้ แตตอมาไมนานนักโครงการ Global
TransPark ก็เงียบหายไปอีกครั้งหนึ่ง

ขอเสียของสนามบินแหงนี้ คือ ตัวจังหวัดนครราชสีมา หางจาก
กรุงเทพฯ ประมาณ 200 กิโลเมตรเทานั้น นอกจากนี้ สนามบิน
นครราชสีมายังตัง้ อยูน อกตัวจังหวัดไปไกลมาก การเดินทางโดยทางรถ
จากกรุงเทพฯ อาจจะเร็วกวาการเดินทางโดยเคร�องบินเสียอีก ทำให
เที่ยวบินจากกรุงเทพฯ ไปยังสนามบินนครราชสีมามีผู โดยสารนอยมาก
จึงไมมีเที่ยวบินพาณิชยที่บินเปนประจำ มีแตเคร�องเชาเหมาลำ และ
เคร�องบินสวนตัวที่มาใชบริการ นอกจากนี้ยังเปดใหบริษัท บางกอก
เอวิเตชั่น จำกัด และสถาบันการบินพลเรือนมาทำการฝกบินใหกับ
นักเรียน

อยางไรก็ตาม การบินไทยไดจัดตั้งโรงซอม
เคร�องบินขึ้นที่สนามบินอูตะเภา แตไมประสบ
ผลสำเร็จเทาที่ควรในการชักจูงบริษัทเอกชน
รายอ�นๆ ใหมาจัดตั้งอุตสาหกรรมอากาศยานที่
สนามบินแหงนี้ ในขณะทีบ่ ริษทั ตางประเทศแหง
หนึ่งที่ลงทุนตั้งโรงงานซอมชิ้นสวนอากาศยานที่
อูต ะเภา ประสบกับการขาดทุนจนตองเลิกกิจการ

กฎหมายไทยยังจำกัดการลงทุนของตางชาติ

ในป 2549 เม�อมีการยายสนามบินจาก
ดอนเมืองไปยังสุวรรณภูมิ ก็เกิดแนวคิดวาจะ
พั ฒนาอาคารคลั งสิ นคา ทางดา นใตของทา
อากาศยานดอนเมือง ใหเปนนิคมอุตสาหกรรม
อากาศยาน โดยใหบริษทั ผูผ ลิตชิน้ สวนมาเชาใช
อาคาร แตความคิดนีก้ เ็ งียบหายไป จนถึงปจจุบนั
ซึง่ มีการเปดใชสนามบินดอนเมืองอีกครัง้ สำหรับ
สายการบินตนทุนต่ำ ทำใหเร�องการตั้งนิคม

สำหรั บ สนามบิ น นครราชสี ม า ซึ ่ ง อยู  ใ นแผนการตั ้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมอากาศยานครัง้ ใหมน้ี มีพน้ื ที่ 4,625 ไร ทางวิง่ (รันเวย)
ขนาด 2,100 เมตร กวางถึง 45 เมตร ทางขับขนาดกวาง 23 เมตร
ยาว 320 เมตร มีลานจอดเคร�องบิน กวาง 85 เมตร ยาว 323 เมตร
สามารถจอดเคร�องบินแบบโบอิ้ง 737 ได 4 ลำพรอมกัน มีอาคาร
หอบังคับการบิน อาคารผู โดยสาร ฯลฯ รองรับเคร�องบินแบบโบอิง้ 737
เปดทำการบินครั้งแรกเม�อวันที่ 5 ธันวาคม 2540

อยางไรก็ตาม ปจจัยแหงความสำเร็จ ในการตัง้ นิคมอุตสาหกรรม
อากาศยานในประเทศไทย ไมไดขึ้นอยูกับสถานที่ตั้งเพียงอยางเดียว
สิง่ ทีส่ ำคัญกวา คือ การปรับปรุงกฎระเบียบในดานตางๆ เพ�อลดความ
ยุง ยากในการประกอบธุรกิจ เพราะปจจุบนั การทำธุรกิจในสาขานีข้ องไทย
มีความยุง ยากมากกวาประเทศเพ�อนบานมาก เชน การแกไขกฎหมาย
ที่ปจจุบันยังจำกัดการลงทุนของตางชาติในอุตสาหกรรมอากาศยาน
เพ�อใหการดำเนินธุรกิจคลองตัวยิ่งขึ้น

กลุม ทีส่ อง กิจการผลิตชิน้ สวนรับรองคุณภาพ
และผลิตภัณฑและบริการบำรุงรักษาสวนประกอบ
สำคัญของอากาศยาน บำรุงรักษาผลิตภัณฑและ
ชิ้นสวนอากาศยาน กฎหมายกำหนดวาจะนำ
หลักเกณฑของกลุมแรกมาใช โดยอนุโลม ซึ่งการ
กำหนดเง�อนไขการถือหุน และอำนาจการควบคุม
กิจการนัน้ จะเปนไปตามกฎกระทรวงทีก่ ำหนดขึน้
ในภายหลัง
อาคารศูนยซอมการบินไทยที่ทาอากาศยานดอนเมือง

บริษัท Singapore Technologies Aerospace
ของสิงคโปร ผูรับจางใหบริการซอมบริการ
ซอมบำรุงอากาศยานรายใหญที่สุดในโลก
โดยมีสาขาในประเทศตางๆ จำนวนมาก

ปจจุบนั มีบริษทั จำนวนมาก เขาไปลงทุนดำเนิน
กิจการในนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานเซเลตาร
เชน บริษัทโรลสรอยส ไดลงทุนมากกวา 15,000
ลานบาท กอสรางศูนยเซเลตารแคมปส ซึ่งมีพื้นที่
154,000 ตารางเมตร ประกอบดวย ศูนยทดสอบ
และประกอบเคร�องยนต Trent ศูนยการผลิตใบพัด
แบบใบกวาง ศูนยการฝกอบรมในภูมิภาคและ
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สำหรับหลักเกณฑการถือหุนและควบคุมกิจการจำแนกออก
เปน 2 กลุม
กลุมแรก กิจการผลิตอากาศยาน ผลิตสวนประกอบสำคัญของ
อากาศยาน (ปจจุบันกำหนด 2 ประเภท คือ เคร�องยนตและใบพัด)
และโรงซอมบำรุงอากาศยาน กำหนดเง�อนไขตองมีหนุ ไทยไมนอ ยกวา
รอยละ 51 และอำนาจการบริหารกิจการของผูขอรับใบอนุญาตตอง
อยูภ ายใตการควบคุมกิจการโดยบุคคลผูม สี ญ
ั ชาติไทย (มาตรา 41/25)

การตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานภายใน
สนามบินนั้น ประสบความสำเร็จอยางมากใน
สิงคโปรและมาเลเซีย โดยในสิงคโปรกอนหนานี้
อุตสาหกรรมอากาศยานสวนมากตั้งอยูในนิคม
อุตสาหกรรม Loyang ซึ่งใกลกับสนามบินชางกี
แตประสบปญหาพื้นที่ไมเพียงพอที่จะรองรับกับ
จำนวนโรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ มากได รัฐบาลสิงคโปรจงึ
ไดกอตั้งนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานเซเลตาร
หรือ Seletar Aerospace Park (SAP) หรือ
Seletar หรือ Seletar Aerospace Park (SAP)
ขนาดพื้นที่ประมาณ 2,000 ไร ขึ้นที่สนามบิน
เซเลตารทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ
โดยแบงพื้นที่ 1,000 ไร สำหรับอุตสาหกรรม
อากาศยาน และอีก 1,000 ไร สำหรับเปนพื้นที่
ทาอากาศยาน มีความยาวรันเวย 1,836 เมตร
เพ�อรองรับเคร�องบินขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังมี
สถาบันการศึกษาสำหรับนักบินและชางเทคนิคใน
ดานอากาศยานอยูดวย

วารสารสงเสริมการลงทุน

พ.ร.บ. การเดินอากาศ ฉบับที่ 11 ซึ่งเปนการแกไขเพิ่มเติม
พ.ร.บ. การขนสงทางอากาศพ.ศ. 2497 กำหนดวา การผลิตและซอม
อากาศยานและชิ้นสวน จะตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมการ
ขนสงทางอากาศ

นิคมอากาศยานในสิงคโปร
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ศูนยเทคโนโลยีขั้นสูง บริษัท ยูโรคอปเตอร ได
กอตั้งศูนยซอมบำรุงและวิจัยและพัฒนาดาน
เฮลิคอปเตอรขนาดพื้นที่ 9,200 ตารางเมตร
ขณะที่บริษัท เท็กซตรอน ของสหรัฐฯ ซึ่งผลิต
เฮลิคอปเตอรยี่หอเบลลและเคร�องบินเซสน�า
ไดกอตั้งสำนักงานและศูนยซอมอากาศยาน
ขนาด 25,700 ตาราเมตร นอกจากนี้ ยังมีบริษัท
อ�นๆ เชน ST Aerospace, Jet Aviation, Hawker
Pacific, Fokker Services ฯลฯ อยูในนิคม
อุตสาหกรรมแหงนี้
สิงคโปรยังใหสิทธิและประโยชนมากมาย
เพ�อจูงใจการลงทุน โดยยกเลิกการเก็บอากรขาเขา
สินคาอากาศยานและชิน้ สวน ลาสุดเม�อตนป 2552
ยังไดประกาศมาตรการเพิม่ เติมเกีย่ วกับการลด
อัตราภาษีการขายสินคาและบริการ (GST) เหลือ
อัตรารอยละ 0 สำหรับธุรกิจซอมบำรุงเคร�องบิน
และชิ้นสวน เพ�อสงเสริมอุตสาหกรรมนี้เพิ่ม
มากขึ้น

ความสำเร็จของมาเลเซีย

ในกรณีของมาเลเซีย รัฐบาลไดมอบหมาย
ใหบริษทั Malaysia Airports Holdings กอตัง้
นิคมอุตสาหกรรม Malaysia International
Aerospace Centre (MIAC) ขึ้นที่ทาอากาศยาน
Sultan Abdul Aziz Shah (SAAS) ซึง่ นิยมเรียก
กันวา Subang Skypark เพราะอยูในยานซูบงั ซึง่
เปนทาอากาศเดิมของกรุงกัวลาลัมเปอร กอนจะยาย
ไปตั้งที่ทาอากาศยานแหงใหมที่หางไกลออกไป
นิคมอุตสาหกรรม MIAC ไดเปดดำเนินการ เม�อป
2548 มีบริษทั ตางๆ ทีอ่ ยูในนิคม เชน G.E. Engine
Services, Eurocopter Malaysia, Honeywell
Aerospace Services ฯลฯ

