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49/21-22 ¶.ÈÃÕÇÔªÑÂ μ.ÁÐ¢ÒÁàμ ÕéÂ Í.àÁ×Í§ ¨.ÊØÃÒÉ®Ã�̧ Ò¹Õ 84000 â·Ã. 0 7728 4637, 0 7728 4435 
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BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office 
Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing, 100600, P.R.C. 
Tel: +86 10 6532 4510 Fax: +86 10 6532 1620 E-mail: beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office 
Royal Thai Embassy Bethmannstr 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal 
Republic of Germany Tel: +49 (0) 69 9291 230 Fax: +49 (0) 69 9291 2320 
E-mail: fra@boi.go.th 

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office 
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General Room 1216-1218, 
Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou, 510064, P.R.C. 
Tel: +86 20 8333 8999 Ext: 1216-18, +86 20 8387 7770 
Fax: +86 20 8387 2700 E-mail: guangzhou@boi.go.th 

LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office 
Royal Thai Consulate-General 611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor, 
Los Angeles, CA 90004, U.S.A. Tel: +1 (0) 323 960 1199 
Fax: +1 (0) 323 960 1190 E-mail: boila@boi.go.th 

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office 
61 Broadway, Suite 2810, New York, N.Y. 10006, U.S.A. 
Tel: +1 (0) 212 422 9009 Fax: +1 (0) 212 422 9119 E-mail: nyc@boi.go.th 
 

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

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office 
Ambassade Royale de Thailande 8, Rue Greuze, 75116, Paris, France 
Tel: +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax: +33 (0) 1 5690 2602 E-mail: par@boi.go.th 

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office 
#1804, 18th Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro 1- ga, 
Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea Tel: (822) 319 9998 Fax: (822) 319 9997 
E-mail: seoul@boi.go.th 

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office 
Royal Thai Consulate-General 15th Floor, Crystal Century Tower, 
567 Weihai Road, Shanghai, 200041, P.R.C. Tel: +86 21 6288 9728-9 
Fax: +86 21 6288 9730 E-mail: shanghai@boi.go.th 
 
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office 
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia 
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883 
E-mail: sydney@boi.go.th 

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office 
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden 
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5 
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th 

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office 
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin – Yi Road, 
Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663 
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th 
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ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน 
â·Ã. 0 2209 1100 â·ÃÊÒÃ 0 2209 1199 
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th  

áÅÐ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน 
â·Ã. 0 2209 1100 â·ÃÊÒÃ 0 2209 1194 
E-mail : visawork@boi.go.th Website : www.boi.go.th  
ÍÒ¤ÒÃ¨Ñμ ØÃÑÊ¨ÒÁ¨ØÃÕ ªÑé¹ 18 ¶.¾ÞÒä· à¢μ»·ØÁÇÑ¹ 
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â·Ã. 0 2936 1429-40 μ ‹Í 201-209 
â·ÃÊÒÃ 0 2936 1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th 
Website : www.ic.or.th 

หนวยงานบริการอื่นๆ 

สำนักงานในตางประเทศ 

สำนักงานในสวนภูมิภาค 

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office 
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan 

Tel: +81 (0) 3 3582 1806 Fax: +81 (0) 3 3589 5176 E-mail: tyo@boi.go.th 
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CHOOSE
HEMARAJ
INDUSTRIAL 
ESTATES...

TO ENHANCE YOUR 
COMPETITIVENESS.

Thailand’s leading developer of industrial estates, utilities and property solution

Tel. (662) 719 9555 or marketing@hemaraj.com, www.hemaraj.com

Chonburi

Saraburi

RayongHemaraj industrial estates with world-class infrastructure, Free Zones, and deep-sea 
port proximity, are built around a cluster concept to optimize supply chain logistics: 
automotive (Detroit of the East), petrochemical and export-oriented, etc. There are 
multiple locations to suit your different needs with BOI Zone 3 and Zone 2 benefi ts.

Whether you are a large multinational or an SME business with long-term investment
in mind, Hemaraj can provide you with total sustainable solutions of developed land, 
factories and services.



บริการดวยใจบริการดวยใจ
ใหคำปรึกษาและประสานงานแกไขปญหาการลงทุนดวยความรวดเร็ว
บริการขอมูล กฎ ระเบียบดานการลงทุนแกนักลงทุน และผูสนใจทั่วไป
บริการประสานงานหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของแกนักลงทุน
บริการขอมูลผาน www.boi.go.th (ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ)
บริการหนังสือและเอกสารดานเศรษฐกิจการลงทุนและอื่นๆ
บริการจัดหาผูรวมทุน
อำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตทำงานและวีซาแกนักลงทุนและผูชำนาญการชาวตางประเทศ

“ความสะดวกทางธุรกิจของทาน
คือ งานของเรา”

ศูนยบริการลงทุน
สำนกังานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทนุ 555 ถ.วภิาวดรีงัสติ จตจุกัร กรงุเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2537 8111 ตอ 1101-9 โทรสาร 0 2537 8177 
E-mail:  head@boi.go.th website: www.boi.go.th 





ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ มกีารเปลีย่นแปลงใน
ทศิทางใด ในชวงปทีเ่ศรษฐกจิตกต่ำ แมวาสภาพเศรษฐกจิ
ดังกลาวจะสงผลใหหลายอุตสาหกรรมชะลอแผนการ
ขยายกำลงัผลิต ลดการลงทนุ และมหีลายอตุสาหกรรมตอง
ปรับตัวจากภาวะดังกลาว แตจากการสรุปยอดการขอรับ
การสงเสรมิฯ พบวา ในปทีผ่านมา มมีลูคาสงูถงึ 723,400 
ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป 2551 รอยละ 67 และสูงกวา
เปาหมายท่ีตัง้ไวเดิม 400,000 ลานบาท ถงึกวารอยละ 80 
นับวาสูงเปนประวัติการณของการกอต้ังบีโอไอ ไมวาจะ
เปนดวยสาเหตุใด แตสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพการลงทุน
ของประเทศที่ยังมีความเปนไปได

ทัง้น้ีเปนทีน่ายินดีวาโครงการทีย่ืน่ขอรบัการสงเสรมิฯ
สวนใหญเปนโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมี
โครงการท่ีคนไทยถอืหุนทัง้สิน้ 726 โครงการ คดิเปนสดัสวน
รอยละ 46 ของโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ ทั้งหมด

ในฉบับเดือนกุมภาพันธนี้ วารสารฯ ขอนำเสนอ
การสรุปภาวะอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งไดแสดงใหเห็นถึง
ภาวะการผลิต และการสงออกที่ชัดเจนขึ้น

วารสารสงเสริมการลงทุน
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
 ¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการฯ
นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย รองเลขาธิการฯ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ทีป่รกึษาประจำกองบรรณาธกิาร
 ¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ
นางวราภรณ เฉยสอาด บรรณาธิการบริหาร
นางบุษยาพร วิริยะศิริ หัวหนากองบรรณาธิการ
ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ
นางนุชนารถ วงษเกษม
นางสาวสุนันทา อักขระกิจ
 ¤³Ð·Ó§Ò¹ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ดร. บงกช อนุโรจน
นางสาวกนกวรรณ สุถิรนาถ
นางสาวพรรณี เช็งสุทธา
นางสาวกาญจนา นพพันธ
นายพิชิต เดชนีรนาท
นางสาวซอนกลิ่น พลอยมี
นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร
นางสาวทรงสิรินุช ตันติเวสส
นางสาวชอแกว ประสงคสม
นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล
นายธีระพงษ อติชาตนานนท
นางจิณจนา โอสถธนากร
นางสาววีณา ธนะสิริ
นายอิสระ อมรกิจบำรุง
นางสาวอุทัยวรรณ เดชณรงค
นางสาวปยะวรรณ ขยันมาก
นางสาวศัลยา อักษรมัต
นางสาวณัฐรียกร เสฏฐสุภัค
 ¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ศูนยบริการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

 555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท : 0 2537 8111 ตอ 4990-1, 5521 
โทรสาร : 0 2537 8177 

 E-mail : head@boi.go.th 
 Homepage : www.boi.go.th 
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นับเปนมูลคาการลงทุนที่สูงสุดต้ังแตกอตั้งบีโอไอมากวา 40 ป
และสูงกวาเปาหมายเดิมที่ตั้งไวเกือบเทาตัว

การลงทุนที่ขอรับการสงเสริมฯ ในป 2552 มีมูลคาสูงถึง
723,400 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 67 และสูงกวาเปา
หมายท่ีตั้งไวเดิม 400,000 ลานบาท ถึงกวารอยละ 80 สวนจำนวน
โครงการเพิม่สงูเชนเดยีวกันจาก 1,231 โครงการในป 2551 เปน 1,573
โครงการในป 2552  

ในชวงคร่ึงหลังของป 2552 มี
โครงการย่ืนขอรับการสงเสริมฯ เปน
จำนวนมากถึง 100 - 130 โครงการตอ
เดือน เพิ่มขึ้นกวา 2 เทา เมื่อเทียบกับ
ชวงครึ่งแรกของป 2552 ที่ระดับ 60 -
80 โครงการตอเดือน โดยเฉพาะใน
เดือนธันวาคมซึ่งเปนเดือนสุดทายใน
การย่ืนคำขอฯ ตามนโยบายปแหงการ
ลงทุน 2551-2552 ไดมีผูมายื่นคำขอฯ
มากถึง 551 โครงการ เงินลงทุนรวม
333,000 ลานบาท สวนใหญเปนกจิการ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานทดแทน และ
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส

มูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุน ป 2552 
เปรียบเทียบ ป 2551 และเปาหมายที่ตั้งไว

และแนวโนม

 2552 

4
 80 

(เปาหมาย)
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มูลคาการขอรับการสงเสริมฯ ที่เพิ่มสูงข้ึนมากในป 2552 เปน
ผลมาจากสาเหตุสำคัญตอไปนี้

ประการแรก ผลของมาตรการพิเศษเพื่อเรงรัดการลงทุนในป
แหงการลงทุน 2551-2552 ที่ ใหสิทธิประโยชนสูงสุดแก 6 กลุม
อุตสาหกรรม ซึ่งไดสิ้นสุดลงเมื่อ 31 ธันวาคม 2552 ไดชวยกระตุน
ใหมีการย่ืนขอรับสงเสริมฯ มากเปนประวัติการณ

ประการที่สอง ผลจากการชักจูงการลงทุนเชิงรุก และเรงเปด
สำนักงานในตางประเทศเพิ่มเติมอีก 6 แหง ไดแก กรุงปกก่ิง นคร
กวางโจว กรุงโซล กรุงไทเป นครซิดนีย และกรุงสตอกโฮลม ทำให
การลงทุนจากประเทศเหลานี้เพิ่มขึ้น

ประการที่สาม ผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุน
ของภาครัฐท่ีเพ่ิมข้ึนมาก รวมท้ังการผลักดันการปลอยสินเช่ือผาน
สถาบันการเงินของรัฐ และอัตราดอกเบี้ยที่อยูในระดับต่ำ

ประการที่สี่ เศรษฐกิจโลกฟนตัว
ไดเรว็กวาทีท่กุฝายคาดคิด เพราะรฐับาล
ของทกุประเทศไดเรงแกไขปญหาในภาค
การเงินอยางรวดเร็ว และอัดฉีดเงิน
ผานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อ
เพิ่มกำลังซื้อในประเทศ ทดแทนตลาด
สงออกที่หดตัวลง

ประการที่หา ความตื่นตัวในการ
ลงทุนดานพลังงานทดแทน อันเปนผล
จากวกิฤตริาคาน้ำมนัเมือ่ป 2551 สงผล
ใหอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก เพื่อ
ลดการพึ่งพาน้ำมัน มีศักยภาพในการ
ลงทุนมากขึ้น โดยโครงการที่มีผูสนใจ
ยื่นขอรับการสงเสริมฯ มากเปนพิเศษ
คอื เอทานอล ไบโอดีเซล การผลติไฟฟา
จากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย
และเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งสวนใหญเปน
โครงการขนาดใหญ

ประการท่ีหก ผลจากนโยบาย
การสงเสริมรถยนต Eco - Car เมื่อ
ปลายป 2550 ซึ่ งมีผู ได รับอนุมัติ

 2552
 723,400 

 40 

เปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ
ระหวางป 2551 และ 2552 
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สงเสริม 6 ราย โดยรถยนตคันแรกจะออกวางตลาดในเดือนมีนาคม
2553 ทำใหในป 2552 มีผูผลิตชิ้นสวน Eco - Car ยื่นขอรับสงเสริมฯ
หลายโครงการ

ประการสุดทาย ประเทศจีนประสบปญหาความปลอดภัยดาน
อาหารในระยะที่ผานมา ทำใหผูบริโภคในตลาดใหญ เชน ประเทศ
ญี่ปุน ขาดความเชื่อมั่น และหันมาสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตไทยมากข้ึน

ÍØ ÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃáÅÐÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ Å§·Ø¹ÁÒ¡à»š¹ÍÑ¹ Ñ́º 1

เมื่อวิเคราะหเปนรายอุตสาหกรรมพบวา อุตสาหกรรมท่ีมีผูยื่น
ขอรับการสงเสริมฯ มากท่ีสดุคอื อตุสาหกรรมบริการและสาธารณปูโภค
จำนวน 709 โครงการ เงินลงทุน 431,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2551 เกือบ 3 เทา ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายปแหงการลงทุน ใน
กลุมที่ 1 กลุมกิจการเก่ียวกับการประหยัดพลังงานและพลังงาน
ทดแทน โดยเฉพาะกิจการผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
พลังงานลม และเชื้อเพลิงชีวมวล มีโครงการย่ืนขอรับการสงเสริมฯ
ภายใตนโยบายดงักลาวมากถงึ 291 โครงการ เงนิลงทนุรวมกวา 200,000 
ลานบาท

กิจการอ่ืนๆ ของอุตสาหกรรม
บริการและสาธารณูปโภคที่มีการยื่น
ขอรับการสงเสริมฯ รองลงมา คือ
การขนถายสินคาสำหรับเรือเดินทะเล
โรงแรม การขนสงทางอากาศ และ
กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร
ตามลำดับ

อุ ตสาหกรรมที่ มี ผู ยื่ น ขอรั บ
การสงเสริมฯ มากเปนอันดับสอง คือ
อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิสและเครือ่งใช
ไฟฟา จำนวน 219 โครงการ เงนิลงทนุ
101,000 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากป
2551 รอยละ 64 ก็เปนผลมาจากของ
นโยบายปแหงการลงทุน 2551-2552 
เชนกัน โดยในกลุมที่ 2 ไดสนับสนุน
นโยบายในกลุมกิจการท่ีใชเทคโนโลยี
ขัน้สงู มีโครงการยืน่ขอรบัการสงเสรมิฯ
ในกิจการผลิตชิ้นสวนหรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสภายใตนโยบายดังกลาว
จำนวน 19 โครงการ เงินลงทุนรวม
39,000 ลานบาท สำหรับโครงการ
สำคัญอื่นๆ เชน กิจการผลิต IC, HDD,
PCB, White Goods (เตาอบไมโครเวฟ
ตูเยน็ เครือ่งปรบัอากาศ และเครือ่งซกัผา)
และกลองดิจิตอล เปนตน

อนัดบัสาม คอื กจิการเกษตรและ
ผลิตผลจากการเกษตร จำนวน 212 
โครงการ เงินลงทุน 66,000 ลานบาท
เพิม่ขึน้จากป 2551 รอยละ 80 สวนใหญ
เปนผลิตภัณฑยาง อาหารแปรรูป การ
ผลิตน้ำมันหรือไขมันจากสัตว อาหาร
สัตว และพลังงานทดแทนจากพืช เชน
เอทานอล และไบโอดีเซล เปนตน
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อันดับสี่ คือ อุตสาหกรรมโลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณขนสง
จำนวน 217 โครงการ เงินลงทุน 55,000 ลานบาท ลดลงจากป 2551
รอยละ 26 มีโครงการสำคัญที่ยื่นขอรับการสงเสริมฯ คือ โครงการ
ผลิตรถยนตของคายสหรัฐฯ ลงทุนมากถึง 20,130 ลานบาท กิจการ
ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน กิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต รวมทั้งชิ้นสวน
สำหรับรถยนตทั่วไป และรถยนตประหยัดพลังงานตามมาตรฐาน
สากล (Eco - Car) เปนตน

อันดับหา คือ อุตสาหกรรมเหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้น
มลูฐาน จำนวน 22 โครงการ เงินลงทนุรวม 41,000 ลานบาท เพิม่ขึน้
จากป 2551 รอยละ 55 โครงการสำคัญ ไดแก กิจการผลิตเหล็ก
ทรงแบน กิจการเหมืองแร กิจการผลิตขวดแกว และกิจการผลติเครือ่ง
ดนิเผา เปนตน

อันดับหก คือ อุตสาหกรรม
เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก
จำนวน 125 โครงการ เงินลงทุนรวม
23,100 ลานบาท ลดลงจากป 2551 
รอยละ 56 โครงการสำคัญ ไดแก
กิจการผลิต Citric Acid กิจการผลิต
Hexanediol และ Pentanediol  
กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก เปนตน

สุดทายคือ อุตสาหกรรมเบา มี
โครงการย่ืนขอรบัการสงเสรมิฯ เพียง 69 
โครงการ เงนิลงทนุรวม 4,800 ลานบาท
เทานั้น ลดลงจากป 2551 ถึงรอยละ
73 โครงการสำคญั ไดแก กิจการผลิต
เครือ่งมอืแพทย กจิการผลติเลนส และ
กิจการผลิตเสนใยประดิษฐ เปนตน

       
ËÁÇ´»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ 2551 2552 à»ÅÕèÂ¹á»Å§

(ÃŒÍÂÅÐ)
2551 2552 à»ÅÕèÂ¹á»Å§

(ÃŒÍÂÅÐ)
เกษตรกรรม และผลิตผลการเกษตร 160 212  32.5  37.2  66.8  79.6 

เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน 46 22  -52.2  26.8  41.5  54.9 

อุตสาหกรรมเบา 85 69  -18.8  17.8  4.8  -73.0 

ผลติภณัฑโลหะ เครือ่งจกัร และอปุกรณขนสง 243 217  -10.7  75.2  55.5  -26.2 

อิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา 205 219  6.8  61.6  100.9  63.8 

เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก 145 125  -13.8  52.4  23.1  -55.9 

บริการ และสาธารณูปโภค 347 709  104.3  161.1  430.8  167.4 

รวม 1,231 1,573  27.8  432.2  723.4  67.4 

เปรียบเทียบคำขอรับการสงเสริมการลงทุนจำแนกตามประเภทกิจการ
¨Ó¹Ç¹ (â¤Ã§¡ÒÃ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·)
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â¤Ã§¡ÒÃ SMEs ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 66 

โครงการทีย่ืน่ขอรบัการสงเสรมิฯ สวนใหญเปนโครงการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งมีการลงทุนไมเกิน 200 ลานบาท มีจำนวน
1,039 โครงการ คิดเปนรอยละ 66 ของจำนวนโครงการท้ังหมด
โดยมีเงินลงทุนรวม 55.7 พันลานบาท สวนใหญอยูในอุตสาหกรรม
เกษตร ชิ้นสวนยานยนต ชิ้นสวนอิ เ ล็กทรอนิกส และกิจการ
ซอฟตแวร

ขณะที่มีโครงการขนาดใหญเกิน 1,000 ลานบาท ยื่นขอรับการ
สงเสริมฯ จำนวน 106 โครงการ แตมีเงินลงทุนรวมถึง 460,300 
ลานบาท โครงการท่ีสำคัญ ไดแก โครงการผลิตไฟฟาจากกาซ
ธรรมชาติ 2 โครงการ ลงทุน 80,000 ลานบาท โครงการผลิต Steel 
Plate ลงทุน 22,000 ลานบาท และโครงการผลิตรถยนต ลงทุน
20,000 ลานบาท เปนตน

       
¢¹Ò´à§Ô¹Å§·Ø¹ 2551 2552 à»ÅÕèÂ¹á»Å§

(ÃŒÍÂÅÐ)
2551 2552 à»ÅÕèÂ¹á»Å§

(ÃŒÍÂÅÐ)
ไมเกิน 20 ลานบาท 365 350  -4.1  3.2  3.1  -3.1 

มากกวา 20-200 ลานบาท 533 689   29.3  43.5  52.6  20.9 

มากกวา 200-500 ลานบาท 198 232  17.2  67.7  80.7  19.2 

มากกวา 500-1,000 ลานบาท 64 196  206.3  45.0  126.7  181.6 

มากกวา 1,000 ลานบาท 71 106  49.3  272.8  460.3  68.7 

รวม 1,231 1,573  27.8  432.2  723.4  67.4 

สัดสวนการลงทุนกระจายตามขนาดเงินลงทุน
¨Ó¹Ç¹ (â¤Ã§¡ÒÃ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·)

ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§¤¹ä·Âà¾ÔèÁ¢Öé¹

โครงการที่คนไทยถือหุนทั้งสิ้นมี
จำนวน 726 โครงการ คิดเปนสัดสวน
รอยละ 46 ของโครงการที่ขอรับการ
สงเสริมฯ ทั้งหมด สวนใหญอยู ใน
กิจการผลิตพลังงานไฟฟา กิจการผลิต
อาหารสตัว กจิการคดัคุณภาพและบรรจุ
เก็บรักษาพืช ผัก ผลไม หรือดอกไม
กิจการเลี้ยงสัตว กิจการผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติก กิจการท่ีอยูอาศัยสำหรับผูมี
รายไดนอยหรือปานกลาง เปนตน

การกระจายสัดสวนผูถือหุนป 2552 
เปรียบเทียบกับป 2551 ตามจำนวนโครงการ

ตางชาติ 28% ตางชาติ 37% 

รวมทุน 31% 
รวมทุน 26% 

หุนไทย 46% 
หุนไทย 32% 

ป 2551 ป 2552 

ÀÒ
ÇÐ¡

ÒÃ
Å§
·Ø¹

 2
55
2 

áÅ
Ðá¹

Çâ¹
ŒÁ 

25
53

10



 77,300 
 22 

ÞÕè»Ø†¹ÂÑ§¤§à»š¹¹Ñ¡Å§·Ø¹ÍÑ¹ Ñ́ºË¹Öè§

ในป 2552 การลงทนุจากตางชาตมิมีลูคาทัง้สิน้ 350,754 ลานบาท
เพ่ิมขึ้นรอยละ 18 จากปกอน โดยนักลงทุนตางชาติรายใหญ ไดแก
ญีปุ่น จีน สหรฐัอเมรกิา และสงิคโปร ทัง้นี้ เปนทีน่าสงัเกตวาการลงทนุ
จากประเทศจีน อินเดีย และเกาหลีใต ไดเพิ่มขึ้นมาก โดยการลงทุน
จากตางชาติ เรียงตามลำดับเปนดังนี้

ประเทศญ่ีปุน มกีารลงทนุสงูสดุ เงินลงทนุรวม 77,300 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 22 ของการลงทุนจากตางชาติทั้งส้ิน สวนใหญลงทุน
ในกิจการผลิตช้ินสวนยานยนต โดยเฉพาะ Eco - Car กิจการผลิต
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส กิจการผลิตเครื่องจักร เปนตน แตหากรวม
การลงทุนของกลุมบริษัทญี่ปุนที่ไปจดทะเบียนในประเทศในภูมิภาค
ยโุรป จะทำใหการลงทนุจากญีปุ่นเพิม่เปนประมาณ 100,000 ลานบาท

ประเทศจีน เงินลงทุนรวม 43,189 ลานบาท คิดเปนรอยละ 12 
ของการลงทุนจากตางชาติทั้งสิ้น และเพิ่มขึ้นจากปที่แลวกวา 20 เทา
สาเหตุเนื่องจากมีโครงการลงทุนขนาดใหญ จำนวน 5 โครงการใน
อุตสาหกรรมเหมืองแร Steel Plate เคมีภัณฑ และโรงผลิตไฟฟา
ลงทุนรวมกวา 39,000 ลานบาท

ประเทศสหรัฐอเมรกิา เงนิลงทนุรวม 34,631 ลานบาท โครงการ
สำคัญคือ โครงการผลิตยานยนต ลงทุนรวม 20,130 ลานบาท

ประเทศสิงคโปร เงินลงทุนรวม 34,264 ลานบาท สวนใหญ
ลงทุนในกิจการผลิตช้ินสวนอิเล็กทรอนิกส กิจการผลิตช้ินสวน
รถยนต Eco - Car เปนตน

ภูมิภาคยุโรป มีการลงทุนสูงข้ึนมาก โดยแบงเปน 2 สวนไดแก
กลุมท่ีเปนการลงทุนจากยุโรปโดยแทจริง และกลุมบริษัทตางประเทศ
ที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคยุโรป แตบริษัทแมตั้งอยูที่ภูมิภาค
อื่นๆ

• ประเทศเยอรมนี มีเงินลงทุน
รวม 20,289 ลานบาท สวนใหญ
เปนการลงทุนในกิจการผลิต
ไฟฟาจากพลงังานลม พลงังาน
แสงอาทิตย และเชื้อเพลิง
ชีวมวล รวม 6 โครงการ
เงินลงทุนรวมกวา 19,000 
ลานบาท

• ประเทศสเปน ลงทุนรวม
22,188 ลานบาท ซึง่เปนการ
ลงทุนจากบริษัทแคนาดา
ที่มาจดทะเบียนในประเทศ
สเปน ยืน่ขอรับการสงเสรมิฯ
เพ่ือผลิต Steel Plate เงิน
ลงทุน 21,988 ลานบาท

• ประเทศเนเธอรแลนด ลงทุน
รวม 21,409 ลานบาท ซึ่ง
เปนการลงทุนจากบริษัท
ญีปุ่นท่ีจดทะเบยีนในประเทศ
เนเธอรแลนดในกิจการผลิต
HDD และกลองดจิติอล จำนวน
4 โครงการ เงินลงทุนรวม
กวา 20,000 ลานบาท

ประเทศอนิเดยี มมีลูคาการลงทนุ
4,660 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 5 
เทาตัว สวนใหญเปนกิจการผลิตไฟฟา
จากพลังงานลม กิจการโรงแรม และ
กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก

ประเทศเกาหลีใต มีมูลคาการ
ลงทุน 8,257 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน 2 เทา สวนใหญเปนกิจการ ผลิต
เคร่ืองใชไฟฟา ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
และศูนยจดัหาจัดซ้ือช้ินสวนและผลติภัณฑ
ระหวางประเทศ

ÀÒÇÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 2552 áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ 2553
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การดำเนินการของภาครัฐในการฟนฟู
ภาพลักษณของประเทศ ความเชื่อมั่น
ของนักลงทุน และการแกไขปญหา
นกัลงทนุ เชน ปญหาในพืน้ทีม่าบตาพดุ
ปญหาดานศุลกากร สรรพากร และ
การประทวงของแรงงาน เปนตน

ปจจัยเหลาน้ี คือ ตัวชี้ทิศทาง
การลงทุนในปเสือ ซึ่งบีโอไอจะตอง
ดำเนินการตลาดในเชิงรุก เพ่ือใหมี
การขอรับการสงเสริมฯ เปนไปตาม
เปาหมาย โดยภาครัฐจะตองรวมมือ
แกปญหาสำคัญท่ีเปนปจจัยลบภายใน
ประเทศ และศึกษาตลาดในประเทศท่ี
มีศักยภาพ วามีความตองการใหภาค
รัฐปรับปรุงนโยบาย แกไขปญหาใด
เพื่อใหเกิดบรรยากาศการลงทุนที่ดีแก
นักลงทุนตอไป

á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹»‚àÊ×Í
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สำหรับแนวโนมในป 2553 คาดวา ปริมาณการลงทุนยังอยูใน
ระดับสูง อันเนื่องมาจากการเติบโตอยางตอเนื่องของ 3 อุตสาหกรรม
สำคญั คอื อตุสาหกรรมยานยนตและชิน้สวน อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนกิส
และช้ินสวน และอุตสาหกรรมเกษตร อีกท้ังยังมีการลงทุนในกิจการ
Mega Projects ของภาครัฐภายใตโครงการไทยเขมแข็ง ซึ่งจะทำให
เกิดการจางงานและธุรกิจตอเนื่องขยายตัวตามมาอีกมาก

อยางไรก็ตาม มูลคาการลงทุนคงจะไมสูงเทาปกอน เน่ืองจาก
โครงการขนาดใหญไดมาย่ืนขอรบัการสงเสรมิฯ ในชวงปลายป 2552 แลว

ในป 2553 บีโอไอไดตั้งเปาหมายการขอรับการสงเสริมฯ ไวที่
500,000 ลานบาท โดยปจจัยสำคัญที่จะสงผลใหเกิดการลงทุนข้ึนอยู
กบัสถานการณเศรษฐกจิโลก ทศิทางราคานำ้มนัและคาเงนิบาท รวมถงึ

การลงทุนจากภูมิภาคยุโรป และเอเชียเพิ่มขึ้นมาก
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ระยะเวลากวา 40 ป ของการพฒันาอตุสาหกรรมไทย อตุสาหกรรม
ยานยนตเปนอุตสาหกรรมท่ีมีสวนสำคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (2548-2552) สินคา
ยานยนตเปนสินคาสงออกที่นำรายไดเขาประเทศสูงเปนอันดับ 2 รอง
จากคอมพวิเตอร และอปุกรณ โดยในป 2552 การสงออกรถยนต อปุกรณ

และสวนประกอบมีมูลคา 3.7 แสนลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 7 ของมูลคา
สงออกรวมของประเทศ และเคยทำสถติิ
สงออกสงูสดุถึง 5.1 แสนลานบาท หรอื
เกือบรอยละ 10 ของมูลคาสงออกรวม
ของประเทศในป 2551 

หากเทียบกับประเทศอ่ืนในโลก
ประเทศไทยถือเปนประเทศผูผลิต
รถยนตอนัดบัตนของโลก โดยในป 2551 
ประเทศไทยผลิตรถยนตมากเปน
ประวัติการณที่จำนวน 1.39 ลานคัน
นับวามากเปนลำดับท่ี 14 ของโลก
จากรถยนตที่ถูกผลิตขึ้นทั่วโลก 70.52 
ลานคัน หรือประมาณรอยละ 2 ของ
ปริมาณการผลิตรถยนตทั่วโลก โดย
หากเทียบกับบางประเทศ เชน สหราช
อาณาจักร ซ่ึงมีปริมาณประชากรเทาๆ

ยานยนตยานยนต
และชิ้นสวนและชิ้นสวน

อุตสาหกรรมและการลงทุน

 2552 

 2552  2553 

มูลคาการสงออกสินคายานยนต
หนวย : ลานบาท

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก

ÍØÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÂÒ¹Â¹
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กับประเทศไทยแตมีกำลังซื้อมากกวาไทยประมาณ 4.5 เทา โดย
ปริมาณการผลิตรถยนตมากกวาประเทศไทยเพียง 255,773 คัน
เทานั้น

สำหรับในป 2552 จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกไดสง
ผลกระทบตออุตสาหกรรมตางๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต ทำให
ปริมาณการผลิตรถยนตของไทยลดลงเปน 999,378 คัน หรือลดลง
ถึงรอยละ 28.2 เมื่อเทียบกับการผลิตในป 2551 โดยนับเปนคร้ังแรก
ตั้งแตป 2548 เปนตนมา ที่ยอดประกอบรถยนตภายในประเทศไทย

ลดต่ำกวา 1 ลานคัน และมีการใช
กำลังผลิตเพียงคร่ึงหน่ึงของกำลังผลิต
รวมซ่ึงมีความสามารถในการผลิตไดถึง
1.8 ลานคัน/ป

»ÃÔÁÒ³Ê‹§ÍÍ¡áÅÐ ÅÒ´ã¹»ÃÐà·È
Å´Å§

ป 2552 ประเทศไทยสงออกรถยนต
535,563 คัน ลดลงรอยละ 31.01 เมื่อ
เทียบกับตัวเลขป 2551 คิดเปนมูลคา
การสงออก 251,342 ลานบาท ลดลง
รอยละ 21.94 จากป 2551  

