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

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

สำนักงานในตางประเทศ

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

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

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

www.boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883
E-mail: sydney@boi.go.th
STOCKHOLMth : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4 Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board of Investment,
Taipei Office
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin – Yi Road,
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Bldg. 7th Floor,
Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th
Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394 E-mail: osaka@boi.go.th
TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Japan
Tel: +81 (0) 3 3582 1806 Fax: +81 (0) 3 3589 5176 E-mail: tyo@boi.go.th
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áÅÐ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
â·Ã. 0 2209 1100 â·ÃÊÒÃ 0 2209 1194
E-mail : visawork@boi.go.th Website : www.boi.go.th
ÍÒ¤ÒÃ¨ÑμØÃÑÊ¨ÒÁ¨ØÃÕ ªÑé¹ 18 ¶.¾ÞÒä· à¢μ»·ØÁÇÑ¹
¡ÃØ§à·¾Ï 10330

สำนักงานในสวนภูมิภาค
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CHOOSE
HEMARAJ
INDUSTRIAL
ESTATES...
TO ENHANCE YOUR
COMPETITIVENESS.
Thailand’s leading developer of industrial estates, utilities and property solution

Hemaraj 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 benefits.
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.

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

Chonburi
Saraburi
Rayong

J[;D<EV$TEG*9Z;
“ความสะดวกทางธุรกิจของทาน
คือ งานของเรา”
บริการดวยใจ








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

ศูนยบริการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 555 ถ.วิภาวดีรงั สิต จตุจกั ร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2537 8111 ตอ 1101-9 โทรสาร 0 2537 8177
E-mail: head@boi.go.th website: www.boi.go.th
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ภาวะอุตสาหกรรมในประเทศ มีการเปลีย่ นแปลงใน
ทิศทางใด ในชวงปทเี่ ศรษฐกิจตกต่ำ แมวา สภาพเศรษฐกิจ
ดั ง กล า วจะส ง ผลให ห ลายอุ ต สาหกรรมชะลอแผนการ
ขยายกำลังผลิต ลดการลงทุน และมีหลายอุตสาหกรรมตอง
ปรับตัวจากภาวะดังกลาว แตจากการสรุปยอดการขอรับ
การสงเสริมฯ พบวา ในปทผี่ า นมา มีมลู คาสูงถึง 723,400
ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 67 และสูงกวา
เปาหมายทีต่ งั้ ไวเดิม 400,000 ลานบาท ถึงกวารอยละ 80
นับวาสูงเปนประวัติการณของการกอตั้งบีโอไอ ไมวาจะ
เปนดวยสาเหตุใด แตสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพการลงทุน
ของประเทศที่ยังมีความเปนไปได
ทัง้ นีเ้ ปนทีน่ า ยินดีวา โครงการทีย่ นื่ ขอรับการสงเสริมฯ
สวนใหญเปนโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมี
โครงการทีค่ นไทยถือหุน ทัง้ สิน้ 726 โครงการ คิดเปนสัดสวน
รอยละ 46 ของโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ ทั้งหมด
ในฉบับเดือนกุมภาพันธนี้ วารสารฯ ขอนำเสนอ
การสรุปภาวะอุตสาหกรรมตางๆ ซึ่งไดแสดงใหเห็นถึง
ภาวะการผลิต และการสงออกที่ชัดเจนขึ้น

à¨ŒÒ¢Í§
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง
เลขาธิการฯ
นางหิรัญญา สุจินัย
ที่ปรึกษาดานการลงทุน
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย รองเลขาธิการฯ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ทีป่ รึกษาประจำกองบรรณาธิการ

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

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

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

ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾Ð·Õè
บริษัท เกรย แมทเทอร จำกัด
21/61-62 RCA โซน C ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
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สภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุนป 52-53

นฤตม เทอดสถีรศักดิ์ / กฤตวิทย มัธยมางกูร

ภาวะการลงทุน 2552
และแนวโนม 2553

`CIT = 2552 9W>g T ;CT _=;=M;X*g 9WCg =W + +SDG<_$V6%X;h 7GO6
9Sh*= 9Sh*IV$F7V_JEK2$V+aG$ L8T;$TE5'ITCIZ;ITD9T*
$TE_CYO*b;=ER_9J `GR=MT$TEG*9Z;b;@Yh;9WgCT<7T@Z6
`7 <W a OcO$GS < LE T *=ET$1$TE5 b MC 6 I D'U%OES < $TE
L*_LEVC$TEG*9Z;9WLg *[ _=;=ERIS7$V TE58*X 7.2 `L;GT;<T9
นับเปนมูลคาการลงทุนที่สูงสุดตั้งแตกอตั้งบีโอไอมากวา 40 ป
และสูงกวาเปาหมายเดิมที่ตั้งไวเกือบเทาตัว
การลงทุ น ที่ ข อรั บ การส ง เสริ ม ฯ ในป 2552 มี มู ล ค า สู ง ถึ ง
723,400 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 67 และสูงกวาเปา
หมายที่ตั้งไวเดิม 400,000 ลานบาท ถึงกวารอยละ 80 สวนจำนวน
โครงการเพิม่ สูงเชนเดียวกันจาก 1,231 โครงการในป 2551 เปน 1,573
โครงการในป 2552

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

มูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุน ป 2552
เปรียบเทียบ ป 2551 และเปาหมายที่ตั้งไว

C[G'T$TEG*9Z;9Wg%OES<
$TEL*_LEVCQ b;= 2552
_$V;$IT_=TMCTD9Wg7Sh*cI
4 `L;GT;<T9
$ITEODGR 80
(เปาหมาย)
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มูลคาการขอรับการสงเสริมฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นมากในป 2552 เปน
ผลมาจากสาเหตุสำคัญตอไปนี้
ประการแรก ผลของมาตรการพิเศษเพื่อเรงรัดการลงทุนในป
แหงการลงทุน 2551-2552 ที่ ใหสิทธิประโยชนสูงสุดแก 6 กลุม
อุตสาหกรรม ซึ่งไดสิ้นสุดลงเมื่อ 31 ธันวาคม 2552 ไดชวยกระตุน
ใหมีการยื่นขอรับสงเสริมฯ มากเปนประวัติการณ
ประการที่สอง ผลจากการชักจูงการลงทุนเชิงรุก และเรงเปด
สำนักงานในตางประเทศเพิ่มเติมอีก 6 แหง ไดแก กรุงปกกิ่ง นคร
กวางโจว กรุงโซล กรุงไทเป นครซิดนีย และกรุงสตอกโฮลม ทำให
การลงทุนจากประเทศเหลานี้เพิ่มขึ้น
ประการที่สาม ผลจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการลงทุน
ของภาครัฐที่เพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งการผลักดันการปลอยสินเชื่อผาน
สถาบันการเงินของรัฐ และอัตราดอกเบี้ยที่อยู ในระดับต่ำ

$TEG*9Z;9Wg%OES<$TEL*_LEVCQ b;= 2552
CWC[G'TL[*8X* 723,400 GT;<T9
;S<_=;C[G'T$TEG*9Z;9WgL[*LZ6
7Sh*`7$O7Sh*<WaOcOCT$IT 40 =
$ZCBT@S;: 2553

ประการที่สี่ เศรษฐกิจโลกฟนตัว
ไดเร็วกวาทีท่ กุ ฝายคาดคิด เพราะรัฐบาล
ของทุกประเทศไดเรงแกไขปญหาในภาค
การเงินอยางรวดเร็ว และอัดฉีดเงิน
ผานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ เพื่อ
เพิ่มกำลังซื้อในประเทศ ทดแทนตลาด
สงออกที่หดตัวลง
ประการที่หา ความตื่นตัวในการ
ลงทุนดานพลังงานทดแทน อันเปนผล
จากวิกฤติราคาน้ำมันเมือ่ ป 2551 สงผล
ใหอุตสาหกรรมพลังงานทางเลือก เพื่อ
ลดการพึ่งพาน้ำมัน มีศักยภาพในการ
ลงทุนมากขึ้น โดยโครงการที่มีผูสนใจ
ยื่นขอรับการสงเสริมฯ มากเปนพิเศษ
คือ เอทานอล ไบโอดีเซล การผลิตไฟฟา
จากพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย
และเชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งสวนใหญเปน
โครงการขนาดใหญ
ประการที่ ห ก ผลจากนโยบาย
การสงเสริมรถยนต Eco - Car เมื่อ
ปลายป 2550 ซึ่ ง มี ผู ไ ด รั บ อนุ มั ติ

ÀÒÇÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 2552 áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ 2553

เปรียบเทียบจำนวนโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ
ระหวางป 2551 และ 2552

ÀÒÇÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 2552 áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ 2553
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สงเสริม 6 ราย โดยรถยนตคันแรกจะออกวางตลาดในเดือนมีนาคม
2553 ทำให ในป 2552 มีผูผลิตชิ้นสวน Eco - Car ยื่นขอรับสงเสริมฯ
หลายโครงการ
ประการสุดทาย ประเทศจีนประสบปญหาความปลอดภัยดาน
อาหารในระยะที่ผานมา ทำใหผูบริโภคในตลาดใหญ เชน ประเทศ
ญี่ปุน ขาดความเชื่อมั่น และหันมาสั่งซื้อสินคาจากผูผลิตไทยมากขึ้น
ÍØÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃáÅÐÊÒ¸ÒÃ³Ù»âÀ¤ Å§·Ø¹ÁÒ¡à»š¹ÍÑ¹´Ñº 1
เมื่อวิเคราะหเปนรายอุตสาหกรรมพบวา อุตสาหกรรมที่มีผูยื่น
ขอรับการสงเสริมฯ มากทีส่ ดุ คือ อุตสาหกรรมบริการและสาธารณูปโภค
จำนวน 709 โครงการ เงินลงทุน 431,000 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
2551 เกือบ 3 เทา ซึ่งเปนผลมาจากนโยบายปแหงการลงทุน ใน
กลุ ม ที่ 1 กลุ ม กิ จ การเกี่ ย วกั บ การประหยั ด พลั ง งานและพลั ง งาน
ทดแทน โดยเฉพาะกิจการผลิตพลังงานไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย
พลังงานลม และเชื้อเพลิงชีวมวล มีโครงการยื่นขอรับการสงเสริมฯ
ภายใตนโยบายดังกลาวมากถึง 291 โครงการ เงินลงทุนรวมกวา 200,000
ลานบาท

OZ7LTM$EEC9WgCW>[DYg;%OES<$TEL*_LEVCQ
CT$9WgLZ6 'YO OZ7LTM$EEC<EV$TE
`GRLT:TE5[=aB' OS;6S<LO* c6`$ OZ7LTM$EEC
OV_Gf$9EO;V$L`GR_'EYgO*b- cAAT

กิ จ การอื่ น ๆ ของอุ ต สาหกรรม
บริการและสาธารณูปโภคที่มีการยื่น
ขอรั บ การส ง เสริ ม ฯ รองลงมา คื อ
การขนถายสินคาสำหรับเรือเดินทะเล
โรงแรม การขนสงทางอากาศ และ
กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร
ตามลำดับ
อุ ต สาหกรรมที่ มี ผู ยื่ น ขอรั บ
การสงเสริมฯ มากเปนอันดับสอง คือ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครือ่ งใช
ไฟฟา จำนวน 219 โครงการ เงินลงทุน
101,000 ล า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จากป
2551 รอยละ 64 ก็เปนผลมาจากของ
นโยบายปแหงการลงทุน 2551-2552
เชนกัน โดยในกลุมที่ 2 ไดสนับสนุน
นโยบายในกลุมกิจการที่ ใชเทคโนโลยี
ขัน้ สูง มีโครงการยืน่ ขอรับการสงเสริมฯ
ในกิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส ว นหรื อ อุ ป กรณ
อิเล็กทรอนิกสภายใตนโยบายดังกลาว
จำนวน 19 โครงการ เงินลงทุนรวม
39,000 ล า นบาท สำหรั บ โครงการ
สำคัญอื่นๆ เชน กิจการผลิต IC, HDD,
PCB, White Goods (เตาอบไมโครเวฟ
ตูเ ย็น เครือ่ งปรับอากาศ และเครือ่ งซักผา)
และกลองดิจิตอล เปนตน
อันดับสาม คือ กิจการเกษตรและ
ผลิตผลจากการเกษตร จำนวน 212
โครงการ เงินลงทุน 66,000 ลานบาท
เพิม่ ขึน้ จากป 2551 รอยละ 80 สวนใหญ
เปนผลิตภัณฑยาง อาหารแปรรูป การ
ผลิตน้ำมันหรือไขมันจากสัตว อาหาร
สัตว และพลังงานทดแทนจากพืช เชน
เอทานอล และไบโอดีเซล เปนตน
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เปรียบเทียบคำขอรับการสงเสริมการลงทุนจำแนกตามประเภทกิจการ
¨Ó¹Ç¹ (â¤Ã§¡ÒÃ)
à§Ô¹Å§·Ø¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·)
ËÁÇ´»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ
2551 2552 à»ÅÕèÂ¹á»Å§ 2551 2552 à»ÅÕèÂ¹á»Å§
(ÃŒÍÂÅÐ)
(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
ผลิตภัณฑโลหะ เครือ่ งจักร และอุปกรณขนสง 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
$ZCBT@S;: 2553
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อันดับสี่ คือ อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร 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
มูลฐาน จำนวน 22 โครงการ เงินลงทุนรวม 41,000 ลานบาท เพิม่ ขึน้
จากป 2551 รอยละ 55 โครงการสำคัญ ไดแก กิจการผลิตเหล็ก
ทรงแบน กิจการเหมืองแร กิจการผลิตขวดแกว และกิจการผลิตเครือ่ ง
ดินเผา เปนตน

อั น ดั บ หก คื อ อุ ต สาหกรรม
เคมี ภั ณ ฑ กระดาษ และพลาสติ ก
จำนวน 125 โครงการ เงินลงทุนรวม
23,100 ลานบาท ลดลงจากป 2551
ร อ ยละ 56 โครงการสำคั ญ ได แ ก
กิจการผลิต Citric Acid กิจการผลิต
Hexanediol และ Pentanediol
กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก เปนตน
สุดทายคือ อุตสาหกรรมเบา มี
โครงการยืน่ ขอรับการสงเสริมฯ เพียง 69
โครงการ เงินลงทุนรวม 4,800 ลานบาท
เทานั้น ลดลงจากป 2551 ถึงรอยละ
73 โครงการสำคัญ ไดแก กิจการผลิต
เครือ่ งมือแพทย กิจการผลิตเลนส และ
กิจการผลิตเสนใยประดิษฐ เปนตน

ÀÒÇÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 2552 áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ 2553
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â¤Ã§¡ÒÃ SMEs ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¶Ö§ÃŒÍÂÅÐ 66
โครงการทีย่ นื่ ขอรับการสงเสริมฯ สวนใหญเปนโครงการขนาดกลาง
และขนาดเล็ก (SMEs) ซึ่งมีการลงทุนไมเกิน 200 ลานบาท มีจำนวน
1,039 โครงการ คิดเปนรอยละ 66 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
โดยมีเงินลงทุนรวม 55.7 พันลานบาท สวนใหญอยู ในอุตสาหกรรม
เกษตร ชิ้ น ส ว นยานยนต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และกิ จ การ
ซอฟตแวร
ขณะที่มีโครงการขนาดใหญเกิน 1,000 ลานบาท ยื่นขอรับการ
สงเสริมฯ จำนวน 106 โครงการ แตมีเงินลงทุนรวมถึง 460,300
ล า นบาท โครงการที่ ส ำคั ญ ได แ ก โครงการผลิ ตไฟฟ า จากก า ซ
ธรรมชาติ 2 โครงการ ลงทุน 80,000 ลานบาท โครงการผลิต Steel
Plate ลงทุน 22,000 ลานบาท และโครงการผลิตรถยนต ลงทุน
20,000 ลานบาท เปนตน

ÊÑ´Ê‹Ç¹¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§¤¹ä·Âà¾ÔèÁ¢Öé¹
โครงการที่คนไทยถือหุนทั้งสิ้นมี
จำนวน 726 โครงการ คิดเปนสัดสวน
รอยละ 46 ของโครงการที่ขอรับการ
ส ง เสริ ม ฯ ทั้ ง หมด ส ว นใหญ อ ยู ใ น
กิจการผลิตพลังงานไฟฟา กิจการผลิต
อาหารสัตว กิจการคัดคุณภาพและบรรจุ
เก็บรักษาพืช ผัก ผลไม หรือดอกไม
กิจการเลี้ยงสัตว กิจการผลิตผลิตภัณฑ
พลาสติก กิจการที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
รายไดนอยหรือปานกลาง เปนตน

สัดสวนการลงทุนกระจายตามขนาดเงินลงทุน
¨Ó¹Ç¹ (â¤Ã§¡ÒÃ)
à§Ô¹Å§·Ø¹ (¾Ñ¹ÅŒÒ¹ºÒ·)
¢¹Ò´à§Ô¹Å§·Ø¹
2551 2552 à»ÅÕèÂ¹á»Å§ 2551 2552 à»ÅÕèÂ¹á»Å§
(ÃŒÍÂÅÐ)
(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
การกระจายสัดสวนผูถือหุนป 2552
เปรียบเทียบกับป 2551 ตามจำนวนโครงการ
รวมทุน 31%

รวมทุน 26%
หุนไทย 46%

หุนไทย 32%
ตางชาติ 28%

ตางชาติ 37%

ป 2551

ป 2552
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ÞÕè»Ø†¹ÂÑ§¤§à»š¹¹Ñ¡Å§·Ø¹ÍÑ¹´ÑºË¹Öè§
ในป 2552 การลงทุนจากตางชาติมมี ลู คาทัง้ สิน้ 350,754 ลานบาท
เพิ่มขึ้นรอยละ 18 จากปกอน โดยนักลงทุนตางชาติรายใหญ ไดแก
ญีป่ นุ จีน สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร ทัง้ นี้ เปนทีน่ า สังเกตวาการลงทุน
จากประเทศจีน อินเดีย และเกาหลี ใต ไดเพิ่มขึ้นมาก โดยการลงทุน
จากตางชาติ เรียงตามลำดับเปนดังนี้
ประเทศญีป่ นุ มีการลงทุนสูงสุด เงินลงทุนรวม 77,300 ลานบาท
คิดเปนรอยละ 22 ของการลงทุนจากตางชาติทั้งสิ้น สวนใหญลงทุน
ในกิจการผลิตชิ้นสวนยานยนต โดยเฉพาะ Eco - Car กิจการผลิต
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส กิจการผลิตเครื่องจักร เปนตน แตหากรวม
การลงทุนของกลุมบริษัทญี่ปุนที่ ไปจดทะเบียนในประเทศในภูมิภาค
ยุโรป จะทำใหการลงทุนจากญีป่ นุ เพิม่ เปนประมาณ 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
ประเทศสหรัฐอเมริกา เงินลงทุนรวม 34,631 ลานบาท โครงการ
สำคัญคือ โครงการผลิตยานยนต ลงทุนรวม 20,130 ลานบาท
ประเทศสิงคโปร เงินลงทุนรวม 34,264 ลานบาท สวนใหญ
ลงทุ น ในกิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส กิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส ว น
รถยนต Eco - Car เปนตน
ภูมิภาคยุโรป มีการลงทุนสูงขึ้นมาก โดยแบงเปน 2 สวนไดแก
กลุมที่เปนการลงทุนจากยุโรปโดยแทจริง และกลุมบริษัทตางประเทศ
ที่จดทะเบียนในประเทศภูมิภาคยุโรป แตบริษัทแมตั้งอยูที่ภูมิภาค
อื่นๆ
$ZCBT@S;: 2553

รวม 20,289 ลานบาท สวนใหญ
เปนการลงทุนในกิจการผลิต
ไฟฟาจากพลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิ ต ย และเชื้ อ เพลิ ง
ชี ว มวล รวม 6 โครงการ
เงิ น ลงทุน รวมกว า 19,000
ลานบาท
• ประเทศสเปน ลงทุ น รวม
22,188 ลานบาท ซึง่ เปนการ
ลงทุ น จากบริ ษั ท แคนาดา
ที่มาจดทะเบียนในประเทศ
สเปน ยืน่ ขอรับการสงเสริมฯ
เพื่อผลิต Steel Plate เงิน
ลงทุน 21,988 ลานบาท
• ประเทศเนเธอรแลนด ลงทุน
รวม 21,409 ลานบาท ซึ่ง
เป น การลงทุ น จากบริ ษั ท
ญีป่ นุ ทีจ่ ดทะเบียนในประเทศ
เนเธอรแลนด ในกิจการผลิต
HDD และกลองดิจติ อล จำนวน
4 โครงการ เงินลงทุนรวม
กวา 20,000 ลานบาท
ประเทศอินเดีย มีมลู คาการลงทุน
4,660 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 5
เทาตัว สวนใหญเปนกิจการผลิตไฟฟา
จากพลังงานลม กิจการโรงแรม และ
กิจการผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
ประเทศเกาหลี ใต มีมูลคาการ
ลงทุน 8,257 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป
กอน 2 เทา สวนใหญเปนกิจการ ผลิต
เครื่องใชไฟฟา ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส
และศูนยจดั หาจัดซือ้ ชิน้ สวนและผลิตภัณฑ
ระหวางประเทศ

ÀÒÇÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 2552 áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ 2553

=ER_9JWg=Z;CW$TEG*9Z;L[*LZ6
EIC 77,300 GT;<T9
'V6_=;EODGR 22 %O*$TEG*9Z;
+T$7T*-T7V9Sh*LVh;

• ประเทศเยอรมนี มีเงินลงทุน

ÀÒÇÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 2552 áÅÐá¹Çâ¹ŒÁ 2553
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การลงทุนจากภูมิภาคยุโรป และเอเชียเพิ่มขึ้นมาก

á¹Çâ¹ŒÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹»‚àÊ×Í
à»‡ÒËÁÒÂ 5 áÊ¹ÅŒÒ¹ºÒ·
สำหรับแนวโนมในป 2553 คาดวา ปริมาณการลงทุนยังอยู ใน
ระดับสูง อันเนื่องมาจากการเติบโตอยางตอเนื่องของ 3 อุตสาหกรรม
สำคัญ คือ อุตสาหกรรมยานยนตและชิน้ สวน อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และชิ้นสวน และอุตสาหกรรมเกษตร อีกทั้งยังมีการลงทุนในกิจการ
Mega Projects ของภาครัฐภายใตโครงการไทยเขมแข็ง ซึ่งจะทำให
เกิดการจางงานและธุรกิจตอเนื่องขยายตัวตามมาอีกมาก
อยางไรก็ตาม มูลคาการลงทุนคงจะไมสูงเทาปกอน เนื่องจาก
โครงการขนาดใหญไดมายืน่ ขอรับการสงเสริมฯ ในชวงปลายป 2552 แลว
ในป 2553 บีโอไอไดตั้งเปาหมายการขอรับการสงเสริมฯ ไวที่
500,000 ลานบาท โดยปจจัยสำคัญที่จะสงผลใหเกิดการลงทุนขึ้นอยู
กับสถานการณเศรษฐกิจโลก ทิศทางราคาน้ำมันและคาเงินบาท รวมถึง

= 2553 <WaOcO7Sh*_=TMCTD
$TE%OES<$TEL*_LEVCQ cI9Wg 500,000 GT;<T9
9Sh*;Wh%Xh;OD[$S<_JEK2$V+aG$
$TEA;A[BT@GS$K5%O*=ER_9J

การดำเนินการของภาครัฐในการฟนฟู
ภาพลักษณของประเทศ ความเชื่อมั่น
ของนั ก ลงทุ น และการแก ไ ขป ญ หา
นักลงทุน เชน ปญหาในพืน้ ทีม่ าบตาพุด
ปญหาดานศุลกากร สรรพากร และ
การประทวงของแรงงาน เปนตน
ปจจัยเหลานี้ คือ ตัวชี้ทิศทาง
การลงทุนในปเสือ ซึ่งบีโอไอจะตอง
ดำเนิ น การตลาดในเชิ ง รุ ก เพื่ อให มี
การขอรั บ การส ง เสริ ม ฯ เป น ไปตาม
เปาหมาย โดยภาครัฐจะตองรวมมือ
แกปญหาสำคัญที่เปนปจจัยลบภายใน
ประเทศ และศึกษาตลาดในประเทศที่
มีศักยภาพ วามีความตองการใหภาค
รั ฐปรับปรุงนโยบาย แก ไขปญหาใด
เพื่อใหเกิดบรรยากาศการลงทุนที่ดีแก
นักลงทุนตอไป

สภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุนป 52-53

พลพัฒน นภาวรานนท

ยานยนต
และชิ้ น ส ว น

= 2552 ;S<IT_=;=`M*$TE868OD%O*OZ7LTM$EEC
DT;D;7 c9D 9Sh*b;`*%O*$TE>GV7 $TE+UM;TDb;
=ER_9J `GR$TEL*OO$ 9WgCW=EVCT5G6G*ODT*CW;SD
LU'S ODT*cE$f7TC L8T;$TE5c6A;7SI6W%Xh;CT$
;S<7Sh*`7-I*$GT*= 2552 .Xg*'T6ITb;= 2553
+R=ES<7SI6W%Xh;7TCc=6ID
ÂÒ¹Â¹Ð ÍØÊÒË¡ÃÃÁÊ‹§ÍÍ¡·ÕèÊÓ¤ÑÞ
ระยะเวลากวา 40 ป ของการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย อุตสาหกรรม
ยานยนตเปนอุตสาหกรรมที่มีสวนสำคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ โดยตลอดระยะเวลา 5 ปที่ผานมา (2548-2552) สินคา
ยานยนตเปนสินคาสงออกที่นำรายไดเขาประเทศสูงเปนอันดับ 2 รอง
จากคอมพิวเตอร และอุปกรณ โดยในป 2552 การสงออกรถยนต อุปกรณ

และสวนประกอบมีมูลคา 3.7 แสนลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ 7 ของมูลคา
สงออกรวมของประเทศ และเคยทำสถิติ
สงออกสูงสุดถึง 5.1 แสนลานบาท หรือ
เกือบรอยละ 10 ของมูลคาสงออกรวม
ของประเทศในป 2551
มูลคาการสงออกสินคายานยนต
หนวย : ลานบาท
หากเทียบกับประเทศอื่นในโลก
ประเทศไทยถื อ เป น ประเทศผู ผ ลิ ต
รถยนตอนั ดับตนของโลก โดยในป 2551
ประเทศไทยผลิ ต รถยนต ม ากเป น
ประวัติการณที่จำนวน 1.39 ลานคัน
นั บ ว า มากเป น ลำดั บ ที่ 14 ของโลก
จากรถยนตที่ถูกผลิตขึ้นทั่วโลก 70.52
ลานคัน หรือประมาณรอยละ 2 ของ
ปริมาณการผลิตรถยนตทั่วโลก โดย
หากเทียบกับบางประเทศ เชน สหราช
อาณาจักร ซึ่งมีปริมาณประชากรเทาๆ

ที่มา : กรมสงเสริมการสงออก
$ZCBT@S;: 2553

ÍØÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÂÒ¹Â¹ÐáÅÐªÔé¹Ê‹Ç¹

อุตสาหกรรมและการลงทุน
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ลดต่ ำ กว า 1 ล า นคั น และมี ก ารใช
กำลังผลิตเพียงครึ่งหนึ่งของกำลังผลิต
รวมซึ่งมีความสามารถในการผลิตไดถึง
1.8 ลานคัน/ป

กับประเทศไทยแตมีกำลังซื้อมากกวาไทยประมาณ 4.5 เทา โดย
ปริมาณการผลิตรถยนตมากกวาประเทศไทยเพียง 255,773 คัน
เทานั้น

MT$_9WD<$S<=ER_9JOYg;b;aG$
=ER_9Jc9D8YO_=;=ER_9J>[>GV7E8D;7
OS;6S<7;%O*aG$
สำหรั บ ในป 2552 จากภาวะเศรษฐกิ จ ถดถอยทั่ วโลกได ส ง
ผลกระทบตออุตสาหกรรมตางๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมยานยนต ทำให
ปริมาณการผลิตรถยนตของไทยลดลงเปน 999,378 คัน หรือลดลง
ถึงรอยละ 28.2 เมื่อเทียบกับการผลิตในป 2551 โดยนับเปนครั้งแรก
ตั้งแตป 2548 เปนตนมา ที่ยอดประกอบรถยนตภายในประเทศไทย
ปริมาณการผลิตยานยนต

หนวย : คัน

»ÃÔÁÒ³Ê‹§ÍÍ¡áÅÐÅÒ´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
สำหรับยอดจำหนายยานยนต ใน
ประเทศ ป 2552 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น
548,871 คัน ลดลงรอยละ 10.8 จาก
ป 2551 โดยแบ ง เป น การจำหน า ย
รถยนตนั่ง 230,037 คัน และรถยนต
เพื่อการพาณิชย 318,834 คัน แตยอด
จำหนายกระเตื้องขึ้นมากนับตั้งแตชวง
ปลายป 2552 เปนตน มา เนื่องจาก
เศรษฐกิ จ ไทยปรั บ ตั ว เร็ ว กว า ที่ เ คย
คาดการณ เ อาไว ม าก ส ง ผลดี ท ำให
สถานการณของอุตสาหกรรมยานยนต
ฟนตัวตามไปดวย โดยเฉพาะตัวเลข
เดือนธันวาคม 2552 มียอดจำหนาย
รถยนต ในประเทศมากถึง 72,085 คัน

E8D;7_@YgO$TE@T5V-D
318,834 'S;
`7DO6+UM;TD$ER_7YOh *%X;h CT$
;S<7Sh*`7-I*=GTD= 2552
_=;7;CT
ที่มา : สถาบันยานยนตและสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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การลดลงของปริมาณการผลิต
ในอุตสาหกรรมยานยนตไทยในป 2552
ได ส ง ผลกระทบต อ ผู ป ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของ
ไทย ทั้งในแงของความตองการสินคาที่
ลดลง และการแขงขันทีร่ นุ แรงขึน้ อยาง
ที่มา : สถาบันยานยนตและสมาคมอุตสาหกรรมยานยนตไทย
หลีกเลี่ยงไม ได ทำใหผูประกอบการ
นับวาเปนตัวเลขรายเดือนที่สูงสุดในรอบ 3 ป และเพิ่มจากระยะ ไทยต อ งปรั บ ตั ว สู ก ารผลิ ต สิ น ค า ที่ มี
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต และมู ล ค า เพิ่ ม ที่
เดียวกันของป 2551 เปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 22.2
สูงขึน้ เพือ่ ใหธรุ กิจสามารถดำเนินตอไป
การลดลงของการผลิตรถยนต ในป 2552 สอดคลองกับสถิติ ได ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจทางการเงิน
การจดทะเบียนยานพาหนะใหมตามกฎหมายวาดวยรถยนต1 ของกรม
การขนสงทางบก ซึง่ ในป 2552 มีการจดทะเบียน ทัง้ สิน้ 1,860,809 คัน ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹·ÇÕ¤ÇÒÁà¢ŒÁ¢Œ¹¢Öé¹
ลดลงจากป 2551 ทีม่ ยี อดจดทะเบียนทัง้ สิน้ 2,495,697 คัน รอยละ 25
ผูผลิตรถยนตจากประเทศญี่ปุน
ยังคงครองสวนแบงตลาดรถยนตของ
ปริมาณการจดทะเบียนยานพาหนะใหม
ประเทศไทยเปนหลัก โดยในป 2552
ตามกฎหมายวาดวยรถยนต
หนวย : คัน มี ย อดจำหน า ยตลาดรถยนต ร วมทุ ก
ประเภทเปนดังนี้ โตโยตามีการจำหนาย
เป น อั น ดั บ 1 ด ว ยยอดจำหน า ย
230,585 คั น หรื อ คิ ด เป น ส ว นแบ ง
ตลาดรอยละ 42.01 อีซูซุ อันดับ 2
คื อ 110,969 คั น มี ส ว นแบ ง ตลาด
รอยละ 20.22 และอันดับ 3 คือ ฮอนดา
จำหนายได 93,409 คัน คิดเปนรอยละ
17.02
ที่มา : กรมการขนสงทางบก
1

