หนวยงานบริการอื่นๆ
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
â·Ã. 0 2209 1100 â·ÃÊÒÃ 0 2209 1199
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน
ÍÒ¤ÒÃ·Õ¾ÕáÍ¹´·Õ ªÑé¹ 16 àÅ¢·Õè 1 ¶.ÇÔÀÒÇ´ÕÃÑ§ÊÔμ
á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢μ¨μØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900
â·Ã. 0 2936 1429-40 μ‹Í 201-209
â·ÃÊÒÃ 0 2936 1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th
Website : www.ic.or.th

สำนักงานในตางประเทศ

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
108-110 ÍÒ¤ÒÃáÍÃ¾ÍÃμ ºÔ«Ôà¹Ê »ÒÃ¤ ËŒÍ§ 90 ¶.ÁËÔ´Å μ.ËÒÂÂÒ Í.àÁ×Í§ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 50100
â·Ã. 0 5320 3397-400 â·ÃÊÒÃ 0 5320 3404 E-mail : chmai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ¶.ÁÔμÃÀÒ¾ Í.àÁ×Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. 0 4421 3184-6 â·ÃÊÒÃ 0 4421 3182
E-mail : korat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 ËÁÙ‹ 17 ¶.ÁÔμÃÀÒ¾ Í.àÁ×Í§ ¨.¢Í¹á¡‹¹ 40000 â·Ã. 0 4327 1300-2 â·ÃÊÒÃ 0 4327 1303
E-mail : khonkaen@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 ËÁÙ‹ 5 ¹Ô¤ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁáËÅÁ©ºÑ§ ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· μ.·Ø‹§ÊØ¢ÅÒ Í.ÈÃÕÃÒªÒ ¨.ªÅºØÃÕ 20230
â·Ã. 0 3849 1820-40 â·ÃÊÒÃ 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7-15 ÍÒ¤ÒÃäªÂÂ§¤ ¶.¨ØμÔÍØ·ÔÈ 1 Í.ËÒ´ãËÞ‹ ¨.Ê§¢ÅÒ 90110 â·Ã. 0 7434 7161-5
â·ÃÊÒÃ 0 7434 7160 E-mail : songkhla@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
49/21-22 ¶.ÈÃÕÇªÔ ÂÑ μ.ÁÐ¢ÒÁàμÕÂé Í.àÁ×Í§ ¨.ÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ 84000 â·Ã. 0 7728 4637, 0 7728 4435
â·ÃÊÒÃ 0 7728 4638 E-mail : surat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
59/15 ÍÒ¤ÒÃä·ÂÈÔÇÒÃÑμ¹ ªÑé¹ 3 ¶.ºÃÁäμÃâÅ¡¹ÒÃ¶ 2 μ.ã¹àÁ×Í§ Í.àÁ×Í§ ¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡ 65000
â·Ã. 0 5524 8111 â·ÃÊÒÃ 0 5524 8777 E-mail : phitsanulok@boi.go.th

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

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

www.boi.go.th

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

www.boi.go.th

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 21 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2553

áÅÐ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
â·Ã. 0 2209 1100 â·ÃÊÒÃ 0 2209 1194
E-mail : visawork@boi.go.th Website : www.boi.go.th
ÍÒ¤ÒÃ¨ÑμØÃÑÊ¨ÒÁ¨ØÃÕ ªÑé¹ 18 ¶.¾ÞÒä· à¢μ»·ØÁÇÑ¹
¡ÃØ§à·¾Ï 10330

สำนักงานในสวนภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
สำนกงานคณะกรรมก

ËÒ¡·‹Ò¹¤Ô´¨ÐÅ§·Ø¹ äÁ‹Ç‹ÒÍÂÙ‹·ÕèäË¹ à»š¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐàÀ·ã´ ¢¹Ò´¡ÒÃÅ§·Ø¹àÅç¡ËÃ×ÍãËÞ
ãËÞ‹
Þ‹ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÃÔÁ¡Ò
¡ÒÃÅ§·Ø¹ ËÃ×ÍºÕâÍäÍ
¾ÃŒÍÁÁÍºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹´ŒÒ¹ÀÒÉÕÍÒ¡Ã áÅÐÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡μ‹Ò§æ á¡‹·‹Ò¹ ¾ÃŒÍÁ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒá¹Ð¹Ó áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô
È ° Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹

ปที่ 21 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2553

สิทธิประโยชน

และมาตรการสงเสริมการลงทุน

CONTENTS

Contents

พรอมบริการนักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ใจกลางยานธุรกิจ
กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กระทรวงพาณิชย
กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงการคลัง
กรมศุลกากร
กรมสรรพากร
กรมสรรพสามิต
กระทรวงพลังงาน
กรมธุรกิจพลังงาน
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม
กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงมหาดไทย
กรมที่ดิน
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การประปาสวนภูมิภาค
การไฟฟาสวนภูมิภาค
การไฟฟานครหลวง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
กระทรวงคมนาคม
กรมการขนสงทางบก
กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
สำนักงานพัฒนาการทองเที่ยว

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน

ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0 2209 1100 โทรสาร : 0 2209 1199 อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : http://osos.boi.go.th

ศูนยบริการลงทุน
“ความสะดวกทางธุรกิจของทาน
คือ งานของเรา”
บริการดวยใจ








ใหคำปรึกษาและประสานงานแกไขปญหาการลงทุนดวยความรวดเร็ว
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สงเสริมการลงทุน…สิทธิประโยชน และมาตรการ

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

ตั้งโรงงานที่จังหวัดใด

ก็ขอรับการสงเสริมการลงทุนได

การขอรับการสงเสริมการลงทุนในที่นี้ เปนการขอรับการสงเสริมฯ จากสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (Office of the Board of Investment - BOI) หรือบีโอไอ สังกัด
กระทรวงอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ให สิ ท ธิ ป ระโยชน ใ นการลงทุ น ทั้ ง ด า นภาษี อ ากร และด า นที่ ไ ม ใ ช
ภาษีอากร โดยสิทธิประโยชน ใหครอบคลุมทุกจังหวัด ยิ่งอยูหางไกล ยิ่งไดรับสิทธิประโยชนมาก
อันเปนนโยบายสำคัญของบีโอไอที่จะไดนำเสนอความเปนมา รวมถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือก
ที่ตั้งของโครงการลงทุน
ÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÊÙ‹ÀÙÁÔÀÒ¤
นโยบายสงเสริมฯ สูภ มู ภิ าค เริม่ ใชมาตัง้ แตป 2515 ตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 227 โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (2515-2519) ฉบับที่ 4 (2520-2524)
และฉบับที่ 6 (2530-2534) ในชวงแรกของการดำเนินนโยบายจะมุง เนน
การพัฒนากิจการเกษตร อุตสาหกรรมที่ ใชผลิตผลทางการเกษตร
เปนวัตถุดิบ อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออก อุตสาหกรรมที่ ใช
แรงงานในประเทศจำนวนมาก อุ ต สาหกรรมที่ ผ ลิ ต เพื่ อ ทดแทน
การนำเขา อุตสาหกรรมที่ตั้งในตางจังหวัด และการกระจายรายได
อยางไรก็ตาม มาตรการขางตนไม ไดผลเทาที่ควรในชวงแรก
โดยการลงทุนสวนใหญยังกระจุกตัวอยู ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
เนื่องจากมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการลงทุนมากกวาจังหวัด

ห า งไกล อี ก ทั้ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน ไ ม มี
ความแตกตางมากนัก ระหวางสวนกลาง
และสวนภูมิภาค จนกระทั่งในป 2535
จึงเริม่ นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 7
(2535-2539) มาใช
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อยางไรก็ตาม ดวยประกาศคณะ
กรรมการสงเสริมฯ ที่ 2/2553 เรื่อง
การสงเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่
ยั่ ง ยื น กำหนดให พื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศ
(ยกเวนกรุงเทพฯ) เปนเขตสงเสริมฯ
ที่ตองยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ ภายใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ภายใตมาตรการ
สงเสริมฯ ในอุตสาหกรรมเปาหมาย
โดยที่เขตสงเสริมฯ จัดเปนเขต 3 จะ
ไดรับสิทธิประโยชนสูงสุด

ประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมฯ ที่ 2/2553
เรื่อง การสงเสริมการลงทุน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ÁÒμÃ¡ÒÃ¡ÓË¹´à¢μÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
มาตรการกำหนดเขตสงเสริมฯ มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลง กำหนดใหพื้นที่ทั่วประเทศ
(ยกเวนกรุงเทพฯ)
เปนลำดับ เพือ่ ใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป ผู ไดรับการสงเสริมฯ ที่ประกอบการในเขตสงเสริมฯ จะไดรับ
เปนเขตสงเสริมฯ
สิทธิประโยชนพิเศษเพิ่มเติมมากขึ้นกวาเกณฑปกติ เพื่อจูงใจใหเกิด
การลงทุนในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ซึง่ เดิมกำหนดเฉพาะบางพืน้ ทีเ่ ปนเขตสงเสริมฯ

มาตรการกำหนดเขตสงเสริมฯ
มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลงเปนลำดับ
เพื่อใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ
และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
ตั้งแตป 2530 จนถึงปจจุบัน การกำหนดเขตสงเสริมฯ ได
เปลี่ยนมากำหนดเปนรายจังหวัด ที่มุงผลักดันการลงทุน ไปสูจังหวัด
รอบนอกกรุ ง เทพฯ และปริ ม ณฑลมากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ครอบคลุ ม 60
จังหวัด เพื่อกระจายการสรางงาน และรายไดแกประชาชนในชนบท
หางไกล ในป 2532 เขตสงเสริมฯ เหลือเพียง 57 จังหวัด และ 60
จังหวัดในป 2536 เมื่อรวม 3 จังหวัดที่จัดตั้งใหม (อำนาจเจริญ
หนองบัวลำภู และสระแกว) ซึ่งเปนเขต 3 จนกระทั่งป 2543 ไดปรับ
จังหวัดชลบุรี และระยองออกจากเขต 3 ไปอยูเขต 2 จึงคงเหลือ 58
จังหวัดในเขต 3 ที่เปนเขตสงเสริมฯ
พฤษภาคม 2553

อุตสาหกรรมเปาหมาย แบงเปน
3 กลุม คือ กลุมประหยัดพลังงานและ
พลังงานทดแทน กลุมที่ผลิตวัสดุ และ
ผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม และ
กลุมที่ ใชเทคโนโลยีขั้นสูง
โดยกลุ ม ประหยั ด พลั ง งานและ
พลั ง งานทดแทน ครอบคลุ ม กิ จ การ
ประเภท
- 1.18 ผลิ ต แอลกอฮอล ห รื อ
เชือ้ เพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทัง้
เศษหรือขยะหรือของเสีย
- 4.2.3 ผลิ ต เครื่ อ งจั ก รหรื อ
อุปกรณประหยัดพลังงานหรือใชพลังงาน
ทดแทน
- 4.15 ผลิ ต เซลล เ ชื้ อ เพลิ ง
(Fuel Cell)
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สวนที่ 3 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 7 (2535-2539)
มีเปาหมายหลายประการ เชน การกระจายรายได และกระจายการพัฒนา
สูภูมิภาคและชนบท ดวยการปรับโครงสรางการผลิตการเกษตร และ
การกระจายอุตสาหกรรมไปสูภ มู ภิ าค การกระจายการพัฒนาเมือง และ
บริการพื้นฐานไปสูภูมิภาค การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยู
ของคนยากจนในชนบท เปนตน
เมื่อเริ่มใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 7 (2535-2539) ถึง
ปจจุบันนโยบายสงเสริมฯ มุงใหความสำคัญกับการกระจายการลงทุน
และอุ ต สาหกรรมออกไปสู ภู มิ ภ าค เพื่ อ ลดป ญ หาความแออั ดใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชวยสรางงาน และรายไดแกประชาชนใน
ชนบทใหมากขึ้น รวมถึงการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ให
อยู ในระดับที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง และมีเสถียรภาพ
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- 7.1.1 ผลิตพลังงานไฟฟาหรือไอน้ำ
ขณะที่กลุมที่ผลิตวัสดุและผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ครอบคลุมกิจการประเภท
- 6.3 ผลิตเคมีภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- 6.4 ผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
กลุมที่ ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ครอบคลุมกิจการประเภท
- 1.11.10 ผลิตอาหารทางการแพทย
- 2.5.3 ผลิตผลิตภัณฑ Advanced Ceramics
- 2.19 ผลิตวัสดุนาโนหรือการผลิตผลิตภัณฑจากวัสดุนาโน
ที่ผลิตเอง
- 3.1.1 ผลิตเสนใยธรรมชาติ หรือเสนใยประดิษฐ
- 3.9 ผลิตเครื่องมือแพทย
- 3.10 ผลิตเครื่องมือวิทยาศาสตร
- 4.2.1 ผลิตเครือ่ งจักร อุปกรณ และชิน้ สวนทีม่ กี ารออกแบบ
ทางวิศวกรรม
- 4.2.2 ผลิตเครื่องจักร อุปกรณสำหรับใชในการเกษตร และ
อุตสาหกรรมผลิตอาหาร
- 4.2.4 ผลิตหรือซอมแซมแมพิมพ
- 4.9 ผลิต ซอม หรือดัดแปลงอากาศยาน รวมถึงชิ้นสวน
อุปกรณอากาศยาน หรือเครื่องใชบนอากาศยาน
- 4.10 ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ
- 5.4.3 ผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสสำหรับงานอุตสาหกรรม
- 5.4.4 ผลิตอุปกรณโทรคมนาคม
- 5.5.1 ผลิตอุปกรณสารกึ่งตัวนำ
- 5.5.2 ผลิตอุปกรณหนวยความจำ
- 5.5.4 ผลิตชิ้นสวนสำหรับอุปกรณโทรคมนาคม
- 5.5.5 ผลิตชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสทางการ
แพทย

- 5.5.6 ผลิ ต ชิ้ น ส ว นสำหรั บ
ผลิตภัณฑอเิ ล็กทรอนิกสเพือ่ การเกษตร
- 5.5.7 ผลิ ต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิกสสำหรับยานพาหนะ
- 5.5.10 ผลิตเซลลแสงอาทิตย
และวัตถุดิบสำหรับการผลิตเซลลแสง
อาทิตย
- 5.5.12 ผลิ ต Flate Panel
Display
- 5.6 ผ ลิ ต ส าร ห รื อ แ ผ น
สำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส
- 5.7 ออกแบบทางอิ เ ล็ ก ทรอนิกส
- 7.18 พัฒนาทรัพยากรมนุษย
- 7.19 เทคโนโลยีชีวภาพ
- 7.20 วิจัยและพัฒนา
- 7.21 บริ ก ารทดสอบทาง
วิทยาศาสตร
- 7.22 บริการทดสอบมาตรฐาน
ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ÊÓËÃÑºà¢μÊ‹§àÊÃÔÁÏ
สิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ เ ขตส ง เสริ ม ฯ
หรือเขต 3 จะไดรับ ครอบคลุมสิทธิ
ประโยชน ทั้ ง ด า นภาษี อ ากร และที่
ไม ใ ช ภ าษี อ ากร โดยด า นภาษี อ ากร
ประกอบดวย การยกเวนอากรขาเขา
เครื่องจักร ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบ
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และวัสดุจำเปนเพื่อผลิตสงออก ลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบและ
วัสดุจำเปน เพื่อผลิตจำหนายในประเทศ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
และเงิน ปนผล ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล หักคาขนสง ไฟฟา
ประปา 2 เทา และหักคาติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวก
สิทธิประโยชนดานที่ ไม ใชภาษีอากร ไดแก การถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินเพื่อประกอบการตามโครงการที่ ไดรับการสงเสริมฯ และการ
ใชบริการ One Stop Service เพือ่ ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
และการอนุญาตใหอยู ในประเทศไทย (Visa)
สำหรับเขตการลงทุน 1 และ 2 จะไดรับสิทธิประโยชนเชนกัน
แต น อ ยกว าในเขตส ง เสริ ม ฯ โดยเขตการลงทุ น 1 ประกอบด ว ย
กรุ ง เทพฯ นครปฐม นนทบุ รี ปทุ ม ธานี สมุ ท รปราการ และ
สมุทรสาคร สวนเขตการลงทุน 2 ประกอบดวย กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา
ชลบุ รี นครนายก พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ภู เ ก็ ต ระยอง ราชบุ รี
สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง ขณะที่เขต 3 ซึ่ง
เปนเขตสงเสริมฯ ประกอบดวยจังหวัดที่เหลือจำนวน 58 จังหวัด
»˜¨¨ÑÂ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáº‹§à¢μ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ปจจัยประกอบการพิจารณาในการกำหนดจังหวัดตางๆ ใหอยูใน
เขตการลงทุน และเขตสงเสริมฯ เรียงลำดับตามคาของแตละปจจัย
จากมากไปนอย คือ ผลิตภัณฑมวลรวม รายไดเฉลี่ยตอหัว กำลัง
ผลิตไฟฟา (ตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร) ระยะทางจากกรุงเทพฯ
จำนวนสาขาธนาคาร (ตอประชากร 1 แสนคน) จำนวนแรงงาน
พฤษภาคม 2553

»˜¨¨ÑÂ·ÕèÁÕ¼Åμ‹Í¡ÒÃàÅ×Í¡·ÕèμÑé§âÃ§§Ò¹
ปจจัยทีน่ กั ลงทุนพิจารณาประกอบ
การตั ด สิ น ใจ เลื อ กที่ ตั้ ง โรงงาน
อุ ต สาหกรรมในประเทศไทยมี ห ลาย
ประการ เชน ประเภทของอุตสาหกรรม
ผลิตภัณฑที่จะผลิต แหลงของตลาด
ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณูปโภค (เชน ถนน ไฟฟา ประปา
โทรศัพท และการสื่อสารโทรคมนาคม
เป น ต น ) ความพร อ มด า นคมนาคม
ขนสง (เชน บริการขนสง ความสะดวก
รวดเร็ว และประสิทธิภาพการใหบริการ
ของท า เรื อ และสนามบิ น เป น ต น )
สิ ท ธิ แ ละประโยชน ที่ ภ าครั ฐ ให ก าร
สนับสนุนเปนพิเศษ (เชน สิทธิประโยชน
จากการสงเสริมฯ เปนตน) การอยู ใกล
แหลงวัตถุดิบ ทั้งปริมาณและคุณภาพ
การใหบริการและการอำนวยความสะดวก
ของภาครัฐ ระดับรายไดของประชากร
ในจังหวัด จำนวนประชากรของจังหวัด
ความใกลแหลงอุตสาหกรรมสนับสนุน
หรื อ แหล ง ผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นผลิ ต ภั ณ ฑ
จำนวนและคุณภาพของแรงงาน รวมถึง
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(อายุมากกวา 13 ป) จำนวนเตียงของ
โรงพยาบาล (ตอประชากร 1 แสนคน)
จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม จำนวนคูส าย
โทรศั พ ท (ต อ ประชากร 1 พั น คน)
จำนวนแรงงานฝ มื อ (ตั้ ง แต ร ะดั บ
อุดมศึกษาขึ้นไป) กำลังผลิตน้ำประปา
(ตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร) ระยะ
ทางถนนหลวงของจังหวัด (ตอพื้นที่ 1
ตารางกิ โ ลเมตร) พื้ น ที่ ข องจั ง หวั ด
นิคม/เขตอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
และสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา
โรงเรียนนานาชาติ สนามบินนานาชาติ
ทาเรือน้ำลึก และสนามบินภายในประเทศ
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ระดับคาจาง ความคุน เคยกับพืน้ ทีข่ องผูป ระกอบการ แหลงเงินทุน และ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู รวมถึงราคาที่ดิน
สำหรับนักลงทุนตางชาติ ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกที่
ตั้ ง ลงทุ น ประกอบด ว ย ค า แรง สิ ท ธิ ป ระโยชน เสถี ย รภาพทาง
การเมือง ศักยภาพของตลาดในภูมภิ าค เสถียรภาพและความแข็งแกรง
ของเศรษฐกิจไทย โครงสรางพืน้ ฐาน ศักยภาพของตลาดในประเทศไทย
ทรัพยากรในประเทศไทย และนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล
กรณีของนักลงทุนตางชาตินั้น ดานแรกที่ประเทศไทยตองเผชิญ
คื อ การแข ง ขั น ระหว า งประเทศไทยกั บ ประเทศอื่ น ๆ บี โ อไอจึ ง มี
คำนิยมวา Think Asia, Invest Thailand การเลือกที่ตั้งโรงงานจะ
เกิดขึ้นได เมื่อนักลงทุนตางชาติตัดสินใจเลือกลงทุนในประเทศไทย
เสียกอน
ปจจัยหลักในการพิจารณาศักยภาพของจังหวัด ประกอบดวย
นิคม/เขตอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สนามบิน
นานาชาติ สนามบินภายในประเทศ ทาเรือ และสิทธิประโยชนตามเขตทีต่ งั้
โดยปจจัยสิทธิประโยชนของบีโอไอเพียงอยางเดียว ไมเพียง
พอที่จะผลักดันใหเกิดการลงทุนในแตละทองที่ ปจจัยหลักอื่นเขามามี
ผลดวย แตหากศักยภาพของจังหวัดใกลเคียงกัน ปจจัยสิทธิประโยชน
ของบีโอไอจะเปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงาน
แมวาเขต 3 เปนเขตสงเสริมฯ ที่จะไดรับสิทธิประโยชนสูงสุด
แตโครงการที่ ไดรับอนุมัติสงเสริมฯ จำนวนไมนอยยังคงตั้งอยู ใน
เมืองหลักของภาค เชน ระยอง นครราชสีมา สงขลา และเชียงใหม
เนื่องจากมีความพรอมเอื้อตอการลงทุน เชน นิคม/เขตอุตสาหกรรม
สาธารณูปโภคเพียงพอ แรงงาน สนามบิน และทาเรือ เปนตน
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจัยนิคม/เขตอุตสาหกรรมที่มีโครงสราง
พื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคเพียงพอในการรองรับการลงทุน จึง
มีหลายจังหวัดที่แม ไมมีปจจัยอื่นมาเสริม ก็สามารถดึงดูดการลงทุน
ได เชน ปราจีนบุรี และลำพูน เปนตน

สำหรับนักลงทุนตางชาติ
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกที่ตั้งลงทุน
ประกอบดวย คาแรง สิทธิประโยชน
เสถียรภาพทางการเมือง

มีปจจัยมากมายประกอบ
การตัดสินใจของนักลงทุน
ในการเลือกที่ตั้งโครงการ
โดยสิทธิประโยชนสนับสนุน
ก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง
ในการพิจารณา
ทุกจังหวัดในประเทศไทยจัดเปน
เขตลงทุนภายใตบีโอไอทั้งสิ้น โดยเขต
1 และ 2 เปนเขตการลงทุน ขณะที่
เขต 3 เปนเขตสงเสริมฯ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ภายใตมาตรการสงเสริมฯ ใน
อุตสาหกรรมเปาหมาย พืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ
ยกเวนกรุงเทพฯ จัดเปนเขตสงเสริมฯ
จนถึงสิ้นป 2555
แน น อนว า มี ป จ จั ย มากมาย
ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุนในการ
เลือกที่ตั้งโครงการ โดยสิทธิประโยชน
สนั บ สนุ น ก็ เ ป น อี ก ป จ จั ย หนึ่ ง ในการ
พิจารณา ดังนั้น ไมวาจะเปนนักลงทุน
ไทย หรือนักลงทุนตางชาติ เมื่อใดที่
วางแผนการลงทุ น ในท อ งที่ ใ ดก็ ต าม
ของประเทศไทย อยาลืมนึกถึงบีโอไอ
(www.boi.go.th) ทำนอง Think
Investment, Contact BOI
(เอื้อเฟอขอมูลโดย ผอ. วัชรี ถิ่นธานี
และทีมงาน)

สงเสริมการลงทุน…สิทธิประโยชน และมาตรการ
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วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

จากการลงทุน

ในการดำเนินกิจการ เมือ่ ไดรบั กำไรจะมีเงินสวนหนึง่ คืนกลับไปยัง
สวนของผูถ อื หุน หรือทีเ่ รียกวา เงินปนผล ซึง่ คือผลประโยชน
ที่ไดจากการลงทุน ในการลงทุนเมื่อมีสิทธิประโยชนทางภาษี
สำหรับเงินปนผล ก็จะยิง่ จูงใจใหเกิดการลงทุน แตการลงทุน
จะทวีประโยชนไดเมือ่ เขาใจ และสามารถใชสทิ ธิน์ นั้ อยางมีศกั ยภาพ
เพียงพอ จึงขอนำเสนอประโยชนทางภาษีบางประการของ
เงินปนผลจากบริษทั ที่ไดรบั บีโอไอ และจากบริษทั ตางประเทศ
พรอมทัง้ รายละเอียดทางภาษีทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับการลงทุน
»ÃÐâÂª¹·Ò§ÀÒÉÕ¢Í§à§Ô¹»˜¹¼Å¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ºÕâÍäÍ
เงินปนผลจากการลงทุนภายในประเทศในโครงการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนของบีโอไอ เปนไปตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 กำหนดใหเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมฯ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income
Tax - CIT) ตามมาตรา 31 โดยใหไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณ
พฤษภาคม 2553

เพื่ อ เสี ย ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล ตลอด
ระยะเวลาที่ ไ ด รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได
นิติบุคคลนั้น
สิทธิประโยชนนี้เปนกรณีบริษัท
ที่ ไดรับการสงเสริมฯ (บริษัทบีโอไอ)
จ า ยเงิ น ป น ผลซึ่ ง ถื อ เป น เงิ น ได ต าม
มาตรา 40 (4)(ข) ตามประมวลรัษฎากร
ใหแกผูถือหุนในระหวางไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล บริษทั บีโอไอผูจ า ย
เงินปนผลไมตอ งหักภาษีเงินได ณ ทีจ่ า ย
เพราะไดรับยกเวน โดยแยกผูไดรับเงิน
ปนผลเปน 2 ประเภท คือ ประเภทแรก
เปนบุคคลธรรมดา ประเภทที่สองเปน
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
โดยหากบุ ค คลธรรมดาได รั บ
เงิน ปนผลจากบริษัทหรือหางหุน สวน
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่ง
เปนบริษัทบีโอไอ และเปนเงินปนผลที่

เงินปนผลจากกิจการ
ที่ ไดรับการสงเสริมฯ
ตามมาตรา 31 ไดรับยกเวน
ไมตองรวมคำนวณ
เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตลอดระยะเวลาที่ไดรบั ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹...ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ áÅÐÁÒμÃ¡ÒÃ

ประโยชนทางภาษีของเงินปนผล

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹...ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ áÅÐÁÒμÃ¡ÒÃ
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จ า ยจากกำไรสุ ท ธิ ข องกิ จ การที่ ไ ด รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล
บุคคลธรรมดาที่ ไดรับเงินปนผลนี้จะไม ไดรับเครดิตภาษีตามมาตรา
47 ทวิ แห ง ประมวลรั ษ ฎากร ปรากฏตามข อ 2 ของคำสั่ ง กรม
สรรพากร ที่ ป.119/2545 เรื่อง การเครดิตภาษีเงิน ปนผลหรือ
เงินสวนแบงของกำไรตามมาตรา 47 ทวิแหงประมวลรัษฎากร เนือ่ งจาก
บุคคลธรรมดาผูไดรับเงินปนผลไมถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตลอดเวลาที่
ผูจายเงินปนผลนั้นไดรับการสงเสริมฯ และไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล จึงไมมีสิทธิ์ไดรับเครดิตอีกเพราะเงินปนผลไดรับการยกเวน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไปแลว
อย า งไรก็ ต าม หากบุ ค คลธรรมดานั้ น ได รั บ เงิ น ป น ผลจาก
บริษัทบีโอไอที่ ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
จากโครงการบีโอไอในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ ตามมาตรา
35 (1) แหงพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 บุคคลธรรมดา
ผูรับเงินปนผลจะถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรารอยละ 10 ของ
เงินไดตามมาตรา 50 (2)(จ) แหงประมวลรัษฎากร โดยผูมีเงินไดที่
เปนผูอยู ในประเทศไทยมีสิทธิ์เลือกเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
อัตรารอยละ 10 ของเงินไดตามมาตรา 48 (3) วรรคสอง แหงประมวล
รัษฎากร โดยไมตองนำไปรวมคำนวณภาษี และยังมีสิทธิ์ไดรับเครดิต
ภาษีเงินปนผลตามปกติ
ผูอยู ในประเทศไทย หมายถึง ผูมีเงินไดอยู ในประเทศไทยชวง
ระยะเวลาหนึ่ง หรือหลายชวงระยะเวลารวมทั้งหมดถึง 180 วันในป
ภาษีเดียวกัน ตามมาตรา 41 วรรคสาม แหงประมวลรัษฎากร
กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปนผู ไดรับเงินปนผลจาก
บริษัทหรือหางหุน สวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งเปน

บริษัทบีโอไอ และเปนเงินปนผลที่จาย
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับเงินปนผล
ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลนั้นมา
รวมคำนวณเป น รายได เ พื่ อ เสี ย ภาษี
เงินไดนิติบุคคล ปรากฏตามขอ 6 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.119/2545
ทำนองเดียวกับกรณีบคุ คลธรรมดา
หากบริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คล
เป น ผู รั บ เงิ น ป น ผลที่ จ า ยจากบริ ษั ท
บี โ อไอที่ ไ ด รั บ ลดหย อ นภาษี เ งิ น ได
นิ ติ บุ ค คลสำหรั บ กำไรสุ ท ธิ ใ นอั ต รา
รอยละ 50 ของอัตราปกติ ตามมาตรา
35 (1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ผูไดรบั เงินปนผล
ต อ งถู ก หั ก ภาษี ณ ที่ จ า ยตามปกติ
เนื่ อ งจากผู จ า ยเงิ น ป น ผลได รั บ สิ ท ธิ
ประโยชนลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในแต ล ะรอบระยะเวลาบั ญ ชี เ ท า นั้ น
มิ ใ ช เ ป น การลดหย อ นภาษี เ งิ น ได หั ก
ณ ที่จายของอัตราปกติ รวมทั้งตอง
นำเงินปนผลที่ ไดรับนั้นไปรวมคำนวณ
เปนรายไดของบริษัทตามเกณฑปกติ
¡ÒÃà¤Ã´ÔμÀÒÉÕà§Ô¹»˜¹¼ÅËÃ×Íà§Ô¹
Ê‹Ç¹áº‹§¡ÓäÃ
การเครดิ ต ภาษี เ งิ น ป น ผลหรื อ
เงิน สวนแบงกำไร หมายถึง การคืน
ภาษีเงินไดที่เก็บจากเงิน ปนผล หรือ
เงิ น ส ว นแบ ง กำไรของบริ ษั ท หรื อ
ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลให แ ก ผู ถื อ หุ น
หรือผูเปนหุนสวน เนื่องจากเมื่อบริษัท
มีกำไรสุทธิกต็ อ งเสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
และเมื่ อ จ า ยเงิ น ป น ผลให แ ก ผู ถื อ หุ น
ผู ถื อ หุ น ก็ ต อ งเสี ย ภาษี เ งิ น ได ส ำหรั บ
เงินจำนวนเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง
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มาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร เปนกฎหมายที่เขามามี
บทบาทเพื่อลด หรือบรรเทาปญหาการเก็บภาษีซอนในเรื่องนี้ ดวย
การใหเครดิตภาษี โดยผูถ อื หุน ทีม่ ภี มู ลิ ำเนาในไทย เมือ่ ไดรบั เงินปนผล
หรือเงินสวนแบงกำไรจากบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย ใหนำเครดิตภาษีที่คำนวณไดหักออกจากภาษีที่ตองเสีย
ถาขาดหรือเหลือเทาใด ใหผูมีเงินไดเสียภาษีจำนวนที่ขาด หรือรับ
เงินจำนวนที่เหลือคืน
หลักเกณฑ และเงื่อนไข เพื่อใหไดรับเครดิตภาษี ประกอบดวย
ตองเปนเงินปนผล หรือเงินสวนแบงกำไรจากบริษัทหรือหางหุนสวน
นิ ติ บุ ค คลที่ ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายไทย ไม ว า จะจดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยฯ หรือไม อีกทัง้ ผูม เี งินไดจากเงินปนผล หรือเงินสวนแบงกำไร
ตามมาตรา 40 (4)(ข) ซึ่งไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย จะไดรบั เครดิตในการคำนวณภาษี 3 ใน 7 สวน
ของเงินปนผลหรือสวนแบงกำไรที่ไดรบั รวมทัง้ ผูม เี งินไดจากเงินปนผล
หรือเงินสวนแบงกำไร และไดรับเครดิตภาษีนั้น ตองนำเครดิตภาษีที่
คำนวณไดมารวมคำนวณเปนเงินไดพึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได
ผลลัพธเปนเงินภาษีเทาใด ใหนำเครดิตภาษีทคี่ ำนวณได หักออกจากภาษี
ทีต่ อ งเสีย ถายังขาดหรือเหลือเทาใด ใหผมู เี งินไดเสียภาษีจำนวนทีข่ าด
หรือรับคืนเงินจำนวนที่เหลือ แลวแตกรณี
ÍÑμÃÒÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤Å
อั ต ราภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลสำหรั บ กำไรสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท และ
ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลเป น ร อ ยละ 30 ตามพระราชกำหนดแก ไ ข
เพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 และเพื่อสนับสนุน
การประกอบวิสาหกิจขนาดยอมใหมีภาระภาษีลดลง และกระตุนให
มี ก ารลงทุ น กระทรวงการคลั ง จึ ง ออกพระราชกฤษฎี ก าออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 431)
พ.ศ. 2548 กำหนดให เ ฉพาะบริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คลที่ มี
พฤษภาคม 2553

ทุ น ชำระแล ว ในวั น สุ ด ท า ยของรอบ
ระยะเวลาบั ญ ชี ไ ม เ กิ น 5 ล า นบาท
เสียภาษีเปน 2 อัตรา คือ
รอยละ 15 ของกำไรสุทธิสวนที่
ไมเกิน 1 ลานบาท และ
รอยละ 25 ของกำไรสุทธิสวนที่
เกิน 1 ลาน แตไมเกิน 3 ลานบาท
»ÃÐâÂª¹·Ò§ÀÒÉÕ¢Í§à§Ô¹»˜¹¼Å¨Ò¡
ºÃÔÉÑ·μ‹Ò§»ÃÐà·È
มาตรา 5 วี ส ติ แห ง พระราช
กฤษฎี ก าออกตามความในประมวล
รั ษ ฎากรว า ด ว ยการยกเว น รั ษ ฎากร
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ยกเวนภาษี
เงิ น ได นิ ติ บุ ค คลให แ ก บ ริ ษั ท จำกั ด
หรื อ บริ ษั ท มหาชนจำกั ด ที่ ตั้ ง ขึ้ น ตาม
กฎหมายไทย สำหรับเงินปนผลที่ไดรับ
จากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายของต า งประเทศ
หากเขาเงื่อนไขทั้ง 2 ขอ คือ
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ยกเวนภาษีเงินไดแกบริษัทจำกัดหรือ
บริษัทมหาชนจำกัด ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
สำหรับเงินปนผลที่ ไดรับจากบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ
ตางประเทศ หากเขาเงื่อนไขทั้ง 2 ขอ
ข อ แรก บริ ษั ท จำกั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจำกั ด ผู รั บ เงิ น ป น ผล
(ผูรับเงินปนผล) ตองถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจาย
เงินปนผล (ผูจายเงินปนผล) ไมนอยกวารอยละ 25 ของหุนทั้งหมดที่
มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลนั้น เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 6 เดือนนับแตวันที่ไดหุนนั้นจนถึงวันที่ไดรับเงินปนผล
ขอที่สอง เงินปนผลที่จายตองมาจากกำไรสุทธิที่มีการเสียภาษี
ในประเทศของผูจายเงินปนผล โดยอัตราภาษีที่เสียนั้นตองไมต่ำกวา
รอยละ 15 ของกำไรสุทธิ ไมวา ประเทศของผูจ า ยเงินปนผลจะมีกฎหมาย
ลดหรื อ ยกเว น ภาษี ส ำหรั บ กำไรสุ ท ธิ ใ ห แ ก บ ริ ษั ท หรื อ ห า งหุ น ส ว น
นิติบุคคลนั้นหรือไมก็ตาม
หลักเกณฑวิธี ในการใชสิทธิ์นี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษ ฎากรวาดวยการยกเวนรัษ ฎากร (ฉบับที่ 442)
พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมมาตรา 5 วีสติ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษ ฎากรวาดวยการยกเวนรัษ ฎากร (ฉบับที่ 10)
พ.ศ. 2500 จำแนกกรณีที่อาจเปนคำถาม เมื่อเขาเงื่อนไขทั้ง 2 ขอ
ขางตนแลว เชน อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่ตองไม
ต่ำกวารอยละ 15 นั้น หากประเทศผูจายเงินปนผลกำหนดเปนอัตรา
กาวหนา หรืออัตราถดถอย ก็ยังตองปรากฏวาอัตราภาษีสูงสุดที่
จัดเก็บไมต่ำกวารอยละ 15 ของกำไรสุทธิ โดยไมคำนึงวากำไรสุทธิ
ที่ น ำมาจ า ยเงิ น ป น ผลที่ ไ ด รั บ นั้ น ได เ สี ย ภาษี เ งิ น ได ใ นประเทศของ
ผูจายเงินปนผลในอัตราใด

