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นโยบายสงเสริมฯ สูภมูภิาค เริม่ใชมาต้ังแตป 2515 ตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 227 โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 3 (2515-2519) ฉบับที่ 4 (2520-2524) 
และฉบบัท่ี 6 (2530-2534) ในชวงแรกของการดำเนินนโยบายจะมุงเนน
การพัฒนากิจการเกษตร อุตสาหกรรมที่ใชผลิตผลทางการเกษตร
เปนวัตถุดิบ อุตสาหกรรมที่ผลิตเพื่อการสงออก อุตสาหกรรมที่ใช
แรงงานในประเทศจำนวนมาก อุตสาหกรรมท่ีผลิตเพ่ือทดแทน
การนำเขา อุตสาหกรรมที่ตั้งในตางจังหวัด และการกระจายรายได 

อยางไรก็ตาม มาตรการขางตนไมไดผลเทาที่ควรในชวงแรก 
โดยการลงทุนสวนใหญยังกระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 
เนื่องจากมีส่ิงอำนวยความสะดวกที่เอื้อตอการลงทุนมากกวาจังหวัด

การขอรับการสงเสริมการลงทุนในท่ีนี้ เปนการขอรับการสงเสริมฯ จากสำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน (Office of the Board of Investment - BOI) หรือบีโอไอ สังกัด
กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งใหสิทธิประโยชน ในการลงทุน ทั้งดานภาษีอากร และดานที่ ไม ใช 
ภาษีอากร โดยสิทธิประโยชนใหครอบคลุมทุกจังหวัด ยิ่งอยูหางไกล ยิ่งไดรับสิทธิประโยชนมาก 
อันเปนนโยบายสำคัญของบีโอไอท่ีจะไดนำเสนอความเปนมา รวมถึงปจจัยที่มีผลตอการเลือก 
ที่ตั้งของโครงการลงทุน 

หางไกล อีกทั้งสิทธิประโยชน ไมมี
ความแตกตางมากนกั ระหวางสวนกลาง
และสวนภูมิภาค จนกระท่ังในป 2535 
จงึเริม่นำแผนพฒันาเศรษฐกิจฯ ฉบบัที ่7 
(2535-2539) มาใช  

ตั้งโรงงานที่จังหวัดใด ตั้งโรงงานท่ีจังหวัดใด 
ก็ขอรับการสงเสริมการลงทุนได 
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วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน สงเสริมการลงทุน…  สิทธิประโยชน และมาตรการ
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สวนท่ี 3 ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 7 (2535-2539)  
มเีปาหมายหลายประการ เชน การกระจายรายได และกระจายการพฒันา
สูภูมิภาคและชนบท ดวยการปรับโครงสรางการผลิตการเกษตร และ
การกระจายอุตสาหกรรมไปสูภมูภิาค การกระจายการพฒันาเมอืง และ
บริการพื้นฐานไปสูภูมิภาค การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเปนอยู
ของคนยากจนในชนบท เปนตน 

เม่ือเร่ิมใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 7 (2535-2539) ถึง
ปจจุบันนโยบายสงเสริมฯ มุงใหความสำคัญกับการกระจายการลงทุน
และอุตสาหกรรมออกไปสูภูมิภาค เพื่อลดปญหาความแออัดใน
กรุงเทพฯ และปริมณฑล ชวยสรางงาน และรายไดแกประชาชนใน
ชนบทใหมากข้ึน รวมถึงการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ ให
อยูในระดับที่เหมาะสมอยางตอเนื่อง และมีเสถียรภาพ  

ÁÒμÃ¡ÒÃ¡ÓË¹´à¢μÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

มาตรการกำหนดเขตสงเสริมฯ มีการพัฒนา และเปลี่ยนแปลง
เปนลำดบั เพ่ือใหเหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกจิ และสงัคมท่ีเปลีย่นแปลง
ไป ผูไดรับการสงเสริมฯ ที่ประกอบการในเขตสงเสริมฯ จะไดรับ
สิทธิประโยชนพิเศษเพิ่มเติมมากข้ึนกวาเกณฑปกติ เพื่อจูงใจใหเกิด
การลงทุนในพืน้ทีน่ัน้ๆ ซึง่เดมิกำหนดเฉพาะบางพ้ืนทีเ่ปนเขตสงเสริมฯ  

ตั้งแตป 2530 จนถึงปจจุบัน การกำหนดเขตสงเสริมฯ ได
เปลี่ยนมากำหนดเปนรายจังหวัด ที่มุงผลักดันการลงทุน ไปสูจังหวัด
รอบนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑลมากย่ิงขึ้น ซึ่งครอบคลุม 60 
จังหวัด เพื่อกระจายการสรางงาน และรายไดแกประชาชนในชนบท
หางไกล ในป 2532 เขตสงเสริมฯ เหลือเพียง 57 จังหวัด และ 60 
จังหวัดในป 2536 เมื่อรวม 3 จังหวัดที่จัดต้ังใหม (อำนาจเจริญ 
หนองบัวลำภู และสระแกว) ซึ่งเปนเขต 3 จนกระท่ังป 2543 ไดปรับ
จังหวัดชลบุรี และระยองออกจากเขต 3 ไปอยูเขต 2 จึงคงเหลือ 58 
จังหวัดในเขต 3 ที่เปนเขตสงเสริมฯ 

อยางไรก็ตาม ดวยประกาศคณะ
กรรมการสงเสริมฯ ที่ 2/2553 เรื่อง 
การสงเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาท่ี
ยั่ งยืน กำหนดใหพื้นที่ทั่ วประเทศ 
(ยกเวนกรุงเทพฯ) เปนเขตสงเสริมฯ 
ที่ตองยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ ภายใน
วนัที ่31 ธันวาคม 2555 ภายใตมาตรการ
สงเสริมฯ ในอุตสาหกรรมเปาหมาย 
โดยที่เขตสงเสริมฯ จัดเปนเขต 3 จะ
ไดรับสิทธิประโยชนสูงสุด 

ประกาศคณะกรรมการ 
สงเสริมฯ ที่ 2/2553  

เรื่อง การสงเสริมการลงทุน
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
กำหนดใหพื้นท่ีทั่วประเทศ 

(ยกเวนกรุงเทพฯ) 
เปนเขตสงเสริมฯ 

อุตสาหกรรมเปาหมาย แบงเปน 
3 กลุม คือ กลุมประหยัดพลังงานและ
พลังงานทดแทน กลุมที่ผลิตวัสดุ และ
ผลติภณัฑทีเ่ปนมติรตอส่ิงแวดลอม และ
กลุมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 

โดยกลุมประหยัดพลังงานและ
พลังงานทดแทน ครอบคลุมกิจการ
ประเภท  

- 1.18 ผลิตแอลกอฮอลหรือ
เชือ้เพลงิจากผลผลิตการเกษตร รวมทัง้
เศษหรือขยะหรือของเสีย  

- 4.2.3 ผลิตเคร่ืองจักรหรือ
อปุกรณประหยัดพลงังานหรือใชพลังงาน
ทดแทน 

- 4.15 ผลิตเซลล เชื้ อ เพลิง 
(Fuel Cell)  

มาตรการกำหนดเขตสงเสริมฯ 
มีการพัฒนา และเปล่ียนแปลงเปนลำดับ  

เพื่อใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ 
และสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
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- 7.1.1 ผลติพลังงานไฟฟาหรือไอน้ำ  

ขณะที่กลุมที่ผลิตวัสดุและผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
ครอบคลุมกิจการประเภท  

- 6.3 ผลิตเคมีภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
- 6.4 ผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  

กลุมที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง 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 ผลติเครือ่งจักร อปุกรณ และชิน้สวนทีม่กีารออกแบบ

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 ผลิตอุปกรณสารก่ึงตัวนำ  
- 5.5.2 ผลิตอุปกรณหนวยความจำ  
- 5.5.4 ผลิตชิ้นสวนสำหรับอุปกรณโทรคมนาคม  
- 5.5.5 ผลิตชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกสทางการ

แพทย  

- 5.5.6 ผลิตชิ้นส วนสำหรับ
ผลติภณัฑอเิลก็ทรอนิกสเพ่ือการเกษตร  

- 5.5.7 ผลิตชิ้ น ส วน อิ เล็ ก-
ทรอนิกสสำหรับยานพาหนะ  

- 5.5.10 ผลิตเซลลแสงอาทิตย
และวัตถุดิบสำหรับการผลิตเซลลแสง
อาทิตย  

- 5.5.12 ผลิต F late Panel 
Display  

- 5.6 ผ ลิ ต ส า ร ห รื อ แ ผ น
สำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส  

- 5.7 ออกแบบทางอิเล็ก-
ทรอนิกส  

- 7.18 พฒันาทรัพยากรมนษุย  
- 7.19 เทคโนโลยีชีวภาพ  
- 7.20 วิจัยและพัฒนา  
- 7.21 บริการทดสอบทาง

วิทยาศาสตร  
- 7.22 บรกิารทดสอบมาตรฐาน 

ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�ÊÓËÃÑºà¢μÊ‹§àÊÃÔÁÏ 

สิทธิประโยชนท่ีเขตสงเสริมฯ 
หรือเขต 3 จะไดรับ ครอบคลุมสิทธิ
ประโยชน ท้ังดานภาษีอากร และท่ี
ไม ใชภาษีอากร โดยดานภาษีอากร 
ประกอบดวย การยกเวนอากรขาเขา
เคร่ืองจักร ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบ
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และวัสดุจำเปนเพ่ือผลิตสงออก ลดหยอนอากรขาเขาวัตถุดิบและ
วัสดุจำเปน เพื่อผลิตจำหนายในประเทศ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
และเงินปนผล ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล หักคาขนสง ไฟฟา 
ประปา 2 เทา และหักคาติดต้ังส่ิงอำนวยความสะดวก   

สิทธิประโยชนดานที่ไมใชภาษีอากร ไดแก การถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินเพื่อประกอบการตามโครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ และการ 
ใชบรกิาร One Stop Service เพือ่ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 
และการอนุญาตใหอยูในประเทศไทย (Visa)   

สำหรับเขตการลงทุน 1 และ 2 จะไดรับสิทธิประโยชนเชนกัน 
แตนอยกวาในเขตสงเสริมฯ โดยเขตการลงทุน 1 ประกอบดวย 
กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และ
สมทุรสาคร สวนเขตการลงทุน 2 ประกอบดวย กาญจนบุร ีฉะเชงิเทรา 
ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี 
สมุทรสงคราม สระบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง ขณะที่เขต 3 ซึ่ง
เปนเขตสงเสริมฯ ประกอบดวยจังหวัดท่ีเหลือจำนวน 58 จังหวัด   

»̃¨ Ñ̈Â»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáº‹§à¢μ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

ปจจัยประกอบการพิจารณาในการกำหนดจังหวัดตางๆ ใหอยูใน
เขตการลงทุน และเขตสงเสริมฯ เรียงลำดับตามคาของแตละปจจัย
จากมากไปนอย คือ ผลิตภัณฑมวลรวม รายไดเฉล่ียตอหัว กำลัง
ผลิตไฟฟา (ตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร) ระยะทางจากกรุงเทพฯ 
จำนวนสาขาธนาคาร (ตอประชากร 1 แสนคน) จำนวนแรงงาน 

(อายุมากกวา 13 ป) จำนวนเตียงของ
โรงพยาบาล (ตอประชากร 1 แสนคน)
จำนวนโรงงานอตุสาหกรรม จำนวนคูสาย
โทรศัพท (ตอประชากร 1 พันคน) 
จำนวนแรงงานฝ มือ (ตั้ งแตระดับ
อุดมศึกษาข้ึนไป) กำลังผลิตน้ำประปา 
(ตอพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร) ระยะ
ทางถนนหลวงของจังหวัด (ตอพื้นที่ 1 
ตารางกิโลเมตร) พื้นที่ของจังหวัด 
นิคม/เขตอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
และสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา 
โรงเรียนนานาชาติ สนามบินนานาชาติ 
ทาเรอืน้ำลกึ และสนามบินภายในประเทศ    

»̃¨ Ñ̈Â·ÕèÁÕ¼Åμ ‹Í¡ÒÃàÅ×Í¡·Õèμ Ñé§âÃ§§Ò¹ 

ปจจยัทีน่กัลงทุนพจิารณาประกอบ
การตั ดสิ น ใจ เ ลื อกที่ ตั้ ง โ ร งงาน
อุตสาหกรรมในประเทศไทยมีหลาย
ประการ เชน ประเภทของอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑที่จะผลิต แหลงของตลาด 
ความพรอมของโครงสรางพื้นฐานและ
สาธารณปูโภค (เชน ถนน ไฟฟา ประปา 
โทรศัพท และการส่ือสารโทรคมนาคม 
เปนตน) ความพรอมดานคมนาคม
ขนสง (เชน บริการขนสง ความสะดวก
รวดเร็ว และประสิทธิภาพการใหบรกิาร
ของทาเรือ และสนามบิน เปนตน) 
สิทธิและประโยชน ท่ีภาครัฐใหการ
สนบัสนนุเปนพเิศษ (เชน สทิธปิระโยชน
จากการสงเสริมฯ เปนตน) การอยูใกล
แหลงวัตถุดิบ ทั้งปริมาณและคุณภาพ 
การใหบริการและการอำนวยความสะดวก
ของภาครัฐ ระดับรายไดของประชากร
ในจังหวัด จำนวนประชากรของจงัหวดั 
ความใกลแหลงอุตสาหกรรมสนับสนุน 
หรือแหลงผูผลิต ช้ินสวนผลิตภัณฑ 
จำนวนและคุณภาพของแรงงาน รวมถึง
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ระดบัคาจาง ความคุนเคยกบัพืน้ทีข่องผูประกอบการ แหลงเงินทนุ และ
อัตราดอกเบ้ียเงินกู รวมถึงราคาท่ีดิน  

สำหรับนักลงทุนตางชาติ ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกที่
ตั้งลงทุน ประกอบดวย คาแรง สิทธิประโยชน เสถียรภาพทาง 
การเมือง ศกัยภาพของตลาดในภมูภิาค เสถียรภาพและความแข็งแกรง
ของเศรษฐกิจไทย โครงสรางพืน้ฐาน ศักยภาพของตลาดในประเทศไทย 
ทรัพยากรในประเทศไทย และนโยบายสนับสนุนของรัฐบาล  

กรณีของนักลงทุนตางชาตินั้น ดานแรกที่ประเทศไทยตองเผชิญ 
คือ การแขงขันระหวางประเทศไทยกับประเทศอื่นๆ บีโอไอจึงมี 
คำนิยมวา Think Asia, Invest Thailand การเลือกที่ตั้งโรงงานจะ
เกิดขึ้นได เมื่อนักลงทุนตางชาติตัดสินใจเลือกลงทุนในประเทศไทย
เสียกอน 

ปจจัยหลักในการพิจารณาศักยภาพของจังหวัด ประกอบดวย 
นิคม/เขตอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย โรงเรียนนานาชาติ สนามบิน
นานาชาต ิสนามบนิภายในประเทศ ทาเรอื และสิทธปิระโยชนตามเขตทีต่ัง้  

โดยปจจัยสิทธิประโยชนของบีโอไอเพียงอยางเดียว ไมเพียง
พอที่จะผลักดันใหเกิดการลงทุนในแตละทองที่ ปจจัยหลักอ่ืนเขามามี
ผลดวย แตหากศักยภาพของจังหวัดใกลเคียงกัน ปจจัยสิทธิประโยชน
ของบีโอไอจะเปนปจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งโรงงาน 

แมวาเขต 3 เปนเขตสงเสริมฯ ที่จะไดรับสิทธิประโยชนสูงสุด 
แตโครงการท่ีไดรับอนุมัติสงเสริมฯ จำนวนไมนอยยังคงต้ังอยู ใน
เมืองหลักของภาค เชน ระยอง นครราชสีมา สงขลา และเชียงใหม 
เนื่องจากมีความพรอมเอ้ือตอการลงทุน เชน นิคม/เขตอุตสาหกรรม 
สาธารณูปโภคเพียงพอ แรงงาน สนามบิน และทาเรือ เปนตน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจัยนิคม/เขตอุตสาหกรรมที่มีโครงสราง
พื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคเพียงพอในการรองรับการลงทุน จึง
มีหลายจังหวัดที่แมไมมีปจจัยอื่นมาเสริม ก็สามารถดึงดูดการลงทุน
ได เชน ปราจีนบุรี และลำพูน เปนตน 

ทุกจังหวัดในประเทศไทยจัดเปน
เขตลงทุนภายใตบีโอไอทั้งสิ้น โดยเขต 
1 และ 2 เปนเขตการลงทุน ขณะท่ี
เขต 3 เปนเขตสงเสริมฯ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ภายใตมาตรการสงเสริมฯ ใน
อตุสาหกรรมเปาหมาย พืน้ทีท่ัว่ประเทศ 
ยกเวนกรุงเทพฯ จัดเปนเขตสงเสริมฯ 
จนถึงส้ินป 2555 

แน นอนว า มี ป จ จั ยม ากมาย
ประกอบการตัดสนิใจของนักลงทุนในการ
เลือกท่ีตั้งโครงการ โดยสิทธิประโยชน
สนับสนุนก็เปนอีกปจจัยหน่ึงในการ
พิจารณา ดังนั้น ไมวาจะเปนนักลงทุน
ไทย หรือนักลงทุนตางชาติ เมื่อใดที่
วางแผนการลงทุนในทองท่ีใดก็ตาม
ของประเทศไทย อยาลืมนึกถึงบีโอไอ 
(www.boi.go.th) ทำนอง Think 
Investment, Contact BOI 

(เอื้อเฟอขอมูลโดย ผอ. วัชรี ถิ่นธานี 
และทีมงาน) 

สำหรับนักลงทุนตางชาติ 
ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกที่ตั้งลงทุน 

 ประกอบดวย คาแรง สิทธิประโยชน 
เสถียรภาพทางการเมือง 

มีปจจัยมากมายประกอบ
การตัดสินใจของนักลงทุน 
ในการเลือกท่ีตั้งโครงการ 
โดยสิทธิประโยชนสนับสนุน 

ก็เปนอีกปจจัยหนึ่ง 
ในการพิจารณา 
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ประโยชนทางภาษีของเงินปนผล 

»ÃÐâÂª¹�·Ò§ÀÒÉÕ¢Í§à§Ô¹»̃¹¼Å¨Ò¡ºÃÔÉÑ·ºÕâÍäÍ 

เงินปนผลจากการลงทุนภายในประเทศในโครงการท่ีไดรับการ
สงเสรมิการลงทุนของบีโอไอ เปนไปตามมาตรา 34 แหงพระราชบัญญตัิ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 กำหนดใหเงินปนผลจากกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมฯ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (Corporate Income 
Tax - CIT) ตามมาตรา 31 โดยใหไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณ

จากการลงทุน 

ในการดำเนินกจิการ เมือ่ไดรบักำไรจะมีเงินสวนหน่ึงคืนกลบัไปยัง
สวนของผูถอืหุน หรอืทีเ่รยีกวา เงนิปนผล ซึง่คอืผลประโยชน
ที่ไดจากการลงทุน ในการลงทุนเม่ือมีสิทธิประโยชนทางภาษี
สำหรบัเงินปนผล กจ็ะยิง่จงูใจใหเกดิการลงทนุ แตการลงทุน
จะทวีประโยชนไดเม่ือเขาใจ และสามารถใชสิทธ์ินัน้อยางมีศกัยภาพ
เพียงพอ จึงขอนำเสนอประโยชนทางภาษีบางประการของ
เงนิปนผลจากบรษัิทท่ีไดรบับโีอไอ และจากบรษิทัตางประเทศ 
พรอมทัง้รายละเอยีดทางภาษีทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการลงทนุ 

เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล ตลอด
ระยะเวลาที่ ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลนั้น  

สิทธิประโยชนนี้เปนกรณีบริษัท
ที่ไดรับการสงเสริมฯ (บริษัทบีโอไอ) 
จายเงินปนผลซึ่งถือเปนเงินไดตาม
มาตรา 40 (4)(ข) ตามประมวลรษัฎากร 
ใหแกผูถือหุนในระหวางไดรับยกเวน
ภาษเีงินไดนติบิคุคล บรษิทับีโอไอผูจาย
เงนิปนผลไมตองหกัภาษเีงินได ณ ทีจ่าย 
เพราะไดรับยกเวน โดยแยกผูไดรับเงิน 
ปนผลเปน 2 ประเภท คอื ประเภทแรก
เปนบุคคลธรรมดา ประเภทที่สองเปน
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล  

โดยหากบุคคลธรรมดาไดรับ
เงินปนผลจากบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่ง
เปนบริษัทบีโอไอ และเปนเงินปนผลที่

เงินปนผลจากกิจการ 
ที่ไดรับการสงเสริมฯ 

ตามมาตรา 31 ไดรับยกเวน
ไมตองรวมคำนวณ 

เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ตลอดระยะเวลาที่ไดรบัยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลน้ัน 
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บริษัทบีโอไอ และเปนเงินปนผลที่จาย
จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับเงินปนผล
ไดรับยกเวนไมตองนำเงินปนผลน้ันมา
รวมคำนวณเปนรายไดเพื่อเสียภาษี 
เงินไดนิติบุคคล ปรากฏตามขอ 6 ของ
คำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป.119/2545 

ทำนองเดียวกับกรณีบคุคลธรรมดา 
หากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล
เปนผูรับเงินปนผลท่ีจายจากบริษัท 
บีโอไอท่ี ไดรับลดหยอนภาษีเ งินได
นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปกติ ตามมาตรา 
35 (1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทนุ พ.ศ. 2520 ผูไดรบัเงนิปนผล
ตองถูกหักภาษี ณ ที่จายตามปกติ 
เนื่องจากผูจายเงินปนผลไดรับสิทธิ
ประโยชนลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในแตละรอบระยะเวลาบัญชีเทานั้น 
มิใชเปนการลดหยอนภาษีเงินไดหัก  
ณ ที่จายของอัตราปกติ รวมทั้งตอง
นำเงินปนผลที่ไดรับนั้นไปรวมคำนวณ
เปนรายไดของบริษัทตามเกณฑปกติ 

¡ÒÃà¤Ã ỐμÀÒÉÕà§Ô¹»̃¹¼ÅËÃ×Íà§Ô¹
Ê‹Ç¹áº‹§¡ÓäÃ 

การเครดิตภาษีเงินปนผลหรือ
เงินสวนแบงกำไร หมายถึง การคืน
ภาษีเงินไดท่ีเก็บจากเงินปนผล หรือ
เงินส วนแบ งกำไรของบริษัทห รือ 
หางหุนสวนนิติบุคคลใหแกผูถือหุน 
หรือผูเปนหุนสวน เน่ืองจากเม่ือบริษัท
มกีำไรสุทธิกต็องเสียภาษีเงนิไดนติบิคุคล 
และเมื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน  
ผูถือหุนก็ตองเสียภาษีเงินไดสำหรับ
เงินจำนวนเดียวกันอีกคร้ังหนึ่ง  

จายจากกำไรสุทธิของกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
บุคคลธรรมดาที่ไดรับเงินปนผลนี้จะไมไดรับเครดิตภาษีตามมาตรา 
47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร ปรากฏตามขอ 2 ของคำสั่งกรม
สรรพากร ที่ ป.119/2545 เรื่อง การเครดิตภาษีเงินปนผลหรือ 
เงินสวนแบงของกำไรตามมาตรา 47 ทวิแหงประมวลรษัฎากร เนือ่งจาก
บุคคลธรรมดาผูไดรับเงินปนผลไมถูกหักภาษี ณ ที่จาย ตลอดเวลาท่ี
ผูจายเงินปนผลนั้นไดรับการสงเสริมฯ และไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล จึงไมมีสิทธิ์ไดรับเครดิตอีกเพราะเงินปนผลไดรับการยกเวน
ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไปแลว  

อยางไรก็ตาม หากบุคคลธรรมดาน้ันไดรับเงินปนผลจาก 
บริษัทบีโอไอที่ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
จากโครงการบีโอไอในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ ตามมาตรา 
35 (1) แหงพระราชบัญญตัสิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 บคุคลธรรมดา
ผูรับเงินปนผลจะถูกหักภาษีเงินได ณ ที่จายในอัตรารอยละ 10 ของ
เงินไดตามมาตรา 50 (2)(จ) แหงประมวลรัษฎากร โดยผูมีเงินไดท่ี
เปนผูอยูในประเทศไทยมีสิทธิ์เลือกเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใน
อตัรารอยละ 10 ของเงนิไดตามมาตรา 48 (3) วรรคสอง แหงประมวล
รัษฎากร โดยไมตองนำไปรวมคำนวณภาษี และยังมีสิทธิ์ไดรับเครดิต
ภาษีเงินปนผลตามปกติ 

ผูอยูในประเทศไทย หมายถึง ผูมีเงินไดอยูในประเทศไทยชวง
ระยะเวลาหน่ึง หรือหลายชวงระยะเวลารวมท้ังหมดถึง 180 วันในป
ภาษีเดียวกัน ตามมาตรา 41 วรรคสาม แหงประมวลรัษฎากร 

กรณีบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลเปนผูไดรับเงินปนผลจาก
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งเปน
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มาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร เปนกฎหมายท่ีเขามามี
บทบาทเพ่ือลด หรือบรรเทาปญหาการเก็บภาษีซอนในเร่ืองนี้ ดวย
การใหเครดติภาษ ีโดยผูถอืหุนทีม่ภีมูลิำเนาในไทย เมือ่ไดรบัเงนิปนผล 
หรือเงินสวนแบงกำไรจากบริษัทและหางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย ใหนำเครดิตภาษีที่คำนวณไดหักออกจากภาษีท่ีตองเสีย 
ถาขาดหรือเหลือเทาใด ใหผูมีเงินไดเสียภาษีจำนวนที่ขาด หรือรับ
เงินจำนวนท่ีเหลือคืน 

หลักเกณฑ และเงื่อนไข เพื่อใหไดรับเครดิตภาษี ประกอบดวย 
ตองเปนเงินปนผล หรือเงินสวนแบงกำไรจากบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไมวาจะจดทะเบียนในตลาด 
หลกัทรพัยฯ หรือไม อกีทัง้ผูมเีงนิไดจากเงนิปนผล หรอืเงนิสวนแบงกำไร 
ตามมาตรา 40 (4)(ข) ซึ่งไดรับจากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย จะไดรบัเครดติในการคำนวณภาษ ี3 ใน 7 สวน
ของเงนิปนผลหรอืสวนแบงกำไรท่ีไดรบั รวมท้ังผูมเีงนิไดจากเงนิปนผล 
หรือเงินสวนแบงกำไร และไดรับเครดิตภาษีนั้น ตองนำเครดิตภาษีที่
คำนวณไดมารวมคำนวณเปนเงินไดพึงประเมินเพื่อเสียภาษีเงินได 
ผลลพัธเปนเงนิภาษเีทาใด ใหนำเครดิตภาษท่ีีคำนวณได หกัออกจากภาษี
ทีต่องเสยี ถายงัขาดหรอืเหลือเทาใด ใหผูมเีงนิไดเสียภาษจีำนวนทีข่าด 
หรือรับคืนเงินจำนวนท่ีเหลือ แลวแตกรณี 

ÍÑμÃÒÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ôμ ÔºØ¤¤Å 

อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทและ 
หางหุนสวนนิติบุคคลเปนรอยละ 30 ตามพระราชกำหนดแกไข 
เพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2534 และเพ่ือสนับสนุน
การประกอบวิสาหกิจขนาดยอมใหมีภาระภาษีลดลง และกระตุนให 
มีการลงทุน กระทรวงการคลังจึงออกพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 431) 
พ.ศ. 2548 กำหนดใหเฉพาะบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่มี 

ทุนชำระแลวในวันสุดทายของรอบ
ระยะเวลาบัญชีไมเกิน 5 ลานบาท 
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 วีสติ แหงพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร 
(ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2500 ยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลใหแกบริษัทจำกัด 
หรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย สำหรับเงินปนผลท่ีไดรับ
จากบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่
ตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศ 
หากเขาเง่ือนไขทั้ง 2 ขอ คือ  

การเครดิตภาษีเงินปนผลหรือเงินสวนแบงกำไร 
หมายถึง การคืนภาษีเงินไดที่เก็บจากเงินปนผล 

หรือเงินสวนแบงกำไรของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคล 
ใหแกผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวน 
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หากประเทศของผูจายเงินปนผล
มีกฎหมายลดหรือยกเวนภาษีสำหรับ
กำไรสุทธิใหแกผูจายเงินปนผล ผูรับ
เงินปนผลยังคงไดรับยกเวนภาษีเงินได
สำหรับเงินปนผลนั้น และถากฎหมาย
กำหนดใหผูจายเงินปนผลมีสิทธิ์นำ
ภาษีที่หักจากเงินปนผล และภาษีท่ีได
ชำระในตางประเทศมาเครดิตในการ
คำนวณภาษีเงินไดของผูจายเงินปนผล 
กรณีน้ีผูรับเงินปนผลยังคงไดรับยกเวน
ภาษเีงินไดเงินปนผลนัน้ แตหากกฎหมาย
ยกเวนภาษีเงินไดสำหรับเงินปนผลให
แกผูจายเงินปนผลไมตองนำไปรวม
คำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได 
กรณีนี้ผูรับเงินปนผลไมไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดสำหรับเงินไดพึงประเมินที่
เปนเงินปนผล 

มาตรการทางภาษีเปนมาตรการ
ส ำ คัญ ใ นก า ร ก ร ะ ตุ น เ ศ ร ษ ฐ กิ จ  
สิทธิประโยชนทางภาษีที่ ใหสำหรับ
เงินปนผลก็เปนมาตรการทางภาษีอีก
มาตรการหน่ึงที่ ใหสำหรับการลงทุน 
ที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ขณะเดียวกัน
กส็งเสรมิการลงทนุในตางประเทศ แมวา
จะมหีลกัเกณฑ และเงือ่นไขทีต่องปฏบิตั ิ
เพื่อใหสามารถใชสิทธ์ินั้นไดก็ตาม 

ขอแรก บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดผูรับเงินปนผล 
(ผูรับเงินปนผล) ตองถือหุนในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลผูจาย
เงินปนผล (ผูจายเงินปนผล) ไมนอยกวารอยละ 25 ของหุนท้ังหมดที่
มีสิทธิออกเสียงในบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลน้ัน เปนระยะเวลา
ไมนอยกวา 6 เดือนนับแตวันที่ไดหุนนั้นจนถึงวันที่ไดรับเงินปนผล  

ขอที่สอง เงินปนผลท่ีจายตองมาจากกำไรสุทธิที่มีการเสียภาษี
ในประเทศของผูจายเงินปนผล โดยอัตราภาษีที่เสียน้ันตองไมต่ำกวา
รอยละ 15 ของกำไรสทุธิ ไมวาประเทศของผูจายเงนิปนผลจะมกีฎหมาย
ลดหรือยกเวนภาษีสำหรับกำไรสุทธิใหแกบริษัทหรือหางหุนสวน
นิติบุคคลนั้นหรือไมก็ตาม 

หลักเกณฑวิธีในการใชสิทธิ์นี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 442) 
พ.ศ. 2548 เพิ่มเติมมาตรา 5 วีสติ แหงพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากรวาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 10) 
พ.ศ. 2500 จำแนกกรณีท่ีอาจเปนคำถาม เมื่อเขาเงื่อนไขทั้ง 2 ขอ
ขางตนแลว เชน อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่ตองไม 
ต่ำกวารอยละ 15 นั้น หากประเทศผูจายเงินปนผลกำหนดเปนอัตรา
กาวหนา หรืออัตราถดถอย ก็ยังตองปรากฏวาอัตราภาษีสูงสุดที่ 
จัดเก็บไมต่ำกวารอยละ 15 ของกำไรสุทธิ โดยไมคำนึงวากำไรสุทธิ
ที่นำมาจายเงินปนผลท่ีไดรับนั้นไดเสียภาษีเงินได ในประเทศของ 
ผูจายเงินปนผลในอัตราใด  

ยกเวนภาษีเงินไดแกบริษัทจำกัดหรือ 
บริษัทมหาชนจำกัด ท่ีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
สำหรับเงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทหรือ 

หางหุนสวนนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายของ 
ตางประเทศ หากเขาเงื่อนไขท้ัง 2 ขอ 

มาตรการทางภาษีเปนมาตรการสำคัญ 
ในการกระตุนเศรษฐกิจ 

สิทธิประโยชนทางภาษีที่ ใหสำหรับเงินปนผล 
ก็เปนมาตรการทางภาษีอีกมาตรการหนึ่ง 
ที่ ใหสำหรับการลงทุนที่เกิดขึ้นภายในประเทศ 
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ตนกำเนิดของการทุมตลาดมีรากฐานมาจากความแตกตางของ
กฎหมาย และนโยบายเศรษฐกิจของประเทศในตลาดสองตลาด โดยเปน
ความแตกตางที่เปนปกติ และสมเหตุสมผล หากยังคงไมมีการตกลง
เกี่ยวกับมาตรฐาน หรือกฎกติกาเก่ียวกับการคาระหวางประเทศ 

ภายหลังการเจรจารอบอรุกุวยั (Uruguay Round ป 1986 - 1994 
หรือ 2529 - 2537) หลายป ประเทศสมาชิกองคการการคาโลก 
(World Trade Organization - WTO) ไดประนีประนอม และมี 

เปนการทุมตลาดแนหรือ 

การอุดหนุนการอุดหนุน  

การทุมตลาดไม ใชเรื่องใหม มีการนำมาใชต้ังแตเม่ือรอยปกอน (2447) โดยแคนาดาเปน
ประเทศแรกที่เริ่มมีกฎหมายการตอบโตการทุมตลาด แตกฎเกณฑสมัยใหมปรากฏตามมาตรา 6 
ของขอตกลงแกตต (2490) ท่ีกำหนดใหประเทศสมาชิกเรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดได 
เมื่อการทุมตลาดเปนเหตุใหเกิด หรือคุกคามวาจะเกิดความเสียหายอันสำคัญตออุตสาหกรรม 
หรือเปนอุปสรรคอันสำคัญในการกอตั้ง หรือพัฒนาอุตสาหกรรมภายใน แลวอยางไรจึงจะ
ถอืวามกีารทุมตลาดเกิดข้ึนแลว การขายสนิคาขาดทนุเขาขายการทุมตลาดใชหรือไม จะไดนำเสนอ
ตอไป 

ตนกำเนิดของการทุมตลาดมีรากฐานมาจาก 
ความแตกตางของกฎหมาย และนโยบายเศรษฐกิจ 

ของประเทศในตลาดสองตลาด 

และ 

ขอตกลงการตอบโตการทุมตลาดที่
มชีือ่วา Agreement on Implementation 
of Article VI of the General Agreement 
on Tariffs and Trade 1994 (หรือ 
ขอตกลงแกตต 2537) ซึ่งเปนขอตกลง
ที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศตอง
ปฏิบัติตาม เนื่องจากประเทศท่ีเขาเปน
สมาชกิตองยอมผกูพนัในทกุความตกลง
ภายใต WTO (Single Undertaking)  

มาตรา 2 ของขอตกลงแกตตป 
2537 บญัญตัวิา การทุมตลาด (Dumping) 
คือ การสงออกท่ีมีการต้ังราคาสงออก
ต่ำกวามูลคาปกติ (Normal Value) 
ของสินคาชนิดเดียวกัน  

