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ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
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ไทยกับความพรอมผลิตอาหาร Ready-to-eat
การใหการสงเสริมผลิตหรือถนอมอาหารฯ
สารเติมแตงอาหาร ผลพลอยไดทางการเกษตร
การสงเสริมจากบีโอไอเพื่อขับเคลื่อน SMEs ไทยสูนวัตกรรม
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สรุปสถิติการสงเสริมการลงทุน
โครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน

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

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
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ปฏิ เ สธไม ไ ด ว า ผลพวงจากความเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพอากาศ ทีท่ ำใหผลผลิตในหลายประเทศไมเปนไปตามทีค่ าด
และการเปดเสรีทางการคา ทำใหอุตสาหกรรมเกษตร-อาหาร
ของไทย ไดรับโอกาสจากการขยายตัวในดานการสงออก
นอกจากนี้ จะเห็นไดวาการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
ของไทยนั้น นับไดวาอยู ในระดับชั้น นำของโลก เมื่อรวมกับ
ศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ และสภาพภูมิอากาศที่เอื้อให
พืชพันธุในประเทศไทยมีความหลากหลายทางพันธุกรรม ยังทำให
อุตสาหกรรมอาหารของไทยมีความโดดเดนในตลาดโลก
ในฉบับไดกลาวถึงอุตสาหกรรมอาหาร โอกาสในธุรกิจ
ซึง่ ไดรวมขอมูลการผลิต การขอรับการสงเสริมฯ ไวพรอมคะ

à¨ŒÒ¢Í§
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง
เลขาธิการฯ
นางหิรัญญา สุจินัย
ที่ปรึกษาดานการลงทุน
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย รองเลขาธิการฯ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ผูอ ำนวยการระดับสูง
และทีป่ รึกษาประจำ
กองบรรณาธิการ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
นางวราภรณ เฉยสอาด
บรรณาธิการบริหาร
นางบุษยาพร วิริยะศิริ
หัวหนากองบรรณาธิการ
ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ
นางนุชนารถ วงษเกษม
นางสาวสุนันทา อักขระกิจ

¤³Ð·Ó§Ò¹ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ดร. บงกช อนุโรจน
นางสาวกนกวรรณ สุถิรนาถ
นางสาวพรรณี เช็งสุทธา
นางสาวกาญจนา นพพันธ
นายพิชิต เดชนีรนาท
นางสาวซอนกลิ่น พลอยมี
นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร
นางสาวทรงสิรินุช ตันติเวสส
นางสาวชอแกว ประสงคสม
นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล
นายธีระพงษ อติชาตนานนท
นางจิณจนา โอสถธนากร
นางสาววีณา ธนะสิริ
นายอิสระ อมรกิจบำรุง
นางสาวอุทัยวรรณ เดชณรงค
นางสาวปยะวรรณ ขยันมาก
นางสาวศัลยา อักษรมัต
นางสาวณัฐรียกร เสฏฐสุภัค

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ศูนยบริการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท
: 0 2537 8111 ตอ 4990-1, 5521
โทรสาร
: 0 2537 8177
E-mail
: head@boi.go.th
Homepage
: www.boi.go.th

ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾·Õè
เมษายน 2553

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

สถาปนา พรหมบุญ

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃÍÒËÒÃ âÍ¡ÒÊã¹¸ØÃ¡Ô¨

ไทยกับความพรอมผลิต

อาหาร

Ready-to-eat
สังคมยุคใหมเปนสังคมยุคอินเตอรเน็ตแพรหลาย คนรุน ใหมจะมีชวี ติ ทีเ่ รงรีบกับการทำงาน จึงเปน
สังคมของคนทำงานในเมือง ขนาดครอบครัวเล็กลง จำนวนคนโสดจะมากขึ้น ผูหญิงทำงาน
นอกบานมากขึน้ พฤติกรรมในการบริโภคก็เปลีย่ นไปดวย
คนยุคใหมมีเวลาทำอาหารนอยลง และตองการความสะดวก
สบายมากขึ้น แตยังใส ใจตอคุณภาพของอาหารและรสชาติที่ถูกปาก
เหมือนอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ อาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน หรือ
กึ่งพรอมรับประทาน (Ready-to-eat) จึงเปน ทางเลือกใหมของ
ผูผลิตและผูบริโภคในยุคโลกสมัยใหม
¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ ¤ÇÒÁ¨Óà»š¹¢Í§ÍÒËÒÃÃÑº»ÃÐ·Ò¹´‹Ç¹
พฤติกรรมดานการบริโภคของคนรุนใหมจะเปลี่ยนแปลงไปใน
หลายๆ ดาน โดยคนรุนใหมจะเนนเรื่องสุขภาพของตนเองมากขึ้น
ดังจะมีโรคหลายๆ ชนิดที่มีสาเหตุเกิดมาจากการรับประทานอาหาร
เชน โรคอวน โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน ไขมันในเสนเลือด
เปนตน สงผลใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑอาหารที่ ใหคุณคาเฉพาะ
เพื่อใหเหมาะสมสำหรับแตละกลุมผูบริโภค เชน ในกลุมคนอวน ก็จะ
มี ก ารพั ฒ นาอาหารที่ มี ไ ขมั น ต่ ำ มี แ ป ง และน้ ำ ตาลในอาหารน อ ย
อาหารสำหรับเด็กจะมีการเติมโอเมกา 3 เพื่อบำรุงสมองและพัฒนา
ความจำ

พฤติกรรมดานการบริโภคของคนรุนใหม
เปลี่ยนแปลงไปในหลายๆ ดาน
จะเนนเรื่องสุขภาพของตนเองมากขึ้น

การที่ผูบริโภคในปจจุบันใส ใจใน
เรื่องคุณ ภาพ และความปลอดภัยใน
อาหาร เนื่องจากในโลกยุคโลกาภิวัตน
ผูค นรับรูข า วสารตางๆ ไดอยางงายดาย
และรวดเร็ว การเกิดโรคระบาดในพืช
หรือในสัตว หรือการพบสารปนเปอน
ในอาหารไมวาที่ ใด จะสรางความวิตก
กังวลใหกับผูบริโภคอยางมาก ผูผลิต
จึ ง ต อ งเสาะหาแหล ง วั ต ถุ ดิ บ ที่ น ำมา
ผลิตอาหาร ที่มีความปลอดภัย เนน
การใชวัตถุดิบจากธรรมชาติ ตลอดจน
มี ก ารรั บ รองคุ ณ ภาพของอาหารจาก
หลายสถาบั น ซึ่ ง จะทำให ผู บ ริ โ ภค
เชื่อมั่นในคุณ ภาพและความปลอดภัย
ของอาหารมากยิ่งขึ้น

7

นอกจากนี้การเก็บรักษาโดยการแชเย็น ทำใหผลิตภัณฑยังคง
ความสดใหมและคุณภาพของอาหาร อาหารพรอมรับประทานประเภท
แชเย็นจึงไดรับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
อี ก ประการหนึ่ ง คื อ การเปลี่ ย นแปลงของพฤติ ก รรมที่ เ กิ ด
จากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางสังคมและประชากร รวมถึงการ
ดำรงชีวิตในปจจุบัน สังคมยุคใหมจะเปนสังคมของคนทำงานในเมือง
ซึง่ มีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ รงรีบตลอดเวลา คนมีการศึกษาทีส่ งู ขึน้ สามารถรับทราบ
ขอมูลขาวสารไดงายและสะดวก จำนวนคนโสดและผูสูงอายุจะมากขึ้น
ผูหญิงสมัยใหมมักจะทำงานนอกบาน ทำใหมีเวลาทำอาหารนอยลง
คนในเมืองนิยมอาศัยอยู ในคอนโดมิเนียม ซึ่งจะมีพื้นที่ ใชสอย
จำกัด ทำใหมีพื้นที่ทำอาหารใหนอยลง สิ่งเหลานี้สงผลใหผูบริโภคหัน
ไปนิยมรับประทานอาหารกึง่ สำเร็จรูป (Instant Foods) อาหารพรอมปรุง
(Ready-to-cook) และอาหารพรอมรับประทาน (Ready-to-eat)
มากขึ้ น ซึ่ ง อาหารเหล า นี้ มี ช อ งทางการจั ด จำหน า ยที่ ห ลากหลาย
ทั้ ง ง า ยและสะดวก อี ก ทั้ ง เตาไมโครเวฟเป น สิ่ ง ที่ ใ ช กั น แพร ห ลาย
ในปจจุบัน ซึ่งอาหาร Ready-to-eat จะเปนสิ่งที่ตอบสนองความ
ตองการของคนรุนใหมได
อาจจะกลาวโดยรวมไดวา กลุม ผูบ ริโภคอาหารพรอมรับประทาน
ไดแก ผูบริโภคที่อยู ในเมืองหลวงและปริมณฑล รวมทั้งที่อยู ในเขต
ตัวเมืองในจังหวัดตางๆ เปนกลุมผูบริโภคในครอบครัวขนาดเล็ก หรือ
เมษายน 2553

Ready to eat
¤ÓμÍºà¾×èÍ¼ÙŒºÃÔâÀ¤
อาหารพรอมรับประทาน (Readyto-eat) อาจแบงออกไดเปนหลายประเภท
เชน แบงตามลักษณะของอาหาร ดังนี้
- อาหารพร อ มรั บ ประทาน
แชแข็ง (Frozen ready meal) หมายถึง
อาหารพรอมรับประทานที่เก็บรักษาไว
ดวยกระบวนการแชแข็ง ซึง่ กระบวนการ
แช แ ข็ ง เป น วิ ธี ก ารเก็ บ รั ก ษาไม ใ ห
เน า เสี ย ที่ ใชกัน ทั่วไป ดวยการทำให
สวนที่เปนน้ำใหเปนน้ำแข็ง ซึ่งมีผลใน
การยับยัง้ การเจริญเติบโตของแบคทีเรีย
และทำใหปฏิกิริยาทางเคมีตางๆ ชาลง
อาหารแชแข็งเปนอาหาร Ready-toeat ที่รูจักกันแพรหลายมากที่สุด
อาหารแชแข็งมีกรรมวิธีการผลิต
ที่ทันสมัย สามารถรักษาคุณภาพของ
อาหาร และรู ป ลั ก ษณ อ าหารไว ไ ด

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃÍÒËÒÃ âÍ¡ÒÊã¹¸ØÃ¡Ô¨

คูสามี-ภรรยา หรือกลุมคนโสด มีการ
ศึ ก ษา เป น กลุ ม คนทำงาน อาศั ยใน
คอนโดมิ เ นี ย มในเมื อ ง มี วิ ถี ชี วิ ต ที่
ทันสมัย ชอบรับรูขาวสาร ชอบความ
แปลกใหม ทดลองสิง่ ใหมๆ มีพฤติกรรม
ที่เรงรีบ ไมชอบทำอาหารที่ยุงยาก
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ปจจุบันผูผลิตไดมีการขายอาหาร Ready-to-eat
ที่มีราคาใกลเคียงกับอาหารทั่วไปตามทองตลาด
ทำใหเปนอาหารสำหรับคนทุกระดับชั้น
ใกลเคียงกับอาหารปรุงสุกใหมๆ ผูบริโภคสามารถหาซื้อไดโดยสะดวก
ทั้งจากซุปเปอรมารเก็ต หรือรานสะดวกซื้อ และปจจุบันยังมีราน
แฟรนไชสหลายรานที่ปรุงอาหารโดยการนำอาหารแชแข็งมาอุนและ
เสิรฟลูกคา โดยที่ไมมีขั้นตอนปรุงอาหาร อีกทั้งในปจจุบันผูผลิตไดมี
การขายอาหาร Ready-to-eat ที่มีราคาใกลเคียงกับอาหารทั่วไป
ตามทองตลาด ทำใหอาหาร Ready-to-eat เปนอาหารที่สามารถ
บริโภคไดสำหรับคนทุกระดับชั้น
- อาหารพรอมรับประทานแชเย็น (Chilled ready meal)
อาหารแชเย็นเปนทางเลือกใหมของผูบริโภค โดยใชอุณหภูมิในการ
จัดเก็บต่ำกวาอาหารแชแข็ง จึงมีผลกระทบตอรสชาติ เนื้อสัมผัส
และคุณคาทางโภชนาการนอยกวาอาหารแชแข็ง ซึ่งจะตองเก็บไวที่
อุณหภูมริ ะหวาง -2.2 - 16 องศาเซลเซียส และสามารถเก็บรักษาไดโดย
ใชตูเย็นธรรมดา ทำใหสะดวกกวาอาหารแชแข็งที่ตองเก็บที่อุณหภูมิ
-18 องศาเซลเซียส และเมือ่ นำมารับประทานก็จะใชเวลาและอุณหภูมิ
ในการอุนนอยกวาอาหารแชแข็ง
- อาหารพรอมรับประทานบรรจุกระปอง (Canned ready
meal) เปนการถนอมอาหารที่รูจักกันมานาน ในอดีตอาหารกระปอง

จะเป น ที่ นิ ย มมาก แต เ มื่ อ มี อ าหาร
แชเย็น หรือแชแข็ง ซึ่งมีความสะดวก
และงายตอการบริโภคมากกวา ทำให
แย ง ตลาดของอาหารบรรจุ ก ระป อ ง
ทำใหมีอัตราการขยายตัวในปริมาณที่
ลดลง
- อาหารพร อ มรั บ ประทาน
แบบแหง (Dried ready meal) จะ
เปนอาหารพรอมรับประทานที่จะตอง
นำมาแชน้ำ หรือตมในน้ำ กอนที่จะ
รับประทาน ที่ผานมาความนิยมบริโภค
อาหารพร อ มรั บ ประทานแบบแห ง
กำลั ง เติ บ โตไปในทางที่ ดี เนื่ อ งจาก
ผูบริโภคมองวาสามารถเก็บไว ไดนาน
กว า อาหารประเภทอื่ น ๆ แต อ ย า งไร
ก็ ต ามผู บ ริ โ ภคบางส ว นจะมองว า
อาหารพร อ มรั บ ประทานแบบแห ง
ยังขาดความสดใหม และขาดรสชาติ
ของอาหารที่แทจริง ซึ่งเปนหนาที่ของ
ผูประกอบการที่จะตองมีการวิจัยและ
พัฒนาตอไป
อี ก กรณี ห นึ่ ง อาหารพร อ ม
รั บ ประทานอาจแบ ง ตามวั ต ถุ ดิ บ ของ
อาหารได ดังนี้
- อาหารพร อ มรั บ ประทาน
จากเนื้อสัตว แบงออกเปนอาหารจาก
เนื้อสัตวแปรรูปแชแข็ง เชน ไสกรอก
แฮม เนื้อไกชุบแปงทอดแชแข็ง และ
เนื้อสัตวแปรรูปบรรจุภาชนะผนึก เชน
ยำปลาทู น า กระป อ ง เนื้ อไก เ ทริ ย ากิ
บรรจุกลอง เปนตน
- อาหารพร อ มรั บ ประทาน
จากพืช ผัก ผลไม เชน ยำผักบรรจุ
กระป อ ง ซุ ป ผั ก บรรจุ ภ าชนะผนึ ก
เปนตน
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สวนใหญแลว การอุนอาหารพรอมรับประทานมักจะตองอุน
โดยใชเตาไมโครเวฟ จึงมีผูบริโภคบางสวนที่กังวลวา การนำภาชนะ
พลาสติกที่บรรจุอาหารเขาไปในเตาไมโครเวฟ จะมีผลอยางไรหรือไม
จากการศึกษาของคณะกรรมการอาหารและยาของประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Food and Drug Administration - FDA) พบวามี
สารจากบรรจุภณ
ั ฑพลาสติกในปริมาณนอยมาก ทีจ่ ะสลายลงในอาหาร
อันเนื่องมาจากมีการสัมผัสกับตัวภาชนะ ซึ่งกอนที่ FDA จะรับรอง
ภาชนะใดๆ ใหเปนภาชนะที่สามารถอุนอาหารในไมโครเวฟไดนั้น จะ
มีการทดลองเพื่อใหแน ใจวา สารเคมีตางๆ จะไมเจือปนในอาหารใน
ปริมาณที่เปนอันตราย โดยนักวิทยาศาสตรจะวัดปริมาณสารเคมีที่
ออกมา และดูวา จะมีสารเคมีชนิดใดทีจ่ ะละลายออกมาปนเปอ นอาหาร
ประเภทตางๆ เทาใด โดยปริมาณทีจ่ ะอนุญาตสูงสุดจะนอยกวาปริมาณ
ที่แสดงอันตรายออกมาในสัตว 100 - 1,000 เทาตอน้ำหนัก ในการใช
เมษายน 2553

FDA พบวามีสารจาก
บรรจุภัณฑพลาสติก
ในปริมาณนอยมาก
ที่จะสลายลงในอาหาร
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- อาหารพรอมรับประทานจากธัญพืช เชน เบเกอรีแชแข็ง
โจกคัพ ขาวตมคัพ เปนตน
- อาหารพรอมรับประทานอืน่ ๆ เชน ขนมจีบแชแข็ง ซาลาเปา
แชแข็ง ซูชิแชแข็ง เกี๊ยวน้ำแชแข็ง เกี๊ยวน้ำอบแหง แกงหรือผัดตางๆ
บรรจุกระปอง เปนตน
เมนูอาหารพรอมรับประทานมี ใหเลือกมากมาย เชน ขาวราด
ผัดกะเพรา ขาวแกงเขียวหวาน กวยเตี๋ยวผัด ขาวผัด ขนมจีบ ติ่มซำ
ไกทอด กุงชุบแปงทอด ขาวหนาเปด สปาเก็ตตี มักกะโรนี ฯลฯ
แตละประเภทก็จะมีหลายระดับราคา ตามชนิดของการรักษาสภาพ
ปริมาณและคุณภาพอาหาร

ภาชนะพลาสติกเพื่ออุนอาหาร ภาชนะ
ที่ ผ า นการทดสอบนี้ เ ท า นั้ น จึ ง จะได
ตรารับรองที่มีคำวา microwaveable
หรือคำอื่นๆ ที่บงบอกวาสามารถนำไป
ใชกับเครื่องไมโครเวฟได
อย า งไรก็ ต าม มี ข อ ควรระวั ง
สำหรับภาชนะที่มีฝาเปด ขวดน้ำ ถวย
หรือเหยือกพลาสติก สำหรับใสอาหาร
จำพวกเนยเทียม (Margarine) โยเกิรต
วิ ป ครี ม ครี ม ชี ส มายองเนส และ
มัสตารดนั้น ไมเหมาะที่จะใชกับเตา
ไมโครเวฟ และถาดที่มีฝาปดสำหรับ
เตาไมโครเวฟ สวนใหญจะทำขึ้นเพื่อ
ใชเพียงครั้งเดียว โดยจะมีคำเตือนระบุ
ไวขางภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ รวมถึง
ไมควรนำถุงพลาสติกใสในไมโครเวฟดวย
และกอนนำเอาอาหารเขาไมโครเวฟ
ตองดูใหแน ใจวาภาชนะ มีการถายเท
มวลอากาศไดหรือไม เชน ควรเปดฝา
ภาชนะ หรือแงมขอบฝาภาชนะขึน้ และ
ไมควรใสภาชนะบรรจุอาหารโดยที่ ไม
ไดแกะซองพลาสติกที่หอหุมอยู
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อีกประการหนึ่ง เครื่องหมายรีไซเคิลที่อยูที่ภาชนะบรรจุอาหาร
ไม ไดหมายความวาภาชนะนั้นจะปลอดภัยในการใชหรือนำกลับมาใช
ใหม ในเตาไมโครเวฟได แตหมายถึงวาภาชนะนั้นสามารถนำมาผาน
กระบวนการรีไซเคิลเพื่อนำมาผลิตเปนผลิตภัณฑ ใหมได
ä·Â ¨Ø´á¢ç§ã¹¡ÒÃ¼ÅÔμÍÒËÒÃ
ในปจจุบันและตอเนื่องไปในอนาคต อาหารพรอมรับประทาน
จะยังคงไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง และมีการขยายตัวอยางมาก
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียซึ่งจะเปนตลาดที่มีอัตราเติบโตสูง รวมทั้ง
สหภาพยุ โ รปและสหรั ฐ อเมริ ก า ซึ่ ง เป น ตลาดที่ ใ หญ ที่ สุ ด สำหรั บ
สินคาอาหารพรอมรับประทาน ผูผลิตจึงควรใส ใจในคุณภาพอาหาร
รสชาติ และคุณคาทางโภชนาการใหมากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเมนู
อาหารใหมๆ จัดแตงหนาตาของอาหารใหดูนารับประทานมากขึ้น
การแขง ขัน ด า นการตลาดของอาหารพร อ มรั บ ประทานมี อ ยู
คอนขางสูง นอกจากพัฒนาผลิตภัณฑ สรางเมนูใหมๆ ออกมาแลว
ดานราคาของอาหารพรอมรับประทานในปจจุบันจะถูกลงกวาแตกอน
มาก
โดยผูผลิตจะพยายามลดราคาลงมาเพื่อใหสามารถแขงขันกับ
อาหารปกติไดมากขึ้น ดานชองทางการจัดจำหนาย มีการเปด Retail
Store เพื่อจำหนายอาหารพรอมรับประทานโดยเฉพาะ โดยพัฒนา
แบรนดของตนเองขึ้นมา และแบงลูกคา โดยใชแบรนดสำหรับลูกคา
ระดับกลาง-บน และลูกคาระดับกลาง-ลาง โดยเฉพาะรวมไปถึง
หางคาปลีกมีการพัฒนาสินคา House Brand ของตัวเองเพือ่ แขงขันกับ
ผูผลิตรายใหญ มีการทำใหอาหารพรอมรับประทานเขาถึงผูบริโภค
ไดอยางสะดวกขึ้นดวยบริการสงถึงที่ (Delivery) ซึ่งมีการเปดตลอด
24 ชั่วโมงในบางสาขา
ผูท่ีไดรับประโยชนจากการขยายตัวของอาหารพรอมรับประทาน
คงหนี ไมพนผูผลิตเตาไมโครเวฟ ซึ่งมีแนวโนมวาจะลงมาจับมือกับ
ผูผลิตอาหารพรอมรับประทานจัดการสงเสริมการขายรวมกันอีกดวย
โดยที่เ มนูอาหารไทยเปนเมนูที่คนไทยและคนตางประเทศให
ความนิยมรับประทาน รวมทั้งคุณภาพของสินคาอาหารจากไทยเปนที่
ยอมรับในตลาดสากล อยางไรก็ตามการผลิตอาหารพรอมรับประทาน
มีตนทุนดานเครื่องจักรที่มีราคาสูง และตองนำเขาจากตางประเทศ
ตลอดจน เทคโนโลยี Know-how ที่ทัน สมัย ซึ่งผูลงทุนจะตองมี
ความพรอมพอสมควร

ไทยมีจุดแข็งสำหรับ
การเปนผูผลิตอาหาร
พรอมรับประทาน เนื่องจาก
มีความพรอมดานวัตถุดิบ
สำหรับไทยมีจุดแข็งสำหรับการ
เป น ผู ผ ลิ ต อาหารพร อ มรั บ ประทาน
สำหรับการบริโภคภายในและตางประเทศ
เนื่ อ งจากมี ค วามพร อ มด า นวั ต ถุ ดิ บ
แหล ง วั ต ถุ ดิ บ สามารถหาได ภ ายใน
ประเทศเกือบทัง้ หมด การมีอตุ สาหกรรม
อาหารในประเทศ จะเป น การสร า ง
มูลคาเพิ่มใหแกสินคาเกษตร แทนที่จะ
สงออกในรูปของวัตถุดิบ
ทางภาคราชการ โดยบีโอไอให
การสงเสริมการผลิตหรือถนอมอาหาร
พรอมรับประทานหรืออาหารกึ่งพรอม
รั บ ประทาน โดยจั ด เป น กิ จ การที่ มี
ความสำคั ญ และเป น ประโยชน ต อ
ประเทศเปนพิเศษ ใหสทิ ธิและประโยชน
สูงสุด ทั้งยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร
และยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
โดยไมจำกัดวงเงินภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลที่
ไดรบั ยกเวน ไมวา จะตัง้ สถานประกอบการ
ในเขตใด ซึ่งผูประกอบการสามารถ
ขอรับการสงเสริมการลงทุนได โดย
สามารถศึ ก ษาข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได จ าก
www.boi.go.th หรือ ศูนยบริการลงทุน
โทร. 0 2537 8111 ตอ 2083, 3006
โทรสาร 0 2537 8177 E-mail :
head@boi.go.th
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วริสรา พึ่งทองหลอ

11

การใหการสงเสริม
พรอมรับประทาน
หรือกึ่งพรอมรับประทาน

ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 7/2546 เรื่องมาตรการสงเสริมการลงทุน
อุตสาหกรรมการเกษตรไทย กำหนดใหประเภท 1.11.8 กิจการผลิตหรือถนอมอาหารพรอม
รับประทาน หรือกึ่งพรอมรับประทาน จัดเปนกิจการที่ ใหความสำคัญและเปนประโยชนตอประเทศ
เปนพิเศษ
บีโอไอจึงกำหนดขอบเขตของการใหการสงเสริมฯ ในกิจการ
เพือ่ ความชัดเจนและใหสอดคลอง
ประเภท 1.11.8 ดังนี้
กั บ แนวทางการส ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ
• กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม หรือสราง Comparative Advantage ประเภทนี้ ที่ตองการใหเปนผลิตภัณฑ
แกอาหารไทย
อาหารที่ มี มู ล ค า เพิ่ ม สู ง ในลั ก ษณะ
• กำหนดใหมีการใชเทคโนโลยี กรรมวิธีการผลิต เครื่องมือ/ Ready Meal หรือ TV Dinner จึง
อุปกรณการผลิต และตรวจสอบที่ทัน สมัย (อาจกำหนด/ระบุชนิด เห็นควรกำหนดแนวทางในการพิจารณา
เทคโนโลยีที่ตองมี)
ใหการสงเสริมฯ วา จะตองเปนผลิตภัณฑ
• มีเอกลักษณของอาหารไทย เชน รสชาติ วัตถุดบิ เครือ่ งปรุงรส ที่มีการใชเทคโนโลยี กรรมวิธีการผลิต
ที่เปนของไทย
เครื่องมือ/อุปกรณการผลิต และการ
• มีกระบวนการผลิตทีส่ ะอาด ปลอดภัย และตรวจสอบวัตถุดบิ ตรวจสอบที่ทัน สมัย (เปนเทคโนโลยี
ตางๆ ไดอยางครบวงจร
ที่มี ใช ในปจจุบัน หรือยังไมเคยมี ใช ใน
• ควรมีความรวมมือกับภาคเอกชน สถาบัน และมหาวิทยาลัย ปจจุบัน)
ตางๆ ในการเชื่อมโยงขอมูลและการศึกษา/วิจัย

เฉพาะประเภทยอย 1.11.8 กิจการผลิต
หรือถนอมอาหารพรอมรับประทาน
หรือกึ่งพรอมรับประทาน
จัดเปนกิจการที่ ใหความสำคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
เมษายน 2553
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ผลิตหรือถนอมอาหาร
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ดังนี้

กลุมผลิตภัณฑที่เขาขายใหการสงเสริมฯ ได ในประเภท 1.11.8 ตามขอบเขตที่กำหนดขางตน แบงออกได
กลุมผลิตภัณฑ

รายละเอียด

1. กลุมผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว

- ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวแปรรูปแชแข็ง เชน เนื้อสัตวชุบแปงทอด
แชแข็ง เนือ้ สัตวปรุงสุกแชแข็ง (เชน ไสกรอก และแฮม เปนตน)
และเนื้อสัตวปรุงรสแชแข็ง เปนตน
- ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวแปรรูปบรรจุภาชนะผนึก (กระปอง ถวย
ถาดหลุม และถุง pouch) เชน ไสกรอก ยำปลากระปอง และ
ทูนาสลัดบรรจุกระปอง (ไมรวมถึงทูนาในน้ำมัน หรือน้ำเกลือ
ปลากระปองในซอสมะเขือเทศ) เปนตน
- ผลิตภัณฑจากพืช ผัก ผลไมบรรจุภาชนะผนึก (กระปอง ถวย
ถาดหลุม และถุง pouch) เชน ยำผักบรรจุกระปอง และซุปผัก
บรรจุภาชนะผนึก เปนตน

2. กลุมผลิตภัณฑจากพืช ผัก
ผลไม

3. กลุมผลิตภัณฑจากธัญพืช

- ผลิตภัณฑจากธัญพืชแชแข็ง เชน เบเกอรีแชแข็ง เปนตน
- ผลิตภัณฑจากธัญพืชบรรจุภาชนะผนึก (กระปอง ถวย ถาดหลุม
และถุง pouch) เชน โจกคัพ ขาวตมที่มีสวนผสมของเนื้อสัตว
และ/หรือผัก) เปนตน

4. กลุม ผลิตภัณฑพรอมรับประทาน/ - ผลิตภัณฑพรอมรับประทาน/กึง่ รับประทานแชแข็ง เชน ซาลาเปา
ติ่มซำ ขาวปน ขาวหอสาหราย ซูชิ เกี๊ยวน้ำ อาหารชุด เปนตน
กึง่ รับประทานอืน่ ๆ
- ผลิตภัณฑพรอมรับประทาน/กึ่งรับประทานอบแหง เชน ซุป
เกี๊ยวน้ำอบแหง (ฟรีซดราย) เปนตน
- ผลิตภัณฑพรอมรับประทาน/กึ่งรับประทานบรรจุภาชนะผนึก
(กระปอง ถวย ถาดหลุม และถุง pouch) เชน แกง ผัดตางๆ
เปนตน
หากมีขอ สงสัยหรือตองการสอบถามขอมูลเพิม่ เติม สามารถติดตอไดที่ ศูนยบริการลงทุน โทร. 0 2537 8111
ตอ 1101, 2083 และ 3006 โทรสาร 0 2537 8177 เว็บไซต : www.boi.go.th อีเมล : head@boi.go.th
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ผลพลอยได
ทางการเกษตร

ปจจุบันอาหารสะดวกซื้อเปนอาหารที่ไดรับ
ความนิ ย ม สำหรั บ คนเมื อ งที่ ต อ งทำงาน
แข ง กั บ เวลา ผู บ ริ โ ภคจึ ง ต อ งแลกเรื่ อ ง
โภชนาการและความปลอดภัย กับความสะดวก
อยางไรก็ดี อาหารสำเร็จรูปไมจำเปนตองมีโภชนาการและความ
ปลอดภัยนอยลง เมื่อเปรียบเทียบกับอาหารที่ไมไดผานกระบวนการ
แปรรูป และในบางกรณีอาจจะมีความปลอดภัยและคุณคาทางโภชนาการ
สูงกวาอาหารทีป่ รุงโดยทัว่ ไปก็ได เชน การแชแข็งและการบรรจุกระปอง
ทีส่ ามารถทำใหผกั และผลไมทอี่ อกเฉพาะตามฤดูกาลมีบริโภคไดตลอด
ทัง้ ปทวั่ โลก อีกทัง้ สามารถเก็บวิตามินและเกลือแรไวไดมากกวาผลไมและ
ผักสดที่ถูกสงไปขายเปนระยะทางไกลๆ โดยไมมีการรักษาสภาพที่ดี
นอกจากนี้ การแปรรูปอาหารใหเปนแบบสำเร็จรูปก็ยังทำให
อาหารบางประเภทยืดอายุการเก็บ และยังอาจชวยปกปองอาหารจาก
การปนเปอนโดยจุลินทรียที่ทำใหอาหารเปนพิษ การใชสารเติมแตง
อาหารก็เปนวิธีหนึ่งที่จะชวยใหผลิตอาหารไดตามความตองการ

เมษายน 2553

อาหารสำเร็จรูป
เมื่อเปรียบเทียบกับ
อาหารที่ ไม ไดผาน
กระบวนการแปรรูป
อาจจะมีความปลอดภัยและ
คุณคาทางโภชนาการสูง
¤ÇÒÁ¨Óà»š¹·Õè¨ÐμŒÍ§ãªŒÊÒÃàμÔÁáμ‹§
ã¹ÍÒËÒÃ
จากการที่ผูบริโภคคำนึงถึงเรื่อง
คุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย ของอาหาร
มากขึ้ น พร อ มๆ กั บ ความต อ งการ
บริโภคอาหารที่อรอย สด เก็บไดนาน
มีคุณคาทางอาหาร รวมถึงประหยัด
กวาเดิม จึงมีการใชสารเติมแตงในอาหาร
เพื่อคงความสดและรสชาติอาหารไว
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ในขณะที่ผูบริโภคบางกลุมไมตองการอาหารที่เติมสารเคมี จึงมี
การคิดคนสารเติมแตงหลายชนิดที่ผลิตจากแหลงธรรมชาติ และมา
จากสารธรรมชาติ ตัวอยางของสารเติมแตงทีม่ พี นื้ ฐานมาจากธรรมชาติ
ไดแก สารที่ทำใหเกิดความขนจากสาหรายทะเล สารตานอนุมูลอิสระ
เชน โทโคฟโรลส (Tocopherols) (รางกายเปลีย่ นเปนวิตามินอี) และ
แคโรทีนอยส (Carotenoids) (รางกายเปลี่ยนเปนวิตามินเอ) และ
สารที่ทำใหเกิดกรด เชน กรดทารทาริก (Tartaric Acid) จากผลไม
ปริมาณการใชสารเติมแตงอาหารของประเทศไทยในป 2552
เปนจำนวนถึง 2 แสนตัน โดยมีมูลคาประมาณ 15,000 ลานบาท
สารเติมแตงอาหารที่ ใชกันมาก คือ สารในกลุมที่ ใหรสชาติ ซึ่งมีการ
ใชอยูประมาณรอยละ 20 ของมูลคาทั้งหมด และสารที่ ใชมากอีก
อยางหนึ่งคือ สารจำพวกที่รักษาสภาพของอาหารไว ใหคงเดิม
สารเติมแตงอาหาร (Food Additives) คือ สารที่ปกติไมได ใช
เปนอาหารหรือใช ในการประกอบอาหาร แตจะใชเฉพาะเพื่อการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อที่จะทำใหผลิตภัณฑอาหารแปรรูปมีคุณสมบัติ
ในการเก็บรักษา หรือรสชาติดีขึ้น เชน วัตถุแตงกลิ่นรส วัตถุกันเสีย
เปนตน
วัตถุประสงค ในการใชสารเติมแตงอาหารมีหลายประการ ไดแก
1. เพื่อเก็บถนอมหรือยืดอายุการเก็บอาหารไว เชน ในระยะที่มี
ผลผลิตทางการเกษตรมากเกินไป โดยเฉพาะประเทศไทยมีอุณหภูมิ

