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ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์แล้ว	 การจะกระตุ้นการเติบโต 
ทางเศรษฐกจิอย่างก้าวกระโดดในกราฟแบบจ�าลองทางเศรษฐศาสตร์	
ก็คือการสร้างความชันให้เกิดขึ้นในกราฟ	 นั่นก็คือการสร้างให้เกิด 
S	-	Curve	 หรือเกิดความชันตามรูปแบบอักษรตัว	 S	 ขึ้นใหม่ 
อีกครั้งหนึ่ง

และทีผ่่านมานัน้	อตุสาหกรรมของประเทศไทยได้พัฒนามาแล้ว
ในระดับหนึ่งจาก	First	S	-	Curve	ทั้ง	5	อุตสาหกรรม	ได้แก่	 
(1)	ยานยนต์แห่งอนาคต	(2)	อเิล็กทรอนกิส์อจัฉริยะ	(3)	ท่องเทีย่ว
ระดับคุณภาพ	 (4)	 เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ	
และ	(5)	อาหารแห่งอนาคต	

แต่	5	อตุสาหกรรมดงักล่าว	เร่ิมเข้าสู่ช่วงระยะการเตบิโตทีช้่าลง 
ดังนั้นการจะกระชากเศรษฐกิจของประเทศให้ขึ้นมาผงาดได้อีกคร้ัง 
จึงจ�าเป็นต้องม ีNew S - Curve หรือ เคร่ืองจกัรตวัใหม่เพ่ือกระตุน้ 
เศรษฐกิจ 

นนัเอง	จึงเป็นทีม่าของ New S - Curve	ทัง้	5	อตุสาหกรรม	ได้แก่ 
(1)	หุน่ยนต์เพ่ืออตุสาหกรรม	(2)	อตุสาหกรรมการขนส่งและการบนิ	
(3)	อุตสาหกรรมชีวภาพ	พลังงาน	-	เคมีชีวภาพ	(4)	อุตสาหกรรม
ดิจิทัล	(5)	อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ	

ทั้งนี้ก็ยังมิได้ทิ้งอุตสาหกรรมแรกเริ่ม	 แต่คือต้องพัฒนาควบคู่ 
ไปด้วยกัน	 ในรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่	 เพ่ือ
เปล่ียนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลย	ีโดยอตุสาหกรรมอนาคตเหล่านี	้ 
จะเป็นกลไกทีส่�าคญัในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ	หรือ	New Engine 
of Growth ของประเทศ 

โดย	6	ใน	10	อตุสาหกรรม	ได้แก่	(1)	ยานยนต์แห่งอนาคต	(2)	
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	(3)	เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยี
ชีวภาพ	(4)	อาหารแหง่อนาคต	(5)	เชือ้เพลงชีวภาพและเคมีชวีภาพ	
และ	(6)	ดิจิทัล	ต่างก็ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากบีโอไออยู่แล้ว	
ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในนโยบายของบโีอไอทีจ่ะกระตุน้การลงทนุในประเทศ
ให้ก้าวกระโดดข้ึนอีกคร้ัง	 เนื้อหาต่างๆ	 ที่น่าสนใจท่านสามารถ 
หาอ่านได้ภายในเล่ม	

่
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แวดวงบีโอไอ
นิมาเรียม	เบ็ญวิศิษฎ์

คณุโชคด	ีแก้วแสง	รองเลขาธกิารบโีอไอ	ร่วมงานสัมมนา	“นโยบาย 
การส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ในประเทศไทย”	 ซึ่งบีโอไอ 
ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น	 (เจโทร	 กรุงเทพฯ)	 
และหอการค้าญ่ีปุ่น	-	กรุงเทพฯ	 (เจซีซี)	 จัดขึ้น	 ณ	 โรงแรมคอนราด 
กรุงเทพฯ

บีโอไอจัดงานสัมมนา	 “ท้องถิ่นก้าวไกล	 เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”	 
โดยม	ีดร.สมคดิ	จาตศุรีพิทกัษ์	รองนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	โดยในงาน 
มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ	 (MOU)	 ระหว่าง	 7	 หน่วยงาน	 ได้แก	่ 
บีโอไอ	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	 และสภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการลงทุนท้องถิ่น	ณ	อิมแพ็ค	เมืองทองธานี

16 พฤษภาคม 2559

10 มิถุนายน 2559

แวดวง “บีโอไอ”
12 พฤษภาคม 2559

คุณสุวิทย์	 เมษินทรีย์	รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	และ
คุณหิรัญญา	สุจินัย	 เลขาธิการบีโอไอ	 ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์
อาเซียน	-	เกาหลี	 (The	 ASEAN-Korea	 Centre	:	AKC)	 ในโอกาส 
พาคณะนกัธรุกจิเกาหลีใต้มาศกึษาโอกาสการลงทนุในประเทศไทย	ณ	โรงแรม 
โซฟิเทล	กรุงเทพฯ

23 พฤษภาคม 2559

คุณโชคดี	 แก้วแสง	 รองเลขาธิการบีโอไอ	 และคุณพสิษฐ	์ 
อัศววัฒนาพร	 ผู ้อ�านวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ	 (Thailand	 
Arbitration	 Center)	 หรือ	 THAC	 เป็นผู้แทนร่วมลงนามในบันทึก 
ความเข้าใจ	(MOU)	ระหว่างสองหน่วยงาน	เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนไทย 
และต่างชาติ	 ที่มีข้อพิพาทด้านการลงทุนได้ใช้วิธีการประนอมข้อพิพาท 
และวิธีการอนุญาโตตุลาการ	 เพ่ือยุติความขัดแย้ง	 ซึ่งเป็นมาตรการ 
ที่เป็นธรรม	และเป็นมิตรแก่นักลงทุน	ณ	THAC	
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
นิมาเรียม	เบ็ญวิศิษฎ์

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงำนผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์

10 มิถุนายน 2559 สัมมนา	“ท้องถิ่นก้าวไกล	
เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม	
อิมแพ็ค	 เมืองทองธานี	 จังหวัด
นนทบุรี

ส�านักยุทธศาสตร์และนโยบาย
การลงทุน

0	2553	8111

19 – 26 มิถุนายน 
2559

M	–	TECH	TOKYO	2015 กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม	(BUILD)

0	2553	8111	ต่อ	6108,	
6163	และ	8339

22 มิถุนายน 2559 Work	Shop	วธิปีฏบิตัหิลังได้รับ
การส่งเสริมฯ	 เรื่องการขออนุมัติ	
บัญชีเครื่องจักร	ครั้งที่	1
(เวลา	09.00	-	12.00	น.)

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	4
จังหวัดชลบุรี

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	4
จังหวัดชลบุรี

0	3840	4900

22 มิถุนายน 2559 Work	Shop	วธิปีฏบิตัหิลังได้รับ
การส่งเสริมฯ	 เรื่องการขออนุมัติ	
บัญชีเครื่องจักร	ครั้งที่	2
เวลา	(13.00	-	16.00	น.)

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	4
จังหวัดชลบุรี

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่	4
จังหวัดชลบุรี

0	3840	4900

22 มิถุนายน 2559 สัมมนา	“บีโอไอ	ช่วยธุรกิจท่าน
ได้อย่างไร”

โรงแรมคลาสสิค	คามิโอ	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์บริการลงทุน 0	2553	8111	ต่อ	1
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New Engine of Growth
ปรมะ	ไชยะสุชีวะ

ตัง้แต่คณุสมคดิ	จาตศุรีพิทกัษ์	เข้ามารับต�าแหน่ง 
รองนายกรัฐมนตรี	 ในช่วงปลายปี	2558	ที่ผ่านมา	
ภารกิจส�าคัญชิ้นแรกที่ท่านผลักดัน	ก็คือการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบ 
คลัสเตอร์	 โดยท่านได้มอบหมายให้บีโอไอเป็น 
แม่งานในการจัดท�านโยบาย	 ซึ่งบีโอไอได้จัดท�า
นโยบายแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติจากบอร์ด 
บีโอไอตั้งแต่เดือนกันยายน	2558	ที่ผ่านมา

นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์มีวัตถุประสงค์หลัก 
3	ข้อ	ได้แก่	

(1)	เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ ่มูลค่า	 
(Value	Chain)	

(2)	เ พ่ือเสริมสร ้ างศักยภาพด ้านการลงทุน 
ของประเทศ 

(3)	เพ่ือกระจายความเจริญไปสู ่ภูมิภาคและ 
ท้องถิ่น	

	 นอกจากนี้นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์	 ยังมี
คุณสมบัติส�าคัญ	3	ประการ	ได้แก่	

(1)	มีการกระจุกตัวในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม 
เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง 
มีการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ	

(2)	เ พ่ือสร ้ างความเข ้มแข็งให ้กับ	 Value 
Chain	 และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข ่งขัน 
ของอุตสาหกรรม	

นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์
สู่อุตสาหกรรม

เป้าหมาย

นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์
สู่อุตสาหกรรม

เป้าหมาย
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Super Cluster

คลัสเตอร์ ประเภทกิจกำร จังหวัดที่ตั้ง

ยำนยนต์และชิ้นส่วน •	กจิการผลิตรถจักรยานยนต์	(ยกเว้นทีม่คีวามจุกระบอกสูบ 
	 ต�่ากว่า	248	ซีซี)
•	กิจการผลิตเครื่องยนต์ส�าหรับยานพาหนะ
•	กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ	ที่ยังมีผู้ผลิตน้อย
•	กิจการผลิตยางล้อส�าหรับยานพาหนะ

พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา

เคร่ืองใช้ไฟฟ้ำ อิเลก็ทรอนกิส์ 
และอุปกรณ์โทรคมนำคม

•	การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
•	ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
•	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•	ปิโตรเคมีหรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
•	พลาสติกและเคมีภัณฑ์ชีวภาพ
•	ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ
•	บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ

ชลบุรี
ระยอง

ดิจิทัล •	ซอฟต์แวร์
•	Cloud	Service
•	Data	Center
•	Software	Park
•	Movie	Town
•	การสร้างภาพยนตร์ไทยและบริการแก่ธรุกจิสร้างภาพยนตร์

เชียงใหม่
ภูเก็ต

(3)	 มีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่น	 เช่น	 
จ้างงานหรือใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น	เชื่อมโยงกับ	SMEs	 
ในท้องถิ่น	เป็นต้น

คลัสเตอร์เป้าหมายแบ่งออกเป็น	 2	 กลุ่ม	
ได้แก่ Super Cluster	 เป็นคลัสเตอร์ส�าหรับกิจการ
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 รวมถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 
และคลสัเตอร์เป้ำหมำยอ่ืนๆ	ทัง้	2	กลุ่มมอีตุสาหกรรม 
เป้าหมาย	 พ้ืนที่ที่มีศักยภาพ	 และสิทธิประโยชน ์
ที่แตกต่างกันดังนี้
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สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ
•	ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8	ปี	และลดหย่อนร้อยละ	50	เพิ่มเติมอีก	5	ปี
•	ส�าหรับกิจการเพ่ืออนาคตที่มีความส�าคัญสูง	 กระทรวงการคลังจะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด	 

	 10	–	15	ปี
•	ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
•	ยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดา	ส�าหรับผู้เชีย่วชาญชัน้น�าระดบันานาชาตทิีท่�างานในพ้ืนทีท่ีก่�าหนด	ทัง้คนไทย 

	 และต่างชาติ
•	จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร	(Permanent	Residence)	ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�าระดับนานาชาติ
•	อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ	ได้

คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ

คลัสเตอร์ ประเภทกิจกำร จังหวัดที่ตั้ง

เกษตรแปรรูป •	ปรับปรุงพันธ์ุพืชและสัตว์
•	สารสกัด/ผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
•	สารออกฤทธิ์	(Active	Ingredient)
•	อาหารทางการแพทย์หรือ	Food	Supplement
•	คดัคณุภาพ	บรรจุ	และเกบ็รักษาพืช	ผัก	ผลไม้	หรือดอกไม้
•	ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
•	ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร

เชียงใหม่	เชียงราย	
ล�าปาง	ล�าพูน	
ขอนแก่น	ชัยภูมิ
นครราชสีมา	บุรีรัมย์
กาญจนบุรี	เพชรบุรี
ราชบุรี	ประจวบคีรีขันธ์
ระยอง จันทบุรี ตราด
ชุมพร	สุราษฎร์ธานี	
กระบี่ สงขลา

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม •	ผลิตภัณฑ์สิ่งทอหรือชิ้นส่วน
•	Non-woven	Fabric	หรือผลิตภัณฑ์สุขอนามัย
	 (Hygienic	Products)	จาก	Non-Woven	Fabric
•	ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์

กรุงเทพฯ	กาญจนบุรี	
นครปฐม	ราชบุรี	
สมุทรสาคร	ชลบุรี	
ฉะเชิงเทรา	ปราจีนบุรี	
สระแก้ว

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ
•	ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	3	–	8	ปี	และลดหย่อนร้อยละ	50	เพิ่มเติมอีก	5	ปี
•	ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
•	จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร	(Permanent	Residence)	ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�าระดับนานาชาติ
•	อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ	ได้
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Super Cluster

คลัสเตอร์ส�าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	ตัวอย่างเช่น
•	ยานยนต์และชิ้นส่วน
•	เครื่องใช้ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์	และอุปกรณ์
	 โทรคมนาคม
•	ปิโตรเคมีและผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
•	ดิจิทัล
•	Food	Innopolis
•	Medical	Hub

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ	ตัวอย่างเช่น

เกษตรแปรรูป

• ภำคเหนือ	(แปรรูปผักผลไม้	ผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

• ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	(ปศุสัตว์	มันส�าปะหลัง	อ้อย	ข้าวโพด)

• ภำคกลำงตอนล่ำง	(อ้อย	สับปะรด	ยาง)

• ภำคตะวันออก	(แปรรูปผลไม้	ยาง)

• ภำคใต้	(ปาล์ม	อาหารทะเลแปรรูป	ยาง)

  1	พระนครศรีอยุธยา		2	ปทุมธานี		3	ชลบุรี		4 ระยอง
  5	ฉะเชิงเทรา	 6 ปราจีนบุรี  7	นครราชสีมา		8	เชียงใหม่		9	ภูเก็ต

• กรุงเทพมหำนคร • นนทบุรี • ปทุมธำนี • นครปฐม • สมุทรปรำกำร
• สมุทรสำคร • สมุทรสงครำม • พระนครศรีอยุธยำ • อ่ำงทอง • สิงห์บุรี

9 จังหวัด

คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
• ฝั่งตะวันตก	เชื่อมโยงแหล่งผลิตในเมียนมา
• ฝั่งตะวันออก	เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในกัมพูชา
• กรุงเทพฯ	เป็นศูนย์กลางด้าน	Design,	Sourcing,	Trading
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ยิ่งกว่านั้น	 ยังมีสิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมส�าหรับ
กิจการโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนา	
คลัสเตอร์ดังนี้

โครงการที่ต้องการรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย
ส่งเสริมคลัสเตอร์	 ต้องด�าเนินโครงการตามกิจการ 
ที่ก�าหนดในพ้ืนที่ก�าหนดและต้องปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ที่ส�าคัญ	3	ข้อ	ได้แก่	

•	ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ	ภายในสิ้นปี	2559	
•	ต้องเริ่มด�าเนินการภายในสิ้นปี	2560	

•	ต้องมคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา	/	สถาบนั 
วิจัย	/	Center	of	Excellence	ที่อยู่ในคลัสเตอร์	เพื่อ
พัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี

นอกจากนี้บีโอไอยังมีข้อเสนอเพ่ือพัฒนาระบบ
นิเวศของคลัสเตอร์ในด้านอ่ืนๆ	 ที่ไม่ใช่สิทธิประโยชน์
ด้านการลงทุน	 ซึ่งได้แก่	 การพัฒนาคนและเทคโนโลยี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	 การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น 
อุปสรรค	 และการสนับสนุนเงินทุน	 โดยรองนายกฯ	 
สมคิดได้มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม	 เป็น 
ผู ้ผลักดันและขับเคล่ือนนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร ์
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม	 โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์	 4	 ชุด	 
4	 Super	 Cluster	 (รายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ 
นโยบายคลัสเตอร์	 โปรดอ่านประกาศคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุนที่	10/2558	และค�าชี้แจงที่เกี่ยวข้อง)

อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ หรือ S - Curve
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่	หรือ	S	-	Curve	เป็น 

กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต	 หรือ	 New	 
Engineof	Growth	ผ่านความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี 
เ มื่ อ เดื อนพฤศ จิกายน	 2558 โดยมีหลั กกำร 
เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมและสร้ำงสมดุลให้อุตสำหกรรม 
ในประเทศ	 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ประกอบไปด้วย	
10	อุตสาหกรรม	โดยแบ่งเป็น	

กิจกำรฐำนควำมรู้ สิทธิประโยชน์

•	กิจการวิจัยและพัฒนา

ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล	8	ปี
(ไม่จ�ากัดวงเงิน)
และลดหย่อน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ	50

เพิ่มเติมอีก	5	ปี

•	กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ

•	กิจการออกแบบทาง
	วิศวกรรม

•	กิจการบริการทดสอบ
	ทางวิทยาศาสตร์

•	กิจการบริการสอบเทียบ 
	มาตรฐาน

•	กจิการสถานฝึกฝนวชิาชพี

กิจกำรโลจิสติกส์ สิทธิประโยชน์

•	กิจการสนามบินพาณิชย์

ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล	5	–	8	ปี	

และลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ร้อยละ	50
เพิ่มเติมอีก	5	ปี

•	กิจการขนส่งทางราง

•	กจิการขนถ่ายสินค้าส�าหรับ 
	 เรือบรรทุกสินค้า

•	กจิการ	Inland	Container 
	Depot	(ICD)

•	กิจการ	 International 
	Distribution	 Center	 
	 (IDC)

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต 

หรือ New Engine of Growth

ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างสมดุล

ให้อุตสาหกรรมในประเทศ
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การยกระดับอุตสาหกรรมปัจจุบันเพ่ือต่อยอด 
การเติบโต	5	อุตสาหกรรม	(First	S	-	Curve)	ได้แก่	

• ยำนยนต์แห่งอนำคต 
• อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
• ท่องเที่ยวระดับคุณภำพ 
• เกษตรเชิงประสิทธิภำพและเทคโนโลยีชีวภำพ 
• อำหำรแห่งอนำคต 

และการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตเพ่ือยกระดับ
เศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดด	5	อุตสาหกรรม	(New		
S	-	Curve)	ได้แก่	

• หุ่นยนต์เพื่ออุตสำหกรรม 
• อุตสำหกรรมกำรขนส่งและกำรบิน 
• อุตสำหกรรมชีวภำพ: พลังงำน-เคมีชีวภำพ 
• อุตสำหกรรมดิจิทัล 
• อุตสำหกรรมกำรแพทย์และสุขภำพ

กำรต่อ S-Curve เพื่อยกระดับอุตสำหกรรมในประเทศ

5 + 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย

ÃÐÂÐÊÑé¹¶Ö§»Ò¹¡ÅÒ§ ÃÐÂÐÂÒÇ

First S-Curve : Â¡ÃÐ´ÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁ»˜¨¨ØºÑ¹
à¾×èÍµ‹ÍÂÍ´¡ÒÃà¨ÃÔÞàµÔºâµ

ÂÒ¹Â¹µ�áË‹§Í¹Ò¤µ

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�ÍÑ¨©ÃÔÂÐ

·‹Í§à·ÕèÂÇÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾

à¡ÉµÃàªÔ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾

ÍÒËÒÃáË‹§Í¹Ò¤µ

ËØ‹¹Â¹µ�à¾×èÍÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢¹Ê‹§áÅÐ¡ÒÃºÔ¹

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁªÕÇÀÒ¾ ¾ÅÑ§§Ò¹ - à¤ÁÕªÕÇÀÒ¾

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ´Ô¨Ô·ÑÅ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃá¾·Â�áÅÐÊØ¢ÀÒ¾

New S-Curve : ¾Ñ²¹ÒÍØµÊÒË¡ÃÃÁÍ¹Ò¤µ
à¾×èÍÂ¡ÃÐ´ÑºàÈÃÉ°¡Ô¨ä·Âáºº¡ŒÒÇ¡ÃÐâ´´

ÂÒ¹Â¹µ�áË‹§Í¹Ò¤µ

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�ÍÑ¨©ÃÔÂÐ

·‹Í§à·ÕèÂÇÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾

à¡ÉµÃàªÔ§»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐà·¤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾

ÍÒËÒÃáË‹§Í¹Ò¤µ



àµÔÁ
5 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

ãËÁ‹

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ
¡ÅØ‹ÁÃÒÂä´Œ´Õ

áÅÐ¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ
àªÔ§ÊØ¢ÀÒ¾

¡ÒÃà¡ÉµÃáÅÐ
à·¤â¹âÅÂÕ
ªÕÇÀÒ¾

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
¡ÒÃá»ÃÃÙ»ÍÒËÒÃ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê�

ÍÑ¨©ÃÔÂÐ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
¡ÒÃá¾·Â�
¤ÃºÇ§¨Ã

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
¡ÒÃ¢¹Ê‹§áÅÐ

¡ÒÃºÔ¹
àª×éÍà¾ÅÔ§ªÕÇÀÒ¾
áÅÐà¤ÁÕªÕÇÀÒ¾

´Ô¨Ô·ÑÅ

ËØ‹¹Â¹µ�à¾×èÍ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
ÂÒ¹Â¹µ�
ÊÁÑÂãËÁ‹

µ‹ÍÂÍ´
5 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

à´ÔÁ

¾Ñ²¹Ò¨Ò¡ ¾Ñ²¹Ò¨Ò¡ ¾Ñ²¹Ò¨Ò¡
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จะเหน็ได้ว่ำ 6 ใน 10 อุตสำหกรรม S - Curve ได้แก่
1. ยำนยนต์แห่งอนำคต 
2. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3. เกษตรเชิงประสทิธภิำพและเทคโนโลยีชีวภำพ
4. อำหำรแห่งอนำคต
5. เชื้อเพลงชีวภำพและเคมีชีวภำพ
6. ดิจิทัล
ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจำกบีโอไอ ภำยใต้

นโยบำยคลัสเตอร์อยู่แล้ว 
ในขณะนี้บีโอไอก�ำลังอยู่ระหว่ำงจัดท�ำนโยบำย 

ส ่งเสริมอุตสำหกรรมท ่องเที่ยวและอุตสำหกรรม 
กำรแพทย์และสุขภำพ	 ซึ่งเนื้อหาและข้อเสนอใกล้ 
เสร็จสมบูรณ์แล้ว	เหลือเพียงการประชุมขอความคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	

ส�ำหรับกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมหุ ่นยนต์เพ่ือ
อุตสำหกรรม และอุตสำหกรรมกำรขนส่งและกำรบิน  

บโีอไอได้จดัท�ำนโยบำยและได้รับอนุมตัจิำกบอร์ดบโีอไอ 
แล้วเมื่อเดือนกุมภำพันธ์ 2559 ที่ผ่ำนมำ	 (ในชื่อ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยาน	
และอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์	 แม้ว่า 
มีชื่อต ่างกัน	 แต่เนื้อหาการส่งเสริมฯ	 ครอบคลุม
อุตสาหกรรมทั้งหมด)	 ซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุด
เช่นเดียวกับนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์	

การศึกษาและการพัฒนาเนื้ อหานโยบายนี้	 
มีวิธีการที่คล้ายคลึงกับการจัดท�านโยบายคลัสเตอร	์ 
กล่าวคือมีการคัดเลือกประเภทกิจการที่อยู่ในขอบข่าย 
และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง	 และดูการกระจุกตัวของโรงงาน 
ในแต่ละพื้นที่	แต่เนื่องจากโรงงานผลิตอุปกรณ์อัตโนมัติ 
และหุ ่นยนต์	 ค่อนข้างกระจายตัวอยู ่ในหลายพ้ืนที	่ 
จึงไม่สามารถก�าหนดพ้ืนที่ที่มีขนาดและความเชื่อมโยง 
ที่เหมาะสม	 ที่จะท�าให้เกิดความเข้มแข็งของห่วงโซ ่
มูลค่ามากขึ้นได้

ประเภทกิจการของอุตสาหกรรมทั้งสอง	 ได้รับ 
การแก้ไขและเพ่ิมประเภทกิจการ	 ให้มีความครอบคลุม 
มากขึ้นเช่นกัน	 ตัวอย่างเช่น	 มีการเพ่ิมกิจการผลิต
อุปกรณ์เกี่ยวกับอวกาศในอุตสาหกรรมอากาศยาน	 
มีการเพิ่มกิจการประกอบหุ่นยนต์	หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ
และ/หรือชิ้นส่วนในอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่มีรากฐานจากการต่อยอดอุตสาหกรรมปัจจุบัน

กำรต่อยอดอุตสำหกรรมปัจจุบัน

6 ใน 10 อุตสาหกรรม S - Curve

ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากบีโอไอ 

ภายใต้นโยบายคลัสเตอร์อยู่แล้ว
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อุตสำหกรรม ประเภทกิจกำร จังหวัดที่ตั้ง

อากาศยาน •	ผลิตหรือซ ่อมอากาศยานหรืออุปกรณ  ์
 เกี่ยวกับอวกาศ
•	นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอากาศยานหรือ 
 อวกาศ

กรุงเทพฯ	สมุทรปราการ	ปทุมธานี	
ชลบุรี	ระยอง	นครปฐม	ฉะเชิงเทรา	
นครราชสีมา	เชียงราย	สุราษฎร์ธานี	

พิษณุโลก	สงขลา	นครสวรรค์	
ลพบุรี

อุปกรณ์อัตโนมตัแิละหุน่ยนต์ •	กิจการผลิตเคร่ืองจักร	 และ/หรืออุปกรณ์ 
	 อัตโนมัติ	 (Automation)	 ที่มีการออกแบบ 
	 ทางวิศวกรรม
•	กิจการประกอบหุ ่นยนต ์	 หรืออุปกรณ์ 
	 อัตโนมัติ	และ/หรือชิ้นส่วน

ทั่วประเทศ

และหุ่นยนต์	เป็นต้น	เนื้อหาของทั้ง	2	นโยบายสามารถ 
สรุปได้ดังตารางด้านบน

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ
•	ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8	ปี	และลดหย่อน	

ร้อยละ	50	เพิ่มเติมอีก	5	ปี
•	ส�าหรับกิจการเพ่ืออนาคตที่มีความส�าคัญสูง	

กระทรวงการคลังจะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สูงสุด	10	–	15	ปี

•	ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
•	ยกเว ้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	 ส�าหรับ 

ผู ้ เชี่ยวชาญชั้นน�าระดับนานาชาติที่ท� างานในพ้ืนที ่
ที่ก�าหนด	ทั้งคนไทยและต่างชาติ

•	จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู ่ถาวร	 (Permanent	 
Residence)	ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�าระดับนานาชาติ

•	อนุญาตให ้ต ่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพ่ือ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ	ได้

โครงการที่ต้องการรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย 
ส่งเสริมการลงทนุอตุสาหกรรมอากาศยานและอตุสาหกรรม 
อุปกรณ์อัตโนมัติและหุ ่นยนต์	 ต้องด�าเนินโครงการ 

ตามกจิการทีก่�าหนด	ในพ้ืนทีก่�าหนด	และต้องปฏบิตัติาม
เงื่อนไขที่ส�าคัญ	2	ข้อ	ได้แก่	

•	ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ	ภายในสิ้นปี	2559	
•	ต้องเร่ิมด�าเนนิการภายในส้ินปี	2560	และต้องม ี

ความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา	/	สถาบนัวจิยั	/	Center 
of	Excellence	ที่อยู่ในคลัสเตอร์	 เพื่อพัฒนาบุคลากร
และยกระดับเทคโนโลยี

แม ้ว ่ านโยบายส ่งเสริมการลงทุนในรูปแบบ
คลัสเตอร์และนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย	S	-	Curve	 เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน	แต่มีความ
เกีย่วข้องกนัอย่างชดัเจน	นโยบำย S - Curve เปรียบเสมอืน 
พิมพ์เขียวในกำรพัฒนำอุตสำหกรรมไทย ส่วนนโยบำย 
คลสัเตอร์เปรียบเสมอืนกระบวนกำรพัฒนำอุตสำหกรรม 
ให้เป็นรูปธรรม	 ทั้ง	 2	 นโยบายส่งเสริมซึ่งกันและกัน 
และจะน�าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่มีทิศทาง 
ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ	

ที่มาข้อมูล
ข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคต New Engine of Growth, พฤศจิกายน 2558
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New Engine of Growth
กฤษดา	เวชวิทยาขลัง

