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ตามหลักการทางเศรษฐศาสตร์แล้ว การจะกระตุ้นการเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดในกราฟแบบจ�ำลองทางเศรษฐศาสตร์
ก็คือการสร้างความชันให้เกิดขึ้นในกราฟ นั่นก็คือการสร้างให้เกิด
S - Curve หรือเกิดความชันตามรูปแบบอักษรตัว S ขึ้นใหม่
อีกครั้งหนึ่ง
และทีผ่ า่ นมานัน้ อุตสาหกรรมของประเทศไทยได้พฒ
ั นามาแล้ว
ในระดับหนึ่งจาก First S - Curve ทั้ง 5 อุตสาหกรรม ได้แก่
(1) ยานยนต์แห่งอนาคต (2) อิเล็กทรอนิกส์อจั ฉริยะ (3) ท่องเทีย่ ว
ระดับคุณภาพ (4) เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ
และ (5) อาหารแห่งอนาคต
แต่ 5 อุตสาหกรรมดังกล่าว เริม่ เข้าสูช่ ว่ งระยะการเติบโตทีช่ า้ ลง
ดังนั้นการจะกระชากเศรษฐกิจของประเทศให้ขึ้นมาผงาดได้อีกครั้ง
จึงจ�ำเป็นต้องมี New S - Curve หรือ เครือ่ งจักรตัวใหม่เพือ่ กระตุน้
เศรษฐกิจ
นัน่ เอง จึงเป็นทีม่ าของ New S - Curve ทัง้ 5 อุตสาหกรรม ได้แก่
(1) หุน่ ยนต์เพือ่ อุตสาหกรรม (2) อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน
(3) อุตสาหกรรมชีวภาพ พลังงาน - เคมีชีวภาพ (4) อุตสาหกรรม
ดิจิทัล (5) อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ
ทั้งนี้ก็ยังมิได้ทิ้งอุตสาหกรรมแรกเริ่ม แต่คือต้องพัฒนาควบคู่
ไปด้วยกัน ในรูปแบบของการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ เพื่อ
เปลีย่ นรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมอนาคตเหล่านี้
จะเป็นกลไกทีส่ ำ� คัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ หรือ New Engine
of Growth ของประเทศ
โดย 6 ใน 10 อุตสาหกรรม ได้แก่ (1) ยานยนต์แห่งอนาคต (2)
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (3) เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยี
ชีวภาพ (4) อาหารแห่งอนาคต (5) เชือ้ เพลงชีวภาพและเคมีชวี ภาพ
และ (6) ดิจิทัล ต่างก็ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากบีโอไออยู่แล้ว
ซึง่ ถือเป็นหนึง่ ในนโยบายของบีโอไอทีจ่ ะกระตุน้ การลงทุนในประเทศ
ให้ก้าวกระโดดขึ้นอีกครั้ง เนื้อหาต่างๆ ที่น่าสนใจท่านสามารถ
หาอ่านได้ภายในเล่ม
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แวดวงบีโอไอ

นิมาเรียม เบ็ญวิศิษฎ์

แวดวง “บีโอไอ”

12 พฤษภาคม 2559

คุ ณ โชคดี แก้ ว แสง รองเลขาธิ ก ารบี โ อไอ และคุ ณ พสิ ษ ฐ์
อั ศ ววั ฒ นาพร ผู ้ อ� ำ นวยการสถาบั น อนุ ญ าโตตุ ล าการ (Thailand
Arbitration Center) หรือ THAC เป็นผู้แทนร่วมลงนามในบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อให้ความรู้แก่นักลงทุนไทย
และต่างชาติ ที่มีข้อพิพาทด้านการลงทุนได้ใช้วิธีการประนอมข้อพิพาท
และวิ ธี ก ารอนุ ญ าโตตุ ล าการ เพื่ อ ยุ ติ ค วามขั ด แย้ ง ซึ่ ง เป็ น มาตรการ
ที่เป็นธรรม และเป็นมิตรแก่นักลงทุน ณ THAC

16 พฤษภาคม 2559
คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการบีโอไอ ร่วมงานสัมมนา “นโยบาย
การส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ในประเทศไทย” ซึ่งบีโอไอ
ร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (เจโทร กรุงเทพฯ)
และหอการค้าญี่ปุ่น - กรุงเทพฯ (เจซีซี) จัดขึ้น ณ โรงแรมคอนราด
กรุงเทพฯ

23 พฤษภาคม 2559
คุณสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ
คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากศูนย์
อาเซียน - เกาหลี (The ASEAN-Korea Centre : AKC) ในโอกาส
พาคณะนักธุรกิจเกาหลีใต้มาศึกษาโอกาสการลงทุนในประเทศไทย ณ โรงแรม
โซฟิเทล กรุงเทพฯ

10 มิถุนายน 2559
บีโอไอจัดงานสัมมนา “ท้องถิ่นก้าวไกล เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”
โดยมี ดร.สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน โดยในงาน
มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง 7 หน่วยงาน ได้แก่
บีโอไอ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการลงทุนท้องถิ่น ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
นิมาเรียม เบ็ญวิศิษฎ์

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
วันที่

กิจกรรม

สถานที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์

10 มิถุนายน 2559 สัมมนา “ท้องถิ่นก้าวไกล
เศรษฐกิจไทยก้าวหน้า”

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม ส� ำ นั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบาย 0 2553 8111
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัด การลงทุน
นนทบุรี

19 – 26 มิถุนายน M – TECH TOKYO 2015
2559

กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)

0 2553 8111 ต่อ 6108,
6163 และ 8339

22 มิถุนายน 2559 Work Shop วิธปี ฏิบตั หิ ลังได้รบั ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 0 3840 4900
การส่งเสริมฯ เรื่องการขออนุมัติ จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
บัญชีเครื่องจักร ครั้งที่ 1
(เวลา 09.00 - 12.00 น.)
22 มิถุนายน 2559 Work Shop วิธปี ฏิบตั หิ ลังได้รบั ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 0 3840 4900
การส่งเสริมฯ เรื่องการขออนุมัติ จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
บัญชีเครื่องจักร ครั้งที่ 2
เวลา (13.00 - 16.00 น.)
22 มิถุนายน 2559 สัมมนา “บีโอไอ ช่วยธุรกิจท่าน โรงแรมคลาสสิค คามิโอ
ได้อย่างไร”
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศูนย์บริการลงทุน

0 2553 8111 ต่อ 1
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New Engine of Growth
ปรมะ ไชยะสุชีวะ

นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์
สู่อุตสาหกรรม
เป้าหมาย

ตัง้ แต่คณุ สมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์ เข้ามารับต�ำแหน่ง
รองนายกรัฐมนตรี ในช่วงปลายปี 2558 ที่ผ่านมา
ภารกิจส�ำคัญชิ้นแรกที่ท่านผลักดัน ก็คือการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบ
คลั ส เตอร์ โดยท่ า นได้ ม อบหมายให้ บี โ อไอเป็ น
แม่งานในการจัด ท�ำนโยบาย ซึ่งบีโอไอได้จัดท�ำ
นโยบายแล้วเสร็จและได้รับการอนุมัติจากบอร์ด
บีโอไอตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ที่ผ่านมา
6
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นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์มีวัตถุประสงค์หลัก
3 ข้อ ได้แก่
(1) เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า
(Value Chain)
(2) เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นการลงทุ น
ของประเทศ
(3) เพื่ อ กระจายความเจริ ญ ไปสู ่ ภู มิ ภ าคและ
ท้องถิ่น
นอกจากนี้ น โยบายส่ ง เสริ ม คลั ส เตอร์ ยั ง มี
คุณสมบัติส�ำคัญ 3 ประการ ได้แก่
(1) มีการกระจุกตัวในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง
มีการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ
(2) เพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ Value
Chain และเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของอุตสาหกรรม

(3) มีการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจท้องถิ่น เช่น
จ้างงานหรือใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เชื่อมโยงกับ SMEs
ในท้องถิ่น เป็นต้น
คลั ส เตอร์ เ ป้ า หมายแบ่ ง ออกเป็ น 2 กลุ ่ ม
ได้แก่ Super Cluster เป็นคลัสเตอร์ส�ำหรับกิจการ
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง รวมถึงอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
และคลัสเตอร์เป้าหมายอืน่ ๆ ทัง้ 2 กลุม่ มีอตุ สาหกรรม
เป้ า หมาย พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพ และสิ ท ธิ ป ระโยชน์
ที่แตกต่างกันดังนี้

Super Cluster
คลัสเตอร์
ยานยนต์และชิ้นส่วน

ประเภทกิจการ

จังหวัดที่ตั้ง

• กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นทีม่ คี วามจุกระบอกสูบ
ต�่ำกว่า 248 ซีซี)
• กิจการผลิตเครื่องยนต์ส�ำหรับยานพาหนะ
• กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ที่ยังมีผู้ผลิตน้อย
• กิจการผลิตยางล้อส�ำหรับยานพาหนะ

เครือ่ งใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ • การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์โทรคมนาคม • ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
• เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา

ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

• ปิโตรเคมีหรือเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ
• พลาสติกและเคมีภัณฑ์ชีวภาพ
• ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชีวภาพ
• บรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ

ดิจิทัล

• ซอฟต์แวร์
• Cloud Service
• Data Center
เชียงใหม่
• Software Park
ภูเก็ต
• Movie Town
• การสร้างภาพยนตร์ไทยและบริการแก่ธรุ กิจสร้างภาพยนตร์

ชลบุรี
ระยอง
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สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
• ส�ำหรับกิจการเพื่ออนาคตที่มีความส�ำคัญสูง กระทรวงการคลังจะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด
10 – 15 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา ส�ำหรับผูเ้ ชีย่ วชาญชัน้ น�ำระดับนานาชาติทที่ ำ� งานในพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนด ทัง้ คนไทย
และต่างชาติ
• จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำระดับนานาชาติ
• อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ได้

คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ
คลัสเตอร์

ประเภทกิจการ

จังหวัดที่ตั้ง

เกษตรแปรรูป

• ปรับปรุงพันธ์ุพืชและสัตว์
• สารสกัด/ผลิตภัณฑ์จากสารสกัด
• สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient)
• อาหารทางการแพทย์หรือ Food Supplement
• คัดคุณภาพ บรรจุ และเก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ หรือดอกไม้
• ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
• ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร

เชียงใหม่ เชียงราย
ล�ำปาง ล�ำพูน
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
•
•
•
•

8

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 – 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำระดับนานาชาติ
อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ได้

วารสารส่งเสริมการลงทุน

Super Cluster
8

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

9 จังหวัด

7
1

2

6

5
3

4

9

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

คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมอื่นที่มีศักยภาพ ตัวอย่างเช่น

เกษตรแปรรูป
• ภาคเหนือ (แปรรูปผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปศุสัตว์ มันส�ำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด)
• ภาคกลางตอนล่าง (อ้อย สับปะรด ยาง)
• ภาคตะวันออก (แปรรูปผลไม้ ยาง)
• ภาคใต้ (ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป ยาง)

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

• ฝั่งตะวันตก เชื่อมโยงแหล่งผลิตในเมียนมา
• ฝัง่ ตะวันออก เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในกัมพูชา
• กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้าน Design, Sourcing, Trading
• กรุงเทพมหานคร • นนทบุรี • ปทุมธานี • นครปฐม • สมุทรปราการ
• สมุทรสาคร • สมุทรสงคราม • พระนครศรีอยุธยา • อ่างทอง • สิงห์บุรี
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ยิ่งกว่านั้น ยังมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมส�ำหรับ
กิจการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนา
คลัสเตอร์ดังนี้
กิจการฐานความรู้
• กิจการวิจัยและพัฒนา
• กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
• กิจการออกแบบทาง
วิศวกรรม
• กิจการบริการทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์
• กิจการบริการสอบเทียบ
มาตรฐาน
• กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

สิทธิประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี
(ไม่จ�ำกัดวงเงิน)
และลดหย่อน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ร้อยละ 50
เพิ่มเติมอีก 5 ปี

กิจการโลจิสติกส์
สิทธิประโยชน์
• กิจการสนามบินพาณิชย์
• กิจการขนส่งทางราง
ยกเว้นภาษีเงินได้
• กิจการขนถ่ายสินค้าส�ำหรับ
นิติบุคคล 5 – 8 ปี
เรือบรรทุกสินค้า
และลดหย่อน
• กิจการ Inland Container ภาษีเงินได้นิติบคุ คล
Depot (ICD)
ร้อยละ 50
• กิจการ International เพิ่มเติมอีก 5 ปี
Distribution Center
(IDC)
โครงการที่ต้องการรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย
ส่ ง เสริ ม คลั ส เตอร์ ต้ อ งด� ำ เนิ น โครงการตามกิ จ การ
ที่ ก� ำ หนดในพื้ น ที่ ก� ำ หนดและต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไข
ที่ส�ำคัญ 3 ข้อ ได้แก่
• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในสิ้นปี 2559
• ต้องเริ่มด�ำเนินการภายในสิ้นปี 2560
10 วารสารส่งเสริมการลงทุน

• ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา / สถาบัน
วิจัย / Center of Excellence ที่อยู่ในคลัสเตอร์ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี
นอกจากนี้บีโอไอยังมีข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบ
นิเวศของคลัสเตอร์ในด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่สิทธิประโยชน์
ด้านการลงทุน ซึ่งได้แก่ การพัฒนาคนและเทคโนโลยี
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็น
อุปสรรค และการสนับสนุนเงินทุน โดยรองนายกฯ
สมคิ ด ได้ ม อบหมายให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม เป็ น
ผู ้ ผ ลั ก ดั น และขั บ เคลื่ อ นนโยบายส่ ง เสริ ม คลั ส เตอร์
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษในรู ป แบบคลั ส เตอร์ 4 ชุ ด
4 Super Cluster (รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
นโยบายคลัสเตอร์ โปรดอ่านประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2558 และค�ำชี้แจงที่เกี่ยวข้อง)

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
หรือ New Engine of Growth
ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างสมดุล
ให้อุตสาหกรรมในประเทศ
อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ หรือ S - Curve

อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ หรือ S - Curve เป็น
กลไกขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ เพื่ อ อนาคต หรื อ New
Engineof Growth ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
เมื่ อ เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2558 โดยมี ห ลั ก การ
เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม และสร้ า งสมดุ ล ให้ อุ ต สาหกรรม
ในประเทศ อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ประกอบไปด้วย
10 อุตสาหกรรม โดยแบ่งเป็น

การยกระดับ อุ ต สาหกรรมปั จ จุ บั นเพื่ อ ต่ อ ยอด
การเติบโต 5 อุตสาหกรรม (First S - Curve) ได้แก่
• ยานยนต์แห่งอนาคต
• อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
• ท่องเที่ยวระดับคุณภาพ
• เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ
• อาหารแห่งอนาคต

และการพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตเพื่อยกระดับ
เศรษฐกิจไทยแบบก้าวกระโดด 5 อุตสาหกรรม (New  
S - Curve) ได้แก่
• หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม
• อุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน
• อุตสาหกรรมชีวภาพ: พลังงาน-เคมีชีวภาพ
• อุตสาหกรรมดิจิทัล
• อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพ

5 + 5 อุตสาหกรรมเป้าหมาย
ÃÐÂÐÊÑé¹¶Ö§»Ò¹¡ÅÒ§

ÃÐÂÐÂÒÇ

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

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

ÂÒ¹Â¹µáË‹§Í¹Ò¤µ

ËØ‹¹Â¹µà¾×èÍÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡ÊÍÑ¨©ÃÔÂÐ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃ¢¹Ê‹§áÅÐ¡ÒÃºÔ¹

·‹Í§à·ÕèÂÇÃÐ´Ñº¤Ø³ÀÒ¾

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁªÕÇÀÒ¾ ¾ÅÑ§§Ò¹ - à¤ÁÕªÕÇÀÒ¾

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

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ´Ô¨Ô·ÑÅ

ÍÒËÒÃáË‹§Í¹Ò¤µ

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ¡ÒÃá¾·ÂáÅÐÊØ¢ÀÒ¾

การต่อ S-Curve เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศ
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การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่มีรากฐานจากการต่อยอดอุตสาหกรรมปัจจุบัน
àµÔÁ
5 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
ãËÁ‹

ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
¡ÒÃá¾·Â
¤ÃºÇ§¨Ã

ËØ‹¹Â¹µà¾×èÍ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

¾Ñ²¹Ò¨Ò¡

µ‹ÍÂÍ´
5 ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
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การต่อยอดอุตสาหกรรมปัจจุบัน

6 ใน 10 อุตสาหกรรม S - Curve
ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากบีโอไอ
ภายใต้นโยบายคลัสเตอร์อยู่แล้ว
จะเห็นได้วา่ 6 ใน 10 อุตสาหกรรม S - Curve ได้แก่
1. ยานยนต์แห่งอนาคต
2. อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
3. เกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชวี ภาพ
4. อาหารแห่งอนาคต
5. เชื้อเพลงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
6. ดิจิทัล
ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดจากบีโอไอ ภายใต้
นโยบายคลัสเตอร์อยู่แล้ว
ในขณะนี้บีโอไอก�ำลังอยู่ระหว่างจัดท�ำนโยบาย
ส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วและอุ ต สาหกรรม
การแพทย์ แ ละสุ ข ภาพ ซึ่ ง เนื้ อ หาและข้ อ เสนอใกล้
เสร็จสมบูรณ์แล้ว เหลือเพียงการประชุมขอความคิดเห็น
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
ส� ำ หรั บ การส่ ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมหุ ่ น ยนต์ เ พื่ อ
อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมการขนส่งและการบิน
12 วารสารส่งเสริมการลงทุน

บีโอไอได้จดั ท�ำนโยบายและได้รบั อนุมตั จิ ากบอร์ดบีโอไอ
แล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา (ในชื่อ
นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น อุ ต สาหกรรมอากาศยาน
และอุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ แม้ว่า
มี ชื่ อ ต่ า งกั น แต่ เ นื้ อ หาการส่ ง เสริ ม ฯ ครอบคลุ ม
อุตสาหกรรมทั้งหมด) ซึ่งได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุด
เช่นเดียวกับนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์
การศึ ก ษาและการพั ฒ นาเนื้ อ หานโยบายนี้
มี วิ ธี ก ารที่ ค ล้ า ยคลึ ง กั บ การจั ด ท� ำ นโยบายคลั ส เตอร์
กล่าวคือมีการคัดเลือกประเภทกิจการที่อยู่ในขอบข่าย
และใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และดูการกระจุกตัวของโรงงาน
ในแต่ละพื้นที่ แต่เนื่องจากโรงงานผลิตอุปกรณ์อัตโนมัติ
และหุ ่ น ยนต์ ค่ อ นข้ า งกระจายตั ว อยู ่ ใ นหลายพื้ น ที่
จึงไม่สามารถก�ำหนดพื้นที่ที่มีขนาดและความเชื่อมโยง
ที่ เ หมาะสม ที่ จ ะท� ำ ให้ เ กิ ด ความเข้ ม แข็ ง ของห่ ว งโซ่
มูลค่ามากขึ้นได้
ประเภทกิจการของอุตสาหกรรมทั้งสอง ได้รับ
การแก้ไขและเพิ่มประเภทกิจการ ให้มีความครอบคลุม
มากขึ้นเช่นกัน ตัวอย่างเช่น มีการเพิ่มกิจการผลิต
อุ ป กรณ์ เ กี่ ย วกั บ อวกาศในอุ ต สาหกรรมอากาศยาน
มีการเพิ่มกิจการประกอบหุ่นยนต์ หรืออุปกรณ์อัตโนมัติ
และ/หรื อ ชิ้ น ส่ ว นในอุ ต สาหกรรมอุ ป กรณ์ อั ต โนมั ติ

อุตสาหกรรม
อากาศยาน

ประเภทกิจการ

• ผลิ ต หรื อ ซ่ อ มอากาศยานหรื อ อุ ป กรณ์ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ปทุมธานี
เกี่ยวกับอวกาศ
ชลบุรี ระยอง นครปฐม ฉะเชิงเทรา
• นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอากาศยานหรือ นครราชสีมา เชียงราย สุราษฎร์ธานี
อวกาศ
พิษณุโลก สงขลา นครสวรรค์
ลพบุรี

อุปกรณ์อตั โนมัตแิ ละหุน่ ยนต์ • กิจการผลิตเครื่องจักร และ/หรืออุปกรณ์
อัตโนมัติ (Automation) ที่มีการออกแบบ
ทางวิศวกรรม
• กิ จ การประกอบหุ ่ น ยนต์ หรื อ อุ ป กรณ์
อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน
และหุ่นยนต์ เป็นต้น เนื้อหาของทั้ง 2 นโยบายสามารถ
สรุปได้ดังตารางด้านบน

สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับ

จังหวัดที่ตั้ง

• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อน
ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
• ส� ำ หรั บกิ จ การเพื่ อ อนาคตที่ มี ความส� ำ คั ญ สู ง
กระทรวงการคลังจะพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สูงสุด 10 – 15 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้ บุ ค คลธรรมดา ส� ำ หรั บ
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญชั้ น น� ำ ระดั บ นานาชาติ ที่ ท� ำ งานในพื้ น ที่
ที่ก�ำหนด ทั้งคนไทยและต่างชาติ
• จะพิ จ ารณาให้ ถิ่ น ที่ อ ยู ่ ถ าวร (Permanent
Residence) ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำระดับนานาชาติ
• อนุ ญ าตให้ ต ่ า งชาติ ถื อ กรรมสิ ท ธิ์ ที่ ดิ น เพื่ อ
ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ได้
โครงการที่ต้องการรับสิทธิประโยชน์ตามนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมอากาศยานและอุตสาหกรรม
อุ ป กรณ์ อั ต โนมั ติ แ ละหุ ่ น ยนต์ ต้ อ งด� ำ เนิ น โครงการ

ทั่วประเทศ

ตามกิจการทีก่ ำ� หนด ในพืน้ ทีก่ ำ� หนด และต้องปฏิบตั ติ าม
เงื่อนไขที่ส�ำคัญ 2 ข้อ ได้แก่
• ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในสิ้นปี 2559
• ต้องเริม่ ด�ำเนินการภายในสิน้ ปี 2560 และต้องมี
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา / สถาบันวิจยั / Center
of Excellence ที่อยู่ในคลัสเตอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากร
และยกระดับเทคโนโลยี
แม้ ว ่ า นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในรู ป แบบ
คลัสเตอร์และนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย S - Curve เกิดขึ้นไม่พร้อมกัน แต่มีความ
เกีย่ วข้องกันอย่างชัดเจน นโยบาย S - Curve เปรียบเสมือน
พิมพ์เขียวในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย ส่วนนโยบาย
คลัสเตอร์เปรียบเสมือนกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม
ให้เป็นรูปธรรม ทั้ง 2 นโยบายส่งเสริมซึ่งกันและกัน
และจะน�ำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยที่มีทิศทาง
ที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ที่มาข้อมูล
ข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่อ
อนาคต New Engine of Growth, พฤศจิกายน 2558
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New Engine of Growth
กฤษดา เวชวิทยาขลัง

หุ่นยนต์
หนึ่งใน

New Engine
of Growth
การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ส� ำ คั ญ ของวงการ
อุ ต สาหกรรมก� ำ ลั ง จะเกิ ด ขึ้ น อี ก ครั้ ง นั บ ตั้ ง แต่
การก�ำเนิดขึ้นของเครื่องจักรไอน�้ำในศตวรรษที่ 18
ที่โลกได้รู้จักค�ำว่า “อุตสาหกรรม” มาจนถึงปัจจุบัน
เมื่ อ อุ ต สาหกรรมของโลกก� ำ ลั ง เข้ า สู ่ ช ่ ว งของ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ หรือเข้าสู่ยุคของ
การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 หรือ Industry 4.0
จะเป็ น การบู ร ณาการโลกของการผลิ ต เข้ า กั บ
การเชือ่ มต่อทางเครือข่ายในรูปแบบ “Intern of Things
(IoT)” ทุกหน่วยของระบบการผลิตจะสามารถสือ่ สาร
และแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล ซึ่ ง กั น และกั น อย่ า งอิ ส ระ
มี ก ารเชื่ อ มโยงระบบการผลิ ต ระบบโลจิ ส ติ ก ส์
และลูกค้า ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ซึง่ จะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรได้อย่างคุม้ ค่า ลดส่วน
สูญเสีย เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพการผลิต
ซึ่ ง หุ ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ เ ป็ น ส่ ว นประกอบ
ส�ำคั ญ ส่ ว นหนึ่ งการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ง ที่ 4
จึงท�ำให้ความต้องการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
14 วารสารส่งเสริมการลงทุน

หุ่นยนต์ (Robot)

กล่าวกันว่า ค�ำว่า Robot มาจากค�ำว่า Robota
ในภาษาเช็ก ซึ่งแปลโดยตรงว่า การท�ำงานเสมือนทาส
ถือก�ำเนิดขึ้นจากละครเวทีเรื่อง “Rassum’s Universal
Robots” ในปี 2463 เป็นบทประพันธ์ของ กาเรล ชาเปก
(Karel Čapek) ซึ่งละครเวทีเรื่องนี้โด่งดังมากจนท�ำให้
ค�ำว่า Robot เป็นที่รู้จักทั่วโลก
ภายหลังจากที่หุ่นยนต์เริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก
หุ่นยนต์เริ่มเข้ามามีบทบาทส�ำคัญในด้านต่างๆ เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กับชีวิตของมนุษย์ โรงงานอุตสาหกรรมเริ่ม
มีความคิดใช้หุ่นยนต์แทนแรงงานมนุษย์ เดิมหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมตัวแรกของโลกได้พัฒนาขึ้นในปี 2504
โดย จอร์จ ดีวอล (George Devol) และ โจเซฟ
เอ็นเกลเบอร์เกอร์ (Joseph Engelberger) วิศวกร
ชาวอเมริกนั ทัง้ 2 คน ได้ประดิษฐ์แขนกลหุน่ ยนต์ ส�ำหรับ
น�ำมาใช้ในงานอุตสาหกรรมชือ่ “ยูนเิ มต” (Unimate) และ
ก่อตั้งบริษัทสร้างหุ่นยนต์แห่งแรกของโลกชื่อ “ยูนิเมชัน”
(Unimation) ต่อมาโจเซฟได้รับสมญานามว่าเป็น
“บิดาแห่งหุ่นยนต์ด้านอุตสาหกรรม”

สายการผลิตหุ่นยนต์ล�้ำสมัยโดยใช้หุ่นยนต์ประกอบหุ่นยนต์
ของบริษัท Yaskawa Electric Corp.