มาตรการทางภาษีเปนมาตรการสำคัญ
ในการกระตุนเศรษฐกิจ
สิทธิประโยชนทางภาษีที่ ใหสำหรับเงินปนผล
ก็เปนมาตรการทางภาษีอีกมาตรการหนึ่ง
ที่ ใหสำหรับการลงทุนที่เกิดขึ้นภายในประเทศ

หากประเทศของผูจายเงินปนผล
มีกฎหมายลดหรือยกเวน ภาษีสำหรับ
กำไรสุทธิใหแกผูจายเงิน ปนผล ผูรับ
เงินปนผลยังคงไดรับยกเวนภาษีเงินได
สำหรับเงินปนผลนั้น และถากฎหมาย
กำหนดให ผู จ า ยเงิ น ป น ผลมี สิ ท ธิ์ น ำ
ภาษีที่หักจากเงินปนผล และภาษีที่ ได
ชำระในตางประเทศมาเครดิตในการ
คำนวณภาษีเงินไดของผูจายเงินปนผล
กรณีนี้ผูรับเงินปนผลยังคงไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดเงินปนผลนัน้ แตหากกฎหมาย
ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินปนผลให
แก ผู จ า ยเงิ น ป น ผลไม ต อ งนำไปรวม
คำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได
กรณี นี้ ผู รั บ เงิ น ป น ผลไม ไ ด รั บ ยกเว น
ภาษีเงินไดสำหรับเงินไดพึงประเมินที่
เปนเงินปนผล
มาตรการทางภาษีเปนมาตรการ
ส ำ คั ญ ใ น ก าร ก ร ะ ตุ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
สิ ท ธิ ป ระโยชน ท างภาษี ที่ ใ ห ส ำหรั บ
เงิน ปนผลก็เปน มาตรการทางภาษีอีก
มาตรการหนึ่ ง ที่ ใ ห ส ำหรั บ การลงทุ น
ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ขณะเดียวกัน
ก็สง เสริมการลงทุนในตางประเทศ แมวา
จะมีหลักเกณฑ และเงือ่ นไขทีต่ อ งปฏิบตั ิ
เพื่อใหสามารถใชสิทธิ์นั้นไดก็ตาม

สงเสริมการลงทุน…สิทธิประโยชน และมาตรการ

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

และ

การขายสินคาต่ำกวาทุน
เปนการทุมตลาดแนหรือ

การทุมตลาดไม ใชเรื่องใหม มีการนำมาใชตั้งแตเ มื่อรอยปกอน (2447) โดยแคนาดาเปน
ประเทศแรกที่เริ่มมีกฎหมายการตอบโตการทุมตลาด แตกฎเกณฑสมัยใหมปรากฏตามมาตรา 6
ของขอตกลงแกตต (2490) ที่กำหนดใหประเทศสมาชิกเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดได
เมื่อการทุมตลาดเปนเหตุใหเกิด หรือคุกคามวาจะเกิดความเสียหายอันสำคัญตออุตสาหกรรม
หรือเปนอุปสรรคอันสำคัญในการกอตั้ง หรือพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน แลวอยางไรจึงจะ
ถือวามีการทุม ตลาดเกิดขึน้ แลว การขายสินคาขาดทุนเขาขายการทุม ตลาดใชหรือไม จะไดนำเสนอ
ตอไป
ข อ ตกลงการตอบโต ก ารทุ ม ตลาดที่
¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´
มีชอื่ วา Agreement on Implementation
ตนกำเนิดของการทุมตลาดมีรากฐานมาจากความแตกตางของ of Article VI of the General Agreement
กฎหมาย และนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในตลาดสองตลาด โดยเปน on Tariffs and Trade 1994 (หรือ
ความแตกตางที่เปนปกติ และสมเหตุสมผล หากยังคงไมมีการตกลง ขอตกลงแกตต 2537) ซึ่งเปนขอตกลง
เกี่ยวกับมาตรฐาน หรือกฎกติกาเกี่ยวกับการคาระหวางประเทศ
ที่ ป ระเทศสมาชิ ก ทุ ก ประเทศต อ ง
ภายหลังการเจรจารอบอุรกุ วัย (Uruguay Round ป 1986 - 1994 ปฏิบัติตาม เนื่องจากประเทศที่เขาเปน
หรือ 2529 - 2537) หลายป ประเทศสมาชิกองคการการคาโลก สมาชิกตองยอมผูกพันในทุกความตกลง
(World Trade Organization - WTO) ไดประนีประนอม และมี ภายใต WTO (Single Undertaking)
มาตรา 2 ของขอตกลงแกตตป
2537 บัญญัตวิ า การทุม ตลาด (Dumping)
ตนกำเนิดของการทุมตลาดมีรากฐานมาจาก
ความแตกตางของกฎหมาย และนโยบายเศรษฐกิจ คือ การสงออกที่มีการตั้งราคาสงออก
ต่ำกวามูลคาปกติ (Normal Value)
ของประเทศในตลาดสองตลาด
ของสินคาชนิดเดียวกัน
พฤษภาคม 2553
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ราคาสงออก (Export Price) คือ ราคาสินคาที่ผูสงออกขายให
แกผูนำเขาอิสระ หรือตัวแทนจำหนายในตางประเทศซึ่งไมมีความ
สัมพันธกัน โดยราคานั้นตองเปนราคาขายใหแกผูซื้ออิสระทอดแรก
(First Independent Buyer)
มูลคาปกติ (Normal Value) คือ ราคาของสินคาชนิดเดียวกัน
ทีข่ ายในประเทศผูส ง ออก/ผูผ ลิต หรือราคาสงออกไปยังประเทศทีส่ าม
(Third Country) หรือราคาที่คำนวณจากตนทุนการผลิต บวกตนทุน
การบริหารและการขาย บวกกำไร
การใชราคาสงออกสินคาเหมือนกันไปประเทศทีส่ าม หรือสรางราคา
โดยใชราคาตนทุนการผลิตสินคา บวกคาใชจายในการบริหาร การ
จัดจำหนาย และผลกำไร เพื่อเปนมูลคาปกติแทน เปนกรณีไมปกติ
ทำใหไมสามารถหามูลคาปกติได
โดยกรณีไมปกติ ไดแก ไมมีการจำหนายสินคานั้นในประเทศที่
สงออก หรือไมมีการจำหนายสินคานั้นตามรานคาปกติทั่วไป หรือ
สถานการณพเิ ศษของตลาด (Particular Market Situation - ขอตกลง
ไม ได ใหความหมายที่ชัดเจน อีกทั้งองคกรระงับขอพิพาทของ WTO
ก็ยงั ไมเคยมีขอ วินจิ ฉัยในเรือ่ งนี)้ หรือการจำหนายสินคานัน้ ในประเทศ
ที่สงออกมีมูลคานอยกวารอยละ 5 ของมูลคาการสงออกไปประเทศ
ที่ไตสวนการทุมตลาด
ประเทศส ง ออกที่ มี ร ะบบเศรษฐกิ จ ที่ มิ ใ ช แ บบตลาด (NonMarket Economy) เชน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีการ
แทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำใหเกิดการบิดเบือน
ตนทุนการผลิต และราคาตลาด มูลคาปกติจึงอาจคำนวณจากขอมูล
ของประเทศที่สาม (Third Country Constructed Value)

ขอตกลงแกตตป 2537
ยอมรับวิธกี ารคำนวณ 2 วิธี
คือ เปรียบเทียบมูลคาปกติ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก
กับราคาสงออกถัวเฉลี่ย
ถวงน้ำหนัก
มาตรา 6 ของข อ ตกลงแกตต
2537 ไมไดมีบทบัญญัติหามมิใหมีการ
ทุมตลาดโดยตรง เพียงแต ใหประเทศ
ภาคีสมาชิกองคการการคาโลกตระหนักวา
การทุมตลาดเปนสิ่งตองหาม หากการ
ทุมตลาดนั้นกอใหเกิด หรือคุกคามวา
จะเกิดความเสียหายทีส่ ำคัญ (Material
Injury) ตออุตสาหกรรมภายในประเทศ
ซึ่งหากประเทศผูนำเขาสามารถ
พิสูจนไดวามีการทุมตลาดจากประเทศ
คูค า สงออกทีส่ ง ผลใหเกิดความเสียหาย
ต อ อุ ต สาหกรรมภายในประเทศตน
รั ฐ บาลประเทศผู น ำเข า นั้ น สามารถ
เรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดได
โดยอากรที่เรียกเก็บตองไมสูงกวาสวน
เหลื่ อ มการทุ ม ตลาด (Margin of
Dumping) กล า วคื อ การเรี ย กเก็ บ
อากรตอบโต ก ารทุ ม ตลาด ต อ งเข า
เงื่อนไขทั้ง 3 ขอ คือ มีการทุมตลาด
มีความเสียหายรายแรง และมีความ
สัมพันธระหวางการทุมตลาดกับความ
เสียหาย โดยตองพิสจู นวา ความเสียหาย
นี้ไมไดเกิดจากปจจัยอื่น
สวนเหลือ่ มการทุม ตลาด ขอตกลง
แกตตป 2537 ยอมรับวิธีการคำนวณ
2 วิ ธี คื อ เปรี ย บเที ย บมู ล ค า ปกติ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก กับราคาสงออก
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แนวคิดเรื่องการทุมตลาดมีมาชานาน และหลายรูปแบบ เชน
การทุม ตลาดชัว่ คราว (เพือ่ การลางสต็อกผลผลิตสวนเกิน) การทุม ตลาด
ระยะสั้น (เมื่อราคาสินคาตกต่ำ หรือเพื่อหาตลาดใหม หรือเพื่อการ
แขงขัน) การทุมตลาดระยะยาว (เพื่อรักษาระดับกำลังการผลิตโดย
ไมมีการตัดราคาในประเทศ) Government-supported Dumping
(การอุดหนุนการผลิตของภาครัฐทีเ่ กือ้ กูลใหตน ทุนการผลิตต่ำกวาทีค่ วร)
Tactical or Strategic Dumping and Discriminatory Pricing
(การขายสินคาเดียวกันในราคาตางกันทีต่ ลาดตางกัน เปนการทุม ตลาด
เชิงกลยุทธ) Predatory-pricing Dumping (การแขงขันตัดราคาเพื่อ
ลดจำนวนคูแขง) Market-expansion Dumping (เพื่อขยายตลาด
ยิ่งราคาสินคาในประเทศสูงมากเทาไร ยิ่งสนับสนุนราคาสงออกให
ต่ำลงมากขึ้น) และ Cyclical Dumping (เพื่อกำจัดผลผลิตสวนเกิน
จำนวนมากในขณะที่ความตองการสินคาอยู ในชวงขาลง) เปนตน
ชุมชนนักเศรษฐศาสตรระหวางประเทศในปจจุบันไดจำแนก
ประเภทการทุม ตลาดทีส่ ำคัญเปน 3 ประเภท ประกอบดวย การทุม ตลาด
แฝง การทุม ตลาดทางออม และการทุม ตลาดขัน้ ทีส่ อง โดยการทุม ตลาด
แฝง (Hidden Dumping) บัญญัตินิยามในมาตรา 6 ของขอตกลง
แกตตวา เปนการขายสินคาที่ผูนำเขาขายในราคาต่ำกวาราคาที่ระบุ
ไว ในใบแจงราคาสินคาของผูสงออก โดยผูสงออกมีความเกี่ยวของ
กับผูนำเขา แลวราคาสินคาที่ขายยังต่ำกวาราคาสินคาของประเทศ
ผูสงออกอีกดวย คือ การทุมตลาดผานการถายทอดราคานั่นเอง
การทุมตลาดทางออม (Indirect Dumping) เกิดจากการที่
สินคานำเขาผานประเทศที่สาม โดยประเทศที่สามมิไดถือวามีการ
ทุมตลาด แมวาราคานำเขาจะต่ำเกินกวาที่สมควรก็ตาม สำหรับการ
ทุม ตลาดขัน้ ทีส่ อง หรือการทุม ตลาดขัน้ ทุตยิ ภูมิ (Secondary Dumping)
พฤษภาคม 2553

ÍÂ‹Ò§äÃà»š¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ
มาตรา 3 ของขอตกลงแกตตป
2537 ใหนิยามของความเสียหายจาก
การทุมตลาดเปน 3 กรณี คือ ความ
เสียหายอันสำคัญตออุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ การคุ ก คามที่ จ ะก อให เ กิ ด
ความเสียหายอันสำคัญตออุตสาหกรรม
ภายในประเทศ หรื อ การขั ด ขวาง
อันสำคัญตอการจัดตั้งอุตสาหกรรมนั้น
มาตรา 3.4 กำหนดไว 15 ปจจัย
ในการพิ จ ารณาว า การทุ ม ตลาดมี ผ ล
ตออุตสาหกรรมภายในประเทศหรือไม
ประกอบดวย การลดลงของยอดขาย
ของกำไร ของผลผลิต ของสวนแบง
ตลาด ของประสิทธิภาพของการผลิต
และของผลตอบแทนจากการลงทุ น
ทั้งที่เปนจริง และที่อาจเกิดขึ้น การใช
กำลั ง การผลิ ต ป จ จั ย ที่ มี ผ ลต อ ราคา
ภายในประเทศ ขนาดของสวนเหลื่อม
การทุ ม ตลาด ผลต อ ค า จ า งแรงงาน
ตอการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และตอความสามารถ
ในการเพิ่มทุน หรือการลงทุน รวมถึง
ผลเสี ย หายต อ กระแสเงิ น สด ผลต อ
สินคาคงคลัง และผลตอการจางงาน

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹...ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ áÅÐÁÒμÃ¡ÒÃ

ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก และเปรียบเทียบมูลคาปกติกับราคาสงออกตาม
รายการซื้อขายเปนครั้งๆ ไป (Transaction to Transaction Basis)
ซึ่งปกติจะคำนวณจากราคาหนาโรงงาน (Ex-Factory Price)
การคำนวณคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก บางประเทศเมื่อคำนวณได
คาสวนเหลื่อมการทุมตลาดบางรายการเปนคาลบ ก็จะเปลี่ยนคาเปน
ศูนย หรือไมนำมารวมในการหาคาเฉลี่ย ซึ่งเรียกวา วิธี Zeroing วิธี
การคำนวณนี้ทำใหคาเฉลี่ยของสวนเหลื่อมการทุมตลาดสูงกวาการ เกิ ด เมื่ อ มี ก ารส ง ออกสิ น ค า ที่ มี ส ว น
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามปกติ
ประกอบมาจากสินคานำเขา โดยเชื่อ
วาสินคานำเขานั้นมีการทุมตลาด
»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´
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ทั้งที่เปนจริง และที่อาจเกิดขึ้น โดยตองพิจารณาครบทั้ง 15 ปจจัย ลาสมัย ใกลหมดอายุ หรืออยู ในชวง
ทางปฏิบัติจริงก็มักนำมาพิจารณาไมครบ ขณะที่ขอตกลงแกตตก็มิได ตลาดกำลังวาย เปนตน
ระบุให ใชวิธีการวิเคราะห ใด หลายประเทศใชวิธีวิเคราะหแนวโนม
การขายสิ น ค า ขาดทุ น โดยไม มี
ของปจจัยเหลานี้ แลวใชดุลยพินิจตัดสินวามีความเสียหายหรือไม
เหตุสมควร ดูเหมือนจะเปนประโยชน
ตอผูบริโภค เชนเดียวกับการทุมตลาด
¡ÒÃÍØ´Ë¹Ø¹à»š¹¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´ËÃ×ÍäÁ‹
เนื่องจากผูบริโ ภคสามารถซื้อของได
การทุม ตลาดกับการนำเขาสินคาที่ไดรบั ประโยชนจากการอุดหนุน ในราคาถูก แตการขายสินคาต่ำกวาทุน
ถือเปนคนละสวนกัน โดยการทุมตลาด หมายถึง การที่หนวยผลิตใด อาจมีเจตนาแอบแฝง เชน ขจัดคูแขง
เห็นขอไดเปรียบจากการกำหนดราคาแบบแบงแยกตลาด และดำเนินการ หรือกีดกันรายใหม เมื่อคูแขงสูราคา
เชนนั้นโดยอาศัยทรัพยากรของตนเอง ขณะที่การอุดหนุนเปนการให ไมได ทีส่ ดุ ก็เลิกกิจการไป หรือรายใหม
ความชวยเหลือจากภาครัฐแกอุตสาหกรรมนั้นๆ ไมวาจะทางตรง หรือ ไม ส ามารถเข า สู ต ลาด ก็ จ ะเกิ ด การ
ทางออม
ผูกขาดสงผลเสียตอผูบริโภคในที่สุด
อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการอุดหนุน หรือการทุมตลาด ตาง
การขายสิ น ค า ต่ ำ กว า ทุ น เช น นี้
ก็สงผลกระทบตอตลาดสินคานำเขาไดอยางไมแตกตางกัน
หลายประเทศจึ ง มี ก ารตรากฎหมาย
และกำหนดบทลงโทษเพราะถือวาเปน
¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒμèÓ¡Ç‹Ò·Ø¹à»š¹¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´ËÃ×ÍäÁ‹
การคาที่ไมเปนธรรม โดยเปนการกีดกัน
การพิสูจนวามีการทุมตลาดหรือไม จะเปรียบเทียบราคาสินคา ทางการคาอีกรูปแบบหนึ่ง สวนที่อาง
หนาโรงงานของประเทศผูสงออกกับราคาขายสินคานั้น ณ ชายแดน ว า เป น ประโยชน ต อ ผู บ ริ โ ภครวมทั้ ง
ของประเทศผูนำเขา ซึ่งไดหักตนทุนคาขนสง และคาใชจายอื่นๆ ที่ ผูป ระกอบการรายยอยอาจยังมีขอ กังขา
เกิดขึ้นหลังจากสินคาออกจากโรงงานแลว ฉะนั้น ราคาขายที่ต่ำกวา เนื่องจากราคาถูกเฉพาะบางรายการ
ราคาในประเทศจึงอาจไม ใชจำนวนเดียวกับราคาขายในราคาที่ต่ำกวา และบางชวงเวลาเทานั้น และซื้อได ใน
ทุน โดยที่การทุมตลาดเปนกรณีที่ ประเทศผูสงออกขายสินคาในราคา ปริมาณจำกัด การขายสินคาต่ำกวาทุน
ต่ำกวาราคาภายในประเทศ หรือต่ำกวาราคาสงออกในประเทศคูค า อืน่ ๆ กรณีนี้จึงอาจถือไดวาเปนการคาที่ ไม
หรือการขายสินคาในราคาต่ำกวาตนทุนการผลิตของสินคานั้น
เปนธรรม
การขายสินคาต่ำกวาทุน เปนกรณีที่ผูประกอบกิจการผลิต หรือ
กฎหมายการทุ ม ตลาด และ
จำหนายสินคาในประเทศ ขายสินคาในราคาต่ำกวาตนทุนที่ผลิต หรือ มาตรการตอบโต ใ นป จ จุ บั น ไม ไ ด มี
ซื้อมา ซึ่งเปนการขายสินคาที่ยอมขาดทุน ซึ่งผิดวิสัยปกติของการ วัตถุประสงคเพื่อตอบโตการทุมตลาด
ประกอบธุรกิจที่แสวงหากำไร เวนแตกรณีจำเปน เชน สินคาตกรุน แบบทำลายคู แ ข ง เท า นั้ น แต ยั ง เป น
มาตรการกีดกัน ทางการคา และเปน
มาตรการทีค่ มุ ครองกลุม ผูผ ลิตทีค่ รอบงำ
การทุมตลาดเปนกรณีที่ประเทศผูสงออก
ตลาดในประเทศ โดยที่ ก ารอุ ด หนุ น
ขายสินคาในราคาต่ำกวาราคาภายในประเทศ
เป น การคนละแบบกั บ การทุ ม ตลาด
แตการขายสินคาราคาต่ำกวาทุนสามารถ
หรือต่ำกวาราคาสงออกในประเทศคูคาอื่นๆ
นำไปสูการทุมตลาดได
หรือการขายสินคาในราคาต่ำกวา

ตนทุนการผลิตของสินคานั้น

สงเสริมการลงทุน…สิทธิประโยชน และมาตรการ
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วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

การทุมตลาดเชิงรูปแบบ

โลกยุคโลกาภิวัตนเปดชองทางการคาระหวางประเทศที่ขยายตัว และเปนไปโดยเสรี ดวยการ
เปดตลาดสินคาประเภทตางๆ เมื่อขยายไปสูระหวางประเทศ เทากับสูสังเวียนแหงการแขงขัน
ในเวทีโลก ผูประกอบการตองทำใหสินคาของตนแขงขันได ราคาสินคาเปนยุทธวิธีสำคัญในการ
ชวงชิงสวนแบงตลาดในตลาดการคาของประเทศนำเขา ดวยการขายสินคาในประเทศนำเขาใน
ราคาต่ำกวาราคาทีข่ ายในประเทศผูส ง ออก เขาขายการทุม ตลาด (Dumping) มาตรการตอบโต
การทุมตลาดจึงเขามามีบทบาท
ÍÂ‹Ò§äÃà»š¹¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´
มาตรา 2 ของขอตกลงแกตตป 2537 (Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and
Trade 1994) บัญญัตริ ปู แบบของการกระทำทีเ่ ขาขายการทุม ตลาดไววา
การสงสินคาเขาไปในประเทศอื่นในราคาต่ำกวาราคาปกติของสินคา
โดยการขายสินคาในราคาสงออกต่ำกวาราคาเปรียบเทียบของสินคา/
ผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน (Like Product) ที่ ใชบริโภคภายในประเทศ
สงออก
หากไมมรี าคาขายของสินคาชนิดเดียวกันในประเทศผูส ง ออก ให
ใชราคาที่ประเทศนั้นสงไปขายยังประเทศที่สาม หรือใชราคาที่คำนวณ
จากตนทุนการผลิต บวกคาใชจา ยในการดำเนินการ คาใชจา ยในการขาย
และอืน่ ๆ รวมทัง้ กำไรทีค่ วรจะไดรบั ถือเปนราคาปกติ (Normal Value)
และเปรียบเทียบกับราคาสงออก (Export Value) ไปยังประเทศนำเขา
เพื่อหาสวนเหลื่อมการทุมตลาด (Dumping Margin)
พฤษภาคม 2553

สวนเหลือ่ มการทุม ตลาด คำนวณ
ไดจากคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของทั้ง
ราคาสงออก และราคาปกติ หรือคิดจาก
ราคาทัง้ สองทีก่ ระทำในธุรกรรมตอธุรกรรม
การกำหนดวิธีการคิดถัวเฉลี่ยไว เพื่อ
มิใหนำวิธีอื่น ที่แตกตางมาใช ซึ่งอาจ
สงผลตอสวนเหลื่อมราคาที่ผิดไปจาก
ความเปนจริง
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องคประกอบสำคัญที่ตองพิสูจน
เพื่อใหสามารถนำมาตรการตอบโตการทุมตลาดมาใช ได
มี 2 ประการ ไดแก การพิสูจนการกระทำการทุมตลาด
โดยการเปรียบเทียบราคาปกติ และการพิสูจนความเสียหาย
อันเปนผลมาจากการทุมตลาด
Í§¤»ÃÐ¡Íºà¾×èÍàÃÕÂ¡à¡çºÍÒ¡ÃμÍºâμŒ¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´
องคประกอบสำคัญที่ตองพิสูจนเพื่อใหสามารถนำมาตรการ
ตอบโตการทุมตลาดมาใชไดมี 2 ประการ ไดแก ประการแรกเปนการ
พิสูจนการกระทำการทุมตลาด โดยการเปรียบเทียบราคาปกติ และ
ราคาสงออก เพือ่ ใหทราบถึงสวนเหลือ่ มราคาสินคา และประการทีส่ อง
เปนการพิสูจนความเสียหาย อันเปนผลมาจากการทุมตลาด โดยแมจะ
แยกการพิสูจน แตเกี่ยวเนื่องกันอยู เพราะหากขาดองคประกอบใดก็มิ
อาจกระทำการเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดได
¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´
การเปรียบเทียบราคา มาตรา 2.2 และเชิงอรรถ 2 ของขอตกลง
แกตต 2537 ใหคำนึงถึงการจำหนายผลิตภัณฑทเี่ หมือนกันมาใชกำหนด
มูลคาปกติไดเฉพาะการจำหนายผลิตภัณฑนั้นคิดเปนรอยละ 5 หรือ
มากกวารอยละ 5 ของการจำหนายไปยังประเทศผูน ำเขา แตถงึ อยางไร
ก็ตาม อาจยอมรับตัวเลขทีต่ ำ่ กวาได หากมีเหตุอนั สมควรทีอ่ าจเกิดขึน้
ได ในกรณีอื่น

ข อ ตกลงฯ มิ ไ ด ก ำหนดลำดั บ
ความสำคัญวาควรใชวธิ ีใดกอน แลวแต
ขอเท็จจริงในแตละกรณี และยังมีการ
หาราคา หรือมูลคาปกติในกรณีพิเศษ
กรณีนำเขาสินคาจากประเทศที่มีการ
ผูกขาดโดยสวนใหญ หรือโดยสมบูรณ
(Non-Market Economy) จะไมสามารถ
หามูลคาปกติ เนือ่ งจากรัฐบาลมีบทบาท
ในการกำหนดราคาวัตถุดิบ กรณีเชนนี้
ผู ไ ต ส วนสามารถใช ดุ ล ยพิ นิ จในการ
เปรียบเทียบที่เหมาะสม
มาตรา 2.6 ของขอตกลงแกตต
2537 ให นิ ย ามสิ น ค า /ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่
เหมือนกัน (Like Product) วาหมายถึง
ผลิ ต ภั ณ ฑ ซึ่ ง เป น อย า งเดี ย วกั น คื อ
เหมือนกับผลิตภัณฑทพี่ จิ ารณาทุกประการ
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การพิ จ ารณาความเสี ย หายจะ
พิจารณาจากหลักฐานสนับสนุน และ
ตรวจสอบอยางมีหลักเกณฑ เชน มีการ
นำเขาปริมาณเพิ่มขึ้นอยางมาก มีการ
ตัดราคาอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาผลิตภัณฑที่เหมือนกันกับสมาชิก
ผูนำเขา ตรวจสอบผลกระทบจากการ
ทุ ม ตลาดที่ มี ต อ อุ ต สาหกรรมภายใน
ประเทศทีเ่ กีย่ วของ รวมถึงการประเมิน
หรือหากไมมผี ลิตภัณฑชนิดนัน้ ผลิตภัณฑอนื่ ทีแ่ มไมเหมือนทุกประการ ปจจัยทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวของทั้งหมด
ก็ใหพจิ ารณาจากลักษณะทีเ่ หมือนกันอยางมาก ขอตกลงฯ ไมไดกำหนด ดวย
รายละเอียดไว ทางปฏิบตั แิ ตละประเทศสมาชิกก็จะสรางกฎเกณฑเปน
กรณีๆ ไป เชน คุณสมบัตดิ า นกายภาพ การจัดหมวดหมูข องระบบศุลกากร ¹ÔÂÒÁ¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÀÒÂã¹
(Tariff Classification) ขอกำหนดของอุตสาหกรรม ราคา คุณภาพ
มาตรา 4 ของขอตกลงแกตตป
วัตถุดบิ ที่ใช เทคโนโลยีและวิธกี ารผลิต ชองทางการจำหนาย ประโยชน 2537 ใหความหมายของอุตสาหกรรม
ใชสอยและการทำงานของสินคา ชื่อเสียงและตราของสินคา เปนตน ภายใน (Domestic Industry) ไววา
ผลิตภัณฑทเี่ หมือนกันในประเทศทัง้ หมด
¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ
หรือผูผ ลิตในประเทศซึง่ มีผลผลิตรวมกัน
การพิสจู นความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ แกอตุ สาหกรรมภายในประเทศที่ ไดเปนสัดสวนขางมากของปริมาณการ
นำเขา อันเปนผลจากการนำเขาสินคา หรือผลิตภัณฑที่ทุมตลาด ซึ่ง ผลิตภายในประเทศของผลิตภัณฑนั้น
ขอตกลงฯ ตีความความหมายของความเสียหายจากการทุม ตลาดไวเปน ยกเวนในกรณีที่ผูผลิตเหลานั้นมีความ
3 แบบ คือ ความเสียหายอยางมาก (Material Injury) ตออุตสาหกรรม เกีย่ วของกับผูส ง ออก หรือผูน ำเขา หรือ
ภายในประเทศ การคุกคามวาจะเกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรม ผูผ ลิตนัน้ เองเปนผูน ำเขาผลิตภัณฑทถี่ กู
ภายในประเทศ (Threat of Material Injury) และการชะงักงันอยาง กลาวหา กรณีนี้อุตสาหกรรมภายในจะ
รุนแรงในการจัดตั้งอุตสาหกรรมเชนวานั้น (Material Retardation of หมายถึง ผูผลิตสวนที่เหลือ
the Establishment of such an Industry)
¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃäμ‹ÊÇ¹μÒÁÁÒμÃ¡ÒÃ
μÍºâμŒ¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´
การพิสูจนความเสียหายที่เกิดขึ้นแก
กอนการไตสวนการทุมตลาด ผูมี
อุตสาหกรรมภายในประเทศที่นำเขา
อำนาจไตสวนการทุมตลาดสินคาตอง
คือ ความเสียหายอยางมาก
ตรวจสอบวา ผูยื่นคำรองเปนตัวแทน
ตออุตสาหกรรมภายในประเทศ
ของอุตสาหกรรมภายในหรือไม โดย
การคุกคามวาจะเกิดความเสียหายกับ
ต อ งได รั บ การสนั บ สนุ น จากผู ผ ลิ ต
ภายในที่ มี ป ริ ม าณการผลิ ต รวมมาก
อุตสาหกรรมภายในประเทศ
กวารอยละ 50 ของปริมาณการผลิต
และการชะงักงันอยางรุนแรงในการจัดตั้ง
สินคาเหมือนกันในประเทศ เมื่อรวม
อุตสาหกรรมเชนวานั้น
ทั้ ง ฝ า ยสนั บ สนุนและฝ า ยค า นคำร อง
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แลวฝายสนับสนุนคำรองมีปริมาณการผลิตรวมไมต่ำกวารอยละ 25
ของปริมาณการผลิตสินคาเหมือนกันในประเทศ ตามมาตรา 5.4
ของขอตกลงแกตตป 2537
ผูม อี ำนาจไตสวนตองปฏิเสธคำรอง หรือยุตกิ ารไตสวน เมือ่ เขา
กรณีใดกรณีหนึง่ ใน 3 กรณี กลาวคือ กรณีไมมหี ลักฐานเพียงพอเกีย่ วกับ
การทุม ตลาด หรือความเสียหาย หรือกรณีสว นเหลือ่ มการทุม ตลาดมีคา
ต่ำกวารอยละ 2 ของราคาสงออก (De Minimis) หรือกรณีสินคา
ทุม ตลาดมาจากประเทศใดประเทศหนึง่ มีปริมาณนอยกวารอยละ 3 ของ
ปริมาณสินคาเหมือนกันที่นำเขาโดยรวมของประเทศที่ถูกทุมตลาด
(ยกเวนกรณีที่นำเขาจากหลายประเทศ และปริมาณรวมของสินคา
ทุมตลาดจากหลายประเทศเกินรอยละ 7 ของการนำเขารวม) ตาม
มาตรา 5.8 ของขอตกลงแกตตป 2537
มาตรา 5.10 ยังกำหนดเวลาในการไตสวนที่ตองดำเนินการให
เสร็จสิ้นภายใน 1 ป หากมีการยืดเวลาตองไมเกิน 18 เดือน เมื่อ
ไตสวนพบวา มีการทุม ตลาดเกิดขึน้ และผลของการทุม ตลาดกอใหเกิด
ความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายใน ประเทศผูนำเขาจะมีสิทธิ์จัดเก็บ
อากรตอบโตการทุม ตลาดไดไมเกิน 5 ป เวนแตผมู อี ำนาจเห็นวา จำเปน
ตองใชมาตรการตอบโตนั้นตอไป ก็ใหดำเนินการทบทวน โดยตอง
ไตสวนตามระยะเวลาที่กำหนดทำนองเดียวกัน
¡ÒÃãªŒÁÒμÃ¡ÒÃμÍºâμŒ¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´¢Í§μ‹Ò§»ÃÐà·È
กอนจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization WTO) ในป 2538 สหรัฐฯ เปนผูใชมาตรการตอบโตการทุม ตลาดมากทีส่ ดุ
ในโลก แตหลังจากจัดตั้ง WTO แลว อินเดียแซงสหรัฐฯ มาเปนที่หนึ่ง
โดยสหรัฐฯ มาเปนทีส่ อง ซึง่ มีจนี เปนประเทศทีถ่ กู ตอบโตการทุม ตลาด
มากที่สุด
ประเทศตางๆ มีลกั ษณะหลักในการใชมาตรการตอบโตการทุม ตลาด
เชน หนวยงานที่รับผิดชอบทุกประเทศตั้งหนวยงานรัฐทำหนาที่เฉพาะ
รับผิดชอบการไตสวนการทุม ตลาด และความเสียหาย ขณะทีเ่ จาหนาที่

หลังจากจัดตั้ง WTO แลว
ผู ใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด คือ
ประเทศอินเดียโดยแซงสหรัฐฯ มาเปนที่หนึ่ง
จีนเปนประเทศที่ถูกตอบโตการทุมตลาดมากที่สุด

