หากทานคิดจะลงทน
จะลงทุน ไมวาอย
อยูท ี่ไหน เปนกิจการประเภทใด ขนาดการลงทนเล็
ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญ
ให สำนักงานคณะกรรมการสงเสริิมการลงทุน หรือบีีโอไอ
ไ
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49/21-22 ถ.ศรีวชิ ยั ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435
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วารสารสงเสริมการลงทุน
ปที่ 21 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2553

à¨ŒÒ¢Í§
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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ดร. อรรชกา สีบุญเรือง
เลขาธิการฯ
นางหิรัญญา สุจินัย
ที่ปรึกษาดานการลงทุน
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชยั รองเลขาธิการฯ
นายพสุ โลหารชุน
รองเลขาธิการฯ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร รองเลขาธิการฯ
และที่ปรึกษาประจำ
กองบรรณาธิการ
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นางวราภรณ เฉยสอาด
บรรณาธิการบริหาร
นางบุษยาพร วิริยะศิริ
หัวหนากองบรรณาธิการ
ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ
นางนุชนารถ วงษเกษม
นางสาวสุนันทา อักขระกิจ
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ปญหาทีก่ ระทบการลงทุน อันเนือ่ งมาจากการทีอ่ งคกรพัฒนาเอกชน
ฟองศาลปกครอง ใหระงับการดำเนินกิจการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ชั่วคราวนั้น รุนแรงยิ่งกวาปญหาจากการเมือง แตอยางไรก็ตาม นับวา
กระบวนการคลี่คลายไดมาจนถึงการวางกรอบ และหลักเกณฑเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติจากนี้ตอไป
ในสวนบีโอไอเองไดใหการสงเสริมการลงทุนควบคูกับการดูแล
สิ่งแวดลอมมาตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งการกำหนดนโยบายใหม ไดให
ความสำคัญกับนโยบายการสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
ฉบับนี้จึงไดมีรายงานถึงการใหการสงเสริมฯ ตามนโยบายนี้อยางละเอียด
ซึ่งการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยก็ไดเอื้อเฟอบทความที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศนไวอีกสวนหนึ่งดวย
เมือ่ ตนเดือนสิงหาคมนี้ ผูว า การธนาคารแหงประเทศไทยแจงประมาณ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยปนสี้ งู ถึง รอยละ 6.5 - 7.5 นับวาสูงกวา
ที่ประมาณการไว ซึ่งเปนผลจากการขยายตัวดานการสงออกของไทย
พรอมกันนีเ้ มือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2553 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดประกาศตัวเลขผลิตภัณฑมวลรวมภายใน
ประเทศ (จีดีพี) ไตรมาสที่ 2/2553 วาไดขยายตัวถึงรอยละ 9.1
จึงพอประมาณไดวาไทยไดกลับมาตั้งหลักทางดานเศรษฐกิจอีกครั้ง
แตจะมั่นคงไดหรือไมนั้น คงตองขึ้นอยูกับการวางแผน และการเตรียมการ
ที่ดีเพื่อการขยายตัวที่ยั่งยืนตอไป

สิงหาคม 2553
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นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ดร.บงกช อนุโรจน
นางสาวพรรณี เช็งสุทธา
นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล
นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร
นางสาววันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน
นางสาวทรงสิรินุช ตันติเวสส
นางสาวปยะวรรณ ขยันมาก
นายอิสระ อมรกิจบำรุง
นางสาวฐนิตา ศิริทรัพย
นางสาวศัลยา อักษรมัต
นายธรรมรัตน รัตนพันธ
นางสาวณภัทร ทัพพันธุ
นางสาววรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์
นางสาวชอแกว ประสงคสม
นางสาวอุทัยวรรณ เดชณรงค
นางสาววริสรา พึ่งทองหลอ
นางสาวธนาวดี คุวสานนท
นางสาวยอดกมล สุธีรพจน
นายธีระพงษ อติชาตนานนท
นางสาวสุวิดา ธัญวงศ
นายสถาปนา พรหมบุญ
นางสาววันทนา ทาตาล
นายรุงฤทธิ์ มณีไทย
นายวุฒิชัย ภิสชั เพ็ญ
นางสาวรัชนีกร ไพยชำนาญ
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ศูนยบริการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท
: 0 2537 8111 ตอ 4990-1, 5521
โทรสาร
: 0 2537 8177
E-mail
: head@boi.go.th
Homepage
: www.boi.go.th

ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾·Õè

บริษัท เกรย แมทเทอร จำกัด
21/61-62 RCA โซน C ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
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การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

นโยบายการลงทุน
เพื่อพัฒนาอย างยั่ งยื น

ในชวงตนป 2553 ทีผ่ า นมา คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดปรับเปลีย่ นทิศทางการสงเสริมการลงทุน
ครัง้ ใหญ โดยไดกำหนดนโยบายไปสูก ารลงทุนเพือ่ การพัฒนาอยางยัง่ ยืน ซึง่ มุง เนนทัง้ ในดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดลอมควบคูก นั ไป

ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§ÂÑè¹Â×¹μÑé§áμ‹»‚ 2515
ปจจุบันเราเริ่มตระหนักวาการเติบโต ทางเศรษฐกิจในรูปแบบคุณภาพต่ำ
(Low Quality Economic Growth) โดยสงผลกระทบทางลบทั้งตอคุณภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม และสภาพสั ง คมนั้ น นั บ เป น สิ่ ง ที่ ไ ม จี รั ง ยั่ ง ยื น แม เ ศรษฐกิ จ จะ
เติบโตในระยะสั้น แตการเติบโตจะสะดุดหยุดลงในระยะยาว
ปญหาความเสืย่ มถอยในดานตางๆ ทัง้ ในดานสุขอนามัยของประชาชน ปญหา
สังคม ปญหามลพิษ ฯลฯ จะกระทบตอทั้งปริมาณ และคุณภาพทรัพยากรมนุษย
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ในอนาคต กระทบตอรายไดจากการทองเทีย่ ว
กระทบตอความสงบสุขในสังคม ฯลฯ ซึ่งจะ
สงผลกระทบทางลบตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในระยะยาว ดังนัน้ จึงเริม่ ใหความสนใจเกีย่ วกับ
รูปแบบการพัฒนาอยางยั่งยืน
แนวความคิดเกี่ยวกับการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน (Sustainable Development) ไมใช
เรื่องใหมแตอยางใด องคการสหประชาชาติ
ได ใ ห ค วามสนใจ กั บ เรื่ อ งการพั ฒ นาอย า ง
ยั่ ง ยื น ตั้ ง แต ป 2515 โดยมี ก ารจั ด ประชุ ม
เรื่องสิ่งแวดลอม ในระดับโลกเปนครั้งแรกที่
กรุงสตอกโฮลม ประเทศสวีเดน และตอมา
ในป 2516 ไดจัดตั้งคณะกรรมาธิการโลกใน
เรื่ อ งสิ่ ง แวดล อ ม และการพั ฒ นา (World
Commission on Environment and
Development) เพื่ อ ศึ ก ษาเรื่ อ งการสร า ง
สมดุลระหวางสิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
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จากนั้นในการประชุมสุดยอดของโลก (Earth Summit) ที่กรุงริโอเดอจา
เนโร ประเทศบราซิล เมื่อป 2535 ไดมีการตีพิมพเผยแพรหนังสือเลมหนึ่ง
ประกอบการประชุม โดยเรียกในชื่อวา Brultland Report โดยใหคำจำกัดความ
ของคำวา “การพัฒนาอยางยั่งยืน” วาเปนการพัฒนาที่ตอบสนองความตองการ
ของคนยุคปจจุบัน โดยไมลดขีดความสามารถในการตอบสนองความตองการ
ของคนยุคตอไป

สำหรับการเพิ่มรายไดและจัดหางานใหกับประชาชนนั้น ควรดำเนินการ
พรอมไปกับการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดลอม โดยมนุษย
ทุกคน ไมวาจะร่ำรวยหรือยากจน มีสิทธิเทาเทียมกันในการดำรงชีวิตอยูใน
สภาพแวดลอมที่ดี ไดดื่มน้ำสะอาด หายใจในอากาศบริสุทธิ์

การพัฒนาที่ตอบสนองความตองการของคนยุค
ปจจุบัน โดยไมลดขีดความสามารถ
ในการตอบสนองความตองการของคนยุคตอไป

สมดุล 3 ดานของการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดานระบบนิเวศน

การพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sustainable Development)
ดานเศรษฐกิจ

บีโอไอไดใหความสำคัญกับการพัฒนา
อยางยั่งยืนเชนเดียวกัน โดยเดิมไดกำหนด
เปาประสงคของยุทธศาสตร สงเสริมการลงทุน
เอาไวหลายประการ แตในป 2551 ไดรวบรวม
เปาประสงคเหลานี้เหลือประการเดียวเทานั้น
คือ การสงเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอยาง
ยั่งยืน ซึ่งไดใชเปาประสงคนี้มาจนถึงปจจุบัน
ลาสุดคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
มีมติเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 เห็นชอบ
กั บ ทิ ศ ทางนโยบายส ง เสริ ม การลงทุ น ใน
อนาคต ซึ่งกำหนดวาจะมุงเนนการสงเสริม
การลงทุนเพื่อพัฒนาอยางยั่งยืน โดยกำหนด
ทิ ศ ทางการพั ฒ นาที่ เ น น ความสมดุ ล หรื อ
ตามทางสายกลางระหวางดานเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดลอม โดยครอบคลุมถึงนโยบาย
การพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การ
พั ฒ นาอุ ต สาหกรรมสร า งสรรค การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการดำเนินการ พัฒนาทรัพยากร
มนุษย การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ฯลฯ

¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

ต อ มาได มี ก ารเห็ น ชอบกั บ Agenda 21 : Program of Action for
Sustainable Development นับเปนแผนแมบทของโลก สำหรับการพัฒนาที่ยั่ง
ยืนทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม กำหนดแนวคิดวาการพัฒนา
เศรษฐกิจจะตองผสมผสาน และควบคูไปกับการพัฒนาและหวงใยในสิ่งแวดลอม

ºÕâÍäÍãËŒ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞμÑé§áμ‹»‚ 2551

ตอมาคณะกรรมการฯ มีมติเมือ่ วันที่ 10
มีนาคม 2553 เห็นชอบกับมาตรการสนับสนุน
นโยบายส ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
ที่ยั่งยืนในสวน 4 มาตรการ โดยนำมาตรการ
พิเศษเพื่อเรงรัดการลงทุนในปแหงการลงทุน
2551-2552 เดิม ซึง่ สิน้ สุดระยะเวลายืน่ ขอรับ
การสงเสริมฯ ไปแลวเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม
2552 มาปรับปรุงใหเหมาะสมกับสถานการณ
ยิง่ ขึน้ และขยายระยะเวลาสิน้ สุดตามมาตรการ
ดังกลาวเปนวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งสรุป
ผลการสงเสริมการลงทุนตามทิศทางใหมที่
ดำเนินการไปแลว ดังนี้

ดานสังคม

สิงหาคม 2553
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1. ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดเห็นชอบกับการกำหนดอุตสาหกรรม
เปาหมายเพื่อสนองทิศทางการพัฒนาอยางยั่งยืน 3 กลุม คือ
กลุมกิจการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน กำหนด 4 ประเภท
กิจการ กลาวคือ
- ประเภท 1.18 กิจการผลิตแอลกอฮอลหรือเชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการ
เกษตร รวมทั้งเศษหรือขยะหรือของเสีย
- ประเภท 4.2.3 กิจการผลิตเครื่องจักรหรืออุปกรณประหยัดพลังงานหรือใช
พลังงานทดแทน
- ประเภท 4.15 กิจการผลิตเซลลเชื้อเพลิง (Fuel Cell)
- ประเภท 7.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟาหรือไอน้ำ เฉพาะกรณีใชพลังงาน
หมุนเวียน เชน ชีวมวล กาซชีวภาพ พลังงานลม เปนตน
กลุมกิจการที่เปน มิตรตอสิ่งแวดลอม กำหนด 2 ประเภทกิจการ คือ
เคมีภัณฑและวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- ประเภท 6.3
กิ จ การผลิ ต เคมี ภั ณ ฑ ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม (EcoFriendly Chemicals)
- ประเภท 6.4
กิ จ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม (EcoFriendly Products)

- ประเภท 3.1.1 กิ จ ก า ร ผ ลิ ต เ ส น ใ ย
ธรรมชาติ ห รื อ เส น ใย
ประดิษฐ เฉพาะในสวน
Functional Fiber
- ประเภท 3.9
กิ จ การผลิ ต เครื่ อ งมื อ
แพทย
- ประเภท 3.10 กิ จ การผลิ ต เครื่ อ งมื อ
วิทยาศาสตร
- ประเภท 4.2.1 กิ จ การผลิ ต เครื่ อ งจั ก ร
อุ ป กรณ และชิ้ น ส ว น
ที่ มี ก ารออกแบบทาง
วิศวกรรม
- ประเภท 4.2.2 กิ จ การผลิ ต เครื่ อ งจั ก ร
อุ ป กรณ ส ำหรั บ ใช ใ น
การเกษตร (Farm Machinery) หรืออุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร (Food Processing Machinery)
- ประเภท 4.2.4 กิจการผลิตหรือซอมแซม
แมพิมพ เฉพาะกิจการ
ผลิตแมพมิ พและชิน้ สวน
- ประเภท 4.9
กิจการผลิต ซอม หรือ
ดั ด แปลงอากาศยาน
(Aircraft Conversion)
รวมทั้งชิ้นสวนอุปกรณ
อากาศยานหรื อ เครื่ อ ง
ใชบนอากาศยาน
- ประเภท 4.10 กิจการผลิตชิ้นสวนยาน
พาหนะ

กลุมกิจการที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง กำหนดประเภทกิจการตางๆ ดังนี้
- ประเภท 1.11.10 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย (Medical Food)
- ประเภท 2.5.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ Advanced Ceramics
- ประเภท 2.19 กิจการผลิตวัสดุนาโนหรือการผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุนาโน
ที่ผลิตเอง (Manufactured Nano Material)
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ประเภท 5.4.3
ประเภท 5.4.4
ประเภท 5.5.1
ประเภท 5.5.2

- ประเภท 5.5.4
- ประเภท 5.5.5
- ประเภท 5.5.6
- ประเภท 5.5.7
- ประเภท 5.5.10
-

ประเภท 5.5.12
ประเภท 5.6
ประเภท 5.7
ประเภท 7.18
ประเภท 7.19
ประเภท 7.20
ประเภท 7.21
ประเภท 7.22

โครงการที่ยื่นขอรับการสงเสริมฯ ในประเภทกิจการขางตน กำหนดใหได
รั บ สิ ท ธิ แ ละประโยชน เ ป น กรณี พิ เ ศษสู ง สุ ด ทุ ก ที่ ตั้ ง ยกเว น เฉพาะกรณี ตั้ ง ใน
กรุงเทพฯ (ซึ่งจะไดรับสิทธิและประโยชนตามหลักเกณฑปกติ) กลาวคือ
- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร

- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
ทุกเขต โดยไมจำกัดวงเงินการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลล
- ลดหย อ นภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
รอยละ 50 เปนเวลา 5 ป
- อนุญาตใหหักคาขนสง คาไฟฟา
และคาประปา 2 เทา เปนระยะเวลา
10 ป
- อนุ ญ าตให หั ก เงิ น ค า ก อ สร า ง
สิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไร
สุทธิไมเกินรอยละ 25
- ต อ งยื่ น คำขอภายในวั น ที่ 31
ธั น วาคม 2555 (ภายหลั ง จาก
สิ้นสุดกำหนดเวลา ยังอยูในขาย
ใหการสงเสริมการลงทุน แตสิทธิ
และประโยชน ต ามหลั ก เกณฑ
ปกติของประเภทนั้นๆ)

¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

-

- ระบบเกียรอัตโนมัติ (Automatic Transmission)
- ระบบเกียรอตั โนมัตแิ บบแปรผัน (Continuously Variable
Transmission)
- ระบบใชมอเตอรไฟฟาขับเคลือ่ น (Traction Motor) สำหรับ
รถยนตประเภทตางๆ เชน รถยนตไฮบริด รถยนตเซลล
เชื้อเพลิง
- ระบบควบคุมการทรงตัวของรถยนตโดยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Stability Control - ESC)
- ระบบเบรกแบบจายพลังงานคืน (Regenerative Braking
System)
- การผลิตยางยานพาหนะ
กิจการผลิตผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกสสำหรับงานอุตสาหกรรม
กิจการผลิตอุปกรณโทรคมนาคม
กิจการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวนำ
กิจการผลิตอุปกรณหนวยความจำ เฉพาะในสวน Hard Disk
Drive (HDD) Solid State Drive (SDD) และชิ้นสวนของ
HDD และ SDD
กิจการผลิตชิ้นสวนสำหรับอุปกรณโทรคมนาคม
กิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส ว นสำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ท าง
การแพทย
กิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส ว นสำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ท าง
การเกษตร
กิจการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสำหรับยานพาหนะ
กิจการผลิตเซลลแสงอาทิตยและวัตถุดิบสำหรับการผลิต
เซลลแสงอาทิตย
กิจการผลิต Flat Panel Display
กิจการผลิตสารหรือแผนสำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส
กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส
กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
กิจการวิจัยและพัฒนา
กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร
กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน (Calibration)

ภายหลังมาตรการมีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 10 มีนาคม 2553 จนถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน
2553 มีผูยื่นขอรับการสงเสริมฯ รวม 94
โครงการ เงินลงทุนรวม 44,124 ลานบาท

2. ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹ § àÊÃÔ Á »ÃÑ º à»ÅÕè Â ¹
à¤Ã×è Í §¨Ñ ¡ Ãà¾×è Í »ÃÐËÂÑ ´ ¾ÅÑ § §Ò¹
ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ËÃ×ÍÅ´¼Å¡ÃÐ·º
μ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
เปนการตออายุมาตรการเดิมที่มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2552 โดย
กำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
- เป น กิ จ การที่ ด ำเนิ น การอยู แ ล ว
และตองอยูในขายใหการสงเสริม
การลงทุนได
- ระยะเวลาการยกเวนหรือลดหยอน
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลของโครงการ
เดิมตองสิ้นสุดลงแลว หรือเปน
โครงการที่ ไ ม ไ ด รั บ ยกเว น ภาษี
เงินไดนิติบุคคล

สิงหาคม 2553
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- ตองเสนอแผนการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรมาดวย
- ตองยืน่ คำขอรับการสงเสริมฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และตอง
ดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 ป นับตั้งแตวันออกบัตรสงเสริมฯ
กำหนดใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร
- ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล 3 ป เปนสัดสวนรอยละ 70 ของเงินลงทุน
ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน โดยใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดจาก
รายไดของกิจการที่ดำเนินการอยูเดิม
นับจากมาตรการมีผลบังคับใชตงั้ แตชว งกอนหนานี้ เมือ่ วันที่ 4 มีนาคม 2552
จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 มีผูยื่นขอรับการสงเสริมฯ รวม 49 โครงการ เงิน
ลงทุนรวม 8,223.1 ลานบาท โดยมีโครงการทีผ่ า นการเห็นชอบวาเมือ่ ปรับเปลีย่ น
เครื่องจักรแลว จะเปนการประหยัดพลังงานหรือการใชพลังงานทดแทน หรือ
การลดผลกระทบตอสิง่ แวดลอมตามเกณฑทกี่ ำหนด รวม 15 โครงการ เงินลงทุน
รวม 6,114.1 ลานบาท สรุปได ดังนี้
การประหยัดพลังงาน เปนโครงการเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน เชน
การยกระดับเทคโนโลยีในสายการผลิตคลอ-อัลคาไล โดยเปลี่ยนเปนระบบการ
แยกประจุไฟฟาดวยเมมเบรน 2 ขั้ว การนำความรอนเหลือทิ้งกลับมาใชใหม
เปนตน คาดวาจะสามารถประหยัดพลังงานปละประมาณ 787.5 ลานบาท
การใชพลังงานทดแทน เปนโครงการทีใ่ ชพลังงานทดแทน เชน การเปลีย่ น
เชื้อเพลิงของ Boiler จากน้ำมันเตาเปนพลังงานชีวมวลหรือกาซธรรมชาติ เปนตน
การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม เปนโครงการลดการใชสารเคมีที่ทำให
โลกรอน เชน การเปลี่ยนฉีดโฟมจากเดิมที่ใชสารพาโฟมที่มีสวนผสมของสาร
HCFC เปนการใช Hydrocarbon เพื่อลดการเกิดกาซเรือนกระจก การปรับปรุง
เครื่องจักรอุปกรณ เพื่อการปลอยสาร VOCs การเปลี่ยน Burner เพื่อการปลอย
มลสารประเภทออกไซดของไนโตรเจน การปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย เปนตน

- ต อ งเป น โครงการที่ ด ำเนิ น การ
อยูแ ลว ไมวา จะไดรบั การสงเสริมฯ
หรือไมก็ตาม
- ต อ งลงทุ น ด า นเครื่ อ งจั ก รใน
การนำเทคโนโลยีมาใชปรับปรุง
สายการผลิตเดิม เพื่อใหสามารถ
ผลิตเปนผลิตภัณฑชนิดใหมได
- ผลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด ใหม จ ะต อ งมี
ความแตกตางจากผลิตภัณฑเดิม
โดยสามารถระบุชอื่ ชนิดผลิตภัณฑ
ใหม ไ ด ชั ด เจน และผลิ ต ภั ณ ฑ
ชนิ ด ใหม จ ะต อ งอยู ใ นข า ยให
การสงเสริมฯ โดยไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลดวย
- การปรั บ ปรุ ง สายการผลิ ต ไม
รวมถึ ง การปรั บ ปรุ ง สายการ
ประกอบผลิตภัณฑ

3. ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹ § àÊÃÔ Á ¡ÒÃÅ§·Ø ¹ »ÃÑ º »ÃØ § à·¤â¹âÅÂÕ à ¾×è Í ¡ÒÃ¼ÅÔ μ
¼ÅÔμÀÑ³±ª¹Ô´ãËÁ‹
เปนมาตรการสนับสนุนใหผปู ระกอบการ ใชเครือ่ งจักรอยางมีประสิทธิภาพ
และขยายตลาดไปสูผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น โดยตองเปนโครงการที่
ดำเนินการอยูแลว ไมวาจะไดรับการสงเสริมฯ หรือไมก็ตาม และตองลงทุนดาน
เครื่องจักรในการนำเทคโนโลยีมาใชปรับปรุงสายการผลิตเดิม เพื่อใหสามารถ
ผลิตเปนผลิตภัณฑชนิดใหม ทั้งนี้ เปนการตออายุมาตรการเดิมที่มีผลบังคับใช
ตั้งแตเดือนเมษายน 2552 โดยกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
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- ตองยื่นคำขอรับสงเสริมฯ พรอมกับแผนการลงทุน ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2555

นั บ ตั้ ง แต ม าตรการมี ผ ลใช บั ง คั บ ในเดื อ นเมษายน 2552 ถึ ง วั น ที่ 30
มิถุนายน 2553 มีผูไดรับการสงเสริมฯ ไปแลวรวม 3 โครงการ เงินลงทุนรวม
1,052 ลานบาท

4. ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍá¡Œä¢»˜ÞËÒÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
เพือ่ สงเสริมและกระตุน ใหผขู อรับการสงเสริมฯ ใหความสำคัญกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น โดยมุงเนนใหมีการดำเนินการถูกตองตามหลักเกณฑ
และเงื่อนไขในการจัดการดานสิ่งแวดลอมตามที่หนวยราชการกำหนด จึงไดมี
มาตรการนี้มาตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2550 กำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังนี้
- ตองเปนผูป ระกอบการโรงกลัน่ น้ำมัน โรงแยกกาซธรรมชาติ โรงไฟฟา
เคมีและปโตรเคมี แรและโลหะพื้นฐาน
- ตองเปนผูด ำเนินการถูกตองตามหลักเกณฑ และเงือ่ นไขในการจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมตามที่หนวยราชการกำหนด โดยมีคามลสารไมเกิน
เกณฑคาควบคุม
- ตองเปนโครงการที่ดำเนินการอยูแลว ไมวาจะไดรับการสงเสริมฯ
หรือไมก็ตาม
- ตองยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ พรอมกับแผนการลดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และตองดำเนินการให
แลวเสร็จภายใน 3 ป นับตั้งแตวันออกบัตรสงเสริมฯ
กำหนดใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล 3 ป เปนสัดสวนรอยละ 70 ของเงินลงทุน
ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน โดยใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดจาก
รายได ของกิจการที่ดำเนินการอยูเดิม

5. ÁÒμÃ¡ÒÃÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§´ŒÒ¹
ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ
คณะกรรมการฯ ไดมีมติเห็นชอบแลว
เกี่ ย วกั บ มาตรการของบี โ อไอ ที่ จ ะขยาย
ระยะเวลาวีซา และใบอนุญาตทำงานแกนกั วิจยั
ในโครงการวิจยั และพัฒนาทีไ่ ดรบั การสงเสริมฯ
จากเดิมอนุมัติครั้งแรก 2 ป เพิ่มเปน 4 ป
สวนการอนุญาตครัง้ ตอๆ ไป ยังคงเปนครัง้ ละ
2 ป เหมือนเดิม

¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

กำหนดใหไดรับสิทธิและประโยชน ดังนี้
- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรทุกเขต
- ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล 3 ป สำหรับรายไดของผลิตภัณฑชนิดใหม
เปนสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของเงินลงทุนที่ใชในการปรับปรุง
สายการผลิต

กิจการสามารถลดการระบายมลสารประเภท
อ อ กไซด ข องไนโตรเจน และซั ล เฟอร ลง
ไดประมาณรอยละ 40 ของอัตราการระบาย
ณ ปฐาน (ป 2549)

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได ใ ห
สอบถามความคิ ด เห็ น ของหน ว ยงานที่
เกี่ยวของในประเด็นตางๆ เปนตนวา
- การปรับปรุงหลักเกณฑการกลับ
มาทำงานของนักเรียนทุนรัฐบาล
ที่ ส ำเร็ จ การศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหสามารถครอบคลุมถึงการทำงาน
ในโครงการศูนยวิจัยและพัฒนาที่
ไดรับการสงเสริมฯ
- การจัดทำระบบอนุญาตการทำงาน
ของผูเชี่ยวชาญตางชาติ ในดาน
วิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ที่
คลายคลึงกับระบบ Green Card
ของสหรัฐฯ เพื่อชักจูงทรัพยากร
มนุ ษ ย ที่ มี คุ ณ ภาพในด า นนี้ ให
มาทำงานภายในประเทศ

นับตั้งแตมาตรการมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 29 มีนาคม 2550 ถึงวันที่ 30
มิถนุ ายน 2553 มีผยู นื่ ขอรับการสงเสริมฯ 5 โครงการ เงินลงทุนรวม 3,148 ลานบาท
โดยในจำนวนนี้มี 2 โครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ แลวในกิจการโรงกลั่นน้ำมัน
มีมูลคาลงทุนรวม 1,318 ลานบาท ตามแผนการดำเนินการคาดวาจะทำให

สิงหาคม 2553
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การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันทนา ทาตาล

1 ป

กับมาตรการสงเสริมการลงทุน
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ในป 2552 บีโอไอไดมมี าตรการสงเสริมการลงทุนเพือ่ การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ดานการประหยัดพลังงาน การใชพลังงาน
ทดแทน หรือการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

โดยมาตรการนี้ใชกับกิจการที่ดำเนินการอยูแลว ไมวาจะไดรับการสงเสริม
การลงทุนหรือไมก็ตาม หากไมไดรับการสงเสริมฯ ก็จะตองเปนประเภทกิจการที่
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนประกาศใหการสงเสริมฯ และมีเงื่อนไขสำคัญ
อีกประการหนึ่งคือ ตองยื่นขอรับการสงเสริมฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ภายหลังจากที่ประกาศตามมาตรการนี้มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 4 มีนาคม
2552 ไดสิ้นสุดระยะเวลาการขอรับการสงเสริมฯ ตามมาตรการนี้ไปแลว ได
ศึกษาขอมูลวาในปที่ผานมา มาตรการนี้มีผูสนใจยื่นขอรับการสงเสริมฯ จาก
บีโอไอมากนอยแคไหน

ÁÒμÃ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔμ¤×ÍÍÐäÃ
กอนที่จะทราบผลสรุปของมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ควร
ตองทราบกอนวามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตคืออะไร
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เปนที่รับรูกันโดยทั่วไปวา ในอนาคต
ราคาพลังงาน จะมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งหากยัง
จำเหตุการณเมื่อไมนานมานี้จะเห็นวา ในชวง
กลางป 2550 จนกระทั่ ง ถึ ง ป 2551 และ
ตอเนื่องไปจนถึงกลางป 2552 ราคาพลังงาน
โดยเฉพาะราคาน้ำมันในตลาดโลกไดพุงขึ้น
สูงมาก ดังนั้น ผูประกอบการจึงเริ่มตระหนัก
ถึงปญหาในขอนี้ และไดเริ่มมีการปรับเปลี่ยน
เครือ่ งจักรทีม่ อี ยูเ ดิมมาใชเครือ่ งจักรใหมหรือ
เปลี่ยนมาใชเทคโนโลยีใหมๆ ที่ทันสมัยและ
ใชพลังงานนอยลง
เชนเดียวกัน ปญหาเรื่องสิ่งแวดลอม
ก็เปนเรื่องที่นับวันจะยิ่งทวีความสำคัญและ
ผูคนหันมาใหความสนใจมากขึ้น เปนประเด็น
สำคัญทีผ่ ปู ระกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจะ
ตองหันมาใสใจในระบบรักษาสิ่งแวดลอมของ
ตนมากขึ้น เพื่อเปนการปองกันและดูแลดาน
สิ่งแวดลอม กอนที่ปญหาจะลุกลามมากขึ้น
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การลงทุนเพื่อการประหยัดพลังงานและการปองกันปญหาสิ่งแวดลอม
เปนการลงทุนที่ไมใชการลงทุนเพื่อกำไรในระยะสั้น โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อการ
ปองกันปญหาสิ่งแวดลอมที่แทบจะเรียกไดเลยวา เปนการลงทุนเพื่อสิ่งดีๆ ใหแก
สังคมแบบปดทองหลังพระ ดังนัน้ เพือ่ เปนการสนับสนุนการลงทุนในสิง่ ทีด่ แี บบนี้
รัฐบาลจึงควรจะตองมีนโยบายชวยเหลือผูประกอบการในหลายรูปแบบ เพื่อให
เหมาะสมกับแตละอุตสาหกรรมดวย
บีโอไอในฐานะหนวยงานภาครัฐทีม่ หี นาทีห่ ลักในการสงเสริมใหเกิดการลงทุน
ในภาคอุตสาหกรรมตางๆ จึงไดมีมาตรการสงเสริมการลงทุนในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งมาตรการนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหเกิดการลงทุน
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน หรือการนำพลังงานทดแทนมา
ใชในกิจการ รวมทั้งการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรหรือระบบการผลิตเพื่อลด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมดวย

áÃ§¨Ù§ã¨ÊÓËÃÑº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ
สำหรับสิง่ ทีผ่ ปู ระกอบการจะไดรบั หากไดรบั การสงเสริมฯ ตามมาตรการนี้
คือ การไดรับยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรสำหรับการนำเขาเครื่องจักรมาเพื่อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตในเรื่องที่ไดรับอนุมัติ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว

ให ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
จากรายไดของกิจการที่ดำเนินการอยูเดิม
จึงถือเสมือนวาในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
รัฐได ใหความชวยเหลือดานเงินลงทุน

สิ่ ง ที่ ไ ด รั บ กลั บ คื น มาคื อ ประโยชน
ในด า นการประหยั ด ค า ใช จ า ยด า นพลั ง งาน
ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ที่ ดี ขึ้ น และเป น การ
รักษาสิ่งแวดลอมในระยะยาวดวย จึงนับวา
มาตรการนี้ เ ป น ประโยชน อ ย า งยิ่ ง ต อ
ผูประกอบกิจการที่ดำเนินการอยู โดยไมได
รับยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล และยังเปนการ
กระตุนใหเกิดการใสใจ และหันมาดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมกันมากขึ้นอีกดวย

¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

นอกจากนีย้ งั จะไดรบั ยกเวนภาษีเงินได
นิตบิ คุ คลเปนเวลา 3 ป เปนสัดสวนรอยละ 70
ของเงินลงทุนไมรวมคาทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
โดยใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
รายได ข องกิ จ การที่ ด ำเนิ น การอยู เ ดิ ม จึ ง
ถื อ เสมื อ นว า ในการปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก ร
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนั้น รัฐได
ให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นเงิ น ลงทุ น ถึ ง ร อ ยละ
70 ในรูปแบบของภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จะ
ประหยั ด ได โดยผู ป ระกอบการลงทุ น เอง
เพียงรอยละ 30

·ÓÍÂ‹Ò§äÃ¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
μÒÁÁÒμÃ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
¡ÒÃ¼ÅÔμ
คุณสมบัตขิ องผูป ระกอบการทีต่ อ งการ
ขอรับการสงเสริมฯ ตามมาตรการนี้ ตองเปน
กิ จ การที่ ด ำเนิ น การอยู แ ล ว ไม ว า จะได รั บ
การสงเสริมฯ หรือไมก็ตาม ซึ่งหากไมไดรับ
การสงเสริมฯ กิจการที่จะรับสิทธิประโยชน
ตามมาตรการนี้ จะตองเปนประเภทกิจการที่
คณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ประกาศ
ใหการสงเสริมฯ สำหรับโครงการที่ไดรับการ
ส ง เสริ ม ฯ อยู เ ดิ ม ก็ ส ามารถยื่ น ขอรั บ การ
สงเสริมฯ ภายใตมาตรการนี้ไดเชนเดียวกัน
เมื่อระยะเวลาการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สิ้นสุดลงแลว หรือเปนโครงการที่ไมไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สิงหาคม 2553
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ผูป ระกอบการทีต่ อ งการจะขอรับการสงเสริมฯ ตามมาตรการนีจ้ ะตองเสนอ
แผนการลงทุนปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรเพือ่ ประหยัดพลังงาน การนำพลังงานทดแทน
มาใชในกิจการ หรือการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม โดยมีการดำเนินการใน
ดานตางๆ ตอไปนี้
ดานที่หนึ่งคือ มีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรไปสูเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อ
ใหเกิดการใชพลังงานลดลงตามสัดสวนที่กำหนด เชน การเปลี่ยนเครื่องจักรเกา
ที่ใชมานานทำใหใชพลังงานไฟฟามากไปใชเครื่องจักรใหม หรือเทคโนโลยีใหม
ที่ทำใหใชไฟฟานอยลง หรือการติดตั้งอุปกรณเพิ่มเติมเพื่อนำของที่เหลือจาก
กระบวนการผลิตกลับมาใช เชน นำความรอนที่เหลือจากกระบวนการผลิตมา
เปนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำทำใหใชกาซธรรมชาตินอยลง เปนตน
โดยบีโอไอไดกำหนดตัวชี้วัดสำหรับการดำเนินการในเรื่องนี้คือ มูลคา
พลังงานที่ประหยัดไดของโครงการ วาจะตองมีมูลคาไมนอยกวามูลคาภาษีเงินได
นิติบุคคลที่จะไดรับการยกเวนภายในระยะเวลา 3 ป หรือกลาวคือโครงการนั้น
จะตองประหยัดพลังงานไดมากกวารอยละ 70 ของมูลคาเงินลงทุนที่ใชในการ
ปรับเปลี่ยน (ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน) นั่นเอง
ดานที่สองคือ มีการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อใหมีการนำพลังงาน
ทดแทนมาใชในกิจการ โดยพลังงานทดแทนจะเปนพลังงานที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมต่ำ ไดแก พลังงานหมุนเวียนและกาซธรรมชาติ เชน การเปลี่ยน
เชื้อเพลิงจากน้ำมันเตามาใชกาซธรรมชาติแทน หรือการติดตั้งเซลลแสงอาทิตย
เพื่อผลิตไฟฟาใชเองในโรงงานแทนการซื้อไฟฟาจากระบบ เปนตน ทั้งนี้ ตัวชี้วัดที่
กำหนดคือ การนำพลังงานทดแทนมาใชแทนพลังงานฟอสซิลที่ใชอยูเดิม (ยกเวน
กาซธรรมชาติ) ในสัดสวนตามที่กำหนดเมื่อเทียบกับการใชพลังงานทั้งหมด

¡ÒÃÂ¡ÃÐ´Ñºà·¤â¹âÅÂÕã¹ÊÒÂ¡ÒÃ¼ÅÔμ¤ÅÍ-ÍÑÅ¤ÒäÅ â´Âà»ÅÕèÂ¹à»š¹ÃÐºº¡ÒÃáÂ¡´ŒÇÂ
¡ÃÐáÊä¿¿‡Òáºº 2 ¢ÑéÇ
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(Waste Heat Recovery Boiler)

ดานสุดทายคือ มีการลงทุนปรับเปลีย่ น
เครื่องจักรเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ไมวาจะเปนการลดปริมาณของเสีย น้ำเสีย
หรื อ อากาศตามเกณฑ ที่ ก ำหนด เช น การ
ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อลดปริมาณน้ำทิ้ง
และลดปริ ม าณสารมลพิ ษ ในน้ ำ ทิ้ ง ซึ่ ง จะ
พิจารณาคาความสกปรกของน้ำเชน คา BOD
คา COD โลหะหนัก เปนตน เปลีย่ นการฉีดโฟม
จากเดิมที่ใชสารพาโฟมที่มีสวนผสมของสาร
HCFC เปนการใช Hydrocarbon เพื่อลด
การเกิ ด ก า ซเรื อ นกระจก หรื อ การติ ด ตั้ ง
เครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ที่ จ ะลดปริ ม าณการ
ระบายซัลเฟอรไดออกไซด (SOx) ออกไซด
ของไนโตรเจน (NOx) และ VOCs ซึ่ ง จะ
พิจารณาทั้งในดานความเขมขน และอัตรา
การระบาย
การดำเนิ น การในด า นนี้ บี โ อไอไม ไ ด
กำหนดสั ด ส ว นขั้ น ต่ ำ ในการปรั บ ลด แต จ ะ
พิจารณาตามความเหมาะสมของเทคโนโลยี
ที่ ใ ช เนื่ อ งจากผู ที่ จ ะขอรั บ การส ง เสริ ม ฯ
ในด า นนี้ จะต อ งเป น ผู ที่ มี ก ารจั ด การด า น
สิ่ ง แวดล อ ม ตามหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่
หนวยงานราชการกำหนด และมีคาการปลอย

9/3/10 14:01:01
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สารมลพิษไมเกินคาควบคุมที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผูประกอบการบางรายมีการ
ปลอยสารมลพิษ ในอัตราที่ต่ำอยูแลว การปรับลดใหต่ำลงไปอีกเปนเรื่องที่
ทาทาย และอาจตองใชเทคโนโลยีสูง

1 »‚ ¡Ñº 50 â¤Ã§¡ÒÃ àÁç´à§Ô¹ÁÒ¡¡Ç‹ÒËÁ×è¹ÅŒÒ¹ºÒ·
จากการประกาศใชมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตนี้ ผลปรากฏวา
ตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2552 ซึ่งเปนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช จนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2552 มีผูยื่นขอรับการสงเสริมฯ จำนวนทั้งสิ้น 50 โครงการ เงินลงทุน
รวมประมาณ 16,654 ลานบาท โดยแยกตามประเภทอุตสาหกรรมดังนี้
เงินลงทุน
(ลานบาท)

ประเภทกิจการ

จำนวนโครงการ

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขัน้ มูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑโลหะ เครือ่ งจักร และอุปกรณ
ขนสง
5) ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
6) เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก
7) บริการและสาธารณูปโภค
รวมทั้งสิ้น

11
1
-

801
864
-

3

100

1

26

23
11
50

2,503
12,360
16,654

1)
2)
3)
4)

ป จ จุ บั น คณะทำงานกลั่ น กรองฯ ได พิ จ ารณาแผนการดำเนิ น การเพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตดานพลังงานและสิ่งแวดลอมแลว 22 โครงการ
โดยไดใหความเห็นชอบแลว จำนวน 20 โครงการ และไมใหความเห็นชอบ
จำนวน 2 โครงการซึง่ แผนการดำเนินการทีไ่ ดรบั ความเห็นชอบเปนการดำเนินการ
ในตัวชี้วัดแตละดาน ดังนี้
ตัวชี้วัด