การขายสินคาต่ำกวาทุนการขายสินคาต่ำกวาทุน  
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ราคาสงออก (Export Price) คือ ราคาสินคาท่ีผูสงออกขายให
แกผูนำเขาอิสระ หรือตัวแทนจำหนายในตางประเทศซึ่งไมมีความ
สัมพันธกัน โดยราคาน้ันตองเปนราคาขายใหแกผูซื้ออิสระทอดแรก 
(First Independent Buyer) 

มูลคาปกติ (Normal Value) คือ ราคาของสินคาชนิดเดียวกัน
ทีข่ายในประเทศผูสงออก/ผูผลติ หรอืราคาสงออกไปยงัประเทศทีส่าม 
(Third Country) หรือราคาที่คำนวณจากตนทุนการผลิต บวกตนทุน
การบริหารและการขาย บวกกำไร 

การใชราคาสงออกสนิคาเหมอืนกันไปประเทศทีส่าม หรอืสรางราคา
โดยใชราคาตนทุนการผลิตสินคา บวกคาใชจายในการบริหาร การ
จัดจำหนาย และผลกำไร เพื่อเปนมูลคาปกติแทน เปนกรณีไมปกติ 
ทำใหไมสามารถหามูลคาปกติได 

โดยกรณีไมปกติ ไดแก ไมมีการจำหนายสินคาน้ันในประเทศท่ี
สงออก หรือไมมีการจำหนายสินคานั้นตามรานคาปกติท่ัวไป หรือ
สถานการณพเิศษของตลาด (Particular Market Situation - ขอตกลง
ไมไดใหความหมายที่ชัดเจน อีกทั้งองคกรระงับขอพิพาทของ WTO 
กย็งัไมเคยมขีอวนิจิฉยัในเร่ืองนี)้ หรือการจำหนายสินคานัน้ในประเทศ
ที่สงออกมีมูลคานอยกวารอยละ 5 ของมูลคาการสงออกไปประเทศ
ที่ไตสวนการทุมตลาด 

ประเทศสงออกที่มีระบบเศรษฐกิจที่มิใชแบบตลาด (Non-
Market Economy) เชน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จะมีการ
แทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจของรัฐบาล ทำใหเกิดการบิดเบือน
ตนทุนการผลิต และราคาตลาด มูลคาปกติจึงอาจคำนวณจากขอมูล
ของประเทศท่ีสาม (Third Country Constructed Value) 

มาตรา 6 ของขอตกลงแกตต 
2537 ไมไดมีบทบัญญัติหามมิใหมีการ
ทุมตลาดโดยตรง เพียงแตใหประเทศ
ภาคีสมาชิกองคการการคาโลกตระหนักวา 
การทุมตลาดเปนสิ่งตองหาม หากการ
ทุมตลาดน้ันกอใหเกิด หรือคุกคามวา
จะเกดิความเสียหายทีส่ำคญั (Material 
Injury) ตออุตสาหกรรมภายในประเทศ  

ซึ่งหากประเทศผูนำเขาสามารถ
พิสูจนไดวามีการทุมตลาดจากประเทศ
คูคาสงออกทีส่งผลใหเกดิความเสียหาย
ตออุตสาหกรรมภายในประเทศตน 
รัฐบาลประเทศผูนำเขาน้ันสามารถ
เรียกเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดได 
โดยอากรที่เรียกเก็บตองไมสูงกวาสวน
เหลื่อมการทุมตลาด (Margin of 
Dumping) กลาวคือ การเรียกเก็บ
อากรตอบโตการทุมตลาด ตองเขา
เงื่อนไขทั้ง 3 ขอ คือ มีการทุมตลาด 
มีความเสียหายรายแรง และมีความ
สัมพันธระหวางการทุมตลาดกับความ
เสยีหาย โดยตองพสิจูนวาความเสยีหาย
นี้ไมไดเกิดจากปจจัยอื่น  

สวนเหลือ่มการทุมตลาด ขอตกลง
แกตตป 2537 ยอมรับวิธีการคำนวณ 
2 วิธี คือ เปรียบเทียบมูลคาปกติ 
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก กับราคาสงออก

ขอตกลงแกตตป 2537 
ยอมรบัวธิกีารคำนวณ 2 วิธ ี 
คือ เปรียบเทียบมูลคาปกติ

ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก  
กับราคาสงออกถัวเฉลี่ย

ถวงน้ำหนัก 
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ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนัก และเปรียบเทียบมูลคาปกติกับราคาสงออกตาม
รายการซื้อขายเปนคร้ังๆ ไป (Transaction to Transaction Basis) 
ซึ่งปกติจะคำนวณจากราคาหนาโรงงาน (Ex-Factory Price) 

การคำนวณคาถัวเฉล่ียถวงน้ำหนัก บางประเทศเม่ือคำนวณได
คาสวนเหล่ือมการทุมตลาดบางรายการเปนคาลบ ก็จะเปลี่ยนคาเปน
ศูนย หรือไมนำมารวมในการหาคาเฉล่ีย ซึ่งเรียกวา วิธี Zeroing วิธี
การคำนวณนี้ทำใหคาเฉลี่ยของสวนเหล่ือมการทุมตลาดสูงกวาการ
ถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักตามปกติ  

»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´ 

แนวคิดเร่ืองการทุมตลาดมีมาชานาน และหลายรูปแบบ เชน 
การทุมตลาดช่ัวคราว (เพือ่การลางสตอ็กผลผลติสวนเกิน) การทุมตลาด
ระยะส้ัน (เมื่อราคาสินคาตกต่ำ หรือเพื่อหาตลาดใหม หรือเพ่ือการ
แขงขัน) การทุมตลาดระยะยาว (เพื่อรักษาระดับกำลังการผลิตโดย
ไมมีการตัดราคาในประเทศ) Government-supported Dumping 
(การอุดหนุนการผลิตของภาครัฐท่ีเกือ้กลูใหตนทุนการผลิตตำ่กวาท่ีควร) 
Tactical or Strategic Dumping and Discriminatory Pricing 
(การขายสนิคาเดยีวกนัในราคาตางกันทีต่ลาดตางกนั เปนการทุมตลาด
เชิงกลยุทธ) Predatory-pricing Dumping (การแขงขันตัดราคาเพื่อ
ลดจำนวนคูแขง) Market-expansion Dumping (เพื่อขยายตลาด 
ยิ่งราคาสินคาในประเทศสูงมากเทาไร ยิ่งสนับสนุนราคาสงออกให
ต่ำลงมากขึ้น) และ Cyclical Dumping (เพื่อกำจัดผลผลิตสวนเกิน
จำนวนมากในขณะท่ีความตองการสินคาอยูในชวงขาลง) เปนตน 

ชุมชนนักเศรษฐศาสตรระหวางประเทศในปจจุบันไดจำแนก
ประเภทการทุมตลาดทีส่ำคญัเปน 3 ประเภท ประกอบดวย การทุมตลาด
แฝง การทุมตลาดทางออม และการทุมตลาดข้ันท่ีสอง โดยการทุมตลาด
แฝง (Hidden Dumping) บัญญัตินิยามในมาตรา 6 ของขอตกลง
แกตตวา เปนการขายสินคาที่ผูนำเขาขายในราคาต่ำกวาราคาที่ระบุ
ไวในใบแจงราคาสินคาของผูสงออก โดยผูสงออกมีความเก่ียวของ
กับผูนำเขา แลวราคาสินคาที่ขายยังต่ำกวาราคาสินคาของประเทศ 
ผูสงออกอีกดวย คือ การทุมตลาดผานการถายทอดราคาน่ันเอง 

การทุมตลาดทางออม (Indirect Dumping) เกิดจากการท่ี
สินคานำเขาผานประเทศที่สาม โดยประเทศที่สามมิไดถือวามีการ 
ทุมตลาด แมวาราคานำเขาจะต่ำเกินกวาที่สมควรก็ตาม สำหรับการ
ทุมตลาดขัน้ทีส่อง หรอืการทุมตลาดข้ันทตุยิภูม ิ(Secondary Dumping) 

เกิดเมื่อมีการสงออกสินคาที่มีสวน
ประกอบมาจากสินคานำเขา โดยเช่ือ
วาสินคานำเขาน้ันมีการทุมตลาด  

ÍÂ‹Ò§äÃà»š¹¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ 

มาตรา 3 ของขอตกลงแกตตป 
2537 ใหนิยามของความเสียหายจาก
การทุมตลาดเปน 3 กรณี คือ ความ
เสยีหายอันสำคัญตออุตสาหกรรมภายใน
ประเทศ การคุกคามท่ีจะกอใหเกิด
ความเสียหายอันสำคัญตออุตสาหกรรม
ภายในประเทศ หรือการขัดขวาง 
อันสำคัญตอการจัดตั้งอุตสาหกรรมนั้น  

มาตรา 3.4 กำหนดไว 15 ปจจัย 
ในการพิจารณาวาการทุมตลาดมีผล
ตออุตสาหกรรมภายในประเทศหรือไม 
ประกอบดวย การลดลงของยอดขาย 
ของกำไร ของผลผลิต ของสวนแบง
ตลาด ของประสิทธิภาพของการผลิต 
และของผลตอบแทนจากการลงทุน 
ทั้งที่เปนจริง และที่อาจเกิดขึ้น การใช
กำลังการผลิต ปจจัยที่มีผลตอราคา
ภายในประเทศ ขนาดของสวนเหลื่อม
การทุมตลาด ผลตอคาจางแรงงาน 
ตอการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ และตอความสามารถ
ในการเพิ่มทุนหรือการลงทุน รวมถึง
ผลเสียหายตอกระแสเงินสด ผลตอ
สินคาคงคลัง และผลตอการจางงาน 
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การทุมตลาดเปนกรณีท่ีประเทศผูสงออก 
ขายสินคาในราคาต่ำกวาราคาภายในประเทศ  
หรือต่ำกวาราคาสงออกในประเทศคูคาอื่นๆ  

หรือการขายสินคาในราคาต่ำกวา 
ตนทุนการผลิตของสินคาน้ัน 

ทั้งที่เปนจริง และที่อาจเกิดข้ึน โดยตองพิจารณาครบทั้ง 15 ปจจัย 
ทางปฏิบัติจริงก็มักนำมาพิจารณาไมครบ ขณะที่ขอตกลงแกตตก็มิได
ระบุใหใชวิธีการวิเคราะหใด หลายประเทศใชวิธีวิเคราะหแนวโนม
ของปจจัยเหลานี้ แลวใชดุลยพินิจตัดสินวามีความเสียหายหรือไม 

¡ÒÃÍØ´Ë¹Ø¹à»š¹¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´ËÃ×ÍäÁ‹ 

การทุมตลาดกับการนำเขาสินคาท่ีไดรบัประโยชนจากการอุดหนุน
ถือเปนคนละสวนกัน โดยการทุมตลาด หมายถึง การที่หนวยผลิตใด
เหน็ขอไดเปรียบจากการกำหนดราคาแบบแบงแยกตลาด และดำเนินการ
เชนนั้นโดยอาศัยทรัพยากรของตนเอง ขณะท่ีการอุดหนุนเปนการให
ความชวยเหลือจากภาครัฐแกอุตสาหกรรมน้ันๆ ไมวาจะทางตรง หรือ
ทางออม  

อยางไรก็ตาม ไมวาจะเปนการอุดหนุน หรือการทุมตลาด ตาง
ก็สงผลกระทบตอตลาดสินคานำเขาไดอยางไมแตกตางกัน 

¡ÒÃ¢ÒÂÊÔ¹¤ŒÒμ èÓ¡Ç‹Ò·Ø¹à»š¹¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´ËÃ×ÍäÁ‹ 

การพิสูจนวามีการทุมตลาดหรือไม จะเปรียบเทียบราคาสินคา
หนาโรงงานของประเทศผูสงออกกับราคาขายสินคานั้น ณ ชายแดน
ของประเทศผูนำเขา ซึ่งไดหักตนทุนคาขนสง และคาใชจายอื่นๆ ที่
เกิดขึ้นหลังจากสินคาออกจากโรงงานแลว ฉะน้ัน ราคาขายท่ีต่ำกวา
ราคาในประเทศจึงอาจไมใชจำนวนเดียวกับราคาขายในราคาท่ีต่ำกวา
ทุน โดยท่ีการทุมตลาดเปนกรณีที่ ประเทศผูสงออกขายสินคาในราคา
ตำ่กวาราคาภายในประเทศ หรือตำ่กวาราคาสงออกในประเทศคูคาอืน่ๆ 
หรือการขายสินคาในราคาต่ำกวาตนทุนการผลิตของสินคานั้น 

การขายสินคาต่ำกวาทุน เปนกรณีที่ผูประกอบกิจการผลิต หรือ
จำหนายสินคาในประเทศ ขายสินคาในราคาต่ำกวาตนทุนที่ผลิต หรือ
ซื้อมา ซึ่งเปนการขายสินคาที่ยอมขาดทุน ซึ่งผิดวิสัยปกติของการ
ประกอบธุรกิจท่ีแสวงหากำไร เวนแตกรณีจำเปน เชน สินคาตกรุน 

ลาสมัย ใกลหมดอายุ หรืออยูในชวง
ตลาดกำลังวาย เปนตน   

การขายสินคาขาดทุนโดยไมมี
เหตุสมควร ดูเหมือนจะเปนประโยชน
ตอผูบริโภค เชนเดียวกับการทุมตลาด 
เน่ืองจากผูบริโภคสามารถซื้อของได
ในราคาถูก แตการขายสนิคาตำ่กวาทุน
อาจมีเจตนาแอบแฝง เชน ขจัดคูแขง 
หรือกีดกันรายใหม เมื่อคูแขงสูราคา
ไมได ทีส่ดุกเ็ลกิกิจการไป หรอืรายใหม
ไมสามารถเขาสูตลาด ก็จะเกิดการ
ผูกขาดสงผลเสียตอผูบริโภคในที่สุด  

การขายสินคาต่ำกวาทุนเชนน้ี 
หลายประเทศจึงมีการตรากฎหมาย 
และกำหนดบทลงโทษเพราะถือวาเปน 
การคาที่ไมเปนธรรม โดยเปนการกดีกนั
ทางการคาอีกรูปแบบหน่ึง สวนที่อาง
วาเปนประโยชนตอผูบริโภครวมทั้ง 
ผูประกอบการรายยอยอาจยังมขีอกงัขา 
เน่ืองจากราคาถูกเฉพาะบางรายการ 
และบางชวงเวลาเทาน้ัน และซื้อไดใน
ปริมาณจำกัด การขายสินคาต่ำกวาทุน
กรณีนี้จึงอาจถือไดวาเปนการคาท่ีไม
เปนธรรม 

กฎหมายการทุมตลาด และ
มาตรการตอบโต ในปจจุบันไม ไดมี
วัตถุประสงคเพื่อตอบโตการทุมตลาด
แบบทำลายคูแขงเทาน้ัน แตยังเปน
มาตรการกีดกันทางการคา และเปน
มาตรการท่ีคุมครองกลุมผูผลติท่ีครอบงำ
ตลาดในประเทศ โดยที่การอุดหนุน
เปนการคนละแบบกับการทุมตลาด 
แตการขายสินคาราคาต่ำกวาทนุสามารถ
นำไปสูการทุมตลาดได 
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ÍÂ‹Ò§äÃà»š¹¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´ 

มาตรา 2 ของขอตกลงแกตตป 2537 (Agreement on Imple-
mentation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and 
Trade 1994) บญัญัตริปูแบบของการกระทำท่ีเขาขายการทุมตลาดไววา 
การสงสินคาเขาไปในประเทศอื่นในราคาต่ำกวาราคาปกติของสินคา 
โดยการขายสินคาในราคาสงออกต่ำกวาราคาเปรียบเทียบของสินคา/
ผลิตภัณฑชนิดเดียวกัน (Like Product) ที่ใชบริโภคภายในประเทศ 
สงออก  

หากไมมรีาคาขายของสนิคาชนดิเดยีวกนัในประเทศผูสงออก ให
ใชราคาที่ประเทศนั้นสงไปขายยังประเทศท่ีสาม หรือใชราคาที่คำนวณ
จากตนทนุการผลิต บวกคาใชจายในการดำเนินการ คาใชจายในการขาย 
และอืน่ๆ รวมทัง้กำไรทีค่วรจะไดรับ ถอืเปนราคาปกติ (Normal Value) 
และเปรียบเทียบกบัราคาสงออก (Export Value) ไปยงัประเทศนำเขา
เพ่ือหาสวนเหล่ือมการทุมตลาด (Dumping Margin)  

มาตรการตอบโต 
การทุมตลาดเชิงรูปแบบ 

โลกยุคโลกาภิวัตนเปดชองทางการคาระหวางประเทศท่ีขยายตัว และเปนไปโดยเสรี ดวยการ
เปดตลาดสินคาประเภทตางๆ เม่ือขยายไปสูระหวางประเทศ เทากับสูสังเวียนแหงการแขงขัน 
ในเวทีโลก ผูประกอบการตองทำใหสินคาของตนแขงขันได ราคาสินคาเปนยุทธวิธีสำคัญในการ
ชวงชิงสวนแบงตลาดในตลาดการคาของประเทศนำเขา ดวยการขายสินคาในประเทศนำเขาใน
ราคาตำ่กวาราคาทีข่ายในประเทศผูสงออก เขาขายการทุมตลาด (Dumping) มาตรการตอบโต
การทุมตลาดจึงเขามามีบทบาท 

สวนเหลือ่มการทุมตลาด คำนวณ
ไดจากคาถัวเฉลี่ยถวงน้ำหนักของท้ัง
ราคาสงออก และราคาปกต ิหรอืคิดจาก
ราคาทัง้สองทีก่ระทำในธรุกรรมตอธรุกรรม 
การกำหนดวิธีการคิดถัวเฉลี่ยไว เพื่อ 
มิใหนำวิธีอื่นที่แตกตางมาใช ซึ่งอาจ 
สงผลตอสวนเหลื่อมราคาที่ผิดไปจาก
ความเปนจริง 
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องคประกอบสำคัญท่ีตองพิสูจนเพ่ือใหสามารถนำมาตรการ
ตอบโตการทุมตลาดมาใชไดมี 2 ประการ ไดแก ประการแรกเปนการ
พิสูจนการกระทำการทุมตลาด โดยการเปรียบเทียบราคาปกติ และ
ราคาสงออก เพ่ือใหทราบถงึสวนเหล่ือมราคาสนิคา และประการทีส่อง
เปนการพิสูจนความเสียหาย อันเปนผลมาจากการทุมตลาด โดยแมจะ
แยกการพิสูจน แตเกี่ยวเนื่องกันอยู เพราะหากขาดองคประกอบใดกม็ิ
อาจกระทำการเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดได 

¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹�Ç‹ÒÁÕ¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´ 

การเปรียบเทยีบราคา มาตรา 2.2 และเชงิอรรถ 2 ของขอตกลง
แกตต 2537 ใหคำนึงถงึการจำหนายผลิตภณัฑทีเ่หมอืนกนัมาใชกำหนด
มูลคาปกติไดเฉพาะการจำหนายผลิตภัณฑนั้นคิดเปนรอยละ 5 หรือ 
มากกวารอยละ 5 ของการจำหนายไปยังประเทศผูนำเขา แตถึงอยางไร
กต็าม อาจยอมรับตัวเลขทีต่ำ่กวาได หากมเีหตอุนัสมควรทีอ่าจเกดิข้ึน
ไดในกรณีอ่ืน  

ขอตกลงฯ มิไดกำหนดลำดับ
ความสำคญัวาควรใชวธิีใดกอน แลวแต
ขอเท็จจริงในแตละกรณี และยังมีการ
หาราคา หรือมูลคาปกติในกรณีพิเศษ 
กรณีนำเขาสินคาจากประเทศที่มีการ
ผูกขาดโดยสวนใหญ หรือโดยสมบูรณ 
(Non-Market Economy) จะไมสามารถ
หามลูคาปกต ิ เนือ่งจากรฐับาลมีบทบาท
ในการกำหนดราคาวัตถุดิบ กรณีเชนน้ี 
ผู ไตสวนสามารถใชดุลยพินิจในการ
เปรียบเทียบที่เหมาะสม 

มาตรา 2.6 ของขอตกลงแกตต 
2537 ใหนิยามสินคา/ผลิตภัณฑที่
เหมือนกัน (Like Product) วาหมายถึง
ผลิตภัณฑซึ่งเปนอยางเดียวกัน คือ 
เหมอืนกบัผลติภัณฑทีพ่จิารณาทกุประการ 

องคประกอบสำคัญท่ีตองพิสูจน 
เพื่อใหสามารถนำมาตรการตอบโตการทุมตลาดมาใชได 
มี 2 ประการ ไดแก การพิสูจนการกระทำการทุมตลาด  

โดยการเปรียบเทียบราคาปกติ และการพิสูจนความเสียหาย  
อันเปนผลมาจากการทุมตลาด 
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หรอืหากไมมผีลติภณัฑชนดินัน้ ผลติภัณฑอืน่ทีแ่มไมเหมือนทกุประการ 
กใ็หพจิารณาจากลกัษณะท่ีเหมอืนกนัอยางมาก ขอตกลงฯ ไมไดกำหนด
รายละเอียดไว ทางปฏิบตัแิตละประเทศสมาชิกกจ็ะสรางกฎเกณฑเปน 
กรณีๆ  ไป เชน คุณสมบตัดิานกายภาพ การจัดหมวดหมูของระบบศลุกากร 
(Tariff Classification) ขอกำหนดของอุตสาหกรรม ราคา คุณภาพ 
วตัถดุบิที่ใช เทคโนโลยแีละวิธกีารผลิต ชองทางการจำหนาย ประโยชน
ใชสอยและการทำงานของสินคา ชื่อเสียงและตราของสินคา เปนตน 

¡ÒÃ¾ÔÊÙ¨¹�¤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂ 

การพสิจูนความเสยีหายทีเ่กดิข้ึนแกอตุสาหกรรมภายในประเทศท่ี
นำเขา อันเปนผลจากการนำเขาสินคา หรือผลิตภัณฑที่ทุมตลาด ซึ่ง 
ขอตกลงฯ ตคีวามความหมายของความเสยีหายจากการทุมตลาดไวเปน 
3 แบบ คอื ความเสยีหายอยางมาก (Material Injury) ตออตุสาหกรรม
ภายในประเทศ การคุกคามวาจะเกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรม
ภายในประเทศ (Threat of Material Injury) และการชะงักงันอยาง
รุนแรงในการจัดตั้งอุตสาหกรรมเชนวานั้น (Material Retardation of
the Establishment of such an Industry)  

การพิสูจนความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแก 
อุตสาหกรรมภายในประเทศท่ีนำเขา  

คือ ความเสียหายอยางมาก 
ตออุตสาหกรรมภายในประเทศ  

การคุกคามวาจะเกิดความเสียหายกับ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ  

และการชะงักงันอยางรุนแรงในการจัดตั้ง
อุตสาหกรรมเชนวานั้น 

การพิจารณาความเสียหายจะ
พิจารณาจากหลักฐานสนับสนุน และ
ตรวจสอบอยางมีหลกัเกณฑ เชน มกีาร 
นำเขาปริมาณเพ่ิมข้ึนอยางมาก มีการ
ตัดราคาอยางมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ
ราคาผลิตภัณฑที่เหมือนกันกับสมาชิก
ผูนำเขา ตรวจสอบผลกระทบจากการ
ทุมตลาดท่ีมีตออุตสาหกรรมภายใน
ประเทศท่ีเกีย่วของ รวมถงึการประเมิน
ปจจัยทางเศรษฐกิจที่เก่ียวของท้ังหมด
ดวย 

¹ÔÂÒÁ¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÀÒÂã¹ 

มาตรา 4 ของขอตกลงแกตตป 
2537 ใหความหมายของอุตสาหกรรม
ภายใน (Domestic Industry) ไววา 
ผลติภณัฑทีเ่หมอืนกันในประเทศทัง้หมด 
หรอืผูผลติในประเทศซึง่มผีลผลติรวมกนั
ไดเปนสัดสวนขางมากของปริมาณการ
ผลิตภายในประเทศของผลิตภัณฑนั้น 
ยกเวนในกรณีที่ผูผลิตเหลาน้ันมีความ
เกีย่วของกับผูสงออก หรอืผูนำเขา หรอื
ผูผลติน้ันเองเปนผูนำเขาผลิตภณัฑทีถ่กู
กลาวหา กรณีนี้อุตสาหกรรมภายในจะ
หมายถึง ผูผลิตสวนที่เหลือ 

¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃäμ ‹ÊÇ¹μÒÁÁÒμÃ¡ÒÃ
μÍºâμ Œ¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´ 

กอนการไตสวนการทุมตลาด ผูมี
อำนาจไตสวนการทุมตลาดสินคาตอง
ตรวจสอบวา ผูยื่นคำรองเปนตัวแทน
ของอุตสาหกรรมภายในหรือไม โดย
ตองไดรับการสนับสนุนจากผูผลิต
ภายในท่ีมีปริมาณการผลิตรวมมาก
กวารอยละ 50 ของปริมาณการผลิต
สินคาเหมือนกันในประเทศ เมื่อรวม
ทั้งฝายสนับสนุนและฝายคานคำรอง 
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หลังจากจัดต้ัง WTO แลว 
ผูใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด คือ 

ประเทศอินเดียโดยแซงสหรัฐฯ มาเปนท่ีหน่ึง 
จีนเปนประเทศท่ีถูกตอบโตการทุมตลาดมากท่ีสุด 

แลวฝายสนับสนุนคำรองมีปริมาณการผลิตรวมไมต่ำกวารอยละ 25 
ของปริมาณการผลิตสินคาเหมือนกันในประเทศ ตามมาตรา 5.4 
ของขอตกลงแกตตป 2537  

ผูมอีำนาจไตสวนตองปฏิเสธคำรอง หรอืยตุกิารไตสวน เมือ่เขา
กรณีใดกรณหีน่ึงใน 3 กรณ ีกลาวคือ กรณีไมมหีลักฐานเพยีงพอเก่ียวกบั
การทุมตลาด หรอืความเสยีหาย หรือกรณสีวนเหลือ่มการทุมตลาดมคีา
ต่ำกวารอยละ 2 ของราคาสงออก (De Minimis) หรือกรณีสินคา 
ทุมตลาดมาจากประเทศใดประเทศหน่ึงมปีริมาณนอยกวารอยละ 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 มกีารทุมตลาดเกดิข้ึน และผลของการทุมตลาดกอใหเกดิ
ความเสียหายแกอุตสาหกรรมภายใน ประเทศผูนำเขาจะมีสิทธิ์จัดเก็บ
อากรตอบโตการทุมตลาดไดไมเกนิ 5 ป เวนแตผูมอีำนาจเห็นวา จำเปน
ตองใชมาตรการตอบโตนั้นตอไป ก็ใหดำเนินการทบทวน โดยตอง
ไตสวนตามระยะเวลาท่ีกำหนดทำนองเดียวกัน 

¡ÒÃãªŒÁÒμÃ¡ÒÃμÍºâμ Œ¡ÒÃ·Ø‹ÁμÅÒ´¢Í§μ ‹Ò§»ÃÐà·È 

กอนจัดตั้งองคการการคาโลก (World Trade Organization - 
WTO) ในป 2538 สหรัฐฯ เปนผูใชมาตรการตอบโตการทุมตลาดมากทีส่ดุ
ในโลก แตหลังจากจัดตั้ง WTO แลว อินเดียแซงสหรัฐฯ มาเปนที่หนึ่ง
โดยสหรัฐฯ มาเปนทีส่อง ซึง่มจีนีเปนประเทศท่ีถกูตอบโตการทุมตลาด
มากที่สุด 

ประเทศตางๆ มลีกัษณะหลักในการใชมาตรการตอบโตการทุมตลาด 
เชน หนวยงานท่ีรับผิดชอบทุกประเทศต้ังหนวยงานรัฐทำหนาท่ีเฉพาะ
รบัผดิชอบการไตสวนการทุมตลาด และความเสียหาย ขณะท่ีเจาหนาที่

ที่รับผิดชอบก็สามารถใชดุลยพินิจได
ไมใชนอย โดยหนวยงานที่รับผิดชอบ
แยกเปน 2 ระบบ คือ ระบบแรกใชใน
สหรฐัฯ และแคนาดา ทีแ่ยกหนวยงานท่ี
รับผิดชอบการไตสวนการทุมตลาดกับ
การไตสวนความเสียหายออกจากกัน
เปนสองหนวยงาน ระบบที่สองใชใน
สหภาพยโุรป ออสเตรเลยี อนิเดยี และ
ไทย ที่ ใหหนวยงานเดียวรับผิดชอบ 
ทั้งการไตสวนการทุมตลาดและความ
เสียหาย โดยที่ระบบสองหนวยงานอาจ
ใหผลการไตสวนท่ีถูกตองกวาเพราะ 
ท้ังสองหนวยงานตองใหความเห็นตรงกัน 
ขณะที่ระบบหนวยงานเดียวมีขอดี คือ 
สามารถประหยัดคาใชจาย เวลา และ
ยังหลีกเลี่ยงความขัดแยง 

นอกจากน้ัน ระบบการเก็บอากร
ตอบโตการทุมตลาด สหรัฐฯ และ
แคนาดากำหนดอัตราอากรตอบโตการ
ทุมตลาดเทากับสวนเหล่ือมการทุมตลาด 
(Dumping Margin) เรยีกวา ระบบ Full 
Duty Rule แตสหภาพยโุรป ออสเตรเลีย 
และไทย จะใชระบบ Lesser Duty Rule 
ซึ่งเก็บอากรตอบโตการทุมตลาดเพียง
เพื่อขจัดความเสียหาย และจะเกินกวา
สวนเหลื่อมการทุมตลาดไมได ระบบน้ี
จึงตองคำนวณทั้งอัตราความเสียหาย 
(Injury Margin) และสวนเหลื่อมการ
ทุมตลาด อัตราอากรตอบโตการทุม
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ตลาดเทากับอัตราความเสียหาย ในกรณีที่อัตราความเสียหายต่ำกวา
สวนเหลื่อมการทุมตลาด ในทางกลับกัน ถาอัตราความเสียหายสูงกวา
อัตราอากรก็จะเทากับสวนเหลื่อมการทุมตลาด คดีที่สหภาพยุโรปเก็บ
อากรตอบโตการทุมตลาดประมาณคร่ึงหนึง่เกบ็ตามอัตราความเสยีหาย 

สหภาพยุโรป คำนวณอัตราความเสียหาย 2 วิธี คือ Price 
Undercutting Method และ Price Underselling Method/Target 
Prices โดย Price Undercutting Method เปนการเปรียบเทียบราคา 
ถัวเฉล่ียถวงน้ำหนักของราคาขายของสินคากับราคาสินคาของผูผลิต
ภายใน ผลตางเปนอตัราความเสียหาย ถาราคาขายสนิคานำเขาสูงกวา
ราคาสนิคาของผูผลติภายใน อตัราความเสียหายมีคาเทากบัศูนย ขณะที ่
Price Underselling Method/Target Prices ผูผลติในสหภาพยุโรปตอง
ลดราคาเพ่ือการแขงขันกับสินคาทุมตลาด  

ราคา Target Price ของผูผลติภายในสหภาพยุโรป มาจากผลรวม
ของตนทุนการผลิต ตนทุนการขาย ตนทุนการบริหาร และอัตรากำไร
เปาหมาย เปรียบเทียบกับราคาขายของสินคานำเขา ผลตางเปนอัตรา
ความเสียหาย แตหากราคาสินคานำเขาสูงกวา Target Price อัตรา
ความเสยีหายจะเปนศนูย ผลลพัธอตัราความเสยีหายของวธิทีีส่องจะสงู
กวาวิธีแรก 

ไทยใชสหภาพยโุรปเปนแมแบบ โดยใชกฎ Lesser Duty Rule ซึง่
ทางปฏบิตักิรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย จะใชวธิทีีส่อง คือ 
Price Underselling Method/Target Prices คำนวณอตัราความเสียหาย 

สำหรบัการใชความตกลงเพือ่ระงับการทุมตลาดระหวางเจาหนาท่ี
กับผูสงออก (หรือผูทุมตลาด) โดยการปรับราคาสินคาสงออกท่ีเรียก
วา Price Undertakings นั้น เปนที่นิยมใชในสหภาพยุโรป และ
ออสเตรเลีย ขณะที่สหรัฐฯ และแคนาดามักจะไมใชวิธีนี้ สวนไทยยัง
ไมเคยใชเลย 

มาตรา 6 ของขอตกลงแกตตป 
2537 มีบทบัญญัติรายละเอียด แต
หลักเกณฑ และคำจำกัดความยังขาด
ความชัดเจนในบางเรื่อง เปดชองให
สามารถใชดุลยพินิจ หรือกำหนด 
กฎเกณฑของตน สงผลใหมีการใช
มาตรการตอบโตการทุมตลาดเพ่ือกดีกนั
ทางการคา หรือคุมครองอุตสาหกรรม
ภายในเปนสวนมาก อีกทั้งการตอบโต
การทุมตลาดยังสงผลใหประเทศผู ใช
มาตรการตอบโตการทุมตลาดมสีวสัดกิาร
โดยรวมลดลง คงมแีตบริษทัทีย่ืน่คำรอง
ขอใหตอบโตการทุมตลาดไดรบัประโยชน 
และทายที่สุดราคาของสินคาที่ถูก
ตอบโตการทุมตลาดก็มักจะสูงข้ึนใน
สัดสวนที่มากกวาอัตราอากรตอบโต
การทุมตลาดเสียอีก 

การทุมตลาดยังสงผลให
ประเทศผูใชมาตรการ
ตอบโตการทุมตลาด 

มีสวัสดิการโดยรวมลดลง 
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ในตอนที ่1 นี ้จะไดแนะนำถึงองคการการคาโลก (World Trade 
Organization - WTO) ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการ
ตอบโต (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures - 
ASCM) ที่ใหนิยามของการอุดหนุน ประเภทของการอุดหนุน การให
โดยเจาะจง และประเภทของการใหโดยเจาะจง 

·ÓäÁμ ŒÍ§ÁÕ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

มาตรการสงเสริมการลงทุนมีบทบาทสำคัญนับแตป 2503 
เปนตนมา โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเรงรัดการ
พัฒนาเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมของประเทศ อีกทั้งยกระดับความ
เปนอยูของประชาชนใหดีขึ้น โดยมีภาคเอกชนเปนกลไกหลักสูการ
พฒันา เนือ่งจากการลงทนุของภาคเอกชนนำมาซึง่เงนิตราตางประเทศ 
การจางงาน การบริหารจัดการ และการถายทอดเทคโนโลยี รวมถึง

การพัฒนาทรัพยากร และวัตถุดิบ
ภายในประเทศ 

โดยทีส่ทิธปิระโยชนดานภาษอีากร
เปนมาตรการสำคัญที่ภาครัฐใช ใน 
การสงเสรมิ และชกัจูงการลงทุน รวมถงึ
มาตรการทางการเงิน และมาตรการ
ดานอื่น เชน เครดิต ดอกเบี้ย เงินกู 
เปนตน ลวนผลักดันใหเกิดการลงทุน
ขามชาติทั้ งสิ้น ขณะที่ ในโลกของ 
โลกาภิวัตนปจจุบันก็มีการรวมกลุมตั้ง
องคกรระหวางประเทศสรางพันธกรณี
ใหประเทศสมาชิกตองถือปฏิบัติอยาง
เครงครัด 

