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Ø̈´àÃÔèÁμ Œ¹§Ò¹á¿Ã �¢Í§ä·Â  

 จากเมื่อ 16 ปที่แลว ผูบริหารและ

เจาหนาที่ของบีโอไอ ไดรวมแรงรวมใจกัน

ทำการพลกิพืน้ทีว่างเปลาใหเปนพืน้ทีส่ำหรบั

จดังานบโีอไอแฟร ’95 ในป 2538 ทีบ่ริเวณ

ทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี บีโอไอจึง

ถอืไดวาเปนหนวยงานภาครัฐหนวยงานแรก

และหนวยงานเดียว ที่จัดงานแฟรที่มี

เอกลักษณเฉพาะ โดยสรางความแตกตาง 

คือ เปนงานแฟรท่ีไมเนนใหมีการออกราน

จำหนายสินคาเพียงอยางเดียว แตเปนการ

นำเสนอใหผูเขาเยี่ยมชมเห็นถึงศักยภาพ

ดานเศรษฐกิจการลงทุนในไทย และ

ไฮไลทเด็ดอีกประการคือ เปนงานที่จะตอง

มีการจัดแสดงนิทรรศการกลางแจงจาก

บริษัทตางๆ เปนหลัก และงานบีโอไอแฟร

เปนงานท่ีถูกจัดทำข้ึนเฉพาะโอกาสพิเศษ

เทานั้น  

จากความสำเร็จของการจัดงานบีโอไอแฟรทั้ง 2 ครั้ง  
ทำใหการจัดงานบีโอไอแฟร 2011 ในครั้งนี้  

ไดรับการคาดหวังจากมหาชนที่ตองการเห็นความแตกตาง 

นิทรรศการบีโอไอแฟร ’95 ภายใต

แนวคิด กาวไกล ไทยทำ วัตถุประสงคเพื่อ

รวมเฉลิมฉลองวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติ 50 ป 

(กาญจนาภิเษก) และเปนงานนิทรรศการ

ที่ ไดรับเ กียรติสูงสุด ท่ีพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว เสด็จพระราชดำเนินพรอม

ดวยสมเดจ็พระบรมราชนินีาถมาทรงเปดงาน

ดวยพระองคเอง งานทีส่รางวิสยัทัศน สราง

องคความรูใหผู เขาเยี่ยมชมงาน สราง

ความทรงจำท่ีเดนชัด เชน มีการโชวเพชร

ที่ใหญที่สุดในโลก ทำใหรถติดยาวเหยียด

ถึงกรุงเทพฯ สืบเนื่องจากความตองการ

ของมหาชนที่จะเขาเที่ยวชมงานมากกวา 

2 ลานคน 

และเมื่อ 10 ปที่ผานมา ผูบริหารและ

เจาหนาที่ของบีโอไอไดรวมพลังกันทำการ

พลิกพื้นที่ทั้งในอาคารและนอกอาคารของ

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ใหเปนพ้ืนท่ีสำหรับ

จัดงานบีโอไอแฟร 2000 ในป 2543 ซึ่งเปน

ครัง้ท่ี 2 ของการจดังาน เพือ่รวมเฉลมิฉลอง

วโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง

มีพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา (6 รอบ)

อกีทัง้ยงัเปนงานทีส่รางความตืน่ตาตืน่ใจและ

สรางประวัติศาสตรอีกครั้งของประเทศไทย

ในการรวมการแสดงผลงาน และความล้ำหนา
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ทางเทคโนโลยีของผลิตภัณฑบริษัทชั้นนำ 

ทั้งของไทยและตางชาติท่ีลงทุนในไทย มี

การออกรานจำหนายสินคาที่หาซื้อไมได

ทั่วไปและมีผูเขาเยี่ยมชมงานมากกวา 4 

ลานคน 

จากความสำเ ร็จของการ จัดงาน 

บีโอไอแฟรท้ัง 2 ครั้ง ทำใหการจัดงาน 

บีโอไอแฟร 2011 ในครั้งนี้ ซึ่งเปนคร้ังที่ 3 

ไดรับการคาดหวังจากมหาชนท่ีตองการ

เหน็ความแตกตางของนวตักรรมใหมๆ  ดาน

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมากย่ิงกวาเดิม 

เพื่อใหสมกับการรอคอยและจัดข้ึนเฉพาะ

โอกาสพเิศษ และเห็นศักยภาพดานเศรษฐกิจ

และการลงทุนของไทย รวมถึงใหเปนที่จด

จำวางานนิทรรศการของบีโอไอน้ัน ไมเคย

ทำใหผู เขาเย่ียมชมผิดหวัง โดยเฉพาะ 

ชาวไทยจะไดรับความภาคภูมิใจอีกครั้งกับ

การลงทุนในไทย 

ºÕâÍäÍá¿Ã �: àÍ¡ÅÑ¡É³�à©¾ÒÐ
ÃÑº»ÃÐ¡Ñ¹¤Ø³ÀÒ¾  

บโีอไอไดเตรยีมจดังานบีโอไอแฟร 2011 

อีกครั้ง ซึ่งโอกาสพิเศษสำหรับการจัดงาน

ครัง้น้ี เพือ่เปนการรวมเฉลมิฉลองปมหามงคล

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี

พระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา (7 รอบ)  

กระตุนเศรษฐกิจการลงทุนของไทย และ

ภายใตแนวคิด โลกสดใส ไทยย่ังยนื Going 

Green for the Future กิจกรรมตางๆ ใน

งานจะจัดเตรียมใหเปน Role Model ของ

งานแฟรในไทยอีกครั้ง ที่พรอมจะสราง

พฤติกรรมนวัตกรรมใหมแหงชาติ ใหกับ 

ผูที่เขาไปเยี่ยมชมงาน ตั้งแตกอนออกจาก

ที่พัก ใหมีการเตรียมตัววางแผนไปงาน 

หรือแมกระท่ังกำลังอยูเที่ยวชมในงาน ก็

จะมีกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางและสรางสรรค

การดูแลรักษสิ่งแวดลอม ลดโลกรอนอีก

ดวย งานบีโอไอแฟร 2011 จะจัดขึน้ระหวาง

วนัพฤหสับดีที ่10 ถงึวนัศกุรที ่25 พฤศจกิายน 

2554 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี  

ÁÔ¹ÔàÍç¡«�â» àÇÍÃ�ªÑè¹ãËÁ‹ã¹ä·Â - 
¹¤ÃáË‹§¾ÒÇÔÅàÅÕèÂ¹áÅÐ¡Í§·Ñ¾
ºÃÔÉÑ· Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ä·Âμ ‹Ò§ªÒμ Ô
Å§·Ø¹ã¹ä·Â 

บโีอไอแฟร 2011 จะเปนการพลิกพ้ืนท่ี 

ริมน้ำบริ เวณทะเลสาบใหเปนนครแหง 

พาวลิเล่ียน จำนวนถึง 84 อาคาร ท่ีจะลงทุน

สรางอยางอลังการตระการตา รอตอนรับ

มหาชนใหไดรับทราบ และเรียนรูเกี่ยวกับ

อุตสาหกรรมในไทยของแตละอุตสาหกรรม 

หรือเปนงานแฟรแหงการเรียนรู  

บีโอไอแฟร 2011 
จะเปนการพลิกพื้นท่ีริมน้ำ

บริเวณทะเลสาบ 
ใหเปนนครแหงพาวิลเลี่ยน 
จำนวน 84 พาวิลเลี่ยน  
ที่จะลงทุนสรางอยาง 
อลังการตระการตา 

งานบีโอไอแฟรจะเปนงานท่ีสามารถ

เทียบเทางานแฟรระดับโลก อยางเชน งาน

เซี่ยงไฮ เอ็กซโป ที่ผานมา ไฮไลทหลักๆ 

ไดแก ศรัทธาศรม หรือ Royal Pavilion 

อาคารพาวิลเล่ียนท่ีจะเปนศูนยรวมหน่ึง

เดียวของทุกโครงการในพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว อาคาร Thai 

Pavilion อาคาร BOI พาวิลเล่ียนท่ีจะ

ทำใหผูเขาเย่ียมชมรับทราบบทบาทหนาท่ี

และผลงาน ผลจากการสงเสริมการลงทุน

ทั้งไทยและตางชาติอยางละเอียด  

นอกจากพาวลิเล่ียนของบรษิทัยักษใหญ

ตางๆ จะสรางความอภมิหาอลังการกนัอยาง

คบัคัง่แลว ยงัมพีืน้ทีภ่ายในอาคารชาเลนเจอร 

1-2-3 ท้ังหมด ทีจ่ะมกีองทัพบรษัิท สมาคม-

อตุสาหกรรมจากแตละภาคสวนอตุสาหกรรม

ทั้งไทยและตางชาติ มารวมแสดงศักยภาพ

อีกประมาณ 3,000 คูหา ซึ่งมีทั้งเปนการ

แสดงนิทรรศการ และการจำหนายสินคา

หลากหลาย โดยอาคาร 9 จะเปนศูนยรวม

การแสดงนิทรรศการจากหนวยงานภาครัฐ 

ทัง้ในและตางประเทศ และมีกจิกรรมสมัมนา

กวา 200 หัวขอ 

¹ÒÂ¡Ï á¶Å§¢‹ÒÇà» �´μ ÑÇ§Ò¹ 

หลังจากท่ีบีโอไอไดรับการอนุมัติให

เดินหนาจัดงานบีโอไอแฟร 2011 ในวันท่ี 

19 พฤศจิกายน 2553 นายกรัฐมนตรี 
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(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) ใหเกียรติเปน

ประธานในงานแถลงขาวเปดตวังาน รวมดวย

ทีมงานบุคคลสำคัญจากรัฐบาล อาทิ 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม 

(นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน) ผูชวยรัฐมนตรี

ประจำกระทรวงอตุสาหกรรม (นายพทุธิพงษ 

ปุณณกันต) อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน และผูริเริ่มจัดงานบีโอไอ

แฟร (นายสถาพร กวิตานนท) เปนตน 

โดยม ีดร.อรรชกา สบีญุเรือง เลขาธกิารคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุน บรรยายสรุป 

วัตถุประสงคของการจัดงาน  

นอกจากนั้น ยังไดรับเกียรติจาก 

ผูบริหารจากบริษัทช้ันนำของท้ังไทยและ

ตางชาติ ทั้งหมด 5 บริษัทชั้นนำ คือ 

เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ บริษัท ปตท. 

จำกัด (มหาชน) บริษัท โตโยตา มอเตอร 

(ประเทศไทย ) จำกัด บริษัท ซัมซุ ง 

(1) เครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ พื้นท่ีพิเศษ 7,500 ตารางเมตร (ประมาณ 15 อาคาร)  

(2) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 4 อาคาร 

(3) บริษัท โตโยตา มอเตอร (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 4 อาคาร 

(4) บริษัท ซัมซุง อิเล็กทรอนิกส จำกัด จำนวน 4 อาคาร 

(5) กลุมบริษัทโซนี่ ประเทศไทย จำนวน 4 อาคาร 

(6) บริษัท General Motors Thailand จำกัด จำนวน 4 อาคาร 

(7) บริษัท Shell Hut Entertainment จำกัด จำนวน 2 อาคาร 

(8) บริษัท Double A 1991 PLC จำนวน 2 อาคาร 

(9) บริษัท Panasonic Management จำกัด จำนวน 4 อาคาร 

(10) บริษัท Asian Honda Motor จำกัด จำนวน 4 อาคาร 

อิเล็กทรอนิกส จำกัด กลุมบริษัทโซนี่ 

ประเทศไทย และผูเขารวมงานกวา 200 คน  

¨Í§¾×é¹·Õèã¹§Ò¹¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§¤Ñº¤Ñè§ 

ภายในวันแถลงขาวเปดตัวงานบีโอไอ

แฟร 2011 ไดรับใบจองพื้นที่ พาวิลเลี่ยน 

ในบริเวณริมทะเลสาบจากบริษัทชั้นนำ

ทันทีอยางลนหลาม ไดแก  
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หลังจากวันงานแถลงขาวแลว ศูนย

ประสานงานบีโอไอแฟร 2011 ไดรับการ

สอบถามและการขอจองพื้นที่ในงานบีโอไอ

แฟร 2011 จนปจจบุนัมีการจองพืน้ทีบ่รเิวณ

ริมทะเลสาบหรือสวนท่ีจะเปนนครแหง 

พาวิลเล่ียนน้ัน ไดรับการจองมากกวาคร่ึง

ไปแลว  

จำนวนมาก ทั้งนี้ ผูบริหารและทีมงานได

มีโอกาสไปบรรยายสรุปเกี่ยวกับงานบีโอไอ

แฟร 2011 ใหกับผูบริหารทีมงานของบริษัท 

หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชนชั้นนำท้ังไทย

และตางชาตเิปนจำนวนมาก อาทิ สถานทูต 

หอการคา สภาอุตสาหกรรม สมาคม

หอการคา สมาคมอุตสาหกรรม เปนตน  

à´Ô¹Ë¹ŒÒàμÃÕÂÁ§Ò¹ÍÂ‹Ò§
¾ÃŒÍÁ¾ÃÑè§ 

บีโอไอไดจัดตั้งคณะทำงานฯ เบื้องตน

ประมาณ 12 คณะทำงานขึน้ภายในสำนักงานฯ 

เพือ่เตรยีมการสำหรบัการจดังานบโีอไอแฟร 

2011 ในคร้ังนี ้โดยท่ีผูบรหิารและเจาหนาที่

ของบีโอไอยังคงปฏิบัติราชการหนาที่หลัก

ไปพรอมๆ กับการจัดงานบีโอไอแฟร 2011 

เนื่องจากบีโอไอไดคำนึงถึงความประหยัด 

ความคุมคาในการใชงบประมาณ เพื่อให

สอดคลองกบัพระราชดำรเิศรษฐกจิพอเพยีง 

และภายใตแนวคิด “โลกสดใส ไทยย่ังยืน 

Going Green for the Future” ในขณะน้ี 

นับไดวาการเตรียมจัด “ศรัทธาศรม” หรือ 

Royal Pavilion ซึง่จะเปนอีกหนึง่ไฮไลทหลัก

ของนครแหงพาวิลเล่ียนมีความคืบหนา

อยางมาก  

โดยบีโอไอไดรับเกียรติจาก ม.ร.ว. 

ดิศนัดดา ดิศกุล และทานผูหญิงบุตรี  

วีระไวทยะ พรอมดวยทีมงานกิตติมศักดิ์ 

ทำงานรวมกับคณะทำงานประสานงาน 

การจัดตั้งอาคารนิทรรศการของโครงการ

พระราชดำริ ในการรวมวางแนวคิดการ 

จัดงานคร้ังนี้ใหประชาชนท่ัวหลาไดมีความ

หลังจากวันงานแถลงขาวแลว  
มีการจองพ้ืนที่บริเวณ 

ริมทะเลสาบ หรือสวนที่จะเปน
นครแหงพาวิลเลี่ยนนั้น 

 ไดรับการจอง 
มากกวาครึ่งไปแลว 

คณะทำงานประสานงาน 
กับผูรวมแสดงสินคา 
จากภาคเอกชน 

ผูบริหารของบีโอไอไดพบปะ
หารือแนวทางความรวมมือ 

กับผูแทนภาคเอกชน 
หลายภาคสวน 

สำหรับการจองพื้นที่ภายในอาคาร

ก็ไดรับความสนใจจากบริษัทท้ังที่ไดรับการ

สงเสริมการลงทุนและไมไดรับการสงเสริมฯ 

หนวยงาน สมาคมอุตสาหกรรมตางๆ 
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ละเอียดและลึกซึ้งอยางถองแทเกี่ยวกับ 

พระราชดำริ “เศรษฐกิจเพียงพอ” ที่แทจริง  

คณะทำงานประสานงานกับผูรวม

แสดงสินคาจากภาคเอกชน ผูบริหารของ 

บีโอไอไดพบปะหารือแนวทางความรวมมือ

กับผูแทนภาคเอกชนหลายภาคสวน อาทิ 

บรษิทั กลุมบรษิทั สมาคมอุตสาหกรรมตางๆ 

คือ กลุมอุตสาหกรรมยานยนต กลุมโรง

ไฟฟา กลุมนิคมอุตสาหกรรม สมาคม

เครื่องนุงหม เครื่องหนัง รองเทา สมาคม

อญัมณ ีและเครือ่งประดบั สมาคมเฟอรนิเจอร 

และเครือ่งเรอืน สมาคมอุตสาหกรรมสี กลุม

บริษัทซอฟตแวร กลุมบริษัทเครื่องใชไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส กลุมอุตสาหกรรม Hard

Disk Drive กลุมอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ 

กลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป 

และอื่นๆ  

คณะทำงานประสานงานกิจกรรม

ดานตางประเทศ ผูบริหารของบีโอไอได

ประชุมหารือแนวทางความรวมมือเตรียม

การงานบีโอไอแฟร 2011 กับผูแทนจาก

สถานทูตและหอการคาตางประเทศตางๆ 

อาท ิสหราชอาณาจกัร ฝรัง่เศส เนเธอรแลนด 

เบลเยียม เยอรมนี อิตาลี สวิตเซอรแลนด 

ออสเตรเลยี นวิซแีลนด อนิเดยี บงักลาเทศ 

ปากีสถาน ศรีลังกา นอร เวย สวี เดน 

เดนมารก และฟนแลนด เปนตน  

นอกจากนั้น สำนักงานในตางประเทศ

ของบีโอไอทุกแหง ไดกำหนดแผนท่ีจะนำ

คณะนักธุรกิจ องคกรระหวางประเทศ 

หนวยงานภาครัฐและเอกชนจากประเทศ

ตางๆ เดินทางมาประชุมหรือเขาเย่ียมชม

งานบีโอไอแฟร 2011 รวมถึงการประสาน

งานกับสถานทูตของไทยในตางประเทศ

เพื่ อ เต รียมการนำคณะเขามาร วมจัด

กิจกรรมหรือเยี่ยมชมงาน 

คณะทำงานจัดการประชุมผูบริหาร

ระดับสูงของภาคเอกชน ไดเตรียมการ

วางแผนและเตรียมเชิญ ผูบริหารระดับสูง

จากทัว่โลกมารวมงาน CEO Forum อกีดวย  

คณะทำงานจัดกิจกรรมสัมมนาและ

กจิกรรมเสรมิดานวชิาการ ไดกำหนดหวัขอ

ในการสัมมนาไวแลวประมาณ 200 หัวขอ 

ซึ่งจะเปนหัวขอที่จะใหความรูและสราง

วิสัยทัศนตอผูเขารวมอยางเต็มที่  

คณะทำงานดานประชาสัมพนัธ เดนิสาย

หารือความรวมมือประชาสัมพันธงาน 

บีโอไอแฟรอยางเต็มที่ นอกจากน้ัน บีโอไอ

ไดมีการเตรียมพรอมในการจัดการระบบ

จราจรไวแลว รวมถงึการรักษาความปลอดภัย 

การอำนวยความสะดวกแกผูสูงอายุ เด็ก 

ผูพิการ โดยไดมีการจัดตั้งคณะทำงาน

ประสานงานดานวิศวกรรม สาธารณูปโภค 

ระบบเทคโนโลยี การจราจร และการรักษา

ความปลอดภัย ตั้งรับแบบเชิงรุกและเริ่ม

ปฏิบัติการอยางเขมแข็งแลว  

นอกจากคณะทำงานที่ระบุขางตนแลว

นั้น ยังมีคณะทำงานอ่ืนๆ อีกท่ีปฏิบัติการ 

เตรียมความพรอมอยางเต็มท่ีรวมกันและ

ยงัพรอมรบัขอเสนอแนะตางๆ จากทีป่รกึษา

และหนวยงานภายนอกเพื่อใหไดมาซึ่ง

ความสำเร็จรวมกัน 

โดยมีศูนยกลางขอมูล ขาวสารและ

ความเคล่ือนไหวของการเตรียมการงาน 

บีโอไอแฟร 2011 ที่ 

ศูนยประสานงานบีโอไอแฟร 2011  

โทรศัพท 0 2553 8300, 0 2553 8111 

 ตอ 8300 

โทรสาร 0 2553 8333 

อีเมล : boifair2011@boi.go.th  

เว็บไซต : www.boifair2011.com  

เครือขายออนไลนตางๆ ไดแก  

www.facebook.com/Boifair2011 

www.twitter.com/boifair2011 

www.youtube.com/boifair2011thailand 

คณะทำงานจัดการประชุม 
ผูบริหารระดับสูงของภาคเอกชน 

 ไดเตรียมการวางแผนและเตรียมเชิญ  
ผูบริหารระดับสูงจากทั่วโลก 

มารวมงาน CEO Forum อีกดวย 
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ËÅÑ¡à¡³±�áÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃ
¾Ô¨ÒÃ³ÒÃÒ§ÇÑÅ¢Í§ ¡.¾.Ã. 

“รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน” 

เปนรางวัลที่มอบใหแกสวนราชการ จังหวัด

สถาบันอุดมศึกษา และทองถ่ิน เพื่อเชิดชู-

เกยีรต ิและเปนขวญักำลังใจใหแกเจาหนาที่

และหนวยงานทีม่คีวามโดดเดนในการพฒันา 

หรอืปรบัปรงุคุณภาพการใหบรกิารประชาชน 

ทีส่ำนักงาน ก.พ.ร. จดัใหมข้ึีนตัง้แตป 2546  

รางวัลคุณภาพการ 
ใหบริการประชาชน 

เปนรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ 
และเปนขวัญกำลังใจ 

ใหแกเจาหนาที่และหนวยงาน 
ที่มีความโดดเดน 

ในการพัฒนา หรือปรับปรุง
คุณภาพการใหบริการประชาชน 

·ÕèÁÒ¢Í§¡ÒÃàÊ¹Í¢ÍÃÑº 
¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹à¾×èÍÃÑºÃÒ§ÇÑÅ 

เม่ือวันท่ี 4 สิงหาคม 2552 สำนักงาน 

ก.พ.ร. ไดมหีนังสอืแจงใหหนวยราชการตางๆ  

รวมทั้งบีโอไอ ใหเสนอกระบวนงานบริการ

เพื่อขอรับการประเมินรับ “รางวัลคุณภาพ

การใหบริการประชาชน ประจำป พ.ศ. 

2553” เพิม่เตมิ ในสวนของ “การใหบริการ

ขอมูล คำแนะนำ คำปรึกษาในการลงทุน 

ณ ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน 

(One Start One Stop Investment Center: 

OSOS) ที่สามารถใหบริการไดอยางมี

ประสทิธิภาพและเปนประโยชนตอผูรบับรกิาร”  

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร รอง

เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

โดยไดรับมอบหมายจากนางอรรชกา  

สบีญุเรอืง เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน ใหพิจารณาเสนอศูนยประสาน

การบริการดานการลงทุน เพื่อขอรับการ

ประเมินดังกลาวตอสำนักงาน ก.พ.ร. ใน

ประเภทรางวัลนวัตกรรมการใหบริการ  

ศูนยประสานการบริการดาน
การลงทุน หรือ OSOS (One 
Start One Stop Investment 
Center) ไดรบัรางวลัดีเดน ประเภท
รางวัลนวัตกรรมการใหบริการ
กระบวนงานใหคำปรกึษาแกนกัลงทนุ 
จากคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) โดยนางสาวดวงใจ 
อัศวจินตจิตร รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
และนางวราภรณ เฉยสอาด  
ผูอำนวยการศูนยบริการลงทุน 
เปนผูแทนศูนยฯ เขารับมอบโลและ
เข็มรางวัล โดยมีนายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปน
ประธานในพิธีและมอบรางวลั จดัขึน้ 
ณ หอประชุมกองทพัเรือ เมือ่วนัที ่
16 ธนัวาคม 2553 ท่ีผานมา 
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วตัถปุระสงคของการใหรางวัลคณุภาพ

การใหบรกิารประชาชน ประจำป 2553 เพือ่

มุงเนนการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ

ประชาชนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

มากกวาการดำเนินการเพียงลดข้ันตอน

และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ รวมท้ัง 

เปนการเตรียมความพรอมสวนราชการใน

การสมัครขอรับรางวัล United Nations 

Public Service Awards ขององคการ

สหประชาชาติ เพื่อยกระดับมาตรฐาน

คุณภาพการใหบริการประชาชน ใหเปนที่

ยอมรับระดับสากลตอไป 

»ÃÐàÀ·¢Í§ÃÒ§ÇÑÅ 

รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน 

แบงออกเปน 4 ประเภทรางวัล ดังนี้  

1. รางวัลรายกระบวนงาน เปนรางวัล

ที่พิจารณาจากผลการดำเนินการราย

กระบวนงานในหน่ึงหนวยบริการ 

2. รางวัลภาพรวมกระบวนงาน เปน

รางวัลท่ีพิจารณาจากผลการดำเนินการ

สำหรับกระบวนงานน้ันๆ ในทุกหนวย

บริการ โดยพิจารณาจากคาเฉลี่ยของผล

การดำเนินการในทุกหนวยบริการ ที่อาจมี

ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค 

3) การนำเทคโนโลยีใหมมาปรับใชใน

การใหบริการ เชน เครื่องมือหรือ

อุปกรณที่ทำใหกระบวนงานมี

ความรวดเร็ว หรือการเพิ่มชองทาง

รูปแบบการใหบริการท่ีสามารถลด

ขัน้ตอนและระยะเวลาการปฏิบตังิาน 

เปนตน  

4) การเพ่ิมคุณลักษณะใหมใหกับงาน

บริการเดิม ซึ่งเปนการเพิ่มรูปแบบ

การเขาถึงบริการ เชน การทำงาน

เชงิรกุทีส่ามารถสรางความพึงพอใจ

ใหกับประชาชนทุกกลุม รวมถึง 

ผูดอยโอกาส เปนตน 

à¡³± �¡ÒÃ¾Ô¨ÒÃ³Ò 

ร า ง วั ลน วัตก ร รมกา ร ให บ ริ ก า ร 

พิจารณาใน 2 มิติ คือ  

1) มิติดานระดับความใหมและระดับ

ความคิดสรางสรรค  

- การสรางสรรคงานบริการใหม  

- การสรางสรรควิธีการทำงานใหม  

- การนำเทคโนโลยีใหมมาปรับใช  

- การเพิ่มคุณลักษณะใหมโดยเนน

การทำงานเชิงรุก  

2) มิติดานผลการดำเนินการ  

- ดานประสิทธิภาพ พิจารณาให

ความสำคญักบัการลดบคุลากรและ

คาใชจายในการดำเนินงาน รวมท้ัง 

การลดขั้นตอนและระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการ  

- ดานคณุภาพ พจิารณาใหความสำคัญ

การยกระดับความพึงพอใจ การ

ยกระดับการอำนวยความสะดวก

เพื่อตอบสนองความตองการของ

ประชาชน รวมถึงความเสมอภาค  

¡ÒÃÂ×è¹ÊÁÑ¤Ãà¢ŒÒÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹
à¾×èÍÃÑºÃÒ§ÇÑÅ 

สวนราชการจะตองย่ืนแบบฟอรม

พรอมรายละเอียด โดยแตละประเภทจะมี

3. รางวลักระบวนงานทีม่คีวามเชือ่มโยง

หลายสวนราชการ เปนรางวัลท่ีพิจารณา

จากกระบวนงานท่ีมีลักษณะการบริการท่ี

ตองผานการพิจารณาหลายสวนราชการ และ

เปนกระบวนงานท่ีมีขั้นตอนการดำเนินการ

ผานการพิจารณา อยางนอย 3 สวนราชการ 

(กรม/จังหวัด/ทองถิ่น) โดยใหสวนราชการ

ผูมอีำนาจ พจิารณาอนมัุตเิปนผูเสนอขอรบั

รางวัล  

4. รางวลันวตักรรมการใหบรกิาร เปน

รางวัลที่พิจารณาจากผลการดำเนินการ

ปรับปรงุการใหบรกิาร โดยนำนวัตกรรมมา

ใช เพื่อเปนการอำนวยความสะดวกและ

ตอบสนองความตองการของประชาชน ให

ประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวกและรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น ซึ่งรูปแบบการใหบริการใหมๆ ที่

เปนนวัตกรรม ไดแก  

1) การสรางสรรคงานบริการใหมที่

สามารถสรางประโยชนกับประชาชน  

2) การสรางสรรควิธีการทำงานใน

เรื่องข้ันตอนการทำงานหรือวิธีการ

ปฏิบัติงานใหมในกระบวนการให

บรกิารท่ีสามารถลดเวลาและข้ันตอน

อยางเฉียบพลัน  
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รายละเอียดแตกตางกันไป ทั้งนี้ในสวนของ 

รางวัลนวัตกรรมการใหบริการ สวนราชการ

ตองตอบ 11 คำถามหลัก ดังนี้ 

1. ชื่อนวัตกรรม  

2. ผูคิดคนนวัตกรรมการใหบริการ  

1) ผูคดิคนหรือริเร่ิมในการแกปญหา 

ซึง่นำไปสูการออกแบบนวัตกรรม  

2) ใครเปนผูที่ออกแบบ หรือเปน

ผูนำไปทำใหสำเร็จ และ/หรือทำให

กิจกรรมการปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการประชาชนจากนวัตกรรม

ประสบความสำเร็จ  

3. ผูมสีวนรวมในการพัฒนานวัตกรรม 

การใหบริการ ใหระบุผูที่มีสวนรวมในการ

พัฒนาใหเกิดนวัตกรรม หรือเปนผูมีสวน

เกี่ยวของในการนำไปทำใหสำเร็จ โดยระบุ

สัดสวนของการมีสวนเกี่ยวของอยางชัดเจน  

4. ลกัษณะงานบรกิาร ใหระบขุอบเขต 

หนาที่ของกระบวนการ/งานบริการ ความ

รบัผดิชอบของหนวยงานท่ีเสนอ ความสำคัญ

ของกระบวนการ ผูมาใชบริการ จำนวนผูมา

ใชบริการ  

5. สภาพการปฏิบัติงานกอนการนำ

นวัตกรรมไปปรับใช ใหระบุขั้นตอนการ

ปฏบัิตงิานเดมิ ของแตละหนวยงาน รวมทัง้

กลุมคนทางสังคมหรือผูมีสวนไดสวนเสียที่

ไดรับผลกระทบจากงานบริการดวย  

6. ปญหาที่ เกิดจากการปฏิบัติงาน

กอนการนำนวัตกรรมไปปรับใช ใหระบุ

ประเด็นหัวใจสำคัญของปญหา แนวโนม 

หรือเงื่อนไขสถานการณ ที่นำมาซึ่งการ 

คดิคนนวตักรรมการใหบรกิาร เพือ่ปรบัปรงุ

คุณภาพการใหบริการประชาชน  

7. การนำนวัตกรรมไปใช 

1) อธิบายลักษณะนวัตกรรม 

แนวคิด กระบวนการ รูปแบบ 

ชองทาง วิ ธี การ ภาพลักษณ 

คุณลักษณะ ท่ีสำ คัญและ อ่ืนๆ 

รวมถึงแนวคิดนี้แตกตางจากเดิม

อยางไร หรือมีความใหมท่ีควรนำ

ไปเผยแพรอยางไร 

- การสรางสรรคงานบริการใหม  

- การสรางสรรควิธีการทำงาน

ใหม  

- การนำเทคโนโลยีใหมมาปรับ

ใชในการใหบริการ  

- การเพ่ิมคุณลักษณะใหมใหกับ

งานบริการเดิม  

2) วิธีการหรือกลยุทธที่นำมาใช 

เพื่อใหการนำนวัตกรรมไปใชใน

การปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ

ใหมนำไป สู การปฏิบั ติ ได โดย 

สัมฤทธิ์ผล 

8. สภาพการปฏิบัติงานในปจจุบัน 

ใหระบุแผนผังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ใหม  

9. ผลจากการนำนวัตกรรมไปปรับใช 

ใหระบุผลประโยชนสำคัญที่ไดรับจากการ

นำนวัตกรรมมาใชเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

การใหบริการ รวมทัง้กลุมทีไ่ดรับผลประโยชน

จากการปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 

ดังกลาวดวย  

10. ปญหาอุปสรรคในการดำเนินการ 

ใหระบุปญหาหรืออุปสรรคในการนำนวัตกรรม

ไปใชเพ่ือปรบัปรุงคุณภาพการใหบริการ และ

วิธีการจัดการกับปญหาอุปสรรคดังกลาว  

11. บทสรุป 

¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃãËŒÃÒ§ÇÑÅ 

ขั้นท่ี 1 สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณา

แบบฟอรมท่ียื่นเสนอขอรับรางวัลของศูนย 

OSOS วาผานเกณฑขั้นตน 
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ขัน้ที ่2 คณะท่ีปรกึษาจากสถาบันบณัฑิต

พัฒนบริหารศาสตร ซึ่งไดรับมอบหมาย

จาก ก.พ.ร. ไดลงพื้นที่ตรวจสอบและ

ติดตามประเมินผลการใหบริการในพื้นที่

การปฏิบัติงานจริง ทั้งในสวนของรูปแบบ

การใหบริการ การสัมภาษณเจาหนาที่ 

ผูปฏบิตังิานจากหนวยงานตางๆ ความพรอม

ของคูมือและเอกสารที่ใชในการใหบริการ

นักลงทุนและประชาชนท่ีมาขอรับบริการ 

ขั้นตอนและกระบวนการทำงาน วิธีการรับ

นัดหมาย การจัดการประชุมนักลงทุนกับ

เจาหนาที่ของหนวยงานที่เกี่ยวของตามที่

นัดหมาย ตลอดถึงผลการประเมินความ

พึงพอใจจากการใหบริการของศูนย OSOS 

ของผูที่มารับบริการ  

โดยคณะที่ปรึกษาฯ จะนำผลการ

ตรวจสอบ และติดตามประเมินผลท่ีได

จากการลงพื้นที่ เสนอตอท่ีประชุมคณะ

อนกุรรมการพฒันาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) 

เฉพาะกิจเก่ียวกับการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐาน และลดข้ันตอนระยะเวลาการ

ปฏิบัติราชการ เพ่ืออำนวยความสะดวก

และตอบสนองความตองการของประชาชน 

ขั้นที่ 3 เม่ือพิจารณาใหศูนย OSOS 

ผานเกณฑประเมินเบ้ืองตนแลว อ.ก.พ.ร. 

นำโดยนายชุมพล พรประภา อนุกรรมการ 

พรอมคณะอนุกรรมการฯ ทานอื่นๆ ไดเขา

ตรวจเยี่ยม และรับฟงบรรยายสรุปการ 

ใหบริการของศนูย OSOS จากนางสาวดวงใจ 

อัศวจินตจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ

สงเสรมิการลงทุน โดยนางวราภรณ เฉยสอาด 

ผู อำนวยการศูนยบริการลงทุน และ

นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล รวมให 

การตอนรับ 

ขั้นที่ 4 อ.ก.พ.ร. นำเสนอผลการ

ตรวจเยี่ยมศูนย OSOS ตอที่ประชุมคณะ

กรรมการพฒันาขาราชการพลเรอืน (ก.พ.ร.) 