สำหรับยอดจำหนายยานยนตใน
ประเทศ ป 2552 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น
548,871 คัน ลดลงรอยละ 10.8 จาก
ป 2551 โดยแบงเปนการจำหนาย
รถยนตนั่ง 230,037 คัน และรถยนต
เพื่อการพาณิชย 318,834 คัน แตยอด
จำหนายกระเตื้องข้ึนมากนับตั้งแตชวง
ปลายป 2552 เปนตนมา เนื่องจาก
เศรษฐกิจไทยปรับตัวเร็วกวาที่ เคย
คาดการณเอาไวมาก สงผลดีทำให
สถานการณของอุตสาหกรรมยานยนต
ฟนตัวตามไปดวย โดยเฉพาะตัวเลข
เดือนธันวาคม 2552 มียอดจำหนาย
รถยนตในประเทศมากถึง 72,085 คันปริมาณการผลิตยานยนต

หนวย : คัน

ที่มา : สถาบันยานยนตและสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

318,834
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นับวาเปนตัวเลขรายเดือนที่สูงสุดในรอบ 3 ป และเพิ่มจากระยะ
เดียวกันของป 2551 เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 22.2 

การลดลงของการผลิตรถยนตในป 2552 สอดคลองกับสถิติ
การจดทะเบียนยานพาหนะใหมตามกฎหมายวาดวยรถยนต1 ของกรม
การขนสงทางบก ซึง่ในป 2552 มกีารจดทะเบียน ทัง้สิน้ 1,860,809 คนั
ลดลงจากป 2551 ทีม่ยีอดจดทะเบียนทัง้สิน้ 2,495,697 คนั รอยละ 25 

การลดลงของปริมาณการผลิต
ในอุตสาหกรรมยานยนตไทยในป 2552 
ไดสงผลกระทบตอผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของ
ไทย ทั้งในแงของความตองการสินคาที่
ลดลง และการแขงขนัทีร่นุแรงข้ึนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได ทำใหผูประกอบการ
ไทยตองปรับตัวสูการผลิตสินคาที่มี
เทคโนโลยีการผลิตและมูลคาเพ่ิมท่ี
สงูขึน้ เพือ่ใหธรุกจิสามารถดำเนนิตอไป
ไดในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทางการเงิน

¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·ÇÕ¤ÇÒÁà¢ŒÁ¢Œ¹¢Öé¹

ผูผลิตรถยนตจากประเทศญ่ีปุน
ยังคงครองสวนแบงตลาดรถยนตของ
ประเทศไทยเปนหลัก โดยในป 2552 
มียอดจำหนายตลาดรถยนตรวมทุก
ประเภทเปนดังนี้ โตโยตามกีารจำหนาย
เปน อันดับ 1 ดวยยอดจำหนาย
230,585 คัน หรือคิดเปนสวนแบง
ตลาดรอยละ 42.01 อีซูซุ อันดับ 2 
คือ 110,969 คัน มีสวนแบงตลาด
รอยละ 20.22 และอนัดับ 3 คอื ฮอนดา
จำหนายได 93,409 คัน คิดเปนรอยละ
17.02

ปริมาณการผลิต การจำหนายในประเทศ
และการสงออกรถยนตของประเทศไทย

หนวย : คัน

ที่มา : สถาบันยานยนตและสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย

ปริมาณการจดทะเบียนยานพาหนะใหม
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต

หนวย : คัน

ที่มา : กรมการขนสงทางบก
1 รวมถึงรถจักรยานยนต
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การแขงขันในตลาดภายในประเทศทวีความเขมขนข้ึน ท้ังน้ี
อาจเน่ืองจากรถยนตนำเขาจากหลายประเทศ ไดเขามาเปดตลาดใน
ประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะรถยนตจากประเทศเพ่ือนบาน
สวนหนึ่งเปนผลมาจากการลดลงของอุปสงคตอรถยนตภายในประเทศ
เพื่อนบานลดลง ทำใหผูผลิตรถยนตจำเปนตองแสวงหาตลาดจำหนาย
รถยนตใหมในตางประเทศ ประกอบกับการลดภาษศีลุกากรระหวางกัน
ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) 

ปจจุบันรถยนตนำเขาสำเร็จรูป (CBU) หลายแบบมาจำหนาย
ในประเทศไทย โดยใชสิทธิพิเศษนำเขาผานกรอบของ AFTA โดยอยู
ในขายเสียอากรขาเขาเพียงรอยละ 5 เชน มาสดา 3 ฟอรด โฟกัส
เปอโยต โปรตอน นาซา โตโยตา อะเวนซา อนิโนวา วอลโว ฮอนดาฟรดี
ฯลฯ ขณะเดียวกันประเทศไทยไดสงออกรถยนตจำนวนมากเชนเดยีวกนั
ไปยังประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน โดยเฉพาะรถปกอัพและรถยนต
นั่งสวนบุคคล

Å§·Ø¹ã¹ÍØ ÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹ Å´Å§ÍÂ‹Ò§ ‹Íà¹×èÍ§à»š¹»‚·Õè 2 

ป 2552 มีการขอรับการสงเสริมการลงทุนในกลุมอุตสาหกรรม
ยานยนตทั้งสิ้น 46,944 ลานบาท ลดลงรอยละ 18.4 เมื่อเปรียบเทียบ
กับตัวเลขป 2551 ที่มีมูลคาขอรับการสงเสริมฯ 57,559 ลานบาท จึง
นับเปนการลดลงอยางตอเน่ืองเปนปที่ 2 ภายหลังตัวเลขคำขอรับ
การสงเสริมฯ มีมูลคาสูงสุดเปนประวัติการณที่ระดับมากกวา
140,000 ลานบาท ในป 2550  

การลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและช้ินสวนในชวงป
2551-2552 สวนใหญจะอยูในกลุมผูผลิตชิ้นสวนในทุกระดับ (First 
- Third Tier) โดยคาดวาโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ ในป 2552 
จำนวน 82 โครงการ การลงทนุประมาณคร่ึงหนึง่ ยงัคงเปนการลงทนุจาก
ประเทศญี่ปุน กอใหเกิดการจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตเพิ่มข้ึน
ประมาณ 1,816 ตำแหนง ทั้งในสวนที่ขยายกิจการเดิมและการลงทุน

ของนักลงทุนรายใหมที่ ขอรับการ
สงเสริมฯ จากบีโอไอเทานั้น ไมรวมถึง
การลงทุนที่ไมไดขอรับการสงเสริมฯ

จากกระแสความตืน่ตวัทีจ่ะพัฒนา
เทคโนโลยีประหยัดพลังงานสำหรับ
ยานพาหนะ ทำใหงานมอเตอรโชว
ระดับโลก ทั้งแฟรงกเฟรต ออโตโชว
โตเกียว มอเตอรโชว และดีทรอยต
ออโตโชว ตางคราคร่ำไปดวยรถยนต
ที่ ใช เทคโนโลยีประหยัดน้ำมันหรือ
พลงังานทดแทน โดยกระแสหลกัขณะนี้
ตางกม็ุงไปทีร่ถยนตไฟฟาท่ีใชแบตเตอรี่
ในการสะสมพลังงานเพื่อขับเคล่ือน
เนื่องจากสอดคลองกับทั้งกระแสการ
ประหยัดพลังงานและเปนนวัตกรรมที่
สอดคลองกับกระแสอนุรกัษสิง่แวดลอม
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มูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุน
กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน

หนวย : ลานบาท

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

พรอมกันไปดวย ซึ่งท้ังสองกระแสตางกเ็ปนตัวขับเคล่ือนยอดจำหนาย
รถยนตที่ใชแบตเตอร่ีในการสะสมพลังงานใหเติบโตอยางตอเนื่อง

ในป 2552 บีโอไอไดประกาศนโยบายสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมผลิตรถยนตแบบใหม ซึ่งตองเปนรถยนตที่ยังไมเคยมี
การผลิตในประเทศไทย และเปนการผลิตรถยนตที่มีการติดต้ังระบบ
เทคโนโลยีสมัยใหม เชน Hybrid Drive ระบบ Brake Energy 
Regeneration หรือ ระบบ Electronic Stability Control เปนตน

á¹Çâ¹ŒÁÍØ ÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹ ã¹»‚ 2553 

ประการแรก คาดหมายวาอตุสาหกรรมยานยนตจะฟนตวัขึน้อยาง
ตอเนื่อง โดยคาดวาในป 2553 ยอดการผลิตรถยนตของประเทศไทย
จะกลับมาอยูที่ระดับ 1 ลานคันอีกครั้งในป 2553 จากกำลังการผลิต
ที่มีอยู 1.8 ลานคัน ซ่ึงจะเปนการเติบโตอีกครั้งหลังเกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจโลก ที่สงผลกระทบตอตลาดสงออกหลักของอุตสาหกรรม
ยานยนตไทย

ทั้งนี้ คาดวาการผลิตรถยนตในภาพรวมของ
ป 2553 จะอยูที่ 1.05-1.06 ลานคัน แบงเปนการ
ผลิตสำหรับตลาดในประเทศ 5.02-5.03 แสนคัน
เพ่ิมข้ึนจากปนี้ประมาณรอยละ 5 และการผลิต
เพ่ือการสงออก 5.03 แสนคัน เพิ่มข้ึนประมาณ
รอยละ 4 

ประการที่สอง การแขงขันจาก
รถยนตนำเขาจะทวีความเขมขนมากข้ึน
เน่ืองจากจะมกีารลดอากรขาเขารถยนต
จากประเทศกลุมอาเซียนลงจากรอยละ
5 เหลือรอยละ 0 ตามขอตกลงเขต
การคาเสรอีาเซียน นับตัง้แตตนป 2553 
เปนตนไป แมจะมีความเห็นขัดแยงวา
ยังอาจไมมีการเปดตลาดระหวางกัน
มากมายก็เปนได เ น่ืองจากรัฐบาล
แตละประเทศจะหันไปเพิ่มเงื่อนไข
อื่นๆ ที่ไมใชภาษีอากร (Non Tariff 
Barriers) 

แตอยางไรก็ตาม การเปดเสรีจะ
สงผลดีทำใหผูบริโภคในประเทศไทย
ไดรับประโยชนมากขึ้น เนื่องจากมี
ทางเลือกในการเลือกซ้ือรถยนตเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันก็นับไดวาจะเปนท้ังวิกฤติ
และโอกาสสำหรบัอุตสาหกรรมยานยนต
ของไทย เนือ่งจากประเทศอืน่ๆ ในกลุม
อาเซียนเดิมจะตองลดอากรขาเขาลง

ÍØÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÂÒ¹Â¹
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การลดลงของการลงทุนและการ
ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนตไทยใน
ป 2552 ยอมสงผลตอผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของ
ไทย ทั้งในแงของความตองการสินคาที่
ลดลงและการแขงขันท่ีรุนแรงข้ึนอยาง
หลีกเลี่ยงไมได

ดังน้ันผูประกอบการไทย ควร
ปรับตัวสูการผลิตสินคาท่ีมีเทคโนโลยี
การผลิตและมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น เพื่อให
ธุรกิจสามารถดำเนินตอไปไดในภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินของโลกที่
เปนอยูในขณะน้ี

เหลือรอยละ 0 เชนเดียวกัน โดยบริษัทรถยนตซึ่งมีโรงงานหลายแหง
ในภูมิภาคอาเซียน จะเลือกผลิตรถยนตในประเทศที่มีตนทุนการผลิต
ตำ่สุด และลดหรอืยกเลิกการผลติในประเทศทีม่ตีนทุนการผลิตสูงกวา
แมมีการคาดหมายวาประเทศไทยจะไดเปรียบในการเปดเสรีสินคา
หมวดยานยนต แตก็อาจเปนไปไดวาจะไมไดเปรียบมากอยางที่คาด

ประการท่ีสาม การเปดตวัของรถยนตประหยดัพลังงานมาตรฐาน
สากล (Eco-Car) ของบรษิทันสิสนัในชวงตนป 2553 จะเปด Segment 
ใหมในอุตสาหกรรมยานยนตของไทย ซึง่จะทำใหผูบรโิภคภายในประเทศ
มีโอกาสเลือกรถยนตราคาถูกและประหยัดพลังงาน ขณะเดียวกันก็มี
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยระดับสูง ซึ่งคาดวาจะ
กลายเปน Segment สำคญัของตลาดรถยนตภายในประเทศในอนาคต

รัฐบาลไดตั้งเปาหมายใหรถยนตชนิดน้ีเปนการผลิตหลักใน
อุตสาหกรรมยานยนตควบคูไปกับรถยนตปกอัพ เพื่อใหอุตสาหกรรม
รถยนตของไทยสามารถยืนอยูบน 2 ขาท่ีมั่นคงยิ่งข้ึน อยางไรก็ตาม
การแขงขันในตลาดโลกของรถยนตประเภทนี้รุนแรงกวารถยนตปกอัพ
อยางมากอยูแลว เนือ่งจากเปนตลาดรถยนตขนาดใหญมาก โดยเฉพาะ
ในยุคปจจุบันที่น้ำมันมีราคาแพง ยิ่งทำใหการแขงขันในตลาดรถยนต
ประเภทนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น แตยังมีชองวางในตลาดเหลืออยูจาก
การที่ประชาชนในประเทศตางๆ นิยมซื้อรถยนตประเภทนี้มากขึ้น
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อุตสาหกรรมไฟฟาอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส

 2552 

 2551 

 2552

มลูคาการจำหนายเซมคิอนดักเตอร
ของโลกในชวงเดือนมกราคม - พฤศจกิายน
2552 อยูที ่151.75 พนัลานเหรยีญสหรฐัฯ
ลดลงจากชวงเดียวกนัของปกอนรอยละ
17.37 แตเปนการปรบัตวัลดลงในลกัษณะ
การชะลอตวั และในชวงไตรมาสที ่3 เริม่
มียอดขายเพิ่มขึ้นมาก

  ÍØ ÊÒË¡ÃÃÁà«ÁÔ¤Í¹´Ñ¡à ÍÃ

การจำหนาย Semiconductor ของโลก
ในชวงเดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2552 

ÍØÊÒË¡ÃÃÁä¿¿‡ÒáÅÐÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê
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สุวิดา ธัญวงษสภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุนป 52-53



ตลาดเอเชียแปซิฟกเปนตลาดใหญที่สุดในการจำหนาย
เซมิคอนดักเตอรของโลก โดยในป 2552 มีสัดสวนการจำหนายสูงสุด
ถึงรอยละ 52 ของโลก รองลงมาคือตลาดสหรัฐฯ มีสัดสวนรอยละ
17 ของโลก โดย 2 ภูมิภาคนี้มีมูลคาการจำหนายเซมิคอนดักเตอร
เพ่ิมข้ึนจากชวงเดียวกันของปกอน (สหรัฐฯ เพิ่มข้ึนรอยละ 25.86 
เอเชียแปซิฟกเพิ่มข้ึนรอยละ 12.79) เน่ืองจากมีความตองการใน
สินคาสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น เชน PC และ LCD TV เปนตน

ÍØ ÊÒË¡ÃÃÁ áÍÅ«Õ´Õ ·ÕÇÕ áÅÐáÍÅÍÕ´Õ ·ÕÇÕ

การจำหนาย LCD TV และ LED LCD TV ในตลาดโลก
พบวา สัดสวนของการจำหนาย LED 
LCD TV (หรือ LED TV) มีแนวโนม
เพ่ิมข้ึนในอัตราที่สูงกวาการจำหนาย
LCD TV โดยคาดวาการจำหนาย LED 
LCD TV จะเพ่ิมสูงข้ึนถึงรอยละ 69.1 
ของการจำหนาย LCD TV ในป 2556 

ÍØ ÊÒË¡ÃÃÁä¿¿‡ÒáÅÐÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê
¢Í§ä·Âã¹»‚ 2552 

ÀÒÇÐ¡ÒÃ¼ÅÔ

จากดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพบ
วา อุตสาหกรรมเคร่ืองใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกสปรับตัวลดลงในชวง
เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552 
โดยปรับตัวลดลงรอยละ 6.75 เม่ือ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน

ผลติภณัฑทีป่รบัตวัลดลงมากท่ีสดุ
3 อนัดับแรก ไดแก โทรทศันสขีนาดจอ
เล็กกวาหรือเทากับ 20 นิ้ว โทรทัศนสี
ขนาดจอใหญกวาหรือเทากับ 21 นิ้ว
และเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน
แฟนคอลยยูนิต โดยปรับตัวลดลง
รอยละ 38.61, 38.11 และ 32.28 ตาม
ลำดับ

ที่มา: Displaybank, ธันวาคม 2552 

 6.75 

. . - . . 2552

จากขอมลูการคาดการณปรมิาณการจำหนาย LCD TV เปรยีบเทยีบ
กับ LED LCD TV ในตลาดโลก ตั้งแตป 2551 - 2556 (2008 - 2013)
ของ Displaybank (Displaybank เปนบริษัทระดับโลกท่ีเชี่ยวชาญ
การทำวิจัยในอุตสาหกรรมจอแสดงภาพ หรือ Display Industry) 
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สำหรับผลิตภัณฑ Hard Disc Drive (HDD) ในชวงไตรมาสแรก
สงผลดานลบตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเม่ือเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคม

อยางไรก็ตาม เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตลอดทัง้ปแลว ภาวะการผลติ
HDD มีแนวโนมดีขึ้นโดยสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เคร่ืองใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เน่ืองจากไดรับคำสั่งซ้ือท่ีทดแทน
สินคาคงคลังในชวงแรก และทยอยมีคำสั่งซ้ือเขามาอยางตอเนื่อง

 HDD 

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรายไตรมาสป 2552 
และชวงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552 

´Ñª¹Õ¼Å¼ÅÔ ÍØ ÊÒË¡ÃÃÁ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ม.ค. - พ.ย.

ดชันผีลผลติอตุสาหกรรมไฟฟาและอเิลก็ทรอนกิส  240.65  304.81  353.67  309.37 

อตัราการเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกับไตรมาสกอน (%)  -19.69  26.66  16.03 - 

อตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทยีบกับชวงเดยีวกันของ
ปกอน (%) 

 -26.12  -3.62  -0.11  -6.75 

2552

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟารายไตรมาสป 2552
และชวงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552 

´Ñª¹Õ¼Å¼ÅÔ ÍØ ÊÒË¡ÃÃÁ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ม.ค. - พ.ย.

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟา  86.14  103.83  102.97  99.60 

อตัราการเปล่ียนแปลงเมือ่เทยีบกับไตรมาสกอน (%)  -10.67  20.53  -0.83 - 

อตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทยีบกับชวงเดยีวกันของ
ปกอน (%) 

 -40.01  -23.36  -15.45  -22.30 

2552

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มกราคม 2553 

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มกราคม 2553 

รวมทั้งมีความตองการสินคาสำเร็จรูป
ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย ทำใหการผลิต
สนิคาเคร่ืองใชไฟฟาและอเิล็กทรอนกิส
ในภาพรวมปรับตัวลดลงไมมากนัก
โดยภาวะการผลติในไตรมาสตางๆ เปน
ดังนี้
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสรายไตรมาสป 2552
และชวงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552 

´Ñª¹Õ¼Å¼ÅÔ ÍØ ÊÒË¡ÃÃÁ
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ม.ค. - พ.ย.

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  328.29  418.82  495.87  428.36 

อตัราการเปลีย่นแปลงเมือ่เทยีบกับไตรมาสกอน (%)  -20.88  27.58  18.40 - 

อตัราการเปล่ียนแปลงเม่ือเทียบกับชวงเดยีวกันของ
ปกอน (%) 

 -23.49  -  2.07  -4.22 

2552

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มกราคม 2553 

มีนาคม การสงออกเคร่ืองใชไฟฟามีมูลคาติดลบรอยละ 28.5 
โดยเฉพาะสินคาเครื่องปรับอากาศที่สงออกไปตลาดยุโรป ติดลบ
ประมาณรอยละ 60 - 70 แตสำหรบัตะวันออกกลาง มลูคาสงออกเปน
บวกประมาณรอยละ 22 จากที่ติดลบในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ

เมษายน อุตสาหกรรมผลิต HDD มีการสงออกเพิ่มข้ึนจาก
คำส่ังซื้อที่กลับเขามา รวมท้ังผูประกอบการอิเล็กทรอนิกสมีการรับ
คนเขาทำงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10,000 คน ตั้งแตเดือนมีนาคมที่
ผานมา

มถินุายน อุตสาหกรรมผลิต HDD สงผลดานบวกตอดัชนผีลผลติ
อุตสาหกรรม เน่ืองจากเริ่มผลิตเปนสินคาคงคลังไวรอจำหนายตาม
คำสั่งซื้อลวงหนาที่เพิ่มขึ้น

สิงหาคม การผลิตสินคาในกลุมอิเล็กทรอนิกสคอนขางทรงตัว
เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (รอยละ 0.88) และเมื่อเทียบกับ
เดอืนกอน ปรับตวัเพิม่ข้ึน รอยละ 6.58 โดยมภีาวะการผลติปรบัตวัดขีึน้
ทุกผลิตภัณฑ ยกเวน Other IC เน่ืองจากอยูระหวางการใชสินคา
คงคลังที่ผลิตไว

ตุลาคม สินคาสำคัญที่สงออกไป
ยังตลาดหลัก ไดแก สวนประกอบของ
เครือ่งรบัโทรทศัน โดยสงออกไปตลาดจนี
เพิ่มขึ้นรอยละ 79 สำหรับผลิตภัณฑ
กลองถายรูป TV VDO และเครื่องรับ
โทรทัศนสี มีการสงออกไปตลาดอียู
เพ่ิมข้ึนรอยละ 43 สวนกลองถายรูป
TV VDO สงไปจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 65 

ÀÒÇÐ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡

ภาพรวมการสงออกสินคาเคร่ือง
ใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสของไทย
ในป 2552 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ
ปกอน โดยเม่ือเปรยีบเทยีบมลูคาสงออก
เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสใน
รายการสินคาสำคัญๆ ระหวางป 2552
กับป 2551 พบวามูลคาสงออกเคร่ือง
ใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสลดลงทั้งสิ้น

 2552 
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ÊÔ¹¤ŒÒ 2549 2550 2551 2552
อัตราการ

เปลี่ยนแปลง*1

%
เครื่องวีดิโอ เคร่ืองเสียง และสวนประกอบ  874.89  700.77  600.55  382.00  -36.39 

โทรทัศน  1,968.75  1,318.91  1,353.41  1,299.93  -3.95 

เครื่องโทรสาร โทรศัพท และสวนประกอบ  1,059.03  865.56  1,192.28  922.06  -22.66 

แผงวงจรไฟฟา (PCBA)  7,029.98  8,418.14  7,241.30  6,444.62  -11.00 

วงจรพิมพ (PCB)  1,023.38  1,164.78  954.05  852.16  -10.68 

วงจรรวมและไมโครแอสเซมบลี (IC)*2  7,090.71  8,527.61  6,797.76  6,060.71*3 -

อุปกรณกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร และไดโอด  992.80  975.02  943.88  775.12  -17.88 

เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ  10,788.61  12,915.98  14,003.06  12,143.79  -13.28 

สวนประกอบคอมพิวเตอร  3,685.47  3,838.99  3,863.57  3,610.25  -6.56 

ตลับลูกปน  272.84  327.56  311.06  231.13  -25.69 

มอเตอรและเคร่ืองกำเนิดไฟฟา  700.11  778.25   884.48  791.76  -10.48 

เตาอบไมโครเวฟ  482.08  528.04  464.10  371.63  -19.92 

หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ  846.84  932.48  1,042.31  866.03  -16.91 

เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ  2,287.50  3,189.10  3,274.19  2,472.92  -24.47 

เครื่องซักผา เคร่ืองซักแหงและสวนประกอบ  566.49  691.69  900.87  856.08  -4.97 

ตูเย็น ตูแชแข็ง และสวนประกอบ  943.78  1,152.73  1,376.13  1,228.88  -10.70 

 2552 

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ: *1 - อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสงออกป 2552 เมื่อเทียบกับป 2551 
 *2 - ขอมูลจากกรมศุลกากร
 *3 - ขอมูลจากกรมศุลกากรระหวางเดือน ม.ค. - พ.ย. 2552 

มูลคาสงออกรายสินคาหมวดเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ
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ตัวเลขไตรมาสท่ี 2 ของป 2552 การสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ
21.59 มูลคา 10,070.34 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลคาสงออก
เครือ่งใชไฟฟาเพิม่ขึน้รอยละ 15.17 (มลูคา 3,723 ลานเหรยีญสหรฐัฯ)
มูลคาสงออกอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นรอยละ 25.29 (มูลคา 6,346 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ) สินคาหลัก ไดแก สวนประกอบคอมพิวเตอร เพิ่มขึ้น
รอยละ 18.3 (มูลคา 3,659 ลานเหรียญสหรัฐฯ) แผงวงจรรวมเพิ่มขึ้น
รอยละ 37 (มูลคา 1,629 ลานเหรียญสหรัฐฯ) และเครื่องปรับอากาศ
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.52 (มูลคา 599 ลานเหรียญสหรัฐฯ)

ÅÒ´Ê‹§ÍÍ¡ÊÔ¹¤ŒÒÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊáÅÐà¤Ã×èÍ§ãªŒä¿¿‡Ò

ในป 2552 ไทยไดรับคำสั่งซื้อจากอาเซียน จีน และอียู เพิ่มขึ้น
รวมถึงคำส่ังซ้ือจากตลาดสหรัฐฯ ท่ีเร่ิมปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที ่ 3 
นอกจากน้ีกย็งัมตีลาดสงออกในประเทศอ่ืนที่ไดรบัประโยชนจากขอตกลง
การคาเสรีเขามาเสริมตลาดเดิม แมจะยังมีสัดสวนที่ไมสูงนักก็ตาม

มูลคาการสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ในชวงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552 

ÁÙÅ¤‹ÒÊ‹§ÍÍ¡
ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ม.ค. - พ.ย.

มูลคาสงออก (ลานเหรียญสหรัฐฯ)  8,281.94  10,070.34  11,822.45  38,327.84 

อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน (%) 

 -31.49  -15.42  -5.89  -12.97 

อตัราการเปล่ียนแปลงเมือ่เทยีบกับไตรมาสกอน (%)  -20.81  21.59  17.40 - 

2552

ที่มา: สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส / กรมศุลกากร, มกราคม 2553 

3

ตารางแสดงมูลคาสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟาจำแนกตามตลาดสงออกสำคัญ
ชวงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552 

ÅÒ´Ê‹§ÍÍ¡ US EU JP ASEAN CN ME Other Total 

มูลคาสงออก
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)

 5,410.98  5,726.81  4,399.44  6,351.48  6,052.92  1,731.78  8,654.44  38,327.84 

อตัราการเปลีย่นแปลง (%)  -14.96  -20.63  -19.09  -10.37  -8.65  7.88  -10.86  -12.97 

สัดสวน (%)  14.12  14.94  11.48  16.57  15.79  4.52  22.58  100.00 

ที่มา: กรมศุลกากร, มกราคม 2553 
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ตลาดสงออกท่ีมีการขยายตัวเพิ่มข้ึนโดยมีมูลคาสงออกและ
สัดสวนการสงออกอิเล็กทรอนิกสมากท่ีสุดถึงรอยละ 21.01 ไดแก
ตลาดจีน โดยมีมูลคาสงออก 5,068.75 ลานเหรียญสหรัฐฯ รองลงมา
คือ ตลาดอาเซียน มีมูลคาการสงออก 3,649.83 ลานเหรียญสหรัฐฯ

ผูสงออกรายใหญๆ ตองการใหภาครัฐเรงใหความชวยเหลือใน
มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ การสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน
และจัดการดานการเสริมสรางภาพลักษณของประเทศใหดีขึ้น และ
ตองการใหภาครัฐเรงดำเนินการเปดตลาดใหม และการเจรจา FTA 

á¹Çâ¹ŒÁ »‚ 2553 ¨Ð»ÃÑº ÑÇ Ṍ¢Öé¹

สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ไดระบุถึงแนวโนมอุตสาหกรรมเครื่อง
ใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ป 2553 
โดยประมาณการจากแบบจำลองดัชนี
ชีน้ำอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ไววา ภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสจะปรับตัวเพ่ิมขึ้น
ประมาณรอยละ 18.64 เนื่องจากได
ประมาณการอุตสาหกรรมอเิลก็ทรอนิกส
วาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 22.31 จาก
ที่คาดวาการผลิต HDD IC และเซมิ
คอนดักเตอรจะผลิตเพ่ิมขึ้นรอยละ
20.53 , 14.54 และ 12.86 ตามลำดับ

เหตทุีท่ำใหการผลติ HDD IC และ
เซมิคอนดักเตอร เพ่ิมข้ึนก็เน่ืองจาก
ความตองการผลิตภัณฑเทคโนโลยี
รุนใหมๆ เพ่ือเพิม่ความจุ ความเรว็มาก
ยิ่งขึ้น และสามารถใชรวมกับอุปกรณ
ไอททีีห่ลากหลายไดมากขึน้ ท้ังนี้ ขึน้อยู
กบัเศรษฐกจิของประเทศคูคาเปนสำคญั
และความตองการสินคาเทคโนโลยีที่
สนับสนุนใหมีการผลิตชิ้นสวนตางๆ
เพิ่มขึ้น

 18.64 
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สำหรบัในดานสงออก ในป 2552 ไทยสงออกผลติภณัฑในหมวด
อุตสาหกรรมเกษตรมูลคา 21,407 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ
8.3 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 โดยสินคาที่มูลคาสงออกเพิ่มขึ้น คือ
กลุมน้ำตาลและกากน้ำตาล เพ่ิมข้ึนรอยละ 12.4 สิ่งปรุงแตงอาหาร
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.3 กุงแปรรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 สำหรับผลิตภัณฑ
ที่ไดรับผลกระทบคอนขางมาก คือ ผลไมกระปองมูลคาสงออกลดลง
รอยละ 13.4 ปลาทูนากระปองมูลคาสงออกลดลงรอยละ 14.8 

มูลคาสงออกสินคาสำคัญในหมวดอุตสาหกรรมเกษตร
หนวย : ลานเหรียญสหรฐัฯ

¼ÅÔ ÀÑ³± 2550 2551 2552 à¾ÔèÁ/Å´ (%) 

ปลาทูนากระปอง 1,388 1,934 1,647  -14.8 

กุงแปรรูป 2,369 2,509 2,670  6.4 

นำ้ตาลและกากน้ำตาล 1,165 1,430 1,607  12.4 

ผลไมกระปอง 917 1,107 958  -13.4 

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย

 2552  3.1 
 2551

อุตสาหกรรมอุตสาหกรรมเกษตรเกษตร
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ตร ในป 2552 ภาวะการผลติของอตุสาหกรรมเกษตร ปรบัตวัลดลง
จากปที่แลวรอยละ 1.5 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวในชวงครึง่ปแรก และทยอยฟนตวัในชวงปลายไตรมาส 3 และ
4 ของป 2552 ทำใหการสงออกสินคาเกษตรของไทยลดลงในเกือบ
ทุกสินคา ยกเวนน้ำตาล และกุงแปรรูปที่เปนผลมาจากการที่ประเทศ
ผูผลิตสำคัญหลายประเทศประสบปญหาดานวัตถุดิบจากภัยธรรมชาติ

นอกจากนี้ผูผลิตจากจีนซ่ึงเปนผูผลิตรายใหญ ประสบปญหา
ความปลอดภัยของอาหาร ที่ประเทศนำเขาตรวจพบสารตกคางและ
สิง่ปลอมปนในอาหารจนเกิดวิกฤติความปลอดภัยในสินคาประมง และ
ปศุสัตว สำหรับสภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมเกษตรในป 2552 มี
รายละเอียด ดังนี้

อตุสาหกรรมไกสดแชแขง็และไกแปรรปู ในป 2552 ยงัทรงตวั โดย
การผลิตไกสดแชแข็งและไกแปรรูปเพิ่มข้ึนจากป 2551 รอยละ 1 
เนือ่งจาก EU ยกเลกิการนำเขาเนือ้ไกจากจนี ทำใหการแขงขนัของไกไทย
ภายใตโควตาของ EU ลดลง ประกอบกบัตลาดญีปุ่นและตลาดใหมแถบ
ตะวนัออกกลางใหการรับรองและเร่ิมนำเขาไกไทยเพิม่ข้ึน อยางไรกต็าม
ผลกระทบจากคาเงนิบาททีแ่ขง็ขึน้ ทำใหราคาไกของไทยยงัสงูกวาคูแขง