รวมถึงรถจักรยานยนต
$ZCBT@S;: 2553

ÍØÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÂÒ¹Â¹ÐáÅÐªÔé¹Ê‹Ç¹

ปริมาณการผลิต การจำหนายในประเทศ
และการสงออกรถยนตของประเทศไทย
หนวย : คัน

ÍØÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÂÒ¹Â¹ÐáÅÐªÔé¹Ê‹Ç¹
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$TE`%*%S;b;7GT6BTDb;=ER_9J
9IW'ITC_%C%;%Xh;
a6D_,@TR$TE`%*%S;+T$
E8D;7;U_%T+T$MGTD=ER_9J
c6_%TCT_=67GT6b;=ER_9Jc9DODT*7O_;YgO*
การแขงขันในตลาดภายในประเทศทวีความเขมขนขึ้น ทั้งนี้
อาจเนื่องจากรถยนตนำเขาจากหลายประเทศ ไดเขามาเปดตลาดใน
ประเทศไทยอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะรถยนตจากประเทศเพื่อนบาน
สวนหนึ่งเปนผลมาจากการลดลงของอุปสงคตอรถยนตภายในประเทศ
เพื่อนบานลดลง ทำใหผูผลิตรถยนตจำเปนตองแสวงหาตลาดจำหนาย
รถยนตใหมในตางประเทศ ประกอบกับการลดภาษีศลุ กากรระหวางกัน
ภายใตขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA)
ปจจุบันรถยนตนำเขาสำเร็จรูป (CBU) หลายแบบมาจำหนาย
ในประเทศไทย โดยใชสิทธิพิเศษนำเขาผานกรอบของ AFTA โดยอยู
ในขายเสียอากรขาเขาเพียงรอยละ 5 เชน มาสดา 3 ฟอรด โฟกัส
เปอโยต โปรตอน นาซา โตโยตา อะเวนซา อินโนวา วอลโว ฮอนดาฟรีด
ฯลฯ ขณะเดียวกันประเทศไทยไดสง ออกรถยนตจำนวนมากเชนเดียวกัน
ไปยังประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน โดยเฉพาะรถปกอัพและรถยนต
นั่งสวนบุคคล
Å§·Ø¹ã¹ÍØÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹ÐÅ´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
นับเปนการลดลงอยางตอเนื่องเปน ปที่ 2 ภายหลังตัวเลขคำขอรับ
การส ง เสริ ม ฯ มี มู ล ค า สู ง สุ ด เป น ประวั ติ ก ารณ ที่ ร ะดั บ มากกว า
140,000 ลานบาท ในป 2550
การลงทุนในกลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้น สวนในชวงป
2551-2552 สวนใหญจะอยู ในกลุมผูผลิตชิ้นสวนในทุกระดับ (First
- Third Tier) โดยคาดวาโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ ในป 2552
จำนวน 82 โครงการ การลงทุนประมาณครึง่ หนึง่ ยังคงเปนการลงทุนจาก
ประเทศญี่ปุน กอใหเกิดการจางงานในอุตสาหกรรมยานยนตเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1,816 ตำแหนง ทั้งในสวนที่ขยายกิจการเดิมและการลงทุน

ของนั ก ลงทุ น รายใหม ที่ ข อรั บ การ
สงเสริมฯ จากบีโอไอเทานั้น ไมรวมถึง
การลงทุนที่ไมไดขอรับการสงเสริมฯ
จากกระแสความตืน่ ตัวทีจ่ ะพัฒนา
เทคโนโลยี ป ระหยั ด พลั ง งานสำหรั บ
ยานพาหนะ ทำให ง านมอเตอร โ ชว
ระดับโลก ทั้งแฟรงกเฟรต ออโตโชว
โตเกียว มอเตอรโชว และดีทรอยต
ออโตโชว ตางคราคร่ำไปดวยรถยนต
ที่ ใ ช เ ทคโนโลยี ป ระหยั ด น้ ำ มั น หรื อ
พลังงานทดแทน โดยกระแสหลักขณะนี้
ตางก็มงุ ไปทีร่ ถยนตไฟฟาที่ใชแบตเตอรี่
ในการสะสมพลั ง งานเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
เนื่องจากสอดคลองกับทั้งกระแสการ
ประหยัดพลังงานและเปนนวัตกรรมที่
สอดคลองกับกระแสอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม

$ER`LMGS$%5R;Wh
7T*$fCZ*c=9WgE8D;7 cAAT
9Wg b-`<7_7OEWg b;$TE
LRLC@GS**T;
_@YgO%S<_'GYgO;
_;YgO*+T$=ERMDS6@GS**T;
`GRO;ZES$KLVg*`I6GOC
@EOC$S;c=6ID
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ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

พรอมกันไปดวย ซึ่งทั้งสองกระแสตางก็เปนตัวขับเคลือ่ นยอดจำหนาย
รถยนตที่ ใชแบตเตอรี่ ในการสะสมพลังงานใหเติบโตอยางตอเนื่อง
ในป 2552 บีโอไอไดประกาศนโยบายสงเสริมการลงทุนใน
อุตสาหกรรมผลิตรถยนตแบบใหม ซึ่งตองเปนรถยนตที่ยังไมเคยมี
การผลิตในประเทศไทย และเปนการผลิตรถยนตที่มีการติดตั้งระบบ
เทคโนโลยี ส มั ย ใหม เช น Hybrid Drive ระบบ Brake Energy
Regeneration หรือ ระบบ Electronic Stability Control เปนตน
á¹Çâ¹ŒÁÍØÊÒË¡ÃÃÁÂÒ¹Â¹Ðã¹»‚ 2553
ประการแรก คาดหมายวาอุตสาหกรรมยานยนตจะฟน ตัวขึน้ อยาง
ตอเนื่อง โดยคาดวาในป 2553 ยอดการผลิตรถยนตของประเทศไทย
จะกลับมาอยูที่ระดับ 1 ลานคันอีกครั้งในป 2553 จากกำลังการผลิต
ที่ มี อ ยู 1.8 ล า นคั น ซึ่ ง จะเป น การเติ บ โตอี ก ครั้ ง หลั ง เกิ ด วิ ก ฤติ
เศรษฐกิจโลก ที่สงผลกระทบตอตลาดสงออกหลักของอุตสาหกรรม
ยานยนตไทย
ทั้งนี้ คาดวาการผลิตรถยนต ในภาพรวมของ
ป 2553 จะอยูที่ 1.05-1.06 ลานคัน แบงเปนการ
ผลิตสำหรับตลาดในประเทศ 5.02-5.03 แสนคัน
เพิ่มขึ้นจากปนี้ประมาณรอยละ 5 และการผลิต
เพื่อการสงออก 5.03 แสนคัน เพิ่มขึ้น ประมาณ
รอยละ 4
$ZCBT@S;: 2553

ประการที่สอง การแขงขันจาก
รถยนตนำเขาจะทวีความเขมขนมากขึน้
เนือ่ งจากจะมีการลดอากรขาเขารถยนต
จากประเทศกลุมอาเซียนลงจากรอยละ
5 เหลือรอยละ 0 ตามขอตกลงเขต
การคาเสรีอาเซียน นับตัง้ แตตน ป 2553
เปนตนไป แมจะมีความเห็นขัดแยงวา
ยั ง อาจไม มี ก ารเป ด ตลาดระหว า งกั น
มากมายก็ เ ป น ได เนื่ อ งจากรั ฐ บาล
แต ล ะประเทศจะหั น ไปเพิ่ ม เงื่ อ นไข
อื่นๆ ที่ ไม ใชภาษีอากร (Non Tariff
Barriers)
แตอยางไรก็ตาม การเปดเสรีจะ
สงผลดีทำใหผูบริโ ภคในประเทศไทย
ได รั บ ประโยชน ม ากขึ้ น เนื่ อ งจากมี
ทางเลือกในการเลือกซื้อรถยนตเพิ่มขึ้น
ขณะเดียวกันก็นับไดวาจะเปนทั้งวิกฤติ
และโอกาสสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต
ของไทย เนือ่ งจากประเทศอืน่ ๆ ในกลุม
อาเซียนเดิมจะตองลดอากรขาเขาลง

ÍØÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÂÒ¹Â¹ÐáÅÐªÔé¹Ê‹Ç¹

มูลคาการขอรับการสงเสริมการลงทุน
กลุมอุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวน
หนวย : ลานบาท

ÍØÊÒË¡ÃÃÁáÅÐ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ÂÒ¹Â¹ÐáÅÐªÔé¹Ê‹Ç¹
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$TE_=6_LEW+RL*>G6W9UbM>[<EVaB'b;=ER_9Jc9D
c6ES<=ERaD-;CT$%Xh; _;YgO*+T$
CW9T*_GYO$b;$TE_GYO$.YhOE8D;7_@VgC%Xh;
เหลือรอยละ 0 เชนเดียวกัน โดยบริษัทรถยนตซึ่งมีโรงงานหลายแหง
ในภูมิภาคอาเซียน จะเลือกผลิตรถยนต ในประเทศที่มีตนทุนการผลิต
ต่ำสุด และลดหรือยกเลิกการผลิตในประเทศทีม่ ตี น ทุนการผลิตสูงกวา
แมมีการคาดหมายวาประเทศไทยจะไดเปรียบในการเปดเสรีสินคา
หมวดยานยนต แตก็อาจเปนไปไดวาจะไมไดเปรียบมากอยางที่คาด
ประการทีส่ าม การเปดตัวของรถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐาน
สากล (Eco-Car) ของบริษทั นิสสันในชวงตนป 2553 จะเปด Segment
ใหมในอุตสาหกรรมยานยนตของไทย ซึง่ จะทำใหผบู ริโภคภายในประเทศ
มีโอกาสเลือกรถยนตราคาถูกและประหยัดพลังงาน ขณะเดียวกันก็มี
มาตรฐานดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัยระดับสูง ซึ่งคาดวาจะ
กลายเปน Segment สำคัญของตลาดรถยนตภายในประเทศในอนาคต
รั ฐ บาลได ตั้ ง เป า หมายให ร ถยนต ช นิ ด นี้ เ ป น การผลิ ต หลั กใน
อุตสาหกรรมยานยนตควบคูไปกับรถยนตปกอัพ เพื่อใหอุตสาหกรรม
รถยนตของไทยสามารถยืนอยูบน 2 ขาที่มั่นคงยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม
การแขงขันในตลาดโลกของรถยนตประเภทนี้รุนแรงกวารถยนตปกอัพ
อยางมากอยูแ ลว เนือ่ งจากเปนตลาดรถยนตขนาดใหญมาก โดยเฉพาะ
ในยุคปจจุบันที่น้ำมันมีราคาแพง ยิ่งทำใหการแขงขันในตลาดรถยนต
ประเภทนี้ทวีความรุนแรงมากขึ้น แตยังมีชองวางในตลาดเหลืออยูจาก
การที่ประชาชนในประเทศตางๆ นิยมซื้อรถยนตประเภทนี้มากขึ้น

การลดลงของการลงทุนและการ
ผลิ ตในอุ ตสาหกรรมยานยนต ไทยใน
ป 2552 ยอมสงผลตอผูประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ของ
ไทย ทั้งในแงของความตองการสินคาที่
ลดลงและการแขงขันที่รุนแรงขึ้นอยาง
หลีกเลี่ยงไมได

>[=ER$O<$TEc9D
'IE=ES<7SIL[$ TE>GV7LV;'T
9WgCW_9'a;aGDW$TE>GV7
`GRC[G'T_@VgC9WgL[*%Xh;
ดั ง นั้ น ผู ป ระกอบการไทย ควร
ปรับตัวสูการผลิตสินคาที่มีเทคโนโลยี
การผลิตและมูลคาเพิ่มที่สูงขึ้น เพื่อให
ธุรกิจสามารถดำเนินตอไปได ในภาวะ
วิกฤติเศรษฐกิจทางการเงินของโลกที่
เปนอยู ในขณะนี้

สภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุนป 52-53

19

สุวิดา ธัญวงษ

BT@EICBTIROZ7LTM$EECcAAT`GROV_Gf$9EO;V$L b;7GT6aG$ = 2552 CW$TE=ES<7SI_@VgC%Xh;
LUMES<LV;'T<T*=ER_B9 _-; _'EYgO*=ES<OT$TJ _'EYgO*ES<a9E9SJ;=ER_B96V+V7OG MGS*+T$9Wg
=ES<7SIG6G*b;-I*=GTD= 2551 _;YgO*+T$CW$TE>GV796`9;LV;'T'*'GS* `GR`>;$ER7Z;
_JEK2$V+L*>GbM$TE<EVaB'_@VgCCT$%Xh;
ÍØÊÒË¡ÃÃÁà«ÁÔ¤Í¹´Ñ¡àÍÃÐ
การจำหนาย Semiconductor ของโลก
ในชวงเดือน มกราคม – พฤศจิกายน 2552

BT@EICBTIR
OZ7LTM$EECcAAT
`GROV_Gf$9EO;V$L
b;7GT6aG$ = 2552
CW$TE=ES<7SI_@VgC%Xh;LUMES<
LV;'T<T*=ER_B9
มูลคาการจำหนายเซมิคอนดักเตอร
ของโลกในชวงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน
2552 อยูท ี่ 151.75 พันลานเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงจากชวงเดียวกันของปกอ นรอยละ
17.37 แตเปนการปรับตัวลดลงในลักษณะ
การชะลอตัว และในชวงไตรมาสที่ 3 เริม่
มียอดขายเพิ่มขึ้นมาก

$ZCBT@S;: 2553

ÍØÊÒË¡ÃÃÁä¿¿‡ÒáÅÐÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊÐ

อุตสาหกรรมไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส

ÍØÊÒË¡ÃÃÁä¿¿‡ÒáÅÐÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊÐ
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ตลาดเอเชี ย แปซิ ฟ ก เป น ตลาดใหญ ที่ สุ ด ในการจำหน า ย
เซมิคอนดักเตอรของโลก โดยในป 2552 มีสัดสวนการจำหนายสูงสุด
ถึงรอยละ 52 ของโลก รองลงมาคือตลาดสหรัฐฯ มีสัดสวนรอยละ
17 ของโลก โดย 2 ภูมิภาคนี้มีมูลคาการจำหนายเซมิคอนดักเตอร
เพิ่มขึ้นจากชวงเดียวกันของปกอน (สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 25.86
เอเชียแปซิฟกเพิ่มขึ้นรอยละ 12.79) เนื่องจากมีความตองการใน
สินคาสำเร็จรูปเพิ่มมากขึ้น เชน PC และ LCD TV เปนตน
ÍØÊÒË¡ÃÃÁ áÍÅ«Õ´Õ ·ÕÇÕ áÅÐáÍÅÍÕ´Õ ·ÕÇÕ
การจำหนาย LCD TV และ LED LCD TV ในตลาดโลก

ที่มา: Displaybank, ธันวาคม 2552

จากขอมูลการคาดการณปริมาณการจำหนาย LCD TV เปรียบเทียบ
กับ LED LCD TV ในตลาดโลก ตั้งแตป 2551 - 2556 (2008 - 2013)
ของ Displaybank (Displaybank เปนบริษัทระดับโลกที่เชี่ยวชาญ
การทำวิจัยในอุตสาหกรรมจอแสดงภาพ หรือ Display Industry)

OZ7LTM$EEC_'EYgO*b- cAAT
`GROV_Gf$9EO;V$L
=ES<7SIG6G*EODGR 6.75
b;-I*_6YO;
C.'. - @.D. 2552
_CYgO_9WD<$S<-I*_6WDI$S;
%O*=$O;
พบวา สัดสวนของการจำหนาย LED
LCD TV (หรือ LED TV) มีแนวโนม
เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกวาการจำหนาย
LCD TV โดยคาดวาการจำหนาย LED
LCD TV จะเพิ่มสูงขึ้นถึงรอยละ 69.1
ของการจำหนาย LCD TV ในป 2556
ÍØÊÒË¡ÃÃÁä¿¿‡ÒáÅÐÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊÐ
¢Í§ä·Âã¹»‚ 2552
ÀÒÇÐ¡ÒÃ¼ÅÔ
จากดั ช นี ผ ลผลิ ต อุ ต สาหกรรม
เครื่องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสพบ
วา อุตสาหกรรมเครื่องใช ไฟฟาและ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ป รั บ ตั ว ลดลงในช ว ง
เดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552
โดยปรั บ ตั ว ลดลงร อ ยละ 6.75 เมื่ อ
เทียบกับชวงเดียวกันของปกอน
ผลิตภัณฑทปี่ รับตัวลดลงมากทีส่ ดุ
3 อันดับแรก ไดแก โทรทัศนสขี นาดจอ
เล็กกวาหรือเทากับ 20 นิ้ว โทรทัศนสี
ขนาดจอใหญกวาหรือเทากับ 21 นิ้ว
และเครื่ อ งปรั บ อากาศแบบแยกส ว น
แฟนคอลย ยู นิ ต โดยปรั บ ตั ว ลดลง
รอยละ 38.61, 38.11 และ 32.28 ตาม
ลำดับ
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ODT*cE$f7TC
_CYgO_=EWD<_9WD<$S<7GO69Sh*=`GI
BTIR$TE>GV7 HDD CW`;Ia;C6W%Xh;
สำหรับผลิตภัณฑ Hard Disc Drive (HDD) ในชวงไตรมาสแรก
สงผลดานลบตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน
ของปกอน โดยเริ่มปรับตัวดีขึ้นตั้งแตเดือนพฤษภาคม
อยางไรก็ตาม เมือ่ เปรียบเทียบกับตลอดทัง้ ปแลว ภาวะการผลิต
HDD มีแนวโนมดีขึ้นโดยสงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
เครื่องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส เนื่องจากไดรับคำสั่งซื้อที่ทดแทน
สินคาคงคลังในชวงแรก และทยอยมีคำสั่งซื้อเขามาอยางตอเนื่อง

รวมทั้งมีความตองการสินคาสำเร็จรูป
ที่มีเทคโนโลยีล้ำสมัย ทำใหการผลิต
สินคาเครือ่ งใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ในภาพรวมปรั บ ตั ว ลดลงไม ม ากนั ก
โดยภาวะการผลิตในไตรมาสตางๆ เปน
ดังนี้

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสรายไตรมาสป 2552
และชวงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552

´Ñª¹Õ¼Å¼ÅÔÍØÊÒË¡ÃÃÁ

ไตรมาสที่ 1

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส 240.65
อัตราการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เทียบกับไตรมาสกอน (%) -19.69
อัตราการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของ -26.12
ปกอน (%)

2552

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ม.ค. - พ.ย.

304.81
26.66
-3.62

353.67
16.03
-0.11

309.37
-6.75

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มกราคม 2553
ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเครื่องใชไฟฟารายไตรมาสป 2552
และชวงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552

´Ñª¹Õ¼Å¼ÅÔÍØÊÒË¡ÃÃÁ

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมไฟฟา
อัตราการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เทียบกับไตรมาสกอน (%)
อัตราการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของ
ปกอ น (%)
ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มกราคม 2553
$ZCBT@S;: 2553

2552

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ม.ค. - พ.ย.

86.14
-10.67
-40.01

103.83
20.53
-23.36

102.97
-0.83
-15.45

99.60
-22.30

ÍØÊÒË¡ÃÃÁä¿¿‡ÒáÅÐÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊÐ
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ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสรายไตรมาสป 2552
และชวงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552

´Ñª¹Õ¼Å¼ÅÔÍØÊÒË¡ÃÃÁ

ไตรมาสที่ 1

2552

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ม.ค. - พ.ย.

418.82
27.58
-

495.87
18.40
2.07

428.36
-4.22

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
328.29
อัตราการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เทียบกับไตรมาสกอน (%) -20.88
อัตราการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เทียบกับชวงเดียวกันของ -23.49
ปกอน (%)

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม, มกราคม 2553

มีนาคม การสงออกเครื่องใช ไฟฟามีมูลคาติดลบรอยละ 28.5
โดยเฉพาะสินคาเครื่องปรับอากาศที่สงออกไปตลาดยุโรป ติดลบ
ประมาณรอยละ 60 - 70 แตสำหรับตะวันออกกลาง มูลคาสงออกเปน
บวกประมาณรอยละ 22 จากที่ติดลบในเดือนมกราคม-กุมภาพันธ
เมษายน อุตสาหกรรมผลิต HDD มีการสงออกเพิ่มขึ้นจาก
คำสั่งซื้อที่กลับเขามา รวมทั้งผูประกอบการอิเล็กทรอนิกสมีการรับ
คนเขาทำงานเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10,000 คน ตั้งแตเดือนมีนาคมที่
ผานมา
มิถนุ ายน อุตสาหกรรมผลิต HDD สงผลดานบวกตอดัชนีผลผลิต
อุตสาหกรรม เนื่องจากเริ่มผลิตเปนสินคาคงคลังไวรอจำหนายตาม
คำสั่งซื้อลวงหนาที่เพิ่มขึ้น
สิงหาคม การผลิตสินคาในกลุมอิเล็กทรอนิกสคอนขางทรงตัว
เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน (รอยละ 0.88) และเมื่อเทียบกับ
เดือนกอน ปรับตัวเพิม่ ขึน้ รอยละ 6.58 โดยมีภาวะการผลิตปรับตัวดีขนึ้
ทุกผลิตภัณฑ ยกเวน Other IC เนื่องจากอยูระหวางการใชสินคา
คงคลังที่ผลิตไว

ตุลาคม สินคาสำคัญที่สงออกไป
ยังตลาดหลัก ไดแก สวนประกอบของ
เครือ่ งรับโทรทัศน โดยสงออกไปตลาดจีน
เพิ่มขึ้นรอยละ 79 สำหรับผลิตภัณฑ
กลองถายรูป TV VDO และเครื่องรับ
โทรทั ศ น สี มี ก ารส ง ออกไปตลาดอียู
เพิ่มขึ้นรอยละ 43 สวนกลองถายรูป
TV VDO สงไปจีนเพิ่มขึ้นรอยละ 65
ÀÒÇÐ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡
ภาพรวมการสงออกสินคาเครื่อง
ใช ไ ฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องไทย
ในป 2552 ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับ
ปกอ น โดยเมือ่ เปรียบเทียบมูลคาสงออก
เครื่องใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ใน
รายการสินคาสำคัญๆ ระหวางป 2552
กับป 2551 พบวามูลคาสงออกเครื่อง
ใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสลดลงทั้งสิ้น

BT@EIC$TEL*OO$
LV;'T_'EYgO*b- cAAT
`GROV_Gf$9EO;V$L%O*c9D
b;= 2552 =ES<7SIG6G*
_CYgO_9WD<$S<=$O;
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2549

2550

2551

2552

เครื่องวีดิโอ เครื่องเสียง และสวนประกอบ
874.89
700.77
600.55
382.00
โทรทัศน
1,968.75 1,318.91 1,353.41 1,299.93
เครื่องโทรสาร โทรศัพท และสวนประกอบ
1,059.03
865.56 1,192.28
922.06
แผงวงจรไฟฟา (PCBA)
7,029.98 8,418.14 7,241.30 6,444.62
วงจรพิมพ (PCB)
1,023.38 1,164.78
954.05
852.16
7,090.71 8,527.61 6,797.76 6,060.71*3
วงจรรวมและไมโครแอสเซมบลี (IC)*2
อุปกรณกึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร และไดโอด
992.80
975.02
943.88
775.12
เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณ
10,788.61 12,915.98 14,003.06 12,143.79
สวนประกอบคอมพิวเตอร
3,685.47 3,838.99 3,863.57 3,610.25
ตลับลูกปน
272.84
327.56
311.06
231.13
มอเตอรและเครื่องกำเนิดไฟฟา
700.11
778.25
884.48
791.76
เตาอบไมโครเวฟ
482.08
528.04
464.10
371.63
หมอแปลงไฟฟาและสวนประกอบ
846.84
932.48 1,042.31
866.03
เครื่องปรับอากาศและสวนประกอบ
2,287.50 3,189.10 3,274.19 2,472.92
เครื่องซักผา เครื่องซักแหงและสวนประกอบ
566.49
691.69
900.87
856.08
ตูเย็น ตูแชแข็ง และสวนประกอบ
943.78 1,152.73 1,376.13 1,228.88
ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย โดยความรวมมือจากกรมศุลกากร
หมายเหตุ: *1 - อัตราการเปลี่ยนแปลงของมูลคาสงออกป 2552 เมื่อเทียบกับป 2551
*2 - ขอมูลจากกรมศุลกากร
*3 - ขอมูลจากกรมศุลกากรระหวางเดือน ม.ค. - พ.ย. 2552

_CYgO_9WD<C[G'TL*OO$= 2552 ETDc7ECTL`GI
@<IT7GO69Sh*=CW`;Ia;C=ES<7SI6W%Xh;
_;YgO*+T$'ULSg*.YhO+T$BT'L*OO$9Wg_EVgC6W%Xh;
$ZCBT@S;: 2553

อัตราการ
เปลี่ยนแปลง*1
%
-36.39
-3.95
-22.66
-11.00
-10.68
-17.88
-13.28
-6.56
-25.69
-10.48
-19.92
-16.91
-24.47
-4.97
-10.70

ÍØÊÒË¡ÃÃÁä¿¿‡ÒáÅÐÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊÐ

มูลคาสงออกรายสินคาหมวดเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
มูลคา : ลานเหรียญสหรัฐฯ
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มูลคาการสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ในชวงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552

ÁÙÅ¤‹ÒÊ‹§ÍÍ¡

2552

ไตรมาสที่ 1

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 3

ม.ค. - พ.ย.

มูลคาสงออก (ลานเหรียญสหรัฐฯ)
8,281.94
อัตราการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน -31.49
ของปกอ น (%)
อัตราการเปลีย่ นแปลงเมือ่ เทียบกับไตรมาสกอน (%) -20.81

10,070.34
-15.42

11,822.45
-5.89

38,327.84
-12.97

21.59

17.40

-

ที่มา: สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส / กรมศุลกากร, มกราคม 2553

ตัวเลขไตรมาสที่ 2 ของป 2552 การสงออกเพิ่มขึ้นรอยละ
21.59 มูลคา 10,070.34 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีมูลคาสงออก a'E*LET*7GT6L*OO$MGS$
เครือ่ งใชไฟฟาเพิม่ ขึน้ รอยละ 15.17 (มูลคา 3,723 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
LUMES<>GV7BS53
มูลคาสงออกอิเล็กทรอนิกสเพิ่มขึ้นรอยละ 25.29 (มูลคา 6,346 ลาน
OV_Gf$9EO;V$L
เหรียญสหรัฐฯ) สินคาหลัก ไดแก สวนประกอบคอมพิวเตอร เพิ่มขึ้น
`GR_'EYgO*b- cAAT
รอยละ 18.3 (มูลคา 3,659 ลานเหรียญสหรัฐฯ) แผงวงจรรวมเพิ่มขึ้น
3 OS;6S<`E$ c6`$
รอยละ 37 (มูลคา 1,629 ลานเหรียญสหรัฐฯ) และเครื่องปรับอากาศ
เพิ่มขึ้นรอยละ 7.52 (มูลคา 599 ลานเหรียญสหรัฐฯ)
OT_.WD; +W; `GROWD[
ÅÒ´Ê‹§ÍÍ¡ÊÔ¹¤ŒÒÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊÐáÅÐà¤Ã×èÍ§ãªŒä¿¿‡Ò
ในป 2552 ไทยไดรับคำสั่งซื้อจากอาเซียน จีน และอียู เพิ่มขึ้น
รวมถึงคำสั่งซื้อจากตลาดสหรัฐฯ ที่เริ่มปรับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 3
นอกจากนีก้ ย็ งั มีตลาดสงออกในประเทศอืน่ ที่ไดรบั ประโยชนจากขอตกลง
การคาเสรีเขามาเสริมตลาดเดิม แมจะยังมีสัดสวนที่ไมสูงนักก็ตาม

ตารางแสดงมูลคาสงออกสินคาเครื่องใชไฟฟาจำแนกตามตลาดสงออกสำคัญ
ชวงเดือนมกราคม - พฤศจิกายน 2552
US
EU
JP
ASEAN
CN
ME
Other Total
ÅÒ´Ê‹§ÍÍ¡
5,410.98 5,726.81 4,399.44 6,351.48 6,052.92 1,731.78 8,654.44 38,327.84
มูลคาสงออก

(ลานเหรียญสหรัฐฯ)
อัตราการเปลีย่ นแปลง (%) -14.96 -20.63 -19.09 -10.37
14.12 14.94 11.48 16.57
สัดสวน (%)
ที่มา: กรมศุลกากร, มกราคม 2553

-8.65
15.79

7.88
4.52

-10.86
22.58

-12.97
100.00

25

BT@EIC%O*OZ7LTM$EECcAAT
`GROV_Gf$9EO;V$L
+R=ES<7SI_@VgC%Xh;
=ERCT5EODGR 18.64

$ZCBT@S;: 2553
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ตลาดสงออกที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นโดยมีมูลคาสงออกและ
สัดสวนการสงออกอิเล็กทรอนิกสมากที่สุดถึงรอยละ 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»ÃÑºÑÇ´Õ¢Öé¹
สถาบันไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ไดระบุถึงแนวโนมอุตสาหกรรมเครื่อง
ใช ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ป 2553
โดยประมาณการจากแบบจำลองดัชนี
ชีน้ ำอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
ไววา ภาพรวมของอุตสาหกรรมไฟฟา
และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จ ะปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณรอยละ 18.64 เนื่องจากได
ประมาณการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
วาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 22.31 จาก
ที่คาดวาการผลิต HDD IC และเซมิ
คอนดั ก เตอร จ ะผลิ ต เพิ่ ม ขึ้ น ร อ ยละ
20.53 , 14.54 และ 12.86 ตามลำดับ
เหตุทที่ ำใหการผลิต HDD IC และ
เซมิคอนดักเตอร เพิ่มขึ้นก็เนื่องจาก
ความต อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ เ ทคโนโลยี
รุน ใหมๆ เพือ่ เพิม่ ความจุ ความเร็วมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถใชรวมกับอุปกรณ
ไอทีทหี่ ลากหลายไดมากขึน้ ทัง้ นี้ ขึน้ อยู
กับเศรษฐกิจของประเทศคูค า เปนสำคัญ
และความตองการสินคาเทคโนโลยีที่
สนั บ สนุ น ให มี ก ารผลิ ต ชิ้ น ส ว นต า งๆ
เพิ่มขึ้น

สภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุนป 52-53

กฤตวิทย มัธยมางกูร

อุตสาหกรรมเกษตร
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OZ7LTM$EEC_$K7E a6D_,@TROZ7LTM$EECOTMTE ;S<ITc6E<S >G$ER9<'O;%T*;OD+T$IV$F7V
_JEK2$V+9Sh*b;LI;DO6$TE>GV7 $TEL*OO$ `GR$TE+T**T; a6D+T$%OC[G%O*LU;S$*T;
_JEK2$V+OZ7LTM$EEC b;= 2552 BTIR>GV7%O*OZ7LTM$EECOTMTEG6G*_@WD*EODGR 3.1
_CYgO_=EWD<_9WD<$S<7SI_G%ERDR_6WDI$S;%O*= 2551
สำหรับในดานสงออก ในป 2552 ไทยสงออกผลิตภัณฑในหมวด
อุตสาหกรรมเกษตรมูลคา 21,407 ลานเหรียญสหรัฐฯ ลดลงรอยละ
OZ7LTM$EEC_$K7E
8.3 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 โดยสินคาที่มูลคาสงออกเพิ่มขึ้น คือ a6D_,@TROZ7LTM$EECOTMTE
กลุมน้ำตาลและกากน้ำตาล เพิ่มขึ้นรอยละ 12.4 สิ่งปรุงแตงอาหาร c6E<S >G$ER9<'O;%T*;OD
เพิ่มขึ้นรอยละ 14.3 กุงแปรรูปเพิ่มขึ้นรอยละ 6.4 สำหรับผลิตภัณฑ
+T$IV$F7V_JEK2$V+
ที่ไดรับผลกระทบคอนขางมาก คือ ผลไมกระปองมูลคาสงออกลดลง
9Sh*b;LI;DO6$TE>GV7
รอยละ 13.4 ปลาทูนากระปองมูลคาสงออกลดลงรอยละ 14.8
มูลคาสงออกสินคาสำคัญในหมวดอุตสาหกรรมเกษตร
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐฯ
¼ÅÔÀÑ³±Ð

2550

2551

2552

ปลาทูนา กระปอง
กุง แปรรูป
น้ำตาลและกากน้ำตาล
ผลไมกระปอง

1,388
2,369
1,165
917

1,934 1,647
2,509 2,670
1,430 1,607
1,107 958

à¾ÔÁè /Å´ (%)

-14.8
6.4
12.4
-13.4

ที่มา: ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงพาณิชย
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+T$_$V6_M7Z$TE5-ZC;ZC=ER9I*
+;9UbMES2<TGOO$=ER$TJ @.E.$.
$TE<EVMTEET-$TEb;BTIR,Z$_,V;b;-I*_CKTD;
2552 L*>GbMG[$'T<T*ETD
c6%OD$_GV$$TE_6V;9T*`GRLSg*.YhOLV;'Tb;c9D

$ZCBT@S;: 2553
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ในป 2552 ภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมเกษตร ปรับตัวลดลง
จากปที่แลวรอยละ 1.5 เนื่องจากไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่
ชะลอตัวในชวงครึง่ ปแรก และทยอยฟน ตัวในชวงปลายไตรมาส 3 และ
4 ของป 2552 ทำใหการสงออกสินคาเกษตรของไทยลดลงในเกือบ
ทุกสินคา ยกเวนน้ำตาล และกุงแปรรูปที่เปนผลมาจากการที่ประเทศ
ผูผลิตสำคัญหลายประเทศประสบปญหาดานวัตถุดิบจากภัยธรรมชาติ
นอกจากนี้ผูผลิตจากจีนซึ่งเปนผูผลิตรายใหญ ประสบปญหา
ความปลอดภัยของอาหาร ที่ประเทศนำเขาตรวจพบสารตกคางและ
สิง่ ปลอมปนในอาหารจนเกิดวิกฤติความปลอดภัยในสินคาประมง และ
ปศุสัตว สำหรับสภาวะการผลิตของอุตสาหกรรมเกษตรในป 2552 มี
รายละเอียด ดังนี้
อุตสาหกรรมไกสดแชแข็งและไกแปรรูป ในป 2552 ยังทรงตัว โดย
การผลิตไกสดแชแข็งและไกแปรรูปเพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ 1
เนือ่ งจาก EU ยกเลิกการนำเขาเนือ้ ไกจากจีน ทำใหการแขงขันของไกไทย
ภายใตโควตาของ EU ลดลง ประกอบกับตลาดญีป่ นุ และตลาดใหมแถบ
ตะวันออกกลางใหการรับรองและเริม่ นำเขาไกไทยเพิม่ ขึน้ อยางไรก็ตาม
ผลกระทบจากคาเงินบาททีแ่ ข็งขึน้ ทำใหราคาไกของไทยยังสูงกวาคูแ ขง