เมื่อมาตรการสงเสริมการลงทุน
เผชิญหนากับ 

การสงเสริมการลงทุนมีวิธีการหลากหลาย ไมวาจะเปนการใหสิทธิประโยชนยกเวน หรือลดหยอน
ภาษีอากร หรือสิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งในระบบยอโลกปจจุบันที่มีการติดตอ
คาขาย และลงทุนขามชาติ กอเกิดความตกลงระหวางประเทศท่ีมุงสรางการคาการลงทุนที่แขงขัน
อยางเปนธรรม จึงวางหลักเกณฑมาตรการตอบโตประเทศสมาชิกที่ใชสิทธิประโยชนบางประเภท
ของการสงเสริมการลงทุนซ่ึงจะไดนำเสนอตอไปน้ี 

ตอนที่ 1 
มาตรการตอบโตมาตรการตอบโต
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วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน สงเสริมการลงทุน…  สิทธิประโยชน และมาตรการ



มาตรการตอบโต

·ÕèÁÒ¢Í§Í§¤�¡ÒÃ¡ÒÃ¤ŒÒâÅ¡ 

องคการการคาโลก (World Trade Organization - WTO)  
จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2538 มีสำนักงานใหญต้ังอยูที่นครเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอรแลนด เปนองคการระหวางประเทศท่ีพัฒนามาจาก
ความตกลงท่ัวไปวาดวยภาษีศลุกากรและการคา (General Agreement 
on Tariffs and Trade - GATT) เพื่อเปนเวทีการเจรจาลดอุปสรรค 
และขอกีดกันทางการคา โดยมีกฎระเบียบการคาระหวางประเทศ 
เพื่อสนับสนุนใหการคามีความเสรียิ่งขึ้นบนพื้นฐานของการแขงขันที่
เปนธรรม อีกทั้งเปนเสมือนคนกลางในการแกไขปญหาขอขัดแยง
ทางการคาระหวางประเทศ เปนกลไกตรวจสอบ และทบทวนนโยบาย
การคาของประเทศสมาชิกอีกดวย 

¤ÇÒÁμ¡Å§Ç‹Ò Œ́ÇÂ¡ÒÃÍØ´Ë¹Ø¹áÅÐÁÒμÃ¡ÒÃμÍºâμ Œ 

ความตกลงวาดวยการอดุหนุนและมาตรการตอบโต (Agreement 
on Subsidies and Countervailing Measures - ASCM) เปนความ
ตกลงพหุภาคี (Multilateral Agreement) ฉบับหน่ึงในความตกลง
ขององคการการคาโลกท่ีขยายความ และกำหนดรายละเอียดเพ่ิมเติม
จากหลักการท่ีจะไมสนับสนุนการอุดหนุนตามหลักการใน GATT ซึ่ง
ประเทศภาคีพึงตองปฏิบัติตามพันธกรณี โดยเปนความตกลงทาง 
การคาที่นอกจากจะผูกพันในฐานะประเทศสมาชิกแลว ยังผูกพัน 
และมีผลกระทบตอภาคเอกชนทั้งทางตรง และทางออม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งที่สืบเนื่องมาจากมาตรการสงเสริมการลงทุน 

ASCM เปนความตกลงทีป่ระกอบ
ด วยหลัก เกณฑที่ เ ป นสารบัญญัติ 
(Substantive Rules) และหลักเกณฑ
วิธีสบัญญัติ (Procedural Rules)  
แบงเปน 11 ภาค (Parts) และอีก 7 
ภาคผนวก (Annexes) 

หลังจากท่ี ASCM มีผลบังคับใช
แลว ประเทศสมาชิก WTO รวมถึง
ประเทศไทยก็ไดนำหลักการ และสาระ
ของ ASCM ไปแปลงสูกลไกตามกฎหมาย
ภายในของประเทศตน แลวไดมีการ
กลาวหา ดำเนินการไตสวนกรณีการ
อดุหนุน และเรยีกเกบ็อากรตอบโตการ
อุดหนุน (Countervailing duty) ตอ
สนิคานำเขาเปนจำนวนมาก ประเทศไทย
ก็ถูกกลาวหา และไตสวนกรณีการ
อดุหนนุ โดยเฉพาะจากการยกเวน หรอื
ลดหยอนภาษีอากรภายใตมาตรการ 
สงเสริมการลงทุน  

ความตกลงวาดวยการอุดหนุนและมาตรการตอบโต  
เปนความตกลงพหุภาคีท่ีมีผลกระทบ 
ตอภาคเอกชนท้ังทางตรงและทางออม 
โดยเฉพาะอยางย่ิงท่ีสืบเนื่องมาจาก 

มาตรการสงเสริมการลงทุน 
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ASCM เขามาสงผลตอประเทศไทยในฐานะท่ีเปนประเทศผูสงออก
สินคา แลวเกิดกรณีอุตสาหกรรมภายในของประเทศผูนำเขาสินคาที่
เหมอืนกันกบัสนิคาจากประเทศไทยไดรบัความเสียหาย จงึรวมกลุมกนั
ไปรองตอหนวยงานภาครฐัของประเทศตน องคกรภาครฐัของประเทศ
ผูนำเขาจึงกลาวหา และเปดไตสวนประเทศไทยภายใต ASCM องคกร
ภาครัฐของประเทศไทยท่ีกำกบัดแูลในเร่ืองน้ีคอื กรมการคาตางประเทศ 
กระทรวงพาณิชย 

¹ÔÂÒÁ¢Í§¡ÒÃÍØ´Ë¹Ø¹ 

ASCM ใหความหมายของการอุดหนุนไวที่ Part 1 Article 1 
โดยจะถือวามกีารอดุหนนุ หากเขาองคประกอบหลักครบทัง้ 2 ประการ 
คือ ความชวยเหลือทางการเงิน (Financial Contribution) และการ
กอใหเกิดประโยชน (Conferred Benefit)  

การใหความชวยเหลอืทางการเงนิ เปนการสนบัสนนุทางการเงนิ
โดยรัฐบาล หรือองคกรภาครัฐ (Public Body) ในดินแดนของ
ประเทศสมาชิก หากองคกรภาครัฐประกอบกิจการเชิงพาณิชยก็จะ
ไมเขาขายตามนิยามของการอุดหนุน เนื่องจากไมไดใชอำนาจของรัฐ 
แตอยูภายใตหลักการควบคุมของภาคเอกชน ฉะนั้น องคกรภาครัฐ
ไมทุกองคกรท่ีเขาขายตามนิยามของการอุดหนุน 

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 

อยางไรก็ตาม การยกเวนหรือ
ลดหยอนอากรหรือภาษี ที่เรียกจาก
ผลิตภัณฑสงออก ในจำนวนที่ไมเกิน
กวาจำนวนท่ีควรเรียกเก็บจริงจะไมถือ
เปนการอุดหนุน ตามที่ ระบุ ไว ใน 
Article 16 ของ GATT เชิงอรรถท่ี 1 
(Footnote 1) และภาคผนวก 1 ถึง 3 
(Annex 1 - 3) ของ ASCM  

การอุดหนุนเกิดขึ้นเมื่อกอใหเกิด
ประโยชนแกอุตสาหกรรม หรือผูผลิต 
โดยการเปรยีบเทยีบกบัสิง่ที่ไดรบัอยูใน
ตลาดตามปกติ อกีทัง้ประโยชนท่ีใหนัน้
ตองเกิดข้ึนจริง ไมวาประโยชนนั้นจะ
เกิดข้ึนในเวลาใหความชวยเหลือ หรือ
ภายหลังก็ตาม 

»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃÍØ´Ë¹Ø¹ 

เมื่อองคกรภาครัฐ หรือองคกรท่ี
ใชอำนาจรัฐใหความชวยเหลือทาง 
การเงิน และผูรับไดรับประโยชนนั้น
ถือวา การอุดหนุนไดเกิดขึ้นแลว แต
การอุดหนุนน้ันประเทศสมาชิกสามารถ
กระทำไดตามพันธกรณหีรอืไม กอ็ยูทีว่า
เปนการอดุหนุนประเภทใด ประกอบดวย 
การอุดหนุนตองหาม (Prohibited 
Subsidies or Red Light Subsidies) 
ตาม Part 2 Article 3 ของ ASCM 

การอุดหนุนเกิดข้ึน 
เมื่อกอใหเกิดประโยชนแก
อุตสาหกรรมหรือผูผลิต  
โดยการเปรียบเทียบกับสิ่งที่
ไดรับอยู ในตลาดตามปกติ 
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การอุดหนุนที่อาจถูกมาตรการตอบโต (Actionable Subsidies, or 
Yellow or Amber Light Subsidies) ตาม Part 3 Article 5 และ
การอุดหนุนที่สามารถทำได (Non-actionable Subsidies, or Green
Light Subsidies) ตาม Part 4 Article 8 

การอุดหนุนตองหาม แยกเปน 2 ประเภท คือ การอุดหนุนการ
สงออก (Export Subsidies) ที่มีตามกฎหมาย หรือตามความเปนจริง
ที่กำหนดใหการอุดหนุนมากหรือนอย ขึ้นอยูกับความสามารถใน 
การสงออก และการกำหนดใหใชชิ้นสวน หรือวัตถุดิบภายในประเทศ 
(Local Content Subsidies) ที่มีตามกฎหมาย หรือตามความเปนจริง
โดยท่ีการคืนอากร (Duty Drawback) และการชดเชยภาษี (Tax 
Rebate) จะไมถือเปนการอุดหนุนสงออก หากการชดเชย หรือใหคืน
อากรไมเกินอากรท่ีเก็บจากวัตถุดิบที่ใชในการผลิตเพื่อสงออก 

การอุดหนุนที่อาจถูกมาตรการตอบโต แตละประเทศสามารถ
กระทำได แตอาจถูกประเทศสมาชิก WTO อื่นตอบโตได ขณะท่ีการ
อุดหนุนที่สามารถทำไดจะไมถูกตอบโต เชน การอุดหนุนเพื่อการวิจัย
และพัฒนา การใหความชวยเหลือในพื้นที่ที่หางไกล และการอุดหนุน
ในการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมเพ่ือสิ่งแวดลอม แตการอุดหนุนน้ี
ไดครบกำหนดเวลาท่ีใหใชไดถึงวันที่ 1 มกราคม 2543 แตเนื่องจาก
ไมมกีารตอเวลา ปจจบุนัจงึคงเหลือการอดุหนนุเพยีง 2 ประเภทเทานัน้ 
คือ การอุดหนุนตองหาม และการอุดหนุนที่อาจถูกมาตรการตอบโต 

¡ÒÃãËŒâ´Âà¨ÒÐ¨§ (Specificity) 

การใหโดยเจาะจง ปรากฏตาม Part 1 Article 2 ของ ASCM 
การอุดหนุนที่ ใหโดยเจาะจงถือเปนการอุดหนุนที่อาจถูกมาตรการ

ตอบโต โดยการอุดหนุนโดยเจาะจงนี้
เปนไดทั้งการอุดหนุนภายในประเทศ 
(Domestic Subsidies) และการ
อดุหนนุการสงออก (Export Subsidies) 
ซึ่งอาจมาในรูปของการใหโดยเจาะจง
ตามนิตินัย ไมวาจะเปนกฎหมาย กฎ
กระทรวง ระเบียบ หลกัเกณฑ เงือ่นไข 
รวมถึงเครื่องมือทางกฎหมายอื่น หรือ
การใหโดยเจาะจงตามพฤตินัย ฉะนั้น 
แมโดยนิตินัยจะไมปรากฏ หากในทาง
ปฏิบัติอุตสาหกรรมไดรับประโยชน
จากการน้ันก็ถือวาไดรับการอุดหนุน
แลว 

»ÃÐàÀ·¢Í§¡ÒÃãËŒâ´Âà¨ÒÐ¨§ 

Article 2.1 ของ ASCM บัญญัติ
การใหโดยเจาะจง แยกเปน 4 ประเภท
ประกอบดวย การใหโดยเจาะจงตอ
วิสาหกิจ (Enterprise Specificity) 
การใหโดยเจาะจงตออุตสาหกรรม 
(Industry Specificity) การใหโดย
เจาะจงแกภูมภิาค (Regional Specificity) 
และการอุดหนุนตองหาม (Prohibited 
Subsidies)  
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การใหโดยเจาะจงตอวิสาหกิจใด เปนการอุดหนุนที่เปาหมาย
ของภาครัฐมุงเฉพาะตอวิสาหกิจใดวิสาหกิจหน่ึง เปนการเฉพาะ
เจาะจง ขณะที่การใหโดยเจาะจงตออุตสาหกรรม ภาครัฐมุงเฉพาะ
บางอุตสาหกรรม หรือกลุมอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหน่ึงเปน 
การเฉพาะ และมุงอุดหนุนผูผลิตเฉพาะบางสวน หรือบางภูมิภาคของ
ประเทศในกรณีการใหโดยเจาะจงแกภูมิภาค และมุงการอุดหนุน
สนิคาสงออก หรอืการอดุหนนุใหใชชิน้สวนหรือวตัถดุบิภายในประเทศ 
สำหรับการอุดหนุนตองหาม 

อยางไรก็ตาม Article 2.1 (b) ของ ASCM ระบุวา หากมีการ
กำหนดหลักเกณฑ หรือเง่ือนไขท่ีมีเหตุผล (objective criteria or 
conditions) ในการกำหนดสิทธิ์ที่จะไดรับการอุดหนุนจะไมถือเปน 
การอดุหนนุทีม่ลีกัษณะเจาะจง หากสทิธ์ิทีจ่ะไดรบัเปนไปโดยอตัโนมตั ิ
และมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑนั้นอยางเครงครัด โดย Footnote 2 
ไดใหความหมายของหลักเกณฑ หรือเงื่อนไขที่มีเหตุผลไววาหมายถึง 
หลักเกณฑ หรือเง่ือนไขที่เปนกลาง (neutral criteria or conditions)
ซึ่งไมเขาขางกิจการหน่ึงกิจการใดเปนพิเศษ (not favor certain 

enterprises over others) และเปน
หลกัเกณฑ หรอืเงือ่นไขทางเศรษฐศาสตร 
และใชไดโดยทั่วไป เชน จำนวนลูกจาง
หรือขนาดของวิสาหกิจ ขณะท่ี Article 
2.1 (c) ก็ใหนำปจจัยอ่ืนมาพิจารณา
ประกอบ พรอมกับคำนึงถึงความ
หลากหลายของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ในการพจิารณาวาเปนการใหโดยเจาะจง
หรือไม  

นอกจากน้ัน Article 2.2 ใหแนวทาง
ไววา การอุดหนุนที่จำกัดใหแกบาง
วิสาหกิจที่ตั้งในเขตพื้นที่ภูมิศาสตรที่
กำหนดถือเปนการใหโดยเจาะจง แต
หากการอุดหนุนน้ันกระทำเพ่ือกำหนด 
หรือแกไขอัตราอากรที่ใชทั่วไปในทุก
ระดับของรัฐบาลจะไมถือเปนการให
โดยเจาะจง 

ในตอนที่ 2 จะไดนำเสนอเร่ือง
ความเสยีหาย มาตรการเยียวยา มาตรการ
ตอบโต มาตรการอากรตอบโตการ
อดุหนุน และกระบวนการของมาตรการ
อากรตอบโตการอุดหนุน 

หากมีการกำหนดหลักเกณฑ 
หรือเงื่อนไขที่มีเหตุผล ในการกำหนดสิทธ์ิ 

ที่จะไดรับการอุดหนุนจะไมถือเปน 
การอดุหนนุทีม่ลีกัษณะเจาะจง 
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ตอนที่ 1 ไดแนะนำสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ตาม
มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และ
การใชสิทธิ์ในกลุมที่ 1 ที่เปนการใชสิทธิ์ในชวงเวลาที่ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง หรือวรรคสอง 

ตอนที่ 2 เปนการใชสิทธิ์ในกลุมที่ 2 ที่เปนการใชสิทธิ์ภายหลัง

ระยะเวลาไดรับยกเวนภาษี เงินได
นิติบุคคล ตามมาตรา 31 วรรคสี่ 

ตอนจบ ที่จะนำเสนอตอไปน้ี 
เปนการใชสิทธิ์ลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคลตอเน่ืองจากระยะเวลาตาม
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง 

คุณใชสิทธิประโยชน คุณใชสิทธิประโยชน 
ยกเวน/ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล ยกเวน/ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 
ภายใตบีโอไอถูกตองแลวหรือ ตอนจบ 

สิทธิประโยชน เขต 1 เขต 2 

เขต 3 (36 จังหวัด) 
เขต 3 

(22 จังหวัด) 
ในและนอกนิคม/เขต

อุตสาหกรรมท่ีไดรับการ
สงเสริมฯ 

ในนิคม/เขตอุตสาหกรรม
ที่ไดรับการสงเสริมฯ (ไม
รวมนิคมอุตสาหกรรม

แหลมฉบัง และนิคม/เขต
อตุสาหกรรมในจงัหวดัระยอง 

นอกนคิม/เขตอุตสาหกรรม
ที่ไดรับการสงเสริมฯ 

มาตรา 35 (1) การลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปกติ 
นับจากวันที่กำหนดระยะเวลา
ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง 
หรือวรรคสอง แลวแตกรณี 
สิ้นสุดลง 

ไมได 
รับ

สิทธิฯ 

ไมได 
รับ

สิทธิฯ 
5 ป - 5 ป 
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หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
เขต 2 ไดแก กาญจนบรุ ีฉะเชงิเทรา ชลบรุ ีนครนายก พระนครศรีอยธุยา ราชบุร ีสระบรุ ีสมทุรสงคราม สุพรรณบรุ ี 

  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  
  อบุลราชธาน ีอดุรธาน ีแพร พะเยา นาน สตลู ปตตาน ียะลา และนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จงัหวัดทีเ่หลอื 
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สำหรับสิทธิประโยชนตามมาตรา 35 นั้น จะเปนสิทธิประโยชน
ที่ใหเฉพาะโครงการท่ีตั้งอยูในเขต 3 เทานั้น ในตอนที่ 2 ไดแนะนำ
จังหวัดที่อยูในเขตการลงทุน 1 และ 2 สำหรับเขตสงเสริมการลงทุน 
3 ครอบคลุมจังหวัดท่ีเหลือ 58 จังหวัด แบงเปน 2 กลุม คือ กลุม 36 
จังหวัด และกลุม 22 จังหวัด โดยกลุม 36 จังหวัดจะมีรายไดของ
ประชากรมากกวาอีกกลุมที่เหลือ 

โครงการสงเสริมการลงทุนที่ตั้งอยูในกลุม 22 จังหวัดจะได
สิทธิประโยชนตามมาตรา 35 (1) ไมวาจะตั้งอยู ในหรือนอกนิคม
อุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรม โดยประกอบดวย จังหวัดพะเยา 
นาน หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี สกลนคร นครพนม กาฬสินธุ
มหาสารคาม รอยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ บุรีรัมย สุรินทร 
ศรีสะเกษ อุบลราชธานี สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 
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การลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 50 ของอัตรา
ปกติ ตามมาตรา 35 (1) แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 นี้ ผูจายเงินไดประเภทที่ตองหักภาษี ณ ท่ีจาย ใหแกผู
ไดรับการสงเสริมฯ ยังคงมีหนาที่ตองหักภาษี ณ ที่จายตามปกติ 
เนื่องจากเปนการไดรับสิทธิประโยชนใหลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในแตละรอบระยะเวลาบัญชเีทานัน้ มใิชเปนการลดหยอนภาษีเงนิไดหกั 
ณ ที่จายรอยละ 50 ของอัตราปกติแตอยางใด 

¡ÒÃãªŒÊÔ·¸ÔìÅ´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ôμ ÔºØ¤¤Åμ ‹Íà¹×èÍ§¨Ò¡ÃÐÂÐàÇÅÒμÒÁ
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การใชสิทธิ์ของกลุมที่ 3 เปนการใชสิทธิ์ลดหยอนภาษีเงินได
นติบิคุคลตอเนือ่งจากระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง หรอืวรรคสอง 
โดยที่มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
แกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 
2544 ใหสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และมาตรา 31 วรรคหนึ่ง 

เปนการใหสิทธิ์ที่กำหนดตามสัดสวน
ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดิน และทุน 
หมุนเวียน  

การนับระยะเวลาการใชสิทธิ์จะ
เร่ิมตั้งแตวันที่ เ ร่ิมมีรายไดจากการ
ประกอบกิจการตามโครงการท่ีไดรับ
การสงเสริมฯ จนครบจำนวนสัดสวน 
หรือครบกำหนดเวลา โดยนับวันชนวัน 
การใชสทิธิล์ดหยอนภาษเีงนิไดนิตบิคุคล
ตอเน่ืองจากมาตรา 31 วรรคหนึ่งก็จะ
เกิดขึ้น ซึ่งเกิดได 3 วิธี คือ 

การลดหยอนภาษีเงินไดฯ 
ในอัตรารอยละ 50 ของอัตราปกติ  

ผูจายเงินไดประเภทที่ตองหักภาษี ณ ท่ีจาย  
ใหแกผู ไดรับการสงเสริมฯ ยังคงมีหนาที่ 

ตองหักภาษี ณ ที่จายตามปกติ 

การนับระยะเวลาการใชสิทธิ์
จะเริ่มตั้งแตวันที่เริ่มมีรายได
จากการประกอบกิจการ 
ตามโครงการท่ีไดรับ 

การสงเสรมิฯ จนครบจำนวน
สดัสวน หรอืครบกำหนดเวลา  

โดยนับวันชนวัน 
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วิธีที่ 1 การใชสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลครบตามจำนวน
เงินลงทุนไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียนกอนครบกำหนดเวลาที่ให
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การใชสิทธ์ิลดหยอนภาษีเงินได
นิติบุคคลก็จะเร่ิมขึ้น 

วิธีที่ 2 การใชสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลครบตามจำนวน
เงินลงทุนไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน พรอมกับครบกำหนด
เวลาท่ีใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การใชสิทธิ์ลดหยอนภาษี
เงินไดนิติบุคคลก็จะเร่ิมข้ึน 

วิธีที่ 3 การใชสิทธ์ิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลยังไมครบตาม
จำนวนเงินลงทุนไมรวมคาท่ีดิน และทุนหมุนเวียน แตครบกำหนด
เวลาท่ีใหไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การใชสิทธิ์ลดหยอนภาษี
เงินไดนิติบุคคลก็จะเร่ิมข้ึน 

วธิทีี ่1 เกดิไดในกรณท่ีีกจิการท่ีไดรบัการสงเสรมิฯ มผีลประกอบการ
เปนกำไรสุทธใินระยะแรกๆ ของโครงการ วธิทีี ่2 กม็กีำไรสุทธ ิแตโอกาส
ที่จะเต็มสัดสวน และครบกำหนดเวลาพรอมกันเปนไปไดคอนขางนอย
สำหรบัวธิทีี ่3 อาจมีผลประกอบการขาดทุนสทุธิ และ/หรอื กำไรสทุธิ
จำนวนนอย ซึ่งไมวาจะเปนวิธีใดก็ตาม หากการใชสิทธิ์ยกเวนภาษี
เงนิไดนติบิคุคลครบจำนวนเงนิลงทุน ไมรวมคาท่ีดนิ และทนุหมนุเวยีน 
หรือครบกำหนดเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ครบอันใด
อันหนึ่งกอน หรือครบจำนวนและครบกำหนดเวลาเมื่อใด การใชสิทธิ์
ลดหยอนภาษีเงนิไดนติบิคุคลตามมาตรา 35 (1) กจ็ะเร่ิมตอเน่ืองทนัท ี

มาตรา 31 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 แกไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ใหสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไมกำหนด
สัดสวนของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน การใชสิทธิ์

ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะเร่ิมขึ้น
ตอเน่ืองจากเมื่อครบกำหนดเวลาที่ได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเทาน้ัน 
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กรณีท่ีสามารถเกิดขึ้นได เมื่อ
กจิการท่ีไดรบัการสงเสรมิฯ มผีลขาดทนุ
ประจำปยกไป ซึ่งหมายถึง ผลขาดทุน
ประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลาไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยไม
ตองนำไปหักออกจากกำไรประจำปที่
เกิดข้ึนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษี
เงนิไดนติบิคุคลตามมาตรา 65 ตร ี(12) 
แหงประมวลรัษฎากร  

ตามนิยามของประกาศกรม
สรรพากร เร่ือง การคำนวณกำไรสุทธิ
และขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือหาง 
หุนสวนนิติบุคคลท่ีไดรับการสงเสริมฯ 
ที่ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2540 
ตามมาตรา 31 วรรคสี่ หลังจากครบ
จำนวนเงินลงทุน ไมรวมคาท่ีดิน และ
ทุนหมุนเวียน หรือครบกำหนดเวลาที่
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตาม
มาตรา 31 วรรคหน่ึง หรอืวรรคสองแลว 
ประกอบกับการไดสิทธิ์ลดหยอนภาษี 
เงินไดนิติบุคคลตอเนื่องจากระยะเวลา
ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง หรือวรรค
สองดวย ยิ่งกวานั้นในกิจการก็มีทั้ง
กิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ และท่ีไม
ไดรับการสงเสริมฯ   

กรณี เชน น้ี ใหนำผลขาดทุน
ประจำปจากกิจการท่ีไดรบัการสงเสริมฯ 
ทั้งจำนวนไปหักออกจากกำไรสุทธิของ
กิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ ที่ไดรับ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
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รอยละ 50 ของอัตราปกติกอน ตามมาตรา 31 วรรคสี ่แหงพระราชบญัญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 หากยังมีผลขาดทุนประจำป
ของกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ ที่นำมาหักเหลืออยูอีก 

ผู ไดรับการสงเสริมฯ จึงมีสิทธ์ินำผลขาดทุนประจำปนั้นไป 
หักออกจากกำไรสุทธิของกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมฯ ซึ่งเสียภาษี
เงนิไดนติบิคุคลในอัตราปกติได ตามมาตรา 65 ทว ิ(12) แหงประมวล
รษัฎากร ซึง่คำวนิิจฉยัของคณะกรรมการวินจิฉยัภาษอีากร ที ่38/2552 
เรื่อง ภาษีเงินไดนิติบุคคล กรณีการนำผลขาดทุนของกิจการที่ไดรับ
การสงเสริมฯ ไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดข้ึนภายหลังระยะเวลาท่ี
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ที่สั่ง ณ วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552 
ไดวางหลักเกณฑไว 

ตอนท่ี 1 ไดแนะนำกลุมที ่1 ทีเ่ปนการใชสทิธิ์ในชวงเวลาท่ีไดรบั
ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคล ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง หรอืวรรคสองน้ัน 
ไดวางหลักในเรื่องของผลขาดทุนประจำปสะสมยกมาจากปกอนของ
กิจการท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูท่ีไดรับการสงเสริมฯ 
ตองนำไปหักออกจากกำไรสุทธิของกิจการท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลกอน หากยังมีกำไรสุทธิเหลือจึงมีสิทธิ์นำผลขาดทุน
ประจำปของกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปหักออกจาก
กำไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ในระหวาง
เวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 65 ตรี (12) แหง
ประมวลรัษฎากรได  

สำหรับในตอนจบ เปนการใชสิทธิ์ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตอเนื่องจากระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง  
ไดวางหลักใหนำผลขาดทุนประจำปจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ 
ทั้งจำนวนไปหักออกจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ 

ซึ่งไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
กอน หากผลขาดทุนประจำปที่นำมา
หักนั้นยังเหลืออยู จึงจะนำผลขาดทุน
ประจำปที่ เหลือนั้นไปหักออกจาก 
กำไรสุทธิของกิจการท่ีไม ไดรับการ 
สงเสริมฯ  

ดงันัน้ ไมเพยีงผูไดรบัการสงเสรมิฯ 
ตองจัดทำบัญชีรายรับ และรายจาย
สำหรับกิจการที่ ไดรับการสงเสริมฯ 
แยกตางหากจากกิจการสวนอ่ืนเทาน้ัน  
ผลขาดทุนสุทธิที่ เกิดข้ึนในกิจการท่ี 
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และ
กิจการท่ีไม ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล จะตองแยกการนำไปใช 
หักกำไรสุทธิตางหากจากกันดวย หาก
ผลขาดทุนสุทธิยังคงเหลือจึงจะนำไป
หกัจากกำไรสุทธิของกิจการอีกสวนหนึง่
ได โดยกิจการท่ีไมไดรับการสงเสริมฯ 
สามารถนำผลขาดทุนสุทธิยกมาจาก
รอบระยะเวลาบัญชีกอนไมเกิน 5 ป 
มาหักจากกำไรสุทธิของรอบปบัญชีถัด
มาได ตามมาตรา 65 ตรี (12) แหง
ประมวลรัษฎากร ซึ่งจะทำใหผูไดรับ
การสงเสรมิฯ สามารถใชสทิธปิระโยชน
ยกเวน และลดหยอนภาษเีงินไดนติบิคุคล
ภายใตบีโอไอไดอยางถูกตองในที่สุด 

ไมเพียงผูไดรับการสงเสริมฯ 
ตองจัดทำบัญชีรายรับ และรายจาย 

สำหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ แยกตางหาก
จากกิจการสวนอื่นเทานั้น ผลขาดทุนสุทธิ 
และกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดฯ  

ก็ ใหแยกการนำไปใชหักกำไรตางหากจากกัน 
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วทิยากรทีเ่ขารวมสมัมนา มคีวามเหน็รวมกนัวาไทยมคีวามจำเปน 
ที่จะตองเขาไปลงทุนในตางประเทศในกิจการ/อุตสาหกรรมท่ีไทยมี
ศักยภาพในการแขงขัน เพื่อเขาถึงแหลงวัตถุดิบ แหลงแรงงาน และ
ตลาดในประเทศเปาหมายในเวลาท่ีเหมาะสม โดยอาจเร่ิมจากการลงทุน
ในประเทศเพื่อนบานและควรใชประโยชนจาก ASEAN Free Trade 
Agreement (AFTA) 

โอกาส และความเปนไปไดโอกาส และความเปนไปได  
การลงทุนไทยในตางประเทศ : 

บีโอไอโดยความรวมมือกับสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดจัดสัมมนาระดม
ความคิดเห็นเร่ือง การลงทุนไทยในตางประเทศ โดยมีจุดประสงคเพ่ือเผยแพรขอมูลเก่ียวกับ
การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศใหแกผูประกอบการ รวมทั้งรับฟงความคิดเห็น
เกีย่วกบัปญหา อปุสรรค และขอเสนอแนะจากภาคเอกชน เพ่ือนำไปกำหนดยทุธศาสตร นโยบาย 
และมาตรการในการสงเสริมการลงทุนไทยไปยังตางประเทศ 

ดร. อรรชกา สบีญุเรอืง เลขาธกิาร
คณะกรรมการสง เส ริมการลงทุน  
ไดใหขอมูลวาปจจุบันหากเปรียบเทียบ
มูลคาการลงทุนไทยในตางประเทศ 
กับประเทศเพื่อนบานในอาเซียน เชน 
สิงคโปร และมาเลเซีย จะพบวาไทยมี
มูลคาการลงทุนในตางประเทศโดยรวม
จากป 2523 จนถึงป 2551 นอยกวา
สิงคโปรและมาเลเซียมาก โดยมีมูลคา
สะสมเทากับ 10,857 ลานเหรยีญสหรฐัฯ 
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 4 ของ GDP
ทั้งประเทศ ในขณะที่สิงคโปรและ
มาเลเซียมีมูลคาการลงทุนสะสมเทากับ
189,094 ลานเหรียญสหรัฐฯ และ 
67,580 ลานเหรียญสหรัฐฯ คิดเปน
รอยละ 103.9 และ 30.4 ของ GDP 
ตามลำดับ  ¹ÒÂªÒÞªÑÂ ªÑÂÃØ‹§àÃ×Í§ ÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ ¡Å‹ÒÇà»�´ÊÑÁÁ¹Ò 
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ไทยมีมูลคาการลงทุน 
ในตางประเทศ 

โดยรวมจากป 2523 
จนถึงป 2551  

 นอยกวาสิงคโปร 
และมาเลเซียมาก โดยมี 
มูลคาสะสมเทากับ 

10,857 ลานเหรยีญสหรฐัฯ 
หรือคิดเปนสัดสวน 
รอยละ 4 ของ GDP 

ดร.สุทัศน เศรษฐบุญสราง ผูแทนการคาไทยใหความเห็นวา 
โลกในปจจุบันมีลักษณะเปนโลกาภิวัตน ทุกประเทศตองมีการพัฒนา
อยางตอเน่ืองเพ่ือใหสามารถแขงขันได ไทยเองก็ควรมีการพัฒนา 
รปูแบบทางธรุกจิ (Business Model) ใหมๆ  สำหรบัการลงทุนทัง้ในและ
ตางประเทศ ซ่ึงหากพจิารณาจากมูลคาการคาระหวางประเทศ กจ็ะเห็น
ไดวาไทยยังมีโอกาสในการทำธุรกิจและลงทุนในตางประเทศอีกมาก  

ไทยควรใชประโยชนจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community) ที่จะเกิดข้ึนภายใน 5 ป โดยวางแผนการ
ทำธุรกิจและลงทุนในประเทศเพื่อนบานที่จะชวยลดตนทุน เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต และสรางผลกำไร  

เพื่อไม ให ไทยพลาดโอกาสใน
การลงทุนท่ีจะสรางกำไรใหแกประเทศ
ไทยเองควรศกึษา วิเคราะหและกำหนด
ยุทธศาสตรของประเทศ ในการเขาไป
ลงทุนในตางประเทศใหชัดเจน ซึ่งใน
การดำเนนิการสนบัสนนุใหเกดิการลงทนุ
ในตางประเทศ ที่จะสรางรายไดใหแก
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
ความจำเปนทีจ่ะตองเสริมสรางศกัยภาพ
ในการแขงขัน เพิ่มผลกำไรท่ีจะเกิด
จากหวงโซอุปทาน หรือ value chain 

àÊÇ¹Ò àÃ×èÍ§ “¡ÒÃÅ§·Ø¹ä·Âã¹μ ‹Ò§»ÃÐà·È: ÇÔ¡Äμ Ô âÍ¡ÒÊ áÅÐ¤ÇÒÁà»š¹ä»ä Œ́¢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 Ñ́º·Õè 2 ¨Ò¡¢ÇÒ) 
 ¹ÒÂÊÁ¾Ã Ô̈μà»š¹¸Á ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ Ñ̈´¡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 Ñ́º·Õè 2 ¨Ò¡«ŒÒÂ) 
 ´Ã.ÍÃÃª¡Ò ÊÕºØÞàÃ×Í§ àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹  

 («ŒÒÂÊØ´) 
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ซึ่งรวมถึงการบริหาร แบรนด และการสรางแฟรนไชส ในประเทศท่ี
เขาไปทำการคาและการลงทุน 

นอกจากน้ี การเปดเสรีทางการคาของกลุมประเทศอาเซียน 
ตามขอตกลงเขตการคาเสรอีาเซยีน หรอือาฟตา เปนจุดเริ่มตนที่ไทย
ควรใชประโยชนจากโอกาสและลูทางการคาการลงทุน ที่เกิดข้ึน
สำหรับการคาการลงทุนในประเทศอาเซยีน ซึง่สินคาไทยมภีาพลกัษณ 
หรือ Brand image ที่ดีและไดรบัความนิยมในตลาดอาเซียน รวมท้ัง
ตลาดอืน่ๆ ในเอเชยีอยูแลว 