ซึ่งมีมติใหศูนยประสานการบริการดานการ

ลงทุน หรือ OSOS (One Start One Stop 

Investment Center) ไดรับรางวัลดีเดน 

ประเภทรางวัลนวัตกรรมการใหบริการ

กระบวนงานการใหคำปรึกษาแกนักลงทุน  

ÃÒ§ÇÑÅáË‹§¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ 

รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชน

ป 2553 ดีเดน ที่ไดรับในคร้ังนี้ สืบเนื่อง

มาจากการที่ศูนย OSOS เปนศูนยบริการ

แบบเบ็ดเสร็จสำหรับนักลงทุนทั้งไทยและ

ตางชาติแหงแรก ที่รวมงานบริการของ

กระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนิน

ธุรกิจเขาไวดวยกัน ณ จุดเดียวกัน ตั้งอยู

ใจกลางเมืองท่ีสะดวกสำหรับการติดตอ

และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม 

ทำใหสามารถเชื่อมโยงการใหบริการ และ

อำนวยความสะดวกแกนักลงทุนทั้งในและ

ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยมีเปาหมายในการใหบริการอยาง

เบด็เสร็จและรวดเรว็ แกนกัลงทุนทุกประเภท

กจิการ ท้ังทีไ่ดรบัการสงเสริมการลงทุน และ

ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน นักลงทุน

รายใหม ท่ีตองการกอตั้ งธุ รกิจในไทย  

นักลงทุนรายเกาท่ีมีการลงทุนในไทยแลว

ตองการขยายการลงทุน รวมถึงนักลงทุนที่

มีปญหาในการดำเนินธุรกิจ  

การดำเนินงานของศูนย OSOS ยัง

เปนชองทางหนึ่งที่ทำใหหนวยงานและ

องคกรตางๆ ทำงานประสานกันอยางมี

บูรณาการมากขึ้น และไดใชประโยชนจาก

ทรพัยากรท่ีมอียูจำกัดไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ยกตัวอยางเชน กรมพัฒนาธุรกิจ

การคาไดนำบริการ Single Point ไปให

บริการท่ีศูนย OSOS นับเปนการขยายผล

ที่จะอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจใน

ไทยมากขึ้น และการที่หนวยงานตางๆ ได

มาทำงานรวมกัน ณ สถานที่เดียวกันก็จะ

ทำใหการทำงานเปนเครือขายท่ีแนนแฟนข้ึน 

ซึ่งยอมสงผลใหการใหบริการของภาครัฐมี

ประสิทธิภาพขึ้นดวย  

นอกจากนี้การขยายขอบเขตการ 

ใหบริการ โดยครอบคลุมการบริการของ

องคกรภาคเอกชนท่ีเปนปจจัยสำคัญใน

การดำเนินธุรกิจดวย เชน ธนาคาร นิคม/

เขตอุตสาหกรรม ก็เปนการผนึกกำลังใน

การทำงานรวมระหวางภาครัฐและเอกชน

อยางเปนรูปธรรม 

à»š¹¼ÅÁÒ¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§
¾Ñ²¹ÒºÃÔ¡ÒÃÍÂ‹Ò§μ ‹Íà¹×èÍ§ 

การที่ผูประกอบการสามารถเขารับ

บรกิารขอมลูคำแนะนำในการย่ืนขออนุญาต

ตางๆ จากหลายหนวยงานที่ เกี่ยวของ  

ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จภายในเวลาประมาณ 

การดำเนินงานของศูนย OSOS  
ยังเปนชองทางหนึ่งที่ทำให 
หนวยงานและองคกรตางๆ  
ทำงานประสานกันอยาง 
มีบูรณาการมากข้ึน 

การมารวมใหบริการ 
ที่ศูนย OSOS  ไดชวยลด 
ขั้นตอนและระยะเวลา  

ตลอดจนถึง 
การลดจำนวนบุคลากร 

และคาใชจายในการดำเนินการ 
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2 - 3 ชั่วโมง แทนที่จะตองใชเวลาเดินทาง

ไปพบเจาหนาที่ในแตละหนวยงาน ซึ่งอาจ

จะใชเวลาอยางนอยประมาณคร่ึงวนั ถงึ 1 วนั 

ในการเดินทาง การรอพบ และการเขารับ 

คำแนะนำจากเจาหนาท่ีแตละหนวยงาน  

หากคำนวณเวลาและจำนวนเจาหนาท่ี

ที่ตองใชในแตละครั้ง เปรียบเทียบกับการ

มาใหบริการ ณ จุดเดียว จะเห็นไดวา 

การมารวมใหบริการที่ศูนย OSOS ชวยลด

ขั้นตอนและระยะเวลา ตลอดจนการลด

จำนวนบุคลากร และคาใชจายในการ

ดำเ นินการในการปฏิบัติ ราชการของ 

เจาหนาที่ไดอยางชัดเจน  

ทั้งนี้ ยังเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการใหบริการรวมกันอีก

ดวย ทำใหนักลงทุนมีความเขาใจในลำดับ

ขั้นตอน กอนหรือหลังในการย่ืนขออนุมัติ

อนุญาตในแตละเรื่องจากแตละหนวยงาน 

การเตรียมการในเร่ืองแบบฟอรม และเอกสาร

ที่ตองใชประกอบการยื่นขออนุญาตตางๆ 

อยางครบถวน ทำใหลดปญหาในการตรวจ

เอกสาร และทำใหการพจิารณาอนุมตัอินญุาต 

หลงัจากไดรบัคำขอแลวเปนไปอยางรวดเรว็ 

ลดขอผิดพลาดตางๆ ลงได  

จากการประเมินผลจากผูมาติดตอ

ขอรับบริการท่ีผานมา พบวามคีวามพงึพอใจ

ในบริการของรัฐท่ีไดจัดตั้งศูนย OSOS ขึ้น 

โดยไดรบัความสะดวกในการติดตอหนวยงาน

ที่เกี่ยวของในการเร่ิมธุรกิจในประเทศไทย

ได ณ จุดเดียว ทั้งจาก 21 หนวยงานท่ีสง

เจาหนาที่มาปฏิบัติงาน และที่ศูนย OSOS 

ไดประสานนัดหมายเพ่ิมเติมจากหนวยงาน

ที่เกี่ยวของใหสงเจาหนาที่มารวมใหบริการ

ไดในคร้ังเดยีว อาท ิศนูยบรกิารรวมกระทรวง

อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการ

กำกับกิจการพลังงาน กรมพัฒนาพลังงาน

ทดแทนและอนุรักษพลังงาน กรมปาไม 

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ อุทยาน

วิทยาศาสตร เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร

ประเทศไทย ศูนยบริการสงออกเบ็ดเสร็จ 

กรมสงเสริมการสงออก กสท. และ ทีโอที 

ธนาคารตางๆ อาทิ กสิกรไทย กรุงไทย 

กรงุเทพ ไทยพาณชิย HSBC และ SME Bank 

ทำใหนักลงทุนผูมาขอรับบริการประหยัด

ทั้งเวลาและคาใชจาย รวมถึงไดรับขอมูลท่ี

ครบถวน พรอมท่ีจะเร่ิมทำธุรกิจไดในทันที 

ในสวนของเจาหนาท่ีเองกส็ามารถใหบรกิาร

ไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใน

การใหบริการของศูนย OSOS  
นับวาเปนการยกระดับ 
ความพึงพอใจในบริการ 
ที่ไดรับอยางเปนรูปธรรม 
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คราวเดียวดวยเชนกัน 

การใหบริการของศูนย OSOS นับวา

เปนการยกระดับความพึงพอใจในบริการท่ี

ไดรับอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้จากผลสำรวจ

ความพึงพอใจในรอบ 1 ปนับจากเริ่มเปด

ใหบริการในระดับมากถึงมากที่สุดจากผูมา

ขอรับบริการท่ีศูนย OSOS สูงถึงรอยละ 

99.7 ในเรื่องสถานท่ีและส่ิงอำนวยความ

สะดวก และความสะดวกรวดเร็วในบริการ 

รอยละ 98.6 ในเรื่องการเอาใจใส กริยา

มารยาทของเจาหนาท่ีที่ใหบริการ รอยละ 

98.3 ในเร่ืองการใหคำแนะนำ ตอบขอซักถาม 

ขอมูลชัดเจน รวมถึงความรูความสามารถ

ของเจาหนาที่ในการใหบริการ และมีความ

พึงพอใจในภาพรวมของบริการทั้งหมดใน

ระดับรอยละ 96.9 

º·ÊÃØ» 

การปรับปรุงบริการภาครัฐโดยการ 

จัดตั้งศูนยประสานการบริการการลงทุน 

ไดสงผลใหประชาชนไดรับบริการท่ีสะดวก

และรวดเร็วขึ้น และมีผูไดรับประโยชนใน

วงกวาง เนื่องจากท้ังนักธุรกิจท่ัวไป ภาค

การศึกษา และสมาคม/องคกรธุรกิจ 

ทั้งไทยและตางประเทศสามารถเขาถึง

บริการได  

ดังเชนคำกลาวของนางสาวดวงใจ 

อัศวจินตจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน หลังจากเขารับมอบ

รางวัลวา “การจัดตั้งศูนย OSOS ดังกลาว

นับวาเปนนวัตกรรมใหมในเชิงกระบวนการ

ทำงานรวมกนัระหวางหนวยงานและองคกร

ตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจใน

ประเทศไทย เพื่อเสริมสรางความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศในภาพรวม 

ความสำเร็จของศูนย OSOS มิไดขึ้นกับ

หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งเทานั้น แตเกิด

จากการรวมแรงรวมใจกันดำเนินการและ

ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของการบูรณาการไม

วาจะเปนเรื่องงบประมาณ บุคลากร และ

อื่นๆ และยังเปนการทำงานแบบบูรณา

การอยางย่ังยืน เนื่องจากมิใชเปนการ

ทำงานรวมกันเพียง ช่ัวระยะเวลาหนึ่ ง

เทาน้ัน 

นอกจากน้ี การท่ีหนวยงานตางๆ ได

มาทำงานรวมกันอยางใกลชิดอยู เปน

ประจำ ก็จะทำใหการทำงานเปนเครือขาย

ที่แนนแฟนขึ้น นับเปนการสรางวัฒนธรรม

การทำงานซ่ึงยอมสงผลใหการใหบริการ
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ÁÒμÃ¡ÒÃÍÐäÃºŒÒ§ 
à¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹ 

ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทนุที ่2/2553 เรือ่ง การสงเสรมิการลงทนุ

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลงวันที่ 23 เมษายน

2553 กำหนดไว 4 มาตรการ ประกอบดวย  

• มาตรการสงเสริมการลงทุนใน

อุตสาหกรรมเปาหมาย 

• มาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อ

การประหยดัพลังงาน การใชพลงังาน

ทดแทน หรือการลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอม  

• มาตรการสงเสริมการลงทุนเพื่อ

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต 

โดยการปรับปรุงเทคโนโลยี เพื่อ

การสงเสริมการลงทุน 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบดวย  

มาตรการสงเสริมการลงทุน 4 มาตรการ ไดแก  
อุตสาหกรรมเปาหมาย เพ่ือการประหยัดพลังงาน  

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  
และมาตรการแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม 

สำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน (Off ice of  
the Board of Investment - BOI) 
หรือบีโอไอ ไดทบทวนนโยบาย 
และมาตรการสงเสริมการลงทุน 
โดยไดนำมาตรการสงเสริมทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
เพือ่ยกระดบัภาคอุตสาหกรรมไทย
ไปสูอุตสาหกรรมฐานความรูที่ใช
เทคโนโลยีสูงขึ้น ลดการพ่ึงพา
ตางประเทศ และใหความสำคัญกบั
การสรางสรรค มลูคาทางเศรษฐกิจ
จากความไดเปรียบของประเทศให
มากขึ้นเรียกวา นโยบายสงเสริม
การลงทุนเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Investment Promotion Policy  
for Sustainable Development)  

ซึ่งจะไดแนะนำแตละมาตรการ
สิทธิประโยชน และกำหนดเวลาใน
การย่ืนขอรับการสงเสริมฯ ให
ทราบดังตอไปน้ี 

ผลิตผลิตภัณฑชนิดใหม  

• มาตรการแกไขปญหาดานสิง่แวดลอม 

ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
ã¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ 

มาตรการนี้มุงกระตุนใหเกิดการลงทุน

ในอุตสาหกรรมเปาหมายอันจะนำไปสูการ

พัฒนาประเทศอยางยั่งยืน มาตรการน้ี

กำหนดใหพืน้ท่ีทัว่ประเทศ ยกเวนกรงุเทพฯ 

เปนเขตสงเสริมการลงทุน จนถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2555 โดยอุตสาหกรรมเปาหมาย

แยกเปน 3 กลุม คอื กลุมประหยดัพลงังาน

และพลังงานทดแทน กลุมผลิตวัสดุและ

ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม กลุมที่

ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 
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กลุมประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน 

ไดแก  

- ประเภท 1.18 ผลิตแอลกอฮอลห รือ

เ ช้ือเพลิงจากผลผลิต

การเกษตร รวมทั้งเศษ

หรือขยะ หรือของเสีย  

- ประเภท 4.2.3 ผลิ ต เ ค รื่ อ ง จั ก รห รื อ

อปุกรณประหยดัพลงังาน

หรือใชพลังงานทดแทน 

- ประเภท 4.15 ผลิตเซลลเชื้อเพลิง  

- ประเภท 7.1.1 ผลิตพลังงานไฟฟาหรือ

ไอน้ำ 

กลุมผลิตวัสดุและผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ไดแก  

- ประเภท 6.3 ผลติเคมภีณัฑทีเ่ปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม  

- ประเภท 6.4 ผลติผลติภณัฑทีเ่ปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม 

กลุมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ไดแก  

- ประเภท 1.11.10 ผลิตอาหารทางการ

แพทย  

- ประเภท 2.5.3 ผลิตผลิตภัณฑ 

Advanced Ceramics  

- ประเภท 2.19 ผลิตวั ส ดุนา โนหรื อ

ผลิตผ ลิต ภัณฑจาก

วัสดุนาโนท่ีผลิตเอง  

- ประเภท 3.1.1 ผลิตเสนใยธรรมชาติ

หรือเสนใยประดิษฐ  

- ประเภท 3.9 ผลิตเครื่องมือแพทย  

-  ประเภท 3.10 ผลิตเคร่ืองมือ

วิทยาศาสตร  

- ประเภท 4.2.1 ผลติเคร่ืองจกัร อปุกรณ 

และชิ้นสวน ที่มีการ

ออกแบบทางวิศวกรรม 

- ประเภท 4.2.2 ผลติเคร่ืองจกัร อปุกรณ 

สำหรบัใชในการเกษตร 

และอุตสาหกรรมผลิต

อาหาร  

- ประเภท 4.2.4 ผลิ ต ห รื อ ซ อ ม แ ซม 

แมพิมพ 

  - เฉพาะกิจการผลิต 

แมพิมพ และช้ินสวน 

- ประเภท 4.9 ผลติ ซอม หรอืดัดแปลง

อากาศยาน รวมท้ัง 

ชิน้สวนอุปกรณอากาศ-

ยาน หรือเครื่องใชบน

อากาศยาน  

- ประเภท 4.10 ผลติช้ินสวนยานพาหนะ 

- ประเภท 5.4.3 ผลิตผลิตภัณฑอิเล็ก-

ทรอนิกสสำหรับงาน

อุตสาหกรรม  

- ประเภท 5.4.4 ผ ลิ ต อุ ป ก ร ณ โ ท ร -

คมนาคม  

- ประเภท 5.5.1 ผลติอุปกรณสารกึง่ตวันำ  

มาตรการนี้กำหนด 
ใหพื้นที่ทั่วประเทศ  
ยกเวนกรุงเทพฯ 

เปนเขตสงเสริมการลงทุน 
จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2555 
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- ประเภท 5.5.2 ผลติอุปกรณหนวยความจำ  

- ประเภท 5.5.4 ผลิ ต ชิ้ น ส ว นสำห รั บ

อุปกรณโทรคมนาคม  

- ประเภท 5.5.5 ผลิ ต ชิ้ น ส ว นสำห รั บ

ผลติภณัฑอเิลก็ทรอนิกส

ทางการแพทย  

- ประเภท 5.5.6 ผลิ ต ชิ้ น ส ว นสำห รั บ

ผลติภณัฑอเิลก็ทรอนิกส

ทางการเกษตร  

- ประเภท 5.5.7 ผลติชิน้สวนอเิลก็ทรอนกิส

สำหรับยานพาหนะ  

- ประเภท 5.5.10 ผลิตเซลลแสงอาทิตย

และวัตถุดิบสำหรับผลิต

เซลลแสงอาทิตย  

- ประเภท 5.5.12 ผลติ Flate Panel Display  

- ประเภท 5.6 ผลติสารหรอืแผนสำหรบั

ไมโครอิเล็กทรอนิกส  

- ประเภท 5.7 ออกแบบทางอิเล็กทรอ-

นิกส  

- ประเภท 7.18 พัฒนาทรัพยากรมนุษย  

- ประเภท 7.19 เทคโนโลยีชีวภาพ  

- ประเภท 7.20 วิจัยและพัฒนา  

- ประเภท 7.21 บรกิารทดสอบทางวิทยา-

ศาสตร  

- ประเภท 7.22 บรกิารสอบเทยีบมาตรฐาน 

ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
à¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ 
¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ 
ËÃ×Í¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºμ ‹Í 
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

มาตรการนี้กระตุนใหผูประกอบการ

ลงทุนปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือการประหยัด

พลงังาน หรอืการนำพลงังานทดแทนมาใชใน

กจิการ หรือการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

นี้ใชกับกิจการท่ีดำเนินการอยูแลว ไมวา

จะไดรับการสงเสริมฯ หรือไมก็ตาม โดย

หากไมไดรบัการสงเสรมิฯ ตองเปนประเภท

กิจการที่บีโอไอประกาศใหการสงเสริมฯ 

สำหรับโครงการท่ีไดรบัการสงเสริมฯ อยูเดมิ 

สามารถยื่นขอรับการสงเสริมฯ ภายใต

มาตรการนี้ได เมื่อระยะเวลาการยกเวน

หรือลดหยอนภาษี เ งินได นิติบุคคลนั้น 

สิ้นสุดลงแลว หรือเปนโครงการท่ีไมไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล  

โดยตองเสนอแผนการลงทุนปรบัเปล่ียน

เครือ่งจกัรเพ่ือการประหยดัพลังงาน การนำ

พลังงานทดแทนมาใชในกิจการ หรือการ

ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ดวยการ

ดำเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ประกอบดวย 

ตองลงทุนปรับเป ล่ียนเครื่ องจักรไปสู

เทคโนโลยี ท่ีทันสมัยเพื่อให เ กิดการใช

พลังงานลดลง ตองลงทุนปรับเปลี่ยน

เครื่องจักรเพื่อใหมีการนำพลังงานทดแทน

มาใช หรือตองลงทุนปรับเปล่ียนเครื่องจักร

เพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ไมวาจะ

เปนการลดปริมาณของเสีย น้ำเสีย หรือ

มลภาวะทางอากาศ 

ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
à¾×èÍ»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ 
¡ÒÃ¼ÅÔμ â´Â¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§
à·¤â¹âÅÂÕ à¾×èÍ¼ÅÔμ¼ÅÔμÀÑ³± �
ª¹Ô´ãËÁ‹ 

มาตรการนี้สนับสนุนใหผูประกอบการ

ใชเครื่องจักรอยางมีประสิทธิภาพ และ

สามารถขยายตลาดไปสูผลิตภัณฑใหมที่มี

มูลคาเพิ่มสูงขึ้น เพื่อการเพิ่มรายได 

ตามมาตรการกำหนดข้ึนเพื่อปรับปรุง

ประสิทธิภาพการผลิต ดวยการปรับปรุง

เทคโนโลยีเ พ่ือผลิตผลิตภัณฑชนิดใหม 

โดยมีหลักเกณฑ และเง่ือนไข ประกอบดวย  

• เปนโครงการท่ีดำเนินการอยูเดิม 

ไมวาจะไดรับการสงเสริมฯ หรือไมก็ตาม  

• มกีารลงทุนดานเคร่ืองจักรในการนำ 

เทคโนโลยีมาใชปรับปรุงสายการผลิตเดิม 

เพื่อใหสามารถผลิตผลิตภัณฑใหมได  

• ผลติภัณฑใหมนี ้ตองมคีวามแตกตาง 

จากผลิตภัณฑเดิม โดยสามารถระบุช่ือ

ชนิดผลิตภัณฑไดชัดเจน 

• ผลิตภัณฑชนิดใหมตองอยูในขาย

การใหการสงเสรมิฯ ทีไ่ดรบัยกเวนภาษีเงนิได

นิติบุคคล 

• การปรับปรุงสายการผลิตน้ีจะ 

ไมรวมถึงการปรับปรุงสายการประกอบ

ผลิตภัณฑ 

ÁÒμÃ¡ÒÃá¡Œä¢»˜ÞËÒ 
´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

เพื่อสงเสริมและกระตุนใหโรงงาน

อุตสาหกรรมใหความสำคัญกับการจัดการ

สิ่งแวดลอมมากยิ่งขึ้น จึงสนับสนุนเพื่อให

มกีารดำเนนิการอยางถกูตองตามหลกัเกณฑ 

และเงื่อนไขในการจัดการดานสิ่งแวดลอม

ตามที่หนวยราชการกำหนด มีคามวลสาร

ที่จะมีผลกระทบตอมลภาวะไมเกินเกณฑ

คาควบคุมที่กฎหมายกำหนด และเปน

กิจการในอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมัน  

ตองลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
ไปสูเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อใหเกิดการใชพลังงานลดลง  

หรือตองลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักร 
เพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
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โรงแยกกาซธรรมชาติ โรงไฟฟา เคมีและ

ปโตรเคม ีแรและโลหะพ้ืนฐาน โดยตองเปน

โครงการที่ดำเนินการอยูแลว ไมวาจะไดรับ

การสงเสริมฯ หรือไมก็ตาม รวมทั้งตอง

ดำเนินการลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมตาม

หลักเกณฑ และวิธีการที่บีโอไอกำหนด 

à¾×èÍ¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹·ÕèÂÑè§Â×¹ 

มาตรการสงเสริมการลงทุนเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน เปนอีกมาตรการหน่ึงที่

ทบทวน และปรับปรุงมาตรการเดิมที่สิ้นสุด

ระยะเวลาการสงเสริมฯ ไปแลว แตยังมี

สิทธิประโยชนและกำหนดเวลาย่ืนขอรับการสงเสริมฯ 

สิทธิและประโยชนและ
กำหนดเวลายื่นขอฯ 

มาตรการสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย 

มาตรการสงเสริมการลงทุน
เพื่อการประหยัดพลังงาน การ
ใชพลังงานทดแทน หรือการลด
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

มาตรการสงเสริมการลงทุน
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ผลิตโดยการปรับปรุงเทคโนโลยี
เพ่ือผลิตผลิตภัณฑชนิดใหม 

มาตรการแกไขปญหา 
ดานส่ิงแวดลอม 

ยกเวนอากรขาเขา 
เครื่องจักร 

✓ ✓ ✓ ✓ 
ในการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อ 
ลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

ยกเวนภาษีเงินได 
นิติบุคคล 

8 ป 
ไมกำหนดสัดสวนการยกเวน 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

3 ป 
เปนสัดสวนรอยละ 70 

ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน โดยไดรับยกเวนภาษีฯ 
จากรายไดของกิจการท่ีดำเนินการ
อยูเดิม โดยระยะเวลาไดรับยกเวน
ภาษฯี ใหนบัจากวนัท่ีมรีายไดภายหลัง

ไดรับบัตรสงเสริมฯ 

3 ป 
สำหรับรายไดของผลิตภัณฑใหม
เปนสัดสวนไมเกินรอยละ 100 ของ
เงินลงทุนที่ใชในการปรับปรุงสาย

การผลิต 

3 ป 
เปนสัดสวนรอยละ 70 

ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและ
ทนุหมนุเวยีนในการปรับปรงุ โดยไดรบั
ยกเวนภาษฯี จากรายไดของกจิการที่
ดำเนนิการอยูเดมิ โดยระยะเวลาไดรบั
ยกเวนภาษีฯ ใหนับจากวันที่มีรายได

ภายหลังไดรับบัตรสงเสริมฯ 

ลดหยอนภาษีเงินได 
นิติบุคคล 

รอยละ 50 
ไมเกิน 5 ป นับแตวันที่กำหนด 

ระยะเวลาตามมาตรา 31 สิ้นสุดลง 
หรือนับแตวันเริ่มมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ 
ในกรณีที่ผูไดรับการสงเสริมฯ ไมได

รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

✗ ✗ ✗ 

หักคาขนสง 
คาไฟฟา 

คาประปา 2 เทา 

10 ป 
นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากกิจการ 

ที่ไดรับการสงเสริมฯ 

✗ ✗ ✗ 

หักคาติดตั้งหรือ
กอสรางสิ่งอำนวย 

ความสะดวกจากกำไร
สุทธิไมเกิน 

รอยละ 25 ของ 
เงินลงทุนในกิจการท่ี 
ไดรับการสงเสริมฯ 

10 ป 
นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากกิจการ 
ที่ไดรับสงเสริมฯ นอกเหนือจากการ

หักคาเสื่อมราคาตามปกติ 

✗ ✗ ✗ 

กำหนดเวลายื่นขอรับ
การสงเสริมฯ 

ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
และดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
3 ป นับจากวันออกบัตรสงเสริมฯ 

ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
โดยจะตองยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ 
พรอมแผนการลงทุนในการปรับปรุง
เทคโนโลย ีเพือ่ผลติผลติภัณฑชนดิใหม 

ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
ยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ พรอม
แผนลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
และดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 
3 ป นับจากวันออกบัตรสงเสริมฯ 

ความสำคัญตอการสรางการลงทุนที่ยั่งยืน 

โดยนำเสนอเปนนโยบาย และมาตรการใหม 

นักลงทุนที่ดำเนินการอยูแลว ไมวาจะไดรับ

การสงเสริมการลงทุนหรือไมก็ตาม รวมถึง

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในกิจการประเภท

ดังกลาวขางตน สามารถศึกษารายละเอียด 

และคำชี้แจงของประกาศคณะกรรมการ 

สงเสริมการลงทุนท่ี 2/2553 ไดที่ เว็บไซต

ของบีโอไอ ดังนี้ 

ประกาศที่ 2/2553 

■ www.boi.go.th/thai/download/ 

law_regulations/686/2_2553.pdf 

คำชีแ้จงการขอรับการสงเสริมฯ จำนวน 

2 ฉบับ ดังนี้ 

■ www.boi.go.th/thai/download/ 

law_regulations/696/c2_2553.pdf 

■ www.boi.go.th/thai/download/ 

law_regulations/717/c3_2553.pdf 

หรือสอบถามไดที่ศูนยบริการลงทุน 

โทร. 0 2553 8216 หรือ 0 2553 8111 ตอ

ศูนยบริการลงทุน 

20



จึงขอรวบรวมมาตรการและนโยบาย

การสงเสรมิการลงทุนตางๆ ของบีโอไอทีไ่ด

ออกมาตลอดป 2553 มาไวในบทความน้ี 

Ø̈´àÃÔèÁμ Œ¹¹âÂºÒÂ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
·ÕèÂÑè§Â×¹ 

เริม่จากการประชุมคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนคร้ังแรกของป 2553 เม่ือวันที่ 25 

มกราคม 2553 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบ

กบันโยบายสงเสรมิการลงทนุเพือ่การพฒันา

ที่ยั่งยืน (Investment Promotion Policy 

for Sustainable Development) ซึ่งเปน

ตลอดป 2553 ท่ีผานมา บโีอไอ
ไดออกมาตรการและนโยบายตางๆ 
เพื่อสงเสริมการลงทุน ภายใต
วิสัยทัศนใหมที่วา “มิตรแท เพื่อ
การลงทุนที่ยั่งยืน” หรือ “Your 
Partner for Sustainable Investment” 

1. มาตรการสงเสริมการลงทุนใน

อุตสาหกรรมเปาหมาย แบงออกเปน 3 

กลุม ไดแก กลุมกิจการประหยัดพลังงาน

และพลังงานทดแทน กลุมกิจการท่ีเปน

มิตรตอส่ิงแวดลอม และกลุมกิจการท่ีใช

เทคโนโลยีข้ันสูง 

2. มาตรการสงเสริมการลงทุนปรับ

เปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือการประหยัดพลังงาน 

หรอืการใชพลงังานทดแทน หรือลดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม 

3. มาตรการสงเสริมการลงทุนปรับปรุง

เทคโนโลยีเพ่ือการผลิตผลิตภัณฑชนิดใหม 

4. มาตรการสงเสรมิการลงทนุเพือ่แกไข

ปญหาสิ่งแวดลอม 

ทศิทางการพฒันาท่ีเนนความสมดลุระหวาง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

เดิมที บีโอไอไดเสนอช่ือนโยบายไววา 

“นโยบายการลงทนุทีย่ัง่ยนื” หรอื “Sustainable 

Investment Policy” ซึ่งมาจากวิสัยทัศนที่

ไดกำหนดข้ึนใหมในชวงเวลาใกลเคียงกัน 

แตเพ่ือใหประชาชนท่ัวไปไดมีความเขาใจ

ที่ชัดเจนมากขึ้น ที่ประชุมจึงเห็นควรให

ปรับเปล่ียนเปน “นโยบายสงเสริมการลงทนุ

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน” โดยยังคงอิงกับ 

คำวา “Sustainable Development” ซึ่ง

เปนท่ีเขาใจและใชกันอยางแพรหลาย 

อุตสาหกรรมเปาหมาย 3 กลุม 
ประหยัดพลังงาน 
และพลังงานทดแทน 

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 

4 ÁÒμÃ¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
·ÕèÂÑè§Â×¹ 

ตอมาเม่ือวันที่ 10 มีนาคม 2553 

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาเห็นชอบกับ 

4 มาตรการภายใตนโยบายสงเสริมการลงทุน

เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ซึ่งประกอบไปดวย 
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ãËŒÊÔ· Ô̧ÁÒμÃÒ 36 á¡‹ 4 ¡ÅØ‹Á
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 

นอกจากนี้ ในการประชุมวันที่ 10 

มีนาคม 2553 คณะกรรมการฯ ยังเห็นชอบ

กับมาตรการใหสิทธิประโยชนการยกเวน

อากรขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจำเปน ที่นำ

เขามาเพื่อใชในการผลิตเพื่อการสงออก

ตามมาตรา 36 (1) และการยกเวนอากรขาเขา

สำหรบัของท่ีผูไดรบัการสงเสริมฯ นำเขามา

เพื่อสงกลับออกไปตามมาตรา 36 (2) แก 

ผูประกอบการท่ีดำเนนิการอยูเดมิใน 4 กลุม

อตุสาหกรรม คอื การผลิตชิน้สวนยานพาหนะ 

ผลติภัณฑพลาสติกหรอืเคลือบดวยพลาสติก 

ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสและชิ้นสวน และ

ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและชิ้นสวน  

จากนั้นคณะกรรมการฯ ไดเห็นชอบ

ใหเพ่ิมอีก 10 กลุมอุตสาหกรรม ดังจะ

กลาวไวในมาตรการสุดทายของป 2553 

ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ �áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 
à¢ŒÁá¢ç§ 

การประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3 

เมือ่วนัที ่7 พฤษภาคม 2553 ไดเหน็ชอบกับ 

“มาตรการสรางความเขมแขง็ดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี” ซึ่งเปนการขยายเวลาวีซา

และใบอนุญาตทำงานของนักวิจยัในโครงการ

วิจัยและพัฒนาท่ีไดรับการสงเสริมฯ จาก 

2 ป เปน 4 ป 

¡Ô¨¡ÒÃà¾ÒÐ¢ÂÒÂ¾Ñ¹ Ø̧�¾×ªáÅÐ
»ÃÑº»ÃØ§¾Ñ¹ Ø̧�¾×ª 

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2553 ไดมีการ

ออกประกาศคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ

ที ่ส.1/2553 เร่ือง การปรบัปรงุประเภทกิจการ 

1.1 กิจการเพาะขยายพันธุพืชและปรับปรุง

พันธุพืช โดยมีวัตถุประสงค เพื่อไมให 

ผูประกอบการไทยไดรับผลกระทบในการ

ลงทุนของตางชาติภายใตความตกลงดาน

การลงทุนอาเซียน 

ที่มาของประกาศดังกลาว เกิดขึ้น

จากการท่ีบีโอไอเปนหนวยงานหลัก ใน

การประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ

จัดทำรายการขอสงวนภายใตความตกลง

ดานการลงทุนอาเซียน (ASEAN Com-

prehensive Investment Agreement -

ACIA) 

ACIA ประกอบดวยหลักการสำคัญ 4 

ขอ ไดแก  

1) การเปดเสรีการลงทุน  

2) การใหความคุมครองการลงทุน  

3) การสงเสริมการลงทุน  

4) การอำนวยความสะดวกดานการ

ลงทุน  

ซึ่งครอบคลุมการลงทุนในธุรกิจ 5 

สาขา ไดแก  

• การเกษตร  

• การทำประมง  

• การทำปาไม  

• การทำเหมืองแร  

• อุตสาหกรรมการผลิต  

รวมถึงบริการท่ีเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ 5 

สาขาดังกลาว 

กอนหนาท่ีจะมี ACIA ไทยไดเปน

ภาคีในกรอบความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน 

(Framework Agreement on ASEAN 

Investment Area - AIA) มาต้ังแตป 

2541 และจะยังมีผลไปจนกวาความตกลง 

ACIA จะมีผลบังคับใช โดย AIA กำหนด

ใหประเทศสมาชิกเปดเสรีการลงทุนโดยให

ทยอยเปดเสรีรายการที่สงวนไวในรายการ

ขอยกเวนช่ัวคราว (Temporary Exclusion 

List - TEL) ใหเสร็จภายในวันท่ี 1 มกราคม 

2553 

ใน TEL นัน้ ไทยไดขอสงวนไว 3 รายการ 

คือ การเพาะเลี้ยงสัตวนํ้า การทำปาไม

จากปาปลูก และการเพาะขยายหรือ

ปรับปรุงพันธุพืช ซึ่งธุรกิจ 3 ประเภทน้ีอยู

ในบัญชี 3 ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจ

ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ซึ่งตางชาติ

สามารถขออนุญาตประกอบธุรกิจโดยถือ

หุนท้ังสิ้นได โดยความเห็นชอบจากคณะ

เมื่อ ACIA มีผลบังคับใช 
จะสงผลให AIA 

ถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติ 
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กรรมการพิจารณาการประกอบธุรกิจของ

คนตางดาว 

คณะกรรมการนโยบายรวมเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ (กนศ.) ไดประชมุเมือ่วนัที ่

12 พฤศจิกายน 2552 มีมติใหทบทวนมติ 

กนศ. เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2552 เรื่อง 

การเปดเสรี 3 รายการที่ไทยไดขอสงวนไว 

โดยใหเสนออาเซียนขยายเวลาการเปดเสรี

ภายใตความตกลง AIA ออกไปอีกระยะหนึง่ 

เนื่องดวยสถานการณของโลกเปลี่ยนไป 

และหลายประเทศสมาชิกยังไมพรอมเปด

เสรีเชนกัน 

ดังนั้น เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนจึงมีมติให

ปรับปรุงหลักเกณฑการสงเสริมการลงทุน 

เพื่อใหสอดคลองกับการจัดทำรายการ 

ขอสงวนภายใตความตกลง ACIA โดยให

ปรับปรุงเงื่อนไขการใหสงเสริมฯ กิจการ

ประเภท 1.1 กิจการเพาะขยายพันธุพืช

และปรับปรุงพันธุพืช วา “สำหรับกิจการ

เพาะขยายและปรับปรุงพันธุพืชทองถิ่น

ของไทย เชน ขาว กลวยไม สมุนไพร และ

ผลไม จะตองมผีูมสีญัชาตไิทยถอืหุนรวมกนั

ไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน” 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹» Ô̄ºÑμ Ô¡ÒÃÀÙÁÔÀÒ¤ 
(ROH) 

ปจจุบันประเทศไทยเปนฐานการผลิต

ขนาดใหญสำหรับหลายอุตสาหกรรม  

เชน อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม

อิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา เปนตน 

แตปจจุบนัมผีูไดรบัการสงเสริมฯ ในประเภท 

7.13 กิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค 

(ROH) เพียง 81 บริษัทเทานั้น ซึ่งถือวา

นอยมากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆ 

คณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุจึงมมีต ิ

เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2552 ใหจัดตั้งคณะ

อนุกรรมการเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ

มาตรการสงเสริมใหเกิดการลงทุนในกิจการ 

ROH ในประเทศไทย โดยมีนายประดิษฐ 

ภัทรประสิทธิ์ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

การคลัง เปนประธาน 

คณะอนุกรรมการฯ ดั งกล าวได 

มอบหมายใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน 

ธนาคารแหงประเทศไทย กรมสรรพากร 

และบีโอไอ ดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบ

ในดานตางๆ ซึ่งหนวยงานเหลานี้ไดทำ 

การปรับปรุงหลักเกณฑท่ีจะสนับสนุนให

ตางชาติมาต้ังสำนักงานภูมิภาคในไทย 

และไดเสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนเม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2553 

โดยที่ประชุมเห็นชอบกับการปรับปรุง

มาตรการภาษีอากรของกรมสรรพากร 

มาตรการปรับปรุงหลักเกณฑเก่ียวกับวีซา

และใบอนุญาตทำงานของบีโอไอ และ

มาตรการปรับปรุงกฎระเบียบเก่ียวกับศูนย

บริหารเงินของธนาคารแหงประเทศไทย 

ตามที่หนวยงานเหลาน้ีไดเสนอมา 

นอกจากนี้ บีโอไอไดกำหนดใหกิจการ

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ไดรับ

สิทธิและประโยชนการยกเวนอากรนำเขา

เครื่องจักรที่ใชในการวิจัย พัฒนา และ 

ฝกอบรม อนุญาตใหนำชางฝมือและชาง 

ผูชำนาญมาทำงานในกิจการท่ีไดรับการ 

สงเสรมิฯ อนญุาตใหถอืกรรมสิทธิท์ีด่นิ และ

ตางชาติถือหุนไดท้ังสิ้น แตมีเงื่อนไขวา  

• ตองตั้งสำนักงานเพื่อใหบริการแก

บริษัทในเครือหรือสาขาตางประเทศอยาง

นอย 3 แหง ใน 5 ป ตองมีทุนจดทะเบียน 

10 ลานบาทข้ึนไป  

• ตองไดรับใบอนุญาตดำเนินการ

จากหนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของ  

• ตองมีแผนการดำเนินงานและ

ขอบขายธุรกิจตามที่คณะกรรมการฯ ให

ความเห็นชอบ 

ไทยเสนออาเซียนขยายเวลา 
การเปดเสรีภายใต 
ความตกลง AIA 

เนื่องดวยสถานการณ 
ของโลกเปล่ียนไป 

สิทธิประโยชนของกิจการ ROH มีมากมาย 
ทั้งยกเวนอากรนำเขาเครื่องจักร 
นำเขาชางฝมือและชางผูชำนาญ 

ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน และตางชาติถือหุนไดทั้งสิ้น 
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¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ÇÔÊÒË¡Ô̈ ¢¹Ò´¡ÅÒ§
áÅÐ¢¹Ò´Â‹ÍÁ (SMEs) 

คณะกรรมการฯ มีมติเมื่อวันที่ 16 

พฤศจิกายน 2552 (ประกาศวันที ่5 มกราคม 

2553) เห็นชอบใหปรับปรุงนโยบายสงเสริม

การลงทุนแก SMEs เพื่อสงเสริมศักยภาพ

และสรางความเขมแข็งใหกับ SMEs ของ

ประเทศไทยใหกาวสูระดับสากลมากข้ึน 

โดยปรับปรุงหลักเกณฑการสงเสริมฯ จาก

เดิมเปนดังนี้ 

1. ใหกำหนดเพิ่มประเภทกิจการที่

ใหการสงเสริมฯ ตามมาตรการนี้ จากเดิม 

10 ประเภท เปน 57 ประเภท โดยจัดเปน

กิจการท่ีมีความสำคัญและเปนประโยชน

ตอประเทศเปนพิเศษ 

2. กำหนดเงื่อนไขในการขอรับการ

สงเสริมฯ ดังนี้ 

2.1 มีขนาดการลงทุนไมนอยกวา 

500,000 บาท (ไมรวมคาที่ดิน

และทุนหมุนเวียน) 

