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การส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยมีขนึ้ ครัง้ แรกตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2497
โดยการประกาศเป็นพระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน โดยทีใ่ นอดีตยังไม่มี
หน่วยงานที่ทำ�งานด้านส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะ แต่เป็นการยืมตัว
ข้าราชการจากหน่วยงานต่างๆ มาทำ�งานแทน
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2509 จึงได้จัดตั้ง
“สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพือ่ กิจการอุตสาหกรรม” ขึน้ มา
เพือ่ รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยเฉพาะ มีฐานะเทียบเท่ากรม
สังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่บนถนนราชดำ�เนินกลาง
หลังจากนั้น จึงได้ปรับเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน เป็น “สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน” หรือ “บีโอไอ” ทีท่ กุ ท่านรูจ้ กั กันในปัจจุบนั
ในโอกาสที่บีโอไอมีอายุครบ 50 ปี ในปี 2559 นี้ วารสารส่งเสริม
การลงทุนจึงรวบรวมบทความเกี่ยวกับพัฒนาการในยุคส่งเสริมการลงทุน
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบทสัมภาษณ์อดีตเลขาธิการบีโอไอ ซึ่ง
ท่านเป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่บีโอไอได้เป็นที่รู้จักจวบจนปัจจุบัน เนื้อหา
ท่านสามารถอ่านได้ภายในเล่ม

ออกแบบและพิมพ์ที่

บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำ�กัด

21/61-62 RCA โซน C ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระรามเก้า
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0 2203 1240-7 แฟกซ์ : 0 2641 4211
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แวดวง “บีโอไอ”

9 ธันวาคม 2558

ศูนย์บริการลงทุน บีโอไอ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก
Singapore Management University ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) บีโอไอ พร้อมรับฟัง
การบรรยายสรุปเกีย่ วกับนโยบายส่งเสริมการลงทุน สภาพการลงทุน
ในประเทศไทย ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

28 ธันวาคม 2558
คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ นำ�คณะผู้บริหาร
บีโอไอ พบนักลงทุนในเขตพืน้ ทีภ่ าคใต้ ณ ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (บีโอไอ สุราษฎร์ธานี)

29 ธันวาคม 2558
สำ�นักการตลาดเพื่อการลงทุน บีโอไอ ให้การต้อนรับ
คณะนักธุรกิจจาก Greennovo Environmental Technology
Co., Ltd. ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมบรรยายข้อมูล
และสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในธุรกิจกำ�จัดของเสีย
จากโรงงานอุตสาหกรรมเหล็กและขยะในกลุ่มเหล็ก ณ สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

12 มกราคม 2559
คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ นำ�คณะผู้บริหาร
บีโอไอ พบสื่อมวลชนสายอุตสาหกรรมเพื่อทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับ
มาตรการส่งเสริมการลงทุน ณ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
จีรวรรณ การุณจิตร

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
วันที่
14 ม.ค. 59

กิจกรรม
สัมมนา เรื่อง “นโยบาย SMEs
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”

สถานที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์

โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี

สำ�นักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 0-2553-8111
ต่อ 6210, 6175

26-29 ม.ค.59 ชักจูงการลงทุนในประเทศ
พัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่าย
แก่ SMEs ไทย

เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงราย

สำ�นักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 0-2553-8111
ต่อ 6210, 6175

27 ม.ค. 59

ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 261
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำ�กัด

จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111
ต่อ 6108

28 ม.ค. 59

ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 262
บริษัท โซดิแอค แอร์เทอร์ริ่ง
อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด

จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111
ต่อ 6108

28 ม.ค. 59

ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 263
จังหวัดเชียงใหม่
บริษทั นอร์ทเทิรน์ เทคโนโลยี จำ�กัด

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111
ต่อ 6108

29 ม.ค. 59

ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน
ครั้งที่ 134

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111
ต่อ 6242

18 ก.พ. 59

สัมมนา เรื่อง “ผู้บริหารบีโอไอพบ จังหวัดชลบุรี
ผูบ้ ริหารภาคเอกชนในภาคตะวันออก”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4
(ชลบุรี)

0-3840-4905
0-3840-4945

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ถนนทุ่งโฮเต็ล อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
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50 ปี บีโอไอ
วรกานต์ แซ่ลิ่ม

บ่ายวันหนึ่งกับ

ดร.อำ�นวย วีรวรรณ
หากเอ่ยชือ่ ดร.อำ�นวย วีรวรรณ ผูอ้ า่ นหลายท่าน
คงคุ้นเคย โดยเฉพาะในช่วงที่ท่านดำ�รงตำ�แหน่ง
สำ�คัญๆ ทางการเมือง ไม่วา่ จะเป็นรองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หากย้อนไปในช่วงก่อนที่ท่านจะมาดำ�รงตำ�แหน่ง
ทางการเมือง ดร. อำ�นวย วีรวรรณ เป็นข้าราชการประจำ�
โดยได้ด�ำ รงตำ�แหน่งสำ�คัญในหน่วยงานราชการหลายแห่ง
อาทิ อธิบดีกรมศุลกากร ปลัดกระทรวงการคลัง และ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
วารสารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ดร. อำ�นวย วีรวรรณ ให้สัมภาษณ์พิเศษ เนื่องในวาระ
ครบรอบ 50 ปีบโี อไอ โดยท่านได้ถา่ ยทอดประสบการณ์และ
แง่มุมต่างๆ ขณะดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนในช่วงระยะเวลาเกือบ 3 ปี ตัง้ แต่เดือน
พฤษภาคม 2510 ถึงมีนาคม 2514

“จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
มีแนวคิดในการจัดตั้งหน่วยราชการ
หลายหน่วยงาน เช่น สำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าออก
สำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
รวมถึงสำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน”

ดร. อำ�นวย วีรวรรณ
อดีตเลขาธิการบีโอไอ คนที่ 2
8
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การก่อตั้ง และบทบาทของบีโอไอในสายตา
ดร.อำ�นวย วีรวรรณ

ดร. อำ�นวย ได้เล่าถึงบีโอไอในมุมมองของท่านว่า
ในช่วงที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี
คนที่ 11 ของประเทศ ท่ า นเป็ น ผู้ นำ � ที่ มี วิ สั ย ทั ศ น์
มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคใหม่ ซึ่งให้
ความสำ�คัญกับการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของเศรษฐกิจ
การขนส่ง การชลประทาน พลังงาน โดยให้ความสำ�คัญ
กับการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่
ภูมิภาค
จอมพลสฤษดิ์ มีแนวคิดในการจัดตัง้ หน่วยราชการ
หลายหน่วยงาน เช่น สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
สินค้าออก สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ รวมถึงสำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ ในช่วงปี 2509 ด้วย
เพื่อให้เป็นกลไกในการเร่งพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และเพิ่มบทบาททางเศรษฐกิจให้แก่ภาคเอกชน
ดร. อำ � นวย ได้ เ ล่ า ประวั ติ ก ารจั ด ตั้ ง สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนว่า ในปี 2505 ดร.อำ�นวย
ได้รับตำ�แหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีจอมพลสฤษดิ์ ซึ่ง
ในเวลานั้นนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ส่วนใหญ่ รัฐบาลจะเป็นผู้ลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ
แต่การพัฒนาเศรษฐกิจจะเติบโตได้ จะหวังแต่การลงทุน
จากภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ รัฐบาลควรจะต้องเปิดโอกาส

ดร. อำ�นวย วีรวรรณ
ให้สัมภาษณ์แก่ทีมงานวารสารฯ

ให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนด้วย แต่รฐั บาล
ควรจะต้องสนับสนุนการลงทุนของภาคเอกชนในรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง

“ดร.อำ�นวย จึงได้เสนอว่า
รัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงานระดับกรมขึ้น
มารับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะ
และมีการตรากฎหมายขึ้นมารองรับ
เพื่อเป็นหลักประกันความเชื่อมั่น
ให้นักลงทุน”
ในช่วงเวลานัน้ การสนับสนุนการลงทุนแก่ภาคเอกชน
ดำ�เนินการผ่านทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน แต่ใน
ทางปฏิบตั ิ เอกชนยังมีปญ
ั หาในการติดต่อหน่วยงานแห่งนี้
เพราะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนยังไม่มีสำ�นักงาน
และขาดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบอย่างจริงจัง
ดร. อำ�นวย จึงได้เสนอว่า รัฐบาลควรจัดตั้งหน่วยงาน
ระดับกรมขึ้นมารับผิดชอบงานด้านนี้โดยเฉพาะ และ
มี ก ารตรากฎหมายขึ้ น มารองรั บ เพื่ อ เป็ น หลั ก ประกั น
ความเชื่อมั่นให้นักลงทุน ดังนั้น จึงถือว่า เป็นจุดเริ่มใน
การก่อตั้งสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนขึ้น
ต่อมา เมือ่ มาถึงยุคของรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร
(ช่วงปี 2506-2514) ได้เน้นการส่งเสริมอุตสาหกรรม
ของประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์
การพัฒนาอุตสาหกรรมไทย สำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ เริ่มมีบทบาทมากขึ้น
ในช่วงเวลานัน้ และถือเป็นยุคบุกเบิกสำ�หรับประเทศไทย
ในการเปิดประตูสู่การค้าการลงทุนของโลก
ก่อนปี 2508 นโยบายส่งเสริมการลงทุน มีลกั ษณะ
เป็นการทดแทนการนำ�เข้า การลงทุนเป็นการลงทุนร่วม
ระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติ แต่บทบาทของนักลงทุนไทย
ไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นการถือใบอนุญาตการลงทุน
มากกว่าการลงทุนแท้จริง ดร.อำ�นวย ซึง่ มีความเชีย่ วชาญ
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ด้านเศรษฐศาสตร์เห็นว่า ควรเปลี่ยนมาเป็นการลงทุน
เพือ่ การส่งออก เพราะการส่งออกมีความสำ�คัญในการเร่งรัด
การพัฒนาประเทศมากขึ้น จึงได้เสนอให้ตั้งสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขึ้นมาเป็นส่วนราชการ
ในระดับกรม โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
โครงการลงทุน มีเลขาธิการเป็นหัวหน้าสำ�นักงาน และ
เสนอให้มีการตรากฎหมายส่งเสริมการลงทุนขึ้นใหม่ เมื่อ
ปลายปี 2508 โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์

“คณะกรรมการจึงแต่งตั้งให้
ดร. อำ�นวย เข้ารับตำ�แหน่ง
เลขาธิการบีโอไอในเดือนมีนาคม 2509”
รับตำ�แหน่งเลขาธิการบีโอไอ

ในปี 2509 สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ได้กอ่ ตัง้ ขึน้ โดยมี คุณพจน์ สารสิน เป็นประธานกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการอุตสาหกรรม และคุณจินตมัย
10 วารสารส่งเสริมการลงทุน

อมาตยกุล เป็นเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
คนแรก แต่ ห ลั ง จากรั บ ตำ � แหน่ งได้ เ พี ย ง 2 เดื อ น
คุณจินตมัย อมาตยกุล ขอลาออกจากตำ�แหน่งด้วยเหตุผล
ส่วนตัว ทางคณะกรรมการจึงแต่งตัง้ ให้ ดร.อำ�นวย เข้ารับ
ตำ�แหน่งแทนในเดือนมีนาคม 2509
เมื่อเข้ามารับตำ�แหน่งที่สำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ดร.อำ�นวย ได้น�ำ ความรูค้ วามสามารถ
ที่ได้ร่ำ�เรียนมา ปรับปรุงระบบการวิเคราะห์คำ�ขอรับ
การส่งเสริมฯ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำ�เป็นต่อการพิจารณา
ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ทัง้ ในด้านการลงทุน
การเงิน การตลาด การบริหาร และในด้านผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจต่อส่วนรวม ที่สำ�คัญคือ ได้มีการเสนอ
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้ระงับการ
ให้สิทธิประโยชน์ในด้านการลดหรือยกเว้นภาษีนำ�เข้า
สำ�หรับวัตถุดบิ และวัสดุทจ่ี �ำ เป็นต่อการผลิต เพราะเห็นว่า
ผูท้ ไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ เป็นจำ�นวนมากในเวลานัน้ มักใช้
วัตถุดิบที่ได้รับการยกเว้นหรือลดภาษีอากรจากบีโอไอ
ลักลอบไปจำ�หน่ายในท้องตลาดอย่างผิดกฎหมาย แทนทีจ่ ะ

นำ�เข้าใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าตามวัตถุประสงค์
ของบีโอไอ ซึง่ เป็นการหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ดร.อำ�นวย
ได้ขยายความประเด็นดังกล่าวต่อไปอีกว่า ตอนนัน้ รัฐบาล
และบีโอไอยังไม่มกี ลไกทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการตรวจสอบ
และควบคุมการลักลอบการนำ�เข้าวัตถุดบิ ทีไ่ ด้รบั การยกเว้น
หรือลดอากรไปลักลอบขายต่ออย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ดร. อำ�นวย ยังมีความเห็นว่า ถ้า
กิจการอุตสาหกรรมใดมีเหตุผลความจำ�เป็น ที่จะเสีย
ภาษีอากรสำ�หรับวัตถุดบิ ในอัตราทีต่ �่ำ กว่าทีเ่ ป็นอยูใ่ นเวลา
นั้น ซึ่งพิกัดภาษีนำ�เข้าขอประเทศยังมีอัตราที่สูง รัฐบาล
ควรจะต้องพิจารณาลด หรือยกเว้นอากรเป็นการถาวรให้
ผูป้ ระกอบการทุกราย เนือ่ งจากมาตรการประกาศลดอัตรา
อากรของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเวลานั้น
จะประกาศวิธีลดอากรนำ�เข้าเป็นการชั่วคราวเป็นระยะ
เวลาเพียง 5 ปี เท่านั้น เพราะเมื่อพ้นกำ�หนดดังกล่าว
ผูป้ ระกอบการจะไม่สามารถดำ�เนินกิจการต่อไปได้ เพราะ
จะมีต้นทุนการผลิตที่สูง
ดังนั้น จึงเป็นเหตุผลที่ ดร.อำ�นวย ได้เสนอให้
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ระงับการให้สทิ ธิประโยชน์
ด้านการลดหรือยกเว้นภาษีน�ำ เข้าสำ�หรับวัตถุดิบและวัสดุ
ทีจ่ �ำ เป็นต่อการผลิตเป็นการชัว่ คราว และไปศึกษาเกีย่ วกับ
วิธกี ารควบคุมกลไกเหล่านีก้ อ่ น ซึง่ หลักการนี้ ท่านได้เล่าว่า
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านตั้งไว้คือ
1. การหากลไกวิธกี ารควบคุมการใช้สทิ ธิประโยชน์
จากบีโอไอที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งต่อมาบีโอไอได้มีหลักเกณฑ์
มาใช้ปฎิบัติมาจนถึงทุกวันนี้
2. เพือ่ มิให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผู้ประกอบการเอกชน
นอกจากการปรับเปลี่ยนนโยบายแล้ว ดร. อำ�นวย
และคุณพจน์ สารสิน ประธานกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ยังทำ�งานเชิงรุก โดยจัดให้มีโครงการนักลงทุนสัญจร
เพื่อส่งเสริมการลงทุน หรือ Road Show อย่างน้อย
ปีละ 1-2 ครั้ง โดยนำ�นักลงทุนชั้นนำ�ของประเทศ
ร่วมเดินทางไปพบกับผู้นำ�ของประเทศต่างๆ เพื่อชักชวน

