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แวดวง “บีโอไอ”

27 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2559

คุณวีรพงษ์ ศิริวัน ผู้อ�ำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2
(บีโอไอ นครราชสีมา) จัดกิจกรรมโครงการ สร้างเครือข่ายและเพิม่ ศักยภาพ
การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมไฮเทค
และเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการสินค้าอาหาร “China International
Food Exhibition and Guangzhou Import Food Exhibition 2016”
โดยมีผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน ณ นครกวางโจว และ
เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน

1 กรกฎาคม 2559
คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการบีโอไอ พร้อมด้วย
ตัวแทนจากบีโอไอ และคณะสื่อมวลชนจากต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชม
ศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมและพั ฒ นา โรงงานบี เ อ็ ม ดั บ เบิ ล ยู แมนู แ ฟคเจอริ่ ง
ประเทศไทย โดยมีคุณเจฟฟรีย์ กอดิอาโน ประธานกรรมการบริหาร
ให้การต้อนรับ ณ โรงงานบีเอ็มดับเบิลยู จังหวัดระยอง

21 กรกฎาคม 2559
คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ
คณะผู้สื่อข่าวนิวซีแลนด์ น�ำโดยเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ประเทศ
นิวซีแลนด์ ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน จัตุรัสจามจุรี

5 สิงหาคม 2559
คุณอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชยั รองเลขาธิการบีโอไอ เปิดงานสัมมนา
“บีโอไอกับการให้บริการแบบออนไลน์” เพื่อแนะน�ำบริการออนไลน์ใน
รูปแบบใหม่ ที่จะให้บริการเร็วๆ นี้ ณ โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด
กรุงเทพฯ
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แวดวงบีโอไอ
ศิวดี สุขเสวต

ก้าวสำ�คัญของบีโอไอ

กับบริการออนไลน์

บีโอไอเริ่มให้บริการออนไลน์มาตั้งแต่ปี 2554
โดยเริ่มจากระบบสั่งปล่อยเครื่องจักรและอุปกรณ์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (eMT Online) ต่อมาในปี
2556 ได้มรี ะบบงานช่างฝีมอื (e-Expert) เพือ่ อ�ำนวย
ความสะดวกทางด้านวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงานส�ำหรับ
ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ นอกจากนี้ ยังมีระบบ RMTS
2011 ซึ่งเป็นการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ

ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้ประเทศไทย
เป็น Digital Economy ในปี 2559 นี้ จึงเป็นก้าวส�ำคัญ
ในการพัฒนาการให้บริการออนไลน์ขนึ้ ใหม่อกี 3 ระบบ เพือ่
เพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการและอ�ำนวยความสะดวก
แก่ผปู้ ระกอบการยิง่ ขึน้ และบีโอไอเชือ่ ว่าหากผูป้ ระกอบการ
ได้รับความสะดวกในการด�ำเนินธุรกิจมากเท่าใด ย่อม
ส่งผลดีต่อบรรยากาศในการด�ำเนินธุรกิจและการลงทุน
ในประเทศไทย
บีโอไอจึงได้พฒ
ั นาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์
(e-Service) แบบออนไลน์และได้จัดงานสัมมนาเรื่อง
“บีโอไอ กับการให้บริการแบบ Online” เมื่อวันที่
5 และ 11 สิงหาคม 2559 ทีผ่ า่ นมา ณ โรงแรมสวิสโซเทล
เลอ คองคอร์ด เพื่อแนะน�ำและให้รายละเอียดเกี่ยวกับ
รูปแบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) แบบ
ออนไลน์ดังกล่าว มีผู้ประกอบการและนักลงทุนสนใจ
เข้าร่วมสัมมนาทั้ง 2 วัน เป็นจ�ำนวนกว่า 2,000 คน
บริการออนไลน์ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่อีก 3 ระบบ
มีรายละเอียด ดังนี้
1. ระบบสนั บ สนุ น งานส่ ง เสริ ม การลงทุ น
(e-Investment) เป็นระบบยื่นค�ำขอรับการส่งเสริม
การลงทุนแบบออนไลน์ ที่จะช่วยให้เกิดความสะดวก

และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน อีกทั้งจะมีการแนะน�ำวิธี
กรอกค�ำขอแบบ Step-by-Step มีระบบช่วยเหลือและ
ป้องกันไม่ให้ขอ้ มูลผิดพลาด มีระบบบันทึกร่างค�ำขอฯ ซึง่
จะกลับมากรอกข้อมูลต่อเมื่อไรก็ได้ และมีการเชื่อมโยง
ข้อมูลอัตโนมัติท�ำให้กรอกข้อมูลน้อยลง โดยจะเริ่ม
ทดลองระบบในเดือนตุลาคม 2559 นี้ และจะใช้เป็นการ
ทั่วไปในเดือนมกราคม 2560

“ระบบยื่นคำ�ขอรับส่งเสริมฯ แบบออนไลน์
เริ่มทดลองใช้ตุลาคม 2559”
2. ระบบการขอใช้สทิ ธิประโยชน์ทางด้านภาษี (e-Tax)
เป็นระบบการยืน่ ขอใช้สทิ ธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลแบบออนไลน์ ซึง่ บริษทั จะต้องด�ำเนินการกรอก
ตรวจสอบ และปรับปรุงข้อมูลให้ถกู ต้องด้วยตนเอง จนถึง
การรับรองของผูต้ รวจสอบบัญชีผา่ นระบบออนไลน์โดยตรง
โดยจะเริ่มทดลองใช้งานในเดือนกันยายน 2559 และ
จะใช้อย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2561
3. ระบบรายงานผลประกอบการและรายงาน
ความคืบหน้าโครงการ (e-Monitor) เป็นระบบรายงาน
ความคืบหน้าในการลงทุนและระบบรายงานผลประกอบการ
หลังจากออกบัตรส่งเสริมฯ แล้ว คาดว่าจะเริ่มใช้งานได้
ในเดือนมกราคม 2560
หลังจากนี้ บีโอไอจะจัดงานสัมมนาให้ข้อมูลแก่
ผู ้ ป ระกอบการเพิ่ ม ขึ้ น อี ก 3 ครั้ ง ในส่ ว นภู มิ ภ าค
ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ ชลบุรี และนครราชสีมา ซึง่ ท่านสามารถ
ติดตามข่าวสารการเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไซต์บีโอไอ
www.boi.go.th ในหัวข้อปฏิทินกิจกรรม
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
นิมาเรียม เบ็ญวิศิษฎ์

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
วันที่

กิจกรรม

สถานที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์

ส�ำนักการตลาดเพื่อการลงทุน

0 2553 8156

9 สิงหาคม 2559

สัมมนาเรื่อง “Investment Policies โรงแรมสุโกศล กรุงเทพฯ
Update”

11 สิงหาคม 2559

สัมมนาเรื่อง “บีโอไอ กับการให้บริการ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด ส�ำนักสารสนเทศการลงทุน
แบบ Online”
กรุงเทพฯ

30 สิงหาคม 2559

สัมมนาเรื่อง “บีโอไอ กับการให้บริการ โรงแรมอิมพิเรียล แม่ปิง
แบบ Online”
จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 0 5329 4100
(เชียงใหม่)

1 กันยายน 2559

สัมมนาเรื่อง “บีโอไอ กับการให้บริการ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ
แบบ Online”
จังหวัดชลบุรี

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 0 3840 4900 ต่อ
(ชลบุรี)
4945, 4952, 4956

7 กันยายน 2559

สัมมนาเรื่อง “บีโอไอ กับการให้บริการ โรงแรมดุสิต ปริ้นเซส โคราช ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 0 4438 4200 ต่อ
แบบ Online”
จังหวัดนครราชสีมา
(นครราชสีมา)
4200, 4203, 4208
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วารสารส่งเสริมการลงทุน

0 2553 8375

สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI

วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ / สุนันทา อักขระกิจ / มานพ ทุยไธสง

บิดาแห่งวิทยาการ

หุ่นยนต์ไทย
และผู้ก่อตั้ง FIBO

“รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา”
สถาบั น วิ ทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรื อ
FIBO เป็นหน่วยงานหนึง่ ใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มีบทบาทส�ำคัญใน
งานวิจัย และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ท่ีมีชื่อเสียงของ
ประเทศไทย ผลงานที่ผลิตออกมามีหลากหลาย
รูปแบบ ถูกน�ำไปเผยแพร่และต่อยอดสร้างมูลค่า
มหาศาลให้กับประเทศ
วารสารส่งเสริมการลงทุนได้รบั เกียรติจาก รศ. ดร. ชิต
เหล่าวัฒนา ซึง่ ได้รบั การยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งวิทยาการ

หุ่นยนต์ไทย” และเป็นผู้ก่อตั้ง FIBO จะมาบอกเล่า
เรื่องราวความเป็นมาของ FIBO ที่ผ่านมากว่า 20 ปี
ว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง

ดร.ชิต กับก�ำเนิด FIBO

ดร. ชิต จบปริญญาตรีวศิ วกรรมศาสตร์ (เกียรตินยิ ม)
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
เป็นลูกศิษย์เอกของปรมาจารย์ผกู้ อ่ ตัง้ มจธ. คือ ดร. หริส
สูตะบุตร และ ดร. ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ ไดัรับทุน
มอนบู โ ชจากรั ฐ บาลญี่ ป่ ุ น ไปศึ ก ษาและท� ำ วิ จั ย ด้ า น
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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หุน่ ยนต์ทมี่ หาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญีป่ นุ่ เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกทีม่ หาวิทยาลัยคาร์เนกีเ้ มลลอน ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ด้วยทุนฟุลไบรท์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัย
อันดับ 1 ด้านหุ่นยนต์ และมีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
หุ่นยนต์กว่า 100 คน และจากบริษัท AT&T ได้รับ
ประกาศนียบัตรด้านการจัดการเทคโนโลยีจากสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซสต์ (เอ็มไอที) สหรัฐฯ

FIBO เป็นหน่วยงานหนึ่งใน มจธ.
มีบทบาทส�ำคัญในงานวิจัย
และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ของประเทศไทย
ภายหลังจบการศึกษา ดร. ชิต ได้รบั โอกาสส�ำคัญ
ท�ำงานแทนคุณแผ่นดินเกิด โดยกลับมาเป็นอาจารย์สอน
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ด้วยแรง
สนับสนุนจากปรมาจารย์ทั้งสองท่าน ดร. ชิต จึงก่อตั้ง
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม หรือที่คนทั่วไปรู้จัก
ในนาม “ฟีโบ้ (FIBO)” ได้ส�ำเร็จ
ฟีโบ้เป็นหน่วยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี มีบทบาทส�ำคัญในงานวิจัยพื้นฐาน
และประยุกต์ดา้ นเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์ ตลอดจนให้คำ� ปรึกษา
8

วารสารส่งเสริมการลงทุน

หน่วยงานรัฐบาล เอกชน และบริษัทข้ามชาติ (Multi National Companies) ในประเทศไทย ด้านการลงทุน
ทางเทคโนโลยีการใช้งานเทคโนโลยีอัตโนมัติชั้นสูงและ
การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ดร.ชิต ยังเป็นผู้รับผิดชอบโครงการ
Hard Disk Cluster ของส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในการประสานงานนักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ กับมืออาชีพจากบริษัทชั้นน�ำ
ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ เพื่องานวิจัยและพัฒนา
การอบรมบุคลากร ตลอดจนการพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน
จนเกิดบริษัทคนไทยที่มีความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยี
สามารถท�ำธุรกิจร่วมกับบริษัทข้ามชาติได้

ดร. ชิต เป็นผู้ริเริ่มการแข่งขัน
หุ่นยนต์ ในประเทศไทย
และได้รับการยกย่องเป็น
“บิดาแห่งวิทยาการหุ่นยนต์ ไทย”
ในปี 2540 ดร. ชิต ได้รว่ มมือกับนักวิจยั รุน่ ใหม่
ของประเทศจั ด ตั้ ง สมาคมวิ ช าการหุ ่ น ยนต์ ไ ทยขึ้ น
และรับต�ำแหน่งนายกสมาคมฯ คนแรก แม้จะมีภาระ
งานทางวิชาการ ดร.ชิต ยังอุทศิ เวลาเป็นวิทยากรรายการ
โทรทั ศ น์ ส่ ง เสริ ม ความสามารถของเยาวชนไทย
ตลอดเวลากว่า 10 ปี ในรายการ “สมรภูมิไอเดีย”
ในฐานะกูรนู กั วิทยาศาสตร์ และกรรมการตัดสินรายการ
“คิดส์ กระหึ่มโลก” เป็นผู้ริเริ่มการแข่งขันหุ่นยนต์
ในประเทศไทยหลายรายการ สาธารณะให้เกียรติ
ยกย่องเป็น “บิดาแห่งวิทยาการหุ่นยนต์ไทย”
งานที่ ภ าคภู มิ ใ จมากที่ สุ ด อี ก งานหนึ่ ง ในชี วิ ต
คือ การได้ถวายงานเป็นผู้ประสานงานโครงการน�้ำ 
King Bhumipol Professor on Water Resource
Management กับ Dr. Dennis McLaughlin จาก
สถาบันเทคโนโลยีแห่งมลรัฐแมสซาชูเซสต์ (เอ็มไอที)

ด้วยต้นทุนทีถ่ กู ส่วนญีป่ นุ่ ก็มกี ารผลิตหุน่ ยนต์มานานแล้ว
โดยเชี่ยวชาญทางด้านอุตสาหกรรม และมีหุ่นยนต์อยู่ใน
อุตสาหกรรมกว่า 70 ล้านตัว ส่วนไทยผ่านมากว่า 20 ปี
ก็มีเพียง FIBO เท่านั้นที่ด�ำเนินการอย่างจริงจัง และ
เทคโนโลยีหุ่นยนต์ของประเทศไทยยังล้าหลังกว่าญี่ปุ่น
และสหรัฐฯ ประมาณ 50 - 60 ปี

สัญลักษณ์ของ FIBO บ่งบอกอะไร

สัญลักษณ์ของ FIBO ทีเ่ ป็นรูปศีรษะคนทับซ้อนกัน
สหรัฐฯ ล่าสุดได้รบั การแต่งตัง้ จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี   ของสีสม้ และสีขาวนัน้ มีความหมายว่า ในอนาคตอันใกล้
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่ ก็เกิดขึน้ แล้ว โดยก่อนหน้านี้ ผมคาดการณ์ไว้วา่ ภายใน
50 ปี (ขณะนี้ผ่านมาประมาณ 30 ปีแล้ว) หุ่นยนต์
ในคณะกรรมการเตรียมการเศรษฐกิจดิจิทัล
กับมนุษย์จะอยู่ด้วยกัน เราจะแยกกันไม่ได้ระหว่าง
หุ่นยนต์กับคน ซึ่งหุ่นยนต์ที่มีรูปร่างคล้ายมนุษย์เรา
30 ปีที่แล้วเริ่มสร้างหุ่นยนต์เชื่อมตัวแรก
ย้อนไปเมือ่ 30 – 40 ปีทผี่ า่ นมา ขณะเรียนปริญญาตรี เรียกว่า “ฮิวแมนนอยด์” แต่ปัจจุบันพัฒนาไปอย่าง
ที่ มจธ. ผมได้ท�ำหุ่นยนต์เชื่อมตัวแรกขึ้น ด้วยใจรัก รวดเร็วจนมีหน้าตาสวยงามเหมือนมนุษย์ แต่ข้างใน
หุน่ ยนต์และคิดว่าน่าจะเป็นเทคโนโลยีสำ� หรับอนาคต ซึง่ ใน ยังเป็นกลไก เรียกว่า “แอนดรอย”
ขณะนีจ้ นี และญีป่ นุ่ ด�ำเนินการผลิตแล้ว และภายใน
ตอนนัน้ ผมถูกต่อว่าอย่างมากทีม่ คี วามคิดว่าจะน�ำหุน่ ยนต์
มาใช้ เนือ่ งจากยังมีแรงงานเป็นจ�ำนวนมาก แต่มาถึงวันนี้ ระยะเวลา 5 - 10 ปีนับจากนี้ พัฒนาการทางด้านปัญญา
ทั้งคลัสเตอร์หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เข้ามาติดต่อ ประดิษฐ์ระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์จะดีขึ้นอีกมาก ซึ่ง
ที่ FIBO อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ขณะนี้มี Demand หรือ สอดคล้องกับที่ผมเคยพูดไว้เมื่อ 30 ปีที่ผ่านมาว่า
ความต้องการใช้หุ่นยนต์มาก โดยมีสาเหตุมาจากค่าจ้าง มนุษย์กับหุ่นยนต์จะแยกกันไม่ได้ บัดนี้เกิดขึ้นจริงแล้ว
แรงงานที่สูงขึ้น แรงงานเมียนมากลับบ้าน ขณะเดียวกัน และจะท�ำให้หุ่นยนต์ตัวนั้นสวยหล่ออย่างไรก็ได้
เราก็ถกู ประเทศเพือ่ นบ้านทีอ่ ยูโ่ ดยรอบบีบให้อยูต่ รงกลาง
โดยเฉพาะจีนซึ่งมีอัตราค่าแรงงานต�่ำและถูก รวมทั้ง
กัมพูชา สปป. ลาว และเวียดนาม ที่บีบเราจากด้านล่าง
พอสูงขึ้นก็เป็นไต้หวัน ญี่ปุ่น และเกาหลี ซึ่งเราสู้เขา
ไม่ได้ในเรื่องดังกล่าว
เทคโนโลยี หุ ่ น ยนต์ ไ ม่ ใ ช่ เ รื่ อ งที่ จ ะมาทดแทน
แรงงาน หรือท�ำให้ต้นทุนถูกลงเท่านั้น แต่ยังท�ำให้
คุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้นด้วย ทั้งนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
เกิดปรากฏการณ์ใหม่คือ จีนแม้แรงงานจะราคาถูก แต่
ก็หันมาใช้หุ่นยนต์ และก�ำลังจะผลิตหุ่นยนต์แข่งกับไทย
และญี่ปุ่น ซึ่งประเทศต่างๆ ก�ำลังจับตามองจีนอยู่ ทั้งนี้
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

9

ศูนย์หุ่นยนต์แห่งเดียวที่เปิด 24 ชั่วโมง

ในวั ย เด็ ก หุ ่ น ยนต์ ที่ ผ มชื่ น ชอบคื อ หุ ่ น ยนต์
อภิ นิ ห าร ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ หุ ่ น ยนต์ ทั่ ว ไปแต่ เ ป็ น หุ ่ น ยนต์ พ ่ อ
แม่ลูก เป็นจรวดที่สามารถบินไปไหนมาไหนก็ได้ และ
เมื่อลงบนพื้นก็จะกางแขนขาออก โดยหุ่นยนต์ดังกล่าว
ช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผมมาก เพราะมีความคล้ายคลึง
มนุษย์มากที่สุด มีชีวิตจิตใจ และความเป็นพ่อแม่ลูก
ด้วยความชื่นชอบหุ่นยนต์เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงเลือก
เรียนทางด้านหุ่นยนต์มาโดยตลอด

FIBO เป็นศูนย์หุ่นยนต์ที่เดียว
ในประเทศไทยที่เปิด 24 ชั่วโมง
และไม่มีวันหยุด เป็นรูปแบบเดียว
กับที่สหรัฐฯ
เมื่อจัดตั้ง FIBO ขึ้นส�ำเร็จ ได้เปิดห้องแล็บแรก
เป็นศูนย์หุ่นยนต์ ซึ่งเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่เปิด
24 ชัว่ โมง และไม่มวี นั หยุด เป็นรูปแบบเดียวกับทีส่ หรัฐฯ
ทั้งนี้การเปิดศูนย์ฯ ดังกล่าวตลอด 24 ชั่วโมงนั้น ขัดกับ
ระเบี ยบข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย แต่ อ าจารย์ ห ริ ส
ที่ให้การสนับสนุนในการก่อตั้งก็ยังสนับสนุนเช่นเดิม
อาจารย์กล่าวไว้วา่ “ถ้าท�ำดี ท�ำประโยชน์ ก็ตอ้ งสนับสนุน”
และอาจารย์ก็จะคอยตามแก้กฎระเบียบต่างๆ ให้เสมอ
10 วารสารส่งเสริมการลงทุน

และยั ง มี ค� ำ พู ด ของอาจารย์ ที่ ผ มชอบและน� ำ มาสอน
นักศึกษาอยู่เสมอคือ “มีความถูกต้องหลายอย่างที่ไม่ใช่
ความดี และมีความผิดบางอย่างที่ไม่ใช่ความชั่ว” แต่
คนทั่วไปจะเข้าใจว่า “ถูก” ต้องดี “ผิด” ต้องชั่ว ฉะนั้น
FIBO จึงเกิดขึ้นมาด้วยลักษณะดังกล่าว

ปรัชญาส�ำคัญของ FIBO
คือ ไม่ขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาล
โดยรูปแบบที่อาจารย์หริสท�ำคือ ขอให้เป็นเรื่อง
ที่ดี จะผิดระเบียบบ้างไม่เป็นไร ให้ท�ำไปและพยายาม
แก้ระเบียบตาม และปรัชญาส�ำคัญของ FIBO คือ
ไม่ขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาล เพราะถ้าขอเงินจากรัฐบาล
อาจจะเป็นเหมือนศูนย์ต่างๆ เมื่อไม่มีเงินก็ต้องปิดไป
แต่ FIBO เน้นว่าต้องท�ำงานที่อยู่ในการใช้งานจริง
ท�ำงานอุตสาหกรรมและหาเงินจากภาคอุตสาหกรรม
อย่างไรก็ตาม ลักษณะการท�ำงานของผมจะแตกต่าง
จากคนอื่นๆ ที่จะเริ่มตั้งต้นจาก 1 ไป 10 แต่ผมใช้ 10
เป็นตัวตั้งต้นคือ เราไปน�ำโจทย์จากอุตสาหกรรมมา
จากนั้นถึงจะลงมือท�ำ  ท�ำให้เสียเวลาไม่มากนัก เรียกว่า
“ปัญหาช่วยออกแบบ FIBO” ซึง่ คนรุน่ ใหม่ตอ้ งคิดโจทย์
ว่าอะไรที่เหมาะสมกับประเทศไทย ตอนที่ FIBO เริ่มท�ำ

ก็ถูกต่อว่า ว่าเป็นวิศวกรรมห้องแถว คิดเองไม่เป็น
ปัจจุบันคนส่วนใหญ่มักชอบออกความเห็น แต่ไม่มี
ความรู้ในเรื่องนั้น ซึ่งการท�ำเช่นนี้จะท�ำให้คนรุ่นใหม่
ต่อไปจะมีความล�ำบาก เมื่อ 30 ปีที่แล้วว่ายาก ยังไม่
เท่าไหร่เพราะหุ่นยนต์เป็นเรื่องใหม่
เมื่อ FIBO เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา ปรากฏการณ์
มิ ติ ใ หม่ ก็ เ กิ ด ขึ้ น ในสถาบั น การศึ ก ษาไทยคื อ FIBO
ออกไปรับงานข้างนอก โดยไม่มีการตั้งโจทย์ก่อน เพราะ
ยึดหลักว่า เห็นปัญหาก่อนถึงจะท�ำงานนั้น โดยเฉพาะ
งานยากๆ ที่ยังไม่รู้ค�ำตอบ ซึ่งหลายๆ คนมักจะบอกว่า
การท�ำแบบนี้มีความเสี่ยงสูง แต่งานลักษณะนี้ที่ FIBO
ชอบมาก เนื่องจากเป็นการท้าทายความสามารถและ
FIBO ยึดหลักการว่า “ไม่มีแนวคิดจะท�ำธุรกิจแข่งกับ
ภาคเอกชน หากมีใครมาจ้างผลิตหุ่นยนต์ก็คิดเงิน
แต่จะท�ำต้นแบบเพียงตัวเดียวเท่านั้น”

หลักการรับงานของ FIBO

สมการของ FIBO คือ การสร้างเทคโนโลยี ซึง่ เป็น
เรื่องที่ส�ำคัญโดยเราจะท�ำให้เฉพาะต้นแบบเพียงหนึ่งตัว
เท่านั้น จากนั้นผู้ว่าจ้างต้องหากลไกมารองรับเอง โดย
FIBO มีหลักการในการรับงาน 3 ประการคือ
ประการแรก เอกชนท�ำไม่ได้ ถ้าเอกชนท�ำได้
เราจะไม่ท�ำ  เพราะต้นทุนและแรงงานผมถูกกว่ามาก
รวมทั้งเราตระหนักดีว่ามหาวิทยาลัยเกิดขึ้นด้วยภาษีของ
เอกชน ถ้ามหาวิทยาลัยไปแข่งขันกับเอกชน ก็เหมือนกับ
น� ำ เงิ น ที่ เ อกชนเสี ย ภาษี ม าหล่ อ เป็ น คมหอกคมดาบ
ไปทิ่มแทงเขา ฉะนั้นผมจึงไม่แข่งกับเอกชน

บทบาทที่แท้จริงของ FIBO คือ
ต้องการสร้างเทคโนโลยี สร้างบุคลากร
เฉพาะทางที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
และ Automation
ประการที่สอง เอกชนคิดราคาแพง ผมจะแข่งกับ
เอกชนถ้าเอกชนท�ำแล้วราคาสูงเกินไป
ประการที่สาม ความปลอดภัย หากเป็นเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยต่างๆ ผมรับท�ำทั้งหมด อาทิ
ระบบตรวจสอบระเบิด หรือหุ่นยนต์ที่ไปช่วยภาคใต้
ด้วยหลักการ 3 ข้อดังกล่าวข้างต้น เมื่อมีผู้สนใจ
จะให้เราผลิตหุ่นยนต์ให้ ค�ำถามแรกที่เราถามคือ บริษัท
มี วิ ศ วกร หรื อ ช่ า งเทคนิ ค รองรั บ เพื่ อ ดู แ ลหุ ่ น ยนต์
ที่ผลิตขึ้นหรือไม่ หากมีผมจะด�ำเนินการผลิตให้ โดย
จะเชิญมาร่วมงานตามขัน้ ตอนต่างๆ ของการผลิตหุน่ ยนต์
และการดูแลรักษาโดยไม่มีการปิดบัง ส่วนต้นแบบต่างๆ
เมื่อท�ำแล้วเสร็จเราจะมอบให้กับบริษัททั้งหมด รวมถึง
การอบรมให้ความรู้เพื่อการใช้งาน ซึ่งผมคิดว่าวิธีการ
เช่นนีเ้ ป็นขัน้ ตอนการสร้างชาติทสี่ ำ� คัญ และบริษทั สามารถ
น�ำไปด�ำเนินการสร้างหุ่นยนต์ตัวต่อๆ ไปได้
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10 หรือ Demand ก่อน จะไม่มีการตั้งทีมงานขึ้นมา
แล้วไปหางานอย่างเด็ดขาด แต่เราต้องเห็นงานก่อนจึง
จะตั้งทีมงาน ยกตัวอย่างหากเรามีเงินจ�ำนวน 100 บาท
เพื่อผลิตหุ่นยนต์ ก็จะประกอบไปด้วยค่าบูรณาการ
ซึ่งก็คือการน�ำหุ่นยนต์ไปสู่สายการผลิตประมาณร้อยละ
40 ค่าฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ มอเตอร์ เซ็นเซอร์อีกร้อยละ
40 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 20 เป็นค่าไลเซ่นส์

อย่างไรก็ตาม หาก FIBO ท�ำการผลิตเอง เอกชน
จะเกิดได้อย่างไร นี่คือบทบาทที่แท้จริงของ FIBO
คือ ต้องการสร้างเทคโนโลยี สร้างบุคลากรเฉพาะทาง
ที่ต้องมีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยี และ
Automation FIBO ไม่ใช่หน่วยงานใหญ่ แต่เป็นเพียง
จุดสว่างเล็กๆ ที่พร้อมจะไปจุดเชื้อคนอื่น หากใคร
มีความพร้อมทีจ่ ะด�ำเนินการก็ตดิ ต่อมาทีเ่ ราได้ ผมเชือ่ ว่า
ถ้าเรามีแสงไฟน้อยๆ เหล่านีม้ ากขึน้ เมือ่ อุณหภูมคิ วามชืน้
พอเหมาะก็สามารถท�ำได้ทนั ที เช่นเดียวกับการจุดเตาแก๊ส
เพียงสะเก็ดไฟเล็กๆ ก็ตดิ ไฟได้ ซึง่ เราต้องการเป็นแบบนัน้
ลักษณะการท�ำงานของผมคือ พูดถึง Solution ก่อน
“ทุกปัญหามีทางออก ไม่ใช่ทุกทางออกมีปัญหา” ทุกคน
ควรมองโลกในแง่ดีแบบผม ท�ำได้หมด โดยยึดหลัก
ที่ว่า “มีปัญหามาก ปัญญาจะเยอะ”
จะเห็นได้วา่ หลักการต่างๆ ที่ FIBO ด�ำเนินการมากว่า
20 ปีนนั้ ไปปรากฏอยูใ่ นคลัสเตอร์หนุ่ ยนต์ แต่คลัสเตอร์
ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากแนวคิดของผมแต่อย่างใด การทีผ่ ม
ได้รบั การยกย่องว่าเป็น “บิดาแห่งวิทยาการหุน่ ยนต์ไทย”
ผมยอมรับและมีความสุขกับการชื่นชม แต่ถ้าเรื่องใด
ที่ผมไม่ได้เกี่ยวข้องผมจะไม่รับ แต่ผมสามารถเข้าไป
ช่วยได้ถ้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นว่าเหมาะสม
คลัสเตอร์หุ่นยนต์จะแตกต่างจากคลัสเตอร์อื่นๆ
ที่จะตั้งต้นจาก 1 ไป 10 แต่หุ่นยนต์ไม่ใช่ เราจะเริ่มจาก
12 วารสารส่งเสริมการลงทุน

การร่วมทุนมีบริษัทต่างประเทศ
ให้ความสนใจ สิ่งที่จะท�ำให้บริษัทเหล่านั้น
เข้ามาคือ ท�ำให้ระบบโครงสร้างพื้นฐาน
โดยรวมมีราคาถูกเพื่อจูงใจ
ต่างประเทศสนใจ Joint Venture

ส่วนเรื่องการร่วมทุน (Joint Venture) นั้น ก็มี
บริษัทต่างประเทศหลายแห่งให้ความสนใจ เนื่องจาก
ประเทศไทยมี บ ริ ษั ท ที่ ท� ำ ทางด้ า นอุ ต สาหกรรมเป็ น
จ�ำนวนมาก และมีความต้องการใช้หนุ่ ยนต์ในสายการผลิต
เบื้องต้นสิ่งที่จะท�ำให้บริษัทเหล่านั้นเข้ามาคือ ท�ำอย่างไร
ให้ระบบโครงสร้างพื้นฐานโดยรวมของเรามีราคาถูกลง
เพื่อจูงใจ โดยเฉพาะการตั้ง Data Center หากคิด
เฉพาะค่าแรงไม่ดเู รือ่ งเทคโนโลยี การสร้าง Data Center
ในประเทศไทยราคาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 เมื่อเทียบ
กับการตั้งที่สิงคโปร์
หากเราสามารถให้ข้อมูลได้ชัดเจนแบบนี้ หลาย
บริ ษั ท ต้ อ งให้ ค วามสนใจมาลงทุ น ในประเทศไทย
อย่างแน่นอน ถ้าตรงนี้สามารถเดินต่อไปได้ การร่วมทุน
ต่างๆ ก็จะทยอยเข้ามา ขณะเดียวกันต้องหาวิธีการ
ป้ อ งกั น การถู ก หลอกลวงด้ ว ย โดยผู ้ ที่ ส ามารถช่ ว ย
คั ด กรองได้ คื อ คณาจารย์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ
ทัง้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
พระจอมเกล้าธนบุรี และลาดกระบัง รวมถึง FIBO ด้วย
ทั้งนี้เพื่อให้การร่วมทุนด�ำเนินไปอย่างราบรื่น