และความชื้นคอนขางสูง ซึ่งเปนสภาวะ
เรงการเสียของอาหาร เนือ่ งจากปฏิกริ ยิ า
ทางเคมีและจุลินทรีย จึงจำเปนตองใช
วัตถุเจือปนอาหาร เพือ่ ปองกันการเสือ่ ม
คุณภาพของอาหาร
2. เพื่อปรุงแตงลักษณะสี กลิ่น
รส ใหมีคุณสมบัติตามที่ตองการ
3. เพื่อชวยในกระบวนการผลิต
เชน การใชวัตถุปองกันการเกิดฟองที่
มากเกินไปในกระบวนการผลิตน้ำมันพืช
หรือน้ำเชื่อมเขมขน เปนตน
4. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
ชนิดใหมๆ ทำใหมอี าหารหลากหลายชนิด
สารเติ ม แต ง อาหารชนิ ด หนึ่ ง ที่
นาสนใจ และประเทศไทยมีศักยภาพ
ในการผลิตคือ ไฟเบอรจากมันสำปะหลัง
ซึ่ ง ผลิ ต จากกากมั น สำปะหลั ง ที่ เ หลื อ
จากกระบวนการผลิตแปง เนื่องจาก
มันสำปะหลังเปนพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
ของประเทศไทย โดยมี ก ารส ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ มั น สำปะหลั ง ออกขาย
ต า งประเทศมากเป น อั น ดั บ หนึ่ ง ของ
โลก ในรู ป ของแป ง มั น สำปะหลั ง
มันเสน มันอัดเม็ด กากมัน และสาคู
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สารเติมแตงอาหารไฟเบอรจากมันสำปะหลังสำเร็จรูป นำไปใช
ในการผลิตอาหาร เพื่อทดแทนความชื้นที่เสียไป ชวยใหอาหารชุมชื้น
อยูไดนาน เนื่องจากมีคุณสมบัติที่ชวยในการอุมน้ำ เพิ่มผิวสัมผัส และ
เพิ่มน้ำหนัก ทำใหอาหารเก็บความสดใหมนานขึ้น มีเนื้อสัมผัสที่ดี
ชวยใหการขึน้ รูปผลิตภัณฑดขี นึ้ โดยไมทำใหรสชาติอาหารเปลีย่ นแปลง
ผลิตภัณฑดังกลาวมีการใชแพรหลายในอุตสาหกรรมอาหาร
เพื่อปรับปรุงคุณ ภาพและเพิ่มมูลคา ใหกับผลิตภัณฑอาหาร เชน
ผสมในขนมปง เพือ่ ใหมกี ารอุม น้ำมากขึน้ จะชวยใหเก็บขนมปงไดนานขึน้
ผสมในอาหารแชแข็ง เชน ไสกรอก และเบเกอรีแชแข็ง เพื่อรักษา
สภาพอาหารใหคงเดิม หรือผสมในเครื่องดื่ม เพื่อเพิ่มกากใยอาหาร
เปนตน เนื่องจากไฟเบอรจากมันสำปะหลังมีจุดเดนในการขึ้นรูปของ
เนื้อบด ชวยทดแทนโปรตีนที่มีราคาสูง มีสวนชวยใหผลิตภัณฑที่มี
สวนผสมของน้ำและไขมันใหรวมตัวกันไดดี
¡ÒÃ¼ÅÔμà¾×èÍ·´á·¹¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒ
ผลิตภัณฑสารเติมแตงอาหารจากไฟเบอร นิยมใชแพรหลายใน
อุตสาหกรรมอาหารสำเร็จรูป ซึง่ สามารถผลิตจากวัตถุดบิ ทางการเกษตร
ไดหลากหลาย เชน มันสำปะหลัง ขาวโพด มันฝรั่ง ถั่วเหลือง เปนตน
ที่ผานมาประเทศไทยยังตองนำเขาสารเติมแตงอาหารประเภท
ไฟเบอร จนกระทัง่ ปจจุบนั บริษทั ที - ไฟเบอร อินโนเวชัน่ จำกัด โดย
การรวมทุนกับประเทศสวีเดน เพื่อผลิตไฟเบอรจากมันสำปะหลังขึ้น
เปนแหงแรกในประเทศไทย และคาดวาในเร็วๆ นี้จะสามารถขยาย
การผลิตจนเปนอันดับหนึง่ ของเอเชียและโลก จึงถือเปนนวัตกรรมใหม
ของอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากมันสำปะหลังในประเทศไทย
และทวีปเอเชีย ขณะนี้ไดจดลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว
ผลิตภัณฑสารเติมแตงอาหารจากไฟเบอรนับเปนผลิตภัณฑ ใหม
ในทองตลาด ปจจุบนั ผลิตภัณฑทมี่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการอุม น้ำมีราคาสูงมาก
ดังนัน้ การผลิตผลิตภัณฑสงิ่ เติมแตงอาหารจากไฟเบอรในประเทศไทย
จะสามารถชวยลดตนทุนใหกับอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหารได
เมษายน 2553
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สารเติมแตงอาหารชนิดหนึ่งที่นาสนใจ
และประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต
คือ เสนใยไฟเบอรจากมันสำปะหลัง

นอกจากผลิตภัณฑสารเติมแตง
อาหารจากเส น ใยไฟเบอร แ ล ว ยั ง มี
สารเติมแตงอาหารเพือ่ วัตถุประสงคอนื่ ๆ
ทีส่ ามารถผลิตจากวัตถุดบิ ทางการเกษตร
ในประเทศไทย ซึ่งในโอกาสหนาจะได
นำเสนอขอมูลเพื่อเปนแนวทางใหกับ
ผูประกอบการตอไป
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อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โอกาสในธุรกิจ

มณรวี สิทธิพงศ

การสงเสริมจากบีโอไอ

เพื่อขับเคลื่อน SMEs ไทย
สูนวัตกรรม

จากการจัดสัมมนาเพื่อเผยแพรผลสำเร็จของ โครงการพัฒนาความสามารถในการแขงขันและ
การลงทุนภาคอุตสาหกรรม เมือ่ วันที่ 17-18 มีนาคม 2553 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพค เมืองทองธานี โดยไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ซึ่งมีบีโอไอเปนผู ใหการสนับสนุน ในการจัดตั้งศูนยบมเพาะเพื่อการลงทุน
วารสารสงเสริมการลงทุน จึงขอ
โดยมหาวิทยาลัยฯ เปนทีป่ รึกษาในการชวยคัดเลือกผูป ระกอบการ
ที่เสนอโครงการในการขอรับการสนับสนุนดานการพัฒนาผลิตภัณฑ นำความคิดเห็นของผูเ ขารวมโครงการฯ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต การวิจยั ตอยอด ทัง้ นีบ้ โี อไอใหการสนับสนุน มานำเสนอให ท ราบถึ ง การประสบ
งบประมาณ ไมเกินรายละ 2 ลานบาท ในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ ที่ ความสำเร็จของโครงการฯ ดังนี้
ไดมีการดำเนินการในชวง 9 เดือนที่ผานมา ตั้งแตเดือนพฤษภาคม
คุณอนันตเทพ กระตายทอง บริษทั
2552 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2553 โดยมีผูเสนอโครงการที่ไดรับคัดเลือก เฟรชการเดน ไฮโดรโปนิคส เซ็นเตอร
ทั้งสิ้น 31 โครงการ
จำกัด ผูเ สนอโครงการปลูกพืชดวยระบบ
ขณะนี้ผลการดำเนินการของโครงการสวนใหญ ไดรับผลสำเร็จ
แลว ทำใหสามารถพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ ใหม รวมถึงการพัฒนา
ผลิตภัณฑเดิมโดยปรับปรุงกระบวนการผลิต และนำผลิตภัณฑ ไป
จำหนายในเชิงพาณิชยได ในที่สุด

บีโอไอใหการสนับสนุนงบประมาณ
ไมเกินรายละ 2 ลานบาท
ในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ
มีผูเสนอโครงการไดรับคัดเลือก
ทั้งสิ้น 31 โครงการ

¤Ø³Í¹Ñ¹μà·¾ ¡ÃÐμ‹ÒÂ·Í§ ºÃÔÉ·Ñ à¿Ãª¡ÒÃà´Œ¹
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บริษัทฯ ไดมีการพัฒนาบริการ
หลังการขายอยางตอเนื่อง จนปจจุบัน
แทบจะพูดไดวา บริษัทฯ เปนหนึ่งใน
ผูนำดานการจำหนายระบบการปลูกพืช
แบบไฮโดรโปนิกสของประเทศ และ
ยั ง ได เ พิ่ ม ช อ งทางการจำหน า ยไป
ตางประเทศดวย

บริษัทฯ ไดเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จึงไดกอตั้งบริษัทเพื่อทำธุรกิจ
เกี่ยวกับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส
หรือ “การปลูกผักโดยใชน้ำ”

¾×ªÍÔ¹·ÃÕÂ ËÃ×Í ¼Ñ¡ÍÍá¡¹Ô¡Ê
¤×ÍÍÐäÃ
คำวา “พืชอินทรีย” หรือ “ผัก
ออแกนิกส” โดยความเขาใจนาจะหมายถึง
“ผักปลอดสารพิษ” แตยังมีความเขาใจ
ที่ผิดบางเกี่ยวกับคำศัพทเหลานี้ จาก
ประสบการณ ที่ ไ ด พ บปะกั บ ลู ก ค า
และผู ส นใจจำนวนมาก พบว า ผู ค น
สวนใหญยังมีความเขาใจผิดอยู จึงขอ
ทำความเขาใจกับคำศัพททางการตลาด
นี้เสียใหม

จากการมีวิสัยทัศนที่ ไดเล็งเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงดังกลาว
จึงไดกอตั้งบริษัทมากวาสิบป เพื่อทำธุรกิจเกี่ยวกับการปลูกพืชแบบ
ไฮโดรโปนิกส หรือเรียกโดยทั่วไปวา “การปลูกผักโดยใชน้ำ” นั่นเอง
ธุรกิจดานไฮโดรโปนิกส ในประเทศไทย จึงไดเริ่มตนและขยาย
จำนวนผูสนใจทำธุรกิจเกี่ยวกับดานนี้มากขึ้น โดยเฉพาะในชวง 3 ป
ทีผ่ า นมา ไดมจี ำนวนผูป ระกอบการขยายตัวขึน้ เปนอยางมาก เนือ่ งจาก
เหตุผลหลายประการ เชน ตองการปลูกเปนงานอดิเรกเพื่อบริโภค
ภายในครัวเรือน เมื่อปลูกไปสักระยะหนึ่ง ก็จะเริ่มเห็นชองทางการ
ตลาดและเพิ่ ม ปริ ม าณการปลู ก มากขึ้ น จนกลายเป น ธุ ร กิ จ อย า ง
เต็มตัว ซึ่งจะเห็นไดจากผักไฮโดรโปนิกส ในซุปเปอรมารเก็ตชั้นนำ
ปจจุบนั ไดขยายตลาดผลผลิตไปยังชุมชนทัว่ ไปดวย เชน การมีรา นอาหาร
เพื่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น

พืชอินทรีย
หรือ ผักออแกนิกส
คือ พืชที่ ไดจากการปลูกพืช
โดยวิธีการตามธรรมชาติ
ปลูกลงไปในดินและ
ใชปุยอินทรียหรือปุยคอก
“พืชอินทรีย” หรือ “ผักออแกนิกส”
นั้ น หมายความตรงตามรากศั พ ท คื อ
พืชที่ไดจากการปลูกพืชโดยวิธีการตาม
ธรรมชาติ ในที่ นี้ ก็ จ ะหมายความถึ ง
ปลู ก ลงไปในดิ น และใช ปุ ย อิ น ทรี ย
หรือปุยคอก (ปุยจากมูลสัตว ซากพืช
ซากสัตวโดยทั่วไปตามธรรมชาติ) ใน
การปลู ก ส ว นคำศั พ ท อี ก คำหนึ่ ง คื อ
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ไฮโดรโปนิกสการเกษตรรูปแบบใหมของไทย ได ใหความเห็นวา ใน
ปจจุบันนี้ ผูบริโภคทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ได ใหความสนใจ
กับอาหารสุขภาพ และการดูแลตนเองกันมากขึ้น โดยทางเลือกหนึ่ง
คือ การบริโภคแตสิ่งที่สะอาด ไมมีสารพิษเจือปนที่อาจจะกอใหเกิด
อันตรายตอสุขภาพ ดังนั้นธุรกิจที่เกิดใหม ในปจจุบันก็จะใหความ
สำคัญกับแนวโนมนี้เปนสวนใหญ โดยไดพยายามประชาสัมพันธเพื่อ
ดึงดูดลูกคาใหมาสนใจบริโภคผลิตภัณฑอาหารสุขภาพมากยิ่งขึ้น
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ตางชนิดกันก็จะเหมาะกับระบบตางกัน
ขึ้นอยูกับชนิดของพืชที่ลูกคาตองการที่
จะปลูก โดยบริษัทฯ มีการใหบริการ
คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับระบบทั้งหมด
ครบวงจร
ดั ง นั้ น จึ ง สามารถกล า วได ว า
ธุ ร กิ จ นี้ เ ป น ตลาดของผู ป ระกอบการ
เพี ย งไม กี่ ร าย แต ล ะรายเป น ผู ผ ลิ ต
รายใหญ ที่ พ ยายามจะขยายธุ ร กิ จ
ผลิตภัณฑออกไปในสิ่งที่ตนเชี่ยวชาญ
“พื ช อนิ น ทรี ย ” (แต มั ก จะไม พ บคำว า “ผั ก อิ น ออแกนิ ก ส ” ) นั้ น
หมายถึง พืชที่ไดจากการปลูกพืชโดยวิธีการอนินทรีย คือปลูกในวัสดุ
ทดแทนนอกเหนื อ จากดิ น และใช ส ารเคมี (ที่ ป ลอดภั ย สำหรั บ
การบริโภค) เพื่อใหไดมาซึ่งผลผลิต
ดังนัน้ ผักสลัด และพืชทีร่ ะบุตามชัน้ วางขายในซุปเปอรมารเก็ตนัน้
ผูบริโภคจำเปนตองทำความเขาใจวามาจากกระบวนการใด แตกระนั้น
ผลผลิตจากทั้งสองกระบวนการก็เปนสิ่งที่บริโภคไดทั้งสิ้น สรุปไดวา
ทัง้ สองกระบวนการนัน้ ก็ใชสารเคมีเหมือนกัน ตางกันเพียงเปนสารเคมี
ทีส่ งั เคราะหโดยธรรมชาติโดยใชระยะเวลานาน กับเปนการสังเคราะห
ขึ้น มาใหเ ป น สารเคมี ที่จ ำเปน ตอ การเจริญ เติบ โตของพื ช แต ยั ง มี
ความปลอดภั ยในการใช เ พื่ อ การบริ โ ภค เพราะอาหารของพื ช จะ
“ไม ใชดิน” แตเปนประจุของธาตุอาหารที่อยู ในดิน ดินจึงเปนเพียง
ตัวค้ำพยุงและที่พักพิงสำหรับชีวินทรียที่จะผลิตประจุธาตุที่จำเปนตอ
พืชเทานั้น
เพราะฉะนั้นผลผลิตจากระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส
ของทางบริษัทฯ จึงจัดอยู ในกลุมที่เปน “ผักอนินทรีย” ที่ปลอดภัยตอ
การบริโภคนั่นเอง
Ê¶Ò¹¡ÒÃ³¢Í§μÅÒ´ã¹»˜¨¨ØºÑ¹
ระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส ในประเทศไทย มีเพียงไมกี่
บริษัทเทานั้นเพราะแตละบริษัท จะมีความเชี่ยวชาญในการดูแลระบบ
ปลูกตางกัน ในสวนของบริษัทฯ จะเปนระบบที่ ใชน้ำและสารอาหารที่
ประหยัดและเพียงพอตอพืชเทานั้น ในที่นี้จะใชคำวา Nutrient Film
Technique (แบบปลอยน้ำใหเปนแผนฟลมบาง) แตทั้งนี้ ทางบริษัทฯ
ก็มีผลิตภัณฑสำหรับไฮโดรโปนิกสระบบอื่นๆ อีกเชนกัน เพราะพืช

การปลูกพืชแบบ
ไฮโดรโปนิกส ในประเทศไทย
มีเพียงไมกี่บริษัท
แตละบริษัท
จะมีความเชี่ยวชาญในการ
ดูแลระบบปลูกตางกัน
ในประเทศไทย บริษัทฯ มีศูนย
จำหนายอยูหลายจุด ทั้งในกรุงเทพฯ
ปริมณฑลและตางจังหวัด เพื่อขยาย
ตลาดใหลูกคาสามารถเขาถึงผลิตภัณฑ
ได ง า ย โดยตั ว แทนจำหน า ยนั้ น ต อ ง
เป น ผู เ ชี่ ย วชาญด า นการดู แ ลพื ช ด ว ย
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สำหรับตลาดตางประเทศ บริษัทฯ ไดเพิ่มตัวแทนจำหนายเปน ¡ÒÃä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹
รายประเทศ และใหสิทธิ์ ในการทำตลาดภายในประเทศนั้นๆ โดย ¢Í§ÃÑ°
ความเห็นชอบรวมกันกับทางบริษัทฯ ตอนนี้ตลาดใหญคือ กลุมเอเชีย
ทางบริษทั ฯ ตองขอขอบคุณบีโอไอ
ตะวันออกเฉียงใต และกลุมตะวันออกกลาง สวนตลาดโดยทั่วไปก็จะ ผ า นทางศู น ย เ พาะบ ม ธุ ร กิ จ สำหรั บ
มีกระจายทั่วไปตามแตความตองการที่สงเขามายังบริษัทฯ
ผูป ระกอบการเอสเอ็มอี โดยมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ที่ ได
á¹Çâ¹ŒÁã¹Í¹Ò¤μ
เห็นความสำคัญกับการผลิตเทคโนโลยี
การตลาดในอนาคต มีแนวโนมวาจะตองหาระบบที่สามารถ เพื่ อ ตอบสนองความต อ งการอาหาร
ลดเวลาในการเพาะปลูก เพื่อให ไดผลผลิตมากขึ้น สามารถปลูกได สุขภาพ โดยการใหทุนวิจัยรวม เพื่อให
ทุ ก ที่ โ ดยใช ป จ จั ย น อ ยที่ สุ ด ทั้ ง นี้ ยั ง คงอยู บ นพื้ น ฐานในด า นความ ไดผลสำเร็จเร็วยิ่งขึ้น ทำใหโครงการนี้
ปลอดภัยในการบริโภคดวย เหตุนบี้ ริษทั ฯ จึงไดคดิ คนระบบการปลูกพืช สามารถลดระยะเวลาในการดำเนินงาน
แบบที่สามารถตอบโจทยเหลานั้นไดครบถวน แตตอนนี้ยังไมสามารถ ไดมากกวาครึง่ หนึง่ โดยคาดวาผลิตภัณฑ
ใหรายละเอียดได เนื่องจากอาจมีผลตอระบบการทำตลาด และปญหา ที่ไดจากความรวมมือในครัง้ นี้ นาจะออก
ดานลิขสิทธิ์ทางปญญา
สูตลาดทั้งในและตางประเทศ ภายใน
ป 2553 นี้

ผลิตภัณฑตัวใหมนี้จะสามารถ
นำไปเพาะปลูกในที่ตางๆ ได
ไมวาจะเปนในพื้นที่ที่มีขอจำกัด
ในดานขนาด สภาพภูมิอากาศ หรือภูมิประเทศ

เมษายน 2553

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃÍÒËÒÃ âÍ¡ÒÊã¹¸ØÃ¡Ô¨

สำหรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ ตั ว ใหม นี้ จ ะ
สามารถนำไปเพาะปลูกในที่ตางๆ ได
ไมวาจะเปนในพื้น ที่ที่มีขอจำกัดตางๆ
เชน ขนาด สภาพภูมอิ ากาศ ภูมปิ ระเทศ
ที่นับวันจะมีปญหาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้ง
เพราะตองสามารถตอบขอสงสัยของลูกคาที่เขามาขอคำปรึกษาได ยั ง สามารถคำนวณผลผลิ ต ได อ ย า ง
แตหากลูกคายังไมมีความเชื่อมั่น ก็สามารถที่จะโทรศัพท อีเมลหรือ ถูกตอง จึงงายตอผูสนใจที่จะคำนวณ
ความคุมคาในการลงทุน
ติดตอมายังผูเชี่ยวชาญ ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ได

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃÍÒËÒÃ âÍ¡ÒÊã¹¸ØÃ¡Ô¨

20

อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โอกาสในธุรกิจ

วัชรี ถิ่นธานี / ชอแกว ประสงคสม

เก็บตกงาน

ประเทศญี่ปุน
สำนักพัฒนาปจจัยสนับสนุนการลงทุน บีโอไอ ไดจัดนำคณะผูประกอบการ SMEs ไทย
กวา 30 คน เดินทางไปรวมงาน Foodex Fair 2010 ประเทศญี่ปุน ระหวางวันที่ 28
กุมภาพันธ - 5 มีนาคม 2553 ที่ผานมา งานครั้งนี้เปนครั้งที่ 35 โดยมีผูประกอบการไทย
เขารวม 56 บริษัท และไดรับการสนับสนุนจากกรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย

คณะผูประกอบการ SMEs ไทยที่ ไปครั้งนี้ นอกจากจะไดเขา
รวมงาน Foodex Fair 2010 แลว ยังมีโอกาสไดเขาเยี่ยมชมโรงงาน
ผลิ ต อาหารสั ญ ชาติ ญี่ ปุ น แท ๆ โดยแต ล ะแห ง ต า งก็ มี น วั ต กรรมที่
นาสนใจอยางยิ่ง
ÁÒμÃ°Ò¹´ŒÒ¹ÍÒËÒÃÊÓËÃÑºªÒÇÞÕè»Ø†¹
ประเทศญี่ปุนมีความเขมงวดมากดานคุณภาพ และสุขอนามัย
ของอาหาร จึงมีการถูกตรวจคืนผลิตภัณฑอาหารจากตลาดสูงและมี
แนวโนมเพิ่มมากขึ้นทุกป เชน ป 2551 อาหารที่ถูกเรียกคืนมากกวา
ป 2549 ถึง 3 เทาตัว สาเหตุคือ ฉลากไมถูกตอง สวนผสมไมตรง
ตามฉลาก คุณภาพไมไดมาตรฐานหรือมีสวนผสมอื่นที่ไมพึงประสงค
เปนตน
การถูกเรียกคืนสินคาจะทำใหผูบริโภค เสียความมั่นใจตอผูผลิต
รายนัน้ ๆ ดังนัน้ การสงออกสินคาไปยังตลาดญีป่ นุ นอกจากจะตองคุมเขม
ดานคุณภาพแลว ยังตองใหรายละเอียดของสินคาแกผูบริโ ภคดวย
ซึ่งเปนไปตามกฎระเบียบของญี่ปุน

การสงออกสินคา
ไปตลาดญี่ปุน
นอกจากจะตองคุมเขม
ดานคุณภาพแลว
ยังตองใหรายละเอียดของ
สินคาแกผูบริโภคดวย
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ºÃÔÉÑ· ÍÒÂÔâ¹ÐâÁÐâμÐ ·ÕèàÁ×Í§ Kawasaki
บริษัท อายิโนะโมะโตะ ผูผลิตเครื่องปรุงรสอาหารรายใหญ
ของญี่ปุน จัดตั้งขึ้นเมื่อป 2452 ขณะนี้มีอายุกวา 100 ป สวนบริษัท
อายิโนะโมะโตะ ประเทศไทยประกอบธุรกิจมาแลว 50 ป
กิจการเริม่ จาก Dr. Kikonae Ikeda นักวิทยาศาสตรชาวญีป่ นุ ได
คิดคนสาร Umami ผลิตจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ ซึ่งเติมลงไปในอาหารจะ
ทำให อ าหารอร อ ยมากขึ้ น หรื อ ที่
เรียกกันวา “ผงชูรส” ตอมา Dr. Kikonae
ไดจัดตั้งบริษัท อายิโนะโมะโตะ และ
ดำรงตำแหนงประธานบริษัท
¼§ªÙÃÊ¢Í§ºÃÔÉÑ· ÍÒÂÔâ¹ÐâÁÐâμÐ
ปจจุบันบริษัท อายิโนะโมะโตะ เปนผูผลิตผงชูรสใหญอันดับ 1
ของโลก มีสถาบันวิจัย 5 แหง จำนวนนักวิจัยประมาณ 1,000 คน
และมีโรงงานที่เมือง Kawasaki 2 แหง ซึ่งมีผลิตภัณฑดานอาหาร
และเครื่องดื่มกวา 1,700 ชนิดตอป
เครื่องปรุงรสของ อายิโนะโมะโตะ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ
ผานกระบวนการหมักหาสารทีต่ อ งการ เชน ผงชูรสผลิตจากออย หรือ
มันสำปะหลัง
âÃ§§Ò¹ÍÒËÒÃáª‹á¢ç§ Nichirei Group
บริษัทกอตั้งขึ้นเมื่อป 2495 ตั้งมานานกวา 58 ป ผลิตภัณฑหลัก
คือ อาหารทะเลแชแข็ง อาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน เชน Rice Ball
เมษายน 2553
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ขาวผัดหรือบะหมีผ่ ดั บรรจุกลอง เนือ้ สับ
และปลาสับปรุงรสทอด เปนตน ซึง่ เปน
ที่นิยมของชาวญี่ปุนโดยเฉพาะนักเรียน
ญีป่ นุ
Nichirei Group มี พ นั ก งาน
ทั้งหมด 6,250 คน มีสำนักงานขายที่
ประเทศบราซิล สหรัฐฯ และมีโรงงาน
ที่ น ครเซี่ ย งไฮ แ ละมณฑลซานตง
ประเทศจีน
ดานมาตรการและเทคโนโลยีที่ดี
ในการจัดการของเสียจากโรงงานก็ใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย เชน น้ำมันที่ทอด
อาหารแล ว นำไปผลิ ต เป น ไบโอดี เ ซล
เศษอาหารเหลื อใช นำมาอบแห ง และ
อัดเม็ดทำเปน ปุยโดยผานเครื่องจักร
อบและอัดเม็ด ซึ่งเครื่องจักรดังกลาว
มีราคาประมาณ 100,000 บาท และ
นักธุรกิจไทยทีเ่ ดินทางรวมคณะหลายราย
แสดงความสนใจนำเทคโนโลยีนี้ ไปใช
ในประเทศไทย

¼ÅÔμÀÑ³±¢Í§âÃ§§Ò¹ÍÒËÒÃáª‹á¢ç§ Nichirei
Group

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃÍÒËÒÃ âÍ¡ÒÊã¹¸ØÃ¡Ô¨

ประเทศญี่ปุนเปนตลาดอันดับ 4 ของโลก มีประชากร 127
ลานคน และมีกำลังซื้อสูง ชาวญี่ปุนบริโภคขาวเปนอาหารหลัก ชอบ
รับประทานอาหารเสริม และใหความสำคัญสูงสุดในดานความปลอดภัย
และคุณภาพ ชาวญีป่ นุ ใชจา ยเงินเพือ่ การซือ้ อาหารคิดเปนรอยละ 24.4
ของรายได (ป 2551)
ประเทศญี่ปุนผลิตอาหารสำหรับบริโภคไดเพียงรอยละ 40 อีก
รอยละ 60 จำเปนตองนำเขาจากตางประเทศ ประเทศหลักที่ญี่ปุน
นำเขาอาหาร ไดแก ประเทศจีน สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย
อัตราอากรขาเขาอาหารอยูระหวางรอยละ 2 - 32 โดยเฉลี่ย
ชาวญี่ปุนนิยมอาหารไทย เชน แกงเขียวหวาน ตมยำกุง ผัดไทย
และผัดกระเพรา เปนตน และมีความเชื่อมั่นสูงตอคุณภาพผลิตภัณฑ
ของไทย

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃÍÒËÒÃ âÍ¡ÒÊã¹¸ØÃ¡Ô¨
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เทคโนโลยี อี ก อย า งหนึ่ ง ที่ วิ จั ย
Nichirei Group ลงทุน 1,700 ลานบาท
สำเร็จแลวรอออกแบบเครื่องจักร คือ
Super Steam Boiler หรื อ ภาชนะ
สรางโรงงานแหงที่ 2 ที่จังหวัดชลบุรี
หุงตมดวยความดัน สูง ที่มีคุณสมบัติ
เมื่อเดือนกรกฎาคม 2552
เหนื อ กว า หม อ ความดั น สู ง ทั่ วไป ซึ่ ง
ป 2541 บริษัทไดรวมลงทุนกับบริษัทสุรพลซีฟูดของไทย ดวย สามารถฆ า เชื้ อโรคของอาหารได ดี
เงินลงทุน 100 ลานบาท เพื่อผลิตอาหารทะเลแชแข็ง และไดลงทุน ชวยรักษาความสดและรูปทรงเดิมของ
สรางโรงงานแหงที่ 2 ในประเทศไทยเมื่อเดือนกรกฎาคม 2552 ที่ อาหารโดยรสชาติไมเปลี่ยน
จังหวัดชลบุรีดวยเงินลงทุน 1,700 ลานบาท
ÁÕ¼ÙŒÊ¹ã¨¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 3 ÃÒÂ
Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂÍÒËÒÃáË‹§ªÒμÔ »ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹ (National Food
ความสำเร็จของการเดิน ทางไป
Research)
งาน Foodex Fair 2010 ครัง้ นี้ นอกจาก
สถาบันวิจัยอาหารแหงชาติของประเทศญี่ปุน เปนสถาบันชั้นนำ ผูป ระกอบการไทยจะไดเขาชมงานอาหาร
ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของญี่ปุน ซึ่งไดรับการสนับสนุน ระดับโลก ไดชมโรงงานผลิตอาหารชัน้ นำ
จากกระทรวงเกษตร ปาไมและการประมง โดยมีบทบาทหนาที่ ใน ของญี่ปุนแลว ยังมีผูประกอบการไทย
การพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีของความปลอดภัย และเสริมสรางระบบ
ผูประกอบการไทย สนใจ
คุณภาพของอาหารและความปลอดภัยของอาหารใหแกสังคม
สถาบันฯ แบงเปน 9 หนวยงานตามลักษณะของงาน และมี ขอรับการสงเสริมการลงทุน
ภายใตนโยบายสงเสริม
ศูนยวิจัยอาหาร 4 แหง ไดแก Research Centers, Food Function
Research Center, Food Safety Technological Development
การลงทุน SMEs ไทย
และ Food Analysis Center
จำนวน 3 ราย
การเยี่ยมชมหองปฏิบัติการ (Lab) ทราบวาสถาบันฯ กำลังวิจัย
เทคโนโลยีการผลิตแปงที่มีความละเอียดสูง โดยตั้งเปาหมายไววาอีก ทีร่ ว มงานในครัง้ นี้ จำนวน 3 ราย สนใจ
3 ปขา งหนาจะผลิตแปงทีม่ คี วามละเอียดเทา 1 mm. (Micro Minlimetre) ขอรั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ภายใต
และอีก 5 ปขางหนามีความละเอียดเทา 1 um. (Nano Minlimetre) นโยบายสงเสริมการลงทุน SMEs ไทย
โดยมีผูสนใจลงทุนในกิจการผลิตกาแฟ
ซึ่งสามารถนำมาผลิตบรรจุภัณฑแทนที่พลาสติกและยอยสลายได
เขมขน พรอมดื่ม แปงขาวเจาแปรรูป
และผลไมอบแหง ซึง่ สอดรับกับนโยบาย
สงเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs ฉบับ
ใหมที่เพิ่งประกาศใชเมื่อเดือนมกราคม
2553 นี้
ทั้งนี้ ผูสนใจสามารถขอรับขอมูล
เพิม่ เติมไดทสี่ ำนักพัฒนาปจจัยสนับสนุน
การลงทุน บีโอไอ โทรศัพท 0 2537 8111
ตอ 1076 - 7
¤³Ð¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ

อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โอกาสในธุรกิจ
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ชอแกว ประสงคสม