ปลาทูนากระปอง ในป 2552 
สงออกทีร่ะดบั 1,647 ลานเหรยีญสหรฐัฯ
ลดลงรอยละ 14.8 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2551 โดยมีปจจัยลบ คือ คูแขงใน
ตางประเทศ เชน ฟลปิปนส หรอืประเทศ
ในแถบหมูเกาะท่ีเปนผูจับปลาทูนาที่
คาเงินไมแข็งคาเทาคาเงินบาทของไทย
ทำใหมขีอไดเปรยีบในการแขงขนัดานราคา

ขณะเดียวกันจากเกิดเหตุการณ
ชุมนุมประทวงจนทำใหรัฐบาลออก
ประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในภาวะฉุกเฉินในชวงเมษายน 2552 
สงผลใหลูกคาบางรายไดขอยกเลิกการ
เดินทางเขามาเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินคา
ในไทย ทำใหผูผลิตตองปรับเปล่ียน
กลยุทธ โดยบริษัท ไทยยู เ น่ียน
โฟรเซน โปรดักส (TUF) ตองตัง้ทมีงาน
ออกเดินทางไปพบปะทำความรูจักกับ
ลูกคาในตางประเทศแทน

อตุสาหกรรมกุงและผลิตภัณฑจาก
กุง ปจจุบันไทยมีพื้นที่เลี้ยงกุงประมาณ
500,000 ไร ผลผลิต 350,000 - 
400,000 ตัน/ป จำนวนครัวเรือนท่ี
เพาะเลีย้งกุง 31,000 ครวัเรอืน สวนใหญ
เปนเกษตรกรรายยอย โดยภาพรวม
ผลผลิตคาดวาปริมาณการผลติจะเพ่ิมขึน้
จากปกอนรอยละ 2 เนื่องจากการผลิต
กุงสดแชแข็งที่เปนสินคาหลักของไทย
ไดขยายตัวเพิ่มขึ้นมากจากปริมาณ

. . .
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วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และตลาดสงออกหลักนำเขาเพิ่มขึ้น สวนหนึ่งเปนผล
จากความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ JTEPA สงผลใหไทยสามารถสงออก
สินคาประมงไปญี่ปุนเพิ่มขึ้น

โดยท่ีตลาดสงออกไปยงัสหรฐัฯ มแีนวโนมฟนตวัขึน้ เนือ่งจากได
รบัผลดจีากการทีอ่งคการการคาโลกตัดสินใหสหรฐัฯ ซึง่เปนตลาดสงออก
สำคัญทีส่ดุของไทย คำนวณอัตราภาษีตอบโตการทุมตลาดใหมสำหรับ
ผลติภณัฑกุงไทยทีส่งไปจำหนายยงัสหรฐัฯ ซึง่มอีตัราตำ่กวาเดมิ เนือ่งจาก
เดมิคำนวณสวนเหล่ือมการทุมตลาดที่ไมเปนธรรม ทำใหความสามารถ
ในการแขงขันของไทยในตลาดสหรัฐฯ เพ่ิมสูงขึ้นจากเดิมที่เสียเปรียบ
คูแขงสำคัญ คือ จีนและเวียดนาม

ขณะเดียวกันแมภาวะเศรษฐกิจถดถอยในตางประเทศจะทำให
ปริมาณการบริโภคกุงในรานอาหารหรือภตัตาคารชะลอตวัลง แตในทาง
กลับกันผูบริโภคหนัไปปรุงอาหารรบัประทานเองกนัท่ีบานมากขึน้ ทำให
กุงทีว่างจำหนายในหางสรรพสินคาหรือซปุเปอรมารเกต็ มปีรมิาณการ
จำหนายท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

อตุสาหกรรมนำ้มนัพชื ปรบัตวัลดลงรอยละ 7.8 เนือ่งจากราคาที่
สงูขึน้ในชวงตนปทำใหผูบรโิภคชะลอการบรโิภคลง ซึง่ตอมาในชวงคร่ึงป
หลงัราคาพชืผลปรบัตวัลดลงตามราคาธญัพชืในตลาดโลก ทำใหผูผลติ
ปรับราคาจำหนายในประเทศลง ขณะท่ีผลผลิตบางสวนไดนำไปผลิต
เปนพลังงานทดแทน เนื่องจากราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น

อตุสาหกรรมน้ำตาล มกีารผลติลดลงรอยละ 2.9 เนือ่งจากผลผลติ
ออยลดลงเปนผลมาจากภาวะแหงแลงในฤดหูนาวชวงตนป ซึง่จากสภาพ
ภมูอิากาศดงักลาว จะทำใหคาความหวานของออยปรบัเพิม่ขึน้ โดยทัง้ป
ไดรับผลดีจากราคาตลาดโลกท่ีปรับเพิ่มขึ้นจากสต็อกน้ำตาลที่ลดลง

ขาวโพด ในป 2552 ปริมาณ
ผลผลติลดลงจากปทีแ่ลวประมาณรอยละ
10-15 เนื่องจากเกษตรกร หันไปปลูก
มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น เน่ืองจากมีตนทุน
การผลิตต่ำกวา อีกทั้งรัฐบาลไดยกเลิก
โครงการรบัจำนำ เปลีย่นเปนการประกนั
ราคาแทน โดยขาวโพดเล้ียงสัตวจะ
ประกันในราคา 7.10 บาทตอกิโลกรัม
และมนัสำปะหลงั 1.70 บาทตอกโิลกรมั
ซึง่ขอดขีองการประกนัราคาคอื เกษตรกร
ทีป่ลูกพืชไรจะไดสทิธิการประกันผลผลติ
ทุกราย สวนระบบจำนำจะไดไมครบ

มันสำปะหลัง ผลผลิตลดลงขณะ
ที่ตลาดยังคงมีความตองการ โดยใน
โครงการประกนัราคา รฐับาลไดประกาศ
ราคาอางอิงมันสำปะหลัง ที่ความช้ืน
รอยละ 25 ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2552
ที่กิโลกรัมละ 1.82 บาท แตปรากฏวา
ราคาขายในตลาดกลับมีราคาสูงกวา
ราคาอางอิงท่ีรัฐบาลประกาศออกมา
โดยราคามนัท่ีเกษตรกรในภาคตะวนัออก
ไดรับในขณะน้ี อยูที่กิโลกรัมละ 1.84-
2.00 บาท ซ่ึงถือเปนคร้ังแรกท่ีราคา
อางอิงสูงกวาราคาประกัน
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สำหรบัแนวโนม ราคาสนิคาเกษตร
ป 2553 สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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สวนแนวโนมราคายางพารา มัน
สำปะหลัง ออย ในป 2553 หนวยงาน
ที่เก่ียวของคาดกันวาจะปรับเพิ่มข้ึน
ประมาณรอยละ 10-20 หรือเฉลี่ย
รอยละ 15 ซึ่งการที่รายไดเกษตรกร
เพ่ิมข้ึน คาดวาจะทำใหภาคเกษตร
ของไทยในป 2553 จะเติบโตเพ่ิมข้ึน
รอยละ 3-5 จากป 2552  

และจากการท่ีรายไดในภาคเกษตร
มสีดัสวนประมาณรอยละ 10 ของ GDP 
และประชากรรอยละ 40 ของประเทศ
ประกอบอาชพีเกษตรกร หรอืประมาณ
20-40 ลานคน เม่ือราคาสินคาเกษตร
เพิ่มขึ้นก็ยอมท่ีจะมีผลตอการเ พ่ิม
การจับจายใชสอย โดยคาดวายอดขาย
เคร่ืองใชไฟฟา รถจักรยานยนตและ
สินคาตางๆ จะเพ่ิมขึ้นตามไปดวย ซึ่ง
จะทำใหเศรษฐกิจฟนตัวไดเร็วขึ้น

ที่มา : สศอ. สศก. สศช.

คาดการณวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10-20 เนื่องจากความตองการ
ในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น

ซึง่จากสถานการณความตองการสินคาเกษตรท่ีเพิม่ขึน้ท่ัวโลกน้ัน
จะทำใหราคาผลิตผลดานการเกษตรที่สำคัญของไทยหลายประเภท
สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นดวย เชน มันสำปะหลังราคาอาจจะพุงไปถึง
2.35 บาทตอกิโลกรัม สวนขาวหอมมะลิที่จำหนายในตลาดมีราคา
เกินราคาประกันอยูแลวในขณะนี้ และแนวโนมการผลิตในป 2553 
พบวาภาคเกษตรมีแนวโนมดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 2552  

ขณะทีม่าตรการของรัฐบาลทีช่วยสนบัสนนุการผลติภาคเกษตร ทัง้
การประกันรายไดเกษตรกร การสงเสริมพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูป
ทีม่คีณุภาพ และปรับเปลีย่นรปูแบบใหสอดคลองกับความตองการท้ังใน
และตางประเทศที่เพ่ิมข้ึน จะเปนผลบวกตอสินคาเกษตรไทยก็ตาม
แตอยางไรก็ตามการเปดเสรีอาเซียนท่ีมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2553 นั้น หากรัฐบาลไมมีมาตรการรับมืออยางทันทวงที อาจจะทำให
เกิดปญหาระยะยาวกับผลผลิตภาคการเกษตรของไทยได

 2553 
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ทัง้นีเ้นือ่งจาก ประเทศผูผลติอาหารท่ีสำคญัของโลกประสบปญหา
วัตถุดิบและภัยธรรมชาติ ประกอบกับจีนที่เปนผูผลิตอาหารรายใหญ
มีปญหาเร่ืองภาพลักษณเก่ียวกับความปลอดภัยของอาหาร ทำให
หลายประเทศหันมานำเขาสินคาอาหารจากไทยมากขึ้น อุตสาหกรรม
การผลิตอาหารจึงไดรับผลกระทบนอยกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ

Ê‹§ÍÍ¡ÍÒËÒÃ Å´Å§¤ÃÑé§áÃ¡ã¹ÃÍº 7 »‚

การสงออกอาหารในป 2552 มมีลูคาประมาณ 770,000 ลานบาท
ลดลงรอยละ 3.2 เมื่อเทียบกับป 2551 การสงออกอาหารของไทยใน
ชวงครึง่แรกของป 2552 ไดรบัปจจัยลบจากความตองการของตลาดโลก
ทีล่ดลงเนือ่งจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ภาวะเงนิบาททีแ่ข็งคา ประกอบกบั
ป 2551 โลกเกิดวกิฤติเรือ่งการขาดแคลนขาว เนือ่งจากประเทศผูสงออก
ขาวหลกัของโลก อยางเวยีดนามและอนิเดยีประสบปญหาภยัธรรมชาติ
ทำใหมีผลผลิตนอยไมเพียงพอตอการสงออก ผูซื้อจึงหันมาซ้ือขาว

อุตสาหกรรมอาหาร

ป 2552ป 2552 
ทามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลกทามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลก

 2552 
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จากไทยแทน ทำใหราคาขาวเพ่ิมข้ึนอยางมาก และมีการสงออกสูง
กวาปกติ เมื่อสถานการณการสงออกขาวกลับสูสภาวะปกติในป 2552
เวียดนามกลับมาสงออกไดดังเดิม จึงสงผลใหการสงออกอาหารโดย
รวมลดลง

อยางไรก็ตาม จากการท่ีนักวิเคราะหไดคาดการณวาเศรษฐกิจ
โลกไดผานจุดต่ำสุดไปแลวและกำลังจะฟนตัว ทำใหสถานการณการ
สงออกอาหารมีแนวโนมที่ดีขึ้นในชวงคร่ึงหลังของป โดยเริ่มมีคำส่ัง
ซื้อเขามามากขึ้น เพื่อรองรับเทศกาลในชวงปลายป ถึงแมวามูลคา
การสงออกแมจะกระเตื้องข้ึนในคร่ึงปหลัง แตไมมากพอที่จะทำให
อัตราการขยายตัวกลับไปเปนบวกได ซึ่งนับเปนครั้งแรกตั้งแตป
2545 ที่มูลคาการสงออกสินคาอาหารลดลง

¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡ä¡‹ ªÐÅÍ ÑÇ

การผลิตไกแปรรูปนั้น ในป 2552 มีการสงออกมูลคาประมาณ
47,400 ลานบาท ถาเทียบกับป 2551 มูลคาสงออกลดลงรอยละ 5.6 
ซึ่งดีกวาที่คาดการณไววาในป 2552 การสงออกไกแปรรูปนาจะลดลง
รอยละ 7-9 โดยตลาดสงออกสำคัญยังคงเปนสหภาพยุโรปและญี่ปุน
ซึ่งมีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 90 

ตลาดญ่ีปุนนั้น ไทยเปนผูสงออกไกแปรรูปไปญ่ีปุนอันดับหนึ่ง
เน่ืองจากญีปุ่นไดนำเขาไกจากไทยเพือ่ทดแทนการนำเขาจากจีนในชวง
2-3 ปหลัง เนื่องจากปญหาภาพลักษณของสินคาอาหารของจีน การ
สงออกไกแปรรูปของไทยไปญี่ปุนในป 2552 เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ
2.6 โดยชิ้นสวนหลักที่คนญี่ปุนชอบบริโภคคือนองและสะโพก

อยางไรกต็าม หลังจากทีจ่นีมกีารปรับปรงุภาพลกัษณดานคณุภาพ
อาหารใหเปนที่ยอมรับ ทำใหมีแนวโนมที่จีนจะกลับมาชวงชิงสวนแบง
ตลาดอีกครั้ง และเน่ืองจากญี่ปุนมีนโยบายตองการกระจายตลาด

โดยการหันไปนำเขาจากฟลิปปนสและ
เกาหลีใตมากข้ึน ทำให ในป 2553  
ผูสงออกไกแปรรูปของไทยอาจจะตอง
ประสบปญหาการสงออกบาง อีกทั้ง
การสงออกสามารถสงออกไดเฉพาะ
ไกแปรรปูเทานัน้ ยังไมสามารถสงไกสด
แชเย็นแชแข็งไปญี่ปุนได เพราะโดย
สวนใหญแลวจะนำเขาไกสดจากบราซลิ

ตลาดไกเพือ่การบริโภคในญ่ีปุนนัน้
มีมูลคาสูงมาก ในป 2551 ญี่ปุนนำเขา
ไกเพื่อการบริโภคมากถึง 736,825 ตัน
คดิเปนมลูคา 2,630 ลานเหรยีญสหรฐัฯ
ในจำนวนนี้เปนการนำเขาไกสดแชเย็น
แชแข็งถึง 426,097 ตัน และเปน
ไกแปรรปู 310,746 ตนั โดยตลาดไกสด
แช เ ย็นแชแข็งไดแก กลุมเ พ่ือการ
บริโภคในครัวเรือน และภัตตาคาร
สวนตลาดไกแปรรูป ไดแก กลุม
ภัตตาคาร อุตสาหกรรมอาหาร และ
การขายปลีกอาหารสำเร็จรูป

ไทยเคยมสีวนแบงตลาดในสดัสวน
ที่สูงในทั้งสองผลิตภัณฑ แตหลังจากที่
ไขหวดันกระบาด ไทยไมสามารถสงออก
ไกสดแชเยน็แชแข็งไปญีปุ่นไดอกี ทำให
สูญเสียสวนแบงตลาดในมูลคาท่ีสูง
ถึงแมจะมีการสงออกไกปรุงสุกมากขึ้น
แตยงัไมสามารถทดแทนในสวนทีส่ญูเสยี
ไปไดอยางเตม็ที่ อยางไรกต็าม จากการ
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ลงนามความตกลงหุนสวนเศรษฐกจิระหวางไทย-ญีปุ่น (JTEPA) ทำให
ญี่ปุนยอมยกเลิกนโยบายจำกัดการรับรองโรงงานไกแปรรูปของไทย
และจะมีการลดภาษีศุลกากรไกปรุงสุกลง มีสวนทำใหไทยสามารถ
สงออกไกปรุงสุกไปญี่ปุนไดมากขึ้น

สวนการสงออกไกแปรรูปไปสหภาพยุโรปนั้น ถึงแมไทยจะมี
สวนแบงตลาดเปนอันดับหนึ่งอยู แตการสงออกมีแนวโนมชะลอตัวลง
โดยในป 2552 มีการสงออกลดลงรอยละ 12.8 หากเทียบกับป 2551 
ทั้งนี้ เนื่องจากผูนำเขาของสหภาพยุโรปเริ่มหันไปนำเขาไกจากบราซิล
เพิม่มากขึน้ การสงออกไปสหภาพยโุรปจะข้ึนอยูกบัปรมิาณที่ไทยไดรบั
ซึง่ไกแปรรปูที่ไทยไดรบัขณะนีค้อื 160,033 ตนั ซึง่อาจจะมกีารสงออก
เกินจำนวนท่ีไดรับ

โดยสวนที่สงออกเกินจะตองเสียอากรขาเขาในอัตราสูง หรือ
ประมาณรอยละ 53 ในขณะที่อากรขาเขาของสินคาที่อยูในปริมาณที่
ไดรับจะประมาณรอยละ 8 ซึ่งไทยจะตองเจรจากับสหภาพยุโรปใน
ระดับทวิภาคี ใหนำปริมาณไกหมักเกลือที่ไทยไดรับปละ 92,610 ตัน
และเสียอากรขาเขาในอัตรารอยละ 15.4 ใหโอนมาเปนไกแปรรูป
เน่ืองจากไกหมักเกลือถือเปนไกสด ซึ่งไทยไมมีโอกาสสงออกไป
สหภาพยุโรป เนื่องจากยังไมไดรับการประกาศใหเปนพื้นที่ปลอดจาก
โรคไขหวัดนก

ไกแปรรูปไทยในสหภาพยโุรปน้ันครองสวนแบง
ตลาดเปนอันดับหนึ่งในสองพิกัด คือ พิกัด 160232 
ซึง่เปนเนือ้ไกแปรรูปทีเ่ปนเนือ้ลวน และอาหารแปรรปู
ที่มีเนื้อไกเปนสวนประกอบ บรรจุในภาชนะที่อากาศ
ผานเขาไปไมได ไทยมีสวนแบงตลาดรอยละ 61.5 
รองลงมาคือบราซลิรอยละ 35.2 
อีกพิกัดหน่ึงคือ พิกัด 160239 

คือ อาหารสำเร็จรูปที่มี เนื้อไกเปน
สวนประกอบ ไทยมีสวนแบงตลาดมาก
ถึงรอยละ 97-98 และเปนสวนที่มี
อตัราขยายตัวคอนขางสงู สำหรบัชิน้สวน
ที่คนยุโรปนิยมบริโภคคือ ช้ินสวนอก

¡ØŒ§¢Í§ä·Â ÂÑ§äÁ‹¡ÃÐ·ºÁÒ¡¹Ñ¡

ไทยยงัคงเปนผูสงออกกุงสดแชเย็น
แชแข็งอนัดับ 1 ของโลก โดยในป 2552 
มีมูลคาการสงออกประมาณ 46,000 
ลานบาท สูงขึ้นจากป 2551 ประมาณ
รอยละ 7.8 และยงัมกีารสงออกกุงแปรรปู
ประมาณ 41,900 ลานบาท เพิม่ขึน้จาก
ป 2551 รอยละ 16.5 โดยตลาดสงออก
หลกัคอื สหรฐัอเมริกา ประมาณรอยละ
50 รองลงมาคอื ญ่ีปุน และสหภาพยโุรป
กุงท่ีสงออกจะเปนกุงสดแชเย็นแชแข็ง
ในสัดสวนรอยละ 54 และกุงแปรรูป
ในสัดสวนรอยละ 46  

โดยกุงแปรรูปมีแนวโนมจะมีการ
สงออกมากขึ้นทั้งปริมาณและราคา
สวนกุงสดอาจจะสงออกมากในดาน
ปริมาณ แตราคาคอนขางทรงตัว กุง
เปนสินคาท่ีมีการขยายตัวในขณะที่
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จุดแข็งของผูประกอบการไทย
ในอุตสาหกรรมน้ี คือ มีความชำนาญ
ในการผลิตอาหารทะเลแปรรูปมาเปน
เวลานาน จนมมีาตรฐานสงูเปนทีย่อมรับ
มีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหไดรสชาติ
ใหมๆ และมีคุณคาทางโภชนาการสูง
จนไปถงึลดขัน้ตอนการปรงุ เชน สามารถ
นำไปทอดหรือนำเขาไมโครเวฟไดทันที

อุปสรรคของการสงออกอาหาร
ทะเลกระปองและแปรรูปคือ การ
ขาดแคลนวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบ
ไมสม่ำเสมอ โดยเฉพาะปลาทูนาที่ตอง
นำเขาจากตางประเทศ ปญหาการ
ขาดแคลนแรงงาน เน่ืองจากคนไทย
ไมตองการทำงานท่ีไมสะอาด ช้ืนแฉะ
และมีกลิ่นรุนแรง รวมถึงปญหาในการ
ตรวจสอบและมาตรการกีดกันทางการคา
ในประเดน็ปญหาสารตกคาง และระเบยีบ
การจับสัตวน้ำ โดยในวันที่ 1 มกราคม
2553 สหภาพยโุรปไดเริม่นำกฎระเบยีบ
IUU (Il legal, Unreported and 
Unregulated) มาใช จะสงผลตอการ
จัดหาวัตถุดิบของผูผลิตอาหารทะเล
กระปองและแปรรปูของไทย โดยวตัถดุบิ
ที่นำมาใชในการผลิตจะตองสามารถ
ตรวจสอบยอนกลับไดวาเปนวัตถุดิบ
ที่มาจากการทำประมงที่ถูกกฎหมาย
ตามที่สหภาพยุโรปกำหนด

สินคาอาหารอื่นๆ หดตัว ทั้งนี้เนื่องมาจากจีนและเวียดนามที่เปนคูแขง
สำคัญมีปญหาภัยธรรมชาติ ทำใหมีผลผลิตลดนอยลง และการท่ี
สหรฐัอเมริกายกเลิกการเกบ็ภาษ ีAnti-dumping บรษิทัไทย 2 บรษิทั
ทำใหสินคากุงไทยสามารถแขงขันไดมากขึ้น ตลอดจนสินคากุงจาก
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือมากกวาประเทศอื่นๆ ทำใหผูนำเขา
ไวใจในคุณภาพสินคาท่ีสม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบกลับได

 50 

ตลาดสหรัฐอเมรกิาเปนตลาดใหญของกุงไทยมากกวารอยละ 50 
และไมไดรบัผลกระทบจากวกิฤตเิศรษฐกจิเทาใดนกั เพราะคนอเมรกินั
บริโภคกุงเปนอาหารพ้ืนฐานอยูแลว สวนตลาดสหภาพยุโรป ไดรับ
ผลบวกจากการท่ี EU คนืสทิธิประโยชนทางภาษศีลุกากร (GSP) ใหไทย
เมือ่ 3 - 4 ปทีผ่านมา ทำใหไทยไมตองเสยีอากรขาเขารอยละ 10 - 15 
การสงออกไปสหภาพยุโรปจึงสูงข้ึน

อยางไรก็ตาม สินคากุงไดรับผลกระทบจากคาเงินบาทท่ีแข็งข้ึน
โดยอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทที่แข็งข้ึนทุก 1 บาท มีผลทำใหราคา
กุงลดลงกิโลกรัมละ 10 บาท และยังมีความเสี่ยงจากราคาน้ำมันใน
ตลาดโลก ถาหากราคาน้ำมันสูงข้ึน ตนทุนในการเลี้ยงและจับกุงก็จะ
สงูขึน้ดวย ตลอดจนผูนำเขากจ็ะมกีำลงัซือ้ลดลง อีกทัง้การเลีย้งกุงยงัมี
ปญหาเร่ืองการขาดแคลนแรงงาน ท่ีผานมา ผูประกอบการจำเปนตอง
พึ่งพาแรงงานตางดาว ซึ่งมีปญหาการสื่อสารที่ไมเขาใจ มีการหลบหนี
และเปลี่ยนงานบอย ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งก็คือ กุงไทยตองพึ่งพา
ตลาดสงออกเปนหลักมากกวารอยละ 80 และเปนตลาดสหรัฐอเมริกา
ถงึกึง่หน่ึง ไทยจงึควรหาตลาดใหมๆ มารองรับและควรสงเสรมิใหบรโิภค
กุงภายในประเทศมากข้ึน

ÍÒËÒÃ¡ÃÐ»‰Í§ ÂÑ§ÁÕÍ¹Ò¤

การสงออกอาหารทะเลกระปองและแปรรูปชะลอตวัลงไมมากนัก
ในป 2552 มีมูลคาประมาณ 126,700 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.7 
เมื่อเทียบกับป 2551 โดยมีการสงออกปลาทูนากระปองในสัดสวน
สงูสดุ รองลงมาคือ ปลาแปรรปู ปูกระปอง กุงแปรรปูกระปอง ซารดนี
กระปอง และปลาหมกึกระปอง ตามลำดบั ตลาดหลกักค็อื สหรฐัอเมรกิา
ญี่ปุน และสหภาพยุโรป
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ทางดานผลไมกระปองและแปรรูป ในป 2552 มีการสงออก
มูลคาประมาณ 41,900 ลานบาท ลดลงจากป 2551 รอยละ 6.4 
ตลาดสำคัญอยูที่สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการสงออกเพิ่มขึ้นเล็กนอย ใน
ขณะที่สหภาพยุโรป การสงออกมีมูลคาลดลง โดยสับปะรดกระปอง
มีสัดสวนประมาณรอยละ 30 และน้ำสับปะรดรอยละ 25 นอกจากนั้น
จะเปนผลไมรวมกระปองและอื่นๆ

ปญหาของอุตสาหกรรมผลไมกระปอง ไดแก ปญหาผลผลิตที่มี
ไมสมำ่เสมอขึน้อยูกบัสภาพดนิฟาอากาศ วตัถดุบิมมีาตรฐานไมเพยีงพอ
ขาดแรงงานที่มีความชำนาญสูง และตนทุนวัตถุดิบกระปองโดยเฉพาะ
แผนเหล็กมีราคาสูงข้ึน

¢ŒÒÇ ÂÑ§äÁ‹ä Œ́ÃÑº¼Å¡ÃÐ·º

สถานการณขาว ในป 2552 ไทยสงออกขาวถึง 8.64 ลานตัน
มูลคาประมาณ 172,200 ลานบาท ลดลงจากป 2551 รอยละ 15.2 
โดยในป 2551 มกีารสงออกขาวปรมิาณ 10.2 ลานตนั มูลคาประมาณ
203,200 ลานบาท โดยไทยยังเปนผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลก
อยางไรก็ตาม การสงออกขาวในป 2552 ยังมากกวาเปาหมายที่ตั้งไว
ที ่8.5 ลานตนั ถึงแมยอดสงออกจะลดลงจากปกอนมาก แตไมใชเรือ่ง
นาแปลกใจ เนื่องจากการสงออกในป 2551 สูงมากเกินกวาปกติ

ในป 2552 คูแขงสำคัญอยางอินเดียยังคงชะลอการสงออกขาว
เน่ืองจากประสบกับภัยแลงอีกครั้ง จึงมีผลผลิตขาวลดลง ทำใหผูซื้อ
หันมาซื้อขาวจากผูสงออกรายอ่ืนแทน โดยเฉพาะขาวน่ึงจากไทย ซึ่ง
มีตลาดสงออกสำคัญอยูในตะวันออกกลางและแอฟริกา คาดวาในป
2553 โลกยังคงมีความตองการขาวมากขึ้น เน่ืองมาจากภัยแลงและ
สภาพอากาศท่ีผันผวนจากปรากฏการณ El Nino ซึ่งจะทำใหผลผลิต
ขาวปการผลิตป 2552/2553 (ฤดูใหม) จะมีแนวโนมลดลง

ÊÃØ»ÀÒÇÐ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
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ถึงแมวาภาวะการผลิตและการ
สงออกโดยรวมจะชะลอตัวลง แตการ
ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเกษตรและ
ผลิตผลจากการเกษตรกลับมีการขอรับ
การสงเสริมฯ เพิ่มข้ึน ในป 2552 มี
โครงการที่ไดอนุมัติการสงเสริมการ
ลงทุนจำนวน 155 โครงการ มูลคา
การลงทุนประมาณ 35,200 ลานบาท
ซึ่งอยูในระดับที่สูงกวาป 2551 ที่ไดรับ
อนุมตัไิป 153 โครงการ มลูคาการลงทุน
ประมาณ 28,500 ลานบาท ซึง่สวนใหญ
แลวจะขอรบัการสงเสรมิฯ อยูในประเภท
กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร ถึงแมวา
จะเกดิวกิฤตเิศรษฐกิจโลก แตผลกระทบ
ตอสินคาอาหารไมไดรุนแรงนัก และมี
แนวโนมจะฟนตัวหากเศรษฐกิจโลก
กระเตื้องขึ้น

 2552 
 8.64 

 172,200 

 1 
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อยางไรก็ตาม แมวาไทยจะยังคงเปนประเทศผูสงออกอาหารท่ี
สำคัญของโลก แตในอนาคตอันใกล อาจจะถูกทาทายจากการแขงขัน
ที่รุนแรง โดยเฉพาะจากประเทศท่ีมีตนทุนการผลิตที่ต่ำกวา เชน จีน
และเวียดนาม และปจจัยจากความเขมงวดของประเทศคูคาในดาน
ความปลอดภัยของอาหาร โดยอาจจะใชมาตรการดานสุขอนามัยมา
เปนขอกีดกันทางการคา

หนทางท่ีไทยจะยังรักษาสถานภาพการเปนประเทศผูผลิตอาหาร
ที่สำคัญของโลกตอไปคือ ตองพัฒนาตราสินคาเปนของตนเอง และ
สรางมลูคาเพิม่ใหแกสนิคา แทนทีจ่ะสงออกเปนอาหารสด กส็รางมูลคา
เพิ่มดวยการผลิตเปนอาหารพรอมรับประทาน (Ready-to-eat) 
ตลอดจนตองมีการลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนาใหมากขึ้น

อาหารสำเรจ็รปูพรอมรบัประทาน
หรือกึ่งพรอมรับประทาน (Ready-to-
eat) เปนทางเลือกใหมของผูผลิตและ
ผูบรโิภคในยุคโลกสมัยใหมทีอ่นิเตอรเน็ต
แพรหลาย เน่ืองจากในสังคมสมัยใหม
จะเปนสังคมคนทำงานในเมือง ขนาด
ครอบครัวจะเล็กลง จำนวนคนโสดจะ
มากขึ้น ผูหญิงทำงานนอกบานมากขึ้น
ทำใหมีเวลาที่จะทำอาหารนอยลง และ
ยังตองการความสะดวกสบายมากข้ึน
ตองการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
มีความปลอดภัย และมีรสชาติเหมือน
อาหารทีป่รงุสกุใหมๆ อีกทัง้เตาไมโครเวฟ
เปนสิ่งที่ ใชกันแพรหลายในปจจุบัน
ซึ่งอาหาร Ready-to-eat จะเปนสิ่งที่
ตอบสนองความตองการเหลานั้น

อาหาร Ready-to-eat ที่รูจักกัน
แพรหลายมากท่ีสุดคือ อาหารแชแข็ง
(Frozen Food) ซึ่งตองอุนใหรอนกอน
รบัประทาน อาหารแชแข็งมกีรรมวธิกีาร
ผลิตท่ีทันสมัย สามารถรักษาคุณภาพ
ของอาหารและรูปลักษณอาหารไวได
ใกลเคียงกับอาหารปรงุสุกใหมๆ ผูบริโภค
สามารถหาซ้ือไดโดยสะดวก ทั้งจาก
ซูเปอรมารเก็ต หรือรานสะดวกซื้อ
และปจจุบันยังมีรานแฟรนไชสหลาย
รานทีป่รุงอาหารโดยการนำอาหารแชแข็ง
มาอุนและเสริฟลกูคา โดยที่ไมมขีัน้ตอน
ปรุงอาหาร อีกทั้งในปจจุบันผูผลิตไดมี

ÍØÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒÃ»‚ 2552 ·‹ÒÁ¡ÅÒ§ÇÔ¡Ä
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การขายอาหาร Ready-to-eat ที่มีราคาใกลเคียงกับอาหารท่ัวไป
ตามทองตลาด ทำใหอาหาร Ready-to-eat เปนอาหารที่สามารถ
บริโภคไดสำหรับคนทุกระดับชั้น

อาหารแชเย็น (Chilled Food) เปนทางเลือกใหมของผูบริโภค
อาหารแชเย็นเปนอาหารที่ ใชความเย็นในการรักษาสภาพนอยกวา
อาหารแชแข็งจึงมีรสชาติเน้ือสัมผัส และคุณคาทางโภชนาการดีกวา
อาหารแชแข็ง โดยจะเก็บไวที่อุณหภูมิระหวาง 16 องศาเซลเซียส ถึง
-2.2 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาไดโดยใชตูเย็นธรรมดา
โดยอาหารแชแข็งที่ตองเก็บที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ดังนั้น
เม่ือนำมารับประทานก็จะใชเวลาในการอุนนอยกวาอาหารแชแข็ง