จะเห็นได้ว่ากลไกดังกล่าวมีความส�ำคัญ ถ้าไม่มี
กลไกเหล่านี้ การท�ำงานเพื่อให้บรรลุผลส�ำเร็จจะยาก
ยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีของไทย จะเป็นในลักษณะ
Technology User ซึ่ ง แตกต่ า งจากประเทศอื่ น ๆ
โดยเฉพาะสหรัฐฯ จะเป็น Technology Investor ทีไ่ ม่วา่
จะน� ำ เสนอเรื่ อ งอะไรขึ้ น มาก็ มั ก จะมี ค นสนั บ สนุ น เงิ น
ให้ทนั ที แต่โอกาสทีเ่ ราจะท�ำแบบนัน้ มีนอ้ ยมาก เพราะฉะนัน้
เวลาตั้งโจทย์หากต้องเริ่มจาก 1 เพื่อไปให้ถึง 10 นั้น
ระหว่างทางอาจเจออุปสรรคจนท�ำให้ไปไม่ถึงก็เป็นได้
นี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ท�ำให้ผมถึงน�ำ 10 ขึ้นก่อน
อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องที่ผมกังวลอยู่คือ การมี
แนวคิดที่ให้มหาวิทยาลัยน�ำ  ซึ่งผมมองว่าถูกต้องเพียง
ครึ่ ง เดี ย วคื อ การให้ ม หาวิ ท ยาลั ย น� ำ จะได้ ค วามคิ ด
ที่บริสุทธิ์ แต่ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยไทยเกี่ยวข้องกับ
ภาคอุตสาหกรรมน้อยมาก อาจจะล้มเหลวกันทั้ง 2 ฝ่าย
ซึง่ ผมมักจะพูดเสมอว่าจะต้องมี “AR to RD” (Applied
Research to Real Demand)
ในการร่วมทุนนั้น Economy of Scale จะค่อยๆ
ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น โรงงานของไทยก็ มี เ ป็ น จ� ำ นวนมาก
โดยเฉพาะโรงงานทีไ่ ม่ใช่ Automation จะมีปญ
ั หา ตรงนี้
มี Real Demand แน่นอน เพราะฉะนั้นก็จะค่อยๆ
ปรั บ ตั วเพิ่ ม ขึ้ น ยอดความต้ อ งการหุ ่ น ยนต์ ข องไทย
ประมาณ 2,000 ตัวต่อปี เราไม่ได้คาดหวังว่าจะมี
บริษัทใดเข้ามาผลิตหุ่นยนต์ในไทย แต่จะเข้ามาเพื่อ
ออกแบบก่อน และมีชิ้นส่วนชิ้นใดบ้างที่สามารถผลิตได้
ในไทย ซึง่ นอกจากจะป้อนโรงงานในไทยแล้ว ยังสามารถ
น�ำไปขายยังต่างประเทศได้อีกด้วย
ส�ำหรับตรงนี้ผมคิดว่าต้องเริ่มท�ำ  เมื่อท�ำแล้ว
จะสามารถเดินต่อไปได้ และยังเป็นแนวทางให้คนรุน่ หลัง
ได้ด�ำเนินการต่อ ถ้าเราไม่สร้างตรงนี้ให้เกิดขึ้น ก็จะไม่มี
อะไรที่จะสามารถดึงขึ้นไปได้ ฉะนั้นอย่าใจร้อน เพราะ
โดยธรรมชาติจะต้องค่อยๆ ด�ำเนินไปตามกระบวนการ
ต่างๆ พอมีแรงพอก็จะเดินต่อไปได้ ถ้าเราท�ำเช่นนี้
จะเกิดผลแน่นอน

สิ่งที่ประเทศไทยต้องท�ำคือ
ต้องคิดและผลิตหุ่นยนต์ของเราเอง
อาทิ หุ่นยนต์นวดแผนโบราณ
หุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อดูแลผู้ป่วย
อนาคตประเทศไทยกับการพัฒนาหุ่นยนต์

ประเทศไทยไม่มีทางผลิตหุ่นยนต์แขนกลเทียบ
นาชิ หรือ เอบีบไี ด้ เพราะทัง้ สองบริษทั ด�ำเนินการมานาน
และผลิตออกมาเป็นจ�ำนวนมาก แต่สิ่งที่ประเทศไทย
ต้องท�ำคือ ต้องคิดและผลิตหุ่นยนต์ของเราเอง อาทิ
หุน่ ยนต์นวดแผนโบราณ หุน่ ยนต์ทางการแพทย์เพือ่ ดูแล
ผู้ป่วย เนื่องจากประเทศไทยถือเป็นอันดับหนึ่งของโลก
ในการดูแลเอาใส่เรื่องสุขภาพและผู้ป่วย
แม้แต่เรื่องอาหารไทยก็เป็นหนึ่งในโลก ท�ำไมเรา
ไม่คิดเทคโนโลยีหุ่นยนต์ทางด้านอาหาร คือคิดในเรื่อง
ที่เราเก่งหรือเชี่ยวชาญ โดยหุ่นยนต์แขนกลเราน�ำมาเพื่อ
สร้างผลิตภาพ (Productivity) ผลิตภาพคือ ผลิตของ
ให้ดแี ละต้นทุนต�ำ 
่ ตรงนีเ้ ราใช้ Industrial Robotic แต่ก็
ไม่มาก ท�ำไมเราไม่ผลิตหุ่นยนต์ทางการแพทย์ที่มีมูลค่า
สูงกว่า ท�ำจ�ำนวนชิ้นน้อยกว่า โดยเฉพาะทางการแพทย์
ที่เราเก่ง แพทย์ไทยเก่งอยู่แล้วหากสามารถน�ำเทคโนโลยี
หุ ่ น ยนต์ ม าเสริ ม แพทย์ ไ ทยก็ ส ามารถสร้ า งชื่ อ เสี ย ง
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ก้องโลกได้ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งของ Creativity แต่ Industrial
Robotic เป็นเรื่องของ Productivity ท�ำอย่างไรให้เรา
มีผลิตภาพ เพือ่ ให้มเี งินทุนเพียงพอก่อน ดังนัน้ จึงไม่ควร
คิดเรื่อง Creativity ก่อน
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริ่มต้นมีความจ�ำเป็นต้อง
ใช้เงิน ซึ่งเรามีเงินเพียงพอหรือไม่ ดังนั้นถ้าจะเอาชนะ
เราต้องมุ่งไปที่อุตสาหกรรมเพื่อให้มีเงินทุนพอ เพื่อที่จะ
ไปสร้าง Creativity และถ้าเราไม่ทำ� อะไรเลย ประเทศไม่มี
อนาคตแน่นอน เพราะเราไม่มที างทีจ่ ะอยูก่ บั Productivity
ได้ตลอดไป ฉะนั้นหากเราสามารถบูรณาการหุ่นยนต์
ให้เข้ามาใน Productivity Plan ของเราได้ เราจะ
ประหยัดต้นทุนในการด�ำเนินการได้ถึงร้อยละ 30
ส�ำหรับสิง่ ทีผ่ มท�ำที่ FIBO นัน้ ผมต้องการให้ทกุ คน
ทีท่ ำ� งานทีน่ มี่ พี ลัง FIBO คือ สถาบันหุน่ ยนต์แห่งแรกของ
ประเทศไทย ที่ท�ำงานให้ภาคอุตสาหกรรม บุคลากรของ
FIBO ต้องมีความภาคภูมิใจว่า ฐานของเรามาอย่างไร
ฐานของเราไม่ได้ขอเงินสนับสนุนจากรัฐบาล นีค่ อื สิง่ ทีผ่ มท�ำ
ให้กบั FIBO เพือ่ ให้คนรุน่ ต่อไปสามารถก้าวเดินต่อไปได้
เหมือนกันถ้าพูดในภาพใหญ่ของคนไทยคุณคิดว่าจะให้
อะไรบ้าง ถ้าพูดถึงคลัสเตอร์หุ่นยนต์

อนาคตของประเทศไทยคือ
ต้องให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาคน
เด็กไทยเก่งไม่แพ้ ใคร แต่เขาไม่มีโอกาส
ดังนั้นต้องให้โอกาสเขา
อนาคต FIBO อนาคตประเทศไทย

อนาคตของ FIBO ยุคคนต่อไปที่จะมาแทนผม
จะท�ำเรื่องขั้นตอนต่างๆ ได้ดีกว่าผม โดยต้องคิดเพิ่มขึ้น
จากเดิมและต้องไปช่วยงานข้างนอกมากขึ้น แต่ด้วย
ประสบการณ์ที่มี เป็นการช่วยสนับสนุนนโยบายของ
รัฐบาลได้เป็นอย่างดี ส่วนประเทศไทยเส้นทางค่อนข้าง
ชัดเจน สมัยก่อนมักมีค�ำถามว่า เราควรใช้เทคโนโลยี
14 วารสารส่งเสริมการลงทุน

หุ่นยนต์หรือไม่ แต่ปัจจุบันไม่มีค�ำถามนี้แล้ว แต่เกิด
ค�ำถามใหม่คือ เราจะใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์อย่างไร ซึ่ง
ในช่วงต้นควรจะต้องท�ำเพื่อเพิ่ม Productivity แต่
ในช่วงปลายจะต้องสร้าง Creativity ของเราเอง สมการ
มีไม่มาก แต่ทุกเรื่องจะเกี่ยวข้องกับคน
ถ้ า เราไม่ ส ามารถที่ จ ะสร้ า งลู ก หลานของเราให้
ทันโลก หรือ แสดงบทบาทน�ำทิศทางพัฒนาโลกได้
ก็อาจจะมองไม่เห็นอนาคตของประเทศไทย สิ่งส�ำคัญ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคโนโลยีหรือกระบวนการที่ท�ำให้คน
รุ่นต่อไปสามารถเรียนรู้ และคิดหา Solution ในการ
แก้ไขปัญหาเหมือนกับพวกเราทีเ่ รียนหนังสือ จุดประสงค์
ไม่ใช่เรื่อง Knowledge แต่เราสอนกลไกในการหา
Knowledge
เพราะฉะนั้นเราจะต้องหันมาให้ความส�ำคัญต่อ
การพัฒนาคนให้ดี ผมมั่นใจว่าเด็กไทยเก่งไม่แพ้ใคร
แต่เขาไม่มีโอกาส ดังนั้นต้องให้โอกาสเขา หน้าที่ของเรา
คือ สร้างอุณหภูมิความชื้นให้ดี เมื่อเมล็ดพันธุ์ใหม่
เกิดขึ้นจะได้เจริญเติบโต รวมทั้งวิธีคิดของเราก็ต้อง
เปลี่ยนใหม่ด้วย หากตายไปเราทิ้งอะไรไว้ให้เขาบ้าง
จากเดิมที่มีอยู่ ฉะนั้นเราจะต้องบวกเพิ่มให้เขาด้วย
เพื่ อ ให้ เ ขาสามารถต่ อ ยอดต่ อ ไปได้ และนี่ จ ะท� ำ ให้
ประเทศไทยคงอยู่ต่อไปได้ เวลาคิดเราจะต้องสร้างสรรค์
อะไรที่จะเพิ่มได้ทั้ง Productivity และ Creativity
รวมทัง้ ต้องสร้างกลไกในการหาความรูด้ ว้ ย “การมีความรู้
ไม่ใช่เรือ่ งทีส่ ำ� คัญ แต่การมีกลไกในการหาความรูท้ จี่ ำ� เป็น
คือเรื่องส�ำคัญ”

ท�ำความรู้จัก FIBO

สถาบั น วิ ท ยาการหุ ่ น ยนต์ ภ าคสนาม (FIBO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
เว็บไซต์ www.fibo.kmutt.ac.th
ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี 2538 ระหว่างแผนพัฒนาการศึกษา
ฉบับที่ 7 เดิมเป็นศูนย์วิจัยภายใต้ส�ำนักวิจัยและบริการ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน
2546 สภามหาวิทยาลัย มีมติยกวิทยฐานะของศูนย์
ปฏิบัติการพัฒนาหุ่นยนต์ภาคสนาม เป็น “สถาบัน
วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม” ให้มีหน้าที่วิจัยพัฒนา
ให้บริการวิชาการแก่สังคม และเปิดสอนหลักสูตรที่มี
ความสามารถเฉพาะทางและมอบปริญญาได้
ปรัชญาและความเชื่อพื้นฐาน
เชือ่ มัน่ และสนับสนุนบุคคลทีม่ คี วามคิดสร้างสรรค์
แต่ยังคงไว้ซึ่งความสมดุลระหว่างความสนใจส่วนตัว
และประโยชน์ต่อส่วนรวม
วิสัยทัศน์ (VISION)
เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศทางวิทยาการหุ่นยนต์
และการจั ด การเทคโนโลยี อั นน� ำ ไปสู ่ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หา
ของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม

พันธกิจ (MISSION)
1. สร้างสรรค์องค์ความรูท้ างด้านวิทยาการหุน่ ยนต์
และการจัดการเทคโนโลยี
2. ประยุกต์ใช้องค์ความรูเ้ พือ่ ยกระดับความสามารถ
การแข่งขันของประเทศ
3. ถ่ า ยทอดและจั ด การองค์ ค วามรู ้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในองค์กรและสู่สังคม
วัตถุประสงค์
1. มุ่งสู่ความเป็นสากลในด้านวิทยาการหุ่นยนต์
และเทคโนโลยีอัตโนมัติ ให้มีความทัดเทียมกับสถาบัน
วิจัยระดับนานาชาติ
2. ผลิตบุคลากรทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์
และการจัดการเทคโนโลยีให้มีคุณภาพ สามารถแข่งขัน
และช่วยลดความเสียเปรียบทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีของประเทศ
3. เป็นองค์กรที่บริการสังคมและเผยแพร่ความรู้
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนุ่ ยนต์ให้แก่เยาวชน
และผู้ที่สนใจ
ปัจจุบันมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจ�ำนวน 45 คน
และนักศึกษาทุกระดับชั้นประมาณ 300 คน
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของ FIBO
FIBO เป็ น องค์ ก รที่ มี ค วามเป็ น เอกลั ก ษณ์
เนื่องจากมีการรวมงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ
และการให้บริการทางการศึกษาเข้าด้วยกันอย่างเป็น
ระบบ โครงสร้างการบริหารขององค์กร แบ่งเป็น 3 ฝ่าย
คือ ฝ่ายวิจัย ฝ่ายอุตสาหกรรม และฝ่ายการศึกษา ซึ่ง
ท�ำให้การด�ำเนินงานของสถาบันเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
องค์กร ทีไ่ ด้ตงั้ ไว้คอื การสร้างความเป็นเลิศทางวิทยาการ
หุ่นยนต์และการจัดการเทคโนโลยี อันน�ำไปสู่การแก้ไข
ปัญหาของประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ยังมีความเป็นเอกลักษณ์ในการจัดการ
เรียนการสอน ในรูปแบบที่เน้นการคิดอย่างเป็นระบบ
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โดยมี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละสั ง เคราะห์ ต ามหลั ก การทาง
วิ ท ยาศาสตร์ มี ก ารน� ำ ความรู ้ ท างทฤษฎี แ ละทั ก ษะ
จากการปฏิบัติจริงมารวมกัน เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้จริง
ในวิทยาการด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และพัฒนา
ไปสูผ่ ทู้ มี่ คี วามสามารถในการเรียนรูไ้ ด้ตลอดชีวติ บัณฑิต
ที่ผลิตขึ้นตลอดช่วงเวลาที่ได้ด�ำเนินงานมากว่า 20 ปีนั้น
เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น งานวิ จั ย และพั ฒ นาที่
เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ซึ่งสามารถ
แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบอย่างชัดเจนต่อประเทศไทย
ได้อย่างแท้จริง
นอกจากนั้ น ความเป็ น องค์ก รระดั บ สถาบั น
ท�ำให้มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด เป็ น ความเชี่ ย วชาญ
เฉพาะทางจากการวิ จั ย และพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งอย่ า งเป็ น
ระบบ มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ใช้เทคโนโลยี
เพื่อให้งานวิจัยสามารถน�ำไปใช้ได้จริงในระดับต้นแบบ
ภาคสนามและระดับต้นแบบอุตสาหกรรม
รายได้สว่ นใหญ่มาจากงานบริการวิชาการ โครงการ
ที่ เ ป็ น งานบริ ก ารวิ ช าการของสถาบั น มี ทั้ ง ในส่ ว นของ
ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีทั้งงานด้านนโยบายและ
การให้ค�ำปรึกษา งานด้านการพัฒนาระบบอัตโนมัติและ
ระบบสารสนเทศ รวมทัง้ งานด้านการใช้เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์
เพือ่ การส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม การสร้าง
รายได้หลักของสถาบันจากงานบริการวิชาการนับเป็น
กลยุทธ์ที่ส�ำคัญในการสร้างองค์กรที่เข้มแข็ง เนื่องจาก
ท�ำให้บุคลากรทุกฝ่ายมีความตระหนักถึงความต้องการ
ของสังคมอย่างแท้จริงโดยตลอด และเป็นแรงผลักดัน
ที่ท�ำให้บุคลากรของทุกส่วนงานต้องท�ำงานอย่างมืออาชีพ
และสร้างงานที่สามารถน�ำไปใช้ได้จริงในประเทศไทย
งานด้านการวิจัยได้มีการจัดวางแนวทางงานวิจัย
โดยมุ ่ ง เน้ น ไปที่ ง านวิ จั ย ซึ่ ง จะน� ำ ไปสู ่ ก ารสร้ า งความ
เชี่ ย วชาญระยะยาวของสถาบั น และมี ก ารเชื่ อ มต่ อ
หรือมีแผนในการน�ำไปต่อยอดไปสู่งานที่ใช้ประโยชน์
ได้จริงต่อไปในอนาคต ปัจจุบันงานวิจัยของสถาบัน
16 วารสารส่งเสริมการลงทุน

มีแนวคิดภายใต้แนวทาง “Robotics for Life” คือ
การน�ำงานวิจัยทางด้านหุ่นยนต์ไปสู่การน�ำใช้จริงในชีวิต
ของคนไทย
ส�ำหรับกลยุทธ์ในการจัดงานวิจัย แบ่งออกเป็น
4 กลุ่ม ประกอบด้วย
1. งานวิจัยเชิงอุตสาหกรรม เน้นด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง ทัง้ ด้าน
เทคโนโลยีการวัด การประมวลผล และการควบคุมที่มี
ความแม่นย�ำสูงและรวดเร็ว
2. งานวิจัยด้านหุ่นยนต์ทางการแพทย์ เน้นด้าน
การเคลื่อนที่ของร่างกาย โดยมีการร่วมวิจัยกับแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้านกายภาพบ�ำบัด การยศาสตร์ ศัลยกรรม
ออร์โทพีดิกส์ และกายอุปกรณ์เสริม ทั้งในส่วนของ
การวินิจฉัยโรค และการบ�ำบัด
3. งานวิ จั ย ด้ า นหุ ่ น ยนต์ ภ าคสนาม เน้ น ด้ า น
การพัฒนาและทดสอบหุ่นยนต์ในสภาวะที่คนเข้าถึงยาก
หรือในการท�ำงานที่ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติงานขนาดใหญ่
ไม่ว่าจะเป็นระบบ UAV, UGV หรือ ROV เรืออัตโนมัติ
หุ่นยนต์ส�ำรวจภายในท่อ ฯลฯ
4. งานวิจัยด้านหุ่นยนต์เพื่อการศึกษาและความ
บันเทิง เน้นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการเชื่อมต่อ
ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ (HCI) ในการสร้างระบบ
ปฏิสมั พันธ์รปู แบบใหม่ๆ ไม่วา่ จะเป็น Projected Display,
Augmented Reality หรือการพัฒนา Social Robots
เพื่อสร้างประโยชน์ด้านการศึกษาและความบันเทิง
ปัจจุบันงานวิจัยทั้ง 4 กลุ่ม มีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกอย่างชัดเจน และ
มี ค วามเชื่ อ มโยงตั้ ง แต่ ขั้ น ตอนของการวิ จั ย พั ฒ นา
การทดสอบในห้องวิจยั การทดสอบในภาคสนาม จนน�ำไปสู่
การต่อยอดเชิงพาณิชย์ นับตั้งแต่เริ่มมีการยกวิทยฐานะ
จากศูนย์วิจัยมาเป็นสถาบันในปี 2543 จนถึงปัจจุบัน
สถาบั น มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ ก ว่ า 200 ผลงาน รวมทั้ ง
ผลงานที่ เ ป็ น ผลงานเชิ ง ประจั ก ษ์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ อี ก
ไม่ต�่ำกว่า 100 โครงการ

สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI

“ดินสอ”

อัจฉรา สุนทรครุธ / นันทนาฏ กฤษณจินดา

หุ่นยนต์ไทย
ก้าวต่อไปไม่หยุดยั้ง

หลายปีกอ่ น “คนไทย” กับ “การผลิตหุน่ ยนต์”
อาจเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึง แต่ปัจจุบัน หลายบริษัท
สัญชาติไทยเป็นผูผ้ ลิตหุน่ ยนต์ หรืออุปกรณ์อตั โนมัติ
และบริษทั ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จ�ำกัด ก็เป็นบริษทั ไทย
ชั้นน�ำ เจ้าของหุ่นยนต์ “ดินสอ” ซึ่งหลายคนรู้จัก
เป็นอย่างดี วันนี้ผู้เขียนได้รับเกียรติอีกครั้งจาก
คุณเฉลิมพล ปุณโณทก กรรมการผู้จัดการบริษัท
ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จ�ำกัด ได้แบ่งปันความรู้ และ
ประสบการณ์ในธุรกิจแห่งอนาคตนี้

จากวันนั้นถึงวันนี้

“ดินสอ” ถือก�ำเนิดในฐานะหุน่ ยนต์เพือ่ การบริการ
รายแรกของประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในปี 2552 ซึ่งในวันนั้น ความส�ำเร็จคือ การประกอบให้
มีรปู ร่างเป็นหุน่ ยนต์ และสามารถบังคับให้เคลือ่ นไหวตาม
สั่งได้ เป็นหุ่นยนต์ต้นแบบที่ไม่มีขีดความสามารถอื่นๆ

ต่อมา บริษทั ได้พฒ
ั นาและเติมความสามารถต่างๆ
ให้กบั “ดินสอ” เช่น ความสามารถในการมองเห็น การสือ่ สาร
และเคลือ่ นทีไ่ ด้อตั โนมัตโิ ดยไม่ชนกับมนุษย์หรือสิง่ กีดขวาง
เป็นต้น ซึ่งเป็นการพัฒนาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
ควบคู่กันไป
ดังนั้นในปี 2553 บริษัทจึงมุ่งพัฒนา “ดินสอ”
สู่เชิงพาณิชย์ ด้วยการส่งหุ่นยนต์ดินสอจ�ำนวน 10 ตัว
ไปเปิดตัวกับลูกค้าในร้าน สุกชี้ อื่ ดัง “เอ็มเค เรสโตรองค์”
ด้วยการรับค�ำสัง่ แล้วไปเสิรฟ์ อาหารให้แก่ลกู ค้า พร้อมทัง้
ตอบโต้และแสดงอารมณ์ความรู้สึกได้ เป็นการสร้างสีสนั
ให้รา้ นอาหารได้เป็นอย่างดี จึงไม่นา่ ประหลาดใจทีใ่ นปี 2554
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หุ่นยนต์ดินสอจ�ำนวน 14 ตัว ได้ไปเสิร์ฟอาหารไกลถึง
ร้านอาหารใน Lidköping ประเทศสวีเดน
ในปี 2558 บริษทั ได้กา้ วสูง่ านบริการด้านสุขภาพ
เต็มตัว ด้วยการผลิตหุ่นยนต์ดินสอ รุ่นที่สามารถดูแล
ผูส้ งู อายุได้ ซึง่ ขณะนี้ บริษทั ก�ำลังจะเปิดตัวหุน่ ยนต์ดนิ สอ
ส�ำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องนอนติดเตียง และรุ่นที่
สามารถเคลื่อนไหวในบ้านพักอาศัยได้

แรงบันดาลใจสร้างนวัตกรรม

คุณเฉลิมพล มีแรงบันดาลใจตั้งแต่ครั้งเป็นนิสิต
ในรั้วมหาวิทยาลัยว่า เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องการ
สร้างสรรค์สิ่งที่มีความพิเศษ อยากเห็นประเทศไทยเป็น
เจ้าของนวัตกรรม มีเทคโนโลยีและแบรนด์เป็นของตนเอง
จึงสนใจธุรกิจพัฒนาซอฟต์แวร์และการผลิตหุ่นยนต์
โดยมีความหวังที่จะจ�ำหน่ายทั่วโลกทั้งหุ่นยนต์ที่ใช้ใน
ภารกิจเสี่ยงอันตราย เช่น การซ่อมท่อใต้น�้ำ  เป็นต้น
รวมถึงหุ่นยนต์ที่ใช้ดูแลผู้สูงอายุด้วย
และเมือ่ วิเคราะห์อตุ สาหกรรมนีแ้ ล้ว คุณเฉลิมพล
ให้ความเห็นว่า “ประเทศไทยไม่ค่อยมีผู้ผลิตหุ่นยนต์
อย่างเป็นเรื่องเป็นราว และถ้าต้องการให้หุ่นยนต์ตัวใด
เก่งด้านใด ต้องเลือกให้เฉพาะทาง” ตัวอย่างคือ ASIMO
หุ่นยนต์ชื่อดังค่ายฮอนด้า ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อดูแล

คุณเฉลิมพล ปุณโณทก
กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีที เอเซีย โรโบติกส์ จ�ำกัด
18 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ผู้สูงอายุ แต่สามารถเดินและวิ่งได้อย่างอิสระ รวมถึง
ขึ้นบันไดและเต้นร�ำได้ ในขณะที่หุ่นยนต์ดินสออาจ
เต้นร�ำไม่ได้ แต่สามารถดูแลผู้สูงอายุได้

ดินสอเพื่อผู้สูงอายุ

คุณเฉลิมพลยอมรับว่า ทีผ่ า่ นมา หุน่ ยนต์ดนิ สอ
เน้นให้บริการด้านสร้างความบันเทิง และเป็นลูกเล่น
ทางการตลาดให้บริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ ซึ่งสั่งซื้อ
หุ่นยนต์ดินสอเพื่อทักทายหรือมีปฏิสัมพันธ์อื่นๆ เป็น
การสร้างความประทับใจให้แก่ลกู ค้าของตน นอกจากนี้
หุน่ ยนต์ดนิ สอยังได้รบั ค่าจ้างในการแสดงตัวในงานต่างๆ
ราวกับเป็นดาราคนหนึ่ง

“ปี 2558 บริษัทได้พัฒนา
“ดินสอมิน”ิ ซึง่ จะตัง้ ไว้ขา้ งเตียงผูส้ งู อายุ
เพือ่ คอยช่วยเหลือผูส้ งู อายุทน่ี อนติดเตียง
หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้”
อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพสังคมไทยทีก่ ำ� ลังพัฒนา
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และจากหลายแหล่งข้อมูลได้
พยากรณ์วา่ อีกไม่เกิน 20 ปี ประเทศไทยจะเป็นสังคม
ผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ซึ่งประชากร
ราวร้อยละ 20 ของประชากรทัง้ ประเทศ มีอายุมากกว่า
60 ปีขนึ้ ไป การสร้างบริการเพือ่ รองรับสภาพสังคมดังกล่าว
จึงเอื้อประโยชน์เชิงธุรกิจ และต่อประชากรในประเทศ
เมือ่ ปี 2556 “ดินสอ II” จึงได้ถอื ก�ำเนิดขึน้ โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นหุน่ ยนต์ให้บริการดูแลผูส้ งู อายุ
และในปีถดั มา ได้กำ� เนิด “ดินสอ III” ซึง่ มีขดี ความสามารถ
ทีส่ งู ขึน้ ในการดูแลผูส้ งู อายุ นอกจากนี้ ในปี 2558 บริษทั
ได้พฒ
ั นา “ดินสอมิน”ิ ซึง่ จะตัง้ ไว้ขา้ งเตียงผูส้ งู อายุเพือ่
คอยช่วยเหลือผู้สูงอายุที่นอนติดเตียง หรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ ความสามารถต่างๆ ของหุ่นยนต์
ดินสอเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ เช่น

• ระบบแขนกล ออกแบบให้เลียนแบบกล้ามเนื้อ
แขนของมนุษย์ ด้วยการใช้เส้นสลิงค์ในการควบคุมการ
เคลื่อนที่ ท�ำให้สามารถพับงอหมุนได้ 7 จุดต่อ 1 แขน
เพื่อให้สามารถท�ำการเสิร์ฟอาหาร หยิบสิ่งของ รวมถึง
ไหว้และโบกมือ
• ติดตั้งนวัตกรรมใหม่ที่ชื่อ Dinsow Spond ซึ่ง
เป็นระบบเรียกให้โทรกลับ เพือ่ แจ้งให้แพทย์หรือลูกหลาน
ติดต่อกลับหาผู้สูงอายุได้อย่างรวดเร็ว
• ระบบปฏิบตั กิ ารแบบ Real Time Monitoring
เชื่อมต่อกับอุปกรณ์สื่อสารต่างๆ เช่น Smartphone,
Notebook ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ช่วยให้บุตรหลาน
สามารถดูแล และเห็นสภาพความเป็นไปของผูส้ งู อายุจาก
สถานที่ต่างๆ ได้
• ติดตั้งอุปกรณ์เช็กสัญญาณชีพ Vital Sign
ส่งข้อมูลตรงไปยังแพทย์ผู้มีหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุรายนั้นๆ
ช่วยให้แพทย์สามารถเก็บข้อมูลผู้สูงอายุได้โดยไม่จ�ำเป็น
ต้องเสียเวลาเดินทางไปทีโ่ รงพยาบาล รวมทัง้ สามารถวัดไข้

ดินสอ III

ตรวจลมหายใจ ความชื้น เฝ้าดูการหลับ ตรวจจุดกดทับ
และวัดคลื่นหัวใจ กรณีที่คนไข้มีอัตราการเต้นของหัวใจ
ผิดปกติจะมีเสียงเตือนทันที