ให้มาลงทุนในประเทศไทยและสร้างความสัมพันธ์ดา้ นการค้า
และการลงทุ น โดยครั้ ง แรกจั ด ที่ นครนิ ว ยอร์ ก
สหรัฐอเมริกา เป็นการจัดร่วมกับสมาคมนักบริหารแห่ง
สหรัฐอเมริกา (American Management Association)

สิ่งที่ภูมิ ใจยิ่งในชีวิต

ก่อนจากลากันในวันนั้น ดร. อำ�นวย ในวัย 83 ปี
ที่ ยั ง มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง ได้ ก ล่ า วทิ้ ง ท้ า ยว่ า “วั ย ชี วิ ต
ที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่มีความพอใจ และสุขใจยิ่ง
เป็นความภูมิใจที่ได้มีบทบาทเป็นข้ารับใช้แผ่นดินใน
พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช เป็นกำ�ไรชีวิตที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อน”
โดยท่านยังจำ�ได้แม่นยำ�มาจนถึงทุกวันนี้
ไม่เพียงเท่านี้ ดร.อำ�นวย ยังฝากข้อคิดถึงเจ้าหน้าที่
บีโอไอว่า “เจ้าหน้าทีบ่ โี อไอ ในปัจจุบนั เป็นคนทีม่ คี วามรู้
ความสามารถดีแล้ว และพวกเราจะต้องปฏิบัติงานให้ดี
ยิง่ ขึน้ โลกทุกวันนีม้ วี ทิ ยาการใหม่ๆ เกิดขึน้ เสมอ เจ้าหน้าที่
บีโอไอจะต้องติดตามความรู้และวิทยาการเหล่านั้น เพื่อ
ให้การปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดี ทำ�หน้าทีด่ ว้ ยความซือ่ สัตย์สจุ ริต
อย่าใช้อำ�นาจหน้าที่โดยมิชอบ”
ทีมวารสารส่งเสริมการลงทุนกราบขอบพระคุณ
ดร. อำ�นวย วีรวรรณ ที่ได้สละเวลาอันมีค่ายิ่ง ให้ทีม
วารสารส่ ง เสริ ม การลงทุ น บี โ อไอ ได้ เ ข้ า สั ม ภาษณ์
เป็นกรณีพเิ ศษในวาระครบรอบ 50 ปี บีโอไอ ทางทีมงาน
ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ดลบันดาลให้
ดร.อำ�นวย วีรวรรณ มีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง ปราศจากโรคภัย
ไข้เจ็บ อยูเ่ ป็นมิง่ ขวัญและกำ�ลังใจให้กบั ครอบครัววีรวรรณ
และเจ้าหน้าที่บีโอไอตลอดไป
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ประวัติส่วนตัว ดร.อำ�นวย วีรวรรณ
✣

เกิดเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2475

ประวัติการศึกษา
✣ ปี 2495 พาณิชยศาสตรบัณฑิต
		 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
✣ ปี 2497 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
		 มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
✣ ปี 2500 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
		 มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
✣ ปี 2501 บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
		 มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งทางราชการ
ธ.ค. 2539 - มิ.ย. 2540
รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
พ.ค. 2539 - พ.ย. 2539
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ก.ค. 2538 - พ.ย. 2539
รองนายกรัฐมนตรี

12 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ปี 2535 -2537
รองนายกรัฐมนตรี
ปี 2532 -2536
ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
ปี 2523 -2524
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ปี 2518 -2520
ปลัดกระทรวงการคลัง
ปี 2516 -2518
อธิบดีกรมศุลกากร
ปี 2515 -2516
ที่ปรึกษากระทรวงการคลัง
ปี 2510 -2514
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ปี 2506 -2515
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานวิชาการและวางแผน
กระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ
(ตำ�แหน่งเทียบเท่าอธิบดี)
ปี 2505 -2514
ที่ปรีกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง

50 ปี บีโอไอ

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษ์กุล

50 ปี บีโอไอ พัฒนาการของ
การส่งเสริมการลงทุน
จากราชดำ�เนินสู่วิภาวดีรังสิต

วันที่ 26 มกราคม 2559 เป็นวันที่สำ�คัญยิ่ง
ของชาวบีโอไอ เพราะจะเป็นวันครบรอบ 50 ปี ของ
การก่อตัง้ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ผู้อ่านวารสารส่งเสริมการลงทุนคุ้นเคยกันดี
เนือ่ งในวาระพิเศษในปี 2559 นี้ ผูเ้ ขียน จึงอยากจะขอ
พาท่านผูอ้ า่ น ย้อนรอยพัฒนาการของการส่งเสริมการลงทุน
ว่า ในแต่ละยุคมีลักษณะเด่นอย่างไร ซึ่งเปรียบเสมือน
การย้อนเส้นทางจากถนนราชดำ�เนิน ที่เป็นที่ตั้งแห่งแรก
ของบีโอไอ เดินทางมาสู่ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเป็นที่ต้ัง
ในปัจจุบัน
การส่ ง เสริ ม การลงทุ นในช่ ว ง 50 ปี ที่ ผ่ า นมา
มีสว่ นสำ�คัญอย่างยิง่ ในการพัฒนาเศรษฐกิจไทย จากเดิม
ที่ มี แ ต่ ภ าคการเกษตรเป็ น ภาคเศรษฐกิ จ หลั ก ก็ เ กิ ด
ภาคอุตสาหกรรมที่มีหลากหลายสาขา ทั้งอุตสาหกรรม
ที่ต่อยอดจากอุตสาหกรรมที่มีอยู่ก่อนให้ครบวงจร และ

มีมลู ค่าเพิม่ มากขึน้ และอุตสาหกรรมใหม่ จนมาถึงกิจการ
ในภาคบริการ ทำ�ให้เศรษฐกิจไทยมีความหลากหลาย
มากขึ้นดังเช่นหลายประเทศชั้นนำ�ของโลก
สั ด ส่ ว นรายได้ ข องภาคอุ ต สาหกรรมต่ อ รายได้
ประชาชาติ หรือ จีดีพี ได้เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 15 ใน
ช่วงปี 2512 เป็นประมาณร้อยละ 25 ในปัจจุบัน โดย
สินค้าส่งออกที่ทำ�รายได้สูงสุด 10 อันดับแรก เป็นสินค้า
อุตสาหกรรมถึง 8 รายการ

บีโอไอ บนถนนวิภาวดีรังสิต
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หลายอุตสาหกรรมสามารถพัฒนาตัวเองจนกลาย
เป็ น ฐานการผลิ ต ชั้ น นำ � ของโลกและของภู มิ ภ าค
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมี และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ไม่นับอุตสาหกรรมการเกษตรที่
ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในตัวอยู่แล้ว

“มาตรการที่สำ�คัญ 3 ประการ
คือ (1)การให้สิทธิประโยชน์
(2) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และชักจูงการลงทุน
และ (3)การให้บริการแก่นักลงทุน”
ที่ผ่านมา บีโอไอมีบทบาทในความสำ�เร็จของภาค
อุตสาหกรรมในฐานะผูส้ ง่ เสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุน
ใหม่ๆ และการลงทุนที่ต่อเนื่อง โดยใช้มาตรการที่สำ�คัญ
3 ประการ คือ (1)การให้สิทธิประโยชน์ (2)การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์และชักจูงการลงทุน และ (3)การให้บริการ
แก่นักลงทุน

การส่งเสริมการลงทุนในแต่ละยุค

นับจากปี 2504 จนถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2558
มีกจิ การทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ จาก บีโอไอ จำ�นวน 21,927
โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 8 ล้านล้านบาท สร้างการจ้างงาน
ได้สูงถึง 3 ล้านคน
ทิศทางการส่งเสริมการลงทุนในรอบ 50 ปีทผี่ า่ นมา
สอดคล้องกับกรอบการพัฒนาอุตสาหกรรมในแผนพัฒนา

14 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบับที่กำ�หนดว่าจะ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมในลักษณะใด

ยุคทดแทนการนำ�เข้า (ปี 2504-2515)

การส่งเสริมการลงทุนในยุคแรก จะเน้นการลงทุน
ในอุตสาหกรรมที่ทดแทนการนำ�เข้า หรือกิจการที่สนอง
ความต้องการภายในประเทศ เนือ่ งจากโอกาสทางการตลาด
ของอุตสาหกรรมประเภทนี้ยังมีอยู่สูงในเวลานั้น
อุตสาหกรรมทีเ่ กิดขึน้ ในยุคนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรม
ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น น้ำ�มันพืช แป้งมัน
สำ�ปะหลัง น้�ำ ตาล กระดาษ ผลิตภัณฑ์จากยางพารา สิง่ ทอ
เครื่องใช้ไฟฟ้า การประกอบรถยนต์ กิจการเกี่ยวกับ
การก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ กระจกแผ่น เหล็กรูปพรรณ
ท่อเหล็ก ท่อพลาสติก สีทาบ้าน กิจการถลุงแร่และ
แต่งแร่ เช่น ดีบกุ พลวง กิจการโรงกลัน่ น้�ำ มันกิจการเกษตร
เช่น ประมงน้ำ�ลึก รวมถึงกิจการบริการ เช่น โรงแรม
ห้องเย็น กิจการอบพืชและไซโล

ยุคส่งเสริมการส่งออก (ปี 2515-2534)

เมื่ อ อุ ต สาหกรรมทดแทนการนำ � เข้ า เกิ ด ขึ้ น
และพัฒนาไปได้สักระยะหนึ่ง บีโอไอก็เริ่มหันมาเน้น
การส่งเสริมเพื่อการส่งออกมากขึ้น
เนื่องจากอุตสาหกรรมทดแทนการนำ�เข้านั้น มี
ตลาดอยู่เพียงภายในประเทศ ซึ่งมีขนาดเล็กไม่พอที่จะ
ทำ�ให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอยู่ในอัตราสูง
ได้ จะต้องขยายตลาด นัน่ คือ ต้องส่งสินค้าออกไปจำ�หน่าย
ยั ง ต่ า งประเทศ รั ฐ บาลจึ งได้ ป รั บ กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมครั้ ง สำ � คั ญในปี 2515 อั น เป็ น ปี ที่ เ ริ่ ม
ใช้ แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่
3 โดยเปลีย่ นมาเน้น “อุตสาหกรรมผลิตเพือ่ ส่งออก” ซึง่ เป็น
การผลิ ต ที่ อ าศั ย ความได้ เ ปรี ย บจากทรั พ ยากรที่ มี อ ยู่
มากมายในประเทศแทน โดยมีมาตรการต่างๆ เพื่อลด
ต้นทุนการส่งออกโดยปลดเปลื้องภาระภาษีอากรที่มีอยู่
ในสินค้า

สำ�หรับอุตสาหกรรมส่งออกที่สำ�คัญๆ ที่เกิดขึ้น
ในยุคนีไ้ ด้แก่ อาหารกระป๋อง การปัน่ ด้ายทอผ้า การผลิต
เสื้อผ้าสำ�เร็จรูป การผลิตถุงมือถุงเท้า การผลิตชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
อุตสาหกรรมเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมฯ มาก
ในระยะนี้ ได้แก่ การทำ�ฟาร์มขนาดใหญ่ การปลูกปาล์ม
การเลีย้ งปลาและกุง้ อย่างไรก็ตามบีโอไอก็ยงั ให้การส่งเสริมฯ
อุตสาหกรรมทดแทนการนำ�เข้าใหม่ๆ โดยเฉพาะกิจการ
ที่ผลิตสินค้าขั้นกลาง เพื่อป้อนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนให้กับ
อุตสาหกรรมอืน่ เช่น อุตสาหกรรมชนิ้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
และชิ้นส่วนยานพาหนะ อุตสาหกรรมเส้นใยประดิษฐ์
อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ และอุตสาหกรรม
เคมีภณ
ั ฑ์ นอกจากนัน้ ยังให้การส่งเสริมฯ กิจการในสาขา
บริการ เช่น โรงพยาบาล คลังสินค้ากิจการสนับสนุน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ระหว่างปี 2526-2527 ประเทศไทยได้เผชิญกับ
ปัญหาขาดดุ ลบั ญชี เดิ นสะพั ดอย่ างรุ นแรง มี ก ารลด
ค่ า เงิ น บาท ธุ ร กิ จ ภายในประเทศประสบปั ญ หาขาด
สภาพคล่องต้องปิดกิจการหรือลดกำ�ลังการผลิต ก่อให้เกิด
ปัญหาการว่างงานตามมา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2527 คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ได้ประกาศส่งเสริมฯ กิจการที่ผลิตผลิตภัณฑ์
เพื่อการส่งออกเป็นส่วนใหญ่ โดยไม่จำ�กัดว่าจะต้องเป็น
กิจการประเภทไหน เพื่อกระตุ้นการลงทุนในประเทศ
ในช่ ว งนั้ น ประเทศอุ ต สาหกรรมใหม่ แ ละญี่ ปุ่ น มี ก าร
เคลื่อนย้ายฐานการผลิตไปยังต่างประเทศ เพื่อแก้ปัญหา
ค่าเงินของตัวเองสูง ภายหลังจากทีก่ ลุม่ ประเทศอุตสาหกรรม
ชั้ น นำ � ตกลงให้ ค่ า เงิ น ของตนแข็ ง ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ
ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลการค้าของ
สหรัฐฯ ตามข้อตกลง Plaza Agreement
นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น เพื่ อ การส่ ง ออกนี้
เป็นแรงจูงใจอย่างสำ�คัญทีด่ งึ ดูดให้นกั ลงทุนจากต่างประเทศ
โดยเฉพาะญี่ปุ่นย้ายฐานการผลิตเข้ามาในประเทศไทย
ซึง่ ส่วนใหญ่หลังจากย้ายฐานเข้ามาแล้ว ยังขยายการลงทุน

อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งแนวทางการส่งเสริมฯ
ในยุคนี้ นอกจากการให้สิทธิประโยชน์แล้วการให้บริการ
และการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ
ยังเป็นมาตรการสำ�คัญเนื่องจากต้องแข่งขันกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการดึงเงินลงทุน
นอกจากการส่งเสริมฯ เพือ่ การส่งออกแล้ว บีโอไอ
ยังสนับสนุนให้สิทธิประโยชน์แก่การลงทุน ที่เน้นการใช้
แรงงานมากๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงาน จนทำ�ให้
สถานการณ์การว่างงานและการกระตุ้นบัญชีเดินสะพัด
เริ่มดีขึ้นในปี 2533
นอกจากนั้น บีโอไอยังมีส่วนร่วมในการพัฒนา
พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยอนุมัติให้การส่งเสริมฯ
แก่โครงการปิโตรเคมีขั้นต้น ระยะที่ 1 (National
Petrochemical Complex 1 : NPC 1) และโครงการ
ปิโตรเคมีขั้นต้น ระยะที่ 2 (National Petrochemical
Complex 2 : NPC 2) ที่ตั้งโรงงานในแถบจังหวัดระยอง

“การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
ในนโยบายอุตสาหกรรมของประเทศ
จึงเกิดขึ้นในปี 2534
โดยรัฐบาลประกาศ
เปิดเสรีการตั้งและขยายโรงงาน
จำ�นวนมาก”
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เดียวกัน โดยต้องเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
ของตั ว เองให้ ดี ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ป ระสิ ท ธิ ภ าพโดยรวม
ของอุตสาหกรรมในสาขาต่างๆ เพิ่มขึ้นไปในตัวด้วย

ยุคเปิดเสรีการส่งเสริมการลงทุน
(ปี 2534-2540)

นโยบายส่งเสริมการลงทุนที่ดำ�เนินมาแต่แรกนั้น
เป็นการส่งเสริมฯ แบบจำ�กัดทั้งจำ�นวนบริษัทและกำ�ลัง
การผลิต เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ กระจกแผ่น
ปิโตรเคมี ปูนซีเมนต์ และเหล็กแผ่นรีดร้อน-เย็น เพื่อ
ควบคุมไม่ให้ก�ำ ลังการผลิตมีมากเกินไป และลดการสูญเสีย
เงินตราต่างประเทศด้วย
นโยบายนี้ แม้จะเกิดผลดีคือ สามารถจำ�กัดกำ�ลัง
การผลิตภายในประเทศ ไม่ให้มีมากเกินไปจนเกินความ
ต้องการ แต่ก็ได้ก่อให้เกิดการผูกขาด เนื่องจากบาง
อุตสาหกรรมมีผผู้ ลิตเพียงรายเดียวหรือบางอุตสาหกรรม
มีเพียง 2 ถึง 3 รายเท่านัน้ ทำ�ให้การผลิตไม่มปี ระสิทธิภาพ
เนื่ อ งจากขาดการแข่ ง ขั น และยั ง ก่ อให้ เ กิ ด ข้ อ ครหาว่ า
ลำ�เอียงช่วยบางบริษทั นอกจากนีย้ งั มีผลกระทบต่อประชาชน
ผู้บริโภค เนื่องจากราคาสินค้านั้นๆ สูงขึ้น
การเปลีย่ นแปลงครั้งใหญ่ในนโยบายอุตสาหกรรม
ของประเทศจึงเกิดขึน้ ในปี 2534 โดยรัฐบาลประกาศเปิด
เสรีการตั้งและขยายโรงงานจำ�นวนมาก
ภายใต้นโยบายเปิดเสรีนี้ บีโอไอได้ปรับนโยบาย
ส่งเสริมฯ ใหม่ โดยให้การส่งเสริมฯ อย่างเปิดกว้าง
ไม่ จำ � กั ด จำ� นวนผู้ ที่ จ ะได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ฯ ในกิ จ การ
ประเภทที่รัฐบาลอนุญาตให้มีการลงทุนโดยเสรี ทำ�ให้
เกิดการแข่งขันกันระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
16 วารสารส่งเสริมการลงทุน

“รัฐบาลได้ตั้งคณะทำ�งาน
ประสานงานแก้ ไขผลกระทบ
ค่าเงินบาทต่อธุรกิจ
ตามข้อเสนอของบีโอไอ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2540
โดยมี คุณสถาพร กวิตานนท์
เลขาธิการบีโอไอเป็นประธาน”
ยุคฟื้นฟูความเชื่อมั่น (ปี 2540-2544)

การส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ นอกจากการ
ให้สทิ ธิประโยชน์แก่นกั ลงทุนแล้ว บีโอไอยังใช้การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดวิกฤติ
เศรษฐกิจหลังการเปลีย่ นระบบแลกเปลีย่ นเงินตราต่างประเทศ
มาเป็นแบบลอยตัวเมื่อเดือนกรกฎาคมปี 2540
วิกฤติการณ์ครัง้ นัน้ ทำ�ให้สถานการณ์เศรษฐกิจของ
ประเทศทรุดตัวลงอย่างรวดเร็ว สถาบันการเงินในประเทศ
จำ�นวนมากต้องปิดตัวเอง ส่งผลให้ผปู้ ระกอบการในภาคเอกชน
มีปญ
ั หาสภาพคล่องอย่างรุนแรง การลงทุนและการบริโภค
ชะลอตัว ความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทยลดต่ำ�ลงเป็น
ประวัติการณ์
รัฐบาลในขณะนัน้ ได้ตง้ั คณะทำ�งานประสานงานแก้ไข
ผลกระทบค่าเงินบาทต่อธุรกิจตามข้อเสนอของบีโอไอเมือ่
วันที่ 11 สิงหาคม 2540 โดยมี คุณสถาพร กวิตานนท์
เลขาธิการบีโอไอในขณะนั้นเป็นประธาน มีกรรมการ
เป็นผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง
กระทรวงพาณิชย์ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และธนาคารแห่งประเทศไทย

นอกจากนัน้ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ยังได้
มีมติเมือ่ วันที่ 27 ตุลาคม 2540 ผ่อนปรนเงือ่ นไขการถือหุน้
ของนักลงทุนต่างชาติ กล่าวคือ ผ่อนปรนให้ต่างชาติ
สามารถถือหุน้ ในโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ เป็นหุน้ ต่างชาติ
ข้างมากหรือทั้งสิ้นได้ในทุกพื้นที่ ซึ่งแต่เดิมจะอนุญาต
ให้ต่างชาติถือหุ้นข้างมากหรือทั้งสิ้นได้เฉพาะโครงการที่มี
พื้นที่ตั้งอยู่ในเขต 3 เท่านั้น1 หรือหากตั้งในเขต 1 หรือ
เขต 2 ก็จะต้องเป็นโครงการทีส่ ง่ ออกเป็นส่วนใหญ่เท่านัน้
จึงจะได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขการถือหุ้นดังกล่าว
เหตุผลของการผ่อนปรนเงื่อนไขการถือหุ้นของ
ต่างชาติดังกล่าว มาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยในช่วงปี 2540 ที่ชะลอตัวลงอย่างมาก ทำ�ให้
บริษัทต่างๆ โดยเฉพาะบริษัทของคนไทยประสบปัญหา
ทางการเงิน ดังนั้น แนวทางแก้ไขปัญหาประการหนึ่งคือ
การให้ผรู้ ว่ มทุนต่างประเทศทีม่ ฐี านะการเงินแข็งแกร่งกว่า
นำ�เงินมาเพิม่ ทุน โดยการผ่อนปรนเงือ่ นไขดังกล่าว ได้ชว่ ย
ให้ประเทศไทยสามารถดึงเงินตราต่างประเทศมาลงทุนได้
มากขึน้ และเงือ่ นไขผ่อนปรนการถือหุน้ ต่างชาตินี้ ก็ยงั คง
ใช้มาจนถึงทุกวันนี้

ยุคการแข่งขันเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน (ปี 2544-2557)

หลังผ่านยุคฟื้นฟูความเชื่อมั่น นักลงทุนทั้งไทย
และต่างประเทศต่างก็มคี วามมัน่ ใจทีจ่ ะลงทุนในประเทศไทย
มากขึน้ มูลค่าคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ เพิม่ ขนึ้ ทุกปี ซึง่ ถือว่า
เป็ น ผลจากโครงการเชื่ อ มั่ น เมื อ งไทย และการปรั บ
นโยบายส่งเสริมฯ รวมทั้งการปรับปรุงกลยุทธ์การชักจูง
การลงทุน
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันในการปรับปรุงมาตรการ
ชักจูงการลงทุนของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน
ภูมภิ าคอาเซียน ต่างก็ทวีความรุนแรงมากขึน้ ทัง้ มาตรการ
ที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีและที่ไม่เกี่ยวกับภาษี
ดังนัน้ มาตรการส่งเสริมฯ ของไทยยังถือว่าขาดความ
ยืดหยุน่ ในการตอบสนองความต้องการของนักลงทุนในแต่ละ
1

อุตสาหกรรม หากไม่แก้ไขปรับปรุงให้สามารถแข่งขัน
กับประเทศอื่นได้แล้ว ก็อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน
โดยรวมของประเทศไทยในระยะยาวได้
บีโอไอจึงได้มีการปรับยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมฯ
ในช่วงปี 2544-2557 โดยเฉพาะสิทธิประโยชน์ที่ไม่
เกีย่ วกับภาษีอากร เพราะได้มกี ารประเมินแล้วว่า สิทธิประโยชน์
ด้านภาษีอากรกำ�ลังจะมีความสำ�คัญลดน้อยลง
การปรับยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนา
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะ
เวลานัน้ ได้มงุ่ เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างมิตกิ ารลงทุน
ใน 3 ด้านได้แก่
1. การปรับเปลีย่ นจากเดิมทีม่ งุ่ ดึงดูดเม็ดเงินลงทุน
มาเป็นการส่งเสริมการลงทุนที่ช่วยบ่มเพาะบุคลากรที่มี
ศักยภาพเชี่ยวชาญเฉพาะการพัฒนาและการถ่ายโอน
ทักษะบุคลากรระดับต่างๆ การส่งเสริมการวิจัยพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี และการส่งเสริมเพื่อการสร้าง
นวัตกรรมใหม่ๆ
2. การปรับเปลี่ยนจากการให้สิทธิประโยชน์เป็น
รายโครงการ มาเป็นการให้สิทธิประโยชน์โดยคำ�นึงถึง
กลุ่มธุรกิจ
3. การให้สทิ ธิประโยชน์และบริการทีต่ รงกับความ
ต้องการของนักลงทุน โดยคำ�นึงถึงคุณค่าของโครงการ
ที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหลัก
จากภารกิจทัง้ 3 ด้านนี้ บีโอไอจึงได้เปลีย่ นบทบาท
จากเดิมที่ให้สิทธิประโยชน์เป็นหลัก มาเป็นผู้อำ�นวย
ความสะดวกและให้บริการส่งเสริมการลงทุน

เขต 1 คือ กลุ่มจังหวัดที่ตั้งใกล้เมืองหลวง เขต 2 คือ กลุ่มจังหวัดที่อยู่ห่างจากเมืองหลวง
เขต 3 คือ กลุม่ จังหวัดที่อยู่ห่างจากเมืองหลวงมาก
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ภารกิจทีเ่ พิม่ เติมมาในช่วงเวลานัน้ คือ การปรับปรุง
และเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดี การปฏิบัติการ
ชักจูงการลงทุนเชิงลึก การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่าย
การลงทุน รวมทั้งการพัฒนาและเสริมสร้างวิสาหกิจไทย
และด้วยภารกิจที่เพิ่มมานี้ บีโอไอจึงมีการปรับโครงสร้าง
องค์กร เกิดหน่วยงานใหม่ภายในขึ้นหลายหน่วยงาน
สำ�หรับนโยบายส่งเสริมการลงทุนก็ได้มีการปรับ
และเพิม่ เติมมาตรการใหม่ๆ ออกมาเพื่อรองรับการปรับ
ยุทธศาสตร์ในสมัยนัน้ ไม่วา่ จะเป็นนโยบายส่งเสริมทักษะ
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) นโยบายส่งเสริม SMEs ไทย
เป็นต้น

“ปี 2558-2564
ปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมตามเขตพื้นที่
เป็นการส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมใหม่ ในภูมิภาค”
ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ยุทธศาสตร์
การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี
(ปี 2558-2564)

หากนับเฉพาะช่วงเวลา 25 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี
2533 จนถึงปี 2557 สถานการณ์การลงทุนของโลกและ
ภูมิภาคมีการเปลี่ยนแปลงมาก ในประเทศไทยเองก็เกิด
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีการเกิดขึ้นของประเทศคู่แข่ง
ใหม่ๆ ทำ�ให้บีโอไอต้องเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การลงทุนของไทยครั้งใหญ่

18 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ได้มมี ติเห็นชอบยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การลงทุนในระยะ 7 ปี (ปี 2558-2564) ซึง่ จะเป็นทิศทาง
ของบีโอไอในอนาคตอีก 7 ปี เป็นอย่างน้อย และถือว่า
เป็นจุดสิน้ สุดการให้สทิ ธิประโยชน์ตามเขตทีต่ งั้ ในแบบเดิม
ที่ใช้มาเป็นเวลา 25 ปี
การเปลีย่ นแปลงทีส่ �ำ คัญในยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การลงทุนใหม่นี้ ประกอบด้วย
1. ปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมฯ แบบกว้างและ
ครอบคลุมเกือบทุกกิจการ (Broad-based) เป็นการส่งเสริมฯ
ทีม่ เี ป้าหมายชัดเจนและมีการจัดลำ�ดับความสำ�คัญมากขึน้
(Focus & Prioritized) เพื่อเป็นการปรับสิทธิประโยชน์
ให้แตกต่างกันไปตามความจำ�เป็นและความสำ�คัญ เป้าหมาย
อุตสาหกรรมต้องชัดเจน และนำ�ไปสู่เป้าหมายของการ
พัฒนาประเทศ โดยคำ�นึงถึงภาระการคลังของประเทศ
2. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้สิทธิประโยชน์จาก
เดิมที่ส่งเสริมฯ ตามประเภทกิจการ (Sector-based
Incentives) เป็นหลัก โดยทิศทางใหม่จะพิจารณาถึง
การทำ�กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอีกด้วยเป็น
“Sector & Merit-based Incentives” โดยจะให้
สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม เมื่อนักลงทุนทำ�กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์กับประเทศ (Merit)
3. ปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมฯ ตามเขตพื้นที่
(Zones) เป็นการส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ใหม่ในภูมิภาค (New Regional Clusters) ตาม
นโยบายการพัฒนาพื้นที่เฉพาะของรัฐบาลหรือกระทรวง
อุตสาหกรรม สนับสนุนการบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคการศึกษา และท้องถิ่น เพื่อสร้างการรวมตัวใหม่
ของการลงทุนในแต่ละภาคหรือพืน้ ที่ชายแดน เพือ่ ให้เกิด
การลงทุนทีส่ อดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของ
แต่ละพืน้ ทีม่ ากขึน้ รวมถึงการประสานงานเชิงรุกและหารือ
กับทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพิจารณากำ�หนดสิทธิประโยชน์
และมาตรการสนับสนุนทีเ่ หมาะสมสำ�หรับแต่ละคลัสเตอร์