ที่รับผิดชอบก็สามารถใชดุลยพินิจได
ไม ใชนอย โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
แยกเปน 2 ระบบ คือ ระบบแรกใช ใน
สหรัฐฯ และแคนาดา ทีแ่ ยกหนวยงานที่
รับผิดชอบการไตสวนการทุมตลาดกับ
การไตสวนความเสียหายออกจากกัน
เปน สองหนวยงาน ระบบที่สองใช ใน
สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย อินเดีย และ
ไทย ที่ ใ ห ห น ว ยงานเดี ย วรั บ ผิ ด ชอบ
ทั้งการไตสวนการทุมตลาดและความ
เสียหาย โดยที่ระบบสองหนวยงานอาจ
ใหผลการไตสวนที่ถูกตองกวาเพราะ
ทัง้ สองหนวยงานตองใหความเห็นตรงกัน
ขณะที่ระบบหนวยงานเดียวมีขอดี คือ
สามารถประหยัดคาใชจาย เวลา และ
ยังหลีกเลี่ยงความขัดแยง
นอกจากนั้น ระบบการเก็บอากร
ตอบโต ก ารทุ ม ตลาด สหรั ฐ ฯ และ
แคนาดากำหนดอัตราอากรตอบโตการ
ทุม ตลาดเทากับสวนเหลือ่ มการทุม ตลาด
(Dumping Margin) เรียกวา ระบบ Full
Duty Rule แตสหภาพยุโรป ออสเตรเลีย
และไทย จะใชระบบ Lesser Duty Rule
ซึ่งเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดเพียง
เพื่อขจัดความเสียหาย และจะเกินกวา
สวนเหลื่อมการทุมตลาดไมได ระบบนี้
จึงตองคำนวณทั้งอัตราความเสียหาย
(Injury Margin) และสวนเหลื่อมการ
ทุมตลาด อัตราอากรตอบโตการทุม
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การทุมตลาดยังสงผลให
ประเทศผู ใชมาตรการ
ตอบโตการทุมตลาด
มีสวัสดิการโดยรวมลดลง
มาตรา 6 ของขอตกลงแกตตป
2537 มี บ ทบั ญ ญั ติ ร ายละเอี ย ด แต
หลักเกณฑ และคำจำกัดความยังขาด
ความชัดเจนในบางเรื่อง เปดชองให
สามารถใช ดุ ล ยพิ นิ จ หรื อ กำหนด
กฎเกณฑ ข องตน ส ง ผลให มี ก ารใช
มาตรการตอบโตการทุม ตลาดเพือ่ กีดกัน
ทางการคา หรือคุมครองอุตสาหกรรม
ภายในเปนสวนมาก อีกทั้งการตอบโต
การทุมตลาดยังสงผลใหประเทศผู ใช
มาตรการตอบโตการทุม ตลาดมีสวัสดิการ
โดยรวมลดลง คงมีแตบริษทั ทีย่ นื่ คำรอง
ขอใหตอบโตการทุม ตลาดไดรบั ประโยชน
และท า ยที่ สุ ด ราคาของสิ น ค า ที่ ถู ก
ตอบโตการทุมตลาดก็มักจะสูงขึ้นใน
สั ด ส ว นที่ ม ากกว า อั ต ราอากรตอบโต
การทุมตลาดเสียอีก
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ตลาดเทากับอัตราความเสียหาย ในกรณีที่อัตราความเสียหายต่ำกวา
สวนเหลื่อมการทุมตลาด ในทางกลับกัน ถาอัตราความเสียหายสูงกวา
อัตราอากรก็จะเทากับสวนเหลื่อมการทุมตลาด คดีที่สหภาพยุโรปเก็บ
อากรตอบโตการทุม ตลาดประมาณครึง่ หนึง่ เก็บตามอัตราความเสียหาย
สหภาพยุโรป คำนวณอัตราความเสียหาย 2 วิธี คือ Price
Undercutting Method และ Price Underselling Method/Target
Prices โดย Price Undercutting Method เปนการเปรียบเทียบราคา
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของราคาขายของสินคากับราคาสินคาของผูผลิต
ภายใน ผลตางเปนอัตราความเสียหาย ถาราคาขายสินคานำเขาสูงกวา
ราคาสินคาของผูผ ลิตภายใน อัตราความเสียหายมีคา เทากับศูนย ขณะที่
Price Underselling Method/Target Prices ผูผ ลิตในสหภาพยุโรปตอง
ลดราคาเพื่อการแขงขันกับสินคาทุมตลาด
ราคา Target Price ของผูผ ลิตภายในสหภาพยุโรป มาจากผลรวม
ของตนทุนการผลิต ตนทุนการขาย ตนทุนการบริหาร และอัตรากำไร
เปาหมาย เปรียบเทียบกับราคาขายของสินคานำเขา ผลตางเปนอัตรา
ความเสียหาย แตหากราคาสินคานำเขาสูงกวา Target Price อัตรา
ความเสียหายจะเปนศูนย ผลลัพธอตั ราความเสียหายของวิธที สี่ องจะสูง
กวาวิธีแรก
ไทยใชสหภาพยุโรปเปนแมแบบ โดยใชกฎ Lesser Duty Rule ซึง่
ทางปฏิบตั กิ รมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย จะใชวธิ ที สี่ อง คือ
Price Underselling Method/Target Prices คำนวณอัตราความเสียหาย
สำหรับการใชความตกลงเพือ่ ระงับการทุม ตลาดระหวางเจาหนาที่
กับผูสงออก (หรือผูทุมตลาด) โดยการปรับราคาสินคาสงออกที่เรียก
วา Price Undertakings นั้น เปน ที่นิยมใช ในสหภาพยุโรป และ
ออสเตรเลีย ขณะที่สหรัฐฯ และแคนาดามักจะไม ใชวิธีนี้ สวนไทยยัง
ไมเคยใชเลย
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สงเสริมการลงทุน…สิทธิประโยชน และมาตรการ

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

เมื่อมาตรการสงเสริมการลงทุน
เผชิญหนากับ มาตรการตอบโต

ตอนที่ 1

การสงเสริมการลงทุนมีวิธีการหลากหลาย ไมวาจะเปนการใหสิทธิประโยชนยกเวน หรือลดหยอน
ภาษีอากร หรือสิทธิประโยชนที่ ไมเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งในระบบยอโลกปจจุบันที่มีการติดตอ
คาขาย และลงทุนขามชาติ กอเกิดความตกลงระหวางประเทศที่มุงสรางการคาการลงทุนที่แขงขัน
อยางเปนธรรม จึงวางหลักเกณฑมาตรการตอบโตประเทศสมาชิกที่ ใชสิทธิประโยชนบางประเภท
ของการสงเสริมการลงทุนซึ่งจะไดนำเสนอตอไปนี้
ในตอนที่ 1 นี้ จะไดแนะนำถึงองคการการคาโลก (World Trade
Organization - WTO) ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการ
ตอบโต (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures ASCM) ที่ ใหนิยามของการอุดหนุน ประเภทของการอุดหนุน การให
โดยเจาะจง และประเภทของการใหโดยเจาะจง
·ÓäÁμŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
มาตรการส ง เสริ ม การลงทุ น มี บ ทบาทสำคั ญ นั บ แต ป 2503
เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรงรัดการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งยกระดับความ
เปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น โดยมีภาคเอกชนเปนกลไกหลักสูการ
พัฒนา เนือ่ งจากการลงทุนของภาคเอกชนนำมาซึง่ เงินตราตางประเทศ
การจางงาน การบริหารจัดการ และการถายทอดเทคโนโลยี รวมถึง

การพั ฒ นาทรั พ ยากร และวั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศ
โดยทีส่ ทิ ธิประโยชนดา นภาษีอากร
เป น มาตรการสำคั ญ ที่ ภ าครั ฐ ใช ใ น
การสงเสริม และชักจูงการลงทุน รวมถึง
มาตรการทางการเงิน และมาตรการ
ดานอื่น เชน เครดิต ดอกเบี้ย เงินกู
เปนตน ลวนผลักดันใหเกิดการลงทุน
ข า มชาติ ทั้ ง สิ้ น ขณะที่ ใ นโลกของ
โลกาภิวัตนปจจุบันก็มีการรวมกลุมตั้ง
องคกรระหวางประเทศสรางพันธกรณี
ใหประเทศสมาชิกตองถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด
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ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต (Agreement
on Subsidies and Countervailing Measures - ASCM) เปนความ
ตกลงพหุภาคี (Multilateral Agreement) ฉบับหนึ่งในความตกลง
ขององคการการคาโลกที่ขยายความ และกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
จากหลักการที่จะไมสนับสนุนการอุดหนุนตามหลักการใน GATT ซึ่ง
ประเทศภาคีพึงตองปฏิบัติตามพันธกรณี โดยเปนความตกลงทาง
การคาที่นอกจากจะผูกพันในฐานะประเทศสมาชิกแลว ยังผูกพัน
และมีผลกระทบตอภาคเอกชนทั้งทางตรง และทางออม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่สืบเนื่องมาจากมาตรการสงเสริมการลงทุน

ASCM เปนความตกลงทีป่ ระกอบ
ด ว ยหลั ก เกณฑ ที่ เ ป น สารบั ญ ญั ติ
(Substantive Rules) และหลักเกณฑ
วิ ธี ส บั ญ ญั ติ (Procedural Rules)
แบงเปน 11 ภาค (Parts) และอีก 7
ภาคผนวก (Annexes)
หลังจากที่ ASCM มีผลบังคับใช
แลว ประเทศสมาชิก WTO รวมถึง
ประเทศไทยก็ไดนำหลักการ และสาระ
ของ ASCM ไปแปลงสูก ลไกตามกฎหมาย
ภายในของประเทศตน แลวไดมีการ
กลาวหา ดำเนินการไตสวนกรณีการ
อุดหนุน และเรียกเก็บอากรตอบโตการ
อุดหนุน (Countervailing duty) ตอ
สินคานำเขาเปนจำนวนมาก ประเทศไทย
ก็ ถู ก กล า วหา และไต ส วนกรณี ก าร
อุดหนุน โดยเฉพาะจากการยกเวน หรือ
ลดหย อ นภาษี อ ากรภายใต ม าตรการ
สงเสริมการลงทุน

ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต
เปนความตกลงพหุภาคีที่มีผลกระทบ
ตอภาคเอกชนทั้งทางตรงและทางออม
โดยเฉพาะอยางยิ่งที่สืบเนื่องมาจาก
มาตรการสงเสริมการลงทุน
พฤษภาคม 2553
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องคการการคาโลก (World Trade Organization - WTO)
จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 มีสำนักงานใหญตั้งอยูที่นครเจนีวา
ประเทศสวิตเซอรแลนด เปนองคการระหวางประเทศที่พัฒนามาจาก
ความตกลงทัว่ ไปวาดวยภาษีศลุ กากรและการคา (General Agreement
on Tariffs and Trade - GATT) เพื่อเปนเวทีการเจรจาลดอุปสรรค
และขอกีดกัน ทางการคา โดยมีกฎระเบียบการคาระหวางประเทศ
เพื่อสนับสนุนใหการคามีความเสรียิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการแขงขันที่
เปนธรรม อีกทั้งเปนเสมือนคนกลางในการแก ไขปญหาขอขัดแยง
ทางการคาระหวางประเทศ เปนกลไกตรวจสอบ และทบทวนนโยบาย
การคาของประเทศสมาชิกอีกดวย

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹...ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ áÅÐÁÒμÃ¡ÒÃ

26

ASCM เขามาสงผลตอประเทศไทยในฐานะทีเ่ ปนประเทศผูส ง ออก
สินคา แลวเกิดกรณีอุตสาหกรรมภายในของประเทศผูนำเขาสินคาที่
เหมือนกันกับสินคาจากประเทศไทยไดรบั ความเสียหาย จึงรวมกลุม กัน
ไปรองตอหนวยงานภาครัฐของประเทศตน องคกรภาครัฐของประเทศ
ผูนำเขาจึงกลาวหา และเปดไตสวนประเทศไทยภายใต ASCM องคกร
ภาครัฐของประเทศไทยทีก่ ำกับดูแลในเรือ่ งนีค้ อื กรมการคาตางประเทศ
กระทรวงพาณิชย
¹ÔÂÒÁ¢Í§¡ÒÃÍØ´Ë¹Ø¹
ASCM ใหความหมายของการอุดหนุนไวที่ Part 1 Article 1
โดยจะถือวามีการอุดหนุน หากเขาองคประกอบหลักครบทัง้ 2 ประการ
คือ ความชวยเหลือทางการเงิน (Financial Contribution) และการ
กอใหเกิดประโยชน (Conferred Benefit)
การใหความชวยเหลือทางการเงิน เปนการสนับสนุนทางการเงิน
โดยรั ฐ บาล หรื อ องค ก รภาครั ฐ (Public Body) ในดิ น แดนของ
ประเทศสมาชิก หากองคกรภาครัฐประกอบกิจการเชิงพาณิชยก็จะ
ไมเขาขายตามนิยามของการอุดหนุน เนื่องจากไมได ใชอำนาจของรัฐ
แตอยูภายใตหลักการควบคุมของภาคเอกชน ฉะนั้น องคกรภาครัฐ
ไมทุกองคกรที่เขาขายตามนิยามของการอุดหนุน
ความชวยเหลือทางการเงินครอบคลุมตาม Article 1.1 (a)(1)(i)
ของ ASCM กรณีการชวยเหลือทางการเงินโดยตรงของรัฐ เชน การ
ใหเปลา การใหยืม การใหทุน การค้ำประกันเงินกู เปนตน รวมถึง
ตาม Article 1.1 (a)(1)(ii) ของ ASCM กรณีที่รายไดของรัฐบาลที่
ควรจะไดขาดหายไป หรือรัฐบาลไมเก็บรายได (otherwise due is
foregone or not collected) เชน การใหสิ่งจูงใจทางการเงินใน
รูปการใหเครดิตดานภาษี เปนตน

การอุดหนุนเกิดขึ้น
เมื่อกอใหเกิดประโยชนแก
อุตสาหกรรมหรือผูผลิต
โดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่
ไดรับอยู ในตลาดตามปกติ
อย า งไรก็ ต าม การยกเว น หรื อ
ลดหย อ นอากรหรื อ ภาษี ที่ เ รี ย กจาก
ผลิตภัณฑสงออก ในจำนวนที่ ไมเกิน
กวาจำนวนที่ควรเรียกเก็บจริงจะไมถือ
เป น การอุ ด หนุ น ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ น
Article 16 ของ GATT เชิงอรรถที่ 1
(Footnote 1) และภาคผนวก 1 ถึง 3
(Annex 1 - 3) ของ ASCM
การอุดหนุนเกิดขึ้นเมื่อกอใหเกิด
ประโยชนแกอุตสาหกรรม หรือผูผลิต
โดยการเปรียบเทียบกับสิง่ ที่ไดรบั อยูใน
ตลาดตามปกติ อีกทัง้ ประโยชนที่ใหนนั้
ตองเกิดขึ้นจริง ไมวาประโยชนนั้นจะ
เกิดขึ้นในเวลาใหความชวยเหลือ หรือ
ภายหลังก็ตาม
»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃÍØ´Ë¹Ø¹
เมื่อองคกรภาครัฐ หรือองคกรที่
ใช อ ำนาจรั ฐ ให ค วามช ว ยเหลื อ ทาง
การเงิน และผูรับไดรับประโยชนนั้น
ถือวา การอุดหนุนไดเกิดขึ้นแลว แต
การอุดหนุนนั้นประเทศสมาชิกสามารถ
กระทำไดตามพันธกรณีหรือไม ก็อยูท วี่ า
เปนการอุดหนุนประเภทใด ประกอบดวย
การอุ ด หนุ น ต อ งห า ม (Prohibited
Subsidies or Red Light Subsidies)
ตาม Part 2 Article 3 ของ ASCM
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¡ÒÃãËŒâ´Âà¨ÒÐ¨§ (Specificity)
การใหโดยเจาะจง ปรากฏตาม Part 1 Article 2 ของ ASCM
การอุดหนุน ที่ ใหโดยเจาะจงถือเปนการอุดหนุน ที่อาจถูกมาตรการ
พฤษภาคม 2553
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ตอบโต โดยการอุดหนุนโดยเจาะจงนี้
เปนไดทั้งการอุดหนุน ภายในประเทศ
(Domestic Subsidies) และการ
อุดหนุนการสงออก (Export Subsidies)
ซึ่งอาจมาในรูปของการใหโดยเจาะจง
ตามนิตินัย ไมวาจะเปนกฎหมาย กฎ
กระทรวง ระเบียบ หลักเกณฑ เงือ่ นไข
รวมถึงเครื่องมือทางกฎหมายอื่น หรือ
การใหโดยเจาะจงตามพฤตินัย ฉะนั้น
แมโดยนิตินัยจะไมปรากฏ หากในทาง
ปฏิ บั ติ อุ ต สาหกรรมได รั บ ประโยชน
จากการนั้ น ก็ ถื อ ว าได รั บ การอุ ด หนุ น
การอุดหนุนที่อาจถูกมาตรการตอบโต (Actionable Subsidies, or แลว
Yellow or Amber Light Subsidies) ตาม Part 3 Article 5 และ »ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃãËŒâ´Âà¨ÒÐ¨§
การอุดหนุนที่สามารถทำได (Non-actionable Subsidies, or Green
Article 2.1 ของ ASCM บัญญัติ
Light Subsidies) ตาม Part 4 Article 8
การใหโดยเจาะจง แยกเปน 4 ประเภท
การอุดหนุนตองหาม แยกเปน 2 ประเภท คือ การอุดหนุนการ ประกอบด ว ย การให โ ดยเจาะจงต อ
สงออก (Export Subsidies) ที่มีตามกฎหมาย หรือตามความเปนจริง วิสาหกิจ (Enterprise Specificity)
ที่ ก ำหนดให ก ารอุ ด หนุ น มากหรื อ น อ ย ขึ้ น อยู กั บ ความสามารถใน การให โ ดยเจาะจงต อ อุ ต สาหกรรม
การสงออก และการกำหนดให ใชชิ้นสวน หรือวัตถุดิบภายในประเทศ (Industry Specificity) การใหโดย
(Local Content Subsidies) ที่มีตามกฎหมาย หรือตามความเปนจริง เจาะจงแกภมู ภิ าค (Regional Specificity)
โดยที่การคืนอากร (Duty Drawback) และการชดเชยภาษี (Tax และการอุดหนุนตองหาม (Prohibited
Rebate) จะไมถือเปนการอุดหนุนสงออก หากการชดเชย หรือใหคืน Subsidies)
อากรไมเกินอากรที่เก็บจากวัตถุดิบที่ ใช ในการผลิตเพื่อสงออก
การอุดหนุนที่อาจถูกมาตรการตอบโต แตละประเทศสามารถ
กระทำได แตอาจถูกประเทศสมาชิก WTO อื่นตอบโตได ขณะที่การ
อุดหนุนที่สามารถทำไดจะไมถูกตอบโต เชน การอุดหนุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา การใหความชวยเหลือในพื้นที่ที่หางไกล และการอุดหนุน
ในการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม แตการอุดหนุนนี้
ไดครบกำหนดเวลาที่ ให ใชไดถึงวันที่ 1 มกราคม 2543 แตเนื่องจาก
ไมมกี ารตอเวลา ปจจุบนั จึงคงเหลือการอุดหนุนเพียง 2 ประเภทเทานัน้
คือ การอุดหนุนตองหาม และการอุดหนุนที่อาจถูกมาตรการตอบโต
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หากมีการกำหนดหลักเกณฑ
หรือเงื่อนไขที่มีเหตุผล ในการกำหนดสิทธิ์
ที่จะไดรับการอุดหนุนจะไมถือเปน
การอุดหนุนทีม่ ลี กั ษณะเจาะจง
การใหโดยเจาะจงตอวิสาหกิจใด เปนการอุดหนุนที่เปาหมาย
ของภาครั ฐ มุ ง เฉพาะต อ วิ ส าหกิ จใดวิ ส าหกิ จ หนึ่ ง เป น การเฉพาะ
เจาะจง ขณะที่การใหโดยเจาะจงตออุตสาหกรรม ภาครัฐมุงเฉพาะ
บางอุตสาหกรรม หรือกลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งเปน
การเฉพาะ และมุงอุดหนุนผูผลิตเฉพาะบางสวน หรือบางภูมิภาคของ
ประเทศในกรณีการใหโดยเจาะจงแกภูมิภาค และมุงการอุดหนุน
สินคาสงออก หรือการอุดหนุนใหใชชนิ้ สวนหรือวัตถุดบิ ภายในประเทศ
สำหรับการอุดหนุนตองหาม
อยางไรก็ตาม Article 2.1 (b) ของ ASCM ระบุวา หากมีการ
กำหนดหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขที่มีเหตุผล (objective criteria or
conditions) ในการกำหนดสิทธิ์ที่จะไดรับการอุดหนุนจะไมถือเปน
การอุดหนุนทีม่ ลี กั ษณะเจาะจง หากสิทธิท์ จี่ ะไดรบั เปนไปโดยอัตโนมัติ
และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑนั้นอยางเครงครัด โดย Footnote 2
ได ใหความหมายของหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขที่มีเหตุผลไววาหมายถึง
หลักเกณฑ หรือเงื่อนไขที่เปนกลาง (neutral criteria or conditions)
ซึ่งไมเขาขางกิจการหนึ่งกิจการใดเปน พิเศษ (not favor certain

enterprises over others) และเปน
หลักเกณฑ หรือเงือ่ นไขทางเศรษฐศาสตร
และใชไดโดยทั่วไป เชน จำนวนลูกจาง
หรือขนาดของวิสาหกิจ ขณะที่ Article
2.1 (c) ก็ใหนำปจจัยอื่นมาพิจารณา
ประกอบ พร อ มกั บ คำนึ ง ถึ ง ความ
หลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในการพิจารณาวาเปนการใหโดยเจาะจง
หรือไม
นอกจากนัน้ Article 2.2 ใหแนวทาง
ไว ว า การอุ ด หนุ น ที่ จ ำกั ด ให แ ก บ าง
วิสาหกิจที่ตั้งในเขตพื้น ที่ภูมิศาสตรที่
กำหนดถือเปนการใหโดยเจาะจง แต
หากการอุดหนุนนั้นกระทำเพื่อกำหนด
หรือแก ไขอัตราอากรที่ ใชทั่วไปในทุก
ระดับของรัฐบาลจะไมถือเปนการให
โดยเจาะจง
ในตอนที่ 2 จะไดนำเสนอเรื่อง
ความเสียหาย มาตรการเยียวยา มาตรการ
ตอบโต มาตรการอากรตอบโต ก าร
อุดหนุน และกระบวนการของมาตรการ
อากรตอบโตการอุดหนุน

สงเสริมการลงทุน…สิทธิประโยชน และมาตรการ
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วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

ยกเวน/ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภายใตบีโอไอถูกตองแลวหรือ ตอนจบ
ตอนที่ 1 ไดแนะนำสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ตาม
มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และ
การใชสิทธิ์ ในกลุมที่ 1 ที่เปนการใชสิทธิ์ ในชวงเวลาที่ ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
ตอนที่ 2 เปนการใชสิทธิ์ ในกลุมที่ 2 ที่เปนการใชสิทธิ์ภายหลัง

ระยะเวลาได รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได
นิติบุคคล ตามมาตรา 31 วรรคสี่
ตอนจบ ที่ จ ะนำเสนอต อไปนี้
เป น การใช สิ ท ธิ์ ล ดหย อ นภาษี เ งิ น ได
นิติบุคคลตอเนื่องจากระยะเวลาตาม
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
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สิทธิประโยชน

เขต 3 (36 จังหวัด)
เขต 3
ในนิคม/เขตอุตสาหกรรม นอกนิคม/เขตอุตสาหกรรม (22 จังหวัด)
เขต 1 เขต 2 ที่ไดรับการสงเสริมฯ (ไม ที่ไดรับการสงเสริมฯ ในและนอกนิคม/เขต
รวมนิคมอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ไดรับการ
แหลมฉบัง และนิคม/เขต
สงเสริมฯ
อุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง

มาตรา 35 (1) การลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปกติ
ไมได ไมได
นับจากวันที่กำหนดระยะเวลา รับ รับ
ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง
สิทธิฯ สิทธิฯ
หรือวรรคสอง แลวแตกรณี
สิ้นสุดลง

5 ป

-

5 ป

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพฯ 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 จังหวัดทีเ่ หลือ
พฤษภาคม 2553
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สำหรับสิทธิประโยชนตามมาตรา 35 นั้น จะเปนสิทธิประโยชน
ที่ ใหเฉพาะโครงการที่ตั้งอยู ในเขต 3 เทานั้น ในตอนที่ 2 ไดแนะนำ การนับระยะเวลาการใชสิทธิ์
จังหวัดที่อยู ในเขตการลงทุน 1 และ 2 สำหรับเขตสงเสริมการลงทุน จะเริ่มตั้งแตวันที่เริ่มมีรายได
3 ครอบคลุมจังหวัดที่เหลือ 58 จังหวัด แบงเปน 2 กลุม คือ กลุม 36
จากการประกอบกิจการ
จังหวัด และกลุม 22 จังหวัด โดยกลุม 36 จังหวัดจะมีรายไดของ
ตามโครงการที่ ไดรับ
ประชากรมากกวาอีกกลุมที่เหลือ
โครงการสงเสริมการลงทุน ที่ตั้งอยู ในกลุม 22 จังหวัดจะได การสงเสริมฯ จนครบจำนวน
สิทธิประโยชนตามมาตรา 35 (1) ไมวาจะตั้งอยู ในหรือนอกนิคม สัดสวน หรือครบกำหนดเวลา
อุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม โดยประกอบดวย จังหวัดพะเยา
โดยนับวันชนวัน
นาน หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ
มหาสารคาม ร อ ยเอ็ ด ยโสธร อำนาจเจริ ญ บุ รี รั ม ย สุ ริ น ทร
เปนการใหสิทธิ์ที่กำหนดตามสัดสวน
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส
ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดิน และทุน
¡ÒÃÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤Å¡Ñº¡ÒÃËÑ¡ÀÒÉÕ ³ ·Õè¨‹ÒÂ
หมุนเวียน
การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 50 ของอัตรา
การนับระยะเวลาการใชสิทธิ์จะ
ปกติ ตามมาตรา 35 (1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน เริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ เ ริ่ ม มี ร ายได จ ากการ
พ.ศ. 2520 นี้ ผูจายเงินไดประเภทที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย ใหแกผู ประกอบกิจการตามโครงการที่ ไดรับ
ไดรับการสงเสริมฯ ยังคงมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จายตามปกติ การสงเสริมฯ จนครบจำนวนสัดสวน
เนื่องจากเปนการไดรับสิทธิประโยชน ใหลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล หรือครบกำหนดเวลา โดยนับวันชนวัน
ในแตละรอบระยะเวลาบัญชีเทานัน้ มิใชเปนการลดหยอนภาษีเงินไดหกั การใชสทิ ธิล์ ดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ณ ที่จายรอยละ 50 ของอัตราปกติแตอยางใด
ตอเนื่องจากมาตรา 31 วรรคหนึ่งก็จะ
เกิดขึ้น ซึ่งเกิดได 3 วิธี คือ

การลดหยอนภาษีเงินไดฯ
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ
ผูจายเงินไดประเภทที่ตองหักภาษี ณ ที่จาย
ใหแกผู ไดรับการสงเสริมฯ ยังคงมีหนาที่
ตองหักภาษี ณ ที่จายตามปกติ
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การใชสิทธิ์ของกลุมที่ 3 เปนการใชสิทธิ์ลดหยอนภาษีเงินได
นิตบิ คุ คลตอเนือ่ งจากระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง
โดยที่มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
แกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2544 ใหสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และมาตรา 31 วรรคหนึ่ง
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ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะเริ่มขึ้น
ตอเนื่องจากเมื่อครบกำหนดเวลาที่ ได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเทานั้น
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วิธีที่ 1 การใชสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลครบตามจำนวน
เงินลงทุนไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียนกอนครบกำหนดเวลาที่ ให
ไดรับยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคล การใชสิทธิ์ลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคลก็จะเริ่มขึ้น
วิธีที่ 2 การใชสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลครบตามจำนวน
เงินลงทุนไมรวมคาที่ดิน และทุน หมุนเวียน พรอมกับครบกำหนด
เวลาที่ ให ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การใชสิทธิ์ลดหยอนภาษี
เงินไดนิติบุคคลก็จะเริ่มขึ้น
วิธีที่ 3 การใชสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลยังไมครบตาม
จำนวนเงินลงทุนไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน แตครบกำหนด
เวลาที่ ให ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การใชสิทธิ์ลดหยอนภาษี
เงินไดนิติบุคคลก็จะเริ่มขึ้น
วิธที ี่ 1 เกิดไดในกรณีทกี่ จิ การทีไ่ ดรบั การสงเสริมฯ มีผลประกอบการ
เปนกำไรสุทธิในระยะแรกๆ ของโครงการ วิธที ี่ 2 ก็มกี ำไรสุทธิ แตโอกาส
ที่จะเต็มสัดสวน และครบกำหนดเวลาพรอมกันเปนไปไดคอนขางนอย
สำหรับวิธที ี่ 3 อาจมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ และ/หรือ กำไรสุทธิ
จำนวนนอย ซึ่งไมวาจะเปนวิธี ใดก็ตาม หากการใชสิทธิ์ยกเวนภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คลครบจำนวนเงินลงทุน ไมรวมคาทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
หรือครบกำหนดเวลาที่ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ครบอันใด
อันหนึ่งกอน หรือครบจำนวนและครบกำหนดเวลาเมื่อใด การใชสิทธิ์
ลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลตามมาตรา 35 (1) ก็จะเริม่ ตอเนือ่ งทันที
มาตรา 31 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 แก ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ใหสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไมกำหนด
สัดสวนของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน การใชสิทธิ์

¼Å¢Ò´·Ø¹»ÃÐ¨Ó»‚¡Ñº¡ÒÃãªŒÊÔ·¸Ôì
Å´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤Å
กรณี ที่ ส ามารถเกิ ด ขึ้ น ได เมื่ อ
กิจการที่ไดรบั การสงเสริมฯ มีผลขาดทุน
ประจำปยกไป ซึ่งหมายถึง ผลขาดทุน
ประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลาไดรับ
ยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล โดยไม
ตองนำไปหักออกจากกำไรประจำปที่
เกิดขึ้นในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คลตามมาตรา 65 ตรี (12)
แหงประมวลรัษฎากร
ตามนิ ย ามของประกาศกรม
สรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิ
และขาดทุ น สุ ท ธิ ข องบริ ษั ท หรื อ ห า ง
หุนสวนนิติบุคคลที่ ไดรับการสงเสริมฯ
ที่ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2540
ตามมาตรา 31 วรรคสี่ หลังจากครบ
จำนวนเงินลงทุน ไมรวมคาที่ดิน และ
ทุนหมุนเวียน หรือครบกำหนดเวลาที่
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตาม
มาตรา 31 วรรคหนึง่ หรือวรรคสองแลว
ประกอบกับการไดสิทธิ์ลดหยอนภาษี
เงินไดนิติบุคคลตอเนื่องจากระยะเวลา
ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง หรือวรรค
สองด ว ย ยิ่ ง กว า นั้ น ในกิ จ การก็ มี ทั้ ง
กิจการที่ ไดรับการสงเสริมฯ และที่ ไม
ไดรับการสงเสริมฯ
กรณี เ ช น นี้ ให น ำผลขาดทุ น
ประจำปจากกิจการที่ไดรบั การสงเสริมฯ
ทั้งจำนวนไปหักออกจากกำไรสุทธิของ
กิจการที่ ไดรับการสงเสริมฯ ที่ ไดรับ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา

Ê‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹...ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ áÅÐÁÒμÃ¡ÒÃ
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รอยละ 50 ของอัตราปกติกอ น ตามมาตรา 31 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 หากยังมีผลขาดทุนประจำป
ของกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ ที่นำมาหักเหลืออยูอีก
ผู ไ ด รั บ การส ง เสริ ม ฯ จึ ง มี สิ ท ธิ์ น ำผลขาดทุ น ประจำป นั้ น ไป
หักออกจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมฯ ซึ่งเสียภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คลในอัตราปกติได ตามมาตรา 65 ทวิ (12) แหงประมวล
รัษฎากร ซึง่ คำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร ที่ 38/2552
เรื่อง ภาษีเงินไดนิติบุคคล กรณีการนำผลขาดทุนของกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมฯ ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ที่สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552
ไดวางหลักเกณฑไว
ตอนที่ 1 ไดแนะนำกลุม ที่ 1 ทีเ่ ปนการใชสทิ ธิ์ในชวงเวลาที่ไดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ตามมาตรา 31 วรรคหนึง่ หรือวรรคสองนัน้
ไดวางหลักในเรื่องของผลขาดทุนประจำปสะสมยกมาจากปกอนของ
กิจการที่ ไม ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูที่ ไดรับการสงเสริมฯ
ตองนำไปหักออกจากกำไรสุทธิของกิจการที่ ไม ไดรับยกเวนภาษีเงิน
ได นิ ติ บุ ค คลก อ น หากยั ง มี ก ำไรสุ ท ธิ เ หลื อ จึ ง มี สิ ท ธิ์ น ำผลขาดทุ น
ประจำปของกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปหักออกจาก
กำไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ในระหวาง
เวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 65 ตรี (12) แหง
ประมวลรัษฎากรได
สำหรับในตอนจบ เปนการใชสิทธิ์ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตอเนื่องจากระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
ไดวางหลักใหนำผลขาดทุนประจำปจากกิจการที่ ไดรับการสงเสริมฯ
ทั้งจำนวนไปหักออกจากกำไรสุทธิของกิจการที่ ไดรับการสงเสริมฯ

ไมเพียงผู ไดรับการสงเสริมฯ
ตองจัดทำบัญชีรายรับ และรายจาย
สำหรับกิจการที่ ไดรับการสงเสริมฯ แยกตางหาก
จากกิจการสวนอื่นเทานั้น ผลขาดทุนสุทธิ
และกิจการที่ ไม ไดรับยกเวนภาษีเงินไดฯ
ก็ ใหแยกการนำไปใชหักกำไรตางหากจากกัน

ซึ่งไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
กอน หากผลขาดทุน ประจำปที่นำมา
หักนั้นยังเหลืออยู จึงจะนำผลขาดทุน
ประจำป ที่ เ หลื อ นั้ น ไปหั ก ออกจาก
กำไรสุ ท ธิ ข องกิ จ การที่ ไ ม ไ ด รั บ การ
สงเสริมฯ
ดังนัน้ ไมเพียงผูไ ดรบั การสงเสริมฯ
ต อ งจั ด ทำบั ญ ชี ร ายรั บ และรายจ า ย
สำหรั บ กิ จ การที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม ฯ
แยกตางหากจากกิจการสวนอื่นเทานั้น
ผลขาดทุ น สุ ท ธิ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในกิ จ การที่
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
กิ จ การที่ ไ ม ไ ด รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได
นิ ติ บุ ค คล จะต อ งแยกการนำไปใช
หักกำไรสุทธิตางหากจากกันดวย หาก
ผลขาดทุน สุทธิยังคงเหลือจึงจะนำไป
หักจากกำไรสุทธิของกิจการอีกสวนหนึง่
ได โดยกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมฯ
สามารถนำผลขาดทุน สุทธิยกมาจาก
รอบระยะเวลาบัญชีกอนไมเกิน 5 ป
มาหักจากกำไรสุทธิของรอบปบัญชีถัด
มาได ตามมาตรา 65 ตรี (12) แหง
ประมวลรัษ ฎากร ซึ่งจะทำใหผู ไดรับ
การสงเสริมฯ สามารถใชสทิ ธิประโยชน
ยกเวน และลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ภายใตบีโอไอไดอยางถูกตองในที่สุด

ลงทุนไทยในตางประเทศ
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จิราภรณ ชีวะปรีชา/ฉัตรแสง ธนารักษโชค

การลงทุนไทยในตางประเทศ :

โอกาส และความเปนไปได
Å§·Ø¹ä·Âã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È

บีโอไอโดยความรวมมือกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดสัมมนาระดม
ความคิดเห็นเรื่อง การลงทุนไทยในตางประเทศ โดยมีจุดประสงคเพื่อเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับ
การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศใหแกผูประกอบการ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็น
เกีย่ วกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะจากภาคเอกชน เพือ่ นำไปกำหนดยุทธศาสตร นโยบาย
และมาตรการในการสงเสริมการลงทุนไทยไปยังตางประเทศ
วิทยากรทีเ่ ขารวมสัมมนา มีความเห็นรวมกันวาไทยมีความจำเปน
ที่จะตองเขาไปลงทุนในตางประเทศในกิจการ/อุตสาหกรรมที่ ไทยมี
ศักยภาพในการแขงขัน เพื่อเขาถึงแหลงวัตถุดิบ แหลงแรงงาน และ
ตลาดในประเทศเปาหมายในเวลาทีเ่ หมาะสม โดยอาจเริม่ จากการลงทุน
ในประเทศเพื่อนบานและควรใชประโยชนจาก ASEAN Free Trade
Agreement (AFTA)

¹ÒÂªÒÞªÑÂ ªÑÂÃØ‹§àÃ×Í§ ÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ¡Å‹ÒÇà»´ÊÑÁÁ¹Ò

พฤษภาคม 2553

ดร. อรรชกา สีบญุ เรือง เลขาธิการ
คณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น
ได ใหขอมูลวาปจจุบันหากเปรียบเทียบ
มู ล ค า การลงทุ น ไทยในต า งประเทศ
กับประเทศเพื่อนบานในอาเซียน เชน
สิงคโปร และมาเลเซีย จะพบวาไทยมี
มูลคาการลงทุนในตางประเทศโดยรวม
จากป 2523 จนถึงป 2551 นอยกวา
สิงคโปรและมาเลเซียมาก โดยมีมูลคา
สะสมเทากับ 10,857 ลานเหรียญสหรัฐฯ
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4 ของ GDP
ทั้ ง ประเทศ ในขณะที่ สิ ง คโปร แ ละ
มาเลเซียมีมูลคาการลงทุนสะสมเทากับ
189,094 ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และ
67,580 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน
รอยละ 103.9 และ 30.4 ของ GDP
ตามลำดับ

Å§·Ø¹ä·Âã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
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ไทยมีมูลคาการลงทุน
ในตางประเทศ
โดยรวมจากป 2523
จนถึงป 2551
นอยกวาสิงคโปร
และมาเลเซียมาก โดยมี
มูลคาสะสมเทากับ
ดร.สุทัศน เศรษฐบุญสราง ผูแทนการคาไทยใหความเห็นวา 10,857 ลานเหรียญสหรัฐฯ
หรือคิดเปนสัดสวน
โลกในปจจุบันมีลักษณะเปนโลกาภิวัตน ทุกประเทศตองมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องเพื่อใหสามารถแขงขันได ไทยเองก็ควรมีการพัฒนา
รอยละ 4 ของ GDP

รูปแบบทางธุรกิจ (Business Model) ใหมๆ สำหรับการลงทุนทัง้ ในและ
ตางประเทศ ซึง่ หากพิจารณาจากมูลคาการคาระหวางประเทศ ก็จะเห็น
ไดวาไทยยังมีโอกาสในการทำธุรกิจและลงทุนในตางประเทศอีกมาก
ไทยควรใชประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community) ที่จะเกิดขึ้นภายใน 5 ป โดยวางแผนการ
ทำธุ ร กิ จ และลงทุ น ในประเทศเพื่ อ นบ า นที่ จ ะช ว ยลดต น ทุ น เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต และสรางผลกำไร

àÊÇ¹Ò àÃ×Íè § “¡ÒÃÅ§·Ø¹ä·Âã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È: ÇÔ¡ÄμÔ âÍ¡ÒÊ áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä´Œ¢Í§¹Ñ¡Å§·Ø¹ä·Â”
â´Â ´Ã.ÊØ·ÑÈ¹ àÈÃÉ°ºØÞÊÃŒÒ§ ¼ÙŒá·¹¡ÒÃ¤ŒÒä·Â (¢ÇÒÊØ´)
¹ÒÂÃÒàª¹·Ã ¾¨¹ÊØ¹·Ã ÃÍ§»ÅÑ´¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ (ÅÓ´Ñº·Õè 2 ¨Ò¡¢ÇÒ)
¹ÒÂÊÁ¾Ã ¨Ôμà»š¹¸Á
ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ ¸¹Ò¤ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡áÅÐ
¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒáË‹§»ÃÐà·Èä·Â (EXIM BANK) (¡ÅÒ§)
´Óà¹Ô¹ÃÒÂ¡ÒÃâ´Â
¹ÒÂÊÃÂØ·¸ à¾çªÃμÃÐ¡ÙÅ ¼ÙŒª‹ÇÂÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
(ÅÓ´Ñº·Õè 2 ¨Ò¡«ŒÒÂ)
´Ã.ÍÃÃª¡Ò ÊÕºØÞàÃ×Í§ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
(«ŒÒÂÊØ´)

เพื่ อไม ใ ห ไ ทยพลาดโอกาสใน
การลงทุนที่จะสรางกำไรใหแกประเทศ
ไทยเองควรศึกษา วิเคราะหและกำหนด
ยุทธศาสตรของประเทศ ในการเขาไป
ลงทุนในตางประเทศใหชัดเจน ซึ่งใน
การดำเนินการสนับสนุนใหเกิดการลงทุน
ในตางประเทศ ที่จะสรางรายได ใหแก
ประเทศนี้อาจตองมีการปรับกฎหมาย
ใหสามารถเอื้อสิทธิและประโยชนทาง
ภาษีแกนักลงทุนที่ไปลงทุนตางประเทศ
áºÃ¹´ä·Â·Õè»ÃÐÊº¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ã¹
μ‹Ò§á´¹
นายราเชนทร พจนสุนทร รอง
ปลัดกระทรวงพาณิชย มีความเห็นวา
ปจจุบัน มีการแขงขันสูงขึ้นทั้งในภาค
การผลิต และการตลาด พรอมกันนั้น
ก็มีความรวมมือดานการคาการลงทุน
เกิดขึ้นในแตละภูมิภาคของโลก ไทยมี
ความจำเปนทีจ่ ะตองเสริมสรางศักยภาพ
ในการแข ง ขั น เพิ่ ม ผลกำไรที่ จ ะเกิ ด
จากหวงโซอุปทาน หรือ value chain
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ซึ่งรวมถึงการบริหาร แบรนด และการสรางแฟรนไชส ในประเทศที่
เขาไปทำการคาและการลงทุน
นอกจากนี้ การเปดเสรีทางการคาของกลุมประเทศอาเซียน
ตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน หรืออาฟตา เปนจุดเริ่มตนที่ไทย
ควรใชประโยชนจากโอกาสและลู ท างการค า การลงทุ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น
สำหรับการคาการลงทุนในประเทศอาเซียน ซึง่ สินคาไทยมีภาพลักษณ
หรือ Brand image ที่ดีและไดรบั ความนิยมในตลาดอาเซียน รวมทัง้
ตลาดอืน่ ๆ ในเอเชียอยูแ ลว
มาตรการในการสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศ ควรประกอบ
ดวยมาตรการที่เปนรูปธรรมในการยกเวนภาษีเงินได ใหแกกำไรจาก
กิจการที่ดำเนินการและการลงทุนในตางประเทศที่จะสงกลับมายัง
ประเทศไทย การใหการสนับสนุนดานเงินทุน การกูยืมโดยภาครัฐ
ประกันความเสีย่ งใหแกผปู ระกอบการหรือเขารวมลงทุนกับผูป ระกอบการ
การจัดตั้งกองทุนสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ผานธนาคาร
เพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) โดยใหกูยืม
แกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยอัตราดอกเบี้ยต่ำ การให
คำปรึกษาดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดำเนินการดานการคาและ

กิจการที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจในตางประเทศ
ไมจำเปนตองเปนธุรกิจขนาดใหญ
ที่ผานมามีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในตางแดน
พฤษภาคม 2553
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การลงทุนในประเทศที่จะเขาไปลงทุน
ใหแกภาคเอกชนขนาดกลางและเล็กที่
ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ
กิจการทีม่ ศี กั ยภาพในการทำธุรกิจ
ในตางประเทศ ไมจำเปนตองเปนธุรกิจ
ขนาดใหญ ที่ผานมามีผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ ก ประสบ
ความสำเร็จในการทำธุรกิจในตางแดน
หลายราย เชน บริษทั เอสบีเฟอรนเิ จอร
เริ่มทำธุรกิจในตางประเทศโดยสราง
แบรนดของตนเองตั้งแต 12 ปที่แลว
บริษทั อินเด็กซ สรางแบรนดของตนเอง
ในตางประเทศตัง้ แต 8 ปทแี่ ลว บริษทั
นารายา และ Thann ทีป่ ระสบความสำเร็จ
ในการสรางแบรนด ใหเปน ที่รูจักใน
ตางประเทศ
สิง่ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในการสรางแบรนด
คือ นโยบายธุรกิจของบริษัทที่จะตอง
มีความชัดเจนและมีความมุงมั่นในการ
วางแผนและปฏิ บั ติ ต ามแผนในการ
สรางแบรนด ในตางประเทศ
ส ำ ห รั บ ก าร ส ร า ง แ บ ร น ด นี้
ผูป ระกอบการอาจเริม่ จากการสรางฐาน
ตลาดรวมกับตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑ
ทีม่ ปี ระวัตทิ ดี่ ีในการดำเนินธุรกิจรวมกัน
ระยะแรกอาจเริม่ ดวยการแบงปนผลกำไร
เมื่ อ ตลาดขยายตั ว จนมี ข นาดใหญ
อาจเริ่ ม ลงทุ น ผลิ ต เพื่ อ จำหน า ยใน
ประเทศคูคา รวมทั้งผลิตเพื่อสงออก
จากประเทศคู ค า โดยการสร า งสาย
การผลิตในประเทศคูคานั้น เปนการ
สรางฐานการผลิตใหม
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ในตางประเทศ 5 กลุมกิจการ ไดแก กิจการขนสง (Logistics)
กิจการสิ่งทอ เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง กิจการเกษตร ประมง
และอาหารแปรรูป กิจการชิ้นสวนยานยนตและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และกิจการทองเที่ยว บริการ อสังหาริมทรัพย คาปลีก
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูป ระกอบการในแตละประเภท
กิจการสรุปได ดังนี้
กิจการขนสง (Logistics) ควรกระจายศูนยการขนสงไปยัง
จังหวัดชายแดน มุงเนนการใชประโยชนจากเสนทางระหวางประเทศ
สายตางๆ ที่ ไดกอสรางเชื่อมประเทศในกลุมลุมแมน้ำโขง (GMS)
ระบบโควตาในการทำธุรกิจขนสงในประเทศเพื่อนบานซึ่งไดแก ลาว
กัมพูชา เวียดนาม รวมทัง้ จะตองพัฒนาระบบเครือขายการบริหารจัดการ
ระบบขอมูลสินคา และเรงใหมีการดำเนินการตาม Cross Border
Transportation Agreement (CBTA)
กิจการสิ่งทอ เครื่องนุงหม เครื่องหนัง ผูประกอบการไทยเห็น
โอกาสในการลงทุนในประเทศทีส่ ามารถใชประโยชนจาก Generalized
System of Preference (GSP) เชน การผลิตและสงออกจากประเทศ
ลาว กัมพูชา และมีความเห็นวารัฐควรสงเสริมดานการตลาด เชน
การจัดแสดงสินคาในตางประเทศ การสงเสริมภาพลักษณของสินคาไทย

àÊÇ¹Ò¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂÊÓËÃÑº¡ÅØ‹Á¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉμÃ »ÃÐÁ§ ÍÒËÒÃá»ÃÃÙ»
â´Â ´Ã.¾ÃÈÃÕ àËÅ‹ÒÃØ¨ÔÊÇÑÊ´Ôì ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃ à¤Ã×Íà¨ÃÔÞâÀ¤ÀÑ³±
(ÅÓ´Ñº·Õè 2 ¨Ò¡«ŒÒÂ)
¤Ø³Â§¤ ÂÐ¤Ó¹Ð
»ÃÐ¸Ò¹ÊÁÒ¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨ä·Â-¾Á‹Ò ÊÒ¢ÒáÁ‹ÊÍ´
¤Ø³à´ªÒ ÈØÀÇÑ¹μ
¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂâ¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒâÍ¡ÒÊáÅÐÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÀÒ¤à¡ÉμÃ¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä·Â ã¹Ê»».ÅÒÇ
´Óà¹Ô¹ÃÒÂ¡ÒÃâ´Â
¹Ò§ÊÒÇ¾Ã¾ÔÁÅ μÃÕâªμÔ («ŒÒÂÊØ´)
¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ»ÃÐ¨ÓÊ¶ÒºÑ¹àÍàªÕÂÈÖ¡ÉÒ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

เปนตน และรัฐควรมีมาตรการปกปอง
ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องสิ น ค าไทยที่ เ ข ม แข็ ง กว า
ปจจุบัน
กิจการเกษตร ประมงและอาหาร
แปรรูป ผูประกอบการมีความเห็นวา
ไทยมีศกั ยภาพสูงในการลงทุนในกิจการ
อาหารและเกษตรแปรรู ป โดยควร
เขาไปลงทุนในประเทศที่มีประชากร
มาก เชน เวียดนาม จีน อินเดีย เปนตน
และประเทศในกลุม ลุม แมนำ้ โขง (GMS)
ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณและตน ทุน

การลงทุนจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม
บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย
จะชวยลดตนทุนการผลิต
และชวยใหสามารถ
สงออกผลิตภัณฑ
ไปจำหนายแขงขันในตลาด
อาเซียนที่มีการขยายตัว

37

แรงงานที่ ไมสูง การลงทุนในตางประเทศในกิจการเกษตร ประมง
และอาหารแปรรูปนี้ มีสวนชวยเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิต และ
ใช ป ระโยชน จ ากความรู ค วามเชี่ ย วชาญ ในการดำเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ผูประกอบการไทย
กิจการชิน้ สวนยานยนตและอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกส ผูป ระกอบการ
เห็นโอกาสการดำเนินธุรกิจในกิจการ เชน กิจการซอมแซมยานยนต
ในประเทศกัมพูชาและลาว กิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต ในประเทศ
เวียดนามและกัมพูชา โดยเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานเหลานี้มี
การเติบโตและมีกำลังซื้อมากขึ้น
นอกจากนี้การลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม
บริเวณพื้นที่ชายแดนไทย โดยใชประโยชนจากระบบสาธารณูปโภค
ในไทย และคาจางแรงงานที่ต่ำในบริเวณพื้นที่ชายแดน จะชวยลด
ตนทุนการผลิตชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสได และชวยใหสามารถ
สงออกผลิตภัณฑที่มีตนทุนการผลิตที่ต่ำ ไปจำหนายแขงขันในตลาด
อาเซียนที่มีความตองการใชชิ้น สวนในการผลิต และประกอบของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัว เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และฟลิปปนส เปนตน

พฤษภาคม 2553
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กิจการทองเทีย่ ว บริการ อสังหาริมทรัพย คาปลีก ผูประกอบการเห็น
โอกาสในการลงทุนในกิจการกอสราง
ที่ อ ยู อ าศั ย ให แ ก ผู ที่ มี ร ายได น อยใน
ประเทศที่เปนตลาดใหม เชน ศรีลังกา
เปนตน นอกจากนีย้ งั มีโอกาสการลงทุน
ในกิจการกอสราง ในประเทศเอเชีย
ตะวั น ออกกลาง และแอฟริ ก า เช น
บาหเรน ลิเบีย เปนตน
การจัดตั้งศูนยกระจายสินคาใน
แอฟริกา เชน เคนยา เปนตน กิจการ
คาปลีก มีโอกาสทำธุรกิจและลงทุนใน
ประเทศ ที่มีรสนิยมคลายคลึงกับไทย
เชน จีน เกาหลี ญี่ปุน และอาเซียน
การลงทุนในกิจการทองเทีย่ วมีความจำเปน
ที่จะตองมีผูรวมลงทุนในตางประเทศ
เพื่อใหสามารถจัดตั้งบริษัทและติดตอ
ดำเนินการดานใบอนุญาตและเอกสาร
ตางๆ ไดรวดเร็ว
ความคิ ด เห็ น ที่ ผู ป ระกอบการ
เสนอตอทีป่ ระชุมเหลานีจ้ ะไดรบั การนำ
ไปจัดทำเปนนโยบายและมาตรการใน
การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
ตอไป
ความมุ ง มั่ น และความร ว มมื อ
ของทั้งภาครัฐและเอกชนในการศึกษา
วิ เ คราะห ข อ มู ล ภาวะเศรษฐกิ จโลก
ภาวะเศรษฐกิจไทย โอกาสการลงทุน
ในตางประเทศ การวางแผนการลงทุน
ที่เปนระบบ และการแก ไขปญหาและ
อุ ป สรรคต า งๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ลงทุ น
ในตางประเทศจะชวยใหการลงทุนไทย
ในตางประเทศสามารถประสบความ
สำเร็จได
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อุตสาหกรรมเกษตร โอกาสในธุรกิจ

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล

พลาสติก
ชีวภาพไทย
ตอนจบ : อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ในตางประเทศและเปาหมายของไทย

พลาสติกชีวภาพ (Biฺoplastics) เปนวัสดุเพื่อสิ่งแวดลอมที่กำลังไดรับความสนใจ จากกระแส
ความตองการของโลกดานการอนุรักษ ซึ่งพลาสติกชีวภาพมีผลดีตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตดาน
วัตถุดบิ ทีผ่ ลิตจากพืชทีส่ ามารถปลูกทดแทนได กระบวนการผลิตที่ใชพลังงานต่ำ จนถึงกระบวนการ
กำจัดทีส่ ามารถยอยสลายเปนกาซคารบอนไดออกไซดและน้ำ ไดดว ยจุลนิ ทรียในธรรมชาติภายหลัง
จากการใชงาน โดยพลาสติกชีวภาพนั้นจะมีคุณสมบัติ ในการใชงาน ไดเ ทียบเทาพลาสติกจาก
อุตสาหกรรมปโตรเคมีบางชนิดได
การตื่นตัวดานพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ สงผลใหมีการ
พัฒนาดานนโยบาย การวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรม และการสราง
ผลิตภัณฑเพื่อเรงรัดใหเกิดการทดแทนพลาสติกทั่วไปนั้นเปนไปอยาง
รวดเร็ว และมีขั้นตอนอยางชัดเจนในหลายประเทศทั่วโลก
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ¼ÙŒ¹ÓÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÒÊμÔ¡ªÕÇÀÒ¾¢Í§âÅ¡
เปนทีท่ ราบกันดีวา สหรัฐฯ เปนหนึง่ ในประเทศผูน ำดานวิทยาการ
และเทคโนโลยีดานตางๆ รวมทั้งเปนผูนำการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ดวย
บริษัทชั้นนำอยางนอย 2 แหง ในประเทศสหรัฐฯ ไดประสบ
ความสำเร็จในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ยอยสลายได ในระดับ
อุตสาหกรรม คือ บริษัท CargillDow หรือ Natureworks โดย
ใชขาวโพดเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตกรดแล็กติกและโพลีแล็กติกแอซิด
(Polylactic Acid หรือ PLA) ในขณะที่บริษัท Metabolix Inc. เปน

การตื่นตัวดานพลาสติก
ยอยสลายไดทางชีวภาพ
สงผลใหมีการพัฒนา
อยางรวดเร็ว
และมีขั้นตอนอยางชัดเจน
ในหลายประเทศทั่วโลก
ผู น ำด า นการผลิ ต พลาสติ ก ชี ว ภาพ
ยอยสลายไดชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอท (Polyhydroxy alkanoates หรือ
PHAs)
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ÞÕè»Ø†¹ ¡ÒÃàμÔºâμÍÂ‹Ò§¡ŒÒÇ¡ÃÐâ´´
การพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพในประเทศญี่ปุนเปนไป
อยางรวดเร็ว เนือ่ งจากความตระหนักดานสิง่ แวดลอม และความพรอม
ของเทคโนโลยี ในการผลิต รวมทั้งประเทศญี่ปุนเปนอีกประเทศหนึ่ง
ที่ใหความสนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอยางจริงจัง
มีการดำเนินการรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน ในการสงเสริม
การผลิตและการใชเม็ดพลาสติกชีวภาพมาขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ
หลากหลายประเภท
บริษัทสวนใหญ ในประเทศญี่ปุน มุงเนนการพัฒนาการผสม
วัตถุดิบ (Compound) จากพลาสติกชีวภาพชนิด PLA เปนหลัก และ
มีบริษัทโตโยตาที่ ไดพัฒนาในสวนของการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด
PLA ในระดับตนน้ำ
ในสวนของภาครัฐประเทศญี่ปุน ได ใหการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพโดยผาน 2 กระทรวง คือ กระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (METI) ที่ได ใหความสำคัญดาน
พลาสติกชีวภาพ ผานทางกลุมสมาคมที่เรียกวา Japan BioPlastics
Association (JBPA) (เดิมชือ่ Biodegradable Plastics Society - BPS)
พฤษภาคม 2553
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àÂÍÃÁ¹Õ ¼ÙŒ¹Ó¡ÒÃ¼ÅÔμ¾ÅÒÊμÔ¡ªÕÇÀÒ¾ã¹ÂØâÃ»
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศเยอรมนี
มุงเนนที่การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก ที่เติบโตอยาง
รวดเร็วจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเม็ดพลาสติกชีวภาพกับ
สารเติมแตงอื่นๆ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติทั้งทางเคมีและทางกายภาพตาม
ที่ตองการ (Compounding technology)
นอกจากนั้น หลายบริษัทในเยอรมนี ไดคิดคนการผลิตพลาสติก
ยอยสลายไดจากวัตถุดิบปโตรเลียม รวมทั้งองคกรของรัฐทั้งในระดับ
ทองถิ่นและระดับชาติ ไดออกมาตรการดานภาษีสำหรับพลาสติกที่
ไมยอยสลาย เพื่อใหมีราคาที่สูงขึ้น และเปนการสงเสริมทางออมให
พลาสติกชีวภาพมีโอกาสแขงขันได ในตลาด

และในปจจุบันกระทรวงเกษตร ปาไม
และประมง (Ministry of Agriculture,
Forestry and Fisheries) ได ใหความ
สำคัญดานพลาสติกชีวภาพ โดยผาน
ทางฝ า ยนโยบายสิ่ ง แวดล อ ม และ
กำลังอยู ในกระบวนการจัดตั้งสมาคม
ที่เกี่ยวของขึ้นอีก 1 แหง
จากขอมูลของ JBPA พบวา ญีป่ นุ
มี ค วามต อ งการการบริ โ ภคพลาสติ ก
ชี ว ภาพในป 2548 จำนวน 30,000
ตันตอป และคาดวาจะมีความตองการ
เพิ่มมากขึ้นเปน 100,000 - 200,000
ตันตอป ในป 2553 ซึ่งขอมูลดังกลาว
สอดคลองกับการศึกษาของ European
Bioplastics ที่มีการวิเคราะหภาพรวม
ของตลาดพลาสติ ก ชี ว ภาพในยุ โ รป
เชนเดียวกัน
จากรายงานการศึ ก ษา พบว า
ในยุโรปมีความตองการพลาสติกชีวภาพ
ในป 2548 จำนวน 50,000 ตันตอป และ
จะเพิ่มขึ้นเปน 300,000 - 800,000
ตันตอป ในป 2553 ทั้งนี้ปจจัยหลัก
สำคัญทีเ่ ปนตัวกำหนดทิศทางของตลาด
พลาสติกชีวภาพ ไดแก วัตถุดิบซึ่งใน
ปจจุบันพลาสติกชีวภาพที่มาจากพืช มี
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ปจจุบันมีการใชพลาสติกชีวภาพ
เพื่อเปนบรรจุภัณฑอยู 23 ชนิด อาทิ
ถุงใสผลไม กลองใส ไข ฟลมสำหรับ
บรรจุภัณฑเตาหู ฟลมรัดฝาขวดซอส
โดยมีปริมาณการใชพลาสติกชีวภาพ
จำนวน 500 ตันตอป
นอกจากนี้บริษัทเครื่องใช ไฟฟา
ยักษใหญ เชน โซนี่ เอ็นอีซี พานาโซนิค
โตชิบา และฟูจิสึ ตางพัฒนาผลิตภัณฑ
จากพลาสติกชีวภาพยอยสลายได อาทิ
วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส แผนบันทึกขอมูล รวมถึง
บรรจุภัณฑสำหรับผลิตภัณฑประเภท
ตางๆ โดยมีฉลากระบุใหผบู ริโภคทราบ
ทำใหเกิดความรูส กึ ทีด่ ีในการมีสว นรวม
ผูผลิตเพื่อจำหนายในเชิงพาณิชยเพียงรายเดียวในโลกคือ บริษัท รักษาสิ่งแวดลอม แต ในปจจุบันการ
Natureworks ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีกำลังการผลิต PLA ในปจจุบันที่ พัฒนาตลาดยังเปนไปไดชา เนื่องจาก
ประมาณ 80,000 ตันตอป ประกอบกับความตองการของประเทศ วัตถุดบิ PLA ยังมีไมเพียงพอตอการผลิต
สหรัฐฯ เอง มีการเพิ่มขึ้นอยางมากในชวงปที่ผานมา เชน บริษัท
âÍ¡ÒÊ¢Í§¡ÒÃä»ÊÙ‹
วอลมารท รานคาปลีกที่ ใหญที่สุดในสหรัฐฯ ไดประกาศนโยบายการ »ÃÐà·Èä·Â
à»‡ÒËÁÒÂ Hub of Bioplastics
ใชถุงพลาสติกหูหิ้วชนิด PLA ในวอลมารททุกสาขา
ประเทศไทย มีความอุดมสมบูรณ
ปจจุบัน ตลาดของพลาสติกชีวภาพไดมุงเนนไปยังพลาสติก ดานชีวมวล (Biomass) และมีวตั ถุดบิ ทีม่ ี
สำหรับบรรจุภัณฑ เนื่องจากมีการใชงานเพียงระยะสั้น และกอให ศักยภาพสูงในการพัฒนาสูอ ตุ สาหกรรม
เกิ ด ขยะมากที่ สุ ด หากเปลี่ ย นบรรจุ ภั ณ ฑ เ หล า นั้ น ให ผ ลิ ต จาก พลาสติกชีวภาพ ไดแก มันสำปะหลัง
พลาสติกชีวภาพ จะทำใหปญหาขยะลดลงได
และออย
โดยบริษัทอิออน ประเทศญี่ปุน ซึ่งเปนบริษัทที่มีเครือขายธุรกิจ
ซุปเปอรมารเก็ต รานขายยา และสถาบันการเงิน อันดับหนึ่งของ
เอเชี ย มี ค วามสนใจในการรั ก ษาสิ่ ง แวดล อ ม ด ว ยการเริ่ ม ต น ใช
ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพในซุปเปอรมารเก็ต โดยไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐเพื่อสรางความตระหนักดานสิ่งแวดลอมในกลุมผูบริโภค

ปจจุบัน ตลาดของพลาสติกชีวภาพ
ไดมุงเนนไปยังพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ
เนื่องจากเปนการใชงานที่กอใหเกิดขยะมากที่สุด
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ประเทศไทยถูกจับตามองวา
นาจะมีโอกาสสูง ที่จะเปนศูนยกลาง
การผลิตพลาสติกชีวภาพแหงใหมของโลก
ดังนั้น ประเทศไทยจึงเปน ประเทศที่ถูกจับตามองวานาจะมี
โอกาสสู ง ที่ จ ะเป น ศู น ย ก ลางการผลิ ต พลาสติ ก ชี ว ภาพแห ง ใหม
ของโลก
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดตระหนักถึงความสำคัญและความตองการของพลาสติกชีวภาพใน
ตลาดการคาโลกซึ่งสอดคลองกับนโยบายดานสิ่งแวดลอม และไดเริ่ม
พัฒนาโครงการนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ จากพลาสติกชีวภาพ
ชนิดยอยสลายได ในประเทศไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนและสงเสริมให
เกิดอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกชีวภาพยอยสลายได ซึ่งสอดรับกับ

พฤษภาคม 2553

แผนปฏิบตั กิ ารปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพื่ออนาคต (New Wave
Industries)
NIA àº×éÍ§ËÅÑ§¡ÒÃμ×è¹μÑÇ
¢Í§¾ÅÒÊμÔ¡ªÕÇÀÒ¾¢Í§ä·Â
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเปน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรที่สำนักงาน
นวั ต กรรมแห ง ชาติ หรื อ NIA ได
ดำเนินการพัฒนามาอยางตอเนือ่ งตัง้ แต
ป 2550 จนกระทั่ ง ต อ มาได รั บ การ
อนุมัติแผนที่นำทางแหงชาติการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ชี ว ภาพโดย
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2551 นั้น

ปจจุบัน มีผูประกอบการไทยได
ให ค วามสนใจเกี่ ย วกั บ อุ ต สาหกรรม
คลืน่ ลูกใหมนอี้ ยางมากมาย โดยจำนวน
สมาชิกของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทยไดเพิ่มสูงขึ้นทุกป
อย า งไรก็ ต าม อุ ต สาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ ยังจัดวาเปนอุตสาหกรรม
ใหมสำหรับผูป ระกอบการไทย หนวยงาน
ที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ NIA ทีต่ อ งพยายามสรางความ
เชื่ อ มโยงองค ค วามรู ในการพั ฒ นา
ผลิตภัณฑในอุตสาหกรรมนีก้ บั เครือขาย
ผูป ระกอบการ องคกร และสถาบันวิจยั
และพัฒนาในตางประเทศ เพื่อสราง
โอกาสในการพั ฒ นา
เทคโนโลยีและการลงทุน
ในอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ นี้
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ปจจุบันประเทศไทยผลิตหัวมันสดเปนอันดับ 3 ของโลก แต
สงออกเปนอันดับ 1 ของโลก จากการสำรวจในป 2548 พบวาไทยมีพนื้ ที่
เพาะปลูกมันสำปะหลังกวา 6.6 ลานไร และมีการผลิตหัวมันสดไดกวา
17 ลานตัน
นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอุตสาหกรรมรองรับในการพัฒนา
พลาสติกชีวภาพยอยสลายได โดยมุงเปาไปที่อุตสาหกรรมพลาสติก
โดยผลิตภัณฑพลาสติกที่สำคัญของประเทศไทย ไดแก ถุง กระสอบ
พลาสติก และแผนฟลม ซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจรวมเปนมูลคากวา
200,000 ลานบาท
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NIA ไดมกี ารสรางพันธมิตรทางการคา และการพัฒนาเทคโนโลยี
รวมกับกลุมบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุน เพื่อการแสวงหาโอกาสใน
การลงทุน ดานการผลิตกรดแล็กติกและพลาสติกชีวภาพชนิด PLA
กับผูประกอบการผลิตแปงมันสำปะหลังของไทย
ผูประกอบการทั้งสองฝายยังอยู ในระหวางการศึกษาถึงความ
เป น ไปได ใ นการใช มั น สำปะหลั ง สำหรั บ การผลิ ต กรดแล็ ก ติ ก และ
พลาสติกชีวภาพชนิดโพลีแล็กติกแอซิด โดยพบวาแมการใชมนั สำปะหลัง
เปนวัตถุดิบจะตองมีการเพิ่มการลงทุนในสวนของการเปลี่ยนแปงให
เปนน้ำตาลเพื่อใช ในกระบวนการหมัก แต ในดานความตอเนื่องของ
การจัดสงวัตถุดบิ และราคาของวัตถุดบิ แลว ยังมีความคุม คา เหมาะสม
ในการลงทุนใชเพื่อผลิตกรดแล็กติกและพลาสติกชีวภาพ
ทั้งนี้ เปาหมายของการดำเนินการรวมกับกลุมบริษัทประเทศ
ญี่ปุนนั้น เพื่อสรางความรวมมือในการจัดตั้งโรงงานผลิตกรดแล็กติก
และพลาสติ ก ชี ว ภาพชนิ ดโพลี แ ล็ ก ติ ก แอซิ ดในประเทศไทย โดย
แผนการดำเนินงานเบื้องตนตองการจะสรางโรงงานตนแบบ และจะ
ขยายกำลังการผลิตในระดับอุตสาหกรรมตอไป หลังจากสามารถ
ผลิตกรดแล็กติกไดตามคุณสมบัติที่ตองการ ทั้งนี้ ในสวนของการ
ผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีแล็กติกแอซิดนั้น จะมีการดำเนินการ
ศึ ก ษาและพั ฒ นาคู ข นานไปกั บ กระบวนการทดสอบการผลิ ต กรด
แล็กติกนั่นเอง
สวนทีส่ ำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย
คือ การพัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ
ของไทย ซึ่งขณะนี้ NIA ไดสนับสนุนการศึกษาวิเคราะหแนวทางการ
จัดตั้งระบบทดสอบมาตรฐานพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย โดยให
นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เดินทางเขาเยี่ยมชมและศึกษาระบบการ
ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพของประเทศญี่ปุน

เปาหมายของการดำเนินการรวมกับ
กลุมบริษัทประเทศญี่ปุนนั้น
เพื่อสรางความรวมมือในการจัดตั้งโรงงาน
ผลิตกรดแล็กติก และพลาสติกชีวภาพชนิด
โพลีแล็กติกแอซิดในประเทศไทย

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹ÇÑμ¡ÃÃÁáË‹§ªÒμÔ ä´ŒÃÑºÁÍºËÁÒÂ¨Ò¡
¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ãËŒÃÑº¼Ô´ªÍº
ã¹¡ÒÃÂ¡Ã‹Ò§á¼¹»¯ÔºμÑ ¡Ô ÒÃ»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§àÈÃÉ°¡Ô¨
ÍØ μ ÊÒË¡ÃÃÁà¾×è Í Í¹Ò¤μ (New Wave
Industries) «Öè §ä´Œ ´ Óà¹Ô ¹¡ÒÃ¨Ñ´ ·Óá¼¹»¯ÔºÑμÔ
¡ÒÃ´Ñ§¡Å‹ÒÇ ã¹ÃÙ»áºº¢Í§á¼¹·Õè¹Ó·Ò§áË‹§ªÒμÔ
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÒÊμÔ¡ªÕÇÀÒ¾¹Õé ¤³Ð
ÃÑ°Á¹μÃÕÁÕÁμÔàËç¹ªÍºã¹ËÅÑ¡¡ÒÃá¼¹·Õè¹Ó·Ò§áË‹§
ªÒμÔ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÒÊμÔ¡ªÕÇÀÒ¾ àÁ×èÍ
ÇÑ¹·Õè 22 ¡Ã¡®Ò¤Á 2551 ÊÓËÃÑºÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
à¾×èÍÍ¹Ò¤μ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â

โครงการนี้ ไดรับความชวยเหลือ
อย า งดี จ าก Japan Bioplastics
Association (JBPA) ในการประสานงาน
กับหนวยงานที่เกี่ยวของของประเทศ
ญี่ ปุ น เช น Advanced Industrial
Science and Technology (AIST),
Chemical Evaluation and Research
Institute (CERI) และ University of
Shizuoka เปนตน เพื่อประสานงานให
นักวิจยั ของประเทศไทย ไดรบั การอบรม
จากหนวยงานตางๆ ที่กลาวมาแลว
ทั้ ง นี้ เ มื่ อ นั ก วิ จั ย กลั บ มาก็ จ ะได
นำเสนอ ผลการศึ ก ษาดั ง กล า วให
ผูประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ และหนวยงานวิจัยและพัฒนา
ต า งๆ ในประเทศไทย เพื่ อ หารื อ ถึ ง
แนวทางที่เหมาะสมของประเทศไทย
ตอไป

43

¤³ÐºÕâÍäÍà¢ŒÒ´Ù§Ò¹·ÕèÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ Advanced Industrial Science and Technology
ËÃ×Í AIST «Öè§à»š¹Ê¶ÒºÑ¹·ÕèÇÔ¨ÑÂ´ŒÒ¹¾ÅÒÊμÔ¡ªÕÇÀÒ¾