มาตรการในการสนับสนนุการลงทุนจากตางประเทศ ควรประกอบ
ดวยมาตรการที่เปนรูปธรรมในการยกเวนภาษีเงินได ใหแกกำไรจาก
กิจการท่ีดำเนินการและการลงทุนในตางประเทศท่ีจะสงกลับมายัง
ประเทศไทย การใหการสนับสนุนดานเงินทุน การกูยืมโดยภาครัฐ
ประกันความเส่ียงใหแกผูประกอบการหรือเขารวมลงทุนกับผูประกอบการ 
การจัดตั้งกองทุนสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ผานธนาคาร
เพื่อการสงออกและนำเขาแหงประเทศไทย (EXIM Bank) โดยใหกูยืม
แกวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมดวยอัตราดอกเบ้ียต่ำ การให 
คำปรึกษาดานกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการดำเนินการดานการคาและ

การลงทุนในประเทศท่ีจะเขาไปลงทุน
ใหแกภาคเอกชนขนาดกลางและเล็กที่
ตองการความชวยเหลือจากภาครัฐ  

กจิการทีม่ศีกัยภาพในการทำธรุกจิ
ในตางประเทศ ไมจำเปนตองเปนธรุกิจ
ขนาดใหญ ที่ผานมามีผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก ประสบ
ความสำเร็จในการทำธุรกิจในตางแดน
หลายราย เชน บริษทั เอสบเีฟอรนเิจอร 
เริ่มทำธุรกิจในตางประเทศโดยสราง
แบรนดของตนเองต้ังแต 12 ปที่แลว 
บรษิทั อนิเดก็ซ สรางแบรนดของตนเอง
ในตางประเทศตัง้แต 8 ปทีแ่ลว บรษิทั 
นารายา และ Thann ทีป่ระสบความสำเร็จ
ในการสรางแบรนด ใหเปนที่รูจักใน
ตางประเทศ  

สิง่ทีส่ำคัญท่ีสดุในการสรางแบรนด
คือ นโยบายธุรกิจของบริษัทที่จะตอง
มีความชัดเจนและมีความมุงมั่นในการ
วางแผนและปฏิบัติตามแผนในการ
สรางแบรนดในตางประเทศ 

ส ำห รั บ ก าร ส ร า ง แ บ รนด น้ี 
ผูประกอบการอาจเร่ิมจากการสรางฐาน
ตลาดรวมกับตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑ
ทีม่ปีระวติัทีด่ีในการดำเนนิธุรกิจรวมกนั 
ระยะแรกอาจเร่ิมดวยการแบงปนผลกำไร 
เมื่อตลาดขยายตัวจนมีขนาดใหญ 
อาจเร่ิมลงทุน ผลิตเพ่ือจำหนายใน
ประเทศคูคา รวมท้ังผลิตเพ่ือสงออก
จากประเทศคูคา โดยการสรางสาย
การผลิตในประเทศคูคาน้ัน เปนการ
สรางฐานการผลิตใหม 

¤ÇÒÁμ ŒÍ§¡ÒÃ¢Í§ÀÒ¤àÍ¡ª¹ 

การสัมมนาครัง้นี ้มผีูประกอบการ
ในภาคกิจการที่มีศักยภาพในการลงทุน

กิจการที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจในตางประเทศ 
ไมจำเปนตองเปนธุรกิจขนาดใหญ 

ที่ผานมามีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
ที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจในตางแดน 

¢ŒÍÁÙÅà¡ÕèÂÇ¡Ñº»ÃÐà·È CLMV (¡ÑÁ¾ÙªÒ ÅÒÇ ¾Á‹Ò àÇÕÂ´¹ÒÁ)  
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ในตางประเทศ 5 กลุมกิจการ ไดแก กิจการขนสง (Logistics) 
กิจการสิ่งทอ เครื่องนุงหม และเครื่องหนัง กิจการเกษตร ประมง
และอาหารแปรรูป กิจการช้ินสวนยานยนตและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
และกิจการทองเที่ยว บริการ อสังหาริมทรัพย คาปลีก  

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูประกอบการในแตละประเภท
กิจการสรุปได ดังนี้  

กิจการขนสง (Logistics) ควรกระจายศูนยการขนสงไปยัง
จังหวัดชายแดน มุงเนนการใชประโยชนจากเสนทางระหวางประเทศ
สายตางๆ ที่ไดกอสรางเชื่อมประเทศในกลุมลุมแมน้ำโขง (GMS) 
ระบบโควตาในการทำธุรกิจขนสงในประเทศเพ่ือนบานซึ่งไดแก ลาว 
กมัพชูา เวยีดนาม รวมทัง้จะตองพัฒนาระบบเครือขายการบรหิารจดัการ 
ระบบขอมูลสินคา และเรงใหมีการดำเนินการตาม Cross Border 
Transportation Agreement (CBTA)  

กิจการสิ่งทอ เคร่ืองนุงหม เครื่องหนัง ผูประกอบการไทยเห็น
โอกาสในการลงทนุในประเทศท่ีสามารถใชประโยชนจาก Generalized 
System of Preference (GSP) เชน การผลิตและสงออกจากประเทศ
ลาว กัมพูชา และมีความเห็นวารัฐควรสงเสริมดานการตลาด เชน 
การจดัแสดงสินคาในตางประเทศ การสงเสรมิภาพลักษณของสนิคาไทย 

เปนตน และรัฐควรมีมาตรการปกปอง
ลิขสิทธิ์ของสินคาไทยที่เขมแข็งกวา
ปจจุบัน  

กจิการเกษตร ประมงและอาหาร

แปรรูป ผูประกอบการมีความเห็นวา
ไทยมีศกัยภาพสูงในการลงทุนในกิจการ
อาหารและเกษตรแปรรูป โดยควร
เขาไปลงทุนในประเทศท่ีมีประชากร
มาก เชน เวยีดนาม จนี อนิเดยี เปนตน 
และประเทศในกลุมลุมแมนำ้โขง (GMS) 
ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณและตนทุน

การลงทุนจัดตั้ง 
นิคมอุตสาหกรรม 

บริเวณพื้นท่ีชายแดนไทย  
จะชวยลดตนทุนการผลิต 

และชวยใหสามารถ 
สงออกผลิตภัณฑ 

ไปจำหนายแขงขันในตลาด
อาเซียนท่ีมีการขยายตัว 

àÊÇ¹Ò¡ÅØ‹ÁÂ‹ÍÂÊÓËÃÑº¡ÅØ‹Á¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉμÃ »ÃÐÁ§ ÍÒËÒÃá»ÃÃÙ» 
â´Â ´Ã.¾ÃÈÃÕ àËÅ‹ÒÃØ Ô̈ÊÇÑÊ Ốì ÃÍ§¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ Ñ̈´¡ÒÃ à¤Ã×Íà¨ÃÔÞâÀ¤ÀÑ³± � 
  (ÅÓ Ñ́º·Õè 2 ¨Ò¡«ŒÒÂ)  
 ¤Ø³Â§¤ � ÂÐ¤Ó¹Ð »ÃÐ¸Ò¹ÊÁÒ¤ÁÇÑ²¹¸ÃÃÁáÅÐàÈÃÉ°¡Ô̈ ä·Â-¾Á‹Ò ÊÒ¢ÒáÁ‹ÊÍ´  
 ¤Ø³à´ªÒ ÈØÀÇÑ¹μ� ¹Ñ¡ÇÔ Ñ̈Ââ¤Ã§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒâÍ¡ÒÊáÅÐÈÑ¡ÂÀÒ¾¡ÒÃÅ§·Ø¹   

 ÀÒ¤à¡ÉμÃ¢Í§¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃä·Â ã¹Ê»».ÅÒÇ 
´Óà¹Ô¹ÃÒÂ¡ÒÃâ´Â 
 ¹Ò§ÊÒÇ¾Ã¾ÔÁÅ μÃÕâªμ Ô («ŒÒÂÊØ´) 
 ¹Ñ¡ÇÔ Ñ̈Â»ÃÐ¨ÓÊ¶ÒºÑ¹àÍàªÕÂÈÖ¡ÉÒ Ø̈ÌÒÅ§¡Ã³�ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 
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กจิการทองเทีย่ว บรกิาร อสงัหา-
ริมทรัพย คาปลีก ผูประกอบการเห็น
โอกาสในการลงทุนในกิจการกอสราง
ที่อยูอาศัย ใหแกผูที่มีรายไดนอยใน
ประเทศท่ีเปนตลาดใหม เชน ศรีลังกา 
เปนตน นอกจากน้ียงัมโีอกาสการลงทนุ
ในกิจการกอสราง ในประเทศเอเชีย
ตะวันออกกลาง และแอฟริกา เชน 
บาหเรน ลิเบีย เปนตน 

การจัดตั้งศูนยกระจายสินคาใน
แอฟริกา เชน เคนยา เปนตน กิจการ
คาปลีก มีโอกาสทำธุรกิจและลงทุนใน
ประเทศ ที่มีรสนิยมคลายคลึงกับไทย 
เชน จีน เกาหลี ญี่ปุน และอาเซียน 
การลงทุนในกิจการทองเทีย่วมคีวามจำเปน
ที่จะตองมีผูรวมลงทุนในตางประเทศ 
เพื่อใหสามารถจัดต้ังบริษัทและติดตอ
ดำเนินการดานใบอนุญาตและเอกสาร
ตางๆ ไดรวดเร็ว 

ความคิดเห็นที่ผูประกอบการ
เสนอตอท่ีประชุมเหลาน้ีจะไดรบัการนำ
ไปจัดทำเปนนโยบายและมาตรการใน
การสงเสรมิการลงทนุไทยในตางประเทศ
ตอไป  

ความมุงมั่นและความรวมมือ
ของท้ังภาครัฐและเอกชนในการศึกษา 
วิเคราะหขอมูล ภาวะเศรษฐกิจโลก 
ภาวะเศรษฐกิจไทย โอกาสการลงทุน
ในตางประเทศ การวางแผนการลงทุน
ที่เปนระบบ และการแกไขปญหาและ
อุปสรรคตางๆ ที่ เ กิดขึ้นเมื่อลงทุน 
ในตางประเทศจะชวยใหการลงทุนไทย
ในตางประเทศสามารถประสบความ
สำเร็จได 

แรงงานท่ีไมสูง การลงทุนในตางประเทศในกิจการเกษตร ประมง
และอาหารแปรรูปนี้ มีสวนชวยเสริมสรางประสิทธิภาพการผลิต และ
ใชประโยชนจากความรูความเช่ียวชาญ ในการดำเนินธุรกิจของ 
ผูประกอบการไทย 

กจิการช้ินสวนยานยนตและอุปกรณอเิล็กทรอนกิส ผูประกอบการ
เห็นโอกาสการดำเนินธุรกิจในกิจการ เชน กิจการซอมแซมยานยนต
ในประเทศกัมพูชาและลาว กิจการผลิตชิ้นสวนยานยนตในประเทศ
เวียดนามและกัมพูชา โดยเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบานเหลาน้ีมี
การเติบโตและมีกำลังซื้อมากขึ้น  

นอกจากน้ีการลงทุนจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม
บริเวณพ้ืนที่ชายแดนไทย โดยใชประโยชนจากระบบสาธารณูปโภค
ในไทย และคาจางแรงงานท่ีต่ำในบริเวณพื้นท่ีชายแดน จะชวยลด
ตนทุนการผลิตชิ้นสวนอุปกรณอิเล็กทรอนิกสได และชวยใหสามารถ
สงออกผลิตภัณฑที่มีตนทุนการผลิตที่ต่ำ ไปจำหนายแขงขันในตลาด
อาเซียนที่มีความตองการใชชิ้นสวนในการผลิต และประกอบของ
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศมีการขยายตัว เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
และฟลิปปนส เปนตน  

¡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒÃÐ´Á¤ÇÒÁ¤Ố àËç¹ àÃ×èÍ§ “»̃ÞËÒáÅÐÍØ»ÊÃÃ¤ âÍ¡ÒÊã¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÊÔè§·Õè¹Ñ¡Å§·Ø¹
¤Ò´ËÇÑ§ áÅÐ¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð” 
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พลาสติก พลาสติก 
ชีวภาพไทยชีวภาพไทย  
ตอนจบ : อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ 
ในตางประเทศและเปาหมายของไทย 

การตื่นตัวดานพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพ สงผลใหมีการ
พัฒนาดานนโยบาย การวิจัยและพัฒนา อุตสาหกรรม และการสราง
ผลิตภัณฑเพื่อเรงรัดใหเกิดการทดแทนพลาสติกทั่วไปนั้นเปนไปอยาง
รวดเร็ว และมีขั้นตอนอยางชัดเจนในหลายประเทศทั่วโลก 

ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ¼ÙŒ¹ÓÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÒÊμ Ô¡ªÕÇÀÒ¾¢Í§âÅ¡ 

เปนทีท่ราบกนัดีวา สหรฐัฯ เปนหนึง่ในประเทศผูนำดานวทิยาการ
และเทคโนโลยีดานตางๆ รวมท้ังเปนผูนำการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ดวย 

บริษัทชั้นนำอยางนอย 2 แหง ในประเทศสหรัฐฯ ไดประสบ
ความสำเร็จในการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ ยอยสลายไดในระดับ
อุตสาหกรรม คือ บริษัท CargillDow หรือ Natureworks โดย 
ใชขาวโพดเปนวัตถุดิบเพ่ือผลิตกรดแล็กติกและโพลีแล็กติกแอซิด 
(Polylactic Acid หรือ PLA) ในขณะที่บริษัท Metabolix Inc. เปน

พลาสติกชีวภาพ (Bi ฺoplastics) เปนวัสดุเพื่อสิ่งแวดลอมท่ีกำลังไดรับความสนใจ จากกระแส
ความตองการของโลกดานการอนุรักษ ซึ่งพลาสติกชีวภาพมีผลดีตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตดาน
วตัถดุบิทีผ่ลติจากพืชทีส่ามารถปลกูทดแทนได กระบวนการผลติที่ใชพลงังานต่ำ จนถงึกระบวนการ
กำจดัทีส่ามารถยอยสลายเปนกาซคารบอนไดออกไซดและนำ้ ไดดวยจุลนิทรยีในธรรมชาตภิายหลัง
จากการใชงาน โดยพลาสติกชีวภาพนั้นจะมีคุณสมบัติ ในการใชงาน ไดเทียบเทาพลาสติกจาก
อุตสาหกรรมปโตรเคมีบางชนิดได 

การตื่นตัวดานพลาสติก
ยอยสลายไดทางชีวภาพ  
สงผลใหมีการพัฒนา 

อยางรวดเร็ว  
และมีข้ันตอนอยางชัดเจน 
ในหลายประเทศท่ัวโลก 

ผูนำดานการผลิตพลาสติกชีวภาพ 
ยอยสลายไดชนิดโพลีไฮดรอกซีอัลคา-
โนเอท (Polyhydroxy alkanoates หรอื 
PHAs) 
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สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล อุตสาหกรรมเกษตร โอกาสในธุรกิจ



àÂÍÃÁ¹Õ ¼ÙŒ¹Ó¡ÒÃ¼ÅÔμ¾ÅÒÊμ Ô¡ªÕÇÀÒ¾ã¹ÂØâÃ» 

การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศเยอรมนี 
มุงเนนที่การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก ที่เติบโตอยาง
รวดเร็วจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเม็ดพลาสติกชีวภาพกับ
สารเติมแตงอ่ืนๆ เพ่ือเพ่ิมคุณสมบัติท้ังทางเคมีและทางกายภาพตาม
ที่ตองการ (Compounding technology)  

นอกจากนั้น หลายบริษัทในเยอรมนี ไดคิดคนการผลิตพลาสติก
ยอยสลายไดจากวัตถุดิบปโตรเลียม รวมทั้งองคกรของรัฐทั้งในระดับ
ทองถ่ินและระดับชาติ ไดออกมาตรการดานภาษีสำหรับพลาสติกท่ี
ไมยอยสลาย เพื่อใหมีราคาที่สูงข้ึน และเปนการสงเสริมทางออมให
พลาสติกชีวภาพมีโอกาสแขงขันไดในตลาด  

ÞÕè»Ø†¹ ¡ÒÃàμ ÔºâμÍÂ‹Ò§¡ŒÒÇ¡ÃÐâ´´ 

การพัฒนาผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพในประเทศญ่ีปุนเปนไป
อยางรวดเร็ว เนือ่งจากความตระหนักดานสิง่แวดลอม และความพรอม
ของเทคโนโลยีในการผลิต รวมท้ังประเทศญ่ีปุนเปนอีกประเทศหน่ึง
ที่ใหความสนใจในการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพอยางจริงจงั 
มีการดำเนินการรวมกันระหวางภาครัฐและเอกชน ในการสงเสริม 
การผลิตและการใชเม็ดพลาสติกชีวภาพมาขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ 
หลากหลายประเภท 

บริษัทสวนใหญในประเทศญ่ีปุน มุงเนนการพัฒนาการผสม
วัตถุดิบ (Compound) จากพลาสติกชีวภาพชนิด PLA เปนหลัก และ
มีบริษัทโตโยตาท่ีไดพัฒนาในสวนของการผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด 
PLA ในระดับตนน้ำ  

ในสวนของภาครัฐประเทศญ่ีปุน ไดใหการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพโดยผาน 2 กระทรวง คือ กระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (METI) ที่ไดใหความสำคัญดาน
พลาสติกชีวภาพ ผานทางกลุมสมาคมที่เรียกวา Japan BioPlastics 
Association (JBPA) (เดมิชือ่ Biodegradable Plastics Society - BPS) 

และในปจจุบันกระทรวงเกษตร ปาไม
และประมง (Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries) ไดใหความ
สำคัญดานพลาสติกชีวภาพ โดยผาน
ทางฝายนโยบายสิ่งแวดลอม และ
กำลังอยูในกระบวนการจัดตั้งสมาคม
ที่เกี่ยวของขึ้นอีก 1 แหง  

จากขอมูลของ JBPA พบวา ญ่ีปุน
มีความตองการการบริโภคพลาสติก
ชีวภาพในป 2548 จำนวน 30,000  
ตันตอป และคาดวาจะมีความตองการ
เพิ่มมากข้ึนเปน 100,000 - 200,000 
ตันตอป ในป 2553 ซึ่งขอมูลดังกลาว
สอดคลองกับการศึกษาของ European
Bioplastics ที่มีการวิเคราะหภาพรวม
ของตลาดพลาสติกชีวภาพในยุโรป 
เชนเดียวกัน 

จากรายงานการศึกษา พบวา 
ในยโุรปมคีวามตองการพลาสตกิชีวภาพ
ในป 2548 จำนวน 50,000 ตนัตอป และ
จะเพิ่มข้ึนเปน 300,000 - 800,000 
ตันตอป ในป 2553 ทั้งน้ีปจจัยหลัก
สำคญัท่ีเปนตวักำหนดทศิทางของตลาด
พลาสติกชีวภาพ ไดแก วัตถุดิบซ่ึงใน
ปจจุบันพลาสติกชีวภาพที่มาจากพืช มี
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ผูผลิตเพื่อจำหนายในเชิงพาณิชยเพียงรายเดียวในโลกคือ บริษัท 
Natureworks ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีกำลังการผลิต PLA ในปจจุบันที่
ประมาณ 80,000 ตันตอป ประกอบกับความตองการของประเทศ
สหรัฐฯ เอง มีการเพ่ิมข้ึนอยางมากในชวงปที่ผานมา เชน บริษัท 
วอลมารท รานคาปลีกที่ใหญที่สุดในสหรัฐฯ ไดประกาศนโยบายการ
ใชถุงพลาสติกหูหิ้วชนิด PLA ในวอลมารททุกสาขา  

ปจจุบัน ตลาดของพลาสติกชีวภาพไดมุงเนนไปยังพลาสติก
สำหรับบรรจุภัณฑ เน่ืองจากมีการใชงานเพียงระยะส้ัน และกอให
เกิดขยะมากท่ีสุด หากเปลี่ยนบรรจุภัณฑเหลาน้ัน ใหผลิตจาก
พลาสติกชีวภาพ จะทำใหปญหาขยะลดลงได  

โดยบริษัทอิออน ประเทศญ่ีปุน ซึ่งเปนบริษัทที่มีเครือขายธุรกิจ
ซุปเปอรมารเก็ต รานขายยา และสถาบันการเงิน อันดับหนึ่งของ
เอเชีย มีความสนใจในการรักษาส่ิงแวดลอม ดวยการเริ่มตนใช
ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพในซุปเปอรมารเก็ต โดยไดรับการสนับสนุน
จากภาครัฐเพ่ือสรางความตระหนักดานส่ิงแวดลอมในกลุมผูบริโภค  

ปจจุบันมีการใชพลาสติกชีวภาพ
เพื่อเปนบรรจุภัณฑอยู 23 ชนิด อาทิ 
ถุงใสผลไม กลองใสไข ฟลมสำหรับ
บรรจุภัณฑเตาหู ฟลมรัดฝาขวดซอส 
โดยมีปริมาณการใชพลาสติกชีวภาพ
จำนวน 500 ตันตอป  

นอกจากน้ีบริษัทเครื่องใชไฟฟา
ยกัษใหญ เชน โซนี ่เอน็อซีี พานาโซนิค 
โตชิบา และฟูจิสึ ตางพัฒนาผลิตภัณฑ
จากพลาสติกชีวภาพยอยสลายได อาทิ 
วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ผลิตภัณฑ
อเิลก็ทรอนกิส แผนบนัทกึขอมูล รวมถงึ
บรรจุภัณฑสำหรับผลิตภัณฑประเภท
ตางๆ โดยมฉีลากระบใุหผูบรโิภคทราบ 
ทำใหเกิดความรูสกึทีด่ีในการมสีวนรวม
รักษาส่ิงแวดลอม แตในปจจุบันการ
พัฒนาตลาดยังเปนไปไดชา เน่ืองจาก
วตัถดุบิ PLA ยงัมีไมเพยีงพอตอการผลติ  

»ÃÐà·Èä·Â âÍ¡ÒÊ¢Í§¡ÒÃä»ÊÙ‹ 
à»‡ÒËÁÒÂ Hub of Bioplastics  

ประเทศไทย มีความอดุมสมบูรณ
ดานชวีมวล (Biomass) และมีวตัถุดบิทีม่ี
ศกัยภาพสงูในการพฒันาสูอตุสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ ไดแก มันสำปะหลัง 
และออย  

ปจจุบัน ตลาดของพลาสติกชีวภาพ 
ไดมุงเนนไปยังพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ 

เน่ืองจากเปนการใชงานที่กอใหเกิดขยะมากท่ีสุด 
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ปจจุบันประเทศไทยผลิตหัวมันสดเปนอันดับ 3 ของโลก แต 
สงออกเปนอันดบั 1 ของโลก จากการสำรวจในป 2548 พบวาไทยมีพืน้ที่
เพาะปลกูมนัสำปะหลังกวา 6.6 ลานไร และมกีารผลติหวัมนัสดไดกวา 
17 ลานตัน  

นอกจากนี้ประเทศไทยยังมีอุตสาหกรรมรองรับในการพัฒนา
พลาสติกชีวภาพยอยสลายได โดยมุงเปาไปที่อุตสาหกรรมพลาสติก 
โดยผลิตภัณฑพลาสติกที่สำคัญของประเทศไทย ไดแก ถุง กระสอบ
พลาสติก และแผนฟลม ซึ่งมีมูลคาทางเศรษฐกิจรวมเปนมูลคากวา 
200,000 ลานบาท  

ดังนั้น ประเทศไทยจึงเปนประเทศท่ีถูกจับตามองวานาจะมี
โอกาสสูงที่จะเปนศูนยกลางการผลิตพลาสติกชีวภาพแหงใหม 
ของโลก  

สำนกังานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
ไดตระหนักถึงความสำคัญและความตองการของพลาสติกชีวภาพใน
ตลาดการคาโลกซึ่งสอดคลองกับนโยบายดานสิ่งแวดลอม และไดเริ่ม
พัฒนาโครงการนวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ จากพลาสติกชีวภาพ
ชนิดยอยสลายไดในประเทศไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนและสงเสริมให 
เกิดอุตสาหกรรมผลิตพลาสติกชีวภาพยอยสลายได ซึ่งสอดรับกับ

แผนปฏิบตักิารปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมเพื่ออนาคต (New Wave 
Industries)  

NIA àº×éÍ§ËÅÑ§¡ÒÃμ ×è¹μ ÑÇ 
¢Í§¾ÅÒÊμ Ô¡ªÕÇÀÒ¾¢Í§ä·Â 

อตุสาหกรรมพลาสตกิชวีภาพเปน
อุตสาหกรรมยุทธศาสตรที่สำนักงาน
นวัตกรรมแหงชาติ หรือ NIA ได
ดำเนินการพฒันามาอยางตอเนือ่งตัง้แต
ป 2550 จนกระทั่งตอมาไดรับการ
อนุมัติแผนที่นำทางแหงชาติการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพโดย 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 
2551 นั้น  

 ปจจุบัน มีผูประกอบการไทยได
ใหความสนใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
คลืน่ลกูใหมนีอ้ยางมากมาย โดยจำนวน
สมาชกิของสมาคมอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพไทยไดเพ่ิมสูงขึ้นทุกป 

อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรม
พลาสตกิชีวภาพ ยงัจดัวาเปนอตุสาหกรรม
ใหมสำหรับผูประกอบการไทย หนวยงาน
ที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน โดยเฉพาะ
อยางยิง่ NIA ทีต่องพยายามสรางความ
เช่ือมโยงองคความรู ในการพัฒนา
ผลติภัณฑในอตุสาหกรรมนีก้บัเครอืขาย
ผูประกอบการ องคกร และสถาบนัวิจยั
และพัฒนาในตางประเทศ เพื่อสราง

โอกาสในการ พัฒนา
เทคโนโลยีและการลงทุน
ในอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ นี้ 

ประเทศไทยถูกจับตามองวา 
นาจะมีโอกาสสูง ที่จะเปนศูนยกลาง 

การผลิตพลาสติกชีวภาพแหงใหมของโลก 
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NIA ไดมกีารสรางพนัธมิตรทางการคา และการพัฒนาเทคโนโลยี
รวมกับกลุมบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุน เพื่อการแสวงหาโอกาสใน
การลงทุน ดานการผลิตกรดแล็กติกและพลาสติกชีวภาพชนิด PLA 
กับผูประกอบการผลิตแปงมันสำปะหลังของไทย 

ผูประกอบการทั้งสองฝายยังอยูในระหวางการศึกษาถึงความ
เปนไปไดในการใชมันสำปะหลังสำหรับการผลิตกรดแล็กติกและ
พลาสติกชีวภาพชนิดโพลีแล็กตกิแอซดิ โดยพบวาแมการใชมนัสำปะหลัง
เปนวัตถุดิบจะตองมีการเพิ่มการลงทุนในสวนของการเปลี่ยนแปงให
เปนน้ำตาลเพ่ือใชในกระบวนการหมัก แตในดานความตอเนื่องของ
การจดัสงวตัถดุบิและราคาของวตัถุดบิแลว ยงัมคีวามคุมคา เหมาะสม 
ในการลงทุนใชเพ่ือผลิตกรดแล็กติกและพลาสติกชีวภาพ 

ทั้งนี้ เปาหมายของการดำเนินการรวมกับกลุมบริษัทประเทศ
ญี่ปุนน้ัน เพื่อสรางความรวมมือในการจัดต้ังโรงงานผลิตกรดแล็กติก 
และพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีแล็กติกแอซิดในประเทศไทย โดย
แผนการดำเนินงานเบ้ืองตนตองการจะสรางโรงงานตนแบบ และจะ
ขยายกำลังการผลิตในระดับอุตสาหกรรมตอไป หลังจากสามารถ
ผลิตกรดแล็กติกไดตามคุณสมบัติที่ตองการ ทั้งน้ีในสวนของการ 
ผลิตพลาสติกชีวภาพชนิดโพลีแล็กติกแอซิดนั้น จะมีการดำเนินการ
ศึกษาและพัฒนาคูขนานไปกับกระบวนการทดสอบการผลิตกรด 
แล็กติกนั่นเอง 

สวนทีส่ำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของไทย 
คือ การพัฒนาระบบทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ
ของไทย ซึ่งขณะนี้ NIA ไดสนับสนุนการศึกษาวิเคราะหแนวทางการ
จัดตั้งระบบทดสอบมาตรฐานพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย โดยให
นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เดินทางเขาเย่ียมชมและศึกษาระบบการ
ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพของประเทศญ่ีปุน 

โครงการน้ีไดรับความชวยเหลือ
อยางดีจาก Japan Biop last ics 
Association (JBPA) ในการประสานงาน
กับหนวยงานที่เก่ียวของของประเทศ
ญี่ปุน เชน Advanced Industrial 
Science and Technology (AIST), 
Chemical Evaluation and Research
Institute (CERI) และ University of 
Shizuoka เปนตน เพื่อประสานงานให
นกัวจิยัของประเทศไทย ไดรบัการอบรม
จากหนวยงานตางๆ ที่กลาวมาแลว  

ทั้งน้ีเมื่อนักวิจัยกลับมาก็จะได
นำเสนอ ผลการศึกษาดังกลาวให 
ผูประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพ และหนวยงานวิจัยและพัฒนา
ตางๆ ในประเทศไทย เพื่อหารือถึง
แนวทางท่ีเหมาะสมของประเทศไทย
ตอไป 

เปาหมายของการดำเนินการรวมกับ 
กลุมบริษัทประเทศญ่ีปุนน้ัน 

เพื่อสรางความรวมมือในการจัดตั้งโรงงาน 
ผลิตกรดแล็กติก และพลาสติกชีวภาพชนิด 

โพลีแล็กติกแอซิดในประเทศไทย 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¹ÇÑμ¡ÃÃÁáË‹§ªÒμ Ô ä Œ́ÃÑºÁÍºËÁÒÂ¨Ò¡
¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ãËŒÃÑº¼Ô´ªÍº
ã¹¡ÒÃÂ¡Ã‹Ò§á¼¹» Ô̄ºÑμ Ô¡ÒÃ»ÃÑºâ¤Ã§ÊÃŒÒ§àÈÃÉ°¡Ô̈
ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ à¾×è ÍÍ¹ Ò¤μ (New Wave 
Industries) «Öè§ä Œ́´Óà¹Ô¹¡ÒÃ Ñ̈´·Óá¼¹» Ô̄ºÑμ Ô
¡ÒÃ Ñ́§¡Å‹ÒÇ ã¹ÃÙ»áºº¢Í§á¼¹·Õè¹Ó·Ò§áË‹§ªÒμ Ô 
¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÒÊμ Ô¡ªÕÇÀÒ¾¹Õé ¤³Ð
ÃÑ°Á¹μÃÕÁÕÁμ ÔàËç¹ªÍºã¹ËÅÑ¡¡ÒÃá¼¹·Õè¹Ó·Ò§áË‹§
ªÒμ Ô¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÒÊμ Ô¡ªÕÇÀÒ¾ àÁ×èÍ
ÇÑ¹·Õè 22 ¡Ã¡®Ò¤Á 2551 ÊÓËÃÑºÀÒ¤ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
à¾×èÍÍ¹Ò¤μ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â 
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BOI & NIA ¾Ñ¹¸ÁÔμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹¾ÅÒÊμ Ô¡ªÕÇÀÒ¾ã¹ä·Â 

บโีอไอไดมกีารรวมมอืกบั NIA เดนิทางจัดกจิกรรมชักจูงการลงทุน 
และเพิม่องคความรูการผลติเคมภีณัฑเพือ่สิง่แวดลอม โดยมกีารเดนิทาง
ไปยังประเทศญ่ีปุนเมื่อวันที่ 14 - 20 มีนาคม 2553  

การรวมเดินทางดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพ 
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
ขางตนนี้ ไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ 
ทุกบริษัท เพ่ือเตรียมพรอมในอนาคต ดังนั้น หากแนวโนมการใช
พลาสติกชีวภาพมีความชัดเจนมากข้ึน รวมทั้งมีการสนับสนุนที่ชัดเจน
จากรัฐบาลญ่ีปุน ไมวาจะเปนดานนโยบายหรือการสนับสนุนดานภาษี
มากขึ้น บริษัทเหลานี้ก็สามารถที่จะลงทุนผลิตพลาสติกชีวภาพได
ทันที 

ดังนั้น การที่บีโอไอและ NIA ได
รวมเดินทางจดักิจกรรมชักจงูการลงทุน 
ในลักษณะแบบ Door Knocking  
กับบริษัทเหลานี้ เพื่อจะนำนโยบาย 
สงเสริมการลงทุน การผลิตผลิตภัณฑ
ที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และความ
พรอมดานตางๆ โดยเฉพาะวัตถุดิบ 
ชีวมวลไปนำเสนอตอผูบริหาร และ 
ผูทีเ่ก่ียวของโดยตรงของบริษทัเหลานัน้ 
เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจในการ
ขยายการลงทุนผลิตพลาสติกชีวภาพ
มายังประเทศไทย 

จากการหารือ ไดมีการประมาณ
การวา หากจะมีการลงทุนผลิตเม็ด
พลาสติกชีวภาพ ใหได Economy of 
Scale ในประเทศไทยแลว ควรจะตอง
มีขนาดการลงทุนเฉลี่ยประมาณ 1,500
ลานบาทตอโครงการ และคาดวาจะมี
โครงการทีจ่ะเขามาลงทนุในประเทศไทย
ไมนอยกวา 10 โครงการ ในชวงระยะ
เวลา 5 ป ขางหนานี้ (2553 - 2557)  

นอกเหนือจากการพบหารือกับ
บริษัทชั้นนำแลว คณะของบีโอไอยังได
มีโอกาสเยี่ยมชมศูนยวิจัยทางดาน
พลาสติกชีวภาพ 2 แหงคือ สถาบัน 

¤³ÐºÕâÍäÍà¢ŒÒ Ù́§Ò¹·ÕèÊ¶ÒºÑ¹ÇÔ Ñ̈Â Advanced Industrial Science and Technology
ËÃ×Í AIST «Öè§à»š¹Ê¶ÒºÑ¹·ÕèÇÔ Ñ̈Â Œ́Ò¹¾ÅÒÊμ Ô¡ªÕÇÀÒ¾ 
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 เม่ือเราพิจารณาศักยภาพตางๆ
ของประเทศไทย ไมวาจะเปนความ
พรอมดานวัตถุดิบ ความพรอมดาน
สาธารณปูโภค การสนบัสนนุจากภาครัฐ 
รวมถึงนโยบายสงเสริมการลงทุนใน
กิจการพลาสติกชีวภาพ  

จะเห็นไดวาไทยมีองคประกอบ 
ที่สำคัญ ที่ผลักดันใหอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพเปนอุตสาหกรรมเพ่ือ
อนาคต (New Wave Industries) 
อยางแทจริง ซึ่งหากไทยมีแผนการ
และดำเนินการตามแผนไดอยางมี
ประสิทธิภาพแลว ประเทศไทยก็จะ
กลายเปน Hub of Bioplastics สมดัง
ที่ตั้งเปาหมายไว 

