




C O N T E N T S  

9 

13 

29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ÈÙ¹Â �ºÃÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÈÙ¹Â �ºÃÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹ “ความสะดวก
ทางธุรกิจของทาน
คือ งานของเรา”

ÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 555 ถ.วิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2553 8216 โทรสาร 0 2553 8316 
อีเมล:  head@boi.go.th เว็บไซต: www.boi.go.th 

ºÃÔ¡ÒÃ Œ́ÇÂã¨
ใหคำปรึกษาและประสานงานแกไขปญหาการลงทุนดวยความรวดเร็ว
บริการขอมูล กฎ ระเบียบดานการลงทุนแกนักลงทุน และผูสนใจทั่วไป
บริการประสานงานหนวยงานราชการและเอกชนท่ีเกี่ยวของแกนักลงทุน
บริการขอมูลผาน www.boi.go.th (ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ)
บริการหนังสือและเอกสารดานเศรษฐกิจการลงทุนและอ่ืนๆ
บริการจัดหาผูรวมทุน
อำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตทำงานและวีซาแกนักลงทุน
และผูชำนาญการชาวตางประเทศ

Ad Service.indd 1 1/27/11 17:32:49



THAILAND BOARD OF INVESTMENT 



5



อาหารทางการแพทย (Medical 
Food) เปนผลิตภัณฑอาหารท่ี
ไมใชยาหรอืผลติภัณฑเสรมิอาหาร 
ใช เปนโภชนบำบัดสำหรับผูปวย
เฉพาะโรค ผูทีไ่มสามารถกนิอาหาร
ปกตไิดอยางเพียงพอ หรอืรางกาย
อยูในภาวะท่ีตองการสารอาหาร
บางอยางมากหรือนอยเปนพิเศษ
โดยทีไ่มสามารถบริโภคจากอาหาร
ทั่วไป 

ป จ จุ บั น อ าหา รทา งกา รแพทย มี 

หลากหลายชนดิ ทัง้สำหรับผูใหญและทารก 

ซึง่แตละชนดิกม็ุงเนนใหตรงกบัความตองการ

ของรางกายอยางจำเพาะเจาะจง อาจอยู

ในรูปแบบที่ใชรับประทานแทนอาหารหลัก 

หรือเพ่ือเสริมอาหารบางม้ือ หรือใชเปน

อาหารทางสายยาง (Tube Feeding)  

ตามประกาศเรื่ องอาหารมีวัตถุ-

ประสงคพิเศษ ของกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ 238 (พ.ศ. 2544) ระบุรวมอาหารท่ี

ใชสําหรับผูปวยเฉพาะโรค หรือผูที่มีสภาพ

ผิดปกติทางรางกายไว 

คณะกรรมการอาหารและยาแหง

สหรฐัอเมรกิา หรอื FDA ไดสรปุคำจำกัดความ

ของอาหารทางการแพทยวา อาหารทาง 

การแพทยแตกตางจากอาหารทั่วไปและ

อาหารเสริมสุขภาพ โดยท่ีการใชตองอยู

ภายใตการกำกับดูแลโดยบุคลากรทาง 

การแพทยโดยอยางนอยตองมีคุณสมบัติ

ดังตอไปนี้ 

• เปนอาหารรบัประทานทางปากหรือ

ใหผานทางเดินอาหาร 

• มฉีลากกำกบัวาใชเพือ่เปนโภชนบำบดั

สำหรับโรคหรือภาวะบางอยาง 

• มีฉลากกำกับวาตองใชภายใต 

คำแนะนำ/กำกับดูแลจากบุคลากรทางการ

แพทย 

นอกจากน้ีไดมกีารเสนอแนะลักษณะของ

อาหารทางการแพทยโดย FASEB Consultants 

วา อาหารทางการแพทยไดแก อาหารที่มี

ลักษณะ ดังน้ี 

• มีความเหมาะสมและปลอดภัยใน

การใชตามวัตถุประสงค 

• ใชเพื่อเสริมหรือทดแทนอาหาร

สำหรับผูปวยที่ไมสามารถ หรือมีขอจำกัด

ในการรับประทานอาหาร ยอย หรือดูดซึม 

หรือใช Metabolize สารอาหารทั่วไป 

หรือสารอาหารเฉพาะอยาง หรือมีความ

ตองการสารอาหารเปล่ียนไป เนื่องจาก

โรคหรือภาวะท่ีเปนอยู 

• อยูในสภาพที่เหมาะสมสำหรับใช

รับประทาน หรือใหผานทางสายยาง เพื่อ

ใหเขาสูระบบทางเดินอาหาร 

• มีฉลากกำกับวาใชสำหรับผูปวย 
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• มีหลักฐานทางวิทยาศาสตรวามี

ประโยชนสำหรับผูปวยหรือผูมีปญหาทาง

โภชนาการวาสามารถแกไขปญหาดังกลาว

ไดมากกวาการรับประทานอาหารตามปกติ 

อาหารทางการแพทย ตามเกณฑของ 

FDA จะแบงออกไดเปน 4 กลุมใหญ ไดแก 

1. อาหารครบถวน (Nutritionally 

Complete Formulas) อาจเปน Polymeric 

Diet หรือ Defined Formula Diet ก็ได 

แตตองมีสวนประกอบของสารอาหารครบ

ถวนตามความตองการของรางกาย โดย 

ผูปวยท่ีไดรับสารอาหารประเภทนี้เพียง

อยางเดียว สามารถมีภาวะโภชนาการปกติได 

โภชนาการขาดหรือโภชนาการเกินที่อาจ

เกิดขึ้นในระหวางการรักษา หรือเน่ืองจาก

การไมสามารถยอยและดูดซึมสารอาหาร

บางชนิด มีอาการสำลักเวลากินอาหาร ไม

สามารถกลนือาหารเองได แพอาหารบางอยาง 

การปฏิเสธท่ีจะรับอาหาร หรือการทำงาน

ของรางกายมีการเปลี่ยนแปลง เปนตน  

ÍÒËÒÃ·Ò§¡ÒÃá¾·Â �...´Õ áμ ‹
äÁ‹ä´ŒàËÁÒÐ¡Ñº·Ø¡¤¹ 

แมอาหารทางการแพทยจะมีประโยชน 

แตก็ไมไดหมายความวาทุกคนควรซื้อหามา

รับประทาน เพ่ือเปนอาหารสุขภาพชั้นหน่ึง

ที่ จะชวยสรางเสริมใหสุขภาพของตน 

แข็งแรงขึ้น  

u หากมีสุขภาพแข็งแรงและสามารถ

กินอาหารไดเอง เคี้ยวกลืนไดดี ไดรับ

อาหารหลักครบท้ัง 5 หมู เปนประจำ  

ออกกำลังกายสม่ำเสมอ อาหารทาง 

การแพทยก็ ไมมีความจำเปน การกิน

อาหารจากธรรมชาติคุณภาพดีจะชวย

ปองกันและลดความเส่ียงตอการเกิดโรคได 

และชวยทำใหระบบการยอยอาหารทำงาน

ไดอยางมีประสิทธิภาพอีกดวย  

u อาหารทางการแพทยสวนใหญมี 

ใยอาหารไมเพียงพอกับความตองการของ

รางกาย ซึ่งตองการมากกวาวันละ 20 กรัม 

แตก็มีขอยกเวนสำหรับผูที่มีสุขภาพดีท่ี

บางครั้งตองเรงรีบทำงานแขงกับเวลาทำให

ไมมีเวลากินอาหาร การด่ืมอาหารทางการ

2. อาหารชนิดไมครบถวน (Nutritionally 

Incomplete Formulas) ประกอบดวย 

สารอาหารเพียงชนิดเดียว (Modular Ingre-

dient) ซึ่งตองผสมกับสารอาหารอ่ืนๆ 

กอนใช 

3. อาหารเฉพาะโรค (Formulas for 

Metabolic/Genetic Disorders) ไดแก อาหาร

สำหรับผูที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม 

เชน Phenylketonuria, Homocystinurea 

และ Carnitine Deficiency Syndrome 

4. น้ำเกลือแร (Oral Dehydrations) 

μ ÑÇª‹ÇÂã¹ÀÒÇÐâÀª¹Ò¡ÒÃ¢Ò´
ËÃ×ÍâÀª¹Ò¡ÒÃà¡Ô¹  

สารอาหารสวนใหญ ท่ีมี ในอาหาร

ทางการแพทย คือ คารโบไฮเดรต โปรตีน 

และไขมัน ซึ่งจะถูกดัดแปลงใหยอยงาย

หรือผานการยอยแลวบางสวนเพื่ อให 

ดูดซึมงายขึ้น รางกายจึงนำไปใชไดรวดเร็ว 

บางชนิดมีการเพิ่มหรือลดสารอาหาร  

ให ส อดคล อ งกั บคว ามต อ งก า รและ 

ความสามารถของรางกายในการนำไปใช 

แม อ าหารทางการแพทย จะ ไม ใ ช ย า  

ไมมีคุณสมบัติโดยตรงในการรักษาโรค  

แตก็ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษา

หรือบรรเทาอาการของโรค ปองกันภาวะ
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แพทยทดแทนเปนบางม้ือก็สามารถทำได 

เปนอีกทางเลือกหน่ึงที่ทำใหรางกายไดรับ

สารอาหารและพลังงานทดแทน แตควร

เปนทางเลือกท่ีสองรองจากอาหารหลัก  

¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÊÓËÃÑº¼ÅÔμÀÑ³± �ÍÒËÒÃ
·Ò§¡ÒÃá¾·Â � 

บีโอไอใหความสำคัญกับอุตสาหกรรม

อาหารทางการแพทย เนื่องจากกิจการผลิต

อาหารทางการแพทยเปนผลิตภัณฑที่มี

มลูคาเพิม่สงู และกอใหเกดินวตักรรมใหมๆ  

และเทคโนโลยีข้ันสูง 

บโีอไอ จงึไดเปดใหการสงเสรมิฯ กจิการ

ผลิตอาหารทางการแพทย ภายใตประเภท 

1.11.10 กิจการผลิตอาหารทางการแพทย 

(Medical Food) โดยจดัเปนกจิการทีใ่หความ

สำคัญเปนพิเศษ และเพื่อเปนการยกระดับ

ภาคอุตสาหกรรมไทย ไปสูอุตสาหกรรม

ฐานความรูทีใ่ชเทคโนโลยีสงูขึน้ ตามประกาศ 

ที่ 2/2553 ลงวันที่ 23 เมษายน 2553 เร่ือง 

การสงเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนาท่ียัง่ยนื 

กำหนดใหพืน้ทีท่ัว่ประเทศ (ยกเวนกรุงเทพ-

มหานคร) เปนเขตสงเสรมิการลงทุน จนถงึ

วันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยใหไดรับสิทธิ

และประโยชน ดังนี้ 

- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 

- ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

เปนเวลา 8 ป โดยไมกำหนด

สัดสวนการไดรับยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคล 

- ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

สำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการ

ลงทุนในอัตรารอยละ 50 ของ

อตัราปกต ิมกีำหนดเวลาไมเกิน 

5 ป นับแตวันที่กำหนดระยะ

เวลาตามมาตรา 31 สิ้นสุดลง 

- อนญุาตใหหกัคาขนสง คาไฟฟา 

และคาประปา 2 เทา ของจำนวน

เงินท่ีผูไดรับการสงเสริมฯ ได

เสียไปเปนคาใชจายในการ

ประกอบกิจการท่ีไดรับการ 

สงเสริมฯ เพ่ือประโยชนใน

การคำนวณภาษเีงนิไดนติบุิคคล 

เปนระยะเวลา 10 ป นับแต

วันท่ีเริ่มมีรายไดจากกิจการท่ี

ไดรับการสงเสริมฯ 

- อนุญาตใหหักเ งินคาติดตั้ ง

หรือกอสรางสิ่งอำนวยความ

สะดวกจากกำไรสุทธิไมเกิน

รอยละ 25 ของเงินลงทุนใน

กิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

โดยผูไดรับการสงเสริมฯ จะ

เลือกหักจากกำไรสุทธิของ 

ปใดปหนึ่ งหรือหลายปก็ ได

ภายใน 10 ป นับแตวันท่ีมี

รายไดจากกิจการที่ไดรับการ

สงเสริมฯ ทั้งนี้นอกเหนือไป

จากการหักคาเสื่อมราคาตาม

ปกติ 

จากมาตรการการใหการสงเสริมฯ 

ตามนโยบายนี้ ทำใหมีผูไดรับการสงเสริมฯ 

จำนวน 2 ราย ไดแก บรษัิทไทยโอซกูา จำกดั 

และบริษัทโนวิเทด แลบโบลาโทรี จำกัด 

ซึ่งคาดวาในอนาคตเมื่อผูประกอบการ 

ได เ ห็นชองทางในอุตสาหกรรมอาหาร

ทางการแพทย ทีป่จจุบนัยงันบัเปนผลติภัณฑ 

ที่คอนขางใหม จะไดศึกษาและวิจัยพัฒนา

ตอยอด เพื่อมีการผลิตในเชิงการคาและ

อุตสาหกรรม ซ่ึงจะทำใหไทยไดเปนผูผลิต

สำคัญของอุตสาหกรรมนี้ 
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ในปจจุบัน เครื่องมือแพทย 
ที่ ใชกันในโรงพยาบาลไดมีการ
พัฒนาทั้งรูปแบบและการใชงาน
หลากหลายชนิด ทั้งชนิดท่ี ใช 
งานงายเปนที่รูจักและสามารถหา
ซื้อไดตามรานขายยาท่ัวไป ตั้งแต 
พลาสเตอรปดแผล ผากอซและ
สำลี ไปจนถึงเครื่องมือแพทย 
ซึ่งใช เทคโนโลยีชั้นสูง ที่มีความ 
ยุงยากซับซอนและตองอาศัย 
ผู เ ช่ียวชาญหรือบุคลากรทาง 
การ แพทย เ ป นผู ใ ช ง า นห รือ 
อยู ในความดูแลของแพทย เชน  
Computer Thermography (CT) 
และ Magnetic Resonance Imaging 
(MRI) เปนตน  

à¤Ã×èÍ§Á×Íá¾·Â�áº‹§à»š¹ 
4 »ÃÐàÀ·ãËÞ‹æ Ñ́§¹Õé 

• อุ ป ก รณ ผ า ตั ด แ ล ะ อุ ป ก รณ 

การแพทย เชน มดีผาตดั กรรไกร

ผาตัด เครื่องวัดความดัน ปรอท

วัดไข 

• บริภัณฑการแพทย เชน เคร่ือง

เอกซเรย เครื่องอัลตราซาวด 

เครื่องสลายนิ่ว 

• วัสดุการแพทยและวัสดุฝงใน 

ทางศัลยกรรม เชน ถุงมือยาง

ทางการแพทย ผากอซ ซิลิโคน 

• เครื่องมือแพทยเฉพาะทาง เชน 

ชุดน้ำยาตรวจการติดเชื้อเอชไอว ี

(HIV) ชดุตรวจน้ำตาลในปสสาวะ 

เครื่องมือทันตกรรม 

 

ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวทาง

ดานอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยเพิ่มขึ้น

อยางตอเนือ่ง มอีตัราการขยายตัวประมาณ

รอยละ 9 ตอป โดยเปนผลมาจากแนวโนม

การเพิ่มขึ้นของประชากรผูสูงอายุ ซึ่ง 

คาดการณวาจำนวนประชากรท่ีมีอายุ 

มากกวา 60 ป จะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 20 

ของประชากรท้ังประเทศภายในป 2568 

และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 33 ของประชากร

ทั้งประเทศเมื่อถึงป 2593 รวมทั้งยังมีผูปวย

ตางชาติเขามาใชบริการทางการแพทยใน

ประเทศไทย ตามโรงพยาบาลของภาครัฐ

และเอกชนเปนจำนวนปละกวา 2 ลานคน 

ซึ่งมากกวาประเทศอื่นๆ ในเอเชีย จึงนับ

ไดวาประเทศไทยจะมีศักยภาพเปนศูนยกลาง

ทางการแพทยแหงเอเชีย สงผลใหมีความ

ตองการสินคาและบริการทางการแพทย

มากขึ้นตามไปดวย  

อยางไรก็ตาม ผูประกอบการผลิต

เครื่องมือแพทยในประเทศไทย สวนใหญ

ผลิตเครื่องมือแพทยพื้นฐานที่ใชแรงงานใน

การประกอบผลิตภัณฑมาก เชน ชุดสาย

ถายเลือด ผลิตภัณฑทางการแพทยชนิดใช

ครั้งเดียวทิ้ง เตียงและรถเข็นผูปวย เปนตน 

ในขณะที่เครื่องมือแพทยที่มีเทคโนโลยีสูง 

เชน เครื่องอัลตราซาวน เครื่องเอกซเรย 

เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ และเครื่องตรวจ

ประเทศไทยมีอัตรา 
การขยายตัวทางดาน

อตุสาหกรรมเคร่ืองมอืแพทย 
เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 
ประมาณรอยละ 9 ตอป 
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คลื่นไฟฟ้าในสมอง เป็นต้น ยังคงพึ่งพา

การนำเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก  

จากขอ้มลูของกรมศลุกากรพบวา่ ในป ี

2552 ประเทศไทยมกีารนำเขา้เครือ่งมอืแพทย์

คดิเปน็มลูคา่สงูถงึ 17,898 ลา้นบาท เพิม่ขึน้

ร้อยละ 9 หากเปรียบเทียบกับปี 2551 ที่มี

นอกจากนี้ จากข้อมูลของสมาคม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ไทย 

รายงานว่า ในปี 2553 ประเทศไทยมีมูลค่า

ของตลาดเครื่องมือแพทย์รวมทั้งสิ้น 795 

ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยร้อยละ 70 ยังต้อง

นำเข้าจากต่างประเทศ มีเพียงร้อยละ 30 

เท่านั้นที่ซื้อภายในประเทศซึ่งเป็นเพียง

เครื่องมือแพทย์พื้นฐาน เช่น ถุงมือยางทาง  

การแพทย์และชุดสายถ่ายเลือด เป็นต้น  

สำหรับกลุ่มลูกค้าของตลาดเครื่องมือ

แพทย์ไทย โรงพยาบาลรัฐบาลมีส่วนแบ่ง

ตลาดประมาณร้อยละ 60 ของมูลค่าตลาด

รวม โรงพยาบาลเอกชนมีส่วนแบ่งตลาด

ประมาณร้อยละ 40 โดยจากข้อมูลของ

กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าในปี 2552 

มโีรงพยาบาลรฐับาลจำนวนทัง้สิน้ 972 แหง่

มีเตียงผู้ป่วยรวมกัน 104,296 เตียงและ  

โรงพยาบาลเอกชน 328 แห่ง มีเตียงผู้ป่วย

รวมกัน 36,120 เตียง 

ในป ี2553 ประเทศไทยมมีลูคา่
ของตลาดเครื่องมือแพทย์ 
795 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ 
โดยร้อยละ 70 ยังต้อง 
นำเข้าจากต่างประเทศ 

มลูคา่การนำเขา้ 16,463 ลา้นบาท โดยนำเขา้

จากประเทศสหรัฐฯ มากเป็นอันดับ 1 มี

มลูคา่สงูถงึ 4,467 ลา้นบาท รองลงมาไดแ้ก ่

ญี่ปุ่น มีมูลค่านำเข้า 4,449 ล้านบาทและ

เยอรมนี มีมูลค่านำเข้า 2,139 ล้านบาท 

ตามลำดับ 

แหล่งนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ แหล่งนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ 

ลำดับที่ ประเทศ 
มูลค่า : ล้านบาท 

2550 2551 2552 
1. สหรัฐอเมริกา 4,058 4,238 4,467 

2. ญี่ปุ่น 2,296 2,686 4,449 

3. เยอรมนี 2,145 2,251 2,139 

4. จีน 896 1,592 1,041 

5. เนเธอร์แลนด์ 711 731 642 

6. เกาหลีใต้ 379 420 504 

7. ไอร์แลนด์  547 563 642 

8. สวิตเซอร์แลนด์ 326 402 422 

9. สหราชอาณาจักร 422 441 390 

10. อิตาลี 222 300 287 

รวม 10 รายการ 12,001 13,625 14,985 

รวมอื่นๆ 2,893 2,838 2,913 

รวมทุกประเทศ 14,895 16,463 17,898

ที่มา : กรมศุลกากร ที่มา : กรมศุลกากร 
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แมวาบริษัทฯ ผลิตเคร่ืองมือแพทย

เทคโนโลยสูีงรายใหญของโลก โดยเฉพาะจาก

ประเทศสหรัฐฯ ไดมีการตั้งสำนักงานขาย

ขึ้นในประเทศไทยแลว เชน GE Medical 

System (USA), Baxter (USA), Johnson 

& Johnson (USA), Medtronic (USA), 

Abbott Laboratories (USA), 3M Health care 

(USA), Safeskin (USA), Boston Scientific 

(USA), Becton Dickinson (USA), Stryker 

Corp (USA), Mölnlycke Health care  

(SWEDEN), Kawasumi Laboratories 

(JAPAN), Hoya (JAPAN) และ Nipro 

(JAPAN) เปนตน  

แตมีเพียงไมกี่รายเทานั้นที่ตั้งโรงงาน

ผลิตเคร่ืองมือแพทยในประเทศไทยแลว 

ดังนั้น รัฐบาลตองเรงสงเสริมใหบริษัท 

ขามชาติรายใหญเขามาลงทุนใหมากข้ึน 

เพื่อใชเปนฐานในการผลิตเพ่ือจำหนายใน

ประเทศและสงออกไปยงัตลาดภมูภิาคเอเชยี 

อันจะกอใหเกิดการจางงาน ชวยปรับปรุง

คุณภาพชีวิตของประชากรใหเขาถึงบริการ

ทางการแพทยท่ีใชเทคโนโลยีสูงในราคาที่

ไมแพงจนเกินไปนักและสงผลใหเศรษฐกิจ

ของประเทศเติบโตไดอยางมหาศาล  

ในขณะเดียวกัน ตองพฒันาผูประกอบ-

การไทยใหมีศกัยภาพสามารถผลิตเคร่ืองมือ

เทคโนโลยี สูง ที่มีความทันสมัยและมี

ประสิทธิภาพ แทนการผลิตเครื่องมือแพทย

พืน้ฐานทัว่ไป ซ่ึงหนวยงานท่ีมบีทบาทสำคญั

ในการพัฒนาผูประกอบการไทย ไดแก 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แหงชาติ (สวทช.) ซึง่กำกับดแูลศูนยเฉพาะทาง

ทั้ง 5 ศูนย ไดแก ศูนยพันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) ศูนย

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ (MTEC) 

ศนูยเทคโนโลยอิีเลก็ทรอนกิสและคอมพวิเตอร

แหงชาติ (NECTEC) ศูนยนาโนเทคโนโลยี

แหงชาติ (NANOTEC) และศนูยบรหิารจัดการ

เทคโนโลยี (TMC) โดยศูนยตางๆ เหลาน้ี

จะรวมกบัผูประกอบการและสถาบันการศึกษา

ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ ที่

มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม เพ่ือลด

การนำเขาเคร่ืองมือแพทยจากตางประเทศ  

นอกจากน้ี ตองสนับสนุนสถาบันการ

ศึกษาใหผลิตบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะทาง เชน วิศวกรทางดานเทคโนโลยี

ชวีภาพ ผูเชีย่วชาญทางดานเทคนิคการแพทย

และนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ เปนตน 

ใหเพียงพอกับความตองการของตลาด

เคร่ืองมือแพทยที่เติบโตอยางตอเน่ืองอีก

ดวย  

¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃ¼ÅÔμ 
à¤Ã×èÍ§Á×Íá¾·Â�  

ปจจบุนั บโีอไอใหการสงเสรมิกจิการผลิต

เครื่องมือแพทย โดยจัดอยูในประเภท 3.9 

กิจการผลิตเคร่ืองมือแพทย จัดเปนกิจการ

ทีม่คีวามสำคญัและเปนประโยชนตอประเทศ

มูลคาสวนแบงตลาดเครื่องมือแพทยไทยในป 2553 แยกตามประเภท 

33% 
27% 

25% 
9% 

6% 

ที่มา : สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทยไทย 
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เปนพเิศษ โดยหากย่ืนคำขอรับการสงเสริมฯ 

ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จะไดรับ

สทิธปิระโยชนสูงสดุ ตามประกาศที ่2/2553 

เรื่อง การสงเสริมการลงทุนเพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืน อาทิ ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร

และยกเวนภาษีเงินไดนติบิคุคลเปนเวลา 8 ป 

โดยไมกำหนดสัดสวนการยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล เปนตน  

โดยสามารถตั้งโรงงานไดทุกพื้นที่ 

ทั่วประเทศ (ยกเวนกรุงเทพฯ) ทั้งนี้ มี

โครงการ ท่ีไดรับสง เส ริมการลงทุนใน

กิจการผลิตเครื่องมือแพทยจนถึงส้ินเดือน

ตลุาคม 2553 แลวรวมทัง้สิน้ 123 โครงการ 

คิดเปนมลูคาการลงทุนท้ังสิน้ 21,723 ลานบาท  

สำหรับแนวโนมอุตสาหกรรมการผลิต

เครื่ อ งมื อและอุปกรณทางการแพทย 

และอุปกรณเพื่อสุขภาพของไทยยังมีการ

เติบโตที่ดี เนื่องจากการเอาใสใจตอสุขภาพ

ของประชากร ทำใหมีอายุ เฉล่ียสูงขึ้น 

ความตองการบรกิารทางการแพทยจึงเพิม่ขึน้

ตามไปดวย ซึง่สอดคลองกับขอมูลของสมาคม

อุตสาหกรรมเทคโนโลยีเคร่ืองมือแพทยไทย

ที่รายงานวา มูลคาของตลาดเคร่ืองมือ

แพทยไทยจะเพ่ิมขึ้นจากป 2553 ที่มีมูลคา

รวม 795 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเปน 

1,228 ลานเหรียญสหรัฐฯ ในป 2558 หรือ

มีอัตราการขยายตัวเฉล่ียรอยละ 9 ตอป 

ผลิตภัณฑเครื่องมือแพทยจะเขาถึงกลุม 

ผูบรโิภคมากข้ึน โดยเฉพาะการใชโดยบคุคล 

(Personal Use) ซึ่งหมายถึงการออกแบบ

ใหใชงานงาย โดยผูใชไมจำเปนตองมี

ความชำนาญ เพียงศกึษาจากคูมอืการใชงาน

ก็สามารถใชงานไดเอง เชน เครื่องมือวัด

ระดับน้ำตาลในเลือด เปนตน  

ในขณะทีบ่รษิทัฯ ขามชาตจิะเขามาลงทนุ

ในกิจการผลิตเครื่องมือแพทยมากขึ้น เพื่อ

ใชเปนฐานการผลิตเพ่ือจำหนายในประเทศ

และสงออกไปยังภูมิภาคเอเชีย เนื่องจาก

ปญหาทางการเมืองภายในประเทศคล่ีคลาย

ไปในทิศทางท่ีดีและเล็งเห็นการขยายตัว

ของตลาดเครื่องมือแพทยในภูมิภาคเอเชีย 

โดยเฉพาะในประเทศไทยท่ีมผูีปวยจากท่ัวโลก

เขามารับบริการทางการแพทยเพ่ิมขึ้นทุกป 
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ธุรกิจ โรงพยาบาล เอกชน 
จัดไดวาเปนธุรกิจท่ีมีการเจริญ
เติบโตอยางตอเน่ือง ทั้งนี้ เพราะ
นอกจากกระแสเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพแลว ยังอาจเกิดจากการ 
ที่ โรงพยาบาลของรัฐบาลมีไม 
เพียงพอกับความตองการของ 
ประชากรท่ีเพิ่มขึ้นดวย 

ในขณะเดียวกันผูใชบริการบางกลุม

ซึ่งมีทางเลือกและมีกำลังทรัพย ตองการ

คุณภาพและเวลาในการใหบริการที่ดีเยี่ยม

รวดเร็ว จึงเลือกที่จะหันมาใชบริการกับ

โรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น  

นอกจากนี้ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนยัง

ถือเปนหน่ึงในธุรกิจบริการสุขภาพท่ีมี

บทบาทสำคัญตอการพัฒนาภาคบริการ

และภาคเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ 

เพราะมีจุดเดนดานความเชี่ยวชาญทาง 

การแพทยและคุณภาพของการบริการใน

ระดับมาตรฐานสากล รวมท้ังไดรับการ

สนับสนุนที่ดีจากภาครัฐท่ีตองการผลักดัน

ใหประเทศไทยเปนศูนยสุขภาพแหงเอเชีย 

หรือ Medical Hub of Asia  

จงึทำใหกลายเปนธรุกจิทีเ่ปนแหลงทีม่า

ของเงนิตราตางประเทศปละจำนวนมหาศาล 

และดวยเหตุนี้จึงสงผลใหผูประกอบการ

โรงพยาบาลตองมีการปรับตัว เพื่อรองรับ

กับการเพิ่มขึ้นของคนไขจากทั้งในและ

นอกประเทศ รวมทั้งยังตองมีการปรับ

กลยุทธทางดานการตลาดไปพรอมๆ กับ

พัฒนาคุณภาพการใหบริการเพ่ือรองรับ

การแขงขันท่ีมีเพิ่มมากขึ้นอีกดวย 

ÀÒ¾ÃÇÁ¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ 
âÃ§¾ÂÒºÒÅàÍ¡ª¹ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹ 

ที่ผ านมาโรงพยาบาลเอกชนเปน

หนวยงานหลักที่มีสวนในการพัฒนาธุรกิจ

บรกิารรกัษาพยาบาลภาคเอกชนของประเทศ 

โดยการสรางจุดแข็งในดานการใหบริการ

และคุณภาพท่ีไดมาตรฐานสากล และ 

มุงเนนการใหบริการเฉพาะทางดานตางๆ 

รวมถงึการเปดศนูยสขุภาพและศนูยสุขภาพ

ทางเลือก เพื่อมุงทำการตลาดแบบเจาะลึก

ถึงกลุมลูกคา  

 นอกจากน้ัน ยังมีความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในการเปน

พันธมิตรที่ใหการชวยเหลือดานเทคโนโลยี

ทางการแพทย การพัฒนาอยางตอเน่ือง 

ดังกลาว ทำใหรายรับจากการใหบริการ 

ผูปวยตางชาติโดยโรงพยาบาลเอกชน 

ของไทย มีมูลคาสูงถึงประมาณ 46,000 - 

52,000 ลานบาทตอป 
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10 อันดับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ 10 อันดับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจ   
ในสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพของไทย ในสาขาบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพของไทย 

 บริษัท รายไดปี 2550 (บาท) 

1 บมจ. โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 8,924,563,728 

2 บมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ 6,967,068,409 

3 บมจ. สมิติเวช 3,984,358,581 

4 บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล 2,560,289,051 

5 บมจ. โรงพยาบาลธนบุรี 2,452,555,628 

6 บมจ. โรงพยาบาลรามคำแหง 2,072,934,571 

7 บจ. โรงพยาบาลพญาไท 2 2,052,416,251 

8 บจ. โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา 1,983,877,039 

9 บจ. วิชัยยุทธ 1,546,799,061 

10 บจ. บีเอ็นเอช แมดิเคิล เซ็นเตอร์ *1,126,500,000 

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553  ข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553  
หมายเหตุ: * ข้อมูลรายได้ปี 2549  หมายเหตุ: * ข้อมูลรายได้ปี 2549  

มีชาวต่างชาติได้รับ 
การรักษาพยาบาล 

ในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  
จาก 1.1 ล้านคน ในปี 2547  
เป็น 1.4 ล้านคน ในปี 2551  
โดยญีปุ่น่ สหรฐัฯ และองักฤษ 

เข้ารักษาสูงสุดตามลำดับ 
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ตางประเทศอีกดวย เชน ในประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส เปนตน 

กลาวโดยสรุปวา ปจจุบันโรงพยาบาล

ที่ตองการดึงดูดกลุมลูกคาชาวตางชาติ  

ตางพยายามที่จะสรางจุดแข็งในดานการ

ใหบริการและคุณภาพที่ไดมาตรฐานสากล 

โดยมุงเนนการใหบริการเฉพาะทางดานตางๆ 

มีการเปดศูนยสุขภาพและศูนยสุขภาพ 

ทางเลือก เพื่อมุงทำการตลาดแบบเจาะลึก

ถึงกลุมลูกคา รวมถึงความรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกในการเปน

พันธมิตรที่ใหการชวยเหลือดานเทคโนโลยี

ทางการแพทย และมีสิง่อำนวยความสะดวก

ตางๆ ซึ่งสรุปโดยสังเขป คือ  

- การต้ังสำนักงานตัวแทนและ 

เปดเปนสาขาของโรงพยาบาลใน

ตางประเทศ เพื่อประสานงาน

และเปดใหบริการในดานตางๆ 

- จดัทำเวบ็ไซตของแตละโรงพยาบาล

เปนภาษาตางประเทศ เชน ภาษา

อังกฤษ ภาษาญ่ีปุน และภาษา

อาหรบั เปนตน เพือ่เผยแพรขอมลู

ใหกับผูรับบริการ 

- มีการประสานงานระหวางผูปวย

และญาติในการใหขอมูลที่สำคัญ

โดยตรง 

- มบีรกิารดานการทำหนังสอืเดินทาง 

และขอวีซาเขาประเทศไทย 

- มีระบบการรับ/สงตอ ผูปวยมา

พบแพทย ท่ี โรงพยาบาลอยาง

รวดเร็ว 

- มีบริการดูแลในระยะพักฟน 

- จดับรกิารท่ีพกั เชน อพารตเมนท

ใหกับญาติ 

- มลีาม หรือจดัผูประสานงานท่ีพดู

ภาษาตางประเทศของแตละชาติ

ได 

- มีบริการอาหารประจำชาติและ

จัดรูปแบบบริการใหสอดคลอง

กับวัฒนธรรมของแตละประเทศ 

- มหีองประกอบพธีิกรรมทางศาสนา 

- มีบริการท่ีรวดเร็ว มีคุณภาพ 

เพื่อทำใหผูใชบริการเกิดความ

ประทับใจ 

ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนเปนกิจการ

หนึ่งที่คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนได

ใหการสงเสริม โดยมีเงื่อนไข คือ จะตองมี

เตียงรบัผูปวยไวคางคืนไมนอยกวา 50 เตยีง 

และจะตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกำหนด  

ซึ่งปรากฏในพระราชบัญญัติสถาน-

พยาบาล พ .ศ . 2541 พระราชบัญญัติ

สถานพยาบาล (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547 และ

กฎกระทรวงฉบับตางๆ เชน กฎกระทรวง

วาดวยลักษณะของสถานพยาบาลและ

ลักษณะการใหบริการของสถานพยาบาล 

พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงวาดวยชนิด

และจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช ยา และ

เวชภัณฑ หรือยานพาหนะที่จำเปนประจำ

สถานพยาบาล พ.ศ. 2545 เปนตน โดย 

ผูมีสัญชาติไทยจะตองถือหุนไมนอยกวา

รอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 
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การทองเท่ียวแบบ Long Stay นี้

เปนการไปพำนักในตางประเทศ ซึ่งไมได

หมายความถึง การไปอยูอาศัยเปนการถาวร

ในประเทศนั้นๆ โดยมีกลุมลูกคาเปาหมาย

ผูสูงอายุ หรือวัยเกษียณอายุ ซึ่งสวนใหญ

ประสบความสำเร็จในชวิีตการทำงานแลว มี

กำลงัซ้ือสงู สามารถเดินทางออกนอกประเทศ

เปนเวลานานๆ ได และตองการหลบเล่ียง

อากาศหนาวจดัในฤดหูนาวมาพกัในประเทศ

ที่ อบอุนกวา มีสิ่ งแวดลอมท่ีดี มีการ 

แลกเปล่ียนวัฒนธรรมประเพณีกบัประชาชน

ในทองถ่ิน มกีารทองเท่ียวเปลีย่นบรรยากาศ

เปนคร้ังคราว รวมทัง้ตองการความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน เมื่อเจ็บปวยก็ไดรับ

การดูแลรักษาอยางมีมาตรฐาน 

ประเทศไทยไดเริ่มตนการสงเสริม 

การทองเท่ียวพำนักระยะยาวจากการท่ี

สำนักธุรกิจบริการ กรมสงเสริมการสงออก 

กระทรวงพาณิชย ไดริเริ่มโครงการธุรกิจ

บริการเพื่อสุขภาพระยะยาว (Long Stay 

Health Care Service) โดยมีเปาหมายใน

การดึงดูดใหนกัทองเท่ียวสูงอายุจากประเทศ

ที่มีฤดูหนาวยาวนาน เขามาทองเท่ียวและ

รกัษาสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งในขณะน้ัน

(มกราคม 2543) ภาวะเศรษฐกิจท่ีตกต่ำ 

ทำใหโรงพยาบาลเอกชนไทยมีเตียงวาง 

ทั่วประเทศกวารอยละ 30 หรือประมาณ 

11,500 เตียง 

ตอมาการทองเท่ียวแหงประเทศไทย 

(ททท.) ไดเสนอจัดตั้งโครงการสงเสริม

 กรมสงเสริมการสงออก 
กระทรวงพาณิชย ใหคำจำกดัความ
ของคำวา การทองเที่ยวระยะยาว 
หรือ Long Stay วา คือ ธุรกิจ
บรกิารเพือ่สขุภาพระยะยาว (Long-
Stay and Health Care) เปน 
การใหบริการรวมกันระหวาง 
โรงพยาบาล รีสอรท โรงแรมตาม
สถานทีพ่กัผอนสวยงามท่ัวประเทศ 
โดยใชบริการดานสุขภาพเปน 
จดุขาย ใหบรกิารพกัผอนระยะยาว
พรอมท้ังบรกิารดานสขุภาพอยาง
ครบวงจร ทั้งน้ีเพื่อใหบริการแก 
กลุมลูกคา เป าหมายผูสูงอายุ 
ชาวตางประเทศท่ีตองการเขามา
พักผอนระยะยาว นกัทองเท่ียว Long Stay หมายถงึ 

นกัทองเท่ียวท่ีพำนักอยูในเมืองไทยเกิน 30 วัน 
ไดแก นกัทองเท่ียวพำนักระยะยาว  

นกัทองเทีย่วกลุมหลงัเกษียณ นกัเรียน นกัศกึษาท่ีมาศกึษาในไทย 
และนกักีฬาทีเ่ขามาเก็บตวัฝกซอมในประเทศไทย 
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และพัฒนาการทองเท่ียวพำนักระยะยาว 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดำเนินการสงเสริม

และขยายกลุมตลาด นกัทองเทีย่ว อนัจะเกิด

ประโยชนตอการนำเขาเงินตราตางประเทศ  

ททท. ไดใหคำจำกัดความนักทองเทีย่ว 

Long Stay วา หมายถึง นกัทองเท่ียวทีพ่ำนกั

อยูในเมอืงไทยเกิน 30 วนัขึน้ไป โดยจำแนก

เปน 4 ประเภท คือ 

1. นั กท อ ง เ ท่ี ยวพำ นักระยะยาว  

โดยเฉพาะฤดูหนาว รวมท้ังผูที่มารักษา

สุขภาพในเมืองไทยเปนครั้งคราว  

2. นักทองเท่ียวกลุมหลังเกษียณที่มี 

อายุ 50 ปขึ้นไป โดยเนนกลุมที่มีสุขภาพดี

และชวยเหลือตนเองได  

3. กลุมนักเรียนและนักศึกษาที่มา

ศึกษาในประเทศไทย  

4. กลุมนักกีฬาท่ีเขามาเก็บตัวฝกซอม

ในประเทศไทย 

มีการคาดการณวาในป 2568 จะมี

ประชากรท่ีเปนผูสงูอายใุนโลก 340 ลานคน

ซึ่งในปจจุบันมีประชากรท่ีเปนผูสูงอายุอยู

ประมาณรอยละ 28 โดยเฉพาะประชากรท่ี

เกดิในป 2489 - 2507 ในชวงหลังสงครามโลก 

ครัง้ที ่2 ท่ีเรยีกคนในยคุน้ีวา “Baby Boomer” 

และคนกลุมนี้ในปจจุบันจะเปนกลุมคนที่

เกษียณอายุจากการทำงานมีความสามารถ

ใชจายเงนิเพือ่การพกัผอนและการทองเทีย่ว

จำนวนมาก สงผลทำใหมีจำนวนนักทองเทีย่ว

ทีเ่ขามาประเทศไทย ท่ีมอีายมุากกวา 60 ป 

มีจำนวนสูงข้ึนอยางตอเนื่อง 

ในการตอยอดไปยังอุตสาหกรรมอื่น เชน 

ธุรกิจการแพทย สปา อสังหาริมทรัพย 

ภตัตาคาร ธรุกจิสงเสรมิสขุภาพ ธรุกจิสนาม

กอลฟ จึงไดเปดประเภทใหการสงเสริมฯ 

กิจการบานพักและศูนยสวัสดิการสำหรับ 

ผูสูงอายุ ตั้งแตป 2543 โดยใหไดรับสิทธิ

และประโยชนทางภาษีอากรเฉพาะทีเ่กีย่วกบั

เครื่องจักรตามเขตท่ีตั้ง  

ปจจุบันมีผูไดรับการสงเสริมฯ 3 ราย 

ไดแก  

- บรษิทั รเีออิ ซเีนียร ลฟิวิง่ เซอรวิส 

ซึ่งดำเนินการจัดการลองสเตย 

สำหรับชาวญ่ีปุน  

- บริษัท สแกนดิเนเวียน ลองสเตย

เซอรวิส จัดหาลองสเตยสำหรับ

ชาวสวีเดน  

- บริษัท เบรนฮารท จัดหาลองสเตย

สำหรับชาวสวีเดนและยุโรป  

นอกจากนั้น ยั งใหการส ง เสริมฯ 

กิจการบานพักและศูนยสวัสดิการสำหรับ 

ผูสูงอายุ  

ศูนยฟนฟู หมายถึง สถานที่บำบัด

และพักฟน โดยมีวิธีการบำบัดดานสุขภาพ 

ปจจุบันมีผูไดรับการสงเสริมฯ ในกิจการ

ศูนยฟนฟูสุขภาพ 5 ราย โดยมีกลุมลูกคา

หลักเปนชาวตางชาติ สวนใหญเปนผูสูง

อายุหรือผูพิการท่ีตองการทำการบำบัด 

หรอืกายภาพ รวมท้ังฟนฟทูางสภาพจิตใจ  

บโีอไอไดใหการสงเสรมิฯ 
กจิการบานพักและ 

ศนูยสวสัดกิาร สำหรับ 
ผูสงูอาย ุต้ังแตป 2543 

ÅÍ§ÊàμÂ�·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

บีโอไอไดเห็นถึงศักยภาพของกิจการ 

Long Stay วาสามารถที่จะดึงเงินตราจาก 

ตางประเทศเขามาไดมาก รวมทั้งยังชวย

ผูไดรับการสงเสริมการลงทุน 

ºÃÔÉÑ· ºÃÔ¡ÒÃ ¢¹Ò´ 
(ËŒÍ§) 

คามาลายา บำบัดแบบสปา และแพทยแผนตะวันออก 42 

สแกนดิเนเวียนแคร บำบัดผูปวยท่ีเปนโรครูมาติซ่ึม 45 

วีลลิ่ง เอ็น เอเบิ้ล (ประเทศไทย) ใหบริการแกผูพิการท่ีใชรถเข็น 24 

ดูเรีย เชียงใหม เฮ็ลธ เซ็นเตอร ใหบริการแกผูพิการท่ีใชรถเข็น 10 

ไชเน็ต เอ็นเตอรไพรส ใหบริการแกผูพิการ 13 
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กจิการบริการบานพักและศูนยสวสัดกิาร

สำหรับผูสูงอายุ เพื่อรองรับผูสูงอายุ (อายุ 

50 ปขึน้ไป) ใหเขามาพำนกัอยูในประเทศไทย

ระยะยาว โดยจะไดรับการดูแลดานสุขภาพ 

เชน ตรวจสุขภาพ พยาบาลผูดูแล และ

กิจกรรมนันทนาการ มีผูไดรับการสงเสริมฯ 

12 ราย มีกลุมลูกคาหลักเปนชาวตางชาต ิ

โดยมีรายละเอียดตามตารางดานลาง 

ºÃÔÉÑ·ä·Â Ñ̈´¡ÒÃÅÍ§ÊàμÂ�  

ในป 2544 รัฐบาลโดยการทองเท่ียว

แหงประเทศไทย ไดจัดตั้งบริษัท ไทย

จดัการลองสเตย จำกดั เมือ่วนัท่ี 11 ธนัวาคม 

2544 มีการทองเที่ยวแหงประเทศไทยถือ

หุนรอยละ 30 สวนรอยละ 70 ถือหุนโดย

ภาคเอกชน 

บรษิทั ไทยจัดการลองสเตย จำกดั เปน

ผูดำเนินการการทองเท่ียวพำนักระยะยาว 

แบบเบ็ดเสร็จ โดยจัดใหมีการบริการ 

นักทองเท่ียวพำนักระยะยาว ที่เดินทางมา

ประเทศไทยผานระบบการสมคัรสมาชกิของ

ทางบริษัทฯ และใหบริการจัดท่ีพักอาศัย 

การบริการเดินทาง ขนสง การบริการทาง

ดานการสุขภาพ การบริการนำเที่ยว และ

บริการขอมูลการทองเท่ียว รวมทั้งบริการ

ใหความชวยเหลือนักทองเท่ียวในระบบ

สมาชกิ แบบบัตรเงนิมีคารายป 12,000 บาท 

บัตรทอง 20,000 บาท บัตรแพลทตินั่ม 

28,000 บาท 

ซึ่ ง เปน อีกแนวทาง ท่ีภาครัฐได ให

ความสำคัญของธุรกิจประเภทน้ี ซึ่งเม่ือมี

การพำนักในลักษณะลองสเตยมากขึ้น 

ยอมทำใหมีการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆ 

ที่จะรองรับความตองการท่ีจะเพิ่มขึ้นใน

อุตสาหกรรมบริการที่เกี่ยวของตางๆ ไมวา

จะเปน โรงพยาบาล และสันทนาการอ่ืนๆ 

¼ÙŒä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ 
¡ÒÃÅ§·Ø¹ »ÃÐà·È ¨Ó¹Ç¹ 

(Ë¹‹ÇÂ) ·Õèμ Ñé§ 

สแกนดิเนเวียนวิลเลจ สวีเดน 108 ชลบุรี 

โลตัสเวลล สวิตเซอรแลนด 166 ประจวบคีรีขันธ 

นอรดิคบางเสร นอรเวย 88 ชลบุรี 

ลองไชน เซอรวิส แอนดคอนซัลต้ิง จีน 32 ชลบุรี 

พี แอนด แซด เมดิคัล รีสอรท เกาหลี 190 ระยอง 

ไวทอล เรสซิเดนซส ออสเตรีย/ เยอรมนี 250 ประจวบคีรีขันธ 

ซินยอรแรนพาราดิส เยอรมนี 92 ประจวบคีรีขันธ 

MR.MARK NORRIS ญี่ปุน/อังกฤษ 40 ภูเก็ต 

เมอรเมด พร็อพเพอรต้ี รัสเซีย 39 ชลบุรี 

MR.ONOUCHI NORIHIRO ญี่ปุน 24 พระนครศรีอยุธยา 

MR.HERMANN ROTH ออสเตรเลีย 72 ระยอง 

อิลิคเซอร คอมมิวนิต้ี สิงคโปร 54 เชียงใหม 

คนตางดาวที่เขามาในประเทศไทย

เพื่อการพำนักระยะยาว สามารถขอวีซา

ประเภทคนอยูชั่วคราว รหัส O-A (Long 

Stay) ซึ่งจะไมอนุญาตใหทำงานได อยูได

ครั้งละ 1 ป มีอายุมากกวาวีซาทองเท่ียว

ทัว่ไป แตตองมารายงานตัวทุกๆ 90 วนั โดย

ผูที่จะยื่นขอวีซาประเภทนี้ตองมีอายุตั้งแต 

50 ปบริบูรณขึ้นไป และมีเงินฝากเทียบ

เปนเงินไทยไมนอยกวา 8 แสนบาท หรือ

รายไดเดือนละไมนอยกวา 65,000 บาท 

พรอมท้ังแสดงใบรับรองประวัตอิาชญากรรม 

(Criminal Record) และใบรบัรองแพทยตอ

สถานทตู สถานกงสลุใหญไทยในตางประเทศ 

เพือ่ประกอบการขอรับวซีา และเมือ่เดนิทาง

เขามาในราชอาณาจักร จะไดรับอนุญาต

ใหอยูในประเทศไทยระยะยาวไมเกิน 1 ป 

นับตั้งแตวันเดินทางเขา หากครบ 1 ปแลว 

ประสงคจะพำนักตอไป สามารถย่ืนคำขอ

อยูตอไดที่สำนักงานตรวจคนเขาเมือง  

โดยแสดงหลักฐานการโอนเงิน หรือมี 

เงินฝากในประเทศไทยจำนวนไมนอยกวา 

8 แสนบาท เชนเดิม 

คนตางดาวทีเ่ขามาในประเทศไทย
เพื่อการพำนักระยะยาว 

สามารถขอวีซาประเภทคน 
อยูชั่วคราว ไดครั้งละ 1 ป 
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มนุษยเริ่มตนจากเซลลเพียง
เซลล เดียว เมื่อตัวออน เจริญ
เตบิโต เซลลจะแบงตวัอยางรวดเร็ว
และจะทำหนาท่ีตามท่ีไดถูกกำหนด
หนาทีไ่วแลว ซึง่กค็อื จะเปลีย่นแปลง 
ไปเปนเซลลชนิดตางๆ มากกวา 
200 ชนิด เพื่อจะไดประกอบกัน
เปนตัวเด็กท่ีสมบูรณ เซลลซึ่ง
ควบคุ มการ เ จริญ เติ บ โต แล ะ
พัฒนาการดังกลาว คือ สเต็ม
เซลล (Stem Cells)  

ในทางการแพทย มีการวิจัยและ

พัฒนาการใชสเต็มเซลล สำหรับการรักษา

โรคบางชนิด ซึ่งเปนโรคท่ีรักษาใหหายขาด

ไดยาก เชน โรคโลหิตจาง โรคเกี่ยวกับ

เม็ดเลือด โรคภูมิแพ และโรคมะเร็ง ฯลฯ 

ซึง่จดัวาเปนแขนงหน่ึงของเทคโนโลยชีีวภาพ 

หรือ Bio-technology ในทางการแพทย  

สเต็มเซลล (Stem Cells) เปนเซลล

ซึ่งยังไมไดกำหนดวาจะเปล่ียนแปลงไป

เปนเซลลชนิดใดของรางกาย มีปะปนอยู

ในรางกายของมนุษย และมีความสามารถ

ที่จะเพิ่มจำนวนและเปลี่ยนแปลงไปเปน

เซลลหรือเนื้อเย่ือที่จำเพาะเจาะจงได  

สเต็มเซลล พบไดในสวนตางๆ ของ

รางกายและทุกระยะของการพัฒนาการ

จากเด็กตัวออนจนกระท่ังเติบโตเปนผูใหญ  

สเต็มเซลล แตกตางจากเซลลอื่นๆ 

ของรางกาย สเต็มเซลลทุกชนิดไมวาจะมา

จากแหลงใดก็ตาม จะมีคุณสมบัติทั่วไป

อยู 3 ประการ คือ  

1. เปนเซลลซึ่งมีความสามารถที่จะ

แบงตัวเพ่ิมจำนวนโดยไมมีขอบเขตจำกัด

โดยจะคงความเปนสเต็มเซลลไวเหมือนเดมิ  

2. เปนเซลลซึ่งยังไมไดกำหนดวาจะ

ไปเปนเซลลเนื้อเยื่อใด  

3. สามารถที่จะกำหนดใหสเต็มเซลล

ที่แบงตัวไดนั้นเปลี่ยนแปลงไปเปนเซลล

เนื้อเยื่อที่จำเพาะเจาะจงไดโดยขบวนการ

ที่เรียกวา “Differentiation”  

โดยท่ัวไปสเต็มเซลลจะมี 2 ชนิด คือ  

1. สเตม็เซลลผูใหญ (Adult Stem Cells) 

เปนส เ ต็ม เซลลซึ่ งยั ง ไม ไดมี การ

เปลี่ยนแปลงไปเปนเซลลเนื้อเยื่อ ซึ่งพบใน

ในทางการแพทย มีการวิจัย 
และพัฒนาการใชสเต็มเซลล 
สำหรับการรักษาโรคบางชนิด 

ซึง่เปนโรคท่ีรกัษาใหหายขาดไดยาก 
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รางกายผูปวย ซึ่งไดรับการรักษาดวยเคมี-

บำบัดและการฉายแสง เพือ่ทำลายเซลลมะเรง็ 

มีการวิจัยตางๆ ที่กำลังดำเนินการอยูเพื่อ

ขยายความสามารถในการนำสเต็มเซลล

จากเลือดสายสะดือและรก เพื่อนำไปใชใน

ทางการรักษาทางดานการแพทยซอมสราง 

ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อซอมแซมเนื้อเยื่อและ

อวัยวะท่ีเสื่อม 

เลือดจากสายสะดือของเด็กจะมี

เนื้อเยื่อตรงกันกับตัวเด็กทุกประการ หาก

มีความจำเปนตองนำมาใชในการรักษา 

และมีโอกาสหน่ึงในส่ีที่จะมีเนื้อเย่ือตรงกัน

กบัพีน่อง จากการศกึษาทางคลนิิก แสดงวา 

การปลูกถายสเต็มเซลลไดผลดีกวาสองเทา 

เมื่อใชสเต็มเซลลจากพ่ีนองกันเม่ือเทียบกับ

การใชสเต็มเซลลจากผูที่ไมใชญาติพี่นอง 

(เชนไดสเต็มเซลลจากธนาคารสเต็มเซลล

เพื่อใชกับผูปวยท่ัวไป)  

¸¹Ò¤ÒÃÊàμ çÁà«ÅÅ �¨Ò¡àÅ×Í´
ÊÒÂÊÐ´×Í (Umbilical Cord 
Blood Stem Cells Banking) 

นับตั้งแตเซลลตนกำเนิดจากเลือด

สายสะดือ (Umbilical Cord Blood Stem 

เปนเวลากวา 40 ปแลว 
ที่แพทยไดใชสเตม็เซลล 
จากแหลงเดยีวคือ 
จากไขกระดกู  

เนือ้เยือ่ตางๆ ของรางกาย มคีวามสามารถ

เพิ่มจำนวนตัวเองใหมีคุณสมบัติเหมือนเดิม  

ในขณะเดียวกันจะเกิดเปนเซลลซึ่ง

เปล่ียนแปลงใหเปนเน้ือเย่ือท่ีจำเพาะเจาะจง 

เชน เปนผิวหนัง เซลลประสาท และเซลล

ตนกำเนิดเม็ดโลหิต 

ในรางกายมนุษย การศึกษาและนำมาใช

ประโยชนของสเต็มเซลลจากตวัออน ยงัเปน

เรือ่งซ่ึงยงัมคีวามเห็นท่ีขดัแยงกนัโดยเฉพาะ

ทางดานจริยธรรม  

áËÅ‹§·ÕèÁÒ¢Í§Êàμ çÁà«ÅÅ � 

เปนเวลากวา 40 ปแลวที่แพทยไดใช 

สเตม็เซลลจากแหลงเดียวคือ จากไขกระดูก 

เพื่อรักษาโรคมะเร็งตางๆ โดยเฉพาะมะเร็ง

เม็ดเลือดขาว และมะเร็งตอมน้ำเหลือง 

รวมทั้งโรครายแรงที่ไมใชมะเร็ง เชน ภูมิ-

คุมกันบกพรองแตกำเนิด และโรคเลือด

ตางๆ ซึ่งเปนโรคทางพันธุกรรม  

สเต็มเซลลจากไขกระดูกซึ่งนำมา

ปลูกถาย คือ เซลลตนกำเนิดเม็ดโลหิต 

(Hematopoietic Stem Cells: HPC) ซึ่งจะ

แบงตวัและเปล่ียนแปลงไปเปนเซลลเมด็เลือด 

ซึง่ทำหนาท่ีนำออกซเิจนไปเล้ียงเน้ือเยือ่ตางๆ 

ของรางกาย เซลลเม็ดเลอืดขาวซึง่ทำหนาท่ี

ตอสูเชื้อโรค และเกล็ดเลือดซ่ึงควบคุมให

เลือดหยุดเวลามีบาดแผล  

àÅ×Í´¨Ò¡ÊÒÂÊÐ ×́Í 
(Umbilical Cord Blood) 

จะเปนอีกแหลงหน่ึงซึ่งอุดมไปดวย

เซลลตนกำเนิดเม็ดโลหิต (Hematopoietic 

Stem Cells: HPC) และสเต็มเซลลชนิดมี

เซนไคมอล (Mesenchymal Stem Cells: 

MSC) และไมมีปญหาขอโตแยงทางดาน

จริยธรรม 

เลือดจากสายสะดืออุดมไปดวยสเต็ม-

เซลล ในปริมาณเลือดที่เทากันเลือดจาก

สายสะดือจะมีจำนวนสเต็มเซลลมากกวา

เลือดจากแหลงอื่น เลือดจากสายสะดือ 

จะเจาะเก็บภายหลังการคลอดของเด็กจึง

ไมมีปญหาขอขัดแยงในเร่ืองทางจริยธรรม 

เหมือนการใชสเต็มเซลลจากตัวออน  

ปจจุบัน เลือดจากสายสะดือไดใช 

ในการปลูกถาย เพื่อการซอมแซมและ

เสริมสรางเลือด และระบบภูมิคุมกันของ

ปจจุบันเลือดจากสายสะดือ
ไดใชในการปลูกถาย 
เพื่อการซอมแซม 
และเสริมสรางเลือด  
และระบบภูมิคุมกัน 
ของรางกายผูปวย 

สเต็มเซลลผูใหญ พบไดในไขกระดูก 

เลือดจากสายสะดือ และในกระแสโลหิต  

2. สเตม็เซลลจากตวัออน (Embryonic 

Stem Cells)  

ไดจากตัวออน ซึ่งมีความสามารถท่ี

จะเปล่ียนแปลงไปเปนเซลลชนิดใดก็ได 
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Cells Transplantation) ถกูนำมาใชคร้ังแรก

ในป 2531 เพือ่การปลกูถายไขกระดูกในผูปวย

โรคซีดชนิด Fanconi โดยแพทยหญิงอีเล็น 

กลัก๊แมน ชาวฝรัง่เศส จากน้ันสถาบนัตางๆ 

ก็เริ่มจัดตั้งระบบการเก็บสเต็มเซลลจาก

เลือดสายสะดือโดยเฉพาะจากพ่ีนองหรือ

บุคคลในครอบครัวของเด็กที่ปวยดวยโรค 

ที่นาจะรักษาใหหายขาดไดโดยการปลูก

ถายสเต็มเซลล  

ตอมา มีการขยายและพัฒนาระบบ

การจัดเก็บในรูปของธนาคารสเต็มเซลล

จากเลือดสายสะดือ (Umbilical Cord 

Blood Banking) ซึง่มทีัง้ธนาคารทีร่บับริจาค 

สเต็มเซลล จากบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะ

บรจิาคได เพือ่ใชกบัผูปวยท่ัวไป และธนาคาร

ที่รับฝากสเต็มเซลลเฉพาะบุคคล  

มีการขยายและพัฒนา 
ระบบการจัดเก็บในรูปของ

ธนาคารสเต็มเซลล 
จากเลือดสายสะดือ 

 

บริษทั ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกดั 

เปนหนึ่งในบริษัทที่ ไดรับการสงเสริมฯ 

จากบีโอไอ ในประเภทกิจการทดสอบ 

ทางวิทยาศาสตร ซึ่งไดนำเอาเทคโนโลยี

ชีวภาพมาประยุกตใช เพื่อการใหบริการ

ทดสอบและเปนธนาคารรับฝากและแชแข็ง 

สเต็มเซลลจากเลือดสายสะดือ ซึ่งกอตั้งขึ้น

ในป 2550 โดยความรวมมือของบริษัท 

ชั้นนำของโลกไดแก บริษัท ไลฟฟอรส 

ไครโอแบงส (ชือ่เดิม ไครโอแบงส อนิเตอร-

เนชั่นแนล) สหรัฐฯ www.lifeforcecryo-

banks.com) บริษทั อนิโดรามา เวนเจอรส 

จำกดั (มหาชน) ประเทศไทย (www.indo-

rama.net) บริษัท ไครโอแบงส อินเตอร

เนชั่นแนล อินเดีย (www.cryobanksindia. 

com) และบริษัท อารเจ คอรพ อินเดีย  

ไครโอวิวาเปนธนาคารสเต็มเซลลจาก

เลือดสายสะดือแหงแรกและแหงเดียวใน

ประเทศไทยที่ไดรับการรับรองจาก AABB 

(American Association of Blood Banks) 

ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหการรับรองมาตรฐาน

ในระดับโลก ดานธนาคารสเต็มเซลลจาก

เลอืดสายสะดือ จึงเปนหลักประกนัท่ีสามารถ

ใหความม่ันใจได ถึงการดูแลและหวงใย

ลูกคาในระดับสูงสุด โดยใชเทคโนโลยีจาก

สหรัฐฯ ซึ่งมีมาตรฐานยอดเยี่ยม ไดรับ

การพิสูจนแลวในการนำมาใชรักษาโรค 

ไดจริงและปลอดภัย   

ปจจบุนั บรษิทัฯ ไดรับการรบัรองระบบ

การบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 จาก

บโูรเวอริทสั เซอรทฟิเคช่ัน (Bureau Veritas 

Certification) ซึง่เปน UKAS Certified Body 

นอกจากนี้ยังมีทีมที่ปรึกษาและทีมแพทย 

เปนผูมีความรู ความชำนาญและมีชื่อเสียง 

เปนท่ีรูจักทั้ งชาวไทยและตางประเทศ  

โดยเฉพาะผูอำนวยการฝายแพทย ไดแก 

แพทยหญิงรัชนี โอเจริญ อดีตผูอำนวยการ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย 

และเปนผูกอตัง้ธนาคารเลือดจากสายสะดือ

เปนแหงแรกของประเทศไทย  

ไครโอวิวา มีหองปฏิบัติการอยูใน

ประเทศไทย โดยเปนหองปฏิบัติการแบบ

คลีนรูม ระดับ Class 10,000 ซึ่งปลอดจาก

การปนเปอน มีขั้นตอนการแยกสเต็มเซลล

ภายหลังการเก็บจนกระทั่งแชแข็ง ทำแบบ

ไครโอวิวา (ประเทศไทย) ไดรับการสงเสริมฯ จากบีโอไอ  
ในประเภทกิจการทดสอบทางวิทยาศาสตร  
ไดนำเอาเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกตใช 

เพื่อการใหบริการทดสอบและเปนธนาคารรับฝาก 
และแชแข็งสเต็มเซลลจากเลือดสายสะดือ 
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ระบบปดและมกีารทำงานภายใตตูปลอดเชือ้ 

(Laminar Flow Biosafety Cabinet)  

อันทันสมัยมีชุดเก็บตัวอยางเลือดจาก 

สายสะดือชนิดสมบูรณ ประกอบดวย 

อุปกรณและระบบควบคุมคุณภาพอยาง 

ดีเยี่ยม ตั้งแตการเก็บจนถึงการขนสง ถุง

เก็บเลือดถูกออกแบบมาเพื่อการเก็บเลือด

จากสายสะดือโดยเฉพาะ เพื่อใหมั่นใจวา 

สเต็มเซลลที่จะถูกแชแข็งไดรับการดูแล

อยางดีตั้งแตเร่ิมตน การติดฉลากตัวอยาง

ทั้งหมดใชระบบบารโคดที่ทันสมัย เพื่อ

ปองกันการสลับกันของตัวอยาง ตัวฉลาก

ใชวสัดชุัน้ดซีึง่สามารถทนความเย็นท่ีอณุหภมิู

ติดลบสูงได 

สิง่สำคญัอยูทีถ่งัเกบ็สเตม็เซลลคณุภาพ

สูงและทันสมัย ซึ่งจะแชแข็งสเต็มเซลลไว

ภายใตไอของไนโตรเจนเหลวท่ีอุณหภูมิ

ตดิลบสงูสดุ ควบคมุดวยระบบคอมพิวเตอร

มีการเก็บบันทึกขอมูลอิเล็กทรอนิกสและ 

การรกัษาความลับสวนบุคคลอยางเครงครดั 

พรอมทั้งแผนสำรองกรณีฉุกเฉินตางๆ มี

เจาหนาที่ผานระบบการอบรมโดยตรงจาก

 

นายแพทยทอม การิทเต ประธาน

แผนกสูติ-นรีเวชวิทยา และผูอำนวยการ

โปรแกรมสำหรับเฟลโล ทางดานแพทยศาสตร

แมและเด็ก มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย 

เมืองเอรวิน กลาววา 

ธนาคารเลือดจากรกซ่ึงใหบริการสำหรับ

ใชกบัตนเอง หรือครอบครัว จะมีความสำคัญ

อยางยิ่ง ในกรณีซ่ึงครอบครัวนั้น มีประวัติ

ความเสี่ยงซึ่งจะเปนโรคซึ่งจำเปนตองใช 

สเต็มเซลลในการรักษา เชน เปนโรคมะเร็ง 

โรคธาลัสซีเมีย โรคเมตาโบลิซ่ึมผิดปกติ

แตกำเนิด และโรคภูมิคุมกันบกพรองแต

กำเนดิ  โอกาสทีจ่ะถูกเบกินำมาใชมีประมาณ 

1 ใน 400 แตจะมีโอกาสสูงขึ้นเมื่อรวม

โอกาสที่จะใชกับคนอื่นๆ ในครอบครัวดวย 

(เชน พี ่นอง บดิามารดาเดยีวกนั) โอกาสที่

จะนำมาใชในทางการแพทยซอมสรางน้ัน 

ยงัอยูในระยะการวิจัยพฒันาซ่ึงผลการศกึษา

เปนที่นาตื่นเตน ที่พบวา โอกาสที่จะนำมา

ใชสำหรับตนเอง ในอนาคตน้ันมีมาก  

แพทยหญิงแมรี่ ลาฟลิน ผูเชี่ยวชาญ

ทางดานการปลูกถาย ไดเขียนบทความใน

เว็บไซตของ Parent Review ดังนี้  

การแพทยในสองศตวรรษที่ผานมา 

แพทยไดใชการผาตัดและการใหยาในการ

รักษาโรคตางๆ ของผูปวย อยางไรก็ตาม

การใหยาไมไดชวยการรักษาที่โรคโดยตรง 

แตเปนการรักษาตามอาการซ่ึงไมไดชวยให

ผูปวยหายจากโรค แตปจจุบันเขาสูยุคของ

การรักษาโรคใหหายขาด โดยการปลูกถาย 

สเต็มเซลล เปนการเปล่ียนแปลงที่ยิ่งใหญ  

นายแพทยริชารด เฮช คารโมนา 

M.D, M.P.H, F.A.C.S ศลัยแพทยชาวสหรฐัฯ 

ไดใหการสมัภาษณไวใน Discovery Health 

Network ไวดังนี้  

เราทราบวามีหลายสิ่ งหลายอยาง

มากมาย ที่ทำใหสเต็มเซลลของเลือดจาก

สายสะดือมีคุณคา และยังมีหลายส่ิงซึ่ง

สามารถคาดการณไดวาจะถูกนำมาใช

ประโยชนในอนาคตอันใกล แตในขณะน้ี

เราพบวามีเซลลที่เรียกวา สเต็มเซลลซึ่งมี

ความสามารถในการเปล่ียนใหเปนเซลล

อะไรก็ได ดังนั้นในอนาคตหากเด็กจำเปน

ตองไดรับการปลูกถาย เชน ปลูกถาย

ไขกระดูกรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

และยังมีอีกหลายสิ่งหลายอยางท่ีในขณะนี้ 

เราก็ยังอาจจะไมทราบวาสามารถใชได  

ขณะทีน่ายแพทยแซนฟอรด เลเดอรแมน 

ผูอำนวยการทางการแพทยแมและเด็ก  

โรงพยาบาลแพทยลองไอซแลนด ไดให

ความเห็นวา 

การแพทยในศตวรรษที่ 21 ไดมีการ

พฒันาไปอยางมากและสเต็มเซลลจากเลือด

สายสะดือ เปนสวนประกอบที่สำคัญอยาง

มากในปจจุบัน และมีความสำคัญมากข้ึน

ถาเรามองไปในอนาคตขางหนา 

นายแพทยอีไลเซอร ราชไมลวิทช  

ผูอำนวยการแผนกโลหิตวิทยาของศูนย 

การแพทยอีดทิ วฟุซนั เมอืงโฮลอน ประเทศ

อิสราเอล กลาววา  

การพัฒนาท่ีนาตื่นเตนมาก คือ การ

ที่สามารถจะเปลี่ยนสเต็มเซลลจากเลือด

สายสะดือให เปน เซลล ไลนต างๆ ซึ่ ง

เปล่ียนแปลงไปเปนอวัยวะท่ีจำเพาะเจาะจงได 

เชน หัวใจและสมอง เซลลเหลานี้สามารถ

ชวยเสริมใหมีการซอมแซมกลามเนื้อหัวใจ

และเซลลสมอง และเปนการเปดมิตใิหมของ

การรักษา โดยใชเซลลจากเลือดสายสะดือ 

ประเทศสหรัฐฯ จึงมั่นใจไดในเรื่องความรู

ความชำนาญท่ีดีเยี่ยม 
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วัตถุประสงคของการจัดสัมมนา เพื่อ

ประชาสัมพันธและใหขอมูลแกนักลงทุน

และผูประกอบการในสาขาที่เกี่ยวของกับ

ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งในสวนของการ

สงเสริมการลงทุนในประเภท 7.19 กิจการ

เทคโนโลยชีีวภาพ (Biotechnology) กจิการ

ทีเ่ขาขายใหการสงเสริมฯ ขัน้ตอนการขอรับ

การสงเสริมฯ งานบรกิารและสิทธิประโยชนท่ี

ภาครัฐสนับสนุนแกธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ  

และเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล 

ประสบการณ ปญหาอุปสรรคและแนวทางการ

แกไข เพือ่ชวยใหนกัลงทุนและผูประกอบการ

ทัง้ในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร การแพทย 

และสิ่งแวดลอม เขาใจและเห็นแนวทางใน

การใชเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกตใชและ

ตอยอด เพื่อใหอุตสาหกรรมด้ังเดิมเติบโต

และแขงขันในเชิงพาณิชยไดอยางยั่งยืน  

 

สำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุนไดจัดสัมมนา
เรื่อง “การสงเสริมการลงทุน
ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ” เมื่อ 
วันศุกรที่ 6 สิงหาคม 2553  
ณ หองวิภาวดีบอลรูม B โรงแรม
โซฟ เทลเซ็นทาราแกรนด ซึ่งมี 
ผูเขารวมกวา 350 คน 
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ทุกฝายจะตองรวมมือกัน
ผลักดัน เพื่อที่จะเดินหนา

ทำใหประเทศไทย 
กาวเปนศูนยกลางธุรกิจ 
ในดานเทคโนโลยีชีวภาพ 
ในระดับอาเซียนในอนาคต 
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กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ 
จะครอบคลุมถึง 
กิจการ 6 ประเภท 
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ผู อำนวยการศูนยพัน ธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยชีีวภาพแหงชาต ิสำนักงานพฒันา

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ และ

นายสุริยัน ปานเพ็ง รักษาการผูอำนวยการ 

ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตรของ

ประเทศไทย 

ผูเสวนาจากภาคเอกชน ไดแก นายเชญิพร 

เตง็อำนวย กรรมการผูจดัการ บรษัิท โรงงาน

เภสัชกรรม เกรทเตอรฟารมา จำกัด และ 

นายสรพหล นิตกิาญจนา กรรมการผูจดัการ 

บริษัท ไมโครอินโนเวต จำกัด โดยสรุปผล

การเสวนา ดังน้ี 

1. โอกาสดานการลงทุนดานธุรกิจ

เทคโนโลยีชีวภาพ ไดแก 

- พลังงานทดแทน เชน Bio-diesel, 

Bio-ethanol โดยการนำวัตถุดิบ

จากการเกษตรมาใชในการผลิต

พลังงาน 

- ความกาวหนาทางการแพทย เพ่ือ

ดแูลผูสงูอาย ุ รองรับธุรกจิทองเทีย่ว

เชิงสุขภาพ 

- เศรษฐกิจทางการคา เ พ่ือผลิต

ผลิตภัณฑที่สะอาดและเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม สรางมูลคาเพ่ิมให

กับผลิตภัณฑอาหารและเกษตร 

เชน Functional food เปนตน 

2. บทบาทของภาครัฐท่ีสนับสนุนการ

ลงทุนดานธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 

- ขอบข ายการใหการส ง เส ริมฯ 

นอกจากประเภท 7.19 กิจการ

เทคโนโลยีชีวภาพแลว ยังมีการ

กระจายอยูในประเภทกิจการอ่ืนๆ 

ซึ่งรูปแบบการใหสิทธิประโยชนจะ

แตกตางกันไป แตกิจการ 6 กลุม

ในประเภท 7.19 เปนนโยบายท่ีให

สิทธิประโยชนสูงสุดตาม พ.ร.บ. 

การสงเสริมการลงทุนที่กำหนด 

- แมวาธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพจะ

เปนธุรกิจที่มีความเส่ียงสูง การให

ผลตอบแทนในชวงแรกจะคอนขางต่ำ

ก็ตาม มีหนวยงานภาครัฐ อ่ืน

นอกจากบีโอไอที่ไดรวมกันผลักดัน

และใหการสนับสนุน 

นอกจาก น้ีบี โอไอ ยังได จั ด

กิจกรรมเพ่ือใหเกิด Network ใน

ตางประเทศ และเพื่อชวยพัฒนา

เทคโนโลยีของประเทศไทย เชน 

กิจกรรม Match making เพื่อ

เชิญชวนบริษัทตางประเทศท่ีมี

ศกัยภาพสงูมาลงทุนในประเทศไทย 

หรือมารวมลงทุนกบับริษทัไทย เพือ่

เปนการตอยอดในธุรกิจใหมากขึ้น 

3. จุดแข็งของประเทศไทยในการ

ผลักดันธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ 

- ทั่วโลกมีการลงทุนรวม 90,000 

ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 

2,700,000 ลานบาท 

- ประเทศไทยมีการพัฒนาดาน

เทคโนโลยีชีวภาพมากวา 20 ป  

มีบุคลากรที่ มีศักยภาพสู ง มี 

งานวิจัยพื้นฐานเปนจำนวนมาก 

แตยังตองใหความสำคัญในเร่ือง

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

มาตรฐานการวิจัย เพื่อให เ กิด

ความพรอมในทุกๆ ดาน และเปน

ศูนยกลางโดยเฉพาะดานสุขภาพ

และการแพทยตอไป 

4. มุมมองจากภาคเอกชนในเรื่อง

การนำเทคโนโลยี ชี วภาพไปช วย เพิ่ ม

ประสิทธิภาพในธุรกิจ 

- ประเทศไทยมีความหลากหลาย

ทางชีวภาพและมีภูมิประเทศท่ี 

เอื้อประโยชนตอการเกษตร ในยุค

การคาเสรีเพื่อทดแทนการนำเขา

ไทย นาจะใชเทคโนโลยีชีวภาพใน

การปรับกลยุทธใหสามารถแขงขนัได 

ดังนั้นการเขาสูเทคโนโลยีท่ีสูงขึ้น 

จะชวยในการปรบัปรงุประสิทธภิาพ

การผลิตและลดตนทุนใหต่ำลง 

โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs 

ตองเริ่มหาเทคโนโลยีใหม เพื่อนำ

มาประยุกตใชใหสามารถแขงขัน

ในยคุการคาเสร ีซึง่มหีลายมาตรการ

ทีภ่าครฐัใหการสนบัสนนุ เชน บโีอไอ 

สวทช. และ TCELS เปนตน 

- แมวาการทำวิจัยและพัฒนาจะมี

ความเสีย่งสงู ดงันัน้จะตองพิจารณา

ในเชิงรุกวาจะเกิดความเส่ียงใน

เรื่องใด ศึกษาหาเทคโนโลยีท่ีจะ

นำมาใช แลวนำการวิจัยและ

พัฒนาเขามาประกอบ ตองหา

ทิศทางในการขับเคล่ือนธุรกิจ ซึ่ง

นักลงทุนจะหยุดนิ่งอยูกับท่ีไมได 

ตองรวดเร็วในการตัดสินใจ เพื่อ

รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของ

กระแสโลกาภิวัตน 

- ปจจบุนัภาครฐัไดพยายามเชือ่มโยง

ใหภาคเอกชนเขาสูงานวิจยัมากขึ้น 

โดยภาคเอกชนทีแ่ขง็แกรง เชน สภา

หอการคาและสภาอุตสาหกรรม 

โดยสภาอุตสาหกรรมจะเปนตวัหลัก

ประเทศไทยมีการพัฒนาดานเทคโนโลยีชีวภาพมากวา 20 ป 
มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูง  

มีงานวิจัยพื้นฐานเปนจำนวนมาก  
แตยังตองใหความสำคัญในเรื่องการพัฒนา 
โครงสรางพื้นฐานและมาตรฐานการวิจัย 
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ในการเช่ือมโยงใหนักวิจัยเขาถึง 

ผูประกอบการ ซ่ึงมกีลุมอตุสาหกรรม 

39 กลุมและมีสภาอุตสาหกรรม

จังหวัด ซึ่งจะสามารถกระจาย

การเ ช่ือมโยงดังกลาวไปสูภาค 

อุตสาหกรรมได 

- การลดความเส่ียงมีหลายวิธี เชน 

การนำโจทยวิจัยที่มีอยูมาตอยอด 

การเขารวมโครงการของ สวทช. 