4. ปรับเปลี่ยนจากการส่งเสริมฯ โดยเน้นการให้
สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) เป็นการปรับ
สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำ�หรับแต่ละกิจการให้เหมาะสม
ยิ่งขึ้น และให้ความสำ�คัญกับการอำ�นวยความสะดวกให้
เกิดการลงทุน (Tax incentives + Facilitation) เช่น
การเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน และผลักดัน
ให้มกี ารปรับปรุงกฎระเบียบและลดอุปสรรคในการลงทุน
แก้ไขปัญหาด้านการลงทุน เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ
การลงทุนที่ดี ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ด้าน
การลงทุนทีด่ ขี องประเทศไทย บูรณาการเครือ่ งมือสนับสนุน
ของหน่วยงานต่างๆ ในลักษณะแพ็กเกจ อำ�นวยความสะดวก
ผ่านสิทธิประโยชน์ Non-tax และบริการที่เป็นเลิศ
ทั้งก่อนและหลังการลงทุน ในลักษณะ One Start and
One Stop Service ช่วยพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับ
ภาคอุตสาหกรรม โดยทำ�หน้าทีเ่ ชือ่ มโยงระหว่างภาคเอกชน
กระทรวงแรงงาน และสถาบันการศึกษาทัง้ ระดับอุดมศึกษา
และอาชีวศึกษา รวมถึงขยายบทบาทของหน่วย BUILD
ในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เป็นต้น
5. ปรั บ เปลี่ ย นจากการส่ ง เสริ ม ฯ ในประเทศ
เป็นหลัก (Inbound Investment) เป็นการเพิ่ม
บทบาทในการส่ ง เสริ ม การลงทุ นไทยในต่ า งประเทศ
(Inbound & Outbound Investment) โดยมีการจัดตัง้
ศูนย์พฒ
ั นาการลงทุนไทยในต่างประเทศ (TOISC-Thai
Overseas Investment Support Center) เพือ่ จัดอบรม
หลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยไปลงทุนต่างประเทศ จัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่นักลงทุนอย่างครบวงจร
6. ปรับเปลี่ยนจากการวัดผลเชิงมูลค่าคำ�ขอรับ
การส่งเสริมฯ (Application Values) เป็นการวัดผล
จากคุณค่าของโครงการลงทุน (Outcomes) บีโอไอจะ
เข้มงวดกับการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขของทุกโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ด้วย
นอกจากนั้ น บี โ อไอยั งได้ เ สนอให้ มี ก ารแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.2520 เพื่อให้

มีเครื่องมือในการส่งเสริมฯ ที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
ที่ จ ะสามารถแข่ ง ขั นในการดึ ง ดู ดโครงการลงทุ น ที่ มี
คุณภาพสูงกับประเทศคู่แข่ง รวมทั้งให้มีอำ�นาจหน้าที่
ครอบคลุมถึงการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
ในวาระครบรอบ 50 ปีบโี อไอนับจากปี 2509-2559
เส้นทางเดินตลอด 50 ปีที่ผ่านมาของบีโอไอ หรือ
เส้ น ทางเดิ น จากถนนราชดำ � เนิ น สู่ ถ นนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต
จะเห็นว่าบีโอไอ มีพัฒนาการของการส่งเสริมฯ เพื่อ
รั บ ความเปลี่ ย นแปลงของแต่ ล ะสถานการณ์ ใ นแต่ ล ะ
ช่วงเวลา รวมทั้งมีการเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัย
ทั้งภายในและภายนอกอยู่ตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม ความเปลีย่ นแปลง และความท้าทาย
ต่างๆ ยังไม่สิ้นสุด ดังนั้น บีโอไอจะต้องเดินต่อไป
ข้างหน้า และพร้อมที่จะมีพัฒนาการของการส่งเสริมฯ
ต่อไป เพื่อให้บรรลุภารกิจอันยิ่งใหญ่ของเจตนารมณ์
“ส่งเสริมการลงทุน” ต่อไป
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50 ปี บีโอไอ

ศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์

บทบาทของการส่งเสริม

การลงทุนที่มีต่อเศรษฐกิจไทย

ตลอดระยะเวลากว่ า 50 ปี สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ มี
บทบาทสำ�คัญในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโต
ให้เศรษฐกิจไทยผ่านการส่งเสริมการลงทุน ทั้งการ
พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจ การสร้างและพัฒนา
อุตสาหกรรมต่างๆ ให้เติบโตเข้มแข็ง การสนับสนุน
การลงทุนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ของไทย และการส่งเสริมให้เกิดการลงทุน
จากต่างประเทศ นอกจากนี้ บีโอไอยังมีบทบาท
สำ�คัญในการแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูความเชื่อมั่น
ให้แก่นกั ลงทุนในช่วงเวลาทีไ่ ทยประสบกับวิกฤตการณ์
ต่างๆ อีกด้วย

20 วารสารส่งเสริมการลงทุน

การพัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจไทย

บีโอไอมีส่วนสำ�คัญในการพัฒนาโครงสร้างทาง
เศรษฐกิ จไทยตั้ ง แต่ ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด การลงทุ น ผลิ ตใน
ประเทศเพื่อทดแทนการนำ�เข้าในช่วงปี 2504-2514 ซึ่ง
ส่งผลให้มลู ค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างมาก
เห็นได้จากค่าเฉลีย่ เงินลงทุนไหลเข้าสุทธิระหว่างปี 24982503 มีมูลค่าประมาณ 6 ล้านบาทต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น
7,386 ล้านบาทต่อปี ในช่วงปี 2503-2514 โดยนักลงทุน
ต่างประเทศให้ความสนใจลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
มากขึ้น

การสร้างอุตสาหกรรมใหม่และการสนับสนุน
ให้อุตสาหกรรมมีความเข้มแข็ง

ปี 2515 เมื่อตลาดในประเทศเริ่มอิ่มตัว บีโอไอ
จึงกำ�หนดทิศทางนโยบายส่งเสริมการลงทุน ให้มุ่งเน้น
การผลิตเพื่อการส่งออกมากขึ้น โดยให้การส่งเสริมฯ ใน
อุตสาหกรรมทีม่ ศี กั ยภาพในการส่งออก และอุตสาหกรรม
ผลิตสินค้าขั้นกลาง เพื่อป้อนวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนให้กับ
อุตสาหกรรมอืน่ ส่งผลให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมที่
สำ�คัญจำ�นวนมาก เช่น การทำ�ฟาร์มขนาดใหญ่ การผลิต
อาหารกระป๋อง การผลิตเส้นใย สิง่ ทอ และเสือ้ ผ้าสำ�เร็จรูป
การผลิตชิน้ ส่วนเครือ่ งใช้ไฟฟ้า และการประกอบผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ การผลิต
เคมีภัณฑ์ การผลิตกระดาษและเยื่อกระดาษ
ปี 2527 บีโอไอได้ประกาศให้การส่งเสริมฯ กิจการ
ที่ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การส่ ง ออกเป็ น ส่ ว นใหญ่ ทั้ ง นี้
เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดการลงทุนในไทย ส่งผลให้นกั ลงทุนต่างชาติ
โดยเฉพาะญี่ปุ่น ซึ่งประสบปัญหาเรื่องค่าแรงและค่าเงิน
ตัดสินใจย้ายฐานการผลิตมายังไทย
ปี 2534 บีโอไอได้ปรับนโยบายส่งเสริมฯ ให้เกิด
การลงทุ น อย่ า งเสรี ม ากขึ้ น โดยยกเลิ ก ข้ อ จำ � กั ด
ในการส่ ง เสริ ม ฯ เช่ น การจำ � กั ด จำ � นวนบริ ษั ท และ
กำ�ลังการผลิตทีใ่ ห้การส่งเสริมฯ ในกิจการทีร่ ฐั บาลอนุญาต
ให้ มี ก ารลงทุ น อย่ า งเสรี เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งกับทิศทาง
ของประเทศ ทีเ่ ปิดเสรีการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม ส่งผล
ให้เกิดการแข่งขันกันระหว่างผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
เดียวกันอย่างกว้างขวาง ประสิทธิภาพในการผลิตโดยรวม
ของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ความเข้มแข็ง
ของภาคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่จำ�เป็น ในระยะเวลาที่
ผ่านมา ภาคอุตสาหกรรมของไทยเติบโตและพัฒนา
อย่างรวดเร็ว โดยมีอุตสาหกรรมที่เป็นรากฐานที่ส�ำ คัญ
เช่น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมยานยนต์
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
เป็นต้น ซึ่งนโยบายและบทบาทของบีโอไอมีส่วนสำ�คัญ
อย่างมาก ในการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเกิดขึ้น
และเติบโตในประเทศอย่างต่อเนื่อง

“บีโอไอให้สิทธิประโยชน์
แก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการแปรรูปวัตถุดิบการเกษตร
ในทุกระดับ
ตั้งแต่การแปรรูปขั้นพื้นฐาน
จนกระทั่งการสร้างมูลค่าเพิ่มระดับสูง”
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป บีโอไอได้ให้ความ
สำ�คัญเนื่องจากรากฐานของประเทศเป็นเกษตรกรรม
การส่งเสริมให้เกิดการใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบ
ในประเทศจึ ง เป็ น สิ่ ง สำ � คั ญ บี โ อไอให้ สิท ธิ ป ระโยชน์
แก่ อุ ต สาหกรรม ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การแปรรู ป วั ต ถุ ดิ บ
การเกษตรในทุกระดับ ตั้งแต่การแปรรูปในขั้นพื้นฐาน
เช่น การแปรรูปน้ำ�ยางพาราและไม้ยางพารา จนกระทั่ง
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ระดั บ สู งให้ แ ก่ สิ น ค้ า เกษตร เช่ น
การผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตทางการเกษตร การผลิต
Functional Fiber เป็ น ต้ น รวมถึ ง ธุ ร กิ จ บริ ก าร
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ผลจากการส่งเสริมฯ ช่วยสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการ
กระจายรายได้ไปยังเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
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อุตสาหกรรมยานยนต์ บีโอไอได้ประกาศนโยบาย
สนับสนุนการลงทุนของอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยการสร้าง
Product Champion รวมทั้ ง ทำ � หน้ า ที่ ป ระสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดมาตรการ
สนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีประสิทธิภาพ เช่น
นโยบายส่งเสริมฯ ผลิตรถกระบะหรือรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากลทั้ง 2 รุ่น จากนโยบายและ
ความร่วมมือดังกล่าว ส่งผลให้ไทยเป็นฐานการประกอบ
รถยนต์ที่สำ�คัญของโลก มีค่ายรถยนต์ชั้นนำ�ของโลก
เข้ามาตัง้ ฐานการผลิตในประเทศไทย รวมถึงมีกลุม่ ผูผ้ ลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ 100 อันดับแรกของโลก เข้ามาตงั้ ฐาน
การผลิตในประเทศไทยแล้วถึง 57 ราย

“นโยบายการส่งเสริมฯ
ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟ
ส่งผลให้ ไทย
กลายเป็นฐานการผลิต
ฮาร์ดดิสก์ ไดร์ฟอันดับ 1 ของโลก”
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
บีโ อไอได้ คำ � นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะของอุ ต สาหกรรม ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อย่างรวดเร็ว
จึ ง มี ก ารหารื อ ร่ ว มกั บ ผู้ ป ระกอบการและหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อกำ�หนดนโยบายการส่งเสริมฯ ที่ก่อให้เกิด
การลงทุนในอุตสาหกรรมนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น นโยบาย
การส่งเสริมฯ ในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ ส่งผล
ให้ไทยกลายเป็นฐานการผลิตฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟอันดับ 1
ของโลก และเป็นอันดับ 2 ในด้านการผลิตชิ้นส่วน
ฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ รองจากจีน นอกจากนี้ นโยบายส่งเสริม
โครงการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวสำ�หรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ และเครือ่ งใช้ไฟฟ้า ส่งผลให้ไทยกลายเป็น
ฐานการผลิ ต และผู้ ส่ ง ออกที่ สำ � คั ญในเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า
ประเภท White goods และฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ
22 วารสารส่งเสริมการลงทุน

อุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี บี โ อไอมี ส่ ว นร่ ว มใน
การพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว ตั้งแต่ในขั้นการศึกษา
และจัดทำ�แผนแม่บทอุตสาหกรรมปิโตรเคมี รวมถึง
การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ให้เป็น
พื้นที่ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยให้การส่งเสริมฯ
แก่โครงการปิโตรเคมีแห่งชาติระยะที่ 1 และระยะที่ 2
ในแถบพื้นที่จังหวัดระยอง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมฯ
ตลอดห่ ว งโซ่ มู ล ค่ าในอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ตั้ ง แต่
ต้นน้ำ�ถึงปลายน้ำ� รวมถึงอุตสาหกรรมสนับสนุน ส่งผล
ให้อุตสาหกรรมปิโตรเคมีไทย เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
มาจนถึงปัจจุบัน
อุตสาหกรรมบริการและอุตสาหกรรมสนับสนุน
ต่างๆ นอกเหนือจากอุตสาหกรรมการผลิตแล้ว บีโอไอ
ยังมีส่วนสำ�คัญในการผลักดันให้อุตสาหกรรมบริการและ
อุตสาหกรรมสนับสนุนต่างๆ เกิดขึ้นและเติบโต โดยมี
การประสานงานและกำ�หนดนโยบายในการส่งเสริมกิจการ
ในด้านการบริการ เช่น กิจการซอฟต์แวร์ กิจการวิจยั และ
พัฒนา ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญในการยกระดับอุตสาหกรรม
และกิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศ (ITC) และ
สำ�นักงานใหญ่ขา้ มประเทศ (IHQ) ซึง่ ช่วยยกระดับให้ไทย
กลายเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและการค้าของภูมิภาค

“บีโอไอได้จัดตั้งหน่วยงาน
เพื่อทำ�หน้าที่เชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ที่เรียกว่า หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)”

การสนับสนุนการลงทุนของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทย

นอกเหนื อ จากบทบาทในการส่ ง เสริ ม ฯ ให้ แ ก่
นั ก ลงทุ น รายใหญ่ ทั้ งไทยและต่ า งชาติ บี โ อไอยั งให้
ความสำ � คั ญ กั บ การสนั บ สนุ น การลงทุ น ของวิ ส าหกิ จ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium
Enterprises:SMEs) เนื่องจากเห็นว่าผู้ประกอบการ
SMEs ช่วยสร้างการกระจายรายได้ทั่วทุกภูมิภาค และ
ยกระดับความแข็งแกร่งให้กบั ประเทศ โดยตงั้ แต่ปี 2546
ถึงกลางปี 2558 มีโครงการของผู้ประกอบการ SMEs ที่
ได้รับการส่งเสริมฯ ทั้งสิ้น 605 โครงการ เงินลงทุนรวม
19,827 ล้านบาท
นอกเหนือจากการให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษี
แล้ว บีโอไอได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำ�หน้าที่เชื่อมโยง
อุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่า หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD) เพื่อทำ�หน้าที่ในการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs อีกทั้งได้มีการลงนาม
จัดทำ� MOU กับสถาบันการเงินต่างๆ เพื่ออำ�นวย
ความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ SMEs และการช่วย
สร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนให้ผู้ประกอบการ SMEs
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ตัง้ แต่การจัดกิจกรรมผูซ้ อ้ื
พบผู้ขายเพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการ
SMEs และบริษทั ขนาดใหญ่ และการนำ�คณะผูป้ ระกอบการ
เยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำ�เร็จ ซึ่งที่ผ่านมา มี
ผูป้ ระกอบการ SMEs ซึง่ เป็นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนของไทยเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆ กว่า 800 ราย ส่งผลให้ผู้ประกอบการ
SMEs สามารถขยายตลาดการขายชิ้นส่วนได้มากยิ่งขึ้น
จากการประเมินมูลค่าการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรมกับบริษทั
รายใหญ่ ตั้งแต่ปี 2550 ถึงปี 2557 พบว่ามีมูลค่ารวม
กว่า 194,000 ล้านบาท