การ เป ล่ียนแปลงค ร้ังส� าคัญของวงการ
อุตสาหกรรมก�าลังจะเกิดขึ้นอีกคร้ัง	 นับตั้งแต ่
การก�าเนิดขึ้นของเคร่ืองจักรไอน�้าในศตวรรษที่	 18	
ที่โลกได้รู้จักค�าว่า	“อุตสาหกรรม”	มาจนถึงปัจจุบัน 
เมื่ออุตสาหกรรมของโลกก�า ลังเข ้ า สู ่ช ่วงของ 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมคร้ังใหม่	 หรือเข้าสู่ยุคของ 
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	4	หรือ	Industry	4.0 
จะเป็นการบูรณาการโลกของการผลิต	 เข้ากับ 
การเชือ่มต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ	“Intern	of	Things 
(IoT)”	ทกุหน่วยของระบบการผลิตจะสามารถส่ือสาร 
และแลกเปล่ียนข้อมูลซึ่งกันและกันอย่างอิสระ 
มีการเชื่อมโยงระบบการผลิต	 ระบบโลจิสติกส ์
และลูกค้า	ช่วยเพ่ิมประสิทธภิาพในการบริหารจัดการ 
ซึง่จะช่วยให้เกดิการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ค่า	ลดส่วน 
สูญเสีย	 เพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต	
ซึ่งหุ ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเป็นส่วนประกอบ 
ส�าคัญส่วนหนึ่งกำรปฏิวัติอุตสำหกรรมคร้ังที่ 4 
จึงท�ำให้ควำมต้องกำรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัต ิ
ของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต

หุ่นยนต์ (Robot) 
กล่าวกันว่า	ค�าว่า	Robot	มาจากค�าว่า	Robota 

ในภาษาเช็ก	 ซึ่งแปลโดยตรงว่า	 การท�างานเสมือนทาส	
ถือก�าเนิดขึ้นจากละครเวทีเรื่อง	“Rassum’s	Universal 
Robots”	ในปี	2463	เป็นบทประพันธ์ของ	กาเรล	ชาเปก 
(Karel	 Čapek)	 ซึ่งละครเวทีเรื่องนี้โด่งดังมากจนท�าให้ 
ค�าว่า	Robot	เป็นที่รู้จักทั่วโลก

ภายหลังจากที่หุ ่นยนต์เร่ิมเป็นที่รู ้จักไปทั่วโลก	 
หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทส�าคัญในด้านต่างๆ	เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์	 โรงงานอุตสาหกรรมเร่ิม 
มีความคิดใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์	 เดิมหุ่นยนต ์
อุตสำหกรรมตัวแรกของโลกได้พัฒนำข้ึนในปี 2504 
โดย จอร์จ  ดีวอล (George Devol) และ โจเซฟ 
เอ็นเกลเบอร์เกอร์ (Joseph Engelberger) วิศวกร 
ชำวอเมริกัน ทัง้ 2 คน	ได้ประดษิฐ์แขนกลหุน่ยนต์	ส�าหรับ 
น�ามาใช้ในงานอุตสาหกรรมชือ่	“ยนูเิมต”	(Unimate)	และ 
ก่อตั้งบริษัทสร้างหุ่นยนต์แห่งแรกของโลกชื่อ	“ยูนิเมชัน” 
(Unimation)	 ต่อมำโจเซฟได้รับสมญำนำมว่ำเป็น  
“บิดำแห่งหุ่นยนต์ด้ำนอุตสำหกรรม”

หุ่นยนต์
หนึ่งใน
New Engine
of Growth

หุ่นยนต์
หนึ่งใน
New Engine
of Growth
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และในปี	 2520	 ภาพยนตร์เร่ือง	 สตาร์วอรส	์ 
(Star	Wars)	 ได้สร้างจินตนาการของหุ่นยนต์ที่สามารถ
เคลื่อนที่ได้อย่างอัตโนมัติชื่อ	 “อาร์ทูดีทู”	 (R2D2)	 และ 
หุน่ยนต์ทีค่ล้ายมนษุย์ชือ่	“ซทีรีพีโอ”	(C3PO)	ภาพยนตร์
เรื่องนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาก	 จนท�าให้คนรู้จัก	 และสนใจ
หุ่นยนต์มากขึ้น

หุน่ยนต์ได้รับการพัฒนาความสามารถทางกายภาพ
และความคดิอย่างต่อเนือ่ง	บทบาทของหุน่ยนต์ได้เปล่ียน
จากเครื่องจักรกลที่ท�างานได้อย่างแม่นย�าในโรงงาน
อุตสาหกรรม	 มาเป็นหุ่นยนต์ที่มีอารมณ์และความรู้สึก	
ดังเห็นได้จากในปี 2542 หุ่นยนต์สุนัข “ไอโบ” (Aibo) 
พัฒนำโดยบริษัทโซน่ี ประเทศญี่ปุ ่น	 สร้างขึ้นให้มี
ลักษณะเหมือนสัตว์เลี้ยง	มีความรู้สึกตอบสนอง	เพื่อให้
สามารถเป็นเพื่อนกับมนุษย์ได้

และในปี 2543 บริษัทฮอนด้ำ (Honda) 
ประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนำหุ่นยนต์เดิน 2 ขำคล้ำยมนุษย์ 

(Humanoid) มีชื่อว่ำ “อะซิโม” (ASIMO) 
เป็นหุ่นยนต์รุ่นที่	 11	 โดยใช้เวลาในการค้นคว้า
และวิจัยถึง	14	ปี	อะซิโมถูกจัดให้เป็นหุ่นยนต์	
ทีส่ามารถท�างานรับใช้มนษุย์ได้	เป็นเพ่ือนทีแ่สนดี	
และยังเป็นเพื่อนคู่คิดของมนุษย์อีกด้วย

ในระยะ	 20	 ปีที่ผ่านมา	 หุ่นยนต์ได้มี 
การพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องและมีบทบาท
มากขึ้น	 ไม่จ�ากัดเพียงในงานอุตสาหกรรม 
การผลิตเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธิภาพ 
การผลิตเท่านัน้	แต่ยงัได้ขยายการใช้งานในการ 

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคนให้ดีขึ้นด้วย	 โดยม ี
การพัฒนาหุ่นยนต์ต่างๆ	 เช่น	 หุ่นยนต์ส�าหรับงาน
ส�ารวจหุ ่นยนต์ที่ท�างานบนสถานีอวกาศนานาชาติ 
ของ	 NASA	 หรือแม้แต่หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือ 
เป็นเครื่องเล่นของมนุษย์	 หรือเพื่อให้อาศัยอยู่ร่วมกัน 
กับมนุษย์	เช่น	OHaNAS	ของ	Takara	Tomy	และ	 
Pepper	ของ	SoftBank	เป็นต้น	หุ่นยนต์ท�างานแทน 
พนักงานบริษัท	 เช่น	 หุ่นยนต์ขายเครื่องชงกาแฟของ 
Nestle	 และหุ ่นยนต์สาวสวย	 Chihira	 Junko 
ช่วยในการประชาสัมพันธ์	 เป็นต้น	 และล่าสุดได้ม ี
การเปิดตัวหุ่นยนต์โทรศัพท์มือถือ	 RoBoHoN	 ของ	
Sharp	 ซึ่งมีฟังก์ชันเหมือนโทรศัพท์มือถือ	 สามารถ
รับค�าส่ังเสียงและอ่านข้อความที่ส่งมาให้เราฟังได้	 
รวมทั้งถ่ายรูปให้เราเหมือนมีคนถ่ายให้เราได้ 

ในปี 2543 บริษัทฮอนด้า ประเทศญี่ปุ่น 

ได้พัฒนาหุ่นยนต์เดิน 2 ขาคล้ายมนุษย์ 

(Humanoid) มีชื่อว่า “อะซิโม”

สำยกำรผลิตหุ่นยนต์ล�้ำสมัยโดยใช้หุ่นยนต์ประกอบหุ่นยนต์
ของบริษัท Yaskawa Electric Corp.

หุ่นยนต์บนสถำนีอวกำศนำนำชำติ (ภำพ : NASA)
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ภาพรวมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์
• ตลำดโลก
จากรายงานของ	The	International	Federation 

of	Robotics	ในปี	2558	ยอดจ�าหน่ายหุน่ยนต์อตุสาหกรรม
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	8	โดยมีจ�านวน	240,000	ชุด	ซึ่งเป็น
จ�านวนที่จ�าหน่ายต่อปีสูงที่สุดในประวัติศาสตร์	 โดย
อตุสาหกรรมยานยนต์	เคร่ืองใช้ไฟฟ้า	และอเิล็กทรอนกิส์	
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง	 เป็นตัวเร่งการ 
ขยายตัวของตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโลก	 โดยจีน
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก	 มียอดจ�าหน่ายหุ่นยนต์

 หุ่นยนต์ OHaNAS ของ Takara Tomy หุ่นยนต์ Pepper ของ SoftBank สำมำรถเพิ่ม Software 
หรือข้อมูลได้ตำมต้องกำร

จากรายงานของ The International 

Federation of Robotics

ในปี 2558 ยอดจ�าหน่ายหุ่นยนต์

อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8

ซึ่งเป็นจ�านวนที่จ�าหน่ายต่อปีสูงที่สุด

ในประวัติศาสตร์

อุตสาหกรรมสูงถึง	66,000	ชุด	หรือเติบโตร้อยละ	16	
โดยภูมิภาคที่มีความต้องการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสูง 
ที่สุดได้แก่	 ภูมิภาคเอเชีย	 (ไม่รวมจีน)	 มียอดจ�าหน่าย	
78,000	ชุด	รองลงมาได้แก่	ยุโรป	50,000	ชุด	(เติบโต 
ร้อยละ	 9)	 และอเมริกาเหนือ	 34,000	 ชุด	 (เติบโต 
ร้อยละ	11)

ตลาดหุ ่นยนต ์โลกมีแนวโน ้มเติบโตสูงมาก	 
โดยส�านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไต้หวัน	
คาดการณ์ว่า	 ในปี	 2563	 ตลาดหุ่นยนต์ทุกประเภท 
จะมีมูลค่ารวม	1.4	ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ	ซึ่งมากกว่า 
มูลค่าตลาดรถยนต์โลก	 โดยญ่ีปุ่นเป็นประเทศที่เป็น 
ยักษ์ใหญ่ของตลาดหุ่นยนต์ประกอบของโลกมีสัดส่วน 
ถึงร้อยละ	52	รองลงมาได้แก่	ยุโรป	โดยมีบริษัทผู้ผลิต
รายใหญ่ที่ส�าคัญ	 เช่น	 บริษัท	 Yaskawa	 Electric,	
Fanuc,	Nachi-Fujikoshi,	KUKA	และ	ABB	เป็นต้น
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• ตลำดในประเทศ
ปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส�าหรับใช้งาน 

ในอุตสาหกรรมไทย	 ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้ามาจาก 
ต่างประเทศ	กล่าวกันว่ามีมูลค่ามากกว่า	6	แสนล้านบาท 
ต่อปี	โดยจะถกูน�ามาใช้เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิต 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต	 รวมทั้งควบคุมคุณภาพ

ที่มำ IFR Statistical Department 

Worldwide Annual Supply of Industrial Robots 2000 - 2015*
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ปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

ส�าหรับใช้งานในอุตสาหกรรมในไทย 

ส่วนใหญ่เป็นการน�าเข้ามาจาก

ต่างประเทศ กล่าวกันว่ามีมูลค่ามากกว่า 

6 แสนล้านบาทต่อปี

RoBoHoN (หุ่นยนต์ & โทรศัพท์เคลื่อนที่) ของ Sharp
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ของผลผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมได้เป ็นอย่างดี	 
โดยอุตสาหกรรมต่างๆ	 มีความต้องการใช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติมากขึ้น	 เช่น	 อุตสาหกรรมยานยนต	์ 
และอุตสาหกรรมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส	์
เป็นต้น	และจากการคาดการณ์ของ	The International 
Federation of Robotics ในปี 2561 ประเทศไทยจะมี 
ตลำดหุ่นยนต์ประมำณ 7,500 ชุด เติบโตกว่ำ 2 เท่ำ 
จำกปี 2557 ที่มีจ�ำนวน 3,657 ชุด โดยเติบโตถึง 
ร้อยละ 105

ในปัจจุบันมีบริษัทมำกกว่ำ 60 บริษัท ที่ได้
รับกำรส่งเสริมกำรลงทุนในกิจกำรผลิตหุ ่นยนต์และ 
ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในงำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ	เช่น

•	บริษัท	ยูเรกา	ออโตเมชั่น	จ�ากัด
•	บริษัท	ซีที	เอเชีย	โรโบติกศ์	จ�ากัด
•	บริษัท	ไทยเซ็นทรัล	เมคคานิคส์	จ�ากัด
•	บริษัท	ยูทากะ	โรบอท	ซิสเท็มส์	(ไทยแลนด์)	 

 จ�ากัด
•	บริษัท	เรียวเออิ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
•	บริษัท	โรโบสิส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
ซึ่ งมีการพัฒนาและผลิตหุ ่นยนต ์และระบบ

อัตโนมัติจนสามารถส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศ 

โดยมีคุณภาพเทียบเท่ากับของที่น�าเข้าจากต่างประเทศ 
ในราคาที่ต�่ากว่า	พร้อมทั้งการบริการหลังการขาย	

 
มาตรการสนับสนุนของรัฐบาล

เมื่อวันที่	 17	พฤศจิกายน	2558	คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติเห็นชอบให้อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและ
หุ่นยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 ซึ่งเป็นกลไก 
ขบัเคล่ือนเศรษฐกจิเพ่ืออนาคต	(New	Engine	of	Growth) 
และได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที	่ 
7/2559	ลงวันที่	11	เมษายน	2559	ก�าหนดให้ประเภท 

หุ่นยนต์สำวสวย Chihira Junko ของ Toshiba
สำมำรถพูดได้ 3 ภำษำ

มติเห็นชอบให้อุตสาหกรรมอุปกรณ์

อัตโนมัติและหุ่นยนต์

เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

เพื่ออนาคต

(New Engine of Growth)
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กิจการดังต่อไปนี้	 ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามนโยบาย
ส่งเสริมคลัสเตอร์

ซึ่งจะได้รับสิทธิและประโยชน์	 ยกเว้นอากรขาเข้า
เคร่ืองจักรและยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และ 
ลดหย่อนร้อยละ	 50	 เพิ่มเติมอีก	 5	 ปี	 โดยมีเงื่อนไข 
ดังนี้

•	ต้องมคีวำมร่วมมอืกับสถำบนักำรศกึษำ สถำบนั 
วิจัยศูนย์ควำมเป็นเลิศ (Center of Excellence)  
ที่อยู่ในเขตคลัสเตอร์	 เพ่ือพัฒนาบุคลากรและยกระดับ

ประเภทกิจกำร เงื่อนไข

4.5.1	กจิการผลิตเคร่ืองจักร	และ/หรือ 
	 อปุกรณ์อตัโนมตั	ิ(Automation) 
		 ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม	

ต้องมีขั้นตอน
การออกแบบ
ระบบควบคุม
การปฏิบัติงาน
ด้วยระบบ
สมองกลเอง

4.5.4	กิจการประกอบหุ่นยนต์	 หรือ 
	 อุปกรณ์อัตโนมัติ	 และ/หรือ 
	 ชิ้นส่วน

เทคโนโลยี	เช่น	Talent	Mobility	/	Work-integrated	
Learning	/	สหกจิศกึษา	/	ทวภิาค	ีหรือความร่วมมอืเพ่ือ 
พัฒนาบคุลากรหรือเทคโนโลย	ีตามทีไ่ด้รับความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

•	ต้องมีรำยได้ครั้งแรกภำยในวันที่ 31 ธันวำคม 
2560

•	ต้องยื่นขอภำยในสิ้นปี 2559
นอกจากนี้ ยั ง ได ้ก� าหนดมาตรการส ่ ง เส ริม 

การลงทุน	 เพ่ือการปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธภิาพการผลิต	ส�าหรับโครงการทีด่�าเนนิการอยูแ่ล้ว
ทีป่รับเปล่ียนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและประสิทธภิาพ
การผลิต	 โดยจะต้องปรับเปล่ียนเคร่ืองจักรตามเกณฑ ์
ที่ก�าหนด	 เช่น	 น�าระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิต 
ที่มีอยู่เดิม	เป็นต้น	ซึ่งจะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภำษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี	เป็นสัดส่วนร้อยละ	50	ของ 
เ งินลงทุนโดยไม ่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนใน 
การปรับปรุง	และยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร	

หุ่นยนต์สำว “เจียเจีย” ตัวแรกของจีนที่มีปฏิสัมพันธ์
กับมนุษย์ได้
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การส่งเสริม
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
การส่งเสริม
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
(Aviation and Logistics)

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่แถลงต่อ
รัฐสภาเมื่อวันที่	 23	 สิงหาคม	 2554	 ไทยต้อง
เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งกับ
ประเทศต่างๆ	ทั้งในและนอกภูมิภาค	โดยลงทุนใน
โครงสร้างพ้ืนฐาน	ระบบรางขนส่งมวลชน	สินค้า	และ
บริการ	รวมถงึพัฒนาท่าอากาศยานและอตุสาหกรรม
การบิน	 ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้	 และตั้งเป้าหมายให้ไทย 
เป็นศูนย์กลางการบิน	การท่องเที่ยว	และการขนส่ง
ทางอากาศชั้นน�าของเอเชียและโลก	

ภายใต้กรอบแนวคิดนี้	 คณะรัฐมนตรีได้มีมต ิ
เหน็ชอบข้อเสนอ	10	อตุสาหกรรมเป้าหมายของกระทรวง
อุตสาหกรรมเมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2558	ที่ต้องการ
สนบัสนนุการพัฒนาเศรษฐกจิของประเทศไทยในรูปแบบ	
S	-	Curve	โดยเร่ิมจากกลุ่ม	First	Curve	ซึง่เป็นการลงทนุ 
ในอุตสาหกรรมที่มีอยู ่เดิมในประเทศ	 และตามด้วย 

New Engine of Growth
สุดารัตน์	พงษ์พิทักษ์

กลุ่ม	 New	S	-	Curve	หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 
(New	Engine	of	Growth)	ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่ 
ที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนมากยิ่งขึ้น	
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ในระยะยาว

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
การบินและโลจิสติกส์ (Aviation and  
Logistics) 

	 อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์	 จัดเป็น 
หนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีเทคโนโลยีและมูลค่า 
เพ่ิมสูง	 ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ	 
โดยปัจจุบันยังมีผู้ลงทุนน้อย	 เมื่อเทียบกับขนาดของ 
อุตสาหกรรมการบินพาณิชย ์ที่ เติบโตอย่างรวดเร็ว 
ในปัจจุบัน	 บีโอไอได้รับมอบหมายให้ศึกษาวิเคราะห์
ในรายละเอียด	 เพ่ือจัดท�านโยบายส่งเสริมการลงทุน 
ในอุตสาหกรรมดังกล่าว	
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• มำตรกำรส่งเสริมกำรลงทุนในอุตสำหกรรม
อากาศยาน	 เมื่อพิจารณาจากทิศทางการส่งเสริมการ 
ลงทนุใหม่	และมตคิณะรัฐมนตรีข้างต้น	จึงได้มมีาตรการ
สนับสนุน “อุตสำหกรรมอำกำศยำน”	 โดยให้สิทธิและ
ประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับที่ให้แก่กิจการอื่นๆ	 ที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง	 และจัดเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	
(Super	 Cluster)	 ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุน 
ในรูปแบบคลัสเตอร์ของบีโอไอ

ได้แก่	 กิจการอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับ 
อวกาศ	โดยให้สิทธิและประโยชน์สูงสุด	เพื่อสนับสนุน 
การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ	
และกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอากาศยานหรือ
อวกาศ	 เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะที่เอ้ือต่อ
การลงทุนในอุตสาหกรรม	

โอกาสด ้านการลงทุนในอุตสาหกรรม
อากาศยาน

การส่งเสริมการลงทนุในอตุสาหกรรมอากาศยาน
มีความส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็น
อย่างมาก	 เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง	
ใช้เทคโนโลยแีละเงินลงทนุจ�านวนมาก	สามารถกระตุน้
ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย	
ความต้องการที่เพ่ิมขึ้นในกิจการขนส่งทางอากาศและ
ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและให้บริการซ่อมบ�ารุง
ล้วนเป็นตัวกระตุ้นที่ส�าคัญส�าหรับการชักจูงการลงทุน
ในอุตสาหกรรมนี้

• กำรเตบิโตอย่ำงก้ำวกระโดดของอุตสำหกรรม
กำรบินพำณิชย์

การเติบโตของอุตสาหกรรมการบินพาณิชย ์
ส่งผลดต่ีออตุสาหกรรมต่อเนือ่งอืน่ๆ	จากการคาดการณ์ 

• สิทธิและประโยชน์ด ้ำนกำรลงทุนส�ำหรับ
อุตสำหกรรมอำกำศยำน

กิจการในอุตสาหกรรมอากาศยานที่ประเทศไทย 
มศีกัยภาพแบ่งได้	2 ประเภทหลกั ได้แก่ กำรผลติช้ินส่วน
ส�ำคัญ	(Original	Equipment	Manufacturer:	OEM)	
และกำรซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำน (Maintenance,	Repair,	
and	Overhaul:	MRO)	 ซึ่งบีโอไอได้จัดให้เป็นกิจการ 
เป้าหมาย	ที่ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษมาโดยตลอด	และ 
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุด	เพือ่สร้างห่วงโซ่อุปทาน 
ของอุตสาหกรรมในระดับ	Tier	1,	2	และ	3	ในประเทศ 
ให้มากยิ่งขึ้น

การให้สิทธปิระโยชน์ได้แบ่งตามความซบัซ้อนและ 
ความส�าคัญของกิจการ	ระดับเทคโนโลยี	และเงินลงทุน 
ที่ใช้	รวมถึงจ�านวนผู้ประกอบการในกิจการนั้นๆ	รวมทั้ง 
ยังได้เปิดประเภทใหม่ๆ	 ส�าหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	 

คลัสเตอร์อำกำศยำน

สิทธิและประโยชน์ในอุตสำหกรรมผลิตหรือซ่อมอำกำศยำน
และชิ้นส่วน



วารสารส่งเสริมการลงทุน22

ส่วนแบ่งตลำดกำรบินแบ่งตำมภูมิภำค

 ประมำณกำรควำมต้องกำรเครื่องบินของ Boeing

ของบริษัทผูผ้ลิตเคร่ืองบนิรายใหญ่อย่าง	Boeing	(Boeing	 
Market	Outlook	2015)	ในอกี	20	ปีข้างหน้า	ความต้องการ 
เครื่องบินใหม่ของโลกจะอยู่ที่ประมาณ	38,050	ล�า	โดย
ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีความต้องการสูงที่สุด
กว่าร้อยละ	 50	 ของการเติบโตทั้งโลก	 หรือประมาณ	
12,820	ล�า	คิดเป็นมูลค่าประมาณ	57	ล้านล้านบาท	

ศูนย์กลางของตลาดธุรกิจการบินที่วัดจากปริมาณ
เที่ยวบินจะเปล่ียนจากทวีปอเมริกาเหนือมาอยู่ในทวีป 
เอเชียแปซิฟิกในปี	2577	โดยทวีปเอเชียแปซิฟิกจะมี 
ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ	 37	 ของตลาดโลก	
ตามมาด้วยอเมริกาเหนือร้อยละ	 22	 และทวีปยุโรป 
ที่ร้อยละ	17

เมื่อมีความต้องการเดินทางมากขึ้น	 สายการบิน
จึงต้องแข่งขันกันในการเพ่ิมฝูงบินให้เพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้า	ท�าให้ธรุกจิในอุตสาหกรรมการบนิอืน่ๆ	
มีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย	โดยเฉพาะการซ่อมบ�ารุง	

จากรายงานของ	 Boeing	 การส่ังซื้ออากาศยาน 
รุ ่นใหม่ของสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอีก	 
10	 ปีข้างหน้า	 จะเน้นไปที่อากาศยานทางเดินเดี่ยวหรือ
ประเภท	 Single	Aisle	Aircraft	 เช่น	A320 - Neo	 
และ	 B737 - NG/MAX	 มากกว่าการสั่งซื้ออากาศยาน 
ทีม่ขีนาดใหญ่	เช่น	A380	หรือ	B777	โดยเส้นทางการบนิ 
ระยะไกลจะเปล่ียนมาใช้อากาศยานขนาดกลางที่ได้รับ
การพัฒนาทั้งในแง่เทคโนโลยีการบิน	 รวมถึงอัตราการ
ส้ินเปลืองเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
เครื่องรุ่นเก่า	
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• กำรหำท�ำเลศูนย์ซ่อมบ�ำรุงที่ใกล้ชิดกับลูกค้ำ
	 จ�านวนเคร่ืองบินที่เพ่ิมขึ้นตามค�าส่ังซื้อนี้ต้อง 

เข้ารับการซ่อมบ�ารุงที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากล	 
มีทั้งการซ่อมบ�ารุงอากาศยานทั้งล�า	 (Maintenance,	 
Repair	 and	 Overhaul )	 และการซ ่อมบ� า รุง 

เปรียบเทียบอำกำศยำนแบบ Single Aisle และ Twin Aisle

เปรียบเทียบยอดกำรสั่งซื้ออำกำศยำนแบบ Single Aisle
และ Twin Aisle

สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ�ำรุง

ชิน้ส่วนอากาศยาน	การขยายตวั 
ของการบินพาณิชย ์ท� า ให  ้
ผู้ประกอบการรายใหญ่	 ต้อง
มองหาท�าเลใหม่ๆ	 เพ่ือขยาย
ฐานการลงทนุ	ให้อยูใ่กล้ชดิกนั
และสามารถให้บริการลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว	ช่วยลดค่าใช้จ่าย 
และเวลาที่เสียไปส�าหรับการ 
ตีเคร่ืองเปล่า	 เพ่ือไปรับการ 
ซ่อมบ�ารุงจากศูนย์ซ่อมที่ไม่ได้ 
อยู ่ ใน พ้ืนที่ ท� าการบินหลัก	 
ถือเป็นโอกาสดีส�าหรับผู้ประกอบการในภูมิภาค	 รวมถึง
ประเทศไทย	 ที่จะเตรียมความพร้อมในการรองรับตลาด
ส่วนนี้	

ปัจจุบนั	ขดีความสามารถของศนูย์ซ่อมอากาศยาน
ในประเทศยังมีจ�ากัด	 โดยการซ่อมเคร่ืองแต่ละรุ่นนั้น
จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
มาตรฐาน	เช่น	Federal	Aviation	Administration	-	 
FAA	ของสหรัฐอเมริกา	หรือ	European	Aviation	Safety	 
Agency	 -	 EASA	 ของยุโรป	 และต้องมีการลงทุน
ในเคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสม	 ตลอดจนการ 
ฝึกอบรมบุคลากรให้มีทักษะและความพร้อมในการ 
ปฏิบัติงาน	 อีกทั้งยังต้องพิจารณาเรื่องตลาด	 และความ 
คุ ้มค่าในการลงทุนอีกด้วย	 ผู ้ประกอบการรายใหญ่ 
ในประเทศ	อาทิ	 บริษัท	 การบินไทย	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 
มศีนูย์ซ่อมบ�ารุงอากาศยานทีร่องรับอากาศยานของตนเอง
เป็นหลัก	ส่วนศูนย์ซ่อมอื่นๆ	เช่น	บริษัท	อุตสาหกรรม
การบนิ	จ�ากดั	หรือบริษัท	การบนิกรุงเทพ	จ�ากดั	(มหาชน)	 
ต ่างก็มีขีดความสามารถในการซ ่อมบ�า รุงที่จ� ากัด	 
งานซ่อมหลักกว่าร้อยละ	60	ของงานซ่อมทัง้หมดในประเทศ 
ของสายการบินอื่น	เช่น	งานซ่อมเครื่องยนต์และชิ้นส่วน	
จะถูกส่งไปที่ประเทศมาเลเซีย	 สิงคโปร์	 และฟิลิปปินส	์
คิดเป็นรายได้ที่ไทยต้องสูญเสียออกไปนอกประเทศกว่า	
14,000	ล้านบาทต่อปี
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• ควำมพยำยำมในกำรลดต้นทุนผลิตช้ินส่วน
อากาศยาน

	 เนื่องจากตลาดของผู้ผลิตอากาศยานนั้นมีการ 
แข่งขันสูง	และต้องใช้เงินลงทุนไปกับการวิจัยและพัฒนา 
เทคโนโลยกีารบนิจ�านวนมาก	ในขัน้ของการผลิตอากาศยาน 
จึงต้องจัดหาชิ้นส่วนที่มีต้นทุนต�่าลงส�าหรับป้อนโรงงาน
ผลิตและซ่อมบ�ารุงของตน	 เพ่ือรักษาสัดส่วนผลก�าไร
ของบริษัท	ตัวอย่างเช่น	บริษัท	Rolls	–	Royce	ผู้ผลิต
เคร่ืองยนต์อากาศยานสัญชาติอังกฤษรายใหญ่ของโลก 
กม็นีโยบายจัดหาชิน้ส่วนเคร่ืองยนต์ต้นทนุต�า่	(Low	Cost	 
Regions/Suppliers	for	New	Engine	Programs)	
จากแหล่งผลิตในภูมิภาคอื่นๆ	 เพ่ือป้อนโรงงานผลิต
เคร่ืองยนต์รุ่นใหม่ทีพั่ฒนาขึน้	โดยการมาตัง้ฐานการผลิต 
ที่ สิงคโปร์และจัดหาชิ้นส่วนจากประเทศในภูมิภาค 
ใกล้เคียง	เช่น	บริษัท	ซีเนียร์	แอโรสเปซ	(ไทยแลนด์)	
จ�ากัด	 ที่มีการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนเคร่ืองยนต์ 
อยู่แล้วในประเทศไทย