ดินสอมินิ

การพัฒนาความสามารถของหุ่นยนต์ดินสอ ไม่ได้
หยุดยัง้ เพียงเท่านี้ บริษทั จะพัฒนาให้ดนิ สอเปรียบเสมือน
เป็นผู้ช่วยแพทย์ ซึ่งบริษัทได้ท�ำบันทึกความเข้าใจกับ
โรงพยาบาลหลายแห่งในประเทศ เช่น โรงพยาบาลราชวิถี
เป็นต้น ให้หุ่นยนต์ดินสอช่วยวัดค่าต่างๆ เช่น ความดัน
อุณหภูมิร่างกาย และระดับออกซิเจน เป็นต้น แล้วส่ง
ค่าเข้าแท็บเล็ตของแพทย์เจ้าของไข้ เพือ่ ประเมินผลได้จาก
ระยะไกล และในอนาคตจะมีความสามารถเพิม่ มากกว่านี้
“ตลาดส่งออกหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ จะเน้นที่
สวีเดนและญีป่ นุ่ ซึง่ บริษทั มีพาร์ทเนอร์อยูแ่ ล้ว แม้หนุ่ ยนต์
ของประเทศเหล่านี้ อย่างญี่ปุ่น จะมีเทคโนโลยีและความ
สามารถที่สูง แต่ไทยยังสู้ได้ในเรื่องของต้นทุนที่ต�่ำกว่า
และบริษัทเองก็เลือกกลยุทธ์ Blue Ocean คือเน้น
การสร้างสรรค์สิ่งยากที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และเป็นการ
แสวงหาทะเลแห่งใหม่ แทนทีจ่ ะเป็นทะเลทีแ่ ดงด้วยเลือด
(Red Ocean) ซึ่งมีคู่แข่งมาก เช่น ผู้ผลิตแขนกลต่างๆ
ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีผู้ผลิตรายใหญ่ทั่วโลกมากกว่า
20 แห่ง ดังนั้นเราเลือกผลิตหุ่นยนต์ให้บริการแบบที่เขา
ไม่ค่อยผลิตกัน และเราคิดว่า เราสู้ได้” คุณเฉลิมพล
กล่าวทิ้งท้าย
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ให้ความเห็น “รัฐเองก็ได้ประโยชน์ เพราะปัญญาชน
เหล่านั้นได้ใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ สมกับเงิน
ที่รัฐได้ลงทุนไป”
“มาตรการรองมาคือ มาตรการด้านภาษี” คุณเฉลิมพล
ให้ความเห็นต่อไป “ถ้ามีนโยบายสนับสนุนให้ภาคเอกชน
หรือหน่วยงานต่างๆ ทีซ่ อื้ หุน่ ยนต์ ได้รบั การยกเว้น หรือ
ลดหย่อนภาษี เพือ่ กระตุน้ ความต้องการ (Demand) ก็จะ
กระตุ้นยอดขายในประเทศได้มาก”

“อุปสรรคในการพัฒนาหุ่นยนต์คือ
ขาดปัญญาชนที่มีความรู้ ในแต่ละแขนง
เพราะส่วนมากจะอยู่ ในภาครัฐ
และการจะขอให้มาช่วยโครงการ
ของบริษัทก็ ไม่ ใช่เรื่องง่าย”
ข้อเสนอต่อภาครัฐ

“การผลิตหุน่ ยนต์เป็น Multidisciplinary คือ เป็นการ
ผสานศาสตร์หลายแขนงเข้าด้วยกัน ทั้งวิศวกรรมศาสตร์
สารสนเทศ วั ส ดุ ศ าสตร์ ศิ ล ปศาสตร์ และถ้ า จะ
พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อดูแลผู้สูงอายุ ก็ต้องมีความรู้ทาง
แพทยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ ด้วย” คุณเฉลิมพล
เล่าประสบการณ์ให้ฟัง
อย่างไรก็ตาม คุณเฉลิมพลมีความเห็นว่า อุปสรรค
ในการพัฒนาหุ่นยนต์คือ การขาดปัญญาชนที่มีความรู้
ในแต่ละแขนง ซึ่งปัญญาชนเหล่านั้น ส่วนมากจะอยู่
ในภาครัฐ และการจะขอให้พวกเขามาช่วยโครงการของ
บริษัทก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะมีงานประจ�ำของตนเอง ซึ่ง
ถูกก�ำกับด้วยตัวชี้วัดต่างๆ “ถ้าสามารถเสนอให้ บุคลากร
ภาครัฐมาท�ำงานกับภาคเอกชน โดยสามารถนับเป็นตัวชีว้ ดั
หรือนับเป็นรายได้เข้ารัฐได้ ก็จะเป็นแรงจูงใจให้ปญ
ั ญาชน
เหล่านั้นมาช่วยงานของเราได้มากยิ่งขึ้น” คุณเฉลิมพล
20 วารสารส่งเสริมการลงทุน

มาตรการส่งเสริมการลงทุน

ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ
บีโอไอ ก็เล็งเห็นความส�ำคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรม
อุปกรณ์อตั โนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ โดยออก “นโยบายส่งเสริม
คลัสเตอร์” เพือ่ สนับสนุนผูป้ ระกอบการแบบคุณเฉลิมพล
ซึง่ ไม่แน่วา่ ในอนาคต อาจจะมีกลุม่ คนรุน่ ใหม่ ก้าวขึน้ มา
เป็น สตาร์ทอัพ ผู้ผลิตหุ่นยนต์แบบ “ดินสอ” ก็เป็นได้
ส� ำ หรั บ กิ จ การที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง และเป็ น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตและคลัสเตอร์หนึ่งในนั้นคือ
“คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์
(Automation and Robotics)” ซึง่ ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมฯ
สามารถตั้งโรงงานในประเทศได้ โดยไม่จ�ำกัดสถานที่ตั้ง
และจะได้ รั บ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ย กเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิตบิ คุ คลสูงสุด 8 ปี รวมถึงลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี
ด้วยเงือ่ นไขว่า จะต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาบุคลากร
และยกระดับเทคโนโลยี
นอกจากนี้ คื อ ต้ อ งยื่ น ขอรั บ การส่ ง เสริ ม ฯ
ภายในธันวาคม 2559 และมีรายได้ครั้งแรกภายในสิ้นปี
2560 จึงขอเชิญชวนท่านผู้อ่านที่มีความสนใจจะลงทุน
ยืน่ ขอรับการส่งเสริมฯ ทีบ่ โี อไอ ได้ตงั้ แต่วนั นีถ้ งึ ธันวาคม
2559 นี้ค่ะ

สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI

นิมาเรียม เบ็ญวิศิษฎ์

เส้นทางการพัฒนา

อุตสาหกรรมโรโบติกของไทย
กับ ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์

จากความต้องการยกระดับอุตสาหกรรมไทย
ของภาครัฐ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเทศไปสู่
อุตสาหกรรม 4.0 เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ ส่งผลให้มีการก�ำหนดอุตสาหกรรม
เป้าหมายทีส่ ำ� คัญเพือ่ ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจใหม่ (New
Engines of Growth) โดยเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม หนึง่ ในนัน้ คือ อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์

อนาคตต่อจากนีอ้ ตุ สาหกรรมหุน่ ยนต์ในประเทศไทย
จะแพร่หลายในวงกว้าง หุ่นยนต์จะมีตัวตนอยู่ร่วมกับ
มนุ ษ ย์ แ ละจะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง หรื อ สมาชิ ก ของหลายๆ
ครอบครัว ซึ่งเรื่องดังกล่าวอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเหนือ
จินตนาการ เพื่อความชัดเจนในเรื่องนี้ ลองมาฟังมุมมอง
ของกูรดู า้ นหุน่ ยนต์ซงึ่ วารสารส่งเสริมการลงทุนได้มโี อกาส
พูดคุย
หากกล่าวถึง ดร. จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ เชื่อว่า
ผู้ที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงวิศวกรรมศาสตร์ย่อมรู้จักท่าน
เป็นอย่างดี ท่านเป็นผู้ที่เปี่ยมไปด้วยความสามารถ

ทางวิชาการด้านหุ่นยนต์ เคยด�ำรงต�ำแหน่งนายกสมาคม
วิชาการหุ่นยนต์ไทย ปัจจุบันท่านด�ำรงต�ำแหน่งคณบดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

การประดิษฐ์ ไทยเอ็กซ์พลอร์ ได้ผลลัพธ์
ที่ดีมาก ความส�ำเร็จครั้งนี้ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการยกระดับการวิจัย
เนื่องจากการผลิตไทยเอ็กซ์พลอร์
ต้องใช้ศาสตร์หลายแขนง
อาทิ ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งท�ำให้เกิด
ความร่วมมือของนักวิจัย
ในเรื่องของการท�ำงานเป็นทีม
ดร.จักรกฤษณ์ ได้รบั ทุนรัฐบาลโดยส�ำเร็จการศึกษา
ระดับดุษฎีบณ
ั ฑิต ด้านวิศวกรรมหุน่ ยนต์ จากมหาวิทยาลัย
จอห์น ฮอปกิ้นส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเน้นการสอน
ทางการแพทย์เป็นหลัก จึงท�ำให้ความสนใจด้านหุ่นยนต์
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ออกมาในรูปแบบหุน่ ยนต์ทางการแพทย์ นอกเหนือจากนัน้
ท่านมีความสนใจในด้านหุน่ ยนต์บริการ (Service Robot)
แต่ผลงานชิ้นแรกที่สร้างชื่อให้กับท่านคือ หุ่นยนต์ด�ำน�้ำ
ที่ไปส�ำรวจขั้วโลกใต้ที่มีชื่อว่า ไทยเอ็กซ์พลอร์ (Thai
Explorer for South Pole Exploration)
ดร. จั ก รกฤษณ์ เล่ า ว่ า การผลิ ต หุ ่ น ยนต์ ไ ทย
เอ็กซ์พลอร์สืบเนื่องจากส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ส่งนักวิจัยไทย
คนหนึง่ ไปส�ำรวจโลกใต้นำ�้ กับทีมวิจยั ประเทศญีป่ นุ่ ทีท่ วีป
แอนตาร์กติก ซึ่งต้องท�ำการวิจัยที่ต้องด�ำน�้ำภายใต้แผ่น
น�ำ้ แข็ง และการประดิษฐ์ไทยเอ็กซ์พลอร์ได้ผลลัพธ์ทดี่ มี าก
โดยหุ่นยนต์ไทยเอ็กซ์พลอร์ สามารถท�ำการทดสอบและ
วัดคุณภาพใต้น�้ำได้เป็นอย่างดี ความส�ำเร็จครั้งนี้ถือเป็น
จุดเริ่มต้นของการยกระดับการวิจัย เนื่องจากการผลิต
ไทยเอ็กซ์พลอร์ต้องใช้ศาสตร์หลายแขนง อาทิ ไฟฟ้า
คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งท�ำให้เกิด
ความร่วมมือของนักวิจัยในเรื่องของการท�ำงานเป็นทีม
ด้วยเหตุนี้จึงเริ่มพัฒนาทีมและมีการจัดท�ำแล็บขึ้นมา

1) หุน่ ยนต์ผา่ ตัด เช่น หุน่ ยนต์ชว่ ยในการผ่าตัด
หุ่นยนต์ระบบน�ำทางเครื่องการผ่าตัด ฯลฯ
2) หุ่นยนต์ฟื้นฟู ส�ำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ เพื่อ
ช่วยในเรื่องความสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�ำวันได้
ดีขึ้น
3) หุ ่ น ยนต์ บ ริ ก ารที่ ใ ช้ ใ นโรงพยาบาล เช่ น
หุ ่ น ยนต์ โ ลจิ สติ ก ส์ ใ นการส่ งยา เพื่ อ ช่ ว ยลดความ
ผิดพลาดและความล่าช้าจากการส่งยาและรับยา
ทีผ่ า่ นมา ผลิตภัณฑ์หลายอย่างถูกน�ำมาทดสอบ
จริงและใช้จริงในโรงพยาบาล และเชื่อมั่นว่าแนวโน้ม
หุ่นยนต์บริการจะถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายเพิ่มขึ้น
ในอนาคต โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ หรือการใช้งาน
ในโรงพยาบาล และในการบริการด้านสาธารณสุข
ซึง่ จะมีการกระจายเครือ่ งมือไปสูพ่ นื้ ทีต่ า่ งๆ ทัว่ ประเทศ
โดยการใช้งานจะเชือ่ มโยงระหว่างเมืองกับชนบทในการ
รักษาผ่าน Internet of Thing (IoT) เข้ามาใช้ในการรักษา
ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะขยายการรักษาไปสู่สาธารณชน
มากขึ้นและดีขึ้น

เส้นทางการพัฒนาหุ่นยนต์

แม้ว่าหุ่นยนต์จะมีระบบภายในที่ซับซ้อน
แต่การผลิตหุ่นยนต์ของทีมวิจัย
จะให้ความส�ำคัญในการสร้าง
ความเชื่อมโยงการใช้งานกับมนุษย์
โดยเน้นให้หุ่นยนต์มีระบบการใช้งาน
ง่ายที่สุด สะดวกที่สุด ลดความซับซ้อน
ให้กับผู้ ใช้งาน

การท�ำงานของทีมจะเป็นการท�ำงานร่วมกับทีมแพทย์
โดยเน้นการผลิตหุ่นยนต์ทางการแพทย์ ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

รูปจาก www.eureka.bangkokbiznews.com
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แม้ว่าหุ่นยนต์จะมีระบบภายในที่ซับซ้อน แต่
การผลิตหุ่นยนต์ของทีมวิจัยจะให้ความส�ำคัญในการ
สร้างความเชื่อมโยงการใช้งานกับมนุษย์ โดยเน้น
ให้หุ่นยนต์มีระบบการใช้งานง่ายที่สุด สะดวกที่สุด
ลดความซั บ ซ้ อ นให้ กั บ ผู ้ ใ ช้ ง าน นอกเหนื อ จากนี้

ทางทีมวิจัยยังให้ความส�ำคัญในเรื่องการเผยแพร่และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเช่นกัน
การท�ำงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ด้านการเชื่อมโยงในการใช้งานจริง โดยโจทย์ทั้งหลาย
ที่ทีมท�ำการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับหุ่นยนต์นั้น เกิดขึ้น
จากโจทย์จริงทั้งหมด ไม่ได้เกิดจากความเพ้อฝันหรือ
ความต้องการของนักวิทยาศาสตร์ หรือทีมวิจยั เท่านัน้ แต่
เกิดจากความต้องการในตัวหุ่นยนต์นั้นๆ อาทิ หุ่นยนต์
ทางการแพทย์ เป็นต้น โดยหุ่นยนต์ที่ผลิตทุกตัว ล้วน
เกิดจากความต้องการของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ทีมงาน
วิจยั มีข้อจ�ำกัดด้านบุคลากรและเวลา ท�ำให้ทุกครัง้ ที่ผลิต
หุ่นยนต์จะต้องท�ำการตัดสินใจเลือกว่าจะผลิตหุ่นยนต์
อะไร โดยหุ่นยนต์ที่ผลิตจะต้องเป็นหุ่นยนต์ท่ีมีความ
เป็นไปได้สงู ว่าจะสามารถผลิตได้ และก่อให้เกิดประโยชน์
จากการผลิตหุ่นยนต์นั้นจริงๆ
เมื่ อ พู ด ถึ ง ทิ ศ ทางของอุ ต สาหกรรมหุ ่ น ยนต์
ของประเทศ ดร.จักรกฤษณ์ มองว่าประเทศไทยมีการน�ำ
เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นเข้ามาใช้นานแล้ว
โดยส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ใ นกระบวนการผลิ ต ของโรงงาน
อุตสาหกรรม เนือ่ งจากระบบออโตเมชัน่ มีขอ้ ดีคอื ท�ำให้เกิด
กระบวนการผลิต ช่วยเพิม่ ปริมาณการผลิต (Productivity)
ได้เร็วขึ้น ดีขึ้น และมีความแม่นย�ำ แต่ปัจจุบันแนวโน้ม
การใช้ระบบออโตเมชั่นลดลง และความนิยมในการน�ำ
หุ่นยนต์ หรือระบบโรโบติกมาใช้เพิ่มขึ้น แม้ว่าการลงทุน
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ในระบบโรโบติกเบื้องต้นจะมีต้นทุนสูง แต่ระบบดังกล่าว
สามารถ Reprogram ได้หลายๆ ครั้ง ในรูปแบบต่างๆ
ซึ่ ง จะช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวกให้ กั บ ผู ้ น� ำ ระบบมาใช้
เนื่องจากสามารถเปลี่ยนแปลงไลน์การผลิตโดยการใช้
โมดูลเรียงต่อกัน และสามารถเปลี่ยนแปลงฟังก์ชั่น
ได้หลายรูปแบบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานในรูปแบบต่างๆ ได้
ในขณะที่ ร ะบบออโตเมชั่ น เมื่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
การผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ ระบบออโตเมชั่นนั้นแทบจะถูก
รื้อทิ้งทันที
ในช่วง 10 ปีทผี่ า่ นมา มีการใช้หนุ่ ยนต์มากขึน้ และลด
การใช้ระบบออโตเมชั่นแทน เนื่องจากการปรับตัวง่าย
หากมีการเปลีย่ นไลน์ผลิต เปลีย่ นผลิตภัณฑ์หรือเปลี่ยน
ไลน์อุตสาหกรรมก็สามารถท�ำได้ โดยไม่จ�ำเป็นต้องทิ้ง
ระบบทัง้ หมดเหมือนระบบออโตเมชัน่ ตัวอย่างจากประเทศ
อุตสาหกรรม อย่างเช่น ญีป่ นุ่ หรือสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนั
หลายโรงงานยกระบบโอโตเมชั่นออก แล้วน�ำหุ่นยนต์
มาใช้แทน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนี้จะเป็น New Trend ที่จะ
เกิดขึ้นใหม่ในอนาคต
ดร. จักรกฤษณ์ เน้นว่า เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง
เร็วมาก และผลิตภัณฑ์จะมีอายุสนั้ มาก หากเรายังอิงอยูก่ บั
ระบบออโตเมชั่นล้วนๆ การผลิตจากการเปลี่ยนแปลง
ของผูบ้ ริโภคทีร่ วดเร็ว จะท�ำให้การลงทุนในการตอบสนอง
ความต้องการของผูบ้ ริโภคมีตน้ ทุนสูงขึน้ ปัจจุบนั ประเทศไทย
เริ่มรับเทคโนโลยีโรโบติกเข้ามา ที่มองเห็นชัดๆ เช่น
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ HDD เป็นต้น
นอกจากนี้ ดร. จักรกฤษณ์ ยังสนใจเรือ่ งทิศทางของ
เทคโนโลยี และตลาดหุ่นยนต์เช่นกัน เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาหุน่ ยนต์ทางการแพทย์จากความต้องการของ
แพทย์โดยตรง ทีม่ องเห็นว่าควรมีหนุ่ ยนต์บริการอะไรเพือ่
ช่วยให้การรักษา รวมไปถึงหุ่นยนต์บริการทางการแพทย์
อืน่ ๆ บางครัง้ การผลิตหุน่ ยนต์ทางการแพทย์ อาจมาจาก
ความต้ อ งการของแพทย์ เพี ย งแค่ ท ่ า นเดี ย วเท่ า นั้ น
โดยผ่านมุมมองของแพทย์ทคี่ ดิ ว่าจะได้รบั การตอบรับทีด่ ี
และเป็นที่ต้องการของตลาด
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เมื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สถิ ติ ก ารพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ และ
การพั ฒ นาหุ ่ น ยนต์ ใ นอดี ต ของหุ ่ น ยนต์ บ ริ ก ารต่ า งๆ
เช่น หุ่นยนต์ส�ำรวจ หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์ช่วยใน
การผ่าตัด ฯลฯ พบว่า หุ่นยนต์ทางการแพทย์ถูกผลิต
ออกมาในปริมาณทีน่ อ้ ยมาก แต่มสี ดั ส่วนตลาดถึงร้อยละ
44 ในขณะที่หุ่นยนต์กู้ภัย หุ่นยนต์ส�ำรวจจะมีผลิต
ออกมามาก จ�ำนวนผู้ซื้อมีมาก แต่สัดส่วนกลับน้อยกว่า
หุ่นยนต์ทางการแพทย์

นอกเหนือจากการออกแบบและพัฒนา
หุ่นยนต์แล้ว จะต้องท�ำให้หุ่นยนต์
ดังกล่าวผ่านมาตรฐานสากล
เช่น ISO, IEC เป็นต้น
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ ใช้งาน
การสร้างมาตรฐาน

หุน่ ยนต์ทางการแพทย์จะมีขอ้ พิเศษในเรือ่ งมาตรฐาน
ทีค่ อ่ นข้างซับซ้อน การผลิตจะต้องผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน
สากลก�ำหนด ซึ่งถือเป็นความท้าทายของทีมวิจัย เพราะ
นอกเหนือจากการออกแบบและพัฒนาหุน่ ยนต์แล้ว จะต้อง
ท�ำให้หุ่นยนต์ดังกล่าวผ่านมาตรฐานสากล เช่น ISO,
IEC เป็นต้น เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้งาน แม้ว่า
จะได้รับการยอมรับและผ่านมาตรฐานสากลแล้ว แต่
ตลาดหุ่นยนต์ทางการแพทย์ก็ไม่ง่ายในการสร้างให้เกิด
การยอมรับของแพทย์ เนื่องจากแพทย์จะใช้เครื่องมือ
เฉพาะที่มีความมั่นใจเท่านั้น การสร้างหุ่นยนต์จึงต้อง
ค�ำนึงถึงองค์ประกอบอืน่ ๆ เพิม่ เติม เช่น รูปแบบหุน่ ยนต์
จะต้องดูเป็นมิตรกับผู้ใช้งาน
การท� ำ งานของที ม จะเป็ น รู ป แบบความร่ ว มมื อ
ระหว่างนักวิจัยไทยและต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่นักวิจัย
ต่างชาติจะเป็นนักวิจัยจากบริษัทขนาดใหญ่ระดับโลก
โดยส่วนที่ทีมวิจัยสนใจคือ ส่วนที่ประเทศไทยยังไม่
แข็งแรง นั่นคือ เรื่อง Standard Testing ทั้งนี้ทางทีม
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ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่น โดย
ท�ำงานในส่วนของ Quality Assurance เน้นในเรื่อง
ของ Standard Testing ส�ำหรับประเทศไทยเรื่อง
Standard Testing ถื อ เป็ น จุ ด อ่ อ นของประเทศ
เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีสถาบันทดสอบเป็นของ
ตัวเอง เพื่อท�ำการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาให้เป็น
ทีย่ อมรับในระดับสากล ในอนาคตหากไทยมีศนู ย์ทดสอบ
ที่เป็นมาตรฐาน ก็จะเป็นกุญแจสู่การยอมรับผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตสู่ระดับโลกได้
แม้ว่าหุ่นยนต์บริการจะเป็นอุตสาหกรรมไฮเทค
ที่ตลาดไม่กว้างมาก แต่ในมุมมองของ ดร. จักรกฤษณ์
กลับมองเห็นโอกาสที่จะท�ำให้ตลาดกว้างได้ โดยการ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคให้เกิดการรับการยอมรับ
และพัฒนามาตรฐานให้ถงึ ระดับสากล เพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับ
ทั้งคนในประเทศและทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้
ให้กับประเทศจากการส่งออกไปจ�ำหน่ายที่ต่างประเทศได้
เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี รวมทั้งประเทศในอาเซียน เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ ทีมวิจัยจะต้องมุ่งพัฒนาให้ถึงมาตรฐานให้ได้
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ท่ีไม่ได้มาตรฐานตามกฎหมายแล้ว
ไม่สามารถจ�ำหน่ายได้

บีโอไอกับการสนับสนุนอุตสาหกรรมหุน่ ยนต์ไทย

ส่ ว นการพั ฒ นาหุ ่ น ยนต์ ข องประเทศไทยยั ง มี
ความล่ า ช้ า เนื่ อ งจากเราต้ อ งการที่ จ ะเป็ น ประเทศที่
ก้าวกระโดดด้านเมืองนวัตกรรมด้านหุน่ ยนต์ แต่ชว่ งเวลา
10 ปีที่ผ่านมา ความชัดเจนในเรื่องดังกล่าวยังไม่มี ท�ำให้
กลุ่มนักประดิษฐ์ที่มีความสามารถด้านวิศวกรรมศาสตร์
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ไฟฟ้า ด้านคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ไม่มเี วทีทจ่ี ะรองรับกลุม่ คน
เหล่านี้ได้ทันที แม้ว่าภาครัฐพยายามที่จะพัฒนาให้เกิด
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ก็ตาม
อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักประดิษฐ์เหล่านั้นก็ยังคง
อยูใ่ นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมยานยนต์ ฯลฯ ทั้งนี้ หลายคนเริ่มอิ่มตัว
วันนี้หากเรามีแนวทางที่ชัดเจน ทั้งนโยบายบีโอไอ และ
นโยบายอื่นๆ ของรัฐบาลก็จะเป็นส่วนผลักดันให้เกิด
การพลิกพื้นอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของประเทศได้

หากบีโอไอมีกิจกรรม
ให้ผู้ประกอบการและนักวิจัยมาพบกัน
โดยมีการ Matching ทั้งสองฝ่าย
จะถือเป็นแรงผลักดันในระดับต้น
ที่จะน�ำไปสู่การถ่ายทอดความรู้
สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ต่อไป
มั่นใจมาตรการบีโอไอ

ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ส นใจเทคโนโลยี หุ ่ น ยนต์ ม ากขึ้ น
เพี ย งแต่ มี จุ ด อ่ อ นในเรื่ อ งความรู ้ ร ะดั บ สู ง ที่ ซั บ ซ้ อ น
เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ห รื อ ความรู ้ บ างอย่ า งที่ ลึ ก มากๆ
ซึ่ ง หากบี โ อไอมี ก ารส่ ง เสริ ม ในเรื่ อ งของความร่ ว มมื อ
ระหว่างผูป้ ระกอบการกับสถาบันการศึกษา ภายใต้นโยบาย
คลัสเตอร์ ก็จะเป็นผลดีตอ่ การถ่ายทอดองค์ความรูต้ า่ งๆ

นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยมหิดล ยังมีสถาบัน
อื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านหุ่นยนต์อีกหลายสถาบัน
ซึง่ ในรูปธรรม หากบีโอไอมีกจิ กรรมให้ผปู้ ระกอบการและ
นักวิจยั มาพบกัน โดยมีการ Matching ทัง้ สองฝ่าย จะเป็น
แรงผลักดันในระดับต้นที่จะน�ำไปสู่การถ่ายทอดความรู้
สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ต่อไป
ดร. จั ก รกฤษณ์ เชื่ อ มั่ น ในมาตรการส่ ง เสริ ม
การลงทุนของบีโอไอ และถือเป็นเรื่องน่ายินดีที่บีโอไอ
ให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ เพราะอยากให้เกิด
การสร้าง/ผลิตหุ่นยนต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ (บุคคลทั่วไป
สามารถซื้อหาและเป็นเจ้าของได้) ที่ไม่ใช่การสนับสนุน
อุตสาหกรรมที่ใช้หุ่นยนต์ในกระบวนการผลิตในโรงงาน
เท่านั้น ซึ่งหากผู้ผลิตหุ่นยนต์สามารถจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
หุ่นยนต์ที่ผลิตได้ และเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ในตลาด ก็จะ
เป็นแรงผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ขึ้นมาได้
ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือความตั้งใจที่นักวิจัยต้องการให้เกิด
ปัจจุบนั นักลงทุนเริม่ ให้ความสนใจอยูใ่ นระดับหนึง่
จะสังเกตได้จากการเข้าเยี่ยมชมงานของคณะต่างๆ และ
จากความต้องการของนักธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว
ในการศึกษาค้นคว้า พัฒนาและด�ำเนินการผลิต ท�ำให้
ทางทีมต้องเตรียมความพร้อมในเรือ่ งของนักวิทยาศาสตร์
อยู่ตลอดเวลา โดยทีมวิจัยมีความยินดีที่จะถ่ายทอด
ความรู้ให้กับผู้สนใจเรื่องหุ่นยนต์ และปรารถนาที่จะเห็น
ประเทศไทยมีหุ่นยนต์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมมนุษย์
เช่น หุ่นยนต์ต้อนรับหน้าร้าน หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุ
เป็นต้น

ต�ำแหน่งปัจจุบันของ ผศ. ดร. จักรกฤษ์ ศุทธากรณ์
•
•
•
•
•
•

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิจัยหุ่นยนต์ทางการแพทย์และศัลยศาสตร์บูรณาการคอมพิวเตอร์
ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
หัวหน้าศูนย์เครือข่ายวิจัยประยุกต์ทางเทคโนโลยีหุ่นยนต์และชีวการแพทย์ (BART LAB)
อดีตนายกสมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย (TRS)
กรรมการ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) (TOT)
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สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI

วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ / ศุภนารี โพธิ์อ่อง / สุนันทา อักขระกิจ

TGT
ซอฟต์
แ
วร์
ไ
ทย
ทดสอบสมรรถนะรถยุโรป
รถยนต์แบรนด์ดงั ค่ายยุโรปเป็นรถทีม่ สี มรรถนะ
และความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การผลิตรถยนต์
แต่ละคันนัน้ กว่าจะผลิตเป็นรูปเป็นร่างได้ ต้องประกอบ
ไปด้ ว ยชิ้ น ส่ ว นและอุ ป กรณ์ ต ่ า งๆ หลากหลาย
มากมาย นอกจากนั้นยังมีระบบควบคุมอื่นๆ ที่ต้อง
ผ่านการทดสอบมาตรฐานต่างๆ เป็นอย่างดีอีกด้วย
แต่จะมีใครทราบบ้างว่า ระบบควบคุมทีอ่ ยูใ่ นรถยนต์
ชื่ อ ดั ง มาตรฐานยุ โ รปนั้ น ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด ขึ้ น จาก
การท�ำวิจัยและพัฒนา (R&D) ในประเทศไทย
วารสารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
คุณมาร์คุส คาร์ล ไวเดลิค กรรมการผู้จัดการ บริษัท
ไทยเจอร์ เ ทค จ� ำ กั ด หรื อ TGT บริ ษั ท วิ จั ย และ
พัฒนาการทดสอบระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบควบคุม
มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ระบบส่ ง ก� ำ ลั ง ระบบการขั บ เคลื่ อ น
และเครื่ อ งถ่ า ยก� ำ ลั ง (Powertrain, Drivetrain,
Transmission) ให้กับบริษัทรถยนต์ยักษ์ใหญ่ BMW
หลากหลายรุ ่ น ก่ อ นที่ จ ะท� ำ การผลิ ต โดยมี วิ ศ วกร
ทั้งคนไทยและผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ด�ำเนินการ
ร่วมกัน
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ประวัติความเป็นมา

คุณมาร์คสุ กล่าวว่า เมือ่ หลายปีกอ่ น ผมได้มโี อกาส
ไปร่ ว มงานสั ม มนางานหนึ่ ง และได้ พ บกั บ บริ ษั ท ที่
ด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ของไทย ซึง่ เป็นบริษทั ทีน่ า่ สนใจ หลังจากนัน้ ผมจึงพยายาม
หาทางร่วมงานกับนักธุรกิจไทย ที่มีธุรกิจท�ำงานร่วมกับ
บริษัทในประเทศเยอรมนีและประเทศอื่นๆ ในยุโรป
ซึ่ ง มั น ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งง่ า ยที่ จ ะร่ ว มงานกั บ บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ใน