เชน โครงการเงินกูดอกเบีย้ตำ่ การ

ขอรับการสงเสริมฯ เพื่อใหไดรับ

สิทธิประโยชนจากบีโอไอ เปนตน 

5. ภาคเอกชนมีความต่ืนตัวในธุรกิจ

เทคโนโลยีชีวภาพมากนอยเพียงใด 

- บีโอไอพยายามจะสรางมาตรการ

สงเสริมฯ ดานธุรกิจเทคโนโลยี

ชีวภาพมาหลายป แตความตื่นตัว

ยังมีนอย นอกจากนี้บีโอไอยังรวม

ทำงานกับ สวทช. และ TCELS 

เปนเครือขายอยางใกลชิด บีโอไอ

มี ม าต รก า ร ให ก า ร ส ง เ ส ริ ม ฯ  

ผูประกอบการ SMEs ในการทำ

วิจัยและพัฒนา  

 โดยผูประกอบการ SMEs ตอง

รวมมือกันดำเนินการในรูปแบบ

ของความรวมมือระหวางภาคเอกชน

กับสถาบันวิจัย และสถาบันการ

ศึกษาที่รวมเปนเครือขาย รวมถึง

สนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

และบคุลากรท่ีดำเนนิการโดย สวทช. 

- ภาคเอกชนมคีวามต่ืนตวันอย เพราะ

มีกฎระเบียบและมีความเส่ียงสูง 

โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs 

มักไมสามารถทำวิจัยและพัฒนา

ตอยอดเพียงคนเดียว ตองมีผูชวย

เพื่อประสานงานตอไปใหได  

- การสรรหานกัวิจยันัน้สามารถหารอื

กับคณาจารยของมหาวิทยาลัย 

หรือสถาบันวิจัย เชน สวทช. หรือ 

สถาบันวิ จั ยวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย (วว.) 

เปนตน นอกจากนี้ สวทช. ยังมี

สวนงานสนับสนุนภาคธุรกิจท้ังใน

เร่ืองของโครงสรางพื้นฐาน ไดแก  

1) อุ ทย าน วิทยาศาสตร แห ง

ประเทศไทย และศูนยแหง

ชาติทั้ง 4 ศูนย  

2) งานบรกิาร ทีป่รกึษาอตุสาหกรรม 

ของ iTAP ซึง่จะจัดหาผูเชีย่วชาญ

จากท้ังในประเทศและตาง-

ประเทศมาชวยปรับปรุงเทค-

โนโลยีของ SMEs โดยเฉพาะ  

3) เงินสนับสนุนโครงการวิจัย

และพัฒนาเงินกูดอกเบี้ยต่ำ 

เปนตน 

6. ภาครัฐไดตั้งเปาจำนวนโครงการ

ธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพไวอยางไร  

- ตั้งเปาไววาจะเกิดการลงทุนใน

แตละปวา จะมีจำนวนโครงการ

และมีเงินลงทุนเทาไรนั้นจะเปน

นโยบายของภาครัฐ บีโอไอมี 6 

กลุมเปาหมายที่ชัดเจน เพราะ 

ทุกอยางมีประโยชนตอประเทศ 

ถารัฐตองการใหเกิดกลุมไหนจริงๆ

และรัฐบาลจะตองเปนผูกำหนด

พรอมตองมีเคร่ืองมือจากหนวยงาน

ทีจ่ะเขามาชวย เพือ่ใหโครงการน้ัน

เกิดขึ้น     

 สำหรับนโยบายสงเสริมการ 

ลงทุนของบีโอไอจะเปนตัวเสริม 

ในการท่ีจะเสริมใหบรรลุไปถึง

วัตถุประสงคนั้น บีโอไอจะไมใช

เปนผูกำหนดนโยบายของประเทศ

วา จะมีจำนวนโครงการเทาไร แต

บีโอไอมีเคร่ืองมือจะชวยสนับสนุน 

เพื่ อกระตุนใหภาคเอกชนเห็น

ความสำคัญ 

7. ปญหาที่ประสบของภาคเอกชน 

และสิ่งที่อยากใหรัฐสนับสนุนเพิ่มเติมคือ

อะไร 

- ความชดัเจนท่ีจะใหภาครัฐสนบัสนุน 

เชน Bio-diesel, Bio-fuel ปจจุบัน

จะมีราคาแพงกวาน้ำมัน แนวคิด

วาเราจะสามารถสรางงาน สราง

ผลผลิตในประเทศไดอยางไร การ

ที่จะเกิดการลงทุนหรือไมน้ันจะ

ข้ึนอยูกับนโยบายของรัฐ หากวา

จะพัฒนาใหเกิดการใช Bioplastic 

ในประเทศ รฐัจะมนีโยบายสนับสนุน 

เชน มตีลาดรองรับหรอืไม เพราะวา

บางผลิตภัณฑมีตนทุนของการ

ผลิตจะสูงกวาผลิตภัณฑที่นำเขา

ในชวงตน  

- การทำวจิยัและพัฒนาดานการผลติ 

สวนใหญเทคโนโลยีจะไปจบอยูที่

การเปนเอกสารทางวิชาการ ไม

สามารถพัฒนาออกไปสูเชงิพาณิชยได 

การทำวิจัยและพัฒนา 
ดานการผลิต สวนใหญ
เทคโนโลยีจะไปจบอยูที่ 
การทำวิจัยและพัฒนา  
ซึ่งไมสามารถพัฒนา 
ออกไปสูเชิงพาณิชยได 
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งานวิจัยของประเทศไทยมัก
จะตางคนตางทำ  

เราจะนำผลงานของ 
อาจารยมหาวิทยาลัยเหลานี้ 
มาใชประโยชนไดอยางไร 

ลดชองวางระหวาง 
ภาครัฐกับภาคเอกชน  
ปจจุบันหนวยงานของ 

ภาครัฐตางคนตางทำงาน  
ควรใหมีการเชื่อมโยงกัน

อยางบูรณาการ 
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โดยการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพ่ือ

เฉลมิพระเกยีรตใินวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหัวจะทรงมีพระชนมพรรษาครบ  

84 พรรษา ในป 2554 พรอมกันน้ี ก็เปน 

การสรางความเช่ือม่ันใหกับนักลงทุนที่มี

ตอเศรษฐกิจไทยและแสดงถึงศักยภาพ 

ของอุตสาหกรรมไทย โดยมีการแสดง

เทคโนโลยีใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการ

เพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถใน 

การแขงขันในภาคอุตสาหกรรมของไทย  

ภายในบริเวณงานบีโอไอแฟร 2011 

จะมีอาคารนิทรรศการจากท้ังภาครัฐและ

เอกชนมารวมจัดแสดง โดย Hi-light ในงาน 

ไดแก “Royal Pavilion” ซึ่งจะจัดแสดง

พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว และโครงการพระราชดำริ

ของพระองคทาน เพ่ือใหพสกนิกรชาวไทย

และชาวตางชาติท่ีเขารวมงานไดมีโอกาส

ศึกษาและเรียนรูแนวทางในการดำเนินชีวิต

ตามรอยพระยุคลบาท ตลอดจนมีการจำหนาย

เมือ่วนัที ่19 พฤศจกิายน 2553 
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ไดแถลงขาวอยางเปน
ทางการวาจะจัดงาน “บีโอไอแฟร 
เฉลิมพระเกียรติ 2554” หรือ  
“บีโอไอแฟร 2011” ขึ้นระหวาง 
วันที่ 10 - 25 พฤศจิกายน 2554 
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม
อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต
แนวคิด “Going Green for the 
Future”  

ผลิตภัณฑจากโครงการพระราชดำริตางๆ 

อีกดวย 

นอกจากน้ี ยังมี Pavilion ตางๆ อีก

มากมายใหผูเขารวมไดเดินชมกันอยางจุใจ

รวมถึงมีสินคาและบริการในราคาพิเศษมา

จำหนายภายในบริเวณงานอีกดวย 

ÂŒÍ¹Í Ṍμ ºÕâÍäÍá¿Ã � ’95 

เม่ือเอยคำวา “บโีอไอแฟร (BOI FAIR)” 

คาดวาคงมีทัง้คนท่ีเคยไดยินและไมเคยไดยนิ

คำนี้มากอน แตถาใครเคยมีประสบการณ

ไดเขารวมงาน บีโอไอแฟร ไมวาจะเปน

ครั้งแรกหรือครั้งที่สอง ทั้งจากฝายผูจัดงาน

หรอืผูเขารวมงาน ตางกพู็ดเปนเสยีงเดยีวกัน

วา “เปนงานท่ียิ่งใหญจริงๆ” 

บีโอไอแฟร ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อเดือน

กุมภาพันธ 2538 บริเวณทาเรือแหลมฉบัง 

จังหวัดชลบุรี งานนิทรรศการในคร้ังนั้นจัด

ในชื่อ “กาวไกล ไทยทำ 2538” แตก็นิยม

เรียกกันวา “บีโอไอแฟร ’95” 

การจัดงานบีโอไอแฟร ’95 ในคร้ังนั้น

มีวัตถุประสงคสำคัญเพ่ือเฉลิมฉลองเนื่อง

ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

ทรงครองสิ ริ ราชสมบั ติ 50 ป หรือ 

“กาญจนาภิเษก” และประกอบกับเปนชวง

ที่มีการเรงรัดการลงทุนในพื้นที่ชายฝงทะเล

ตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ดวย 

ผลของการจัดงานในครั้งนั้น ถึงกับมี

ผูกลาววา “เปนงานท่ีอลงัการมาก และประสบ

ความสำเร็จเกินคาดทีเดียว” กำหนดการ

จัดงาน 10 วัน ที่ไดขยายเปน 12 วันนั้น 

มีผูเขาชมงานถึงสองลานคน  

บีโอไอแฟรคร้ังแรก 
อลังการ...และประสบ 
ความสำเร็จเกิดคาด 
12 วัน...มีผูเขาชมงาน 

ถึงสองลานคน 
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ºÕâÍäÍá¿Ã � 2000 

จากความสำเร็จในครัง้แรก ทำใหบีโอไอ

ตัดสินใจจัดงาน บีโอไอแฟร ครั้งที่ 2 ขึ้น 

โดยเปลี่ยนสถานที่จัดงานมาเปนศูนยแสดง

สนิคาและการประชมุอิมแพ็ค เมอืงทองธานี 

ภายใตชือ่ “เชือ่มัน่เมอืงไทย บีโอไอแฟร 2000” 

บีโอไอแฟร ครั้งท่ี 2 นี้ จัดขึ้นระหวาง

วนัที ่3 - 17 กมุภาพนัธ 2543 รวมระยะเวลา

ทัง้สิน้ 15 วนั ซึง่เปนเวลานานกวาบโีอไอแฟร

คร้ังแรก โดยมีจำนวนผูเขาชมงานสูงเปน

ประวัติการณการจัดงานนิทรรศการใน

เมืองไทยเลยก็วาได รวมจำนวนผูเขาชม

ตลอดงานสูงถึง 4.5 ลานคน 

แตความประทับใจและดีใจท่ีไดรวมเปน

สวนหน่ึงในการจดังานบีโอไอแฟร ทีย่ิง่ใหญ

และมีผูคนใหความสนใจเปนจำนวนมาก” 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³� ºÕâÍäÍá¿Ã � ¢Í§ 
¾Ò¹Òâ«¹Ô¤  

นอกจากความรวมมือที่ไดจากชาว 

บีโอไอ ซึ่งเปนคณะทำงานจัดงาน บีโอไอ 

แฟร ที่ไดทุมเทแรงกายและแรงใจในการ

จัดงานอยางเต็มที่สุดความสามารถแลว 

งานบีโอไอแฟรทั้งสองคร้ัง จะไมสามารถ

ประสบความสำเร็จไดเลย หากไมไดรับ

ความรวมมืออยางดีเยี่ยมจากบริษัทเอกชน

ที่เปนลูกคาคนสำคัญของบีโอไอ 

โดยผูบริหารระดับสูงของ บริษัท  

พานาโซนิคประเทศไทย คือ Mr. Shuichi Ito 

ปจจบุนัทานดำรงตำแหนง Executive Vice 

President ไดใหสัมภาษณเกีย่วกบัการไดรวม

เปนสวนหน่ึงในความสำเร็จของการจัดงาน

บโีอไอแฟรท่ีผานมา พรอมดวย Mr. Mitsuhiro 

Takayanagi ซึ่งดำรงตำแหนง General 

Manager, Human Resource Group 

and Planning Group ของ Panasonic 

Management (Thailand) Co., Ltd. และ

ทีมงาน ก็ไดเขารวมการสัมภาษณในคร้ังนี้

ดวย  

บีโอไอแฟร ครั้งที่ 2 
มีจำนวนผูเขาชมงาน 
สูงเปนประวัติการณ 
รวมผูเขาชมตลอดงาน 
สูงถึง 4.5 ลานคน 

จากท่ีไดมี โอกาสได พูดคุยกับพี่ๆ  

ในบีโอไอ ที่เคยเปนคณะทำงานจัดงาน 

บีโอไอแฟร เพื่อสอบถามถึงความทรงจำ

เกี่ยวกับการไดรวมจัดงานคร้ังที่ผานมา วา

เปนอยางไรบาง ตางก็พูดเปนเสียงเดียวกัน

วา “เหนื่อยสุดๆ ทำงานกันหามรุงหามค่ำ 

ชวงที่เตรียมงานแทบไมไดนอนเลย จะ

ขลุกอยูบริเวณสถานท่ีจัดงานตลอด” 

อยางไรก็ตาม เมื่อพูดจบแลว ตางก็

บอกวา  “แตพอจบงานก็หายเหน่ือย เหลือ
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Mr. Shuichi Ito หรือตอไปจะขอเรียก

สัน้ๆ วา “คณุอิโตะ” เคยมีโอกาสไดเขารวม

งานบีโอไอแฟร ที่จัดขึ้นครั้งแรก ณ บริเวณ

ทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เมื่อนับจาก

วนันีแ้ลวก็ถอืเปนการยอนอดีตไปรำลึกความ

ทรงจำเมื่อ 15 ปกอนเลยทีเดียว คุณอิโตะ

ยังพอจำเหตุการณในครั้งนั้นได และเลาให

ผูเขียนฟงวา 

“เมือ่ป 2538 ผมทำงานอยูทีพ่านาโซนิค 

ตอนน้ันผมยังเปนหัวหนาแผนกอยู เลย 

ครั้งนั้นพานาโซนิคก็มีโอกาสไดเขารวมเปน

สวนหน่ึงของงานบีโอไอแฟร ที่แหลมฉบัง

ดวย โดยจดับรเิวณ Outdoor เปน Panasonic 

Pavilion ตอนนั้นบริษัทตางๆ ในเครือ  

พานาโซนิค ก็ไดนำผลิตภัณฑและช้ินสวน

ที่บริษัทของตนเองเปนผูผลิตไปแสดงโชว

ในงาน ก็ไปกันเปน Group ตางคนตางก็

แสดงสินคาของตัวเอง” 

เมือ่สอบถามถึงความรูสกึของคณุอโิตะ

ที่มีตองานบีโอไอแฟรในครั้งแรก คุณอิโตะ

กลาววา 

“ในครั้ งแรกที่บี โอไอ จัดงานแฟร  

ผมเองกไ็ดรวมงานเปนครัง้แรก กย็งัไมคอย

เขาใจวางาน บีโอไอแฟร คืออะไร และผม

ก็คิดวา คนท่ีเขาชมงานครั้งแรกก็คงรูสึก

อยางน้ันเชนกัน เรียกวาทั้งคนจัดงานและ

คนรวมงานตางยังไมคอยเขาใจถึงรูปแบบ

การจัดงานเทาใดนัก 

เนื่องจากตอนน้ันเปนครั้งแรกที่ผมไป

เขารวม ก็เลยคิดแตวาจะเอาผลิตภัณฑ 

ของบริษัทฯ ไปเขารวมแสดงโชวในงาน 

คร้ังนั้นแผนกผมนำโทรทัศน ตูเย็น และ

ชิ้นสวนไปจัดแสดง ถาเปนโทรทัศนและ 

ตูเย็น ประชาชนทั่วไปท่ีมาชมงานก็รูจัก

กนัดอียูแลว เขาใจไดงาย แตสำหรบัช้ินสวน

อิเล็กทรอนิกสตางๆ ที่นำไปจัดแสดงดวย 

คนท่ัวไปท่ีมาชมอาจจะเขาใจยากสักหนอย 

เพราะไมคุนเคยเทากับผลติภณัฑสำเร็จรปู” 

คุณอิ โตะทำงานอยูที่พานาโซนิค

ประเทศไทย ในชวงป 2536 - 2541 แต

หลังจากน้ันคุณอิโตะไดยายกลับไปทำงาน

ที่ประเทศญี่ปุน ซึ่งกวาที่เขาจะไดกลับมา

ทำงานท่ีประเทศไทยอีกคร้ัง ก็ไดเลยเวลา

จดังานบีโอไอแฟร 2000 ณ ศูนยแสดงสินคา

และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี  

ไปแลว 

ดวยเหตุนี้ ทำใหคุณอิโตะไมสามารถ

เลาใหฟงถึงบรรยากาศในการเขารวมงาน

บีโอไอแฟรครั้งที่สองได อยางไรก็ตาม 

บรรยากาศใน Panasonic Pavilion ก็มี 

ผูจดจำและบันทึกไวใหเราไดอานกันใน

หนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเปนที่ระลึกในการ

จัดงานบีโอไอแฟร 2000 

Panasonic Pavilion ã¹§Ò¹
ºÕâÍäÍá¿Ã � 2000 

จากหนังสือ “ประมวลความย่ิงใหญ 

งานนิทรรศการ เชื่อมั่นเมืองไทย BOI FAIR 

2000” คุณยุทธศักด์ิ คณาสวัสดิ์ (ปจจุบัน

จากงานบีโอไอครั้งแรก 
มาจนถึงวันนี้ 

เวลาผานไปกวา 15 ปแลว 
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ดำรงตำแหนงผูอำนวยการสำนักยทุธศาสตร

และนโยบายการลงทุน) บีโอไอ ไดบันทึก

ความทรงจำเกี่ยวกับ Panasonic Pavilion 

ในงานบีโอไอแฟร 2000 ไว 

บทความดังกลาวไดบรรยายถึงอาคาร

นิทรรศการของ Panasonic วาไดออกแบบ

ไวอยางสวยงามมากท่ีสุดอาคารหน่ึงในงาน 

BOI FAIR 2000 โดยเปนสเีงนิเขากบั Theme 

ของ Panasonic Pavilion ที่วา “Digital 

World 2000” 

ในอาคารไดมีการแสดงผลติภัณฑลาสุด

ของ Panasonic ภายใตแนวคิด Digital 

Network ที่เชื่อมโลกทั้งใบใหเปนหนึ่งเดียว 

โดย Panasonic Pavilion แบงออกเปน 8 

โซนดวยกัน 

โซนที ่1 มชีือ่วา “World Space” แสดง

เครื่องรับสัญญาณถายทอดผานดาวเทียม

ขนาดพกพา 

โซนที่ 2 มีชื่อวา “DVD World” แสดง

เครื่องเลน DVD ในรูปแบบตางๆ 

โซนที่ 3 มีชื่อวา “Digital Network” 

ซึ่งประกอบดวยโซนยอยอีก 3 โซน ไดแก 

Network Interface Unit, Creative Network 

และ Entertainment Network 

โซนท่ี 4 มชีือ่วา “SD Memory Card” 

เปนแผนความจำที่มาแทน Cassette Tape 

ทีใ่ชกนัอยู โดยสามารถเกบ็ภาพและเสียงได 

64 MB ซึ่งถือวาจุไดมากทีเดียวในสมัยน้ัน 

SD น้ียอมาจาก “Secure Digital” เน่ืองจาก

แผนความจำน้ีมีระบบปองกันการทำสำเนา

เพื่อคุมครองทรัพยสินทางปญญาดวย 

โซนที ่5 มชีือ่วา “Digital Generation 

You & Panasonic” แสดงเครื่องใชไฟฟา

ตางๆ ไมวาจะเปน ทีวีจอแบน โทรศัพท

ระบบ PCT กลองวิดีโอดิจิตอล 

โซนท่ี 6 มชีือ่วา “Panasonic Batteries” 

แสดงถานไฟฉายแบบอัลคาไลน ท่ีทรง

ประสิทธิภาพ และถานไฟฉายแบบลิเธียม

ที่สามารถชารจไฟไดกวา 800 ครั้ง 

โซนท่ี 7 มีชื่อวา “National Home 

Appliance” แสดงผลิตภณัฑเครือ่งใชไฟฟา

ภายในบาน เชน เครื่องปรับอากาศ เครื่อง

ฟอกอากาศ ตูเย็น ตูแชไวน เกาอี้นวด

ไฟฟา เปนตน 
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และโซนสุดทาย โซนที่ 8 มีชื่อวา 

“DLP Projector” ยอมาจาก “Digital Light 

Projector” แสดงเคร่ืองโปรเจ็กเตอรมลัตมิเีดยี

ที่ใหความสวางสูง ตั้งราคาขายไวท่ี 6.5 

ลานบาท มีความคมชัดเทียบเทาเครื่องฉาย

ภาพยนตรเลยทีเดียว 

ในงานบีโอไอแฟร 2000 เมื่อวันเสาร

ที่ 5 กุมภาพันธ 2543 นักรองดังของไทย 

อมิตา ทาทา ยัง หรอื “ทาทา” ไดมารองเพลง

ใหกับ Panasonic เนื่องจากตอนน้ันเธอ

เปนพรี เ ซ็น เตอร ใหกับผลิตภัณฑของ 

Panasonic ทำใหภายใน Panasonic 

Pavilion คึกคักและอัดแนนไปดวยผูคน

ที่มารวมงานคอนเสิรตยอยๆ ของเธอ 

ตอนนี้ผลิตภัณฑของ Panasonic ที่ญี่ปุน

มพีรเีซน็เตอรคนใหมทีช่ือ่วา Ayase Haruka 

(อายาเสะ ฮารุกะ) เธอเปนนักแสดงชื่อดัง

ของญ่ีปุน แตการจะนำพรีเซ็นเตอรคนใด

มาโชวตัวในงานบีโอไอแฟร 2011 คงตอง

ประสานงานกันอีกครั้งหนึ่ง” 

หาก Panasonic จะรวมจัดงาน 
บีโอไอแฟรที่จะมีขึ้นใน 
ปหนานี้ ก็อยากทำใหดี 

ไมใหแพครั้งกอนที่เคยไดรับ 
การตอบรับเปนอยางดี 

เมื่อไดสอบถามวา หาก Panasonic 

ตัดสินใจเขารวมในงานบีโอไอแฟรที่จะ 

จัดขึ้นในป 2554 จะเลือกศิลปนใดมา

แสดงหรือไม จะเปนไปไดหรือไมที่จะนำ

นกัรองดงัจากญ่ีปุนอยาง Hamasaki Ayumi 

(ฮามาซากิ อายูมิ) ที่เปนพรีเซ็นเตอรให

กับผลิตภัณฑของ Panasonic ที่ญี่ปุนมา

แสดงโชวท่ีเมืองไทย  

คุณอิโตะและคุณทาคายานางิ ตาง

ตอบวา “ตอนน้ี Hamasaki Ayumi ไมได

เปนพรีเซ็นเตอรใหกับ Panasonic แลว 

คุณอิโตะกลาวตออีกวา ”หาก Pana-

sonic จะรวมจัดงานบีโอไอแฟรที่จะมีขึ้น

ในปหนานี ้กอ็ยากทำใหดี ไมใหแพครัง้กอน

ที ่Panasonic เคยทำไวซึง่ไดรบัการตอบรับ

เปนอยางดี” 

ËÒ¡ Panasonic ä́ Œà»š¹Ê‹Ç¹Ë¹Öè§
§Ò¹ ºÕâÍäÍá¿Ã � 2011 

ปจจุบันนโยบายการผลิตสินคาท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอม หรือ “Eco-Friendly 

Product” เปนนโยบายหลักของบริษัท 

Panasonic ซึ่งก็เขากับ Theme ของงาน 

บีโอไอแฟร 2011 ที่เนนในเรื่องการรักษา

สิ่งแวดลอม 
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คุณอิโตะกลาววา มีความเปนไปได

หาก Panasonic ตัดสินใจเขารวมบีโอไอ

แฟร 2011 อาจมีการนำสินคาที่คำนึงถึง

สิง่แวดลอมหรือนำ Theme “Green Industry” 

มาเปนแนวทางในการจัดนิทรรศการของ 

Panasonic 

นอกจากน้ี เมือ่เอยชือ่แบรนด “National” 

แลว เด็กรุนใหมอาจไมรูจักเทากับแบรนด 

“Panasonic” แตผูเขยีนเปนคนหนึง่ ทีคุ่นหู

กับแบรนด “National” และเช่ือวามีอีก

หลายทานที่ทราบวา กอนหนาที่บริษัท  

มทัสชุติะ จะใชชือ่แบรนดวา “Panasonic” 

นั้น บริษัทฯ ไดเริ่มจำหนายผลิตภัณฑใน

ประเทศไทยภายใตแบรนด “National” 

มานานแลว โดยในป 2554 จะครบรอบ 

50 ปที่แบรนด “National” เกิดขึ้นใน

ประเทศไทย 

ในเรื่องนี้ คุณอิโตะก็ขอฝากใหทุกคน

ไดทราบ และหากเปนไปได จะนำสินคา

รุนแรกมาแสดงในงานบีโอไอแฟร 2011 

เพื่อให ทุกคนได เห็นวิวัฒนาการสินคา 

ของบริษัทฯ ดวย 

¢ŒÍ¤Ố ·Õè½Ò¡à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ Ñ́̈ §Ò¹ 

คณุสถาพร กวติานนท อดตีเลขาธิการ

คณะกรรมการสง เสริมการลงทุนและ 

ผู ริ เ ร่ิมงานบี โอไอแฟร เคยกล าวไว ว า  

“งานบีโอไอแฟร 2000 ถูกกำหนดใหเปน

งานใหญท่ีตองไมขาดทุน ทกุบาททกุสตางค

ของการใชจายตองคุมคา มปีระสทิธภิาพสงู 

ประหยัด และจะตองเปนการระดมความ

รวมมือจากทุกฝายใหมีสวนรวมใหจงได” 

ผู เขียนเห็นดวยกับคำกลาวขางตน

อยางยิ่ง เชนเดียวกับคุณอิโตะที่ขอฝากให

ทีมผูจัดงานคำนึงถึงการลงทุนและการใช

ทรัพยากรในการจัดงานใหเกดิประสิทธภิาพ

สูงสุด 

คุณอิโตะไดกลาวฝากถึงทุกทานที่อาจ

ยังไมรูจักวา งานบีโอไอแฟร คืออะไร ให

มารวมงานกันมากๆ 

“เม่ือเทียบกับป 2538 หรือ 2543 

ปจจุบันประเทศไทยเปนศูนยรวมการผลิต

ของหลายผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมตางๆ 

มีการเจริญเติบโตรุดหนามากกวาในอดีต

อยางมาก เชน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส

และเครือ่งใชไฟฟา หรอือุตสาหกรรมยานยนต

ของไทยในอดีตก็ไม ย่ิ งใหญ เทากับใน

ปจจุบันนี้ 

จงึขอใหคนไทยมารวมงานกนัใหมากๆ 

เพื่อแสดงและชมศักยภาพของประเทศไทย

ทีเ่ปนฐานการผลติสินคาใหกบัแบรนดชัน้นำ

จากทั่วโลก เชื่อวาทุกทานจะไดสัมผัสกับ

เทคโนโลยี นวัตกรรมใหมๆ โดยเฉพาะ

นวัตกรรมของพานาโซนิค ที่วิจัย พัฒนา

ผลิตภัณฑเพื่อสิ่งแวดลอมและความเปนอยู

ที่ดีของประชาชน รับรองวาจะไดทั้งสาระ 

ความรู ความบันเทิงแนนอนครับ” 

“Otanoshimi ni” คณุอิโตะกลาวทิง้ทาย 
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โครงการหน่ึงหมูบาน หน่ึงผลิตภัณฑ (OVOP) ของจังหวัดโออิตะ 
ประเทศญ่ีปุน ประสบความสำเร็จอยางมาก เพราะสามารถกระตุนสราง
พลังของชุมชน และพัฒนาการผลิตทองถ่ินดวยมุมมองในระดับสากล 
และมีการนำไปประยุกตใชทั่วโลก รวมถึงประยุกตใชกลายเปนโครงการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ในประเทศไทยดวย 

ออกจากพื้นท่ี โดยเฉพาะคนรุนใหม ทำให

ในชวงหนึ่งประชาชนจังหวัดโออิตะลดลง

เหลือเพียงครึ่งหนึ่งของที่มีอยูเดิม ขณะ

เดียวกันก็ยังมีประชากรอีกกลุมหน่ึงที่ยัง

คงอาศัยอยูในพืน้ทีแ่ละมุงมัน่ทีจ่ะตอสูอยาง

ไมถอยเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจในทองถ่ินให 

ดีขึ้น  

àÃÔèÁ¨Ò¡ Ñ̈§ËÇÑ´ Œ́ÍÂ¾Ñ²¹Òº¹
à¡ÒÐ¤ÔÇªÙ 

โออิตะเปนจังหวัดเล็กๆ บนเกาะคิวชู 

(Kyushu) ตั้งอยูทางตอนใตของประเทศ

ญี่ปุน ใกลกับไตหวันและเกาหลี มีพื้นที่ 

5,099 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1 ใน 

100 ของพื้นที่ประเทศไทย มีเมืองสำคัญ 

คือ เมืองโออิตะ ประชากร 1.21 ลานคน 

และมี GDP เทากับ 4,475 พันลานเยน 

หรือประมาณ 1,600,000 ลานบาท คิด

การบรรยายสรุปโดยนาย Tadashi Uchida ผูอำนวยการคณะกรรมการสงเสริมการแลกเปลี่ยน
นานาชาติของโครงการ OVOP แหงจังหวัดโออิตะ 

ยังมีประชากรอีกกลุมหนึ่ง 
ยังมุงมั่นจะตอสูอยางไมถอย

เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจ 
ในทองถิ่นใหดีขึ้น 

พื้นท่ีเกษตรกรรมของจังหวัดโออิตะ 

μ Œ¹¡Óà¹Ố  OVOP ÍÂÙ‹·ÕèËÁÙ‹ºŒÒ¹
âÍÂÒÁÒ 

สำหรบัแหลงกำเนดิ OVOP คอื หมูบาน

โอยามา เปนชุมชนที่มีพื้นที่หางไกลและ 

มีประชากรเพียง 3,800 คน มีทำเลที่ตั้งอยู

ในพ้ืนท่ีภเูขา โดยมีพืน้ทีร่าบซ่ึงอดุมสมบูรณ

เหมาะสมสำหรบัเพาะปลกูขาวและเลีย้งสตัว

นอยมาก แตรฐับาลกลับสงเสรมิใหเกษตรกร

แถบนี้เพาะปลูกขาวและเลี้ยงสัตว ซึ่งไม

สอดคลองกับลกัษณะภูมปิระเทศของทองถิน่ 

ในป 2504 ชาวบานในหมูบานรวม 

1,000 ครัวเรือน จึงไดริเริ่มโครงการพัฒนา

เศรษฐกิจของตนเอง คือ “บวยใหมและ

เกาลัด” (New Plum and Chestnut : 

NPC) ขึ้น เพราะบวยและเกาลัดเปนพืชที่

เปนเงินประมาณรอยละ 15 ของ GDP 

ของประเทศไทย 

ในอดีตจังหวัดโออิตะจัดเปนเขตท่ี

ประชาชนยากจนและลาหลัง ประชากรมี

รายไดตอหัวตํ่าที่สุดในเกาะคิวชู เนื่องจาก

จังหวัดโออิตะมีพื้นที่ทำการเกษตรเพียง

รอยละ 10 และมีโอกาสในการพัฒนา

อุตสาหกรรมหลักนอยกวาจังหวัดอ่ืน  

จากปญหาขางตน ทำใหประสบปญหา

การอพยพยายถิ่นของแรงงานจำนวนมาก
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เหมาะกับสภาพพ้ืนที่และภูมิอากาศของ

หมูบาน และกอใหเกิดรายไดคอนขางสูง

แกชาวบาน เพราะบวยและเกาลัดใหอัตรา

ผลตอบแทนสงูกวาขาวถงึรอยละ 40 และใช

แรงงานในการเพาะปลกูนอยกวาการปลูกขาว  

การพฒันาโครงการ OVOP ของหมูบาน

โอยามา จำแนกออกเปน 3 ระยะ คือ  

ระยะที ่1 (ป 2504 - 2507) เปนชวงแรก

ของการสงเสริมการปลูกบวยและเกาลัด

แทนการปลูกข าว ซึ่ งขัดกับนโยบาย

การเกษตรของภาครัฐในขณะนั้น ที่สงเสริม

ใหเกษตรกรเพาะปลูกขาวและเล้ียงสัตว  

ซึ่งไมสอดคลองกับลักษณะภูมิประเทศของ

หมูบานโอยามา และขณะนัน้มีประชากรเพียง 

3,800 คน มีทำเลที่ตั้งอยูในพ้ืนที่ภูเขา มี

พื้นที่ราบซึ่งอุดมสมบูรณเหมาะสมสำหรับ

เพาะปลูกขาวและเล้ียงสัตวนอยมาก จึง

ไดปรับมาแปรรูปสินคาเกษตร  

ระยะที ่2 (ป 2508 - 2511) ผูนำหมูบาน

เกรงวาเมื่อชาวบานมีรายไดสูงขึ้น แลวจะ

เกยีจคราน จงึตองจัดกิจกรรมใหคนหนุมสาว

ในชุมชน ซึ่งเปนกลุมที่ตองการเห็นการ

เปลี่ยนแปลงไปในทางทิศทางที่ดีขึ้น ไดมี

โอกาสไปดูงานตางประเทศ นอกจากเพื่อ

เปนการสรางแรงจูงใจใหขยันทำงานแลว 

ยังเปนการเปดโลกทัศนของชาวบาน ซึ่ง

เปนการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอีกทางหนึ่ง 

โดยมีคำขวัญวา “มาปลูกบวยและเกาลัด 

และไปฮาวาย” 

ระยะที ่3 (ป 2512 เปนตนมา) การพัฒนา

ในหมูบานเนนการปรับสภาพแวดลอมให

นาอยูอาศยั และสรางสิง่อำนวยความสะดวก

ตางๆ เชน ศูนยวัฒนธรรม ศูนยขอมูล

ชุมชน เปนตน เพื่อใหคนในชุมชนมีสภาพ

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หมูบานโอยามานับ

เปนตนแบบของการพัฒนาชุมชนดวย

คนในชุมชนเอง และยังเปนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยใหริเริ่มสรางสรรค พึ่งพา

ตนเอง และพัฒนา ส่ิงแวดลอมดวย  

สำหรับหมูบานโอยามาท่ีเปนตนแบบ

ของจังหวัดโออิตะนั้น ปจจุบันมีผลิตภัณฑ

กวา 100 ชนิด จนไดชื่อวา “หนึ่งหมูบาน 

หนึง่รอยผลิตภณัฑ” (One Village Hundred 

Products) ซึ่งประกอบดวยสินคามากมาย 

ตั้งแตสินคาเกษตรกรรมข้ันพื้นฐาน (เชน 

เห็ด ผัก เปนตน) จนกระท่ังถึงผลิตภัณฑ 

อาหารแปรรูป (เชน ขนมปง ไสกรอก 

สมุนไพรแปรรูป เปนตน)  

นอกจากน้ี ยงัมรีานคารมิทาง Kanohana 

Garten ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการจำหนาย

สินคาชุมชนใหกับผูบริโภค โดยเฉพาะ 

นักทองเท่ียว โดยจะรับซ้ือสินคาจากใน

ชุมชนของตนเองและชุมชนอื่นๆ ยิ่ ง 

ไปกวาน้ัน ยังมีบทบาทสงเสริมใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางผูซื้อและผูขาย

อีกดวย 

»ÃÑº·ÔÈ·Ò§¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò Ñ̈§ËÇÑ´
â´Â¼ÙŒÇ‹ÒÏ ÎÔÃÒÁÑ·«Ö 

ตอมารูปแบบการพัฒนาของหมูบาน

โอยามาไดถูกนำไปปรับใชเปนนโยบายการ

พัฒนาของจังหวัดโออิตะ ภายใตนโยบาย

ของผู ว า ราชการจั งหวัดคนใหม คือ  

นายโมริฮิโกะ ฮิรามัทซึ ซึ่งเพิ่งชนะการ

เลือกตั้งเปนผูวาราชการจังหวัดโออิตะ 

เมื่อป 2522 เขาเคยรับราชการท่ีกระทรวง

การคาระหวางประเทศและอุตสาหกรรม 

(MITI) ซึ่งปจจุบัน คือ กระทรวงเศรษฐกิจ 

การคา และอุตสาหกรรม (METI)  

และเคยดำรงตำแหนงรองผูวาราชการ

จังหวัดโออิตะระหวางป 2518 - 2522 กอน

ชนะการเลือกตั้งเปนผูวาราชการจังหวัด 

โออิตะตดิตอกนั 6 สมยั ทำใหดำรงตำแหนง

เปนผูวาราชการจังหวัดเปนเวลายาวนานถึง 

24 ป 

บรรยากาศภายในตัวเมืองโออิตะ 

สำหรับหมูบานโอยามา  
ที่เปนตนแบบของ 
จังหวัดโออิตะน้ัน  
ปจจุบันมีผลิตภัณฑ 
กวา 100 ชนิด  

จนไดชื่อวา “หน่ึงหมูบาน 
หน่ึงรอยผลิตภัณฑ” 