กอตัง้ ขึน้ ทีส่ นามบินนานาชาติ Senai International Airport ในรัฐยะโฮร
ซึง่ ติดกับสิงคโปร โดยมีขอ ไดเปรียบกวานิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน
เซเลตารของสิงคโปร คือ คาเชาพื้นที่ถูกกวาราคาคากอสรางอาคาร
โรงผลิตและซอมบำรุงอากาศยาน คาสาธารณูปโภคต่ำกวา ฯลฯ ถึง
ครึง่ หนึง่ นอกจากนีท้ า อากาศยาน Senai ยังมีจดุ เดน คือ สามารถใช
ประโยชน ในทุกสภาพอากาศ แตกตางจากสนามบินเซเลตาร ซึ่งหาก
ฝนตกหนักเคร�องบินไมสามารถใชไดตองไปรอนลงที่ทาอากาศยาน
ชางกีแทน

ลาสุดมาเลเซียยังมีโครงการนิคมอุตสาหกรรม
อากาศยานอีกแหงหนึง่ คือ Senai Aviation Park

รัฐบาลมาเลเซียยังใหสทิ ธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
เปนเวลา 5 – 10 ป สำหรับการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยาน

บทความพิเศษ
พรรณี เช็งสุทธา

เร�องควรรู กอนจะมุงสูพมา (1)
พัฒนาการทางการเมืองในประเทศพมา หรือเมียนมารอยาง
ตอเน�อง ตั้งแตการเปดใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเม�อปลายป 2553
สงผลดีตอ เศรษฐกิจของพมาอยางเห็นไดชดั นับตัง้ แตการผอนคลาย
มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
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สำหรับการคาระหวางประเทศ ในชวงป 2543 - 2553 ประเทศ
คูคาที่สำคัญของพมา คือ จีน ไทย อินเดีย และสิงคโปร ซึ่งสวนใหญ
อยูในรูปแบบการคาผานชายแดน

วารสารสงเสริมการลงทุน

เศรษฐกิจของพมาพึ่งพาพลังงานและเกษตรเปนหลัก และ
สามารถพึ่งพาตนเองดานอาหารได รัฐบาลพมาไดสงเสริมการลงทุน
ภาคการเกษตร โดยเพิ่มเงินกู ใหแกเกษตรกร ขยายระยะเวลาเชา
ทีด่ นิ ทำกิน และปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร นโยบายเศรษฐกิจ
ในอนาคตของพมาจะเนนการสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศเปน
หลัก ซึ่งจะเปนปจจัยสำคัญที่ผลักดันอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศใหสูงขึ้น

ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญของพมา
ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญ

ตัวเลขเศรษฐกิจ

GDP
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ

51.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (1)
รอยละ 6.0 (ป 2555) (2)
รอยละ 5.5 (ป 2554)
880 เหรียญสหรัฐฯ
รอยละ 5.8 (ป 2556 - 2557)
รอยละ 4.2 (ป 2554 - 2556)
20 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (ป 2553 - 2554)
329 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ป 2552 - 2553)
984 ลานเหรียญสหรัฐฯ (ป 2551 - 2552)
9.5 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (ป 2554)
8.1 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (ป 2553)
กาซธรรมชาติ 2.94 พันลานเหรียญสหรัฐฯ (5)
รอยละ 5.5 (ป 2554) (6)
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รายไดตอหัว
อัตราเงินเฟอ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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การลงทุนทางตรงของตางชาติ

การสงออก
สินคาสงออก
ที่สำคัญที่สุดอัตราการวางงาน

อุตสาหกรรมการตัดเย็บเสื้อผา

เปนหนึ่งในภาคธุรกิจที่ ไดรับประโยชนมากที่สุด
ธุรกิจหนึ่ง จากการเปดประเทศของพมา

คนงานพมา 1,200 คน

ในโรงงานตัดเย็บเสื้อผาแหงหนึ่งที่
เขตอุตสาหกรรม Hlaing Tharyar 2
ประทวงโดยการหยุดงาน
เพ�อเรียกรองคาแรงงานเพิ่มและสวัสดิการอ�นๆ

ที่มา : IE Singapore
หมายเหตุ (1) IMF
(4) Myanmar Investment Commission
(2) ตัวเลขประมาณการของ IMF
(5) Myanmar Central Statistical Organization
(3) คำนวณจากจำนวนประชากรในป 2552 (6) CIA World Facebook estimate

พมาอุดมไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ใน
ขณะเดียวกันก็ยงั มีความขาดแคลนในหลายๆ เร�อง
เชน สาธารณูปโภค เทคโนโลยีดา นการผลิต พมา
จึงเปนโอกาสของนักธุรกิจจากหลายประเทศ ทีจ่ ะ
เขาไปแสวงหาลูทางในการลงทุน
พมาเปนหนึง่ ในประเทศผูส ง ออกกาซธรรมชาติ
รายใหญทส่ี ำคัญของโลก รวมทัง้ สินคาสงออกอ�นๆ
เชน น้ำมัน ไมสกั สินคาอัญมณี และแรโลหะอ�นๆ
อีกมากมาย ภาคธุรกิจเหลานี้ ไดแก กาซธรรมชาติ
ไม และเหมืองแร รวมทั้งการผลิตพลังงานไฟฟา
เปนภาคธุรกิจที่สำคัญของการลงทุนจากตางชาติ
ในพมา พลังงานและเหมืองแรคิดเปนสัดสวน
รอยละ 55 ของการสงออกของพมาและคิดเปน
รอยละ 86 ของการลงทุนของตางชาติทั้งสิ้น

นอกจากการลงทุนของตางชาติในภาคธุรกิจดังกลาวขางตนแลว
ยังมีอุตสาหกรรมอ�นๆ ที่ยังรอการพัฒนาเพ�อการสงออกอีก เชน
การเกษตร และประมง เปนตน
ประชากรรอยละ 70 ของพมาอยูในภาคการเกษตร อาจกลาว
ไดวา จากการปดประเทศและถูกปดกั้นทางเศรษฐกิจจากประเทศ
มหาอำนาจหลายประเทศ จึงเปนโอกาสที่นักธุรกิจจากตางชาติจะ
สามารถเขาไปพัฒนาพืน้ ทีก่ ารผลิตเพ�อสงออกผลิตภัณฑดา นการเกษตร
หลายชนิด เชน ขาว น้ำมันปาลม และอ�นๆ ดวยการชวยเหลือพมาใน
การพัฒนาดานเทคโนโลยีการผลิต ซึ่งเปนสิ่งที่ประเทศกำลังตองการ
นอกจากนี้ พมายังเปนแหลงรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมที่
ใชแรงงานเปนหลักไดดี เพราะคาแรงงานต่ำ อุตสาหกรรมการตัดเย็บ
เสือ้ ผา น�าจะมีอนาคตทีส่ ดใสในพมา หากกฎหมายการลงทุนฉบับใหม
เอื้อตอการลงทุนของตางชาติ และรัฐบาลพมาเปดรับการลงทุน

โดยลด หรือขจัดปญหาอุปสรรคตางๆ ดานการลงทุนใหเหลือนอยที่สุด
อยางไรก็ตาม ปจจุบันมีนักลงทุนตางชาติเขาไปลงทุนในพมาใน
อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผาแลวหลายบริษัท

รายไดจากการสงออกของพมา จำแนกตามภาคธุรกิจ
12%
29%

7%
4%
4%
3%
3%
2%
10%

26%

ที่มา Investment Enterprise, Singapore

กาซธรรมชาติ
สินแร
ถั่วเมล็ดพันธุ
ขาว
ผลผลิตทางการเกษตร
ยางดิบ
การประมง
เคร�องนุงหม
ผลิตภัณฑจากปา
อ�นๆ

จีนลงทุนในพมามากที่สุด
ไทยรั้งอันดับสอง

ระหวางป 2532 จนถึงสิน้ เดือนพฤศจิกายน
2554 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศที่ไดรบั การ
อนุมตั จิ าก Myanmar Investment Commission
(MIC) ซึง่ เปนหน�วยงานสงเสริมการลงทุนของพมา
มีทง้ั หมด 441 โครงการเปนมูลคาการลงทุนรวม
ทัง้ สิน้ กวา 40.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ โดยเฉพาะ
ในกลุม ธุรกิจพลังงาน น้ำมันและกาซธรรมชาติ ซึง่
มีสัดสวนสูงถึงรอยละ 81 ของมูลคาการลงทุน
โดยตรงจากตางชาติทั้งสิ้นของพมา รองลงมา
ไดแก การลงทุนในภาคเหมืองแร อุตสาหกรรม
โรงแรม และการทองเที่ยว ตามลำดับ
นักลงทุนรายใหญทส่ี ดุ ทีล่ งทุนในพมา ไดแก
จีน เงินลงทุนสะสมทั้งสิ้น 13.9 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ รองลงมาคือ ไทย ที่เคยครองตำแหน�ง
นักลงทุนรายใหญที่สุดในพมามาโดยตลอด ดวย
มูลคาเงินลงทุนสะสมทั้งสิ้น 9.6 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ และไมมกี ารลงทุนเพิม่ ขึน้ ในป 2554
จีนถือเปนประเทศทีม่ คี วามสำคัญอยางใกลชดิ
กับพมา และเปนนักลงทุนรายใหญอันดับหนึ่งใน
พมาในปจจุบัน และเปนประเทศเจาหนี้รายใหญ
อันดับสองของพมา การคาชายแดนระหวางจีน
และพมาอาจกลาวไดวา เปนตนแบบของการทำ
การคาชายแดนในหลายๆ เร�อง รวมถึงเร�องระบบ
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ทีต่ ง้ั ทางภูมศิ าสตรของพมาถือไดวา เปนยุทธศาสตรทด่ี ี เน�องจาก
มีพน้ื ทีต่ ดิ ทะเลเหมาะสมแกการกอสรางทาเรือน้ำลึก เปนปจจัยสนับสนุน
การลงทุนผลิตเพ�อการสงออกตางประเทศ ปจจุบนั ทัง้ จีน อินเดียและไทย
ตางมองจุดเช�อมโยงทาเรือในพมา เพ�อการออกสูท ะเลในหลายๆ ดาน

ที่ลงทุนในพมา ไดแก จีน
ดวยมูลคาเงินลงทุนสะสม
13.9 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
รองลงมาคือ ไทย