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
หนวยงานราชการญี่ปุนที่มีสวนสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยดาน 
Biomass ทั้งในประเทศญี่ปุนและประเทศไทยดวยคือ Ministry of 
Agriculture Forestry and Fisheries 

จากขอไดเปรียบของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทยในตอน
ทีผ่านมา จะเหน็วาอตุสาหกรรมนี ้ยงัเปนสิง่ใหมสำหรับผูประกอบการไทย 
ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของหลายฝายไมวาจะเปน NIA ผูประกอบการ
ภาคเอกชน รวมถึงบโีอไอ จงึตองพยายามสรางความเช่ือมโยงองคความรู
และการจัดการตางๆ เขาไวดวยกัน เพื่อสรางโอกาสในการพัฒนา
เทคโนโลยี และการลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพนี้ 

มีการประมาณการวา หากจะมีการลงทุนผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ 
ในประเทศไทย คาดวาจะมีขนาดการลงทุนเฉล่ียประมาณ 

1,500 ลานบาทตอ 1 โครงการ และมีโครงการที่จะเขามาลงทุน 
ไมนอยกวา 10 โครงการในชวงระยะเวลา 5 ป ขางหนานี้  

¡ÒÃ Ù́§Ò¹áÅÐËÒÃ×Í¡Ñº¹Ñ¡ÇÔ Ñ̈Â·Õè R&D Center ¢Í§¡ÅØ‹Á Mitsui ³ àÁ×Í§ Sodegahara 
Ñ̈§ËÇÑ́  Chiba 
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ในอียูและไทย ตอนที่ 2 

โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋วมีความเหมาะสมสำหรับพ้ืนที่ที่มีภูมิ
ประเทศเปนภูเขา แมน้ำ ลำธารและน้ำตก ในยุโรปนั้นประเทศที่มี
ภูมิศาสตรดังกลาวคือ ประเทศสวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนประเทศท่ีมี
โรงไฟฟาขนาดจ๋ิวอยูเปนจำนวนมาก สามารถผลิตกระแสไฟฟา
สำหรับใชในชุมชน และยังสามารถสงออกไปจำหนายใหกับประเทศ
เพ่ือนบานไดอีกดวย  

โดยในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 ถงึป 2453 ไดมกีารสรางโรงไฟฟา
พลังน้ำขนาดจ๋ิวในสวิตเซอรแลนดอีกจำนวน 28 แหง ใชน้ำประมาณ 
400 ลานคิวบิก ซึ่งสามารถผลิตกระไฟฟาไดถึง 2 พันลานกิโลวัตต
ตอชั่วโมงตอป ตอมาในป 2528 มีโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋วเพิ่ม
จำนวนขึ้นเปน 1,000 แหง มากข้ึนถึง 16 เทา หรือประมาณ 11,670 
เมกะวัตต สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดถึง 32 พันลานกิโลวัตตตอ
ชั่วโมงตอป หรือคิดเปนประมาณรอยละ 60 ของการผลิตกระแส
ไฟฟาทั้งหมดในสวิตเซอรแลนด  

นอกจากสวิตเซอรแลนดแลว  
โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจ๋ิว 
ยังเปนท่ีนิยมใชกันอยาง

แพรหลายในประเทศอังกฤษ 

การผลติกระแสไฟจากโรงไฟฟาขนาดเลก็และขนาดจิว๋ เปนการสะทอนใหเหน็ถงึการใหความสำคญั
และสงเสริมใหเกิดโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก หรือท่ีเรียกวา Small Hydro Power (SHP) 
รวมทั้งโรงไฟฟาขนาดจิ๋ว หรือ Mini-hydro หรือที่นิยมเรียกกันในปจจุบัน คือ โรงไฟฟา
ชุมชนขนาดจ๋ิว ซึ่งผลิตกระแสไฟไดตั้งแต 5 - 10 กิโลวัตตขึ้นไป สามารถใชไดเพียงพอ
สำหรับชุมชนหรือหมูบานเล็กๆ 

โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก 
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วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ สิ่งแวดลอมและพลังงาน เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน (ตอ)



สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 40 นั้น เปนพลังงานนิวเคลียร เนื่องจาก
ในชวงฤดูหนาว น้ำในแมน้ำลำธารแข็งตัว จึงทำใหไมมีน้ำเพียงพอแก
การผลิตกระแสไฟฟา สวิตเซอรแลนดจึงตองมีพลังงานนิวเคลียร
สลับใชในชวงเวลาดังกลาว 

นอกจากสวิตเซอรแลนดแลว โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจ๋ิวยังเปนที่
นิยมใชกันอยางแพรหลายในประเทศอังกฤษ อาทิ โครงการใน South
Somerset, Miles and Gail Fursdon, Westmorland โครงการ
หุบเขาสีเขียว (Green Valleys Project) ในอุทยานแหงชาติ Brecon 
Beacons และท่ี Dulas Powys ในเวลส เปนตน ซึ่งโรงไฟฟาฯ ที่ตั้ง
อยูในเมืองหรือสถานท่ีที่กลาวขางตนน้ัน ลวนแตเปนโครงการ Best 
Practice  

โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจ๋ิวในอังกฤษผลิตจากเคร่ืองกังหันน้ำ 
(Water Mills) ที่ไมไดใชงานและถกูท้ิงไว เจาของจงึไดนำมาประยุกต
ใชเปนอุปกรณสำหรับผลิตกระแสไฟฟาใชเองในชุมชนเปนจำนวนมาก 

âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ¢¹Ò´ Ô̈ëÇã¹àÍàªÕÂ 

จากการจัดอันดับเพื่อมอบรางวัล Ashden Awards ของทรัสต 
Ashden องคกรการกุศลของตระกูล Sainsbury ของอังกฤษ ท่ีไดจัด
ตั้งขึ้นมาตั้งแตป 2535 มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการใชพลังงาน
ทดแทนตางๆ มีการใหรางวัลจากการคัดเลือกโครงการ ที่เปนกรณี
ศึกษาตัวอยางการใชพลังงานจากพลังงานทดแทนประเภทตางๆ ซึ่ง
ไดรวมถึงโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋วดวย ทีมงานในการคัดเลือกเปน
นักธุรกิจ นักวิชาการ นักลงทุน จากหนวยงาน องคกรช้ันนำของโลก  

ในป 2552 เจาฟาชายชารลส ทรงเปนประธานในการมอบรางวลั
ใหกับโครงการท่ีชนะการประกวด สวนหน่ึงจากรายงานของทรัสตฯ 
ระบุไววา โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋วในเอเชียมีมากบริเวณเทือกเขา
หิมาลัย ซึ่งครอบคลุม 5 ประเทศ คือ ปากีสถาน อินเดีย จีน ภูฏาน 
และเนปาล  

โครงการ Best Practice ที่ชนะ
การประกวดของทรัสตฯ ตัง้อยูในประเทศ
เนปาล ปากีสถาน และอินเดีย สำหรับ
โครงการจากประเทศในแถบเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตที่ ไดรับรางวัลใน 
ป 2550 คือ AID Foundation จาก
ฟลปิปนส โดยฟลปิปนสเคยไดรบัรางวลั
จากโครงการของ Save the Infugao 
Terraces Movement (SITMO) ในป 
2548 มาแลวดวย 

นอกจากฟลิปปนสแลว อนิโดนเีซีย
ก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่ใหความสำคัญ
ตอโรงไฟฟาพลงัน้ำขนาดจ๋ิว มโีครงการ
ของ Small Private Renewable Energy 
Power (PSK Tersebar) หรือ PSK 
Tersebar เปนโครงการตนแบบท่ีได
รับการถายทอดเทคโนโลยีจากบริษัท 
GP Electrics ประเทศอังกฤษ โดยได
รับการสนับสนุนในการสำรวจหาพ้ืนที่
ที่เหมาะสม เพ่ือสรางโรงไฟฟาพลังน้ำ
ชุมชนจากกระทรวงพลั งงานและ
ทรัพยากรธรรมชาติของอินโดนีเซีย 

โครงการ Best Practice 
ทีช่นะการประกวดของทรัสตฯ 
ตั้งอยู ในประเทศเนปาล 
ปากีสถาน และอินเดีย 
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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) หรืออัตราผลตอบแทนภายในไดเปนจำนวนท่ีสูง
และคุมคาตอการลงทุน  

โดยเฉพาะอยางยิ่งหากเปนโครงการที่น้ำตกนั้นมีกระแสน้ำแรง 
และมีแรงดันสูง จะไดรับผลตอบแทนในอัตราที่สูง เปนผลสะทอนให
เห็นถึงประโยชนในการสงเสริม ใหสรางโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋ว
สำหรับชุมชน จึงเหมาะสำหรับชุมชนที่อยูในชนบทหางไกล ยังไมมี
ไฟฟาใช ทำใหสามารถพึ่งพาตัวเองได และยังจำหนายออกไปในพื้นที่
ใกลเคียง หรือขายคืนใหกับบริษัทเอกชนหรือใหหนวยงานราชการ 
รับซื้อตอไป 

¡ÃÐáÊâÅ¡ ªØÁª¹¾Öè§¾Òμ ÑÇàÍ§ 

สภาวการณโลกรอนท่ีสงผลใหเกิดกระแสความคิดในการรักษา
และลดโลกรอนไมใชเปนเร่ืองไกลตัวอีกตอไป ปญหาวิกฤติทางการ
เงินท่ัวโลกเปนอีกปจจัยหนึ่งที่ทำใหเกิดกระแสความคิดเกี่ยวกับเรื่อง
การพึ่งพาตนเอง เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ชุมชน
แตละชุมชน ไดหันมามองหาวิธีการที่สามารถพึ่งพาตัวเองได  

สหภาพยุโรปมีการสรางกฎเกณฑ 
เพื่อกระตุนและสงเสริมใหเพิ่มการใชพลังน้ำ 

เพื่อผลิตกระแสไฟฟาทั่วทั้งสหภาพ 

การท่ีสหภาพยุโรปไดเห็นความสำคัญ ของโรงไฟฟาพลังน้ำ
ขนาดเล็กและขนาดจิ๋ว มีการสรางกฎเกณฑเพ่ือกระตุนและสงเสริม 
ใหเพ่ิมการใชพลังน้ำเพื่อผลิตกระแสไฟฟาท่ัวทั้งสหภาพ เพื่อที่จะได
ไมตองเสียเงินตราไปกับการซ้ือน้ำมัน ที่มีราคาแพงมากและใกลที่จะ
หมดไปในอนาคต  

ประเทศไทยเองก็มีแนวคิดเร่ืองการสงเสริมใหใชพลังน้ำเพื่อ
ชุมชนท่ียั่งยืนมานานแลว อีกทั้งจะเปนการชวยลดและปองกันปญหา

อุบัติภัยทางธรรมชาติโดยการรักษา
ตนน้ำ ไมทำลายสิ่งแวดลอมอีกดวย 
ดังนั้น ในแงของการใชพลังงานจาก 
น้ำนั้น จึงควรสงเสริมใหชุมชนเสาะ
แสวงหาแหลงท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น อาทิ น้ำตก โดยหันมาสราง
โรงไฟฟาพลังน้ำจากน้ำตก เพื่อจะได
สามารถแกไขและปองกันปญหาตางๆ 
ไดหลากหลายมิติ   

สำหรับในประเทศไทยไดจัดแบง
ขนาดของโรงไฟฟาพลังน้ำออกเปน 3 
ขนาด คือ  

1. โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดใหญ 
(Large Hydropower) มีขนาดกำลัง
การผลิตมากกวา 30 เมกะวัตต  

2. โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก 
(Mini Hydropower) มีขนาดกำลัง 
การผลิตระหวาง 200 กิโลวัตต ถึง 30 
เมกะวัตต  

3. โรงไฟฟาขนาดจ๋ิว (Micro 
Hydropower) มีขนาดกำลังการผลิต
นอยกวา 200 กิโลวัตต  
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ลักษณะของโรงไฟฟาพลังน้ำนั้น สามารถแบงไดเปน 4 แบบ คอื 
โรงไฟฟาแบบมีน้ำไหลผานตลอดป (Run-of-River Hydro Plant) 
โรงไฟฟาแบบมอีางเก็บน้ำขนาดเล็ก (Regulating Pond Hydro Plant) 
โรงไฟฟาแบบมีอางเก็บน้ำขนาดใหญ (Reservoir Hydro Plant) และ
โรงไฟฟาแบบสูบกลับ (Pumped Storage Hydro Plant) 

ตั้งแตป 2507 ไดเร่ิมมีการนำเอาโครงการโรงไฟฟาพลังน้ำ
ขนาดจ๋ิวเขามาใชในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหชุมชนที่
อยูหางไกลในชนบท มีแหลงกำเนิดไฟฟาจากโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดจิ๋ว
เพื่อผลิตกระแสไฟฟาใชเองในชุมชน และมีการนำมาใชอยางตอเน่ือง 

ในป 2550 จากการประเมินศักยภาพการผลิตไฟฟาพลังน้ำ
ขนาดเล็กโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน พบวา
ไทยมีศักยภาพการผลิตไฟฟาจากพลังน้ำท่ี 25,500 เมกะวัตต โดย
พลังน้ำชุมชนจะอยูที่ประมาณ 1,000 เมกะวัตต และมีพลังงานน้ำ
ขนาดเล็กทายเข่ือนชลประทานอยูอีก 6,618 แหงทั่วประเทศ คาดวา
นาจะสามารถพัฒนาเปนโรงไฟฟาชุมชนขนาดเล็กไดประมาณ 294 
แหง ซึ่งจะสรางกำลังผลิตไฟฟารวมประมาณ 115,945 กิโลวัตต  

ในป 2551 มีโครงการพลังน้ำขนาดเล็กแลวประมาณ 22 
โครงการท่ัวประเทศ สำหรับโครงการพลังน้ำชุมชนหรือระดับหมูบาน 
ก็มีอยูแลวประมาณ 100 กวาแหงทั่วประเทศ 

âÃ§ä¿¿‡ÒªØÁª¹¾ÅÑ§§Ò¹¨Ò¡¹éÓμ¡·ÑèÇä·Â 

หากจะเปรียบเทียบภูมิประเทศของไทยกับบางประเทศใน
สหภาพยุโรป เชน สวิตเซอรแลนด ในเชิงของศักยภาพของพลังน้ำ
จากแหลงน้ำธรรมชาติ มีหลายสวนที่คลายกันกับในไทย พลังน้ำจาก
น้ำตกจึงอาจเปนอีกแหลงของพลังไฟฟาชุมชน  

สำหรับน้ำตกที่ไดรับการสำรวจ
ในไทยและพบวามีอยูเปนจำนวนมาก 
ไดแก ภาคเหนือประมาณ 40 แหง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 10 
แหง ภาคกลางประมาณ 20 แหง ภาค
ตะวนัออก 10 แหง และภาคใต 20 แหง 
แตที่ยังไมไดสำรวจอีกน้ัน เชื่อวานาจะ
ยังมีอีกมาก 

¾ÅÑ§ä¿¿‡Ò¨Ò¡¹éÓμ¡ ¾ÅÑ§§Ò¹·Õè
¤ÇÃä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ 

แมวาพลังไฟฟาจากน้ำตก จะไม
ไดถูกมองขามไป แตมีการพัฒนามา
ใชงานยังไมกวางขวาง จึงนาจะไดรับ
การสนับสนุนเพ่ิมขึ้น โดยขณะน้ีมี
โครงการที่ไดรับการพัฒนาสวนใหญ
อยูในพืน้ทีท่างภาคเหนอื ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื สำหรับในพืน้ทีภ่าคใตขณะนี้
กำลังมีการสำรวจพ้ืนที่ เพิ่มมากข้ึน 
เน่ืองจากภาคใตยงัมนีำ้ตกอีกเปนจำนวน
มากท่ีมศีกัยภาพสูงในการสรางโรงไฟฟา
ชุมชนพลังน้ำขนาดจิ๋วได 

โดยหากหนวยงานของภาครัฐ 
เชน กระทรวงพลังงาน และหนวยงาน
ที่เก่ียวของจะมีนโยบายและโครงการ
ที่เปนรูปธรรมชัดเจน จะทำใหไทย 
ลดการนำเขาพลังงานจากปโตรเลียม  
ซึ่งจะทำใหสงวนเงินตราไวได และยัง
เปนการสนับสนุนในการสรางชุมชน 
ใหเขมแข็ง เพือ่การพึง่พาตนเองในดาน
พลังงานตอไปดวย  
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ปจจุบันเศรษฐกิจจีนเติบโตอยางรวดเร็วมาก โดยภายหลัง
นโยบาย 4 ทันสมัย ซึ่งเร่ิมตนเมื่อป 2521 จีนสามารถแซงหนา
เยอรมนีขึ้นเปนชาติที่มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 3 ของโลก นับตั้งแต
ป 2550 เปนตนมา  

สำหรับในป 2552 จีนประสบความสำเร็จ สามารถกระตุน
เศรษฐกิจของตนเองไดดี เกินคาด ทำใหอัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยูในอัตราสูงมาก จนเริ่มแซงหนาญ่ีปุนขึ้นเปนเศรษฐกิจที่
มีขนาดใหญเปนอันดับ 2 ของโลก นับตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 
2552 เปนตนมา แมวาตัวเลข GDP รวมของท้ังป 2552 ตัวเลข GDP 
ของจีน อยูที่ระดับ 4,900,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ นอยกวาญ่ีปุน
เล็กนอย ซึ่งอยูที่ระดับ 5,000,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ก็ตาม ทั้งนี้ 

คาดวาตัวเลข GDP รวมทั้งปของจีน 
จะเริ่มแซงหนาญ่ีปุนนับตั้งแตป 2553 
เปนตนไป 

อยางไรก็ตาม ตวัเลขรายไดตอหัว
ของจีนในป 2552 ยังอยูระดับต่ำ คือ 
เพียงแค 3,566 เหรียญสหรัฐฯ/คน/ป 
เปรียบเทียบกับญี่ปุน 39,573 เหรียญ
สหรัฐฯ/คน/ป และสหรัฐฯ 46,443 
เหรียญสหรัฐฯ/คน/ป ยิ่งไปกวานั้น 
GDP ของจีนในป 2552 อยูที่ระดับ
เพยีง 4,900,000 ลานเหรยีญสหรฐัฯ ยงั
ตามหลงัสหรัฐฯ ทีม่ขีนาดถงึ 14,500,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ  

สำหรับแนวโนมป 2553 ยังคง
สดใส โดยในไตรมาสแรกของป 2553 
เศรษฐกิจจีนเติบโตมากถึงรอยละ 11.9
ทั้งน้ี ธนาคารโลกพยากรณวาตัวเลข
การเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนในป 
2553 นาจะเติบโตในอัตรารอยละ 9.5 
และมีแนวโนมลดลงเล็กนอยเหลือ 
รอยละ 8.7 ในป 2554 จากการเติบโต

ฟองสบูแตกของจีนฟองสบูแตกของจีน
ความเส่ียงจากปญหา 

จีนประสบผลสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจเปนอยางมาก 
สามารถพัฒนาตนเองอยางรวดเร็วภายหลังเปดประเทศ
เมื่อป 2521 โดยในชวง 32 ปที่ผานมา ประเทศจีนได 
ปรับเปลี่ยนจากเศรษฐกิจลาหลังภายใตระบอบคอมมิวนิสต 
มาสูเศรษฐกิจทันสมัยแบบการตลาด โดยมีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในโลก 

จีนเริ่มแซงหนาญ่ีปุน 
ขึ้นเปนเศรษฐกิจใหญ 
เปนอันดับ 2 ของโลก 

นับตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของ
ป 2552 
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ในอัตราสูงดังกลาวขางตน จึงคาดการณวาตัวเลข GDP รวมทั้งป
ของจีน จะแซงหนาญ่ีปุน นับตั้งแตป 2553 เปนตนไป 

¿Í§ÊºÙ‹·Õèâμ¢Öé¹àÃ×èÍÂæ  

แมนโยบายกระตุนเศรษฐกิจของจีนจะประสบผลสำเร็จอยางมาก
ในการฟนฟูเศรษฐกิจ แตจากการที่ธนาคารกลางของจีนไดสั่งการให
ธนาคารพาณิชยเรงปลอยสินเช่ือในชวงท่ีผานมาน้ัน ไดสงผลกระทบ
ทางลบ ทำใหวงเงินสินเชื่อที่เพิ่มขึ้นบางสวนทะลักเขาไปสูตลาดหุน
และถูกนำไปใชเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย กอใหเกิดการเก็งกำไร
ราคาสินทรัพยตางๆ เปนตนวา ผูประกอบธุรกิจสิ่งทอไดรับสินเชื่อ
อยางไมคาดคิดจากสถาบันการเงิน แตเนื่องจากการสงออกยังย่ำแย 
จึงเลือกที่จะนำเงินสินเชื่อที่ไดรับไปลงทุนในตลาดหุนเปนการทดแทน 

จากผลกระทบดังกลาวขางตน ปจจบุนัจงึเริม่มคีวามกังวลมากข้ึน
เรื่อยๆ วาเศรษฐกิจจีนกำลังจะเผชิญหนากับวิกฤติฟองสบูแตก ซ่ึงจะ
สงผลกระทบอยางกวางขวางไปท่ัวโลก โดยบรษัิทบลมูเบริก ไดทำการ
สำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 พบวา 
นักลงทุนมากกวารอยละ 60 เห็นวาประเทศจีน กำลังจะเผชิญกับ
ปญหาเศรษฐกิจฟองสบู  

นายอลัน กรีนสแปน อดีตประธานธนาคารกลางของสหรัฐฯ 
ใหสัมภาษณสถานีโทรทัศนบลูมเบิรก เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553  
วา มีแนวโนมจะเกิดฟองสบูแตกในประเทศจีน โดยเฉพาะในพื้นที่
นครเซี่ยงไฮและตามมณฑลชายฝงทะเล แตเขาไมไดชี้ชัดวาจะเกิดใน
ภาคอสังหาริมทรัพยหรือในตลาดหลักทรัพย 

ขณะที่ธนาคารโลกไดกลาวเตือน
รัฐบาลจีนเมื่อตนป 2553 วานโยบาย
กระตุนเศรษฐกิจโดยใชนโยบายการเงิน
ในชวงที่ผานมาไดสงผลกระทบอยาง
มากตอราคาสินทรัพย กอใหเกิดฟอง
สบูในภาคอสังหาริมทรัพย พรอมกับ
เสนอแนะใหทางการจีนปรับเพ่ิมอัตรา
ดอกเบีย้เพือ่ปองกนัปญหาการเกง็กำไร 
และควรยอมปลอยใหเงินหยวนแข็งคา
ขึ้น เพื่อลดปญหาเงินเฟอ  

บลูมเบิรก ไดทำการสำรวจ
ความคิดเห็นของนักลงทุน 
พบวามากกวารอยละ 60  
เห็นวาจีนกำลังจะเผชิญกับ
ปญหาเศรษฐกิจฟองสบู 

นายจอรจ โซรอส ผูบรหิารกองทุน
บริหารความเสี่ยง (Hedge Fund) ซึ่ง
มีชื่อเสียงกองโลก ไดใหทัศนะเมื่อตน
เดือนเมษายน 2553 วา ไมตองสงสัย
เลยวาจีนมีเศรษฐกิจฟองสบู ในภาค
อสังหาริมทรัพย ซึ่งจะสงผลกระทบ
มหาศาลไปท่ัวโลกหากฟองสบูแตก 
และมีแนวโนมวาจะมีอันตรายมากข้ึน 
เนื่องจากฟองสบูโตขึ้นเรื่อยๆ 

ขณะทีน่ายจิม แชนอส แหงบรษิทั 
Kynikos Associates ซึ่งมีสำนักงาน
ใหญท่ีนครนิวยอรก และเปนผูบริหาร
กองทุนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงมีชื่อเสียง
กองโลกเชนเดียวกัน โดยเชี่ยวชาญใน
การแสวงหากำไรจากการขายหลักทรัพย
แบบระยะส้ัน (Short Sales) คือ การ
ขายหุนโดยไมมีหุนในมือ แตใชวิธียืม¡ÃØ§»̃¡¡Ôè§ 
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หุนจากผูมีหุนอยู เชน โบรกเกอร เพื่อสรางกำไรจากชวงขาลง โดย
นำหุนสงมอบใหแกผูซื้อกอน ตอเมื่อราคาหุนลดลง จึงเขาชอนซื้อหุน 
เพื่อมอบคืนแกโบรกเกอรที่ยืมมา ก็ไดพยากรณในแงลบเกี่ยวกับ
ประเทศจีน  

เขาใหเหตุผลวา การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะท่ีผานมา ได
ซอนเรนความผิดพลาดบกพรองขนาดมหาศาลเอาไว ไมวาจะเปน
ราคาอสังหาริมทรัพยที่สูงเกินจริงอันเปนผลจากการเก็งกำไร สถาบัน
การเงินที่ออนแอเนื่องจากปลอยสินเชื่อจำนวนมากแกธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย การกอสรางอสังหาริมทรัพยจำนวนมากเกินความ
ตองการ ฯลฯ ยิ่งไปกวานั้น ขอมูลของรัฐบาลที่ชี้วา เศรษฐกิจจีนยัง
แข็งแรงดีก็เปนขอมูลที่เชื่อถือไมได 

จากมมุมองแงลบดงักลาวขางตน เขาจึงขายหุนแบบ Short Sales 
ในบริษัทท่ีมีความเสี่ยงสูงจากการทำธุรกิจในประเทศจีน ทั้งที่เปน
ธุรกิจในดานอสังหาริมทรัพยและในดานโครงสรางพื้นฐาน 

ปญหาฟองสบูแตกยังอาจ 
สงผลกระทบอยางกวางขวาง 

ตอระบอบการเมืองการปกครองของจีน 

 ขณะเดียวกัน ผูเชี่ยวชาญใหทัศนะวาวิกฤติการณฟองสบูแตก
ของประเทศจนีท่ีกำลงัรอการระเบิดนัน้ จะมขีนาดใหญโตเปนหลายเทา
เมื่อเปรียบเทียบกับวิกฤติหน้ีดอยคุณภาพท่ีทั่วโลกตองเผชิญในชวงป 
2551 ตอเน่ืองป 2552 เปนอยางมาก และอาจจะสงผลกระทบอยาง
กวางขวางตอเศรษฐกิจโลก เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกท่ี

คาดการณไวสำหรับป 2553 นั้น จะ
มาจากการเติบโตของจีนเปนสัดสวน
สูงถึง 1 ใน 3 

ยิ่งไปกวาน้ัน ปญหาฟองสบูแตก
ยังอาจสงผลกระทบอยางกวางขวาง
ตอระบอบการเมืองการปกครองของ
จีนอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยอาจจะ
เกิดปญหาความไมสงบภายในประเทศ 
ซึ่ งจะสงผลกระทบตอเนื่องถึงการ
ปกครองประเทศโดยพรรคคอมมิวนสิตจนี  

ÁØÁÁÍ§·Õèáμ¡μ ‹Ò§  

อยางไรก็ตาม นักวิเคราะหอีก
กลุมหนึ่งกลับใหทัศนะในทิศทางตรง
กันขาม โดยเห็นวาปญหาไมรายแรง
อยางทีค่าดการณกเ็ปนได โดยใหเหตผุล 
ดังนี้ 

ประการแรก อุปสงคตออสังหา-
รมิทรพัยไมไดมาจากการเกง็กำไร แตมา
จากความตองการท่ีแทจริงของคนรุนใหม 
นอกจากน้ี บางครอบครัวทีซ่ือ้ทีอ่ยูอาศยั
หลังที่สองนั้น ไมมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อเก็งกำไรแตอยางใด แตเปนการซื้อ
ใหมีทำเลที่ตั้งใกลเคียงกับสถานศึกษา
ที่มีชื่อเสียง เพื่ออำนวยความสะดวกให
บุตรหลานไดเขาเรียนในสถานศึกษา
แหงนั้นๆ ¹¤Ãà©Ô§μ Ù àÁ×Í§ËÅÇ§¢Í§ÁÅ±Å«×èÍªÇ¹ (àÊ©Ç¹) 
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ประการที่สอง รัฐบาลจีนมีประสิทธิภาพในการบริหารเศรษฐกิจ
ทัง้ในระดบัมหภาคและระดับจุลภาค โดยในระดับมหภาคน้ัน จะพยายาม
ทำใหฟองสบูแตกในขณะที่มีขนาดเล็ก ไมปลอยใหโตขึ้น สวนในระดับ
จุลภาคนั้น ไดประสบผลสำเร็จในการพัฒนาอยางรวดเร็วทั้งในสวน
การผลิตเพือ่สงออก โครงสรางพืน้ฐานทีท่นัสมยั พลงังานหมนุเวยีน ฯลฯ 

นอกจากน้ี รัฐบาลจีนมีเครื่องมือตางๆ มากกวารัฐบาลประเทศ
ตะวันตกในการปองกันและแกไขปญหาฟองสบู เชน การควบคุม
ราคาสินคา การควบคุมการเคล่ือนยายเงินทุน โดยจะควบคุมการ
ไหลเขาของเงินทุนจากตางประเทศอยางใกลชิด โดยตองอธิบายวา
จะนำเขามาลงทุนในสาขาใด หากไมลงทุนในภาคธุรกิจที่จะกอใหเกิด
ประโยชน จะไมอนุญาตใหนำเงินทุนเขามา 

รัฐบาลจีนมีเครื่องมือมากกวา 
รัฐบาลประเทศตะวันตกในการปองกัน 

และแกไขปญหาฟองสบู เชน การควบคุมราคาสินคา 
การควบคุมการเคลื่อนยายเงินทุน 

ประการที่สาม จากการที่รัฐวิสาหกิจมีสวนแบงในตลาดสถาบัน
การเงินในประเทศจีนคอนขางสูง รัฐบาลสามารถกำหนดนโยบายให
สถาบันการเงินที่เปนรัฐวิสาหกิจเรงปลอยสินเช่ือในชวงวิกฤติ เพื่อ
ชวยเหลือแกธุรกิจที่ประสบปญหาทางการเงิน  

ประการที่สี่ จีนมีทุนสำรองเงินตราตางประเทศมากท่ีสุดในโลก
คือ 2,400,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่มีหนี้สาธารณะเพียงรอยละ
20 ของ GDP เปรียบเทียบกับไทยรอยละ 50 สหรัฐฯ และอินเดีย
รอยละ 85 และญี่ปุนรอยละ 219 ทั้งนี้ จีนไดแซงหนาญี่ปุนกลาย
เปนประเทศท่ีมีทุนสำรองเงินตราตางประเทศมากท่ีสุดในโลกนับ 
ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2549 เปนตนมา 

ประการที่หา จีนมีตลาดภายในประเทศขนาดใหญ ทำใหภาค
อุตสาหกรรมสามารถสรางความไดเปรียบจากการประหยัดจากขนาด 
(Economy of Scale) การผลิตจำนวนมากเพ่ือสนองความตองการ
ภายในประเทศ และพัฒนาไปสูการผลิตเพื่อสงออก 

ÁÒμÃ¡ÒÃ»‡Í§¡Ñ¹¿Í§ÊºÙ‹áμ¡ 

ความจริงแลวทางการจีนไดตระหนักถึงปญหาขางตนเปนอยางดี
และพยายามแกไขปญหาทุกวิถีทาง ดังนี้  

ธนาคารกลางของจีนไดสั่งการ
เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2553 กำหนด
ใหสถาบันการเงินเขมงวดในการให 
สินเช่ืออสังหาริมทรัพย เพื่อปองกัน
ปญหาเศรษฐกิจฟองสบูและหนี้เสีย  

ทางราชการไดประกาศเมื่อเดือน
กุมภาพันธ 2553 กำหนดใหธนาคาร
เพิ่มอัตราเงินสำรองเปนสัดสวนรอยละ
16 สำหรับธนาคารขนาดใหญ และ
รอยละ 14 สำหรับธนาคารขนาดเล็ก  

ทางราชการไดกำหนดมาตรการ
ปองกันการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย 
โดยกรณีซ้ือที่อยูอาศัยหลังแรกและมี
ขนาดพ้ืนทีเ่กนิ 90 ตารางเมตร กำหนด
ตองวางเงินอยางต่ำรอยละ 30 และหลัง
ที่สอง ตองวางเงินอยางต่ำรอยละ 50 
เพิ่มจากเดิมที่กำหนดรอยละ 40 

¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â �¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ºÃÔàÇ³ªÒ¹
¹¤Ãμ ŒÒàËÅÕÂ¹ã¹ÁÅ±ÅàËÅÕÂÇË¹Ô§ 

ธนาคารกลางของจีน 
กำหนดใหสถาบันการเงิน 
เขมงวดในการใหสินเชื่อ

อสงัหาริมทรัพย เพือ่ปองกนั 
ปญหาเศรษฐกิจฟองสบู 
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เปรูตั้งอยูริมฝงมหาสมุทรแปซิฟก มีพื้นที่ประมาณ 1,285,220 
ตารางกิโลเมตร มีขนาดใหญเปนอันดับที่สามในทวีปอเมริกาใต มี
พรมแดนดานเหนือติดกับเอกวาดอรและโคลัมเบีย ดานทิศตะวันออก
ติดบราซิลและโบลิเวีย ดานทิศใตติดกับชิลี  

การท่ีมีเขตแดนติดตอกับเพื่อนบานถึง 5 ประเทศ เปรูจึงเปน
ประเทศท่ีมีความเหมาะสมมากในการเปนชองทางการกระจายสินคา
จากประเทศคูคาไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคอเมริกาใต ซึ่งมี
ประชากรรวมกันมากกวา 390 ลานคน ทั้งนี้ภาคเศรษฐกิจที่สำคัญ
ของเปรู ไดแก 

• àËÁ×Í§áÃ‹  
เปรูเปนประเทศที่ผลิตแรธาตุรายใหญของโลก เชน เงิน 

(อันดับ 1 ของโลก) ทองแดง สังกะสีและดีบุก (อันดับ 3 ของโลก) 
ตะกั่ว (อันดับ 4 ของโลก) รวมท้ังน้ำมันและกาซธรรมชาติ 

การคา การคา 

ในเปรู 
และการลงทุน และการลงทุน 

เปรูเปนประเทศท่ีมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากท่ีสุด
ประเทศหน่ึง ในภูมิภาคลาตินอเมริกา เปนตลาดการคาและ
การลงทุนที่สำคัญ  

การที่มีเขตแดนติดตอกับ
เพื่อนบานถึง 5 ประเทศ 
เปรูจึงเปนประเทศท่ีเปน 
ชองทางการกระจายสินคา 
ไปยังภูมิภาคอเมริกาใต 

• »ÃÐÁ§  
ดวยภูมิศาสตรของประเทศดาน

ทิศตะวันตกท้ังหมดของเปรูติดชายฝง
มหาสมุทรแปซิฟก ซึ่งมีความยาวกวา 
3,000 กิโลเมตร ทำใหเปรูเปนผูสงออก
ปลาปนและน้ำมันปลาเปนอันดับ 1 
ของโลก นอกจากน้ี อตุสาหกรรมอาหาร
ทะเลแปรรูป โดยเฉพาะอาหารทะเล
แชแข็งก็เริ่มมีความสำคัญในตลาด
เพิ่มมากข้ึน 
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• à¡ÉμÃ¡ÃÃÁ  
เนื่องจากเปรูมีสภาพภูมิอากาศแบบเขตรอน ผลิตภัณฑทาง 