“ผู้ประกอบการ SMEs
ที่ประสบความสำ�เร็จจากการส่งเสริมฯ
ของบีโอไอมีจำ�นวนมาก
เช่น บริษัท เถ้าแก่น้อย บริษัท พี.ซี.เอส.
พรีซิชั่น เวิร์ค ฯลฯ”
ผู้ประกอบการ SMEs ที่ประสบความสำ�เร็จจาก
การส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอมีจำ�นวนมากตัวอย่างที่
สำ�คัญ เช่น บริษทั เถ้าแก่นอ้ ย ฟูด๊ แอนด์มาร์เก็ตติง้ จำ�กัด
(มหาชน) หรือทีเ่ ป็นทีร่ จู้ กั กันเป็นอย่างดีภายใต้ตราสินค้า
“เถ้าแก่น้อย” บริษัท พี.ซี.เอส. พรีซิชั่น เวิร์ค จำ�กัด
ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ประเภทที่ใช้ความ
แม่นยำ�สูง ซึ่งทั้งสองบริษัทเริ่มต้นจากการเป็นกิจการ
SMEs แต่ จ ากการส่ ง เสริ ม ฯ ของบี โ อไอ ส่ ง ผล
ให้บริษัทสามารถลดต้นทุนการประกอบธุรกิจและเติบโต
ได้อย่างรวดเร็ว จนกระทั่งแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน
ในที่สุด

การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากต่างประเทศ

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด (มหาชน)

บีโอไอเป็นกลไกสำ�คัญทีช่ ว่ ยดึงดูดให้นกั ลงทุนต่างชาติ
มาลงทุนในไทย นับตั้งแต่การให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี
แล้ว การผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ เพื่อเปิดเสรีการลงทุน
การปรับปรุงและยกเว้นกฎระเบียบและการดำ�เนินงาน
ต่ า งๆ เพื่ อ ลดอุ ป สรรคและอำ � นวยความสะดวกใน
การลงทุ น เช่ น การอนุ ญ าตให้ นั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ ที่
ได้รับการส่งเสริมฯ ถือครองที่ดินเพื่อประกอบกิจการ
หรือการอำ�นวยความสะดวกในการขอวีซ่าและใบอนุญาต
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ทำ�งานให้แก่ชา่ งฝีมอื ต่างชาติในกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ
ส่งผลให้นกั ลงทุนต่างชาติลงทุนในไทยอย่างต่อเนือ่ ง เห็น
ได้ จ ากสถิ ติ ก ารส่ ง เสริ ม ฯ ตั้ ง แต่ ปี 2513 - 2557
พบว่ามีโครงการของนักลงทุนต่างชาติที่ได้รับการอนุมัติ
ส่งเสริมฯ จำ�นวนทัง้ สิน้ 19,272 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน
กว่า 7.6 ล้านล้านบาท นอกเหนือจากมูลค่าลงทุน
ทีส่ งู แล้ว นักลงทุนต่างชาติทไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ส่วนหนึง่
เป็นบริษัทข้ามชาติรายใหญ่ในหลายอุตสาหกรรม เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เหล็ ก ปิ โ ตรเคมี ซึ่ ง การลงทุ น ของบริ ษั ท เหล่ า นั้ น
ส่งผลดีต่อประเทศทั้งการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิต การจ้างงาน การส่งออก ตลอดจน
การสร้างความเชื่อมั่น และการตัดสินใจลงทุนในไทย
ของบริษัทต่างชาติรายอื่นๆ

การแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูความเชื่อมั่น
แก่นักลงทุน

ตลอดระยะเวลา 50 ปีทผี่ า่ นมา ไทยต้องเผชิญกับ
ปัญหาต่างๆ ทัง้ ทางเศรษฐกิจและภัยธรรมชาติ ซึง่ ปัญหา
เหล่ า นี้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ข องประเทศและ
ความเชื่อมั่นของนักลงทุน บีโอไอได้มีส่วนสำ�คัญที่ช่วย
ให้ประเทศสามารถก้าวผ่านวิกฤติต่างๆ ได้ โดยตัวอย่าง
ที่สำ�คัญ เช่น
ปัญหาการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดในปี 2526-2527
ส่งผลให้ธุรกิจในประเทศจำ�นวนมากขาดสภาพคล่องและ
ปิดกิจการ บีโอไอจึงกำ�หนดให้การส่งเสริมฯ ในกิจการ
ที่ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การส่ ง ออกเป็ น ส่ ว นใหญ่ ซึ่ ง
เป็นช่วงเวลาเดียวกับทีญ
่ ป่ี นุ่ ได้ท�ำ ข้อตกลง Plaza Accord
ส่งผลให้นักลงทุนญี่ปุ่นตัดสินใจย้ายฐานการผลิตเข้ามา
ในไทย ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานและส่งผลให้ไทย
กลายเป็นฐานการลงทุนทีส่ �ำ คัญของญีป่ นุ่ มาจนถึงปัจจุบนั
ปัญหาวิกฤติการเงินในปี 2540 ในช่วงเวลาดังกล่าว
บีโอไอได้มีบทบาทสำ�คัญต่อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นของ
นักลงทุน โดยเลขาธิการของบีโอไอได้รับการแต่งตั้ง
24 วารสารส่งเสริมการลงทุน

นักลงทุนญี่ปุ่น

เป็นประธานคณะทำ�งานประสานงานแก้ไขผลกระทบ
ค่าเงินบาทต่อธุรกิจ ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาในระยะสั้นแก่
นักลงทุนได้เป็นจำ�นวนมาก รวมถึงบีโอไอยังได้ผ่อนปรน
กฎระเบียบต่างๆ ในการส่งเสริมฯ เช่น การยกเลิก
เงื่อนไขการส่งออกขั้นต่ำ� การผ่อนปรนเงื่อนไขการถือหุ้น
ของชาวต่างชาติของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ที่ตั้ง
ในพื้นที่เขต 1 และเขต 2 ส่งผลให้ผู้ร่วมทุนต่างชาติ
สามารถเข้ามาช่วยเหลือกิจการทีป่ ระสบปัญหาทางการเงินได้
นอกจากนี้ บี โ อไอยั ง มี บ ทบาทสำ � คั ญในการ
ประชาสัมพันธ์ เพือ่ ฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุนต่างชาติ
โดยใช้ สื่ อในต่ า งประเทศประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ นั ก ลงทุ น
ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา และอนาคตที่สดใสของ
ประเทศภายหลังวิกฤติ ตลอดจนการจัดงานบีโอไอแฟร์
2000 และงาน Thailand Forum เพือ่ สร้างความเชือ่ มัน่
ให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ส่งผลให้การลงทุน
จากต่างประเทศฟื้นกลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว
ภัยพิบตั จิ ากมหาอุทกภัยในปี 2554 เป็นเหตุการณ์
ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยและกระทบต่อความเชื่อมั่นของ
นักลงทุนชาวต่างชาติ บีโอไอจึงได้กำ�หนดมาตรการพิเศษ
ขึน้ เพือ่ ช่วยเหลือนักลงทุนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์
ดังกล่าว โดยมีทั้งมาตรการเฉพาะหน้า เช่น การผ่อนผัน
กฎระเบียบต่างๆ เป็นการชั่วคราว การช่วยเหลือเพื่อ
ลดภาระภาษีอากร โดยตัดบัญชีเครื่องจักรและวัตถุดิบที่
เสียหายโดยไม่มีภาระภาษีอากร ในขณะเดียวกัน บีโอไอ
ได้ก�ำ หนดมาตรการเพือ่ ฟืน้ ฟูให้โรงงานกลับมาดำ�เนินการ

ได้อีกครั้ง เช่น การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรที่นำ�มา
ทดแทนส่วนที่เสียหาย การผ่อนปรนกฎเกณฑ์ในด้าน
วีซา่ และใบอนุญาตทำ�งาน สำ�หรับผูเ้ ชีย่ วชาญต่างประเทศ
เพือ่ มาฟืน้ ฟูโรงงาน การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลให้แก่
การลงทุน เพื่อฟื้นฟูกิจการเดิมที่ได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยและการลงทุนใหม่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย
มีโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ภายใต้
มาตรการนี้รวมทั้งสิ้น 327 โครงการ เงินลงทุนกว่า
187,000 ล้านบาท ผลสำ�เร็จที่เห็นได้ชัดเจน คือ บริษัท
ต่างชาติรายใหญ่จ�ำ นวนมาก ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากภัยพิบตั ิ
ครั้งนี้ยังคงขยายการลงทุน เพื่อทดแทนส่วนที่ได้รับ
ผลกระทบและเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ในไทยต่อไป

จากทั้งหมดที่กล่าวถึงข้างต้น จะเห็นว่าบีโอไอ
มีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทย ไม่ว่าจะเป็น
บทบาทที่กระตุ้นให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ที่
เป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศ หรือ บทบาทในการแก้ไขวิกฤติ
ที่เกิดขึ้น เช่น วิกฤติอุทกภัยเมื่อปี 2554
ปัจจุบัน ภาวะการแข่งขันด้านการชักจูงการลงทุน
มีสูงมากขึ้น ประเทศไทยจะต้องเจอกับภาวะการแข่งขัน
การดึงดูดการลงทุนทีแ่ ข่งขันกับประเทศเพือ่ นบ้านมากขึน้
ซึ่งตลาดการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านรอบประเทศไทย
ถื อ ว่ า เป็ น ตลาดการลงทุ นใหม่ ที่ น่ า สนใจ ในขณะที่
บางประเทศอาจมองว่า มาตรการการส่งเสริมฯ ของ
ประเทศไทยมีจำ�กัด
ในอนาคตข้ า งหน้ า คาดว่ า บี โ อไอจะต้ อ งปรั บ
บทบาท และหาเครื่องมือประเภทใหม่ๆ ให้มากขึ้น เพื่อ
ดึ ง ดู ด นั ก ลงทุ นให้ มี ก ารลงทุ นในประเทศไทยให้ ม าก
ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนจากนักลงทุนในประเทศ และ
ต่างประเทศ
ดังนั้น 50 ปีที่ผ่านมา ถือว่าเป็นระยะเวลาที่
ไม่นาน และในอนาคตบีโอไอก็ยังจะคงอยู่ และยังคง
ปฏิบตั ภิ ารกิจทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนนักลงทุนต่อไป
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50 ปี บีโอไอ

สุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์

บีโอไอกับพัฒนาการ
อุตสาหกรรมยานยนต์
หากจะกล่าวว่าบีโอไอมีสว่ นผลักดันให้อตุ สาหกรรม
ยานยนต์ของประเทศเติบโตขึน้ จากมาตรการส่งเสริม
การลงทุนก็คงไม่ผดิ นัก และในโอกาสทีบ่ โี อไอมีอายุ
ครบ 50 ปี ในปี 2559 นี้ วารสารส่งเสริมการลงทุน
จึงขอกล่าวถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมยานยนต์
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งบีโอไอเป็นอีกฟันเฟือง
ที่ทำ�ให้เกิดขึ้น
กว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์
ถื อ เป็ น หนึ่ งในอุ ต สาหกรรมที่ พั ฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จนกลายมาเป็ น อุ ต สาหกรรมสำ � คั ญในการขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั ด้วยสัดส่วนการส่งออก
ที่สูงกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตรถยนต์รวม
ทุกประเภท ทำ�ให้มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
ยานยนต์ โ ดยรวมเฉลี่ ย อยู่ ท่ี 8 แสนล้ า นบาทต่ อ ปี
และมู ล ค่ า เพิ่ ม การผลิ ต ของอุ ต สาหกรรมยานยนต์
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9 ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมในภาค
การผลิตของประเทศ (Gross Domestic Product
Originating From Manufacturing) รวมทั้ ง
ยังสร้างอุตสาหกรรมต่อเนื่องตามมาอีกหลายประเภท
26 วารสารส่งเสริมการลงทุน

และด้วยอัตราการใช้ชิ้นส่วนในประเทศในอัตรา
ที่สูงและหลากหลาย โดยรถปิกอัพเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 80
รถยนต์นงั่ เฉลีย่ ร้อยละ 45 และรถจักรยานยนต์รอ้ ยละ 90
จึงช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กบั ภาคอุตสาหกรรมการผลิต
ชิน้ ส่วนและอะไหล่ในประเทศ รวมทัง้ อุตสาหกรรมบริการ
ต่อเนื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า
500,000 คน และยังมีการลงทุนด้านการวิจยั และพัฒนา จาก
ทั้งผู้ประกอบรถยนต์และผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำ�คัญต่อการยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
ของการเป็นฐานการผลิตที่สำ�คัญของภูมิภาคเอเชีย

อุตสาหกรรมยานยนต์ยังยกระดับประเทศไทย
จากการเป็นผูบ้ ริโภคไปสูก่ ารเป็นฐานการผลิตเพือ่ ทดแทน
การนำ�เข้าและพัฒนาสู่การเป็นประเทศผู้ส่งออกสำ�คัญใน
ภูมภิ าคอาเซียน นับเป็นความสำ�เร็จทีเ่ กิดจากการบูรณาการ
ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างแท้จริง

พัฒนาการของการส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์

นโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
ได้พฒ
ั นามาอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้ปรับเปลีย่ นไปตามภาวะ
เศรษฐกิจ และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศทีแ่ ตกต่างกัน
ในแต่ละช่วงเวลา
ในอดีตรถยนต์ถอื เป็นสินค้าฟุม่ เฟือยทีม่ รี าคาแพง
ต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ นโยบายในระยะแรกจึงให้

ความสำ�คัญต่อการส่งเสริมกิจการผลิตรถยนต์ในประเทศ
เพือ่ ทดแทนการนำ�เข้า แต่เมือ่ ผูป้ ระกอบการเริม่ เข้มแข็ง
และมีตลาดทีช่ ดั เจนแล้ว นโยบายในระยะหลังก็เปลีย่ นไป
เน้นให้การส่งเสริมแก่กิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แทน
เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเป็ น เพี ย งฐานการประกอบรถยนต์
ที่ต้องพึ่งพาการนำ�เข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศ ซึ่งไม่เป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ
ในระยะยาว
อย่างไรก็ดี การให้ส่งเสริมผลิตรถยนต์ก็ยังไม่ได้
หายไปจากนโยบายของรัฐบาลโดยสิ้นเชิง เนื่องจากยังมี
การเปิดให้ส่งเสริมผลิตรถยนต์เป็นบางช่วง ซึ่งอาจให้
สิทธิและประโยชน์ไม่เท่ากันแล้วแต่กรณี เพื่อเร่งรัดให้มี
การลงทุนในรถยนต์บางประเภทที่เห็นว่าสำ�คัญและเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

พัฒนาการของนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์
• ระยะแรกส่งเสริมการผลิตรถยนต์ ทดแทน
การนำ�เข้า
• ระยะกลางยกเลิกส่งเสริมการผลิตรถยนต์ แล้ว
หันมาให้ส่งเสริมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แทน

• ระยะปัจจุบนั ส่งเสริมการผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์
โดยเฉพาะชิ้นส่วนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมีเทคโนโลยีใน
การผลิต แต่ยังให้การส่งเสริมผลิตรถยนต์บางประเภท
เป็นบางช่วงเวลา

ระยะแรก เปิดศักราชให้ส่งเสริมการผลิต
รถยนต์ทดแทนการนำ�เข้า

การนำ�เข้า โดยนโยบายภาครัฐขณะนั้นมุ่งส่งเสริมให้ภาค
เอกชนเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์มากขึ้น
ด้วยการให้สิทธิและประโยชน์ รวมถึงใช้มาตรการทาง
ด้านภาษี ในปี 2509 บีโอไอในฐานะเทียบเท่ากรม สังกัด
สำ�นักนายกรัฐมนตรี ได้เข้ามามีสว่ นร่วมในการให้สง่ เสริม
การลงทุนแก่บริษทั ผูป้ ระกอบรถยนต์ มีผปู้ ระกอบการ 4
ราย (Four Pioneers) และในปี 2512 มีผไู้ ด้รบั ส่งเสริมฯ
อีก 12 ราย มีการประกาศควบคุมการนำ�เข้ารถยนต์นง่ั รวมถึง
ใช้ก�ำ แพงภาษีส�ำ หรับรถยนต์น�ำ เข้าเพือ่ ปกป้องอุตสาหกรรม
รถยนต์ในประเทศ

หลังจากทีป่ ระเทศไทยนำ�เข้ารถยนต์มาได้ระยะหนึง่
ก็เข้าสู่ยุคเริ่มต้นของอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อทดแทน
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ระยะกลาง ยกเลิกการส่งเสริมผลิตรถยนต์
วางรากฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ในประเทศ (ปี 2512-2537)

เนื่องจากการผลิตรถยนต์ในยุคนั้น ต้องพึ่งพา
การนำ � เข้ า ชิ้ น ส่ วนยานยนต์ ม าประกอบเพิ่ ม ขึ้ นเรื่ อ ยๆ
ทำ�ให้สูญเสียเงินตราออกไปต่างประเทศเป็นจำ�นวนมาก
และมีผู้ประกอบการเข้ามาลงทุนแล้วหลายรายที่สามารถ
ประกอบธุรกิจและขยายกำ�ลังผลิตได้โดยไม่ได้รบั ส่งเสริม
การลงทุน ในปี 2512 รัฐบาลจึงเปลีย่ นนโยบายโดยยกเลิก
ให้การส่งเสริมฯ ผลิตรถยนต์ และหันมาให้สง่ เสริมการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์แทน เพื่อให้เกิดการลงทุนผลิตชิ้นส่วน
ที่หลากหลาย เกิดห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง และพัฒนา
ประเทศไปสูก่ ารเป็นฐานการผลิตรถยนต์อย่างยัง่ ยืน เพือ่ ให้
อุตสาหกรรมการผลิตชิน้ ส่วนในประเทศประสบความสำ�เร็จ
นโยบายรัฐบาลขณะนั้นจึงได้เพิ่มสัดส่วนการบังคับใช้
ชิ้นส่วนในประเทศให้มากขึ้นด้วยจนกระทั่งต้องมีสัดส่วน
ไม่ต่ำ�กว่าร้อยละ 45
ในช่วงปี 2534 เป็นยุคเริ่มต้นของการเปิดเสรี
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทย เมือ่ กระทรวงพาณิชย์ประกาศ
ยกเลิกการควบคุมการนำ�เข้ารถยนต์นงั่ และคณะรัฐมนตรี
ได้ปรับปรุงโครงสร้างภาษีรถยนต์และภาษีการค้าของ
รถยนต์โดยรวม ส่งผลให้ภาระภาษีรถยนต์ที่นำ�เข้าจาก
ต่างประเทศและรถยนต์ที่ประกอบในประเทศลดต่ำ�ลง
เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดยตรง

28 วารสารส่งเสริมการลงทุน

“ปี 2512 กำ�หนดให้
กิจการประกอบรถยนต์ ได้รับยกเว้น
หรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร
ตามเกณฑ์ที่ตั้งโรงงาน และยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เฉพาะรายได้จากการส่งออก
ทำ�ให้มีผู้ผลิตรายใหม่
มาลงทุนในประเทศไทย เช่น General
Motor, Ford และ BMW”
ระยะปัจจุบัน เปิดให้การส่งเสริมผลิตรถยนต์
อีกครั้ง (2537 – ปัจจุบัน)

ในปี 2537 กระทรวงอุตสาหกรรมได้มกี ารประกาศ
ยกเลิกคำ�สัง่ ห้ามตัง้ โรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศไทย
และรัฐบาลได้เปิดให้การส่งเสริมกิจการประกอบรถยนต์
อีกครงั้ หลังจากที่ยกเลิกมาตั้งแต่ปี 2512 โดยกำ�หนดให้
กิจการประกอบรถยนต์ได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า
เครื่องจักรตามเกณฑ์ที่ตั้งโรงงาน และยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลเฉพาะรายได้จากการส่งออก ทำ�ให้มผี ผู้ ลิตรายใหม่
มาลงทุนในประเทศไทย เช่น General Motor, Ford และ
BMW เป็นต้น
นโยบายรัฐบาลในช่วงนัน้ มุง่ ไปทีก่ ารฟืน้ ฟูและเยียวยา
ภาคอุ ต สาหกรรมที่ ช ะลอตั ว จากวิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ และ
ค่าเงินบาทในปี 2540 โดยให้ความสำ�คัญกับการส่งออก
เพื่อเพิ่มกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
สอดคล้องกับแนวโน้มการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยานยนต์
ที่บริษัทผู้ผลิตต้องการมาสร้างฐานการผลิตที่เข้าถึงตลาด
ได้งา่ ยช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน และลดต้นทุน
ทางการผลิตไปพร้อมๆ กัน จึงมีการเปิดให้สง่ เสริมฯ ผลิต
รถยนต์ขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง และมีการปรับปรุงนโยบาย
รวมถึงสิทธิและประโยชน์ตา่ งๆ เรือ่ ยมาเพือ่ สร้างไทยเป็นฐาน

การผลิตหลักของบริษัทรถยนต์ข้ามชาติ จะมีเพียงช่วงปี
2543 รัฐบาลได้ยกเลิกการให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำ�หรับกิจการประกอบรถยนต์ โดยให้สทิ ธิประโยชน์หลัก
เพียงการลดหย่อนหรือยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักรเท่านัน้
เพื่อไม่ให้ขัดกับข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (WTO)
เรื่องการยกเลิกมาตรการอุดหนุนการส่งออก

ภาพรวมของการส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยในปัจจุบัน

1. คงมาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการผลิตรถยนต์
มีการคาดการณ์วา่ ปริมาณรถยนต์ทใี่ ช้งานในโลกนี้
จะเพิ่มมากกว่าปัจจุบันถึง 3 เท่า จนถึงปี 2593 และ
ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ (Emerging Economies) เช่น
จีน และอินเดีย จะมีประชากรคนชั้นกลางที่มีกำ�ลังซื้อ
และมีความต้องการใช้งานรถยนต์สงู ขึน้ สะท้อนให้เห็นว่า
ตลาดรถยนต์ในประเทศเหล่านีจ้ ะมีโอกาสเติบโตได้อกี มาก
ประเทศไทยเองก็ไม่ได้ยกเลิกการให้สง่ เสริมฯ กิจการผลิต
รถยนต์ไปโดยสิ้นเชิง แต่ใช้วิธีออกมาตรการพิเศษเพื่อ
สนับสนุนกิจการผลิตรถยนต์เป็นระยะ สำ�หรับรถยนต์
บางประเภท เพือ่ เป็นการรักษาฐานการผลิตทีม่ อี ยูเ่ ดิมและ
เปิดโอกาสให้นักลงทุนรายใหม่ตัดสินใจขยายการลงทุน
เพิ่มมากขึ้น
2. ให้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม การลงทุ น
ผลิตชิ้นส่วนสำ�คัญของยานยนต์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและมี
เทคโนโลยีในการผลิต
การสร้ า งห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ที่
หลากหลายยังมีความจำ�เป็นต่อพื้นฐานที่แข็งแกร่งของ
กับอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ในประเทศ ภาครัฐจึงได้
ให้ส่งเสริมฯ การผลิตชิ้นสวนยานยนต์มาโดยตลอด
โดยเฉพาะชิ้นส่วนสำ�คัญที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value
Added Parts) มีเทคโนโลยีในการผลิต และยังมี
ผู้ผลิตน้อยราย แบ่งได้ดังนี้
- ชิ้นส่วนกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- ชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

- อุปกรณ์สำ�หรับรถยนต์ Hybrid, Electric
		 Vehicle(EV), Plug-in hybrid Electric
		 Vehicle
- ยางล้อ
- เครื่องยนต์และชิ้นส่วนของเครื่องยนต์
- ชิน้ ส่วนสำ�คัญในระบบต่างๆ ของรถยนต์ ได้แก่
		 ระบบเชื้อเพลิง ระบบส่งกำ�ลัง ระบบเบรก
		 ระบบช่วงล่าง ระบบบังคับเลี้ยว ระบบระบาย
		 ความร้อน ระบบท่อไอเสีย และระบบปรับอากาศ
- ชิ้นส่วนที่ทำ�จากวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น
		 เหล็กทนแรงดึงสูง (Ultra-High Tensile Steel)
- ชิน้ ส่วนอืน่ ๆ ทีม่ คี วามสำ�คัญกับห่วงโซ่การผลิต
รถยนต์

ภาพรวมของการส่งเสริมการลงทุน
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ไทย
รถยนต์
บางประเภท

ชิ้นส่วนสำ�คัญ
ที่มีมูลค่าเพิ่ม
และมี
เทคโนโลยี

นโยบายส่งเสริม
การลงทุน
ในอุตสาหกรรม
ยานยนต์

“ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่อยู่ ในกลุ่ม
100 อันดับแรกของโลกจำ�นวน 57 ราย
มีฐานการผลิตอยู่ ในประเทศไทย”
ปัจจุบนั ประเทศไทยกลายเป็นฐานการผลิตรถยนต์
ที่สำ�คัญของผู้ผลิตหลายค่าย และมีการส่งเสริมฯ ให้
มีการผลิตรถยนต์หลากหลายประเภท รวมทั้งชิ้นส่วน
ยานยนต์จนเกิดเป็นห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็ง มีบริษัท
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ผู้ประกอบรถยนต์รายสำ�คัญของโลกกว่า 18 ราย และ
ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่อยู่ในกลุ่ม 100 อันดับแรก
ของโลก จำ � นวน 57 ราย ที่ มี ฐ านการผลิ ต อยู่ ใ น
ประเทศไทย แบ่งเป็นผู้ประกอบการใน Tier 1 กว่า
700 ราย และ Tier 2 และ 3 จำ�นวนกว่า 1,700 ราย

ครอบคลุมทั้งการผลิตชิ้นส่วนจำ�พวกตัวถัง ทั้งโลหะ
พลาสติก และยาง ชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอิเล็กทรอนิกส์
ชิ้นส่วนระบบส่งกำ�ลัง ชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยว ชิ้นส่วน
ระบบเบรก และอื่นๆ ช่วยเสริมสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย

รายชื่อผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีฐานการผลิตอยู่ ในประเทศไทย
2.
4.
13.
15.
16.
18.
19.
20.
28.
33.
34.
35.
39.
40.
41.
43.

Japanese Global Suppliers

Denso
Aisin Seiki
Yazaki
Sumitomo
Toyota Boshoku
CalsonicKansei
JTEKT
Hitachi
Toyota Gosei
NTN
NSK
Mitsubishi
NHK Spring
Koito
TS Tech
Takata

46.
49.
57.
61.
66.
72.
74.
82.
84.
92.
94.
98.

Bridgestone
Tokai Rika
Showa
Mitsuba
Asahi Glass
Stanley
Akebono Brake
Sanden
F-Tech
Alpine
Pioneer
Omron

28/29 Companies

ในปี 2557 ไทยมีปริมาณการผลิตรถยนต์สงู ทีส่ ดุ
ในอาเซียน และเป็นอันดับที่ 12 ในโลก มีการส่งออก
มากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณการผลิตทั้งสิ้นไปหลาย
ภูมิภาคทั่วโลก

การส่งเสริมการลงทุนกับแนวโน้มเทคโนโลยี
ยานยนต์

1. เทคโนโลยียานยนต์บนแนวคิด “Sustainable
Mobility”
แนวโน้ ม การพั ฒ นาเทคโนโลยี ใ นอุ ต สาหกรรม
ยานยนต์อยู่บนพื้นฐานของความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม
และพลังงานโดยให้ความสำ�คัญกับแนวคิด “Sustainable
Mobility” ที่รถยนต์จะต้องมีความ “สะอาด ประหยัด
30 วารสารส่งเสริมการลงทุน

1.
3.
6.
7.
8.
11.
12.
14.
17.
21.
22.
23.
25.
27.
31.
36.
44.
47.

Other Global Suppliers

Robert Bosch
Continental
Faurecia
Johnson Control
ZF
TRW
Delphi
Lear
BASF
Valeo
Visteon
Autoliv
Mahle
Dana
BorgWarner
Teneco
Federal-Mogul
Michelin

50.
52.
56.
58.
59.
65.
67.
73.
84.
86.
93.