และในปี 2520 ภาพยนตร์เรื่อง สตาร์วอรส์
(Star Wars) ได้สร้างจินตนาการของหุ่นยนต์ที่สามารถ
เคลื่อนที่ได้อย่างอัตโนมัติชื่อ “อาร์ทูดีทู” (R2D2) และ
หุน่ ยนต์ทคี่ ล้ายมนุษย์ชอื่ “ซีทรีพโี อ” (C3PO) ภาพยนตร์
เรื่องนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาก จนท�ำให้คนรู้จัก และสนใจ
หุ่นยนต์มากขึ้น

ในปี 2543 บริษัทฮอนด้า ประเทศญี่ปุ่น
ได้พัฒนาหุ่นยนต์เดิน 2 ขาคล้ายมนุษย์
(Humanoid) มีชื่อว่า “อะซิโม”
หุน่ ยนต์ได้รบั การพัฒนาความสามารถทางกายภาพ
และความคิดอย่างต่อเนือ่ ง บทบาทของหุน่ ยนต์ได้เปลีย่ น
จากเครื่ อ งจั ก รกลที่ ท� ำ งานได้ อ ย่ า งแม่ น ย� ำ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม มาเป็นหุ่นยนต์ที่มีอารมณ์และความรู้สึก
ดังเห็นได้จากในปี 2542 หุ่นยนต์สุนัข “ไอโบ” (Aibo)
พัฒนาโดยบริษัทโซนี่ ประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นให้มี
ลักษณะเหมือนสัตว์เลี้ยง มีความรู้สึกตอบสนอง เพื่อให้
สามารถเป็นเพื่อนกับมนุษย์ได้
และในปี 2543 บริ ษั ท ฮอนด้ า (Honda)
ประเทศญี่ปุ่น ได้พัฒนาหุ่นยนต์เดิน 2 ขาคล้ายมนุษย์

(Humanoid) มีชื่อว่า “อะซิโม” (ASIMO)
เป็นหุ่นยนต์รุ่นที่ 11 โดยใช้เวลาในการค้นคว้า
และวิจัยถึง 14 ปี อะซิโมถูกจัดให้เป็นหุ่นยนต์
ทีส่ ามารถท�ำงานรับใช้มนุษย์ได้ เป็นเพือ่ นทีแ่ สนดี
และยังเป็นเพื่อนคู่คิดของมนุษย์อีกด้วย
ในระยะ 20 ปีที่ผ่านมา หุ่นยนต์ได้มี
การพั ฒ นาขึ้ น มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและมี บ ทบาท
มากขึ้ น ไม่ จ� ำ กั ด เพี ย งในงานอุ ต สาหกรรม
การผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต และประสิ ท ธิ ภ าพ
การผลิตเท่านัน้ แต่ยงั ได้ขยายการใช้งานในการ
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพชี วิ ต ของคนให้ ดี ขึ้ น ด้ ว ย โดยมี
การพัฒนาหุ่นยนต์ต่างๆ เช่น หุ่นยนต์ส�ำหรับงาน
ส� ำ รวจหุ ่ น ยนต์ ที่ ท� ำ งานบนสถานี อ วกาศนานาชาติ
ของ NASA หรือแม้แต่หุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นเครื่องเล่นของมนุษย์ หรือเพื่อให้อาศัยอยู่ร่วมกัน
กับมนุษย์ เช่น OHaNAS ของ Takara Tomy และ
Pepper ของ SoftBank เป็นต้น หุ่นยนต์ท�ำงานแทน
พนักงานบริษัท เช่น หุ่นยนต์ขายเครื่องชงกาแฟของ
Nestle และหุ่นยนต์สาวสวย Chihira Junko
ช่วยในการประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และล่าสุดได้มี
การเปิดตัวหุ่นยนต์โทรศัพท์มือถือ RoBoHoN ของ
Sharp ซึ่งมีฟังก์ชันเหมือนโทรศัพท์มือถือ สามารถ
รั บ ค� ำ สั่ ง เสี ย งและอ่ า นข้ อ ความที่ ส ่ ง มาให้ เ ราฟั ง ได้
รวมทั้งถ่ายรูปให้เราเหมือนมีคนถ่ายให้เราได้

หุ่นยนต์บนสถานีอวกาศนานาชาติ (ภาพ : NASA)
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จากรายงานของ The International
Federation of Robotics
ในปี 2558 ยอดจ�ำหน่ายหุ่นยนต์
อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8
ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่จ�ำหน่ายต่อปีสูงที่สุด
ในประวัติศาสตร์
ภาพรวมอุตสาหกรรมหุ่นยนต์

• ตลาดโลก
จากรายงานของ The International Federation
of Robotics ในปี 2558 ยอดจ�ำหน่ายหุน่ ยนต์อตุ สาหกรรม
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 8 โดยมีจ�ำนวน 240,000 ชุด ซึ่งเป็น
จ�ำนวนที่จ�ำหน่ายต่อปีสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ โดย
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความต้องการสูง เป็นตัวเร่งการ
ขยายตัวของตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมโลก โดยจีน
เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก มียอดจ�ำหน่ายหุ่นยนต์

หุ่นยนต์ OHaNAS ของ Takara Tomy

16 วารสารส่งเสริมการลงทุน

อุตสาหกรรมสูงถึง 66,000 ชุด หรือเติบโตร้อยละ 16
โดยภูมิภาคที่มีความต้องการหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสูง
ที่สุดได้แก่ ภูมิภาคเอเชีย (ไม่รวมจีน) มียอดจ�ำหน่าย
78,000 ชุด รองลงมาได้แก่ ยุโรป 50,000 ชุด (เติบโต
ร้อยละ 9) และอเมริกาเหนือ 34,000 ชุด (เติบโต
ร้อยละ 11)
ตลาดหุ ่ น ยนต์ โ ลกมี แ นวโน้ ม เติ บ โตสู ง มาก
โดยส�ำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไต้หวัน
คาดการณ์ว่า ในปี 2563 ตลาดหุ่นยนต์ทุกประเภท
จะมีมูลค่ารวม 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งมากกว่า
มูลค่าตลาดรถยนต์โลก โดยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เป็น
ยักษ์ใหญ่ของตลาดหุ่นยนต์ประกอบของโลกมีสัดส่วน
ถึงร้อยละ 52 รองลงมาได้แก่ ยุโรป โดยมีบริษัทผู้ผลิต
รายใหญ่ที่ส�ำคัญ เช่น บริษัท Yaskawa Electric,
Fanuc, Nachi-Fujikoshi, KUKA และ ABB เป็นต้น

หุ่นยนต์ Pepper ของ SoftBank สามารถเพิ่ม Software
หรือข้อมูลได้ตามต้องการ

Worldwide Annual Supply of Industrial Robots 2000 - 2015*
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ปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ส�ำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมในไทย
ส่วนใหญ่เป็นการน�ำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ กล่าวกันว่ามีมูลค่ามากกว่า
6 แสนล้านบาทต่อปี

RoBoHoN (หุ่นยนต์ & โทรศัพท์เคลื่อนที่) ของ Sharp

• ตลาดในประเทศ
ปัจจุบันหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติส�ำหรับใช้งาน
ในอุตสาหกรรมไทย ส่วนใหญ่เป็นการน�ำเข้ามาจาก
ต่างประเทศ กล่าวกันว่ามีมูลค่ามากกว่า 6 แสนล้านบาท
ต่อปี โดยจะถูกน�ำมาใช้เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการผลิต
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งควบคุมคุณภาพ
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หุ่นยนต์สาวสวย Chihira Junko ของ Toshiba
สามารถพูดได้ 3 ภาษา

ของผลผลิ ต ในโรงงานอุ ต สาหกรรมได้ เ ป็ น อย่ า งดี
โดยอุตสาหกรรมต่างๆ มีความต้องการใช้หุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติมากขึ้น เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
และอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
เป็นต้น และจากการคาดการณ์ของ The International
Federation of Robotics ในปี 2561 ประเทศไทยจะมี
ตลาดหุ่นยนต์ประมาณ 7,500 ชุด เติบโตกว่า 2 เท่า
จากปี 2557 ที่มีจ�ำนวน 3,657 ชุด โดยเติบโตถึง
ร้อยละ 105
ในปัจจุบันมีบริษัทมากกว่า 60 บริษัท ที่ได้
รับการส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
• บริษัท ยูเรกา ออโตเมชั่น จ�ำกัด
• บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกศ์ จ�ำกัด
• บริษัท ไทยเซ็นทรัล เมคคานิคส์ จ�ำกัด
• บริษัท ยูทากะ โรบอท ซิสเท็มส์ (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด
• บริษัท เรียวเออิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
• บริษัท โรโบสิส (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ซึ่ ง มี ก ารพั ฒ นาและผลิ ต หุ ่ น ยนต์ แ ละระบบ
อัตโนมัติจนสามารถส่งออกไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ
18 วารสารส่งเสริมการลงทุน

มติเห็นชอบให้อุตสาหกรรมอุปกรณ์
อัตโนมัติและหุ่นยนต์
เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต
(New Engine of Growth)
โดยมีคุณภาพเทียบเท่ากับของที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ
ในราคาที่ต�่ำกว่า พร้อมทั้งการบริการหลังการขาย

มาตรการสนับสนุนของรัฐบาล

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบให้อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและ
หุ่นยนต์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไก
ขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคต (New Engine of Growth)
และได้ออกประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่
7/2559 ลงวันที่ 11 เมษายน 2559 ก�ำหนดให้ประเภท

หุ่นยนต์สาว “เจียเจีย” ตัวแรกของจีนที่มีปฏิสัมพันธ์
กับมนุษย์ได้

กิจการดังต่อไปนี้ ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามนโยบาย
ส่งเสริมคลัสเตอร์
ประเภทกิจการ
4.5.1 กิจการผลิตเครือ่ งจักร และ/หรือ
อุปกรณ์อตั โนมัติ (Automation)
ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม
4.5.4 กิจการประกอบหุ่นยนต์ หรือ
อุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือ
ชิ้นส่วน

เงื่อนไข
ต้องมีขั้นตอน
การออกแบบ
ระบบควบคุม
การปฏิบัติงาน
ด้วยระบบ
สมองกลเอง

ซึ่งจะได้รับสิทธิและประโยชน์ ยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักรและยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และ
ลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
• ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบัน
วิจัยศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence)
ที่อยู่ในเขตคลัสเตอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับ

เทคโนโลยี เช่น Talent Mobility / Work-integrated
Learning / สหกิจศึกษา / ทวิภาคี หรือความร่วมมือเพือ่
พัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี ตามทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ต้องมีรายได้ครั้งแรกภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2560
• ต้องยื่นขอภายในสิ้นปี 2559
นอกจากนี้ ยั ง ได้ ก� ำ หนดมาตรการส่ ง เสริ ม
การลงทุ น เพื่ อ การปรั บ เปลี่ ย นเครื่ อ งจั ก รเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิต ส�ำหรับโครงการทีด่ ำ� เนินการอยูแ่ ล้ว
ทีป่ รับเปลีย่ นเครือ่ งจักรเพือ่ เพิม่ ผลผลิตและประสิทธิภาพ
การผลิต โดยจะต้องปรับเปลี่ยนเครื่องจักรตามเกณฑ์
ที่ก�ำหนด เช่น น�ำระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิต
ที่มีอยู่เดิม เป็นต้น ซึ่งจะได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี เป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของ
เงิ น ลงทุ น โดยไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นใน
การปรับปรุง และยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
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New Engine of Growth
สุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์

การส่งเสริม

อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์

(Aviation and Logistics)

ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่แถลงต่อ
รัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 ไทยต้อง
เร่งพัฒนาการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งกับ
ประเทศต่างๆ ทั้งในและนอกภูมิภาค โดยลงทุนใน
โครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบรางขนส่งมวลชน สินค้า และ
บริการ รวมถึงพัฒนาท่าอากาศยานและอุตสาหกรรม
การบิน ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ และตั้งเป้าหมายให้ไทย
เป็นศูนย์กลางการบิน การท่องเที่ยว และการขนส่ง
ทางอากาศชั้นน�ำของเอเชียและโลก
ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของกระทรวง
อุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 ที่ต้องการ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในรูปแบบ
S - Curve โดยเริม่ จากกลุม่ First Curve ซึง่ เป็นการลงทุน
ในอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิมในประเทศ และตามด้วย
20 วารสารส่งเสริมการลงทุน

กลุ่ม New S - Curve หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต
(New Engine of Growth) ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมใหม่
ที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนมากยิ่งขึ้น
เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของประเทศ
ในระยะยาว

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
การบิ น และโลจิ ส ติ ก ส์ (Aviation and
Logistics)
อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ จัดเป็น
หนึ่งในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่มีเทคโนโลยีและมูลค่า
เพิ่มสูง ซึ่งมีความส�ำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ
โดยปัจจุบันยังมีผู้ลงทุนน้อย เมื่อเทียบกับขนาดของ
อุ ต สาหกรรมการบิ น พาณิ ช ย์ ที่ เ ติ บ โตอย่ า งรวดเร็ ว
ในปัจจุบัน บีโอไอได้รับมอบหมายให้ศึกษาวิเคราะห์
ในรายละเอียด เพื่อจัดท�ำนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมดังกล่าว

• มาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
อากาศยาน เมื่อพิจารณาจากทิศทางการส่งเสริมการ
ลงทุนใหม่ และมติคณะรัฐมนตรีขา้ งต้น จึงได้มมี าตรการ
สนับสนุน “อุตสาหกรรมอากาศยาน” โดยให้สิทธิและ
ประโยชน์สูงสุดเช่นเดียวกับที่ให้แก่กิจการอื่นๆ ที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง และจัดเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
(Super Cluster) ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุน
ในรูปแบบคลัสเตอร์ของบีโอไอ

คลัสเตอร์อากาศยาน

• สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ด ้ า นการลงทุ น ส� ำ หรั บ
อุตสาหกรรมอากาศยาน
กิจการในอุตสาหกรรมอากาศยานที่ประเทศไทย
มีศกั ยภาพแบ่งได้ 2 ประเภทหลัก ได้แก่ การผลิตชิน้ ส่วน
ส�ำคัญ (Original Equipment Manufacturer: OEM)
และการซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน (Maintenance, Repair,
and Overhaul: MRO) ซึ่งบีโอไอได้จัดให้เป็นกิจการ
เป้าหมาย ที่ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษมาโดยตลอด และ
ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุด เพือ่ สร้างห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมในระดับ Tier 1, 2 และ 3 ในประเทศ
ให้มากยิ่งขึ้น
การให้สทิ ธิประโยชน์ได้แบ่งตามความซับซ้อนและ
ความส�ำคัญของกิจการ ระดับเทคโนโลยี และเงินลงทุน
ที่ใช้ รวมถึงจ�ำนวนผู้ประกอบการในกิจการนั้นๆ รวมทั้ง
ยังได้เปิดประเภทใหม่ๆ ส�ำหรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

ได้แก่ กิจการอุปกรณ์และระบบปฏิบัติการเกี่ยวกับ
อวกาศ โดยให้สิทธิและประโยชน์สูงสุด เพื่อสนับสนุน
การพั ฒ นาต่ อ ยอดงานวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
ด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศ
และกิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมอากาศยานหรือ
อวกาศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เฉพาะที่เอื้อต่อ
การลงทุนในอุตสาหกรรม

สิทธิและประโยชน์ในอุตสาหกรรมผลิตหรือซ่อมอากาศยาน
และชิ้นส่วน

โอกาสด้ า นการลงทุ น ในอุ ต สาหกรรม
อากาศยาน

การส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยาน
มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
ใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนจ�ำนวนมาก สามารถกระตุน้
ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย
ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในกิจการขนส่งทางอากาศและ
ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตและให้บริการซ่อมบ�ำรุง
ล้วนเป็นตัวกระตุ้นที่ส�ำคัญส�ำหรับการชักจูงการลงทุน
ในอุตสาหกรรมนี้
• การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรม
การบินพาณิชย์
การเติ บ โตของอุ ต สาหกรรมการบิ น พาณิ ช ย์
ส่งผลดีตอ่ อุตสาหกรรมต่อเนือ่ งอืน่ ๆ จากการคาดการณ์
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ประมาณการความต้องการเครื่องบินของ Boeing

ของบริษทั ผูผ้ ลิตเครือ่ งบินรายใหญ่อย่าง Boeing (Boeing
Market Outlook 2015) ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า ความต้องการ
เครื่องบินใหม่ของโลกจะอยู่ที่ประมาณ 38,050 ล�ำ โดย
ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีความต้องการสูงที่สุด
กว่าร้อยละ 50 ของการเติบโตทั้งโลก หรือประมาณ
12,820 ล�ำ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 57 ล้านล้านบาท

ส่วนแบ่งตลาดการบินแบ่งตามภูมิภาค
22 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ศูนย์กลางของตลาดธุรกิจการบินที่วัดจากปริมาณ
เที่ยวบินจะเปลี่ยนจากทวีปอเมริกาเหนือมาอยู่ในทวีป
เอเชียแปซิฟิกในปี 2577 โดยทวีปเอเชียแปซิฟิกจะมี
ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 37 ของตลาดโลก
ตามมาด้วยอเมริกาเหนือร้อยละ 22 และทวีปยุโรป
ที่ร้อยละ 17
เมื่อมีความต้องการเดินทางมากขึ้น สายการบิน
จึงต้องแข่งขันกันในการเพิ่มฝูงบินให้เพียงพอกับความ
ต้องการของลูกค้า ท�ำให้ธรุ กิจในอุตสาหกรรมการบินอืน่ ๆ
มีแนวโน้มเติบโตตามไปด้วย โดยเฉพาะการซ่อมบ�ำรุง
จากรายงานของ Boeing การสั่งซื้ออากาศยาน
รุ่นใหม่ของสายการบินในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในอีก
10 ปีข้างหน้า จะเน้นไปที่อากาศยานทางเดินเดี่ยวหรือ
ประเภท Single Aisle Aircraft เช่น A320 - Neo
และ B737 - NG/MAX มากกว่าการสั่งซื้ออากาศยาน
ทีม่ ขี นาดใหญ่ เช่น A380 หรือ B777 โดยเส้นทางการบิน
ระยะไกลจะเปลี่ยนมาใช้อากาศยานขนาดกลางที่ได้รับ
การพัฒนาทั้งในแง่เทคโนโลยีการบิน รวมถึงอัตราการ
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อเทียบกับ
เครื่องรุ่นเก่า

เปรียบเทียบอากาศยานแบบ Single Aisle และ Twin Aisle

เปรียบเทียบยอดการสั่งซื้ออากาศยานแบบ Single Aisle
และ Twin Aisle

• การหาท�ำเลศูนย์ซ่อมบ�ำรุงที่ใกล้ชิดกับลูกค้า
จ�ำนวนเครื่องบินที่เพิ่มขึ้นตามค�ำสั่งซื้อนี้ต้อง
เข้ารับการซ่อมบ�ำรุงที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสากล
มีทั้งการซ่อมบ�ำรุงอากาศยานทั้งล�ำ  (Maintenance,
Repair and Overhaul) และการซ่ อ มบ� ำ รุ ง

ชิน้ ส่วนอากาศยาน การขยายตัว
ของการบิ น พาณิ ช ย์ ท� ำ ให้
ผู้ประกอบการรายใหญ่ ต้อง
มองหาท�ำเลใหม่ๆ เพื่อขยาย
ฐานการลงทุน ให้อยูใ่ กล้ชดิ กัน
และสามารถให้บริการลูกค้าได้
อย่างรวดเร็ว ช่วยลดค่าใช้จา่ ย
และเวลาที่เสียไปส�ำหรับการ
ตีเครื่องเปล่า เพื่อไปรับการ
ซ่อมบ�ำรุงจากศูนย์ซ่อมที่ไม่ได้
อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ท� ำ การบิ น หลั ก สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ�ำรุง
ถือเป็นโอกาสดีส�ำหรับผู้ประกอบการในภูมิภาค รวมถึง
ประเทศไทย ที่จะเตรียมความพร้อมในการรองรับตลาด
ส่วนนี้
ปัจจุบนั ขีดความสามารถของศูนย์ซอ่ มอากาศยาน
ในประเทศยังมีจ�ำกัด โดยการซ่อมเครื่องแต่ละรุ่นนั้น
จะต้องได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้าน
มาตรฐาน เช่น Federal Aviation Administration FAA ของสหรัฐอเมริกา หรือ European Aviation Safety
Agency - EASA ของยุโรป และต้องมีการลงทุน
ในเครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ เ หมาะสม ตลอดจนการ
ฝึ ก อบรมบุ ค ลากรให้ มี ทั ก ษะและความพร้ อ มในการ
ปฏิบัติงาน อีกทั้งยังต้องพิจารณาเรื่องตลาด และความ
คุ ้ ม ค่ า ในการลงทุ น อี ก ด้ ว ย ผู ้ ป ระกอบการรายใหญ่
ในประเทศ อาทิ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
มีศนู ย์ซอ่ มบ�ำรุงอากาศยานทีร่ องรับอากาศยานของตนเอง
เป็นหลัก ส่วนศูนย์ซ่อมอื่นๆ เช่น บริษัท อุตสาหกรรม
การบิน จ�ำกัด หรือบริษทั การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
ต่ า งก็ มี ขี ด ความสามารถในการซ่ อ มบ� ำ รุ ง ที่ จ� ำ กั ด
งานซ่อมหลักกว่าร้อยละ 60 ของงานซ่อมทัง้ หมดในประเทศ
ของสายการบินอื่น เช่น งานซ่อมเครื่องยนต์และชิ้นส่วน
จะถูกส่งไปที่ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์
คิดเป็นรายได้ท่ีไทยต้องสูญเสียออกไปนอกประเทศกว่า
14,000 ล้านบาทต่อปี
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• ความพยายามในการลดต้นทุนผลิตชิ้นส่วน
อากาศยาน
เนื่องจากตลาดของผู้ผลิตอากาศยานนั้นมีการ
แข่งขันสูง และต้องใช้เงินลงทุนไปกับการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการบินจ�ำนวนมาก ในขัน้ ของการผลิตอากาศยาน
จึงต้องจัดหาชิ้นส่วนที่มีต้นทุนต�่ำลงส�ำหรับป้อนโรงงาน
ผลิตและซ่อมบ�ำรุงของตน เพื่อรักษาสัดส่วนผลก�ำไร
ของบริษัท ตัวอย่างเช่น บริษัท Rolls – Royce ผู้ผลิต
เครื่องยนต์อากาศยานสัญชาติอังกฤษรายใหญ่ของโลก
ก็มนี โยบายจัดหาชิน้ ส่วนเครือ่ งยนต์ตน้ ทุนต�ำ 
่ (Low Cost
Regions/Suppliers for New Engine Programs)
จากแหล่งผลิตในภูมิภาคอื่นๆ เพื่อป้อนโรงงานผลิต
เครือ่ งยนต์รนุ่ ใหม่ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ โดยการมาตัง้ ฐานการผลิต
ที่ สิ ง คโปร์ แ ละจั ด หาชิ้ น ส่ ว นจากประเทศในภู มิ ภ าค
ใกล้เคียง เช่น บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์)
จ�ำกัด ที่มีการลงทุนในกิจการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์
อยู่แล้วในประเทศไทย

ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนและซ่อมบ�ำรุง
อากาศยานในภูมภิ าค โดยผลการศึกษาได้เสนอให้เริม่ จาก
การผลิตชิน้ ส่วนอากาศยานและการซ่อมบ�ำรุงบางประเภท
ทีม่ คี วามเป็นไปได้สงู เมือ่ พิจารณาจากสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจของไทย
• การผลิตชิน้ ส่วนอากาศยาน (OEM Component
Manufacturing) ไทยมีศกั ยภาพส�ำหรับการผลิตชิน้ ส่วน
อากาศยานในระดับ Tier 3 เช่น ชุดฐานล้อ (Landing
Gear), ล้อและชุดเบรก (Wheels & Brakes) เป็นต้น และ
ระดับ Tier 4 ทีเ่ ป็นการผลิตวัสดุคอมโพสิต ยางเครือ่ งบิน
คาร์บอนไฟเบอร์ส�ำหรับผลิตปีกเครื่องบิน หรือวัสดุ
ตัง้ ต้นต่างๆ ซึง่ สามารถต่อยอดจากอุตสาหกรรมการผลิต
เส้นใยคาร์บอน (Carbon Fiber) และอุตสาหกรรมการผลิต
รถยนต์ทมี่ ฐี านการผลิตทีแ่ ข็งแกร่งอยูแ่ ล้วในประเทศไทย
โดยต้ อ งมี ก ารปรั บ เรื่ อ งการได้ รั บ รองมาตรฐานและ
เทคโนโลยีในการผลิตตามข้อก�ำหนดในอุตสาหกรรม
อากาศยาน
• การซ่อมบ�ำรุงอากาศยานและชิ้นส่วน (MRO)
รายงานการศึกษาพบว่าไทยควรมุง่ ไปทีต่ ลาดการซ่อมบ�ำรุง
เครื่องบินล�ำตัวแคบ เช่น A320 NEO หรือ B737
MAX ซึ่งเป็นประเภทเครื่องบินรุ่นใหม่ที่มียอดการสั่งซื้อ
มากทีส่ ดุ ของสายการบินในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ โดยงาน
ซ่อมบ�ำรุงประเภทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงและไทย
มีศักยภาพมากที่สุดได้แก่ งานซ่อมล�ำตัว (Airframe