โครงสร้ำงธุรกิจ บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

ศนูย์กลางของอตุสาหกรรมการผลิตชิน้ส่วนและซ่อมบ�ารุง
อากาศยานในภมูภิาค	โดยผลการศกึษาได้เสนอให้เร่ิมจาก
การผลิตชิน้ส่วนอากาศยานและการซ่อมบ�ารุงบางประเภท
ทีม่คีวามเป็นไปได้สูงเมือ่พิจารณาจากสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจของไทย

• กำรผลติช้ินส่วนอำกำศยำน (OEM Component  
Manufacturing)	ไทยมศีกัยภาพส�าหรับการผลิตชิน้ส่วน
อากาศยานในระดับ	Tier	3	เช่น	ชุดฐานล้อ	(Landing	
Gear),	ล้อและชดุเบรก	(Wheels	&	Brakes)	เป็นต้น	และ
ระดบั	Tier	4	ทีเ่ป็นการผลิตวสัดคุอมโพสิต	ยางเคร่ืองบนิ	 
คาร์บอนไฟเบอร์ส�าหรับผลิตปีกเคร่ืองบิน	 หรือวัสดุ 
ตัง้ต้นต่างๆ	ซึง่สามารถต่อยอดจากอุตสาหกรรมการผลิต 
เส้นใยคาร์บอน	(Carbon	Fiber)	และอตุสาหกรรมการผลิต
รถยนต์ทีม่ฐีานการผลิตทีแ่ขง็แกร่งอยูแ่ล้วในประเทศไทย	 
โดยต้องมีการปรับเร่ืองการได้รับรองมาตรฐานและ 
เทคโนโลยีในการผลิตตามข้อก�าหนดในอุตสาหกรรม
อากาศยาน

• กำรซ่อมบ�ำรุงอำกำศยำนและช้ินส่วน (MRO)  
รายงานการศกึษาพบว่าไทยควรมุง่ไปทีต่ลาดการซ่อมบ�ารุง 
เคร่ืองบินล�าตัวแคบ	 เช่น	 A320	 NEO	 หรือ	 B737	
MAX	ซึ่งเป็นประเภทเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มียอดการสั่งซื้อ
มากทีสุ่ดของสายการบนิในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก	โดยงาน
ซ่อมบ�ารุงประเภทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงและไทย
มีศักยภาพมากที่สุดได้แก่	 งานซ่อมล�าตัว	 (Airframe	

ศักยภาพของประเทศไทยในอุตสาหกรรม
อากาศยาน

จากโครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการ
จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทยของ
ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร	กระทรวง
คมนาคม	พบว่า	ประเทศไทยมศีกัยภาพทีจ่ะพัฒนาไปเป็น อำกำศยำนและชิ้นส่วนที่ไทยมีศักยภำพในกำรซ่อมบ�ำรุง
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MRO)	 งานซ่อมชิ้นส่วน	 (Component	 MRO)	 เช่น	 
ชุดฐานล้อ	(Landing	Gear),	ล้อและชุดเบรก	(Wheels	
&	 Brakes),	 ระบบเครื่องปั่นไฟส�ารอง	 (APU)	 ระบบ 
จ่ายน�า้มนัและระบบควบคมุ	(Engine	Fuel	&	Control)	
อุปกรณ์ส่ือและบันเทิง	 (IFE)	 และงานซ่อมเคร่ืองยนต์	
(Engine	MRO)

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พื้นที่น�าร่อง
นิคมอุตสาหกรรมการบิน

	 จากการศกึษาพบว่าท่าอากาศยานสุวรรณภมูแิละ
ดอนเมืองมีความเหมาะสมที่สุดในการเป็นพ้ืนที่น�าร่อง
ส�าหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบิน	 แต่เนื่องจาก 
ข้อจ�ากัดในเรื่องพื้นที่ส่วนขยายไม่เพียงพอ	จึงได้เบนเข็ม 
ไปยังสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา	 โดยมีเป้าหมายในการ 
จัดตัง้อูต่ะเภาเป็นศนูย์ซ่อมอากาศยาน	(MRO)	เนือ่งจาก
ตัง้อยูใ่นท�าเลทีเ่หมาะสมและมพ้ืีนทีเ่พียงพอกว่า	17,000	ไร่	 
และเป็นพ้ืนที่เป้าหมายที่อยู ่ในแผนพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานต่างๆ	ของภาครัฐ	เช่น	การขนส่งระบบราง	และ
ทางหลวงหลัก	 เป็นต้น	 นอกจากนี	้ ภายในรัศมีท�าการ	
50 - 100	กิโลเมตรจากสนามบิน	ยังมีนิคมอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่จ�านวนมาก	 ที่สามารถรองรับโรงงานผลิตชิ้นส่วน

อากาศยานเพ่ือส่งป้อนศูนย์ซ่อมได้	 ซึ่งช่วยให้การขนส่ง
สินค้าท�าได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	 แผนการพัฒนาพ้ืนที่ 
แบ่งได้เป็น	3	ระยะ	รวมระยะเวลาประมาณ	12	ปี

การจัดท�าแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินนี้
เป็นบทบาทที่ส�าคัญของภาครัฐ	ในฐานะผู้ชี้น�าทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทยในอนาคต	
โดยริเร่ิมโครงการที่มีความเป็นไปได้	 เพ่ือกระตุ้นให ้
ภาคเอกชนต่อยอดการลงทุน	ภายใต้มาตรการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ	ทั้งในด้านสิทธิและประโยชน์	
โครงสร้างพื้นฐาน	ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	เพื่อ 
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการพัฒยาอุตสาหกรรมอากาศยาน
ของประเทศ	 ที่จะมุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน
และศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคอาเซียน	

ที่มำข้อมูล: 
• โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคม

อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ส�านักงานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

• โครงการนิคมอุตสาหกรรมการบิน ดร. ไชยวัฒน์  
กล�า่พล ภาควชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• Boeing Market Outlook 2015, Frost & Sullivan 
Analysis

แผนกำรพัฒนำนิคมอุตสำหกรรมกำรบินที่สนำมบินอู่ตะเภำ
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New Engine of Growth
พลพัฒน์	นภาวรานนท์

ในบรรดาอตุสาหกรรมกลุ่ม	New	Engine	of 
Growth	ทั้งหมด	อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	
หรือ	 Medical	 Hub	 ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรม 
ที่มีความส�าคัญมากที่ สุด	 เนื่องจากครอบคลุม 
เร่ืองสุขภาพทั้งในแง่ของการบ�าบัดรักษาและการ
เสริมสร้างสุขภาพ	 ซึ่งจะเกี่ยวพันกับชีวิตประจ�าวัน
ของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย	 อุตสาหกรรมนี้จึงม ี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย	 ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น	3	กลุ่มใหญ่คือ	

1) ผู้ให้บริกำร เช่น โรงพยำบำลรัฐ โรงพยำบำล
เอกชน	 คลินิก	 สถานเสริมความงาม	 บ้านพักคนชรา	 
ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง	 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วย	 
สปา	 บริการแพทย์แผนไทย	 บริษัทรับฆ่าเชื้อ	 บริษัท 
รับวิเคราะห์เชื้อโรคและอื่นๆ	อีกมาก	

2) ผู้ผลิต เช่น บริษัทผลิตยำ เครื่องมือแพทย์ 
เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร	 ผู้แปรรูปสมุนไพร	 บริษัท
ผลิตอาหารทางการแพทย์	 องค์การเภสัชกรรม	 ผู้ผลิต 
เคร่ืองส�าอาง	บริษัทผลิตหุน่ยนต์ทางการแพทย์	และอืน่ๆ	

3) ผู้ใช้บริกำรชำวไทยมำกกว่ำ 65 ล้ำนคน และ 
ผูใ้ช้บริกำรทีไ่ม่ใช่คนไทย	ทัง้กลุ่มผูม้อีนัจะกนิ	ชนชัน้กลาง 
และคนหาเช้ากินค�่า	 ซึ่งแต่ละคนอาจจะใช้บริการด้าน 
การแพทย์ปีละมากกว่า	1	ครั้ง

นอกจากนี้ยังมีผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียอื่นอีกมาก	 
เช่น	 สถาบันการศึกษาในฐานะหน่วยงานผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์	เป็นต้น

จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในแต่ละวันชีวิตของ 
คนเรา	 ต้องมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์
อย่างแน่นอน	ประเทศทีม่กีารวางรากฐานของอตุสาหกรรม
การแพทย์ไว้ดี	ประชากรก็จะมีสุขภาพดี	และเป็นต้นทุน
มนุษย์ในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ด้วยความส�าคัญของอุตสาหกรรมนี้	 องค์กำร
สหประชำชำติจึงได้ให้น�้ำหนักกับกำรดูแลสุขภำพของ

อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร

ของคนไทย
เพื่อคนไทย และชาวโลก

ของคนไทย
เพื่อคนไทย และชาวโลก

อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร
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ประชำกรโลกมำนำน ตัวอย่ำงที่เห็นได้ชัดก็คือ กำรตั้ง
หน่วยงำน World Health Organization (WHO) ขึน้ 
เพ่ือดูแลด้ำนสุขภำพอนำมัยของคนในโลก ตลอดจน 
การก�าหนดเป้าหมายด้านสุขภาพเป็น	3	ใน	8	เป้าหมาย 
การพัฒนาของโลก	 ที่ทุกประเทศจะต้องด�าเนินการ 
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ภายในปี	 2558	 หรือ 
ที่ เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	 หรือ	 
Millennium	 Development	 Goals	 (MDGs)1	 ซึ่ง 
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพหรืออุตสาหกรรม 
การแพทย์	ได้แก่	การลดอตัราการตายของเดก็	การพัฒนา 
สุขภาพของสตรีมคีรรภ์	และการต่อสู้กบัโรคเอดส์	มาลาเรีย	
และโรคส�าคัญอื่นๆ	 ซึ่งจากรายงาน	 World	 Health 
Statistics	 2015	 ระบุว่าไทยมีความคืบหน้าที่ดีในทั้ง	 
3	เป้าหมายที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ	ยกเว้นเป้าหมายย่อย
ด้านการต่อสู้กับโรคเอดส์ที่ยังคงพลาดเป้าอยู่

Medical Hub อตุสาหกรรมยกัษ์ใหญ่ทีค่นไทย 
เป็นเจ้าของ

ในกรณขีองประเทศไทย	ข้อมลูจาก	www.export.gov 
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ส่งออกของรัฐบาล
สหรัฐฯ	 ระบุว่าอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย	 มีมูลค่า
ตลาดกว่า	 16,000	 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ	 หรือประมาณ	 
5.60	แสนล้านบาท	ซึง่ส่วนใหญ่เป็นมลูค่าตลาดในส่วนของ 

โรงพยาบาล	 โดยมีการผลิตหรือจ�าหน่ายยา	 และ 
การผลิตหรือจ�าหน่ายอุปกรณ์การแพทย์	 มีมูลค่า
ตลาดสูงเป็นล�าดับสองและสามที่	 1.52	แสนล้านบาท	 
และ	0.40	แสนล้านบาทตามล�าดับ2

ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย	ไม่ได้ 
ดูแลเพียงแต่สุขภาพของคนไทยอีกต่อไป	 แต่ในแง่
ของมนุษยธรรม	 ประเทศไทยไม่มีสิทธิปฏิเสธผู้ป่วย 
ทีร้่องขอการรักษาทีม่าจากต่างประเทศ	ดงันัน้เราจึงต้อง
ดูแลครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติ	ทั้งกลุ่มผู้มีรายได้สูง
และกลุ่มผูใ้ช้แรงงาน	ทีม่าพ�านกัอยูใ่นประเทศไทยด้วย	

นอกจากนี้ยังมีผลการศึกษาของศูนย ์วิ จัย 
กสิกรไทยเมื่อปลายปี	 2558	 ระบุว่า	 กลุ่มคนไข้ 
ชาวต่างชาติทั้งที่เป็นกลุ่ม	 Medical	 Tourism	 และ
กลุ่ม	 EXPAT	 จะเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย 
มากขึ้น	 ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจโรงพยาบาล 
เอกชนของไทยอย่างเป ็นกอบเป ็นก�า	 และในป ี
2558	 อัตราการรักษาพยาบาลของคนไข้ชาวต่างชาติ 
ในโรงพยาบาลเอกชนของไทยทั้งหมดน่าจะมีประมาณ 

อุตสาหกรรมการแพทย์ไทย

มีมูลค่าตลาดกว่า

16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

หรือประมาณ 5.60 แสนล้านบาท

1 หลังจากส้ินสุดก�าหนดเวลาตามแผน MDGs องค์การสหประชาชาตไิด้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาข้ึนใหม่ โดยเพ่ิมมติด้ิานเศรษฐกจิสังคม 
 และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้ 
 เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ประกอบด้วยเป้าหมายใหม่ 17 ข้อ
2 ข้อมูลในส่วนของตลาดเครื่องมือแพทย์และยามาจาก www.bmiresearch.com
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รายได้ที่คาดว่าจะเพ่ิมขึ้นของโรงพยาบาลเอกชน
ที่มาจากการเพ่ิมขึ้นคนไข้ต่างชาติ	 เป็นเพียงแง่มุมเดียว
ทางด้านเศรษฐกิจ	 อันที่จริงแล้วการมาใช้บริการมากขึ้น
ของชาวต่างชาตินั้น	 นอกจากจะน�ามาซึ่งรายได้ทางตรง 
จากการรักษาพยาบาลแล้ว	อานสิงส์ยงัตกไปสู่อตุสาหกรรม
สนับสนุน	อย่างอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ด้วย 
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนไทย	โดยเฉพาะ 
ภาคบริการทางการแพทย์	 ซึ่งโรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศไทย	ล้วนแต่เป็นของนักธุรกิจไทยทั้งสิ้น	ดังนั้น
หากพิจารณาในแง่เศรษฐกิจแล้วต้องถือว่า	อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร	 หรือ	 Medical	 Hub	 ถือเป็น
เคร่ืองจักรใหม่ในการยกระดับความเจริญของประเทศ	
(New	Engine	of	Growth)	อย่างแท้จริง

Medical Hub ควำมสมดลุระหว่ำงเศรษฐกิจและ 
สวัสดิกำรสังคม เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว	รัฐบาลควรจะมุ่งหน้า 
ส่งเสริมและผลักดันให้เกิด	 Hub	 ของอุตสาหกรรม 
การแพทย์ขึน้ในประเทศไทยหรือไม่	ค�าตอบจากหลากหลาย 
เวทีความคิดเห็นคือใช่	 แต่ต้องไม่ละเลยประชาชน 
ผูด้้อยโอกาส	ทีต้่องพ่ึงพาการรักษาพยาบาลทีม่ค่ีาใช้จ่ายต�า่ 
แต่คุณภาพไม่ต�่า	เพราะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันหมด	

ที่มา www.medicaltourism.com

เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ

Medical procedure USA S. Korea Israel Thailand Vietnam Malaysia Singapore Turkey

Heart	Bypass $123,000 $26,000 $28,000 $15,000 $12,100 $17,200 $13,900	

Hip	Replacement $40,364 $21,000 $36,000 $17,000 $9,250 $8,000 $13,900 $13,900	

Hip	Resurfacing $28,000 $19,500 $20,100 $13,500 $12,500 $16,350 $10,100	

Knee	Replacement $35,000 $17,500 $25,000 $14,000 $8,000 $7,700 $16,000 $10,400	

Spinal	Fusion $110,000 $16,900 $33,500 $9,500 $6,150 $6,000 $12,800 $16,800	

Dental	Implant $2,500 $1,350 $1,200 $1,720 $1,500 $2,700 $1,100	

Face	Lift $11,000 $6,000 $6,800 $3,950 $4,150 $3,550 $440 $6,700	

Lasik	(both	eyes) $4,000 $1,700 $3,800 $2,310 $1,720 $3,450 $3,800 $1,700	

2.81	ล้านคร้ัง	หรือเพ่ิมขึน้กว่าร้อยละ	10.2	เมือ่เทยีบกบั 
ช่วงเดียวกันของปี	 2557	 ซึ่งสาเหตุหลักที่ชาวต่างชาติ 
มารักษาตัวในประเทศไทยมากขึ้น	 เนื่องจากการบริการ 
ที่มีคุณภาพสูง	ในขณะที่ราคายังไม่สูงมาก	เมื่อเทียบกับ 
ประเทศพัฒนาแล้ว	 และการเพ่ิมขึ้นของทั้งจ�านวน 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและจ�านวนชาวต่างชาติ	ที่เข้ามา
ท�างานในประเทศไทยในทุกระดับ
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ดงันัน้ค�าถามทีผุ่ดขึน้มาท่ามกลางกระแสสนบัสนนุ	
Medical	 Hub	 ส่วนใหญ่จะเป็นเร่ืองของการจัดสรร
ทรัพยากรในส่วนของบริการทางการแพทย์	 ตัวอย่างเช่น	
หากรัฐให้การสนับสนุนเอกชนในการประกอบกิจการ
โรงพยาบาลแล้ว	 ต้นทุนการท�าธุรกิจโรงพยาบาลย่อม 
ลดลง และโรงพยำบำลเอกชนก็จะมีเงินเหลือ ไปดึง 
บุคลำกรทำงกำรแพทย์มำจำกโรงพยำบำลรัฐมำกขึ้น 
หรือไม่ ซ่ึงถ้ำเป็นเช่นนั้นจริงก็จะเป็นกำรเพ่ิมภำระให ้
โรงพยำบำลรัฐมำกขึ้น	ดังนั้นเพื่อไม่ให้สวัสดิการพื้นฐาน
ของสังคมหรือ	Social	Safety	Net	บางลง	จึงต้องมี 
การพิจารณาให้ได ้ทางออกที่ เหมาะสมที่ สุดส�าหรับ
ประเทศไทยในระยะยาว

ที่ผ่านมา	กระแสกำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่มให้เศรษฐกิจ
ไทยด้วย Medical Hub และกระแสกำรรักษำระดับ
มำตรฐำนของสวัสดิกำรสังคม เป็นเสมือนแม่น�้ำ 2 สำย 
ที่ไหลคู่กันไปไม่มีวันบรรจบ	 เพราะหลักการของทั้งสอง
กระแสมักจะขัดแย้งกันเสมอ	 อย่างไรก็ตามด้วยการ
ท�างานในแบบประชารัฐของรัฐบาลชุดนี้	 ได้ค่อยๆ	 เบี่ยง
กระแสทั้ง	 2	 ให้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นและมีแนวโน้ม 
ที่จะมาบรรจบกันในอนาคตอันใกล้	

โดยคณะอนุกรรมกำรเร่งรัดนโยบำยเขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษคลสัเตอร์กำรแพทย์ครบวงจร ได้ประชมุ
หารือเพื่อจัดท�าร่างแนวทางการส่งเสริม	Medical	Hub	
ภายใต้หลักของการรักษาความสมดุล	 ระหว่างการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 กับการรักษาสวัสดิการ

พ้ืนฐานของสังคมไม่ให้ด้อยลง	 โดยมีประเภทกิจการ 
เป้าหมาย	ดังนี้	

1. กลุ ่มอุตสำหกรรมกำรผลิตยำและสมุนไพร  
ซึ่งแบ่งผลิตภัณฑ์เป้าหมาย	ออกเป็น	3	กลุ่ม	ได้แก่	

(1)	สารออกฤทธิ์ส�าคัญในยา	(Active	Pharma-
ceutical	Ingredients:	APIs)	

(2)	ยาแผนปัจจุบัน	(Conventional	Medicine)	
(3)	ยาชีววัตถุ	(Biopharmaceutical	Products)
โดยในส่วนของการผลิตสมุนไพรแม้ว่าจะยังไม่มี

การระบุชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์เป้าหมายคืออะไร	แต่คาดว่า
จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรได้รับการพิจารณา	
เป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายจ�านวนมาก

2. กลุ่มอุตสำหกรรมอำหำรทำงกำรแพทย์	 ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย	4	กลุ่ม	ได้แก่	

(1)	อาหารทางการแพทย ์ชนิดให ้สารอาหาร 
ครบถ้วน	

(2)	อาหารที่ลดสารอาหารบางชนิดเป็นพิเศษ	
(3)	อาหารที่ดัดแปลงการดูดซึม	 เพ่ือลดหรือเพ่ิม

ความเร็วในการดูดซึม	
(4)	อาหารที่เพิ่มสารอาหารบางชนิดเป็นพิเศษ

การท�างานในแบบประชารัฐ

ของรัฐบาลชุดนี้ ได้ค่อยๆ เบี่ยงกระแส

ทั้ง 2 ให้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น

และมีแนวโน้มที่จะมาบรรจบกัน

ในอนาคตอันใกล้
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3. กลุ่มกำรผลิตเครื่องมือแพทย์	 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย	11	กลุ่ม	ได้แก่	

	 (1)	ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ	(อ�านวยความสะดวก)	
	 (2)	ฟ้ืนฟูร่างกาย	Home	use,	Home	furniture 

และอื่นๆ	
	 (3)	เคร่ืองมือรักษาผิวพรรณและความงาม 

(เครื่อง	Laser,	Plasma)	
	 (4)	วัสดุสิ้นใช้เปลือง	(ที่มีนวัตกรรม)	
	 (5)	วสัดฝัุงใน	(Implant)	(Orthopedic,	Stent, 

Breast	Implant,	Microchip	Implant	เป็นต้น)
	 (6)	ชิ้นส่วนของเครื่องวินิจฉัยทางไฟฟ้าและ 

รังสี	(MRI,	Ultrasound,	CT	Scan,	Radiology)
	 (7)	หุน่ยนต์ทางการแพทย์	และระบบอตัโนมตั	ิ 

(Health	Care	Robot,	Surgery	Robot,	Pharmacy	
Robot)	

	 (8)	ทันตกรรม	 (เคร่ืองมือ	 วัสดุ	 รากฟัน 
เทียม	ฯลฯ)	

	 (9)	Telemedicine	-	Telecare	Contact	Lens	
	 (10)	แก้วตาเทียม	 Personal	 Diagnosis	 

(Blood	Pressure	Monitor	Glucose	/	Cholesterol	/ 
Triglyceride	Monitor)

	 (11)	น�้ายาและชุดตรวจวินิจฉัย	 (Infectious	
Disease	Testing,	Cancer	Detection,	Genomic	
Testing)	

4. กลุม่บริกำรทำงกำรแพทย์ ประกอบด้วย	7	ประเภท 
กิจการ	ได้แก่	

	 (1)	ศนูย์บริการทางการแพทย์และโรงพยาบาล	
	 (2)	บ้านพักผู้สูงอายุ
	 (3)	บริการแพทย์แผนไทย
	 (4)	การผลิตและพัฒนาบคุลากรทางการแพทย์
	 (5)	ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ	
	 (6)	บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์
	 (7)	กิจการโลจิสติกส์เพื่อการรักษาพยาบาล
โดยร่างมาตรการสนบัสนนุทีอ่ยูร่ะหว่างการพิจารณา 

ก็มีหลายรูปแบบ	เช่น	การเพิ่มสิทธิและประโยชน์ในการ 
ส่งเสริมการลงทุน	การปรับแก้กฎระเบียบที่ไม่เอื้ออ�านวย 
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	 การสร้างอุปสงค์ภายใน
ประเทศ	 การพัฒนาและส่งเสริมการผลิตบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม	เป็นต้น

การท�างานของคณะอนุกรรมกำรเร่งรัดนโยบำย
เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร ์กำรแพทย  ์
ครบวงจร	ทั้งหมดนี้หวังว่า	จะเป็นการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเป็นธรรม	 และยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย ์
ครบวงจร	 ให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 ซึ่งจะช่วย 
เพ่ิมมลูค่าทางเศรษฐกจิให้ประเทศ	โดยประชาชนผูด้้อยโอกาส 
ที่ต้องการการดูแลด้านสุขภาพที่มีคุณภาพดีในราคาต�่า	 
ยังคงได้รับการดูแลจากภาครัฐเป็นอย่างดี	 เพ่ือให้แม่น�้า	 
2	สายได้ไหลมาบรรจบกันสักวันหนึ่ง	
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กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต

ของอุตสาหกรรมดิจิทัล

วารสารส่งเสริมการลงทุนฉบับนี้	 เป็นการ
รวบรวมเนื้อหาของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จัดอยู่
ในกลุ่มกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนำคต หรือ 
New Engine of Growth	ไว้ทุกสาขา	เนื้อหาใน
บทความนี้จะเป็นการสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส�านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ	 ในการจัดท�านโยบาย	 
ร่วมกบัคณะท�างาน	ทีม่ผู้ีทรงคณุวฒิุจากภาคส่วนต่างๆ	 
ทั้งภาครัฐและเอกชนมาช่วยขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 
เพื่ออนาคต 

บทควำมน้ี จะกล่ำวถึงมำตรกำรส่งเสริมเพ่ือเดนิหน้ำ 
ขับเคลื่อนกำรส่งเสริมกำรลงทุนด้ำนดิจิทัล ให้เป็น 
รูปธรรมมิใช่เป็นเพียงนโยบาย	 เพราะการขับเคล่ือน 
อันแท้จริงนั้น	 มิใช่เพียงมีเคร่ืองจักรส�าคัญหรือนโยบาย
จากภาครัฐเท่านั้น	 เคร่ืองจักรไม่เกิดประโยชน์อย่างใด 
หากไม่ได้มีการขับเคล่ือนความเข้าใจจากภาคเอกชน 
ไปพร้อมๆ	กนัด้วย	ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย	 
หรือสถาบันการศึกษาที่เป็นส่วนส�าคัญในการบ่มเพาะ 

New Engine of Growth
วรรณนิภำ พิภพไชยำสิทธิ์

และสร้างบุคลากรด้านดิจิทัลให้เพียงพอและเพ่ิมพูน 
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมนี้	 หรือการขับเคล่ือนความ
เข้าใจจากหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองด้วย

ท่ีมานโยบายกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกจิเพือ่อนาคต  
(New Engine of Growth)

จำกกำรทีค่ณะรัฐมนตรีมมีตเิมือ่วนัที ่17 พฤศจกิำยน  
2558 ในเรื่องข้อเสนอ 10 อุตสำหกรรมเป้ำหมำย กลไก 
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ืออนำคต (NEW Engine of  
Growth) ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้น�าเสนอไว้	ได้แก่	

(1) เหน็ชอบในหลกักำรข้อเสนอ 10 อุตสำหกรรม 
เป้ำหมำย	 ซึ่งเป็นกลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจเพ่ืออนาคต	 
จ�านวน	10	คลัสเตอร์	ดังนี้	

กำรต่อยอด 5 อุตสำหกรรมเดิมที่มีศักยภำพ 
(First S - curve) ประกอบด้วย	

-	อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม ่	 (Next- 
Generation	Automotive)	

-	อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	 (Smart	 
Electronics)	

กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต

ของอุตสาหกรรมดิจิทัล
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-	อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ 
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 (Affluent,	 Medical	 and	
Wellness	Tourism)	

-	การเกษตรและเทคโนโลยชีวีภาพ	(Agriculture	 
and	Biotechnology)	

-	อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร	(Food	for	the	
Future)

กำรเตมิ 5 อุตสำหกรรมอนำคต (New - S - curve)  
ประกอบด้วย	

-	อุตสาหกรรมหุ่นยนต์	(Robotics)
-	อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์	 (Aviation	

and	Logistics)	
-	อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ	

(Biofuels	and	Biochemicals)	
-	อุตสาหกรรมดิจิทัล	(Digital)
-	อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	 (Medical	

Hub)

(3) เห็นชอบในหลักกำรกลไกกำรผลักดัน 
กำรลงทุนในอุตสำหกรรมเป้ำหมำย	 โดยแต่งตั้ง 
คณะอนกุรรมการเร่งรัดการลงทนุอตุสาหกรรมเป้าหมาย	 
ซึง่จะจัดตัง้ขึน้ภายใต้พระราชบญัญัตเิขตเศรษฐกจิพิเศษ	 
เพ่ือท�าหน้าที	่“คดัเลือก - เจรจา”	โครงการลงทนุรายส�าคญั 
ที่จะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม	ซึ่งจะท�าให้อุตสาหกรรม
เป้าหมายเกิดขึ้นได้โดยเร็ว	 และน�าเสนอผลการเจรจา
ให้กับคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ	ซึ่งมี 
นายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	เพ่ือการพิจารณาอนมุตัต่ิอไป	 
และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณา 
รายละเอยีดของร่างพระราชบญัญตัเิขตเศรษฐกจิพิเศษ
ให้สอดคล้องกับอ�านาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
เร่งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย	ที่จะแต่งตั้งขึ้น
ภายใต้พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