การเกษตรของเปรู จึงเปนพืชพันธุที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ 
อาทิ มนัฝรัง่ ขาวโพด องุน มะมวง โกโก นำ้ตาล อโวคาโด อารตโิชก 
โดยเฉพาะแอสพารากัส กลวย และกาแฟออแกนิก (สงออกอันดบั 1 
ของโลก) และพริกปาปริกา (สงออกอันดับ 2 ของโลก) 

• »†ÒäÁŒ  
พื้นท่ีเกือบรอยละ 60 ของประเทศเปนปาดิบชื้นอะเมซอน 

ทำใหประเทศสามารถสงออกไมและผลิตภัณฑจากไมมากกวา 3 พัน
ลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป  

มาชปูกชทูีเ่มอืงคสุโก ทะเลสาบตติกิากา
ที่เมืองปูโน นาซกา ไลนที่เมืองนาซกา 
เปนตน โดยในป 2551 เปรมูรีายไดจาก
การทองเทีย่วจำนวน 2,395 ลานเหรยีญ
สหรัฐฯ 

อยางไรก็ตาม แม เปรูจะมี
ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีอุดมสมบูรณ 
แตชาวเปรูจำนวนมากยังคงผลิตสินคา
ขั้นตนหรือข้ันกลางที่มีมูลคาเพิ่มนอย 
เนื่องจากยังมีอุปสรรคในดานระบบ
สาธารณปูโภคข้ันพืน้ฐาน อาทิ เสนทาง
คมนาคม ระบบไฟฟา เครื่องจักรและ
เทคโนโลยีทีท่นัสมยั รวมถึงยงัขาดแคลน
แรงงานที่มีฝมือ 

สิ่งเหลานี้ทำใหรัฐบาลเปรูตอง
ใชงบประมาณจำนวนมาก เพื่อสราง
เครือข ายการคมนาคมขนาดใหญ  
อาทิ ทาอากาศยานแหงใหม ถนนและ
รางรถไฟ การส่ือสารโทรคมนาคม  
ยกระดับความเปนอยูของประชากร 
รวมถึงการใหสัมปทานสำรวจและ 
ขดุเจาะแหลงกาซธรรมชาต ิ เพือ่กระตุน
ภาวะเศรษฐกิจ และทำใหเปรกูลายเปน
ประเทศที่เอื้ออำนวยตอการลงทุนมาก
ที่สุดประเทศหนึ่งในแถบลาตินอเมริกา 

แมเปรูจะมี
ทรัพยากรธรรมชาติ 
อุดมสมบูรณ แตยังคง 
ผลิตสินคาขั้นตนหรือ 

ขั้นกลางท่ีมีมูลคาเพิ่มนอย 
เนื่องจากยังมีอุปสรรค 

ในดานระบบสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน 

• ÊÔè§·Í  
เปรูเปนผูผลิตเสนใยอัลปาคา (Alpaca Fiber) และวีคูนา 

(Vicuna Fiber) รายใหญที่สุดของโลก โดยสัตวสองประเภทนี้ 
มักอาศัยอยูบริเวณเทือกเขาแอนดีส ที่พาดผานขนานกับชายฝง
มหาสมุทรแปซิฟก  

• ·‹Í§à·ÕèÂÇ  
เปรูเปนประเทศที่มีแหลงวัฒนธรรมท่ียาวนาน อยูบนรากฐาน

ของวัฒนธรรมพ้ืนเมืองแบบ Andean หรืออินคาผสมผสานกับ
วัฒนธรรมสเปน โดยมีแหลงดึงดูดนักทองเท่ียวตางชาติท่ีสำคัญ อาทิ 
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¹âÂºÒÂ Œ́Ò¹¡ÒÃ¤ŒÒ  

เปรูยดึมัน่ในแนวทางการดำเนินนโยบายการคาเสรีและมีนโยบาย
เปนมิตรกับนักลงทุนตางชาติมาโดยตลอด โดยรัฐธรรมนูญของเปรู
ใหหลักประกันในการปฏิบัติที่เทาเทียมกันระหวางการประกอบธุรกิจ
ของชาวเปรูกับคนตางชาติ ตามหลักการการปฏิบัติเยี่ยงคนชาติ 
(National Treatment) ยกเวนภายในอาณาเขต 50 กิโลเมตรจาก
พรมแดนระหวางประเทศ รัฐธรรมนูญเปรูอนุญาตใหคนตางชาติ
สามารถเขามาลงทุนไดโดยไมมีขอจำกัดในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
สวนใหญ และผูประกอบการตางชาติสามารถเปนเจาของกิจการตางๆ
ไดทั้งหมด ไมวาจะผานตลาดหลักทรัพยหรือไม 

ปจจุบัน เปรูมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจระดับภูมิภาค โดยเปรู
ไดเปนสมาชิกของกลุมประชาคมแอนดีน (Andean Community) 
ซึ่งประกอบดวยประเทศสมาชิกอื่นๆ อีก 3 ประเทศ ไดแก โบลิเวีย 
โคลมัเบยี และเอกวาดอร รวมทัง้เปนสมาชกิสบทบของกลุม MERCOSUR 
(ตลาดรวมของกลุมประเทศลาตินอเมริกาตอนลาง) กลุมความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจเอเชยีแปซิฟก (APEC) สมาคมการรวมกลุมประเทศลาตนิ 
อเมริกา (LAIA) และไดดำเนินการทำขอตกลงการคาเสรีระดับทวิภาคี
(FTA) กับหลายประเทศ อาทิ ชิลี สหรัฐฯ สิงคโปร แคนาดา จีน 
รวมท้ังไทย  

á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃ¤ŒÒÃÐËÇ‹Ò§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ 

เปรูเปนคูคาอันดับ 6 ของไทยใน
ลาตินอเมริกา สถิติป 2549 การคา
ของทั้งสองฝายมีมูลคารวม 149.2 
ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเปนเพียง
รอยละ 0.06 ของมูลคาการคารวม
ของไทย ซึ่งไทยเปนฝายขาดดุลการคา
มูลคา 33.8 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดย
ไทยนำเขา 91.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
และสงออก 57.7 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
สินคาที่สงออกที่สำคัญของไทยไปเปรู 
ไดแก รถยนต ขาว ผลิตภัณฑยาง 
เม็ดพลาสติก ดายและเสนใยประดิษฐ 
ตูเย็นและตูแชแข็ง ไมโครเวฟ ขณะ 
ที่สินคาท่ี ไทยนำเขาจากเปรู ไดแก  
แรสงักะส ีสัตวน้ำสดและแชแข็ง ผาผืน
ผักและผลไม และเคมีภัณฑ  

ในปจจุบันพบวามูลคาการคา
ระหวางไทยกับเปรูมีแนวโนมขยายตัว
เพิ่มมากข้ึน โดยเปรูเปนประเทศแรก
ในภูมิภาคอเมริกาใต ที่ไทยทำความ
ตกลงดานการคาเสรีดวย และเมื่อ
ความตกลงมีผลบังคับใชก็จะทำใหไทย
สามารถสงสินคาไปขายยังประเทศเปรู
ไดเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งเปนผลมาจากการ
ลด/ยกเลิกภาษขีาเขาของเปรู โดยสนิคา
ที่ เปรูพรอมจะลดภาษีเปนศูนยทันที 
ไดแก รถปกอัพ เครื่องซักผา ยางและ
ผลิตภัณฑยาง เปนตน สวนสินคาที่

เปรูเปนคูคาอันดับ 6 ของไทยในลาตินอเมริกา 
ป 2549 การคาของทั้งสองฝาย 

มีมูลคารวม 149.2 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หรือรอยละ 0.06 ของมูลคาการคารวมของไทย 
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เปรจูะยกเลิกภาษภีายใน 5 ป ไดแก ดายเสนใยสงัเคราะห และชิน้สวน
ยานยนต เปนตน  

สำหรับสินคาที่ไทยพรอมลดภาษีเปนศูนยทันที ไดแก แรสังกะสี
เศษอะลูมิเนียม องุนสด เปนตน สวนสินคาที่ไทยพรอมลดภาษีเปน
ศูนยภายใน 5 ป ไดแก น้ำมันปลา ไขปลา กุงแชแข็ง เปนตน ทั้งนี้
สินคาที่ไทยเปดตลาดใหกับเปรูสวนใหญเปนสินคาประเภทวัตถุดิบที่
ไทยตองนำเขาอยูแลว จึงเปนโอกาสอันดีที่ไทยจะไดวัตถุดิบจากเปรู
ในราคาถูกลง 

ขณะเดียวกัน เปรูยังมีศักยภาพท่ีจะเปนศูนยกลางการกระจาย
สินคาไทยไปสูตลาดอเมริกาใต รวมถึงการที่เปรูมีความอุดมสมบูรณ
ดานทรัพยากรธรรมชาติ แรธาตุ การประมง อันเปนผลมาจากความ
หลากหลายดานภูมิอากาศและภูมิศาสตร ไทยจึงสามารถใชเปรูเปน
ฐานการผลิตหรอืรวมทำธุรกจิกบัเปรู ในอตุสาหกรรมที่ไทยมเีทคโนโลยี
ในการผลิต อาทิ ธุรกิจเฟอรนิเจอร และอาหารแปรรูป เปนตน  

¹âÂºÒÂ Œ́Ò¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

การขยายตัวทางเศรษฐกิจของเปรูเกิดขึ้นพรอมๆ กับการเพ่ิม
ขึ้นของระดับอุปสงคภายในประเทศ การลงทุนภายในประเทศมีการ
เติบโตสูงที่สุด โดยเฉพาะการลงทุนภาคเอกชน ซ่ึงเปนผลมาจากการ
ลงทนุกอสราง การขยายโรงงาน การจัดซือ้เครือ่งจกัรและวัสดอุปุกรณ
ที่ใชในการผลิตในภาคอุตสาหกรรม ขณะที่การลงทุนภาครัฐไดเติบโต
มากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการลงทนุในโครงการตางๆ ทั้งในดานระบบ
สาธารณูปโภค และการคมนาคม เปนตน 

รัฐบาลเปรูไดวางกรอบนโยบายและหลักเกณฑการสงเสริมการ
ลงทุนไวดังตอไปน้ี 

1) ยดึหลกัการปฏบัิตทิีเ่ทาเทยีมกนั ระหวางนกัลงทนุในประเทศ
กับนักลงทุนตางชาติ 

2) เปดใหนักลงทุนเขามาลงทุนไดเกือบทุกสาขา 
3) สามารถเคลื่อนยายเงินทุนไดอยางเสรี 
4) เปดใหนักลงทุนสามารถแขงขันโดยเสรี 
5) รับประกันทรัพยสินของเอกชน 
6) มีเสรีภาพในการซื้อหุน 
7) มีเสรีภาพในการเขาถึงแหลงเงินทุนทั้งในและนอกประเทศ 
8) สามารถไดรับการยกเวนคาสัมปทานได 
9) มีเครือขายดานขอตกลงดานการลงทุนและยังเปนสมาชิก

ของ ICSID และ MIGA 

10) เปรเูปนประเทศหนึง่ทีร่วมอยู
ใน “OECD Declaration on 
International Investment 
and Multinational Enterprises” 

ทั้งนี้ เปรูกำหนดมูลคาการลงทุน
ต่ำสุดสำหรับการลงทุนในสาขาใดๆ 
ไวที่ 5 ลานเหรียญสหรัฐฯ และมูลคา 
10 ลานเหรยีญสหรฐัฯ สำหรบัภาคการ
ทำเหมืองแรและการลงทุนท่ีเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรมปโตรเคมี  

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Ê‹§àÊÃÔÁ Œ́Ò¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
¢Í§à»ÃÙ (Proinversion) 

หนวยงานสงเสริมดานการลงทุน
ของเปรู เปนหนวยงานเอกชนที่ ไม 
ขึ้นตรงตอรัฐบาล มีจุดประสงคเพ่ือ
เสริมสรางความสามารถในการแขงขัน
ควบคู ไปกับการพัฒนาอยาง ย่ังยืน 
เพื่อยกระดับฐานะความเปนอยูของ
ประชากรใหดีขึ้น 

จากการสำรวจอันดับ
บรรยากาศใน 

การดำเนินธุรกิจ 
ในกลุมประเทศลาตินอเมริกา 
พบวาเปรูอยู ในอันดับที่หนึ่ง 

จากการสำรวจของ Foundation 
of Getulio Vargas de Brasil 2009 ทีจ่ดั
อันดับบรรยากาศในการดำเนินธุรกิจ
ในกลุมประเทศลาตินอเมริกาพบวา 
เปรูอยู ในอันดับที่หนึ่ง (ดัชนีสภาวะ
เศรษฐกิจเทากับ 5.0) อันดับที่สองคือ
บราซิล (ดัชนีสภาวะเศรษฐกิจเทากับ 
4.6) และชิลี (ดัชนีสภาวะเศรษฐกิจ
เทากับ 4.3) เปนอันดับที่สาม 
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หนาที่หลักของหนวยงานสงเสริมการลงทุนของเปรู มีดังตอไปน้ี 
• สงเสริมใหเกิดการลงทุนในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยใหความ

สำคัญกับผลที่จะทำใหเกิดการสรางงาน ความสามารถในการแขงขัน
ของประเทศ ดำเนินการจับคูระหวางนักลงทุนทั้งระดับประเทศ ระดับ
ภูมิภาค รวมถึงระดับทองถ่ิน ทั้งนี้ไดใหบริการแกนักลงทุนท้ังในข้ัน
กอนการลงทุน ระหวางการดำเนินการลงทุน และหลังจากลงทุนไป
แลวเพ่ือแกไขหรือใหคำปรึกษาปญหาที่อาจเกิดข้ึนหลังจากการลงทุน 

• ยกระดับคุณภาพของระบบสาธารณูปโภคและขยายไปยัง 
สิง่อำนวยความสะดวกอ่ืนๆ โดยสงเสริมใหเกดิการรวมทนุของภาคเอกชน
ในการพัฒนาระบบดังกลาว จากขอมูลของ World Economic Forum
ป 2550 ที่ ไดจัดอันดับความพรอมของรัฐบาลตอการลงทุนจาก 
ภาคเอกชนในระบบสาธารณูปโภคพบวา เปรูถูกจัดใหอยูในอันดับที่ 
หนึ่งดวย 5.8 คะแนน รองลงมาเปนโคลัมเบีย 5.6 คะแนน และชิลี 
5.5 คะแนน  

• สงเสริมใหเกิดสภาพแวดลอมดานการลงทุนที่ดี เพื่อใหเกิด
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและสังคม 

• พัฒนากลไกตางๆ เพ่ือดึงดูดและชวยเหลือนักลงทุนตางชาติ 
• สรางภาพลักษณใหแกประเทศวาเหมาะสมกับการเปนแหลง

รองรับการลงทุนจากทั้งในและตางประเทศ 

Ê¶Ôμ Ô¡ÒÃÅ§·Ø¹â´ÂμÃ§¨Ò¡μ ‹Ò§ªÒμ Ôã¹à»ÃÙ (¢ŒÍÁÙÅ ³ ÇÑ¹·Õè 30 
ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ 2551) 

จากขอมูลสถิติการลงทุนโดยตรงในเปรูที่รวบรวมโดยหนวยงาน
สงเสริมดานการลงทุนของเปรู พบวามีการลงทุนเพิ่มมากขึ้นอยาง 
ตอเนือ่ง โดยมีมลูคาการลงทนุโดยตรงท้ังส้ินรวม 16,867 ลานเหรยีญ
สหรัฐฯ  

ประเทศที่เขามาลงทุนโดยตรง
ในเปรูมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก 
สเปน (3,729.9 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
สหรัฐฯ (3,419.6 ลานเหรียญสหรัฐฯ) 
และสหราชอาณาจักร (2,762.6 ลาน
เหรยีญสหรฐัฯ) ตามลำดบั โดยการลงทุน
ของ 3 ประเทศนี้ มีสวนแบงการลงทุน
ในเปรูถึงรอยละ 58.77  

อยางไรก็ตาม ยังมีนักลงทุน 
บางสวนที่ ไดลงทุนผานทางบริษัทที่
เปนสาขา (Subsidiary) ในตางประเทศ
โดยที่ ไม ใชการลงทุนโดยตรงของ
บริษัทแม เชน องคการโทรศัพทของ
เปรู หรือ Telefónica de España in 
Teleatento Del Perú S.A.C. ได 
ดำเนินการโดยบริษทัสาขาท่ีชือ่วา Atento 
N.V. ที่มีบริษัทแมอยูที่เนเธอรแลนด  

จากขอมูลเดือนมิถุนายน 2551 
พบวาการลงทุนในภาคการสื่อสาร
คมนาคมขยายตัวมากท่ีสุด กลาวคือ 
ขยายตัวถึงรอยละ 22.27 รองลงมา
เปนการลงทุนในภาคเหมืองแรรอยละ 
20.81 และอันดบัท่ีสามเปนการขยายตวั
ดานการลงทนุในภาคอตุสาหกรรมรอยละ 
16.23  

¡ÒÃÅ§·Ø¹ÃÐËÇ‹Ò§ä·Â¡Ñºà»ÃÙ 

ปจจบุนั การลงทนุของไทยในเปรู
ยังมีจำนวนนอยมาก ดังนั้นเปรูจึงเชิญ
นักลงทุนไทยไปลงทุนในเปรูมากยิ่งขึ้น 
โดยเฉพาะในธุรกิจรานอาหารไทย 
รวมถึงรวมลงทุนในอุตสาหกรรมดาน
ตางๆ ไดแก ธรุกิจโรงแรม การกอสราง
เสนทางคมนาคม อตุสาหกรรมแปรรูปไม 
เชน เฟอรนิเจอร โดยพรอมใหสมัปทาน 
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ยังสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจสื่อสาร
โทรคมนาคมดวย ทั้ ง น้ีภาคธุร กิจ 
ดงักลาวขางตนมสีดัสวนรวมกันประมาณ
รอยละ 60 ของมูลคาการลงทนุโดยตรง
จากตางประเทศท้ังหมด 

อุตสาหกรรมดานการทองเท่ียว
ทางธรรมชาตแิละวัฒนธรรม กอ็าจเปน
อีกทางเลือกหนึ่งที่นาสนใจสำหรับ 
นักลงทุน เนื่องจากเปรูเปนประเทศ 
ที่มีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย ทั้ง 
ทางทะเลซ่ึงมีชายฝงทอดตัวยาวกวา 
2,400 กิโลเมตร ภูเขาทางตอนกลาง
ของประเทศ และปาเขาดานตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศในบริ เวณ 
ปาอะเมซอน รวมถงึการทีเ่ปรยูงัเคยเปน
ศูนยกลางสำคัญของอารยธรรมอินคา 
ดงัปรากฏซากของโบราณสถานกระจาย
อยูหลายแหงในประเทศ 

อยางไรกต็าม ยงัมอีกีหลายปจจัย
ที่เปนอุปสรรคในการเขาไปลงทุนใน
เปรู อาทิ ระยะทางระหวางไทยกับ
เปรู ขอจำกัดดานโครงสรางพื้นฐาน
ของประเทศและขอมูลประกอบการ
ตัดสินใจลงทุน การแขงขันกับนักลงทุน
ตางชาติที่เขามาลงทุนกอนหนา ภาษา
ที่ใชในการติดตอสื่อสาร เปนตน 

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

50 ป ซึ่งหากนักลงทุนไทยใชไมจากเปรูเพ่ือผลิตเฟอรนิเจอรสงออก
ไปยังสหรัฐฯ จะไมตองเสียภาษี ตามขอตกลง Andean Trade 
Promotion and Drug Eradication (ATPDEA) รวมถึงอุตสาหกรรม
ประมงและการเพาะเล้ียงสัตวน้ำ และการสำรวจขุดเจาะแหลงน้ำมัน
และกาซธรรมชาติ 

บริษัท Aje Group เขามาลงทุนตั้งแตป 2549 
ใชวัตถุดิบสวนหนึ่งจากในไทย 

ผลิตและจำหนายน้ำอัดลมภายใตชื่อ “Big Cola” 
เพื่อสงออกในภูมิภาค 

 ขณะท่ีการลงทุนจากเปรูมายังไทยก็มีจำนวนนอยมากเชนกัน 
อยางไรก็ตามบริษัท Aje Group เปนบริษัทหน่ึงที่เขามาลงทุนตั้งแตป 
2549 ใชวัตถุดิบสวนหน่ึงจากในประเทศ ผลิตและจำหนายน้ำอัดลม
ภายใตชื่อ “Big Cola” เพื่อสงออกในภูมิภาค โดยโรงงานตั้งอยูที่นิคม
อตุสาหกรรมอมตะนคร จงัหวดัชลบรุ ีทัง้นี ้ไทยเปนประเทศที ่11 ท่ีกลุม 
Aje Group ของเปรูต้ังโรงงานในตางประเทศ และเปนประเทศแรก
ในเอเชีย ซึ่งบริษัทฯ มีแผนวาภายในป 2553 จะขยายการลงทุนอีก 
15 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพื่อ
สรางโรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม
เพิ่มเติมในพ้ืนที่ภาคตะวันออก
เฉยีงเหนอื ซึง่อาจกอใหเกิดการ
จางงานโดยตรงเพิม่ข้ึนกวา 700 
อตัรา และการจางงานทางออม
อีกประมาณ 2,000 อัตรา 

âÍ¡ÒÊ·Ò§¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§ä·Âã¹à»ÃÙ 

แมวา เปรูจะเปนประเทศท่ีมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
โดยเฉพาะทองแดง เงิน ทองคำ ปโตรเลียม และทรัพยากรประมง 
แตเปรูยังขาดศักยภาพในการแปรรูปทรัพยากรเหลานี้ สินคาสงออก
ของเปรูสวนใหญจึงเปนสินคาแปรรูปข้ันตนที่มีมูลคาเพิ่มนอย ดังนั้น
การเขาไปประกอบอุตสาหกรรมการแปรรูปวัตถุดิบเหลานี้จึงเปนธุรกิจ
ที่นาสนใจ และยังคงเปดกวางสำหรับการลงทุน  

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลเปรูใหการสนับสนุนการลงทุนใน
อุตสาหกรรมเหมืองแรและพลังงาน ซึ่งถือเปนภาคธุรกิจยุทธศาสตร
ของประเทศ โดยไดใหสิทธิประโยชนดานการลงทุนเปนพิเศษ รวมถึง
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นอกจากน้ี ในงานสัมมนาชักจูงการลงทุน “Thailand-India 
Business Forum on Investment Opportunities” ที่บีโอไอจัดขึ้น 
ที่นครมุมไบ นอกเหนือจากการบรรยายและสัมมนาในเร่ืองโอกาส
การลงทุนในประเทศไทยแลว ยังจัดใหมีการบรรยายเพ่ือชักจูงให 
คนอินเดียมาจัดงานแตงงานในประเทศไทยของเราอีกดวย 

จาก 2 เหตุผลดังกลาว ทำใหผูเขียน มีความสนใจที่จะหาขอมูล
การแตงงานแบบอินเดียวา มีความหมายอยางไร วิธีการเลือกคูครอง 
ทำไมตองจัดงานแตงงานกันแบบใหญโตขนาดนั้น และประเทศไทย
ของเราจะไดอะไรบาง หากมีการชักชวนใหคนอินเดียมาจัดงาน
แตงงานแบบอินเดียในประเทศไทย 

¤ÇÒÁàª×èÍ¢Í§¤¹ÍÔ¹à ṌÂ¡Ñº¡ÒÃáμ ‹§§Ò¹ 

จากสถิติขอมูลดานการนับถือศาสนา ศาสนาฮินดูเปนศาสนา 
ที่ประชาชนชาวอินเดียนับถือมากที่สุดถึงรอยละ 80 ดังนั้น ประชากร
สวนใหญของอินเดียจึงประกอบพิธีแตงงานตามความเช่ือของศาสนา
ฮินดู 

ศาสนาฮินดเูปนศาสนาท่ีมพีธิกีรรม
มากและครอบคลุมตั้งแตเกิดจนกระท่ัง
เสียชีวิต รวมท้ังเรื่องของการแตงงาน
ดวย โดยพิธีการแตงงานของศาสนา
ฮินดูจะเรียกวา “วิวาหะ” และจะตอง
ใหพราหมณทำพิธี ให ซึ่งปรกติแลว 
หญิงที่มีอายุ 13 ป ชายอายุ 16 ป จึง
จะถือวามีวัยอันสมควรในการแตงงาน 

โอกาสทองโอกาสทอง  
แอบดูงานแตงงานแบบอินเดีย : 

ของประเทศไทย 
ในชวงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธที่ผานมานี้ ผูเขียน 
ไดมีโอกาสเดินทางไปราชการท่ีประเทศอินเดีย ซึ่งบางคร้ัง 
ในระหวางเดินทางกลับท่ีพักในชวงเย็น เห็นมีการแหขบวน
แตงงานทีจ่ดัแบบย่ิงใหญหลายคูมาก ในชวงตลอดหนึง่สปัดาห
ที่อยูในประเทศอินเดีย 

ศาสนาฮินดูเปนศาสนา 
ที่มีพิธีกรรมมาก 

และครอบคลุมตั้งแตเกิด 
จนกระทั่งเสียชีวิต  
รวมทั้งเรื่องของ 
การแตงงานดวย 
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และจากท่ีพวกเรามักจะทราบกันคือ ฝายหญิงจะตองเปนผูสูขอชายที่
จะมาสมรสดวย ซึ่งแตกตางจากไทย ที่ฝายชายจะตองหาสินสอดเพ่ือ
ไปสูขอฝายหญิง 

¾Ô¸Õ¡ÒÃáμ ‹§§Ò¹áººÍÔ¹à ṌÂ 

การแตงงานตามประเพณีของอินเดียน้ัน เจาบาวจะไดรับการ
ยกยองเปน “วิษณุ” เพราะ วิษณุ เทานั้นถึงจะเหมาะสมกับเจาสาว 
ผูซึ่งถือวาเปนของขวัญล้ำคาที่เทพเจาเทานั้นสมควรจะไดรับ 

สวนเจาสาวชาวอินเดียนั้นเปรียบเสมือนกับเทพธิดา “ลักษมี” 
ชุดแตงกายและเครื่องประดับจึงถูกออกแบบมาใหเจาสาวของเทพธิดา
โดยชุดของเจาสาวจะอยูในรูปของ “สาหรี” และประดับรางกายดวย
เคร่ืองประดับมากมาย เชน สรอยคอ กำไล แหวน แหวนจมูก กำไล
ขอเทา และแหวนน้ิวเทา นอกจากน้ันทีข่าดไมไดเลยในพิธกีารแตงงาน
ชาวอินเดีย คือ ดอกไมนานาพันธุ 

สำหรับการแตงกายของฝายชาย ถึงแมวาในปจจุบันเจาบาว
อาจเลือกสวมชุดสูท แตสวนใหญแลวเจาบาวมักจะสวมชุดแบบ
โบราณ โดยเฉพาะในทางตอนใต เจาบาวจะมีผาโพกศีรษะ ที่มีการ
ประดับดวยดอกไม เพื่อปกปองเจาบาวจากสิ่งเลวรายทั้งปวง 

ตามพธีิการ เจาบาวจะเดนิทางไป
ยังที่พักของเจาสาว โดยจะมีครอบครัว
ของท้ังสองรวมอยูที่นั่น พิธีการตางๆ 
ก็จะเร่ิมขึ้น ในสมัยโบราณเจาบาว 
พรอมกับญาติพี่ นองและเ พ่ือนฝูง  
จะเ ดินทางไปยังที่พักของเจ าสาว 
ดวยกัน พรอมกับเตนรำ และรองเพลง
ไปตลอดทาง เมื่อถึงสถานท่ีแลว บิดา 
มารดาและญาติฝายเจาสาว ก็จะพรม
น้ำหอม กลีบดอกไมใหกับเจาบาว เพ่ือ
เปนสิริมงคล 

เจาสาวและเจาบาวจะแลกเปล่ียน
การสวมพวงมาลัยซึ่งกันและกัน โดย
ทัง้สองจะตองเวียนรอบกองไฟศักดิส์ทิธิ์
ทั้งหมด 7 รอบ พรอมกับการสวดมนต
ของพระสงฆหลังจากเดินในแตละรอบ 
เพื่อเปนสัญลักษณแหงการปดผนึก
ของความปรองดอง  

จากนัน้จงึกาวไปทางทิศเหนือเปน
จำนวน 7 กาว โดยภาวนาถงึสิง่ 7 สิง่ คอื 
อาหาร พลานามยั ความมัง่คัง่ ความสขุ 
ความอุดมของพืชผล สัตวเลี้ยง และ

พิธีสมรสของชาวอินเดียจะสิ้นสุดลงดวยการเลี้ยงฉลอง  
ซึ่งในยามค่ำคืนจะเต็มไปดวยความรื่นเริง 

การเตนรำ และที่ขาดไมไดคือ การรับประทานอาหารมื้อใหญ  
โดยเจาสาวจะเปล่ียนเคร่ืองแตงกายหลายชุด 
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การอุทิศตน เมื่อเสร็จส้ินพิธีการแลว เจาสาวจะถูกพรมดวยน้ำมนต 
เพื่อชำระลางบาปในอดีต ในการเตรียมความพรอมไปสูชีวิตในวัน
ขางหนา 

พิธีสมรสของชาวอินเดียจะสิ้นสุดลงดวยการเลี้ยงฉลอง ซึ่งใน
ยามค่ำคืนจะเต็มไปดวยความร่ืนเริง การเตนรำ และที่ขาดไมไดคือ
การรับประทานอาหารมื้อใหญ โดยเจาสาวจะเปล่ียนเครื่องแตงกาย
หลายชุดเพื่อตอนรับครอบครัวของเจาบาวที่นำผลไมและอาหารมาให 
เมื่อเสร็จสิ้นงานเลี้ยง พี่ชายของเจาบาวก็จะโปรยกลีบดอกไมใหกับ 
คูสมรสตลอดทางเดินของทั้งสองเพื่อขจัดส่ิงชั่วรายออกไป 

¤¹ÍÔ¹à ṌÂàÅ×Í¡¤Ù‹¤ÃÍ§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ 

ในหนังสือ “อินเดีย: ถิ่นมหัศจรรย” ของอาจารยอรุณ เฉตตีย 
ไดอธิบายรายละเอียดการเลือกคูครองของชาวอินเดียไว ดังนี้ 

การหมั้นเมื่อยังเยาว (Promise Marriage) เร่ิมจากผูใหญของ
ทั้งหญิงและชาย มีความสัมพันธอันดีมาแตดั้งเดิม จะมีการรับปาก
ตกลงกันไววา หากฝายใดมีบุตรก็จะยกบุตรของอีกฝายให โดยถือ
หลักวา บุตรชายตองมีอายุแกกวาบุตรหญิงของอีกฝาย ในกรณีน้ี
บุตรอาจจะเกิดแลวหรือยังไมเกิดก็ได 

การเลือกคูใหแกบุตรในวงศตระกูลหรือวรรณะเดียวกัน (Inter

Caste Marriage) ผูใหญจะเปนผูกำหนดตัวคูบาวสาวไวภายในวงศ
ตระกูลเดียวกันหรือในวรรณะเดียวกัน ซึ่งการเลือกคูแบบน้ี บานเรา
มักเรียกวา การแตงงานแบบคลุมถุงชน 

การเสาะหาคูครอง (Arrangement Marriage) ผูใหญของ
ฝายหญิงหรือฝายชาย จะเปนผูเสาะหาคูครองใหแกบุตรของตน เมื่อ
เจรจาและตกลงกันไดทั้งสองฝาย ก็จะมีการจัดการเร่ืองพิธีหมั้นและ
พิธีแตงงานตอไป 

การครองคูแบบรักใครชอบพอ 

(Love Marriage) เมื่อฝายหญิงและ
ฝายชายมีความรักตอกัน ก็จะพากัน
ไปบอกใหผูใหญทราบ เมื่อผูใหญ
ทั้งสองฝายเห็นชอบ ก็จะสามารถ
จูงมือกันเขาสูพิธีแตงงานกันได
โดยราบร่ืน แตหากผูใหญฝายใด
ฝายหนึ่งไมยินยอมก็จะไมสามารถแตงงานกันได 

การยกบุตรใหโดยเสนหา (A Gift) 

หากผูใหญของฝายหญิงมีความเห็นใจ
ฝายชายเพราะการกระทำคุณความดี 
ก็อาจจะพอใจที่จะยกบุตรสาวของตน
ใหกับชายที่ตนชอบและพอใจเปนพิเศษ
เรียกวา เปนการยกบุตรสาวใหเปน
ของขวัญหรือของกำนัลนั่นเอง 

¡ÒÃÊÙ‹¢Íã¹áºº¢Í§ÍÔ¹à ṌÂ 

โดยหลักของศาสนาฮินดูโบราณ
ที่ยังปฏิบัติอยู เปนสวนใหญ ผู ใหญ
ฝายหญิงจะเปนผูเสาะแสวงหาเจาบาว
ใหแกบุตรสาวฝายตน เมื่อพบคนที่มี
คุณสมบัติที่ตองการแลว จะมอบหมาย
ใหพราหมณหรือผู ใหญที่เคารพ เปน

หากฝายหญิงไมสามารถ 
เสียคาสินสอดตามท่ี 
ฝายชายเรียกรองได 
ก็จะตองเสาะแสวงหา 
ฝายชายอื่นตอไป 
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พอสื่อหรือเปนผูไปทาบทามฝายชาย ซึ่งฝายชายก็จะเรียกสินสอด
ตามฐานะของตน 

หากฝายหญิง สามารถเสียคาสินสอดตามที่ฝายชายเรียกรองได
กเ็ปนอันวาตกลงกนัและสามารถจดัพธิแีตงงานกนัได แตหากฝายหญงิ
ไมสามารถเสียคาสินสอดตามที่ฝายชายเรียกรองได ก็จะตองเสาะ
แสวงหาฝายชายอ่ืนตอไป  

แตในปจจุบันนี้ พิธีการสูขอไดมีการเปล่ียนแปลงไปบางตาม
ความเหมาะสม โดยทัง้สองฝายอาจจะมีความยนิยอมท่ีจะออกคาใชจาย
รวมกัน เพื่อเปนหนาเปนตาหรือใหสมศักดิ์ศรีฐานะของทั้งสองฝาย
หรือผูหญิงเปนฝายเรียกรองคาสินสอดก็เร่ิมมีบางแลวในอินเดีย 

ÃÙ»áºº¡ÒÃ Ñ̈´§Ò¹áμ ‹§§Ò¹¢Í§¤¹ÍÔ¹à ṌÂ 

จากความเช่ือดานศาสนาและประเพณขีองชาวอินเดยี การจดังาน
แตงงานเปนพิธีการท่ีสำคัญท่ีจะเปนสิ่งที่บงบอกสถานภาพทางสังคม 
ของคูแตงงาน รวมทั้งเปนคานิยมของผูใหญท้ังบาวสาว ที่จะมีโอกาส
นำเงินทองท่ีเกบ็หอมรอมริบมานานหลายป มาเปนคาใชจายเพ่ือจดังาน
ฉลองและเปนการแสดงถึงสัญลักษณการมอบของขวัญใหลูก  

ประเพณีการแตงงานของชาวอินเดีย เปนพิธีท่ีใหญโตหรูหรา
และฟุมเฟอย แตจากสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัในปจจุบนั ทำใหหลายๆ 
ครอบครัวตองลดความใหญโตของงานวิวาห 