วารสารสงเสริมการลงทุน

คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของไทย ได
คาดการณเศรษฐกิจของพมาวาจะขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางตอเน�อง
ซึ่งเปนผลมาจากการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและ
การลงทุนของตางชาติ การขยายตัวในชวงแรกๆ นี้ เปนผลมาจาก
การลงทุนดานพลังงานและโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดยไดรับ
เงินลงทุนจากจีน เกาหลีใต และไทย แตมีปญหาที่ตองระวังหลายเร�อง
รวมถึงภาวะเงินเฟอที่คาดวาจะปรับตัวสูงขึ้นเปนรอยละ 6.1 จาก
ปจจุบันที่รอยละ 4.2 สวนหนึ่งเปนผลมาจากการพิมพธนบัตรเพิ่มขึ้น
ของรัฐบาล การแข็งคาของเงินจาด หลังจากรัฐบาลพมาไดปฏิรูป
อัตราแลกเปลีย่ นเปนระบบอัตราแลกเปลีย่ นลอยตัวแบบจัดการ ตัง้ แต
วันที่ 1 เมษายน 2555 ทำใหเงินจาดออนตัวลงอยางมาก แตมแี นวโนม
ที่จะแข็งคาขึ้น เน�องมาจากการไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศ
คาดการณวารัฐบาลจะประสบปญหาขาดดุลการคลังระหวางป 2555
- 2559 ซึง่ รัฐบาลจำเปนตองลดคาใชจา ยทางทหารลง ในขณะที่ รัฐบาล
ยังไมสามารถแกไขปญหาปริมาณเงินที่มีมากเกินในระบบเศรษฐกิจ
ทำใหตองรับภาระหนี้ในประเทศที่สูงขึ้น

นักลงทุนรายใหญที่สุด
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การตรวจผานแดนเขา - ออก การขนสงสินคา
และโลจิสติกส เปนตน ความสัมพันธกบั ประเทศ
อ�น ก็เริม่ คลีค่ ลายไปในทางทีด่ ขี น้ึ หลังจากทีพ่ มา
ประกาศใหมีการเลือกตั้งทั่วไปเม�อป 2554 และ
พัฒนาการดานการเมืองเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีแนวโนมที่ดีขึ้นเร�อยๆ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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สำหรับญี่ปุน ความสัมพันธกับพมาเปนไป
ดวยดีเชนกัน และทัง้ สองประเทศกำลังรวมมือกัน
เพ�อพัฒนาพื้นที่เมือง Thilawa ซึ่งเปนเมืองที่อยู
หางจากนครยางกุงเพียง 25 กิโลเมตรเทานั้น
ใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษที่จะเปนแหลงรองรับ
การลงทุนจากตางชาติที่สำคัญในอนาคต และ
ปจจุบนั รัฐบาลไทยก็มแี ผนและนโยบายทีจ่ ะเขาไป
รวมกับพมา เพ�อพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณนีเ้ พ�อรองรับ
การลงทุนจากไทยที่จะสงเสริมใหเขาไปลงทุน
ในพมาในอนาคตใหเพิ่มมากขึ้น
ซูซูกิ มอเตอร มีแผนที่จะสรางโรงงาน
ประกอบรถยนตบนพื้นที่ 40 เฮคตาร ที่เขต
Thilawa หางจากนครยางกุง 25 กิโลเมตร ซึ่ง
คาดวาจะมีกำลังผลิต 20,000 - 30,000 คันตอป
และจะผลักดันใหพมาเปนศูนยอตุ สาหกรรมที่ใหญ
ที่สุดในโลกแหงหนึ่ง ซึ่งคาดวาจะเสร็จในป 2558
ซึ่งเปนปที่จะเริ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย
ซูซูกิ จะถือหุนทั้งสิ้น ขณะนี้ บริษัทอยูระหวาง
การสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่ในการกอสราง
โรงงาน
ซูซูกิฯ มีประสบการณการทำธุรกิจในพมา
มาแลวประมาณ 10 ปโดยเริ่มการผลิตและขาย
รถยนตนั่งสวนบุคคลและรถจักรยานยนตเม�อป
2542 สงออกไปขายยังประเทศตางๆ ในภูมิภาค
โดยเปนการรวมทุนกับกระทรวงอุตสาหกรรม
ของพมา อยางไรก็ตาม บริษัท ซูซูกิฯ กลาววา
ระยะเวลาการอนุมัติโครงการรวมทุนดังกลาวได

หมดอายุไปเม�อป 2553 และไดหยุดการผลิตไปในเวลาตอมา ใน
ปจจุบนั บริษทั ฯ ไดขอตออายุการดำเนินกิจการใหมอกี ครัง้ ซึง่ รัฐบาล
พมาไดคืนคำขอ และแจงใหบริษัทจัดตั้งโรงงานที่เขต Thilawa
สำหรับอุตสาหกรรมยานยนตถือวามีอนาคตที่สดใสในพมา
ปจจุบันมีรถที่จดทะเบียนแลวทั้งสิ้น 2.3 ลานคัน ซึ่งรอยละ 80 เปน
รถมือสองที่นำเขามาจากญี่ปุน พมายังไมมีโรงงานผลิตรถยนต ใน
ประเทศ และบริษทั ผูผ ลิตรถยนตจากอินเดีย และจีนเปนสองประเทศ
ที่เขาไปลงทุนทำการผลิตรถยนต ในปริมาณที่นอยมากในพมา สำหรับ
ผูผ ลิตรถยนตของญีป่ นุ มีเพียงซูซกู เิ ทานัน้ ทีเ่ ขาไปวางฐานการผลิต
ไว ในพมา สวนบริษัทรถยนตอ�นๆ ลมเลิกความตั้งใจที่จะเขาไปลงทุน
เน�องมาจากปญหาความไมพรอมของสาธารณูปโภคในประเทศ แต
คาดวาญี่ปุนน�าจะเขาไปลงทุนในพมาเพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล

ความสัมพันธระหวางไทยและพมา

ความสัมพันธระหวางสองประเทศที่ผานมาเปนไปดวยดี ทั้งนี้
เน�องจากนโยบายของรัฐบาลไทยโดยกระทรวงการตางประเทศที่
สนับสนุนการผูกมิตรกับประเทศเพ�อนบาน สถานเอกอัครราชทูตไทย
ประจำพมาถือเปนแหลงขอมูลที่สำคัญสำหรับการศึกษาโอกาส
การลงทุนในพมา อีกทั้งชวยเหลือในการแกไขปญหาการลงทุนใหกับ
นักธุรกิจไทยในเร�องตางๆ
สำหรับความรวมมือดานการคาในป 2554 ไทยเปนคูค า อันดับ 2
ของพมา หลังจากทีเ่ คยครองอันดับ 1 จนถึงป 2553 ปจจุบนั จีนเปน
คูค า อันดับหนึง่ ของพมา การคาระหวางไทย - พมาในป 2554 มีมลู คา
ทัง้ สิน้ 185,602 ลานบาทเพิม่ ขึน้ รอยละ 19 การคาชายแดนระหวางกัน
มีมูลคา 157,590 ลานบาท คิดเปนรอยละ 85 ของมูลคาการคารวม
ไทยขาดดุลการคากับพมา เน�องจากมีการนำเขากาซธรรมชาติ
จากพมาสูงถึงรอยละ 96 ของการนำเขาทางชายแดนทั้งหมด
สำหรับโอกาสทางการคาของไทยในพมา เม�อวันที่ 11 มิถุนายน
2554 กระทรวงพาณิชยของพมาไดออกใบอนุญาตใหสามารถนำเขา
สินคาที่รัฐบาลไดเคยออกประกาศมาตรการหามนำเขา 15 รายการ
มาตั้งแตป 2541 ซึ่งในจำนวนนี้สินคาที่ไทยมีศักยภาพในการผลิต คือ
ผลิตภัณฑพลาสติก น้ำหวาน เคร�องด�ม อาหารกระปอง ผงชูรส และผลไม

มูลคาการลงทุนสะสมของไทย ตั้งแตป 2531 ถึงปจจุบัน รวม
มูลคาทั้งสิ้น 9,568 ลานเหรียญสหรัฐฯ เปนอันดับสองรองจากจีน
สาขาการลงทุนที่สำคัญ ไดแก พลังงานไฟฟา การผลิตอุตสาหกรรม
ประมง ปศุสัตว โดยผูลงทุนรายใหญ ไดแก ปตท. สำรวจและ
ผลิตปโตรเลียม (ปตท. สผ.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
อิตาเลียนไทย เจริญโภคภัณฑและเอสซีจี เปนตน
ปจจุบนั ไทยและพมาไดลงนามความตกลงเพ�อการสงเสริมและ
คุมครองการลงทุน มีผลใชบังคับแลวตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2555
ทำใหนักลงทุนไทยน�าจะมีความมั่นใจมากขึ้นในการพิจารณาโอกาส
การลงทุนในพมา

จีน
ไทย
ฮองกง
เกาหลี ใต
สหราชอาณาจักร
สิงคโปร
มาเลเซีย
ฝรั่งเศส
สหรัฐอเมริกา
อินโดนีเซีย
เนเธอรแลนด
ญี่ปุน
อินเดีย
ฟลิปปนส
อ�นๆ

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ
13,947
9,568
6,308

2,938
2,659
1,818
977
469
243
241
238
211
189
146
472

ที่มา Investment Enterprise, Singapore

ทั้งนี้ Maplecroft ซึ่งเปนบริษัทวิเคราะห
ความเสี่ยงของอังกฤษ ระบุวากฎหมายธุรกิจของ
พมาอยูในอันดับต่ำที่สุดในโลกจากการจัดอันดับ
ทั้งหมด 197 ประเทศ เน�องจากกฎหมายธุรกิจ
ของพมาใหความคุม ครองบริษทั ตางชาตินอ ย
นับแตมีการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหมของพมามี
ความเปลีย่ นแปลงหลายอยางเกิดขึน้ ทีเ่ กีย่ วของกับ
เศรษฐกิจและการลงทุน Myanmar Investment
Commission ไดพยายามปรับปรุงขั้นตอนการ
อนุมัติการลงทุนจากตางประเทศใหรวดเร็วและ
โปรงใสขึ้น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายตางๆ เชน
1. กฎหมายการลงทุนจากตางชาติ ไดผาน
ความเห็นชอบของรัฐสภาแลว และรัฐสภาสงกลับ
มาใหประธานาธิบดีพจิ ารณา ขณะนีป้ ระธานาธิบดี
ไดสงคืนไปใหรัฐสภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
2. กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ อยูร ะหวาง
การปรับปรุง คาดวาจะมีการแกไขเนื้อหากวา
รอยละ 80
3. การจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
4. การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม มีการจัดตัง้
เขตอุตสาหกรรมในรัฐกะเหรีย่ งแลว และอยูร ะหวาง
การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมในรัฐมอญและยะไข
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มูลคาการลงทุนทางตรงของตางชาติสะสมในพมา
ตั้งแตป 2532 - 2555