เมนูอาหารแชเย็นและแชแข็งมีใหเลือกมากมาย เชน ขาวราด
ผัดกะเพรา ขาวแกงเขียวหวาน กวยเตี๋ยวผัด ขาวผัด ขนมจีบ ติ่มซำ
ไกทอด กุงชุบแปงทอด ขาวหนาเปด สปาเก็ตตี มักกะโรนี ฯลฯ และ
แตละประเภทก็จะมีหลายระดับราคา ตามปริมาณและคุณภาพอาหาร

ไทยมีจดุแข็งสำหรบัการเปนผูผลติอาหาร Ready-to-eat สำหรบั
การบรโิภคภายในและตางประเทศ เนือ่งจากมคีวามพรอมดานวตัถุดบิ
สามารถผลิตไดภายในประเทศเกือบท้ังหมด และเปนการสรางมูลคาเพ่ิม
ใหแกสินคาเกษตร อีกทั้งเมนูอาหารไทยเปนเมนูที่คนไทยและ
คนตางประเทศใหความนิยมรับประทาน รวมทั้งคุณภาพของสินคา
อาหารจากไทยเปนที่ยอมรับในตลาดสากล อยางไรก็ตามการผลิต
อาหาร Ready-to-eat มีตนทุนดานเครื่องจักรที่มีราคาสูง และตอง
นำเขาจากตางประเทศ ตลอดจนตองใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ซึ่งผูลงทุนจึงจะตองมีความพรอมพอสมควร

ในดานการสงเสริมการลงทุนบีโอไอใหการสงเสริมการผลิต
หรือถนอมอาหารพรอมรับประทานหรืออาหารก่ึงพรอมรับประทาน
โดยใหสิทธิและประโยชนสูงสุด ท้ังยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร และ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลถึงแปดป ไมวาจะตั้งสถานประกอบการใน
เขตใด ท่ีผานมามีการใหการสงเสริมฯ ไปแลว 76 โครงการ มูลคา
การลงทุนมากกวา 22,000 ลานบาท

ในอนาคต อาหาร Ready-to-eat 
จะยังคงไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง
และมกีารขยายตวั โดยเฉพาะในภมูภิาค
เอเชียซ่ึงจะเปนตลาดท่ีมอีตัราเติบโตสูง
รวมทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเปนตลาดท่ีใหญที่สุดสำหรับสินคา
อาหารพรอมรับประทาน ผูผลิตจึงควร
ใสใจในคุณภาพอาหาร รสชาติ และ
คณุคาทางโภชนาการใหมากขึน้ รวมทัง้
การพัฒนาเมนูอาหารใหมๆ จัดแตง
หนาตาของอาหารใหดูนารับประทาน
มากขึน้ ตลอดจนตองวจิยัตลาด แบงแยก
ตามความตองการของลกูคา และจดัหา
อาหารท่ีเหมาะสมสำหรับลูกคาแตละ
กลุมอีกดวย
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แตพลาสติกก็มีขอเสีย คือ ไมสามารถยอยสลายไดเอง เหมือน
วัสดุธรรมชาติ ปญหาของเสีย หรือขยะพลาสติก จึงเปนเรื่องใหญที่
ยังไมสามารถพัฒนาการจัดการ เพื่อไมใหสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม
ไดอยางสมบูรณ

ขยะจากพลาสติกใชเวลายอยสลายเปนรอยปโดยการฝงกลบ
หรือหากจะใชการเผาทำลายก็จะเกิดควันพิษในอากาศ วิธีการที่ดีที่สุด
หรือกอใหเกิดผลกระทบตอส่ิงแวดลอมนอยที่สุดในการกำจัดขยะ
พลาสติกในปจจุบันคือ การนำขยะพลาสติกไปผานกระบวนการนำ
กลับมาใชใหม หรือนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลนั่นเอง

ตอนที่ 1 : โอกาสการเปน Hub ในดาน Bioplastics 
พลาสติกชีวภาพไทยพลาสติกชีวภาพไทย

¡ÒÃ½˜§¡Åº ËÃ×Í¡ÒÃà¼Ò·ÓÅÒÂ¢ÂÐ¾ÅÒÊ Ô¡à»š¹ÇÔ¸Õ·Õè¹ÔÂÁ·ÕèÊØ´ã¹»̃¨ Ø̈ºÑ¹ á ‹¡‹ÍãËŒà¡Ô´»̃ÞËÒÁÅÀÒÇÐ ÒÁÁÒ

นักวิทยาศาสตรหรือนักวิชาการ
ทั่วโลก จึงมีการคาดการณที่ตรงกันวา
ในอีกไมเกนิรอยป โลกเราจะลนไปดวย
ขยะพลาสตกิและปญหาดานสิง่แวดลอม
ที่เกิดจากการกำจัดขยะพลาสติก น่ัน
จึงเปนสาเหตุหน่ึงท่ีกอใหเกิดกระแส
การอนุรักษสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
การตระหนักถึงสาเหตุที่กอใหเกิดภาวะ
โลกรอน (Global Warming) เชน
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ปญหาการจัดการขยะพลาสติกที่ใชระยะเวลาในการยอยสลายเปน
รอยป หรือ ปญหาเรื่องการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรมตางๆ

¾ÅÒÊ Ô¡ªÕÇÀÒ¾ : ·Ò§ÍÍ¡ã¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ¢ÂÐ¾ÅÒÊ Ô¡

พลาสติก เปนสารประกอบอินทรียที่สังเคราะหขึ้นเพื่อใชแทน
วสัดุธรรมชาติ โดยมีตนกำเนิดจากการทำปฏิกริยิาของสารไฮโดรคารบอน
ที่มาจากน้ำมันดิบ หรือกาซธรรมชาติ ซึ่งหากเราจำกันไดเมื่อไมนาน
มานี้เอง ราคาน้ำมันดิบไดทะยานสูงขึ้นเปนประวัติการณเกือบจะถึง
100 ดอลลารตอบารเรล ดังนั้น หากเรายังคงใชพลาสติกที่ผลิตมา
จากปโตรเลียมหรือปโตรเคมี เราก็คงจะตองใชของที่แพงมากขึ้นกวา
เดิมดวย เนื่องจากตนทุนในการผลิตเม็ดพลาสติกจากปโตรเคมีปรับ
ตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก นอกเหนือจากที่เราจะตองเจอ
ปญหาเร่ืองมลพิษจากขยะพลาสติกดวย

ดังนั้น ปญหาดานการจัดการ
เร่ืองสิ่งแวดลอมในอนาคต และการ
ตองการลดความเสี่ยงจากการปรับตัว
สูงขึ้นของราคาน้ำมันดิบและราคา
ปโตรเคมี จงึเปนเหตผุลทีน่กัวทิยาศาสตร
และนกัอตุสาหกรรมทัว่โลก มกีารศกึษา
และพัฒนาคิดคนหาผลิตภัณฑมาใช
เพื่อทดแทนพลาสติกจากน้ำมันหรือ
กาซธรรมชาติ

เทคโนโลยีการผลิตพลาสติก
ชีวภาพ (Bioplastics) หรือท่ีบางคน
เรียกวาพลาสติกเขียว หรือพลาสติก
ชีวภาพยอยสลายได (Biodegradable 
Plastic) หมายถึงพลาสติกที่ผลิตขึ้น
จากวัสดุธรรมชาติสวนใหญเปนพืช
สามารถยอยสลายได ในธรรมชาติ
(Biodegradable) ชวยลดปญหามลพิษ
ในส่ิงแวดลอมเพราะผลิตมาจากพืช
ซึ่งเปนสารอินทรีย เทคโนโลยีนี้มีการ
พฒันาไปอยางรวดเรว็มาก โดยเฉพาะใน
ชวงระยะเวลา 5 ปทีผ่านมา เพือ่ทดแทน
การใชพลาสติกที่มาจากปโตรเคมี

พลาสติกชีวภาพสวนใหญผลิตจาก
วตัถดุบิทีเ่ปนพชื สถาบนั Biodegradable 
Products ในประเทศสหรัฐอเมริกา
กำหนดนยิามการยอยสลายของพลาสติก
ชีวภาพวา ตองยอยสลายกลายเปน
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คารบอนไดออกไซดและน้ำภายใน 90 วันเมื่อปลอยทิ้งไวในสภาวะ
แวดลอมสำหรับการยอยสลาย

พลาสติกชีวภาพผลิตขึ้นจาก ขาวโพด ออย หัวบีทรูท ถ่ัวเหลือง
มันเทศ มันสำปะหลัง พืชใหน้ำมันบางชนิด มีหลายชนิดท่ีปลูกไดใน
ประเทศไทย ซึ่งปจจุบันหลายประเทศเร่ิมผลิตพลาสติกชีวภาพ
ใชแทนพลาสติกท่ีผลิตจากปโตรเคมี เน่ืองจากตนทุนในการผลิต
เม็ดพลาสติกจากปโตรเคมีปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก
อาทิ ญี่ปุน มีการใชอุปกรณประดับยนตที่ทำจากพลาสติกชีวภาพ ใน
รถยนตมาสดารุนตางๆ และบริษัทเอ็นอีซี คอรปอเรช่ัน ไดผลิต
โทรศัพทมือถือที่ทำดวยพลาสติกชีวภาพ

¡ÒÃ¼ÅÔ ¾ÅÒÊ Ô¡ªÕÇÀÒ¾

พลาสติกชีวภาพแบงไดเปน 2 ประเภท คือ

1. Polylactic Acid หรือ “PLA” วัตถุดิบที่ใชในการผลิตคือพืช
ที่มีแปงเปนองคประกอบหลัก เชน ขาวโพดและมันสำปะหลัง ฯลฯ
กระบวนการผลิตเริ่มตนจากการบดหรือโมพืชน้ันใหละเอียดเปนแปง
จากน้ันทำการยอยแปงใหกลายเปนน้ำตาลและนำไปหมักดวยจุลนิทรีย
จนเกิดเปน “Lactic Acid” แลวนำมาผานกระบวนการทางเคมีเพ่ือ
เปล่ียนโครงสรางใหเปนสารใหมที่มีโครงสรางทางเคมีเปนวงแหวน
เรียกวา “Lactide”  

หลังจากนั้นนำมากลั่นในระบบ
สุญญากาศ เพ่ือเปลี่ยนโครงสรางให
เปนสารใหมทีม่โีครงสรางเปนโพลีเมอร
ของ Lactide ที่เปนสายยาวขึ้นเรียก
วา PLA สามารถนำไปเปนวัตถุดิบใน
การผลิตผลิตภัณฑพลาสติกไดเชน
เดียวกับเม็ดพลาสติกท่ีเราใชกันอยูใน
ปจจุบัน อีกทั้งมีคุณสมบัติพิเศษ คือมี
ความใสไมยอยสลายในสภาพแวดลอม
ทัว่ไป แตสามารถยอยสลายไดเอง เมือ่
นำไปฝงกลบในดินในระยะเวลาอันส้ัน
และยงันำไปทำเปนปุยหมกัโดยไมทำลาย
ธรรมชาติ

2. Polyhydroxy alkanoates 
หรือ “PHAs” เปนสารโพลีเมอรตั้งตน
ที่นำมาใชผลิตผลิตภัณฑพลาสติกท่ี
ยอยสลายได วัตถุดิบท่ีใชในการผลิต
คือแปงหรือน้ำตาล มีกระบวนการผลิต
คลายตัวแรกแต ในการหมักตองใช
จุลินทรียชนิดพิเศษช่ือ “Eschericia 
Coli” ที่กินน้ำตาลเปนอาหารและ
สามารถเปลี่ยนโครงสรางทางเคมีของ
นำ้ตาลภายในตัวจลุนิทรยีเองเปน PHAs
โดย PHAs มีคุณสมบัติในการนำไป
เปนวัตถุดิบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ
พลาสตกิไดหลากหลาย เชน การข้ึนรูป
เปนฟลม งานฉีดและเปา

»˜¨ Ø̈ºÑ¹ ÁÒÊ Œ́ÒÁÕ¡ÒÃ¹Ó¾ÅÒÊ Ô¡ªÕÇÀÒ¾ ÁÒãªŒ¼ÅÔ à»š¹ªÔé¹Ê‹Ç¹ ¡á ‹§ÀÒÂã¹Ã¶Â¹
ÃØ‹¹ ‹Ò§æ ÀÒÂã¹Ã¶Â¹
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 (Road Map) 

 2551-2555 
1,800

âÃ´áÁ» ÍØ ÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÒÊ Ô¡à¢ÕÂÇ

สำหรับประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาท
เปนแกนกลางในการประสานงาน และเช่ือมโยงกับองคกรตางๆ
ในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมวัสดุชีวภาพ
ไดดำเนินการผลักดัน ใหเกิดการพัฒนาเปนโครงการระดับชาติ
ในการนำเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงมาใช ในการผลิตวัสดุชีวภาพ
ที่ทำจากแปงและน้ำตาลเปนหลัก เนื่องจากประเทศไทยสามารถ
ผลิตหัวมันสำปะหลังไดประมาณ 21 ลานตัน/ป และมีผลผลิตออย
ประมาณ 60 ลานตัน/ป คิดเปนผลผลิตน้ำตาลประมาณ 6 ลานตัน/ป
หากสามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากพืชเหลานี้ได นอกจากจะทำให
มันสำปะหลัง และออยมีราคาดีขึ้นแลว ยังเปนการลดการพ่ึงพาการ

ผลิตจากกาซธรรมชาติ ซึ่งมีราคาสูง
ในการผลิตพลาสติกได

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลไดใหความ
เห็นชอบแผนท่ีนำทาง (Road Map) 
การพฒันาอุตสาหกรรมพลาสตกิชีวภาพ
ของไทยในระหวางป 2551-2555 
ภายในกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน
1,800 ลานบาท ตามที่สภานิติบัญญัติ
แหงชาติไดนำเสนอนบัเปนกาวยางสำคญั
ในการพลิกโฉมหนาอุตสาหกรรมไทย
เพื่อสรางนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรที่มี
มูลคาใหมที่สูงมากในภาคเกษตรกรรม
พรอมๆ กับการกอเกิดอุตสาหกรรมท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพจะเปนแนวทางท่ีสำคัญในการ
เสริมสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร
ของประเทศไทย ทำใหมีการสรางทาง
เลอืกใหมสำหรับการจัดการสินคาเกษตร
ที่ไมจำเปนตองขายในรูปวตัถดุบิโดยตรง
ทีย่งัไมมกีารแปรรูปหรอืมีการแปรรปูอยาง
งายๆ ดงัเชนในอดตี รวมถงึอตุสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพเปนอุตสาหกรรมท่ีสง
ผลดีตอสิ่งแวดลอมอีกดวย

ทั้งนี้ จะตองมีความรวมมือและ
การทำงานรวมกันจากหลายหนวยงาน
ไมว าจะเปนหนวยงานภาคเอกชน
องคกรอสิระทีเ่ช่ียวชาญดานเทคโนโลยี
รวมทั้งการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภาครัฐ ซ่ึงท้ังหมดนี้จะชวยเปนแรง
ผลักดันใหนำไปสูการผลิต การใชงาน
และการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพของประเทศไทย และทำให
ประ เทศไทยมี ศั กยภาพที่ จ ะ เป น
“Bioplastics Hub” ของภูมิภาคได
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ÁÑ¹ÊÓ»ÐËÅÑ§áÅÐÍŒÍÂ à»š¹¾×ªà¡É Ã·Õè»ÃÐà·Èä·Â
¼ÅÔ ä Œ́ÁÒ¡ ËÒ¡ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ¼ÅÔ ¾ÅÒÊ Ô¡ªÕÇÀÒ¾
¨Ðà»š¹¡ÒÃà¾ÔèÁ·Ò§àÅ×Í¡ãËŒá¡‹à¡É Ã¡Ãä·Â 

ใครเปนใครในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพใครเปนใครในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ปจจบุนั บรษิทัทีผ่ลติพลาสตกิชวีภาพที่ใหญทีส่ดุในสหรฐัอเมรกิา

คือ NatureWorks ในเครือของกลุม Cargill ซึ่งเปนบริษัทยักษใหญ
ทางดานการเกษตร รองลงมาคือบริษัท Metabolix จากเมือง
Cambridge ในสหรัฐอเมริกามีผลิตภัณฑที่ชื่อวา Mirel 

โรงงานของ NatureWorks ในเมือง Blair ผลิตพลาสติก
ชีวภาพจากขาวโพดเปนเม็ดใส เสนใยและแผนฟลม สามารถนำไป
ผลิตเปนขวดน้ำขวดนม และบรรจุภัณฑตางๆ

Escanaffles ในยโุรปรวมกนัตัง้โรงงาน
ทีเ่บลเยยีมมกีำลงัผลติ PLA 1,500 ตนั

บริษัทเคมีภัณฑรายใหญของ
โลกอีกรายหนึ่งท่ีซุมเงียบอยูนานคือ
Dow Chemicals จากนวิยอรก ซึง่ได
มีการประกาศออกมาแลววาไดเซ็น
สัญญารวมกับบริษัท Crystalsev ซึ่ง
เปนผูผลิตเอทานอลรายใหญในบราซิล
สรางโรงงานผลติ Polyethylene จาก
ออย มีกำลังผลิตถึง 350,000 ตัน/ป

(โปรดติดตามตอนที่ 2: แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนพลาสติกชีวภาพของไทยในฉบับตอไป)

¿ÅÁ-äºâÍá¾¹ (Biophan-Film) ·Ó¨Ò¡¡Ã´
â¾ÅÕáÅ¤ Ô¡ (Polylactic acid (PLA)) ·ÓãËŒ
¼ÅÔ ÀÑ³±´ÙãÊÂÔè§¢Öé¹

ªÒÁÍ‹Ò§¼ÅäÁŒ·Ó¨Ò¡ Nature 
Works â¾ÅÔàÁÍÃªÕÇÀÒ¾ PLA 
â¾ÅÔàÁÍÃ¹Õé ÁÒ¨Ò¡¾×ªª¹Ô´·ÕèãËŒ
¤Ø³ÊÁºÑ Ôà»š¹á»‡§¢ŒÒÇâ¾´ËÃ×Í¹éÓ ÒÅ

บรษิทัยกัษใหญของโลก ผูผลติพลาสตกิชวีภาพ (PLA) รายอ่ืนๆ
มีอาทิ บริษัท BASF ของเยอรมนี เจาของย่ีหอ Ecoflex บริษัท
Novamont SPA จากอิตาลีเจาของผลิตภัณฑ Mater-Bi บริษัท
Cereplast จากเมอืง Hawthorne มลรฐัแคลฟิอรเนยี เจาของผลติภณัฑ
ในชือ่เดียวกนั บริษทั DuPont ของสหรฐัอเมรกิาโดยรวมมอืกับบรษิทั
Plantic Technologies ผลติสนิคาพลาสตกิชวีภาพโดยใชชือ่วา Biomax 
มทีัง้พลาสตกิเมด็และแผน บริษทั Total Petrochemical และ Galactic 

¶Ø§ªçÍ»»œ§·Õè·Ó¨Ò¡á»‡§ ÁÕãªŒã¹ ÅÒ´¢Í§
ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒ·ÑèÇ·Ñé§ÂØâÃ» ¶Ù¡ËÅÑ¡Í¹ÒÁÑÂ
äÁ‹ÁÕ¡ÅÔè¹ àËÁÒÐÊÁ áÅÐÂ‹ÍÂÊÅÒÂàÍ§ Œ́ÇÂ
Ê‹Ç¹¼ÊÁ¢Í§ÊÒÃÍÔ¹·ÃÕÂ
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ºÃÔÉÑ·ÁÔ «ÙºÔªÔáÅÐâ«¹Õèã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹
ä Œ́à»´ ÑÇ ÅÑºÇÍ¤áÁ¹ ·Õè·Ó¨Ò¡¾ÍÅÔàÁÍÃ
ÇÑÊ Ǿ ÑÇãËÁ‹¹Õé¡ÓÅÑ§ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ¹ã¨ 
¨Ò¡â¹à¡ÕÂáÅÐâÁâ âÃÅ‹Ò

บริษัทเคมีในบราซิลท่ีชื่อวา Braskem SA ก็ประกาศเมื่อ
เดือนตุลาคมที่ผานมาวามีโครงการผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำตาล

สวนในเอเชยี ประเทศทีม่คีวามกาวหนาในเร่ืองพลาสตกิชวีภาพ
มากที่สุดคือ ญี่ปุน การพัฒนาในเรื่องนี้เริ่มเมื่อ 15 ปกอนโดยการ
สนับสนุนจากรัฐบาล บริษัทที่ ใหความสนใจเร่ืองนี้อยางมากคือ
Unitika ซึ่งไดนำ PLA ไปผสมกับวัตถุตัวอ่ืนและสรางผลิตภัณฑ
สำเร็จรูปซึ่งเปนผลิตภัณฑใหมจำนวนมาก

ปญหาของญี่ปุนคือไมสามารถหาซ้ือ PLA เพ่ือมาผลิตสินคา
ในอุตสาหกรรมปลายน้ำไดเพียงพอ บริษัทใหญของญี่ปุนหลายแหง
จึงซุมเตรียมโครงการลงทุนทำ PLA ที่ประกาศตัวมาแลวคือบริษัท
Hitachi Zosen และ CRP Corp. ซึ่งประกาศลงทุนผลิตพลาสติก
ชีวภาพจากมันสำปะหลังในประเทศเวียดนาม

สำหรับประเทศไทย อาจจะถือวาใหมในวงการอุตสาหกรรมนี้
แตก็ถือวามาแรงท่ีสุด เพราะเปนประเทศท่ีมีความพรอมในดาน
วัตถุดิบ และดานอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะการผลิตใน
อุตสาหกรรมข้ันปลายน้ำ (Downstream) จึงเปนโอกาสท่ีดีใน
การนำวัตถุดิบมาใชในการผลิตวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมน้ีและ
ยังเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยูใหมีศักยภาพมากข้ึน

ในสวนผูผลิต ปจจุบันมีผูผลิต
ในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพมา
ตั้งโรงงานและไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนเพียง 1 รายเทานั้น คือ บริษัท
Purac จำกัด โดยไดรับการสงเสริม
การลงทุนมาตั้งแตป 2547 ซึ่งไดมี
การผลิตในเชิงพาณิชยและไดมีการ
ลงทุนในโครงการใหมไปแลว

อยางไรกต็าม เมือ่ป 2551 บโีอไอ
ไดเปดใหการสงเสริมฯ อุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพในประเภทกิจการ
ผลิตวัสดุและผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม โดยใหสิทธิประโยชน
สงูสดุ ซึง่หลงัจากเปดประเภทกิจการ
ไดมนีกัลงทนุจากสหรฐัอเมริกา ยโุรป
และญี่ปุน สอบถามและมีความสนใจ
ที่จะยื่นขอรับการสงเสริมฯ และตั้ง
โรงงานในประเทศไทย ซึ่งคาดวา ใน
ระยะประมาณอีก 5 ป นับจากนี้ จะ
มีผูไดรับการสงเสริมฯ ผลิตพลาสติก
ชีวภาพ เพิ่มขึ้นอยางแนนอน
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สมุนไพรไทย
โอกาสอาหารเพ่ือสุขภาพ
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อาหารเพ่ือสุขภาพ หรือ Functional Food เปนอุตสาหกรรม
อาหารท่ีนาจับตามองอยางยิ่ง เพราะผูบริโภคใหความสำคัญกับ
สุขภาพมากขึ้น ซ่ึงเปนผลมาจากโรคภัยไขเจ็บท่ีเกิดขึ้นในปจจุบันทวี
ความรนุแรง อาหารเพ่ือสขุภาพจงึเปนทศิทางในการพฒันาอตุสาหกรรม
อาหารที่ผูประกอบการควรตองปรับตัวท้ังในดานการผลิตและการวิจัย
พัฒนาในอนาคต

อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง อาหารที่มนุษยบริโภคเขาไปแลว
ใหประโยชนหรือคุณสมบัติอื่นๆ ตอสุขภาพนอกเหนือจากคุณคาทาง
โภชนาการพืน้ฐาน คือ คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามนิ และเกลอืแร
ซึ่งคุณสมบัติพิเศษที่ไดรับนี้มีประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค เชน
ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด มีผลตอการปองกันการเกิดโรค
ตางๆ เชน มะเร็ง หรอื โรคเบาหวาน ตลอดจน มีผลตอการเพิม่ระบบ
ภูมิคุมกันใหกับรางกาย อาหารหลายชนิดที่จัดเปนอาหารเพื่อสุขภาพ
และพบไดในชวีติประจำวนัมมีากมาย เชน โพรไบโอตกิส (Probiotics) 
พรีไบโอติกส (Prebiotics) วิตามิน แรธาตุ สารตานอนุมูลอิสระ
(Antioxidant) กรดอะมโิน ลปิด และไฟโตเคมคิอลส (Phytochemicals) 
เปนตน
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ผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพ ทีอ่นุญาตใหผลิตและจำหนายไดตาม
กฎหมาย Health Functional Food ประกอบดวย 37 ประเภท ไดแก
 1) ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 2) แลคโตบาซิลลัส
 3) โสมแดง 4) กูลโคซามีน
 5) โสม 6) วานหางจระเข
 7) ยีสต  8) สาหรายคลอเรลลา
 9) Chito oligosaccharide 10) EPA/DHA  
 11) Linoleic acid 12) พอรพโพลิส
 13) เห็ด 14) เอนไซม
 15) ไคโตซาน 16) คลอโรฟลล
 17) Soft-shelled turtle 18) สาหรายสไปรูไลนา
 19) เลซิติน 20) ละอองเกสรดอกไม
 21) เบตาแคโรทีน 22) Squalene  
 23) Octacosanol 24) แอบปริคอท
 25) Embryo Bud Oil 26) นมผง
 27) Alkoxy Glycerol 28) Alkoxy Glycetol  
 29) โปรตีน 30) น้ำมันเมล็ดองุน
 31) Eel Oil 32) Embryo Bud  
 33) Green Tea Extract Fermented 34) โปรตีนถั่วเหลือง
 35) Phytosterol 36) Fructo oligosaccharide  
 37) Red yeast โดยอยูในรูปผง แคปซูล เม็ด เซรั่ม ของเหลว วุน แผน

และแทง

ผลการศึกษาของสถาบันอาหาร ระบุวาตลาดอาหารสุขภาพของ
ไทยมีมูลคาตลาดในปที่ผานมาเพียง 2,000 ลานบาท เนื่องจากยังเปน
เรื่องใหมของผูบริโภคสวนใหญ และโดยมากพฤติกรรมการบริโภค
ยังเนนความอรอยของรสชาติมากกวาประเด็นสุขภาพ

แนวโนมของสังคมไทยเริ่มตื่นตัวมากขึ้นตอการใหความสำคัญ
กับรูปลักษณภายนอก สงผลใหผูบริโภคตองการอยากมีรูปลักษณที่ดี
เพ่ือใหไดรบัการยอมรบัทางสงัคม จึงตองการผลิตภัณฑทีช่วยใหตวัเอง
ดูดีเสมอ ยิ่งในวิถีชีวิตเวลานี้เปนไปดวยความเรงรีบ ทำใหไมมีโอกาส
ที่จะบริโภคอาหารครบตามความตองการของรางกายได รวมทั้งมี
เวลาในการออกกำลังกายนอยลง

การพึ่งพาอาหารแนวสุขภาพจึง
เพิ่มบทบาทความสำคัญมากข้ึนเรื่อยๆ
เชนเดียวกับกระแสตลาดโลก กลุม
ผูบรโิภคหลกัในตลาดของไทย สวนมาก
เปนผูหญิงวัยทำงาน อายุระหวาง 25 -
40 ป แตแนวโนมการขยายตัวของฐาน
ผูบริโภคก็มีทิศทางที่คอนขางสดใส
นาจับตามอง ผลิตภัณฑที่คนไทยเลือก
ซื้อสวนใหญเปนประเภทเครื่องด่ืมเพ่ือ
ความสวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ยอยอาหาร บำรุงสมอง และลดความ
เสี่ยงจากโรคหัวใจ

ในส วนของภาคการส งออก
ปรากฏวาไทยมีสวนแบงในตลาดโลก
คอนขางนอย เพียงรอยละ 1 ของ
มูลคาตลาดรวม ซึ่งจากการศึกษาของ
สถาบันอาหาร พบวาไทยมีโอกาสอีก
มากท่ีจะขยายตลาดสงออกสนิคาสุขภาพ
ได โดยประเทศกลุมเปาหมายที่มีอัตรา
การเติบโตดี นาสนใจที่จะเขาไปขยาย
ตลาดเพิ่มมีอยูดวยกัน 8 ประเทศ
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ญี่ปุน เปนตลาดที่มีมูลคาสูงสุด
ในโลก ป 2551 มูลคาตลาดอยูที่ 8.42 
หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ แตแนวโนม
การขยายตัวของตลาดชะลอลง เพราะ
ตามความตองการไดขยายตัวมาแลว
อยางเต็มที่ อยางไรก็ดี เนื่องจากญี่ปุน
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มปีระชากรสูงอายทุีม่อีายตุัง้แต 65 ปขึน้ไป อยูในสดัสวนทีส่งู คดิเปน
สัดสวนรอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งสูงที่สุดในโลก และ
คาดวาในป 2568 สัดสวนจะเพิ่มเปนรอยละ 30 ซึ่งดวยวิถีชีวิตของ
ชาวญ่ีปุนกไ็มตางอะไรกบัประเทศท่ีพฒันาแลว คอื มคีวามเรงรบี มเีวลา
จำกดั ดูแลตวัเองไดนอยลง และเครงเครียดมากขึน้ จึงมคีวามตองการ
สินคาแนวสุขภาพเขามาชดเชย

การรุกเขาตลาดญี่ปุนจึงยังมีชองทางเขาไปแขงขันได แมผูผลิต
สวนใหญ จะมุงสูตลาดญีปุ่น แตตลาดญีปุ่นกม็กีารเปล่ียนแปลงคอนขาง
เร็ว สินคาแตละประเภทอยูในตลาดไดไมนานก็ตองพลิกโฉม หรือ
เปลี่ยนแปลง ที่สำคัญคือ ผูบริโภคเนนมาตรฐานผลิตภัณฑ และ
คุณประโยชนของสินคา จึงตองมีหลักฐานทางวิทยาศาสตรรับรอง
สรรพคุณดวย นอกจากนี้ ฐานผูบริโภคยังครอบคลุมทั้งผูหญิง คนวัย
ทำงาน ไปจนถึงวัยผูสูงอายุ

ผลิตภัณฑที่นิยม คือ เครื่องดื่มเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบยอย
อาหาร ควบคุมน้ำหนัก ลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ และโรคเบาหวาน

จีน คาดวาจะเติบโตแบบกาวกระโดดมากที่สุดในโลก เพราะทั้ง
ผูบริโภคและผูผลิตตื่นตัวกันมาก เปนผลจากประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น
ทำใหกำลังซื้อเพิ่ม พรอมที่จะจายเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพ แถม
ชองทางในการจำหนายผลิตภัณฑตางๆ ผานธุรกิจคาปลีกก็เปนไป
อยางสะดวก ขยายสาขาไดรวดเร็ว

ผลติภณัฑทีน่ยิม คือ เม็ดแคปซลูเพือ่สขุภาพในองครวมเพือ่ความ
สวยงาม และลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ กลุมผูซื้อโดยมากเปนผูหญิง
ที่ใสใจในสุขภาพและอาศัยอยูในเมือง แตการทำตลาดจีนตองศึกษา
สภาพตลาดใหดี จัดรายการสงเสริมการขาย กระตุนกำลังซ้ือ และ
ตองสรางความรูความเขาใจในเรื่องผลิตภัณฑ

เกาหลีใต อายเุฉลีย่ของประชาชนสงูข้ึนเรือ่ยๆ ตามคณุภาพชวีติ
ที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากภาครัฐใหความสำคัญ ที่สำคัญชาวเกาหลีใตมี

กำลังซื้อ ทำใหปจจัยในการเลือกซื้อจะ
คำนึงถึงคุณภาพมากกวาราคา กลุม
ผูซือ้โดยมากเปนผูหญงิอาย ุ40 ปขึน้ไป