การประหยัดพลังงาน
การนำพลังงานทดแทนมาใชในกิจการ
การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
รวม

จำนวนโครงการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

12
2
6
20

3,685.5
41.8
1,186.8
4,914.1

หมายเหตุ บางโครงการมีการดำเนินการมากกวา 1 ตัวชี้วัด

จากโครงการที่คณะทำงานกลั่นกรองฯ
ไดพิจารณาใหความเห็นชอบไปนั้น โครงการ
ที่ ด ำเนิ น การในตั ว ชี้ วั ด ด า นการประหยั ด
พลังงานทั้ง 12 โครงการสามารถสรางมูลคา
การประหยัดพลังงานไดถึง 6,090.5 ลานบาท
สำหรั บ โครงการส ว นที่ เ หลื อ อยู ร ะหว า ง
การพิจารณาของบีโอไอ เนื่องจากสวนใหญ
เปนโครงการที่ยื่นคำขอฯ ในชวงปลายเดือน
ธันวาคม 2552

¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

การดำเนินการดังกลาวขางตน ผูประกอบการสามารถเลือกทำดานใด
ดานหนึ่ง หรือหลายดานก็ได โดยจะตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2554 ซึ่งบีโอไอจะตรวจสอบอีกครั้งตามตัวชี้วัดที่ไดเสนอเขามา

¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
¡ÒÃ¼ÅÔμÊÙ‹¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹
ผลสำเร็จจากมาตรการสงเสริมฯ เพื่อ
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ในป 2552
ที่มีผูขอรับการสงเสริมฯ ตามมาตรการนี้เปน
จำนวนมาก สร า งเม็ ด เงิ น ลงทุ น มากกว า
หมื่นลานบาท ซึ่งนับเปนกาวเริ่มตนที่ดีที่จะ
ส ง เสริ ม ให มี ก ารประหยั ด พลั ง งานและการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม
ทำใหในป 2553 บีโอไอไดนำมาตรการนี้
มาใชเปนสวนหนึ่งในการสรางแรงจูงใจ ให
ผูประกอบการอีกครั้งภายใตประกาศนโยบาย
การสงเสริมการลงทุน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
เพื่ อ เป น การสร า งความเจริ ญ เติ บ โตให แ ก
อุตสาหกรรมในประเทศ และยกระดับภาค
อุตสาหกรรมไทยไปสูอ ตุ สาหกรรมฐานความรู
ที่ใชเทคโนโลยีสูงขึ้น
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ผลจากมาตรการสงเสริมฯ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
นับเปนกาวเริ่มตนที่ดีที่จะสงเสริมใหมี
การประหยัดพลังงานและการอนุรักษสิ่งแวดลอม
โดยเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2553 และกำหนดใหยื่น
คำขอรับการสงเสริมฯ ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ โครงการที่ขอรับการ
สงเสริมฯ จะตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 ปนับจากวันที่บีโอไอออกบัตร
สงเสริมฯ ให
ในการใหการสงเสริมฯ ตามประกาศนี้ ยังคงยึดแนวทางตามหลักเกณฑเดิม
คือ สงเสริมการลงทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เพื่อการประหยัดพลังงาน
หรือการนำพลังงานทดแทนมาใชในกิจการ หรือการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
โดยตัวชี้วัดบางอยางมีการปรับปรุงใหชัดเจนสอดคลอง กับสภาพของ
การดำเนินงานจริงมากขึ้น เชน ดานการประหยัดพลังงานที่กำหนดตัวชี้วัด คือ
มูลคาพลังงานที่ประหยัดไดจะตองมากกวามูลคาภาษีเงินไดนิติบุคคลที่จะไดรับ
ยกเวนนั้น ไดกำหนดระยะเวลาในการคำนวณมูลคาพลังงาน ที่ประหยัดไดตาม
ขนาดของโครงการเปน 5 ปและ 10 ปเพื่อใหมีความยืดหยุนมากขึ้น สำหรับ
โครงการขนาดใหญหรือเทคโนโลยีการผลิตที่มีขนาดการลงทุนสูง ซึ่งมูลคาการ
ประหยัดพลังงาน ไมสามารถพิจารณาไดภายในระยะเวลาอันสั้น
การลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การปรับปรุงกระบวนการ
ผลิต การเลือกระบบพลังงานทีเ่ หมาะสมในกระบวนการผลิต รวมทัง้ การเปลีย่ นมา
ใชพลังงานรูปแบบอื่นที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น จะเปนการลดการสูญเสีย
ในกระบวนการผลิต เพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจใหกับกิจการ และยังสามารถชวย
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในเวลาเดียวกันดวย
ซึ่งนับวันประเด็นทางดานพลังงานและสิ่งแวดลอมจะเปนประเด็นที่ทุกคน
ตองใหความสำคัญมากขึน้ นอกจากนี้ การดำเนินการดังกลาวยังไดรบั การสนับสนุน
จากภาครัฐ ในการสงเสริมการลงทุนในรูปแบบของการยกเวนภาษีอากรดวย จึง
นับวาเปนเรื่องนาสนใจอยางยิ่งสำหรับผูประกอบการที่จะเริ่มดำเนินการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถการแขงขันในอนาคต

·Ò§àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃ»ÃÑºμÑÇ à¾×èÍ¤ÇÒÁÍÂÙ‹ÃÍ´¢Í§¸ØÃ¡Ô¨
การเกิดวิกฤติทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกา ไดสงผลใหเกิดภาวะ
การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกตั้งแตปลายป 2551 จนถึงป 2552 เนื่องจาก
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ประเทศสหรัฐฯ เปนคูคารายใหญของหลายๆ
ประเทศ รวมทั้ ง ประเทศในเอเชี ย และ
ประเทศไทยดวย
การทีก่ ำลังซือ้ ของสหรัฐฯ หดตัว ทำให
อุปสงคของสินคาสวนใหญลดลงอยางมาก
สงผลกระทบตอผูประกอบการ การสงออก
การผลิต และการจางงาน ทำใหผปู ระกอบการ
ตองปรับตัวใหเขากับสภาวะเศรษฐกิจ เพื่อ
ความอยูรอดของธุรกิจ ดวยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการผลิต ลดตนทุนและคาใชจายที่
ไมจำเปน รวมทั้งการออกแบบผลิตภัณฑให
มี ค วามหลากหลายและยื ด หยุ น สามารถ
ตอบสนองความตองการของตลาดไดมากขึ้น
จากการตระหนั ก ถึ ง ป ญ หาดั ง กล า ว
และความจำเปนทีผ่ ปู ระกอบการจะตองปรับตัว
ให เ ข า กั บ สภาพเศรษฐกิ จ ที่ เ ปลี่ ย นไป ใน
ตนป 2552 บีโอไอจึงไดออกมาตรการสงเสริม
การลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
โดยการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตเพื่อผลิต
ผลิตภัณฑใหม ซึ่งเปนมาตรการระยะสั้นในป
2552 เพื่อชวยใหผูประกอบการสามารถใช
เครื่องจักรที่มีอยูใหเต็มประสิทธิภาพ และ
ช ว ยให ข ยายตลาดไปสู ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ใ หม ที่ มี
มูลคาเพิม่ สูงขึน้ ซึง่ จะเปนการเพิม่ รายได และ
รักษาการจางงานในภาคอุตสาหกรรมในชวง
ที่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ
โดยโครงการที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม ฯ
ตามมาตรการนี้จะไดรับยกเวนอากรขาเขา
เครื่องจักร และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนเวลา 3 ป สำหรับรายไดของผลิตภัณฑ
ชนิดใหมเปนสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของ
เงิ น ลงทุ น ที่ ใ ช ใ นการปรั บ ปรุ ง สายการผลิ ต
ไมวาจะตั้งในเขตใด
ผลจากการใชมาตรการนี้ ปรากฏวา
ตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2552 ซึ่งเปนวันที่
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ทั้ง 2 โครงการมีเงินลงทุนในการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรประมาณ 120
ลานบาท และอีก 1 โครงการเปนการลงทุนปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักร ในอุตสาหกรรม
การผลิตผลิตภัณฑปโตรเคมี ใหสามารถผลิตไดทั้งโพลิเอทิลีนและโพลิโพรไพลีน
ในสายการผลิตเดียวกัน มีเงินลงทุนประมาณ 932 ลานบาท

â¤Ã§¡ÒÃ·Ø¡¢¹Ò´ ÊÒÁÒÃ¶¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
à¾×èÍä´ŒÃÑºÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹à¾ÔèÁàμÔÁä´Œ
โครงการที่อยูในขายไดรับการสงเสริมฯ นั้น จะครอบคลุมโครงการที่
ดำเนินการอยูเดิมในทุกขนาดการลงทุนไมวาจะไดรับการสงเสริมฯ หรือไมก็ตาม
โดยจะตองมีการลงทุนดานเครื่องจักรในการนำเทคโนโลยีเขามาใชปรับปรุงสาย
การผลิตเดิม เพือ่ ใหสามารถผลิตไดทงั้ ผลิตภัณฑชนิดเดิม และผลิตภัณฑชนิดใหม
ทีม่ คี วามแตกตางจากผลิตภัณฑชนิดเดิม ซึง่ ผลิตภัณฑชนิดใหมนนั้ จะตองสามารถ
ระบุเปนชือ่ ชนิดผลิตภัณฑใหมไดอยางชัดเจน อยูใ นขายทีใ่ หการสงเสริมฯ ได และ
เปนประเภทกิจการที่อยูในขายไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดวย แตทั้งนี้ ไม
รวมถึงการปรับปรุงสายการประกอบผลิตภัณฑ และการปรับเปลีย่ นคุณสมบัตขิ อง
ผลิตภัณฑชนิดเดิมบางสวน ใหเปนผลิตภัณฑรุนใหม เชน ปรับปรุงรูปลักษณ
ภายนอก เปนตน

¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

ประกาศมีผลบังคับใช จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีผูยื่นขอรับการสงเสริมฯ
จำนวนทัง้ สิน้ 3 โครงการ เงินลงทุนรวมประมาณ 1,052 ลานบาท โดยเปนโครงการ
ในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑสิ่งทอหรือชิ้นสวนจำนวน 2 โครงการ ซึ่งเปนการ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับการผลิตเสนใยโพลีเอสเตอรชนิด Sewing Thread
ใหสามารถผลิตชนิด Spiral Crimp ได และโครงการปรับปรุงสายการผลิตผาไมทอ
ทำใหสามารถผลิตผาไมทอแบบที่ยอยสลายไดซึ่งผลิตจากพลาสติกชีวภาพ

โดยผู ป ระกอบการที่ จ ะขอรั บ การ
สงเสริมฯ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ดั ง กล า วจะต อ งยื่ น คำขอรั บ การส ง เสริ ม ฯ
พรอมแผนการลงทุนในการปรับปรุงเทคโนโลยี
เพื่ อ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด ใหม ภ ายในป
2555 โดยจะไดรบั ยกเวนอากรขาเขาเครือ่ งจักร
และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 3 ป
สำหรั บ รายได ข องผลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด ใหม เ ป น
สั ด ส ว นไม เ กิ น ร อ ยละ 100 ของเงิ น ลงทุ น
ที่ใชในการปรับปรุงสายการผลิต ไมวาจะตั้ง
ในเขตใด
นอกจากนี้ การขอรับการสงเสริมฯ ตาม
มาตรการนี้ ยังอนุญาตใหมกี ารนำเขาเครือ่ งจักร
ใชแลวจากตางประเทศมาใชในโครงการได
ดวย โดยจะตองมีหนังสือรับรองประสิทธิภาพ
เครื่องจักร จากสถาบันที่เชื่อถือได
จะเห็นไดวา การลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต โดยนำเทคโนโลยีใหม
เข า มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง สายการผลิ ต เดิ ม
เพื่ อ ให ส ามารถผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ ช นิ ด ใหม
ที่ มี ค วามหลากหลายขึ้ น และเพิ่ ม มู ล ค า ให
กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ เป น อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ของ
ผู ป ระกอบการที่ บี โ อไอให ก ารสนั บ สนุ น
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มโอกาสการแขงขันใน
ตลาดโลก ท า มกลางความไม แ น น อนของ
ภาวะเศรษฐกิ จ และเพื่ อ ให ผู ป ระกอบการ
สามารถปรับตัว อยูรอด และสรางมูลคาเพิ่ม
ใหธุรกิจไดในทุกสภาพเศรษฐกิจ ซึ่งถือวา
เปนการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง

สิงหาคม 2553
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การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
อี กกาวหนึ่งของการพั ฒนา
นิคมอุตสาหกรรมไทย
จาก “Eco Industrial Estate” สู “Eco Industrial
Estate & Networks” เครือขายความเชื่อมโยง
กับชุมชนและทองถิ่นโดยรอบ
และจากหลักการ แนวคิด “Industrial Ecology”
(อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน) ซึ่งออกแบบวางแผนระบบ
อุ ต สาหกรรมใหม ให ค ล า ยกั บ ระบบนิ เ วศวิ ท ยาตาม
ธรรมชาติ ทีอ่ ยูไดโดยหลักการพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน
(Symbiosis) และดำรงอยูไดอยางยั่งยืนเปนสำคัญ

เปนกระจกที่สะทอนใหเห็นความเชื่อมโยงกันระหวางวัสดุและสสาร ซึ่ง
โยงใยกันอยูระหวางสิ่งมีชีวิตตางๆ ในระบบนิเวศนตามธรรมชาติ โดยสะทอน
ออกมาเปนการเชื่อมโยงกันในระบบอุตสาหกรรม
โดยเสนอการป ด วงจร Industrial Ecology จึ ง เสนอการป ด วงจร
(Closing the Loop) เพื่อลดผลกระทบจากกิจกรรมของกระบวนการผลิตแบบ
linear flow ที่เปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ (end of pipe) Industrial ecology
สามารถนำมาประยุกตใช โดยการที่โรงงานหนึ่งสามารถรับวัตถุดิบ ซึ่งเปนสิ่งที่

เหลือใช ผลิตภัณฑพลอยไดหรือของเสียจาก
อีกโรงงานหนึ่ง นับเปนการลดการใชวัตถุดิบ
ที่ตนทางดั้งเดิมลงดวย นอกจากนี้ของเสีย
อุ ต สาหกรรมที่ เ กิ ด จากกระบวนการผลิ ต
ก็ ส ามารถได รั บ การบำบั ด อย า งถู ก วิ ธี ห รื อ
หมุนเวียนนำกลับมาใชใหม
จากหลั ก การ Industrial Ecology
ดังกลาว การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
(กนอ.) ได น ำมาสู ก ารพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม

จากหลักการ Industrial
Ecology การนิคมฯ
ไดนำมาสูการพัฒนา
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศน
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เชิงนิเวศน (Eco Industrial Development) และการพัฒนา “นิคมอุตสาหกรรม
เชิงเศรษฐนิเวศน” (Eco Industrial Estate) โดยเปนหนวยงานแรกของประเทศ
ที่ไดทำแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนบนหลักการ “Eco” มาใช ดวยการ
ดำเนินโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศนและเครือขาย (Development
of Eco Industrial Estate & Networks Project: DEE + Net Project) ซึ่งเปน
ความรวมมือระหวาง กนอ. และ GTZ ประเทศเยอรมนี เมื่อป 2542 - 2547
โดยแบงการดำเนินงานออกเปน 4 ดาน คือ ดาน Policy Support และ Criteria
Development, Capacity Building, New Eco Industrial Estate และดำเนินการ
ในนิคมฯ นำรอง 5 แหง คือ นิคมฯ มาบตาพุด นิคมฯ บางปู นิคมฯ ภาคเหนือ นิคมฯ
อีสเทิรนซีบอรด และนิคมฯ อมตะนคร
และไดกำหนดเปนวิสัยทัศนองคกร ดังนี้ “เปนองคกรนำ ประสาน สราง
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน (Eco Industrial Estate) ทีม่ ดี ลุ ยภาพและความยัง่ ยืน
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต เพื่อสมรรถนะ
การแขงขันในระดับสากล”

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน หมายถึง
รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน
บนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ
สิ่งแวดลอม สังคม

กนอ. ได น ำแนวคิ ด หลั ก การ Eco
Concept มาใชโดยการนำทั้ง Ecology และ
Economy มาประยุกตใช สำหรับ
• โรงงานอุตสาหกรรม เปน Eco
Plant/Eco Factory/Eco Industry
• นิ ค มอุ ต สาหกรรมเป น Eco
Industrial Estate
• นิคมอุตสาหกรรมและเครือขาย
อันไดแก ชุมชนโดยรอบโรงเรียน
โรงพยาบาล หนวยงานทองถิ่น
เปน Eco Industrial Estate &
Networks หรือ “เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน” นั่นเอง

á¼¹¼Ñ§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹
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5 มิติ 24 ดาน

New Design/
Eco Design

Marketing

Safety&Security

Quality of Life

Eco Center

Transportation/
Logistic

Health

Human Resource

Eco Efficiency

Environment : Water
Quality

Environmental
Quality Monitoring

การรักษาและพัฒนา
ระบบการจัดการ

Production Process

Environment : Air
Quality

Public Relations

Communication
System

Materials

Environment : Waste
Mangement

Community
Participation

Eco Forum/Eco Team

Resource

Energy

Social Contribution
Program

Reporting

จาก “นิคมอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน” (Eco Industrial Estate :EIE)
สู “เมืองอุตสาหกรรมเชิงเศรษฐนิเวศน” (Eco Industrial Estate & Networks
: EIN) ด ว ยคำนึ ง ถึ ง การพั ฒ นาที่ ค รอบคลุ ม เครื อ ข า ยชุ ม ชนโดยรอบนิ ค ม
อุตสาหกรรม

¤Ó¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁ¢Í§àÁ×Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁàªÔ§¹ÔàÇÈ¹
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน หมายถึง รูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมทีย่ งั่ ยืน
บนพื้นฐานความสมดุลของเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม และความสอดคลอง
กับกฎหมาย ความเปนไปไดทางเทคโนโลยี
• ดวยการลดการใชทรัพยากรหรือการใชทรัพยากรใหคุมคา และลด
การปลอยของเสียใหมากที่สุด พรอมกับการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การผลิต
• โดยไดรับการยอมรับจากชุมชน เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
และสิ่งแวดลอมโดยรอบ และโดยรวม

BOI_Aug P18-20 Eco Plant.indd 20

ดวยหลักการความรวมมือพึง่ พากัน
ของผูประกอบการอุตสาหกรรม
ผู พั ฒ น า นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม
หนวยงานรัฐทองถิ่น และชุมชน
เพือ่ มุง สูป ระโยชนสว นรวมรวมกัน

โดยได จั ด ทำข อ กำหนดคุ ณ ลั ก ษณะ
มาตรฐานเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนไว 9
ขั้นตอน ของการพัฒนาใน 5 มิติหลัก และ
24 ดาน (Potential Areas)
ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางการจัดทำแผน
แมบทของ 3 นิคมฯ นำรอง ไดแก สำนักงาน
นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สำนักงานนิคม
อุ ต สาหกรรมบางปู และสำนั ก งานนิ ค ม
อุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด

เมืองอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศน
ชุมชนอุตสาหกรรมที่ดำเนินธุรกิจ
โดยมุ ง เน น สู ก ารยกระดั บ คุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู
รวมสังคมโดยรอบ ดวยความรวมมือและ
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ดวยความตั้งใจ จริงใจ และจริงจัง

9/3/10 14:03:03

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

มาตรการสงเสริ ม การลงทุ น
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ศูนยบริการลงทุน

กอนที่สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ จะคลอดนโยบายสงเสริมการลงทุนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืนนั้น ภาพลักษณ ในดานการลงทุนของประเทศไทย ยังเปนสิ่งที่นักลงทุนตางชาติจับตาเปนพิเศษ
เพราะคำสั่งของศาลปกครองกลางจังหวัดระยอง ที่ ใหระงับโครงการลงทุนในมาบตาพุด ไดสงผลกระทบตอ
ทั้งบริษัทผูลงทุน แรงงานของบริษัท และธุรกิจที่เกี่ยวของกับโครงการเหลานั้น ตลอดจนชาวบานในพื้นที่
ที่มีรายไดจากการทำการคากับแรงงาน ทั้งยังสงผลกระทบตอความเชื่อมั่นของนักลงทุนรายใหม ที่คิดจะเขา
มาลงทุนในประเทศไทยดวย

สถานะลาสุดของการแกไขปญหามาบตาพุดจะเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่
ดีขึ้น มีความชัดเจน และโปรงใส และไดเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียตางๆ
เขามามีสวนรวม และเรงรัดใหมีการออกกฎเกณฑที่ชัดเจนโดยเร็ว ทั้งในเรื่อง
หลักเกณฑและกระบวนการ ในการจัดทำรายงานผลกระทบดานสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพ (EIA และ HIA) ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดออก
ประกาศแลว และความคืบหนาของการจัดตั้งองคการอิสระชั่วคราว และกำหนด
บัญชีหรือแนวทางการพิจารณาประเภทกิจการที่อาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรง
ตอชุมชน
กระบวนการที่วามาทั้งหมดนี้ สะทอนใหเห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐบาล
ทีม่ ตี อ การแกไขปญหาการลงทุนในพืน้ ทีม่ าบตาพุด ขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐ
ที่มีบทบาทและความรับผิดชอบโดยตรงตอเรื่องการลงทุนอยางบีโอไอ ก็ไดแสดง
จุดยืนใหเห็นวา พรอมที่จะสงเสริมใหการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

สถานะลาสุดของ
การแก ไขปญหามาบตาพุด
จะเริม่ คลีค่ ลายไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้
มีความชัดเจน และโปรงใส
กาวไปสูก ารลงทุนทีก่ อ ใหเกิดการพัฒนาอยาง
ยั่ ง ยื น ทั้ ง ในด า นของอุ ต สาหกรรมที่ ไ ม ส ง
ผลกระทบตอชุมชน สิ่งแวดลอม
รวมถึงเปนแนวทางยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทย ไปสูการใชเทคโนโลยีที่มี

สิงหาคม 2553
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สงเสริมการลงทุน จะตองยื่นขอรับสงเสริม
การลงทุนเขามาภายใน 3 ป จากนี้ หรือสิน้ สุด
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ประกอบดวย

คุณภาพ เพิ่มมูลคาในการผลิตมากขึ้น สอดคลองและเปนทิศทางเดียวกับกระแส
ของโลกปจจุบัน ที่เริ่มหันกลับมาใหความสนใจในการสงเสริมการลงทุนภาค
อุตสาหกรรมในลักษณะดูแลสิ่งแวดลอม
แตการที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ) ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเปนประธาน ไดเห็นชอบนโยบายสงเสริมการลงทุน
เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 ซึ่งไมใชสิ่งใหมที่เริ่มมา
ตื่นตัวกับเรื่องสิ่งแวดลอมและชุมชนในชวงเวลานี้ เพราะในอดีตที่ผานมาบีโอไอ
ก็มีนโยบายและมาตรการสงเสริมการลงทุน เพื่อรักษาสิ่งแวดลอมและชุมชนมา
โดยตลอด ไดแก มาตรการสงเสริมการลงทุนปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรเพือ่ การประหยัด
พลังงาน หรือการใชพลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และ
มาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อแกไขปญหาสิ่งแวดลอม

เห็นชอบนโยบายสงเสริมการลงทุน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ไม ใชสิ่งใหม
เรื่องสิ่งแวดลอมและชุมชน ที่ผานมา
บีโอไอมีนโยบายเพื่อรักษาสิ่งแวดลอม
และชุมชนมาโดยตลอด
เมื่อมาตรการเหลานี้สิ้นสุดลง บีโอไอจึงเห็นวาควรจะขยายเวลาเพิ่มเติม
เพื่อใหมีสิ่งจูงใจใหภาคอุตสาหกรรมตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น
ดังนั้น หลักการของนโยบายสงเสริมการลงทุน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึง
เริม่ ตนจากการนำมาตรการเดิมทีส่ ง เสริมใหเกิดการพัฒนาทีย่ งั่ ยืนมาปรับปรุงใหม
และประกาศใชอกี ครัง้ โดยไดกำหนดใหผปู ระกอบการทีจ่ ะยืน่ ขอรับสิทธประโยชน
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1. มาตรการส ง เสริ ม การลงทุ น ใน
อุ ต สาหกรรมเป า หมาย เพื่ อ กระตุ น ให เ กิ ด
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่นำไปสูการพัฒนา
ประเทศอยางยัง่ ยืน โดยผูป ระกอบการสามารถ
ยืน่ ขอรับสิทธิและประโยชน อาทิ ยกเวนอากร
ขาเขาเครื่องจักร ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
8 ปทกุ เขต ยกเวนกรุงเทพฯ และไดรบั ลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลอีกรอยละ 50 เปนเวลา
5 ป โดยไดกำหนดกลุม อุตสาหกรรมเปาหมาย
ตามมาตรการดังกลาว แบงเปน 3 ประเภท
ประกอบดวย
• กลุมกิจการเกี่ยวกับการประหยัด
พลั ง งานและพลั ง งานทดแทน
ซึ่ ง มี กิ จ การที่ อ ยู ใ นข า ยได รั บ
สิทธิประโยชนดังกลาว ไดแก
- กิ จ การผลิ ต แอลกอฮอล ห รื อ
เชือ้ เพลิงจากผลผลิตการเกษตร
รวมทัง้ เศษหรือขยะหรือของเสีย
- กิ จ การผลิ ต เครื่ อ งจั ก รหรื อ
อุปกรณประหยัดพลังงานหรือ
ใชพลังงานทดแทน
- กิ จ การผลิ ต เซลล เ ชื้ อ เพลิ ง
(Fuel Cell)
- กิจการผลิตพลังงานไฟฟาหรือ
ไอน้ำแตกำหนดเฉพาะกรณีใช
พลังงานหมุนเวียน เชน พลังงาน
จากวัสดุทางการเกษตร กาซ
ชีวภาพ และพลังงานลม เปนตน
• อุ ต ส า ห ก ร ร ม ที่ เ ป น มิ ต ร ต อ
สิ่งแวดลอม ประกอบดวย
- กิ จ การผลิ ต เคมี ภั ณ ฑ ที่ เ ป น
มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม (EcoFriendly Chemicals)
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- กิจการผลิตสารหรือแผนสำหรับ
ไมโครอิเล็กทรอนิกส
- กิ จ การออกแบบทางอิ เ ล็ ก ทรอนิกส
- กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
- กิจการเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology)
- กิจการวิจัยและพัฒนา
- กิ จ การบริ ก ารทดสอบทาง
วิทยาศาสตร
- กิ จ ก า ร บ ริ ก า ร ส อ บ เ ที ย บ
มาตรฐาน (Calibration)
2. มาตรการสงเสริมการลงทุนปรับ
เปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน
หรื อ การใช พ ลั ง งานทดแทน หรื อ การลด
ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อ กระตุ น ให
ผูประกอบการลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร
เพือ่ การประหยัดพลังงาน หรือการนำพลังงาน
ทดแทนมาใชในกิจการ หรือการลดผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ผูประกอบการจะตอง
ยื่นแผนการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรที่จะตอง
ให แ ล ว เสร็ จ ภายใน 3 ป นั บ จากวั น ได รั บ
ออกบัตรสงเสริมฯ โดยจะไดรับยกเวนอากร
ขาเขาเครื่องจักร ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
3 ป เปนสัดสวนรอยละ 70 ของเงินลงทุน
โดยใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
รายไดของกิจการที่ดำเนินการอยูเดิม
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- กิจการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Eco-Friendly
Products)
อุตสาหกรรมฐานความรูท ใี่ ชเทคโนโลยีขนั้ สูง
- กิจการผลิตอาหารทางการแพทย (Medical Food)
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ Advanced Ceramics
- กิ จ การผลิ ต วั ส ดุ น าโน หรื อ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากวั ส ดุ น าโนที่
ผลิตเอง (Manufactured Nano Material)
- กิจการผลิตเสนใยธรรมชาติ หรือเสนใยประดิษฐ เฉพาะกิจการผลิต
Functional Fiber
- กิจการผลิตเครื่องมือแพทย
- กิจการผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร
- กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ และชิ้นสวน ที่มีการออกแบบทาง
วิศวกรรม
- กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณสำหรับใชในการเกษตร (Farm
Machinery) และอุตสาหกรรมผลิตอาหาร (Food Processing
Machinery)
- กิจการผลิตหรือซอมแซมแมพิมพ เฉพาะกิจการผลิตแมพิมพและ
ชิ้นสวน
- กิจการผลิต ซอม หรือดัดแปลงอากาศยาน (Aircraft Conversion)
รวมทั้งชิ้นสวนอุปกรณอากาศยาน หรือเครื่องใชบนอากาศยาน
- กิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส ว นยานพาหนะ Automatic Transmission,
Continuously Variable Transmission (CVT), Traction Motor
สำหรับรถยนต เชน รถ Hybrid หรือ รถ Fuel Cell เปนตน
Electronic Stability Control (ESC), Regenerative Braking
System และการผลิตยางยานพาหนะ
- กิจการผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสำหรับงานอุตสาหกรรม
- กิจการผลิตอุปกรณโทรคมนาคม
- กิจการผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวนำ
- กิจการผลิตอุปกรณหนวยความจำเฉพาะ Hard Disk Drive (HDD)
Solid State Drive (SSD) และชิ้นสวนของ HDD และ SSD
- กิจการผลิตชิ้นสวนสำหรับอุปกรณโทรคมนาคม
- กิจการผลิตชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย
- กิจการผลิตชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสเพื่อการเกษตร
- กิจการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสำหรับยานพาหนะ
- กิ จ การผลิ ต เซลล แ สงอาทิ ต ย แ ละวั ต ถุ ดิ บ สำหรั บ การผลิ ต เซลล
แสงอาทิตย
- กิจการผลิต Flat Panel Display

สิงหาคม 2553
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3. มาตรการสงเสริมการลงทุนปรับปรุงเทคโนโลยีเพือ่ การผลิตผลิตภัณฑ
ชนิดใหม เพือ่ สนับสนุนใหผปู ระกอบการเดิมทีม่ กี ารลงทุนอยูแ ลว ใชเครือ่ งจักรอยาง
มีประสิทธิภาพ และสามารถขยายตลาดไปสูผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น
ซึง่ จะชวยเพิม่ รายไดและรักษาการจางงาน ทัง้ นีก้ ำหนดหลักเกณฑใหผปู ระกอบการ
ที่สนใจเขารวมมาตรการดังกลาว จะตองลงทุนดานเครื่องจักรปรับปรุงสายการ
ผลิตเดิม ใหสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑชนิดใหมที่จะตองมีความแตกตางจาก
ผลิตภัณฑเดิม และสามารถระบุชื่อชนิดผลิตภัณฑใหมไดชัดเจน โดยจะไดรับ
ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรทุกเขต ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป สำหรับ
รายไดของผลิตภัณฑชนิดใหม
4. มาตรการส ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม ซึ่ ง เป น
การสงเสริมและกระตุนใหโรงงานอุตสาหกรรมใหความสำคัญกับการจัดการ
สิง่ แวดลอมมากขึน้ ครอบคลุมกิจการประเภทโรงกลัน่ น้ำมัน โรงแยกกาชธรรมชาติ
โรงไฟฟา เคมีและปโตรเคมี แร และโลหะพืน้ ฐาน โดยเปดโอกาสใหผปู ระกอบการ
เดิม ทั้งที่ไดและไมไดรับสงเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ขอรับสิทธิและประโยชน
ตามมาตรการนี้ได ทั้งนี้ตองยื่นแผนลงทุนลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหแลวเสร็จ
ภายใน 3 ปนับจากวันออกบัตร ซึ่งจะไดรับสิทธิและประโยชนยกเวนอากรขาเขา
เครื่องจักร ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป เปนสัดสวน รอยละ 70 ของ
เงินลงทุน
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สำหรับการออกมาตรการหรือแนวทาง
ใหมๆ เพื่อนำไปสูการสรางการลงทุนที่ยั่งยืน
ซึ่ ง นอกเหนื อ จาก 4 มาตรการที่ ก ล า วมา
ข า งต น ยั ง ได มี ก ารกำหนดไว เ พิ่ ม เติ ม 4
มาตรการ ไดแก
1. มาตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
สูอุตสาหกรรมฐานความรู
2. มาตรการสรางความเขมแข็งดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. มาตรการส ง เสริ ม การลงทุ น ที่
เปนมิตรตอสิง่ แวดลอมและชุมชน
4. มาตรการสรางฐานอุตสาหกรรม
และบริการจากความคิดสรางสรรค
และความเปนไทย
โดยรายละเอียดและนโยบายที่ชัดเจน
กำลั ง อยู ใ นระหว า งหารื อ กั บ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดทำรายละเอียดเสนอตอที่
ประชุมบอรดบีโอไอพิจารณาออกมาตรการ
ในอนาคตตอไป
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การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
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ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

การปรับปรุงนโยบาย

สงเสริมสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคของประเทศไทย
¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

ประเทศไทยไดเริม่ สงเสริมกิจการสำนักงานภูมภิ าคมาตัง้ แตป 2535
เป น ต น มา แต ใ นระยะที่ ผ า นมาประสบผลสำเร็ จ น อ ยมาก ดั ง นั้ น
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจึงมอบหมายให นายประดิษฐ
ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง เปนประธาน
คณะอนุกรรมการเพื่อผาตัดครั้งใหญเกี่ยวกับนโยบายในดานนี้ และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแลวเมื่อ
เดื อ นมี น าคม 2553 โดยทั้ ง กระทรวงการคลั ง ธนาคารแห ง
ประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ได
ตกลงที่จะปรับปรุงมาตรการสงเสริมกิจการสำนักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค (ROH) ครั้งใหญ

àÃÔèÁÊ‹§àÊÃÔÁâ´ÂÃÐàºÕÂºÊÓ¹Ñ¡¹ÒÂ¡Ï μÑé§áμ‹»‚ 2535

ºÕâÍäÍ»ÃÐ¡ÒÈÊ‹§àÊÃÔÁ»‚ 2543

คณะรัฐมนตรีฝายเศรษฐกิจมีมติเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2532 เห็นชอบกับ
นโยบายสนับสนุนใหบริษัทตางประเทศมาจัดตั้ง สำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย
และตอมาไดออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยการขอตั้งสำนักงานภูมิภาค
ของบริษัทขามชาติ พ.ศ. 2535 แตบริษัทตางชาติสนใจขออนุญาตคอนขางนอย
เนื่องจากมีขอจำกัด ดังนี้
- ไมมีฐานะเปนนิติบุคคล
- หามมีรายไดจากการประกอบกิจกรรม โดยกำหนดใหรับรายได จาก
สำนักงานใหญเทานั้น
- ไมมีอำนาจรับคำสั่งซื้อหรือเสนอขาย หรือเจรจาทำธุรกิจกับบุคคล
หรือนิติบุคคลในประเทศไทย
- จำกัดจำนวนพนักงานตางชาติเพียง 5 คน

จากการทีห่ ลักเกณฑตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการขอตั้งสำนักงาน
ภูมิภาคของบริษัทขามชาติ พ.ศ. 2535 ไม
เอื้อตอการลงทุน ประกอบกับประเทศไทยได
พัฒนาตนเองเปนฐานการผลิตขนาดใหญใน
ภาคอุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมยานยนต
และอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ จึงเปน
โอกาสทางธุรกิจที่ดียิ่งในการชักจูง ใหมีการ
จัดตั้งสำนักงานภูมิภาคในประเทศไทย โดย
จำเป น ที่ ไ ทยจะต อ งผ อ นคลายกฎระเบี ย บ
บางประการ รวมถึงการใหสิทธิและประโยชน
ดานภาษีอากรดวย

ไทยพัฒนาตนเองเปนฐานการผลิตขนาดใหญ
ในภาคอุตสาหกรรม จึงเปนโอกาสในการชักจูง
ใหจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค

คณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น จึ ง
ได อ อกประกาศที่ 2/2543 กำหนดเป ด ให
การสงเสริมประเภท 7.9 กิจการสำนักงาน
ภูมิภาค เมื่อป 2543 โดยกำหนดสิทธิและ
ประโยชนและเงื่อนไข ดังนี้

สิงหาคม 2553
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ออกตามความในประมวลรั ษ ฎากรว า ด ว ย
การหักคาสึกหรอและคาเสือ่ มราคาของทรัพยสนิ
(ฉบับที่ 406) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5 สิงหาคม
2545 สรุปได ดังนี้

- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป สำหรับสิทธิและประโยชนอื่นไดรับ
ตามหลักเกณฑปกติ
- ตองกำกับดูแลกิจการสาขาหรือบริษัทในเครือในตางประเทศไมนอย
กวา 5 ประเทศ และตองมีศูนยฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
- ตองมีคาใชจายในการดำเนินการไมนอยกวาปละ 50 ลานบาท
- ตองลงทุนในอสังหาริมทรัพยในประเทศไมนอยกวา 40 ลานบาท
ภายใน 2 ป นับจากวันออกบัตรสงเสริม
- ตองมีรายไดจากตางประเทศไมนอยกวาครึ่งหนึ่งของรายไดทั้งหมด
ในแตละป
- ตองไดรับใบอนุญาตจากหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของ
- ตองมีแผนดำเนินการและขอบขายธุรกิจตามที่คณะกรรมการกำหนด

»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ã¹»‚ 2545
ตอมามีการหารือรวมกันระหวาง 3 หนวยงาน คือ สำนักคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน กรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการคา เพื่อหาแนวทาง
สงเสริมกิจการสำนักงานภูมิภาครวมกัน และเห็นวามาตรการดานภาษีอากรนั้น
เพือ่ ใหเปนประโยชนในระยะยาวควรใชมาตรการของกรมสรรพากรจะเหมาะสมกวา
จากความตกลงขางตน กรมสรรพากร จึงออกมาตรการสงเสริมกิจการ
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operating Headquarters - ROH)
ตามประกาศ พ.ร.ฎ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 405) พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2545 และ พ.ร.ฎ.

ปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
สำหรับกิจการ ROH จากอัตราปกติ
รอยละ 30 เหลือรอยละ 10
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ประการแรก ปรับลดอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคลสำหรับกิจการ ROH จากอัตราปกติ
รอยละ 30 เหลือรอยละ 10 สำหรับรายได
ดังตอไปนี้
- รายไดจากการใหบริการแกวสิ าหกิจ
หรือสาขาในตางประเทศ
- รายไดจากคาสิทธิจ์ ากการวิจยั และ
พัฒนา ที่ไดรับจากวิสาหกิจหรือ
สาขาในตางประเทศ อันเนื่องมา
จากผลการวิ จั ย ที่ ก ระทำขึ้ น ใน
ประเทศไทย
- รายไดดอกเบี้ยจากวิสาหกิจหรือ
สาขาในตางประเทศ ทั้งนี้ เฉพาะ
การกูมาเพื่อใหวิสาหกิจหรือสาขา
ในตางประเทศกูตอ
ประการที่ ส อง ยกเว น ภาษี เ งิ น ได
นิติบุคคล สำหรับรายได ดังนี้
- กิ จ การ ROH สำหรั บ รายได
เงินปนผล ที่ไดรับจากวิสาหกิจ
หรือสาขาในตางประเทศ
- บริษัทหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในตางประเทศ และไมไดประกอบ
กิ จ การในประเทศไทย สำหรั บ
รายรั บ เงิ น ป น ผลจากสำนั ก งาน
ROH เฉพาะทีจ่ า ยจากกำไรทีไ่ ดรบั
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ประการที่สาม กำหนดสิทธิ์ใหสามารถ
หั ก ค า สึ ก หรอ หรื อ ค า เสื่ อ มราคาทรั พ ย สิ น
ประเภทอาคารถาวรที่ซื้อ หรือโอนมาเพื่อใช
ประโยชนในกิจการ ROH ในอัตรารอยละ 25
ของมู ล ค า ต น ทุ น ในวั น ที่ ไ ด รั บ อาคารนั้ น มา
สวนที่เหลือหักไมเกินรอยละ 5 ของตนทุน
สวนที่เหลือ
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ประการที่หา หากคนตางชาติที่ทำงานประจำ ROH ในประเทศไทย แลว
ถูกสงไปปฏิบัติงานในตางประเทศ จะไดรับสิทธิ์ยกเวนไมตองนำเงิน ที่ไดรับ
เนือ่ งจากการจางแรงงานในตางประเทศมาคำนวณ เพือ่ เสียภาษีเงินไดในประเทศไทย
แตตองไมนำเงินไดดังกลาว มาหักเปนรายจายของ ROH หรือบริษัทในเครือใน
ประเทศไทย ไมวาทางตรงหรือทางออม

¡ÓË¹´ÃÒÂä´Œ¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È¢Ñé¹μèÓÃŒÍÂÅÐ 50
สำหรับกิจการ ROH ที่อยูในขายไดรับสิทธิและประโยชนพิเศษดังกลาว
ขางตน กรมสรรพากรไดกำหนดเงื่อนไข ดังนี้
- มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวไมนอยกวา 10 ลานบาท
- ตองใหบริการแกวสิ าหกิจหรือสาขาในตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ
- รายไดจากการใหบริการดานการบริหาร ดานเทคนิค และบริการสนับสนุน
แกวิสาหกิจหรือสาขาในตางประเทศ และมีรายไดคาสิทธิ์จากการวิจัย
และพัฒนา ที่จายจากหรือในตางประเทศไมนอยกวารอยละ 50 ของ
รายไดทั้งหมด เวนแตในระยะ 3 รอบระยะบัญชีนับแตจดแจงเปน
สำนักงาน ROH รายไดอาจไมถึงรอยละ 50 ได แตตองไมต่ำกวา 1
ใน 3 ของรายไดทั้งหมด

สำหรั บ บริ ก ารสนั บ สนุ น ของกิ จ การ
ROH กรมสรรพากรไดกำหนดใหครอบคลุม
บริการดังนี้
- การบริหารงานทัว่ ไป การวางแผน
ทางธุรกิจ และการประสานงาน
ทางธุรกิจ
- การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน
- การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
- การสนับสนุนดานเทคนิค
- การส ง เสริ ม ด า นการตลาดและ
การขาย
- การบริ ห ารด า นงานบุ ค คลและ
การฝกอบรมในภูมิภาค
- การใหคำปรึกษาดานการเงิน
- การวิ เ คราะห แ ละการวิ จั ย ด า น
เศรษฐกิจและการลงทุน
- การจัดการและควบคุมสินเชื่อ
- การให บ ริ ก ารสนั บ สนุ น อื่ น ๆ ที่
อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

ประการที่สี่ คนตางชาติที่ไดรับเงินเนื่องมาจากการจางแรงงาน จากการ
ทำงานประจำในสำนักงาน ROH ในประเทศไทย และยอมใหสำนักงาน ROH
หักภาษี ณ ที่จายในอัตรารอยละ 15 ใหไดรับสิทธิ์ไมตองนำเงินดังกลาว มารวม
คำนวณภาษีตอนปลายป มีกำหนดระยะเวลาติดตอกันไมเกิน 4 ป ยกเวนไมได
ทำงานในประเทศไทยเปนเวลาเกินกวา 1 ป โดยใหใชปปฏิทิน (เดิมกำหนด 2 ป
แตตอมา พ.ร.ฏ. ออกตามความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตราและ
ยกเวนรัษฎากร ฉบับที่ 461 พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2549 ขยายเวลา
เปนไมเกิน 4 ป)

สวนคำจำกัดความ “วิสาหกิจในเครือ”
กรมสรรพากรไดกำหนดวาหมายถึง บริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ
กับกิจการ ROH ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
กลาวคือ
1. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ถือหุนในกิจการ ROH ไมนอยกวารอยละ 25
ของทุนทั้งหมด
2. กิจการ ROH ถือหุน ในบริษทั หรือ
หางหุน สวนนิตบิ คุ คลนัน้ ไมนอ ยกวารอยละ 25
ของทุนทั้งหมด
3. กิจการตามขอ 1 ซึ่งถือหุนหรือ
เปนหุนสวนไมนอยกวารอยละ 25 ของทุน
ทั้งหมด
4. บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
ซึ่งมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือกำกับดูแล
การดำเนินงาน และการบริหารงานของกิจการ
ROH

สิงหาคม 2553
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5. กิจการ ROH มีอำนาจควบคุมกิจการ หรือกำกับดูแลการดำเนินงาน
และการบริหาร
6. กิจการตามขอ 4 ซึ่งมีอำนาจควบคุมกิจการ หรือกำกับดูแลการ
ดำเนินงาน และการบริหารงาน

นับถึงปลายป 2552
มีผู ไดจดแจงเปนกิจการ ROH
ประมาณ 80 - 90 บริษทั

¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

ºÕâÍäÍ»ÃÑº»ÃØ§ËÅÑ¡à¡³±ãËŒÊÍ´¤ÅŒÍ§¡Ñº¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã
ภายหลังกรมสรรพากรออกประกาศเกี่ยวกับกิจการ ROH คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนไดออกประกาศที่ ส.5/2545 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2545 แกไข
หลักเกณฑสงเสริมการลงทุนประเภท 7.9 ดังนี้
ประการแรก ปรับปรุงแกไขชื่อประเภทกิจการจาก “สำนักงานภูมิภาค”
เปน “สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค”
ประการที่สอง ปรับปรุงเงื่อนไขการใหการสงเสริมฯ จากเดิมยกเวนอากร
ขาเขาเครื่องจักรและยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป เปนใหสิทธิและประโยชน
เฉพาะที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น (ตอมาคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนได
ปรับปรุงแกไขตามมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2551 โดยอนุมัติยกเวนอากรขาเขา
เครื่องจักร สำหรับการนำเขาอุปกรณใชในการวิจัยและพัฒนาและฝกอบรม)
ประการที่สาม ปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อใหสอดคลองกับเงื่อนไขของกรม
สรรพากร ดังนี้
- มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแลวไมนอยกวา 10 ลานบาท
- ตองใหบริการแกวสิ าหกิจหรือสาขาในตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ

ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁäÁ‹»ÃÐÊº¼ÅÊÓàÃç¨
แมประเทศไทยไดประกาศมาตรการสงเสริมกิจการ ROH ตั้งแตปลายป
2545 แตนับถึงปลายป 2552 มีผูไดจดแจงเปนกิจการ ROH กับกรมสรรพากร
ประมาณ 80 - 90 บริษัท เปรียบเทียบกับกรณีของฮองกงและสิงคโปรซึ่งมี
จำนวนมากถึง 2,000 - 3,000 บริษัท
สำหรับกรณีของการสงเสริมฯ ก็มีตัวเลขใกลเคียงกัน โดยนับถึงปลายป
2552 มีผูไดรับการสงเสริมฯ ในกิจการ ROH จำนวน 81 บริษัท เปนตนวา

นอกจากบริษัทสนใจมาจัดตั้ง
สำนักงานภูมิภาคในไทยนอยมาก
บริษัทชั้นนำของไทย ยังได ไปจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค
และบริษัทการคาระหวางประเทศในสิงคโปร
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บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด บริษัท เอเชี่ยน
ฮอนด า มอเตอร จำกั ด บริ ษั ท เชฟรอน
เอเชียเซาท จำกัด บริษัท เทเลนอร เอเซีย
(อารโอเอช) จำกัด บริษทั เจนเนอรัล มอเตอรส
เซาทอสี ท เอเชีย โอเปอรเรชัน่ ส จำกัด บริษทั
เด็ น โซ อิ น เตอร เ นชั่ น แนล เอเชี ย จำกั ด
บริษัท โตโยตา มอเตอร เอเชีย แปซิฟค
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด บริษัท เอ็นเอ็มบี
มินีแบ ไทย จำกัด บริษัท เนสทเล แมนนิว
แฟ ค เชอริ่ ง (ประเทศไทย) จำกั ด บริ ษั ท
โยโกฮามา เอเชี ย จำกั ด บริ ษั ท นิ ส สั น
มอเตอร (ประเทศไทย) จำกั ด บริ ษั ท
โตโยต า โบโชกุ เอเซี ย จำกั ด บริ ษั ท
นิ ป ปอน สตี ล (ประเทศไทย) จำกั ด และ
บริษัท โดล โฮลดิ้งส (ไทยแลนด) จำกัด
นอกจากบริษทั สนใจมาจัดตัง้ สำนักงาน
ภูมิภาคในไทยนอยมาก บริษัทชั้นนำของไทย
เชน เครือซิเมนตไทย บริษัท ปตท. บริษัท
บานปู ฯลฯ ยังไดไปจัดตั้งสำนักงานภูมิภาค
และบริษัทการคาระหวางประเทศในสิงคโปร
โดยไดรับการสงเสริมฯ ผานมาตรการตางๆ
เป น ต น ว า International Headquarters,
Global Trader Program (GTP) เพือ่ ใชสงิ คโปร
เปนศูนยในการลงทุนตางประเทศและการคา
ระหวางประเทศ เนื่องจากกฎระเบียบในดาน
การดำเนินธุรกิจและสิทธิและประโยชนดาน
ภาษีอากรของสิงคโปรเอื้ออำนวยมากกวา
บีโอไอไดประชุมหารือกับภาคเอกชน
คือ หอการคาญี่ปุนในประเทศไทย บริษัท
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¹ÒÂ»ÃÐ´ÔÉ° ÀÑ·Ã»ÃÐÊÔ·¸Ôì (¤¹¡ÅÒ§) ÃÑ°Á¹μÃÕª‹ÇÂÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§
¡ÒÃ¤ÅÑ§ »ÃÐ¸Ò¹¤³ÐÍ¹Ø¡ÃÃÁ¡ÒÃà¾×èÍ¾Ô¨ÒÃ³ÒàÊ¹ÍÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
ãËŒÁÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¡Ô¨¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃÀÙÁÔÀÒ¤

รถยนต บริษัทการคาระหวางประเทศของไทย บริษัททำธุรกิจ ROH ในไทย ฯลฯ
รวมถึงการประชุมคณะอนุกรรมการรวม (ไทย-ญี่ปุน) วาดวยการเสริมสราง
สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Sub-Committee on Enhancement of Business
Environment: EBE) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 นอกจากนี้ คณะกรรมการ
รวมหอการคาตางประเทศ (JFCCT) ไดยื่นขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
รวมภาคราชการและเอกชนเพื่อแกไขปญหาเศรษฐกิจเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม
2552 ลวนไดหยิบยกประเด็นขอใหรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑการสงเสริมกิจการ
ROH เพื่อใหเอื้ออำนวยมากยิ่งขึ้น

ÃÁª. »ÃÐ´ÔÉ° à»š¹ËÑÇàÃ×ÍãËÞ‹ã¹¡ÒÃÂ¡à¤Ã×èÍ§
เพื่อแกไขปญหาขางตน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดพิจารณาเมื่อ
วันที่ 15 กันยายน 2552 และมีมติใหจัดตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเสนอ
มาตรการสงเสริมใหมีการลงทุนในกิจการปฏิบัติการภูมิภาค โดยมีรัฐมนตรีชวย
วาการกระทรวงการคลัง (นายประดิษฐ ภัทรประสิทธิ์) เปนประธาน และมี
อนุกรรมการประกอบดวยผูแทนทั้งจากภาคราชการและเอกชน
จัดประชุม 2 ครั้ง คือ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2552 และวันที่ 3 มีนาคม
2553 และไดจัดสัมมนารับฟงความคิดเห็นของนักธุรกิจที่เกี่ยวของเมื่อวันที่ 10

นับเปนการปฏิวัติครั้งใหญสำหรับธุรกิจ ROH
ทั้งในสวนของกรมสรรพากร ธนาคารแหงประเทศไทย
และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ไดปรับปรุงกฎระเบียบในประเด็นสำคัญ

จากนั้ น ได น ำเสนอรายงานต อ คณะ
กรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ในการประชุ ม
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 เพื่อขอรับความ
เห็ น ชอบ และได รั บ การอนุ มั ติ ต ามที่ เ สนอ
โดยมี ก ารปรั บ แก ไ ขเพี ย งเล็ ก น อ ยเท า นั้ น
โดยนับเปนการปฏิวัติครั้งใหญสำหรับธุรกิจ
ROH ทั้งในสวนของกรมสรรพากร ธนาคาร
แหงประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ไดปรับปรุงกฎระเบียบใน
ประเด็นสำคัญ
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กุมภาพันธ 2553 เพื่อใหมั่นใจวามาตรการที่
เสนอจะสอดคล อ งกั บ ความต อ งการของ
นักลงทุนและมีประสิทธิผลในการชักจูงการ
ลงทุน โดยเฉพาะประธานอนุกรรมการ คือ
รมช.ประดิษฐ ตองทำงานในลักษณะประสาน
10 ทิศกับหนวยงานตางๆ ที่มีความคิดเห็น
แตกตางกันจนตกผลึกคิดไปในทำนองเดียวกัน

¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã»ÃÑº»ÃØ§à§×èÍ¹ä¢
áÅÐÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹
กรมสรรพากรไดตกลงที่จะเสนอสิทธิ
และประโยชนมากมาย ซึง่ รายละเอียดกระทรวง
การคลังจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณา
อนุมัติและแถลงขาวในโอกาสตอไป โดยใน
เบื้องตนสามารถสรุปขอเสนอ เปนตนวา
- สำหรั บ เงิ น ได ข อง ROH จาก
Qualifying Service ที่ เ กิ ด ขึ้ น
จากตางประเทศ ลดจากเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลรอยละ 10 เปน
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 10+
5 ป (ใหสิทธิและประโยชนเปน
เวลา 10 ป ก อ น โดยหากผล
ประกอบการเปนไปตามเงื่อนไข
จะขยายเวลาอีก 5 ป)
- สำหรั บ เงิ น ได ข อง ROH จาก
Qualifying Service ที่เกิดขึ้นใน
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ประเทศ จากปจจุบนั เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 10 ยังกำหนดเปน
อัตรารอยละ 10 เทาเดิม แตเพิม่ เติมเงือ่ นไขเวลาวากำหนดเวลาไมเกิน
10+5 ป
- ยกเลิกการกำหนดสัดสวนรายไดจาก ROH เปนสัดสวนรอยละ 50
ของรายไดทั้งหมด แตกำหนดคาใชจายขั้นต่ำ 15 ลานบาท/ป หรือ
การลงทุนขัน้ ต่ำ 30 ลานบาท/ป ในลักษณะเชนเดียวกับทีม่ กี ารกำหนด
เงื่อนไขโดยหนวยงานสงเสริมการลงทุนของตางประเทศแทน
- กำหนดคุณสมบัตแิ ละจำนวนเจาหนาทีผ่ มู ที กั ษะความรูข นั้ ต่ำ เพือ่ เพิม่
ชองทางการสรางทักษะ ความรู และความชำนาญใหแกแรงงานในระบบ
- ผอนปรนจากปจจุบนั ตองตัง้ บริษทั ในเครือหรือสาขาตางประเทศอยางต่ำ
3 แหงตั้งแตปแรก เปนอยางต่ำ 1 แหงในปแรก เพิ่มเปนอยางต่ำ 2
แหงตั้งแตปที่ 3 และเพิ่มเปนอยางต่ำ 3 แหง ตั้งแตปที่ 5 เปนตนไป

¸¹Ò¤ÒÃáË‹§»ÃÐà·Èä·Â¼‹Í¹»Ã¹à§×èÍ¹ä¢ Treasury Center
ขณะเดียวกันธนาคารแหงประเทศไทยก็ตกลงที่จะผอนปรนหลักเกณฑ
ครั้งใหญสำหรับกิจการศูนยบริหารเงิน (Treasury Center) ซึ่งจะเอื้ออำนวย
อยางมากทำใหตา งชาติสนใจกอตัง้ สำนักงานประเภทนีใ้ นประเทศไทย อันจะสงผล
ตอเนื่องในการเอื้ออำนวยใหไทยเปนศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาค โดยได
นำเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติแลว ซึ่งสามารถสรุปได ดังนี้
ประการแรก ผอนผันใหบริษัทที่จัดตั้งแลวสามารถประกอบธุรกิจศูนย
บริหารเงินได โดยมีเงื่อนไขตองแยกบันทึกรายการและบัญชีของศูนยบริหารเงิน
และธุรกิจอื่นใหชัดเจน
ประการที่สอง ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขจากเดิมตองมีกลุมบริษัทที่จดทะเบียน
ในไทย ประเทศเพือ่ นบาน หรือเวียดนาม รวมกันอยางนอย 3 ประเทศ ปรับเปลีย่ น
เปนตองมีกลุมบริษัทตามระเบียบเดิมหรือมีกลุมบริษัทในไทยอยางนอย 2 บริษัท
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และมีบริษัทในเครือในตางประเทศอยางนอย
2 บริษัท
ประการที่สาม ผอนผันใหการโอนเงิน
ระหวางศูนยบริหารเงิน และกลุมบริษัทใน
ไทยจากเดิมตองเปนเงินบาทเทานั้น แกไข
เปนเงินตราตางประเทศได
ประการที่สี่ ยกเลิกเงื่อนไขการดำรง
ฐานะเงิ น ตราต า งประเทศสุ ท ธิ (Foreign
Exchange Position)
ประการที่หา ผอนผันเงื่อนไข Foreign
Exchange Hedging จากเดิ ม ทำได ต าม
Underlying แกไขเปนทำไดตาม Underlying
โดยกรณีคาสินคาหรือบริการ ใหทำ Hedging
โดยใชประมาณการภายใน 1 ปได
ประการที่ ห ก ผ อ นผั น หลั ก เกณฑ
การฝากเงินตราตางประเทศ และการใหกูใน
ตางประเทศ จากเดิมเปน ดังนี้
- ใหกูยืมแกบริษัทในเครือไดตาม
ความจำเปนโดยไมจำกัดจำนวน
- ใหฝากเงินตราตางประเทศที่มา
จากตางประเทศกับธนาคารพาณิชย
ในไทยไดโดยไมจำกัดจำนวน
- ให ฝ ากเงิ น ตราต า งประเทศที่ ไ ด
จากการแลกเปลี่ยนเงินบาทกับ
ธนาคารพาณิชยในไทย รวมทั้ง
ฝากหรื อ ลงทุ น ในต า งประเทศ
ยอดคงค า งรวมกั น ไม เ กิ น 500
ลานเหรียญสหรัฐฯ
นอกจากนี้ สำหรับการชดเชยภาษีมุม
น้ำเงินตามขอบเขตการประกอบธุรกิจศูนย
บริหารเงิน
กรมศุลกากรไดตกลงที่จะอนุญาตให
บริษทั ผูส ง ออกสามารถขอชดเชยไดเต็มจำนวน
กรณีเปนการหักกลบลบหนี้ของศูนยบริหาร
เงินที่ทำธุรกรรมใหกับสำนักงาน ROH

9/3/10 14:06:08
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ประการแรก การยกเลิกเงื่อนไขตองมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 20 ลานบาท
สำหรับบริษัทที่ไดรับการสงเสริมฯ ที่มีตางชาติถือหุนขั้นต่ำรอยละ 50 ซึ่งตองการ
ขออนุมัติตำแหนงผูบริหาร
ประการที่สอง การปรับปรุงหลักเกณฑการอนุมัติตำแหนงครั้งแรกหรือ
ขยายเวลา กรณีบริษัทยังไมไดรับอนุญาตใหเปดดำเนินการแตไดรับบัตรสงเสริม
แลวจากเดิม 1 ป เพิ่มเปน 2 ป เทากับกรณีที่เปนบริษัทที่ไดรับอนุญาตใหเปด
ดำเนินการแลว

การลดเวลาการอนุมัติตำแหนง
และการอนุมัติเขาทำงาน
ของคนตางชาติ จากเดิม 40 วันทำการ
ลดลงเหลือ 5 - 20 วันทำการ

ประการที่ สี่ การลดเอกสารที่ ใ ช
ประกอบการยื่ น ขออนุ ญ าตในบางรายการ
จากเดิ ม 10 รายการ ลดลงเหลื อ 5 - 7
รายการ
การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ ค รั้ ง นี้ ไ ด รั บ
การสนองตอบเชิ ง บวกเป น อย า งมากจาก
ภาคเอกชน ทั้งในสวนของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย รวมถึงหอการคาตางประเทศในประเทศ
ไทย ซึง่ จะนับเปนกลไกสำคัญในการขับเคลือ่ น
ประเทศไทยไปสู เ ศรษฐกิ จ ฐานความรู แ ละ
มูลคาเพิ่มสูงในอนาคต

¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

บี โ อไอได ผ อ นปรนหลั ก เกณฑ เ กี่ ย วกั บ การอนุ มั ติ ใ นด า นวี ซ า และ
ใบอนุญาตทำงานของคนตางดาว พรอมกับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินการ
ใหรวดเร็วขึ้นและลดเอกสารประกอบการยื่นคำขอลงใหเหลือเทาที่จำเปนเทานั้น
สรุปได ดังนี้

ประการที่สาม การลดเวลาการอนุมัติ
ตำแหน ง และการอนุ มั ติ เ ข า ทำงานของคน
ตางชาติจากเดิม 40 วันทำการ ลดลงเหลือ
5 - 20 วันทำการ

การปรับปรุงหลักเกณฑและสิทธิประโยชน
ของกิจการ ROH ประเภท 7.13
¤ÓªÕéá¨§¹Ñ¡Å§·Ø¹

•
•
•
•
•

ปจจุบนั เงือ่ นไขและสิทธิประโยชนทางภาษีไดผา นการพิจารณาจาก ครม. แลวเมือ่ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2553 และจะออกเปน
พระราชกฤษฎีกาตอไป
ในสวนที่เกี่ยวกับ Trading กำลังดำเนินการแกไขพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวของ
บริษทั ทีด่ ำเนินกิจการ ROH อยู และไดรบั การสงเสริมฯ แลว หากตองการขอรับสิทธิประโยชนทางภาษีใหม ตองยืน่ ขอจด
แจงใหมอกี ครัง้ ทีก่ รมสรรพากร (แตใหรอประกาศจากกรมสรรพากรออกมากอน) ในสวนของบีโอไอบริษทั ไมตอ งดำเนินการใดๆ
สิทธิประโยชนในตารางดานลาง เปนเพียงขอมูลเบื้องตน รายละเอียดทั้งหมดใหรอจากประกาศของกรมสรรพากร ใน
ระหวางนี้ สามารถติดตอขอรายละเอียดโดยตรงไดที่ ศูนยบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ (LTO) กรมสรรพากร โทรศัพท
0 2272 9634, 0 2272 9446 และ 0 2617 3436
นอกจากนี้ ใน Website กรมสรรพากร (www.rd.go.th หัวขอ ความรูเรื่องภาษี) มีการจัดทำรายละเอียดเรื่อง ROH
โดยเฉพาะ ซึ่งจะมีขอมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจในสาขานี้ทั้งหมด อาทิ สิทธิประโยชนที่เกี่ยวของ คำถามที่พบบอย
และเอกสารตางๆ จากงานสัมมนาที่ผานมา เปนตน
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1. มาตรการในสวนของกระทรวงการคลัง
1.1. ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§à§×èÍ¹ä¢¡Ô¨¡ÒÃ
ประเด็น

หลักเกณฑปจจุบัน

หลักเกณฑใหม

1) การกำหนดสัดสวนรายได
ขั้นต่ำจากการใหบริการใน
กิจการ ROH
2) การจัดตั้งสำนักงาน ROH
เพื่อใหบริการแกวิสาหกิจ
ในเครื อ หรื อ สาขาในต า ง
ประเทศ

ตองมีรายไดขั้นต่ำจากการใหบริการใน
กิจการ ROH รอยละ 50 ของรายได
ทั้งหมดจึงจะไดรับสิทธิประโยชน
ตองจัดตั้งสำนักงานที่ใหบริการดังกลาว
3 แหงในปแรก

3) ทุนจดทะเบียน

10 ลานบาทขึ้นไป

ไม ก ำหนดรายได ขั้ น ต่ ำ สำหรั บ การยกเว น ภาษี
เงินไดนิติบุคคล (สวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
สำหรับผูชำนาญการตางชาติ ยังมีเงื่อนไขนี้อยู)
ผอนปรนใหสามารถทยอยตั้งสำนักงานเพื่อให
บริการแกบริษัทในเครือหรือสาขาในตางประเทศ
3 แหง ไดภายใน 5 ป ดังนี้
- แหงแรก ภายในปที่ 1
- แหงที่ 2 ภายในปที่ 3
- แหงที่ 3 ภายในปที่ 5
คงเดิม

1.2. ¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹
ประเด็น

หลักเกณฑปจจุบัน

1) อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล

รอยละ 10
ไมจำกัดระยะเวลา

2) ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา
• เงิ น ได จ ากการทำงาน
ให ROH ในประเทศ
• เงินไดจากการทำงานให
ROH ในตางประเทศ
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หลักเกณฑใหม

รอยละ 0 10+5 ป
สำหรับเงินรายได ROH จากตางประเทศ
รอยละ 10 10+5 ป
สำหรับเงินรายได ROH ในประเทศ
เงื่อนไข ตองมีสัดสวนเงินรายได ROH ไมมีเงื่อนไขสัดสวนเงินรายได ROH รอยละ 50
ของรายไดทั้งหมดการไดรับสิทธิฯ + 5 ป ตอง
เกินรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด
ทำตามเงื่อนไขดังตอไปนี้
มิเชนนั้น จะตองเสียอัตราปกติคือ
- ตองมีคาใชจายขั้นต่ำ 15 ลานบาทตอป หรือ
รอยละ 30
เงินลงทุน 30 ลานบาท (จายจริง) ในปนั้นๆ
- มีบริษทั ในเครือหรือสาขาในตางประเทศ 3 แหง
ภายใน 5 ป (แหงแรก ภายในปที่ 1 แหงที่ 2
ภายในปที่ 3 และแหงที่ 3 ภายในปที่ 5)
- มีผูเชี่ยวชาญและพนักงานตามเกณฑที่กำหนด
- มีสถานที่ประกอบการและมีการประกอบธุรกิจ
จริง
รอยละ 15
4 ป
ยกเวน

รอยละ 15
8 ป
คงเดิม
เงือ่ นไข ตองมีสดั สวนเงินรายได ROH เกินรอยละ
50 ของรายได ทั้ ง หมด มิ เ ช น นั้ น จะต อ งเสี ย
อัตราปกติรอยละ 0-37
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หลักเกณฑปจจุบัน

หลักเกณฑใหม

3) ภาษีจากเงินปนผลรับเขา
และสงออก

ยกเวน
ไมกำหนดระยะเวลา
เงื่อนไข ตองมีสัดสวนเงินรายได ROH
เกินรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด
มิเชนนั้น จะตองเสียอัตราปกติคือ
รอยละ 30
รอยละ 10
ไมกำหนดระยะเวลา
เงื่อนไข ตองมีสัดสวนเงินรายได ROH
เกินรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด
มิเชนนั้น จะตองเสียอัตราปกติคือ
รอยละ 30
รอยละ 10
ไมกำหนดระยะเวลา
เงื่อนไข ตองมีสัดสวนเงินรายได ROH
เกินรอยละ 50 ของรายไดทั้งหมด
มิเชนนั้น จะตองเสียอัตราปกติคือ
รอยละ 30

คงเดิม

4) ภาษีจากดอกเบี้ยกูยืม
ระหวางบริษัทในเครือ

5) ภาษีจากคาสิทธิ

คงเดิม

¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹

ประเด็น

คงเดิม

2. มาตรการ BOI
ใหสิทธิและประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร ไดแก มาตรา 25 26 27 และยกเวนอากรนำเขาเครื่องจักรสำหรับที่ใชใน
การวิจัยและพัฒนาและฝกอบรม

2.1. ¡ÒÃ¡ÓË¹´à§Ô¹·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹¢Ñé¹μèÓà¾×èÍ¢ÍÍ¹ØÁÑμÔμÓáË¹‹§ª‹Ò§½‚Á×Íμ‹Ò§´ŒÒÇ (ÊÓËÃÑº·Ø¡»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ)
เงื่อนไขเดิม

1) กรณีบริษทั ตางดาวถือหุน รอยละ > 50 ของเงินทุน
จดทะเบียน ตองมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 20 ลานบาท
2) กรณีบริษทั ตางดาวถือหุน รอยละ < 50 ของเงินทุน
จดทะเบียน

เงื่อนไขใหม (มีผลตั้งแต 11 ธันวาคม 2552)

ยกเลิก
คงการกำหนดเงินทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 50 ลานบาท
(อยูในระหวางพิจารณาดำเนินการยกเลิก)

2.2. ¡ÒÃ¢ÂÒÂàÇÅÒÍ¹ØÁÑμÔμÓáË¹‹§¤ÃÑé§áÃ¡ËÃ×Í¢ÂÒÂàÇÅÒ¡Ã³ÕºÃÔÉÑ·ÂÑ§äÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒμãËŒà»´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
(ÊÓËÃÑº·Ø¡»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ)
เงื่อนไขเดิม

เงื่อนไขใหม (มีผลตั้งแต 11 ธันวาคม 2552)

1 ป

2 ป

สิงหาคม 2553
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จับกระแสโลก

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

การแกไข

ปญหามลพิษอุตสาหกรรม
บทเรียนจากญี่ปุน ตอนจบ

ในตอนที่ 1 ไดกลาวถึงมลพิษจากสารแคดเมียม และสารปรอทที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสุขอนามัย
ของประชาชน ตลอดจนบทบาทของรั ฐ บาลญี่ ปุ น ในขณะนั้ น ว า มี ก ารแก ไ ขป ญ หามลพิ ษ ที่ เ กิ ด จากสาร
ดังกลาวอยางไร ในตอนจบนี้จะไดเ ห็นถึงบทบาทที่สำคัญในการตอสูของประชาชนที่ ไดรับผลกระทบจาก
มลพิษ และการแสดงความรับผิดชอบของรัฐบาลที่ ใชเวลาเกือบ 50 ป ในการแถลงการณขอโทษประชาชน
กับเหตุการณที่เกิดขึ้น และการปรับเปลี่ยนนโยบายทางดานอุตสาหกรรม มาเปนนโยบายการพัฒนาประเทศ
อยางยั่งยืนของประเทศญี่ปุน
จากการที่ รั ฐ บาลญี่ ปุ น ได ย อมรั บ อย า งเป น ทางการเมื่ อ ป 2511 ว า
โรคมินามาตะเปนโรคที่เกิดจากมลพิษจากโรงงานของบริษัท Chisso ภายหลัง
เกิดโรคนี้แลวเปนเวลาถึง 12 ป และในที่สุดศาลฎีกาไดพิพากษาเมื่อป 2547
วาทั้งรัฐบาลกลาง และรัฐบาลทองถิ่นไดรับขอมูลจำนวนมาก จนนาจะสรุปได
ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2502 แลววา โรคมินามาตะนาจะเกิดจากสารปรอทใน
น้ำเสียของโรงงานแหงนี้ แตหนวยราชการกลับไมไดดำเนินการแกไขปญหาแต
อยางใด ดังนั้น จึงถือวาเปนเจาพนักงานที่ปฏิบัติราชการโดยมิชอบ เนื่องจาก
เพิกเฉยไมสั่งการใหโรงงานแกไขปญหาโดยทันที จึงพิพากษาใหรัฐบาลกลาง
และรัฐบาลทองถิ่นตองจายคาเสียหายแกประชาชน ที่ไดรับผลกระทบเปนการ
เพิ่มเติม จากที่ประชาชนไดรับคาเสียหายจากโรงงานไปแลว
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สำหรั บ หน ว ยงานที่ ไ ด รั บ การตำหนิ
จากคำพิ พ ากษาของศาลมากที่ สุ ด ในกรณี
ของโรคมิ น ามาตะ คื อ กระทรวงการค า
ระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (Ministry
of International Trade and Industry - MITI)
ซึง่ ปจจุบนั ไดเปลีย่ นชือ่ เปนกระทรวงเศรษฐกิจ
การคา และอุตสาหกรรม (Ministry of Economy
Trade and Industry - METI) เนื่องจากเปน
หน ว ยงานที่ ส ร า งแรงกดดั น แก ก ระทรวง
สาธารณสุ ข และสวั ส ดิ ก าร (Ministry of
Health and Welfare) ไมใหดำเนินการแกไข
ปญหาในเรื่องนี้โดยทันที
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การปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมของแมน้ำซูมิดะ
ของกรุงโตเกียว

นอกจากนี้ กระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม ยังไมตรวจสอบ
และรับรูว า ระบบบำบัดน้ำเสียของบริษทั Chisso ทีไ่ ดตดิ ตัง้ ขึน้ ใหมเพือ่ แกไขปญหา
นัน้ ความจริงแลวไมสามารถแกไขการปลอยน้ำเสีย ทีม่ กี ารปนเปอ นของสารปรอท
ไดแตอยางใด
รัฐบาลญีป่ นุ ไดออกแถลงการณขอโทษตอประชาชนเมือ่ ป 2547 เพือ่ แสดง
ความรับผิดชอบตอโรคมินามาตะภายหลังคำพิพากษาของศาลฎีกาขางตน นับวา
เปนเวลาเกือบ 50 ป ภายหลังเกิดเหตุการณขึ้น กวาที่รัฐบาลจะยอมรับความจริง

¡ÒÃμ‹ÍÊÙŒ¢Í§ÀÒ¤»ÃÐªÒª¹
การที่รัฐบาลญี่ปุนเพิกเฉยตอปญหาสิ่งแวดลอม ทำใหเกิดการประทวงขึ้น
มากมายในชวงเวลานั้น โดยกลุมที่เปนผูนำในการประทวงมี 2 กลุม คือ กลุม
เอ็นจีโอ และกลุมประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากมลพิษ ทำใหสื่อมวลชนให

รัฐบาลญี่ปุนไดออกแถลงการณ
ขอโทษเมื่อป 2547
เพื่อแสดงความรับผิดชอบตอโรคมินามาตะ
นับวาเปนเวลาเกือบ 50 ป
ภายหลังเกิดเหตุการณขึ้น

โดยมี ตั ว อย า ง เช น ป ญ หามลพิ ษ
จากโรงงานกระดาษ Edogawa ของบริษัท
Honshu Paper ไดปลอยน้ำเสีย กอนที่จะ
ผานกระบวนการบำบัดที่ไดมาตรฐาน สงผล
กระทบอยางมากตอชาวประมงในพืน้ ที่ Urayasu
ในจังหวัดชิบะ ซึ่งใกลกับกรุงโตเกียว ทำให
ชาวประมงตองเจรจากับโรงงานและหนวย
ราชการ แตไมสามารถตกลงกันได แมจะมี
การประทวงหลายครัง้ แตโรงงานก็ยงั คงปลอย
น้ำเสียอยางตอเนื่อง

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

แหลงขอมูล : ทบวงบริหารสิ่งแวดลอม กระทรวงสิ่งแวดลอมของญี่ปุน

ความสนใจเสนอขาวในเรื่องนี้ สงผลทำให
ประชาชนทั่ ว ไปที่ ไ ม อ ยู ใ นพื้ น ที่ เ กิ ด มลพิ ษ
ซึ่งเดิมไมไดใสใจกับปญหามลพิษเทาใดนัก
เนื่องจากเห็นวาเปนเรื่องไกลตัว เริ่มตระหนัก
ถึงภัยของสิ่งแวดลอมและปญหามลภาวะ

เทศบาลกรุงโตเกียว
ไดสั่งปดโรงงาน
และในที่สุดโรงงาน
ตองจายคาเสียหาย
แกสหกรณชาวประมง
Urayasu
เปนเงิน 5.1 ลานเยน
ในที่สุดกลุมชาวประมง 700 คน ได
บุกเขาไปในโรงงานเมื่อเดือนมิถุนายน 2501
เพื่ อ ตั ด ท อ ระบายน้ ำ เสี ย ไม ใ ห ไ หลลงไปใน
แมนำ้ เกิดการปะทะกับตำรวจทีม่ ารักษาการณ
ทำใหผปู ระทวงบาดเจ็บ 108 คน ตำรวจ 37 คน
สื่อมวลชน 3 คน และพนักงานบริษัท 3 คน
ภายหลังเหตุการณปะทะกันครั้งนี้ เทศบาล
กรุ ง โตเกี ย วได สั่ ง ป ด โรงงาน และในที่ สุ ด
โรงงานต อ งจ า ยค า เสี ย หายแก ส หกรณ
ชาวประมง Urayasu เปนเงิน 5.1 ลานเยน

สิงหาคม 2553
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นอกจากประทวงโรงงานที่มีอยูเดิมที่ปลอยมลพิษ ยังมีการประทวงการ
กอสรางโรงงานแหงใหมๆ ที่มีโอกาสเกิดมลพิษสูงดวย เนื่องจากหวั่นเกรงวา
ภาคราชการ ไมมีมาตรการกำกับดูแลควบคุมที่ดีพอที่จะปองกันปญหามลพิษ
เชน การประทวงแผนการกอสรางโรงงานปโตรเคมีท่ียาน Numazu ของเมือง
Mishima ทำใหตองยกเลิกโครงการในป 2507

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

¨Ø´à»ÅÕèÂ¹¢Í§¹âÂºÒÂÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
รัฐบาลญี่ปุนไดหันมาทบทวน นโยบายพัฒนาประเทศครั้งใหญ โดยการ
ปรับเปลี่ยนจากนโยบายที่เนนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ละเลยปญหาสิ่งแวดลอม
มาเปนนโยบายการพัฒนาประเทศอยางยัง่ ยืน โดยกำหนดวาประเทศไมควรเสียสละ
ในดานสิ่งแวดลอม เพียงเพื่อสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ เนื่องจากตนทุน
ในการปองกันมลพิษไมใหเกิดขึ้นนั้น ความจริงแลวต่ำกวาตนทุนในการดำเนิน
การแกไขปญหามลพิษในภายหลัง

ประเทศไมควรเสียสละในดานสิ่งแวดลอม
เพียงเพื่อสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากตนทุนในการปองกันมลพิษไม ใหเกิดขึ้น
ต่ำกวาตนทุนในการแก ไขปญหามลพิษในภายหลัง
แมรัฐสภาไดผานกฎหมายสิ่งแวดลอมหลายฉบับ โดยเมื่อเดือนธันวาคม
2501 ไดผานกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและคุณภาพน้ำ 2 ฉบับ คือ กฎหมาย
รักษาคุณภาพน้ำสำหรับการบริโภคเปนการสาธารณะ และกฎหมายควบคุมการ
ปลอยน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
จากนัน้ ในป 2510 ไดออกกฎหมายพืน้ ฐานดานการควบคุมมลพิษทีก่ ระทบ
ตอสิ่งแวดลอม แตไดรับการวิจารณอยางมากวากฎหมายเหลานี้หยอนยานเกินไป
ทำให ไ ม ส ามารถนำมาบั ง คั บ ใช เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
รั ฐ สภาญี่ ปุ น จึ ง ได เ ป ด ประชุ ม วิ ส ามั ญ เกี่ ย วกั บ ด า นมลพิ ษ (Pollution
Session) ขึ้นในป 2513 โดยรัฐบาลไดเสนอรางกฎหมายใหมและรางกฎหมาย
เพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมจำนวนรวม 14 ฉบับ ซึ่งทั้งหมดไดรับความเห็นชอบ
จากรัฐสภา โดยครอบคลุมถึงกฎหมายพื้นฐานดานการควบคุมมลพิษ (The
Basic Law for Environmental Pollution Control 1970) ซึ่งมีการมอบอำนาจ
จากรัฐบาลใหกับรัฐบาลทองถิ่น ในการกำหนดหลักเกณฑ และจัดการกับปญหา
มลพิษในพื้นที่ของตนเอง
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ตอมาในป 2516 ไดมกี ารออกกฎหมาย
วาดวยการจายชดเชยคาเสียหายตอสุขภาพ
ซึ่งมีสาเหตุจากมลพิษ (Law Concerning
Pollution-Related Health Damage
Compensation - LCPRHDC) เพื่อใหผูกอ
มลพิ ษ จ า ยค า เสี ย หายทางแพ ง แก ผู ไ ด รั บ
ผลกระทบอยางรวดเร็วและเปนธรรม โดย
ผูเสียหายไมจำเปนตองพิสูจนอยางชัดเจนวา
สาเหตุ ข องโรคมาจากมลพิ ษ ของโรงงาน
เพียงแตพสิ จู นใหไดวา อาจจะเกิดขึน้ จากมลพิษ
ของโรงงานก็เพียงพอแลว
นอกจากนี้ รั ฐ บาลญี่ ปุ น ได ย กระดั บ
ความสำคัญของหนวยราชการดานสิง่ แวดลอม
โดยเดิมกระทรวงการคาระหวางประเทศและ
อุตสาหกรรม เปนผูรับผิดชอบดานคุมครอง
สิ่ ง แวดล อ ม และยั ง ได จั ด ตั้ ง หน ว ยงาน
สิ่ ง แวดล อ มขึ้ น เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม 2514
เพื่อรับผิดชอบในดานนี้เปนการเฉพาะ และ
ในป 2544 ไดยกระดับหนวยงานแหงนี้เปน
กระทรวงสิง่ แวดลอม (Ministry of Environment)

¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ¢Í§»ÃÐªÒª¹
ถึงแมการแกไขกฎหมายเพือ่ มอบอำนาจ
ใหกบั รัฐบาลทองถิน่ ในการบังคับใชกฎหมาย
ดานสิ่งแวดลอม ทำใหบุคลากรของทองถิ่น
ในดานนี้เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จากเพียง 300
คน ในป 2504 เปน 12,317 คน ในป 2518
ก็ตาม แตปญหาสำคัญ คือ กฎระเบียบของ
รัฐบาลทองถิน่ ตองอยูภ ายในกรอบของกฎหมาย
ของรัฐบาลกลาง ไมสามารถกำหนดมาตรฐาน
สิ่ ง แวดล อ ม ในระดั บ ที่ สู ง กว า หรื อ ต่ ำ กว า
กฎหมายของรัฐบาลกลางได
แตเมื่อรัฐบาลทองถิ่นไดรับแรงกดดัน
อยางมากจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งตองการ
ใหมีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมระดับสูง หาก
ไม ส ามารถสนองตอบแล ว ก็ จ ะพ า ยแพ ใ น
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การเลื อ กตั้ ง ครั้ ง ต อ ไป ทำให รั ฐ บาลท อ งถิ่ น ต อ งแก ไ ขสถานการณ โ ดยออก
บทบัญญัติที่เรียกวา Administrative Guideline ขึ้น ซึ่งไมใชกฎหมาย แตเปน
แนวทางปฏิบัติที่กำหนดขึ้นโดยรัฐบาลทองถิ่น
ภายใตแนวทางปฏิบัตินี้ กระบวนการแกไขปญหาสิ่งแวดลอม จะเปนการ
เจรจาตอรองระหวางรัฐบาลทองถิ่นกับโรงงาน เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ โดย
มีประชาชนเขารวมในกระบวนการเจรจาดวย

จากนั้นจะมีการลงนามในสัญญาประชาคม เกี่ยวกับมาตรการปองกัน
ป ญ หามลพิ ษ ซึ่ ง กำหนดปริ ม าณการปล อ ยมลพิ ษ เป น ค า มาตรฐานที่ ดี ก ว า
กฎหมายกำหนด สงผลทำใหปญ
 หามลพิษลดลงมาก ทำใหประชาชนมีความเชือ่ ถือ
ในภาคราชการอีกครั้งหนึ่ง และลดบทบาทของเอ็นจีโอลง
เชน โรงถลุงเหล็ก Keihin Works ของบริษัท NKK (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อ
เปนบริษัท JFE) ซึ่งกอตั้งขึ้นบนพื้นที่ 3,500 ไร เปนพื้นที่ถมทะเล คือ เกาะ
Ogishima ในอาวโตเกียว ใกลกับเมืองคาวาซากิ เริ่มผลิตในป 2519 โดยมีการ
ทำสัญญา 4 ฝายขึ้น กลาวคือ รัฐบาลทองถิ่นของจังหวัดคานากาวะ เทศบาล
นครโยโกฮามา เทศบาลเมืองคาวาซากิ และบริษัท NKK เกี่ยวกับมาตรการ
ปองกันปญหามลพิษของโรงงานแหงนี้

ภายหลังจัดทำขอตกลง หากโรงงาน
ตรวจพบวาระดับมลพิษ ซึ่งสงผลกระทบตอ
สิ่ ง แวดล อ ม และสุ ข ภาพของประชาชนใน
ชุมชน ในชวงใดชวงหนึง่ เกินกวาขอตกลงแลว
โรงงานจะตองแสดงความรับผิดชอบดวยการ
ลดปริ ม าณการผลิ ต หรื อ ป ด โรงงานอย า ง
สมัครใจ โดยทันที ไมตอ งรอใหหนวยราชการ
ท อ งถิ่ น ตรวจสอบพบ และออกคำสั่ ง ป ด
โรงงานแตอยางใด เพื่อใหมลพิษลดลงเหลือ
ต่ำกวาระดับทีต่ กลงกันไว และสรางความเชือ่ มัน่
ระหวางโรงงานกับชุมชนในทองถิ่น

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

กระบวนการแก ไขปญหาสิ่งแวดลอม
เปนการเจรจาตอรองระหวางรัฐบาลทองถิ่น
กับโรงงาน เกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ
โดยมีประชาชนเขารวมการเจรจาดวย

อีกตัวอยางหนึง่ คือ นิคมอุตสาหกรรม
ในเมืองอิชฮิ ารา จังหวัดชิบะ แหลงอุตสาหกรรม
ขนาดใหญของญีป่ นุ ซึง่ มีการลงทุนจำนวนมาก
ในอุตสาหกรรมเหล็ก เคมีภัณฑ ปโตรเลียม
และเครื่องจักรกล ไดมีการจัดทำขอตกลง
รวมกันระหวางชุมชน โรงงาน องคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น ในการกำหนดมาตรฐานด า น
สิ่งแวดลอม ซึ่งตองมีการทบทวนขอตกลง
ทุก 5 ป

นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดมีการปรับปรุง
หลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน โดยเพิ่ ม เติ ม
วิชาเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมและมลพิษ เพื่อให
ประชาชนเขาใจถึงสาเหตุ และตื่นตัวเกี่ยวกับ
ปญหาในเรื่องนี้ เพื่อใหสามารถมีสวนรวมใน
การแกไขปญหามลพิษไดอยางมีประสิทธิภาพ

âÃ§¶ÅØ§àËÅç¡ Keihin Works ¢Í§ºÃÔÉÑ· NKK «Öè§¡‹ÍμÑé§¢Öé¹º¹¾×é¹·Õè 3,500 äÃ‹ à»š¹
¾×é¹·Õè¶Á·ÐàÅ ã¹Í‹ÒÇâμà¡ÕÂÇ

สิงหาคม 2553
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มาบตาพุดของญี่ปุน การแก ไขมลพิษจากป โตรเคมี

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

ญีป่ นุ สนใจในอุตสาหกรรมปโตรเคมี มาตัง้ แตในชวงสงครามโลกครัง้ ที่ 2
เมื่อกองทัพญี่ปุนสามารถยึดอุปกรณเรดารของฝายสัมพันธมิตรได เมื่อรื้อออก
มาดูพบวามีการใชฉนวนทำดวยวัสดุโพลีเอททีลีน ดังนั้น จึงไดสงวัสดุดังกลาว
ไปใหบริษัทสุมิโตโม อิเล็คทริค และสุมิโตโม เคมิคัล รวมกับอาจารยของ
มหาวิทยาลัยเกียวโตและมหาวิทยาลัยโอซากา เพื่อศึกษาโครงสรางทางเคมี
ของโพลีเอททีลีน เมื่อศึกษาเสร็จ เตรียมจะทำการผลิตในเชิงพาณิชย สงคราม
ก็สิ้นสุดเสียกอน แตความรูที่ไดก็สามารถนำมาใชประโยชนภายหลังสงคราม
แมวาบริษัท สุมิโตโม เคมิเคิล จะทำวิจัยเกี่ยวกับโพลีเอททีลีนไปพอ
สมควรแลว แตในภายหลังไดตัดสินใจซื้อเทคโนโลยีโพลีเอททีลีนจากบริษัท
ICI ของสหราชอาณาจักรในป 2498 เพื่อปองกันปญหาที่จะฟองรองการ
ละเมิดสิทธิบัตรในภายหลัง และเพื่อใหไดรับเทคโนโลยีเพิ่มเติมบางสวนจาก
ICI เกี่ยวกับการแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้น หากจะยกระดับจากการผลิตใน
หองทดลองเปนการผลิตจำนวนมากในเชิงอุตสาหกรรม

âÂÐ¡ÐÍÔ¨Ô ÁÒºμÒ¾Ø´¢Í§ÞÕè»Ø†¹
กระทรวงการคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม (กระทรวงเศรษฐกิจ
การคา และอุตสาหกรรมในปจจุบนั ) ไดประกาศเมือ่ ป 2498 วา จะดำเนินโครงการ
ลงทุนดานปโตรเคมีในนาม Petrochemical Growth Action Project กำหนดให
มีฐานการผลิตที่เมืองโยะกะอิจิ (Yokkaichi) ซึ่งเปนเมืองขนาดเล็กมีทำเลที่ตั้ง
หางนครนาโกยาประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งคลายคลึงกับกรณีของประเทศ
ไทยที่กำหนดใหมาบตาพุดเปนฐานการผลิตปโตรเคมี
สำหรับโครงการปโตรเคมีครบวงจรระยะที่ 1 (Number 1 Petrochemical
Complex) ซึ่งตั้งที่เมืองโยะกะอิจิและนับเปนโรงงานปโตรเคมีแหงแรกของ
ประเทศญีป่ นุ ประกอบดวยโรงงานตางๆ เปนตนวา โรงงานผลิตเอททิลนี ขนาด
กำลังผลิต 22,000 ตัน/ป ของบริษัท Mitsubishi Petrochemicals ซึ่งเริ่มเปด

มีการปลอยกาซซัลเฟอร ไดออกไซด
สูงถึงสองแสนตันตอป
ทำใหประชาชนเจ็บปวย เปนโรคหอบหืด
ที่เรียกกันวา โรคหอบหืดโยะกะอิจิ
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ดำเนินการเมือ่ ป 2502 โรงกลัน่ น้ำมันขนาด
40,000 บารเรล/วัน ของบริษัท Showa
Yokkaichi City Oil ซึ่งเริ่มผลิตในป 2500
โรงผลิตไฟฟาขนาด 125 เมกะวัตต ของ
บริษัท Chubu Electric Power ซึ่งเริ่ม
ผลิตในป 2504 ฯลฯ
ประชาชนที่ อ าศั ย อยู ใ กล เ คี ย งกั บ
โรงงานปโตรเคมี ไดเริ่มรองเรียนเกี่ยวกับ
ปญหาสิ่งแวดลอมมาตั้งแตเดือนเมษายน
2503 เนือ่ งจากโรงงานเหลานีไ้ ดปลอยมลพิษ
จำนวนมาก โดยมลพิษที่ปลอยทางน้ำ ได
สงผลทำใหปลาที่จับไดหางจากฝงไมเกิน
4 กิโลเมตรมีกลิน่ น้ำมันปโตรเลียมปนเปอ น
ในเนื้อปลา
สำหรับมลพิษทางอากาศ มีการปลอย
ก า ซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ป ริ ม าณสู ง ถึ ง
200,000 ตัน/ป ทำใหประชาชนปวยเปน
โรคหอบหืดจำนวนมาก โดยมีชอื่ เรียกกันวา
“โรคหอบหืดโยะกะอิจิ (Yokkaichi Asthma)”
ทัง้ นี้ ผูป ว ยบางคนถึงกับฆาตัวตาย เนือ่ งจาก
การเจ็บปวยทำใหขาดรายไดและไมมีเงิน
รักษาพยาบาล
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จากปญหาขางตน ในเดือนตุลาคม 2503 เมืองโยะกะอิจิ ไดจัดตั้งคณะ
กรรมการควบคุมมลพิษขึน้ โดยมีผเู ชีย่ วชาญเปนกรรมการ เชน ศ.โยชิดะ คัทซูมิ
แหงวิทยาลัยแพทยศาสตรของจังหวัดมิเอะ ศ.มิซูโนะ ฮิโรชิ แหงมหาวิทยาลัย
นาโกยา ฯลฯ เพื่อทำการตรวจสอบปริมาณมลพิษและสาเหตุที่เกิดขึ้น
ตอมาประชาชนที่ไดรับผลกระทบไดฟองรองเรียกคาเสียหาย 6 บริษัท
ซึง่ ตัง้ โรงงานในเมืองโยะกะอิจิ เมือ่ เดือนกันยายน 2510 ซึง่ เปนคดีทรี่ จู กั กันใน
ชือ่ คดีมลพิษ โยะกะอิจิ (Yokkaichi Pollution Lawsuit) โดยศาลไดพิพากษา
ใหประชาชนชนะคดีเมื่อเดือนกรกฎาคม 2515 และใหบริษัทเหลานี้ตองจายคา
เสียหายจำนวนมาก

สวนมาตรการแกไขปญหามลพิษ ในชวงแรกโรงงานไดเพิ่มความสูงของ
ปลองไอเสียเปนมากกวา 200 เมตร เมื่อป 2508 ตอมาในป 2510 โรงงานได
ลงทุนเพิ่มขึ้น เพื่อติดตั้งระบบกำจัดกำมะถัน (Flue Gas Desulfurization
System) พรอมกับใชวัตถุดิบที่เปนน้ำมันที่มีคากำมะถันต่ำ
รัฐบาลทองถิน่ ของเมืองโยะกะอิจิ บังคับใหโรงงานอุตสาหกรรมทำสัญญา
ประชาคมที่เรียกวา “Pollution Prevention Memorandum of Agreement”
เมื่ อ ป 2511 พร อ มกั บ ก อ ตั้ ง คณะกรรมการเพื่ อ กำกั บ ดู แ ลในด า นนี้ โดย
ประกอบดวยตัวแทนของประชาชนในทองถิ่น 9 คน นักวิชาการ 1 คน ตัวแทน
ของรัฐบาลทองถิ่นของเมืองโยะกะอิจิ 3 คน และตัวแทนโรงงานอุตสาหกรรม
9 คน

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡
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หนวยราชการญี่ปุ นยั ง ได พ ยายาม
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง โดย
กำหนดเปาหมายที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม
เปนตนวา กรณีการแกไขปญหามลพิษทาง
อากาศของอุ ต สาหกรรมป โ ตรเคมี ข อง
เมืองโยะกะอิจิ เมื่อเดือนสิงหาคม 2515
ไดกำหนดใหโรงงานเปาหมาย 50 แหงที่
ปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด เกิน 100
ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ตองลดการปลอย
กาซลงรอยละ 20 และโรงงานที่ปลอยกาซ
10 - 100 ลูกบาศกเมตร/ชัว่ โมง ตองลดลง
รอยละ 10 เพือ่ ลดปริมาณซัลเฟอรไดออกไซด
ในบรรยากาศใหเหลือตามเปาหมาย 0.03
PPM (Part Per Million) ภายในป 2518
การดำเนินการขางตน ทำใหปญหา
มลพิ ษ ของเมื อ งโยะกะอิ จิ ค ลี่ ค ลายลง
โดยในระยะหลังมีการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด ล ดลง เหลื อ เพี ย งประมาณ
3,000 ตัน/ป เทานัน้ ปจจุบนั เมืองโยะกะอิจิ
ได ก ลายเป น สั ญ ลั ก ษณ ส ำคั ญ ของความ
สำเร็ จ ของญี่ ปุ น ในการป อ งกั น และแก ไ ข
ปญหามลพิษ

ÃÐºººÓºÑ´¹éÓàÊÕÂ·ÕèμÔ´μÑé§ã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹
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จับกระแสโลก

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
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บทเรียนสงครามประชาชน

จากภาพยนตรเรื่อง
“มังกรสรางชาติ”

ภาพยนตรเรื่อง “มังกรสรางชาติ” (The Founding of a Republic) ไดนำออกฉายในโรงภาพยนตร
ของประเทศไทยเมื่อเดือนธันวาคม 2552 และออกจำหนายในรูป DVD ในเดือนมีนาคม 2553 มีเนื้อหา
เกี่ยวกับอภิมหาสงครามระหวางรัฐบาลจีนคณะชาติ กับรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต นับเปนบทเรียนสำคัญ
เกี่ยวกับสัจธรรมของสงครามประชาชน
ภาพยนตรเรื่องนี้ สรางขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 60 ป แหงการสถาปนา
สาธารณรัฐประชาชนจีน คือ วันที่ 1 ตุลาคม 2492 เมื่อเหมาเจอตุง ประธาน
พรรคคอมมิวนิสตจีน ไดประกาศตอกำลังทหารและประชาชนกวา 300,000 คน
ที่ชุมนุมกัน ณ ลานจัตุรัสเทียนอันเหมิน กรุงปกกิ่ง วา

àËÁÒà¨ŽÍμØ§áÅÐà¨ÕÂ§ä¤àªç¤ã¹©Ò¡¡ÒÃà¨Ã¨ÒÊ§ºÈÖ¡ã¹ÀÒ¾Â¹μÃàÃ×èÍ§ÁÑ§¡ÃÊÃŒÒ§ªÒμÔ
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“ณ วั น นี้ สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ศูนยกลางอำนาจของประชาชน ไดสถาปนา
ขึน้ มาแลว” ทามกลางการโหรอ งของประชาชน
อยางกึกกองวา “ประธานเหมาจงเจริญ” ซึ่ง
เขาไดตอบกลับไปวา “ประชาชนจงเจริญ”
แม มั ง กรสร า งชาติ จ ะเป น ภาพยนตร
โฆษณาชวนเชื่อ ซึ่งปกติภาพยนตรประเภทนี้
จะมีคนสนใจชมนอย แตภาพยนตรเรือ่ งนีก้ ลับ
ตรงกันขาม แมลงทุนสรางไมมากนัก คือ 300
ลานบาท แตทำเงินถลมทลายสูงถึง 2,000
ลานบาท สรางผลกำไรใหกับบริษัท China
Film Group เปนอยางมาก และเตรียมจะ
สรางภาพยนตรที่มีเนื้อหาคลายคลึงกันเพื่อ
ฉายในวาระฉลองการครบรอบ 90 ปแหงการ
สถาปนาพรรคคอมมิวนิสตจีนในป 2554
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ดูเหมือนวาประเทศจีน
กำลังจะเกิดความสมานฉันท
แตฝายเจียงไคเช็คกลับ
ฉีกขอตกลงสันติภาพทิ้ง
เพื่อยึดอำนาจการปกครอง
แบบเบ็ดเสร็จ

เหตุการณดูเหมือนวาประเทศจีนกำลังจะเกิดความสมานฉันท แตฝาย
เจียงไคเช็คกลับฉีกขอตกลงสันติภาพทิง้ เพือ่ ยึดอำนาจการปกครองแบบเบ็ดเสร็จ
โดยมีการลอบสังหาร จับกุมคุมขังพรรคการเมืองฝายตรงขาม มีการปราบปราม
และเขนฆาประชาชนที่ชุมนุมโดยสันติ จึงกอใหเกิดสงครามการเมืองอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อกลางป 2489 โดยฝายคอมมิวนิสตไดเรียกสงครามครั้งนี้วาเปน “สงคราม
ปลดปลอย” (War of Liberation)

ต อ งแสวงหาอาวุ ธ ป น เอาเองในระหว า ง
การสู ร บจากทหารที่ ล ม ตายไปแล ว หรื อ
จากทหารที่บาดเจ็บ

จอมพลเจียงไคเช็คไดประกาศในการประชุมแหงชาติเมื่อเดือนพฤศจิกายน
2489 วาจะใชเวลาเพียงแค 3 เดือน ในการยุติความวุนวาย โดยขุดรากถอนโคน
กองทัพปลดปลอยเพื่อสรางความสงบภายในประเทศ เนื่องจากมั่นใจอยางมาก
กับแสนยานุภาพอันประกอบไปดวยกำลังทหารจำนวน 4.3 ลานคน ขณะที่ฝาย
คอมมิวนิสต มีกำลังเพียง 1.2 ลานคน
ฝายจีนคณะชาติมีอาวุธหนักเต็มอัตราศึก ทั้งปนใหญ รถถัง เครื่องบิน
ขณะที่ฝายคอมมิวนิสตมีเพียงอาวุธเบา คือ ปนและระเบิดเทานั้น อีกทั้งทหาร
กองทัพปลดปลอยมีปนไมครบทุกคน ทหารจำนวนมากมีเพียงระเบิดมือเทานั้น

¡ÒÃμÃÇ¨¾ÅÊÇ¹Ê¹ÒÁ¡Í§·Ñ¾»Å´»Å‹ÍÂ»ÃÐªÒª¹¨Õ¹

ยิง่ ไปกวานัน้ ประชาชนในเขตปกครอง
ของจีนคณะชาติมีมากกวาฝายคอมมิวนิสต
ในอั ต ราส ว นสู ง ถึ ง 3 ต อ 1 โดยเป น เขต
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ ระดั บ สู ง สามารถจั ด เก็ บ
ภาษี อ ากรจำนวนมาก แตกต า งจากเขต
ปลดปล อ ยของจี น คอมมิ ว นิ ส ต ที่ เ ป น เขต
ชนบทที่ยากจน ซึ่งประกอบอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง มีการปลูกพืชหรือผลิต
สินคางายๆ ขึ้นใชเอง

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

ฉากแรกของภาพยนตร เปนการเจรจาสันติภาพระหวางจีนคอมมิวนิสตโดย
เหมาเจอตุงและจีนคณะชาตินำโดยจอมพลเจียงไคเช็ค ซึ่งมีสหรัฐฯ เปนตัวกลาง
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลงใหมๆ โดยตกลงจะกอตั้งรัฐบาลผสมขึ้น มี
จอมพลเจียงไคเช็คดำรงตำแหนงเปนประธานาธิบดี และมีตวั แทนพรรคคอมมิวนิสต
และพรรคสันนิบาตประชาธิปไตยเขารวมเปนรัฐมนตรีในรัฐบาลผสมดวย โดยฝาย
คอมมิวนิสตยังยินยอมจะยกดินแดนเขตปลดปลอยบางสวนใหกับรัฐบาลผสม

กองทัพจีนคณะชาติไดเปดฉากโจมตี
พื้ น ที่ ข องจี น คอมมิ ว นิ ส ต ใ นหลายพื้ น ที่
พร อ มๆ กั น สามารถยึ ด เมื อ งเหยี ย นอั น
ซึ่ ง เป น เมื อ งหลวงของจี น คอมมิ ว นิ ส ต ไ ด
เป น ผลสำเร็ จ เมื่ อ เดื อ นมี น าคม 2490 ซึ่ ง
เหมาเจอตุงไดประกาศภายหลังการพายแพ
ครั้งนี้วา
“คนพูดวาหากการทิ้งเมืองเหยียนอัน
คือ ความลมเหลวอันยิ่งใหญของการปฏิวัติ
จีน หากแคนี้ถือวาเปนการลมเหลว พรรค
ของเรา กองทัพของเรา ก็ยืนหยัดจากความ
ลมเหลวแบบนีม้ านับไมถว น ทีอ่ ยูเ สียคน เสีย
ทั้งคนทั้งที่ คนอยูเสียที่ อยูทั้งที่ทั้งคน เราจะ
ใชเมืองเหยียนอันแลกกับจีนทั้งประเทศ”

สิงหาคม 2553
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พรรคของเรา กองทัพของเรา
ก็ยืนหยัดจากความลมเหลวแบบนี้มานับไมถวน
ที่อยูเสียคน เสียทั้งคนทั้งที่
คนอยูเสียที่ อยูทั้งที่ทั้งคน
สวนอีกแนวรบหนึ่ง คือ แมนจูเรีย จอมพลเจียงไคเช็คไดสงกองทัพบกที่
1 ซึ่งนับเปนกำลังทหารที่ดีที่สุดของจีนคณะชาติ มีประสบการณการรบอยาง
โชกโชน มีอาวุธหนักจำนวนมาก เขาทำศึก ในชวงแรกสามารถรบชนะ ทำให
กองทัพจีนคอมมิวนิสตถอยรนอยางไมเปนขบวน จนดูเสมือนวาชัยชนะอยูใกล
แคเอื้อม

ªÑÂª¹Ð¢Í§¡Í§·Ñ¾»Å´»Å‹ÍÂ
แตสถานการณกลับตรงกันขามเหมือนหนังคนละมวนในปตอมา เมื่อฝาย
กองทัพจีนคณะชาติตองเปลี่ยนจากฝายรุกมาเปนฝายตั้งรับและพายแพอยาง
หมดรูป นับเปนบทเรียนราคาแพงพิสูจนสัจธรรมในการทำสงครามประชาชน
หลายประการ คือ
ประการแรก แมฝายคอมมิวนิสตเปนรองดานกำลังทหารและอาวุธ แตได
เปรี ย บอย า งท ว มท น ทางการเมื อ ง สามารถเอาชนะใจประชาชนอย า งสิ้ น เชิ ง
เนื่องจากไดชูนโยบายปฏิรูปที่ดิน ทำใหไดรับการสนับสนุนอยางทวมทนจาก
ประชาชนยากจนและไรที่ทำกิน โดยในภาพยนตรไดกลาวในคำพูดที่วา “ใหที่ดิน
แกชาวนา แผนดินนี้ก็เปนของเรา”

©Ò¡ã¹ÀÒ¾Â¹μÃàÁ×èÍ¨ÍÁ¾Åà¨ÕÂ§ä¤àªç¤¡Å‹ÒÇ¡ÑºÅÙ¡ªÒÂ ¤×Í à¨ÕÂ§¨Ôè§¡ÑêÇ Ç‹Ò “¾Ç¡â¡§¡Ô¹
ä´Œá·Ã¡à¢ŒÒÁÒ¶Ö§¡ÃÐ´Ù¡¾ÃÃ¤ (¡¡ÁÔ¹μÑë§) ¢Í§àÃÒáÅŒÇ ... ¡ÒÃ»ÃÒº¤ÍÃÑ»ªÑè¹à»š¹§Ò¹ãËÞ‹
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ประการที่สอง แมรัฐบาลสหรัฐฯ จะ
ใหความชวยเหลือทางการเงินจำนวนมหาศาล
แต เ กิ ด ป ญ หาคอรั ป ชั่ น อย า งรุ น แรงขึ้ น
ในรั ฐ บาลจี น คณะชาติ ทำให เ กิ ด วิ ก ฤติ
เศรษฐกิจและเหตุการณขาวยากหมากแพง
ซึ่งจอมพลเจียงไคเช็คก็ไดยอมรับในเรื่องนี้
โดยในภาพยนตร เ ขาได ก ล า วกั บ ลู ก ชาย
คื อ นายเจี ย งจิ่ ง กั้ ว (ต อ มาดำรงตำแหน ง
ประธานาธิบดีของไตหวัน) วา “พวกโกงกิน
ไดแทรกเขามาถึงกระดูกพรรค (กกมินตั๋ง)
ของเราแลว... การปราบคอรัปชัน่ เปนงานใหญ
ตองดูเวลา ดูวาควรไมควร มันยาก แกสิ้น
พรรค ถาไมแก ก็สิ้นชาติ”
นอกจากรั ฐ บาลแล ว กองทั พ จี น
คณะชาติมีการทุจริตคอรัปชั่นอยางกวางขวาง
เชนเดียวกัน พลทหารทีถ่ กู เกณฑเขาประจำการ
ถู ก กดขี่ ข ม เหง ขณะที่ น ายทหารระดั บ สู ง
กินดีอยูดี แตทหารชั้นผูนอยกลับกินอยูอยาง
อัตคัด ขัดสน
เมื่อกองทัพจีนคอมมิวนิสตสามารถ
ป ด ล อ มและยึ ด เชลยศึ ก ได เชลยศึ ก เกื อ บ
ทั้ ง หมดแทนที่ จ ะถู ก คุ ม ขั ง กลั บ ถู ก นำมา
อบรมหรือลางสมองเกีย่ วกับลัทธิคอมมิวนิสต
จากนั้นก็เปลี่ยนเครื่องแบบกลายเปนทหาร
ประชาชนของกองทัพปลดปลอย
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ประการที่สาม กองทัพจีนคณะชาติขาดระเบียบวินัย ปลนชิงทรัพยสิน
ของประชาชน แม แ ต ที่ ป รึ ก ษาทางทหารของสหรั ฐ ฯ ที่ ส ง ไปประจำการใน
ประเทศจี น ก็ ไ ด เ คยให ค ำแนะนำแก รั ฐ บาลสหรั ฐ ฯ ตั้ ง แต ใ นช ว งระหว า ง
สงครามโลกครั้ ง ที่ 2 ก อ นที่ จ ะเกิ ด สงครามปลดปล อ ยครั้ ง นี้ ว า ควรถอน
การสนับสนุนรัฐบาลจีนคณะชาติ และเปลี่ยนมาสนับสนุนรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต
ซึ่ ง แม มี ก องทั พ ขนาดเล็ ก แต มี ร ะเบี ย บวิ นั ย และเป น ที่ ย อมรั บ ของประชาชน
มากกวา

ขณะที่การปฏิบัติตอประชาชนของกองทัพปลดปลอยกลับตรงกันขาม คือ
ใชยุทธศาสตร “ทหารคือปลา ประชาชนคือน้ำ” โดยตองปฏิบัติการตามกฎเหล็ก
ของเหมาเจอตุงอยางเครงครัด เปนตนวา หามเขาบานประชาชนกอนไดรบั อนุญาต
หามนำทรัพยสินของประชาชนไปโดยพลการ หากตองการขาวปลาอาหารตอง
ซื้อหามา หามปลนสะดมประชาชน ฯลฯ ทำใหไดรับการยอมรับวามีระเบียบวินัย
สูงและมีความประพฤติดี

àËÁÒà¨ŽÍμØ§ÁÕ EQ ÊÙ§¡Ç‹Òà¨ÕÂ§ä¤àªç¤
ประการที่สี่ จอมพลเจียงไคเช็คมีบุคลิกลักษณะอาฆาตมาดราย มีการสง
ทหารไปลอบสังหารและจับกุมฝายตรงขามจำนวนมาก โดยไมเฉพาะฝายจีน

àËÁÒà¨ŽÍμØ§ÁÕÍÑ¸ÂÒÈÑÂ´Õ ·ÓãËŒÊÒÁÒÃ¶ÊÃŒÒ§á¹ÇÃ‹ÇÁä´ŒÍÂ‹Ò§¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ áÁŒÊÒÁÒÃ¶ÂÖ´
¤ÃÍ§»ÃÐà·È¨Õ¹ä´ŒáÅŒÇ¡çμÒÁ ä´Œà´Ô¹·Ò§ä»ÃÑº¹Ò§«‹§«Ô§è ËÅÔ§ ÀÃÃÂÒ¢Í§ ´Ã.«Ø¹ÂÑ´à«ç¹ «Öè§
à´Ô¹·Ò§¨Ò¡¹¤Ãà«ÕèÂ§äÎŒÁÒÂÑ§¡ÃØ§»˜¡¡Ôè§ ¶Ö§º¹¢ºÇ¹Ã¶ä¿

คอมมิ ว นิ ส ต เ ท า นั้ น แต ยั ง รวมถึ ง พรรค
การเมืองอื่นๆ ดวย เปนการทำลายแนวรวม
จนผู ค นที่ เ คยเอาใจช ว ยพรรคก ก มิ น ตั๋ ง
ตางเอาใจออกหางทีละคนสองคน
ขณะทีเ่ หมาเจอตุงมีบคุ ลิกประนีประนอม
มากกวา หรืออีกอยางหนึ่ง คือ มีความฉลาด
ทางอารมณ (EQ) สู ง กว า ในภาพยนตร
เหมาเจ อ ตุ ง ไม ไ ด เ ป น คนโหดเหี้ ย มเป น
ยักษมารอยางที่เคยถูกวาดภาพเอาไวในชวง
สงครามเย็ น แต เ ป น บุ ค คลธรรมดาสามั ญ
มีชีวิตความเปนอยูแบบงายๆ มีอุดมการณ
และอัธยาศัยดี ทำใหสามารถสรางแนวรวม
ไดอยางกวางขวาง
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แตรัฐบาลสหรัฐฯ กลับไมรับฟงความคิดเห็นของที่ปรึกษาขางตน โดย
หากดำเนินการตามขอเสนอแนะแลว ประวัติศาสตรโลกในชวงหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2 จะเปลี่ยนแปลงไปอยางสิ้นเชิง ในเวลาตอมา คงไมมีสงครามเกาหลี
และสงครามเวียดนาม ดังนั้น จะไมทำใหประชาชนของทั้งเกาหลีและเวียดนาม
อีกหลายลานคนเสียชีวิต ขณะที่ทหารสหรัฐฯ คงไมตองเสียชีวิตในสงครามทั้ง
2 ครั้ง ถึงประมาณ 100,000 คน

การปฏิบัติตอประชาชน
ของกองทัพปลดปลอย
ใชยุทธศาสตร ทหารคือปลา
ประชาชนคือน้ำ โดยตองปฏิบัติ
การตามกฎเหล็กของเหมาเจอ
ตุงอยางเครงครัด

แม แ ต น างซ ง ซิ่ ง หลิ ง ภรรยาของ
ดร.ซุนยัดเซ็น ซึ่งเปนผูกอตั้งรัฐบาลพรรค
จี น คณะชาติ ก็ ไ ม เ ห็ น ด ว ยกั บ รั ฐ บาลจี น
คณะชาติ ข องเจี ย งไคเช็ ค และต อ มาได รั บ
ตำแหนงเปนรองประธานาธิบดีในรัฐบาลจีน
คอมมิวนิสต แมวาจะไมไดเปนสมาชิกพรรค
คอมมิวนิสตก็ตาม
ประการที่ ห า ความเหนื อ กว า ทาง
ยุทธศาสตรของฝายคอมมิวนิสต กลาวคือ
ขณะที่ยุทธศาสตรหลักของฝายจีนคณะชาติ
คือ การปราบปรามฝายตรงขาม แตฝายจีน
คอมมิ ว นิ ส ต ก ลั บ ตรงกั น ข า ม ยุ ท ธศาสตร
หลั ก ไม ใ ช ก ารทำสงคราม แต เ น น ชั ย ชนะ
ทางการเมื อ ง โดยเสริ ม สร า งระบอบการ

สิงหาคม 2553
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ปกครองแบบคอมมิวนิสต มีการเปดสำนักงานสาขาของพรรคมากมายทั้งใน
ระดับเมือง ตำบล และหมูบาน ใชยุทธวิธีปาลอมเมือง คอยๆ ยึดทีละหมูบาน
เปรียบเสมือนกับปลวกที่คอยๆ กัดกินอาคารขนาดใหญจนลมทลายลง นับเปน
ยุทธวิธีที่ฝายขาศึกยากจะปราบปราม

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

¤ÇÒÁàË¹×Í¡Ç‹Òã¹´ŒÒ¹âÅ¨ÔÊμÔ¡Ê
ประการที่หก ความไดเปรียบในดานการสงกำลังบำรุงหรือโลจิสติกส แม
ฝายจีนคณะชาติไดรุกเขามาในแมนจูเรีย แตสามารถยึดครองพื้นที่เปนหยอมๆ
ภายในเมืองเทานัน้ แตพนื้ ทีร่ อบนอกเปนของกองทัพปลดปลอยทัง้ หมด เนือ่ งจาก
สามารถชนะใจประชาชน จึงสามารถดำเนินกลยุทธ “ปาลอมเมือง” ไดเปน
ผลสำเร็จ ขณะที่โลจิสติกสฝายกองทัพปลดปลอยแมอุปกรณไมทันสมัย แตกลับ
เหนือกวา เนื่องจากไดระดมชาวนามาทำงานในดานโลจิสติกส เพื่อสนับสนุน
กองทัพมากถึง 2 ลานคน โดยอยูภายใตการบังคับบัญชาของนายเติ้งเสี่ยวผิง
ขอเสียเปรียบทางโลจิสติกส ไดสงผลทำใหกองทัพจีนคณะชาติงายตอ
การถูกโอบลอม มีการซุมโจมตีการลำเลียงเสบียงอาหารและอาวุธ ไมสามารถ
ขนสงเสบียงอาหารและยุทโธปกรณมาสนับสนุนในทางบกได ตองเปลี่ยนมา
ขนสงทางอากาศซึ่งมีตนทุนสูงมาก
ขณะทีฝ่ า ยคอมมิวนิสตไดปรับตัวอยางรวดเร็ว มีการรวบรวมปนใหญทย่ี ดึ ได
จากทหารญี่ปุนที่แพสงคราม มากอตั้งเปนหนวยทหารปนใหญ รวมถึงเสริมดวย
ปนตอสูอากาศยานเพื่อตัดเสนทางโลจิสติกสทางอากาศ ทำใหกองทัพบกที่ 1
ซึ่งนับวายิ่งใหญและดีที่สุดของฝายจีนคณะชาติขาดการสงกำลังบำรุง โดยในชวง
กลางป 2491 เริ่มถูกโอบลอมเปนกลุมเล็กๆ ในพื้นที่แมนจูเรีย
จนกระทั่งปลายป 2491 ภายหลังถูกโอบลอม 5 - 6 เดือน กองทัพไมมี
เสบียงอาหาร ตองหาหนูมากิน หรือมิฉะนั้น ก็ตองเอาเครื่องหนัง เชน เข็มขัด
รองเทา ฯลฯ มาตมกิน ทำใหกองทัพตองลมสลายลงอยางสิ้นเชิง จากกำลังทหาร
400,000 คน สามารถตีฝาหนีรอดตายไดเพียง 20,000 คน

©Ò¡ã¹ÀÒ¾Â¹μÃ·Õè¡Í§·Ñ¾»Å´»Å‹ÍÂ»ÃÐªÒª¹¨Õ¹ºØ¡à¢ŒÒÂÖ´¤ÃÍ§·Óà¹ÕÂº»ÃÐ¸Ò¹Ò¸Ôº´Õ
¨Õ¹¤³ÐªÒμÔ·Õè¹¤Ã¹Ò¹¡Ô§
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ภายหลังถูกโอบลอม
5 - 6 เดือน
กองทัพไมมีเสบียงอาหาร
ทำใหกองทัพตองลมสลายลง
อยางสิ้นเชิง
กองทัพจีนคณะชาติที่เมืองฉางชุน ได
วางอาวุธยอมแพเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2491
จากนั้นกองทัพจีนคณะชาติที่นครเสิ่นหยาง
ไดวางอาวุธยอมแพ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน
2491 การยอมแพ ค รั้ ง นี้ ทำให ก องทั พ
ปลดปล อ ยได รั บ อาวุ ธ จำนวนมากทั้ ง รถถั ง
ปนใหญ ฯลฯ
สงครามครั้งสำคัญที่แมนจูเรียหรือที่
เรียกในชื่อวายุทธการเหลียวหนิง - เสิ่นหยาง
หรือเรียกยอๆ วา “ยุทธการเหลียว - เสิ่น”
ระหวางวันที่ 12 กันยายน - 2 พฤศจิกายน
2491 กองทัพบกที่ 4 ของกองทัพปลดปลอย
ประชาชนจี น ภายใต ก ารบั ง คั บ บั ญ ชาของ
นายพลหลิ น เป ย ว ต อ งสู ญ เสี ย กำลั ง ทหาร
ไปทั้ ง สิ้ น 69,000 คน ขณะที่ ก องทั พ จี น
คณะชาติตองพลีชีพไปมากถึง 472,000 คน
ผลของสงครามทำให ก ำลั ง กองทั พ
ปลดปล อ ยเพิ่ ม จำนวนขึ้ น เป น 3 ล า นคน
พร อ มกั บ ยึ ด อาวุ ธ ได จ ำนวนมากทั้ ง รถถั ง
ปนใหญ ฯลฯ ขณะที่กำลังทหารของกองทัพ
จีนคณะชาติไดลดลงเหลือเพียง 2.9 ลานคน
ส ง ผลทำให ส ถานการณ เ ริ่ ม พลิ ก กลั บ อย า ง
รวดเร็ว
จากนัน้ กองทัพปลดปลอยไดเปดฉากรุก
ทัว่ ประเทศ ภายใตยทุ ธการเปยผิง - เทียนจิน
กองทั พ ปลดปล อ ยภายใต ก ารบั ง คั บ บั ญ ชา
ของนายพลหลินเปยวสามารถยึดนครเทียนจิน
(เทียนสิน) ไดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2492
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แมสงครามปลดปลอยจะจบลง
ดวยชัยชนะของจีนคอมมิวนิสต
แตความจริงแลวเปนโศกนาฏกรรมของจีนทั้งชาติ
อันเปนผลจากความไมสมานฉันทภายในประเทศ