(4) ให้กระทรวงอุตสำหกรรมและหน่วยงำน 
ทีเ่ก่ียวข้องรับควำมเหน็ของส�ำนกังบประมำณเก่ียวกับ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด�ำเนินงำน	 รวมทั้งการจัดตั้งกองทุน
เพ่ือส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
แหล่งที่มาของเงินลงทุน	 และความเห็นของส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทีเ่หน็ควรศกึษาและวเิคราะห์ข้อเทจ็จริงในรายละเอยีด 
ของศกัยภาพของแต่ละอุตสาหกรรม	โดยมกีารเปรียบเทยีบ 
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศเพ่ิมเติม	 
เพ่ือให้ทราบถงึศกัยภาพทีแ่ท้จริงของอตุสาหกรรมทีเ่สนอ	

“จัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันส�าหรับกลุ่มอุตสาหกรรม

เป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน”

(2) กำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรขับเคลื่อน 
และปฏิรูปกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน และหน่วยงำน 
ที่เก่ียวข้องด�ำเนินกำรตำมภำรกิจและอ�ำนำจหน้ำที่  
โดยมผีลการด�าเนนิงานทีเ่ป็นรูปธรรมภายในปี	2560	ทัง้นี	้ 
มาตรการใดเป็นอ�านาจหน้าทีข่องคณะรัฐมนตรี	โดยเฉพาะ 
มาตรการด้านสิทธพิิเศษ	การส่งเสริมการลงทนุ	มาตรการ 
ด้านการเงินและการคลัง	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง 
จัดท�ารายละเอยีด	และด�าเนนิการตามขัน้ตอนของระเบยีบ 
และข้อกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง	จากนัน้น�าเสนอคณะรัฐมนตรี 
พิจารณาเป็นรายมาตรการก่อนด�าเนินการ

CLUSTER
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“บีโอไอเพิ่มเติมประเภทกิจการใหม่

ให้รองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล

และให้ทันกับซอฟต์แวร์ยุคใหม่”

การก�าหนดขอบเขตทีช่ดัเจนของ	10	อตุสาหกรรม 
เป้าหมาย	 เพ่ือไม่ให้ซ�้าซ้อนกับคลัสเตอร์	 6	 คลัสเตอร	์ 
ทีค่ณะรัฐมนตรีได้มมีตเิหน็ชอบแล้วเมือ่วันที	่22	กนัยายน	 
2558	 การก�าหนดจุดเน้นของคลัสเตอร์ที่ประเทศไทย 
มีศักยภาพที่แท้จริง	ก่อนที่จะก�าหนดมาตรการสนับสนุน	
ตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมและผลกระทบ 
ข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศทั้งในระยะส้ัน
และระยะยาว	และให้คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
แห่งชาต	ิเป็นกลไกหลักในการขบัเคล่ือนผลักดนัการลงทนุ 
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 ไปพิจารณาด�าเนินการต่อไป
ด้วย

(5) จัดตั้งกองทุนเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขันส�ำหรับกลุ่มอุตสำหกรรมเป้ำหมำย	 เพ่ือกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายข้างต้น	
และสามารถช่วยยกขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

หลังจากนัน้	บโีอไอได้เพ่ิมเตมิประเภทกจิการ	โดย
เปิดประเภทใหม่ให้รองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล	และให้ทัน
กับซอฟต์แวร์ยุคใหม่ในปัจจุบัน	ได้แก่	

(1) กิจกำรประเภท 5.7.3 กิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์
ที่สร้ำงมูลค่ำเพิ่มสูง (High Value-Added Software) 
ได้แก่	 การพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์
และเชื่อมโยงเพื่อบริหารจัดการข้อมูล	Big	Data,	Data	 
Analytic	รวมถงึ	Predictive	Analytics	การพัฒนาซอฟต์แวร์ 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและ
ไซเบอร์	การพัฒนาซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในการควบคมุและ/หรือ
เชือ่มโยงอปุกรณ์ทีใ่ช้เทคโนโลยขีัน้สูง	รวมถงึ	Business	
Process	Management	การพัฒนาซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในงาน
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต	(Industrial	Software)	

(2) กิจกำรประเภท 5.9 กิจกำรให้บริกำรเทคโนโลยี
ดจิทิลั (Digital Services) ได้แก่	บริการระบบซอฟต์แวร์ฐาน	 
(Software	Platform)	บริการบริหารจัดการทางด้านดจิทิลั	 
(Managed	Service)	บริการออกแบบระบบสถาปัตยกรรม 
ทางด้านดจิิทลั	(Digital	Architecture	Design	Service)	 
บริการทางด้านดิจิทัล	 เช่น	 FinTech,	 DigiTech,	 
MedTech,	AgriTech	เป็นต้น	

(3) กิจกำรประเภท 7.9.2.4 ศนูย์บ่มเพำะด้ำนนวตักรรม  
(Innovation Incubation Center)	ในส่วนของรายละเอยีด 
และเง่ือนไขการลงทนุของแต่ละประเภทกจิการ	เปรียบเทยีบ 
ระหว่างสิทธิประโยชน์ปกติและสิทธิประโยชน์คลัสเตอร์	
ดังตารางต่อไปนี้

บีโอไอกับนโยบายดิจิทัลเพื่ออนาคต
มาตรการการส่งเสริมการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลที่บีโอไอได้ก�าหนดพ้ืนที่คลัสเตอร์ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย	Smart	City	ของกระทรวง	ICT	จึงได้ก�ำหนดให้ 
จังหวัดเชียงใหม่และภูเก็ตเป็นจังหวัดน�ำร่อง และ 
ในช่วงแรกได้มกีารก�าหนดอตุสาหกรรมต่อไปนีใ้ห้อยูภ่ายใต้ 
คลัสเตอร์	 ซึ่งเป็นประเภทกิจการที่บีโอไอมีการส่งเสริม
การลงทุนไว้อยู่แล้ว	คือ	กลุ่มซอฟต์แวร์	 (Embedded	 
Software,	Enterprise	Software,	Digital	Content),	
Cloud	 Service,	 Data	 Center,	 Software	 Park,	
Movie	Town,	Thai	Motion	Picture	Production	
and	Motion,	Picture	Supporting	Services	
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ประเภทกิจกำร สิทธิประโยชน์ปกติ สิทธิประโยชน์คลัสเตอร์

5.7 กิจกำรซอฟต์แวร์

 5.7.3 กิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ทีส่ร้ำงมลูค่ำเพ่ิมสงู (High Value - Added Software)

	 	 -	 พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์	และเชื่อมโยงเพื่อบริหารจัดการ 
ข้อมูล	Big	Data,	Data	Analytic	รวมถึง	Predictive	Analytics
	 	 -	 พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและ
ไซเบอร์
	 	 -	 พัฒนาซอฟต์แวร์ทีใ่ช้ในการควบคมุ	และ/หรือเชือ่มโยงอปุกรณ์ทีใ่ช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง	รวมถึง	Business	Process	Management
	 	 -	 พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต	 (Industrial	 
Software)

A1
(ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล	8	ปี

โดยไม่จ�ากัดวงเงิน)

Super	Cluster
(ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล	8	ปี

โดยไม่จ�ากัดวงเงิน	
และลดหย่อน

ร้อยละ	50	อีก	5	ปี)

5.9 กิจกำรให้บริกำรเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)

	 -	 บริการระบบซอฟต์แวร์ฐาน	(Software	Platform)
	 -	 บริการบริหารจัดการทางด้านดิจิทัล	(Managed	Service)
	 -	 บริการออกแบบระบบสถาปัตยกรรมทางด้านดิจิทัล	 (Digital	 Architecture	 
Design	Service)
	 -	 บริการทางด้านดจิิทลั	เช่น	FinTech,	DigiTech,	MedTech,	AgriTech	เป็นต้น

A1
(ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ	5	ปี	 

โดยไม่จ�ากัดวงเงิน)

Super	Cluster
(ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ	8	ปี	

โดยไม่จ�ากัดวงเงิน	
และลดหย่อน

ร้อยละ	50	อีก	5	ปี)

7.9 กิจกำรพัฒนำพื้นที่ส�ำหรับกิจกำรอุตสำหกรรม

 7.9.2 กิจกำรนิคมหรือเขตอุตสำหกรรมด้ำนเทคโนโลยี

   7.9.2.4 ศนูย์บ่มเพำะด้ำนนวตักรรม (Innovation Incubation Center)

A1
(ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ	8	ปี	

โดยไม่จ�ากัดวงเงิน)

Super	Cluster
(ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ	8	ปี	

โดยไม่จ�ากัดวงเงิน	
และลดหย่อนร้อยละ	50	

อีก	5	ปี)

เงื่อนไขส�าคัญของคลัสเตอร์	คือ	การท�าความร่วมมือกับภาคการศึกษาในพื้นที่	ทั้งนี้	หากไม่เพียงพอสามารถ 
ขอความร่วมมือขอนักศึกษาจากพื้นที่ใกล้เคียงมาเพิ่มเติมได้โดยผ่านสถาบันการศึกษาในพื้นที่ก่อน

ประกำศคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุที ่10/2558 เร่ือง นโยบำยส่งเสริมกำรลงทนุเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
ในรูปแบบคลัสเตอร์

เงื่อนไข สิทธิประโยชน์

•	 ต้องมคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา	สถาบนัวจัิย	หรือศนูย์ความ
เป็นเลิศ	(Center	of	Excellence)	ทีอ่ยูใ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร์ตามรูปแบบความร่วมมือที่ก�าหนด	ดังนี้
	 -	 ความร่วมมอืในโครงการ	Talent	Mobility,	Work	Integrated	
Learning,	สหกิจศึกษา	และทวิภาคี	หรือ
	 -	 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี	 ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
•	 ต้องมรีายได้คร้ังแรกภายในวนัที	่31	ธนัวาคม	2560	ในกรณทีีม่คีวาม 
จ�าเป็นให้บโีอไอพิจารณาขยายเวลาด�าเนนิการได้ตามความเหมะสม
•	 ต้องยืน่ค�าขอรับการส่งเสริมฯ	ภายในวนัที	่30	ธนัวาคม	2559

-	 ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	8	ปี	โดยก�าหนดวงเงินยกเว้น 
ภาษีทีไ่ด้รับยกเว้น	ให้เป็นไปตามประเภทกจิการ	ในประกาศคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุนที่	2/2557
-	 ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จาก 
การลงทุนในอัตราร้อยละ	 50	 ของอัตราปกติ	 เป็นระยะเวลา	 5	 ปี	 
นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
-	 สิทธิและประโยชน์อื่น	 ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศส�านักงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	2/2557
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ส�าหรับมาตรการทีม่ใิช่ภาษีคอื	การอ�านวยความสะดวก 
ในการออกวซ่ีาและใบอนญุาตท�างาน	การอนญุาตให้ต่างชาติ 
ถอืครองทีด่นิในนามบริษัท	การอนญุาตให้ต่างชาตมิสัีดส่วน 
การถือหุ้นข้างมากได้ถึงร้อยละ	100	และมาตรการเสริม 
ทีอ่ยูร่ะหว่างการพิจารณาเพ่ิมเตมิ	เช่น	การได้ถิน่ทีอ่ยูถ่าวร 
จากกระทรวงมหาดไทย	 และการได้รับการยกเว้นภาษี 
เงินได้บุคคลธรรมดาจากกระทรวงการคลัง

เนือ่งจากการทีมุ่ง่เน้นเร่ืองของการยกระดบัของเทคโนโลยี
ขัน้สูงมาใช้ในธรุกจิ	อุตสาหกรรม	ภาครัฐ	และชวีติประจ�าวนั 
ของประชาชนทั่วทั้งประเทศไทย	ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ 
จัดท�าคลัสเตอร์ดิจิทัลนี้	 จะช่วยเสริมสร้างให้เศรษฐกิจ
มั่นคงอย่างยั่งยืน	 และปรับเปล่ียนมุมมองว่าไทยมิใช่ 
เป็นประเทศส�าหรับการท่องเทีย่วเพียงอย่างเดยีว	หรือเป็น 
ประเทศที่มีมวยไทยเพียงอย่างเดียว	 หรือเป็นประเทศ 
ที่มีความนิยมทีมฟุตบอลเพียงอย่างเดียว	 แต่การปักธง 
แสดงออกนี้	 เพ่ือชูให้เห็นว่ำเรำเก่งและพร้อมด้ำน
อุตสำหกรรมดิจิทัลนี้ด้วย 

และตั้งแต่มีการออกประกาศคลัสเตอร์ดิจิทัลนี้ 
ออกมา	 มีโครงการที่ยื่นขอและได้รับการอนุมัติให้การ 
ส่งเสริมฯ	 ไปแล้ว	 ซึ่งเป็นข่าวดีอย่างยิ่งที่ส่วนใหญ่เป็น 
บริษัทไทย	โครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	มีประมาณ	 
3	ราย	ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	มีประมาณ	3	ราย	เป็นต้น

ฤาต่างชาติจะเข้ามาแย่งงานคนไทย
มาตรการนี้เป็นการกระตุ ้นให้มีการพัฒนาและ

ผลิตนักศึกษาไทยให้สามารถรองรับความต้องการในการ
ท�างานหลังจบการศกึษาได้ทนัท	ีตามเง่ือนไขของโครงการ 
สหกิจศึกษา	 ดังนั้นมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ขณะนี้มีความ 
ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายนี้	

การทีไ่ทยเป็นฐานของกลุ่มดจิทิลั นอแมด (Digital  
Nomad) คอื กลุ่มชำวต่ำงชำตทิ�ำงำนอิสระทีช่อบท�ำงำน 
โดยอำศัยเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหลัก และชอบ
เปลีย่นแปลงสถำนทีท่�ำงำน ยกตวัอย่ำงท�ำงำนทีบ้่ำนบ้ำง  
ท�ำงำนทีร้่ำนกำแฟบ้ำง หรือสถานทีส่าธารณะต่างๆ	ทีม่กีาร 
จัดสรร	WIFI	ไว้บริการ	ซึง่จงัหวดัเชยีงใหม่เป็นเมอืงน่าอยู่ 
ติดอันดับโลก	 กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะช่วยให้ประเทศไทย
สามารถผลิตซอฟต์แวร์เพื่อส่งออกสู่ตลาดโลกได้	

นอกจากกลุ่มนี้แล้วยังมีกลุ่มบุคลากรดิจิทัลที่ไทย
ยังขาดแคลนอยู่	ดังนั้นกลุ่มคนพวกนี้จะมีการกลั่นกรอง
โดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือพิจาณาว่าเมื่อผ่านการ 
พิจารณาให้เข้ามาท�างานในไทยแล้ว	 จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ 

“ยังมีอีกหลายประเทศที่ใช้

อุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมเป็นกลไก

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น 

เกาหลี มาเลเซีย จีน ฮ่องกง

อังกฤษ โปแลนด์”

ThaITland : IT-Nation
ในส่วนของอตุสาหกรรมดจิิทลันัน้	เป็นอตุสาหกรรม 

ที่ก�าหนดให้อยู่ภายใต้คลัสเตอร์ดิจิทัล	ที่มีจังหวัดน�าร่อง	
คือ	จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสอดคล้องกับ 
กำรจดัท�ำ Smart City	ด้วย	การทีป่ระเทศไทยได้ประกาศ 
นโยบายอย่างเป็นทางการและชัดเจนว่าเป็นช่วงที่อยู่ใน
เศรษฐกิจดิจิทัล	(Digital	Economy)	เป็นการประกาศ
ที่สร้างความเชื่อมั่นและความจริงจังสู ่ประชาคมโลก 
ทีปั่จจุบนัได้มทีศิทางมุง่ไปทางเดยีวกนั	เช่น	สมาพันธรัฐสวสิ	 
ได้ประกาศในงาน	Cebit2016	ว่าประเทศตนนัน้	มไิด้เป็น
ประเทศที่ส่งออกเนยแข็งอีกต่อไปแล้ว	 แต่เป็นประเทศ 
ที่ส่งออกเทคโนโลยีหรือ	 IT	 เป็นหลัก	 โดยได้เปล่ียน 
โลโก้ตวัอกัษรของประเทศ	เน้นให้ตวั	IT	เป็นตวัใหญ่แทน	 
SwITzerland	เป็นต้น	

นอกจากนัน้	ยงัมอีกีหลายประเทศทีใ่ช้อตุสาหกรรม
ดจิิทลัร่วมเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนเศรษฐกจิ	เช่น	เกาหลี	 
มาเลเซยี	จีน	ฮ่องกง	องักฤษ	โปแลนด์	และอืน่ๆ	เป็นต้น	 



วารสารส่งเสริมการลงทุน36

เข้ามาแย่งชิงส่วนตลาดท�างานในไทย	 แต่เป็นกลุ่มที่จะ 
ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสอนให้บุคลากรไทย 
มีประสิทธิภาพสูงกว่าปัจจุบัน	 และหากมีโครงการที่จะ
ผลิตซอฟต์แวร์ส่งออกไปนอกประเทศยิ่งท�าให้ไทยมี 
รายได้ที่สูงยิ่งขึ้นด้วย	 โดยเฉพาะหากเข้ามาร่วมทุนกับ	
Start - Up	หรือ	SMEs	ไทย

ซอฟต์แวร์/Start - Up ไทยได้ประโยชน์
เป็นการลดความกังวลให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ 

ซอฟต์แวร์ไทยในส่วนของมาตรการส่งเสริมคลัสเตอร์ดจิิทลั	 
เนือ่งจากเป็นกระแสของการใช้เทคโนโลยแีละดจิิทลัขัน้สูง 
มาขบัเคล่ือนเศรษฐกจิทัว่โลก	องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง 
ได้ปรับโมเดลธรุกจิมาลงทนุด้านดจิิทลัเป็นจ�านวนมากแล้ว	 
ซึ่งการที่ประเทศไทยได้ประกาศเป็นทางการแล้วว่าเราจะ
ขับเคลื่อนไปสู่	Thailand	4.0	หรือ	Industrial	4.0	

ดังนั้นอนาคตประเทศไทยย่อมมีความเทียบเท่า
มาตรฐานของทั่วโลกอย่างแน่นอนในไม่ช้านี้	 การที่ต้อง 
มกีารส่งเสริมการลงทนุในการดงึบริษัททีม่เีทคโนโลยแีละ
ดิจิทัลขั้นสูงมาลงทุนในไทยนั้น	 จะมิใช่แค่ลงทุนแต่เป็น 
การร่วมและถ่ายทอดให้ความรู้	จึงมคีวามส�าคญัอย่างมาก	 
เพราะจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเป็นการสร้างสะพานเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศ 
ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

ซอฟต์แวร์ยคุใหม่มุง่ไปสู่การเป็น	Data	Analytics	 
ซึง่จะท�าให้ทกุส่ิงทกุอย่างสามารถน�าเสนอข้อมลู	Big	Data	 
และสามารถวเิคราะห์ประมวลผล	รวมทัง้คาดผลล่วงหน้า 
ได้แบบ	Real	Time	ได้	แต่ในบางสาขาเทคโนโลย	ีไทยเรา 
ยงัขาดผูเ้ชีย่วชาญ	เช่น	Data	Scientist,	Cyber	Security,	 
Internet	of	Things,	Industrial	Software,	Digitech	 
เป็นต้น	 หรือพ่ีเล้ียง/ที่ปรึกษาที่ให้ค�าปรึกษาในการผลิต 
ผลิตภณัฑ์นวตักรรมต่างๆ	เช่น	Mentor	ใน	Innovation	 
Incubation	Center	หรือใน	Maker	Space	เป็นต้น	

กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ให้เข้ามาท�างานในไทย	 ซึ่งจะไม่สร้างปัญหาแย่งงาน 
ผู้ประกอบการไทย	 รวมทั้งจะช่วยท�าให้สามารถผลิต 
ชิ้นงานออกมาได้โดยใช้ในเวลาอันส้ัน	 จะท�าให้ลดเวลา 
และเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงสุด	 ก่อให้เกิดรายได้อย่างก้าวกระโดด 
และสร้างรายได้อย่างมหาศาลเข้าสู่ประเทศไทยได้ต่อไป	 
ทั้ งจากกลุ ่มชาวต ่างชาติที่ผลิตซอฟต์แวร ์ยุคใหม ่
และกลุ่ม	 Start - Up	 หรือ	 SMEs	 ที่ร่วมทุนหรือ 
ได้เงินสนับสนุนจาก	Venture	Capital	จากภูมิภาคหรือ 
ระดบัโลก	เพราะเป็นผลจากการร่วมคดิร่วมท�าร่วมลงทนุ	 
และเกิดแนวคิดนวัตกรรมเพ่ือผลิตผลิตภัณฑ์	 หรือ 
การให้บริการรูปแบบใหม่	 ที่ยังไม่มีใครท�ามาก่อน	 และ 
สามารถออกจ�าหน่ายทัว่โลก	สร้างรายได้แบบก้าวกระโดด
ต่อไป	ดงัเช่น	กลุ่ม	Start - Up	ทีส่ามารถสร้างรายได้จาก 
ผู้คนทั่วโลกมาได้แล้วเป็นหมื่นเป็นพันล้านในพริบตา	

กลุ่มกลไกขบัเคล่ือนเศรษฐกจิเพ่ืออนาคต	ในส่วน 
ของกลุ่มดิจิทัลจึงเป็นส่วนส�าคัญในการที่จะขับเคล่ือน 
ประเทศไทยข้ามพ้นกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง	 
(Middle	Income	Trap)	และก้าวสู่การเป็น	Thailand	4.0	 
ได้ต่อไปในอีกไม่ช้า	

“กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษให้เข้ามาท�างานในไทย ซึ่งจะไม่

สร้างปัญหาแย่งงานผู้ประกอบการไทย”
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การพัฒนาอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพ 
และเคมชีวีภาพได้รับความสนใจอย่างมาก	เนือ่งจาก
ในโลกปัจจุบัน	 การใช้พลังงานนับวันยิ่งมีปริมาณ
การใช้แนวโน้มสูงขึ้น	 ไม่ว่าจะเกิดจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม	จ�านวน
ประชากรที่มากข้ึน	 ท�าให้การใช้พลังงานในภาค 
ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่แหล่งที่มาของเชื้อเพลิงพลังงาน	 เช่น	 
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดจากซากพืช	 และซากสัตว์ทับถม 
เป็นเวลาหลายล้านปี	 ที่มีองค์ประกอบของสารประกอบ 
ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่สามารถน�ามาใช้เป็นเชื้อเพลิง	 
เช่น	น�า้มนั	ก๊าซธรรมชาต	ิและถ่านหนิ	ลดปริมาณลง	และ 
เป็นพลังงานประเภทใช้แล้วหมดไป	ไม่สามารถหมนุเวยีน
น�ากลับมาใช้ใหม่ได้	พลังงานหมนุเวยีนจึงถกูน�ามาใช้	และ
มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นในอนาคต	

New Engine of Growth
ธ�ารงค์	อัมพรรัตน์	/	อรทัย	พิทยธนากุล

และเคมีชีวภาพ

พลังงำนหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ 
พลงังำนทีใ่ช้ไม่มวีนัหมด	เพราะสามารถหามาทดแทนใหม่	 
เช่น	พลังงานจากแสงอาทติย์	พลังงานจากลม	และพลังงาน 
จากเชื้อเพลิงชีวภาพ	เป็นต้น	

เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

แหล่งที่มำของชีวมวล (Biomass)
 ที่มา ThaiBiotech.info
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วงจรของอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ	 
เริ่มจากการน�าชีวมวล	(Biomass)	เช่น	เศษหญ้า	เศษไม้	 
เศษวสัดเุหลือทีท่ิง้จากการเกษตรหรือจากการอตุสาหกรรม	 
เช่น	 ขี้เลื่อย	 ฟาง	 แกลบ	 ชานอ้อย	 เป็นต้น	 มาผ่าน 
ขัน้ตอนต่างๆ	โดยใช้ความรู้หลากหลายสาขาผสมผสานกนั	 
(Biorefinery)	 เพื่อปรับเปลี่ยนวัสดุทางธรรมชาติให้เป็น
พลังงาน	(Biofuels)	หรือสารเคมี	(Biochemicals)	และ
น�าไปต่อยอดเป็นพลาสติกชีวภาพ	(Bioplastics)

1) รูปของแข็ง	 เชื้อเพลิงชีวภาพที่อยู ่ในรูป 
ของแข็ง	 เช่น	 เศษไม้	 ขี้เลื่อย	 ซังข้าวโพด	 ชานอ้อย	 
แกลบ	รวมไปถึง	ขยะที่ได้จากการคัดแยก	ลดขนาด	 
มีค่าความร้อนที่สามารถเผาไหม้แปรรูปเป็นพลังงาน 
ที่เรียกว่า	เชื้อเพลิงจากขยะ	(Refuse	Derived	Fuel:	 
RDF)	 ส่วนใหญ่เชื้อเพลิงเหล่านี้ก่อนน�าไปใช้งานต้อง 
ลดขนาด	อดัเป็นก้อนหรอืเป็นแท่ง	และลดค่าความชืน้	
เพื่อเพิ่มค่าความร้อน	

2)	รูปของเหลว	 เชื้อเพลิงชีวภาพที่อยู ่ในรูป
ของเหลว	สามารถแบ่งแยกประเภทได้	ดังนี้	

 • เอทำนอล (Ethanol) เป็นสารประกอบทาง 
เคมีกลุ ่มแอลกอฮอล์	 มีสูตรทางเคมี	 C2H5OH	 
เป็นของเหลวใส	 ไม่มีสี	 ติดไฟง่าย	 มีความไวไฟ	 
และค่าออกเทนสงู	ได้จากวัตถุดิบที่มีแป้ง	และน�้าตาล 
เป็นส่วนประกอบ	 เช่น	 ข้าวโพด	 มันส�าปะหลัง	 
กากน�้าตาล	และอ้อย	เป็นต้น	กรณีวัตถุดิบมีแป้งเป็น 
ส่วนประกอบ	เช่น	มนัส�าปะหลัง	ต้องน�ามาบดให้ละเอยีด	 
ให้ความร้อน	 และใช้เอนไซม์ย่อยสลาย	 เพ่ือเปล่ียน 
แป้งเป็นน�้าตาล	 โดยกระบวนการผลิตเอทานอล 
จะมี	 2	 กระบวนการหลัก	 ได้แก่	 กระบวนการหมัก	 
(Fermentation)	 มักใช้ยีสต์ในการเปล่ียนน�้าตาล
เป็นเอทานอล	 และกระบวนการกล่ัน	 (Distillation)	 
โดยน�าเอทานอลจากกระบวนการหมักไปกล่ันที่ 
ความดันบรรยากาศ	และแยกน�้า	 เพื่อให้ได้เอทานอล 
ที่มีความบริสุทธิ์ไม่ต�่ากว่าร้อยละ	 99.5	 โดยปริมาตร	 
ซึง่เรียกว่า	เอทานอลบริสุทธิ	์(Absolute	Alcohol	หรือ	 
Anhydrous	Alcohol)	สามารถน�าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง 
ทดแทนน�้ามันเบนซิน	 โดยน�าไปผสมกับน�้ามันเบนซิน 
ในอตัราส่วนเอทานอลความบริสุทธิไ์ม่ต�า่กว่าร้อยละ	95	 
โดยปริมาตรเป็นน�้ามันแก๊สโซฮอล์	 (Gasohol)	 
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับน�้ามันเบนซินออกเทน	 95	 
แต่มีข้อดีคือการเผาไหม้ในห้องเครื่องสมบูรณ์กว่า	 
และสมรรถนะการใช้งาน	 และอัตราการเร่งดีกว่าหรือ 
ไม่แตกต่างจากการใช้น�้ามันเบนซินออกเทน	95	

วงจรตัวอย่ำงของอุตสำหกรรมพลังงำนและเคมีชีวภำพ
ทีม่า New Zealand Crown Research Institute (CRI) (2552)

เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel) 
เชือ้เพลิงชวีภาพ	คอื	เชือ้เพลิงหรือพลังงานทีไ่ด้จาก 

ชีวมวล	หรือ	สสารที่ได้จากพืชและสัตว์	พื้นฐานมาจาก
กระบวนการสังเคราะห์แสง	(Photosynthetic	Process)	
ซึ่งเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย	์
ในรูปพลังงานเคม	ียกตวัอย่างเช่น	พืช	เป็นพลังงานชวีภาพ 
เกดิขึน้จากกระบวนการสังเคราะห์แสง	(Photosynthesis	 
Process)	 เปล่ียนพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
สะสมในรูปของสารอินทรีย์	 ที่เป็นประโยชน์ในการ 
เจริญเติบโต	 เมื่อคนหรือสัตว์กินพืชเป็นอาหาร	 จะได ้
สารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย	 ซึ่งสามารถน�ามา
ใช้เป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์ได้	ทั้งนี้	เชื้อเพลิงชีวภาพ	
สามารถแบ่งออกได้	3	รูปแบบ	ดังนี้	
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 • น�้ำมันพืช (Vegetable Oil)	 คือ	 น�้ามัน 
ที่ผลิตได้จากพืชประเภทต่างๆ	 เช่น	 ปาล์มน�้ามัน	 
ถั่วเหลือง	 มะพร้าว	 และเมล็ดดอกทานตะวัน	 เป็นต้น	 
เป ็นสารประกอบไตรกลีเซอไรด์	 (Triglyceride)	 
มีความหนืดสูง	มีสูตรทางโครงสร้างเป็น	C2H5 เชื่อมต่อ 
กับกรดไขมัน	 มีองค์ประกอบแต่ละประเภทต่างกัน	 
ท�าให ้น�้ ามันพืชแต ่ละชนิดมีคุณสมบัติแตกต่างกัน	 
ต้องน�ามาผ่านกระบวนการกล่ัน	 เพ่ือปรับคุณสมบัติ	 
ลดความหนืด	ก�าจัดไขมัน	กลิ่น	และสี	ก่อนน�ามาผสม
กับน�้ามันดีเซล	เป็น	ไบโอดีเซล	(Biodiesel)	