ความกาวหนาไปควบคูกัน 
ทั้งในดานเกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม 
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เขาไดประกาศวิสัยทัศน ท่ีจะฟนฟู 

และพัฒนาจังหวัดโออิตะ ซึ่งขณะนั้นมี

ประชากร 1.2 ลานคน ภายใตคำขวัญท่ีวา 

“กาวหนาไปควบคูกนัทัง้ในดานเกษตรกรรม

และอตุสาหกรรม” (Concurrent Advance-

ment of both Agriculture & Industry) 

โดยมุงเนนการพัฒนาพื้นที่ซึ่งประชากร 

ลดลง ใหกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่ง  

จากแนวคิดขางตน OVOP จึงเปน

มากกวาโครงการเพื่อสงเสริมการผลิต

สินคาที่มีลักษณะเฉพาะเทาน้ัน แตยัง

ครอบคลุมถึงกระบวนการฟนฟูชุมชนดวย 

โดยเปนการรวมพลังของคนท้ังหมูบานมา

รวมคิดรวมทำ และสรางสรรคผลิตภัณฑที่

มีคุณคาสูง  

μ ŒÍ§¤Ô´ã¹ÃÐ Ñ́ºâÅ¡ 
áμ ‹·Óã¹ÃÐ Ñ́º·ŒÍ§¶Ôè¹ 

ผูวาฯ ฮิรามัทซึไดกลาวถึงเคล็ดลับ

แหงความสำเร็จของ OVOP วาประกอบ

ดวยแนวคิดพ้ืนฐานหรือปรัชญา 3 ประการ 

ประการแรก จากทองถ่ินไปสูสากล 

(Local to Global) กลาวคือ คิดในระดับ

โลก แตทำในระดับทองถิ่น หรือภูมิปญญา

ทองถิน่สูสากล ผลิตสนิคาตองยงัคงกลิน่ ส ี

และวฒันธรรมของทองถิน่ ทีส่ามารถเขาถึง

รสนิยมของผูบริโภคท่ัวประเทศและทั่วโลก 

ยิง่เปนสินคาท่ีมเีอกลักษณโดดเดนเฉพาะถ่ิน

มากเพียงใด ก็จะยิ่งทำใหดูมีขอแตกตาง 

และมีโอกาสจะประสบความสำเร็จตามไป

ดวย 

ดังนั้น จะตองผลิตสินคามิใชเพียง

เพื่อตอบสนองความตองการของชุมชน

เทานั้น แตตองมีมาตรฐานระดับสูงใน

ระดับประเทศและระดับสากลดวย  

สินคา OVOP ที่ผลิตจำหนายในญ่ีปุน

จึงไมใชสินคาคุณภาพต่ำหรือเปนเพียงของ 

ที่ระลึกแกนักทองเที่ยวอยางท่ีเราเขาใจ 

แตเปนสินคามีคุณภาพหรือใชฝมือระดับสูง 

เปนผลิตภัณฑที่สรางความภาคภูมิใจใหแก

ผูทำการผลิต และสามารถวางจำหนายได

ไมเฉพาะในกรุงโตเกียวเทานั้น แตรวมถึง

สรางช่ือเสยีงไปท่ัวโลก (Global Reputation) 

โดยนายฮิรามัทซึไดกลาวเปรียบเทียบวา 

“เหมือนกับตมยำกุงของไทยที่เปนซุปท่ีได

รับความนิยมไปท่ัวโลก” 

μ ŒÍ§¾Öè§¾Òμ¹àÍ§ 
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ประการที่สอง เสริมสรางการพึ่งพา

ตนเอง (Self-reliance) จะตองเปนอิสระ 

พึ่งพาตนเอง และคิดอยางสรางสรรค 

ประชาชนในทองถ่ินจะตองเปนผูตัดสินใจ

วาจะพฒันาสินคาใด ไมไดเกดิจากนโยบายรฐั

ไมวาจะเปนระดับชาติหรือระดับภูมิภาค 

ทำใหมีผลิตภัณฑตางๆ เปนเอกลักษณ

ของทอง ถ่ิน เปนตนวา เ ห็ดหอมแหง  

มะนาวคาโบสุ การทองเที่ยวที่เมืองยุฟุอิน 

ดังนั้น รูปแบบ OVOP ของจังหวัดโออิตะ

จึงนับวาแตกตางจากโครงการหนึ่งตำบล

หนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ของไทย ท่ีเกิดขึ้น

จากแรงผลักดันและการชี้นำจากนโยบาย

รัฐบาลเปนหลัก 

จะตองผลิตสินคา 
มิใชเพียงเพ่ือตอบสนอง 

ความตองการ 
ของชุมชนเทานั้น  

แตตองมีมาตรฐานระดับสูง
ในระดับประเทศ 

และระดับสากลดวย 

สินคา OVOP ที่วางจำหนายในหางสรรพสินคาท่ีเมืองโออิตะ 

รูปแบบ OVOP 
ของจังหวัดโออิตะ 

นับวาแตกตางจากโครงการ 
หน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ 

(OTOP) ของไทย 
ที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดัน 

และการชี้นำ 
จากนโยบายรัฐบาลเปนหลัก 
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สวนหนวยงานรัฐมีหนาที่ เพียงให 

การสนับสนุนเทคโนโลยีและการตลาด

เทานั้น โดยบุคคลในภาคราชการที่จะมา

ใหคำแนะนำนั้น จะตองมีการควบคุม

คุณภาพอยางเขมงวดในเร่ืองความรูที่ตอง

สอบผาน เพือ่ใหไดรบัใบอนุญาตกอน จงึจะ

มีคุณสมบัติเพียงพอท่ีจะมาเปนท่ีปรึกษา

ใหแกผูประกอบการเหลาน้ีได 

สำหรับการเรียนการสอนจะไมเนน

สอนในหองเรียน แตจะเนนการไปแนะนำ

และใหคำปรึกษาในพ้ืนที่จริง รวมถึงการ

ควบคมุคณุภาพสนิคา OVOP โดยมีวทิยากร

เปนผูรูจริงและมีประสบการณจริง เปนตน

วา เชิญบุคคลท่ีประสบผลสำเร็จในธุรกิจ

มาบรรยายและบอกเลาถึงประสบการณ 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ�
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ประการท่ีสาม การพัฒนาทรัพยากร

มนษุย (Human Resource Development) 

ซึ่งเปนเปาหมายสูงสุดของ OVOP ในการ

เปนพลังขับเคลื่อนที่แทจริงของการพัฒนา

ภูมิภาค คือ “มนุษย” ซึ่งจำเปนอยางยิ่งที่

จะตองมีความกลาเผชิญกับความทาทาย

และมีวิสัยทัศนกวางไกล จึงจะสามารถ

เปนผูนำกระบวนการพัฒนาในแตละชุมชน

ได อนัจะทำใหเศรษฐกิจของภมูภิาคพฒันา

ไปไดอยางอัตโนมัติและเปนธรรมชาติ  

สำหรับคำวา “ผลิตภัณฑ” ไมไดมี

ความหมายเปนเพียง “สินคา” เทานั้น แต

มีความหมายลึกซ้ึงวาเปนผลิตผลจาก

ความรูความสามารถของมนุษย ซึ่งสะทอน

ถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวย 

ปจจุบันรูปแบบ OVOP ไดแพรขยาย

ไปกวา 3,000 ทองถิ่นทั่วประเทศญ่ีปุน 

รวมทั้ งประเทศตางๆ เปนตนวา จีน 

ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย 

กัมพูชา ลาว มองโกเลีย สหรัฐฯ ฯลฯ  

ซึง่แมวาวธิกีารนำไปประยกุตใชจะมชีือ่เรยีก

ที่แตกตางกันไปในแตละประเทศ แตมี 

จุดประสงคของการนำไปประยุกต ใช

คล ายคลึ ง กัน กล าวคือ เพื่ อกระตุ น

เศรษฐกิจระดับทองถ่ิน เพิ่มจิตสำนึก 

ของคนในชุมชนใหพัฒนาคุณภาพของ

ผลติภัณฑทองถิน่ ขยายโอกาสทางการตลาด 

เสริมสรางศักยภาพในการผลิต จนสามารถ

เปนการผลิตเพื่อสงออกได 

ตองกลาเผชิญกับ 
ความทาทายและมีวิสัยทัศน
กวางไกล จึงจะสามารถเปน
ผูนำกระบวนการพัฒนา 

ในแตละชุมชนได 

ที่จัดวางสินคา OVOP ซึ่งออกแบบไวอยางสวยงาม 

ปจจุบันรูปแบบ OVOP  
ไดแพรไปท่ัวประเทศญ่ีปุน  
รวมทั้งประเทศตางๆ  
จุดประสงคของ 

การนำไปประยุกตใช 
คลายคลึงกัน กลาวคือ  
เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ 

ระดับทองถิ่น 
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ปจจุบันสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ไดกระจุกตัว

ในฮ อ งกงและสิ งค โปร เ กื อบทั้ งหมด 

เนื่องจากมีขอได เปรียบ ไมวาจะเปน 

กฎระเบียบที่เอื้ออำนวยตอการดำเนินธุรกิจ 

ประชากรสามารถพูดภาษาอังกฤษไดดี  

มีเสถียรภาพทางการเมืองอยูในระดับสูง 

รวมถงึโครงสรางพืน้ฐานทีด่เียีย่ม โดยเฉพาะ

ในดานโทรคมนาคม สงผลใหบริษทัขามชาติ

สามารถบรหิารธรุกิจระหวางประเทศไดอยาง

มีประ สิท ธิภาพ สำหรับในระยะหลัง

ประเทศจีนกำลังมาแรง เนื่องจากเปน

ประเทศที่มีตลาดขนาดใหญและเปนฐาน

การผลิตสำคัญของโลก 

ขณะ เดี ย วกั นก า รที่ มี ส ำนั ก ง าน 

ปฏบัิตกิารภมูภิาคจำนวนมากอยูในประเทศ 

ก็มีสวนสำคัญในการสรางความมั่งคั่งทาง

เศรษฐกจิ ใหแกประเทศเหลาน้ีเปนอยางมาก 

เนื่องจากธุรกิจประเภทน้ีตองการบุคลากร

ที่มีความรูสูง โดยเฉพาะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ การเงิน การตลาด ฯลฯ ขณะ

เดียวกันก็จายคาจางและเงินเดือนในอัตรา

สูงเชนกัน ยิ่งไปกวานั้นยังสงผลใหประเทศ

เหลาน้ีกลายเปน Cluster สำหรับธรุกจิอืน่ๆ 

เชน อุตสาหกรรมโลจิสติกส บริการทาง 

การเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย 

ฯลฯ 

ประเทศไทยไดเ ร่ิมสงเสริมกิจการ

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาคมาตั้งแตป 

2535 เปนตนมา แตที่ผานมาพบวาประสบ

ผลสำเร็จนอยมาก เพ่ือแกไขปญหาขางตน 

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนในการประชุม

เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2552 จึงมอบหมาย

ใหนายประดิษฐ ภัทรประสิทธ์ิ รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน 

ในคณะอนุกรรมการศึกษานโยบายสงเสริม

กิจการสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค เพื่อ

พิจารณาเปลี่ยนแปลงนโยบายครั้งใหญ 

เพื่อจะใหมีแรงจูงใจเพียงพอในการที่บริษัท

ขามชาติจะมาตั้งสำนักงานฯ ในไทย 

คณะอนกุรรมการฯ ประกอบดวย ผูแทน

จากภาคราชการและเอกชน อาท ิกระทรวง

การคลัง ธนาคารแหงประเทศไทย บีโอไอ 

ปจจุบันบริษัทขามชาติจะมี
บริษัทลูกเปนจำนวนมาก กระจาย
อยูในประเทศตางๆ ซึ่งกอใหเกิด
ความยุงยาก หากจะดำเนินการ
บริหารและส่ังการโดยตรงจาก
สำนกังานใหญ ดงันัน้ บริษทัขามชาติ
จึงมักตั้งสำนักงานใหญสำหรับ
ภมูภิาค หรอืสำนกังานปฏิบติัการ
ภูมิภาคในประเทศใดประเทศหน่ึง 
เพื่อทำหนาท่ีกำกับดูแล ควบคุม 
และ ใหบริการแกบริษัทใน เครือ
จำนวนมากท่ีตั้งอยู ในภูมิภาค
นั้นๆ 

การกระจกุตัวของ 
สำนกังานปฏิบตักิารภูมภิาค 
มสีวนสำคญัในการสราง 
ความม่ังค่ังทางเศรษฐกจิ 

ยานธุรกิจของสิงคโปร นับเปนศูนยรวมของสำนักงานภูมิภาคในเอเชียและแปซิฟก 
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สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภา

หอการคาแหงประเทศไทย โดยในการทำงาน

ไดพิจารณาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทุก

ภาคสวน ทั้งในแงของแรงจูงใจท่ีจะใหกับ

ภาคเอกชนท่ีเขามาลงทนุ และผลประโยชน

ที่ทุกภาคสวน รวมถึงประเทศชาติจะไดรับ

จากการปรับปรุงนโยบายในเรื่องนี้ 

คณะอนุกรรมการฯ ไดขอสรุปและ

เสนอความเห็นตอคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุนแลวเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 

โดยทั้งกระทรวงการคลัง ธนาคารแหง

ประเทศไทย และบีโอไอ ไดตกลงที่จะ

ปรับปรุงมาตรการสงเสริมกิจการสำนักงาน

ปฏิบัติการภูมิภาค (ROH) ครั้งใหญ ซึ่ง

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีมติให

ความเห็นชอบ ตอมาไดเสนอคณะรัฐมนตรี

ไดเห็นชอบพระราชกฤษฎีกาออกตามความ

ในประมวลรัษฎากร วาดวยการลดอตัราและ

ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ 508) พ.ศ. 2553 

ซึง่ไดประกาศในราชกิจจานเุบกษา ใชบังคับ

เปนกฎหมายเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 

ที่ผานมา 
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กรมสรรพากรไดตกลงท่ีจะเสนอสิทธิ

และประโยชนแบบใหม เพื่อเปนทางเลือก

ตอนักลงทุน โดยมุงหวังใหเกิดการลงทุน

เพิ่มขึ้น ในกิจการสำนักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค สรุปไดดังนี้  

ภาษีเงินไดนิติบุคคล จาก Qualifying 

Service ท่ีเกิดขึ้นจากตางประเทศ ซึ่งเดิม

ไดรบัสทิธแิละประโยชนลดหยอนภาษเีงินได

นิติบุคคลเหลืออัตรารอยละ 10 แกไขเปน

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนระยะเวลา 

10 ป โดยหากผลการดำเนินงานเปนไป

ตามเงือ่นไข จะตออายใุหอกี 5 ป สวนภาษี

เงินไดนิติบุคคลจาก Qualifying Service 

ที่เกิดขึ้นในประเทศ ยังคงกำหนดเปนอัตรา

รอยละ 10 ตามเดมิ แตกำหนดเงือ่นไขเวลา

ใชสิทธิ์เปนไมเกิน 10+5 ป เชนเดิม 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา สำหรับ 

คนตางชาติท่ีทำงานในสำนักงานปฏิบัตกิาร

ภูมิภาค ซึ่งเปนผูบริหารหรือผูเชี่ยวชาญ

ระดับสูง ไดรบัสทิธิล์ดหยอนในอตัรารอยละ 

15 ตามเดิมแตเพิ่มจาก 4 ป เปน 8 ป 

คาสิทธิ์ ที่ไดรับจากวิสาหกิจในเครือ

ทั้งในและตางประเทศ รวมถึงดอกเบ้ียจาก

เงนิกูยมืทีส่ำนักงานปฏิบตักิารภูมภิาคไดกูมา

การทำงานไดพิจารณาถงึผลกระทบท่ีเกดิขึน้ 
กบัทกุภาคสวน ท้ังในแงของแรงจงูใจ 
ทีจ่ะใหกับภาคเอกชนทีเ่ขามาลงทุน  
และผลประโยชนท่ีประเทศจะไดรบั 

การสัมมนาเพ่ือชีแ้จงนักลงทนุเก่ียวกบัมาตรการสงเสริมสำนกังานปฏบิตักิารภูมภิาค โดย นายกรัฐมนตร ีนายอภิสิทธิ ์เวชชาชีวะ และนายประดิษฐ ภทัรประสิทธ์ิ 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เมื่อวันท่ี 24 พฤษภาคม 2553 
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เพือ่ใหกูยมืตอ ยงัคงไดรบัสทิธ์ิลดหยอนภาษี

เงนิไดนติบิคุคลในอตัรารอยละ 10 ตามเดิม 

เงินปนผล ที่สำนักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาคไดรับและจายออกไป ไดรับสิทธิ์

ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามเดิม 

¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§ËÅÑ¡à¡³±� 
áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
à¾×èÍ¼Å»ÃÐâÂª¹�¢Í§·Ø¡ÀÒ¤Ê‹Ç¹ 

นอกจากเสนอทางเลือกเพ่ือเพ่ิมสิทธิ

และประโยชน ใหกับนักลงทุนเพ่ือจูงใจให

เขามาจดัตัง้สำนกังานปฏบิตักิารภมูภิาคแลว 

กรมสรรพากรยังไดปรับปรุงหลักเกณฑและ

เงื่อนไขในการรับสิทฺธิประโยชน ในกรณี

ตองการสิทธิและประโยชนพิเศษขางตน 

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทุกภาคสวนที่

เกี่ยวของ ดังนี้ 

• ยกเลิกการกำหนดสัดสวนรายได

จาก ROH เปนสัดสวนรอยละ 50 ของรายได

ทั้งหมด แตกำหนดคาใชจายขั้นต่ำ 15 

ลานบาท/ป หรือการลงทุน ข้ันต่ำ 30  

ลานบาท/ป ในลักษณะเชนเดียวกับที่มี

การกำหนดเงื่อนไข โดยหนวยงานสงเสริม

การลงทุนของตางประเทศแทน สำหรับการ

¸¹Ò¤ÒÃáË‹§»ÃÐà·Èä·Â¼‹Í¹»Ã¹
à§×èÍ¹ä¢ Treasury Center 

ธนาคารแหงประเทศไทยจะผอนปรน

หลักเกณฑครั้งใหญ สำหรับกิจการศูนย

บรหิารเงิน (Treasury Center) ซึง่จะเอือ้อำนวย

อยางมากทำใหตางชาตสินใจกอตัง้สำนกังาน

ประเภทนี้ ในประเทศ เพื่อใหไทยเปน

ศูนยกลางทางการเงินในภูมิภาค โดย

กระทรวงการคลังไดออกประกาศ เรื่อง 

คำส่ังรัฐมนตรีใหไวแกศูนยบริหารเงิน 

(ฉบับที่ 2) ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2553 

สรุปใจความไดดังน้ี 

• ผ อน ผัน ให บ ริ ษั ท ท่ี จั ดตั้ ง แล ว

สามารถประกอบธุรกิจศูนยบริหารเงินได  

โดยมีเง่ือนไขตองแยกบันทึกรายการและ

บัญชีของศูนยบริหารเงิน และธุรกิจอื่นให

ชดัเจน เปลีย่นจากเดมิทีก่ำหนดวาตองเปน

บริษัทใหมเทานั้น 

• ปรับเปล่ียนเง่ือนไขจากเดิมตองมี

กลุมบริษัทท่ีจดทะเบียนในไทย ประเทศ

เพือ่นบาน หรอืเวียดนาม รวมกันอยางนอย 

3 ประเทศ ปรบัเปลีย่นเปนตองมกีลุมบรษัิท

ตามระเบียบเดิม หรือมีกลุมบริษัทในไทย

อยางนอย 2 บริษัท และมีบริษัทในเครือ

ในตางประเทศอยางนอย 2 บริษัท 

• ผอนผันใหการโอนเงินระหวาง

ศูนยบริหารเงินและกลุมบริษัทในไทย  

จากเดิมตองเปนเงินบาทเทานั้น แกไขเปน

เงินตราตางประเทศได 

• ยกเลกิเงือ่นไขการดำรงฐานะเงนิตรา

ตางประเทศสุทธิ (Foreign Exchange 

Position) 

ใชสิทธ์ิภาษีเงินไดนิติบุคคล เพื่อใหเกิด

การลงทุน และการใชจายภายในประเทศ 

• ผอนปรนจากปจจุบันตองตั้งบริษัท

ในเครือ หรอืสาขาตางประเทศอยางต่ำ 3 แหง

ตั้งแตปแรก เปนอยางต่ำ 1 แหงในปแรก 

และเพิ่มเปนอยางต่ำ 2 แหงตั้งแตปที่ 3 

และเพิ่มเปนอยางต่ำ 3 แหง ตั้งแตปที่ 5 

เปนตนไป เพื่อแบงเบาภาระในชวงแรก

ของการดำเนินธุรกิจ 

• กำหนดจำนวนเจาหนาท่ีผูมีทักษะ

ความรูขัน้ตำ่ ตามประกาศอธบิดีกรมสรรพากร 

เปนจำนวนไมนอยกวารอยละ 75 ของจำนวน

เจาหนาที่ทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานในสวนของ

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค ตั้งแตปที่ 3 

ของการใชสิทธิประโยชน เพื่อเพิ่มชองทาง 

การสรางทักษะ ความรู และความชำนาญ

ใหแกแรงงานในระบบ 

• กำหนดคาตอบแทนใหกับพนักงาน 

ทีป่ฏบิตังิานในสวนของสำนักงานปฏิบัตกิาร

ภมูภิาคจำนวน 5 คน เปนจำนวนไมนอยกวา

คนละ 2.5 ลานบาท/ป ตั้งแตปที่ 3 ของ 

การใชสิทธิประโยชน เพื่อใหเกิดการใชจาย

ภายในประเทศและการนำเขาเงินตราจาก

ตางประเทศ 

กรมสรรพากรไดปรับปรงุ
หลกัเกณฑและเงือ่นไข 

เพือ่ใหเกิดประโยชนสูงสดุแก
ทกุภาคสวนท่ีเกีย่วของ 

การแถลงขาวตอสื่อมวลชนเก่ียวกับมาตรการสงเสริมสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค โดย  
นายประดิษฐ ภัทรประสิทธ์ิ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง และ ดร. สถิตย ลิ่มพงศพันธุ  
ปลัดกระทรวงการคลัง ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 
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บโีอไอผอนปรนหลกัเกณฑเก่ียวกบัการอนุมตั ิ
ในดานวีซาและใบอนุญาตทำงานของคนตางดาว  

ปรบัปรงุการดำเนินการใหรวดเร็ว  
ลดเอกสารประกอบการย่ืนคำขอ 

บริการอำนวยความสะดวกตอนักลงทุนที่ศูนยวีซาและใบอนุญาตทำงาน ณ ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน 

• ผอนผนัเง่ือนไข Foreign Exchange 

Hedging จากเดิมทำไดตาม Underlying 

แกไขเปนทำไดตาม Underlying โดยกรณี

คาสินคาหรือบริการ ใหทำ Hedging โดย

ใชประมาณการภายใน 1 ปได 

• ผ อ น ผั น ห ลั ก เ กณฑ ก า ร ฝ า ก 

เงินตราตางประเทศ และการให กู ใน 

ตางประเทศจากเดิมเปน ดังน้ี 

- ใหกูยืมแกบริษัทในเครือไดตาม

ความจำเปนโดยไมจำกัดจำนวน 

- ใหฝากเงินตราตางประเทศที่มา

จากตางประเทศกบัธนาคารพาณชิย

ในไทยไดโดยไมจำกัดจำนวน 

- ใหฝากเงินตราตางประเทศที่ได

จากการแลกเปลี่ยนเงินบาทกับ

ธนาคารพาณิชยในไทย รวมทั้ง

ฝากหรือลงทุนในตางประเทศ 

ยอดคงคางรวมกัน ไมเกิน 500 

ลานเหรียญสหรัฐฯ 

นอกจากน้ี สำหรับการชดเชยภาษี 

มุมน้ำเงิน ตามขอบเขตการประกอบธุรกิจ

ศูนยบริหารเงิน กรมศุลกากรไดตกลงท่ีจะ

อนญุาตให บริษทัผูสงออกสามารถขอชดเชย

ไดเต็มจำนวน กรณีเปนการหักกลบลบหน้ี

ของศูนยบริหารเงินท่ีทำธุรกรรมใหกับ

สำนักงาน ROH 

ºÕâÍäÍ»ÃÑºãËÞ‹´ŒÒ¹ÇÕ«‹ÒáÅÐ 
ãºÍ¹ØÞÒμ·Ó§Ò¹ 

ในสวนของบีโอไอ มีการผอนปรน

หลักเกณฑเกี่ยวกับการอนุมัติในดานวีซา

และใบอนุญาตทำงานของคนตางดาว 

พรอมกับปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนิน

การใหรวดเร็วขึ้น และลดเอกสารประกอบ

การยื่นคำขอลงใหเหลือเทาที่จำเปนเทานั้น  

• ยกเลกิเงือ่นไขตองมีทนุจดทะเบยีน

ขั้นต่ำ 20 ลานบาท สำหรับบริษัทที่ไดรับ

การสงเสริมฯ ทีม่ตีางชาตถิอืหุนขัน้ตำ่รอยละ 

50 ซึ่งตองการขออนุมัติตำแหนงผูบริหาร 

ชาวตางชาติ โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 

11 ธนัวาคม 2552 เปนตนไป สวนกรณท่ีีเปน

บริษัทไทยถือหุนขางมาก คณะกรรมการ 

สงเสริมการลงทุนไดใหบีโอไอรับไปทบทวน

วา สมควรยกเลิกเงื่อนไข ที่กำหนดไววา 

จะตองมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 50 ลานบาท 

หรือไม 
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หลักเกณฑอนุมัติตำแหนงผูบริหาร 

¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹ à´ÔÁ μ Ñé§áμ ‹ 
11 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552 

บริษัทที่คนตางดาว 

ถือหุน ≥ 50% 

ตองมีทุนจดทะเบียนข้ันต่ำ 

20 ลานบาท 

- 

บริษัทที่คนตางดาว 

ถือหุน ≤ 50% 

ตองมีทุนจดทะเบียนข้ันต่ำ 

50 ลานบาท 

อยูในระหวางพิจารณาวา

สมควรยกเลิกหรือไม 

การลดเวลาการอนุมัติ
ตำแหนงและการอนุมัต ิ

เขาทำงานของคนตางชาติ 
จากเดิม 40 วันทำการ 

ลดลงเหลือ 5 - 20 วนัทำการ 

• ปรับปรุงหลักเกณฑการอนุมัติ

ตำแหนงคร้ังแรกหรือขยายเวลา กรณีบริษัท

ยังไมไดรับอนุญาตใหเปดดำเนินการแต 

ไดรับบัตรสงเสริมแลวจากเดิม 1 ป เพิ่ม

เปน 2 ป เทากับกรณีที่เปนบริษัทท่ีไดรับ

อนุญาตใหเปดดำเนินการแลว 

หลักเกณฑอนุมัติใหอยูในราชอาณาจักร 

¡Ã³Õ¢Í§¡ÒÃ¢ÍÍ¹ØÁÑμ Ô à´ÔÁ μ Ñé§áμ ‹ 
11 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2552 

อนุมัติตำแหนงคร้ังแรก หรือ

ขยายเวลากรณีบริษัทยังไมได

รับอนุญาตใหเปดดำเนินการ 

1 ป 2 ป 

ขยายเวลากรณีบริษัทเปด

ดำเนินการแลว 
2 ป 2 ป 

• การลดเวลาการอนุมัติตำแหนง

และการอนุมัติเขาทำงานของคนตางชาติ 

จากเดิม 40 วันทำการ ลดลงเหลือ 5 - 20 

วันทำการ 

• การลดเอกสารที่ใชประกอบการ

ยื่นขออนุญาตในบางรายการ จากเดิม 10 

รายการ ลดลงเหลือ 5 - 7 รายการ 

การปรับปรุงหลักเกณฑครั้งนี้ไดรับ

การสนองตอบเชิงบวกเปนอยางมากจาก

ภาคเอกชน ทัง้ในสวนของสภาอุตสาหกรรม

แหงประเทศไทย สภาหอการคาแหง

ประเทศไทย รวมถึงหอการคาตางประเทศ

ในประเทศไทย ซึ่งนับเปนกลไกสำคัญใน

การขับเคลื่อนประเทศไทยไปสูเศรษฐกิจ

ฐานความรูและมูลคาเพิ่มสูงในอนาคต 
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การผลิตและการบริหารจัดการน้ำให

กับภาคอุตสาหกรรมจึงนับวามีความสำคัญ

อยางยิ่งทั่วโลก รวมท้ังประเทศไทยมีความ

จำเปนที่ตองวางแผนลวงหนานับสิบปวามี

ปริมาณความตองการใชน้ำเทาไร มากนอย

เพียงใด เพื่อจะไดลงทุนและจัดหาแหลงน้ำ

ใหเพียงพอตอไป การบริหารจัดการน้ำใน

ประเทศตางๆ สวนใหญดำเนินการโดย

ภาครัฐท้ังหมด สวนการใหบริการภาคเอกชน

เปนผูทำ เชน ฝร่ังเศส สหราชอาณาจักร 

สาธารณรัฐเช็ก เปนตน  

สำหรับบทความท่ีจะนำเสนอตอไปน้ี 

เปนการเตรียมความพรอมของประเทศไทย

ในการบริหารจัดการน้ำใหกบัภาคอุตสาหกรรม

และการอุปโภคบริโภค โดยภาคเอกชนคือ 

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำ

ภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท 

วอเตอร ที่ยังมีกระแสความคิดสวนใหญวา

เปนบริษัทที่บริหารโดยหนวยงานภาครัฐ 

ซึ่งจริงๆ แลวไมไดเปนเชนนั้น  

เราจะไดทราบวาบรษัิทฯ มคีวามเปนมา

อยางไร และมคีวามรูใหมท่ีวาบรษิทัฯ ไมได

ผลิตน้ำเฉพาะในภาคตะวันออกเทาน้ัน 

แตยังดำเนินการบริหารทรัพยากรน้ำใหกับ

ภาคใตดวยคอื เกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธานี 

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดย

การนำเทคโนโลยีข้ันสูงมาใชในการผลิต

น้ำจืดจากน้ำทะเล 

สำหรับพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลภาค

ตะวนัออก หรอือีสเทรินซบีอรด ถอืเปนพ้ืนที่

เศรษฐกจิท่ีสำคญัของประเทศ เนือ่งจากเปน

ทีต่ัง้ของศนูยการผลติทางดานอตุสาหกรรม

ตางๆ เชน อุตสาหกรรมเหล็ก ปโตรเคมี 

และรถยนต รวมถงึเปนศูนยกลางการขนสง

ทั้งทางบก ทะเล และอากาศ ตลอดจน

เปนที่ตั้งของแหลงทองเที่ยวที่สำคัญ จึง

ทำใหจังหวัดในภูมิภาคน้ีมีความตองการ

ใชน้ำในปริมาณสูง 

เพื่อไมใหเกิดปญหาการแยงชิงน้ำใน

พื้นที่ จึงไดมีแนวคิดในการจัดตั้งบริษัทท่ี

จะมาทำหนาที่ในการบริการจัดการน้ำ

สำหรบัภูมภิาคน้ี โดยใชชือ่วา “บรษัิท จดัการ

และพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก 

จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท วอเตอร” 

ทั้งนี้เพื่อทำหนาท่ีขนสงน้ำดิบผานระบบ

ทอไปยังภาคอุตสาหกรรมใน 3 จังหวัด 

ประเด็นเรื่องน้ำ กำลังเปนที่
กลาวขานกันท่ัวโลก ไมวาจะเปน
เรื่องของปริมาณ คุณภาพของ
น้ำหรือการผลิตน้ำสำหรับภาค
อตุสาหกรรม จึงเปนปจจยัทีพ่รอง
ทั้งในดานปริมาณและคุณภาพ 
ไ ม ไ ด เพรา ะสามารถทำ ใหผล 
การผลิตผลิตภัณฑนั้นๆ ไมได
มาตรฐาน 
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ไดแก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดย

มุงสูการเปนผูนำดานการจัดการน้ำอยางมี

คณุคา เพือ่ความกาวหนาทางเศรษฐกิจ และ

สังคมอยางย่ังยืน ปจจุบันมีนายประพันธ 

อัศวอารี เปนกรรมการผูอำนวยการใหญ 
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อีสท วอเตอร เกิดขึ้นจากดำริของ

รัฐบาลในสมัยนายอานันท ปณยารชุน 

ชวงประมาณป 2534 - 2535 ในชวงน้ัน

ถือวาเศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังเจริญ

เติบโตอยางมาก โดยเฉพาะโครงการ

พัฒนาเร่ืองพลังงานอีสเทิรน ซีบอรด ซึ่ง

จะมีการเดินทอสงกาซธรรมชาติจากอาว

ไทยมาท่ีจังหวัดระยองดวย 

ดังนั้นเมื่อเกิดโครงการอีสเทิรนซีบอรด

ขึ้น ก็จำเปนท่ีจะตองมีอุตสาหกรรมตางๆ 

มารองรับอุตสาหกรรมปโตรเคมี เพื่อ

ใหการดำเนินงานเปนไปดวยความราบร่ืน 

โดยสวนที่ตองดำเนินการอีกอยางหนึ่งคือ 

เรื่องระบบสาธารณูปโภคที่จะมารองรับ

อุตสาหกรรมดังกลาว โดยเฉพาะน้ำถือเปน

สวนสำคัญของการประกอบอุตสาหกรรม

ปโตรเคมี 

สำหรับแหลงน้ำในภาคตะวันออกน้ัน 

ส ว น ใ หญ อ ยู ใ น ค ว า ม ดู แ ล ข อ ง ก ร ม 

ชลประทาน เพราะฉะนั้นจะตองดำเนินการ

อยางไรเ พ่ือใหมีการบริหารจัดการน้ำ

สำหรับรองรับการเจริญเติบโตในอีก 20 - 

30 ปขางหนา ในท่ีสุดจึงไดตกลงกันวาให

มีการจัดตั้งบริษัทเอกชนข้ึนมา เพื่อมาทำ

หนาที่ในการบริหารจัดการน้ำ ในเบื้องตน

จะมีภาครัฐใหความชวยเหลืออยางเต็มท่ี 

และเมื่อการดำเนินงานทุกอยางเปนไปดวย

ความราบร่ืนจะตองแปรสภาพเปนบริษัท

มหาชนตอไป 

หลังจากท่ีประชุมไดมีมติเห็นชอบแลว 

จึงเขาสูกระบวนการดำเนินงานโดยการ

ประปาสวนภูมภิาค หรอื กปภ. เปนผูจดัตัง้

ขึ้น และถือหุนรายใหญ จากน้ันไดโอน

เร่ืองการบริการจัดการน้ำในพื้นที่อีสเทิรนฯ 

ทั้งหมดใหอีสท วอเตอร ดำเนินการ อีสท 

วอเตอร มีหนาที่ในการนำน้ำจากท่ีหนึ่งไป

อกีทีห่นึง่ หลายคนยงัเขาใจวา อสีท วอเตอร 

เปนเจาของน้ำ ซึ่งในความเปนจริงนั้นไมใช 

อีสท วอเตอร เปรียบเสมือนคนขับรถ

บรรทกุน้ำ เนือ่งจากแหลงน้ำเปนของภาครัฐ 

และเปนทรัพยากรแผนดิน โดย อีสท  

วอเตอร มีทอสงน้ำและโรงสูบน้ำที่อยูตาม

แหลงน้ำตางๆ เทานั้น การท่ีภาครัฐจัดตั้ง 

อีสท วอเตอร ขึ้นมา เพื่อไมใหเกิดการ

แยงชิงน้ำในพ้ืนที่ หากมีการบริหารจัดการ

อยางมืออาชีพ 
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ในป 2540 อีสท วอเตอร ไดเขา 

จดทะเบียนเปนบริษัทในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย ทำใหสัดสวนการถือหุนของ 

กปภ. ลดลงจากท่ีถอืหุนรายใหญเหลือเพยีง

รอยละ 40 และมีการนิคมอตุสาหกรรมแหง

ประเทศไทย หรือ กนอ. ถือหุนรอยละ 4 

ซึ่งท้ัง กปภ. และ กนอ. ถือวาเปนลูกคา

รายใหญและสำคัญของ อีสท วอเตอร 

สวนหุนอกีรอยละ 56 มบีรษิทัเอกชน กองทุน 

รายยอย และผูบริหารของ อีสท วอเตอร 

เปนผูถือ 

ภายหลังจากเปลี่ยนเปนบริษัทจำกัด

มหาชนแลว ทำใหตองดำเนินการตามกฎ

กตกิาของตลาดหลักทรพัยฯ อยางเครงครดั 

ซึ่งมีคนอีกหลายกลุมยังเขาใจผิดวา อีสท 

วอเตอร เปนเหมือนเสือนอนกิน เนื่องจาก

ซื้อน้ำดิบในราคาหนวยละ 0.50 บาท แต

ขายใหผูใชราคาหนวยละ 9.25 บาท โดยมี

กำไรถงึ 8 บาทกวา ซึง่ในความเปนจริงไมได

เปนเชนนั้น เพราะ อีสท วอเตอร มีตนทุน

ในเรื่องการบริหารจัดการน้ำ เชน ถาจะ

ลงทุนเพ่ือวางทอไปยังแหลงอุตสาหกรรมใด 

ก็จะตองวางแผนลวงหนาไปอีก 10 ป 

เพราะฉะน้ันจำเปนตองบวกคาใชจายตางๆ 

ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมเขาไป

ดวย 

อยางไรก็ตาม เพื่อให เห็นภาพได

ชัดเจนมากขึ้น สามารถแยกเรื่องตนทุน

การขายนำ้ในราคา 9.25 บาท ดังนี ้คาไฟฟา

ที่ใชในการสูบน้ำประมาณรอยละ 30 - 35 

คาเส่ือมรอยละ 30 ภาษีรอยละ 10 สวนทีเ่หลอื

อีกประมาณรอยละ 12 นั้นเปนคาใชจาย

ภายในบริษัทเชน เงินเดือน คาเชา ฯลฯ 

ดังนั้นเมื่อ อีสท วอเตอร เปนบริษัท

มหาชน ก็ตองบริหารจัดการเชนเดียวกับ

บริษัทเอกชนทั่วไป เนื่องจากเปาหมาย

ของผูถือหุนตางคาดหวังผลกำไรท่ีจะไดรับ

จากเงินปนผล ในชวงที่ผานมาผูบริหาร

อสีท วอเตอร ทำหนาที ่
ขนสงนำ้ดบิผานระบบทอ 
ไปยงัภาคอตุสาหกรรม 

3 จงัหวดั ไดแก ฉะเชิงเทรา 
ชลบรุ ีและระยอง 

นายประพันธ อัศวอารี 
กรรมการผูอำนวยการใหญ 

45



ของ อีสท วอเตอร จะมาจากภาครัฐ โดย 

คุณประพันธเปนผูบริหารคนแรกที่มาจาก

ภาคเอกชน การดำเนินงานทุกอยางตอง

เปนไปตามแนวทางของบริษัทเอกชนเปน

หลัก ซึ่งในชวง 2 ปที่ผานมา บริษทัฯ ได
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สำหรับทอสงน้ำของ อีสท วอเตอร 