ÂÖ´¹Ò¹¡Ô§áÅÐà«ÕèÂ§äÎŒÍÂ‹Ò§§‹ÒÂ´ÒÂ
จากนั้นเหมาเจอตุงไดประกาศเงื่อนไขเจรจาสงบศึกตอจีนคณะชาติ 8 ขอ
เป น ต น ว า จะต อ งลงโทษอาชญากรสงครามที่ เ ข น ฆ า ประชาชน ต อ งยกเลิ ก
รัฐธรรมนูญที่จอมปลอม ฯลฯ แมจะมีการเจรจาระหวางกัน แตในที่สุดเมื่อวันที่
20 เมษายน 2492 รัฐบาลจีนคณะชาติปฏิเสธที่จะลงนามในสัญญาสันติภาพ
กองทัพปลดปลอยจึงไมรีรออีกตอไป โดยในคืนวันที่ 20 ตอเนื่องถึงเชา
วันที่ 21 เมษายน 2492 ไดยกกองทัพ 300,000 คน ขามแมน้ำแยงซีเพื่อ
ยึดนครนานกิง ซึ่งเปนเมืองหลวงฝายจีนคณะชาติ และใชเวลาเพียงแค 2 วัน
ก็สามารถยึดไดเปนผลสำเร็จเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2492
เปาหมายขั้นตอมา คือ การยึดนครเซี่ยงไฮ แมฝายจีนคณะชาติไดนำทหาร
จำนวนมากถึง 200,000 คน มาปองกันนครเซี่ยงไฮไว แตการรบใชเวลาเพียง
สัปดาหเดียว จอมพลเฉินอี้ (ตอมาดำรงตำแหนงเปนนายกเทศมนตรีคนแรกของ
นครเซีย่ งไฮ และรัฐมนตรีวา การกระทรวงการตางประเทศของจีน) ก็นำกำลังทหาร
กองทัพปลดแอก บุกยึดนครเซีย่ งไฮไดเปนผลสำเร็จเมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2492

¹ÒÂàËÁÒà¨Ž Í μØ § ä´Œ ¡ Å‹ Ò Ç»ÃÐ¡ÒÈàÁ×è Í ÇÑ ¹ ·Õè 1
μØ Å Ò¤Á 2492 ³ ÅÒ¹¨Ñ μØ ÃÑ Ê à·Õ Â ¹ÍÑ ¹ àËÁÔ ¹
¡ÃØ§»˜¡¡Ôè§ Ç‹Ò “³ ÇÑ¹¹Õé ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹
ÈÙ¹Â¡ÅÒ§ÍÓ¹Ò¨¢Í§»ÃÐªÒª¹ ä´ŒÊ¶Ò»¹Ò¢Ö¹é ÁÒáÅŒÇ”

ภายใต ก ารยึ ด ครองของกองทั พ
ปลดปลอย ไดมีการกวาดลางทำความสะอาด
ขนานใหญ โดยนำตัวผูเสพฝนในนครเซี่ยงไฮ
ทีม่ จี ำนวนมากถึง 200,000 คน ไปบำบัดรักษา
ปดซองโสเภณีที่เดิมมีอยูมากมายโดยเฉพาะ
ในพื้นที่ซึ่งเคยเปนเขตเชาของฝรั่งเศส โดย
จัดการฝกอาชีพแกโสเภณี รวมถึงรื้อสนาม
มาทิ้ง เพื่อปรับปรุงใหเปนสวนสาธารณะ
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จากนั้นไดยึดนครเปยผิง (ตอมาเปลี่ยนชื่อเปนกรุงปกกิ่ง) ไดอยางงายดาย
เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2492 เนื่องจากแมทัพของจีนคณะชาติ คือ นายพลฟูจั๊วอี้
วางอาวุธยอมแพ เพือ่ หลีกเลีย่ งการสูญเสียชีวติ และเลือดเนือ้ โดยไมจำเปน รวมถึง
เพือ่ รักษานครเปยผิงซึง่ เปนเมืองประวัตศิ าสตรของประเทศจีนไมใหเสียหาย ทำให
ไดรับกำลังทหารจีนคณะชาติเขามาเสริมกองทัพปลดปลอยเพิ่มเติมอีก 600,000
คน ทำใหกองทัพของพรรคคอมมิวนิสตไดครอบครองพืน้ ทีส่ ว นใหญของทางเหนือ
และตะวันออกเฉียงเหนือเปนผลสำเร็จ

จากนั้นกองทัพปลดปลอยไดเปดฉาก
รุกยึดพื้นที่ทั่วประเทศภายในเวลาอันรวดเร็ว
ภายในสิ้นป 2492 สามารถยึดพื้นที่ไดแทบ
ทั้ ง หมด ยกเว น เกาะไต ห วั น เท า นั้ น ทั้ ง นี้
แมสงครามปลดปลอยจะจบลงดวยชัยชนะ
ของจี น คอมมิ ว นิ ส ต แต ค วามจริ ง แล ว เป น
โศกนาฏกรรมของจีนทั้งชาติ เนื่องจากจบลง
ดวยการเสียชีวิตของทั้งทหารและประชาชน
จี น มากมายถึ ง 5 ล า นคน อั น เป น ผลจาก
ความไมสมานฉันทภายในประเทศ

เนื่องจากหวั่นเกรงการยึดครองของคอมมิวนิสต ซึ่งไมคอยชอบระบอบ
ทุนนิยม ประชาชนชาวนครเซี่ยงไฮมากถึง 1.4 ลานคน ซึ่งสวนใหญเปนพอคา
นักธุรกิจ จึงไดอพยพหนีภยั ไปยังฮองกงซึง่ เดิมเปนเพียงเมืองทาธรรมดาๆ เทานัน้
ทำใหศูนยกลางระบอบทุนนิยมของทวีปเอเชียไดยายจากเซี่ยงไฮไปยังฮองกง
ซึ่งปจจุบันเริ่มมีการยายอีกครั้งหนึ่งจากฮองกงกลับคืนสูนครเซี่ยงไฮ
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จับกระแสโลก

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

35 ป แหงการสิ้นสุด
¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

สงครามเวียดนาม

สงครามเวี ย ดนามนั บ เป น สงครามใหญ ที่ ไ ด รั บ การกล า วขานและเป น ที่ จ ดจำมากที่ สุ ด สงครามหนึ่ ง ใน
ประวัติศาสตร การสูรบของมนุษยชาติ ไมแพสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 เพราะเปนสงครามที่ยืดเยื้อ
ยาวนานถึง 30 ป มีชาติมหาอำนาจ 2 ชาติ เปนคูตอสูกับประเทศเล็กๆ อยางเวียดนาม และตองเปนฝาย
พายแพคือ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา
สำหรับสหรัฐฯ ซึง่ เขาสูส งครามเวียดนาม ในฐานะผูน ำอุดมการณทนุ นิยมเสรี
ที่ตอสูกับการแผขยายอุดมการณคอมมิวนิสตในอินโดจีน สงครามเวียดนาม
สรางความแตกแยกครั้งใหญในชาติ เปนบาดแผลของสังคม เมื่อทหารอเมริกัน
จำนวนมากตองมาเสียชีวิตลง และเปนความอัปยศอดสูเมื่อตองถอนตัวออกจาก
สงครามในฐานะผูแพ
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2518 กองทัพเวียดนามเหนือ ซึ่งมีชื่อเปนทางการ
วา “กองทัพประชาชนเวียดนาม” (People’s Army of Vietnam - PAVN) ไดยึด
กรุงไซงอ น เมืองหลวงของเวียดนามใตไดสำเร็จ นับเปนการรวมประเทศเวียดนาม
ใหเปนปกแผนไดอีกครั้งหนึ่ง ภายหลังทำสงครามยาวนานถึง 30 ป และชาว
เวียดนามตองเสียชีวิตสังเวยในสงครามครั้งนี้มากถึง 3 ลานคน

ÅØ§âÎ - ¼ÙŒªÕé¹ÓáÊ§ÊÇ‹Ò§
เวียดนามไดตกเปนอาณานิคมของฝรัง่ เศสนับตัง้ แตป 2401 และเจตนารมณ
อันยิ่งใหญของชาวเวียดนาม คือ การเปนเอกราชอีกครั้งหนึ่ง บุคคลสำคัญที่นำ
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อิสรภาพมาสูเวียดนาม คือ โฮจิมินห หรือ
ลุงโฮ ซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วไปในฐานะนักปฏิวัติ
ผูยิ่งใหญของประเทศเวียดนาม โดยใชเวลา
เกือบทั้งชีวิตไปกับการตอสูเพื่อใหไดมาซึ่ง
เอกราชและอิสรภาพของประเทศ
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โฮจิมนิ หเกิดเมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2433 ทีต่ ำบลกิมเลียน อำเภอนามดาน
จังหวัดเหงะอาน ซึ่งอยูในภาคกลางของประเทศและหางจากกรุงฮานอย ซึ่งเปน
เมืองหลวงของประเทศประมาณ 300 กิโลเมตร มีชื่อเดิมวา เหงียนซิงกุง ตอมา
เปลี่ ย นชื่ อ เป น เหงี ย นเติ๊ ด แถ ง โดยเป น บุ ต รชายของเหงี ย นซิ ง ซั ก ซึ่ ง เป น
ขาราชการ

บุคคลสำคัญที่นำอิสรภาพมาสูเวียดนาม
คือ โฮจิมินห หรือ ลุงโฮ ซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วไป
ในฐานะนักปฏิวัติผูยิ่งใหญของประเทศเวียดนาม

ตอมาโฮจิมินหก็ถูกไลออกจากโรงเรียน เขาจึงเดินทางออกจากเวียดนาม
ไปยังตางประเทศ โดยเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2454 ขณะมีอายุ 21 ป ไดเดินทาง
ไปยังฝรั่งเศสกับเรือชื่อ Five Stars โดยทำหนาที่เปนผูชวยงานในครัว
ป 2460 เขาปรากฏตัวในกรุงปารีส โดยใชชื่อวา เหงียนอายกวก หรือ
เหงียนผูรักชาติ ตอมาไดเดินทางไปทั่วยุโรปและเอเชียรวมทั้งไดใชเวลาสั้นๆ มา
อยูในประเทศไทยอีกดวย
ในป 2472 ไดประชุมกับกลุมนักปฏิวัติเพื่อกอตั้งพรรคคอมมิวนิสต กอน
ทีจ่ ะนำไปสูก ารกอตัง้ พรรคคอมมิวนิสตเวียดนามขึน้ อยางเปนทางการในตนป 2473

ฝรั่งเศสในชวงนั้นปกครองเวียดนาม
โดยมีจกั รพรรดิบา วไดเปนประมุขของประเทศ
แตเพียงในนามเทานัน้ ตอมาในชวงสงครามโลก
ครั้งที่ 2 ญี่ปุนบุกยึดเวียดนามเมื่อป 2483
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต เ วี ย ดนามได ป ระชุ ม ใน
ประเทศจี น เพื่ อ ก อ ตั้ ง สั น นิ บ าตเพื่ อ เป น
อิ ส รภาพของเวี ย ดนาม (เวี ย ดมิ น ห ) เมื่ อ
เดือนเมษายน 2484 โดยมีวัตถุประสงค คือ
ตอตานฝรั่งเศส รวมถึงตอตานกองทัพญี่ปุน
ที่เขามายึดครองเวียดนามในชวงสงครามโลก
ครั้งที่ 2
ในชวงนัน้ เวียดมินหไดรว มมือกับกองทัพ
สหรั ฐ ฯ ซึ่ ง บิ น มาทิ้ ง ระเบิ ด กองทั พ ญี่ ปุ น
ในเวี ย ดนาม ในหลายรู ป แบบ เป น ต น ว า
ชวยเหลือนักบินของสหรัฐฯ ที่เครื่องบินถูก
ญี่ปุนยิงตก สืบขาวใหกับกองทัพสหรัฐฯ ฯลฯ
จากนั้ น พรรคคอมมิ ว นิ ส ต เ วี ย ดนามได ตั้ ง
กองทั พ ประชาชนเวี ย ดนามขึ้ น เมื่ อ เดื อ น
ธันวาคม 2487 เริม่ แรกประกอบดวยกำลังพล
เพี ย ง 34 คน โดยมอบหมายให น ายพล
โวเหวียนเกียปซึ่งไมเคยไดศึกษาวิชาทหาร
หรื อ ผ า นโรงเรี ย นการทหารมาก อ น เป น
ผูบ ญ
ั ชาการกองทัพคนแรกดวยวัยเพียง 36 ป
โดยเมื่อไดรับการแตงตั้งในครั้งนั้น กลาวกัน
วาเขายิงปนไมเปนดวยซ้ำ ไมวาจะเปนปนพก
ขนาดเล็กหรือปนใหญ

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

ในวัยเด็กโฮจิมินหไดเรียนตัวอักษรจีนและคำสอนของขงจื้อ ตอมาก็ได
ติดตามบิดามาอยูที่เมืองเว จึงมีโอกาสไดเขาเรียนในโรงเรียนตามระบบการ
ศึกษาสมัยใหมแบบตะวันตก ในขณะนั้นการตอตานรัฐบาลอาณานิคมฝรั่งเศส
ได ข ยายตั ว ลุ ก ลามไปทั่ ว ประเทศ โฮจิ มิ น ห ไ ด ซึ ม ซั บ ถึ ง ความเจ็ บ ปวดของ
การเปนชาวเวียดนามภายใตการปกครองของฝรั่งเศส และไดประทวงรวมกับ
ชาวเมืองเว เปนเหตุใหถูกทางการจับและเฆี่ยนตีอยางทารุณ

ที่ฮองกง ตอมาในป 2476 เขาไดเปลี่ยนมา
ใชชื่อโฮจิมินหหรือ “โฮผูชี้ทางสวาง”

จุดเดนของนายพลเกียป คือ มีบุคลิก
ลักษณะเปนหนอนหนังสือ และมีความทรงจำ
ดีมาก เขาเคยเปนอาจารยสอนวิชาประวัติศาสตร ม าก อ น สามารถเขี ย นแผนผั ง บน
กระดานดำเกี่ยวกับยุทธการในสงครามครั้ง
ตางๆ ใหนักเรียนฟงอยางชัดเจนวา กลยุทธ
ทางการทหารของแตละฝายเปนไปอยางไรบาง
อะไรเป น ป จ จั ย ตั ด สิ น การแพ ช นะ ทำให
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พรรคคอมมิวนิสตเวียดนามไดตั้งกองทัพ
ประชาชนเวียดนามขึ้น เมื่อเดือนธันวาคม 2487
เริ่มแรกประกอบดวยกำลังพลเพียง 34 คน
โดยมอบหมายใหนายพลโวเหวียนเกียป
ซึ่งไมเคยศึกษาวิชาทหารมากอน เปนผูบัญชาการ

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

โฮจิมินหประทับใจกับความรูอยางลึกซึ้ง เกี่ยวกับยุทธศาสตรทางการทหารของ
นายพลเกียปเปนอยางมาก

ÊËÃÑ°Ï àÅ×Í¡ÃÑºÃÍ§ÃÑ°ºÒÅËØ‹¹¢Í§½ÃÑè§àÈÊ
¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´·Õè¹Óä»ÊÙ‹¤ÇÒÁ¾‹ÒÂá¾Œ
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ในทวีปเอเชียสิ้นสุดลงเมื่อญี่ปุนยอมแพตอ
ฝายสัมพันธมิตรเมื่อกลางเดือนสิงหาคม 2488 และในชวงปลายเดือนสิงหาคม
นั้นเอง จักรพรรดิบาวไดไดสละราชสมบัติ ตอมาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2485
โฮจิมินหไดประกาศอิสรภาพของเวียดนามขึ้นที่จัตุรัสบาดิ่ญ ของกรุงฮานอย วา
เวียดนามจะไมเปนอาณานิคมของฝรั่งเศสอีกตอไป พรอมจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว
ขึน้ โดยโฮจิมนิ หรบั มอบอำนาจจากจักรพรรดิบา วได และรับตำแหนงประธานาธิบดี
คนแรกของเวียดนาม
โฮจิมินหยังไดสงจดหมายถึงประธานาธิบดีทรูแมนของสหรัฐฯ เพื่อขอให
รับรองรัฐบาลใหมของเวียดนาม ซึ่งเจาหนาที่หนวยสืบราชการลับของสหรัฐฯ
หลายคน ที่ไดเคยทำงานรวมมือกับโฮจิมินหในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ได
เสนอความเห็นวารัฐบาลสหรัฐฯ ควรรับรองรัฐบาลของโฮจิมินห เนื่องจากแม
เขาเปนคอมมิวนิสต แตก็ไมไดเปนรัฐบาลหุนของสหภาพโซเวียดแตอยางใด ยิ่ง
ไปกวานั้น ยังมีศักยภาพสูงที่จะเปนพันธมิตรของสหรัฐฯ ในทวีปเอเชีย
แตในขณะเดียวกันนัน้ ฝายฝรัง่ เศสแทนทีจ่ ะยอมรับอิสรภาพของเวียดนาม
กลับสงกำลังทหารกลับเขามายึดครองอีก และตอมาไดตั้งรัฐบาลหุนขึ้น โดย
สถาปนาจักรพรรดิบาวไดเปนประมุขของประเทศอีกครั้งหนึ่ง ขณะเดียวกัน
รัฐบาลสหรัฐฯ แทนที่จะรับรองรัฐบาลของโฮจิมินห กลับไปสนับสนุนฝายฝรั่งเศส
ในการยึดครองเวียดนาม โดยนำเรือรบไปขนสงทหารฝรั่งเศสมายังเวียดนาม

เจาหนาที่หนวยสืบราชการลับเสนอความเห็นวา
สหรัฐฯ ควรรับรองรัฐบาลของโฮจิมินห
เนื่องจากมีศักยภาพสูงที่จะเปนพันธมิตรในทวีปเอเชีย
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ซึ่งหากรัฐบาลสหรัฐฯ ฟงความคิดเห็นของ
เจาหนาที่หนวยสืบราชการลับ ก็จะไมทำให
ทหารสหรั ฐ ฯ ต อ งไปเสี ย ชี วิ ต ในเวี ย ดนาม
มากถึง 58,000 คน

¤ÇÒÁ¼Ô´¾ÅÒ´¢ŒÍ·ÕèÊÍ§
©Õ¡ÊÑÞÞÒÊÑ¹μÔÀÒ¾ –
ÅŒÁ¡ÒÃàÅ×Í¡μÑé§
ในชวงแรกฝายเวียดมินหเสียเปรียบ
เนื่ อ งจากมี ก ำลั ง ทหารเพี ย ง 2,000 คน
อย า งไรก็ ต าม ฝ า ยเวี ย ดมิ น ห ส ามารถเพิ่ ม
กำลังทหารอยางรวดเร็วเปนนับแสนคนไดอยาง
งายดาย เนื่องจากไดรับความนิยมชมชอบ
จากประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในชนบท
และไดดำเนินกลยุทธทางทหารแบบปาลอม
เมือง สามารถครอบครองพืน้ ทีช่ นบทไดทงั้ หมด
ในภาคเหนือของประเทศ โดยกองทัพฝรัง่ เศส
ตองถอนกำลังมาอยูในพื้นที่เมืองและตอนใต
ของประเทศ
สำหรั บ สมรภู มิ ส ำคั ญ ที่ ตั ด สิ น การ
แพ ช นะสงครามกั บ ฝรั่ ง เศสในครั้ ง นั้ น คื อ
การรบที่เมืองเดียนเบียนฟู ซึ่งภูมิประเทศ
เปนที่ราบ ลอมรอบดวยภูเขาสูง โดยฝรั่งเศส
พายแพอยางยับเยินเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม
2497 สงผลทำใหรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศจะ
ถอนทหารออกจากเวียดนามในวันตอมา
ภายหลั ง จากที่ ฝ รั่ ง เศสพ า ยแพ ต อ
กองทั พ ประชาชนเวี ย ดนามในการรบที่
เดียนเบียนฟูเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2497
ไดมีการลงนามในสัญญาสงบศึกที่นครเจนีวา
เมื่ อ เดื อ นกรกฎาคม 2497 โดยฝรั่ ง เศส
ตกลงถอนตัวจากอินโดจีน มีผลใหประเทศ
เวียดนาม ลาว กัมพูชาไดรับเอกราช และ
กำหนดใหมกี ารเลือกตัง้ ทัว่ ไปเพือ่ รวมเวียดนาม
ในชวงตนป 2499
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แตอยางใด ตองการดำเนินการผานกระบวนการ
สันติวิธี ขณะเสียงสวนนอยเทานั้น นำโดย
เลอดวน ซึ่งไดรับการแตงตั้งเปนเลขาธิการ
พรรคคอมมิ ว นิ ส ต เ วี ย ดนามเมื่ อ ป 2503
เห็นวาการรวมประเทศจะสำเร็จไดก็ตองใช
การทำสงครามเทานัน้ ดังนัน้ รัฐบาลเวียดนาม
เหนือยังสงวนทาทีเกีย่ วกับนโยบายรวมประเทศ

ขณะที่ยังไมมีการเลือกตั้ง ใหแบงเวียดนามเปนสองสวนที่เสนขนานที่ 17
โดยดิ น แดนเวี ย ดนามนั บ แต เ ส น ขนานที่ 17 ขึ้ น ไปทางเหนื อ กำหนดเป น
สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยเวี ย ดนาม หรื อ เรี ย กอย า งไม เ ป น ทางการในชื่ อ
“เวียดนามเหนือ” ขณะที่ดินแดนใตเสนขนานที่ 17 ลงไป กำหนดเปนสาธารณรัฐ
เวียดนาม หรือเรียกอยางไมเปนทางการวา “เวียดนามใต”

ฝายสหรัฐฯ หวั่นเกรงวาหากมีการเลือกตั้ง
โฮจิมินหจะชนะการเลือกตั้งอยางถลมทลาย
และเวียดนามจะถูกปกครองดวย
ระบอบคอมมิวนิสต
อย า งไรก็ ต าม ฝ า ยสหรั ฐ ฯ หวั่ น เกรงว า หากมี ก ารเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปแล ว
มีแนวโนมวาโฮจิมินหซึ่งเปนวีรบุรุษของเวียดนาม จะชนะการเลือกตั้งอยาง
ถล ม ทลาย และเวี ย ดนามทั้ ง ประเทศจะถู ก ปกครองด วยระบอบคอมมิวนิ สต
ดังนั้น จึงเขามาสนับสนุนใหโงดินหเดียม ซึ่งเปนนักตอตานคอมมิวนิสตมาเปน
นายกรัฐมนตรีของเวียดนามใตแทนฝรั่งเศส และโงดินหเดียมปฏิเสธที่จะลงนาม
ในสนธิสัญญาฉบับนี้ ซึ่งเทากับปฏิเสธเงื่อนไขที่จะใหมีการเลือกตั้งทั่วไป
การแทรกแซงของสหรัฐฯ กอใหเกิดสงครามเวียดนามขึน้ เนือ่ งจากรัฐบาล
เวียดนามเหนือภายใตการปกครองของโฮจิมนิ หตอ งการรวมเวียดนามเปนประเทศ
เดี ย วกั น ความจริ ง แล ว ผู น ำฝ า ยเวี ย ดนามเหนื อ ในช ว งแรกแตกเป น 2 ฝ า ย
เสียงสวนใหญรวมถึงโฮจิมินหดวย ไมตองการรวมประเทศโดยการทำสงคราม

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

¡ÒÃ»ÃÒº»ÃÒÁ»ÃÐªÒª¹¢Í§¡Í§·Ñ¾àÇÕÂ´¹ÒÁãμŒ

อย า งไรก็ ต าม จากการที่ รั ฐ บาล
เวี ย ดนามใต ไ ด ด ำเนิ น นโยบายต อ ต า นลั ท ธิ
คอมมิวนิสตอยางหัวชนฝา โดยไดกวาดลาง
บรรดาสมาชิกพรรคคอมมิวนิสตในเวียดนามใต
ไมไดตองการสมานฉันทแตอยางใด ดังนั้น
ในที่สุดรัฐบาลเวียดนามเหนือ จึงปรับเปลี่ยน
นโยบายใหม หันมาสนับสนุนการรวมชาติโดย
ใชกำลัง โดยสงกำลังทหารและยุทโธปกรณ
ไปชวยฝายคอมมิวนิสตในเวียดนามใต ทำให
กลายเปนสงครามใหญที่ดึงใหสหรัฐฯ เขามา
รวมในที่สุด
โลกไดประจักษถึงนวัตกรรมในดาน
ยุทธวิธีของสหรัฐฯ ไมวาจะเปนการทิ้งระเบิด
แบบปูพรมของเครื่องบินบี 52 ซึ่งมีอำนาจ
ทำลายลางอยางรุนแรง สามารถทำลายเมือง
ทั้งหมดใหลบหายออกไปจากแผนที่ รวมถึง
รูปแบบกองทหารมาอากาศ ซึ่งประกอบดวย
เครือ่ งบินเฮลิคอปเตอรหลายพันลำ ทีส่ ามารถ
สงกำลังทหารไปคนหา และทำลายขาศึกอยาง
งายดายในทุกสมรภูมิ
แตในทีส่ ดุ สหรัฐฯ ก็ไมสามารถเอาชนะ
สงครามประชาชนได ภายหลังสหรัฐฯ จึงได
ถอนกำลังทหารทั้งหมดออกจากเวียดนามใต
อย า งเป น ทางการเมื่ อ ป 2516 ปล อ ยให
เวียดนามใตสูกับเวียดนามเหนือตามลำพัง
โดยทหารสหรั ฐ ฯ สู ญ เสี ย ชี วิ ต ในสงคราม
ครั้งนี้เปนจำนวนมากถึง 58,000 คน

สิงหาคม 2553
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·ËÒÃáμ§âÁã¹¡Í§·Ñ¾àÇÕÂ´¹ÒÁãμŒ
การรวมเวียดนาม เปนประเทศเดียวกัน สำเร็จลงไดในอีก 2 ปตอมา ใน
ชวงตนเดือนมีนาคม 2518 กองทัพประชาชนไดประชุมหารือวางแผนยุทธการ
โดยกำหนดทุมกำลังทหารทั้งหมด 1 ลานนาย เพื่อสูกับกองทัพเวียดนามใต
หรื อ ที่ มี ชื่ อ ทางการว า “กองทั พ แห ง สาธารณรั ฐ เวี ย ดนาม” (Army of the
Republic of Vietnam - ARVN) ซึ่งแมมีกำลังทหารนอยกวา คือ 750,000 คน
แตมีอาวุธทันสมัยมากกวา

ในชวงทายของสงคราม คือ วันที่ 8
เมษายน 2518 เขาสบโอกาสขอแยกจาก
ฝูงบินเพือ่ กลับสนามบินโดยอางวาเครือ่ งยนต
ขัดของ จากนั้นไดขับเครื่องบินไอพนแบบ F5
มาทิ้งระเบิด 2 ลูกถลมทำเนียบประธานาธิบดี
และทิ้ ง ระเบิ ด สนามบิ น เติ่ น เซิ น เญิ ต (Tan
Son Nhat) ของกรุงไซงอน ทั้งนี้ ภายหลัง
สงคราม เขาไดดบิ ไดดี โดยรับตำแหนงกัปตัน
เครื่ อ งบิ น โดยสารแบบโบอิ้ ง 777 ของ
สายการบินเวียดนามแอรไลน โดยลาสุดไดรบั
ตำแหนงรองผูจัดการใหญสายการบินแหงนี้

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡
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กองทัพประชาชนประสบความสำเร็จ
เหนือความคาดหมาย ยึดเมืองตางๆ ไดอยาง
รวดเร็ว ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ
กรมการเมือง (Political Bureau) ซึ่งเปน
องคกรสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสตเวียดนาม
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2518 สรุปสถานการณ
ไดวาปจจุบันสถานการณสุกงอม เนื่องจาก
กองทัพประชาชนมีความเหนือกวาฝายตรงขาม
คือ เวียดนามใต ทั้งในดานยุทธศาสตร กำลัง
ทหาร และการเมือง ดังนั้น ถึงแมสหรัฐฯ

จากขอจำกัดขางตน กองทัพประชาชนตั้งเปาหมายวาจะสามารถรวม
ประเทศไดในเวลา 2 ป โดยอาศัยขอไดเปรียบในปจจัยสำคัญ คือ มีประชาชน
ให ก ารสนั บ สนุ น มากกว า ยิ่ ง ไปกว า นั้ น ยั ง ได เ ปรี ย บในแง ที่ ว า กองทั พ และ
กรมตำรวจของเวี ย ดนามใต ใ นช ว งนั้ น มี ท หารแตงโมและตำรวจมะเขื อ เทศ
จำนวนมาก เปนไสศึกให
สำหรับทหารแตงโมที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในชวงนั้น คือ เหงียนแทงจุง
เสื อ อากาศของกองทั พ เวี ย ดนามใต ใ นช ว งนั้ น ซึ่ ง มี ค วามเจ็ บ แค น อย า งมาก
ที่บิดาซึ่งเปนเปนนักรบจรยุทธของเวียดกง ไดถูกสังหารอยางทารุณโดยทหาร
เวียดนามใต และตองการลางแคนโดยคติที่วา “เลือดตองลางดวยเลือด” แมจะ
กาวหนาในอาชีพทหารอากาศ ไดถูกสงไปศึกษาอบรมดานการทหารในสหรัฐฯ
แตก็ยังไมยอมลมเลิกความตั้งใจนี้ และเปนจารชนของเวียดนามเหนือในกองทัพ
อากาศเวียดนามใต
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เปลีย่ นใจจะกระโจนเขาสูส งครามอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ ชวยเหลือค้ำจุนรัฐบาลเวียดนามใต
ก็จะไมสามารถพลิกฟนสถานการณ เพื่อไมใหระบอบการปกครองนี้ลมสลายได
การประชุมครั้งนั้นไดกำหนดยุทธการสงครามครั้งสุดทาย เพื่อยึดกรุง
ไซงอนวา ตองรีบเรงดำเนินการอยางรวดเร็วที่สุดอยางสายฟาแลบ รวมทั้งตอง
ดำเนินการอยางกลาหาญและสรางความแปลกใจใหกับฝายตรงกันขาม กองทัพ
ประชาชนเวียดนามไดรุกอยางรวดเร็ว กำลังทหารจำนวน 100,000 คน สามารถ
โอบลอมกรุงไซงอนซึ่งมีทหารเวียดนามใตจำนวน 30,000 คน รักษาเมืองเอาไว
รวมถึงมอบหมายใหเหงียนวันลิญ รองเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสตสาขาภาคใต
ปลุกระดมมวลชนเพือ่ ชวยเหลือกองทัพประชาชนในการทำสงครามยึดกรุงไซงอ นดวย

ตอมาอีกหนึง่ ชัว่ โมงครึง่ ณ เวลา 13.30 น. กองทัพประชาชนไดออกประกาศ
ทางวิทยุ ใหประชาชนทราบโดยทั่วกันวากรุงไซงอนไดรับการปลดปลอยแลว
พร อ มกั บ เปลี่ ย นชื่ อ เมื อ งแห ง นี้ ใ หม ว า “นครโฮจิ มิ น ห ” เพื่ อ เป น ที่ ร ะลึ ก ต อ
ประธานโฮจิมินห ซึ่งถึงอสัญกรรมเมื่อ 6 ปกอนหนานี้ในป 2512

เราไมสามารถพึ่งพาทหารจำนวนมาก
และอาวุธทันสมัย เพื่อค้ำยันระบอบ
การปกครองที่ ไม ไดรับความนิยมจากประชาชนได
แทนที่จะทำสงครามรวมประเทศในเวลา 2 ป ตามที่คาดหมายเอาไวกอน
หนานี้ แตกลับสามารถใชเวลาเพียงแคไมถึง 2 เดือน ประชาชนเวียดนามทั่ว
ประเทศเมื่อรับทราบขาว ตางเฉลิมฉลองชัยชนะอันยิ่งใหญครั้งนี้ โดยเฉพาะที่
กรุงฮานอย ทุกคนตางออกจากบานมาฉลองกันเต็มถนน กอดกันแสดงความดีใจ
และความภูมิใจตอชัยชนะ
สำหรับสงครามเวียดนามหรือที่ชาวเวียดนามบางครั้งเรียกวา “สงคราม
อเมริกา” นั้น นับวาสรางบทเรียนราคาแพงใหแกสหรัฐฯ เนื่องจากมีทหารสหรัฐฯ
เสียชีวิตในสงครามครั้งนี้มากถึง 58,000 คน โดยนายโรเบิรต แมคนามารา
อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ซึ่งเปนผูนำสหรัฐฯ เขาพัวพัน
ในสงครามเวียดนาม ไดสรุปบทเรียนวา “เราไมสามารถพึง่ พากำลังทหารจำนวนมาก
และอาวุ ธ ทั น สมั ย เพื่ อ ค้ ำ ยั น ระบอบการปกครองที่ ไ ม ไ ด รั บ ความนิ ย มจาก
ประชาชนได”

¡Í§·Ñ¾»ÃÐªÒª¹à¢ŒÒÂÖ´¡ÃØ§ä«‹§‹Í¹ä´ŒÊÓàÃç¨
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ในชวงรุง เชาเวลา 05.30 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2518 ซึง่ ถือวาเปนวันสิน้ สุด
สงครามทีท่ วั่ โลกเรียกวา “สงครามเวียดนาม” นัน้ เมือ่ กองทัพประชาชนไดบกุ เขา
กรุงไซงอน 4 ทิศทางพรอมกัน และสามารถยึดนครแหงนี้ไดโดยแทบจะไมเสีย
เลือดเนื้อ แตกตางจากที่คาดหมายเอาไวกอนหนานี้วาจะเกิดเหตุการณเลือดนอง
แผนดิน โดยเมื่อเวลา 11.45 น. รถถังของกองทัพประชาชนไดชนประตูทำเนียบ
ประธานาธิบดีจนพังลงมาและสามารถยึดทำเนียบไดสำเร็จในชวงกอนเที่ยง

แมสามารถเอาชนะ 2 มหาอำนาจ คือ
ฝรั่ ง เศสและสหรั ฐ ฯ ได อ ย า งราบคาบ แต
เวียดนามในชวงชนะสงครามใหมๆ กลับพายแพ
ในสงครามเศรษฐกิจ โดยเศรษฐกิจเติบโต
ในอัตราต่ำมาก คือ เพียงรอยละ 0.4 ตอป
เนื่องจากเหตุผลหลายประการ
ประการแรก การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ชะงักงัน เปนตนวา การนำระบบนารวม หรือ
ระบบการผลิตแบบรวมหมู ที่ผลผลิตตกเปน
ของรัฐมาใช ทำใหไมมีแรงจูงใจใหเกษตรกร
เพิ่มผลผลิต สงผลทำใหผลผลิตขาวลดลง
มาก ทำใหเปลี่ยนจากประเทศสงออกขาวมา
เปนประเทศนำเขาขาว เกิดปญหาขาวยาก
หมากแพง ประชาชนอดอยากหิวโหย ขณะ
เดียวกันสหภาพโซเวียดภายใตผูนำคนใหม
คือ นายกอรบาชอฟ ไดลดความชวยเหลือ
ประเทศคอมมิวนิสตลง
ประการที่ ส อง ประเทศขาดความ
สมานฉั น ท มี ก ารจั บ กุ ม ทหารเวี ย ดนามใต
เปนจำนวนมากกวา 400,000 คน เขาคาย
กักกัน เพือ่ อบรมลัทธิคอมมิวนิสต โดยบางคน

สิงหาคม 2553

BOI_Aug P46-52_35 Year Vietnam.i51 51

9/3/10 14:09:38

52

¨Ñº¡ÃÐáÊâÅ¡

ตองอยูในคายกักกันเปนเวลาหลายป เปนตนวา พลตรี Nguyen Hu Co แหง
กองทัพเวียดนามใต ตองอยูในคายกักกันนานถึง 12 ป โดยระหวางถูกคุมขังนั้น
นอกจากตองศึกษาลัทธิคอมมิวนิสตแลว ยังตองทำงานปลูกผักและตัดไมเพือ่ ทำฟน
อีกดวย นอกจากนี้ ยังมีขอจำกัดไมใหบุตรหลานของทหารเวียดนามใตเหลานี้
เขาศึกษาเลาเรียนในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศและเมื่อจบการศึกษา
แลว หามไมใหรับเขาทำงานในตำแหนงการงานที่ดี
ประการที่สาม เผชิญกับปญหาการโดดเดี่ยวทางการเมืองระหวางประเทศ
จากการยึดครองกัมพูชา โดยมีสาเหตุเนื่องมาจากเกิดขอพิพาทในดานดินแดน
ระหวาง 2 ประเทศ ทำใหกองทัพกัมพูชาบุกเขาไปในดินแดนเวียดนามหลายครั้ง
บางครั้งรุกเขาลึกถึง 150 กิโลเมตร รวมถึงบุกเขายึดเกาะฟูกวก (Phu Quoc)
ซึง่ เปนแหลงผลิตน้ำปลาทีม่ ชี อื่ เสียงของเวียดนาม และฆาชาวเวียดนามจำนวนมาก
ยิ่งไปกวานั้น ยังฆาชาวเวียดนามที่อาศัยอยูในกัมพูชาดวย
รัฐบาลเวียดนามไมพอใจเปนอยางมาก จึงสัง่ การใหกองทัพเวียดนาม 6 กองพล
บุกเขายังกัมพูชาบางเมื่อปลายป 2520 และยึดครองพื้นที่เปนระยะเวลาสั้นๆ
เทานั้น จากนั้นไดถอนกำลังทหารออกไป เพื่อเปนการเตือนไมใหทหารเขมรแดง
รุกเขาไปในดินแดนเวียดนามอีก
แตทหารเขมรแดงยังไมหลาบจำ ยังคงรุกเขายังดินแดนเวียดนามอยูเ นืองๆ
ไมยอมเจรจาสันติภาพกับเวียดนามเพื่อจัดตั้งเขตปลอดทหารขึ้น ดังนั้น เมื่อ
ปลายป 2521 เวียดนามอดรนทนไมไหว จึงสงทหาร 10 กองพล บุกไปยึดครอง
กัมพูชาอยางเต็มรูปแบบ โดยอางวาไดรับคำขอรองจากรัฐบาลกัมพูชา ภายหลัง
ยึดกัมพูชาไดแลว ไดประจำการทหารเวียดนามมากถึง 200,000 คน เพื่อรักษา
ความสงบภายในประเทศแหงนี้
แมวา นายพลโวเหงียนเกียป ซึง่ ควบตำแหนงรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเปนแมทัพที่สามารถเอาชนะฝรั่งเศสและสหรัฐฯ ได
คัดคานสงครามครั้งนี้อยางเต็มที่ก็ตาม ไมเห็นดวยกับการยกกำลังทหารไป
ยึดครองประเทศอืน่ ๆ ควรเนนสงครามประชาชนในรูปสนับสนุนฝายตอตานรัฐบาล
กัมพูชาจะเหมาะสมกวา แตเสียงสวนใหญในรัฐบาลเวียดนามไดสนับสนุนสงคราม

ซึ่งทำใหในเวลาตอมานายพลเกียปถูกถอด
ออกจากตำแหน ง รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
กลาโหม ทำให เ หลื อ เฉพาะตำแหน ง รอง
นายกรัฐมนตรีเทานั้น
กองทั พ เวี ย ดนามสามารถยึ ด ครอง
ประเทศกั ม พู ช าอย า งง า ยดาย โดยเริ่ ม บุ ก
กัมพูชาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2521 และ
สามารถยึดกรุงพนมเปญไดในเวลาเพียง 13
วันตอมา คือ วันที่ 7 มกราคม 2522 โดยใน
ระยะแรกทหารเวียดนามเมือ่ บุกเขากัมพูชา จะ
ไดรบั ความสนับสนุนจากชาวกัมพูชา เนือ่ งจาก
มาปลดแอกจากการปกครองที่โหดรายของ
เขมรแดง
แตเมื่อกองทัพเวียดนามประจำการใน
กัมพูชายาวนานขึ้น ทำใหประชาชนกัมพูชา
บางส ว นไม พ อใจเนื่ อ งจากเห็ น ว า เป น การ
ยึดครองประเทศ ทำใหหันไปสนับสนุนฝาย
ตรงขาม โดยสงครามครัง้ นีท้ ำใหทหารเวียดนาม
เสียชีวิตมากถึง 52,000 คน และบาดเจ็บอีก
200,000 คน ทหารทีบ่ าดเจ็บจำนวนมากตอง
พิการแขนและขาขาด เนือ่ งจากเผชิญกับระเบิด
และลมตายดวยสาเหตุโรคภัยไขเจ็บ เนือ่ งจาก
ระบบสาธารณสุขในกัมพูชาไมดี โดยสวนใหญ
ไมไดบาดเจ็บลมตายมาจากการรบ กับกองกำลัง
ทหารเขมรแดงแตอยางใด
นอกจากนี้ ยั ง มี ท หารเวี ย ดนาม
เสียชีวิตอีกจำนวนเกือบ 10,000 คน จาก
สงครามสั่ ง สอนของจี น เมื่ อ ต น ป 2523
เนือ่ งจากจีนไมพอใจทีเ่ วียดนามบุกยึดกัมพูชา
ซึ่ ง เป น ประเทศในการคุ ม ครองของตนเอง
ซึ่ ง สงครามครั้ ง นี้ ยั ง มี ข อ ถกเถี ย งค อ นข า ง
มากว า ใครสั่ ง สอนใครกั น แน จี น สั่ ง สอน
เวียดนาม หรือเวียดนามสอนเชิงการสงคราม
ใหกองทัพปลดปลอยประชาชนจีน
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สรุ ป การสั ม มนา