ปลาทู น า กระป อ ง ในป 2552
สงออกทีร่ ะดับ 1,647 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ลดลงรอยละ 14.8 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ป 2551 โดยมีปจจัยลบ คือ คูแขงใน
ตางประเทศ เชน ฟลปิ ปนส หรือประเทศ
ในแถบหมู เ กาะที่ เ ป น ผู จั บ ปลาทู น า ที่
คาเงินไมแข็งคาเทาคาเงินบาทของไทย
ทำใหมขี อ ไดเปรียบในการแขงขันดานราคา
ขณะเดียวกันจากเกิดเหตุการณ
ชุ ม นุ ม ประท ว งจนทำให รั ฐ บาลออก
ประกาศ พ.ร.ก. การบริหารราชการ
ในภาวะฉุกเฉินในชวงเมษายน 2552
สงผลใหลูกคาบางรายไดขอยกเลิกการ
เดินทางเขามาเยี่ยมชมและสั่งซื้อสินคา
ในไทย ทำให ผู ผ ลิ ต ต อ งปรั บ เปลี่ ย น
กลยุ ท ธ โดยบริ ษั ท ไทยยู เ นี่ ย น
โฟรเซน โปรดักส (TUF) ตองตัง้ ทีมงาน
ออกเดินทางไปพบปะทำความรูจักกับ
ลูกคาในตางประเทศแทน
อุตสาหกรรมกุง และผลิตภัณฑจาก
กุง ปจจุบันไทยมีพื้นที่เลี้ยงกุงประมาณ
500,000 ไร ผลผลิ ต 350,000 400,000 ตั น /ป จำนวนครั ว เรื อ นที่
เพาะเลีย้ งกุง 31,000 ครัวเรือน สวนใหญ
เปนเกษตรกรรายยอย โดยภาพรวม
ผลผลิตคาดวาปริมาณการผลิตจะเพิม่ ขึน้
จากปกอนรอยละ 2 เนื่องจากการผลิต
กุงสดแชแข็งที่เปนสินคาหลักของไทย
ได ข ยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น มากจากปริ ม าณ
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ข า วโพด ในป 2552 ปริ ม าณ
ผลผลิตลดลงจากปทแี่ ลวประมาณรอยละ
10-15 เนื่องจากเกษตรกร หันไปปลูก
มันสำปะหลังเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีตนทุน
การผลิตต่ำกวา อีกทั้งรัฐบาลไดยกเลิก
โครงการรับจำนำ เปลีย่ นเปนการประกัน
ราคาแทน โดยข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว จ ะ
ประกันในราคา 7.10 บาทตอกิโลกรัม
และมันสำปะหลัง 1.70 บาทตอกิโลกรัม
ซึง่ ขอดีของการประกันราคาคือ เกษตรกร
ทีป่ ลูกพืชไรจะไดสทิ ธิการประกันผลผลิต
ทุกราย สวนระบบจำนำจะไดไมครบ
มันสำปะหลัง ผลผลิตลดลงขณะ
ที่ตลาดยังคงมีความตองการ โดยใน
โครงการประกันราคา รัฐบาลไดประกาศ
ราคาอางอิงมัน สำปะหลัง ที่ความชื้น
รอยละ 25 ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2552
ที่กิโลกรัมละ 1.82 บาท แตปรากฏวา
ราคาขายในตลาดกลับมีราคาสูงกวา
ราคาอางอิงที่รัฐบาลประกาศออกมา
โดยราคามันทีเ่ กษตรกรในภาคตะวันออก
ไดรับในขณะนี้ อยูที่กิโลกรัมละ 1.842.00 บาท ซึ่งถือเปนครั้งแรกที่ราคา
อางอิงสูงกวาราคาประกัน

วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น และตลาดสงออกหลักนำเขาเพิ่มขึ้น สวนหนึ่งเปนผล
จากความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจ JTEPA สงผลใหไทยสามารถสงออก
สินคาประมงไปญี่ปุนเพิ่มขึ้น
โดยทีต่ ลาดสงออกไปยังสหรัฐฯ มีแนวโนมฟน ตัวขึน้ เนือ่ งจากได
รับผลดีจากการทีอ่ งคการการคาโลกตัดสินใหสหรัฐฯ ซึง่ เปนตลาดสงออก
สำคัญทีส่ ดุ ของไทย คำนวณอัตราภาษีตอบโตการทุม ตลาดใหมสำหรับ
ผลิตภัณฑกงุ ไทยทีส่ ง ไปจำหนายยังสหรัฐฯ ซึง่ มีอตั ราต่ำกวาเดิม เนือ่ งจาก
เดิมคำนวณสวนเหลือ่ มการทุม ตลาดที่ไมเปนธรรม ทำใหความสามารถ
ในการแขงขันของไทยในตลาดสหรัฐฯ เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมที่เสียเปรียบ
คูแขงสำคัญ คือ จีนและเวียดนาม
ขณะเดียวกันแมภาวะเศรษฐกิจถดถอยในตางประเทศจะทำให
ปริมาณการบริโภคกุง ในรานอาหารหรือภัตตาคารชะลอตัวลง แตในทาง
กลับกันผูบ ริโภคหันไปปรุงอาหารรับประทานเองกันทีบ่ า นมากขึน้ ทำให
กุง ทีว่ างจำหนายในหางสรรพสินคาหรือซุปเปอรมารเก็ต มีปริมาณการ
จำหนายที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
อุตสาหกรรมน้ำมันพืช ปรับตัวลดลงรอยละ 7.8 เนือ่ งจากราคาที่
สูงขึน้ ในชวงตนปทำใหผบู ริโภคชะลอการบริโภคลง ซึง่ ตอมาในชวงครึง่ ป
หลังราคาพืชผลปรับตัวลดลงตามราคาธัญพืชในตลาดโลก ทำใหผผู ลิต
ปรับราคาจำหนายในประเทศลง ขณะที่ผลผลิตบางสวนไดนำไปผลิต
เปนพลังงานทดแทน เนื่องจากราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้น
ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ŒÒà¡ÉÃ »‚ 2553
อุตสาหกรรมน้ำตาล มีการผลิตลดลงรอยละ 2.9 เนือ่ งจากผลผลิต ¨Ð»ÃÑºÑÇà¾ÔèÁ¢Öé¹ÃŒÍÂÅÐ 10-20
ออยลดลงเปนผลมาจากภาวะแหงแลงในฤดูหนาวชวงตนป ซึง่ จากสภาพ
สำหรับแนวโนม ราคาสินคาเกษตร
ภูมอิ ากาศดังกลาว จะทำใหคา ความหวานของออยปรับเพิม่ ขึน้ โดยทัง้ ป ป 2553 สำนั ก งานคณะกรรมการ
ไดรับผลดีจากราคาตลาดโลกที่ปรับเพิ่มขึ้นจากสต็อกน้ำตาลที่ลดลง พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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LUMES<`;Ia;C ET'TLV;'T_$K7E = 2553
LJ-. 'T6$TE5IT+R=ES<7SI
_@VgC%Xh;EODGR 10-20
_;YgO*+T$'ITC7O*$TEb;7GT6aG$_@VgCL[*%Xh;
คาดการณวาจะปรับตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 10-20 เนื่องจากความตองการ
ในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้น
ซึง่ จากสถานการณความตองการสินคาเกษตรทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัว่ โลกนัน้
จะทำใหราคาผลิตผลดานการเกษตรที่สำคัญของไทยหลายประเภท
สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นดวย เชน มันสำปะหลังราคาอาจจะพุงไปถึง
2.35 บาทตอกิโลกรัม สวนขาวหอมมะลิที่จำหนายในตลาดมีราคา
เกินราคาประกันอยูแลวในขณะนี้ และแนวโนมการผลิตในป 2553
พบวาภาคเกษตรมีแนวโนมดีขึ้นเมื่อเทียบกับป 2552
ขณะทีม่ าตรการของรัฐบาลทีช่ ว ยสนับสนุนการผลิตภาคเกษตร ทัง้
การประกันรายไดเกษตรกร การสงเสริมพัฒนาสินคาเกษตรแปรรูป
ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และปรับเปลีย่ นรูปแบบใหสอดคลองกับความตองการทัง้ ใน
และตางประเทศที่เพิ่มขึ้น จะเปนผลบวกตอสินคาเกษตรไทยก็ตาม
แตอยางไรก็ตามการเปดเสรีอาเซียนที่มีผลตั้งแตวัน ที่ 1 มกราคม
2553 นั้น หากรัฐบาลไมมีมาตรการรับมืออยางทันทวงที อาจจะทำให
เกิดปญหาระยะยาวกับผลผลิตภาคการเกษตรของไทยได
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สวนแนวโนมราคายางพารา มัน
สำปะหลัง ออย ในป 2553 หนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งคาดกั น ว า จะปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น
ประมาณร อ ยละ 10-20 หรื อ เฉลี่ ย
รอยละ 15 ซึ่งการที่รายไดเกษตรกร
เพิ่ ม ขึ้ น คาดว า จะทำให ภ าคเกษตร
ของไทยในป 2553 จะเติบโตเพิ่มขึ้น
รอยละ 3-5 จากป 2552
และจากการทีร่ ายไดในภาคเกษตร
มีสดั สวนประมาณรอยละ 10 ของ GDP
และประชากรรอยละ 40 ของประเทศ
ประกอบอาชีพเกษตรกร หรือประมาณ
20-40 ลานคน เมื่อราคาสินคาเกษตร
เพิ่ ม ขึ้ น ก็ ย อ มที่ จ ะมี ผ ลต อ การเพิ่ ม
การจับจายใชสอย โดยคาดวายอดขาย
เครื่องใช ไฟฟา รถจักรยานยนตและ
สินคาตางๆ จะเพิ่มขึ้นตามไปดวย ซึ่ง
จะทำใหเศรษฐกิจฟนตัวไดเร็วขึ้น
ที่มา : สศอ. สศก. สศช.
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สภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุนป 52-53

สถาปนา พรหมบุญ

อุตสาหกรรมอาหาร

ป 2552

ทามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโลก
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ทัง้ นีเ้ นือ่ งจาก ประเทศผูผ ลิตอาหารทีส่ ำคัญของโลกประสบปญหา
วัตถุดิบและภัยธรรมชาติ ประกอบกับจีนที่เปนผูผลิตอาหารรายใหญ
มีปญหาเรื่องภาพลักษณเกี่ยวกับความปลอดภัยของอาหาร ทำให
หลายประเทศหันมานำเขาสินคาอาหารจากไทยมากขึ้น อุตสาหกรรม
การผลิตอาหารจึงไดรับผลกระทบนอยกวาอุตสาหกรรมอื่นๆ
Ê‹§ÍÍ¡ÍÒËÒÃ Å´Å§¤ÃÑé§áÃ¡ã¹ÃÍº 7 »‚
การสงออกอาหารในป 2552 มีมลู คาประมาณ 770,000 ลานบาท
ลดลงรอยละ 3.2 เมื่อเทียบกับป 2551 การสงออกอาหารของไทยใน
ชวงครึง่ แรกของป 2552 ไดรบั ปจจัยลบจากความตองการของตลาดโลก
ทีล่ ดลงเนือ่ งจากเศรษฐกิจโลกตกต่ำ ภาวะเงินบาททีแ่ ข็งคา ประกอบกับ
ป 2551 โลกเกิดวิกฤติเรือ่ งการขาดแคลนขาว เนือ่ งจากประเทศผูส ง ออก
ขาวหลักของโลก อยางเวียดนามและอินเดียประสบปญหาภัยธรรมชาติ
ทำใหมีผลผลิตนอยไมเพียงพอตอการสงออก ผูซื้อจึงหัน มาซื้อขาว
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การผลิตไกแปรรูปนั้น ในป 2552 มีการสงออกมูลคาประมาณ
47,400 ลานบาท ถาเทียบกับป 2551 มูลคาสงออกลดลงรอยละ 5.6
ซึ่งดีกวาที่คาดการณไววาในป 2552 การสงออกไกแปรรูปนาจะลดลง
รอยละ 7-9 โดยตลาดสงออกสำคัญยังคงเปนสหภาพยุโรปและญี่ปุน
ซึ่งมีสัดสวนรวมกันประมาณรอยละ 90
ตลาดญี่ปุนนั้น ไทยเปนผูสงออกไกแปรรูป ไปญี่ปุนอันดับหนึ่ง
เนือ่ งจากญีป่ นุ ไดนำเขาไกจากไทยเพือ่ ทดแทนการนำเขาจากจีนในชวง
2-3 ปหลัง เนื่องจากปญหาภาพลักษณของสินคาอาหารของจีน การ
สงออกไกแปรรูปของไทยไปญี่ปุนในป 2552 เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ
2.6 โดยชิ้นสวนหลักที่คนญี่ปุนชอบบริโภคคือนองและสะโพก
อยางไรก็ตาม หลังจากทีจ่ นี มีการปรับปรุงภาพลักษณดา นคุณภาพ
อาหารใหเปนที่ยอมรับ ทำใหมีแนวโนมที่จีนจะกลับมาชวงชิงสวนแบง
ตลาดอีกครั้ง และเนื่องจากญี่ปุน มีนโยบายตองการกระจายตลาด
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โดยการหันไปนำเขาจากฟลิปปนสและ
เกาหลี ใ ต ม ากขึ้ น ทำให ใ นป 2553
ผูสงออกไกแปรรูปของไทยอาจจะตอง
ประสบปญหาการสงออกบาง อีกทั้ง
การสงออกสามารถสงออกไดเฉพาะ
ไกแปรรูปเทานัน้ ยังไมสามารถสงไกสด
แชเย็นแชแข็งไปญี่ปุนได เพราะโดย
สวนใหญแลวจะนำเขาไกสดจากบราซิล
ตลาดไกเพือ่ การบริโภคในญีป่ นุ นัน้
มีมูลคาสูงมาก ในป 2551 ญี่ปุนนำเขา
ไกเพื่อการบริโภคมากถึง 736,825 ตัน
คิดเปนมูลคา 2,630 ลานเหรียญสหรัฐฯ
ในจำนวนนี้เปนการนำเขาไกสดแชเย็น
แช แ ข็ ง ถึ ง 426,097 ตั น และเป น
ไกแปรรูป 310,746 ตัน โดยตลาดไกสด
แช เ ย็ น แช แ ข็ ง ได แ ก กลุ ม เพื่ อ การ
บริ โ ภคในครั ว เรื อ น และภั ต ตาคาร
ส ว นตลาดไก แ ปรรู ป ได แ ก กลุ ม
ภัตตาคาร อุตสาหกรรมอาหาร และ
การขายปลีกอาหารสำเร็จรูป
ไทยเคยมีสว นแบงตลาดในสัดสวน
ที่สูงในทั้งสองผลิตภัณฑ แตหลังจากที่
ไขหวัดนกระบาด ไทยไมสามารถสงออก
ไกสดแชเย็นแชแข็งไปญีป่ นุ ไดอกี ทำให
สู ญ เสี ย ส ว นแบ ง ตลาดในมู ล ค า ที่ สู ง
ถึงแมจะมีการสงออกไกปรุงสุกมากขึ้น
แตยงั ไมสามารถทดแทนในสวนทีส่ ญ
ู เสีย
ไปไดอยางเต็มที่ อยางไรก็ตาม จากการ
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จากไทยแทน ทำใหราคาขาวเพิ่มขึ้นอยางมาก และมีการสงออกสูง
กวาปกติ เมื่อสถานการณการสงออกขาวกลับสูสภาวะปกติในป 2552
เวียดนามกลับมาสงออกไดดังเดิม จึงสงผลใหการสงออกอาหารโดย
รวมลดลง
อยางไรก็ตาม จากการที่นักวิเคราะหไดคาดการณวาเศรษฐกิจ
โลกไดผานจุดต่ำสุดไปแลวและกำลังจะฟนตัว ทำใหสถานการณการ
สงออกอาหารมีแนวโนมที่ดีขึ้นในชวงครึ่งหลังของป โดยเริ่มมีคำสั่ง
ซื้อเขามามากขึ้น เพื่อรองรับเทศกาลในชวงปลายป ถึงแมวามูลคา
การสงออกแมจะกระเตื้องขึ้นในครึ่งปหลัง แต ไมมากพอที่จะทำให
อั ต ราการขยายตั ว กลั บ ไปเป น บวกได ซึ่ ง นั บ เป น ครั้ ง แรกตั้ ง แต ป
2545 ที่มูลคาการสงออกสินคาอาหารลดลง
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ลงนามความตกลงหุน สวนเศรษฐกิจระหวางไทย-ญีป่ นุ (JTEPA) ทำให
ญี่ปุนยอมยกเลิกนโยบายจำกัดการรับรองโรงงานไกแปรรูปของไทย
และจะมีการลดภาษีศุลกากรไกปรุงสุกลง มีสวนทำให ไทยสามารถ
สงออกไกปรุงสุกไปญี่ปุนไดมากขึ้น
สวนการสงออกไกแปรรูป ไปสหภาพยุโรปนั้น ถึงแม ไทยจะมี
สวนแบงตลาดเปนอันดับหนึ่งอยู แตการสงออกมีแนวโนมชะลอตัวลง
โดยในป 2552 มีการสงออกลดลงรอยละ 12.8 หากเทียบกับป 2551
ทั้งนี้ เนื่องจากผูนำเขาของสหภาพยุโรปเริ่มหันไปนำเขาไกจากบราซิล
เพิม่ มากขึน้ การสงออกไปสหภาพยุโรปจะขึน้ อยูก บั ปริมาณที่ไทยไดรบั
ซึง่ ไกแปรรูปที่ไทยไดรบั ขณะนีค้ อื 160,033 ตัน ซึง่ อาจจะมีการสงออก
เกินจำนวนที่ไดรับ
โดยสวนที่สงออกเกินจะตองเสียอากรขาเขาในอัตราสูง หรือ
ประมาณรอยละ 53 ในขณะที่อากรขาเขาของสินคาที่อยู ในปริมาณที่
ไดรับจะประมาณรอยละ 8 ซึ่งไทยจะตองเจรจากับสหภาพยุโรปใน
ระดับทวิภาคี ใหนำปริมาณไกหมักเกลือที่ไทยไดรับปละ 92,610 ตัน
และเสียอากรขาเขาในอัตรารอยละ 15.4 ใหโอนมาเปนไกแปรรูป
เนื่ อ งจากไก ห มั ก เกลื อ ถื อ เป น ไก ส ด ซึ่ งไทยไม มี โ อกาสส ง ออกไป
สหภาพยุโรป เนื่องจากยังไมไดรับการประกาศใหเปนพื้นที่ปลอดจาก
โรคไขหวัดนก
ไกแปรรูปไทยในสหภาพยุโรปนัน้ ครองสวนแบง
ตลาดเปนอันดับหนึ่งในสองพิกัด คือ พิกัด 160232
ซึง่ เปนเนือ้ ไกแปรรูปทีเ่ ปนเนือ้ ลวน และอาหารแปรรูป
ที่มีเนื้อไกเปนสวนประกอบ บรรจุในภาชนะที่อากาศ
ผานเขาไปไม ได ไทยมีสวนแบงตลาดรอยละ 61.5
รองลงมาคือบราซิลรอยละ 35.2
อีกพิกัดหนึ่งคือ พิกัด 160239

คื อ อาหารสำเร็ จ รู ป ที่ มี เ นื้ อไก เ ป น
สวนประกอบ ไทยมีสวนแบงตลาดมาก
ถึ ง ร อ ยละ 97-98 และเป น ส ว นที่ มี
อัตราขยายตัวคอนขางสูง สำหรับชิน้ สวน
ที่คนยุโรปนิยมบริโภคคือ ชิ้นสวนอก
¡ØŒ§¢Í§ä·Â ÂÑ§äÁ‹¡ÃÐ·ºÁÒ¡¹Ñ¡
ไทยยังคงเปนผูส ง ออกกุง สดแชเย็น
แชแข็งอันดับ 1 ของโลก โดยในป 2552
มีมูลคาการสงออกประมาณ 46,000
ลานบาท สูงขึ้นจากป 2551 ประมาณ
รอยละ 7.8 และยังมีการสงออกกุง แปรรูป
ประมาณ 41,900 ลานบาท เพิม่ ขึน้ จาก
ป 2551 รอยละ 16.5 โดยตลาดสงออก
หลักคือ สหรัฐอเมริกา ประมาณรอยละ
50 รองลงมาคือ ญีป่ นุ และสหภาพยุโรป
กุงที่สงออกจะเปนกุงสดแชเย็นแชแข็ง
ในสัดสวนรอยละ 54 และกุงแปรรูป
ในสัดสวนรอยละ 46
โดยกุงแปรรูปมีแนวโนมจะมีการ
ส ง ออกมากขึ้ น ทั้ ง ปริ ม าณและราคา
ส ว นกุ ง สดอาจจะส ง ออกมากในด า น
ปริมาณ แตราคาคอนขางทรงตัว กุง
เป น สิ น ค า ที่ มี ก ารขยายตั ว ในขณะที่
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ตลาดสหรัฐอเมริกาเปนตลาดใหญของกุง ไทยมากกวารอยละ 50
และไมไดรบั ผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจเทาใดนัก เพราะคนอเมริกนั
บริโภคกุงเปนอาหารพื้นฐานอยูแลว สวนตลาดสหภาพยุโรป ไดรับ
ผลบวกจากการที่ EU คืนสิทธิประโยชนทางภาษีศลุ กากร (GSP) ใหไทย
เมือ่ 3 - 4 ปทผี่ า นมา ทำใหไทยไมตอ งเสียอากรขาเขารอยละ 10 - 15
การสงออกไปสหภาพยุโรปจึงสูงขึ้น
อยางไรก็ตาม สินคากุงไดรับผลกระทบจากคาเงินบาทที่แข็งขึ้น
โดยอัตราแลกเปลี่ยนคาเงินบาทที่แข็งขึ้นทุก 1 บาท มีผลทำใหราคา
กุงลดลงกิโลกรัมละ 10 บาท และยังมีความเสี่ยงจากราคาน้ำมันใน
ตลาดโลก ถาหากราคาน้ำมันสูงขึ้น ตนทุนในการเลี้ยงและจับกุงก็จะ
สูงขึน้ ดวย ตลอดจนผูน ำเขาก็จะมีกำลังซือ้ ลดลง อีกทัง้ การเลีย้ งกุง ยังมี
ปญหาเรือ่ งการขาดแคลนแรงงาน ทีผ่ า นมา ผูป ระกอบการจำเปนตอง
พึ่งพาแรงงานตางดาว ซึ่งมีปญหาการสื่อสารที่ไมเขาใจ มีการหลบหนี
และเปลี่ยนงานบอย ความเสี่ยงอีกประการหนึ่งก็คือ กุงไทยตองพึ่งพา
ตลาดสงออกเปนหลักมากกวารอยละ 80 และเปนตลาดสหรัฐอเมริกา
ถึงกึง่ หนึง่ ไทยจึงควรหาตลาดใหมๆ มารองรับและควรสงเสริมใหบริโภค
กุงภายในประเทศมากขึ้น
ÍÒËÒÃ¡ÃÐ»‰Í§ ÂÑ§ÁÕÍ¹Ò¤
การสงออกอาหารทะเลกระปองและแปรรูปชะลอตัวลงไมมากนัก
ในป 2552 มีมูลคาประมาณ 126,700 ลานบาท ลดลงรอยละ 1.7
เมื่อเทียบกับป 2551 โดยมีการสงออกปลาทูนากระปองในสัดสวน
สูงสุด รองลงมาคือ ปลาแปรรูป ปูกระปอง กุง แปรรูปกระปอง ซารดนี
กระปอง และปลาหมึกกระปอง ตามลำดับ ตลาดหลักก็คอื สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุน และสหภาพยุโรป
$ZCBT@S;: 2553

จุ ด แข็ ง ของผู ป ระกอบการไทย
ในอุตสาหกรรมนี้ คือ มีความชำนาญ
ในการผลิตอาหารทะเลแปรรูปมาเปน
เวลานาน จนมีมาตรฐานสูงเปนทีย่ อมรับ
มีการวิจัยและพัฒนาสินคาใหไดรสชาติ
ใหมๆ และมีคุณคาทางโภชนาการสูง
จนไปถึงลดขัน้ ตอนการปรุง เชน สามารถ
นำไปทอดหรือนำเขาไมโครเวฟไดทันที
อุปสรรคของการสงออกอาหาร
ทะเลกระป อ งและแปรรู ป คื อ การ
ขาดแคลนวัตถุดิบ และปริมาณวัตถุดิบ
ไมสม่ำเสมอ โดยเฉพาะปลาทูนาที่ตอง
นำเข า จากต า งประเทศ ป ญ หาการ
ขาดแคลนแรงงาน เนื่องจากคนไทย
ไมตองการทำงานที่ไมสะอาด ชื้นแฉะ
และมีกลิ่นรุนแรง รวมถึงปญหาในการ
ตรวจสอบและมาตรการกีดกันทางการคา
ในประเด็นปญหาสารตกคาง และระเบียบ
การจับสัตวน้ำ โดยในวันที่ 1 มกราคม
2553 สหภาพยุโรปไดเริม่ นำกฎระเบียบ
IUU (Illegal, Unreported and
Unregulated) มาใช จะสงผลตอการ
จั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ของผู ผ ลิ ต อาหารทะเล
กระปองและแปรรูปของไทย โดยวัตถุดบิ
ที่นำมาใช ในการผลิตจะตองสามารถ
ตรวจสอบย อ นกลั บ ได ว า เป น วั ต ถุ ดิ บ
ที่มาจากการทำประมงที่ ถูกกฎหมาย
ตามที่สหภาพยุโรปกำหนด
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สินคาอาหารอื่นๆ หดตัว ทั้งนี้เนื่องมาจากจีนและเวียดนามที่เปนคูแขง
สำคัญมีปญหาภัยธรรมชาติ ทำใหมีผลผลิตลดนอยลง และการที่
สหรัฐอเมริกายกเลิกการเก็บภาษี Anti-dumping บริษทั ไทย 2 บริษทั
ทำใหสินคากุงไทยสามารถแขงขันไดมากขึ้น ตลอดจนสินคากุงจาก
ประเทศไทยมีความนาเชื่อถือมากกวาประเทศอื่นๆ ทำใหผูนำเขา
ไว ใจในคุณภาพสินคาที่สม่ำเสมอ สามารถตรวจสอบกลับได
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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
ไมสม่ำเสมอขึน้ อยูก บั สภาพดินฟาอากาศ วัตถุดบิ มีมาตรฐานไมเพียงพอ
ขาดแรงงานที่มีความชำนาญสูง และตนทุนวัตถุดิบกระปองโดยเฉพาะ
แผนเหล็กมีราคาสูงขึ้น
¢ŒÒÇ ÂÑ§äÁ‹ä´ŒÃÑº¼Å¡ÃÐ·º
สถานการณขาว ในป 2552 ไทยสงออกขาวถึง 8.64 ลานตัน
มูลคาประมาณ 172,200 ลานบาท ลดลงจากป 2551 รอยละ 15.2
โดยในป 2551 มีการสงออกขาวปริมาณ 10.2 ลานตัน มูลคาประมาณ
203,200 ลานบาท โดยไทยยังเปนผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลก
อยางไรก็ตาม การสงออกขาวในป 2552 ยังมากกวาเปาหมายที่ตั้งไว
ที่ 8.5 ลานตัน ถึงแมยอดสงออกจะลดลงจากปกอ นมาก แตไมใชเรือ่ ง
นาแปลกใจ เนื่องจากการสงออกในป 2551 สูงมากเกินกวาปกติ
ในป 2552 คูแขงสำคัญอยางอินเดียยังคงชะลอการสงออกขาว
เนื่องจากประสบกับภัยแลงอีกครั้ง จึงมีผลผลิตขาวลดลง ทำใหผูซื้อ
หันมาซื้อขาวจากผูสงออกรายอื่นแทน โดยเฉพาะขาวนึ่งจากไทย ซึ่ง
มีตลาดสงออกสำคัญอยู ในตะวันออกกลางและแอฟริกา คาดวาในป
2553 โลกยังคงมีความตองการขาวมากขึ้น เนื่องมาจากภัยแลงและ
สภาพอากาศที่ผันผวนจากปรากฏการณ El Nino ซึ่งจะทำใหผลผลิต
ขาวปการผลิตป 2552/2553 (ฤดูใหม) จะมีแนวโนมลดลง

ÊÃØ»ÀÒÇÐ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÍØÊÒË¡ÃÃÁà¡ÉÃ
ถึงแมวาภาวะการผลิตและการ
สงออกโดยรวมจะชะลอตัวลง แตการ
ลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมเกษตรและ
ผลิตผลจากการเกษตรกลับมีการขอรับ
การสงเสริมฯ เพิ่มขึ้น ในป 2552 มี
โครงการที่ ไ ด อ นุ มั ติ ก ารส ง เสริ ม การ
ลงทุนจำนวน 155 โครงการ มูลคา
การลงทุนประมาณ 35,200 ลานบาท
ซึ่งอยู ในระดับที่สูงกวาป 2551 ที่ไดรับ
อนุมตั ไิ ป 153 โครงการ มูลคาการลงทุน
ประมาณ 28,500 ลานบาท ซึง่ สวนใหญ
แลวจะขอรับการสงเสริมฯ อยูในประเภท
กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร ถึงแมวา
จะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก แตผลกระทบ
ตอสินคาอาหารไมไดรุนแรงนัก และมี
แนวโน ม จะฟ น ตั ว หากเศรษฐกิ จโลก
กระเตื้องขึ้น

= 2552 c9DL*OO$%TI
8X* 8.64 GT;7S; C[G'T
=ERCT5 172,200 GT;<T9
a6DDS*_=;>[L*OO$%TI
OS;6S< 1 %O*aG$
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ÅÒ´ÍÒËÒÃ¾ÃŒÍÁÃÑº»ÃÐ·Ò¹ Í¹Ò¤Ê´ãÊ
อยางไรก็ตาม แมวาไทยจะยังคงเปนประเทศผูสงออกอาหารที่
สำคัญของโลก แต ในอนาคตอันใกล อาจจะถูกทาทายจากการแขงขัน
ที่รุนแรง โดยเฉพาะจากประเทศที่มีตนทุนการผลิตที่ต่ำกวา เชน จีน
และเวียดนาม และปจจัยจากความเขมงวดของประเทศคูคาในดาน
ความปลอดภัยของอาหาร โดยอาจจะใชมาตรการดานสุขอนามัยมา
เปนขอกีดกันทางการคา
หนทางที่ไทยจะยังรักษาสถานภาพการเปนประเทศผูผลิตอาหาร
ที่สำคัญของโลกตอไปคือ ตองพัฒนาตราสินคาเปนของตนเอง และ
สรางมูลคาเพิม่ ใหแกสนิ คา แทนทีจ่ ะสงออกเปนอาหารสด ก็สรางมูลคา
เพิ่ ม ด ว ยการผลิ ต เป น อาหารพร อ มรั บ ประทาน (Ready-to-eat)
ตลอดจนตองมีการลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนาใหมากขึ้น