2.2 มคีนไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 

51 ของทุนจดทะเบียน 

2.3 มีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนไมเกิน 

3 : 1 

2.4 อนุญาตใหนำเคร่ืองจักรใชแลว

ในประเทศ มาใชในโครงการท่ี

ขอรับการสงเสริมฯ ได มีมูลคา

ไมเกิน 10 ลานบาท และจะตอง

ลงทุนเคร่ืองจักรใหมมีมูลคาไม

นอยกวา 1 ใน 4 ของมูลคา

เครื่องจักรใชแลว 

2.5 โครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ 

แตละโครงการจะตองมีขนาด

การลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุน 

หมุนเวียนไมเกิน 80 ลานบาท 

(แกไขจากเดิม 20 ลานบาท เมื่อ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553) แต

เมื่อรวมทั้งกิจการแลว จะตองมี

สินทรัพยถาวรสุทธิหรือขนาด

การลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุน 

หมุนเวียนไมเกิน 200 ลานบาท 

(อยางไรก็ตาม ตอมามีการแกไข

เงื่อนไขในขอนี้ ดังจะไดกลาว 

ตอไปในเร่ืองมาตรการเพือ่บรรเทา 

ผลกระทบจากการแข็งคาของ

เงินบาท) 

2.6 ต อ งยื่ น ขอ รั บกา รส ง เ ส ริ ม ฯ 

ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

3. สิทธิและประโยชนท่ีไดรับมีดังนี้ 

3.1 ยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักรไม

วาตั้งในเขตใด 

3.2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน

เวลา 8 ป โดยไมกำหนดสัดสวน

การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

3.3 สิทธิและประโยชนอื่นใหไดรับ

ตามหลักเกณฑประกาศคณะ

กรรมการท่ี 1/2543 

เมื่อครั้งการประชุมคณะกรรมการฯ 

ในวันท่ี 13 กันยายน 2553 มีการประชุม

เพื่อกำหนดนโยบายและปรับปรุงมาตรการ

ตางๆ จำนวนมาก ไดแก การเปดประเภท

กิจการเขต Data Center การออกนโยบาย

ใหใชแรงงานตางดาวไรฝมอืในกจิการทีไ่ดรบั

การสงเสริมฯ และการปรับปรุงหลักเกณฑ

ในกิจการคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษา 

พืช ผัก ผลไม โดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

โดยเนนในเรื่องของกิจการคัดคุณภาพขาว

ครบวงจร 

à»�´»ÃÐàÀ·ãËÁ‹áÅÐ»ÃÑº»ÃØ§
¡Ô¨¡ÒÃà´ÔÁ 

หากทานผูอานไดตดิตามวารสารสงเสรมิ

การลงทุนฉบับเดือนพฤศจิกายน 2553 จะ

พบวาไดมีการลงบทความเก่ียวกับการท่ี 

บีโอไอเปดใหการสงเสริมกิจการเขต Data 

Center และเปดใหการสงเสริมกิจการ 

คัดคุณภาพขาวแบบครบวงจร ดังนั้น จึง

ไมขอลงลึกในรายละเอียดของกิจการสอง

ประเภทนี้ แตจะขอกลาวโดยสรุปดังนี้ 

¡Ô¨¡ÒÃà¢μ Data Center  

เนื่องจากกิจการเขต Data Center 

เปนโครงสรางพื้นฐานสำคัญของการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย 

13 กันยายน 2553 
คณะกรรมการสงเสริมฯ 
ออกนโยบายกิจการ 
เขต Data Center 

การใชแรงงานตางดาว 
และปรับปรุงกิจการ 
คัดคุณภาพขาว 
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ช วยลดตน ทุนการดำเ นินธุ รกิจ เพิ่ ม

ประสิทธิภาพการดำเนินการ และอำนวย

ความสะดวกตอการติดตัง้ระบบคอมพิวเตอร

สำรอง เพ่ือลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ

หรอือบุตัเิหต ุเชน ไฟฟาดบั ไวรัสคอมพวิเตอร 

ฯลฯ ซึ่งจะมีสวนสำคัญใหไทยพัฒนาเปน

ศูนยกลางธุรกิจสำนักงานภูมิภาคและ

ศูนยกลางธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต คณะ

กรรมการฯ จึงเห็นควรเปดใหการสงเสริมฯ 

กิจการเขต Data Center นี้ขึ้น 

เนื่องจากกิจการเขต Data Center 

จัดเปนกิจการที่มีความสำคัญตอประเทศ

เปนพิเศษ จึงไดรับสิทธิและประโยชนการ

ยกเวนภาษเีงนิไดนติิบคุคล 8 ป แบบจำกดั

วงเงิน และยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร

ทุกเขต  

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553

บโีอไอไดออกคำช้ีแจงเร่ืองรายไดของกิจการ

เขต Data Center เพื่อใหมีความชัดเจน

ในการกำหนดประเภทของรายไดจาก

กิจการดังกลาว 

- บริการเสริมใหกับลูกคาที่ตั้งอยู

ภายในโครงการ เชน บรกิารรับฝาก

วางคอมพิวเตอรแมขาย (SERVER 

CO-LOCATION) บรกิารดแูลระบบ 

(MANAGED SERVICE) บริการ 

BACKUP เครื่อง SERVER ของ

ลกูคา บริการ DISASTER RECOVERY 

SERVICES (DRC) บริการให 

คำปรึกษาเกี่ยวกับ DATA CENTER

(PROFESSIONAL CONSULTATION) 

- บริการรับฝากเว็บไซต (WEB 

HOSTING) 

สำหรับรายไดของกิจการเขต Data 

Center ท่ีไมถือเปนรายไดจากกิจการท่ีได

รับสงเสริมฯ ไดแก 

- รายไดจากการขายพ้ืนท่ี 

- การใหบรกิารแกระบบคอมพวิเตอร

ของลูกคาทีต่ัง้อยูภายนอกโครงการ 

- การใหบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ

แกลูกคาในลักษณะ OUTSOURCE 

แบบเบ็ดเสร็จ 

¡Ô¨¡ÒÃ¤Ñ´¤Ø³ÀÒ¾¢ŒÒÇ 

โดยหลักการแลว กิจการคัดคุณภาพ

ขาวสามารถรวมในสวนเครือ่งจกัรการสขีาว 

เพื่อใหสามารถดำเนินการอยางครบวงจร

มากขึ้น และสามารถควบคุมคุณภาพขาว

และตรวจสอบยอนกลับไดดีย่ิงขึ้น อีกทั้ง

การดำเนนิการอยางครบวงจรในพืน้ทีเ่ดยีวกนั

จะชวยลดตนทุนโลจิสติกสและผลเสียจาก

การขนยายขาว อันจะสงผลดีตอการสงออก

ขาวของประเทศไทย 

ดวยเหตน้ีุ คณะกรรมการฯ จงึเหน็ควร

อนุญาตใหผูประกอบการรวมเคร่ืองจักร

การสขีาวเขาในโครงการทีไ่ดรบัการสงเสรมิฯ 

ได เนื่องจากจะจูงใจใหกิจการคัดคุณภาพ

ขาวดำเนินการอยางครบวงจรมากข้ึน โดย

ทั้งโครงการตองทำตั้งแตขั้นตอนการอบ 

เก็บรักษา การสีขาว และคัดคุณภาพขาว 

ดังนั้น ที่ประชุมจึงอนุมัติใหเพิ่มเติม

เงื่อนไขในการสงเสริมกิจการประเภท 1.14 

“กจิการคดัคณุภาพ บรรจ ุเกบ็รักษา พชื ผกั 

ผลไม โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย” วา 

“หากเปนกิจการคัดคุณภาพขาวครบวงจร 

ใหรวมถึงโครงการท่ีเริ่มตั้งแตกระบวนการ

อบพืช ไซโล และกระบวนการสีขาว” 

กิจการคัดคุณภาพขาว 
ครบวงจร ตองทำตั้งแต 

ขั้นตอนการอบ เก็บรักษา สีขาว 
และคัดคุณภาพขาว 

รายไดของกิจการ 
เขต Data Center ทั้งที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
และที่ไมไดรับยกเวนภาษีฯ 

รายไดของกิจการเขต Data Center 

ที่สามารถนำมาคำนวณเพ่ือยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบุคคลนั้น ครอบคลุมถึงรายไดจาก

บริการตอไปนี้ 

- บริการใหเชาพื้นที่  

- บริการสาธารณูปโภคใหกับลูกคา

ทีต่ัง้อยูภายในโครงการ เชน ระบบ

ปรับอากาศ ระบบสำรองไฟฟา 

ระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ 
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¹âÂºÒÂ¡ÒÃãªŒáÃ§§Ò¹μ ‹Ò§´ŒÒÇ
äÃŒ½‚Á×Íã¹¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃ 
Ê‹§àÊÃÔÁÏ 

คณะกรรมการฯ มีมติเมื่อวันที่ 13 

กนัยายน 2553 อนญุาตใหใชแรงงานตางดาว

ไรฝมือในโครงการท่ีไดรับการสงเสริมฯ ได 

โดยมีหลักเกณฑดังนี้ 

1. เปนบริษัทท่ีลงทุนในประเทศไทย

มากกวา 20 ป มีสินทรัพยรวมมากกวา 

10,000 ลานบาท และจางงานรวมมากกวา 

10,000 คน 

2. เปนโครงการท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

อยูเดิมที่สิ้นสุดการไดรับสิทธิประโยชนการ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว และมี

ความจำเปนตองจางแรงงานเพ่ิมในโครงการ 

โดยจะอนญุาตใหจางแรงงานตางดาวไรฝมอื

ไดไมเกินรอยละ 15 ของจำนวนคนงานท่ี

จางเพิ่มในโครงการน้ัน 

3. เปนกิจการอุตสาหกรรมเทานั้น 

ไมครอบคลุมธุรกิจเกษตรกรรมและธุรกิจ

บริการ 

4. ตองปฏิบตัติามกฎระเบียบทีเ่กีย่วของ

กับการใชแรงงานตางดาวไรฝมือในดาน

ตางๆ 

5. มีการดูแลแรงงานตางดาวอยาง

ใกลชิด เพื่อใหสามารถใชชีวิตการทำงาน

และชีวิตประจำวันไดอยางมีความสุข มี

สุขภาพจิตดี และไมกอใหเกิดปญหาตอ

สังคม เปนตนวา 

- การจัดหอพัก พรอมสิง่อำนวยความ

สะดวกและการดูแลความปลอดภยั 

- การจัดปฐมนิเทศแรงงานตางดาว

ในหัวขอตางๆ 

- การตรวจรางกายและดูแลสุขภาพ 

6. คณะกรรมการฯ สามารถยกเลิก

หรือปรับลดจำนวนแรงงานตางดาวไรฝมือ

ไดตามความเหมาะสมเม่ือสถานการณ

เปลี่ยนแปลงไป 

ÁÒμÃ¡ÒÃª‹ÇÂàËÅ×Í¼ÙŒ»ÃÐÊº
ÍØ·¡ÀÑÂ 

เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2553 คณะ

กรรมการฯ ไดออกมาตรการชวยเหลือ 

ผูไดรับการสงเสริมฯ ที่ไดรับผลกระทบ

จากอทุกภยั โดยใหไดรบัยกเวนอากรขาเขา

เครื่องจักรที่นำเขามาทดแทนเครื่องจักรที่

เสียหายจากอุทกภัย แตสามารถนำเขา

เครื่องจักรรายการหน่ึงๆ ไดเพียงคร้ังเดียว 

โดยใหแสดงหลักฐานการประเมินความ

เสียหายของเคร่ืองจักร เชน เอกสารแสดง

มูลคาความเสียหายของบริษัทประกันภัย 

และภาพถายหรือเอกสารอ่ืนซึ่งเปนท่ียอม

รับของบีโอไอ เปนตน 

นอกจาก น้ี ยั งตอง เปนไปตาม 

หลักเกณฑการพิจารณาอนุมัติการนำ

เคร่ืองจักรเกาใชแลวเขามาใชในโครงการ

ที่ไดรับการสงเสริมฯ และสอดคลองกับ

สภาพเคร่ืองจักรของโครงการท่ีไดรับอนุมัติ

ใหการสงเสรมิฯ ดวย โดยจะตองยืน่ขอนำเขา

เครื่องจักรทดแทนภายในวันที่ 31 ธันวาคม 

2554  

หากโครงการเดิมยังไมสิ้นสุดระยะ

เวลานำเขาเคร่ืองจกัร จะใหนำเขาเครือ่งจกัร

ทดแทนภายในระยะเวลานำเขาเคร่ืองจักร

ที่มีอยูเดิม โดยใหบีโอไอพิจารณาใหขยาย

เวลานำเขาเคร่ืองจักรทดแทนไดตามความ

เหมาะสม แตหากโครงการเดิมส้ินสุด

ระยะเวลานำเขาเคร่ืองจักรแลว จะใหได

รับการขยายเวลานำเขาเคร่ืองจักร โดย

กำหนดระยะเวลานำเขาเครื่องจักรทดแทน

ตั้งแตวันท่ียื่นขอรับสิทธิฯ และสิ้นสุดระยะ

เวลานำเขาเคร่ืองจักรภายใน 2 ปนับแต

วันท่ีอนุมัติ 

ชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
ดวยการยกเวนอากรขาเขา

เครื่องจักร 
ที่นำเขามาเพื่อทดแทน 

เพื่อบรรเทาผลกระทบ 
จากเงินบาทแข็ง 

คณะกรรมการฯ จึงออก
มาตรการหลายเร่ืองดวยกัน 

ÁÒμÃ¡ÒÃºÃÃà·Ò¼Å¡ÃÐ·º
¨Ò¡¡ÒÃá¢ç§¤‹Ò¢Í§à§Ô¹ºÒ· 

นอกจากคณะกรรมการฯ จะไดออก

มาตรการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยแลว 

ในการประชมุวันเดียวกันนัน้ คณะกรรมการฯ 

ไดมีมติเห็นชอบกับมาตรการชวยเหลือ 

นักลงทุนเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการ

แข็งคาของเงินบาท ซึ่ งประกอบดวย

มาตรการตางๆ หลายเร่ืองดวยกัน อนัไดแก 

มาตรการสงเสริมฯ ปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ปรับปรุง

มาตรการสงเสริมฯ แกวิสาหกิจขนาด

กลางและขนาดยอม (SMEs) และปรับปรุง

มาตรการสงเสริมฯ แกกจิการทีป่ระกอบการ

อยู เ ดิมใหไดรับสิทธิและประโยชนตาม

มาตรา 36 (1) และ (2) ซึ่งมีรายละเอียด

ดังจะกลาวตอไปนี้ 

ÁÒμÃ¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã
à¾×èÍà¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔμ 

สำหรับมาตรการสงเสริมฯ ปรบัเปล่ียน

เคร่ืองจักร เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

ยกตัวอยางเชน การใชระบบอัตโนมัติอยาง
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การติดตั้งหุนยนต ชุดปอนวัตถุดิบอัตโนมัติ

(Autoloader) เปนตน จะไดรับสิทธิและ

ประโยชนยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 

และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป 

เปนสัดสวนรอยละ 70 ของเงินลงทุน ไม

รวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน โดยใหไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดจากรายไดของกิจการท่ี

ดำเนินการอยูเดิม แตจะตองย่ืนขอรับการ

สงเสริมฯ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

และเปนไปตามเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

- เปนกิจการท่ีดำเนินการอยูแลว 

และอยูในขายใหการสงเสริมฯ ได 

- ระยะเวลาการยกเวนหรือลดหยอน

ภาษีเงินไดนิติบุคคลของโครงการ

เดิมตองสิ้นสุดลงแลว หรือเปน

โครงการทีไ่มไดรบัยกเวนภาษเีงนิได

นิติบุคคล 

- ตองเสนอแผนการลงทุนปรับเปล่ียน

เครือ่งจกัร เชน การนำระบบอตัโนมัติ

มาใชในสายการผลิตทีม่อียูเดมิ เพือ่

ทำใหสามารถเพิ่มกำลังผลิตจาก

การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

ของโครงการท่ีดำเนนิการอยูเดมิได 

»ÃÑº»ÃØ§ÁÒμÃ¡ÒÃ 36 (1) áÅÐ 
(2) 

มาตรการยอยรายการสุดทายของ

มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการแข็งคา

ของเงินบาทก็คือ การปรับปรุงมาตรการ

สงเสริมฯ แกกิจการที่ประกอบการอยูเดมิ 

ใหไดรับสิทธิและประโยชนการยกเวนอากร

นำเขาวัตถุดิบและวัสดุจำเปน ที่ตองนำ

เขามาจากตางประเทศเพื่อใชในการผลิต

เพื่อการสงออก ตามมาตรา 36 (1) และ

การยกเวนอากรขาเขาสำหรับของท่ีผูไดรับ

การสงเสริมฯ นำเขามาเพื่อสงกลับออกไป 

ตามมาตรา 36 (2)  

โดยเพิ่มอุตสาหกรรมอีก 10 กลุม 

และกำหนดหนวยงานท่ีกำกับดูแลการให

สทิธแิละประโยชนสำหรับแตละอุตสาหกรรม 

กลาวคือ  

 1) เสื้อผาสำเร็จรูป / สมาคมอุตสาห-

กรรมเคร่ืองนุงหมไทย  

 2) เครื่องหนัง / สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย  

 3) รองเทา / สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย  

 4) เคร่ืองเรือนหรือเคร่ืองตกแตง / 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

 5) สิง่ทอ (นอกเหนือจากเสือ้ผาสำเร็จรปู) / 

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  

 6) ของเด็กเลน / สภาอตุสาหกรรมแหง-

ประเทศไทย  

 7) เคร่ืองกีฬา / สภาหอการคาแหง-

ประเทศไทย  

 8) อัญมณีและเคร่ืองประดับ / สมาคม 

ผูคาอัญมณีไทยและเคร่ืองประดับ และ

สมาคมผูประกอบการเจียรไนเพชร  

 9) เลนส / สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย  

 10) สิ่งพิมพ / สภาอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย 

จากการที่บีโอไอไดออกมาตรการและ

นโยบายสงเสริมการลงทุนตางๆ ตลอดป 

2553 นี้ คงจะชวยกระตุนเศรษฐกิจของ

ไทยและชวยเหลือนักลงทุน ใหสามารถ

ดำเนินกิจการในประเทศไทยไดเปนอยางดี  

เพิ่มอุตสาหกรรมอีก10 กลุม 
เปดโอกาสรับสิทธิ 36 (1) 
และ (2) พรอมกำหนด 
หนวยงานกำกับดูแล 
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บีโอไอไดใหความสนใจกับการพัฒนา 

SMEs อยางจริงจังตั้งแตป 2535 โดยมีการ

จดัตัง้หนวยพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม 

(BUILD) ทำหนาทีท่างดานการพัฒนาเชือ่มโยง

อุตสาหกรรม และถายทอดเทคโนโลยี 

โดยไดจัดกิจกรรมตางๆ ในเชิงรุก เพื่อให

เกิดการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมและถายทอด

เทคโนโลยี  

สาขาการผลิตท่ี SMEs 
มีบทบาทสูง จะเปนสาขา 
ที่ใชปจจัยแรงงานสูง 

และใชวัตถุดิบ 
ภายในประเทศเปนหลัก 

SMEs แมจะเปนฟนเฟองเล็กๆ 
แตก็มีบทบาทสำคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
ในป 2552 เฉพาะมูลคา GDP ของ 
SMEs มีจำนวนถึง 3,417,860 
ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 
37.8 ของ GDP รวมท้ังประเทศ สาขา
การผลิตที่ SMEs มีบทบาทสูง จะ
เปนสาขาท่ีใชปจจัยแรงงานสูงและ
ใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนหลัก 
จึงนับวา SMEs มีบทบาทสำคัญ
ในดานการจางงานและการเพ่ิม
มลูคาใหกบัผลติผลทางการเกษตร
ของไทย 

ป 2551 มีการแตงตั้งคณะทำงาน

ประสานงานเพื่อติดตามและใหความ 

ชวยเหลือ SMEs โดยมีเลขาธิการคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุนเปนประธาน

คณะทำงาน มีหนาที่ความรับผิดชอบ ใน

ดานการเสนอแนะนโยบายสงเสริมการลงทุน 

และการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดเล็ก ติดตาม ชวยเหลือ และแกไข

ปญหาใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและ 

ขนาดเล็ก และอ่ืนๆ ที่ไดรับมอบหมาย 

ป 2552 มีโครงการศูนยบมเพาะ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต 

การวิจัยและพัฒนา ซึ่งเปนบริการเพื่อ 

ชวยเหลอืผูประกอบการ SMEs ในการพฒันา

ขีดความสามารถในการแขงขันอยางย่ังยืน 

นอกจากน้ี ยังมีการตกลงความรวมมือกับ

สถาบันการเงินตางๆ เพื่อชวยเหลือ SMEs 

ในดานการหาแหลงเงินทุน 

และเมื่อเดือนมกราคม 2553 คณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุนไดออกประกาศ

สงเสริม SMEs ฉบับใหม กำหนดเง่ือนไข

เชนการนำคณะผูผลิตชิ้นสวนไทยพบ

ผูซื้อชิ้นสวนที่โรงงานของผูซื้อ ทำใหเกิด

ชองทางการติดตอซ้ือขายช้ินสวนโดยตรง 

การจัดตลาดกลางซ้ือขายชิ้นสวนเพื่อให 

ผูซื้อและผูขายมาพบกัน อันกอใหเกิดการ

รบัชวงการผลิตเพ่ิมมากขึน้ การจดันำผูผลติ

ชิ้นสวนท่ีเปน SMEs ของไทยไปรวมงาน

แสดงสินคา และนิทรรศการในตางประเทศ

เพื่อเพ่ิมโอกาสทางการตลาดระหวางกัน  

การจัดสัมมนาและการฝกอบรม เพื่อ

พัฒนาขีดความสามารถของ SMEs ในดาน

การพัฒนาเทคโนโลยี การจัดการแสดง

สินคาในประเทศ เพื่อสรางโอกาสการ 

เชื่อมโยงอุตสาหกรรมใหแกผูผลิตชิ้นสวน

ของไทย ซึ่งในปงบประมาณ 2552 มีมูลคา

การเชือ่มโยงอุตสาหกรรม 20,508 ลานบาท 

กอใหเกิดการลงทุนเพ่ิม 118 โครงการ มมีลูคา

การลงทุน 1,806 ลานบาท 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดให

ความสำคัญและพัฒนา SMEs ไทยมา

อยางตอเนื่องในป 2550 มีมาตรการดาน

การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา ระหวาง

ภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษา 

มุงสงเสริมให SMEs ที่ดำเนินการอยูแลว

ใหมีการพัฒนาทางดานการวิจัย เพื่อเพิ่ม

ขดีความสามารถในการแขงขนั โดยใหยกเวน

อากรขาเขาเครือ่งจกัร อปุกรณทีใ่ชในการวิจยั

และพฒันา และยกเวนภาษีเงนิไดนติิบคุคล 

3 ป เปนสัดสวนรอยละ 70 ของมูลคา 

เงนิลงทนุและคาใชจายในการวจิยัและพฒันา 

ทั้งนี้ ตองไมเกิน 10 ลานบาท 

28



ปจจุบันบีโอไอไดมีการจัดตั้งหนวย

พัฒนา SMEs ขึ้น ภายใตการกำกับดูแล

ของสำนักพัฒนาปจจัยสนับสนุนการลงทุน 

ซึ่ ง มีหน าที่ ด านการพัฒนาศักยภาพผู

ประกอบการ SMEs  

โดยเนนการบริการแก SMEs ในดาน

ตางๆ เชน การลงนาม MOU กับสถาบัน

การเงนิตางๆ เพือ่รวมกนัอำนวยความสะดวก

แกผูสนใจขอรับการสงเสริมฯ โครงการผูซือ้

พบผูขาย การใหคำปรึกษาและแกไขปญหา

การลงทุน และการจัดสัมมนาใหความรูแก 

SMEs ทั่วประเทศ เพ่ือชักจูงผูประกอบการ

รายใหม ให เข ามาขอรับการสง เสริมฯ  

ใหมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสรางเครือขาย 

ผูประกอบการและเพิม่ศกัยภาพผูประกอบการ 

โดยการพาผูประกอบการไปเชื่อมโยง 

การลงทุนทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ในป 2553 ที่ผานมา บีโอไอไดเริ่ม

กิจกรรมสรางเครือขายและเพ่ิมศักยภาพ 

ผูประกอบการคร้ังแรก โดยเนนอตุสาหกรรม

เกษตรแปรรูป พลังงานทดแทน โดยจัด

กจิกรรมชกัจงูการลงทนุในประเทศ ประชมุ

หารือแลกเปลี่ยนประสบการณและสราง

เครือขายเชื่อมโยงการลงทุน ระหวาง 

ผูประกอบการสวนกลางกับผูประกอบการ

ภาคเหนือตอนลาง เสนทาง กรุงเทพฯ - 

พิษณุโลก - แมสอด ระหวางวันท่ี 20 - 23 

มกราคม 2553 โดยกิจกรรมแบงออกเปน 

2 สวน คือ 

1. การสรางเครือขายการลงทุนกับ

บริษัท 

2. การจัดประชุมเสวนา “บทบาท 

BOI ในการสรางเครือขายการ

ลงทุนและพัฒนาศกัยภาพ SMEs” 

2 ครั้ง ที่จังหวัดพิษณุโลกและ

ตาก 

จากผลสำเร็จของการจัดกิจกรรม 

ทำใหสำนักพฒันาปจจยัสนบัสนนุการลงทุน

ไดมีการเพิ่มการจัดกิจกรรมสรางเครือขาย

การลงทุนไปในหลายอุตสาหกรรมเปาหมาย 

ไดแก ผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ  

มันสำปะหลัง ทั้งน้ีโดยมีจุดมุงหมายหลัก

เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ

ไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง SMEs 

สงเสริมศักยภาพ 
และสรางความเขมแข็ง 

ใหกับ SMEs ไทยใหกาวขึ้นสู
ระดับสากล โดยกำหนดให
เปนกิจการที่มีความสำคัญ 

และเปนประโยชน 
ตอประเทศเปนพิเศษ 

เงินลงทุนขั้นต่ำ (ไมรวมคาที่ดินและทุน 

หมนุเวยีน) เพยีง 500,000 บาท เพ่ือสงเสรมิ

ศกัยภาพและสรางความเขมแขง็ใหกบั SMEs 

ไทยใหกาวข้ึนสูระดับสากล โดยกำหนดให

เปนกจิการทีม่คีวามสำคญัและเปนประโยชน

ตอประเทศเปนพเิศษ ใหไดรบัสิทธปิระโยชน

สงูสดุ คอื ในทุกเขตจะไดรบัการยกเวนอากร

ขาเขาเครื่องจักร และยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล 8 ป โดยไมกำหนดวงเงิน  

ประเภทกิจการที่ เขาขายไดรับการ 

สงเสริมฯ ตามประกาศนี้ ครอบคลุมทั้ง  

7 หมวด ทีเ่ปดใหการสงเสรมิฯ (57 ประเภท) 

จากเดิมซึ่งเปดใหการสงเสริมฯ เพียง 2 

หมวด (10 ประเภท)  

ทัง้นี ้หมวดกจิการทีเ่ปดใหการสงเสริมฯ 

แก SMEs ตามประกาศที่ 1/2553 เรื่อง 

นโยบายสงเสริมการลงทุนแกวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ไดแก 

(1) กิจการเกษตรกรรมและผลิตผล

จากการเกษตร  

(2) กิจการเหมืองแร เซรามิกส และ

โลหะข้ันมูลฐาน  

(3) กิจการอุตสาหกรรมเบา  

(4) กจิการผลติภัณฑโลหะ เคร่ืองจกัร 

และอุปกรณขนสง  

(5) กิจการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอ-

นิกสและเครื่องใชไฟฟา  

(6) กิจการเคมีภัณฑ กระดาษ และ

พลาสติก  

(7) กิจการบริการและสาธารณูปโภค 

ในป 2553 นี้ บีโอไอไดเริ่ม
กิจกรรมสรางเครือขาย 

และเพ่ิมศักยภาพ 
ผูประกอบการคร้ังแรก 

โดยเนนอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป พลังงานทดแทน 
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โดยธุรกิจ IPO จะไปพบปะกับโรงงานใน

ประเทศเพื่อแสวงหาวัตถุดิบและชิ้นสวน

จากประเทศ สงออกไปตางประเทศ รวมถงึ

ชวยเหลือแนะนำในดานการผลิต  

ไมไดเปนกิจการ 
ขนาดใหญระดับภูมิภาค 

ที่เนนธุรกิจแบบ Off Shore 
ที่เปนการซื้อขายระหวางประเทศ

ที่สามแตอยางใด 

ºÕâÍäÍà»�´Ê‹§àÊÃÔÁ IPO 
μ Ñé§áμ ‹»‚ 2542 

บีโอไอไดเปดใหการสงเสริมฯ กิจการ

ศูนยจัดหาจัดซ้ือชิ้นสวนและผลิตภัณฑ

ระหวางประเทศ (IPO) มาตั้งแตป 2542 

ปจจุบันธุรกิจในสวนศูนยกลางการจัดหา

สินคาเพ่ือการผลิตระหวางประเทศนี้ อยู

ในขายประเภท 7.12 “กิจการศูนยจัดหา

จดัซ้ือชิน้สวนและผลิตภณัฑระหวางประเทศ” 

โดยไดรบัยกเวนอากรขาเขาเครือ่งจกัรทกุเขต 

และยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบหรือชิ้นสวน

ที่ ใช ในการผลิตเ พ่ือสงออก พรอมกับ

กำหนดเงื่อนไข ดังน้ี 

- จะตองมีหรือเชาคลังสินคา และมี

ระบบการจัดการสินคาคงคลังดวย

ระบบคอมพิวเตอร 

ในชวงปลายป 2553 คณะ
รัฐมนตรีไดเห็นชอบกับมาตรการ
สนับสนุน จัดตั้งศูนยกลางการ
จัดหาสินคาเพื่อการผลิตระหวาง
ประเทศ โดยมีเปาหมายสำคัญที่จะ
ชกัจงูการลงทนุในกจิการประเภทนี ้
เพื่อใหไทยเปนศูนยกลางการคาใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

- จะตองมีกิจกรรมการจัดหาสินคา 

การตรวจสอบคุณภาพสินคา และ

การบรรจุสินคา 

- จะตองมีแหลงจัดหาสินคาจาก

หลายราย และอยางนอยจะตองมี

แหลงจัดหา จากในประเทศไทยดวย 

- จะตองมีทุนจดทะเบียนไมต่ำกวา 

10 ลานบาท 

เจตนารมณหลกัของการใหการสงเสรมิฯ 

ในกิจการ IPO ดังกลาวขางตน ก็เพื่อเพ่ิม

ศักยภาพของประเทศในดานการสงออก 
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สำหรบัการใหสิทธิและประโยชน ยกเวน

อากรขาเขาวัตถุดิบ หรือชิ้นสวนที่ใชในการ

ผลติเพือ่สงออก กเ็พือ่อำนวยความสะดวกใน

การนำเขาวัตถดุบิและชิน้สวนจากตางประเทศ

มาจัดชุดเขากับช้ินสวนในประเทศไทยเพ่ือ

สงออก รวมถึงอำนวยความสะดวกในการ 

นำเขาวัตถุดบิ และช้ินสวนจากตางประเทศ

มาจำหนายแกผูผลิตในประเทศไทย 

แมนโยบายเปดใหการสงเสรมิการลงทุน

ดังกลาวขางตน จะประสบผลสำเร็จโดยมี

การยื่นขอรับการสงเสริมฯ จำนวนมาก แต

สวนใหญยังเปนกิจการที่มีขนาดคอนขาง

เล็ก โดยมีเปาหมายเพ่ือใหบริการจัดซ้ือ

จัดหาสินคา สำหรับบริษัทในประเทศไทย

หรือจัดหาจากบริษัทไทยเพื่อสงออกเทานั้น 

ไมไดเปนกิจการขนาดใหญระดับภูมิภาค 

ที่เนนธุรกิจแบบ Off Shore ที่เปนการซื้อ

ขายระหวางประเทศท่ีสามแตอยางใด 

¸ØÃ¡Ô̈  IPC ¡ÃÐ Ø̈¡μ ÑÇã¹ÊÔ§¤â»Ã� 

ขณะทีธ่รุกจิประเภทท่ีใหบรกิารในระดับ

นานาชาต ิหรอื International Procurement 

Center (IPC) โดยเฉพาะการคาแบบ Off 

Shore ระหวางประเทศท่ีสาม ไดตัง้สำนกังาน

จำนวนมากท่ีสิงคโปร แมแตบริษัทชั้นนำ

ขณะที่มาเลเซียเปดใหการสงเสริมฯ

กิจการ IPC กำหนดใหสิทธิและประโยชน 

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินปนผล 

10 ป โดยมีเงื่อนไข ดังน้ี 

- ทนุจดทะเบยีนข้ันตำ่ 0.5 ลานรงิกติ 

หรือประมาณ 5 ลานบาท  

- รายจายในการดำเนินการขัน้ตำ่ 1.5 

ลานริงกิต/ป หรือประมาณ 15 

ลานบาท/ป  

- การขนสงใชบริการทาเรือและ 

ทาอากาศยานของมาเลเชีย 

- มียอดขายข้ันต่ำ 50 ลานริงกิต/ป 

หรือประมาณ 500 ลานบาท/ป 

นับตั้งแตปที่ 3 ของการดำเนินการ 

- ยอดขายภายในประเทศมาเลเซีย

ไมเกินรอยละ 20 ของยอดขาย

ทั้งหมด และการจัดหาจากนอก

ประเทศมาเลเซีย เพื่อสงออกไป

ยังตางประเทศไมเกินรอยละ 30 

ของยอดขายท้ังหมด 

- เปนบริษัทที่จัดตั้งในมาเลเซีย 

- อนุญาตใหตางชาติถือหุนทั้งสิ้นได 

ÀÒ¤àÍ¡ª¹àÃÕÂ¡ÃŒÍ§ãËŒÊ‹§àÊÃÔÁ 
ROH 

บีโอไอไดประชุมหารือกับภาคเอกชน 

คือ หอการคาญี่ปุนในประเทศไทย บริษัท

รถยนต บรษิทัการคาระหวางประเทศของไทย 

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional 

Operating Headquarter) หรือ ROH ใน

ไทย ฯลฯ รวมถึงการประชมุคณะอนุกรรมการ

รวม (ไทย-ญี่ปุน) วาดวยการเสริมสราง

ของไทย เชน เครือซเีมนตไทย บริษทั ปตท. 