ผลิตภัณฑที่นิยม ไดแก เ ม็ด
แคปซูลเพื่อควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
ดีในองครวม และเพื่อความสวยงาม
การเจาะตลาดเกาหลีใต ผูสงออกไทย
ควรหาคูคาทองถ่ิน ศึกษากฎหมายท่ี
เกี่ยวของใหเขาใจถองแท และตองสราง
ความเช่ือมั่นในเร่ืองคุณภาพเปนสำคัญ
เนือ่งจากมสีนิคาลกัลอบที่ไมไดมาตรฐาน
ออกจำหนายปะปนในทองตลาด สงผล
ใหผูบริโภคมีมุมมองเชิงลบ เรื่องความ
ปลอดภัย

อินเดีย ผูซื้อเปนกลุมผูหญิงใน
เมอืงเชนเดียวกบัจนี อีกทัง้เปนประเทศ
ที่มีศักยภาพในการผลิตและจำหนาย
คอนขางสูง แนวโนมการเติบโตของ
ตลาดจึงมีทิศทางใกลเคียงกับจีน

ผลติภณัฑทีน่ยิม คอื เครือ่งดืม่ลด
ความเสี่ยงจากโรคหัวใจ โรคเบาหวาน
มะเร็ง และเครื่องดื่มเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบยอยอาหาร ควบคุมน้ำหนัก แต
การเขาสูตลาดอินเดียตองระวังในเร่ือง
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ผลิตภัณฑที่นิยม มักทำมาจาก
นมและซีเรียลเพื่อควบคุมน้ำหนัก เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบยอยอาหาร ลด
ความเสี่ยงจากโรคหัวใจ ซึ่งกลุมผูซื้อ
กระจายอยูทั่วไปในหมูผูรักสุขภาพ แต
การทำตลาดตองเนนความปลอดภัย
ของอาหาร เพราะชาวอังกฤษออนไหว
ตอประเด็นนี้มาก

เยอรมนี มมีลูคาตลาดเปนอนัดบั 2 
ของสหภาพยุโรป เหมาะตอการขยาย
ตลาดสงออก เน่ืองจากเปนประเทศที่
มีภูมิศาสตรอยู ใจกลางสหภาพยุโรป
สามารถเขาไปเจาะตลาดใกลเคียงไดงาย
ทั้งยังมีจำนวนประชากรมากท่ีสุดใน
สหภาพยุโรป คือ มีประชากรมากกวา
82 ลานคน กลุมผูซื้ออยู ในชวงอายุ
45 ป และกระแสความตองการอาหาร
เพื่อสุขภาพกำลังมาแรง

ผลิตภัณฑที่นิยม คือ ผลิตภัณฑ
นม เครื่องด่ืม และซีเรียล เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบยอยอาหาร ควบคุม
น้ำหนัก ลดความเส่ียงจากโรคหัวใจ
และใหพลังงาน

ÍÍÊà ÃàÅÕÂ ¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ

ออสเตรเลีย มูลคาตลาดสูงเปน
อันดับ 1 ในภูมิภาคโอเชียเนีย เพราะ
ผูบริโภคตองการอาหารเพื่อสุขภาพ
เพ่ิมข้ึน เนื่องจากประชากรปวยเปน
โรคอวน โรคหวัใจ มะเรง็ และโรคกระดกู
เพิ่มขึ้น โดยกลุมผูซื้อกระจายในหมูคน
ที่ ใสใจตอสุขภาพ จากการมีรายไดที่
สูงขึ้น แตชาวออสเตรเลียเชื่อในขอมูล
กอนจะตดัสนิใจซือ้ การทำตลาดจงึตอง
ทำงานวิจัย เพื่อสรางขอมูลที่นาเชื่อถือ
และเชนเดียวกับหลายๆ ประเทศ คือ

ของความไมชดัเจนตอกฎหมายท่ีจะเขามารองรบั สินคาถูกลอกเลยีนแบบ
ไดงาย และรายไดตอหัวของประชาชนยังอยูในระดับต่ำ
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สหรัฐอเมริกา มูลคาตลาดสูงสุดเปนอันดับ 2 ของโลก รอง
จากญ่ีปุน เนื่องจากชาวสหรัฐฯ ประสบปญหาสุขภาพ โดยเฉพาะ
โรคอวน ระบบยอยอาหารมีปญหา อีกทั้งเห็นวาภาวะเศรษฐกิจที่
ย่ำแย จำเปนตองมีสุขภาพท่ีดีอยูเสมอ เพ่ือเตรียมรางกายใหพรอม
เอาชนะปจจัยลบท่ีเกิดข้ึน จึงตองการบริโภคอาหารท่ีดีสำหรับตัวเอง
และครอบครัว โดยพรอมทีจ่ะทดลองผลติภัณฑใหมๆ แตกเ็ปลีย่นแปลง
รสนิยมเร็ว ตามกระแสความนาเชื่อถือทางวิทยาศาสตร กลุมผูซื้อจะ
มีอายุตั้งแต 45 ปขึ้นไป

ผลิตภัณฑที่นิยม คือ เบเกอรีที่มีแคลอรีต่ำ ซีเรียล ผลิตภัณฑ
จากนมเพือ่ควบคมุนำ้หนกั เพิม่ประสิทธิภาพระบบยอยอาหาร ลดความ
เสี่ยงจากโรคเครียด โรคหัวใจ และใหพลังงาน แตการทำตลาดตอง
ระวังเรื่อง กฎระเบียบการนำเขาที่เขมงวดมาก

ÂØâÃ» ¹‹Ò Ñ̈º Ò

สหราชอาณาจกัร มมีลูคาตลาดสงูทีส่ดุในสหภาพยโุรป เนือ่งจาก
ชาวอังกฤษเปดรับผลิตภัณฑที่มีคุณประโยชนตอรางกาย พรอมที่จะ
เรียนรูขอมูลของผลิตภัณฑตางๆ ซึ่งการเลือกซ้ือจะคำนึงถึงการ
ปองกันโรคมากกวาการรักษาโรค เนื่องจากราคายาและสินคาที่ใชใน
การดูแลสุขภาพมีราคาแพง
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กฎระเบียบการนำเขาคอนขางเขมงวด และดวยความที่ออสเตรเลียมี
ประชากรหลากหลายเชื้อชาติกวา 30 เชื้อชาติ การบริโภคจึงมีความ
แตกตางกันไปตามวัฒนธรรม

ผลติภณัฑทีน่ยิม ไดแก ผลติภัณฑจากนมและซเีรยีลเพือ่ควบคมุ
นำ้หนัก เพิม่ประสทิธภิาพระบบยอยอาหาร ลดความเสีย่งจากโรคหวัใจ
โรคเบาหวาน สรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย

ä·Â ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒÂ¾ÃÃ³¾×ª âÍ¡ÒÊ°Ò¹¡ÒÃ¼ÅÔ

เมือ่มองถงึโอกาสที่ไทยจะเขาไปขยายตลาด ประเทศไทยมีจดุแข็ง
ที่มีความหลากหลายของพืชพรรณสมุนไพรนานาชนิด ซ่ึงเร่ิมเปนท่ี
รูจักและสามารถนำไปสรางสรรคผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ เขาสู
ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ถือเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยใน
การเปดตลาดสินคาอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือเปนการเพิ่มมูลคาใหกับ
อาหารอีกทางหน่ึง สิ่งที่ผูประกอบการควรทราบคือ ลักษณะตลาด
ของแตละประเทศและขอจำกัดตางๆ ซึ่งการนำเขาในบางประเทศ
มีขอบังคับที่เขมงวด ตองมีขอพิสูจนโดยวิธีทางวิทยาศาสตรวาให
ประโยชนตอรางกายตามที่กลาวอางบนฉลาก

ทั้งน้ี หนวยงานที่เก่ียวของของไทยอาจพิจารณาจัดทำระบบ
มาตรฐาน พรอมมีตรารับรอง เพื่อนำมาใชเปนรูปแบบปฏิบัติ จะชวย

สงเสริมใหผูประกอบการไทยหันมาใช
วัตถุดิบในประเทศผลิตสินคาอาหาร
เพื่อสุขภาพมากข้ึน โดยเฉพาะพืช ผัก
ผลไม สมนุไพร สวนผสมและสารอาหาร
ทีห่ลากหลาย ลดการพึง่พาวตัถดุบินำเขา
จากตางประเทศ ซึ่งจะชวยใหผูบริโภค
มั่นใจแหลงท่ีมาของสินคา รวมท้ังให
ผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายระบุ
แหลงที่มา

ในอนาคตอาจสงเสริมการใช
สัญลักษณ ในลักษณะดังกล าว กับ
สินคาสงออกดวย โดยเฉพาะอาหาร
เพ่ือสุขภาพท่ีมีลักษณะเฉพาะของไทย
ไดแก เครือ่งดืม่ประเภทน้ำขาวกลองงอก
น้ำมังคุด และผลิตภัณฑนมที่มีสาร
เมลาโตนนิสงู (Bed Time Milk) เปนตน

ÊÁØ¹ä¾Ãä·Â âÍ¡ÒÊÍÒËÒÃà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾
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 1  AIA (ASEAN Investment Area) 
 2 

ACIA (ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement) 

 AIA  ACIA  AIA  ACIA 

·ÕèÁÒ¢Í§ ACIA 

มารูจักอาเซียน (ASEAN) กันเสียกอน โดย ASEAN มาจาก
Association of Southeast Asian Nations หรือสมาคมประชาชาติ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประกอบดวยสมาชิก 10 ประเทศ ไดแก
ไทย มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส บรูไนดารุสซาลาม
เวียดนาม ลาว กัมพูชา และพมา

ดวยแผนงานการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community Blueprint - AEC Blueprint) ที่ประชุม
รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister - AEM) 

ครั้งที่ 39 เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2550 
ไดมีมติใหคณะกรรมการความรวมมือ
ดานการลงทุนอาเซียน ทบทวนกรอบ
ความตกลงเขตการลงทนุอาเซียน (AIA) 
ซึ่งเปนความตกลงเปดเสรีการลงทุนท่ี
ลงนามในป 2541 (1998) มผีลใชบงัคบั
ในป 2542 (1999) และความตกลง
สงเสริมและคุมครองการลงทุนของ
อาเซยีน (ASEAN Investment Guarantee 
Agreement - ASEAN IGA) ซึง่ลงนาม
ในป 2530 (1987) ผนวกใหเปนความ
ตกลงเต็มรูปแบบ ฉบับเดียว เรียกวา
ความตกลงดานการลงทุนอาเซียน
(ASEAN Comprehensive Investment 
Agreement - ACIA) ใหเสร็จสิ้น
ภายในป 2551  

AIAAIA ถึงถึง ACIAACIA จาก
ตอนที่ 2 
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วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒนขอตกลงเขตการคาเสรีของไทย (ตอ)



ความตกลง ACIA ไดจัดทำแลวเสร็จในชวงเดือนกรกฎาคม
2551 ผานความเหน็ชอบจาก AEM และคณะกรรมาธิการเขตการลงทนุ
อาเซียน (AIA Council Meeting) ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2551 และลงนามในการประชุม ASEAN Summit ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ 2552 ที่หัวหิน ประเทศไทย

ทั้งนี้ ในปจจุบันความตกลง ACIA ยังไมมีผลบังคับใช เนื่องจาก
ประเทศสมาชิกยังใหสัตยาบันไมครบทั้ง 10 ประเทศ

ËÅÑ¡¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ¢Í§ ACIA 

สาระสำคัญหลักของ ACIA ประกอบดวย 4 หลักใหญ ไดแก
การเปดเสรีการลงทุน การใหความคุมครองการลงทุน การสงเสริม
การลงทุน และการอำนวยความสะดวกดานการลงทุน โดยการลงทุน
ครอบคลุมการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct 
Investment - FDI) และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย หรือการถือ
หุนนอยกวารอยละ 10 (Portfolio Investment) อยางไรกต็าม การลงทนุ
แบบ Portfolio มนียิามตางกนัในแตละประเทศ บางประเทศครอบคลุม
มากกวาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย

การเปดเสรีครอบคลุมธุรกิจ 5 สาขาหลัก ประกอบดวย
เกษตรกรรม ประมง ปาไม เหมืองแร และอุตสาหกรรมการผลิต
รวมถงึกจิการบรกิารทีเ่กีย่วเนือ่งกบั 5 สาขานัน้ เพือ่รองรบัการรบัชวง
การผลิต หรือ Sub-contract โดยครอบคลุมทั้งการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ (Foreign Direct Investment - FDI) และการลงทุน
ในหลักทรัพย (Portfolio Investment) เพื่อรองรับการขยายตัวของ
กระแสการลงทุนในหลักทรัพยยุคปจจุบัน

การเปดเสรกีารลงทนุภายใต ACIA หมายถงึ การปฏิบตัแิละใหสทิธิ์
นักลงทุนอาเซียนเทากับนักลงทุนของประเทศเหลาน้ันเอง ซ่ึงแตละ

ประเทศสามารถเลือกเปดเสรีสาขา
ตางๆ ไดตามความสมัครใจเ ม่ือตน
พรอม โดยใหทยอยเปดเสรีไปเร่ือยๆ
จนถึงป 2558 (2015) และยังหมายถึง
การผอนปรน หรือยกเลิกขอจำกัดที่
เปนอุปสรรคตอการลงทุนท่ีเคยผูกพัน
ไวในความตกลง AIA เดมิ โดยประเทศ
สมาชิกสามารถสงวนสาขาที่ยังไม
พรอมเปดเสรี รวมทั้งมาตรการท่ีเปน
เงื่อนไขในการลงทุนตางๆ ได ดวย
การระบไุวในรายการขอสงวน ซึง่กำหนด
ใหประเทศสมาชิกสงรายการขอสงวน
ภายใน 6 เดือนหลังลงนามความตกลง
ACIA ครบกำหนดเมื่อสิงหาคม 2552 
โดยประเทศที่สงรายการตามกำหนด
ดงักลาวแลว มเีพยีง 4 ประเทศ (มาเลเซยี
สงิคโปร พมา และบรไูน)

การคุมครองการลงทุนภายใต
ACIA จะเปนหลักประกันใหนักลงทุน
มัน่ใจวาไดรบัความคุมครองอยางยุตธิรรม
และพอเพียง เชน มีการชดเชยคา
เสยีหายกรณยีดึทรพัย เวนคนื หรือเกดิ
เหตกุารณไมสงบ โดยนกัลงทนุสามารถ
เคลื่อนยายเงินลงทุนไดโดยเสรี หรือ
หากรัฐทำผิดพันธกรณี และกอใหเกิด
ความเสียหายตอการลงทุน นักลงทุนก็
สามารถฟองรฐัภายใตกระบวนการระงบั
ขอพิพาทระหวางประเทศได

การสงเสรมิการลงทนุภายใต ACIA 
ประกอบดวย การสนับสนุนความเจริญ
เติบโต และพฒันาผูประกอบการรายยอย
และรายใหญของอาเซยีน ขยายเครอืขาย
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหวาง
ผูประกอบการอาเซียน 10 ประเทศ
จัดกิจกรรมสงเสริมการลงทุนที่มุงเนน
การพัฒนาเครือขายการผลิตระดับ

¨Ò¡ AIA ¶Ö§ ACIA 
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ภูมิภาค จัดกิจกรรมสัมมนา เพื่อเผยแพรความรูเก่ียวกับโอกาสใน
การลงทุน และกฎระเบียบท่ีเก่ียวของ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศในเรื่องของการสงเสริมการลงทุน

การอำนวยความสะดวกดานการลงทนุภายใต ACIA ประกอบดวย
การปรับปรุงกระบวนการยื่นขอลงทุน และการใหอนุญาตที่งายข้ึน
เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนนโยบาย
ทีเ่กีย่วของกบัการลงทนุ จัดตัง้ศนูย One-Stop เพือ่อำนวยความสะดวก
แกนักลงทุน พัฒนาฐานขอมูลดานการลงทุนใหสามารถนำไปใช
ประโยชนได จัดประชุมกับภาคเอกชนในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
ลงทนุ รวมถงึใหคำแนะนำดานการลงทนุแกนกัลงทนุของประเทศสมาชิก

¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¡ÒÃà»´àÊÃÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹

การเปดเสรีการลงทุนไมไดหมายความถึงการเปดใหนักลงทุน
อาเซียนเขามาลงทุนไดอยางเสรีเต็มที่ในทุกประเภทกิจการ แตเปน
การเปดเสรีแบบมีเงื่อนไข และมีความยืดหยุน เนื่องจากอาเซียน

ตระหนักถึงความแตกตางของระดับ
การพัฒนาของแตละประเทศสมาชิก
จึงอนุญาตใหประเทศสมาชิกสามารถ
กำหนดเง่ือนไขใหเขามาลงทุน หรือยัง
ไมพรอมจะเปดเสรีใหตางชาติเขามา
ลงทนุทำกจิการใดกส็ามารถสงวนเงือ่นไข
และกิจการนั้นๆ ไวในรายการขอสงวน
(Reservation List) ได แตมีเง่ือนไข
วาตองเปนการเปดเสรีที่ ไมนอยกวา
ความตกลง AIA ซึ่งมีผลบังคับใชมา
ตั้งแตป 2541 (No back - tracking) 
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถ
ทยอยเปด เสรเีพิม่ขึน้ไดตามความพรอม
และความสมัครใจของตนเปนระยะๆ
ไปจนถึงป 2558 ซึ่งเปนปที่ทุกประเทศ
สมาชกิอาเซยีนเปดเสรมีากทีส่ดุ เพ่ือให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 
Economic Community - AEC)  

á¹Ç·Ò§¡ÒÃà»´àÊÃÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§ä·Â 

การเจรจาจดัทำความตกลง ACIA 
มกีระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงาน
หลัก สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (Office of the Board of 
Investment - BOI) หรือบีโอไอ ได
รับมอบหมายใหทำรายการขอสงวน
ซึ่งรายการทั้งหมดจะมาจากผลของ
การประชุมรวมกับหนวยงานที่กำกับ
ดูแล และเกี่ยวของในรายการน้ันๆ
โดยตรง เชน

• กระทรวงการตางประเทศ
 - กรมเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศ
 - กรมสนธิสัญญาและ

กฎหมาย
 - กรมอาเซียน

 ACIA
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• กระทรวงพาณิชย
 - กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
 - กรมพัฒนาธุรกิจการคา
• กระทรวงอุตสาหกรรม
 - สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
 - สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย
 - กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ
 - สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 - กรมประมง
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 - กรมปาไม
• กระทรวงมหาดไทย
 - กรมที่ดิน
• กระทรวงการคลัง
 - กรมสรรพสามิต
• กระทรวงแรงงาน
 - กรมการจัดหางาน
• ธนาคารแหงประเทศไทย
• สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
• สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• สำนกังานคณะกรรมการกำกับหลกัทรพัยและตลาดหลกัทรัพย

แหงประเทศไทย

เพื่อกำหนดรายการขอสงวนที่ถูกตองเหมาะสม สงผลกระทบ
ตอการเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรมภายในประเทศนอยที่สุด

บีโอไอไดรับมอบหมายตามมติคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ หรือ กนศ. คร้ังที ่1/2551 เมือ่วนัที ่6 พฤศจกิายน 2551 

ใหเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติตาม
พนัธกรณี รวมถงึจดัทำรายการขอสงวน
ภายใตความตกลง ACIA อกีทัง้มติ กนศ.
ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2552 เห็นชอบกรอบทาทีไทยในการ
จดัทำรายการขอสงวนภายใตความตกลง
ACIA ซึ่งประกอบดวย

• การคำนึงถึงพระราชบัญญัติ
การประกอบธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ.
2542 เปนหลักประกอบกับกฎหมาย
เฉพาะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

• การคำนึงถึงพันธกรณีของ
ไทยภายใตรายการสงวนของ AIA  

• การปรบัปรงุรายการขอสงวน
ในกิจการเหมอืงแรโดยผอนปรนเงือ่นไข
การถือหุนของนักลงทุนอาเซียนให
เทากับท่ีไทยผอนปรนใหกับนักลงทุน
ออสเตรเลียภายใตความตกลงเขตการคา
เสรีไทย - ออสเตรเลีย

• การสงวนสิทธ์ิ ในการออก
มาตรการเก่ียวกับการลงทุนที่ ไม ใช
การลงทุนโดยตรง สิทธิ์ของผูมีถิ่น
พำนักถาวร และขยายสิทธิ์ภายใต
ความตกลงใหนักลงทุนตางชาติที่มี
กจิการอยูในอาเซยีน แลวตองการขยาย
การลงทุนในประเทศอาเซียนอ่ืน ซึ่ง
เปนประเด็นที่เพิ่มเติมจาก AIA  

• การสงวนสิทธ์ิ ในการออก
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการแลก
เปลี่ยนเงิน และปองปรามการเก็งกำไร
คาเงินบาท

• การสงวนสิทธ์ิ ในการออก
มาตรการเก่ียวกบักิจการของรฐั รัฐวสิาหกจิ
และกิจการที่เกี่ยวของกับภาครัฐ

• การสงวนสิทธ์ิ ในการออก
มาตรการเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (Small and Medium 
Enterprises - SMEs)  
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• การสงวนสิทธิ์ใหไทยสามารถสงวนมาตรการในสาขา หรือ
กิจกรรมท่ียังไมเคยมีมาตรการกำกับดูแลมากอนได เพื่อใหเกิดความ
ยืดหยุนในการกำหนดนโยบายของภาครัฐ อีกท้ังการกันเรื่องการเปด
เสรีภาคบริการ ยกเวนบริการที่เกี่ยวของกับ 5 สาขาหลัก เพื่อรองรับ
การรบัชวงการผลติ หรอื Sub-contract ทีอ่ยูภายใตขอบเขตของความ
ตกลง ACIA ออกจากความตกลง ACIA เพราะควรอยูภายใตความตกลง
ดานการคาบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on 
Services - AFAS)  

สำหรับ AFAS หรือกรอบความตกลงวาดวยบรกิารของอาเซียนนัน้
เปนความตกลงรวมกลุมเศรษฐกิจ (Economic Integration) ระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพ่ือสงเสริมความรวมมือ (Cooperation) 
และการเปดเสรีการคาบริการ (Liberalization of Trade in Services)
ระหวางประเทศสมาชิก โดยการจัดทำขอผูกพัน (Commitments) 
เปดเสรีในดานการเขาสูตลาด (Market Access) การประติบัติเยี่ยง
คนชาติ (National Treatment) และขอผูกพันลด/เลิกมาตรการ
อื่นๆ ที่เปนอุปสรรคตอการเปดเสรีการคาบริการระหวางประเทศ
สมาชกิใหมากข้ึนกวาองคการการคาโลก (World Trade Organization - 
WTO) โดยเร่ิมดำเนินการตั้งแตป 2539 

นอกจากนั้น กนศ. ยังเห็นชอบใหระบุรายการตามบัญชีหน่ึง
แนบทายพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
จำนวน 7 รายการในรายการขอสงวนภายใตความตกลง ACIA เพื่อ
ใหเกิดความชัดเจน โดยไมไดเปนการถอยหลังของขอผูกพันภายใต
ความตกลง AIA และ IGA เดิม (No back-tracking) เพราะมิไดมี
การแกไขกฎหมายใหมคีวามเขมงวดมากข้ึน ซึง่ขอสงวนทัง้ 7 รายการ
ไดแก การทำกจิการหนังสอืพมิพ การทำนา ทำไร ทำสวน การเลีย้งสตัว
การทำปาไมและแปรรูปไมจากปาธรรมชาติ การทำประมงเฉพาะการ
จับสัตวน้ำในนานน้ำไทยและในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย
การสกัดสมุนไพรไทย การทำหรือหลอพระพุทธรูป และการทำบาตร

กนศ. ยังเห็นชอบใหเปดเสรีสาขาที่เคยผูกพันไวในรายการ
สงวนชั่วคราว (Temporary Exclusion List - TEL) ที่จะเปดเสรีในป
2553 (2010) ทั้ง 3 สาขา ไดแก การทำประมงเฉพาะการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำ การทำปาไมจากปาปลูก และการทำกิจการเพาะขยายหรือ
ปรับปรุงพันธุพืช โดยถอนขอสงวนใหนักลงทุนอาเซียนเขามาลงทุนได
ภายในป 2553 (2010) แตยังคงสงวนการเปดเสรีสำหรับประเทศนอก
กลุมอาเซียน หมายความวา นักลงทุนอาเซียนสามารถถือหุนไดสูงสุด
รอยละ 100 เทาคนไทย แตยังตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมาย

ภายในอ่ืนๆ เชน กฎหมายทีด่นิ กฎหมาย
ปาสงวน กฎหมายสวนปา และกฎหมาย
ประมง เปนตน โดยมีขอยกเวนตามท่ี
ระบุไวในรายการขอสงวนที่ครอบคลุม
การลงทนุทกุสาขา (Horizontal Measure) 
ซึ่งหมายถึงนักลงทุนอาเซียนถือหุนใน
กจิการทัง้ 3 สาขาไดทัง้ส้ิน แตเงือ่นไขอืน่
ทีร่ะบไุวใน Horizontal Measure ยงัคง
มีผลบังคับใชในการลงทุน 3 สาขาน้ี

ตอนท่ี 3 ซึ่งเปนตอนจบ จะได
รวบรวม และสรุปสาขาการลงทุนที่อยู
ในการพิจารณาของ ACIA เพื่อแจง
เตือนสาขาท่ีเก่ียวของใหมีการเตรียม
การไดอยางทันทวงทีตอไป
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การยกเลิกมาตรการ
ชดเชย

คาภาษีอากรคาภาษีอากร

“
”
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กอนที่จะกลาวถึงรายละเอียดของมาตรการน้ีและการยกเลิก
มาตรการชดเชยคาภาษีอากร จะเร่ิมจากภาพรวมมาตรการสงเสริม
การสงออกของไทยในภาพรวมท่ีใชกันอยูในปจจุบันกอน โดยไดให
สิทธิพิเศษทางภาษีอากรแกผูประกอบการที่ผลิตสินคาเพื่อการ
สงออก เพ่ือชวยแบงเบาภาระภาษีอากรท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิต
สินคาเพื่อสงออก อันจะสงผลตอเนื่องใหลดตนทุนการผลิตสินคา
สงออกและเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศได โดย
มาตรการสงเสริมการสงออกในปจจุบันมีหลากหลายมาตรการ ดังนี้

1. การคืนอากรตามมาตรา
19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 หมายถึง การ
คืนคาภาษีอากรใหแกผูที่นำของเขามา
เพื่อทำการผลิต ผสม ประกอบหรือ
บรรจสุนิคาสงออกไปนอกราชอาณาจกัร
ตามสูตรการผลิตที่กรมศุลกากรอนุมัติ
หรือประกาศกำหนด โดยมีเง่ือนไขวา
จะตองสงออกไปภายใน 1 ป นับแต
วันนำเขา

2. คลังสินคาทัณฑบน ตั้งข้ึน
ตามมาตรา 8 และ 8 ทวิ แหงพระราช
บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 เปนการ
งดเวนการเก็บอากรขาเขา และอากร
ขาออกแกของท่ีนำเขามาจากตางประเทศ
และเก็บในคลังสินคาทัณฑบนเพ่ือ
สงออกนอกราชอาณาจักร ท้ังนี้ไมวา
จะสงออกในสภาพเดิมที่นำเขา หรือใน
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สภาพที่ไดผลิต หรือผสม หรือประกอบเปนของอื่น ตามความใน
มาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 

3. เขตปลอดอากร ตามมาตรา 97 ตรี แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร พ .ศ . 2469 ซึ่ งแก ไขเพิ่ม เติมตามมาตรา 8 แหง
พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 หมายถึง เขตพื้นที่ที่กำหนด
ไวสำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอ่ืนที่
เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ โดยของท่ีนำเขาไปใน
เขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

4. เขตประกอบการเสรี ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ
การนคิมอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2550 หมายถงึ
เขตพื้นท่ีที่กำหนดไวสำหรับการประกอบอุตสาหกรรม การคาหรือ
การบริการ หรือกิจการอื่นท่ีเก่ียวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม
การคา หรือการบริการ เพื่อประโยชนในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ โดย
ของท่ีนำเขาไปในเขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี อากร
และคาธรรมเนียมเพิ่มข้ึนตามที่กฎหมายบัญญัติ (พ.ร.บ. การนิคมฯ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ไดเปลี่ยน “เขตอุตสาหกรรมสงออก” เปน
“เขตประกอบการเสรี” โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 9 มกราคม
2551)

5. การสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ไดใหสิทธิและประโยชนที่เกี่ยวกับภาษีอากร เชน
การยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาเคร่ืองจกัร การยกเวนอากรขาเขา
สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่ตองนำเขามาจากตางประเทศเพ่ือใช
ผลติ ผสม หรอืประกอบผลติภณัฑ หรือผลติผลเฉพาะที่ใชในการสงออก
เปนตน

6. การชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกท่ีผลิตในราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกท่ีผลิตในราช
อาณาจักร พ.ศ. 2524 เปนมาตรการท่ีชวยลดตนทุนใหแกผูผลิต
สินคาสงออกเพื่อใหสามารถแขงขันราคาในตลาดตางประเทศไดโดย
การจายเงินชดเชยคาภาษีอากรที่แฝงอยูในตนทุนสินคาที่สงออกใน

รปูของ “บตัรภาษ”ี โดยมีคณะกรรมการ
พิจารณาชดเชยคาภาษีอากรสินคา
สงออกทีผ่ลติในราชอาณาจกัรทำหนาที่
กำหนดอัตราเงินชดเชยแกชนิดและ
หรือสินคาที่จะไดรับเงินชดเชยประเภท
สินคาที่ไมไดรับชดเชย หลักเกณฑ วิธี
การเง่ือนไขและกำหนด เวลาการจาย
เงินชดเชย เปนตน
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เพ่ือใหเขาใจถึงมาตรการชดเชย
คาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจกัร หรอืการชดเชยมมุนำ้เงนิ
ยิ่งขึ้น ควรไดทราบถึงคุณสมบัติของ
ผูมสีทิธิ์ใชมาตรการนี้ ซึง่สามารถจำแนก
ออกไดเปน 3 กลุม

1. ผู มี สิทธิ์ ขอรับ เ งินชดเชย
คาภาษีอากรตองเปนผูสงออกสินคา
ไมวาจะเปนผูผลิตเองหรือไมก็ตาม
โดยจะตองไมไดรับหรือไมไดใชสิทธ์ิ
คืนหรือยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากร
ขาเขาตามกฎหมายอื่น ดังนี้

- ขอคนือากรขาเขาตามมาตรา
19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2482
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- ยกเวนอากรขาเขาเก่ียวกับคลังสินคาทัณฑบนประเภท
โรงผลิตสินคาตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 

- ยกเวนอากรขาเขาเก่ียวกับเขตอุตสาหกรรมสงออกตาม
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2522 

- ยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ที่ไมใชการยกเวนหรือลด
หยอนอากรสำหรับเครื่องจักร

2. เปนผูขายสินคาใหแกสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตาม
โครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ทั้งนี้ คาของสินคา
ดังกลาว หรือท้ังหมดหรือบางสวนจะตองชำระจากเงินกูหรือเงิน
ชวยเหลือจากตางประเทศ

3. เปนผูขายสินคาท่ีจำแนกประเภทไวในภาคท่ีวาดวยของที่
ไดรับยกเวนอากรตามกฎหมายวาดวยพิกัดอัตราศุลกากรใหแก
องคการระหวางประเทศหรือหนวยงานใดที่มีสิทธิ์นำสินคานั้นเขามา
ในราชอาณาจักรได

ŒÍ§à»š¹ÊÔ¹¤ŒÒ·Õè¼ÅÔ ã¹ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈¡Ã

สำหรับสินคาท่ีสงออกซ่ึงอยูในขายขอรับการชดเชยมุมน้ำเงิน
จะตองเปนสินคาท่ีผลิตในราชอาณาจักร โดยสินคาท่ีไมอยูในขาย
ไดแก สินคาที่ไมไดผลิตในราชอาณาจักร แรตามกฎหมายวาดวยแร
สินคาซึ่งเสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเม่ือสงออก และสินคาที่
คณะกรรมการพิจารณาชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกท่ีผลิตใน
ราชอาณาจักรกำหนดใหไมไดรับชดเชย