จากรายงานของธนาคารเพ�อการสงออกและ
นำเขาของไทย เม�อเดือนเมษายน 2555 กลาววา
การปฏิรูปประเทศของพมามีการพัฒนาขึ้นเปน
ลำดับอยางชัดเจน และตองการการพัฒนาอีกมาก
โดยเฉพาะการปฏิรูปโครงสรางและกฎระเบียบ
ตางๆ ที่เปนปจจัยพื้นฐานเกื้อหนุนใหนักลงทุน
ตางชาติเขามาลงทุนในพมาไดสะดวกขึ้น

วารสารสงเสริมการลงทุน

การลงทุนที่นักลงทุนไทยมีศักยภาพในพมา ไดแก พลังงาน
ทองเที่ยว การคา โลจิสติกส และเกษตร เปนตน สำหรับพื้นที่ทวายใน
พมา รัฐบาลมีนโยบายใหภาคตะวันตกของไทยเปนฐานเศรษฐกิจใหม
และเปนประตูการคาที่สำคัญของไทยเช�อมสูนานาชาติ ดวยการ
เช�อมโยงกับการพัฒนาทาเรือน้ำลึกและพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเมือง
ทวายของพมา

การปฏิรูปโครงสรางและกฎระเบียบ
ดานการลงทุนของพมา

รางกฎหมายดังกลาว
ยังไมอนุญาต
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ใหมีการจางแรงงานตางชาติไรฝมือ
เน�องจากตองการพัฒนา
ทักษะแรงงานชาวพมา

วารสารสงเสริมการลงทุน
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รัฐมนตรีอุตสาหกรรมของพมา
นาย Soe Thane กลาววาพมามีแผนจะพัฒนาอุตสาหกรรม
และจัดตั้งคณะกรรมการการลงทุนเพ�อสงเสริมบริษัทที่จะเขาไปลงทุนในพมา

การแกไขกฎหมายการลงทุนของตางชาติ
รางกฎหมายการลงทุนฉบับใหมยังไมประกาศใช แตสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงไดดังนี้
กฎหมายการลงทุนปจจุบัน

ไมระบุคำจำกัดความของการลงทุน
ไมระบุคำจำกัดความของการใหสิทธิ์
ในการเชาที่ดินหรือสิทธิ์การใชที่ดิน
ไมกลาวถึงกิจการที่เปนขอจำกัด
(Restricted Activities)
สงเสริมการสงออก
ไมกลาวถึงสิทธิและขอบังคับของนักลงทุน
สิทธิพิเศษยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป
ไมกลาวถึงการใชที่ดิน
มีอัตราแลกเปลี่ยนเปนทางการ
ไมกลาวถึงบทลงโทษ
ไมกลาวถึงการแกไขปญหาขอพิพาท

กฎหมายการลงทุนฉบับใหม

มีระบุเปนพิเศษคำจำกัดความของการลงทุน
มีคำจำกัดความวาดวยการใหสิทธิ์
ในการเชาที่ดินหรือสิทธิ์การใชที่ดิน
กลาวถึงกิจการที่เปนขอจำกัด (Restricted Activities)
สงเสริมการสงออกและทดแทนการนำเขา
มีคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิและขอบังคับของนักลงทุน
ใหสิทธิพิเศษยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
กลาวถึงการใชที่ดิน
อัตราแลกเปลี่ยนเปนไปตามระบบการตลาด
กลาวถึงบทลงโทษ
กลาวถึงการแกไขปญหาขอพิพาท

ที่มา : PP Presentation, Mr. Khine Khine New, Joint Secretary General, UMFCCI

นอกจากนั้น คาดวาจะอนุญาตใหนักลงทุน
ตางชาติเปนเจาของกิจการทั้งหมด (Wholly
Foreign - Owned Enterprises) หรือเปนกิจการ
รวมทุน (Joint Venture) กับนักลงทุนทองถิ่นหรือ
หน�วยงานของรัฐบาล โดยมีสัดสวนเงินลงทุนจาก
นักลงทุนตางชาติอยางนอยรอยละ 35 ของมูลคา
ทุนจดทะเบียนทั้งหมด และอนุญาตใหนักลงทุน
สามารถเชาที่ดินจากรัฐบาลพมาหรือเอกชนที่มี

ใบอนุญาตใชที่ดินไดนานถึง 30 ป (ขึ้นอยูกับประเภทและขนาดของ
โครงการ) และสามารถตออายุการเชาทีด่ นิ ได 2 ครัง้ ๆ ละ 15 ป รวมทัง้
คุมครองโครงการลงทุนโดยจะไมยึดเปนของรัฐ
อยางไรก็ตาม รางกฎหมายดังกลาวยังไมอนุญาตใหมีการจาง
แรงงานตางชาติไรฝม อื เน�องจากตองการพัฒนาทักษะแรงงานชาวพมา
โดยบริษัทตองฝกอบรมทักษะที่จำเปนใหแกแรงงานชาวพมา เพ�อใหมี
ทักษะในการทำงานอยางนอยรอยละ 25 เม�อทำงานไปแลว 5 ป และ

เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 50 และรอยละ 75 เม�อทำงานไปแลว 10 และ
15 ป ตามลำดับ อีกทั้งในกฎหมายการลงทุนฉบับใหมจะรวมถึง
การชดเชยในราคาตลาดปจจุบัน หากมีการยึดกิจการเปนของรัฐ
เพ�ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทุนและเปดโอกาส
ในการทำธุรกิจในพมา รัฐบาลไดออกประกาศ 2 ฉบับที่เกี่ยวของกับ
การใชสิทธิ์ที่ดิน และอัตราแลกเปลี่ยน
การปรับปรุงขั้นตอนการลงทุนใหสะดวกยิ่งขึ้น รัฐบาลพมาไดลด
จำนวนเอกสารที่จะย�นใหนอยลง เพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงาน

ตนทุนการทำธุรกิจในพมา
อัตราคาเชา

วารสารสงเสริมการลงทุน

ที่ดิน โรงงาน และสำนักงาน

(เหรียญสหรัฐฯ / ตารางเมตร)

ที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
0.25
0.33

โรงงาน

เมืองยางกุง
นอกเมืองยางกุง

สำนักงาน
(เขตกลางเมืองและยานเศรษฐกิจ)

0.6 - 1.4
0.2 - 2.3
10 - 18

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

คาสาธารณูปโภค
สาธารณูปโภค

คากระแสไฟฟา
สำหรับธุรกิจ
สำหรับครัวเรือน

คาน้ำ

สำหรับธุรกิจ
สำหรับครัวเรือน

คาโทรศัพท
(โทรศัพทเคล�อนที่ระบบ WCDMA)
ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

อัตราคาใชบริการ
(เหรียญสหรัฐฯ / กิโลวัตต)

0.049 - 0.056
0.08
(เหรียญสหรัฐฯ / ลูกบาศกเมตร)

0.88
0.44
50 จาด / นาที

ของนักลงทุนกับกระทรวงทีเ่ กีย่ วของ ใหคำแนะนำ
ที่เกี่ยวของกับการลงทุน เพิ่มการประชาสัมพันธ
นักลงทุนสามารถรับใบอนุญาตลงทุนไดภายใน 2
สัปดาหหากเอกสารครบถวน
รัฐบาลพมาไดจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service – OSS) เพ�อการจดทะเบียน
บริษัทเม�อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 โดยสามารถ
ดำเนินการเสร็จสิน้ ภายใน 1 วันทำการหากเอกสาร
ครบถวน และไดแตงตั้งทีมเจาหนาที่ เพ�อให
บริการแกนกั ธุรกิจชาวพมาและตางชาติทต่ี อ งการ
ขอมูลเกีย่ วกับการลงทุนในพมา เม�อเดือนกรกฏาคม
2554 ศูนยบริการเบ็ดเสร็จดังกลาวประกอบดวย
เจาหนาที่อาวุโสจาก MIC กระทรวงการคลังและ
รายได (Ministry of Finance and Revenue)
กระทรวงพาณิชย และกระทรวงการกอสราง
OSS มีการประชุมทุกวันศุกร
(ตอฉบับหนา)
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เขตอุตสาหกรรมทองถิ่น
เขตอุตสาหกรรม Mingaladon
(เปนนิคมอุตสาหกรรมแหงแรก
ของพมาที่ไดมาตรฐานระดับสากล)

ภาวะการสงเสริมการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน
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เดือนตุลาคม 2555

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

ที่ตั้ง
(เขต)

1.14

75.00

40

จ.ศรีสะเกษ
(เขต 3)

1.11

170.40

102

จ.สระแกว
(เขต 3)

ปุยอินทรีย 4,000,000 ลิตร
สารปรับปรุงดิน 1,000 ตัน

1.4

10.00

106

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

แหลมทองโปรตีนฟูด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อาหารจากเนื้อสัตวแชแข็ง
29,400 ตัน

1.11

210.00

240

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

5

ริสกี ฮาลาล ฟูดส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑอาหารจากเนื้อสัตว
ปรุงสุกแชแข็ง 77,760 กิโลกรัม

1.11

11.17

15

จ.บุรีรัมย
(เขต 3)

6

นายสีโทมุ ฮาระ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สารปรับปรุงดิน 10,400 ตัน

1.4

12.00

12

จ.จันทบุรี
(เขต 3)

7

นายทรงเกียรติ์ วงศไชยรัตน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไขไก 18,764,000 ฟอง

1.5

24.00

9

จ.แพร
(เขต 3)

8

ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ไอรแลนด สิงคโปร - มาเลเซีย - จีน)

ยางแทง 60,000 ตัน

1.16

96.50

223

จ.ยโสธร
(เขต 3)

9

แหลมทองอุตสาหกรรม
อาหาร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนมขบเคี้ยว 5,000 ตัน

1.11

25.00

120

จ.นครปฐม
(เขต 1)

10

สินพรพงศ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไกเนื้อ 3,500,000 ตัว

1.5

107.00

31

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

11

เคเอส อะโกร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว 40,000 ตัน

1.6

120.00

36

จ.สระแกว
(เขต 3)

ขาวคัดคุณภาพ 43,200 ตัน

1

สยามควอลีตี้ ไรซ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

2

ซอสปรุงรส 18,000 ตัน
ศรีไทย อะโกร จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย - สิงคโปร)

3

ไฮเทค อะกรีไทย จำกัด
(รวมทุนไทย - อินเดีย)

4

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

ปลูกไมกฤษณา 500 ไร

1.3

100.00

52

จ.เชียงราย
(เขต 3)

13

ฟารมเห็ดระยอง
แอนด วีวีไบโอเทค จำกัด
(รวมทุนไทย - จีน)

เห็ดออรินจิ 2,000 ตัน

1.1

42.67

93

จ.ระยอง
(เขต 2)

14

เกรทเตอรฟารมา จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑจากพืชสมุนไพร
400 ตัน

1.15

22.03

65

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

15

MR. RUDY ROLAND
CASIMIR ODETTE
DECLERCQ
(หุนเบลเยียมทั้งสิ้น)