บริษัทบานปู ฯลฯ ยังไดไปจัดตั้งสำนักงาน

ภมูภิาค และบริษทัการคาระหวางท่ีประเทศ

สิงคโปร  

ปจจัยสำคัญท่ีสิงคโปรสามารถชักจูง

การลงทนุในธุรกจิ IPC เนือ่งจากมอัีตราภาษี

เงินไดนิติบุคคลต่ำ คือ เพียงรอยละ 17 

ยิ่งไปกวาน้ัน รัฐบาลสิงคโปรยังมีมาตรการ

สงเสรมิฯ ทีจ่งูใจ ในดานสทิธิและประโยชน

ดานภาษอีากรตางๆ เปนตนวา International 

Headquarters, Global Trader Program 

(GTP) เพื่อสงเสริมการคาระหวางประเทศ

เปนการเฉพาะในรูป Off Shore โดยไมจำเปน

ตองเปนการคาระหวางบรษิทัในเครือเดยีวกนั 

โดยเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตราเพียง

รอยละ 5 และ 10 โดยข้ึนกับขนาดของ

กิจการ 

ธุรกิจ IPC ของบริษัทฮิตาชิในสิงคโปร เมื่อประมาณ 10 ปมาแลว 

รัฐบาลสิงคโปรมีมาตรการจูงใจตางๆ  
เปนตนวา International Headquarters, Global 

Trader Program (GTP)  
เพ่ือสงเสริมการคาระหวางประเทศ 
เปนการเฉพาะในรูป Off Shore 
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สภาพแวดลอมทางธุรกิจ (Sub-Committee 

on Enhancement of Business Environment: 

EBE) เม่ือวนัที ่17 กนัยายน 2552 นอกจากน้ี 

คณะกรรมการรวมหอการคาตางประเทศ 

(JFCCT) ไดยื่นขอเสนอตอที่ประชุมคณะ

กรรมการรวมภาคราชการและเอกชนเพ่ือ

แกไขปญหาเศรษฐกจิ เมือ่วนัท่ี 25 สิงหาคม 

2552 ลวนไดหยิบยกประเด็นขอใหรัฐบาล

ปรบัปรงุหลักเกณฑการสงเสริมกจิการ ROH 

เพ่ือใหเอ้ืออำนวยมากย่ิงขึ้น  

ในการประชุมหารือขางตน ภาคเอกชน

ยงัไดขอใหมาตรการสงเสรมิ ROH ครอบคลมุ

ถึงการสนับสนุนการจัดต้ัง ศูนยกลางการ

จัดหาสินคาเพื่อการผลิตระหวางประเทศ 

(IPC) ซึ่งจะสงผลดีตอประเทศไทยในดาน

ตางๆ ทั้งในสวนสงเสริมใหกลุมวิสาหกิจ

ในเครือท่ีอยูตางประเทศ หันมาใชวัตถุดิบ

และชิ้นสวนท่ีผลิตในประเทศไทย เพ่ิมการ

จางงานคนไทยท่ีทำงานในธุรกิจ IPC เพิ่ม

รายไดจากการใชจายของชาวตางชาติที่เขา

มาปฏิบัติงานในธุรกิจ IPC ในประเทศไทย 

เพิ่มรายไดจากการลงทุนและเชาอสังหา-

ริมทรัพยที่เกี่ยวกับธุรกิจ IPC ทั้งในสวน

สำนักงานและท่ีพักอาศัย ฯลฯ  

ผลจากการหารือขางตน คณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนไดพิจารณาเม่ือวันท่ี 15 

กันยายน 2552 และมีมติใหจัดตั้งคณะ

อนุกรรมการเพ่ือพิจารณาเสนอมาตรการ

สงเสริม ใหมีการลงทุนในกิจการปฏิบัติการ

ภูมิภาค โดยมีรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

การคลัง (นายประดิษฐ ภัทรประสิทธ์ิ) 

เปนประธาน คณะอนุกรรมการประกอบ

ดวยผูแทนท้ังจากภาคราชการและเอกชน 

เพื่ อหยิบยกประเด็นหารือดังกลาวมา

ดำเนินการเปนนโยบายตอไป 

ประธานคณะอนุกรรมการฯ ไดผลกัดัน

การดำเนินการในระยะแรก คือ นโยบาย

สนับสนุนการจัดตั้งการดำเนินงานตาม

ธุรกิจ ROH ซึ่งประสบผลสำเร็จอยางดียิ่ง 

โดยไดออกเปนพระราชกฤษฎีกา ออกตาม

ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวน

รัษฎากร (ฉบับท่ี 508) พ.ศ. 2553 มีผล

บังคับใชเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553  

¤ÃÁ. àËç¹ªÍºãËŒÅ´·Ñé§ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́
¹Ôμ ÔºØ¤¤ÅáÅÐºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Ò 

เม่ือการผลักดันในระยะแรกประสบ

ผลสำเร็จ ตอมาประธานคณะอนุกรรมการฯ 

ไดผลักดันการดำเนินการในระยะท่ี 2 เปน 

การเพิ่มเติม เกี่ยวกับมาตรการสนับสนุน

การจัดต้ังศูนยกลางการจัดหาสินคาเพ่ือ

การผลิตระหวางประเทศ (IPC) จนคณะ

รัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 19 ตุลาคม 2553 

อนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออก

ตามความในประมวลรัษฎากร วาดวย 

การลดอัตราและยกเวนรัษฎากร เห็นชอบ

ตามขอเสนอเก่ียวกับมาตรการสนับสนุน

การจัดต้ังศูนยกลางการจัดหาสินคาเพ่ือ

การผลิตระหวางประเทศ (IPO) โดยมี

สาระสำคัญ ดังนี้ 

ประการแรก ลดอัตราภาษีเงินได

นิติบุคคล เหลือรอยละ 15 สำหรับกำไร

สุทธิใหแกศูนยกลางการจัดหาสินคาฯ เปน

นายประดิษฐ ภัทรประสิทธ์ิ รัฐมนตรีชวยวาการ
กระทรวงการคลัง ประธานคณะอนุกรรมการ 
เพื่อพิจารณาเสนอมาตรการสงเสริม ใหมีการ
ลงทุนในกิจการปฏิบัติการภูมิภาค 

ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล  
เหลือรอยละ 15 สำหรับ 
กำไรสุทธิ ใหแกศูนยกลาง 

การจัดหาสินคาฯ  
เปนเวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชี

ตอเนื่องกัน 
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เวลา 5 รอบระยะเวลาบัญชีตอเนื่องกัน 

สำหรับรายไดดังตอไปนี้ 

(1) รายไดจากการซื้อและขายสินคา

นอกประเทศไทยใหแกวิสาหกิจในเครือท่ี

ตั้งในตางประเทศ โดยสินคาดังกลาวมิได

ถูกนำเขามาในประเทศไทย (Out-Out 

Transaction) โดยทางกระทรวงการคลัง

คาดการณวา การใหสทิธิประโยชนในรปูแบบ

ดังกลาว จะไมทำใหรัฐสูญเสียรายได 

เนื่องจากเปนธุรกรรมท่ีเกิดข้ึนนอกประเทศ 

ซึ่ งปจ จุบันมีส วนนอย ท่ีบันทึกบัญชีใน

ประเทศไทย การลดอัตราภาษีเงนิไดนติบิคุคล 

จะชวยใหมีการนำรายไดในสวนน้ีมาบันทึก

บัญชีในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 

(2) รายไดจากการขายวัตถุดิบและ

ชิ้นสวนใหแกวิสาหกิจในเครือ ประเภท

โรงงานผลิตท่ีตั้ งอ ยูนอกประเทศไทย  

(In-Out Transaction) แมกรมสรรพากร

คาดวากรณีนี้จะสูญเสียรายไดสวนหน่ึง 

แตจะชวยสงเสริมใหกลุมบริษัทในเครือใน

ตางประเทศ ใหใชวัตถุดิบและชิ้นสวนที่

ผลิตขึ้นในประเทศไทย ทำใหประเทศมี

รายไดเพ่ิมขึน้จากการจำหนายสินคา วตัถดุบิ

และช้ินสวน ใหแกบริษัทในเครือที่อยูใน

ตางประเทศ ซ่ึงเปนการสงเสรมิภาคการผลิต

และการสงออกของไทยดวย  

ประการที่สอง ลดอัตราภาษีเงินได

บุคคลธรรมดา ใหกับคนตางดาวซึ่งเปน 

ผูบรหิารหรอืผูเชีย่วชาญระดบัสงูทีศ่นูยกลาง

การจัดหาสินคาฯ จดแจงตอกรมสรรพากร

เหลือรอยละ 15 เปนจำนวนไมเกิน 3 คน 

เปนเวลา 5 ปตอเนื่องกัน สำหรับเงินได

จากการจางแรงงานท่ีคนตางดาวไดรับจาก

การทำงานในศูนยกลางการจัดหาสินคาฯ 

รวมท้ังใหมีการยกเวนภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา สำหรับเงินไดจากการจางแรงงาน

ที่ คนต างด าวนั้ น ถูกส ง ไปทำงานใน 

ตางประเทศ 

การที่จะไดรับสิทธิประโยชนลดอัตรา

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดานี้ ศูนยกลางการ

จัดหาสินคาฯ จะตองมีรายไดจากธุรกรรม

ที่ไดสิทธิประโยชน ไมนอยกวารอยละ 50 

ของรายไดท่ีไดสทิธปิระโยชน รวมกบัรายได

จากการขายวัตถุดิบ และช้ินสวนใหแก

วิสาหกิจในเครือเพื่อการผลิตในประเทศ 

การใหสิทธิประโยชนดังกลาว คาดวา

จะชวยใหรัฐบาลมีรายไดจากการลงทุนใน

อาคารสำนกังานและทีอ่ยูอาศยั การบรโิภค

สินคาและใชบริการตางๆ ซึ่งปจจัยเหลาน้ี

จะชวยสงเสริมใหประเทศไทยเปนศนูยกลาง

การผลิต และการใหบริการของภูมิภาค

อยางครบวงจร และรัฐจะสามารถจัดเก็บ

ภาษีไดเพิ่มขึ้นในระยะยาว  

ทั้งนี้ หลักเกณฑ เงื่อนไขการจัดต้ัง 

และการไดรับสิทธิประโยชนจะเปนไปตาม

ที่ไดบัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกาฯ และ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร ซึ่งปจจุบัน

อยูระหวางการจัดทำรางพระราชกฤษฎีกาฯ 

ที่เกี่ยวของ  
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จำนวนโครงการท่ียื่นคำขอรับการ 

สงเสริมฯ ในป 2553 อยูที่ระดับเฉลี่ย 132 

โครงการตอเดือน เพิ่มขึ้นมากเม่ือเทียบกับ

ชวงเดียวกันของป 2552 ซึ่งอยูที่ระดับ

เฉลี่ย 124 โครงการตอเดือน โดยสวนใหญ

เปนการลงทุนในกิจการผลิตพลังงานไฟฟา

จากกาซธรรมชาติ และพลังงานทดแทน 

ชิน้สวนยานยนต และช้ินสวนอิเลก็ทรอนิกส 

เปนตน 

»‚ 2553 ¢ÍÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÃÇÁ¶Ö§ 
447,400 ÅŒÒ¹ºÒ·  

ในป 2553 มโีครงการทีข่อรบัการสงเสรมิ

การลงทุน จำนวน 1,591 โครงการ เพิ่มขึ้น

รอยละ 7 เมื่อเทียบกับป 2552 ซึ่งมีจำนวน

1,489 โครงการ ขณะท่ีมีมูลคาเงินลงทุน 

447,400 ลานบาท ลดลงรอยละ 30 ทั้งนี้ 

เปนผลมาจากนโยบายปแหงการลงทนุ และ

มาตรการพิเศษเพ่ือเรงรัดการลงทุนในป

แหงการลงทุน 2551-2552 ที่ไดสิ้นสุดลง

เมื่อ 31 ธันวาคม 2552 ชวยกระตุนใหมี

การยื่นขอรับการสงเสริมฯ ในป 2553 กวา 

638,000 ลานบาท  

เมื่อพิจารณารายหมวดอุตสาหกรรม

พบวา ในป 2553 มีโครงการย่ืนขอรับการ

สงเสรมิฯ เพิม่ขึน้ทุกอุตสาหกรรม โดยมูลคา

เงินลงทุนเพิ่มขึ้นเกือบทุกอุตสาหกรรม 

ยกเวนหมวดบริการและสาธารณูปโภค 

เนื่องจากในปท่ีแลว ไดมีโครงการผลิต

พลังงานไฟฟายื่นขอรับการส ง เสริมฯ  

ภายใตมาตรการพิเศษเพ่ือเรงรัดการลงทุน

ในชวงปแหงการลงทุน 2551-2552 เปน

จำนวนเกอืบ 300 โครงการ มูลคาเงนิลงทุน

รวมเกือบ 200,000 ลานบาท  

จำนวนโครงการท่ีขอรับการสงเสริมฯ ในป 2553 
เพิ่มขึ้นทุกอุตสาหกรรม 

ป 2553 มีโครงการยื่นขอรับ 
การสงเสริมฯ  

เพิ่มขึ้นทุกอุตสาหกรรม  
โดยมูลคาเงินลงทุน  

เพิ่มขึ้นเกือบทุกอุตสาหกรรม  
ยกเวนหมวดบริการและ

สาธารณูปโภค 

ป 2552 ป 2553 ป 2552 ป 2553 
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จำนวนโครงการ
ที่ยื่นคำขอรับการส่งเสริมฯ
ในปี2553อยู่ที่ระดับเฉลี่ย
132โครงการต่อเดือน
เพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี2552

ซึ่งอยู่ที่ระดับเฉลี่ย
124โครงการต่อเดือน

ประเภทโรงไฟฟ้า จำนวน
(โครงการ)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

กำลังผลิตไฟฟ้า
(MW)

โรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 12 50,503  1,154.4

โรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 19 27,147  307.4

โรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 26 13,878  243.0

โรงไฟฟ้าจากพลังงานลม 4 12,974  228.0

โรงไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 18 3,070  52.4

รวม 79 107,572  1,985.2

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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3) กิจการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและ 

ชิ้นสวน จำนวน 38 โครงการ  

เงินลงทุนรวม 3,138 ลานบาท 

อนัดบัทีห่า คอื อตุสาหกรรมเหมืองแร 

เซรามิกส และโลหะข้ันมูลฐาน มีมูลคา

ลงทุนรวม 29,300 ลานบาท เพิ่มขึ้น 

จากชวงเดียวกันของปที่แลวรอยละ 50 

เนื่องจากมีโครงการขนาดใหญ คือ กิจการ

ผลิตเหล็กแผนรีดรอน ลงทุนกวา 22,000 

ลานบาท 

¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¢¹Ò´¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

โครงการลงทนุขนาดกลางและขนาดเลก็ 

ซึ่งมีการลงทุนไมเกิน 200 ลานบาท มี

จำนวนถึง 1,218 โครงการ คิดเปนสัดสวน

รอยละ 77 ของโครงการทีข่อรบัการสงเสรมิฯ 

ทั้งหมด และมีมูลคาการลงทุนรวม 62,000 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 14 ของ

มูลคาการลงทุนท้ังหมด  

โครงการลงทุนขนาดใหญเกิน 1,000 

ลานบาท มีจำนวน 74 โครงการ คิดเปน

สัดสวนรอยละ 5 ของโครงการท่ีขอรับการ

สงเสริมฯ ทั้งหมด แตมีมูลคาการลงทุน 

สูงถึง 260,000 ลานบาท คิดเปนสัดสวน

รอยละ 58 ของมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น โดย

มโีครงการสำคัญ เชน กจิการผลติ Hard Disk 

Drive และช้ินสวน กิจการผลิตพลังงาน

ไฟฟา และกิจการผลิตเหล็กแผนรีดรอน 

เปนตน 

เปนท่ีนาสังเกตวาโครงการขนาดใหญ

เกนิ 500 ลานบาท ลดลงมากเกือบครึง่หน่ึง 

จาก 283 โครงการ ในป 2552 เหลือ 147 

โครงการ ในป 2553 นับเปนสาเหตุสำคัญ

ที่ทำใหตัวเลขเงินลงทุนในป 2553 ลดลง

แมจำนวนโครงการเพ่ิมขึ้น 

¡ÃÐ¨ÒÂÊÑ´Ê‹Ç¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹
ÃÐËÇ‹Ò§ä·ÂáÅÐμ ‹Ò§ªÒμ Ô 

โครงการท่ีคนไทยถอืหุนทัง้สิน้ มจีำนวน 

665 โครงการ คิดเปนสัดสวนรอยละ 42 

ของโครงการท่ีขอรับการสงเสริมฯ ทั้งหมด 

มเีงนิลงทนุรวม 176,100 ลานบาท สวนใหญ

เปนกิจการผลิตพลังงานไฟฟา กิจการที่อยู

อาศัยสำหรับผูมีรายไดนอยหรือปานกลาง 

กิจการขนสงทางเรือ กิจการอาหารแปรรูป 

กิจการผลิตน้ำมันหรือไขมันจากพืชและ

สัตว เปนตน  

คำขอรับการสงเสริมฯ จำแนกตามประเภทกิจการ 
เปรียบเทียบป 2552 และป 2553 

หมวดประเภทกิจการ 
จำนวน (โครงการ) เงินลงทุน (พันลานบาท) 

2552 2553 % เปลี่ยนแปลง 2552 2553 % เปล่ียนแปลง 

เกษตรกรรม และผลิตผล

การเกษตร 

198 267  34.8  71  66  -7.3 

เหมืองแร เซรามิกส 

และโลหะขั้นมูลฐาน 

21 34  61.9  20  29  50.3 

อุตสาหกรรมเบา 72 101  40.3  7  11  71.2 

ผลิตภัณฑโลหะ 

เครื่องจักรและอุปกรณขนสง 

201 321  59.7  57  67  18.0 

อิเล็กทรอนิกส 

และเครื่องใชไฟฟา 

205 223  8.8  85  66  -22.5 

เคมีภัณฑ กระดาษ 

และพลาสติก 

117 213  82.1  23  41  79.1 

บริการ และสาธารณูปโภค 675 432  -36.0  376  167  -55.6 

รวม 1,489 1,591  6.9  638.1  447.4  -29.8 

สัดสวนการกระจายขนาดเงินลงทุน 
เปรียบเทียบป 2552 และป 2553 

ขนาดเงินลงทุน 
จำนวน (โครงการ) เงินลงทุน (พันลานบาท) 

2552 2553 % เปลี่ยนแปลง 2552 2553 % เปล่ียนแปลง 

ขนาดไมเกิน 20 ลานบาท 337 463  37.4  3  4  40.0 

ขนาดมากกวา 

20-200 ลานบาท 

654 755  15.4  49  58  17.8 

ขนาดมากกวา 

200-500 ลานบาท 

215 226  5.1  75  73  -2.1 

ขนาดมากกวา 

500-1,000 ลานบาท 

190 73  -61.6  123  52  -57.9 

ขนาดมากกวา 

1,000 ลานบาท 

93 74  -20.4  388  260  -33.0 

รวม 1,489 1,591  6.9  638.1  447.4  -29.8 
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โครงการทีต่างชาตถิอืหุนทัง้สิน้ มจีำนวน 

540 โครงการ คิดเปนสัดสวนรอยละ 34 

ของโครงการท่ีขอรับการสงเสริมฯ ทั้งหมด 

มเีงินลงทนุรวม 145,300 ลานบาท สวนใหญ

เปนกิจการผลิตช้ินสวนอิ เล็กทรอนิกส  

ชิน้สวนยานยนต และกจิการบริการท่ีสนบัสนนุ

ภาคอตุสาหกรรม เชน ROH, IPO และกจิการ

สนับสนุนการคาและการลงทุน เปนตน 

μ Ñé§âÃ§§Ò¹ã¹à¢μ 2 ÁÒ¡·ÕèÊØ´ 

การลงทุนของโครงการที่ตั้ งสถาน

ประกอบการในเขต 2 มีสัดสวนสูงท่ีสุด 

โดยมีมูลคาการลงทุน 231,700 ลานบาท 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 52 ของการลงทุน 

ทั้งสิ้น สวนใหญเปนการลงทุนในจังหวัด

ชลบุรี ระยอง และพระนครศรีอยุธยา  

โครงการที่คนไทยถือหุนทั้งสิ้นมีจำนวน 665 โครงการ 
คิดเปนสัดสวนรอยละ 42 มีเงินลงทุนรวม 176,100 ลานบาท  
สวนใหญเปนกิจการผลิตพลังงานไฟฟา กิจการที่อยูอาศัย 

การกระจายสัดสวนผูถือหุนเปรียบเทียบป 2552 และป 2553 

การกระจายผูถือหุน 
จำนวน (โครงการ) เงินลงทุน (พันลานบาท) 

2552 2553 % เปลี่ยนแปลง 2552 2553 % เปล่ียนแปลง 

โครงการไทยท้ังสิ้น 691 665  -3.8  328.6  176.1  -46.4 

โครงการตางชาติทั้งสิ้น 413 540  30.8  141.8  145.3  2.5 

โครงการรวมลงทุนไทย 

และตางชาติ 

385 386  0.3  167.7  126.0  -24.9 

รวม 1,489 1,591  6.9  638.1  447.4  -29.8 

การกระจายสัดสวนผูถือหุน พิจารณาตามจำนวนโครงการ 

ป 2552 ป 2553 

ตางชาติ 28% 

รวมทุน 24% รวมทุน 26% 

ไทย 42% ไทย 46% 

ตางชาติ 34% 

การลงทุนของโครงการ 
ที่ตั้งสถานประกอบการ 
ในเขต 2 มีสัดสวนสูงที่สุด  
โดยมีมูลคาการลงทุน 
231,700 ลานบาท 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 52 
ของการลงทุนท้ังสิ้น 

ขณะท่ีเขต 3 เปนเขตท่ีมเีม็ดเงนิลงทุน

สูงเปนลำดับถัดมา โดยมีมูลคาเงินลงทุน 

166,100 ลานบาท คิดเปนสดัสวนรอยละ 37 

ของการลงทุนทั้งสิ้น สวนใหญการลงทุน

จะอยูทีจ่งัหวดันครราชสมีา ปราจนีบุร ีสงขลา 

ลำพูน และเชียงใหม 
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ÞÕè»Ø†¹Å§·Ø¹ÁÒ¡ÊǾ à»š¹ÍÑ¹ Ñ́º 1  

ในป 2553 มโีครงการลงทนุจากตางชาติ

รวม 865 โครงการ เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกนั

ของปกอนรอยละ 10 และมีเงินลงทุนรวม 

236,037 ลานบาท ลดลงรอยละ 33  

สวนใหญอยูในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

และเครื่องใชไฟฟา และอุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ

ขนสง 

ญีปุ่น เปนประเทศท่ีมกีารลงทุนในไทย

สูงท่ีสุด ทั้งจำนวนโครงการและเงินลงทุน 

โดยในป 2553 มีจำนวน 363 โครงการ 

เพิ่มขึ้นรอยละ 37 เงินลงทุนรวม 104,422 

ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 35 และคิดเปน

สัดสวนรอยละ 44 ของมูลคาการลงทุน

จากตางชาตท้ัิงสิน้ มโีครงการสำคัญ ไดแก 

โครงการผลิตช้ินสวน Hard Disk Drive กจิการ

ผลติช้ินสวนยานยนต กจิการผลติเคมีภณัฑ 

และกิจการผลิตพลังงานไฟฟา เปนตน 

สเปน มีการลงทุนสูงลำดับรองลงมา 

โดยเปนการลงทุนโครงการผลิตเหล็กแผน

รีดรอนของบริษัทจากแคนาดาที่ตั้งฐานอยู

ในสเปน มีมูลคาการลงทุนทั้งส้ิน 23,000 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 10 ของ

มูลคาการลงทุนจากตางประเทศท้ังสิ้น  

สิงคโปร มีมูลคาการลงทุน 11,473 

ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 6 ของ

มูลคาการลงทุนจากตางประเทศทั้งสิ้น 

สวนใหญเปนการลงทุนของบริษัทญี่ปุน 

ท่ีตั้งฐานอยูในสิงคโปร โครงการที่สำคัญ 

ไดแก กิจการผลิตเคมีภัณฑ และกิจการ

ผลิตส่ิงปรุงแตงอาหาร เปนตน 

จนี มมีลูคาลงทนุรวม 10,698 ลานบาท 

คิดเปนสัดสวนรอยละ 5 ของมูลคาการ

ลงทุนจากตางประเทศท้ังสิ้น มีโครงการ

สำคัญ คือ กิจการผลิตพลังงานไฟฟาจาก

กาซธรรมชาติ และกิจการผลิตผลิตภัณฑ

จากยางธรรมชาติ 

สหรัฐอเมริกา มีโครงการยื่นขอรับ

การสงเสริมฯ 42 โครงการ เงินลงทุนรวม 

7,325 ลานบาท ลดลงจากชวงเดียวกัน

ของปกอนกวา 30,000 ลานบาท  

แมโครงการจากสหรัฐฯ จะลงทุนเพียง 

7,325 ลานบาท แตหากรวมถึงการลงทุน

ผลิต Hard Disk Drive ของบริษัทสหรัฐฯ 

ที่มาจากเกาะเคยแมน จะทำใหตัวเลขการ

ขอรับการสงเสริมฯ จากสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

เปนอันดับ 2 คือ 27,232 ลานบาท 

การกระจายแหลงที่ตั้ง เปรียบเทียบป 2552 และป 2553 
พิจารณาตามมูลคาการลงทุน 

ป 2552 ป 2553 

เขต 3 
38% 

เขต 3 
37% 

เขต 1 
11% 

เขต 1 
13% 

เขต 2 
49% 

เขต 2 
52% 

ในป 2553 มีโครงการลงทุนจาก
ตางชาติรวม 865 โครงการ 
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกัน 
ของปกอนรอยละ 10  

ประเทศญี่ปุน เปนประเทศ 
ที่มีการลงทุนในไทยสูงที่สุด 

การลงทุนจากญ่ีปุนมากเปนอันดับ 1 
หรือรอยละ 44 ของมูลคา FDI ท้ังสิ้น 

Total FDI 
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พันลานบาท 
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»‚ 2552 
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* รวมโครงการโรงไฟฟาลงทุน 26,000 ลานบาทจากประเทศจีน 
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สำหรับแนวโนมการลงทุน 
ในป 2554 คาดวาจะอยูที่ 
ระดับใกลเคียงกับป 2553  
โดยอุตสาหกรรมท่ีคาดวา 

จะขยายตัวตอเนื่องในป 2554 
 ไดแก อาหารแปรรูป ยานยนต
และชิ้นสวน เคร่ืองใชไฟฟา 

á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹»‚ 2554 
ÂÑ§Ê´ãÊ 

สำหรับแนวโนมการลงทุนในป 2554 

ยังมีปจจัยบวกหลายประการ เนื่องจาก

เหตุผลตางๆ ดังนี้ 

1. ไทย เปนค ลัส เตอร สำ คัญของ 

หลายอุตสาหกรรม เชน อาหาร ยานยนต  

Hard D i sk Dr i ve , Wh i te Goods  

(เคร่ืองซักผา ตูเย็น เคร่ืองปรับอากาศ) 

ปโตรเคม ีฯลฯ ทำใหนกัลงทนุยงัมีความสนใจ

ที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมดังกลาวอยาง

ตอเนื่อง  

2. การคลี่คลายของปญหาในประเทศ

ไมวาจะเปน  

• แนวทางดำเนินการตามมาตรา 67 

วรรคสอง  

• ปญหาทางการเมืองและความขัดแยง

ทางสังคม  

3. การเพิ่มขึ้นของอุปสงคภายใน

ประเทศ  

• การเพิม่เงนิเดอืนขาราชการ คาแรง

ขั้นต่ำ และราคาสินคาเกษตร 

• การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน 

โดยเฉพาะระบบรถไฟฟาขนสง

มวลชน 

4. แมคาเงินบาทแข็งขึ้นมาก แตไม

สงผลกระทบมากอยางท่ีคิด เนื่องจาก 

• เปนการแข็งตวัตามคาเงนิของภูมิภาค 

• คาเงินเยนที่แข็งขึ้น ทำใหมีการ

ยายฐานการผลิตจากญ่ีปุนมายัง

ประเทศไทย 

• แมเงนิบาทแข็งตัวมากกวาเงนิหยวน 

แตไมเสียเปรียบมากนัก เนื่องจาก

อัตราเงินเฟอในจีนสูงถึงเกือบ 

รอยละ 10 และคาจางแรงงานของ

จีนเพิ่มขึ้นมาก 

แตในขณะเดียวกันก็มีปจจัยลบหลาย

ประการ ที่อาจทำใหการลงทุนในป 2554 

ไดรับผลกระทบอยูบาง เชน 

1. การฟนตัวของเศรษฐกิจโลกมี 

แนวโนมตำ่ลง โดย UNCTAD คาดวาจะลดลง

จากรอยละ 3.6 ในป 2553 เหลอืรอยละ 3.1 

ในป 2554 โดยกรณขีองประเทศพฒันาแลว

ประสบปญหา Twin Deficits ทั้งขาดดุล

บัญชีเดินสะพัดและขาดดุลงบประมาณ

จำนวนมาก ทำใหมีขอจำกัดในการกระตุน

เศรษฐกิจดวยมาตรการทางการคลัง และ

ปญหาวางงานในอัตราสูง กระทบตอความ

มัน่ใจของผูบรโิภค ขณะทีป่ระเทศกำลงัพัฒนา

ในทวีปเอเชียกังวลปญหาเศรษฐกิจฟองสบู

และปญหาเงินเฟอ พยายามลดการกระตุน

เศรษฐกิจและเพ่ิมอัตราดอกเบ้ีย 

2. ดอกเบ้ียภายในประเทศมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นจากการท่ีคณะกรรมการนโยบาย

การเงิน ไดปรับเพิ่มอัตราดอกเบ้ียนโยบาย

อยางตอเนื่องเพื่อแกไขปญหาเงินเฟอ 

3. ปญหาการหาสถานท่ีตั้งสำหรับ

อุตสาหกรรมหนัก 

• ความไมชัดเจนเก่ียวกับแนวทาง

การลงทุนในพ้ืนท่ีมาบตาพุด 

• ความลาชาในการพัฒนาพื้นที่ใหม

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมหนัก 

4. ปญหาดานภาษีอากรระหวางภาค

เอกชนกับหนวยงานรัฐ กระทบตอบรรยากาศ

การลงทุน  

5. ปญหาขาดแคลนแรงงาน ทั้งระดับ

มีฝมือและไรฝมือ 

»‚ 2554 Å§·Ø¹¤Ò´Ç‹ÒäÁ‹áμ¡μ ‹Ò§ 
»‚ 2553 

สำหรับแนวโนมการลงทุนในป 2554 

คาดวาจะอยูที่ระดับใกลเคียงกับป 2553 

โดยอตุสาหกรรมทีค่าดวาจะขยายตวัตอเนือ่ง

ในป 2554 ไดแก ผลิตภัณฑอาหารแปรรูป 

อตุสาหกรรมยานยนตและช้ินสวน เครือ่งใช

ไฟฟาและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส พลังงาน

ไฟฟา รวมถึงปโตรเคมี หากมีความชัดเจน

เกีย่วกบัแนวทางการลงทุนในพ้ืนท่ีมาบตาพดุ 

สำหรับผลกระทบจากการแข็งตัวของ

คาเงินบาทและความไมแนนอนเกี่ยวกับ

เศรษฐกิจโลก จะสงผลระดับหนึ่งตอการ

ลงทุน โดยแมปจจุบันภาคอุตสาหกรรมใช

กำลังผลิตระดับสูง แตภาคธุรกิจบางสวน

ชะลอการตัดสินใจลงทุนออกไประยะหน่ึง

เพือ่รอดผูลกระทบการแข็งตวัของคาเงินบาท 

นอกจากน้ี การแข็งตัวของคาเงินบาท

ไดบบีบังคบัใหหลายธรุกิจปรบัตวั โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเปนหลัก เชน  

สิง่ทอ ตองเรงไปลงทุนในตางประเทศ รวมถงึ 

เอื้ออำนวยใหหลายธุรกิจของไทยสนใจไป

ซื้อกิจการในตางประเทศดวยเชนกัน 
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ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 
เปนภาคทีม่คีวามสำคญั เน่ืองจาก
เปนภาคท่ีมีประชากร และพ้ืนที่
เกษตรกรรมมากท่ีสุดของประเทศ 
มแีหลงทรพัยากรธรรมชาตทิีส่ำคญั 
ควบคูกับความไดเปรียบในเร่ือง 
ที่ตั้ง ภูมิศาสตร ที่เปนท่ีราบสูง 
และตั้งอยูศูนยกลางกลุมประเทศ
อนภุาคลุมน้ำโขง 

เฉียงเหนือมีศูนยฯ ระดับภูมิภาคใหบริการ 

จำนวน 2 แหง ไดแก 

- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 

จังหวัดนครราชสีมา ดูแลพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

จำนวน 8 จังหวัด  

- ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 

จังหวัดขอนแกน ดูแลพื้นที่ภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนบน จำนวน 

11 จังหวัด 

โดยมีดานประตูการคาระหวางไทยกับ

ประเทศในกลุมอินโดจีนที่สำคัญหลายดาน 

ที่สามารถพัฒนาใหเปนศูนยกลางเศรษฐกิจ

การลงทุน ศูนยกลางคมนาคมขนสง และ

ศูนยกลางความรวมมือ ที่เชื่อมโยงกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจระหวางภาคและระหวาง

ประเทศเพ่ือนบาน นับเปนศักยภาพท่ี

สำคัญของภาคนี้ที่เอ้ือใหเกิดการสรางงาน 

สรางรายไดที่จะทำใหประชากรในภูมิภาค

มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

เพื่อใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศอยางตอเนื่อง และยั่งยืนผานการ

ผลิตในภาคอุตสาหกรรม บีโอไอซึ่งเปน

หนวยงานที่มีหนาที่และความรับผิดชอบ

โดยตรงในการสงเสริมการลงทุน มีความ

ตองการใหการลงทุนกระจายไปทุกภูมิภาค

ของประเทศ จงึไดตัง้ศูนยเศรษฐกจิการลงทนุ

ในภูมิภาคจำนวน 7 แหง เพื่อใหบริการ

นกัลงทนุไดอยางท่ัวถงึ โดยในภาคตะวนัออก

โรงงานผลิตเอทานอลจากโมลาส (กากน้ำตาล) 
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การลงทุนใน 3 ไตรมาสของป 2553 

(มกราคม - กันยายน) ของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือตอนบน 11 จังหวัด ไดแก 

จังหวัดขอนแกน อุดรธานี กาฬสิน ธุ 

มหาสารคาม รอยเอด็ นครพนม มุกดาหาร 

สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู และ

เลย ซึ่งอยูในพื้นที่ดูแลของศูนยเศรษฐกิจ

การลงทุนภาคที่ 3 จังหวัดขอนแกน พบวา 

มกีารลงทนุเพ่ิมขึน้ อยางเหน็ไดชดัเทยีบกบั

ชวงเวลาเดียวกันของป 2552  

โครงการท่ียื่นขอรับการสงเสริมฯ ใน

ป 2553 มีจำนวนโครงการ 33 โครงการ 

เทียบกับป 2552 มีจำนวน 18 โครงการ 

คิดเปนอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 83.33 

มีมูลคาการลงทุน 5,754.2 ลานบาท 

เปรียบเทียบกับป 2552 ที่มีมูลคา 2,497.8 

ลานบาท คิดเปนอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้น 

รอยละ 130.37 และมีการจางแรงงานไทย 

จำนวน 3,596 คน เทียบกับป 2552 ที่มี

การจางแรงงานไทย 1,021 คน คดิเปนอัตรา

ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 252.2 

โครงการท่ีไดรับอนุมัติมีจำนวน 29 

โครงการ เพิม่ขึน้จากชวงเดียวกนัของป 2552 

ที่ไดรับอนุมัติเพียง 18 โครงการ คิดเปน

อัตราขยายตัวเพ่ิมขึ้นรอยละ 61.11  

โครงการสวนใหญเปนโครงการขนาด

กลางและขนาดยอม คดิเปนมลูคาเงนิลงทนุ 

7,739.4 ลานบาท คิดเปนอัตราขยายตัว

เพิม่ข้ึนรอยละ 240.64 เกดิการจางแรงงานไทย 

จำนวน 990 คน คิดเปนอัตราขยายตัวลด

ลงรอยละ 66.68  

โครงการผลิตไฟฟาจากพลังงาน

ทดแทน เปนโครงการท่ีไดรับอนุมัติสูงสุด

นับเปนอุตสาหกรรมดาวเดนมาแรง ของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทั้งหมด

เปนบริษทัสญัชาตไิทย จำนวน 11 โครงการ 

มีมูลคาลงทุนสูงถึง 6,614.2 ลานบาท  

กอใหเกิดการจางแรงงานไทย จำนวน 191 คน 

ซึง่เปนผลจากประกาศคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนที่ 12/2552 เรื่องมาตรการพิเศษ

เพื่อเรงรัดการลงทุนในปแหงการลงทุน 

2551 - 2552 ทีต่องการสรางฐานอตุสาหกรรม

แหงอนาคต จงึไดกำหนดมาตรการสงเสริม

อตุสาหกรรมพลงังานทดแทน อาท ิเอทานอล 

ไบโอดีเซล กาซชีวภาพ ชีวมวล พลังงาน

แสงอาทิตย และพลังงานลม เปนตน 

โดยใหความสำคัญกับกิจการเหลาน้ี

เปนพิเศษ พรอมท้ังใหสิทธิและประโยชน

สูงสุด รวมถึงศักยภาพของพ้ืนท่ีที่อุดมดวย

ทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ แสงอาทิตย 

วัตถุดิบทางการเกษตร ในชวงทายของป 

2552 จึงมีคำขอรับการสงเสริมฯ ในกิจการ

ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนจำนวนมาก 

และไดรับการอนุมัติในชวงป 2553 ทำให

การลงทุนในกิจการดังกลาวมีเฉพาะใน

จังหวัดขอนแกน อุดรธานี นครพนม เลย 

สกลนคร และรอยเอ็ด 

โดยจังหวัดขอนแกนเปนจังหวัดท่ีมี

การขอรบัการสงเสริมฯ ในกิจการผลติไฟฟา

จากพลังงานทดแทนมากท่ีสุดของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยไดรับ

อนุมัติ 4 โครงการ รองลงมาคือ จังหวัด

อุดรธานี ท่ีไดรับอนุมัติจำนวน 3 โครงการ  

ขอนแกนเปนจังหวัดที่มี 
การขอรับการสงเสริมฯ 
ในกิจการผลิตไฟฟาจาก 

พลังงานทดแทนมากที่สุดของ
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน 

กิจการผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนในภาคอีสานตอนบน 
ที่ไดรับอนุมัติ ในสามไตรมาสแรกของป 2553 

ชนิดเชื้อเพลิง จำนวนโครงการ กำลังผลิต 
(เมกะวัตต) 

มูลคาการลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

แสงอาทิตย 8  35.51  4,152.2 127 

ชีวมวล 2  19.50  942 40 

Black liquor 1  9.60  1,520 24 

ดวยศักยภาพของพ้ืนที่ภาคตะวันออก

เฉยีงเหนือ ทีต่ัง้อยูในพืน้ทีร่าบสงู จากขอมูล

ของกระทรวงพลังงาน ไดมีการประเมิน

ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตยของประเทศ

ไทยวา สามารถรบัพลงังานจากแสงอาทติย

เฉลี่ยประมาณ 4.5 กิโลวัตตชั่วโมงตอ 

ตารางเมตร และพื้นที่ที่ไดรับแสงอาทิตย 

สูงตลอดปคือ จังหวัดในภาคตะวันออก-

เฉยีงเหนือ เชน นครราชสมีา อบุลราชธาน ี

และอดุรธานี เปนตน  

อุดรธานีเปนจังหวัดที่ไดรับความสนใจ

จากนักลงทุนเลือกต้ังโครงการผลิตไฟฟา

จากแสงอาทิตยจำนวนมากที่สุดในพื้นที่

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จาก

สถิติตั้งแตป 2550 - 2553 มีโครงการ 

ที่ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ จำนวน 5 

โครงการ กำลังผลติ 4.98 เมกะวัตต เงนิลงทนุ 

477.1 ลานบาท มีการจางแรงงานไทย 27 คน 

แบงเปนการลงทุนของป 2553 จำนวน 3 

โครงการ กำลังผลิต 2.99 เมกะวัตต  
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เงนิลงทนุ 365 ลานบาท มกีารจางแรงงานไทย 