สำหรับคำว า “ผลิต” ตาม
มาตรการนี้ ไดใหคำจำกัดความหมาย
ถึง การประกอบ แปรรูป แปรสภาพ
หรือทำการอยางใดอยางหนึ่งใหมีขึ้น
ซึ่งสินคา ไมวาดวยวิธีใดและไมเปน
สินคาตองหามมิให ไดรับเงินชดเชย
ตามประกาศของคณะกรรมการพิจารณา
ชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่
ผลิตในราชอาณาจักร ทั้งนี้การสงออก
ไปจำหนายยังตางประเทศตองปฏิบัติ
ใหถูกตองครบถวนตามกฎหมายวา
ดวยศุลกากรและไดรับเงินคาราคา
สนิคาเขามาในประเทศดวย ถาเปนการ
สงออกเพ่ือวัตถุประสงคอื่น เชน เพื่อ
เปนตวัอยาง เพือ่วเิคราะห ฯลฯ ที่ไมใช
เพ่ือการคายอมไมอาจขอชดเชยคาภาษี
อากรได

อน่ึง กรณีมีการสงสินคาคืนและ
ตองคืนเงินคาสินคาใหแกผูซื้อจะตอง
คืนเงินชดเชย เปนจำนวนตามสวน
สินคาท่ีรับคืนใหแกกรมศุลกากรภายใน
หกสิบวัน นับแตวันที่นำสินคาเขา หรือ
นับแตวันไดรับสินคาคืนสำหรับกรณีที่
ขายสินคาภายในประเทศ มิฉะน้ันตอง
ชำระเงินเพิ่มอีกรอยละสองตอเดือน
หรือเศษของเดือนของเงินชดเชยที่ตอง
ชำระคืน จนกวาจะชำระคืนเงินชดเชย
ครบถวน
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สำหรับข้ันตอนการดำเนินการสำหรับการขอชดเชยคาภาษี
อากร

1. ผูสงออกที่ตองการขอรับเงินชดเชยฯ ตองย่ืนคำรองขอ
อนุมัติในหลักการตอกรมศุลกากรกอนการสงออก

2. เม่ือไดรับแจงผลการอนุมัติในหลักการแลวจึงจะสงออก
สินคาได โดยยื่นใบขนสินคาขาออก พรอมดวยใบขนสินคาขาออก
ฉบับมุมน้ำเงินและสำเนาใบขนสินคาขาออกฉบับมุมน้ำเงินเพ่ิมข้ึนอีก
1 ฉบับ เพื่อผานพิธีการสงออกตามปกติ

3. เมื่อเจาหนาที่ศุลกากรรับรองการตรวจปลอยและรับบรรทุก
สินคาไปกับยานพาหนะท่ีเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ให
ผูสงของออกขอรับสำเนาใบขนสินคาขาออกฉบับมุมน้ำเงินจาก
หนวยงานที่รับรองการบรรทุกเมื่อไดรับรองการบรรทุกเสร็จสิ้นแลว

4. ยื่นแบบคำขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร (แบบ กศก.129)
พรอมเอกสารอ่ืนๆ เชน ใบขนสินคาขาออกฉบับมุมน้ำเงิน หลักฐาน
การรับเงินคาขายสินคา (CREDIT NOTE หรือ CREDIT ADVICE)  
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) ฯลฯ เปนตน ภายในหน่ึงปนับแต
วันสงสินคาออก

5. ขอรับบัตรภาษี เมื่อไดรับการพิจารณาอนุมัติเปนที่เรียบรอย
แลว โดยมีราคาบัตร 4 ชนิด คือ 100,000 บาท 10,000 บาท 1,000 
บาท และชนิดไมกำหนดราคาซึ่งระบุจำนวนเงินที่ต่ำกวา 1,000 บาท
โดยอายุของบัตรภาษี 3 ป และอาจตออายุไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละ
3 ป และตองยื่นขอขยายเวลากอนหมดอายุ

ä Œ́àÃÔèÁ·ÂÍÂÂ¡àÅÔ¡ª´àªÂÁØÁ¹éÓà§Ô¹¡ÑºÊÔ¹¤ŒÒºÒ§ª¹Ô´áÅŒÇ

เงินชดเชยมุมน้ำเงินไดมีแนวโนมการใชสิทธิ์ลดต่ำลง ตาม
โครงสรางภาษีอากรท่ีลดลง โดยในปงบประมาณ 2551 มีการอนุมัติ
ใหไดรับชดเชยคาภาษีอากรและพิมพบัตรภาษีมูลคาประมาณ 12,371
ลานบาท และปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - สิงหาคม 2552) 
มีการอนุมัติใหไดรับชดเชยคาภาษีอากรและพิมพบัตรภาษีมูลคา
ประมาณ 10,295.97 ลานบาท ซึ่งอาจคาดไดวาเมื่อสิ้นปงบประมาณ
แลว มูลคาเงินชดเชยจะต่ำกวาในป 2551 โดยมาตรการชดเชยคา
ภาษีอากรมีปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการหลายประการ
กลาวคือ

- ไมวาผูผลิตจะนำเขาวัตถุดิบ
เปนปริมาณเทาใด ก็ใชคา
เฉลีย่จากตาราง I/O ป 2543 
เปนตวักำหนดอัตราเงนิชดเชย
ซึ่งเปนขอมูลเกา ทำใหการ
คิดอัตราเงินชดเชยจึงไมเปน
ปจจุบัน อาจสูงหรือต่ำเกิน
ไป ซ่ึงถากำหนดสูงเกินไป
จะขัดแยงกับกฎระเบียบของ
องคการการคาโลก (WTO) 

- การตรวจสอบการใชสิทธ์ิ
ทำไดยาก เน่ืองจากไมอาจ
ทราบไดอยางแทจริงวาได
สงออกสินคาชนิดเดียวกับท่ี
ขอเงนิชดเชยไวหรอืไม เพราะ
เปนเรื่องที่ผานไปแลว

นอกจากน้ี ยังมีปญหาผูสงออก
บางรายโกงภาษีมุมน้ำเงิน โดยมีการ
สงตูคอนเทนเนอรบรรจุกอนหินหรือ
แมสงออกสินคาจริง แตแจงราคาสูง
กวาความเปนจรงิมาก เปนตนวา สนิคา
ราคาเพยีง 1 ลานบาท แจงราคาเปน 10 
ลานบาท เพือ่ใหไดรบัเงนิชดเชยมากขึน้

กระทรวงการคลังจึงมีแนวคิด
ในการยกเลิกมาตรการดังกลาว โดย
ปจจุบันไดเร่ิมทยอยยกเลิกกับสินคา
บางชนิดแลว

¡Ò
ÃÂ
¡àÅ

Ô¡Á
Ò
Ã¡
ÒÃ
ª´
àªÂ

¤‹Ò
ÀÒ
ÉÕÍ

Ò¡
Ã

56



สรุปแนวทางการยกเลิกมาตรการชดเชยได 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ยกเลิกการใหชดเชยเฉพาะสินคาอัตราอากร 0 และ

ไมมีผูขอชดเชยในชวง 3 ปที่ผานมา (เริ่มดำเนินการใน
ขั้นนี้แลวต้ังแตป 2550) 

ขั้นที่ 2 กำหนดสิทธขิองผูมสีทิธ์ิไดรบัเงินชดเชย (กระทรวงการคลงั
กำลงัจะเริม่ดำเนนิการในข้ันนี้ เนือ่งจากมผีูประกอบการ
ทั้งรายเล็กและรายใหญ มีมาตรการชดเชยหลายแบบ
แตละรายควรไดใชมาตรการทีท่ำแลวไดประโยชนมากกวา)

ขั้นที่ 3 มาตรการรองรับ SMEs (แนวคิดนี้มุงชวยผูประกอบการ
ทีเ่ปน SMEs เนือ่งจากผูประกอบการไมสามารถใชมาตรการ
สงออกอ่ืนได ดังน้ัน เม่ือผานขั้นท่ี 1-2 แลว ก็ควรมี
มาตรการใหมมาชวย SMEs) 

ขั้นที่ 4 ยกเลิกมาตรการชดเชยทั้งหมด (หากมีการยกเลิก
มาตรการชดเชยแลว แตไมมีมาตรการอ่ืนมารองรับ
ขั้นที่ 4 นี้ก็จะไมเกิด)

 ¼ÙŒÊ‹§ÍÍ¡¢¹Ò´àÅç¡¨Ðä Œ́ÃÑº¼Å¡ÃÐ·ºÁÒ¡·ÕèÊØ´

อยางไรก็ตาม การยกเลิกมาตรการชดเชยคาภาษีอากรสินคา
สงออกท่ีผลิตในราชอาณาจักรยอมสงผลกระทบตอผูสงออกที่เดิม
ใชมาตรการนี้อยูอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น กระทรวงการคลัง โดย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จึงไดจัดทำโครงการวิจัยเพื่อ
ศึกษาถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับผูสงออกหากยกเลิกมาตรการ
ดังกลาวนี้ รวมถึงการเตรียมหามาตรการอื่นๆ มารองรับ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไดจัดสัมมนาเมื่อวันท่ี 9 กันยายน
2552 ซึ่งไดนำเสนอผลการวิจัยเร่ือง “ผลกระทบจากการยกเลิกให
เงินชดเชยคาภาษอีากร แนวทางแกไขปญหา และมาตรการรองรบัอืน่ๆ
สำหรับผูสงออก” เพื่อเผยแพรผลการวิจัย โดยคุณลวรณ แสงสนิท
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโครงสรางระบบภาษี เปนหัวหนาโครงการวิจัย
ทำการวิจยัรวมกบัคณุปยะ สาชาติ เศรษฐกรชำนาญการ โดยนำเสนอ

ผลงานร ว ม กับ ผู ท ร งคุณ วุฒิ จ าก
กรมศุลกากร คุณสุภรณ สรอยทอง
ผูอำนวยการสวนคืนและชดเชยอากร

ผูวจิยัไดรบัขอมูลจากการออกแบบ
สอบถามไปยังผูสงออกทุกรายในทุก
อุตสาหกรรมโดยไมสุมตัวอยางเพ่ือให
ไดรับขอมูลสถิติจากผูสงออกท่ีแทจริง
ซึง่ไดรบัการตอบกลบัมาจำนวน 897 ราย
คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.46 ของผูได
รับแบบสอบถามทั้งหมด สวนใหญเปน
ผูใชสิทธิ์หรือเคยใชสิทธิ์ชดเชยคิดเปน
รอยละ 67.6 (หรือเทากับ 606 ราย)

จากขอมลูทัว่ไปพบวา กลุมผูสงออก
ที่ไมใชสทิธิช์ดเชยสวนใหญจะใชมาตรา
19 ทวิ โดยผูสงออกที่ใชสิทธิ์ชดเชย
มากท่ีสุดคือ กลุมยานยนต และมีคา
ใชจายในการขอรับชดเชยเฉล่ียประมาณ
100,000 บาท/ราย/ป ผูใชสิทธิ์ชดเชย
สวนใหญไมทราบวาจะมีการยกเลิก
มาตรการชดเชย จึงขอระยะเวลา
ปรับตัว 3 ป แตมีความเห็นวาควรให
คงมาตรการชดเชยไว และเห็นวารัฐ
ควรประชาสัมพนัธเรือ่งการปรบัเปล่ียน
มาตรการและศกึษาผลของการปรับเปลีย่น
มาตรการอยางรอบคอบ

เมื่อวิเคราะหในมิติของผูสงออก
สรุปไดวา ผูสงออกรายยอยท่ีมีทุน
จดทะเบยีนตำ่กวา 50 ลานบาท จะไดรบั
ผลกระทบจากการยกเลิกมาตรการ
ชดเชยมากที่สุด เน่ืองจากเปนผูที่ ใช

 3 
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สิทธิ์ตามมาตรการสงออกอื่นๆ ไดนอย สำหรับผูสงออกที่มีกิจการ
ขนาดใหญ จะมีสิทธิ์ตามมาตรการอื่นมากขึ้น

จากการพิจารณาในมิติของสินคา พบวาจะไดรับผลกระทบ
ประมาณรอยละ 87.8 หากยกเลิกมาตรการชดเชยนี้ ซึ่งถือเปน
จำนวนที่สูงมาก ประมาณรอยละ 76.9 หรือประมาณ 3 ใน 4 จะได
รับผลกระทบหากยกเลิกมาตรการชดเชย หรือคิดเปนผูสงออกท่ี
ขอรับเงินชดเชยประมาณ 3,000 ราย

ดังนั้น เมื่อวิเคราะหในภาพรวมแลว เฉลี่ยประมาณรอยละ
76.9 หรือประมาณ 3 ใน 4 จะไดรับผลกระทบหากยกเลิกมาตรการ
ชดเชย หรือคิดเปนผูสงออกที่ขอรับเงินชดเชยประมาณ 3,000 ราย

ÍØ ÊÒË¡ÃÃÁÊÔè§·Í¢Ñé¹¡ÅÒ§¹éÓ - »ÅÒÂ¹éÓ¨Ðä Œ́ÃÑº¼Å¡ÃÐ·º
ÍÂ‹Ò§ÁÒ¡

จากขอมูลของผูสงออกท่ีขอรับเงินชดเชยในกลุมส่ิงทอและ
เคร่ืองนุงหมจำนวน 132 ราย (คดิเปนรอยละ 23.3 ของทัง้อตุสาหกรรม
สิง่ทอ) พบวาสิทธปิระโยชนในการสงออกท่ีกลุมสิง่ทอใชเปนอันดบัหน่ึง
คอื มาตรการชดเชยคาภาษอีากร อนัดบั 2 คอื มาตรา 36 ของ พ.ร.บ.
สงเสรมิการลงทุน และอนัดบั 3 คอื มาตรา 19 ทวิ โดยสนิคาทีม่มีลูคา
เงินชดเชยมากที่สุด ไดแก เสนใยสั้นประดิษฐ (พิกัดศุลกากร 55) 

สำหรับระดับความรนุแรงของผลกระทบจากการยกเลิกมาตรการ
ชดเชยมีความสัมพันธกับสัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศและวัตถุดิบ
นำเขาจากตางประเทศ กลาวคือ อุตสาหกรรมขั้นตนน้ำ - กลางน้ำ
เนนการใชวัตถุดิบนำเขาและขายผลผลิตใหกับอุตสาหกรรมตอเน่ือง
ในประเทศ จะไดรับผลกระทบมาก แตความรุนแรงอยูในระดับที่นอย
เนื่องจากมีความสามารถในการเปลี่ยนไปใชสิทธิและประโยชนอื่นได

ขณะนีอ้ตุสาหกรรมขัน้กลางน้ำ - 
ปลายน้ำ ซึ่งไดแก ผาผืน เครื่องนุงหม
และสิ่งทอสำเร็จรูป เนนการใชวัตถุดิบ
ในประเทศ จะไดรับผลกระทบอยาง
มาก เนื่องจากมีความสามารถในการ
เปลี่ยนไปใชสิทธิและประโยชนอื่นได
ยากกวา

จากปญหาขางตน กลุมผูสงออก
สิ่งทอและเครื่องนุงหมจึงไดเสนอให
ปรับปรุงมาตรการสิทธิและประโยชน
ที่มีอยู ในปจจุบันใหมีหลักเกณฑและ
เงื่อนไขท่ีเอื้ออำนวยและรองรับสำหรับ
ผูสงออกที่มีขอจำกัดไมสามารถไปใช
สทิธปิระโยชนอืน่ โดยเสนอใหปรบัปรงุ
หลกัเกณฑและระเบียบปฏิบตัขิองมาตรา
19 ทวิ โดยแบงออกเปน 2 แนวทาง
ไดแก

1. กำหนดคุณสมบัติของผูสง
และอัตราการคืนอากรเปนการเฉพาะ
(อัตราเฉลี่ย) รวมทั้งแกไขกฎหมายให
สามารถคนือากรครอบคลุมถงึผูสงออก

2. แกไขกฎหมายใหคืนอากร
ใหกับผูสงออก พรอมท้ังกำหนดอัตรา
คนือากร (ตามสตูรการคำนวณทีก่ำหนด)
แตหากผูสงออกรายใดเหน็วา ภาระภาษี
อากรขาเขาที่ไดคนืตำ่กวาความจรงิ ให
สามารถย่ืนหลกัฐานพรอมสตูรการผลิต
เพื่อยืนยันอัตราที่ควรเปนไดเชนเดิม
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ชดเชยมากทีส่ดุ คอื 351.57 ลานบาท
(รองจากชิน้สวนอืน่ๆ ที่ไดรบัเงนิชดเชย
มูลคา 1,027.62 ลานบาท)

สรุปไดวา ผูสงออกขนาดเล็กที่มี
ทุนจดทะเบียนต่ำมีแนวโนมจะใชสิทธิ์
มาตรการชดเชยมากกวาเน่ืองจาก
มาตรการนี้ไมมีเงื่อนไขกำหนดยุงยาก
และคาใชจายในการใชสิทธิ์ต่ำกวา
มาตรการอื่น ซ่ึงเมื่อพิจารณาในภาพ
รวมแลว ผูสงออกสินคากลุมยานยนต
และชิน้สวนยานยนตไมตองการใหยกเลกิ
มาตรการชดเชย โดยเหน็ควรใหปรบัปรุง
มาตรการดังกลาวโดยใชระบบ Paperless 
และปรับการจายบัตรภาษีใหมีความ
คลองตัวมากขึ้น

และใหความเห็นเพิ่มเติมวาหาก
กระทรวงการคลังจะยกเลิกมาตรการ
ชดเชยมุมน้ำเงินแลว ตองหามาตรการ
อื่นมารองรับใหกับผูสงออก เนื่องจาก
ปจจุบนัมุงเนนการใชสทิธ์ิตามมาตรการ
ชดเชยเปนหลัก และเหน็ควรใหปรบัปรงุ
สทิธปิระโยชนมาตรการอืน่ เชน มาตรา
19 ทวิ ซึ่งเปนมาตรการที่ผูสงออกใช
อยูเดมิ ใหจงูใจมากขึน้ ท้ังดานการอำนวย
ความสะดวก การประหยัดตนทุนคา
ดำเนินการในการขอรับสิทธิ์ รวมทั้ง
แกไขปญหาอุปสรรคและหลักเกณฑ
เพื่อใหผูสงออกเขาถึงและเขาขายตาม
หลกัเกณฑทีจ่ะขอใชสทิธปิระโยชนอืน่ได

ÍØ ÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹ äÁ‹ ŒÍ§¡ÒÃãËŒÂ¡àÅÔ¡

ผูสงออกรถยนตของไทยมีการใชสทิธิประโยชนทางภาษถีงึรอยละ
82 ของมูลคาการสงออก โดยเปนการใชสิทธิ์ชดเชยคาภาษีอากรมาก
ที่สุด ในป 2550 ไทยสงออกรถยนตและชิ้นสวนคิดเปนมูลคารวม
631,235.15 ลานบาท โดยเปนการสงออกที่ใชสิทธ์ิมาตรการชดเชย
คาภาษีอากรถึง 112,287.64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.79 

จากการท่ีกลุมผูสงออกยานยนตใชสิทธ์ิมาตรการชดเชยฯ ใน
สัดสวนสูงมาก ประมาณรอยละ 80 เนื่องจากไมสามารถปรับเปลี่ยน
ไปใชมาตรการอื่นได ในขณะท่ีผูสงออกชิ้นสวนยานยนตขนาดใหญ
(ทนุจดทะเบียนมากกวา 100 ลานบาท) สามารถปรบัเปลีย่นไปใชสทิธิ์
19 ทวิ และบีโอไอ ได

สนิคาในหมวดยานยนต ประเภทรถกระบะและรถบรรทกุ มีการ
สงออกโดยใชสิทธ์ิมาตรการชดเชยคิดเปนมูลคาเงินชดเชยมากท่ีสุด
คือ 71.97 ลานบาท รองลงมาคือ จักรยานยนตที่ไดรับเงินชดเชย
มูลคา 71.63 ลานบาท

สนิคาในหมวดชิน้สวนและอปุกรณประกอบ ประเภทสวนประกอบ
เคร่ืองยนต มีการสงออกโดยใชสิทธิ์มาตรการชดเชยคิดเปนมูลคาเงนิ
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ประเทศไทยสงออกสนิคากุงแชเยน็แชแขง็มาเปนอนัดบั 1 ของโลก
โดยกลุมสินคากุงแชเย็นแชแข็งน้ีใชสิทธิประโยชนมาตรการชดเชยคา
ภาษีอากรสูงขึ้นรอยละ 96.6 โดยประมาณ (คิดจากสินคาพิกัดฯ
0306.13.00 - กุงสดแชแข็ง และพิกัดฯ 1605.20.99 - กุงแปรรูป
แชแข็ง)

ผูสงออกสินคาในกลุมน้ีสวนมากใชสทิธ์ิขอรบัเงนิชดเชยเน่ืองจาก
ตองพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศเปนหลัก และผูผลิตวัตถุดิบในประเทศ
ไมสามารถใชสิทธ์ิอื่นเนื่องจากไมเขาเกณฑของมาตรการใดๆ และ
เห็นวาตนทุนในการขอรับเงินชดเชยต่ำ สะดวก และไมยุงยากที่จะ
ตองทำการพสิจูนการนำเขาวัตถุดบิและสงออกสนิคาสำเรจ็รูป สำหรับ
ผูสงออกทีส่ามารถใชสทิธ์ิอืน่ได จะใชสทิธ์ิตางๆ ไดแก เขตปลอดอากร
มาตรา 19 ทวิ และบีโอไอ

ผู ส ง อ อ ก สิ น ค า ที่ ต อ บ แ บบ
สอบถามในกลุมนี้ คิดเปนรอยละ
16.42 ของผูสงออกท่ีขอรับเงินชดเชย
สวนใหญมีทุนจดทะเบียนต่ำกวา 50 
ลานบาท มีการขอรับเงินชดเชยมูลคา
ปละนอยกวาหรือเทากับ 50,000 บาท
ตอรายมากทีส่ดุ อยางไรก็ตาม จากการ
ศึกษาพบวา ผูประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดใหญกใ็ชสทิธิม์าตรการชดเชย
ทั้งสิ้น

ŒÍ§Â¡àÅÔ¡ÍÂ‹Ò§à»š¹¢Ñé¹ Í¹
áÅÐËÒÁÒ Ã¡ÒÃÍ×è¹ÁÒÃÍ§ÃÑº

ในภาพรวมแลว ผูสงออกจะได
รับผลกระทบจากการยกเลิกชดเชยมุม
น้ำเงินคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 75 
ของผูสงออกท้ังหมด และเม่ือเนน 3 
อุตสาหกรรมขางตน พบวาเปนสัดสวน
สูงถึงรอยละ 80 ขึ้นไป ท่ีจะไดรับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะผูสงออกขนาดเลก็
ซึง่มขีอจำกัดในการใชสทิธิห์รอืไมสามารถ
ใชสทิธิต์ามมาตรการอืน่

ขณะท่ีผูสงออกท่ีไดรับเงินชดเชย
มูลคาสูง และมีสัดสวนการสงออกท่ี
ใชสิทธ์ิมาตรการชดเชยสูงกวาการ
ใชสิทธิประโยชนอื่น สวนใหญเปน
ผูประกอบการรายใหญ แมไดรับผล
กระทบบาง แตยังมีความสามารถใน
การปรับตัว

ไดมีผู วิ จั ย ในเ ร่ือง น้ี ได เสนอ
แนวทางแกไขปญหาที่จะเกิดจากการ
ยกเลิกคาชดเชยท่ีสำคัญประการหนึ่ง
คอื การหามาตรการรองรบัผูสงออกที่ไม
สามารถใชสิทธิ์อื่นได ไดแก การขยาย
การใหสิทธิประโยชนมาตรา 19 ทวิ
ใหครอบคลุมผูสงออก โดยมีหลักการ
ดังนี้
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1) การกำหนดอัตรา : กำหนดเปนรอยละของราคาสงออก
โดยไมตองยื่นสูตรการผลิต

2) ผูใชสิทธิ์ : ผูสงออกที่ขอใชสิทธิคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ
จะตองทำใบขนขาออกท่ีมีการแจงความจำนงต้ังแตตนวา
จะขอใชสิทธิคืนอากรตามอัตราทั่วไป เพื่อมิใหมีการใชสิทธิ์
ซ้ำซอน

3) แนวทางการดำเนนิการ : แกไขกฎหมายศลุกากรตามมาตรา
19 ทวิ โดยเพ่ิมใหมกีารคืนอากรใหแกผูสงออกดวย พรอมทัง้
ระเบียบปฏิบัติเพื่อใหเอื้อตอการสงออกทั้งในสวนของ
ขั้นตอนพิธีการและคาใชจายที่เกี่ยวของ

àÊ¹Íá¹Ç·Ò§ã¹ÃÐÂÐÊÑé¹áÅÐÃÐÂÐÂÒÇ

สำหรับแนวทางในการดำเนินการยกเลิกมาตรการชดเชยภาษี
อากรนั้น ผูวิจัยไดเสนอแนะวาควรแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้

ÃÐÂÐÊÑé¹ (1-2 »‚)

1. การยกเลกิมาตรการชดเชยควรทำเปนข้ันตอน เพือ่ใหผูสงออก
และภาครัฐสามารถปรับตัว โดยจะตองประชาสัมพันธการยกเลิก
มาตรการชดเชยและขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนอื่นๆ ใหผูสงออกได
รับทราบ

2. กำหนดสิทธิผูมีสิทธิ์ไดรับเงินชดเชย โดยผูสงออกที่ขอรับ
เงินชดเชยจะตองไมใชสิทธิประโยชนอื่นในสินคานั้นๆ เลย

3. ยกเลิกสินคาที่มีมูลคาขอรับเงินชดเชยนอยกวาปละ 50,000
บาท และมีการใชสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยนอยกวารอยละ 80 เนื่องจาก

ไมคุมกับคาใชจายในการดำเนินการ
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน อีกท้ัง
สินคาในกลุมน้ีมีการใชสิทธ์ิมาตรการ
ชดเชยควบคูกบัการใชสทิธิม์าตรการอืน่

4. ยกเลิกหรือลดการเก็บคา
ธรรมเนียมการจัดทำใบขนสินคาเพ่ือ
ลดตนทุนในการย่ืนคำขอของผูสงออก

5. ลดขัน้ตอน ระเบียบวธิปีฏบิตัิ
ระยะเวลา และระบบเอกสารในการ
ยื่นคำขอ

ÃÐÂÐÂÒÇ (3-5 »‚)

1. ปรับปรุงมาตรการสงเสริม
การสงออกอื่นๆ เพื่อใหสามารถรองรับ
ปญหาของผูสงออกไดครอบคลุมท้ังหมด
โดยผูสงออกไดเสนอใหปรบัปรงุมาตรการ
ขอคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ ให
ครอบคลุมถึงผูสงออกและกำหนดอตัรา
เปนการทั่วไป

2. ผนวกรวมกฎหมายตางๆ ที่
เก่ียวของกับการใหสิทธิและประโยชน
ดานการสงออก
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ในบางกิจการมีทั้งโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก
บีโอไอ และโครงการเดิมที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน หรือเปน
โครงการที่ไมสามารถขอรับการสงเสริมฯ ได เน่ืองจากไมมีประเภท
ใหการสงเสริมฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากไดรับสิทธิประโยชนยกเวน
ภาษเีงนิไดนติบิคุคลในโครงการบีโอไอดวยแลว ผลประกอบการทัง้สอง
สวนจะจัดการ ใชสทิธปิระโยชนยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคลในโครงการ
บโีอไออยางไร โดยเฉพาะอยางยิง่ กรณีกจิการเดยีว แตมบีตัรสงเสรมิ
การลงทุนที่ไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในชวงเวลา
ใกลเคียงกันหลายฉบับ

ÊÔ· Ô̧»ÃÐâÂª¹Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ô ÔºØ¤¤Å

สิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามที่บัญญัติไวใน
มาตรา 31 แหงพระราชบัญญตัสิงเสรมิการลงทุน พ.ศ. 2520 ไดกำหนด
ใหผูไดรบัการสงเสรมิฯ รบัสิทธ์ิตามระยะเวลาทีค่ณะกรรมการสงเสรมิ

การลงทุนระบุไว ซึ่งตองไมเกินแปดป
นบัแตวนัท่ีเร่ิมมีรายไดจากการประกอบ
กิจการตามที่ไดรับการสงเสริมฯ ของ
บัตรสงเสริมฯ น้ันๆ

ผูไดรับการสงเสริมฯ สามารถ
ตรวจสอบสิทธิประโยชนที่ ไดรับจาก
บัตรสงเสริมฯ โดยการนับระยะเวลา
การใชสิทธิ์ จะเริ่ม ต้ังแตวัน ท่ี เ ร่ิมมี
รายไดจากการประกอบกิจการตาม
โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
จนครบกำหนดระยะเวลาตามบัตร
สงเสริมฯ โดยนับวันชนวัน

คุณใชสิทธิประโยชนคุณใชสิทธิประโยชน
ยกเวน/ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลยกเวน/ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภายใตบีโอไอถูกตองแลวหรือ ตอนท่ี 1 
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ล

วนัเริม่ใชสทิธิย์กเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคล ใหถอืเอาวนัทีโ่ครงการ
นั้นมีรายไดจากการขายสินคาที่ผลิตไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ
ไมวาจะไดรับเงิน หรือไดรับชำระราคาแลวหรือไม ซึ่งเปนการรับรู
รายไดตามเกณฑสิทธิ์ของมาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากร

กรณีผูไดรับการสงเสริมการลงทุนประกอบกิจการตามโครงการ
ทีไ่ดรบัการสงเสรมิการลงทนุมากกวา 1 โครงการ การไดรบัสทิธปิระโยชน
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามบัตรสงเสริมฯ ที่ออกใหแตละโครงการ
อาจมีระยะเวลาไมเทากัน และการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
จะเริม่นบัแตวนัทีผู่ไดรบัการสงเสรมิการลงทนุมรีายไดจากการประกอบ
กจิการตามท่ีระบุไวในบัตรสงเสรมิฯ โดยผูไดรบัการสงเสรมิการลงทนุ
ที่ไดรับบัตรสงเสริมฯ จะตองจัดทำบัญชีรายรับ และรายจายสำหรับ
กิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนแยกตางหากจากกิจการสวนอื่น
ไมวาจะไดรับการสงเสริมการลงทุนหรือไมก็ตาม เพ่ือประโยชนใน
การคำนวณผลกำไร และผลขาดทนุตามมาตรา 31 แหงพระราชบญัญตัิ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 

ÃÒÂä Œ́·Õèä Œ́ÃÑºÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ô ÔºØ¤¤Å

รายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ท่ี
จัดเปนรายไดที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล นับตั้งแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการตามโครงการที่ไดรบัการสงเสริมการลงทุน
นั้น ตองเปนรายไดที่ไมเกิดข้ึนกอนวันที่ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ
และรายไดนั้นมาจากการจำหนายผลิตภัณฑ และ/หรือ บริการตามที่
ระบใุนบัตรสงเสรมิฯ ไมเกนิปริมาณการผลิตตอป หรอืไมเกนิขนาดของ
กจิการที่ใหบริการ รวมถึงรายไดจากการจำหนายผลพลอยได และ/หรอื
สินคากึ่งสำเร็จรูปตามชนิดและปริมาณที่กำหนดตามบัตรสงเสริมฯ

ทัง้น้ีรายไดจากการจำหนายเศษวสัดุ และผลผลิตท่ีไมไดมาตรฐาน
ถือเปนเศษวัสดุของเสีย ของชำรุดท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของ
โครงการสงเสรมิการลงทนุโดยตรง และยงัมิไดแปรสภาพเปนอยางอ่ืน
ใหถือเปนรายไดจากการจำหนายผลพลอยได

แตการจำหนายเคร่ืองมอื เครือ่งใช
หรือเครื่องตกแตงในสำนักงานของ
ผูไดรับการสงเสริมการลงทุนไมถือเปน
รายไดจากการจำหนายทรัพยสินท่ีใช
ในกจิการ แตหากเปนเครือ่งจกัร อปุกรณ
สวนประกอบ และทรัพยสินบรรดาท่ี
ใชในโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการ
ลงทนุ แลวหมดสภาพ หรอืไมเหมาะสม
ที่จะใชงานตอไป รายไดจากการขาย
ทรัพยสินน้ันถือเปนรายไดจากกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน และได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