สำหรบัในชวงฤดกูาลแตงงานสวนใหญจะจัดในชวงเดอืนธันวาคม
ถึงเดือนกุมภาพันธ โดยตามประเพณีน้ัน จะมีพิธีหลายอยางและ 
จดังานหลายวัน แตในชวงวิกฤติเศรษฐกจิท่ีเกดิขึน้ในชวง 2 ปทีผ่านมา 
ทำใหชาวอินเดียระมัดระวังมากข้ึนในการจับจายใชสอย บางคนลด
การจัดงานเลีย้ง บางรายกล็ดจำนวนแขกท่ีเชญิมารวมงานใหเหลอืเพยีง
เพื่อนสนิทและคนในครอบครัว และลดวันจัดงานจากท่ีเคยจัดกัน 7-8 
วัน ลงเหลือ 4 วัน  

แมจากสภาพเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั
ของอินเดีย ทำใหงานแตงงานลด
ความอลังการลงไปบาง แต ในสวน
บรรยากาศของความสนุกสนานร่ืนเริง
ของพิธีแตงงานยังคงมีอยู เพราะการ
แตงงานยังคงเปนพิธีสำคัญที่สุด ของ
สถาบันครอบครัวของอินเดีย และ
แสดงถึงสถานภาพทางสังคม ดังน้ัน
การจัดงานแตงงานที่ตองใชคาใชจาย
สงู กจ็ะยงัคงมอียูตอไปในสงัคมอนิเดยี 

การจดังานแตงงานของคนอินเดีย
แตละคร้ังใชงบประมาณจัดตั้งแต 1 - 
10 ลานบาท ตามแตฐานะทางสงัคม มี
คนไปรวมงานนบัรอยคน ใชเวลาหลายวนั 
และจากการทีอ่นิเดยีมปีระชากรจำนวน
มาก สถิติการแตงงานในแตละปเฉล่ีย
สูงถึง 1.2 ลานคูตอป 

âÍ¡ÒÊ¢Í§»ÃÐà·Èä·Âã¹¡ÒÃ Ñ̈´§Ò¹
áμ ‹§§Ò¹¢Í§ÍÔ¹à ṌÂ 

ปจจุบัน ชาวอินเดียเริ่มมีคานิยม
ที่ จะเ ดินทางไปจัดงานแตงงานใน 
ตางประเทศ แทนการจัดงานใน
ประเทศอินเ ดีย ซึ่ งการจัดงานใน 

การจัดงานแตงงานของคนอินเดียแตละครั้ง 
ใชงบประมาณจัดตั้งแต 1 - 10 ลานบาท 

และมีสถิติการแตงงานในแตละป 
เฉลี่ยสูงถึง 1.2 ลานคูตอป 
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ตางประเทศกำลังจะเปนคานิยมสำหรับกลุมคนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจ
ของชาวอินเดีย  

ในชวง 1-2 ปที่ผานมานั้น ชาวอินเดียนิยมเดินทางไปแตงงาน
ที่บาหลี ประเทศอินโดนีเซียเปนอันดับหน่ึง แตเมื่อกลางป 2552 ที่
ผานมาตอเน่ืองจนถึงปนี้ พบวา ชาวอินเดียมีความสนใจท่ีจะมาใช
แหลงทองเท่ียวประเทศไทยเปนสถานท่ีจัดงานแตงงาน โดยเฉพาะ
จังหวัดท่ีอยูฝงทะเลอันดามัน เชน ภูเก็ต พังงาและกระบ่ี รวมถึง 
จังหวัดอื่นๆ ดวย ที่กำลังไดรับความสนใจ 

 การเขามาจัดงานแตละคร้ังของชาวอินเดีย จะมีการเชิญญาติ
พี่นองมารวมงานเปนจำนวนมาก ไมเฉพาะญาติที่อาศัยอยูในอินเดีย
เทาน้ัน แตรวมถึงญาติที่ทำงานในตางประเทศดวย ซึ่งเปนตลาดท่ีมี
แนวโนมการเติบโตคอนขางดีมาก และทำรายไดใหกับพื้นที่โดยตรง  

 บางครั้งในการจัดงานแตงงานของชาวอินเดียในประเทศไทย 
จะมีการเหมาโรงแรมท่ีพัก จัดงาน มีการเล้ียงฉลองกัน 4 วัน 4 คืน 

นอกจากเหมาโรงแรมหลายรอยหอง
แลว อาจจะมกีารเหมาหองครวัโรงแรม
ดวย โดยนำพอครัวแมครัวจากอินเดีย 
มาทำอาหารอนิเดยีทีห่องครวัของโรงแรม 
เพื่อเล้ียงแขกหลายรอยคนท่ีมาจาก
อินเดีย 

ดังนั้น คูแตงงานชาวอินเดียท่ีจะ
จัดงานแตงงานในตางประเทศหรือใน
ประเทศไทย จะตองเปนผูที่มีรายได
และศักยภาพสูง เพราะแตละครั้งจะมี
ผูเดินทางมารวมงานดวยไมต่ำกวา 100
คน ซึง่ตองใชงบประมาณในการจดังาน
จำนวนมาก 

จากการสำรวจทัศนคติคนใน
ประเทศอินเดียพบวา คนอินเดียชอบ
แตงงานในเมืองไทยมากที่สุด เพราะ
คาใชจายในการแตงงานถกูกวาในประเทศ
อินเดีย ซึ่งการแตงงานของคนอินเดีย
จะฉลองกันไมนอยกวา 4 วัน โดยท่ี
ผานมา คูแตงงานชาวอินเดียก็จะนำ
ชางภาพหรือนักขาวมาดวย เพื่อเก็บ
ภาพนำไปจัดทำแม็กกาซีน สำหรับนำ
กลับไปใหคนในอินเดียดูดวย ซึ่งเปน 
การชวยเผยแพรขอมลูการประชาสัมพันธ
ใหแกประเทศไทยทางออม 

จึงเปนโอกาสอันดีของประเทศ
ไทยในการจัดกิจกรรมเชิญชวนคูแตงงาน
ชาวอินเดียที่มีศักยภาพสูงมาจัดงาน
แตงงานในประเทศไทย และถือวาเปน
โอกาสของ “ธุรกจิทองเทีย่ว” ทีม่คีวาม
มั่นคงเปนอยางยิ่ง ไดเงินเขาประเทศ
เปนจำนวนมาก นอกจากน้ัน ยงัสงผลดี
ตอธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวของ 
เชน ดอกไม อาหาร อีกดวย 

เมื่อกลางป 2552 ที่ผานมาตอเนื่อง 
จนถึงปนี้ พบวา 

ชาวอินเดียมีความสนใจท่ีจะใชไทย 
เปนสถานท่ีจัดงานแตงงาน  

โดยเฉพาะจังหวัดที่อยูฝงทะเลอันดามัน 
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ความเชื่อแปลกๆ เกี่ยวกับการแตงงานในสังคมอินเดีย ความเช่ือแปลกๆ เกี่ยวกับการแตงงานในสังคมอินเดีย 
จากหนังสือ “ปริศนาภารตะ” ของพระมหาอาย ธีรปญโญ 

ไดรวบรวมความเช่ือแปลกๆ ทีเ่กีย่วกบัการแตงงานในสงัคมอนิเดียไว 
ผูเขียนจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร ดังนี้ 

ความเช่ือที่ 1 ชาวฮินดูถือวาหญิงท่ีไมมีสามี หรือมีแลวแต
ไมมีลูก เปนหญิงท่ีอาภัพท่ีสุด และเปนที่รังเกียจของสังคม เมื่อ
ตายแลวจะไปตกนรกขุมปุตตะ และในคัมภีรพระเวทไดกลาวถึง
ฝายชายดวยวา ชายท่ียงัไมแตงงานถือวาเปนคนดบิ คลายกับความเช่ือ
ของไทยท่ีวา ผูที่ยังไมไดบวชถือวาเปนคนดิบ 

ความเช่ือที ่2 ในคมัภีรมหาภารตะไดต้ังกฎวาดวยการแตงงาน
ไวอยางเครงครดัวา หญงิทกุคนตองแตงงาน จะครองตนเปนพรหมจารยี
อยูตลอดชีวิตไมไดเปนอันขาด หากหญิงน้ีมีการเสียชีวิต พวก
พราหมณจะไมยอมใหเอาศพของหญิงโสดขึ้นเผาบนเชิงตะกอน 
ตองทิ้งใหแรงกิน หรือไมก็ลองแมน้ำใหเปนอาหารของปลาและเตา 

ความเชื่อที่ 3 การแตงงานของชาวอัสสัมในทองที่บางแหง 
จะมีพิธีแปลกท่ีสุดคือ ถาหญิงชอบพอชายใด เธอผูนั้นจะชวนเพื่อน
หญิงไปดวยประมาณ 3-4 คน ไปดักอยูขางทางท่ีชายผูนั้นเดินผาน
ไปมาเสมอ เมื่อชายคนน้ัน เดินทางมาถึงก็จะกระโดดล็อกคอจับไป
เปนสามี ชายท่ีถูกจับไปจะปฏิเสธหรือหลบหนีไมได ถือวาเปนการ
ผิดผี จะไดรับโทษทัณฑตางๆ 

ความเชื่อที่ 4 พิธีแตงงานของชาวคุชราต (รัฐคุชราตเปนรัฐที่
ตั้งอยูทางตะวันตกของประเทศติดกับปากีสถานและทะเลอาหรับ) 
มีพิธีที่แปลกคือ 12 ป จึงจะสามารถจัดงานแตงงานได และมีระยะ
เวลาเพียง 3 วันเทานั้น พอเวลามาถึง ชาวคุชราตจะตองรีบแตงงาน
ใหเร็วที่สุดเทาที่จะเร็วได แมแตเด็กนอยแบเบาะก็ตองทำพิธีหมั้นไว
ไมอยางนั้น จะตองรอนานถึง 12 ปทีเดียว 

ความเช่ือที ่5 ตามชนบทของอินเดยี จะหาหญงิสาวไรคูไดยาก 
เพราะโตขึ้นมาอายุ 5-6 ขวบ ก็จะทำพิธีหมั้นไวแลว ซึ่งโดยมาก
ฝายหญิงจะมาหม้ันฝายชาย สำหรับเงินคาสินสอดทองหม้ัน จะ
มากหรือนอยขึ้นอยูกับฐานะของแตละคนดวย 

ความเช่ือที่ 6 ปจจุบัน หญิงสาวชาวอินเดียเริ่มจะหาสามียาก
โดยเฉพาะหากไมสวย ตระกูลไมร่ำรวย ผูชายมักจะเลนตัว ดังนั้น 

จึงมีหญิงสาวจำนวนไมนอยที่หาสามี
ไมได จงึหาทางแกไขโดยการประกาศ
หาสามีทางหนาหนังสือพิมพกันอยาง
ออกหนาออกตา จึงนับวาเปนสิ่งที่
แปลก โดยสามารถหาอานขาวประกาศ
หาสามีไดตามหนาหนงัสือพมิพรายวัน
ทั่วไป 

ความเช่ือที่ 7 พิธีการแตงงาน
ของวรรณะกษัตริยเปนพิธีที่ยิ่งใหญ
เปนพิเศษ เน่ืองดวยพระราชาเปน 
ผูปกครองแผนดิน เปนชาตินักรบท่ี
ไดรับการเคารพเปนอยางสูงจาก
ประชาชน การเลือกคูของคนใน
วรรณะนี้มีประเพณีนิยมอยูหลายวิธี
เชน วิธีการทาบทาม วิธีการเสี่ยง
มาลัย เปนตน 
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บีโอไอ บีโอไอ 
ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹� Œ́Ò¹à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã 

1. ¡ÒÃ¢Í¢ÂÒÂàÇÅÒ¹Óà¢ŒÒà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃÂŒÍ¹ËÅÑ§ ¡Ñº¡ÒÃ¢Í¢ÂÒÂàÇÅÒ 
¹Óà¢ŒÒà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃàËÁ×Í¹ËÃ×Íμ ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ 
ตอบ ไมเหมือนกัน การขอขยายเวลานำเขาเคร่ืองจักรยอนหลัง 
ใชในกรณีที่บริษัทนำเขาเคร่ืองจักรมากอนไดรับบัตรสงเสริมฯ 
และประสงคจะใชสิทธ์ิยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา ซึ่งสิทธิ์ 
ดังกลาวจะยอนหลัง ไปจนถึงวันที่ยื่นคำขอสงเสริมฯ  
 สำหรับการขยายเวลานำเขาเครื่องจักรจะใชในกรณีท่ีครบ
กำหนดเวลานำเขาเคร่ืองจักรแลว แตบริษัทยังนำเขาไมครบตาม
โครงการ สามารถยื่นขอขยายเวลานำเขาเครื่องจักรและเปด
ดำเนินการได โดยจะขยายเวลาใหไมเกิน 3 ครั้งๆ ละไมเกิน 1 ป 

2. ã¹¡Ã³Õ·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ·Õè¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ä Œ́ÃÑºà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã «Öè§à»š¹ 
¡ÒÃãËŒà»Å‹Ò¨Ò¡ºÃÔÉÑ·áÁ‹ã¹μ ‹Ò§»ÃÐà·È ÁÙÅ¤‹Òà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã Ñ́§¡Å‹ÒÇ 
ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ¤Ô´à»š¹à§Ô¹Å§·Ø¹ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ ได โดยตามประกาศสำนักงานฯ ที่ ป. 1/2545 การกำหนด
ความหมายเงินลงทุน ในขอ 1.2.4 ไดกำหนดวา “กรณีเครื่องจักร

นานาสาระกับ 

ที่บริษัทในเครือใหมาโดยไมคิดคา
ตอบแทนและไดระบุในคำขอรับ
การสงเสรมิฯ ใหใชมลูคาตามบญัชี
ของบริษัทที่ใหเคร่ืองจักร โดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีขอรับ
การสงเสริมฯ”  

3. ¡Ã³Õ·Õè¼ÙŒ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ »ÃÐÊ§¤�
¨ÐãªŒà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã·ÕèÁÕÍÒÂØà¡Ô¹ 10 »‚ 
ã¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õè¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
áμ ‹¨ÐäÁ‹¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔìÂ¡àÇŒ¹ÍÒ¡Ã¢Òà¢ŒÒ
à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã à¹×èÍ§¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ 
μ Ñé§ÍÂÙ‹ ã¹à¢μ»ÅÍ´ÍÒ¡Ã ¨Óà»š¹
μ Œ Í§Â×è ¹ãºÃÑºÃÍ§»Ã ÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾
à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã ¾ÃŒÍÁ¡Ñºáºº¤Ó¢ÍÃÑº
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ ผูขอรับการสงเสริมฯ ตองยื่น
ใบรับรองฯ พรอมกับแบบคำขอฯ 
ถึงแมจะไมประสงคขอใชสิทธ์ิฯ 
เพื่อใชเปนเอกสารประกอบการ
พจิารณาวา จะอนมุตัใิหใชเครือ่งจกัร
ดงักลาวในโครงการหรอืไม 
 อยางไรก็ตาม ในกรณี น้ี
ใ บ รั บ รอ งฯ ไม จ ำ เ ป นต อ ง มี 
รายละเอียดเ ง่ือนไขสถานภาพ 
ของการปรับปรุงซอมแซม (Re-
conditioned status) แตตอง
แสดงรายละเอียดการตรวจสอบ
เครื่องจักรใชแลวดังกลาวตาม
แนวทางของประกาศ ป.2/2546 
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ÇÔ¸Õ» Ô̄ºÑμ ÔÀÒÂËÅÑ§¡ÒÃä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ  

1. ã¹¡Ã³Õ·ÕèºÃÔÉÑ·äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶Â×è¹àÍ¡ÊÒÃà¾×èÍÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ä Œ́
·Ñ¹μÒÁàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´ (6 à ×́Í¹ËÅÑ§Â×è¹áººμÍºÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ) 
ÊÒÁÒÃ¶¢Í¢ÂÒÂàÇÅÒÂ×è¹àÍ¡ÊÒÃà¾×èÍÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ÁÕËÅÑ¡à¡³±�ÍÂ‹Ò§äÃ 
ตอบ สามารถทำได ใชแบบประกอบการพิจารณาขอขยายเวลา
สงหลักฐานการออกบัตรสงเสริมฯ (F OS CT 04) ซึ่งสามารถขอ
ขยายเวลาไดไมเกิน 3 ครั้งๆ ละไมเกิน 4 เดือน  

2. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶à»�´´Óà¹Ô¹¡ÒÃä Œ́μÒÁÃÐÂÐàÇÅÒ·Õè¡ÓË¹´ μ ŒÍ§
´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ 
ตอบ หากบริษัทไมสามารถเปดดำเนินการไดตามระยะเวลาท่ี
กำหนด โดยบริษัทยังนำเขาเคร่ืองจักรไมครบ บริษัทสามารถขอ
ขยายเวลานำเขาเครือ่งจกัรได ซึง่สำนกังานฯ จะอนมุตัใิหขยายเวลา
จากระยะเวลาที่กำหนดในบัตรสงเสริมฯ อีกครั้งละไมเกิน 1 ป 
รวมแลวไมเกิน 3 ครั้ง และใหไดรับการขยายเวลาเปดดำเนินการ
ออกไปอีกเปนเวลา 6 เดือนนับแตวันท่ีครบกำหนดระยะเวลา 
นำเขาเครื่องจักร แตในกรณีที่จะขยายเวลาเปดดำเนินการเพียง
อยางเดียว จะขยายเวลาให 1 ครั้ง เปนเวลาไมเกิน 1 ป 

3. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶¹Óà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã
à¢ŒÒÁÒ¤ÃºμÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ áμ ‹μ ŒÍ§¡ÒÃ
¨Ð¢Íà»�´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶
·Óä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ การเปดดำเนินการจะตองมี
เคร่ืองจักรเต็มตามกำลังผลิต หาก
ไมมีความประสงคจะลดกำลังผลิต 
สามารถขอขยายเวลาเปดดำเนินการ
ไปกอน แตหากตองการขยายเวลา
นำเขาเคร่ืองจกัรรวมดวย บโีอไอจะ
อนุมัติใหขยายเวลา 3 ครั้งๆ ละ
ไมเกิน 1 ป โดยจะอนุมัติใหขยาย
เวลาเปดดำเนินการโดยอัตโนมัติ 
 แต ห า ก จ ะต อ ง ก าร เ ป ด
ดำเนินการ โดยมีกำลังผลิตตาม
เครื่องจักรท่ีติดตั้ง ก็สามารถขอ
เปดดำเนินการตามกำลังผลิตท่ีมี
อยูได แตทั้งน้ีมูลคาการลงทุนจะ
ตองปรับตามขนาดการลงทุนจริง 
ณ วันเปดดำเนินการ 

4. ¡ÒÃà»�´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ¨Ðμ ŒÍ§à»�´àÁ×èÍã´ 
ตอบ การเปดดำเนินการจะกระทำ
ไดโดยโครงการน้ันๆ มีการลงทุน
อยางนอยตามเกณฑข้ันตำ่ทีก่ำหนด 
เพื่อผลิตผลิตภัณฑหรือใหบริการ
ตามที่ไดรับการสงเสริมฯ โดยมี
กรรมวิธีการผลิตหรือขั้นตอนการ
ใหบริการ สถานประกอบการ และ
สาระสำคัญเปนไปตามโครงการท่ี
ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ การ
เป ดดำ เนิ นการมี ก ำหนดวั น ท่ี
แนนอนวันเดียว โดยถือเอาวันที่
ค รบกำหนดเ ง่ือนไขห รือ วันที่
บริษัทแจงความประสงควาจะขอ
เปดดำเนินการ 
 ทั้งน้ีบริษัทจะตองย่ืนเร่ืองขอ
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อนุญาตเปดดำเนินการ พรอมเอกสารท่ีเกี่ยวของ ไดแก สำเนา
บัญชีรายชื่อผูถือหุนฉบับปจจุบัน งบการเงินท่ีผูสอบบัญชีรับรอง
ปลาสุด แผนภูมิขั้นตอนการผลิตและผังการติดตั้งเคร่ืองจักร 
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฉบับปจจบุนั สำเนาใบอนุญาต
ประกอบกจิการโรงงาน สำเนา Invoice ฉบับแรกที่มีรายได สำเนา
หนังสืออนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน (ถามีการใชสิทธ์ิ) 

5. ÇÑ¹à»�´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ ¤×Í ÇÑ¹·ÕèÁÕÃÒÂä Œ́¤ÃÑé§áÃ¡ãª‹ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ ไมใช วันที่มีรายไดครั้งแรกนั้นอาจจะเกิดข้ึนกอนหรือหลัง
วันเปดดำเนินการก็ได 

6. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅŒÇ áμ ‹äÁ‹» Ô̄ºÑμ ÔμÒÁà§×èÍ¹ä¢ ¨ÐÁÕ
ÁÒμÃ¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ 
ตอบ ขึ้นอยูกับเงื่อนไขที่บริษัทปฏิบัติไมไดตามเงื่อนไข ซึ่งจะมี
มาตรการอยางไรนัน้ ขึน้อยูกบัการพิจารณาของคณะกรรมการ โดย
จะพิจารณาเปนรายๆ ไป โดยบทลงโทษสูงสดุ คอื การถกูเพิกถอน
บตัรสงเสริมฯ ซึง่บรษิทัอาจจะตองชำระภาษีอากรยอนหลงั พรอม
เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 

7. ºÃÔÉÑ·´Óà¹Ô¹¡ÒÃä»áÅŒÇ ¢Ò´·Ø¹ ¨Ð¢ÍËÂØ´¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃªÑèÇ¤ÃÒÇ
ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ สามารถทำได แตจะตองขออนุญาตจากบีโอไอกอน โดยใช
แบบฟอรมขอหยุดดำเนินกิจการ (F PM ST 01) 

8. ¡ÒÃÂ¡àÅÔ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÁÕ¢Ñé¹μÍ¹ÍÂ‹Ò§äÃ 
ตอบ ขั้นตอนแรกจะตองสำรวจดูวาบริษัทมีภาระภาษีอากรใน
ดานเคร่ืองจักรและวัตถุดิบและวัสดุจำเปนหรือไม โดยหากยังมี
ภาระภาษีอากรอยูบริษัทจะตองดำเนินการขออนุมัติตัดบัญชี
เครื่องจักรและวัตถุดิบและวัสดุจำเปนใหเสร็จสิ้น เมื่อไดรับการ

อนุมัติฯ แลว สามารถทำหนังสือ
พรอมชี้แจงรายละเอียดในการขอ
ยกเลิกมาท่ีบีโอไอ 

9. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ãªŒÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹�·Ò§
ÀÒÉÕÍÒ¡ÃËÁ´áÅŒÇ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¢Í
¢ÂÒÂÃÐÂÐàÇÅÒä Œ́ÍÕ¡ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ สิทธิและประโยชนดานภาษี
เงนิไดนติบิคุคลไมสามารถขอขยาย
เวลาได ในขณะท่ีสทิธแิละประโยชน
ลดหยอนหรือยกเวนอากรขาเขา
เครื่องจักรสามารถขอขยายเวลา
ไดอีก 3 ครั้งๆ ละไมเกิน 1 ป  
 สำหรับสิทธิประโยชนยกเวน
อากรขาเขาวัตถุดิบและวัสดุจำเปน
ที่ผลิตเพ่ือการสงออกสามารถขอ
ขยายเวลาไดไมจำกัดจำนวนคร้ัง 
โดยจะอนุมัติ ใหคราวละ 2 ป 
สำหรับสิทธิประโยชนที่ไมเกี่ยวกับ
ภาษอีากร จะไดรบัตลอดระยะเวลา
ที่ไดรับการสงเสริมฯ 

10. ºÕâÍäÍÁÕ¡ÒÃ Ñ̈´ÊÑÁÁ¹ÒãËŒá¡‹¼ÙŒ·Õè ä Œ́
ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ จะมีจัดโดยสมาคมสโมสร 
นักลงทุน (IC) ซึ่งจะมีหลักสูตร 
ฝกอบรมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติภายหลัง
จากการไดรับการสงเสริมฯ ทั้งนี้
สามารถตดิตอโดยตรงไดทีส่มาคมฯ 
เว็บไซต www.ic.or.th โทรศัพท
หมายเลข 0 2936 1429-40 

11. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·Â×è¹ÃÒÂ§Ò¹ μÊ.310 
äÁ‹·Ñ¹ÇÑ¹·Õè 31 ¡Ã¡®Ò¤Á¢Í§·Ø¡»‚ 
¨Ðμ ŒÍ§·ÓÍÂ‹Ò§äÃ 
ตอบ โครงการที่เปดดำเนินการ
แลวจะตองรายงาน ตส.310 ถึง
แมวาจะเลย 31 กรกฎาคมไปแลว
สามารถย่ืนเอกสารยอนหลัง โดย
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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 Œ́ÃÑººÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅŒÇ áμ ‹ÂÑ§äÁ‹ä Œ́á Œ̈§à»�´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ 
¨Óà»š¹μ ŒÍ§Ê‹§ÃÒÂ§Ò¹¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ ตองรายงานผลดำเนินการโดยมีกรณีตางๆ ดังนี้ 
• สำหรับโครงการท่ีไดรับบัตรสงเสริมฯ แลว แตยังไมไดแจง

เปดดำเนนิการ บรษิทัตองย่ืน “แบบแจงยืนยนัการดำเนนิการ
ตามโครงการ” (F PM CO 07) ตามระยะเวลาดังน้ี 
- 6 เดือนหลังจากไดรับบัตรสงเสริมฯ 
- 1 ปหลังจากไดรับบัตรสงเสริมฯ 
- 2 ปหลังจากไดรับบัตรสงเสริมฯ  

• สำหรับโครงการท่ีไดรบับตัรสงเสริมฯ และแจงเปดดำเนินการ
แลว จะตองย่ืน “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 โครงการมีเงื่อนไขตองย่ืน
แบบกอนขอใชสิทธ์ิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล สวนบัตรสงเสริมฯ 
ที่มี (2) หมายถึง โครงการมีเงื่อนไขตองย่ืนแบบกอนใชสิทธิฯ 
เชนกัน แตมีกำหนดสัดสวนวงเงินภาษีที่ไดรับยกเวนดวย 

14. ËÒ¡μ ŒÍ§¡ÒÃà¾ÔèÁª¹Ô´¼ÅÔμÀÑ³± �ã¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
¨ÐÊÒÁÒÃ¶·Óä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ สามารถทำได โดยยื่นเรื่องขอแกไขโครงการมาที่สำนัก
บริหารการลงทุนที่เกี่ยวของ 

15. ¡ÒÃâÍ¹ ¤Çº ÃÇÁ¡Ô¨¡ÒÃÁÕ¢Ñé¹μÍ¹ÍÂ‹Ò§äÃ ¨Ðä Œ́ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�
ÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§ 
ตอบ การโอน ควบ รวมกิจการ มีขั้นตอน ดังน้ี 
1. ผูโอน ควบ รวมกิจการตองทำหนังสือขอโอน ควบ หรือรวม

กิจการถึงสำนักงานฯ (กรณีเปนการโอนกิจการจะตองแสดง
มติที่ประชุมผูถือหุนดวย) 

2. ผูรับโอนหรือบริษัทที่จัดต้ังข้ึนใหมจะตองยื่นคำขอรับการ 
สงเสริมฯ กับสำนักงานฯ  

3. กรณีผูรับโอนยังไม ไดจัดตั้ง
บริษัท ใหระบุชื่อบริษัทที่จะ
เปนผูรับโอน หรือบริษัทใหมที่
จะเกดิจากการควบ รวมกจิการ 
พรอมระบุวันที่จะโอน 

4. กรณท่ีีไดโอน ควบ รวมกจิการ
ไปแลว ผูรับโอน ควบ รวม
กิจการจะตองยื่นคำขอรับการ
สงเสริมฯ ภายใน 3 เดือน 

5. เมื่อไดรับหนังสือแจงมติไดรับ
อนุมัตแิลว ผูรบัโอนตองตอบรับ
มติและสงเอกสารออกบัตร
ภายใน 1 เดอืน / กรณยีงัไมได
ดำเนินการโอน ใหตอบรับมติ
ภายใน 1 เดอืน และยืน่เอกสาร
ออกบัตรสงเสริมฯ ภายใน 3 
เดือนนับแตวัน ท่ีโอนกิจการ 
แตไมเกิน 6 เดือนนับแตวัน
ตอบรับมติ 

 รายละเอียดเพิ่มเติม ตาม
ระเบียบ สกท. ท่ี 2/2547 
 บริษัทผูรับโอน หรือบริษัทที่
เกิดขึ้นหลังการควบ รวมกิจการ 
จะไดสิทธิประโยชนทางภาษีอากร

68



เทาที่ยังเหลืออยูเดิม สวนสิทธิประโยชนที่ไมเก่ียวกับภาษีอากร
จะไดรับตามสิทธิ์เดิม ยกเวนการถือครองท่ีดินจะใหไดรับตาม
สัดสวนการถือหุน 

16. â¤Ã§¡ÒÃ·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅŒÇ ´Óà¹Ô¹¸ØÃ¡Ô¨¢Ò´·Ø¹ ¨Ð¶Ù¡ 
à¾Ô¡¶Í¹ÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹�ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ บีโอไอไมมีเง่ือนไขวากิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ หลังจาก
เปดดำเนินการไปแลวจะตองไดผลกำไรหรือขาดทุน และไมมีการ
ยกเลิกสิทธิประโยชนจากการท่ีโครงการน้ันประสบผลขาดทุน 
แตอยางใด  
 นอกจากน้ัน ผูไดรับการสงเสริมฯ สามารถนำผลขาดทุน
ประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลาน้ันไปหักออกจากกำไรสุทธิที่
เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมี
กำหนดเวลาไมเกิน 5 ปนับแตวันพนกำหนดเวลาน้ัน โดยจะเลือก
หักจากกำไรสุทธิของปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ได 

17. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·¨Ð à»ÅÕèÂ¹ÊÑ´Ê‹Ç¹¼ÙŒ¶×ÍËØŒ¹¨Ð·ÓãËŒÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹� 
Œ́Ò¹ÀÒÉÕÍÒ¡Ãà»ÅÕèÂ¹á»Å§ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ การเปลี่ยนสัดสวนผูถือหุน ไมวาจะเปนหุนไทยขางมาก 
หรือหุนตางชาติขางมาก ไมมีผลกระทบตอสิทธิประโยชนดาน
ภาษีอากรแตอยางใด 

18. ËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃá¡Œä¢â¤Ã§¡ÒÃâ´Â¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹·Õèμ Ñé§¡Ñº¡ÒÃâÂ¡ÂŒÒÂ
Ê¶Ò¹»ÃÐ¡Íº¡ÒÃáμ¡μ ‹Ò§¡Ñ¹ÍÂ‹Ò§äÃ 
ตอบ การเปลี่ยนที่ตั้งไมจำเปนตองเปนไปตามหลักเกณฑโยกยาย
สถานประกอบการ คือ ไมจำเปนตองยายเขาไปอยูในนิคมหรือ
เขตอตุสาหกรรม สามารถยายไปเขตใดก็ได โดยสทิธปิระโยชนที่ได
รับอาจเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจะเปนไปตามเกณฑท่ีตั้งใหม แตจะนับ
ตอจากของเดิม (กรณีดังกลาวจะไมใชกับกิจการที่ใหความสำคัญ

เปนพิเศษ หรือใหความสำคัญและ
เปนประโยชนตอประเทศเปนพเิศษ)  

19. ã¹¡Ã³Õ·Õè à Œ̈ÒË¹ŒÒ·ÕèºÕâÍäÍä»μÃÇ¨
à»�´´Óà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇ¾ºÇ‹ÒºÃÔÉÑ·ÁÕ 
¢Ñé¹μÍ¹¡ÒÃ¼ÅÔμäÁ‹¤ÃºμÒÁ·Õèä Œ́ÃÑº
Í¹ØÁÑμ ÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ºÃÔÉÑ·¨Ð¶Ù¡
Â¡àÅÔ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ ขึ้นอยูกับการพิจารณาเปน 
กรณีๆ ไป ทั้งนี้จะตองพิจารณาวา
ขั้นตอนดังกลาว เปนสาระสำคัญ
ในการสงเสริมฯ หรือไม ถาไมใช
สาระสำคญั บรษิทัสามารถขอแกไข
ขั้นตอนการผลิตใหถูกตองได โดย
บริษัทจะตองย่ืนแบบขออนุญาต
แกไขโครงการ (F PA PC 01) แต
อยางไรกต็าม บโีอไอสามารถเพกิถอน
บัตรสงเสริมฯ ได หากข้ันตอนน้ัน
เปนข้ันตอนการผลิตหลัก 

20. μÒÁËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ¢ÍÍÍ¡ºÑμÃ 
Ê‹§àÊÃÔÁÏ ¼ÙŒä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¨Ð
μ Œ Í§Â×è ¹ËÅÑ¡°Ò¹μÒÁ·Õè á Œ̈ §äÇŒ ã¹ 
áºº»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ¢ÍÃÑººÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ  
ãËŒ¤Ãº ÃÇÁ¶Ö§ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹
¨Ò¡μ ‹Ò§»ÃÐà·È (ÊÓËÃÑººÃÔÉÑ··ÕèÁÕ
ËØŒ¹μ ‹Ò§ªÒμ Ô) ¼ÙŒä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ  
ÊÒÁÒÃ¶ãªŒàÍ¡ÊÒÃÍ×è¹á·¹ËÅÑ¡°Ò¹
¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹¨Ò¡μ ‹Ò§»ÃÐà·È«Öè§ÍÍ¡
â´Â¸¹Ò¤ÒÃä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹  
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ตอบ ในกรณีท่ีผูที่ไดรับการสงเสริมฯ ประสงคท่ีจะถือเงินเขามา
แทนการโอนเงิน ผูไดรับการสงเสริมฯ อาจใชเอกสารอ่ืนแทน
หลกัฐานการโอนเงนิจากตางประเทศแทนได (Credit Advice หรอื 
Credit Note) เชน หลกัฐานการแลกเงิน ซึง่จะตองระบุจำนวน อัตรา
แลกเปล่ียน รวมทั้งหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีของนิติบุคคลท่ี
ไดรับการสงเสริมฯ ทั้งนี้จะพิจารณาความเหมาะสมเปนรายๆ ไป  

21. ËÅÑ¡°Ò¹¡ÒÃâÍ¹à§Ô¹ (μÒÁ¢ŒÍ 20.) ¨Óà»š¹μ ŒÍ§âÍ¹à¢ŒÒ¸¹Ò¤ÒÃ
¢Í§ä·Âà·‹Ò¹Ñé¹ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ ไมจำเปน สามารถใชบริการของธนาคารพาณิชยตางชาติท่ี
มีสาขาในประเทศไทยได 

22. ã¹¡Ã³Õ¼ÙŒ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ãªŒª×èÍºØ¤¤Å¸ÃÃÁ´Òà»š¹¼ÙŒ¢ÍÃÑº¡ÒÃ 
Ê‹§àÊÃÔÁÏ àÁ×èÍºÕâÍäÍÍÍ¡Ë¹Ñ§Ê×Íá Œ̈§Áμ Ô ãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áμ ‹ 
¼ÙŒ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ äÁ‹ÊÒÁÒÃ¶ÁÒÃÑºË¹Ñ§Ê×ÍàÍ§ä Œ́ ÊÒÁÒÃ¶ãËŒ
ºØ¤¤ÅÍ×è¹ÁÒÃÑººÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ á·¹ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ สามารถใหผูแทนมารับแทนได โดยตองมีหนังสือมอบอำนาจ
จากผูที่ไดรับการสงเสริมฯ มาดวย  

23. àÁ×èÍºÕâÍäÍÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ãËŒá¡‹ 
¼ÙŒ·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅŒÇ ¼ÙŒã´ºŒÒ§
·ÕèÁÕÊÔ·¸ÔìÁÒ¢ÍÃÑººÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ  
ตอบ ผูที่มีสิทธิ์มารับบัตรสงเสริมฯ
ไดแก ผูที่มีอำนาจรับรองเอกสาร
ตามหนังสือรายช่ือผูถือหุน รวมท้ัง
ผูที่ไดรบัมอบอำนาจจากผูทีม่อีำนาจ
ดังกลาว 

24. ¡ÒÃ¢ÍÊÓà¹ÒºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ã¹¡Ã³Õ
·Õè·ÓºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ËÒÂ ÊÒÁÒÃ¶
·Óä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ บโีอไอจะสำเนาบัตรสงเสรมิฯ 
ใหได โดยจะตองมีหนงัสอืมอบอำนาจ
จากบรษัิท ทัง้นี้ในหนังสอืมอบอำนาจ 
จะตองอางถึงเลขที่บัตรสงเสริมฯ 
ใหถูกตองดวย  

25. ¼ÙŒä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÊÒÁÒÃ¶¢Í
¢ÂÒÂàÇÅÒ¡ÒÃμÍºÃÑºÁμ Ô ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ สามารถทำได ซึง่ตามข้ันตอน
ปกติผูไดรับการสงเสริมฯ จะตอง
ยืน่แบบตอบรับการสงเสริมฯ (F OS 
CT 07) ภายในหน่ึงเดือนหลังจาก
วันที่ไดรับหนังสือแจงมติ ในกรณี
ที่ผูไดรับการสงเสริมฯ ไมสามารถ
สงแบบตอบรับฯ ไดภายในเวลาท่ี
กำหนด บีโอไออนุญาตใหผูไดรับ
การสงเสริมฯ สามารถย่ืนแบบ
ขยายเวลาตอบรบัการสงเสรมิฯ ได 
3 ครั้งๆ ละไมเกิน 1 เดือน โดยใช
แบบฟอรม F OS CT 01 ซึง่สามารถ
ดาวนโหลดไดจากเว็บไซตของบีโอไอ 
และในกรณีท่ีบริษัทไมสามารถยื่น
แบบตอบรับการสงเสริมฯ ไดใน
เวลาที่กำหนด บีโอไอจะเพิกถอน
มติใหการสงเสริมฯ  
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¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμ ÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

หมวดกิจการ 
จำนวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนตางชาติ จางแรงงาน (คน) 
2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 

 ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.  ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.  ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.  ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย.  ม.ค.-เม.ย. ม.ค.-เม.ย. 