22 คน โดยมากจะเปนการลงทนุขนาดกลาง

และขนาดยอม จึงทำใหเม็ดเงินลงทุน

จำนวนไมสูงมาก ทั้งยังเปนโครงการผลิต

ที่ใชทุน และเทคโนโลยีข้ันสูง ทำใหมีการ

จางแรงงานนอย  

จะเห็นไดวาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มีศักยภาพที่เอ้ือตอการลงทุนผลิตไฟฟา

จากพลังงานทดแทน คือ มีวัตถุดิบที่เหลือ

ใชทางการเกษตรหลากหลายชนิดสามารถ

นำมาเปนเช้ือเพลิงเพ่ือผลิตไฟฟา อาทิ 

เชื้อเพลิงชีวมวล จาก แกลบ ชานออย 

กากออย เหงาหัวมันสำปะหลัง ฟางขาว 

ซังขาวโพด ฯลฯ เชื้อเพลิงจากกาซชีวภาพ 

ที่ผลิตจากน้ำเสียของโรงงานผลิตแปงมัน

สำปะหลัง หรือกากมัน และเชื้อเพลิงจาก

เอทานอล หรือไบโอดีเซล ดังนั้น เกือบทุก

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

มีโครงการผลิตไฟฟาจากวัตถุดิบที่เหลือใช

ทางการเกษตรตั้งอยูถึง 7 จังหวัด โดย 

ต้ังอยูในจังหวัดรอยเอ็ด 7 โครงการ รอง

ลงมาเปนขอนแกน 5 โครงการ อุดรธานี 

2 โครงการ และกระจายการต้ังโรงงาน

จังหวัดละ 1 โครงการ ไดแก มหาสารคาม 

มุกดาหาร หนองบัวลำภู และกาฬสินธุ 

นอกเหนือจากศักยภาพของพ้ืนที่แลว 

ยงัมหีลายปจจัยทีจ่งูใจ ใหนกัลงทุนตดัสินใจ

เลอืกลงทุนในกจิการผลติไฟฟาจากพลงังาน

ทดแทน ปจจยัเหลาน้ัน ไดแก การสนบัสนนุ

จากภาครัฐ อาท ิ สิทธิและประโยชนสูงสุด

จากบโีอไอ เงนิเพิม่รายได (Adder) ในการ

ขายไฟฟาใหกบัการไฟฟาสวนภูมภิาค รวมถงึ

พลงังานทดแทนบางชนิดไมมคีาตนทุน เชน 

แสงอาทติย และลม  

จึงเห็นไดวาโครงการผลิตไฟฟาจาก

พลงังานทดแทน นอกจากจะเปนอุตสาหกรรม

ดาวเดน ที่นาจับตามองแลว ยังมีความ 

นาสนใจในประเด็นอ่ืนคือ เปนอีกหน่ึง

โครงการท่ีชวยเพ่ิมรายไดแกจังหวัดทำให

ผลิตภัณฑมวลรวม (GPP: Gross Province 

Production) ในภูมภิาคใหสงูข้ึน ท้ังยงัเปน 

การชวยใหสถานประกอบการอุตสาหกรรม

ตางๆ ลดการพึ่งพาพลังงานจากภายนอก

ไดบางสวน นับเปนการลดตนทุนเช้ือเพลิง

ของกิจการได และยังชวยเพ่ิมความม่ันคง

ทางดานพลังงานใหกับกิจการและจังหวัด

ดวย  

เกือบทุกจังหวัดในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  

มีโครงการผลิตไฟฟา 
จากวัตถุดิบที่เหลือใชทาง 

การเกษตรตั้งอยูถึง 7 จังหวัด 

คาดวาแนวโนมของการลงทุน  
สำหรับโครงการผลิตไฟฟา 

จากพลังงานทดแทน  
มีทิศทางท่ีสดใสยิ่งในภูมิภาคนี้  
เปนโครงการท่ีนาจับตามอง 
ดวยศักยภาพของพื้นท่ี 
 และโอกาสในการพัฒนา 
ในหลายมิติที่เอื้ออำนวย 

นอกจากนีย้งัเปนการชวยลดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอมในการจัดการของเสียใหกับ

โรงงานอกีดวย ท้ังยงัสามารถจำหนายคืนให

กับการไฟฟาสวนภูมิภาค จึงนับเปนลูทาง

สรางรายไดที่ดี คาดวาแนวโนมของการ

ลงทุน สำหรับโครงการผลิตไฟฟาจาก

พลังงานทดแทน มีทิศทางท่ีสดใสยิ่งใน

ภมูภิาคนี ้เปนโครงการท่ีนาจับตามอง ดวย

ศกัยภาพของพ้ืนท่ี และโอกาสในการพัฒนา

ในหลายมิติที่เอื้ออำนวย 

โครงการผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพ (BIO GAS) 

โครงการผลิตไฟฟาจากแสงอาทิตย 
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“ขัน้ตอนในการย่ืนขอสงเสริมฯ 
ไมยุงยาก เพียงแตตองทำความ
เขาใจในเอกสารใหดี และกรอกให
ถูกตอง โดยจะมีเจาหนาที่คอยให
คำแนะนำ หลังจากยื่นขอรับการ
สงเสริมฯ แลว ใชเวลาไมนานนัก
ก็ไดรับคำอนุมัติ...” เปนคำกลาว
ของคุณสมโภช โมกมี ประธาน
บรษิทั สยามสกรู โบลท แอนด นทั 
จำกัด ที่ประสบความสำเร็จจาก
ธรุกจิ SMEs โดยไดรบัการสงเสรมิ
การลงทุนจากบีโอไอ 

อยางเดียว แตเปนเรื่องการใหบริการหรือ

การแกไขปญหาใหกับลูกคา บริษัทฯ จึง

คิดริเริ่มเปดกิจการบริษัทเพื่อผลิต และ

จำหนายน็อต สกรู 

¤ÇÒÁªÓ¹ÒÞã¹¡ÒÃ¼ÅÔμ  

บริษัทฯ มีความชำนาญและประสบ-

การณในการผลิต สกรู โบลท น็อต รีเวท 

และแหวนรอง สามารถรับผลติสกรขูนาดเล็ก

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§ºÃÔÉÑ·  

บริษัท สยามสกรู โบลท แอนด นัท 

จำกัด เริ่มกอตั้งเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 

2545 ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มตนเพียง  

1 ลานบาท ดำเนินกจิการจนถงึปจจุบนั เปน

เวลา 9 ป โดยมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน

20 ลานบาท มีพนักงานท้ังหมด 60 คน  

เริม่เปดบริษทัฯ เพราะคิดวาตลาด น็อต 

สกรู เปนสิ่งที่คนมองขาม วาเปนอะไหล

หรืออุปกรณชิ้นเล็ก มูลคานอย แตจริงๆ 

แลวเปนอะไหลท่ีมีจำนวนการใชงานสูง  

อีกประการหน่ึง จากปญหา ท่ีได

ประสบมาระหวางการทำงาน สามารถ

วิเคราะหไดวา ผูผลิตเดิมท่ีมีอยูมีจำนวน 

นอยราย สวนใหญจะใหบริการลูกคา 

ไมดีพอ หรือไมเขาใจวิธีการจัดการอยาง

เปนระบบ ซึ่งอาจไมใชเรื่องคุณภาพเพียง

เปดบริษัท สยามสกรูฯ 
เพราะคิดวาตลาด น็อต สกรู 

เปนสิ่งที่คนมองขาม 
เปนอะไหลหรืออุปกรณชิ้นเล็ก 

มูลคานอย แตจำนวน 
การใชงานสูง 
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ตั้งแต 1.5 มิลลิเมตร จนถึงขนาดใหญ  

50 มิลลิเมตร อีกทั้งยังผลิต สกรู โบลท 

น็อต แหวน รีเวท ไดตามแบบหรือตาม

ความตองการของลูกคา 

โรงงานผลิตไดผานการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพ ISO 9001:2008, ISO/TS 16949 

และ RoHS ซึ่งทำใหลูกคามีความมั่นใจใน

คุณภาพของสินคา ปจจุบันบริษัทฯ มี

ความพรอมในดานเคร่ืองจักร อุปกรณ 

และบุคลากรท่ีผานการฝกอบรมมาเปน

อยางดี 

สวนของการบริหารและจัดการ ยึด

นโยบายหลักในการพัฒนาไว 5 ดาน 

(Q C D S R) ดังนี้ 

1. ดานคณุภาพ (Quality) ผลติสนิคา

ที่ดีเพื่อสรางความเชื่อมั่นในตัวสินคาให

ลูกคาเกิดความพึงพอใจ 

2. ดานราคา (Cost) ราคาเหมาะสม

กับตนทุนและการจัดการ 

3. ดานการสงมอบ (Delivery) สงมอบ 

ตรงเวลา และตรงตามความตองการของ

ลูกคา 

4. ดานบริการ (Service) ตอบสนอง

ความตองการของลูกคาอยางสูงสุด 

5. ดานความสมัพันธ (Relation) สราง

ความสัมพันธที่ดีทางธุรกิจกับลูกคา 

¼ÅÔμÀÑ³± � 

ปจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ ประเภท 

น็อต สกรู แหวน ซึ่งมีการใชงานอยูในภาค

อุตสาหกรรมปกติ และมีความหลากหลาย  

โดยสกรู ท่ีผลิตสวนใหญใชกับอุปกรณ

อิเล็กทรอนิกสไฟฟา และชิ้นสวนยานยนต 

กลุมลูกคาหลักสวนใหญเปนผูประกอบ

เครื่องใชไฟฟารายใหญ เชน Panasonic, 

Toshiba, Hitachi, Mitsubishi และ Stanley 

เปนตน สินคาสวนใหญผลิตในประเทศ

เพื่อสงออกไปยังตางประเทศ โดยสกรูท่ี

บริษัทฯ ผลิตจะเปนรายการท่ีลูกคาตอง 

นำเขามาจากตางประเทศ และลูกคาในกลุม

ยานยนต จักรยานยนต ไดแก กลุมซัมมิท 

ไทยซัมมิท ยานภัณฑ แอมพารท เปนตน 

บริษัทฯ ตั้งเปายอดขายในป 2554 ไว

จำนวน 100 ลานบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปท่ี

แลวรอยละ 40 

μÅÒ´ËÅÑ¡  

ตลาดหลักสวนใหญเปนลูกคาญี่ปุนที่

ยายฐานการผลิตมาท่ีเมืองไทย โดยผลิต

เปนสินคาตางๆ แลวสงออกไปท่ัวโลก แต

สินคาของบริษัทฯ เปนช้ินสวนท่ีใชสำหรับ

ประกอบอยูในผลิตภัณฑของลูกคา ซึ่ง

ลูกคาสวนใหญเดิมตองนำเขา น็อต สกรู 

มาจากประเทศญีปุ่น แตเมือ่บรษัิทฯ สามารถ

มุงมั่นพัฒนามาตรฐาน 
การผลิตสูสากล  เพ่ือสราง
ความพึงพอใจใหแกลูกคา 
และเติบโตอยางยั่งยืน 

เพื่อตอบแทนสังคมทุกชนชั้น 

มีความชำนาญและ 
ประสบการณในการผลิต 
สกรู โบลท น็อต รีเวท 

และแหวนรอง สามารถรับผลิต
สกรูขนาดเล็ก 

ตั้งแต 1.5 มิลลิเมตร  
จนถึงขนาดใหญ 50 มิลลิเมตร 
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ผลิตโดยมีคุณภาพเทียบเทากับญี่ปุนได

แลว ลูกคาก็สามารถลดตนทุนลงได ซึ่ง

บริษัทฯ เองก็ไดชวยลดการนำเขาสินคา

จากตางประเทศไดอีกทาง 

»̃ÞËÒáÅÐÍØ»ÊÃÃ¤ 

หากจะกลาวถงึคูแขงในอตุสาหกรรมนี ้

ที่นาจับตามองคือ ประเทศญี่ปุน และจีน 

เนือ่งจากขณะนีม้ชีาวญีปุ่นบางสวนทีต่กงาน  

และเขามาเพื่อเปดสำนักงานในเมืองไทย 

และอาศัยความเปนคนญ่ีปุนติดตองานกับ

ผูบริหารที่เปนชาวญี่ปุนเชนกัน สวนสินคา

ก็ใชสินคาท่ีผลิตในเมืองไทย แตอาศัย

ความเปนชาวญ่ีปุนเขาไปติดตอประสานงาน  

เทาที่ เคยทราบพบวาสวนใหญไม

ประสบความสำเร็จ ซึ่งความเปนจริงควร

ตองเปนการติดตอประสานงาน ระหวาง 

คนไทยกบัคนไทยดวยกนั หากเปนชาวญ่ีปุน

เขามารวมงานกับคนไทย จะมีปญหาเร่ือง

การติดตอสื่อสาร อาจเปนเพราะความ

แตกตางในดานภาษาและวัฒนธรรม 

สำหรับประเทศจีน มีขอไดเปรียบใน 

ราคาสินคาทีต่ำ่ แตมปีญหาเร่ืองคณุภาพ การ

สงมอบ และการบริการ ซึง่เมือ่เปรยีบเทียบ

กันแลว ลูกคาสวนใหญก็จะเลือกซื้อสินคา

ของบริษัทฯ มากกวา เพ่ือแลกกับความ

มั่นใจในตัวสินคา  

นอกจากน้ี อปุสรรคของธุรกิจผลติ นอ็ต 

สกรู อีกประการคือราคาเหล็ก เนื่องจาก

วตัถดุบิเหลาน้ี ไดนำเขาจากตางประเทศ ไม

สามารถทีจ่ะผลติในประเทศได จงึไมสามารถ

กำหนดราคาได ทำใหตนทุนสูงขึ้น ตอง

ยอมรบัวาการขึน้ราคานำ้มันและคาแรงขัน้ตำ่ 

สงผลกระทบกับภาคเศรษฐกิจโดยรวม 

บริษัทฯ เอง ก็ประสบปญหานี้เชนกัน  

อยางไรก็ตาม บรษิทัฯ ยงัไมมนีโยบาย

ปรับราคาสินคาขึ้น แตจะใชหลักการลด

ตนทุนภายใน จนถึงที่สุดแลวถึงจะขอปรับ

ราคาขึ้นตอไป 

áÃ§¨Ù§ã¨ã¹¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 

ทีผ่านมาบรษัิทฯ ขาดความรูความเขาใจ

ในการยื่นขอบีโอไอ แตเมื่อเขารวมกิจกรรม

กับหนวยพัฒนาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม 

หรือ BUILD ก็ไดรับทราบขอมูล ขาวสาร 

นโยบาย รวมถึงสิทธิประโยชนตางๆ ที่จะ

ไดรับ ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนที่จะ

ขยายการลงทุนซ่ึงเปนโอกาสที่ดี จึงได

ปรึกษากับหนวย BUILD มาโดยตลอด ซ่ึง

ก็ไดรับคำแนะนำถึงข้ันตอนและวิธีการ 

จนทำใหเกิดความมั่นใจในการยื่นขอรับ

การสงเสริมฯ ในครั้งนี้ 

ÊÔ· Ô̧»ÃÐâÂª¹�·Õèä´ŒÃÑº 

บรษิทั สยามสกรูฯ เปนบรษิทัขนาดเลก็ 

หรือท่ีเรียกวา SMEs ซึ่งไมคาดคิดมากอน 

วาจะมีโอกาสไดรับการสงเสริมฯ แตเมื่อ

รัฐบาลเปดโอกาส โดยมีโครงการพิเศษให

อยางน้ี ถือเปนโอกาสท่ีสำคัญยิ่ง ซึ่งเหมาะ

กบัสถานการณในปจจบุนั ประกอบกบัอัตรา

แลกเปล่ียนเงินบาทท่ีแข็งตัว บริษัทฯ จึง

ไดทำการยื่นขอรับการสงเสริมฯ โดย 

มุงเนนการนำเขาเคร่ืองจักรเพ่ือทำการผลิต

สกรู เต็มโครงการ ซึ่งไดรับสิทธิประโยชน

อยางมาก ทัง้การยกเวนอากรขาเขาเครือ่งจกัร 

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ในสวนของบริษัทฯ 

และผูลงทุน  

อีกทั้งยังสรางความเช่ือมั่นใหกับลูกคา

ของบริษัทฯ และผูสนับสนุนทางการเงิน 

ใหเกิดความมั่นใจย่ิงขึ้น ขั้นตอนในการย่ืน

ขอรับการสงเสริมฯ ก็ไมยุงยากซับซอน 

สยามสกรูฯ เปนบริษัทขนาดเล็ก 
หรือที่เรียกวา SMEs  
ซึ่งไมคาดคิดมากอนวา 

จะมีโอกาสไดรับการสงเสริมฯ 
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เพียงแตเราตองทำความเขาใจในเอกสาร 

แตละแบบฟอรมใหดี และกรอกใหถูกตอง 

หลังจากยื่นก็ใชเวลาไมนานนัก หรือหาก

ไมเขาใจ หรือสงสัยจุดใด จะมีเจาหนาท่ี

คอยใหคำแนะนำ โดยเฉพาะทางบริษัทฯ 

เขารวมกิจกรรมกับหนวย BUILD อยาง 

ตอเน่ือง ก็จะมีเจาหนาที่ ในสวนนี้ เปน

เหมือนพ่ีเลี้ยงใหอีกทาง ทำใหสะดวกและ

ลดขอวิตกกังวลลงได 

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð 

ประเด็นแรกคือเรื่องขนาดการลงทุน 

ซึง่มมีลูคาการสนับสนนุโครงการนอยเกินไป

คือ 20 ลานบาท เพราะเม่ือประเมินแลว

ถามีการลงทุนหลักคือ คากอสราง อาคาร

สถานที ่กบัเครือ่งจกัร นาจะมีมลูคาทีส่งูเกนิ 

ทำใหตองเลือกอยางใดอยางหนึ่ง แตตอนนี้

ทราบวากำลังแกไขนโยบาย การสนับสนุน

โดยเพิ่มวงเงินใหสูงขึ้น ถือวาเปนเรื่องท่ี 

ถูกตอง แสดงวาเขาใจถึงปญหาอยาง

แทจริง 

อีกประเด็นท่ีอยากจะฝากไปยังบีโอไอ 

คือ ผูลงทุนตางชาติท่ีไดรับการสนับสนุน 

มกัจะดำเนนิการไมตรง หรอืเล่ียงขอกำหนด

ตางๆ เชน นำวัตถุดิบเขามาแตไมไดผลิต

เพื่อสงออกจริง หรือเขามากอสรางโรงงาน 

เมื่อหมดเวลาก็ขายทำกำไร ทำใหเกิดขอ

ไดเปรียบเสียเปรียบกับผูประกอบการไทย 

โดยสรุปตองขอขอบคุณบีโอไอ ที่ 

เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจ SMEs จึง 

มีนโยบายสงเสริมและเรงผลักดัน เพื่อให

บริษัทฯ ขนาดเล็กไดรับสิทธิประโยชน 

โดยการไดรับการสงเสริมฯ ในครั้งนี้ ทำให

ผูประกอบการรายเล็กเกิดความเชื่อมั่นใน

การประกอบกิจการ มองเห็นโอกาสและ

ชองทางในการแขงขัน หรือสรางองคกร 

ใหมีความเขมแข็งย่ิงข้ึน อันจะนำไปสู

ความเจริญและม่ันคงของประเทศชาติ 

ตอไป 

»ÃÐÇÑμ Ô¼ÙŒºÃÔËÒÃ 

นายสมโภชน โมกมี  

ตำแหนง ประธานบริหาร บริษัท สยามสกรู โบลท แอนด นัท จำกัด 

การศึกษา  

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) 

ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สาขาอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 

เว็บไซต : www.siamscrew.com  

อีเมล : sompoth@siamscrew.com 
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โรงงานตัง้อยูที ่อำเภอสันทราย จงัหวดั

เชียงใหม เดิมดำเนินธุรกิจรับจางผลิต

เกลือสปา และผลิตภัณฑจากสมุนไพร 

ทีมงานวารสารสงเสริมการลงทุนขอนำ

ประสบการณของคุณพงศภัทร สกุลไชยกร 

เจาของบริษัทฯ มานำเสนอคะ 

¤ÇÒÁà»š¹ÁÒ¢Í§ºÃÔÉÑ· / áÃ§
ºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡ÒÃ·Ó Ø̧Ã¡Ô¨¹Õé 

แรกเร่ิมของการนำผลิตภัณฑสเปรย

ใสผมมาขายเปนธุรกิจนั้น เกิดจากการที่

บรษิทั นะเสมา อินดสัทร ีจำกดั 
เปนหน่ึงในธุรกิจขนาดเล็ก หรือ 
SMEs ที่ประสบความสำเร็จ โดยได
รับการสงเสริมการลงทุนผลิต
เคร่ืองสำอางจากสมุนไพร ไดแก 
สเปรยฉีดบำรุงรากผม ภายใต
ตราสินคาชื่อ “S-SMART” จาก 
บีโอไอ ตามนโยบายสงเสริมการ
ลงทุนแกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) 

จากพ่ีชาย ซ่ึงเปนแพทยแผนปจจุบัน เปน

หมอผาตัดอีกดวย 

จากนั้นไดคิดดูวาจะลองทำยาตาม

ตำราเลมน้ันสักอยาง จึงคิดไดวา ยารักษา

ผมรวง นาจะมีคนตองการใชกันมาก ก็

ไดไปเห็นตำราใบขอยของคุณตาที่วางไว

บนห้ิงจำนวนหลายเลม ใสพานราวกับ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงไดถามทานวา เปนคัมภีร

อะไร  

แรกเร่ิมของการนำผลิตภัณฑ 
สเปรยใสผมมาขายเปนธุรกิจน้ัน  
เกิดจากตำราใบขอยของคุณตา 

ตอนแรกก็นึกวาเปนเรื่องพระพุทธ-

ศาสนา แตก็ไดคำตอบวาเปนตำราแพทย

แผนไทยโบราณ บรรพบุรุษเก็บรักษาสืบตอ

กันมานานแลว 

ดวยความโชคดีท่ีคุณตามอบตำราให

กับคุณแม ซึ่งคนท่ีเปดอานแลวสนใจศึกษา 

ประจวบกับท่ีคณุแม ไดไปซือ้ทีด่นิท่ีเชยีงใหม 

จากผูสูงอายุในเชียงใหม และไดหารือ

เกี่ยวกับสมุนไพรในตำรา ซ่ึงคนเฒาคนแก

แถวนั้นไดใหความรูเพิ่มเติม จึงเกิดความ

ตื่นเตน เ น่ืองจากคนรุนใหมไมรูจักชื่อ 

สมุนไพรเหลานั้น นอกจากน้ี ยังไดความรู
คุณพงศภัทร สกุลไชยกร 
เจาของบริษัท นะเสมา อินดัสทรี จำกัด  
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เลยแกะรอยตำรา แกะรอยกระบวนการ

เก็บตากแหงสมุนไพร การตมกล่ันสกัด

อยางเครงครัด บางประโยคอานแลวงง  

ก็ไปขอความชวยเหลือจากนักภาษาใน

เชียงใหมชวยกันแกะออกมา ไดน้ำยา 

สมนุไพร กลิน่ฉนุจากสมนุไพรกวา 50 ชนดิ 

ซึ่งบางคนวาหอมและใหความรูสึกที่ดี  

จากนัน้ไดลองนำน้ำยาสมนุไพรนีไ้ปให

หลายๆ คนทดลองใช อยางเชนลกูคาประจำ

ในรานทำผม ลูกคาท่ีสปาของทั้งญาติ 

และคนรูจัก ตลอดระยะเวลากวา 2 ป ซึ่ง

ผูใชสวนใหญมีการตอบรับเปนอยางดี  

ตลอดระยะเวลาก็ไดมีการปรับปรุง

การผลิตและสูตรของน้ำยาอยางตอเน่ือง  

จงึเห็นวานาจะสามารถขายเปนการคาจริงจงั

ได และตอมาไดมีเพื่อนของคุณแมแนะนำ 

ใหเขาไปลองเสนอขาย ที่บริษัท ศรีไทย

ซุปเปอรแวร ซึ่งกำลังจะเร่ิมธุรกิจขายตรง 

โดยเลาประวัติการผลิตใหฝายจัดซ้ือฟง 

และใหนำไปทดลองใช ก็สนใจมาก เพราะ

เขากบัจดุประสงคของบรษัิท ศรไีทยฯ พอดี 

จงึใหช่ือผลติภัณฑในการขายตรงวา S natur 

ซึ่งยอมาจาก start the day with nature 

และในขณะนั้นผูบริหารของทาง บริษัท 

ศรีไทยฯ นั้นมีวิสัยทัศนท่ีจะพัฒนาสินคา

ไทย “จากห้ิง สูหาง” ซึ่งสินคาของเรานั้น

ตรงใจเขาพอด ีเพราะของเรามาจากธรรมชาติ

และทัง้หมดเปนของคนไทย ทีม่ปีระสทิธิภาพ

ทีด่ ีกเ็ลยไดทำธุรกจิกบัทางบริษทั ศรไีทยฯ 

มีการเริ่มลงทุนวิจัยเพิ่มเติม และที่สำคัญ

อยางยิ่ง คือ การปรับปรุงกระบวนการผลิต

โดยใชครื่องจักรสมัยใหม มาใชในการผลิต

เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานสากล มี

ความปลอดภัยตอผูใช มีประสิทธิภาพท่ีดี

ขึ้น และสามารถผลิตในปริมาณมากได 

ÃÙŒ Ñ̈¡ºÕâÍäÍä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ 

ชวงประมาณตนป 2553 ไดมีโอกาส

เขาไปในงานออกบูธท่ีศูนยประชุมแหงชาติ

สริกิติิ ์แตจำไมไดวา งานมช่ืีอวาอะไร วนัน้ัน

ตัง้ใจจะไปหาหนวยงานท่ีมกีารปลอยกู หรอื

ใหเงินลงทุนคลายกับ Venture capital 

ซึ่งก็ไปเจอบูธของบีโอไอ และตอนแรกน้ัน

เขาใจผิดวาเปนหนวยงานประเภทนั้น แต

เม่ือไดทราบจากเจาหนาที่ที่บูธ รวมไปถึง

การกลับมาน่ังศึกษาเอกสาร จึงเขาใจวา 

เปนหนวยงานใหสิทธิประโยชนตางๆ ใน

การลงทุน เชน การยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลถึง 8 ป จึงทำใหรูสึกดีใจที่ได

เจอบีโอไอ เพราะเห็นวาสิทธิประโยชนท่ีให

มากกวาสถาบันการเงินที่ใหเงื่อนไขดีๆ 

เสียอีก 

â¤Ã§¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃÅ§·Ø¹ / ÊÔ· Ô̧»ÃÐâÂª¹� 
·Õèä´ŒÃÑº 

จริงๆ แลวบีโอไอนั้นใหสิทธิประโยชน

มากมาย เชน การอนุมัติใหนำเขาชางฝมือ

การยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครื่องจักร 

เปนตน แตเน่ืองจากกิจการเปนกิจการ

ขนาดเล็กไมมีการจางคนตางชาติ หรือ 

นำเขาเคร่ืองจกัรจากตางประเทศ แตอยางไร

ก็ดี การไดสิทธิประโยชนหลัก จากการ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 

8 ป โดยไมกำหนดสัดสวนการยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล นับวาคุมมากแลว 

ÊÔè§·Õèä´ŒÃÑºËÅÑ§¨Ò¡ä´ŒÃÑº¡ÒÃ
Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡ºÕâÍäÍ 

หลังจากท่ีไดรับการสงเสริมฯ จาก 

บีโอไอแลว สิ่งที่มีผลอยางชัดเจน คือ การ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ซึ่งทำใหลด

ภาระทางการเงิน และเพ่ิมโอกาสการเตบิโต

ของบริษัทฯ เพิ่มสภาพคลองทางการเงิน 

และสามารถท่ีจะนำเงินในสวนน้ันไปลงทุน 

ขยายกิจการเพ่ิมเติมได ไมวาในสวนของ

การกอสรางอาคารสถานท่ีหรือเครื่องมือใน

การผลิต 

¢ŒÍ¤Ô´ÊÓËÃÑº¡ÒÃ·Ó Ø̧Ã¡Ô¨ãËŒ
»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ 

กอนอ่ืนตองมองวาผลิตภัณฑท่ีเรามี 

มีกี่ชนิดกี่อยาง ทำอะไรไดบาง สิ่งที่เรามี

ทั้งหมด จะมีตัวไหนท่ีนาจะเปนท่ีสนใจใน

ตลาดได มลูคารวมของตลาดของผลิตภณัฑ

ชนิดนั้นมีมากแคไหน ซึ่งจากยาสมุนไพรท่ี

มีทั้งหมด ก็ไดทำการศึกษาดูแลววา ยาที่

รักษาปองกันศีรษะลาน ผมรวง นาจะเปน

ที่ตองการมาก และมูลคารวมในตลาดก็สูง

มาก บางผลิตภัณฑก็ยังต้ังราคาสูงมาก 

มีการปรับปรุงการผลิต 
และสูตรของน้ำยา 
อยางตอเนื่อง 

รูสึกดีใจที่ไดเจอบีโอไอ 
เพราะเห็นวาสิทธิประโยชน 
ที่ใหมากกวาสถาบันการเงิน 
ที่ใหเงื่อนไขดีๆ เสียอีก SMEs
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ถึงแมวาเราจะเริ่มจากกิจการขนาดเล็ก ซึ่ง

ทำใหมีตนทุนตอหน่ึงหนวยผลิตภัณฑที่สูง 

แตเราก็คิดวานาจะแขงขันไดไมยากนัก 

เมื่อตัดสินใจไดวาจะใหผลิตภัณฑใด 

เปนตัวชูโรงของบริษัทฯ ก็ตองมาศึกษา

ทบทวนอีกครั้งวา ผลิตภัณฑเรามีจุดแข็ง

อยางไร เมือ่เราเขาใจในจุดแขง็ของผลติภัณฑ

ของเราชัดเจนแลว ซึ่งในกรณีน้ี ก็คือ เปน

ผลิตภัณฑจากธรรมชาติ ก็มองหาลูกคาที่

ตองการ หรือมีความสนใจเปนพิเศษกับ 

จุดแข็งของเรา 

แตบริษัทฯ ตองกาวหนาเติบโตตอไป 

ดังนั้น จึงตองมองไปขางหนา โดยเราได

มองถึง การเปดตลาดสูตางประเทศใน

ผลิตภัณฑสเปรยรักษาผมรวง และการ

เพิ่มรูปแบบผลิตภัณฑอื่น เชน แชมพู  

ยาทาปลูกคิ้วหรือหนวด หรือไมใชแคเรื่อง

เสนผม เรายังคิดขยายชองทางสูการผลิต 

ผลิตภัณฑบำรุงผิวจากสมุนไพรแทที่ดี 

โดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช ไมวา

จะเปน สบู Cream Lotion รวมท้ัง Foam 

Bath และผลิตภัณฑอาหารเสริม สุขภาพ 

และสุขเพศ (Sex Health) ซึ่งทางเราก็ตอง

มองหาบริษัท หรือลูกคาที่มีความสนใจ

เปนพิเศษในจุดแข็งหรือขอดีของผลิตภัณฑ

ของเราในแตละตัว และอาจตองมีการปรับ

แตงสูตรเพ่ือใหเหมาะสมกับท่ีลูกคาตอง

นำไปทำตลาดเปนรายๆ ไป ท้ังหมดก็เพ่ือ

ใหผูบรโิภคจะไดใชผลติภณัฑท่ีด ีมคีณุภาพ

และราคาทีเ่หมาะสมตอไป และบรษิทัฯ เอง 

จะไดมีการพัฒนาในอนาคต 

หากสนใจในผลิตภัณฑสำหรับเสนผม

และผิวหนังที่เปนสมุนไพรแทช้ันยอด ทาง

เราก็จะยินดีเปนอยางมากและพรอมท่ีจะ

ปรับแตงผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและราคา

ทีท่านตองการ ตลอดจนจะพฒันาบรรจุภณัฑ 

ไมวาจะเปนในเร่ืองของรูปแบบขวด เราก็

สามารถจัดใหทานไดในรูปแบบที่เหมาะสม

กับการตลาดของทาน เพื่อทานจะไดมี

สวนรวมในความสำเร็จในธุรกิจกับเราและ

บีโอไอ 

ปจจุบันถือวาบริษัทฯ 
มีความสำเร็จพอสมควร  

แตบริษัทฯ ตอง 
กาวหนาเติบโตตอไป  

ดังนั้นจึงตองมองไปขางหนา 

SMEsSMEs
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จากการสัมมนา ในหั วขอ  
“ไทยกับการลงทุนตางประเทศ 
วิกฤติ โอกาส และความเปนไปได
ของนักลงทุนไทย” และจากการ
จัดประชุมระดมความคิดเห็นตอ
การลงทนุไทยในตางประเทศ  “เรือ่ง 
บทบาทของภาครัฐในการสงเสริม
การลงทุนไทยในตางประ เทศ”  
ที่บีโอไอไดจัดขึ้น 2 ครั้ง โดยเชิญ
นักธุรกิจรายสาขามาใหขอคิดเห็น
นั้น ไดขอสรุปเกี่ยวกับธุรกิจ 
เปาหมายและประเทศเปาหมายของ
การไปลงทุนไทยในตางประเทศ 
ดังนี้ 

(3) การลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  

- อัญมณี และเคร่ืองประดับ 

- เสื้อผาสำเร็จรูป และส่ิงทอ 

- ผลิตภัณฑพลาสติก 

(4) การลงทุนเพื่อสินทรัพยทางปญญา  

- อิเล็กทรอนิกส 

- ยานยนต 

- เคมีภัณฑ 

ประเทศเปาหมาย ควรประกอบดวย 

(1) ประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน 

ประกอบดวย กัมพูชา ลาว พมา และ

เวียดนาม เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติ

ที่จะเอื้อประโยชนตอการผลิต อาทิ แรธาตุ

พลังงาน และวัตถุดิบทางการเกษตรตางๆ 

รวมถึงตนทุนแรงงาน (low-skill worker) 

ที่ต่ำ  

นอกจากน้ี ประเทศสมาชกิใหมอาเซยีน

เหลาน้ี สวนใหญยังไดสิทธิประโยชนทาง

ดานภาษีจากประเทศท่ีพัฒนาแลว (GSP) 

อาทิ สหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุน ดังนั้น การ

เขาไปลงทุนในประเทศเหลาน้ี ยอมไดรับ

ประโยชนในแงการยกเวนอากรขาเขาตาม

กรอบ GSP ที่ประเทศเหลาน้ันไดรับและ

สรางความสามารถในการแขงขนัใหกบัสินคา

ที่สงออกมากขึ้น  

(2) จนี เอเชยีใต และเอเชียกลาง (CIS) 

เนื่องจากมีประชากรจำนวนมาก อัตรา

การเติบโตทางเศรษฐกิจระดับสูง และ 

มีระยะทางไมหางไกลจากประเทศไทย 

มากนัก 

(3) กลุ มประ เทศตะ วันออกกลาง 

เนือ่งจากมทีรัพยากรจำนวนมาก โดยเฉพาะ

น้ำมันและกาซธรรมชาติ ซึ่งสามารถนำ

เขามาใชเปนพลังงานภายในประเทศ รวมถึง

การนำมาใชเปนวัตถุดิบในอุตสาหกรรม

ปโตรเคมี 

ธุรกิจเปาหมาย ควรประกอบดวย 

(1) การลงทุนเพ่ือเขาถึงตลาด  

- สินคาอุปโภคบริโภค 

- อุตสาหกรรมปูนซีเมนต 

- ปโตรเคมี 

- อุตสาหกรรมกอสราง 

- การสื่อสารโทรคมนาคม 

- บริการทองเที่ยว และกิจการท่ี

เกี่ยวของ เชน รานอาหาร 

โรงแรม ธุรกิจสุขภาพ สปา 

และความงาม เปนตน 

- การผลิตอาหารสัตว 

(2) การลงทุนเพื่อเขาถึงทรัพยากร  

- ประมง 

- ปศุสัตว 

- แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

- เหมืองแร 

- ผลิตภัณฑไมและเฟอรนิเจอร 

- กระดาษและเย่ือกระดาษ 
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(4) ประเทศในทวีปแอฟริกา เนื่องจาก