โครงสร้างธุรกิจ บริษัท ซีเนียร์ แอโรสเปซ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด

ศั ก ยภาพของประเทศไทยในอุ ต สาหกรรม
อากาศยาน
จากโครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการ
จั ด ตั้ ง นิ ค มอุ ต สาหกรรมการบิ น ของประเทศไทยของ
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวง
คมนาคม พบว่า ประเทศไทยมีศกั ยภาพทีจ่ ะพัฒนาไปเป็น
24 วารสารส่งเสริมการลงทุน

อากาศยานและชิ้นส่วนที่ไทยมีศักยภาพในการซ่อมบ�ำรุง

แผนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินที่สนามบินอู่ตะเภา

MRO) งานซ่อมชิ้นส่วน (Component MRO) เช่น
ชุดฐานล้อ (Landing Gear), ล้อและชุดเบรก (Wheels
& Brakes), ระบบเครื่องปั่นไฟส�ำรอง (APU) ระบบ
จ่ายน�ำ้ มันและระบบควบคุม (Engine Fuel & Control)
อุปกรณ์สื่อและบันเทิง (IFE) และงานซ่อมเครื่องยนต์
(Engine MRO)

สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา พื้นที่น�ำร่อง
นิคมอุตสาหกรรมการบิน

จากการศึกษาพบว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมแิ ละ
ดอนเมืองมีความเหมาะสมที่สุดในการเป็นพื้นที่น�ำร่อง
ส�ำหรับจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบิน แต่เนื่องจาก
ข้อจ�ำกัดในเรื่องพื้นที่ส่วนขยายไม่เพียงพอ จึงได้เบนเข็ม
ไปยังสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา โดยมีเป้าหมายในการ
จัดตัง้ อูต่ ะเภาเป็นศูนย์ซอ่ มอากาศยาน (MRO) เนือ่ งจาก
ตัง้ อยูใ่ นท�ำเลทีเ่ หมาะสมและมีพนื้ ทีเ่ พียงพอกว่า 17,000 ไร่
และเป็ น พื้ น ที่ เ ป้ า หมายที่ อ ยู ่ ใ นแผนพั ฒ นาโครงสร้ า ง
พื้นฐานต่างๆ ของภาครัฐ เช่น การขนส่งระบบราง และ
ทางหลวงหลัก เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในรัศมีทำ� การ
50 - 100 กิโลเมตรจากสนามบิน ยังมีนิคมอุตสาหกรรม
ตั้งอยู่จ�ำนวนมาก ที่สามารถรองรับโรงงานผลิตชิ้นส่วน

อากาศยานเพื่อส่งป้อนศูนย์ซ่อมได้ ซึ่งช่วยให้การขนส่ง
สินค้าท�ำได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น แผนการพัฒนาพื้นที่
แบ่งได้เป็น 3 ระยะ รวมระยะเวลาประมาณ 12 ปี
การจัดท�ำแผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินนี้
เป็นบทบาทที่ส�ำคัญของภาครัฐ ในฐานะผู้ชี้น�ำทิศทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทยในอนาคต
โดยริเริ่มโครงการที่มีความเป็นไปได้ เพื่อกระตุ้นให้
ภาคเอกชนต่อยอดการลงทุน ภายใต้มาตรการสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ทั้งในด้านสิทธิและประโยชน์
โครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการพัฒยาอุตสาหกรรมอากาศยาน
ของประเทศ ที่จะมุ่งสู่การเป็นนิคมอุตสาหกรรมการบิน
และศูนย์ซ่อมบารุงอากาศยานในภูมิภาคอาเซียน
ที่มาข้อมูล:
• โครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคม
อุ ต สาหกรรมการบิ น ของประเทศไทย ส� ำ นั ก งานนโยบายและ
แผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม
• โครงการนิ ค มอุ ต สาหกรรมการบิ น ดร. ไชยวั ฒ น์
กล�ำ่ พล ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• Boeing Market Outlook 2015, Frost & Sullivan
Analysis
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New Engine of Growth
พลพัฒน์ นภาวรานนท์

อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร
ของคนไทย
เพื่อคนไทย และชาวโลก

ในบรรดาอุตสาหกรรมกลุม่ New Engine of
Growth ทั้งหมด อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
หรือ Medical Hub ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรม
ที่ มี ค วามส� ำ คั ญ มากที่ สุ ด เนื่ อ งจากครอบคลุ ม
เรื่องสุขภาพทั้งในแง่ของการบ�ำบัดรักษาและการ
เสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งจะเกี่ยวพันกับชีวิตประจ�ำวัน
ของมนุษย์ตั้งแต่เกิดจนตาย อุตสาหกรรมนี้จึงมี
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย ซึ่งสามารถแบ่งได้
เป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ

1) ผู้ให้บริการ เช่น โรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาล
เอกชน คลินิก สถานเสริมความงาม บ้านพักคนชรา
ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วย
สปา บริการแพทย์แผนไทย บริษัทรับฆ่าเชื้อ บริษัท
รับวิเคราะห์เชื้อโรคและอื่นๆ อีกมาก
26 วารสารส่งเสริมการลงทุน

2) ผู้ผลิต เช่น บริษัทผลิตยา เครื่องมือแพทย์
เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร ผู้แปรรูปสมุนไพร บริษัท
ผลิตอาหารทางการแพทย์ องค์การเภสัชกรรม ผู้ผลิต
เครือ่ งส�ำอาง บริษทั ผลิตหุน่ ยนต์ทางการแพทย์ และอืน่ ๆ
3) ผู้ใช้บริการชาวไทยมากกว่า 65 ล้านคน และ
ผูใ้ ช้บริการทีไ่ ม่ใช่คนไทย ทัง้ กลุม่ ผูม้ อี นั จะกิน ชนชัน้ กลาง
และคนหาเช้ากินค�่ำ  ซึ่งแต่ละคนอาจจะใช้บริการด้าน
การแพทย์ปีละมากกว่า 1 ครั้ง
นอกจากนี้ ยั ง มี ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย อื่ น อี ก มาก
เช่น สถาบันการศึกษาในฐานะหน่วยงานผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ เป็นต้น
จะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วในแต่ละวันชีวิตของ
คนเรา ต้องมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการแพทย์
อย่างแน่นอน ประเทศทีม่ กี ารวางรากฐานของอุตสาหกรรม
การแพทย์ไว้ดี ประชากรก็จะมีสุขภาพดี และเป็นต้นทุน
มนุษย์ในการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
ด้วยความส�ำคัญของอุตสาหกรรมนี้ องค์การ
สหประชาชาติจึงได้ให้น�้ำหนักกับการดูแลสุขภาพของ

ประชากรโลกมานาน ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือ การตั้ง
หน่วยงาน World Health Organization (WHO) ขึน้
เพื่อดูแลด้านสุขภาพอนามัยของคนในโลก ตลอดจน
การก�ำหนดเป้าหมายด้านสุขภาพเป็น 3 ใน 8 เป้าหมาย
การพั ฒ นาของโลก ที่ ทุ ก ประเทศจะต้ อ งด� ำ เนิ น การ
ร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ภายในปี 2558 หรือ
ที่ เ รี ย กว่ า เป้ า หมายการพั ฒ นาแห่ ง สหั ส วรรษ หรื อ
Millennium Development Goals (MDGs)1 ซึ่ง
เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพหรืออุตสาหกรรม
การแพทย์ ได้แก่ การลดอัตราการตายของเด็ก การพัฒนา
สุขภาพของสตรีมคี รรภ์ และการต่อสูก้ บั โรคเอดส์ มาลาเรีย
และโรคส�ำคัญอื่นๆ ซึ่งจากรายงาน World Health
Statistics 2015 ระบุว่าไทยมีความคืบหน้าที่ดีในทั้ง
3 เป้าหมายที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพ ยกเว้นเป้าหมายย่อย
ด้านการต่อสู้กับโรคเอดส์ที่ยังคงพลาดเป้าอยู่

อุตสาหกรรมการแพทย์ ไทย
มีมูลค่าตลาดกว่า
16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
หรือประมาณ 5.60 แสนล้านบาท
Medical Hub อุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ทค่ี นไทย
เป็นเจ้าของ

ในกรณีของประเทศไทย ข้อมูลจาก www.export.gov
ซึ่งเป็นเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลแก่ผู้ส่งออกของรัฐบาล
สหรัฐฯ ระบุว่าอุตสาหกรรมการแพทย์ไทย มีมูลค่า
ตลาดกว่า 16,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ
5.60 แสนล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นมูลค่าตลาดในส่วนของ

1

2

โรงพยาบาล โดยมีการผลิตหรือจ�ำหน่ายยา และ
การผลิ ต หรื อ จ� ำ หน่ า ยอุ ป กรณ์ ก ารแพทย์ มี มู ล ค่ า
ตลาดสูงเป็นล�ำดับสองและสามที่ 1.52 แสนล้านบาท
และ 0.40 แสนล้านบาทตามล�ำดับ2
ในปัจจุบนั อุตสาหกรรมการแพทย์ของไทย ไม่ได้
ดูแลเพียงแต่สุขภาพของคนไทยอีกต่อไป แต่ในแง่
ของมนุษยธรรม ประเทศไทยไม่มีสิทธิปฏิเสธผู้ป่วย
ทีร่ อ้ งขอการรักษาทีม่ าจากต่างประเทศ ดังนัน้ เราจึงต้อง
ดูแลครอบคลุมไปถึงชาวต่างชาติ ทั้งกลุ่มผู้มีรายได้สูง
และกลุม่ ผูใ้ ช้แรงงาน ทีม่ าพ�ำนักอยูใ่ นประเทศไทยด้วย
นอกจากนี้ ยั ง มี ผ ลการศึ ก ษาของศู น ย์ วิ จั ย
กสิกรไทยเมื่อปลายปี 2558 ระบุว่า กลุ่มคนไข้
ชาวต่างชาติทั้งที่เป็นกลุ่ม Medical Tourism และ
กลุ่ม EXPAT จะเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย
มากขึ้น ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนของไทยอย่ า งเป็ น กอบเป็ น ก� ำ  และในปี
2558 อัตราการรักษาพยาบาลของคนไข้ชาวต่างชาติ
ในโรงพยาบาลเอกชนของไทยทั้งหมดน่าจะมีประมาณ

หลังจากสิน้ สุดก�ำหนดเวลาตามแผน MDGs องค์การสหประชาชาติได้กำ� หนดเป้าหมายการพัฒนาขึน้ ใหม่ โดยเพิม่ มิตดิ า้ นเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้
เป็นทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ประกอบด้วยเป้าหมายใหม่ 17 ข้อ
ข้อมูลในส่วนของตลาดเครื่องมือแพทย์และยามาจาก www.bmiresearch.com
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เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ
Medical procedure
Heart Bypass
Hip Replacement
Hip Resurfacing
Knee Replacement
Spinal Fusion
Dental Implant
Face Lift
Lasik (both eyes)

USA
$123,000
$40,364
$28,000
$35,000
$110,000
$2,500
$11,000
$4,000

S. Korea
$26,000
$21,000
$19,500
$17,500
$16,900
$1,350
$6,000
$1,700

Israel
$28,000
$36,000
$20,100
$25,000
$33,500
$1,200
$6,800
$3,800

Thailand
$15,000
$17,000
$13,500
$14,000
$9,500
$1,720
$3,950
$2,310

Vietnam Malaysia Singapore
$12,100 $17,200
$9,250 $8,000 $13,900
$12,500 $16,350
$8,000 $7,700 $16,000
$6,150 $6,000 $12,800
$1,500 $2,700
$4,150 $3,550 $440
$1,720 $3,450 $3,800

Turkey
$13,900
$13,900
$10,100
$10,400
$16,800
$1,100
$6,700
$1,700

ที่มา www.medicaltourism.com

2.81 ล้านครัง้ หรือเพิม่ ขึน้ กว่าร้อยละ 10.2 เมือ่ เทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปี 2557 ซึ่งสาเหตุหลักที่ชาวต่างชาติ
มารักษาตัวในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจากการบริการ
ที่มีคุณภาพสูง ในขณะที่ราคายังไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับ
ประเทศพั ฒ นาแล้ ว และการเพิ่ ม ขึ้ น ของทั้ ง จ� ำ นวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและจ�ำนวนชาวต่างชาติ ที่เข้ามา
ท�ำงานในประเทศไทยในทุกระดับ
28 วารสารส่งเสริมการลงทุน

รายได้ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นของโรงพยาบาลเอกชน
ที่มาจากการเพิ่มขึ้นคนไข้ต่างชาติ เป็นเพียงแง่มุมเดียว
ทางด้านเศรษฐกิจ อันที่จริงแล้วการมาใช้บริการมากขึ้น
ของชาวต่างชาตินั้น นอกจากจะน�ำมาซึ่งรายได้ทางตรง
จากการรักษาพยาบาลแล้ว อานิสงส์ยงั ตกไปสูอ่ ตุ สาหกรรม
สนับสนุน อย่างอุตสาหกรรมยาและเครื่องมือแพทย์ด้วย
ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นของคนไทย โดยเฉพาะ
ภาคบริ ก ารทางการแพทย์ ซึ่ ง โรงพยาบาลเอกชนใน
ประเทศไทย ล้วนแต่เป็นของนักธุรกิจไทยทั้งสิ้น ดังนั้น
หากพิจารณาในแง่เศรษฐกิจแล้วต้องถือว่า อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร หรือ Medical Hub ถือเป็น
เครื่องจักรใหม่ในการยกระดับความเจริญของประเทศ
(New Engine of Growth) อย่างแท้จริง
Medical Hub ความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจและ
สวัสดิการสังคม เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว รัฐบาลควรจะมุ่งหน้า
ส่งเสริมและผลักดันให้เกิด Hub ของอุตสาหกรรม
การแพทย์ขนึ้ ในประเทศไทยหรือไม่ ค�ำตอบจากหลากหลาย
เวที ค วามคิ ด เห็ น คื อ ใช่ แต่ ต ้ อ งไม่ ล ะเลยประชาชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส ทีต่ อ้ งพึง่ พาการรักษาพยาบาลทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยต�ำ่
แต่คุณภาพไม่ต�่ำ เพราะทุกชีวิตมีค่าเท่ากันหมด

ดังนัน้ ค�ำถามทีผ่ ดุ ขึน้ มาท่ามกลางกระแสสนับสนุน
Medical Hub ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการจัดสรร
ทรัพยากรในส่วนของบริการทางการแพทย์ ตัวอย่างเช่น
หากรัฐให้การสนับสนุนเอกชนในการประกอบกิจการ
โรงพยาบาลแล้ว ต้นทุนการท�ำธุรกิจโรงพยาบาลย่อม
ลดลง และโรงพยาบาลเอกชนก็จะมีเงินเหลือ ไปดึง
บุคลากรทางการแพทย์มาจากโรงพยาบาลรัฐมากขึ้น
หรือไม่ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะเป็นการเพิ่มภาระให้
โรงพยาบาลรัฐมากขึ้น ดังนั้นเพื่อไม่ให้สวัสดิการพื้นฐาน
ของสังคมหรือ Social Safety Net บางลง จึงต้องมี
การพิ จ ารณาให้ ไ ด้ ท างออกที่ เ หมาะสมที่ สุ ด ส� ำ หรั บ
ประเทศไทยในระยะยาว

การท�ำงานในแบบประชารัฐ
ของรัฐบาลชุดนี้ ได้ค่อยๆ เบี่ยงกระแส
ทั้ง 2 ให้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้น
และมีแนวโน้มที่จะมาบรรจบกัน
ในอนาคตอันใกล้

พื้นฐานของสังคมไม่ให้ด้อยลง โดยมีประเภทกิจการ
เป้าหมาย ดังนี้
1. กลุ ่ ม อุ ต สาหกรรมการผลิ ต ยาและสมุ น ไพร
ซึ่งแบ่งผลิตภัณฑ์เป้าหมาย ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) สารออกฤทธิ์ส�ำคัญในยา (Active Pharmaceutical Ingredients: APIs)
(2) ยาแผนปัจจุบัน (Conventional Medicine)
(3) ยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical Products)
โดยในส่วนของการผลิตสมุนไพรแม้ว่าจะยังไม่มี
การระบุชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์เป้าหมายคืออะไร แต่คาดว่า
จะมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรได้รับการพิจารณา
เป็นผลิตภัณฑ์เป้าหมายจ�ำนวนมาก
2. กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารทางการแพทย์ ซึ่งมี
ผลิตภัณฑ์เป้าหมาย 4 กลุ่ม ได้แก่
(1) อาหารทางการแพทย์ ช นิ ด ให้ ส ารอาหาร
ครบถ้วน
(2) อาหารที่ลดสารอาหารบางชนิดเป็นพิเศษ
(3) อาหารที่ดัดแปลงการดูดซึม เพื่อลดหรือเพิ่ม
ความเร็วในการดูดซึม
(4) อาหารที่เพิ่มสารอาหารบางชนิดเป็นพิเศษ

ที่ผ่านมา กระแสการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจ
ไทยด้วย Medical Hub และกระแสการรักษาระดับ
มาตรฐานของสวัสดิการสังคม เป็นเสมือนแม่น�้ำ 2 สาย
ที่ไหลคู่กันไปไม่มีวันบรรจบ เพราะหลักการของทั้งสอง
กระแสมักจะขัดแย้งกันเสมอ อย่างไรก็ตามด้วยการ
ท�ำงานในแบบประชารัฐของรัฐบาลชุดนี้ ได้ค่อยๆ เบี่ยง
กระแสทั้ง 2 ให้เข้ามาใกล้ชิดกันมากขึ้นและมีแนวโน้ม
ที่จะมาบรรจบกันในอนาคตอันใกล้
โดยคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบายเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษคลัสเตอร์การแพทย์ครบวงจร ได้ประชุม
หารือเพื่อจัดท�ำร่างแนวทางการส่งเสริม Medical Hub
ภายใต้หลักของการรักษาความสมดุล ระหว่างการสร้าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กับการรักษาสวัสดิการ
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3. กลุ่มการผลิตเครื่องมือแพทย์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์
เป้าหมาย 11 กลุ่ม ได้แก่
(1) ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ (อ�ำนวยความสะดวก)
(2) ฟืน้ ฟูรา่ งกาย Home use, Home furniture
และอื่นๆ
(3) เครื่ อ งมื อ รั ก ษาผิ ว พรรณและความงาม
(เครื่อง Laser, Plasma)
(4) วัสดุสิ้นใช้เปลือง (ที่มีนวัตกรรม)
(5) วัสดุฝงั ใน (Implant) (Orthopedic, Stent,
Breast Implant, Microchip Implant เป็นต้น)
(6) ชิ้นส่วนของเครื่องวินิจฉัยทางไฟฟ้าและ
รังสี (MRI, Ultrasound, CT Scan, Radiology)
(7) หุน่ ยนต์ทางการแพทย์ และระบบอัตโนมัติ
(Health Care Robot, Surgery Robot, Pharmacy
Robot)
(8) ทันตกรรม (เครื่องมือ วัสดุ รากฟัน
เทียม ฯลฯ)
(9) Telemedicine - Telecare Contact Lens
(10) แก้ วตาเที ย ม Personal Diagnosis
(Blood Pressure Monitor Glucose / Cholesterol /
Triglyceride Monitor)
30 วารสารส่งเสริมการลงทุน

(11) น�้ำยาและชุดตรวจวินิจฉัย (Infectious
Disease Testing, Cancer Detection, Genomic
Testing)
4. กลุม่ บริการทางการแพทย์ ประกอบด้วย 7 ประเภท
กิจการ ได้แก่
(1) ศูนย์บริการทางการแพทย์และโรงพยาบาล
(2) บ้านพักผู้สูงอายุ
(3) บริการแพทย์แผนไทย
(4) การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์
(5) ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
(6) บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์
(7) กิจการโลจิสติกส์เพื่อการรักษาพยาบาล
โดยร่างมาตรการสนับสนุนทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณา
ก็มีหลายรูปแบบ เช่น การเพิ่มสิทธิและประโยชน์ในการ
ส่งเสริมการลงทุน การปรับแก้กฎระเบียบที่ไม่เอื้ออ�ำนวย
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม การสร้างอุปสงค์ภายใน
ประเทศ การพั ฒ นาและส่ ง เสริ ม การผลิ ต บุ ค ลากร
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม เป็นต้น
การท�ำงานของคณะอนุกรรมการเร่งรัดนโยบาย
เขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษคลั ส เตอร์ ก ารแพทย์
ครบวงจร ทั้งหมดนี้หวังว่า จะเป็นการจัดสรรทรัพยากร
อย่างเป็นธรรม และยกระดับอุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร ให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งจะช่วย
เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส
ที่ต้องการการดูแลด้านสุขภาพที่มีคุณภาพดีในราคาต�่ำ 
ยังคงได้รับการดูแลจากภาครัฐเป็นอย่างดี เพื่อให้แม่น�้ำ 
2 สายได้ไหลมาบรรจบกันสักวันหนึ่ง

New Engine of Growth
วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์

กลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต
ของ

อุตสาหกรรมดิจิทัล

วารสารส่งเสริมการลงทุนฉบับนี้ เป็นการ
รวบรวมเนื้อหาของอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จัดอยู่
ในกลุ่มกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต หรือ
New Engine of Growth ไว้ทุกสาขา เนื้อหาใน
บทความนี้จะเป็นการสร้างความเข้าใจให้มากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ ในการจัดท�ำนโยบาย
ร่วมกับคณะท�ำงาน ทีม่ ผี ทู้ รงคุณวุฒจิ ากภาคส่วนต่างๆ
ทั้งภาครัฐและเอกชนมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
เพื่ออนาคต
บทความนี้ จะกล่าวถึงมาตรการส่งเสริมเพือ่ เดินหน้า
ขับเคลื่อนการส่งเสริมการลงทุนด้านดิจิทัล ให้เป็น
รูปธรรมมิใช่เป็นเพียงนโยบาย เพราะการขับเคลื่อน
อันแท้จริงนั้น มิใช่เพียงมีเครื่องจักรส�ำคัญหรือนโยบาย
จากภาครัฐเท่านั้น เครื่องจักรไม่เกิดประโยชน์อย่างใด
หากไม่ได้มีการขับเคลื่อนความเข้าใจจากภาคเอกชน
ไปพร้อมๆ กันด้วย ไม่วา่ จะเป็นผูป้ ระกอบการซอฟต์แวร์ไทย
หรือสถาบันการศึกษาที่เป็นส่วนส�ำคัญในการบ่มเพาะ

และสร้ า งบุ ค ลากรด้ า นดิ จิทั ล ให้ เ พี ย งพอและเพิ่ ม พู น
ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมนี้ หรือการขับเคลื่อนความ
เข้าใจจากหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเองด้วย

ทีม่ านโยบายกลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคต
(New Engine of Growth)

จากการทีค่ ณะรัฐมนตรีมมี ติเมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน
2558 ในเรื่องข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย กลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (NEW Engine of
Growth) ที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้น�ำเสนอไว้ ได้แก่
(1) เห็นชอบในหลักการข้อเสนอ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
จ�ำนวน 10 คลัสเตอร์ ดังนี้
การต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ
(First S -curve) ประกอบด้วย
- อุ ต สาหกรรมยานยนต์ ส มั ย ใหม่ (NextGeneration Automotive)
- อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart
Electronics)
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- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Affluent, Medical and
Wellness Tourism)
- การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ (Agriculture
and Biotechnology)
- อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the
Future)
การเติม 5 อุตสาหกรรมอนาคต (New - S - curve)
ประกอบด้วย
- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation
and Logistics)
- อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ
(Biofuels and Biochemicals)
- อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical
Hub)

“จัดตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันสำ�หรับกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงทุน”
(2) การมอบหมายให้คณะกรรมการขับเคลื่อน
และปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน และหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งด� ำ เนิ น การตามภารกิ จ และอ� ำ นาจหน้ า ที่
โดยมีผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นรูปธรรมภายในปี 2560 ทัง้ นี้
มาตรการใดเป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะ
มาตรการด้านสิทธิพเิ ศษ การส่งเสริมการลงทุน มาตรการ
ด้านการเงินและการคลัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
จัดท�ำรายละเอียด และด�ำเนินการตามขัน้ ตอนของระเบียบ
และข้อกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง จากนัน้ น�ำเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาเป็นรายมาตรการก่อนด�ำเนินการ
32 วารสารส่งเสริมการลงทุน

(3) เห็ น ชอบในหลั ก การกลไกการผลั ก ดั น
การลงทุ น ในอุ ต สาหกรรมเป้ า หมาย โดยแต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเร่งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ซึง่ จะจัดตัง้ ขึน้ ภายใต้พระราชบัญญัตเิ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
เพือ่ ท�ำหน้าที่ “คัดเลือก-เจรจา” โครงการลงทุนรายส�ำคัญ
ที่จะให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ซึ่งจะท�ำให้อุตสาหกรรม
เป้าหมายเกิดขึ้นได้โดยเร็ว และน�ำเสนอผลการเจรจา
ให้กับคณะกรรมการนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพือ่ การพิจารณาอนุมตั ติ อ่ ไป
และมอบหมายให้ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรมพิ จ ารณา
รายละเอียดของร่างพระราชบัญญัตเิ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
ให้สอดคล้องกับอ�ำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ
เร่งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่จะแต่งตั้งขึ้น
ภายใต้พระราชบัญญัติเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป
(4) ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องรับความเห็นของส�ำนักงบประมาณเกีย่ วกับ
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินงาน รวมทั้งการจัดตั้งกองทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและ
แหล่งที่มาของเงินลงทุน และความเห็นของส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ทีเ่ ห็นควรศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ เท็จจริงในรายละเอียด
ของศักยภาพของแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีการเปรียบเทียบ
ความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศเพิ่มเติม
เพือ่ ให้ทราบถึงศักยภาพทีแ่ ท้จริงของอุตสาหกรรมทีเ่ สนอ