เชือ้ เพลิงชีวมวลอัด 18,800 ตัน

1.17

26.00

18

จ.กาญจนบุรี
(เขต 2)

16

บางกอกซีฟูด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สัตวน้ำแชแข็ง หรือบริการแชแข็ง
11,200 ตันสินคา
บริการรับฝากหองเย็น
4,320 ตันสินคา

1.11

194.00

153

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

17

เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สุกรขุน 100,000 ตัว

1.5

220.00

102

จ.ราชบุรี
(เขต 2)

18

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

1.16

99.00

223

จ.สงขลา
(เขต 3)

19

แมน เอ โฟรเซน ฟูดส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อาหารแปรรูป จากเนื้อปลาบด
6,000 ตัน

1.11

39.80

38

จ.สงขลา
(เขต 3)

20

เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จำกัด แปงมันสำปะหลัง 66,000 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

1.13

650.00

67

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

21

ซี.พี. คาปลีกและการตลาด จำกัด อาหารพรอมรับประทานแชแข็ง
33,750 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

1.11

500.00

672

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

22

อิชิตัน กรุป จำกัด
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)

น้ำพืช ผัก ผลไม บรรจุขวด
320,000,000 ลิตร
น้ำพืช ผัก ผลไม บรรจุกลอง
72,000,000 ลิตร
น้ำพืช ผัก ผลไม บรรจุถุง
11,000,000 ลิตร

1.11

3,173.00

120

จ.พระนครศรีอยุธยา

2.17

130.00

40

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

(เขต 2)

หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน
1

ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ALUMINIUM ALLOY INGOT
และ MOLTEN ALUMINIUM
ALLOY 41,900 ตัน
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นางจรัสศรี โตบันลือภพ
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)

วารสารสงเสริมการลงทุน

12
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บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

68

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

2

พรีซิชั่น เพอรเฟคท ไพพ จำกัด ทอเหล็ก 18,000 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

3

เอเชีย แปซิฟก ดริลลิ่ง
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

4

ไอที ฟอรจิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นสวนเหล็กทุบขึ้นรูป 5,280 ตัน
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน - สิงคโปร)

5

โดวะ เมทัลส แอนด ไมนิ่ง
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

6

ที่ตั้ง
(เขต)

2.14

250.00

52

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

2.2

14.60

11

จ.อุดรธานี
(เขต 3)

2.16

198.60

72

จ.ระยอง
(เขต 2)

ZINC และ ZINC ALLOY
INGOT (ชนิดสังกะสี
ไมเกิน 99.90%) 14,400 ตัน
ZINC WIRE (ขนาดเสน
ผาศูนยกลางไมเกิน
2.5 มิลลิเมตร) 1,200 ตัน

2.17

520.00

40

จ.ระยอง
(เขต 2)

สมบูรณ ฟอรจจิ้ง
เทคโนโลยี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเหล็กทุบ 18,900 ตัน

2.16

387.2

18

จ.ระยอง
(เขต 2)

7

อยุธยากลาส อินดัสทรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขวดแกว 259,200 ตัน

2.6

334

439

จ.พระนครศรีอยุธยา

8

เอชเอ็มพี (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเหล็กหลอ 600 ตัน
ผลิตภัณฑโลหะ 800,000 ชิ้น

2.15 และ 4.3

120.30

68

จ.พระนครศรีอยุธยา

9

อูซา สยาม สตีล อินดัสตรียส
จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนอินเดีย - สิงคโปร ญี่ปุน)

ลวดเหล็กและลวดเหล็ก
2.13 และ 4.3
เคลือบสังกะสี 17,360 ตัน
ลวดเหล็กตีเกลียวและเชือกลวด
เหล็กกลา 21,840 ตัน

663.00

133

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

10

อยุธยากลาส อินดัสทรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขวดแกว 162,000 ตัน

2.6

1,740.00

207

จ.พระนครศรีอยุธยา

11

อยุธยากลาส อินดัสทรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขวดแกว 162,000 ตัน

2.6

1,760.00

230

จ.พระนครศรีอยุธยา

แตงแรแบไรด 48,000 ตัน

(เขต 2)
(เขต 2)

(เขต 2)
(เขต 2)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
1

MR. CARSTEN B.ANDERSEN เฟอรนิเจอร
(รวมทุนไทย - เดนมารก)
(ยกเวนจากไมหวงหาม) 11,600 ชุด

3.15

16.60

30

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

2

นางบานเดือน แวงเดนฮุท
(รวมทุนไทย - อิตาลี)

3.4

4.00

102

จ.แพร
(เขต 3)

กระเปา 195,000 ชิ้น

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

3

นายอนุชา มีเกียรติชัยกุล
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ผลิตภัณฑทางทันตกรรม
150,000 ชิ้น

3.9

4.00

67

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

4

เอ เอ พลายวูด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไมอัดยางพารา
33,600 ลูกบาศกเมตร

3.15

80.00

159

จ.ยะลา
(เขต 3)

5

ดีเอสจี อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนบริติชเวอรจิน
ไอรแลนด - สหรัฐฯ)

ผาออมสำเร็จรูป
162,000,000 ชิ้น

3.2

350.88

47

จ.สระบุรี
(เขต 2)

หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เคร�องจักร และอุปกรณขนสง
การซอมเรือไฟเบอรกลาส 50 ลำ

4.6

3.30

10

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

2

เออีดี แฟบริเคชั่น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

โครงสรางโลหะสำหรับงานกอสราง
หรืองานอุตสาหกรรม 4,200 ตัน

4.19

58.70

175

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

3

นิชิกาวา เดชาพลาเลิศ
ชิ้นสวนยางสำหรับยานพาหนะ
คูปเปอร จำกัด
4,311 ตัน
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน - สหรัฐฯ)

4.10

82.00

8

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

4

MR. HIROYUKI HIRAOKA แมพิมพ 60 ชุด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
การซอมแซมแมพิมพ 100 ชุด

4.2

37.90

25

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

5

อิวาตา ทูล (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

CUTTING TOOLS 300,000 ชิ้น

4.2

24.20

8

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

6

เฮอรเร็นคเน็ช (เอเชีย) จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร - เยอรมนี)

เคร�องควบคุมหัวเจาะ 10 ชุด

4.2

5.30

8

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7

MR. KOJI KAWAMORI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชุดสายไฟ 1,470,000 ชุด
ชุดขดลวดเหนี่ยวนำ 476,000 ชุด
ชุดขดลวดในระบบปองกันขโมย
300,000 ชุด

4.10

40.00

60

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

8

เค ยู เทค จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

แมพิมพ 120 ชุด
การซอมแซมแมพิมพ 200 ชุด

4.2

30.00

12

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

9

ซัมมิทเมทัลเพลท จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน METAL PLATE
3,535 ตัน

4.3

100.00

35

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

HYDRAULIC CYLINDER
300 ชุด

4.2

82.50

10

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

10 นัมบุ ซัล (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
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ศรีดูรกา เทคนิคอล จำกัด
(รวมทุนไทย - อินเดีย)

วารสารสงเสริมการลงทุน

1

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

11

สแตนดารด ยูนิตส ซัพพลาย
ผลิตภัณฑโลหะ เชน
(ไทยแลนด) จำกัด
ชิ้นสวนรางเล�อน 1,700 ตัน
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน - สิงคโปร)

4.3

74.00

100

จ.ลำพูน
(เขต 3)

12

MR. PIERRE NICOLAU
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเคร�องจักรที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรมเอง
211,000 ชิ้น

4.2

12.70

21

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

13

MR. PIERRE NICOLAU
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

อุปกรณเคร�องจักรที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรมเอง
8,910 ชุด

4.2

15.90

100

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

14

คิวแอลที เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

เคร�องจักรและอุปกรณ 600 ชุด
ชิ้นสวนเคร�องจักร 6,000 ชิ้น

4.2

31.90

36

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

15

นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชุดเบรกระบบ ABS สำหรับ
ยานพาหนะ 500,000 ชุด

4.10

217.00

66

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

16

เอสทีพี แอนด ไอ จำกัด (มหาชน) โครงสรางเหล็ก ซึ่งใชในการ
(รวมทุนสหรัฐฯ - ฮองกง)
กอสราง 10,000 ตัน

4.19

169.00

366

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

17

ซีเอสอี เทคโนโลยี จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

4.3

100.00

150

จ.เพชรบุรี
(เขต 3)

18

นาโนเทค อินเตอรเนชันแนล จำกัด ชิ้นสวนโลหะ เชน ชิ้นสวน
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
กลองถายรูป 400 ตัน

4.3

80.00

130

จ.สระบุรี
(เขต 2)

19

ไทยอินเตอรเนชั่นแนล
เมทัลชีท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑโลหะ เชน
แผนหลังคาเหล็ก 5,600 ตัน

4.3

21.80

28

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

20

เค.เอส โมลด พารท จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

การชุบแข็งผลิตภัณฑโลหะ
250 ตัน

4.5

28.50

10

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

21

มัตสึโมโตะ โคซัน
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน ชิ้นสวน
กลองถายรูป 7,200,000 ชิ้น

4.3

78.00

50

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

22

โอคุดะ เซโค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนแมพิมพ 6,750 ชิ้น

4.2

50.00

46

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

23

ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

เฟองสำหรับยานพาหนะ
202,000 ชิ้น

4.10

77.40

12

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

24

ครีเอท แมคคาโทรนิกส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เคร�องจักรและอุปกรณ 240 ชุด
ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป 60,000 ชุด

4.2

4.60

70

จ.พระนครศรีอยุธยา

70
วารสารสงเสริมการลงทุน

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

ชิ้นสวนโลหะ เชน FITTING
2,000 ตัน

(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

ชิ้นสวนยานพาหนะ
36,720,000 ชิ้น

4.10

60.10

38

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

26

MR. ROBERT HAMOOD
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะกัดลาย 1,260 ชิ้น

4.3

26.50

34

จ.ระยอง
(เขต 2)

27

ชินเมอิ อินดัสทรี
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ตะปูควง 6,000 ตัน

4.3

30.40

21

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

28

ไทยเบเวอรเรจ แคน จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ฝากระปองอะลูมิเนียม
850,000,000 ฝา

4.3

223.00

12

จ.สระบุรี
(เขต 2)

29

MR. KUNIHIRO NAKASHIMA แมพิมพ 36 ชุด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
การซอมแซมแมพิมพ 180 ชุด

4.2

32.90

9

จ.ระยอง
(เขต 2)

30

ไดยู ซีท (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนชุดหุมเบาะยานพาหนะ
900,000 ชิ้น

4.10

212.70

231

จ.สระบุรี
(เขต 2)