ลูกชิ้นปลาภูเก็ต

ในป 2552 ที่ผานมา SMEs เปนกิจการที่มีการขอรับการสงเสริมการลงทุนมากถึงรอยละ 66
ของโครงการที่ยื่นขอรับการสงเสริมฯ ทั้งหมด มีจำนวนสูงถึง 1,039 โครงการ นับไดวา
กิจการ SMEs เปนกิจการที่มีสวนชวยในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่สำคัญ
โดยทั่ วไปแล ว กิ จ การวิ ส าหกิ จ ขนาดเล็ ก ส ว นใหญ แ ล ว มั ก มี
พัฒนาการไปเปนอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดใหญ โดยใน
ฉบับนี้จะขอแนะนำใหทานไดรูจักกับบริษัท เก็จมุกดา จำกัด ผูผลิต
และจำหนายลูกชิ้นปลารายใหญแหงจังหวัดภูเก็ต ซึ่งพัฒนามาจาก
การทำ E - commerce จนมีโรงงานและรานจำหนายเปนของตน
เชนในปจจุบัน โดยมีผลิตภัณฑ คือ ลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ที่นอกจาก
จะมีตลาดทั้งในและตางประเทศแลว ยังไดรับการคัดเลือกใหเปน
หนึ่งในอาหารที่นำมาใหบริการบนสายการบินไทยอีกดวย

ปจจุบัน บริษัท เก็จมุกดา จำกัด
ได ร ว มทุ น กั บ สำนั ก งาน ส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.) และกองทุนวรรณ (กองทุนรวม
เพื่อรวมลงทุนในวิสาหกิจขนาดกลาง

à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¡ÒÃ¤ŒÒ
เก็จมุกดา ® และ Kejmukda® ไดยื่นจดทะเบียนเครื่องหมาย
การคา กับกรมทรัพยสนิ ทางปญญาไวแลว และจะดำเนินการจดทะเบียน
ในประเทศตางๆ ตอไป จากชื่อเสียงของผลิตภัณฑเก็จมุกดา ทำให
บริษัทฯ ตองเปลี่ยนชื่อจากเดิมบริษัท ภูเก็ตซิตี้ดอทคอม จำกัด เปน
บริ ษั ท เก็ จ มุ ก ดา จำกั ด เมื่ อ วั น ที่ 6 กรกฎาคม 2547 เพื่ อให
สอดคลองกับธุรกิจของบริษัทฯ

ปจจุบัน บริษัท เก็จมุกดา จำกัด
ไดรวมทุนกับ สสว. และกองทุนวรรณ
และกำลังดำเนินการรวมทุนกับประเทศมาเลเซีย
เมษายน 2553

¤Ø³ÊØ´ã¨ ¡ØÅÐ»ÒÅÒ¹¹· ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¼ÙŒ¨Ñ´¡ÒÃºÃÔÉÑ·
à¡ç¨ÁØ¡´Ò ¨Ó¡Ñ´
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และขนาดยอม) และกำลังดำเนินการรวมทุนกับประเทศมาเลเซีย
ในอนาคตอันใกลนี้
à¡ç¨ÁØ¡´Ò ÅÙ¡ªÔé¹»ÅÒÀÙà¡çμ ¨Ò¡ÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ·ŒÍ§¶Ôè¹
ลู ก ชิ้ น ปลาภู เ ก็ ต ที่ ช าวภู เ ก็ ต นำปลากล ว ยญี่ ปุ น (ปลาชนิ ด นี้
ประเทศญี่ปุนสั่งซื้อไปสกัดเอาโอเมกา-3 เพื่อมาทำยา คนภูเก็ตจึง
เรียกปลาชนิดนี้วาปลากลวยญี่ปุน) หรือปลาขางเหลือง ซึ่งภาษา
อังกฤษเรียกวา Yellow Tail Snapper เปนปลาที่ชาวประมงจับได
ดวยการดำน้ำไปแทงเปนตัวๆ ซึ่งจะจับไดมากในคืนพระจันทรเต็มดวง
โดยปลาที่ ไดเปนปลาตัวใหญ แตละครั้งสามารถแทงปลาไดถึง 100
กิโลกรัม
คุณประทีป กุละปาลานนท ประธานบริษัทฯ ได ใหเหตุผลที่ ¤Ø³»ÃÐ·Õ» ¡ØÅÐ»ÒÅÒ¹¹· »ÃÐ¸Ò¹ºÃÔÉÑ·
เลื อ กปลาข า งเหลื อ งมาเป น วั ต ถุ ดิ บ เนื่ อ งจากเห็ น ว า คนภู เ ก็ ต มั ก à¡ç¨ÁØ¡´Ò ¨Ó¡Ñ´
มีอายุ 80 - 90 ป จากการสังเกตจึงเห็นวาผู ใหญหลายทานนิยม
รับประทานปลาหรือลูกชิ้นจากปลาชนิดนี้ และจากการไดสงตัวอยาง ÇÑμ¶Ø´ÔºáÅÐ¡ÒÃ¼ÅÔμ
ปลาไปวิเคราะห ที่สำนักงานโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล พบวา
การผลิ ต ลู ก ชิ้ น เก็ จ มุ ก ดา ใช
เปนปลาที่มีโอเมกา-3 มาก
วัตถุดิบเพียง 3 อยาง ไดแก
1. ปลาขางเหลือง ซึ่งเปนปลาที่
à¡ç¨ÁØ¡´Ò à¹×éÍ»ÅÒÅÙ¡ªÔé¹ Emulsion Food : ¹ÇÑμ¡ÃÃÁ ÍÒËÒÃ เหมาะสมในการผลิ
ต มีแหลงอาศัยอยู
ในขบวนการผลิตลูกชิ้นเนื้อปลานั้น คุณประทีปเลาวาตองหา ทั่วไปในฝงทะเลอันดามันและอาวไทย
ทางรักษาสภาพของปลาโดยไม ใชสารเคมี และจากการผลิตจะไม ใช
การหาวัตถุดิบสามารถรับซื้อได
แปงเลย เพื่อประโยชนทางโภชนาการ และในที่สุดไดเลือกใชเทคนิค จากแพปลาทั่วประเทศ โดยราคาปลา
ของการทำดวยระบบ Emulsion (ซึ่งอยู ในระหวางการพิจารณาจาก สดอยู ที่ กิ โ ลกรั ม ละ 60 - 80 บาท
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ใหสนับสนุน เนื่ อ งจากว าในแต ล ะช ว งของฤดู จ ะมี
ในฐานะนวัตกรรม Food Emulsion ตอไป)
จำนวนปลาไมแนนอน ดังนั้นจึงตองซื้อ
ในที่ สุ ด ก็ พ บว า การทำการตลาดในฐานะยาหรื อ อาหารที่ มี
ประโยชน จะมี ค วามยุ ง ยากมาก และไม จ ำเป น เพราะความเป น
Emulsion จะทำใหดูดซึมไดดี อรอย อยางที่อธิบายทางวิทยาศาสตร
ได และพบวาลูกคาสัมผัสไดถึงความแตกตางจากลูกชิ้น ปลาภูเก็ต
รายอื่นๆ
ดวยเหตุดังกลาว ทำใหลูกชิ้นปลาเก็จมุกดาเปนผลิตภัณฑที่มี
รสชาติอรอยและจำหนายไดในราคาสูง นับเปนสินคา Premium สำหรับ
คนที่ตองการรับประทานของที่ดีที่สุด
»ÅÒ¡ÅŒÇÂÞÕè»Ø†¹ ËÃ×Í »ÅÒ¢ŒÒ§àËÅ×Í§ (Yellow
Tail Snapper)
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ปลามาเก็บไวในหองเย็นของโรงงาน ซึง่ สามารถสต็อกปลาไวไดสำหรับ
การผลิตเปนเวลา 3 เดือน
2. น้ำดืม่ บริสทุ ธิ์ ใชผสมกับเนือ้ ปลาในขัน้ ตอนการบด ตี ปน ใน
การผลิตลูกชิ้นจะตองใชน้ำตอเนื้อปลาในอัตราสวน 1:1 โดยน้ำหนัก
3. เกลือไอโอดีน ใชผสมกับเนื้อปลาในขั้นตอนการบด ตี ปน
ในการผลิตลูกชิน้ จะตองใชเกลือตอเนือ้ ปลาในอัตราสวน 0.05 : 1 โดย
น้ำหนัก
¨Ø´à´‹¹¢Í§¼ÅÔμÀÑ³±
เก็จมุกดา เปนเนื้อปลาลูกชิ้น หรือ ลูกชิ้นเนื้อปลาบริสุทธิ์ ที่
อรอย สะอาด และมีคุณคาทางโภชนาการสูง

ผลิตภัณฑที่ ไดรับการสงเสริมฯ คือ
ลูกชิ้นปลาแชแข็ง
โดยวัตถุดิบที่ ใชเปนปลาภายในประเทศทั้งหมด
ÃÙ»áººË¹ŒÒ«Í§¼ÅÔμÀÑ³±

“เก็จมุกดา” มาจากคำวา เก็จ และ มุกดา
มุกดา หมายถึง ความเปนเอกของสิ่งมีคาในจังหวัดภูเก็ต เชน
ไขมุก อันหมายถึงลูกชิ้น ซึ่งเปนอาหารพื้นบานในจังหวัดภูเก็ต
เก็จ หมายถึง ภูเก็จ ซึ่งก็คือจังหวัดภูเก็ตดั้งเดิม
เก็จมุกดา จึงมีความหมายวาเปน สิ่งมีคาเปรียบเปน มุกของจังหวัดภูเก็ต การตั้งชื่อโดยอางอิงคำเรียก
โบราณ ภูเก็จ ก็เพื่อประโยชน ในการอนุรักษคำวา ภูเก็จ ใหยังคงอยู ในความทรงจำของคนรุนหลังทุกครั้งที่
เรียก หรือเห็นคำวา เก็จมุกดา นั่นเอง
เมษายน 2553
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ผลิตภัณฑที่ ไดรับการสงเสริมฯ
คือ ลูกชิ้นปลาแชแข็ง โดยวัตถุดิบที่ ใช
เปนปลาภายในประเทศทัง้ หมด ปจจุบนั
บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนจดทะเบียนเปน 45
ลานบาท
เพื่อกอสรางโรงงาน และติดตั้ง
เครื่องจักรเพิ่มเติม สำหรับรองรับการ
ขยายกำลังการผลิต
โดยหลังจากไดรับการสงเสริมฯ
บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนากิจการ ใน
หลายทาง ไดแก
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑ โดย
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ใหตอบสนอง
ความตองการของลูกคาทีห่ ลากหลายขึน้
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จัดสรรผลกำไรบางสวนใหเปน
สาธารณประโยชนแกชุมชน
รวมถึงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ทันสมัย
เพื่อรักษาสภาพแวดลอมที่ดี ใหคงอยูตลอดไป
ทั้งขนาดบรรจุ และขนาดของผลิตภัณฑ นอกจากผลิตภัณฑลูกชิ้น
ปลาที่ทำจากเนื้อปลาแลว บริษัทฯ ไดเพิ่มสินคาตัวใหมที่ทำจากเนื้อ
ปลาชนิดเดียวกัน เพื่อเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค เชน ฮือกวย ลูก
ชิ้นไสปลา เปนตน และยังไดพัฒนาผลิตภัณฑ เพื่อเปนของฝากโดย
ผลิตภัณฑดังกลาวเก็บไวไดนานโดยไมตองแชแข็ง
ดานความเขมแข็งของชุมชน มีสวนรวมกับชุมชน โดยการ
จัดสรรผลกำไรบางสวนใหเปนสาธารณประโยชนแกชุมชน เนื่องจาก
ผูถือหุนสวนใหญเปนคนในชุมชน รวมถึงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย
ที่ทันสมัย เพื่อรักษาสภาพแวดลอมที่ดี ใหคงอยูตลอดไป
ดานการตลาด นอกจากแหลงจำหนายหลักของสินคา คือ ตลาด
ตางประเทศในแถบอาเซียน ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามลำดับแลว
ชองทางการจำหนายภายในประเทศ คือ ทาอากาศยานภูเก็ต และ
บริษัท ไปรษณียไทย

ÍÍ¡ºÙ¸·Ñé§ã¹áÅÐμ‹Ò§»ÃÐà·È

นอกจากนีย้ งั ไดทำการประชาสัมพันธ
ทางรายการโทรทัศน ทำใหมียอดสั่งซื้อ
สินคาจำนวนมาก และสม่ำเสมอ
เห็นไดวา การทำธุรกิจโดยเริ่ม
จากกิ จ การที่ ไ ม ใ หญ โ ตมากนั ก แต
อาศัยความมุงมั่น ตั้งใจ และการคิดที่
แตกตาง ทำใหไดผลิตภัณฑทดี่ ี มีคณุ ภาพ
จนกลายเปนสินคา OTOP ที่ขึ้นชื่อของ
จังหวัดภูเก็ต และไดรับการสงเสริมฯ
ซึ่ ง ในอนาคตข า งหน า นี้ เราคงจะได
เห็ น บริ ษั ท ของคนไทยรายนี้ ก า วไปสู
ตลาดโลกอยางแนนอน

ประวัติความเปนมาของบริษัท เก็จมุกดา จำกัด
บริษัท เก็จมุกดา จำกัด มาจากชื่อเดิม คือ บริษัท ภูเก็ตซิตี้
ดอทคอม จำกัด (Phuketcity.com) กอตั้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม
2541 โดยในระยะแรกมีวัตถุประสงคหลักที่จะทำการตลาดโดยวิธี
E - commerce แตลกู ชิน้ เก็จมุกดา ไดรับการตอบรับและเติบโต
อยางรวดเร็ว จนเปนการจำหนายโดยทั่วไป ทำใหตองเปลี่ยนชื่อ
เปน บริษัท เก็จมุกดา จำกัด เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2547
ÁÒμÃ°Ò¹áÅÐÃÒ§ÇÑÅ·Õèä´ŒÃÑº
หลังจากที่บริษัทฯ ไดจำหนายลูกชิ้นปลาเก็จมุกดา ในป 2541
ยอดขายก็เพิ่มมากขึ้นเปนลำดับ ทั้งยังไดรับมาตรฐานรางวัล และ
การรับรองตางๆ มากมาย ไดแก
* ได รั บ การคั ด เลื อ กให เ ป น อาหารสำหรั บ บริ ก าร บนสายการบิ น ไทย
เที่ยวบิน TG 408 ภูเก็ต - สิงคโปร
* ไดรับมาตรฐาน อย.

* ไดรับการคัดเลือกจากหางบิ๊กซี และ
เทสโก โลตัส ใหเปน สินคาพื้นเมือง
ของจังหวัดภูเก็ต
* ไดรับการคัดเลือกใหเปนสินคา OTOPAPEC
* ไดรับมาตรฐานการผลิต GMP
* ไดรับการรับรองมาตรฐานฮาลาล จาก
คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต
และใหใชเครือ่ งหมาย ฮาลาล “HALAL” ได
* ไดรบั คัดเลือกใหเปนสินคา OTOP 5 ดาว
* ไดรับรางวัล PM Award
* ไดรบั การอนุญาต ใหแสดงเครือ่ งหมาย
THAILAND BRAND เลขที่ FB0399/06
* ได รั บ อนุ ญ าตให แ สดงเครื่ อ งหมาย
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เลขที่ มผช.
328/2547

อุตสาหกรรมเกษตรอาหาร โอกาสในธุรกิจ
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สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล

ตอนที่ 2 : แผนที่นำทางสู
อุตสาหกรรมแหงอนาคต

ประเทศไทยไดมีการวางแผนการพัฒนา และสนับสนุนพลาสติกชีวภาพอยางเปนระบบ โดยมี
ผูรับผิดชอบหลักคือ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติหรือ สนช. (NIA) ที่ไดรับมอบหมายจาก
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหรับผิดชอบในการยกรางแผนปฏิบัติการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่ออนาคต (New Wave Industries) ซึ่ง สนช. ไดดำเนินการจัดทำ
แผนปฏิบตั กิ ารดังกลาว ในรูปแบบของแผนทีน่ ำทางแหงชาติ (Road Map) การพัฒนาอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพ
NIA ไดนำแผนที่นำทางเสนอตอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ไดมีมติเห็นชอบในหลักการของแผนที่นำทางแหงชาติ การพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (2551-2555) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม
2551 กำหนดใหพลาสติกชีวภาพเปนอุตสาหกรรม เพื่ออนาคตของ
ประเทศไทย ตามที่นำเสนอ
ÊÕèá¹Ç·Ò§ âÃ´áÁ» ¾ÅÒÊμÔ¡ªÕÇÀÒ¾ä·Â
แผนที่นำทางแหงชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
(2551-2555) มีแนวทางเพื่อนำไปสูเปาหมายที่วางไวอยางเปนระบบ
ในระยะเวลา 5 ป เริ่มตั้งแตป 2551 - 2555 รวมเปนระยะเวลาทั้งสิ้น
5 ป โดยมีการกำหนดยุ ท ธศาสตร ข องการดำเนิ น งานตามแผนที่
นำทาง ประกอบดวย 4 แนวทางหลักสำคัญ
แนวทางที่ 1 การสรางความพรอมของวัตถุดบิ ชีวมวล NIA ไดรว ม
กับมูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแหงประเทศไทย จัดตั้งโครงการ
เมษายน 2553

“เครื่ อ งเก็ บ เกี่ ย วมั น สำปะหลั ง ด ว ย
ระบบอัตโนมัติ” โดยในปจจุบัน อยู ใน
ระหว า งการออกแบบเครื่ อ งจั ก รให
เหมาะสม กับระบบการเพาะปลูกของ
ประเทศไทยโดยเฉพาะ
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พลาสติกชีวภาพไทย
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แนวทางที่ 2 การเรงรัดและสรางเทคโนโลยี โดยมอบหมายให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทำหนาที่ ในการบริหารจัดการ มีการจัด
ประชุ ม สั ม มนาเพื่ อ ชี้ แ จงแนวทางการสนั บ สนุ น โครงการวิ จั ย และ
พัฒนาพลาสติกชีวภาพ พรอมเชิญชวนนักวิจัย ในมหาวิทยาลัยตางๆ
มายื่นขอเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาพลาสติกชีวภาพ

ความกาวหนาดานเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ
ทำใหสามารถกำหนดแนวทางการวิจัย
และพัฒนาที่มีศักยภาพ

แนวทางที่ 3 การผลั ก ดั น ให มี
การลงทุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ในประเทศไทย NIA ไดผลักดันและ
สงเสริมใหผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ
จากประเทศไทย ใหสามารถสงออกไป
ยังตางประเทศ ดวยการสนับสนุนให
เข า ร ว มแสดงในนิ ท รรศการในงาน
สัมมนา “4th European Bioplastics
Conference 2009” ณ กรุงเบอรลิน
เยอรมนี พรอมทั้งสรางภาพลักษณ ให
กับประเทศไทยขึ้นเปน “Bioplastics
Hub” ในภูมิภาค

NIA ไดสนับสนุนนักวิจัย และผูแทนจากสมาคมอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพไทยเขารวมงานสัมมนา “4th European Bioplastics
การพัฒนาโครงการการ
Conference 2009” และเขาเยี่ยมชมดูงานดานเทคโนโลยีพลาสติก
ผลิตกรดแล็กติก
ชีวภาพในบริษัทเอกชนและสถาบันวิจัย ณ ประเทศเยอรมนี เพื่อ
แลกเปลี่ ย นความคิ ด กั บ บริ ษั ท และหน ว ยงานวิ จั ย ในต า งประเทศ เพื่อใชเปนวัตถุดิบสำหรับ
เป น การแสวงหาเทคโนโลยี ใ หม ๆ และติ ดตามความก า วหนา ด า น การผลิตพลาสติกชีวภาพ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับพลาสติกชีวภาพ ซึ่งจะทำใหสามารถกำหนด
ชนิดโพลีแล็กติกแอซิด
แนวทางการวิ จั ย และพั ฒ นาที่ มี ศั ก ยภาพ เพื่ อ เร ง ผลั ก ดั น ให ก าร
โดยเปนเทคโนโลยีของ
พัฒนาเทคโนโลยีดานพลาสติกชีวภาพของประเทศ ใหสามารถนำไป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ใช ในระดับอุตสาหกรรมได
สำหรับการสนับสนุนการลงทุน
ได แ ก การพั ฒ นาโครงการการผลิ ต
กรดแล็กติก เพื่อใชเปนวัตถุดิบสำหรับ
การผลิ ต พลาสติ ก ชี ว ภาพชนิ ด โพลี
แล็กติกแอซิด โดยเปนเทคโนโลยีของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดวย
การคั ด แยกเชื้ อ จุ ลิ น ทรี ย ที่ เ หมาะสม
ในการเปลี่ ย นแป ง มั น สำปะหลั ง เป น
กรดแล็กติกในขั้นตอนเดียว
ขณะนีอ้ ยูในระหวางการพิจารณา
การขยายผลพั ฒ นาโครงการ และ
ความรวมมือกับ บริษทั Uhde Inventa-
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Fischer จำกัด แหงเยอรมนี ในการพัฒนากระบวนการทำใหบริสุทธิ์
โดยใชแอมโมเนีย และการผลิตเม็ดพลาสติก PLA โดยการสนับสนุน
ของ GTZ ภายใตโครงการ Public in Private Program ซึ่งในขณะนี้
อยูระหวางการดำเนินการลงนามในสัญญาระหวาง GTZ และ UIF

การจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
อยูในระหวางการดำเนินงานศึกษาขอบเขต ความชัดเจนในการรับรอง
ผลิตภัณฑ ใหครอบคลุมผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพครบทุกประเภท
เพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมภาย
ใตมาตรฐาน ISO 17088:2008 โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
เมษายน 2553
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อีกโครงการหนึ่ง คือ การพัฒนาโครงการอุตสาหกรรมการผสม
พลาสติกชีวภาพ (Compounded Plastic) โดยการประสานงาน
ความรวมมือกับบริษัทในตางประเทศ ไดแก ประเทศเกาหลี ใต และ
ไตหวัน โดยมีวัตถุประสงคหลักในการเปลี่ยนสารตัวเติมจากที่ ใช
แปงขาวโพดเปลี่ยนมาเปนแปงมันสำปะหลัง โดยผลิตเปนผลิตภัณฑ
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารนำเสนอ
กลุมฟลมพลาสติก เชน ถุงขยะ ถุงใสของ ถุงเพาะชำ ฟลมคลุมดิน
และการพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศ ไดแก สูตรคอมพาวดพลาสติก ผลการศึกษาเบื้องตน ดานนโยบายที่
เกี่ยวของกับการลงทุน และการพัฒนา
ชีวภาพผสมแปง รวมกับผูประกอบการเอกชนในการวิจัย
ตลาดของพลาสติกชีวภาพในประเทศ
นอกจากนัน้ ในโครงการยังมีการระบุถงึ แผนการลงทุน การผลิต ไทย ของสถาบันโนวา (NOVA Institute)
พลาสติกชีวภาพในประเทศไทยดวยวา ในชวง 5 ป ของแผนฯ ไทยควร สถาบันฟาวฮเู ฟอร (Fraunhufer Umsicht)
จะมีโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพ ไมวาจะเปนขั้นปลายน้ำ (Converter และไวมาร (Weimar) ของเยอรมนี
or Downstream) ทีม่ กี ารลงทุนไมสงู มากนัก ขัน้ กลาง (Intermediate) เพื่อระดมขอคิดเห็นกับแนวทาง การ
รวมถึงขั้นตน (Upstream) ที่ตองใชเงินลงทุน สูง ในชวงป ใดบาง รางนโยบายสิ่งแวดลอม เพื่อสนับสนุน
และผลิตภัณฑ ใดควรจะเปนผลิตภัณฑเปาหมายของประเทศ
พลาสติ ก ชี ว ภาพเสนอต อ กระทรวง
แนวทางที่ 4 การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมพลาสติก ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม
ชีวภาพ ปจจุบัน การนำพลาสติกชีวภาพมาใช ในประเทศไทยยังไม จากความรวมมือระหวาง NIA สำนักงาน
แพรหลายมากนัก สวนหนึ่งอาจมาจากความไมมั่นใจในเรื่องมาตรฐาน ความรวมมือทางวิชาการของเยอรมนี
ผลิตภัณฑ รวมทั้งราคาของพลาสติกชีวภาพที่มีราคาสูงกวาพลาสติก ประจำประเทศไทย (GTZ) และสมาคม
อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ชี ว ภาพไทย
ทั่วไป 2-3 เทา
(TBIA)
ดังนัน้ การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
จึงเปนสิ่งที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อใหผูนำพลาสติกชีวภาพไปใชงาน
เกิดความมั่นใจ นอกจากนั้น ยังเปนการยกระดับการผลิตพลาสติก
ชีวภาพไทยใหเปนที่ยอมรับในระดับสากลดวย
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สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (Thai Bioplastics
Industry Association: TBIA) เกิดขึ้นจากการริเริ่มและสนับสนุน
ของสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ ที่ ไดจัดตั้งขึ้นเปนชมรมพลาสติก
ชี ว ภาพไทยเมื่ อ ป 2548 ต อ มาได จั ด ตั้ ง ขึ้ น เป น สมาคมอย า งเป น
ทางการเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2550 โดยไดรับความรวมมือจาก
ผูผลิตอุตสาหกรรมพลาสติก ในสวนปลายน้ำที่มีความใส ใจในการ
รักษาสิง่ แวดลอม และมีความตองการใหมอี ตุ สาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
เกิดขึ้นในประเทศไทยอยางเปนรูปธรรม
สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ไดกำหนดวิสัยทัศน
“เปนองคกรผูนำดานพลาสติกชีวภาพในระดับสากล” โดยมีพันธกิจที่
สำคัญไดแก
1. เป น ศู น ย ก ลางความรู และการเผยแพร ด า นเทคโนโลยี
พลาสติกชีวภาพ
2. เปนศูนยกลางขอมูลการทดสอบ และการรับรองผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพในระดับสากล
3. เปนศูนยกลางขอมูลขาวสารดานการตลาดของพลาสติก
ชีวภาพในประเทศไทย
4. สรางเครือขายของอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ศูนยวิจัย
สถานศึกษา ใหเปนองคกรระหวางประเทศ
5. ผลักดันใหเกิดการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ และผลิตภัณฑ
พลาสติกชีวภาพขึ้นในประเทศไทย
6. สนับสนุนใหเกิดการใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ ขึ้นใน
ประเทศไทยอยางยั่งยืน
7. ผลักดันใหเกิดนโยบายรัฐในการสนับสนุนผลิตภัณฑพลาสติก
ชีวภาพ
8. เปนตัวแทนประเทศไทยในการแปรรูปพลาสติกชีวภาพโลก

ระยะเวลาที่ ผ า นมา สมาคมฯ
ได มี กิ จ กรรมต า งๆ มากมาย เช น
สนั บ สนุ น ข อ มู ล ในการจั ด ทำแผนที่
นำทางแหงชาติ ในการพัฒนาพลาสติก
ชีวภาพ ในประเทศตั้งแตระดับตนน้ำ
(การผลิ ต แป ง จากมั น สำปะหลั ง )
จนถึ ง ปลายน้ ำ และยั ง ร ว มมื อ กั บ
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ ในการจัด
ทำร า งประมวลภาพเชิ ง เปรี ย บเที ย บ
Benchmarking เพื่อเปนแนวทางใน
การสร า งมาตรฐานของผลิ ต ภั ณ ฑ
พลาสติกชีวภาพ
ทั้งยังไดลงนามในขอตกลงรวม
กับ European Bioplastic (EuBP),
International Biodegradable Products
Institute (BPI) และ Japan Bioplastic
Association (JBPA) เพื่อพัฒนาระบบ
รั บ รองคุ ณ ภาพ ในการให ใ บรั บ รอง
ผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพ เพื่อทำการ
ปรับเทียบมาตรฐานพลาสติกชีวภาพ
ร ว มกั น นอกจากนี้ ยั ง ร ว มลงนามใน
ขอตกลง กับสำนักงานความรวมมือ
ทางวิ ช าการของเยอรมนี (GTZ) ที่
ไดสนับสนุนเงินทุน 15 ลานบาท แก
สำนั ก งานนวั ต กรรมแห ง ชาติ ใ นการ
สร า งนวั ต กรรมด า นพลาสติ ก ชี ว ภาพ
ในประเทศไทย
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จัดทำเปนโครงการนำรอง
ในจุดที่มีเศษขยะอาหารมาก
เพื่อเปนแนวทางสำหรับ
การจัดการขยะที่ยอยสลายไดทางชีวภาพ
และชวยลดปญหาดานสภาวะแวดลอม
แตปญ
 หาทีเ่ กิดขึน้ คือ เศษอาหารมักจะถูกบรรจุอยูในถุงพลาสติก
ซึ่งไมสามารถยอยสลายไดทางชีวภาพ ทางสมาคมฯ จึงเสนอวา นา
จะนำถุงพลาสติกชีวภาพเขามาชวย ในการจัดการขยะมูลฝอยเหลานี้
โดยไดรเิ ริม่ จัดทำเปนโครงการนำรอง ในจุดทีม่ ขี ยะเศษอาหารมาก
เชน ตลาดสดหรือภัตตาคาร โดยจัดใหมีการคัดแยกขยะที่เปนอาหาร
และขยะอินทรียนำมาหมัก ซึ่งจะเปนโครงการนำรองในการควบคุม
ปริมาณและการจัดการขยะ เพื่อเปนแนวทางสำหรับการจัดการขยะที่
ย อ ยสลายได ท างชี ว ภาพ และช ว ยลดป ญ หาด า นสภาวะแวดล อ ม
สงผลตอระบบการจัดการขยะซึ่งเปนการพัฒนาของประเทศอยาง
ยั่งยืน และสงผลกระทบเชิงบวกตอสภาวะแวดลอมในหลายดาน เชน
ชวยลดการเกิดภาวะเรือนกระจก เนื่องจากขยะยอยสลายไดทาง
ชีวภาพหากถูกกำจัด โดยการทิ้งในบอฝงกลบ อาจเกิดการยอยสลาย
แบบไม ใ ชอ อกซิ เ จน เกิดเป น ก า ซมี เทนขึ้ น ซึ่ งก า ซนี้จ ะเป น กา ซที่
ติดไฟเปนเชื้อเพลิงได
2. สงเสริมการใชผลิตภัณฑทเี่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม เนือ่ งจาก
ผลิตภัณฑพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพเปนตัวแทนวัสดุยุคใหม
ซึ่งมีคุณสมบัติการใชงานเหมือนพลาสติกทั่วไป แตมีความพิเศษกวา
พลาสติกทั่วไปคือสามารถถูกยอยสลายไดดวยกระบวนการทางชีวภาพ
เมษายน 2553

หรื อ ถู ก หมั กให เ ป น ปุ ย ได ใ นสภาวะที่
เหมาะสม
วั ฏ จั ก รของพื ช หรื อ มวลชี ว ภาพ
ในธรรมชาตินั้น เริ่มจากมวลชีวภาพ
หลายพันลานตัน ถูกผลิตขึ้นโดยผาน
กระบวนการสังเคราะหแสงของพืชตาม
ธรรมชาติ ซึ่งมวลชีวภาพจำนวนเทา
กัน นี้ก็จะถูกยอยสลายดวยแบคทีเรีย
กลับสูธ รรมชาติกลายเปนกาซคารบอนไดออกไซด น้ำ มวลชีวภาพและแรธาตุ
ซึ่ ง วั ฏ จั ก รของธรรมชาติ นี้ เ กิ ด ขึ้ น
และยอยสลายไปอยางครบวงจร โดย
ไมจำเปนตองมีกระบวนการกำจัดขยะ
เข า มาเกี่ ย วข อ ง ไม ก อให เ กิ ด ป ญ หา
สิ่ ง แวดล อ ม วั ฏ จั ก รของพลาสติ ก
ยอยสลายไดทางชีวภาพก็เชนกัน เปน
วัฏจักรที่เลียนแบบวงจรของธรรมชาติ

วัฏจักรของพลาสติก
ยอยสลายทางชีวภาพ
เปนวัฏจักรที่เลียนแบบ
วงจรของธรรมชาติ
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สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย ไดเสนอโครงการ
ใหกับทางผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณานำพลาสติก
ชีวภาพมาใชเปนประโยชน ใน 2 แนวทางใหญๆ คือ
1. นำพลาสติกชีวภาพมาชวยในการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย
โดยสถิติแลวขยะทั้งหมด จะมีขยะที่เปนเศษอาหารอยูถึงรอยละ 45
ซึ่งขยะเหลานี้ สามารถนำมาผานกระบวนการจัดการ เพื่อยอยสลาย
เปนปุยหรือกาชชีวภาพได
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บีโอไอ ไดเปดประเภทใหการสงเสริมอุตสาหกรรมที่เปนมิตร
ตอสิง่ แวดลอม ตามประกาศที่ ส.2/2551 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551
เพื่อสงเสริมการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมถึง
การผลิตพลาสติกชีวภาพ หรือผลิตภัณฑจากพลาสติกชีวภาพดวย
ทั้งนี้ ไดกำหนดใหเปนกิจการที่มีความสำคัญและเปน ประโยชนตอ
ประเทศเปน พิเศษ ซึ่งจะไดรับการยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปน
เวลา 8 ป โดยไมมีการกำหนดสัดสวนการยกเวนภาษีฯ ทุกเขตที่ตั้ง
ทั้งนี้สามารถยื่นขอรับการสงเสริมฯ ได ตั้งแตบัดนี้จนถึงสิ้นป
2555 และหากมีที่ตั้งสถานประกอบการที่มิใชกรุงเทพฯ จะไดรับการ
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลรอยละ 50 ภายหลังจากการสิ้น สุด
ระยะเวลายกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ปเพิ่มเติมดวย
โดยผลิตภัณฑที่จะไดรับการพิจารณาใหไดรับการสงเสริมฯ ใน
ประเภทกิ จ การผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม จะต อ งมี ก าร
ประเมินผล การลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวม โดยวิธีการ
ประเมิน ที่เรียกวา Life Cycle Assessment (LCA) กอน
การที่ประเทศไทยมีการกอตั้งหนวยงานรับผิดชอบโดยตรงมา
รองรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ ทัง้ จากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ

(NIA) และสมาคมอุ ต สาหกรรม
พลาสติ ก ชี ว ภาพไทย (TBIA) ที่ ไ ด
จัดทำแผนทีน่ ำทางแหงชาติ การพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ รวมทั้ง
การมีนโยบายสงเสริมการลงทุนผลิตภัณฑ
ทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม ถือวาเปนการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
เพื่อเปน ทางเลือกใหม ในการเลือกซื้อ
สินคาของผูบริโภค และมีสวนรวมใน
การชวยลดการปลอยกาซเรือนกระจก
ออกสู บ รรยากาศ รวมทั้ ง กระตุ น ให
ผูผลิตหันมาใส ใจสิ่งแวดลอม โดยการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อใหเกิด
การปลอยกาซเรือนกระจกใหนอยลง
(ในตอนตอไป จะเปนเรือ่ ง แนวทาง
การร ว มมื อ และการชั ก จู ง การลงทุ น
ผู ผ ลิ ต อุ ต สาหกรรมพลาสติ ก ชี ว ภาพ
จากตางประเทศใหมาลงทุนในประเทศ
ไทย)

ประเภทกิจการดานพลาสติกชีวภาพที่ใหการสงเสริมการลงทุน
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

6.3 กิจการผลิตเคมีภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (EcoFriendly Chemicals)

1. จะตองมีกระบวนการทางเคมี หรือเทคโนโลยีชีวภาพ หรือจะตองเปน
การผลิตวัตถุดิบหรือวัสดุจำเปนสำหรับอุตสาหกรรมตอเนื่อง
2. จะตองเปนเคมีภัณฑที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวม ตลอดจน
วงจรชีวิตนอยลง เชน
- ใชวัตถุดิบจากแหลงทรัพยากรหมุนเวียน
- ใชนวัตกรรมเทคโนโลยีเคมีที่ยั่งยืนในการผลิต
- เปนผลิตภัณฑที่สลายตัวไดทางชีวภาพ โดยไมกอใหเกิดสารพิษ
- เปนผลิตภัณฑที่มีพิษตอสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศนอยลง ซึ่งสามารถ
ประเมิ น การลดผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ มโดยรวม โดยวิ ธี ก าร
ประเมิ น Life Cycle Assessment (LCA) ตามมาตรฐาน ISO
14040 series หรือตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
3. จะตองไดรับความเห็นชอบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน สำนักงาน
นวั ต กรรมแห ง ชาติ สำนั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
แหงชาติ เปนตน
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ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

4. จัดเปนกิจการที่ ใหความสำคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ

1. จะตองเปนบรรจุภณ
ั ฑหรือผลิตภัณฑที่ขึ้นรูปจากพลาสติกหรือพอลิเมอร
ซึ่งมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมตลอดวงจรชีวิตนอยลง สามารถ
ประเมินการลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวม โดยวิธีการประเมิน
Life Cycle Assessment (LCA) ตามมาตรฐาน ISO 14040 series หรือ
ตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
2. จัดเปนกิจการที่ ใหความสำคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ

การประเมินวัฏจักรชีวิต หรือ
Life Cycle Assessment (LCA) คืออะไร
การประเมินวัฏจักรชีวิตนั้น เปนการศึกษาที่เนนและใหความ
สนใจการผลิตผลิตภัณฑ ใดผลิตภัณฑหนึ่ง ตั้งแตเริ่มผลิตจนถึงการ
ยอยสลาย (Cradle - to - grave)
สำหรับหลักการและขั้นตอนการประเมินวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ
ตามหลักของ ISO 14040 มีรายละเอียด ดังนี้
1. การกำหนดขอบเขตและตั้งเปาหมาย (Goal and Scope)
กอนที่เริ่มมีการศึ กษาวิ จัย ผูศึ กษาตองมีการตั้ ง เป าหมาย
และกำหนดขอบเขตใหชัดเจนกอนวา ตองการประเมินวัฏจักรชีวิต
เพือ่ จุดหมายใด เชน เพือ่ ปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือเพือ่ ติดฉลาก
เมษายน 2553

สิง่ แวดลอม หรือเพือ่ เลือกหาผลิตภัณฑ
ที่ เ ป น มิ ต รต อ สิ่ ง แวดล อ ม จากนั้ น
ผูศึกษาจึงจะสามารถกำหนดขอบเขต
การศึกษาตอไปได
2. การวิเคราะหบัญชีรายการ
ดานสิง่ แวดลอม (Inventory Analysis)
ขั้นตอนนี้ เปนการเก็บขอมูล
ผลิตภัณฑทงั้ ขาเขา ขาออกและการนำ
ไปใช ทัง้ นี้ ความหมายของแตละขัน้ ตอน
จะมีความหมายดังนี้

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃÍÒËÒÃ âÍ¡ÒÊã¹¸ØÃ¡Ô¨

6.4 กิจการผลิตผลิตภัณฑที่เปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม (Ecofriendly Products)
1. บรรจุภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม
2. ผลิตภัณฑจากพลาสติก
หรือพอลิเมอรที่เปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม

ÍØμÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉμÃÍÒËÒÃ âÍ¡ÒÊã¹¸ØÃ¡Ô¨
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ขาเขา หมายถึง การพิจารณาทรัพยากรทัง้ หมดในกระบวนการ
ผลิต ไดแก วัตถุดิบ สารเคมี พลังงาน สาธารณูปโภค
ขาออก หมายถึง การพิจารณาผลลัพธจากการผลิต ซึ่งไดแก
ผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิตและสารที่ปลอยสูสิ่งแวดลอมทั้งทางดิน
น้ำและอากาศ
การนำไปใชหมายถึง ขอมูลการใชผลิตภัณฑของผูบริโภควา
ใชผลิตภัณฑนั้นอยางไร มีการใชซ้ำกี่ครั้ง มีการนำกลับมาใช ใหม
หรือทิ้งในสัดสวนเทาไร และมีการกำจัดอยางไร
3. การประเมินผลกระทบดานสิง่ แวดลอม (Impact Assessment)
คือ การรวมขอมูลทั้งหมดตลอดวัฏจักรชีวิตและแปลงขอมูลเหลานั้น

มาเปนผลกระทบตอสิ่งแวดลอมใน
ดานตางๆ เชน ผลกระทบตอภาวะ
เรือนกระจก ภาวะน้ำเสีย ภาวะการ
เกิดหมอก ภาวะการเกิดฝนกรด เปนตน
4. การแปลผลและประเมินการ
ปรับปรุง (Interpretation) คือ การ
พิจารณาวาตลอดชีวิตของผลิตภัณฑ
นัน้ ไดสง ผลกระทบตอสิง่ แวดลอมมาก
แคไหน และชวงไหนของวงจรชีวิตที่
มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากที่สุด
และส ง ผลกระทบต อ สิ่ ง แวดล อ ม
อยางไร เพื่อที่จะหาแนวทางแก ไข
และปรับปรุงไดอยางตรงจุด
ปจจุบนั มีหลายองคกรทัง้ ภาครัฐ
และเอกชนในประเทศไทยที่ไดมีการ
ศึกษาวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ มา
ใชเพือ่ ปรับปรุงมาตรฐานการผลิต เชน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท
เจริญโภคภัณฑอาหาร จำกัด (มหาชน)
และเครือซิเมนตไทย (SCG Group)

สิ่งแวดลอมและพลังงาน เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

สิทธิ เสียงของประชาชน
ในเรื่อง สิ่งแวดลอม
ปจจุบัน การลงทุนขนาดใหญ ตองคำนึง
ถึงปจจัยดานสิ่งแวดลอม และผลกระทบ
ตอชุมชนมากขึ้น จากเดิมที่นักลงทุนและ
หนวยงานรัฐ มักจะใหความสนใจเฉพาะ
ผลตอบแทนของการลงทุน และประโยชน
ในมิติทางเศรษฐกิจเทานั้น
การใหความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดลอม เปนผลมาจาก
วิวัฒนาการดานการเมือง การปกครองในระบอบประชาธิป ไตย ที่
ยอมรับใน “การมีสวนรวมของประชาชน” ในการตัดสินใจทางดาน
นโยบาย ที่มีผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนมากขึ้น ซึ่ง
เปนแนวโนมของประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิป ไตย
ทั่วโลก
การมีสวนรวมของประชาชน (Public Participation) เปน
กระบวนการที่ประชาชนและผูที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวมในการ
แสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็น สำคัญที่เกี่ยวของ รวมคิด
แนวทาง รวมแกไขปญหา และรวมในกระบวนการตัดสินใจ

การมีสวนรวมของประชาชน เปนกระบวนการที่ประชาชน
และผูที่เกี่ยวของมีโอกาสไดเขารวมในการแสดงทัศนะ
รวมเสนอปญหาและประเด็นสำคัญที่เกี่ยวของ
รวมคิดแนวทาง รวมแก ไขปญหา และรวมในกระบวนการตัดสินใจ
เมษายน 2553
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รศ.ดร.พัชรี สิโรรส แหงคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ไดจำแนกกระบวนการประชาธิปไตยออกเปน 3 ยุค คือ
(1) ยุคประชาธิป ไตยที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรง (Direct
democracy) เปนรูปแบบประชาธิปไตยสมัยกรีก เอเธนส
(2) ยุ ค ประชาธิ ป ไตยแบบเป น ตั ว แทน (Representative
democracy) เป น ช ว งก อ นยุ ค อุ ต สาหกรรมและยุ ค อุ ต สาหกรรม
ระหวางป 1700 - 1900
(3) ยุคประชาธิปไตยแบบมีสว นรวม (Participatory democracy)
เปนชวงปจจุบัน นับตั้งแตป 1900 เปนตน มา เปนรูปแบบที่เกิดขึ้น
เนื่องจากบริบทของโลกและกฎหมายเปลี่ยนแปลงไป หมดยุคของการ
เปนรัฐแบบ “คุณพอรูดี” โดยรูปแบบนี้ประกอบดวย 3 เสาหลัก คือ
- สาธารณชนมีสว นรวมในการตัดสินใจ (Public participation
in decision)
- การเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐ (Access to information)
- การเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to justice)
ÇÔÇ²
Ñ ¹Ò¡ÒÃ¡ÒÃÁÕÊÇ‹ ¹Ã‹ÇÁ¢Í§»ÃÐªÒª¹ ¨Ò¡ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ»‚ 2534 2550
สำหรับประเทศไทย หากยึดถือเอาบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ
เปนสิ่งสะทอนถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชนแลว ตองนับวา ยุค
ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เกิดขึ้นตั้งแตป 2534 เปนตนมา โดย
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2534 ไดรับรองสิทธิของ
ประชาชนในการเขาถึงขอมูลขาวสารของรัฐ ในมาตรา 48 ทวิ วา

“บุคคลยอมมีสทิ ธิทจี่ ะไดรบั ทราบ
ขอมูลหรือขาวสารจากหนวยราชการ
หรือหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
เพื่ อ การตรวจสอบการปฏิ บั ติ ห น า ที่
ของข า ราชการหรื อ พนั ก งานของรั ฐ
ในเมื่อการนั้นมีหรืออาจจะมีผลกระทบ
ตอการดำรงชีวิตของตน ทั้งนี้ ตามที่
กฎหมายบัญญัติ”
แมวา การมีสว นรวมของประชาชน
ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ จะยังไมครบถวน
สมบูรณ มีเพียงสิทธิการเขาถึงขอมูล
ขาวสารของรัฐเพียงประการเดียว และ
มีขอ จำกัดวา ตองเปนไปตามทีก่ ฎหมาย
บั ญ ญั ติ แต ก็ นั บ ว า การมี ส ว นร ว ม
ของประชาชนในกระบวนการบริหาร
ราชการแผนดิน เปน สิทธิขั้น พื้นฐาน
ของประชาชน เกิดขึน้ ตัง้ แตรฐั ธรรมนูญ
ฉบั บ นั้ น เป น ต น มาจนถึ ง รั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับปจจุบัน

การรับรองวาการมี
สวนรวมของประชาชน
เปนสิทธิขั้นพื้นฐาน เกิดขึ้น
ตั้งแตรัฐธรรมนูญฉบับนั้น
เปนตนมาจนถึงฉบับปจจุบัน
¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ´ŒÒ¹ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
จากการออก พ.ร.บ.สงเสริมและ
รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ
พ.ศ. 2535 ซึ่งรับรองสิทธิขั้นพื้นฐาน
เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในดานสิ่งแวดลอมในมาตรา 6 ซึ่งได
บัญญัติวา
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“เพื่อประโยชน ในการสงเสริมและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดลอม
ของชาติ บุคคลอาจมีสิทธิ (1) การไดรับทราบขอมูลและขาวสาร
จากทางราชการในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ การส ง เสริ ม และรั ก ษาคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดลอม...”
อย า งไรก็ ต าม การใช สิ ท ธิ ข องประชาชนเพื่ อ เข า ถึ ง ข อ มู ล
ขาวสารดังกลาวขางตนนั้น ยังคงตองอยูภายใตดุลพินิจของเจาหนาที่
ของรัฐเทานั้น
ตอมารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไดเริ่ม
ยกระดั บ สิ ท ธิ ก ารมี ส ว นร ว มของประชาชนในกระบวนการด า น
สิ่ ง แวดล อ มขึ้ น เป น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานตามรั ฐ ธรรมนู ญ โดยได ร ะบุ
เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในหลายมาตรา กลาวคือ
มาตรา 46 ได รั บ รองสิ ท ธิ ข องประชาชน ในฐานะผู ไ ด รั บ
ผลกระทบโดยตรงจากการเปลี่ ย นแปลงของทรั พ ยากรธรรมชาติ
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิง่ แวดลอม สามารถเขาไปมีสว นรวม
กับผูมีหนาที่โดยตรง (รัฐ) และโดยออม (ชุมชน) ในการบำรุงรักษา
การไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
มาตรา 56 ระบุ สิ ท ธิ ใ นการส ง เสริ ม บำรุ ง รั ก ษา และได
ประโยชนจากสิ่งแวดลอม การใชสิทธิในการฟองเจาหนาที่ของรัฐ
โดยบัญญัติวา
“สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะมี ส ว นร ว มกั บ รั ฐ และชุ ม ชนในการบำรุ ง
รั ก ษาและการใช ป ระโยชน จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละความ
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หลากหลายทางชี ว ภาพ และในการ
คุมครอง สงเสริม และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหดำรงชีพอยูอยาง
ปกติและตอเนื่อง ในสิ่งแวดลอมที่ ไม
ก อให เ กิ ด อั น ตรายต อ สุ ข ภาพอนามั ย
สวั ส ดิ ภ าพ หรื อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของตน
ย อ มได รั บ การคุ ม ครอง ทั้ ง นี้ ต ามที่
กฎหมายบัญญัติ
การดำเนินโครงการหรือกิจการ
ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรง
ตอคุณ ภาพสิ่งแวดลอมจะกระทำมิได
เวนแตจะไดศกึ ษาและประเมินผลกระทบ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม (EIA) รวมทั้ง
ได ใ ห อ งค ก รอิ ส ระ ซึ่ ง ประกอบด ว ย
ผู แ ทนองคก รเอกชนด า นสิ่ ง แวดลอ ม
และผูแทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการ
ศึ ก ษาด า นสิ่ ง แวดล อ ม ให ค วามเห็ น
ประกอบกอนมีการดำเนินการดังกลาว
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะฟ อ งหน ว ย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการส ว นท อ งถิ่ น หรื อ องค ก รอื่ น
ของรัฐ เพื่อใหปฏิบัติตามหนาที่ตามที่
บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นกฎหมายตามวรรคหนึ่ ง
และวรรคสองยอมไดรบั ความคุม ครอง”

บุคคลยอมมีสิทธิ
ไดรับขอมูล คำชี้แจง
และเหตุผล กอนการอนุญาต
ที่อาจมีผลกระทบตอ
คุณภาพสิ่งแวดลอม
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มาตรา 59 ไดระบุชดั เจนในสิทธิการไดรบั ขาวสารเกีย่ วกับโครงการ
ของรัฐที่อาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอยางชัดเจน ไดแก “บุคคล
ยอมมีสิทธิไดรับขอมูล คำชี้แจงและเหตุผล จากหนวยงานราชการ
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสวนทองถิน่ กอนการอนุญาตหรือ
การดำเนินการหรือกิจการใดที่อาจมีผลกระทบตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวติ หรือสวนไดสว นเสียสำคัญอืน่ ใดทีเ่ กีย่ วกับ
ตนหรือชุมชนทองถิ่น และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนในเรื่อง
ดังกลาว ทั้งนี้ ตามกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่
กฎหมายบัญญัติ”
มาตรา 290 ไดกำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอำนาจ
หนาที่ ในการสงเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม ทั้งในและนอก
เขตพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบโดยไดระบุรายละเอียด ดังนี้
- การจัดการ การบำรุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่อยู ในเขตพื้นที่
- การเขาไปมีสวนในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล อ ม ที่ อ ยู น อกเขตพื้ น ที่ เ ฉพาะในกรณี ที่ อ าจมี
ผลกระทบตอการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ของตน
- การมี ส ว นร ว มในการพิ จ ารณาเพื่ อ ริ เ ริ่ ม โครงการหรื อ
กิจกรรมใด นอกเขตพื้นที่ ซึ่งอาจมีผลกระทบตอคุณภาพ
สิ่งแวดลอมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่
แมบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
ไดบัญญัติเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนดานสิ่งแวดลอมเอาไว
หลายมาตราดังกลาวขางตน ทั้งในสวนสิทธิ ในดานการรับทราบ
ขอมูลขาวสาร แตยังมีขอจำกัดการมีสวนรวมของประชาชนในหลาย
ประเด็น โดยเฉพาะการมีถอยคำ “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ใน
สวนทายของบทบัญญัตินั้น นับเปนขอจำกัดสำคัญในการใชสิทธิตาม
รัฐธรรมนูญ ทำให ไมสามารถใชสิทธิทางศาลเพื่อบังคับใหรัฐปฏิบัติ
ตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่รับรองเอาไวแลวในรัฐธรรมนูญไดโดยทันที

ÊÒÁÁÔμÔ¢Í§¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁã¹
ÃÑ°¸ÃÃÁ¹ÙÞ »‚ 2550
ขณะเดียวกันปญหาสิ่งแวดลอม
ที่มาบตาพุด เริ่มทวีความรุนแรงมาก
ขึ้น โดยจากรายงานของกรมควบคุม
มลพิ ษ ป 2548 ระบุ ว า อากาศใน
พื้ น ที่ เ ขตเทศบาลเมื อ งมาบตาพุ ด มี
ป ญ หาหนั ก โดยพบว า ในอากาศมี
สารอิน ทรียระเหยมากกวา 40 ชนิด
เป น สารอิ น ทรี ย ร ะเหยก อ มะเร็ ง 20
ชนิด และมีถึง 19 ชนิด ที่พบวามีคา
ก อ มะเร็ง เกิน ระดับ เฝ าระวัง คุณ ภาพ
ทางอากาศ
จากเหตุผลดังกลาว รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ซึ่ง
ประกาศใช เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2550
ไดกำหนดการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของรัฐธรรมนูญโดยจำแนก
ออกเปน 3 มิติ คือ

แมรัฐธรรมนูญ ป 2540 จะรับรองสิทธิการมีสวนรวม
ของประชาชนดานสิ่งแวดลอม แตยังมีขอจำกัดวา
“ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ” ในหลายมาตรา
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มิติแรก สิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสาร บัญญัติไว ในมาตรา 52
และมาตรา 56 เปนตน
มิติที่สอง สิทธิในการมีสวนรวมของประชาชน บัญญัติไว ใน
หลายมาตรา เชน มาตรา 58, 66, 67, 282 และ 290
มิตทิ สี่ าม สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุตธิ รรม บัญญัตหิ ลักการ
พื้นฐานในดานเขาถึงกระบวนการยุติธรรม (Access to Justice) เพื่อ
เปนหลักประกันแหงสิทธิไว ในมาตรา 40 และเปดโอกาสใหบุคคล
(มาตรา 60) และชุมชน (มาตรา 37 วรรคสาม) สามารถฟองรอง
หนวยงานรัฐได
รัฐธรรมนูญ ป 2550 จึงเปนรัฐธรรมนูญฉบับแรก ที่รับรอง
สิทธิการมีสวนรวมของประชาชน ในกระบวนการตัดสินใจทางดาน
นโยบายดานสิ่งแวดลอมอยางสมบูรณ และมีผลโดยทันที
ในหมวด 3 ว า ด ว ยสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนชาวไทย
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไดมีมาตรา 67
แตกตางจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ใน
หลายประเด็น โดยเฉพาะการตัดถอยคำที่วา “ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย
บัญญัต”ิ ออกไป ทำใหรฐั ตองปฏิบตั ติ ามสิทธิทรี่ บั รองไวในรัฐธรรมนูญ
ไดโดยทันที
“มาตรา 67 สิทธิของบุคคลที่จะมีสวนรวมกับรัฐและชุมชนใน
การอนุรักษบำรุงรักษา และการไดประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุมครอง สงเสริมและ
รั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล อ ม เพื่ อให ด ำรงชี พ อยู ไ ด อ ย า งปกติ แ ละ
ตอเนื่องในสิ่งแวดลอมที่จะไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย
สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ยอมไดรับความคุมครอง

การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
ที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอชุมชนอยางรุนแรง
ทั้งตอคุณภาพสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสุขภาพ จะกระทำมิ ได
เวนแตจะไดศึกษาและประเมินผลกระทบ
ตอคุณภาพสิ่งแวดลอม (EIA)
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การดำเนินโครงการหรือกิจกรรม
ที่ อ าจก อให เ กิ ด ผลกระทบต อ ชุ ม ชน
อยางรุนแรง ทั้งตอคุณภาพสิ่งแวดลอม
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสุ ข ภาพ
จะกระทำมิ ไ ด เว น แต จ ะได ศึ ก ษา
และประเมิ น ผลกระทบต อ คุ ณ ภาพ
สิ่ ง แวดล อ ม (EIA) และสุข ภาพของ
ประชาชนในชุมชน (HIA) และจัดใหมี
กระบวนการรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียกอน
รวมทั้งไดใหองคการอิสระ ซึ่งประกอบ
ด ว ย ผู แ ท น อ ง ค ก า ร เ อ ก ช น ด า น
สิ่ ง แวดล อ มและสุ ข ภาพ และผู แ ทน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาดาน
สิ่ ง แวดล อ มหรื อ ทรั พ ยากรธรรมชาติ
หรือดานสุขภาพ ใหความเห็นประกอบ
กอนมีการดำเนินการดังกลาว
สิ ท ธิ ข องบุ ค คลที่ จ ะฟ อ งหน ว ย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
ราชการส ว นท อ งถิ่ น หรื อ องค ก รอื่ น
ของรั ฐ เพื่ อ ให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่
บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นกฎหมายตามวรรคหนึ่ ง
และวรรคสอง ยอมไดรบั ความคุม ครอง”
¢ŒÍ´ÕáÅÐ¢ŒÍàÊÕÂ¢Í§¡ÒÃÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
¢Í§»ÃÐªÒª¹
การมีสวนรวมของประชาชนใน
ดานสิ่งแวดลอมนั้น จากการประมวล
ขอมูลในสื่อของประเทศไทยและจาก
ประสบการณ ในตางประเทศ สามารถ
สรุปเกี่ยวกับขอดีได ดังนี้
- การนำความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนและผู มี ส ว นได
ส ว นเสี ย ไปประกอบการ
พิจารณา นับเปนการนำเอา
ภูมิปญญาและประสบการณ
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-

-

-

-

-

ในทองถิ่น (Local Knowledge and Experience) ไปเสริม
ความรูของผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคในกระบวนการประเมิน
ความเสีย่ งในดานนิเวศวิทยา (Ecological Risk Assessment
Process) นับเปนการเพิ่มคุณภาพของการประเมินตัดสินใจ
การกอใหเกิดกลไกตรวจสอบและสรางระบบถวงดุลและ
คานอำนาจ (Check & Balance) เพือ่ สรางระบบบริหารจัดการ
ดานสิ่งแวดลอมใหเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และโปรงใส
มากขึ้น
จากการที่ไมมีโครงการหรือโรงงานแหงใดที่ไมสงผลกระทบ
ตอสิง่ แวดลอมหรือตอสังคมอยางสมบูรณ (Absolutely Safe)
ดังนั้น จะมีความขัดแยงระหวางดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม
และสังคม อยูเสมอ รวมถึงความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบ
ทางลบ จึงจำเปนตองเปดเผยขอมูลอยางโปรงใสแกผูมี
สวนไดสวนเสียใหไดรับทราบถึงความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ชวยแกไขปญหาความลมเหลวของตลาดและความลมเหลว
ของรัฐบาล เปนตนวา การรณรงคของกลุม Greenpeace
ทำใหรัฐบาลประเทศตางๆ และบริษัทตางๆ หันมาใหความ
สนใจในดานปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
ทำให ท ราบถึ ง ป ญ หาและทำการแก ไ ขในช ว งต น ก อ นที่
เหตุการณจะบานปลาย รวมถึงเปนการสรางฉันทามติ ลด
ความขัดแยง/การตอตานจากประชาชน ทำใหชว ยหลีกเลีย่ ง
การเผชิญหนาใน “กรณีที่รายแรงที่สุด”
เปนการพัฒนาความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคของ
สาธารณชน ซึ่งจะสงผลดีตอกระบวนการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของประเทศ

กอใหเกิดกลไกตรวจสอบ
และสรางระบบถวงดุล
และคานอำนาจ
(Check & Balance)

- เปนการเพิ่มภาระทั้งในชวง
การตัดสินใจและการดำเนิน
การตามนโยบาย
- ทำให ต อ งใช เ วลาในการ
ดำเนินการเพิ่มขึ้น
- เป น ข อ เท็ จ จริ ง ทางด า น
เทคนิคและดานวิทยาศาสตร
ที่ ส ลั บ ซั บ ซ อ น ดั ง นั้น การ
ตัดสินใจควรเปน หนาที่ของ
ผู เ ชี่ ย วชาญที่ มี ค วามเป น
กลางจริงๆ เทานัน้ เนือ่ งจาก
ประชาชนไมมคี วามรูเ พียงพอ
ที่จะเขามารวมตัดสินใจและ
มั ก ตั ด สิ น ใจโดยใช อ ารมณ
มากกวาเหตุผล
- เ ป น ก ร ะ บ ว น ก าร ที่ เ พิ่ ม
ของกลุ ม ผลประโยชน ซึ่ ง
สงผลทางลบตอกระบวนการ
ประชาธิปไตย

»ÃÐªÒª¹Ê¹ã¨·Õè¨ÐÁÕÊ‹Ç¹Ã‹ÇÁ
มูลนิธิประเมินคาทรัพยสินแหง
ประเทศไทยได ส ำรวจความเห็ น ของ
ประชาชนแถบมาบตาพุด 1,107 ครัว
เรื อ น ครอบคลุ ม ประชาชน 33,492
สำหรับขอเสียของการมีสว นรวมของประชาชนในดานสิง่ แวดลอม คน เมื่อป 2552 พบวาสวนใหญยังไม
มีหลายประเด็นเชนเดียวกัน เปนตนวา
มั่นใจถึงประสิทธิภาพของภาคราชการ
- กระบวนการมี ส ว นร ว มของประชาชนอาจก อให เ กิ ด การ ในการควบคุมสิง่ แวดลอม และตองการ
เพิ่มความขัดแยงระหวางหนวยงานราชการและประชาชน ใหมีผูแทนของตนเองเขาไปมีสวนรวม
มากกวาจะลดความขัดแยง
ในดานนี้
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(2) รัฐบาลควรพิจารณาปรับปรุง
คณะกรรมการที่ แ ต ง ตั้ ง ขึ้ น
โดยเปลี่ ย นเป น ผู แ ทนของ
ชุ ม ชนในพื้ น ที่ จ ริ ง ตามที่
ประชาชนรองเรียนไว

และได ใ ห ค วามเห็ น เพิ่ ม เติ ม ว า ป จ จุ บั น พบเห็ น การกระทำที่
ผิดกฎหมายสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นบอยครั้ง เชน การปลอยอากาศเสีย
การปลอยน้ำเสียโดยไมบำบัด ฯลฯ ดังนั้น ไดเสนอแนะแนวทาง
แกไขปญหามลพิษ ดังนี้
- กำหนดใหโรงงานตองปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
- ต อ งควบคุ ม ไม ใ ห เ กิ ด การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบใน
วงราชการ
- ควรจั ด ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบมลพิ ษ โดยมี ผู แ ทน
ประชาชนในพื้นที่เขารวมดวย
รายงานการศึกษานี้ได ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการเพิ่ม
การมีสวนรวมของประชาชน ดังนี้
(1) ภาคประชาชนควรจัดตั้งคณะทำงานเฝาระวัง ดำเนินการ
ตรวจสอบอยางตอเนื่อง โดยอาจรวมมือกับองคกรอิสระ
ตางๆ

ÊÁÒ¹©Ñ¹·à¾×èÍ¡ÒÃÍÂÙ‹Ã‹ÇÁ¡Ñ¹¢Í§
¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ
ปฏิเสธไม ไดวาคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิ จ ของประเทศมี ค วามสำคั ญ
ไมยิ่งหยอนไปกวากัน ผลพวงจากการ
พัฒนาประเทศยอมมีผลกระทบเกิดขึ้น
อี ก ด า นหนึ่ ง ดั ง นั้ น ในสถานการณ ที่
ตองเปดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลง จะ
ตองมีการจัดการดานสิ่งแวดลอมอยาง
เปนรูปธรรมในการจะใหประเทศชาติ
ได รั บ การพั ฒ นามี ส ภาพแวดล อ มที่
ประชาชนยอมรับ ดำรงชีวิตอยูได โดย
ควรรวบรวมสรรพองค ก ร เพื่ อ ปรั บ
ทิ ศ ทางของนโยบาย การบริ ห ารให
รับมือกับความเจริญ การพัฒนาและ
ชีวิตความเปนอยูของชุมชนในทองถิ่น

อุปสรรคของการมีสวนรวมของประชาชนดานสิ่งแวดลอม
นายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการจังหวัดประจำกรม สำนักงาน
พิเศษฝายพัฒนากฎหมาย สำนักงานวิชาการ สำนักงานอัยการสูงสุด
ใหทัศนะเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน ดานสิ่งแวดลอมใน
ประเทศไทย วา
(1) วัฒนธรรมเกี่ยวกับกระบวนการบริหารราชการของไทยมี
ลั ก ษณะรวมศู น ย อ ำนาจไว ที่ ร ะบบราชการมาแต เ ดิ ม
ทำให เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ มั ก ปฏิ เ สธที่ จ ะรั บ รู ถึ ง สิ ท ธิ
ของประชาชน โดยครอบคลุ ม ถึ ง กระบวนการในด า น
สิ่งแวดลอมดวย
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(2) บางครั้งการตัดสินใจของ
ทางราชการสวนทางกั บ
ความตองการของประชาชน
ทำให ป ระชาชนจำต อ ง
ยอมรับถึงภาวการณอันไม
พึ ง ประสงค จ ะเกิ ด ขึ้ น แก
ตนเองแต เ พี ย งประการ
เดี ย ว เว น แต ป ระชาชน
หรือผูรองขอจะนำเอาผล
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การตัดสินใจของเจาหนาทีข่ องรัฐดังกลาวเขาสูก ระบวนการ
พิจารณาของการอุทธรณคำสั่งหรือการพิจารณาพิพากษา
ของศาลแลวแตกรณี
(3) หากภาครัฐยังคงปดกั้นการมีสวนรวมของประชาชนใน
การจัดการสิ่งแวดลอม นอกจากจะทำใหหนวยงานของ
รั ฐ ไม ไ ด รั บ ความร ว มมื อ จากประชาชนหรื อไม ท ำให
ประชาชนรู สึ ก ว า ตนเองเป น ส ว นหนึ่ ง ในการจั ด การ
สิ่ ง แวดล อ มโดยภาครั ฐ แล ว ยั ง จะส ง ผลทำให รั ฐ ต อ ง
เผชิญกับปญหาและอุปสรรคตางๆ มากมายที่ทวีความ
รุนแรงมากขึ้น ไมวาจะเปนปญหาความขัดแยงระหวาง
ประชาชนกับองคกรของรัฐ หรือปญหาความลมเหลวใน
การจัดการสิ่งแวดลอม