นายกรั ฐ มนตรี พ บนั ก ลงทุ น
ประการแรก เปนหนึง่ เดียวเพือ่ รวมกัน
ปกป อ งและสนั บ สนุ น สถาบั น หลั ก ของชาติ
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย โดยขอ
ความรวมมือจากคนไทยทุกคนในการเทิดทูน
สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ไม ใ ห ถู ก นำเข า สู
ความขัดแยงทางการเมือง

การสัมมนาในครั้งนี้มีผูเขารวมงานประมาณ 1,000 คน ประกอบดวย
นักลงทุนไทย นักลงทุนตางชาติ หนวยราชการ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย สภาหอการคาไทย สมาคมธนาคารไทย สถานทูต หอการคาตางประเทศ
และสื่อมวลชน สรุปผลการสัมมนา ดังนี้

º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ

บีโอไอไดจัดสัมมนาเรื่อง “นายกรัฐมนตรีพบนักลงทุน” เมื่อวัน
ศุกรที่ 18 มิถุนายน 2553 ณ หองแกรนด ไดมอนด บอลรูม อิม
แพค คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร (ฮอลล 9) ศูนยการประชุมและนิทรรศการ
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยนายกรัฐมนตรี (นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ)
กลาวสุนทรพจน ในงาน เกี่ยวกับทิศทางและนโยบายดานเศรษฐกิจ
และการลงทุน รวมถึงการเผยแพรประชาสัมพันธสรางความเชื่อ
มั่นใหกับนักลงทุนทั้งไทยและตางชาติ

ประการทีส่ อง แกปญ
 หาดานโครงสราง
อันเนือ่ งมาจากความไมเทาเทียมและอยุตธิ รรม
ในสั ง คม โดยเฉพาะป ญ หาปากท อ งความ
เปนอยูข องประชาชน ความเหลือ่ มล้ำทางสังคม
ซึ่ ง มั ก จะใช เ ป น เงื่ อ นไขหนึ่ ง ในการชุ ม นุ ม
ทางการเมือง
ประการที่สาม ปฏิรูปสื่อและองคกรที่
เกี่ยวของใหทำงานไดอยางสรางสรรค ตองมี
ความเปนธรรมและเปนกลาง ตองการใหกลไก
สื่ อ สารมวลชนทั้ ง หมดมี บ ทบาทในการลด
ความขัดแยง หรือไมยอมเปนเงื่อนไขของ
ความขัดแยงเสียเอง โดยไมจำกัดสิทธิเสรีภาพ
ของสื่อสารมวลชน ในการนำเสนอขาวสาร
ไปสูพี่นองประชาชน

ä·ÂμŒÍ§¡ŒÒÇà´Ô¹ä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ´ŒÇÂá¼¹»ÃÍ§´Í§áË‹§ªÒμÔ 5 ¢ŒÍ
นายกรัฐมนตรีไดกลาววาประเทศไทยจะตองกาวเดินไปขางหนา โดยมี
จุดมุงหมายสำคัญเพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ ลดความเหลื่อมล้ำและขจัด
ความอยุติธรรมในสังคม สงเสริมการสื่อสารอยางสรางสรรคระหวางกัน สืบสวน
และหาขอเท็จจริงทางการเมือง เพื่อใหเกิดการยอมรับจากทุกฝาย และนำไปสู
กระบวนการทางการเมืองแบบประชาธิปไตยที่มีประสิทธิภาพ และมีความโปรงใส
โดยหลอมรวมกันเปนแผนปรองดองแหงชาติ 5 ขอ ซึ่งลวนมีความสำคัญไม
ยิ่งหยอนกวากัน กลาวคือ

ถึงเวลาแลวที่คนไทยจะตอง
หลอมรวมหัวใจใหเปนหนึ่ง
เดียวกันเพื่อปฏิรูปประเทศไทย
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มามี ส ว นร ว มอย า งกว า งขวาง ไม ว า จะมี
ความเชื่อทางการเมืองไปในทิศทางใด แต
ถาอยูในฐานะผูสนับสนุนเศรษฐกิจไทยแลว
ก็ ส ามารถเข า มามี ส ว นร ว มในกระบวนการ
สรางความเชื่อมั่นและสรางความเขมแข็งให
กลับคืนสูประเทศได

ประการที่สี่ สืบหาขอเท็จจริงจากเหตุการณที่กอใหเกิดความสูญเสียใน
การชุมนุมครั้งใหญที่เกิดขึ้น 3 รอบ ในเดือนเมษายนที่ผานมา ซึ่งเปนเรื่องที่มี
ความจำเปนอยางมาก กลาวคือ สังคมจะตองสามารถเขาถึงขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ตางๆ โดยมีกลไกและกระบวนการในการเขามาตรวจสอบขอเท็จจริง การชำระ
สะสางดวยขอบังคับทางกฎหมายสำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้น

การคงไวซึ่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉินนั้น
จะไมกระทบตอนักลงทุนและการดำเนินธุรกิจ
รวมทั้งหากลิดรอนสิทธิเสรีภาพพื้นฐาน
ของประชาชนไทยไปบาง ก็นอยมาก
ประการสุดทาย แกปญ
 หาทางการเมืองอยางเปนระบบ วิเคราะหประเด็นที่
เกี่ยวของกับการเมืองโดยตรงซึ่งเปนเงื่อนไขของความขัดแยง โดยมีการนำเอา
ประเด็นความขัดแยงตางๆ มาพิจารณาอยางเปนระบบ สรางเปนกฎกติกาทางการ
เมืองและใหเปนทีย่ อมรับของทุกฝาย เชน การแกรัฐธรรมนูญ และการเอาผิดจาก
ผูละเมิดกฎหมายในการชุมนุม

μŒÍ§à¢ŒÒÊÙ‹¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ»ÃÍ§´Í§ÍÂ‹Ò§ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤
การสรางความปรองดองทางสังคมนั้น ตองอาศัยความรวมมือจากทุก
ภาคสวน สื่อมวลชน และนักวิชาการ ตองเดินหนาไปสูการริเริ่มที่สรางสรรค
สนับสนุนใหเกิดความสามัคคีปรองดอง การปฏิรปู องคกรสวนทองถิน่ กรุงเทพมหานคร
องคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนตำบล ใหเขามามีบทบาทใน
กระบวนการสรางความปรองดอง
สำหรับที่ขาดไมได คือ ภาคธุรกิจเอกชนทั้งไทยและตางชาติ ที่ตองทำงาน
รวมกันเพือ่ รวบรวมประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับเศรษฐกิจ อันนำมาซึง่ ความเทาเทียมกัน
ในสังคมไทย โดยรัฐบาลไดเปดกวางสำหรับธุรกิจทุกประเภทและทุกขนาดใหเขา
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จากเหตุการณทางการเมืองที่ผานมา
ประเทศไทยยังคงมีปจจัยพื้นฐานที่ดี แมวา
รัฐบาลยังคง พ.ร.ก. ฉุกเฉินเอาไว เพื่อสราง
ความมั่นใจวาจะไมเกิดเหตุการณอันนำมาซึ่ง
ความไมสงบสุขซ้ำอีก และเพื่อใหกฎหมายมี
ความศักดิ์สิทธิ์ นายกรัฐมนตรีกลาวยืนยันวา
การคงไวซึ่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉินนั้น จะไมกระทบ
ตอนักลงทุนและการดำเนินธุรกิจ แมวาจะ
ลิ ด รอนสิ ท ธิ เ สรี ภ าพพื้ น ฐานของประชาชน
ไทยไปบาง ก็นับวานอยมาก

μŒÍ§ÊÍºÊÇ¹ÍÂ‹Ò§â»Ã‹§ãÊ
¤Çº¤Ù‹ä»¡Ñº¡ÒÃ»¯ÔÃÙ»»ÃÐà·È
นายกรัฐมนตรีรูสึกเสียใจเปนอยางยิ่ง
ต อ การสู ญ เสี ย ชี วิ ต ที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า งไรก็ ดี
จะสอบสวนการเสี ย ชี วิ ต อย า งโปร ง ใสโดย
คณะกรรมการอิสระ คือ คณะกรรมการอิสระ
ตรวจสอบและคนหาความจริงเพือ่ การปรองดอง
แหงชาติ ซึ่งมี ศ. ดร.คณิต ณ นคร อดีต
อัยการสูงสุด เปนประธาน ซึ่งเปนบุคคลที่ได
รับการยกยองนับถือเปนอยางมาก
นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง ได ตั้ ง คณะ
กรรมการพิเศษ เพือ่ เปนกลไกในการขับเคลือ่ น
ประเทศไทยไปขางหนา ไดแก คณะกรรมการ
ปฏิ รู ป แห ง ชาติ เพื่ อ แก ไ ขป ญ หาพื้ น ฐานที่
กัดกินสังคมไทย และคณะกรรมการปฏิรูป
สื่ อ เพื่ อ ให สื่ อ มวลชนสามารถทำหน า ที่ ไ ด
อย า งอิ ส ระและสร า งสรรค โ ดยไม ถู ก นำมา
เป น เครื่ อ งมื อ ในการสร า งความเกลี ย ดชั ง
หรือความรุนแรง รวมทั้งคณะกรรมการเพื่อ
ปฏิรูปตำรวจ
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ÁØ‹§ÁÑè¹à´Ô¹Ë¹ŒÒ àÃ‹§¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ä·Â
ชวงที่ผานมาเศรษฐกิจโลกเขาสูภาวะตกต่ำ และประเทศไทยเองก็อยูใน
ชวงเศรษฐกิจหดตัว ติดลบรอยละ 7.1 ในชวงไตรมาสแรกของป 2552 ตอมาใน
ไตรมาสแรกของป 2553 เศรษฐกิจไทยขยายตัวขึน้ มารอยละ 12 ซึง่ เปนการเติบโต
สูงที่สุดในรอบ 15 ป ดานการสงออกเติบโตอยางมากที่อัตรารอยละ 32 ภาค
การทองเที่ยวขยายตัวเกือบรอยละ 30 ในชวงไตรมาสแรกของป 2553
การฟนตัวทั้งจากการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนของเอกชน
อุตสาหกรรมการเกษตรและภาคการบริการตางๆ มีการปรับตัวสูงขึ้น แตก็ยังคง
มีความเสีย่ งดานเศรษฐกิจอันเนือ่ งมาจากสถานการณทางการเมือง ปจจัยภายนอก
เชน วิกฤติหนี้สาธารณะในสหภาพยุโรป อยางไรก็ตามยังคงมีความคาดหวังวา
การเติบโตทางเศรษฐกิจจะอยูที่รอยละ 4.5 - 5.5

ความเชื่อมั่นไดกลับคืนมาในไตรมาสแรกของป 2553 เห็นไดจากตัวเลข
การบริโภคในภาคครัวเรือนเติบโตอยูที่รอยละ 4 การเพิ่มขึ้นของการลงทุน
ภาคเอกชนอยูที่รอยละ 15.8 อัตราการวางงานที่ลดลง และอัตราการผลิตภาค
อุตสาหกรรมขยายตัวอยูที่รอยละ 22.8 นอกจากนี้ ในปนี้คาดวาปริมาณการผลิต
รถยนตยังเพิ่มขึ้นสูงสุดเปนประวัติการณตั้งแตกอตั้งอุตสาหกรรมรถยนตเมื่อ
50 ปที่แลว ซึ่งจะสงผลทำใหประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตรถยนตรายใหญ
อันดับที่ 13 ของโลกดวย
ดานสภาผูแ ทนราษฎรไดมมี ติรบั หลักการ ราง พ.ร.บ. งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2554 ซึ่งไดตั้งเอาไวที่ระดับ 2.7 ลานลานบาท และ
งบประมาณขาดดุลในปนี้ 4 แสนลานบาท โดยเมื่อปที่แลวรัฐบาลไดแถลงวาจะ

¡ŒÒÇÊÙ‹àÈÃÉ°¡Ô¨°Ò¹¤ÇÒÁÃÙŒ ¤ÇÒÁ¤Ô´
ÊÃŒÒ§ÊÃÃ¤ áÅÐ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ
นายกรัฐมนตรียังใหทัศนะมุมมองใน
แงบวกเกีย่ วกับเศรษฐกิจไทย คือ เมือ่ การลงทุน
ของโลกไดเปลี่ยนแปลงไป จะเปดโอกาสให
ประเทศไทยได มี ก ารปฏิ รู ป ภาคการผลิ ต ที่
ป จ จุ บั น อยู บ นพื้ น ฐานของแรงงานราคาถู ก
ก า วไปสู เ ศรษฐกิ จ สมั ย ใหม บ นพื้ น ฐานของ
ความรู ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
รั ฐ บาลได จั ด สรรงบประมาณกว า 20,000
ล า นบาท สำหรั บ เศรษฐกิ จ เชิ ง สร า งสรรค
ภายใตโครงการไทยเขมแข็ง และจะกอตั้ง
หน ว ยงานด า นเศรษฐกิ จ เชิ ง สร า งสรรค ขึ้ น
เพื่อรับผิดชอบในการแปลงนโยบายไปสูการ
ปฏิบัติ อนึ่ง ขณะนี้มีการเบิกจายงบประมาณ
กระตุ น เศรษฐกิ จ ไปแล ว เป น สั ด ส ว นสู ง ถึ ง
ร อ ยละ 40.17 และนั บ เป น ป จ จั ย สำคั ญ
ประการหนึ่งที่ทำใหเศรษฐกิจในไตรมาสแรก
ฟนตัวขึ้นอยางเขมแข็ง

º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ

แมมีสถานการณความไมสงบทางการเมือง
แต ไดมีผูยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน
ในชวง 5 เดือนแรกของปนี้เพิ่มสูงขึ้น

กู เ งิ น 8 แสนล า นบาทมาใช ใ นการกระตุ น
เศรษฐกิจ โดยแบงเปน 2 กอน กอนละ 4
แสนลานบาท แตการปฏิรูปเศรษฐกิจไดผลดี
เกิ น กว า ที่ ค าดหวั ง เอาไว ม าก รั ฐ บาลจึ ง กู
เฉพาะก อ นแรกเท า นั้ น ไม จ ำเป น ต อ งกู ยื ม
เงิ น ในส ว นที่ ส องแต อ ย า งใด โดยกั น มาใช
กระบวนการงบประมาณปกติ เพือ่ ใหเหมาะสม
กั บ สถานการณ แ ละเพื่ อ ดำรงรั ก ษาไว ซึ่ ง
ความมีวินัยทางการคลัง

ในด า นการลงทุ น มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว า
เมื่อมองถึงขอเท็จจริงและปจจัยพื้นฐานทาง
เศรษฐกิจแลว นักลงทุนจะมีทศั นะวาประเทศไทย
เป น สถานที่ เ หมาะสมมากต อ การลงทุ น
แมวาจะมีความทาทายในบางเรื่องก็ตาม เชน
สถานการณความไมสงบทางการเมือง แต
ไดมีผูยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุนในชวง
5 เดื อ นแรกของป นี้ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยมู ล ค า

สิงหาคม 2553

BOI_Aug P53-57 Aphisit.indd 55

9/3/10 14:10:24

56

การลงทุนเพิ่มสูงขึ้นรอยละ 7.3 ของมูลคาการลงทุน ขณะที่จำนวนโครงการเพิ่ม
สูงขึ้นเกือบรอยละ 50 เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของปที่แลว
บริษัทตางชาติที่มายื่นขอรับการสงเสริมฯ ในชวง 5 เดือนแรกของป 2553
มีมูลคากวา 86,000 ลานบาท โดยคิดเปนมูลคาเกิน 2 เทา ของตัวเลขในชวง
เวลาเดียวกันของปที่แลวที่มีมูลคาเพียง 41,000 ลานบาท ซึ่งตัวเลขดังกลาวได
สะทอนใหเห็นถึงการฟนตัวทั้งในสวนเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย

»ÃÐà·Èä·ÂÁØ‹§Ë¹ŒÒÊÙ‹àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡ ÍÂ‹Ò§à¢ŒÁá¢ç§áÅÐÁÑè¹¤§

º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ

รัฐบาลมุงมั่นที่จะเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของไทยในเวที
เศรษฐกิจโลกบทพื้นฐานของคุณภาพและความเปนเลิศ ไมใชบนพื้นฐานของ
แรงงานราคาถูก โดยการจะเพิ่มอัตราเงินเดือนคาจางตามกลไกของตลาดนั้น
จำเปนตองเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน ขณะเดียวกันจะยึดมั่นกับระบบการคาเสรี
และเปนธรรม เพื่อนำไปสูเศรษฐกิจการตลาดบนพื้นฐานของการแขงขัน อันจะ
สงผลดีแกทุกฝายที่เกี่ยวของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะถูกจัดตั้งในป 2558 เพื่อใหอาเซียนเปน
ตลาดเดียวครอบคลุมประชากรมากกวา 500 ลานคน และผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศมากกวา 1.5 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ ปจจุบนั ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนใกลจะเปนความจริงมากขึน้ เรือ่ ยๆ ดังนัน้ นับเปนโอกาสทีด่ ที ที่ า นทัง้ หลาย
จะดำเนินกลยุทธเชิงรุกเพื่อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและเลือกประเทศไทยให
เปนฐานการดำเนินธุรกิจและเปนฐานการผลิตสำหรับภูมิภาคอาเซียน
ในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับปญหาดานเศรษฐกิจ ไทย และประเทศใน
เอเชียตะวันออกไดขยายกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง และใน
ฐานะที่นายกรัฐมนตรีเคยดำรงตำแหนงประธานอาเซียนเมื่อปที่แลว ประเทศไทย
ไดนำอาเซียนใหลงนามขอตกลงดานการคาการลงทุนกับหลายประเทศ โดยลาสุด
ลงนามกับอินเดีย ซึ่งกำหนดจะมีผลบังคับใชตั้งแตป 2559 เปนตนไป
ความตกลงหลายฉบับดังกลาวขางตน จะสงผลทำใหภมู ภิ าคเอเชียตะวันออก
กลายเปนเขตเศรษฐกิจที่ใหญที่สุดในโลก กลาวคือ มีประชากรและทุนสำรอง
เงินตราตางประเทศมากเปนครึ่งหนึ่งของโลก มูลคาการคาระหวางประเทศเปน
สัดสวนสูงถึง 1 ใน 3 ของมูลคาการคาโลก และจะเปนภูมิภาคที่มีความเปน
พลวัตรสูงที่สุดในโลกในชวงอนาคตขางหนา
รั ฐ บาลมุ ง มั่ น ที่ จ ะเป น ประเทศสมาชิ ก ที่ มี บ ทบาทสำคั ญ ในประชาคม
เศรษฐกิจโลก โดยเห็นไดจากขอตกลงเขตการคาเสรีจำนวนมากที่ไดจัดทำขึ้น
เปนตนวา ขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน - จีน ซึง่ มีผลบังคับใชในปนี้ จะสรางตลาด
ขนาดใหญทมี่ ผี บู ริโภคกวา 1.7 พันลานคน มูลคาการคากวา 1.23 ลานลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในขณะเดียวกัน ญีป่ นุ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด อินเดีย และประเทศอืน่ ๆ
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ก็ ไ ด มี ข อ ตกลงเขตการค า เสรี ใ นลั ก ษณะที่
คล า ยคลึ ง กั น กั บ ประเทศไทย ซึ่ ง จะทำให
นักลงทุนจากประเทศเหลานี้สามารถเขาถึง
ตลาดที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶·Ò§¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹
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รัฐบาลไมสามารถอยูน งิ่ เฉยพอใจกับสิง่
ที่เปนอยูในปจจุบันได แตจะตองดำเนินการ
ใหรุดหนาไปในอนาคต ทั้งนี้ เพื่อธำรงรักษา
ไว ซึ่ ง ความสามารถทางการแข ง ขั น ใน
เศรษฐกิจโลกนั้น ในชวงที่ผานมารัฐบาลได
ริเริ่มนโยบายหรือมาตรการใหมๆ หลายดาน
เป น ต น ว า การปรั บ ปรุ ง มาตรการส ง เสริ ม
การจัดตัง้ สำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค (ROH)
ในประเทศไทย ซึ่ ง จะส ง ผลดี ท ำให ไ ทย
สามารถพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
ในระดับภูมิภาค
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด มี ม ติ เ ห็ น ชอบกั บ
การปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ ส ง เสริ ม สำนั ก งาน
ปฏิบัติการภูมิภาค โดยปรับปรุงสิทธิพิเศษ
เชน การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 15 ป
สำหรั บ รายได ข อง ROH จากต า งประเทศ
ขณะที่รายไดจากประเทศไทยอยูไดขายเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุตคลในอัตราเพียงรอยละ 10
นอกจากนั้น สำหรับชาวตางชาติที่เขา
มาทำงานใน ROH สามารถทีจ่ ะเลือกเสียภาษี
เงินไดบุคคลธรรมดาในอัตรารอยละ 15 เปน
เวลา 8 ป ซึ่งมาตรการนี้จะชวยฟนฟูความ
มั่ น ใจและชั ก จู ง ให ต า งชาติ เ ข า มาตั้ ง ฐาน
ปฏิบัติการและสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
ในประเทศไทยมากยิ่ง รวมถึงการจัดตั้งศูนย
ประสานการบริการดานการลงทุน (OSOS)
ซึ่ ง เป น ที่ ร วบรวมบริ ก ารจากองค ก รของรั ฐ
กวา 21 องคกร เพื่ออำนวยความสะดวกให
กับนักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จในสถานที่เดียว
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บีโอไอยังใหการสนับสนุนการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคในประเทศไทย
ผานนโยบายดานการลงทุนใหมๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และจะชวยให
ประเทศกาวไปขางหนาในการสรางศักยภาพของทรัพยากรมนุษย โดยเพิ่มการ
ฝกอบรมและการเรียนรูดานวิชาชีพ รวมถึงดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีระดับสูง และการวิจัยและพัฒนา ขั้นตอนเหลานี้จะชวยสนับสนุน
อุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ใชความรูเปนพื้นฐาน พรอมทั้งชวยสนับสนุนการ
อนุรักษพลังงานและลดปญหาสิ่งแวดลอม

ในชวงตนเดือนมิถุนายน 2553 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดอนุมัติ
การเปลีย่ นแปลงกฎระเบียบ ในเรือ่ งวีซา และใบอนุญาตทำงานสำหรับผูเ ชีย่ วชาญ
และผูที่มีความชำนาญเฉพาะดานจากตางประเทศ ที่ทำงานในโครงการวิจัยและ
พัฒนา จากเดิมอนุญาตครั้งแรก 2 ป เพิ่มขึ้นเปน 4 ป
บีโอไอยังไดรวมมือกับสถาบันพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ในการจัดตัง้ กองทุนขึน้ เพือ่ สงเสริมความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน ในกิจกรรม
ดานวิจยั และพัฒนาและการฝกอบรม ในเทคโนโลยีชนั้ สูงตามมาตรการพัฒนาทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ของคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ทั้งแผน
การกระตุนเศรษฐกิจระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จะชวยจัดสรรและกระจายเงินจำนวน
มาก เพือ่ เขาสูก ารพัฒนาการศึกษาและการฝกอบรม เชน โครงการเรียนฟรี 15 ป
เพื่อทรัพยากรมนุษยซึ่งมีทักษะสูงเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคต

àª×èÍÁÑè¹»ÃÐà·Èä·Â ¡ŒÒÇä¡ÅÊÙ‹ÊÑ§¤ÁâÅ¡
ประเทศไทยยังคงมีศักยภาพในการแขงขันและพัฒนาไดดีขึ้น โดยไทยยัง
ไดรบั คะแนนสูงในดานคาครองชีพ ภาระทางภาษี และโครงสรางพืน้ ฐานทีด่ ี โดยมี
ระบบขนสงเชือ่ มตอกับทาอากาศยานสุวรณภูมจิ ะเปดใหบริการในเร็วๆ นี้ รวมทัง้
มีแผนกอสรางขยายเสนทางรถไฟฟาขนสงมวลชนในหลายเสนทางในอนาคต
สำหรับในดานคุณภาพบริการของภาคราชการนั้น จากผลการสำรวจโดย
Political Economic Risk Consultancy ซึ่งเปนสถาบันการจัดอันดับความเสี่ยง
ทางการเมืองและเศรษฐกิจ ไดตีพิมพเผยแพรเมื่อตนเดือนมิถุนายน จัดอันดับ

ให ไ ทยมี ร ะบบราชการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง
เป น อั น ดั บ 3 จากจำนวน 12 ประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก
คณะรัฐมนตรีชุดใหมมุงมั่นจะสานตอ
การทำงานในทุกประเด็นทีเ่ กีย่ วของ เปนตนวา
การแกไขปญหาการกอสรางโรงงานแถบนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึง่ ปจจุบนั สวนประกอบ
ตางๆ ของการแกไขปญหาไดมีอยูพรอมแลว
เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามมาตรา 67 แหง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ทั้งในสวน
หลั ก เกณฑ ก ารจั ด ทำรายงานการศึ ก ษา
ผลกระทบต อ สุ ข ภาพ (HIA) และรายงาน
ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม (EIA) รวมถึ ง
กระบวนการจัดทำประชาพิจารณ ทั้งนี้ แม
ไทยจะเผชิ ญ กั บ ป ญ หาทางการเมื อ ง แต
นโยบาย มาตรการ ยุ ท ธศาสตร ท างด า น
เศรษฐกิจที่จัดทำขึ้น ยังเปนไปตามเปาหมาย
และดำเนินการตรงตามกำหนดเวลาเสมอมา

º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ

นอกเหนื อ มาตรการระยะสั้ น แล ว ประเทศไทยจะต อ งก า วไปข า งหน า
ความรับผิดชอบของรัฐบาลไมเพียงแตเปนการกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อใหประเทศ
ผานพนภาวะเศรษฐกิจถดถอยเทานั้น แตยังตองวางรากฐานสำหรับความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศในระยะยาว ซึง่ กำหนดจะพัฒนาใหประเทศไทยปรับเปลีย่ น
จากปจจุบนั ทีเ่ ปนฐานการผลิตสินคาทีม่ ตี น ทุนต่ำ ไปสูก ารผลิตสินคาทีใ่ ชเทคโนโลยี
และมีคุณภาพระดับสูง โดยจะใหสิทธิและประโยชนแกโครงการที่สอดคลองกับ
เปาหมาย ทั้งในสวนโครงการที่มีกิจกรรมวิจัยและพัฒนา ใชเทคโนโลยีการผลิต
ระดับสูง และมีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย

วีซาและใบอนุญาตทำงานสำหรับ
ผูเชี่ยวชาญตางประเทศใน
โครงการวิจัยและพัฒนา
จากเดิมอนุญาตครั้งแรก 2 ป
เพิ่มขึ้นเปน 4 ป

ในช ว งท า ย นายกรั ฐ มนตรี ไ ด ก ล า ว
ขอบคุณแขกผูมีเกียรติและนักลงทุนตางชาติ
ที่ ยั ง คงให ค วามเชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพของ
ประเทศไทย และเปนพันธมิตรทีด่ มี าโดยตลอด
รวมทั้ ง หวั ง ว า จะได รั บ การสนั บ สนุ น จาก
นักลงทุนตางชาติในการสงสารไปยังประชาคม
การลงทุนขนาดใหญ ถึงสถานที่ที่นาลงทุน
อยางประเทศไทย

สิงหาคม 2553
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เก็บตกจากมิชชั่น

สถาปนา พรหมบุญ

R3A และ R9 เสนทางการคาสายใหม

เชื่อมโยงไทยกับเพื่อนบาน
กลุ ม ประเทศสี่ เ หลี่ ย มเศรษฐกิ จ ซึ่ ง ประกอบไปด ว ยประเทศไทย สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น สหภาพพม า
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการพัฒนาระบบคมนาคมและสาธารณูปโภคพื้นฐานเพื่อเชื่อม
ทั้งสี่ประเทศเขาดวยกัน ทั้งทางรถยนต รถไฟ ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับการคา การลงทุน และการ
ทองเที่ยวในอนาคต

à¡Œºμ¡¨Ò¡ÁÔªªÑè¹

การคมนาคมขนสงในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจที่ประกอบดวยไทย ลาว พมา
และจีน เปนความรวมมือระหวางประเทศ เพื่อผสมผสานศักยภาพดานตางๆ ของ
4 ประเทศเขาดวยกัน เชน ดานทรัพยากร พลังงาน การทองเที่ยว
โดยอาณาเขตของแตละประเทศประกอบดวย ภาคเหนือของไทย ไดแก
เชียงใหม เชียงราย นาน พะเยา และลำพูน ภาคตะวันตกเฉียงเหนือของลาว
ไดแก แขวงหลวงน้ำทา บอแกว ไชยะบุรี อุดมไชย และหลวงพระบาง ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของพมา ไดแก รัฐฉาน และภาคใตของจีน ไดแก มณฑลยูนนาน
เสฉวน ชิงไห กุยโจว และเขตปกครองตนเองทิเบต โดยมียูนนานทำหนาที่เปน
ศูนยกลางสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจของจีน
ประเทศไทยมีจงั หวัดในภาคเหนือเชือ่ มตอหรือเปนเมืองหนาดานสูส เี่ หลีย่ ม
เศรษฐกิจ 2 จังหวัด คือ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดนาน โดยที่จังหวัดเชียงราย
มีแมน้ำโขงไหลผานและเปนพรมแดนธรรมชาติกั้นระหวางไทยและลาว ในขณะที่
จังหวัดนานนั้น ทั้งสองฝงโขงอยูในดินแดนของลาว ดังนั้นดานศุลกากรจึงตั้งอยู
ที่บานหวยโกน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนานแทน ซึ่งดานตรงขามจะเปน
เมืองน้ำเงิน แขวงไชยะบุรี ของลาว
การพัฒนาการคาและการขนสงในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ จำเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากสีป่ ระเทศ เปนทีท่ ราบกันวาลาวมีเสถียรภาพทางการเมืองมากกวา
พมา จึงเปรียบเสมือนกุญแจสูความรวมมือของสี่ประเทศ เพราะลาวเปนประตู
เชื่อมโยงดานการคมนาคมในสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสง
ทางบกซึ่งยังตองมีการพัฒนาอีกมาก รวมถึงการพัฒนาขนสงทางแมน้ำโขงดวย

South Economic Corridor) เสนทาง R3 ได
เปดอยางเปนทางการแลวในชวงการประชุม
ผูน ำ GMS เมือ่ เดือนมีนาคม 2551

àÊŒ¹·Ò§ R3A áÅÐ R3B
เสนทาง R3 จะแบงเปนเสนทาง R3A
ซึ่งจะผานจีนตอนใต แขวงหลวงน้ำทา แขวง
บอแกว ของลาว อำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย และเสนทาง R3B ที่ผานจีนตอนใต
ผานเชียงรุง เมืองลา เชียงตุง ผานดานทาขีเ้ หล็ก

àÊŒ¹·Ò§ R3 ÊÙ‹»ÃÐà·Èã¹ÊÕèàËÅÕèÂÁàÈÃÉ°¡Ô¨
เสนทางเศรษฐกิจที่เปนที่นิยมในกลุมประเทศสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ คือ
เสนทาง R3 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเสนทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต (North-
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ของพมา และอำเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย เสนทาง R3B กอสรางเสร็จกอน
และระยะทางสั้นกวาเสนทาง R3A แตเสนทาง R3A กลับไดรับความนิยมมากกวา
เนื่องจากการผานดาน จีน-ลาว และ ลาว-ไทย มีความสะดวกมากกวาการที่ตอง
ผานดาน จีน-พมา และ พมา-ไทย อีกทั้งพมามีการตั้งดานเก็บคาผานทางตลอด
เสนทาง ทำใหตองเสียคาใชจายมาก

เสนทาง R3B กอสรางเสร็จกอน
และระยะทางสั้นกวาเสนทาง R3A
แตเสนทาง R3A กลับไดรับความนิยมมากกวา
เนื่องจากการผานดาน จีน-ลาว และ ลาว-ไทย
มีความสะดวกมากกวา

เสนทาง R3A ชวงในประเทศไทย จากจังหวัดเชียงรายไปอำเภอเชียงของ
ในจังหวัดเชียงรายจะเปนถนนสี่เลน สวนในอำเภอเชียงของจะเปนถนนสองเลน
ความยาวประมาณ 124 กิโลเมตร จากดานชายแดนเชียงของจะตองขามฟาก
แมน้ำโขงโดยเรือหางยาว หรือแพขนานยนตไปดานหวยทรายของลาว จากนั้น

âÃ§áÃÁáÅÐ¤ÒÊÔâ¹ ºÃÔàÇ³´‹Ò¹º‹Íàμç¹ ªÒÂá´¹ÅÒÇ-¨Õ¹ â´ÂÀÒÂã¹¤ÒÊÔâ¹
¨ÐäÁ‹ä´ŒÃÑºÍ¹ØÞÒμãËŒ¶‹ÒÂÃÙ»

สภาพเสนทางเปนถนนลาดยางสองเลน
ตลอดสาย ภูมิประเทศเปนภูเขาสูงชันจึงมี
ช ว งขึ้ น เขาและทางโค ง ค อ นข า งมาก จึ ง ใช
ความเร็วไดไมมาก สองขางทางจะเปนพื้นที่
ปาเขา พื้นที่เกษตรกรรม และหมูบานของ
ชาวเขาเผาตางๆ และเสนทางนี้จะผานเหมือง
ถานหินเวียงภูคา ซึง่ เปนกิจการทีน่ กั ธุรกิจไทย
ได ม าลงทุ น ขุ ด ถ า นหิ น เพื่ อ ไปจำหน า ยยั ง
ประเทศไทยอยูดวย
บริเวณดานบอเต็น ชายแดนลาว-จีน
จะมีนักลงทุนจีนมาสรางศูนยการคา โรงแรม
และบอนคาสิโนเพื่อรองรับนักทองเที่ยว ซึ่ง
สวนใหญจะเปนนักทองเที่ยวชาวจีนนั่นเอง
ส ว นสภาพเส น ทางในจี น จากด า นบ อ หาน
ไปสูนครคุนหมิง จะเปนถนนคอนกรีตสี่เลน
ยังไมมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากนัก มีเมือง
ที่สำคัญบนเสนทางคือ เมืองแวน และเมือง
จิ่งหง หรือเมืองเชียงรุง

à¡Œºμ¡¨Ò¡ÁÔªªÑè¹

จากการสำรวจเสนทาง R3A ซึ่งเชื่อมระหวางคุนหมิง ผานสิบสองปนนา
ผานดานบอหาน หรือโมหาน (Mo Han) ของจีน เขาสูดานบอเต็น (Boten) ของ
ลาว ผานแขวงหลวงน้ำทา และแขวงบอแกว ผานดานหวยทราย เขาสูด า นเชียงของ
ของไทย หากสะพานมิตรภาพแหงที่ 4 เชียงของ-หวยทราย สรางแลวเสร็จ จะ
ทำใหเสนทาง R3A เปนเสนทางเศรษฐกิจสำคัญ เชื่อมโยงการคา การลงทุน และ
การทองเที่ยว ของ ไทย-ลาว-จีน ในอนาคต การขนสงจากกรุงเทพฯ ไปคุนหมิง
ใชระยะทางเพียง 1,887 กิโลเมตรเทานั้น จะทำใหการคาชายแดนของภาคเหนือ
ตอนบนมีความสำคัญมากขึ้น

จะผานสองแขวงของลาว คือ แขวงบอแกว
และแขวงหลวงน้ ำ ทา รวมระยะทางที่ ผ า น
ลาวประมาณ 250 กิโลเมตร

แมวาเสนทาง R3A จะเปดใชแลว แต
สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ยังคงอยูระหวาง
การกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จในป 2554
ซึ่ ง หากมี ก ารเป ด สะพานแล ว จะทำให ก าร
เดินทางโดยรถยนตระหวาง 3 ประเทศ ไทยลาว-จีน เปนไปไดอยางสะดวก อยางไรก็ตาม
จะตองรอใหมผี ลบังคับใชความตกลงการขนสง
ขามพรมแดนในอนุภมู ภิ าคลุม แมนำ้ โขง (GMS
Cross-Border Transport Agreement :
GMS CBTA) ซึ่งคาดวาจะเปดเดินรถเสรีเพื่อ
ขนสงทั้งสินคา และผูโดยสารไดในอนาคต
อันใกล ซึ่งจะทำใหปญหาที่ตองขนถายสินคา
ระหวางพรมแดนหมดไป เนือ่ งจากจะขนสงได
โดยรถบรรทุก โดยใชรถโดยสารเพียงคันเดียว
จึงทำใหไมเสียเวลา และสินคาไมเสียหาย
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อยางไรก็ตาม เสนทาง R3A อาจทำใหเกิดผลกระทบทัง้ ดานบวกและดานลบ
ดานบวกไดแก การขยายตัวดานธุรกิจการคา การลงทุน และการทองเทีย่ ว กอใหเกิด
การจางงานมากขึ้น มีการจับจายใชสอยกอใหเกิดรายไดใหชุมชน แตในดานลบ
จะทำใหสินคาจีนไหลเขาสูไทยสะดวกขึ้น ปจจุบันจีนใชการขนสงสินคามาไทย
โดยผานเสนทาง R3A เพียงรอยละ 20 แตหากการกอสรางสะพานมิตรภาพแหง
ที่สี่แลวเสร็จ คาดวาสินคาจากจีนจะเขามาในไทยจำนวนมาก
โดยทีส่ นิ คาจีนมีตน ทุนในการผลิตต่ำกวาสินคาไทย จึงอาจจะสงผลกระทบ
ตอผูประกอบการไทยได ซึ่งผูประกอบการไทยควรจะปรับตัวรับสถานการณ เชน
การเปนพอคาคนกลาง การสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา การพัฒนาดานโลจิสติกส
รวมกัน ปญหาอีกประการหนึง่ คือ เสนทางนีอ้ าจจะถูกใชขนสงสินคาผิดกฎหมาย
และผิดศีลธรรมได รวมทัง้ การทีม่ บี อ นคาสิโนอยูบ นเสนทาง จึงเปนทีเ่ กรงวาอาจ
จะดึงดูดนักทองเที่ยวไทยที่ใฝอบายมุขได ภาครัฐจึงควรรวมมือในการปองกัน
ปญหานี้อยางจริงจัง

เสนทางสายสำคัญอีกเสนทางหนึ่งที่
ไดรบั ความนิยมไมแพกนั คือ เสนทางระเบียง
เศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก หรือ EastWest Economic Corridor หรื อ เส น ทาง
หมายเลข 9 (R9) เสนทางนีส้ บื เนือ่ งจากการที่
ไทย พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน
ได ริ เ ริ่ ม โครงการพั ฒ นาความร ว มมื อ ทาง
เศรษฐกิจในอนุภมู ภิ าคลุม แมนำ้ โขง (Greater
Mekong Subregion หรือ GMS) ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงคหลักเพือ่ สงเสริมใหเกิดการขยายตัว
ทางการคา การลงทุนทัง้ ดานอุตสาหกรรมและ
บริการ และยกระดับความเปนอยูข องประชาชน
ในอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง โดยสนับสนุนให
มีการติดตอระหวางกัน
เสนทางหมายเลข 9 นี้เปนทางหลวง
ที่เชื่อมตอโดยตรงจากทะเลอันดามันไปยัง
ทะเลจี น ใต โดยเส น ทางจะเริ่ ม จากเมื อ ง
มะละแหม ง -เมี ย วดี ของพม า ผ า นเข า สู
ประเทศไทยทางด า นแม ส อด ผ า นจั ง หวั ด
พิษณุโลก เพชรบูรณ ขอนแกน กาฬสินธุ
มุ ก ดาหาร ข า มสะพานมิ ต รภาพแห ง ที่ ส อง
ที่เชื่อมจากจังหวัดมุกดาหารของไทย ไปยัง
แขวงสะหวันนะเขตของลาว