อาหารสำเร็จรูปพรอมรับประทาน
หรือกึ่งพรอมรับประทาน (Ready-toeat) เปนทางเลือกใหมของผูผลิตและ
ผูบ ริโภคในยุคโลกสมัยใหมทอี่ นิ เตอรเน็ต
แพรหลาย เนื่องจากในสังคมสมัยใหม
จะเปนสังคมคนทำงานในเมือง ขนาด
ครอบครัวจะเล็กลง จำนวนคนโสดจะ
มากขึ้น ผูหญิงทำงานนอกบานมากขึ้น
ทำใหมีเวลาที่จะทำอาหารนอยลง และ
ยังตองการความสะดวกสบายมากขึ้น
ตองการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะ
มีความปลอดภัย และมีรสชาติเหมือน
อาหารทีป่ รุงสุกใหมๆ อีกทัง้ เตาไมโครเวฟ
เป น สิ่ ง ที่ ใ ช กั น แพร ห ลายในป จ จุ บั น
ซึ่งอาหาร Ready-to-eat จะเปนสิ่งที่
ตอบสนองความตองการเหลานั้น
อาหาร Ready-to-eat ที่รูจักกัน
แพรหลายมากที่สุดคือ อาหารแชแข็ง
(Frozen Food) ซึ่งตองอุนใหรอนกอน
รับประทาน อาหารแชแข็งมีกรรมวิธกี าร
ผลิตที่ทันสมัย สามารถรักษาคุณภาพ
ของอาหารและรูปลักษณอาหารไว ได
ใกลเคียงกับอาหารปรุงสุกใหมๆ ผูบ ริโภค
สามารถหาซื้อไดโดยสะดวก ทั้งจาก
ซู เ ปอร ม าร เ ก็ ต หรื อ ร า นสะดวกซื้ อ
และป จ จุ บั น ยั ง มี ร า นแฟรนไชส ห ลาย
รานทีป่ รุงอาหารโดยการนำอาหารแชแข็ง
มาอุน และเสิรฟ ลูกคา โดยที่ไมมขี นั้ ตอน
ปรุงอาหาร อีกทั้งในปจจุบันผูผลิตไดมี
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การขายอาหาร Ready-to-eat ที่มีราคาใกลเคียงกับอาหารทั่วไป
ตามทองตลาด ทำใหอาหาร Ready-to-eat เปนอาหารที่สามารถ
บริโภคไดสำหรับคนทุกระดับชั้น
อาหารแชเย็น (Chilled Food) เปนทางเลือกใหมของผูบริโภค
อาหารแชเย็นเปนอาหารที่ ใชความเย็นในการรักษาสภาพนอยกวา
อาหารแชแข็งจึงมีรสชาติเนื้อสัมผัส และคุณคาทางโภชนาการดีกวา
อาหารแชแข็ง โดยจะเก็บไวที่อุณหภูมิระหวาง 16 องศาเซลเซียส ถึง
-2.2 องศาเซลเซียส จึงสามารถเก็บรักษาไดโดยใชตูเย็นธรรมดา
โดยอาหารแชแข็งที่ตองเก็บที่อุณหภูมิ -18 องศาเซลเซียส ดังนั้น
เมื่อนำมารับประทานก็จะใชเวลาในการอุนนอยกวาอาหารแชแข็ง
เมนูอาหารแชเย็นและแชแข็งมี ใหเลือกมากมาย เชน ขาวราด
ผัดกะเพรา ขาวแกงเขียวหวาน กวยเตี๋ยวผัด ขาวผัด ขนมจีบ ติ่มซำ
ไกทอด กุงชุบแปงทอด ขาวหนาเปด สปาเก็ตตี มักกะโรนี ฯลฯ และ
แตละประเภทก็จะมีหลายระดับราคา ตามปริมาณและคุณภาพอาหาร
ไทยมีจดุ แข็งสำหรับการเปนผูผ ลิตอาหาร Ready-to-eat สำหรับ
การบริโภคภายในและตางประเทศ เนือ่ งจากมีความพรอมดานวัตถุดบิ
สามารถผลิตไดภายในประเทศเกือบทัง้ หมด และเปนการสรางมูลคาเพิม่
ให แ ก สิ น ค า เกษตร อี ก ทั้ ง เมนู อ าหารไทยเป น เมนู ที่ ค นไทยและ
คนตางประเทศใหความนิยมรับประทาน รวมทั้งคุณภาพของสินคา
อาหารจากไทยเปนที่ยอมรับในตลาดสากล อยางไรก็ตามการผลิต
อาหาร Ready-to-eat มีตนทุนดานเครื่องจักรที่มีราคาสูง และตอง
นำเขาจากตางประเทศ ตลอดจนตองใชเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย
ซึ่งผูลงทุนจึงจะตองมีความพรอมพอสมควร
ในดานการสงเสริมการลงทุน บีโอไอใหการสงเสริมการผลิต
หรือถนอมอาหารพรอมรับประทานหรืออาหารกึ่งพรอมรับประทาน
โดยใหสิทธิและประโยชนสูงสุด ทั้งยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร และ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลถึงแปดป ไมวาจะตั้งสถานประกอบการใน
เขตใด ที่ผานมามีการใหการสงเสริมฯ ไปแลว 76 โครงการ มูลคา
การลงทุนมากกวา 22,000 ลานบาท

<WaOcObM$TEL*_LEVC$TE>GV7MEYO8;OCOTMTE
@EOCES<=ER9T;MEYOOTMTE$Xg*@EOCES<=ER9T;
a6DbMLV9:V`GR=ERaD-;L[*LZ6
cCIT+R7Sh*L8T;=ER$O<$TEb;_%7b6

ในอนาคต อาหาร Ready-to-eat
จะยังคงไดรับความนิยมอยางตอเนื่อง
และมีการขยายตัว โดยเฉพาะในภูมภิ าค
เอเชียซึง่ จะเปนตลาดทีม่ อี ตั ราเติบโตสูง
รวมทั้งสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ซึ่งเปนตลาดที่ ใหญที่สุดสำหรับสินคา
อาหารพรอมรับประทาน ผูผลิตจึงควร
ใส ใจในคุณภาพอาหาร รสชาติ และ
คุณคาทางโภชนาการใหมากขึน้ รวมทัง้
การพั ฒ นาเมนู อ าหารใหม ๆ จั ด แต ง
หนาตาของอาหารใหดูนารับประทาน
มากขึน้ ตลอดจนตองวิจยั ตลาด แบงแยก
ตามความตองการของลูกคา และจัดหา
อาหารที่เหมาะสมสำหรับลูกคาแตละ
กลุมอีกดวย

สภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุนป 52-53

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล
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พลาสติกชีวภาพไทย

ตอนที่ 1 : โอกาสการเปน Hub ในดาน Bioplastics
@GTL7V$CW'ITCLU'Sb;$TEb--WIV7%O*';_ETb;LCSD;Wh_=;ODT*CT$ @GTL7V$_=;LI;=ER$O<
%O*_'EYgO*CYO_'EYgO*b- b;_$YO<9Z$>GV7BS53 C;ZKDc6@S4;T_9'a;aGDW@GTL7V$_@YgOb-=ERaD-;
c6CT$CTDcCIT+R_=;_'EYgO*b- b;'ESI_EYO; -Vh;LI;_'EYgO*b-cAAT -Vh;LI;DT;D;7 _'EYgO*$WNT
MEYO`C$ER9Sg* _'EYgO*CYO`@9D
แตพลาสติกก็มีขอเสีย คือ ไมสามารถยอยสลายไดเอง เหมือน
นักวิทยาศาสตรหรือนักวิชาการ
วัสดุธรรมชาติ ปญหาของเสีย หรือขยะพลาสติก จึงเปนเรื่องใหญที่ ทั่วโลก จึงมีการคาดการณที่ตรงกันวา
ยังไมสามารถพัฒนาการจัดการ เพื่อไม ใหสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอม ในอีกไมเกินรอยป โลกเราจะลนไปดวย
ไดอยางสมบูรณ
ขยะพลาสติกและปญหาดานสิง่ แวดลอม
ดขยะพลาสติก นั่น
ขยะจากพลาสติกใชเวลายอยสลายเปนรอยปโดยการฝงกลบ จึทีง่เกิเปดนจากการกำจั
หนึ่ งที่ก อให เกิ ดกระแส
หรือหากจะใชการเผาทำลายก็จะเกิดควันพิษในอากาศ วิธีการที่ดีที่สุด การอนุสาเหตุ
รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม โดยเฉพาะ
หรือกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุดในการกำจัดขยะ การตระหนั
กถึงสาเหตุที่กอใหเกิดภาวะ
พลาสติกในปจจุบันคือ การนำขยะพลาสติกไปผานกระบวนการนำ โลกร อ น (Global
Warming) เช น
กลับมาใช ใหม หรือนำขยะพลาสติกมารีไซเคิลนั่นเอง

¡ÒÃ½˜§¡Åº ËÃ×Í¡ÒÃà¼Ò·ÓÅÒÂ¢ÂÐ¾ÅÒÊÔ¡à»š¹ÇÔ¸Õ·Õè¹ÔÂÁ·ÕèÊØ´ã¹»˜¨¨ØºÑ¹ á‹¡‹ÍãËŒà¡Ô´»˜ÞËÒÁÅÀÒÇÐÒÁÁÒ
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àÃ×èÍ§¢ÂÐ ÍÒ¨à¡Ô´»˜ÞËÒ¢ÂÐÅŒ¹âÅ¡ ¨¹Á¹ØÉÂÐäÁ‹ÊÒÁÒÃ¶·Õè¨Ð´ÓÃ§ÍÂÙ‹ã¹âÅ¡ã¹ÀÒÇÐ»¡Ôä´Œ

ปญหาการจัดการขยะพลาสติกที่ ใชระยะเวลาในการยอยสลายเปน
รอยป หรือ ปญหาเรื่องการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดที่เกิดจาก
ภาคอุตสาหกรรมตางๆ
¾ÅÒÊÔ¡ªÕÇÀÒ¾ : ·Ò§ÍÍ¡ã¹¡ÒÃá¡Œ»˜ÞËÒ¢ÂÐ¾ÅÒÊÔ¡
พลาสติก เปนสารประกอบอินทรียที่สังเคราะหขึ้นเพื่อใชแทน
วัสดุธรรมชาติ โดยมีตน กำเนิดจากการทำปฏิกริ ยิ าของสารไฮโดรคารบอน
ที่มาจากน้ำมันดิบ หรือกาซธรรมชาติ ซึ่งหากเราจำกันไดเมื่อไมนาน
มานี้เอง ราคาน้ำมันดิบไดทะยานสูงขึ้นเปนประวัติการณเกือบจะถึง
100 ดอลลารตอบารเรล ดังนั้น หากเรายังคงใชพลาสติกที่ผลิตมา
จากปโตรเลียมหรือปโตรเคมี เราก็คงจะตองใชของที่แพงมากขึ้นกวา
เดิมดวย เนื่องจากตนทุนในการผลิตเม็ดพลาสติกจากปโตรเคมีปรับ
ตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก นอกเหนือจากที่เราจะตองเจอ
ปญหาเรื่องมลพิษ จากขยะพลาสติกดวย

ดั ง นั้ น ป ญ หาด า นการจั ด การ
เรื่องสิ่งแวดลอมในอนาคต และการ
ตองการลดความเสี่ยงจากการปรับตัว
สู ง ขึ้ น ของราคาน้ ำ มั น ดิ บ และราคา
ปโตรเคมี จึงเปนเหตุผลทีน่ กั วิทยาศาสตร
และนักอุตสาหกรรมทัว่ โลก มีการศึกษา
และพั ฒ นาคิ ด ค น หาผลิ ต ภั ณ ฑ ม าใช
เพื่ อ ทดแทนพลาสติ ก จากน้ ำ มั น หรื อ
กาซธรรมชาติ
เทคโนโลยี ก ารผลิ ต พลาสติ ก
ชีวภาพ (Bioplastics) หรือที่บางคน
เรียกวาพลาสติกเขียว หรือพลาสติก
ชีวภาพยอยสลายได (Biodegradable
Plastic) หมายถึงพลาสติกที่ผลิตขึ้น
จากวั ส ดุ ธ รรมชาติ ส ว นใหญ เ ป น พื ช
สามารถย อ ยสลายได ใ นธรรมชาติ
(Biodegradable) ชวยลดปญหามลพิษ
ในสิ่ ง แวดล อ มเพราะผลิ ต มาจากพื ช
ซึ่งเปน สารอิน ทรีย เทคโนโลยีนี้มีการ
พัฒนาไปอยางรวดเร็วมาก โดยเฉพาะใน
ชวงระยะเวลา 5 ปทผี่ า นมา เพือ่ ทดแทน
การใชพลาสติกที่มาจากปโตรเคมี
พลาสติกชีวภาพสวนใหญผลิตจาก
วัตถุดบิ ทีเ่ ปนพืช สถาบัน Biodegradable
Products ในประเทศสหรั ฐ อเมริก า
กำหนดนิยามการยอยสลายของพลาสติก
ชี ว ภาพว า ต อ งย อ ยสลายกลายเป น

@GTL7V$-WIBT@ MCTD8X*
@GTL7V$9Wg>GV7%Xh;+T$
ISL6Z:EEC-T7V
LI;bM_=;@YLTCTE8DODLGTDc6
b;:EEC-T7V
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@GTL7V$-WIBT@>GV7%Xh;+T$ %TIa@6 OOD
MSI<W9E[9 8SgI_MGYO* CS;_9J CS;LU=RMGS*
@Y-bM;hUCS;<T*-;V6 CWMGTD-;V6
9Wg=G[$c6 b;=ER_9Jc9D
คารบอนไดออกไซดและน้ำภายใน 90 วันเมื่อปลอยทิ้งไว ในสภาวะ
แวดลอมสำหรับการยอยสลาย
พลาสติกชีวภาพผลิตขึ้นจาก ขาวโพด ออย หัวบีทรูท ถั่วเหลือง
มันเทศ มันสำปะหลัง พืชใหน้ำมันบางชนิด มีหลายชนิดที่ปลูกได ใน
ประเทศไทย ซึ่ ง ป จ จุ บั น หลายประเทศเริ่ ม ผลิ ต พลาสติ ก ชี ว ภาพ
ใชแทนพลาสติกที่ผลิตจากปโตรเคมี เนื่องจากตน ทุนในการผลิต
เม็ดพลาสติกจากปโตรเคมีปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในตลาดโลก
อาทิ ญี่ปุน มีการใชอุปกรณประดับยนตที่ทำจากพลาสติกชีวภาพ ใน
รถยนต มาสดารุ นตางๆ และบริ ษัทเอ็ นอี ซี คอรปอเรชั่ น ได ผลิ ต
โทรศัพทมือถือที่ทำดวยพลาสติกชีวภาพ
¡ÒÃ¼ÅÔ¾ÅÒÊÔ¡ªÕÇÀÒ¾
พลาสติกชีวภาพแบงไดเปน 2 ประเภท คือ
1. Polylactic Acid หรือ “PLA” วัตถุดิบที่ ใช ในการผลิตคือพืช
ที่มีแปงเปนองคประกอบหลัก เชน ขาวโพดและมันสำปะหลัง ฯลฯ
กระบวนการผลิตเริ่มตนจากการบดหรือโมพืชนั้นใหละเอียดเปนแปง
จากนั้นทำการยอยแปงใหกลายเปนน้ำตาลและนำไปหมักดวยจุลนิ ทรีย
จนเกิดเปน “Lactic Acid” แลวนำมาผานกระบวนการทางเคมีเพื่อ
เปลี่ยนโครงสรางใหเปนสารใหมที่มีโครงสรางทางเคมีเปนวงแหวน
เรียกวา “Lactide”
$ZCBT@S;: 2553

หลั ง จากนั้ น นำมากลั่ น ในระบบ
สุญญากาศ เพื่อเปลี่ยนโครงสรางให
เปนสารใหมทมี่ โี ครงสรางเปนโพลีเมอร
ของ Lactide ที่เปนสายยาวขึ้นเรียก
วา PLA สามารถนำไปเปนวัตถุดิบใน
การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก ได เ ช น
เดียวกับเม็ดพลาสติกที่เราใชกันอยู ใน
ปจจุบัน อีกทั้งมีคุณสมบัติพิเศษ คือมี
ความใสไมยอยสลายในสภาพแวดลอม
ทัว่ ไป แตสามารถยอยสลายไดเอง เมือ่
นำไปฝงกลบในดินในระยะเวลาอันสั้น
และยังนำไปทำเปนปุย หมักโดยไมทำลาย
ธรรมชาติ
2. Polyhydroxy alkanoates
หรือ “PHAs” เปนสารโพลีเมอรตั้งตน
ที่ น ำมาใช ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก ที่
ยอยสลายได วัตถุดิบที่ ใช ในการผลิต
คือแปงหรือน้ำตาล มีกระบวนการผลิต
คล า ยตั ว แรกแต ใ นการหมั ก ต อ งใช
จุลิน ทรียชนิดพิเศษชื่อ “Eschericia
Coli” ที่ กิ น น้ ำ ตาลเป น อาหารและ
สามารถเปลี่ยนโครงสรางทางเคมีของ
น้ำตาลภายในตัวจุลนิ ทรียเ องเปน PHAs
โดย PHAs มีคุณสมบัติในการนำไป
เป น วั ต ถุ ดิ บ สำหรั บ ผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ
พลาสติกไดหลากหลาย เชน การขึน้ รูป
เปนฟลม งานฉีดและเปา
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ES2<TGc6 bM'ITC_Mf;-O<
`>;9Wg;U9T* (Road Map) $TE@S4;T
OZ7LTM$EEC@GTL7V$-WIBT@%O*c9D
= 2551-2555 BTDb;$EO<*<=ERCT5
1,800 GT;<T9
âÃ´áÁ» ÍØÊÒË¡ÃÃÁ¾ÅÒÊÔ¡à¢ÕÂÇ
สำหรับประเทศไทย สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาท
เป น แกนกลางในการประสานงาน และเชื่ อ มโยงกั บ องค ก รต า งๆ
ในการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนานวัตกรรมวัสดุชีวภาพ
ได ด ำเนิ น การผลั ก ดั น ให เ กิ ด การพั ฒ นาเป น โครงการระดั บ ชาติ
ในการนำเทคโนโลยีชีวภาพระดับสูงมาใช ในการผลิตวัสดุชีวภาพ
ที่ทำจากแปงและน้ำตาลเปน หลัก เนื่องจากประเทศไทยสามารถ
ผลิตหัวมันสำปะหลังไดประมาณ 21 ลานตัน/ป และมีผลผลิตออย
ประมาณ 60 ลานตัน/ป คิดเปนผลผลิตน้ำตาลประมาณ 6 ลานตัน/ป
หากสามารถผลิตพลาสติกชีวภาพจากพืชเหลานี้ได นอกจากจะทำให
มันสำปะหลัง และออยมีราคาดีขึ้นแลว ยังเปนการลดการพึ่งพาการ

$TE@S4;TOZ7LTM$EEC@GTL7V$-WIBT@
+R_=;`;I9T*9WgLU'Sb;$TE_LEVCLET*C[G'T_@VgC
bM$S<LV;'T_$K7E%O*=ER_9Jc9D
EIC8X*L*>G6W7OLVg*`I6GOCOW$6ID

ผลิตจากกาซธรรมชาติ ซึ่งมีราคาสูง
ในการผลิตพลาสติกได
เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลได ใหความ
เห็นชอบแผนที่นำทาง (Road Map)
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ของไทยในระหว า งป 2551-2555
ภายในกรอบวงเงินงบประมาณจำนวน
1,800 ลานบาท ตามที่สภานิติบัญญัติ
แหงชาติไดนำเสนอนับเปนกาวยางสำคัญ
ในการพลิกโฉมหนาอุตสาหกรรมไทย
เพื่อสรางนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตรที่มี
มูลคาใหมที่สูงมากในภาคเกษตรกรรม
พรอมๆ กับการกอเกิดอุตสาหกรรมที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
ชีวภาพจะเปนแนวทางที่สำคัญในการ
เสริมสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตร
ของประเทศไทย ทำใหมีการสรางทาง
เลือกใหมสำหรับการจัดการสินคาเกษตร
ที่ไมจำเปนตองขายในรูปวัตถุดบิ โดยตรง
ทีย่ งั ไมมกี ารแปรรูปหรือมีการแปรรูปอยาง
งายๆ ดังเชนในอดีต รวมถึงอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพเปนอุตสาหกรรมที่สง
ผลดีตอสิ่งแวดลอมอีกดวย
ทั้งนี้ จะตองมีความรวมมือและ
การทำงานรวมกันจากหลายหนวยงาน
ไม ว า จะเป น หน ว ยงานภาคเอกชน
องคกรอิสระทีเ่ ชีย่ วชาญดานเทคโนโลยี
รวมทั้ ง การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงาน
ภาครั ฐ ซึ่ ง ทั้ ง หมดนี้ จ ะช ว ยเป น แรง
ผลักดันใหนำไปสูการผลิต การใชงาน
และการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก
ชี ว ภาพของประเทศไทย และทำให
ประเทศไทยมี ศั ก ยภาพที่ จ ะเป น
“Bioplastics Hub” ของภูมิภาคได
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(โปรดติดตามตอนที่ 2: แนวทางการพัฒนาและสนับสนุนพลาสติกชีวภาพของไทยในฉบับตอไป)

ใครเปนใครในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
ปจจุบนั บริษทั ทีผ่ ลิตพลาสติกชีวภาพที่ใหญทสี่ ดุ ในสหรัฐอเมริกา
คือ NatureWorks ในเครือของกลุม Cargill ซึ่งเปนบริษัทยักษ ใหญ
ทางดานการเกษตร รองลงมาคือบริษัท Metabolix จากเมือง
Cambridge ในสหรัฐอเมริกามีผลิตภัณฑที่ชื่อวา Mirel
โรงงานของ NatureWorks ในเมือง Blair ผลิตพลาสติก
ชีวภาพจากขาวโพดเปนเม็ดใส เสนใยและแผนฟลม สามารถนำไป
ผลิตเปนขวดน้ำขวดนม และบรรจุภัณฑตางๆ

¿ÌÅÐÁ-äºâÍá¾¹ (Biophan-Film) ·Ó¨Ò¡¡Ã´
â¾ÅÕáÅ¤Ô¡ (Polylactic acid (PLA)) ·ÓãËŒ
¼ÅÔÀÑ³±Ð´ÙãÊÂÔè§¢Öé¹

ªÒÁÍ‹Ò§¼ÅäÁŒ·Ó¨Ò¡ Nature
Works â¾ÅÔàÁÍÃÐªÕÇÀÒ¾ PLA
â¾ÅÔàÁÍÃÐ¹Õé ÁÒ¨Ò¡¾×ªª¹Ô´·ÕèãËŒ
¤Ø³ÊÁºÑàÔ »š¹á»‡§¢ŒÒÇâ¾´ËÃ×Í¹éÓÒÅ

บริษทั ยักษใหญของโลก ผูผ ลิตพลาสติกชีวภาพ (PLA) รายอืน่ ๆ
มีอาทิ บริษัท BASF ของเยอรมนี เจาของยี่หอ Ecoflex บริษัท
Novamont SPA จากอิตาลีเจาของผลิตภัณฑ Mater-Bi บริษัท
Cereplast จากเมือง Hawthorne มลรัฐแคลิฟอรเนีย เจาของผลิตภัณฑ
ในชือ่ เดียวกัน บริษทั DuPont ของสหรัฐอเมริกาโดยรวมมือกับบริษทั
Plantic Technologies ผลิตสินคาพลาสติกชีวภาพโดยใชชอื่ วา Biomax
มีทงั้ พลาสติกเม็ดและแผน บริษทั Total Petrochemical และ Galactic
$ZCBT@S;: 2553

Escanaffles ในยุโรปรวมกันตัง้ โรงงาน
ทีเ่ บลเยียมมีกำลังผลิต PLA 1,500 ตัน
บริษั ทเคมีภั ณฑ รายใหญ ของ
โลกอีกรายหนึ่งที่ซุมเงียบอยูนานคือ
Dow Chemicals จากนิวยอรก ซึง่ ได
มีการประกาศออกมาแลววาไดเซ็น
สัญญารวมกับบริษัท Crystalsev ซึ่ง
เปนผูผ ลิตเอทานอลรายใหญในบราซิล
สรางโรงงานผลิต Polyethylene จาก
ออย มีกำลังผลิตถึง 350,000 ตัน/ป

¶Ø§ªçÍ»»Ìœ§·Õè·Ó¨Ò¡á»‡§ ÁÕãªŒã¹ÅÒ´¢Í§
ËŒÒ§ÊÃÃ¾ÊÔ¹¤ŒÒ·ÑèÇ·Ñé§ÂØâÃ» ¶Ù¡ËÅÑ¡Í¹ÒÁÑÂ
äÁ‹ÁÕ¡ÅÔè¹ àËÁÒÐÊÁ áÅÐÂ‹ÍÂÊÅÒÂàÍ§´ŒÇÂ
Ê‹Ç¹¼ÊÁ¢Í§ÊÒÃÍÔ¹·ÃÕÂÐ

¾ÅÒÊÔ¡ªÕÇÀÒ¾ä·Â Í¹·Õè 1

ÁÑ¹ÊÓ»ÐËÅÑ§áÅÐÍŒÍÂ à»š¹¾×ªà¡ÉÃ·Õè»ÃÐà·Èä·Â
¼ÅÔä´ŒÁÒ¡ ËÒ¡ÊÒÁÒÃ¶¹ÓÁÒ¼ÅÔ¾ÅÒÊÔ¡ªÕÇÀÒ¾
¨Ðà»š¹¡ÒÃà¾ÔèÁ·Ò§àÅ×Í¡ãËŒá¡‹à¡ÉÃ¡Ãä·Â

¾ÅÒÊÔ¡ªÕÇÀÒ¾ä·Â Í¹·Õè 1
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ºÃÔÉÑ·ÁÔ«ÙºÔªÔáÅÐâ«¹Õèã¹»ÃÐà·ÈÞÕè»Ø†¹
ä´Œà»Ì´ÑÇÅÑºÇÍ¤áÁ¹ ·Õè·Ó¨Ò¡¾ÍÅÔàÁÍÃÐ
ÇÑÊ´ØÑÇãËÁ‹¹Õé¡ÓÅÑ§ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ¹ã¨
¨Ò¡â¹à¡ÕÂáÅÐâÁââÃÅ‹Ò

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

บริษัทเคมี ในบราซิลที่ชื่อวา Braskem SA ก็ประกาศเมื่อ
<WaOcOc6_=6bM$TE
เดือนตุลาคมที่ผานมาวามีโครงการผลิตพลาสติกชีวภาพจากน้ำตาล
L*_LEVCQ OZ7LTM$EEC
สวนในเอเชีย ประเทศทีม่ คี วามกาวหนาในเรือ่ งพลาสติกชีวภาพ
@GTL7V$-WIBT@
มากที่สุดคือ ญี่ปุน การพัฒนาในเรื่องนี้เริ่มเมื่อ 15 ปกอนโดยการ
b;=ER_B9$V+$TE>GV7
สนับสนุนจากรัฐบาล บริษัทที่ ใหความสนใจเรื่องนี้อยางมากคือ
ISL6Z`GR>GV7BS53
Unitika ซึ่งไดนำ PLA ไปผสมกับวัตถุตัวอื่นและสรางผลิตภัณฑ
9Wg_=;CV7E7OLVg*`I6GOC
สำเร็จรูปซึ่งเปนผลิตภัณฑ ใหมจำนวนมาก
ปญหาของญี่ปุนคือไมสามารถหาซื้อ PLA เพื่อมาผลิตสินคา
อยางไรก็ตาม เมือ่ ป 2551 บีโอไอ
ในอุตสาหกรรมปลายน้ำไดเพียงพอ บริษัทใหญของญี่ปุนหลายแหง
จึงซุมเตรียมโครงการลงทุนทำ PLA ที่ประกาศตัวมาแลวคือบริษัท ไดเปดใหการสงเสริมฯ อุตสาหกรรม
Hitachi Zosen และ CRP Corp. ซึ่งประกาศลงทุนผลิตพลาสติก พลาสติ ก ชี ว ภาพในประเภทกิ จ การ
ผลิตวัสดุและผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอ
ชีวภาพจากมันสำปะหลังในประเทศเวียดนาม
สิ่ ง แวดล อม โดยให สิ ท ธิ ป ระโยชน
ซึง่ หลังจากเปดประเภทกิจการ
c9DOT++R8YOITbMC b;I*$TEOZ7LTM$EEC;Wh สูไดงมสุนีดกั ลงทุ
นจากสหรัฐอเมริกา ยุโรป
`7$f8YOITCT`E*9WgLZ6 _@ETR_=;=ER_9J
และญี่ปุน สอบถามและมีความสนใจ
9WgCW'ITC@EOCb;6T;IS78Z6V<-WICIG
ที่จะยื่นขอรับการสงเสริมฯ และตั้ง
โรงงานในประเทศไทย ซึ่งคาดวา ใน
`GR6T;OZ7LTM$EEC@GTL7V$
ระยะประมาณอีก 5 ป นับจากนี้ จะ
สำหรับประเทศไทย อาจจะถือวาใหม ในวงการอุตสาหกรรมนี้ มีผูไดรับการสงเสริมฯ ผลิตพลาสติก
แตก็ถือวามาแรงที่สุด เพราะเปน ประเทศที่มีความพรอมในดาน ชีวภาพ เพิ่มขึ้นอยางแนนอน
วั ต ถุ ดิ บ และด า นอุ ต สาหกรรมพลาสติ กโดยเฉพาะการผลิ ตใน
อุตสาหกรรมขั้น ปลายน้ำ (Downstream) จึงเปนโอกาสที่ดี ใน
การนำวัตถุดิบมาใช ในการผลิตวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนี้และ
ยังเปนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีอยู ใหมีศักยภาพมากขึ้น

สภาวะอุตสาหกรรมและการลงทุนป 52-53
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วริสรา พึ่งทองหลอ

โอกาสอาหารเพื่อสุขภาพ
b;=++Z<S;OTMTE_@YgOLZ%BT@c6$GTD_=;>GV7BS539Wg>[<EVaB'9SgIaG$bM'ITCLU'S _;YgO*+T$
$ER`LES$LZ%BT@`GR`;I'V6b;$TE=O*$S;aE'6ID$TE<EVaB'OTMTE`9;DT L*>GbMO7Z LTM$EEC
OTMTE_@YgOLZ%BT@_7V<a7ODT*EI6_EfI a6D_,@TR$GZC7GT6OTMTE_@YgOLZ%BT@ 'T6$TE5IT+RCW
C[G'T$TE7GT6_@VgC_=; 167 @S;GT;_MEWDLMES2Q BTDb;= 2553 MEYOCWOS7ET$TE_7V<a7
_,GWgDEODGR 14 7O=
อาหารเพื่อสุขภาพ หรือ Functional Food เปนอุตสาหกรรม
อาหารที่ น า จั บ ตามองอย า งยิ่ ง เพราะผู บ ริ โ ภคให ค วามสำคั ญ กั บ
สุขภาพมากขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากโรคภัยไขเจ็บที่เกิดขึ้นในปจจุบันทวี
ความรุนแรง อาหารเพือ่ สุขภาพจึงเปนทิศทางในการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารที่ผูประกอบการควรตองปรับตัวทั้งในดานการผลิตและการวิจัย
พัฒนาในอนาคต
อาหารเพื่อสุขภาพ หมายถึง อาหารที่มนุษยบริโภคเขาไปแลว
ใหประโยชนหรือคุณสมบัติอื่นๆ ตอสุขภาพนอกเหนือจากคุณคาทาง
โภชนาการพืน้ ฐาน คือ คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน วิตามิน และเกลือแร
ซึ่งคุณสมบัติพิเศษที่ ไดรับนี้มีประโยชนตอสุขภาพของผูบริโภค เชน
ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือด มีผลตอการปองกันการเกิดโรค
ตางๆ เชน มะเร็ง หรือ โรคเบาหวาน ตลอดจน มีผลตอการเพิม่ ระบบ
ภูมิคุมกันใหกับรางกาย อาหารหลายชนิดที่จัดเปนอาหารเพื่อสุขภาพ
และพบไดในชีวติ ประจำวันมีมากมาย เชน โพรไบโอติกส (Probiotics)
พรี ไบโอติกส (Prebiotics) วิตามิน แรธาตุ สารตานอนุมูลอิสระ
(Antioxidant) กรดอะมิโน ลิปด และไฟโตเคมิคอลส (Phytochemicals)
เปนตน
$ZCBT@S;: 2553

OTMTE_@YgOLZ%BT@
_=;OZ7LTM$EEC
9Wg;T+S<7TCO*ODT*DVg*

ÊÁØ¹ä¾Ãä·Â âÍ¡ÒÊÍÒËÒÃà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾

สมุนไพรไทย

ÊÁØ¹ä¾Ãä·Â âÍ¡ÒÊÍÒËÒÃà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾
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ËÅÒ¡ËÅÒÂ¼ÅÔÀÑ³±Ð ÍÒËÒÃà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾
ผลิตภัณฑอาหารเพือ่ สุขภาพ ทีอ่ นุญาตใหผลิตและจำหนายไดตาม
กฎหมาย Health Functional Food ประกอบดวย 37 ประเภท ไดแก
1)
3)
5)
7)
9)
11)
13)
15)
17)
19)
21)
23)
25)
27)
29)
31)
33)
35)
37)

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
2) แลคโตบาซิลลัส
โสมแดง
4) กูลโคซามีน
โสม
6) วานหางจระเข
ยีสต
8) สาหรายคลอเรลลา
Chito oligosaccharide
10) EPA/DHA
Linoleic acid
12) พอรพโพลิส
เห็ด
14) เอนไซม
ไคโตซาน
16) คลอโรฟลล
Soft-shelled turtle
18) สาหรายสไปรูไลนา
เลซิติน
20) ละอองเกสรดอกไม
เบตาแคโรทีน
22) Squalene
Octacosanol
24) แอบปริคอท
Embryo Bud Oil
26) นมผง
Alkoxy Glycerol
28) Alkoxy Glycetol
โปรตีน
30) น้ำมันเมล็ดองุน
Eel Oil
32) Embryo Bud
Green Tea Extract Fermented 34) โปรตีนถั่วเหลือง
Phytosterol
36) Fructo oligosaccharide
Red yeast โดยอยู ในรูปผง แคปซูล เม็ด เซรั่ม ของเหลว วุน แผน
และแทง

ผลการศึกษาของสถาบันอาหาร ระบุวาตลาดอาหารสุขภาพของ
ไทยมีมูลคาตลาดในปที่ผานมาเพียง 2,000 ลานบาท เนื่องจากยังเปน
เรื่องใหมของผูบริโภคสวนใหญ และโดยมากพฤติกรรมการบริโภค
ยังเนนความอรอยของรสชาติมากกวาประเด็นสุขภาพ
แนวโนมของสังคมไทยเริ่มตื่นตัวมากขึ้นตอการใหความสำคัญ
กับรูปลักษณภายนอก สงผลใหผูบริโภคตองการอยากมีรูปลักษณที่ดี
เพือ่ ใหไดรบั การยอมรับทางสังคม จึงตองการผลิตภัณฑทชี่ ว ยใหตวั เอง
ดูดีเสมอ ยิ่งในวิถีชีวิตเวลานี้เปนไปดวยความเรงรีบ ทำใหไมมีโอกาส
ที่จะบริโ ภคอาหารครบตามความตองการของรางกายได รวมทั้งมี
เวลาในการออกกำลังกายนอยลง