ประเทศดั ง กล่ า วได้ นอกจากว่ า บริ ษั ท นั้ น จะต้ อ งมี
อะไรบางอย่างพิเศษเฉพาะทางจริงๆ ซึ่งความคิดของผม
ในขณะนัน้ การร่วมลงทุนกับบริษทั สัญชาติไทยจะง่ายกว่า
การเข้าไปตั้งบริษัทในประเทศไทยเอง
แต่ในที่สุดผมก็เปลี่ยนใจ ผมตัดสินใจเลือกที่จะ
เข้ามาตั้งบริษัทในประเทศไทยและบริหารงานโดยทีมงาน
ในประเทศไทยเอง ไม่คิดที่จะบริหารงานจากต่างประเทศ
แต่มีการจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาจากต่างประเทศ
จะเห็นได้ว่าการที่โครงสร้างของบริษัทที่ให้คนไทยเข้ามา
เป็นส่วนหนึง่ ในทีมงานบริหารด�ำเนินการตัง้ แต่เริม่ ก่อตัง้
เป็นหนึง่ ในกุญแจส�ำคัญทีท่ ำ� ให้บริษทั ประสบความส�ำเร็จ
มาจนถึงทุกวันนี้

ประเทศไทยมีจุดเด่นคือมีที่ตั้ง
ซึ่งเป็นศูนย์กลางในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต้นทุนไม่สูง และมีโอกาสสร้างตลาด
และหาลูกค้าใหม่ ในภูมิภาคนี้
เหตุผลที่เลือกลงทุนในประเทศไทย

หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ประเทศไทย
มีจุดเด่นคือ มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีที่ตั้ง
เป็ น ศู น ย์ ก ลางในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
นอกจากนั้นโครงสร้างพื้นฐานทั้งในและนอกกรุงเทพฯ
รวมทั้ ง สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวก ทรั พ ยากรอื่ นๆ ก็ มี
ความพร้อมมากกว่า ดังนั้นประเทศไทยจึงเป็นประเทศ
ที่ดีที่สุดส�ำหรับการก่อตั้งบริษัท เราถือว่า TGT ก็เป็น
บริษัทของไทยเหมือนกัน เนื่องจากพนักงานส่วนใหญ่
ของบริษัทเป็นคนไทย
อย่างไรก็ตาม การตั้งบริษัทในประเทศไทย ก็มี
ความท้าทายหลายอย่าง โดยเฉพาะลักษณะการท�ำงาน
ของคนไทยกับคนยุโรปจะมีความแตกต่างกัน เราจึง

ต้องใช้เวลาในการท�ำความเข้าใจกับพนักงานว่า สิง่ ทีล่ กู ค้า
ของเราซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปนั้นมีความต้องการ
อะไร บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านที่เราต้องการ
มีน้อยมาก แม้แต่ในยุโรปเองก็หาได้ยาก เนื่องจาก
เราใช้เทคโนโลยีเฉพาะด้านในการท�ำงาน เพราะฉะนั้น
เราจึ ง มี ก ารสอนและถ่ า ยทอดงานให้ กั บ วิ ศ วกร
คนไทยด้วย วิศวกรไทยส่วนใหญ่จะมีความรู้เรื่อง
การผลิต แต่เรื่องงานวิจัยยังรู้ไม่มากนัก ดังนั้นจึงมี
คนจ�ำนวนน้อยที่ท�ำงานด้านนี้
ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ผมมีแนวคิด
จะออกไปตั้งบริษัทนอกประเทศยุโรป ซึ่งในขณะนั้น
ก็มีทางเลือกไม่มากนัก และแถบประเทศเอเชียก็เป็น
ที่ที่น่าสนใจ โดยมีเหตุผลหลัก 2 ประการคือ ต้นทุน
ไม่สูง และบริษัทต้องการหาลูกค้าใหม่ๆ เพิ่มเติม
ซึ่ ง เรามองเห็ น โอกาสในประเทศไทย เนื่ อ งจากมี
ความพร้ อ มทางด้ า นระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานต่ า งๆ
และผมมองว่ า การท� ำ ธุ รกิ จในประเทศไทยคงไม่ ใ ช่
เรื่ อ งยาก หากมี ก ารแลกเปลี่ ย นองค์ ค วามรู ้ ด ้ า น
วิศวกรรมระหว่างไทยกับยุโรปด้วย ซึ่งปัจจัยต่างๆ
เหล่ า นี้ ท� ำ ให้ ผ มตั ด สิ น ใจเลื อ กมาด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ใน
ประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพ
โดยอยู่ ในอันดับที่ 9 ของอุตสาหกรรม
ผลิตยานยนต์
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ภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์และการสรรหา ทั้งในเรื่องการท�ำงาน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผม
เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็จะสามารถท�ำให้คนกลุ่มนี้อยู่กับบริษัท
บุคลากรในประเทศไทย

ส�ำหรับมูลค่าการลงทุนของตลาดอุตสาหกรรม
ยานยนต์ในประเทศไทยนั้นประเมินได้ยาก เพราะว่า
บริ ษั ท เราท� ำ งานให้ กั บ บริ ษั ท วิ จั ย และพั ฒ นาระบบ
ยานยนต์ ซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศไทย ถึงแม้จะมีหลาย
บริษัทที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตอุปกรณ์หรือ
ชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทยก็จริง แต่บริษัทเหล่านี้
ก็ไม่มกี ารท�ำวิจยั และพัฒนา (R&D) ในไทย อย่างไรก็ตาม
การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ นี้ ประเทศไทย
เป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพโดยจัดอยู่ในอันดับที่ 9
ของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันได้มีการ
ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ทันต่อเทคโนโลยี
ที่พัฒนาสูงขึ้น ผู้ผลิตส่วนใหญ่ที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้
เริ่มมีการท�ำวิจัยและพัฒนา (R&D) กันมากขึ้น ทั้งนี้
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่งผมคิดว่า
บริษัทของเราด�ำเนินธุรกิจมาถูกทางแล้ว
ขณะนีบ้ ริษทั มีวศิ วกรประมาณ 60 คน หากต้องการ
ให้พนักงานท�ำงานอยู่กับเราเป็นเวลานาน เราจ�ำเป็น
จะต้องท�ำความเข้าใจกับพนักงานให้ชัดเจนในทุกๆ เรื่อง
เนือ่ งจากวิธกี ารท�ำงานของคนไทยกับคนยุโรปแตกต่างกัน
นอกจากสร้างความเข้าใจแล้ว เรายังเปิดโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็น รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจในการ
ท�ำงาน โดยการใส่ใจพนักงาน ให้เขารู้ว่ามีคนคอยดูแล

ได้นานยิ่งขึ้น

ลูกค้าของบริษัทคือ บริษัทยานยนต์
ในยุโรปและญี่ปุ่น ปัจจุบันลูกค้าหลักคือ
BMW เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี
TGT เน้นท�ำ R&D ให้กบั บริษทั ยานยนต์ยโุ รป
และญี่ปุ่น

ส�ำหรับการท�ำ R&D นัน้ เป็นงานส่วนใหญ่ของบริษทั
ที่ท�ำให้กับลูกค้า ซึ่งลูกค้าของบริษัทคือ บริษัทยานยนต์
ที่อยู่ในประเทศยุโรปและญี่ปุ่น ปัจจุบันลูกค้าหลักของ
บริษทั คือ BMW ทีม่ วิ นิก ประเทศเยอรมนี ซึง่ ผลิตภัณฑ์
ที่บริษัทท�ำให้คือ การวิจัยและการพัฒนาการทดลอง
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ และระบบฝังตัว ส�ำหรับอุตสาหกรรม
ยานยนต์ (Research and Experimental Development
of Microelectronics and Embedded Systems
for Automotive Industry) และหนึง่ ในตัวอย่างผลิตภัณฑ์
แห่งความภูมใิ จทีบ่ ริษทั ได้มสี ว่ นร่วมพัฒนาให้กบั BMW
คือ BMW รุ่น i3, i8, และ X5,… นี่คือการพัฒนาทาง
ด้านเทคโนโลยีชั้นน�ำที่เราด�ำเนินการในประเทศไทย

BMW i8
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บริษทั เน้นท�ำ R&D เป็นหลัก โดยร้อยละ 20 - 25
เป็นการท�ำ  R&D ในส่วนของการพัฒนาระบบทดสอบ
(Test Platform) เครื่ อ งมื อ วั ด Measurement
Equipment การพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ส�ำหรับยานยนต์ Development of Electrical and
Electronic Equipment for Motor Vehicles
ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 75 บริษทั ท�ำวิจยั พัฒนา และทดสอบ
ระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบส่งก�ำลังและการขับเคลื่อน
(Powertrain, Drivetrain, Transmission) ร่วมกับ
ทีมวิศวกรของ BMW ที่มิวนิก สัดส่วนลูกค้าร้อยละ 95
เป็นบริษัทต่างชาติ ปัจจุบันยังไม่มีตลาดภายในประเทศ
เนื่องจากการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน R&D ในประเทศไทย
มีน้อยมาก ประมาณร้อยละ 0.2 เท่านั้นเมื่อเทียบกับ
มูลค่า GDP

Miniaturized, High-speed Data Logger
for Airbag Tests

บริ ษั ท มี แ ผนขยายการลงทุ น เพิ่ ม ขึ้ น ปั จ จุ บั น
มีวิศวกรที่ท�ำงานร่วมกันประมาณ 60 คน ซึ่งขณะนี้
ทางเราก�ำลังให้ความสนใจกับการท�ำโครงการพิเศษของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ และยังมีแผนที่จะขยายพื้นที่
ให้ใหญ่ขึ้น พร้อมจัดท�ำห้องแล็บเฉพาะทางเพิ่มขึ้นด้วย
หากย้อนกลับไปเมือ่ 4 – 5 ปีทผี่ า่ นมา บริษทั มีเพียงกลุม่

วิศวกรทีท่ ำ� งานในโครงการขนาดเล็กๆ เท่านัน้ แต่หลังจากที่
บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอแล้ว บริษัท
มีโอกาสจ้างบุคลากรจ�ำนวนมากขึ้น ส่งผลให้การด�ำเนิน
ธุรกิจของบริษัทเติบโตขึ้นถึงร้อยละ 56
ขณะนี้ บ ริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น กั บ การพั ฒ นาอุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่ง ณ วันนี้
รถยนต์แบบ High – End ต้นทุนมากกว่าร้อยละ 50
เป็นเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และซอฟต์แวร์
ปัจจุบันลูกค้าหลักของ TGT เป็นบริษัทต่างชาติ
หากจะให้บริษทั มีโอกาสขยายฐานลูกค้าในประเทศไทยนัน้
ผมมีความเห็นว่าบีโอไอ ควรให้การส่งเสริมฯ ให้บริษัท
ต่างชาติเข้ามาท�ำการพัฒนาระบบในประเทศไทย เพื่อ
ในอนาคตเราจะได้มีลูกค้าที่ประเทศไทยบ้าง
ส่ ว นการเปิ ด ตลาดของประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย นนั้ น ในความเห็ น ของผมนั บ ว่ า เป็ น ตลาดที่
ใหญ่ ม าก เท่ า ที่ ท ราบในภู มิ ภ าคอาเซี ย นนอกจาก
จะมี ก ารท� ำ  R&D ในอุ ต สาหกรรมยานยนต์ แ ล้ ว
ยังมีบริษัทยานยนต์เป็นจ�ำนวนมากอีกด้วย

iSB14 Test box

Automotive - ASIC Test System

หลังจากได้รับการส่งเสริมการลงทุน
จากบีโอไอ ส่งผลให้บริษัทเติบโต
ถึงร้อยละ 56
แผนการลงทุนของบริษัท
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สิทธิประโยชน์จากบีโอไอที่บริษัทได้รับ
คือ การยกเว้นภาษีเงินได้ฯ
และสิ่งส�ำคัญคือ การมีสินทรัพย์
เป็นของตัวเอง อีกทั้งยังได้รับอนุญาต
ให้จ้างงานผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
สิทธิประโยชน์จากบีโอไอ

การที่บริษัทได้รับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอ ท�ำให้
บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์หลายด้าน อาทิ การได้รับสิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าของ
อาคารส�ำนักงาน ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดีที่บริษัทสามารถมี
สินทรัพย์เป็นของตัวเอง นอกจากนั้นยังได้รับอนุญาตให้
จ้างงานผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศได้ เพราะงานบางอย่าง
ที่มีความส�ำคัญมากๆ และต้องการความรู้เฉพาะด้าน
จ�ำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาช่วย
เพราะว่าคูแ่ ข่งของบริษทั ไม่ใช่บริษทั ในประเทศไทย
แต่เป็นบริษัททั่วโลกที่ท�ำงานด้านวิจัยและพัฒนา ดังนั้น
ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยงาน ก็จะท�ำให้การท�ำงานของ
บริษัทเป็นไปด้วยความราบรื่น

ส�ำหรับนโยบาย Super Cluster ที่ประกาศให้
2 จังหวัดคือ เชียงใหม่และภูเก็ต เป็นศูนย์กลางทางด้าน
ดิจิทัลนั้น โดยส่วนตัวผมเห็นว่าน่าสนใจมาก เนื่องจาก
ทั้ง 2 จังหวัดมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก
การปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นอัจฉริยะ
โดยเฉพาะการได้พฒ
ั นาในเรือ่ งระบบเน็ตเวิรค์ และระบบ
ซีเคียวริตี้ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว และนักลงทุนจาก
ต่างชาติที่เข้ามาลงทุนท�ำกิจการภายในจังหวัดภูเก็ตและ
เชียงใหม่ จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้น อีกทั้งยกระดับ
มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย
การที่ บี โ อไอประกาศนโยบายดั ง กล่ า วออกมา
จะท�ำให้บริษทั ต่างชาติสนใจเข้ามาท�ำ R&D ในประเทศไทย
กันมากขึ้น เพราะเท่าที่ผ่านมาผมเห็นแต่คนที่ไปท�ำงาน
กับบริษทั ยุโรปหรือบริษทั ต่างชาติ ดังนัน้ นโยบายดังกล่าว
จึงเป็นนโยบายที่ดีในการดึงดูดชาวต่างชาติที่สนใจเข้ามา
ด�ำเนินธุรกิจในไทย และยังจะช่วยดึงดูดผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศด้วย

จุดแข็งของบริษัท คือการพัฒนา
และสร้าง Know – How
ให้กับบุคลากร
การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านยานยนต์

Motor Control Unit Vintage Cars
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เนื่องจากลักษณะธุรกิจของบริษัทคือ การวิจัย
และพัฒนา Hi - Technology ซึง่ มีความหมายเดียวกับ
สโลแกนของบริษทั Tomorrow’s technology - Today
“ในตอนนี้เราพัฒนาแอดวานซ์เทคโนโลยีที่คุณจะได้
ใช้ในอนาคต” ส�ำหรับผมนั้นคิดว่าจุดแข็งของบริษัท
คือการพัฒนาและสร้าง Know – How ให้กับบุคลากร
บริ ษั ท ท� ำ เรื่ อ งการพั ฒ นาระบบซอฟต์ แ วร์ ส มองกล
ซอฟต์แวร์ทางด้านยานยนต์ รวมถึงระบบต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้กับบริษัทต่างชาติ ซึ่งเมื่อปี 2558 บริษัทได้พัฒนา
ซอฟต์แวร์ทางด้านยานยนต์ที่ยอดเยี่ยมมากให้กับลูกค้า

รวมถึง Know – How การท�ำธุรกิจข้ามชาติของเรา
ไม่ใช่การแข่งขันกับบริษทั รายอืน่ ๆ ในประเทศไทย แต่เป็น
การแข่งขันกับบริษัทระดับโลก ซึ่งผมคิดว่าจุดแข็งของ
บริษัทคือ Know – How ของบุคลากรของบริษัทซึ่ง
เป็นคนไทย
ย้อนกลับไปเมื่อกว่า 5 ปีที่ผ่านมา บริษัทเริ่ม
ท�ำงานให้กบั BMW มิวนิก ขณะนัน้ งานทีไ่ ด้ทำ� ยังไม่คอ่ ย
ซับซ้อนยุ่งยาก เพราะเป็นการทดสอบแบบง่ายๆ แต่เมื่อ
บริษทั พิสจู น์ให้เห็นว่า บริษทั เข้าใจกระบวนการและขัน้ ตอน
การท�ำงานของ BMW ทัง้ หมดแล้ว ท�ำให้บริษทั ได้รบั งาน
เพิ่มมากขึ้น และเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบัน
บริษัทไม่ได้ทดสอบระบบเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่เรา
ได้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในที ม วิ จั ย และพั ฒ นาตั้ ง แต่ ฟ ั ง ก์ ชั น
การท�ำงานของรถยนต์แล้วด้วย

สิ่งส�ำคัญ คือ ต้องมีความเชื่อมั่น
ในตัวสินค้า ไม่ว่าบริษัทจะตั้งอยู่ที่ไหน
ต้องเน้นเรื่องความสัมพันธ์
ของบริษัทกับลูกค้า
ปัญหาและอุปสรรค

การสรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ทีเ่ ราต้องการนัน้ นับว่ายากมาก ไม่เฉพาะแต่ประเทศไทย
เท่านั้น ในต่างประเทศก็หายากเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นที่
เยอรมนี หรือที่สหรัฐอเมริกา
ส่วนเรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือในการท�ำ  R&D
ในประเทศไทยนั้น จ�ำเป็นต้องใช้เวลา เนื่องจากมีบริษัท
ไม่กี่แห่งที่ด�ำเนินการเช่นเดียวกับเรา หรือแม้แต่บริษัท
ต่างชาติก็ตาม มีน้อยมากที่ท�ำวิศวกรรมขั้นสูงแบบเรา
ดังนั้นคงต้องใช้เวลา และท�ำไปแบบเป็นขั้นเป็นตอน
ต้องพยายามท�ำให้ลูกค้าเห็นสิ่งที่เราท�ำ  ที่ผ่านมาก็มี
วิศวกรและผู้จัดการจากบริษัทต่างๆ มาเยี่ยมชมงาน
บริษัทของเรา ซึ่งตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาจนกว่าลูกค้าจะให้

ECU for Processing Structure Borne Noise

ความเชื่อมั่นในบริษัทของเรา เราเองก็เปิดกว้างให้กับ
ลูกค้าในการทีจ่ ะเก็บข้อมูล รวมถึงเราต้องแสดงศักยภาพ
ของบริษทั เรา ว่าสามารถพัฒนารูปแบบการทดสอบระบบ
ได้จริง
ในอุตสาหกรรมยานยนต์นั้น สิ่งส�ำคัญอันดับต้น
คือ ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวสินค้า ซึ่งคงต้องใช้เวลา
สักระยะหนึ่ง ผมมั่นใจว่าบริษัทของเราเป็นบริษัทที่มี
ความน่าเชื่อถือ ซึ่งไม่จ�ำเป็นว่าบริษัทจะต้องตั้งอยู่ที่ไหน
แต่เป็นเรือ่ งของความสัมพันธ์ของบริษทั กับลูกค้ามากกว่า
ส�ำหรับเรื่องการบริหารจัดการและการท�ำงานกับ
คนไทยนั้น ความแตกต่างด้านวัฒนธรรมการท�ำงานของ
พนักงานคนไทยกับคนยุโรป อาจเป็นอุปสรรคท�ำให้การ
บริหารจัดการมีความยาก แต่หากลองได้เปิดใจและ
เข้าใจคนไทย และสังคมไทยแล้ว เรื่องดังกล่าวก็ไม่ใช่
ปัญหาแต่อย่างใด
ส่วนเรื่องการสื่อสารโดยรวมแล้วไม่มีปัญหา หาก
พยายามพูดคุยกับคนไทยให้มากๆ พร้อมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นซึง่ กันและกัน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น
หรือพูดในสิ่งที่เขาคิด สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีความส�ำคัญ
อย่างยิง่ ต่อการบริหารจัดการภายในบริษัท ผมเชื่อมั่นว่า
คนไทยจะช่วยท�ำให้บริษัทเติบโตยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
เพราะ TGT เป็นบริษัทของคนไทยเช่นกัน
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ภาพรวมการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท ไทยเจอร์เทค จ�ำกัด
ในปัจจุบนั เราได้เห็นแล้ว Mega Trend EV และ
Green Technology นั้ น มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การพั ฒ นา
รถยนต์ส�ำหรับค่ายรถต่างๆ หนึ่งในค่ายดัง BMW ก็ได้
พัฒนารถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริดจ์ เช่น รุน่ BMW i3,
BMW i8 ฯลฯ ซึ่ง TGT เองได้มีส่วนร่วมวิจัยพัฒนา
และทดสอบระบบควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า ส�ำหรับรถยนต์
รุ่นดังกล่าว นอกจากนั้นส�ำหรับรถยนต์รุ่นอื่นๆ TGT
ได้มีส่วนร่วมพัฒนาระบบควบคุมมอเตอร์ ระบบส่งก�ำลัง
ระบบการขับเคลื่อน และเครื่องถ่ายก�ำลัง (Powertrain,
Drivetrain, Transmission) ด้วยเช่นกัน
ดังนัน้ จึงเห็นได้วา่ สินค้าของบริษทั ไม่ใช่ตวั ผลิตภัณฑ์
แต่เป็น Engineering Solutions ส�ำหรับ Research
and Development บนตัวผลิตภัณฑ์ ส�ำหรับตัวงาน
ที่อ้างอิงข้างต้น ผลงานของ TGT คือ ผลการทดสอบ

ALTAIR Controller Module
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และการวิ เ คราะห์ ต ามมาตรฐานบั ง คั บ อุ ต สาหกรรม
สากลเพื่ อ ชี้ วั ด คุ ณ ภาพของซอฟต์ แ วร์ ที่ ค วบคุ ม
การท�ำงานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ระบบส่ง - ถ่ายก�ำลัง
ระบบขับเคลื่อน
ทั้งนี้การได้มาซึ่งผลการทดสอบและความสามารถ
ในการชี้ วั ด คุ ณ ภาพของระบบที่ ท� ำ การทดสอบอยู ่ นั้ น
TGT เองก็ต้องท�ำการทดสอบระบบนั้นด้วย เพื่อให้ได้
มาตรฐานตามที่ลูกค้าต้องการ
“กุญแจแห่งความส�ำเร็จไม่ใช่อยู่ที่การเป็นที่หนึ่ง
หรือการได้ก�ำไรเป็นจ�ำนวนมาก แต่คือบุคลากร โดย
ต้องแน่ใจว่าคนที่ท�ำงานด้วยกันมีความสุข นี่คือบริษัท
ประสบความส�ำเร็จ เพราะหากคนท�ำงานท�ำโดยไม่มี
ความสุข ก็จะสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพออกมาไม่ได้
แต่ถ้าคนมีความสุขกับการท�ำงาน นี่คือก�ำไรที่ได้รับ”

เดลต้า

สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI

วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ / สุนันทา อักขระนิจ

ผู้ผลิตเพาเวอร์ซัพพลายชั้นนำ�

ของโลก

“เดลต้า ประเทศไทย
เป็นผู้ผลิตชั้นน�ำของโลก
ด้านผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย
และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์”

“มุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมการใช้พลังงาน
สะอาดและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งานเพื่ อ
อนาคตที่ดีกว่า” คือพันธกิจของเดลต้า ประเทศไทย
ที่ตั้งใจจริงในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เดลต้า ประเทศไทย เป็นผูผ้ ลิตชัน้ น�ำของโลกด้าน
ทุกภาคส่วน ด้วยการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
ของผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ประเภท พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์
ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
ท�ำความรู้จักเดลต้าอีเลคโทรนิคส์

บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(มหาชน) ด�ำเนินธุรกิจด้านการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์
เพาเวอร์ซพั พลายและอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์อนื่ ๆ ก่อตัง้ ขึน้
เมือ่ วันที่ 16 มิถนุ ายน 2531 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริม่
40 ล้านบาท
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(EMI Filter) และโซลินอยด์ โดยด�ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบก�ำลังไฟฟ้า (Power
Management Solutions) ซึง่ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
หลายประเภท ได้แก่ ระบบก�ำลังไฟ (Power Systems)
ที่ ใ ช้ ใ นอุ ต สาหกรรมเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ระบบ
โทรคมนาคม อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม อุปกรณ์
ส�ำนักงาน อุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งเพาเวอร์ซัพพลาย
เพื่อการใช้งานกับเซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
(Networking) เครือ่ งปรับระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
(DC-DC Converter) และอแดปเตอร์
ปัจจุบนั ได้ขยายการด�ำเนินงานไปยังธุรกิจพลังงาน
ทดแทน ได้แก่ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม
และอุปกรณ์ส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV) และยานยนต์
ไฮบริดจ์ (HEV)

มีโรงงานทั้งในและต่างประเทศ

ปัจจุบัน บริษัทมีโรงงานในประเทศไทยจ�ำนวน
2 แห่ง ตั้งอยู่ที่เขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ และในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ส่วนโรงงานในต่างประเทศ ได้แก่ อินเดีย
(ในเมืองรูดราเพอร์ (Rudrapur) และนิวเดลี) และสโลวาเกีย
(เมือง Dubnicanad Vahom) โดยแบ่งการด�ำเนินธุรกิจ
ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

34 วารสารส่งเสริมการลงทุน

1. กลุม่ เพาเวอร์อเิ ล็กทรอนิกส์ (Power Electronics)
ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ EPSBG (Embedded
Power Solutions) ซึง่ แบ่งออกเป็น 4 กลุม่ ย่อย ได้แก่
• ผลิตภัณฑ์ดีซี - ดีซี คอนเวอร์เตอร์
(DC - DC Converter)
• ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลายส�ำหรับ
คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เช่น เพาเวอร์ซพั พลาย
ส�ำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ (Storage)
เซิร์ฟเวอร์ และคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย
• ผลิตภัณฑ์ DES เป็นเพาเวอร์ซพั พลาย
อี ก ประเภทหนึ่ ง ที่ ใ ช้ เ ทคโนโลยี ร ะดั บ สู ง และมี ก าร
ออกแบบเฉพาะส�ำหรับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรม
• ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซพั พลายทีใ่ ช้สำ� หรับ
รถยนต์
1.2 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ MPBG (Mobile Power)
ได้แก่ อแดปเตอร์ส�ำหรับบรอดแบนด์ (Broadband)
พริน๊ เตอร์เครือ่ งเล่นเกมส์ อุปกรณ์ในภาคอุตสาหกรรม
และการใช้งานส่วนบุคคล
1.3 กลุม่ ผลิตภัณฑ์ FMBG (Fan & Thermal
Management) ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์อีเอ็มไอ
ฟิลเตอร์และโซลินอยด์

2. กลุม่ การจัดการพลังงาน (Energy Management)
ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ PSBG (Power System)
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่
• เพาเวอร์ซสิ เต็มส�ำหรับระบบโทรคมนาคม
(TPS)
• เครื่องส�ำรองไฟฟ้า (UPS)
• ผลิตภัณฑ์พลังงานลม
2.2 กลุ ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ IABG (Industrial
Automation) ได้ แ ก่ อุ ป กรณ์ อั ต โนมั ติ ท่ี ใ ช้ ใ นภาค
อุตสาหกรรม
2.3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ AEBG (Automotive
Electronics) ได้แก่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์
และเครื่องชาร์จส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
3. กลุม่ สมาร์ทกรีนไลฟ์ (Smart Green Life) ได้แก่
ผลิตภัณฑ์จอแสดงภาพและหลอดไฟ LED

เน้นลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจในอนาคต

บริษัทได้ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก
ด้วยวิถีทางต่างๆ เช่น ก�ำหนดพันธกิจและวัฒนธรรม
องค์กรให้เข้ากับการด�ำเนินงานระยะยาว เพื่อพัฒนา
พลังงานรูปแบบใหม่ๆ มีการพัฒนาขีดความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพในการให้พลังงานที่สูงขึ้น
รวมทั้งพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตพลังงานทดแทน
ประเภทต่างๆ และจากรูปแบบเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
บริษทั ได้พฒ
ั นาความสามารถด้านเทคโนโลยีการออกแบบ
การผลิ ต และตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของคู ่ ค ้ า
ด้วยความเชื่อในพลังของเทคโนโลยีและการร่วมมือใน
การท�ำงานหรือรับฟังความเห็นของคู่ค้า

เครื่องชาร์จส�ำหรับยานยนต์ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์พลังงานลม

“การลงทุนในเทคโนโลยี
เพื่อธุรกิจในอนาคต
“Smarter.Greener.Together.”
ถือเป็นสัญญาที่แบรนด์เดลต้า
ได้น�ำเสนอต่อลูกค้า”
บริ ษั ท สามารถสนองความต้ อ งการของลู ก ค้ า
ด้ ว ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละระบบที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการให้
พลั ง งาน สิ่ ง ส� ำ คั ญ ที่ เ ราตระหนั ก ถึ ง อยู ่ เ สมอคื อ
การลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจในอนาคต “Smarter.
Greener.Together.” ถือเป็นสัญญาที่แบรนด์เดลต้า
ได้น�ำเสนอต่อลูกค้า บริษัททุ่มเทเพื่อพัฒนานวัตกรรม
ด้านเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการจัดการและการใช้
พลังงานของมนุษย์ และด้วยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ระหว่างคู่ค้าท�ำให้บริษัทและคู่ค้าสามารถสร้างสรรค์โลก
ให้ฉลาดขึ้น (Smarter) สะอาดขึ้น (Greener) ร่วมกัน
(Together)
ทั้งนี้บริษัทยังเป็นผู้ให้บริการครบวงจรในด้านการ
จัดการพลังงานและการจัดการความร้อน รวมทั้งการเป็น
ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สวิตชิ่งเพาเวอร์ซัพพลายและพัดลมดีซี
แบบไร้แปรงถ่านชั้นน�ำของโลก
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บริษัทเป็นผู้ผลิตและจ�ำหน่ายเพาเวอร์ซัพพลายที่
คัดสรรแล้ว ซึง่ มีความหลากหลายและสามารถน�ำไปใช้งาน
ได้หลายรูปแบบ เช่น การน�ำไปใช้กบั ระบบจัดการความร้อน
ชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ระบบที่ ใ ช้ ส� ำ หรั บ อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก อุปกรณ์ส�ำหรับระบบเก็บข้อมูล
แบบ Cloud เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน และอุปกรณ์
ที่ใช้กับเครื่องมือทางการแพทย์ พร้อมกันนี้บริษัทยังจัด
เป็นผูใ้ ห้บริการปรับแต่งการออกแบบผลิตภัณฑ์ตามความ
ต้องการของลูกค้าที่เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับผู้ผลิต
ชั้นน�ำด้าน OEM และ ODM
นอกจากนี้ บริษทั ยังเป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายชิน้ ส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้อง
ตามแบบของลูกค้า เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ให้แก่ลูกค้า

มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์

เมื่อปี 2557 ศูนย์วิจัยและพัฒนาของเดลต้า
ในประเทศไทย จีน เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ โรมาเนีย
และสก็อตแลนด์ ต่างมุ่งมั่นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เพื่อเพิ่มความหนาแน่นทางพลังงาน (Power Density)
และประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆ รวมถึง
การปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ ่ ม เพาเวอร์ ซั พ พลายแบบ
มาตรฐานและแบบเฉพาะเจาะจงให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
36 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ด้วยการปรับปรุงระบบและการใช้งานให้เป็นแบบอัจฉริยะ
(Embedded System) น�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ หลากหลาย
รูปแบบมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมี
กุญแจส�ำคัญคือ การใช้แกลเลียมไนไตรและซิลิคอน
คาร์ไบน์ กับอุปกรณ์ประเภทเซมิคอนดัคเตอร์ (Gan/Sic
Based Semiconductor) ผนวกกับการใช้การออกแบบ
วงจรชั้นสูง (Advanced Topology)
โดยศูนย์วิจัยของบริษัทและศูนย์วิจัยของกลุ่ม
บริษัทเดลต้า ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองราลีย์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา
ประเทศสหรัฐอเมริกาและเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนได้
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆ และกลุม่ ลูกค้า ท�ำการศึกษา
แบบเจาะลึกในทุกอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้เทคโนโลยี
ที่สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้
บริษัทยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านนวัตกรรม เพือ่ เสริมสร้างองค์ความรูแ้ ละความร่วมมือ
ในการท�ำงานให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
การที่ มี ส� ำ นั ก งานตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ที่ เ ป็ น ตลาด
ส� ำ คั ญ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด ้ า นการจั ด การและแปลงก� ำ ลั ง
ไฟฟ้า (Power Management & Conversion) ท�ำให้
บริษัทสามารถทราบถึงความต้องการของลูกค้าและมี
ความเชีย่ วชาญในการใช้งานระดับสูง ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้
ฝ่ายวิจัยและพัฒนาของบริษัทสามารถครองต�ำแหน่งผู้น�ำ
ในอุ ต สาหกรรมการจั ด การและแปลงก� ำ ลั ง ไฟฟ้ า ที่ มี
การแข่งขันสูงได้อย่างต่อเนื่อง

โครงการ Delta Industrial Automation Training to Delta Cup 2016
โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากการลงนาม
ความร่วมมือระหว่าง บริษัท เดลต้าอีเลคโทรนิคส์  
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) กับ 3 มหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย

1. มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า
พระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือเมือ่ วันที่ 23 มีนาคม
2558

2. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2558

ทิศทางการด�ำเนินธุรกิจในไทยและต่างประเทศ

ส�ำหรับในปี 2558 ผลการด�ำเนินงานในประเทศไทย
โดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 10 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2557
โดยมี ป ั จ จั ย หลั ก จากการลงทุ น และด� ำ เนิ น การอย่ า ง
จริ ง จั ง ในกระบวนการผลิ ต ให้ เ ป็ น ระบบอั ต โนมั ติ

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ลงนามความร่วมมือเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2558
วัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือ การถ่ายทอด
องค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้กบั มหาวิทยาลัย และ
ให้นกั ศึกษารูจ้ กั การใช้ผลิตภัณฑ์ โปรแกรมและประโยชน์
ในผลิตภัณฑ์ Industrial Automation โดยจัดให้มี
การเรียนการสอนที่ บริษทั เดลต้าฯ ในนิคมอุตสาหกรรม
บางปู (วันเสาร์ - อาทิตย์)
โดยโครงการ Delta Industrial Automation
Training to Delta Cup 2015 ด�ำเนินการจัดอบรมไป
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2558 และจัดงาน
รับประกาศนียบัตร ส�ำหรับนักศึกษาทีอ่ บรมครบหลักสูตร
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 มีจ�ำนวนนักศึกษาทั้งสิน้
128 คน ทัง้ นีบ้ ริษทั ฯ จะคัดเลือกโครงงานเด่นๆ ทีน่ กั ศึกษา
ร่วมกันท�ำ เพือ่ ส่งเข้าแข่งขัน Delta Cup 2016 ทีป่ ระเทศจีน
ต่อไป
(Process Automation) และมี โ ครงการปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องมากกว่า 14 โครงการ
ของโรงงานทุกแห่งในประเทศไทย ผลิตภาพที่เพิ่มขึ้นนี้
ท�ำให้สามารถลดต้นทุนได้กว่า 2.5 ล้านบาทต่อปี
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“ปี 2558 บริษัทได้ลงทุนเพิ่มเติม
ด้านกระบวนการผลิต
อัตโนมัติด้วยการติดตั้งแขนหุ่นยนต์
ในสายการผลิตเนื่องจาก
บริษัทมียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้น”
โครงการ “ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต” (Production
Technology Upgrade หรือ PTU) ให้ผลลัพธ์เป็นที่
น่าพอใจโดยช่วยเพิ่มอัตราผลิตภัณฑ์ที่ผ่านตั้งแต่ขั้นแรก
(First Pass Yield Rate หรือ FPYR) และลดอัตรา
ผลิตภัณฑ์ถกู ตีกลับจากความผิดพลาดในกระบวนการผลิต
(Verified Line Reject Rate หรือ VLRR)
ในปี 2558 บริษทั ได้ลงทุนเพิม่ เติมด้านกระบวนการ
ผลิตอัตโนมัตดิ ว้ ยการติดตัง้ แขนหุน่ ยนต์ (Robotic Arm)
ในสายการผลิต โดยศูนย์ระบบอัตโนมัติของเดลต้า
(Delta Automation Center) จะเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในโครงการ SCARA (Selective Compliance Assembly
Robot Arm) เนื่องจากบริษัทมียอดการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น
รวมถึ ง ความต้ อ งการสิ น ค้ า ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง จากผู ้ ผ ลิ ต
ยานยนต์ชนั้ น�ำ ดังนัน้ บริษทั จึงวางแผนติดตัง้ แขนหุน่ ยนต์
ที่โรงงานผลิตพัดลมอิเล็กทรอนิกส์เป็นโรงงานแรกของ
บริษัท

ศูนย์ระบบอัตโนมัติของเดลต้า
38 วารสารส่งเสริมการลงทุน

แนวโน้มการด�ำเนินธุรกิจของกลุ่มต่างๆ

• กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ เพาเวอร์ ซั พ พลายส� ำ หรั บ ระบบ
โทรคมนาคมในอินเดีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และ
แอฟริกา
ในปี 2557 กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ นี้ ใ นอิ น เดี ย มี ร ายได้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 44 โดยมีส่วนแบ่งตลาดที่ร้อยละ 60
ซึ่ ง การเติ บ โตที่ ต ่ อ เนื่ อ งเป็ น ผลมาจากผู ้ ใ ห้ บ ริ ก าร
รายใหญ่มีโครงการพัฒนาระบบออกมาเป็นจ�ำนวนมาก
จากการกระตุ ้ น นโยบายใหม่ ข องรั ฐ บาลและกรอบ
การก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การด้ า นโทรคมนาคมของอิ น เดี ย
(Telecom Regulatory Authority of India หรือ TRAI)
นอกจากนีจ้ ากการให้บริการ 3G และ 4G ทีม่ ากขึน้
คาดว่าจะมีการเติบโตของการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์
(Machineto-Machine หรือ M2M) ในอินเดียในอนาคต
อันใกล้นี้ ซึ่งผู้ประกอบการรายใหญ่ต่างมีแผนที่จะลงทุน
ในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพิ่มเติมเป็นเม็ดเงินมหาศาล เช่น Softbank ของญี่ปุ่น
วางแผนจะลงทุนมูลค่า 1 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศของอินเดีย ส่วน Reliance Jio
ก็มีแผนจะพัฒนาเครือข่าย 4G ด้วยมูลค่า 1.5 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ เช่นกัน ทั้งนี้ด้วยการลงทุนและนโยบาย
ส่ ง เสริ ม ของรั ฐ บาลจะเป็ น ส่ ว นส� ำ คั ญ ในการผลั ก ดั น
ให้อุตสาหกรรมนี้มีการขยายตัวมากขึ้น
ในปี 2558 บริษทั บุกตลาดด้วยการเข้าถึงโครงการ
ต่างๆ ของภาคอุตสาหกรรมและภาครัฐในลักษณะแบบ
Turn Key มากขึน้ (Turn Key Solutions Provider หรือ
TSP) โครงการเหล่านี้จะช่วยให้บริษัทสามารถบูรณาการ
ความเชี่ยวชาญและน�ำผลิตภัณฑ์จากทุกกลุ่มธุรกิจของ
บริษทั มาใช้ได้อย่างครบวงจร ซึง่ ประกอบด้วย เครือ่ งส�ำรอง
ไฟฟ้า (UPS) ระบบจอแสดงผล (Display Solution)
และระบบควบคุมระยะไกล (Remote Monitoring
Solution) เป็นต้น
ทั้ ง นี้ โ ครงการของรั ฐ บาลอิ น เดี ย ที่ จ ะลงทุ น ใน
โครงการ Smart City มูลค่า 1.1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ

ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจที่มีศักยภาพมากบริษัทชั้นน�ำ 
เช่น Reliance Jio ได้วางแผนจะใช้ระบบพลังงานขนาดย่อย
มากกว่า 50,000 หน่วยในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย
ระยะไกล (Last Mile Connectivity) ส่วนยักษ์ใหญ่
ในธุ ร กิ จ ที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น เช่ น Indus Tower และ
BhartiInfratel ต่างมีแผนจะใช้ระบบโซลูชันขนาดเล็ก
ส�ำหรับ Smart City ด้วยเช่นกัน
แนวโน้มธุรกิจด้านนี้จึงมีอนาคตสดใส ที่จะช่วย
เสริ ม สร้ า งการเติ บ โตของธุ ร กิ จ และการให้ บ ริ ก ารที่
เกี่ยวเนื่องกัน เช่น ด้านความปลอดภัยและการเฝ้าระวัง
การตรวจสอบตู้เอทีเอ็มจากระยะไกล การจัดการระบบ
อัตโนมัติที่ใช้ในครัวเรือน การจัดการด้านการจราจร
การค้าปลีก ระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายพลังงาน (Grid
Energy) ซึ่งจะช่วยให้มีการใช้พลังงานที่เหมาะสม
ส่วนธุรกิจนี้ในยุโรปตะวันออกกลางและแอฟริกา
ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดี แม้ว่าตลาดในภูมิภาคนี้จะมี
ความหลากหลายค่อนข้างมาก แต่บริษทั สามารถเจาะตลาด
ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในภูมิภาคได้เกือบ
ทุกราย ส่งผลให้มีอัตราก�ำไรขั้นต้นสูงกว่าประมาณการ
และการด�ำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ ได้รบั ผลตอบแทนทีด่ ี
แม้ว่าในช่วงปลายปี 2557 การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
LTE จะชะลอตัวลงโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักร

“บริษัทให้ความส�ำคัญ
ธุรกิจโซลูชันแบบผสมผสาน
เพื่อช่วยให้ลูกค้า
สามารถประหยัดพลังงานและต้นทุน”
แต่คาดว่าการลงทุนของประเทศอื่นๆ ในกลุ่มนี้
เช่น ฝรั่งเศส สเปน และเยอรมนี จะเริ่มเกิดขึ้นอย่าง
ชัดเจนในปี 2558 ซึ่งทีมงานของเดลต้าประจ�ำภูมิภาคนี้
จะติดตามความเคลื่อนไหวของการลงทุนด้าน LTE และ
โครงการปรับปรุง 3G ในประเทศต่างๆ ในพื้นที่นี้ต่อไป

เพาเวอร์ซัพพลาย

เรื่องที่บริษัทให้ความส�ำคัญคือ ต้องเร่งให้เกิดธุรกิจ
โซลูชันแบบผสมผสานขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถ
ประหยัดพลังงานและต้นทุน ทั้งนี้บริษัทมองว่าจะต้อง
ให้ความส�ำคัญกับประเด็นดังกล่าวในปี 2558 เพราะ
เป็น ปัจจัย ส�ำ คัญที่จะช่วยผลัก ดัน ให้ธุรกิจของบริษัท
เติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นบริษัทจึงต้องให้
ความส�ำคัญและมีการลงทุนในทรัพยากร ด้วยการขยาย
ส�ำนักงานขายและให้บริการเพือ่ เข้าถึงลูกค้าได้อย่างเต็มที่
• กลุ่มธุรกิจเพาเวอร์ซัพพลายมาตรฐานส�ำหรับ
อุตสาหกรรม
นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา ทีมธุรกิจเพาเวอร์
ซัพพลายมาตรฐานส�ำหรับอุตสาหกรรม (IPS) ประสบ
ความส�ำเร็จเป็นอย่างดีแม้ว่าจะเพิ่งก่อตั้งเมื่อปี 2551
และเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พาเวอร์ ซั พ พลายกลุ ่ ม แรกที่
ออกจ�ำหน่ายในช่องทางการขายปกติ แต่ธุรกิจนี้ก็เติบโต
ได้อย่างรวดเร็วและสามารถสร้างรายได้เป็นจ�ำนวนมาก
ให้กบั บริษทั โดยในปี 2557 มียอดขายเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 25
โดยบริษทั ได้บรรลุเป้าหมายทีส่ ำ� คัญหลายประการ
เช่น การสร้างพันธมิตรกับตัวแทนจ�ำหน่ายระดับภูมิภาค
ที่เป็นเจ้าตลาดในภูมิภาค EMEA (ยุโรปตะวันออกกลาง
และแอฟริกา) และสหรัฐฯ ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย
ในกลุ่ม IPS ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์เพาเวอร์ซัพพลาย
แบบแขวนราง (DIN Rail) แบบ Panel Mount และ
แบบไม่มีฝาครอบขนาดเล็ก (Open Frame)
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของบริษทั จะออกจ�ำหน่าย
อย่างสม�่ำเสมอทุกเดือน โดยบริษัทให้ความส�ำคัญกับ
คุณภาพของสินค้าการให้บริการ และพันธมิตรทางธุรกิจ
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เป็ น ต้ น ในปี 2557 ธุ ร กิ จ ด้ า นระบบอั ต โนมั ติ ใ น
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขยายตัวเกือบร้อยละ 30
เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเนื่องจากแหล่งรายได้ที่ส�ำคัญ
ในภูมิภาคนี้มาจากตัวแทนจ�ำหน่ายที่เป็นพันธมิตรทาง
ธุรกิจมายาวนานกว่า 10 ปีและเมื่อมีโซลูชันใหม่ๆ ออกสู่
ท้องตลาดเช่น HES (ตัวควบคุมการฉีดขึ้นรูปแบบ
ไฟฟ้า) SCADA และ EMS บริษัทจึงต้องเปลี่ยนมาเป็น
ผู้ให้บริการในลักษณะของโซลูชันอย่างเร่งด่วน
ด้วยตระหนักดีว่าความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เพียง
อย่างเดียวไม่สามารถท�ำให้ธุรกิจก้าวหน้าได้ และบริษัท
จะเร่ ง ท� ำ ตลาดในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้
โดยเน้ น การเข้ า ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า และเพิ่ ม จ� ำ นวน
ตัวแทนจ�ำหน่ายให้ครอบคลุมทั่วภูมิภาค โดยด�ำเนินการ
ควบคู่ไปกับการปรับปรุงกลยุทธ์การตลาดให้เหมาะสม
กับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก
บริษทั คาดการณ์วา่ ตลาดสหรัฐฯ และจีน จะขยายตัว
ขึ้ น มากและลู ก ค้ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ OEM มี แ นวโน้ ม จะ
หันไปใช้ผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่มีในตลาด เพื่อลดต้นทุน
และลดความผันผวนด้านสินค้า บริษัทเชื่อมั่นว่าธุรกิจใน
สายงานนี้จะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากในตลาดมีการแข่งขันด้านราคากันอย่างมาก
และอั ต ราแลกเปลี่ ย นในตลาดส� ำ คั ญ หลายๆ ตลาด
มีความผันผวนสูงบริษัทจึงคาดว่าธุรกิจด้านนี้อาจต้อง
เตรียมรับมือกับความท้าทายดังกล่าว ตั้งแต่ขั้นตอน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ไปจนการส่งมอบสินค้า
• กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ อุ ป กรณ์ อั ต โนมั ติ ที่ ใ ช้ ใ นภาค
อุตสาหกรรม
ระบบอั ต โนมั ติ ส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรมของบริ ษั ท
สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างกว้างขวาง เช่น เครือ่ งจักรส�ำหรับ
แปรรูปโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งทอ เคมี
อิเล็กทรอนิกส์และพลาสติก เครื่องมืออัตโนมัติส�ำหรับ
อุตสาหกรรมด้านเภสัชกรรมและการพิมพ์ ระบบเครื่อง
ปรับอากาศประหยัดพลังงาน และระบบน�้ำในอาคาร
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“การสนับสนุนให้ตัวแทน
จ�ำหน่ายท�ำยอดได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
และการเจาะตลาดใหม่
ที่มีศักยภาพจะท�ำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น”
ส�ำหรับตลาดระบบอัตโนมัติส�ำหรับอุตสาหกรรม
มีปัจจัยส่งเสริมการขยายตัวที่ส�ำคัญคือ การมีสินค้า
พร้ อ มจั ด ส่ ง และความเชี่ ย วชาญทางเทคนิ ค และ
เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทจึงได้ตั้งส�ำนักงานขายและ
บริ ก ารระดั บ ประเทศขึ้ น ในเวี ย ดนามและอิ น โดนี เ ซี ย
ซึ่งบริษัทคาดว่าการสนับสนุนให้ตัวแทนจ�ำหน่ายท�ำยอด
ได้ตามเป้าหมายทีว่ างไว้และการเจาะตลาดใหม่ทมี่ ศี กั ยภาพ
เช่น โครงการด้านการประหยัดพลังงานหรือโครงการ
ปรับปรุงเครือ่ งฉีดขึน้ รูป (Injection Molding Machine)
จะท�ำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอีกกว่าร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับ
ปี 2557
ดังนัน้ การวางแผนและก�ำหนดแนวทางการท�ำงาน
ร่วมกับพันธมิตรกว่า 14 รายในภูมภิ าคนีใ้ ห้สอดคล้องกัน
ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะท�ำให้บรรลุตามยอดขายทีต่ อ้ งการ
ได้โดยบริษัทจะร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด
ในการพัฒนาศักยภาพซึ่งกันและกัน เพื่อให้บริษัทและ
ตัวแทนจ�ำหน่ายสามารถเจาะตลาดและมีส่วนแบ่งตลาด
เพิ่มเติมจากคู่แข่งที่มาจากยุโรปและญี่ปุ่นได้

• กลุ่มธุรกิจระบบส�ำรองไฟฟ้า
ระบบส�ำรองไฟฟ้านี้มีบทบาทส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง
ส�ำหรับระบบจัดการพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการน�ำผลิตภัณฑ์ส�ำรองไฟ
ทีม่ คี วามเชือ่ ถือได้สงู (Uninterruptible Power Supply
หรือ UPS) มาใช้ร่วมกับโซลูชันด้านการจัดการโครงสร้าง
พืน้ ฐานของศูนย์ขอ้ มูล เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบของลูกค้าจะ
สามารถท�ำงานได้อย่างต่อเนือ่ งแม้ในภาวะวิกฤตพร้อมทัง้
ช่วยลดค่าใช้จ่าย
ในปี 2557 ธุรกิจนี้เติบโตขึ้นร้อยละ 21.8 จากปี
2556 เนื่องจากได้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ที ม งานในภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ร วมถึ ง
ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาด
กว่าร้อยละ 4 ซึง่ ถือว่าติดกลุม่ 1 ใน 5 ของแบรนด์ชนั้ น�ำ
ในภูมิภาคนี้ และจากแนวโน้มธุรกิจที่สดใส คาดว่าอัตรา
การเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี (CAGR) จะไม่ต�่ำกว่าร้อยละ
120 ในระยะ 3 ปีขา้ งหน้าทีมงานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มุ่งสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจด้วยการสร้างแบรนด์
และสานสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้
เพือ่ เจาะตลาดเครือ่ งส�ำรองไฟฟ้าให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทจึงเห็นความส�ำคัญในการใช้กลยุทธ์สร้างรายได้
จากการขายภายใต้แบรนด์ของตนเองควบคูไ่ ปกับการขาย
แบบ OEM ให้มากขึน้ กว่าการขายแบบ OEM เพียงอย่างเดียว
ในปี 2558 บริษัทจะเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ MCIS แบบ
ครบชุดออกสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พร้อมกับ
การใช้ซอฟต์แวร์เจเนอเรชันใหม่ควบคู่ไปด้วยเพื่อขยาย
กรอบบริการก่อนและหลังการขายให้กบั ลูกค้า ทัง้ นีล้ กู ค้า
จะได้ความสบายใจและมั่นใจว่าระบบจะท�ำงานต่อไปได้
แม้ในภาวะวิกฤต
• กลุ ่ ม ธุ ร กิ จ พลั ง งานส� ำ หรั บ อุ ต สาหกรรม
โทรคมนาคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษทั จะปรับเปลีย่ นไปเป็นผูใ้ ห้บริการด้านพลังงาน
อย่างครบวงจรโดยเปลี่ยนจากการเน้นธุรกิจระบบไฟฟ้า
กระแสสลับ (DC Power System) ไปเน้นอุปกรณ์

โทรคมนาคมแทนในช่วงปลายปี 2557 ทีมงานในภูมภิ าคนี้
ได้น�ำวงจรเปลี่ยนกระแสตรง (DC Rectifier) อุปกรณ์
ควบคุมสถานีฐาน (Site Management Controller)
ซอฟต์แวร์บริหารพลังงาน (Energy Management
Software) และโซลูชันจ่ายไฟแบบผสมผสาน (Hybrid
Solar/Genset Power Solution) มาใช้ร่วมกัน ท�ำให้
สามารถจ่ายไฟเข้าสถานีฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้
ลูกค้าได้ประโยชน์จากเงินลงทุนและต้นทุนการด�ำเนินงาน
ได้อย่างเต็มที่
ในช่วงปี 2558 - 2560 ประเทศในภูมภิ าคนีส้ ว่ นใหญ่
จะอัพเกรด BTS ไปเป็นระบบ 4G / LTE / LTE - A BTS
เพื่ อ รองรั บ การส่ ง ผ่ า นข้ อ มู ล ทางโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ที่
เพิ่มขึ้น ท�ำให้ผู้ประกอบการโทรคมนาคมต้องเร่งลงทุน
เป็นอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าว ดังนั้นบริษัทคาดว่า
ส่วนแบ่งการตลาดในภูมิภาคนี้และโอเชียเนียจะเพิ่มขึ้น
อย่างมาก โดยลูกค้าใหม่จะเป็นปัจจัยส่งเสริมยอดขาย
ที่ส�ำคัญ
ทีมงานเร่งพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ เพื่อให้
สามารถกระตุ้นยอดขายและให้บริการได้อย่างเต็มระบบ
นอกจากนี้ บ ริ ษั ท จะเน้ น พั ฒ นาโซลู ชั น และผลิ ต ภั ณ ฑ์
อย่างเต็มรูปแบบ เพือ่ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้
อย่างตรงจุด ตลาดหลักประกอบด้วย ออสเตรเลีย เมียนมา
ไทย และเวียดนาม โดยผลิตภัณฑ์สำ� คัญคือ ระบบจ่ายไฟ
ภายนอกอาคาร (Outdoor Power Solution) และระบบ
จ่ายไฟแบบโซลาร์ผสมผสาน (Hybrid Solar Solution)
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• กลุม่ ธุรกิจเซิรฟ์ เวอร์คอมพิวเตอร์เครือข่ายและ
โทรคมนาคม
ปี 2557 เป็นปีที่ตลาดนี้ค่อนข้างซบเซาเนื่องจาก
มีการชะลอการลงทุนในเรื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาดใหญ่ทั่วโลก
อย่ า งไรก็ ต ามบริ ษั ท ได้ น�ำ เพาเวอร์ ซั พ พลายระดั บ สู ง
ส� ำ หรั บ ลู ก ค้ า ชั้ น น� ำ ในอุ ต สาหกรรมเซิ ร ์ ฟ เวอร์ อ อกสู ่
ตลาดในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี ซึ่งจะช่วยกระตุ้น
ความต้ องการของลู ก ค้ าและยอดขายให้ ก ระเตื้ อ งขึ้ น
ในช่วงปี 2558 โดยเฉพาะลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงให้ทันกับเทคโนโลยี
ใหม่ การออกแบบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้จะเน้นด้านความ
หนาแน่นทางพลังงานและมีประสิทธิภาพสูง เพื่อจ�ำหน่าย
ให้กับบริษัทชั้นน�ำที่อยู่ในธุรกิจของศูนย์ข้อมูลซุปเปอร์
คอมพิวเตอร์และสถานีโทรคมนาคมต่างๆ

“ตลาดมีความต้องการ
เพาเวอร์ซัพพลายที่สามารถท�ำงาน
ได้ภายใต้สิ่งแวดล้อมหรือสภาพอากาศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว”
บริ ษั ท มุ ่ ง พั ฒ นาให้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นกลุ ่ ม นี้ มี ค วาม
หลากหลายมากขึน้ ทัง้ ทางด้านการแปลงพลังงาน (Power
Conversion) และการจ่ายไฟ (Power Distribution)
ในระดับปริมาณที่แตกต่างกันไปจากระบบสายส่งไปยัง
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Bulk Load และเข้าถึงศูนย์กลางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ในระบบงานของลูกค้า เนื่องจากตลาดมีความต้องการ
เพาเวอร์ ซั พ พลายที่ ส ามารถท� ำ งานได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ภายใต้สิ่งแวดล้อมหรือสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว บริษัทจึงได้ยกระดับทักษะการออกแบบ
งานระบบไฟฟ้าของทีมงานอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้
เกิดแนวคิดใหม่ๆ เช่น แนวความคิดการท�ำความเย็นและ
การปรับปรุงบรรจุภณ
ั ฑ์เข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้วย โดยในปี 2558 บริษทั จะน�ำเสนอผลิตภัณฑ์กลุม่ ใหม่
ออกสู่ตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัท
ขนาดกลางที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์แบบมาตรฐานขนาด
ก�ำลังไฟระดับ 3kW ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะมีทั้งแบบ
ปรับแรงดันจากกระแสสลับเป็นกระแสตรง (AC/DC) และ
กระแสตรงเป็นกระแสตรง (DC/DC) ด้วย
• กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมและการแพทย์
ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มธุรกิจนี้ ได้แก่ เพาเวอร์
คอนเวอร์เตอร์ออกแบบเฉพาะชนิดแขวนราง (Customized
DIN Rail Powerconverter) ปัจจุบนั บริษทั อยูใ่ นระหว่าง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชนิดแขวนรางรุน่ ใหม่ในขัน้ ตอนของ
การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ให้ลูกค้า
พิจารณาซึง่ ผลการทดสอบค่อนข้างเป็นทีน่ า่ พอใจ ส�ำหรับ
คุณสมบัตทิ โี่ ดดเด่นต่างๆ ของผลิตภัณฑ์รนุ่ ใหม่นี้ จะเป็น
นวัตกรรมใหม่ที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในตลาดเพาเวอร์
ซัพพลาย ดังนัน้ การน�ำเสนอผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวออกสูต่ ลาด
ได้สำ� เร็จ จึงถือเป็นก้าวส�ำคัญส�ำหรับการเติบโตทางธุรกิจ
ในภาคอุตสาหกรรม (Industrial Segments)
ในปี 2557 ทีมงานของธุรกิจนีไ้ ด้ประสบความส�ำเร็จ
ในการปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ ่ ม เพาเวอร์ ซั พ พลาย
มาตรฐานรุ่น IMA (Standard Power Supply IMA
Series) ซึง่ มีความสามารถในการจ่ายก�ำลังไฟฟ้า (Power
Rating) ในช่วง 400W 600W และ 1kW โดยมีแรงดัน
ไฟฟ้า (Power Output) ในช่วง 12V 24V และ 48V
ทั้ ง นี้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เ หล่ า นี้ ถู ก ออกแบบมาเพื่ อ ใช้ ใ นงาน
ด้านอุตสาหกรรมและการแพทย์และผลิตภัณฑ์รุ่น IMA

จะช่วยเพิ่มยอดขายและขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุม
หลากหลายกลุ่มมากขึ้นด้วย
ตัวอย่างลูกค้าใหม่ที่ส�ำคัญรายหนึ่งคือ บริษัท
เครื่องดื่มชั้นน�ำรายหนึ่งของโลก ส�ำหรับกลุ่มธุรกิจนี้
หัวใจของการเติบโตในปี 2558 คือ การท�ำตลาดกลุ่ม
อุปกรณ์ทางการแพทย์ด้วยผลิตภัณฑ์รุ่น IMA เป็นหลัก
• กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์ส�ำหรับยานยนต์
ในปี 2557 บริษัทได้เริ่มผลิตอุปกรณ์ประจุไฟฟ้า
ภายในรถ (On-Board Charger หรือ OBC) สองรุน่ แรก
เพื่อจ�ำหน่ายแก่ลูกค้า OEM ชั้นน�ำในยุโรป 2 ราย โดย
อุปกรณ์ดังกล่าวจะเข้าสู่สายการผลิตของรถยนต์รุ่นใหม่
ของลูกค้าทั้งสองรายข้างต้นอย่างต่อเนื่องทุกไตรมาส
ของปี 2558 นอกจากนี้อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าและโมดุล
กระแสตรง/กระแสตรง (DC/DC Module) ของบริษัท
ยังได้รบั รางวัลจากผูผ้ ลิตรถยนต์ประเภท OEM ในยุโรป
รายส�ำคัญหลายราย อีกทั้งบริษัทอยู่ระหว่างออกแบบตู้
บริการชาร์จแบตเตอรี่ (Battery Junction Box) ด้วย
ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทรับผลิตให้กับ
ผูผ้ ลิตยานยนต์ชนั้ น�ำนัน้ ส่วนมากจะใช้กบั รถยนต์ไฮบริดจ์

ทีใ่ ช้ไฟฟ้าแบบเสียบสาย (Plug - In Hybrid Electrical
Vehicle หรือ PHEV) และออกจ�ำหน่ายในปี 2558
ส่วนอุปกรณ์ประจุไฟฟ้าภายในรถยนต์ก�ำลังไฟฟ้าในช่วง
3.3 kW ถึง 7.2 kW อยู่ในระหว่างการออกแบบเพื่อเป็น
พื้นฐานส�ำหรับการประยุกต์ใช้งานในลักษณะอื่นๆ ต่อไป
เครือ่ งปรับระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง (DC / DC) ทีม่ ี
ความสามารถในการจ่ายก�ำลังไฟฟ้าในช่วง 1.8 kW ถึง
3.2 kW จะออกสูต่ ลาดในทัง้ รูปแบบผลิตภัณฑ์เดีย่ วหรือ
เป็นส่วนหนึ่งของระบบ