มีทรัพยากรจำนวนมาก เปนตลาดใหมท่ี

ยังไมมีบริษัทตางชาติเขาไปบุกเบิกมากนัก 

สำหรับประเทศเปาหมายและธุรกิจที่

ประเทศไทยมีศักยภาพ และควรใหมีการ

ลงทนุในประเทศตางๆ สามารถสรุปไดดงัน้ี 
รัฐบาลพมาสนับสนุนและสงเสริม

พื้นท่ีเพาะปลูกปาลมน้ำมัน 
โดยเฉพาะเขตตะนาวศรี 

ซึ่งเปนพื้นท่ีสวนปาลมของชาติ 
ตามนโยบายท่ีจะพัฒนาใหเปน 

“อูน้ำมันพืช” ของประเทศ 

CROPS ENTERPRISE (MPCE) ของพมา 

โดยส ง เสริมให มีการปลูกในประเทศ 

นอกจากน้ี รัฐบาลพมายังสนับสนุนและ 

สงเสริมพื้นท่ีเพาะปลูกปาลมน้ำมัน โดย

เฉพาะเขตตะนาวศรีซึ่งเปนพ้ืนที่สวนปาลม

ของชาติ ตามนโยบายท่ีจะพัฒนาใหเปน 

“อูน้ำมันพืช” ของประเทศ เพ่ือนำผลที่ได

มาผลิตเปนพลังงานทดแทน 

เนื่องจากการสงเสริมและขยายพื้นที่

เพาะปลูกปาลมน้ำมนัในพมา คาดการณวา

ในป 2554 - 2555 พมาจะผลิตทลาย

ปาลมดิบไดถงึ 713,267 ตนั และสกดัน้ำมนั

ปาลมดิบได 142,653 ตัน น้ำมันปาลม

บริสุทธิ์ 100,000 ตัน  

ดังนั้น การเขาไปลงทุนปลูกปาลม

น้ำมันในพมา นับเปนโอกาสการลงทุนที่

นาสนใจ รวมถึงการขยายการลงทุน ไปยัง

อุตสาหกรรมตอเนื่องที่ใชปาลมน้ำมันเปน

วัตถุดิบได เชน อุตสาหกรรมสกัดน้ำมัน

ปาลมบริสุทธิ์ อุตสาหกรรมผลิตดีเซลจาก

น้ำมันปาลม และอุตสาหกรรมผลิตสบู 

เปนตน 

เพื่อใหธุรกิจและประเทศเปาหมายมี

ความชัดเจนเพ่ิมขึ้น จะนำเสนอประเภท

ธุรกิจที่มีลูทางการลงทุนในประเทศกัมพูชา 

ลาว พมา เวียดนาม และจีน ดังนี้ 

 

ประเทศเปาหมาย ธุรกิจเปาหมาย 

กัมพูชา ลาว พมา 

และเวียดนาม 

- ธุรกิจเก่ียวของกับทรัพยากรธรรมชาติที่จะเอ้ือประโยชนตอการผลิต 

อาทิ แรธาตุ พลังงาน และวัตถุดิบทางการเกษตรตางๆ 

- ธุรกิจท่ีใชแรงงานเขมขน (Labor-Intensive) เชน เส้ือผาสำเร็จรูป 

รองเทา ผลิตภัณฑพลาสติก อาหาร อัญมณีและเครื่องประดับ 

- ธรุกจิทีไ่ทยประสบปญหาไมไดรบัสิทธปิระโยชนทางดานภาษีอากรจาก

ประเทศท่ีพัฒนาแลว (GSP) อาทิ สหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุน 

สิงคโปร มาเลเซีย 

ฟลิปปนส และ

อินโดนีเซีย 

- บริการทองเที่ยว และกิจการที่เกี่ยวของ เชน รานอาหาร โรงแรม 

ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม เปนตน 

- ยานยนต 

- ปโตรเคมี 

- เหมืองแร 

จีน เอเชียใต 

และเอเชียกลาง 

- ยานยนต 

- ปโตรเคมี และกระดาษ 

- เหมืองแร 

- เกษตร แปรรูปอาหาร และเคร่ืองดื่ม 

- บริการทองเที่ยว และกิจการที่เกี่ยวของ เชน รานอาหาร โรงแรม 

ธุรกิจสุขภาพ สปา และความงาม เปนตน 

ตะวันออกกลาง - สำรวจและขุดเจาะปโตรเลียมและปโตรเคมี 

- กอสราง 

- รานอาหาร 

- โรงแรม 

ทวีปแอฟริกา - อาหาร ธุรกิจบริการ 

- การคาระหวางประเทศ 

- เหมืองแร ธุรกิจกอสรางพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

ออสเตรเลีย 

และนิวซีแลนด 

- รานอาหาร 

- โรงแรม 

- เหมืองแร 

ยุโรป และสหรัฐฯ - รานอาหาร 

- โรงแรม 

- ธุรกิจท่ีใชเทคโนโลยีสูง เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินทางปญญา 

 และตราสินคา 

¾Á‹Ò ¡ÒÃ»ÅÙ¡áÅÐÊ¡Ñ́ ¹éÓÁÑ¹
»ÒÅ �Á Ốº 

ปาลมน้ำมนัเปน 1 ใน 4 ชนดิพชืทีไ่ดรบั

การสงเสริมจาก MYANMAR PERENNIAL 
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อุตสาหกรรมยานยนตของจีนมีการ

เติบโตอยางรวดเร็ว รวมถึงอุตสาหกรรม

ชิ้นสวนยานยนต ซ่ึงมีอัตราเติบโตเฉล่ีย 

รอยละ 14.9 ตอป THE CHINA ASSOCIATION 

OF AUTOMOTIVE MANUFACTURERS  

ไดประมาณอัตราการเติบโตของช้ินสวน 

ยานยนตหลัก 5 กลุม คือ รอยละ 13.4 

สำหรับกลุมตัวถังและกลุมชิ้นสวนท่ัวไป 

กลุม CHASSIS เติบโตรอยละ 15 และ 

รอยละ 20 ในกลุมระบบอิเล็กทรอนิกส  

ทั้งนี้ จีนตั้งเปาหมายไววาจะเพิ่ม 

ยอดขายช้ินสวนยานยนตจาก 18,300 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ ในป 2548 เปน 45,000 

ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2553 ที่ผานมา 

ความตองการใชรถยนตของชาวจีนมี

แนวโนมสงูขึน้ ผูผลติรถยนตตางชาตเิลง็เหน็

แนวโนมการขยายตัวของตลาดในจีน และ

มีความไดเปรียบในการเขาถึงแหลงวัตถุดิบ

เพื่ออุตสาหกรรมยานยนตของจีน จึงได

ยายฐานการผลิตเขามาอยูในจีน เพื่อลด

ตนทุนคาขนสงวัตถุดิบและเขามาเพิ่ม 

สวนแบงการตลาด ประกอบกับการผลิต

ชิ้นสวนยานยนตเพื่อการสงออก ตองมี

คุณภาพมาตรฐานสากล จึงทำใหการผลิต

ชิ้นสวนยานยนต มีแนวโนมเปนการรวมทุน

กับตางชาติ 

การผลิตช้ินสวนยานยนตของไทยน้ัน 

ใชเทคโนโลยีและทักษะแรงงานที่มีคุณภาพ 

ไดมาตรฐานระดับนานาชาติ ทำใหชิ้นสวน

ยานยนตท่ีผลติจากประเทศไทยเปนทีย่อมรบั 

และเปนท่ีรูจักในกลุมการผลิตรถยนต  

ผูประกอบการไทยมีลูทางเขาไปลงทุน 

ทำการผลิตช้ินสวนยานยนตในจีน ทั้งเพื่อ

การจำหนายในประเทศและเพ่ือการสงออก 

ซึง่หากผูประกอบการไทยเขาไปผลิตชิน้สวน

ยานยนตในจีนแลว จะเพ่ิมโอกาสใหเกิด 

CLUSTER การผลิตช้ินสวนยานยนตของ 

ผูประกอบการไทยในประเทศจีนในอนาคต 

¡ÑÁ¾ÙªÒ ÍØμÊÒË¡ÃÃÁàÊ×éÍ¼ŒÒ
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อตุสาหกรรมเสือ้ผาสำเรจ็รปูในประเทศ

กัมพูชา นับไดวามีลูทางการลงทุนสำหรับ

นักธุรกิจไทย ในการเคล่ือนยายการลงทุน

หรือยายฐานการผลิต เนื่องจากประเทศ

กัมพูชามีแรงงานจำนวนมาก อัตราคาแรง

ต่ำกวาประเทศไทย และไดรับสิทธิพิเศษ

ทางการคาที่สำคัญ เชน สิทธิพิเศษทาง

ภาษีศุลกากร (GENERALIZED SYSTEM OF 

PREFERENCE : GSP) จากประเทศท่ีพัฒนา

แลว 32 ประเทศ สิทธพิเิศษเกีย่วกบัขอบัญญัติ

วาดวยการปฏิบัติ เยี่ยงชาติที่ ไดรับการ

อนุเคราะหยิ่ง (THE MOST FAVORED 

NATION : MFN) จากสหรัฐฯ และกลุม

ประเทศสหภาพยุโรป เปนตน  

ขณะเดียวกันประเทศไทยเริ่มมีปญหา

ขาดแคลนแรงงานในประเทศ การที่กลุม 

ผูผลิตเสื้อผาสำเร็จรูปของไทย จะเขาไป

ทำการผลติในกัมพชูา จะทำใหประเทศไทย

รักษาความได เปรียบในการแขงขันใน

ตลาดโลกได 

ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2537 - 31 

มีนาคม 2551 มีบริษัทไทยที่ไดรับการ 

สงเสริมการลงทุนจาก COUNCIL FOR 

THE DEVELOPMENT CAMBODIA : CDC 

ตั้งแต 1 สิงหาคม 2537- 31 มีนาคม 2551 
มีบริษัทไทยที่ไดรับการสงเสริมจาก CDC 

ใหทำการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุงหมจำนวน 7 โครงการ 
มูลคาการลงทุนรวม 8.05 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

การผลิตชิ้นสวนยานยนต 
ของไทยนั้น ใชเทคโนโลยี 

และทักษะแรงงานที่มีคุณภาพ 
ไดมาตรฐานระดับนานาชาติ 
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ใหทำการผลติสิง่ทอและเครือ่งนุงหมจำนวน 

7 โครงการ มูลคาการลงทุนรวม 8.05 ลาน

เหรียญสหรัฐฯ โดยเปนกิจการผูถือหุนไทย

ทัง้หมด 4 ราย และรวมทนุกบัตางชาต ิ3 ราย 

โดยมีขนาดการลงทุนตั้งแต 800,000 - 

2,500,000 เหรียญสหรัฐฯ 

พื้นที่ที่ควรเขาไปลงทุนโรงงานผลิต

เสื้อผาสำเร็จรูป ควรอยูในเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ (Special Ecomomic Zones : SEZ) 

หรือนิคมอุตสาหกรรม ที่รัฐบาลกัมพูชา

ใหการสงเสริมฯ เพราะการลงทุนใน SEZ 

จะชวยอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนของ

การดำเนินการ ซึ่งเปนบริการแบบเบ็ดเสร็จ 

(ONE STOP SERVICE) ทั้งยังสะดวกตอ

การขนสงออกไปนอกประเทศ ขณะนี ้ประเทศ

กัมพูชามีเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ัวประเทศ

ทั้งหมดจำนวน 19 เขต 

ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒ¸Ô»äμÂ
»ÃÐªÒª¹ÅÒÇ (Ê»».ÅÒÇ) 
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¿ÍÃ �¹Ôà¨ÍÃ�äÁŒ 

ปรมิาณไมในลาวมจีำนวนมาก ประกอบ

กับรัฐบาลลาวไดประกาศต้ังแตป 2542 

หามสงออกขอนไมและลดการสงออกไม

เลื่อยแผน เปนแรงผลักดันใหอุตสาหกรรม

แปรรูปไมเติบโตในลาว โดยเฉพาะการผลิต

เฟอรนิเจอรไมเพื่อการสงออก  

จากสถิ ติของแผนกอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรมและการคา ในป 2552 

มจีำนวนโรงงานอุตสาหกรรมถึง 448 โรงงาน 

มูลคาการสงออกต้ังแตป 2547 - 2551 มี

มูลคาถึง 5.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีปจจัย

สนับสนุนที่ทำใหอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร

ไมของลาวมีการสงออกมูลคาสูง คือ ลาว

ไดสิทธิพิเศษทางการคาจากกลุมประเทศ

พัฒนาแลว มีเสนทางเช่ือมตอกับประเทศ

ตางๆ ในกลุมอนุภูมภิาคลุมแมน้ำโขง มีพื้นที่

ปาทั้งหมด 11.4 ลานเฮคเตอร และยังมีไม

ที่จะถูกตัดจากการสรางเข่ือนผลิตกระแส

ไฟฟาอีกมากกวา 80 แหง จึงมีความพรอม

ทางดานวัตถุดิบ การขนสง และการตลาด 

มูลคาการสงออกเฟอรนิเจอรของไทย

ลดลงตั้งแตป 2548 เนื่องจากขาดแคลน

วัตถุดิบ และขาดแคลนแรงงานที่มีฝมือ

ชำนาญเฉพาะดานในการออกแบบผลิตภณัฑ 

ดังนั้นอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรของไทย 

จึงควรปรับตัวดานการผลิต โดยพิจารณา

ยายฐานการผลิตไปยังประเทศเพ่ือนบาน 

เพือ่เพิม่ความไดเปรยีบในการผลติ และสราง

ศักยภาพในการแขงขันใหเพิ่มขึ้น ลาวเปน

ประเทศที่มีความเหมาะสม ในการรองรับ

อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรจากประเทศไทย 

àÇÕÂ´¹ÒÁ ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 
Ã¶ Ñ̈¡ÃÂÒ¹Â¹μ� 

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต เปน

อุตสาหกรรมที่ผูประกอบการไทยมีโอกาส

ไปลงทุนในเวียดนาม โดยมีศูนยกลางอยูที่

ฮานอย และจังหวัดใกล เคียงที่มีนิคม

อุตสาหกรรมท่ีรัฐบาลใหการสงเสริมฯ 

ภาคเหนือของเวียดนามเปนเครือขาย 

อุตสาหกรรมรถจักรยานยนตที่สำคัญท่ีสุด

ของประเทศ และทำใหมีอุตสาหกรรม 

ตอเนื่องในบริเวณดังกลาวดวย 

มีการคาดการณความตองการรถ

จักรยานยนตในเ วียดนามของสถาบัน

ยุทธศาสตรและนโยบายอุตสาหกรรม 

(INSTITUTE FOR INDUSTRY POLICY AND 

STRATEGY) จะมีมากถึง 24 ลานคันในป 

2553 และเพิ่มเปน 29 ลานคันในป 2563  

ปจจุบัน มีผูประกอบรถจักรยานยนต

ในเวยีดนาม 52 ราย มบีรษัิทเอกชน 22 ราย 

บริษทัรวมทุนตางชาต ิ7 ราย วสิาหกจิ 22 ราย 

มีกำลังการผลิตรวม 4 ลานคัน มีกำลัง

การผลิตต่ำกวาความตองการตองนำเขา

จากตางประเทศ และประเทศไทยมีการสง

เขาไปจำหนายในเวียดนามอยางตอเน่ือง 

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตรถ

จักรยานยนต และชิ้นสวนรถจักรยานยนต

ทั้งเครื่องยนต ระบบชวงลาง ระบบเบรก

และคลัทช ระบบขับเคลื่อนและถายทอด

กำลัง ตัวถัง ตลอดจนอุปกรณระบบไฟฟา 

อปุกรณเสรมิและตกแตง ยางรถยนต อปุกรณ

พลาสติกและกระจก ฯลฯ จงึนบัเปนโอกาส

การลงทุนของกิจการผลิตและประกอบรถ

จกัรยานยนต ชิน้สวนรถจกัรยานยนต อูซอม

รถจกัรยานยนต กจิการประดบัยนต กจิการ 

CAR WASH เปนตน 

รัฐบาลลาวไดประกาศ 
ตั้งแตป 2542 

หามสงออกขอนไมและ 
ลดการสงออกไมเลื่อยแผน 

เปนแรงผลักดันใหอุตสาหกรรม
แปรรูปไมเติบโต 
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ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 
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และอีกคร่ึงหน่ึงเปนการดำเนินงานรวมกับ

สหกรณการ เกษตร ที่มี สมาชิก เปน

เกษตรกร ที่จะตองมีการใชน้ำมันในการ

ทำเกษตรกรรม ซึ่งที่ผานมาตองไปซื้อ

น้ำมันจากที่อื่น  

ตอนที่เราเริ่มทำรวมกับสหกรณ จะ

อยูบนพื้นฐานวาเกษตรกรที่ เปนสมาชิก 

ตองมีความตองการใชน้ำมันอยูแลว และ

มีพื้นท่ีขนาดใหญเพียงพอ ที่จะทำสถานี

บริการบนพ้ืนที่ได ดังนั้นเม่ือสหกรณมี

ความพรอม ทั้งดานสถานที่และความ

ตองการน้ำมัน บริษัทฯ จะเขาไปสนับสนุน

ใหสามารถกอสรางทำสถานีบริการน้ำมัน 

และเกษตรกรก็ลงทุนเพิ่มเติม ในลักษณะ

ที่ไมใชการลงทุนขนาดใหญ และเราก็มี

การรวมกับสหกรณในการประเมินวา 

สหกรณแตละแหงมีความคุมคา ที่จะ 

ทำสถานีบริการเองหรือไม โดยดูจาก

ความตองการของสมาชิกที่มีอยู  

จะเห็นไดวาเราเปนบริษทันำ้มันรายเดียว

ทีม่กีารทำสถานบีริการนำ้มันรวมกบัสหกรณ

การเกษตร ซึ่งก็ประสบความสำเร็จดวยดี

ตลอดมา ไมวาจะเปนชวงวิกฤติเศรษฐกิจ

ในป 2540 ซึ่งความตองการใชน้ำมัน 

ลดนอยลง หรือลูกคาบางรายที่มีปญหา

เรื่องสภาพคลอง จนตองเลิกกิจการทำ

สถานีบริการน้ำมันไป  

แตการรวมมอืกบัสหกรณการเกษตร ที่

ผานมาก็สามารถจะอยูได โดยใชหลักการ

ดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช เพราะ

มีความตองการอยูแลว เพียงแคใชการ

ลงทนุในลักษณะของ Minimum Investment 

เปนการลงทุนสวนเพ่ิมมากกวา ที่ดินก็ไม

ตองไปซื้อเพิ่ม เพราะที่ผานมาสถานีบริการ

น้ำมันที่มีปญหา เพราะตองไปเชาที่คนอื่น

หรือไปซ้ือทีม่าทำสถานีบริการ พอเกดิวกิฤติ

ขึ้นมาก็มีปญหาเร่ืองสภาพคลอง  

แตที่เราทำกับสหกรณ เรานำปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช ทำใหโครงการ

สามารถอยูไดอยางยั่งยืนจนถึงทุกวันนี้ 

และเปนแหลงรายไดของบางจากท่ีมั่นคง

แหลงหน่ึงดวย  

คนขางนอกมักจะเขาใจวาบางจาก

เขาไปใหเงิน หรือเขาใปในลักษณะของ

การกุศล แตที่จริงแลวการลงทุนเปนเร่ือง

ของสหกรณเองท้ังหมด เราเพียงแตให

โอกาสเทาน้ันเอง โดยสงทีมงานเขาไป 

ฝกอบรมใหรูจักการคาขายของธุรกิจน้ำมัน

เราใหโอกาสเขาทำสถานีบรกิารนำ้มนั ภายใต

เครื่องหมายบางจาก บริษัทน้ำมันอ่ืนอาจ

จะไมอยากทำ เนือ่งจากเกรงวาสถานีบรกิาร

น้ำมันขนาดเล็ก จะทำใหภาพลักษณของ

บรษิทัเสยี แตเนือ่งจากบางจากเปนบริษทัของ

คนไทย พนักงานทุกคนเปนคนไทยหมด 

ไมมีที่ปรึกษาตางประเทศเลย ที่นี่แตกตาง

จากโรงกล่ันอื่นๆ ที่จะมีที่ปรึกษาจาก 

ตางประเทศเขามาใหความรูพื้นฐาน แตที่

บางจากเราบริหารดวยคนไทยท้ังหมด 

ปจจบุนัมสีถานบีรกิารแบบทีท่ำรวมกบั

สหกรณท้ังหมดประมาณ 500 แหงและจะ

ขยายออกไปอีกปละ 20 - 30 แหง แตการ

ขยายก็ตองดูศักยภาพของแตละแหงดวย 

เราตองมั่นใจวาเมื่อลงทุนแลวเขาอยูได มี

ความยัง่ยนื ความพรอมเปนปจจัยหลัก เรา

จะใหคนทำงานของเราลงไปคัดสรรสหกรณ

ที่มีความพรอม และตัวสหกรณเองก็มีวิธี

การทีจ่ะตดัสินใจในการเขารวม มกีรรมการ

สหกรณ แตละเร่ืองตองผานการพิจารณา

ของคณะกรรมการหลายข้ันตอน 

Greenergy Excellence ¡ŒÒÇÊÙ‹ 
Carbon Neutral Company  

ผลติภณัฑของบางจากในปจจบุนัจะเนน

ดานพลังงานทดแทนเปนหลัก ไมวาจะเปน

น้ำมันแกสโซฮอลซึ่งเราเรียกวา E10 หรือ 

E20 ซึ่งจะมีเอทานอลผสมอยูรอยละ 10 

และรอยละ 20 หรือจะเปน E85 โดยเฉพาะ

ผลิตภัณฑ E20 และ E85 จะมีเฉพาะท่ี

บางจากกับ ปตท. เทานั้น สถานีบริการอื่น

ยังไมมีการจำหนายผลิตภัณฑน้ี  

บางจากใหความสำคัญกับพลังงาน

ทดแทนมาก โดยมีวิสัยทัศนที่เรียกงายๆ

ตอนที่เราเริ่มทำรวมกับสหกรณ  
จะอยูบนพื้นฐานวาเกษตรกร 

ที่เปนสมาชิก ตองมี 
ความพรอม ทั้งดานสถานที่ 
และความตองการน้ำมัน 

คนขางนอกมักจะเขาใจวา
บางจากเขาไปใหเงิน หรือเขาใป 

ในลักษณะของการกุศล 
 แตที่จริงแลวการลงทุน 

เปนเรือ่งของสหกรณเองท้ังหมด  
เราเพียงแตใหโอกาสเทานั้นเอง 
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เปนภาษาอังกฤษวา “Greenergy Excellence” 

หรอืเปนภาษาไทยวา เราจะ “มุงสรางสรรค

ธุรกิจพลังงานอยางเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน” เพราะฉะนั้น

เราจะยืนอยูบนพื้นฐานของธุรกิจที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเราคิดวาจะทำใหบริษัท

มีความยั่งยืนตอไป โดยตั้งเปาหมายวา

ภายใน 10 ป เราจะเปนบริษทัท่ีเปน “Carbon 

Neutral Company” (คารบอนสมดุล 

หมายถึง ภาวะท่ีผลลัพธของการกระทำ

โดยรวมไมกอใหเกิดคารบอนสุทธิ (Net 

Carbon) ขึ้นในชั้นบรรยากาศ)  

เนือ่งจากตวัโรงกลัน่เองเปนอุตสาหกรรม 

ที่มีการใชพลังงานหรือมีการใชเชื้อเพลิง 

ไมวาจะใชกาซธรรมชาติหรือน้ำมัน ตองมี

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ออกมา

ไมมากก็นอย เราไมสามารถท่ีจะบอกวา

โรงกล่ันไมปลอยกาซคารบอนไดออกไซด

เลย ตราบใดท่ียังเปนโรงกล่ันอยู เราจึงมี

โครงการท่ีจะพยายามลดการใชพลังงาน 

ใหมีประสิทธิภาพที่ตัวโรงกลั่น หรือเปลี่ยน

ชนิดเช้ือเพลิงท่ีใหกาซคารบอนไดออกไซด

ลดลง นั่นคือประการแรก  

ประการที่สองคือ เราตองไปทำธุรกิจ

ใหมทีช่ดเชยการปลอยกาซคารบอนไดออกไซด 

เมื่อเทียบกับ Conventional เชน เราทำ

โรงไฟฟาพลังแสงอาทิตยที่สามารถชดเชย

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดเมื่อ

เทียบกับการผลิตกระแสไฟฟาโดยใช 

เชื้อเพลิงปกติที่เปน Conventional ซ่ึงเรา

จะมาดูวาโรงกล่ันของเราปลอยปละเทาไหร 

ภายใน 10 ป เราตองปรับปรงุโรงกล่ันหรอืหา

ธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถชดเชยกาซคารบอน-

ไดออกไซดไดเทากบัทีป่ลอยออกจากโรงกลัน่

ของเรา  

ซึ่งตามแผนใน 5 ปแรก คิดวาจะ

สามารถลดลงไดประมาณรอยละ 50  

โดยบริษัทฯ ไดรับใบอนุญาตใหกอสราง 

โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยกำลังผลิต

รวม 120 เมกะวัตต ใชเงินลงทุนประมาณ 

15,000 ลานบาท ซ่ึงคิดวาทั้งหมดจะเสร็จ

ในป 2557 สำหรับเฟสแรกจะมีกำลังผลิต 

38 เมกะวัตต ขณะน้ีกำลังกอสรางอยูที่

บางปะอิน คาดวาจะเสร็จในไตรมาสท่ี 4 

ของปน้ี และมีโครงการอยูอีก 3 แหง โดย

เฟสสุดทายคาดวาจะแลวเสร็จในป 2557  

นอกจากน้ี ยังลงทุนในธุรกิจพลังงาน

ทดแทนอ่ืนๆ เชน การสรางโรงงานผลิต

ไบโอดีเซลท่ีบางปะอินขนาดกำลังผลิต 

300,000 ลิตรตอวัน ซึ่งเดินเคร่ืองผลิตมา

แลว 1 ป ขณะนี้กำลังดูธุรกิจที่จะเขาไป

รวมผลิตเอทานอล เนื่องจากบางจากมี

ความตองการใชเอทานอลสำหรับผสมเปน

แกสโซฮอลอยู 200,000 ลิตรตอวัน  

ในอนาคต หากรัฐมนีโยบายสงเสริมให

มกีารใชแกสโซฮอลเพ่ิมขึน้ บรษิทัฯ กม็แีผน

จะเพิ่มสถานีบริการท่ีมีการขายแกสโซฮอล 

E20 มากขึ้นและลดการขายเบนซิน 91 ลง 

ซึง่จะทำใหความตองการในการใชเอทานอล

ของเราในชวง 2 - 3 ปขางหนาเพิ่มมากขึ้น

เปน 400,000 ลติรตอวนั เรยีกวามขีนาดมาก

เพียงพอที่จะมีโรงผลิตเอทานอลได อีก

เหตุผลหนึ่งคือ เหตุผลทางธุรกิจ เนื่องจาก

การใชเอทานอล สงผลตอการใชน้ำมันท่ี

เราผลิตจากโรงกลั่น การที่ตองไปซ้ือ 

เอทานอลจากขางนอกมาผสม จะทำใหเรา

มีน้ำมันเหลือเพราะมีเอทานอลมาทดแทน 

ซึ่งจะทำใหเรามีรายไดลดลง ในเม่ือตอง

ใชเอทานอลอยูแลวเราจึงทำธุรกิจเอทานอล

เพื่อชดเชยน้ำมันเบนซิน ที่มีคานอยลง

เนื่องจากตองลดการขายในประเทศลง  

จะเห็นวาความตองการใชอยูในระดับท่ี

คอนขางสูง ซึง่โรงงานท่ัวไปขนาดมาตรฐาน

จะมกีำลังผลิตที ่2-3 แสนลติร และโครงการน้ี

กจ็ะชวยชดเชยการปลอยคารบอนไดออกไซด

ดวย ทิศทางของเราคงจะดูธุรกิจที่เปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอมเปนพื้นฐาน 

ÁØÁÁÍ§μ ‹Íá¹Çâ¹ŒÁ¢Í§
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁâÃ§¡ÅÑè¹ 
á¢‹§¢Ñ¹¡Ñ¹ Œ́Ò¹»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾ 
ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁáμ¡μ ‹Ò§â´Â¹Ó
à·¤â¹âÅÂÕãËÁ‹æ áºº Best in 
Class ÁÒãªŒ  

ในชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจป 2540 

การเจริญเติบโตของธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง

สงูมาก เนือ่งจาก GDP โตมาก โดยมอีตัรา

การเติบโตในแตละปเกือบรอยละ 10 ซึ่งโต

เกือบ 1.4 เทาของ GDP แตภายหลังวิกฤติ

เศรษฐกจิป 2540 ความตองการใชเริม่ลดลง 

กอนหนานี้มีการสรางโรงกลั่น ซึ่งมีการ

คาดวา GDP จะข้ึนไปเรื่อยๆ ซ่ึงหากเปน

แบบนั้นคาดวาทุกๆ 3 ป จะมีโรงกล่ันใหม

เกิดขึ้น 1 โรง ขนาดการกล่ัน 150,000 

บารเรลตอวัน  

บางจากใหความสำคัญกับ
พลังงานทดแทนมาก 

โดยมีวิสัยทัศนที่เรียกงายๆ 
เปนภาษาอังกฤษวา 

“Greenergy Excellence” 

โครงการนี้ 
ก็จะชวยชดเชยการปลอย
คารบอนไดออกไซดดวย  
ทิศทางของเราคงจะดูธุรกิจ 
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เปนพ้ืนฐาน 

ชวงนั้นก็จะมีโรงกล่ันใหมเกิดขึ้นเยอะ 

เชน IRPC, SPRC, RRC หรือไทยออยลเอง

ก็ขยายกำลังการผลิต เนื่องจากคาดหวังวา

ความตองการในประเทศจะโต แตหลังจาก

ป 2540 ความตองการใชก็เริม่ลดลงเศรษฐกจิ

ทัง้โลกมปีญหา และราคานำ้มันปรบัตัวสงูขึน้ 
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ในชวงปหลังๆ ความตองการใชไมได

เติบโตตาม GDP พอเราแกปญหาวิกฤติได 

ก็มาเจอปญหาราคาน้ำมันแพง ทำใหคน

ประหยัดน้ำมันมากข้ึน ทำใหการเติบโต

ของน้ำมันไมใช 1.4 เทาของ GDP แตตำ่กวา 

GDP ซึง่ดเูหมอืนประเทศไทยมีการใชนำ้มัน

ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น แตที่จริงแลวมา

จากราคาน้ำมันที่สูงข้ึน ความตองการใช

จงึลดลง ณ วนันีก้ำลงัการผลิตของโรงกลัน่

ทีม่สีงูกวาความตองการคอนขางมาก จงึตอง

มีการสงออกน้ำมันอยู นั่นคือสาเหตุหน่ึง  

อีกประการคือการใชพลังงานทดแทน 

การใชเอทานอลมาทำแกสโซฮอล การใช

ไบโอดีเซลมาผสมน้ำมันดีเซล หรือมีการ

ใชกาซธรรมชาติมาแทนน้ำมัน ทำให

ความตองการใชน้ำมันเติบโตประมาณ 

รอยละ 2-3  

ดวยอัตราการเติบโตนี้ การขยายกำลัง

ผลิตของโรงกล่ันคงยังไมเกิดในระยะส้ันๆ 

ขางหนา หรือมีความเปนไปไดนอย นาจะ

เปนลักษณะของการขยายกำลังผลิตจาก

การแกปญหากระบวนการผลิต ทีเ่ปนคอขวด

ของโรงกล่ันที่มีอยูแลวมากกวา เพราะ

กำลังการกลั่นในประเทศยังเหลืออยู แต

ตัวโรงกล่ันเองก็คงจะตองพยายามแขงขัน

กันในเชิงประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการใช

พลังงาน ซึ่งการลดการใชพลังงานจะไดท้ัง 

2 วัตถุประสงค คือ ลดคาใชจายลง และ

ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม คือลดกาซ

คารบอนไดออกไซด ทีป่ลอยออกไป เมือ่มกีาร

ใชพลังงานนอยลง กาซคารบอนไดออกไซด 

กน็อยลงตามไปดวย ซึง่กเ็ปนไปตามกระแส

ในปจจุบนั นัน่คือ สิง่ท่ีโรงกลัน่ตองพยายาม

ปรับปรุง และพยายามหาเทคโนโลยีใหมๆ 

ที่เรียกวา Best in Class มาใช ซึ่งหมายถึง

เทคโนโลยีท่ีดีที่สุดและมีความคุมคาทาง

เศรษฐศาสตร เราจะไมเลือกเทคโนโลยีที่มี

ความคุมคาที่สุด แตเราจะเลือกเทคโนโลยี

ที่ดีที่สุดแตในขณะเดียวกันก็ตองมีความ

คุมคาทางเศรษฐศาสตรดวย  

การที่บีโอไอมีนโยบายใหการสงเสริมฯ 

ในเรื่ องการใช เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึง 

คอนขางที่จะเปนไปตามความตองการและ

สอดคลองกับทศิทางการพัฒนาของโรงกล่ัน 

สำหรับกำลังการผลิตไมไดมีการขยาย  

แตจะมีการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง 

ปจจุบันใชมาตรฐาน EURO IV อยู ซึ่งจะ

เริ่มบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2555 

หลังจากน้ันรัฐก็คงจะเรียกกลุมโรงกล่ันไป

หารอืในเรือ่งของมาตรฐาน EURO IV ตอไป 

ดังนั้น โรงกล่ันเองคงตองดูในเร่ืองของ

ประสิทธิภาพของตัวเอง นำเทคโนโลยีท่ีดี

ที่สุดมาใช ลงทุนในเร่ืองการทำคุณภาพ

น้ำมันให ดีขึ้น ใหสะอาดขึ้น หรือทำ

ผลิตภัณฑที่แตกตางจากโรงกล่ันอ่ืนๆ 

¹âÂºÒÂºÕâÍäÍ ËÅÒ¡ËÅÒÂ 
¤ÃÍº¤ÅØÁáÅÐÊÍ´¤ÅŒÍ§μ ‹Í
·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ 

แนวทางทีบ่โีอไอใหการสงเสรมิฯ ถอืวา

คอนขางครอบคลุมตอความตองการ และ

เปนไปตามทิศทางที่ธุรกิจจะพัฒนา แต

เนื่องจากบางเรื่อง เชน เรื่องท่ีจะลดการ

ใชพลังงาน ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

หรือเปลี่ยนไปใชพลังงานทดแทนชนิดอื่น 

ในบางครั้งยังไมคุมคาที่จะลงทุนในวันน้ี 

การที่บีโอไอสงเสริมฯ จึงเปนการกระตุน

ใหเกิดแรงจูงใจท่ีจะลงทุน เนื่องจากมีผูมี

สวนไดสวนเสียหลายสวน  

คนขางนอกมักจะเขาใจวา
บางจากเขาไปใหเงิน หรือเขาใป 

ในลักษณะของการกุศล 
 แตที่จริงแลวการลงทุน 

เปนเร่ืองของสหกรณเองท้ังหมด  
เราเพียงแตใหโอกาสเทานั้นเอง 

การที่บีโอไอใหการสงเสริมฯ  
จึงทำใหสามารถตอบคำถามของ
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกๆ สวนได 
จึงถือวาคอนขางจะหลากหลาย

และสอดคลองดีแลว 

ในการทำธุรกิจ จึงจำเปนจะตองสราง

ความสมดุลใหผูมีสวนไดสวนเสียทุกคน  

ผูถือหุนคงจะไมใหเราลงทุนสวนที่ไมใหผล

ตอบแทน การท่ีบีโอไอใหการสงเสริมฯ จึง

ทำใหสามารถตอบคำถามของผูมีสวนได

สวนเสียทุกๆ สวนได และก็เปนทิศทางท่ี

เราพัฒนาอยูแลว ดังนั้นในเชิงของความ

ครอบคลุม จึงถือวาคอนขางจะหลากหลาย

และสอดคลองดีแลว  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ เห็นวาแตละ

โครงการนาจะสามารถขอรับการสงเสริมฯ 

แยกเปนแตละโครงการ เนื่องจากกังวลวา
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บริษัท บางจากปโตรเลียม จำกัด 

(มหาชน) กอตั้งข้ึนเมื่อป 2528 โดยมี 

จดุมุงหมายใหเปนบริษทัของคนไทยท่ีดำเนนิ

ธุรกิจดานปโตรเลียม ปจจุบันมีสถานะเปน

บรษิทัมหาชน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย โดยมีกระทรวงการคลัง

เปนผูถือหุนใหญ และอยูภายใตการกำกับ

ดูแลของกระทรวงพลังงาน ตั้งอยูบนพื้นที่ 

600 ไร ริมแมน้ำเจาพระยา แขวงบางจาก 

เขตพระโขนง ธุรกิจจะเปนการจัดหา

น้ำมันดิบจากต างประเทศ ทั้ งแหล ง

ตะวันออกกลาง ตะวันออกไกล และแหลง

น้ำมันดิบภายในประเทศ เขามากล่ันเปน

น้ำมันสำเร็จรูป โดยมีกำลังการกลั่นสูงสุด 

120,000 บารเรลตอวัน  

มีบริษัทยอยและบริษัทที่ เกี่ยวของ 

ดังนี้ 

บริษัท บางจากกรีนเนท จำกัด 

บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 49 ประกอบ

ธรุกจิเกีย่วกบัการบริหารสถานีบริการนำ้มัน 

และบริหารกิจการการจำหนายสินคาอปุโภค

บริโภคอ่ืนๆ ในรานเลมอนกรีน และราน

ใบจาก รวมท้ังจะเปนผูดำเนนิการใหบริการ

อืน่ๆ เชน ศนูยบำรุงรกัษาเปล่ียนถายน้ำมนั

หลอลื่น รานอาหารและเคร่ืองด่ืม เพื่อ

รองรับการขยายตัวอยางตอเน่ืองในดาน

ธุรกิจคาปลีกของบริษัทฯ 

บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด 

บริษัทฯ ถือหุนอยูรอยละ 70 จัดตั้งขึ้น

เพื่ อพัฒนาและผลิตพลั งงานทดแทน

ภายในประเทศ โดยเริ่มจากโรงงานผลิต

ไบโอดเีซล ซึง่ใชน้ำมนัปาลมดบิเปนวตัถุดบิ

หลัก มีกำลังการผลิต 300,000 ลิตรตอวัน 

ตั้งอยูบนพื้นที่อำเภอบางปะอิน จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