นั้นเปนแบบ Water Grid หมายถึง มีการ

วางทอเช่ือมโยงแหลงน้ำจากพืน้ท่ี 3 จงัหวดั 

ไดแก ระยอง ชลบุร ีและฉะเชงิเทรา สามารถ

สงน้ำใหกับลูกคาไดหลากหลายพ้ืนที่ และ

ยังสงขามเขตไดอีกดวย จึงเปนการทำงาน

แบบครบวงจร  

โดยทอสงน้ำของ อีสท วอเตอร มี

ความยาว 324 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 

3 จังหวัดดังท่ีกลาวมาแลว ทำให อีสท 

วอเตอร สามารถผันน้ำไดจากหลายแหลง 

มีการนำระบบบริหารจัดการน้ำมาใชโดย

การสำรวจวาแหลงใดมีปริมาณน้ำมาก

นอยเพียงพอหรือไม ปริมาณฝนเปน

อยางไร หากปริมาณน้ำในอางเก็บน้ำอยู

มีคนอีกหลายกลุมยังเขาใจผิดวา 
อีสท วอเตอร เปนเหมือนเสือนอนกิน 

เนื่องจากซ้ือน้ำดิบ 0.50 บาท แตขายราคา 9.25 บาท 
ซึ่งในความเปนจริงไมไดเปนเชนน้ัน 

12 กันยายน 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติใหการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) จัดตั้ง 

“บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก”  

12 ตุลาคม 2535 ลงนามในสัญญารวมกับกระทรวงการคลัง ในโครงการบริหาร

และดำเนินกิจการระบบทอสงน้ำดิบสายหลักในภาคตะวันออก 

ระยะเวลา 30 ป  

26 ธันวาคม 2536 เพิ่มทุนจดทะเบียนในวงเงิน 1,700 ลานบาท  

18 พฤศจิกายน 2539 แปรสภาพเปนบริษัทมหาชน 

ภายใตช่ือ “บริษทั จดัการและพัฒนาทรพัยากรน้ำภาคตะวนัออก 

จำกัด (มหาชน)”  

กรกฎาคม 2540 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเสนอขาย

หุนแกนักลงทุนทั่วไป 

ธันวาคม 2540 จัดตั้งบริษัท โกลบอล วอเตอร ซีสเท็มส คอรปอเรช่ัน จำกัด 

เพื่อผลิตและจำหนายน้ำด่ืมผานตูจำหนายน้ำด่ืมสะอาดอัตโนมัติ 

15 ธันวาคม 2541 จัดตั้งบริษัท ยูนิเวอรแซล ยูทีลิตี้ส จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจกิจการ

ประปา  

23 กันยายน 2542 เปนบริษทันำ้แหงแรกในประเทศไทยท่ีมคีณุภาพดี และไดรับใบรบัรอง

ระบบคุณภาพ ISO 9002  

สิงหาคม 2543 ประสบผลสำเร็จในการผลิตน้ำประปาจากน้ำทะเล โดยใชระบบ 

Reverse Osmosis (RO)  

มิถุนายน 2545 จัดตั้งบริษัท อีสเทอรน โฮบาส ไพพ จำกัด 

เพื่อผลิตทอ CC-GRP เพื่อใชในโครงการกอสรางวางทอสงน้ำ  

เปลี่ยนแปลงมากขึ้น รวมถึงดำเนินการใน

เร่ืองตางๆ ที่ยังไมเคยดำเนินการมากอน 

เพราะการบริหารงานแบบเอกชนจะมี

ความคลองตัวในการดำเนินการมากกวา

การบริหารงานแบบราชการ 

ทอสงน้ำของ อีสท วอเตอร 
เปนแบบ Water Grid  

สามารถสงน้ำใหกับลูกคา 
ไดหลากหลายพื้นท่ี  

และทอสงนำ้มนัมีความยาวถงึ 
324 กิโลเมตร 
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ในเกณฑท่ีกำหนดไวก็ไมจำเปนตองผันน้ำ

จากพื้นที่อื่นมาเพิ่มเติม แตหากพ้ืนที่ใดอยู

ในสภาวะนำ้นอยจำเปนตองผนันำ้มาเพิม่เตมิ

กต็องดเูรือ่งราคา วาจะตองผันนำ้จากจุดใด

เพื่อใหมีราคาต่ำสุด 

หากเกิดปญหาภัยแลงและขาดแคลน 

ก็ตองมาพิจารณากันวาจะจัดการอยางไร 

เพื่อใหเกิดความสมดุลและไมขาดแคลน 

ซึ่งตรงนี้เปนขอดีที่สามารถดำเนินการได

อยางรวดเร็ว แตการติดตามเร่ืองน้ำใน

พืน้ทีต่างๆ นัน้ ตองดำเนนิการอยางใกลชดิ 

เพื่อปองกันปญหาการขาดแคลน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในป 2553 นี้ ได 

มีการประสานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

และหารือกันตลอดเวลาวาปริมาณน้ำใน

อางเก็บน้ำมีอยูในปริมาณเทานี้ จะเพียง

พอหรือไม ถาไมเพียงพอจะตองผันน้ำจาก

แหลงใดไดบาง เรียกวาจะตองคิดไปถึง

อนาคตเลยวา ความตองการใชน้ำกับ

ปริมาณน้ำที่มีอยูนั้นเพียงพอหรือไม 

ทั้งนี้สถิติเรื่องปริมาณน้ำ ปริมาณฝน

ที่ตกในแตละป ขอมูลการเก็บกักน้ำ และ

การระบายน้ำของกรมชลประทาน สำนัก

ฝนหลวง และกรมอตุนุยิมวิทยา จงึเขามามี

สวนเก่ียวของโดยตรงในการพิจารณาเพ่ือ

คาดการณวาในชวงเวลานั้น สถานการณ

น้ำจะเปนไปอยางไร จะสงผลกระทบตอผู

ใชน้ำมากนอยเพียงใด ซึ่งสิ่งตางๆ เหลานี้

ทีมงานของ อีสท วอเตอร ตองติดตามอยู

ตลอดเวลา 

เพื่อใหการจัดการทรัพยากรน้ำเปนไปอยาง

มปีระสทิธิภาพ การพฒันาขดีความสามารถ

ของระบบการทำงานพื้นฐาน รวมถึงการ

ควบคุม และการรายงานผลขอมูลจะตอง

สามารถส่ังการประเมินผล และตรวจสอบ

ผล ณ เวลาใดเวลาหน่ึงได (Real Time) 

ทั้งในดานศักยภาพของแหลงน้ำดิบ การ

ทำงานของระบบสูบจายน้ำ และพฤติกรรม

การใชน้ำดิบอยางตอเน่ือง 

ดงันัน้ จงึจำเปนตองนำ “ระบบควบคุม

และประเมินผลแบบศูนยรวม” (Supervisory 

Control And Data Acquisition หรือ 

SCADA) มาใช ซึง่เปนระบบท่ีนำเทคโนโลยี

ทางดานคอมพิวเตอรสมัยใหมมาชวยใน

การบริหารและจัดการกระบวนการตางๆ 

เมื่อประกอบเขากับระบบการส่ือสารอัน 

ทันสมัย จะทำใหระบบควบคุมสามารถ

ทำงานครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญท่ีตองการ

ความมีเสถียรภาพและประสิทธิภาพสูง 

เชน ระบบการผลิตและจำหนายน้ำ ระบบ

ขนสงของเหลวและกาซทางทอ ระบบ

สายสงแรงสูง และระบบจำหนายไฟฟา  

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมพื้นที่ ใน

ระยะไกลได ทำใหติดตามประสิทธิภาพ

การจายน้ำในพื้นท่ีจังหวัดระยอง และ

จังหวัดชลบุรี ไดอยางทั่วถึงทั้งพื้นท่ี และ

ระบบดังกลาวยังสามารถรักษาดุลยภาพท่ี

เหมาะสมระหวางอุปสงคกับอุปทาน ซึ่ง

เปนการสรางความสมดุลของการสงน้ำให

เหมาะสมตอความตองการใชน้ำดิบของ

ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภคได

เปนอยางดี 

อยางไรก็ตาม สำหรบัระบบ SCADA นัน้ 

เปนเทคโนโลยีที่ไดมีการพัฒนากันมาอยาง

ตอเน่ือง ซึง่ในชวงท่ีผานมา อสีท วอเตอร 

ได ไปศึกษาดูงานของบริ ษัทตางๆ ใน

ประเทศไทย เชน BAFS แทปไลน เพือ่นำมา

พัฒนาระบบของ อีสท วอเตอร ใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สถติิเรือ่งปริมาณน้ำ 
สถานการณน้ำจะเปนไปอยางไร  
ซึง่สิง่ตางๆ เหลาน้ีทมีงาน 
ตองตดิตามอยูตลอดเวลา 
จงึมัน่ใจไดวาจะไมขาดแคลนน้ำ 

ฉะนั้นในปนี้ผูบริโภคจึงมั่นใจไดวาจะ

ไมขาดแคลนน้ำอยางแนนอน จากการ

สำรวจพบวาปริมาณน้ำที่อยูในอางเก็บน้ำ

มีปริมาณสูงกวาในรอบ 10 ปที่ผานมา ซ่ึง

ถือวาระดับนำ้อยูในเกณฑท่ีคอนขางดี และ 

อีสท วอเตอร ก็มั่นใจวาแมฝนจะแลงใน

ชวงปน้ีก็สามารถจัดการได หากเกิดภาวะ

ฝนทิ้งชวงนานเกินไป ผลกระทบที่เกิดขึ้น

นั้นจะเกิดในชวงปลายป 2553 ถึงตนป 

2554 ซึ่ง อีสท วอเตอร ก็ไมไดประมาท

ในเ ร่ืองนี้ มีทีมงานคอยติดตามดูแล

สถานการณอยางใกลชิด เพื่อจะไดหาทาง

ปองกันใหไดกอนที่ปญหาจะเกิดขึ้น 
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สำหรับทอสงน้ำของ อีสท วอเตอร 

นั้น เปนทอเหล็กที่ผลิตในประเทศโดย 

ผูประกอบการไทย สวนอุปกรณอื่นๆ เชน 

ปมน้ำ รวมถึงอุปกรณควบคุมตางๆ ยัง

ตองนำเขาจากตางประเทศ อยางไรก็ตาม 
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การควบคุมและการจัดสรรน้ำจะเปน

ไปอยางตอเนื่องและครอบคลุมตลอดพื้นที่ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบ การ

บำรุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ กอให

เกิดเสถียรภาพและความนาเชื่อถือไววางใจ 

ลูกคาจะไดรับบริการอันทันสมัย แมนยำ 

และยุติธรรม การติดตามขอมูล และการ

ประเมินผลตางๆ เปนไปอยางรวดเร็วและ

ถูกตอง 

รูปแบบการจัดระบบ การทำงานและ

การส่ือสารขอมูลรวมจะใชสถานีศนูยควบคุม

กลาง (Master Centralized Control) เปน

ตัวควบคุมการสั่งการท้ังหมด การติดตอ

สถานียอยตางๆ การรับสงขอมูล และการ

ควบคุม จะมีระบบการทำงานเปนลักษณะ

สถานีแมขายและสถานีลูกขาย (Master - 

Slave) ซึ่งมีรายละเอียดของระบบควบคุม

ดังตอไปนี้ 

1. ศูนยควบคุมระบบทอสงน้ำและ

รายงานขอมูล (Centralized Control Center) 

เปนหองปฏิบัติการซ่ึงทำหนาท่ีเปนศูนย

ควบคมุการปฏบิตังิานในฐานะสถานีแมขาย 

เพือ่เปนศูนยกลางสำหรับการรับ - สงขอมลู

ระหวางอางเก็บน้ำ สถานีสูบน้ำ สถานียก

ระดับน้ำตามจุดตางๆ ซึ่งจะทำใหทราบถึง

สถานภาพ (Status) และความเปนไปของระบบ

การสงน้ำตามความเปนจริง ณ เวลาหน่ึง

เวลาใด (Real Time) อุปกรณควบคุมจะ

ประกอบไปดวยแผงสวิตชควบคมุการทำงาน 

(Control Panel) และแผงแสดงสภาวะ

การทำงานของอุปกรณในกระบวนการ

ควบคุมการสงน้ำ (Mimic Diagram)  

ของสถานีลูกขายแตละแหงรวมถึงระบบ

คอมพิวเตอรที่ใชปอนขอมูลและแสดงผล  

ตลอดจนตูเชื่อมโยงสัญญาณควบคุม

ระหวางอุปกรณตางๆ การสงสัญญาณ

ควบคมุและการรายงานผลระยะไกลระหวาง

สถานีแมขายและสถานีลูกขาย จะใชการ

ตดิตอสือ่สารผานสายเคเบิลใยแกวเปนหลัก 

และระบบคล่ืนวิทยุเปนระบบสำรองสำหรับ

วิธีการควบคุมการปด-เปด ของอุปกรณ

สถานีลูกขายนั้น ก็สามารถควบคุมไดใน

ระยะไกลจากสวิตชควบคุมโดยตรง (Remote 

Control) หรือจากภาพคอมพิวเตอร 

2. สถานีลูกขาย (Slave Station) 

เปนสถานีที่ใชรายงานขอมูลและควบคุม

การสงน้ำ ตั้งอยูในอาคารตามสถานีตางๆ 

ที่ระบุ มีสถานีเปนลูกขาย (Slave) ซึ่งอยู

ภายใตการควบคุมการปฏิบัติงานและ

รายงานขอมูลของศูนยควบคุมระบบทอ 

สงน้ำมาบตาพุด ซึ่งทำหนาท่ีเปนสถานี 

แมขาย (Master) ควบคมุระยะไกล (Master 

Remote Station) ลักษณะการควบคุมจะ

เปนทั้งแบบ Automatic และ Manual 

โดยรับส่ังการควบคุมไดภายในสถานีของ

ตัวเอง (Local Control) เม่ือการควบคุม

เกิดขัดของหรือขาดการติดตอส่ือสาร 

อปุกรณทีใ่ชในระบบควบคุมของสถานี

ลูกขายแตละแหงจะเปนอุปกรณที่นำมา

ประกอบเขากันเปนระบบ (Integrated) 

ซึ่ งประกอบไปด วย อุปกรณควบคุม

โปรแกรม (Programmable Logic Controller-

PLC) วิทยุส่ือสาร (Transceiver) และการ

ติดตอสื่อสารกับศูนยควบคุมผานเครื่อง 

Fiber Optic Multiplexer หรือระบบวิทยุ

ผานโมเด็มไรสาย (Wireless Modem) 

รวมทั้งแผงสวิตชควบคุมที่สามารถเลือก

การทำงานไดท้ังในแบบ Automatic และ 

Manual 

3. สถานีติดตามผล (Monitoring 

Station) เปนสถานีที่ใชในการติดตอและ

รับขอมูลจากศูนยควบคุมสถานีรับน้ำ 

มาบตาพุด ซึ่งตั้งอยูบริเวณสำนักงานกลาง 

ที่ทำงานของบริษัทฯ ในกรุงเทพมหานคร 

มี อุ ป ก รณ ห ลั ก ป ร ะ ก อ บ ด ว ย ร ะ บ บ

คอมพิวเตอรและระบบจัดการฐานขอมูล 

(Data Base Management System หรือ 

DBMS) และโปรแกรมซอฟตแวรของระบบ 

SCADA เพื่อสามารถนำขอมูลที่ไดจาก

ศนูยควบคมุไปใชในการบรหิารและการจดัการ 

ทั้งนี้การสงขอมูลระหวางสำนักงานกลางท่ี

กรุงเทพฯ กับศูนยควบคุมท่ีสถานีรับน้ำ

มาบตาพดุ จะใชวธิกีารสงขอมลูผานคูสายเชา 

(Leased Line) ลักษณะออนไลน (On line) 

เปนหลักและการตดิตอเปนครัง้คราว (Dial up) 

ผานโมเด็มโทรศัพท (Telephone Modem)  

4. สถานีทวนสัญญาณ (Repeater) 

เปนสถานีที่จัดตั้งขึ้น เพื่อแกปญหาการ

ติดตอสื่อสารระหวางสถานีลูกขายบางแหง

ทีไ่มสามารถติดตอไดโดยตรงกับศูนยควบคมุ 

เนือ่งจากทีต่ัง้ของสถานอียูในเขตภมิูประเทศ

ที่ถูกภูเขาบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ การ 

สงสัญญาณควบคุมสถานีลูกขายในกรณี 

ดงักลาว จงึกำหนดใหใชสถานีทวนสญัญาณ

ที่ประกอบไปดวยวิทยุรับ-สง UHF/FM และ

โมเด็มไรสาย โดยโปรแกรมจะทำงานใน

ลักษณะ Multihop / Store & Forward 

ในแบบ Simplex และ Multiplex  
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การท่ี อีสท วอเตอร เปนผูสงน้ำดิบ

ไปยังผูบริโภคน้ัน ในเบื้องตนจำเปนตองมี

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำให

อยูในระดับมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่อง

ความขุน ซึง่จะเกดิในกรณีท่ีมกีารสับเปล่ียน

แหลงน้ำในชวงฤดูฝนที่ อีสท วอเตอร จะ

สูบน้ำจากแมน้ำระยอง เพราะน้ำในชวง

ฤดูฝนจะไหลลงทะเลในปริมาณมาก การ

เปล่ียนจุดสูบน้ำเพ่ือเปนการเพ่ิมระดับน้ำ

ในอางเก็บน้ำใหสูงข้ึน  
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เปนที่ทราบกันแลววาตนทุนสวนใหญ

ของ อสีท วอเตอร จะเปนเร่ืองคาไฟฟาทีใ่ช

ในการสบูน้ำ ซ่ึงนบัวนัจะมีราคาสูงขึน้อยาง

ตอเนือ่งตามราคานำ้มัน ดงันัน้มาตรการหน่ึง

ที่นำมาใชคือ เรื่องการประหยัด และยังมี

การวางแผนในระยะยาววาจะจัดหาพลังงาน

ทดแทนตางๆ เขามาเสรมิในระบบการสูบน้ำ 

เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานน้ำ ฯลฯ 

โดยขณะน้ีอยูในข้ันตอนการรวบรวม

ขอมูลที่ เกี่ยวของท้ังหมดวาจุดสูบน้ำใน

บรเิวณใดท่ีสามารถใชพลังงานแสงอาทิตยได 

และจุดใดท่ีเหมาะจะใชพลังงานน้ำ ซึ่งใน

สวนน้ีอาจแยกออกเปนอีก 1 ธุรกิจในเครือ 

ทั้งนี้เพื่อใหธุรกิจดังกลาวสามารถสนบัสนนุ

ซึง่กนัและกนัได การดำเนนิการในสวนน้ีไม

ตองการทำเพ่ือการขาย หรือหวังผลกำไรแต

อยางใด 
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การที่บริษัทเขาไปประกอบธุรกิจใน

พื้นที่ตางๆ นั้น สิ่งที่ผูประกอบการตอง 

ใหความสนใจเปนอันดับตนๆ คือ ความ

รวมมอืของชุมชนในพ้ืนที ่ หากธุรกจิท่ีเขาไป

ดำเนินการน้ันไมสามารถทำใหชุมชนเติบโต

ควบคู ไปดวยกันได เปนการยากที่จะ

ดำเนินการธุรกิจในพ้ืนท่ีดังกลาวใหประสบ

ความสำเร็จ โดยในสวนของ อีสท วอเตอร 

นั้น มีการกำหนดแผนงานตางๆ ไวเปน

ขั้นตอน ท้ังนี้เพื่อใหท้ังสองฝายสามารถอยู

และทำงานรวมกันได ซึ่งวิธีการที่นำมาใช

ประกอบดวย 

1. การจดัแบงพ้ืนที ่เนือ่งจากพ้ืนทีข่อง

อีสเทิรนฯ กวางใหญมาก การดูแลอาจไม

ทั่วถึง ดังนั้นจึงไดมีการจัดแบงพื้นที่ให

แคบลง โดยการแบงออกเปน 76 จุด 17 

อำเภอ 59 องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) 

ซึ่งการจัดแบงพ้ืนที่ดังกลาวทำให อีสท  

วอเตอร สามารถเขาไปดูแลชุมชนไดอยาง

ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น  

อีสท วอเตอร 
มีการวางแผนในระยะยาววา 
จะจดัหาพลงังานทดแทนตางๆ 
เขามาเสริมในระบบการสูบน้ำ  
เชน พลังงานแสงอาทิตย 

พลังงานน้ำ 

ดงันัน้จงึอาจทำใหน้ำมคีวามขุนสงูกวา

น้ำที่อยูในอางนิ่งๆ และทาง อีสท วอเตอร 

จะมีการแจงลวงหนาใหลูกคาไดรับทราบ

วาในชวงใดบางท่ีจะมีการเปล่ียนแปลง

แหลงน้ำ ซึ่งจะทำใหน้ำมีความขุนเพิ่มขึ้น 

แตพยายามท่ีจะรักษาระดับความขุนไมให

เกินมาตรฐานท่ีไดกำหนดไว ทั้งนี้เพื่อลด

ผลกระทบที่จะเกิดกับการดำเนินงานของ

กลุมลูกคาผูใชน้ำของ อีสท วอเตอร หากธุรกิจที่เขาไป 
ดำเนินการนั้น  

ไมสามารถทำใหชุมชนเติบโต
ควบคูไปดวยกันได 
เปนการยากท่ีจะ 
ดำเนินการธุรกิจ 
ในพื้นท่ีดังกลาว 

ใหประสบความสำเร็จ 
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ปจจุบนัมโีครงการหลักๆ ทีด่ำเนนิการ

อยูประมาณ 10 โครงการ เชน การพัฒนา

ชุมชนดานกีฬา โดยจัดใหมีการแขงขันกีฬา

ฟตุบอลขึน้ ในโครงการ “อีสท วอเตอรลกีคพั” 

ที่จังหวัดระยอง รวมกับองคการบริหารสวน

จังหวัด หรือ อบจ. ใหจัด 16 ทีมเยาวชน

เขารวมการแขงขันในโครงการน้ี 

2. การจัดอบรมใหความรู ในเรื่อง

เศรษฐกจิพอเพียง เพือ่ใหความรูกบัผูนำชมุชน 

แมบาน ในการผลิตนำ้ยาลางจาน แชมพู สบู 

ฯลฯ เพือ่ใชภายในครัวเรอืน และจำหนายเพือ่

เปนการเสริมรายไดใหครอบครวัอีกทางหนึ่ง  

3. การนำชุมชนไปศึกษาดูงานในดาน

อื่นๆ เพื่อเปนการเพิ่มพูนความรูใหมากขึ้น

เพราะเปาหมายของ อีสท วอเตอร นั้น 

ตองการใหชุมชนมีความรูแบบย่ังยืน และ

สามารถอยูควบคูกันไดตลอดไป 

แมวา อีสท วอเตอร จะไมสามารถ 

ชวยเหลือชุมชนไดทุกเรื่อง แตสามารถ

เปนตัวกลางในการประสานงานได ซึ่งการ

ชวยเหลือในบางเร่ืองอาจมีการกำหนดเง่ือนไข 

เพื่อเปนการติดตามการทำงานของชุมชน

อีกทางหนึ่งวาเปนไปในแนวทางที่กำหนด

ไวหรือไม ยกตัวอยางเชน อีสท วอเตอร 

สนับสนุนชุมชนเปนเงินจำนวน 1 ลานบาท

อาจใหชุมชนไปดำเนินการปลกูปา ปลูกตนไม 

โดยกำหนดเปนคาปลูกและดูแล 100 บาท

ตอตน ทั้งนี้เมื่อปลูกแลวตองดูแลดวย เพื่อ

ใหตนไมนั้นไดเจริญเติบโต และชุมชนตอง

ไปวางแผนเองวาจะตองปลูกกี่ตน และจะ

ดูแลรักษาอยางไร 
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การทำส่ิงใดๆ นั้น ลวนแตมีปญหา

และอุปสรรค แตจะมีมากหรือนอย และ

อยูในมุมมองของแตละคนท่ีพบจะมีวิธีการ

รับมือ หรือแกไขปญหาเหลาน้ันไดอยางไร 

เน่ืองจากปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นลวนแตมี

ทางออก ซ่ึงในสวนของ อีสท วอเตอร มี

การกำหนดแนวทางของการแกไขปญหา

และอุปสรรคไวนาสนใจ ดังน้ี 

1. ใหความสำคัญกับเรื่องการส่ือสาร 

ทั้งนี้เพื่อใหทีมงานทุกฝายไดรับรูขาวสาร

ตางๆ ตลอดเวลา เพือ่ลดเรือ่งความเขาใจผิด 

2. เนนการทำงานเปนทีม การทำงาน

ทั้งภายในและภายนอกของ อีสท วอเตอร 

ทุกฝายตองสามารถทำงานรวมกันไดเปน

อยางดี เพราะหากทีมงานเขมแขง็ก็สามารถ

สรางความนาเ ช่ือถือใหกับลูกคา และ

ซัพพลายเออร ที่จะไดรับบริการท่ีดีตามไป

ดวย รวมทั้งการใหโอกาสกับพนักงานใน

ระดับกลางและลางอยางเทาเทียมกัน 

อยางไรก็ตาม หากสามารถดำเนินงาน

ไดตามแนวทางขางตน จะทำใหปญหาลด

นอยลง แตไมวาปญหาจะเกิดขึ้นในรูปแบบ

ใดก็ตาม ที่สำคัญคือ ตองใชสติ ดู และ

วิเคราะห ปญหาเหลาน้ันใหถี่ถวนเพื่อหา

ทางออกที่เหมาะสม และควรเปนทางออก

ที่ยั่งยืนดวย 
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ในอดตีอาจมีปญหาเกิดขึน้บาง เนือ่งจาก

แตละฝายยงัไมมกีารเปดเผยขอมลูในเชงิลกึ

ตอกัน ทำใหการวางแผนเพื่อจะดำเนินการ

ตางๆ ไมสามารถดำเนินการไดอยางเต็มที่

แตในปจจุบันมีการปรับเปล่ียนแนวนโยบาย

กนัใหม เพือ่จะตอบโจทยหรือความตองการ

ของลกูคาไดทนัท ีภายใตขอตกลงทีว่า ลกูคา

จะตองกำหนดแผนงาน หรือความตองการ

ใชน้ำในปจจบุนั รวมถงึตองคาดการณไปถงึ

อนาคตดวยวาจะมแีนวโนมเปนอยางไร เพือ่

จะไดวางแผนรวมกันวา เมื่อความตองการ

เปนไปในแนวทางน้ี อีสท วอเตอร จะ

ตองเตรียมการอยางไร ลงทุนดานใดบาง 

เพือ่รองรบัความตองการดงักลาวใหเหมาะสม 

จะไดไมเกิดขอผิดพลาดและผลกระทบตอ

ทั้ง 2 ฝาย 
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สำหรับประเทศที่ อีสท วอเตอร ให

ความสนใจไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับเรื่องการ

ผลิตน้ำมากท่ีสุดคือ ประเทศสิงคโปร 

เนื่องจากประเทศดังกลาวเปนเกาะ และ

ไมมีแหลงน้ำหลัก ตองนำเขาน้ำจืด แต

ปจจุบันสามารถพัฒนาโดยการนำน้ำทะเล

มาผานกระบวนการจนกลายเปนน้ำจืด จึง

ทำใหสามารถลดตนทนุดานตางๆ ลงไดเปน

จำนวนมาก โดยคาน้ำดิบอยูที่หนวยละ 50 

บาท สวนประเทศไทยอยูทีห่นวยละ 9.25 บาท

เทานั้น ซึ่งถือวาราคาคาน้ำของไทยถูกกวา

อีกหลายๆ ประเทศมาก ไมวาจะเปนจีน 

หรือ ประเทศในแถบตะวันออกกลาง 

อยางไรก็ตาม แมจะเปรียบเทียบวา

ราคาน้ำดิบของไทยถูกกวาประเทศตางๆ 

และมีเปนจำนวนมาก แตถาเราไมรูจักใช 

หรือไมชวยกันรักษาแหลงน้ำใหคงอยูใน

สภาพที่พรอมใชงานได ในอนาคตอาจเกิด

ปญหาเรื่องการแยงชิงน้ำขึ้น 

ประเทศท่ี อีสท วอเตอร  
ไปศึกษาดูงาน เกี่ยวกับ 
เรื่องการผลิตน้ำมากที่สุด

คือ ประเทศสิงคโปร 
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การดำเนินธุรกิจใดๆ ก็ตาม ถาเรา

ยังคิดวาเราเปนรายเดียว โดยไมมีคูแขงจะ

ไมสามารถอยูไดนาน เพราะไมชาก็เร็วจะ

ตองมีคูแขงเกิดข้ึนอยางแนนอน ดังนั้นใน

เมื่อเรามีโอกาสดำเนินการกอนก็ตองตื่น

ตัวอยูตลอดเวลา ตองบริหารจัดการเรื่อง

ตนทุน และการบริการใหดีที่สุด ไมเชนน้ัน

จะอยูไมไดในภาวะที่มีการแขงขันสูง 

ปจจุบันลูกคารายใหญของ อีสท  

วอเตอร นอกจาก กปภ. และ กนอ. แลว 

ในจังหวัดระยองยังมี นิคมอุตสาหกรรม

เหมราช นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

สวนที่ชลบุรี ไดแก บริษัท ไทยออยล 

บริษัท สหพัฒนพิบูล โรงไฟฟา IPP และที่

ฉะเชิงเทรา คือ บริษัท โตโยตา 

สำหรับผลประกอบการของ อีสท  

วอเตอร ในป 2553 ถือวาเติบโตไดดี โดย

ในชวงไตรมาสแรกมีปริมาณความตองการ

ใชนำ้มากกวาทีไ่ดตัง้เปาไว แมวาสถานการณ

บานเมืองจะอยูในภาวะที่ไมปกติก็ตาม แต

คาดวาภาคการผลิต และภาคอุตสาหกรรม

ตางๆ ยงัสามารถดำเนินการตอไปไดอยางดี 

เนื่องจากในชวงท่ีผานมามีการขยายตัว 

อยางเปนนัย 

เพือ่ใหการดำเนินงานในดานตางๆ บรรลุ

เปาหมาย และสรางความเติบโตใหกับภาค

อตุสาหกรรม และภาคการผลิตของประเทศ 

ภาครัฐและเอกชนตางมี เปาหมายเพื่อ

ความสำเร็จเชนเดียวกัน ดังนั้นสิ่งท่ีดีที่สุด

คอื การทำงานเปนทีม ตองสรางความเขาใจ

ใหตรงกันโดยการส่ือสารกันตลอดเวลา 

หากสามารถดำเนินการไดจะทำใหเปาหมาย

ของแตละฝายบรรลุผลสำเร็จตามท่ีไดต้ัง

ไวได 
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การที่ อีสท วอเตอร ตองใชการวาง

แนวเสนทอใตดินเพ่ือสงน้ำไปยังพ้ืนท่ีตางๆ

นั้น กอนการวางทอ ก็จะมีทีมงานเขาไป

สำรวจวาจะตองวางแนวทอผานบริเวณใด

บาง จากนั้นตองมีการชี้แจงตอชุมชนใน

พืน้ที ่ซึง่ในระหวางการดำเนินงานอาจสราง

ความเดือดรอนใหกับชุมชนในระยะเวลา

หนึ่ง ดังนั้นหากเกิดปญหาข้ึนจริงๆ จะ

ตองมีผูที่รับผิดชอบ เพื่อจะไดประสานกับ 

อีสท วอเตอร ในการหาทางแกไขตอไป 

ในชวงที่ผาน ทุกอยางที่ดำเนินการมา

คอนขางราบร่ืนดี สำหรับแนวเสนทอใหม

ที่จะดำเนินการนั้น จะเร่ิมจากอางเก็บ 

น้ำหนองปลาไหล ไปยังนิคมอุตสาหกรรม

เอเชีย โดยจะมีบางสวนที่ทับแนวเสนทอ

เดิมบาง (เสนเดิมไปท่ีนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด) และแนวเสนทอใหมน้ีจะรองรับ

ความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมในแถบน้ี

อีก 10 ปขางหนา รวมท้ังไมสงผลกระทบ

ตอนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดแตอยางใด 

อยางไรก็ตาม แมวาโครงการดังกลาว

จะเกิดความลาชาไปบางก็ตาม เนื่องจาก

ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลกระทบ

จากสถานการณทางการเมือง กลับสงผลดี

ตอ อสีท วอเตอร ทีจ่ะไดมเีวลาในการเตรียม

ความพรอมดานตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น เพื่อ

จะไดตอบสนองความตองการของลูกคาได

อยางเต็มที่ 

สวนเทคโนโลยท่ีีนำมาใชในการบรหิาร

จดัการนัน้ มทีัง้ทีเ่ปนของไทย และบางสวน

ยังตองใชท่ีนำเขาจากตางประเทศ ทั้งน้ี

เพื่อประโยชนของลูกคาเปนสำคัญ ซึ่ง

เทคโนโลยีท่ีกำลังอยูในระหวางการศึกษา

ทดสอบอยูในขณะนี้คือ ซอฟตแวรที่จะนำ

มาใชในการบริหารจัดการน้ำในแตละพ้ืนที่ 

เชน ถาเราปอนขอมูลราคาคาไฟ ณ วันนี้ 

ปริมาณน้ำในแหลงนี้มีจำนวนเทานี้ และ

ปริมาณความตองการใชน้ำของผูบริโภค 

จากน้ันใหซอฟตแวรบริหารจัดการ หรือ

คำนวณออกมาวาจะใชสูตรใดถึงจะดีที่สุด

ในชวงเวลาน้ันๆ หากผลการทดลองดังกลาว

ประสบความสำเร็จเปนที่นาพอใจ จะทำให

การบริหารจัดการน้ำเปนไปอยางรวดเร็ว 

และสนองความตองการของลูกคาไดอยาง

ทันทวงที 

ผลกระทบจากสถานการณ
ทางการเมือง  

กลบัสงผลดตีอ อสีท วอเตอร  
ที่จะไดมีเวลาในการ 
เตรียมความพรอม 

ดานตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น 
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สำหรับระบบการสูบจายน้ำดิบโดยใช

ระบบทอที่ อีสท วอเตอร ดำเนินการน้ัน 

มีอยูหลายจุด ซึ่ งแตละจุดจะมีความ 

แตกตางกันดังนี้ 

1. ระบบทอสงน้ำดิบดอกกราย - 

มาบตาพุด - สัตหีบ ประกอบดวยทอสง

น้ ำดิบซึ่ ง เปนท อ เห ล็กขนาดเสนผ าน

ศูนยกลาง 1,350 มิลลิเมตร ยาวประมาณ 

26.5 กิโลเมตร มีจุดเริ่มตนจากอางเก็บน้ำ

ดอกกรายไปยังอาคารรับน้ำมาบตาพุด 

การสงน้ำไปยังอาคารรับน้ำมาบตาพุด

จะใชวิธีสูบน้ำจากอางเก็บน้ำดอกกราย

โดยใชเคร่ืองสบูน้ำสงไปยังสถานียกระดับนำ้ 

(Head Tank) ระหวางทาง สวนการสงน้ำ

จากสถานียกระดับน้ำไปยังมาบตาพุดจะ

ใชวธิกีารสงโดยอาศัยแรงโนมถวง (Gravity) 

ไปยงับอรบันำ้ (Receiving Well) ทีม่าบตาพุด 

การสงน้ำจากมาบตาพุดไปสัตหีบ 

ประกอบดวย ทอสงน้ำดิบซ่ึงเปนทอเหล็ก

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 900 มิลลิเมตร 

ยาวประมาณ 8.3 กิโลเมตร และขนาดเสน

ผานศนูยกลาง 700 มลิลเิมตร ยาวประมาณ 

14.3 กิโลเมตร เริ่มตนจากสถานีสูบจาย

น้ำมาบตาพุดไปยังอาคารรับน้ำปลายทาง

สัตหีบ โดยใชเคร่ืองสูบน้ำจากสระเก็บน้ำ

มาบตาพุดไปยังอาคารยกระดับน้ำ และ

ปลอยใหไหลโดยอาศัยแรงโนมถวง  

2. ระบบส งทอน้ ำ ดิบหนองคอ - 

แหลมฉบัง ประกอบดวย ทอสงน้ำดิบซ่ึง

เปนทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,000 

มิลลิเมตร ยาวประมาณ 10.7 กิโลเมตร 

และทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 900 

มลิลเิมตร ความยาวประมาณ 3.4 กิโลเมตร 

การสงน้ำเริ่มตนท่ีอางเก็บน้ำหนองคอไป

ยังอาคารรับน้ำแหลมฉบัง โดยอาศัยแรง

โนมถวง  

3. ระบบสงทอน้ำดิบหนองปลาไหล - 

หนองคอ ประกอบดวย ทอสงน้ำดิบซึ่ง

เปนทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,350 

มิลลิเมตร ยาวประมาณ 42.2 กิโลเมตร 

โดยสูบน้ำจากอางเก็บน้ำหนองปลาไหล

ผานสถานีเพิ่มแรงดันไปยังอาคารรับน้ำท่ี

หางจากอางเก็บน้ำหนองคอ ประมาณ 7 

กิโลเมตร และอาคารรับน้ำนี้จะมีทอสง

นำ้ดบิซ่ึงเปนทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 

900 มิลลิเมตร สำหรับสงน้ำดิบเขาอาง

เก็บน้ำหนองคอ 

4. ระบบทอสงน้ำหนองปลาไหล - 

มาบตาพุด ประกอบดวย ทอสงน้ำดิบซึ่ง

เปนทอเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,500 

มิลลิเมตร ยาวประมาณ 13 กิโลเมตร และ

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1,350 มิลลิเมตร 

ยาวประมาณ 18 กิโลเมตร มีจุดเริ่มตน

จากอางเก็บน้ำมาบตาพุด การสงน้ำไปยัง

อาคารรับน้ำมาบตาพุดจะใชวิธีสูบน้ำจาก

อางเกบ็นำ้หนองปลาไหลโดยใชเคร่ืองสูบนำ้

สงไปยังสถานียกระดับน้ำ (Head Tank) 