“บริษัทมีเป้าหมายก้าวขึ้นเป็นผู้น�ำ
การผลิตอุปกรณ์การจัดการพลังงาน
ส�ำหรับยานยนต์ชั้นน�ำของโลก”
นอกจากเครื่องปรับระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
ขนาด 12 V แบบดัง้ เดิมแล้ว บริษทั ก�ำลังขยายสายผลิตภัณฑ์
เพิม่ ในรุน่ แรงดันขนาด 48 V เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
ของตลาดกลุ ่ ม นี้ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งชั ด เจน และบริ ษั ท
ยังมีโครงการพัฒนาเทคโนโลยีประจุไฟฟ้าแบบไร้สาย
(Wireless Charging Technology) อีกด้วย ทั้งนี้
เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสินค้าระยะยาวประกอบกับ
การได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยผลการตรวจสอบ
ที่ ดี เ ลิ ศ บริ ษั ท มี เ ป้ า หมายในการก้ า วขึ้ น เป็ น ผู ้ น� ำ
การผลิตอุปกรณ์การจัดการพลังงานส�ำหรับยานยนต์
ชั้นน�ำของโลก
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สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI
ธนชาต ลาภพานิช / เยาวลักษณ์ ชนะหาญ

เทคโนโลยีชีวภาพ
...แนวโน้มในอนาคต

บริษัท เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส
หากพูดถึงวิจัยพัฒนาหรือเทคโนโลยีชีวภาพ
หลายๆ ท่านคงมีคำ� ถามมากมายว่าเทคโนโลยีชวี ภาพ
คืออะไร ท�ำอะไรได้บา้ ง ส�ำคัญอย่างไร และจะก่อให้
เกิดประโยชน์อย่างไร วันนีเ้ ราจะมาไขข้อข้องใจกัน
ว่าการวิจัยหรือเทคโนโลยีชีวภาพคืออะไร ท�ำไม
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จึงหันมาให้ความ
สนใจเทคโนโลยีชีวภาพจนถึงขนาดส่งเสริมและ
ให้สทิ ธิประโยชน์ตอ่ ธุรกิจด้านนีอ้ ย่างมาก ซึง่ แน่นอน
ว่าส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ
บีโอไอ ก็เป็นหนึง่ ในหน่วยงานทีใ่ ห้ความสนใจธุรกิจ
เทคโนโลยีชวี ภาพ และต้องการให้เกิดธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเทคโนโลยีชวี ภาพในประเทศไทยมากขึน้ เบือ้ งต้น
เรามาท�ำความรูจ้ กั กับเทคโนโลยีชวี ภาพกันก่อนดีกว่า

ชนิดต่างๆ เช่น จุลินทรีย์ พืช และสัตว์มาใช้ประโยชน์
เป็นสหวิทยาการที่น�ำความรู้พื้นฐานสิ่งมีชีวิตไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ ตั้งแต่เรื่องการขยายและปรับปรุงพันธุ์
สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย การน�ำผลผลิตจากสิ่งมีชีวิตไปแปรรูป
เป็นอาหารหรือยา รวมถึงกระบวนการทีใ่ ช้แปรรูปผลผลิต
ในระดับโรงงานและกระบวนการทีใ่ ช้สงิ่ มีชวี ติ เช่น จุลชีพ
ในการบ�ำบัดน�้ำเสีย หรือ การน�ำของเสียไปใช้ประโยชน์
เช่น น�ำไปใช้ท�ำปุ๋ย เป็นต้น

เทคโนโลยีชวี ภาพ (Bio Technology) คืออะไร

เทคโนโลยีชีวภาพ มีความส�ำคัญอย่างไร

เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคนิคการน�ำสิ่งมีชีวิต
หรือชิน้ ส่วนของสิง่ มีชวี ติ มาพัฒนาหรือปรับปรุงพืชสัตว์
หรือผลิตภัณฑ์อาหารเพือ่ ประโยชน์เฉพาะตามทีต่ อ้ งการ
เทคโนโลยีชวี ภาพ มีวทิ ยาศาสตร์เป็นรากฐาน ประกอบด้วย
หลายสาขาวิชาผสมผสานกัน ได้แก่ สาขาชีววิทยา
จุลชีววิทยา เคมี อณูพันธุศาสตร์ที่เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต
44 วารสารส่งเสริมการลงทุน

“เทคโนโลยีชีวภาพถูกมาใช้ประโยชน์
อย่างกว้างขวาง ที่เด่นชัดที่สุดคือ
ในทางการแพทย์และการเกษตร”
เทคโนโลยีชีวภาพได้ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ทั้งทาง
ด้านเกษตรกรรม อาหาร การแพทย์ และเภสัชกรรม โดยมี
วัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิ เพื่อลดปริมาณการใช้สารเคมี
เพื่อเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
เพื่อคิดค้นอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น เพื่อ
ค้นคิดตัวยาป้องกันและรักษาโรค ซึ่งล้วนเป็นการน�ำ

เทคโนโลยีชวี ภาพมารับใช้ประชากรโลก ในการสร้างสรรค์
พัฒนาให้มวลมนุษย์สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น
ปัจจุบัน มีการน�ำวิทยาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
มาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ที่เด่นชัดที่สุดคือ ในทาง
การแพทย์และการเกษตร อีกทั้งประเทศไทยยังมีความ
คาดหวังจะเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ หรือ BIO
HUB เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 และยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศสู่ AEC
วารสารส่งเสริมการลงทุนฉบับนี้ จะพาผู้อ่านไป
ท�ำ ความรู ้ จักกั บ ธุ ร กิ จ น่ าสนใจและแปลกใหม่ ส�ำ หรั บ
ประเทศไทย คือ ธุรกิจผลิตสัตว์ทดลองปลอดเชือ้ จ�ำเพาะ
ด้วยเทคโนโลยีชวี ภาพ ของบริษทั เอ็ม-เคลีย ไบโอรีซอร์ส
จ�ำกัด โดยบริษทั จัดตัง้ แล้ว เป็นหุน้ ไทยข้างมาก โดยมีการ
ถือหุ้นระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล บริษัท โนมูระ สยาม
อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด CLEA JAPAN, INC. และ
NOMURA JIMUSHO, INC. ด�ำเนินกิจการผลิต
การบริการ การตรวจวิเคราะห์ การวิจัย และการทดสอบ
ในสัตว์ทดลองที่เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์สัตว์ทดลอง
ส� ำ หรั บ โครงการนี้ จ ะเป็ น การวิ จั ย พั ฒ นาและ
ผลิตสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจ�ำเพาะ (SPF : Specific
Pathogen Free) โดยเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
1) ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ส�ำหรับทดสอบคุณภาพของสัตว์ทดลอง
2) CLEA JAPAN, INC. (ญีป่ นุ่ ) ด�ำเนินธุรกิจผลิต
และจ�ำหน่ายสัตว์ทดลองปลอดเชื้อจ�ำเพาะ อาหาร กรง
และอุปกรณ์ส�ำหรับเลี้ยงสัตว์ทดลอง รวมถึงการวิจัย
และพัฒนา การบริการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์ทดลอง

“สัตว์ทดลองมีประโยชน์อย่างมาก
ในการศึกษาเกี่ยวกับ
ระบบภูมิคุ้มกัน วัคซีน เนื่องจาก
เป็นสัตว์ที่ถูกรักษาสายพันธุ์ ให้บริสุทธิ์”

สัตว์ทดลองปลอดเชือ้ จ�ำเพาะ (SPF : Specific
Pathogen Free) หมายถึงสัตว์ทดลองที่ถูกเลี้ยงดู
ภายในห้องปลอดเชื้อโดยมีระบบการตรวจติดตาม
หาเชื้ อ จ� ำ เพาะที่ ล ะเอี ย ดและแม่ น ย� ำ  สั ต ว์ ท ดลอง
จะถูกเพาะพันธุ์ภายใต้การควบคุมและป้องกันจาก
เชื้อจ�ำเพาะต่างๆ และมีการตรวจสอบสภาวะปลอดเชื้อ
ตามที่ก�ำหนดใน SPL (Specific Pathogen List)
สัตว์ทดลองมีประโยชน์อย่างมากในการศึกษา
เกีย่ วกับระบบภูมคิ มุ้ กัน วัคซีน เนือ่ งจากเป็นสัตว์ทถี่ กู
รักษาสายพันธุใ์ ห้บริสทุ ธิแ์ ละพันธุกรรมคงที่ ด้วยการ
ผสมพันธุ์เฉพาะภายในกลุ่มนั้นจะท�ำให้มีร่างกายที่ไม่
แข็งแรง มีความทนทานต่อโรคต�่ำ  จึงจ�ำเป็นจะต้อง
เลีย้ งดูภายใต้สภาวะปลอดเชือ้ เพือ่ ลดความเสีย่ งจาก
การติดโรคหรือเปลีย่ นแปลงพันธุกรรมเนือ่ งจากการติด
เชื้อไวรัส ซึ่งสัตว์ทดลองเช่นนี้ เมื่อน�ำมาทดลองตาม
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จะให้ผลที่คงที่เพราะ
ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ถือเป็นเรื่องใหม่และประเทศไทย
ยังขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าวอยู่ อีกทั้งยังเป็นการ
สนับสนุนทางอ้อมส�ำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์
และเครือ่ งส�ำอางในประเทศอีกด้วย
รวมถึงเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่บคุ ลากร
ภายในประเทศไทย เพื่ อ ที่ จ ะสามารถแข่ ง ขั น กั บ
ต่างประเทศได้ และจากการสอบถามการด�ำเนินธุรกิจ
ในประเทศไทย บริษัทมีมุมมองต่อกลุ่มธุรกิจดังกล่าว
ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และอนาคตอย่างไรบ้าง วันนี้เรา
ได้รับเกียรติจาก Mr. Sano Takehisa ด�ำรงต�ำแหน่ง
Chief Executive Officer, Mr. Keiji Tsuji,
ด�ำรงต�ำแหน่ง General Manager และ Mr. Vachiroon
Musigchai ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลของบริษัทดังนี้
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ถาม - ตอบ
บริษัท เอ็ม - เคลีย ไบโอรีซอร์ส จ�ำกัด
หรือ GMO แต่กฎหมายของประเทศต่างๆ ในอาเซียน
และเอเชีย ยังไม่เป็นที่ยอมรับ แต่ในประเทศญี่ปุ่น
เป็นที่ยอมรับแล้ว ซึ่งเรามี Know-How ที่สามารถท�ำได้
แต่ด้วยข้อจ�ำกัดของกฎหมายบางอย่างของประเทศไทย
และหลายๆ ประเทศในอาเซียน เช่น การตัดต่อพันธุกรรม
หรือ GMO เป็นต้น

Q : เดิมธุรกิจดังกล่าวมีฐานการผลิตอยูท่ ไี่ หน และ
ใครเป็นผู้ครองฐานการผลิตเป็นส่วนใหญ่
A : เดิมมีการผลิตอยู่สหราชอาณาจักร (UK) ซึ่ง
เป็น 1 ในประเทศที่สนใจในธุรกิจนี้ในช่วง 50 ปีก่อน
ในนามบริษัท โนมูระ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด
และ บริษัท CLEA JAPAN, INC. และ NOMURA
JIMUSHO, INC. โดยด�ำเนินกิจการผลิต การบริการ
ตรวจวิเคราะห์ การวิจัยและการทดสอบในสัตว์ทดลอง
ที่เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ด้านสัตว์ทดลอง
Q : ประสบปั ญ หาตอนเริ่ ม ต้ น ธุ ร กิ จ ประมาณ
30 ปีก่อนอย่างไรบ้าง
A : ปัญหาความต้องการของผู้ใช้ เนื่องจากผู้ใช้
บางรายไม่สนใจรายละเอียดต่างๆ เช่น มาตรฐาน SPF
(คือ สัตว์ทดลองปลอดเชือ้ จ�ำเพาะ) ซึง่ ต่างกับปัจจุบนั และ
เทคโนโลยีในปัจจุบนั มีการใช้เทคนิคการตัดต่อพันธุกรรม
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Q : ต้องการให้หน่วยงานใดช่วยเหลือด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการตัดต่อพันธุกรรม
A : ต้ อ งการให้ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ลสนั บ สนุ น
ช่วยเหลือด้านกฎหมาย โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เช่น สถาบันพัฒนาการด�ำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ (สพสว.) กรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (NRCT) ผลักดัน
กฎหมายเรื่องสัตว์ทดลอง โดยขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอน

การรวบรวมข้ อ มู ล ซึ่ ง ประเด็ น ที่ ยั ง กั ง วลอยู ่ คื อ หาก
มีการปรับแก้จะครอบคลุมถึงสัตว์ทั่วไป และพืช ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบในวงกว้างจึงต้องใช้เวลาในการสรุปข้อตกลง
Q : ท�ำไมบริษทั ถึงสนใจทีจ่ ะลงทุนในประเทศไทย
และหลังจากตัดสินใจที่จะลงทุนแล้ว มีแรงสนับสนุน
หรือผลักดันนอกจากบีโอไอ หรือไม่
A : บริษทั มีความตัง้ ใจทีจ่ ะตัง้ ฐานการผลิตในไทย
เนื่องจากในประเทศญี่ ปุ ่ น ฐานการผลิ ต อยู ่ ใ นระดั บ
สูงสุดแล้ว และมีแนวโน้มลดลง จึงมองประเทศไทยเป็น
ประเทศทีน่ า่ ลงทุน และถือเป็นการสนับสนุนประเทศญีป่ นุ่
ส�ำหรับการขยายฐานการผลิตและประหยัดระยะเวลาการ
ขนส่งไปยังประเทศอืน่ ๆ โดยยึดประเทศไทยเป็นฐานการ
ส่งออกไปต่างประเทศ เช่น สิงคโปร์ และอินเดีย เป็นต้น
ส่วนที่ไม่ไปตั้งฐานการผลิตที่จีนเพราะติดขัดในเรื่องของ
ความสะดวก การประสานงานภายในประเทศจีน

Q : ผลกระทบเชิงบวก และเชิงลบ หลังจากตัง้ บริษทั
ในประเทศไทยคืออะไร
A : สิ่ ง ที่ บ ริ ษั ท พบคื อ ความแปลกใหม่ ข อง
ธุรกิจ และการให้ข้อมูลในธุรกิจที่ท�ำ  ต้องท�ำความเข้าใจ
กับผู้อื่นส�ำหรับธุรกิจที่เราท�ำ  ว่าเราเพาะเลี้ยงสัตว์ (หนู)
โดยจะแบ่ง 2 ประเภท คือ
1. หนูเมาส์ (Mice) เป็นหนูที่นิยมใช้ในการศึกษา
ทดลองมากที่สุด มีขนาดเล็กสายพันธุ์หลากหลายและ
ตกไข่อย่างต่อเนื่อง ตาไวต่อแสง จึงเหมาะจะใช้เป็น
สัตว์ทดลองมากกว่าร้อยละ 65 ของสัตว์ทดลองทั้งหมด
2. หนูแรท (Rats) มีพฤติกรรมเรียนรู้เร็ว ไม่มี
ถุงน�้ำดี ไม่มีต่อมเหงื่อ หางยาวและบาง และตาบอดสี
บริ ษั ท จะเจอค� ำ ถามในเรื่ อ งของเชื้ อ โรค และ
ความสะอาด เช่น ตัวแทนประชาคม มีกระแสต่อต้านธุรกิจ
ของบริ ษั ท โดยเบื้ อ งต้ น บริ ษั ท ได้ ป รึ ก ษาหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องว่าควรท�ำประชาพิจารณ์ เพื่อแสดงความ
บริ สุ ท ธิ์ ห รื อ ไม่ ซึ่ ง จากการตรวจสอบธุ ร กิ จ ที่ เ ราท� ำ
ไม่ มี ข ้ อ บั ง คั บ เรื่ อ งการท� ำ ประชาพิ จ ารณ์ แต่ บ ริ ษั ท
ก็ ตั ด สิ น ใจท� ำ ประชาพิ จ ารณ์ เ พื่ อ ความชั ด เจนในการ
ด�ำเนินธุรกิจในช่วงปลายปี 2558 ซึ่งผลที่ได้รับยังมี
กระแสต่อต้าน แต่ได้หน่วยงานกรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
ช่วยให้ข้อมูลต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ และแสดงให้เห็นถึง
เรื่องความปลอดภัยและการรักษาความสะอาด
ในส่วนของผลกระทบเชิงลบ บริษัทประสบปัญหา
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยด้านต่างๆ เช่น
ภาษาซึง่ ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษ แต่ผเู้ ชีย่ วชาญทีเ่ ข้าอบรม
ส่วนใหญ่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักก็จะเสียเวลามากขึ้น
รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม เป็นต้น
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Q : การป้องกันและดูแลด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท
มีแผนรองรับอย่างไรบ้าง
A : ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น น�้ำเสีย บริษัทจะต้อง
รายงานสาธารณสุข ซึง่ ถ้าไม่ควบคุมความสะอาดจะส่งผล
ในเรื่องของการขายผลิตภัณฑ์ของเราอยู่แล้ว ดังนั้น
เราจะให้ความส�ำคัญในด้านนี้เป็นอย่างมาก
Q : ต้องการได้การสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมจาก
หน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐอีกบ้าง
A : ต้องการให้ประสานงานด้านข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานราชการต่างๆ ให้มีความต่อเนื่องของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางขับเคลื่อนเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจ
ที่ต้อ งการ บอกต่ อ ในเรื่ อ งราวที่ สรุ ป คุ ย กั น ให้ เข้ าใจ
อ�ำนวยความสะดวก
Q : คุณสมบัติของพนักงานที่ต้องการร่วมงาน
กับบริษัท
A : ไม่จ�ำเป็นต้องมีประสบการณ์ ถ้าต้องการเป็น
ผู้เลี้ยงสัตว์ทดลอง สิ่งที่เราต้องการคือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) ส�ำหรับหัวหน้าต้องการ วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสัตว์
Q : ภาพรวมในอนาคตส�ำหรับธุรกิจนี้
A: ปัจจุบันตลาดในประเทศไทยมีความต้องการ
จ�ำนวนหนึง่ ถ้าเป็นไปได้หากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจ
และสนับสนุนอย่างจริงจัง จะส่งผลให้มีความต้องการ
สัตว์ทดลองขยายตัวมากยิ่งขึ้น
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Q : สุดท้ายนีบ้ ริษทั อยากฝากข้อเสนอแนะส�ำหรับ
ธุรกิจนีใ้ นประเทศไทย และควรจะเน้นการท�ำความเข้าใจ
ในด้านใดบ้าง
A : ธุรกิจนี้ทั่วโลกยังขาดความเข้าใจในธุรกิจ
ส่งผลให้เกิดภาพลบต่อความเข้าใจ ประเทศไทยจะต้อง
เตรียมการให้ความรูค้ วามเข้าใจส�ำหรับธุรกิจการเพาะพันธุ์
สัตว์ทดลองให้เป็นที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยมีหลายช่องทาง
ให้เรียนรู้ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดลอาจจะเปิดหลักสูตร
เกี่ยวกับสัตว์ทดลอง เป็นต้น
และข้อกฎหมายส�ำหรับการก�ำหนดสัดส่วนการ
ถือหุ้นไทยข้างมากกรณีการท�ำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
เพาะพันธุส์ ตั ว์ ซึง่ ประเทศไทยจะมีจดุ อ่อนด้านข้อกฎหมาย
ที่ ป ิ ด กั้ น และไม่ ยื ด หยุ ่ น แต่ จ ะมี จุ ด แข็ ง ในด้ า นของ
ต้นทุน ตลาด และฐานการส่งออก ซึ่งหากสนับสนุน
อย่างจริงจังจะส่งผลดีต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก

กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
ส�ำหรับเงื่อนไข ในการขอรับการส่งเสริมฯ ในประเภท 7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ มีดังนี้
1. ต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
2. ต้องใช้เทคโนโลยีชวี ภาพทีท่ นั สมัยตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ หรือศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
3. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับความเห็นชอบ หรือ สวทช. จะให้ได้รับการลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี เพิ่มเติม

สิทธิประโยชน์ตามประเภทกิจการ

ให้ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุด A1 รายละเอียด ดังนี้
1. ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี ไม่จ�ำกัดวงเงินยกเว้นภาษี
2. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการกรณีมีการน�ำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ
3. ให้ได้รับสิทธิที่ไม่เกี่ยวกับภาษี เช่น Visa & Work Permit ส�ำหรับช่างฝีมือชาวต่างชาติ
4. สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินตามที่คณะกรรมการเห็นชอบส�ำหรับใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ

หากท่านสนใจขอรับการส่งเสริมฯ ในประเภทกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ สามารถติดต่อได้ที่ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ส�ำนักบริหารการลงทุน 4 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2553 8111 หรือ OSOS
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2209 1100
เอกสารอ้างอิง
1. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย [Online]
Available:http://601mylittleblog.blogspot.com/2013/11/blog-post_25.html
Available:http://www.baanjomyut.com/library/global_community/07_2.html
2. ผู้จัดการออนไลน์ กันยายน 2558 [Online]
Available:http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9580000103057
3. ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
4. ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (สลช.วช.) โดย นายพีระ อารีศรีสมหน่วยงานที่สังกัด คณะเทคนิคการสัตว์แพทย์
5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Available:http://www.labanimals.net/images/Download/May2013/4.pdf
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สู่เมืองนวัตกรรม...ด้วยมาตรการ BOI
อทิตยา อภิชาตบุตร์

วัคซีนพืช

หนึ่งในผลงาน

บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ
สู่เมืองนวัตกรรมอาหาร
เมืองนวัตกรรมอาหาร เป็นหนึ่งในซุปเปอร์
คลัสเตอร์ของรัฐบาล ซึ่งด�ำเนินการโดยกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือกับกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
และสถาบันอาหาร รวมถึงหน่วยงานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยมี จุ ด มุ ่ ง หมายให้ ป ระเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
การวิจัยและพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ใน
ห่วงโซ่อาหาร เพื่อให้ได้ผลงานต้นแบบ ที่สามารถ
ขยายผลเชิงพาณิชย์ได้ ส�ำหรับอุตสาหกรรมอาหาร
รัฐบาลได้จดั ตัง้ โครงการนี้ เพือ่ ดึงดูดผูผ้ ลิตหรือวิจยั
ด้านอาหารตั้งแต่ Startup SMES จนถึงผู้ผลิต
รายใหญ่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้ห่วงโซ่อาหารของไทย
โดยโครงการนี้ได้เปิดตัวเมื่อต้นปี 2559 ตั้งอยู่ที่
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science
Park : TSP)
บริษัท กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี จ�ำกัด
เป็นตัวอย่างบริษัทที่ประสบความส�ำเร็จ ในการท�ำวิจัย
พัฒนาตามโครงการ Food Innopolis งานวิจัยชิ้นนี้
ใช้เวลาวิจัยพัฒนานานถึง 9 ปี ส�ำหรับการผลิตวัคซีนพืช
50 วารสารส่งเสริมการลงทุน

(Natural Plant Vaccine) ยี่ห้อ BIG และ AOM SIN
นอกจากจะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของ Food Safety
Food Security และ Food Sustainability แล้ว ยัง
สามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ทีต่ อ้ งการ
ลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิตเทียบเท่าการใช้สารเคมี
วารสารส่งเสริมการลงทุนได้มีโอกาสสัมภาษณ์
นายสัตวแพทย์กษิดเิ์ ดช ธีรนิตยาธาร ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารนวัตกรรม บริษทั กรีน อินโนเวทีฟ ไบโอเทคโนโลยี
จ�ำกัด ผู้ผลิตวัคซีนพืช (Natural Plant Vaccine)
ซึ่งนับเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ของวงการพืชจากธุรกิจเดิม
ของคุณหมอที่จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาปฏิชีวนะในสัตว์
รวมถึงสัตว์น�้ำ  จึงท�ำให้เห็นพฤติกรรมของเกษตรกรไทย

ที่นิยมใช้สารเคมี และยาปฏิชีวนะในปริมาณค่อนข้าง
มากในสัตว์ทำ� ให้มตี น้ ทุนการผลิตสูง มีสารเคมีตกค้างใน
ห่วงโซ่อาหารและไม่สามารถส่งขายต่างประเทศได้ เนือ่ งจาก
มีการใช้สารเคมีและยาปฏิชวี นะเกินมาตรฐานทีต่ า่ งประเทศ
ก�ำหนด และถึงแม้จะยังไม่มีกฎหมายควบคุมปริมาณ
ยาปฏิชีวนะในพืชเหมือนในสัตว์ แต่ปัจจุบันแนวโน้ม
การบริโภคของคนเปลีย่ นไปเป็นดูแลสุขภาพมากขึน้ จะเห็น
ได้จากการเติบโตของผลิตภัณฑ์กลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น

“คุณหมอมีแนวคิดผลิตวัคซีน
เพื่อกระตุ้นและเหนี่ยวนำ�ให้พืช
สร้างภูมิต้านทานขึ้นจากภายใน
ทำ�ให้พืชแข็งแรง”

แนวคิดในการผลิตวัคซีนพืชเริม่ จากทีค่ ณ
ุ หมอ
สังเกตเห็นว่าในสัตว์มกี ารใช้ยาปฏิชวี นะเพือ่ ป้องกันโรค
และสร้างภูมติ า้ นทานให้รา่ งกาย การมองเห็นโครงสร้าง
ของพืชมีลักษณะคล้ายกับโครงสร้างของสัตว์ และจาก
การศึกษาวิจัยเราพบว่า ปกติพืชจะมีภูมิคุ้มกันโรค
ในตัวเองอยู่แล้ว แต่ภูมิคุ้มกันในพืชมีน้อยเกินไป
ไม่สามารถสู้โรคได้ ท�ำให้คุณหมอมีแนวคิดผลิตวัคซีน
เพื่อกระตุ้นและเหนี่ยวน�ำให้พืชสร้างภูมิต้านทานขึ้น
จากภายใน ท�ำให้พชื แข็งแรง ทนทานต่อโรค แมลง และ
สภาพอากาศทีไ่ ม่เหมาะสม โดยมี Chitooligosaccharide
(COS) เป็นสารกระตุน้ เพือ่ ให้พชื สร้าง Innate Immune
System ร่วมกับสารตั้งต้นอื่นๆ เช่น แร่ธาตุ และ
Amino Acid ที่ใช้ในระบบภูมิคุ้มกันของพืช โดยใช้
FAN Vac Technology® (Functional Activated
Nano VaccFertiliceutical Technology) เป็น
5 เทคโนโลยีส�ำคัญในการผลิต อันได้แก่ ไคโต ไบโอ
นาโน คีเลต และเอ็นแคปซูลเทคโนโลยี ซึ่งจะท�ำให้
วัคซีนมีอนุภาคขนาดเล็ก
นอกจากนี้ ใช้เทคโนโลยีการเคลือบผิวเพื่อให้
อนุภาคสามารถเดินทางไปถึงจุดที่เป็นปัญหาโดยเร็ว
และไม่ ล ะลายสารออกฤทธิ์ ร ะหว่ า งทาง เปลี่ ย น
สารธรรมชาติให้ออกฤทธิ์เหมือนสารเคมี และการ
ใช้ เ ทคนิ ค ในการเปลี่ ย นโครงสร้ า งเคมี เ ป็ น อิ น ทรี ย ์
เพื่อให้พืชดูดซึมได้ง่าย โดยวัคซีนพืชนี้จะเหนี่ยวน�ำ
ให้พืชสร้างสารที่ตอบสนองต่อการป้องกันตัวเองผ่าน
2 กลไกหลัก ได้แก่ กลไก Physical barriers เช่น
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

51

การสร้างแวกซ์เคลือบผิว การเพิม่ ความหนาของผนังเซลล์
ท�ำให้ใบมีความแข็งขึน้ ขนใบยาวขึน้ และการสร้าง Callose
หุม้ จุลนิ ทรียก์ อ่ โรค ส่วนกลไก Biosynthesis Protection
เช่น การสร้างโปรตีนที่สัมพันธ์กับการเกิดโรค การสร้าง
Phytoalexin เพื่อท�ำลายจุลินทรีย์ การสร้างสารที่ดึงดูด
ศัตรูตามธรรมชาติ เช่น ตัวห�้ำ  ตัวเบียน การสร้างสาร
ขับไล่แมลง และการสร้างสารที่เป็นพิษต่อระบบการย่อย
และระบบประสาทของแมลง
นอกจากนี้จะท�ำให้พืชสร้างโมเลกุลส่งสัญญาณ
3 ชนิด ได้แก่ Salicylic acid (SA), Jasmonic acid
(JA) และ Ethylene (ET) เพื่อตอบโต้ต่อสิ่งเร้าจาก
ทั้งที่มีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต เช่น อากาศร้อน ภัยแล้ง
หนาวจัดได้อีกด้วย โดยการใช้วัคซีนพืชสามารถใช้ได้กับ
พืชหลากหลายชนิด ปัจจุบันบริษัทมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การจดสิทธิบัตรแล้วจ�ำนวน 11 ใบ

“คุณหมอได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากหลายหน่วยงาน จึงทำ�ให้งานวิจัย
สามารถต่อยอดและดำ�เนินงานได้
จนประสบความสำ�เร็จ”
52 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ความยากในการด�ำเนินธุรกิจเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ของเกษตรกรเป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายการด�ำเนินธุรกิจอยูไ่ ม่นอ้ ย
จากการทีเ่ กษตรกรมีการใช้สารเคมีอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลา
ยาวนาน จึงไม่ใช่เรือ่ งง่ายทีจ่ ะเข้าไปมีสว่ นร่วมในการแชร์
ตลาด แต่จากการที่คุณหมอได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. สวทน.
วช. สกว. ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และกระทรวง
อุตสาหกรรม รวมถึงการให้การสนับสนุนในด้านวิชาการ
และเทคโนโลยีจากนักวิจัยสถาบันต่างๆ จึงท�ำให้งานวิจัย
สามารถต่อยอดและด�ำเนินงานได้จนประสบความส�ำเร็จ
ส่วนในเรือ่ งการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้กบั เกษตรกรนัน้
ทางบริ ษั ท ได้ ใ ห้ เ กษตรกรน� ำ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ปทดลองใช้
เพื่อเปรียบเทียบความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์กับสารเคมี
ที่เกษตรกรใช้อยู่
นอกจากนี้ ก ารที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ รางวั ล นวั ต กรรม
แห่งชาติ รางวัล 7 Innovation Awards และ
รางวัล The Master of Innovation และค่านิยมของ
คนไทยที่ มี ค วามเชื่ อ ว่ า สิ น ค้ า ชนิ ด ใดที่ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ
ในต่างประเทศแล้ว ย่อมเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ จึงเป็น
กลยุทธ์ทางการตลาดที่ท�ำให้บริษัทมียอดขายผลิตภัณฑ์
เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมาก นอกจากนี้ ต ่ า งชาติ จ ะรู ้ จั ก และ
ให้ ค วามสนใจในผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ผ่ า นการชนะ
ในเวทีประกวดผลงานระดับนานาชาติ อาทิ รางวัล
Silver Prize และ SpecialAward จากงาน "Seoul