หากรัฐยังคงปดกั้นการมีสวนรวม
ของประชาชน จะสงผลทำให
ตองเผชิญกับปญหาและอุปสรรค
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
นายทศพล ทรรศนกุลพันธ แหงคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ไดศึกษาเกี่ยวกับกรณีปญหาสิ่งแวดลอมที่มาบตาพุด และ
ไดตั้งขอสังเกตวา
(1) องคกรที่รับผิดชอบดานแกไขปญหาสิ่งแวดลอมยังผูกติด
กั บ ระบบราชการแบบรวมศู น ย อาทิ คณะกรรมการ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ ซึ่งเปนองคกรสูงสุดในการจัดการ
แก ไ ขป ญ หาสิ่ ง แวดล อ ม ประกอบไปด ว ยสมาชิ ก ทั้ ง

ขาราชการการเมือง ตัวแทน
จากหนวยราชการตางๆ และ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ อี ก ส ว นหนึ่ ง
ทำใหการทำงานยึดโยงอยู
กับนโยบายของภาครัฐ
(2) ผูเกี่ยวของหลายฝายยังมี
ทั ศ นคติ ว า ประชาชนใน
พืน้ ทีต่ อ งเสียสละในการรับ
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม
เพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศ
(3) กระบวนการมีสว นรวมของ
ประชาชนในระยะที่ ผ า น
มามักดำเนินการเปนไปอยาง
รวบรัด ไมเปนกลาง และ
มั ก ใช กิ จ กรรมนี้ ใ นการ
ชี้ แ จงและประชาสั ม พั น ธ
มากกว า จะใช เ ป น เวที
รั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น อย า ง
แทจริง
ดานอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
นายสุ พั ฒ น หวั ง วงศ วั ฒ นา ได ใ ห
ทัศนะวาปญหาสำคัญของการรวมมือ
แก ไขปญหามลพิษที่มาบตาพุด คือ
ทุ ก ฝ า ยที่ มี ห น า ที่ เ ข า มาดำเนิ น การ
แก ไขไมมีความไววางใจกัน และไม
ไววางใจขอมูลของอีกฝายหนึ่ง ทำให
เมือ่ มีการนำประเด็นปญหาไปประชุม
หารือ ก็ไมสามารถแกไขได สุดทาย
เรื่องตองไปจบที่ศาล ทำใหปญ
 หายิง่
ทวีความซ้ำซอนมากขึ้น

สิ่งแวดลอมและพลังงาน เพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน
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วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์

โรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก
ในอียูและไทย ตอนที่ 1

ภาวะโลกรอนที่สงผลกระทบไปทั่วโลก ทำใหทุกประเทศมีการตื่นตัว และหันมาทำการปฏิวัติ
พลังงาน โดยเนนใชพลังงานทดแทน และพยายามหาวิธีตางๆ ที่จะชวยลดความรอนบนโลก
ลาสุดผูนำจากทั่วโลกมารวมเจรจาเวทีภาวะโลกรอนที่โคเปนเฮเกน ซึ่งสื่อมวลชนไดเสนอขาว
ถึงเรื่องความไมชัดเจนของผลการประชุมดังกลาว กลุม NGO ออกมาประทวงทวงถามถึง
ความชัดเจนในเรื่องนี้ จนเปนเหตุวุนวายขึ้น
สำหรับกลุมประเทศที่ ใหความสำคัญเรื่องนี้ คือ สหภาพยุโรป ภาพผูคนพายเรือในเหตุการณน้ำทวมที่
หรืออียู ซึ่งในชวงที่ผานมาประสบกับพายุหิมะและอากาศที่หนาวผิด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ปกติ กอใหเกิดอุบัติเหตุรถชนบนทองถนน รถไฟยูโรสตาร รวมทั้ง
พลั ง งานทดแทนที่ ถื อ ว า เป น
สายการบินตางๆ ตองหยุดใหบริการ มีผูโดยสารติดคางอยูที่สถานี พลั ง งานสะอาดนั
้ น มี ห ลายประเภท
รถไฟและสนามบินเปนจำนวนมาก
อาทิ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม
อยางไรก็ตาม สหภาพยุโรป เคยจัดทำรายงานรวมกับกลุม
NGO เกี่ยวกับอนาคตของพลังงานทดแทน ซึ่งในรายงานดังกลาวได
พลังงานทดแทนที่เปน
ลงภาพขาวภัยธรรมชาติในไทยถึง 2 เหตุการณ ไดแก ภาพเหตุการณ
พลังงานสะอาด
น้ำทวมที่จังหวัดอุตรดิตถ ทำใหมีผูคนสูญหายและเสียชีวิต รวมถึง

มีหลายประเภท อาทิ
พลังงานแสงอาทิตย
พลังงานลม พลังงานจาก
คลื่นในมหาสมุทร
แตที่ ใชกันมานานแลวคือ
พลังงานจากน้ำ

เมษายน 2553
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พลังงานจากคลื่นในมหาสมุทร แตที่ ใชกันมานานแลวก็คือ พลังงาน
จากน้ำหรือ Hydro Power และโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก Small
Hydro Power (SHP) ซึ่งเปนการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานที่เกิด
จากกระแสน้ำในแมน้ำ ลำคลอง และลำธาร
ขอไดเปรียบของ SHP นั้นไดแก การรักษาสิ่งแวดลอมและลด
CO2 emission สนับสนุนการรักษาตนน้ำ รักษาสวนที่เปนหนาดิน
สามารถใชเปนโอกาสทองในการสงออกเทคโนโลยี มีอตั ราผลตอบแทนสูง
และที่สำคัญเปนการชวยพัฒนาทุกๆ ดาน อาทิ เศรษฐกิจของทองถิ่น
โดยเฉพาะอยางยิ่งทองถิ่นทุรกันดารใหสามารถยืนหยัดดวยตัวเองได เปนตน จากสถิติทั่วโลกแสดงใหเห็นวา
อยางยั่งยืน และมั่นคงจากการผลิตกระแสไฟฟาเพื่อใชเองหรือเพื่อ ได มี ก ารใช พ ลั ง งานจากน้ ำ เพื่ อ ผลิ ต
กระแสไฟฟ าได ป ระมาณร อ ยละ 17
การพาณิชยโดยการจำหนายใหกับชุมชนใกลเคียง
ของการผลิตไฟฟาทั้งหมด ซึ่งมีกำลัง
¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ¢Í§âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ¢¹Ò´àÅç¡
การผลิตประมาณ 730 กิกะวัตต จึง
เปนเวลานานกวา 2,000 ปแลว ที่ ไดมีการใชพลังงานจากน้ำ ถื อ ว า เป น แหล ง พลั ง งานทดแทนที่
โดยยุคเริ่มแรกมีการใช ในโรงงานอุตสาหกรรมของทวีปยุโรปและ สำคัญที่สุดในการผลิตกระแสไฟฟา
อเมริกาตอนเหนือ ในสหรัฐอเมริกามีการใชกังหันลมในชวงปลาย
ศตวรรษที่ 19 ถึงตนศตวรรษที่ 20 สวนจีนก็มีวิวัฒนาการในการใช
มีการใชพลังงานจากน้ำ
พลังงานจากน้ำเชนเดียวกับในประเทศอื่นๆ
เพื่อผลิตกระแสไฟฟา
หลังจากทีม่ กี ารพัฒนามาอยางตอเนือ่ งจนเปนการสรางโรงไฟฟา
ไดประมาณรอยละ 17
พลังน้ำขนาดเล็ก สำหรับผลิตกระแสไฟฟาใช ในชุมชนเล็กๆ หรือ
โรงงานอุตสาหกรรม ทีส่ ามารถมีกำลังการผลิตกระแสไฟฟาไดมากกวา ของการผลิตไฟฟาทั้งหมด
จึงถือวาเปนแหลง
10 เมกะวัตต
ุ
จากป 2548 ถึงป 2551 มีการสรางโรงไฟฟาขนาดเล็กเพิ่มมาก พลังงานทดแทนทีส่ ำคัญทีส่ ด
ขึ้นถึงรอยละ 28 ทำใหโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กทั่วโลกมีกำลังการ
ผลิตกระแสไฟฟาประมาณ 85 กิกะวัตต ซึ่งมากกวารอยละ 70 เปน
กลุมประเทศสหภาพยุโรปผลิต
โรงไฟฟาฯ ที่อยู ในจีน ตามดวยญี่ปุน สหรัฐอเมริกา และอินเดีย
กระแสไฟจากพลังงานน้ำไดประมาณ
จีนเปนตัวอยางที่แสดงใหเห็นถึงอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้น 47 กิกะวัตต จีนประมาณ 25 เมกะวัตต
ในการสรางโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก เชน ในป 2519 เฉพาะในภาคใต ในอินเดียประมาณ 15 เมกะวัตต
ของจีน มีการใชกังหันลมขนาดเล็กประมาณ 60,000 ตัว และวางแผน
นอกจากนี้อียูยังมีการจัดตั้ง The
จะสรางโรงไฟฟาขึ้นอีกกวา 10,000 หมูบานตามแผนงานการใช European Commissionâ€™s White
พลังงานทดแทน ที่เรียกวา China Village Electrification Program Paper on Renewable Energy และ
ในป 2553
Renewable Electricity Directive
(RES-e Directive) โดยมีวัตถุประสงค
¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔμ¢Í§âÃ§ä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ¢¹Ò´àÅç¡
เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดลอม
การที่จะสามารถสรางโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็กไดนั้นขึ้นอยูกับ สรางความเชื่อมั่น ความปลอดภัย และ
ปจจัยหลายประการ อาทิ ความแรงของกระแสน้ำ ความสูงของน้ำตก การสรางระบบพลังงานที่ยั่งยืน
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พลังงานทดแทนทีป่ ระชาคมยุโรปจัดใหการสงเสริม คือ พลังงาน
จาก Bioenergy (อาทิจาก ไบโอแมส ไบโอเอทานอล เปนตน) Biofuels
CSP (Solar Power หรือพลังงานจากแสงอาทิตย) Geothermal Energy
(พลังงานจากภูเขาไฟ น้ำพุรอ น หรือ พลังงานจากของแข็งภายในโลก)
โรงไฟฟาพลังงานน้ำขนาดเล็ก พลังงานจากมหาสมุทร Solar Electricity
Solar Thermal และพลังงานลม
ทุกแหลงพลังงานทีก่ ลาวถึงขางตนนัน้ สหภาพยุโรปไดมกี ารจัดตัง้
เปนสมาคมตางๆ ดวย เพื่อเปนการประสานงานและสนับสนุนสมาชิก
ในสมาคม อาทิ สมาคมไบโอแมสแหงสหภาพยุโรป สมาคมไบโอ
เอทานอลแหงสหภาพยุโรป สมาคมอุตสาหกรรมไบโอแมสแหงสหภาพ
ยุโรป ไบโอดีเซลบอรด สมาคมโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก เปนตน
นอกจากนัน้ สมาคมตางๆ ทีเ่ กีย่ วของดานพลังงานทดแทนทัง้ หมด
ไดรวมตัวกันจัดตั้งเปน European Renewable Energy Council หรือ
EREC เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2543 และสามารถสรางรายไดประมาณ
45 พันลานยูโร เกิดการจางงานถึง 450,000 คน
จากการจัดตั้ง RES-e Directive ที่มีกฎระเบียบบังคับกลุม
ประเทศสมาชิก เปนสาเหตุที่ทำใหหลายประเทศกลับมาใหความสนใจ
เปน พิเศษ และยอมรับวาโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก เปน พลังงาน
ทดแทนทีด่ ที สี่ ดุ ในบรรดาเทคโนโลยีดา นพลังงานทดแทนตางๆ เนือ่ งจาก
มีการใชมานานแลว
ตารางแสดงเปาประสงคของกลุมประเทศอียูตางๆ
ตามกฎขอบังคับในการผลิตกระแสไฟฟา
จากพลังงานทดแทน (RES-e) รวมกันของป 2542 และ 2553
กลุมประเทศ

EU-10
EU-15
EU-25

RES-e (%) ป 2542 RES-e (%) ป 2553
5.4
11.1
13.9
22
12.9
21

ในปจจุบันมีการใช ไฟฟาพลังน้ำ
ประมาณรอยละ 80
เมื่อเทียบกับการผลิตไฟฟาจาก
พลังงานทดแทนทั้งหมดในอียู
เมษายน 2553

ในปจจุบันมีการใช ไฟฟาพลังน้ำ
ประมาณรอยละ 80 เมื่อเทียบกับการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทนทั้งหมด
ในอี ยู สำหรั บ การผลิ ต กระแสไฟฟ า
จาก SHP นั้นอยูที่ประมาณรอยละ 3
จากสถิติการผลิตไฟฟาจาก SHP ของ
Eurostat ทั้งนี้จากขอมูลของสำนักงาน
สถิติของอียูเมื่อป 2545 พบวา อิตาลีมี
การใช SHP ประมาณรอยละ 21 ของ
การใช SHP ทั้งหมดในกลุมประเทศ
EU-25 ตามดวยฝรัง่ เศส ประมาณรอยละ
17 และสเปน ประมาณรอยละ 16
สำหรั บ กลุ ม สมาชิ ก ใหม คื อ
โปแลนด และเช็ก ทั้งสองประเทศมี
ปริมาณการใชอยูที่ประมาณรอยละ 2
จากสั ด ส ว นการผลิ ตไฟฟ า จาก SHP
ของกลุม EU-25 ซึ่งถือวาเปนประเทศ
ชัน้ นำในบรรดากลุม ประเทศสมาชิกใหม
ดวย นอกจากนั้น โรมาเนียและตุรกี ก็
มี ย อดการผลิ ตไฟฟ า จาก SHP อยู ที่
ประมาณรอยละ 25 และ 15 ตามลำดับ
กลุมประเทศสหภาพยุโรปนั้นยัง
เปนแหลงผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ำรอง
จากภูมภิ าคเอเชียซึง่ รวมถึงจีนและอินเดีย
เอเชี ย ถื อ เป นผู น ำในการผลิต กระแส
ไฟฟ า จากโรงไฟฟ า พลั ง น้ ำ ขนาดเล็ ก
ของโลก สำหรับในแอฟริกาใต ปจจุบัน
มีศกั ยภาพในการผลิตประมาณรอยละ 5

46

โดยทั่วไปแลว โรงงานผลิตกระแสไฟฟาพลังน้ำขนาดใหญ มัก
ประสบปญหาในการกอสรางมากกวาโรงไฟฟาพลังน้ำขนาดเล็ก แต
ไมมปี ญ
 หาดานสิง่ แวดลอม ตนทุนการผลิตไมสงู ซึง่ แตกตางจากพลังงาน
ทดแทนอื่นๆ ที่จะมีตนทุนในการผลิตที่คอนขางสูง
ÀÒÇÐÍØμÊÒË¡ÃÃÁ¢Í§¡ÒÃ¼ÅÔμä¿¿‡Ò¾ÅÑ§¹éÓ
สหภาพยุโรปถือวาอยู ในอันดับตนๆ ที่มีโรงไฟฟาพลังน้ำจำนวน
มาก เนื่องจากมีพัฒนาการมานานกวา 150 ป เหตุผลสำคัญคือ มี
กำลังซื้อจากตลาดภายในอียูสูง และมีการพัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาวิธี
การผลิตมาโดยตลอด ดังนั้น บริษัทผูผลิตอุปกรณและเครื่องมือใน
การติดตัง้ ตางๆ จึงมีความกาวหนาดานเทคโนโลยีสงู กวาบริษทั ในประเทศ
อื่นๆ ทั่วโลก
เนื่องจากตองพัฒนาและปอนใหกับตลาดภายในอียู ทำใหอียูมี
บริษัททางดานนี้เกิดขึ้นเปนจำนวนมากและมาจากหลายประเทศ ยก
ตัวอยางเชน กลุมบริษัทผลิต Turbine สำหรับ SHP (European SHP
turbine manufacturers) สวนบริษทั ทีเ่ ปนสมาชิกนัน้ มาจากประเทศใน
อียู อาทิ จาก ประเทศออสเตรีย 18 บริษทั ประเทศเบลเยียม 3 บริษทั
ประเทศเช็ก 9 บริษัท ประเทศเดนมารก 5 บริษัท ประเทศฟนแลนด
5 บริษัท ประเทศฝรั่งเศส 19 บริษัท ประเทศเยอรมนี 36 บริษัท
ประเทศกรีซ 4 บริษัท
ประเทศฮังการี 1 บริษัท ประเทศอิตาลี 18 บริษัท ประเทศ
ลักเซมเบิรก 1 บริษทั ประเทศเนเธอรแลนด 3 บริษทั ประเทศโปแลนด
7 บริษทั ประเทศโปรตุเกส 2 บริษทั ประเทศโรมาเนีย 3 บริษทั ประเทศ
สโลวาเนีย 5 บริษทั ประเทศสเปน 5 บริษทั ประเทศสวีเดน 14 บริษทั
สหราชอาณาจักร 44 บริษัท และประเทศสวิตเซอรแลนด 20 บริษัท
ในประเทศนอกกลุมสหภาพอียูฯ ไดแก ประเทศแอลเบเนีย 1
บริษัท ประเทศโครเอเชีย 3 บริษัท ประเทศไอซแลนด 2 บริษัท
ประเทศนอรเวย 9 บริษัท ประเทศรัสเซีย 1 บริษัท ประเทศตุรกี 7
บริษัท และประเทศยูเครน 1 บริษัท
นอกจากนั้น ยังมีสมาคม Hydro Equip Association (HEA)
ซึ่งเปนสมาคมบริษัทผูผลิตอุปกรณสำหรับการผลิตไฟฟาจากพลังน้ำ
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2544 โดยเปนการรวมกลุมกันของ
บริษัทสมาชิกที่เปนบริษัทผูผลิตชั้นนำของโลก อาทิ บริษัท ALSTOM
POWER บริษัท VOITH บริษัท SIEMENS บริษัท HYDRO POWER
GENERATION บริษทั Andritz VA TECH HYDRO เปนตน

·Ò§ÍÍ¡à¾×èÍª‹ÇÂÇÔ¡ÄμÔ¾ÅÑ§§Ò¹
ป จ จุ บั น หลายประเทศได รั บ
ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นเปน
ประวัติการณ เนื่องมาจากอัตราความ
ตองการใชพลังงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามสัดสวน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เชื่อกันวา
แหลงพลังงานทั้งน้ำมัน กาซธรรมชาติ
และถ า นหิ น จะต อ งหมดไปในไม ช า
ทำใหหลายประเทศตองตื่นตัวในการ
หาทางรับมือกับวิกฤติพลังงานโลกที่จะ
เกิดขึน้ โดยหลายประเทศฝากความหวัง
ไวที่พลังงานทดแทน
หากเราจะชวยเหลือประเทศใน
เรือ่ งพลังงานนัน้ นอกจากการประหยัด
เพือ่ บรรเทาคาใชจา ยในการนำเขาพลังงาน
แลว อีกทางทีส่ ำคัญคือ ตองพัฒนาดาน
การหาพลังงานทดแทนอยางจริงจัง

หากเราจะชวยเหลือประเทศ
ในเรื่องพลังงานนั้น
อีกทางทีส่ ำคัญคือ ตองพัฒนา
ดานการหาพลังงานทดแทน
อยางจริงจัง
ประโยชนที่จะไดรับคือ การลด
การนำเข า เชื้ อ เพลิ ง ราคาแพงจาก
ตางประเทศ ชวยลดการสูญเสียเงินตรา
ตางประเทศ ซึง่ จะตองชวยเสริมความมัน่ คง
ในระบบไฟฟาใหกบั ประชาชนในทองถิน่

ขอตกลงเขตการคาเสรีของไทย (ตอ)

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ / นิศารัตน เขียนนิล / สุนันทา อักขระกิจ

ในทัศนะของหอการคาไทย
ไดหรือเสีย

ในปนี้ จะมีหลายประเทศเปดเขตการคาเสรี (Free Trade
Area) ที่มีขอตกลงรวมกันที่จะลดภาษีสินคาระหวางกันลง
เหลือรอยละ 0 โดยเฉพาะความตกลงการคาเสรีระหวาง
อาเซียน-จีน ซึ่งหลายฝายมีความวิตกกังวลวาไทยจะไดรับ
ผลกระทบมากนอยเพียงใด
วารสารสงเสริมการลงทุนขอเสนอมุมมองที่เกี่ยวของกับ FTA
ในแงมุมของประธานกรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคาแหง
ประเทศไทย (นายดุสิต นนทะนาคร) เพื่อเปนแนวทางในการเตรียม
ความพรอมและทำความเขาใจกับ FTA ใหดียิ่งขึ้น

การทำขอตกลงการคา FTA นั้น
เป น ข อ ตกลงที่ ป ระเทศไทยไปทำข อ
ตกลงทางการคากับประเทศตางๆ อยาง
ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด
เพื่อให ไดรับประโยชนจากการไมตอง
เสียอากรขาเขา หรือลดอากรขาเขา
ระหวางกัน ทำใหสินคานำเขามีราคาที่
ถูกลง สงผลใหสนิ คาทุนมีราคาถูกลงดวย
อันจะเปนประโยชนตอผูประกอบการ

ÁØÁÁÍ§ÀÒ¤àÍ¡ª¹¡Ñº¡ÒÃ·Ó FTA
ในมุมมองของภาคเอกชน การทำขอตกลงใดๆ นับวาเปนเรื่อง
ที่สำคัญยิ่ง เนื่องจากจะมีผลทั้งทางตรงและทางออมกับธุรกิจอยาง
หลีกเลี่ยงไม ได เพื่อใหทราบถึงความเห็นของภาคเอกชน ประธาน
กรรมการหอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย ซึ่งถือได
วาเปนตัวแทนของภาคเอกชนที่สำคัญ ได ใหความเห็นที่นาสนใจไว
ดังนี้

FTA เปนสิ่งที่ ไทย
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได
ตราบใดที่ยังอยู ในเวทีโลก
และคาขายพึ่งพากัน
ระหวางประเทศ
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FTA
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ในมุมกลับกันถาประเทศไทยไมทำขอตกลงทางการคาแลว จะ
ตองเสียอากรในอัตราปกติ ซึ่งจะเปนอุปสรรคอยางมากตอการคา
ระหวางประเทศ ดังนัน้ กลาวไดวา FTA เปนสิง่ ทีท่ กุ ประเทศไมสามารถ
หลีกเลี่ยงได ตราบใดที่ยังอยู ในเวทีโลก และยังมีการคาขายพึ่งพากัน
ระหวางประเทศ
ดังนัน้ สิง่ สำคัญทีป่ ระเทศไทยควรจะเตรียมความพรอมในการทำ
FTA คือ ติดตามและคาดการณสถานการณการทำขอตกลงตางๆ
โดยหอการคาไทยมีความเห็นวา การทำ FTA มีสวนดีมากกวาไมดี
เนื่องจากการทำขอตกลงทางการคาระหวางประเทศจะชวยอากร
ขาเขาระหวางกัน อันจะเปนประโยชนดวยกันทั้งสองฝาย
¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁ·Õè´Õ ¹Óä»ÊÙ‹¡ÒÃà¨Ã¨Ò·ÕèÊÑÁÄ·¸Ôì¼Å
ภาคเอกชนมองวาการทำ FTA จะไดหรือเสียประโยชนเปนหนาที่
ของภาครัฐ กลาวคือ ตองศึกษาขอมูลถึงผลดีผลเสียประกอบการ
ตัดสินใจ ทั้งในชวงกอนและภายหลังการเปดเสรีทางการคา ขอมูล
ควรมาจากหลายฝาย ที่สำคัญภาครัฐควรถามและขอขอมูลจากภาค
เอกชน รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการ
เจรจาระหวางประเทศ
หลังจากการเจรจาเสร็จสิ้นลงแลว ควรมีการติดตามผลของ
การเจรจาวามีไดหรือเสียเปรียบตรงจุดใด และนำมาปรับปรุงวิธีการ
เจรจาที่จะมีขึ้นตอไปในอนาคต ดังนั้นสิ่งที่ตองทำก็คือ กอนและหลัง
การเจรจา รวมถึงระหวางการเจรจา ตองมีการวางแผน นำมาปฏิบัติ
และประเมินผล ถาดำเนินการไดอยางตอเนื่อง จะสงผลดีมากกวา
ผลเสี ย อยางนอยในการเจรจาแต ล ะครั้ งจะทำใหป ระเทศไทยได

¢ŒÒÇä·ÂÇÒ§¨ÓË¹‹ÒÂ·Õè¹¤Ãà«ÕèÂ§äÎŒ

ทราบว า ประเทศคู เ จรจามี จุ ด แข็ ง
จุดออนในเรื่องใด และในขณะเดียวกัน
ประเทศไทยก็ ท ราบถึ ง สถานะของ
ตนเองว า มี จุ ด แข็ ง จุ ด อ อ นในเรื่ อ งใด
สิ่งที่เราเกงเราไปขายเพิ่มเติมไดมาก
นอยแค ไหน สิ่งที่เราออนจะเปน สิ่งที่
เขาอาจจะมาทุ ม ตลาดเราหรื อ ทำให
เราเดือดรอนมากนอยเพียงใด
นอกจากนีก้ ารคาดการณแนวโนม
การเจรจาในอนาคต ภาครัฐควรเรง
ดำเนินการเพื่อใหเกิดการเตรียมความ
พรอมของทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมถึง
มี ก ารแจ ง เตื อ นให ผู ป ระกอบการได
ทราบวาการพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจ
ของตนเองใหทันตอเหตุการณ ซึ่งนับ
เปนสิ่งที่ขาดไมได และตองคอยกำกับ
ดูแลใหเกิดความเสมอภาคระหวางกัน
หรื อ ความเป น ธรรมในการเป ด เสรี
กล า วคื อ ต อ งขอให ผู ที่ ไ ด ป ระโยชน
จากการเปดเสรีทางการคาสนับสนุน
และให ค วามช ว ยเหลื อ แก ผู ที่ จ ะเสี ย
ประโยชน โดยต อ งปฏิ บั ติ ใ ห มี ค วาม
เทาเทียมกัน ในทายที่สุดจะสงผลให
ประเทศชาติไดประโยชนอยางแทจริง
¨Ò¡º·àÃÕÂ¹¡ÒÃ¨Ñ´·Ó FTA ·Õ¼è Ò‹ ¹ÁÒ
ã¹Í¹Ò¤μ¤ÇÃ»ÃÑº»ÃØ§ÍÂ‹Ò§ã´ºŒÒ§
ที่ผานมา ไทยไดเรงทำขอตกลง
FTA กับประเทศตางๆ ซึ่งเปนเรื่องที่
ตองดำเนินการไปตามนั้น เพราะเปน
โอกาส แต ก ารเจรจาในอนาคตนั้ น
ควรตองดำเนินการอยางสุขุมและเปน
ระบบมากขึ้ น เพราะประสบการณ
เจรจา FTA ในชวงที่ผานมา ทำใหเรา
ไดเห็นถึงทั้งโอกาสและปญหาอุปสรรค
มามากพอสมควร
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ทุกอยางมีกรอบกติกาที่ชัดเจน
ถาถามวาใครจะไดเปรียบหรือเสียเปรียบกวากัน
สามารถคาดการณ ไดนับตั้งแตวันนี้แลว
ดังนั้นจะเห็นไดวาทุกอยางมีกรอบกติกาที่ชัดเจน ถาถามวาใคร
จะไดเปรียบหรือเสียเปรียบกวากัน สามารถคาดการณ ไดนับตั้งแต
วันนี้แลว และประเทศไทยมีความพรอมในดานตางๆ เพียงใด เชน
ประเทศไทยมีภูมิศาสตรที่เปนศูนยรวมการคมนาคมที่ดี ซึ่งมีสินคา
เขาและออกประเทศไทยเพื่อไปยังประเทศตางๆ ถาประเทศไทยมี
การจัดระบบโลจิสติกสที่ดีแลว จะทำใหการขนถายสินคาผานไทยก็
จะเปนประโยชนโดยรวม จึงกลาวไดวา สิง่ สำคัญทีส่ ดุ คือ ประเทศไทย
เมษายน 2553

ต องมี การเตรี ยมตั วที่ ดี ไม ว าจะเปน
การวางแผน การทำยุทธศาสตร ซึ่ง
ต อ งใช ห ลั ก การร ว มคิ ด ร ว มทำเพื่ อ
ประโยชนของชาติบานเมือง

à»´âÅ¡¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕÍÂ‹Ò§ÃÙŒà·‹Ò·Ñ¹
´ŒÇÂËÅÑ¡ÇÔà¤ÃÒÐËÊÀÒ¾áÇ´ÅŒÍÁ
ประธานกรรมการฯ ใหแนวคิด
เพิ่มเติมวา การเปดการคาเสรีควรใช
หลั ก การวิ เ คราะห ส ภาพแวดล อ ม
(SWOT Analysis) เปนเครื่องมือใน
การมาชวยประเมิน สถานการณ โดย
พิจารณา จุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุ ป สรรค โดยที่ จ ะต อ งมี ก ารระดม
สมองรวมกันระหวางภาครัฐ เอกชน
นักวิชาการ รวมทัง้ หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
เพือ่ มาหาขอสรุปประเมิน ผลได ผลเสีย
และสิ่งที่คาดวาจะเกิดขึ้นในการเจรจา
ในรอบนัน้ ๆ ทัง้ นีภ้ าครัฐจะตองเปนผูน ำ
และวางกรอบแนวทางใหภาคเอกชน
การเปดเสรีทางการคาจะสงผล
กระทบต อ ภาคการค า และการลงทุ น
อยางแนนอน ซึ่งเห็นวา ผลจากการ
เป ด เสรี ท างการค า จะเป ดโอกาสให
อุ ต สาหกรรมที่ มี ค วามเข ม แข็ ง อย า ง
อุตสาหกรรมยานยนต อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส และอุตสาหกรรมอาหาร
เติบโตและขยายตัวทางการคาไดดยี งิ่ ขึน้

¢ŒÍμ¡Å§à¢μ¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕ¢Í§ä·Â (μ‹Í)

»ÃÐà´ç¹ÃŒÍ¹ÍÒà«ÕÂ¹ Å´ÀÒÉÕÈØÅ¡Ò¡Ãà»š¹ÃŒÍÂÅÐ 0
เขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) ครอบคลุมประเทศกลุมอาเซียน
ซึ่งเปนตลาดใหญมีประชากร 580 ลานคน นับเปนพลังอันมหาศาล
โดยเฉพาะเปนประเทศเพื่อนบานที่มีความใกลชิดและมีความสัมพันธ
ทางการคาการลงทุนกับประเทศไทยมาเปนเวลาชานาน กอใหเกิดผลดี
ในการสรางโอกาสทางธุรกิจเปนอยางมาก
การทีข่ อ ตกลง AFTA กำหนดจะลดอากรศุลกากรประเทศอาเซียน
10 ประเทศ ใหลดลงเหลือรอยละ 0 นัน้ ตองยอมรับวาทัง้ 10 ประเทศ
มีระดับความพรอมทางเศรษฐกิจแตกตางกัน ดังนั้น จึงตกลงลดอากร
เหลือรอยละ 0 เปน 2 ชวง โดยประเทศอาเซียนเดิม 6 ประเทศ คือ
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส และบรูไน ซึ่งมีความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจมากกวา จะยอมลดอากรศุลกากรลงกอนเหลือ
รอยละ 0 ในป 2553
ขณะที่ประเทศอาเซียนใหม 4 ประเทศ ที่มีความเขมแข็งทาง
เศรษฐกิจนอยกวา กำหนดเปาหมายการลดอากรขาเขาเปนรอยละ 0
ภายในป 2558 ซึง่ ในทีส่ ดุ แลวจะกอใหเกิดเปนพลังรวมกันทัง้ 10 ประเทศ
ที่มีความเขมแข็งและมีอำนาจตอรองที่สูงขึ้น
ในความตกลงยังมีขอกำหนดที่ยืดหยุนอยู ในตัว คือ สินคาที่มี
ความออนไหว จะเริ่มลดอากรในป 2555 (2012) และจะเริ่มลดอากร
เปนรอยละ 0-5 ในป 2561 (2018) สวนสินคาทีม่ คี วามออนไหวสูง จะยัง
คงอัตราอากรไว ไดถึงป 2558 (2015) จึงจะลดภาษีมาอยูที่ ไมเกิน
ครึ่งหนึ่งของอากรเดิม
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จะทำอยางไรที่จะทำใหประเทศไทย
สามารถอยูรอดได ในสังคมโลก
ที่มีการพึ่งพาระบบการคาเสรีเปนสำคัญ
ส ว นอุ ต สาหกรรมที่ ต อ งมี ก ารปรั บ ตั ว ได แ ก อุ ต สาหกรรม
การเกษตรบางตั ว ที่ จ ะต อ งมี ก ารศึ ก ษาแบบเจาะลึ ก ถึ ง จุ ด เด น
จุดดอย โอกาส และอุปสรรค โดยพิจารณาแกไขทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว สิ่งสำคัญที่หลายฝายควรรวมกันคิดและทำดวยกัน คือ
การวางกลยุทธหรือยุทธศาสตร ในการแกไขปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้น
อยางเปนระบบ รวมไปถึงการวางแผนวา การเปดเสรีทางการคา
อย า งเต็ ม ที่ ใ นอนาคตอั น ใกล นี้ จ ะก อให เ กิ ด ประโยชน สู ง สุ ด ต อ
ประเทศชาติอยางไร และจะทำอยางไรที่จะทำใหประเทศไทยสามารถ
อยูรอดได ในสังคมโลกที่มีการพึ่งพาระบบการคาเสรีเปนสำคัญ
ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁà¢ŒÁá¢ç§·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ´ŒÇÂ¡ÒÃÃÇÁ¡ÅØ‹Áà»´àÊÃÕ
การที่จะทำใหการรวมกลุมเปดเสรีทางการคามีความชัดเจน
ยิ่งขึ้นนั้น ประธานกรรมการฯ ใหความเห็นวาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
ระหว า งประเทศต อ งมี ค วามเข ม แข็ ง และมั่ น คง รวมถึ ง มี ทิ ศ ทาง
ที่ชัดเจนแลวจะสงผลใหการขยายตัวของการรวมกลุมเปดเสรีทาง
การคามีความมั่นคงและเกิดประโยชนอยางแทจริง
สำหรับที่บางประเทศไดเสนอแนะใหประเทศในภูมิภาคเอเชีย
รวมกลุมทางการคาใหมีความเขมแข็งเชนเดียวกับสหภาพยุโรปหรือ
อียนู นั้ แตละประเทศตองแสดงจุดเดนของประเทศตนออกมาใหชดั เจน
และตองแก ไขปญหาหรือจุดดอยของประเทศตนใหเสร็จเรียบรอย
เสียกอน ซึ่งตองใชเวลาในการแกไขและพัฒนาใหเกิดการรวมกลุมที่
เขมแข็งอยางอียูได
º·ºÒ·ÀÒ¤ÃÑ° Ê‹§àÊÃÔÁÀÒ¾ÅÑ¡É³´ŒÒ¹¡ÒÃ¤ŒÒáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ä·Â
การที่ ป ระเทศไทยจะเป น ศู น ย ก ลางทางเศรษฐกิ จ และการ
คาขายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตอยางประเทศสิงคโปรไดนั้น
สิ่งแรกที่ภาครัฐตองดำเนินการคือ หาขอมูลที่เกี่ยวของวาสาเหตุใดที่
สงผลทำใหประเทศสิงคโปรสามารถเติบโตทางการคาและการลงทุน
กวาประเทศอื่นๆ ในแถบภูมิภาคเดียวกัน