GKN Driveline
Goodyear
Grupo Antolin
Bayer
TI Automotive
Draexlmaier
American Axie
Rieter Auto
F-Tech
Hayes Lammerz
3M

29/71 Companies

ปลอดภัย” ซึ่งเป็นตัวแปรสำ�คัญในการกำ�หนดนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนในอนาคต
จากข้อมูลขององค์การพลังงานระหว่างประเทศ
(International Energy Agency - IEA) พบว่าหาก
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่ง
พลังงานหลัก จะกระทบกับความมัน่ คงทางพลังงานของโลก
อย่างมาก มีการคาดการณ์ว่าภายในปี 2563 รถประเภท
ที่เป็นเครื่องยนต์ระบบเก่าทั้งดีเซลและเบนซินจะค่อยๆ
ลดความสำ�คัญลง และถูกแทนทีด่ ว้ ยรถประเภทพลังงาน
ทางเลือกอืน่ ๆ ได้แก่ รถไฟฟ้า (Electric Vehicle-EV),
Hybrid Plug-in, Hybrid และ Fuel cell ตามลำ�ดับ
ภายในปี 2593

ข้อจำ�กัดเหล่านี้ถูกนำ�มากำ�หนดเป็นโยบายภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน ไม่เฉพาะแต่บีโอไอที่กระตุ้น
ให้ค่ายรถต่างๆ หันมาเพิ่มสัดส่วนการพัฒนารถยนต์
ที่ใช้พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนให้มากขึ้นในรูป
ของมาตรการส่ ง เสริ ม การลงทุ น ที่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ
ยานยนต์และชิ้นส่วนที่ตอบโจทย์นี้ หรือโครงสร้างภาษี
ของกรมสรรพสามิตอัตราใหม่ทจี่ ะถูกคำ�นวณบนพืน้ ฐาน

ของปริมาณ Co2 ที่ปล่อยออกจากรถยนต์ แทนขนาด
ความจุกระบอกสูบตามหลักเกณฑ์เดิมตัง้ แต่ปี 2559 หรือ
แม้แต่ Eco Sticker ของกระทรวงอุตสาหกรรมทีก่ �ำ หนด
ให้รถยนต์ทอี่ อกสูต่ ลาดตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559 ต้อง
แสดงความโปร่งใสเกีย่ วกับข้อมูลสมรรถนะรถ ตลอดจน
ปริมาณ Co2 และอัตราสิ้นเปลืองพลังงาน

นโยบายด้านยานยนต์ของไทยและเพื่อนบ้านต่างมุ่งไปสู่การพัฒนารถยนต์สะอาด

แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ ในอนาคต

ที่มา		 ธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์, Marketing director, Mazda Sales Thailand, มีนาคม 2558
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โครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่
ภาษีสรรพสามิตรถยนต์ปัจจุบัน
เครื่องยนต์
รถยนต์นั่ง

ไฮบริด
อีโคคาร์

ปิกอัพ

ต่ำ�กว่า 3,000 CC
E85/CNG (OEM)
สูงกว่า 3,000 CC
ต่ำ�กว่า 3,000 CC
สูงกว่า 3,000 CC
1,300-1,400 CC
E85
รุ่น
ไม่มีแค็บ
มีแค็บ
กระบะ 4 ประตู

กระบะดัดแปลง
ปิกอัพ/กระบะดัดแปลง สูงกว่า 3,250 CC
บังคับใช้ 1 ม.ค. 2559

ปริมาณการปล่อย Co2 (กรัม/กม.)
ต่ำ�กว่า 100 ต่ำ�กว่า 150 150-200 สูงกว่า 200
40%
30%
35%
35%
25%
30%
50%
30%
10%
20%
25%
50%
14%
17%
12%
Co2 ต่ำ�กว่า 200
Co2 สูงกว่า 200
5%
3%
7%
5%
15%
12%
30%
25%
50%

รถยนต์นั่ง

ขนาด
อัตราภาษี %
เครื่องยนต์ ตามมูลค่า
(ซีซี)
2,500-3,000
40
2,000-2,500
35
< 2,000
30
> 3,000
50
PPV
20
(รถกระบะดัดแปลง)
อีโคคาร์
17
ไฮบริด/ไฟฟ้า
10
E20
-5
จากอัตรารถยนต์
แต่ละประเภท

ที่มา กระทรวงการคลัง

Eco Sticker ของกระทรวงอุตสาหกรรม

2. การส่งเสริมการลงทุนบนแนวคิด Sustainable
Mobility
2.1 การส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล (Eco - Car) รุ่นที่ 1 และ 2
จากรถปิกอัพขนาดหนึง่ ตันซึง่ เป็นความสำ�เร็จในอดีต
ประเทศไทยต้องสร้าง Product Champion ขึ้นใหม่
32 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประกอบกับกระแสรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมใน
ช่วงเวลานั้นนโยบายในปี 2550 จึงเน้นไปทางรถยนต์
ที่ ต อบโจทย์ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มพลั ง งานและมี ม าตรฐาน
ความปลอดภัยทีส่ งู กว่ารถยนต์ทมี่ อี ยูใ่ นตลาดในขณะนัน้
โดยให้ได้รบั สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
8 ปีและสามารถใช้สทิ ธิอตั ราภาษีสรรพสามิตใหม่ทรี่ อ้ ยละ
17 จากเดิมร้อยละ 30 ช่วยเพิม่ แต้มต่อให้กบั Eco-Car
อย่างมีนัยยะสำ�คัญเมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ ในตลาด
หลังจาก Eco-Car รุ่นแรกมีกระแสตอบรับที่ดี
เพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ บีโอไอ
จึงได้เปิดให้การส่งเสริมฯ Eco-Car รุ่นที่ 2 อีกครั้ง
เพื่อให้นักลงทุนทั้งรายเก่าและรายใหม่ตัดสินใจขยาย
การลงทุนให้ตอ่ เนือ่ ง โดยกำ�หนดเงือ่ นไขด้านสิง่ แวดล้อม
การประหยัดพลังงาน และความปลอดภัยทีเ่ ข้มงวดมากยิง่ ขึน้
กว่า Eco-Car รุ่นแรกแลกกับสิทธิและประโยชน์ในการ
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 6 ปี และอัตราภาษีสรรพสามิต
ใหม่ทจ่ี งู ใจยิง่ กว่าเดิมทีร่ อ้ ยละ 14 ลดลงจากเดิมร้อยละ 17

ในแง่ความสำ�เร็จด้านเศรษฐกิจ นอกจากจะกระตุน้
การบริโภคในประเทศแล้ว ข้อกำ�หนดด้านปริมาณการผลิต
100,000 คันต่อปี นั้น ยังช่วยผลักดันให้เกิดการส่งออก
สร้างรายได้เข้าประเทศและเปลี่ยนรูปแบบการดำ�เนิน
ธุรกิจยานยนต์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์
อุตสาหกรรมรถยนต์นั่งของประเทศไทย ทำ�ให้ไทยเป็น
ฐานการผลิตเพือ่ รองรับตลาดประเทศญีป่ นุ่ อย่างสมบูรณ์
สำ�หรับรถยนต์รนุ่ Mitsubishi Mirage, Nissan March

และ Nissan Almera ซึง่ ไม่มกี ารผลิตรถยนต์รนุ่ เหล่านี้
ในประเทศญี่ปุ่นเลย
ปั จ จั ย เหล่ า นี้ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสำ � เร็ จ ของ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนในกิจการผลิตรถยนต์ประหยัด
พลังงานมาตรฐานสากล ทีส่ นับสนุนให้ประเทศไทยก้าวขึน้
สู่การเป็นฐานการผลิตรถยนต์นั่งที่มีมาตรฐานระดับโลก
อย่างแท้จริง

Product Champion ของประเทศไทย
Hub of Pick- up
Hub of Eco- Car
Hub of Hybrid, PHEV, EV, H2?
เงื่อนไขของ Eco- Car

รุ่นที่ 1

1.3
1.4
5
120
EURO 4
5,000
(100,000)
5

รุ่นที่ 2

Gasoline
(Liter)
Diesel
(Liter)
Fuel
Consumotion
(Liter/100km)
CO2
(g/km)
Emission
Standard
Initial
Investment
(Million Bath)
Volume
(Unit)/ Year of

1.3
1.5
4.3
100
EURO 5
6,500
(100,000)
4
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ปริมาณการผลิต Eco- Car รุ่นที่ 1 และ 2
Eco-Car รุ่นที่ 1
รายชื่อบริษัท

Eco-Car รุ่นที่ 2

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

กำ�ลังการผลิต
(คัน/ปี)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

กำ�ลังการผลิต
(คัน/ปี)

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

5,500

120,000

9,973

137,000

บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำ�กัด

6,700

120,000

8,161

100,000

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด

9,500

138,000

8,438

100,000

บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด

6,600

100,000

12,614

268,000

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

7,700

107,000

12,306

160,000

บริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำ�กัด

-

-

9,728

158,000

บริษัท ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี (ประเทศไทย) จำ�กัด

-

-

18,180

180,000

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำ�กัด

-

-

7,610

110,000

36,000

585,000

87,010

1,213,000

รวม

Eco - Car รุ่นที่ 1 และ 2 ของแต่ละค่าย
Hatchback
Nissan (March/Almera)

Honda
(Brio/Brio Amaze)
Suzuki
(Swift/Celerio/Ciaz)
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Sedan

Hatchback

Sedan

Mitsubishi
(Mirage/Attrage)
Toyota
(Yaris)
Mazda
(All-New Mazda2)
2.2 การส่งเสริมการลงทุนผลิตรถยนต์แห่งอนาคต
ความมัน่ คงทางพลังงานเป็นโจทย์หลักทีจ่ ะกำ�หนด
ทิศทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคต ซึ่ง
แผนแม่บทอุตสาหกรรมยานยนต์ปี 2555 - 2558 ที่ได้
กำ�หนดวิสัยทัศน์ให้ไทยเป็นฐานผลิตยานยนต์ของโลก
ด้ ว ยห่ ว งโซ่ อุ ป ทานที่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ในประเทศและ
เป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ภาครั ฐ และผู้ ป ระกอบการ
จึ ง ต้ อ งมองหารถยนต์ ที่ ใ ช้ พ ลั ง งานทางเลื อ กทดแทน
เชื้อเพลิงฟอสซิล

“ครม. มีมติเมื่อ 7 พ.ค. 2558
กำ�หนดแนวทางส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางยานยนต์ ไฟฟ้าในอาเซียน”
การส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์
ไฟฟ้าในอาเซียน (ASEAN BEV HUB)

จากรายงานขององค์กรพลังงานระหว่างประเทศ
(International Energy Agency-IEA) ในปี 2555
พบว่าทั่วโลกยังมีสัดส่วนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าเพียง
0.02 ของปริ ม าณรถยนต์ ทั่ วโลกโดยส่ ว นใหญ่ ใ ช้ ใ น

สหรัฐอเมริกา จีน และญี่ปุ่นแต่ความต้องการมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้นเมื่อพิจารณาจากกระแส Green Car รถยนต์
ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle -EV) จึงน่าจะ
ตอบโจทย์ทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือกได้
และมีศกั ยภาพในการผงาดขึน้ เป็น Product Champion
ลำ�ดับต่อไป ซึง่ ไทยมีขอ้ ได้เปรียบอยูใ่ นแง่ทผี่ ผู้ ลิตรถยนต์
ไฟฟ้ารายสำ�คัญของโลกทัง้ นิสสันและมิตซูบชิ ิ ต่างก็มฐี าน
การผลิตรถยนต์ที่สำ�คัญอยู่แล้วในประเทศ
การผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าใน
ประเทศไทยต้องอาศัยหลายปัจจัย ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
มาตรการด้านภาษีเพียงอย่างเดียว คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 กำ�หนดแนวทางส่งเสริม
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน
(ASEAN BEV HUB) โดยจะส่งเสริมให้มีการลงทุน
การผลิตยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ใช้ ง านในประเทศและส่ ง ออก รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม ระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานให้รองรับการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า
เช่น การเพิ่มกำ�ลังการผลิตไฟฟ้าสำ�รองของประเทศ การ
สร้างสถานีประจุไฟฟ้า การเตรียมความพร้อมของระบบ
สายส่ง และสร้างมาตรฐานสถานีประจุไฟฟ้า เป็นต้น
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ในส่วนของนโยบายส่งเสริมการลงทุนได้มุ่งไปสู่
การให้ส่งเสริมฯ ผลิตยานยนต์ในกลุ่มนี้ โดยตั้งแต่
ปี 2548 ได้เริ่มให้การส่งเสริมฯ จากรถยนต์ที่ใช้ก๊าซ
ธรรมชาติรถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล (EcoCar) รุ่นที่ 1 และ 2 อุปกรณ์สำ�หรับรถยนต์ Hybrid,
Electric Vehicles (EV) และ Plug-in Hybrid Electric
Vehicles (PHEV) ปัจจุบัน ภาครัฐอยู่ระหว่างพิจารณา
มาตรการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric VehiclesEV) โดยเริ่มจากรถโดยสารไฟฟ้า และชิ้นส่วนสำ�คัญที่
เกี่ยวข้อง เช่น แบตเตอรี่ ทั้งการผลิต ประกอบ และ
รีไซเคิล Traction Motor and Drive, Supercapacitor
และชิ้นส่วนอุปกรณ์ในการประจุไฟฟ้า เป็นต้น

การส่งเสริมผลิตรถยนต์พลังงานทางเลือก
อื่นๆ
ปั จ จุ บั น มี ก ารกล่ า วถึ ง พลั ง งานไฮโดรเจนซึ่ ง
บางค่ายรถ เช่น โตโยต้าได้มีการพัฒนาขึ้นมาขับเคลื่อน
ด้วยพลังงานไฮโดรเจนที่ผลิตจากระบบเซลล์เชื้อเพลิง
แทนเชื้อเพลิงที่เป็นน้ำ�มันจากเครื่องยนต์สันดาปภายใน
หรื อไฟฟ้ า จากมอเตอร์ ใ นรถยนต์ ไ ฟฟ้ าโดยไม่ ป ล่ อ ย
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ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือสารทีม่ ผี ลกระทบต่อร่างกาย
มนุษย์ (Substance of Concern-SOCs) ระหว่างการ
ขับขี่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้ยังต้องได้รับการพัฒนาอีก
ระยะ เนื่องจากขั้นตอนการผลิตก๊าซไฮโดรเจนต้องใช้
พลังงานมาก และจำ�เป็นต้องใช้วัตถุดิบที่มีไฮโดรเจน
เช่น น้ำ�  หรือเชื้อเพลิงอื่นๆ รวมถึงขั้นตอนการแยก
ไฮโดรเจนออกมานั้นยังต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งผลิตมาจากแหล่ง
พลังงานแบบดั้งเดิม ได้แก่ น้ำ�มัน ถ่านหิน หรือแม้แต่
พลังงานนิวเคลียร์ ในขณะทีพ่ ลังงานทางเลือกเช่น ลมและ
พลังงานแสงอาทิตย์ ยังมีราคาสูงมากในปัจจุบัน จึงยังไม่
อาจกล่าวได้วา่ เทคโนโลยีเซลล์เชือ้ เพลิงก้าวขึน้ มาแทนเชือ้
เพลิงฟอสซิลหรือไฟฟ้าได้อย่างสมบูรณ์
ทั้งนี้ หากในอนาคตมีการพัฒนาต่อยอดชิ้นส่วน
สำ � คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพการขั บ ขี่ ข องรถยนต์
ประเภทนี้ เช่น เซลล์เชื้อเพลิง (FC Stack) อุปกรณ์
เพิ่มศักยภาพเซลล์เชื้อเพลิง (FC Boost Converter)
และถังเก็บไฮโดรเจนแรงดันสูงและทำ�ตลาดแพร่หลาย
ออกไปสู่ ผู้ บ ริ โ ภค จะเป็ น การปฏิ วั ติ ว งการรถยนต์
ครั้งสำ�คัญ