International Invention Fair 2014" สาธารณรัฐเกาหลี
รางวัล Gold Medal, "VaccinPour Plantes" DIPLOME
INVENTIONS GENEVA. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เป็นต้น

“ข้อดีของการที่บริษัทตั้งอยู่ ใน
Food Innopolis คือทำ�ให้เกิด
Business Matching ระหว่างบริษัท
และโครงการพี่ช่วยน้อง ที่บริษัทใหญ่ๆ
จะช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการดำ�เนินธุรกิจ”

จากความส�ำเร็จที่ได้รับท�ำให้ได้รับความสนใจจาก
บริษทั ทัง้ ในประเทศ เช่น CPall, 7-eleven, Makro และ
Srithai Network เป็นต้น และต่างประเทศ เช่น บริษัท
Geomico ในสิงคโปร์นำ� ไปทดลองใช้กบั National Park
และ Garden by the Bay และบริษัท Sky Green
ซึ่งเป็นบริษัทที่ปลูกผักแนวตั้ง (Vertical) ที่ใหญ่ที่สุด
ในเอเชียสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย อินเดีย
เวียดนาม เป็นต้น
ข้อดีของการที่บริษัทตั้งอยู่ใน Food Innopolis
คือท�ำให้เกิด Business Matching ระหว่างบริษัท
และโครงการพีช่ ว่ ยน้องทีบ่ ริษทั ใหญ่ๆ จะช่วยเป็นพีเ่ ลีย้ ง
ในการด�ำเนินธุรกิจให้กับบริษัทขนาดกลางถึงขนาดเล็ก
นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามพร้ อ มในด้ า นบุ ค ลากรที่ มี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ อุปกรณ์ที่ทันสมัยครบวงจร
และการคมนาคมที่สะดวก ถึงแม้ว่าภาครัฐจะมีโครงการ
Food Innopolis แต่บริษัทที่มีขนาดกลางถึงขนาดเล็ก
ยังคงต้องการการสนับสนุนจากภาครัฐในเรื่องอื่นๆ เช่น
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การให้ความช่วยเหลือและให้ค�ำแนะน�ำในด้าน
การจดสิทธิบัตร การให้เงินทุนสนับสนุน การตั้ง
สถาบั น หรื อ องค์ ก รที่ มี ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ดู แ ล
การให้การรับรองผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ซึ่งอาจ
ไม่สามารถใช้เกณฑ์มาตรฐานปกติในการรับรองได้
นอกจากนี้การให้การสนับสนุนในเรื่องการ
เชื่อมโยงธุรกิจ และเพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายก็เป็น
อีกช่องทางหนึ่งที่หน่วยงานภาครัฐสามารถให้การ
สนับสนุนได้ โดยเฉพาะการเข้าถึงประเทศในกลุ่ม
AEC ส่ ว นสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องบี โ อไอจะเป็ น
กลไกช่ ว ยผลั ก ดั น ให้ ผ ลงานต้ น แบบจากระดั บ
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสามารถขยายผลเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้
ทั้ ง ในส่ ว นของสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ด ้ า นเครื่ อ งจั ก ร
วัตถุดิบ และภาษีอากร

มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมอาหารจากบีโอไอ

นโยบายส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2559
เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านนวัตกรรมอาหาร ประกอบด้วย
1) กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)
โดยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่จ�ำกัดวงเงินภาษี
ที่ได้รับยกเว้น
2) กิจการเป้าหมายที่ตั้งใน Food Innopolis จะได้รับสิทธิประโยชน์ คือ
2.1) สิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ทั่วไป เช่น ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมจากสิทธิประโยชน์พื้นฐานอีก 5 ปี ยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร เป็นต้น
2.2) สิทธิประโยชน์ในรูปแบบซูเปอร์คลัสเตอร์ หากลงทุนภายใต้เงื่อนไข
ของการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในรู ป แบบซู เ ปอร์ ค ลั ส เตอร์ ได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคล 8 ปี โดยการก�ำหนดวงเงินภาษีที่ได้รับยกเว้นให้เป็นไปตามสิทธิพื้นฐาน
ของประเภทกิจการนั้นๆ และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก
5 ปี ส�ำหรับกิจการเป้าหมาย เช่น กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์ (ที่ไม่เข้าข่าย
กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ) กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
กิจการวิจัยและพัฒนากิจการเทคโนโลยีชีวภาพ กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
เป็นต้น
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10 อันดับดาต้าเซ็นเตอร์
ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ในโลกยุคดิจทิ ลั การสือ่ สารและเผยแพร่ขอ้ มูล อันดับ 1 Range International
ข่าวสารท�ำได้อย่างไร้พรมแดนในชั่วพริบตา ท�ำให้
Information Group
ปริมาณของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
จากการศึกษาของบริษัท International Data
Corporation (IDC) พบว่า ในปี 2563 หรือ
อีก 4 ปีข้างหน้า ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของทั้งโลก
จะมีมากถึง 44 เซ็ตทาไบต์ หรือ 44 ล้านล้านกิกะไบต์
มากเป็น 10 เท่าของปี 2556 ที่มีอยู่ 4.4 เซ็ตทาไบต์
ข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลจ�ำเป็นต้องหาที่เก็บ
เพิ่ ม ขึ้ น IDC คาดว่ า จ� ำ นวนดาต้ า เซ็ น เตอร์ ทั่ ว โลก
จะเพิ่มขึ้นเป็น 8.6 ล้านแห่งในปี 2560 จากนั้นจ�ำนวน
ดาต้าเซ็นเตอร์จะลดลง เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะสร้าง
ดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ (Mega Data Center) ทีบ่ ริหาร
จัดการโดยผูใ้ ห้บริการมืออาชีพ แทนดาต้าเซ็นเตอร์ยอ่ ยๆ
ของแต่ละบริษทั ในขณะทีพ่ นื้ ทีข่ องดาต้าเซ็นเตอร์จะยังคง
เพิ่มขึ้นจาก 1.58 พันล้านตารางฟุต ในปี 2556 เป็น
1.94 พันล้านตารางฟุต ในปี 2561
ลองไปดู 10 อันดับดาต้าเซ็นเตอร์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก
ซึ่งจัดอันดับโดยวารสารออนไลน์ Computer Business
Review

ที่ตั้ง
: เมืองหลางฟาง มณฑลเหอเป่ ย
		ประเทศจีน
พื้นที่
: 6.3 ล้านตารางฟุต
ผู้ด�ำเนินการ : IBM เป็นผู้พัฒนาระบบร่วมกับบริษัท
Range Technology Development (Range
Technology) บริษัทที่ด�ำเนินธุรกิจพัฒนาดาต้าเซ็นเตอร์
ของประเทศจีน
ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนีม้ ขี นาดใกล้เคียงกับเพนตากอน
ของสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจเหอเป่ยหลางฟาง (Hebei Langfang Economic Development
Zone) คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปีนี้ (2559) จะใช้เก็บ
ข้อมูลด้านการขนส่ง การบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
(e-Government) ระบบการบริหาร และบริการด้านความ
ปลอดภัยของอาหารและยา
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อันดับ 2 Switch Super NAP

ที่ตั้ง
: เมืองลาสเวกัส มลรัฐเนวาด้า สหรัฐฯ
พื้นที่
: 3.5 ล้านตารางฟุต
ผู้ด�ำเนินการ : Switch บริษัทสัญชาติอเมริกันที่ด�ำเนิน
ธุรกิจพัฒนาและให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์
ดาต้ า เซ็ น เตอร์ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง เซิ ร ์ ฟ เวอร์ ข อง
บริษัทรายใหญ่ เช่น Google, VMWare, HP, Intuit,
eBay, Zappos เป็นต้น และยังคงครองต�ำแหน่ง
ดาต้าเซ็นเตอร์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลกอยูจ่ นกว่าดาต้าเซ็นเตอร์
ของประเทศจีนจะสร้างเสร็จ นอกจากนี้ ในอนาคตบริษทั
Switch มีแผนจะสร้างดาต้าเซ็นเตอร์แห่งทีส่ อง ทีม่ พี นื้ ที่
6.4 ล้านตารางฟุตที่เมืองรีโน มลรัฐเนวาด้า

ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนีต้ งั้ อยูใ่ น Ashburn Corporate
Center (ACC) Campus เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ทเี่ ปิดให้เช่า
บริการ ทั้งนี้ รัฐบาลมลรัฐเวอร์จิเนียได้ให้สิทธิประโยชน์
ส่งเสริมการลงทุนโดยยกเว้นภาษีขาย (Sales Tax Exemption
Program) ส�ำหรับการซื้อเซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้ โดยก�ำหนด
เงื่อนไขให้ DFT และลูกค้าลงทุนใน ACC campus
อย่างน้อย 150 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2552 ถึง วันที่ 30 มิถนุ ายน 2559 และจ้างงาน
ตามคุ ณ สมบั ติ ที่ ก� ำ หนดอย่ า งน้ อ ย 50 ต� ำ แหน่ ง
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน
2559 ซึ่งได้ท�ำครบตามเงื่อนไขแล้ว ปัจจุบัน DFT
และลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์มีการลงทุนใน
ACC Campus ไปแล้ว กว่า 2.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ
และมีการจ้างงานตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด 72 ต�ำแหน่ง

อันดับ 4 Utah Data Center (UDC)

อันดับ 3 Dupont Fabros Technology

ที่ตั้ง

ที่ตั้ง
: เมืองแอชเบิร์น มลรัฐเวอร์จิเนีย
		 สหรัฐฯ
พื้นที่
: 1.6 ล้านตารางฟุต
ผู้ด�ำเนินการ : Dupont Fabros Technology (DFT)
บริษทั สัญชาติอเมริกนั ทีพ่ ฒ
ั นาและให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์
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: ค่ายวิลเลียมส์ ใกล้เมืองบลัฟเดล
มลรัฐยูทาห์ สหรัฐฯ
พื้นที่
: 1.5 ล้านตารางฟุต
ผู้ด�ำเนินการ : ส�ำนักงานความมัน่ คงแห่งชาติของสหรัฐฯ
(National Security Agency: NSA)
ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนีเ้ ป็นของรัฐบาลสหรัฐฯ สร้างเสร็จ
ในปี 2557 ใช้เก็บข้อมูลด้านความมั่นคงของประเทศ

อันดับ 5 Microsoft Data Center

ที่ตั้ง
: เมือง West Des Moines มลรัฐไอโอวา
		สหรัฐฯ
พื้นที่
: 1.2 ล้านตารางฟุต
ผู้ด�ำเนินการ : บริษทั ไมโครซอฟต์ ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้
คาดว่าจะสร้างเสร็จภายในปี 2562 - 2564 ปัจจุบัน
ไมโครซอฟต์ มี ด าต้ า เซ็ น เตอร์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร Cloud
มากกว่า 100 แห่งทั่วโลก

อันดับ 6 Lakeside Technology Center

ที่ตั้ง
: เมืองชิคาโก มลรัฐอิลลินอยส์ สหรัฐฯ
พื้นที่
: 1.1 ล้านตารางฟุต
ผู้ด�ำเนินการ : Digital Realty บริษัทสัญชาติอเมริกัน
ที่พัฒนาและให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์
ดาต้ า เซ็ น เตอร์ แ ห่ ง นี้ เ ป็ น โรงพิ ม พ์ เ ก่ า ที่ น� ำ มา
ปรับปรุงใหม่ ปัจจุบนั เจ้าของตึกคือ Digital Realty Trust
เป็นดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ใกล้ย่านการเงินของ
นครชิคาโก มีบริษัทรายใหญ่มาเช่าพื้นที่หลายราย เช่น
IBM, CenturyLink, Facebook and TelX เป็นต้น

อันดับ 7 Tulip Data Center

ที่ตั้ง
: เมืองบังกาลอร์ รัฐกรณาฏกะ
		ประเทศอินเดีย
พื้นที่
: 1 ล้านตารางฟุต
ผู้ด�ำเนินการ : บริษทั Tulip Telecom Limited โดยให้
IBM เป็นผูใ้ ห้คำ� ปรึกษาด้านการออกแบบ และ Schnabel
ของเยอรมนี เป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาด้านการก่อสร้าง

อันดับ 8 QTS Metro Data Center

ที่ตั้ง
: เมืองแอตแลนตา มลรัฐจอร์เจีย สหรัฐฯ
พื้นที่
: 990,000 ตารางฟุต
ผู้ด�ำเนินการ : บริษัท QTS ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์
ของสหรัฐฯ
ในปี 2543 บริษัท MetroNexus และ Core
Location ซื้ออาคารเก่าที่เคยเป็นศูนย์กระจายสินค้า
ของห้าง Sears มาปรับปรุงใหม่เป็นศูนย์ไอทีและดาต้า
เซ็นเตอร์ จากนั้นในปี 2549 บริษัท QTS ได้มาซื้อต่อ
และปัจจุบันเปิดให้เช่าบริการ
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อันดับ 9 Next Generation
Data Europe

ที่ตั้ง
: เมืองนิวพอร์ท แคว้นเวลส์ สหราชอาณาจักร
พื้นที่
: 750,000 ตารางฟุต
ผู้ด�ำเนินการ : Next Generation Data Ltd. บริษัท
อังกฤษที่ด�ำเนินธุรกิจให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์
ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนีส้ ร้างเสร็จในปี 2541 เป็นดาต้า
เซ็นเตอร์ทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ในทวีปยุโรป ปัจจุบนั บริษทั BT และ
Logica เป็นลูกค้าหลักที่ใช้บริการดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้

อันดับ 10 NAP of the Americas

ที่ตั้ง
: เมืองไมอามี มลรัฐฟลอริดา สหรัฐฯ
พื้นที่
: 750,000 ตารางฟุต
ผู้ด�ำเนินการ : Terremark Worldwide Inc. บริษัทที่
ด�ำเนินธุรกิจให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ซึง่ เป็นบริษทั ในเครือ
ของ Verizon Communications ผูใ้ ห้บริการโทรคมนาคม
และอินเตอร์เน็ตรายใหญ่ของสหรัฐฯ
ดาต้าเซ็นเตอร์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 2544 ตั้งอยู่
ย่านดาวน์ทาวน์ของเมืองไมอามี Verizon ได้เข้ามาซื้อ
ในปี 2554
แม้ว่าดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก 7 ใน
10 แห่งจะอยู่ในสหรัฐฯ แต่เอเชียก็เริ่มมีการสร้างดาต้า
เซ็นเตอร์ขนาดใหญ่แล้วเช่นกัน ส�ำหรับประเทศไทย เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดดาต้าเซ็นเตอร์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล
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“บีโอไอให้การส่งเสริมฯ
ประเภทกิจการ 7.9.2.3
กิจการนิคมหรือเขต Data Center
ซึ่งจัดเป็นกิจการในกลุ่ม A1
ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่จํากัดวงเงินภาษี”
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลของ
ประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล บีโอไอให้การส่งเสริมฯ
ประเภทกิจการ 7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต Data Center
ซึ่งจัดเป็นกิจการในกลุ่ม A1 ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปีโดยไม่จํากัดวงเงินภาษี
เงินได้นิติบุคคลที่ได้รับยกเว้น และยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร
นิคมหรือเขต Data Center ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ
จะต้องเป็นไปตามเงือ่ นไขต่างๆ ตามทีก่ ำ� หนด เช่น มีพนื้ ที่
สาํ หรับให้บริการ Data Center ไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ตารางเมตร
มีบริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ข่าย มีบริการ เช่น
บริการดูแลระบบ บริการ Backup เครื่อง Server ของ
ลูกค้า บริการ Disaster Recovery Services เป็นต้น
มี ก ารวางสายสื่ อ สารแบบความเร็ ว สู ง จากเขต Data
Center ไปยังศูนย์กลางสือ่ สารโทรคมนาคมทัง้ ในประเทศ
และระหว่างประเทศอย่างน้อย 4 วงจร มีเส้นทางส�ำรอง
ในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ขึ้นต่อกัน มีระบบปรับอากาศ
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงพร้อมระบบส�ำรอง ต้องได้รบั มาตรฐาน
ISO/IEC 27001 ด้าน Data Center เป็นต้น ผู้ที่สนใจ
รายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับการลงทุนในกิจการนิคม หรือ
เขต Data Center สามารถค้นหาได้จากเว็บไซต์สำ� นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th หรือ
ติดต่อ head@boi.go.th
ที่มา: Top 10 Biggest data centers from around
the world, www.cbronline, April 2, 2015
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อดีตปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และสั ง คม
(สภาพัฒน์) และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน (บีโอไอ) คงจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก
คุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช อดีตเลขาธิการบีโอไอ
คนที่ 8 ซึง่ ถือเป็นบุคคลหนึง่ ทีม่ คี วามสามารถสูง ท�ำให้
ได้รับความไว้วางใจให้ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญในด้าน
เศรษฐกิจของประเทศ

ผู้แทนของสภาพัฒน์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาโครงการทุกครั้ง เพราะเป็นหน้าที่โดยตรง และ
ทีส่ ำ� คัญท่านสถาพร กวิตานนท์ เป็นหัวหน้าเก่าผมขณะที่
ท�ำงานอยู่สภาพัฒน์ ซึ่งบีโอไอในสมัยนั้นยังเป็นตึกเล็กๆ
ตัง้ อยูบ่ นถนนราชด�ำเนิน จนกระทัง่ ย้ายไปอยูต่ กึ กสิกรไทย
ย่านพหลโยธิน ผมก็ยังไปร่วมประชุมด้วยเสมอ

ในวาระครบรอบ 50 ปีบีโอไอ วารสารส่งเสริม
การลงทุ น ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากคุ ณ จั ก รมณฑ์ สละเวลา
บอกเล่าถึงประสบการณ์การท�ำงานว่าท�ำอย่างไรถึงประสบ
ความส�ำเร็จเช่นทุกวันนี้ได้

10 ปีกบั บีโอไอ 10 เดือนในต�ำแหน่งเลขาธิการ

ส�ำหรับผมท�ำงานที่บีโอไอเพียง 10 ปีเท่านั้น แต่
คุน้ เคยกับผูบ้ ริหารบีโอไอมาก เนือ่ งจากขณะทีอ่ ยูส่ ภาพัฒน์
ในต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวางแผนอุตสาหกรรม ต้องเป็น

คุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
อดีตเลขาธิการบีโอไอ คนที่ 8
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หลังจากท่านสถาพรได้รบั การแต่งตัง้ เป็นเลขาธิการ
บีโอไอ ท่านก็ชวนผมไปท�ำงานด้วย ผมก็ตอบตกลง
เนื่องจากงานที่ท�ำอยู่มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน ต่างกันตรงที่
สภาพัฒน์ เน้นเรื่องการวางแผน ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ
แต่ทบี่ โี อไอต้องปฏิบตั ดิ ว้ ย ซึง่ ผมมองว่าเป็นงานทีท่ า้ ทาย
ความสามารถของผมอย่างมาก

“ข้าราชการบีโอไอ
มีความรู้ความสามารถมาก
เก่งกันทุกคน และผมได้เรียนรู้งาน
จากหลายๆ ท่าน”
ระยะเวลา 10 ปีที่ท�ำงานอยู่กับบีโอไอ พบว่า
ข้าราชการบีโอไอมีความรู้ความสามารถมาก เก่งกัน
ทุกคน เช่น ท่านอรรชกา ท่านชุตาภรณ์ ท่านไพโรจน์
ท่านวาณี ท่านจักรชัย ท่านชีระ ฯลฯ ทุกท่านที่กล่าวมา
ล้ ว นแต่ มี ค วามสามารถสู ง และผมก็ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ ง าน
จากหลายๆ ท่าน โดยเฉพาะท่านชีระ (อดีตเลขาธิการ
บีโอไอ คนที่ 6) ซึ่งท่านเป็นคนเก่งและแม่นย�ำเรื่อง
กฎระเบียบต่างๆ ผมก็ได้เรียนรู้ในส่วนนี้ด้วย
ส่วนท่านสถาพร (อดีตเลขาธิการบีโอไอ คนที่ 7)
เมื่อท่านขึ้นเป็นเลขาธิการบีโอไอ ท่านก็ได้ด�ำเนินการ
ปรับปรุง และปรับเปลี่ยนเรื่องต่างๆ ในบีโอไอ รวมถึง
การจัดงานบีโอไอแฟร์เมื่อปี 2538 ท�ำให้บีโอไอมีชื่อเสียง
เป็ น ที่ รู ้ จั ก อย่ า งกว้ า งขวาง ซึ่ ง ก่ อ นหน้ า นี้ ห ลายคน
อาจจะรู้สึกค่อนข้างกลัวที่จะมาติดต่อกับบีโอไอ แต่

60 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ท่านสถาพรได้พลิกโฉมบีโอไอให้เป็นหน่วยงานที่ใคร
ก็เข้ามาได้ มีหลักเกณฑ์ และหลักการที่เป็นมาตรฐาน
โดยเฉพาะเรื่ อ งสิ ท ธิ ป ระโยชน์ เ ป็ น ไปโดยเปิ ด เผย
และโปร่งใส
นอกจากนี้บีโอไอยังด�ำเนินการจัดโรดโชว์ไปยัง
ประเทศต่างๆ โดยมีภาคเอกชนร่วมเดินทางไปด้วย
จะเห็น ได้ว่าบีโอไอเป็น หน่ วยงานที่ท�ำ หน้า ที่ใ นการ
โปรโมตด้วย ไม่ใช่เพียงรับเรื่องมาแล้วพิจารณาว่า
จะให้ สิท ธิ ป ระโยชน์ ห รื อ ไม่ ใ ห้ กล่ า วคื อ บี โ อไอไป
เคาะประตู บ ้ า นคนอื่ น และยั ง ท� ำ เรื่ อ งส่ ง เสริ ม ให้
นักลงทุนไทยไปลงทุนในต่างประเทศด้วย ซึง่ เรือ่ งต่างๆ
เหล่านี้เริ่มขึ้นในสมัยท่านสถาพรทั้งหมด และผมก็
เข้าท�ำงานที่บีโอไอแล้ว
ในสมั ย ของท่ า นสถาพร ยั ง เปิ ด โอกาสให้
ข้ า ราชการได้ แ สดงออกอย่ า งเต็ ม ที่ ทั้ ง ศั ก ยภาพ
และพลั ง ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ ก ารรอรั บ ค� ำ สั่ ง เหมื อ นระบบ
ราชการทั่ ว ๆ ไป จึ ง ท� ำ ให้ บี โ อไอเป็ น หน่ ว ยงาน
ที่ มี ค วามทั น สมั ย มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น ที่ รู ้ จั ก ทั้ ง ในและ
ต่ า งประเทศ รวมถึ ง ประเทศเพื่ อ นบ้ า นอย่ า งเช่ น
กัมพูชา มาเลเซีย ฯลฯ ต้องขอมาดูงานว่าบีโอไอ
ท�ำอย่างไรถึงสร้างชื่อเสียงได้ ประกอบกับในช่วงนั้น
สถานการณ์ด้านต่างๆ ของไทยอยู่ในเกณฑ์ดี ไม่มี
ปัญหาอะไรมากนัก แม้จะมีการปฏิวัติบ้างก็ไม่ได้
ส่ ง ผลกระทบแต่ อ ย่ า งใด กล่ า วโดยรวมคื อ สภาพ
เศรษฐกิ จ ของไทยค่ อ นข้ า งดี และยั ง เป็ น ดาวเด่ น
ในกลุ่มอาเซียนด้วย
นอกจากนี้ ท ่ า นสถาพรยั ง มี ค วามสั ม พั น ธ์ ที่ ดี
กับคนภายนอก โดยเฉพาะกับภาคเอกชนซึ่งท่านจะ
รูจ้ กั เป็นจ�ำนวนมาก ดังนัน้ การจะท�ำอะไรจึงเป็นเรือ่ งง่าย
ท�ำให้บีโอไอโดดเด่นยิ่งขึ้น มีการเปิดส�ำนักงานใหม่
ในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกหลายแห่ง พร้อมกับขยาย
กิจกรรมในแต่ละประเทศด้วย เพื่อให้เกิดความตื่นตัว
และพร้อมอยู่ตลอดเวลา ในการให้บริการนักลงทุน
ที่สนใจ

การท�ำงานทีบ่ โี อไอ ท�ำให้ผมได้รบั ความรูเ้ รือ่ งต่างๆ
อย่างหลากหลาย และยังท�ำให้ผมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง
ขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้เกิดจากการที่ได้พบเห็น และลงมือ
ปฏิบัติจริง ก็ยิ่งท�ำให้มีความรู้มากขึ้น

บีโอไอช่วยสร้างประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้า

บีโอไอตัง้ ขึน้ มาตัง้ แต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
ตามค�ำสั่งคณะปฏิวัติคือ ตั้งใจจะให้บีโอไอเป็นหน่วยงาน
ที่ มี ด าบอาญาสิ ท ธิ์ อ ยู ่ ใ นมื อ สามารถอนุ มั ติ อ นุ ญ าต
เรื่องต่างๆ ได้ ซึ่ง 50 ปีที่ผ่านมาผมถือว่าประสบ
ความส�ำเร็จมากและอยู่ในเกณฑ์ดีหากเทียบกับประเทศ
อืน่ ๆ แม้ทผี่ า่ นมาจะมีนกั วิชาการบางท่านออกมาเรียกร้องว่า
บีโอไอลดภาษีให้โดยไม่เกิดประโยชน์ ซึ่งตรงนี้ต้องมา
พิจารณากันว่า สิ่งที่ได้มากับสิ่งที่อาจจะไม่ได้เลย เมื่อ
เปรียบเทียบกันแล้วแตกต่างกันหรือไม่ โดยเฉพาะเรื่อง
ภาษีนั้น บีโอไอจะให้ตามระยะเวลาที่ก�ำหนดในแต่ละ
ประเภทกิจการ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้วก็จะต้อง
ช�ำระภาษีในอัตราปกติ และโดยส่วนตัวผมมีความเห็นว่า
โครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ มีสว่ นช่วยสร้างประเทศไทย
ให้เจริญเติบโตและก้าวหน้า
หากพิจารณาในภาคอุตสาหกรรม ในช่วงนั้นการ
ส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 5-8 ต่อปีอย่างต่อเนื่อง และ
GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ 7-8 ต่อมาในช่วงที่เศรษฐกิจ
เฟื่องฟูการส่งออกเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 15-16 ต่อปี ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ
จากบีโอไอ และบางโครงการก็ไม่ได้เกีย่ วข้องกับเรือ่ งภาษี
จากการที่ผมได้มีโอกาสพูดคุยซักถามนักลงทุนต่างชาติ
โดยเฉพาะเรื่องการให้ Incentive ต่างๆ ก็เชื่อได้ว่า
ประเทศไทยไม่ได้เสียอะไรมาก เมื่อเทียบกับส่วนที่ได้มา
ในทางอ้อมสิ่งที่เราได้กลับมาค่อนข้างมาก และยังช่วย
สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวหน้า ที่เห็นได้ชัดเจน
คือ เราเปลี่ยนจากภาคเกษตรที่เดิม ส่งออกร้อยละ
30-40 ต่อปี เหลือเพียงร้อยละ 10 ต่อปี เท่านั้น โดย
รถยนต์กลายเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 1 ซึง่ หลายประเทศ

ยังสงสัยในข้อนีว้ า่ “ท�ำไมส่งออกรถยนต์จงึ เป็นประเทศไทย”
การที่ เ รื่ อ งดั ง กล่ า วสามารถเกิ ด ขึ้ น ได้ เ พราะบี โ อไอ
กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาพัฒน์ ให้ความร่วมมือกัน
จึงท�ำให้ประเทศไทยสามารถมายืนอยู่ในจุดนี้ได้
การทีท่ กุ อย่างประสบความส�ำเร็จและเป็นไปด้วยดี
นั้น บีโอไอไม่สามารถด�ำเนินการเพียงหน่วยงานเดียวได้
แต่เป็นเพราะทุกหน่วยงานให้รว่ มมือกันเป็นอย่างดี รวมถึง
นโยบายของรัฐบาลที่มาจากหัวหน้ารัฐบาลที่ดี ฉะนั้น
10 ปี ที่ท�ำงานกับบีโอไอ ท�ำให้ผมได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยว
เรือ่ งราวต่างๆ ได้มาก ทีส่ ำ� คัญคือ ผมไปอยูใ่ นยุคทีบ่ โี อไอ
ได้ รั บ การปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามทั น สมั ย มี ก ารจั ด งาน
บี โ อไอแฟร์ ที่ ค นทั้ ง ประเทศรู ้ จั ก และชื่ อ ของบี โ อไอ
ก็ติดปากผู้คนตั้งแต่นั้นมา

“เลขาธิการบีโอไอมีความส�ำคัญ
ในการเปลี่ยนแปลง บีโอไอโชคดี
ที่เลขาธิการแต่ละท่าน มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องต่างๆ แตกต่างกัน
ท�ำให้รากฐานของเราแข็งแรง”
ไม่เฉพาะแต่บีโอไอเท่านั้นที่โดดเด่น ท่านเลขาฯ
สถาพรยังได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลทรงอิทธิพล
อันดับ 8 ของประเทศไทยด้วย นั่นเป็นการพิสูจน์ว่า
เลขาธิการบีโอไอมีความส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลง นับว่า
บีโอไอโชคดีที่เลขาธิการแต่ละท่าน มีความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องต่างๆ แตกต่างกันท�ำให้รากฐานของเราแข็งแรง
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ส่วนตัวผมเป็นเลขาธิการเพียง 10 เดือนเท่านัน้ จึงไม่คอ่ ย
มีบทบาทมากนัก แต่การได้ท�ำงานที่นี่มีค่ากับผมมาก
และขอยกความดีความชอบให้ทา่ นเลขาฯ สถาพร ซึง่ ท่าน
ช่วยกระตุน้ และเปิดโอกาสให้พวกเราโดยเฉพาะข้าราชการ
ได้แสดงความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และกล่าวได้วา่
เลขาธิการทุกท่านมีส่วนในการสร้างบีโอไอ ให้เติบโต
มาจนถึงทุกวันนี้