นอกจากนี้ภาครัฐตองหันมามอง
วาประเทศไทยมีสิ่งใดที่จะตองแก ไข
และปรั บ ปรุ ง เพื่ อให เ กิ ด การพั ฒ นา
อย า งประเทศสิ ง คโปร ดั ง นั้ น หาก
ตองการใหประเทศไทยเปนศูนยรวม
ทางดานการเงิน ศูนยรวมทางดานการ
คมนาคม ศูนยรวมทางดานการคาและ
การลงทุนแลว ภาครัฐเองตองแสดง
บทบาทและพยายามศึกษาเปรียบเทียบ
ประเทศตนแบบอยางประเทศสิงคโปร
กับประเทศไทยวามีความแตกตางกัน
ในดานใด และพยายามพัฒนาประเทศ
ใหมคี วามเขมแข็ง พรอมกับหาแนวทาง
ที่จะเปนผูนำในอาเซียนตอไปใหได
ÊÀÒËÍ¡ÒÃ¤ŒÒÏ ¡Ñºº·ºÒ·¡ÒÃà»´
à¢μ¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕ
สภาหอการคาฯ ใหความสำคัญ
มากกับการเปดเสรีทางการคา เนือ่ งจาก
เกีย่ วของกับโอกาส อุปสรรค และลูท าง
การค า การลงทุ น ของผู ป ระกอบการ
ทั้งการผลิต เกษตรกร อุตสาหกรรม

51

เข า มาช ว ยในการวิ เ คราะห ป ระเด็ น
ทางการคามากขึ้น โดยความชวยเหลือ
จากมหาวิ ท ยาลั ย หอการค าไทย ซึ่ ง
ในเบื้องตน มีการแบงหนวยงานเปน
Intelligence Unit ที่ ติ ด ตาม FTA
และนโยบายรัฐ บาลที่ เ กี่ ย วข อ ง เชน
AEC Watch, Public Policy Watch
และ SMEs Watch เปนตน

ประการแรก การใหขอมูลการเจรจาการคาเสรีแกภาคเอกชน
และใหขอมูลความคิดเห็นของภาคเอกชนแกภาครัฐ
ประการที่สอง เชื่อมโยงกับภาครัฐในการพัฒนาศักยภาพใน
การแขงขัน
ประการที่สาม สรางศักยภาพใหกับภาคเอกชนหลังจากการ
เจรจาเสร็จสิ้นแลว
สภาหอการคาฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการกฎระเบียบและการคา
ระหวางประเทศเพื่อติดตามการเจรจาเปดเสรีการคาทุกประเด็นและ
ทุกเรื่อง รวมถึงผลกระทบจากการเปดเสรีการคา ซึ่งประกอบดวย
คณะอนุกรรมการ 5 คณะ ไดแก
- คณะอนุกรรมการเจรจาขอตกลงการคาสินคา
- คณะอนุกรรมการดานการคาบริการ
- คณะอนุกรรมการประเด็นทางการคา
- คณะอนุกรรมการการคาระหวางประเทศ
- คณะอนุกรรมการติดตามผลกระทบจากการเปดเสรีการคา
เปาหมายสำคัญของสภาหอการคาฯ คือ จะเปน “คลังสมอง
ดานการคาและการลงทุนของประเทศ” (Think Tank for Trade and
Investment) โดยมุง เนนการทำงานเชิงรุกในเชิงยุทธศาสตรดา นการคา
ทั้งสินคาเกษตร อุตสาหกรรม การคาบริการ และการลงทุนมากขึ้น
เนนความรับรู เขาใจ ความพรอม การปรับตัวของสมาชิกทัง้ ในสวนกลาง
และตางจังหวัด โดยสภาหอการคาแหงประเทศไทย จะนำหลักวิชาการ
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ÃÙŒà·‹Ò·Ñ¹ FTA ¾ÃŒÍÁÃÑº¡Ñº¡ÒÃ
à»ÅÕèÂ¹á»Å§
การเปดเขตการคาเสรีถือไดวา
เป น เรื่ อ งที่ ท า ทายสำหรั บ ประเทศ
ถาคิดที่จะเปดเสรีแลวก็ตองกลาที่จะ
เผชิญปญหาตางๆ ในเรื่องนี้ประธาน
กรรมการฯ ไดเสนอแนะวา ผลกระทบ
จากการทำ FTA จะมีทงั้ ผลไดและผลเสีย
ถาพบวามีจุดที่นาเปนหวง ภาครัฐควร
ที่จะเชิญภาคเอกชนรวมถึงหนวยงานที่
เกี่ยวของมารวมกันหารือ หาขอตกลง
รวมในการแก ไขปญหาใหบรรเทาลง
ดีกวาที่จะมานั่งถกเถียงกันวาทำ FTA
แลวไมดีเกิดผลเสียตางๆ นานา
ประธานกรรมการได ฝ ากให
ภาครัฐมีความรอบคอบในการทำ FTA
และเป น ผู น ำที่ ดี ใ ห กั บ ภาคเอกชน
รวมถึงมีการวิเคราะหและประเมินผล
การเจรจากรอบการคาเสรีในแตละครัง้
วามีผลกระทบในดานใด เชน การทำ

¢ŒÍμ¡Å§à¢μ¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕ¢Í§ä·Â (μ‹Í)

เปาหมายสำคัญของ
สภาหอการคาฯ คือ
บริการ การจางงาน การเขามาตั้งบริษัทตางชาติในไทย โดยสภาหอ จะเปนคลังสมอง ดานการคา
การคาฯ มีบทบาทที่สำคัญ ดังนี้
และการลงทุนของประเทศ

¢ŒÍμ¡Å§à¢μ¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕ¢Í§ä·Â (μ‹Í)
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FTA กับจีนจะสงผลกระทบตอสินคาเกษตรไทย เชน กระเทียม ผัก
และผลไมอนื่ อยางไร การทำ FTA กับอินเดียจะไดรบั ผลกระทบอยางไร
เปนตน
การเจรจาการคาตองทำอยางเปนระบบ ตองมีการรวบรวม
ประเด็นและมีขอเสนอแนะในการปรับปรุงการทำ FTA ในครั้งตอๆ
ไปด ว ย ดั ง นั้ น การทำ FTA จึ ง เป น บทเรี ย นที่ ต อ งเรี ย นรู แ ละต อ ง
ยอมรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น ทั้งผลดีและผลเสีย ใชประสบการณการ
เจรจาที่ผานมา มาลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นกับการเจรจาในวัน
ขางหนา โดยคำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก

การทำ FTA จึงเปนบทเรียน
ที่ตองเรียนรูและตองยอมรับ
กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นทั้งผลดีและผลเสีย
ประโยชนที่เห็นไดชัดในการทำ FTA กับประเทศตางๆ คือ ดาน
การค า ทั้ ง การส ง ออกและนำเข า มี ก ารขยายตั ว ที่ สู ง ขึ้ น และเป น
ประโยชนทงั้ สองฝาย เชน เขตการคาเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand
Australia Free Trade Area - TAFTA) มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1

มกราคม 2548 ประเทศไทยนาจะได
เปรียบ ทำใหตวั เลขการสงออกของไทย
ขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่ ข อ ตกลงเขตการค า เสรี
ไทย-อินเดีย (India-Thailand Free
Trade Area: ITFTA) ประเทศไทยก็
น า จะเป น ฝ า ยได เ ปรี ย บเช น เดี ย วกั น
เราส ง ออกไปยั ง อิ น เดี ย จำนวนมาก
นำเขานอย ถามองในแงของประเทศไทย
อาจจะพอใจ แตเขาอาจจะไมชอบใจ
ก็ได
สำหรั บ สิ่ ง ที่ ส ำคั ญ อี ก ประเด็ น
หนึ่ง คือ การรวมมือกันทำงานระหวาง
ภาครั ฐ และเอกชนอย า งจริ ง จั ง โดย
ทำใหภาคเอกชนไดเขามามีสว นรวมและ
เปนประโยชนตอหนวยงานราชการได
มากขึน้ ตัวอยางเชน หนวยงานภาครัฐ
อยางบีโอไอจะเปนองคกรหนึ่งที่จะให
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ใชประสบการณการเจรจาที่ผานมา
มาลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้น
กับการเจรจาในวันขางหนา
โดยคำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวมเปนหลัก

¢ÍãËŒ·Ø¡½†ÒÂ»ÃÍ§´Í§à¾×èÍ»ÃÐà·ÈªÒμÔ
ผมเห็นวาสิ่งที่นาเปนหวง คือ ปจจุบันประเทศไทยขาดความ
สามัคคี มีการทะเลาะเบาะแวงกันเอง แลวจะเอาปญญาที่ไหนไปชวย
สรางชาติ หากประเทศไมปรองดองกัน ประชาชนยังขัดแยงกันอยู แลว
จะเอาพลังที่ไหน อุปมาอุปไมยเหมือนกับคุณไปเลนกีฬา ทีมฝายตรงขาม
ประกอบดวยผูเ ลน 11 คน ทุกคนตางเลนอยางเต็มที่ ขณะทีท่ มี ฝายเรา
กลับเลนกันอยูเ พียงแค 3 - 4 คน เพราะทีเ่ หลืออีก 7 - 8 คน มัวทะเลาะ
กันอยู แลวประเทศไทยจะเอาชนะประเทศอืน่ ไดอยางใด เราแพตงั้ แต
เริ่มตนแลว

เมษายน 2553

เพราะฉะนัน้ มันหมดเวลาแลวทีจ่ ะ
ขัดแยงกัน คนไทยดวยกันตองรักกันเอง
กอน ตองเขาใจกันเองกอน วานี่คือสิ่ง
ที่จำเปน ที่ตองทำเพื่อประเทศชาติทำ
เพือ่ ลูกหลาน ตองมาชวยกันคิดเกีย่ วกับ
การพัฒนาประเทศชาติใหเจริญรุงเรือง
มิฉะนั้น เมื่อวันนั้นมันมาถึงในอนาคต
เราก็จะมาคิดยอนหลังดวยความเสียใจ
ว า ทำไมวั น นั้ น ไม คิ ด ทำไมวั น นั้ น ยั ง
ทะเลาะกันอยู ทำไมวัน นั้นยังขัดแยง
กันอยู แตมันไมมีเวลาแลว ดังนัน้ ผม
คิดวามันอาจจำเปนที่ตองสรางกระแส
ความรั ก ชาติ ขึ้ น มา สร า งกระแสถึ ง
ความเสี ย สละขึ้ น มา สร า งกระแสที่
ต อ งทำเพื่ อ ระดมสมอง เพื่ อ ช ว ยกั น
เสริมสรางใหประเทศชาติพรอมรับกับ
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็ววัน

¢ŒÍμ¡Å§à¢μ¡ÒÃ¤ŒÒàÊÃÕ¢Í§ä·Â (μ‹Í)

ขอมูลของประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศในกลุมอาเซียนไดเปน
อยางดี เชน เวียดนามมีอุตสาหกรรมใดเขมแข็ง และอุตสาหกรรมใด
ออนแอ เปนตน รวมถึงชักจูงใหนักลงทุนไปลงทุนยังประเทศตางๆ
สวนภาคเอกชนจะเปนฝายสนับสนุน ที่ดี โดยจะมีความรูและ
ประสบการณ ในเชิงธุรกิจและการตลาดที่ดีกวาภาครัฐ ดังนั้นการ
ประสานขอมูลตางๆ ระหวางภาครัฐและเอกชนที่ดี จะเปนอีกชอง
ทางหนึ่งที่จะชวยลดอุปสรรคและผลเสียจากการเปดเสรีทางการคา
กับประเทศตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดอยางแนนอน
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กฎและระเบียบควรรู

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

คุ ณ ใช สิ ท ธิป ระโยชน

ยกเวน/ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภายใตบีโอไอถูกตองแลวหรือ ตอนที่ 2
ตอนที่ 1 ไดแนะนำสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการ
ลงทุน หรือบีโอไอ ตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 อีกทั้ง
ประเภทของรายไดที่ถือเปนรายไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน จึงสามารถใชสิทธิ์
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลได และการใชสิทธิ์ ในกลุมที่ 1 ที่เปนการใชสิทธิ์ ในชวงเวลาที่ ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง โดยที่ระเบียบหลักเกณฑ
นี้ปรากฏตามประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ ไดรับการสงเสริมการลงทุน ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ
2530 ตอไปจะไดนำเสนอการใชสิทธิ์ ในกลุมที่ 2
¡ÒÃãªŒÊÔ·¸ÔìÀÒÂËÅÑ§ÃÐÂÐàÇÅÒä´ŒÃÑºÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤Å
ในตอนที่ 2 นี้จะไดกลาวถึงการใชสิทธิ์ ในกลุมที่ 2 ที่เปนการใช
สิทธิ์ภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามมาตรา
31 วรรคสี่ ที่วางหลักเกณฑไววา ในกรณีที่กิจการขาดทุนในระหวาง
เวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง (กรณีไดรับสิทธิ์
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามสัดสวนของเงินลงทุนที่ไมรวมคาที่ดิน
และทุนหมุนเวียน)

ใหนำผลขาดทุนหักออกจากกำไรสุทธิ
มีกำหนดเวลาไมเกิน 5 ป
โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของป ใดปหนึ่ง
หรือหลายปก็ ได

โดยหากไดรบั ตามวรรคสอง (กรณี
เป น กิ จ การที่ มี ค วามสำคั ญ และเป น
ประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ จึงได
รับสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลโดย
ไม ก ำหนดสั ด ส ว นของเงิ น ลงทุ น ที่ ไ ม
รวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน) ใหนำ
ผลขาดทุนประจำปที่เกิดขึ้นในระหวาง
เวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิด
ขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลมีกำหนดเวลาไมเกิน 5
ป นับแตวันพนกำหนดเวลานั้น โดยจะ
เลือกหักจากกำไรสุทธิของป ใดปหนึ่ง
หรือหลายปก็ได
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¹ÔÂÒÁ¢Í§¼Å¢Ò´·Ø¹»ÃÐ¨Ó»‚
ประกาศกรมสรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุน
สุทธิของบริษทั หรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คลที่ไดรบั การสงเสริมฯ ทีป่ ระกาศ
ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2540 ยกเลิกขอ 4.1 (ก) ของประกาศกรม
สรรพากร เรื่อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุน สุทธิของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ ไดรับการสงเสริมการลงทุน ซึ่งประกาศ
ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2530 ขอ 4.1 (ก) ใหความหมายของผล
ขาดทุนประจำปไววา หมายถึง ผลขาดทุนประจำปที่เกิดขึ้นในระหวาง
เวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยไมตองนำไปหักออกจาก
กำไรประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลาไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตามมาตรา 65 ตรี (12)
คำวินจิ ฉัยของคณะกรรมการวินจิ ฉัยภาษีอากร ที่ 35/2540 เรือ่ ง
การนำผลขาดทุนของกิจการที่ไดรบั การสงเสริมการลงทุนไปหักภายหลัง
ระยะเวลาที่ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ทีส่ งั่ ณ วันที่ 9 มิถนุ ายน
2540 ก็ยืนยันผลขาดทุนประจำปที่จะนำไปหักออกจากกำไรสุทธิที่
เกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง ระยะเวลาที่ ไ ด รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลที่ มี จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา
กำหนดเวลาไมเกิน 5 ปนั้น ไมตองนำไปหักออกจากกำไรประจำปที่ ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา
เกิดขึ้นในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม
สระบุรี สุพรรณบุรีและอางทอง และ
ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤ÅáÂ¡μÒÁà¢μ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ให ทุ ก จั ง หวั ดในเขต 3 ซึ่ งได แ ก 58
สิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลแยกตามเขตการลงทุน จังหวัดทีเ่ หลือ เปนเขตสงเสริมการลงทุน
โดยเขต 1 ครอบคลุม 6 จังหวัด ไดแก กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี จะไดสิทธิ์นี้ 8 ป ระยะเวลาการไดสิทธิ์
ปทุมธานี สมุทรปราการและสมุทรสาคร ขณะที่เขต 2 ครอบคลุม 12 ปรากฏตามตารางตอไปนี้
เขต 1
เขต 2
ในนิคม/เขต นอกนิคม/เขต
ในนิคม/เขต
อุตสาหกรรม อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมที่ไดรบั
สิทธิประโยชน ที่ไดรบั การ ที่ไดรบั การ การสงเสริมฯ (ไมรวม
สงเสริมฯ
สงเสริมฯ
นิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง และนิคม/
เขตอุตสาหกรรมใน
จังหวัดระยอง
มาตรา 31
ยกเวนภาษี
3 ป
7 ป
เงินได
นิติบุคคล
เมษายน 2553

เขต 3
นอกนิคม/เขต (รวมในและ
อุตสาหกรรม นอกนิคม/เขต
ที่ไดรบั การ อุตสาหกรรมที่ไดรบั
สงเสริมฯ
การสงเสริมฯ)

3 ป

8 ป
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ËÅÑ¡à¡³±¡ÒÃãªŒÊÔ·¸ÔìÀÒÂËÅÑ§ÃÐÂÐàÇÅÒμÒÁÁÒμÃÒ 31 ÇÃÃ¤Ë¹Öè§
áÅÐÇÃÃ¤ÊÍ§
หากโครงการลงทุนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนตั้งอยูในเขต 3
ไดสิทธิ์ยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป นับแตวัน ที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการที่ ไดรับการสงเสริมฯ นั้น ผลขาดทุน
ประจำปที่เกิดขึ้นระหวางปที่ 1 ถึงปที่ 8 ทั้งจำนวน สามารถนำมาหัก
ออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นในปที่ 9 ถึงปที่ 13 ได โดยเลือกหักทั้ง
จำนวนจากกำไรสุทธิของป ใดปหนึ่ง หรือทยอยหักจากหลายปก็ได
ซึ่งทางปฏิบัติก็ขึ้นอยูกับจำนวนของผลขาดทุนประจำปสะสมระหวาง
ปที่ 1 ถึงปที่ 8 ที่ยกมาในปที่ 9 กับผลกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นตั้งแตปที่ 9
ที่หากยอดขาดทุนประจำปสะสมนั้นสูงกวายอดกำไรสุทธิ ก็จะคงเหลือ
ยอดขาดทุนประจำปสะสมยกไปหักจากกำไรสุทธิในปที่ 10 ตอไป
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¼Å¢Ò´·Ø¹»ÃÐ¨Ó»‚¡Ã³ÕÁÕâ¤Ã§¡ÒÃ·Õèä´ŒÊÔ·¸ÔìÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ
à§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤ÅÁÒ¡¡Ç‹Ò 1 â¤Ã§¡ÒÃ
กรณีกิจการมีโครงการที่ไดสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมาก
กวา 1 โครงการในกิจการเดียว ระยะเวลาการไดรับสิทธิประโยชน
ตามบัตรสงเสริมฯ ที่ออกใหแตละโครงการอาจมีกำหนดเวลาไมเทา
กัน และการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะเริ่มนับแตวันที่ผูไดรับ
การสงเสริมฯ มีรายไดจากการประกอบกิจการตามที่ระบุไว ในบัตร
สงเสริมฯ โดยที่ผูไดรับการสงเสริมฯ จะตองจัดทำบัญชีรายรับ และ
รายจายสำหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ แยกตางหากจากกิจการ
สวนอื่น ไมวาจะไดรับการสงเสริมฯ หรือไมก็ตาม เพื่อประโยชน ใน
การคำนวณกำไร และขาดทุนตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³¼Å¢Ò´·Ø¹»ÃÐ¨Ó»‚¢Í§ºÕâÍäÍáμ¡μ‹Ò§¨Ò¡¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã
การคำนวณผลขาดทุ น ประจำป ต ามความเห็ น ของบี โ อไอ ที่
ปฏิ บั ติ ง านตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม การลงทุ น พ.ศ. 2520

พิจารณาใหแยกเปนรายบัตรสงเสริม
การลงทุน รายโครงการ แตคำวินิจฉัย
ของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร ที่
38/2552 เรื่อง ภาษีเงินไดนิติบุคคล
กรณีการนำผลขาดทุนของกิจการที่ ได
รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ไปหั ก ออก
จากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น ภายหลังระยะ
เวลาที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ที่สั่ง ณ วันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 ได
วางหลักเกณฑไววา
กรณีบริษทั ประกอบกิจการที่ไดรบั
การสงเสริมฯ และมีโครงการที่ ไดรับ
การสงเสริมฯ ในกิจการแตละประเภท
มากกวา 1 โครงการนัน้ เนือ่ งจากมาตรา
31 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งแก ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 เปนบทบัญญัติ
ซึ่ ง ใช บั ง คั บ กั บ การคำนวณกำไรสุ ท ธิ
หรื อ ขาดทุ น สุ ท ธิ ข องกิ จ การที่ ไ ด รั บ
การสงเสริมฯ กรณีนี้จึงตองคำนวณ
จากรายได และรายจายจากกิจการทุก
ประเภทที่ ไดรับการสงเสริมฯ ในรอบ
ระยะเวลาบัญชีเดียวกันตามบทบัญญัติ
แหงประมวลรัษฎากร
ดังนั้น ตามหลักเกณฑของกรม
สรรพากร กรณีที่กิจการใดมีโครงการ
ที่ ไดรับการสงเสริมฯ หลายโครงการ
ก็ตองนำรายได และรายจายของทุก
โครงการในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกัน
มาคำนวณ เพื่ อให ไ ด ย อดกำไรสุ ท ธิ
หรื อ ขาดทุ น สุ ท ธิ ข องกิ จ การที่ ไ ด รั บ
การส ง เสริ ม ฯ หากปรากฏว า มี ผ ล
ขาดทุนสุทธิเกิดขึ้น ยอมถือวาเปนผล
ขาดทุนประจำปของกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมฯ
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และบริษัทยอมมีสิทธิ์นำผลขาดทุนประจำปดังกลาวที่เกิดขึ้นใน
ระหวางเวลาที่ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปหักออกจากกำไร
สุทธิของกิจการที่ ไดรับการสงเสริมฯ ที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาที่
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล โดยมีกำหนดเวลาหาปนับแตวันพน
กำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักกำไรสุทธิของป ใดปหนึ่ง หรือหลายป
ก็ไดตามมาตรา 31 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติฯ ดังกลาว

ในกรณีที่มีความไมชัดเจน
บีโอไอ มีอำนาจตีความ
ในเบื้องตน

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡ÄÉ®Õ¡ÒàËç¹´ŒÇÂ¡ÑººÕâÍäÍ
บีโอไอไดนำเสนอขอปญหานี้ขึ้นหารือสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 5) ก็ไดมีคำวินิจฉัย
ตามบันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การนำผลขาดทุน
ประจำปที่เกิดขึ้นในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไป
หักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้น ภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวน ภาษี
เงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 31 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 เมื่อเดือนมีนาคม 2552 เรื่องที่
158/2552 มีความเห็นวา
ในกรณีที่มีความไมชัดเจนที่จะตองตีความ หรือดำเนินการตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนหรือบีโอไอ มีอำนาจตีความในเบื้องตน เพื่อใหเกิดความ
เขาใจในเรื่องความหมาย และการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 เปนไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อไม ใหสง
ผลกระทบ หรือสรางความสับสนแกผูที่เกี่ยวของ และประชาชนทั่วไป
ดังนัน้ เมือ่ พระราชบัญญัตสิ ง เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เปน
กฎหมายเฉพาะที่บัญญัติการจัดเก็บภาษีอากรเปนพิเศษแลว จึงไม
อาจนำประมวลรัษฎากรซึ่งเปนกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
อากรมาใชบังคับกับขอหารือนี้
นอกจากนัน้ ถอยคำตามมาตรา 31 วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 แก ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ก็แสดงใหเห็นถึงเจตนารมณ
ของกฎหมายที่ ใหคำนวณผลขาดทุนประจำปเปนรายโครงการ วิธีการ
คำนวณผลขาดทุนประจำปตามความเห็นของบีโอไอจึงชอบแลว
ผู ไดรับการสงเสริมฯ ที่ ไดรับสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
มากกวา 1 โครงการ จึงอาจประสบปญหาการใชสิทธิ์ ในกลุมที่ 2 นี้
โดยการใชสิทธิ์ถูกตองตามหลักเกณฑของบีโอไอก็จะสามารถนำผล

ขาดทุ น ประจำป ทั้ ง จำนวนที่ เ กิ ด ขึ้ น
ระหว า งเวลาที่ ไ ด รั บ สิ ท ธิ์ ย กเว น ภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คลไปหักออกจากกำไรสุทธิ
ที่ เ กิ ด ขึ้ น ภายหลั ง ระยะเวลาดังกลาว
ซึ่งขัดกับหลักเกณฑของกรมสรรพากร
ที่ ใหนำเพียงผลขาดทุนสุทธิเฉพาะสวน
ที่เกินกำไรสุทธิในระหวางเวลาไดรับ
สิ ท ธิ์ เ ท า นั้ น ที่ ส ามารถนำไปหั ก ออก
จากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังได
อยางไรก็ตาม แมภายหลังสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได ใหความเห็น
แลว ก็คาดวาเจาพนักงานประเมินของ
กรมสรรพากรจะยังคงมีแนวโนมในอัน
ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามคำวิ นิ จ ฉั ย ของคณะ
กรรมการวินิจฉัยภาษีอากรที่ 38/2552
อยู นั่ น เอง โดยไม ยิ น ยอมให ถือผล
ขาดทุนของโครงการแตละโครงการแยก
ต า งหากจากกั น จนกว า จะได มี ค ำ
พิพากษาของศาล
ในตอนที่ 3 ซึ่งเปนตอนจบ จะ
ไดนำเสนอกลุมที่ 3 ซึ่งเปนการใชสิทธิ์
ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอเนื่อง
จากระยะเวลาตามมาตรา 31 วรรคหนึง่
หรือวรรคสอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ใน
กรณีทกี่ จิ การมีทงั้ ขาดทุนประจำปยกไป
สิ ท ธิ ป ระโยชน ล ดหย อ นภาษี เ งิ น ได
นิตบิ คุ คล และสวนของกิจการที่ไมไดรบั
การสงเสริมฯ ในรอบปบัญชีเดียวกัน
ตองดำเนินการอยางไรนัน้ จะไดนำเสนอ
ในตอนตอไป
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กฎและระเบียบควรรู

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

SMEs

ก็ขอรับการสงเสริมการลงทุนได
การขอรับการสงเสริมการลงทุนจากบีโอไอเปนการทั่วไปนั้น ไดกำหนดขนาดการลงทุนขั้นต่ำ
ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไวเพียง 1 ลานบาท แตหากเปนกิจการ SMEs กำหนดขนาด
การลงทุนไวเพียง 5 แสนบาท ดังนั้นวิสาหกิจไมจำเปนตองมีขนาดใหญ ก็สามารถขอรับ
การสงเสริมการลงทุนจากบีโอไอได เพราะอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดยอม เชน SMEs
ทั่วไปก็สามารถยื่นขอรับการสงเสริมฯ ได
โดยบีโอไอได ใหความสำคัญในการสงเสริมฯ SMEs มาตั้งแตป
2543 เนื่องจากเปนกลุมธุรกิจใหญที่สุดของภาคธุรกิจ ซึ่งจากขอมูล
ของรายที่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลพบวามีสูงถึง
กวารอยละ 85 จึงนับวา SMEs มีบทบาทสำคัญตอระบบเศรษฐกิจ และ
สังคมไทย สำหรับที่วาทำอยางไรจึงจะไดเปนผูไดรับการสงเสริมฯ นั้น
จะไดนำเสนอตอไป
¤Ó¨Ó¡Ñ´¤ÇÒÁ¢Í§ SMEs
SMEs ยอมาจาก Small and Medium Enterprises หรือ
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม โดยความหมายของวิ ส าหกิ จ
ครอบคลุมกิจการ 3 กลุมใหญ ไดแก กิจการผลิต (Product Sector)
กิจการการคา (Trading Sector) และ กิจการบริการ (Service Sector)
กิจการผลิต ครอบคลุมการผลิตในภาคเกษตรกรรม (Agricultural
Processing) ภาคอุตสาหกรรม (Manufacturing) และเหมืองแร
(Mining) ขณะที่กิจการการคา ครอบคลุมทั้งการคาสง (Wholesale)
และการคาปลีก (Retail)

SMEs ครอบคลุมกิจการ
3 กลุมใหญ ไดแก
กิจการผลิต กิจการคา
และกิจการบริการ
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จากกฎกระทรวงที่ออกภายใตพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 กำหนดเกณฑการวัดวาธุรกิจ
ใดเปน SMEs ดังนี้
วิสาหกิจขนาดยอม
วิสาหกิจขนาดกลาง
มูลคา
จำนวน
มูลคา
จำนวน
ประเภทกิจการ
สินทรัพยถาวร การจางงาน สินทรัพยถาวร การจางงาน
(ลานบาท)
(คน)
(ลานบาท)
(คน)

1. กิจการผลิต
2. กิจการการคา
2.1 การคาสง
2.2 การคาปลีก
3. กิจการบริการ

ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 ไมเกิน 200 ไมเกิน 200
ไมเกิน 50 ไมเกิน 25 ไมเกิน 100 ไมเกิน 50
ไมเกิน 30 ไมเกิน 15 ไมเกิน 60 ไมเกิน 30
ไมเกิน 50 ไมเกิน 50 ไมเกิน 200 ไมเกิน 200

บีโอไอยังอนุญาตใหนำ
เครื่องจักรใชแลวในประเทศ
มาใช ในโครงการได มีมูลคา
โดยหากจำนวนการจางงานเขาลักษณะวิสาหกิจขนาดยอม แต
ไมเกิน 10 ลานบาท
มูลคาสินทรัพยถาวรเขาลักษณะวิสาหกิจขนาดกลาง หรือกลับกัน ใหถอื

จำนวนการจางงาน หรือมูลคาสินทรัพยถาวรที่นอยกวาเปนเกณฑ ใน
การพิจารณา โดยจำนวนการจางงานพิจารณาจากหลักฐานแสดงจำนวน
การจางงานที่ จัด ทำตามที่ ก ฎหมายกำหนด ขณะที่ พิจ ารณามู ล ค า
สินทรัพยถาวรซึ่งไมรวมคาที่ดินตามที่ปรากฏในงบการเงินลาสุดของ
กิจการที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตรับรองแลว และมูลคาสินทรัพยถาวร
ไมรวมที่ดิน นั้นไดรับการประเมินจากสถาบันการเงิน หรือบริษัทที่
ปรึกษาทางการเงินที่นาเชื่อถือ ซึ่งหากมูลคาตางกัน ใหถือจำนวนที่
นอยกวาเปนมูลคาสินทรัพยถาวร
ËÅÑ¡à¡³±¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
ประกาศคณะกรรมการส งเสริ ม การลงทุ น ที่ 1/2553 เรื่อ ง
นโยบายส ง เสริ ม การลงทุ น แก วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม
ลงวันที่ 5 มกราคม 2553 ที่มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน
2552 ได ก ำหนดเงื่ อ นไขสำคั ญ ที่ จ ะสามารถขอรั บ การส ง เสริ ม ฯ
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ประกอบดวย ขนาดการลงทุน (ไมรวม
คาที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไมนอยกวา
5 แสนบาท (ขณะที่เงื่อนไขโดยทั่วไป
กำหนดใหจะตองมีขนาดลงทุนไมรวม
คาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 1
ล า นบาท) แต ไ ม เ กิ น 20 ล า นบาท
โดยเมื่ อ รวมทั้ ง กิ จ การแล ว ต อ งมี
สินทรัพยถาวรสุทธิ หรือขนาดการลงทุน
ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนไมเกิน
200 ลานบาท เมือ่ รวมทัง้ สวนเดิม และ
ที่ จ ะลงทุน ใหม รวมทั้ ง ต อ งมี ค นไทย
ถือหุนไมนอยกวารอยละ 51 ของทุน
จดทะเบียน อัตราสวนหนีส้ นิ ตอทุนไมเกิน
3 ตอ 1 โดยคำนวณรวมทัง้ สวนเดิมของ
ผูขอรับการสงเสริมฯ และโครงการที่
ขอรับการสงเสริมฯ
นอกจากนัน้ บีโอไอยังอนุญาตให
นำเครือ่ งจักรใชแลวในประเทศ มาใชใน
โครงการไดมีมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท
และตองลงทุนเครื่องจักรใหมมูลคาไม
นอยกวา 1 ใน 4 ของมูลคาเครื่องจักร
ใชแลว (โดยเครือ่ งจักรใชแลวในประเทศ
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หมายถึง เครือ่ งจักรทีจ่ ะใชในโครงการทีข่ อรับการสงเสริมฯ ซึง่ อาจเปน
เครื่องจักรเดิมที่มีอยูแลวของผูขอรับการสงเสริมฯ หรือเครื่องจักรใช
แลวที่ซื้อภายในประเทศ)