พฤษภาคม 2553

ดังนั้น การที่บีโอไอและ NIA ได
รวมเดินทางจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน
ในลั ก ษณะแบบ Door Knocking
กั บ บริ ษั ท เหล า นี้ เพื่ อ จะนำนโยบาย
สงเสริมการลงทุน การผลิตผลิตภัณฑ
ที่เปน มิตรตอสิ่งแวดลอม และความ
พร อ มด า นต า งๆ โดยเฉพาะวั ต ถุ ดิ บ
ชี ว มวลไปนำเสนอต อ ผู บ ริ ห าร และ
ผูท เี่ กีย่ วของโดยตรงของบริษทั เหลานัน้
เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจในการ
ขยายการลงทุนผลิตพลาสติกชีวภาพ
มายังประเทศไทย
จากการหารือ ไดมีการประมาณ
การว า หากจะมี ก ารลงทุ น ผลิ ต เม็ ด
พลาสติกชีวภาพ ให ได Economy of
Scale ในประเทศไทยแลว ควรจะตอง
มีขนาดการลงทุนเฉลี่ยประมาณ 1,500
ลานบาทตอโครงการ และคาดวาจะมี
โครงการทีจ่ ะเขามาลงทุนในประเทศไทย
ไมนอยกวา 10 โครงการ ในชวงระยะ
เวลา 5 ป ขางหนานี้ (2553 - 2557)
นอกเหนื อ จากการพบหารื อ กั บ
บริษัทชั้นนำแลว คณะของบีโอไอยังได
มี โ อกาสเยี่ ย มชมศู น ย วิ จั ย ทางด า น
พลาสติกชีวภาพ 2 แหงคือ สถาบัน

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃ âÍ¡ÒÊã¹¸ØÃ¡Ô¨

BOI & NIA ¾Ñ¹¸ÁÔμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹¾ÅÒÊμÔ¡ªÕÇÀÒ¾ã¹ä·Â
บีโอไอไดมกี ารรวมมือกับ NIA เดินทางจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุน
และเพิม่ องคความรูก ารผลิตเคมีภณ
ั ฑเพือ่ สิง่ แวดลอม โดยมีการเดินทาง
ไปยังประเทศญี่ปุนเมื่อวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2553
การร ว มเดิ น ทางดั ง กล า วมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาศั ก ยภาพ
และความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพของ
ประเทศญี่ปุน สรางเครือขายชักจูงการลงทุนระหวางหนวยงานภาครัฐ
ของไทย - ญี่ปุน รวมทั้งจัดกิจกรรม Door Knocking เพื่อชักจูงการ
ลงทุนพลาสติกชีวภาพมายังประเทศไทย
การเดินทางครั้งนี้ บีโอไอไดพบกับบริษัทชั้นนำ ดานการผลิต
เม็ดพลาสติกและเคมีภัณฑหลายบริษัทไดแก Toray Industries,
Mitsubishi Chemicals Corporation, Musashino Chemicals
Laboratory, Unitika, Teijin และ Mitsui Chemicals
บริษัทชั้นนำดานการผลิตเม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑที่กลาวถึง
ขางตน นี้ ไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
ทุกบริษัท เพื่อเตรียมพรอมในอนาคต ดังนั้น หากแนวโนมการใช
พลาสติกชีวภาพมีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งมีการสนับสนุนที่ชัดเจน
จากรัฐบาลญี่ปุน ไมวาจะเปนดานนโยบายหรือการสนับสนุนดานภาษี
มากขึ้น บริษัทเหลานี้ก็สามารถที่จะลงทุนผลิตพลาสติกชีวภาพได
ทันที
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มีการประมาณการวา หากจะมีการลงทุนผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
ในประเทศไทย คาดวาจะมีขนาดการลงทุนเฉลี่ยประมาณ
1,500 ลานบาทตอ 1 โครงการ และมีโครงการที่จะเขามาลงทุน
ไมนอยกวา 10 โครงการในชวงระยะเวลา 5 ป ขางหนานี้
Advanced Industrial Science and Technology (AIST) และ R&D
Center ของบริษัท Mitsui Chemicals ณ เมือง Sodegahara
จังหวัด Chiba รวมทั้งไดมีโอกาสเขาชมระบบการจัดการสิ่งแวดลอม
ของโรงงาน Ichihara ณ เมือง Anegasaki จังหวัด Chiba และพบ
หนวยงานราชการญี่ปุน ที่มีสวนสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยดาน
Biomass ทั้งในประเทศญี่ปุนและประเทศไทยดวยคือ Ministry of
Agriculture Forestry and Fisheries
จากขอไดเปรียบของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยในตอน
ทีผ่ า นมา จะเห็นวาอุตสาหกรรมนี้ ยังเปนสิง่ ใหมสำหรับผูป ระกอบการไทย
ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝายไมวาจะเปน NIA ผูประกอบการ
ภาคเอกชน รวมถึงบีโอไอ จึงตองพยายามสรางความเชือ่ มโยงองคความรู
และการจัดการตางๆ เขาไวดวยกัน เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนา
เทคโนโลยี และการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพนี้

¡ÒÃ´Ù§Ò¹áÅÐËÒÃ×Í¡Ñº¹Ñ¡ÇÔ¨ÑÂ·Õè R&D Center ¢Í§¡ÅØÁ‹ Mitsui ³ àÁ×Í§ Sodegahara
¨Ñ§ËÇÑ´ Chiba

เมื่อเราพิจารณาศักยภาพตางๆ
ของประเทศไทย ไม ว า จะเป น ความ
พร อ มด า นวั ต ถุ ดิ บ ความพร อ มด า น
สาธารณูปโภค การสนับสนุนจากภาครัฐ
รวมถึ ง นโยบายส ง เสริ ม การลงทุ น ใน
กิจการพลาสติกชีวภาพ
จะเห็นไดวาไทยมีองคประกอบ
ที่ ส ำคั ญ ที่ ผ ลั ก ดั น ให อุ ต สาหกรรม
พลาสติกชีวภาพเปนอุตสาหกรรมเพื่อ
อนาคต (New Wave Industries)
อย า งแท จ ริ ง ซึ่ ง หากไทยมี แ ผนการ
และดำเนิ น การตามแผนได อ ย า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพแล ว ประเทศไทยก็ จ ะ
กลายเปน Hub of Bioplastics สมดัง
ที่ตั้งเปาหมายไว

สิ่งแวดลอมและพลังงาน เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน (ตอ)

วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์

ในอียูและไทย ตอนที่ 2

การผลิตกระแสไฟจากโรงไฟฟาขนาดเล็กและขนาดจิว๋ เปนการสะทอนใหเห็นถึงการใหความสำคัญ
และสงเสริมใหเกิดโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก หรือที่เรียกวา Small Hydro Power (SHP)
รวมทั้งโรงไฟฟาขนาดจิ๋ว หรือ Mini-hydro หรือที่นิยมเรียกกันในปจจุบัน คือ โรงไฟฟา
ชุมชนขนาดจิ๋ว ซึ่งผลิตกระแสไฟไดตั้งแต 5 - 10 กิโลวัตตขึ้นไป สามารถใชไดเพียงพอ
สำหรับชุมชนหรือหมูบานเล็กๆ
โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋วมีความเหมาะสมสำหรับพื้น ที่ที่มีภูมิ
ประเทศเปนภูเขา แมน้ำ ลำธารและน้ำตก ในยุโรปนั้นประเทศที่มี
ภูมิศาสตรดังกลาวคือ ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนประเทศที่มี
โรงไฟฟ า ขนาดจิ๋ ว อยู เ ป น จำนวนมาก สามารถผลิ ต กระแสไฟฟ า
สำหรับใช ในชุมชน และยังสามารถสงออกไปจำหนายใหกับประเทศ
เพื่อนบานไดอีกดวย
โดยในชวงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงป 2453 ไดมกี ารสรางโรงไฟฟา
พลังน้ำขนาดจิ๋วในสวิตเซอรแลนดอีกจำนวน 28 แหง ใชน้ำประมาณ
400 ลานคิวบิก ซึ่งสามารถผลิตกระไฟฟาไดถึง 2 พันลานกิโลวัตต
ตอชั่วโมงตอป ตอมาในป 2528 มีโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋วเพิ่ม
จำนวนขึ้นเปน 1,000 แหง มากขึ้นถึง 16 เทา หรือประมาณ 11,670
เมกะวัตต สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดถึง 32 พันลานกิโลวัตตตอ
ชั่วโมงตอป หรือคิดเปน ประมาณรอยละ 60 ของการผลิตกระแส
ไฟฟาทั้งหมดในสวิตเซอรแลนด
พฤษภาคม 2553

นอกจากสวิตเซอรแลนดแลว
โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋ว
ยังเปนที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลายในประเทศอังกฤษ

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹ à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹·ÕèÂÑè§Â×¹ (μ‹Í)

โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก
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สวนที่เหลืออีกรอยละ 40 นั้น เปนพลังงานนิวเคลียร เนื่องจาก
ในชวงฤดูหนาว น้ำในแมน้ำลำธารแข็งตัว จึงทำใหไมมีน้ำเพียงพอแก
การผลิตกระแสไฟฟา สวิตเซอรแลนดจึงตองมีพลังงานนิวเคลียร
สลับใช ในชวงเวลาดังกลาว
นอกจากสวิตเซอรแลนดแลว โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋วยังเปนที่
นิยมใชกันอยางแพรหลายในประเทศอังกฤษ อาทิ โครงการใน South
Somerset, Miles and Gail Fursdon, Westmorland โครงการ
หุบเขาสีเขียว (Green Valleys Project) ในอุทยานแหงชาติ Brecon
Beacons และที่ Dulas Powys ในเวลส เปนตน ซึ่งโรงไฟฟาฯ ที่ตั้ง โครงการ Best Practice
อยู ในเมืองหรือสถานที่ที่กลาวขางตนนั้น ลวนแตเปนโครงการ Best
ทีช่ นะการประกวดของทรัสตฯ
Practice
ตั้งอยู ในประเทศเนปาล
โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋วในอังกฤษผลิตจากเครื่องกังหัน น้ำ
ปากีสถาน และอินเดีย
(Water Mills) ที่ไมไดใชงานและถูกทิง้ ไว เจาของจึงไดนำมาประยุกต
ใชเปนอุปกรณสำหรับผลิตกระแสไฟฟาใชเองในชุมชนเปนจำนวนมาก
โครงการ Best Practice ที่ชนะ
âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ¢¹Ò´¨ÔëÇã¹àÍàªÕÂ
การประกวดของทรัสตฯ ตัง้ อยูในประเทศ
จากการจัดอันดับเพื่อมอบรางวัล Ashden Awards ของทรัสต เนปาล ปากีสถาน และอินเดีย สำหรับ
Ashden องคกรการกุศลของตระกูล Sainsbury ของอังกฤษ ที่ไดจัด โครงการจากประเทศในแถบเอเชี ย
ตั้งขึ้นมาตั้งแตป 2535 มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการใชพลังงาน ตะวั น ออกเฉี ย งใต ที่ ไ ด รั บ รางวั ล ใน
ทดแทนตางๆ มีการใหรางวัลจากการคัดเลือกโครงการ ที่เปนกรณี ป 2550 คือ AID Foundation จาก
ศึกษาตัวอยางการใชพลังงานจากพลังงานทดแทนประเภทตางๆ ซึ่ง ฟลปิ ปนส โดยฟลปิ ปนสเคยไดรบั รางวัล
ไดรวมถึงโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋วดวย ทีมงานในการคัดเลือกเปน จากโครงการของ Save the Infugao
นักธุรกิจ นักวิชาการ นักลงทุน จากหนวยงาน องคกรชั้นนำของโลก Terraces Movement (SITMO) ในป
2548 มาแลวดวย
ในป 2552 เจาฟาชายชารลส ทรงเปนประธานในการมอบรางวัล
นอกจากฟลปิ ปนสแลว อินโดนีเซีย
ใหกับโครงการที่ชนะการประกวด สวนหนึ่งจากรายงานของทรัสตฯ
ระบุไววา โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋วในเอเชียมีมากบริเวณเทือกเขา ก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่ ใหความสำคัญ
หิมาลัย ซึ่งครอบคลุม 5 ประเทศ คือ ปากีสถาน อินเดีย จีน ภูฏาน ตอโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิว๋ มีโครงการ
ของ Small Private Renewable Energy
และเนปาล
Power (PSK Tersebar) หรือ PSK
Tersebar เปนโครงการตนแบบที่ ได
รับการถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัท
GP Electrics ประเทศอังกฤษ โดยได
รับการสนับสนุนในการสำรวจหาพื้นที่
ที่เหมาะสม เพื่อสรางโรงไฟฟาพลังน้ำ
ชุ ม ชนจากกระทรวงพลั ง งานและ
ทรัพยากรธรรมชาติของอินโดนีเซีย
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¡ÃÐáÊâÅ¡ ªØÁª¹¾Öè§¾ÒμÑÇàÍ§
สภาวการณโลกรอนที่สงผลใหเกิดกระแสความคิดในการรักษา
และลดโลกรอนไม ใชเปนเรื่องไกลตัวอีกตอไป ปญหาวิกฤติทางการ
เงินทั่วโลกเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทำใหเกิดกระแสความคิดเกี่ยวกับเรื่อง
การพึ่งพาตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ชุมชน
แตละชุมชน ไดหันมามองหาวิธีการที่สามารถพึ่งพาตัวเองได

สหภาพยุโรปมีการสรางกฎเกณฑ
เพื่อกระตุนและสงเสริมใหเพิ่มการใชพลังน้ำ
เพื่อผลิตกระแสไฟฟาทั่วทั้งสหภาพ
การที่สหภาพยุโรปไดเห็นความสำคัญ ของโรงไฟฟาพลังน้ำ
ขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว มีการสรางกฎเกณฑเพื่อกระตุนและสงเสริม
ใหเพิ่มการใชพลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟาทั่วทั้งสหภาพ เพื่อที่จะได
ไมตองเสียเงินตราไปกับการซื้อน้ำมัน ที่มีราคาแพงมากและใกลที่จะ
หมดไปในอนาคต
ประเทศไทยเองก็มีแนวคิดเรื่องการสงเสริมให ใชพลังน้ำเพื่อ
ชุมชนที่ยั่งยืนมานานแลว อีกทั้งจะเปนการชวยลดและปองกันปญหา
พฤษภาคม 2553

อุ บั ติ ภั ย ทางธรรมชาติ โ ดยการรั ก ษา
ต น น้ ำ ไม ท ำลายสิ่ ง แวดล อ มอี ก ด ว ย
ดังนั้น ในแงของการใชพลังงานจาก
น้ ำ นั้ น จึ ง ควรส ง เสริ ม ให ชุ ม ชนเสาะ
แสวงหาแหลงที่มีทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น อาทิ น้ำตก โดยหันมาสราง
โรงไฟฟาพลังน้ำจากน้ำตก เพื่อจะได
สามารถแก ไขและปองกันปญหาตางๆ
ไดหลากหลายมิติ
สำหรับในประเทศไทยไดจัดแบง
ขนาดของโรงไฟฟาพลังน้ำออกเปน 3
ขนาด คือ
1. โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดใหญ
(Large Hydropower) มีขนาดกำลัง
การผลิตมากกวา 30 เมกะวัตต
2. โรงไฟฟ า พลั ง น้ ำ ขนาดเล็ ก
(Mini Hydropower) มีข นาดกำลัง
การผลิตระหวาง 200 กิโลวัตต ถึง 30
เมกะวัตต
3. โรงไฟฟ า ขนาดจิ๋ ว (Micro
Hydropower) มีขนาดกำลังการผลิต
นอยกวา 200 กิโลวัตต

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹ à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹·ÕèÂÑè§Â×¹ (μ‹Í)

¤ÇÒÁ¤ØŒÁ¤‹Òμ‹Í¡ÒÃÅ§·Ø¹
จากรายงานของ World Bank ไดทำการสำรวจและวิเคราะหผล
จากการใหการสนับสนุนการเงินแกโรงไฟฟาพลังน้ำชุมชนขนาดจิ๋วที่
เปนโครงการ Best Practice จากประเทศศรีลังกา เปรู เนปาล
ซิมบับเว และโมซัมบิก พบวา การลงทุนสรางโรงไฟฟาพลังน้ำขนาด
จิ๋วนั้น ไดรับผลตอบแทนสูง โดยมีการเปรียบเทียบกำลังการผลิต
และกระแสไฟฟาที่ผลิตได ประเมินออกมาเปนคา IRR (Internal
Rate of Return) หรืออัตราผลตอบแทนภายในไดเปนจำนวนที่สูง
และคุมคาตอการลงทุน
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนโครงการที่น้ำตกนั้นมีกระแสน้ำแรง
และมีแรงดันสูง จะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูง เปนผลสะทอนให
เห็นถึงประโยชน ในการสงเสริม ใหสรางโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋ว
สำหรับชุมชน จึงเหมาะสำหรับชุมชนที่อยู ในชนบทหางไกล ยังไมมี
ไฟฟาใช ทำใหสามารถพึ่งพาตัวเองได และยังจำหนายออกไปในพื้นที่
ใกลเคียง หรือขายคืนใหกับบริษัทเอกชนหรือใหหนวยงานราชการ
รับซื้อตอไป

ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁáÅÐ¾ÅÑ§§Ò¹ à¾×èÍ¡ÒÃÅ§·Ø¹·ÕèÂÑè§Â×¹ (μ‹Í)
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ลักษณะของโรงไฟฟาพลังน้ำนั้น สามารถแบงไดเปน 4 แบบ คือ
โรงไฟฟาแบบมีน้ำไหลผานตลอดป (Run-of-River Hydro Plant)
โรงไฟฟาแบบมีอา งเก็บน้ำขนาดเล็ก (Regulating Pond Hydro Plant)
โรงไฟฟาแบบมีอางเก็บน้ำขนาดใหญ (Reservoir Hydro Plant) และ
โรงไฟฟาแบบสูบกลับ (Pumped Storage Hydro Plant)
ตั้งแตป 2507 ไดเริ่มมีการนำเอาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำ
ขนาดจิ๋วเขามาใช ในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหชุมชนที่
อยูหางไกลในชนบท มีแหลงกำเนิดไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋ว
เพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชเองในชุมชน และมีการนำมาใชอยางตอเนื่อง
ในป 2550 จากการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟาพลังน้ำ
ขนาดเล็กโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พบวา
ไทยมีศักยภาพการผลิตไฟฟาจากพลังน้ำที่ 25,500 เมกะวัตต โดย
พลังน้ำชุมชนจะอยูที่ประมาณ 1,000 เมกะวัตต และมีพลังงานน้ำ
ขนาดเล็กทายเขื่อนชลประทานอยูอีก 6,618 แหงทั่วประเทศ คาดวา
นาจะสามารถพัฒนาเปนโรงไฟฟาชุมชนขนาดเล็กไดประมาณ 294
แหง ซึ่งจะสรางกำลังผลิตไฟฟารวมประมาณ 115,945 กิโลวัตต
ในป 2551 มี โ ครงการพลั ง น้ ำ ขนาดเล็ ก แล ว ประมาณ 22
โครงการทั่วประเทศ สำหรับโครงการพลังน้ำชุมชนหรือระดับหมูบาน
ก็มีอยูแลวประมาณ 100 กวาแหงทั่วประเทศ

สำหรับน้ำตกที่ ไดรับการสำรวจ
ในไทยและพบวามีอยูเปนจำนวนมาก
ได แ ก ภาคเหนื อ ประมาณ 40 แห ง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10
แหง ภาคกลางประมาณ 20 แหง ภาค
ตะวันออก 10 แหง และภาคใต 20 แหง
แตที่ยังไมไดสำรวจอีกนั้น เชื่อวานาจะ
ยังมีอีกมาก

¾ÅÑ§ä¿¿‡Ò¨Ò¡¹éÓμ¡ ¾ÅÑ§§Ò¹·Õè
¤ÇÃä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
แมวาพลังไฟฟาจากน้ำตก จะไม
ไดถูกมองขามไป แตมีการพัฒนามา
ใชงานยังไมกวางขวาง จึงนาจะไดรับ
การสนั บ สนุ น เพิ่ ม ขึ้ น โดยขณะนี้ มี
โครงการที่ ไดรับการพัฒนาสวนใหญ
อยูในพืน้ ทีท่ างภาคเหนือ ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ สำหรับในพืน้ ทีภ่ าคใตขณะนี้
กำลั ง มี ก ารสำรวจพื้ น ที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น
เนือ่ งจากภาคใตยงั มีนำ้ ตกอีกเปนจำนวน
มากทีม่ ศี กั ยภาพสูงในการสรางโรงไฟฟา
ชุมชนพลังน้ำขนาดจิ๋วได
âÃ§ä¿¿‡ÒªØÁª¹¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡¹éÓμ¡·ÑèÇä·Â
โดยหากหน ว ยงานของภาครั ฐ
หากจะเปรี ย บเที ย บภู มิ ป ระเทศของไทยกั บ บางประเทศใน
สหภาพยุโรป เชน สวิตเซอรแลนด ในเชิงของศักยภาพของพลังน้ำ เชน กระทรวงพลังงาน และหนวยงาน
จากแหลงน้ำธรรมชาติ มีหลายสวนที่คลายกันกับในไทย พลังน้ำจาก ที่เกี่ยวของจะมีนโยบายและโครงการ
ที่ เ ป น รู ป ธรรมชั ด เจน จะทำให ไ ทย
น้ำตกจึงอาจเปนอีกแหลงของพลังไฟฟาชุมชน
ลดการนำเขาพลังงานจากปโตรเลียม
ซึ่งจะทำใหสงวนเงินตราไว ได และยัง
เป น การสนั บ สนุ น ในการสร า งชุ ม ชน
ใหเขมแข็ง เพือ่ การพึง่ พาตนเองในดาน
พลังงานตอไปดวย

จับกระแสโลก
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ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ความเสี่ยงจากปญหา

ฟองสบูแตกของจีน

จีนประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเปนอยางมาก
สามารถพัฒนาตนเองอยางรวดเร็วภายหลังเปดประเทศ
เมื่ อ ป 2521 โดยในช ว ง 32 ป ที่ ผ า นมา ประเทศจี น ได
ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจลาหลังภายใตระบอบคอมมิวนิสต
มาสูเศรษฐกิจทันสมัยแบบการตลาด โดยมีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก
ป จ จุ บั น เศรษฐกิ จ จี น เติ บ โตอย า งรวดเร็ ว มาก โดยภายหลั ง
นโยบาย 4 ทัน สมัย ซึ่งเริ่มตนเมื่อป 2521 จีน สามารถแซงหนา
เยอรมนีขึ้นเปนชาติที่มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ของโลก นับตั้งแต
ป 2550 เปนตนมา
สำหรับในป 2552 จีน ประสบความสำเร็จ สามารถกระตุน
เศรษฐกิ จ ของตนเองได ดี เ กิ น คาด ทำให อั ต ราการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจอยู ในอัตราสูงมาก จนเริ่มแซงหนาญี่ปุนขึ้นเปนเศรษฐกิจที่
มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก นับตั้งแต ไตรมาสที่ 4 ของป
2552 เปนตนมา แมวาตัวเลข GDP รวมของทั้งป 2552 ตัวเลข GDP
ของจีน อยูที่ระดับ 4,900,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ นอยกวาญี่ปุน
เล็กนอย ซึ่งอยูที่ระดับ 5,000,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ก็ตาม ทั้งนี้
พฤษภาคม 2553

คาดวาตัวเลข GDP รวมทั้งปของจีน
จะเริ่มแซงหนาญี่ปุนนับตั้งแตป 2553
เปนตนไป
อยางไรก็ตาม ตัวเลขรายไดตอ หัว
ของจีนในป 2552 ยังอยูระดับต่ำ คือ
เพียงแค 3,566 เหรียญสหรัฐฯ/คน/ป
เปรียบเทียบกับญี่ปุน 39,573 เหรียญ
สหรัฐฯ/คน/ป และสหรัฐฯ 46,443
เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ/คน/ป ยิ่ งไปกว า นั้ น
GDP ของจีนในป 2552 อยูที่ระดับ
เพียง 4,900,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ยัง
ตามหลังสหรัฐฯ ทีม่ ขี นาดถึง 14,500,000
ลานเหรียญสหรัฐฯ
สำหรับแนวโนมป 2553 ยังคง
สดใส โดยในไตรมาสแรกของป 2553
เศรษฐกิจจีนเติบโตมากถึงรอยละ 11.9
ทั้งนี้ ธนาคารโลกพยากรณวาตัวเลข
การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของจี น ในป
2553 นาจะเติบโตในอัตรารอยละ 9.5
และมี แ นวโน ม ลดลงเล็ ก น อ ยเหลื อ
รอยละ 8.7 ในป 2554 จากการเติบโต

จีนเริ่มแซงหนาญี่ปุน
ขึ้นเปนเศรษฐกิจใหญ
เปนอันดับ 2 ของโลก
นับตั้งแต ไตรมาสที่ 4 ของ
ป 2552
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ในอัตราสูงดังกลาวขางตน จึงคาดการณวาตัวเลข GDP รวมทั้งป
ขณะที่ธนาคารโลกไดกลาวเตือน
ของจีน จะแซงหนาญี่ปุน นับตั้งแตป 2553 เปนตนไป
รัฐบาลจีนเมื่อตนป 2553 วานโยบาย
กระตุน เศรษฐกิจโดยใชนโยบายการเงิน
¿Í§ÊºÙ‹·Õèâμ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ
ในชวงที่ผานมาไดสงผลกระทบอยาง
แมนโยบายกระตุน เศรษฐกิจของจีนจะประสบผลสำเร็จอยางมาก มากตอราคาสินทรัพย กอใหเกิดฟอง
ในการฟนฟูเศรษฐกิจ แตจากการที่ธนาคารกลางของจีนไดสั่งการให สบู ในภาคอสังหาริมทรัพย พรอมกับ
ธนาคารพาณิชยเรงปลอยสินเชื่อในชวงที่ผานมานั้น ไดสงผลกระทบ เสนอแนะใหทางการจีนปรับเพิ่มอัตรา
ทางลบ ทำใหวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นบางสวนทะลักเขาไปสูตลาดหุน ดอกเบีย้ เพือ่ ปองกันปญหาการเก็งกำไร
และถูกนำไปใชเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย กอใหเกิดการเก็งกำไร และควรยอมปลอยใหเงินหยวนแข็งคา
ราคาสินทรัพยตางๆ เปนตนวา ผูประกอบธุรกิจสิ่งทอไดรับสินเชื่อ ขึ้น เพื่อลดปญหาเงินเฟอ
อยางไมคาดคิดจากสถาบันการเงิน แตเนื่องจากการสงออกยังย่ำแย
จึงเลือกที่จะนำเงินสินเชื่อที่ไดรับไปลงทุนในตลาดหุนเปนการทดแทน
บลูมเบิรก ไดทำการสำรวจ
จากผลกระทบดังกลาวขางตน ปจจุบนั จึงเริม่ มีความกังวลมากขึน้
เรื่อยๆ วาเศรษฐกิจจีนกำลังจะเผชิญหนากับวิกฤติฟองสบูแตก ซึ่งจะ ความคิดเห็นของนักลงทุน
สงผลกระทบอยางกวางขวางไปทัว่ โลก โดยบริษทั บลูมเบิรก ไดทำการ พบวามากกวารอยละ 60
สำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 พบวา เห็นวาจีนกำลังจะเผชิญกับ
นักลงทุนมากกวารอยละ 60 เห็นวาประเทศจีน กำลังจะเผชิญกับ
ปญหาเศรษฐกิจฟองสบู
ปญหาเศรษฐกิจฟองสบู
นายอลัน กรีนสแปน อดีตประธานธนาคารกลางของสหรัฐฯ
นายจอรจ โซรอส ผูบ ริหารกองทุน
ใหสัมภาษณสถานีโทรทัศนบลูมเบิรก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553
วา มีแนวโนมจะเกิดฟองสบูแตกในประเทศจีน โดยเฉพาะในพื้นที่ บริหารความเสี่ยง (Hedge Fund) ซึ่ง
นครเซี่ยงไฮและตามมณฑลชายฝงทะเล แตเขาไมไดชี้ชัดวาจะเกิดใน มีชื่อเสียงกองโลก ได ใหทัศนะเมื่อตน
เดือนเมษายน 2553 วา ไมตองสงสัย
ภาคอสังหาริมทรัพยหรือในตลาดหลักทรัพย
เลยว า จี น มี เ ศรษฐกิ จ ฟองสบู ใ นภาค
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ซึ่ ง จะส ง ผลกระทบ
มหาศาลไปทั่ วโลกหากฟองสบู แ ตก
และมีแนวโนมวาจะมีอันตรายมากขึ้น
เนื่องจากฟองสบูโตขึ้นเรื่อยๆ
ขณะทีน่ ายจิม แชนอส แหงบริษทั
Kynikos Associates ซึ่งมีสำนักงาน
ใหญที่นครนิวยอรก และเปนผูบริหาร
กองทุนบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีชื่อเสียง
กองโลกเชนเดียวกัน โดยเชี่ยวชาญใน
การแสวงหากำไรจากการขายหลักทรัพย
แบบระยะสั้น (Short Sales) คือ การ
¡ÃØ§»˜¡¡Ôè§
ขายหุนโดยไมมีหุนในมือ แต ใชวิธียืม
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หุนจากผูมีหุนอยู เชน โบรกเกอร เพื่อสรางกำไรจากชวงขาลง โดย
นำหุนสงมอบใหแกผูซื้อกอน ตอเมื่อราคาหุนลดลง จึงเขาชอนซื้อหุน
เพื่อมอบคืนแกโบรกเกอรที่ยืมมา ก็ไดพยากรณ ในแงลบเกี่ยวกับ
ประเทศจีน
เขาใหเหตุผลวา การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะที่ผานมา ได
ซอนเรนความผิดพลาดบกพรองขนาดมหาศาลเอาไว ไมวาจะเปน
ราคาอสังหาริมทรัพยที่สูงเกินจริงอันเปนผลจากการเก็งกำไร สถาบัน
การเงิน ที่ออนแอเนื่องจากปลอยสินเชื่อจำนวนมากแกธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย การกอสรางอสังหาริมทรัพยจำนวนมากเกินความ
ตองการ ฯลฯ ยิ่งไปกวานั้น ขอมูลของรัฐบาลที่ชี้วา เศรษฐกิจจีนยัง
แข็งแรงดีก็เปนขอมูลที่เชื่อถือไมได
จากมุมมองแงลบดังกลาวขางตน เขาจึงขายหุน แบบ Short Sales
ในบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงจากการทำธุรกิจในประเทศจีน ทั้งที่เปน
ธุรกิจในดานอสังหาริมทรัพยและในดานโครงสรางพื้นฐาน

ปญหาฟองสบูแตกยังอาจ
สงผลกระทบอยางกวางขวาง
ตอระบอบการเมืองการปกครองของจีน
ขณะเดียวกัน ผูเชี่ยวชาญใหทัศนะวาวิกฤติการณฟองสบูแตก
ของประเทศจีนทีก่ ำลังรอการระเบิดนัน้ จะมีขนาดใหญโตเปนหลายเทา
เมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤติหนี้ดอยคุณภาพที่ทั่วโลกตองเผชิญในชวงป
2551 ตอเนื่องป 2552 เปนอยางมาก และอาจจะสงผลกระทบอยาง
กวางขวางตอเศรษฐกิจโลก เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกที่

¹¤Ãà©Ô§μÙ àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§ÁÅ±Å«×èÍªÇ¹ (àÊ©Ç¹)

พฤษภาคม 2553

คาดการณ ไวสำหรับป 2553 นั้น จะ
มาจากการเติบโตของจีนเปน สัดสวน
สูงถึง 1 ใน 3
ยิ่งไปกวานั้น ปญหาฟองสบูแตก
ยั ง อาจส ง ผลกระทบอย า งกว า งขวาง
ตอระบอบการเมืองการปกครองของ
จี น อย า งหลี ก เลี่ ย งไม ไ ด โดยอาจจะ
เกิดปญหาความไมสงบภายในประเทศ
ซึ่ ง จะส ง ผลกระทบต อ เนื่ อ งถึ ง การ
ปกครองประเทศโดยพรรคคอมมิวนิสตจนี
ÁØÁÁÍ§·Õèáμ¡μ‹Ò§
อยางไรก็ตาม นักวิเคราะหอีก
กลุมหนึ่งกลับใหทัศนะในทิศทางตรง
กันขาม โดยเห็นวาปญหาไมรายแรง
อยางทีค่ าดการณกเ็ ปนได โดยใหเหตุผล
ดังนี้
ประการแรก อุปสงคตออสังหาริมทรัพยไมไดมาจากการเก็งกำไร แตมา
จากความตองการทีแ่ ทจริงของคนรุน ใหม
นอกจากนี้ บางครอบครัวทีซ่ อื้ ทีอ่ ยูอ าศัย
หลังที่สองนั้น ไมมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อเก็งกำไรแตอยางใด แตเปนการซื้อ
ใหมีทำเลที่ตั้งใกลเคียงกับสถานศึกษา
ที่มีชื่อเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให
บุตรหลานไดเขาเรียนในสถานศึกษา
แหงนั้นๆ
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ประการที่สอง รัฐบาลจีนมีประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจ
ทัง้ ในระดับมหภาคและระดับจุลภาค โดยในระดับมหภาคนัน้ จะพยายาม
ทำใหฟองสบูแตกในขณะที่มีขนาดเล็ก ไมปลอยใหโตขึ้น สวนในระดับ
จุลภาคนั้น ไดประสบผลสำเร็จในการพัฒนาอยางรวดเร็วทั้งในสวน
การผลิตเพือ่ สงออก โครงสรางพืน้ ฐานทีท่ นั สมัย พลังงานหมุนเวียน ฯลฯ
นอกจากนี้ รัฐบาลจีนมีเครื่องมือตางๆ มากกวารัฐบาลประเทศ
ตะวันตกในการปองกันและแก ไขปญหาฟองสบู เชน การควบคุม ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ºÃÔàÇ³ªÒ¹
ราคาสินคา การควบคุมการเคลื่อนยายเงิน ทุน โดยจะควบคุมการ ¹¤ÃμŒÒàËÅÕÂ¹ã¹ÁÅ±ÅàËÅÕÂÇË¹Ô§
ไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศอยางใกลชิด โดยตองอธิบายวา
ธนาคารกลางของจี น ได สั่ ง การ
จะนำเขามาลงทุนในสาขาใด หากไมลงทุนในภาคธุรกิจที่จะกอใหเกิด
เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2553 กำหนด
ประโยชน จะไมอนุญาตใหนำเงินทุนเขามา
ให ส ถาบั น การเงิ น เข ม งวดในการให
สิ น เชื่ อ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เพื่ อ ป อ งกั น
รัฐบาลจีนมีเครื่องมือมากกวา
ปญหาเศรษฐกิจฟองสบูและหนี้เสีย
รัฐบาลประเทศตะวันตกในการปองกัน
ทางราชการไดประกาศเมื่อเดือน
และแกไขปญหาฟองสบู เชน การควบคุมราคาสินคา
กุมภาพันธ 2553 กำหนดใหธนาคาร
การควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุน
เพิ่มอัตราเงินสำรองเปนสัดสวนรอยละ
16 สำหรั บ ธนาคารขนาดใหญ และ
ประการที่สาม จากการที่รัฐวิสาหกิจมีสวนแบงในตลาดสถาบัน รอยละ 14 สำหรับธนาคารขนาดเล็ก
การเงินในประเทศจีนคอนขางสูง รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายให
สถาบันการเงินที่เปนรัฐวิสาหกิจเรงปลอยสินเชื่อในชวงวิกฤติ เพื่อ
ธนาคารกลางของจีน
ชวยเหลือแกธุรกิจที่ประสบปญหาทางการเงิน
กำหนดใหสถาบันการเงิน
ประการที่สี่ จีนมีทุนสำรองเงินตราตางประเทศมากที่สุดในโลก
เขมงวดในการใหสินเชื่อ
คือ 2,400,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่มีหนี้สาธารณะเพียงรอยละ
่ ปองกัน
20 ของ GDP เปรียบเทียบกับไทยรอยละ 50 สหรัฐฯ และอินเดีย อสังหาริมทรัพย เพือ
รอยละ 85 และญี่ปุนรอยละ 219 ทั้งนี้ จีนไดแซงหนาญี่ปุนกลาย
ปญหาเศรษฐกิจฟองสบู
เปน ประเทศที่มีทุน สำรองเงินตราตางประเทศมากที่สุดในโลกนับ
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2549 เปนตนมา
ทางราชการไดกำหนดมาตรการ
ประการที่หา จีนมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ ทำใหภาค ปองกันการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย
อุตสาหกรรมสามารถสรางความไดเปรียบจากการประหยัดจากขนาด โดยกรณีซื้อที่อยูอาศัยหลังแรกและมี
(Economy of Scale) การผลิตจำนวนมากเพื่อสนองความตองการ ขนาดพืน้ ทีเ่ กิน 90 ตารางเมตร กำหนด
ตองวางเงินอยางต่ำรอยละ 30 และหลัง
ภายในประเทศ และพัฒนาไปสูการผลิตเพื่อสงออก
ที่สอง ตองวางเงินอยางต่ำรอยละ 50
ÁÒμÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¿Í§ÊºÙ‹áμ¡
เพิ่มจากเดิมที่กำหนดรอยละ 40
ความจริงแลวทางการจีนไดตระหนักถึงปญหาขางตนเปนอยางดี
และพยายามแกไขปญหาทุกวิถีทาง ดังนี้