CLUSTER

การก�ำหนดขอบเขตทีช่ ดั เจนของ 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพื่อไม่ให้ซ้�ำซ้อนกับคลัสเตอร์ 6 คลัสเตอร์
ทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่ 22 กันยายน
2558 การก�ำหนดจุดเน้นของคลัสเตอร์ที่ประเทศไทย
มีศักยภาพที่แท้จริง ก่อนที่จะก�ำหนดมาตรการสนับสนุน
ตลอดจนการพิ จารณาความเหมาะสมและผลกระทบ
ข้อดีและข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อประเทศทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว และให้คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรม
แห่งชาติ เป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่ นผลักดันการลงทุน
ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไป
ด้วย
(5) จั ด ตั้ ง กองทุ น เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการ
แข่งขันส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายข้างต้น
และสามารถช่วยยกขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น

“บีโอไอเพิ่มเติมประเภทกิจการใหม่
ให้รองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล
และให้ทันกับซอฟต์แวร์ยุคใหม่”
บีโอไอกับนโยบายดิจิทัลเพื่ออนาคต

มาตรการการส่งเสริมการลงทุนกลุ่มอุตสาหกรรม
ดิจิทัลที่บีโอไอได้ก�ำหนดพื้นที่คลัสเตอร์ให้สอดคล้องกับ
นโยบาย Smart City ของกระทรวง ICT จึงได้กำ� หนดให้
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ แ ละภู เ ก็ ต เป็ น จั ง หวั ด น� ำ ร่ อ ง และ
ในช่วงแรกได้มกี ารก�ำหนดอุตสาหกรรมต่อไปนีใ้ ห้อยูภ่ ายใต้
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

หลังจากนัน้ บีโอไอได้เพิม่ เติมประเภทกิจการ โดย
เปิดประเภทใหม่ให้รองรับอุตสาหกรรมดิจิทัล และให้ทัน
กับซอฟต์แวร์ยุคใหม่ในปัจจุบัน ได้แก่
(1) กิจการประเภท 5.7.3 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added Software)
ได้แก่ การพัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์
และเชื่อมโยงเพื่อบริหารจัดการข้อมูล Big Data, Data
Analytic รวมถึง Predictive Analytics การพัฒนาซอฟต์แวร์
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและ
ไซเบอร์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ในการควบคุมและ/หรือ
เชือ่ มโยงอุปกรณ์ทใี่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง รวมถึง Business
Process Management การพัฒนาซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ในงาน
สนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต (Industrial Software)
(2) กิจการประเภท 5.9 กิจการให้บริการเทคโนโลยี
ดิจทิ ลั (Digital Services) ได้แก่ บริการระบบซอฟต์แวร์ฐาน
(Software Platform) บริการบริหารจัดการทางด้านดิจทิ ลั
(Managed Service) บริการออกแบบระบบสถาปัตยกรรม
ทางด้านดิจทิ ลั (Digital Architecture Design Service)
บริการทางด้านดิจิทัล เช่น FinTech, DigiTech,
MedTech, AgriTech เป็นต้น
(3) กิจการประเภท 7.9.2.4 ศูนย์บม่ เพาะด้านนวัตกรรม
(Innovation Incubation Center) ในส่วนของรายละเอียด
และเงือ่ นไขการลงทุนของแต่ละประเภทกิจการ เปรียบเทียบ
ระหว่างสิทธิประโยชน์ปกติและสิทธิประโยชน์คลัสเตอร์
ดังตารางต่อไปนี้
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ประเภทกิจการ
5.7 กิจการซอฟต์แวร์
5.7.3 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ทสี่ ร้างมูลค่าเพิม่ สูง (High Value - Added Software)
- พัฒนาและให้บริการซอฟต์แวร์ด้านวิเคราะห์ และเชื่อมโยงเพื่อบริหารจัดการ
ข้อมูล Big Data, Data Analytic รวมถึง Predictive Analytics
- พัฒนาซอฟต์แวร์ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศและ
ไซเบอร์
- พัฒนาซอฟต์แวร์ทใี่ ช้ในการควบคุม และ/หรือเชือ่ มโยงอุปกรณ์ทใี่ ช้เทคโนโลยี
ขั้นสูง รวมถึง Business Process Management
- พัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ในงานสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต (Industrial
Software)

สิทธิประโยชน์ปกติ
A1
(ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี
โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน)

สิทธิประโยชน์คลัสเตอร์
Super Cluster
(ยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคล 8 ปี
โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน
และลดหย่อน
ร้อยละ 50 อีก 5 ปี)

5.9 กิจการให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services)
A1
Super Cluster
- บริการระบบซอฟต์แวร์ฐาน (Software Platform)
(ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 5 ปี (ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 8 ปี
- บริการบริหารจัดการทางด้านดิจิทัล (Managed Service)
โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน)
โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน
- บริการออกแบบระบบสถาปัตยกรรมทางด้านดิจิทัล (Digital Architecture
และลดหย่อน
Design Service)
ร้อยละ 50 อีก 5 ปี)
- บริการทางด้านดิจทิ ลั เช่น FinTech, DigiTech, MedTech, AgriTech เป็นต้น
7.9 กิจการพัฒนาพื้นที่ส�ำหรับกิจการอุตสาหกรรม
A1
Super Cluster
7.9.2 กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยี
(ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 8 ปี (ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ 8 ปี
			 7.9.2.4 ศูนย์บม่ เพาะด้านนวัตกรรม (Innovation Incubation Center) โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน)
โดยไม่จ�ำกัดวงเงิน
และลดหย่อนร้อยละ 50
อีก 5 ปี)

เงื่อนไขส�ำคัญของคลัสเตอร์ คือ การท�ำความร่วมมือกับภาคการศึกษาในพื้นที่ ทั้งนี้ หากไม่เพียงพอสามารถ
ขอความร่วมมือขอนักศึกษาจากพื้นที่ใกล้เคียงมาเพิ่มเติมได้โดยผ่านสถาบันการศึกษาในพื้นที่ก่อน
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2558 เรือ่ ง นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร์
เงื่อนไข
• ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั หรือศูนย์ความ
เป็นเลิศ (Center of Excellence) ทีอ่ ยูใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรูปแบบคลัสเตอร์ตามรูปแบบความร่วมมือที่ก�ำหนด ดังนี้
- ความร่วมมือในโครงการ Talent Mobility, Work Integrated
Learning, สหกิจศึกษา และทวิภาคี หรือ
- ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี ตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
• ต้องมีรายได้ครัง้ แรกภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในกรณีทมี่ คี วาม
จ�ำเป็นให้บโี อไอพิจารณาขยายเวลาด�ำเนินการได้ตามความเหมะสม
• ต้องยืน่ ค�ำขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559

34 วารสารส่งเสริมการลงทุน

สิทธิประโยชน์
- ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยก�ำหนดวงเงินยกเว้น
ภาษีทไี่ ด้รบั ยกเว้น ให้เป็นไปตามประเภทกิจการ ในประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557
- ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�ำหรับก�ำไรสุทธิท่ีได้จาก
การลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี
นับแต่วันที่ก�ำหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
- สิทธิและประโยชน์อื่น ให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ประกาศส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557

ส�ำหรับมาตรการทีม่ ใิ ช่ภาษีคอื การอ�ำนวยความสะดวก
ในการออกวีซา่ และใบอนุญาตท�ำงาน การอนุญาตให้ตา่ งชาติ
ถือครองทีด่ นิ ในนามบริษทั การอนุญาตให้ตา่ งชาติมสี ดั ส่วน
การถือหุ้นข้างมากได้ถึงร้อยละ 100 และมาตรการเสริม
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพิจารณาเพิม่ เติม เช่น การได้ถนิ่ ทีอ่ ยูถ่ าวร
จากกระทรวงมหาดไทย และการได้รับการยกเว้นภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดาจากกระทรวงการคลัง

“ยังมีอีกหลายประเทศที่ ใช้
อุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เช่น
เกาหลี มาเลเซีย จีน ฮ่องกง
อังกฤษ โปแลนด์”
ThaITland : IT- Nation

ในส่วนของอุตสาหกรรมดิจทิ ลั นัน้ เป็นอุตสาหกรรม
ที่ก�ำหนดให้อยู่ภายใต้คลัสเตอร์ดิจิทัล ที่มีจังหวัดน�ำร่อง
คือ จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ต ซึ่งสอดคล้องกับ
การจัดท�ำ Smart City ด้วย การทีป่ ระเทศไทยได้ประกาศ
นโยบายอย่างเป็นทางการและชัดเจนว่าเป็นช่วงที่อยู่ใน
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็นการประกาศ
ที่ ส ร้ า งความเชื่ อ มั่ น และความจริ ง จั ง สู ่ ป ระชาคมโลก
ทีป่ จั จุบนั ได้มที ศิ ทางมุง่ ไปทางเดียวกัน เช่น สมาพันธรัฐสวิส
ได้ประกาศในงาน Cebit2016 ว่าประเทศตนนัน้ มิได้เป็น
ประเทศที่ส่งออกเนยแข็งอีกต่อไปแล้ว แต่เป็นประเทศ
ที่ส่งออกเทคโนโลยีหรือ IT เป็นหลัก โดยได้เปลี่ยน
โลโก้ตวั อักษรของประเทศ เน้นให้ตวั IT เป็นตัวใหญ่แทน
SwITzerland เป็นต้น
นอกจากนัน้ ยังมีอกี หลายประเทศทีใ่ ช้อตุ สาหกรรม
ดิจทิ ลั ร่วมเป็นกลไกในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจ เช่น เกาหลี
มาเลเซีย จีน ฮ่องกง อังกฤษ โปแลนด์ และอืน่ ๆ เป็นต้น

เนือ่ งจากการทีม่ งุ่ เน้นเรือ่ งของการยกระดับของเทคโนโลยี
ขัน้ สูงมาใช้ในธุรกิจ อุตสาหกรรม ภาครัฐ และชีวติ ประจ�ำวัน
ของประชาชนทั่วทั้งประเทศไทย ซึ่งวัตถุประสงค์ของการ
จัดท�ำคลัสเตอร์ดิจิทัลนี้ จะช่วยเสริมสร้างให้เศรษฐกิจ
มั่นคงอย่างยั่งยืน และปรับเปลี่ยนมุมมองว่าไทยมิใช่
เป็นประเทศส�ำหรับการท่องเทีย่ วเพียงอย่างเดียว หรือเป็น
ประเทศที่มีมวยไทยเพียงอย่างเดียว หรือเป็นประเทศ
ที่มีความนิยมทีมฟุตบอลเพียงอย่างเดียว แต่การปักธง
แสดงออกนี้ เพื่อชูให้เห็นว่าเราเก่งและพร้อมด้าน
อุตสาหกรรมดิจิทัลนี้ด้วย
และตั้งแต่มีการออกประกาศคลัสเตอร์ดิจิทัลนี้
ออกมา มีโครงการที่ยื่นขอและได้รับการอนุมัติให้การ
ส่งเสริมฯ ไปแล้ว ซึ่งเป็นข่าวดีอย่างยิ่งที่ส่วนใหญ่เป็น
บริษัทไทย โครงการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีประมาณ
3 ราย ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีประมาณ 3 ราย เป็นต้น

ฤาต่างชาติจะเข้ามาแย่งงานคนไทย

มาตรการนี้เป็นการกระตุ้นให้มีการพัฒนาและ
ผลิตนักศึกษาไทยให้สามารถรองรับความต้องการในการ
ท�ำงานหลังจบการศึกษาได้ทนั ที ตามเงือ่ นไขของโครงการ
สหกิจศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยในพื้นที่ขณะนี้มีความ
ตื่นตัวมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองนโยบายนี้
การทีไ่ ทยเป็นฐานของกลุม่ ดิจทิ ลั นอแมด (Digital
Nomad) คือ กลุม่ ชาวต่างชาติทำ� งานอิสระทีช่ อบท�ำงาน
โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหลัก และชอบ
เปลีย่ นแปลงสถานทีท่ ำ� งาน ยกตัวอย่างท�ำงานทีบ่ า้ นบ้าง
ท�ำงานทีร่ า้ นกาแฟบ้าง หรือสถานทีส่ าธารณะต่างๆ ทีม่ กี าร
จัดสรร WIFI ไว้บริการ ซึง่ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่
ติดอันดับโลก กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะช่วยให้ประเทศไทย
สามารถผลิตซอฟต์แวร์เพื่อส่งออกสู่ตลาดโลกได้
นอกจากกลุ่มนี้แล้วยังมีกลุ่มบุคลากรดิจิทัลที่ไทย
ยังขาดแคลนอยู่ ดังนั้นกลุ่มคนพวกนี้จะมีการกลั่นกรอง
โดยคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพิจาณาว่าเมื่อผ่านการ
พิจารณาให้เข้ามาท�ำงานในไทยแล้ว จะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้
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เข้ามาแย่งชิงส่วนตลาดท�ำงานในไทย แต่เป็นกลุ่มที่จะ
ต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือสอนให้บุคลากรไทย
มีประสิทธิภาพสูงกว่าปัจจุบัน และหากมีโครงการที่จะ
ผลิตซอฟต์แวร์ส่งออกไปนอกประเทศยิ่งท�ำให้ไทยมี
รายได้ที่สูงยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะหากเข้ามาร่วมทุนกับ
Start - Up หรือ SMEs ไทย

ซอฟต์แวร์/Start - Up ไทยได้ประโยชน์

เป็นการลดความกังวลให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ
ซอฟต์แวร์ไทยในส่วนของมาตรการส่งเสริมคลัสเตอร์ดจิ ทิ ลั
เนือ่ งจากเป็นกระแสของการใช้เทคโนโลยีและดิจทิ ลั ขัน้ สูง
มาขับเคลือ่ นเศรษฐกิจทัว่ โลก องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่ง
ได้ปรับโมเดลธุรกิจมาลงทุนด้านดิจทิ ลั เป็นจ�ำนวนมากแล้ว
ซึ่งการที่ประเทศไทยได้ประกาศเป็นทางการแล้วว่าเราจะ
ขับเคลื่อนไปสู่ Thailand 4.0 หรือ Industrial 4.0
ดังนั้นอนาคตประเทศไทยย่อมมีความเทียบเท่า
มาตรฐานของทั่วโลกอย่างแน่นอนในไม่ช้านี้ การที่ต้อง
มีการส่งเสริมการลงทุนในการดึงบริษทั ทีม่ เี ทคโนโลยีและ
ดิจิทัลขั้นสูงมาลงทุนในไทยนั้น จะมิใช่แค่ลงทุนแต่เป็น
การร่วมและถ่ายทอดให้ความรู้ จึงมีความส�ำคัญอย่างมาก
เพราะจะเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
และเป็นการสร้างสะพานเชื่อมโยงสู่ตลาดต่างประเทศ
ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว

“กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับการพิจารณา
เป็นพิเศษให้เข้ามาทำ�งานในไทย ซึ่งจะไม่
สร้างปัญหาแย่งงานผู้ประกอบการไทย”
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ซอฟต์แวร์ยคุ ใหม่มงุ่ ไปสูก่ ารเป็น Data Analytics
ซึง่ จะท�ำให้ทกุ สิง่ ทุกอย่างสามารถน�ำเสนอข้อมูล Big Data
และสามารถวิเคราะห์ประมวลผล รวมทัง้ คาดผลล่วงหน้า
ได้แบบ Real Time ได้ แต่ในบางสาขาเทคโนโลยี ไทยเรา
ยังขาดผูเ้ ชีย่ วชาญ เช่น Data Scientist, Cyber Security,
Internet of Things, Industrial Software, Digitech
เป็นต้น หรือพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษาที่ให้ค�ำปรึกษาในการผลิต
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆ เช่น Mentor ใน Innovation
Incubation Center หรือใน Maker Space เป็นต้น
กลุ่มคนเหล่านี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ให้เข้ามาท�ำงานในไทย ซึ่งจะไม่สร้างปัญหาแย่งงาน
ผู้ประกอบการไทย รวมทั้งจะช่วยท�ำให้สามารถผลิต
ชิ้นงานออกมาได้โดยใช้ในเวลาอันสั้น จะท�ำให้ลดเวลา
และเพิ่ ม มู ล ค่ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ออกมาได้ อ ย่ า ง
มีประสิทธิภาพสูงสุด ก่อให้เกิดรายได้อย่างก้าวกระโดด
และสร้างรายได้อย่างมหาศาลเข้าสู่ประเทศไทยได้ต่อไป
ทั้ ง จากกลุ ่ ม ชาวต่ า งชาติ ที่ ผ ลิ ต ซอฟต์ แ วร์ ยุ ค ใหม่
และกลุ่ม Start - Up หรือ SMEs ที่ร่วมทุนหรือ
ได้เงินสนับสนุนจาก Venture Capital จากภูมิภาคหรือ
ระดับโลก เพราะเป็นผลจากการร่วมคิดร่วมท�ำร่วมลงทุน
และเกิดแนวคิดนวัตกรรมเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ หรือ
การให้บริการรูปแบบใหม่ ที่ยังไม่มีใครท�ำมาก่อน และ
สามารถออกจ�ำหน่ายทัว่ โลก สร้างรายได้แบบก้าวกระโดด
ต่อไป ดังเช่น กลุม่ Start - Up ทีส่ ามารถสร้างรายได้จาก
ผู้คนทั่วโลกมาได้แล้วเป็นหมื่นเป็นพันล้านในพริบตา
กลุม่ กลไกขับเคลือ่ นเศรษฐกิจเพือ่ อนาคต ในส่วน
ของกลุ่มดิจิทัลจึงเป็นส่วนส�ำคัญในการที่จะขับเคลื่อน
ประเทศไทยข้ามพ้นกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง
(Middle Income Trap) และก้าวสูก่ ารเป็น Thailand 4.0
ได้ต่อไปในอีกไม่ช้า

New Engine of Growth

ธำ�รงค์ อัมพรรัตน์ / อรทัย พิทยธนากุล

เชื้อเพลิงชีวภาพ
และเคมีชีวภาพ

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) คือ
การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพ
และเคมีชวี ภาพได้รบั ความสนใจอย่างมาก เนือ่ งจาก พลังงานทีใ่ ช้ไม่มวี นั หมด เพราะสามารถหามาทดแทนใหม่
ในโลกปัจจุบัน การใช้พลังงานนับวันยิ่งมีปริมาณ เช่น พลังงานจากแสงอาทิตย์ พลังงานจากลม และพลังงาน
การใช้แนวโน้มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเกิดจากการขยายตัว จากเชื้อเพลิงชีวภาพ เป็นต้น
ทางเศรษฐกิจการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม จ�ำนวน
ประชากรที่มากขึ้น ท�ำให้การใช้พลังงานในภาค
ครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น

ขณะที่ แ หล่ ง ที่ ม าของเชื้ อ เพลิ ง พลั ง งาน เช่ น
เชื้อเพลิงฟอสซิลที่เกิดจากซากพืช และซากสัตว์ทับถม
เป็นเวลาหลายล้านปี ที่มีองค์ประกอบของสารประกอบ
ประเภทไฮโดรคาร์บอนที่สามารถน�ำมาใช้เป็นเชื้อเพลิง
เช่น น�ำ้ มัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน ลดปริมาณลง และ
เป็นพลังงานประเภทใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถหมุนเวียน
น�ำกลับมาใช้ใหม่ได้ พลังงานหมุนเวียนจึงถูกน�ำมาใช้ และ
มีเป้าหมายเพิ่มสัดส่วนมากขึ้นในอนาคต

แหล่งที่มาของชีวมวล (Biomass)
ที่มา ThaiBiotech.info
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วงจรของอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ
เริ่มจากการน�ำชีวมวล (Biomass) เช่น เศษหญ้า เศษไม้
เศษวัสดุเหลือทีท่ งิ้ จากการเกษตรหรือจากการอุตสาหกรรม
เช่น ขี้เลื่อย ฟาง แกลบ ชานอ้อย เป็นต้น มาผ่าน
ขัน้ ตอนต่างๆ โดยใช้ความรูห้ ลากหลายสาขาผสมผสานกัน
(Biorefinery) เพื่อปรับเปลี่ยนวัสดุทางธรรมชาติให้เป็น
พลังงาน (Biofuels) หรือสารเคมี (Biochemicals) และ
น�ำไปต่อยอดเป็นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)

วงจรตัวอย่างของอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ
ทีม่ า New Zealand Crown Research Institute (CRI) (2552)

เชื้อเพลิงชีวภาพ (Biofuel)

เชือ้ เพลิงชีวภาพ คือ เชือ้ เพลิงหรือพลังงานทีไ่ ด้จาก
ชีวมวล หรือ สสารที่ได้จากพืชและสัตว์ พื้นฐานมาจาก
กระบวนการสังเคราะห์แสง (Photosynthetic Process)
ซึ่งเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมพลังงานจากดวงอาทิตย์
ในรูปพลังงานเคมี ยกตัวอย่างเช่น พืช เป็นพลังงานชีวภาพ
เกิดขึน้ จากกระบวนการสังเคราะห์แสง (Photosynthesis
Process) เปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน
สะสมในรู ป ของสารอิ น ทรี ย ์ ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการ
เจริญเติบโต เมื่อคนหรือสัตว์กินพืชเป็นอาหาร จะได้
สารอินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งสามารถน�ำมา
ใช้เป็นพลังงานที่เป็นประโยชน์ได้ ทั้งนี้ เชื้อเพลิงชีวภาพ
สามารถแบ่งออกได้ 3 รูปแบบ ดังนี้
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1) รู ป ของแข็ ง เชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพที่ อ ยู ่ ใ นรู ป
ของแข็ง เช่น เศษไม้ ขี้เลื่อย ซังข้าวโพด ชานอ้อย
แกลบ รวมไปถึง ขยะที่ได้จากการคัดแยก ลดขนาด
มีค่าความร้อนที่สามารถเผาไหม้แปรรูปเป็นพลังงาน
ที่เรียกว่า เชื้อเพลิงจากขยะ (Refuse Derived Fuel:
RDF) ส่วนใหญ่เชื้อเพลิงเหล่านี้ก่อนน�ำไปใช้งานต้อง
ลดขนาด อัดเป็นก้อนหรือเป็นแท่ง และลดค่าความชืน้
เพื่อเพิ่มค่าความร้อน
2) รูปของเหลว เชื้อเพลิงชีวภาพที่อยู่ในรูป
ของเหลว สามารถแบ่งแยกประเภทได้ ดังนี้
• เอทานอล (Ethanol) เป็นสารประกอบทาง
เคมี ก ลุ ่ ม แอลกอฮอล์ มี สู ต รทางเคมี C 2H 5OH
เป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย มีความไวไฟ
และค่าออกเทนสูง ได้จากวัตถุดิบที่มีแป้ง และน�้ำตาล
เป็ น ส่ ว นประกอบ เช่ น ข้ า วโพด มั น ส� ำ ปะหลั ง
กากน�้ำตาล และอ้อย เป็นต้น กรณีวัตถุดิบมีแป้งเป็น
ส่วนประกอบ เช่น มันส�ำปะหลัง ต้องน�ำมาบดให้ละเอียด
ให้ความร้อน และใช้เอนไซม์ย่อยสลาย เพื่อเปลี่ยน
แป้ ง เป็ น น�้ ำ ตาล โดยกระบวนการผลิ ต เอทานอล
จะมี 2 กระบวนการหลัก ได้แก่ กระบวนการหมัก
(Fermentation) มักใช้ยีสต์ในการเปลี่ยนน�้ำตาล
เป็นเอทานอล และกระบวนการกลั่น (Distillation)
โดยน� ำ เอทานอลจากกระบวนการหมั ก ไปกลั่ น ที่
ความดันบรรยากาศ และแยกน�้ำ  เพื่อให้ได้เอทานอล
ที่มีความบริสุทธิ์ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 99.5 โดยปริมาตร
ซึง่ เรียกว่า เอทานอลบริสทุ ธิ์ (Absolute Alcohol หรือ
Anhydrous Alcohol) สามารถน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิง
ทดแทนน�้ำมันเบนซิน โดยน�ำไปผสมกับน�้ำมันเบนซิน
ในอัตราส่วนเอทานอลความบริสทุ ธิไ์ ม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 95
โดยปริ ม าตรเป็ น น�้ ำ มั น แก๊ ส โซฮอล์ (Gasohol)
มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับน�้ำมันเบนซินออกเทน 95
แต่มีข้อดีคือการเผาไหม้ในห้องเครื่องสมบูรณ์กว่า
และสมรรถนะการใช้งาน และอัตราการเร่งดีกว่าหรือ
ไม่แตกต่างจากการใช้น�้ำมันเบนซินออกเทน 95

• น�้ำมันพืช (Vegetable Oil) คือ น�้ำมัน
ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากพื ช ประเภทต่ า งๆ เช่ น ปาล์ ม น�้ ำ มั น
ถั่วเหลือง มะพร้าว และเมล็ดดอกทานตะวัน เป็นต้น
เป็ น สารประกอบไตรกลี เ ซอไรด์ (Triglyceride)
มีความหนืดสูง มีสูตรทางโครงสร้างเป็น C2H5 เชื่อมต่อ
กั บ กรดไขมั น มี อ งค์ ป ระกอบแต่ ล ะประเภทต่ า งกั น
ท� ำ ให้ น�้ ำ มั น พื ช แต่ ล ะชนิ ด มี คุ ณ สมบั ติ แ ตกต่ า งกั น
ต้องน�ำมาผ่านกระบวนการกลั่น เพื่อปรับคุณสมบัติ
ลดความหนืด ก�ำจัดไขมัน กลิ่น และสี ก่อนน�ำมาผสม
กับน�้ำมันดีเซล เป็น ไบโอดีเซล (Biodiesel)
• ไบโอดีเซล (Biodiesel) คือ เชือ้ เพลิงส�ำหรับ
เครื่องยนต์ดีเซล โดยจะน�ำน�้ำมันพืช ไขมันสัตว์ หรือ
น�ำ้ มันปรุงอาหารทีใ่ ช้งานแล้ว มาผ่านกระบวนการทางเคมี
Transesterification โดยผสมแอลกอฮอล์ เช่น เมทานอล
(Methanol) หรือ เอทานอล (Ethanol) ท�ำปฏิกิริยาทาง
เคมีมตี วั เร่งปฏิกริ ยิ า เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)
หรือโปตัสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) ภายใต้สภาวะ
การเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าที่ เ หมาะสม เปลี่ ย นโครงสร้ า งของ
สารประกอบไตรกลี เ ซอไรด์ (Triglyceride) เป็ น
สารประกอบทางเคมีกลุม่ เอสเตอร์ (Mono Alkyl Ester)
ได้แก่ Methyl Ester หรือ Ethyl Ester ในประเทศไทย
โดยส่วนใหญ่ไบโอดีเซลที่จ�ำหน่ายมาจากน�้ำมันดีเซล
ผสมกับน�้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10
โดยปริมาตร
• รูปของก๊าซ เชือ้ เพลิงชีวภาพทีอ่ ยูใ่ นรูปของก๊าซ
เช่น ก๊าซชีวภาพ ที่มีส่วนผสมของสารประกอบมีเทน
(CH4) สามารถเผาไหม้ได้ มักน�ำมาใช้เป็นพลังงาน
ความร้อน หรือพลังงานไฟฟ้า ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการหมักของเสียหรือน�้ำเสียที่มีสารประกอบ
อินทรีย์ของจุลินทรีย์
ส�ำหรับการส่งเสริมการลงทุนประเภทผลิตเชือ้ เพลิง
ชีวภาพ ให้การส่งเสริมฯ ได้ในประเภทกิจการ 1.16 กิจการ
ผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร รวมทั้งเศษวัสดุ
หรือขยะ หรือของเสียที่ได้จากผลผลิตทางการเกษตร

กรณีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวภาพ ให้การ
ส่งเสริมฯ ได้ในประเภทกิจการ 7.1.1 กิจการผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า หรือพลังงานไฟฟ้าและไอน�้ำ

สารเคมีชีวภาพ (Biochemicals)
และพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics)

สารเคมีชีวภาพ คือ สารเคมีที่ได้จากชีวมวลโดย
ใช้กระบวนการทางชีวภาพ เช่น ขั้นตอนการย่อยแป้ง
ให้เป็นน�ำ้ ตาล (Saccharification) และขัน้ ตอนการหมัก
(Fermentation) ปัจจุบันประเทศไทยมีการผลิตสารเคมี
ชีวภาพ อยู่หลากหลายชนิด เช่น Acetic Acid, Citric
Acid, และ Lysine เป็นต้น โดยสารเคมีที่มีก�ำลัง
การผลิตสูงสุดคือ ผงชูรส หรือโมโนโซเดียมกลูตาเมต
(Monosodium Glutamate: MSG) ซึง่ มีการผลิตสูงถึง
ปีละประมาณ 270,000 ตัน ได้จากการใช้จลุ นิ ทรียใ์ นกลุม่
Corynebacterium หมักวัตถุดิบ เช่น มันส�ำปะหลัง
และกากน�้ำตาล เป็นต้น

ผงชูรส หรือ โมโนโซเดียมกลูตาเมต
(Monosodium Glutamate, MSG)
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นอกจากนี้ ส ารเคมี ชี ว ภาพที่ ไ ด้ รั บ ความสนใจ
อย่างมากในปัจจุบนั คือ กรดซัคซินกิ (Bio - Succinic Acid
: BSA) เนือ่ งจากสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง
เช่น ใช้ปรับสภาพความเป็นกรด-ด่างของผลิตภัณฑ์อาหาร
เป็นส่วนประกอบในต�ำรับยา หรือเครื่องส�ำอาง และ
ใช้ เ ป็ น สารตั้ ง ต้ น ส� ำ หรั บ สั ง เคราะห์ ส ารอื่ น ๆ เช่ น
พอลีบิวทิลีนซัคซิเนต (Polybutylene Succinate

: PBS) ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ที่สามารถย่อยสลายทางชีวภาพ
(Biodegradable Polymer) ได้ที่อุณหภูมิปกติ ซึ่ง
ง่ายกว่าการย่อยสลายของพลาสติกบางชนิดที่ต้องอาศัย
ตัวช่วยอื่นๆ เช่น อุณหภูมิที่สูงขึ้น ความชื้น หรือ
ใช้แบคทีเรียในการช่วยย่อยสลาย และยังสามารถน�ำไป
ต่อยอดในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพได้อีกด้วย

สมการแสดงขั้นตอนการหมักกรดซัคซินิก (Bio-Succinic Acid : BSA)
ที่มา ศูนย์เทคโนโลยีโลหะวัสดุแห่งชาติ (MTEC) (2553)

แผนผังกระบวนการผลิตสารตั้งต้น BSA และเม็ดพลาสติกชีวภาพชนิด PBS ของบริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด
ที่มา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (Technology Promotion Association (Thailand-Japan) (2554)
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“บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัทมิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
ร่วมกันสร้างโรงงานผลิตสารตัง้ ต้น BSA และโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PBS
จากนํ้าตาลทรายแห่งแรกของโลกขึ้น”
เมื่อปี 2554 บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) และ
บริษัทมิตซูบิชิ เคมิคอล คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด ผู้น�ำธุรกิจ
อุตสาหกรรมเคมี และเทคโนโลยีการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ชนิด PBS จากประเทศญีป่ นุ่ ได้รว่ มกันจัดตัง้ บริษทั พีทที ี
เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด (PTT MCC Biochem Company
Limited) โดยถือหุน้ ในสัดส่วน 50 : 50 เพือ่ สร้างโรงงานผลิต
สารตัง้ ต้น BSA และโรงงานผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PBS
จากน�้ำตาลทรายแห่งแรกของโลกขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรม
เอเชีย จังหวัดระยอง โดยเป็นโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ

เพื่อผลิตสารตั้งต้น BSA จ�ำนวน 1 โครงการ และเพื่อ
พลาสติกชีวภาพชนิด PBS จ�ำนวน 2 โครงการ ตาม
ประเภทกิจการ 6.2 กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยวางแผนก�ำลังการผลิต
อยู่ที่ 34,000 ตันต่อปี และ 60,000 ตันต่อปีตามล�ำดับ
มุ่งท�ำการตลาดต่างประเทศ เช่น ประเทศในกลุ่มยุโรป
และสหรัฐฯ เป็นหลัก

ผลิตภัณฑ์จากพอลีบิวทิลีนซักซิเนต (Polybutylene Succinate : PBS)
ที่มา สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย (Thai Bioplastics Industry Assosiation, TBIA) (2557)
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การคาดการณ์การผลิตพลาสติกชีวภาพ ปี 2561
ที่มา European Bioplastics (2557)

จากการคาดการณ์ ข ององค์ ก ร European
Bioplastics ซึง่ ประกอบด้วยบริษทั ผูผ้ ลิตพลาสติกชีวภาพ
และผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง ได้ประมาณการ
อัตราการผลิตพลาสติกชีวภาพว่า จะมีแนวโน้มขยายตัว
สูงขึน้ ถึงร้อยละ 400 ท�ำให้อตั ราการผลิตจากเดิม 1.6 ล้านตัน
ในปี 2556 เป็น 6.7 ล้านตันในปี 2561 โดยคาดว่าประเทศไทย
จีน และอินเดียจะเป็นฐานการผลิตแห่งใหญ่ ซึ่งสามารถ
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ผลิตพลาสติกชีวภาพได้ถึงร้อยละ 75 ของการผลิต
ทั้งสิ้น เนื่องจากประเทศไทยมีวัตถุดิบทางการเกษตร
ที่หลากหลาย และมีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในการผลิต
ที่ มี ค วามเข้ ม แข็ ง จึ ง ท� ำ ให้ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญ
ในการสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น Bio Hub
ของเอเชียในอนาคตได้

New Engine of Growth
สุวิดา ธัญวงษ์

เมืองแห่งนวัตกรรมอาหาร
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ดำ� เนิน
โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis
โดยมุ่งหวังให้เป็นเมืองแห่งการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหาร ด้วยการ
วิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม เพื่อให้ไทยเป็นหนึ่ง
ในศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก

ที่มา Food Innopolis

ในการผลั ก ดั น ให้ โ ครงการนี้ เ กิ ด เป็ น ผลส� ำ เร็ จ
ส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ได้รว่ มมือกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ในการก�ำหนด
มาตรการทีจ่ ะช่วยสร้างแรงจูงใจให้กบั ภาคเอกชน ในฐานะ
ผูม้ บี ทบาทส�ำคัญต่อภาคอุตสาหกรรม ให้เข้ามามีสว่ นร่วม
ในการผลักดันให้โครงการนี้เกิดผลส�ำเร็จอย่างแท้จริง
บี โ อไอเห็ น ชอบต่ อ แนวคิ ด ในการสนั บ สนุ น
นวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ตามที่กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สวทน. เป็นผู้น�ำเสนอ
เนื่ อ งจากเป็ น โครงการที่ จ ะช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขันให้กับภาคเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
ของไทย ให้เป็นทีต่ อ้ งการของตลาดและมีมลู ค่าเพิม่ สูงขึน้
บีโอไอจึงร่วมมือกับ สวทน. ในการจัดท�ำแนวทางการส่งเสริม
การลงทุนเมืองนวัตกรรมอาหารดังกล่าว
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

43

Food Innopolis กับ บีโอไอ

จริงๆ แล้ว บีโอไอได้ให้การส่งเสริมการลงทุน
ในกิจการด้านนวัตกรรมอาหารมาเป็นเวลายาวนานอย่าง
ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมกิจการวิจัยและพัฒนา
ที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อ
ต่อยอดอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ รวมถึงการส่งเสริม
กิจการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์
อาหารทีพ่ ร้อมรับประทาน หรือสิง่ ปรุงแต่งอาหาร ซึง่ มีมลู ค่า
เพิ่มสูงขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร และสร้างรายได้
จากการส่งออกเป็นอย่างมาก
ในเวลาต่อมา เมื่อแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ในเชิงพื้นที่เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวาง เนื่องจาก
รั ฐ บาลได้ อ อกนโยบายและมาตรการที่ ห ลากหลาย
ให้เหมาะสมต่อการพัฒนาพื้นที่ต่างๆ ทั่วทั้งประเทศ โดย
ใช้เศรษฐกิจเป็นตัวน�ำ  ร่วมกับการค�ำนึงถึงผลกระทบ
ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ท�ำให้เรื่องของเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติ
หลังจากหลายหน่วยงานร่วมกันผลักดันพัฒนา
พื้ น ที่ เ ขตพั ฒ นาเศรษฐกิ จ พิ เ ศษตามแนวชายแดน
ใน 10 จังหวัดมาระยะหนึง่ เรือ่ งของการพัฒนาอุตสาหกรรม
ในพื้นที่ตอนใน และการยกระดับอุตสาหกรรมที่มีอยู่
ให้ดียิ่งขึ้น โดยเน้นการเชื่อมโยงทั้งพื้นที่ ห่วงโซ่คุณค่า
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ในประเทศ เริ่ ม ถู ก กล่ า วถึ ง ในการประชุ ม นโยบาย
ด้ า นเศรษฐกิ จ จึ ง เกิ ด นโยบายส่ ง เสริ ม คลั ส เตอร์
อุตสาหกรรมในเวลาต่อมา
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ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ประชุม
ได้เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอนโยบายส่งเสริม
คลัสเตอร์ โดยให้บีโอไอน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายให้หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้องพิจารณาด�ำเนินการ เพือ่ สนับสนุนการพัฒนา
คลัสเตอร์ต่อไป
ขณะนัน้ คลัสเตอร์ทไี่ ด้เสนอทีป่ ระชุมบอร์ดบีโอไอ
แบบพร้อมออกประกาศ ได้แก่ คลัสเตอร์ยานยนต์และ
ชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปโิ ตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ดิจิทัล คลัสเตอร์
เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

“Food Innopolis” จึงเป็นอีกหนึ่ง
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่จะได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ”
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 บีโอไอได้น�ำเสนอ
นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ทั้ง 6 นั้น ต่อคณะรัฐมนตรี
พร้อมเสนอตัวอย่างคลัสเตอร์อีก 2 กลุ่ม ได้แก่ Food
Innopolis และ Medical Hub ให้สอื่ มวลชนได้รบั ทราบ
เนื่องจากมีแนวคิดที่จะให้การส่งเสริมในระดับ “Super
Cluster” ต่อไป
“Food Innopolis” จึงเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์
อุ ต สาหกรรมที่ จ ะได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ฯ เป็ น พิ เ ศษ
ยกระดับการผลักดันยิ่งกว่าคลัสเตอร์เกษตรแปรรูป
ที่เป็นส่วนหนึ่งของ Package คลัสเตอร์อตุ สาหกรรม
ทีไ่ ทยมีศกั ยภาพที่มีการเสนออนุมัติไปก่อนหน้านี้
ดังนั้นในช่วงแรก รายละเอียดของการส่งเสริมฯ
ตามนโยบายคลัสเตอร์ในระยะแรก จึงมีเพียง 6 คลัสเตอร์
เท่านั้น ยังไม่มีรายละเอียดของ Food Innopolis ว่า
จะมีแนวทางการส่งเสริมฯ เป็นอย่างไร

บีโอไอ และ สวทน.

บีโอไอได้ประชุมหารือร่วมกับ สวทน. เพือ่ แลกเปลีย่ น
ข้อมูลประกอบการจัดท�ำแนวทางการส่งเสริม Food
Innopolis หลายครั้ง ในที่สุด ข้อเสนอมาตรการส่งเสริม
การลงทุนด้านนวัตกรรมอาหาร ก็ได้ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น เมื่ อ วั น ที่ 29
กุมภาพันธ์ 2559 และได้ออกเป็นประกาศให้นักลงทุน
ได้ทราบอย่างเป็นทางการแล้ว ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ 6/2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
29 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่ เป็นวันทีค่ ณะกรรมการมีมติเห็นชอบ
นั่นเอง
มาตรการส่งเสริมนวัตกรรมอาหารนี้ได้ให้สิทธิ
ประโยชน์เป็นพิเศษ เพือ่ จูงใจให้มกี ารลงทุนในกิจการนิคม
หรือเขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร และจูงใจให้
กิจการเป้าหมายในกลุม่ นวัตกรรมอาหารเข้าไปตัง้ ในนิคม
หรือเขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร ซึ่งรวมถึง
การเข้าไปตั้งใน “Food Innopolis” ที่ปัจจุบันตั้งอยู่
ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยด้วย ส�ำหรับ
รายละเอียดนั้น จะอธิบายให้ทราบในส่วนต่อไป

บีโอไอจึงเปลี่ยนมาใช้คำ�ว่า
Food Innovation แทน
ซึ่งเป็นคำ�กลางๆ หมายรวมทั้ง
การส่งเสริมเมืองนวัตกรรมอาหาร
และกิจการด้านนวัตกรรมอาหารด้วย

ด้ า นนวั ต กรรมอาหาร” โดยภาคเอกชนที่ บี โ อไอ
ให้ ก ารส่ ง เสริ ม ฯ อาจต้ อ งใช้ ชื่ อ อื่ น ดั ง นั้ น ในการ
ออกประกาศส่งเสริมฯ เมืองนวัตกรรมอาหารและกิจการ
ที่เข้าไปตั้งในเมืองนี้ บีโอไอจึงเปลี่ยนมาใช้ค�ำว่า Food
Innovation แทน ซึ่งเป็นค�ำกลางๆ หมายรวมทั้ง
การส่ ง เสริ ม เมื อ งนวั ต กรรมอาหาร และกิ จ การ
ด้านนวัตกรรมอาหารด้วย

อย่างไรจึงจะเข้าข่ายเป็นเมืองนวัตกรรมอาหาร

สวทน. ได้กำ� หนดนิยามของเมืองนวัตกรรมอาหาร
ว่าเป็นเขตพื้นที่ที่มีอาณาบริเวณชัดเจน ก�ำหนดขึ้นโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพือ่ รองรับและสนับสนุน
การด�ำเนินกิจการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของบริษัท
เอกชนในอุตสาหกรรมอาหาร รวมทั้งต้องมีการเชื่อมโยง
หรือร่วมมือกันด้านการผลิต ถ่ายทอดความรู้ การวิจัย
และพัฒนา นวัตกรรม และการพัฒนาบุคลากร ระหว่าง
บริษัทเอกชน สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัย
ด้วยเหตุนี้ ในการขอรับการส่งเสริมฯ ในคลัสเตอร์นี้
จึงมีความแตกต่างจากคลัสเตอร์อื่นที่ได้มีการก�ำหนด
จังหวัดชัดเจนตั้งแต่ต้นแล้ว โดยผู้ขอรับการส่งเสริมฯ
จะต้องหารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และบีโอไอ เพือ่
พิจารณาความเหมาะสมของพืน้ ทีท่ จี่ ะจัดตัง้ ก่อน

Food Innopolis VS. Food Innovation

ต้องเข้าใจก่อนว่า “Food Innopolis” เป็นชือ่ เรียก
เมืองนวัตกรรมอาหารทีต่ งั้ อยูภ่ ายในอุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทยในปัจจุบนั และอาจมีเพิม่ มากขึน้ ในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะก�ำหนด
ดังนัน้ ถ้าเป็นการลงทุนใน “กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
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“Food Innopolis” ที่มีในปัจจุบัน

ในความเห็นของผู้เขียน หากผู้ประกอบการได้
หารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (สวทน. หรือ สวทช.)
เรื่องที่ตั้งมาก่อนที่จะยื่นขอรับการส่งเสริมฯ กับบีโอไอ
การด�ำเนินการต่อไปก็น่าจะง่ายขึ้น แต่หากยังไม่รู้ว่า
จะเริม่ ต้นอย่างไรดี ขอแนะน�ำว่า ให้ผ้ปู ระกอบการติดต่อ
มายั ง บี โ อไอ และบี โ อไอจะประสานไปยั ง กระทรวง
วิทยาศาสตร์ฯ ซึง่ น่าจะเป็น สวทน. ทีบ่ โี อไอประสานเรือ่ ง
Food Innopolis มาโดยตลอด เพือ่ แจ้งว่ามีผปู้ ระกอบการ
สนใจจะลงทุ น สร้ า งเมื อ งนวั ต กรรมอาหารในพื้ น ที่ ใ ด
โดยระหว่างนัน้ บีโอไอก็จะพิจารณาค�ำขอรับการส่งเสริมฯ
เพือ่ ให้การส่งเสริมฯ หากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ตอบมาว่า
ไม่ขดั ข้อง กระบวนการอนุมตั แิ ละออกบัตรส่งเสริมฯ จะได้
ด�ำเนินการต่อไปได้โดยไม่สะดุด

Farm

Post Harvest

ปั จ จุ บั น มี พื้ น ที่ ข องหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ด� ำ เนิ น
กิจกรรมที่เข้าข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร ได้แก่ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย ซึง่ ได้กำ� หนดพืน้ ทีท่ เี่ ป็น Food
Innopolis อยูท่ อี่ าคารนวัตกรรม 2 โดยมีพนื้ ทีป่ ระมาณ
124,000 ตารางเมตร ปัจจุบันมีเอกชนเช่าใช้พื้นที่เพื่อ
ด�ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารแล้ว
ประมาณ 110,000 ตารางเมตร และยังมีพนื้ ทีใ่ ห้เช่าได้อกี
14,000 ตารางเมตร
บริษัทที่เช่าใช้พื้นที่ด�ำเนินกิจกรรมด้านนวัตกรรม
อาหารในอุทยานวิทยาศาสตร์ฯ มีทงั้ ของไทยและต่างชาติ
แต่ส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทของไทย ถ้าต่างชาติส่วนใหญ่
จะเป็นของสหรัฐฯ การด�ำเนินกิจกรรมมีทั้งเป็นศูนย์วิจัย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กบั บริษทั ในเครือ เป็นศูนย์ประสานงาน
ระหว่าง สวทช. กับบริษทั เพือ่ ร่วมงานด้านวิจยั ระหว่างกัน
รวมถึงเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้บริการ
และรับท�ำงานวิจัย วิเคราะห์ทดสอบ และรับจดทะเบียน
อย. เป็นต้น

ห่วงโซ่มูลค่าของ Food Innopolis

การวิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม สามารถเกิดขึน้ ได้
ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของกระบวนการผลิตอาหารดังรูป

(ที่มา สวทน.)

Product
Development &
Processing

Testing and Analysis

RDI
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สวทน. ได้กำ� หนดกิจกรรมวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
ทีค่ าดหวังให้มกี ารให้บริการในเมืองนวัตกรรมอาหาร ดังนี้
- บริการวิเคราะห์ทดสอบ (Testing)
- บริการระบบคุณภาพ (Quality System)
- การออกแบบเพือ่ เพิม่ มูลค่า (High Value Added
Design)
- การฝึกอบรมทักษะขั้นสูง (Highly Skilled
Training)
- การทดลองผลิตน�ำร่อง (Pilot Plant)
- นวัตกรรมการขนส่งอาหาร (Food Transportation
and Logistics)
- เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการเกษตรและ
นวัตกรรมอาหาร (ICT for Agriculture and Food
Production and Processing)
เมือ่ บีโอไอประมวลลักษณะของเมืองนวัตกรรมอาหาร
และกิจกรรมทีค่ วรมีในเมืองนวัตกรรมอาหาร มาประกอบ
กับนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์แล้ว บีโอไอจึงได้ก�ำหนด
มาตรการส่งเสริมนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innovation
เพือ่ ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารของโลก
ดังนี้

ส่งเสริมเอกชนพัฒนานิคมนวัตกรรมอาหาร

บี โ อไอได้ เ ปิ ด ประเภทกิ จ การขึ้ น ใหม่ ชื่ อ ว่ า
“กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหาร”
เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้มีการลงทุนพัฒนาพื้นที่
เพือ่ สนับสนุนการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารในประเทศ
ด้วยการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น โดยบีโอไอ
ได้น�ำองค์ประกอบและคุณลักษณะของเมืองนวัตกรรม
อาหารที่ สวทน. เสนอ มาพิจารณาประกอบกับลักษณะ
เงื่อนไขของนิคมอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีอื่นๆ จึงได้
ข้ อ สรุ ป ลั ก ษณะของนิ ค มหรื อ เขตอุ ต สาหกรรมด้ า น
นวัตกรรมอาหารที่ให้การส่งเสริมฯ ดังนี้
1. พื้ น ที่ ที่ จ ะพั ฒ นาเป็ น เมื อ งนวั ต กรรมอาหาร
ต้องได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและบีโอไอ (ผูเ้ ขียนได้แนะน�ำในตอนต้นแล้วว่า
หากผู้ประกอบการได้หารือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
เรื่องที่ตั้งมาก่อนที่จะยื่นขอรับการส่งเสริมฯ กับบีโอไอ
การให้การส่งเสริมฯ ก็จะง่ายขึ้น แต่หากยังไม่ทราบว่าจะ
เริ่มต้นอย่างไรดี ก็ขอให้มาติดต่อบีโอไอ)
2. ต้องมีโครงสร้าง
พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ที่พร้อมสนับสนุนการวิจัย
พั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์ เช่ น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย พั ฒ นา โรงงานต้ น แบบ พื้ น ที่
ทดลองผลิต พื้นที่ทดสอบตลาด (Living Lab) และ
พื้นที่ให้เช่าส�ำหรับจัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
ของภาคเอกชน เป็นต้น
3. ต้องมีห้องปฏิบัติการกลาง (Central Lab) ที่มี
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นส�ำหรับการวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม รวมทัง้ มีนกั เทคนิค (Technician) ประจ�ำ
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ ทีพ่ ร้อมสนับสนุนการท�ำวิจยั พัฒนา
และนวัตกรรมของภาคเอกชน
4. ต้ อ งมี สิ่ ง อ� ำ นวยความสะดวกให้ บ ริ ก ารกั บ
ผูท้ อี่ ยูใ่ นพืน้ ที่ เช่น ห้องประชุมสัมมนา ระบบการสือ่ สาร
ระบบไฟฟ้าส�ำรอง เป็นต้น
5. ต้องมีระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียและสิง่ ปฏิกลู ทีเ่ หมาะสม
ตามมาตรฐานที่กฎหมายก�ำหนด

ให้ ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
โดยไม่มีเพดาน
สิทธิประโยชน์ของผู้พัฒนาพื้นที่

ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี โดยไม่มี
เพดาน มีก�ำไรจากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริมฯ
เท่าใด คิดเป็นภาษีที่ต้องเสียเท่าไร ได้รับยกเว้นทั้งหมด
ในระยะเวลา 8 ปี นับจากวันมีรายได้ครั้งแรกภายหลัง
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ได้รบั อนุมตั โิ ครงการ นอกจากนี้ ยังได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้า
เครือ่ งจักร และสิทธิประโยชน์อนื่ ๆ เช่น การถือกรรมสิทธิ์
ทีด่ นิ ของผูป้ ระกอบการต่างชาติในระหว่างประกอบกิจการ
ทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมฯ ได้รบั ความสะดวกด้านวีซา่ และใบอนุญาต
ท�ำงานในการน�ำช่างผู้ช�ำนาญการจากต่างประเทศเข้ามา
ท�ำงาน เป็นต้น

กิจการเป้าหมายด้านนวัตกรรมอาหาร

เพือ่ กระตุน้ ให้กจิ การเป้าหมายด้านนวัตกรรมอาหาร
เข้ า มารวมตั ว ผนึ ก ก� ำ ลั ง กั น ในเมื อ งนวั ต กรรมอาหาร
มีการแบ่งปันการใช้สาธารณูปโภคร่วมกันอย่างเป็นระบบ
บีโอไอจึงให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแก่กิจการเป้าหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นวั ต กรรมอาหาร ที่ ตั้ ง ในนิ ค มหรื อ
เขตอุตสาหกรรมด้านนวัตกรรมอาหารที่ได้รับส่งเสริมฯ
รวมถึงเมืองนวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis
ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
กิจการเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมอาหาร
ที่บีโอไอก�ำหนด ได้แก่
ประเภท 1.2 กิจการปรับปรุงพันธุ์พืช หรือสัตว์
(ที่ไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ)
ประเภท 3.9 กิจการบริการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
ประเภท 7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา
ประเภท 7.12 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (BioTechnology)
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ประเภท
ประเภท
ประเภท
ประเภท