31

ฮิซาดะ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
2,960,000 ชิ้น

4.10

330.00

34

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

32

ซันจิริน อินดัสตรี
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
สำหรับยานพาหนะ
12,080,000 ชิ้น

4.10

498.50

220

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

33

ชินวะ มอเตอร พารท จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน HEADER
450 ตัน

4.3

80.00

17

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

34

มูซาชิออโตพารท จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

เพลาลูกเบี้ยว 620,000 ชิ้น

4.10

324.60

20

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

35

ฟาลเทค เอสอารจี โกลบอล
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - สหรัฐฯ)

ชิ้นสวนพลาสติก
สำหรับยานพาหนะ
2,000,000 ชิ้น

4.10

713.00

108

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

36

ไดนา เมททอล จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ HALF
BEARING 59,400,000 ชิ้น
THRUST WASHER
4,950,000 ชิ้น
BUSH 39,600,000 ชิ้น
BUSH ASSEMBLY
6,864,000 ชิ้น
TURBO BEARING
4,956,600 ชิ้น
TURBO THRUST WASHER
3,451,800 ชิ้น

4.10

685.10

110

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

71
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ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

25

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

72

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

ที่ตั้ง
(เขต)

37

เอสอีดับบลิวเอส คอมโพเนนท
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนพลาสติก
สำหรับยานพาหนะ
390,000,000 ชิ้น

4.10

477.30

60

จ.ระยอง
(เขต 2)

38

ซัมมิท แหลมฉบัง
โอโต บอดี้ เวิรค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
สำหรับยานพาหนะ
15,000 ตัน

4.10

260.00

80

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

39

มิเอะ เซกิ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ 30,000,000 ชิ้น

4.3

290.00

70

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

40

แปซิฟค อินดัสตรียส
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ผลิตภัณฑพลาสติก
สำหรับยานพาหนะ
4,313,000 ชิ้น

4.10

340.00

20

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

41

เอสทีพี แอนด ไอ จำกัด (มหาชน) โครงสรางเหล็ก
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ - ฮองกง) ซึ่งใชในการกอสราง 30,000 ตัน

4.19

436.00

1,275

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

42

ออฟโรด แอคเซสซอรี่ส จำกัด
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑโลหะ 300,000 ชุด

4.3

370.00

130

จ.ระยอง
(เขต 2)

43

ชิปโป อาซาฮี โมลดส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แมพิมพ 60 ชุด
ชิ้นสวนแมพิมพ 240 ชุด
การซอมแซมแมพิมพ 120 ชุด

4.2

296.10

44

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

44

เคฮิน ออโตพารทส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

HEATING VENTILATION
AND AIR CONDITIONING
UNIT (HVAC) 300,000 ชิ้น

4.10

363.90

210

จ.พระนครศรีอยุธยา

45

เคฮิน ออโตพารทส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

INTAKE MANIFOLD
454,640 ชิ้น
THROTTLE BODY
454,640 ชิ้น
MANIFOLD ASSY INTAKE
454,640 ชิ้น

4.10

261.50

138

จ.พระนครศรีอยุธยา

46

อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว
540,000,000 ชิ้น

4.4

16.60

10

จ.พระนครศรีอยุธยา

47

แอร - คอน พารทส เอ็นจิเนียริ่ง วาลวสำหรับเคร�องปรับอากาศ
(ประเทศไทย) จำกัด
2,500,000 ชิ้น
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

4.3

96.90

77

จ.พระนครศรีอยุธยา

48

เคฮิน ออโตพารทส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

4.10

821.40

158

จ.พระนครศรีอยุธยา

ELECTRONIC CONTROL
UNIT สำหรับยานพาหนะ
3,250,000 ชิ้น

(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)
(เขต 2)

(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

49

เซอรเทค คาริยา
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชุบเคลือบผิว 19,000 ตัน

4.4

183.90

368

จ.พระนครศรีอยุธยา

50

ไทยมิตชิ คอรปอเรชั่น จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน BOLT
1,200 ตัน

4.3

15.00

18

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

51

โอเทค (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

อุปกรณขุดเจาะ 737,100 ชิ้น

4.2

432.10

196

จ.พระนครศรีอยุธยา

52

อิชิซากิ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิน้ สวนโลหะปม ขึน้ รูป 1,640 ตัน

4.3

40.00

60

จ.พระนครศรีอยุธยา

53

ซันเคียว คาเนฮิโร
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
8,208,000 ชิ้น

4.3

317.50

48

จ.พระนครศรีอยุธยา

54

คาทายามา แอ็ดวานซ พรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป 482 ตัน

4.3

50.00

37

จ.พระนครศรีอยุธยา

55

นิฮง เซกิ ไทย จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - มาเลเซีย)

ชิ้นสวนโลหะกลึงแตง 2,500 ตัน

4.3

592.70

240

จ.พระนครศรีอยุธยา

56

ซีแวกซ แอนด อารค
(เอเซีย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

อุปกรณจับยึด และการซอมแซม
อุปกรณจับยึดที่ผลิตเอง
100 ชุด

4.2

206.40

49

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

57

เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

อุปกรณสำหรับงานตัด กัด
กลึง เซาะ ไส ทำเกลียว
และการซอมแซม
120,000 ชิ้น

4.2

27.60

41

จ.พระนครศรีอยุธยา

58

เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

อุปกรณณจับยึด
ใบมีดสำหรับงาน MACHINING
360,000 ชิ้น

4.2

258.60

200

จ.พระนครศรีอยุธยา

59

เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

CUTTING TOOLS เชน
CEMENTED
CARBIDE INSERT
2,340,000 ชิ้น

4.2

284.80

137

จ.พระนครศรีอยุธยา

60

เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เม็ดมีดกลึง 1,267,200 ชิ้น

4.2

213.10

202

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

(เขต 2)
(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)

73
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(เขต 2)

วารสารสงเสริมการลงทุน

(เขต 2)

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

927.30

271

จ.พระนครศรีอยุธยา

2.00

27

จ.พระนครศรีอยุธยา

4.3
และ
4.4

710.50

70

จ.พระนครศรีอยุธยา

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
สำหรับยานพาหนะ
43,600 ตัน

4.10

1,663.20

86

จ.พระนครศรีอยุธยา

ฮอนดา ออโตโมบิล
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

เพลาขอเหวี่ยง 300,000 ชิ้น
กานสูบ 300,000 ชุด
เพลาลูกเบี้ยว 300,000 ชิ้น

4.10

2,280.40

188

จ.พระนครศรีอยุธยา

66

คราวน เบ็บแคน แอนด
โคลสเซอร (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - อังกฤษ สิงคโปร)

ตัวกระปองชนิด 2 ชั้น
6,500 ตัน

4.3

1,257.80

98

จ.สระบุรี
(เขต 2)

67

ชินเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

การเคลือบผิว 70 ตัน

4.4

45.00

123

จ.พระนครศรีอยุธยา

68

ชินเซอิ (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

การเคลือบผิว 25 ตัน

4.4

39.50

19

จ.พระนครศรีอยุธยา

69

ฮอนดา เฟาดรี (เอเซียน) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
715 ตัน

4.3

79.50

24

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

5.8

2.42

18

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

61

เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

อุปกรณสำหรับงานตัด กัด
กลึง เซาะ ไส ทำเกลียว และ
CEMENTED CARBIDE
INSERT FOR DRILL
960,000 ชิ้น

4.2

62

โคโตบูกิ เท็คเร็กซ
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ถังความดันและโครงสรางโลหะ
200 ชุด

4.19

63

สตาร ไมโครนิคส
พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ 196 ตัน
การชุบเคลือบผิว 279 ตัน

64

ฮอนดา ออโตโมบิล
(ประเทศไทย )จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

65

74
วารสารสงเสริมการลงทุน

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

(เขต 2)

(เขต 2)
(เขต 2)
(เขต 2)
(เขต 2)

(เขต 2)
(เขต 2)

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และเคร�องใชไฟฟา
1

เทค มาฮินดรา (ประเทศไทย) จำกัด ซอฟตแวร
(หุนอินเดียทั้งสิ้น)

2

ดาตามาร (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)

TRANSPONDER เชน PET
POLYMER 14,500,000 ชิน้

5.5

22.00

62

จ.ลำพูน
(เขต 3)

3

โทเดนโค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สายไฟ 54,530,000 เมตร
ชุดสายไฟ 26,562,200 ชุด

5.3

93.80

65

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

4

เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
PRINTED CIRCUIT BOARD 5.4 และ 5.5
(รวมทุนไทย - อังกฤษ - อินเดีย) ASSEMBLY 2,987,000 ชิ้น

340.00

340

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

5

เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอรมิ่ง
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
HARD DISK DRIVE
165,000,000 ชิ้น

5.5

194.00

112

จ.พระนครศรีอยุธยา

6

นิสชินโบ เมคาโทรนิคส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนหรืออุปกรณ
สำหรับเคร�องใชไฟฟา และ
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
3,000 ตัน

5.3 และ 5.5

75.00

49

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7

MR. CHUANG, JAN - SHUN ชิ้นสวนของสายนำสัญญาณ
(รวมทุนสหรัฐฯ - ซามัว สำหรับ HARD DISK DRIVE
ไตหวัน)
48,000,000 ชุด

5.5

54.80

385

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

8

นายสัณฐิติ ปยะคุณากร
(หุนไทยทั้งสิ้น)

5.7

1.60

6

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

9

MR. HIRONARI NISHIMURA ซอฟตแวร
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

5.8

5.60

22

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

10

เอสเจ โซลูชั่น จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ซอฟตแวร

5.8

3.65

23

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

11

เซอรคิทอีเลคโทรนิคส
อินดัสตรีส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

INTEGRATED CIRCUIT
300,000,000 ชิ้น

5.5

200.00

360

จ.พระนครศรีอยุธยา

12

โซนัน กิเค็น (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส 11,500,000 ชิ้น

5.5

38.90

40

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

13

ดิจิตอล รีเสิรซ แอน
คอนซัลทิ่ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส
และผลิตภัณฑจากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส 40,800 ชุด

5.7

25.00

28

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

14

สแตนดารด อินซูเลเตอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ลูกถวยไฟฟา และชุดประกอบ
ติดตั้ง 2,000,000 ชุด

5.3

20.00

227

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

15

โมเล็กซ (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนสหรัฐฯ - อังกฤษ)

CONNECTOR HARNESS
36,516,380 ชิ้น

5.5

68.50

170

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

16

MR. BJOERN
ERLEND FRIVIK
(หุนนอรเวยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
สำหรับยานพาหนะ
2,550,000 ชิ้น

5.5

52.60

92

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

75
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

(เขต 2)

วารสารสงเสริมการลงทุน

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส
และผลิตภัณฑจากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส
12,000 ชุด

(เขต 2)