ทั้งนี้ หากสินทรัพยนั้นๆ ใชใน
กิจการอ่ืนท่ีไมไดรับการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลดวย ใหเฉล่ียรายได
ตามสวนของรายไดจากกิจการที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และกิจการ
ที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

สำหรับเงินชดเชยภาษีอากรจาก
การสงออกก็ถือเปนรายไดจากการ
ประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม
การลงทุน จึงไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล อีกท้ังกำไรจากการปริวรรต
เงินตราท่ีเกิดจากการนำเงินกูยืมเงิน
ตราตางประเทศเขามาใช ในกิจการ
ตามโครงการท่ีไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนก็ถือเปนรายไดที่ ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเชนกัน ขณะที่
ดอกเบ้ียจากต๋ัวสัญญาใชเงินระยะสั้น
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ที่ฝากกับบริษัทเงินทุน และรายไดที่วิสาหกิจไดรับชดเชยจากการขาด
รายไดตามสัญญาประกันภยั ไมถอืเปนรายไดจากการประกอบกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน

นอกจากนัน้ดอกเบีย้จากเงนิฝากประเภทสะสมทรพัยกบัธนาคาร
หรือสถาบันการเงินเฉพาะที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม ซึ่งใชสมุดคูฝาก
ในการฝากถอน และไมใชเช็คในการถอนท่ีมีจำนวนรวมกันไมเกิน
รอยละ 2 ของรายไดทั้งสิ้นของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ก็ถือเปนรายไดจากการประกอบกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล

¡ÒÃãªŒÊÔ· Ô̧ìÂ¡àÇŒ¹/Å´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ô ÔºØ¤¤Å

การใชสิทธิ์แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ 1 เปนการใช
สิทธิ์ในชวงเวลาท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามมาตรา 31 
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง กลุมที่ 2 เปนการใชสิทธิ์ภายหลังระยะเวลา
ไดรบัยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคล ตามมาตรา 31 วรรคสี่ และกลุมที ่3 
เปนการใชสิทธิ์ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอเนื่องจากระยะเวลา
ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง

มาตรา 31 วรรคหน่ึง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 ใหสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่นำสัดสวน
ของเงินลงทุนไมรวมคาท่ีดิน และทุนหมุนเวียนเขามาพิจารณา
ประกอบกับภาษีเงินไดนิติบุคคลท่ีไดรับยกเวน

มาตรา 31 วรรคสอง ใหสทิธิประโยชนยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคล
ที่ไมมกีารกำหนดสัดสวนของเงินลงทนุไมรวมคาทีด่นิ และทนุหมนุเวยีน
สำหรับกิจการที่มีความสำคัญ และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ

มาตรา 31 วรรคสี่ ใหสทิธปิระโยชน
นำผลขาดทุนประจำปในระหวางเวลา
ที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
วรรคหน่ึง หรือวรรคสองไปหักออกจาก
กำไรสุทธิที่เกิดข้ึนภายหลังระยะเวลา
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไมเกิน
5 ป นับแตพนกำหนดเวลานั้น โดยจะ
เลือกหักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่ง
หรือหลายปก็ได

มาตรา 35 (1) เปนการลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
ที่ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50 
ของอัตราปกติ มีกำหนดเวลาไมเกิน 5 
ป นับจากวันท่ีกำหนดเวลาตามมาตรา
31 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง

¡ÒÃãªŒÊÔ· Ô̧ìã¹ª‹Ç§àÇÅÒä Œ́ÃÑºÂ¡àÇŒ¹
ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ô ÔºØ¤¤Å

กลุมที ่1 เปนการใชสทิธปิระโยชน
ตามมาตรา 31 วรรคหน่ึง หรอืวรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 ในการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ ไดจาก
การประกอบกิจการท่ีไดรับการสงเสริม
การลงทนุ การใชสทิธิย์กเวนภาษีเงนิได
นิติบุคคลจะซับซอนข้ึนในกรณีที่เปน
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บรษิทัเดยีว มทีัง้โครงการที่ไดรบัยกเวน และไมไดรบัยกเวนภาษเีงนิได
นติบิคุคล และจะยิง่ซบัซอนไปอกีชัน้หนึง่ หากบริษทันัน้มบีตัรสงเสรมิฯ
ที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ใหสิทธ์ินี้ในชวงเวลาทับซอนกัน
หลายฉบับ

กรณีผูไดรับการสงเสริมฯ ประกอบกิจการทั้งท่ีไดรับยกเวน
และท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหคำนวณกำไรสุทธิ และ
ขาดทุนสุทธิของแตละกิจการแยกตางหากจากกัน แตการคำนวณ
กำไรสุทธิ เพ่ือเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล (แบบ ภงด.50) ใหนำกำไร
สุทธิ และขาดทุนสุทธิของกิจการที่ไดรับยกเวน และที่ไมไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลมารวมเขาดวยกัน รายจายรายการใดไมสามารถ
แยกกันไดอยางชัดเจน และไมมเีกณฑอืน่เฉล่ียรายจายน้ันไดเหมาะสม
ใหเฉลี่ยรายจายนั้นตามรายไดของกิจการ

หากผลการดำเนินงานรวมประจำปมีกำไรสุทธิ ซึ่งอาจมาจาก
ผลประกอบการของท้ังสองกิจการ ใหเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
กำไรสุทธิของกิจการท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล แตถา
กำไรสุทธิในกิจการท่ีไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมากกวา ผล
ขาดทุนสุทธิในกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลจากกำไรสุทธิรวม

โดยถามีกำไรสุทธิในกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
มากกวาขาดทุนสุทธิในกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเต็มจำนวนกำไรสุทธิรวม กรณีกลับกัน
หากผลการดำเนินงานรวมประจำปไมมีกำไรสุทธิ ผูไดรับการสงเสริม
การลงทุนก็ไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล แมวากิจการท่ีไมไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะมีกำไรสุทธิก็ตาม

หากกิจการท่ีไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลมีผลขาดทุนประจำป
และกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลมีกำไรสุทธิ และมีผลขาดทุน
ประจำปสะสมยกมาจากปกอน ผูไดรับ
การสงเสริมการลงทุนจะตองนำผล
ขาดทุนประจำปสะสมยกมาจากปกอน
ของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลไปหักออกจากกำไรสุทธิของ
กิจการที่ ไม ไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลกอน หากมีกำไรสุทธิเหลือ
จึงมีสิทธิ์นำผลขาดทุนประจำปของ
กจิการที่ไดรบัยกเวนภาษเีงินไดนติบิคุคล
ไปหักออกจากกำไรสุทธิของกิจการท่ี
ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
ระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล   

รายไดที่ถือเปนรายไดจากกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนเทานั้น
จึงสามารถนำมาใชสิทธิ์ยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลในชวงเวลาท่ีกำหนดใน
บัตรสงเสริมฯ ผูไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนจำเปนตองเขาใจหลักเกณฑ และ
วธิกีาร เพือ่จะไดนำไปใชใหเกดิประโยชน
สงูสดุ ในตอนตอไปจะไดนำเสนอกลุมที ่2 
และ 3 ตามลำดับ

¤Ø³
ãªŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹Â¡àÇŒ¹/Å´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔÔºØ¤¤Å ÀÒÂã

ŒºÕâÍäÍ¶Ù¡
ŒÍ§áÅŒÇËÃ×Í

Í¹·Õè 1
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บีโอไอบีโอไอ
¡ÒÃÂ×è¹áºº¢ÍãªŒÊÔ· Ô̧áÅÐ»ÃÐâÂª¹Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ô ÔºØ¤¤Å (2) 

1. ¡Ã³Õ·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ·Õèä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÁÕÃÒÂä Œ́¤ÃÑé§áÃ¡ã¹ÇÑ¹·Õè 1 
¡Ñ¹ÂÒÂ¹ «Öè§äÁ‹à çÁ»‚ â´Âà§×èÍ¹ä¢â¤Ã§¡ÒÃÁÕ¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔ ÒÁºÑ Ã
Ê‹§àÊÃÔÁ 10,000 ªÔé¹/»‚ ºÃÔÉÑ·¨Ð¢ÍãªŒÊÔ· Ô̧Ï ä Œ́ÍÂ‹Ò§äÃ ËÒ¡ÃÍº
ÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ·¤×ÍÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – 31 Ņ̃¹ÇÒ¤Á
¢Í§»‚
ตอบ จะตองคำนวณกำลังการผลิตเฉล่ียโดยเปรียบเทียบกับ
กำลังการผลิตสูงสุดของท้ังป หากตามโครงการมีรายไดคร้ังแรก
วันที่ 1 กันยายน กำลังการผลิตที่จะใชสิทธิ์ไดคือ 10,000 ชิ้น x 
122 วัน/365 วัน = 3,342 ชิ้น น่ันหมายความวา รายไดที่จะนำไป
คำนวณภาษีเงินไดนิติบุคคลคือรายไดที่เกิดจากการจำหนาย
สนิคา 3,342 ชิน้ ทีจ่ำหนายระหวางวนัที ่1 กนัยายน - 31 ธนัวาคม

2. ¡ÒÃ¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅã¹áºº¤Ó¢ÍãªŒÊÔ· Ô̧Ï ¨Ð ŒÍ§¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅà©¾ÒÐ
â¤Ã§¡ÒÃ ËÃ×Í·Ñé§ºÃÔÉÑ·
ตอบ จะตองยื่นแบบฯ โดยกรอกขอมูลรวมทั้งนิติบุคคล

3. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ÁÕºÑ ÃÊ‹§àÊÃÔÁËÅÒÂ©ºÑº áÅÐÁÕâ¤Ã§¡ÒÃ·Õèà¤Âä Œ́ÃÑº¡ÒÃ
Ê‹§àÊÃÔÁÏ á ‹¢ÍÂ¡àÅÔ¡ºÑ ÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅŒÇ ºÃÔÉÑ·ÂÑ§ ŒÍ§¹Ó¢ŒÍÁÙÅ
¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ·Õè¶Ù¡Â¡àÅÔ¡áÅŒÇ ÁÒ¡ÃÍ¡ã¹áºº¤Ó¢ÍÏ Œ́ÇÂËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ไมตองนำมากรอกในหัวขอการใชสิทธ์ิ แต ใหกรอกใน
หัวขอ 1.2.1 วา มีกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมฯ

4. àÍ¡ÊÒÃ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÂ×è¹áºº¢ÍãªŒÊÔ· Ô̧Ï ÁÕàÍ¡ÊÒÃÍÐäÃºŒÒ§
ตอบ ประกอบดวยแบบคำขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล (F PM TA 01) และแบบรายงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตรับรองตามแนบทายประกาศสำนักงานคณะกรรมการ

นานาสาระกับ

สงเสริมการลงทุน ที่ ป.5/2544 
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2544 

5. ¡ÒÃÂ×è¹áºº¤Ó¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔÏ ¨Ð ŒÍ§
á¹º§º¡ÒÃà§Ô¹»‚Å‹ÒÊØ´ÁÒ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹
´ŒÇÂËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ไมตองแนบ โดยทั่วไปแลว
ขณะท่ียื่นแบบคำขอใชสิทธิฯ นั้น
งบการเงินอาจจะยังไมแลวเสร็จ
สมบูรณก็ได

6. áºº¤Ó¢ÍãªŒÊÔ· Ô̧Ï áÅÐáººÃÒÂ§Ò¹
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒ Ï ¨Ð ŒÍ§Â×è¹
·Ñé§ËÁ´¡ÕèªØ´
ตอบ ยื่นเอกสารทั้งหมด 1 ชุด

¹Ò
¹Ò
ÊÒ
ÃÐ¡

Ñºº
ÕâÍ
äÍ
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7. ã¹¡ÒÃ¡ÃÍ¡áºº¤Ó¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔÏ ª×èÍ¼ÙŒ¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅ ¤ÇÃ¨ÐÃÐºØª×èÍ¼ÙŒã´
ตอบ ควรระบุชื่อผูกรอกขอมูลในแบบคำขอฯ จริงๆ และเปนช่ือ
ผูที่สามารถใหขอมูลได มีความเขาใจเร่ืองการจัดทำบัญชี หรือ
สามารถประสานงานตอได

มหีลายครัง้ทีบ่รษิทักรอกช่ือผูบริหารของบรษิทั หรือบคุคลอ่ืนๆ
ที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งเมื่อเจาหนาที่ผูพิจารณามีขอสงสัยและโทรศัพท
ไปสอบถามก็ไมสามารถจะใหขอมูลที่ถูกตองได หรือบางครั้ง
บริษัทละเลยไมกรอกขอมูลในสวนน้ี เม่ือเจาหนาท่ีฯ ติดตอไป
ไมทราบวาจะตองสอบถามขอมูลกับผูใด ทำใหเกิดความลาชา

8. ºÃÔÉÑ·¨Ð·ÃÒºä Œ́ÍÂ‹Ò§äÃÇ‹Ò¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒ ·ÕèºÃÔÉÑ·ãªŒ à»š¹¼ÙŒ·Õè
ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑ Ô·Õè¶Ù¡ ŒÍ§ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ เมื่อบริษัทยื่นแบบคำขอใชสิทธิฯ บีโอไอจะตรวจสอบรายชื่อ
ผูสอบบัญชีวาเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยถูกตองหรือไม โดย
ผูสอบบญัชรีบัอนญุาตทีบ่รษิทัใช จะตองเปนผูสอบบญัชรีบัอนญุาต
ตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี และใบอนุญาตไมขาดอายุ ไมถูก
สัง่พัก และไมเคยถกูเพกิถอนโดยคณะกรรมการควบคมุการประกอบ
วิชาชีพสอบบัญชี (ก.บ.ช.) หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบ
และรับรองบัญชีโดยกรมสรรพากร หรือเคยถูกเพิกถอนการให
ความเห็นชอบโดยสำนักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานอื่นของทางราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ

โดยรายช่ือผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น สามารถตรวจสอบได
จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ หรือกรมสรรพากร

9. ¡ÒÃ¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÅ§·Ø¹à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡Ã
áÅÐÍØ»¡Ã³ ¨Ð ŒÍ§¡ÃÍ¡·Ø¡ºÑ Ã
Ê‹§àÊÃÔÁËÃ×ÍäÁ‹ ËÒ¡ÁÕºÑ ÃÊ‹§àÊÃÔÁ
ºÒ§ºÑ Ã·ÕèäÁ‹ä Œ́ÃÑºÊÔ·¸ÔÏ Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ
à§Ô¹ä Œ́Ï ¨Ð ŒÍ§¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅ Œ́ÇÂ
ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ จะตองกรอกขอมูลของทุกๆ
บัตรสงเสริม โดยระบุเลขท่ีบัตร
สงเสริมฉบับแรกของแตละโครงการ
แลวระบุมูลค า เค ร่ืองจักรของ
แตละโครงการ หากมีบัตรสงเสริม
ที่ออกกอนป 2544 และสิ้นสุดการ
ใชสทิธฯิ ยกเวนภาษเีงนิไดนติบิคุคล
ซึง่ไมสามารถแยกมูลคาเครือ่งจกัรฯ
แตละโครงการได อนุโลมใหกรอก
เปนมูลคารวมได สวนบัตรสงเสริม
ที่เหลือใหแยกเปนแตละโครงการ

10. ÁÙÅ¤‹Òà¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³¨Ð ŒÍ§
ãªŒÃÒ¤Ò·Ø¹ËÃ×ÍÃÒ¤Ò·ÕèËÑ¡¤‹ÒàÊ×èÍÁ
ÃÒ¤ÒÍÍ¡áÅŒÇ
ตอบ ใหใชราคาทุน หมายถึงราคา
ที่ไดมาของสินทรัพยตามบัญชีกอน
หักคาเสื่อมราคา

11. ÁÙÅ¤‹Òà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³ ³ ÇÑ¹
ÊÔé¹ÃÍººÑÞªÕ»‚·Õè¢ÍãªŒÊÔ· Ô̧Ï ¨ÐÁÕ
ÁÙÅ¤‹ÒÅ´Å§¨Ò¡ ³ ÇÑ¹ÊÔé¹ÃÍººÑÞªÕ
»‚¡‹Í¹ ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ ã¹àÁ×èÍãËŒãªŒÃÒ¤Ò
·Ø¹¢Í§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã
ตอบ โดยปกตแิลวมลูคาเครือ่งจกัร
ไมควรลดลง หากเปนการใชสิทธิฯ
ตอจากปกอน มูลคาการลงทุนใน
เครือ่งจกัร ณ วันสิน้รอบบญัชปีกอน
ควรจะตรงกับท่ีเคยรายงานไวใน
การยื่นแบบคำขอฯ ครั้งกอนดวย
แตถาไมตรงกัน บริษัทตองอธิบาย
ถงึสาเหตไุด โดยมากลดลงเน่ืองจาก
มีการจำหนายเครื่องจักรออกไป

¹Ò¹ÒÊÒÃÐ¡ÑººÕâÍäÍ
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จะตองมหีลกัฐานประกอบเชน ถาใชสทิธ์ิยกเวนอากรขาเขา จะตอง
ไดรบัอนญุาตจากบีโอไอกอน ทัง้นีบ้โีอไอจะพจิารณาวาเมือ่จำหนาย
ไปแลวมีผลกระทบตอกำลังการผลิตหรือกระบวนการผลิตของ
โครงการหรือไม หรือบางครั้งจะเปนกรณีที่บริษัทกรอกไมถูกตอง
โดยนำราคาตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณหลังหักคาเสื่อม
ราคาสะสมแลวมากรอก ทำใหมีมูลคาลดลง ซ่ึงจะตองใหบริษัท
แกไขมาอีกครั้ง

12. ÁÙÅ¤‹Ò¢Í§à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³·Õè¨Ð ŒÍ§¡ÃÍ¡ã¹¢ŒÍ 1.3 ¨Ð ŒÍ§
¡ÃÍ¡ÁÙÅ¤‹Ò¢Í§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃÏ ·Ñé§ËÁ´ ËÃ×Íà©¾ÒÐà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃÏ ·ÕèãªŒ
ÊÔ· Ô̧Ï Â¡àÇŒ¹ÍÒ¡Ã¢Òà¢ŒÒ
ตอบ จะตองกรอกมูลคาเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมด คือ รวม
เคร่ืองจักรท่ีนำเขาโดยใชสิทธิฯ ยกเวนหรือไมไดรับอากรขาเขา
ก็ตาม และเครื่องจักรฯ ท่ีซื้อภายในประเทศดวย รวมทั้งกรณี
เคร่ืองจักรฯ ที่ไมไดบันทึกเปนสินทรัพยของบริษัท เชน ลีสซิ่ง
เชาซื้อ บริษัทแม/บริษัทในเครือใหมา ฯลฯ ดวย

13. ¶ŒÒºÃÔÉÑ·à¤Âä Œ́ÃÑºÍ¹ØÞÒ ãËŒãªŒà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃÃ‹ÇÁã¹ 2 â¤Ã§¡ÒÃ ¨Ð ŒÍ§
¡ÃÍ¡ÁÙÅ¤‹Òà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã·ÕèãªŒÃ‹ÇÁà»š¹·ÃÑ¾ÂÊÔ¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃã´ 
ตอบ จะตองดูวาเครื่องจักรดังกลาวนำเขาโดยใชสิทธ์ิของบัตร
สงเสริมใดและไดบันทึกเปนสินทรัพยของโครงการใด ก็ใหกรอก
รายละเอียดเปนสินทรัพยของโครงการน้ัน

14. ÁÙÅ¤‹ÒÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ô ÔºØ¤¤Å·ÕèãªŒÊÔ·¸ÔÏ Â¡àÇŒ¹ ÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤Ó¹Ç³ÍÂ‹Ò§äÃ 
ตอบ สำหรับปบัญชีที่จะขอใชสิทธิฯ สามารถคำนวณโดยใช
ประมาณการผลกำไร คูณดวยอัตราภาษีตามที่กฎหมายกำหนด
สวนมลูคาภาษฯี ในรอบบญัชปีทีผ่านมา คำนวณโดยใชผลกำไรทาง
ภาษีคูณดวยอัตราภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ควร
กรอกมูลคาภาษีฯ ใหตรงกับรอบบัญชีในแตละปของบริษัทดวย

15. ¡ÒÃÃÐºØÇÑ¹ÁÕÃÒÂä Œ́¤ÃÑé§áÃ¡¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ã¹¡ÒÃÂ×è¹áºº¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔÏ
ã¹á ‹ÅÐ»‚ ÊÒÁÒÃ¶ÃÐºØÇÑ¹·ÕèäÁ‹ Ã§¡Ñº·Õèà¤ÂÃÐºØÁÒä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ โดยปกติแลว วันท่ีมีรายไดคร้ังแรกควรจะตรงกับขอมูลท่ี
เคยกรอกมาในปที่ผานมา แตหากไมตรงกัน บริษัทควรจะตอง
ชี้แจงได และยืนยันขอมูลที่ถูกตอง ซ่ึงอาจจะเปนความเห็นจาก

ผูสอบบัญชีหรือผูมอีำนาจของบริษทั
รับรองพรอมหลักฐานดวย

16. ËÒ¡â¤Ã§¡ÒÃäÁ‹ÁÕ à§×èÍ¹ä¢¡ÓË¹´
Ç§à§Ô¹ÀÒÉÕ à§Ô¹ä Œ́¹Ô Ô ºØ¤¤Å ÂÑ§
¨Óà»š¹ ŒÍ§¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅÁÙÅ¤‹ÒÀÒÉÕ
à§Ô¹ä Œ́¹Ô ÔºØ¤¤Å·ÕèãªŒÊÔ· Ô̧Ï Â¡àÇŒ¹
ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ควรกรอกขอมูลมูลคาภาษี
เ งินไดนิติบุคคลที่ เคยใชสิท ธิฯ
ยกเวนมาดวย

17. ËÒ¡â¤Ã§¡ÒÃä Œ́ÃÑºÊÔ· Ô̧Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕÏ
à»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 8 »‚ áÅÐÁÕà§×èÍ¹ä¢ÀÒÉÕ
à§Ô¹ä´Œ¹Ô Ô ºØ¤¤Å·Õè ä Œ́ ÃÑºÂ¡àÇŒ¹ÁÕ
ÁÙÅ¤‹ÒäÁ‹à¡Ô¹ 10 ÅŒÒ¹ºÒ· ËÒ¡ÃÍº
ºÑÞªÕ»‚·Õè 1-3 ÁÕÁÙÅ¤‹ÒÀÒÉÕÏ ·ÕèãªŒÊÔ· Ô̧Ï
Â¡àÇŒ¹ä»áÅŒÇÃÇÁ 9 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐã¹
ÃÍººÑÞªÕ»‚·Õè 4 ÁÕÁÙÅ¤‹ÒÀÒÉÕ·Õè¨Ð¢Í
Â¡àÇŒ¹ 3 ÅŒÒ¹ºÒ· ã¹¡Ã³Õ¹Õé ºÃÔÉÑ·
¨Ðä Œ́ÃÑºÂ¡àÇŒ¹à çÁ¨Ó¹Ç¹ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ในกรณีนี้ บริษัทจะสามารถ
ใชสิทธิฯ ยกเวนภาษีฯ ไดไมเกิน 1
ลานบาท ในสวนที่เกินจะตองชำระ
ภาษีฯ

18. ËÒ¡â¤Ã§¡ÒÃÁÕ¡ÒÃ¼ÅÔ ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§
áÅÐ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ à¡Ô¹¡Ç‹Ò·Õè
¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔ ·ÕèÃÐºØ äÇŒ ã¹ºÑ ÃÊ‹§
àÊÃÔÁ ¤ÇÃ¨Ð ŒÍ§¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅ ÒÁ·Õè
à ¡Ô ´¢Öé ¹¨ÃÔ §ËÃ×ÍÇ‹ Ò¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅ
»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¼ÅÔ ·ÕèäÁ‹à¡Ô¹·ÕèÃÐºØäÇŒã¹
ºÑ ÃÊ‹§àÊÃÔÁ
ตอบ จะตองกรอกขอมูลตามจริง
ถึงแมวาจะเกินขนาดของกิจการท่ี
กำหนดไวในบัตรก็ตาม แตปริมาณ
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การจำหนายท่ีขอใชสิทธิฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล จะตองไม
เกินขนาดของกิจการที่กำหนดไวในบัตรสงเสริม เวนแตไดรับการ
แกไขบัตรสงเสริมแลว

ทั้งนี้ หากมีปริมาณการผลิตเกิน บริษัทควรจะตองชี้แจงถึง
สาเหตุได เชน อาจอยูระหวางการแกไขเพิ่มกำลังการผลิตโดย
การเพิ่มเวลาทำงาน เปนตน หากมีปริมาณจำหนายเกิน จะตอง
ชี้แจงถึงเหตุผลได มีการสวมสิทธินำผลิตภัณฑจากโครงการอ่ืน
มาจำหนายหรือไม รวมทั้งจะตองพิจารณาความเห็นที่ผูสอบบัญชี
ที่ใหมาดวย

19. ËÒ¡â¤Ã§¡ÒÃÁÕÃÒÂä Œ́¨Ò¡¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ¼Å¾ÅÍÂä Œ́ ¨Ð ŒÍ§¹ÓÁÒ 
¡ÃÍ¡ã¹ËÑÇ¢ŒÍ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¼ÅÔ áÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ Œ́ÇÂËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ รายไดจากการจำหนายผลพลอยได ไมจำเปนตองนำมากรอก

20. ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ¼ÅÔ áÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ¢Í§¼ÅÔ ÀÑ³±/ºÃÔ¡ÒÃ ·Õèä Œ́ÃÑº
Ê‹§àÊÃÔÁÏ áÂ¡à»š¹ÃÒÂà ×́Í¹ ·ÕèºÃÔÉÑ·¨Ð ŒÍ§á¹º ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ÁÕËÅÒÂ
ºÑ ÃÊ‹§àÊÃÔÁ áÅÐá ‹ÅÐºÑ ÃÊ‹§àÊÃÔÁÁÕËÅÒÂ¼ÅÔ ÀÑ³±/ºÃÔ¡ÒÃ 
ºÃÔÉÑ·¨Ð ŒÍ§¨Ñ´·ÓÍÂ‹Ò§äÃ 

ตอบ จะตองแยกตามผลิตภัณฑ/บริการตามบัตรสงเสริม หาก
บตัรสงเสรมิบัตรใดมหีลายผลิตภัณฑ/บริการ กใ็หแยกผลิตภัณฑ/
บริการแตละรายการดวย

21. ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ· ¨ÐÁÒ¡¡Ç‹ÒËÃ×Í¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 12 à ×́Í¹
ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ปกติแลวรอบระยะเวลาบัญชี จะตองเทากับ 12 เดือน โดย
จะเริม่ตนและสิน้สุดลงเมือ่ใดกไ็ด แตบางกรณรีอบระยะเวลาบญัชี
อาจนอยกวา 12 เดือนก็ได เชน กรณีบริษัทเร่ิมต้ังใหม จะถือ
วันเริ่มตั้งถึงวันหนึ่งวันใดเปนรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได แตรอบ

ระยะเวลาบญัชีตอไปตองเทากบั 12 
เดือน หรือปสุดทายที่บริษัทดำเนิน
กิจการ ใหถือเอาวันที่เจาพนักงาน
จดทะเบียนเลิก เปนวันสุดทายของ
รอบระยะเวลาบญัชี ดงันัน้รอบระยะ
เวลาบัญชีของปสดุทายก็จะนอยกวา
12 เดือน

อีกกรณีหนึ่ง รอบระยะเวลา
บัญชีอาจขยายออกไปมากกวา 12 
เดอืนกไ็ด ในกรณทีีบ่รษิทัเลกิกจิการ
และไมสามารถย่ืนรายการและเสีย
ภาษีฯ ไดภายใน 150 วันนับแตวัน
สดุทายของรอบระยะเวลาบัญชแีลว
ถาไดยื่นคำรองตอกรมสรรพากร
อธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณา
อนุมัติใหขยายรอบระยะเวลาบัญชี
ออกไปได ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
รอบน้ีอาจเกิน 12 เดือนก็ได

(ขอมลู ณ วนัที ่24 กมุภาพนัธ 2553) 
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¡ÒÃÍÍ¡ºÑ ÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÒÃÍ¹ØÁÑ ÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

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

หมวดกิจการ
จำนวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนตางชาติ จางแรงงาน (คน)
2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 

ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค. ม.ค.
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 151  21  10  42,317  3,399  4,156  2,645  836  468  472  - 6  21,065  1,928  3,087  

เหมืองแร เซรามกิส และโลหะข้ันมลูฐาน 26  6  2  18,700  6,308  618  435  285  110  1,951  10  100  5,698  1,751  76 

อุตสาหกรรมเบา 58  10  7  10,477  1,149  102  1,135  11  1  777  55  16  18,239  3,075  609 

ผลติภณัฑโลหะ เครือ่งจกัร และอปุกรณขนสง 177  18  13  52,092  6,643  1,516  1,618  158  21  5,952  246  216  26,301  2,250  1,377 

อิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองใชไฟฟา 137  14  17  27,419  3,973  19,558  358  14  24  1,381  346  168  43,272  1,611  6,907 

ผลิตภณัฑเคมภีณัฑ กระดาษ และพลาสติก 97  10  15  24,317  1,865  4,020  1,364  56  217  2,326  161  556  6,590  885  2,162  

บริการ และสาธารณูปโภค 316  25  30  117,687  10,806  5,873  8,751  298  1,056  2,180  10  88  13,745  653  713 

รวม 962  104  94  293,009  34,144  35,843  16,307  1,657  1,896  15,039  828  1,150  134,910  12,153  14,931 

¨Óá¹¡â´Â¡ÒÃÍÍ¡ºÑ ÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÒÁËÁÇ´»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ
Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

2552
Á.¤.