7.13
7.14
7.15
7.19

กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม
กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

“ถ้ากิจการเป้าหมายดังกล่าว
อยู่ ในพื้นที่นิคมฯ นวัตกรรมอาหาร
หรือ Food Innopolis
ก็จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลกึ่งหนึ่งเพิ่มเติมอีก 5 ปี”

สิทธิพิเศษ VS. สิทธิ Super Cluster

ส�ำหรับกิจการเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
อาหาร สามารถรับสิทธิประโยชน์ใน 2 รูปแบบ ขึน้ อยูก่ บั ว่า
สามารถปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขใด ระหว่างเงื่อนไขการตั้ง
ในนิคมฯ นวัตกรรมอาหาร หรือเงื่อนไขคลัสเตอร์
ถ้ า กิ จ การเป้ า หมายข้ า งต้ น อยู ่ น อกพื้ น ที่ นิ ค มฯ
นวัตกรรมอาหาร หรือนอก Food Innopolis ก็จะได้
รับสิทธิประโยชน์พื้นฐานตามประเภทกิจการนั้นๆ ว่าอยู่
กลุ่ม A1, A2 หรือ A3 เป็นต้น แต่ถ้ากิจการเป้าหมาย
ดังกล่าวอยู่ในพื้นที่นิคมฯ นวัตกรรมอาหาร หรือ Food
Innopolis ก็จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
กึ่งหนึ่งเพิ่มเติมอีก 5 ปี จากสิทธิพื้นฐาน
ยิง่ ไปกว่านัน้ ถ้ากิจการเป้าหมายดังกล่าวอยูใ่ นพืน้ ที่
นิคมฯ นวัตกรรมอาหาร หรือ Food Innopolis และสามารถ
ปฏิ บั ติ ไ ด้ ต ามเงื่ อ นไขของนโยบายส่ ง เสริ ม คลั ส เตอร์
ก็จะได้รบั สิทธิแบบ Super Cluster คือ ได้รบั การยกระดับ
สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากสิทธิพื้นฐานขึ้นเป็น
8 ปีทันที ถ้าเดิมได้สิทธิแบบไม่จ�ำกัดวงเงินยกเว้นภาษี

ก็จะกลายเป็น 8 ปี แบบไม่จ�ำกัดวงเงินด้วยเช่นกัน และ
เพิม่ สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลกึง่ หนึง่ เพิม่ เติมอีก
5 ปี ด้วย รวมถึงจะได้รบั สิทธิประโยชน์จากหน่วยงานอืน่
(แต่อยู่ระหว่างการพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน) ได้แก่
หากพิจารณาได้วา่ กิจการเป้าหมายทีบ่ ริษทั จะลงทุน ถือเป็น
กิจการเพื่ออนาคตที่มีความส�ำคัญสูง ก็จะได้รับการ
พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 - 15 ปี ยกเว้น
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำระดับ
นานาชาติ ที่ ท� ำ งานในพื้ น ที่ ที่ ก� ำ หนด ทั้ ง คนไทยและ
ต่างชาติ และจะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent
Residence) ส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญชั้นน�ำระดับนานาชาติ

(Permanent Residence) ส�ำหรับผูเ้ ชีย่ วชาญชัน้ น�ำระดับ
นานาชาติ (อยู่ระหว่างการพิจารณา)
กิจการสนับสนุนคลัสเตอร์ ได้แก่ กิจการในกลุ่ม
ฐานความรู้และกิจการในกลุ่มโลจิสติกส์ ประกอบด้วย
ประเภทกิจการดังต่อไปนี้
7.1.3 กิจการสถานทีต่ รวจปล่อย และบรรจุสนิ ค้า
เข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก หรือโรงพักสินค้า
เพื่อตรวจปล่อยของขาเข้า และบรรจุของขาออกที่ขนส่ง
โดยระบบคอนเทนเนอร์นอกเขตท่าเทียบเรือ (รพท.)
(Inland Container Depot: ICD)
7.1.4 กิจการขนถ่ายสินค้าส�ำหรับเรือบรรทุกสินค้า
7.1.5 กิจการสนามบินพาณิชย์
เงื่อนไขของนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์
7.3.1 กิจการขนส่งทางราง
เงื่อนไขของนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ ประกอบ
7.4.2 กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
ด้วย
ด้วยระบบที่ทันสมัย (International Distribution
1) ต้ อ งมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา Center: IDC)
สถาบันวิจยั หรือศูนย์ความเป็นเลิศ เช่น ความร่วมมือใน
7.11 กิจการวิจัยและพัฒนา
โครงการ Talent Mobility, Work-integrated Learning  
7.12 กิจการเทคโนโลยีชวี ภาพ (Biotechnology)
สหกิจศึกษาและทวิภาคี หรือความร่วมมือเพื่อพัฒนา
7.13 กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม
บุคลากรหรือเทคโนโลยี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก
7.14 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
7.15 กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
2) ต้องมีรายได้ครัง้ แรกภายในวันที่ 31 ธันวาคม
7.19 กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ
2560 ในกรณีทม่ี คี วามจ�ำเป็นให้บโี อไอพิจารณาขยายเวลา
และล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
ด�ำเนินการได้ตามความเหมาะสม
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณาเพิ่มเติม
3) ต้องยืน่ ค�ำขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 30 ประเภทกิ จ การในกลุ ่ ม สนั บ สนุ น คลั ส เตอร์ เ พิ่ ม อี ก
ธันวาคม 2559
4 ประเภท ได้แก่
5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
กิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์
5.7.1 กิจการพัฒนา Embedded Software
หากกิ จ การใดเข้ า ข่ า ยว่ า เป็ น กิ จ การสนั บ สนุ น
5.7.3 กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
คลัสเตอร์ คือเป็นประเภทกิจการตามที่ก�ำหนด และมี สูง (High Value-Added Software)
การด�ำเนินกิจการเพื่อสนับสนุนกิจการที่อยู่ในคลัสเตอร์
7.9.2.4 ศูนย์บม่ เพาะด้านนวัตกรรม (Innovation
และตั้งอยู่ในพื้นที่คลัสเตอร์ที่ก�ำหนด ก็จะได้รับสิทธิ Incubation Center)
ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลกึง่ หนึง่ เพิม่ เติมอีก 5 ปี จาก
ในกรณี Food Innovation หรือ Food Innopolis
สิทธิพื้นฐาน รวมถึงสิทธิในการพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร มี ห ลายกิ จ การที่ เ ดิ ม อยู ่ ใ นกลุ ่ ม สนั บ สนุ น คลั ส เตอร์
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แต่ปัจจุบันได้รับการยกระดับเป็นกิจการเป้าหมายด้าน
นวัตกรรมอาหารแล้ว จึงได้รับสิทธิโดยรวมสูงกว่าการ
เป็นกิจการสนับสนุนคลัสเตอร์

ซอฟต์แวร์ด้านการเกษตร

ในกลุ่มของกิจการสนับสนุนคลัสเตอร์ มีประเภท
ใหม่ที่บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมฯ เพิ่มเติมและเพิ่มเข้ามา
อยู่ในกลุ่มกิจการสนับสนุนคลัสเตอร์ ผู้เขียนขอกล่าวถึง
เฉพาะ “กิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง
(High Value-Added Software)” เนือ่ งจากมีความเกีย่ วพัน
กับนวัตกรรมอาหารที่ สวทน. และบีโอไอ ให้ความส�ำคัญ
หลายท่านคงเคยได้ยินเรื่องของ Traceability
ในอุตสาหกรรมอาหาร ซึง่ ผูน้ ำ� เข้าอาหารจากไทยไปจ�ำหน่าย
ต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น จะให้ความส�ำคัญ
เป็นอย่างมาก ระบบนี้ หากมีในอุตสาหกรรมอาหารบ้านเรา
จะช่ ว ยยกระดั บ มาตรฐานการผลิ ต อาหารของเราได้
เป็นอย่างดี อาหารจะมีความน่าเชื่อถือในเรื่องความ
ปลอดภัยขึ้นอย่างมาก
สวทน. ได้เสนอให้บีโอไอเพิ่มประเภท “กิจการ
เทคโนโลยีสารสนเทศส�ำหรับการเกษตรและนวัตกรรม
อาหาร (ICT for agriculture and food production
and processing)” ซึ่งได้แก่ ระบบ ICT ตรวจสอบ
ย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหาร
ระบบ ICT ตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์อาหาร
หมายถึง การพัฒนาซอต์ฟแวร์ส�ำหรับระบบตรวจสอบ
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“สวทน. เสนอให้เพิ่มประเภท
“กิจการระบบเกษตรอัจฉริยะ
(Smart Farming)”
ย้อนกลับในห่วงโซ่การผลิตอาหารอย่างครบวงจร รวมถึง
การวิ จั ย และพั ฒ นาระบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ ซึ่ ง
ผู้ประกอบการจัดหาฮาร์ดแวร์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์
มาท� ำ การวิ จั ย และพั ฒ นาหรื อ ทดสอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด เป็ น
ระบบตรวจสอบย้ อ นกลั บ ที่ ป ระยุ ก ต์ ใ ช้ ง านได้ จ ริ ง
และสามารถน�ำระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปจ�ำหน่ายหรือบริการ
ให้ลูกค้าได้ต่อไป
นอกจากนี้ สวทน. เสนอให้เพิ่มประเภท “กิจการ
ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)” โดยกิจการนี้
หมายถึง การพัฒนาซอฟต์แวร์สำ� หรับระบบฟาร์มอัจฉริยะ
รวมถึ ง การวิ จั ย และพั ฒ นาระบบฟาร์ ม อั จ ฉริ ย ะ ซึ่ ง
ผู้ประกอบการจัดหาฮาร์ดแวร์ และ/หรือ ซอฟต์แวร์
มาท�ำการวิจัยและพัฒนาหรือทดสอบ เพื่อให้เกิดเป็น
ระบบฟาร์มอัจฉริยะทีป่ ระยุกต์ใช้งานได้จริง และสามารถ
น�ำระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ไปจ�ำหน่ายหรือบริการให้ลูกค้าได้
ต่อไป เช่น ระบบการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ที่มีการ
ควบคุมปัจจัยส�ำคัญในการเพาะปลูกหรือเลี้ยงสัตว์ เพื่อ
ให้เกิดผลผลิตที่มีคุณภาพสูง มีความปลอดภัย และ
ได้มาตรฐาน

บีโอไอได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องของกิจการ
ซอฟต์แวร์ที่ให้การส่งเสริมอยู่เดิม โดยแบ่งเป็น Digital
Content, Enterprise Software และ Embedded
Software อาจไม่ชัดเจนพอที่จะสื่อถึงความพิเศษของ
กิจการตามที่ สวทน. เสนอมาข้างต้น จึงได้พิจารณา
เพิ่มประเภทกิจการขึ้นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า “กิจการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง (High Value-Added
Software)” เพื่อให้ครอบคลุมถึงกิจการทั้ง 2 ประเภท
ที่ สวทน. เสนอ รวมถึงครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมอืน่ ๆ ด้วย
โดยเป็นการแยกประเภทซอฟต์แวร์ท่ีมีความพิเศษ เพื่อ
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์ที่จูงใจให้เกิดการลงทุนมากยิ่งขึ้น
ซึ่งก�ำหนดสิทธิพื้นฐานอยู่ที่กลุ่ม A1 และหากสนับสนุน
คลัสเตอร์ที่ก�ำหนด ก็จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคลกึ่งหนึ่งเพิ่มเติมอีก 5 ปี

คุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ

สุดท้ายนี้ขอกล่าวถึงคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ
ทีเ่ ข้าข่ายขอรับการยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดาส�ำหรับ
Food Innopolis ที่ สวทน. ได้รา่ งไว้ แม้ปจั จุบนั ยังไม่ได้
ข้อสรุปทีช่ ดั เจนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ก็ขอน�ำมากล่าว
ในที่นี้พอให้ทราบแนวทางโดยสังเขป ดังนี้
1) พ�ำนักอาศัยประจ�ำประเทศไทย
2) ผู้เชี่ยวชาญต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อย 1 ข้อ
ดังต่อไปนี้
2.1) มีความรูค้ วามสามารถเป็นทีป่ ระจักษ์ หรือ
มีประสบการณ์การท�ำงานในบริษัทหรือ
องค์กรชั้นน�ำที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
อาหาร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง
2.2) มี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาปริ ญ ญาตรี และมี
ประสบการณ์ทำ� งานทีเ่ กีย่ วข้องอย่างน้อย
6 ปี หรือปริญญาโท และมีประสบการณ์
ท�ำงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 4 ปี หรือ
ปริญญาเอกและมีประสบการณ์ท�ำงาน
ที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี

2.3) เป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก (PostDoctoral Researcher) หรือ นักวิจยั หลัง
ปริญญาโท (Post-Master Researcher)
2.4) ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility
ตามนโยบายของรัฐบาลแบบเต็มเวลา
3) ท�ำงานเต็มเวลาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 70 ในองค์กร
นิติบุคคลหรือหน่วยงานขององค์กรนิติบุคคลที่ตั้งอยู่ใน
Food Innopolis โดยปฏิบตั งิ านทีเ่ กีย่ วข้องกับนวัตกรรม
อาหารและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องดังต่อไปนี้
3.1) การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม
3.2) การออกแบบ การวิศวกรรม และการ
แก้ปัญหาเทคโนโลยี
3.3) ระบบคุณภาพและมาตรฐาน การทดสอบ
และสอบเทียบ
3.4) การบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3.5) ให้คำ� ปรึกษาทางเทคนิค และการฝึกอบรม
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
3.6) กิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องทีก่ ระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอาจก�ำหนดเพิ่มเติม
4) ได้รบั ความเห็นชอบจากกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมอาหารเป็นหัวใจส�ำคัญของประเทศไทย
ประเทศของเรามี วั ฒ นธรรมด้ า นอาหารมายาวนาน
และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหารของไทย จะร่วมมือกัน
ผลักดันให้มกี ารน�ำเอาการวิจยั และพัฒนา และนวัตกรรม
เข้ามาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของบ้านเรา ให้มี
มาตรฐานสูงยิ่งขึ้น และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ�ำกัด ให้มีคุณค่ามากยิ่งๆ ขึ้นไป
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ถนนสู่ BUILD
ศิริน บุญเสนอ

10 ปี แห่งความสำ�เร็จ

SUBCON THAILAND Exhibition 2016

BUILD 10 ปีแห่งความส�ำเร็จ กับการจัดงาน
SUBCON THAILAND งานแสดงศักยภาพอุตสาหกรรม
รับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
และการจับคู่ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ฉลองความส�ำเร็จของการจัดงาน ตลอด 10 ปี
ที่ผ่านมา งาน SUBCON THAILAND ช่วยให้เกิดการ
ซื้อขายชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศไทย คิดเป็นมูลค่าการ
เชื่อมโยงกว่า 50,000 ล้านบาท มีการจับคู่ธุรกิจรวมกัน
กว่า 30,000 คู่

52 วารสารส่งเสริมการลงทุน

SUBCON THAILAND หากย้อนไปเมือ่ 10 ปีกอ่ น
ในปี 2550 นั บ เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น ของงานแสดงสิ น ค้ า
ในอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิต เพื่อการจัดซื้อชิ้นส่วน
อุตสาหกรรม และการจับคู่ธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบเป็น
ครัง้ แรกในประเทศไทย และใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าคอาเซียน
โดยใช้ชอื่ ว่า “SUBCON THAILAND” ด้วยความร่วมมือ
ที่มีมาอย่างยาวนาน ระหว่างหน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD) ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย และ
บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) ในฐานะผู้จัดงาน
โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้
• แสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมการรับช่วงผลิต
ของไทย และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
ของอุตสาหกรรมสนับสนุนในภูมิภาค
• ขยายโอกาสทางธุรกิจ ตลอดจนช่องทางการตลาด
ให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้รับช่วงการผลิต
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จะได้น�ำเสนอ

กิจกรรมภายในงาน SUBCON THAILAND

• การจัดแสดงชิน้ ส่วนการผลิตของผูป้ ระกอบการ
รับช่วงการผลิตทัง้ ในและต่างประเทศ (Subcontracting
Exhibition)

ศักยภาพในการผลิต และแสวงหาลู่ทางการตลาดใหม่ๆ
ที่น่าสนใจ
• ผลักดันยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและพัฒนา
ธุรกิจ SMEs และอุตสาหกรรมเป้าหมายหลักทีส่ ำ� คัญ น�ำไปสู่
ผลเชิงปฏิบตั ใิ นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย
สู่ระดับสากล
• เผยแพร่บทบาทของภาครัฐในการส่งเสริมการ
ลงทุน อย่างครบวงจร
• กระตุ้นให้เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งใน
และระหว่างประเทศ และพัฒนาสูก่ ารลงทุนในระยะต่อไป

• การจับคูเ่ จรจาธุรกิจ (Business Matchmaking)
- การประชุมเจรจาธุรกิจแบบเข้มข้นในลักษณะ
รายบริษัท โดยมีการนัดหมายล่วงหน้าผ่านโปรแกรม
นัดหมายเจรจาธุรกิจ ส�ำหรับผู้ซื้อและผู้ขาย

กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กลุ่มอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีอุตสาหกรรม
สนับสนุนที่มีศักยภาพ
• อุตสาหกรรมยานยนต์
• อุตสาหกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
• อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
กลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เพื่อต่อยอดธุรกิจ
และพัฒนาสู่การเป็นฐานการผลิต
• อุตสาหกรรมอากาศยาน
• อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
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• ตลาดกลางซือ้ ขายชิน้ ส่วน หรือ Buyers’ Village/
Market Place
- พืน้ ทีจ่ ดั แสดงชิน้ ส่วนของผูซ้ อื้ ทีม่ คี วามต้องการ
จัดซื้อและจัดหาผู้รับช่วงการผลิต

• การจัดสัมมนาเชิงวิชาการ/เชิงปฏิบตั ิ และเสวนา
(Seminar & Workshop)

- สัมมนาเพือ่ ให้ความรูผ้ ปู้ ระกอบการในการเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และยกระดับเทคโนโลยี
ในหัวข้อที่น่าสนใจกว่า 100 หัวข้อ
- สัมมนาเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน นโยบาย
และสิทธิประโยชน์ใหม่ของบีโอไอ
- สั ม มนาพิ เ ศษให้ ค วามรู ้ ใ นอุ ต สาหกรรม
ต่ อ ยอดในอนาคตของผู ้ ป ระกอบการไทย ได้ แ ก่
อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
54 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เพื่ อ ผลั ก ดั น ให้ ผู ้ ป ระกอบการไทยเข้ า สู ่ อุ ต สาหกรรม
แห่งอนาคต ซึง่ มีความเข้มงวดในเรือ่ งคุณภาพ จ�ำเป็นต้อง
เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในหลายๆ ด้าน โดย
ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน
มาให้ความรูแ้ ก่ผปู้ ระกอบการภายในงาน อาทิเช่น Airbus,
Rolls-Royce, ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย,
GISTDA และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น
• กิ จ กรรมเชื่ อ มโยงหน่ ว ยงานวิ จั ย กั บ ภาค
อุตสาหกรรมการผลิต (Innovation to Business)
ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.)
- การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่พร้อม
น�ำไปต่อยอดทางการค้า (Innovation to Business)
- การจับคู่ท�ำวิจัยและพัฒนา ระหว่างผู้ผลิต
ชิ้นส่วนกับหน่วยงานวิจัย (R&D Matching)
• พืน้ ทีจ่ ดั แสดงศักยภาพอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ที่ผ่านมา BUILD ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ภาคการผลิ ต ของผู ้ ป ระกอบการทั้ ง ขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ให้ก้าวไปสู่การผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม
ที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้น หรืออุตสาหกรรมอื่นที่ใช้พื้นฐาน
เทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน และเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ของประเทศไทย เช่น การขยาย
สายการผลิตไปในกลุ่มรถยนต์
พลังงานทางเลือก รถยนต์ไฮบริด
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น Internet
of Things การผลิตอุปกรณ์
เครื่องมือแพทย์ หรือชิ้นส่วน
อากาศยานและอวกาศ เป็นต้น
โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม
อากาศยาน ถือว่าเป็นเป้าหมาย
ที่ น ่ า สนใจมาก เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ป ั จ จั ย เสริ ม
ด้านที่ตั้ง ที่มีความได้เปรียบในการเป็นศูนย์กลางการบิน
ในภูมิภาคได้

จึงได้จดั เตรียมพืน้ ที่ ส�ำหรับการแสดงศักยภาพการ
ผลิตชิ้นส่วนหรือชิ้นงานของผู้ประกอบการไทยที่สามารถ
พัฒนาขีดความสามารถตนเองไปสู่อุตสาหกรรมอื่นได้
แบ่งเป็น
• การพัฒนาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมอากาศยาน
• การพัฒนาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์
• การพัฒนาจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในอุตสาหกรรม
ยานยนต์ สู่อุตสาหกรรมเครื่องจักรอุปกรณ์อัตโนมัติ
การแสดงศักยภาพการผลิตอุตสาหกรรมอากาศยาน
ของผู้ประกอบการไทย เช่น GISTDA, บริษัท กษมา
เฮลิคอปเตอร์ จ�ำกัด และ DGI Production เป็นต้น

การแสดงศักยภาพการผลิตอุปกรณ์การแพทย์
ของผู้ประกอบการไทย เช่น

• กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และ
สุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (Medical and
Health Device Manufacturers Industry Club)
• สถาบันพลาสติก (าPlastics Institute of
Thailand)
• พืน้ ทีข่ องหน่วยงาน หอการค้า สมาคม ของกลุม่
ประเทศอาเซียน (ASEAN Industrial Supporting
Pavilion) หน่วยงานจากกลุม่ ประเทศอาเซียนทีส่ นับสนุน
หรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น การรั บ ช่ ว ง
การผลิ ต เพื่ อ ให้ ค� ำ ปรึ ก ษา/ข้ อ มู ล และบริ ก ารของ
หน่วยงาน
• พื้นที่ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทย
ให้ค�ำปรึกษาและบริการ พร้อมให้ค�ำแนะน�ำข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนแก่ผู้ประกอบ
การอุตสาหกรรม (Industrial Clinic)
ความส�ำเร็จของการจัดงาน SUBCON THAILAND
2016 เมือ่ วันที่ 11 - 14 พฤษภาคม ทีผ่ า่ นมา ครบรอบปีที่ 10
SUBCON THAILAND ยังคงได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดีจากผู้ผลิตชิ้นส่วนและผู้ต้องการหาซื้อชิ้นส่วน
ทั้งในและต่างประเทศ มีผู้สนใจเข้าชมงานตลอด 4 วัน
จ�ำนวนมากกว่า 23,000 คน มีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า
5,000 คน และมีการพบปะเจรจาธุรกิจที่เกิดขึ้นภายใน
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“SUBCON THAILAND 2016
มีผู้สนใจเข้าชมงานกว่า 23,000 คน
ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 5,000 คน
และการพบปะเจรจาธุรกิจ 6,505 คู่”
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งาน 6,505 คู่ คิดเป็นมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจถึง 8,846
ล้านบาท
โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกล ในปีนี้มีผู้ซื้อรายใหญ่
เข้าร่วมงานกว่า 400 บริษทั จาก 24 ประเทศจากทัว่ โลก
โดยหน่วย BUILD ได้รบั ความร่วมมือ และความช่วยเหลือ
รวมทัง้ ได้รบั การสนับสนุนเป็นอย่างดี ทัง้ จากส�ำนักงานบีโอไอ
ในต่างประเทศทั้ง 14 แห่ง และในส่วนภูมิภาค 7 แห่ง
รวมไปถึงหน่วยงานเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ
ส�ำหรับงาน SUBCON THAILAND 2017
หน่วย BUILD เดินหน้าจัดงานอย่างต่อเนือ่ ง เข้าสูป่ ที ี่ 11
มุง่ แสดงศักยภาพการผลิตชิน้ ส่วนไทยให้ยงิ่ ใหญ่กว่าเดิม
พร้อมสร้างสรรค์กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่างๆ
ภายในงานให้มีความเข้มข้น ทันกระแส และครบวงจร
มากยิง่ ขึน้ ซึง่ จะจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 17 - 20 พฤษภาคม
2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ระกอบการที่ ส นใจ สามารถติ ด ต่ อ
และสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ห น่ ว ย BUILD
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น (BOI)
โทรศัพท์ 0 2553 8111 กด 7 โทรสาร 0 2553 8325 เว็บไซต์
http://build.boi.go.th หรืออีเมล: build@boi.go.th

50 ปีบีโอไอ

สุนันทา อักขระกิจ / อิสริยา เฉลิมศิริ / วิชรัฐ ทองปลิว

บูรณาการร่วมกับ

หน่วยงานอื่นเพื่อผลสัมฤทธิ์
กับ “สาธิต ชาญเชาวน์กุล”
ในการท�ำงานนั้น หากแต่ละหน่วยงานต่างคน
ต่างท�ำ  ผลที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เด่นชัด แต่ถ้าได้
บูรณาการมาตรการของหลายๆ หน่วยงาน ก็จะ
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อประเทศตามที่คาดหวัง ตัวอย่าง
คือ โครงการ Eco-Car ที่บีโอไอด�ำเนินการร่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง
โครงการดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆ ต้องผ่าน
กระบวนการขั้ น ตอนต่ า งๆ การปรั บ หลั ก เกณฑ์ แ ละ
เงื่อนไข การเจรจาตกลงเห็นชอบด้วยกัน กว่าจะประสบ
ผลส�ำเร็จ ในวาระครบรอบ 50 ปีบีโอไอ วารสารส่งเสริม
การลงทุน ได้รับเกียรติจาก คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล
อดีตเลขาธิการบีโอไอ คนที่ 10 ที่จะมาบอกเล่าถึง
การท�ำงาน แนวทางการก�ำหนดนโยบายเพือ่ ชักจูงนักลงทุน
และเรื่องราวอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย ท่านผู้อ่านสามารถ
ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ต่อไปนี้