 • ไบโอดเีซล (Biodiesel)	คอื	เชือ้เพลิงส�าหรับ 
เคร่ืองยนต์ดีเซล	 โดยจะน�าน�้ามันพืช	 ไขมันสัตว์	 หรือ
น�า้มนัปรุงอาหารทีใ่ช้งานแล้ว	มาผ่านกระบวนการทางเคม	ี 
Transesterification	โดยผสมแอลกอฮอล์	เช่น	เมทานอล	 
(Methanol)	หรือ	เอทานอล	(Ethanol)	ท�าปฏิกิริยาทาง
เคมมีตีวัเร่งปฏกิริิยา	เช่น	โซเดยีมไฮดรอกไซด์	(NaOH)	 
หรือโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์	 (KOH)	 ภายใต้สภาวะ 
การเกิดปฏิกิริยาที่เหมาะสม	 เปล่ียนโครงสร้างของ
สารประกอบไตรกลีเซอไรด์	 (Triglyceride)	 เป็น
สารประกอบทางเคมกีลุ่มเอสเตอร์	(Mono	Alkyl	Ester)	 
ได้แก่	Methyl	Ester	หรือ	Ethyl	Ester	ในประเทศไทย	 
โดยส่วนใหญ่ไบโอดีเซลที่จ�าหน่ายมาจากน�้ามันดีเซล 
ผสมกับน�้ามันปาล์มบริสุทธิ์ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ	 10	 
โดยปริมาตร	

 • รูปของก๊ำซ	เชือ้เพลิงชวีภาพทีอ่ยูใ่นรูปของก๊าซ	 
เช่น	 ก๊าซชีวภาพ	 ที่มีส่วนผสมของสารประกอบมีเทน	 
(CH4)	 สามารถเผาไหม้ได้	 มักน�ามาใช้เป็นพลังงาน 
ความร้อน	 หรือพลังงานไฟฟ้า	 ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการหมักของเสียหรือน�้าเสียที่มีสารประกอบ
อินทรีย์ของจุลินทรีย์	

ส�าหรับการส่งเสริมการลงทนุประเภทผลิตเชือ้เพลิง
ชวีภาพ	ให้การส่งเสริมฯ	ได้ในประเภทกจิการ	1.16	กจิการ
ผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร	 รวมทั้งเศษวัสด	ุ 
หรือขยะ	 หรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร	

กรณีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพ	 ให้การ 
ส่งเสริมฯ	ได้ในประเภทกจิการ	7.1.1	กจิการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า	หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน�้า

สารเคมีชีวภาพ (Biochemicals)
และพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)

สำรเคมีชีวภำพ คือ สำรเคมีที่ได้จำกชีวมวลโดย 
ใช้กระบวนกำรทำงชีวภำพ	 เช่น	 ขั้นตอนการย่อยแป้ง 
ให้เป็นน�า้ตาล	(Saccharification)	และขัน้ตอนการหมกั	
(Fermentation)	ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตสารเคมี
ชีวภาพ	อยู่หลากหลายชนิด	เช่น	Acetic	Acid,	Citric	 
Acid,	 และ	 Lysine	 เป็นต้น	 โดยสารเคมีที่มีก�าลัง 
การผลิตสูงสุดคือ	 ผงชูรส	หรือโมโนโซเดียมกลูตาเมต	
(Monosodium	Glutamate:	MSG)	ซึง่มกีารผลิตสูงถงึ
ปีละประมาณ	270,000	ตนั	ได้จากการใช้จุลินทรีย์ในกลุ่ม	
Corynebacterium	 หมักวัตถุดิบ	 เช่น	 มันส�าปะหลัง	 
และกากน�้าตาล	เป็นต้น

ผงชูรส หรือ โมโนโซเดียมกลูตำเมต
(Monosodium Glutamate, MSG)
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สมกำรแสดงขั้นตอนกำรหมักกรดซัคซินิก (Bio-Succinic Acid : BSA)
ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติ (MTEC) (2553)

แผนผังกระบวนกำรผลิตสำรตั้งต้น BSA และเม็ดพลำสติกชีวภำพชนิด PBS ของบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ�ำกัด
ที่มา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (Technology Promotion Association (Thailand-Japan) (2554)

นอกจากนี้สารเคมีชีวภาพที่ได ้รับความสนใจ 
อย่างมากในปัจจุบนั	คอื	กรดซคัซนิกิ	(Bio	-	Succinic	Acid	
:	BSA)	เนือ่งจากสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง	 
เช่น	ใช้ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของผลิตภณัฑ์อาหาร	 
เป็นส่วนประกอบในต�ารับยา	 หรือเคร่ืองส�าอาง	 และ 
ใช ้ เป ็นสารตั้งต ้นส�าหรับสังเคราะห ์สารอื่นๆ	 เช ่น	 
พอลีบิวทิลีนซัคซิเนต	 (Polybutylene	 Succinate	 

:	PBS)	ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ	 
(Biodegradable	 Polymer)	 ได้ที่อุณหภูมิปกติ	 ซึ่ง 
ง่ายกว่าการย่อยสลายของพลาสติกบางชนิดที่ต้องอาศัย
ตัวช่วยอื่นๆ	 เช่น	 อุณหภูมิที่สูงขึ้น	 ความชื้น	 หรือ 
ใช้แบคทีเรียในการช่วยย่อยสลาย	 และยังสามารถน�าไป
ต่อยอดในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพได้อีกด้วย
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ผลิตภัณฑ์จำกพอลีบิวทิลีนซักซิเนต (Polybutylene Succinate : PBS)
ที่มา สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (Thai Bioplastics Industry Assosiation, TBIA) (2557)

“บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) และ บริษัทมิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด  

ร่วมกันสร้างโรงงานผลิตสารต้ังต้น BSA และโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PBS  

จากน�้าตาลทรายแห่งแรกของโลกขึ้น”

เมื่อปี	2554	บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)	และ	
บริษัทมิตซูบิชิ	เคมิคอล	คอร์ปอเรชั่น	จ�ากัด	ผู้น�าธุรกิจ
อตุสาหกรรมเคม	ีและเทคโนโลยกีารผลิตพลาสตกิชวีภาพ
ชนดิ	PBS	จากประเทศญีปุ่น่	ได้ร่วมกนัจัดตัง้บริษัทพีททีี	 
เอม็ซซี	ีไบโอเคม	จ�ากดั	(PTT	MCC	Biochem	Company	 
Limited)	โดยถอืหุน้ในสัดส่วน	50	:	50	เพ่ือสร้างโรงงานผลิต 
สารตัง้ต้น	BSA	และโรงงานผลิตพลาสตกิชวีภาพชนดิ	PBS	 
จากน�้าตาลทรายแห่งแรกของโลกขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เอเชยี	จังหวัดระยอง	โดยเป็นโครงการทีไ่ด้รับการส่งเสริมฯ	 

เพื่อผลิตสารตั้งต้น	BSA	จ�านวน	1	โครงการ	และเพื่อ 
พลาสติกชีวภาพชนิด	PBS	จ�านวน	 2	 โครงการ	ตาม 
ประเภทกิจการ	6.2	กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ 
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 หรือผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ 
ที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม	 โดยวางแผนก�าลังการผลิต 
อยู่ที่	34,000	ตันต่อปี	และ	60,000	ตันต่อปีตามล�าดับ	 
มุ่งท�าการตลาดต่างประเทศ	 เช่น	 ประเทศในกลุ่มยุโรป 
และสหรัฐฯ เป็นหลัก 
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กำรคำดกำรณ์กำรผลิตพลำสติกชีวภำพ ปี 2561
ที่มา European Bioplastics (2557)

จากการคาดการณ์ขององค ์กร	 European	 
Bioplastics	ซึง่ประกอบด้วยบริษัทผู้ผลิตพลาสตกิชวีภาพ	 
และผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้อง	ได้ประมาณการ 
อัตราการผลิตพลาสติกชีวภาพว่า	 จะมีแนวโน้มขยายตัว 
สูงขึน้ถงึร้อยละ	400	ท�าให้อตัราการผลิตจากเดมิ	1.6	ล้านตนั 
ในปี	2556	เป็น	6.7	ล้านตนัในปี	2561	โดยคาดว่าประเทศไทย	 
จีน	และอินเดียจะเป็นฐานการผลิตแห่งใหญ่	ซึ่งสามารถ 

ผลิตพลาสติกชีวภาพได้ถึงร้อยละ	 75	 ของการผลิต 
ทั้งส้ิน	 เนื่องจากประเทศไทยมีวัตถุดิบทางการเกษตร 
ที่หลากหลาย	 และมีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในการผลิต 
ที่มีความเข้มแข็ง	 จึงท�าให้มีศักยภาพในการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ	 ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญ 
ในการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น	Bio	Hub	
ของเอเชียในอนาคตได้	
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New Engine of Growth
สุวิดา	ธัญวงษ์

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยไีด้ด�าเนนิ 
โครงการเมอืงนวตักรรมอาหาร	หรือ	Food	Innopolis	 
โดยมุ่งหวังให้เป็นเมืองแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารและอตุสาหกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัอาหาร	ด้วยการ 
วิจัยและพัฒนา	และนวัตกรรม	เพื่อให้ไทยเป็นหนึ่ง 
ในศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก

ที่มา Food Innopolis
ในการผลักดันให้โครงการนี้เกิดเป็นผลส�าเร็จ	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรนโยบำยวทิยำศำสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรมแห่งชำต ิ(สวทน.) ได้ร่วมมอืกับส�ำนักงำน
คณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทนุ หรือ บโีอไอ ในการก�าหนด 
มาตรการทีจ่ะช่วยสร้างแรงจงูใจให้กบัภาคเอกชน	ในฐานะ
ผูม้บีทบาทส�าคญัต่อภาคอตุสาหกรรม	ให้เข้ามามส่ีวนร่วม 
ในการผลักดันให้โครงการนี้เกิดผลส�าเร็จอย่างแท้จริง

บี โอไอเห็นชอบต ่อแนวคิดในการสนับสนุน
นวัตกรรมอาหาร	 (Food	 Innopolis)	 ตามที่กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	โดย	สวทน.	เป็นผู้น�าเสนอ	
เนื่องจากเป็นโครงการที่จะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทย	ให้เป็นทีต้่องการของตลาดและมมีลูค่าเพ่ิมสูงขึน้	 
บโีอไอจึงร่วมมอืกบั	สวทน.	ในการจัดท�าแนวทางการส่งเสริม 
การลงทุนเมืองนวัตกรรมอาหารดังกล่าว

เมืองแห่งนวัตกรรมอาหารเมืองแห่งนวัตกรรมอาหาร
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ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	
ครั้งที่	5/2558	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2558	ที่ประชุม
ได้เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอนโยบายส่งเสริม
คลัสเตอร์	 โดยให้บีโอไอน�าเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาให้ความเหน็ชอบ	และมอบหมายให้หน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องพิจารณาด�าเนนิการ	เพ่ือสนบัสนนุการพัฒนา
คลัสเตอร์ต่อไป

ขณะนัน้	คลัสเตอร์ทีไ่ด้เสนอทีป่ระชมุบอร์ดบโีอไอ 
แบบพร้อมออกประกาศ	ได้แก่	คลัสเตอร์ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน	คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์	และ
อปุกรณ์โทรคมนาคม	คลัสเตอร์ปิโตรเคมแีละเคมภีณัฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	คลัสเตอร์ดิจิทัล	คลัสเตอร์
เกษตรแปรรูป	คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

“Food Innopolis” จึงเป็นอีกหนึ่ง

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่จะได้รับ

การส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ”

เมื่อวันที่	22	กันยายน	2558	บีโอไอได้น�าเสนอ
นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ทั้ง	6	นั้น	ต่อคณะรัฐมนตรี	
พร้อมเสนอตัวอย่างคลัสเตอร์อีก	2	กลุ่ม	ได้แก่	Food	
Innopolis	และ	Medical	Hub	ให้ส่ือมวลชนได้รับทราบ	 
เนื่องจากมีแนวคิดที่จะให้การส่งเสรมิในระดับ	“Super	
Cluster”	ต่อไป

“Food	 Innopolis”	 จึงเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมที่จะได้รับการส่งเสริมฯ	 เป็นพิเศษ	 
ยกระดับการผลักดันยิ่งกว่าคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป 
ที่เป็นส่วนหนึ่งของ	Package	คลัสเตอร์อุตสาหกรรม 
ทีไ่ทยมศีกัยภาพที่มีการเสนออนุมัติไปก่อนหน้านี้

ดังนั้นในช่วงแรก	รายละเอียดของการส่งเสริมฯ	 
ตามนโยบายคลัสเตอร์ในระยะแรก	จึงมเีพียง	6	คลัสเตอร์ 
เท่านั้น	ยังไม่มีรายละเอียดของ	Food	Innopolis	ว่า
จะมีแนวทางการส่งเสริมฯ	เป็นอย่างไร

Food Innopolis กับ บีโอไอ
จริงๆ	 แล้ว	 บีโอไอได้ให้การส่งเสริมการลงทุน

ในกิจการด้านนวัตกรรมอาหารมาเป็นเวลายาวนานอย่าง 
ต่อเนื่อง	 ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมกิจการวิจัยและพัฒนา 
ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	 เพ่ือ 
ต่อยอดอตุสาหกรรมอาหารในประเทศ	รวมถงึการส่งเสริม
กิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์
อาหารทีพ่ร้อมรับประทาน	หรือส่ิงปรุงแต่งอาหาร	ซึง่มมีลูค่า 
เพิ่มสูงขึ้น	ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร	และสร้างรายได้
จากการส่งออกเป็นอย่างมาก

ในเวลาต่อมา	 เมื่อแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในเชิงพ้ืนที่เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง	 เนื่องจาก
รัฐบาลได้ออกนโยบายและมาตรการที่หลากหลาย 
ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ	ทั่วทั้งประเทศ	โดย
ใช้เศรษฐกิจเป็นตัวน�า	 ร่วมกับการค�านึงถึงผลกระทบ 
ทางสังคมและส่ิงแวดล้อม	 ท�าให้เร่ืองของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติ

หลังจากหลายหน่วยงานร่วมกันผลักดันพัฒนา
พ้ืนที่ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 
ใน	10	จังหวดัมาระยะหนึง่	เร่ืองของการพัฒนาอตุสาหกรรม
ในพ้ืนที่ตอนใน	 และการยกระดับอุตสาหกรรมที่มีอยู ่
ให้ดียิ่งขึ้น	 โดยเน้นการเชื่อมโยงทั้งพ้ืนที่	 ห่วงโซ่คุณค่า	 
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	เพื่อรองรับอุตสาหกรรม 
ในประเทศ	 เร่ิมถูกกล่าวถึงในการประชุมนโยบาย 
ด้านเศรษฐกิจ	 จึงเกิดนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร ์
อุตสาหกรรมในเวลาต่อมา
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บีโอไอจึงเปลี่ยนมาใช้ค�าว่า

Food Innovation แทน

ซึ่งเป็นค�ากลางๆ หมายรวมทั้ง

การส่งเสริมเมืองนวัตกรรมอาหาร

และกิจการด้านนวัตกรรมอาหารด้วย

บีโอไอ และ สวทน.
บโีอไอได้ประชมุหารือร่วมกบั	สวทน.	เพ่ือแลกเปล่ียน 

ข้อมูลประกอบการจัดท�าแนวทางการส่งเสริม	 Food	 
Innopolis	หลายครั้ง	ในที่สุด	ข้อเสนอมาตรการส่งเสริม 
การลงทุนด้านนวัตกรรมอาหาร	 ก็ได้ผ่านความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 เมื่อวันที่	 29	
กุมภาพันธ์	 2559	 และได้ออกเป็นประกาศให้นักลงทุน 
ได้ทราบอย่างเป็นทางการแล้ว	ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่	6/2559	ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่	 
29	กมุภาพันธ์	2559	ซึง่เป็นวันทีค่ณะกรรมการมมีตเิหน็ชอบ 
นั่นเอง

มาตรการส่งเสริมนวัตกรรมอาหารนี้ได้ให้สิทธิ
ประโยชน์เป็นพิเศษ	เพ่ือจงูใจให้มกีารลงทนุในกจิการนคิม 
หรือเขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร	 และจูงใจให้
กจิการเป้าหมายในกลุ่มนวัตกรรมอาหารเข้าไปตัง้ในนคิม
หรือเขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร	 ซึ่งรวมถึง 
กำรเข้ำไปตั้งใน “Food Innopolis” ที่ปัจจุบันตั้งอยู่ 
ภำยในอุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทยด้วย ส�าหรับ 
รายละเอียดนั้น	จะอธิบายให้ทราบในส่วนต่อไป

ด ้านนวัตกรรมอาหาร”	 โดยภาคเอกชนที่บี โอไอ 
ให้การส่งเสริมฯ	 อาจต้องใช้ชื่ออ่ืน ดังนั้นในกำร 
ออกประกำศส่งเสริมฯ เมอืงนวตักรรมอำหำรและกิจกำร 
ที่เข้ำไปตั้งในเมืองนี้ บีโอไอจึงเปลี่ยนมำใช้ค�ำว่ำ Food  
Innovation แทน	 ซึ่งเป็นค�ากลางๆ	 หมายรวมทั้ง 
การส ่ ง เส ริมเมืองนวัตกรรมอาหาร	 และกิจการ 
ด้านนวัตกรรมอาหารด้วย

อย่างไรจงึจะเข้าข่ายเป็นเมอืงนวตักรรมอาหาร
สวทน.	ได้ก�าหนดนยิามของเมอืงนวตักรรมอำหำร 

ว่าเป็นเขตพ้ืนที่ที่มีอาณาบริเวณชัดเจน	 ก�าหนดขึ้นโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ	เพ่ือรองรับและสนบัสนนุ
การด�าเนินกิจการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของบริษัท
เอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร	รวมทั้งต้องมีการเชื่อมโยง
หรือร่วมมือกันด้านการผลิต	 ถ่ายทอดความรู้	 การวิจัย 
และพัฒนา	นวัตกรรม	และการพัฒนาบุคลากร	ระหว่าง
บริษัทเอกชน	สถาบันการศึกษา	และสถาบันวิจัย

ด้วยเหตนุี	้ในการขอรับการส่งเสริมฯ	ในคลัสเตอร์นี้	 
จึงมีความแตกต่างจากคลัสเตอร์อื่นที่ได้มีการก�าหนด 
จังหวัดชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้ว	 โดยผู้ขอรับการส่งเสริมฯ	 
จะต้องหารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	และบโีอไอ	เพือ่
พิจารณาความเหมาะสมของพ้ืนทีท่ีจ่ะจดัตัง้ก่อน

Food Innopolis VS. Food Innovation
ต้องเข้ำใจก่อนว่ำ “Food Innopolis” เป็นช่ือเรียก

เมอืงนวตักรรมอำหำรทีต่ัง้อยู่ภำยในอุทยำนวทิยำศำสตร์
ประเทศไทยในปัจจบุนั และอาจมเีพ่ิมมากขึน้ในพ้ืนทีอ่ืน่ๆ	
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะก�าหนด	 
ดงันัน้ถ้าเป็นการลงทนุใน	“กจิการนคิมหรือเขตอตุสาหกรรม 
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ในความเห็นของผู้เขียน	 หากผู้ประกอบการได้ 
หารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	(สวทน.	หรือ	สวทช.)	 
เร่ืองที่ตั้งมาก่อนที่จะยื่นขอรับการส่งเสริมฯ	 กับบีโอไอ	 
การด�าเนินการต่อไปก็น่าจะง่ายขึ้น	 แต่หากยังไม่รู้ว่า 
จะเริม่ตน้อย่างไรดี	ขอแนะน�าว่า	ใหผู้้ประกอบการติดต่อ 
มายังบีโอไอ	 และบีโอไอจะประสานไปยังกระทรวง 
วิทยาศาสตร์ฯ	ซึง่น่าจะเป็น	สวทน.	ทีบ่โีอไอประสานเร่ือง	 
Food	Innopolis	มาโดยตลอด	เพ่ือแจ้งว่ามผู้ีประกอบการ 
สนใจจะลงทุนสร้างเมืองนวัตกรรมอาหารในพ้ืนที่ใด	 
โดยระหว่างนัน้	บโีอไอกจ็ะพิจารณาค�าขอรับการส่งเสริมฯ	 
เพ่ือให้การส่งเสริมฯ	หากกระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ	ตอบมาว่า 
ไม่ขดัข้อง	กระบวนการอนมุตัแิละออกบตัรส่งเสริมฯ	จะได้ 
ด�าเนินการต่อไปได้โดยไม่สะดุด

“Food Innopolis” ที่มีในปัจจุบัน
ปัจจุบันมีพ้ืนที่ของหน่วยงานภาครัฐที่ด�าเนิน 

กิจกรรมที่เข้าข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร	 ได้แก่	 อุทยาน
วทิยำศำสตร์ประเทศไทย ซ่ึงได้ก�ำหนดพ้ืนทีท่ีเ่ป็น Food 
Innopolis อยู่ทีอ่ำคำรนวตักรรม 2 โดยมพ้ืีนทีป่ระมำณ 
124,000 ตำรำงเมตร	 ปัจจุบันมีเอกชนเช่าใช้พ้ืนที่เพ่ือ
ด�าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแล้ว
ประมาณ	110,000	ตารางเมตร	และยงัมพ้ืีนทีใ่ห้เช่าได้อกี	 
14,000	ตารางเมตร

บริษัทที่เช่าใช้พ้ืนที่ด�าเนินกิจกรรมด้านนวัตกรรม
อาหารในอทุยานวทิยาศาสตร์ฯ	มทีัง้ของไทยและต่างชาติ	
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทของไทย	 ถ้าต่างชาติส่วนใหญ ่
จะเป็นของสหรัฐฯ	การด�าเนินกิจกรรมมีทั้งเป็นศูนย์วิจัย 
พัฒนาผลิตภณัฑ์ให้กบับริษัทในเครือ	เป็นศนูย์ประสานงาน 
ระหว่าง	สวทช.	กบับริษัท	เพ่ือร่วมงานด้านวจัิยระหว่างกนั	 
รวมถึงเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้บริการ
และรับท�างานวิจัย	วิเคราะห์ทดสอบ	และรับจดทะเบียน	
อย.	เป็นต้น

ห่วงโซ่มูลค่าของ Food Innopolis
การวจัิยและพัฒนา	และนวตักรรม	สามารถเกดิขึน้ได้ 

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการผลิตอาหารดังรูป	
(ที่มา สวทน.)

Product
Development &

Processing
Farm

Testing and Analysis

Post Harvest Marketing

RDI
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สวทน.	ได้ก�าหนดกจิกรรมวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม	 
ทีค่าดหวงัให้มกีารให้บริการในเมอืงนวัตกรรมอาหาร	ดงันี้

-	บริการวิเคราะห์ทดสอบ	(Testing)	
-	บริการระบบคุณภาพ	(Quality	System)	
-	การออกแบบเพ่ือเพ่ิมมลูค่า	(High	Value	Added	 
Design)	

-	การฝึกอบรมทักษะขั้นสูง	 (Highly	 Skilled	 
Training)

-	การทดลองผลิตน�าร่อง	(Pilot	Plant)	
-	นวตักรรมการขนส่งอาหาร	(Food	Transportation	 
and	Logistics)	

-	เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการเกษตรและ
นวตักรรมอาหาร	(ICT	for	Agriculture	and	Food	 
Production	and	Processing)	

เมือ่บโีอไอประมวลลักษณะของเมอืงนวตักรรมอาหาร	 
และกจิกรรมทีค่วรมใีนเมอืงนวตักรรมอาหาร	มาประกอบ
กับนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์แล้ว	 บีโอไอจึงได้ก�าหนด
มาตรการส่งเสริมนวตักรรมอาหาร	หรอื	Food	Innovation	 
เพ่ือส่งเสริมให้ไทยเป็นศนูย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก	 
ดังนี้

ส่งเสริมเอกชนพัฒนานิคมนวัตกรรมอาหาร
บีโอไอได้เป ิดประเภทกิจการขึ้นใหม่	 ชื่อว ่า	 

“กิจกำรนิคมหรือเขตอุตสำหกรรมด้ำนนวตักรรมอำหำร” 
เพ่ือเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีการลงทุนพัฒนาพ้ืนที่
เพ่ือสนบัสนนุการยกระดบัอตุสาหกรรมอาหารในประเทศ
ด้วยการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น	 โดยบีโอไอ
ได้น�าองค์ประกอบและคุณลักษณะของเมืองนวัตกรรม
อาหารที่	สวทน.	เสนอ	มาพิจารณาประกอบกับลักษณะ
เงื่อนไขของนิคมอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีอื่นๆ	 จึงได้ 
ข้อสรุปลักษณะของนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้าน
นวัตกรรมอาหารที่ให้การส่งเสริมฯ	ดังนี้	

1. พ้ืนที่ที่จะพัฒนำเป็นเมืองนวัตกรรมอำหำร  
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยแีละบโีอไอ	(ผูเ้ขยีนได้แนะน�าในตอนต้นแล้วว่า	 
หากผู้ประกอบการได้หารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 
เร่ืองที่ตั้งมาก่อนที่จะยื่นขอรับการส่งเสริมฯ	 กับบีโอไอ	
การให้การส่งเสริมฯ	ก็จะง่ายขึ้น	แต่หากยังไม่ทราบว่าจะ
เริ่มต้นอย่างไรดี	ก็ขอให้มาติดต่อบีโอไอ)

2. ต้องมีโครงสร้ำง
พ้ืนฐำนด้ำนวิทยำศำสตร์  
เทคโนโลยี และนวตักรรม 
ที่พร้อมสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนาเชิงพาณิชย์	 เช่น	 
ห้องปฏิบัติการวิจัยพัฒนา	 โรงงานต้นแบบ	 พ้ืนที ่
ทดลองผลิต	 พื้นที่ทดสอบตลาด	 (Living	 Lab)	 และ 
พ้ืนที่ให้เช่าส�าหรับจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ของภาคเอกชน	เป็นต้น

3. ต้องมีห้องปฏิบัติกำรกลำง (Central Lab)	ที่มี 
เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการวิจัยพัฒนา 
และนวตักรรม	รวมทัง้มนีกัเทคนคิ	(Technician)	ประจ�า 
เคร่ืองมอืและอปุกรณ์	ทีพ่ร้อมสนบัสนนุการท�าวจัิยพัฒนา 
และนวัตกรรมของภาคเอกชน	

4. ต้องมี ส่ิงอ�ำนวยควำมสะดวกให้บริกำรกับ 
ผูท้ีอ่ยู่ในพ้ืนที	่เช่น	ห้องประชมุสัมมนา	ระบบการส่ือสาร	
ระบบไฟฟ้าส�ารอง	เป็นต้น

5. ต้องมรีะบบบ�ำบดัน�ำ้เสยีและสิง่ปฏกูิลทีเ่หมำะสม  
ตามมาตรฐานที่กฎหมายก�าหนด

ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี 

โดยไม่มีเพดาน

สิทธิประโยชน์ของผู้พัฒนาพื้นที่
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นติบิคุคล	8	ปี	โดยไม่มี 

เพดาน	 มีก�าไรจากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมฯ
เท่าใด	คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียเท่าไร	ได้รับยกเว้นทั้งหมด
ในระยะเวลา	8	ปี	นับจากวันมีรายได้ครั้งแรกภายหลัง 
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ได้รับอนมุตัโิครงการ	นอกจากนี	้ยงัได้รับยกเว้นอากรขาเข้า 
เคร่ืองจกัร	และสิทธปิระโยชน์อืน่ๆ	เช่น	การถอืกรรมสิทธิ์
ทีด่นิของผูป้ระกอบการต่างชาตใินระหว่างประกอบกจิการ 
ทีไ่ด้รับส่งเสริมฯ	ได้รับความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนญุาต 
ท�างานในการน�าช่างผู้ช�านาญการจากต่างประเทศเข้ามา 
ท�างาน	เป็นต้น

กิจการเป้าหมายด้านนวัตกรรมอาหาร
เพ่ือกระตุน้ให้กจิการเป้าหมายด้านนวตักรรมอาหาร 

เข้ามารวมตัวผนึกก�าลังกันในเมืองนวัตกรรมอาหาร	 
มีการแบ่งปันการใช้สาธารณูปโภคร่วมกันอย่างเป็นระบบ	 
บีโอไอจึงให้สิทธิประโยชน์เพ่ิมเติมแก่กิจการเป้าหมาย 
ที่ เกี่ยวข ้องกับนวัตกรรมอาหาร	 ที่ตั้งในนิคมหรือ 
เขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหารที่ได้รับส่งเสริมฯ	 
รวมถึงเมืองนวัตกรรมอาหาร	 หรือ	 Food	 Innopolis	 
ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

กิจการเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหาร 
ที่บีโอไอก�าหนด	ได้แก่

ประเภท 1.2	 กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช	หรือสัตว์	
(ที่ไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ)

ประเภท 3.9	 กจิการบริการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์	

ประเภท 7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา	
ประเภท 7.12	กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ	 (Bio-

Technology)

ประเภท 7.13 กจิการบริการออกแบบทางวศิวกรรม
ประเภท 7.14 กจิการบริการทดสอบทางวทิยาศาสตร์
ประเภท 7.15	กจิการบริการสอบเทยีบมาตรฐาน
ประเภท 7.19	กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

“ถ้ากิจการเป้าหมายดังกล่าว

อยู่ในพื้นที่นิคมฯ นวัตกรรมอาหาร 

หรือ Food Innopolis

ก็จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้

นิติบุคคลกึ่งหนึ่งเพิ่มเติมอีก 5 ปี”

สิทธิพิเศษ VS. สิทธิ Super Cluster
ส�าหรับกิจการเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม

อาหาร	สามารถรับสิทธปิระโยชน์ใน	2	รูปแบบ	ขึน้อยูก่บัว่า	 
สามารถปฏิบัติได้ตามเง่ือนไขใด	 ระหว่างเง่ือนไขการตั้ง 
ในนิคมฯ	นวัตกรรมอาหาร	หรือเงื่อนไขคลัสเตอร์

ถ้ากิจการเป้าหมายข้างต้นอยู ่นอกพ้ืนที่นิคมฯ	
นวัตกรรมอาหาร	 หรือนอก	 Food	 Innopolis	 ก็จะได้
รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานตามประเภทกิจการนั้นๆ	 ว่าอยู่
กลุ่ม	A1,	A2	หรือ	A3	เป็นต้น	แต่ถ้ากิจการเป้าหมาย
ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่นิคมฯ	นวัตกรรมอาหาร	หรือ	Food	
Innopolis	ก็จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
กึ่งหนึ่งเพิ่มเติมอีก	5	ปี	จากสิทธิพื้นฐาน

ยิง่ไปกว่านัน้	ถ้ากจิการเป้าหมายดงักล่าวอยูใ่นพ้ืนที ่
นคิมฯ	นวตักรรมอาหาร	หรือ	Food	Innopolis	และสามารถ
ปฏิบัติได้ตามเง่ือนไขของนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์	 
กจ็ะได้รับสิทธแิบบ	Super	Cluster	คอื	ได้รับการยกระดบั 
สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากสิทธิพ้ืนฐานขึ้นเป็น	 
8	 ปีทันที	 ถ้าเดิมได้สิทธิแบบไม่จ�ากัดวงเงินยกเว้นภาษี	 
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ก็จะกลายเป็น	8	ปี	แบบไม่จ�ากัดวงเงินด้วยเช่นกัน	และ
เพ่ิมสิทธลิดหย่อนภาษีเงินได้นติบิคุคลกึง่หนึง่เพ่ิมเตมิอกี	
5	ปี	ด้วย	รวมถงึจะได้รับสิทธปิระโยชน์จากหน่วยงานอืน่	 
(แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน)	 ได้แก	่
หากพิจารณาได้ว่า	กจิการเป้าหมายทีบ่ริษัทจะลงทนุ	ถอืเป็น 
กิจการเพ่ืออนาคตที่มีความส�าคัญสูง	 ก็จะได้รับการ
พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	10	-	15	ปี	ยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�าระดับ
นานาชาติที่ท�างานในพ้ืนที่ที่ก�าหนด	 ทั้งคนไทยและ 
ต่างชาติ	 และจะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร	 (Permanent	
Residence)	ส�าหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�าระดับนานาชาติ

เงื่อนไขของนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์
เง่ือนไขของนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์	 ประกอบ

ด้วย
1) ต ้องมีควำมร ่วมมือกับสถำบันกำรศึกษำ 

สถำบนัวจิยั หรือศนูย์ควำมเป็นเลศิ	เช่น	ความร่วมมอืใน 
โครงการ	Talent	Mobility,	Work-integrated	Learning		 
สหกิจศึกษาและทวิภาคี	 หรือความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
บุคลากรหรือเทคโนโลยี	 ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

2) ต้องมรีำยได้คร้ังแรกภำยในวนัที ่31 ธันวำคม 
2560	ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นให้บโีอไอพิจารณาขยายเวลา
ด�าเนินการได้ตามความเหมาะสม

3) ต้องย่ืนค�ำขอรับกำรส่งเสริมฯ ภำยในวนัที ่30 
ธันวำคม 2559

กิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์
หากกิจการใดเข้าข่ายว่าเป็นกิจการสนับสนุน

คลัสเตอร์	 คือเป็นประเภทกิจการตามที่ก�าหนด	 และมี
การด�าเนินกิจการเพ่ือสนับสนุนกิจการที่อยู่ในคลัสเตอร	์
และตั้งอยู่ในพ้ืนที่คลัสเตอร์ที่ก�าหนด ก็จะได้รับสิทธิ 
ลดหย่อนภำษีเงนิได้นิตบิคุคลก่ึงหนึง่เพ่ิมเตมิอีก 5 ปี จาก
สิทธิพื้นฐาน	 รวมถึงสิทธิในการพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร	 

(Permanent	Residence)	ส�าหรับผู้เชีย่วชาญชัน้น�าระดบั
นานาชาติ	(อยู่ระหว่างการพิจารณา)

กิจกำรสนับสนุนคลัสเตอร์	ได้แก่	กิจการในกลุ่ม
ฐานความรู้และกิจการในกลุ่มโลจิสติกส์	 ประกอบด้วย
ประเภทกิจการดังต่อไปนี้

7.1.3	 กจิการสถานทีต่รวจปล่อย	และบรรจุสินค้า 
เข้าตู้คอนเทนเนอร์เพ่ือการส่งออก	 หรือโรงพักสินค้า 
เพ่ือตรวจปล่อยของขาเข้า	 และบรรจุของขาออกที่ขนส่ง	
โดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรือ	 (รพท.)	
(Inland	Container	Depot:	ICD)

7.1.4	 กจิการขนถ่ายสินค้าส�าหรับเรือบรรทกุสินค้า
7.1.5		กิจการสนามบินพาณิชย์
7.3.1		กิจการขนส่งทางราง
7.4.2		กจิการศนูย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ

ด้วยระบบที่ทันสมัย	 (International	 Distribution	
Center:	IDC)

7.11		 กิจการวิจัยและพัฒนา
7.12		 กจิการเทคโนโลยชีวีภาพ	(Biotechnology)
7.13		 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม
7.14		 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
7.15		 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
7.19		 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
และล่าสุดเมื่อวันที่	 29	 กุมภาพันธ์	 ที่ผ่านมา	 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเพ่ิมเติม
ประเภทกิจการในกลุ ่มสนับสนุนคลัสเตอร ์ เ พ่ิมอีก	 
4	ประเภท	ได้แก่

5.6	 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
5.7.1	 กิจการพัฒนา	Embedded	Software
5.7.3	 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิม

สูง	(High	Value-Added	Software)
7.9.2.4	ศนูย์บ่มเพาะด้านนวตักรรม	(Innovation	

Incubation	Center)
ในกรณ	ีFood	Innovation	หรือ	Food	Innopolis	 

มีหลายกิจการที่ เดิมอยู ่ในกลุ ่มสนับสนุนคลัสเตอร์	 
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แต่ปัจจุบันได้รับการยกระดับเป็นกิจการเป้าหมายด้าน
นวัตกรรมอาหารแล้ว	 จึงได้รับสิทธิโดยรวมสูงกว่าการ
เป็นกิจการสนับสนุนคลัสเตอร์

ซอฟต์แวร์ด้านการเกษตร
ในกลุ่มของกิจการสนับสนุนคลัสเตอร์	 มีประเภท

ใหม่ที่บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมฯ	เพิ่มเติมและเพิ่มเข้ามา
อยู่ในกลุ่มกิจการสนับสนุนคลัสเตอร์	ผู้เขียนขอกล่ำวถึง 
เฉพำะ “กิจกำรพัฒนำซอฟต์แวร์ที่สร้ำงมูลค่ำเพ่ิมสูง  
(High Value-Added Software)”	เนือ่งจากมคีวามเกีย่วพัน 
กบันวตักรรมอาหารที	่สวทน.	และบโีอไอ	ให้ความส�าคญั

หลายท่านคงเคยได้ยินเร่ืองของ	 Traceability	 
ในอตุสาหกรรมอาหาร	ซึง่ผูน้�าเข้าอาหารจากไทยไปจ�าหน่าย 
ต่างประเทศ	โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น	จะให้ความส�าคัญ
เป็นอย่างมาก	ระบบนี	้หากมใีนอตุสาหกรรมอาหารบ้านเรา	 
จะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตอาหารของเราได้ 
เป็นอย่างดี	 อาหารจะมีความน่าเชื่อถือในเร่ืองความ
ปลอดภัยขึ้นอย่างมาก

สวทน.	 ได้เสนอให้บีโอไอเพ่ิมประเภท	 “กิจการ
เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการเกษตรและนวัตกรรม
อาหาร	(ICT	for	agriculture	and	food	production	
and	processing)”	 ซึ่งได้แก่	 ระบบ	 ICT	ตรวจสอบ
ย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหาร

ระบบ	ICT	ตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหาร	
หมายถึง	 การพัฒนาซอต์ฟแวร์ส�าหรับระบบตรวจสอบ 

ย้อนกลับในห่วงโซ่การผลิตอาหารอย่างครบวงจร	รวมถงึ 
การวิ จัยและพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ	 ซึ่ง 
ผู้ประกอบการจัดหาฮาร์ดแวร์	 และ/หรือ	 ซอฟต์แวร์
มาท�าการวิจัยและพัฒนาหรือทดสอบเพ่ือให้เกิดเป็น 
ระบบตรวจสอบย้อนกลับที่ประยุกต์ใช ้งานได้จริง	 
และสามารถน�าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปจ�าหน่ายหรือบริการ 
ให้ลูกค้าได้ต่อไป

นอกจากนี้	สวทน.	เสนอให้เพิ่มประเภท	“กิจการ
ระบบเกษตรอัจฉริยะ	(Smart	Farming)”	โดยกิจการนี้	
หมายถงึ	การพัฒนาซอฟต์แวร์ส�าหรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ	
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มอัจฉริยะ	 ซึ่ง 
ผู้ประกอบการจัดหาฮาร์ดแวร์	 และ/หรือ	 ซอฟต์แวร์	 
มาท�าการวิจัยและพัฒนาหรือทดสอบ	 เพ่ือให้เกิดเป็น 
ระบบฟาร์มอจัฉริยะทีป่ระยกุต์ใช้งานได้จริง	และสามารถ
น�าระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปจ�าหน่ายหรือบริการให้ลูกค้าได ้
ต่อไป	 เช่น	 ระบบการเพาะปลูกหรือเล้ียงสัตว์ที่มีการ 
ควบคุมปัจจัยส�าคัญในการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์	 เพื่อ
ให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพสูง	 มีความปลอดภัย	 และ 
ได้มาตรฐาน

“สวทน. เสนอให้เพิ่มประเภท

“กิจการระบบเกษตรอัจฉริยะ

(Smart Farming)”
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บีโอไอได้พิจารณาแล้วเห็นว่า	 เรื่องของกิจการ
ซอฟต์แวร์ที่ให้การส่งเสริมอยู่เดิม	โดยแบ่งเป็น	Digital	
Content,	 Enterprise	 Software	 และ	Embedded	
Software	 อาจไม่ชัดเจนพอที่จะส่ือถึงความพิเศษของ
กิจการตามที่	 สวทน.	 เสนอมาข้างต้น	 จึงได้พิจารณา
เพิ่มประเภทกิจการขึ้นใหม่	 โดยใช้ชื่อว่า	 “กิจการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมสูง	 (High	 Value-Added	
Software)”	 เพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจการทั้ง	2	ประเภท 
ที	่สวทน.	เสนอ	รวมถงึครอบคลุมถงึอตุสาหกรรมอืน่ๆ	ด้วย	 
โดยเป็นการแยกประเภทซอฟต์แวร์ที่มีความพิเศษ	 เพ่ือ
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่จูงใจให้เกิดการลงทุนมากยิ่งขึ้น	
ซึ่งก�าหนดสิทธิพื้นฐานอยู่ที่กลุ่ม	A1	และหากสนับสนุน
คลัสเตอร์ที่ก�าหนด	 ก็จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลกึ่งหนึ่งเพิ่มเติมอีก	5	ปี

คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ
สุดท้ายนี้ขอกล่าวถึงคุณสมบัติของผู ้เชี่ยวชาญ 

ทีเ่ข้าข่ายขอรับการยกเว้นภาษีเงินได้บคุคลธรรมดาส�าหรับ	
Food	Innopolis	ที	่สวทน.	ได้ร่างไว้	แม้ปัจจุบนัยงัไม่ได้ 
ข้อสรุปทีช่ดัเจนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	กข็อน�ามากล่าว
ในที่นี้พอให้ทราบแนวทางโดยสังเขป	ดังนี้

1)	 พ�านักอาศัยประจ�าประเทศไทย	
2)	 ผู้เชี่ยวชาญต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย	1	ข้อ	

ดังต่อไปนี้	
2.1)	มคีวามรู้ความสามารถเป็นทีป่ระจักษ์	หรือ 

มีประสบการณ์การท�างานในบริษัทหรือ 
องค์กรชั้นน�าที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
อาหาร	และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง

2.2)	มี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี	 และม ี
ประสบการณ์ท�างานทีเ่กีย่วข้องอย่างน้อย	 
6	ปี	หรือปริญญาโท	และมปีระสบการณ์
ท�างานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย	4	ปี	หรือ	
ปริญญาเอกและมีประสบการณ์ท�างาน 
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย	2	ปี

2.3)	เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก	 (Post- 
Doctoral	Researcher)	หรือ	นกัวจัิยหลัง 
ปริญญาโท	(Post-Master	Researcher)

2.4)	ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ	Talent	Mobility	
ตามนโยบายของรัฐบาลแบบเต็มเวลา	

3)	 ท�างานเตม็เวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ในองค์กร 
นิติบุคคลหรือหน่วยงานขององค์กรนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ใน	
Food	Innopolis	โดยปฏบิตังิานทีเ่กีย่วข้องกบันวตักรรม
อาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องดังต่อไปนี้	

3.1)	การวิจัยพัฒนา	และนวัตกรรม
3.2)	การออกแบบ	 การวิศวกรรม	 และการ

แก้ปัญหาเทคโนโลยี
3.3)	ระบบคณุภาพและมาตรฐาน	การทดสอบ	 

และสอบเทียบ 
3.4)	การบริหารจัดการเทคโนโลยแีละนวตักรรม
3.5)	ให้ค�าปรึกษาทางเทคนคิ	และการฝึกอบรม 

ถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.6)	กจิกรรมทีเ่กีย่วข้องทีก่ระทรวงวทิยาศาสตร์ 

และเทคโนโลยีอาจก�าหนดเพิ่มเติม
4)	 ได้รับความเหน็ชอบจากกระทรวงวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

อตุสาหกรรมอาหารเป็นหวัใจส�าคญัของประเทศไทย	 
ประเทศของเรามีวัฒนธรรมด้านอาหารมายาวนาน 
และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย	จะร่วมมือกัน
ผลักดนัให้มกีารน�าเอาการวจัิยและพัฒนา	และนวตักรรม
เข้ามาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของบ้านเรา	 ให้มี
มาตรฐานสูงยิ่งขึ้น	 และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับทรัพยากร 
ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	ให้มีคุณค่ามากยิ่งๆ	ขึ้นไป	
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ถนนสู่ BUILD
ศิริน บุญเสนอ

BUILD	10	ปีแห่งความส�าเร็จ	กับการจัดงาน	 
SUBCON	THAILAND	งานแสดงศกัยภาพอตุสาหกรรม 
รับช่วงการผลิต	 เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
และการจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน	

ฉลองควำมส�ำเร็จของกำรจัดงำน ตลอด 10 ปี 
ที่ผ่ำนมำ งำน SUBCON THAILAND ช่วยให้เกิดกำร
ซื้อขำยชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทย คิดเป็นมูลค่ำกำร
เชื่อมโยงกว่ำ 50,000 ล้ำนบำท มีกำรจับคู่ธุรกิจรวมกัน
กว่ำ 30,000 คู่ 

SUBCON	THAILAND	หากย้อนไปเมือ่	10	ปีก่อน	 
ในปี	 2550	 นับเป็นจุดเร่ิมต้นของงานแสดงสินค้า 
ในอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต	 เพ่ือการจัดซื้อชิ้นส่วน
อุตสาหกรรม	 และการจับคู่ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบเป็น 
คร้ังแรกในประเทศไทย	และใหญ่ทีสุ่ดในภมูภิาคอาเซยีน	
โดยใช้ชือ่ว่า	“SUBCON	THAILAND”	ด้วยความร่วมมอื 
ที่มีมาอย่างยาวนาน	 ระหว่างหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม	(BUILD)	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน	สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย	และ
บริษัท	ยูบีเอ็ม	เอเชีย	(ประเทศไทย)	ในฐานะผู้จัดงาน	
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน	ดังนี้

• แสดงศกัยภำพของอุตสำหกรรมกำรรับช่วงผลติ 
ของไทย และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต 
ของอุตสาหกรรมสนับสนุนในภูมิภาค

• ขยำยโอกำสทำงธุรกิจ	ตลอดจนช่องทางการตลาด 
ให้แก่ผู้ประกอบการไทย	 โดยเฉพาะผู้รับช่วงการผลิต
ขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SMEs)	 ที่จะได้น�าเสนอ

SUBCON THAILAND Exhibition 2016
10 ปี แห่งความสำาเร็จ

SUBCON THAILAND Exhibition 2016
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กิจกรรมภายในงาน SUBCON THAILAND 

• กำรจดัแสดงช้ินส่วนกำรผลติของผูป้ระกอบกำร 
รับช่วงกำรผลติทัง้ในและต่ำงประเทศ (Subcontracting  
Exhibition)

• กำรจบัคูเ่จรจำธุรกิจ (Business Matchmaking)
	 -	การประชมุเจรจาธรุกจิแบบเข้มข้นในลักษณะ 

รายบริษัท	 โดยมีการนัดหมายล่วงหน้าผ่านโปรแกรม 
นัดหมายเจรจาธุรกิจ	ส�าหรับผู้ซื้อและผู้ขาย

ศักยภาพในการผลิต	 และแสวงหาลู่ทางการตลาดใหม่ๆ	
ที่น่าสนใจ

• ผลักดันยุทธศำสตร์ในกำรส่งเสริมและพัฒนำ 
ธุรกิจ SMEs	และอตุสาหกรรมเป้าหมายหลักทีส่�าคญั	น�าไปสู่ 
ผลเชงิปฏบิตัใินการเสริมสร้างความเข้มแขง็	และยกระดบั
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย 
สู่ระดับสากล

• เผยแพร่บทบำทของภำครัฐในกำรส่งเสริมกำร
ลงทุน	อย่างครบวงจร

• กระตุ้นให้เกิดกำรเชื่อมโยงอุตสำหกรรมทั้งใน 
และระหว่ำงประเทศ	และพัฒนาสู่การลงทนุในระยะต่อไป

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย
กลุ่มอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม

สนับสนุนที่มีศักยภาพ	
•	อุตสาหกรรมยานยนต์	
•	อุตสาหกรรมไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์
•	อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	 เพ่ือต่อยอดธุรกิจ

และพัฒนาสู่การเป็นฐานการผลิต
•	อุตสาหกรรมอากาศยาน
•	อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
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• ตลำดกลำงซ้ือขำยช้ินส่วน หรือ Buyers’ Village/ 
Market Place 

	 -	พ้ืนทีจั่ดแสดงชิน้ส่วนของผูซ้ือ้ทีม่คีวามต้องการ 
จัดซื้อและจัดหาผู้รับช่วงการผลิต

เพ่ือผลักดันให้ผู ้ประกอบการไทยเข้าสู ่อุตสาหกรรม 
แห่งอนาคต	ซึง่มคีวามเข้มงวดในเร่ืองคณุภาพ	จ�าเป็นต้อง 
เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในหลายๆ	 ด้าน	 โดย 
ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ	 ทั้งจากภาครัฐและเอกชน	 
มาให้ความรู้แก่ผูป้ระกอบการภายในงาน	อาทเิช่น	Airbus,	 
Rolls-Royce,	ส�านกังานการบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย,	
GISTDA	และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	เป็นต้น

• กิจกรรมเ ช่ือมโยงหน ่วยงำนวิจัยกับภำค 
อุตสำหกรรมกำรผลิต	 (Innovation	 to	 Business)	 
ร่วมกับส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
แห่งชาติ	(สวทช.)	

	 -	การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อม 
น�าไปต่อยอดทางการค้า	(Innovation	to	Business)	

	 -	การจับคู่ท�าวิจัยและพัฒนา	 ระหว่างผู้ผลิต 
ชิ้นส่วนกับหน่วยงานวิจัย	(R&D	Matching)	

• พ้ืนทีจ่ดัแสดงศกัยภำพอุตสำหกรรมแห่งอนำคต 
ที่ผ่านมา	 BUILD	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนา 

ภาคการผลิตของผู ้ประกอบการทั้งขนาดกลางและ
ขนาดย่อม	 ให้ก้าวไปสู่การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม 
ที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น	 หรืออุตสาหกรรมอื่นที่ใช้พ้ืนฐาน
เทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน	และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
ของประเทศไทย	เช่น	การขยาย 
สายการผลิตไปในกลุ่มรถยนต์ 
พลังงานทางเลือก	รถยนต์ไฮบริด	 
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น	Internet	 
of	Things	การผลิตอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือแพทย์	 หรือชิ้นส่วน 
อากาศยานและอวกาศ	เป็นต้น	 
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม 
อากาศยาน	ถอืว่าเป็นเป้าหมาย 
ที่น ่าสนใจมาก	 เนื่องจากประเทศไทยมีปัจจัยเสริม 
ด้านที่ตั้ง	ที่มีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางการบิน 
ในภูมิภาคได้

• กำรจดัสมัมนำเชิงวชิำกำร/เชิงปฏบิตั ิและเสวนำ  
(Seminar & Workshop)

	 -	สัมมนาเพ่ือให้ความรู้ผูป้ระกอบการในการเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน	 และยกระดับเทคโนโลย ี
ในหัวข้อที่น่าสนใจกว่า	100	หัวข้อ

	 -	สัมมนาเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน	นโยบาย 
และสิทธิประโยชน์ใหม่ของบีโอไอ

	 -	สัมมนาพิเศษให ้ความรู ้ในอุตสาหกรรม 
ต่อยอดในอนาคตของผู ้ประกอบการไทย	 ได ้แก	่ 
อุตสาหกรรมอากาศยาน	 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย	์ 
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จึงได้จดัเตรียมพ้ืนที	่ส�าหรับการแสดงศกัยภาพการ 
ผลิตชิ้นส่วนหรือชิ้นงานของผู้ประกอบการไทยที่สามารถ
พัฒนาขีดความสามารถตนเองไปสู่อุตสาหกรรมอื่นได	้
แบ่งเป็น

•	การพัฒนาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์	สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน	

•	การพัฒนาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์	สู่อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์

•	การพัฒนาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม 
ยานยนต์	สู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรอุปกรณ์อัตโนมัติ	

กำรแสดงศกัยภำพกำรผลติอุตสำหกรรมอำกำศยำน 
ของผู้ประกอบกำรไทย	 เช่น	GISTDA,	บริษัท	กษมา	
เฮลิคอปเตอร์	จ�ากัด	และ	DGI	Production	เป็นต้น

กำรแสดงศักยภำพกำรผลิตอุปกรณ์กำรแพทย์
ของผู้ประกอบกำรไทย	เช่น

•	กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเคร่ืองมือแพทย์และ 
สุขภาพ	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	(Medical	and	 
Health	Device	Manufacturers	Industry	Club)

•	สถาบันพลาสติก	 (าPlastics	 Institute	 of	
Thailand)

• พ้ืนทีข่องหน่วยงำน หอกำรค้ำ สมำคม ของกลุ่ม 
ประเทศอำเซียน	 (ASEAN	 Industrial	 Supporting	 
Pavilion)	หน่วยงานจากกลุ่มประเทศอาเซยีนทีส่นบัสนนุ 
หรือเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสนับสนุนการรับช่วง 
การผลิต	 เพ่ือให้ค�าปรึกษา/ข ้อมูลและบริการของ 
หน่วยงาน

• พ้ืนที่ของหน่วยงำนภำครัฐและเอกชนของไทย  
ให้ค�าปรึกษาและบริการ	 พร้อมให้ค�าแนะน�าข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนแก่ผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรม	(Industrial	Clinic)

ความส�าเร็จของการจัดงาน	SUBCON THAILAND  
2016 เมือ่วนัที ่11 - 14 พฤษภำคม ทีผ่่ำนมำ ครบรอบปีที ่10  
SUBCON THAILAND	 ยังคงได้รับการตอบรับเป็น 
อย่างดีจากผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ต้องการหาซื้อชิ้นส่วน 
ทั้งในและต่างประเทศ	มีผู้สนใจเข้ำชมงำนตลอด 4 วัน  
จ�ำนวนมำกกว่ำ 23,000 คน มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำกว่ำ 
5,000 คน และมีกำรพบปะเจรจำธุรกิจที่เกิดขึ้นภำยใน
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“SUBCON THAILAND 2016

มีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 23,000 คน

ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 5,000 คน

และการพบปะเจรจาธุรกิจ 6,505 คู่”

งำน 6,505 คู่ คิดเป็นมูลค่ำกำรเชื่อมโยงธุรกิจถึง 8,846 
ล้านบาท 

โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์	
อิเล็กทรอนิกส์	และเครื่องจักรกล	ในปีนี้มีผู้ซื้อรำยใหญ่ 
เข้ำร่วมงำนกว่ำ 400 บริษัท จำก 24 ประเทศจำกทัว่โลก  
โดยหน่วย	BUILD	ได้รับความร่วมมอื	และความช่วยเหลือ	 
รวมทัง้ได้รับการสนบัสนนุเป็นอย่างด	ีทัง้จากส�านกังานบโีอไอ 
ในต่างประเทศทั้ง	14	แห่ง	และในส่วนภูมิภาค	7	แห่ง	
รวมไปถึงหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ

ส�ำหรับงำน SUBCON THAILAND 2017  
หน่วย	BUILD	เดนิหน้าจดังานอย่างต่อเนือ่ง	เข้าสู่ปีที	่11	 
มุง่แสดงศกัยภาพการผลิตชิน้ส่วนไทยให้ยิง่ใหญ่กว่าเดมิ	
พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่างๆ
ภายในงานให้มีความเข้มข้น	 ทันกระแส	 และครบวงจร 
มากยิง่ขึน้	ซึง่จะจดัขึน้ในระหว่ำงวนัที ่17 - 20 พฤษภำคม  
2560 ณ ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุมไบเทค บำงนำ

ส�าหรับผู ้ประกอบการที่สนใจ	 สามารถติดต่อ 
และสอบถามข ้อมูลเ พ่ิมเติมได ้ที่หน ่วย	 BUILD	 
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 
โทรศพัท์	0	2553	8111	กด	7	โทรสาร	0	2553	8325	เวบ็ไซต์	 
http://build.boi.go.th	หรืออีเมล:	build@boi.go.th	



บูรณาการร่วมกับ 
หน่วยงานอื่นเพื่อผลสัมฤทธิ์ 
กับ “สาธิต ชาญเชาวน์กุล”

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 57

50 ปีบีโอไอ
สุนันทา	อักขระกิจ	/	อิสริยา	เฉลิมศิริ	/	วิชรัฐ	ทองปลิว

ในการท�างานนั้น	หากแต่ละหน่วยงานต่างคน 
ต่างท�า	 ผลที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เด่นชัด	 แต่ถ้าได ้
บูรณาการมาตรการของหลายๆ	 หน่วยงาน	 ก็จะ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศตามที่คาดหวัง	 ตัวอย่าง
คือ	โครงการ	Eco-Car	ที่บีโอไอด�าเนินการร่วมกับ 
กระทรวงอุตสาหกรรม	และกระทรวงการคลัง	

โครงการดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ	 ต้องผ่าน
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ	 การปรับหลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไข	การเจรจาตกลงเห็นชอบด้วยกัน	กว่าจะประสบ
ผลส�าเร็จ	ในวาระครบรอบ	50	ปีบีโอไอ	วารสารส่งเสริม 
การลงทุน	 ได้รับเกียรติจาก คุณสำธิต ชำญเชำวน์กุล  
อดีตเลขำธิกำรบีโอไอ คนที่ 10	 ที่จะมาบอกเล่าถึง 
การท�างาน	แนวทางการก�าหนดนโยบายเพ่ือชกัจูงนกัลงทนุ	 
และเรื่องราวอื่นๆ	ที่น่าสนใจมากมาย	ท่านผู้อ่านสามารถ 
ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้

ปรับเปลี่ยนบีโอไอไปสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

รัฐบาลในสมัยนั้น	(เมื่อปี	2545)	ได้ปฏิรูประบบ 
ราชการใหม่	 จึงได้ปรับเปล่ียนให้บีโอไอ	 ซึ่งเดิมขึ้นตรง 
กับส�านักนายกรัฐมนตรี	 ไปอยู่ในสังกัดของกระทรวง
อุตสาหกรรม	 รวมทั้งมีการสับเปล่ียนต�าแหน่งผู้บริหาร
ของบีโอไอกับกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย	 ในช่วงนั้นผม
ด�ารงต�าแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 และได้ 
โยกย้ายไปท�างานทีบ่โีอไอในต�าแหน่งรองเลขาธกิาร	ท�าอยู ่
ประมาณ	 1	 ปีก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ	 ซึ่งม ี
วาระในการด�ารงต�าแหน่ง	4	ปี	ตัง้แต่เดอืนตลุาคม	2547-
กันยายน	2551	

คุณสำธิต ชำญเชำวน์กุล
อดีตเลขำธิกำรบีโอไอ คนที่ 10
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and	Innovation	หรือ	STI)	ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข 
ทีป่รับใหม่	สามารถขอสิทธปิระโยชน์เพ่ิมเตมิจากปกตไิด้

อกีประเดน็หนึง่คอื	วธิคีดิทีต้่องส่งเสริมการลงทนุ 
ในเชิงรุก	 (Proactive)	 ต้องพิจารณาว่าเราต้องการให้ 
อุตสาหกรรมประเภทใดเข้ามาตั้งหรือขยายตัวมากขึ้น 
ในประเทศไทย	ต้องปรับหลักเกณฑ์และสิทธปิระโยชน์ 
อย่างไรทีจู่งใจและตอบโจทย์ความต้องการของนกัลงทนุ	 
ตัวอย่างเช่น	 การปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อให้ขยายตัวและสร้าง 
ให้เกิดคลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น	 
ทั้งอุตสาหกรรมต้นน�้า	กลางน�้า	และปลายน�้า	

อย่างไรกด็กีารก�าหนดนโยบายนัน้	จะต้องเข้าใจ
อุตสาหกรรม	ทศิทางในอนาคต	และความต้องการของ
นกัลงทนุ	ซึง่คนทีจ่ะบอกได้ดทีีสุ่ดกค็อื	ผูป้ระกอบการ	
ผูบ้ริหารในอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์	จากการประชมุ 
หารือและได้น�าไปสู่การก�าหนดนโยบาย	 “การส่งเสริม 
การลงทนุระยะยาวมลูค่าสูงในอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์”	 
(High	Value	Long	Term	Investment	Promotion)	
โดยบริษัทที่จะมาขอรับการส่งเสริมฯ	 ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายนี้	 ให้น�าเสนอแผนลงทุน 
ระยะยาว	บริษัทจะลงทุนโครงการอะไร	เมื่อไร	

ทัง้นีผู้้ลงทนุต้องเสนอแผนลงทนุระยะยาวในช่วง	
8-12	ปี	และมมีลูค่าการลงทนุรวมกนัสูง	15,000-30,000	
ล้านบาท	ตามที่เราตั้งเกณฑ์ไว้	หากสามารถด�าเนินการ 
ได้จริงตามที่เสนอ	ผู้ลงทุนก็จะได้รับสิทธิประโยชน ์
เพ่ิมมากขึน้	นอกจากนัน้การทีบ่ริษัทน�าเสนอแผนลงทนุ 
ระยะยาว	ท�าให้เราทราบทศิทางข้างหน้า	และต้องเตรียมการ 
เพื่อรองรับการลงทุนอย่างไร	

กล่าวได้ว่านโยบายดงักล่าวมส่ีวนท�าให้อตุสาหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างมากในช่วงนั้น	 โดยเฉพาะ 
อย่างยิง่อตุสาหกรรม	Hard	Disk	Drive	และท�าให้ไทย 
กลายเป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญติดอันดับโลก

“ผมคดิเสมอว่านโยบายส่งเสริมฯ	ทีบ่โีอไอด�าเนนิการ 
อยู	่หากจะให้เกดิผลสัมฤทธิอ์ย่างเตม็ที	่ควรบรูณาการ 

“บีโอไอให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี  

สิ่งที่ต้องยึดถืออยู่เสมอคือ ท�าอย่างไร 

จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และส่งผลดีกลับมาสู่ประเทศ”

ส�าหรับการท�างานที่บีโอไอนั้น	บทบาทจะแตกต่าง 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม	 โดยบีโอไอเน้นในเร่ือง 
การส่งเสริมฯ	 ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและ 
ขยายตัว	ส่วนงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นบทบาท
ในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม	และการ 
พัฒนาผู้ประกอบการ	ซึ่งในแนวคิดของผม	หากสามารถ 
น�าภารกจิของกระทรวงอตุสาหกรรมกบับโีอไอมาประยกุต์
เข้าด้วยกนั	จะท�าให้อตุสาหกรรมได้รับการพัฒนา	การลงทนุ 
ขยายตัว	และมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก	

การที่บีโอไอให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุน	
ดังนั้นส่ิงที่ต้องยึดถืออยู่เสมอคือ	 ท�าอย่างไรจะให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุด	 และส่งผลดีกลับมาสู่ประเทศ	 หาก 
ด�าเนินการได้ดังเช่นที่กล่าวมาข้างต้น	 การส่งเสริม 
การลงทนุของบโีอไอจะสร้างประโยชน์ทีคุ่ม้ค่าอย่างแท้จริง

จากแนวคดิดงักล่าวจึงน�าไปสู่การปรับนโยบาย	เพ่ือ
น�ามาตรการต่างๆ	ไปสนบัสนนุกลุ่มเป้าหมายทีเ่ราต้องการ
สร้างให้มคีวามสามารถในการแข่งขนั	เช่น	การเปิดโอกาส
ให้ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ	ทีล่งทนุเพ่ิมในส่วนของการพัฒนา
ทักษะ	เทคโนโลยี	และนวัตกรรม	(Skill	Technology	 
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“บีโอไอเป็นองค์กรที่มีความพร้อม

บุคลากรทุ่มเทกับการท�างาน  

งานที่บีโอไอเป็นงานหนัก  

มีบทบาททั้งในฐานะผู้ก�าหนดนโยบาย 

และผู้ ให้บริการ”

มาตรการของหน่วยงานต่างๆ	ตวัอย่างทีช่ดัเจนคอื	นโยบาย 
ส่งเสริมการลงทุน	Eco-Car	ซึ่งบีโอไอด�าเนินการร่วมกับ 
กระทรวงอตุสาหกรรมในเร่ืองการก�าหนดรูปแบบของรถยนต์	 
กระทรวงการคลังเร่ืองมาตรการทางด้านภาษีสรรพสามิต	
รวมกบัสิทธปิระโยชน์และเง่ือนไขของบโีอไอ	และท�าให้เกดิ 
โครงการ	Eco-Car	ขึ้นมาได้ส�าเร็จ”

ขนานใหญ่เมือ่ต้นปี	2558	ยกเลิกประเภทกจิการทีไ่ม่จ�าเป็น 
ต้องให้การส่งเสริมฯ	หรือปรับให้สิทธิประโยชน์น้อยลง

นอกจากการยกเลิกนโยบายส่งเสริมฯ	บางประเภท
กิจการแล้ว	อีกส่วนหนึ่งจะต้องก�าหนดนโยบายส่งเสริมฯ	
อุตสาหกรรมใหม่ๆ	โดยเฉพาะถ้าเป็นโครงการทีด่มีมีลูค่า
เพ่ิมสูง	 ท�าอย่างไรเพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ในประเทศอย่างจริงจัง	 หรือท�าอย่างไรให้เกิดโครงการที่
พัฒนาจากองค์ความรู้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�าผลงาน
วิจัยที่หน่วยงานต่างๆ	 ได้พัฒนาขึ้นไปต่อยอดเป็นธุรกิจ
เชงิพาณชิย์	และบโีอไอจะมมีาตรการไปสนบัสนนุอย่างไร	
การท�านโยบายแบบนี้เป็นการสร้างอุตสาหกรรมที่พัฒนา
จากเทคโนโลยใีนประเทศ	ซึง่เป็นแนวทางทีป่ระเทศต่างๆ	
ด�าเนินการและเป็นการสร้างความสามารถของประเทศ 
ที่ยั่งยืน

การที่บีโอไอให้การส่งเสริมฯ	 มาอย่างต่อเนื่อง	 
ท�าให้เกิดการจ้างงานเป็นจ�านวนมาก	 ส่งผลให้ปัจจุบัน
ประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน	 ซึ่งแรงงานเป็นหนึ่งใน
หลายๆ	ปัจจัยทีน่กัลงทนุให้ความส�าคญั	และประเทศใดมี
ต้นทนุทีต่�า่กว่า	มแีรงงานทีม่ศีกัยภาพ	รวมถงึมคีวามพร้อม 
ด้านระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน	 นักลงทุนก็จะหันไปลงทุน 
ในประเทศนัน้ๆ	เพ่ือใช้เป็นฐานการผลิตส�าหรับส่งออก	และ
เพ่ือขยายธรุกจิในประเทศนัน้ด้วย	ดงันัน้การปรับนโยบาย 
และกลุ่มอตุสาหกรรมเป้าหมายจึงเป็นยทุธศาสตร์ทีส่�าคญั
อย่างยิ่ง

บีโอไอมีบุคลากรที่พร้อมทุ่มเท
ส�าหรับบีโอไอแล้ว	 นับเป็นองค์กรที่มีความพร้อม	

เมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ	 โดยเฉพาะด้านบุคลากรที ่
พร้อมทุ่มเทกับการท�างาน	 งำนที่บีโอไอเป็นงำนหนัก  
เพรำะเรำมีบทบำททั้งในฐำนะผู้ก�ำหนดนโยบำยและ 
ผูใ้ห้บริกำร นอกจำกกำรก�ำหนดนโยบำย ให้สทิธิประโยชน์ 
แล้ว ยังท�ำหน้ำทีใ่ห้บริกำร สร้ำงควำมพึงพอใจ แก้ไขปัญหำ 
อุปสรรคในกำรด�ำเนินกำรของนักลงทุน นับเป็นบทบำท 
ทีม่ภีำระมำก จงึต้องกำรบคุลำกรทีทุ่ม่เทตัง้ใจทีจ่ะท�ำหน้ำทีน่ี ้
อย่างจริงจัง

นักลงทุนต่างชาติเมื่อเข้ามาลงทุนในประเทศไทย	
มักคาดหวังว่าจะต้องได้รับความสะดวกในการท�าธุรกิจ	
นี่คือบทบาทหน้าที่ของบีโอไอ	 และด้วยความพร้อมของ 
บคุลากรจึงท�าให้สามารถด�าเนนิการตามภารกจิทีค่าดหวงัได้	 
แต่ในอนาคตจะมโีครงการต่างๆ	เพ่ิมขึน้อกีมากในแต่ละปี	 
ก็ต้องหาวิธีการที่จะท�าหน้าที่นี้ให้ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

การทีบ่โีอไอ	ด�าเนนิการมาเป็นระยะเวลา	50	ปีแล้ว	
ได้ก�าหนดนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุนครอบคลุม
ประเภทกิจการต่างๆ	 มากมาย	 และเพ่ิงจะมีการปรับ 
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เน้นธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
ฉะนั้นธุรกิจที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

ในอนาคต	ต้องเป็นธรุกจิทีม่มีลูค่าเพ่ิมสูง	เป็นอตุสาหกรรม 
ที่ต้องการองค์ความรู้	 เทคโนโลยี	 ต้องให้การสนับสนุน
พร้อมส่ิงอ�านวยความสะดวกทีม่ปีระสิทธภิาพ	การด�าเนนิ
ธรุกจิราบร่ืน	ต้องให้สิทธปิระโยชน์จูงใจควบคูก่บัการเอือ้
อ�านวยในเรื่องต่างๆ	ที่นักลงทุนต้องการ

อีกเร่ืองหนึ่งที่ส�าคัญคือ	 การจูงใจให้ธุรกิจมุ่งท�า
ด้านการวิจัยและพัฒนา	 เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้	 พัฒนา
เทคโนโลยี	 สร้างอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงได้อย่าง
แท้จริง	 ให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและออกแบบ	 มีศูนย ์
การพัฒนาด้านต่างๆ	ฯลฯ	ฉะนัน้นโยบายทีค่วรท�าคอื	เร่ือง 
ของการจูงใจให้เกดิการวจิยัและพัฒนาขึน้ในประเทศไทย

นอกจากนีจ้ะท�าอย่างไรเพ่ือให้เกดิอตุสาหกรรมทีม่ี
ครบทัง้ต้นน�า้	กลางน�า้	และปลายน�า้	ขึน้ในประเทศไทย	มี
เง่ือนไขจงูใจนกัลงทนุ	รวมทัง้การสนบัสนนุต่างๆ	ซึง่เหล่านี ้
จะน�าไปสู่แนวทางการก�าหนดนโยบายต่อไป

ในช่วงปี	 2548	 เรื่องหนึ่งที่พยายามท�าให้เกิดคือ	
อุตสาหกรรมต้นน�้าของเหล็ก	 (โรงถลุงเหล็ก)	 เนื่องจาก
ในช่วงนั้นประเทศไทยน�าเข้าเหล็กเป็นจ�านวนมาก	 แต่
ประเทศไทยไม่มีอุตสาหกรรมต้นน�้าของเหล็ก	 มีแต ่
กลางน�้าและปลายน�้า	 และยังเป็นประเทศที่ใช้เหล็กมาก 
ทีสุ่ดในอาเซยีนด้วย	แต่กม็ปัีญหาอปุสรรคมากทัง้เร่ืองทีต่ัง้

และการไม่ยอมรับของชมุชน	ท�าให้ไม่สามารถด�าเนนิการได้	 
อีกทั้งขณะนี้ปริมาณการผลิตเหล็กทั่วโลกมากเกินความ
ต้องการ	ท�าให้อุตสาหกรรมถลุงเหล็กเกิดได้ยากยิ่งขึ้น

“ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย 

ในอนาคต ต้องเป็นธุรกิจ 

ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นอุตสาหกรรม 

ที่ต้องการองค์ความรู้  

เทคโนโลยีมีสิ่งอ�านวยความสะดวก 

ท่ีมีประสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถด�าเนินการ 

ได้ราบรื่นตามที่ก�าหนด”

“ขณะด�ารงต�าแหน่งเลขาธิการ 

ประทับใจในเรื่อง การท�างาน  

องค์กร และการมีวัฒนธรรม 

ของบีโอไอ”

ความประทับใจเมื่อครั้งเป็นเลขาธิการ
นึกย้อนหลังไปถึงความประทับใจในหลายๆ	เรื่อง
1. เรื่องการท�างาน	นโยบายต่างๆ	ที่ออกมาหลาย

นโยบายเห็นผลชัดเจน	 เกิดการลงทุน	 และเป็นไปตาม 
เป้าหมายทีต่ัง้ไว้	การลงทนุในอตุสาหกรรมอเิล็กทรอนกิส์	
และ	Eco-Car	อุตสาหกรรมเหล่านี้ขยายตัว	ทั้งการผลิต	 
Hard	Disk	Drive	และฐานผลิต	Eco-Car	ทีเ่ป็นส่วนส�าคญั 
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปัจจุบัน

2. เร่ืององค์กร	 บีโอไอเป็นองค์กรที่มีความเป็น
มืออาชีพ	 บุคลากรมีความทุ่มเท	 แม้จะต้องท�าภารกิจ	 
หลายด้านควบคูก่นั	ทัง้ในการเป็นผูก้�าหนดนโยบายชกัจูง
ให้เกิดการลงทุน	และการให้บริการที่ดี

3. เร่ืองวัฒนธรรม	 องค์กรบีโอไอนับเป็นองค์กร 
ที่มีความเข้มแข็ง	และมีเอกลักษณ์โดดเด่น

ส�าหรับเร่ืองที่มีความส�าคัญที่สุดของคนบีโอไอคือ	
วิธีคิด	เราต้องยึดมั่นว่าจะท�าอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรและประเทศอย่างแท้จริง	โดยเฉพาะการ
ยกเว้นภาษีที่ให้กับนักลงทุนนั้น	 ต้องท�าให้เกิดประโยชน์
มากทีสุ่ด	ปัจจุบนัการส่งออกของภาคอตุสาหกรรมทีไ่ด้รับ 
การส่งเสริมฯ	ไม่สามารถขยายตัวเหมือนในอดีต	ส่งผล 
ให้เศรษฐกิจไม่เติบโต	 เพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์เรื่อง 
เหล่านี้ให้ได้อย่างชัดเจน	 ต้องปรับนโยบาย	 และต้องมี 
มุมมองที่กว้างไกล
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อย่างไรกต็าม	การทีบ่โีอไอเป็นองค์กรเอกเทศ	ไม่ได้ 
อยู่ในส่วนหนึ่งขององค์กรอื่นๆ	กรอบความคิดจึงอาจจะ 
อยู่ในทิศทางเดียว	 แต่ถ้าเราอยู่ในกรอบที่กว้างจะท�าให้
เห็นมุมมองที่หลากหลาย	 จะส่งผลท�าให้เรากว้างขึ้นใน 
การคดิ	ฉะนัน้ต้องสร้างคนบโีอไอให้มคีวามคดิและมมุมอง 
ทีก่ว้างไกลยิง่ขึน้	รวมถงึมคีวามเข้าใจในธรุกจิอย่างแท้จริง	
และต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งว่าแก่นแท้จริงๆ	นั้น	คืออะไร

แต่เดิมเราประเมินผลการส่งเสริมการลงทุน	 จาก 
จ�านวนโครงการว่ามกีีโ่ครงการ	มลูค่าการลงทนุเท่าไหร่	ซึง่เรา 
ควรจะพิจารณาว่าเกดิผลอะไร	เช่น	“บางโครงการไม่น่าจะให้ 

การส่งเสรมิฯ	แล้ว	บางประเภทโครงการเพียงนกัลงทนุซือ้ 
เคร่ืองจักรมาตัง้กจ็บแล้ว”	โครงการเหล่านีไ้ม่เกดิการจ้างงาน 
และผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างแท้จรงิ	ไม่ได้ประโยชน์
เต็มที่	 เพราะฉะนั้นต้องมาพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์ 
ส่งเสริมการลงทนุ	ทีจ่ะเกดิผลกระทบต่อเนือ่งในระยะยาว	 
ถ้าเป็นโครงการทีใ่ช่	จะให้สิทธปิระโยชน์สูงสุดกท็�าได้	เพราะ 
จะเกิดผลกระทบต่อเนื่องในอนาคต	 แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่คุ้ม
กับสิทธิประโยชน์	และทรัพยากรที่ให้	ฉะนั้นการก�าหนด
นโยบายต้องลึกซึ้ง	และมองให้ลึกมากขึ้นด้วย	
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ภาพรวมของจังหวัด
จังหวัดแลมด่อง	(Lam	Dong)	อยูใ่นเขตภเูขา 

ทางตอนใต้ของประเทศเวยีดนาม	ซึง่เป็นพ้ืนทีม่รสุม
เขตร้อน	อณุหภมูเิฉล่ียอยูร่ะหว่าง	18	-	25	องศาเซลเซยีส	 
พ้ืนทีอ่ยูสู่งจากระดบัน�า้ทะเล	800	-	1,500	เมตร	มพ้ืีนที่ 
ทั้งหมด	 6,108,462.25	 ไร่	 มีประชากรประมาณ	 
1,262,000	คน	(ปี	2557)	แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	 
2	เมอืง	และ	10	ต�าบล	โดย	2	เมอืง	ได้แก่	เมอืงดาลัด	 
และ	Bao	Loc	ในส่วนของเส้นทางการคมนาคมขนส่ง	 
แลมด่องมเีส้นทางถนนสายหลักเชือ่มภายในประเทศ	
ได้แก่	หมายเลข	20,	27,	28	และ	55	ส่วนสายรอง 
เชื่อมระหว่างจังหวัดภาคใต้	ได้แก่	หมายเลข	722,	 
723,	724,	และ	725	โดยดาลัดอยูห่่างจาก	Ho	Chi	Minh	 
320	กโิลเมตร	และอยูห่่างจากท่าเรือ	Cam	Ranh	Port	 
ประมาณ	100	กโิลเมตร	แลมด่องมสีนามบนินานาชาติ	
1	แห่งชือ่	Lien	Khurong	อยูห่่างจากตวัเมอืงดาลัด	
ระยะทาง	 30	 กิโลเมตร	 มีบริการของสายการบิน	
Vietnam	Airlines	และ	Vietjet	Air	เป็นเส้นทาง 
การบินภายในประเทศจากดาลัดไป	Ha	noi,	Vinh,	
Da	Nang	และ	Ho	Chi	Minh

นำนำสำระ
สุภาดา	เครือเนตร

เวียดนามตอนใต้...จังหวัดแลมด่อง 
 ศักยภาพและโอกาสการลงทุน

ศักยภาพและจุดแข็งของจังหวัด 
การท่องเที่ยว
ดาลัดนับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทั้งระดับ

ประเทศและระดับภูมิภาค	 ด ้วยสภาพภูมิอากาศ 
ที่เย็นสบาย	 สถาปัตยกรรมและตึกรามบ้านช่องที่งดงาม	 
มีน�้าตก	7	แห่ง	ทะเลสาบ	7	แห่ง	รวมทั้งมีทัศนียภาพ 
ที่สวยงามด้วยทิวเขาและทะเลสาบ

เวียดนามตอนใต้...จังหวัดแลมด่อง 
 ศักยภาพและโอกาสการลงทุน
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-	พ้ืนที่ปลูกชา	 23,580	 เฮกต้า	 (147,375	 ไร่)	 
ในจ�านวนนีพ้ื้นทีม่ากกว่า	1,000	เฮกต้า	(6,250	ไร่)	 
เป็นพื้นที่ปลูกชาคุณภาพดี	ผลิตชาได้	237,000	
ตันต่อปี

-	พ้ืนที่ปลูกกาแฟ	
152,650	 เฮกต้า	
(954,063	 ไร ่ )	 
ได้ผลผลิต	410,315	ตันต่อปี

จนถึงส้ินปี	 2558	 มีโรงแรมที่พัก	 936	 แห่ง	 
มห้ีองพักรวม	15,183	ห้อง	และมนีกัท่องเทีย่วมาเยอืนถงึ	 
5.1	 ล้านคน	 โดยในปี	 2559	 เป็นชาวต่างชาติถึง	 
220,000	คน

ผลิตผลทำงกำรเกษตร
ผลิตผลทางการเกษตรมปีริมาณมากและหลากหลาย	 

แลมด่องเป็นแหล่งปลูกผัก	 ดอกไม้	 และชามากที่สุด 
ในประเทศเวียดนาม	

-	พ้ืนทีป่ลูกผักมากกว่า	54,000	เฮกต้า	(337,500	ไร่)	 
ให้ผลผลิตเฉลี่ย	2	ล้านตันต่อปี	

-	พื้นที่ปลูกดอกไม้	7,450	เฮกต้า	 (46,562	ไร่)	
ได้ผลผลิตไม้ตดัดอก	ประมาณ	2,548	ล้านดอก

ตลาดของพืชผลทางการเกษตรเหล่านี	้ส่งออกไป
ประเทศญีปุ่น่	สิงคโปร์	ไต้หวนั	ออสเตรเลีย	เบลเยยีม	
เนเธอร์แลนด์	 สหภาพยุโรป	 สหรัฐอเมริกา	 และจีน	 
จังหวัดแลมด่องยังมีการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร
อื่นๆ	เช่น	เม็ดมะม่วงหิมพานต์	หมอ่น	โกโก้	พรกิไทย	
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วย

นอกจากนี้จังหวัดแลมด่อง	 ยังสามารถเล้ียง
ปลาสเตอร์เจี้ยน	ปลาแซลมอล	บนพื้นที่	 50	 เฮกต้า	
(312	ไร่)	ให้ผลผลิต	500	ตันต่อปี

จังหวัดแลมด่อง	 มีพ้ืนที่ป่า	 597,690	 เฮกต้า	
(3,735,562	 ไร่)	 มีป่าสงวนแห่งชาติ	 2	 แห่ง	 ซึ่ง	 
UNESCO	ได้จัดเป็นพื้นที่สัตว์สงวน

“อุตสาหกรรมที่ส�าคัญและ 

ได้รับการพัฒนาของจังหวัดแลมด่อง 

ได้แก่ เหมืองแร่ การแปรรูปผลิตผล

ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากป่า 

และการประมง”

อุตสำหกรรม
อุตสาหกรรมที่ส�าคัญและได้รับการพัฒนาของ 

จังหวัดแลมด่อง	ได้แก่	เหมืองแร่	การแปรรูปผลิตผล 
ทางการเกษตร	 ผลิตภัณฑ์จากป่าและการประมง	 
การผลิตปุ ๋ย	 การผลิตและจ�าหน่ายไฟฟ้าและแก๊ส	
ปัจจุบันจังหวัดมีเขตอุตสาหกรรม	3	แห่ง	เพื่อรองรับ
การลงทุนของอุตสาหกรรมสมัยใหม่กว่า	6,400	ไร่

สถำบันกำรศึกษำและกำรฝึกอบรม
จังหวดัแลมด่อง	มมีหาวทิยาลัย	2	แห่ง	วทิยาลัย	 

6	แห่ง	โรงเรียนมธัยม	5	แห่ง	หน่วยฝึกอาชพี	53	แห่ง	 
และมีสถาบันวิจัย	3	แห่ง
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กำรลงทุน ณ สิ้นปี 2558
•	โครงการลงทนุจากภายในประเทศ	ณ	ส้ินปี	2558	 

มี	699	โครงการ	เงินลงทุนทั้งสิ้น	111,824	พันล้านด่อง
•	โครงการลงทุนจากต่างประเทศ	ณ	สิ้นปี	2558	 

ม	ี103	โครงการ	เงินลงทนุทัง้ส้ิน	580.6	ล้านเหรียญสหรัฐฯ
•	GRDP	(Gross	Regional	Domestic	Product)	 

ร้อยละ	14.1
•	GRDP	per	Capita	45.2	ล้านด่อง
•	โครงสร้างทางเศรษฐกจิ	อตุสาหกรรมเกษตรและ 

ประมงร้อยละ	49.2	อุตสาหกรรมก่อสร้างร้อยละ	18.2	 
บริการร้อยละ	32.6	การส่งออกทั้งสิ้น	450	ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

แผนและแนวทางการพัฒนาจังหวัดแลมด่อง
ด้ำนกำรพัฒนำเมือง
ตามแผนพัฒนาเมืองดาลัด	ที่ได้รับความเห็นชอบ 

จากนายกรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 12	 พฤษภาคม	 2557	 
จะขยายเมืองดาลัดจาก	393	ตารางกิโลเมตร	เป็น	3,359	 
ตารางกิโลเมตร	สร้างเมืองดาลัดเป็นเมืองใหม่ที่เป็นมิตร 
กบัส่ิงแวดล้อม	มรีะบบนเิวศทีด่แีละมทีศันยีภาพทีส่วยงาม	 
เป็นทีย่อมรับในระดบัชาตแิละนานาชาต	ิดาลัดจะกลายเป็น 
เมืองแห่งสถานที่พักตากอากาศ	 เมืองศูนย์วิจัยทาง 
วิทยาศาตร์	 เมืองแห่งศูนย์ฝึกอบรมและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี	 เป็นศูนย์กลางการค้าระดับชาติและระดับ
นานาชาต	ิรวมทัง้เป็นเมอืงศนูย์กลางการวจิยัด้านผลิตผล 
ทางการเกษตรและการปกป้องความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

“พัฒนาเมืองดาลัดให้เป็น

ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับไฮคลาส 

เป็นศูนย์กลางการประชุม

และสัมมนานานาชาติ”

กำรพัฒนำธุรกิจบริกำรและกำรท่องเที่ยว
รัฐมีแผนที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นจุดแข็ง	 

ทัง้ด้านทศันยีภาพทีส่วยงามและส่ิงแวดล้อม	จะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็นภาคเศรษฐกิจที่ส�าคัญ	 ให้ความส�าคัญ 
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีคุณภาพ	การ
สร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว	
พัฒนาเมืองดาลัดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับ
ไฮคลาส	เป็นศูนย์กลางการประชุมและสัมมนานานาชาติ	
และร่วมกับจังหวัดแลมด่อง	 จัดให้เป็นสามเหล่ียม 
แห่งการพัฒนาการท่องเที่ยว

กำรพัฒนำกำรค้ำ
พัฒนาและส่งเสริมแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ทาง 