ระหวางทาง สวนการสงน้ำจากกสถานี 

ยกระดับน้ำไปยังมาบตาพุดจะใชวิธีการสง

โดยอาศัยแรงโนมถวง ไปยังบอรับน้ำ 

(Receiving Well) ที่มาบตาพุด 

5. ระบบทอสงน้ำฉะเชิงเทรา บริษัทฯ 

ไดดำเนินการวางทอสงน้ำดิบขนาดเสน 

ผาศูนยกลาง 1,350 - 1,500 มิลลิเมตร

ความยาวประมาณ 57.92 กิโลเมตร จาก

บริ เวณเหนือเขื่ อนทดน้ำบางปะกงถึง

บริเวณนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว เพื่อ

จำหนายใหกับลูกคาในบริเวณ จังหวัด

ฉะเชงิเทรา โดยจะสามารถจายนำ้ไดประมาณ 

65 ลานลูกบาศกเมตรตอป  

นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดกอสรางสระ

สำรองน้ำดิบความจุ 2 ลานลูกบาศกเมตร 

เพื่อใชสำรองน้ำดิบใหแกผูใชน้ำในพ้ืนที่

จังหวัดฉะเชิงเทราอยางเพียงพอในระหวาง

ฤดูแลงอีกดวย 
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การเพกิถอนคำสัง่ทางปกครอง 
คือ การทำใหคำส่ังทางปกครอง
นั้น ถูกยกเลิกทั้งหมดหรือเพียง
บางสวน โดยการเพิกถอนนั้น
ทำไดโดยเจาหนาที่ที่ออกคำสั่ง
หรือผูบังคับบัญชาของเจาหนาท่ี
ผูนัน้ 

ซึ่งการเพิกถอนคำส่ังทางปกครอง

สามารถทำไดแมวาจะพนระยะเวลาการ

อุทธรณหรือการโตแยงคำสั่งทางปกครอง 

หรือแมจะไดมีการฟองคดีตอศาลปกครอง

ไปแลวก็ตาม เจาหนาที่ผูออกคำส่ังทาง

ปกครองก็สามารถเพิกถอนคำส่ังทาง

ปกครองไดดวยตนเอง ทั้งนี้เนื่องจากการ

ออกคำส่ังทางปกครอง หรือการเพิกถอน

มีอำนาจส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชนที่ 

ไดใหแกผูไดรับการสงเสริมท้ังหมดหรือ 

บางสวนโดยจะกำหนดระยะเวลาไดดวย

หรือไมก็ได 

ถาคณะกรรมการพิจารณาเห็นวา 

การท่ีผู ไดรับการสงเสริมฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขน้ัน มิไดเปนการกระทำ

โดยจงใจ จะสั่งใหบีโอไอเตือนเปนหนังสือ

ใหผูไดรับการสงเสริมแกไขหรือปฏิบัติให

ถูกตองตามเง่ือนไขภายในเวลาที่กำหนด

กอนก็ได แตเมื่อพนกำหนดเวลานั้นแลว 

ผูไดรับการสงเสริมยังมิไดแกไขหรือปฏิบัติ

ใหถูกตองโดยไมมีเหตุอันสมควรใหคณะ

กรรมการดำเนินการตามวรรคหน่ึง 

กรณีตามมาตรา 54 เปนกรณีที่ผูไดรับ

การสงเสริมกระทำผิดเงื่อนไขที่กำหนดไว

ในบัตรสงเสริมหรือเง่ือนไขในการอ่ืนที่ 

คณะกรรมการกำหนด โดยเงื่อนไขท่ีผูได

รับการสงเสริมกระทำผิดหรือฝาฝนน้ัน  

จะตองเปนเงื่อนไขท่ีสำคัญถึงขนาดดวย 

เชน การไมเปดดำเนนิการภายในระยะเวลา

ที่กำหนด การโยกยายเครื่องจักร วัตถุดิบ

หรือวัสดุจำเปน  

คำสั่งทางปกครองเปนเรื่องการใชดุลพินิจ

ของเจาหนาท่ีซึ่งมีอำนาจตามท่ีกฎหมาย

ไดใหอำนาจไวอยูแลว 

¢ŒÍ¡®ËÁÒÂ¡ÒÃà¾Ô¡¶Í¹ÊÔ· Ô̧
áÅÐ»ÃÐâÂª¹� 

การเพิกถอนสิทธิประโยชนของผูไดรับ

การสงเสริมการลงทุนนัน้ ตามพระราชบัญญัติ

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ไดบัญญัติ

หลักเกณฑของการเพิกถอนสิทธิประโยชน

ไวดังตอไปน้ี 

• การที่ผูไดรับการสงเสริมฝาฝน

หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขซึ่งจะตองถูกเพิกถอน

สิทธิประโยชนท้ังหมด 

มาตรา 54 ในกรณี ท่ีผู ได รับการ 

สงเสริมฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไข 

ที่คณะกรรมการกำหนด ใหคณะกรรมการ 

ถาคณะกรรมการ 
พิจารณาเห็นวา การที่ผูไดรับ

การสงเสริมฝาฝน 
หรือไมปฏิบัติตามเง่ือนไขนั้น 
มิไดเปนการกระทำโดยจงใจ 

จะสั่งใหบีโอไอ 
เตือนเปนหนังสือกอนก็ได 

สวนกรณีไมดำเนินการตามโครงการท่ี

ไดรับการสงเสริม ไดแก ผลิตไมครบถวน

ตามกระบวนการที่กำหนด การใหบุคคล

ภายนอกมาใชเคร่ืองจกัรในการผลิต เปนตน 

สวนเงื่อนไขอ่ืนท่ีไมสำคัญถึงขนาด ถาผูได

รับการสงเสริมปฏิบัติผิดไปก็ไมเปนเหตุให

ตองเพิกถอนสิทธิประโยชน เชน การหยุด

กิจการหากแจงใหบีโอไอไดรับทราบใน
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ภายหลังการปฏิบัติผิดเง่ือนไขเก่ียวกับการ

ถือหุนของตางชาติ เพราะบีโอไอไดดำเนิน

การใหการสงเสรมิอยูแลวแมบริษทัฯ จะเปน

ตางชาติขางมาก หรือท้ังสิ้นก็ตาม เปนตน  

แตการถอืหุนดงักลาว จะตองไมผูกกบั

เงื่อนไขของกิจการท่ีไดรับการสงเสริม  

ดังเชน กิจการเกษตรกรรม การเล้ียงสัตว 

การประมง การสำรวจ และการทำเหมืองแร 

ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ที่ 10/2552 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2552 

สวนกรณีการลมละลาย ตามพระราช

บัญญัติลมละลาย พ.ศ. 2483 นั้น เกิดจาก

การที่บริษัทมีหนี้สินลนพนตัว คือ มีหนี้สิน

มากกวาทรพัยสนิ จงึเกดิกฎหมายลมละลาย

ขึ้นมา เพื่อจัดระบบใหเกิดความเปนธรรม

แกเจาหนี้ทุกราย เพื่อใหไดรับชำระหนี้เต็ม

จำนวนหรือโดยสวนเฉลี่ยที่เทาเทียมกัน

ตามสัดสวนแหงหนี้จากหน้ีที่ลูกหนี้มีอยูกับ

เจาหนี้รายนั้นๆ ในคดีลมละลาย เพื่อที่จะ

ทราบวาลูกหนี้คดีนี้มีเจาหน้ีอยูกี่ราย เปน

จำนวนหนี้เทาใด กฎหมายจึงกำหนดให

ตองมีการโฆษณาคำส่ังพิทักษทรัพย  

เม่ือศาลมีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด

แลว เจาหนี้ทั้งหลายตองมายื่นคำขอรับ

ชำระหน้ีตอ เจ าพนักงานพิทักษท รัพย 

ภายในเวลา 2 เดือน เพื่อที่ลูกหน้ีจะได

ทราบวาตนเองมีหนี้สินเทาใด หากตองการ

จะจดัการกับหนีส้นิดงักลาวควรจะทำอยางไร 

เชน อาจจะยืน่คำขอประนอมหน้ีตามจำนวน

ที่คิดวาจะสามารถชำระแกเจาหน้ีได หรือ

หากไมสามารถจะประนอมหน้ีไดก็ตอง

เปนบุคคลลมละลายตอไป  

เ ม่ือศาลมีคำ ส่ังพิทักษทรัพยตาม 

พ.ร.บ. ลมละลาย พ.ศ. 2483 แลว คำสั่ง

พิทักษทรัพยมี 2 ชนิด คือ  

1. คำสั่งพิทักษทรัพยช่ัวคราว คำสั่งนี้

เปนคำส่ังใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขา

รวบรวมทรัพยสินของลูกหน้ีไวชั่วคราว 

(เปนการคุมครองเจาหน้ีชั่วคราวกอนศาล

มีคำส่ังพิทักษทรัพยเด็ดขาด) เพื่อปองกัน

มิใหลูกหนี้ยักยายถายเททรัพยสินนั่นเอง  

2. คำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาด คำสั่งนี้

เปนคำส่ังใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยเขา

รวบรวมทรัพยสินของลูกหนี้โดยเด็ดขาด 

อันมีผลเหมือนเปนคำพิพากษาของบริษัท

ที่ถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดนั้น 

อยางไรก็ตามเคยมีหนงัสอืตอบขอหารือ 

ของกรมสรรพากรวา1 ในกรณีที่นิติบุคคล

ลมละลายถอืวา นิตบิคุคลนัน้เปนอันเลิกกัน

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา 12362 และตามมาตรา 62 แหง

พระราชบัญญัตลิมละลาย พ.ศ. 2483 ระบุวา

เมื่อศาลพิพากษาใหบุคคลลมละลาย การ

ลมละลายมผีลต้ังแตวนัพทัิกษทรพัยเดด็ขาด  

ซึ่งตามมาตรา 62 บัญญัติวา “การ

ลมละลายของลูกหนี้ เริ่มตนมีผลตั้งแต 

วันท่ีศาลมีคำสั่งพิทักษทรัพย” เปนเรื่องผล

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยสินของลูกหน้ี

และการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ 

ดงักลาวโดยเฉพาะ มไิดมผีลใหสถานะบุคคล

ของลูกหนี้ เปลี่ยนเปนบุคคลลมละลาย  

ตั้งแตวันที่ศาลมีคำส่ังพิทักษทรัพยไปดวย 

คำวา “ลมละลาย” ตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชย มาตรา 1236 (5) ซึ่งมี

ผลใหบริษัทจำกัดเลิกกันจึงหมายถึง เมื่อ

ศาลพิพากษาใหลมละลายแลว การท่ีศาล

มีคำสั่งพิทักษทรัพยเด็ดขาดยังถือไมไดวา

บริษัทลมละลาย  

1 หนงัสอืตอบขอหารือ กรมสรรพากรท่ี กค 0811/5815 ลงวนัท่ี 28 มถินุายน 2545 ภาษีเงนิไดนติบิคุคล กรณกีารขอคืนภาษเีงินไดนติบิคุคลซึง่ผูมเีงนิได

เปนบคุคลลมละลาย 
2 มาตรา 1236 อนับริษทัจำกดัยอมเลิกกนัดวยเหตุดงัจะกลาวตอไปน้ีคอื 

 (1) ถาในบังคับของบรษัิทมกีำหนดกรณีอนัใดเปนเหตทุีจ่ะเลกิกันเมือ่กรณน้ัีน 

 (2) ถาบรษิทัไดตัง้ขึน้ไวเฉพาะกำหนดกาลใดเม่ือสิน้กำหนดกาลน้ัน 

 (3) ถาบรษิทัไดตัง้ขึน้เฉพาะเพ่ือทำกจิการอยางหน่ึงอยางใดแตอยางเดยีวเมือ่เสรจ็การนัน้ 

 (4) เมือ่มมีตพิเิศษใหเลกิ 

 (5) เมือ่บริษทัลมละลาย 
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ดังน้ัน บริษัทยังคงมีหนาที่ตองจัดทำ

งบดุลตอไป แมศาลจะมีคำสั่งพิทักษทรัพย

เด็ดขาดแลว การเลิกบริษัทมิไดมีผลให

บริษัทสิ้นสภาพนิติบุคคลไปทันที มีผล

เพียงแตใหบริษัทหยุดประกอบกิจการตาม

ปกติเทานั้น และกรรมการของบริษัทก็จะ

หมดอำนาจในการบริหารงานของบริษัท

ตอไป เพื่อใหผูชำระบัญชีหรือเจาพนักงาน

พิทักษทรัพย ในกรณีบ ริษัทลมละลาย 

เขามาจัดการงานของบริษัท เพ่ือเปนการ

รวบรวมทรัพยสินและชำระหน้ีแกเจาหนี้

บริษัท 

แมบริษัทจะหยุดประกอบกิจการตาม

ปกติแลว แตตามกฎหมายก็ถือวาบริษัทยัง

คงตั้งอยูตราบเทาที่จำเปนเพื่อการชำระ

บัญชีตามความแหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยมาตรา 1249 เพราะเม่ือมี 

การเลิกบริษัทไมวาจะเปนการเลิกเองตาม

มาตรา 1236 หรือศาลสั่งใหเลิกตามมาตรา 

1237 หรือเลิกเพราะผลของกฎหมายตาม

มาตรา 1246 ก็ตองมีการชำระบัญชีเสมอ 

ถาเปนการเลิกเพราะบริษัทลมละลาย ก็

ตองปฏิบัติตามกฎหมายลมละลาย 

ดังนั้น การเลิกบริษัทจะมีผลสมบูรณ

ตามกฎหมายก็ตอเมื่อมีการชำระบัญชี

เสร็จสิ้น เปนไปตามความแหงประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 1272 

กลาวคอื วนัทีน่ายทะเบยีนส่ังรบัจดทะเบยีน

เสร็จส้ินการชำระบัญชีนั่นเอง ซึ่งผูชำระ

บัญชียื่นจดทะเบียนการชำระบัญชีและ

นายทะเบียนมีคำส่ังรับจดทะเบียนการ

ชำระบัญชีวันไหนบริษัทก็ปดตัวลงโดย

สมบูรณตามกฎหมายเมื่อนั้น  

ซึง่กรณดีงักลาวบีโอไอสามารถเพกิถอน

สิทธิและประโยชน โดยการตรวจสอบ

เง่ือนไขการหยุดดำเนินการได เพราะการ

ถูกพิทักษเด็ดขาดนั้นเปนเรื่องผลเกี่ยวกับ 

การจัดการทรัพยสินของลูกหนี้และการ

ดำเนินการ ถาหากไมมีการดำเนินการแลว

ก็สามารถทำการเพิกถอนสิทธิประโยชนได 

ซึง่ตามหนังสือตอบขอหารอืของกรมสรรพากร

ขางตนนั้น เห็นแยงวา แมวายังไมมีคำ 

พิพากษาก็ตองถือวา การลมละลายเริ่มขึ้น

แลว นับแตวันท่ีศาลมีคำสั่งพิทักษทรัพย3 

เพราะมีความหมายอยูในตัวแลว  

ซึ่งถาแปลตางจากน้ีบทบัญญัติเร่ือง

ลมละลาย ตามมาตรา 110 - 116 ก็จะใช

บังคับไมได และการยกเลิกการลมละลาย

ตามมาตรา 135 นั้นก็มีหลายกรณี บาง

กรณีพิทักษทรัพยเด็ดขาดก็ยังคงมีอยูแต

เม่ือไมมีเจาหนี้ขอรับชำระหน้ี ลูกหนี้ก็ไมมี

ทางถูกพิพากษาใหลมละลายไดเลย เพราะ

การประชุมเจาหนี้ครั้งแรกจะไมมี เรื่องก็

จะไมส้ินสุด  

อยางไรก็ตาม บโีอไอสามารถใชอำนาจ

ตามกฎหมายสงเสรมิการลงทุน เพิกถอนสิทธิ

และประโยชนได ตามมาตรา 54 เชนกัน 

(แมจะถือวาเปนกรณีที่บริษัทเลิกกันตาม

มาตรา 1236 แหงประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชยก็ตาม) เพราะถือวาเปนการใช

อำนาจตามกฎหมายของบีโอไอซ่ึงเปน

กฎหมายเฉพาะ 

ถาหากคณะกรรมการเห็นวาผูไดรับ

การส ง เส ริมฝ าฝนหรื อ ไมปฏิบัติตาม

เงื่อนไขนั้นมิไดเปนการกระทำโดยจงใจ 

ซึ่งการกระทำโดยจงใจ คือ กระทำโดย 

รูสำนึกถึงผลเสียหายท่ีเกิดจากการกระทำ

ของตน ถารูวาการกระทำนั้นจะเกิดผล

เสียหายแกเขาแลว ก็ถือเปนการกระทำ

โดยจงใจ การกระทำโดยจงใจรวมถึงการ

กระทำโดยรูขอเท็จจริงที่กอใหเกิดความ

เสียหายน้ันดวย แมในใจจริงผูกระทำไม

คิดวาจะเกิดความเสียหายก็เปนการกระทำ

โดยจงใจเชนเดียวกัน และแมวาผลเสียหาย

ทีเ่กดิขึน้จะมากหรอืนอยไปกวาความคาดคดิ 

ก็ถือวาเปนการกระทำโดยจงใจท้ังส้ิน 

การกระทำโดยจงใจ (Willfully) หมายถึง 

การกระทำโดยประสงคตอผลคือความ 

เสียหายเทานั้น แตเจตนา (Intention) ทาง

อาญามุงถึงผลที่ประสงคหรือเล็งเห็นผล 

อนัอาจรวมอยูในความสำเร็จแหงการกระทำ

โดยไมตองมีผลตางหากจากความสำเร็จ

แหงการกระทำน้ันกไ็ด ในความผดิบางฐาน

เพียงแตนาจะเกิดความเสียหายก็ครบ 

องคประกอบความผิดแลว  

3 สธุรี ศภุนติย,หลกักฎหมายลมละลายและการฟนฟูกิจการ, กรุงเทพ สำนกัพิมพวิญชูน 2542 

แมบริษัทจะหยุดประกอบกิจการ
ตามปกติแลว แตตามกฎหมาย 

ก็ถือวาบริษัทยังคง 
ตั้งอยูตราบเทาที่จำเปน 
เพื่อการชำระบัญชี 

การกระทำโดยจงใจ (Willfully) 
หมายถงึ การกระทำ 
โดยประสงคตอผลคือ 
ความเสียหายเทานั้น 

แตเจตนา (Intention) ทางอาญา
มุงถึงผลที่ประสงค 
หรือเล็งเห็นผล 

55



แตแมผูกระทำไมประสงคตอผลถาได

กระทำ โดยเล็งเห็นผลก็เปนเจตนากระทำ 

ซึ่งในเรื่องละเมิดการกระทำโดยจงใจตอง

กระทำโดยประสงคตอผล คอื ความเสียหาย

ตอผูอื่น ถาไมประสงคตอผลคือความ 

เสียหายเชนนั้นแลว แมจะเล็งเห็นผลก็

ไมใชจงใจกระทำ อาจเปนเพียงประมาท

เลนิเลออยางรายแรง (Gross Negligence) 

ไดอีกสวนหน่ึง  

แตเม่ือผูกระทำประสงคใหเกิดความ

เสียหายซึ่งเปนการจงใจกระทำแลว แม

ความเสียหายจะเกิดขึ้นมากนอยกวาท่ี

ประสงคเพียงใดก็เปนการกระทำละเมิด

โดยจงใจ ความเสียหายที่เกิดขึ้นนอกเหนือ

ความประสงค เปนปญหาเพียงคาเสียหาย

ที่ตองใชมากนอยเพียงใดเทานั้น  

ซึ่งในทางอาญาผลที่ เกิดขึ้นจะตอง

ประสงคหรือเล็งเห็นผลจึงจะเปนเจตนา 

ผลนอกเหนือจากนั้นไมใชผลในเจตนา  

ผูกระทำจะตองรับผิดตอเม่ือมีกฎหมาย

บัญญัติโดยเฉพาะ  

ขอแตกตางอยูที่วาเจตนาโดยเล็งเห็น

ผลนั้น เ ห็นว าผลจะเกิด ข้ึนแนๆ สวน

ประมาทโดยจงใจน้ันเพียงแคคาดเห็นวา

ผลอาจเกิดข้ึนได โดยไมแนวาจะเกิดและ

คิดวาสามารถหลีกเล่ียงผลน้ันได เชน  

ในเรื่องประมาท หรือผลธรรมดาหรือผลที่

ไมมีเจตนาก็ตองมีความผิด การกระทำท่ี

จะเปนละเมิดนั้นจะตองมีผลเสียหายเกิด

ขึ้นตางหากจากการกระทำน้ัน  

อยางไรก็ตาม หากเปนการกระทำ

โดยประมาท คณะกรรมการจะสั่งเตือน

เปนหนังสือใหผูไดรับการสงเสริมแกไขหรือ

ปฏิบัติใหถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกำหนดใน

บัตรสงเสริมภายในเวลาท่ีกำหนดกอนก็ได 

แตการเตือน กฎหมายไดกำหนดใหมีการ

เตือนเปนหนังสือเทานั้น จะเปนการเตือน

ดวยวาจา หรือทางโทรสารซ่ึงไมปรากฏ

หนังสือตนฉบับไมได ถือเปนการขัดตอ

มาตรา 54  

แตทัง้นีถ้อืเปนดุลพนิจิของคณะกรรมการ

ซึ่งไมจำเปนตองเตือนก็สามารถเพิกถอน

สิทธิประโยชนได แมกรณีที่ผูได รับการ 

สงเสริมไดถูกพิทักษทรัพยเด็ดขาดแลว

ก็ตาม หรือถึงขนาดท่ีศาลไดพิพากษาให

ลมละลายไปแลว แมวาสถานะของบริษัท

จะไมมีสภาพการเปนนิติบุคคลแลวก็ตาม 

แตบีโอไอก็จะตองดำเนินการเพิกถอนสิทธิ

และประโยชน เพื่อใหบริษัทพนสภาพจาก

การเปนผูไดรับการสงเสริม อันเปนการ

ดำเนนิการใหครบถวนตามวิธกีารท่ีกฎหมาย

กำหนด  

เพราะตาม พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน

ไดกำหนดมาตรการดังกลาวไว หรือหาก

เปนกรณีผูไดรับการสงเสริมประกอบกิจการ

เขตคลังสินคาทัณฑบนสำหรับประกอบ

การคาเสรีหรอืเขตอุตสาหกรรม แตสถานภาพ

ของผูไดรับการสงเสริมนั้นลมละลาย ถือวา

เปนการปฏิบัติผิดเงื่อนไขอันจะตองถูก 

เพิกถอนสิทธิประโยชนตามมาตรา 54  

ผูไดรับการสงเสริมรายเกา 
ซึ่งไดรับการสงเสริม 

มาเปนเวลานานแลว ปจจุบัน 
มิไดใชสิทธิและประโยชนใดๆ 

สามารถยกเลกิบัตรสงเสริมได 

หากในเขตดังกลาวมีบริษัทท่ีไดรับการ 

สงเสริมตั้ งอยู โดยไดรับสิทธิประโยชน 

ตามเขตท่ีตัง้นัน้ การเพิกถอนสทิธิประโยชน

ดังกลาวถือเปนเหตุเฉพาะตัว ก็ยอมไม

กระทบตอผูไดรับการสงเสริมรายอ่ืนที่ 

ไดรับการสงเสริมที่ ต้ังในเขตคลังสินคา

ทัณฑบนสำหรับประกอบการคาเสรี อันจะ

ตองถูกเพิกถอนสิทธิประโยชนในเ ร่ือง 

เกี่ยวกับท่ีตั้ง เนื่องจากการถูกเพิกถอน

สิทธิประโยชนมิไดเกิดจากความผิดของ 

ผูไดรับการสงเสริมที่ตั้งในเขตคลังสินคา

ทัณฑบนสำหรับประกอบการคาเสรี  

ในกรณีผูไดรับการสงเสริมรายเกาซ่ึง

ไดรับการสงเสริมมาเปนเวลานานแลว 

และปจจุบันมิไดใชสิทธิและประโยชนใดๆ 

เห็นวาหากเปนผูไดรับการสงเสริมเกินกวา 

10 ป เมื่อบริษัทไดมีหนังสือขอยกเลิก 

โครงการถงึบีโอไอ โดยแจงวาไมประสงคจะ

ดำเนนิกจิการตอไป บโีอไอกส็ามารถยกเลิก 

(มิใชเพิกถอน) บัตรสงเสริมใหแกบริษัท

ตางๆ ดังกลาวได เนื่องจากสิทธิประโยชน

ดานภาษีท้ังหมดไดสิ้นสุดลงแลว  
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กรณีตอไปนี้ 4เปนกรณีที่เกี่ยวของกัน 

ระหวางการเพิกถอนสิทธิและประโยชน

ตามมาตรา 54 และการยกเวนภาษีเงินได

นติบิคุคลตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญตัิ

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยบริษัท

ไดรับอนุมัติสิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริม

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 2 บัตร  

บัตรสงเสริมที่ 1 เพื่อผลิตผลิตภัณฑ

และเคมีภัณฑขั้นอุตสาหกรรมมูลฐาน 

โรงงานน้ีมีชื่อวา ก.1 วันที่เร่ิมมีรายได คือ

วันที่ 31 มกราคม 2541  

และบัตรสงเสริมที่ 2 เพื่อผลิตส่ิง 

ปรุงแตงอาหาร โรงงานนี้มีชื่อวา ก. 2 วันที่

เริ่มมีรายได คือ วันที่ 1 สิงหาคม 2546 

นอกจากน้ันบริษัทไดกอสรางสวนขยาย

โรงงาน ก.1 เพื่อรองรับกำลังการผลิตท่ี

เพิ่มขึ้นของโรงงาน ก.1 และโรงงาน ก. 2 

เพราะกระบวนการผลิตข้ันปฐมภูมิ คือ 

กระบวนการผลิตสังเคราะหกลูโคส ของทั้ง 

2 โรงงานเปนกระบวนการผลิตเดียวกัน 

แตจะแตกตางกันในกระบวนการผลิตข้ัน

ทุติยภูมิ ตติยภูมิและข้ันถัดไป  

สวนขยายนี้ เปนสวนที่สรางตอเติม

จากโรงงาน ก.1 โดยใชงบประมาณของ

โรงงาน ก. 2 ประกอบดวยเคร่ืองจักรท่ีซื้อ

ภายในประเทศ ระบบสาธารณูปโภคท่ี

ขยายเพิ่ม ระบบคอมพิวเตอร ระบบบำบัด

น้ำเสีย รวมทั้งเครื่องจักรท่ีนำเขาตามบัตร

สงเสริมท่ี 2 ซึ่งไดนำเขามาติดตั้งและผลิต

กลูโคสใหกับโรงงาน ก.1 ตั้งแตวันที่ 1 

มิถุนายน 2546 เปนตนมา ตอมาเมื่อ

โรงงาน ก. 2 สรางเสร็จ บริษัทยังคงใช

เครื่องจักรดังกลาวผลิตผลิตภัณฑของท้ัง 

2 โรงงานรวมกัน  
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1. กรณีบริษัทนำเขาเครื่องจักรของ

โรงงาน ก. 2 มาใชในกระบวนการผลิต

สั ง เคราะหกลู โคสใหกับ โรงงาน ก . 1  

ในระหวางระยะเวลาท่ีบริษัทไดรับการ 

สงเสริมการลงทุนทั้ง 2 โรงงาน บริษัทฯ 

จะตองเฉล่ียรายไดอยางไร 

2. ในการเฉลี่ยรายจาย ณ สวนขยาย

ของโรงงาน ก.1 ที่สรางขึ้นใหมน้ี บริษัท

จะไมใชการคำนวณเฉลี่ยตามเกณฑรายได 

แตจะใชการคำนวณเฉลี่ยตามเกณฑอ่ืนๆ 

ที่บริษัทในตางประเทศเปนผูกำหนดให 

ดังตอไปนี้ ไดหรือไม 

2.1 ระบบสาธารณูปโภคท่ีใชรวมกนั 

เฉลี่ยรายจายตามอัตราสวน

การใชน้ำบาดาลของแตละ

โรงงาน 

2.2 ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใชรวมกัน 

เฉลี่ยรายจายตามอัตราสวน

การใชจุลินทรียและออกซิเจน 

ในการบำบัดน้ำเสียของแตละ

โรงงาน 

2.3 รายจายคาเงินเดือน โบนัส 

คาทำงานลวงเวลาของบคุลากร

ดานบญัชี ดานควบคุมคณุภาพ 

(QC) ดานธุรการ ดานคอม-

พวิเตอร จะเฉลีย่จากอตัราสวน

ของบุคลากรท่ีทำงานใหกับ

แตละโรงงาน โดยบุคลากร 

ดังกลาวโรงงาน ก.1 เปนผูรับ

เ ข า ม า เ พ่ื อ ส นั บส นุ น ง าน 

ของโรงงาน ก. 2 

3. บริษัทนำเครื่องจักรของโรงงาน 

ก. 2 มาผลิตกลูโคสใหกับโรงงาน ก.1 ใน

ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 

กรกฎาคม 2546 การคำนวณหักคาสึกหรอ 

และคาเสื่อมราคาของเคร่ืองจักรที่นำเขา 

บรษิทัควรจะเร่ิมคำนวณนับแตวนัทีเ่ครือ่งจกัร

เริ่มผลิต หรือนับแตวันที่ โรงงาน ก . 2 

สรางเสร็จ เนื่องจากสวนขยายของโรงงาน 

ก.1 สรางเสร็จกอนเครื่องจักรที่นำเขา 

โดยเง่ือนไขตามบัตรสงเสริมของโรงงาน 

ก. 2 จึงเริ่มผลิตสังเคราะหกลูโคสเพื่อใชใน

กระบวนการผลิตใหกับโรงงาน ก.1 ไปกอน 

และเมื่อโรงงาน ก. 2 สรางเสร็จ จึงได

4  หนังสือตอบขอหารือ กรมสรรพากร ที่ กค 0706/152 ลงวันที่ 11 มกราคม 2549  ภาษีเงินไดนิติบุคคล กรณีการคำนวณกำไรสุทธิหรือขาดทุนสุทธิ

ของกิจการซึ่งไดรับการสงเสริมการลงทุน 
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ปนสวนการผลิตกลูโคสใหกับโรงงาน ก. 2 

สำหรับกรณีการเฉล่ียรายจายท่ีเกี่ยวกับ

เครื่องจักร บริษัทจะใชวิธีเปรียบเทียบตาม

สัดสวนการใชกลูโคสของโรงงาน ก.1 และ

โรงงาน ก. 2 โดยใหถือเปนรายจายตนทุน

การผลิตของโรงงานน้ันๆ ไดหรือไม  

 4. หากมีการจำหนายเคร่ืองจักร 

ที่ใชรวมกันท้ังสองโรงงานในระหวางท่ี 

สิทธิประโยชนทางภาษีอากรของโรงงาน 

ก.1 สิ้นสุดแลว แตของโรงงาน ก. 2 ยังไม

สิ้นสุด รายไดจากการจำหนายเครื่องจักร

ดังกลาวจะไดรับการยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลหรือไม 
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1. กรณีตาม 1. และ 2. หากบริษัท

นำเครื่องจักรที่ไดรับอนุมัติใหนำเขาตาม

บัตรสงเสริมที่ 2 ไปใชผลิตสินคาตามบัตร

สงเสริมที่ 1 รวมทั้งนำทรัพยสินอื่น เชน 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบบำบัดน้ำเสีย

และบุคลากร ซึ่งเปนทรัพยสินของโรงงาน

ตามบัตรสงเสริมท่ี 2 ไปใชรวมกับโรงงาน

ตามบัตรสงเสริมที่ 1 ในระหวางที่ไดรับ

สิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมทั้ง 2 บัตร  

ซึ่งแมจะไมเปนไปตามเงื่อนไขของ

บัตรสงเสริมดังกลาว แตถือไดวาเปน

กิจการ ท่ี ได รับการส ง เส ริมการลงทุน 

เชนเดียวกัน จึงไมมีกรณีตองเฉลี่ยรายได

หรือรายจายแตอยางใด แตการปฏิบัติ 

ดังกลาวหากไมไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการสง เสริมการลงทุนกอน 

บริษัทอาจถูกเพิกถอนสิทธิประโยชนได  

ทัง้นี ้ตามมาตรา 54 แหงพระราชบัญญัติ

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 หากสิทธิ-

ประโยชนตามบัตรสง เส ริมของบริษัท 

บัตรใดบัตรหนึ่งหมดลงกอน ถือวาบริษัท

ประกอบกิจการทั้งท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคลและไมไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล ใหบริษัทจัดทำบัญชีแยกกัน

สำหรับกิจการท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน 

และไดรับยกเวนภาษี เงินไดนิติบุคคล  

กับกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน  

ถารายจายรายการใดไมสามารถ 

แยกกันไดโดยชัดแจง และไมมีเกณฑอื่น 

ที่จะเฉล่ียใหเปนการเหมาะสม วาเปน 

รายจายของกิจการใด ใหเฉลี่ยรายจาย 

ดงักลาวออกตามสวนของรายไดแตละกิจการ 

ตามขอ 3 ของประกาศกรมสรรพากร เรื่อง 

การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของ

บริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับ

การสงเสริมการลงทุน ลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ 

2530  

กรณีบริษัทนำเครื่องจักรและทรัพยสิน

อื่นตามบัตรสงเสริมท่ี 2 ไปใชผลิตสินคา

ตามบตัรสงเสรมิท่ี 1 ระหวางวนัท่ี 1 มถินุายน 

2546 ถึงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2546 ซึ่งเปน

ระยะเวลาที่บัตรสงเสริมที่ 2 ยังไมไดรับ

สทิธิประโยชน ถอืวาบรษัิทฯ ประกอบกจิการ

ทั้ งประ เภทที่ ได รับยกเวนภาษี เ งินได

นิติบุคคลและไมไดรับยกเวนภาษีเงินได

นิติบุคคล รายจายรายการใดไมสามารถ

แยกกันไดโดยชัดแจง และไมมีเกณฑอื่นท่ี

จะเฉลี่ยใหเปนการเหมาะสมวาเปนรายจาย

ของกจิการใด ใหบรษิทัเฉลีย่รายจายดังกลาว

ออกตามสวนของรายไดแตละกิจการ 

2. กรณตีาม 3. กรณกีารหกัคาสึกหรอ

และคาเส่ือมราคาของเคร่ืองจักร บริษัทฯ 

ตองเริ่มคำนวณหักตั้งแตระยะเวลาที่ได

เครื่องจักรมา และเครื่องจักรอยูในสภาพที่

พรอมจะใชงานหรอืใชประโยชนไดแลว ตาม

หลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราการ

หกัคาสกึหรอและคาเสือ่มราคาของทรพัยสนิ

ที่บัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับท่ี 

145) พ.ศ. 2527  

3 . กรณีตาม 4 . บริษัทจำหนาย

เคร่ืองจักรท่ีไดนำเขาตามบัตรสงเสริมที่ 2 

หากไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สงเสริมการลงทุนและกรมสรรพากรแลว 

จึงจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ทัง้นี ้ตามขอ 2.3 ของประกาศกรมสรรพากร 

เรือ่ง การคำนวณกำไรสุทธแิละขาดทุนสทุธิ

ของบรษัิท หรอืหางหุนสวนนติบิคุคลทีไ่ดรบั

การสงเสริมการลงทนุ ลงวนัท่ี 5 กมุภาพนัธ 

พ.ศ. 2530 

กรณีของเครื่ องจักรที่ ผู ได รับการ 

สงเสริมนำเขามาโดยใชสิทธิประโยชน 

การยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาตาม

มาตรา 28 หรือ 29 จะตองใชในโครงการ

ที่ไดรับการสงเสริม กลาวคือ จะตองใช

ผลิตภัณฑที่ไดรับการสงเสริมเทาน้ัน  

การนำเครื่องจักรไปใชเพื่อการอ่ืน

นอกจากทีไ่ดรบัการสงเสรมิ หรอืยนิยอมให

ผูอื่นใชเคร่ืองจักรน้ัน ซึ่งรวมถึงการจำนอง 

จำหนาย โอน ใหเชา นำไปใชเพ่ือการอ่ืน 

หรือใหบุคคลอ่ืนใช จะตองไดรับอนุญาต

จากคณะกรรมการกอน  

กรณีที่ผูไดรับการสงเสริมฝาฝนหรือไม

ปฏบัิตติามเงือ่นไขทีก่ำหนด คณะกรรมการ

มีอำนาจส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชนที่

ไดรับท้ังหมดหรือบางสวนก็ได ในกรณีท่ี
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คณะกรรมการส่ังเพิกถอนสิทธิประโยชน

ทั้งหมด ใหถือวาผูไดรับการสงเสริมไมเคย 

ไดรับยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากรมา 

ตัง้แตตน โดยผูไดรบัการสงเสริมจะตองเสีย

ภาษีอากรตามสภาพ ณ วนันำเขาเคร่ืองจกัร

ดังกลาว พรอมเงินเพิ่มและเบ้ียปรับ  

ในกรณีที่คณะกรรมการสั่งเพิกถอน

สิทธิประโยชนบางสวน ใหถือวาผูไดรับ

การสงเสริมไดรับยกเวนหรือลดหยอน 

ภาษีอากรเพียงเทาที่ยังคงไดรับสิทธิและ

ประโยชนอยู โดยใหเสียภาษีอากรตาม

สภาพ ณ วันที่คณะกรรมการมีมติให 

เพิกถอนสิทธิประโยชนบางสวน เปนเกณฑ

ในการคำนวณภาษีอากร พรอมเงินเพ่ิม

และเบี้ยปรับ (ถามี)  