SMEs จัดเปนกิจการที่มีความสำคัญ
และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ
ครอบคลุมกิจการ 7 หมวด
รวม 57 ประเภทกิจการ
มูลคาเครื่องจักรใชแลวในประเทศ ไดมาจากราคาตามบัญชี
(Book Value) ของเครื่องจักรเดิมที่มีอยูแลวทั้งหมดของวิสาหกิจใน
วันที่ยื่นขอรับการสงเสริมฯ และ/หรือ ราคาซื้อเครื่องจักรใชแลวที่ซื้อ
ภายในประเทศ
»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ¢Í§ SMEs
ธุรกิจ SMEs จัดเปนกิจการที่มีความสำคัญและเปนประโยชน
ตอประเทศเปนพิเศษ ครอบคลุมกิจการ 7 หมวด รวม 57 ประเภท
กิจการ ประกอบดวย
หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร ครอบคลุมประเภท
๏ 1.1 เพาะขยายและปรับปรุงพันธุพืช (ไมมีเงื่อนไขขั้นตอน
การวิจัยและพัฒนา)
๏ 1.4 ผลิตปุยหรือสารปรับปรุงดิน
๏ 1.5 ขยายพันธุและเลี้ยงสัตว
๏ 1.7 อบพืชและไซโล
๏ 1.10 ฟอก แตงสำเร็จหนังสัตว หรือตกแตงขนสัตว

๏ 1.11 ผลิตหรือถนอมอาหาร
หรือสิ่งปรุงแตงอาหารดวยเทคโนโลยี
ทั น สมั ย (ยกเว น การผลิ ต น้ ำ ดื่ ม และ
ไอศกรีม)
๏ 1.12 ผลิ ต น้ ำ มั น หรื อไขมั น
จากพืชหรือสัตว
๏ 1.13 ผลิ ต แป ง จากพื ช หรื อ
เดกตริน หรือโมดิไฟดสตารช
๏ 1.14 คั ด คุ ณ ภาพและบรรจุ
เก็บรักษาพืช ผัก ผลไม หรือดอกไม
ดวยเทคโนโลยีทันสมัย
๏ 1.15 ผลิตผลิตภัณฑจากพืช
สมุนไพร รวมถึงสบู ยาสระผม ยาสีฟน
และเครื่องสำอาง
๏ 1.16 ผลิตผลิตภัณฑจากยาง
ธรรมชาติ
๏ 1.17 ผ ลิ ต ผ ลิ ต ภั ณ ฑ จ า ก
ผลพลอยไดหรือเศษวัสดุทางการเกษตร
๏ 1.19 ห อ งเย็ น หรื อ กิ จ การ
หองเย็นและขนสงหองเย็น
หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และ
โลหะขั้นมูลฐาน ครอบคลุมประเภท
๏ 2.5 ผลิตเซรามิกส
2.5.1 ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ
เซรามิ ก ส (ยกเว น
Earthen Ware)
2.5.2 ผลิ ต กระเบื้ อ ง
มุงหลังคาเซรามิกส
2.5.3 ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ
Advanced Ceramics
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๏ 2.6 ผลิตแกวหรือผลิตภัณฑแกว
๏ 2.7 ผลิตวั ส ดุ ท นไฟหรื อ ฉนวนกัน ความรอ น (ยกเว นอิ ฐ
มวลเบา อิฐน้ำหนักเบา)
๏ 2.8 ผลิตแผนยิปซั่มหรือผลิตภัณฑจากยิปซั่ม
๏ 2.15 ผลิ ต ชิ้ น ส ว นเหล็ ก หล อ (เฉพาะที่ ใ ช เ ตาหลอมแบบ
Induction Furnace)
๏ 2.16 ผลิตชิ้นสวนเหล็กทุบ
๏ 2.17 รีด ดึง หลอ หรือทุบโลหะที่มิใชเหล็ก
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา ครอบคลุมประเภท

๏ 3.1 ผลิตผลิตภัณฑจากสิ่งทอหรือชิ้นสวน
3.1.3 ผลิตผา
3.1.6 ผลิตเครื่องนุงหม
3.1.7 ผลิตชิ้นสวนประกอบเครื่องนุงหม
3.1.8 ผลิตเคหะสิ่งทอ
๏ 3.3 ผลิตรองเทาหรือชิ้นสวน
๏ 3.4 ผลิตกระเปาหรือชิ้นสวน
๏ 3.5 ผลิตเครื่องกีฬาหรือชิ้นสวน
๏ 3.6 ผลิตผลิตภัณฑจากหนังสัตวหรือหนังเทียม
๏ 3.7 ผลิตเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
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๏ 3.11 ผลิ ต เครื่ อ งเขี ย นหรื อ
ชิ้นสวน
๏ 3.12 ผลิตของเลน
๏ 3.13 ผลิตเครื่องดนตรี
๏ 3.14 ผ ลิ ต สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ
(ยกเวนผลิตภัณฑจากไมหวงหาม)
๏ 3.15 ผลิ ต เครื่ อ งเรื อ นหรื อ
ชิ้ น ส ว น (ยกเว น ผลิ ต ภั ณ ฑ จ ากไม
หวงหาม)
หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณขนสง ครอบคลุมประเภท
๏ 4.1 ผลิตเครื่องมือชางและ
เครื่องมือวัด
๏ 4.2 ผลิตเครือ่ งจักร อุปกรณ
และชิ้นสวน
๏ 4.3 ผลิตผลิตภัณฑโลหะและ
ชิ้นสวนโลหะ
๏ 4.4 ชุบ หรือเคลือบผิว หรือ
Anodize
๏ 4.5 อบ - ชุบโลหะ (Heat
Treatment)
๏ 4.6 ตอหรือซอมเรือ
๏ 4.7 ผ ลิ ต ย า น พ า ห น ะ ที่
ขับเคลื่อนดวยระบบไฟฟา (เฉพาะที่ไม
สามารถจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
รถยนต พ.ศ. 2522)
๏ 4.10 ผลิตชิน้ สวนยานพาหนะ
๏ 4.16 ซอมชิน้ สวนยานพาหนะ
อุปกรณไฟฟา หรืออิเล็กทรอนิกส
๏ 4.17 ซ อ มเครื่ อ งจั ก รหรื อ
อุปกรณเพื่อการอุตสาหกรรม
๏ 4.18 ผลิตหรือซอมบำรุงรักษา
ตูสินคาแบบคอนเทนเนอร
๏ 4.19 ผลิ ต โครงสร า งโลหะ
สำหรับงานกอสรางหรืองานอุตสาหกรรม
(Fabrication Industry) หรือการซอม
Platform
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หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา ครอบคลุม
ประเภท
๏ 5.1 ผลิตเครื่องใชไฟฟาสำหรับงานอุตสาหกรรม
๏ 5.2 ผลิตเครื่องใชไฟฟา
๏ 5.3 ผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณที่ ใชกับเครื่องใชไฟฟา
๏ 5.4 ผลิตผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
๏ 5.5 ผลิตชิ้นสวน และ/หรือ อุปกรณอิเล็กทรอนิกสหรือ
ชิ้นสวน และ/หรือ อุปกรณที่ ใชกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก ครอบคลุมประเภท
๏ 6.12 ผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติ ก หรื อ เคลื อ บด ว ย
พลาสติก
๏ 6.15 ผลิตสิง่ ของจาก
เยือ่ หรือกระดาษ
๏ 6.16 ผลิตสิ่งพิมพ
หมวด 7 บริการและสาธารณูปโภค ครอบคลุมประเภท
๏ 7.4.3 กิจการโรงแรม (โครงการที่ตั้งในเขต 1 และเขต 2
รวมทั้งอำเภอหาดใหญ อำเภอเมืองเชียงใหม อำเภอหัวหิน อำเภอ
ชะอำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่ ไมอยู ในขาย
ใหการสงเสริมฯ) โดยตองมีจำนวนหองพักไมต่ำกวา 40 หอง
ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹·Õè¨Ðä´ŒÃÑº¨Ò¡¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
บีโอไอถือวาทุกจังหวัดทั่วประเทศเปนเขตการลงทุน โดยเขต
การลงทุ น 1 ครอบคลุ ม 6 จั ง หวั ด ได แ ก กรุ ง เทพฯ นครปฐม
นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ขณะที่เขตการ
ลงทุน 2 ครอบคลุม 12 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี
นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม
สระบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง สำหรับจังหวัดที่เหลือ 58 จังหวัด
เปนเขตสงเสริมการลงทุน 3

จะไดรับสิทธิประโยชนยกเวน
อากรขาเขาเครื่องจักร
ไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป
ไมวาจะตั้งอยู ในเขตใด

หมดเขตการยื่น
ขอรับการสงเสริมฯ
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554
SMEs ที่ไดรับการสงเสริมฯ จะ
ไดรับสิทธิประโยชนยกเวนอากรขาเขา
เครือ่ งจักร ไมวา จะตัง้ อยูในเขตใด และ
ใหไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนเวลา 8 ป ไมวาจะตั้งอยู ในเขตใด
โดยไมกำหนดสัดสวนการยกเวน ภาษี
เงินไดนิติบุคคล รวมถึงสิทธิประโยชน
อื่นตามประกาศคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนที่ 1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม
2543 ซึ่ ง เป น ไปตามเกณฑ ที่ ตั้ ง ของ
แตละเขต
¡ÓË¹´¡ÒÃÂ×è¹¢ÍÃÑºÊ‹§àÊÃÔÁÏ
SMEs เปนวิสาหกิจพื้นฐานของ
สั ง คมไทยที่ มี บ ทบาทสำคั ญ ต อ ภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศ สิทธิประโยชน
ที่ผูไดรับการสงเสริมฯ จะไดรับภายใต
มาตรการสงเสริมฯ SMEs นี้ จะชวยเหลือ
ผู ป ระกอบการในการเริ่ ม ต น ธุ ร กิ จ
และเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
เอื้ อโอกาสให กิ จ การสามารถอยู ร อด
และประสบความสำเร็จได มาตรการ
สงเสริมฯ SMEs จึงเปนมาตรการสำคัญ
ทีผ่ ปู ระกอบการ SMEs ไมควรพลาด ซึง่
จะหมดเขตการยืน่ คำขอรับการสงเสริมฯ
ในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 นี้

กฎและระเบียบควรรู

สถาปนา พรหมบุญ

นานาสาระกับ บี โ อไอ
ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹´ŒÒ¹à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã
1. ¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ãâ´ÂãªŒÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹μÒÁÁÒμÃÒ 28 áÅÐ 29
¨ÐμŒÍ§·ÓÍÂ‹Ò§äÃ áÅÐμŒÍ§μÔ´μ‹Í¡ÑºË¹‹ÇÂ§Ò¹ã´ºŒÒ§
ตอบ การนำเขาเครื่องจักร ในขั้นตอนแรก ตองยื่นบัญชีรายการ
เครือ่ งจักร (Master list) ซึง่ ก็คอื รายชือ่ เครือ่ งจักรทัง้ หมดทีค่ าดวา
จะนำเขา เพื่อใช ในโครงการตามที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนให
บีโอไออนุมัติกอน
สำหรับการนำเขาเครื่องจักรแตละครั้ง จะตองขออนุมัติ 3. Master List à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã ÊÒÁÒÃ¶
¢Íá¡Œä¢ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
สั่งปลอยเครื่องจักรตามแตละอินวอยซถัดไป ซึ่งในขั้นตอนนี้จะ
ตอบ สามารถขอแก ไ ขได โ ดยไม
ดำเนินการโดยสมาคมสโมสรนักลงทุน จากนั้นจึงนำหนังสือสั่ง
กำหนดจำนวนครั้ง
ปลอยพรอมสำเนาบัตรสงเสริมไปแสดงตอกรมศุลกากร เพื่อขอ
ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร
ทั้ ง นี้ เ จ า หน า ที่ ตั ว แทนของผู ไ ด รั บ การส ง เสริ ม ฯ จะต อ ง 4. ¡ÒÃÂŒ Ò Âà¤Ã×è Í §¨Ñ ¡ Ã¨Ò¡âÃ§§Ò¹
à¡‹ Ò ä»â¤Ã§¡ÒÃãËÁ‹ ·èÕ ¨ Ð¢ÍÃÑ º ¡ÒÃ
เขารับการอบรมการยื่นขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรกอน
Ê‹§àÊÃÔÁÏ ÊÒÁÒÃ¶¡ÃÐ·Óä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ สมาคมสโมสร
ตอบ ไม ส ามารถทำได เข า ข า ย
นักลงทุน โทรศัพทหมายเลข 0 2936 1429-40
เปนการสวมสิทธิ์ กลาวคือ การ
นำเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ จ าก
2. ºÃÔÉÑ··Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶«×éÍà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ãμ‹Í¨Ò¡ºÃÔÉÑ·
โครงการที่ เ คยได รั บ สิ ท ธิ แ ละ
Í×è¹·Õè¹Óà¢ŒÒÁÒáÅŒÇä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ประโยชนทางภาษีเงินไดนิติบุคคล
ตอบ ตองมีขอมูลเพิ่มเติมวาเครื่องจักรที่จะซื้อตอนั้นได ใชผลิต
แลวไปใชซ้ำ โดยโครงการลงทุน
สินคาในประเทศแลวหรือไม หากมีการใชงานแลว เขาขายเปน
ใหม ไ ม มี ก ารลงทุ น ในเครื่ อ งจั ก ร
การใชเครือ่ งจักรเกาในประเทศ ไมสามารถนำมาขอรับการสงเสริมฯ
และอุ ป กรณ เ ป น ของตนเอง ไม
ได
เมษายน 2553
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7. ¡ÒÃ¹Óà¤Ã×è Í §¨Ñ ¡ Ã¡ÅÑ ºä»«‹ Í Áá«Á
ÂÑ§μ‹Ò§»ÃÐà·È ¨ÐμŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ÍÂ‹Ò§äÃ ¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒÁÒÍÕ¡¨ÐμŒÍ§àÊÕÂ
ÍÒ¡Ã¢Òà¢ŒÒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ จะตองแจงเรื่องมายังบีโอไอ
เพื่ อ ขออนุ ญ าตส ง เครื่ อ งจั ก รไป
ซอมยังตางประเทศ และเมื่อจะนำ
กลับเขามาในประเทศ ซึ่งหากยังมี
ระยะเวลานำเขาเหลืออยู จะไดรับ
การยกเวนอากรขาเขาสำหรับคา
ซอม โดยการนำเขาเครื่องจักรจะ
ตองปฏิบัติเชนเดียวกันกับการขอ
อนุมัตินำเขาเครื่องจักรตามปกติ

เปนไปตามหลั ก เกณฑ ก ารอนุ มั ติใ หก ารส ง เสริม ฯ ยกเวน เป น
กรณีรับโอนกิจการ (สำหรับอาคารไมจำเปนตองกอสรางใหม
โครงการใหมสามารถใชอาคารรวมกับสวนเดิมได)
8.
5. ËÒ¡¨Ð¹Óà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ãà¢ŒÒÁÒã¹ÃÒªÍÒ³Ò¨Ñ¡Ã ¡‹Í¹ä´ŒÃÑº¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔ
ãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÊÒÁÒÃ¶·Óä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ สามารถนำเขาได โดยการใหไดรับสิทธิและประโยชนอากร
ขาเขาเครื่องจักร จะยอนหลังจนถึงวันที่บริษัทยื่นคำขอฯ แตจะ
ตองชำระอากรขาเขาตามปกติ หรือใชธนาคารค้ำประกันไปกอน
(โดยการใชธนาคารค้ำประกัน จะกระทำไดตอเมื่อโครงการไดรับ
อนุมัติใหการสงเสริมฯ และมีการตอบรับมติแลว) จากนั้นเมื่อได
รับบัตรสงเสริมฯ จะตองทำเรื่องขอขยายเวลานำเขาเครื่องจักร
ยอนหลัง หลังจากบีโอไออนุมัติแลว จึงจะสามารถขอคืนอากร
จากกรมศุลกากรไดตอไป
9.
6. ¶ŒÒ¨Ð¨ÓË¹‹ÒÂà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã·ÕèãªŒã¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¨Ð
´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂ‹Ò§äÃ
ตอบ กรณีเปนเครื่องจักรที่นำเขามาตามสิทธิประโยชนของบัตร
สงเสริมฯ ใหยนื่ เรือ่ งขอจำหนายเครือ่ งจักรตามแบบทีบ่ โี อไอกำหนด
หากไมมีผลกระทบที่ทำใหกรรมวิธีการผลิตไมเปนไปตามเงื่อนไข
โครงการหรือทำใหมีขนาดของกิจการลดลงต่ำกวารอยละ 80
เขาขายไดรบั การอนุญาต สวนจะมีภาระอากรขาเขาหรือไม ขึน้ อยู
กับอายุเครื่องจักร หากเกินกวา 5 ปนับแตวัน นำเขา จะไมมี
อากรขาเขา ทั้งนี้จะตองไดรับอนุญาตใหตัดบัญชีกอน
กรณีเปนเครื่องจักรที่นำเขามาโดยชำระภาษีอากรเองหรือ
ใชสิทธิและประโยชนตามมาตรการอื่นหรือซื้อในประเทศ ไมตอง
ขออนุญาต

¡ÒÃÍ¹Ø ÁÑ μÔ ã ËŒ ¹ Óà¢Œ Ò à¤Ã×è Í §¨Ñ ¡ Ã ÁÕ
¡ÓË¹´ÃÐÂÐàÇÅÒà·‹Òã´
ตอบ ไม เ กิ น 30 เดื อ นภายหลั ง
จากการได รั บ บั ต รส ง เสริ ม ฯ แต
สามารถขอขยายเวลาได 3 ครั้ง
ครั้ ง ละไม เ กิ น 1 ป แต มีกิ จการ
อยูบางประเภทที่อนุญาตใหนำเขา
เครือ่ งจักรไดตลอดอายุการไดรบั การ
สงเสริมฯ เชน กิจการอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา
ºÃÔÉÑ··Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¨Ð¹Óà¢ŒÒ
à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã â´Â·ÕèäÁ‹ä´Œà»š¹¼ÙŒ¹Óà¢ŒÒ
ã¹¹ÒÁ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ àÍ§ ¨ÐμŒÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ÍÂ‹Ò§äÃ
ตอบ สามารถนำเขาผานบริษทั อืน่ ได
โดยในการทำ invoice จะตองระบุ
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ชื่อบริษัทที่ไดรับการสงเสริมฯ เปน consignee แตเปน account 14. ã¹¡Ã³Õ ·Õè ¹ Óà¢Œ Ò ªÔé ¹ Ê‹ Ç ¹à¤Ã×è Í §¨Ñ ¡ Ã
à¾×è Í ¹ÓÁÒ»ÃÐ¡Íºã¹»ÃÐà·Èä·Â
ของบริษัทอื่นได
ÊÒÁÒÃ¶ãªŒ ÊÔ · ¸Ôì Â ¡àÇŒ ¹ ÍÒ¡Ã¢Òà¢Œ Ò
10. Ê¶ÒºÑ¹ÃÑºÃÍ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¢Í§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã ÁÕÊ¶ÒºÑ¹ã´ºŒÒ§
à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ãä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ รายชื่อสถาบันรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักร สามารถ
ตอบ สามารถใชสิทธิ์ได เนื่องจาก
ตรวจสอบไดที่เว็บไซต www.ifia-federation.org
ตามมาตรา 28 และ 29 ใหสิทธิ
และประโยชน รวมถึงเครื่องจักร
11.ãºÃÑºÃÍ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾à¤Ã×Íè §¨Ñ¡ÃμŒÍ§»ÃÐ¡Íº´ŒÇÂÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ÍÐäÃºŒÒ§
และอุปกรณ
ตอบ ตองระบุรายละเอียดที่สำคัญ 5 ประการ ไดแก
1. สถานภาพของการปรับปรุงซอมแซมหรือผลการวิเคราะห 15. ¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¡Ã³Õà»š¹
¡ÒÃ¢ÂÒÂ¡Ô ¨ ¡ÒÃ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶ãªŒ
อายุการใชงานที่เหลืออยู (Re-Conditioned Status or
à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃºÒ§μÑÇÃ‹ÇÁ¡Ñºâ¤Ã§¡ÒÃ
residual Life Evaluation Results)
à¡‹Òä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
2. ปที่ผลิต (Years of Manufacture)
ตอบ หากประสงคจะใชเครื่องจักร
3. ผลของการทดสอบเดินเครื่อง (Test Run Result)
บางสวนรวมกับโครงการเดิม จะตอง
4. รายงานการตรวจสอบผลกระทบตอสิง่ แวดลอม และมาตรฐาน
ระบุไว ในกระบวนการผลิตตั้งแต
ความปลอดภัย (Emission and Safety Report)
ยื่นขอรับการสงเสริมฯ เนื่องจาก
5. รายงานการตรวจสอบ วันที่ และสถานที่ทำการตรวจสอบ
เป น ส ว นหนึ่ ง ในการพิ จ ารณา
(Inspection Report, Date and Place of Inspection)
โดยบีโอไออาจจะอนุญาตให ใช ได
ทัง้ นี้ ใบรับรองประสิทธิภาพเครือ่ งจักรตองมีอายุไมเกิน 1 ป
ถ า หากเครื่ อ งจั ก รนั้ น ไม อ ยู ใ น
นับแตวันยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ หรือวันที่ยื่นขอแกไขโครงการ
กระบวนการผลิตหลัก และมีเหตุผล
หรือวันที่ยื่นขอขยายเวลานำเขาเครื่องจักรตามแตละกรณี
จำเปนทีจ่ ะตองใชเครือ่ งจักรรวมกับ
12. ¡ÒÃμÑ´ºÑÞªÕà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã ¨Ð·Óä´Œã¹¡Ã³Õã´
โครงการเดิม
ตอบ การตัดบัญชีเครื่องจักร จะทำไดตอเมื่อ
• เครื่องจักรมีอายุเกินกวา 5 ป นับแตวันนำเขา
• การทำลายเครื่องจักรตามวิธีที่บีโอไอ เห็นชอบ
• การสงออกเครื่องจักรนั้นกลับไปนอกราชอาณาจักร
• บริจาคใหหนวยงานราชการหรือองคการสาธารณกุศล
• ไดชำระอากรขาเขาแลวกรณีมีภาระภาษีอากร
13. ËÒ¡¨Ð¹Óà¢ŒÒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã¡‹Í¹Â×è¹¤Ó¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃ
ÍÂ‹Ò§äÃ ÊÒÁÒÃ¶ãªŒã¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õè¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ หากนำเขาเครื่องจักรมากอนที่จะยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ
ตองแจงกับบีโอไอ ใหทราบตั้งแตการยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ
โดยบีโอไออาจจะอนุญาตให ใชเครื่องจักรนั้นในโครงการได แต
จะต องเป น เครื่ อ งจั ก รที่ ยังไม ไ ด ใ ชงานในประเทศไทยมาก อ น
และไมสามารถใชสิทธิประโยชน ในการยกเวนหรือลดหยอนอากร
ขาเขาเครื่องจักรได
เมษายน 2553
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16. ¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃãªŒáÅŒÇ ÊÒÁÒÃ¶¢ÍãªŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ã¹¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹
ËÃ×ÍÅ´ËÂ‹Í¹ÍÒ¡Ã¢Òà¢ŒÒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ãä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ เครื่ อ งจั ก รใช แ ล ว ที่ น ำเข า จากต า งประเทศสามารถใช
สิทธิประโยชนได โดยถาเครื่องจักรนั้นมีอายุไมเกิน 10 ป และ
จะต อ งได รับ การรั บ รองประสิ ท ธิภาพเครื่อ งจั ก รจากสถาบัน ที่
เชือ่ ถือได แตหากเปนเครือ่ งจักรเกาอายุเกินกวา 10 ป เครือ่ งจักร
นั้นตองผานการรับรองประสิทธิภาพจากสถาบันที่เชื่อถือได และ
ผานการปรับปรุงซอมแซม (re-conditioned) ใหอยู ในสภาพที่
ใชงานไดอยางสมบูรณ
17. ÊÓËÃÑ º ¡ÒÃ¹Óà¢Œ Ò à¤Ã×è Í §¨Ñ ¡ ÃãªŒ á ÅŒ Ç ·Õè ÁÕ ÍÑ μ ÃÒÍÒ¡Ã¢Òà¢Œ Ò à»š ¹ ÈÙ ¹ Â
àÁ×èÍ¨Ð¹ÓÁÒãªŒã¹â¤Ã§¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ºÃÔÉÑ·ÂÑ§¨Óà»š¹μŒÍ§
¢ÍãºÃÑºÃÍ§¤Ø³ÀÒ¾à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ เครือ่ งจักรใชแลวทีน่ ำเขามาใชในโครงการที่ไดรบั การสงเสริมฯ
ตองยื่นใบรับรองประสิทธิภาพเครื่องจักรกับบีโอไอ เพื่ออนุมัติให
ใช ในโครงการ

แลว จะไมสามารถนำเขาเครือ่ งจักร
โดยยกเว น หรื อ ลดหย อ นอากร
ขาเขาไดอกี (หลักเกณฑนี้ไมรวมถึง
กิจการทีไ่ ดรบั การสงเสริมฯ ในหมวด
เครื่องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ซึ่ ง สามารถใช สิ ท ธิ์ ย กเว น อากร
ขาเข า เครื่ อ งจั กรตามมาตรา 28
ได ต ลอดระยะเวลาที่ ไ ด รั บ การ
สงเสริมฯ)

20. ã¹¡Ã³Õ·Õè¢ÍÍ¹ØÞÒμà»´´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
áÅŒ Ç áμ‹ μ‹ Í ÁÒ»ÃÒ¡¯Ç‹ Ò ºÃÔ ÉÑ · ÁÕ
à¤Ã×è Í §¨Ñ ¡ Ã·Õè ä Á‹ Ê ÒÁÒÃ¶¹Óà¢Œ Ò
à¤Ã×è Í §¨Ñ ¡ Ãä´Œ μ ÒÁàÇÅÒ·Õè ¡ ÓË¹´
¨ÐÊÒÁÒÃ¶¢ÍãªŒ ÊÔ · ¸Ôì ¢ ÂÒÂàÇÅÒ
¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ãä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ไม ส ามารถทำได การขอ
18. ÊÒÁÒÃ¶μÃÇ¨ÊÍºÃÒÂ¡ÒÃà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã·ÕèÊÒÁÒÃ¶¼ÅÔμä´Œã¹»ÃÐà·Èä´Œ
อนุญาตขยายเวลานำเขาเครือ่ งจักร
¨Ò¡·Õèã´
จะต อ งดำเนิ น การก อ น การขอ
ตอบ รายการเครื่ อ งจั ก รและอุ ป กรณ ที่ มี ผ ลิ ต หรื อ ประกอบใน
อนุญาตเปดดำเนินการ
ราชอาณาจักร สามารถตรวจสอบไดจากเว็บไซตของบีโอไอ
ในกรณี ที่ บ ริ ษั ท ขออนุ ญ าต
http://www.boi.go.th/english/download/boi_forms/234/
ขยายเวลานำเขาเครือ่ งจักร บีโอไอ
machinery.pdf (ภาษาอังกฤษ) และ http://www.boi.go.th/thai/
ก็ จ ะขยายเวลาเป ด ดำเนิน การให
download/boi_forms/235/machinery_th.pdf (ภาษาไทย)
อีก 6 เดือนเปนการทั่วไป นับจาก
วั น สุ ด ท า ยที่ บี โ อไออนุ ญ าตให
19. ¡ÒÃ¹Óà¢Œ Ò à¤Ã×è Í §¨Ñ ¡ Ãà¾×è ÍãªŒ · ´á·¹à¤Ã×è Í §¨Ñ ¡ Ãà´Ô Áâ´Â·Õè ¤ Ãº
นำเขาเครื่องจักร
¡ÓË¹´àÇÅÒ¹Óà¢Œ Ò à¤Ã×è Í §¨Ñ ¡ ÃáÅŒ Ç ÊÒÁÒÃ¶¢ÍãªŒ ÊÔ · ¸Ô » ÃÐâÂª¹
Â¡àÇŒ¹ÍÒ¡Ã¢Òà¢ŒÒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ãä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ขอมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2553
ตอบ ไมได เนื่องจากครบกำหนดการขยายเวลานำเขาเครื่องจักร
ซึ่งใหขยายเวลาได 3 ครั้งๆ ละไมเกิน 1 ป หากครบกำหนดตามนี้
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สถิติการสงเสริมการลงทุน

สรุป สถิ ติการสง เสริม การลงทุ น
¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ)

350
300
250
200
150
100
50
0

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

311

120,100

109,100

210

2552
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2553
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2552
Á.¤.-ÁÕ.¤.

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ)

140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

400

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)
88,200

354

80,000

300
200

60,000

213

40,000

32,400

100

20,000

0

2553
Á.¤.-ÁÕ.¤.

100,000

0
2552
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2553
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2552
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2553
Á.¤.-ÁÕ.¤.

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

â¤Ã§¡ÒÃμ‹Ò§ªÒμÔ
¶×ÍËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ä·Â
áÅÐμ‹Ò§ªÒμÔ

à§Ô¹Å§·Ø¹

¤‹Òà¤Ã×Íè §¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³

¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â (¤¹)
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

320

87,973

100,000

93,197

80,000

249
59,989

60,000

58,340
45,052

121

102

82

88

79

29,224

97

40,000
20,000
0

2552
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2553
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2552
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2553
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2552
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2553
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2552
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2553
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2552
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2553
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2552
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2553
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2552
Á.¤.-ÁÕ.¤.

2553
Á.¤.-ÁÕ.¤.

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

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

เมษายน 2553

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

ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.

39
11
21
51
31
32
64
249

36 42,317
8 18,700
25 10,477
62 52,092
47 27,419
41 24,317
101 117,687
320 293,009

ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.

8,355
7,547
2,983
12,043
4,256
5,336
47,452
87,973

13,181
2,215
1,372
8,854
30,040
14,066
23,469
93,197

ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.

ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.

2,645 1,262 993 472 107 163 21,065
435 372 388 1,951 901 261 5,698
1,135 643 148 777 431 185 18,239
1,618 242 46 5,952 447 462 26,301
358 19 151 1,381 414 234 43,272
1,364 506 974 2,326 856 692 6,590
8,751 801 2,117 2,180 382 614 13,745
16,307 3,845 4,817 15,039 3,537 2,611 134,910

ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.

4,047
2,250
9,149
6,126
2,459
2,268
2,925
29,224

8,491
559
3,606
4,915
20,122
5,009
2,350
45,052

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

350
300
250
200
150
100
50
0

â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â
¶×ÍËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é
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ภาวะการส งเสริ ม การลงทุ น
มกราคม-มีนาคม 2553 เปรียบเทียบ ป 2551 และ 2552
2551 2552 2552 2553 2551 2552 2552 2553
ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ·¸Ô

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

จำนวนโครงการ (ราย)
1,231 1,535 210 311
326
194
45
37
23
86

265
224
75
84
20
90

51
39
7
11
2
14

71
41
13
5
8
22

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

464
194
270
524
113
11
400
544
456
88
122
32
187
53
32
79
39
3

77
39
38
76
19
1
56
55
50
5
17
2
10
7
1
16
2
2

104
50
54
128
41
2
85
79
72
7
16
2
19
9
3
20
10
-

ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.

ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
74.0 113.9 27.0 21.8
43.8 38.9 3.3 6.2
15.3 5.4 0.5 1.5
13.9 5.9 1.1 0.5
1.4 6.1 0.1 0.1
1.3 6.4 0.1 1.0 1.8 0.5
5.1 1.2 0.1 1.4
เงินลงทุน (พันลานบาท)
51.9 83.6 6.8 21.9
16.3 15.4 1.3 4.5
35.6 68.2 5.5 17.3
294.6 375.5 104.8 69.6
135.6 81.0 10.6 26.3
10.2 2.6 0.1 148.7 291.9 94.2 43.3
85.6 255.5 8.5 17.6
79.7 208.8 7.7 16.4
5.9 46.7 0.7 1.3
9.7 39.0 2.2 2.8
4.8 29.2 0.2 1.2
15.8 106.7 1.9 4.5
8.8 24.5 0.3 1.9
3.1 8.7 0.1
9.6 28.2 3.7 3.8
33.8 19.3 0.2 3.3
0.1 0.1 0.1 -
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2551 2552 2552 2553 2551 2552 2552 2553
ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ·Ñé§ÊÔé¹

จำนวนโครงการ (ราย)
ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
1,252 1,003 213 354 79.0 41.4 32.4 88.2
57.2 16.5 2.5 4.6
331
183
48
37
19
77

249
158
33
41
14
65

60
46
6
8
2
9

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

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

53
31
22
95
22
4
69
65
52
13
14
1
21
11
2
15
1

74 22.2 3.6 1.1 1.9
51 18.1 2.6 1.1 0.3
4 1.2 0.6 0.1 0.1
15 1.3 5.7 0.5
7 0.8 0.1 19 5.4 0.3 1.0
เงินลงทุน (พันลานบาท)
130 48.3 49.7 4.0 12.2
57 16.1 11.9 1.9 3.7
73 32.1 37.8 2.1 8.5
124 365.9 180.8 19.8 42.5
23 207.5 42.7 9.1 3.2
2 9.5 1.7 0.9 0.7
99 148.9 136.3 9.8 38.6
100 83.6 50.9 8.6 33.4
91 79.4 46.0 6.0 32.2
9 4.2 4.9 2.6 1.3
17 9.1 5.9 0.8 2.3
6 4.7 1.3 0.1 8.7
30 12.7 11.3 3.5 5.2
5 8.9 7.1 1.4 1.6
6 3.3 1.3 1.4
21 11.3 11.3 2.3 7.2
15 33.7 12.7 0.5 7.0

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จังหวัด โดยแบงเปนเขต 3 พิเศษ จำนวน 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สุรนิ ทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม รอยเอ็ด
กาฬสินธุ สกลนคร บุรีรัมย อำนาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี ยะลา และนราธิวาส
และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ
สำหรับกิจการขนสงทางเรือ หรืออากาศ ไดรวมไวใน เขต 3
ขอสังเกต 1) ในแตละเดือนสถิตกิ ารอนุมตั ใิ หการสงเสริม ไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิตกิ ารขอรับการสงเสริมในเดือนเดียวกัน เนือ่ งจากปกติสำนักงานฯ
จะใชเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริม ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ
2) สถิตไิ มนบั รวมโครงการซึง่ ไมมกี ารลงทุนเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ กิจการเดิมขอสิทธิประโยชนไมเกีย่ วกับภาษีอากร

เมษายน 2553

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

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

ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มี.ค.
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

หมวด 1
เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร
1. ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) น้ำมันสังเคราะห
(รวมทุนไทย-สหรัฐอเมริกา)
2. ไทยณรงครงุ เรืองโชคชัย จำกัด ขาวคัดคุณภาพ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
3. ไบโอ อีเล็คทริค เอนเนอรจี เชื้อเพลิงอัดแทงจากวัสดุ
จำกัด
ชีวมวล (BIOMASS FUEL)
(หุนไทยทั้งสิ้น)
4. เบทเตอรฟูดสโปรดักส จำกัด อาหารสำเร็จรูปแชแข็ง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
5. โอทาโก จำกัด
น้ำมันปาลมดิบและเมล็ด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ในปาลมอบแหง
6. MR.BREDON FREDERIC
เบเกอรีแชแข็ง
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)
7. ไบโอเอเซีย จำกัด
ขนมขบเคี้ยว
(รวมทุนไทย-เดนมารกเยอรมนี)
สวนผสมอาหารสัตว
8. เอ็นเนอรไกอา จำกัด
(รวมทุนไทย-สหรัฐอเมริกา)
9. ชัยนันท-บางพลี พารคแลนด อาหารทางการแพทย
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
10. กสิสุรีย จำกัด
ขาวคัดคุณภาพ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
11. เอ็น พี ไบโอ พาวเวอร จำกัด กาซชีวภาพ และไฟฟา
(หุนไทยทั้งสิ้น)
จากกาซชีวภาพ
12. ฟารมกรุงไทย จำกัด
ลูกไก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
13. ยูนิเวอรแซล แอดซอรบเบนท กาซชีวภาพอัดความดันสูง
แอนด เคมิคัลส จำกัด
(CBG)
(หุนไทยทั้งสิ้น)
14. ณ. รมเย็น จำกัด
น้ำมันปาลมดิบ เมล็ดใน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ปาลมอบแหง

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

1.18

421.60*

72

1.14

40.00*

20

1.17

57.00*

25

1.11

69.00*

271

1.12

25.00

32

1.11

250.00*

104

1.11

14.00

101

1.6

8.30

6

1.11

40.00*

28

1.14

120.00*

47

1.18

60.06*

8

1.5

360.00*

200

1.18

220.00*

19

1.12

25.00

38

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.สระบุรี
(เขต 2)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ลพบุรี
(เขต 3)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ตรัง
(เขต 3)
จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)
จ.เชียงราย
(เขต 3)
จ.นครศรีธรรมราช
(เขต 3)
จ.ราชบุรี
(เขต 2)
จ.นนทบุรี
(เขต 1)
จ.กำแพงเพชร
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.เชียงใหม
(เขต 3)
จ.นครศรีธรรมราช
(เขต 3)
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

15. โชคสมุทรมารีน จำกัด
บริการหองเย็น
(หุนไทยทั้งสิ้น)
16. MR.TOSHIFUMI ASADA
น้ำมันเมล็ดทานตะวันดิบ
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน-สิงคโปร) น้ำมันพืชบริสุทธิ์
เนยเทียมและเนยขาว
17. ไทยรุงเรืองพลังงาน จำกัด เอทานอล 99.5%
(หุนไทยทั้งสิ้น)
18. นายวันชัย นิมิตสวัสดิ์
น้ำมันปาลมดิบ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
19. อีสเทิรน ปาลม ออยล จำกัด กาซชีวภาพ BIO GAS
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รวม

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

1.19

70.00

27

1.12

856.60**

63

1.18

400.00*

73

1.12

10.15

17

1.18

60.00*

5

3,106.71

1,156

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.สระบุรี
(เขต 2)
จ.ชุมพร
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
เขต 1 = 2
เขต 2 = 6
เขต 3 = 11
ไมระบุที่ตั้ง = Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

หมวด 2
เหมืองแร เซรามิกส
และโลหะขั้นมูลฐาน
1. เชียงใหมทวีทรัพยเอ็นจิเนียริ่ง ทำเหมืองถานหิน
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน) การตัดและแปรรูปโลหะ
(รวมทุนไทย-สวิตเซอรแลนด)
รวม

ประเภท
กิจการ

2.2

70.00*

53

จ.ลำพูน
(เขต 3)

2.18

300.00*

90

370.00

143

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

150.00*

9

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

125.00*

14

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

1
1
-

หมวด 3
อุตสาหกรรมเบา

1. เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
2. เทยิน (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
เมษายน 2553

เสนใยสังเคราะห
3.1
โพลีเอสเตอร แบบใยสั้น
ชนิดสี
เสนดายโพลีเอสเตอร
3.1
ชนิด DTY (DRAW
TEXTURE YARN)
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

3. สยาม รีคอนดิชนั่ อินดัสตรี้ จำกัด สิ่งประดิษฐ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
4. ดอกเตอร บู จำกัด
ถุงมือสำหรับตรวจโรค
(รวมทุนไทย-จีน)
จากน้ำยางธรรมชาติ
5. ชีน เรย เอ็มบรอยเตอรี่ จำกัด แถบตราและเครื่องหมาย
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)
6. ซันเฟล็กซ เอเชีย จำกัด
เครื่องเรือนหรือชิ้นสวน
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)
7. เทยิน คอรด (ประเทศไทย) จำกัด เสนดายโพลีเอสเตอร
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
ชนิด DIPPED CORD
8. เทยิน โพลีเอสเตอร จำกัด เสนใยโพลีเอสเตอรแบบ
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
เสนใยสั้นชนิด SPIRAL
CRIMP
9. ดิปป โปรดักส (ประเทศไทย) ถุงมือสำหรับตรวจโรค
จากน้ำยางธรรมชาติ
จำกัด
(หุนศรีลังกาทั้งสิ้น)
10. ไทยนิปปอนรับเบอร อินดัสตรี้ ถุงยางอนามัย
จำกัด
(รวมทุนไทย-จีน)
11. สยามเซมเพอรเมด จำกัด ถุงมือสำหรับตรวจโรค
(รวมทุนไทย-ออสเตรเลีย) จากน้ำยางธรรมชาติและ
น้ำยางสังเคราะห
12. เอสเอสดีซี (ไทยเกอรเท็กซ) ฟอกสีและแตงสำเร็จผา
จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
13. ลาโบไทย จำกัด
เฝอก
(รวมทุนไทย-ฮองกง)
รวม

หมวด 4
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณขนสง
1. สแกน อินเตอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

3.25

10.30

14

3.9

49.00*

40

3.1

30.00

50

3.15

8.30

22

3.1

26.00

6

3.1

100.00*

9

3.9

186.50*

97

จ.สงขลา
(เขต 3)

3.9

567.60**

1,000

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

3.9

890.30**

462

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)

3.1

130.00*

50

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

3.9

41.30*

52

2,314.30

1,825

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

204.70*

45

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

ถังบรรจุกาซธรรมชาติอัด 4.14
(CNG CYLINDER)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.เชียงใหม
(เขต 3)
จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

1
7
5
-
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ผลิตภัณฑ

เมษายน 2553

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

4.10

54.80*

18

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.10

46.68*

18

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

4.3
และ
4.2

50.00*

140

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.2

30.00

14

4.2

25.20

57

4.2

107.90*

150

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

4.3

45.00*

100

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

4.2

42.20*

40

4.2

400.00*

87

4.3

104.30*

44

4.10

5.50

27

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

4.10

480.00*

60

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

4.10

10.10

12

จ.ระยอง
(เขต 2)

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

2. ซัมมิท โอซูกะ แมนูแฟคเจอริ่ง PARKING BRAKE
จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
3. อัลฟา อินดัสทรี (ประเทศไทย) ชุดมือปด เปดประตูและ
จำกัด
กุญแจสำหรับรถยนต
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล
4. ฟงไข คอรปอเรชั่น จำกัด ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
(รวมทุนไทย-ไตหวัน)
(STAMPING PARTS)
แมพิมพและซอมแซม
แมพิมพ
5. เวสเทอรน ทูลลิง่ ซิสเต็ม จำกัด แมพิมพและการซอมแซม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
แมพิมพ
6. นายคำนูณ เสรฐภักดี
แมพิมพและการซอมแซม
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
แมพิมพ
7. MR.HUANG ZHEN LIN
ลูกกลิ้งสำหรับพิมพหรือ
(หุนจีนทั้งสิ้น)
อัดลาย (PRINTING
ROLLERS)
8. โซเด นากาโน (ไทยแลนด) ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน-สิงคโปร)
9. เอส ที ไอ ที จำกัด
BOILER
(หุนไทยทั้งสิ้น)
10. ยันมาร เอส.พี.จำกัด
แทรกเตอรเพื่อ
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
การเกษตร
11. ไอ เอ็ม อี (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
12. เจสัน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ชุดสายไฟสำหรับ
(รวมทุนไทย-อังกฤษ)
ยานพาหนะ (WIRING
HARNESS)
13. อัลฟา อินดัสทรี (ประเทศไทย) ชิ้นสวนยานยนต
จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
14. สึกิโบชิ (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ

ประเภท
กิจการ
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15. เพรซิเดียม อินสตรูเมนทส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

16. สยาม ชูโย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

เครื่องวัดขนาดอัญมณี
(GAUGE) และเครื่อง
แกะสลัก (ENGRAVING
MACHINE)
ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
ยานพาหนะ
รวม

4.1

8.00

22

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

4.10

50.00*

17

78.80

851

จ.ระยอง
(เขต 2)
เขต 1 = 7
เขต 2 = 6
เขต 3 = 3
ไมระบุที่ตั้ง = -

5.5

420.00*

65

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

5.5

96.80*

16

5.4
และ
5.5

676.30**

400

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

5.4
และ
5.5

573.60**

340

5.8

1.50

8

5.8

10.00

44

หมวด 5
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา
1. แม็กซิม อินทริเกรดเต็ดโปรดักส WAFER TESTING และ
(ประเทศไทย) จำกัด
INTEGRATED CIRCUIT
(หุนสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น)
TESTING
2. เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด FAN MOTOR
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
3. ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เครื่องมือแพทย ชิ้นสวน
(รวมทุนไทย-สิงคโปร-อังกฤษ) อิเล็กทรอนิกสสำหรับ
ชิ้นสวนอุปกรณ
โทรคมนาคม และชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสสำหรับ
ยานพาหนะ
4. ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) เครื่องมือแพทย ชิ้นสวน
(รวมทุนไทย-สิงคโปร-อังกฤษ) อิเล็กทรอนิกสสำหรับ
ชิ้นสวนอุปกรณ
โทรคมนาคม และชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสสำหรับ
ยานพาหนะ
5. วีซอฟท จำกัด
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
6. อินเทลลิเจ็นท กรุปเทคโนโลยี ซอฟตแวร
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.นนทบุรี
(เขต 1)

75

บริษัท / การรวมทุน

7. นายมนตรี สันติลักขณาวงศ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
8. ดูพลัส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
9. นายกำธร กาญจนวดี
(หุนไทยทั้งสิ้น)
10. MR.DANIEL GAEFKE
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)
11. แฟมิลี่ คอรปอรเรชั่น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
12. โฮยา กลาส ดิสค
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนเนเธอรแลนด-ญี่ปุน)
13. ฟาบริเนท จำกัด
(หุนเคยแมนไอรแลนดทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

5.8

15.00

35

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.ลำพูน
(เขต 3)

ซอฟตแวร

5.8

2.00

19

ซอฟตแวร

5.8

20.00

48

SOLAR CHARGE
CONTROLLER
พัดลม

5.5

6.20

25

5.2

70.00*

227

POLISHED GLASS DISK 5.5
FOR HARD DISK DRIVE

1,375.60**

2,992

ชิ้นสวนของอุปกรณ
5.5
โทรคมนาคม และชิ้นสวน
อิเล็กทรอนิกสสำหรับ
ยานพาหนะ
SPINDLE MOTOR
5.5

1,386.00**

1,600

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

490.30*

3,515

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

5.3

430.00*

350

จ.สิงหบุรี
(เขต 3)

5.8

5.56

17

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

5.8

2.50

8

5.8

4.26

8

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

5.8

3.40

27

5.8

1.60

18

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
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ซอฟตแวร

14. นิเด็ค อีเล็คโทรนิคส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
15. เอเชียน อินซูเลเตอร จำกัด ลูกถวยไฟฟาและอุปกรณ
(มหาชน)
ติดตั้ง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
16. เชียงใหมลานนาบิซิเนสเซอรวิส ซอฟตแวร
จำกัด
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)
17. ดิจิตอล สเปช จำกัด
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
18. GLOBAL IT WORLD จำกัด ซอฟตแวร
(รวมทุนไทย-สหรัฐอเมริกานอรเวย)
19. ซันนี่ ซิสเต็ม จำกัด
ซอฟตแวร
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
20. ดีบิค จำกัด
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เมษายน 2553

ประเภท
กิจการ

76
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ผลิตภัณฑ

21. อินโนเวทีฟ บิซิเนส จำกัด ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
22. ฟนซอฟท จำกัด
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
23. MR.STEPHEN REGELOUS ซอฟตแวร
(หุนนิวซีแลนดทั้งสิ้น)
24. นายราเมศวร ศิลปพรหม
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
25. แอดวานซไอดี เอเชีย
อุปกรณโทรคมนาคม
เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย-ออสเตรเลียเยอรมนี)
26. สายเคเบิล ไทรแองเกิล
สายเคเบิลหุมฉนวนชนิด
(ประเทศไทย) จำกัด
ไมมีฮาโลเจน
(รวมทุนไทย-ออสเตรเลีย)
27. นิปปอน ซุปเปอรพรีซิชั่น จำกัด ชิน้ สวนโลหะของ SPINDLE
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
MOTOR สำหรับ HARD
DISK DRIVE
28. สมหมาย กรังพานิช
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ซอฟตแวร
29. นายมหศักดิ์ พิจิตรธรรม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
30. อินเตอรแอ็ค โซลูชั่นส
ซอฟตแวร
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนสิงคโปรออสเตรเลีย-อังกฤษ)
31. เซลลฮัท เอ็นเทอรเทนเมนท ซอฟตแวร
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
32. MR.THOMAS ARTHUR HOAR ซอฟตแวร
(รวมทุนสหรัฐอเมริกา-สิงคโปร)
33. ฮานา เซมิคอนดักเตอร
INTEGRATED CIRCUIT
(อยุธยา) จำกัด
(IC)
(รวมทุนเนเธอรแลนดออสเตรเลีย-สหรัฐอเมริกา)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

5.8

19.80

35

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ขอนแกน
(เขต 3)
จ.เชียงใหม
(เขต 3)

5.8

2.00

7

5.8

4.75

8

5.8

13.00

50

5.4

7.70

29

5.3

32.30

11

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

5.5

411.50*

175

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

5.8

1.50

23

5.8

2.00

10

5.8

6.61

10

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

5.8

2.00

29

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

5.8

3.00

16

5.5

26.70

156

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

5.5
และ
5.7

15.00

136

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

5.5

47.00*

242

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

5.3
และ
5.5
5.5

50.00*

30

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

138.00*

20

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

5.8

1.50

9

5.8

6.60

10

5.3

72.60*

35

5.5

73.90*

74

จ.นนทบุรี
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.สิงหบุรี
(เขต 3)

หมวด 6
เคมีภัณฑ กระดาษ
และพลาสติก
1. ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด ผลิตภัณฑพลาสติกที่เปน 6.4
มิตรตอสิ่งแวดลอม
(มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เมษายน 2553

เงินลงทุน
(ลานบาท)

6,528.08

157.40*

10,877

122

เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง

=
=
=
=

จ.นครปฐม
(เขต 1)

27
6
8
-
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34. นางสาวสุนันท มหาศักดิ์พิทักษ ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
HARD DISK DRIVE
การออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกสและ
ผลิตภัณฑตอเนื่องจาก
การออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส
35. เบรดี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ชิ้นสวนปมขึ้นรูปสำหรับ
HARD DISK DRIVE
จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
36. มารุ กลาส เทค จำกัด
TEMPERED GLASS
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)
FOR ELECTRICAL และ
ELECTRONIC PRODUCT
37. เบรดี้ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) FILTER FOR HARD DISK
DRIVE
จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
38. MR.CLEMENS GROSSMANN ซอฟตแวร
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)
39. MR.JOHN THOMAS FLANAGAN ซอฟตแวร
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)
40. ดองจิน อีเล็คโทรนิคส จำกัด ชิน้ สวนสำหรับเครือ่ งไฟฟา
(หุนเกาหลี ใตทั้งสิ้น)
41. ไทยชิบาอุระเด็นชิ จำกัด
THERMISTORCHIP,
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
THERMISTOR
INSULATION และ
THERMISTOR SENSOR
รวม

ประเภท
กิจการ
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ผลิตภัณฑ

2. ไทเซอิ พลาส (ประเทศไทย) ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
จำกัด
อุตสาหกรรมตางๆ
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
3. ไพนวัสดุอุตสาหกรรม จำกัด ทรายเคลือบพลาสติก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(RESIN COATED SAND)
4. หมิงหง (ไทยแลนด) จำกัด ปุยเคมี
(หุนจีนทั้งสิ้น)
5. ไทย ได โซ แอโร โซล จำกัด ผลิตภัณฑสำหรับประทิน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
รางกาย
6. เหรียญทองการพิมพ (กิมไป) สิ่งพิมพ
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
7. ถวยทองโอสถ จำกัด
ยาสำหรับรักษาคน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
8. นิฟโก (ไทยแลนด) จำกัด
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
อุตสาหกรรมตางๆ
สิ่งพิมพตางๆ
9. สตาร อารเอฟไอดี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
10. เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จำกัด ฝาขวดพลาสติก
(รวมทุนไทย-มอริเชียส-อินเดีย)
11. MR.KATSUO ITO
FILM LABEL
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
12. อินเพ็ท จำกัด
ขวดพลาสติก PET
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รวม

หมวด 7
กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค
1. เอสซีจี โลจิสติกส แมเนจเมนท ศูนยกระจายสินคา
จำกัด
ระหวางประเทศ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ดวยระบบที่ทันสมัย
2. ยันฮีโซลา เพาเวอร จำกัด ไฟฟาจากพลังงาน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
แสงอาทิตย

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

6.12

16.00

8

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

6.12

30.00

5

6.6

80.00*

51

6.9

60.00*

70

6.16

140.00*

49

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

6.5

233.90*

147

6.12

125.00*

100

6.16

40.00*

44

6.12

75.40*

13

6.16

21.00

19

6.12

164.80*

85

1,143.50

713

7.11

201.40*

15

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.1

595.00**

13

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.นนทบุรี
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.ลพบุรี
(เขต 3)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
เขต 1 = 3
เขต 2 = 8
เขต 3 = 1
ไมระบุที่ตั้ง = -
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

เมษายน 2553

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

7.3

690.00**

127

จ.ภูเก็ต
(เขต 2)
จ.สระบุรี
(เขต 2)

7.1

131.50*

9

7.2

140.00*

38

7.9

430.00*

16

7.22

40.00*

50

7.20

15.00

21

7.12

70.00*

30

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7.12

12.00

20

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7.13

35.00

34

7.12

10.00

20

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

7.20

15.00

35

7.15

11.00

27

7.13

10.00

22

7.15

12.90

8

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.20

79.30*

26

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

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

จ.นนทบุรี
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
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3. ซีเซนกิ จำกัด
สวนสนุก
(รวมทุนไทย-ฮังการี)
4. กรุงเทพโปรดิว๊ ส จำกัด (มหาชน) ไฟฟาจากกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ไอน้ำ และน้ำเพื่อ
อุตสาหกรรม
5. ไทยสงวนโภชนา จำกัด
สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
6. คุณนที จำกัด
ขนสงทางเรือและขนถาย
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สินคาสำหรับเรือเดินทะเล
7. นายกำธร กาญจนวดี
บริการสอบเทียบมาตรฐาน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(CALIBRATION)
วิจัยและพัฒนาชิ้นสวน
8. ดิจิตอล อินโนเวชั่น
อุปกรณ และผลิตภัณฑ
เมอรแคนไทล จำกัด
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
(หุนรัสเซียทั้งสิ้น)
9. โคมัตสุ พารท เอเชีย จำกัด ศูนยจัดหา จัดซื้อชิ้นสวน
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
10. MR.BOUVIER PHILIPPE
ศูนยจัดหา จัดซื้อชิ้นสวน
(รวมทุนฝรั่งเศส-อินโดนีเซีย) และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
11. MR.PAULO FERREIRA
สำนักงานปฏิบัติการ
(หุนสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น)
ภูมิภาค
12. MR.SHIGEKI KASAI
ศูนยจัดหา จัดซื้อชิ้นสวน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
13. นายกำธร กาญจนวดี
วิจัยและพัฒนา
(หุนไทยทั้งสิ้น)
14. MR.TOMAS DRASTKL
กิจการสนับสนุนการคา
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)
และการลงทุน
สำนักงานปฏิบัติการ
15. MR.MORTEN HALFDAN
ภูมิภาค
PETERSON
(หุนเดนมารกทั้งสิ้น)
16. บอช ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) กิจการสนับสนุนการคา
และการลงทุน
จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
17. อิโนแอ็ค (ประเทศไทย) จำกัด วิจัยและพัฒนา
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ประเภท
กิจการ
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

18. กัสโก เอ็นไวรันเมนทัล
ประปาหรือน้ำเพื่อ
แมเนจเมนท จำกัด
อุตสาหกรรม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
19. พัฒนาพลังงานธรรมชาติ จำกัด ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
(รวมทุนไทย-ฮองกง)
แสงอาทิตย
20. เอ็นพีเอส โอเชี่ยนสตาร จำกัด ขนสงทางเรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
21. อมตะ บี.กริม เพาเวอร 3 จำกัด ผลิตไฟฟาและไอน้ำ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
22. โฮเต็ล ไอคิว (ประเทศไทย) กิจการสนับสนุนการคา
จำกัด
และการลงทุน
(หุนบริติชเวอรจิ้นไอรแลนด
ทั้งสิ้น)
23. เอกธนา พร็อพเพอรตี้ จำกัด ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
(หุนไทยทั้งสิ้น)
นอย หรือปานกลาง
24. คาสเซอรพคี เรียลเอสเตท จำกัด ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
นอย หรือปานกลาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
25. MR. JOHN MARK GRIFFITH กิจการสนับสนุนการคา
(หุนเคยแมนไอรแลนดทั้งสิ้น) และการลงทุน
26. วาเมด (ไทยแลนด) จำกัด กิจการสนับสนุนการคา
(หุนออสเตรียทั้งสิ้น)
และการลงทุน
27. ไวทสยาม ดีเวลลอปเมนท ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
จำกัด (หุนไทยทั้งสิ้น)
นอย หรือปานกลาง
28. ซานชิน อิเล็คทรอนิคส
ศูนยจัดหา จัดซื้อชิ้นสวน
(ประเทศไทย) จำกัด
และผลิตภัณฑระหวาง
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
ประเทศ
29. มงคลเอ็นจีวี จำกัด
สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
30. อีสเทิรน แลนด อมตะนคร จำกัด ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
(หุนไทยทั้งสิ้น)
นอย หรือปานกลาง
31. โรงพยาบาลโรจนเวช จำกัด โรงพยาบาล
(หุนไทยทั้งสิ้น)
32. โรงพยาบาลวัฒนแพทยตรัง โรงพยาบาล
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

7.1.2

257.39*

18

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.1

7,960.00**

29

7.9

922.30**

24

จ.ลพบุรี
(เขต 3)
ไมระบุที่ตั้ง

7.1

5,600.00**

36

7.15

1.00

5

7.5

40.00*

15

7.5

69.80*

15

7.15

2.00

22

7.15

10.13

18

7.5

82.50*

15

7.12

7.00

2

7.2

19.00

11

7.5

35.90

16

7.7

300.00*

157

7.7

83.90*

225

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.นนทบุรี
(เขต 1)
จ.นนทบุรี
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.นนทบุรี
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ตรัง
(เขต 3)
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บริษัท / การรวมทุน

33. รอยัลโกลเดนดรากอน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
34. ปโตรเลียมเอ็นจีวี (รังสิตติวานนท) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
35. ฟอรเอเวอร พรอสเพอริตี้
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
36. MR.HERMANN ROTH
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)
37. สยาม เอชพีเอ็ม จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

ผลิตภัณฑ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

100.00*

13

97.50*

36

ขนสงทางเรือ

7.9

200.00*

21

ไมระบุที่ตั้ง

7.4

280.00*

25

7.12

3.10

17

จ.ระยอง
(เขต 2)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.15

10.00

3

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.2

48.00*

21

7.2

50.00*

24

7.2

39.60

23

7.21

22.25

19

7.2

16.80

18

7.5

35.50

7

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.นครสวรรค
(เขต 3)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.นครปฐม
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7.5

28.60

7

7.4

899.10**

298

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

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
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สถานีบริการกาซธรรมชาติ 7.2
สำหรับยานพาหนะ
สถานีบริการกาซธรรมชาติ 7.2
สำหรับยานพาหนะ

บานพักและศูนยสวัสดิการ
สำหรับผูสูงอายุ
ศูนยจัดหา จัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
38. มูดสี้  อนาไลติคส (ประเทศไทย) สนับสนุนการคาและ
จำกัด
การลงทุน
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)
39. นางจริยา ตันติวงษ
สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
40. เอสเอสเอ็ม.เซอรวิส จำกัด สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
41. เค.ที.ดี.กาซธรรมชาติ จำกัด สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
42. เอส ที ไอ ที จำกัด
กิจการบริการทดสอบทาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
วิทยาศาสตร
43. อรพรรณแกส จำกัด
สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
44. เสนา ดีเวลลอปเมนท จำกัด ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
(มหาชน)
นอย หรือปานกลาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
45. เอส.เอ็น.แอสเซ็ท ดีเวลลอปเมนท ทีอ่ ยูอ าศัยสำหรับผูม รี ายได
จำกัด
นอย หรือปานกลาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
46.MS.TEO GEOK TIN (SUSAN) โรงแรม
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
เมษายน 2553

ประเภท
กิจการ
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บริษัท / การรวมทุน

47. MR.GRAEME COX/
MR.MARK MCKINNEY
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)
48. MR.JOHN CHESTERFIELD
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

สำนักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค
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ศูนยจัดหา จัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
49. MR.BERNHARD SCHMITT สำนักงานปฏิบัติการ
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น) ภูมิภาค
50. สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร จำกัด สนับสนุนการคาและ
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
การลงทุน
51. กระบี่โบทลากูน จำกัด
บริการทีจ่ อดเรือทองเทีย่ ว
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รวม

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

7.13

21.23

18

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.12

13.30

20

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.13

31.84

12

7.15

100.17*

410

7.3

80.00*

34

19,966.01

2,145

35,092.98

17,710

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.กระบี่
(เขต 3)
เขต 1 = 32
เขต 2 = 10
เขต 3 = 6
ไมระบุที่ตั้ง = 3
เขต 1 = 72
เขต 2 = 44
เขต 3 = 35
ไมระบุที่ตั้ง = 3

ที่ตั้ง
(เขต)

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ
** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คือ โครงการทีม่ เี งินลงทุน ตัง้ แต 500 ลานบาทขึน้ ไป (ไมรวมคาทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 13 ราย เงินลงทุน 22,992.40 ลานบาท จางงานไทย 7,384 คน ตั้งในเขต 1 = 3 โครงการ
เขต 2 = 5 โครงการ เขต 3 = 4 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = 1 โครงการ
* หมายถึง โครงการขนาดกลาง คือ โครงการทีม่ เี งินลงทุนระหวาง 40-500 ลานบาท (ไมรวมคาทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 74 ราย เงินลงทุน 11,163.10 ลานบาท จางงานไทย 8,675 คน ตั้งในเขต 1 = 24 โครงการ
เขต 2 = 30 โครงการ เขต 3 = 18 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = 2 โครงการ
ที่เหลือนอกนั้นเปนโครงการขนาดเล็ก คือ โครงการที่มีเงินลงทุนไมเกิน 40 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 67 ราย เงินลงทุน 937.48 ลานบาท จางงานไทย 1,651 คน ตั้งในเขต 1 = 45 โครงการ
เขต 2 = 9 โครงการ เขต 3 = 13 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = - โครงการ
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ความเคลื่อนไหว

แวดวง สกท.
ÊÑÁÁ¹ÒÃÐ´Á¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹¡ÒÃÅ§·Ø¹ä·Âã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
นายชาญชัย ชัยรุงเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุ ต สาหกรรม เป น ประธานเป ด การสั ม มนาระดม
ความคิดเห็นเรื่อง “การลงทุนไทยในตางประเทศ :
วิกฤติ โอกาสและความเปนไปไดของนักลงทุนไทย”
จั ดโดยสำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น
รวมกับ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 25
มีนาคม 2553
»ÃÐªØÁ JFCCT
นางอรรชกา สีบญ
ุ เรือง เลขาธิการคณะกรรมการ
ส ง เสริ ม การลงทุ น เป น ประธานการประชุ ม Joint
Foreign Chamber of Commerce (JFCCT)
ณ ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน (OSOS)
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 กรุงเทพฯ เมื่อวัน ที่ 4
มีนาคม 2553
μŒÍ¹ÃÑºà¨ŒÒË¹ŒÒ·Õè¡ÃÐ·ÃÇ§μ‹Ò§»ÃÐà·Èâ»áÅ¹´
นางอรรชกา สีบญ
ุ เรือง เลขาธิการคณะกรรมการ
ส ง เสริ ม การลงทุ น ให ก ารต อ นรั บ H.E.Dr.Pawel
Wojeiechowski, Deputy Minister for Foreign
Affairs จากประเทศโปแลนด พรอมคณะ ในโอกาส
เยือนสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน เพื่อ
ศึกษาและแลกเปลี่ยนขอมูลดานการลงทุน เมื่อวันที่ 9
มีนาคม 2553
เมษายน 2553
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ถนนสู BUILD

BUILD กับกิจกรรม
จัดหาผูผลิตชิ้นสวน

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน โดยหนวย BUILD จัดกิจกรรมจัดหาผูผลิตชิ้นสวน โดยมี
บริษัทตางชาติ ตองการหาผูผลิตชิ้นสวนและผูรวมทุนไทย ดังนี้
ลำดับที่

บริษัท

กิจกรรมที่ตองการ

1

Sichuan Jiuzhou Electric Group Co., Ltd. หาผูรวมทุนไทย ในกิจการผลิต LED,
จากประเทศจีน
DIGITAL TELEVISION และอุตสาหกรรม
การสื่อสารเคลื่อนที่

2

Koyo Orient Japan Co.,Ltd.
จากประเทศญี่ปุน

หาผูผลิตและผูรวมทุน สำหรับชิ้นสวน
พลาสติกและยางสำหรับกลองถายรูป

3

Trade Firm Co.,Ltd.
จากประเทศญี่ปุน

หาผูรวมทุน ในกิจการผลิต CYCLO SPEED
และ ROLLING BEARINGS

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

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

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

สำนักงานในตางประเทศ

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

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

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

www.boi.go.th

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

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

สำนักงานในสวนภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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อุตสาหกรรมอาหาร
โอกาสทางธุรกิจ