เสนทาง R3A
อาจทำใหเกิดผลกระทบ
ทั้งดานบวกและดานลบ
ดานบวกไดแก การขยายตัว
ดานธุรกิจการคา
แต ในดานลบ จะทำใหสินคาจีน
ไหลเขาสู ไทยสะดวกขึ้น
ÊÀÒ¾ËÁÙ‹ºŒÒ¹ªÒÇà¢Ò·ÕèÍÂÙ‹ÃÐËÇ‹Ò§àÊŒ¹·Ò§ R3A ã¹ÅÒÇ
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จากนัน้ จะมุง สูด า นแดนสะหวัน ซึง่ เปนเขตติดตอกับดานลาวบาวของเวียดนาม
เขาสูเมืองดองฮา เมืองเว และทาเรือดานัง ไดอยางสะดวก รวมระยะทางของ
เสนทางสายนี้ประมาณ 1,450 กิโลเมตร โดยชวงที่ยาวที่สุดจะอยูในประเทศไทย
ระยะทาง 950 กิโลเมตร เสนทางในลาว 250 กิโลเมตร ในเวียดนาม 84 กิโลเมตร

เพื่อไปยังเวียดนาม ซึ่งถือเปนเสนทางการ
ทองเที่ยวตางประเทศที่ราคาถูกและสะดวก
ที่สุดแลว

การพัฒนาเสนทางนีใ้ นประเทศไทยนัน้ จะมีการขยายถนนเปนสีช่ อ งจราจร
ตลอดเสนทางระหวางแมสอด สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแกน จนถึงมุกดาหาร มี
โครงการสรางทางหลวงระหวางมุกดาหาร-ยโสธร-สุรินทร-สระแกว-ทาเรือ
แหลมฉบัง และโครงการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ขอนแกน และมุกดาหาร ให
เปนศูนยกลางดาน Logistics และ Distribution Center ซึ่งเสนทางหมายเลข 9
จะทำใหการคา การลงทุน และโดยเฉพาะการทองเที่ยว เติบโตขึ้นอยางมาก
ทุกๆ วันจะมีรถนักทองเทีย่ วผานดานมุกดาหาร-สะหวันนะเขตจำนวนมาก ผานลาว

ในเส น ทางนี้ รั ฐ บาลลาว ได พั ฒ นา
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน-เซโน (SavanSeno Special Economic Zone) เปนเขต
เศรษฐกิจพิเศษแหงแรกของลาว ตั้งอยูบน
ถนนหมายเลข 9 เปนสวนหนึ่งของเสนทาง
East-West Economic Corridor แบงพื้นที่
ออกเปน 2 สวน

á¼¹·ÕèàÊŒ¹·Ò§ R9 «Öè§àª×èÍÁÃÐËÇ‹Ò§·ÐàÅÍÑ¹´ÒÁÑ¹¡Ñº·ÐàÅ¨Õ¹ãμŒ

สวนแรกจะอยูในเมืองคันทะบุรี แขวง
สะหวันนะเขต ติดกับสะพานขามแมน้ำโขง
แห ง ใหม และส ว นที่ ส องจะอยู ที่ เ มื อ งเซโน
ซึ่งจะอยูดานทิศตะวันออกของเมืองคันทะบุรี
หางออกไปประมาณ 28 กิโลเมตร ซึ่งที่ตั้ง
นั้นถือวาอยูในจุดที่ไดเปรียบ เนื่องจากอยูใน
เสนทางคมนาคมหลักถึง 2 สาย คือ ถนน
หมายเลข 9 ที่เชื่อมระหวาง พมา-ไทย-ลาวเวียดนาม และเสนทางหมายเลข 13 ที่เชื่อม
ระหวางมณฑลยูนนานของจีน-ลาว-กัมพูชา
และในอนาคตรัฐบาลลาวมีโครงการจะพัฒนา
สนามบิ น เมื อ งคั น ทะบุ รี ให เ ป น สนามบิ น
นานาชาติ เพื่ อ รองรั บ ความต อ งการของ
ผูโดยสาร และเพื่อการขนสงสินคาอีกดวย

การพัฒนาเสนทางนี้ ในประเทศไทยนั้น
จะมีการขยายถนนเปนสี่ชองจราจรตลอดเสนทาง
ระหวางแมสอด สุโขทัย พิษณุโลก
ขอนแกน จนถึงมุกดาหาร

à¡Œºμ¡¨Ò¡ÁÔªªÑè¹

ทีเ่ หลือจะเปนเสนทางในพมา ซึง่ ยังมีการกอสรางอยูใ นบางชวง แตเสนทาง
ระหวางไทย-ลาว-เวียดนามนั้น หลังจากที่ไดมีการเปดสะพานมิตรภาพแหงที่สอง
และเปดใชอุโมงครถยนตลอดภูเขา Hai Van ที่เชื่อมระหวางดานังและเว ใน
เวียดนามแลว ประชาชนในไทย-ลาว-เวียดนาม ก็สามารถเดินทางไปมาหาสูกัน
ไดอยางสะดวก

ด า นการขนส ง สิ น ค า นั้ น หากมี ก าร
ขนสงสินคาจากกรุงเทพฯ ไปกรุงฮานอยของ
เวียดนามโดยใชเสนทาง กรุงเทพฯ -มุกดาหาร
เขาสูด า นสะหวันนะเขต ผานดานแดนสะหวันลาวบาว เขาสูเมืองดองฮา ขึ้นเหนือสูกรุง
ฮานอย จะใชเวลาเดินทางเพียง 3 วัน ซึ่งจะ
เร็วกวาการขนสงทางเรือซึง่ จะใชเวลาประมาณ
1 สัปดาห แตการขนสงทางเรือจะมีคาใชจาย
ที่ ถู ก กว า หรื อ ถ า จะขนส ง สิ น ค า จากภาค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ไปยั ง ท า เรื อ ดานั ง
บางครั้ ง อาจจะใกล ก ว า การขนส ง มาท า เรื อ
แหลมฉบังอีกดวย
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สวนการพัฒนาเสนทางในเวียดนามนั้น มีการพัฒนาถนน ทาเรือ และ
ระบบสาธารณูปโภคตามเสนทาง โดยมีการปรับปรุงเสนทางหมายเลข 9 จากดาน
ลาวบาวถึงเมืองดองฮาระยะทาง 83 กิโลเมตร และเปดอุโมงคระยะทางยาว 6.4
กิโลเมตร ลอดผานภูเขา Hai Van เพื่อใหการคมนาคมจากเวไปดานังมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น มีการพัฒนาทาเรือ Tien Sa ของเมืองดานัง มีการขยายสนามบิน
ดานั ง เพื่ อ รองรั บ ผู โ ดยสารให ไ ด 4-5 ล า นคนต อ ป และพั ฒ นาระบบ
สาธารณูปโภคของนิคมอุตสาหกรรมที่มีอยู 5 แหงในนครดานัง เพื่อดึงดูดให
เกิดการลงทุนทั้งจากในและตางประเทศ

»˜ÞËÒ·ÕèμÒÁÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò
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เรื่องที่นาวิตกเกี่ยวกับการเปดสะพานขามแมน้ำโขงแหงที่สองก็คือ เมือง
สะหวันนะเขตฝงลาวมีการเปดบอนคาสิโน เพื่อรองรับนักการพนันของไทย และ
มีการบริการรถรับสงจากมุกดาหารขามฝง ไปเลนการพนันกันเลยทีเดียว ซึง่ แทนที่
เสนทาง R9 จะนำความเจริญมาใหชาวบานที่อยูในแนวระเบียงเศรษฐกิจดังกลาว
แตกลับเปนการอำนวยความสะดวกของผูที่ใฝอบายมุข ซึ่งปญหานี้จะเกิดขึ้นอีก
หากสะพานมิตรภาพแหงที่สามระหวางนครพนม-ทาแขกเปดใชงาน เพราะมี
บอนคาสิโนรอนักแสวงโชคชาวไทยอยูฝงตรงขามเชนกัน
ปญหาอีกประการของเสนทาง R9 คือ เสนทางในเวียดนาม จากเมืองดองฮา
ถาจะขนสงสินคาไปกรุงฮานอย ระยะทาง 800 กิโลเมตร สภาพถนนยังแคบมาก
ใชความเร็วไดไมมาก ทำใหการขนสงสินคาจากเวียดนามไปจีนผานเสนทางนี้ยัง
มีปญหา และปญหาที่ดานังยังไมมีศูนยกระจายสินคาที่เพียงพอ หากขนสงสินคา
ไปถึงดานังแลวจะตองขนถายตอไปยังเมืองอื่นๆ จะไมสะดวกนักและมีคาใชจาย
ที่สูง
โดยสรุปแลว เสนทาง R3A ตามแนว North-South Economic Corridor
และเสนทาง R9 ตามแนว East-West Economic Corridor จะชวยใหมีการ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สงผลใหประชาชนในภูมิภาคนี้มีชีวิตความเปนอยูดีขึ้น
การคา การลงทุน และการทองเที่ยวขยายตัวดีขึ้น เกิดการพบปะเชื่อมโยงทาง

ÍØâÁ§¤ Hai Van ÅÍ´ãμŒÀÙà¢Ò àª×èÍÁÃÐËÇ‹Ò§
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ธุรกิจของนักลงทุนแตละประเทศ ซึ่งจะนำไป
สู ก ารเป น หุ น ส ว นธุ ร กิ จ กั น ในอนาคต เกิ ด
การจางแรงงานมากขึ้น ทำใหแรงงานไมตอง
อพยพยายถิ่นฐานไปทำงานในภูมิภาคอื่น

โอกาสดานการคาการลงทุน
และการทองเที่ยว
ที่จะเกิดขึ้นในภาคเหนือและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย
ที่สืบเนื่องมาจาก
เสนทางทั้งสองเสนทาง
โอกาสด า นการค า การลงทุ น และ
การท อ งเที่ ย วที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ในภาคเหนื อ และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่สืบเนื่อง
มาจากเสนทางทั้งสองนั้น มียุทธศาสตรที่จะ
ตองพัฒนาใน 4 ดาน ไดแก ดานการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย โดยการปรับปรุงสถาบัน
การศึกษาใหสามารถผลิตบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ดานการพัฒนาดานแหลงทองเที่ยวโดยเนน
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษและดานวัฒนธรรม
ดานการพัฒนาการคาในภูมิภาคอินโดจีนซึ่ง
จะขยายตั ว ได อี ก มาก และด า นการพั ฒ นา
ด า นเกษตรกรรมและอุ ต สาหกรรมเกษตร
จึงจะชวยสรางมูลคาเพิม่ ใหผลผลิตในภูมภิ าคนี้
ไดอีกทางหนึ่งดวย

ºŒÒ¹àÃ×Í¹ÃÔÁ¶¹¹ R3 ª‹Ç§·Õè¼‹Ò¹ÅÒÇ
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วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

เมื่อมาตรการสงเสริมการลงทุน
เผชิญหนากับ

มาตรการตอบโต

ตอนจบ

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ¢Í§ÁÒμÃ¡ÒÃÍÒ¡Ã
μÍºâμŒ¡ÒÃÍØ´Ë¹Ø¹

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

ตอนที่ 1 ไดแนะนำองคการการคาโลก ความตกลงวาดวยการ
อุดหนุนและมาตรการตอบโต (Agreement on Subsidies
and Countervailing Measures - ASCM) ที่ ใ ห นิ ย าม
ของการอุดหนุน ประเภทของการอุดหนุน การใหโดยเจาะจง และ
ประเภทของการใหโดยเจาะจง
ตอนที่ 2 กลาวถึงความเสียหาย การเยียวยา มาตรการตอบโต
มาตรการอากรตอบโตการอุดหนุน และกระบวนการของมาตรการ
อากรตอบโตการอุดหนุนบางสวน
ในตอนจบนี้ จะไดนำเสนอกระบวนการของมาตรการอากรตอบโต
การอุดหนุนสวนที่เหลือ รวมถึงมาตรการสงเสริมการลงทุนที่อาจ
เปนการอุดหนุน

กระบวนการของมาตรการอากรตอบโต
การอุดหนุนตาม Part 5 ของ ASCM ประกอบ
ดวยมาตรการหลัก เชน การริเริ่มการไตสวน
(Initiation) การปรึกษาหารือ (Consultation)
การไตสวน (Investigation) หลักเกณฑและ
สาระสำคัญอื่นที่จำเปนในกระบวนการไตสวน
มาตรการชั่วคราว (Provisional Measures)
การทำความตกลง (Undertakings) การ
กำหนดและจัดเก็บอากรตอบโตการอุดหนุน
การทบทวนอากรตอบโต ก ารอุ ด หนุ น และ
ความตกลง และการทบทวนโดยศาล (Judicial
Review) ซึง่ ในตอนที่ 2 ไดนำเสนอกระบวนการ
ริเริม่ การไตสวน การปรึกษาหารือ การไตสวน
หลั ก เกณฑ แ ละสาระสำคั ญ อื่ น ที่ จ ำเป น ใน
กระบวนการไตสวน มาตรการชั่วคราว และ
การทำความตกลงแล ว ต อ ไปจะได แ นะนำ
กระบวนการที่เหลือ
การกำหนดและจัดเก็บอากรตอบโต
การอุดหนุน Article 19.2 และ 19.3 ของ
ASCM กำหนดจำนวนอากรตอบโตการอุดหนุน
ที่ ผู มี อ ำนาจไต ส วนจะเรี ย กเก็ บ ต อ งเป น
จำนวนที่ เ ท า กั บ หรื อ น อ ยกว า จำนวนการ
อุดหนุน อีกทั้งตองจัดเก็บตอสินคานำเขานั้น
จากทุกแหลงที่มีการอุดหนุน และเปนเหตุให
เกิดความเสียหายตามหลักการไมเลือกปฏิบตั ิ
(non-discrimination) โดยจะเก็ บ อากร
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ตอบโตการอุดหนุนจากสินคาที่เหมือนกันนั้น จากผูสงออกทุกรายของประเทศที่
ถูกกลาวหา และตัดสินวามีการอุดหนุน แตมีขอยกเวนสำหรับผูสงออกสินคาที่
เหมือนกัน ซึ่งไมไดถูกไตสวนอาจขอทำความตกลงกับผูมีอำนาจไตสวน เพื่อ
จายอากรตอบโตการอุดหนุนในอัตราพิเศษได
การทบทวนอากรตอบโตการอุดหนุนและความตกลง Article 21.1 - 21.5
กำหนดระยะเวลาใหดำเนินการเรียกเก็บอากรตอบโตการอุดหนุนเทาที่จำเปน
ซึ่งอาจเปนเดือน เปนปก็ได โดยจะเก็บอากรตอบโตไดเทาที่จำเปน เพื่อเยียวยา
ความเสียหายไมเกิน 5 ป แตขยายไดถา อุตสาหกรรมภายในรองขอ หรือผูม อี ำนาจ
ของประเทศที่เรียกเก็บอากรตอบโตพิจารณาแลวเห็นวา การเลิกเก็บอากรจะมี
แนวโนมทำใหการอุดหนุน และความเสียหายยังคงอยู หรือเกิดขึ้นอีก

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

อยางไรก็ตาม ในระหวางเรียกเก็บอากรนั้น ใหสิทธิ์ประเทศที่มีสวนได
สวนเสีย รองขอตอผูมีอำนาจของประเทศที่เรียกเก็บอากรตอบโตการอุดหนุน
ทบทวนความจำเปนในการเก็บอากรนั้น รวมถึงตรวจสอบวามีการอุดหนุน และ
ความเสียหาย ซึ่งผลการทบทวนอาจทำใหมีการยกเลิกอากรตอบโตการอุดหนุน
กอนก็ได
การทบทวนโดยศาล กระบวนการไตสวน การตัดสิน กำหนด และเรียกเก็บ
อากรตอบโตการอุดหนุน เหลานีเ้ ปนกระบวนการไตสวนทางบริหาร (Administrative
Procedure) ไมใชกระบวนการทางศาล (Court Procedure) จึงอาจมีโอกาส
ลำเอียง ความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interests) และไมโปรงใส
Article 23 ของ ASCM จึงกำหนดกลไกที่จะสามารถทบทวนโดยศาลตอการ
พิจารณาของการไตสวน และทบทวนการขอทบทวนตางๆ ตาม Article 18 การ
ทำความตกลง โดยที่กลไกนี้เปนกลไกการทบทวนโดยศาล อนุญาโตตุลาการ
หรือศาลปกครองก็ได แตตองเปนองคกรอิสระจากการไตสวน และทบทวนใน
ตอนแรก
กระบวนการมาตรการตอบโตการอุดหนุน ในเรื่องของพยานหลักฐาน
Article 12.3 ของ ASCM ใหสิทธิ์ประเทศ และผูมีสวนไดสวนเสียแถลงขอมูลทาง
วาจาไดดวย โดยประเทศผูพิจารณาการไตสวนตองพิจารณาขอแถลงดวยวาจานี้

กระบวนการมาตรการตอบโตการอุดหนุน
ในเรื่องของพยานหลักฐาน
Article 12.3 ของ ASCM
ใหสิทธิ์ประเทศ และผูมีสวนไดสวนเสีย
แถลงขอมูลทางวาจาไดดวย
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เสมือนหนึง่ กับการเสนอทางลายลักษณอกั ษร
อยางไรก็ตาม มาตรการชั่วคราวก็ ใหอำนาจ
ผูไ ตสวนมากเกินไป ไมไดคำนึงถึงผลเสียหาย
ที่ประเทศผูถูกกลาวหา หรือสินคาที่ถูกกลาว
หาจะไดรับ ไมมีกลไกคุมครองประเทศที่ถูก
กลาวหา

ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹·ÕèÍÒ¨
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มาตรการส ง เสริ ม การลงทุ น มี ห ลาย
รูปแบบ เชน ใหสิทธิพิเศษทั้งที่เปนภาษีอากร
และมิใชภาษีอากร ใหหลักประกัน ใหความ
คุม ครอง การผอนผันและยกเวนหลักกฎหมาย
อืน่ การใหสงิ่ จูงใจทางกฎหมาย (Legal Incentives) ที่กฎหมายไทยเรียกวา สิทธิประโยชน
เปนตน โดยเฉพาะอยางยิง่ ตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
มาตรการทีถ่ กู กลาวหาวาเปนการอุดหนุน
ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 คือ การใหสิทธิประโยชนทาง
ภาษีอากรในมาตราตางๆ เชน การยกเวนและ
ลดหยอนอากรขาเขาเครือ่ งจักรตามมาตรา 28
และ 29 การลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบตาม
มาตรา 30 การยกเวนและลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคลตามมาตรา 31 และ 35 (1) การหัก
คาใชจายไดเพิ่มขึ้นตามมาตรา 35 (2) และ
35 (3) เปนตน
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การใหโดยทั่วไปจะยังไมเปนการอุดหนุน
ที่อาจถูกมาตรการตอบโต
แตหากเปนการใหอยางเจาะจง
จะเปนการอุดหนุนที่อาจถูกมาตรการตอบโต
แตอยางไรก็ตาม บีโอไอไดยกเลิกเงื่อนไขการใหใชวัตถุดิบ หรือชิ้นสวน
ภายในประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 4/2542 ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2543 และยกเลิกเงือ่ นไขการสงออกแลว ตัง้ แตวนั ที่ 1 สิงหาคม
2543
การตรวจสอบวาเขาขายเปนการอุดหนุน ที่อาจถูกมาตรการตอบโตตาม
ASCM เมื่อครบองคประกอบการสนับสนุนทางการเงิน เกิดประโยชน และ
ใหอยางเจาะจง โดยสิทธิประโยชนทางภาษีอากรขางตน ที่รัฐบาลควรจัดเก็บ
ภาษีอากร แตรัฐบาลไมเก็บหรือลดหยอนภาษีอากรนั้น เขาเกณฑเปนรายได
ทีร่ ฐั ควรจะได แลวขาดหายไป ในเบือ้ งตนจึงเขาขายเปนการชวยเหลือทางการเงิน
ที่จัดเปนการอุดหนุนชนิดหนึ่ง

นอกจากนั้ น บทบั ญ ญั ติ ม าตรา 16
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ.
2520 กำหนดใหการสงเสริมฯ แกกิจการที่
สำคัญ และเปนประโยชนตอประเทศ โดยให
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเปนผูพ จิ ารณา
และจัดลำดับความสำคัญ ไมไดใหการสงเสริมฯ
แกกิจการทุกประเภท
โดยที่หากเปรียบเทียบประเภทกิจการ
และสิทธิประโยชนที่จะไดรับจากการสงเสริมฯ
ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ 1/2543 2/2543 7/2547 และ 10/2552
กับกิจการอุตสาหกรรมทั้งหมด ก็อาจถือวา
เปนการใหอยางเจาะจงได แตหากเปรียบเทียบ
เฉพาะประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมฯ ตาม
ประกาศที่มีสิทธิ์ไดรับการสงเสริมฯ ทั้งหมด
ก็ถือเปนการใหโดยทั่วไป แตทายที่สุดผลจะ
เปนอยางไรขึน้ อยูก บั การพิจารณาของผูไ ตสวน
ของแตละประเทศ และแตละกรณีไป

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

อยางไรก็ตาม หากเปนการใหโดยทั่วไปจะยังไมเปนการอุดหนุนที่อาจถูก
มาตรการตอบโต แตหากเปนการใหอยางเจาะจงแกวิสาหกิจ หรืออุตสาหกรรม
หรือภูมิภาค หรือการอุดหนุนการสงออก หรือการใหใชวัตถุดิบภายในประเทศ
มากกวานำเขา จะเปนการอุดหนุนที่อาจถูกมาตรการตอบโต หรือการอุดหนุน

ต อ งห า ม ซึ่ ง ต อ งพิ จ ารณาจากกฎหมาย
นโยบาย และวิ ธี ก ารให สิ ท ธิ ป ระโยชน ท าง
ภาษีอากรนั้น ตามที่ปรากฏในนโยบายและ
หลักเกณฑการใหสงเสริมการลงทุน รวมถึง
มติของสำนักงานฯ และคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน และบัตรสงเสริมที่นำมาประกอบ
การพิจารณาของผูมีอำนาจในการไตสวน

Article 2 ของ ASCM วางหลักของ
การใหโดยเจาะจงไว 3 กรณี ประกอบดวย
Article 2.1 (a) กรณีหนวยงานที่มีอำนาจ
หรือกฎหมายจำกัดการอุดหนุนแกวิสาหกิจ
อยางชัดเจน ขณะที่ Article 2.1 (b) กรณี
หนวยงาน หรือกฎหมายนัน้ กำหนดหลักเกณฑ
หรือเงื่อนไขที่มีเหตุผล (Objective Criteria
Conditions) เพื่อกำหนดสิทธิ์ที่จะไดรับการ
อุดหนุน และปริมาณการอุดหนุนที่จะไมถือ
เปนการอุดหนุนที่เจาะจง หากสิทธิ์ที่จะไดรับ
เป น ไปโดยอั ต โนมั ติ และมี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
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หลักเกณฑ และเงื่อนไขอยางเครงครัด ซึ่งตองแสดงไวอยางชัดเจนในกฎหมาย
ขอบังคับ หรือเอกสารทางการอื่นๆ ที่สามารถพิสูจนได สำหรับ Article 2.1 (c)
ใหนำปจจัยอืน่ มาพิจารณาดวย เชน การขอรับการอุดหนุนอยางชัดเจนโดยวิสาหกิจ
การใหการอุดหนุนแกวิสาหกิจบางประเภทเปนจำนวนมากอยางไมเปนสัดสวน
และวิธีการที่หนวยงานซึ่งมีอำนาจใชดุลยพินิจในการอนุมัติ หรือใหการอุดหนุน
เปนตน
ในทางปฏิบัติประเทศผูไตสวนนำปจจัยอื่นมาพิจารณาเพิ่มเติมตาม Article
2.1 (c) และเปนการพิจารณาตามกฎหมาย และมาตรการภายในของประเทศที่
ไตสวน ทำใหหลักการตาม Article 2.1 (a) และ 2.1 (b) แทบไมมีความหมาย
ในการตอสูวาการอุดหนุนนั้นไมเปนการเจาะจง เพราะประเทศผูไตสวนจะอาง
หลักการใน Article 2.1 (c) มาดำเนินการเสมอ

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

สำหรับการใหสทิ ธิประโยชนเปนพิเศษ แกกจิ การทีใ่ หความสำคัญเปนพิเศษ
หรือกิจการที่ใหความสำคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง สิทธิพิเศษทางภาษีอากรจะถือเปนการใหเจาะจงแกวิสาหกิจ กลุม
วิสาหกิจอุตสาหกรรม หรือกลุมอุตสาหกรรมหรือไม ตาม Article 2.1 ของ
ASCM คงตองพิจารณาเปนรายกรณีไป

อยางไรก็ตาม แมสิทธิประโยชน
ทางภาษีอากรจะเปนการอุดหนุน
และอาจเขาขายเปนการอุดหนุนตองหาม
แตมิ ไดหามประเทศไทยเลิกใหสิทธิประโยชน
ทางภาษีอากร ในโครงการที่ ไดรับการสงเสริมการลงทุน

เปนการผลิตเพื่อจำหนายภายในประเทศไมมี
การสงออก กรณีสงออกสินคาไปจำหนายยัง
ประเทศที่ไมมีอุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาชนิด
เดียวกัน เหลานี้มาตรการไตสวนและตอบโต
การอุดหนุนก็จะไมเกิดขึ้น นอกจากนั้น แม
ในกรณี อื่ น ที่ ถู ก กล า วหา และดำเนิ น การ
ไต ส วนก็ ไ ม แ น เ สมอไปว า จะถู ก มาตรการ
ตอบโตหรือไม

นอกจากนั้น การอุดหนุนที่สามารถทำไดซึ่งครอบคลุมการวิจัยและพัฒนา
การชวยเหลือพื้นที่ที่หางไกล และการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม
บทบัญญัติในเรื่องนี้ไมมีใชอีกแลว จึงไมสามารถนำมาใชเปนขอตอสูในการถูก
ไตสวนได
อยางไรก็ตาม แมสิทธิประโยชนทางภาษีอากรจะเปนการอุดหนุน และ
อาจเขาขายเปนการอุดหนุนตองหาม หรือการอุดหนุนที่อาจถูกมาตรการตอบโต
แตมไิ ดหา มประเทศไทยเลิกใหสทิ ธิประโยชนทางภาษีอากร การสงเสริมการลงทุน
และใหสิทธิประโยชนอื่นๆ เพราะขึ้นอยูกับวาจะมีการไตสวน และออกมาตรการ
ตอบโตหรือไม รวมถึงปจจัยและเหตุการณตางๆ อีกหลายปจจัย เชน กรณี
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สถาปนา พรหมบุญ

นานาสาระกับ

บี โอไอ

ÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹´ÒŒ ¹ÇÑμ¶Ø´ºÔ áÅÐÇÑÊ´Ø¨Óà»š¹

1. ¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ â´Â¨ÐãªŒÊÔ·¸ÔìÂ¡àÇŒ¹ÍÒ¡Ã¢Òà¢ŒÒÇÑμ¶Ø´Ôºà¾×èÍä»
¨ŒÒ§ãËŒ¼ÙŒÍ×è¹¼ÅÔμ ÊÒÁÒÃ¶¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ไมสามารถทำได เนื่องจากผูขอรับการสงเสริมฯ จะตองเปนผูที่ดำเนิน
การผลิตเอง ซึ่งในกรณีนี้ผูที่มีสิทธิ์นำเขาวัตถุดิบคือ ผูที่รับจางผลิต แตถา
หากบริษัทมีกระบวนการผลิตเอง แลวไปวาจางบริษัทอื่นผลิตในบางขั้นตอน
สามารถกระทำได โดยตองแจงไวตั้งแตขั้นยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ หรือ
สามารถขอแกไขโครงการภายหลังจากไดรับอนุมัติ

ตอบ การนำเขาวัตถุดิบและวัสดุจำเปน โดยการยกเวนอากรขาเขาตาม
สิทธิประโยชนมาตรา 36 จะไมสามารถจำหนายใหกับบริษัทที่ไมไดรับการ
สงเสริมฯ หรือไมไดผลิตเพื่อการสงออกได โดยหากตองการจำหนายจะ
ตองชำระอากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมเบี้ยปรับและเงินเพิ่มเสียกอน

3. ÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹ÁÒμÃÒ 36 (1) μ‹Ò§¨Ò¡ 36 (2) ÍÂ‹Ò§äÃ

5. ºÃÔÉÑ·¹ÓÇÑμ¶Ø´Ôºà¢ŒÒÁÒáÅŒÇ áμ‹ÂÑ§äÁ‹ä´Œ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃ¼ÅÔμ ¨Ð¹Óä»½Ò¡äÇŒ·ÕèÍ×è¹ä´Œ
ËÃ×ÍäÁ‹

ตอบ มาตรา 36 (1) หมายถึง การยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบและ
วัสดุจำเปนที่ตองนำเขามาจากตางประเทศ เพื่อใชผลิต ผสม หรือประกอบ
ผลิตภัณฑ หรือผลิตผล เฉพาะทีใ่ ชในการสงออก สวนมาตรา 36 (2) หมายถึง
การยกเวนอากรขาเขาสำหรับของที่ผูไดรับการสงเสริมนำเขามาเพื่อสงออก
กลับไป เชน การนำเขาของตัวอยางเขามาแสดงแลวสงกลับคืน เปนตน

ตอบ โดยปกติแลว วัตถุดิบที่นำเขามา
จะตองเก็บไวที่โรงงานของบริษัท หาก
บริษัทประสงคจะนำไปฝากไวที่อื่น ตอง
ขออนุ ญ าตจากบี โ อไอก อ น มิ ฉ ะนั้ น
หากกรมศุลกากรตรวจพบ บริษัทจะมี
ความผิดได

4. ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ÁÒμÃÒ 36 (1) áÅÐ (2) ÁÕ¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒ·Õèä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ôì
ËÃ×ÍäÁ‹

6. ¶Œ Ò ºÃÔ ÉÑ · μŒ Í §¡ÒÃ¨Ð¢ÒÂÊÔ ¹ ¤Œ Ò ¡Öè §
ÊÓàÃç¨ÃÙ» ¨Ð·Óä´ŒËÃ×ÍäÁ‹

ตอบ ระยะเวลาการไดรับสิทธิ์ขึ้นอยูกับเขตที่ตั้ง โครงการที่ตั้งอยูในเขต 1
และ เขต 2 จะไดรับยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่นำเขา

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

2. ºÃÔÉÑ··Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÇÑμ¶Ø´Ôºà¢ŒÒÁÒ áÅŒÇ¨ÓË¹‹ÒÂãËŒ¡Ñº
ºÃÔÉÑ··ÕèäÁ‹ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹

มาผลิตเพื่อสงออกเปนระยะเวลา 1 ป
สวนโครงการทีต่ งั้ ในเขต 3 จะไดรบั ยกเวน
เป น ระยะเวลา 5 ป แต อ ย า งไรก็ตาม
สิ ท ธิ ป ระโยชน ใ นมาตรานี้ ส ามารถขอ
ขยายเวลาออกไปได
โดยต อ งเป น ผู ไ ด รั บ สิ ท ธิ แ ละ
ประโยชนตามมาตรา 36 และยังมีระยะเวลา
นำเขาอยู หรือหมดแลวแตยังไมเกิน 6
เดือน นับแตวนั ขอขยายเวลา โดยบีโอไอ
จะอนุมัติใหขยายเวลาไดครั้งละไมเกิน
2 ป ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ ควรจะยืน่ ขอขยายเวลา
กอนทีส่ ทิ ธิประโยชนของบริษทั จะสิน้ สุด
ลง เพื่อที่จะใชสิทธิ์ไดอยางตอเนื่อง

ตอบ สามารถทำได หากบริ ษั ท ระบุ
ความประสงค ตั้ ง แต ขั้ น ยื่ น คำขอรั บ
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รับการยกเวนอากรขาเขา แลวสามารถ
จำหนายใหกับลูกคาที่ไดรับการสงเสริมฯ
เพื่อทำการผลิตแลวสงออกได

12. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·ä´ŒÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ÁÒμÃÒ 36
áÅŒÇ ¨Ðä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ
´ŒÇÂËÃ×ÍäÁ‹

การสงเสริมฯ วาในกระบวนการผลิตจะมีการขายสินคากึ่งสำเร็จรูป แตหาก
มิไดระบุไว จะตองทำเรื่องขออนุมัติกอน

7. Ê‹Ç¹ÊÙÞàÊÕÂ ÁÕÇÔ¸Õ¨Ñ´¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ
ตอบ สวนสูญเสียมีวิธีจัดการ 3 วิธีคือ สงออกกลับไปตางประเทศ ทำลาย
หรือบริจาคใหกับหนวยงานของรัฐหรือองคการสาธารณกุศล แตถาหาก
ตองการจำหนาย จะตองชำระอากรขาเขาตามสภาพของสวนสูญเสียกอนจึง
จะจำหนายได

8. ¨Ò¡¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒâ´ÂãªŒÊÔ·¸ÔìÂ¡àÇŒ¹ÍÒ¡Ã¢Òà¢ŒÒ ¨ÐμŒÍ§·ÓÍÂ‹Ò§äÃ

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

ตอบ วัตถุดิบเมื่อนำเขามาแลว ไมไดผลิตเพื่อการสงออกจะตองสงกลับไป
ภายใน 1 ป หากสงออกกลับไปไมหมดจะตองชำระอากรขาเขาในสวนทีส่ ง ออก
ไมหมด หรือตองขออนุญาตสงวัตถุดิบไปตางประเทศ

9. ÁÒμÃÒ 19 ·ÇÔ ¢Í§¡ÃÁÈØÅ¡Ò¡Ã áμ¡μ‹Ò§¨Ò¡ÁÒμÃÒ 36 ¢Í§ºÕâÍäÍÍÂ‹Ò§äÃ
ตอบ มาตรา 19 ทวิ จะตองชำระอากรขาเขาไปกอน โดยจะชำระเปนเงินสด
หรือหนังสือของธนาคารค้ำประกันก็ได อากรสวนนี้สามารถขอคืนไดเมื่อมี
การสงออก แตมาตรา 36 จะไดรับการยกเวนอากรขาเขาตั้งแตนำเขาวัตถุดิบ
และวัสดุจำเปนเขามา

10. ¡ÒÃâÂ¡ÂŒ Ò ÂÊ¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ¨ÐÂÑ § ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ ÊÔ · ¸Ô á ÅÐ»ÃÐâÂª¹ μ ÒÁ
ÁÒμÃÒ 36 ä´Œμ‹Íà¹×èÍ§ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ สามารถใชไดตอเนื่อง

11. ºÃÔÉÑ·μÑÇá·¹¹Óà¢ŒÒªÔé¹Ê‹Ç¹ÇÑμ¶Ø´Ôº μŒÍ§·ÓÍÂ‹Ò§äÃËÒ¡ÁÕÅÙ¡¤ŒÒà»š¹ºÃÔÉÑ·
·Õè ä ´Œ ÃÑ º ¡ÒÃÊ‹ § àÊÃÔ Á Ï áÅŒ Ç μŒ Í §¡ÒÃ¨Ð¹Óà¢Œ Ò ÇÑ μ ¶Ø ´Ô º ºÃÔ ÉÑ · μÑ Ç á·¹
ÊÒÁÒÃ¶ãªŒÊÔ·¸ÔìÁÒμÃÒ 36 ¢Í§ºÕâÍäÍ ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ได โดยผูท นี่ ำเขาจะตองระบุชอื่ บริษทั ทีไ่ ดรบั การสงเสริมฯ ใน invoice
จึงจะสามารถใชสิทธิ์ยกเวนอากรขาเขาได
อีกกรณีหนึ่งบริษัทตัวแทนนำเขา สามารถขอรับการสงเสริมฯ ใน
กิจการ IPO ได หากไดรับการสงเสริมฯ แลว สามารถนำสินคาเขามาโดยได
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ตอบ การยกเวนภาษีมูลคาเพิ่มนั้น เปน
ไปตามประกาศของกรมสรรพากรฉบับ
ที่ 20 กิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ เมื่อ
มีการนำเขาเครื่องจักรหรือวัตถุดิบเพื่อ
ใชในการผลิตเพื่อการสงออก จะยินยอม
ใหใชหนังสือสั่งปลอยของบีโอไอ เปน
หนังสือวางประกัน และถอนประกันภาษี
มู ล ค า เพิ่ ม ได (โดยกรณี นี้ จ ะใช เ ฉพาะ
บริษัทที่ไดรับบัตรสงเสริมฯ แลว)

13. ÊÙμÃ¡ÒÃ¼ÅÔμ¤×ÍÍÐäÃ
ตอบ สู ต รการผลิ ต หมายถึ ง ปริ ม าณ
การใชรวมตอผลิตภัณฑ 1 ชิน้ ซึง่ เทากับ
ปริมาณการใชสุทธิตอผลิตภัณฑ 1 ชิ้น
บวกปริ ม าณส ว นสู ญ เสี ย ต อ ผลิ ต ภั ณ ฑ
1 ชิ้น สูตรการผลิตจะใชในการพิจารณา
ตัดบัญชีวัตถุดิบเมื่อมีการสงออก บริษทั
ที่ ไ ด รั บ ส ง เสริ ม ฯ ต อ งขออนุ มั ติ สู ต ร
การผลิตของผลิตภัณฑทุกๆ แบบที่จะ
ผลิตเพื่อสงออก มิฉะนั้น จะไมสามารถ
ตัดบัญชีวัตถุดิบได

14. »ÃÔÁÒ³ÊμçÍ¡ÊÙ§ÊØ´ËÁÒÂ¶Ö§ÍÐäÃ
ตอบ ปริมาณสต็อกสูงสุดหมายถึง จำนวน
หรือปริมาณของวัตถุดิบและวัสดุจำเปน
ทีพ่ อเพียงสำหรับใชในการผลิตผลิตภัณฑ
ที่ไดรับการสงเสริมฯ ตามกำหนดระยะ
เวลาที่ บี โ อไออนุ มั ติ โดยจะอนุ มั ติ ใ ห
เท า กั บ 6 เดื อ นของกำลั ง ผลิ ต ที่ ร ะบุ
ในบัตรสงเสริมฯ ปริมาณสต็อกสูงสุด
จะเกี่ยวของกับการพิจารณาการนำเขา
วัตถุดิบ
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15. ¡ÒÃÂ×è¹ÊÙμÃ¡ÒÃ¼ÅÔμáÅÐ»ÃÔÁÒ³ÊμçÍ¡ÊÙ§ÊØ´ÊÒÁÒÃ¶á¡Œä¢ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ สามารถแกไขได โดยติดตอสำนักบริหารการลงทุนที่เกี่ยวของ

16. ¢Ñé¹μÍ¹áººã´·Õè¶×ÍÇ‹Òà»š¹¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡·Ò§ÍŒÍÁ
1) ¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒÇÑμ¶Ø´Ôº ¼ÅÔμ áÅŒÇÊ‹§ÍÍ¡â´ÂºÃÔÉÑ·μÑÇá·¹
2) ¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒÇÑμ¶Ø´Ôº¼ÅÔμà»š¹ semi-product Ê‹§μ‹ÍãËŒºÃÔÉÑ·Í×è¹
¼ÅÔμμ‹Íà»š¹ finished good áÅÐÊ‹§ÍÍ¡â´ÂºÃÔÉÑ··Õè¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒ¹Ñé¹
ตอบ ถือเปนการสงออกทางออมทั้งสองแบบ

17. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·μŒÍ§¡ÒÃãªŒÇÑμ¶Ø´Ôº¡Öè§ÊÓàÃç¨ÃÙ»ÁÒãªŒã¹¡ÒÃ¼ÅÔμÊÔ¹¤ŒÒ ÊÒÁÒÃ¶
·Óä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ปกติแลวบริษัทตองมีกระบวนการผลิตเต็มกระบวนการตามที่ไดรับ
การสงเสริมฯ แตหากตองการจะใชวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปเขามาประกอบกับ
สินคา บริษัทจะตองขอแกไขโครงการกอน โดยทั่วไปแลว หากการขอเพิ่ม
ขั้นตอนโดยการใชวัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปในกระบวนการผลิตดังกลาวไมมีผล
กระทบตอกำลังผลิต และสาระสำคัญของโครงการ บีโอไอจะอนุญาตใหใช
วัตถุดิบกึ่งสำเร็จรูปมาผลิตตอไดไมเกินรอยละ 10 ของปริมาณการผลิต
จริงในแตละป

18. ºÃÔÉÑ·ä´ŒÃÑºÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¹Óà¢ŒÒÇÑμ¶Ø´Ôº«Öè§ºÃÃ¨ØÁÒã¹¶Ò´ μÑÇ¶Ò´ÊÒÁÒÃ¶
¨ÓË¹‹ÒÂáÅŒÇ¹ÓÃÒÂä´ŒÁÒÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤Åä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ áÅÐμŒÍ§
¢ÍÍ¹ØÞÒμ¨ÓË¹‹ÒÂ¨Ò¡ºÕâÍäÍ¡‹Í¹ËÃ×ÍäÁ‹

19. ÇÑμ¶Ø´Ôº·Õè¹Óà¢ŒÒÁÒáÅŒÇãªŒäÁ‹ËÁ´ áÅŒÇ¨ÓË¹‹ÒÂÍÍ¡ä»â´Â·ÕèäÁ‹ä´ŒÁÕ¡ÒÃ¼ÅÔμ
ÃÒÂä´ŒÊ‹Ç¹¹ÕéÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ¤Ó¹Ç³à¾×èÍÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤ÅËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ไมสามารถนำรายไดสวนนี้มายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลได เพราะไม
ถือเปนรายไดที่เกิดจากโครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ และหากเปนวัตถุดิบ
ที่นำเขามาโดยใชสิทธิ์ตามมาตรา 36 บริษัทจะตองชำระอากรขาเขากอนที่
จะจำหนายวัตถุดิบนั้นดวย

21. ÃÒÂª×èÍ¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¸ØÃ¡Ô¨μÃÇ¨ÊÍº
Ê‹ Ç ¹ÊÙ Þ àÊÕ Â ¨Ò¡¡ÒÃ¼ÅÔ μ ËÃ× Í äÁ‹ ä ´Œ
¤Ø³ÀÒ¾ ÊÒÁÒÃ¶ËÒä´Œ¨Ò¡·ÕèäË¹
ตอบ สามารถตรวจสอบรายชือ่ ผูป ระกอบการ
ธุรกิจตรวจสอบสวนสูญเสีย ไดจากเว็บไซต
ของบีโอไอ หนากฎหมาย ระเบียบ และ
ประกาศ ซึ่งขอมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน
2553 มีจำนวน 14 บริษัท
โดยผูต รวจสอบจะทำการตรวจสอบ
ปริ ม าณส ว นสู ญ เสี ย และตรวจสอบ
ขั้ น ตอนการทำลายส ว นสู ญ เสี ย และ
ออกใบรั บ รองให กั บ บริ ษั ท เพื่ อ นำไป
ตัดบัญชีตอไป

¡®áÅÐÃÐàºÕÂº¤ÇÃÃÙŒ

ตอบ รายไดที่เกิดจากการจำหนายถาดบรรจุสินคา ไมสามารถนำมารวม
เปนรายไดที่จะไดยกเวนภาษีเงินไดฯ อยางไรก็ตาม หากบริษัทใชสิทธิ์ใน
การยกเวนอากรขาเขาสำหรับวัตถุดิบ บริษัทจะตองชำระอากรขาเขายอน
หลังสำหรับถาดบรรจุสินคากอน จึงจะสามารถจำหนายได

จากนั้นผูไดรับการสงเสริมฯ จะ
ตองยื่นเอกสารการสงออกเพื่อขออนุมัติ
ตัดบัญชีวตั ถุดบิ และปดบัญชีภายใน 1 ป
นั บ จากวั น สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการได รั บ
สิทธิประโยชน หากไมสามารถสงออก
ภายในเวลาที่กำหนด จะตองชำระอากร
ขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจำเปนสวนที่เหลือ
ตามสภาพ ณ วันนำเขา

20. ÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμÔÀÒÂËÅÑ§¨Ò¡ÊÔé¹ÊØ´ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒÇÑμ¶Ø´ÔºμÒÁÁÒμÃÒ 36
μŒÍ§·ÓÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§
ตอบ เมื่อสิ้นสุดสิทธิประโยชนการนำเขาวัตถุดิบตามมาตรา 36 และไมได
รับการขยายระยะเวลาจากบีโอไอ ผูไดรับการสงเสริมฯ จะตองจัดทำรายงาน
การใชวัตถุดิบและวัสดุจำเปน วันสิ้นสุดระยะเวลาการไดรับสิทธิประโยชน
พรอมทัง้ แจงใหบโี อไอทราบ โดยบีโอไอจะสงเจาหนาทีไ่ ปตรวจสอบทีโ่ รงงาน

สิงหาคม 2553
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สถิติการสงเสริมการลงทุน

สรุ ป สถิ ติการส ง เสริ ม การลงทุน
¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ)

800
600

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

777
217,300 214,000

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ)

250,000

800

200,000

600

545

150,000

400

100,000
50,000

0

0

0

2552
Á.¤.-¡.¤.