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

17

เอวีเอ โซลูชันส เวิรค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

2.12

~

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

18

ดาตาโกลบ คอนซัลแทนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

1.62

~

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

19

เออารไอพี จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ฝรั่งเศส)

ซอฟตแวร

5.8

6.00

~

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

20

MR. CHEN CHUN MIN
(รวมทุนไตหวัน - ฮองกง)

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
16,000,000 ชิ้น

5.5

40.00

413

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

21

ชิน ชิน (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเคร�องใชไฟฟา
2,614,000 ชิ้น

5.3

18.20

46

จ.ระยอง
(เขต 2)

22

MR. ASUKA TAKAO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

3.00

20

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

23

POCKET PLAY LAB จำกัด
(รวมทุนไทย - เดนมารก)

ซอฟตแวร

5.8

6.28

52

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

24

ลูมิเทค จำกัด
(รวมทุนเนเธอรแลนด - รัสเซีย)

โคมหลอดไฟฟา LED
600,000 ชุด

5.2

23.90

68

จ.ระยอง
(เขต 2)

25

นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

SPINDLE MOTOR
39,975,570 ชิ้น
ชิ้นสวนของ SPINDLE
MOTOR
68,480,310 ชิ้น

5.5

357.70

2,363

จ.พระนครศรีอยุธยา

26

เอ็นโอเค พรีซิชั่น คอมโพเนนท
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยางสังเคราะห
สำหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
49,933,580 ชิ้น
สำหรับโทรศัพท
12,441,600 ชิ้น

5.5
และ
6.12

85.00

360

จ.พระนครศรีอยุธยา

27

อี พี อี (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไดแก
CONNECTOR 14,000,000 ชิน้
HARNESS 500,000 ชิ้น
ชิ้นสวนโลหะ 359,424,000 ชิ้น
COLD CATHODE
FLUORESCENT LAMP
193,536,000 ชิ้น
แมพิมพและชิ้นสวน ไดแก
TOOL DIE 1,800 ชิ้น
DIE SET และการซอมแซม
แมพิมพที่ผลิตเอง 36 ชุด

5.5
และ
4.2

39.20

55

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

28

มิตซุย พรีซิสชั่นไทย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส
10,000,000 ชิ้น

5.5

199.70

246

จ.พระนครศรีอยุธยา

29

แมกเนคอมพ พรีซิชั่น
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

SUSPENSION FOR
HARD DISK DRIVE
273,662,400 ชิ้น

5.5

125.60

110

จ.พระนครศรีอยุธยา

30

ฮิตาชิ เมทัลส (ประเทศไทย) จำกัด AMORPHOUS CORE
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
9,600,000 ชิ้น

5.3

918.20

137

จ.พระนครศรีอยุธยา

31

โตชิบา แคเรียร
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - เนเธอรแลนด)

5.1

2,050.00

500

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

32

ฮิตาชิ เมทัลส (ประเทศไทย) จำกัด SENSOR 2,679,000 ชิ้น
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
MAGNETIC SHEET
2,121,000 ชิ้น

5.5

18.80

80

จ.พระนครศรีอยุธยา

33

ฮิตาชิ เมทัลส (ประเทศไทย) จำกัด VOICE COIL MOTOR
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
68,834,600 ชิ้น
ASSEMBLY MAGNET
HOLDER 63,000,000 ชิ้น

5.5

396.70

70

จ.พระนครศรีอยุธยา

34

ฮิตาชิ เมทัลส (ประเทศไทย) จำกัด REFLECTING POWER
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
PROTECTOR 36,000,000 ชิ้น

5.5

36.80

77

จ.พระนครศรีอยุธยา

35

เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น
ฟอรมิ่ง (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนของ
HARD DISK DRIVE
150,000,000 ชิ้น

5.5

421.00

319

จ.พระนครศรีอยุธยา

36

โตชิบา ไลทติ้ง คอมโพเนนทส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

HALOGEN HEATER
7,174,440 ชิ้น

5.5

352.70

227

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

37

อินทิเกรเทด พรีซิชั่น
ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด HARD DISK DRIVE
(รวมทุนอังกฤษ - สิงคโปร - จีน) 131,550,180 ชิ้น

5.5

36.00

110

จ.พระนครศรีอยุธยา

38

ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แผนวงจรพิมพ
1,296,540 ตารางเมตร

5.5

12,018.40

3,942

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

39

คริสตัล ไมโครซิสเต็มส
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
สำเร็จรูป
6,800,000 ชิ้น

5.4

16.50

243

จ.พระนครศรีอยุธยา

เคร�องปรับอากาศ
535,000 เคร�อง

(เขต 2)
(เขต 2)
(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)

77
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

(เขต 2)

วารสารสงเสริมการลงทุน

(เขต 2)

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)
หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษและพลาสติก

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

1

ที.กรุงไทยอุตสาหกรรม
จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - จีน - ญี่ปุน ฟลิปปนส)

ผลิตภัณฑพลาสติกและ
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 260 ตัน

6.12

35.00

52

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

2

นายสมพร ณ ลำพูน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติก 100 ตัน

6.12

132.50

42

จ.พระนครศรีอยุธยา

3

ไดนิชิ คัลเลอร (ไทยแลนด) จำกัด COMPOUNDED PLASTIC
และ MASTERBATCH 1,890 ตัน
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

6.12

32.30

4

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

4

บางกอก อินดัสเทรียลแกส จำกัด กาซบริสุทธิ์ความดันสูง
5,500 ตัน
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)
กาซผสม 800 ตัน

6.1

80.50

60

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

5

เจี่ยฮงเยลโลพาส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชุดขวดนมสำเร็จรูป 840 ตัน
ผลิตภัณฑพลาสติกและ
ยางสังเคราะห เชน
ภาชนะใสอาหาร 500 ตัน

6.12

15.00

236

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

6

ซอง อีน จำกัด
(รวมทุนไทย - เกาหลี ใต)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ เชน
เคร�องใชไฟฟาอิเล็กทรอนิกส
และยานยนต 3,000,000 ชิ้น

6.12

38.00

14

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7

โซโนโค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

แกนกระดาษ และหลอด
กระดาษ (PAPER CORE AND
PAPER TUBE) 18,500 ตัน

6.15

191.50

125

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

8

โอเอสที ปโตรเคมีคอล
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนจีนทั้งสิ้น)

สีเคลือบกันสนิม 15,000 ตัน
น้ำยาซีลเกลียว 1,000 ตัน

6.2
และ
6.8

65.20

19

จ.ระยอง
(เขต 2)

9

ซันโคโกเซ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

พลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมตางๆ
3,200 ตัน

6.12

300.00

253

จ.พระนครศรีอยุธยา

10

อดัมแพค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑเคลือบดวยพลาสติก
3,000,000 ตารางเมตร
สิ่งพิมพตางๆ
3,000,000 ตารางเมตร

6.12
และ
6.16

264.00

105

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

11

เอ วี อินดัสตรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติก 1,400 ตัน

6.12

49.00

150

จ.พระนครศรีอยุธยา

78
วารสารสงเสริมการลงทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

ชิ้นสวนยางสังเคราะหสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 540 ตัน

6.12

10.00

53

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

13

MR. KAZUTERU KODERA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑเคลือบดวยพลาสติก
เชน เทปกาว ฉนวนกันความรอน
และวัสดุกันกระแทก
1,400,000 ตารางเมตร

6.12

15.00

10

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

14

พรีซิชั่น แคสติ้งซิสเต็มส
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

แวกซสำหรับงาน
อุตสาหกรรม 2,160 ตัน

6.2

29.00

60

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

15

เอ็มไอ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 1,800 ตัน

6.12

90.30

48

จ.ระยอง
(เขต 2)

16

MR. KUNIHIRO NAKASHIMA ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
อุตสาหกรรมตางๆ 450 ตัน

6.12

72.40

28

จ.ระยอง
(เขต 2)

17

เอส ไอ จี คอมบิบล็อค จำกัด
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)

กลองบรรจุอาหารเหลว
23,800 ตัน

6.15

1,040.00

240

จ.ระยอง
(เขต 2)

18

เอ เจ พลาสท จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - สิงคโปร อังกฤษ)

BOPP FILM
38,000 ตัน

6.12

680.00

135

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

19

ไทย นิชชิน โมลด จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 300 ตัน

6.12

240.00

120

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

20

ดับ๊ เบิล้ เอ (1991) จำกัด (มหาชน) เย�อเซลลูโลส 100,000 ตัน
(รวมทุนไทย - เคยแมน)

6.12

187.50

16

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

21

นายกฤษกร สุขเวชชวรกิจ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑพลาสติก 3,000 ตัน

6.12

17.00

96

จ.นครสวรรค
(เขต 3)

22

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กาซไฮโดรเจนบริสุทธิ์สูง
154,176,000 ลูกบาศกเมตร

6.1

592.80

10

จ.ระยอง
(เขต 2)

23

นายอัฒฐวุฒิ หิรัญบูรณะ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

1-HEXENE 55,000 ตัน
และ HEAVY POLYMER
4,000 ตัน

6.11

3,444.00

56

จ.ระยอง
(เขต 2)

24

ไทย นิชชิน โมลด จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 300 ตัน

6.12

99.65

274

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

79
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โกมูยา (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

วารสารสงเสริมการลงทุน

12

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

80

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

ที่ตั้ง
(เขต)

25

นางาโน พรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 73.2 ตัน

6.12

39.50

32

จ.พระนครศรีอยุธยา

26

ไอดีพี โปรดักส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 300 ตัน

6.12

380.00

250

จ.พระนครศรีอยุธยา

27

ฮอน ชวน (ประเทศไทย) จำกัด ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป
(หุน บริตชิ เวอรจนิ ไอรแลนดทง้ั สิน้ ) และฝาพลาสติก 22,260 ตัน

6.12

37.00

165

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

28

ไอดีพี โปรดักส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 400 ตัน

6.12

100.00

90

จ.พระนครศรีอยุธยา

29

ฮอน ชวน (ประเทศไทย) จำกัด ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป
(หุน บริตชิ เวอรจนิ ไอรแลนดทง้ั สิน้ ) และฝาพลาสติก 12,870 ตัน

6.12

388.50

57

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

30

ดรีม วิว จำกัด
(รวมทุนไทย - เกาหลี ใต)

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล
5,400 ตัน

6.12

31.00

18

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

31

สยาม เคเรีย โฟม จำกัด
(รวมทุนไทย - เกาหลี ใต)

PE FOAM SHEET 600 ตัน

6.12

37.80

42

จ.ระยอง
(เขต 2)

32

MR. TAKU MIYAZAWA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แผนอะลูมิเนียมเคลือบ
พลาสติก 92,000 ตัน