บริษัท ขนสงน้ำมันทางทอ จำกัด 

บริษทัฯ ถือหุนอยูรอยละ 11.4 จัดตัง้ขึน้

เพือ่ดำเนินกจิการบริการจดัสงนำ้มันเชือ้เพลงิ 

ดวยระบบทอสงน้ำมันใต พ้ืนดิน ซึ่งทอ

ขนสงน้ำมันเปนชนิดที่สามารถสงน้ำมันได

หลายชนิด (Multi Product Pipeline) ใน

คราวเดียวกัน 

บรษิทั เหมอืงแรโปแตชอาเซียน จำกดั 

(มหาชน) 

บริษัทฯ ไดเขารวมถือหุนอยูรอยละ 

16.4 จดัตัง้ขึน้เพือ่ดำเนนิโครงการสำรวจ และ

ผลติแรโปแตช บรเิวณอำเภอบำเหน็จณรงค 

จังหวัดชัยภูมิ กอนท่ีจะนำมาผลิต และ

จำหนายเปนปุยโปแตสเซียมคลอไรด โดย

เปนโครงการท่ีเกิดขึ้นจากความรวมมือ

ของกลุมประเทศอาเซียนท่ีตองการนำ

ทรัพยากรธรรมชาติของแตละประเทศมา

ใชเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศใน

กลุมสมาชิก 

ในอนาคตหากมีโครงการใหมๆ ในลักษณะ

เดยีวกันนีเ้กดิขึน้ภายหลังจากหมดระยะเวลา

ใหการสงเสริมฯ ไปแลว จะไมไดรับสิทธิ

และประโยชนเชนเดียวกันนี้อีก  

อีกประการหน่ึงก็คือ บางโครงการท่ี

ชวยในเร่ืองของการลดการใชพลังงานได

มาก ถงึแมจะไดรบัการสงเสรมิฯ จากบีโอไอ

แตก็ยังไมมีความคุมทุน โครงการเหลาน้ัน

กอนที่จะย่ืนเรื่องตอบีโอไอ จะตองมีการวา

จางท่ีปรึกษา ซึ่งใชเงินคอนขางสูง จะเปน

ไปไดหรือไมทีจ่ะนำคาปรึกษาท่ีเกีย่วของกับ

โครงการโดยตรงมารวมเปนมูลคาเงินลงทนุ

ของโครงการนั้น เพราะเราตองลงทุนใน

การศึกษาความเปนไปได ของโครงการ

กอนย่ืนเร่ือง ซึ่งตองมีการจางผูเชี่ยวชาญ

ตางประเทศ แตในทางภาษีไมสามารถนำ

คาใชจายในสวนน้ีมารวมได ซึ่งหากบีโอไอ

สามารถใหรวมคาใชจายนีไ้ด ผูประกอบการ

ก็พรอมจะดำเนินการตามเง่ือนไขตางๆ ที่

บีโอไอกำหนด 

ประการสุดทายคอื การดแูลส่ิงแวดลอม

เชงิรุก ในกรณทีีจ่ะตองตรวจสอบ หาอุปกรณ 

ใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีราคาคอนขาง

แพง แตไมไดรบัการสงเสริมฯ เชน อปุกรณ

ควบคุม VOCs ที่ผานมาตองใชเจาหนาท่ี

ไปวัดตามจุดตางๆ ซึ่งมีอยูหลายจุด แต

มีอุปกรณท่ีสามารถนำมาเฝาระวังดาน 

สิ่งแวดลอม คือ กลองอินฟราเรดที่มีราคา

แพงมาก หรืออุปกรณอื่นๆ ที่นำมาใช

ตรวจสอบนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด  

ถาบโีอไอใหการสงเสริมฯ กจ็ะเปนการ

จูงใจ ใหผูประกอบการซื้ออุปกรณเหลานี้

มาติดตั้งเพื่อใหเกิดความม่ันใจ ในการ

ควบคุมมากข้ึน เพราะวาการตรวจวัด 

บางเรื่องท่ีทำปละ 1-2 ครั้ง ก็อาจจะ 

คอนขางนอย ถามีเคร่ืองมือตรวจวัดที่เรา

สามารถรูและควบคุมไดตลอดเวลาก็จะ

เปนสิ่งที่ดี แตอุปกรณเหลาน้ีตองนำเขา

จากตางประเทศ และเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยน

ก็จะมีราคาคอนขางสูง ซึ่งนาจะมีการ 

สงเสริมฯ ในลักษณะนี้ ถึงแมจะไมไดมี

การลงทุนในโครงการใหมก็ตาม 

ถาบีโอไอใหการสงเสริมฯ  
ก็จะเปนการจูงใจ 
ใหผูประกอบการ 

ซื้ออุปกรณเหลานี้ มาติดตั้ง 
เพื่อใหเกิดความม่ันใจ 
ในการควบคุมมากขึ้น 
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การใหสิทธิประโยชนทั้งดาน
ภาษี และไมใชภาษี เปนภารกิจที่
สำคัญของบีโอไอ โดยสิทธปิระโยชน
ที่ดึงดูดการลงทุนไดอยางเปน 
รูปธรรมคือ การยกเวนภาษี 
เงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 
แห งพระราช บัญญัติส ง เสริม 
การลงทุน พ.ศ. 2520 

ซึ่ งอาจมีปญหาในการใช สิทธิ์บาง 

โดยเฉพาะอยางย่ิงหากผูไดรับการสงเสริมฯ 

ไดรับสิทธิประโยชนขางตนมากกวา 1 

โครงการ จะเกิดความสับสนระหวาง 

หลักเกณฑของบีโอไอ และกรมสรรพากร 

ทำใหเกิดขอพิพาทระหวางผู ไดรับการ 

สงเสริมฯ และกรมสรรพากรอยูเนืองๆ  

จึงขอนำเรื่องนี้มาชี้แจง เพื่อใชเปนอีก

แนวทางหน่ึงในการปฏิบัติท่ีถูกตองตอไป 
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บทบัญญัติมาตรา 31 แหงพระราช

บัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ที่มี

ขอถกเถียงจะอยูที่วรรคหนึ่ง สอง และสี่ 

โดยมาตรา 31 วรรคหน่ึง ใหสิทธิ์ยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิที่ได

จากกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ ใหไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนสัดสวนของ

เงินลงทุนที่ไมรวมคาท่ีดินและทุนหมุนเวียน 

ดวยกำหนดเวลาไมเกิน 8 ปนับแตวันเริ่ม

มีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

ขณะที่มาตรา 31 วรรคสอง จะไมกำหนด

สัดสวนวงเงินการยกเวนภาษีฯ ดังกลาว  

สำหรบัมาตรา 31 วรรคสี ่เปนกรณหีาก

มีประกอบการขาดทุนระหวางเวลาที่ไดรับ

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามวรรคหน่ึง 

หรือวรรคสอง ใหนำผลขาดทุนประจำปที่

เกดิขึน้ระหวางเวลาน้ัน ไปหกัออกจากกำไร

สุทธิที่ เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาท่ีไดรับ 

ยกเวนภาษีฯ มกีำหนดเวลาไมเกิน 5 ปนบัแต

พนกำหนดเวลาน้ัน โดยเลือกหักจากกำไร

สุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได 
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กรณวีสิาหกจิไดรบัการสงเสริมฯ เพยีง

โครงการเดียว จะไมเกิดปญหาในการ

คำนวณผลขาดทุนประจำป ซึ่งคำวินิจฉัย

ของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 

35/2540 สั่งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2540 

เรื่อง การนำผลขาดทุนของกิจการที่ไดรับ

การสงเสริมฯ ไปหักภายหลังระยะเวลาท่ี

ไดรับยกเวนภาษีฯ ไดยืนยันผลขาดทุน

ประจำป ที่จะนำไปหักออกจากกำไรสุทธิที่

เกดิขึน้ภายหลังระยะเวลาไดรบัยกเวนภาษีฯ 

ที่มีกำหนดเวลาไมเกิน 5 ป โดยไมตอง 
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นำไปหักออกจากกำไรประจำปที่เกิดขึ้น

ระหวางเวลาไดรับยกเวนฯ ซึ่งเหมือนกับ

หลักเกณฑของบีโอไอ 

แตในกรณีวิสาหกิจที่ไดรับสิทธิ์ยกเวน

ภาษฯี มากกวา 1 โครงการ อาจมคีวามเขาใจ

ที่ ไมตรงกันระหวางกรมสรรพากรและ

วิสาหกิจได โดยไดมีคำวินิจฉัยของคณะ

กรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่ 38/2552 

สั่งเมื่อวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 เรื่อง 

ภาษเีงนิไดนติบิคุคล กรณกีารนำผลขาดทนุ

ของกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ ไปหักออก

จากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา 

ที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไดวาง

หลกัเกณฑไววา กรณบีรษิทัประกอบกิจการ

ที่ไดรับการสงเสริมฯ และมีโครงการที่ 

ไดรบัการสงเสริมฯ ในกจิการแตละประเภท 

มากกวา 1 โครงการน้ัน เนือ่งจากมาตรา 31 

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราช

บัญญัติส ง เสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2544 เปนบทบัญญัติซึ่งใชบังคับกับ

การคำนวณกำไรสุทธิ หรือขาดทุนสุทธิ

ของกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ กรณีน้ีจึง

ตองคำนวณจากรายได และรายจายจาก

กิจการทุกประเภทท่ีไดรับการสงเสริมฯ ใน

รอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันตามบทบัญญัติ

แหงประมวลรัษฎากร 

ดงันัน้ ตามหลักเกณฑของกรมสรรพากร 

กรณทีีก่จิการใดมีโครงการท่ีไดรบัการสงเสริมฯ 

หลายโครงการ ก็ตองนำรายได และรายจาย

ของทุกโครงการในรอบระยะเวลาบัญชี

เดยีวกนัมาคำนวณ เพ่ือใหไดยอดกำไรสทุธิ 

หรือขาดทุนสุทธิของกิจการท่ีไดรับการ 

สงเสริมฯ หากปรากฏวามีผลขาดทุนสุทธิ

เกิดขึ้น ยอมถือวาเปนผลขาดทุนประจำป

ของกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ  

และบริษัทยอมมีสิทธิ์นำผลขาดทุน

ประจำปดังกลาวที่เกิดขึ้นในระหวางเวลาที่

ไดรับยกเวนภาษีฯ ไปหักออกจากกำไรสุทธิ

ของกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ ที่เกิดขึ้น

ภายหลงัระยะเวลาท่ีไดรบัยกเวนภาษีฯ โดย

มีกำหนดเวลาหาป นับแตวันพนกำหนด

เวลานั้น โดยจะเลือกหักกำไรสุทธิของปใด

ปหนึ่ง หรือหลายปก็ได ตามมาตรา 31 

วรรคส่ี แหงพระราชบญัญัตสิงเสรมิการลงทุน 

พ.ศ. 2520 ขณะท่ีบีโอไอใหแยกคำนวณ

เปนรายโครงการ 

บีโอไอไดนำเสนอขอปญหาน้ีขึ้นหารือ

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่ง 

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 5) ก็ไดมี

คำวนิจิฉัยตามบันทกึสำนักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา เร่ือง การนำผลขาดทุนประจำป

ที่เกิดขึ้นในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีฯ 

ไปหักออกจากกำไรสุทธิ ที่เกิดขึ้นภายหลัง

ระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีฯ ตามมาตรา 31 

วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบญัญัตสิงเสรมิการลงทุน (ฉบบัที ่3) 

พ.ศ. 2544 เมื่อเดือนมีนาคม 2552 ซึ่งเปน

เร่ืองเสร็จท่ี 158/2552 มีความเห็นวา  

ในกรณีท่ีมีความไมชัดเจนที่จะตอง

ตคีวาม หรือดำเนินการตามพระราชบัญญัติ

สงเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการ

สงเสริมการลงทนุมีอำนาจตีความในเบ้ืองตน 

เพื่อใหเกิดความเขาใจในเรื่องความหมาย 

และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 ใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน และเพ่ือไมใหสงผลกระทบ หรือ

สรางความสับสนแกผูที่ เกี่ยวของ และ

ประชาชนทั่วไป   

ดังนั้น เมื่อพระราชบัญญัติสงเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 เปนกฎหมายเฉพาะ

ที่บัญญัติการจัดเก็บภาษีอากรเปนพิเศษ

แลว จึงไมอาจนำประมวลรัษฎากรซึ่งเปน

กฎหมายทัว่ไป เกีย่วกบัการจดัเกบ็ภาษอีากร

มาใชบังคับกับขอหารือนี้ 

นอกจากน้ัน ตามมาตรา 31 วรรคส่ี 

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 แกไขเพิม่เตมิโดยพระราชบัญญตัิ

สงเสริมการลงทุน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2544 

ก็แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณของกฎหมาย

ที่ใหคำนวณผลขาดทุนประจำปเปนราย

โครงการ วธิกีารคำนวณผลขาดทุนประจำป

ตามความเห็นของบีโอไอจึงชอบแลว 
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ศาลภาษีอากรกลางมีคำพิพากษาเมื่อ

วนัท่ี 13 ตลุาคม 2553 ตามคดหีมายเลขดำ

ที ่177/2552 ท่ีตดัสนิเปนคดีหมายเลขแดงท่ี 

190/2553 ระหวางบริษัท เอ็นเอ็มบี-มินิแบ 

จำกัด โจทก และกรมสรรพากร จำเลย 

ไดวินิจฉัยตัดสินในเรื่องของการคำนวณ

กำไรขาดทุน เพื่อใชสิทธิ์ตามมาตรา 31 ที่
ในกรณท่ีีมคีวามไมชดัเจนท่ีจะ
ตองตคีวามหรือดำเนินการ  
คณะกรรมการสงเสริม 
การลงทนุ มอีำนาจ 
ตคีวามในเบ้ืองตน 
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แมวาพระราชบัญญัติสงเสริมฯ จะมิได

กำหนดวิธีการคำนวณไวเปนพิเศษอยาง

ชัดแจงวา ใหคำนวณแยกเปนรายกิจการ 

หรือรายโครงการ เพื่อใชสิทธิ์ยกเวนภาษีฯ 

สำหรับกำไรสุทธิ หรือการนำผลขาดทุน

สุทธิไปหักออกจากกำไรสุทธิ ท่ี เกิดขึ้น 

ภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนฯ ก็ตาม 

แตการตีความตองตีความไปในทางที่ ไม

กระทบตอสิทธิประโยชน ที่ผูไดรับการ 

สงเสริมฯ จะไดรับ อันเปนเจตนารมณหลัก

ของพระราชบัญญัติสงเสริมฯ  

เมื่อพิจารณามาตรา 16 และมาตรา 

19 ประกอบกับมาตรา 31 วรรคหน่ึงแหง

พระราชบญัญัตสิงเสริมฯ เหน็วา เจตนารมณ

ของกฎหมายใหคำนวณกำไรสุทธิ สำหรับ

กิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ แยกเปนราย

กจิการ หรอืรายโครงการ เพราะการใหสทิธิ์

แตละโครงการยอมมีความแตกตางกันใน

เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และระยะเวลาที่

จะไดรับการสงเสริมฯ ตามบัตรสงเสริม

แตละฉบบั หากใหทกุกิจการในทกุโครงการ

ของแตละบัตรสงเสริมตองถูกคำนวณกำไร

ขาดทุนรวมกัน ยอมทำใหผูไดรบัการสงเสริมฯ 

ไดรับการปฏิบัติที่ไมถูกตองครบถวนใน

เรื่องสิทธิประโยชนท่ีจะพึงไดรับ 

ตัวอยางเชน กิจการที่ 1 มีกำไร แต

กิจการท่ี 2 ขาดทุน หากนำมาหักกลบกัน 

และมจีำนวนกำไรมากกวาขาดทนุ กำไรสุทธิ

ที่เกิดขึ้นจากการหักกลบก็จะไดรับยกเวน

ภาษีฯ แตจำนวนผลกำไรของกิจการที่ 1 

เทาทีถ่กูหกัไปดวยผลขาดทุนของกจิการที ่2 

ยอมทำใหผูไดรับการสงเสริมฯ ไมไดรับ 

ยกเวนภาษีฯ สำหรับกำไรสุทธิที่ไดจาก

กิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ ซึ่งไมถูกตอง

ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง แหงพระราช

บัญญัติสงเสริมฯ  

ในทางกลับกัน หากการหักกลบกรณี

จำนวนขาดทุนมากกวากำไร จำนวน 

ผลขาดทุนของกิจการที่ 2 เทาที่ถูกหักไป

โดยผลกำไรของกิจการท่ี 1 ทำใหผูไดรับ

การสงเสริมฯ ไมสามารถนำผลขาดทุน

ประจำปจำนวนดงักลาว ทีเ่กดิขึน้ในระหวาง

เวลานั้น ไปหักออกจากกำไรสุทธิ ที่เกิดขึ้น

ภายหลังระยะเวลาไดรับภาษีฯ มีกำหนด

เวลาไมเกิน 5 ป นับแตวันพนกำหนดเวลา

นั้นได ผูไดรับการสงเสริมฯ ก็จะเสียสิทธิ์

ดังกลาวไป ซึ่งไมถูกตองตามมาตรา 31 

วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมฯ  

เม่ือศาลพิเคราะหมาตรา 31 แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมฯ ประกอบกับ

มาตรา 65 วรรคหนึง่ แหงประมวลรัษฎากร

แลว เห็นวาพระราชบัญญัติสงเสริมฯ มี

เจตนารมณใหมีการคำนวณกำไรขาดทุน

สำหรับกิจการทีไ่ดรับการสงเสริมฯ แตกตาง

จากหลักเกณฑในการคำนวณกำไรสุทธิ 

ทั่วไป ตามท่ีกำหนดไวในประมวลรัษฎากร 

แมกฎหมายที่ใชในการบริหาร และจัดเก็บ

ภาษีอากรจะเปนกฎหมายมหาชน แตการ

ตีความกฎหมายมหาชน ในบางกรณีก็ตอง

นำกฎหมายเอกชนบางสวน ที่สอดคลอง

กันมาใชประกอบการตีความดวย 

หลักการตีความกฎหมายเอกชนท่ี

กำหนดไว ในประมวลกฎหมายแพงและ

พาณิชยมาตรา 11 ที่สามารถนำมาปรับใช

ในกรณน้ีีได บญัญตัวิา “ในกรณีทีม่ขีอสงสัย 

ใหตีความไปในทางท่ีเปนคุณแกคูกรณี 

ฝายหน่ึงซึ่งจะเปนผูตองเสียในมูลหน้ีนั้น” 

เมือ่มลูหน้ีทีเ่กีย่วของในคดีนี ้คอื ภาษอีากร 

และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ คือ ประมวล

รัษฎากร และพระราชบัญญัติสงเสริมฯ  

จึงตองตีความในทางท่ีเปนคุณแกโจทก  

ซึ่งเปนคูกรณีฝายท่ีจะเปนผูตองเสียใน 

มูลหนี้ เพราะหากตองคำนวณกำไรขาดทุน

ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 วรรคหน่ึง

แลว โจทกตองเสยีสทิธ์ิตามมาตรา 31 แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมฯ  

ฉะน้ัน การคำนวณกำไรขาดทุนเพ่ือ

ใชสิทธิ์ตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมฯ ของกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ 

ใหคำนวณแยกเปนรายโครงการ หากไดรับ

สิทธิ์ตามมาตรา 31 มากกวา 1 โครงการ 

โดยผลขาดทุนทั้ งจำนวนที่ เกิดขึ้ น ใน

ระหวางเวลาที่ไดรับสิทธิ์ตามมาตรา 31 

สามารถนำไปหักจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น

ภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีฯ มี

กำหนดเวลาไมเกิน 5 ป นับแตพนกำหนด

เวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของ

ปใดปหนึ่ง หรือหลายปก็ได ซึ่งคำพิพากษา

ของศาลภาษีอากรกลางสามารถนำมาใช

เปนแนวปฏิบัติในการใชสิทธิ์ตามมาตรา 31

แหงพระราชบัญญัติสงเสริมฯ ไดอยาง 

ถูกตองยิ่งขึ้น 

ในกรณท่ีีมขีอสงสัย 
ใหตคีวามไปในทางท่ีเปนคณุ 

แกคูกรณฝีายหนึง่ 
ซึง่จะเปนผูตองเสียในมูลหนีน้ัน้ 

คำพิพากษาของ 
ศาลภาษีอากรกลาง 

สามารถนำมาใชเปนแนวปฏิบตัิ
ในการใชสิทธ์ิตามมาตรา 31 

ไดอยางถูกตองยิ่งขึ้น 
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10. ËÒ¡ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ μÒÁ
ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹ § àÊÃÔ ÁÏ à¾×è Í¡ÒÃ
»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹
·´á·¹ ËÃ×Í¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºμ ‹Í 
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅŒÇ ¨Ðμ ŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÃÒÂ§Ò¹ 
¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ 

ตอบ การรายงานผลการดำเนินการ

ตามตัวชี้วัดดานพลังงานนั้น ผูที่ไดรับการ

สงเสริมฯ จะตองรายงานผลการดำเนินการ

ตามตัวชี้วัดดานพลังงานของโครงการ 

ประกอบการย่ืนขอใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลในแตละป โดยใหผูรับผิดชอบ

ดานพลังงานของโรงงานควบคุม (ตามกฎ

กระทรวงพลงังาน กำหนดคณุสมบัต ิหนาท่ี 

และจำนวนของผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

พ.ศ.2552) หรือวิศวกรผูไดรับอนุญาตตาม

กฎหมายที่เกี่ยวของ ใหการรับรองในความ

สมบูรณถูกตองของรายงานดังกลาว  

สวนการรายงานผลการดำเนินการตาม

ตัวชี้วัดดานส่ิงแวดลอมน้ัน ผูที่ไดรับการ

สงเสริมฯ จะตองรายงานผลการดำเนินการ

ตามตัวชี้ วัดดานพลังงานของโครงการ 

2. ปรมิาณสารมลพิษในน้ำทิง้ กำหนด

ใหเปนการลดปริมาณส่ิงสกปรกในน้ำทิ้ง

โดยพิจารณาจากการลดลงของคาความ

สกปรก (พารามิเตอร) ตางๆ เชน BOD, 

COD โลหะหนักแตละชนิด เปนตน 

7. à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã·Õè̈ Ð¹ÓÁÒãªŒ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹
à¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃãªŒ
¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ËÃ×Í¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·º
μ ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÊÒÁÒÃ¶ãªŒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã
ãªŒáÅŒÇä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ ไมได ทั้งนี้เคร่ืองจักรที่จะนำมา

ปรับเปล่ียน จะตองเปนเคร่ืองจักรใหม

เทานั้น 

8. ¢Íº¢‹ÒÂ¢Í§¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹
à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃÁÕÍÐäÃºŒÒ§ 

ตอบ การปรับเปล่ียนเคร่ืองจักร จะ

พิจารณาใหใน 2 กรณี ดังนี้ 

1. การปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรในสาย

การผลิตโดยตรง เชน การเปลี่ยนอุปกรณ

หรือเช้ือเพลิงของเตาหลอมในสายการผลิต

ผลิตภัณฑจากแกว หมอตมน้ำสำหรับผลิต

ไอน้ำ ซ่ึงใชอบเสนใยในสายการผลิตท่ี 

ตอเนื่องกัน ตูอบในสายการผลิตผลิตภัณฑ

อาหารแปรรูป เปนตน 

2. การปรบัเปลีย่นเครือ่งจกัรสนบัสนนุ 

เชน หมอตมน้ำสำหรับผลิตไอน้ำเพ่ือใช

ปนไฟฟาที่ใชในโรงงาน ระบบบำบัดน้ำเสีย 

การติดตั้งเซลลพลังงานแสงอาทิตย เพื่อ

ผลิตไฟฟาใชเองในโรงงาน ทดแทนการซ้ือ

ไฟฟาจากระบบจำหนายไฟฟา เปนตน 

9. á¼¹¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹·Õè¨Ðμ ŒÍ§á¹º
¾ÃŒÍÁ¡Ñºáºº»ÃÐ¡Íº¤Ó¢ÍÃÑº¡ÒÃ 
Ê‹§àÊÃÔÁÏ μÒÁËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃãËŒÊÔ· Ô̧ 
áÅÐ»ÃÐâÂª¹ � μÒÁ¹âÂºÒÂÁÒμÃ¡ÒÃ
Ê‹§àÊÃÔÁÏ à¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ 
¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ËÃ×Í¡ÒÃ 
Å´¼Å¡ÃÐ·ºμ ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ μÒÁ
»ÃÐ¡ÒÈ·Õè 2/2553 ã¹áºº¿ÍÃ �Á  
(F PA PP 28) ÁÕÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÍÐäÃºŒÒ§ 

ตอบ แผนการดำเนนิงานมรีายละเอียด

ดังนี้ 

- วัตถุประสงคของการดำเนินงาน 

- รายละเอียดการปรับปรุงสายการ

ผลิตท่ีมีอยูเดิม พรอมแผนภูมิแสดงการ

ปรับปรุงเครื่องจักร 

- หลักฐานประกอบการพิสูจนขอมูล

ตัวชี้วัด ในปฐานสวนที่ เกี่ยวของ เชน 

รายงานตอหนวยราชการท่ีเกี่ยวของ ผล

การวิเคราะหดานสิ่งแวดลอม เปนตน 

- แหลงที่มาของเทคโนโลยี (เชน  

รายละเอียดเทคโนโลยี การออกแบบ  

ผูออกแบบ เปนตน) 

- รายละเอียดเครื่องจักร/เครื่องมือ/

อุปกรณ (เฉพาะเครื่องจักรใหม) โดยระบุ

จำนวนและมูลคาของแตละรายการ 

- ระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนิน

งาน 
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ประกอบการย่ืนขอใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลในแตละป โดยให ผู จัดการ 

สิ่งแวดลอมประจำโรงงาน หรือวิศวกรผูได

รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวของ ใหการ

รับรองในความสมบูรณถูกตองของรายงาน

ดังกลาว 

11. ËÒ¡ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ μÒÁ
ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹ § àÊÃÔ ÁÏ à¾×è Í¡ÒÃ
»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹
·´á·¹ ËÃ×Í¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºμ ‹Í
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅŒÇ ¨Ðμ ŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃãËŒ
áÅŒÇàÊÃç¨ÀÒÂã¹ÃÐÂÐàÇÅÒà·‹Òã´ 

ตอบ จะตองดำเนินการใหแลวเสร็จ

ภายใน 3 ป นับจากวันท่ีบีโอไอออกบัตร

สงเสริมฯ ให 

12. ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ à¾×èÍ»ÃÑº»ÃØ§
»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔμâ´Â¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§
à·¤â¹âÅÂÕà¾×èÍ¼ÅÔμ¼ÅÔμÀÑ³±�ª¹Ố ãËÁ‹ 
ÁÕËÅÑ¡à¡³±�áÅÐà§×èÍ¹ä¢ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§ 

ตอบ มีหลักเกณฑและเง่ือนไข ดังน้ี 

1. จะตองเปนโครงการท่ีดำเนินการ

อยูเดิม ไมวาจะไดรับการสงเสริมฯ หรือ

ไมไดรับการสงเสริมฯ 

2. จะตองมีการลงทุนดานเคร่ืองจักร 

ในการนำเทคโนโลยีมาใช ในการปรับปรุง

สายการผลิตเดิม เพื่อใหสามารถผลิตเปน

ผลิตภัณฑชนิดใหมได 

3. ผลิตภัณฑชนิดใหมจะตองมีความ

แตกตางจากผลิตภัณฑเดิม โดยสามารถ

ระบุชื่อชนิดผลิตภัณฑใหมไดชัดเจน และ

ผลติภณัฑใหมจะตองอยูในขายใหการสงเสรมิฯ 

โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดวย 

4. การปรับปรุงสายการผลิตไมรวมถึง

การปรับปรุงสายการประกอบผลิตภัณฑ 

13. â¤Ã§¡ÒÃ·Õèä Œ́ÃÑºÊ‹§àÊÃÔÁÏ à¾×èÍ
»ÃÑº»ÃØ §»Ã ÐÊÔ· Ô̧ À Ò¾¡ÒÃ¼ÅÔμ  
â´Â¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§à·¤â¹âÅÂÕà¾×èÍ¼ÅÔμ
¼ÅÔμÀÑ³±�ª¹Ố ãËÁ‹ ÁÕÊÔ· Ô̧áÅÐ»ÃÐâÂª¹ �
ÍÐäÃºŒÒ§ 

ตอบ จะไดรับสิทธิและประโยชน 

ดังนี้ 

1. จะไดรบัยกเวนอากรขาเขาเครือ่งจกัร

ทุกเขต 

2. จะไดรบัยกเวนภาษีเงนิไดนติบิคุคล

เปนเวลา 3 ป สำหรับรายไดของผลิตภัณฑ

ชนดิใหมเปนสดัสวนไมเกนิรอยละ 100 ของ

เงินลงทุนที่ใชในการปรับปรุงสายการผลิต 

14. ËÒ¡¨Ð¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ à¾×èÍ
»ÃÑº»ÃØ§»ÃÐÊÔ· Ô̧ÀÒ¾¡ÒÃ¼ÅÔμâ´Â
¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§à·¤â¹âÅÂÕ à¾×èÍ¼ÅÔμ
¼ÅÔμÀÑ³±�ª¹Ô´ãËÁ‹ ¨Ðμ ŒÍ§Â×è¹¤Ó¢Í
ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÀÒÂã¹àÁ×èÍã´ 

ตอบ จะตองยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ 

ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

15. ¤ÓÇ‹ Ò “¼ÅÔμÀÑ³±�ª¹Ô´ ãËÁ‹ ” 
ËÁÒÂ¶Ö§ÍÐäÃ 

ตอบ ผลิตภัณฑชนิดใหม หมายถึง 

ผลิตภัณฑที่มีความแตกตางจากผลิตภัณฑ

ชนดิเดมิ โดยสามารถระบุชือ่ผลติภณัฑใหม

ไดอยางชดัเจน และตองอยูในขายการใหการ

สงเสริมฯ ไดตามเกณฑท่ีบีโอไอกำหนด

และตองเปนประเภทกิจการท่ีอยูในขายได

รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามมาตรา 

31 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 

พ.ศ.2520 ดวย  

ทั้งนี้ไมรวมถึงผลิตภัณฑชนิดเดิมแต

เปนรุนใหมซึง่ไดจากการปรบัเปลีย่นคณุสมบตั ิ

(SPECIFICATION) บางสวน เชน รูปลักษณ

ภายนอก เปนตน 

16. ¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ à¾×èÍ
»ÃÑº»ÃØ §»Ã ÐÊÔ· Ô̧ À Ò¾¡ÒÃ¼ÅÔμ  
â´Â¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§à·¤â¹âÅÂÕà¾×èÍ¼ÅÔμ
¼ÅÔμÀÑ³±�ª¹Ô´ãËÁ‹ ¨ÐãªŒà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã
ãªŒáÅŒÇã¹¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ÊÒÂ¡ÒÃ¼ÅÔμ
ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ เครื่องจักรที่จะลงทุนเพ่ิมเพ่ือ

ปรบัปรงุสายการผลิต จะตองเปนเครือ่งจกัร

ใหม หากเปนเครื่องจักรใชแลว จะตอง

เปนเครื่องจักรใชแลวจากตางประเทศ

เทานั้น ไมอนุญาตใหใชเคร่ืองจักรใชแลว

ภายในประเทศได 

17. ¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ à¾×èÍ
»ÃÑº»ÃØ §»Ã ÐÊÔ· Ô̧ À Ò¾¡ÒÃ¼ÅÔμ  
â´Â¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§à·¤â¹âÅÂÕà¾×èÍ¼ÅÔμ
¼ÅÔμÀÑ³±�ª¹Ố ãËÁ‹ ¨Ðμ ŒÍ§Â×è¹àÍ¡ÊÒÃ
ÍÐäÃºŒÒ§ 

ตอบ ผูขอรับสิทธิประโยชน จะตอง

ยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ และแบบคำขอ

รับสิทธิประโยชนตามมาตรการสงเสริมฯ 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตโดย 

การปรับปรุงเทคโนโลยีเพื่อผลิตผลิตภัณฑ

ชนดิใหม (F PA PP 27) พรอมท้ังยืน่แผนการ

ดำเนินงานแนบมาดวย โดยแผนการ

ดำเนินงานจะตองมีรายละเอียดดังนี้ 

- วัตถุประสงคของการดำเนินงาน 

- รายละเอียดการปรับปรุงสายการ

ผลิตท่ีมีอยูเดิม พรอมแผนภูมิแสดงการ

ปรับปรุงเครื่องจักร 

- แหลง ท่ีมีของเทคโนโลยี ( เชน  

รายละเอียดของเทคโนโลยี การออกแบบ 

ผูออกแบบ เปนตน) 

- รายละเอียดเครื่องจักร/เครื่องมือ/

อุปกรณท่ีมีอยูเดิมและสวนที่จะลงทุนเพิ่ม 

เพื่อทำการปรับปรุง โดยแยกรายละเอียด

ของแตละสวน ตามรูปแบบในขอ 4.4 ของ

คำขอรับการสงเสริมฯ (F PA PP 01) 

- ระยะเวลา และขัน้ตอนการดำเนินการ 
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¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ 

(ÃÒÂ) 
â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

(ÃÒÂ) 

â¤Ã§¡ÒÃμ ‹Ò§ªÒμ Ô
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

(ÃÒÂ) 

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹
ä·ÂáÅÐμ ‹Ò§ªÒμ Ô 

(ÃÒÂ) 

à§Ô¹Å§·Ø¹ 
(ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¤‹Òà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã 
áÅÐÍØ»¡Ã³ � (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â (¤¹) 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμ ÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

ËÁÇ´¡Ô¨¡ÒÃ ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ä·Â ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹μ ‹Ò§ªÒμ Ô Œ̈Ò§áÃ§§Ò¹ (¤¹) 
2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 151  183  42,317  50,196  2,645  5,317  472  2,238  21,065  28,411  

เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน 26  31  18,700  36,761  435  1,317  1,951  3,220  5,698  4,291  

อุตสาหกรรมเบา 57  73  10,401  10,809  1,135  603  717  771  18,204  25,129  

ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง 175  251  51,634  85,784  1,618  1,369  5,952  9,224  26,121  35,454  

อิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา 140  234  27,689  90,164  358  472  1,441  1,110  43,378  93,243  

เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก 97  160  24,581  37,822 1,364  1,396  2,326  1,616  6,699  13,581  

บริการ และสาธารณูปโภค 316  406  117,687  176,452  8,751  12,362  2,180  3,082  13,745  13,543  

รวม 962  1,338  293,009  487,989  16,307  22,835  15,039  21,261  134,910  213,652  

¨Óá¹¡â´Â¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹μÒÁËÁÇ´¡Ô¨¡ÒÃ 
Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·
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1,338 

327 
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314 
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321 368 
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134,910 

213,652 

1,003 

1,566 

491,300 

281,300 

1,489 
1,591 638,100 

447,400 



2551 2552 2553 2551 2552 2553 

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÊØ· Ô̧  1,231   1,489   1,591  74.0  108.6  65.9  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ    43.8  36.0  27.5  

ตางชาติรายใหญ       

 ญี่ปุน 326  262  381  15.3  5.2  12.6  

 ยุโรป 194  213  192  13.9  5.1  4.7  

 ไตหวัน 45  70  46  1.4  4.3  0.6  

 สหรัฐอเมริกา 37  81  61  1.3  6.4  1.4  

 ฮองกง 23  19  27  1.0  1.8  0.7  

 สิงคโปร 86  87  87  5.1  1.1  2.0  

  à§Ô¹Å§·Ø¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 

การกระจายของแหลงท่ีตั้ง       

 เขต 1 375  452  479  51.9  80.2  49.6  

  กรุงเทพมหานคร 221  193  225  16.3  15.4  10.2  

  ปริมณฑล 154  259  254  35.6  64.8  39.5  

 เขต 2 517  511  619  294.6  310.2  231.7  

  ระยอง 144  109  162  135.6  56.2  95.2  

  ภูเก็ต 12  11  6  10.2  2.6  3.0  

  อื่นๆ 361  391  451  148.7  251.4  133.4  

 เขต 3 335  523  491  85.6  247.6  166.1  

  - 36 จังหวัด 287  440  417  79.7  201.6  149.7  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 48  83  74  5.9  46.0  16.4  

  ภาคเหนือ 77  119  99  9.7  37.4  47.3  

  ภาคกลาง 10  31  18  4.8  28.1  11.1  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 85  180  163  15.8  104.0  59.0  

  ภาคตะวันออก 47  51  57  8.8  24.1  10.1  

  ภาคตะวันตก 14  30  14  3.1  8.2  1.7  

  ภาคใต 65  74  96  9.6  26.7  17.5  

  อื่นๆ 37  38  44  33.8  19.0  19.5  

  ไมระบุที่ตั้ง 4  3  2  0.1  0.1  - 
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ËÁÒÂàËμ Ø 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 

และนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ 

 สำหรับกิจการขนสงทางเรือ หรืออากาศ ไดรวมไวใน เขต 3 

¢ŒÍÊÑ§à¡μ 1) ในแตละเดือนสถิติการอนุมัติใหการสงเสริมฯ ไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการสงเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติ

สำนักงานฯ จะใชเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับการสงเสริมฯ ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ 