303,400

400
200

2553
Á.¤.-¡.¤.

400,000

799

300,000

486

200

2552
Á.¤.-¡.¤.

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

2553
Á.¤.-¡.¤.

200,000
115,300

100,000
0

2552
Á.¤.-¡.¤.

2553
Á.¤.-¡.¤.

2552
Á.¤.-¡.¤.

2553
Á.¤.-¡.¤.

¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ
(ÃÒÂ)

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

800
700
600
500
400
300
200
100
0

â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â
¶×ÍËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é

â¤Ã§¡ÒÃμ‹Ò§ªÒμÔ
¶×ÍËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ä·Â
áÅÐμ‹Ò§ªÒμÔ

à§Ô¹Å§·Ø¹

¤‹Òà¤Ã×Íè §¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³

¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â (¤¹)
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

300,000

268,952

707

250,000
200,000

535
177,560

172,035

150,000
114,433

105,087
266

238
188

169

178

100,000

76,177

203

50,000
0

2552
Á.¤.-¡.¤.

2553
Á.¤.-¡.¤.

2552
Á.¤.-¡.¤.

2553
Á.¤.-¡.¤.

2552
Á.¤.-¡.¤.

2553
Á.¤.-¡.¤.

2552
Á.¤.-¡.¤.

2553
Á.¤.-¡.¤.

2552
Á.¤.-¡.¤.

2553
Á.¤.-¡.¤.

2552
Á.¤.-¡.¤.

2553
Á.¤.-¡.¤.

2552
Á.¤.-¡.¤.

2553
Á.¤.-¡.¤.

¨Óá¹¡â´Â¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹μÒÁËÁÇ´¡Ô¨¡ÒÃ
Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

หมวดกิจการ
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขัน้ มูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑโลหะ เครือ่ งจักร และอุปกรณขนสง
อิเล็กทรอนิกส และเครือ่ งใชไฟฟา
ผลิตภัณฑเคมีภณั ฑ กระดาษ และพลาสติก
บริการ และสาธารณูปโภค
รวม
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จำนวนโครงการ (ราย)
เงินลงทุน
ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนตางชาติ จางแรงงาน (คน)
2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553
151
26
58
177
137
97
316
962

ม.ค.-ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
ม.ค.-ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
85 90 42,317 29,213 24,847
20 14 18,700 16,497 6,340
32 46 10,477 5,260 6,004
107 129 52,092 24,999 45,807
86 129 27,419 10,596 59,335
54 82 24,317 13,974 24,955
151 217 117,687 77,021 101,665
535 707 293,009 177,560 268,952

ม.ค.-ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
ม.ค.-ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
ม.ค.-ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
2,645 1,870 1,670 472 134 943 21,065 9,733 14,743
435 372 658 1,951 1,872 1,299 5,698 4,775 2,299
1,135 705 409 777 432 519 18,239 14,421 8,732
1,618 411 991 5,952 3,753 7,608 26,301 13,920 16,950
358 288 349 1,381 758 700 43,272 20,831 57,006
1,364 759 1,176 2,326 1,060 1,091 6,590 4,299 7,758
8,751 3,446 6,905 2,180 1,021 1,677 13,745 8,198 6,945
16,307 7,852 12,156 15,039 9,030 13,837 134,910 76,177 114,433
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ภาวะการสงเสริ ม การลงทุ น
มกราคม-กรกฎาคม 2553 เปรียบเทียบ ป 2551 และ 2552
2551

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ·¸Ô

00
00
00
00
00
00

2552 2553 2551 2552 2552 2553
ม.ค.-ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
ม.ค.-ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
จำนวนโครงการ (ราย)
ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
1,231 1,507
545
777
74.0 112.8
45.0
38.4
43.8
38.8
11.5
14.5
326
194
45
37
23
86

263
217
73
82
20
87

128
102
17
41
11
34

192
97
23
25
14
39

375
221
154
517
144
12
361
335
287
48
77
10
85
47
14
65
37
4

456
193
263
516
111
11
394
532
446
86
121
32
185
52
30
74
38
3

200
97
103
188
53
4
131
154
136
18
33
5
34
22
8
37
15
3

248
109
139
310
83
4
223
219
193
26
54
9
47
25
4
57
23
-

15.3
13.9
1.4
1.3
1.0
5.1

5.4
3.0
5.9
1.4
6.1
0.2
6.4
0.7
1.8
1.1
0.2
เงินลงทุน (พันลานบาท)
51.9
81.4
27.5
16.3
15.4
8.8
35.6
66.0
18.7
294.6 340.6 142.4
135.6
57.8
25.8
10.2
2.6
0.1
148.7 280.2 116.5
85.6 252.8
47.3
79.7 206.2
45.6
5.9
46.6
1.8
9.7
38.6
7.0
4.8
29.2
0.6
15.8 106.6
15.9
8.8
24.5
4.6
3.1
8.2
1.1
9.6
26.7
7.0
33.8
19.0
11.2
0.1
0.1
0.1

3.6
3.9
0.4
0.7
0.6
1.7
29.6
5.9
23.6
128.5
57.5
1.3
69.7
56.0
50.6
5.4
10.1
2.6
22.3
4.4
0.2
11.4
5.1
-

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

0

การรวมทุนของโครงการตางชาติ
ตางชาติรายใหญ
ญี่ปุน
ยุโรป
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา
ฮองกง
สิงคโปร
การกระจายของแหลงที่ตั้ง
เขต 1
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
เขต 2
ระยอง
ภูเก็ต
อื่นๆ
เขต 3
- 36 จังหวัด
- 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ)
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต
อื่นๆ
ไมระบุที่ตั้ง

2552

สิงหาคม 2553
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การรวมทุนของโครงการตางชาติ
ตางชาติรายใหญ
ญี่ปุน
ยุโรป
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา
ฮองกง
สิงคโปร
การกระจายของแหลงที่ตั้ง
เขต 1
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
เขต 2
ระยอง
ภูเก็ต
อื่นๆ
เขต 3
- 36 จังหวัด
- 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ)
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต
อื่นๆ

2552

2552 2553 2551 2552 2552 2553
ม.ค.-ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
ม.ค.-ก.ค. ม.ค.-ก.ค.
จำนวนโครงการ (ราย)
ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
1,252 1,003
486
799
79.0
41.4
15.3
30.7
57.2
16.5
5.5
12.7
331
183
48
37
19
77

249
158
33
41
14
65

124
98
11
23
9
32

183
109
20
28
16
44

396
232
164
538
166
11
361
318
275
43
75
11
77
41
16
58
40

336
162
174
383
96
11
276
284
244
40
61
10
75
40
13
62
23

141
81
60
209
56
5
148
136
115
21
32
5
37
18
4
32
8

272
115
157
302
73
5
224
225
198
27
49
17
67
12
10
46
24

22.2
18.1
1.2
1.3
0.8
5.4

3.6
2.5
2.6
2.0
0.6
0.2
5.7
0.1
0.1
0.3
0.1
เงินลงทุน (พันลานบาท)
48.3
49.7
19.9
16.1
11.9
8.5
32.1
37.8
11.3
365.9 180.8
75.2
207.5
42.7
29.9
9.5
1.7
0.9
148.9 136.3
44.3
83.6
50.9
20.3
79.4
46.0
16.9
4.2
4.9
3.4
9.1
5.9
4.2
4.7
1.3
0.6
12.7
11.3
6.0
8.9
7.1
2.4
3.3
1.3
0.1
11.3
11.3
5.0
33.7
12.7
1.9

3.4
3.8
0.2
0.6
0.1
2.0
39.4
8.1
31.4
161.6
64.5
1.7
95.4
102.4
94.7
7.7
13.8
15.9
31.2
17.3
1.8
12.8
9.4

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จังหวัด โดยแบงเปนเขต 3 พิเศษ จำนวน 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สุรินทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม
รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร บุรีรัมย อำนาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ
สำหรับกิจการขนสงทางเรือ หรืออากาศ ไดรวมไวใน เขต 3
ขอสังเกต 1) ในแตละเดือนสถิติการอนุมัติใหการสงเสริมไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการสงเสริมในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติสำนักงานฯ
จะใชเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริม ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ
2) สถิตไิ มนบั รวมโครงการซึง่ ไมมกี ารลงทุนเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ กิจการเดิมขอสิทธิประโยชนไมเกีย่ วกับภาษีอากร
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สถิติการสงเสริมการลงทุน

โครงการอนุมัติ ใหการสง เสริ ม การลงทุน เดือ นกรกฎาคม 2553
บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

1.16

38.00

68

1.6

16.30

122

1.14

100.00*

36

1.11

25.50

470

1.16

300.00*

313

1.18

4,318.00**

59

1.11

930.00**

45

1.19

196.00*

12

1.13

960.00**

174

จ.อุบลราชธานี
(เขต 3)

1.11

9.84

177

จ.ระนอง
(เขต 3)

1.18

80.00*

11

จ.ลพบุรี
(เขต 2)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 1
เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร
จ.บุรีรัมย
(เขต 3)
จ.สระบุรี
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.บุรีรัมย
(เขต 3)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.ระยอง
(เขต 2)

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

1. รวมทุน สัมพันธ จำกัด
ยางผสม (COMPOUNDED
(รวมทุนไทย-จีน)
RUBBER)
2. อาหารสัตวไทยสระบุรี จำกัด อาหารสัตว
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ขาวคัดคุณภาพ
3. โบนาฟายดไรซ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
4. เพรสซิเดนทเบเกอรี่ จำกัด
ผลิตภัณฑจากธัญพืช
(มหาชน)
(รวมทุนไทย-สหรัฐฯ-ญี่ปุน)
5. รับเบอรแลนดโปรดักส จำกัด ยางแทงและยางผสม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
6. อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด
ผลิตเอทานอล (99.5%)
(มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)
7. โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
ผลิตน้ำมันพืช ผัก ผลไม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
บรรจุภาชนะผนึก
8. สยาม ไอซ จำกัด
หองเย็น
(รวมทุนไทย-บริติชเวอรจิน
ไอรแลนด-BRITISH WEST
INDIES)
9. แปงมันเอี่ยมอีสานอุตสาหกรรม แปงมันสำปะหลัง
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
10. หองเย็น โชติวัฒน หาดใหญ ผลิตภัณฑจากสัตวน้ำแช
จำกัด (มหาชน) (สาขาระนอง) แข็ง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
11. หวังดี เอ็นเนอยี่ จำกัด
กาซชีวภาพ และไฟฟาจาก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
กาซชีวภาพ

สิงหาคม 2553
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

12. บีเคจี เฟอติไลเซอร จำกัด
สารปรับปรุงดิน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
13. พี.ที.ฟารม จำกัด
เลี้ยงไกเนื้อ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
14. ไทยโยโกเร จำกัด
หองเย็น
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
15. แน็ชเชอรัล รับเบอรเธร็ด จำกัด เสนยางยืด
(รวมทุนไทย-จีน)
16. เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จำกัด
เลี้ยงไกเนื้อ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
17. เอ็ม.เค.เอส.ฟารม จำกัด
เลี้ยงไกเนื้อ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
18. นายพยุงศักดิ์ เกิดวงศบัณฑิต ยางแทง (BLOCK
(รวมทุนไทย-จีน)
RUBBER) และยางผสม
(COMPOUNDED
RUBBER)
19. ซิงธง จำกัด
ลูกไก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รวม

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

1.4

4.00

24

1.5

65.00*

20

1.19

436.00*

35

1.16

227.00*

170

1.5

221.50*

36

1.5

149.00*

28

1.16

500.00**

280

1.5

222.60*

74

8,798.74

2,154

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.บุรีรัมย
(เขต 3)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.มุกดาหาร
(เขต 3)

จ.ลพบุรี
(เขต 3)
เขต
1 =
เขต
2 =
เขต
3 =
ไมระบุที่ตั้ง =

2
9
8
-

หมวด 2
เหมืองแร เซรามิกส
และโลหะขั้นมูลฐาน
1. แคนาดอล เพลท จำกัด
(หุนสเปนทั้งสิ้น)
2. โชคพนาไมนิ่ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตเหล็กแผนหนา
(Steel Plate)
แตงแรยิปซั่ม
รวม

2.13 21,988.00**
2.2

632

36.70

23

22,024.70

655

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

เขต

1 = -

เขต
2 = 1
เขต
3 = 1
ไมระบุที่ตั้ง = -
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 3
อุตสาหกรรมเบา
ไมมีโครงการขอรับการสงเสริมฯ

หมวด 4
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณขนสง
4.19
โครงสรางโลหะสำหรับ
งานกอสราง หรืออุปกรณ
สำหรับงานอุตสาหกรรม
MAGNETIC BOOSTER 4.3

60.00*

82

จ.ระยอง
(เขต 2)

18.00

37

ชิ้นสวนโลหะ

4.3

30.00

91

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

เครื่องจักรที่ใชใน
อุตสาหกรรมผลิต HARD
DISK DRIVE
การชุบเคลือบผิวดวย
โลหะและสาร DRILUBE
ทอน้ำมันเบรกและทอ
น้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับ
ยานพาหนะ
ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป

4.2

65.00*

40

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.40

75.00*

65

4.10

97.00*

84

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.3

18.00

14

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

โชคอัพ

4.10

142.00*

66

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

120.90*

36

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

ชิ้นสวนพลาสติกเคลือบ 4.4
และไมเคลือบ สำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ และ
การชุบเคลือบผิวดวยโลหะ

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

1. เอส ที อาร อาร เอ็นจิเนียริ่ง
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. เฟรนดลี่ เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
3. เอส เอ็น ซี คูลลิ่ง ซัพพลาย
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
4. เอ็มทู ซิสเต็มส เอเชีย แปซิฟค
จำกัด
(หุนสวีเดนทั้งสิ้น)
5. MR.MITSUHIKO IINO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
6. ทีไอ ออโทโมทีฟ (ไทยแลนด)
จำกัด
(หุนอังกฤษทั้งสิ้น)
7. เอ็น เอช เค พรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
8. เทนเนโก ออโตโมทีฟ
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
9. มาลาพลาส (บางปู) จำกัด
(รวมทุนไทย-มาเลเซีย)

สิงหาคม 2553
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บริษัท / การรวมทุน

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

10. ซูมิโตโม รับเบอร (ไทยแลนด)
จำกัด (โครงการที่ 1)
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
11. ซูมิโตโม รับเบอร (ไทยแลนด)
จำกัด (โครงการที่ 2)
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
12. นายฮิโรชิ คาวาคามิ
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

BOI_Aug P73-82

ผลิตภัณฑ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

ผลิตยางรถยนตเรเดียล

4.10

1,740.10**

101

จ.ระยอง
(เขต 2)

ผลิตยางรถยนตเรเดียล

4.10

2,684.15**

268

จ.ระยอง
(เขต 2)

4.2

1,451.00**

483

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.2

46.30*

65

จ.กาญจนบุรี
(เขต 2)

4.2

10.00

15

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

4.6

200.00*

99

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.3

75.00*

29

4.3

10.00

10

4.2

2.50

12

4.10

414.60*

50

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

4.10

20.00

24

4.2

12.30

45

ผลิตรถเกี่ยวนวด
(COMBINE
HARVESTER)
13. โซลารไลท เอ็นเนอรจี
อุปกรณผลิตพลังงานจาก
เซอรวิสเซส จำกัด
ความรอนแสงอาทิตย
(รวมทุนไทย-เยอรมนี)
(SOLAR POWER
SEGMENT)
14. MR.MASAHIRO SATO
GRINDING MACHINE
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
และชิ้นสวนสำหรับ
GRINDING MACHINE
15. MR.ALEX YOKE-HIAN LONG เรือเหล็กและการซอมเรือ
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
เหล็ก ขนาดตั้งแต 500
ตันกรอส
16. เหม หลาน (ไทยแลนด) จำกัด ทอโลหะกลึงแตง
(รวมทุนไทย-จีน)
17. ไทยชวนแฟง จำกัด
ชิ้นสวนโลหะกลึงแตง
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)
18. อินเตอร โปรไฟล จำกัด
แมพิมพและการซอมแซม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
แมพิมพที่ผลิตเอง
19. โตโยดา โกเซ รับเบอร
ชิ้นสวนยานพาหนะ
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
20. นายพิชัย เอี่ยมวัฒนาศิลป
ชิ้นสวนยานพาหนะ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
21. เกรท ท็อป เทคโนโลยี
เครื่องจักรกลและอุปกรณ
(ประเทศไทย) จำกัด
ทางการเกษตร
(รวมทุนเซเชลส-ไตหวัน)
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ประเภท
กิจการ

จ.นครปฐม
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

9/3/10 14:14:40

77

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

22. ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวริ่ง
ABS SENSOR
ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
23. MR. MICHEL M FOURNIER ชิ้นสวนคอมโพสิทสำหรับ
(รวมทุนไทย-สหรัฐฯ)
อากาศยาน
รวม

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

4.10

82.20*

93

จ.ระยอง
(เขต 2)

4.9

120.00*

75

7,494.05

1,884

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
เขต
1 = 11
เขต
2 = 12
เขต
3 = ไมระบุที่ตั้ง = -

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 5
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา
WIRE HARNESS
ASSEMBLY

5.3

18.00

200

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
ขนาดเล็ก

5.5

37.80

236

จ.ลำพูน
(เขต 3)

WIRE HARNESS และ
CABLE ASSEMBLY

11.90

87

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

4. เอวิเอ แซทคอม จำกัด
(รวมทุนไทย-เยอรมนี)
5. MR. MASAO SATO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
6. เค.ยู.โนมูระ ไทย จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

ซอฟตแวร

5.3
และ
5.5
5.8

50.00*

35

ซอฟตแวร

5.8

10.00

12

ชิ้นสวนสำหรับ
เครื่องใชไฟฟา และ
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
เครื่องใชไฟฟา และ
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
DIGITAL VERSATILE
DISC (DVD)

5.3

17.00

3

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

5.3

55.20*

217

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

5.5

230.00*

28

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

7. ไทย เอเทค โซลูชั่น จำกัด
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)
8. เอ็ม พี โอ เอเชีย จำกัด
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

1. ไมร อี แอนด ดีแอส
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)
2. มูราตะ อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
3. คูราโม (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สิงหาคม 2553

BOI_Aug P73-82
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บริษัท / การรวมทุน

9. พานาโซนิค รีฟริกเจอเรชั่น
ดีไวซ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
10. ฟูจิโคคิ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

11. โรบอท ซิสเต็ม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

12. ฮิตาชิ เมทัลส (ประเทศไทย)
จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

ชุดทำความเย็น

5.3

120.50*

59

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

ชิ้นสวนสำหรับ
ELECTRONIC LINEAR
CONTROL VALVE
(CAM-COIL)
การออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส และ
ผลิตภัณฑตอเนื่อง
จากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส
ELECTRONIC VALVE
CONTROLLER

5.5

114.60*

29

จ.สระบุรี
(เขต 2)

5.7

3.40

13

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

5.5

400.00*

86

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

1,068.40

1,005

รวม

เขต
1
เขต
2
เขต
3
ไมระบุที่ตั้ง

=
=
=
=

4
7
1
-

หมวด 6
เคมีภัณฑ กระดาษ
และพลาสติก
1. ที.กรุงไทย อุตสาหกรรม จำกัด
(มหาชน)
(รวมทุนไทย-จีน-ญี่ปุนฟลิปปนส)
2. วงษบัณฑิต ปโตรเลียม จำกัด
(รวมทุนไทย-มาเลเซีย)
3. ซูมิโตโม เบคไลท (ไทยแลนด)
จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร-ญี่ปุน)

ผลิตภัณฑพลาสติกและ
ชิ้นสวนพลาสติก สำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ

6.12

80.00*

72

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

ถุงพลาสติก

6.12

7.30

36

6.12

172.00*

80

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

6.2

1,865.00**

95

บรรจุภัณฑพลาสติก
สำหรับชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกส
(CARRIER TAPE)
4. ไทยโตไกคารบอนโปรดักท จำกัด ผลิต CARBON BLACK
(รวมทุนญี่ปุน-สวิตเซอรแลนด)

BOI_Aug P73-82

เงินลงทุน
(ลานบาท)
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จ.ชลบุรี
(เขต 2)
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บริษัท / การรวมทุน

5. นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล
(รวมทุนไทย-สิงคโปร)
6. วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย-เนเธอรแลนด)

ประเภท
กิจการ

ผลิต CAROTENOID และ
CRUDE CAROTENOID
ผลิตกาซคลอรีน
(CHLORINE GAS)
โซดาไฟ (SODIUM
HYDROXIDE)
(ความเขมขน 100%)
และกาซไฮโดรเจน
(HYDROGEN GAS)
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ
บรรจุภัณฑพลาสติก

6.2

1,276.00**

39

6.1

2,286.00**

10

6.12

22.50

30

6.12

13.00

38

6.16

23.50

50

6.2

80.00*

50

6.1

172.00*

144

6.11

215.90*

30

6,213.20

674

20.90

7

7. โคเรียว (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
8. อินเตอร โปรไฟล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
9. เอเซีย โมเดิรน แพ็ค จำกัด ผลิตภัณฑสิ่งพิมพตางๆ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
10. จูเคียว ยูชิ (ประเทศไทย) จำกัด เคมีภัณฑสำหรับ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
อุตสาหกรรมตางๆ
11. สยาม พีวีเอส เคมิคอลส จำกัด คลอรีนเหลว โซดาไฟ
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
กรดไฮโดรคลอริก และ
SODIUM HYPOCHLORITE
12. วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
POLYVINYL CHLORIDE
(หุนไทยทั้งสิ้น)
RESIN (PVC) และ
VINYL CHLORIDE
MONOMER (VCM)
รวม

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.ระยอง
(เขต 2)

เขต
1
เขต
2
เขต
3
ไมระบุที่ตั้ง

=
=
=
=

3
8
1
-

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

ผลิตภัณฑ

หมวด 7
กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค
1. เจ.พี.เอ็น.อินดัสตรี้ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สถานีบริการกาซธรรมชาติ 7.2
สำหรับยานพาหนะ

จ.นครสวรรค
(เขต 3)

สิงหาคม 2553
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2. เทอรมัลเทค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
3. MR.HIDEKAZU OKU
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

BOI_Aug P73-82

ผลิตภัณฑ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ 7.1

2.00

5

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน 7.12
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
ผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ 7.1.1

10.00

5

61.30*

6

7.11

3,453.50**

115

จ.ระยอง
(เขต 2)

7.1

5,000.00**

54

จ.ระยอง
(เขต 2)

7.1

4,281.40**

17

จ.ระยอง
(เขต 2)

7.1

5,651.40**

9

7.1

5,653.20**

9

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.นนทบุรี
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

4. ไบโอเนอรซิส (ไทยแลนด)
จำกัด
(รวมทุนไทย-ฝรั่งเศส)
5. คาทูน นาที เซอรวิสเซส
ศูนยกระจายสินคา
(ประเทศไทย) จำกัด
ระหวางประเทศ
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
ดวยระบบที่ทันสมัย
6. อมตะ บี.กริม เพาเวอร
ผลิตไฟฟาและไอน้ำ
(ระยอง) 2 จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
7. ไทย เนชั่นแนลพาวเวอร 2
ผลิตไฟฟา และน้ำเพื่อ
จำกัด
อุตสาหกรรม
(รวมทุนไทย-ออสเตรเลีย)
8. เค.อาร.ทู จำกัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานลม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
9. เฟรส โคราช วินด จำกัด
ผลิตไฟฟาจากพลังงานลม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
10. เอ็มแซดดี จำกัด
ออกแบบผลิตภัณฑ
(รวมทุนไทย-อิตาลี)
11. บานสวนนนท จำกัด
ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รายไดนอยหรือปานกลาง
12. พนาลี เอสเตท จำกัด (พนาลี 11) ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รายไดนอยหรือปานกลาง
13. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
(มหาชน) (บานพฤกษา 40) รายไดนอยหรือปานกลาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
14. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
(มหาชน) (บานพฤกษา 49/1) รายไดนอยหรือปานกลาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
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ประเภท
กิจการ

7.23

5.70

13

7.5

31.00

11

7.5

116.60*

-

7.5

72.10*

-

7.5

98.40*

-

จ.สุพรรณบุรี
(เขต 2)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.นครปฐม
(เขต 1)

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

9/3/10 14:14:41
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

-

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

7.5

104.20*

7.15

1.50

10

7.12

10.00

5

7.20

12.00

5

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.1

333.20*

73

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7.15

6.00

21

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.12

17.90

11

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

7.15

9.00

9

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.13

8.00

2

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.2

32.00

16

7.15

3.00

10

7.7

350.00*

160

7.7

600.00**

360

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.นครศรีธรรมราช
(เขต 3)
จ.กระบี่
(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

15. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
(มหาชน) (บานพฤกษา 50) รายไดนอยหรือปานกลาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
16. ซาราฟ อินโฟเทค จำกัด
สนับสนุนการคาและ
(รวมทุนอินเดีย-เจอรซี่ย)
การลงทุน
17. โตเกียว อิ๊งค (ประเทศไทย) ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
จำกัด
และผลิตภัณฑระหวาง
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
ประเทศ
18. MR.BRIAN EDWIN
วิจัยและพัฒนา
DAROZINSKI
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)
19. ผลิตไฟฟาอิสระ (ประเทศไทย) ผลิตไฟฟา
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
20. แอดวานซ แอดไวเซอรี่
สนับสนุนการคาและ
เซอรวิสเซส จำกัด
การลงทุน
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)
21. MR.JAIME GUILLEN
ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
FERNANDEZ
ประเทศ
(หุนสเปนทั้งสิ้น)
22. MRS.CARMEN MAGDALENA สนับสนุนการคาและ
LORCH
การลงทุน
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)
23. เลอ กอรดอง เบลอ (ไทยแลนด) สำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค
จำกัด
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)
24. นายศักดิ์ดา บูรณะบัญญัติ
สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
25. แทรคเทเบล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด สนับสนุนการคาและ
(หุนเบลเยียมทั้งสิ้น)
การลงทุน
26. นครินทรพัฒนาเวชกิจ จำกัด โรงพยาบาล
(หุนไทยทั้งสิ้น)
27. กระบี่นครินทร จำกัด
โรงพยาบาล
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ประเภท
กิจการ

สิงหาคม 2553
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บริษัท / การรวมทุน

28. ปตท.จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

โรงแยกกาซธรรมชาติ
รวม

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

BOI_Aug P73-82

ประเภท
กิจการ

7.1.9

เงินลงทุน
(ลานบาท)

3,335.00**

การจางงานไทย
(คน)

410

29,279.30

1,343

74,878.39

7,715

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ระยอง
(เขต 2)
เขต
1 = 15
เขต
2 = 7
เขต
3 = 6
ไมระบุที่ตั้ง = เขต
1 = 35
เขต
2 = 44
เขต
3 = 17
ไมระบุที่ตั้ง = -

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ
** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คือ โครงการที่มีเงินลงทุน ตั้งแต 500 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 18 ราย เงินลงทุน 67,972.75 ลานบาท จางงานไทย 3,160 คน
ตั้งในเขต 1 = 1 โครงการ เขต 2 = 12 โครงการ เขต 3 = 5 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = - โครงการ
* หมายถึง โครงการขนาดกลาง คือ โครงการที่มีเงินลงทุนระหวาง 40-500 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 40 ราย เงินลงทุน 6,321.10 ลานบาท จางงานไทย 1,967 คน
ตั้งในเขต 1 = 13 โครงการ เขต 2 = 24 โครงการ เขต 3 = 4 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = - โครงการ
ที่เหลือนอกนั้นเปนโครงการขนาดเล็ก คือ โครงการที่มีเงินลงทุนไมเกิน 40 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 38 ราย เงินลงทุน 584.54 ลานบาท จางงานไทย 2,588 คน
ตั้งในเขต 1 = 21 โครงการ เขต 2 = 9 โครงการ เขต 3 = 7 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = - โครงการ
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ความเคลื่อนไหว

แวดวง สกท.
ÃÇÍ. à»´ÊÑÁÁ¹Ò
นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนประธานเปดการสัมมนา “Stimulating
Investment in The Eastern Region” จัดโดยสำนักงาน
คณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ณ Centara Grand
Mirage Beach Resort Pattaya จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่
23 กรกฎาคม 2553

ÃÁª.¾Ò³ÔªÂàÂÕèÂÁ OSOS
นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ใหการตอนรับนายอลงกรณ พลบุตร
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย และคณะผูบริหารจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการคา ในโอกาสเยี่ยมชมการดำเนินงาน
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน (OSOS) ณ อาคาร
จัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553

นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน ใหการตอนรับ Mr.Franck Faugere,
FTCC President พร อ มคณะจากประเทศฝรั่ ง เศส ใน
โอกาสเยือนศูนยประสานการบริการดานการลงทุน (OSOS)
ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553

¤ÇÒÁà¤Å×èÍ¹äËÇ
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สิงหาคม 2553
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ถนนสู BUILD

BUILD

กับกิจกรรมจัดหาผูผลิตชิ้นสวน

¶¹¹ÊÙ‹ BUILD

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บีโอไอ) โดยหนวย BUILD จัดกิจกรรมจัดหาผูผลิตชิ้นสวน
โดยมีบริษัทตางชาติ ตองการหาผูผลิตชิ้นสวน ดังนี้
ลำดับที่
บริษัท
ความตองการ
1
Mann+Hummel Technology (S.E.A.) ผูผลิตผลิตภัณฑ ดังนี้
จากประเทศอินเดีย
1. Steel Manufacturing
2. Stamping Components (Filter Covers etc.)
3. Rubber Parts- Lathe Cut Gaskets and Rubber Hoes
4. Filter Media
5. Activated Carbon
6. Molds and Tools
7. Turned Parts
8. Packaging Material
2
Robert Bosch
ผูผลิต Fuel Rail สำหรับ Low and High Pressure Type ทั้งแบบงาน Plastic และ
Metal (Forging)
3
Nissin Break (Thailand)
ผูผลิตงาน Modulator Assembly
4
บริษัทจากประเทศอังกฤษ
ผูผลิตชิ้นสวน ดังนี้
1. Screws
2. Nuts
3. Bolts
4. Washers
5. Machined Parts
6. Forging Parts
7. Casting Parts
8. Plastic / Rubber Parts
5
Exere Manufacturing
ผูผลิตงาน Stainless Steel, Aluminum และ Rubber Parts
จากประเทศเนเธอรแลนด
6
Satsuki จากโอซากา ประเทศญี่ปุน
ผูผลิต Camera Frame จาก Aluminum Stamping
7
Universal Anodisers Pty
ผูผลิต Alternators: 3 - 25 Volts, Preferable brushless และ Inverters: 12 Volts
จากรัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย D.C - 240 Volts A.C.
8
จากประเทศอังกฤษ
ผูฉีดชิ้นงานพลาสติก สำหรับผลิตถังน้ำมัน
9
TBKK (Thiland)
ผูผลิตชิ้นสวน Brakes and Engine Components สำหรับยานพาหนะ
10 จากประเทศฝรั่งเศส
ผูผ ลิตในกิจกรรมการผลิต LED ไดแก อุปกรณ เครือ่ งจักรและชิน้ สวนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
11 CCI Thermal Technologies Inc.
ผูผลิต Electrical Junction Box โดยใชวัสดุจาก Aluminum A413 หรือ YL102
(www.ccithermal.com)
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สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอไดที่ หนวยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)
โทรศัพท 0 2537 8111 ตอ 3004-5 โทรสาร 0 2537 8124
อีเมล:build@boi.go.th, sourcing@boi.go.th หรือที่เว็บไซต http://build.boi.go.th
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หากทานคิดจะลงทน
จะลงทุน ไมวาอย
อยูท ี่ไหน เปนกิจการประเภทใด ขนาดการลงทนเล็
ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญ
ให สำนักงานคณะกรรมการสงเสริิมการลงทุน หรือบีีโอไอ
ไ
พรอมมอบสิทธิประโยชนดานภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ แกทาน พรอมคำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิจการลงทุน

หนวยงานบริการอื่นๆ
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพีแอนดที ชั้น 16 เลขที่ 1 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0 2936 1429-40 ตอ 201-209
โทรสาร 0 2936 1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th
Website : www.ic.or.th

สำนักงานในตางประเทศ

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
108-110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค หอง 90 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม 50100
โทร. 0 5320 3397-400 โทรสาร 0 5320 3404 E-mail : chmai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร. 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182
E-mail : korat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303
E-mail : khonkaen@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถ.สุขุมวิท ต.ทุงสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร. 0 3849 1820-40 โทรสาร 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7-15 อาคารไชยยงค ถ.จุติอุทิศ 1 อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110 โทร. 0 7434 7161-5
โทรสาร 0 7434 7160 E-mail : songkhla@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
49/21-22 ถ.ศรีวชิ ยั ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000 โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435
โทรสาร 0 7728 4638 E-mail : surat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3 ถ.บรมไตรโลกนารถ 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 E-mail : phitsanulok@boi.go.th

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office
Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing, 100600, P.R.C.
Tel: +86 10 6532 4510 Fax: +86 10 6532 1620 E-mail: beijing@boi.go.th
FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Royal Thai Embassy Bethmannstr 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal
Republic of Germany Tel: +49 (0) 69 9291 230 Fax: +49 (0) 69 9291 2320
E-mail: fra@boi.go.th
GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General Room 1216-1218,
Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou, 510064, P.R.C.
Tel: +86 20 8333 8999 Ext: 1216-18, +86 20 8387 7770
Fax: +86 20 8387 2700 E-mail: guangzhou@boi.go.th
LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General 611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor,
Los Angeles, CA 90004, U.S.A. Tel: +1 (0) 323 960 1199
Fax: +1 (0) 323 960 1190 E-mail: boila@boi.go.th
NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office
61 Broadway, Suite 2810, New York, N.Y. 10006, U.S.A.
Tel: +1 (0) 212 422 9009 Fax: +1 (0) 212 422 9119 E-mail: nyc@boi.go.th

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thailande 8, Rue Greuze, 75116, Paris, France
Tel: +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax: +33 (0) 1 5690 2602 E-mail: par@boi.go.th
SEOUL : thThailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18 Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro 1- ga,
Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea Tel: (822) 319 9998 Fax: (822) 319 9997
E-mail: seoul@boi.go.th
SHANGHAI : Thailand Board ofth Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate-General 15 Floor, Crystal Century Tower,
567 Weihai Road, Shanghai, 200041, P.R.C. Tel: +86 21 6288 9728-9
Fax: +86 21 6288 9730 E-mail: shanghai@boi.go.th
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การลงทุน

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

www.boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883
E-mail: sydney@boi.go.th
STOCKHOLMth : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4 Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board of Investment,
Taipei Office
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin – Yi Road,
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Bldg. 7th Floor,
Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th
Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394 E-mail: osaka@boi.go.th
TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan
Tel: +81 (0) 3 3582 1806 Fax: +81 (0) 3 3589 5176 E-mail: tyo@boi.go.th

วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 21 ฉบับที่ 8 สิงหาคม 2553

และ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194
E-mail : visawork@boi.go.th Website : www.boi.go.th
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

สำนักงานในสวนภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

GEARED FOR THE FUTURE
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