$TE@Xg*@TOTMTE`;ILZ%BT@
+X*_@VCg <9<T9'ITCLU'SCT$%X;h _EYOg De
_-;_6WDI$S<$ER`L7GT6aG$

การพึ่งพาอาหารแนวสุขภาพจึง
เพิ่มบทบาทความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
เช น เดี ย วกั บ กระแสตลาดโลก กลุ ม
ผูบ ริโภคหลักในตลาดของไทย สวนมาก
เปนผูหญิงวัยทำงาน อายุระหวาง 25 40 ป แตแนวโนมการขยายตัวของฐาน
ผู บ ริ โ ภคก็ มี ทิ ศ ทางที่ ค อ นข า งสดใส
นาจับตามอง ผลิตภัณฑที่คนไทยเลือก
ซื้อสวนใหญเปนประเภทเครื่องดื่มเพื่อ
ความสวยงาม เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ยอยอาหาร บำรุงสมอง และลดความ
เสี่ยงจากโรคหัวใจ
ในส ว นของภาคการส ง ออก
ปรากฏวาไทยมีสวนแบงในตลาดโลก
ค อ นข า งน อ ย เพี ย งร อ ยละ 1 ของ
มูลคาตลาดรวม ซึ่งจากการศึกษาของ
สถาบันอาหาร พบวาไทยมีโอกาสอีก
มากทีจ่ ะขยายตลาดสงออกสินคาสุขภาพ
ได โดยประเทศกลุมเปาหมายที่มีอัตรา
การเติบโตดี นาสนใจที่จะเขาไปขยาย
ตลาดเพิ่มมีอยูดวยกัน 8 ประเทศ
àÍàªÕÂ ÅÒ´ãËÞ‹¢Í§âÅ¡
ญี่ปุน เปนตลาดที่มีมูลคาสูงสุด
ในโลก ป 2551 มูลคาตลาดอยูที่ 8.42
หมื่นลานเหรียญสหรัฐฯ แตแนวโนม
การขยายตัวของตลาดชะลอลง เพราะ
ตามความตองการไดขยายตัวมาแลว
อยางเต็มที่ อยางไรก็ดี เนื่องจากญี่ปุน
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มีประชากรสูงอายุทมี่ อี ายุตงั้ แต 65 ปขนึ้ ไป อยูในสัดสวนทีส่ งู คิดเปน
สัดสวนรอยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งสูงที่สุดในโลก และ
คาดวาในป 2568 สัดสวนจะเพิ่มเปนรอยละ 30 ซึ่งดวยวิถีชีวิตของ
ชาวญีป่ นุ ก็ไมตา งอะไรกับประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลว คือ มีความเรงรีบ มีเวลา
จำกัด ดูแลตัวเองไดนอ ยลง และเครงเครียดมากขึน้ จึงมีความตองการ
สินคาแนวสุขภาพเขามาชดเชย
การรุกเขาตลาดญี่ปุนจึงยังมีชองทางเขาไปแขงขันได แมผูผลิต
สวนใหญ จะมุง สูต ลาดญีป่ นุ แตตลาดญีป่ นุ ก็มกี ารเปลีย่ นแปลงคอนขาง
เร็ว สินคาแตละประเภทอยู ในตลาดได ไมนานก็ตองพลิกโฉม หรือ
เปลี่ยนแปลง ที่สำคัญคือ ผูบริโ ภคเนน มาตรฐานผลิตภัณฑ 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
ผลิตภัณฑทนี่ ยิ ม คือ เม็ดแคปซูลเพือ่ สุขภาพในองครวมเพือ่ ความ
สวยงาม และลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจ กลุมผูซื้อโดยมากเปนผูหญิง
ที่ ใส ใจในสุขภาพและอาศัยอยู ในเมือง แตการทำตลาดจีนตองศึกษา
สภาพตลาดใหดี จัดรายการสงเสริมการขาย กระตุนกำลังซื้อ และ
ตองสรางความรูความเขาใจในเรื่องผลิตภัณฑ
เกาหลีใต อายุเฉลีย่ ของประชาชนสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ตามคุณภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น อันเนื่องมาจากภาครัฐใหความสำคัญ ที่สำคัญชาวเกาหลี ใตมี
$ZCBT@S;: 2553
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กำลังซื้อ ทำใหปจจัยในการเลือกซื้อจะ
คำนึงถึงคุณ ภาพมากกวาราคา กลุม
ผูซ อื้ โดยมากเปนผูห ญิงอายุ 40 ปขนึ้ ไป
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ นิ ย ม ได แ ก เม็ ด
แคปซูลเพื่อควบคุมน้ำหนักเพื่อสุขภาพ
ดี ในองครวม และเพื่อความสวยงาม
การเจาะตลาดเกาหลี ใต ผูสงออกไทย
ควรหาคูคาทองถิ่น ศึกษากฎหมายที่
เกี่ยวของใหเขาใจถองแท และตองสราง
ความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพเปนสำคัญ
เนือ่ งจากมีสนิ คาลักลอบที่ไมไดมาตรฐาน
ออกจำหนายปะปนในทองตลาด สงผล
ใหผูบริโภคมีมุมมองเชิงลบ เรื่องความ
ปลอดภัย
อินเดีย ผูซื้อเปนกลุมผูหญิงใน
เมืองเชนเดียวกับจีน อีกทัง้ เปนประเทศ
ที่มีศักยภาพในการผลิตและจำหนาย
คอนขางสูง แนวโนมการเติบโตของ
ตลาดจึงมีทิศทางใกลเคียงกับจีน
ผลิตภัณฑทนี่ ยิ ม คือ เครือ่ งดืม่ ลด
ความเสี่ยงจากโรคหัวใจ โรคเบาหวาน
มะเร็ง และเครื่องดื่มเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบยอยอาหาร ควบคุมน้ำหนัก แต
การเขาสูตลาดอินเดียตองระวังในเรื่อง
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ผลิตภัณฑที่นิยม มักทำมาจาก
ของความไมชดั เจนตอกฎหมายทีจ่ ะเขามารองรับ สินคาถูกลอกเลียนแบบ
นมและซีเรียลเพื่อควบคุมน้ำหนัก เพิ่ม
ไดงาย และรายไดตอหัวของประชาชนยังอยู ในระดับต่ำ
ประสิ ท ธิ ภ าพระบบย อ ยอาหาร ลด
ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò ÅÒ´ãËÞ‹à»š¹ÍÑ¹´ÑºÃÍ§
ความเสี่ยงจากโรคหัวใจ ซึ่งกลุมผูซื้อ
สหรัฐอเมริกา มูลคาตลาดสูงสุดเปนอันดับ 2 ของโลก รอง กระจายอยูทั่วไปในหมูผูรักสุขภาพ แต
จากญี่ปุน เนื่องจากชาวสหรัฐฯ ประสบปญหาสุขภาพ โดยเฉพาะ การทำตลาดต อ งเน น ความปลอดภั ย
โรคอวน ระบบยอยอาหารมีปญหา อีกทั้งเห็นวาภาวะเศรษฐกิจที่ ของอาหาร เพราะชาวอังกฤษออนไหว
ย่ำแย จำเปนตองมีสุขภาพที่ดีอยูเสมอ เพื่อเตรียมรางกายใหพรอม ตอประเด็นนี้มาก
เอาชนะปจจัยลบที่เกิดขึ้น จึงตองการบริโภคอาหารที่ดีสำหรับตัวเอง
เยอรมนี มีมลู คาตลาดเปนอันดับ 2
และครอบครัว โดยพรอมทีจ่ ะทดลองผลิตภัณฑใหมๆ แตกเ็ ปลีย่ นแปลง ของสหภาพยุโรป เหมาะตอการขยาย
รสนิยมเร็ว ตามกระแสความนาเชื่อถือทางวิทยาศาสตร กลุมผูซื้อจะ ตลาดสงออก เนื่องจากเปนประเทศที่
มีอายุตั้งแต 45 ปขึ้นไป
มี ภู มิ ศ าสตร อ ยู ใจกลางสหภาพยุ โ รป
ผลิตภัณฑที่นิยม คือ เบเกอรีที่มีแคลอรีต่ำ ซีเรียล ผลิตภัณฑ สามารถเขาไปเจาะตลาดใกลเคียงไดงา ย
จากนมเพือ่ ควบคุมน้ำหนัก เพิม่ ประสิทธิภาพระบบยอยอาหาร ลดความ ทั้ ง ยั ง มี จ ำนวนประชากรมากที่ สุ ดใน
เสี่ยงจากโรคเครียด โรคหัวใจ และใหพลังงาน แตการทำตลาดตอง สหภาพยุโรป คือ มีประชากรมากกวา
82 ล า นคน กลุ ม ผู ซื้ อ อยู ใ นช ว งอายุ
ระวังเรื่อง กฎระเบียบการนำเขาที่เขมงวดมาก
45 ป และกระแสความตองการอาหาร
ÂØâÃ» ¹‹Ò¨ÑºÒ
เพื่อสุขภาพกำลังมาแรง
สหราชอาณาจักร มีมลู คาตลาดสูงทีส่ ดุ ในสหภาพยุโรป เนือ่ งจาก
ผลิตภัณฑที่นิยม คือ ผลิตภัณฑ
ชาวอังกฤษเปดรับผลิตภัณฑที่มีคุณประโยชนตอรางกาย พรอมที่จะ นม เครื่องดื่ม และซีเรียล เพื่อเพิ่ม
เรี ย นรู ข อ มู ล ของผลิ ต ภั ณ ฑ ต า งๆ ซึ่ ง การเลื อ กซื้ อ จะคำนึ ง ถึ ง การ ประสิทธิภาพระบบยอยอาหาร ควบคุม
ปองกันโรคมากกวาการรักษาโรค เนื่องจากราคายาและสินคาที่ ใช ใน น้ ำ หนั ก ลดความเสี่ ย งจากโรคหั วใจ
การดูแลสุขภาพมีราคาแพง
และใหพลังงาน
ÍÍÊàÃàÅÕÂ ¤ÇÒÁ·ŒÒ·ÒÂ
ออสเตรเลีย มูลคาตลาดสูงเปน
อันดับ 1 ในภูมิภาคโอเชียเนีย เพราะ
ผู บ ริ โ ภคต อ งการอาหารเพื่ อ สุ ข ภาพ
เพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากรปวยเปน
โรคอวน โรคหัวใจ มะเร็ง และโรคกระดูก
เพิ่มขึ้น โดยกลุมผูซื้อกระจายในหมูคน
ที่ ใส ใจตอสุขภาพ จากการมีรายไดที่
สูงขึ้น แตชาวออสเตรเลียเชื่อในขอมูล
กอนจะตัดสินใจซือ้ การทำตลาดจึงตอง
ทำงานวิจัย เพื่อสรางขอมูลที่นาเชื่อถือ
และเชนเดียวกับหลายๆ ประเทศ คือ
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เมือ่ มองถึงโอกาสที่ไทยจะเขาไปขยายตลาด ประเทศไทยมีจดุ แข็ง
ที่มีความหลากหลายของพืชพรรณสมุนไพรนานาชนิด ซึ่งเริ่มเปนที่
รูจักและสามารถนำไปสรางสรรคผลิตภัณฑ ในรูปแบบตางๆ เขาสู
ตลาดอาหารเพื่อสุขภาพ ถือเปนโอกาสสำหรับผูประกอบการไทยใน
การเปดตลาดสินคาอาหารเพื่อสุขภาพ ซึ่งถือเปนการเพิ่มมูลคาใหกับ
อาหารอีกทางหนึ่ง สิ่งที่ผูประกอบการควรทราบคือ ลักษณะตลาด
ของแตละประเทศและขอจำกัดตางๆ ซึ่งการนำเขาในบางประเทศ
มีขอบังคับที่เขมงวด ตองมีขอพิสูจนโดยวิธีทางวิทยาศาสตรวาให
ประโยชนตอรางกายตามที่กลาวอางบนฉลาก
ทั้งนี้ หนวยงานที่เกี่ยวของของไทยอาจพิจารณาจัดทำระบบ
มาตรฐาน พรอมมีตรารับรอง เพื่อนำมาใชเปนรูปแบบปฏิบัติ จะชวย
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กฎระเบียบการนำเขาคอนขางเขมงวด และดวยความที่ออสเตรเลียมี
ประชากรหลากหลายเชื้อชาติกวา 30 เชื้อชาติ การบริโภคจึงมีความ
แตกตางกันไปตามวัฒนธรรม
ผลิตภัณฑทนี่ ยิ ม ไดแก ผลิตภัณฑจากนมและซีเรียลเพือ่ ควบคุม
น้ำหนัก เพิม่ ประสิทธิภาพระบบยอยอาหาร ลดความเสีย่ งจากโรคหัวใจ
โรคเบาหวาน สรางภูมิคุมกันใหกับรางกาย

สงเสริมใหผูประกอบการไทยหันมาใช
วั ต ถุ ดิ บ ในประเทศผลิ ต สิ น ค า อาหาร
เพื่อสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะพืช ผัก
ผลไม สมุนไพร สวนผสมและสารอาหาร
ทีห่ ลากหลาย ลดการพึง่ พาวัตถุดบิ นำเขา
จากตางประเทศ ซึ่งจะชวยใหผูบริโภค
มั่นใจแหลงที่มาของสินคา รวมทั้งให
ผูประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายระบุ
แหลงที่มา
ในอนาคตอาจส ง เสริ ม การใช
สั ญ ลั ก ษณ ในลั ก ษณะดั ง กล า วกั บ
สินคาสงออกดวย โดยเฉพาะอาหาร
เพื่อสุขภาพที่มีลักษณะเฉพาะของไทย
ไดแก เครือ่ งดืม่ ประเภทน้ำขาวกลองงอก
น้ ำ มั ง คุ ด และผลิ ต ภั ณ ฑ น มที่ มี ส าร
เมลาโตนินสูง (Bed Time Milk) เปนตน
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ขอตกลงเขตการคาเสรีของไทย (ตอ)

จาก

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

AIA ถึง ACIA

ตอนที่ 2

7O;9Wg 1 c6$GTI8X* AIA (ASEAN Investment Area)
MEY O _%7$TEG*9Z ; OT_.W D ; b;7O;9Wg 2 ;Wh + Rc6 $ G T I8X *
ACIA (ASEAN Comprehensive Investment
Agreement) MEY O 'ITC7$G*6 T ;$TEG*9Z ; OT_.W D ;
+T$ AIA L[ ACIA 9UbM AIA MTDc=_CYgO ACIA CW>G
<S*'S<b- MTDc=cM; CWORcE_=GWgD;`=G* `GRCW'ITC'Y<M;T
ODT*cE<T* _ET+Rc69ET<$S;7Oc=
·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
ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียน (AIA)
ซึ่งเปนความตกลงเปดเสรีการลงทุนที่
ลงนามในป 2541 (1998) มีผลใชบงั คับ
ในป 2542 (1999) และความตกลง
ส ง เสริ ม และคุ ม ครองการลงทุ น ของ
อาเซียน (ASEAN Investment Guarantee
Agreement - ASEAN IGA) ซึง่ ลงนาม
ในป 2530 (1987) ผนวกใหเปนความ
ตกลงเต็มรูปแบบ ฉบับเดียว เรียกวา
ความตกลงด า นการลงทุ น อาเซี ย น
(ASEAN Comprehensive Investment
Agreement - ACIA) ให เ สร็ จ สิ้ น
ภายในป 2551
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ËÅÑ¡¡ÒÃÊÓ¤ÑÞ¢Í§ ACIA
สาระสำคัญหลักของ ACIA ประกอบดวย 4 หลักใหญ ไดแก
การเปดเสรีการลงทุน การใหความคุมครองการลงทุน การสงเสริม
การลงทุน และการอำนวยความสะดวกดานการลงทุน โดยการลงทุน
ครอบคลุ ม การลงทุ น โดยตรงจากต า งประเทศ (Foreign Direct
Investment - FDI) และการลงทุนในตลาดหลักทรัพย หรือการถือ
หุน นอยกวารอยละ 10 (Portfolio Investment) อยางไรก็ตาม การลงทุน
แบบ Portfolio มีนยิ ามตางกันในแตละประเทศ บางประเทศครอบคลุม
มากกวาการลงทุนในตลาดหลักทรัพย
การเป ด เสรี ค รอบคลุ ม ธุ ร กิ จ 5 สาขาหลั ก ประกอบด ว ย
เกษตรกรรม ประมง ปาไม เหมืองแร และอุตสาหกรรมการผลิต
รวมถึงกิจการบริการทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับ 5 สาขานัน้ เพือ่ รองรับการรับชวง
การผลิต หรือ Sub-contract โดยครอบคลุมทั้งการลงทุนโดยตรง
จากตางประเทศ (Foreign Direct Investment - FDI) และการลงทุน
ในหลักทรัพย (Portfolio Investment) เพื่อรองรับการขยายตัวของ
กระแสการลงทุนในหลักทรัพยยุคปจจุบัน
การเปดเสรีการลงทุนภายใต ACIA หมายถึง การปฏิบตั แิ ละใหสทิ ธิ์
นักลงทุนอาเซียนเทากับนักลงทุนของประเทศเหลานั้นเอง ซึ่งแตละ

$ZCBT@S;: 2553

ประเทศสามารถเลื อ กเป ด เสรี ส าขา
ต า งๆ ได ต ามความสมั ค รใจเมื่ อ ตน
พรอม โดยใหทยอยเปดเสรี ไปเรื่อยๆ
จนถึงป 2558 (2015) และยังหมายถึง
การผอนปรน หรือยกเลิกขอจำกัดที่
เปนอุปสรรคตอการลงทุนที่เคยผูกพัน
ไวในความตกลง AIA เดิม โดยประเทศ
สมาชิ ก สามารถสงวนสาขาที่ ยั ง ไม
พรอมเปดเสรี รวมทั้งมาตรการที่เปน
เงื่ อ นไขในการลงทุ น ต า งๆ ได ด ว ย
การระบุไวในรายการขอสงวน ซึง่ กำหนด
ใหประเทศสมาชิกสงรายการขอสงวน
ภายใน 6 เดือนหลังลงนามความตกลง
ACIA ครบกำหนดเมื่อสิงหาคม 2552
โดยประเทศที่สงรายการตามกำหนด
ดังกลาวแลว มีเพียง 4 ประเทศ (มาเลเซีย
สิงคโปร พมา และบรูไน)
การคุ ม ครองการลงทุ น ภายใต
ACIA จะเปนหลักประกันใหนักลงทุน
มัน่ ใจวาไดรบั ความคุม ครองอยางยุตธิ รรม
และพอเพี ย ง เช น มี ก ารชดเชยค า
เสียหายกรณียดึ ทรัพย เวนคืน หรือเกิด
เหตุการณไมสงบ โดยนักลงทุนสามารถ
เคลื่อนยายเงินลงทุนไดโดยเสรี หรือ
หากรัฐทำผิดพันธกรณี และกอใหเกิด
ความเสียหายตอการลงทุน นักลงทุนก็
สามารถฟองรัฐภายใตกระบวนการระงับ
ขอพิพาทระหวางประเทศได
การสงเสริมการลงทุนภายใต ACIA
ประกอบดวย การสนับสนุนความเจริญ
เติบโต และพัฒนาผูป ระกอบการรายยอย
และรายใหญของอาเซียน ขยายเครือขาย
การเชื่ อ มโยงอุ ต สาหกรรมระหว า ง
ผูประกอบการอาเซียน 10 ประเทศ
จัดกิจกรรมสงเสริมการลงทุนที่มุงเนน
การพั ฒ นาเครื อ ข า ยการผลิ ต ระดั บ
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ความตกลง ACIA ไดจัดทำแลวเสร็จในชวงเดือนกรกฎาคม
2551 ผานความเห็นชอบจาก AEM และคณะกรรมาธิการเขตการลงทุน
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
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LTERLU'SMGS$%O* ACIA
=ER$O<6ID 4 MGS$bM c6`$
$TE_=6_LEW$TEG*9Z;
$TEbM'ITC'ZC'EO*$TEG*9Z;
$TEL*_LEVC$TEG*9Z; `GR$TEOU;ID
'ITCLR6I$6T;$TEG*9Z;
ภูมิภาค จัดกิจกรรมสัมมนา เพื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับโอกาสใน
การลงทุน และกฎระเบียบที่เกี่ยวของ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สมาชิกอาเซียน 10 ประเทศในเรื่องของการสงเสริมการลงทุน
การอำนวยความสะดวกดานการลงทุนภายใต ACIA ประกอบดวย
การปรับปรุงกระบวนการยื่นขอลงทุน และการใหอนุญาตที่งายขึ้น
เผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับกฎหมาย กฎระเบียบ ตลอดจนนโยบาย
ทีเ่ กีย่ วของกับการลงทุน จัดตัง้ ศูนย One-Stop เพือ่ อำนวยความสะดวก
แก นั ก ลงทุ น พั ฒ นาฐานข อ มู ล ด า นการลงทุ น ให ส ามารถนำไปใช
ประโยชนได จัดประชุมกับภาคเอกชนในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
ลงทุน รวมถึงใหคำแนะนำดานการลงทุนแกนกั ลงทุนของประเทศสมาชิก

ตระหนั ก ถึ ง ความแตกต า งของระดั บ
การพัฒนาของแตละประเทศสมาชิก
จึงอนุญาตใหประเทศสมาชิกสามารถ
กำหนดเงื่อนไขใหเขามาลงทุน หรือยัง
ไมพรอมจะเปดเสรี ใหตางชาติเขามา
ลงทุนทำกิจการใดก็สามารถสงวนเงือ่ นไข
และกิจการนั้นๆ ไว ในรายการขอสงวน
(Reservation List) ได แตมีเงื่อนไข
ว า ต อ งเป น การเป ด เสรี ที่ ไ ม น อ ยกว า
ความตกลง AIA ซึ่งมีผลบังคับใชมา
ตั้งแตป 2541 (No back - tracking)
โดยประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถ
ทยอยเปด เสรีเพิม่ ขึน้ ไดตามความพรอม
และความสมัครใจของตนเปนระยะๆ
ไปจนถึงป 2558 ซึ่งเปนปที่ทุกประเทศ
สมาชิกอาเซียนเปดเสรีมากทีส่ ดุ เพือ่ ให
เปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community - AEC)

á¹Ç·Ò§¡ÒÃà»Ì´àÊÃÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹¢Í§ä·Â
¤ÇÒÁËÁÒÂ¢Í§¡ÒÃà»Ì´àÊÃÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹
การเจรจาจัดทำความตกลง ACIA
การเปดเสรีการลงทุนไม ไดหมายความถึงการเปดใหนักลงทุน มีกระทรวงการตางประเทศเปนหนวยงาน
อาเซียนเขามาลงทุนไดอยางเสรีเต็มที่ ในทุกประเภทกิจการ แตเปน หลัก สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การเปดเสรีแบบมีเงื่อนไข และมีความยืดหยุน เนื่องจากอาเซียน การลงทุน (Office of the Board of
Investment - BOI) หรือบีโอไอ ได
รั บ มอบหมายให ท ำรายการข อ สงวน
ซึ่ ง รายการทั้ ง หมดจะมาจากผลของ
การประชุ ม ร ว มกั บ หน ว ยงานที่ ก ำกับ
ดู แ ล และเกี่ ย วข อ งในรายการนั้ น ๆ
โดยตรง เชน
• กระทรวงการตางประเทศ
- กรมเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ
- กรมสนธิ สั ญ ญาและ
กฎหมาย
- กรมอาเซียน
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• กระทรวงพาณิชย
- กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ
- กรมพัฒนาธุรกิจการคา
• กระทรวงอุตสาหกรรม
- สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- สำนักงานคณะกรรมการออยและน้ำตาลทราย
- กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
• กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
- กรมประมง
• กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- กรมปาไม
• กระทรวงมหาดไทย
- กรมที่ดิน
• กระทรวงการคลัง
- กรมสรรพสามิต
• กระทรวงแรงงาน
- กรมการจัดหางาน
• ธนาคารแหงประเทศไทย
• สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
• สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
เพื่อกำหนดรายการขอสงวนที่ถูกตองเหมาะสม สงผลกระทบ
ตอการเกษตร ธุรกิจ และอุตสาหกรรมภายในประเทศนอยที่สุด
บีโอไอไดรับมอบหมายตามมติคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ หรือ กนศ. ครัง้ ที่ 1/2551 เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2551

ใหเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติตาม
พันธกรณี รวมถึงจัดทำรายการขอสงวน
ภายใตความตกลง ACIA อีกทัง้ มติ กนศ.
ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2552 เห็นชอบกรอบทาที ไทยในการ
จัดทำรายการขอสงวนภายใตความตกลง
ACIA ซึ่งประกอบดวย
• การคำนึงถึงพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.
2542 เปน หลักประกอบกับกฎหมาย
เฉพาะอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
• การคำนึ ง ถึ ง พั น ธกรณี ข อง
ไทยภายใตรายการสงวนของ AIA
• การปรับปรุงรายการขอสงวน
ในกิจการเหมืองแรโดยผอนปรนเงือ่ นไข
การถื อ หุ น ของนั ก ลงทุ น อาเซี ย นให
เทากับที่ ไทยผอนปรนใหกับนักลงทุน
ออสเตรเลียภายใตความตกลงเขตการคา
เสรีไทย - ออสเตรเลีย
• การสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการออก
มาตรการเกี่ ย วกั บ การลงทุ น ที่ ไ ม ใ ช
การลงทุ น โดยตรง สิ ท ธิ์ ข องผู มี ถิ่ น
พำนั ก ถาวร และขยายสิ ท ธิ์ ภ ายใต
ความตกลงให นั ก ลงทุ น ต า งชาติ ที่ มี
กิจการอยูในอาเซียน แลวตองการขยาย
การลงทุนในประเทศอาเซียนอื่น ซึ่ง
เปนประเด็นที่เพิ่มเติมจาก AIA
• การสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการออก
มาตรการเกี่ยวกับการควบคุมการแลก
เปลี่ยนเงิน และปองปรามการเก็งกำไร
คาเงินบาท
• การสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการออก
มาตรการเกีย่ วกับกิจการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
และกิจการที่เกี่ยวของกับภาครัฐ
• การสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการออก
มาตรการเกี่ยวกับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (Small and Medium
Enterprises - SMEs)
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• การสงวนสิทธิ์ ใหไทยสามารถสงวนมาตรการในสาขา หรือ
กิจกรรมที่ยังไมเคยมีมาตรการกำกับดูแลมากอนได เพื่อใหเกิดความ
ยืดหยุนในการกำหนดนโยบายของภาครัฐ อีกทั้งการกันเรื่องการเปด
เสรีภาคบริการ ยกเวนบริการที่เกี่ยวของกับ 5 สาขาหลัก เพื่อรองรับ
การรับชวงการผลิต หรือ Sub-contract ทีอ่ ยูภ ายใตขอบเขตของความ
ตกลง ACIA ออกจากความตกลง ACIA เพราะควรอยูภ ายใตความตกลง
ดานการคาบริการอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on
Services - AFAS)
สำหรับ AFAS หรือกรอบความตกลงวาดวยบริการของอาเซียนนัน้
เปนความตกลงรวมกลุมเศรษฐกิจ (Economic Integration) ระหวาง
ประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสงเสริมความรวมมือ (Cooperation)
และการเปดเสรีการคาบริการ (Liberalization of Trade in Services)
ระหวางประเทศสมาชิก โดยการจัดทำขอผูกพัน (Commitments)
เปดเสรีในดานการเขาสูตลาด (Market Access) การประติบัติเยี่ยง
คนชาติ (National Treatment) และขอผูกพันลด/เลิกมาตรการ
อื่นๆ ที่เปนอุปสรรคตอการเปดเสรีการคาบริการระหวางประเทศ
สมาชิกใหมากขึน้ กวาองคการการคาโลก (World Trade Organization WTO) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแตป 2539
นอกจากนั้น กนศ. ยังเห็นชอบใหระบุรายการตามบัญชีหนึ่ง
แนบทายพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
จำนวน 7 รายการในรายการขอสงวนภายใตความตกลง ACIA เพื่อ
ใหเกิดความชัดเจน โดยไม ไดเปนการถอยหลังของขอผูกพันภายใต
ความตกลง AIA และ IGA เดิม (No back-tracking) เพราะมิไดมี
การแกไขกฎหมายใหมคี วามเขมงวดมากขึน้ ซึง่ ขอสงวนทัง้ 7 รายการ
ไดแก การทำกิจการหนังสือพิมพ การทำนา ทำไร ทำสวน การเลีย้ งสัตว
การทำปาไมและแปรรูปไมจากปาธรรมชาติ การทำประมงเฉพาะการ
จับสัตวน้ำในนานน้ำไทยและในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย
การสกัดสมุนไพรไทย การทำหรือหลอพระพุทธรูป และการทำบาตร
กนศ. ยังเห็นชอบใหเปดเสรีสาขาที่เคยผูกพันไว ในรายการ
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

ภายในอืน่ ๆ เชน กฎหมายทีด่ นิ กฎหมาย
ปาสงวน กฎหมายสวนปา และกฎหมาย
ประมง เปนตน โดยมีขอยกเวนตามที่
ระบุไว ในรายการขอสงวนที่ครอบคลุม
การลงทุนทุกสาขา (Horizontal Measure)
ซึ่งหมายถึงนักลงทุนอาเซียนถือหุนใน
กิจการทัง้ 3 สาขาไดทงั้ สิน้ แตเงือ่ นไขอืน่
ทีร่ ะบุไวใน Horizontal Measure ยังคง
มีผลบังคับใช ในการลงทุน 3 สาขานี้
ตอนที่ 3 ซึ่งเปนตอนจบ จะได
รวบรวม และสรุปสาขาการลงทุนที่อยู
ในการพิจารณาของ ACIA เพื่อแจง
เตือนสาขาที่เกี่ยวของใหมีการเตรียม
การไดอยางทันทวงทีตอไป

บทความพิเศษ
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การยกเลิกมาตรการ

ชดเชย
คาภาษีอากร
CT7E$TE-6_-D'TBTKWOT$ELUMES<LV;'TL*OO$9Wg>GV7
b;ET-OT5T+S$EMEYO9WgMGTD9T;OT+_'Dc6DV;'UIT “$TE
-6_-DCZ C ;h U _*V ; ” ;Sh ; _= ; M;Xg * b;CT7E$TEL * _LEV C $TE
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กอนที่จะกลาวถึงรายละเอียดของมาตรการนี้และการยกเลิก
มาตรการชดเชยคาภาษีอากร จะเริ่มจากภาพรวมมาตรการสงเสริม
การสงออกของไทยในภาพรวมที่ ใชกันอยู ในปจจุบันกอน โดยได ให
สิ ท ธิ พิ เ ศษทางภาษี อ ากรแก ผู ป ระกอบการที่ ผ ลิ ต สิ น ค า เพื่ อ การ
สงออก เพื่อชวยแบงเบาภาระภาษีอากรที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
สินคาเพื่อสงออก อันจะสงผลตอเนื่องใหลดตน ทุนการผลิตสินคา
สงออกและเพิ่มความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศได โดย
มาตรการสงเสริมการสงออกในปจจุบันมีหลากหลายมาตรการ ดังนี้
$ZCBT@S;: 2553

1. การคื น อากรตามมาตรา
19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติศุลกากร
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 หมายถึง การ
คืนคาภาษีอากรใหแกผูที่นำของเขามา
เพื่อทำการผลิต ผสม ประกอบหรือ
บรรจุสนิ คาสงออกไปนอกราชอาณาจักร
ตามสูตรการผลิตที่กรมศุลกากรอนุมัติ
หรือประกาศกำหนด โดยมีเงื่อนไขวา
จะตองสงออกไปภายใน 1 ป นับแต
วันนำเขา
2. คลั ง สิ น ค า ทั ณ ฑ บ น ตั้ ง ขึ้ น
ตามมาตรา 8 และ 8 ทวิ แหงพระราช
บัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 เปนการ
งดเวนการเก็บอากรขาเขา และอากร
ขาออกแกของทีน่ ำเขามาจากตางประเทศ
และเก็ บ ในคลั ง สิ น ค า ทั ณ ฑ บ นเพื่ อ
สงออกนอกราชอาณาจักร ทั้งนี้ ไมวา
จะสงออกในสภาพเดิมที่นำเขา หรือใน
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สภาพที่ ไดผลิต หรือผสม หรือประกอบเปนของอื่น ตามความใน
มาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
3. เขตปลอดอากร ตามมาตรา 97 ตรี แหงพระราชบัญญัติ
ศุ ล กากร พ.ศ. 2469 ซึ่ ง แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ตามมาตรา 8 แห ง
พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2543 หมายถึง เขตพื้นที่ที่กำหนด
ไวสำหรับการประกอบอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นที่
เปนประโยชนแกการเศรษฐกิจของประเทศ โดยของที่นำเขาไปใน
เขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทางอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ
4. เขตประกอบการเสรี ตามมาตรา 3 แหงพระราชบัญญัติ
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 หมายถึง
เขตพื้น ที่ที่กำหนดไวสำหรับการประกอบอุตสาหกรรม การคาหรือ
การบริการ หรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอุตสาหกรรม
การคา หรือการบริการ เพื่อประโยชน ในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ โดย
ของที่นำเขาไปในเขตดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษี อากร
และคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ (พ.ร.บ. การนิคมฯ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550 ไดเปลี่ยน “เขตอุตสาหกรรมสงออก” เปน
“เขตประกอบการเสรี” โดยมีผลบังคับใชตั้ งแตวั น ที่ 9 มกราคม
2551)
5. การสงเสริมการลงทุน ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ได ใหสิทธิและประโยชนที่เกี่ยวกับภาษีอากร เชน
การยกเวนหรือลดหยอนอากรขาเขาเครือ่ งจักร การยกเวนอากรขาเขา
สำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเปนที่ตองนำเขามาจากตางประเทศเพื่อใช
ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ หรือผลิตผลเฉพาะที่ใชในการสงออก
เปนตน
6. การชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราชอาณาจักร
ตามพระราชบัญญัติชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตในราช
อาณาจักร พ.ศ. 2524 เปน มาตรการที่ชวยลดตน ทุนใหแกผูผลิต
สินคาสงออกเพื่อใหสามารถแขงขันราคาในตลาดตางประเทศไดโดย
การจายเงินชดเชยคาภาษีอากรที่แฝงอยู ในตนทุนสินคาที่สงออกใน