ท�ำงานกับ 3 หน่วยงานที่แข็งแกร่ง

หากกล่ า วถึ ง การท� ำ งานของทั้ง 3 หน่ ว ยงาน
ประกอบด้วย สภาพัฒน์ บีโอไอ และกระทรวงอุตสาหกรรม
นั้น สภาพัฒน์พื้นฐานในด้านต่างๆ แน่นอยู่แล้วเพราะ
เลขาธิการแต่ละท่านเป็นระดับกูรูทั้งสิ้น อาทิ อาจารย์
เสนาะ อูนากูล ดร.พิสิฏฐ ภัคเกษม ฯลฯ และเมื่อผม
เข้ามารับต�ำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒน์ ท�ำให้ไม่ต้อง
วางแผนอะไรมากนัก เพียงสานต่องานและมองในแง่มุม
ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เช่น เรื่องการท�ำมาตรฐาน 9 ประการ
ส�ำหรับคนไทย โดยให้ความส�ำคัญกับเรื่องการศึกษา
ที่มีการวางรากฐานไว้ และเน้นเรื่องสังคมให้เพิ่มมากขึ้น
รวมถึงมีการเริ่มท�ำตัวชี้วัดทางด้านสังคมขึ้นเป็นครั้งแรก
ซึ่งในระยะเวลาต่อมามีการน�ำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการ
อ้างอิง ท�ำให้หลายคนเข้าใจผิดว่า สภาพัฒน์ดูเฉพาะ
เรื่องเศรษฐกิจเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงสภาพัฒน์
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ท�ำใน 3 เรือ่ งหลักๆ เพือ่ ให้เกิดความมัน่ คง ประกอบด้วย
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
โดยเฉพาะทางด้านสิง่ แวดล้อมนัน้ อะไรก็ตามทีไ่ ม่ดี
ต่อสังคม ผมถือว่าเป็นสิง่ แวดล้อมด้วย เช่น ความเสือ่ มเสีย
ทางด้านสังคมศีลธรรมก็เป็นส่วนหนึง่ เพราะนัน่ คือ มรดก
ของลูกหลาน หากเป็นเชิงฟิสกิ ส์ เช่น การฝังขยะเก็บเอาไว้
นี่คือภาระของลูกหลานแน่นอน ซึ่งนอกเหนือไปจาก
การปล่อยน�้ำเสียต่างๆ นอกจากนั้นสังคมก็จะต้องอยู่กัน
อย่างมีความสุขด้วย หากสังคมเกิดการทะเลาะเบาะแว้ง
แบ่งแยกกัน จะส่งผลท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศทรุดลง
ดังนั้นเราควรจะเอื้ออาทรต่อกัน และน�ำหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ ก็จะช่วยให้สังคมมีความสุขมากขึ้น

“การท�ำงานใน 3 หน่วยงานนั้น
สภาพัฒน์ เป็น Planner
บีโอไอ เป็น Promoter
และกระทรวงอุตสาหกรรม
เป็น Regulator”
อย่างไรก็ตามหากจะกล่าวถึงการท�ำงานใน 3 หน่วยงาน
ทีผ่ มท�ำนัน้ สภาพัฒน์เป็น Planner บีโอไอ เป็น Promoter
และกระทรวงอุตสาหกรรมเป็น Regulator การท�ำงานที่

กระทรวงอุตสาหกรรมนั้นจะเน้นเรื่องการออกใบอนุญาต
ต่างๆ การออกกฎหมายเหมืองแร่ กฎหมายโรงงาน
รวมถึงระบบการรับรองมาตรฐานต่างๆ ซึ่งแตกต่างจาก
Planner และ Promoter ฉะนั้นการที่ได้ท�ำงานในจุดนี้
ท�ำให้ผมมีความรู้หลากหลายและมีมุมมองที่กว้างขึ้น
ส�ำหรับระยะเวลา 18 ปี กับการท�ำงานที่สภาพัฒน์มีส่วน
ในการหล่อหลอมให้ผมมีความเจริญก้าวหน้าและเติบโต
ในหน้าทีก่ ารงานเป็นอย่างมาก โดยเป็นผลสืบเนือ่ งมาจาก
การมีเจ้านายที่ดี ที่คอยสอนงานทุกอย่างให้
การท�ำงานในหน่วยงานราชการนั้น หากได้ท�ำงาน
ในหน่วยงานที่ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
สามารถแสดงออกในเรื่องการท�ำงานที่ถูกต้องได้อย่าง
เต็มที่แล้ว ไม่ว่างานอะไรก็ตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาจะให้
ความร่วมมือเป็นอย่างดี ซึ่งนับเป็นความโชคดีของผมที่
ได้ท�ำงานที่สภาพัฒน์ นอกจากจะเป็นหน่วยงานที่มีคน
เก่งๆ มาอยูร่ วมกัน ยังได้รบั การอบรมสัง่ สอนว่า “ต้องท�ำ
ในสิ่งที่ถูกต้อง” และผมได้ยึดถือค�ำสอนนั้นเป็นหลักการ
เสมอมาคือ “ท�ำในสิ่งที่ควรท�ำ และท�ำในสิ่งที่เป็นธรรม”
ส่วนการเป็นหัวหน้าที่ดี ควรมีความรักและความ
ผูกพันกับลูกน้อง หากต้องการให้ลูกน้องท�ำงานดีก็ต้อง
สอนเขาหรือท�ำเป็นตัวอย่างให้เห็น โดยเฉพาะทีส่ ภาพัฒน์
เห็นได้ชัดเจนมาก หัวหน้าจะสอนงานตั้งแต่การเขียน
จดหมาย การจดบันทึกและการเขียนรายงานการประชุม
ฯลฯ จึงท�ำให้เราได้ซึมซับเรื่องราวต่างๆ ทั้งความคิด
ความอ่าน วิธีการท�ำงาน ซึ่งตัวเราเองก็ต้องหมั่นสังเกต
ด้วย และไม่จ�ำเป็นต้องลอกเลียนแบบทุกอย่าง
ผมเองนั้นได้รับความรู้จากอดีตเลขาธิการและ
หั ว หน้ า หลายๆ ท่ า น เนื่ อ งจากแต่ ล ะท่ า นมี จุ ด เด่ น
จุ ด แข็ ง ต่ า งกั น โดยเฉพาะท่ า นสถาพรในเรื่ อ งของ
การมองการณ์ไกล การเจรจาพาที ท่านเสนาะก็เป็นเรื่อง
แนวความคิดในการวางแผน ดร.พิสิฏฐ เรื่องการวางตัว
การเจรจา ฯลฯ หากเราสามารถน�ำจุดแข็งและจุดเด่น
ของแต่ละท่านมาปรับใช้กบั การท�ำงาน รวมถึงการด�ำเนินชีวติ
ของเราได้ จะท�ำให้เราประสบความส�ำเร็จได้เร็วขึ้น

“หากจะท�ำงานให้มีความสุขและสนุก
ต้องพอใจในการท�ำงาน หรือมี ใจรักงาน
อย่าเกี่ยงงาน และมีความขยัน”
ฝากถึงทุกๆ คนในบีโอไอ ท�ำงานให้มีความสุข
และสนุก

ส�ำหรับเรื่องที่จะขอฝากถึงทุกๆ คนในบีโอไอคือ
หากจะท�ำงานให้มีความสุขและสนุกด้วย ต้องประกอบ
ด้วยหลัก 3 ประการดังนี้
ประการแรก ต้องพอใจในการท�ำงาน หรือมีใจรักงาน
ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็ตาม ถ้าเรามีความสุขกับ
การท�ำงาน ก็จะท�ำให้เราตั้งใจและเกิดความกระตือรือร้น
ที่จะท�ำ แต่ในความเป็นจริงมักพบปัญหาในหลายๆ เรื่อง
ทั้งจากหัวหน้า รวมถึงเพื่อนร่วมงาน หรือการไม่ได้รับ
ความยุตธิ รรม โดยสิง่ เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งทีว่ า่ “เราอย่าเอาตัว
ของเราเป็นหลัก” ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หากเราสู้ไม่ไหว
จริงๆ ก็ขอย้ายตัวเอง ในส่วนของบีโอไอไม่น่าจะมีปัญหา
แบบนี้ ฉะนั้นเราต้องยินดีและมีความสุขกับการท�ำงาน
อยู่ตรงนั้นเป็นหลัก
ประการทีส่ อง อย่าเกีย่ งงาน บางคนค่อนข้างจะถือตัว
งานนี้ไม่ชอบก็ไม่ท�ำ อย่าท�ำแบบนี้เด็ดขาด ให้ยึดหลักว่า
ลองท�ำดูก่อน ถ้าท�ำได้เราก็เกิดความหลากหลายที่มี
โอกาสได้ท�ำงานหลายอย่าง และหากงานนั้นเป็นหน้าที่
ยิง่ จ�ำเป็นต้องท�ำและท�ำอย่างเต็มทีด่ ว้ ย เพราะนัน่ อาจเป็น
การทดสอบจากหัวหน้าซึง่ เราจะไม่ทราบล่วงหน้า ดังนัน้ เมือ่
ได้รบั มอบหมายงานอะไรมาควรท�ำอย่างเต็มใจ และถ้าเห็น
อะไรผิดพลาดหรือไม่เหมาะสม ก็สามารถแสดงความคิดเห็น
ได้ หากได้รับการยืนยันว่าถูกต้องก็ต้องท�ำตามนั้น
ประการที่สาม ขอให้มีความขยัน คนเราถ้าเดินไป
ด้วยกัน อีกคนหนึ่งขยันมากกว่าโอกาสสร้างผลงานก็มี
มากกว่า และยังท�ำให้เกิดความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีคุณค่า
เพราะว่า “คุณค่าของคน อยู่ที่ว่าเราท�ำงานได้มากน้อย
แค่ไหน”
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ประวัติส่วนตัว

คุณจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช
อดีตเลขาธิการบีโอไอ คนที่ 8

• เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2491
ประวัติการศึกษา
• เศรษฐศาสตร์ ม หาบั ณ ฑิ ต California State
University,Northridge, U.S.A.
• เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 39
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 11
• หลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD): - 2549 Director Certification
Program (DCP)
ประสบการณ์ท�ำงาน
ปี 2557 - 2558
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2549 - 2551
• สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ปี 2547 - 2551
• ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
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ปี 2545 - 2547
• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ
ปี 2544 - 2545
• เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรรมการภาครัฐ
ปี 2552 - 2555
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพา
ปี 2553 - 2554
• ประธานอนุกรรมการพิจารณาการปฏิรปู องค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ
ปี 2552 - 2554
• กรรมการทีป่ รึกษาด้านเศรษฐกิจ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ปี 2550 - 2551
• กรรมการข้าราชการพลเรือน
ปี 2545 - 2547
• กรรมการข้าราชการพลเรือน
ปี 2548 - 2551
• ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม

ปี 2546 - 2552
• กรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2546 - 2547
• กรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
ปี 2545 - 2547
• กรรมการกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
ปี 2547 - 2557
• กรรมการกฤษฎีกา
ปี 2554 - 2557
• กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ปี 2554 - 2557
• ประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนา
ปี 2554 - 2557
• ประธานอนุกรรมการองค์การมหาชนและองค์กร
รูปแบบอื่นในก�ำกับของราชการ ฝ่ายบริหารที่มิใช่
ส่วนราชการ (อ.ก.พ.ร. เฉพาะกิจ)
ปี 2552 - 2557
• ประธานคณะกรรมการการก�ำหนดต�ำแหน่งระดับสูง
		ของกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการรัฐวิสาหกิจ / เอกชน
ปี 2550 - 2551
• ประธานสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ปี 2548 - 2552
• กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนบริษัท ไทยออยส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - 2551
• ประธานมูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปี 2547 - 2553
• กรรมการอิสระประธานกรรมการสรรหา บริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน)

ปี 2547 - 2552
• กรรมการมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
ปี 2547 - 2551
• กรรมการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
ปี 2547 - 2551
• ประธานสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
ปี 2547 - 2551
• ประธานสถาบันยานยนต์
ปี 2547 - 2551
• ประธานสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ปี 2547 - 2549
• ประธานกรรมการ บริษทั อวิวา (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ปี 2545 - 2551
• กรรมการตรวจสอบบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
ปี 2543 - 2547
• กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษทั อาหาร
สยามจ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2553 - 2557
• ประธานกรรมการธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด
(มหาชน)
ปี 2552 - 2557
• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษทั อินโด
รามาเวนเจอร์ส จ�ำกัด (มหาชน)
ปี 2556 - 2557
• ประธานกรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบบริษทั พี.ซี.เอส.แมชีน กรุป๊ โฮลดิง้ จ�ำกัด
(มหาชน)
ปี 2556 - 2557
• คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษทั อัครา
รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน)
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ภาวะส่งเสริมการลงทุน
นุชนารถ วงษ์เกษม

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนกรกฎาคม 2559
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ย่งล้งรับเบอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เอ - เบสท์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
กรีน คอนเซอร์เวชั่น โซลูชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นายแสวง ศรีสุจริตพานิช
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)
สิทธินันท์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)
ช็อคโกแลทเค้ก จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นายสมชัย วงศ์รัตนวิจิตร
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เทรเซอร์ โปรดักส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
สยามซอร์บิทอล จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - บริติชเวอร์จิ้นไอร์แลนด์)
นายกรกฏ เตติรานนท์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - จีน)
นายประเวศ นันทิรุจ
(ร่วมทุนไทย - จีน)
แอลแอลไอดี (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
เอฟแอนด์เอฟฟู้ด จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
อุบลเกษตรพลังงาน จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
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ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง

รกหมูสกัดชนิดผง
(PLACENTA EXTRACT POWDER)
ยางแผ่นรมควัน

1.11

76.02

10

ลพบุรี

1.16

69.80

35

สุรินทร์

เพาะปลูกพืชด้วยระบบ HYDROPONICS

1.2

6.00

12

นครราชสีมา

เชื้อเพลิงจากขยะ (REFUSE DERIVED FUEL)

1.16.2

185.00

24

กรุงเทพฯ

ชิ้นส่วนพลาสติก

6.12

102.50

114

ระยอง

ผลิตภัณฑ์ถั่วเขียว พร้อมปรุง

1.17

48.94

15

ปทุมธานี

อาหารสัตว์

1.21

35.40

13

สระแก้ว

อาหารสัตว์

1.21

500.00

36

ตาก

ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ เช่น ที่นอนยางพารา
หมอนยางพารา เป็นต้น
สารให้ความหวาน ได้แก่ ซอร์บิทอลไซรัป
และมอลทิทอลไซรัป
เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (WOOD PELLET)

1.16

113.80

421

ฉะเชิงเทรา

1.11

23.50

71

นครราชสีมา

1.17

60.00

34

นครศรีธรรมราช

1.11

1,690.00

500

นครศรีธรรมราช

1.16.1

549.00

91

จันทบุรี

1.16

3,485.20

319

ชลบุรี

1.17

365.70

450

สุพรรณบุรี

1.13

772.00

51

อุบลราชธานี

สัตว์น้ำ�แช่แข็ง อาหารกึ่งสำ�เร็จรูป
แช่เย็น และแช่แข็ง
เอทานอลร้อยละ 99.5
ยางแท่ง (BLOCK RUBBER) และ/หรือ ยางผสม
(COMPUNDED RUBBER)
ไก่แปรรูปแช่แข็ง เช่น ไก่เสียบไม้แช่แข็ง
และไก่หมักปรุงรสแช่แข็ง เป็นต้น
แป้งมันสำ�ปะหลัง

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
17 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำ�กัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
18 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำ�กัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
19 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำ�กัด
(โครงการที่ 3) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
20 แพ็คฟู้ด จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - จีน)
21 ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำ�กัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
22 ไทย ฟู้ดส์ อาหารสัตว์ จำ�กัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
23 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ได้แก่ น้ำ�กะทิ และ/หรือ
น้ำ�มะพร้าว บรรจุภาชนะผนึก
ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ได้แก่ น้ำ�กะทิ และ/หรือ
น้ำ�มะพร้าว บรรจุภาชนะผนึก
น้ำ�กะทิ และ/หรือ น้ำ�มะพร้าว บรรจุภาชนะผนึก

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง

1.11

694.00

236

ประจวบคีรีขันธ์

1.11

694.00

236

ประจวบคีรีขันธ์

1.11

694.00

236

ประจวบคีรีขันธ์

อาหารพร้อมบริโภคแช่แข็ง อาหารสำ�เร็จรูป
และกึ่งสำ�เร็จรูปแช่เย็นแช่แข็ง
อาหารสัตว์

1.11

527.00

500

สมุทรสาคร

1.6

805.90

228

ปราจีนบุรี

อาหารสัตว์

1.6

765.90

228

กาญจนบุรี

สุกรขุน

1.5

525.20

97

ลพบุรี

2.15

10.00

36

ฉะเชิงเทรา

2.15

72.00

11

นครปฐม

2.15

900.00

120

สระบุรี

เฝือกชนิดต่างๆ

3.11.3

24.80

9

ชลบุรี

เครื่องประดับ

3.8

12.73

31

กรุงเทพฯ

เครื่องนุ่งห่ม เช่น เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป เป็นต้น

3.1.4

25.20

7

ชลบุรี

รากฟันเทียม (DENTAL IMPLANT)

3.11

70.00

20

กรุงเทพฯ

เครื่อง NON - INVASIVE ULTRASOUND
TUMOR ABLOTION SYSTEM
เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
และชิ้นส่วนสำ�หรับเครื่องมือแพทย์
งานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ
และอุปกรณ์โทรคมนาคม

3.9

265.80

165

ชลบุรี

3.9,
5.7
และ
5.5

708.00

350

ปทุมธานี

4.4

143.00

156

พระนครศรีอยุธยา

4.8.17

82.40

60

สมุทรปราการ

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน
1
2
3

ซินอี้ อินดัสเทรียล จำ�กัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
ไทยมารีนโพรเทคชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
มากอตโต จำ�กัด
(หุ้นเบลเยียมทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียม เช่น HORNS
และ LED HOUSING เป็นต้น
ALUMINIUM AMODE
ลูกบดเหล็กหล่อ
(GRINDING BALLS)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา และอุปกรณ์ขนส่ง
1
2
3
4
5
6

เอสไอเอ็มพี ออร์โท โซลูชั่นส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)
ซิกเนเจอร์ อิมแพ็ค จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)
MR. FRITZ KOHLER
(หุ้นนอร์เวย์ทั้งสิ้น)
MR. HEE HOUN, PARK
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)
MS. ZHAI YUJIA
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
ทีมพรีซิชั่น จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
1
2

เซอร์เทค คาริย่า (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
ดีเค - ชไวน์เซอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)
ชิ้นส่วนยานพานหะ เช่น ชุดหุ้มเบาะ
และแผงประตูรถยนต์ เป็นต้น
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

เนเด็ค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)
สเปเชียล ดีไวซ์เซส (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
บี.พี.มารีน เอ็นจิเนียร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
แอโร่เวิร์ค คอมโพสิต (เอเชีย) จำ�กัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)
เอสดีเอ เทค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)
โทดะ โคเงียว เอเชีย (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
ไดโด สิทธิผล จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
ซีเอ็นซี เทค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
มารูโกะ รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
มากอตโต จำ�กัด
(หุ้นเบลเยียมทั้งสิ้น)
ยูนิวานซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
เอฟเว่อร์ ไบร้ท อินดัสเทรียล จำ�กัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - ไต้หวัน)
จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - ไต้หวัน)
จาโนเม่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - ไต้หวัน)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น CORE PLATE
และ FLANGE เป็นต้น
AIR BAG INTIATOR

4.1.3

58.80

43

นครราชสีมา

4.8.8.3

39.20

24

สระบุรี

BRAKE SET

4.8.9.7

218.90

17

ชลบุรี

4.9

25.00

11

ไม่ระบุ

4.11

21.50

35

ชลบุรี

4.5.2

87.00

38

สมุทรปราการ

4.1

166.10

29

พระนครศรีอยุธยา

4.1.2

195.00

20

ระยอง

4.3
และ 6.12
4.8.17
และ 6.6
4.2

118.00

89

สมุทรสาคร

379.00

60

ชลบุรี

928.00

124

สระบุรี

4.8
และ 6.4
4.1.3

413.90

51

ชลบุรี

382.00

450

ระยอง

4.2

150.00

178

ชลบุรี

4.2

150.00

178

ชลบุรี

4.2

150.00

178

ชลบุรี

ซอฟต์แวร์

5.7

8.32

11

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

3.32

8

ระยอง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)
ซอฟต์แวร์

5.8

1.20

7

กรุงเทพฯ

5.7

2.02

4

กรุงเทพฯ

ต่อเรือขนาดต่ำ�กว่า 500 ตันกรอส เช่น
CATAMARAN ขนาด 290 ตันกรอส เป็นต้น
ชิ้นส่วนอากาศยาน เช่น COMPOSITE
SEAT BACK เป็นต้น
แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
FERRITE COMPOUND
ชิ้นส่วนเหล็ก เช่น SPROCKET ที่มีความหนา
ตั้งแต่ 5.8 มิลลิเมตรขึ้นไป เป็นต้น
ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนพลาสติกกลึงฉีดขึ้นรูป
และชิ้นส่วนพลาสติกขึ้นรูป
ชิ้นส่วนยางสังเคราะห์ สำ�หรับอุตสาหกรรมต่างๆ
และชิ้นส่วนยานยนต์
ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น VERTICAL
ROLLER MILL PART เป็นต้น
TRANSFER CASE
ชิ้นส่วนโลหะฉีดขึ้นรูป เช่น CABINET
PULL, CABINET KNOB เป็นต้น
ชิ้นส่วนพลาสติก สำ�หรับจักรเย็บผ้า
ชิ้นส่วนจักรเย็บผ้า อุปกรณ์จักรเย็บผ้า
และจักรเย็บผ้า
ชิ้นส่วนพลาสติก สำ�หรับจักรเย็บผ้า
ชิ้นส่วนจักรเย็บผ้า อุปกรณ์จักรเย็บผ้า
และจักรเย็บผ้า
ชิ้นส่วนพลาสติก สำ�หรับจักรเย็บผ้า
ชิ้นส่วนจักรเย็บผ้า อุปกรณ์จักรเย็บผ้า
และจักรเย็บผ้า

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
1
2
3
4

นางสาวสายใจ แดงจินดา
(ร่วมทุนจีน - ญี่ปุ่น)
อินสตารอยด์ จำ�กัด
(ร่วมทุนฝรั่งเศส - สิงคโปร์)
MR. LOO KASIN
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)
MR. TADASHI ISHIMARU
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

68 วารสารส่งเสริมการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
5
6
7
8
9

ไวซ์ ซอฟท์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
MR. VIJAY ANANTH
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)
ไออีลิท จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ต่างชาติ)
MR. SIMON VIETRI
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)
นายชาน กี เซก
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - มาเลเซีย)

10 ทีมพรีซิชั่น จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
11 ไทย ได - อิจิ เซโก้ จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)
12 แคล - คอมพ์ พรีซิสชั่น
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
13 MR. MARTIN SJOGREN
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)
14 MR. PING HSIEN LIN
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
15 ยูนิเทค ที เอช จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
16 MR. AKIHITO MIZUNO
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
17 เรียล สมาร์ท โซลูชั่นส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
18 แอมพอส โซลูชั่นส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนเกาะเคย์แมน - สหรัฐฯ)
19 MR. DAMIEL ENDRES
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
19 นิปปอน ไซซิทส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
20 ระยองวิศวกรรมและซ่อมบำ�รุง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
21 MR. CHEN GUOQIANG
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง

ซอฟต์แวร์

5.7

33.17

45

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

13.81

10

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

4.40

14

ภูเก็ต

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(E-COMMERCE)

5.8

3.00

10

กรุงเทพฯ

5.8
และ
5.5
5.4
และ
5.5
5.4.6.2

12.00

10

กรุงเทพฯ

460.00

375

ปราจีนบุรี

395.20

85

ชลบุรี

91.00

260

ชลบุรี

ซอฟต์แวร์

5.3
และ
5.5
5.7

1.00

15

ภูเก็ต

ซอฟต์แวร์

5.7

6.40

35

กรุงเทพฯ

5.4.19

32.68

103

พระนครศรีอยุธยา

5.7

1.50

14

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

2.84

17

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

2.85

88

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

1.50

26

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

4.00

5

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

102.50

21

ระยอง

เซลส์แสงอาทิตย์ (SOLAR CELL)
และแผงเซลส์แสงอาทิตย์ (SOLAR PANEL)

5.4.2

124.00

90

ชลบุรี

COMPOUNDED PLASTICS

6.12

150.00

69

สมุทรปราการ

ชิ้นส่วนพลาสติก สำ�หรับอุตสาหกรรมต่างๆ
เช่น ยานยนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น

6.6

220.00

73

ชลบุรี

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วน
สำ�หรับงานอุตสาหกรรม ยานพาหนะ
และอุปกรณ์โทรคมนาคม
RAMP FOR HARD DISK DRIVE
ชิ้นส่วนพลาสติก สำ�หรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น CONDUCTIVE
TAPE, INSULATION TAPE เป็นต้น
ซอฟต์แวร์

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
1
2

นางสาวเกสร แถมแก้ว
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เอส.เอ พรีซิชั่น จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
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3
4
5
6
7
8
9

ไทย ซุง ซู จำ�กัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)
เคมีแมน จำ�กัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เคมีแมน จำ�กัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
พีทีที ฟีนอล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
พีทีที ฟีนอล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
แบ็กซ์เตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)
MR. QUE WEI DONG
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง

ชิ้นส่วนพลาสติก สำ�หรับอุตสาหกรรม

6.6

16.00

30

ชลบุรี

แคลเซียมออกไซด์ (CALCIUM OXIED)

6.1

322.90

13

สระบุรี

แคลเซียมออกไซด์ (CALCIUM OXIED)

6.1

259.30

13

สระบุรี

EPOXY RESIN

6.11

3,955.50

41

ระยอง

PHENOLIC RESIN

6.11

801.20

21

ระยอง

น้ำ�ยาล้างไต

6.5

2,750.90

425

ระยอง

HIGHLY DISPERSIBLE SILICA

6.5

1,400.00

46

ระยอง

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

10.00

11

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

7

ชลบุรี

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

120.00

16

ชลบุรี

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

1.10

5

ฉะเชิงเทรา

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

4.20

7

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

2.10

3

กรุงเทพฯ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

6.00

5

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

6

กรุงเทพฯ

ให้บริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์
(บริการบันทึกเสียงภาพยนตร์)
สารชอนดรอยด์ตินซัลเฟต และโปรตีนผง
ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.21

75.00

50

กรุงเทพฯ

7.12.4

333.00

119

ลพบุรี

7.6

20.00

8

กรุงเทพฯ

วิจัยและพัฒนา

7.11

3.10

7

ระยอง

หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค
1

MR. LAM KWOK WAI
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
2 MR. BENJAMIN MICHAEL PTAK
(ร่วมทุนไทย - เดนมาร์ก)
3 อาร์ซีไอ ซันลิท แอดวานซ์ เคมิคอล จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ซามัว)
4 รับเบอร์เทค อินดัสเทรียล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
5 ทีที เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)
6 ทีที เน็ตเวิร์ค อินทิเกรชั่น
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)
7 MR. TAKASHI OKADA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
8 โทดะ โคเงียว เอเชีย
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
9 กันตนา ซาวด์ สตูดิโอ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
10 ซีโนสยามไบโอเทคนิค จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
11 นายอู๋ เตียน ซิน
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
12 เอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

70 วารสารส่งเสริมการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
13 MR. TADAO HIROSE
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
14 ไมเนอร์ โฮเทล กรุ๊ป จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
15 นางบุษบาวดี ศรลัมพ์
(ร่วมทุนไทย - ฟินแลนด์)
16 เอส.อี.ไอ.ไทย โฮลดิ้ง จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
17 MR. HIDEYUKI HAMAZAKI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
18 ทีแอนด์จี เซาท์ อีสต์ เอเซีย จำ�กัด
(ร่วมทุนนิวซีแลนด์ - เยอรมนี)
19 โคทส เทรด (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์ - อังกฤษ)
20 ทีแอนด์จี เซาท์ อีสต์ เอเชีย จำ�กัด
(ร่วมทุนนิวซีแลนด์ - เยอรมนี)
21 โตโยะ โซโกะ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
22 MR. TOMOYUKI TOMINAGA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
23 MR. TOMOYUKI TOMINAGA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
24 MR. JEONGHAN LEE
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)
25 MR. BRENDAN MICHAEL GIBBONS
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)
26 เอบีซี โซลาร์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)
27 เจนโตส (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
28 MR. SHINJI KAMEYAMA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
29 เดอะ คอมมูนิเคชั่น เซลส์ แอนด์
เซอร์วิสเซส จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
30 ซีพีพี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
31 วีนิไทย จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - สวิตเซอร์แลนด์ - สหรัฐฯ)
32 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

3

กรุงเทพฯ

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

40.00

509

กรุงเทพฯ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

8.70

2

กรุงเทพฯ

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

1.20

2

กรุงเทพฯ

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

10.60

8

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

29.90

1

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

15.00

9

สมุทรปราการ

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

1.30

1

กรุงเทพฯ

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

10.00

6

ชลบุรี

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

6.00

25

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

4.00

5

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

6

กรุงเทพฯ

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

10.00

3

สมุทรปราการ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

12.00

35

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

17.10

4

ชลบุรี

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

4

สมุทรปราการ

เดินเรือท่องเที่ยว หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว

7.3

68.80

59

ไม่ระบุ

7.1.1.2

449.00

37

ประจวบคีรีขันธ์

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและไอน้ำ�

7.1

334.10

7

ระยอง

เขตอุตสาหกรรม

7.8.1

1,338.40

18

พระนครศรีอยุธยา

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

32,748.30 9,419
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ภัทรกฤตย์ วิจิตรภัทร

หาผู้ร่วมทุน
บีโอไอได้รบั การติดต่อจากบริษทั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ แสดงความสนใจหาผูร้ ว่ มทุนไทยในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทเหล่านี้
ลิทัวเนีย

แคนาดา

จีน

อินเดีย

Aurimas Zaleckas, Export Manager
MV Group และ MG Baltic’s Companies
Tel: +00370-61296795
E-mail: a.zaleckas@mvgroup.eu
ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในการพัฒนาธุรกิจ ประกอบธุรกิจการค้าของบริษัท
(ธุรกิจผลิตและจำ�หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์)
Ian fletcher, Managing Director MHRR Consulting
955 Falkirk Ave North Saanich British Columbia Canada V8L 5G8
Tel: 780 4777424
E-mail: ifletcher@shaw.ca
ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในการจัดจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติ (LNG, LPG)
Mr. Max Sheng China Tianying Inc.
Floor 10, Build2, Xinglian Tech Building, No.1535,
Hongmei Road, Xuhui District, Shanghai, China
Tel: 0086-21-31196868 Ext.88678
ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในการตั้งโรงไฟฟ้าจากพลังงานขยะ
Mr. Ambrish Jaipuria, Managing Director Cosmo Ferrites Limited
517 DLF Tower A Jasola District Centre Jasola, New Delhi 110025
Tel: +919816032741
E-mail: sameer@cosmoferrites.com
ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในการผลิตชิ้นส่วน Electromagnetic
เช่น Choke, Inductors, และ Transformers เป็นต้น

หมายเหตุ
1. ตามที่ผู้สนใจทั้งไทยและต่างประเทศได้ติดต่อ
ขอให้บีโอไอประกาศหาผู้ร่วมทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
โดยทีอ่ ตุ สาหกรรมบางประเภทไม่อยูใ่ นข่ายทีค่ ณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนจะให้การส่งเสริมฯ
ฉะนั้นการแจ้งให้ทราบถึงความสนใจจึงเป็นการ
เผยแพร่ให้มกี ารเจรจาติดต่อกัน และหากจะมีการตกลง
ร่วมทุนกัน อาจกระท�ำได้โดยไม่ได้รับการส่งเสริมฯ
72 วารสารส่งเสริมการลงทุน

2. บีโอไอมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาธุรกิจ
ทัง้ สิน้ การพิจารณาร่วมทุน/ร่วมธุรกิจ จึงเป็นการตัดสินใจ
ระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น