â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â¶×Í
ËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ä·Â
áÅÐ ‹Ò§ªÒ Ô

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ ¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â (¤¹) ¤‹Òà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³à§Ô¹Å§·Ø¹
(ÃÒÂ) (ÅŒÒ¹ºÒ·)
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2551 2552 2552 2553 2551 2552 2552 2553 
จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ· Ô̧ 1,231  1,559 64 94 74.0 116.0 24.0 12.2 
การรวมทุนของโครงการตางชาติ 43.8 39.5 1.4 10.2 
ตางชาติรายใหญ

ญี่ปุน 326 271 13 33 15.3 5.7 0.1 9.4 
ยุโรป 194 225 12 12 13.9 5.9 0.3 0.1 
ไตหวัน 45 76 3 3 1.4 6.2 - - 
สหรัฐอเมริกา 37 86 2 2 1.3 6.4 - - 
ฮองกง 23 21 - 1 1.0 1.9 - - 
สิงคโปร 86 90 2 8 5.1 1.2 - 0.6 

การกระจายของแหลงที่ตั้ง เงินลงทุน (พันลานบาท)
เขต 1 375 474 22 28 51.9 88.2 1.8 8.5 

กรุงเทพมหานคร 221 199 11 17 16.3 19.5 0.6 2.3 
ปริมณฑล 154 275 11 11 35.6 68.8 1.2 6.3 

เขต 2 517 535 23 41 294.6 386.9 92.8 43.2 
ระยอง 144 114 5 11 135.6 81.0 6.6 11.1 
ภูเก็ต 12 11 1 - 10.2 2.6 0.1 - 
อื่นๆ 361 410 17 30 148.7 303.2 86.1 32.1 

เขต 3 335 545 18 25 85.6 246.4 4.4 4.7 
  - 36 จังหวัด 287 457 18 24 79.7 199.6 4.4 4.6 
  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 48 88 - 1 5.9 46.8 - 0.1 

ภาคเหนือ 77 122 6 6 9.7 39.0 1.5 0.3 
ภาคกลาง 10 32 - - 4.8 22.7 - - 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 85 186 3 6 15.8 106.6 0.3 0.7 
ภาคตะวันออก 47 53 3 4 8.8 24.5 0.1 0.8 
ภาคตะวันตก 14 32 1 - 3.1 8.7 - - 
ภาคใต 65 81 5 8 9.6 28.4 2.6 1.8 
อื่นๆ 37 39 - 1 33.8 16.5 - 0.9 
ไมระบุที่ตั้ง 4 5 1 - 0.1 0.2 0.1 - 

 1,231 1,559 64 94 432.2 721.7 99.1 56.4 

ภาวะการสงเสริมการลงทุนภาวะการสงเสริมการลงทุน
มกราคม 2553 เปรียบเทียบ ป 2551 และ 2552

ÊÃØ»Ê¶ÔÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
71

 2553



2551 2552 2552 2553 2551 2552 2552 2553 
จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)

¡ÒÃÍ¹ØÁÑ ÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ·Ñé§ÊÔé¹ 1,252 1,003 49 111 79.0 41.4 0.4 4.6 
การรวมทุนของโครงการตางชาติ 57.2 16.5 0.2 0.8 
ตางชาติรายใหญ

ญี่ปุน 331 249 8 20 22.2 3.6 - 0.3 
ยุโรป 183 158 12 14 18.1 2.6 0.1 0.1 
ไตหวัน 48 33 - - 1.2 0.6 - - 
สหรัฐอเมริกา 37 41 4 2 1.3 5.7 - - 
ฮองกง 19 14 1 1 0.8 0.1 - - 
สิงคโปร 77 65 6 5 5.4 0.3 - 0.2 

การกระจายของแหลงที่ตั้ง เงินลงทุน (พันลานบาท)
เขต 1 396 336 13 35 48.3 49.7 0.6 6.8 

กรุงเทพมหานคร 232 162 8 13 16.1 11.9 0.3 3.9 
ปริมณฑล 164 174 5 22 32.1 37.8 0.3 2.9 

เขต 2 538 383 22 41 365.9 180.8 1.6 21.4 
ระยอง 166 96 3 9 207.5 42.7 0.1 1.0 
ภูเก็ต 11 11 3 1 9.5 1.7 0.8 - 
อื่นๆ 361 276 16 31 148.9 136.3 0.7 20.4 

เขต 3 318 284 14 35 83.6 50.9 0.6 8.1 
  - 36 จังหวัด 275 244 10 31 79.4 46.0 0.5 8.0 
  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 43 40 4 4 4.2 4.9 0.1 0.1 

ภาคเหนือ 75 61 3 5 9.1 5.9 0.1 0.5 
ภาคกลาง 11 10 1 - 4.7 1.3 0.1 - 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 75 6 10 12.7 11.3 0.2 2.8 
ภาคตะวันออก 41 40 - - 8.9 7.1 - - 
ภาคตะวันตก 16 13 1 5 3.3 1.3 - 0.8 
ภาคใต 58 62 3 6 11.3 11.3 0.1 2.0 
อื่นๆ 40 23 - 9 33.7 12.7 - 2.0 

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ
เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จังหวัด โดยแบงเปนเขต 3 พิเศษ จำนวน 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สุรินทร ยโสธร มหาสารคาม นครพนม

รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร บุรีรัมย อำนาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล ปตตานี ยะลา และ
นราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ

สำหรับกิจการขนสงทางเรือ หรืออากาศ ไดรวมไวใน เขต 3 
ขอสังเกต 1) ในแตละเดือนสถิติการอนุมัติใหการสงเสริมไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการสงเสริมในเดือนเดียวกัน เน่ืองจากปกติสำนักงานฯ

จะใชเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริม ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ
 2) สถติไิมนบัรวมโครงการซึง่ไมมกีารลงทุนเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รบัโอนโครงการ กจิการเดมิขอสทิธปิระโยชนไมเกีย่วกบัภาษอีากร
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร

     

1. แปซิฟค หองเย็น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการหองเย็น 1.19  120.00* 41 จ.สมุทรสาคร
(เขต 1) 

2. สงขลาแคนน่ิง จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

อาหารสำเร็จรูปและ
กึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะ
ผนึกและอาหารสัตว

1.11  1,036.00** 1,800 จ.สงขลา
(เขต 3) 

3. โรงสี ส.ชัยเจริญ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

คัดคุณภาพและบรรจุ
เก็บรักษาพืช ผัก ผลไม
หรือดอกไมโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

1.14  34.00 8 จ.สุรินทร
(เขต 3) 

4. รวมมิตรกรุป (2007) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว 1.6  55.00* 25 จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2) 

5. เถาแกนอย ฟูดแอนด
มารเก็ตติ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑจากสาหราย 1.11  116.00* 100 จ.ปทุมธานี
(เขต 1) 

6. สหมติร โกลบอล ซฟีูดส จำกดั
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงปลา 1.5  5.00 17 จ.นครศรีธรรมราช
(เขต 3) 

7. เอสพีเอฟ ไดอานา
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย-ฝรั่งเศส)

สารปรุงแตงกลิ่นรส
อาหารสัตว (Flavor for 
Feed Additives) 

1.6  97.00* 20 จ.สมุทรสาคร
(เขต 1) 

8. ไทยรวมใจโคราช จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันรำขาวดิบและ
กากรำ

1.12  697.80** 80 จ.นครราชสีมา
(เขต 3) 

9. เยียรบับ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไขมันปาลมบริสุทธิ์และ
น้ำมันปาลมบริสุทธิ์

1.12  122.00* 38 จ.ประจวบคีรีขันธ
(เขต 3) 

10. MR.BERNARD CHEOWG 
WENG KONG 
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

ผลไมอบแหง 1.11  30.00 138 จ.สมุทรสาคร
(เขต 1) 

11. ชวิน เอกซปอรต จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขาวคัดคุณภาพ 1.14  300.00* 42 จ.นครสวรรค
(เขต 3) 

12. ยูนิเท็กซ รับเบอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ยางผสม
(COMPOUNDED 
RUBBER)

1.16  65.00* 43 จ.ยะลา
(เขต 3) 

โครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน เดือนมกราคม 2553โครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน เดือนมกราคม 2553 

â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÁÑÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ à´×Í¹Á¡ÃÒ¤Á 2553
73

 2553

สถิติการสงเสริมการลงทุน



บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

13. บางกอก ซีฟูด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สัตวน้ำแชแข็งและบริการ
หองเย็น

1.11  89.00* 145 จ.สมุทรสาคร
(เขต 1) 

14. ฟารมกรุงไทย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ลูกไก 1.5  400.00* 200 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 

15. ไทย ฟูดส อาหารสัตว จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว 1.6  790.00** 95 จ.สุพรรณบุรี
(เขต 2) 

รวม   3,956.80 2,792 เขต 1 = 5 
เขต 2 = 3 
เขต 3 = 7 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 2 
เหมืองแร เซรามิกส
และโลหะขั้นมูลฐาน

     

1. MRS.YASHIKO NARITA 
(รวมทุนจีน-ฮองกง)

ตะกั่วบัดกรี (SOLDER) 2.17  18.20 15 จ.ปทุมธานี
(เขต 1) 

รวม   18.20 15 เขต 1 = 1 
เขต 2 = - 
เขต 3 = - 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา

     

1. นายประสงค บุญประสงค
(รวมทุนไทย-จีน)

ไมวีเนียรยางพารา 3.11  40.00* 86 จ.สุราษฎธานี
(เขต 3) 

2. แพรนดา จิวเวลรี่ จำกัด
(มหาชน)
(รวมทุนไทย-ตางชาติ)

เครื่องประดับ 3.70  175.00* 1,100 จ.นครราชสีมา
(เขต 3) 

3. โอซากา มารูนิ (ไทยแลนด)
จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

รองเทา 3.3  4.80 45 จ.เชียงราย
(เขต 3) 

4. แอรโร วูด จำกัด
(รวมทุนไทย-เนเธอรแลนด)

ไมปูพื้นและชิ้นสวน
(ยกเวนจากไมหวงหาม)   

3.11  29.50 43 จ.ประจวบคีรีขันธ
(เขต 3) 

5. สยามเซมเพอรเมด จำกัด
(รวมทุนไทย-ออสเตรีย)

ถุงมือสำหรับตรวจโรค
จากน้ำยางธรรมชาติและ
น้ำยางสังเคราะห

3.9  412.13* 374 จ.สงขลา
(เขต 3) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

6. เมนทรอน เมดดิคอล จำกัด
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ELECTROTHERAPY 
DEVICES AND 
ACCESSORIES 

3.9  2.15 6 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 

7. ครีเอชั่น แทมมารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เฟอรนิเจอรไม
(ยกเวนไมหวงหาม)

3.11  2.00 27 จ.เชียงใหม
(เขต 3) 

8. เทินบู ดีไซน จำกัด
(รวมทนุไทย-สหราชอาณาจักร)

ผาพิมพและแตงสำเร็จผา
และกระดาษปดฝาผนัง

3.1
และ
6.16

 40.00* 67 จ.นครราชสีมา
(เขต 3) 

9. เพอรเฟคสไมล เด็นตัล
แลบบอราทอรี่ จำกัด
(รวมทุนไทย-เยอรมน)ี

ฟนปลอม และอุปกรณ 3.9  35.00 51 กรุงเทพมหานคร
(เขต 1) 

รวม   740.58 1,799 เขต 1 = 1 
เขต 2 = 1 
เขต 3 = 7 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 4 
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณขนสง

     

1. สตีลสตอก อินเตอรเนชั่นแนล
จำกัด
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

CUTTING TEETH 4.2  5.10 11 จ.ระยอง
(เขต 2) 

2. พีซีเอส-นิสซิน จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

ชิ้นสวนโลหะปมข้ึนรูป
(STAMPING PARTS) 

4.3  70.40* 30 จ.นครราชสีมา
(เขต 3) 

3. ไทย ปารคเกอรไรซิ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

การชุบแข็งดวยวิธี SALT 
BATH NITRIDING 

4.5  412.00* 52 จ.ระยอง
(เขต 2) 

4. อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอมเรือ 4.6  206.00* 174 จ.สมุทรสาคร
(เขต 1) 

5. อาปโก อมตะ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะปมข้ึนรูป 4.3  290.00* 119 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 

6. ลองวินอุตสาหกรรม
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป 4.3  12.00 100 จ.ระยอง
(เขต 2) 

7. บีเค แจแปน นีดเดิล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ตะขอเกี่ยวเบ็ด (HOOK) 4.3  10.00 8 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

8. MR.REMKO VLEESCH DUBOIS 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

ปม (PUMP) PUMP SET 
AND ACCESSORIES, 
PUMP MODULES และ
ชิ้นสวน (SPARE PART 
KIT)

4.2  44.90* 27 จ.ระยอง
(เขต 2) 

9. โคเบียว (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป 4.3  47.00* 50 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 

10. บอช แชสซิส ซิสเต็มส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

BRAKE CALIPER 4.10  135.00* 19 จ.ระยอง
(เขต 2) 

11. นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ใบเลื่อยสำหรับ
เครื่องจักรตัดโลหะ
(BAND SAW BLADE)  

4.2  13.50 10 จ.ระยอง
(เขต 2) 

12. MR.LIANG MIN CONG 
(หุนจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป 4.3  20.00 31 จ.ระยอง
(เขต 2) 

13. ซี เครสท มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ตอเรือและซอมเรือ 4.6  49.00* 67 จ.สมุทรสาคร
(เขต 1) 

14. ไอ.เอ็น.พรีซิชั่น จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

แมพิมพ และการ
ซอมแซมแมพิมพ

4.2  18.20 9 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

15. แอลอิบิ จำกัด
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

เรือไฟเบอรกลาส 4.6  20.00 38 จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2) 

16. เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
สำหรับรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล

4.10  75.00* 66 กรุงเทพมหานคร
(เขต 1) 

17. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) 
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

โครงสรางโลหะ (STEEL 
STRUCTURES) และ
อุปกรณสำหรับงาน
อุตสาหกรรม

4.19  126.00* 659 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 

18. ไทยโอกาวา จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
(GOLD FORGING PART)  

4.3  19.30 4 จ.ระยอง
(เขต 2) 

19. ไอเอชไอ เทอรโบ
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตช้ินสวนยานพาหนะ 4.10  1,000.00** 99 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 

20. MR.RON HENSLEY 
(หุนสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนของรถแทรกเตอร
เพ่ือการเกษตร

4.2  158.20* 156 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

21. สยามกลการและนิสสัน จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

ผลิตชิ้นสวนโลหะและ
ชิน้สวนประกอบของตวัถงั
สำหรับรถยนตประหยัด
พลังงาน มาตรฐานสากล

4.10  1,430.00** 410 จ.สมุทรปราการ
(เขต 1) 

รวม   4,161.60 2,139 เขต 1 = 4 
เขต 2 = 16 
เขต 3 = 1 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา

     

1. ซีคิวริตี้ โกลเบิล ไทย จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร 5.8  4.00 50 กรุงเทพมหานคร
(เขต 1) 

2. แมกเนคอมพ พรีซิชั่น
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

SUSPENSION FOR 
HARD DISK DRIVE 

5.5  3,604.80** 6,271 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

3. นางจันทิมา นาคเสนีย
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร 5.8  5.03 13 กรุงเทพมหานคร
(เขต 1) 

4. ฮันซอล อีเลคโทรนิคส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

PRINTED CIRCUIT 
BOARD ASSEMBLY  

5.5  73.90* 402 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 

5. ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

อุปกรณระบายความรอน
สำหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส

5.5  115.50* 151 จ.ปทุมธานี
(เขต 1) 

6. ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย)
จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

BASE PLATE FOR HARD 
DISK DRIVE  

5.5  622.90** 1,198 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

7. MR. TOBY ROTSTEIN 
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร 5.8  12.00 20 กรุงเทพมหานคร
(เขต 1) 

8. เอ็งเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
HARD DISK DRIVE  

5.5  119.00* 370 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

9. ศิริวิทย-สแตนเลย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

AUTOMOTIVE 
ELECTRONICS

5.5  80.00* 51 จ.นครราชสีมา
(เขต 3) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

10. ไทยเจอรเทค จำกัด
(รวมทุนไทย-เยอรมนี)

การออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส
และผลิตภัณฑจาก
การออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส

5.7  6.80 18 กรุงเทพมหานคร
(เขต 1) 

11. แปซิฟค อินซูเลติ้ง แมททีเรียล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

PREPREG, LAMINATE  5.5  690.00** 80 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

12. เซคซ่ัน เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนสำหรับ HARD 
DISK DRIVE 

5.5  233.00* 233 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

รวม   5,566.93 8,857 เขต 1 = 5 
เขต 2 = 6 
เขต 3 = 1 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 6 
เคมีภัณฑ กระดาษ
และพลาสติก

     

1. เท็นแทค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ฉลากสินคาพิมพ
(PRINTED LABEL)  

6.16  18.90 40 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 

2. เนเจอร คอรปอเรช่ัน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑจากพลาสติก
และยางสังเคราะห

6.12  500.00** 523 จ.เพชรบุรี
(เขต 3) 

3. อายากูโซ พรีฟอรม จำกัด
(รวมทุนสเปน-เปรู)

ฝาพลาสติก 6.12  200.00* 10 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 

4. พลัส โฟม แพคเกจจิ้ง จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)

ผลิตช้ินสวนโฟมสำหรับ
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา

6.12  15.00 39 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 

5. เซโค แอดวานซ (ประเทศไทย)
จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

หมึกพิมพและสารละลาย
สำหรับหมึกพิมพ

6.2  100.00* 109 กรุงเทพมหานคร
(เขต 1) 

6. MR.SHIGERU KAGAYAMA 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมกอสราง
และอื่นๆ

6.12  30.00 40 จ.นครศรีธรรมราช
(เขต 3) 

7. แวนดาแพค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนและผลิตภัณฑ
จากพลาสติก

6.12  88.00* 126 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

8. เชียงใหม ออรแกนนิค แอนด
สปา จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑดูแลเสนผม
และผิว

6.9  26.00 23 จ.เชียงใหม
(เขต 3) 

9. ไทย จีซีไอ เรซิทอป จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

PHENOLIC RESIN 6.11  3.50 46 จ.ระยอง
(เขต 2) 

10. ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สิ่งพิมพชนิดตางๆ  6.16  117.30* 124 จ.สมุทรสาคร
(เขต 1) 

11. สหแพทยเภสัช จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ยาสำหรับรักษาคน 6.5  71.80* 192 กรุงเทพมหานคร
(เขต 1) 

12. ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

โซดาไฟ  (SODIUM 
HYDROXIDE) 
กรดไฮโดรคลอริก
(HYDROCHLORIC 
ACID) คลอรีนเหลว
(LIQUID CHLORINE) 

6.1  405.00* 39 จ.สมุทรปราการ
(เขต 1) 

13. ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

TREATED DISTILLATED 
AROMATIC EXTRACT 
(TDAE) และ
SECONDARY EXTRACT 
MIX

6.2  1,105.00** 1 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 

14. บางกอก แอดวานซ คอมโพสิท
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกที่ทำจาก
คอมโพสิทไฟเบอร

6.12  229.50* 207 จ.นครปฐม
(เขต 1) 

15. เอส พี อีโวลูชั่น (ประเทศไทย)
จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติก 6.12  145.80* 84 จ.ระยอง
(เขต 2) 

รวม   3,055.80 1,603 เขต 1 = 5 
เขต 2 = 7 
เขต 3 = 3 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 7 
กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค

     

1. เกาะคา เอ็นจีวี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สถานบีรกิารกาซธรรมชาติ
สำหรับยานพาหนะ

7.2  23.00 18 จ.ลำปาง
(เขต 3) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

2. เชียงราย นอรท วูด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย

7.1  200.00* 4 จ.ลำปาง
(เขต 3) 

3. ซุปเปอร เค พาวเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สถานบีรกิารกาซธรรมชาติ
สำหรับยานพาหนะ

7.2  85.00* 21 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 

4. MR.YASUTAKA OKAMURA 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

กิจการสนับสนุนการคา
และการลงทุน

7.15  10.00 2 กรุงเทพมหานคร
(เขต 1) 

5. เมอรเมด มาริไทม จำกัด
(มหาชน)
(รวมทุนไทย-สิงคโปร)

สนับสนุนการคาและ
การลงทุน

7.15  1.25 14 กรุงเทพมหานคร
(เขต 1) 

6. เอ ไอ โอ พี เอเซีย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและ
การลงทุน

7.15  2.50 9 กรุงเทพมหานคร
(เขต 1) 

7. เหมราช อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.8  26.90 - จ.ระยอง
(เขต 2) 

8. เหมราช อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.8  41.00* - จ.ระยอง
(เขต 2) 

9. เหมราช อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.8  39.20 - จ.ระยอง
(เขต 2) 

10. MR.HAVARD NORSTEBO 
(หุนนอรเวยทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและ
การลงทุน

7.15  3.00 2 จ.ตราด
(เขต 3) 

11. เหมราช อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.8  217.40* 15 จ.ระยอง
(เขต 2) 

12. นิว เอเชีย แปซิฟก จำกัด
(รวมทุนไทย-ออสเตรเลีย)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ

7.12  10.00 2 จ.ชลบุรี
(เขต 2) 

13. โกรเฮ (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย-เยอรมนี)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ

7.12  20.00 12 จ.ระยอง
(เขต 2) 

14. บริหารสินทรัพยทาเรือ
ดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กิจการใหบริการดวย
เรือเฟอรรี่

7.9  68.00* 15 ไมระบุที่ตั้ง

15. บริหารสินทรัพยทาเรือ
ดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กิจการใหบริการดวย
เรือเฟอรรี่

7.9  77.00* 15 ไมระบุที่ตั้ง
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

16. สตาร แท็งคเกอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 7.9  60.00* 20 ไมระบุที่ตั้ง

17.ดับเบิ้ลดี ปโตรเลียม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 7.9  74.00* 23 ไมระบุที่ตั้ง

18.ไฟฟาธรรมชาติ (ชุมพร) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากเช้ือเพลงิชวีมวล 7.1  450.00*  36 จ.ชุมพร
(เขต 3) 

19.พรีเชียส จัสมินท จำกัด
(รวมทุนไทย-อินเดีย)

ขนสงทางเรือ 7.9  794.30** 22 ไมระบุที่ตั้ง

20. แสงไทยทรานสปอรต จำกัด
(รวมทุนไทย-สิงคโปร)

ขนสงทางเรือ 7.9  276.00* 18 ไมระบุที่ตั้ง

21. เอน็เอชเค สปริง (ประเทศไทย)
จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและ
การลงทุน

7.15  42.70* 24 จ.สมุทรปราการ
(เขต 1) 

22. อุตสาหกรรมบานโปง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วิจัย พัฒนาและ/หรือ
อุตสาหกรรมการผลิต
สารเวชภัณฑที่ใช
เทคโนโลยีชีวภาพ

7.19  60.00* 49 จ.ราชบุรี
(เขต 2) 

23. ทรายทอง บริการ 2009 จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

สถานบีรกิารกาซธรรมชาติ
สำหรับยานพาหนะ

7.2  50.99* 21 จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2) 

24. บริหารสินทรัพยทาเรือ
ดอนสัก-สมุย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กิจการใหบริการดวย
เรือเฟอรรี่

7.9  79.00* 15 ไมระบุที่ตั้ง

25. เอ็น.ที.แอล มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ขนสงทางเรือ 7.9  33.70 17 ไมระบุที่ตั้ง

26. เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสิเซส
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร

7.13  1,812.23** 25 กรุงเทพมหานคร
(เขต 1) 

27. เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสิเซส
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร

7.13  3,407.51** 25 กรุงเทพมหานคร
(เขต 1) 

28. โรจนะพาวเวอร จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

ผลิตไฟฟา ไอน้ำ และน้ำ
เพ่ืออุตสาหกรรม

7.1  5,200.00** 26 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

29. ฟนิคซ ยูทิลิตี้ส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตไฟฟาและไอน้ำ 7.1  1,520.00** 24 จ.ขอนแกน
(เขต 3) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

30. บางจากโซลารเอ็นเนอรยี
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย

7.1  3,360.00** 9 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

31. บางกอกโซลาร พาวเวอร
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย

7.1  99.40* 3 จ.นครราชสีมา
(เขต 3) 

32. บางกอกโซลาร พาวเวอร
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย

7.1  143.50* 3 จ.ประจวบคีรีขันธ
(เขต 3) 

รวม   18,287.58 489 เขต 1 = 6 
เขต 2 = 11 
เขต 3 = 7 
ไมระบุที่ตั้ง = 8 

    35,787.49 17,694 เขต 1 = 27 
เขต 2 = 44 
เขต 3 = 26 
ไมระบุที่ตั้ง = 8 

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรงุเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทมุธานี สมทุรปราการ และสมทุรสาคร
เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม

สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ

** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คอื โครงการทีม่เีงนิลงทนุ ตัง้แต 500 ลานบาทขึน้ไป (ไมรวมคาทีด่นิ และทนุหมุนเวยีน)
รวมทั้งสิ้น 16 ราย เงินลงทุน 27,570.54 ลานบาท จางงานไทย 10,688 คน ต้ังในเขต 1 = 3 โครงการ
เขต 2 = 8 โครงการ เขต 3 = 4 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = 1 โครงการ

* หมายถึง โครงการขนาดกลาง คือ โครงการท่ีมเีงนิลงทุนระหวาง 40-500 ลานบาท (ไมรวมคาทีด่นิ และทนุหมนุเวยีน)
รวมทั้งสิ้น 53 ราย เงินลงทุน 7,647.42 ลานบาท จางงานไทย 6,080 คน ตั้งในเขต 1 = 14 โครงการ
เขต 2 = 20 โครงการ เขต 3 = 13 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = 6 โครงการ

ที่เหลือนอกนั้นเปนโครงการขนาดเล็ก คือ โครงการที่มีเงินลงทุนไมเกิน 40 ลานบาท (ไมรวมคาท่ีดิน และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 36 ราย เงินลงทุน 569.53 ลานบาท จางงานไทย 926 คน ตั้งในเขต 1 = 10 โครงการ
เขต 2 = 16 โครงการ เขต 3 = 9 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = 1 โครงการ
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..แวดวง

ÊÑÁÁ¹Ò BOI - JCC 
Consultative Meeting 

นายชาญชยั ชัยรุงเรอืง รฐัมนตรี
วาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปน
ประธานเปดการสมัมนา “BOI - JCC 
Consultative Meeting” ณ ศูนย
ประสานการบริการดานการลงทุน
ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี เมื่อวันที่
28 มกราคม 2553  

¼ÅºØÞ¤×Í¡ÓÅÑ§ªÕÇÔ

นางสาวอจัฉรนิทร พฒันพนัธชยั
ที่ปรึกษาดานการลงทุน สำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
เปนประธานเปดการบรรยายธรรม
เร่ือง “ผลบุญคือกำลังชีวิต” โดย
พระภาสกร ภูริวฑฺฒโน (ภาวิไล)
ผูอำนวยการธรรมสถาน มหาวทิยาลยั
เชยีงใหม ณ สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสรมิการลงทนุ เมือ่วนัที ่8 มกราคม
2553

ŒÍ¹ÃÑº¤³Ð MIDA ¨Ò¡ÁÒàÅà«ÕÂ

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ผูอำนวยการระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ใหการตอนรับ
คณะเจาหนา ท่ี Malasian Industr ia l Development 
Authority (MIDA) จากประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเยือน
สำนักงานฯ เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลดานการลงทุน เมื่อวันที่
13 มกราคม 2553 

áÇ´Ç§ Ê¡·.
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ความเคลื่อนไหว



BUILD
เยี่ยมชมโรงงานในภาคเหนือ

 (BUILD) 
 0 2537 8111  3004-5  0 2537 8124 

:build@boi.go.th  http://build.boi.go.th 

นำผูผลิตช้ินสวน

หนวยพฒันาการเช่ือมโยงอตุสาหกรรม (BUILD) ไดจดั “กจิกรรม
ผูซื้อพบผูขาย” ครั้งที่ 168-169 ระหวางวันที่ 27-29 มกราคม 2553 
โดยนำคณะผูผลิตชิ้นสวน เขาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของบริษัทใน
จังหวัดลำพูน 2 ราย ไดแก บริษัท เอจีซี ไมโครกลาส (ประเทศไทย)
จำกัด ดำเนินธุรกิจหลักในอุตสาหกรรมกระจก เคมีภัณฑ เซรามิกส
และอิเล็กทรอนิกส และบริษัท บลูชิพส ไมโครเฮาส จำกัด ผูผลิต
ชิ้นสวนหรืออุปกรณที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส พรอมกันน้ีได
เยีย่มชมบริษทัในจงัหวัดเชยีงใหม 1 ราย ไดแก บรษิทั ซัน สวีท จำกดั
ผูผลติขาวโพดหวานบรรจุกระปอง เพือ่การสงออก ซึง่เปนการศกึษาถงึ
ลูทางที่จะขยายการเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมท่ีหลากหลายยิ่งขึ้นไป

วตัถุประสงคการจดันำคณะไปใน
ครัง้นี้ เพือ่กระตุนใหมกีารจดัซ้ือชิน้สวน
ภายในประเทศมากข้ึน และเพื่อเปด
โอกาสใหผูผลิตชิ้นสวนพัฒนาความรู
ในธุรกิจท่ีเก่ียวของ ซึ่งมีผูผลิตช้ินสวน
หรือผูขาย เขารวมงานทั้งสิ้นเกือบ 30 
บริษัท จำนวนบริษัทท่ีไดรับการติดตอ
รวมท้ังส้ิน 10 บริษัท คิดเปนรอยละ
45 ของจำนวนผูผลิตชิ้นสวนท่ีเขารวม
กิจกรรมในคร้ังนี้
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ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม) 
108-110 ÍÒ¤ÒÃáÍÃ �¾ÍÃ�μ ºÔ«Ôà¹Ê »ÒÃ�¤ ËŒÍ§ 90 ¶.ÁËÔ´Å μ.ËÒÂÂÒ Í.àÁ×Í§ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 50100 
â·Ã. 0 5320 3397-400 â·ÃÊÒÃ 0 5320 3404 E-mail : chmai@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) 
2112/22 ¶.ÁÔμÃÀÒ¾ Í.àÁ×Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. 0 4421 3184-6 â·ÃÊÒÃ 0 4421 3182 
E-mail : korat@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน) 
177/54 ËÁÙ‹ 17 ¶.ÁÔμÃÀÒ¾ Í.àÁ×Í§ ¨.¢Í¹á¡‹¹ 40000 â·Ã. 0 4327 1300-2 â·ÃÊÒÃ 0 4327 1303 
E-mail : khonkaen@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) 
46 ËÁÙ‹ 5 ¹Ô¤ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁáËÅÁ©ºÑ§ ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· μ.·Ø‹§ÊØ¢ÅÒ Í.ÈÃÕÃÒªÒ ¨.ªÅºØÃÕ 20230 
â·Ã. 0 3849 1820-40 â·ÃÊÒÃ 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) 
7-15 ÍÒ¤ÒÃäªÂÂ§¤� ¶.¨Øμ ÔÍØ·ÔÈ 1 Í.ËÒ´ãËÞ‹ ¨.Ê§¢ÅÒ 90110 â·Ã. 0 7434 7161-5 
â·ÃÊÒÃ 0 7434 7160 E-mail : songkhla@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี) 
49/21-22 ¶.ÈÃÕÇÔªÑÂ μ.ÁÐ¢ÒÁàμ ÕéÂ Í.àÁ×Í§ ¨.ÊØÃÒÉ®Ã�̧ Ò¹Õ 84000 â·Ã. 0 7728 4637, 0 7728 4435 
â·ÃÊÒÃ 0 7728 4638 E-mail : surat@boi.go.th 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) 
59/15 ÍÒ¤ÒÃä·ÂÈÔÇÒÃÑμ¹� ªÑé¹ 3 ¶.ºÃÁäμÃâÅ¡¹ÒÃ¶ 2 μ.ã¹àÁ×Í§ Í.àÁ×Í§ ¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡ 65000 
â·Ã. 0 5524 8111 â·ÃÊÒÃ 0 5524 8777 E-mail : phitsanulok@boi.go.th 

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office 
Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing, 100600, P.R.C. 
Tel: +86 10 6532 4510 Fax: +86 10 6532 1620 E-mail: beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office 
Royal Thai Embassy Bethmannstr 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal 
Republic of Germany Tel: +49 (0) 69 9291 230 Fax: +49 (0) 69 9291 2320 
E-mail: fra@boi.go.th 

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office 
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General Room 1216-1218, 
Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou, 510064, P.R.C. 
Tel: +86 20 8333 8999 Ext: 1216-18, +86 20 8387 7770 
Fax: +86 20 8387 2700 E-mail: guangzhou@boi.go.th 

LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office 
Royal Thai Consulate-General 611 North Larchmont Boulevard, 3rd Floor, 
Los Angeles, CA 90004, U.S.A. Tel: +1 (0) 323 960 1199 
Fax: +1 (0) 323 960 1190 E-mail: boila@boi.go.th 

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office 
61 Broadway, Suite 2810, New York, N.Y. 10006, U.S.A. 
Tel: +1 (0) 212 422 9009 Fax: +1 (0) 212 422 9119 E-mail: nyc@boi.go.th 
 

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

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office 
Ambassade Royale de Thailande 8, Rue Greuze, 75116, Paris, France 
Tel: +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax: +33 (0) 1 5690 2602 E-mail: par@boi.go.th 

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office 
#1804, 18th Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro 1- ga, 
Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea Tel: (822) 319 9998 Fax: (822) 319 9997 
E-mail: seoul@boi.go.th 

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office 
Royal Thai Consulate-General 15th Floor, Crystal Century Tower, 
567 Weihai Road, Shanghai, 200041, P.R.C. Tel: +86 21 6288 9728-9 
Fax: +86 21 6288 9730 E-mail: shanghai@boi.go.th 
 
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office 
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia 
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883 
E-mail: sydney@boi.go.th 

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office 
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden 
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5 
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th 

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

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

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

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

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

หนวยงานบริการอื่นๆ 

สำนักงานในตางประเทศ 

สำนักงานในสวนภูมิภาค 

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office 
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan 

Tel: +81 (0) 3 3582 1806 Fax: +81 (0) 3 3589 5176 E-mail: tyo@boi.go.th 

และการลงทุน 52 แนวโนม 53 
สภาวะอุตสาหกรรม 

ปที่ 21  ฉบับที่ 2  กุมภาพันธ 2553 

I N V E S TM EN T  P ROMO T I ON  JOU RNA L www.boi.go.th 

สำนักงานคณ
ะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

วารสารสงเสริมการลงทุน  ปที่ 21  ฉบับที่ 2  กุมภาพันธ 2553  
w
w
w
.boi.go.th

Ô ËÃ×Í Õâ äËÒ¡·‹Ò¹¤Ô´¨ÐÅ§·¹ äÁ‹Ç‹ÒÍÂ‹·ÕèäË¹ à»š¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐàÀ·ã´ ¢¹Ò´¡ÒÃÅ§·¹àÅç¡ËÃ×ÍãË