_=;CT7E$TE9Wg-IDG67;9Z;
bM`$>[>GV7LV;'TL*OO$
_@YgObMLTCTE8`%*%S;ET'T
b;7GT67T*=ER_9Jc6

รูปของ “บัตรภาษี” โดยมีคณะกรรมการ
พิ จ ารณาชดเชยค า ภาษี อ ากรสิ น ค า
สงออกทีผ่ ลิตในราชอาณาจักรทำหนาที่
กำหนดอั ต ราเงิ น ชดเชยแก ช นิ ด และ
หรือสินคาที่จะไดรับเงินชดเชยประเภท
สินคาที่ไมไดรับชดเชย หลักเกณฑ วิธี
การเงื่อนไขและกำหนด เวลาการจาย
เงินชดเชย เปนตน
¤Ø³ÊÁºÑ Ô¢Í§¼ÙŒ¢ÍÃÑºÊÔ·¸Ôì 3 ¡ÅØ‹Á
เพื่อใหเขาใจถึงมาตรการชดเชย
ค า ภาษี อ ากรสิ น ค า ส ง ออกที่ ผ ลิ ต ใน
ราชอาณาจักร หรือการชดเชยมุมน้ำเงิน
ยิ่งขึ้น ควรไดทราบถึงคุณสมบัติของ
ผูม สี ทิ ธิ์ใชมาตรการนี้ ซึง่ สามารถจำแนก
ออกไดเปน 3 กลุม
1. ผู มี สิ ท ธิ์ ข อรั บ เงิ น ชดเชย
ค า ภาษี อ ากรต อ งเป น ผู ส ง ออกสิ น ค า
ไม ว า จะเป น ผู ผ ลิ ต เองหรื อไม ก็ ต าม
โดยจะตองไม ไดรับหรือไม ได ใชสิทธิ์
คืนหรือยกเวนหรือลดหยอนภาษีอากร
ขาเขาตามกฎหมายอื่น ดังนี้
- ขอคืนอากรขาเขาตามมาตรา
19 ทวิ แหงพระราชบัญญัติ
ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ.
2482
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สำหรับสินคาที่สงออกซึ่งอยู ในขายขอรับการชดเชยมุมน้ำเงิน
จะตองเปน สินคาที่ผลิตในราชอาณาจักร โดยสินคาที่ ไมอยู ในขาย
ไดแก สินคาที่ไมไดผลิตในราชอาณาจักร แรตามกฎหมายวาดวยแร
สินคาซึ่งเสียภาษีอากรหรือคาธรรมเนียมเมื่อสงออก และสินคาที่
คณะกรรมการพิจารณาชดเชยคาภาษีอากรสินคาสงออกที่ผลิตใน
ราชอาณาจักรกำหนดใหไมไดรับชดเชย

$ZCBT@S;: 2553

LV;'T9WgL*OO$
.X*g OD[b;%TD%OES<$TE-6_-D
CZC;hU_*V; +R7O*_=;LV;'T
9Wg>GV7b;ET-OT5T+S$E
สำหรั บ คำว า “ผลิ ต ” ตาม
มาตรการนี้ ได ใหคำจำกัดความหมาย
ถึง การประกอบ แปรรูป แปรสภาพ
หรือทำการอยางใดอยางหนึ่งใหมีขึ้น
ซึ่ ง สิ น ค า ไม ว า ด ว ยวิ ธี ใ ดและไม เ ป น
สิ น ค า ต อ งห า มมิ ใ ห ไ ด รั บ เงิ น ชดเชย
ตามประกาศของคณะกรรมการพิจารณา
ชดเชยค า ภาษี อ ากรสิ น ค า ส ง ออกที่
ผลิตในราชอาณาจักร ทั้งนี้การสงออก
ไปจำหนายยังตางประเทศตองปฏิบัติ
ให ถู ก ต อ งครบถ ว นตามกฎหมายว า
ด ว ยศุ ล กากรและได รั บ เงิ น ค า ราคา
สินคาเขามาในประเทศดวย ถาเปนการ
สงออกเพื่อวัตถุประสงคอื่น เชน เพื่อ
เปนตัวอยาง เพือ่ วิเคราะห ฯลฯ ที่ไมใช
เพื่อการคายอมไมอาจขอชดเชยคาภาษี
อากรได
อนึ่ง กรณีมีการสงสินคาคืนและ
ตองคืนเงินคาสินคาใหแกผูซื้อจะตอง
คื น เงิ น ชดเชย เป น จำนวนตามส ว น
สินคาที่รับคืนใหแกกรมศุลกากรภายใน
หกสิบวัน นับแตวันที่นำสินคาเขา หรือ
นับแตวันไดรับสินคาคืนสำหรับกรณีที่
ขายสินคาภายในประเทศ มิฉะนั้นตอง
ชำระเงิ นเพิ่ มอี กร อยละสองตอเดือน
หรือเศษของเดือนของเงินชดเชยที่ตอง
ชำระคืน จนกวาจะชำระคืนเงินชดเชย
ครบถวน
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- ยกเว น อากรขาเข า เกี่ ย วกั บ คลั ง สิ น ค า ทั ณ ฑ บ นประเภท
โรงผลิตสินคาตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469
- ยกเวนอากรขาเขาเกี่ยวกับเขตอุตสาหกรรมสงออกตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย
พ.ศ. 2522
- ยกเว น หรื อ ลดหย อ นอากรขาเข า ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ที่ ไม ใชการยกเวนหรือลด
หยอนอากรสำหรับเครื่องจักร
2. เปนผูขายสินคาใหแกสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ตาม
โครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากตางประเทศ ทั้งนี้ คาของสินคา
ดั ง กล า ว หรื อ ทั้ ง หมดหรื อ บางส ว นจะต อ งชำระจากเงิ น กู ห รื อ เงิ น
ชวยเหลือจากตางประเทศ
3. เปนผูขายสินคาที่จำแนกประเภทไว ในภาคที่วาดวยของที่
ได รั บ ยกเว น อากรตามกฎหมายว า ด ว ยพิ กั ด อั ต ราศุ ล กากรให แ ก
องคการระหวางประเทศหรือหนวยงานใดที่มีสิทธิ์นำสินคานั้นเขามา
ในราชอาณาจักรได
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สำหรั บ ขั้ น ตอนการดำเนิ น การสำหรั บ การขอชดเชยค า ภาษี `;Ia;C$TEb-LV9:VkG67gUG*
อากร
7TCa'E*LET*BTKWOT$E
1. ผู สงออกที่ ตองการขอรั บเงิ นชดเชยฯ ต องยื่ นคำรองขอ
9WgG6G*
อนุมัติในหลักการตอกรมศุลกากรกอนการสงออก
- ไมวาผูผลิตจะนำเขาวัตถุดิบ
2. เมื่อได รับ แจ ง ผลการอนุ มั ติ ใ นหลัก การแลว จึ ง จะสง ออก
เป น ปริ มาณเท าใด ก็ใชคา
สินคาได โดยยื่นใบขนสินคาขาออก พรอมดวยใบขนสินคาขาออก
เฉลีย่ จากตาราง I/O ป 2543
ฉบับมุมน้ำเงินและสำเนาใบขนสินคาขาออกฉบับมุมน้ำเงินเพิ่มขึ้นอีก
เปนตัวกำหนดอัตราเงินชดเชย
1 ฉบับ เพื่อผานพิธีการสงออกตามปกติ
ซึ่งเปนขอมูลเกา ทำใหการ
3. เมื่อเจาหนาที่ศุลกากรรับรองการตรวจปลอยและรับบรรทุก
คิดอัตราเงินชดเชยจึงไมเปน
สินคาไปกับยานพาหนะที่เดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแลว ให
ปจจุบัน อาจสูงหรือต่ำเกิน
ผู ส ง ของออกขอรั บ สำเนาใบขนสิ น ค า ขาออกฉบั บ มุ ม น้ ำ เงิ น จาก
ไป ซึ่ ง ถ า กำหนดสู ง เกิ น ไป
หนวยงานที่รับรองการบรรทุกเมื่อไดรับรองการบรรทุกเสร็จสิ้นแลว
จะขัดแยงกับกฎระเบียบของ
องคการการคาโลก (WTO)
4. ยื่นแบบคำขอรับเงินชดเชยคาภาษีอากร (แบบ กศก.129)
พรอมเอกสารอื่นๆ เชน ใบขนสินคาขาออกฉบับมุมน้ำเงิน หลักฐาน
- การตรวจสอบการใช สิ ท ธิ์
การรับเงินคาขายสินคา (CREDIT NOTE หรือ CREDIT ADVICE)
ทำไดยาก เนื่องจากไมอาจ
ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ภพ.20) ฯลฯ เปนตน ภายในหนึ่งปนับแต
ทราบได อ ย า งแท จ ริ ง ว าได
วันสงสินคาออก
สงออกสินคาชนิดเดียวกับที่
ขอเงินชดเชยไวหรือไม เพราะ
5. ขอรับบัตรภาษี เมื่อไดรับการพิจารณาอนุมัติเปนที่เรียบรอย
เปนเรื่องที่ผานไปแลว
แลว โดยมีราคาบัตร 4 ชนิด คือ 100,000 บาท 10,000 บาท 1,000
บาท และชนิดไมกำหนดราคาซึ่งระบุจำนวนเงินที่ต่ำกวา 1,000 บาท
นอกจากนี้ ยังมีปญหาผูสงออก
โดยอายุของบัตรภาษี 3 ป และอาจตออายุไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละ บางรายโกงภาษี
มุมน้ำเงิน โดยมีการ
3 ป และตองยื่นขอขยายเวลากอนหมดอายุ
ส ง ตู ค อนเทนเนอร บ รรจุ ก อ นหิ น หรือ
แมสงออกสินคาจริง แตแจงราคาสูง
ä´ŒàÃÔèÁ·ÂÍÂÂ¡àÅÔ¡ª´àªÂÁØÁ¹éÓà§Ô¹¡ÑºÊÔ¹¤ŒÒºÒ§ª¹Ô´áÅŒÇ
กวาความเปนจริงมาก เปนตนวา สินคา
เงิ น ชดเชยมุ ม น้ ำ เงิ น ได มี แ นวโน ม การใช สิ ท ธิ์ ล ดต่ ำ ลง ตาม ราคาเพียง 1 ลานบาท แจงราคาเปน 10
โครงสรางภาษีอากรที่ลดลง โดยในปงบประมาณ 2551 มีการอนุมัติ ลานบาท เพือ่ ใหไดรบั เงินชดเชยมากขึน้
ใหไดรับชดเชยคาภาษีอากรและพิมพบัตรภาษีมูลคาประมาณ 12,371
กระทรวงการคลั ง จึ ง มี แ นวคิ ด
ลานบาท และปงบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 - สิงหาคม 2552)
มี ก ารอนุ มั ติ ใ ห ไ ด รั บ ชดเชยค า ภาษี อ ากรและพิ ม พ บั ต รภาษี มู ล ค า ในการยกเลิกมาตรการดังกลาว โดย
ประมาณ 10,295.97 ลานบาท ซึ่งอาจคาดไดวาเมื่อสิ้นปงบประมาณ ป จ จุ บั น ได เ ริ่ ม ทยอยยกเลิ ก กั บ สิ น ค า
แลว มูลคาเงินชดเชยจะต่ำกวาในป 2551 โดยมาตรการชดเชยคา บางชนิดแลว
ภาษี อ ากรมี ป ญ หาและอุ ป สรรคในการดำเนิ น การหลายประการ
กลาวคือ
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อยางไรก็ตาม การยกเลิกมาตรการชดเชยคาภาษีอากรสินคา
สงออกที่ผลิตในราชอาณาจักรยอมสงผลกระทบตอผูสงออกที่เดิม
ใชมาตรการนี้อยูอยางหลีกเลี่ยงไมได ดังนั้น กระทรวงการคลัง โดย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) จึงไดจัดทำโครงการวิจัยเพื่อ
ศึ ก ษาถึ ง ผลกระทบที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู ส ง ออกหากยกเลิ ก มาตรการ
ดังกลาวนี้ รวมถึงการเตรียมหามาตรการอื่นๆ มารองรับ
สำนักงานเศรษฐกิจการคลังไดจัดสัมมนาเมื่อวันที่ 9 กันยายน
2552 ซึ่งไดนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากการยกเลิกให
เงินชดเชยคาภาษีอากร แนวทางแกไขปญหา และมาตรการรองรับอืน่ ๆ
สำหรับผูสงออก” เพื่อเผยแพรผลการวิจัย โดยคุณลวรณ แสงสนิท
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานโครงสรางระบบภาษี เปนหัวหนาโครงการวิจัย
ทำการวิจยั รวมกับคุณปยะ สาชาติ เศรษฐกรชำนาญการ โดยนำเสนอ
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ผลงานร ว มกั บ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ าก
กรมศุลกากร คุณสุภรณ สรอยทอง
ผูอำนวยการสวนคืนและชดเชยอากร
ผูว จิ ยั ไดรบั ขอมูลจากการออกแบบ
สอบถามไปยั งผูส งออกทุ กรายในทุก
อุตสาหกรรมโดยไมสุมตัวอยางเพื่อให
ไดรับขอมูลสถิติจากผูสงออกที่แทจริง
ซึง่ ไดรบั การตอบกลับมาจำนวน 897 ราย
คิดเปนสัดสวนรอยละ 13.46 ของผูได
รับแบบสอบถามทั้งหมด สวนใหญเปน
ผู ใชสิทธิ์หรือเคยใชสิทธิ์ชดเชยคิดเปน
รอยละ 67.6 (หรือเทากับ 606 ราย)
จากขอมูลทัว่ ไปพบวา กลุม ผูส ง ออก
ที่ไมใชสทิ ธิช์ ดเชยสวนใหญจะใชมาตรา
19 ทวิ โดยผูสงออกที่ ใชสิทธิ์ชดเชย
มากที่สุดคือ กลุมยานยนต และมีคา
ใชจา ยในการขอรับชดเชยเฉลีย่ ประมาณ
100,000 บาท/ราย/ป ผู ใชสิทธิ์ชดเชย
ส ว นใหญ ไ ม ท ราบว า จะมี ก ารยกเลิ ก
มาตรการชดเชย จึ ง ขอระยะเวลา
ปรับตัว 3 ป แตมีความเห็นวาควรให
คงมาตรการชดเชยไว และเห็นวารัฐ
ควรประชาสัมพันธเรือ่ งการปรับเปลีย่ น
มาตรการและศึกษาผลของการปรับเปลีย่ น
มาตรการอยางรอบคอบ
เมื่อวิเคราะห ในมิติของผูสงออก
สรุ ป ได ว า ผู ส ง ออกรายย อ ยที่ มี ทุ น
จดทะเบียนต่ำกวา 50 ลานบาท จะไดรบั
ผลกระทบจากการยกเลิ ก มาตรการ
ชดเชยมากที่สุด เนื่องจากเปนผูที่ ใช
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สรุปแนวทางการยกเลิกมาตรการชดเชยได 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ 1 ยกเลิกการใหชดเชยเฉพาะสินคาอัตราอากร 0 และ
ไมมีผูขอชดเชยในชวง 3 ปที่ผานมา (เริ่มดำเนินการใน
ขั้นนี้แลวตั้งแตป 2550)
ขั้นที่ 2 กำหนดสิทธิของผูม สี ทิ ธิไ์ ดรบั เงินชดเชย (กระทรวงการคลัง
กำลังจะเริม่ ดำเนินการในขัน้ นี้ เนือ่ งจากมีผปู ระกอบการ
ทั้งรายเล็กและรายใหญ มีมาตรการชดเชยหลายแบบ
แตละรายควรไดใชมาตรการทีท่ ำแลวไดประโยชนมากกวา)
ขั้นที่ 3 มาตรการรองรับ SMEs (แนวคิดนี้มุงชวยผูประกอบการ
ทีเ่ ปน SMEs เนือ่ งจากผูป ระกอบการไมสามารถใชมาตรการ
สงออกอื่นได ดังนั้น เมื่อผานขั้นที่ 1-2 แลว ก็ควรมี
มาตรการใหมมาชวย SMEs)
ขั้นที่ 4 ยกเลิ ก มาตรการชดเชยทั้ ง หมด (หากมี ก ารยกเลิ ก
มาตรการชดเชยแลว แต ไมมีมาตรการอื่น มารองรับ
ขั้นที่ 4 นี้ก็จะไมเกิด)
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สิทธิ์ตามมาตรการสงออกอื่นๆ ไดนอย สำหรับผูสงออกที่มีกิจการ
ขนาดใหญ จะมีสิทธิ์ตามมาตรการอื่นมากขึ้น
จากการพิจารณาในมิ ติ ของสินคา พบวาจะได รั บผลกระทบ
ประมาณร อ ยละ 87.8 หากยกเลิก มาตรการชดเชยนี้ ซึ่ ง ถื อ เป น
จำนวนที่สูงมาก ประมาณรอยละ 76.9 หรือประมาณ 3 ใน 4 จะได
รั บ ผลกระทบหากยกเลิก มาตรการชดเชย หรื อ คิ ด เป น ผู ส ง ออกที่
ขอรับเงินชดเชยประมาณ 3,000 ราย
ดังนั้น เมื่อวิเคราะห ในภาพรวมแลว เฉลี่ยประมาณรอยละ
76.9 หรือประมาณ 3 ใน 4 จะไดรับผลกระทบหากยกเลิกมาตรการ
ชดเชย หรือคิดเปนผูสงออกที่ขอรับเงินชดเชยประมาณ 3,000 ราย
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จากข อ มู ล ของผู ส ง ออกที่ ข อรั บ เงิ น ชดเชยในกลุ ม สิ่ ง ทอและ
เครือ่ งนุง หมจำนวน 132 ราย (คิดเปนรอยละ 23.3 ของทัง้ อุตสาหกรรม
สิง่ ทอ) พบวาสิทธิประโยชนในการสงออกทีก่ ลุม สิง่ ทอใชเปนอันดับหนึง่
คือ มาตรการชดเชยคาภาษีอากร อันดับ 2 คือ มาตรา 36 ของ พ.ร.บ.
สงเสริมการลงทุน และอันดับ 3 คือ มาตรา 19 ทวิ โดยสินคาทีม่ มี ลู คา
เงินชดเชยมากที่สุด ไดแก เสนใยสั้นประดิษฐ (พิกัดศุลกากร 55)
สำหรับระดับความรุนแรงของผลกระทบจากการยกเลิกมาตรการ
ชดเชยมีความสัมพันธกับสัดสวนการใชวัตถุดิบในประเทศและวัตถุดิบ
นำเขาจากตางประเทศ กลาวคือ อุตสาหกรรมขั้นตนน้ำ - กลางน้ำ
เนนการใชวัตถุดิบนำเขาและขายผลผลิตใหกับอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ในประเทศ จะไดรับผลกระทบมาก แตความรุนแรงอยู ในระดับที่นอย
เนื่องจากมีความสามารถในการเปลี่ยนไปใชสิทธิและประโยชนอื่นได

ขณะนีอ้ ตุ สาหกรรมขัน้ กลางน้ำ ปลายน้ำ ซึ่งไดแก ผาผืน เครื่องนุงหม
และสิ่งทอสำเร็จรูป เนนการใชวัตถุดิบ
ในประเทศ จะไดรับผลกระทบอยาง
มาก เนื่องจากมีความสามารถในการ
เปลี่ยนไปใชสิทธิและประโยชนอื่นได
ยากกวา
จากปญหาขางตน กลุมผูสงออก
สิ่ ง ทอและเครื่ อ งนุ ง ห ม จึ งได เ สนอให
ปรับปรุงมาตรการสิทธิและประโยชน
ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น ให มี ห ลั ก เกณฑ แ ละ
เงื่อนไขที่เอื้ออำนวยและรองรับสำหรับ
ผูสงออกที่มีขอจำกัดไมสามารถไปใช
สิทธิประโยชนอนื่ โดยเสนอใหปรับปรุง
หลักเกณฑและระเบียบปฏิบตั ขิ องมาตรา
19 ทวิ โดยแบงออกเปน 2 แนวทาง
ไดแก
1. กำหนดคุ ณ สมบั ติ ข องผู ส ง
และอัตราการคืนอากรเปนการเฉพาะ
(อัตราเฉลี่ย) รวมทั้งแกไขกฎหมายให
สามารถคืนอากรครอบคลุมถึงผูส ง ออก
2. แก ไ ขกฎหมายให คื น อากร
ใหกับผูสงออก พรอมทั้งกำหนดอัตรา
คืนอากร (ตามสูตรการคำนวณทีก่ ำหนด)
แตหากผูส ง ออกรายใดเห็นวา ภาระภาษี
อากรขาเขาที่ไดคนื ต่ำกวาความจริง ให
สามารถยืน่ หลักฐานพรอมสูตรการผลิต
เพื่อยืนยันอัตราที่ควรเปนไดเชนเดิม
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ผูส ง ออกรถยนตของไทยมีการใชสทิ ธิประโยชนทางภาษีถงึ รอยละ
82 ของมูลคาการสงออก โดยเปนการใชสิทธิ์ชดเชยคาภาษีอากรมาก
ที่สุด ในป 2550 ไทยสงออกรถยนตและชิ้นสวนคิดเปนมูลคารวม
631,235.15 ลานบาท โดยเปนการสงออกที่ ใชสิทธิ์มาตรการชดเชย
คาภาษีอากรถึง 112,287.64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 17.79
จากการที่กลุมผูสงออกยานยนต ใชสิทธิ์มาตรการชดเชยฯ ใน
สัดสวนสูงมาก ประมาณรอยละ 80 เนื่องจากไมสามารถปรับเปลี่ยน
ไปใชมาตรการอื่นได ในขณะที่ผูสงออกชิ้นสวนยานยนตขนาดใหญ
(ทุนจดทะเบียนมากกวา 100 ลานบาท) สามารถปรับเปลีย่ นไปใชสทิ ธิ์
19 ทวิ และบีโอไอ ได
สินคาในหมวดยานยนต ประเภทรถกระบะและรถบรรทุก มีการ
สงออกโดยใชสิทธิ์มาตรการชดเชยคิดเปนมูลคาเงินชดเชยมากที่สุด
คือ 71.97 ลานบาท รองลงมาคือ จักรยานยนตที่ ไดรับเงินชดเชย
มูลคา 71.63 ลานบาท
สินคาในหมวดชิน้ สวนและอุปกรณประกอบ ประเภทสวนประกอบ
เครื่องยนต มีการสงออกโดยใชสิทธิ์มาตรการชดเชยคิดเปนมูลคาเงิน

ชดเชยมากทีส่ ดุ คือ 351.57 ลานบาท
(รองจากชิน้ สวนอืน่ ๆ ที่ไดรบั เงินชดเชย
มูลคา 1,027.62 ลานบาท)
สรุปไดวา ผูสงออกขนาดเล็กที่มี
ทุนจดทะเบียนต่ำมีแนวโนมจะใชสิทธิ์
มาตรการชดเชยมากกว า เนื่ อ งจาก
มาตรการนี้ ไมมีเงื่อนไขกำหนดยุงยาก
และค า ใช จ า ยในการใช สิ ท ธิ์ ต่ ำ กว า
มาตรการอื่น ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพ
รวมแลว ผูสงออกสินคากลุมยานยนต
และชิน้ สวนยานยนตไมตอ งการใหยกเลิก
มาตรการชดเชย โดยเห็นควรใหปรับปรุง
มาตรการดังกลาวโดยใชระบบ Paperless
และปรั บ การจ า ยบั ต รภาษี ใ ห มี ค วาม
คลองตัวมากขึ้น
และใหความเห็นเพิ่มเติมวาหาก
กระทรวงการคลังจะยกเลิกมาตรการ
ชดเชยมุมน้ำเงินแลว ตองหามาตรการ
อื่นมารองรับใหกับผูสงออก เนื่องจาก
ปจจุบนั มุง เนนการใชสทิ ธิต์ ามมาตรการ
ชดเชยเปนหลัก และเห็นควรใหปรับปรุง
สิทธิประโยชนมาตรการอืน่ เชน มาตรา
19 ทวิ ซึ่งเปนมาตรการที่ผูสงออกใช
อยูเ ดิม ใหจงู ใจมากขึน้ ทัง้ ดานการอำนวย
ความสะดวก การประหยัดตน ทุนคา
ดำเนินการในการขอรับสิทธิ์ รวมทั้ง
แก ไขป ญหาอุ ปสรรคและหลั กเกณฑ
เพื่อใหผูสงออกเขาถึงและเขาขายตาม
หลักเกณฑทจี่ ะขอใชสทิ ธิประโยชนอนื่ ได
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ประเทศไทยสงออกสินคากุง แชเย็นแชแข็งมาเปนอันดับ 1 ของโลก
โดยกลุมสินคากุงแชเย็นแชแข็งนี้ ใชสิทธิประโยชนมาตรการชดเชยคา
ภาษีอากรสูงขึ้นรอยละ 96.6 โดยประมาณ (คิดจากสินคาพิกัดฯ
0306.13.00 - กุงสดแชแข็ง และพิกัดฯ 1605.20.99 - กุงแปรรูป
แชแข็ง)
ผูส ง ออกสินคาในกลุม นีส้ ว นมากใชสทิ ธิข์ อรับเงินชดเชยเนือ่ งจาก
ตองพึ่งพาวัตถุดิบในประเทศเปนหลัก และผูผลิตวัตถุดิบในประเทศ
ไมสามารถใชสิทธิ์อื่นเนื่องจากไมเขาเกณฑของมาตรการใดๆ และ
เห็นวาตนทุนในการขอรับเงินชดเชยต่ำ สะดวก และไมยุงยากที่จะ
ตองทำการพิสจู นการนำเขาวัตถุดบิ และสงออกสินคาสำเร็จรูป สำหรับ
ผูส ง ออกทีส่ ามารถใชสทิ ธิอ์ นื่ ได จะใชสทิ ธิต์ า งๆ ไดแก เขตปลอดอากร
มาตรา 19 ทวิ และบีโอไอ

ผู ส ง อ อ ก สิ น ค า ที่ ต อ บ แ บ บ
สอบถามในกลุ ม นี้ คิ ด เป น ร อ ยละ
16.42 ของผูสงออกที่ขอรับเงินชดเชย
ส ว นใหญ มี ทุ น จดทะเบี ย นต่ ำ กว า 50
ลานบาท มีการขอรับเงินชดเชยมูลคา
ปละนอยกวาหรือเทากับ 50,000 บาท
ตอรายมากทีส่ ดุ อยางไรก็ตาม จากการ
ศึกษาพบวา ผูประกอบการขนาดเล็ก
และขนาดใหญกใ็ ชสทิ ธิม์ าตรการชดเชย
ทั้งสิ้น
ŒÍ§Â¡àÅÔ¡ÍÂ‹Ò§à»š¹¢Ñé¹Í¹
áÅÐËÒÁÒÃ¡ÒÃÍ×è¹ÁÒÃÍ§ÃÑº
ในภาพรวมแลว ผูสงออกจะได
รับผลกระทบจากการยกเลิกชดเชยมุม
น้ำเงินคิดเปนสัดสวนสูงถึงรอยละ 75
ของผูสงออกทั้งหมด และเมื่อเนน 3
อุตสาหกรรมขางตน พบวาเปนสัดสวน
สู ง ถึ ง ร อ ยละ 80 ขึ้ น ไป ที่ จ ะได รั บ
ผลกระทบ โดยเฉพาะผูส ง ออกขนาดเล็ก
ซึง่ มีขอ จำกัดในการใชสทิ ธิห์ รือไมสามารถ
ใชสทิ ธิต์ ามมาตรการอืน่
ขณะที่ผูสงออกที่ไดรับเงินชดเชย
มูลคาสูง และมีสัดสวนการสงออกที่
ใช สิ ท ธิ์ ม าตรการชดเชยสู ง กว า การ
ใช สิ ท ธิ ป ระโยชน อื่ น ส ว นใหญ เ ป น
ผูประกอบการรายใหญ แม ไดรับผล
กระทบบาง แตยังมีความสามารถใน
การปรับตัว
ได มี ผู วิ จั ย ในเรื่ อ งนี้ ไ ด เ สนอ
แนวทางแก ไขปญหาที่จะเกิดจากการ
ยกเลิกคาชดเชยที่สำคัญประการหนึ่ง
คือ การหามาตรการรองรับผูส ง ออกที่ไม
สามารถใชสิทธิ์อื่นได ไดแก การขยาย
การใหสิทธิประโยชนมาตรา 19 ทวิ
ใหครอบคลุมผูสงออก โดยมีหลักการ
ดังนี้
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1) การกำหนดอัตรา : กำหนดเปนรอยละของราคาสงออก
โดยไมตองยื่นสูตรการผลิต
=ES<=EZ*CT7E$TE
2) ผู ใชสิทธิ์ : ผูสงออกที่ขอใชสิทธิคืนอากรตามมาตรา 19 ทวิ L*_LEVC$TEL*OO$OYg;e
จะตองทำใบขนขาออกที่มีการแจงความจำนงตั้งแตตนวา
_@YgObMLTCTE8EO*ES<
จะขอใชสิทธิคืนอากรตามอัตราทั่วไป เพื่อมิใหมีการใชสิทธิ์
=MT%O*>[L*OO$
ซ้ำซอน
c6'EO<'GZC9Sh*MC6
3) แนวทางการดำเนินการ : แกไขกฎหมายศุลกากรตามมาตรา
19 ทวิ โดยเพิม่ ใหมกี ารคืนอากรใหแกผสู ง ออกดวย พรอมทัง้
ระเบี ย บปฏิ บั ติ เ พื่ อให เ อื้ อ ต อ การส ง ออกทั้ ง ในส ว นของ ไม คุ ม กั บ ค าใช จ า ยในการดำเนิ น การ
ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน อีกทั้ง
ขั้นตอนพิธีการและคาใชจายที่เกี่ยวของ
สินคาในกลุมนี้มีการใชสิทธิ์มาตรการ
àÊ¹Íá¹Ç·Ò§ã¹ÃÐÂÐÊÑé¹áÅÐÃÐÂÐÂÒÇ
ชดเชยควบคูก บั การใชสทิ ธิม์ าตรการอืน่
สำหรับแนวทางในการดำเนินการยกเลิกมาตรการชดเชยภาษี
4. ยกเลิ ก หรื อ ลดการเก็ บ ค า
อากรนั้น ผูวิจัยไดเสนอแนะวาควรแบงเปน 2 ระยะ ดังนี้
ธรรมเนียมการจัดทำใบขนสินคาเพื่อ
ลดตนทุนในการยื่นคำขอของผูสงออก
ÃÐÂÐÊÑé¹ (1-2 »‚)
5. ลดขัน้ ตอน ระเบียบวิธปี ฏิบตั ิ
1. การยกเลิกมาตรการชดเชยควรทำเปนขัน้ ตอน เพือ่ ใหผสู ง ออก
และภาครัฐสามารถปรับตัว โดยจะตองประชาสัมพันธการยกเลิก ระยะเวลา และระบบเอกสารในการ
มาตรการชดเชยและขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชนอื่นๆ ใหผูสงออกได ยื่นคำขอ
รับทราบ
ÃÐÂÐÂÒÇ (3-5 »‚)
2. กำหนดสิทธิผูมีสิทธิ์ ไดรับเงินชดเชย โดยผูสงออกที่ขอรับ
1. ปรั บ ปรุ ง มาตรการส ง เสริ ม
เงินชดเชยจะตองไม ใชสิทธิประโยชนอื่นในสินคานั้นๆ เลย
การสงออกอื่นๆ เพื่อใหสามารถรองรับ
3. ยกเลิกสินคาที่มีมูลคาขอรับเงินชดเชยนอยกวาปละ 50,000 ปญหาของผูส ง ออกไดครอบคลุมทัง้ หมด
บาท และมีการใชสิทธิ์ขอรับเงินชดเชยนอยกวารอยละ 80 เนื่องจาก โดยผูส ง ออกไดเสนอใหปรับปรุงมาตรการ
ขอคื น อากรตามมาตรา 19 ทวิ ให
ครอบคลุมถึงผูส ง ออกและกำหนดอัตรา
เปนการทั่วไป
2. ผนวกรวมกฎหมายตางๆ ที่
เกี่ยวของกับการใหสิทธิและประโยชน
ดานการสงออก
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กฎและระเบียบควรรู