6.12

3,901.70

67

จ.ระยอง
(เขต 2)

33

อควา เคมิคอล เทคโนโลยี จำกัด เคมีภัณฑสำหรับงานอุตสาหกรรม
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
820 ตัน

6.2

35.00

12

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)

(เขต 2)

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
1

MR. BHATELA KAMLESH
KUMAR DHANSUKHLAL
(หุนอินเดียทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและ
การลงทุน 150 ตารางเมตร

7.15

1.00

17

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

2

MR. MINORU KAWAGUCHI ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
40 ตารางเมตร

7.12

10.00

2

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

3

วูด กรุป เอฟวี่ อินดัสเตรียล
เทอรบายน (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน
775 ตารางเมตร

7.15

54.00

15

จ.ระยอง
(เขต 2)

4

เอ็มเอสเอช อินเตอรเนชั่นแนล
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกิจ
ระหวางประเทศ 209 ตารางเมตร

7.16

31.00

19

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

ขนสงทางเรือ
4,999 เดทเวทตัน

7.9

103.40

17

ไมระบุที่ตั้ง

6

ชีวายวาย กรีนเพาเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
2.8 เมกะวัตต

7.1

53.70

4

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

7

ซันพารค 2 จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
1 เมกะวัตต

7.1

95.00

8

จ.กาฬสินธุ
(เขต 3)

8

เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
(รวมทุนไทย - สวิสฯ - อิหราน - 630 กิโลวัตต
สิงคโปร)

7.1

74.30

3

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

9

ผลิตไฟฟาชุมชน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
1 เมกะวัตต

7.1

70.00

18

จ.อุบลราชธานี
(เขต 3)

10

เดียคริท อินเตอรเนชั่นแนล
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนฮองกง - สวีเดน)

ธุรกิจรับจางบริหาร
ระบบธุรกิจระหวางประเทศ
200 ตารางเมตร

7.16

3.00

3

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

11

ซันโนโก (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
500 ตารางเมตร

7.12

6.10

9

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

12

MRS. ANNA LARSSON
(หุนสวีเดนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและ
การลงทุน 200 ตารางเมตร

7.15

9.34

17

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

13

โอจิ เปเปอร (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน
400 ตารางเมตร

7.15

2.25

35

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

14

เอ.บี.เดคคอรเรท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 116 หนวย

7.5

38.00

11

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

15

MR. JUNICHI HAYASHI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน
64 ตารางเมตร

7.15

25.00

25

16

MR. MITSUHITO CHIBA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

7.13

15.00

15

17

MR. MASAYUKI ATARASHI ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
400 ตารางเมตร

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.12

60.00

3

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

18

MR. HERBERT JULIAN
COLEMAN
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน
100 ตารางเมตร

7.15

2.33

4

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

81
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ซี เคม ทรานสปอรต จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

5
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บริษัท / การรวมทุน
19

นวนคร จำกัด (มหาชน)
ประปาหรือน้ำเพ�ออุตสาหกรรม
(รวมทุนไทย - ไตหวัน - อังกฤษ จีน)

7.1

20

เจเปน เดนเทิล เทค
เซ็นเตอร จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

พัฒนาทรัพยากรมนุษย
(ศูนยฝกฝนวิชาชีพ)
190 ตารางเมตร

21

ดาคอน
อินสเปคชั่นเซอรวิสเซส จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

22

ที่ตั้ง
(เขต)

203.20

15

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

7.18

7.00

13

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร
200 งาน

7.21

29.50

64

จ.ระยอง
(เขต 2)

อีเอส เพาเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
3.5 เมกะวัตต

7.1

102.20

9

จ.สระแกว
(เขต 3)

23

แอช ลีซซิ่ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

โซเดียมซัลเฟตจากขี้เถา
29,400 ตัน

7.27

180.00

10

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

24

เทคมาสเตอรเอเชีย
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนสหรัฐฯ - เวียดนาม)

บริการสอบเทียบมาตรฐาน
เคร�องมือและอุปกรณ ในดานไฟฟา
ดานความถี่ ดานแสง ดานแรงและ
แรงบิด ดานอุณหภูมิ ดานมวล
ดานอัตราการไหลและแรงดัน
20,000 ชิ้นงาน
บริการสอบเทียบมาตรฐาน
เคร�องมือและอุปกรณ ในดานมิติ
4,000 ชิ้นงาน

7.22

15.00

15

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

25

บางกอกโซลารพาวเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
1.75 เมกะวัตต

7.1

113.80

2

จ.พระนครศรีอยุธยา

26

สเตพไวส เอ็นเนอรยี่
แมเนจเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
1 เมกะวัตต

7.1

40.00

10

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

27

นครปฐมไบโอแมส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
9.5 เมกะวัตต

7.1

450.00

36

จ.นครปฐม
(เขต 1)

28

เอส ซี ชารตเตอรริ่ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือใหบริการเดินเรือ
บรรทุกยานพาหนะ 1 ลำ

7.9

220.00

20

ไมระบุที่ตั้ง

29

นครเพชรกรีนเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
9.5 เมกะวัตต

7.1

490.00

34

จ.กำแพงเพชร
(เขต 3)

30

ไทยเดน มารีไทม จำกัด
(รวมทุนไทย - เดนมารก)

ขนสงทางเรือใหบริการเดินเรือ
บรรทุกสินคาอเนกประสงค 1 ลำ

7.9

735.00

25

ไมระบุที่ตั้ง

82
วารสารสงเสริมการลงทุน

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

(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

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

31

บางกอกโซลารพาวเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

32

โซแลรไดเรคก (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนการคาและการลงทุน
200 ตารางเมตร
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

33

นายตริน พงษเภตรา
(หุนไทยทั้งสิ้น)

34

ที่ตั้ง
(เขต)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 1)

7.15

9.50

30

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร
13,400 ตัวอยาง

7.21

4.00

5

จ.นครศรีธรรมราช
(เขต 3)

MR. MITCHELL CRANE
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

33.95

44

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

35

MR. HIROSHI WATANABE
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
20 ตารางเมตร

7.15

10.00

3

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

36

MR. EIJI SAKURAL
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
50 ตารางเมตร

7.12

10.00

4

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

37

โชโกะ ทูโชว (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
100 ตารางเมตร

7.12

10.00

2

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

38

ดิสโก ไฮ - เทค (ไทยแลนด) จำกัด สนับสนุนการคาและการลงทุน
183 ตารางเมตร
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

7.15

1.73

20

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

39

โอแลม (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน
50 ตารางเมตร

7.15

2.00

5

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

40

ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 7,000 ตารางเมตร
จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - อังกฤษ สิงคโปร - จีน - ฮองกง)

7.8.2

144.10

2

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

41

นายวิศิษฐ ทวีปรังษีพร
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน
198 ตารางเมตร

7.15

5.50

10

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

42

พฤกษา เรียลเอสเตท
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอย
หรือปานกลาง 292 หนวย

7.5

95.80

15

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

43

คาทูน นาที เซอรวิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร - เบลเยียม)

คัดแยกเมล็ดพลาสติกที่ ไม ใชแลว
5,634 ตัน

7.27

75.00

21

จ.ระยอง
(เขต 2)
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วารสารสงเสริมการลงทุน

455.00

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
7 เมกะวัตต

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

7.9

72.70

10

ไมระบุที่ตั้ง

ไฟฟาจากเชื้อเพลิงชีวมวล
100 กิโลวัตต

7.1

6.00

3

จ.ลำปาง
(เขต 3)

สายการบินนกแอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ

7.9

782.90

73

ไมระบุที่ตั้ง

47

ธีม พลาซาดีวีลอปเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สวนสนุก 25 ไร

7.3

505.10

25

จ.เพชรบุรี
(เขต 3)

48

ไทยบริดจสโตน จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

พลังงานไฟฟา 7.3 เมกะวัตต
ไอน้ำ 40 ตัน/ชั่วโมง

7.1

355.00

5

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

49

ไทยแอรเอเชีย จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ

7.9

456.40

70

ไมระบุที่ตั้ง

50

นนทลินออฟชอร จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย สิงคโปร)

ขนถายสินคาสำหรับเรือเดินทะเล

7.1

511.50

30

ไมระบุที่ตั้ง

51

สยาม เอ็น เค เอส จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

คอปเปอรออกไซด 2,400 ตัน

7.27

321.10

25

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

52

นาวีกัท เอ็นเนอรจี
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร - เยอรมนี)

สนับสนุนการคาและการลงทุน
295 ตารางเมตร

7.15

5.00

21

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

53

MR. KEIICHI MASAMOTO
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน
67 ตารางเมตร

7.15

5.00

7

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

54

MR. HITOSHI MURAKAMI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ
100 ตารางเมตร

7.12

11.00

6

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

55

MR. CHRISTIN BURNS
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

สนับสนุนกาคาและการลงทุน
500 ตารางเมตร

7.15

10.00

13

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

56

MR. MITSUYUKI SAITO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
500 ตารางเมตร

7.12

10.00

4

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

57

MR. TARUN GOYAL
(หุนอินเดียทั้งสิ้น)

ธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกิจ
ระหวางประเทศ 96 ตารางเมตร

7.16

6.00

30

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

44

สยาม เจนเนอรัลเอวิเอชั่น จำกัด ขนสงทางอากาศ 1 ลำ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

45

มูลนิธิสรางชุมชน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

46
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

บริษัท / การรวมทุน

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

ที่ตั้ง
(เขต)

โรงแรม 160 หอง

7.4

250.00

210

จ.พังงา
(เขต 3)

59

บูทิค มิด เทียร 3 จำกัด
(รวมทุนไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตต)

โรงแรม 166 หอง

7.4

209.00

37

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

60

ฮิราอิเดะ พรีซีสชั่น
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การวิจัยและพัฒนา
1,300 ตารางเมตร

7.20

55.00

17

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

61

อนุรักษ วอเตอร ทรีทเมนท
ฟาซิลิตี้ส จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

น้ำประปาหรือน้ำเพ�ออุตสาหกรรม
5,400,000 ลูกบาศกเมตร

7.1

78.10

13

จ.ระยอง
(เขต 2)

62

สายการบินนกแอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ

7.9

789.60

73

ไมระบุที่ตั้ง

63

ซูซูโย ดิสทริบิวชั่นเซ็นเตอร
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยกระจายสินคา
ดวยระบบที่ทันสมัย

7.10

486.00

57

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

64

สายการบินนกแอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางอากาศ 1 ลำ

7.9

658.60

73

ไมระบุที่ตั้ง

71,521.31

27,240

เขต 1 = 70
เขต 2 = 120
เขต 3 = 45
ไมระบุที่ตั้ง = 9

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

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
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เขาหลัก บีช ฟรอนท
รีสอรท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

58