การเกษตร	ผลิตภณัฑ์ทีผ่่านกระบวนการจากการท�าเกษตร 
ป่าไม้	 ส่งเสริมจุดแข็งของการค้า	 ขยายตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ	 ดึงดูดการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็น
เมืองศูนย์กลางการค้า	Supermarket	Chains	ส่งเสริม
ระบบตลาดกลางเพ่ือพัฒนาระบบตลาดท้องถิ่น	 เร่งรัด
การส่งออก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน	และผลักดันการเติบโตของชุมชน

กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนกำรขนส่ง
จัดหาแหล่งเงินทุนเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐาน

ด้านการขนส่ง	เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ	 เช่น	 ปรับปรุง 
ถนนหมายเลข	27,	28,	55	การปรับปรุงทางรถไฟ	รวมถงึ 
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การท่องเทีย่ว	ส่งเสริมอตุสาหกรรมสนบัสนนุ	ส่งเสริมและ
เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและคลัสเตอร์อุตสาหกรรม

กำรพัฒนำสังคม - วัฒนธรรม
เร่งรัดส่งเสริมการผลิตทีม่วีทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี 

ส่งเสริมการศกึษาและฝึกอบรม	เพ่ือสนบัสนนุอตุสาหกรรม
โดยเฉพาะด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีพัฒนาแลมด่อง 
ให้เป็นเมืองแห่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ	มีศูนย์วิจัย
ทางวิทยาศาสตร์	มีสถาบันการศึกษาที่ครบถ้วน	ส่งเสริม
การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยอีย่างหลากหลาย	
ส่งเสริมคณุภาพการศกึษา	และการฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคสังคมและเศรษฐกิจ

สิทธิประโยชน์กำรลงทุน
•	ยกเว้น	/	ลดหย่อนค่าธรรมเนยีมการเช่าทีด่นิและ 

น�้าผิวดิน
•	ยกเว้น	/	ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
•	สิทธิประโยชน์ด้านภาษีน�าเข้าและส่งออก
•	สิทธปิระโยชน์ทีรั่ฐสนบัสนนุตามนโยบายส่งเสริม 

โครงการฝึกอาชีพ
•	สิทธิประโยชน์ที่รัฐสนับสนุนด้านอัตราดอกเบี้ย 

เงินกู้ธนาคารพาณิชย์
หมำยเหตุ	รายละเอียดโครงการ	และเงื่อนไขที่จะ 

ได้รับสิทธิประโยชน์	เป็นไปตามที่รัฐบาลก�าหนด	

ที่มาข้อมูล Guidebook for Investment Promotion,  
Lam Dong Province

ส่งเสริมให้มีการเปิดเส้นทางการบินนานาชาติ	 เส้นทาง 
ดาลัด	-	สิงคโปร์	ดาลัด	-	เสียมเรียบ	และระหว่างดาลัด	-	ญีปุ่น่ 
ดาลัด	-	เกาหลีใต้	และเส้นทางการบนิทีเ่ชือ่มโยงเมอืงส�าคญัๆ	 
ภายในประเทศ

กำรพัฒนำกำรเกษตร
ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและการป่าไม้แบบ

ไฮเทค	 ส่งเสริมไบโอเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับการถนอม
รักษาคุณภาพสินค้าเกษตร	 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการ
หลังการเก็บเกี่ยว	 ให้ความส�าคัญเป็นล�าดับแรกกับการ 
พัฒนาพืชหลักๆ	 ของพ้ืนที่ในการสร้างมูลค่าเพ่ิม	 และ 
ความได้เปรียบในการแข่งขนั	โดยใช้มาตรการทีม่ปีระสิทธภิาพ 
ส�าหรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน	 สนับสนุนการลงทุน
ศูนย์การค้าดอกไม้และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ	
สนับสนุนโครงการการเกษตรไฮเทคที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การท่องเทีย่ว	ใช้ประโยชน์จากโอกาสของ	Trans	-	Pacific	 
Partnership	 Agreement	 (TPP)	 และ	 AEC	 
ในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน	สร้างดาลัดให้เป็น 
ศนูย์กลางการวจัิยทางการเกษตรแบบไฮเทคในระดบัชาติ
และนานาชาติ

กำรพัฒนำอุตสำหกรรม
ส่งเสริมอตุสาหกรรมให้สอดคล้องกบัพ้ืนทีไ่ฮแลนด์ 

โดยรอบ	 ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร	เช่น	ชา	กาแฟ	หม่อน	การคดัแยก	และถนอม
ผกั	ผลไม้	ดอกไม้	ส่งเสริมการลงทนุในเขตอตุสาหกรรม
และคลัสเตอร์ของจังหวัด	พัฒนาหัตถกรรม	เพื่อส่งเสริม
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ภำวะส่งเสริมกำรลงทุน
รสสุคนธ์	สังข์วารี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนพฤษภาคม 2559

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจกำร
ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท)

การจ้างงาน 
(คน)

ที่ตั้ง

หมวด 1	เกษตรกรรม	และผลิตผลทางการเกษตร

1 เนเชอรัลเลเท็กซ์	แมทเทรส	แอนด์	พิลโล	
จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา	เช่น	หมอนยางพารา	 1.14.2 69.60 120 ปทุมธานี

2 น้�ามันพืชปทุม	จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) ไบโอดีเซล	(BIO-DIESEL)	 1.18 229.50 28 ปทุมธานี

3 ซิตี้ฟูด	จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) เครื่องดื่มจากธัญพืช 1.17 237.00 41 ราชบุรี

4 4	กรีนเนอร์ยี่	จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) เชื้อเพลิงชีวมวลอัด	(WOOD	PELLET)	 1.17 12.50 10 นครราชสีมา

5 อดิตยา	เบอร์ล่า	เคมีคัลส์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(ร่วมทุนไทย	-	ฮ่องกง)

สิ่งปรุงแต่งอาหาร	
(FOOD	INGREDIENT)

1.17 78.00 12 สมุทรปราการ

6 ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่รุ่น 1.5 159.90 26 ปราจีนบุรี

7 ยูไนเต็ดการตลาดสากล	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สุกรขุน 1.5 50.00 9 นครราชสีมา

8 ยูไนเต็ดการตลาดสากล	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สุกรขุน 1.5 58.00 29 นครราชสีมา

9 นางสาวนงนุช	พิศแลงาม	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) ยางแท่ง	(BLOCK	RUBBER) 1.14.1 282.50 206 นครพนม

10 อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	สิงคโปร์)

เนื้อปลาบดแช่แข็ง 1.17 34.95 364 สมุทรสาคร

11 โกลคอนดา	เอเชีย	จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด 1.1 201.50 36 ล�าพูน

12 อาหารเบทเทอร์	จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) ลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ 1.5 583.50 50 ลพบุรี

13 นายเสกศักดิ์	พิริเยศยางกูร
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้�ามันปาล์มดิบ	และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง 1.12 300.00 65 กาญจนบุรี

14 บี.ฟูดส์	โปรดักส์	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จ�ากัด	(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)

ไก่ช�าแหละ 1.9 284.80 564 ลพบุรี

15 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร	จ�ากัด
(โครงการที่	1)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางเครพ	(CREPE	RUBBER)
ยางแท่ง	(BLOCKED	RUBBER)	
และหรือยางผสม	(COMPOUNDED	RUBBER)

1.16 836.70 116 อุบลราชธานี

16 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร	จ�ากัด
(โครงการที่	2)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางเครพ	(CREPE	RUBBER)
ยางแท่ง	(BLOCKED	RUBBER)	
และหรือยางผสม	(COMPOUNDED	RUBBER)

1.16 828.40 116 สกลนคร

17 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร	จ�ากัด
(โครงการที่	3)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางเครพ	(CREPE	RUBBER)
ยางแท่ง	(BLOCKED	RUBBER)	
และหรือยางผสม	(COMPOUNDED	RUBBER)

1.16 826.20 116 บึงกาฬ

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนพฤษภาคม 2559
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์/กิจกำร
ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท)

การจ้างงาน 
(คน)

ที่ตั้ง

18 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร	จ�ากัด
(โครงการที่	4)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางเครพ	(CREPE	RUBBER)
ยางแท่ง	(BLOCKED	RUBBER)	
และหรือยางผสม	(COMPOUNDED	RUBBER)

1.16 831.20 116 นครพนม

19 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร	จ�ากัด
(โครงการที่	5)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางเครพ	(CREPE	RUBBER)
ยางแท่ง	(BLOCKED	RUBBER)	
และหรือยางผสม	(COMPOUNDED	RUBBER)

1.17 823.20 116 อุดรธานี

20 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร	จ�ากัด
(โครงการที่	6)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางเครพ	(CREPE	RUBBER)
ยางแท่ง	(BLOCKED	RUBBER)	
และหรือยางผสม	(COMPOUNDED	RUBBER)

1.16 831.20 116 มุกดาหาร

21 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร	จ�ากัด
(โครงการที่	7)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางเครพ	(CREPE	RUBBER)
ยางแท่ง	(BLOCKED	RUBBER)	
และหรือยางผสม	(COMPOUNDED	RUBBER)

1.16 829.20 116 ศรีสะเกษ

22 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร	จ�ากัด
(โครงการที่	8)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางเครพ	(CREPE	RUBBER)
ยางแท่ง	(BLOCKED	RUBBER)	
และหรือยางผสม	(COMPOUNDED	RUBBER)

1.16 836.20 116 พิษณุโลก

23 เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร	จ�ากัด
(โครงการที่	9)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางเครพ	(CREPE	RUBBER)
ยางแท่ง	(BLOCKED	RUBBER)	
และหรือยางผสม	(COMPOUNDED	RUBBER)

1.16 833.40 116 ล�าปาง

24 นายศักดา	ทองรอง	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) น้�ามันปาล์มดิบ	และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง	 1.12 300.00 65 เพชรบูรณ์

25 นายเสกศักด์ิ	พิริเยศยางกูร	(หุ้นไทยท้ังส้ิน) น้�ามันปาล์มดิบ	และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง 1.12 300.00 65 อ�านาจเจริญ

26 นายเสกศักด์ิ	พิริเยศยางกูร	(หุ้นไทยท้ังส้ิน) น้�ามันปาล์มดิบ	และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง 1.12 300.00 65 อุดรธานี

27 นิปปุ่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แป้งผสมส�าเร็จรูปหรือกึ่งส�าเร็จรูปแช่แข็ง	
(FROXEN	DOUGH)

1.17 300.00 31 ปทุมธานี

28 นายวิบูลย์	ลาภจตุพร	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) แป้งสาลี	(WHEAT	FLOUR) 1.13 288.00 46 สมุทรสาคร

29 ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
(โครงการที่	1)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่รุ่นและไข่ไก่ 1.5 792.20 149 ลพบุรี

30 ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
(โครงการที่	2)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่รุ่นและไข่ไก่ 1.5 792.20 149 ยโสธร

31 ซีพีเอฟ	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
(โครงการที่	3)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่รุ่นและไข่ไก่ 1.5 792.20 149 กาญจนบุรี

32 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม	จ�ากัด
(โครงการที่	1)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่ช�าแหละ	 1.9 590.00 378 ล�าปาง

33 เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม	จ�ากัด
(โครงการที่	2)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่ช�าแหละ	 1.9 590.00 378 กาฬสินธุ์	

34 ก้าวหน้าไก่สด	จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) ไก่ช�าแหละ	 1.9 712.20 900 อุบลราชธานี

หมวด 2	เหมืองแร่	เซรามิก	และโลหะขั้นมูลฐาน

1 ไทดี้	เมทัล	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนเหล็กทุบ	(FORGING	PARTS) 2.14 288.50 52 ระยอง

หมวด 3	อุตสาหกรรมเบา	และอุปกรณ์ขนส่ง

1 อีลิท	วิน	จ�ากัด	(หุ้นจีนทั้งสิ้น) กระเป๋า 3.3 65.00 25 ชลบุรี

2 ซีทีเอส	กรีนวูด	จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) ไม้อัด 3.6 280.00 69 นครราชสีมา
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หมวด 4	ผลิตภัณฑ์โลหะ	เครื่องจักร	และอุปกรณ์ขนส่ง
1 MR.	ANTHONY	JOHN	WARREN

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)
VACUUM	EXCAVATION	UNIT,	
ชิ้นส่วนของ	VACUUM
EXCAVATION	UNIT	

4.5 6.25 13 สุราษฎร์ธานี

2 นางสุนทรี	รอดประจง	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง	อุปกรณ์จับยึด	 
และการซ่อมแซม	อุปกรณ์จับยึด 
ที่ผลิตเอง

4.3
และ
4.2

10.00 24 นครราชสีมา

3 สยาม	พรีสเตรสเซดแมททีเรียล	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	ฮ่องกง)

P.C	STRAND	WIRE	 4.1.3 260.00 30 ชลบุรี

4 นิสสัน	สปริง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์	และการซ่อมแซม 
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

4.5.2 60.00 8 ระยอง

5 ฟุคูจุ	อินดัสทรี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ	เช่น
WIRE	RING	

4.8.17 3.06 1 ระยอง

6 อิมเมอทัล	พาร์ท	จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป	เช่น	ฝาครอบ	CONDENSER	 4.1.3 37.60 15 สมุทรปราการ

7 โกโย	เทคโนโลยี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น	-	ไต้หวัน)

TESTOMG	FIXTIRE	
และการซ่อมแซม	
TESTING	FIXTURE	ที่ผลิตเอง

4.5 26.00 15 ปทุมธานี

8 นางสาวเพ็ญนภา	แก้วยานุรักษ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด	ชิ้นส่วน
แม่พิมพ์	อุปกรณ์จับยึด	แม่พิมพ์	
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

4.2 88.00 40 สมุทรสาคร

9 ทานตะวัน	คอนสตรัคชั่น	แอนด์	เซอร์วิส	 
จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โครงสร้างโลหะส�าหรับงาน
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม	

4.14.2 24.00 67 ระยอง/สงขลา

10 โคบายาชิ	คานากาตะ	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์	(MOLD	PARTS)
เช่น	PUNCH,	DIE	และ	CORE	PIN	

4.5.2 51.00 15 สมุทรปราการ

11 ฟงไข่	อิเล็กทรอนิกส์	เทคโนโลยี	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(ร่วมทุนจีน	-	ไต้หวัน)

ชิ้นส่วนโลหะ	เช่น	CASE,	HEAT	SINK	
และ	FRAME	แม่พิมพ์	
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

4.1.3
และ 
4.5.2

60.70 56 ชลบุรี

12 อุชินุคิ	อินดัสตรี้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์โลหะ	เช่น	ตะแกรงหรือตาข่าย	
(PUNCHING	NET)	

4.1.3 39.00 14 สมุทรปราการ

13 เอ็มพีที	โซลูชั่น	จ�ากัด
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด	ชิ้นส่วนแม่พิมพ์	แม่พิมพ์
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

4.2 115.00 63 ปทุมธานี

14 เอส	ไอ	ดับบลิว	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	สิงคโปร์)	

ยางยานพาหนะ	ได้แก่	ยางล้อตีนตะขาบ
(RUBBER	TRACK)

4.8.4 11.05 60 ระยอง

15 ซิติเซ็น	แมชชินเนอรี่	เอเชีย	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครื่องกลึงอัตโนมัติ	
(CNC	AUTOMATION	LATHE)

4.5.4 222.00 14 พระนครศรีอยุธยา

16 โนชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ	เช่น	MOUNT	BASE
และ	PLATE	

4.3 306.00 380 พระนครศรีอยุธยา

17 ที.ดี.เค	อินดัสเตรียล	จ�ากัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป	เช่น	FRAME	CORNER,	
BACK	COVER	และ	FRONT	PANEL

4.1.3 210.00 140 ชลบุรี

18 ฮาสโก้	-	ซีพี	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	จีน)

เครื่องยนต์	(ENGINE)	และชิ้นส่วนยานพาหนะ	
เช่น	SEAT,	STEERING	WHEEL,	WINDOW	
REGULATOR	และ	FRONT	BUMPER	

4.10 594.80 450 ระยอง
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หมวด 5	อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า	และอิเล็กทรอนิกส์

1 MR.	CONG	LUO	(หุ้นจีนทั้งสิ้น) ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 9 กรุงเทพฯ

2 เอ็ดดูดี	จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) ซอฟต์แวร์ 5.7 3.50 44 นนทบุรี

3 MR.	KOSUKE	SO
(ร่วมทุนสิงคโปร์	-	ญี่ปุ่น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 8.00 22 กรุงเทพฯ

4 นายชวภาส	องค์มหัทมงคล
(ร่วมทุนไทย	-	สิงคโปร์)

ซอฟต์แวร์ 5.7 9.00 28 กรุงเทพฯ

5 เจ.เอ.เอ็ม	เทคโนโลยี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

CONNECTOR	 5.4.19 43.40 6 สมุทรปราการ

6 นายธานี	ศิริพงษ์
(หุ้นลักเซมเบิร์ก)	

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	 5.8 2.00 29 กรุงเทพฯ

7 เอ็มเอสพี	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนของ	CONECTOR	เช่น	PIN 5.4.19 32.00 15 ชลบุรี

8 บัสเอ็กซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 4.00 9 ภูเก็ต

9 มูราตะ	อิเล็กทรอนิกส์	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	
เช่น	ULTRASONIC	SENSOR	

5.5 250.30 83 ล�าพูน

10 ซีนเนอร์ยี่	เทคโนโลยี	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์	
(ELECTRONICS	DESIGN)	
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง 
จากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์	

5.6 10.00 29 ปทุมธานี

11 กัลฟ์เนท	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 9 กรุงเทพฯ

12 โมเล็กซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นสหรัฐฯ	ทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนของ	OPTICAL	FIBER	 5.4 15.08 60 ฉะเชิงเทรา

13 MR.	KIYOFUMI	OGITA
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	เช่น	CONDUCTIVE	
TAPE,	INSULATION	TAPE	และ	
CONDUCTIVE	STIFFENER	

5.4.19 32.68 103 พระนครศรีอยุธยา

14 ฟิวเจอร์	สปิริตส์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.22 16 กรุงเทพฯ

15 นายพิศร	จึงวิวัฒน์อนันต์	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) ซอฟต์แวร์ 5.7 9.50 24 กรุงเทพฯ

16 นางสาวมาริสา	วัฒนาศิริพร	(หุ้นไทยท้ังส้ิน) ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 13 กรุงเทพฯ

17 เดอะมั้งค์	สตูดิโอ	จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) ซอฟต์แวร์ 5.7 28.99 46 กรุงเทพฯ

18 ฮิตาชิ	เมทัลส์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วน	ELECTRONIC	CONTROL	AND	
MEASUREMENT	ส�าหรับ
ยานพาหนะ

5.4.4 60.08 29 ชลบุรี

19 เฮือง	ซุง	อิเล็กทรอนิกส์	(ไทยแลนด์)	
จ�ากัด	(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

PCBA 5.4.14 94.10 26 ระยอง

20 MS.	KUA	YING	FEI
(ร่วมทุนมาเลเซีย	-	หมู่เกาะเคย์แมน)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	(E-COMMERCE) 5.8 10.00 16 กรุงเทพฯ

21 วี	ร็อกซ์เก็ต	จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) ซอฟต์แวร์ 5.7 6.00 10 กรุงเทพฯ
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22 MR.	REMI	DUCROCO
(ร่วมทุนไทย	-	ต่างชาติ)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 5 กรุงเทพฯ

23 บลู	โมบาย	เทค	จ�ากัด	(ร่วมทุนเคย์แมน	
-	ไอส์แลนด์	-	ฮ่องกง)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.50 13 กรุงเทพฯ

24 เทราซอฟท์	โซลูชั่นส์	ดีเวลอปเม้นท์	 
จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 23 กรุงเทพฯ

25 ไทยลามิเนต	แมนูแฟคเจอเรอร์	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนของ	MULTI	LAYER	PRINTED	
CIRCUIT	BOARD	เช่น	PREPREG	

5.4.12 215.00 22 กรุงเทพฯ

26 อิเมอร์สัน	อิเล็คทริค	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

SCROLL	COMPRESSOR 5.3 546.10 23 ระยอง

27 คอมพาร์ท	พรีซิชั่น	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนของ	HARD	DISK	DRIVE	
เช่น	CARIAGE/ACTUATOR	
และ	HOOK	UP	ASSEMBLY	

5.4.6.2 500.00 1,247 พระนครศรีอยุธยา

28 MR.	LIN	JIANHUA	
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนส�าหรับ	SOLAR	PANEL	
เช่น	ENCAPSULANT	FILM	
และ	BACKSHEET

5.4 728.00 90 ชลบุรี

29 คอล-คอมพ์	อีเล็คโทรนิคส์	
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(มหาชน)
(ร่วมทุนไต้หวัน	-	จีน)

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน 5.4 1,226.50 410 เพชรบุรี

หมวด 6	เคมีภัณฑ์	พลาสติก	และกระดาษ

1 แยงจินิค	อินดัสตรี้	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	ไต้หวัน)

ชิ้นส่วนพลาสติกส�าหรับอุตสาหกรรม	เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า	อิเล็กทรอนิกส์	และยานยนต์

6.6 45.50 57 ปทุมธานี

2 เอ็มเอ๊กซ์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	จีน)

ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

6.2.2 18.00 16 สมุทรสาคร

3 โพลีเมอร์ริท	เอเชีย	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

COMPOUNDED	PLASTIC	
และ	MASTERBATCH	

6.6 12.10 4 สมุทรปราการ

4 เอี่ยวน้�าโอสถ	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยาน้�าสมุนไพรแผนโบราณ	ยาเม็ด
และยาแคปซูลสมุนไพรแผนโบราณ

6.10 81.68 35 นครปฐม

5 นายอนันต์ชาติ	ทังเกษมวัฒนา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ฟิล์มพลาสติก	และบรรจุภัณฑ์ 6.12	และ	
6.16

188.00 209 ฉะเชิงเทรา

6 ซีซีแอล	ลาเบิล	(ไทย)	จ�ากัด
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

ฉลากพิมพ์ดิจิทัล	
(DIGITAL	PRINTED	LABEL)

6.14.1 35.00 17 ฉะเชิงเทรา

7 โอเอสพี	เลเบิล	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ฉลากสินค้า	(LABEL) 6.14.2 120.00 8 นครปฐม

8 สยามคราฟท์อุตสาหกรรม	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถุงกระดาษอุตสาหกรรม 6.15 403.00 37 กาญจนบุรี

หมวด 7	กิจการบริการ	และสาธารณูปโภค

1 อีทีเค	อีเอ็มเอส	เอเชีย	โปรดักชั่นส์	
จ�ากัด	(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 26.50 6 ระยอง

2 ฮิตาชิ	คอนสตรัคชัน	แมชีเนอร่ี	(ไทยแลนด์)
จ�ากัด	(ร่วมทุนสิงคโปร์	-	ญี่ปุ่น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 47.10 161 สระบุรี
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3 เอ็กซ์แอค	โซลูชั่น	จ�ากัด
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 3.00 6 กรุงเทพฯ

4 MR.	PRAFUL	SHAH
(หุ้นเคย์แมนทั้งสิ้น)

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 11 ปทุมธานี

5 โรจนะ	อินดัสเตรียล	แมเนจเม้นท์	
จ�ากัด	(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)

น้�าเพื่ออุตสาหกรรม 7.1 183.20 8 ชลบุรี

6 MR.	MORTEN	HALFDAN	
PETERSEN	(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 40.00 62 ชลบุรี/สงขลา

7 ทีซี	แมนูแฟคเจอริ่ง	แอนด์	แอสเซมบลีย์	 
(ประเทศไทย)	จ�ากัด	(หุ้นบริติชเวอร์จิ้น
ไอส์แลนด์	และเบอร์มิวด้า)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 10.50 23 กรุงเทพฯ

8 MR.	RASMUS	GAHMS	ELLEFSEN	
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 8.00 13 กรุงเทพฯ

9 ออร์แกนนิคส์	เอเชีย	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	อังกฤษ)

บริการออกแบบทางวิศวกรรม 7.13 3.50 3 ปทุมธานี

10 ไดชิน	เอเชีย	แปซิฟิค	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 8 สมุทรปราการ

11 นิคอน	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 20.00 58 พระนครศรีอยุธยา

12 MR.	TAKAICHI	ITAYA	(หุ้นญ่ีปุ่นท้ังส้ิน) สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 7.00 8 กรุงเทพฯ

13 เอฟไอเอ็น	อินเตอร์เนชั่นแนล	
(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนา 7.11 20.00 17 ระยอง

14 MR.	CHRISTOPH	EUGEN
OCHSENBEIN	SCHWAAR	
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 17 กรุงเทพฯ

15 ไบโอเนท-เอเชีย	จ�ากัด	
(ร่วมทุนไทย	-	ฝรั่งเศส)

วิจัยและพัฒนา 7.11 14.20 3 พระนครศรีอยุธยา

16 แซดเคเทคโค	ไทย	จ�ากัด	(หุ้นจีนทั้งสิ้น) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 11 กรุงเทพฯ

17 โกแบร์	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์	-	ดัตช์)

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10 3 กรุงเทพฯ

18 พี	ที	เร็คครีเอชั่น	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม	
หรือศูนย์ศิลปหัตกรรม	

7.22.4 173.00 36 กรุงเทพฯ

19 นายไมเคิล	ชุน	หมิง	หยวน
(ร่วมทุนไทย	-	สิงคโปร์)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 64.00 14 ไม่ระบุ

20 สมูธซี	จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) ขนส่งทางเรือ 7.3.3 50.00 17 ไม่ระบุ

21 ตรัง	รีเวอร์	พอร์ท	เซอร์วิส	จ�ากัด
(โครงการที่	1)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 42.00 14 ไม่ระบุ

22 ตรัง	รีเวอร์	พอร์ท	เซอร์วิส	จ�ากัด
(โครงการที่	2)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 42.00 14 ไม่ระบุ

23 ตรัง	รีเวอร์	พอร์ท	เซอร์วิส	จ�ากัด
(โครงการที่	3)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 42.00 14 ไม่ระบุ

24 ตรัง	รีเวอร์	พอร์ท	เซอร์วิส	จ�ากัด
(โครงการที่	4)	(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 42.00 14 ไม่ระบุ
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25 แหลมฉบัง	ฟรีเทรดโซน	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
ด้วยระบบที่ทันสมัย

7.4.2 104.30 13 ชลบุรี

26 เวสทัส	วินด์	เทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 36.10 12 กรุงเทพฯ

27 MR.	CHEONG	KOI	FANG
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.20 19 กรุงเทพฯ

28 เอ็นไอซี	ออโต้เทค	(ประเทศไทย)	จ�ากัด	
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 5.00 3 สมุทรปราการ

29 เดอะ	เมนเทอร์	กรุ๊ป	อินเตอร์เนชั่นแนล	
จ�ากัด	(ร่วมทุนไทย	-	สหรัฐฯ)	

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 3.40 15 กรุงเทพฯ

30 ไอซีแอล	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	สิงคโปร์)	

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 2.80 6 สมุทรปราการ

31 เยนเนรัล	สตาร์ช	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 7.1.1.2 85.00 9 นครราชสีมา

32 MR.	THOMAS	ARTUR	RUNKEL
(หุ้นสหราชอาณาจักรทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 10 กรุงเทพฯ

33 เอลาแบรม	ซิสเต็ม	จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย	-	มาเลเซีย)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 10.60 250 กรุงเทพฯ

34 นางสาวลักขณา	ศรีจันทร์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนา	และบริการทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์

7.11 24.80 42 กรุงเทพฯ

35 ควิก	เอเชีย	จ�ากัด
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 12.50 9 กรุงเทพฯ/
สมุทรปราการ

36 เกาฉี	อิเล็กทรอนิกส์	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 44.70 22 ระยอง

37 MR.	SANTOSH	KUMAR	SINGH
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 8 กรุงเทพฯ

38 MR.	KONRAD	ROIDER	
(ร่วมทุนไทย	-	เยอรมนี)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 7.80 13 กรุงเทพฯ

39 MR.	REINHOLD	RUCKEL
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 8.00 6 กรุงเทพฯ

40 มิโตะ	โคเกียว	จ�ากัด	(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 8.00 12 ชลบุรี

41 สยาม	ฟูโกกุ	จ�ากัด	(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 11.00 9 สมุทรปราการ

42 ดิจิตอล	คาลิเบรช่ัน	จ�ากัด	(หุ้นไทยท้ังส้ิน) บริการสอบเทียบมาตรฐาน 7.15 4.90 18 กรุงเทพฯ

43 โตโยต้า	ลิสซิ่ง	(ประเทศไทย)	จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ส�านักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 12.00 1 กรุงเทพฯ

44 ไทยออยล์มารีน	จ�ากัด	(หุ้นไทยทั้งสิ้น) ขนส่งทางเรือ 7.3.3 201.20 16 ไม่ระบุ

45 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ	ปราจีนบุรี	จ�ากัด	
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรม 7.8 1,150.10 18 ปราจีนบุรี

46 แม็ทชิ่ง	บรอดคาสท์	จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร์ 7.9.14 741.00 34 สมุทรปราการ

รวม 7 หมวดอุตสำหกรรม 26,730.84 10,445