นอกจากน้ี คณะกรรมการอาจส่ัง 

เพกิถอนสทิธแิละประโยชนเครือ่งจกัรทัง้หมด 

จะถือเสมือนวาผูไดรับการสงเสริมไมเคย

ไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขามา

ตัง้แตตน ดงันัน้ จงึถอืวาผูไดรบัการสงเสริม

หลบเลี่ยงการชำระภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะ

ตองชำระภาษีดังกลาว พรอมเงินเพ่ิมและ

เบี้ยปรับในสวนนี้อีกดวย  

ในประเด็นเ ก่ียวกับเคร่ืองจักรน้ัน 

หากเคร่ืองจักรท่ีไดรับสิทธิและประโยชน

ดั งกล าว ถูกยึด โดยการบังคับคดีตาม 

คำพิพากษาโดยอาศัยอำนาจตามประมวล

วิธีพิจารณาความแพง หากทรัพยนั้นถูก

ขายทอดตลาดตามคำพิพากษา เปนกรณี

ที่ไมใชบริษัทผูไดรับการสงเสริม มีเจตนา

กระทำการจำหนายหรือโอนเคร่ืองจักรดวย

ตนเอง 

จึงไมอาจถือไดวาบริษัทปฏิบัติผิด

เงื่อนไข เก่ียวกับการจำหนายหรือการ 

โอนเคร่ืองจักรโดยไมไดรับอนุญาต ตาม

มาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติสงเสริม

การลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งกรณีดังกลาวนี้ 

บีโอไอจะอาศัยเหตุดังกลาว มาทำการ 

เพิกถอนสิทธิและประโยชนไมได  

μ ÑÇÍÂ‹Ò§¤Ó¾Ô¾Ò¡ÉÒÈÒÅ®Õ¡Ò 

คำพิพากษาฎีกาที่ 3683/2543 จำเลย

ไดรบับตัรสงเสรมิของคณะกรรมการสงเสรมิ

การลงทุน ซึ่งกำหนดเงื่อนไขไวในขอ 3 วา

วัตถุดิบหรือวัสดุจำเปนท่ีคณะกรรมการ 

อนุมัติใหยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา 

และภาษกีารคา (เดิม) นัน้ จะตองใชเฉพาะ

ในกจิการสวนทีไ่ดรบัอนมุตัจิากคณะกรรมการ

ใหไดรับยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขา

และหรือภาษีการคาเทานั้น  

หากจะจำหนายจายโอนหรือนำไปใช

ในการอื่นจะตองไดรับอนุญาตจากคณะ

กรรมการกอน และในขอ 13.4 ก็กำหนด

ใหจำเลยนำผลิตภัณฑที่ผลิตหรือประกอบ 

สงออกไปจำหนายนอกราชอาณาจักร 

ทั้งสิ้น หากจำเลยมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ี

ไดรับตามบัตรสงเสริมดังกลาว จำเลยก็

ยอมไมอาจถือประโยชนที่ไดรับตามบัตร

สงเสริมได 

เมื่อจำเลยมีวัตถุดิบและวัสดุจำเปนท่ี

นำเขาคงเหลือท่ีไมไดใชผลิต ผสม หรือ

ประกอบผลิตภัณฑเพ่ือการสงออก ภายใน

ระยะเวลาหนึ่งปตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว 

จึงไมอยูในเง่ือนไขท่ีจำเลยจะไดรับยกเวน

หรือลดหยอนอากรขาเขา และภาษีการคา

ตามบัตรสงเสริมการลงทุนดังกลาว 

ตามมาตรา 41 วรรคหน่ึง และวรรคสอง 

แหง พ.ร.บ. สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

บญัญัตวิา คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

มีอำนาจอนุญาต ใหผูไดรับการสงเสริม

จำหนายเคร่ืองจักรที่ไดรับยกเวนหรือลด

หยอนภาษีอากรได โดยการอนุญาตจะทำ

เปนหนังสือหรือแกไขบัตรสงเสริม โดยระบุ

เงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุญาต 

ไวดวยก็ได และวรรคสามบัญญัติวา หามมิ

ใหนำกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากร 

มาใชบังคับแกผูไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับ

อนุญาตจากคณะกรรมการตามมาตราน้ี  

แตตามทางนำสืบของโจทกไมปรากฏ

หลักฐานวาจำเลยประสงคจะจำหนาย

เคร่ืองจักร และไดมีหนังสืออนุญาตให

จำเลยจำหนายเคร่ืองจักร หรือมีการแกไข

บัตรสงเสริมจากคณะกรรมการสงเสริม

การลงทุน ทั้งคดีก็ไมไดความแนชัดวา

จำเลยไดจำหนายจายโอนเครื่ องจักร 

ดังกลาวไปแลวหรือไม กรณีเชนนี้จะถือวา

จำเลยไดปฏิบัติผิดเง่ือนไขโดยการจำหนาย

เครื่องจักรแลวหาไดไม โจทกท้ังสองจึง

ไมมีอำนาจฟองใหจำเลยชำระคาภาษีอากร 

ขาเขาและภาษีการคาในสวนนี้ 

กรณีการออกคำส่ังเพิกถอนสิทธิและ

ประโยชนนั้น ไมจำเปนจะตองมีหนังสือ
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เตือนตามมาตรา 54 วรรคแรก ใหบริษัท

ทราบกอนแตอยางใด 

คำพิพากษาฎีกาท่ี 4178/2533 กรณี

ของจำเลยไมอาจบังคับตามมาตรา 54 

วรรคสอง และมาตรา 55 วรรคสี่ แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 

2520 เพราะคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ

มิไดมีคำเตือนใหจำเลยปฏิบัติตามเงื่อนไข

ตามมาตรา 54 วรรคสอง แตคณะกรรมการ

ใชอำนาจส่ังเพิกถอนสิทธิและประโยชนแก

จำเลย ตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง และได

แจงใหจำเลยทราบแลว  

จำเลยมีหนาที่ชำระภาษีอากรและ

ภาษีอากรเพิ่มภายในกำหนดเวลาตาม

มาตรา 55 วรรคสาม แตจำเลยมิไดชำระ

ภายในกำหนดเวลาดังกลาว จำเลยจึงมี 

หนาท่ีตองชำระเงินเพิม่ตามพระราชบัญญัติ

ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา  

สวนท่ีจำเลยอางวาโจทกคิดเงินเพิ่ม

จากจำเลยเกินเงินภาษีอากร เปนการฝาฝน

พระราชบญัญัตสิงเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 

มาตรา 55 วรรคส่ี นัน้ จำเลยมไิดกลาวอาง

ความขอน้ีมาในคำใหการ ทั้งยังเปนขอ

กฎหมายที่ไมเปนสาระแกคดี อันควรไดรับ

การวินิจฉัยดวย เพราะศาลฎีกาไดวินิจฉัย

แลววา จำเลยตองชำระเงินเพิม่ตามพระราช

บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 

จตัวา หาใชตองชำระเงนิเพิม่ตามมาตรา 55 

วรรคสี่ แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2520 ไม 

กรณทีีเ่กดิเพลงิไหมทำใหวตัถดุบิ วัสดุ

จำเปนไดรับความเสียหาย กรณีดังกลาว 

ผูไดรับการสงเสริมจะอางเหตุสุดวิสัยไมได 

จึงตองมีหนาท่ีในการชำระอากรตามเกณฑ

ปกติ ซึ่งอยูในขายท่ีบีโอไอจะออกคำส่ัง

เพิกถอนสิทธิและประโยชนได เชนกัน 

คำพิพากษาฎีกาท่ี 6842/2544 จำเลย

ไดรับการสงเสริมการลงทุนตาม พ.ร.บ. 

สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งคณะ

กรรมการสงเสริมการลงทุน ใหสิทธิและ

ประโยชนแกจำเลย โดยใหจำเลยไดรับ

การยกเวนไมตองเสียอากรขาเขาและภาษี

การคา (เดมิ) สำหรบัวัตถดุบิและวสัดุจำเปน

ท่ีตองนำเขาดังกลาว แตมีเงื่อนไขวาจำเลย

ตองนำวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่นำเขา 

ดังกลาวนั้นไปใชในการผลิตสินคาเพื่อการ

สงออก และไมปรากฏขอยกเวนใหจำเลย

ไมตองเสียอากรขาเขาและภาษีการคาใน

กรณีอื่น  

นอกเหนือจากขอท่ีใหนำวัตถุดิบและ

วัสดุจำเปนท่ีตองนำเขามาจากตางประเทศ 

ไปทำการผลิตสินคาเพ่ือการสงออกไว จึง

ตองถือวาจำเลยจะไดรับยกเวนอากรขาเขา

และภาษีการคา สำหรับวัตถุดิบและวัสดุ

จำเปนท่ีตองนำเขาดังกลาว เพยีงกรณีเดียว

เปนเด็ดขาด กลาวคือ จำเลยตองนำไปใช

ผลิตสินคาเพื่อการสงออกเทานั้น  

พ.ร.บ.สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

มาตรา 54 วรรคสองใชถอยคำวา คณะ

กรรมการจะส่ังใหบีโอไอเตือนผูไดรับการ

สงเสริมกอนก็ได ในกรณีที่ผู ไดรับการ 

สงเสริมมิไดจงใจฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม

เงื่อนไข แสดงวานอกจากในกรณีผูไดรับ

การสงเสริมไดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม

เงื่อนไขโดยจงใจ ซึ่งคณะกรรมการตอง

เพิกถอนสิทธิและประโยชนแลว แมเปน

กรณีผูไดรบัการสงเสริมมไิดจงใจฝาฝน หรอื

ไมปฏิบัติตามเง่ือนไข กฎหมายก็ยังให

อำนาจคณะกรรมการ สามารถส่ังเพิกถอน

สทิธแิละประโยชน เม่ือจำเลยนำเขาวัตถดุบิ

และวสัดุจำเปนท่ีตองนำเขาตามฟอง 2 ครัง้ 

หากจำเลยไมใชผูไดรับการสงเสริม

โดยไดรับสิทธิและประโยชน ตามบัตร 

สงเสริมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

จำเลยก็มีหนาท่ีตองชำระอากรขาเขาและ

ภาษีการคา สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปน

ที่ตองนำเขาตามฟองตั้งแตขณะนำเขา 

เพราะวัตถุดิบและวัสดุจำเปนท่ีตองนำเขา

ดังกลาว เปนสินคาที่ตามปกติแลวผูนำเขา

จะตองเสียอากรขาเขาและภาษีการคา  

เมื่อจำเลยเสียอากรขาเขาและภาษีการคา

ในขณะนำเขาในกรณีเชนนี้ไปแลว แม

ตอมาสินคาดังกลาวจะสูญหาย ถูกทำลาย 

หรือเกิดเหตุเพลิงไหมเสียหายจำเลยก็หา

อาจรองขอคืนอากรขาเขาและภาษีการคา

สำหรบัสินคาที่เสียหายไปไดไม  

จำเลยเปนผูไดรับการสงเสริมไดรับ

สิทธิและประโยชนโดยไมตองชำระอากร

ขาเขาและภาษีการคาในขณะนำเขา แต

จำเลยไมไดนำวัตถุดิบและวัสดุจำเปนท่ี 

นำเขาดังกลาวไปใชผลิตสินคาเพ่ือสงออก

เนื่องจากเกิดเพลิงไหม จึงไมอาจนำไป

ผลติสินคาเพือ่สงออก ตามเงือ่นไขท่ีกำหนด

ในบัตรสงเสริมคณะกรรมการสงเสริม 

การลงทุน กรณีก็ตองถือวาจำเลยปฏิบัติ

ผิดเงื่อนไขที่คณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุนกำหนด จำเลยจึงมีหนาท่ีตองเสีย

อากรขาเขาและภาษีการคา 
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7. ¡Ô̈ ¡ÒÃ·Õè́ Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÙ‹áÅŒÇ ÊÒÁÒÃ¶
¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ μÒÁÁÒμÃ¡ÒÃ
Ê‹§àÊÃÔÁÏ à¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ 
¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ËÃ×Í¡ÒÃÅ´
¼Å¡ÃÐ·ºμ ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ สามารถขอรับการสงเสริมฯ ได 

เนื่องจากมาตรการนี้ จะใชกับกิจการที่

ดำเนินการอยูแลว ไมวาไดรับหรือไมไดรับ

การสงเสริมฯ หากไมไดรบัการสงเสริมฯ ตอง

เปนประเภทกิจการที ่กกท. ใหการสงเสรมิฯ  

8. â¤Ã§¡ÒÃ·Õè ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
ÍÂÙ‹à´ÔÁ ÊÒÁÒÃ¶Â×è¹¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
μÒÁÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ à¾×èÍ¡ÒÃ
»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹
·´á·¹ ËÃ×Í¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºμ ‹Í
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ä´Œ·Ø¡â¤Ã§¡ÒÃËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ หากเปนโครงการที่ไดรับการ 

สงเสริมฯ อยู เ ดิม จะย่ืนขอรับการสง

เสริมฯ ไดเฉพาะโครงการท่ีระยะเวลาการ

ยกเวน หรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล

นั้นสิ้นสุดลงแลว หรือเปนโครงการท่ีไมได

รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเทานั้น ที่จะ

ขอรับการสงเสริมฯ ตามมาตรการน้ีได 

1. ไดรับยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 

(มาตรา 28) 

2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

เปนเวลา 8 ป โดยไมกำหนดสัดสวนการ 

ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล (มาตรา 

31 วรรคสอง) 

3. ไดรับลดหยอนภาษเีงนิไดนติบิคุคล 

สำหรบักำไรสุทธทิีไ่ดจากการลงทุน ในอัตรา

รอยละ 50 ของอัตราปกติ มีกำหนดเวลา 

ไมเกิน 5 ป นับแตวันที่กำหนดระยะเวลา

ตามมาตรา 31 วรรคหนึง่หรือวรรคสอง แลว

แตกรณีนั้นสิ้นสุดลง หรือนับแตวันเร่ิมมี

รายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ

สงเสรมิ ในกรณทีีผู่ไดรบัการสงเสริมฯ ไมได

ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคล (มาตรา 35 (1)) 

4. ไดรบัอนญุาตใหหกัคาขนสง คาไฟฟา 

และคาประปา 2 เทา ของจำนวนเงินทีผู่ไดรบั

การสงเสริมฯ ไดเสียไปเปนคาใชจายใน

การประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ 

เพื่อประโยชนในการคำนวณภาษีเงินได

นติบิคุคล เปนระยะเวลา 10 ป นบัแตวนัเริม่

มีรายไดจากกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ 

(มาตรา 35 (2)) 

5. ไดรับอนุญาตใหหักเงินคาติดต้ัง

หรือกอสราง สิ่งอำนวยความสะดวกจาก

กำไรสุทธิไมเกินรอยละ 25 ของเงินลงทุน

ในกิจการท่ีไดรับการสงเสริมฯ โดยผูไดรับ

การสงเสริมฯ จะเลอืกหักจากกำไรสุทธิของ

ปใดปหน่ึงหรือหลายปก็ไดภายใน 10 ป 

นับแตวันเริ่มมีรายไดจากกิจการท่ีไดรับ

การสงเสริมฯ ทั้งนี้นอกเหนือไปจากการ

หักคาเสื่อมราคาตามปกติ (มาตรา 35 (3)) 

5. â¤Ã§¡ÒÃ·Õè¨Ð¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
μÒÁÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ã¹ÍØμÊÒË-
¡ÃÃÁà»‡ÒËÁÒÂ ¨Ðμ ŒÍ§Â×è¹¤Ó¢ÍÃÑº
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ª¹Ô´ã´ ÁÕàÍ¡ÊÒÃá¹º
ÍÐäÃºŒÒ§ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ จะตองยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ 

(F PA PP 01) หรือคำขอฯ สำหรับกิจการ

ทั่วไป และย่ืนเอกสารแนบเชนเดียวกับการ

ขอรับการสงเสรมิฯ ในกรณปีกติ และจะตอง

ยื่นคำขอฯ ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม 2555 

6. ¡Ô̈ ¡ÒÃã´ºŒÒ§·ÕèÊÒÁÒÃ¶¢ÍÃÑº¡ÒÃ
Ê‹§àÊÃÔÁÏ μÒÁÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
à¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃãªŒ
¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ËÃ×Í¡ÒÃÅ´¼Å
¡ÃÐ·ºμ ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 

ตอบ ทุกประเภทกิจการที่ กกท . 

ประกาศใหการสงเสริมฯ สามารถขอรับ

การสงเสริมฯ ตามนโยบายน้ีได 
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9. â ¤Ã§¡ ÒÃ·Õè ¨ Ð Â×è ¹ ¢ÍÃÑ º¡ ÒÃ 
Ê‹§àÊÃÔÁÏ μÒÁÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
à¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃãªŒ
¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ ËÃ×Í¡ÒÃÅ´¼Å
¡ÃÐ·ºμ ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¨Ðμ ŒÍ§ãªŒ
àÍ¡ÊÒÃÍÐäÃºŒÒ§ 

ตอบ จะตองย่ืนแบบคำขอรับการ 

สงเสริมฯ (F PA PP 01) พรอมกับแบบ

ประกอบคำขอรับการสง เสริมฯ ตาม 

หลกัเกณฑการใหสทิธปิระโยชนของนโยบาย

มาตรการสงเสริมฯ เพือ่การประหยัดพลังงาน 

การใชพลงังานทดแทน หรือการลดผลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม ตามประกาศที่ 2/2553  

(F PA PP 28) รวมทั้งเอกสารแนบเชนเดียว

กบัการขอรบัการสงเสริมฯ ตามปกติ (เชน 

หนังสือรับรอง งบการเงินปลาสุด เปนตน) 

และจะตองย่ืนคำขอภายในวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2555 

10. â¤Ã§¡ÒÃ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¹Óà¢ŒÒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã
»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹
·´á·¹ ËÃ×Í¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºμ ‹Í
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁä»áÅŒÇ ¨Ð¢ÍÃÑº¡ÒÃ 
Ê‹§àÊÃÔÁÏ μÒÁÁÒμÃ¡ÒÃ¹Õéä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ ไมได เนื่องจากจะตองย่ืนคำขอ

รับการสงเสริมฯ กอนการนำเขาเคร่ืองจักร 

11. â¤Ã§¡ÒÃ·Õè ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
ÍÂÙ‹à´ÔÁ ÊÒÁÒÃ¶Â×è¹¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
μÒÁÁÒμÃ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ à¾×èÍ¡ÒÃ
»ÃÐËÂÑ´¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹
·´á·¹ ËÃ×Í¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºμ ‹Í
ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ¨Ðä Œ́ÃÑºÊÔ· Ô̧»ÃÐâÂª¹�
ÍÐäÃºŒÒ§ 

ตอบ จะไดรับสิทธิประโยชน ดังนี้ 

1. ไดรับยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร 

(มาตรา 28) 

2. ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

เปนเวลา 3 ป เปนสัดสวนรอยละ 70 ของ

เ งิ น ล ง ทุ น โ ด ย ไ ม ร ว ม ค า ที่ ดิ น แ ล ะ

ทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ใหไดรับยกเวนภาษี

เงินไดนิติบุคคลจากรายไดของกิจการที่

ดำเนินการอยูเดิม (มาตรา 31 วรรคหน่ึง) 

12. ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒÃä´ŒÃÑº¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹Ôμ ÔºØ¤¤Å ¨ÐàÃÔèÁ¹Ñº¨Ò¡
àÁ×èÍã´ à¹×èÍ§¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ·Õè¢ÍÃÑº¡ÒÃ
Ê‹§àÊÃÔÁÏ μÒÁ¹âÂºÒÂ¹Õé ¨Ðà»š¹¡ÒÃ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃμ ‹Íà¹×èÍ§¨Ò¡â¤Ã§¡ÒÃ·Õè
´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÙ‹à´ÔÁ 

ตอบ ระยะเวลาการไดรับการยกเวน

ภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหนับจากวันท่ีมีราย

ไดภายหลังไดรับบัตรสงเสริมฯ  

13. ËÒ¡¼ÙŒ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ä´ŒÃÑº
¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹ Œ́Ò¹¡ÒÃÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕÏ
ÊÓËÃÑº¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃà¾×èÍ¡ÒÃ»ÃÐËÂÑ́
¾ÅÑ§§Ò¹ ¡ÒÃãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹ 
ËÃ×Í¡ÒÃÅ´¼Å¡ÃÐ·ºμ ‹ÍÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ 
¨Ò¡Ë¹‹ÇÂ§Ò¹Í×è¹ àª‹¹ ¡ÃÁÊÃÃ¾Ò¡Ã 
¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ � ËÃ×ÍÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ �áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ 
áË‹§ªÒμ Ô (ÊÇ·ª.) ÍÂÙ‹áÅŒÇ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶
¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¨Ò¡ºÕâÍäÍμÒÁ
¹âÂºÒÂ¹ÕéÍÕ¡ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ ไมสามารถขอรับการสงเสริมฯ 

ได เนื่องจากตามเกณฑผูขอฯ จะตอง 

ไมไดรับสิทธิประโยชนดานภาษีสำหรับ 

การดำเนินงานเพื่อวัตถุประสงคลักษณะ

เดียวกันจากหนวยงานอ่ืน 

14. á¼¹¡ÒÃÅ§·Ø¹¡ÒÃ»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹
à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã ¨Ðμ ŒÍ§ÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ã¹àÃ×èÍ§ã´ºŒÒ§ 

ตอบ ผูขอฯ จะตองเสนอแผนการลงทุน

ปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือการประหยัด

พลังงาน การใชพลังงานทดแทน หรือการ

ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม โดยมีการ

ดำเนินการเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง ดังตอไปนี้ 

1. จะตองมีการลงทุนปรับเปลี่ยน

เครื่องจักรไปสูเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให

เกิดการใชพลังงานลดลงตามสัดสวนท่ี

กำหนด 

2. จะตองมีการลงทุนปรับเปลี่ยน

เครื่องจักร เพื่อใหมีการนำพลังงานทดแทน

มาใชในกิจการในสัดสวนตามท่ีกำหนด 

เมื่อเทียบกับการใชพลังงานท้ังสิ้น 

3. จะตองมีการลงทุนปรับเปลี่ยน

เครือ่งจกัร เพือ่ลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 

ไมวาจะเปนการลดปริมาณของเสีย น้ำเสีย 

หรืออากาศตามเกณฑที่กำหนด 

15. ̈ Ò¡¢ŒÍ 14. ËÒ¡¼ÙŒ¢ÍÏ ¨ÐàÊ¹Í
á¼¹¡ÒÃÅ§·Ø¹â´Â¨ÐÁÕ¡ÒÃ´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ÁÒ¡¡Ç‹Ò 1 àÃ×èÍ§ àª‹¹ ¨ÐÅ§·Ø¹ 
»ÃÑºà»ÅÕèÂ¹à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ãà¾×èÍ»ÃÐËÂÑ´
¾ÅÑ§§Ò¹ ÃÇÁ¶Ö§ãªŒ¾ÅÑ§§Ò¹·´á·¹
Œ́ÇÂ ÊÒÁÒÃ¶·Óä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 

ตอบ สามารถทำได แตทั้งนี้ สิทธิ-

ประโยชนที่ไดรับจะไมไดเพิ่มขึ้นแตอยางใด 

16. ËÒ¡Â×è¹¤Ó¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
ã¹»‚ 2554 ¨Ðμ ŒÍ§ãªŒ»‚ã´à»š¹»‚°Ò¹ã¹
¡ÒÃ¤Ó¹Ç³ 

ตอบ กำหนดใหปกอนปท่ียื่นขอรับ 

การสงเสริมฯ เปนปฐาน หากยื่นคำขอฯ  

ในป 2554 ก็จะใชป 2553 เปนปฐานใน

การคำนวณ โดยคำนวณสัดสวนเมื่อส้ินสุด 

ระยะเวลาดำเนินการแลว 1 ป และคำนวณ

ที่ปริมาณการผลิตในปซึ่งเปนปฐาน 
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¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ 

(ÃÒÂ) 
â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

(ÃÒÂ) 

â¤Ã§¡ÒÃμ ‹Ò§ªÒμ Ô
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

(ÃÒÂ) 

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹
ä·ÂáÅÐμ ‹Ò§ªÒμ Ô 

(ÃÒÂ) 

à§Ô¹Å§·Ø¹ 
(ÅŒÒ¹ºÒ·) 

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

¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â (¤¹) 

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

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

 ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.  ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.  ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.  ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย.  ม.ค.-พ.ย. ม.ค.-พ.ย. 

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 151  135  163  42,317  35,924  46,142  2,645  2,621  3,289  472  472  2,016  21,065  15,914  26,154  

เหมอืงแร เซรามกิส และโลหะข้ันมลูฐาน 26  26  28  18,700  18,700  35,406  435  435  710  1,951  1,951  3,220  5,698  5,698  3,891  

อตุสาหกรรมเบา 57  52  66  10,401  9,319  9,710  1,135  1,126  556  717  705  763  18,204  17,826  22,242  

ผลติภณัฑโลหะ เคร่ืองจกัร และอุปกรณขนสง 175  163  224  51,634  46,022  82,728  1,618  1,588  1,195  5,952  5,652  9,048  26,121  22,271  30,616  

อเิลก็ทรอนกิส และเคร่ืองใชไฟฟา 140  126  215  27,689  24,200  85,017  358  351  455  1,441  1,424  968  43,378  38,134  88,084  

ผลติภณัฑเคมภีณัฑ กระดาษ และพลาสตกิ 97  88  149  24,581  18,460  36,903  1,364  1,302  1,312  2,326  1,321  1,592  6,699  5,996  12,876  

บรกิาร และสาธารณปูโภค 316  276  370  117,687  113,192  166,393  8,751  7,134  10,307  2,180  2,046  3,022  13,745  12,730  12,556  

รวม 962  866  1,215  293,009  265,817  462,299  16,307  14,558  17,823  15,039  13,571  20,628  134,910  118,569  196,419  

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

2552 
Á.¤.-¾.Â. 

2553 
Á.¤.-¾.Â. 

2552 
Á.¤.-¾.Â. 

2553 
Á.¤.-¾.Â. 

2552 
Á.¤.-¾.Â. 

2553 
Á.¤.-¾.Â. 

2552 
Á.¤.-¾.Â. 

2553 
Á.¤.-¾.Â. 

2552 
Á.¤.-¾.Â. 

2553 
Á.¤.-¾.Â. 

2552 
Á.¤.-¾.Â. 

2553 
Á.¤.-¾.Â. 

2552 
Á.¤.-¾.Â. 

2553 
Á.¤.-¾.Â. 

2552 
Á.¤.-¾.Â. 

2553 
Á.¤.-¾.Â. 

2552 
Á.¤.-¾.Â. 

2553 
Á.¤.-¾.Â. 

2552 
Á.¤.-¾.Â. 

2553 
Á.¤.-¾.Â. 

2552 
Á.¤.-¾.Â. 

2553 
Á.¤.-¾.Â. 
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300 

0 

400,000 
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866 

1,215 

285 

453 

289 

424 

292 338 

265,817 

462,299 

159,979 

284,332 

118,569 

196,419 

905 

1,420 456,000 

260,000 

992 

1,409 
355,900 

377,900 



2551 2552 2552 
ม.ค.-พ.ย. 

2553 
ม.ค.-พ.ย. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-พ.ย. 

2553 
ม.ค.-พ.ย. 

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

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÊØ· Ô̧  1,231   1,490   992   1,409  74.0  108.9  65.4  57.2  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     43.8  36.0  22.0  26.3  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 326  262  219  337  15.3  5.2  3.6  12.4  

 ยุโรป 194  213  165  177  13.9  5.1  1.7  4.6  

 ไตหวัน 45  70  33  43  1.4  4.3  0.6  0.6  

 สหรัฐอเมริกา 37  81  60  56  1.3  6.4  6.1  0.8  

 ฮองกง 23  20  16  25  1.0  1.8  0.1  0.6  

 สิงคโปร 86  87  67  76  5.1  1.1  0.6  2.0  

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

 เขต 1 375  452  356  441  51.9  80.2  50.5  48.2  

  กรุงเทพมหานคร 221  193  171  208  16.3  15.4  14.0  10.5  

  ปริมณฑล 154  259  185  233  35.6  64.8  36.5  37.7  

 เขต 2 517  512  350  545  294.6  311.1  230.1  194.2  

  ระยอง 144  109  90  145  135.6  56.2  42.7  81.2  

  ภูเก็ต 12  11  9  6  10.2  2.6  0.9  3.0  

  อื่นๆ 361  392  251  394  148.7  252.3  186.5  110.0  

 เขต 3 335  523  283  421  85.6  247.6  75.2  135.5  

  - 36 จังหวัด 287  440  248  364  79.7  201.6  71.4  123.3  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 48  83  35  57  5.9  46.0  3.8  12.2  

  ภาคเหนือ 77  119  61  90  9.7  37.4  13.1  41.4  

  ภาคกลาง 10  31  12  16  4.8  28.1  1.7  9.8  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 85  180  72  124  15.8  104.0  22.7  48.8  

  ภาคตะวันออก 47  51  34  50  8.8  24.1  7.2  9.4  

  ภาคตะวันตก 14  30  17  12  3.1  8.2  2.8  1.6  

  ภาคใต 65  74  56  90  9.6  26.7  13.0  16.9  

  อื่นๆ 37  38  31  39  33.8  19.0  14.7  7.6  

  ไมระบุที่ตั้ง 4  3  3  2  0.1  0.1  0.1  - 

ÀÒÇÐ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÀÒÇÐ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
Á¡ÃÒ¤Á-¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2553 à»ÃÕÂºà·ÕÂº »‚ 2551 áÅÐ 2552 
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 2551 2552 2552 
ม.ค.-พ.ย. 

2553 
ม.ค.-พ.ย. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-พ.ย. 

2553 
ม.ค.-พ.ย. 

 ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) ·Ø¹¨´·ÐàºÕÂ¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·) 
¡ÒÃÍ¹ØÁÑμ ÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ·Ñé§ÊÔé¹  1,252   1,003   905   1,420  79.0  41.4  39.7  47.2  

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     57.2  16.5  15.9  20.4  

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 331  248  226  337  22.2  3.4  3.1  5.8  

 ยุโรป 183  159  141  171  18.1  2.6  2.4  4.6  

 ไตหวัน 48  33  29  38  1.2  0.6  0.5  0.3  

 สหรัฐอเมริกา 37  41  40  53  1.3  5.7  5.7  0.7  

 ฮองกง 19  14  13  27  0.8  0.1  0.1  0.2  

 สิงคโปร 77  65  56  73  5.4  0.3  0.3  2.1  

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

 เขต 1 396  336  304  454  48.3  49.7  37.3  67.8  

  กรุงเทพมหานคร 232  162  145  201  16.1  11.9  11.2  10.8  

  ปริมณฑล 164  174  159  253  32.1  37.8  26.1  57.1  

 เขต 2 538  383  346  548  365.9  180.8  174.7  223.8  

  ระยอง 166  96  83  140  207.5  42.7  41.1  81.2  

  ภูเก็ต 11  11  8  9  9.5  1.7  0.9  3.0  

  อื่นๆ 361  276  255  399  148.9  136.3  132.7  139.5  

 เขต 3 318  284  255  418  83.6  50.9  48.0  164.4  

  - 36 จังหวัด 275  244  219  369  79.4  46.0  43.4  150.1  

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 43  40  36  49  4.2  4.9  4.6  14.3  

  ภาคเหนือ 75  61  52  87  9.1  5.9  5.6  23.2  

  ภาคกลาง 11  10  9  24  4.7  1.3  1.1  17.2  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77  75  68  121  12.7  11.3  10.2  64.9  

  ภาคตะวันออก 41  40  35  37  8.9  7.1  6.8  22.9  

  ภาคตะวันตก 16  13  13  13  3.3  1.3  1.3  2.7  

  ภาคใต 58  62  57  94  11.3  11.3  10.6  21.6  

  อื่นๆ 40  23  21  42  33.7  12.7  12.4  11.9  

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

 เขต 3 ไดแก 58 จังหวัด โดยแบงเปนเขต 3 พิเศษ จำนวน 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สุรินทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม 

รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร บุรีรัมย อำนาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี ยะลา 

และนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ 

 สำหรับกิจการขนสงทางเรือ หรืออากาศ ไดรวมไวใน เขต 3 

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

สำนักงานฯ จะใชเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการท่ีขอรับการสงเสริมฯ ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ 

 2) สถิตไิมนบัรวมโครงการซ่ึงไมมกีารลงทนุเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ กิจการเดมิขอสทิธปิระโยชนไมเก่ียวกบัภาษอีากร 
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล  
จากการเกษตร 

     

	1.	นางสาวนฤมล	ปลอดทอง	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์จากสาหร่าย	  1.11  1.60 7 จ.นครศรีธรรมราช	

(เขต	3)	

	2.	ยูไนเต็ด	ฟีดดิ้ง	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ-สหรัฐฯ)		

สุกรขุน	  1.5  22.00 9 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	3.	บี	เทค	อินดัสตรี	จำกัด	 
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)	

นำ้ยางขน้	ยาง	SKIM	CREPE 
หรือ	SKIM	BLOCK	

 1.16 	 35.00	 50 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	4.	สามารถ	ปาล์ม	อินดัสตรี	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดใน

ปาล์มอบแห้ง	

 1.12  70.00* 26 จ.ชุมพร	

(เขต	3)	

	5.	มีดี	ฟู้ดส์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เส้นก๋วยเตี๋ยวและบะหมี่	 
อบแห้ง	

 1.11  17.55 30	 จ.จันทบุรี	

(เขต	3)	

	6.	รับเบอร์แลนด์โปรดักส์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำยางข้น	(CONCENTRATE	

LATEX)		

 1.16  106.40* 21 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	7.	ไทยฮั้วยางพารา	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-ไอร์แลนด์-สิงคโปร์-

มาเลเซีย-จีน)		

ยางแผ่นรมควัน	  1.16  105.00* 60 จ.พิษณุโลก	

(เขต	3)	

	8.	ไฮไท	ซีฟู้ด	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-เกาหลีใต้)	

สัตว์น้ำแช่แข็งและสาหร่าย

ปรุงรสแช่แข็ง	

 1.11  22.50 122 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	9.	ไทยฮั้วยางพารา	จำกัด	(มหาชน)	

(ร่วมทุนไทย-ไอร์แลนด์-

มาเลเซีย-จีน)	

ยางแท่ง	(BLOCK	RUBBER)	  1.16  87.15* 300	 จ.บุรีรัมย์	

(เขต	3)	

	10.	ฮอง	ลิ่ม	โคโคนัทไฟเบอร์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)	

ใยมะพร้าวอัดก้อน	  1.17  7.00 7 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	11.	ปาล์มไทยพัฒนา	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)	

น้ำมันปาล์มดิบและเมล็ดใน

ปาล์มอบแห้ง	

 1.12  24.90 25 จ.สตูล	

(เขต	3)	

	12.	แพสุขชื่นรับเบอร์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ยางแผ่นรมควัน	  1.16  19.60 46 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	13.	เกษมสันต์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ห้องเย็น	  1.19  86.00* 24 จ.ลำพูน	

(เขต	3)	

	14.	แมน	เอ	โฟรสเซน	ฟูดส์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

เนื้อปลาบดแช่แข็ง	  1.11  51.50* 171 จ.สงขลา	

(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	15.	ทัทวิน	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำยางข้นและยางสกิมเครพ  1.16  78.00* 84 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	16.	อีสเทิร์น	ฟิลาเท็กซ์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เส้นยางยืด	  1.16  250.00* 184 จ.ปราจีนบุรี	 
(เขต	3)	

	17.	ไทยยูเนี่ยน	ฟีดมิลด์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

อาหารสัตว์	  1.6  218.00* 200 จ.สงขลา	 
(เขต	3)	

	18.	หน่ำฮั้วรับเบอร์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ยางแท่ง	  1.16  211.00* 154 จ.สงขลา	 
(เขต	3)	

	19.	เอี่ยมอีสาน	รีนิวเอเบิล	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตก๊าซชีวภาพและไฟฟ้า

จากก๊าซชีวภาพ	

 1.18  160.00* 9 จ.อุบลราชธานี	 
(เขต	3)	

	20.	ร่วมค้า	แอดวานซ์	เทค	 
อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ก๊าซชีวภาพอัดแรงดัน	  1.18  64.20* 23	 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	21.	คอนแทค	กรุ๊พ	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ต้นกล้าพืช	จุลินทรีย์

ปรับปรุงดิน	และปุ๋ยชีวภาพ	

 1.1 	 3.15	 25 จ.นครปฐม	

(เขต	2)	

	22.	สิทธินันท์	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-อังกฤษ)	

ผลิตภัณฑ์จากธัญพืช	  1.11  87.40* 913	 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	23.	หาดสินรับเบอร์	จำกัด	 
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)	

ยางแท่ง	  1.16  165.00* 28 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	24.	เอช	วี	ฟิลลา	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-จีน)	

น้ำยางข้น	ยางแท่ง	

ยางสกมิเครพและสกมิบลอ็ค	

 1.16  127.20* 48 จ.กาญจนบุรี	

(เขต	2)	

	25.	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	จำกัด	

(มหาชน)	 
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)	

น้ำยางข้น	  1.16  98.40* 20 จ.สุราษฎร์ธานี	

(เขต	3)	

	26.	ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี	จำกัด	

(มหาชน)	 
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)	

น้ำยางข้น	  1.16 	 64.30*	 20 จ.ตรัง	

(เขต	3)	

	27.	เซาท์แลนด์ลาเท็กซ์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

น้ำยางข้น	(CONCENTRATE	

LATEX)	

 1.16  160.00* 45 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	28.	มหาราช	ฟู้ด	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สิ่งปรุงแต่งอาหาร	

และสารให้ความหวาน	

 1.11  
และ	

1.11.7 

 72.70* 53	 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	29.	โกรเบสท์คอร์โพเรชั่น	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-ซามัว)	

อาหารสัตว์	  1.6  76.00* 28 จ.สมุทรสงคราม	

(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	30.	เฟอร์นิช	บอร์ด	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตแผ่นใยไม้อัด	 
ความหนาแน่น	ปานกลาง	

 1.17  2,618.00** 91 จ.สงขลา	

(เขต	3)	

	31.	วนชัย	กรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน)	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตแผ่นชิ้นไม้อัด	 
ปาร์ติเกิลบอร์ด	

 1.17  1,250.00** 124 จ.สระบุรี	

(เขต	2)	

	32.	สวนอุตสาหกรรมพลังงาน	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตเอทานอล	(99.5%)	  1.18  6,500.00** 124 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	33.	MR.JIANG	MINSHENG	 
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)	

ผลิตยางเรเดียลสำหรับ

รถยนต์	

 1.16  
และ		

 4.10 

 4,611.80** 1,030	 จ.ราชบุรี	

(เขต	2)	

	34.	สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์จากน้ำนมดิบ	  1.11  548.00** 24 จ.สระแก้ว	

(เขต	3)	

	35.	ขอนแก่น	สตาร์ช	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แป้งมันสำปะหลัง	 	 1.13	 	 308.00*	 223	 จ.ขอนแก่น	

(เขต	3)	

	36.	เค.เอส.จันทบุรี	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แป้งมันสำปะหลัง	 	 1.13	  465.00* 273	 จ.จันทบุรี	

(เขต	3)	

	 	รวม	     18,792.35 4,621 เขต	 1		=	 1	
เขต	 2		=	 8	
เขต	 3		=	27	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

      

หมวด 2 
เหมืองแร่เซรามิกส์ 
และโลหะขั้นมูลฐาน 

     