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

คุ ณ ใช สิ ท ธิป ระโยชน

ยกเวน/ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภายใตบีโอไอถูกตองแลวหรือ ตอนที่ 1
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=ERaD-;6T ;BTKWOT$E_=;$TED$_I; MEYOG6MDO;OT$E%T_%T LUMES<_'EYOg *+S$E IS78Z6<V ISL6Z
+U_=; EIC8X*BTKW_*V;c6;7V <V 'Z 'G `GROY;g e ;S$G*9Z;9S*h c9D `GR7T*-T7VLTCTE8%OL*_LEVC$TE
G*9Z;c6BTDb7$TEcC_GYO$=1V<S7V
ในบางกิจการมีทั้งโครงการที่ ไดรับการสงเสริมการลงทุนจาก การลงทุนระบุไว ซึ่งตองไมเกินแปดป
บีโอไอ และโครงการเดิมที่ ไม ไดรับการสงเสริมการลงทุน หรือเปน นับแตวนั ทีเ่ ริม่ มีรายไดจากการประกอบ
โครงการที่ไมสามารถขอรับการสงเสริมฯ ได เนื่องจากไมมีประเภท กิจการตามที่ ไดรับการสงเสริมฯ ของ
ใหการสงเสริมฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากไดรับสิทธิประโยชนยกเวน บัตรสงเสริมฯ นั้นๆ
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลในโครงการบีโอไอดวยแลว ผลประกอบการทัง้ สอง
ผู ไดรับการสงเสริมฯ สามารถ
สวนจะจัดการ ใชสทิ ธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลในโครงการ ตรวจสอบสิ ท ธิ ป ระโยชน ที่ ไ ด รั บ จาก
บีโอไออยางไร โดยเฉพาะอยางยิง่ กรณีกจิ การเดียว แตมบี ตั รสงเสริม บัตรสงเสริมฯ โดยการนับระยะเวลา
การลงทุนที่ไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลในชวงเวลา การใช สิ ท ธิ์ จ ะเริ่ ม ตั้ ง แต วั น ที่ เ ริ่ ม มี
ใกลเคียงกันหลายฉบับ
รายได จ ากการประกอบกิ จ การตาม
โครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ÐÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔÔºØ¤¤Å
จนครบกำหนดระยะเวลาตามบั ต ร
สิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามที่บัญญัติไว ใน สงเสริมฯ โดยนับวันชนวัน
มาตรา 31 แหงพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ไดกำหนด
ใหผูไดรบั การสงเสริมฯ รับสิทธิต์ ามระยะเวลาทีค่ ณะกรรมการสงเสริม
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IS;_EVgCb-LV9:VkD$_I;BTKW_*V;c6Q
bM8YO_OTIS;9Wga'E*$TE;Sh;
CWETDc6+T$$TE%TDLV;'T
9Wg>GV7c6+T$$V+$TE9Wg c6ES<$TEL*_LEVCQ
cCIT+Rc6ES<_*V; MEYOc6ES<-UERET'T`GIMEYOcC
กรณีผูไดรับการสงเสริมการลงทุนประกอบกิจการตามโครงการ
ทีไ่ ดรบั การสงเสริมการลงทุนมากกวา 1 โครงการ การไดรบั สิทธิประโยชน
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามบัตรสงเสริมฯ ที่ออกใหแตละโครงการ
อาจมีระยะเวลาไมเทากัน และการไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
จะเริม่ นับแตวนั ทีผ่ ูไดรบั การสงเสริมการลงทุนมีรายไดจากการประกอบ
กิจการตามทีร่ ะบุไวในบัตรสงเสริมฯ โดยผูไดรบั การสงเสริมการลงทุน
ที่ไดรับบัตรสงเสริมฯ จะตองจัดทำบัญชีรายรับ และรายจายสำหรับ
กิจการที่ ไดรับการสงเสริมการลงทุนแยกตางหากจากกิจการสวนอื่น
ไมวาจะไดรับการสงเสริมการลงทุนหรือไมก็ตาม เพื่อประโยชน ใน
การคำนวณผลกำไร และผลขาดทุนตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
ÃÒÂä´Œ·Õèä´ŒÃÑºÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔÔºØ¤¤Å
รายไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ที่
จัดเปนรายไดที่ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล นับตั้งแตวันที่เริ่มมี
รายไดจากการประกอบกิจการตามโครงการที่ไดรบั การสงเสริมการลงทุน
นั้น ตองเปนรายไดที่ ไมเกิดขึ้นกอนวันที่ ไดรับอนุมัติใหการสงเสริมฯ
และรายไดนั้นมาจากการจำหนายผลิตภัณฑ และ/หรือ บริการตามที่
ระบุในบัตรสงเสริมฯ ไมเกินปริมาณการผลิตตอป หรือไมเกินขนาดของ
กิจการที่ใหบริการ รวมถึงรายไดจากการจำหนายผลพลอยได และ/หรือ
สินคากึ่งสำเร็จรูปตามชนิดและปริมาณที่กำหนดตามบัตรสงเสริมฯ
ทัง้ นีร้ ายไดจากการจำหนายเศษวัสดุ และผลผลิตที่ไมไดมาตรฐาน
ถือเปนเศษวัสดุของเสีย ของชำรุดที่เกิดจากกระบวนการผลิตของ
โครงการสงเสริมการลงทุนโดยตรง และยังมิไดแปรสภาพเปนอยางอืน่
ใหถือเปนรายไดจากการจำหนายผลพลอยได
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แตการจำหนายเครือ่ งมือ เครือ่ งใช
หรื อ เครื่ อ งตกแต ง ในสำนั ก งานของ
ผูไดรับการสงเสริมการลงทุนไมถือเปน
รายไดจากการจำหนายทรัพยสิน ที่ ใช
ในกิจการ แตหากเปนเครือ่ งจักร อุปกรณ
สวนประกอบ และทรัพยสิน บรรดาที่
ใช ในโครงการที่ ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุน แลวหมดสภาพ หรือไมเหมาะสม
ที่จะใชงานตอไป รายไดจากการขาย
ทรัพยสินนั้นถือเปนรายไดจากกิจการ
ที่ ไดรับการสงเสริมการลงทุน และได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ทั้งนี้ หากสิน ทรัพยนั้นๆ ใช ใน
กิ จ การอื่ น ที่ ไ ม ไ ด รั บ การยกเว น ภาษี
เงิ น ได นิ ติ บุค คลด ว ย ใหเ ฉลี่ย รายได
ตามสวนของรายไดจากกิจการที่ ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล และกิจการ
ที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สำหรับเงินชดเชยภาษีอากรจาก
การส ง ออกก็ ถื อ เป น รายได จ ากการ
ประกอบกิ จ การที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม
การลงทุน จึงไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล อีกทั้งกำไรจากการปริวรรต
เงินตราที่เกิดจากการนำเงินกูยืมเงิน
ตราต า งประเทศเข า มาใช ใ นกิ จ การ
ตามโครงการที่ ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุ น ก็ ถื อ เป น รายได ที่ ไ ด รั บ ยกเว น
ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลเช น กั น ขณะที่
ดอกเบี้ยจากตั๋วสัญญาใชเงินระยะสั้น

¤Ø³ãªŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ÐÂ¡àÇŒ¹/Å´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔÔºØ¤¤Å ÀÒÂãŒºÕâÍäÍ¶Ù¡ŒÍ§áÅŒÇËÃ×Í Í¹·Õè 1

วันเริม่ ใชสทิ ธิย์ กเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ใหถอื เอาวันทีโ่ ครงการ
นั้นมีรายไดจากการขายสินคาที่ผลิตไดจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ
ไมวาจะไดรับเงิน หรือไดรับชำระราคาแลวหรือไม ซึ่งเปนการรับรู
รายไดตามเกณฑสิทธิ์ของมาตรา 65 แหงประมวลรัษฎากร
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ที่ฝากกับบริษัทเงินทุน และรายไดที่วิสาหกิจไดรับชดเชยจากการขาด
รายไดตามสัญญาประกันภัย ไมถอื เปนรายไดจากการประกอบกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
นอกจากนัน้ ดอกเบีย้ จากเงินฝากประเภทสะสมทรัพยกบั ธนาคาร
หรือสถาบันการเงินเฉพาะที่ตองจายคืนเมื่อทวงถาม ซึ่งใชสมุดคูฝาก
ในการฝากถอน และไม ใชเช็คในการถอนที่มีจำนวนรวมกันไมเกิน
รอยละ 2 ของรายไดทั้งสิ้นของกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ก็ ถื อ เป น รายได จ ากการประกอบกิ จ การที่ ไ ด รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได
นิติบุคคล
¡ÒÃãªŒÊÔ·¸ÔìÂ¡àÇŒ¹/Å´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔÔºØ¤¤Å
การใชสิทธิ์แบงเปน 3 กลุม ประกอบดวย กลุมที่ 1 เปนการใช
สิทธิ์ ในชวงเวลาที่ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามมาตรา 31
วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง กลุมที่ 2 เปนการใชสิทธิ์ภายหลังระยะเวลา
ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ตามมาตรา 31 วรรคสี่ และกลุม ที่ 3
เปนการใชสิทธิ์ลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคลตอเนื่องจากระยะเวลา
ตามมาตรา 31 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
มาตรา 31 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 ใหสิทธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่นำสัดสวน
ของเงิ น ลงทุ น ไม ร วมค า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นเข า มาพิ จ ารณา
ประกอบกับภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับยกเวน
มาตรา 31 วรรคสอง ใหสทิ ธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ที่ไมมกี ารกำหนดสัดสวนของเงินลงทุนไมรวมคาทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
สำหรับกิจการที่มีความสำคัญ และเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษ

$TEb-LV9:VkD$_I;BTKW_*V;c6;V7V<Z''G
+R.S<.O;%Xh;b;$E5W9Wg_=;<EVKS9_6WDI
CW9Sh*a'E*$TE9Wg c6ES<D$_I;
`GRcC c6ES<D$_I;BTKW_*V;c6Q
`GR+RDVg*.S<.O;c=OW$-Sh;M;Xg*
MT$<EVKS9;Sh;CW<S7EL*_LEVCQ
9Wg c6ES<D$_I;BTKW_*V;c6Q
9Wg bMLV9:Vk;Wh b;-I*_IGT9S<.O;$S;MGTD,<S<

มาตรา 31 วรรคสี่ ใหสทิ ธิประโยชน
นำผลขาดทุนประจำป ในระหวางเวลา
ที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตาม
วรรคหนึง่ หรือวรรคสองไปหักออกจาก
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลา
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไมเกิน
5 ป นับแตพนกำหนดเวลานั้น โดยจะ
เลือกหักจากกำไรสุทธิของป ใดปหนึ่ง
หรือหลายปก็ได
มาตรา 35 (1) เปนการลดหยอน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิ
ที่ ไดจากการลงทุนในอัตรารอยละ 50
ของอัตราปกติ มีกำหนดเวลาไมเกิน 5
ป นับจากวันที่กำหนดเวลาตามมาตรา
31 วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
¡ÒÃãªŒÊÔ·¸Ôìã¹ª‹Ç§àÇÅÒä´ŒÃÑºÂ¡àÇŒ¹
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔÔºØ¤¤Å
กลุม ที่ 1 เปนการใชสทิ ธิประโยชน
ตามมาตรา 31 วรรคหนึง่ หรือวรรคสอง
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 ในการยกเวนภาษีเงินได
นิ ติ บุ ค คลสำหรั บ กำไรสุ ท ธิ ที่ ไ ด จ าก
การประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุน การใชสทิ ธิย์ กเวนภาษีเงินได
นิ ติ บุ ค คลจะซั บ ซ อ นขึ้ น ในกรณี ที่ เ ป น
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หากกิ จ การที่ ไ ด รั บ ยกเว น ภาษี
เงินไดนิติบุ คคลมี ผลขาดทุ น ประจำป
และกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลมีกำไรสุทธิ และมีผลขาดทุน
ประจำปสะสมยกมาจากปกอน ผูไดรับ
การส ง เสริ ม การลงทุ น จะต อ งนำผล
ขาดทุนประจำปสะสมยกมาจากปกอน
ของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลไปหักออกจากกำไรสุทธิของ
กิ จ การที่ ไ ม ไ ด รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได
นิติบุคคลกอน หากมีกำไรสุทธิเหลือ
จึ ง มี สิ ท ธิ์ น ำผลขาดทุ น ประจำป ข อง
กิจการที่ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ไปหักออกจากกำไรสุทธิของกิจการที่
ไม ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
ระหว า งเวลาได รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได
นิติบุคคล
รายไดที่ถือเปนรายไดจากกิจการ
ที่ ไดรับการสงเสริมการลงทุนเทานั้น
จึ ง สามารถนำมาใช สิ ท ธิ์ ย กเว น ภาษี
เงินไดนิติบุคคลในชวงเวลาที่กำหนดใน
บัตรสงเสริมฯ ผูไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนจำเปนตองเขาใจหลักเกณฑ และ
วิธกี าร เพือ่ จะไดนำไปใชใหเกิดประโยชน
สูงสุด ในตอนตอไปจะไดนำเสนอกลุม ที่ 2
และ 3 ตามลำดับ

¤Ø³ãªŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹ÐÂ¡àÇŒ¹/Å´ËÂ‹Í¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔÔºØ¤¤Å ÀÒÂãŒºÕâÍäÍ¶Ù¡ŒÍ§áÅŒÇËÃ×Í Í¹·Õè 1

บริษทั เดียว มีทงั้ โครงการที่ไดรบั ยกเวน และไมไดรบั ยกเวนภาษีเงินได
นิตบิ คุ คล และจะยิง่ ซับซอนไปอีกชัน้ หนึง่ หากบริษทั นัน้ มีบตั รสงเสริมฯ
ที่ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ ใหสิทธิ์นี้ ในชวงเวลาทับซอนกัน
หลายฉบับ
กรณีผู ไดรับการสงเสริมฯ ประกอบกิจการทั้งที่ ไดรับยกเวน
และที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหคำนวณกำไรสุทธิ และ
ขาดทุน สุทธิของแตละกิจการแยกตางหากจากกัน แตการคำนวณ
กำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล (แบบ ภงด.50) ใหนำกำไร
สุทธิ และขาดทุนสุทธิของกิจการที่ไดรับยกเวน และที่ไมไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลมารวมเขาดวยกัน รายจายรายการใดไมสามารถ
แยกกันไดอยางชัดเจน และไมมเี กณฑอน่ื เฉลีย่ รายจายนัน้ ไดเหมาะสม
ใหเฉลี่ยรายจายนั้นตามรายไดของกิจการ
หากผลการดำเนินงานรวมประจำปมีกำไรสุทธิ ซึ่งอาจมาจาก
ผลประกอบการของทั้งสองกิจการ ใหเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลจาก
กำไรสุทธิของกิจการที่ ไม ไดรับยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคล แตถา
กำไรสุทธิในกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมากกวา ผล
ขาดทุนสุทธิในกิจการที่ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลจากกำไรสุทธิรวม
โดยถามีกำไรสุทธิในกิจการที่ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
มากกวาขาดทุนสุทธิในกิจการที่ ไม ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเต็มจำนวนกำไรสุทธิรวม กรณีกลับกัน
หากผลการดำเนินงานรวมประจำปไมมีกำไรสุทธิ ผูไดรับการสงเสริม
การลงทุนก็ไมตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล แมวากิจการที่ ไม ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะมีกำไรสุทธิก็ตาม
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กฎและระเบียบควรรู

สถาปนา พรหมบุญ

นานาสาระกับ

บี โอไอ

¡ÒÃÂ×è¹áºº¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹ÐÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔÔºØ¤¤Å (2)
สงเสริมการลงทุน ที่ ป.5/2544
1. ¡Ã³Õ·Õèâ¤Ã§¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ÁÕÃÒÂä´Œ¤ÃÑé§áÃ¡ã¹ÇÑ¹·Õè 1
¡Ñ¹ÂÒÂ¹ «Öè§äÁ‹àçÁ»‚ â´Âà§×èÍ¹ä¢â¤Ã§¡ÒÃÁÕ¡ÓÅÑ§¡ÒÃ¼ÅÔÒÁºÑÃ
ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2544
Ê‹§àÊÃÔÁ 10,000 ªÔé¹/»‚ ºÃÔÉÑ·¨Ð¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔÏ ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ ËÒ¡ÃÍº
ÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉ·Ñ ¤×ÍÃÐËÇ‹Ò§ÇÑ¹·Õè 1 Á¡ÃÒ¤Á – 31 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 5. ¡ÒÃÂ×è¹áºº¤Ó¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔÏ ¨ÐŒÍ§
á¹º§º¡ÒÃà§Ô¹»‚Å‹ÒÊØ´ÁÒ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹
¢Í§»‚
´ŒÇÂËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ จะต อ งคำนวณกำลั ง การผลิ ต เฉลี่ ย โดยเปรี ย บเที ย บกั บ
ตอบ ไมตองแนบ โดยทั่วไปแลว
กำลังการผลิตสูงสุดของทั้งป หากตามโครงการมีรายไดครั้งแรก
ขณะที่ยื่นแบบคำขอใชสิทธิฯ นั้น
วันที่ 1 กันยายน กำลังการผลิตที่จะใชสิทธิ์ไดคือ 10,000 ชิ้น x
งบการเงิ น อาจจะยั งไม แ ล ว เสร็ จ
122 วัน/365 วัน = 3,342 ชิ้น นั่นหมายความวา รายไดที่จะนำไป
สมบูรณก็ได
คำนวณภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลคื อ รายได ที่ เ กิ ด จากการจำหน า ย
สินคา 3,342 ชิน้ ทีจ่ ำหนายระหวางวันที่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 6. áºº¤Ó¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔÏ áÅÐáººÃÒÂ§Ò¹
¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒÏ ¨ÐŒÍ§Â×è¹
2. ¡ÒÃ¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅã¹áºº¤Ó¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔÏ ¨ÐŒÍ§¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅà©¾ÒÐ
·Ñé§ËÁ´¡ÕèªØ´
â¤Ã§¡ÒÃ ËÃ×Í·Ñé§ºÃÔÉÑ·
ตอบ ยื่นเอกสารทั้งหมด 1 ชุด
ตอบ จะตองยื่นแบบฯ โดยกรอกขอมูลรวมทั้งนิติบุคคล
3. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ÁÕºÑÃÊ‹§àÊÃÔÁËÅÒÂ©ºÑº áÅÐÁÕâ¤Ã§¡ÒÃ·Õèà¤Âä´ŒÃÑº¡ÒÃ
Ê‹§àÊÃÔÁÏ á‹¢ÍÂ¡àÅÔ¡ºÑÃÊ‹§àÊÃÔÁáÅŒÇ ºÃÔÉÑ·ÂÑ§ŒÍ§¹Ó¢ŒÍÁÙÅ
¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ·Õè¶Ù¡Â¡àÅÔ¡áÅŒÇ ÁÒ¡ÃÍ¡ã¹áºº¤Ó¢ÍÏ ´ŒÇÂËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ไม ต อ งนำมากรอกในหั ว ข อ การใช สิ ท ธิ์ แต ใ ห ก รอกใน
หัวขอ 1.2.1 วา มีกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมฯ
4. àÍ¡ÊÒÃ·ÕèãªŒã¹¡ÒÃÂ×è¹áºº¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔÏ ÁÕàÍ¡ÊÒÃÍÐäÃºŒÒ§
ตอบ ประกอบดวยแบบคำขอใชสิทธิและประโยชนยกเวน ภาษี
เงินไดนิติบุคคล (F PM TA 01) และแบบรายงานของผูสอบบัญชี
รับอนุญาตรับรองตามแนบทายประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
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9. ¡ÒÃ¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅ¡ÒÃÅ§·Ø¹à¤Ã×Íè §¨Ñ¡Ã
áÅÐÍØ»¡Ã³Ð ¨ÐŒÍ§¡ÃÍ¡·Ø¡ºÑÃ
Ê‹§àÊÃÔÁËÃ×ÍäÁ‹ ËÒ¡ÁÕºÑÃÊ‹§àÊÃÔÁ
ºÒ§ºÑÃ·Õäè Á‹ä´ŒÃºÑ ÊÔ·¸ÔÏ Â¡àÇŒ¹ÀÒÉÕ
à§Ô ¹ä´Œ Ï ¨ÐŒ Í §¡ÃÍ¡¢Œ Í ÁÙ Å ´Œ Ç Â
ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ จะตองกรอกขอมูลของทุกๆ
บั ต รส ง เสริ ม โดยระบุ เ ลขที่ บั ต ร
สงเสริมฉบับแรกของแตละโครงการ
แล ว ระบุ มู ล ค า เครื่ อ งจั ก รของ
แตละโครงการ หากมีบัตรสงเสริม
ที่ออกกอนป 2544 และสิ้นสุดการ
ใชสทิ ธิฯ ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
7. ã¹¡ÒÃ¡ÃÍ¡áºº¤Ó¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔÏ ª×èÍ¼ÙŒ¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅ ¤ÇÃ¨ÐÃÐºØª×èÍ¼ÙŒã´
ซึง่ ไมสามารถแยกมูลคาเครือ่ งจักรฯ
ตอบ ควรระบุชื่อผูกรอกขอมูลในแบบคำขอฯ จริงๆ และเปนชื่อ
แตละโครงการได อนุโลมใหกรอก
ผูที่สามารถใหขอมูลได มีความเขาใจเรื่องการจัดทำบัญชี หรือ
เปนมูลคารวมได สวนบัตรสงเสริม
สามารถประสานงานตอได
ที่เหลือใหแยกเปนแตละโครงการ
มีหลายครัง้ ทีบ่ ริษทั กรอกชือ่ ผูบ ริหารของบริษทั หรือบุคคลอืน่ ๆ 10. ÁÙÅ¤‹Òà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³Ð¨ÐŒÍ§
ที่ไมเกี่ยวของ ซึ่งเมื่อเจาหนาที่ผูพิจารณามีขอสงสัยและโทรศัพท
ãªŒ Ã Ò¤Ò·Ø ¹ ËÃ× Í ÃÒ¤Ò·Õè ËÑ ¡ ¤‹ Ò àÊ×è Í Á
ไปสอบถามก็ไมสามารถจะใหขอมูลที่ถูกตองได หรือบางครั้ง
ÃÒ¤ÒÍÍ¡áÅŒÇ
บริษัทละเลยไมกรอกขอมูลในสวนนี้ เมื่อเจาหนาที่ฯ ติดตอไป
ตอบ ให ใชราคาทุน หมายถึงราคา
ไมทราบวาจะตองสอบถามขอมูลกับผู ใด ทำใหเกิดความลาชา
ที่ไดมาของสินทรัพยตามบัญชีกอน
หักคาเสื่อมราคา
8. ºÃÔÉÑ·¨Ð·ÃÒºä´ŒÍÂ‹Ò§äÃÇ‹Ò¼ÙŒÊÍººÑÞªÕÃÑºÍ¹ØÞÒ·ÕèºÃÔÉÑ·ãªŒ à»š¹¼ÙŒ·Õè
ÁÕ¤Ø³ÊÁºÑÔ·Õè¶Ù¡ŒÍ§ËÃ×ÍäÁ‹
11. ÁÙÅ¤‹Òà¤Ã×Íè §¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³Ð ³ ÇÑ¹
ÊÔé ¹ ÃÍººÑ Þ ªÕ »‚ ·Õè ¢ ÍãªŒ ÊÔ · ¸Ô Ï ¨ÐÁÕ
ตอบ เมื่อบริษัทยื่นแบบคำขอใชสิทธิฯ บีโอไอจะตรวจสอบรายชื่อ
ÁÙÅ¤‹ÒÅ´Å§¨Ò¡ ³ ÇÑ¹ÊÔ¹é ÃÍººÑÞªÕ
ผูสอบบัญชีวาเปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตโดยถูกตองหรือไม โดย
»‚¡‹Í¹ ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ ã¹àÁ×èÍãËŒãªŒÃÒ¤Ò
ผูส อบบัญชีรบั อนุญาตทีบ่ ริษทั ใช จะตองเปนผูส อบบัญชีรบั อนุญาต
·Ø¹¢Í§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã
ตามกฎหมายวาดวยผูสอบบัญชี และใบอนุญาตไมขาดอายุ ไมถูก
ตอบ โดยปกติแลวมูลคาเครือ่ งจักร
สัง่ พัก และไมเคยถูกเพิกถอนโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบ
ไมควรลดลง หากเปนการใชสิทธิฯ
วิชาชีพสอบบัญชี (ก.บ.ช.) หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตตรวจสอบ
ตอจากปกอน มูลคาการลงทุนใน
และรับรองบัญชีโดยกรมสรรพากร หรือเคยถูกเพิกถอนการให
เครือ่ งจักร ณ วันสิน้ รอบบัญชีปก อ น
ความเห็นชอบโดยสำนักงานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ควรจะตรงกับที่เคยรายงานไว ใน
หรือธนาคารแหงประเทศไทย หรือหนวยงานอื่นของทางราชการ
การยื่นแบบคำขอฯ ครั้งกอนดวย
หรือรัฐวิสาหกิจ
แตถาไมตรงกัน บริษัทตองอธิบาย
โดยรายชื่อผูสอบบัญชีรับอนุญาตนั้น สามารถตรวจสอบได
ถึงสาเหตุได โดยมากลดลงเนือ่ งจาก
จาก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ หรือกรมสรรพากร
มี ก ารจำหน า ยเครื่ อ งจั ก รออกไป
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จะตองมีหลักฐานประกอบเชน ถาใชสทิ ธิย์ กเวนอากรขาเขา จะตอง
ผูส อบบัญชีหรือผูม อี ำนาจของบริษทั
ไดรบั อนุญาตจากบีโอไอกอน ทัง้ นีบ้ โี อไอจะพิจารณาวาเมือ่ จำหนาย
รับรองพรอมหลักฐานดวย
ไปแลวมีผลกระทบตอกำลังการผลิตหรือกระบวนการผลิตของ
โครงการหรือไม หรือบางครั้งจะเปนกรณีที่บริษัทกรอกไมถูกตอง 16. ËÒ¡â¤Ã§¡ÒÃäÁ‹ ÁÕ à §×è Í ¹ä¢¡ÓË¹´
Ç§à§Ô ¹ ÀÒÉÕ à §Ô ¹ ä´Œ ¹Ô Ô ºØ ¤ ¤Å ÂÑ §
โดยนำราคาตามบัญชีของเครื่องจักรและอุปกรณหลังหักคาเสื่อม
¨Óà»š ¹ Œ Í §¡ÃÍ¡¢Œ Í ÁÙ Å ÁÙ Å ¤‹ Ò ÀÒÉÕ
ราคาสะสมแลวมากรอก ทำใหมีมูลคาลดลง ซึ่งจะตองใหบริษัท
à§Ô¹ä´Œ¹ÔÔºØ¤¤Å·ÕèãªŒÊÔ·¸ÔÏ Â¡àÇŒ¹
แกไขมาอีกครั้ง
ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ควรกรอกข อ มู ล มู ล ค า ภาษี
12. ÁÙÅ¤‹Ò¢Í§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³Ð·Õè¨ÐŒÍ§¡ÃÍ¡ã¹¢ŒÍ 1.3 ¨ÐŒÍ§
เงิ น ได นิ ติ บุ ค คลที่ เ คยใช สิ ท ธิ ฯ
¡ÃÍ¡ÁÙÅ¤‹Ò¢Í§à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃÏ ·Ñé§ËÁ´ ËÃ×Íà©¾ÒÐà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃÏ ·ÕèãªŒ
ยกเวนมาดวย
ÊÔ·¸ÔÏ Â¡àÇŒ¹ÍÒ¡Ã¢Òà¢ŒÒ
ตอบ จะตองกรอกมูลคาเครื่องจักรและอุปกรณทั้งหมด คือ รวม 17. ËÒ¡â¤Ã§¡ÒÃä´ŒÃÑºÊÔ·¸ÔÂ¡àÇŒ¹ÀÒÉÕÏ
เครื่องจักรที่นำเขาโดยใชสิทธิฯ ยกเวนหรือไม ไดรับอากรขาเขา
à»š¹ÃÐÂÐàÇÅÒ 8 »‚ áÅÐÁÕà§×èÍ¹ä¢ÀÒÉÕ
ก็ตาม และเครื่องจักรฯ ที่ซื้อภายในประเทศดวย รวมทั้งกรณี
à§Ô ¹ ä´Œ ¹Ô Ô ºØ ¤ ¤Å·Õè ä ´Œ ÃÑ º Â¡àÇŒ ¹ ÁÕ
เครื่องจักรฯ ที่ ไม ไดบันทึกเปนสินทรัพยของบริษัท เชน ลีสซิ่ง
ÁÙÅ¤‹ÒäÁ‹à¡Ô¹ 10 ÅŒÒ¹ºÒ· ËÒ¡ÃÍº
ºÑÞªÕ»·‚ Õè 1-3 ÁÕÁÅÙ ¤‹ÒÀÒÉÕÏ ·Õãè ªŒÊ·Ô ¸ÔÏ
เชาซื้อ บริษัทแม/บริษัทในเครือใหมา ฯลฯ ดวย
Â¡àÇŒ¹ä»áÅŒÇÃÇÁ 9 ÅŒÒ¹ºÒ· áÅÐã¹
13. ¶ŒÒºÃÔÉ·Ñ à¤Âä´ŒÃºÑ Í¹ØÞÒãËŒãªŒà¤Ã×Íè §¨Ñ¡ÃÃ‹ÇÁã¹ 2 â¤Ã§¡ÒÃ ¨ÐŒÍ§
ÃÍººÑÞªÕ»‚·Õè 4 ÁÕÁÙÅ¤‹ÒÀÒÉÕ·Õè¨Ð¢Í
¡ÃÍ¡ÁÙÅ¤‹Òà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡Ã·ÕèãªŒÃ‹ÇÁà»š¹·ÃÑ¾ÂÐÊÔ¹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃã´
Â¡àÇŒ¹ 3 ÅŒÒ¹ºÒ· ã¹¡Ã³Õ¹Õé ºÃÔÉ·Ñ
ตอบ จะตองดูวาเครื่องจักรดังกลาวนำเขาโดยใชสิทธิ์ของบัตร
¨Ðä´ŒÃÑºÂ¡àÇŒ¹àçÁ¨Ó¹Ç¹ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ในกรณีนี้ บริษัทจะสามารถ
สงเสริมใดและไดบันทึกเปนสินทรัพยของโครงการใด ก็ใหกรอก
ใชสิทธิฯ ยกเวนภาษีฯ ไดไมเกิน 1
รายละเอียดเปนสินทรัพยของโครงการนั้น
ลานบาท ในสวนที่เกินจะตองชำระ
14. ÁÙÅ¤‹ÒÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔÔºØ¤¤Å·ÕèãªŒÊÔ·¸ÔÏ Â¡àÇŒ¹ ÁÕÇÔ¸Õ¡ÒÃ¤Ó¹Ç³ÍÂ‹Ò§äÃ
ภาษีฯ
ตอบ สำหรั บ ป บั ญ ชี ที่ จ ะขอใช สิ ท ธิ ฯ สามารถคำนวณโดยใช
ประมาณการผลกำไร คูณดวยอัตราภาษีตามที่กฎหมายกำหนด 18. ËÒ¡â¤Ã§¡ÒÃÁÕ¡ÒÃ¼ÅÔ·Õèà¡Ô´¢Öé¹¨ÃÔ§
áÅÐ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ à¡Ô¹¡Ç‹Ò·Õè
สวนมูลคาภาษีฯ ในรอบบัญชีปท ผี่ า นมา คำนวณโดยใชผลกำไรทาง
¡ÓÅÑ § ¡ÒÃ¼ÅÔ  ·Õè Ã ÐºØ ä ÇŒ ã ¹ºÑ  ÃÊ‹ §
ภาษีคูณดวยอัตราภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ควร
àÊÃÔÁ ¤ÇÃ¨ÐŒÍ§¡ÃÍ¡¢ŒÍÁÙÅÒÁ·Õè
กรอกมูลคาภาษีฯ ใหตรงกับรอบบัญชีในแตละปของบริษัทดวย
à¡Ô ´ ¢Öé ¹ ¨ÃÔ § ËÃ× Í Ç‹ Ò ¡ÃÍ¡¢Œ Í ÁÙ Å
»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¼ÅÔ·ÕèäÁ‹à¡Ô¹·ÕèÃÐºØäÇŒã¹
15. ¡ÒÃÃÐºØÇÑ¹ÁÕÃÒÂä´Œ¤ÃÑé§áÃ¡¢Í§â¤Ã§¡ÒÃ ã¹¡ÒÃÂ×è¹áºº¢ÍãªŒÊÔ·¸ÔÏ
ºÑÃÊ‹§àÊÃÔÁ
ã¹á‹ÅÐ»‚ ÊÒÁÒÃ¶ÃÐºØÇÑ¹·ÕèäÁ‹Ã§¡Ñº·Õèà¤ÂÃÐºØÁÒä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ จะตองกรอกขอมูลตามจริง
ตอบ โดยปกติแลว วันที่มีรายไดครั้งแรกควรจะตรงกับขอมูลที่
ถึงแมวาจะเกินขนาดของกิจการที่
เคยกรอกมาในปที่ผานมา แตหากไมตรงกัน บริษัทควรจะตอง
กำหนดไว ในบัตรก็ตาม แตปริมาณ
ชี้แจงได และยืนยันขอมูลที่ถูกตอง ซึ่งอาจจะเปนความเห็นจาก
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19. ËÒ¡â¤Ã§¡ÒÃÁÕÃÒÂä´Œ¨Ò¡¡ÒÃ¨ÓË¹‹ÒÂ¼Å¾ÅÍÂä´Œ ¨ÐŒÍ§¹ÓÁÒ
¡ÃÍ¡ã¹ËÑÇ¢ŒÍ»ÃÔÁÒ³¡ÒÃ¼ÅÔáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ´ŒÇÂËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ รายไดจากการจำหนายผลพลอยได ไมจำเปนตองนำมากรอก
20. ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¡ÒÃ¼ÅÔáÅÐ¨ÓË¹‹ÒÂ¢Í§¼ÅÔÀÑ³±Ð/ºÃÔ¡ÒÃ ·Õèä´ŒÃÑº
Ê‹§àÊÃÔÁÏ áÂ¡à»š¹ÃÒÂà´×Í¹ ·ÕèºÃÔÉÑ·¨ÐŒÍ§á¹º ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ÁÕËÅÒÂ
ºÑ  ÃÊ‹ § àÊÃÔ Á áÅÐá‹ Å ÐºÑ  ÃÊ‹ § àÊÃÔ Á ÁÕ Ë ÅÒÂ¼ÅÔ  ÀÑ ³ ±Ð / ºÃÔ ¡ ÒÃ
ºÃÔÉÑ·¨ÐŒÍ§¨Ñ´·ÓÍÂ‹Ò§äÃ
ตอบ จะตองแยกตามผลิตภัณฑ/บริการตามบัตรสงเสริม หาก
บัตรสงเสริมบัตรใดมีหลายผลิตภัณฑ/บริการ ก็ใหแยกผลิตภัณฑ/
บริการแตละรายการดวย
21. ÃÍºÃÐÂÐàÇÅÒºÑÞªÕ¢Í§ºÃÔÉÑ· ¨ÐÁÒ¡¡Ç‹ÒËÃ×Í¹ŒÍÂ¡Ç‹Ò 12 à´×Í¹
ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ ปกติแลวรอบระยะเวลาบัญชี จะตองเทากับ 12 เดือน โดย
จะเริม่ ตนและสิน้ สุดลงเมือ่ ใดก็ได แตบางกรณีรอบระยะเวลาบัญชี
อาจนอยกวา 12 เดือนก็ได เชน กรณีบริษัทเริ่มตั้งใหม จะถือ
วันเริ่มตั้งถึงวันหนึ่งวันใดเปนรอบระยะเวลาบัญชีแรกก็ได แตรอบ

¹Ò¹ÒÊÒÃÐ¡ÑººÕâÍäÍ

การจำหนายที่ขอใชสิทธิฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล จะตองไม
เกินขนาดของกิจการที่กำหนดไว ในบัตรสงเสริม เวนแตไดรับการ
แกไขบัตรสงเสริมแลว
ทั้งนี้ หากมีปริมาณการผลิตเกิน บริษัทควรจะตองชี้แจงถึง
สาเหตุได เชน อาจอยูระหวางการแก ไขเพิ่มกำลังการผลิตโดย
การเพิ่มเวลาทำงาน เปนตน หากมีปริมาณจำหนายเกิน จะตอง
ชี้แจงถึงเหตุผลได มีการสวมสิทธินำผลิตภัณฑจากโครงการอื่น
มาจำหนายหรือไม รวมทั้งจะตองพิจารณาความเห็นที่ผูสอบบัญชี
ที่ ใหมาดวย
ระยะเวลาบัญชีตอ ไปตองเทากับ 12
เดือน หรือปสุดทายที่บริษัทดำเนิน
กิจการ ใหถือเอาวันที่เจาพนักงาน
จดทะเบียนเลิก เปนวันสุดทายของ
รอบระยะเวลาบัญชี ดังนัน้ รอบระยะ
เวลาบัญชีของปสดุ ทายก็จะนอยกวา
12 เดือน
อีกกรณีหนึ่ง รอบระยะเวลา
บัญชีอาจขยายออกไปมากกวา 12
เดือนก็ได ในกรณีทบี่ ริษทั เลิกกิจการ
และไมสามารถยื่นรายการและเสีย
ภาษีฯ ไดภายใน 150 วันนับแตวัน
สุดทายของรอบระยะเวลาบัญชีแลว
ถาไดยื่นคำรองตอกรมสรรพากร
อธิบดีกรมสรรพากรอาจพิจารณา
อนุมัติใหขยายรอบระยะเวลาบัญชี
ออกไปได ซึ่งรอบระยะเวลาบัญชี
รอบนี้อาจเกิน 12 เดือนก็ได
(ขอมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ 2553)

$ZCBT@S;: 2553
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สถิติการสงเสริมการลงทุน

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

100

¡ÒÃÍ¹ØÁÑÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)
99,000

94

80

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ)

100,000

120

80,000

100

56,400

60,000

40

40,000

20

20,000

0

60

2553
Á.¤.