 2) สถิตไิมนบัรวมโครงการซ่ึงไมมกีารลงทนุเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ กิจการเดมิขอสทิธปิระโยชนไมเก่ียวกบัภาษอีากร 

 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

 ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ·Ñé§ÊÔé¹  1,252   1,003   1,566  79.0  41.4  49.2  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ    57.2  16.5  21.5  

ตางชาติรายใหญ       

 ญี่ปุน 331  248  368  22.2  3.4  6.2  

 ยุโรป 183  159  186  18.1  2.6  4.6  

 ไตหวัน 48  33  43  1.2  0.6  0.3  

 สหรัฐอเมริกา 37  41  55  1.3  5.7  0.7  

 ฮองกง 19  13  31  0.8  0.1  0.2  

 สิงคโปร 77  65  79  5.4  0.3  2.2  

  à§Ô¹Å§·Ø¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 
การกระจายของแหลงท่ีตั้ง       

 เขต 1 396  336  496  48.3  49.7  69.8  

  กรุงเทพมหานคร 232  162  223  16.1  11.9  11.1  

  ปริมณฑล 164  174  273  32.1  37.8  58.7  

 เขต 2 538  383  605  365.9  180.8  244.1  

  ระยอง 166  96  152  207.5  42.7  84.2  

  ภูเก็ต 11  11  9  9.5  1.7  3.0  

  อื่นๆ 361  276  444  148.9  136.3  156.9  

 เขต 3 318  284  465  83.6  50.9  177.3  

  - 36 จังหวัด 275  244  410  79.4  46.0  161.5  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 43  40  55  4.2  4.9  15.9  

  ภาคเหนือ 75  61  96  9.1  5.9  24.1  

  ภาคกลาง 11  10  29  4.7  1.3  24.3  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77  75  132  12.7  11.3  67.5  

  ภาคตะวันออก 41  40  44  8.9  7.1  23.5  

  ภาคตะวันตก 16  13  15  3.3  1.3  3.1  

  ภาคใต 58  62  102  11.3  11.3  22.3  

  อื่นๆ 40  23  47  33.7  12.7  12.6  
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล  
จากการเกษตร 

     

	1.	เมโทร	เอ็ม.ดี.เอฟ.	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่น

ปานกลาง	

 1.17  187.30* 252 จ.กาญจนบุรี	 
(เขต	2)	

	2.	สยามโปรฟรุตส์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำผลไม้บรรจุภาชนะผนึก	

และผลไม้แปรรูปบรรจุ

ภาชนะผนึก	

 1.11  
และ		

1.11.4 

 14.00 41 จ.จันทบุรี	

(เขต	3)	

	3.	แหลมทองไฮบริด	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สุกรขุน	  1.5  77.60* 35 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	4.	นางอรุสา	เพสะอูน	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ปุ๋ยอินทรีย์	  1.4  1.17 6 จ.แพร่	

(เขต	3)	

	5.	ยูเนี่ยนฟรอสท์	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

พืช	ผัก	และผลไม้แช่แข็ง	  1.11  27.70 586 จ.ลำปาง	

(เขต	3)	

	6.	นายมาโนช	เตโชดมสิริ	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สารปรับปรุงดิน	  1.4  6.00 10 จ.สุราษฎร์ธานี	

(เขต	3)	

	7.	นะเสมา	อินดัสทรี	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องสำอางจากสมุนไพร	  1.15  1.00 8 จ.เชียงใหม่	

(เขต	3)	

	8.	ปูทอง	สแตนดาร์ด	ฟู้ด	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์	  1.11  2.35 2 จ.สมุทรสาคร	

(เขต	1)	

	9.	แปลน	ไบโอแมส	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เชื้อเพลิงอัดเม็ด	 
(WOOD	PELLET)	

 1.17  79.81* 25 จ.ตรัง	

(เขต	3)	

	10.	สยาม	ยามาโมริ	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

เครื่องปรุงรส	  1.11  5.60 20 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	11.	ยูโรเปี้ยนฟู้ดส์	จำกัด	(มหาชน)	

(รว่มทนุไทย	-	สงิคโปร	์-	มาเลเซยี)	

ขนมปังกรอบ	  1.11  300.00* 96 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	12.	เอเชี่ยน	ฟีด	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อาหารสัตว์	  1.6  178.00* 188 จ.เพชรบุรี	

(เขต	3)	

	13.	พนัสแฮชเชอรี่	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตลูกไก่	  1.5  118.70* 60 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	14.	ไทยมา	รับเบอร์	จำกัด	 
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)	

ถุงมือยางธรรมชาติ	  1.16  307.00* 135 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	15.	เอส	ซี	เอ็ม	ปาล์มออยส์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำมันปาล์มดิบ	  1.12  30.00 15 จ.สุราษฎร์ธานี	

(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	16.	ลีแมนอินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

พืช	ผัก	ผลไม้แช่แข็ง	และ

คัดคุณภาพพืช	ผัก	ผลไม้	

 1.11  47.00* 64 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	17.	พี.ไฟว์	ปาล์ม	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำมันปาล์มดิบ	  1.12  36.00 15 จ.สุราษฎร์ธานี	

(เขต	3)	

18.	ศิริเอี่ยมแสง	ฟาร์ม	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เลี้ยงไก่เนื้อ	  1.5  85.00* 15 จ.บุรีรัมย์	

(เขต	3)	

	19.	ออริจิน	แพลน์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สารสกัดจากสมุนไพร	  1.15  5.00 10 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	20.	แป้งมันกาฬสินธุ์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แป้งมันสำปะหลัง	  1.13  433.00* 433 จ.กาฬสินธุ์	

(เขต	3)	

	21.	แป้งมันร้อยเอ็ด	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แป้งมันสำปะหลัง	  1.13  433.00* 433 จ.ร้อยเอ็ด	

(เขต	3)	

	22.	พี.วี.ดี.	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แป้งมันสำปะหลัง	  1.13  433.00* 433 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	23.	เอส	พี	เอ็ม	อาหารสัตว์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สุกรขุน	  1.5  200.00* 138 จ.ราชบุรี	

(เขต	2)	

	24.	นายกิติศักดิ์	ธีรานุวรรตน์	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เส้นใยจากทะลายปาล์ม	 
อัดก้อน	

 1.17  265.00* 20 จ.ประจวบคีรีขันธ์	

(เขต	3)	

	 	รวม	     3,273.23 3,040 เขต	 1		=	 3	
เขต	 2		=	 5	
เขต	 3		=	16	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

      

หมวด 2 
เหมืองแร่เซรามิกส์ 
และโลหะขั้นมูลฐาน 

     

	1.	ศิลาชัยสุราษฎร์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แต่งแร่โดโลไมท์ที่มี

แมกนีเซียมออกไซด์	 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	18	

 2.2  49.00 40 จ.สุราษฎร์ธานี	

(เขต	3)	

	2.	นายเชษฐ์ชนัตถ์	วัฒนามานนท์	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนเหล็กหล่อ	  2.15  60.00* 52 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

 3. สวทีโฮมเอน็เนอรจ์	ีเซฟวิง่	ซสิเทม็ 
จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อิฐกันความร้อน	

(INSULATION	BLOCK)	

 2.7  14.50 27 จ.ราชบุรี	

(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	4.	มิลล์คอนสตีล	อินดัสทรีส์	จำกัด	

(มหาชน)	 
(ร่วมทุนไทย	-	ฮ่องกง	-	สิงคโปร์)	

เหล็กเพลา	  2.13  200.00* 263 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	 	รวม	   	 	323.50	 382 เขต	 1		=	 2	
เขต	 2		=	 1	
เขต	 3		=	 1	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

      

หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา  
 

     

	1.	ราชาอูชิโน	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)		

ผ้าขนหนู	  3.1  61.00* 18 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	2.	บุษบงการ์เมนท์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องนุ่งห่ม	และเสื้อผ้า

สำเร็จรูป	

 3.1  2.00 32 จ.ขอนแก่น	 
(เขต	3)	

	3.	มารีน	คอนสตรัคชั่น	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	อิตาลี)	

เรือยาง	(INFLATABLE	

BOAT)	

 3.5  1.20 30 จ.ระนอง	 
(เขต	3)	

	4.	นายสมศักดิ์	นาวิโรจน์	และ	

MR.SEUNG HWANG  
(ร่วมทุนไทย	-	เกาหลี)	

GLASS	FIBER	CLOTH	,	

CARBON	CLOTH,	FILTER	

FIBER	CLOTH	

 3.1  40.00* 48 จ.ฉะเชิงเทรา	 
(เขต	2)	

	5.	MR.LEE	ENG	HWEE	FREDDIE	

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

เครื่องมือแพทย์	  3.9  141.80* 280 จ.ระยอง	 
(เขต	2)	

 6. MR.MICHEL RICHARD  
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)	

เครื่องนุ่งห่ม	  3.1  2.56 15 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	7.	ยี่ไท้	วู๊ด	จำกัด	 
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)	

ไม้แผ่นประสาน	 
(ยกเว้นจากไม้หวงห้าม)	

 3.15  249.40* 86 จ.ระยอง	 
(เขต	2)	

 8. มอลลเิก	้เฮลท	์แคร	์(ประเทศไทย) 
จำกัด	 
(หุ้นสวีเดนทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง	

 3.9  75.90* 905 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	9.	นายอนุชา	มีเกียรติชัยกุล	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม	  3.9  2.00 40 จ.เชียงราย	 
(เขต	3)	

	10.	นายอนุชา	มีเกียรติชัยกุล	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรม	  3.9  2.00 40 จ.พิษณุโลก	 
(เขต	3)	

	11.	สวยไทยทอง	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	อินเดีย)	

เครื่องประดับและชิ้นส่วน	  3.7  8.00 14 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

12.	ซีฟาร์	(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	สวิตเซอร์แลนด์)	

ผ้าร่อน	(SYNTHETIC	

BOLTING	CLOTH)	

 3.1  99.00* 14 จ.ปราจีนบุรี	 
(เขต	3)	

	 	รวม	     684.86	 1,522	 เขต	 1		=	 2	
เขต	 2		=	 5	
เขต	 3		=	 5	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

      

หมวด 4 
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง

     

	1.	วีสทีออน	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

ทอ่อากาศสำหรบัยานพาหนะ 
(AIR	DUCT)	

 4.10  10.20 3 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	2.	นิชิกาว่า	เดชาพลาเลิศ	รับเบอร์	

จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	 
สำหรับยานพาหนะ	

 4.10  28.00 2 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	3.	บัวขาวเม็ททอลชีล	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์โลหะขึ้นรูป	  4.3  7.90 33 จ.กาฬสินธุ์	

(เขต	3)	

	4.	เอซีเอส	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มี

การออกแบบทางวิศวกรรม	

 4.2  45.30* 22 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	5.	เอ	เอช	ครีเอชั่น	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	 
ชิ้นส่วนโลหะ	และ	RUBBER	

MAGNET	สำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ	

 4.2 
และ	

 6.12 

 70.00* 60 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

 6. แซดเอฟ	เลมฟอรเ์ดอร	์(ไทยแลนด)์ 
จำกัด	 
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

ชุดดุมล้อหน้า	 
(FRONT	BREAK	CORNER)	

 4.10  89.80* 65 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	7.	ไทยซัมมิท	แหลมฉบัง	โอโตพาร์ท	

จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	 
สำหรับยานพาหนะ	

 4.10  49.00* 180 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

 8. MR.KEN LAI  
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)	

อุปกรณ์จับยึด	สำหรับใช้ใน

อุตสาหกรรมยาง	

 4.2  15.00 24 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	9.	แอดวานซ์	ออโต	โปรดักส์	

เทคโนโลยี	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แมพ่มิพ	์(MOULD	AND	DIE) 
อุปกรณ์จับยึด	(JIG	&	

FIXTURE)	การซ่อมแซม	 
แม่พิมพ์และการซ่อมแซม

อุปกรณ์จับยึดที่ผลิตเอง	

 4.2 
และ	

4.2.5 

 46.80* 61 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	10.	ไอน์ชไตน์	อินดัสเตรียล	เทคนิค	

คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

แม่พิมพ์และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์	

 4.2 
และ	

4.2.4 

 28.00 40 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	11.	สายทิพย์	สแปพาร์ท	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	 
สำหรับยานพาหนะ	

 4.10  20.00 66 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

 12. นวิ	ไทย	วลี	แมนแูฟคเจอริง่	จำกดั 
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)	

กระทะล้ออะลูมิเนียม	  4.10 	 1,076.20**	 370 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	13.	MR.EISUKE	YOKOYAMA	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	 
สำหรับยานพาหนะ	

 4.10  145.00* 89 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	14.	เอเชีย	พรีซิชั่น	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป		  4.3  563.00** 306 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

 15. MR.KENICHI MASUDA  
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป		  4.3  195.60* 67 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

 16.	ซมัมทิ	โอโต	บอดี	้อนิดสัตร	ีจำกดั 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

หม้อพักไอเสีย	(MUFFLER)	

และทอ่ไอเสยี	(EXHAUST	PIPE)	

 4.10  70.00* 25 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

 17. MR.AAGE SONDERGAARD NIELSEN  
(ร่วมทุนไทย	-	เดนมาร์ก)	

HEAT	EXCHANGEER	

FRAME	MODULE	

 4.19  26.80 22 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	18.	โคโทบูกิ	เทค	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์ปั๊มโลหะชิ้นส่วน	 
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	และการ

ซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	

 4.2  6.10 20 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	19.	ลูโบ้	เอเชีย	จำกัด	 
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

STRUCTURAL BEARINGS  4.19  16.70 11 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	20.	นิชิอัส	(ไทยแลนด์)	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	

(STAMPING	PARTS)	

 4.3  18.50 7 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	21.	MR.KENNETH	ALFRED	RIGSBY	

SALTER  
(หุ้นไซปรัสทั้งสิ้น)	

แผ่นกระจกรถยนต์	  4.10  228.00* 81 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	22.	สยามริคเก้น	อินดัสเตรี้ยล	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

แหวนลูกสูบเครื่องยนต์	  4.10  750.00** 70 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

 23. อินโนแวลูส์	พรีซิชั่น	(ประเทศไทย) 
จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	สิงคโปร์)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	  4.3  322.00* 51 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	24.	ซัม	ไอเทคส์	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

การเคลือบผิว	(SURFACE	

TREATMENT)	และชิ้นส่วน

พลาสติกชุบเคลือบผิว	

 4.4 
และ	

 6.12 

 334.00* 50 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	25.	วาลีโอ	คอมเพรสเซอร์	 
(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

คอมเพรสเซอร์และชิ้นส่วน	  4.10  320.00* 100 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	26.	คัมเบส	(ไทยแลนด์)	จำกัด	 
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	  4.3  47.70* 12 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	27.	ไทยเซ็นทรัล	เมคคานิคส์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องจักรอุตสาหกรรม	  4.2  27.50 165 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	28.	ที.กรุงไทย	อุตสาหกรรม	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	จีน	-	ญี่ปุ่น	-

ฟิลิปปินส์)	

แม่พิมพ์และซ่อมแซม	 
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	

 4.2  70.00* 15 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	29.	ไทยซัมมิท	เอ็นจิเนียริง	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	  4.3  60.70* 13 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	30.	ไทย	มิฮาร่า	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	  4.3  60.00* 46 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	31.	บีเจซี	คอนสตรัคชั่น	อินดัสทรี	

จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	เกาหลี)	

PLANT	EQUIPMENT	&	

STEEL STRUCTURE  
 4.19  70.00* 270 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

 32. เอ.แอล.เอม็.ท.ี	(ประเทศไทย)	จำกดั 
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น	-	สิงคโปร์)	

DRAWING	DIE	และซ่อม	

DRAWING	DIE	ที่ผลิตเอง	

 4.2  277.20* 344 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	33.	เอ็ม	เอ็ม	ซี	ทูลส์	(ประเทศไทย)	

จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

CEMENTEC CARBIDE 
INSERT 

 4.2  352.70* 173 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	 	รวม	     5,447.70	 2,863	 เขต	 1		=	 4	
เขต	 2		=	22	
เขต	 3		=	 7	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

      

หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

     

	1.	นางสาวณิชาภา	เลิศไพศาล	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  3.00 12 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	2.	อ่อนนุช	20	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.49 45 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	3.	ไอเส็ค	อิงค์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.96 7 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	4.	นายโสรัชย์	อัษวะประภา	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  30.00 27 จ.นนทบุรี	 
(เขต	1)	

	5.	มะนาว	ซอฟต์แวร์	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	อังกฤษ)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.28 22 จ.เชียงใหม่	 
(เขต	3)	

	6.	เมอร์เคเตอร์	เอเชีย	จำกัด	 
(ร่วมทุนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	-	

อังกฤษ	-	สวิตเซอร์แลนด์)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  8.00 65 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	7.	พาโลมาร์	เทเลคอม	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  28.00 65 จ.นนทบุรี	 
(เขต	1)	

	8.	ฟูจิโคคิ	(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ELECTRONIC LINEAR 
CONTROL VALVE  
(CAM	-	BODY)	

 5.3  132.60* 16 จ.สระบุรี	 
(เขต	2)	

	9.	ศิริพิทักษ์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

LED	LIGHTING,	ELECTRONIC 
CONTROL,	PRINTED	CIRCUIT 
BOARD	ASSEMBLY	(PCBA) 
และ	BALLAST	ELECTRONIC	

 5.4 
และ	

 5.5 

 10.00 26 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	10.	มอสกี้	คอร์ปอเรชั่น	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.18 17 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	11.	ไอ	เอ็น	โอ	วี	เอ	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  2.40 4 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

 12. MR.STEVEN DEE STRICKLAND 
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  3.10 28 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	13.	ดง	ฮอน	เทคโนโลยี	จำกัด	 
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	สำหรับ

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์	

และเครื่องใช้ไฟฟ้า	

 5.3  6.00 10 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	14.	แดนดี	พรีซิชั่น	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วน	HARD	DISK	DRIVE	  5.5  15.00 37 จ.นนทบุรี	 
(เขต	1)	

	15.	โซนี่	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	

จำกัด	 
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	 
สำหรับยานพาหนะ	

 5.5  330.00* 214 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	16.	ฟูจิคูระ	อิเล็กทรอนิกส์	 
(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

MICRO	COAXIAL	CABLE	

ASSEMBLY	

 5.5  163.60* 2,105	 จ.ปทุมธานี	 
(เขต	1)	

	17.	เอ็นเอ็มบี	-	มินีแบไทย	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนสำหรับผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์	

 5.5  260.00* 87 จ.ลพบุรี	 
(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	18.	เอ็นเอ็มบี	-	มินีแบไทย	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วน	HARD	DISK	DRIVE	  5.5 	 5,759.40**	 1,651	 จ.ลพบุรี	 
(เขต	3)	

 19. MR.MASAKI MITSUKAWA  
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8  3.00 14 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	20.	เอ็นเอ็มบี	-	มินีแบไทย	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ตลับลูกปืนและชิ้นส่วน	

สำหรับผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์	

 5.5 	 6,951.00**	 848 จ.พระนครศรีอยุธยา	 
(เขต	2)	

	21.	เคียวเซร่า	คินเซคิ	(ประเทศไทย)	

จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

QUARTZ	CRYSTAL	

OSCILLATOR 
 5.5  358.50* 30 จ.ลำพูน	 

(เขต	3)	

	22.	เซอาห์	พรีซิชั่นเมทัล	 
(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(ร่วมทุนฮ่องกง	-	เกาหลีใต้)	

ท่อเหล็ก	(STEEL	TUBE)	

สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า	

 5.3  100.00* 12 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	23.	เอ็ม	เอ็ม	ซี	อีเล็คโทรนิคส์	 
(ไทยแลนด์)	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

THERMISTOR  5.5  48.90* 20 จ.สมุทรปราการ	 
(เขต	1)	

	24.	คอนเน็กเตอร์	เอ็กเพิร์ท	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	  5.5  3.00 8 จ.ฉะเชิงเทรา	 
(เขต	2)	

	25.	ไลท์ออน	อิเลคทรอนิคส์	 
(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(ร่วมทุนจีน	-	ไต้หวัน)	

LED	DISPLAY	  5.5  344.00* 591 จ.ปทุมธานี	 
(เขต	1)	

	26.	เอ็นเอ็มบี	-	มินีแบ	ไทย	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

STEEL BALL  
สำหรับตลับลูกปืน	

 5.5  736.00** 150 จ.ลพบุรี	 
(เขต	3)	

	 	รวม	     15,302.41	 6,111	 เขต	 1		=	15	
เขต	 2		=	 6	
เขต	 3		=	 5 
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

      

หมวด 6 
เคมีภัณฑ์กระดาษ 
และพลาสติก  

     

	1.	ไทยคิวบิค	เทคโนโลยี	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ฟิล์มพลาสติกพิมพ์ลาย	  6.16  1.00 60 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	2.	ไทยโพลิเอททีลีน	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เม็ดพลาสติก	LOW	DENSITY 
POLYETHYLENE		

 6.11  229.75* 60 จ.ระยอง	 
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	3.	ไทยโพลิโพรไพลีน	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

POLYPROPYLENE	(PP)	

และ	CO	-	POLYMER		

 6.11  100.00* 21 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	4.	ไทยโพลิเอททีลีน	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

POLYETHYLENE	  6.11  100.00* 60 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	5.	วอเตอร์ไพพ์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ท่อพลาสติก	  6.12  19.60 83 จ.สมุทรสาคร	

(เขต	1)	

	6.	นายชาตรี	เอกสุวรรณเจริญ	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์จาก	 
ยางสังเคราะห์	

 6.12  19.00 55 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	7.	แอร์โรคลาส	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แผ่นพลาสติกและแผ่น

พลาสติกขึ้นรูป	

 6.12  125.00* 250 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	8.	คาร์โก้	เพอร์เฟ็ค	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ถุงซับในตู้คอนเทนเนอร์	

และถุงลมบรรจุภัณฑ์	

 6.12  19.90 103 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	9.	อินแพคฟาร์มา	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตยาพ่นสูด	เช่น	

SALBUTAMOL	และ	

BUDESONIDE 

 6.5  28.00 10 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	10.	เลเซอร์	เมล์	เอเชีย	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	แคนาดา)	

BARCODE HANGTAGS  6.16  12.00 -	 จ.เชียงใหม่	

(เขต	3)	

	11.	สหไทยอาวากระดาษ	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

กระดาษกรอง	และกระดาษ

เตรียมเพื่อผลิตแผ่นกัน

แบตเตอรี่	

 6.15  27.50 121 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	12.	เพ็ทฟอร์ม	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(รว่มทนุไทย	-	มอรเิชยีส	-	อนิเดยี)	

ฝาพลาสติก	  6.12  59.00* 11 จ.ลพบุรี	

(เขต	3)	

	13.	ทสึจิย่า	(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติกสังเคราะห์	

เช่น	PROTECTOR	

 6.12  22.70 39 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	14.	ซัน	แพคเกจจิ้ง	(2010)	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์์สิ่งพิมพ์	  6.16  38.00 33 จ.นครปฐม	

(เขต	1)	

	15.	บ๊อก	เอเชีย	กรุ๊ป	อินเตอร์

เนชั่นแนล	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	ฝรั่งเศส)	

กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลาย	 6.16  80.00* 71 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	16.	ดี.เอ.	แพ็คเกจจิ้ง	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	สวิตเซอร์แลนด์	-	

สิงคโปร์	-	ฝรั่งเศส)	

กล่องกระดาษลูกฟูก	  6.15  87.50* 182 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	17.	คอมพลีท	โอโต	รับเบอร์	

แมนูแฟ็คเจอริ่ง	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์	

สำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ	

 6.12  87.00* 11 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	18.	ไทย	นิชชิน	โมลด์	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	  6.12  76.60* 82 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	19.	คอมบีแพ็ค	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

หลอดพลาสติก	  6.12  210.00* 50 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	20.	วาวา	แพค	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ถุงพลาสติก	  6.12  219.00* 283 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	21.	แอ๊ดวานซ์	ฟาร์มาซูติคอล	

แมนูแฟคเจอริ่ง	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ยาแผนปัจจุบัน	 
สำหรับรักษาคน	

 6.5  401.40* 115 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	22.	ซันวา	พีอีที	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป	

(พรีฟอร์ม)	 
หรือขวดพลาสติก	PET	

 6.12  4.50 21 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	23.	โฟร์	เอ็น	พลาสติก	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	  6.12  43.00* 58 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	24.	นายสิทธิ์ฐา	แสนเฟื่องฟุ้ง	 
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

PLASTIC CARRIER TAPE  6.12  24.70 11 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	25.	พรีซิชั่น	พลาสติก	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป	

(PREFORM)	

 6.12  505.00** 25 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	26.	สยามเภสัช	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ยาสำหรับรักษาคน	  6.5  490.00* 198 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	27.	ประเวศ	นันทิรุจ	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์พลาสติก	  6.12  294.40* 67 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	 	รวม	     3,324.55	 2,080 เขต	 1		=	 7	
เขต	 2		=	14	
เขต	 3		=	 6	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

      

หมวด 7 
กิจการบริการ  
และสาธารณูปโภค   

     

	1.	MR.RICHARD	JONES	 
(หุ้นเบลเยียมทั้งสิ้น)	

สำนักงานปฎิบัติการ

ภูมิภาค	

 7.13  10.00 15 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	2.	MR.SHINSUKE	KAWAJI	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและ

ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ	

 7.12  31.60 5 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	3.	พระราม	2	แลนด์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  120.30* -	 จ.สมุทรสาคร	 
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	4.	ไอริส	กรุ๊ป	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  374.10* 7 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	5.	ไทยออยล์เพาเวอร์	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)	

ไฟฟ้าและไอน้ำ	  7.1  230.00* 17 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

 6. MR.HIDEKAZU TANAKA  
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและ

ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ	

 7.12  15.00 4 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	7.	ดี1	ออยส์	พล้านท์	ไซเอนซ์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)	

วิจัยและพัฒนาผลผลิต	 
ของพืชพลังงาน	

 7.20  60.70* 9 จ.นครราชสีมา	 
(เขต	3)	

	8.	คลีน	เอ็นเนอร์ยี่	แมเนจเมนท์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  4.00 45 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	9.	นางสาววันดี	สมบูรณ์	 
(ร่วมทุนไทย	-	ออสเตรเลีย)	

สร้างภาพยนตร์ไทย	 
และให้บริการแก่ธุรกิจ	 
สร้างภาพยนตร์	

 7.6  10.00 10 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	10.	โฮมเพลส	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  78.00* 9 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	11.	อะมะดะ	วาซิโน่	(ประเทศไทย)	

จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  12.69 5 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

 12. MR.URS BAUMANN  
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  10.00 13 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

 13. MR.DAVID HOWARD WITTE  
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  10.00 9 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	14.	เอส	เอ็น	เอส	โลจิสติกส์	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์กระจายสินค้าด้วย

ระบบที่ทันสมัย	

 7.10  116.90* 34 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	15.	กรุนด์ฟอส	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  4.40 37 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	16.	เอฟเฟคทีฟ	แมเนจเม้นท์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9  40.00* 3 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	17.	MR.THOMAS	HAMMERSHOY	

NYBORG	 
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)	

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง

ประเทศ	ดว้ยระบบทีท่นัสมยั	

 7.11  78.70* 17 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	18.	สแกน	อินเตอร์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	 
แสงอาทิตย์	

 7.1  257.00* 6 จ.ลพบุรี	 
(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	19.	สยามโซลาร์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	 
แสงอาทิตย์	

 7.1  100.00* 15 จ.สระบุรี	 
(เขต	3)	

	20.	กมลาไสย	ไบโอเพาเวอร์	2010	

จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	  7.1  615.00** 30 จ.กาฬสินธุ์	 
(เขต	3)	

	21.	ทักษิณอุตสาหกรรม	น้ำมันปาล์ม	

(1993)	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	มาเลเซีย)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	  7.1  150.00* 11 จ.สุราษฎร์ธานี	 
(เขต	3)	

	22.	MR.FLORIAN	DOROW	 
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  6.00 5 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

 23. อินโดรามาเวนเจอร์ส	จำกัด	
(มหาชน)  
(หุ้นมอริเชียสทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  19.01 5 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	24.	เชซ	อินดัสเตรียล	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	อินเดีย)	

รีไซเคิลตะกั่วจากแบตเตอรี่

เก่า	มาเป็นตะกั่วบริสุทธิ์	

 7.27  90.00* 92 จ.ฉะเชิงเทรา	 
(เขต	2)	

	25.	สายการบินนกแอร์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางอากาศ	  7.9  153.80* 73 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	26.	สเปคเชียลตี้	แทงเกอร์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9  434.00* 81 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	27.	วิทัย	ไบโอเพาเวอร์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	  7.1  490.00* 34 จ.อุทัยธานี	 
(เขต	3)	

	28.	เอ็กซ์เซลเล้นท์	เอ็นเนอร์ยี่	 
อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

บริการด้านจัดการพลังงาน	  7.17  2.00 -	 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	29.	MR.LESLIE	GRUNFELD	 
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)	

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค	 7.13  16.00 8 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	30.	MR.HERY	TJIA	 
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วนและ

ผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ	

 7.12  10.00 8 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	31.	โอริน	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  162.00* 25 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	32.	แพนธิออน	คอร์ปอเรชั่น	 
(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)		

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  11.00 31 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	33.	แสนสิริ	จำกัด	(มหาชน)	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  90.40* 22 จ.นนทบุรี	 
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	34.	แสนสิริ	จำกัด	(มหาชน)	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  87.90* 22 จ.นนทบุรี	 
(เขต	1)	

	35.	แสนสิริ	จำกัด	(มหาชน)	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  90.50* 22 จ.นนทบุรี	 
(เขต	1)	

	36.	รีเจ้นท์	กรีน	เพาเวอร์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  23.80* 8 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	37.	กานต์นิธิ	เอวิชั่น	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางอากาศ	  7.9  41.50* 33 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	38.	นวคุณ	ทรานสปอร์ต	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย	-	อิตาลี)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9  40.00* 14 ไม่ระบุที่ตั้ง	

 39. MR.ANIL MEHTA  
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)	

การแปรรูปวัสดุที่ไม่ต้องการ

ใช้แล้ว	กลับมาใช้ใหม่	

(รไีซเคลินำ้มนัหลอ่ลืน่ใชแ้ลว้)	

 7.27  19.12 11 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	 	รวม	   4,115.42	 795	 เขต	 1		=	21	
เขต	 2		=	 7	
เขต	 3		=	 6	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 5	

  รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม   32,471.67	 16,793	 เขต	 1		=	54	
เขต	 2		=	60	
เขต	 3		=	46	
ไม่ระบุที่ตั้ง	 =	 5	

หมายเหตุหมายเหตุ เขต	1	 ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	และสมุทรสาคร	

	 เขต	2	 ไดแ้ก	่กาญจนบรุ	ีฉะเชงิเทรา	ชลบรุ	ีนครนายก	พระนครศรอียธุยา	ราชบรุ	ีสระบรุ	ีสมทุรสงคราม	สพุรรณบรุี	

อ่างทอง	ระยอง	และภูเก็ต	 	 	 	 	 	

	 เขต	3	 ได้แก่	58	จังหวัดที่เหลือ		

**	หมายถึง	 โครงการขนาดใหญ่	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุน	ตั้งแต่	500	ล้านบาทขึ้นไป	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	 	

รวมทั้งสิ้น	8	ราย		เงินลงทุน	16,955.60	ล้านบาท		จ้างงานไทย	3,450	คน	 
ตั้งในเขต	1	=	-	โครงการ		เขต	2	=	5	โครงการ		เขต	3	=	3	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	-	โครงการ	

*	หมายถึง	 โครงการขนาดกลาง	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุนระหว่าง	40-500	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	 	

รวมทั้งสิ้น	86	ราย		เงินลงทุน	14,575.16	ล้านบาท		จ้างงานไทย	10,865	คน	 
ตั้งในเขต	1	=	18	โครงการ		เขต	2	=	40	โครงการ		เขต	3	=	23	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	5	โครงการ	

ที่เหลือนอกนั้นเป็นโครงการขนาดเล็ก	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุนไม่เกิน	40	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	 	

รวมทั้งสิ้น	71	ราย		เงินลงทุน	940.91	ล้านบาท		จ้างงานไทย	2,478	คน	 
ตั้งในเขต	1	=	36	โครงการ		เขต	2	=	15	โครงการ		เขต	3	=	20	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	-	โครงการ	
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นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปนประธานการประชุมรวมหอการคาตางประเทศในประเทศไทย  

ณ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เม่ือวันที่ 22 ธันวาคม 2553 

»ÃÐªØÁÃ‹ÇÁËÍ¡ÒÃ¤ŒÒμ ‹Ò§»ÃÐà·È 

 

นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน สำนักงานคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุน ใหการตอนรับ Mr.Christopher Forbes 

ประธานบริษัท Forbes ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเยือนสำนักงาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เม่ือวันที่ 8 ธันวาคม 2553 

μ ŒÍ¹ÃÑº¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊËÃÑ°Ï 

นางสาวดวงใจ อัศวจนิตจติร รองเลขาธิการคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุน เปนประธานกลาวเปดการสัมมนา 

“การใหบริการแกคนตางดาว ของศูนยบริการวีซาและ

ใบอนญุาตทำงาน” จดัโดย ศนูยบริการลงทุน สำนกังาน

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ณ โรงแรมคามิโอ 

จังหวัดระยอง เม่ือวันที่ 23 ธันวาคม 2553 

ÊÑÁÁ¹Ò¡ÒÃãËŒºÃÔ¡ÒÃá¡‹¤¹μ ‹Ò§´ŒÒÇ 
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บีโอไอ โดยหนวยพัฒนาการเช่ือมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD) นำผูผลิตช้ินสวน

เยี่ยมชมโรงงาน ในจังหวัดเชียงใหมและ

ลำพูน จำนวน 3 แหง ระหวางวันท่ี 26 - 

28 มกราคม 2554 ดังนี้ 

➢ บรษิทั เคอซี ี(ประเทศไทย) จำกัด  

เปนบริษัทจากประเทศเกาหลี 

ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส ไดแก

อปุกรณอเิลก็โทรนิกสและช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกส (TRANSISTER, 

INTIGRATED CIRCUIT, FM TUNER) 

โดยสงออกไปยังลกูคาทัว่โลก ตัง้อยู

ในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

จังหวัดลำพูน 

➢ บรษิทั เคฮนิ (ประเทศไทย) จำกดั  

ตั้งอยูในนิคมอุตสาหกรรมภาค

เหนือ จั งห วัดลำพูน ผู ผลิต

ผลิตภัณฑควบคุมการจายน้ำมัน

เชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต 2 

จงัหวะ และ 4 จังหวะ ตัง้แต 100 

μ ŒÍ§¡ÒÃ·ÃÒºÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¾ÔèÁàμ ÔÁμ Ô´μ ‹Íä´Œ·Õè Ë¹‹ÇÂ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ (BUILD) 
â·ÃÈÑ¾· � 0 2553 8111 μ ‹Í 6166 â·ÃÊÒÃ 0 2553 8325 

ÍÕàÁÅ : build@boi.go.th àÇçºä«μ� : build.boi.go.th 

CC, 150 CC (PB Line, VK Line) 

และเครื่องยนตอเนกประสงค 

(BB Line, BE Line) บริษัทฯ 

ผลิตผลิตภัณฑดวยเคร่ืองฉีดหลอ 

(Die casting Machine) ที่ใช

แรงดันตั้งแต 50t, 80t, 250t 

และ 350t โดยวัตถุดิบท่ีใชในการ

ผลิตมี 2 ชนิด คือ อะลูมิเนียม 

และสังกะสี   

  นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังมีการ

ผลิตแมพิมพ Carburetor ดวย

เครือ่งจกัร Horizontal Machining 

Center ที่ใชเทคนิคชั้นสูง และ

มุงใหพนักงานผูปฏิบัติงานไดมี

โอกาสศึกษาวิธกีารและข้ันตอนการ

ผลิตท่ีไดมาตรฐาน ณ บริษัทแม 

จากประเทศญี่ปุน 

➢ บริษทั อจิซิเทค จำกดั เปนบรษัิท 

ที่อยูในกลุมของ Cheval Group 

of Companies ซึ่งเปนกลุม

บริษัทที่ประกอบอุตสาหกรรม 

ผลิตตูโลหะสำหรับบรรจุอุปกรณ

คอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส และ

เครือขายคมนาคมท่ีใหญท่ีสุด

แหงหนึง่ในทวีปเอเชีย โดยสงออก

ไปจำหนายทั่วโลก เปนบริษัท

รวมทุนขามชาติระหวางไทย 

สิงคโปร และสหรัฐอเมริกา  

โรงงานต้ังอยูที่ อำเภอสันกำแพง 

จังหวัดเชียงใหม ทามกลางสภาพแวดลอม

ที่ดี สวยงาม สะอาด และปลอดภัย  

พนักงานของบริ ษัทฯ มีโอกาสได

ทำงานกับเคร่ืองจักร CNC ที่ทันสมัยท่ีสุด

ในโลก 

กา ร เ ย่ี ยมชม โ ร ง ง าน ในครั้ ง นี้ มี 

ผู ประกอบการ ผู ผลิต ช้ินส วน เข า ร วม

กิจกรรมท้ังสิ้นจำนวน 26 บริษัท 





โปรดสงขอเสนอแนะมายัง กองบรรณาธิการ วารสารสงเสริมการลงทุน 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 
โทรศัพท 0 2553 8111 ตอ 6196 โทรสาร 0 2553 8222 และ 0 2553 8316 อีเมล head@boi.go.th 
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