	1.	เคเอสซี	(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

การตัดและแปรรูปโลหะ

แผ่น	

 2.18  55.00* 13	 จ.ปทุมธานี	 
(เขต	1)	

	2.	ฉางเถ่	พัฒนาการแร่	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-จีน)	

การทำเหมืองและ	

แต่งแร่เหล็ก	 
(IRON	ORE	MINING	AND	

DRESSING)	

 2.2  78.00* 60 จ.เลย	 
(เขต	3)	

	3.	สยามไฟเบอร์กลาส	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์ฉนวนใยแก้ว	  2.7  50.00* 17 จ.สระบุรี	 
(เขต	2)	

	4.	กมลพิศาลกระจกนิรภัย	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

กระจกนิรภัยลามิเนต	

(LAMINATED	SAFETY	GLASS)	

 2.6 	 77.30*	 200 จ.นครศรีธรรมราช	 
(เขต	3)	

	5.	สยามโมลดิ้งพลาสเตอร์	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ผลิตภัณฑ์จากยิปซั่ม	  2.8 	 355.00*	 47 จ.สระบุรี	 
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	6.	ซันลิท	(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนโลหะทุบขึ้นรูปและ

ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง	

 2.17  
และ	

	 4.3	

 240.20* 32	 จ.ระยอง	 
(เขต	2)	

	 	รวม	     855.50 369 เขต	 1		=	 1	
เขต	 2		=	 3	
เขต	 3		=	 2	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

      

หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา  
 

     

	1.	ฮัวยี	จำกัด	 
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

NON-WOVEN	FABRIC	 	 3.1	  48.00* 20 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	2.	MR.JANETTE	HERMANN	 
(ร่วมทุนไทย-เยอรมนี-เวเนซุเอลา)	

เครื่องนุ่งห่ม	 	 3.1	  4.47 20 จ.เชียงใหม่	 
(เขต	3)	

	3.	เฮาซัน	จำกัด	 
(หุ้นไทย-สิงคโปร์)	

เฟอร์นิเจอร์	(ยกเว้น	จากไม้

หวงห้าม)		

	 3.15	  11.50 48 จ.ระยอง	 
(เขต	2)	

	4.	อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

เฟอร์นิเจอร์	(ยกเว้น	จากไม้

หวงห้าม)	

	 3.15	  54.00* 72 จ.ปราจีนบุรี	 
(เขต	3)	

	5.	เนปจูน	คอนเซ็บท์	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-ฝรั่งเศส)	

เครื่องประดับ	 	 3.7	  2.18 57 จ.ลำพูน	 
(เขต	3)	

	6.	นายอมร	ศรีชวาลา	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

MOLD	CUP	 	 3.1	  19.00 102 จ.สมุทรสาคร	 
(เขต	1)	

	7.	ไทย	เหม่ย	จำกัด	 
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

พลอยเจียระไน	 
(CUBIC	ZIRCONIA)		

	 3.7	  75.20* 507 จ.ราชบุรี	 
(เขต	2)	

	8.	เวอร์เท็กซ์	แอพพาเรล	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องนุ่งห่ม	 	 3.1	  185.74* 1,200 จ.อุบลราชธานี	 
(เขต	3)	

	9.	นิโปร	(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สายถ่ายเลือดพร้อมเข็ม	

(WINGED	NEEDLE	SET)	

	 3.9	  224.90* 48 จ.พระนครศรีอยุธยา	 
(เขต	2)	

10.	เซฟสกิน	เมดดิคอล	แอนด์	 
ไซเอนทิฟิก	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนสหรัฐฯ-มาเลเซีย)		

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง	

	 3.9	  10.40 168 จ.สงขลา	 
(เขต	3)	

	11.	ศรีสุภาพ	พาราวีเนียร์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-จีน)	

ไม้วีเนียร์ยางพารา	 	 3.15	  79.00* 67 จ.ตรัง	 
(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	12.	อีลาตา	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)	

เครื่องนุ่งห่ม	 	 3.1	  78.00* 1,000 จ.นครราชสีมา	 
(เขต	3)	

	13.	นายอาวุธ	เจริญวัฒนานนท์	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ของเล่นได้แก่	ดินปั้น	

(MODELING	CLAY)		

	 3.12	 	 13.84	 320	 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

 14. ชยัพลาสไพศาลโพลเีอสเตอร	์จำกดั  
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เส้นใยโพลีเอสเตอร์จากเศษ

พลาสติก	

	 3.1	  90.00* 117 จ.อ่างทอง	 
(เขต	2)	

	 	รวม	     896.23 3,746 เขต	 1		=	 2	
เขต	 2		=	 5	
เขต	 3		=	 7	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

      

หมวด 4 
ผลิตภัณฑ์โลหะเครื่องจักร 
และอุปกรณ์ขนส่ง

     

 1.	วีสทีออน	(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

ชุดแผงประตูด้านในรถยนต์	

(DOOR	PANEL)	

 4.10 	 17.30	 18 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	2.	นวอินเตอร์เทค	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	 
และชิ้นส่วนแม่พิมพ์	

 4.2  26.00 10 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	3.	เอจีซี	ออโตโมทีฟ	(ประเทศไทย)	

จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

กระจกสำหรับยานพาหนะ	  4.10 	 59.30*	 32	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	4.	MR.MASAO	SUGIURA	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนเหล็กขึ้นรูป	 	 4.3	  100.00* 20 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	5.	ชินเซ	โคเงียว	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนยานพาหนะ	  4.1  117.00* 59 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	6.	โฟร์ตี้ทู	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-เยอรมนี)	

เครื่องผสมน้ำยาเคมี	(RESIN	

DISPENSING	MACHINE)	

 4.2  2.00 7 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

 7. นฮิอน-อสิเุอด	(ประเทศไทย)	จำกดั   
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

PULLEY	และชิ้นส่วนโลหะ	

สำหรับยานพาหนะ		

 4.10  100.00*  46 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	8.	MR.HIDEKI	SUTO	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป		 	 4.3	 	 30.00	 30	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

 9. ยนูเิซยี	เจคซ	์(ประเทศไทย)	จำกดั 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ปัม๊นำ้มนั	พวงมาลยัเพาเวอร ์
(VARIABLE	DISPLACEMENT 
PUMP)		

 4.10  94.00* 28 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	10.	วาย	เอส	ภัณฑ์	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ท่อไอเสีย	(EXHAUST	PIPE)	  4.10  46.90* 7 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

 11. โรโตเมทริกส์	(เอสอี	เอเซีย)	จำกัด  
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(FLEXIBLE	DIE)	

และการซ่อมแซมแม่พิมพ์	 
ที่ผลิตเอง	

 4.2  86.50* 37	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	12.	ซัมมิท	โอโต	บอดี้อินดัสตรี	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขอบประตูและหน้าต่าง

สำหรับยานพาหนะ	และ

สำหรับรถยนต์ประหยัด

พลังงานมาตรฐานสากล	

 4.10  88.00* 20 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	13.	ไทยซัมมิท	แหลมฉบัง	โอโตพาร์ท	

จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับ	 
ยานพาหนะ	

 4.10  49.00* 179 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	14.	ไทย	โฮคูโตะ	พรีซิชั่น	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	 	 4.3	  12.80 11 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	15.	ทาคาฮาชิ	สปริงค์	(ประเทศไทย)	

จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิน้สว่นโลหะขึน้รปูและสปรงิ		 4.3	 	 83.00*	 75 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	16.	ไอซิน	ทาคาโอก้าฟาวน์ดริ	

บางปะกง	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)		

ท่อร่วมไอเสีย	(EXHAUST	

MANIFOLD)		

 4.10  87.50* 11 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	17.	ทิธากร	สตีล	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์โลหะขึ้นรูป	 	 4.3	  16.70 20 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	

	18.	MR.LEE	SEONG	BAE	 
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์	(MOLD)	ชิ้นส่วน

แม่พิมพ์	(MOLD	PARTS)	

และการซ่อมแซมแม่พิมพ์	 
ที่ผลิตเอง		

 4.2  27.44 17 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	19.	นายอรุณรัตน์	ผุยมูลตรี		 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

โครงสร้างโลหะ	(STEEL	

STRUCTURES)	และอุปกรณ์

สำหรับงานอุตสาหกรรม	

 4.19  20.00 280 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	20.	โตไก	อิสเทิร์น	รับเบอร์	 
(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ท่อสำหรับยานพาหนะ	  4.10  72.00* 29 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	21.	เซซิน	(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	 	 4.3	 	 139.70*	 56 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	22.	พี.ซี.เอส.	ไดคาสติ้ง	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ	 	 4.3	  529.50** 198 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	23.	ฮิตาชิ	สตอเรจ	แบตเตอรี่	

(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

แบตเตอรี่	

สำหรับยานพาหนะ	

 4.10 	 903.30**	 119 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	24.	โกลบอล-ไทยซอน	พรีซิชั่น	 
อินดัสทรี	จำกัด	 
(ร่วมทุนไต้หวัน-ซามัว)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	 	 4.3	  180.00* 160 จ.ฉะเชิงเทรา	

(เขต	2)	

	25.	เดลฟาย	ออโตโมทีฟ	ซิสเต็มส์	

(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(ร่วมทุน-สิงคโปร์-ลักเซมเบิร์ก)		

ชิ้นส่วนยานพาหนะ	  4.10  14.80 10 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

 26. เมทลั	บวิลด์งิ	(ประเทศไทย)	จำกดั  
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์โลหะขึ้นรูป	 	 4.3	 	 34.90	 62 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	27.	MR.HERY	TJIA	 
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	 	 4.3	 	 30.00	 109 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	28.	อัลทิเมท	พาร์ท	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะ		 	 4.3	  20.00 51 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	29.	ไทยซันเอะ	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ชิน้สว่นโลหะของเครือ่งใชไ้ฟฟา้

และอิเล็กทรอนิกส์	

	 4.3	 	 34.20	 140 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	30.	พี	เอ็น	เอ	เอ็นจิเนียริ่ง	(2010)	

จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

แม่พิมพ์และซ่อมแซม	 
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง	

 4.2  20.00 40 จ.สมุทรสาคร	

(เขต	1)	

	31.	ซังโกะ	ไดคาซติ้ง	(ประเทศไทย)	

จำกัด	(มหาชน)	 
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)		

ชิ้นส่วนโลหะฉีดขึ้นรูป	 	 4.3	  62.80* 43	 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	32.	ซันเด้น	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์)	

ชิ้นส่วนระบบปรับอากาศ

สำหรับยานพาหนะ	

 4.10  52.80* 14 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	33.	อิงเกรส	ออโตเวนเจอร์	จำกัด	

(ร่วมทุนมาเลเซีย-ญี่ปุ่น)	

ขอบประตูรถยนต์	 
(DOOR	SASH)	

 4.10  54.70* 155 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	34.	เอ็มเจ็ท	เมนเทนแนนซ์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ซ่อมบำรุงอากาศยาน	  4.9  40.00* 30	 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	35.	ซียูอีแอล	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-เบอร์มิวดา)	

แท่นขุดเจาะน้ำมันและ	 
ก๊าซธรรมชาติ	พร้อม	 
ส่วนประกอบ	(WELLHEAD	

PLATFORM	AND	FACILITIES)	

 4.19  489.40* 1,003	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	36.	เสถยีรสเตนเลสสตลี	จำกดั	(มหาชน)  
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำ

จากโลหะและชิ้นส่วน	

	 4.3	  214.20* 87 จ.ระยอง	

(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	37.	เลเซอร์คอน	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-แอฟริกาใต้)	

ต่อเรือขนาดต่ำกว่า	 
500	ตันกรอส	 
(ยกเว้น	เรือไม้และเหล็ก)		

 4.6 	 35.00	 33	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	38.	ช.ทวี	ดอลลาเซียน	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-เยอรมนี)	

รถโดยสารทีใ่ชก้า๊ซธรรมชาต ิ
ขนาดตั้งแต่	30	ที่นั่ง		

 4.14  40.00* 97 จ.ขอนแก่น	

(เขต	3)	

	39.	สเปเชียล	ดีไวซ์เซส	(ประเทศไทย) 
จำกัด	 
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

AIRBAG	IGNITER	  4.10  12.70 3	 จ.สระบุรี	

(เขต	2)	

	40.	ไทย	ซินเทอร์ด	เมช	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

FILTER	 	 4.3	  40.00* 10 จ.ลำพูน	

(เขต	3)	

	41.	กราเวีย	อาร์ต	เซ็นเตอร์	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ลูกกลิ้งสำหรับพิมพ์หรือ	 
อัดลาย	 
(PRINTING	ROLLERS)	

 4.2  21.50 85 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	42.	ดาน่า	สไปเซอร์	(ประเทศไทย)	

จำกัด	 
(ร่วมทุนสหรัฐฯ-ไต้หวัน-ญี่ปุ่น)	

เพลากลาง	(PROPELLER	

SHAFT)	

 4.10  60.50* 112 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	43.	ไทยสโตเรจ	แบตเตอรี่	จำกัด	

(มหาชน)	 
(ร่วมทุนไทยทั้งสิ้น)	

แบตเตอรี่	  4.10  171.70* 211 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	44.	วาลโบร	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

คาร์บูเรเตอร์สำหรับ

เครื่องยนต์อเนกประสงค์	

SOLENOID	VALVE	ชิ้นส่วน

โลหะและถังน้ำมันพลาสติก	

(MULTILAYER	TANK)	

 4.2 
	 4.3	

 6.12 

 240.80* 130	 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	45.	MR.SILVANO	FINI	 
(หุ้นอิตาลีทั้งสิ้น)	

รถจักรยานยนต์	4	จังหวะ	

ขนาดตั้งแต่	500	ซีซี	ขึ้นไป	

 4.11  879.10** 190 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	46.	เบอร์นิน่า	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

จักรเย็บผ้า	(SEWING	

MACHINE)	PRE-ASSEMBLED 
MODULE	FOR	SEWING	

MACHINE	ชิ้นส่วนจักร	 
เย็บผ้า	SPARE	PARTS	&	

SPARE	SUB-ASSEMBLIES		

 4.2  198.40* 69 จ.ลำพูน	

(เขต	3)	

	 	รวม	     5,655.44 4,153 เขต	 1		=	 8	
เขต	 2		=	34	
เขต	 3		=	 4	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า 

     

	1.	นายวิรัช	ยงสุขเศรษฐพร	 
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ซอฟต์แวร์	  5.8 	 3.00	 24 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	2.	นายฉันทวิทย์	พงษ์ศิริ	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ซอฟต์แวร์	  5.8  1.61 13	 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	3.	ซี	โบ	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

LCD	MONITOR	  5.4  56.00* 160 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	4.	โดนัลด์สัน	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)	

AIR	FILTER	FOR	HARD	

DISK	DRIVE		

 5.5  124.00* 278 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	5.	MR.OIIVER	HARRANG	 
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)	

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	  5.9  2.00 8 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	6.	คลิ๊ค	มัลติมีเดีย	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-ฮ่องกง)	

ซอฟต์แวร์	  5.8 	 3.20	 25 กรุงเทพมหานคร	

(เขต	1)	

	7.	อโบทรอน	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

CABLE	ASSEMBLY		 	 5.3	

และ	

 5.5 

 52.50* 167 จ.ลำพูน	

(เขต	3)	

	8.	ฮานา	เซมิคอนดักเตอร์	(อยุธยา)	

จำกัด	 
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์-

ออสเตรเลีย-สหรัฐฯ)	

INTEGRATED	CIRCUIT	

OPTO	(IC	OPTO)	

 5.5  571.70** 384	 จ.พระนครศรีอยุธยา	

(เขต	2)	

	9.	ไทยซัมซุง	อิเลคทรอนิคส์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-เกาหลีใต้)	

จอมอนิเตอร์และชิ้นส่วน

สำหรับจอมอนิเตอร์	

 5.4 
และ	

 5.5 

	 365*	 55 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	10.	เคเอ็นแอล	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำกัด	

(ร่วมทุนฮ่องกง-สิงคโปร์)	

RFID	TAG	  5.5  16.50 82 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	11.	ยัง	อิน	เทค	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-เกาหลี)	

CONDENSER	สำหรับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า	

	 5.3	  77.90* 400 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

 12. ซัง	อิน	อีเลคโทรนิคส์	(ไทยแลนด์) 
จำกัด	 
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

ชิน้สว่นสำหรบัเครือ่งใชไ้ฟฟา้		 5.3	  22.00 90 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	13.	ดีดีเค	(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

CONNECTOR	  5.5  500.00** 832	 จ.ปทุมธานี	

(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	14.	มูราตะ	อิเล็คทรอนิกส์	 
(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

PRINTED	CIRCUIT	BOARD	

ASSEMBLY	

 5.5  491.00* 106 จ.ลำพูน	

(เขต	3)	

	15.	ทสึจิโมโตะ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

WIRE	HARNESS	  5.5 	 13.10	 129 จ.นครราชสีมา	

(เขต	3)	

	16.	อิมมอทัล	พาร์ท	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนโลหะสำหรับเครื่อง

ปรับอากาศ	

	 5.3	 	 30.00	 110 จ.สมุทรปราการ	

(เขต	1)	

	17.	เซ้าท์	สตาร์	จำกัด	 
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์สำหรับ

เครื่องใช้ไฟฟ้า	

	 5.3	  47.60* 99 จ.ชลบุรี	

(เขต	2)	

	18.	แอลจี	อีเลคทรอนิคส์	 
(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)	

AIR	CONDITIONER	และ

สินค้ากึ่งสำเร็จรูป		

 5.2  218.20* 147 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

 19. ไทยทราโฟ	แมนูแฟคเจอริ่ง	จำกัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

หมอ้แปลงไฟฟา้ระบบจำหนา่ย 
(DISTRIBUTION	TRANFORMER)	

 5.1  526.00** 217 จ.ระยอง	

(เขต	2)	

	20.	ทรานสฟอร์เจริญชัย	จำกัด	 
(หุ้นลักเซมเบิร์กทั้งสิ้น)	

หม้อแปลงไฟฟ้า	(DRY	TYPE	

TRANFORMER)		

 5.1  186.90* 34	 จ.สมุทรสาคร	

(เขต	1) 

	 	รวม	     3,308.21 3,360 เขต	 1		=	 8	
เขต	 2		=	 9	
เขต	 3		=	 3	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

      

หมวด 6 
เคมีภัณฑ์กระดาษ 
และพลาสติก  

     

	1.	เมร์ด็อกเอเชีย	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ฟิล์มพลาสติก	  6.12  19.00 36	 จ.ปราจีนบุรี	 
(เขต	3)	

	2.	มิซูโน	พลาสติก	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

ชิ้นส่วนพลาสติก	  6.12  74.90* 42 จ.พระนครศรีอยุธยา	 
(เขต	2)	

	3.	พาวเวอร์	เพ็ท	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขวดพลาสติก	(PET)	 
และฝาพลาสติก	

 6.12  14.00 10 จ.สุราษฎร์ธานี	 
(เขต	3)	

	4.	เพิ่มพูนพัฒนาอุตสาหกรรม	จำกัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สำลีก้านพลาสติก	 
และสำลีก้านกระดาษ	

 6.12  29.00 130	 จ.ขอนแก่น	 
(เขต	3)	

	5.	ยูพีเอ็ม	พลาสติก	(ประเทศไทย)	

จำกัด	 
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือ

เคลือบด้วยพลาสติก	

 6.12 	 38.30	 22 จ.ปทุมธานี	 
(เขต	1)	

76



บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	6.	ยูเนี่ยนนิฟโก้	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)		

ผลิตภัณฑ์พลาสติกสำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ	

 6.12  22.00 20 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	7.	MR.SHINSUKE	GOTO	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)		

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ	

 6.12  40.00* 22 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	8.	กลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)	

กล่องกระดาษลูกฟูก	  6.15  95.70* 8 จ.ปทุมธานี	 
(เขต	1)	

 9. อีลาสโตมิกซ์	(ประเทศไทย)	จำกัด 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

COMPOUNDED	RUBBER	  6.12 	 237.30*	 55 จ.ระยอง	 
(เขต	2)	

	10.	เหรียญทอง	ลามิทิวบ์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

หลอดบรรจุภัณฑ์พลาสติก	  6.12  95.80* 13	 จ.ฉะเชิงเทรา	 
(เขต	2)	

	11.	ทสึจิย่า	(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สิ่งพิมพ์ต่างๆ	  6.16 	 39.90	 11 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	12.	พาวเวอร์	พลาส	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ	

 6.12 	 22.30	 25 จ.สมุทรปราการ	 
(เขต	1)	

	13.	เอนเกจ	รีซอร์สเซส	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)	

เยื่อกระดาษจากปอและ

ผลิตภัณฑ์จากเศษปอ	

	 6.13	

และ	

 1.17 

 29.20 120 จ.สุรินทร์	 
(เขต	3)	

	14.	ตรีสานพริ้นติ้ง	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สิ่งพิมพ์ต่างๆ	เช่น	 
สติกเกอร์บรรจุภัณฑ์	

 6.16  27.90 42 จ.สมุทรสาคร	 
(เขต	1)	

	15.	เฟอร์โร	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(ร่วมทุนสหรัฐฯ-เยอรมนี-

ออสเตรเลีย)	

สารเคลือบผิว	(MILLED	

AND	ENGOBE	PRODUCT)	

 6.2 	 13.40	 2 จ.สระบุรี	 
(เขต	2)	

 16. ไฮ-เทค	สเปเชียลตี้มิเนอรัล	จำกัด 
(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)	

แคลเซียมคาร์บอเนตชนิด

ตกผลึก	(PRECIPITATED	

CALCIUM	CARBONATE)	

 6.1  55.00* 2 จ.ปราจีนบุรี	 
(เขต	3)	

	17.	ศรีไทย	ชิน-โอซาก้า	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตภัณฑ์เมลามีน	  6.12  14.60 46 จ.สมุทรสาคร	 
(เขต	1)	

	18.	ตรีสานพริ้นติ้ง	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สิ่งพิมพ์ชนิดต่างๆ		  6.16  55.00* 23	 จ.สมุทรสาคร	 
(เขต	1)	

	19.	นายศุภชล	นิธิวาสิน	 
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)		

น้ำยางสังเคราะห์	

(SYNTHETIC	LATEX)		

 6.2  1,515.90** 59 จ.ระยอง	 
(เขต	2)	

	20.	อุตสาหกรรมสหธัญพืช	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ถุงพลาสติกสาน	  6.12  567.70** 173	 จ.สระบุรี	 
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	21.	แพรกซ์แอร์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)	

คาร์บอนไดออกไซด์เหลว	  6.1 	 350.00*	 15 จ.ระยอง	 
(เขต	2)	

	 	รวม	     3,356.90 876 เขต	 1		=	 7	
เขต	 2		=	 9	
เขต	 3		=	 5	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 -	

      

หมวด 7 
กิจการบริการ  
และสาธารณูปโภค   

     

	1.	ยามาดาน	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  1.48 4 จ.พระนครศรีอยุธยา	 
(เขต	2)	

	2.	ฮอทิเจนเนติคส์รีเสิร์ช	

(เอส.อี.เอเชีย)	จำกัด	 
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

บริการทดสอบ	 
ทางวิทยาศาสตร์	

 7.21  9.20 20 จ.เชียงใหม่	 
(เขต	3)	

	3.	MR.SUSUMU	KATAOKA	 
(ร่วมทุนสิงคโปร์-ญี่ปุ่น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12 	 37.00	 16 จ.ระยอง	 
(เขต	2)	

	4.	เอนไก	ไทย	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-สิงคโปร์)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  25.95 10 จ.สมุทรปราการ	 
(เขต	1)	

	5.	เอนฟินิตี้	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  18.00 5 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	6.	สิรารัตน์	พร็อพเพอร์ตี้	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  29.00 -	 จ.นครปฐม	 
(เขต	1)	

	7.	พรปิยะฒาน	ทรานสปอร์ต	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9 	 35.00	 8 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	8.	สยาม	เจนเนอรัลเอวิเอชั่น	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางอากาศ	  7.9  62.80* 7 ไม่ระบุที่ตั้ง	

 9. มารีน	อินเตอร์เนชั่นแนลชินเนอร์จี้	
จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9  27.00 3	 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	10.	วี.ไอ.พี.เอ็นจีวี	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	

สำหรับยานพาหนะ	

 7.2  59.90* 18 จ.ปทุมธานี	 
(เขต	1)	

	11.	ที.เอช.เอ็นเนอจี	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	  7.1  40.00* 9 จ.นครราชสีมา	 
(เขต	3)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	12.	เอ็มเอสพีที	(ไทยแลนด์)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  10.00 2 จ.ฉะเชิงเทรา	 
(เขต	2)	

	13.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  104.60* -	 จ.ปทุมธานี	 
(เขต	1)	

	14.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  102.60* -	 จ.นนทบุรี	 
(เขต	1)	

	15.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5 	 61.30*	 -	 จ.สมุทรปราการ	 
(เขต	1)	

	16.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  98.70* -	 จ.สมุทรปราการ	 
(เขต	1)	

	17.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5 	 63.90*	 -	 จ.สมุทรปราการ	 
(เขต	1)	

	18.	พฤกษา	เรียลเอสเตท	จำกัด	

(มหาชน)	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  92.80* -	 จ.ปทุมธานี	 
(เขต	1)	

	19.	ซีซีดี	โฮเต็ล	แอนด์รีสอร์ท	จำกัด	

(ร่วมทุนไทย-บริติชเวอร์จิ้น

ไอร์แลนด์)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  50.00* 39	 จ.ภูเก็ต	 
(เขต	2)	

	20.	MR.RISTO	KARELL	 
(หุ้นฟินแลนด์ทั้งสิ้น)	

ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบ

ธุรกิจ	

 7.22  6.00 200 จ.ประจวบคีรีขันธ์	 
(เขต	3)	

	21.	ทาทา	คอลซันแทนซี	เซอร์วิสเซส	

(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	

และการลงทุน	

 7.15  1.45 17 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	22.	นายคาซึยะ	ทาเคดะ	 
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

สำนักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค	

	 7.13	 	 21.31	 31	 จ.ปราจีนบุรี	

(เขต	3)	

	23.	ซีแมนชิพ	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9  176.70* 16 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	24.	สินธุ์ไซมอน	เดินเรือ	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9 	 360.80*	 18 ไม่ระบุที่ตั้ง	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	25.	ปวริศ	89	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	

แสงอาทิตย์	

 7.1  490.40* 12 จ.ชัยภูมิ	

(เขต	3)	

	26.	บีเคเค	แกรนด์	เอสเตท	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  75.00* -	 จ.สมุทรปราการ	 
(เขต	1)	

	27.	เสนา	ดีเวลลอปเม้นท์	จำกัด	

(มหาชน)	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  97.60* 7 จ.นนทบุรี	 
(เขต	1)	

	28.	พนาลี	เอสเตท	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)		

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5 	 23.90	 -	 จ.นนทบุรี	 
(เขต	1)	

	29.	MR.CHING-TANG	WANG	 
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	

และการลงทุน	

 7.15  1.08 2 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	30.	MR.SEIJI	IDENO	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  1.50 8 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	31.	อี	เอ็ม	เอเชีย	จำกัด	 
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)	

กิจการสนับสนุนการค้า	

และการลงทุน	

 7.15 	 3.00	 4 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	32.	MR.SAMU	TOLVANEN	 
(หุ้นฟินแลนด์ทั้งสิ้น)	

ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบ

ธุรกิจระหว่างประเทศ	

 7.16  2.00 5 จ.ภูเก็ต	 
(เขต	2)	

	33.	เอส.ซี	โกอิ้ง	2002	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)		

ขนส่งทางเรือ	  7.9 	 326.00*	 18 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	34.	แอด๊วานซ	์อะโกร	เพาเวอรแ์พลนท์	

จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	  7.1  507.00** 40 จ.สุรินทร์	 
(เขต	3)	

	35.	แอด๊วานซ	์อะโกร	เพาเวอรแ์พลนท์	

จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	  7.1  501.00** 40 จ.นครราชสีมา	 
(เขต	3)	

	36.	นายชาตรี	กอรุ่งเรือง	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

บริการสอบเทียบมาตรฐาน	

(CALIBRATION)		

 7.22 	 3.91	 10 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	37.	MR.FUMIO	ICHIHASHI	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน	

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  20.00 5 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	38.	MR.MARTIN	FILSKOV	OLSEN	

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)	

ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบ

ธุรกิจระหว่างประเทศ	

 7.16 	 3.00	 31	 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	39.	ฮีโน่มอเตอร์ส	แมนูแฟคเจอริ่ง	

(ประเทศไทย)	จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15 	 5.33	 15 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	40.	อะมะตะ	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  18.00  8 จ.สมุทรปราการ	 
(เขต	1)	

	41.	อีโค	กรีต	เทคโนโลยี	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

และกระบวนการผลติสำหรบั

อุตสาหกรรมการผลิต	

 7.20  17.10 8 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

	42.	MR.DAVID	ALLEN	DONNELLY	

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)	

สำนักงานปฏิบัติการ

ภูมิภาค	

	 7.13	  10.00 29 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	43.	มารุนิกซ์	(ประเทศไทย)	จำกัด	

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

ศูนย์จัดหาจัดซื้อชิ้นส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่าง

ประเทศ	

 7.12  1.20 3	 จ.ระยอง	 
(เขต	2)	

	44.	โคโตบุกิ	เท็คเร็กซ์	(ไทยแลนด์)	

จำกัด	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  1.90 9 จ.พระนครศรีอยุธยา	 
(เขต	2)	

	45.	MR.KAZUTO	AKIYOSHI	 
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)	

สนับสนุนการค้า	 
และการลงทุน	

 7.15  20.00 3	 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	46.	ปริญสิริ	จำกัด	(มหาชน)	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  85.90* -	 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	47.	ปริญสิริ	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง	

 7.5  72.40* -	 กรุงเทพมหานคร	 
(เขต	1)	

	48.	เค.เอ.ดับเบิลยู	จำกัด	 
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)	

โรงแรม	  7.4  200.00* 88 จ.สงขลา	 
(เขต	3)	

	49.	เอส	ซี	จี	โลจิสติกส์	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ขนส่งทางเรือ	  7.9  46.50* 11 ไม่ระบุที่ตั้ง	

	50.	สากล	เอนเนอยี	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ	

สำหรับยานพาหนะ	

 7.29  202.92* 19 จ.สระบุรี	 
(เขต	2)	

	51.	ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมัน

อุตสาหกรรม	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ผลิตไฟฟ้าจาก	 
เชื้อเพลิงชีวมวล	

 7.1  550.00** 35	 จ.สุราษฎร์ธานี	 
(เขต	3)	

	52.	ซีเค	รีเจน	ซิสเต็มส์	จำกัด	 
(ร่วมทุนไทย-ศรีลังกา)	

ฟื้นฟูสภาพถ่านกัมมันต์	

เพื่อใช้งานใหม่	(RECYCLED	

ACTIVATED	CARBON)	

 7.27 	 32.90	 7 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	
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บริษัท / การร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจการ 

เงินลงทุน  
(ล้านบาท) 

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง 
(เขต) 

	53.	กาฬสินธุ์	ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าและไอน้ำจาก	 
เชื้อเพลิงชีวมวล	

 7.1  1,759.20** 87 จ.กาฬสินธุ์	 
(เขต	3)	

	54.	ซี	ออน	ท๊อป	จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากพลังงาน	 
แสงอาทิตย์	

 7.1  900.00** 21 จ.ชลบุรี	 
(เขต	2)	

 55. อมตะ	บี.กริม	เพาเวอร์	(ระยอง)	1 
จำกัด	 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าและไอน้ำ	  7.1  5,000.00** 54 จ.ระยอง	 
(เขต	2)	

	56.	โรงไฟฟ้าไบโอแก๊สคุระบุรี	จำกัด	

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)	

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ	  7.1  100.00* 13	 จ.พังงา	 
(เขต	3)	

	 	รวม	   12,574.23 1,015 เขต	 1		=	25	
เขต	 2		=	13	
เขต	 3		=	11	
ไม่ระบุที่ตั้ง	=	 7	

  รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม   45,438.86 18,140 เขต	 1		=	52	
เขต	 2		=	81	
เขต	 3		=	59	
ไม่ระบุที่ตั้ง	 =	 7	

หมายเหตุหมายเหตุ เขต	1	 ได้แก่	กรุงเทพมหานคร	นครปฐม	นนทบุรี	ปทุมธานี	สมุทรปราการ	และสมุทรสาคร	

	 เขต	2	 ได้แก่	 กาญจนบุรี	 ฉะเชิงเทรา	 ชลบุรี	 นครนายก	 พระนครศรีอยุธยา	 ราชบุรี	 สระบุรี	 สมุทรสงคราม	

สุพรรณบุรี	อ่างทอง	ระยอง	และภูเก็ต	

	 เขต	3	 ได้แก่	58	จังหวัดที่เหลือ		

**	หมายถึง	 โครงการขนาดใหญ่	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุน	ตั้งแต่	500	ล้านบาทขึ้นไป	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	 
รวมทั้งสิ้น	19	ราย		เงินลงทุน	30,738.20	ล้านบาท		จ้างงานไทย	3,842	คน	 
ตั้งในเขต	1	=	1	โครงการ		เขต	2	=	10	โครงการ		เขต	3	=	8	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	-	โครงการ	

*	หมายถึง	 โครงการขนาดกลาง	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุนระหว่าง	40-500	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	 
รวมทั้งสิ้น	101	ราย		เงินลงทุน	13,363.41	ล้านบาท		จ้างงานไทย	10,928	คน	 
ตั้งในเขต	1	=	19	โครงการ		เขต	2	=	44	โครงการ		เขต	3	=	33	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	5	โครงการ	

ที่เหลือนอกนั้นเป็นโครงการขนาดเล็ก	คือ	โครงการที่มีเงินลงทุนไม่เกิน	40	ล้านบาท	(ไม่รวมค่าที่ดิน	และทุนหมุนเวียน)	 
รวมทั้งสิ้น	79	ราย		เงินลงทุน	1,337.25	ล้านบาท		จ้างงานไทย	3,370	คน	 
ตั้งในเขต	1	=	32	โครงการ		เขต	2	=	27	โครงการ		เขต	3	=	18	โครงการ		ไม่ระบุที่ตั้ง	=	2	โครงการ	
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นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานการประชุม BOI - JFCCT Consultative Meeting 2010  

ณ ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน อาคารจัตุรัสจามจุรี เมื่อวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2553 

»ÃÐªØÁ BOI - JFCCT 

 

นางสาวอจัฉรินทร พฒันพนัธชยั ทีป่รึกษาดานการลงทุน 

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กลาวตอนรบั

คณะนักลงทุนจากประเทศญ่ีปุน และบรรยายพิเศษ 

เรื่อง “Economics Situation and Investment Trends 

in Thailand” ในงาน METALEX ณ ศูนยแสดงสินคา

และการประชุมนานาชาติกรุงเทพ (ไบเทค) เมื่อวันท่ี 

25 พฤศจิกายน 2553 

μ ŒÍ¹ÃÑº¹Ñ¡Å§·Ø¹ÞÕè»Ø†¹ 

นางวาสนา มุทุตานนท ผูอำนวยการสำนักความรวมมือการลงทุน 

ตางประเทศ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ใหการตอนรับ

คณะสื่อมวลชนจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา นำคณะโดย 

นางศิริพร นุรักษ กงสุล (ฝายสงเสริมการลงทุน) สำนักงานเศรษฐกิจ 

การลงทุน ณ นครนิวยอรก เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 

μ ŒÍ¹ÃÑºÊ×èÍÁÇÅª¹ÊËÃÑ°Ï/á¤¹Ò´Ò 
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หนวยพฒันาการเชือ่มโยงอตุสาหกรรม 

(BUILD) บีโอไอ จัดกิจกรรมผูซื้อพบผูขาย 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2553 โดยพาผูผลิต

ชิ้นสวนเครื่องใชไฟฟา จำนวน 36 บริษัท 

เยี่ยมชม บริษัท ชารพ แอพพลายแอนซ 

(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อกระตุนใหมี 

การจัดซื้อช้ินสวนภายในประเทศมากข้ึน 

และเปดโอกาสใหผูผลิตช้ินสวนฯ พัฒนา

ความรูในธุรกิจที่เก่ียวของ 

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

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

บรษิทัฯ ไดรบัการสงเสริมการลงทุนใน

กจิการผลิตเคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 

เปนสาขาหลักของบริษทัแมในประเทศญ่ีปุน 

ปจจบุนัมโีครงการท่ีไดรบัการสงเสริมฯ ทัง้สิน้ 

15 โครงการ 

บรษิทัฯ เปนฐานการผลติหลกัในการผลติ

เตาอบไมโครเวฟ ตูเย็น และเครือ่งปรบัอากาศ 

เริ่มกอต้ังและดำเนินการในประเทศไทย 

ตัง้แตป 2530 ปจจบุนัมพีนกังาน 2,182 คน  

สินคาสวนใหญสงออกไปยัง ญี่ปุน 

สหรัฐฯ ยุโรป ตะวันออกกลาง และกลุม

ประเทศในเอเชีย 

การนำผูผลิตชิ้นสวนฯ เขาเย่ียมชม

ในคร้ังนี้ มีบริษัทผูผลิตช้ินสวนฯ ไดรับ

การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 25 บริษัท 



➢ Å§â¦É³Ò 3 à ×́Í¹ Å´ 20%, 6 à´×Í¹ Å´ 35% 

➢ ÍÑμÃÒ¤‹Òâ¦É³Ò Ñ́§¡Å‹ÒÇ¹Õéà»š¹ÃÒ¤ÒÊØ· Ô̧ äÁ‹μ ŒÍ§¤Ó¹Ç³ÀÒÉÕÁÙÅ¤‹Òà¾ÔèÁ áÅÐäÁ‹ÁÕÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒËÑ¡ ³ ·Õè ‹̈ÒÂ 

Ê¹ã¨Å§â¦É³Ò ¡ÃØ³Òμ Ô´μ ‹Í 
¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ “ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹” ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

â·Ã. 0 2553 8111 μ ‹Í 8184, 8188 â·ÃÊÒÃ 0 2553 8222 ÍÕàÁÅ : head@boi.go.th àÇçºä«μ� : www.boi.go.th

μÓáË¹‹§â¦É³Ò ¾ÔÁ¾� ÍÑμÃÒ : Ë¹ŒÒ : ¤ÃÑé§ (ºÒ·) 
1. ปกหลังนอก 4 สี 50,000 
2. ปกหนาใน 4 สี 35,000 
3. หนา 1 4 สี 35,000 
4. ปกหลังใน 4 สี 30,000 
5. หนา 2 4 สี 25,000 
6. หนา 4 4 สี 25,000 
7. หนาในบทความ 2 สี 15,000 
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