2552
Á.¤.

36,300

49

40
20

2,800

0

0
2552
Á.¤.

111

80

64

60

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

2553
Á.¤.

2552
Á.¤.

2553
Á.¤.

2552
Á.¤.

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

2553
Á.¤.

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

â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â¶×Í
â¤Ã§¡ÒÃ
â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ä·Â
ËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é
‹Ò§ªÒÔ¶Í× ËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é
áÅÐ‹Ò§ªÒÔ

à§Ô¹Å§·Ø¹

¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â (¤¹)
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

120
100

¤‹Òà¤Ã×Íè §¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³Ð

35,843
104

34,144
94

80

22,421

60

20,827

14,931

45

40

12,153
32

28

31

31

31

2553
Á.¤.

2552
Á.¤.

2553
Á.¤.

20
0
2552
Á.¤.

2553
Á.¤.

2552
Á.¤.

2553
Á.¤.

2552
Á.¤.

2552
Á.¤.

2553
Á.¤.

2552
Á.¤.

2553
Á.¤.

2552
Á.¤.

40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

2553
Á.¤.

¨Óá¹¡â´Â¡ÒÃÍÍ¡ºÑÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÒÁËÁÇ´»ÃÐàÀ·¡Ô¨¡ÒÃ
Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

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

จำนวนโครงการ (ราย)
เงินลงทุน
ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนตางชาติ จางแรงงาน (คน)
2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553 2551 2552 2553
151
26
58
177
137
97
316
962

ม.ค.

21
6
10
18
14
10
25
104

ม.ค.

10 42,317
2 18,700
7 10,477
13 52,092
17 27,419
15 24,317
30 117,687
94 293,009

ม.ค.

3,399
6,308
1,149
6,643
3,973
1,865
10,806
34,144

ม.ค

4,156
618
102
1,516
19,558
4,020
5,873
35,843

ม.ค.

ม.ค.

ม.ค.

ม.ค.

2,645 836 468 472 6 21,065
435 285 110 1,951 10 100 5,698
1,135 11
1 777 55 16 18,239
1,618 158 21 5,952 246 216 26,301
358 14 24 1,381 346 168 43,272
1,364 56 217 2,326 161 556 6,590
8,751 298 1,056 2,180 10 88 13,745
16,307 1,657 1,896 15,039 828 1,150 134,910

ม.ค.

1,928
1,751
3,075
2,250
1,611
885
653
12,153

ม.ค.

3,087
76
609
1,377
6,907
2,162
713
14,931
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มกราคม 2553 เปรียบเทียบ ป 2551 และ 2552

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ·¸Ô

การรวมทุนของโครงการตางชาติ
ตางชาติรายใหญ
ญี่ปุน
ยุโรป
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา
ฮองกง
สิงคโปร
การกระจายของแหลงที่ตั้ง
เขต 1
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
เขต 2
ระยอง
ภูเก็ต
อื่นๆ
เขต 3
- 36 จังหวัด
- 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ)
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต
อื่นๆ
ไมระบุที่ตั้ง
$ZCBT@S;: 2553

2551 2552 2552 2553 2551 2552 2552 2553
จำนวนโครงการ (ราย)
ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
1,231 1,559
64
94 74.0 116.0 24.0 12.2
43.8 39.5 1.4 10.2
326
194
45
37
23
86

271
225
76
86
21
90

375 474
221 199
154 275
517 535
144 114
12
11
361 410
335 545
287 457
48
88
77 122
10
32
85 186
47
53
14
32
65
81
37
39
4
5
1,231 1,559

-

-

-

13
12
3
2

33
12
3
2
1
8

2
22
11
11
23
5
1
17
18
18
6
3
3
1
5
1
64

-

-

28
17
11
41
11
30
25
24
1
6
6
4
8
1
94

15.3 5.7 0.1 9.4
13.9 5.9 0.3 0.1
1.4 6.2 1.3 6.4 1.0 1.9 5.1 1.2 0.6
เงินลงทุน (พันลานบาท)
51.9 88.2 1.8 8.5
16.3 19.5 0.6 2.3
35.6 68.8 1.2 6.3
294.6 386.9 92.8 43.2
135.6 81.0 6.6 11.1
10.2 2.6 0.1 148.7 303.2 86.1 32.1
85.6 246.4 4.4 4.7
79.7 199.6 4.4 4.6
5.9 46.8 0.1
9.7 39.0 1.5 0.3
4.8 22.7 15.8 106.6 0.3 0.7
8.8 24.5 0.1 0.8
3.1 8.7 9.6 28.4 2.6 1.8
33.8 16.5 0.9
0.1 0.2 0.1 432.2 721.7 99.1 56.4

ÊÃØ»Ê¶ÔÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

ภาวะการสงเสริม การลงทุ น
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¡ÒÃÍ¹ØÁÑÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ·Ñé§ÊÔé¹

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

2551 2552 2552 2553 2551 2552 2552 2553
จำนวนโครงการ (ราย)
ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
1,252 1,003
49 111 79.0 41.4 0.4 4.6
57.2 16.5 0.2 0.8
331
183
48
37
19
77

249
158
33
41
14
65

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

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

-

8
12
4
1
6

13
8
5
22
3
3
16
14
10
4
3
1
6
1
3
-

-

20
14
2
1
5

35
13
22
41
9
1
31
35
31
4
5
10
5
6
9

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

22.2 3.6 0.3
18.1 2.6 0.1 0.1
1.2 0.6 1.3 5.7 0.8 0.1 5.4 0.3 0.2
เงินลงทุน (พันลานบาท)
48.3 49.7 0.6 6.8
16.1 11.9 0.3 3.9
32.1 37.8 0.3 2.9
365.9 180.8 1.6 21.4
207.5 42.7 0.1 1.0
9.5 1.7 0.8 148.9 136.3 0.7 20.4
83.6 50.9 0.6 8.1
79.4 46.0 0.5 8.0
4.2 4.9 0.1 0.1
9.1 5.9 0.1 0.5
4.7 1.3 0.1 12.7 11.3 0.2 2.8
8.9 7.1 3.3 1.3 0.8
11.3 11.3 0.1 2.0
33.7 12.7 2.0

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 เนื่องจากปกติสำนักงานฯ
จะใชเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริม ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ
2) สถิตไิ มนบั รวมโครงการซึง่ ไมมกี ารลงทุนเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ กิจการเดิมขอสิทธิประโยชนไมเกีย่ วกับภาษีอากร
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สถิติการสงเสริมการลงทุน

บริษัท / การรวมทุน

หมวด 1
เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร
1. แปซิฟค หองเย็น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. สงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)

ผลิตภัณฑ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

1.19

120.00*

41

1.11
อาหารสำเร็จรูปและ
กึ่งสำเร็จรูปบรรจุภาชนะ
ผนึกและอาหารสัตว
3. โรงสี ส.ชัยเจริญ จำกัด
คัดคุณภาพและบรรจุ
1.14
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เก็บรักษาพืช ผัก ผลไม
หรือดอกไมโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
1.6
4. รวมมิตรกรุป (2007) จำกัด อาหารสัตว
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ผลิตภัณฑจากสาหราย 1.11
5. เถาแกนอย ฟูดแอนด
มารเก็ตติ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
6. สหมิตร โกลบอล ซีฟดู ส จำกัด เลี้ยงปลา
1.5
(หุนไทยทั้งสิ้น)
1.6
สารปรุงแตงกลิ่นรส
7. เอสพีเอฟ ไดอานา
อาหารสัตว (Flavor for
(ประเทศไทย) จำกัด
Feed Additives)
(รวมทุนไทย-ฝรั่งเศส)
8. ไทยรวมใจโคราช จำกัด
น้ำมันรำขาวดิบและ
1.12
(หุนไทยทั้งสิ้น)
กากรำ
9. เยียรบับ จำกัด
ไขมันปาลมบริสุทธิ์และ 1.12
(หุนไทยทั้งสิ้น)
น้ำมันปาลมบริสุทธิ์
10. MR.BERNARD CHEOWG ผลไมอบแหง
1.11
WENG KONG
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)
11. ชวิน เอกซปอรต จำกัด
ขาวคัดคุณภาพ
1.14
(หุนไทยทั้งสิ้น)
1.16
12. ยูนิเท็กซ รับเบอร จำกัด
ยางผสม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(COMPOUNDED
RUBBER)

1,036.00**

1,800

$ZCBT@S;: 2553

บริการหองเย็น

ประเภท
กิจการ

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.สงขลา
(เขต 3)

34.00

8

จ.สุรินทร
(เขต 3)

55.00*

25

116.00*

100

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

5.00

17

97.00*

20

697.80**

80

122.00*

38

30.00

138

300.00*

42

65.00*

43

จ.นครศรีธรรมราช
(เขต 3)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ประจวบคีรีขันธ
(เขต 3)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.นครสวรรค
(เขต 3)
จ.ยะลา
(เขต 3)

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

โครงการอนุมัติ ใหการสงเสริม การลงทุ น เดื อ นมกราคม 2553
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บริษัท / การรวมทุน

13. บางกอก ซีฟูด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
14. ฟารมกรุงไทย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
15. ไทย ฟูดส อาหารสัตว จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

การจางงานไทย
(คน)

สัตวน้ำแชแข็งและบริการ 1.11
หองเย็น
ลูกไก
1.5

89.00*

145

400.00*

200

อาหารสัตว

790.00**

95

1.6

รวม

หมวด 2
เหมืองแร เซรามิกส
และโลหะขั้นมูลฐาน
1. MRS.YASHIKO NARITA
(รวมทุนจีน-ฮองกง)

เงินลงทุน
(ลานบาท)

ตะกั่วบัดกรี (SOLDER)

2.17

รวม

3,956.80

2,792

18.20

15

18.20

15

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.สุพรรณบุรี
(เขต 2)
เขต 1 = 5
เขต 2 = 3
เขต 3 = 7
ไมระบุที่ตั้ง = -

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
เขต 1 = 1
เขต 2 = เขต 3 = ไมระบุที่ตั้ง = -

หมวด 3
อุตสาหกรรมเบา

1. นายประสงค บุญประสงค
(รวมทุนไทย-จีน)
2. แพรนดา จิวเวลรี่ จำกัด
(มหาชน)
(รวมทุนไทย-ตางชาติ)
3. โอซากา มารูนิ (ไทยแลนด)
จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
4. แอรโร วูด จำกัด
(รวมทุนไทย-เนเธอรแลนด)
5. สยามเซมเพอรเมด จำกัด
(รวมทุนไทย-ออสเตรีย)

ไมวีเนียรยางพารา

3.11

40.00*

86

จ.สุราษฎธานี
(เขต 3)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

เครื่องประดับ

3.70

175.00*

1,100

รองเทา

3.3

4.80

45

จ.เชียงราย
(เขต 3)

ไมปูพื้นและชิ้นสวน
3.11
(ยกเวนจากไมหวงหาม)
3.9
ถุงมือสำหรับตรวจโรค
จากน้ำยางธรรมชาติและ
น้ำยางสังเคราะห

29.50

43

412.13*

374

จ.ประจวบคีรีขันธ
(เขต 3)
จ.สงขลา
(เขต 3)

75

ผลิตภัณฑ

6. เมนทรอน เมดดิคอล จำกัด ELECTROTHERAPY
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)
DEVICES AND
ACCESSORIES
7. ครีเอชั่น แทมมารีน จำกัด เฟอรนิเจอรไม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(ยกเวนไมหวงหาม)
8. เทินบู ดีไซน จำกัด
ผาพิมพและแตงสำเร็จผา
(รวมทุนไทย-สหราชอาณาจักร) และกระดาษปดฝาผนัง
9. เพอรเฟคสไมล เด็นตัล
แลบบอราทอรี่ จำกัด
(รวมทุนไทย-เยอรมนี)

ฟนปลอม และอุปกรณ

ประเภท
กิจการ

$ZCBT@S;: 2553

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

3.9

2.15

6

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

3.11

2.00

27

3.1
และ
6.16
3.9

40.00*

67

จ.เชียงใหม
(เขต 3)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

35.00

51

740.58

1,799

4.2

5.10

11

จ.ระยอง
(เขต 2)

4.3

70.40*

30

4.5

412.00*

52

4.6

206.00*

174

4.3

290.00*

119

4.3

12.00

100

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)

4.3

10.00

8

รวม

หมวด 4
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณขนสง
1. สตีลสตอก อินเตอรเนชั่นแนล CUTTING TEETH
จำกัด
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)
2. พีซีเอส-นิสซิน จำกัด
ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
(STAMPING PARTS)
3. ไทย ปารคเกอรไรซิ่ง จำกัด การชุบแข็งดวยวิธี SALT
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
BATH NITRIDING
4. อูเรือ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด ซอมเรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
5. อาปโก อมตะ จำกัด
ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
6. ลองวินอุตสาหกรรม
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
ตะขอเกี่ยวเบ็ด (HOOK)
7. บีเค แจแปน นีดเดิล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เงินลงทุน
(ลานบาท)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง

=
=
=
=

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

1
1
7
-

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

บริษัท / การรวมทุน
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

8. MR.REMKO VLEESCH DUBOIS ปม (PUMP) PUMP SET
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
AND ACCESSORIES,
PUMP MODULES และ
ชิ้นสวน (SPARE PART
KIT)
9. โคเบียว (ไทยแลนด) จำกัด ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
BRAKE CALIPER
10. บอช แชสซิส ซิสเต็มส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)
11. นาชิ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) ใบเลื่อยสำหรับ
เครื่องจักรตัดโลหะ
จำกัด
(BAND SAW BLADE)
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
12. MR.LIANG MIN CONG
ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
(หุนจีนทั้งสิ้น)
13. ซี เครสท มารีน จำกัด
ตอเรือและซอมเรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
14. ไอ.เอ็น.พรีซิชั่น จำกัด
แมพิมพ และการ
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
ซอมแซมแมพิมพ
15. แอลอิบิ จำกัด
เรือไฟเบอรกลาส
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)
16. เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับรถยนตประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล
17. ศรีราชา คอนสตรัคชั่น (1994) โครงสรางโลหะ (STEEL
STRUCTURES) และ
จำกัด
อุปกรณสำหรับงาน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
อุตสาหกรรม
18. ไทยโอกาวา จำกัด
ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
(GOLD FORGING PART)
ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ
19. ไอเอชไอ เทอรโบ
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
20. MR.RON HENSLEY
ชิ้นสวนของรถแทรกเตอร
(หุนสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น)
เพื่อการเกษตร

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

4.2

44.90*

27

จ.ระยอง
(เขต 2)

4.3

47.00*

50

4.10

135.00*

19

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)

4.2

13.50

10

จ.ระยอง
(เขต 2)

4.3

20.00

31

4.6

49.00*

67

4.2

18.20

9

4.6

20.00

38

4.10

75.00*

66

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

4.19

126.00*

659

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.3

19.30

4

4.10

1,000.00**

99

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.2

158.20*

156

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

77

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

4.10
21. สยามกลการและนิสสัน จำกัด ผลิตชิ้นสวนโลหะและ
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
ชิน้ สวนประกอบของตัวถัง
สำหรับรถยนตประหยัด
พลังงาน มาตรฐานสากล
รวม

หมวด 5
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา
1. ซีคิวริตี้ โกลเบิล ไทย จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)
2. แมกเนคอมพ พรีซิชั่น
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
3. นางจันทิมา นาคเสนีย
(หุนไทยทั้งสิ้น)
4. ฮันซอล อีเลคโทรนิคส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)
5. ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

6.
7.
8.
9.

เงินลงทุน
(ลานบาท)

1,430.00**

การจางงานไทย
(คน)

410

4,161.60

2,139

50

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง

=
=
=
=

4
16
1
-

ซอฟตแวร

5.8

4.00

SUSPENSION FOR
HARD DISK DRIVE

5.5

3,604.80**

ซอฟตแวร

5.8

5.03

13

PRINTED CIRCUIT
BOARD ASSEMBLY

5.5

73.90*

402

อุปกรณระบายความรอน 5.5
สำหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส
ชินเอ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) BASE PLATE FOR HARD 5.5
DISK DRIVE
จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
MR. TOBY ROTSTEIN
ซอฟตแวร
5.8
(หุนออสเตรเลียทั้งสิ้น)
เอ็งเท็ค (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
5.5
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)
HARD DISK DRIVE
ศิริวิทย-สแตนเลย จำกัด
AUTOMOTIVE
5.5
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ELECTRONICS

115.50*

151

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

622.90**

1,198

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

12.00

20

119.00*

370

80.00*

51

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

$ZCBT@S;: 2553

6,271

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

ผลิตภัณฑ

10. ไทยเจอรเทค จำกัด
(รวมทุนไทย-เยอรมนี)

การออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส
และผลิตภัณฑจาก
การออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส
11. แปซิฟค อินซูเลติ้ง แมททีเรียล PREPREG, LAMINATE
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
12. เซคซั่น เทคโนโลยี
ชิ้นสวนสำหรับ HARD
(ประเทศไทย) จำกัด
DISK DRIVE
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
รวม

หมวด 6
เคมีภัณฑ กระดาษ
และพลาสติก
1. เท็นแทค (ประเทศไทย) จำกัด ฉลากสินคาพิมพ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
(PRINTED LABEL)
2. เนเจอร คอรปอเรชั่น จำกัด ผลิตภัณฑจากพลาสติก
(หุนไทยทั้งสิ้น)
และยางสังเคราะห
3. อายากูโซ พรีฟอรม จำกัด ฝาพลาสติก
(รวมทุนสเปน-เปรู)
4. พลัส โฟม แพคเกจจิ้ง จำกัด ผลิตชิ้นสวนโฟมสำหรับ
(หุนเกาหลีทั้งสิ้น)
ผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา
5. เซโค แอดวานซ (ประเทศไทย) หมึกพิมพและสารละลาย
จำกัด
สำหรับหมึกพิมพ
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
6. MR.SHIGERU KAGAYAMA ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
อุตสาหกรรมกอสราง
และอื่นๆ
7. แวนดาแพค จำกัด
ชิ้นสวนและผลิตภัณฑ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
จากพลาสติก

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

5.7

6.80

18

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

5.5

690.00**

80

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

5.5

233.00*

233

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

5,566.93

8,857

เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง

=
=
=
=

5
6
1
-

6.16

18.90

40

6.12

500.00**

523

6.12

200.00*

10

6.12

15.00

39

6.2

100.00*

109

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

6.12

30.00

40

จ.นครศรีธรรมราช
(เขต 3)

6.12

88.00*

126

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.เพชรบุรี
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
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8. เชียงใหม ออรแกนนิค แอนด
สปา จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
9. ไทย จีซีไอ เรซิทอป จำกัด
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
10. ที.เค.เอส. สยามเพรส
แมเนจเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
11. สหแพทยเภสัช จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
12. ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

$ZCBT@S;: 2553

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

ผลิตภัณฑดูแลเสนผม
และผิว

6.9

26.00

23

จ.เชียงใหม
(เขต 3)

PHENOLIC RESIN

6.11

3.50

46

สิ่งพิมพชนิดตางๆ

6.16

117.30*

124

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

ยาสำหรับรักษาคน

6.5

71.80*

192

6.1

405.00*

39

6.2

1,105.00**

1

6.12

229.50*

207

จ.นครปฐม
(เขต 1)

6.12

145.80*

84

จ.ระยอง
(เขต 2)

3,055.80

1,603

23.00

18

โซดาไฟ (SODIUM
HYDROXIDE)
กรดไฮโดรคลอริก
(HYDROCHLORIC
ACID) คลอรีนเหลว
(LIQUID CHLORINE)
13. ไทยลูบเบส จำกัด (มหาชน) TREATED DISTILLATED
(หุนไทยทั้งสิ้น)
AROMATIC EXTRACT
(TDAE) และ
SECONDARY EXTRACT
MIX
14. บางกอก แอดวานซ คอมโพสิท ชิ้นสวนพลาสติกที่ทำจาก
คอมโพสิทไฟเบอร
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
15. เอส พี อีโวลูชั่น (ประเทศไทย) ชิ้นสวนพลาสติก
จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
รวม

หมวด 7
กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค
1. เกาะคา เอ็นจีวี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ประเภท
กิจการ

สถานีบริการกาซธรรมชาติ 7.2
สำหรับยานพาหนะ

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

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง

=
=
=
=

จ.ลำปาง
(เขต 3)

5
7
3
-
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บริษัท / การรวมทุน

2. เชียงราย นอรท วูด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
3. ซุปเปอร เค พาวเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
4. MR.YASUTAKA OKAMURA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
5. เมอรเมด มาริไทม จำกัด
(มหาชน)
(รวมทุนไทย-สิงคโปร)
6. เอ ไอ โอ พี เอเซีย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
7. เหมราช อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
8. เหมราช อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
9. เหมราช อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
10. MR.HAVARD NORSTEBO
(หุนนอรเวยทั้งสิ้น)
11. เหมราช อีสเทิรนซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
12. นิว เอเชีย แปซิฟก จำกัด
(รวมทุนไทย-ออสเตรเลีย)

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

ไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย
สถานีบริการกาซธรรมชาติ
สำหรับยานพาหนะ
กิจการสนับสนุนการคา
และการลงทุน
สนับสนุนการคาและ
การลงทุน

7.1

200.00*

4

7.2

85.00*

21

7.15

10.00

2

7.15

1.25

14

สนับสนุนการคาและ
การลงทุน
พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.15

2.50

9

7.8

26.90

-

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.8

41.00*

-

จ.ระยอง
(เขต 2)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.8

39.20

-

จ.ระยอง
(เขต 2)

สนับสนุนการคาและ
การลงทุน
พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.15

3.00

2

7.8

217.40*

15

จ.ตราด
(เขต 3)
จ.ระยอง
(เขต 2)

7.12

10.00

2

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7.12

20.00

12

จ.ระยอง
(เขต 2)

7.9

68.00*

15

ไมระบุที่ตั้ง

7.9

77.00*

15

ไมระบุที่ตั้ง

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
13. โกรเฮ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
(รวมทุนไทย-เยอรมนี)
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
14. บริหารสินทรัพยทาเรือ
กิจการใหบริการดวย
ดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน) เรือเฟอรรี่
(หุนไทยทั้งสิ้น)
กิจการใหบริการดวย
15. บริหารสินทรัพยทาเรือ
ดอนสัก-สมุย จำกัด (มหาชน) เรือเฟอรรี่
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ลำปาง
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ระยอง
(เขต 2)
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ผลิตภัณฑ

16. สตาร แท็งคเกอร จำกัด
ขนสงทางเรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
17.ดับเบิ้ลดี ปโตรเลียม จำกัด ขนสงทางเรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
18.ไฟฟาธรรมชาติ (ชุมพร) จำกัด ไฟฟาจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
(หุนไทยทั้งสิ้น)
19.พรีเชียส จัสมินท จำกัด
ขนสงทางเรือ
(รวมทุนไทย-อินเดีย)
20. แสงไทยทรานสปอรต จำกัด ขนสงทางเรือ
(รวมทุนไทย-สิงคโปร)
21. เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) สนับสนุนการคาและ
จำกัด
การลงทุน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
22. อุตสาหกรรมบานโปง จำกัด วิจัย พัฒนาและ/หรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
อุตสาหกรรมการผลิต
สารเวชภัณฑที่ ใช
เทคโนโลยีชีวภาพ
23. ทรายทอง บริการ 2009 จำกัด สถานีบริการกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สำหรับยานพาหนะ
กิจการใหบริการดวย
24. บริหารสินทรัพยทาเรือ
เรือเฟอรรี่
ดอนสัก-สมุย จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
25. เอ็น.ที.แอล มารีน จำกัด
ขนสงทางเรือ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
26. เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสิ เซส บริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
27. เมอรเมด ออฟชอร เซอรวสิ เซส บริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
28. โรจนะพาวเวอร จำกัด
ผลิตไฟฟา ไอน้ำ และน้ำ
(รวมทุนไทย-ญี่ปุน)
เพื่ออุตสาหกรรม
29. ฟนิคซ ยูทิลิตี้ส จำกัด
ผลิตไฟฟาและไอน้ำ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

$ZCBT@S;: 2553

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

7.9

60.00*

20

ไมระบุที่ตั้ง

7.9

74.00*

23

ไมระบุที่ตั้ง

7.1

450.00*

36

7.9

794.30**

22

จ.ชุมพร
(เขต 3)
ไมระบุที่ตั้ง

7.9

276.00*

18

ไมระบุที่ตั้ง

7.15

42.70*

24

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7.19

60.00*

49

จ.ราชบุรี
(เขต 2)

7.2

50.99*

21

7.9

79.00*

15

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
ไมระบุที่ตั้ง

7.9

33.70

17

ไมระบุที่ตั้ง

7.13

1,812.23**

25

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.13

3,407.51**

25

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.1

5,200.00**

26

7.1

1,520.00**

24

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ขอนแกน
(เขต 3)
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บริษัท / การรวมทุน

30. บางจากโซลารเอ็นเนอรยี
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
31. บางกอกโซลาร พาวเวอร
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
32. บางกอกโซลาร พาวเวอร
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย

7.1

3,360.00**

9

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย

7.1

99.40*

3

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

ผลิตไฟฟาจากพลังงาน
แสงอาทิตย

7.1

143.50*

3

จ.ประจวบคีรีขันธ
(เขต 3)

รวม

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

ประเภท
กิจการ

18,287.58

489

35,787.49

17,694

เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง
เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

=
=
=
=
=
=
=
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เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ
** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คือ โครงการทีม่ เี งินลงทุน ตัง้ แต 500 ลานบาทขึน้ ไป (ไมรวมคาทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 16 ราย เงินลงทุน 27,570.54 ลานบาท จางงานไทย 10,688 คน ตั้งในเขต 1 = 3 โครงการ
เขต 2 = 8 โครงการ เขต 3 = 4 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = 1 โครงการ
* หมายถึง โครงการขนาดกลาง คือ โครงการทีม่ เี งินลงทุนระหวาง 40-500 ลานบาท (ไมรวมคาทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน)
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 (ไมรวมคาที่ดิน 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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ความเคลื่อนไหว

¼ÅºØÞ¤×Í¡ÓÅÑ§ªÕÇÔ
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชยั
ที่ปรึกษาดานการลงทุน สำนักงาน
คณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น
เปน ประธานเปดการบรรยายธรรม
เรื่ อ ง “ผลบุ ญ คื อ กำลั ง ชี วิ ต ” โดย
พระภาสกร ภู ริ ว ฑฺ ฒ โน (ภาวิ ไ ล)
ผูอ ำนวยการธรรมสถาน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม ณ สำนักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เมือ่ วันที่ 8 มกราคม
2553
ÊÑÁÁ¹Ò BOI - JCC
Consultative Meeting
นายชาญชัย ชัยรุง เรือง รัฐมนตรี
วาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปน
ประธานเปดการสัมมนา “BOI - JCC
Consultative Meeting” ณ ศูนย
ประสานการบริ ก ารด า นการลงทุ น
ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี เมื่อวันที่
28 มกราคม 2553
ŒÍ¹ÃÑº¤³Ð MIDA ¨Ò¡ÁÒàÅà«ÕÂ
นางสาวดวงใจ อั ศ วจิ น ตจิ ต ร ผู อ ำนวยการระดั บ สู ง
สำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ให ก ารต อ นรั บ
คณะเจ า หน า ที่ Malasian Industrial Development
Authority (MIDA) จากประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเยือน
สำนั กงานฯ เพื่ อแลกเปลี่ ยนข อมู ลด านการลงทุน เมื่ อวั น ที่
13 มกราคม 2553
$ZCBT@S;: 2553

áÇ´Ç§ Ê¡·.

แวดวง L$9.

BUILD ¹Ó¼ÙŒ¼ÅÔªÔé¹Ê‹Ç¹ àÂÕèÂÁªÁâÃ§§Ò¹ã¹ÀÒ¤àË¹×Í
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ถนนสู BUILD

BUILD

นำผูผลิตชิ้นสวน

เยี่ยมชมโรงงานในภาคเหนือ

หนวยพัฒนาการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ไดจดั “กิจกรรม
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 พรอมกันนี้ได
เยีย่ มชมบริษทั ในจังหวัดเชียงใหม 1 ราย ไดแก บริษทั ซัน สวีท จำกัด
ผูผ ลิตขาวโพดหวานบรรจุกระปอง เพือ่ การสงออก ซึง่ เปนการศึกษาถึง
ลูทางที่จะขยายการเชื่อมโยงไปยังอุตสาหกรรมที่หลากหลายยิ่งขึ้นไป

วัตถุประสงคการจัดนำคณะไปใน
ครัง้ นี้ เพือ่ กระตุน ใหมกี ารจัดซือ้ ชิน้ สวน
ภายในประเทศมากขึ้น และเพื่อเปด
โอกาสใหผูผลิตชิ้น สวนพัฒนาความรู
ในธุรกิจที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผูผลิตชิน้ สวน
หรือผูขาย เขารวมงานทั้งสิ้นเกือบ 30
บริษัท จำนวนบริษัทที่ไดรับการติดตอ
รวมทั้งสิ้น 10 บริษัท คิดเปนรอยละ
45 ของจำนวนผูผลิตชิ้นสวนที่เขารวม
กิจกรรมในครั้งนี้

L;b+ETDGR_OWD6_@VgC_7VC7V67Oc69Wg M;ID@S4;T$TE_-YgOCaD*OZ7LTM$EEC (BUILD)
a9EJS@9 0 2537 8111 7O 3004-5 a9ELTE 0 2537 8124
OW_CG:build@boi.go.th MEYO9Wg_If<c.7 http://build.boi.go.th

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

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

สำนักงานในตางประเทศ

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

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

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

www.boi.go.th

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

วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 21 ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ 2553

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

สำนักงานในสวนภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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