จับกระแสโลก
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ศิรินาถ ไชยลาโภ

การคา

และการลงทุน
ในเปรู

เปรูเปนประเทศที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุด
ประเทศหนึ่ง ในภูมิภาคลาตินอเมริกา เปนตลาดการคาและ
การลงทุนที่สำคัญ

การที่มีเขตแดนติดตอกับ
เพื่อนบานถึง 5 ประเทศ
เปรูจึงเปนประเทศที่เปน
ชองทางการกระจายสินคา
ไปยังภูมิภาคอเมริกาใต

เปรูตั้งอยูริมฝงมหาสมุทรแปซิฟก มีพื้นที่ประมาณ 1,285,220
ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญเปนอันดับที่สามในทวีปอเมริกาใต มี
พรมแดนดานเหนือติดกับเอกวาดอรและโคลัมเบีย ดานทิศตะวันออก
ติดบราซิลและโบลิเวีย ดานทิศใตติดกับชิลี
การที่มีเขตแดนติดตอกับเพื่อนบานถึง 5 ประเทศ เปรูจึงเปน • »ÃÐÁ§
ดวยภูมิศาสตรของประเทศดาน
ประเทศที่มีความเหมาะสมมากในการเปนชองทางการกระจายสินคา
จากประเทศคู ค าไปยั ง ประเทศต า งๆ ในภู มิ ภ าคอเมริ ก าใต ซึ่ ง มี ทิศตะวันตกทั้งหมดของเปรูติดชายฝง
ประชากรรวมกันมากกวา 390 ลานคน ทั้งนี้ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ มหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งมีความยาวกวา
3,000 กิโลเมตร ทำใหเปรูเปนผูส ง ออก
ของเปรู ไดแก
ปลาป น และน้ ำ มั น ปลาเป น อั น ดั บ 1
• àËÁ×Í§áÃ‹
ของโลก นอกจากนี้ อุตสาหกรรมอาหาร
เปรู เ ป น ประเทศที่ ผ ลิ ต แร ธ าตุ ร ายใหญ ข องโลก เช น เงิ น ทะเลแปรรูป โดยเฉพาะอาหารทะเล
(อันดับ 1 ของโลก) ทองแดง สังกะสีและดีบุก (อันดับ 3 ของโลก) แช แ ข็ ง ก็ เ ริ่ ม มี ค วามสำคั ญ ในตลาด
ตะกั่ว (อันดับ 4 ของโลก) รวมทั้งน้ำมันและกาซธรรมชาติ
เพิ่มมากขึ้น
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• à¡ÉμÃ¡ÃÃÁ

เนื่องจากเปรูมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตรอน ผลิตภัณฑทาง
การเกษตรของเปรู จึงเปน พืชพันธุที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ
อาทิ มันฝรัง่ ขาวโพด องุน มะมวง โกโก น้ำตาล อโวคาโด อารตโิ ชก
โดยเฉพาะแอสพารากัส กลวย และกาแฟออแกนิก (สงออกอันดับ 1
ของโลก) และพริกปาปริกา (สงออกอันดับ 2 ของโลก)
• »†ÒäÁŒ
พื้ น ที่ เ กื อ บร อ ยละ 60 ของประเทศเป น ป า ดิ บ ชื้ น อะเมซอน
ทำใหประเทศสามารถสงออกไมและผลิตภัณฑจากไมมากกวา 3 พัน
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป

• ÊÔè§·Í
เปรู เ ป น ผู ผ ลิ ต เส น ใยอั ล ปาคา (Alpaca Fiber) และวี คู นา
(Vicuna Fiber) รายใหญ ที่ สุ ด ของโลก โดยสั ต ว ส องประเภทนี้
มั ก อาศั ย อยู บ ริ เ วณเทื อ กเขาแอนดี ส ที่ พ าดผ า นขนานกั บ ชายฝ ง
มหาสมุทรแปซิฟก
• ·‹Í§à·ÕèÂÇ
เปรูเปนประเทศที่มีแหลงวัฒนธรรมที่ยาวนาน อยูบนรากฐาน
ของวั ฒ นธรรมพื้ น เมื อ งแบบ Andean หรื อ อิ น คาผสมผสานกั บ
วัฒนธรรมสเปน โดยมีแหลงดึงดูดนักทองเที่ยวตางชาติที่สำคัญ อาทิ

มาชูปก ชูทเี่ มืองคุสโก ทะเลสาบติตกิ ากา
ที่เมืองปูโน นาซกา ไลนที่เมืองนาซกา
เปนตน โดยในป 2551 เปรูมรี ายไดจาก
การทองเทีย่ วจำนวน 2,395 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ
อย า งไรก็ ต าม แม เ ปรู จ ะมี
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ อุ ด มสมบู ร ณ
แตชาวเปรูจำนวนมากยังคงผลิตสินคา
ขั้นตน หรือขั้นกลางที่มีมูลคาเพิ่มนอย
เนื่ อ งจากยั ง มี อุ ป สรรคในด า นระบบ
สาธารณูปโภคขัน้ พืน้ ฐาน อาทิ เสนทาง
คมนาคม ระบบไฟฟา เครื่องจักรและ
เทคโนโลยีทที่ นั สมัย รวมถึงยังขาดแคลน
แรงงานที่มีฝมือ
สิ่ ง เหล า นี้ ท ำให รั ฐ บาลเปรู ต อ ง
ใชงบประมาณจำนวนมาก เพื่อสราง
เครื อ ข า ยการคมนาคมขนาดใหญ
อาทิ ทาอากาศยานแหงใหม ถนนและ
รางรถไฟ การสื่ อ สารโทรคมนาคม
ยกระดั บ ความเป น อยู ข องประชากร
รวมถึ ง การให สั ม ปทานสำรวจและ
ขุดเจาะแหลงกาซธรรมชาติ เพือ่ กระตุน
ภาวะเศรษฐกิจ และทำใหเปรูกลายเปน
ประเทศที่เอื้ออำนวยตอการลงทุนมาก
ที่สุดประเทศหนึ่งในแถบลาตินอเมริกา

แมเปรูจะมี
ทรัพยากรธรรมชาติ
อุดมสมบูรณ แตยังคง
ผลิตสินคาขั้นตนหรือ
ขั้นกลางที่มีมูลคาเพิ่มนอย
เนื่องจากยังมีอุปสรรค
ในดานระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน
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¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃ¤ŒÒ
เปรูยดึ มัน่ ในแนวทางการดำเนินนโยบายการคาเสรีและมีนโยบาย
เปนมิตรกับนักลงทุนตางชาติมาโดยตลอด โดยรัฐธรรมนูญของเปรู
ใหหลักประกันในการปฏิบัติที่เทาเทียมกันระหวางการประกอบธุรกิจ
ของชาวเปรู กั บ คนต า งชาติ ตามหลั ก การการปฏิ บั ติ เ ยี่ ย งคนชาติ
(National Treatment) ยกเวนภายในอาณาเขต 50 กิโลเมตรจาก
พรมแดนระหวางประเทศ รัฐธรรมนูญเปรูอนุญาตใหคนตางชาติ
สามารถเขามาลงทุนไดโดยไมมีขอจำกัดในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สวนใหญ และผูประกอบการตางชาติสามารถเปนเจาของกิจการตางๆ
ไดทั้งหมด ไมวาจะผานตลาดหลักทรัพยหรือไม
ปจจุบัน เปรูมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจระดับภูมิภาค โดยเปรู
ไดเปนสมาชิกของกลุมประชาคมแอนดีน (Andean Community)
ซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิกอื่นๆ อีก 3 ประเทศ ไดแก โบลิเวีย
โคลัมเบีย และเอกวาดอร รวมทัง้ เปนสมาชิกสบทบของกลุม MERCOSUR
(ตลาดรวมของกลุม ประเทศลาตินอเมริกาตอนลาง) กลุม ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟก (APEC) สมาคมการรวมกลุม ประเทศลาติน
อเมริกา (LAIA) และไดดำเนินการทำขอตกลงการคาเสรีระดับทวิภาคี
(FTA) กับหลายประเทศ อาทิ ชิลี สหรัฐฯ สิงคโปร แคนาดา จีน
รวมทั้งไทย

á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ
เปรูเปนคูคาอันดับ 6 ของไทยใน
ลาตินอเมริกา สถิติป 2549 การคา
ของทั้ ง สองฝ า ยมี มู ล ค า รวม 149.2
ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนเพียง
ร อ ยละ 0.06 ของมู ล ค า การค ารวม
ของไทย ซึ่งไทยเปนฝายขาดดุลการคา
มูลคา 33.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
ไทยนำเขา 91.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ
และสงออก 57.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สินคาที่สงออกที่สำคัญของไทยไปเปรู
ได แ ก รถยนต ข า ว ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าง
เม็ดพลาสติก ดายและเสนใยประดิษฐ
ตูเย็นและตูแชแข็ง ไมโครเวฟ ขณะ
ที่ สิ น ค า ที่ ไ ทยนำเข า จากเปรู ได แ ก
แรสงั กะสี สัตวน้ำสดและแชแข็ง ผาผืน
ผักและผลไม และเคมีภัณฑ
ในป จ จุ บั น พบว า มู ล ค า การค า
ระหวางไทยกับเปรูมีแนวโนมขยายตัว
เพิ่มมากขึ้น โดยเปรูเปนประเทศแรก
ในภูมิภาคอเมริกาใต ที่ ไทยทำความ
ตกลงด า นการค า เสรี ด ว ย และเมื่ อ
ความตกลงมีผลบังคับใชก็จะทำใหไทย
สามารถสงสินคาไปขายยังประเทศเปรู
ไดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากการ
ลด/ยกเลิกภาษีขาเขาของเปรู โดยสินคา
ที่ เ ปรู พ ร อ มจะลดภาษี เ ป น ศู น ย ทั น ที
ไดแก รถปกอัพ เครื่องซักผา ยางและ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ย าง เป น ต น ส ว นสิ น ค า ที่

เปรูเปนคูคาอันดับ 6 ของไทยในลาตินอเมริกา
ป 2549 การคาของทั้งสองฝาย
มีมูลคารวม 149.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ
หรือรอยละ 0.06 ของมูลคาการคารวมของไทย
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เปรูจะยกเลิกภาษีภายใน 5 ป ไดแก ดายเสนใยสังเคราะห และชิน้ สวน
ยานยนต เปนตน
สำหรับสินคาที่ไทยพรอมลดภาษีเปนศูนยทันที ไดแก แรสังกะสี
เศษอะลูมิเนียม องุนสด เปนตน สวนสินคาที่ไทยพรอมลดภาษีเปน
ศูนยภายใน 5 ป ไดแก น้ำมันปลา ไขปลา กุงแชแข็ง เปนตน ทั้งนี้
สินคาที่ ไทยเปดตลาดใหกับเปรูสวนใหญเปนสินคาประเภทวัตถุดิบที่
ไทยตองนำเขาอยูแลว จึงเปนโอกาสอันดีที่ไทยจะไดวัตถุดิบจากเปรู
ในราคาถูกลง
ขณะเดียวกัน เปรูยังมีศักยภาพที่จะเปนศูนยกลางการกระจาย
สินคาไทยไปสูตลาดอเมริกาใต รวมถึงการที่เปรูมีความอุดมสมบูรณ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ แรธาตุ การประมง อันเปนผลมาจากความ
หลากหลายดานภูมิอากาศและภูมิศาสตร ไทยจึงสามารถใชเปรูเปน
ฐานการผลิตหรือรวมทำธุรกิจกับเปรู ในอุตสาหกรรมที่ไทยมีเทคโนโลยี
ในการผลิต อาทิ ธุรกิจเฟอรนิเจอร และอาหารแปรรูป เปนตน

10) เปรูเปนประเทศหนึง่ ทีร่ ว มอยู
ใน “OECD Declaration on
International Investment
and Multinational Enterprises”
ทั้งนี้ เปรูกำหนดมูลคาการลงทุน
ต่ ำ สุ ด สำหรั บ การลงทุ น ในสาขาใดๆ
ไวที่ 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมูลคา
10 ลานเหรียญสหรัฐฯ สำหรับภาคการ
ทำเหมืองแรและการลงทุน ที่เกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ´ŒÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
¢Í§à»ÃÙ (Proinversion)
หนวยงานสงเสริมดานการลงทุน
ของเปรู เ ป น หน ว ยงานเอกชนที่ ไ ม
ขึ้ น ตรงต อ รั ฐ บาล มี จุ ด ประสงค เ พื่ อ
¹âÂºÒÂ´ŒÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
เสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเปรูเกิดขึ้นพรอมๆ กับการเพิ่ม ควบคู ไ ปกั บ การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น
ขึ้นของระดับอุปสงคภายในประเทศ การลงทุนภายในประเทศมีการ เพื่ อ ยกระดั บ ฐานะความเป น อยู ข อง
เติบโตสูงที่สุด โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน ซึ่งเปนผลมาจากการ ประชากรใหดีขึ้น
ลงทุนกอสราง การขยายโรงงาน การจัดซือ้ เครือ่ งจักรและวัสดุอปุ กรณ
ที่ ใชในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ขณะที่การลงทุนภาครัฐไดเติบโต
จากการสำรวจอันดับ
มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการลงทุนในโครงการตางๆ ทั้งในดานระบบ
บรรยากาศใน
สาธารณูปโภค และการคมนาคม เปนตน
การดำเนินธุรกิจ
รัฐบาลเปรูไดวางกรอบนโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการ
ในกลุมประเทศลาตินอเมริกา
ลงทุนไวดังตอไปนี้
1) ยึดหลักการปฏิบตั ทิ เี่ ทาเทียมกัน ระหวางนักลงทุนในประเทศ พบวาเปรูอยู ในอันดับที่หนึ่ง
กับนักลงทุนตางชาติ
จากการสำรวจของ Foundation
2) เปดใหนักลงทุนเขามาลงทุนไดเกือบทุกสาขา
3) สามารถเคลื่อนยายเงินทุนไดอยางเสรี
of Getulio Vargas de Brasil 2009 ทีจ่ ดั
4) เปดใหนักลงทุนสามารถแขงขันโดยเสรี
อันดับบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจ
5) รับประกันทรัพยสินของเอกชน
ในกลุ ม ประเทศลาติ น อเมริ ก าพบว า
6) มีเสรีภาพในการซื้อหุน
เปรู อ ยู ใ นอั น ดั บ ที่ ห นึ่ ง (ดั ช นี ส ภาวะ
7) มีเสรีภาพในการเขาถึงแหลงเงินทุนทั้งในและนอกประเทศ เศรษฐกิจเทากับ 5.0) อันดับที่สองคือ
8) สามารถไดรับการยกเวนคาสัมปทานได
บราซิล (ดัชนีสภาวะเศรษฐกิจเทากับ
9) มีเครือขายดานขอตกลงดานการลงทุนและยังเปนสมาชิก 4.6) และชิลี (ดัชนีสภาวะเศรษฐกิจ
ของ ICSID และ MIGA
เทากับ 4.3) เปนอันดับที่สาม
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หนาที่หลักของหนวยงานสงเสริมการลงทุนของเปรู มีดังตอไปนี้
• สงเสริมใหเกิดการลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยใหความ
สำคัญกับผลที่จะทำใหเกิดการสรางงาน ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ดำเนินการจับคูระหวางนักลงทุนทั้งระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค รวมถึงระดับทองถิ่น ทั้งนี้ได ใหบริการแกนักลงทุนทั้งในขั้น
กอนการลงทุน ระหวางการดำเนินการลงทุน และหลังจากลงทุนไป
แลวเพื่อแกไขหรือใหคำปรึกษาปญหาที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการลงทุน
• ยกระดับคุณ ภาพของระบบสาธารณูปโภคและขยายไปยัง
สิง่ อำนวยความสะดวกอืน่ ๆ โดยสงเสริมใหเกิดการรวมทุนของภาคเอกชน
ในการพัฒนาระบบดังกลาว จากขอมูลของ World Economic Forum
ป 2550 ที่ ไ ด จั ด อั น ดั บ ความพร อ มของรั ฐ บาลต อ การลงทุ น จาก
ภาคเอกชนในระบบสาธารณูปโภคพบวา เปรูถูกจัดใหอยู ในอันดับที่
หนึ่งดวย 5.8 คะแนน รองลงมาเปนโคลัมเบีย 5.6 คะแนน และชิลี
5.5 คะแนน
• สงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมดานการลงทุนที่ดี เพื่อใหเกิด
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม
• พัฒนากลไกตางๆ เพื่อดึงดูดและชวยเหลือนักลงทุนตางชาติ
• สรางภาพลักษณ ใหแกประเทศวาเหมาะสมกับการเปนแหลง
รองรับการลงทุนจากทั้งในและตางประเทศ

ประเทศที่เขามาลงทุนโดยตรง
ในเปรูมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก
สเปน (3,729.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
สหรัฐฯ (3,419.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
และสหราชอาณาจักร (2,762.6 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ) ตามลำดับ โดยการลงทุน
ของ 3 ประเทศนี้ มีสวนแบงการลงทุน
ในเปรูถึงรอยละ 58.77
อย า งไรก็ ต าม ยั ง มี นั ก ลงทุ น
บางส ว นที่ ไ ด ล งทุ น ผ า นทางบริ ษั ท ที่
เปนสาขา (Subsidiary) ในตางประเทศ
โดยที่ ไ ม ใ ช ก ารลงทุ น โดยตรงของ
บริษัทแม เชน องคการโทรศัพทของ
เปรู หรือ Telefónica de España in
Teleatento Del Per ú S.A.C. ได
ดำเนินการโดยบริษทั สาขาทีช่ อื่ วา Atento
N.V. ที่มีบริษัทแมอยูที่เนเธอรแลนด
จากขอมูลเดือนมิถุนายน 2551
พบว า การลงทุ น ในภาคการสื่ อ สาร
Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹â´ÂμÃ§¨Ò¡μ‹Ò§ªÒμÔã¹à»ÃÙ (¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 30
คมนาคมขยายตัวมากที่สุด กลาวคือ
ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2551)
ขยายตัวถึงรอยละ 22.27 รองลงมา
จากขอมูลสถิติการลงทุนโดยตรงในเปรูที่รวบรวมโดยหนวยงาน เปนการลงทุนในภาคเหมืองแรรอยละ
สงเสริมดานการลงทุนของเปรู พบวามีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอยาง 20.81 และอันดับทีส่ ามเปนการขยายตัว
ตอเนือ่ ง โดยมีมลู คาการลงทุนโดยตรงทัง้ สิน้ รวม 16,867 ลานเหรียญ ดานการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมรอยละ
16.23
สหรัฐฯ
¡ÒÃÅ§·Ø¹ÃÐËÇ‹Ò§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ
ปจจุบนั การลงทุนของไทยในเปรู
ยังมีจำนวนนอยมาก ดังนั้นเปรูจึงเชิญ
นักลงทุนไทยไปลงทุนในเปรูมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะในธุ ร กิ จ ร า นอาหารไทย
รวมถึงรวมลงทุนในอุตสาหกรรมดาน
ตางๆ ไดแก ธุรกิจโรงแรม การกอสราง
เสนทางคมนาคม อุตสาหกรรมแปรรูปไม
เชน เฟอรนเิ จอร โดยพรอมใหสมั ปทาน
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50 ป ซึ่งหากนักลงทุนไทยใชไมจากเปรูเพื่อผลิตเฟอรนิเจอรสงออก
ไปยั ง สหรั ฐ ฯ จะไม ต อ งเสี ย ภาษี ตามข อ ตกลง Andean Trade
Promotion and Drug Eradication (ATPDEA) รวมถึงอุตสาหกรรม
ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการสำรวจขุดเจาะแหลงน้ำมัน
และกาซธรรมชาติ

บริษัท Aje Group เขามาลงทุนตั้งแตป 2549
ใชวัตถุดิบสวนหนึ่งจากในไทย
ผลิตและจำหนายน้ำอัดลมภายใตชื่อ “Big Cola”
เพื่อสงออกในภูมิภาค
ขณะที่การลงทุนจากเปรูมายังไทยก็มีจำนวนนอยมากเชนกัน
อยางไรก็ตามบริษัท Aje Group เปนบริษัทหนึ่งที่เขามาลงทุนตั้งแตป
2549 ใชวัตถุดิบสวนหนึ่งจากในประเทศ ผลิตและจำหนายน้ำอัดลม
ภายใตชื่อ “Big Cola” เพื่อสงออกในภูมิภาค โดยโรงงานตั้งอยูที่นิคม
อุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี ทัง้ นี้ ไทยเปนประเทศที่ 11 ทีก่ ลุม
Aje Group ของเปรูตั้งโรงงานในตางประเทศ และเปนประเทศแรก
ในเอเชีย ซึ่งบริษัทฯ มีแผนวาภายในป 2553 จะขยายการลงทุนอีก
15 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ
สร า งโรงงานผลิ ต เครื่ อ งดื่ ม
เพิ่มเติมในพื้นที่ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ ซึง่ อาจกอใหเกิดการ
จางงานโดยตรงเพิม่ ขึน้ กวา 700
อัตรา และการจางงานทางออม
อีกประมาณ 2,000 อัตรา
âÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§ä·Âã¹à»ÃÙ
แมวา เปรูจะเปนประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
โดยเฉพาะทองแดง เงิน ทองคำ ปโตรเลียม และทรัพยากรประมง
แตเปรูยังขาดศักยภาพในการแปรรูปทรัพยากรเหลานี้ สินคาสงออก
ของเปรูสวนใหญจึงเปนสินคาแปรรูปขั้นตนที่มีมูลคาเพิ่มนอย ดังนั้น
การเขาไปประกอบอุตสาหกรรมการแปรรูปวัตถุดิบเหลานี้จึงเปนธุรกิจ
ที่นาสนใจ และยังคงเปดกวางสำหรับการลงทุน
นอกจากนี้ การที่ รั ฐ บาลเปรู ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมเหมืองแรและพลังงาน ซึ่งถือเปนภาคธุรกิจยุทธศาสตร
ของประเทศ โดยไดใหสิทธิประโยชนดานการลงทุนเปนพิเศษ รวมถึง

ยังสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคมด ว ย ทั้ ง นี้ ภ าคธุ ร กิ จ
ดังกลาวขางตนมีสดั สวนรวมกันประมาณ
รอยละ 60 ของมูลคาการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศทั้งหมด
อุตสาหกรรมดานการทองเที่ยว
ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ก็อาจเปน
อี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ น า สนใจสำหรั บ
นั ก ลงทุ น เนื่ อ งจากเปรู เ ป น ประเทศ
ที่ มี แ หล ง ท อ งเที่ ย วหลากหลาย ทั้ ง
ทางทะเลซึ่ ง มี ช ายฝ ง ทอดตั ว ยาวกว า
2,400 กิโลเมตร ภูเขาทางตอนกลาง
ของประเทศ และปาเขาดานตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ ของประเทศในบริ เ วณ
ปาอะเมซอน รวมถึงการทีเ่ ปรูยงั เคยเปน
ศูนยกลางสำคัญของอารยธรรมอินคา
ดังปรากฏซากของโบราณสถานกระจาย
อยูหลายแหงในประเทศ
อยางไรก็ตาม ยังมีอกี หลายปจจัย
ที่ เ ป น อุ ป สรรคในการเข าไปลงทุ น ใน
เปรู อาทิ ระยะทางระหว า งไทยกั บ
เปรู ขอจำกัดดานโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศและข อ มู ล ประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน การแขงขันกับนักลงทุน
ตางชาติที่เขามาลงทุนกอนหนา ภาษา
ที่ ใช ในการติดตอสื่อสาร เปนตน

ขอมูลเพิ่มเติมสามารถคนหาไดที่:
www.proinversion.gob.pe
www.investperu.com
www.dtn.go.th
www.mfa.go.th

เก็บตกจากมิชชั่น

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล

แอบดูงานแตงงานแบบอินเดีย :

โอกาสทอง
ของประเทศไทย
ในช ว งประมาณกลางเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ ที่ ผ า นมานี้ ผู เ ขี ย น
ไดมีโอกาสเดินทางไปราชการที่ประเทศอินเดีย ซึ่งบางครั้ง
ในระหวางเดินทางกลับที่พักในชวงเย็น เห็นมีการแหขบวน
แตงงานทีจ่ ดั แบบยิง่ ใหญหลายคูม าก ในชวงตลอดหนึง่ สัปดาห
ที่อยู ในประเทศอินเดีย
นอกจากนี้ ในงานสัมมนาชักจูงการลงทุน “Thailand-India
ศาสนาฮินดูเปนศาสนา
Business Forum on Investment Opportunities” ที่บีโอไอจัดขึ้น
ที่มีพิธีกรรมมาก
ที่นครมุมไบ นอกเหนือจากการบรรยายและสัมมนาในเรื่องโอกาส
การลงทุนในประเทศไทยแลว ยังจัดใหมีการบรรยายเพื่อชักจูงให
และครอบคลุมตั้งแตเกิด
คนอินเดียมาจัดงานแตงงานในประเทศไทยของเราอีกดวย
จนกระทั่งเสียชีวิต
รวมทั้งเรื่องของ
จาก 2 เหตุผลดังกลาว ทำใหผูเขียน มีความสนใจที่จะหาขอมูล
การแตงงานแบบอินเดียวา มีความหมายอยางไร วิธีการเลือกคูครอง
การแตงงานดวย
ทำไมตองจัดงานแตงงานกันแบบใหญโตขนาดนั้น และประเทศไทย
ของเราจะได อ ะไรบ า ง หากมี ก ารชั ก ชวนให ค นอิ น เดี ย มาจั ด งาน
ศาสนาฮินดูเปนศาสนาทีม่ พี ธิ กี รรม
แตงงานแบบอินเดียในประเทศไทย
มากและครอบคลุมตั้งแตเกิดจนกระทั่ง
เสียชีวิต รวมทั้งเรื่องของการแตงงาน
¤ÇÒÁàª×èÍ¢Í§¤¹ÍÔ¹à´ÕÂ¡Ñº¡ÒÃáμ‹§§Ò¹
ดวย โดยพิธีการแตงงานของศาสนา
จากสถิติขอมูลดานการนับถือศาสนา ศาสนาฮินดูเปนศาสนา ฮินดูจะเรียกวา “วิวาหะ” และจะตอง
ที่ประชาชนชาวอินเดียนับถือมากที่สุดถึงรอยละ 80 ดังนั้น ประชากร ให พ ราหมณ ท ำพิ ธี ใ ห ซึ่ ง ปรกติ แ ล ว
สวนใหญของอินเดียจึงประกอบพิธีแตงงานตามความเชื่อของศาสนา หญิงที่มีอายุ 13 ป ชายอายุ 16 ป จึง
จะถือวามีวัยอันสมควรในการแตงงาน
ฮินดู
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และจากที่พวกเรามักจะทราบกันคือ ฝายหญิงจะตองเปนผูสูขอชายที่
จะมาสมรสดวย ซึ่งแตกตางจากไทย ที่ฝายชายจะตองหาสินสอดเพื่อ
ไปสูขอฝายหญิง
¾Ô¸Õ¡ÒÃáμ‹§§Ò¹áººÍÔ¹à´ÕÂ
การแตงงานตามประเพณีของอินเดียนั้น เจาบาวจะไดรับการ
ยกยองเปน “วิษณุ” เพราะ วิษณุ เทานั้นถึงจะเหมาะสมกับเจาสาว
ผูซึ่งถือวาเปนของขวัญล้ำคาที่เทพเจาเทานั้นสมควรจะไดรับ
สวนเจาสาวชาวอินเดียนั้นเปรียบเสมือนกับเทพธิดา “ลักษมี”
ชุดแตงกายและเครื่องประดับจึงถูกออกแบบมาใหเจาสาวของเทพธิดา
โดยชุดของเจาสาวจะอยู ในรูปของ “สาหรี” และประดับรางกายดวย
เครื่องประดับมากมาย เชน สรอยคอ กำไล แหวน แหวนจมูก กำไล
ขอเทา และแหวนนิว้ เทา นอกจากนัน้ ทีข่ าดไมไดเลยในพิธกี ารแตงงาน
ชาวอินเดีย คือ ดอกไมนานาพันธุ
สำหรับการแตงกายของฝายชาย ถึงแมวาในปจจุบันเจาบาว
อาจเลื อ กสวมชุ ด สู ท แต ส ว นใหญ แ ล ว เจ า บ า วมั ก จะสวมชุ ด แบบ
โบราณ โดยเฉพาะในทางตอนใต เจาบาวจะมีผาโพกศีรษะ ที่มีการ
ประดับดวยดอกไม เพื่อปกปองเจาบาวจากสิ่งเลวรายทั้งปวง

ตามพิธกี าร เจาบาวจะเดินทางไป
ยังที่พักของเจาสาว โดยจะมีครอบครัว
ของทั้งสองรวมอยูที่นั่น พิธีการตางๆ
ก็ จ ะเริ่ ม ขึ้ น ในสมั ย โบราณเจ า บ า ว
พร อ มกั บ ญาติ พี่ น อ งและเพื่ อ นฝู ง
จะเดิ น ทางไปยั ง ที่ พั ก ของเจ า สาว
ดวยกัน พรอมกับเตนรำ และรองเพลง
ไปตลอดทาง เมื่อถึงสถานที่แลว บิดา
มารดาและญาติฝายเจาสาว ก็จะพรม
น้ำหอม กลีบดอกไม ใหกับเจาบาว เพื่อ
เปนสิริมงคล
เจาสาวและเจาบาวจะแลกเปลีย่ น
การสวมพวงมาลัยซึ่งกันและกัน โดย
ทัง้ สองจะตองเวียนรอบกองไฟศักดิส์ ทิ ธิ์
ทั้งหมด 7 รอบ พรอมกับการสวดมนต
ของพระสงฆหลังจากเดินในแตละรอบ
เพื่ อ เป น สั ญ ลั ก ษณ แ ห ง การป ด ผนึ ก
ของความปรองดอง
จากนัน้ จึงกาวไปทางทิศเหนือเปน
จำนวน 7 กาว โดยภาวนาถึงสิง่ 7 สิง่ คือ
อาหาร พลานามัย ความมัง่ คัง่ ความสุข
ความอุดมของพืชผล สัตวเลี้ยง และ

พิธีสมรสของชาวอินเดียจะสิ้นสุดลงดวยการเลี้ยงฉลอง
ซึ่งในยามค่ำคืนจะเต็มไปดวยความรื่นเริง
การเตนรำ และที่ขาดไม ไดคือ การรับประทานอาหารมื้อใหญ
โดยเจาสาวจะเปลี่ยนเครื่องแตงกายหลายชุด
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การอุทิศตน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีการแลว เจาสาวจะถูกพรมดวยน้ำมนต
เพื่อชำระลางบาปในอดีต ในการเตรียมความพรอมไปสูชีวิตในวัน
ขางหนา
พิธีสมรสของชาวอินเดียจะสิ้นสุดลงดวยการเลี้ยงฉลอง ซึ่งใน
ยามค่ำคืนจะเต็มไปดวยความรื่นเริง การเตนรำ และที่ขาดไมไดคือ
การรับประทานอาหารมื้อใหญ โดยเจาสาวจะเปลี่ยนเครื่องแตงกาย
หลายชุดเพื่อตอนรับครอบครัวของเจาบาวที่นำผลไมและอาหารมาให
เมื่อเสร็จสิ้นงานเลี้ยง พี่ชายของเจาบาวก็จะโปรยกลีบดอกไม ใหกับ
คูสมรสตลอดทางเดินของทั้งสองเพื่อขจัดสิ่งชั่วรายออกไป

หากฝายหญิงไมสามารถ
เสียคาสินสอดตามที่
ฝายชายเรียกรองได
ก็จะตองเสาะแสวงหา
ฝายชายอื่นตอไป