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 151  51  44  42,317  11,071  14,223  2,645  1,517  1,024  472  120  181  21,065  6,325  8,934  

เหมอืงแร  เซรามกิส  และโลหะข้ันมลูฐาน 26  11  8  18,700  7,547  2,215  435  372  388  1,951  901  261  5,698  2,250  559  

อุตสาหกรรมเบา 58  26  33  10,477  3,623  3,176  1,135  660  157  777  432  494  18,239  9,462  5,337  

ผลติภณัฑโลหะ  เครือ่งจกัร และอปุกรณขนสง 177  70  75  52,092  16,158  14,639  1,618  254  546  5,952  1,115  736  26,301  8,024  8,764  

อิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองใชไฟฟา 137  41  59  27,419  5,941  31,179  358  36  172  1,381  422  272  43,272  3,170  24,765  

ผลติภณัฑเคมภีณัฑ กระดาษ และพลาสติก 97  40  48  24,317  5,962  14,635  1,364  560  974  2,326  915  692  6,590  2,763  5,672  

บริการ และสาธารณูปโภค 316  76  135  117,687  56,224  82,683  8,751  912  3,795  2,180  522  948  13,745  3,212  3,301  

รวม 962  315  402  293,009  106,526  162,750  16,307  4,313  7,055  15,039  4,427  3,583  134,910  35,206  57,332  

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

2552 
Á.¤.-àÁ.Â. 

â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â 
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ä·Â
áÅÐμ ‹Ò§ªÒμ Ô 

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ Œ̈Ò§§Ò¹ä·Â (¤¹) ¤‹Òà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³� 
(ÅŒÒ¹ºÒ·) 

à§Ô¹Å§·Ø¹ 
(ÅŒÒ¹ºÒ·) (ÃÒÂ) 

269 

â¤Ã§¡ÒÃμ ‹Ò§ªÒμ Ô 
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

2553 
Á.¤.-àÁ.Â. 

สรุปสถิติการสงเสริมการลงทุน สรุปสถิติการสงเสริมการลงทุน 

2552 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2553 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2552 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2553 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2552 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2553 
Á.¤.-àÁ.Â. 

315 

402 

96 

151 

108 
131 

111 120 

2552 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2553 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2552 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2553 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2552 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2553 
Á.¤.-àÁ.Â. 

106,526 

162,750 

71,926 

105,038 

35,206 

57,332 

2552 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2553 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2552 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2553 
Á.¤.-àÁ.Â. 

413 
134,500 135,800 

2552 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2553 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2552 
Á.¤.-àÁ.Â. 

2553 
Á.¤.-àÁ.Â. 

284 

445 

68,300 

118,500 
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พฤษภาคม 2553

 สถิติการสงเสริมการลงทุน



2551 2552 2552 
ม.ค.-เม.ย. 

2553 
ม.ค.-เม.ย. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-เม.ย. 

2553 
ม.ค.-เม.ย. 

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท) 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ·¸Ô  1,231   1,531   269   413  74.0  113.8  33.0  28.6  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     43.8  38.9  4.1  8.5  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 326  265  63  104  15.3  5.4  0.7  2.1  

 ยุโรป 194  223  47  52  13.9  5.9  1.1  0.7  

 ไตหวัน 45  74  7  15  1.4  6.1  0.1  0.3  

 สหรัฐอเมริกา 37  84  17  12  1.3  6.4  0.5  0.6  

 ฮองกง 23  20  2  8  1.0  1.8  - 0.5  

 สิงคโปร 86  89  19  27  5.1  1.2  0.1  1.5  

การกระจายของแหลงที่ตั้ง     เงินลงทุน (พันลานบาท) 

 เขต 1 375  462  92  134  51.9  83.1  7.0  23.5  

  กรุงเทพมหานคร 221  193  49  65  16.3  15.4  1.4  5.2  

  ปริมณฑล 154  269  43  69  35.6  67.8  5.6  18.2  

 เขต 2 517  522  98  165  294.6  353.0  115.2  75.0  

  ระยอง 144  112  28  45  135.6  59.0  17.8  26.6  

  ภูเก็ต 12  11  1  2  10.2  2.6  0.1  - 

  อื่นๆ 361  399  69  118  148.7  291.4  97.3  48.5  

 เขต 3 335  544  77  114  85.6  255.6  12.2  37.3  

  - 36 จังหวัด 287  456  67  101  79.7  209.0  11.3  33.7  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 48  88  10  13  5.9  46.7  1.0  3.5  

  ภาคเหนือ 77  123  17  27  9.7  39.2  2.2  4.2  

  ภาคกลาง 10  32  4  2  4.8  29.2  0.5  1.2  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 85  187  17  31  15.8  106.7  2.5  20.0  

  ภาคตะวันออก 47  53  10  12  8.8  24.5  0.8  2.5  

  ภาคตะวันตก 14  31  1  4  3.1  8.6  - 0.6  

  ภาคใต 65  79  23  26  9.6  28.2  4.9  5.5  

  อื่นๆ 37  39  5  12  33.8  19.3  1.3  3.3  

  ไมระบุที่ตั้ง 4  3  2  - 0.1  0.1  0.1  - 

         

ภาวะการสงเสริมการลงทุน ภาวะการสงเสริมการลงทุน 
มกราคม-เมษายน 2553 เปรียบเทียบ ป 2551 และ 2552  
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 2551 2552 2552 
ม.ค.-เม.ย. 

2553 
ม.ค.-เม.ย. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-เม.ย. 

2553 
ม.ค.-เม.ย. 

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท) 

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμ ÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ·Ñé§ÊÔé¹  1,252   1,003   284   445  79.0  41.4  9.7  13.8  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     57.2  16.5  2.9  5.4  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 331  249  70  92  22.2  3.6  1.1  2.0  

 ยุโรป 183  158  62  64  18.1  2.6  1.2  0.6  

 ไตหวัน 48  33  6  8  1.2  0.6  0.1  0.1  

 สหรัฐอเมริกา 37  41  12  16  1.3  5.7  - 0.5  

 ฮองกง 19  14  3  11  0.8  0.1  - 0.1  

 สิงคโปร 77  65  17  23  5.4  0.3  0.1  1.1  

การกระจายของแหลงที่ตั้ง     เงินลงทุน (พันลานบาท) 

 เขต 1 396  336  76  165  48.3  49.7  9.2  16.2  

  กรุงเทพมหานคร 232  162  45  74  16.1  11.9  2.3  4.2  

  ปริมณฑล 164  174  31  91  32.1  37.8  6.9  11.9  

 เขต 2 538  383  124  150  365.9  180.8  47.1  46.9  

  ระยอง 166  96  28  30  207.5  42.7  14.8  4.0  

  ภูเก็ต 11  11  4  2  9.5  1.7  0.9  0.7  

  อื่นๆ 361  276  92  118  148.9  136.3  31.4  42.2  

 เขต 3 318  284  84  130  83.6  50.9  12.0  55.4  

  - 36 จังหวัด 275  244  70  115  79.4  46.0  9.3  52.5  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 43  40  14  15  4.2  4.9  2.6  2.9  

  ภาคเหนือ 75  61  22  23  9.1  5.9  3.1  3.4  

  ภาคกลาง 11  10  2  7  4.7  1.3  0.1  9.2  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77  75  25  38  12.7  11.3  4.0  7.2  

  ภาคตะวันออก 41  40  11  7  8.9  7.1  1.4  17.2  

  ภาคตะวันตก 16  13  3  7  3.3  1.3  - 1.7  

  ภาคใต 58  62  20  31  11.3  11.3  2.7  9.3  

  อื่นๆ 40  23  1  17  33.7  12.7  0.5  7.5  

หมายเหต ุเขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต 

เขต 3 ไดแก 58 จงัหวดั โดยแบงเปนเขต 3 พเิศษ จำนวน 22 จงัหวดั ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภ ูสรุนิทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม รอยเอด็  
  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) ในแตละเดือนสถิตกิารอนมุตัใิหการสงเสรมิ ไมสามารถนำไปเปรยีบเทยีบกบัสถติิการขอรบัการสงเสรมิในเดอืนเดยีวกนั เนือ่งจากปกตสิำนกังานฯ  

 จะใชเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริม ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ 
 2) สถิตไิมนบัรวมโครงการซึง่ไมมกีารลงทุนเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รบัโอนโครงการ กิจการเดมิขอสทิธิประโยชนไมเกีย่วกบัภาษีอากร 
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พฤษภาคม 2553



บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล 
จากการเกษตร 

     

1. ปติซีฟูดส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

หองเย็น  1.19  79.70* 57 จ.สงขลา 
(เขต 3) 

2. สยามโกลบอลฟูด จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 
(INSTANT NOODLE) 

 1.11  48.00* 45 จ.สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

3. ไทยโอซูกา จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

อาหารทางการแพทย  1.11  543.80** 133 จ.สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

4. อเมริเทค กรุป จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ขาวคัดคุณภาพ  1.14  300.00* 42 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

5. เอ็น เอส โคลด สโตเรจ จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

บริการหองเย็น  1.19  120.00* 50 จ.สงขลา 
(เขต 3) 

6. พรีเมี่ยมฟูดส จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

อาหารพรอมรับประทาน
หรือก่ึงพรอมรับประทาน 
บรรจุภาชนะผนึก 

 1.11  35.60 35 จ.เชียงใหม 
(เขต 3) 

7. ธนากรผลิตภัณฑน้ำมันพืช 
จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

น้ำมันถั่วเหลืองดิบ 
น้ำมันทานตะวันหรือ 
รำขาวดิบ สวนผสม
อาหารสัตวและเลซิทิน 

 1.6  697.50** 32 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

8. โชตวิฒันอตุสาหกรรมการผลิต 
จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ผลิตภัณฑอาหารจากสัตว
บรรจุภาชนะผนึก 
นำ้มนัปลา และน้ำน่ึงปลา 

 1.11  584.80** 2,341 จ.สงขลา 
(เขต 3) 

9. ทอปโกลฟ เมดิคอล 
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น) 

ถุงมือยางธรรมชาติ  1.16  250.00* 438 จ.สงขลา 
(เขต 3) 

10. บี.ฟูดส โปรดักส อินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ลูกไก  1.5  528.00** 65 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

 รวม    3,187.40 3,238 เขต 1 = 4 
เขต 2 = - 
เขต 3 = 6 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      

โครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน เดือนเมษายน 2553 โครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน เดือนเมษายน 2553 
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 สถิติการสงเสริมการลงทุน



บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

หมวด 2 
เหมืองแร เซรามิกส 
และโลหะขั้นมูลฐาน 

     

1. ยูซีซี อุตสาหกรรม จำกัด 
(รวมทุนไทย - จีน) 

ชิ้นสวนเหล็กหลอ และ
อุปกรณเครื่องจักร 

 2.15  140.00* 246 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

 รวม   140.00 246 เขต 1 = - 
เขต 2 = 1 
เขต 3 = - 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา 
 

     

1. นายไวย แจงศุภนิมิต 
(หุนไทยทั้งสิ้น)  

ลูกปดแกว  3.7  4.00 222 จ.เชียงใหม 
(เขต 3) 

2. เฟลเทค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด 
(รวมทุนไทย - บริติชเวอรจิ้น 
ไอรแลนด) 

NON - WOVEN FABRIC  3.1  71.00* 40 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

3. MR. YI - CHAO CHOU 
(หุนเบลีซทั้งส้ิน) 

เฟอรนิเจอร (ยกเวนจาก
ไมหวงหาม) 

 3.15  220.20* 429 จ.สงขลา 
(เขต 3) 

4. เอส พ ีเอส อินเตอรเทค จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

เฟอรนิเจอรและช้ินสวน 
(ยกเวนจากไมหวงหาม) 

 3.15  747.00** 504 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

 รวม   1,042.20 1,195 เขต 1 = - 
เขต 2 = 2 
เขต 3 = 2 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 4 
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณขนสง 

     

1. เจ พี เอ็ม เอส จำกัด 
 (หุนไทยทั้งส้ิน) 

โครงสรางโลหะสำหรับ
งานอุตสาหกรรม 

 4.19  16 29 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

2. โซเลยู (ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

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

 4.20  34 181 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 
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พฤษภาคม 2553



บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

3. เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) 

จำกัด 

(รวมทนุไทย - สหรฐัอเมรกิา - 

อิตาลี - เคยแมน) 

REGENERATIVE FUEL 

CELL SYSTEM และ 

REGENERATIVE FUEL 

CELL ELECTROLYTE 

 4.15  127.00* 50 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

4.  เวสตัน (เอสอีเอ) จำกัด 

(รวมทุนไทย - อังกฤษ) 

ชิ้นสวนเครื่องยนตสำหรับ

อากาศยาน 

 4.9  100.00* 21 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

5. ลิมาร ออยทูลส จำกัด 

(รวมทนุองักฤษ - ออสเตรเลยี) 

อุปกรณขุดเจาะน้ำมัน  4.2  25.00 27 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

6. MR. SHCOICHI SAGAWA 

(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

แมพิมพ การซอมแซม 

แมพิมพและช้ินสวน 

แมพิมพ 

 4.2  35.50 18 จ.ปทุมธานี 

(เขต 1) 

7. แอลเคที เอ็นจิเนียริ่ง 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น) 

อุปกรณจับยึด (JIG & 

FIXTURE) แมพิมพและ

ชิ้นสวน (DIE & PARTS) 

และเครื่องจักรและ

อุปกรณสำหรับ 

งานอุตสาหกรรม 

 4.2  15.90 25 จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2) 

8. แอโรเวิรค คอมโพสิต (เอเชีย) 

จำกัด 

(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด) 

ชิ้นสวนอากาศยาน  4.9  41.70* 85 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

9. แมกนา ออโตโมทีพ  

(ประเทศไทย) จำกัด 

(รวมทุนจีน - ฮองกง) 

ชิ้นสวนยานพาหนะ  4.10  160.00* 29 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

10. อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอร่ิง 

(ประเทศไทย) จำกัด 

(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)  

ชิ้นสวนยานพาหนะ  4.10  78.20* 26 กรุงเทพมหานคร 

(เขต 1) 

11. MR. HIDEO KOJIMA 

(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป  4.3  21.90 35 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

12. ที.พี.อาร พรีซิชั่น ทูลลิ่ง จำกัด 

(หุนไทยทั้งสิ้น) 

CUTTING TOOL และ 

MACHINE PART 

 4.2  15.70 52 จ.สมุทรปราการ 

(เขต 1) 

13. ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร 

คอมโพเนนทส (ที) จำกัด 

(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น)  

ผลิตภัณฑจากผงโลหะ 

อัดขึ้นรูป (SINTERED 

PRODUCT) 

 4.3  327.20* 53 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

14. นางพิมพใจ เหลาจินดา 

(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ยางนอกรถจักรยานยนต  4.10  577.60** 212 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

15. นางพิมพใจ เหลาจินดา 

(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ยางในรถจักรยานยนต  4.10  377.40* 296 จ.ชลบุรี 

(เขต 2) 

 รวม   1,953.10 1,139 เขต 1 = 4 
เขต 2 = 11 
เขต 3 = - 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และเคร่ืองใชไฟฟา 

     

1. นายศิริศักดิ์ ชวงโชติ 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  3.50 10 จ.นนทบุรี 
(เขต 1) 

2. ศิริวิทย - สแตนเลย จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

LCD (LIQUID CRYSTAL 
DISPLAY) FLAT PANEL 

 5.5  116.00* 103 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

3. เอ็มพีเอ็ม เทคโนโลยี 
(ไทยแลนด) จำกัด 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

BASE PLATE สำหรับ 
HARD DISK DRIVE 

 5.5   342.00* 282 จ.ปทุมธานี 
(ขต 1) 

4. โคราช เดนกิ จำกัด 
(หุนฮองกงท้ังสิ้น) 

ชิ้นสวนผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส 

 5.5  410.90* 851 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

5. ฮาริจาน จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8   4.00 13 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

6. อาอุน ไทย แลบบอราทอร่ีส 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ซอฟตแวร  5.8  7.00 10 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

7. นางจันทนา ทองสาด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  7.50 50 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

8. โคเรียน อเิลคทรอนคิส พาวเวอร 
ซอรส (ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนเกาหลีท้ังสิ้น) 

INDUCTION COIL  5.5  10.00 30 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

9. ไอเนต - โลจิสติกส จำกัด 
(หุนออสเตรียท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  5.00 9 จ.อุดรธานี 
(เขต 3) 

10. ไทยโฮสตติง้ คอมมนูเิคชัน่ จำกดั 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ซอฟตแวร  5.8  1.70 20 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

11. โลจิกซ เทคโนโลยี จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ซอฟตแวร  5.8  6.00 20 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

12. ไทย เอ็น เจ อาร จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

INTEGRATED CIRCUIT 
(IC) 

 5.5  63.30* 60 จ.ลำพูน 
(เขต 3) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

13. เกรท ท็อป เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนไตหวันทั้งสิ้น) 

INVERTER และหลอด
ไฟฟา COLD CATHODE 
FLUORESCENT LAMP  

 5.3  73.70* 133 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

14. ทีเอสพี - ที จำกัด 
(รวมทุนฮองกง - เกาหลี) 

LEAD FRAME  5.5  16.20 5 จ.ลำพูน 
(เขต 3) 

15. เอส เอน็ ซ ีไพยองซาน อโีวลูชัน่ 
จำกัด 
(หุนไทยท้ังสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
เครื่องทำความเย็น 

 5.3  20.00 77 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

16. โตชิบา ไลทติ้ง คอมโพเนนทส 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)  

HALOGEN HEATER  5.5  149.51* 333 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

17. มิโยชิ ไฮ - เทค จำกัด 
(รวมทุนไทย - สิงคโปร) 

TOP COVER FOR HARD 
DISK DRIVE และ COVER 
ASSEMBLY FOR HARD 
DISK DRIVE 

 5.5   126.10* 295 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

18. ฮิตาชิ โกลบอล สตอเรจ 
เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น) 

DATA STORAGE 
DEVICES (HARD DISK 
DRIVE) DATA STORAGE 
และ DEVICE 
COMPONENTS (HEAD 
GIMBAL ASSEMBLY) 

 5.5  15,529.60** 15,626 จ.ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

19. สมารทแทรค เทคโนโลยี 
จำกัด 
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น) 

TRANSPONDED 
DEVICE (RFID) และ 
SEMICONDUCTOR (IC 
MODULE) 

 5.5  1,237.60** 554 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

20. ไอเออารพี เอเชีย จำกัด 
(หุนอิตาลีทั้งสิ้น) 

ตูแชเย็น  5.2  316.30* 296 จ.เพชรบุรี 
(เขต 3) 

21. ฮิตาชิ โตชิกิ อิเล็คทรอนิกส 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)  

PRINTED CIRCUIT BOARD 
ASSEMBLY และ ELECTRIC 
& ELECTRONIC UNIT 
และ ELECTRIC & 
ELECTRONIC UNIT 
(EQUIPMENT) 

 5.4  100.00* 80 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

 รวม   18,545.91 18,857 เขต 1 = 9 
เขต 2 = 5 
เขต 3 = 7 
ไมระบุที่ตั้ง = - 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

หมวด 6 
เคมีภัณฑ กระดาษ 
และพลาสติก 

     

1. เอช.เค. ลานทอง เรซิน จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป 
(PREFORM) 

 6.9  120.00* 44 จ.อุบลราชธานี 
(เขต 3) 

2. โพลีวิชั่น พรีซิชั่น โมลด 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนไตหวันทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนพลาสติก  6.12  40.00* 92 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

3. เกาสุ แพคกิ้ง (ศรีราชา) 
อินดัสตรี้ จำกัด 
(หุนไตหวันทั้งส้ิน) 

ผลิตภัณฑที่ทำจากโฟม  6.12  20.00 60 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

4. สยาม อีโค - คาเซ จำกัด 
(รวมทนุไทย - ญีปุ่น - เกาหล)ี 

COMPOUNDED 
PLASTIC 

 6.12  39.70 20 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

5. อีสทพลาส จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ขวดพลาสติก  6.12  5.00 10 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

 รวม   224.70 226 เขต 1 = - 
เขต 2 = 4 
เขต 3 = 1 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 7 
กิจการบริการ 
และสาธารณูปโภค 

     

1. ฟูเกน (ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อช้ินสวน
และผลิตภัณฑระหวาง 
ประเทศ 

 7.12  10.00 6 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

2. อำพลฟูดส โพรเซสซิ่ง จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ  7.1  41.00* 5 จ.นครปฐม 
(เขต 1) 

3. วี.แอล. เอ็นเตอรไพรส จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ขนสงทางเรือ  7.9  70.00* 18 ไมระบุที่ตั้ง 

4. เอเวอรกรีน พลัส จำกัด 
(รวมทุนไทย - ฮองกง) 

ไฟฟาจากเชือ้เพลงิชีวมวล  7.1  523.00** 50 จ.ลพบุรี 
(เขต 3) 

5. อิสริยะกุล ไบโอแม็ส จำกัด 
(รวมทุนไทย - สิงคโปร) 

ไฟฟาจากเช้ือเพลงิชีวมวล  7.1  731.00** 50 จ.พะเยา 
(เขต 3) 

6. กาวหนาเพาเวอร ซพัพลาย จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟาจากไอน้ำที่ใช 
เชื้อเพลิงชีวมวล 

 7.1  150.00* 20 จ.อุบลราชธานี 
(เขต 3) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

7. ไทยปาลมทอง เพียวรฟิายเออร 
จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ไฟฟาจากเช้ือเพลงิชีวมวล
และกาซชีวภาพ 

 7.1  513.50** 20 จ.สุราษฎรธานี 
(เขต 3) 

8. โอทาโก จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟาจากเช้ือเพลงิชีวมวล  7.1  140.00*  56 จ.ตรัง 
(เขต 3) 

9. เมืองเตาอินเตอร กรุป จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

สถานบีรกิารกาซธรรมชาติ
สำหรบัยานพาหนะ 

 7.2  46.50* 20 จ.มหาสารคาม 
(เขต 3) 

10. MR. TAN KEE LAM 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา
และการลงทุน 

 7.15  5.00 5 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

11. MR. FRANK RALF MUELLER 
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา
และการลงทุน 

 7.15  13.00 11 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

12. ซซูกู ิออโตโมบลิ แมนแูฟคเจอร่ิง 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา
และการลงทุน 

 7.15  13.70 13 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

13. MR. KAZUTAKA KOYAMA 
(หุนญ่ีปุนทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ 

 7.12  10.40 4 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

14. ซีเมนส ไอที โซลูชั่นส แอนด 
เซอรวิสเซส จำกัด 
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น) 

สำนักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค 

 7.13  60.00* 173 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

15. เสนา ดีเวลลอปเมนท จำกัด 
(มหาชน) 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ทีอ่ยูอาศัยสำหรับผูมรีายได
นอยหรือปานกลาง 

 7.5  31.50 7 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

16. เอส.เอ็น.แอสเซ็ท 
ดีเวลลอปเมนท จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ทีอ่ยูอาศัยสำหรับผูมรีายได
นอยหรือปานกลาง 

 7.5  39.80 7 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

17. ก.กิจเอ็นจีวี จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

สถานบีรกิารกาซธรรมชาติ
สำหรับยานพาหนะ 

 7.2  60.00* 21 จ.สุราษฎรธานี 
(เขต 3) 

18. คลีน พาวเวอร แอสโซซิเอทส 
จำกัด 
(หุนไทยทั้งส้ิน) 

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ  7.1  66.00* 12 จ.กระบี่ 
(เขต 3) 

19. เทก็ซไทลเพรสทจี จำกัด (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน - 
สวิตเซอรแลนด) 

แผนใยสังเคราะห 
(NON - WOVENFABRIC) 

 7.1  220.00*  33 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

20. โตไก อิสเทิรน รับเบอร 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

วิจัยและพัฒนา  7.20  398.80* 67 จ.ระยอง 
(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

21. ซพีเีอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกดั 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟา ไอน้ำและน้ำ 
เพื่ออุตสาหกรรม 

 7.1  135.40* 9 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

22. ซพีเีอฟ ผลิตภัณฑอาหาร จำกดั 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟา ไอน้ำและน้ำ 
เพื่ออุตสาหกรรม 

 7.1  112.50* 9 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

23. บานไรผลิตไฟฟา จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟาและไอน้ำจาก 
เชื้อเพลิงชีวมวล 

 7.1  530.00** 24 จ.อุทัยธานี 
(เขต 3) 

24. อาเนส อิวาตะ เซาทอีสตเอเซีย 
จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

กิจการสนับสนุนการคา
และการลงทุน 

 7.15  21.50 5 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

 รวม   3,942.60 645 เขต 1 = 12 
เขต 2 = 2 
เขต 3 = 9 
ไมระบุที่ตั้ง = 1 

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม  29,035.91 25,546 เขต 1 = 29 
เขต 2 = 25 
เขต 3 = 25 
ไมระบุที่ตั้ง = 1 

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม 

สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต 

 เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ 

** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คอื โครงการท่ีมเีงินลงทนุ ต้ังแต 500 ลานบาทขึน้ไป (ไมรวมคาท่ีดนิ และทนุหมนุเวยีน) 

รวมทัง้ส้ิน 12 ราย  เงินลงทนุ 22,743.40 ลานบาท  จางงานไทย 19,611 คน  ตัง้ในเขต 1 = 2 โครงการ  

เขต 2 = 3 โครงการ  เขต 3 = 7 โครงการ  ไมระบทุีต่ัง้ = - โครงการ 

* หมายถึง โครงการขนาดกลาง คอื โครงการท่ีมเีงินลงทุนระหวาง 40-500 ลานบาท (ไมรวมคาท่ีดนิ และทนุหมนุเวยีน) 

รวมทัง้ส้ิน 38 ราย  เงินลงทนุ 5,798.41 ลานบาท  จางงานไทย 4,919 คน  ตัง้ในเขต 1 = 10 โครงการ  

เขต 2 = 13 โครงการ  เขต 3 = 14 โครงการ  ไมระบทุีต่ัง้ = 1 โครงการ 

ที่เหลือนอกน้ันเปนโครงการขนาดเล็ก คือ โครงการทีม่เีงนิลงทนุไมเกนิ 40 ลานบาท (ไมรวมคาท่ีดนิ และทนุหมนุเวยีน) 

รวมทัง้ส้ิน 30 ราย  เงินลงทนุ 494.10 ลานบาท  จางงานไทย 1,016 คน  ตัง้ในเขต 1 = 17 โครงการ  

เขต 2 = 9 โครงการ  เขต 3 = 4 โครงการ  ไมระบทุีต่ัง้ = - โครงการ 
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สกท.สกท.  แวดวง 
Å§¹ÒÁ¢ŒÍμ¡Å§ 3 Ë¹‹ÇÂ§Ò¹ 

นายวฑิรูย สมิะโชคด ีปลดักระทรวงอุตสาหกรรม 
(ซายสุด) พรอมดวยนางอรรชกา สบีญุเรอืง เลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (ขวาสุด) และ 
นางจันทรา บูรณฤกษ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับ
และสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมลงนาม
ในขอตกลงของ 3 หนวยงาน ณ สำนกังานคณะกรรมการ
กำกบัและสงเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั เมือ่วันท่ี 
8 เมษายน 2553 

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¹ÓÃ‹Í§ CSR 

นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน 
สำนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ เปนประธาน
การประชุมการเขารวมเปนหนวยงานนำรอง ในการ
ดำเนินการเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 
Social Responsibility : CSR) โดยมีเจาหนาที่ของ
สำนักงาน ก.พ.ร. เขารวมช้ีแจง ณ สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 

ËÒÃ×Í¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨äμ ŒËÇÑ¹ 

นางสาวดวงใจ อศัวจนิตจติร ผูอำนวยการระดับสงู 
สำนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ เปนประธาน
ในการประชุมหารือรวมกับนักธุรกิจจากประเทศไตหวัน 
พรอมบรรยายพิเศษ เรือ่ง “นโยบายและหลักเกณฑการ
สงเสรมิการลงทนุใหมของ บโีอไอ” ณ โรงแรมโฟรวงิส 
กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่23 เมษายน 2553 
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BUILD 

โรงงานอีเล็คโทรลักซ จังหวัดระยอง 

สนใจรายละเอียดเพ่ิมเติมติดตอไดที่ หนวยพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) 
โทรศัพท 0 2537 8111 ตอ 3004-5 โทรสาร 0 2537 8124 
อีเมล:build@boi.go.th หรือท่ีเว็บไซต http://build.boi.go.th 

นำผูผลิตชิ้นสวนเยี่ยมชม  

บีโอไอ โดยหนวยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) 
นำคณะผูผลิตชิ้นสวนจำนวน 33 บริษัท เขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิต
ณ บริษัท อีเล็คโทรลักซ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดระยอง 
วัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหมีการจัดซื้อชิ้นสวนภายในประเทศมากขึ้น
และเปดโอกาสใหผูผลิตชิ้นสวนพัฒนาความรูในธุรกิจที่เกี่ยวของ 

บริษัท อีเล็คโทรลักซ (ประเทศไทย) จำกัด เปนผูนำการผลิต
เครื่องซักผา และเครื่องอบผา ทั้งในรูปของเครื่องซักผาในครัวเรือน 
และเครื่องซักผาขนาดใหญท่ีใชในเชิงพาณิชย เชน เครื่องซักผาที่ใช
ในโรงแรม ศูนยบริการซักผาสาธารณะ และโรงพยาบาล เปนตน  

ลักษณะสินคา เนนรูปลักษณที่สวยงาม และมีคุณภาพสูง ลูกคา
สวนใหญเปนกลุมประเทศทีพ่ฒันาแลว โดยเฉพาะยุโรป อเมรกิาเหนือ 

และญี่ปุน เปนตน มีบริษัทแมอยูที่
ประเทศสวีเดน เปนผูประกอบธุรกิจ
เครื่องใชไฟฟาในบาน (White Goods)
ทีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลก สนิคาหลัก ไดแก 
เครื่องซักผา เครื่องครัว เตาไมโครเวฟ
เครื่องลางจาน เคร่ืองดูดฝุน เปนตน 

จากการจัดนำคณะฯ ไปเยี่ยมชม
ในคร้ังนี้ มีบริษัทไดรับการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมทั้งสิ้น 13 บริษัท คิดเปน
รอยละ 39.39 ของจำนวนผูผลติชิน้สวน
ที่เขารวมกิจกรรม 
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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) 

แบบฟอรมสมัครสมาชิก

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 

84





ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 1 (เชียงใหม) 
108-110 ÍÒ¤ÒÃáÍÃ �¾ÍÃ�μ 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 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 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 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 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 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 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 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 5 (สงขลา) 
7-15 ÍÒ¤ÒÃäªÂÂ§¤ � ¶. Ø̈μ ÔÍØ·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 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี) 
49/21-22 ¶.ÈÃÕÇÔªÑÂ μ.ÁÐ¢ÒÁàμ ÕéÂ 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 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 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 
 

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office 
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Bldg. 7th Floor, 
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan 
Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394 E-mail: osaka@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 : Thailand Board of Investment, Seoul Office 
#1804, 18th 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 of Investment, Shanghai Office 
Royal Thai Consulate-General 15th 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 
 
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 

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office 
Stureplan 4C 4th 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 
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin – Yi Road, 
Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663 
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th 

ËÒ¡·‹Ò¹¤Ô´¨ÐÅ§·Ø¹ äÁ‹Ç‹ÒÍÂÙ‹·ÕèäË¹ à»š¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐàÀ·ã´ ¢¹Ò´¡ÒÃÅ§·Ø¹àÅç¡ËÃ×ÍãËÞ‹ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ËÃ×ÍºÕâÍäÍ  
¾ÃŒÍÁÁÍºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�´ŒÒ¹ÀÒÉÕÍÒ¡Ã áÅÐÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡μ ‹Ò§æ á¡‹·‹Ò¹ ¾ÃŒÍÁ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒá¹Ð¹Ó áÅÐ¢ŒÍÁÙÅ Œ́Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

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

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 Ñ̈μ ØÃÑÊ¨ÒÁ Ø̈ÃÕ ªÑé¹ 18 ¶.¾ÞÒä· à¢μ»·ØÁÇÑ¹ 
¡ÃØ§à·¾Ï 10330 

สมาคมสโมสรนักลงทุน 
ÍÒ¤ÒÃ·Õ¾ÕáÍ¹´ �·Õ ªÑé¹ 16 àÅ¢·Õè 1 ¶.ÇÔÀÒÇ´ÕÃÑ§ÊÔμ 
á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢μ¨μ Ø Ñ̈¡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 

หนวยงานบริการอื่นๆ 

สำนักงานในตางประเทศ 

สำนักงานในสวนภูมิภาค 

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 
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