ปรับเปลี่ยนบีโอไอไปสังกัดกระทรวง
อุตสาหกรรม

รัฐบาลในสมัยนั้น (เมื่อปี 2545) ได้ปฏิรูประบบ
ราชการใหม่ จึงได้ปรับเปลี่ยนให้บีโอไอ ซึ่งเดิมขึ้นตรง
กับส�ำนักนายกรัฐมนตรี ไปอยู่ในสังกัดของกระทรวง
อุตสาหกรรม รวมทั้งมีการสับเปลี่ยนต�ำแหน่งผู้บริหาร
ของบีโอไอกับกระทรวงอุตสาหกรรมด้วย ในช่วงนั้นผม
ด�ำรงต�ำแหน่งรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และได้
โยกย้ายไปท�ำงานทีบ่ โี อไอในต�ำแหน่งรองเลขาธิการ ท�ำอยู่
ประมาณ 1 ปีก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการ ซึ่งมี
วาระในการด�ำรงต�ำแหน่ง 4 ปี ตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2547กันยายน 2551

คุณสาธิต ชาญเชาวน์กุล
อดีตเลขาธิการบีโอไอ คนที่ 10
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

57

ส�ำหรับการท�ำงานที่บีโอไอนั้น บทบาทจะแตกต่าง
จากกระทรวงอุ ต สาหกรรม โดยบี โ อไอเน้ น ในเรื่ อ ง
การส่งเสริมฯ ให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมและ
ขยายตัว ส่วนงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมจะเป็นบทบาท
ในการพัฒนาขีดความสามารถของอุตสาหกรรม และการ
พัฒนาผู้ประกอบการ ซึ่งในแนวคิดของผม หากสามารถ
น�ำภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมกับบีโอไอมาประยุกต์
เข้าด้วยกัน จะท�ำให้อตุ สาหกรรมได้รบั การพัฒนา การลงทุน
ขยายตัว และมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก

“บีโอไอให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สิ่งที่ต้องยึดถืออยู่เสมอคือ ทำ�อย่างไร
จะให้เกิดประโยชน์สูงสุด
และส่งผลดีกลับมาสู่ประเทศ”
การที่บีโอไอให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผู้ลงทุน
ดังนั้นสิ่งที่ต้องยึดถืออยู่เสมอคือ ท�ำอย่างไรจะให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และส่งผลดีกลับมาสู่ประเทศ หาก
ด� ำ เนิ น การได้ ดั ง เช่ น ที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น การส่ ง เสริ ม
การลงทุนของบีโอไอจะสร้างประโยชน์ทคี่ มุ้ ค่าอย่างแท้จริง
จากแนวคิดดังกล่าวจึงน�ำไปสูก่ ารปรับนโยบาย เพือ่
น�ำมาตรการต่างๆ ไปสนับสนุนกลุม่ เป้าหมายทีเ่ ราต้องการ
สร้างให้มคี วามสามารถในการแข่งขัน เช่น การเปิดโอกาส
ให้ผขู้ อรับการส่งเสริมฯ ทีล่ งทุนเพิม่ ในส่วนของการพัฒนา
ทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (Skill Technology
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and Innovation หรือ STI) ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ทีป่ รับใหม่ สามารถขอสิทธิประโยชน์เพิม่ เติมจากปกติได้
อีกประเด็นหนึง่ คือ วิธคี ดิ ทีต่ อ้ งส่งเสริมการลงทุน
ในเชิงรุก (Proactive) ต้องพิจารณาว่าเราต้องการให้
อุตสาหกรรมประเภทใดเข้ามาตั้งหรือขยายตัวมากขึ้น
ในประเทศไทย ต้องปรับหลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์
อย่างไรทีจ่ งู ใจและตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุน
ตัวอย่างเช่น การปรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ขยายตัวและสร้าง
ให้เกิดคลัสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบมากขึ้น
ทั้งอุตสาหกรรมต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ 
อย่างไรก็ดกี ารก�ำหนดนโยบายนัน้ จะต้องเข้าใจ
อุตสาหกรรม ทิศทางในอนาคต และความต้องการของ
นักลงทุน ซึง่ คนทีจ่ ะบอกได้ดที สี่ ดุ ก็คอื ผูป้ ระกอบการ
ผูบ้ ริหารในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากการประชุม
หารือและได้น�ำไปสู่การก�ำหนดนโยบาย “การส่งเสริม
การลงทุนระยะยาวมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์”
(High Value Long Term Investment Promotion)
โดยบริษัทที่จะมาขอรับการส่งเสริมฯ ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายนี้ ให้น�ำเสนอแผนลงทุน
ระยะยาว บริษัทจะลงทุนโครงการอะไร เมื่อไร
ทัง้ นีผ้ ลู้ งทุนต้องเสนอแผนลงทุนระยะยาวในช่วง
8-12 ปี และมีมลู ค่าการลงทุนรวมกันสูง 15,000-30,000
ล้านบาท ตามที่เราตั้งเกณฑ์ไว้ หากสามารถด�ำเนินการ
ได้จริงตามที่เสนอ ผู้ลงทุนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์
เพิม่ มากขึน้ นอกจากนัน้ การทีบ่ ริษทั น�ำเสนอแผนลงทุน
ระยะยาว ท�ำให้เราทราบทิศทางข้างหน้า และต้องเตรียมการ
เพื่อรองรับการลงทุนอย่างไร
กล่าวได้วา่ นโยบายดังกล่าวมีสว่ นท�ำให้อตุ สาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์เติบโตอย่างมากในช่วงนั้น โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ อุตสาหกรรม Hard Disk Drive และท�ำให้ไทย
กลายเป็นฐานการผลิตที่ส�ำคัญติดอันดับโลก
“ผมคิดเสมอว่านโยบายส่งเสริมฯ ทีบ่ โี อไอด�ำเนินการ
อยู่ หากจะให้เกิดผลสัมฤทธิอ์ ย่างเต็มที่ ควรบูรณาการ

มาตรการของหน่วยงานต่างๆ ตัวอย่างทีช่ ดั เจนคือ นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุน Eco-Car ซึ่งบีโอไอด�ำเนินการร่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมในเรือ่ งการก�ำหนดรูปแบบของรถยนต์
กระทรวงการคลังเรื่องมาตรการทางด้านภาษีสรรพสามิต
รวมกับสิทธิประโยชน์และเงือ่ นไขของบีโอไอ และท�ำให้เกิด
โครงการ Eco-Car ขึ้นมาได้ส�ำเร็จ”

“บีโอไอเป็นองค์กรที่มีความพร้อม
บุคลากรทุ่มเทกับการทำ�งาน
งานที่บีโอไอเป็นงานหนัก
มีบทบาททั้งในฐานะผู้กำ�หนดนโยบาย
และผู้ ให้บริการ”
บีโอไอมีบุคลากรที่พร้อมทุ่มเท

ส�ำหรับบีโอไอแล้ว นับเป็นองค์กรที่มีความพร้อม
เมื่อเทียบกับหน่วยงานอื่นๆ โดยเฉพาะด้านบุคลากรที่
พร้อมทุ่มเทกับการท�ำงาน งานที่บีโอไอเป็นงานหนัก
เพราะเรามีบทบาททั้งในฐานะผู้ก�ำหนดนโยบายและ
ผูใ้ ห้บริการ นอกจากการก�ำหนดนโยบาย ให้สทิ ธิประโยชน์
แล้ว ยังท�ำหน้าทีใ่ ห้บริการ สร้างความพึงพอใจ แก้ไขปัญหา
อุปสรรคในการด�ำเนินการของนักลงทุน นับเป็นบทบาท
ทีม่ ภี าระมาก จึงต้องการบุคลากรทีท่ มุ่ เทตัง้ ใจทีจ่ ะท�ำหน้าทีน่ ี้
อย่างจริงจัง
นักลงทุนต่างชาติเมื่อเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
มักคาดหวังว่าจะต้องได้รับความสะดวกในการท�ำธุรกิจ
นี่คือบทบาทหน้าที่ของบีโอไอ และด้วยความพร้อมของ
บุคลากรจึงท�ำให้สามารถด�ำเนินการตามภารกิจทีค่ าดหวังได้
แต่ในอนาคตจะมีโครงการต่างๆ เพิม่ ขึน้ อีกมากในแต่ละปี
ก็ต้องหาวิธีการที่จะท�ำหน้าที่นี้ให้ได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป
การทีบ่ โี อไอ ด�ำเนินการมาเป็นระยะเวลา 50 ปีแล้ว
ได้ก�ำหนดนโยบายให้การส่งเสริมการลงทุนครอบคลุม
ประเภทกิจการต่างๆ มากมาย และเพิ่งจะมีการปรับ

ขนานใหญ่เมือ่ ต้นปี 2558 ยกเลิกประเภทกิจการทีไ่ ม่จำ� เป็น
ต้องให้การส่งเสริมฯ หรือปรับให้สิทธิประโยชน์น้อยลง
นอกจากการยกเลิกนโยบายส่งเสริมฯ บางประเภท
กิจการแล้ว อีกส่วนหนึ่งจะต้องก�ำหนดนโยบายส่งเสริมฯ
อุตสาหกรรมใหม่ๆ โดยเฉพาะถ้าเป็นโครงการทีด่ มี มี ลู ค่า
เพิ่มสูง ท�ำอย่างไรเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในประเทศอย่างจริงจัง หรือท�ำอย่างไรให้เกิดโครงการที่
พัฒนาจากองค์ความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน�ำผลงาน
วิจัยที่หน่วยงานต่างๆ ได้พัฒนาขึ้นไปต่อยอดเป็นธุรกิจ
เชิงพาณิชย์ และบีโอไอจะมีมาตรการไปสนับสนุนอย่างไร
การท�ำนโยบายแบบนี้เป็นการสร้างอุตสาหกรรมที่พัฒนา
จากเทคโนโลยีในประเทศ ซึง่ เป็นแนวทางทีป่ ระเทศต่างๆ
ด�ำเนินการและเป็นการสร้างความสามารถของประเทศ
ที่ยั่งยืน
การที่บีโอไอให้การส่งเสริมฯ มาอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้เกิดการจ้างงานเป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้ปัจจุบัน
ประเทศไทยขาดแคลนแรงงาน ซึ่งแรงงานเป็นหนึ่งใน
หลายๆ ปัจจัยทีน่ กั ลงทุนให้ความส�ำคัญ และประเทศใดมี
ต้นทุนทีต่ ำ�่ กว่า มีแรงงานทีม่ ศี กั ยภาพ รวมถึงมีความพร้อม
ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน นักลงทุนก็จะหันไปลงทุน
ในประเทศนัน้ ๆ เพือ่ ใช้เป็นฐานการผลิตส�ำหรับส่งออก และ
เพือ่ ขยายธุรกิจในประเทศนัน้ ด้วย ดังนัน้ การปรับนโยบาย
และกลุม่ อุตสาหกรรมเป้าหมายจึงเป็นยุทธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ
อย่างยิ่ง
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“ธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย
ในอนาคต ต้องเป็นธุรกิจ
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็นอุตสาหกรรม
ที่ต้องการองค์ความรู้
เทคโนโลยีมีสิ่งอำ�นวยความสะดวก
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ธุรกิจสามารถดำ�เนินการ
ได้ราบรื่นตามที่กำ�หนด”
เน้นธุรกิจที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

ฉะนั้นธุรกิจที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ในอนาคต ต้องเป็นธุรกิจทีม่ มี ลู ค่าเพิม่ สูง เป็นอุตสาหกรรม
ที่ต้องการองค์ความรู้ เทคโนโลยี ต้องให้การสนับสนุน
พร้อมสิง่ อ�ำนวยความสะดวกทีม่ ปี ระสิทธิภาพ การด�ำเนิน
ธุรกิจราบรืน่ ต้องให้สทิ ธิประโยชน์จงู ใจควบคูก่ บั การเอือ้
อ�ำนวยในเรื่องต่างๆ ที่นักลงทุนต้องการ
อีกเรื่องหนึ่งที่ส�ำคัญคือ การจูงใจให้ธุรกิจมุ่งท�ำ
ด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ พัฒนา
เทคโนโลยี สร้างอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงได้อย่าง
แท้จริง ให้เป็นศูนย์กลางการวิจัยและออกแบบ มีศูนย์
การพัฒนาด้านต่างๆ ฯลฯ ฉะนัน้ นโยบายทีค่ วรท�ำคือ เรือ่ ง
ของการจูงใจให้เกิดการวิจยั และพัฒนาขึน้ ในประเทศไทย
นอกจากนีจ้ ะท�ำอย่างไรเพือ่ ให้เกิดอุตสาหกรรมทีม่ ี
ครบทัง้ ต้นน�ำ 
้ กลางน�ำ 
้ และปลายน�ำ 
้ ขึน้ ในประเทศไทย มี
เงือ่ นไขจูงใจนักลงทุน รวมทัง้ การสนับสนุนต่างๆ ซึง่ เหล่านี้
จะน�ำไปสู่แนวทางการก�ำหนดนโยบายต่อไป
ในช่วงปี 2548 เรื่องหนึ่งที่พยายามท�ำให้เกิดคือ
อุตสาหกรรมต้นน�้ำของเหล็ก (โรงถลุงเหล็ก) เนื่องจาก
ในช่วงนั้นประเทศไทยน�ำเข้าเหล็กเป็นจ�ำนวนมาก แต่
ประเทศไทยไม่มีอุตสาหกรรมต้นน�้ำของเหล็ก มีแต่
กลางน�้ำและปลายน�้ำ  และยังเป็นประเทศที่ใช้เหล็กมาก
ทีส่ ดุ ในอาเซียนด้วย แต่กม็ ปี ญ
ั หาอุปสรรคมากทัง้ เรือ่ งทีต่ งั้
60 วารสารส่งเสริมการลงทุน

และการไม่ยอมรับของชุมชน ท�ำให้ไม่สามารถด�ำเนินการได้
อีกทั้งขณะนี้ปริมาณการผลิตเหล็กทั่วโลกมากเกินความ
ต้องการ ท�ำให้อุตสาหกรรมถลุงเหล็กเกิดได้ยากยิ่งขึ้น

“ขณะดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการ
ประทับใจในเรื่อง การทำ�งาน
องค์กร และการมีวัฒนธรรม
ของบีโอไอ”
ความประทับใจเมื่อครั้งเป็นเลขาธิการ

นึกย้อนหลังไปถึงความประทับใจในหลายๆ เรื่อง
1. เรื่องการท�ำงาน นโยบายต่างๆ ที่ออกมาหลาย
นโยบายเห็นผลชัดเจน เกิดการลงทุน และเป็นไปตาม
เป้าหมายทีต่ งั้ ไว้ การลงทุนในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และ Eco-Car อุตสาหกรรมเหล่านี้ขยายตัว ทั้งการผลิต
Hard Disk Drive และฐานผลิต Eco-Car ทีเ่ ป็นส่วนส�ำคัญ
ของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในปัจจุบัน
2. เรื่ององค์กร บีโอไอเป็นองค์กรที่มีความเป็น
มืออาชีพ บุคลากรมีความทุ่มเท แม้จะต้องท�ำภารกิจ
หลายด้านควบคูก่ นั ทัง้ ในการเป็นผูก้ ำ� หนดนโยบายชักจูง
ให้เกิดการลงทุน และการให้บริการที่ดี
3. เรื่องวัฒนธรรม องค์กรบีโอไอนับเป็นองค์กร
ที่มีความเข้มแข็ง และมีเอกลักษณ์โดดเด่น
ส�ำหรับเรื่องที่มีความส�ำคัญที่สุดของคนบีโอไอคือ
วิธีคิด เราต้องยึดมั่นว่าจะท�ำอย่างไรเพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อองค์กรและประเทศอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการ
ยกเว้นภาษีที่ให้กับนักลงทุนนั้น ต้องท�ำให้เกิดประโยชน์
มากทีส่ ดุ ปัจจุบนั การส่งออกของภาคอุตสาหกรรมทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมฯ ไม่สามารถขยายตัวเหมือนในอดีต ส่งผล
ให้เศรษฐกิจไม่เติบโต เพราะฉะนั้นเราต้องวิเคราะห์เรื่อง
เหล่านี้ให้ได้อย่างชัดเจน ต้องปรับนโยบาย และต้องมี
มุมมองที่กว้างไกล

อย่างไรก็ตาม การทีบ่ โี อไอเป็นองค์กรเอกเทศ ไม่ได้
อยู่ในส่วนหนึ่งขององค์กรอื่นๆ กรอบความคิดจึงอาจจะ
อยู่ในทิศทางเดียว แต่ถ้าเราอยู่ในกรอบที่กว้างจะท�ำให้
เห็นมุมมองที่หลากหลาย จะส่งผลท�ำให้เรากว้างขึ้นใน
การคิด ฉะนัน้ ต้องสร้างคนบีโอไอให้มคี วามคิดและมุมมอง
ทีก่ ว้างไกลยิง่ ขึน้ รวมถึงมีความเข้าใจในธุรกิจอย่างแท้จริง
และต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งว่าแก่นแท้จริงๆ นั้น คืออะไร
แต่เดิมเราประเมินผลการส่งเสริมการลงทุน จาก
จ�ำนวนโครงการว่ามีกโี่ ครงการ มูลค่าการลงทุนเท่าไหร่ ซึง่ เรา
ควรจะพิจารณาว่าเกิดผลอะไร เช่น “บางโครงการไม่นา่ จะให้

การส่งเสริมฯ แล้ว บางประเภทโครงการเพียงนักลงทุนซือ้
เครือ่ งจักรมาตัง้ ก็จบแล้ว” โครงการเหล่านีไ้ ม่เกิดการจ้างงาน
และผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ไม่ได้ประโยชน์
เต็มที่ เพราะฉะนั้นต้องมาพิจารณาทบทวนยุทธศาสตร์
ส่งเสริมการลงทุน ทีจ่ ะเกิดผลกระทบต่อเนือ่ งในระยะยาว
ถ้าเป็นโครงการทีใ่ ช่ จะให้สทิ ธิประโยชน์สงู สุดก็ทำ� ได้ เพราะ
จะเกิดผลกระทบต่อเนื่องในอนาคต แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่คุ้ม
กับสิทธิประโยชน์ และทรัพยากรที่ให้ ฉะนั้นการก�ำหนด
นโยบายต้องลึกซึ้ง และมองให้ลึกมากขึ้นด้วย

ประวัติส่วนตัว “สาธิต ชาญเชาวน์กุล”
✣
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✣ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม
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สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ
✣ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์
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จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
✣ M.Sc.(Textile Technology),
University of Leeds, U.K.

✣

พณ.ม.(บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมพิเศษ
✣ หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านการค้าและการลงทุน รุ่นที่ 1
✣ หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 5
✣ หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 83 สถาบัน IOD
✣ International Advanced
Management Program, MIT
✣ หลักสูตรการป้องกันประเทศ
ภาครัฐร่วมเอกชน วปรอ. 4414
✣ ทุน Hubert Humphrey Fellowship
ด้าน Planning & Resource Management
ที่ Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
✣ มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
✣ มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

61

นานาสาระ

สุภาดา เครือเนตร

เวียดนามตอนใต้...จังหวัดแลมด่อง
ศักยภาพและโอกาสการลงทุน

ภาพรวมของจังหวัด
จังหวัดแลมด่อง (Lam Dong) อยูใ่ นเขตภูเขา
ทางตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ซึง่ เป็นพืน้ ทีม่ รสุม
เขตร้อน อุณหภูมเิ ฉลีย่ อยูร่ ะหว่าง 18 - 25 องศาเซลเซียส
พืน้ ทีอ่ ยูส่ งู จากระดับน�ำ้ ทะเล 800 - 1,500 เมตร มีพนื้ ที่
ทั้งหมด 6,108,462.25 ไร่ มีประชากรประมาณ
1,262,000 คน (ปี 2557) แบ่งเขตการปกครองออกเป็น
2 เมือง และ 10 ต�ำบล โดย 2 เมือง ได้แก่ เมืองดาลัด
และ Bao Loc ในส่วนของเส้นทางการคมนาคมขนส่ง
แลมด่องมีเส้นทางถนนสายหลักเชือ่ มภายในประเทศ
ได้แก่ หมายเลข 20, 27, 28 และ 55 ส่วนสายรอง
เชื่อมระหว่างจังหวัดภาคใต้ ได้แก่ หมายเลข 722,
723, 724, และ 725 โดยดาลัดอยูห่ า่ งจาก Ho Chi Minh
320 กิโลเมตร และอยูห่ า่ งจากท่าเรือ Cam Ranh Port
ประมาณ 100 กิโลเมตร แลมด่องมีสนามบินนานาชาติ
1 แห่งชือ่ Lien Khurong อยูห่ า่ งจากตัวเมืองดาลัด
ระยะทาง 30 กิโลเมตร มีบริการของสายการบิน
Vietnam Airlines และ Vietjet Air เป็นเส้นทาง
การบินภายในประเทศจากดาลัดไป Ha noi, Vinh,
Da Nang และ Ho Chi Minh
62 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ศักยภาพและจุดแข็งของจังหวัด

การท่องเที่ยว
ดาลัดนับเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทั้งระดับ
ประเทศและระดั บ ภู มิ ภ าค ด้ ว ยสภาพภู มิ อ ากาศ
ที่เย็นสบาย สถาปัตยกรรมและตึกรามบ้านช่องที่งดงาม
มีน�้ำตก 7 แห่ง ทะเลสาบ 7 แห่ง รวมทั้งมีทัศนียภาพ
ที่สวยงามด้วยทิวเขาและทะเลสาบ

จนถึงสิ้นปี 2558 มีโรงแรมที่พัก 936 แห่ง
มีหอ้ งพักรวม 15,183 ห้อง และมีนกั ท่องเทีย่ วมาเยือนถึง
5.1 ล้ า นคน โดยในปี 2559 เป็ น ชาวต่ างชาติ ถึ ง
220,000 คน
ผลิตผลทางการเกษตร
ผลิตผลทางการเกษตรมีปริมาณมากและหลากหลาย
แลมด่องเป็นแหล่งปลูกผัก ดอกไม้ และชามากที่สุด
ในประเทศเวียดนาม
- พืน้ ทีป่ ลูกผักมากกว่า 54,000 เฮกต้า (337,500 ไร่)
ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2 ล้านตันต่อปี
- พื้นที่ปลูกดอกไม้ 7,450 เฮกต้า (46,562 ไร่)
ได้ผลผลิตไม้ตดั ดอก ประมาณ 2,548 ล้านดอก

ตลาดของพืชผลทางการเกษตรเหล่านี้ ส่งออกไป
ประเทศญีป่ นุ่ สิงคโปร์ ไต้หวัน ออสเตรเลีย เบลเยียม
เนเธอร์แลนด์ สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา และจีน
จังหวัดแลมด่องยังมีการแปรรูปพืชผลทางการเกษตร
อื่นๆ เช่น เม็ดมะม่วงหิมพานต์ หม่อน โกโก้ พริกไทย
เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตรอีกด้วย
นอกจากนี้จังหวัดแลมด่อง ยังสามารถเลี้ยง
ปลาสเตอร์เจี้ยน ปลาแซลมอล บนพื้นที่ 50 เฮกต้า
(312 ไร่) ให้ผลผลิต 500 ตันต่อปี
จังหวัดแลมด่อง มีพื้นที่ป่า 597,690 เฮกต้า
(3,735,562 ไร่) มีป่าสงวนแห่งชาติ 2 แห่ง ซึ่ง
UNESCO ได้จัดเป็นพื้นที่สัตว์สงวน

“อุตสาหกรรมที่สำ�คัญและ
ได้รับการพัฒนาของจังหวัดแลมด่อง
ได้แก่ เหมืองแร่ การแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากป่า
และการประมง”
- พื้นที่ปลูกชา 23,580 เฮกต้า (147,375 ไร่)
ในจ�ำนวนนีพ้ นื้ ทีม่ ากกว่า 1,000 เฮกต้า (6,250 ไร่)
เป็นพื้นที่ปลูกชาคุณภาพดี ผลิตชาได้ 237,000
ตันต่อปี
- พื้ น ที่ ป ลู ก กาแฟ
152,650 เฮกต้า
(954,063 ไร่ )
ได้ผลผลิต 410,315 ตันต่อปี

อุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมที่ส�ำคัญและได้รับการพัฒนาของ
จังหวัดแลมด่อง ได้แก่ เหมืองแร่ การแปรรูปผลิตผล
ทางการเกษตร ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากป่ า และการประมง
การผลิตปุ๋ย การผลิตและจ�ำหน่ายไฟฟ้าและแก๊ส
ปัจจุบันจังหวัดมีเขตอุตสาหกรรม 3 แห่ง เพื่อรองรับ
การลงทุนของอุตสาหกรรมสมัยใหม่กว่า 6,400 ไร่
สถาบันการศึกษาและการฝึกอบรม
จังหวัดแลมด่อง มีมหาวิทยาลัย 2 แห่ง วิทยาลัย
6 แห่ง โรงเรียนมัธยม 5 แห่ง หน่วยฝึกอาชีพ 53 แห่ง
และมีสถาบันวิจัย 3 แห่ง
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การลงทุน ณ สิ้นปี 2558
• โครงการลงทุนจากภายในประเทศ ณ สิน้ ปี 2558
มี 699 โครงการ เงินลงทุนทั้งสิ้น 111,824 พันล้านด่อง
• โครงการลงทุนจากต่างประเทศ ณ สิ้นปี 2558
มี 103 โครงการ เงินลงทุนทัง้ สิน้ 580.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
• GRDP (Gross Regional Domestic Product)
ร้อยละ 14.1
• GRDP per Capita 45.2 ล้านด่อง
• โครงสร้างทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเกษตรและ
ประมงร้อยละ 49.2 อุตสาหกรรมก่อสร้างร้อยละ 18.2
บริการร้อยละ 32.6 การส่งออกทั้งสิ้น 450 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ

แผนและแนวทางการพัฒนาจังหวัดแลมด่อง

ด้านการพัฒนาเมือง
ตามแผนพัฒนาเมืองดาลัด ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
จะขยายเมืองดาลัดจาก 393 ตารางกิโลเมตร เป็น 3,359
ตารางกิโลเมตร สร้างเมืองดาลัดเป็นเมืองใหม่ที่เป็นมิตร
กับสิง่ แวดล้อม มีระบบนิเวศทีด่ แี ละมีทศั นียภาพทีส่ วยงาม
เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติและนานาชาติ ดาลัดจะกลายเป็น
เมื อ งแห่ ง สถานที่ พั ก ตากอากาศ เมื อ งศู น ย์ วิ จั ย ทาง
วิทยาศาตร์ เมืองแห่งศูนย์ฝึกอบรมและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เป็นศูนย์กลางการค้าระดับชาติและระดับ
นานาชาติ รวมทัง้ เป็นเมืองศูนย์กลางการวิจยั ด้านผลิตผล
ทางการเกษตรและการปกป้ อ งความหลากหลายทาง
ชีวภาพ

“พัฒนาเมืองดาลัดให้เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับไฮคลาส
เป็นศูนย์กลางการประชุม
และสัมมนานานาชาติ”
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การพัฒนาธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
รัฐมีแผนที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นจุดแข็ง
ทัง้ ด้านทัศนียภาพทีส่ วยงามและสิง่ แวดล้อม จะพัฒนาการ
ท่องเที่ยวให้เป็นภาคเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ ให้ความส�ำคัญ
กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอย่างมีคุณภาพ การ
สร้างแบรนด์และผลิตภัณฑ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว
พัฒนาเมืองดาลัดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับ
ไฮคลาส เป็นศูนย์กลางการประชุมและสัมมนานานาชาติ
และร่ ว มกั บ จั ง หวั ด แลมด่ อ ง จั ด ให้ เ ป็ น สามเหลี่ ย ม
แห่งการพัฒนาการท่องเที่ยว
การพัฒนาการค้า
พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม แบรนด์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
การเกษตร ผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นกระบวนการจากการท�ำเกษตร
ป่าไม้ ส่งเสริมจุดแข็งของการค้า ขยายตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ ดึงดูดการลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็น
เมืองศูนย์กลางการค้า Supermarket Chains ส่งเสริม
ระบบตลาดกลางเพื่อพัฒนาระบบตลาดท้องถิ่น เร่งรัด
การส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลักดันการเติบโตของชุมชน
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง
จัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการขนส่ง เพื่อรองรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ เช่น ปรับปรุง
ถนนหมายเลข 27, 28, 55 การปรับปรุงทางรถไฟ รวมถึง

ส่งเสริมให้มีการเปิดเส้นทางการบินนานาชาติ เส้นทาง
ดาลัด - สิงคโปร์ ดาลัด - เสียมเรียบ และระหว่างดาลัด - ญีป่ นุ่
ดาลัด - เกาหลีใต้ และเส้นทางการบินทีเ่ ชือ่ มโยงเมืองส�ำคัญๆ
ภายในประเทศ
การพัฒนาการเกษตร
ส่งเสริมการพัฒนาเกษตรกรรมและการป่าไม้แบบ
ไฮเทค ส่งเสริมไบโอเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับการถนอม
รักษาคุณภาพสินค้าเกษตร ส่งเสริมพัฒนากระบวนการ
หลังการเก็บเกี่ยว ให้ความส�ำคัญเป็นล�ำดับแรกกับการ
พัฒนาพืชหลักๆ ของพื้นที่ในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และ
ความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยใช้มาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ส�ำหรับการพัฒนาอย่างรอบด้าน สนับสนุนการลงทุน
ศู น ย์ ก ารค้ า ดอกไม้ แ ละผลิ ต ผลทางการเกษตรอื่ น ๆ
สนั บ สนุ น โครงการการเกษตรไฮเทคที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
การท่องเทีย่ ว ใช้ประโยชน์จากโอกาสของ Trans - Pacific
Partnership Agreement (TPP) และ AEC
ในการพัฒนาเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน สร้างดาลัดให้เป็น
ศูนย์กลางการวิจยั ทางการเกษตรแบบไฮเทคในระดับชาติ
และนานาชาติ

การพัฒนาอุตสาหกรรม
ส่งเสริมอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับพืน้ ทีไ่ ฮแลนด์
โดยรอบ ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรม
การเกษตร เช่น ชา กาแฟ หม่อน การคัดแยก และถนอม
ผัก ผลไม้ ดอกไม้ ส่งเสริมการลงทุนในเขตอุตสาหกรรม
และคลัสเตอร์ของจังหวัด พัฒนาหัตถกรรม เพื่อส่งเสริม

การท่องเทีย่ ว ส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุน ส่งเสริมและ
เชื่อมโยงการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
การพัฒนาสังคม - วัฒนธรรม
เร่งรัดส่งเสริมการผลิตทีม่ วี ทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรม เพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาแลมด่อง
ให้เป็นเมืองแห่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีศูนย์วิจัย
ทางวิทยาศาสตร์ มีสถาบันการศึกษาที่ครบถ้วน ส่งเสริม
การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างหลากหลาย
ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา และการฝึกอบรมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของภาคสังคมและเศรษฐกิจ
สิทธิประโยชน์การลงทุน
• ยกเว้น / ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการเช่าทีด่ นิ และ
น�้ำผิวดิน
• ยกเว้น / ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
• สิทธิประโยชน์ด้านภาษีน�ำเข้าและส่งออก
• สิทธิประโยชน์ทรี่ ฐั สนับสนุนตามนโยบายส่งเสริม
โครงการฝึกอาชีพ
• สิทธิประโยชน์ที่รัฐสนับสนุนด้านอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ธนาคารพาณิชย์
หมายเหตุ รายละเอียดโครงการ และเงื่อนไขที่จะ
ได้รับสิทธิประโยชน์ เป็นไปตามที่รัฐบาลก�ำหนด
ที่มาข้อมูล Guidebook for Investment Promotion,
Lam Dong Province
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ภาวะส่งเสริมการลงทุน
รสสุคนธ์ สังข์วารี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนพฤษภาคม 2559
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

เนเชอรัลเลเท็กซ์ แมทเทรส แอนด์ พิลโล
จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
น้ำ�มันพืชปทุม จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ซิตี้ฟูด จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
4 กรีนเนอร์ยี่ จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ยูไนเต็ดการตลาดสากล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ยูไนเต็ดการตลาดสากล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นางสาวนงนุช พิศแลงาม (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
อนุสรณ์มหาชัยซูริมิ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
โกลคอนดา เอเชีย จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
อาหารเบทเทอร์ จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นายเสกศักดิ์ พิริเยศยางกูร
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
บี.ฟูดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำ�กัด (ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำ�กัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16

เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำ�กัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17

เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำ�กัด
(โครงการที่ 3) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

66 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

ผลิตภัณฑ์จากยางพารา เช่น หมอนยางพารา

1.14.2

69.60

120

ปทุมธานี

ไบโอดีเซล (BIO-DIESEL)
เครื่องดื่มจากธัญพืช
เชื้อเพลิงชีวมวลอัด (WOOD PELLET)
สิ่งปรุงแต่งอาหาร
(FOOD INGREDIENT)
ไก่รุ่น

1.18
1.17
1.17
1.17

229.50
237.00
12.50
78.00

28
41
10
12

ปทุมธานี
ราชบุรี
นครราชสีมา
สมุทรปราการ

1.5

159.90

26

ปราจีนบุรี

สุกรขุน

1.5

50.00

9

นครราชสีมา

สุกรขุน

1.5

58.00

29

นครราชสีมา

ยางแท่ง (BLOCK RUBBER)
เนื้อปลาบดแช่แข็ง

1.14.1
1.17

282.50
34.95

206
364

นครพนม
สมุทรสาคร

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
ลูกไก่พ่อแม่พันธุ์
น้ำ�มันปาล์มดิบ และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.1
1.5
1.12

201.50
583.50
300.00

36
50
65

ลำ�พูน
ลพบุรี
กาญจนบุรี

ไก่ชำ�แหละ

1.9

284.80

564

ลพบุรี

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

1.16

836.70

116

อุบลราชธานี

1.16

828.40

116

สกลนคร

1.16

826.20

116

บึงกาฬ

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำ�กัด
(โครงการที่ 4) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางเครพ (CREPE RUBBER)
ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม (COMPOUNDED RUBBER)
เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำ�กัด
ยางเครพ (CREPE RUBBER)
(โครงการที่ 5) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม (COMPOUNDED RUBBER)
เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำ�กัด
ยางเครพ (CREPE RUBBER)
(โครงการที่ 6) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม (COMPOUNDED RUBBER)
เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำ�กัด
ยางเครพ (CREPE RUBBER)
(โครงการที่ 7) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม (COMPOUNDED RUBBER)
เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำ�กัด
ยางเครพ (CREPE RUBBER)
(โครงการที่ 8) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม (COMPOUNDED RUBBER)
เจริญโภคภัณฑ์การเกษตร จำ�กัด
ยางเครพ (CREPE RUBBER)
(โครงการที่ 9) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม (COMPOUNDED RUBBER)
นายศักดา ทองรอง (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
น้ำ�มันปาล์มดิบ และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง
นายเสกศักดิ์ พิรเิ ยศยางกูร (หุน้ ไทยทัง้ สิน้ ) น้ำ�มันปาล์มดิบ และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง
นายเสกศักดิ์ พิรเิ ยศยางกูร (หุน้ ไทยทัง้ สิน้ ) น้ำ�มันปาล์มดิบ และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง
นิปปุ่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
แป้งผสมสำ�เร็จรูปหรือกึ่งสำ�เร็จรูปแช่แข็ง
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(FROXEN DOUGH)
นายวิบูลย์ ลาภจตุพร (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
แป้งสาลี (WHEAT FLOUR)
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ไก่รุ่นและไข่ไก่
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ไก่รุ่นและไข่ไก่
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน) ไก่รุ่นและไข่ไก่
(โครงการที่ 3) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำ�กัด
ไก่ชำ�แหละ
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำ�กัด
ไก่ชำ�แหละ
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ก้าวหน้าไก่สด จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ไก่ชำ�แหละ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.16

831.20

116

นครพนม

1.17

823.20

116

อุดรธานี

1.16

831.20

116

มุกดาหาร

1.16

829.20

116

ศรีสะเกษ

1.16

836.20

116

พิษณุโลก

1.16

833.40

116

ลำ�ปาง

1.12
1.12
1.12
1.17

300.00
300.00
300.00
300.00

65
65
65
31

เพชรบูรณ์
อำ�นาจเจริญ
อุดรธานี
ปทุมธานี

1.13
1.5

288.00
792.20

46
149

สมุทรสาคร
ลพบุรี

1.5

792.20

149

ยโสธร

1.5

792.20

149

กาญจนบุรี

1.9

590.00

378

ลำ�ปาง

1.9

590.00

378

กาฬสินธุ์

1.9

712.20

900

อุบลราชธานี

2.14

288.50

52

ระยอง

3.3
3.6

65.00
280.00

25
69

ชลบุรี
นครราชสีมา

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน
1

ไทดี้ เมทัล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนเหล็กทุบ (FORGING PARTS)

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา และอุปกรณ์ขนส่ง
1
2

อีลิท วิน จำ�กัด (หุ้นจีนทั้งสิ้น)
ซีทีเอส กรีนวูด จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กระเป๋า
ไม้อัด
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
1

MR. ANTHONY JOHN WARREN
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

2

นางสุนทรี รอดประจง (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3

สยาม พรีสเตรสเซดแมททีเรียล จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
นิสสัน สปริง (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
ฟุคูจุ อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
อิมเมอทัล พาร์ท จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
โกโย เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ไต้หวัน)

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

VACUUM EXCAVATION UNIT,
ชิ้นส่วนของ VACUUM
EXCAVATION UNIT
ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง อุปกรณ์จับยึด
และการซ่อมแซม อุปกรณ์จับยึด
ที่ผลิตเอง
P.C STRAND WIRE

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง
ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น
WIRE RING
ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป เช่น ฝาครอบ CONDENSER
TESTOMG FIXTIRE
และการซ่อมแซม
TESTING FIXTURE ที่ผลิตเอง
นางสาวเพ็ญนภา แก้วยานุรักษ์
ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด ชิ้นส่วน
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด แม่พิมพ์
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
ทานตะวัน คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส โครงสร้างโลหะสำ�หรับงาน
จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ก่อสร้างหรืองานอุตสาหกรรม
โคบายาชิ คานากาตะ (ไทยแลนด์) จำ�กัด ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ (MOLD PARTS)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
เช่น PUNCH, DIE และ CORE PIN
ฟงไข่ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น CASE, HEAT SINK
(ประเทศไทย) จำ�กัด
และ FRAME แม่พิมพ์
(ร่วมทุนจีน - ไต้หวัน)
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
อุชินุคิ อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น ตะแกรงหรือตาข่าย
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(PUNCHING NET)
เอ็มพีที โซลูชั่น จำ�กัด
ชิ้นส่วนอุปกรณ์จับยึด ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์ที่ผลิตเอง
เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ยางยานพาหนะ ได้แก่ ยางล้อตีนตะขาบ
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
(RUBBER TRACK)
ซิติเซ็น แมชชินเนอรี่ เอเชีย จำ�กัด
เครื่องกลึงอัตโนมัติ
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(CNC AUTOMATION LATHE)
โนชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น MOUNT BASE
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)
และ PLATE
ที.ดี.เค อินดัสเตรียล จำ�กัด
ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป เช่น FRAME CORNER,
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)
BACK COVER และ FRONT PANEL
ฮาสโก้ - ซีพี จำ�กัด
เครื่องยนต์ (ENGINE) และชิ้นส่วนยานพาหนะ
(ร่วมทุนไทย - จีน)
เช่น SEAT, STEERING WHEEL, WINDOW
REGULATOR และ FRONT BUMPER

68 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

4.5

6.25

13

สุราษฎร์ธานี

4.3
และ
4.2
4.1.3

10.00

24

นครราชสีมา

260.00

30

ชลบุรี

4.5.2

60.00

8

ระยอง

4.8.17

3.06

1

ระยอง

4.1.3
4.5

37.60
26.00

15
15

สมุทรปราการ
ปทุมธานี

4.2

88.00

40

สมุทรสาคร

4.14.2

24.00

67

ระยอง/สงขลา

4.5.2

51.00

15

สมุทรปราการ

4.1.3
และ
4.5.2
4.1.3

60.70

56

ชลบุรี

39.00

14

สมุทรปราการ

4.2

115.00

63

ปทุมธานี

4.8.4

11.05

60

ระยอง

4.5.4

222.00

14

พระนครศรีอยุธยา

4.3

306.00

380

พระนครศรีอยุธยา

4.1.3

210.00

140

ชลบุรี

4.10

594.80

450

ระยอง

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์/กิจการ

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MR. CONG LUO (หุ้นจีนทั้งสิ้น)
เอ็ดดูดี จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
MR. KOSUKE SO
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)
นายชวภาส องค์มหัทมงคล
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
เจ.เอ.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
นายธานี ศิริพงษ์
(หุ้นลักเซมเบิร์ก)
เอ็มเอสพี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
บัสเอ็กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
กัลฟ์เนท (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
โมเล็กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
MR. KIYOFUMI OGITA
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
ฟิวเจอร์ สปิริตส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
นายพิศร จึงวิวัฒน์อนันต์ (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นางสาวมาริสา วัฒนาศิรพิ ร (หุน้ ไทยทัง้ สิน้ )
เดอะมั้งค์ สตูดิโอ จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ฮิตาชิ เมทัลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
เฮือง ซุง อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์)
จำ�กัด (หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)
MS. KUA YING FEI
(ร่วมทุนมาเลเซีย - หมู่เกาะเคย์แมน)
วี ร็อกซ์เก็ต จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์

5.7
5.7
5.7

5.00
3.50
8.00

9
44
22

กรุงเทพฯ
นนทบุรี
กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

9.00

28

กรุงเทพฯ

5.4.19

43.40

6

สมุทรปราการ

5.8

2.00

29

กรุงเทพฯ

5.4.19

32.00

15

ชลบุรี

ซอฟต์แวร์

5.7

4.00

9

ภูเก็ต

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เช่น ULTRASONIC SENSOR
การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONICS DESIGN)
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
จากการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
ซอฟต์แวร์

5.5

250.30

83

ลำ�พูน

5.6

10.00

29

ปทุมธานี

5.7

5.00

9

กรุงเทพฯ

ชิ้นส่วนของ OPTICAL FIBER

5.4

15.08

60

ฉะเชิงเทรา

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น CONDUCTIVE
TAPE, INSULATION TAPE และ
CONDUCTIVE STIFFENER
ซอฟต์แวร์

5.4.19

32.68

103

พระนครศรีอยุธยา

5.7

5.22

16

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์
ซอฟต์แวร์
ชิ้นส่วน ELECTRONIC CONTROL AND
MEASUREMENT สำ�หรับ
ยานพาหนะ
PCBA

5.7
5.7
5.7
5.4.4

9.50
5.00
28.99
60.08

24
13
46
29

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ชลบุรี

5.4.14

94.10

26

ระยอง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-COMMERCE)

5.8

10.00

16

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

6.00

10

กรุงเทพฯ

CONNECTOR
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชิ้นส่วนของ CONECTOR เช่น PIN
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
22
23
24
25
26
27

MR. REMI DUCROCO
(ร่วมทุนไทย - ต่างชาติ)
บลู โมบาย เทค จำ�กัด (ร่วมทุนเคย์แมน
- ไอส์แลนด์ - ฮ่องกง)
เทราซอฟท์ โซลูชั่นส์ ดีเวลอปเม้นท์
จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ไทยลามิเนต แมนูแฟคเจอเรอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
อิเมอร์สัน อิเล็คทริค (ประเทศไทย)
จำ�กัด (หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)
คอมพาร์ท พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

28

MR. LIN JIANHUA
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

29

คอล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไต้หวัน - จีน)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ซอฟต์แวร์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

5.7

2.00

5

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

2.50

13

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

5.00

23

กรุงเทพฯ

ชิน้ ส่วนของ MULTI LAYER PRINTED
CIRCUIT BOARD เช่น PREPREG
SCROLL COMPRESSOR

5.4.12

215.00

22

กรุงเทพฯ

5.3

546.10

23

ระยอง

ชิ้นส่วนของ HARD DISK DRIVE
เช่น CARIAGE/ACTUATOR
และ HOOK UP ASSEMBLY
ชิ้นส่วนสำ�หรับ SOLAR PANEL
เช่น ENCAPSULANT FILM
และ BACKSHEET
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน

5.4.6.2

500.00

1,247

พระนครศรีอยุธยา

5.4

728.00

90

ชลบุรี

5.4

1,226.50

410

เพชรบุรี

6.6

45.50

57

ปทุมธานี

6.2.2

18.00

16

สมุทรสาคร

6.6

12.10

4

สมุทรปราการ

6.10

81.68

35

นครปฐม

6.12 และ
6.16
6.14.1

188.00

209

ฉะเชิงเทรา

35.00

17

ฉะเชิงเทรา

6.14.2

120.00

8

นครปฐม

6.15

403.00

37

กาญจนบุรี

7.6

26.50

6

ระยอง

7.7

47.10

161

สระบุรี

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
1
2
3
4
5
6
7
8

แยงจินิค อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)
เอ็มเอ๊กซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)
โพลีเมอร์ริท เอเชีย จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เอี่ยวน้ำ�โอสถ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นายอนันต์ชาติ ทังเกษมวัฒนา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำ�กัด
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)
โอเอสพี เลเบิล (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับอุตสาหกรรม เช่น
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
COMPOUNDED PLASTIC
และ MASTERBATCH
ยาน้ำ�สมุนไพรแผนโบราณ ยาเม็ด
และยาแคปซูลสมุนไพรแผนโบราณ
ฟิล์มพลาสติก และบรรจุภัณฑ์
ฉลากพิมพ์ดิจิทัล
(DIGITAL PRINTED LABEL)
ฉลากสินค้า (LABEL)
ถุงกระดาษอุตสาหกรรม

หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค
1
2

อีทีเค อีเอ็มเอส เอเชีย โปรดักชั่นส์
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
จำ�กัด (หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)
ฮิตาชิ คอนสตรัคชัน แมชีเนอรี่ (ไทยแลนด์) สนับสนุนการค้าและการลงทุน
จำ�กัด (ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)

70 วารสารส่งเสริมการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

เอ็กซ์แอค โซลูชั่น จำ�กัด
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)
MR. PRAFUL SHAH
(หุ้นเคย์แมนทั้งสิ้น)
โรจนะ อินดัสเตรียล แมเนจเม้นท์
จำ�กัด (ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
MR. MORTEN HALFDAN
PETERSEN (หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)
ทีซี แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ แอสเซมบลีย์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (หุ้นบริติชเวอร์จิ้น
ไอส์แลนด์ และเบอร์มิวด้า)
MR. RASMUS GAHMS ELLEFSEN
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)
ออร์แกนนิคส์ เอเชีย จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)
ไดชิน เอเชีย แปซิฟิค จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
นิคอน (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
MR. TAKAICHI ITAYA (หุน้ ญีป่ นุ่ ทัง้ สิน้ )
เอฟไอเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จำ�กัด (หุ้นจีนทั้งสิ้น)
MR. CHRISTOPH EUGEN
OCHSENBEIN SCHWAAR
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)
ไบโอเนท-เอเชีย จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ฝรั่งเศส)
แซดเคเทคโค ไทย จำ�กัด (หุ้นจีนทั้งสิ้น)
โกแบร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ดัตช์)
พี ที เร็คครีเอชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นายไมเคิล ชุน หมิง หยวน
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
สมูธซี จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ตรัง รีเวอร์ พอร์ท เซอร์วิส จำ�กัด
(โครงการที่ 1) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ตรัง รีเวอร์ พอร์ท เซอร์วิส จำ�กัด
(โครงการที่ 2) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ตรัง รีเวอร์ พอร์ท เซอร์วิส จำ�กัด
(โครงการที่ 3) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ตรัง รีเวอร์ พอร์ท เซอร์วิส จำ�กัด
(โครงการที่ 4) (หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.7

3.00

6

กรุงเทพฯ

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

10.00

11

ปทุมธานี

น้ำ�เพื่ออุตสาหกรรม

7.1

183.20

8

ชลบุรี

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

40.00

62

ชลบุรี/สงขลา

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

10.50

23

กรุงเทพฯ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

8.00

13

กรุงเทพฯ

บริการออกแบบทางวิศวกรรม

7.13

3.50

3

ปทุมธานี

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

8

สมุทรปราการ

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

20.00

58

พระนครศรีอยุธยา

สนับสนุนการค้าและการลงทุน
วิจัยและพัฒนา

7.7
7.11

7.00
20.00

8
17

กรุงเทพฯ
ระยอง

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

10.00

17

กรุงเทพฯ

วิจัยและพัฒนา

7.11

14.20

3

พระนครศรีอยุธยา

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.6
7.5

10.00
10

11
3

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์ศิลปหัตกรรม
ขนส่งทางเรือ

7.22.4

173.00

36

กรุงเทพฯ

7.3.3

64.00

14

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ
ขนส่งทางเรือ

7.3.3
7.3.3

50.00
42.00

17
14

ไม่ระบุ
ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

42.00

14

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

42.00

14

ไม่ระบุ

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

42.00

14

ไม่ระบุ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

แหลมฉบัง ฟรีเทรดโซน จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เวสทัส วินด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย)
จำ�กัด (หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)
MR. CHEONG KOI FANG
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
เอ็นไอซี ออโต้เทค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
เดอะ เมนเทอร์ กรุ๊ป อินเตอร์เนชั่นแนล
จำ�กัด (ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)
ไอซีแอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
เยนเนรัล สตาร์ช จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
MR. THOMAS ARTUR RUNKEL
(หุ้นสหราชอาณาจักรทั้งสิ้น)
เอลาแบรม ซิสเต็ม จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)
นางสาวลักขณา ศรีจันทร์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ควิก เอเชีย จำ�กัด
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)
เกาฉี อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
MR. SANTOSH KUMAR SINGH
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)
MR. KONRAD ROIDER
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)
MR. REINHOLD RUCKEL
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)
มิโตะ โคเกียว จำ�กัด (หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
สยาม ฟูโกกุ จำ�กัด (หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
ดิจติ อล คาลิเบรชัน่ จำ�กัด (หุน้ ไทยทัง้ สิน้ )
โตโยต้า ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
ไทยออยล์มารีน จำ�กัด (หุ้นไทยทั้งสิ้น)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ปราจีนบุรี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
แม็ทชิ่ง บรอดคาสท์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์/กิจการ
ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
ด้วยระบบที่ทันสมัย
สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ที่ตั้ง

7.4.2

104.30

13

ชลบุรี

7.7

36.10

12

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.20

19

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

5.00

3

สมุทรปราการ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

3.40

15

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

2.80

6

สมุทรปราการ

7.1.1.2

85.00

9

นครราชสีมา

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

10

กรุงเทพฯ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

10.60

250

กรุงเทพฯ

วิจัยและพัฒนา และบริการทดสอบ
ทางวิทยาศาสตร์
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.11

24.80

42

กรุงเทพฯ

7.6

12.50

9

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

44.70

22

กรุงเทพฯ/
สมุทรปราการ
ระยอง

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

10.00

8

กรุงเทพฯ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

7.80

13

กรุงเทพฯ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

8.00

6

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
บริการสอบเทียบมาตรฐาน
สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.6
7.6
7.15
7.5

8.00
11.00
4.90
12.00

12
9
18
1

ชลบุรี
สมุทรปราการ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ

ขนส่งทางเรือ
เขตอุตสาหกรรม

7.3.3
7.8

201.20
1,150.10

16
18

ไม่ระบุ
ปราจีนบุรี

นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมภาพยนตร์

7.9.14

741.00

34

สมุทรปราการ

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม
72 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงาน
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

26,730.84 10,445