การยกบุตรใหโดยเสนหา (A Gift)
หากผู ใหญของฝายหญิงมีความเห็นใจ
¤¹ÍÔ¹à´ÕÂàÅ×Í¡¤Ù‹¤ÃÍ§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ
ฝายชายเพราะการกระทำคุณความดี
ในหนังสือ “อินเดีย: ถิ่นมหัศจรรย” ของอาจารยอรุณ เฉตตีย ก็อาจจะพอใจที่จะยกบุตรสาวของตน
ไดอธิบายรายละเอียดการเลือกคูครองของชาวอินเดียไว ดังนี้
ใหกับชายที่ตนชอบและพอใจเปนพิเศษ
การหมั้นเมื่อยังเยาว (Promise Marriage) เริ่มจากผู ใหญของ เรี ย กว า เป น การยกบุ ต รสาวให เ ป น
ทั้งหญิงและชาย มีความสัมพันธอันดีมาแตดั้งเดิม จะมีการรับปาก ของขวัญหรือของกำนัลนั่นเอง
ตกลงกันไววา หากฝายใดมีบุตรก็จะยกบุตรของอีกฝายให โดยถือ ¡ÒÃÊÙ‹¢Íã¹áºº¢Í§ÍÔ¹à´ÕÂ
หลักวา บุตรชายตองมีอายุแกกวาบุตรหญิงของอีกฝาย ในกรณีนี้
โดยหลักของศาสนาฮินดูโบราณ
บุตรอาจจะเกิดแลวหรือยังไมเกิดก็ได
ั ง ปฏิ บั ติ อ ยู เ ป น ส ว นใหญ ผู ใ หญ
การเลือกคูใหแกบุตรในวงศตระกูลหรือวรรณะเดียวกัน (Inter ทีฝา่ ยยหญิ
จะเปนผูเสาะแสวงหาเจาบาว
Caste Marriage) ผู ใหญจะเปนผูกำหนดตัวคูบาวสาวไวภายในวงศ ใหแกบุตงรสาวฝ
ายตน เมื่อพบคนที่มี
ตระกูลเดียวกันหรือในวรรณะเดียวกัน ซึ่งการเลือกคูแบบนี้ บานเรา คุณสมบัติที่ตองการแล
ว จะมอบหมาย
มักเรียกวา การแตงงานแบบคลุมถุงชน
ใหพราหมณหรือผู ใหญที่เคารพ เปน
การเสาะหาคูครอง (Arrangement Marriage) ผู ใหญของ
ฝายหญิงหรือฝายชาย จะเปนผูเสาะหาคูครองใหแกบุตรของตน เมื่อ
เจรจาและตกลงกันไดทั้งสองฝาย ก็จะมีการจัดการเรื่องพิธีหมั้นและ
พิธีแตงงานตอไป
การครองคูแบบรักใครชอบพอ
(Love Marriage) เมื่อฝายหญิงและ
ฝายชายมีความรักตอกัน ก็จะพากัน
ไปบอกใหผู ใหญทราบ เมื่อผู ใหญ
ทั้งสองฝายเห็นชอบ ก็จะสามารถ
จู ง มื อ กั น เข า สู พิ ธี แ ต ง งานกั น ได
โดยราบรื่น แตหากผู ใหญฝายใด
ฝายหนึ่งไมยินยอมก็จะไมสามารถแตงงานกันได
พฤษภาคม 2553
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พอสื่อหรือเปนผู ไปทาบทามฝายชาย ซึ่งฝายชายก็จะเรียกสิน สอด
ตามฐานะของตน
หากฝายหญิง สามารถเสียคาสินสอดตามที่ฝายชายเรียกรองได
ก็เปนอันวาตกลงกันและสามารถจัดพิธแี ตงงานกันได แตหากฝายหญิง
ไมสามารถเสียคาสินสอดตามที่ฝายชายเรียกรองได ก็จะตองเสาะ
แสวงหาฝายชายอื่นตอไป
แต ในปจจุบัน นี้ พิธีการสูขอไดมีการเปลี่ยนแปลงไปบางตาม
ความเหมาะสม โดยทัง้ สองฝายอาจจะมีความยินยอมทีจ่ ะออกคาใชจา ย
รวมกัน เพื่อเปนหนาเปนตาหรือใหสมศักดิ์ศรีฐานะของทั้งสองฝาย
หรือผูหญิงเปนฝายเรียกรองคาสินสอดก็เริ่มมีบางแลวในอินเดีย
ÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹áμ‹§§Ò¹¢Í§¤¹ÍÔ¹à´ÕÂ
จากความเชือ่ ดานศาสนาและประเพณีของชาวอินเดีย การจัดงาน
แตงงานเปนพิธีการที่สำคัญที่จะเปนสิ่งที่บงบอกสถานภาพทางสังคม
ของคูแตงงาน รวมทั้งเปนคานิยมของผู ใหญทั้งบาวสาว ที่จะมีโอกาส
นำเงินทองทีเ่ ก็บหอมรอมริบมานานหลายป มาเปนคาใชจา ยเพือ่ จัดงาน
ฉลองและเปนการแสดงถึงสัญลักษณการมอบของขวัญใหลูก
ประเพณีการแตงงานของชาวอินเดีย เปนพิธีที่ ใหญโตหรูหรา
และฟุม เฟอย แตจากสภาวะเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวในปจจุบนั ทำใหหลายๆ
ครอบครัวตองลดความใหญโตของงานวิวาห
สำหรับในชวงฤดูกาลแตงงานสวนใหญจะจัดในชวงเดือนธันวาคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ โดยตามประเพณีนั้น จะมีพิธีหลายอยางและ
จัดงานหลายวัน แตในชวงวิกฤติเศรษฐกิจทีเ่ กิดขึน้ ในชวง 2 ปทผี่ า นมา
ทำใหชาวอินเดียระมัดระวังมากขึ้นในการจับจายใชสอย บางคนลด
การจัดงานเลีย้ ง บางรายก็ลดจำนวนแขกทีเ่ ชิญมารวมงานใหเหลือเพียง
เพื่อนสนิทและคนในครอบครัว และลดวันจัดงานจากที่เคยจัดกัน 7-8
วัน ลงเหลือ 4 วัน

การจัดงานแตงงานของคนอินเดียแตละครั้ง
ใชงบประมาณจัดตั้งแต 1 - 10 ลานบาท
และมีสถิติการแตงงานในแตละป
เฉลี่ยสูงถึง 1.2 ลานคูตอป

แมจากสภาพเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัว
ของอิ น เดี ย ทำให ง านแต ง งานลด
ความอลั ง การลงไปบ า ง แต ใ นส ว น
บรรยากาศของความสนุกสนานรื่นเริง
ของพิธีแตงงานยังคงมีอยู เพราะการ
แตงงานยังคงเปนพิธีสำคัญที่สุด ของ
สถาบั น ครอบครั ว ของอิ น เดี ย และ
แสดงถึงสถานภาพทางสังคม ดังนั้น
การจัดงานแตงงานที่ตองใชคาใชจาย
สูง ก็จะยังคงมีอยูต อ ไปในสังคมอินเดีย
การจัดงานแตงงานของคนอินเดีย
แตละครั้งใชงบประมาณจัดตั้งแต 1 10 ลานบาท ตามแตฐานะทางสังคม มี
คนไปรวมงานนับรอยคน ใชเวลาหลายวัน
และจากการทีอ่ นิ เดียมีประชากรจำนวน
มาก สถิติการแตงงานในแตละปเฉลี่ย
สูงถึง 1.2 ลานคูตอป
âÍ¡ÒÊ¢Í§»ÃÐà·Èä·Âã¹¡ÒÃ¨Ñ´§Ò¹
áμ‹§§Ò¹¢Í§ÍÔ¹à´ÕÂ
ปจจุบัน ชาวอินเดียเริ่มมีคานิยม
ที่ จ ะเดิ น ทางไปจั ด งานแต ง งานใน
ต า งประเทศ แทนการจั ด งานใน
ประเทศอิ น เดี ย ซึ่ ง การจั ด งานใน
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เมื่อกลางป 2552 ที่ผานมาตอเนื่อง
จนถึงปนี้ พบวา
ชาวอินเดียมีความสนใจที่จะใช ไทย
เปนสถานที่จัดงานแตงงาน
โดยเฉพาะจังหวัดที่อยูฝงทะเลอันดามัน
ตางประเทศกำลังจะเปนคานิยมสำหรับกลุมคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ของชาวอินเดีย
ในชวง 1-2 ปที่ผานมานั้น ชาวอินเดียนิยมเดินทางไปแตงงาน
ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซียเปนอันดับหนึ่ง แตเมื่อกลางป 2552 ที่
ผานมาตอเนื่องจนถึงปนี้ พบวา ชาวอินเดียมีความสนใจที่จะมาใช
แหลงทองเที่ยวประเทศไทยเปนสถานที่จัดงานแตงงาน โดยเฉพาะ
จังหวัดที่อยูฝงทะเลอันดามัน เชน ภูเก็ต พังงาและกระบี่ รวมถึง
จังหวัดอื่นๆ ดวย ที่กำลังไดรับความสนใจ
การเขามาจัดงานแตละครั้งของชาวอินเดีย จะมีการเชิญญาติ
พี่นองมารวมงานเปนจำนวนมาก ไมเฉพาะญาติที่อาศัยอยู ในอินเดีย
เทานั้น แตรวมถึงญาติที่ทำงานในตางประเทศดวย ซึ่งเปนตลาดที่มี
แนวโนมการเติบโตคอนขางดีมาก และทำรายได ใหกับพื้นที่โดยตรง
บางครั้งในการจัดงานแตงงานของชาวอินเดียในประเทศไทย
จะมีการเหมาโรงแรมที่พัก จัดงาน มีการเลี้ยงฉลองกัน 4 วัน 4 คืน
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นอกจากเหมาโรงแรมหลายรอยหอง
แลว อาจจะมีการเหมาหองครัวโรงแรม
ดวย โดยนำพอครัวแมครัวจากอินเดีย
มาทำอาหารอินเดียทีห่ อ งครัวของโรงแรม
เพื่ อ เลี้ ย งแขกหลายร อ ยคนที่ ม าจาก
อินเดีย
ดังนั้น คูแตงงานชาวอินเดียที่จะ
จัดงานแตงงานในตางประเทศหรือใน
ประเทศไทย จะตองเปนผูที่มีรายได
และศักยภาพสูง เพราะแตละครั้งจะมี
ผูเดินทางมารวมงานดวยไมต่ำกวา 100
คน ซึง่ ตองใชงบประมาณในการจัดงาน
จำนวนมาก
จากการสำรวจทั ศ นคติ ค นใน
ประเทศอินเดียพบวา คนอินเดียชอบ
แตงงานในเมืองไทยมากที่สุด เพราะ
คาใชจา ยในการแตงงานถูกกวาในประเทศ
อินเดีย ซึ่งการแตงงานของคนอินเดีย
จะฉลองกันไมนอยกวา 4 วัน โดยที่
ผานมา คูแตงงานชาวอินเดียก็จะนำ
ชางภาพหรือนักขาวมาดวย เพื่อเก็บ
ภาพนำไปจัดทำแม็กกาซีน สำหรับนำ
กลับไปใหคนในอินเดียดูดวย ซึ่งเปน
การชวยเผยแพรขอ มูลการประชาสัมพันธ
ใหแกประเทศไทยทางออม
จึงเปนโอกาสอันดีของประเทศ
ไทยในการจัดกิจกรรมเชิญชวนคูแ ตงงาน
ชาวอิ น เดี ย ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง มาจั ด งาน
แตงงานในประเทศไทย และถือวาเปน
โอกาสของ “ธุรกิจทองเทีย่ ว” ทีม่ คี วาม
มั่นคงเปนอยางยิ่ง ไดเงินเขาประเทศ
เปนจำนวนมาก นอกจากนัน้ ยังสงผลดี
ตอธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
เชน ดอกไม อาหาร อีกดวย
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ความเชื่อแปลกๆ เกี่ยวกับการแตงงานในสังคมอิน เดีย
จากหนังสือ “ปริศนาภารตะ” ของพระมหาอาย ธีรปญโญ
ไดรวบรวมความเชือ่ แปลกๆ ทีเ่ กีย่ วกับการแตงงานในสังคมอินเดียไว
ผูเขียนจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร ดังนี้
ความเชื่อที่ 1 ชาวฮินดูถือวาหญิงที่ ไมมีสามี หรือมีแลวแต
ไมมีลูก เปนหญิงที่อาภัพที่สุด และเปนที่รังเกียจของสังคม เมื่อ
ตายแลวจะไปตกนรกขุมปุตตะ และในคัมภีรพระเวทไดกลาวถึง
ฝายชายดวยวา ชายทีย่ งั ไมแตงงานถือวาเปนคนดิบ คลายกับความเชือ่
ของไทยที่วา ผูที่ยังไมไดบวชถือวาเปนคนดิบ
ความเชือ่ ที่ 2 ในคัมภีรม หาภารตะไดตงั้ กฎวาดวยการแตงงาน
ไวอยางเครงครัดวา หญิงทุกคนตองแตงงาน จะครองตนเปนพรหมจารีย
อยู ต ลอดชี วิ ตไม ไ ด เ ป น อั น ขาด หากหญิ ง นี้ มี ก ารเสี ย ชี วิ ต พวก
พราหมณจะไมยอมใหเอาศพของหญิงโสดขึ้นเผาบนเชิงตะกอน
ตองทิ้งใหแรงกิน หรือไมก็ลองแมน้ำใหเปนอาหารของปลาและเตา
ความเชื่อที่ 3 การแตงงานของชาวอัสสัมในทองที่บางแหง
จะมีพิธีแปลกที่สุดคือ ถาหญิงชอบพอชายใด เธอผูนั้นจะชวนเพื่อน
หญิงไปดวยประมาณ 3-4 คน ไปดักอยูขางทางที่ชายผูนั้นเดินผาน
ไปมาเสมอ เมื่อชายคนนั้น เดินทางมาถึงก็จะกระโดดล็อกคอจับไป
เปนสามี ชายที่ถูกจับไปจะปฏิเสธหรือหลบหนีไมได ถือวาเปนการ
ผิดผี จะไดรับโทษทัณฑตางๆ
ความเชื่อที่ 4 พิธีแตงงานของชาวคุชราต (รัฐคุชราตเปนรัฐที่
ตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศติดกับปากีสถานและทะเลอาหรับ)
มีพิธีที่แปลกคือ 12 ป จึงจะสามารถจัดงานแตงงานได และมีระยะ
เวลาเพียง 3 วันเทานั้น พอเวลามาถึง ชาวคุชราตจะตองรีบแตงงาน
ใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได แมแตเด็กนอยแบเบาะก็ตองทำพิธีหมั้นไว
ไมอยางนั้น จะตองรอนานถึง 12 ปทีเดียว
ความเชือ่ ที่ 5 ตามชนบทของอินเดีย จะหาหญิงสาวไรคูไดยาก
เพราะโตขึ้นมาอายุ 5-6 ขวบ ก็จะทำพิธีหมั้นไวแลว ซึ่งโดยมาก
ฝายหญิงจะมาหมั้นฝายชาย สำหรับเงินคาสิน สอดทองหมั้น จะ
มากหรือนอยขึ้นอยูกับฐานะของแตละคนดวย
ความเชื่อที่ 6 ปจจุบัน หญิงสาวชาวอินเดียเริ่มจะหาสามียาก
โดยเฉพาะหากไมสวย ตระกูลไมร่ำรวย ผูชายมักจะเลนตัว ดังนั้น

จึงมีหญิงสาวจำนวนไมนอยที่หาสามี
ไมได จึงหาทางแกไขโดยการประกาศ
หาสามีทางหนาหนังสือพิมพกันอยาง
ออกหนาออกตา จึงนับวาเปน สิ่งที่
แปลก โดยสามารถหาอานขาวประกาศ
หาสามีไดตามหนาหนังสือพิมพรายวัน
ทั่วไป
ความเชื่อที่ 7 พิธีการแตงงาน
ของวรรณะกษัตริยเปนพิธีที่ยิ่งใหญ
เปน พิเศษ เนื่องดวยพระราชาเปน
ผูปกครองแผนดิน เปนชาตินักรบที่
ได รั บ การเคารพเป น อย า งสู ง จาก
ประชาชน การเลื อ กคู ข องคนใน
วรรณะนี้มีประเพณีนิยมอยูหลายวิธี
เชน วิธีการทาบทาม วิธีการเสี่ยง
มาลัย เปนตน

กฎและระเบียบควรรู
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สถาปนา พรหมบุญ

นานาสาระกับ

บี โอไอ

ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹´ŒÒ¹à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã

ที่บริษัทในเครือใหมาโดยไมคิดคา
ตอบแทนและได ร ะบุ ใ นคำขอรั บ
การสงเสริมฯ ใหใชมลู คาตามบัญชี
ของบริษัทที่ ใหเครื่องจักร โดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน ที่ขอรับ
การสงเสริมฯ”

1. ¡ÒÃ¢Í¢ÂÒÂàÇÅÒ¹Óà¢ŒÒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃÂŒÍ¹ËÅÑ§ ¡Ñº¡ÒÃ¢Í¢ÂÒÂàÇÅÒ
¹Óà¢ŒÒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃàËÁ×Í¹ËÃ×Íμ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ
ตอบ ไมเหมือนกัน การขอขยายเวลานำเขาเครื่องจักรยอนหลัง
ใช ในกรณีที่บริษัทนำเขาเครื่องจักรมากอนไดรับบัตรสงเสริมฯ
และประสงคจะใชสิทธิ์ยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา ซึ่งสิทธิ์
3. ¡Ã³Õ·¼Õè ¢ÙŒ ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ »ÃÐÊ§¤
ดังกลาวจะยอนหลัง ไปจนถึงวันที่ยื่นคำขอสงเสริมฯ
¨ÐãªŒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã·ÕèÁÕÍÒÂØà¡Ô¹ 10 »‚
สำหรับการขยายเวลานำเขาเครื่องจักรจะใช ในกรณีที่ครบ
ã¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õè ¢ ÍÃÑ º ¡ÒÃÊ‹ § àÊÃÔ Á Ï
กำหนดเวลานำเขาเครื่องจักรแลว แตบริษัทยังนำเขาไมครบตาม
áμ‹¨ÐäÁ‹¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔìÂ¡àÇŒ¹ÍÒ¡Ã¢Òà¢ŒÒ
โครงการ สามารถยื่นขอขยายเวลานำเขาเครื่องจักรและเปด
à¤Ã×è Í §¨Ñ ¡ Ã à¹×è Í §¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ
ดำเนินการได โดยจะขยายเวลาใหไมเกิน 3 ครั้งๆ ละไมเกิน 1 ป
μÑé § ÍÂÙ‹ ã ¹à¢μ»ÅÍ´ÍÒ¡Ã ¨Óà»š ¹
μŒ Í §Â×è ¹ ãºÃÑ º ÃÍ§»ÃÐÊÔ · ¸Ô À Ò¾
2. ã¹¡Ã³Õ·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ·Õè¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ä´ŒÃÑºà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã «Öè§à»š¹
à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã ¾ÃŒÍÁ¡Ñºáºº¤Ó¢ÍÃÑº
¡ÒÃãËŒà»Å‹Ò¨Ò¡ºÃÔÉÑ·áÁ‹ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È ÁÙÅ¤‹Òà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã´Ñ§¡Å‹ÒÇ
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ËÃ×ÍäÁ‹
ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ¤Ô´à»š¹à§Ô¹Å§·Ø¹ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ผูขอรับการสงเสริมฯ ตองยื่น
ตอบ ได โดยตามประกาศสำนักงานฯ ที่ ป. 1/2545 การกำหนด
ใบรับรองฯ พรอมกับแบบคำขอฯ
ความหมายเงินลงทุน ในขอ 1.2.4 ไดกำหนดวา “กรณีเครื่องจักร
ถึ ง แม จ ะไม ป ระสงค ข อใช สิ ท ธิ์ ฯ
เพื่ อใช เ ป น เอกสารประกอบการ
พิจารณาวา จะอนุมตั ใิ หใชเครือ่ งจักร
ดังกลาวในโครงการหรือไม
อย า งไรก็ ต าม ในกรณี นี้
ใบรั บ รองฯ ไม จ ำเป น ต อ งมี
รายละเอี ย ดเงื่ อ นไขสถานภาพ
ของการปรั บ ปรุ ง ซ อ มแซม (Reconditioned status) แต ต อ ง
แสดงรายละเอี ย ดการตรวจสอบ
เครื่ อ งจั ก รใช แ ล ว ดั ง กล า วตาม
แนวทางของประกาศ ป.2/2546
พฤษภาคม 2553
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3. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹Óà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã
à¢ŒÒÁÒ¤ÃºμÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ áμ‹μŒÍ§¡ÒÃ
¨Ð¢Íà» ´ ´Óà¹Ô ¹ ¡ÒÃ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶
1. ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶Â×è¹àÍ¡ÊÒÃà¾×èÍÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ä´Œ
·Óä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
·Ñ¹μÒÁàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´ (6 à´×Í¹ËÅÑ§Â×è¹áººμÍºÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ)
ตอบ การเปดดำเนินการจะตองมี
ÊÒÁÒÃ¶¢Í¢ÂÒÂàÇÅÒÂ×è¹àÍ¡ÊÒÃà¾×èÍÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
เครือ่ งจักรเต็มตามกำลังผลิต หาก
ÁÕËÅÑ¡à¡³±ÍÂ‹Ò§äÃ
ไมมีความประสงคจะลดกำลังผลิต
ตอบ สามารถทำได ใชแบบประกอบการพิจารณาขอขยายเวลา
สามารถขอขยายเวลาเปดดำเนินการ
สงหลักฐานการออกบัตรสงเสริมฯ (F OS CT 04) ซึ่งสามารถขอ
ไปกอน แตหากตองการขยายเวลา
ขยายเวลาไดไมเกิน 3 ครั้งๆ ละไมเกิน 4 เดือน
นำเขาเครือ่ งจักรรวมดวย บีโอไอจะ
อนุมัติใหขยายเวลา 3 ครั้งๆ ละ
ไมเกิน 1 ป โดยจะอนุมัติใหขยาย
เวลาเปดดำเนินการโดยอัตโนมัติ
แ ต ห า ก จ ะ ต อ ง ก าร เ ป ด
ดำเนินการ โดยมีกำลังผลิตตาม
เครื่องจักรที่ติดตั้ง ก็สามารถขอ
เปดดำเนินการตามกำลังผลิตที่มี
อยู ได แตทั้งนี้มูลคาการลงทุนจะ
ตองปรับตามขนาดการลงทุนจริง
ณ วันเปดดำเนินการ

ÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμÔÀÒÂËÅÑ§¡ÒÃä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ

2. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à»´´Óà¹Ô¹¡ÒÃä´ŒμÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´ μŒÍ§
´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ
ตอบ หากบริษัทไมสามารถเปดดำเนินการไดตามระยะเวลาที่
กำหนด โดยบริษัทยังนำเขาเครื่องจักรไมครบ บริษัทสามารถขอ
ขยายเวลานำเขาเครือ่ งจักรได ซึง่ สำนักงานฯ จะอนุมตั ใิ หขยายเวลา
จากระยะเวลาที่กำหนดในบัตรสงเสริมฯ อีกครั้งละไมเกิน 1 ป
รวมแลวไมเกิน 3 ครั้ง และใหไดรับการขยายเวลาเปดดำเนินการ
ออกไปอีกเปนเวลา 6 เดือนนับแตวัน ที่ครบกำหนดระยะเวลา
นำเขาเครื่องจักร แต ในกรณีที่จะขยายเวลาเปดดำเนินการเพียง
อยางเดียว จะขยายเวลาให 1 ครั้ง เปนเวลาไมเกิน 1 ป

4. ¡ÒÃà»´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ¨ÐμŒÍ§à»´àÁ×èÍã´
ตอบ การเปดดำเนินการจะกระทำ
ไดโดยโครงการนั้นๆ มีการลงทุน
อยางนอยตามเกณฑขนั้ ต่ำทีก่ ำหนด
เพื่อผลิตผลิตภัณฑหรือใหบริการ
ตามที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม ฯ โดยมี
กรรมวิธีการผลิตหรือขั้นตอนการ
ใหบริการ สถานประกอบการ และ
สาระสำคัญเปนไปตามโครงการที่
ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ การ
เป ด ดำเนิ น การมี ก ำหนดวั น ที่
แนนอนวันเดียว โดยถือเอาวัน ที่
ครบกำหนดเงื่ อ นไขหรื อ วั น ที่
บริษัทแจงความประสงควาจะขอ
เปดดำเนินการ
ทั้งนี้บริษัทจะตองยื่นเรื่องขอ
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อนุมัติฯ แลว สามารถทำหนังสือ
พรอมชี้แจงรายละเอียดในการขอ
ยกเลิกมาที่บีโอไอ

อนุญาตเปดดำเนินการ พรอมเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก สำเนา
บัญชีรายชื่อผูถือหุนฉบับปจจุบัน งบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับรอง
ป ล า สุ ด แผนภู มิ ขั้ น ตอนการผลิ ต และผั ง การติ ด ตั้ ง เครื่ อ งจั ก ร
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับปจจุบนั สำเนาใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน สำเนา Invoice ฉบับแรกที่มีรายได สำเนา
หนังสืออนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ถามีการใชสิทธิ์)
5. ÇÑ¹à»´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ¤×Í ÇÑ¹·ÕèÁÕÃÒÂä´Œ¤ÃÑé§áÃ¡ãª‹ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ไม ใช วันที่มีรายไดครั้งแรกนั้นอาจจะเกิดขึ้นกอนหรือหลัง
วันเปดดำเนินการก็ได

9. ËÒ¡ºÃÔ ÉÑ ·ãªŒ ÊÔ · ¸Ô á ÅÐ»ÃÐâÂª¹ · Ò§
ÀÒÉÕÍÒ¡ÃËÁ´áÅŒÇ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¢Í
¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒä´ŒÍÕ¡ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ สิทธิและประโยชนดานภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คลไมสามารถขอขยาย
เวลาได ในขณะทีส่ ทิ ธิและประโยชน
ลดหย อ นหรื อ ยกเว น อากรขาเข า
เครื่องจักรสามารถขอขยายเวลา
ไดอีก 3 ครั้งๆ ละไมเกิน 1 ป
สำหรับสิทธิประโยชนยกเวน
อากรขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจำเปน
ที่ผลิตเพื่อการสงออกสามารถขอ
ขยายเวลาได ไมจำกัดจำนวนครั้ง
โดยจะอนุ มั ติ ใ ห ค ราวละ 2 ป
สำหรับสิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับ
ภาษีอากร จะไดรบั ตลอดระยะเวลา
ที่ไดรับการสงเสริมฯ

6. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅŒÇ áμ‹äÁ‹»¯ÔºÑμÔμÒÁà§×èÍ¹ä¢ ¨ÐÁÕ
10. ºÕ â ÍäÍÁÕ ¡ ÒÃ¨Ñ ´ ÊÑ Á Á¹ÒãËŒ á ¡‹ ¼ÙŒ ·Õè ä ´Œ
ÁÒμÃ¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ
ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่บริษัทปฏิบัติไม ไดตามเงื่อนไข ซึ่งจะมี
ตอบ จะมี จั ดโดยสมาคมสโมสร
มาตรการอยางไรนัน้ ขึน้ อยูก บั การพิจารณาของคณะกรรมการ โดย
นักลงทุน (IC) ซึ่งจะมีหลักสูตร
จะพิจารณาเปนรายๆ ไป โดยบทลงโทษสูงสุด คือ การถูกเพิกถอน
ฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติภายหลัง
บัตรสงเสริมฯ ซึง่ บริษทั อาจจะตองชำระภาษีอากรยอนหลัง พรอม
จากการไดรับการสงเสริมฯ ทั้งนี้
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม
สามารถติดตอโดยตรงไดทสี่ มาคมฯ
7. ºÃÔÉÑ·´Óà¹Ô¹¡ÒÃä»áÅŒÇ ¢Ò´·Ø¹ ¨Ð¢ÍËÂØ´¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃªÑèÇ¤ÃÒÇ
เว็บไซต www.ic.or.th โทรศัพท
ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
หมายเลข 0 2936 1429-40
ตอบ สามารถทำได แตจะตองขออนุญาตจากบีโอไอกอน โดยใช
11. ËÒ¡ºÃÔ ÉÑ · Â×è ¹ ÃÒÂ§Ò¹ μÊ.310
แบบฟอรมขอหยุดดำเนินกิจการ (F PM ST 01)
äÁ‹·Ñ¹ÇÑ¹·Õè 31 ¡Ã¡®Ò¤Á¢Í§·Ø¡»‚
8. ¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÁÕ¢Ñé¹μÍ¹ÍÂ‹Ò§äÃ
¨ÐμŒÍ§·ÓÍÂ‹Ò§äÃ
ตอบ ขั้นตอนแรกจะตองสำรวจดูวาบริษัทมีภาระภาษีอากรใน
ตอบ โครงการที่ เ ป ด ดำเนิ น การ
ดานเครื่องจักรและวัตถุดิบและวัสดุจำเปนหรือไม โดยหากยังมี
แลวจะตองรายงาน ตส.310 ถึง
ภาระภาษี อ ากรอยู บ ริ ษั ท จะต อ งดำเนิ น การขออนุ มั ติ ตั ด บั ญ ชี
แมวาจะเลย 31 กรกฎาคมไปแลว
เครื่องจักรและวัตถุดิบและวัสดุจำเปนใหเสร็จสิ้น เมื่อไดรับการ
สามารถยื่นเอกสารยอนหลัง โดย
พฤษภาคม 2553
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ทำหนังสือชี้แจงเหตุผลที่สงรายงานเกินกำหนดเวลา ในปจจุบัน
บริษัทสามารถรายงาน ตส.310 ผานทางเว็บไซตที่ https://
boieservice.boi.go.th/PM/login.aspx?ReturnUrl=/pm/
main.aspx โดยสามารถขอ Username และ Password ไดที่
สำนักสารสนเทศการลงทุน
12. ¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·ä´ŒÃÑººÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅŒÇ áμ‹ÂÑ§äÁ‹ä´Œá¨Œ§à»´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
¨Óà»š¹μŒÍ§Ê‹§ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ตองรายงานผลดำเนินการโดยมีกรณีตางๆ ดังนี้
• สำหรับโครงการที่ไดรับบัตรสงเสริมฯ แลว แตยังไมไดแจง
เปดดำเนินการ บริษทั ตองยืน่ “แบบแจงยืนยันการดำเนินการ
ตามโครงการ” (F PM CO 07) ตามระยะเวลาดังนี้
- 6 เดือนหลังจากไดรับบัตรสงเสริมฯ
- 1 ปหลังจากไดรับบัตรสงเสริมฯ
- 2 ปหลังจากไดรับบัตรสงเสริมฯ
• สำหรับโครงการที่ไดรบั บัตรสงเสริมฯ และแจงเปดดำเนินการ
แลว จะตองยื่น “แบบรายงานผลการดำเนินการของบริษัท
ที่ไดรับการสงเสริมฯ” (ตส. 310) ทุกป
13. ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ·ÕèÁÕ (1) ¡Ñº (2) ¡Ó¡Ñº·ŒÒÂËÁÒÂàÅ¢ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
μ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ
ตอบ บัตรสงเสริมฯ ที่มี (1) หมายถึง โครงการมีเงื่อนไขตองยื่น
แบบกอนขอใชสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สวนบัตรสงเสริมฯ
ที่มี (2) หมายถึง โครงการมีเงื่อนไขตองยื่นแบบกอนใชสิทธิฯ
เชนกัน แตมีกำหนดสัดสวนวงเงินภาษีที่ไดรับยกเวนดวย
14. ËÒ¡μŒÍ§¡ÒÃà¾ÔèÁª¹Ô´¼ÅÔμÀÑ³±ã¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
¨ÐÊÒÁÒÃ¶·Óä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ สามารถทำได โดยยื่นเรื่องขอแก ไขโครงการมาที่สำนัก
บริหารการลงทุนที่เกี่ยวของ
15. ¡ÒÃâÍ¹ ¤Çº ÃÇÁ¡Ô¨¡ÒÃÁÕ¢Ñé¹μÍ¹ÍÂ‹Ò§äÃ ¨Ðä´ŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹
ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§
ตอบ การโอน ควบ รวมกิจการ มีขั้นตอน ดังนี้
1. ผูโอน ควบ รวมกิจการตองทำหนังสือขอโอน ควบ หรือรวม
กิจการถึงสำนักงานฯ (กรณีเปนการโอนกิจการจะตองแสดง
มติที่ประชุมผูถือหุนดวย)
2. ผู รั บ โอนหรื อ บริ ษั ท ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ใหม จ ะต อ งยื่ น คำขอรั บ การ
สงเสริมฯ กับสำนักงานฯ

3. กรณี ผู รั บ โอนยั ง ไม ไ ด จั ด ตั้ ง
บริ ษั ท ให ร ะบุ ชื่ อ บริ ษั ท ที่ จ ะ
เปนผูรับโอน หรือบริษัทใหมที่
จะเกิดจากการควบ รวมกิจการ
พรอมระบุวันที่จะโอน
4. กรณีที่ไดโอน ควบ รวมกิจการ
ไปแล ว ผู รั บ โอน ควบ รวม
กิจการจะตองยื่นคำขอรับการ
สงเสริมฯ ภายใน 3 เดือน
5. เมื่อไดรับหนังสือแจงมติไดรับ
อนุมตั แิ ลว ผูร บั โอนตองตอบรับ
มติ แ ละส ง เอกสารออกบั ต ร
ภายใน 1 เดือน / กรณียงั ไมได
ดำเนินการโอน ใหตอบรับมติ
ภายใน 1 เดือน และยืน่ เอกสาร
ออกบัตรสงเสริมฯ ภายใน 3
เดื อ นนั บ แต วั น ที่ โ อนกิ จ การ
แต ไ ม เ กิ น 6 เดื อ นนั บ แต วั น
ตอบรับมติ
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ตาม
ระเบียบ สกท. ที่ 2/2547
บริษัทผูรับโอน หรือบริษัทที่
เกิดขึ้น หลังการควบ รวมกิจการ
จะไดสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
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เทาที่ยังเหลืออยูเดิม สวนสิทธิประโยชนที่ ไมเกี่ยวกับภาษีอากร
จะไดรับตามสิทธิ์เดิม ยกเวนการถือครองที่ดินจะให ไดรับตาม
สัดสวนการถือหุน
16. â¤Ã§¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅŒÇ ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨¢Ò´·Ø¹ ¨Ð¶Ù¡
à¾Ô¡¶Í¹ÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ บีโอไอไมมีเงื่อนไขวากิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ หลังจาก
เปดดำเนินการไปแลวจะตองไดผลกำไรหรือขาดทุน และไมมีการ
ยกเลิกสิทธิประโยชนจากการที่โครงการนั้น ประสบผลขาดทุน
แตอยางใด
นอกจากนั้น ผู ไดรับการสงเสริมฯ สามารถนำผลขาดทุน
ประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่
เกิดขึ้น ภายหลังระยะเวลาที่ ไดรับยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคลมี
กำหนดเวลาไมเกิน 5 ปนับแตวันพนกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือก
หักจากกำไรสุทธิของป ใดปหนึ่งหรือหลายปก็ได

เปนพิเศษ หรือใหความสำคัญและ
เปนประโยชนตอ ประเทศเปนพิเศษ)
19. ã¹¡Ã³Õ ·Õè à ¨Œ Ò Ë¹Œ Ò ·Õè ºÕ â ÍäÍä»μÃÇ¨
à» ´ ´Óà¹Ô ¹ ¡ÒÃáÅŒ Ç ¾ºÇ‹ Ò ºÃÔ ÉÑ · ÁÕ
¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ¼ÅÔμäÁ‹¤ÃºμÒÁ·Õèä´ŒÃÑº
Í¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ºÃÔÉÑ·¨Ð¶Ù¡
Â¡àÅÔ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ขึ้ น อยู กั บ การพิ จ ารณาเป น
กรณีๆ ไป ทั้งนี้จะตองพิจารณาวา
ขั้นตอนดังกลาว เปนสาระสำคัญ
ในการสงเสริมฯ หรือไม ถาไม ใช
สาระสำคัญ บริษทั สามารถขอแกไข
ขั้นตอนการผลิตใหถูกตองได โดย
บริ ษั ท จะต อ งยื่ น แบบขออนุ ญ าต
แกไขโครงการ (F PA PC 01) แต
อยางไรก็ตาม บีโอไอสามารถเพิกถอน
บัตรสงเสริมฯ ได หากขั้นตอนนั้น
เปนขั้นตอนการผลิตหลัก

17. ËÒ¡ºÃÔ ÉÑ · ¨Ðà»ÅÕè Â ¹ÊÑ ´ Ê‹ Ç ¹¼ÙŒ ¶× Í ËØŒ ¹ ¨Ð·ÓãËŒ ÊÔ · ¸Ô á ÅÐ»ÃÐâÂª¹
´ŒÒ¹ÀÒÉÕÍÒ¡Ãà»ÅÕèÂ¹á»Å§ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ การเปลี่ยนสัดสวนผูถือหุน ไมวาจะเปน หุนไทยขางมาก
หรือหุนตางชาติขางมาก ไมมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนดาน
20. μÒÁËÅÑ ¡ à¡³± ¡ ÒÃ¢ÍÍÍ¡ºÑ μ Ã
ภาษีอากรแตอยางใด
Ê‹§àÊÃÔÁÏ ¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¨Ð
μŒ Í §Â×è ¹ ËÅÑ ¡ °Ò¹μÒÁ·Õè á ¨Œ § äÇŒ ã ¹
18. ËÅÑ ¡ à¡³± ¡ ÒÃá¡Œ ä ¢â¤Ã§¡ÒÃâ´Â¡ÒÃà»ÅÕè Â ¹·Õè μÑé § ¡Ñ º ¡ÒÃâÂ¡ÂŒ Ò Â
áºº»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢ÍÃÑººÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ
ãËŒ¤Ãº ÃÇÁ¶Ö§ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹
ตอบ การเปลี่ยนที่ตั้งไมจำเปนตองเปนไปตามหลักเกณฑโยกยาย
¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È (ÊÓËÃÑººÃÔÉÑ··ÕèÁÕ
สถานประกอบการ คือ ไมจำเปนตองยายเขาไปอยู ในนิคมหรือ
ËØŒ¹μ‹Ò§ªÒμÔ) ¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
เขตอุตสาหกรรม สามารถยายไปเขตใดก็ได โดยสิทธิประโยชนที่ได
ÊÒÁÒÃ¶ãªŒàÍ¡ÊÒÃÍ×è¹á·¹ËÅÑ¡°Ò¹
รับอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะเปนไปตามเกณฑที่ตั้งใหม แตจะนับ
¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¨Ò¡μ‹Ò§»ÃÐà·È«Öè§ÍÍ¡
ตอจากของเดิม (กรณีดังกลาวจะไม ใชกับกิจการที่ ใหความสำคัญ
â´Â¸¹Ò¤ÒÃä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
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23. àÁ×èÍºÕâÍäÍÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ãËŒá¡‹
¼Ù·Œ äÕè ´ŒÃºÑ ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅŒÇ ¼ÙãŒ ´ºŒÒ§
·ÕèÁÕÊÔ·¸ÔìÁÒ¢ÍÃÑººÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
ตอบ ผูที่มีสิทธิ์มารับบัตรสงเสริมฯ
ไดแก ผูที่มีอำนาจรับรองเอกสาร
ตามหนังสือรายชื่อผูถือหุน รวมทั้ง
ผูท ี่ไดรบั มอบอำนาจจากผูท มี่ อี ำนาจ
ดังกลาว

ตอบ ในกรณีที่ผูที่ไดรับการสงเสริมฯ ประสงคที่จะถือเงินเขามา
แทนการโอนเงิน ผู ไดรับการสงเสริมฯ อาจใชเอกสารอื่นแทน
หลักฐานการโอนเงินจากตางประเทศแทนได (Credit Advice หรือ
Credit Note) เชน หลักฐานการแลกเงิน ซึง่ จะตองระบุจำนวน อัตรา
แลกเปลี่ยน รวมทั้งหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีของนิติบุคคลที่
ไดรับการสงเสริมฯ ทั้งนี้จะพิจารณาความเหมาะสมเปนรายๆ ไป

24. ¡ÒÃ¢ÍÊÓà¹ÒºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ã¹¡Ã³Õ
·Õè·ÓºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ËÒÂ ÊÒÁÒÃ¶
·Óä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ บีโอไอจะสำเนาบัตรสงเสริมฯ
ใหได โดยจะตองมีหนังสือมอบอำนาจ
จากบริษทั ทัง้ นี้ในหนังสือมอบอำนาจ
จะตองอางถึงเลขที่บัตรสงเสริมฯ
ใหถูกตองดวย

21. ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹ (μÒÁ¢ŒÍ 20.) ¨Óà»š¹μŒÍ§âÍ¹à¢ŒÒ¸¹Ò¤ÒÃ 25. ¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÊÒÁÒÃ¶¢Í
¢ÂÒÂàÇÅÒ¡ÒÃμÍºÃÑºÁμÔ ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
¢Í§ä·Âà·‹Ò¹Ñé¹ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ สามารถทำได ซึง่ ตามขัน้ ตอน
ตอบ ไมจำเปน สามารถใชบริการของธนาคารพาณิชยตางชาติที่
ปกติผู ไดรับการสงเสริมฯ จะตอง
มีสาขาในประเทศไทยได
ยืน่ แบบตอบรับการสงเสริมฯ (F OS
22. ã¹¡Ã³Õ¼ÙŒ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ãªŒª×èÍºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Òà»š¹¼ÙŒ¢ÍÃÑº¡ÒÃ
CT 07) ภายในหนึ่งเดือนหลังจาก
Ê‹ § àÊÃÔ Á Ï àÁ×è Í ºÕ â ÍäÍÍÍ¡Ë¹Ñ § Ê× Í á¨Œ § ÁμÔ ã ËŒ ¡ ÒÃÊ‹ § àÊÃÔ Á Ï áμ‹
วันที่ ไดรับหนังสือแจงมติ ในกรณี
¼ÙŒ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÁÒÃÑºË¹Ñ§Ê×ÍàÍ§ä´Œ ÊÒÁÒÃ¶ãËŒ
ที่ผูไดรับการสงเสริมฯ ไมสามารถ
ºØ¤¤ÅÍ×è¹ÁÒÃÑººÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ á·¹ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
สงแบบตอบรับฯ ไดภายในเวลาที่
ตอบ สามารถใหผูแทนมารับแทนได โดยตองมีหนังสือมอบอำนาจ
กำหนด บีโอไออนุญาตใหผู ไดรับ
จากผูที่ไดรับการสงเสริมฯ มาดวย
การส ง เสริ ม ฯ สามารถยื่ น แบบ
ขยายเวลาตอบรับการสงเสริมฯ ได
3 ครั้งๆ ละไมเกิน 1 เดือน โดยใช
แบบฟอรม F OS CT 01 ซึง่ สามารถ
ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบีโอไอ
และในกรณีที่บริษัทไมสามารถยื่น
แบบตอบรับการสงเสริมฯ ได ใน
เวลาที่กำหนด บีโอไอจะเพิกถอน
มติใหการสงเสริมฯ

71

สถิติการสงเสริมการลงทุน

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

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ)

118,500

134,500 135,800

445

413

68,300

284

269

2552
Á.¤.-àÁ.Â.

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

2553
Á.¤.-àÁ.Â.

2552
Á.¤.-àÁ.Â.

2553
Á.¤.-àÁ.Â.

2552
Á.¤.-àÁ.Â.

2553
Á.¤.-àÁ.Â.

2552
Á.¤.-àÁ.Â.

2553
Á.¤.-àÁ.Â.

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

â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â
¶×ÍËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é

â¤Ã§¡ÒÃμ‹Ò§ªÒμÔ
¶×ÍËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ä·Â
áÅÐμ‹Ò§ªÒμÔ

à§Ô¹Å§·Ø¹
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

¤‹Òà¤Ã×Íè §¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â (¤¹)

162,750

402

315
106,526

105,038

71,926
151

57,332

131

2552
Á.¤.-àÁ.Â.

2553
Á.¤.-àÁ.Â.

2552
Á.¤.-àÁ.Â.

111

108

96

2553
Á.¤.-àÁ.Â.

2552
Á.¤.-àÁ.Â.

120
35,206

2553
Á.¤.-àÁ.Â.

2552
Á.¤.-àÁ.Â.

2553
Á.¤.-àÁ.Â.

2552
Á.¤.-àÁ.Â.

2553
Á.¤.-àÁ.Â.

2552
Á.¤.-àÁ.Â.

2553
Á.¤.-àÁ.Â.

2552
Á.¤.-àÁ.Â.

2553
Á.¤.-àÁ.Â.

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

หมวดกิจการ
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขัน้ มูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑโลหะ เครือ่ งจักร และอุปกรณขนสง
อิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา
ผลิตภัณฑเคมีภณั ฑ กระดาษ และพลาสติก
บริการ และสาธารณูปโภค
รวม

พฤษภาคม 2553

จำนวนโครงการ (ราย)
เงินลงทุน
ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนตางชาติ จางแรงงาน (คน)
2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553
151
26
58
177
137
97
316
962

ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.

51
11
26
70
41
40
76
315

ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.

44 42,317 11,071 14,223
8 18,700 7,547 2,215
33 10,477 3,623 3,176
75 52,092 16,158 14,639
59 27,419 5,941 31,179
48 24,317 5,962 14,635
135 117,687 56,224 82,683
402 293,009 106,526 162,750

ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.

ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.

2,645 1,517 1,024 472 120 181 21,065
435 372 388 1,951 901 261 5,698
1,135 660 157 777 432 494 18,239
1,618 254 546 5,952 1,115 736 26,301
358 36 172 1,381 422 272 43,272
1,364 560 974 2,326 915 692 6,590
8,751 912 3,795 2,180 522 948 13,745
16,307 4,313 7,055 15,039 4,427 3,583 134,910

ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.

6,325
2,250
9,462
8,024
3,170
2,763
3,212
35,206

8,934
559
5,337
8,764
24,765
5,672
3,301
57,332
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ภาวะการสงเสริ ม การลงทุ น
มกราคม-เมษายน 2553 เปรียบเทียบ ป 2551 และ 2552
2551 2552 2552 2553 2551 2552 2552 2553
ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ·¸Ô

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

จำนวนโครงการ (ราย)
1,231 1,531 269 413
326
194
45
37
23
86

265
223
74
84
20
89

63
47
7
17
2
19

104
52
15
12
8
27

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

462
193
269
522
112
11
399
544
456
88
123
32
187
53
31
79
39
3

92
49
43
98
28
1
69
77
67
10
17
4
17
10
1
23
5
2

134
65
69
165
45
2
118
114
101
13
27
2
31
12
4
26
12
-

ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.

ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
74.0 113.8 33.0 28.6
43.8 38.9 4.1 8.5
15.3 5.4 0.7 2.1
13.9 5.9 1.1 0.7
1.4 6.1 0.1 0.3
1.3 6.4 0.5 0.6
1.0 1.8 0.5
5.1 1.2 0.1 1.5
เงินลงทุน (พันลานบาท)
51.9 83.1 7.0 23.5
16.3 15.4 1.4 5.2
35.6 67.8 5.6 18.2
294.6 353.0 115.2 75.0
135.6 59.0 17.8 26.6
10.2 2.6 0.1 148.7 291.4 97.3 48.5
85.6 255.6 12.2 37.3
79.7 209.0 11.3 33.7
5.9 46.7 1.0 3.5
9.7 39.2 2.2 4.2
4.8 29.2 0.5 1.2
15.8 106.7 2.5 20.0
8.8 24.5 0.8 2.5
3.1 8.6 0.6
9.6 28.2 4.9 5.5
33.8 19.3 1.3 3.3
0.1 0.1 0.1 -
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2551 2552 2552 2553 2551 2552 2552 2553
ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ·Ñé§ÊÔé¹

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

จำนวนโครงการ (ราย)
1,252 1,003 284 445
331
183
48
37
19
77

249
158
33
41
14
65

70
62
6
12
3
17

92
64
8
16
11
23

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

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

76
45
31
124
28
4
92
84
70
14
22
2
25
11
3
20
1

165
74
91
150
30
2
118
130
115
15
23
7
38
7
7
31
17

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.

ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
79.0 41.4 9.7 13.8
57.2 16.5 2.9 5.4
22.2 3.6 1.1 2.0
18.1 2.6 1.2 0.6
1.2 0.6 0.1 0.1
1.3 5.7 0.5
0.8 0.1 0.1
5.4 0.3 0.1 1.1
เงินลงทุน (พันลานบาท)
48.3 49.7 9.2 16.2
16.1 11.9 2.3 4.2
32.1 37.8 6.9 11.9
365.9 180.8 47.1 46.9
207.5 42.7 14.8 4.0
9.5 1.7 0.9 0.7
148.9 136.3 31.4 42.2
83.6 50.9 12.0 55.4
79.4 46.0 9.3 52.5
4.2 4.9 2.6 2.9
9.1 5.9 3.1 3.4
4.7 1.3 0.1 9.2
12.7 11.3 4.0 7.2
8.9 7.1 1.4 17.2
3.3 1.3 1.7
11.3 11.3 2.7 9.3
33.7 12.7 0.5 7.5

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 สุรนิ ทร 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
ขอสังเกต 1) ในแตละเดือนสถิตกิ ารอนุมตั ใิ หการสงเสริม ไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิตกิ ารขอรับการสงเสริมในเดือนเดียวกัน เนือ่ งจากปกติสำนักงานฯ
จะใชเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริม ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ
2) สถิตไิ มนบั รวมโครงการซึง่ ไมมกี ารลงทุนเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ กิจการเดิมขอสิทธิประโยชนไมเกีย่ วกับภาษีอากร

พฤษภาคม 2553
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สถิติการสงเสริมการลงทุน

โครงการอนุ มัติ ให การสงเสริม การลงทุน เดือ นเมษายน 2553
บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

หมวด 1
เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร
1. ปติซีฟูดส จำกัด
หองเย็น
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. สยามโกลบอลฟูด จำกัด
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(INSTANT NOODLE)
3. ไทยโอซูกา จำกัด
อาหารทางการแพทย
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
4. อเมริเทค กรุป จำกัด
ขาวคัดคุณภาพ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
5. เอ็น เอส โคลด สโตเรจ จำกัด บริการหองเย็น
(หุนไทยทั้งสิ้น)
6. พรีเมี่ยมฟูดส จำกัด
อาหารพรอมรับประทาน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
หรือกึ่งพรอมรับประทาน
บรรจุภาชนะผนึก
7. ธนากรผลิตภัณฑน้ำมันพืช น้ำมันถั่วเหลืองดิบ
จำกัด
น้ำมันทานตะวันหรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รำขาวดิบ สวนผสม
อาหารสัตวและเลซิทิน
8. โชติวฒ
ั นอตุ สาหกรรมการผลิต ผลิตภัณฑอาหารจากสัตว
จำกัด
บรรจุภาชนะผนึก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
น้ำมันปลา และน้ำนึง่ ปลา
9. ทอปโกลฟ เมดิคอล
ถุงมือยางธรรมชาติ
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)
10. บี.ฟูดส โปรดักส อินเตอร ลูกไก
เนชั่นแนล จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
รวม

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

1.19

79.70*

57

1.11

48.00*

45

1.11

543.80**

133

1.14

300.00*

42

1.19

120.00*

50

1.11

35.60

35

1.6

697.50**

32

1.11

584.80**

2,341

จ.สงขลา
(เขต 3)

1.16

250.00*

438

จ.สงขลา
(เขต 3)

1.5

528.00**

65

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

3,187.40

3,238

จ.สงขลา
(เขต 3)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.สงขลา
(เขต 3)
จ.เชียงใหม
(เขต 3)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง

=
=
=
=

4
6
-
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บริษัท / การรวมทุน

หมวด 2
เหมืองแร เซรามิกส
และโลหะขั้นมูลฐาน
1. ยูซีซี อุตสาหกรรม จำกัด
(รวมทุนไทย - จีน)

ผลิตภัณฑ

ชิ้นสวนเหล็กหลอ และ
อุปกรณเครื่องจักร
รวม

ประเภท
กิจการ

2.15

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

140.00*

246

140.00

246

3.7

4.00

222

3.1

71.00*

40

3.15

220.20*

429

3.15

747.00**

504

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
เขต 1 = เขต 2 = 1
เขต 3 = ไมระบุที่ตั้ง = -

หมวด 3
อุตสาหกรรมเบา

1. นายไวย แจงศุภนิมิต
ลูกปดแกว
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด NON - WOVEN FABRIC
(รวมทุนไทย - บริติชเวอรจิ้น
ไอรแลนด)
3. MR. YI - CHAO CHOU
เฟอรนิเจอร (ยกเวนจาก
(หุนเบลีซทั้งสิ้น)
ไมหวงหาม)
4. เอส พี เอส อินเตอรเทค จำกัด เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(ยกเวนจากไมหวงหาม)
รวม

หมวด 4
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณขนสง
1. เจ พี เอ็ม เอส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. โซเลยู (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

พฤษภาคม 2553

โครงสรางโลหะสำหรับ
งานอุตสาหกรรม
บานสำเร็จรูป
(COMPLETELY BUILT
UNITS, UNITS-CBU)
หรือสวนประกอบของ
บานสำเร็จรูป (CKD)

1,042.20

1,195

4.19

16

29

4.20

34

181

จ.เชียงใหม
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.สงขลา
(เขต 3)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
เขต 1 = เขต 2 = 2
เขต 3 = 2
ไมระบุที่ตั้ง = -

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
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3. เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) REGENERATIVE FUEL
จำกัด
CELL SYSTEM และ
(รวมทุนไทย - สหรัฐอเมริกา - REGENERATIVE FUEL
อิตาลี - เคยแมน)
CELL ELECTROLYTE
4. เวสตัน (เอสอีเอ) จำกัด
ชิ้นสวนเครื่องยนตสำหรับ
(รวมทุนไทย - อังกฤษ)
อากาศยาน
5. ลิมาร ออยทูลส จำกัด
อุปกรณขุดเจาะน้ำมัน
(รวมทุนอังกฤษ - ออสเตรเลีย)
6. MR. SHCOICHI SAGAWA แมพิมพ การซอมแซม
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
แมพิมพและชิ้นสวน
แมพิมพ
7. แอลเคที เอ็นจิเนียริ่ง
อุปกรณจับยึด (JIG &
(ประเทศไทย) จำกัด
FIXTURE) แมพิมพและ
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)
ชิ้นสวน (DIE & PARTS)
และเครื่องจักรและ
อุปกรณสำหรับ
งานอุตสาหกรรม
8. แอโรเวิรค คอมโพสิต (เอเชีย) ชิ้นสวนอากาศยาน
จำกัด
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด)
9. แมกนา ออโตโมทีพ
ชิ้นสวนยานพาหนะ
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนจีน - ฮองกง)
10. อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง ชิ้นสวนยานพาหนะ
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
11. MR. HIDEO KOJIMA
ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
12. ที.พี.อาร พรีซิชั่น ทูลลิ่ง จำกัด CUTTING TOOL และ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
MACHINE PART
13. ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร ผลิตภัณฑจากผงโลหะ
อัดขึ้นรูป (SINTERED
คอมโพเนนทส (ที) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
PRODUCT)
14. นางพิมพ ใจ เหลาจินดา
ยางนอกรถจักรยานยนต
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

4.15

127.00*

50

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.9

100.00*

21

4.2

25.00

27

4.2

35.50

18

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

4.2

15.90

25

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

4.9

41.70*

85

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.10

160.00*

29

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.10

78.20*

26

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

4.3

21.90

35

4.2

15.70

52

4.3

327.20*

53

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.10

577.60**

212

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
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ผลิตภัณฑ

ยางในรถจักรยานยนต

ประเภท
กิจการ

4.10

พฤษภาคม 2553

การจางงานไทย
(คน)

377.40*

296

1,953.10

1,139

5.8

3.50

10

5.5

116.00*

103

5.5

342.00*

282

5.5

410.90*

851

5.8

4.00

13

5.8

7.00

10

5.8

7.50

50

5.5

10.00

30

5.8

5.00

9

5.8

1.70

20

5.8

6.00

20

5.5

63.30*

60

รวม

หมวด 5
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา
1. นายศิริศักดิ์ ชวงโชติ
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. ศิริวิทย - สแตนเลย จำกัด LCD (LIQUID CRYSTAL
(หุนไทยทั้งสิ้น)
DISPLAY) FLAT PANEL
3. เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี
BASE PLATE สำหรับ
(ไทยแลนด) จำกัด
HARD DISK DRIVE
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
4. โคราช เดนกิ จำกัด
ชิ้นสวนผลิตภัณฑ
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)
อิเล็กทรอนิกส
5. ฮาริจาน จำกัด
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
6. อาอุน ไทย แลบบอราทอรี่ส ซอฟตแวร
จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
7. นางจันทนา ทองสาด
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
8. โคเรียน อิเลคทรอนิคส พาวเวอร INDUCTION COIL
ซอรส (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)
9. ไอเนต - โลจิสติกส จำกัด ซอฟตแวร
(หุนออสเตรียทั้งสิ้น)
10. ไทยโฮสตตงิ้ คอมมูนเิ คชัน่ จำกัด ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
11. โลจิกซ เทคโนโลยี จำกัด
ซอฟตแวร
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
12. ไทย เอ็น เจ อาร จำกัด
INTEGRATED CIRCUIT
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
(IC)

เงินลงทุน
(ลานบาท)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
เขต 1 = 4
เขต 2 = 11
เขต 3 = ไมระบุที่ตั้ง = -

จ.นนทบุรี
(เขต 1)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ปทุมธานี
(ขต 1)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.อุดรธานี
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ลำพูน
(เขต 3)
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13. เกรท ท็อป เทคโนโลยี
INVERTER และหลอด
(ประเทศไทย) จำกัด
ไฟฟา COLD CATHODE
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)
FLUORESCENT LAMP
14. ทีเอสพี - ที จำกัด
LEAD FRAME
(รวมทุนฮองกง - เกาหลี)
15. เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชนั่ ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
จำกัด
เครื่องทำความเย็น
(หุนไทยทั้งสิ้น)
16. โตชิบา ไลทติ้ง คอมโพเนนทส HALOGEN HEATER
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
17. มิโยชิ ไฮ - เทค จำกัด
TOP COVER FOR HARD
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)
DISK DRIVE และ COVER
ASSEMBLY FOR HARD
DISK DRIVE
18. ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ
DATA STORAGE
เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) DEVICES (HARD DISK
จำกัด
DRIVE) DATA STORAGE
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)
และ DEVICE
COMPONENTS (HEAD
GIMBAL ASSEMBLY)
19. สมารทแทรค เทคโนโลยี
TRANSPONDED
จำกัด
DEVICE (RFID) และ
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)
SEMICONDUCTOR (IC
MODULE)
20. ไอเออารพี เอเชีย จำกัด
ตูแชเย็น
(หุนอิตาลีทั้งสิ้น)
21. ฮิตาชิ โตชิกิ อิเล็คทรอนิกส PRINTED CIRCUIT BOARD
(ประเทศไทย) จำกัด
ASSEMBLY และ ELECTRIC
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
& ELECTRONIC UNIT
และ ELECTRIC &
ELECTRONIC UNIT
(EQUIPMENT)
รวม

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

5.3

73.70*

133

5.5

16.20

5

5.3

20.00

77

5.5

149.51*

333

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

5.5

126.10*

295

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

5.5

15,529.60**

15,626

5.5

1,237.60**

554

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

5.2

316.30*

296

5.4

100.00*

80

จ.เพชรบุรี
(เขต 3)
จ.ระยอง
(เขต 2)

18,545.91

18,857

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.ลำพูน
(เขต 3)
จ.ระยอง
(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง

=
=
=
=

9
5
7
-
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หมวด 6
เคมีภัณฑ กระดาษ
และพลาสติก
1. เอช.เค. ลานทอง เรซิน จำกัด ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(PREFORM)
2. โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด
ชิ้นสวนพลาสติก
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)
3. เกาสุ แพคกิ้ง (ศรีราชา)
ผลิตภัณฑที่ทำจากโฟม
อินดัสตรี้ จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)
4. สยาม อีโค - คาเซ จำกัด
COMPOUNDED
(รวมทุนไทย - ญีป่ นุ - เกาหลี) PLASTIC
5. อีสทพลาส จำกัด
ขวดพลาสติก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รวม

หมวด 7
กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค
1. ฟูเกน (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

2.
3.
4.
5.
6.

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
อำพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จำกัด ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
วี.แอล. เอ็นเตอรไพรส จำกัด ขนสงทางเรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เอเวอรกรีน พลัส จำกัด
ไฟฟาจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
(รวมทุนไทย - ฮองกง)
อิสริยะกุล ไบโอแม็ส จำกัด ไฟฟาจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)
กาวหนาเพาเวอร ซัพพลาย จำกัด ไฟฟาจากไอน้ำที่ใช
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เชื้อเพลิงชีวมวล

พฤษภาคม 2553

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

6.9

120.00*

44

จ.อุบลราชธานี
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

6.12

40.00*

92

6.12

20.00

60

6.12

39.70

20

6.12

5.00

10

224.70

226

7.12

10.00

6

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

7.1

41.00*

5

7.9

70.00*

18

จ.นครปฐม
(เขต 1)
ไมระบุที่ตั้ง

7.1

523.00**

50

7.1

731.00**

50

7.1

150.00*

20

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)
เขต 1 = เขต 2 = 4
เขต 3 = 1
ไมระบุที่ตั้ง = -

จ.ลพบุรี
(เขต 3)
จ.พะเยา
(เขต 3)
จ.อุบลราชธานี
(เขต 3)
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7. ไทยปาลมทอง เพียวริฟายเออร ไฟฟาจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
จำกัด
และกาซชีวภาพ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
8. โอทาโก จำกัด
ไฟฟาจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
(หุนไทยทั้งสิ้น)
9. เมืองเตาอินเตอร กรุป จำกัด สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
10. MR. TAN KEE LAM
กิจการสนับสนุนการคา
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
และการลงทุน
11. MR. FRANK RALF MUELLER กิจการสนับสนุนการคา
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)
และการลงทุน
12. ซูซกู ิ ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริง่ กิจการสนับสนุนการคา
(ประเทศไทย) จำกัด
และการลงทุน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
13. MR. KAZUTAKA KOYAMA ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
14. ซีเมนส ไอที โซลูชั่นส แอนด สำนักงานปฏิบัติการ
เซอรวิสเซส จำกัด
ภูมิภาค
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)
15. เสนา ดีเวลลอปเมนท จำกัด ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
(มหาชน)
นอยหรือปานกลาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
16. เอส.เอ็น.แอสเซ็ท
ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
ดีเวลลอปเมนท จำกัด
นอยหรือปานกลาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
17. ก.กิจเอ็นจีวี จำกัด
สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
18. คลีน พาวเวอร แอสโซซิเอทส ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
19. เท็กซไทลเพรสทีจ จำกัด (มหาชน) แผนใยสังเคราะห
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน (NON - WOVENFABRIC)
สวิตเซอรแลนด)
20. โตไก อิสเทิรน รับเบอร
วิจัยและพัฒนา
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

7.1

513.50**

20

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

7.1

140.00*

56

7.2

46.50*

20

7.15

5.00

5

7.15

13.00

11

7.15

13.70

13

จ.ตรัง
(เขต 3)
จ.มหาสารคาม
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.12

10.40

4

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.13

60.00*

173

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.5

31.50

7

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

7.5

39.80

7

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7.2

60.00*

21

7.1

66.00*

12

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)
จ.กระบี่
(เขต 3)

7.1

220.00*

33

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7.20

398.80*

67

จ.ระยอง
(เขต 2)
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

21. ซีพเี อฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด ไฟฟา ไอน้ำและน้ำ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เพื่ออุตสาหกรรม
22. ซีพเี อฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกัด ไฟฟา ไอน้ำและน้ำ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เพื่ออุตสาหกรรม
23. บานไรผลิตไฟฟา จำกัด
ไฟฟาและไอน้ำจาก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เชื้อเพลิงชีวมวล
24. อาเนส อิวาตะ เซาทอีสตเอเซีย กิจการสนับสนุนการคา
จำกัด
และการลงทุน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
รวม

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

7.1

135.40*

9

7.1

112.50*

9

7.1

530.00**

24

7.15

21.50

5

3,942.60

645

29,035.91

25,546

ที่ตั้ง
(เขต)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.อุทัยธานี
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง
เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

= 12
= 2
= 9
= 1
= 29
= 25
= 25
= 1

เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ
** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คือ โครงการทีม่ เี งินลงทุน ตัง้ แต 500 ลานบาทขึน้ ไป (ไมรวมคาทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน)
รวมทัง้ สิน้ 12 ราย เงินลงทุน 22,743.40 ลานบาท จางงานไทย 19,611 คน ตัง้ ในเขต 1 = 2 โครงการ
เขต 2 = 3 โครงการ เขต 3 = 7 โครงการ ไมระบุทตี่ งั้ = - โครงการ
* หมายถึง โครงการขนาดกลาง คือ โครงการทีม่ เี งินลงทุนระหวาง 40-500 ลานบาท (ไมรวมคาทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน)
รวมทัง้ สิน้ 38 ราย เงินลงทุน 5,798.41 ลานบาท จางงานไทย 4,919 คน ตัง้ ในเขต 1 = 10 โครงการ
เขต 2 = 13 โครงการ เขต 3 = 14 โครงการ ไมระบุทตี่ งั้ = 1 โครงการ
ที่เหลือนอกนั้นเปนโครงการขนาดเล็ก คือ โครงการทีม่ เี งินลงทุนไมเกิน 40 ลานบาท (ไมรวมคาทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน)
รวมทัง้ สิน้ 30 ราย เงินลงทุน 494.10 ลานบาท จางงานไทย 1,016 คน ตัง้ ในเขต 1 = 17 โครงการ
เขต 2 = 9 โครงการ เขต 3 = 4 โครงการ ไมระบุทตี่ งั้ = - โครงการ

พฤษภาคม 2553
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ความเคลื่อนไหว

แวดวง สกท.
Å§¹ÒÁ¢ŒÍμ¡Å§ 3 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
นายวิฑรู ย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
(ซายสุด) พรอมดวยนางอรรชกา สีบญ
ุ เรือง เลขาธิการ
คณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น (ขวาสุ ด ) และ
นางจันทรา บูรณฤกษ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมลงนาม
ในขอตกลงของ 3 หนวยงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการ
กำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เมือ่ วันที่
8 เมษายน 2553
Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¹ÓÃ‹Í§ CSR
นางหิ รั ญ ญา สุ จิ นั ย ที่ ป รึ ก ษาด า นการลงทุ น
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปนประธาน
การประชุมการเขารวมเปน หนวยงานนำรอง ในการ
ดำเนินการเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) โดยมีเจาหนาที่ของ
สำนักงาน ก.พ.ร. เขารวมชีแ้ จง ณ สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553
ËÒÃ×Í¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨äμŒËÇÑ¹
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ผูอ ำนวยการระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เปนประธาน
ในการประชุมหารือรวมกับนักธุรกิจจากประเทศไตหวัน
พรอมบรรยายพิเศษ เรือ่ ง “นโยบายและหลักเกณฑการ
สงเสริมการลงทุนใหมของ บีโอไอ” ณ โรงแรมโฟรวงิ ส
กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2553
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ถนนสู BUILD

BUILD

นำผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นเยี่ ย มชม
โรงงานอีเล็คโทรลักซ จังหวัดระยอง
บีโอไอ โดยหนวยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)
นำคณะผูผลิตชิ้นสวนจำนวน 33 บริษัท เขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
ณ บริ ษั ท อี เ ล็ คโทรลั ก ซ (ประเทศไทย) จำกั ด จั ง หวั ด ระยอง
วัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหมีการจัดซื้อชิ้นสวนภายในประเทศมากขึ้น
และเปดโอกาสใหผูผลิตชิ้นสวนพัฒนาความรู ในธุรกิจที่เกี่ยวของ
บริษัท อีเล็คโทรลักซ (ประเทศไทย) จำกัด เปนผูนำการผลิต
เครื่องซักผา และเครื่องอบผา ทั้งในรูปของเครื่องซักผาในครัวเรือน
และเครื่องซักผาขนาดใหญที่ ใช ในเชิงพาณิชย เชน เครื่องซักผาที่ ใช
ในโรงแรม ศูนยบริการซักผาสาธารณะ และโรงพยาบาล เปนตน
ลักษณะสินคา เนนรูปลักษณที่สวยงาม และมีคุณภาพสูง ลูกคา
สวนใหญเปนกลุม ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว โดยเฉพาะยุโรป อเมริกาเหนือ

และญี่ ปุ น เป น ต น มี บ ริ ษั ท แม อ ยู ที่
ประเทศสวีเดน เปนผูประกอบธุรกิจ
เครื่องใชไฟฟาในบาน (White Goods)
ทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลก สินคาหลัก ไดแก
เครื่องซักผา เครื่องครัว เตาไมโครเวฟ
เครื่องลางจาน เครื่องดูดฝุน เปนตน
จากการจัดนำคณะฯ ไปเยี่ยมชม
ในครั้งนี้ มีบริษัทไดรับการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมทั้งสิ้น 13 บริษัท คิดเปน
รอยละ 39.39 ของจำนวนผูผ ลิตชิน้ สวน
ที่เขารวมกิจกรรม

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดตอไดที่ หนวยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)
โทรศัพท 0 2537 8111 ตอ 3004-5 โทรสาร 0 2537 8124
อีเมล:build@boi.go.th หรือที่เว็บไซต http://build.boi.go.th
พฤษภาคม 2553
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แบบฟอรมสมัครสมาชิก

วารสารสงเสริมการลงทุน

ชื่อ ....................................................................... นามสกุล .............................................................
บริษัท/อาชีพ ......................................................... ตำแหนง .............................................................
ประเภทกิจการ/ผลิตภัณฑ ..................................................................................................................
ที่อยู ....................................................................................................................................................
โทรศัพท ............................................................... โทรสาร ..............................................................
E-mail ............................................................................................................................................
ยินดีบริจาคเงินสมทบการจัดทำฉบับละ 70 บาท
จำนวน ........................................................ ฉบับ
ตั้งแตเดือน ............................................................ ถึงเดือน ..............................................................
รวมเปนเงิน .......................................... บาท ( .............................................................................. )
â´Â
❏ ชำระเปนเงินสด ณ ศูนยบริการลงทุน ชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
❏ ธนาณัติสั่งจาย ปณ. ปตท.สำนักงานใหญ 10908 ในนาม “นางบุษยาพร วิริยะศิริ”
โดยแนบแบบฟอรมสมัครสมาชิกมายัง กองบรรณาธิการ วารสารสงเสริมการลงทุน
❏ โปรดออกใบเสร็จรับเงินในนาม ...................................................................................................
(กรณีแตกตางจากขางตน)
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0 2537 8111 ตอ 2083, 5521 โทรสาร 0 2537 8177

หนวยงานบริการอื่นๆ
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
â·Ã. 0 2209 1100 â·ÃÊÒÃ 0 2209 1199
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน
ÍÒ¤ÒÃ·Õ¾ÕáÍ¹´·Õ ªÑé¹ 16 àÅ¢·Õè 1 ¶.ÇÔÀÒÇ´ÕÃÑ§ÊÔμ
á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢μ¨μØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900
â·Ã. 0 2936 1429-40 μ‹Í 201-209
â·ÃÊÒÃ 0 2936 1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th
Website : www.ic.or.th

สำนักงานในตางประเทศ

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
108-110 ÍÒ¤ÒÃáÍÃ¾ÍÃμ ºÔ«Ôà¹Ê »ÒÃ¤ ËŒÍ§ 90 ¶.ÁËÔ´Å μ.ËÒÂÂÒ Í.àÁ×Í§ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 50100
â·Ã. 0 5320 3397-400 â·ÃÊÒÃ 0 5320 3404 E-mail : chmai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ¶.ÁÔμÃÀÒ¾ Í.àÁ×Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. 0 4421 3184-6 â·ÃÊÒÃ 0 4421 3182
E-mail : korat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 ËÁÙ‹ 17 ¶.ÁÔμÃÀÒ¾ Í.àÁ×Í§ ¨.¢Í¹á¡‹¹ 40000 â·Ã. 0 4327 1300-2 â·ÃÊÒÃ 0 4327 1303
E-mail : khonkaen@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 ËÁÙ‹ 5 ¹Ô¤ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁáËÅÁ©ºÑ§ ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· μ.·Ø‹§ÊØ¢ÅÒ Í.ÈÃÕÃÒªÒ ¨.ªÅºØÃÕ 20230
â·Ã. 0 3849 1820-40 â·ÃÊÒÃ 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7-15 ÍÒ¤ÒÃäªÂÂ§¤ ¶.¨ØμÔÍØ·ÔÈ 1 Í.ËÒ´ãËÞ‹ ¨.Ê§¢ÅÒ 90110 â·Ã. 0 7434 7161-5
â·ÃÊÒÃ 0 7434 7160 E-mail : songkhla@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
49/21-22 ¶.ÈÃÕÇªÔ ÂÑ μ.ÁÐ¢ÒÁàμÕÂé Í.àÁ×Í§ ¨.ÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ 84000 â·Ã. 0 7728 4637, 0 7728 4435
â·ÃÊÒÃ 0 7728 4638 E-mail : surat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
59/15 ÍÒ¤ÒÃä·ÂÈÔÇÒÃÑμ¹ ªÑé¹ 3 ¶.ºÃÁäμÃâÅ¡¹ÒÃ¶ 2 μ.ã¹àÁ×Í§ Í.àÁ×Í§ ¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡ 65000
â·Ã. 0 5524 8111 â·ÃÊÒÃ 0 5524 8777 E-mail : phitsanulok@boi.go.th

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

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

www.boi.go.th

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