50 ปี บีโอไอ
สุนันทา อักขระกิจ

ย้อนรำ�ลึกความท้าทาย
บีโอไอแฟร์

นับถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 50 ปีแล้ว ที่ส�ำ นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ให้
การส่งเสริมการลงทุน โดยผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ นัน้
ปรากฏชัดเจนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การส่งออก
การจ้างงาน สร้างรายได้ให้ประชาชน ทำ�ให้ระบบ
เศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน ขยายตัวเติบโต และ
ประเทศเกิดการพัฒนามากขึ้น
นอกจากการให้การส่งเสริมการลงทุนดังทีก่ ล่าวแล้ว
บีโอไอยังเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่ริเริ่มจัดงานนิทรรศการ
ขนาดใหญ่ (เป็นรองเพียงงานเอ็กซ์โปเท่านั้น) ขึ้นใน
ประเทศไทย ซึ่งการจัดงานแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือ
เป็นอย่างดี จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทีต่ า่ งร่วมแรง
ร่ ว มใจกั น เพื่ อให้ ก ารจั ด งานบรรลุ เ ป้ า หมายที่ ตั้ งไว้
นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบีโอไอเป็นอย่างยิ่ง
จนถึงปัจจุบนั บีโอไอจัดงานใหญ่ๆ มาแล้วถึง 3 ครัง้ ดังนี้
ครั้งแรกเมื่อปี 2538 คือ บีโอไอแฟร์’95 ครั้งที่สองเมื่อปี
2543 คือ บีโอไอแฟร์ 2000 และครั้งล่าสุดเมื่อปี 2554
คือ บีโอไอแฟร์ 2011

ในปี 2559 เป็นปีที่บีโอไอมีอายุครบ 50 ปี ดังนั้น
จึงขอเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมรำ�ลึกถึงความท้าทายทีผ่ า่ นมา
ที่บีโอไอสามารถจัดงานบีโอไอแฟร์แต่ละครั้งได้อย่าง
ยิง่ ใหญ่ ภายใต้ปจั จัย และตัวแปรต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละ
ช่วงเวลา การจัดงานดังกล่าวจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่มี
หัวเรือใหญ่ทม่ี วี สิ ยั ทัศน์กว้างไกลอย่าง คุณสถาพร กวิตานนท์
อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน คนที่ 7
ซึง่ ท่านเป็นผูร้ เิ ริม่ ให้เกิดการจัดงานบีโอไอแฟร์ขนึ้ รวมถึง
การร่วมแรงร่วมใจของเจ้าหน้าที่ทุกคน และทุกครั้งของ
การจัดงานมีวตั ถุประสงค์หลัก เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลองเนือ่ งใน
วโรกาสสำ�คัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คุณสถาพร กวิตานนท์
อดีตเลขาธิการบีโอไอ คนที่ 7
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ครั้งที่ 1
นิทรรศการระดับโลกในไทย บีโอไอแฟร์’95

ย้อนไปเมื่อปี 2538 หรือกว่า 20 ปีที่ผ่านมา
สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในขณะนั้นนับว่า
อยูใ่ นเกณฑ์ดี และเป็นเวลาทีเ่ หมาะสมในการจัดกิจกรรม
ขนาดใหญ่ขนึ้ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ ร่วมเฉลิมฉลอง
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครอง
สิริราชสมบัติครบ 50 ปี (กาญจนาภิเษก) นอกจากนี้ยัง
เพือ่ เร่งรัดการลงทุนในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลตะวันออก รวมถึง
เผยแพร่ให้คนไทยได้เห็นและสัมผัสถึงศักยภาพการผลิต
ของอุตสาหกรรมไทยและเทคโนโลยีแห่งอนาคต ดังนั้น
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงได้มติจดั งาน “นิทรรศการ
ก้าวไกล ไทยทำ� 2538” หรือ บีโอไอแฟร์’95 ขึ้นระหว่าง
วันที่ 17 -28 กุมภาพันธ์ 2538 ณ บริเวณท่าเรือพาณิชย์
แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
บีโอไอแฟร์’95 เป็นงานนิทรรศการที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
เท่าทีเ่ คยจัดมาในประเทศไทย โดยได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จทรงเป็นประธาน
ในพิธเี ปิด และมีการถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการ

เฉพาะกิจตลอดเวลา ทำ�ให้ประชาชนได้เห็นพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทรงประทับอยูใ่ นงานหลายชัว่ โมง นัน่ แสดง
ให้เห็นว่าในงานบีโอไอแฟร์’95 ต้องมีอะไรดีๆ และน่าสนใจ
ไม่น้อย

“บีโอไอแฟร์’95
ประชาชนหลั่งไหลมาชมงาน
อย่างล้นหลามเกิดเป็นกระแสขึ้นว่า
คนที่ไม่มาชมงานนี้
จะพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง
เพราะทุกคนต่างพูดถึง
งานบีโอไอแฟร์”
ดังนัน้ ในวันต่อมาซึง่ เป็นวันเสาร์ - อาทิตย์ ประชาชน
จึงหลัง่ ไหลมาเทีย่ วชมงานกันอย่างล้นหลามกว่า 200,000 คน
ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างมากบนถนนบางนา-ตราด
จากแหลมฉบังมาจนถึงบางนา จนสื่อหลายแขนงถึงกับ

ประมวลภาพ บีโอไอ แฟร์ ’ 95 (ครั้งที่ 1) ปี 2538
38 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประกาศไม่ให้ประชาชนเดินทางมางานดังกล่าว แต่ก็
ไม่ ส ามารถหยุ ด ยั้ ง ความตั้ งใจของประชาชนได้ โดย
ประชาชนเดิ น ทางกั น มาจากทุ ก สารทิ ศ ใต้ สุ ด คื อ
อำ�เภอเบตง เหนือสุดคือ แม่ฮ่องสอนและเชียงราย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุดคือ หนองคาย รวมถึง
ทุกหอการค้า และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมต่างๆ มาร่วมงาน
กันเป็นจำ�นวนมาก จนกระทั่งเกิดเป็นกระแสขึ้นว่า “คน
ที่ไม่มาชมงานนี้ จะพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง เพราะทุกคน
ต่างพูดถึงงานบีโอไอแฟร์กันหมด”
พื้นที่หลักที่ใช้ในการจัดงาน ประกอบด้วย พื้นที่
ภายในอาคาร 5 หลัง ภายนอกอาคาร 57 หลัง รวมพืน้ ที่
ในการจัดงาน 70 ไร่ และพืน้ ทีจ่ อดรถอีกประมาณ 400 ไร่
โดยมีหน่วยราชการไทย 14 หน่วยงาน องค์กรต่างประเทศ
15 องค์กร และบริษทั เอกชนเข้าร่วมงานแสดงนิทรรศการ
อีก 344 บริษัท แบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม 7 ประเภท
ได้แก่
ประเภทอุตสาหกรรม
จำ�นวนบริษัท
1. อุปกรณ์ขนส่ง และยานยนต์
93
2. การเกษตร
66
3. ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและที่อยู่อาศัย
39
4. อิเล็กทรอนิกส์และผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
155
5. เคมีและผลิตภัณฑ์ต่อเนื่อง
57
6. อุตสาหกรรมเบาประเภทสิ่งทอ
150
เครื่องกีฬา เครื่องประดับ
7. ด้านโทรคมนาคม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
41
และโครงสร้างพื้นฐาน

อย่างไรก็ตามการจัดงานขนาดใหญ่ๆ นั้น การ
ประชาสัมพันธ์เป็นเรื่องที่มีความสำ�คัญมาก และต้อง
โฆษณาให้ตรงกลุม่ เป้าหมายมากทีส่ ดุ ดังนัน้ ก่อนเริม่ งาน
ประมาณ 2 สัปดาห์ มีการผลิตสปอตโทรทัศน์ และนำ�ไป
ออกอากาศในรายการทอล์คโชว์ต่างๆ อาจกล่าวได้ว่า
บี โ อไอแฟร์ ’ 95 เป็ น งานแรกในประวั ติ ศ าสตร์ ว งการ

TOA สาธิตการทาสีใต้น้ำ�

ประชาสัมพันธ์ที่ทุกรายการให้ความร่วมมือ ทำ�ให้การ
ประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างกว้างขวาง
นอกจากนี้สถานีวิทยุทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเข้ามาช่วย
กันออกอากาศ นับเป็นการประสานระบบประชาสัมพันธ์
ที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การประชาสัมพันธ์
ทำ�ให้ประชาชนได้รับข่าวสารรวดเร็วมาก
กว่างานดังกล่าวจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้ ต้องใช้
เวลาเตรียมงานนานถึง 2 ปี แต่วันนี้ก็ได้พิสูจน์ให้เห็น
แล้วว่า จากระยะเวลาของการจัดงานที่ขยายจาก 10 วัน
(วันที่ 17 -26 กุมภาพันธ์ 2538) เป็น 12 วัน (วันที่
17 - 28 กุมภาพันธ์ 2538) กับจำ�นวนประชาชนที่เข้า
ชมงานถึง 2 ล้านคนนั้น หรือเฉลี่ยวันละ 160,000 คน
นั บ ว่ า ประสบความสำ � เร็ จ อย่ า งงดงาม และงานยั ง มี
เอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ที่แตกต่างจากงานจัดแสดง
นิ ท รรศการหรื อ งานแสดงสิ น ค้ า ทั่ ว ไปที่ เ คยจั ด ใน
ประเทศไทย โดยเฉพาะการเป็นจุดศูนย์รวมของความ

จัมโบ้ ไอ แมสคอต ของงานบีโอไอแฟร์ ทั้ง 3 ครั้ง
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ครั้งที่ 2
บีโอไอแฟร์2000กับการสร้างความเชื่อมั่น
ครั้งใหญ่

ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี อาทิ ทีวีจอ LCD บางที่สุด
และใหญ่ที่สุดในโลกของ SHARP ทาสีใต้น้ำ�จากทีโอเอ
ทีจ่ อดรถไฮเทคประหยัดพืน้ ทีจ่ ากสยามสตีล และของแปลก
ที่หาดูได้ยาก เช่น เพชรและพลอยเม็ดใหญ่ที่สุดของโลก
ซึ่งเป็นไฮไลท์อันดับหนึ่งของงาน

“บีโอไอแฟร์’95
ได้รับรางวัล
งานแสดงสินค้านานาชาติดีเด่น
จากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจ
งานแสดงสินค้า”
รวมถึงการจัดแสดงนิทรรศการทัง้ ภายในอาคาร และ
แบบจำ�ลองกลางแจ้ง เพื่อจำ�ลองโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ อาทิ โครงการฝนหลวง โครงการเขือ่ นเก็บกักน้�ำ
แม่น้ำ�ป่าสัก โครงการทฤษฎีใหม่ และการบำ�บัดน้ำ�เสีย
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ “กังหันน้ำ�ชัยพัฒนา” ทำ�ให้
ประชาชนรูจ้ กั และกล่าวขวัญถึงงานบีโอไอแฟร์’95 กันอย่าง
ไม่รู้จบจนถึงทุกวันนี้
จากผลสำ�เร็จของการจัดงานแสดงนิทรรศการก้าวไกล
ไทยทำ� 2538 บีโอไอแฟร์’95 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้า
ขนาดใหญ่ระดับโลกที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
ดังนัน้ ในปี 2539 จึงได้รบั รางวัลงานแสดงสินค้านานาชาติ
ดีเด่น จากสมาคมผู้ประกอบธุรกิจงานแสดงสินค้า
40 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เมื่อปี 2540 ต่อเนื่องถึงปี 2541 ประเทศไทย
ประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจ หรือที่เราคุ้นเคยกันว่า
“วิกฤติต้มยำ�กุ้ง” อย่างรุนแรง ทำ�ให้ภาคธุรกิจประสบ
ความยากลำ�บากในการประกอบธุรกิจ ดังนั้นภาครัฐและ
เอกชนจึงได้ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้าน
ต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ บีโอไอเร่งปรับตัว
ทัง้ ในด้านนโยบายต่างๆ เพือ่ ช่วยเหลือภาคธุรกิจให้ด�ำ เนินการ
ต่อไปได้ ซึ่งประสบผลสำ�เร็จในระดับหนึ่ง แต่ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นยังคงติดค้างอยู่ในความทรงจำ� และบั่นทอน
กำ�ลังใจของบุคคลในเกือบทุกสาขาอาชีพ ที่เห็นได้ชัดคือ
แวดวงธุรกิจการลงทุนที่ชะลอตัวอย่างมาก และหยุดนิ่ง
มาช่วงระยะเวลาหนึ่ง
ในช่วงปลายปี 2541 แม้วา่ ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม
เริม่ ทรงตัวมากขึน้ ก็ตาม แต่กย็ งั ไม่มใี ครทีส่ ามารถรับรองได้
ถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ บีโอไอ
ซึ่งเป็นหน่วยงานทางด้านเศรษฐกิจที่มีความใกล้ชิดกับ
ภาคเอกชน เห็นถึงความจำ�เป็นในการสร้างขวัญและ
กำ�ลังใจ ให้เกิดขึ้นกับนักธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศ
ทั้งนี้เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศกลับสู่ภาวะปกติ จึง
ได้ จั ด ทำ �โครงการประชาสั ม พั น ธ์ เ ผยแพร่ ภ าพลั ก ษณ์
ของประเทศไทยขึ้น เพื่อใช้ในการรณรงค์แก้ไขภาพลบ
ด้วยการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาและปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจไทย
ดังนัน้ บีโอไอ จึงร่วมมือกับกรมส่งเสริมการส่งออก
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และภาคเอกชน ว่าจ้าง
สือ่ ยักษ์ใหญ่ของโลกคือ “กลุม่ ไทม์ วอเนอร์” เพือ่ ให้ด�ำ เนิน
การสร้างภาพลักษณ์และฟืน้ ฟูความเชือ่ มัน่ ของประเทศไทย
โดยการประชาสัมพันธ์ผา่ นซีเอ็นเอ็น รวมถึงสือ่ สิง่ พิมพ์ใน
เครือไทม์ วอเนอร์ ผลการดำ�เนินโครงการดังกล่าวประสบผล
สำ�เร็จเป็นอย่างดี นักลงทุนและนักธุรกิจต่างประเทศใน
ภูมภิ าคต่างๆ มีความรูส้ กึ ต่อประเทศไทยดีขนึ้ มาก แม้จะ
มีปัญหาแต่ก็เร่งแก้ไขอย่างเต็มที่

โดยในช่วงกลางปี 2542 ตามสถานที่สำ�คัญต่างๆ
ทัง้ คนไทยและชาวต่างชาติ จะพบเห็นโปสเตอร์ Thailand
Invest Now และ “เชื่อมั่นเมืองไทย เศรษฐกิจสดใสปี
2000” ที่มีทั้งข้อความและภาพที่สื่อความหมาย รวมถึง
อธิบายสถานการณ์เศรษฐกิจไทยระหว่างปี 2540 -2543
ได้อย่างชัดเจน ดังนี้

• รูปแรกปี 2540
เป็นปีทม่ี กี ารลอยตัวค่าเงินบาท ทำ�ให้คา่ เงินบาทลดลง
มาก รูปที่สื่อออกมาคือ มีฝนตกหนัก ฟ้าผ่ารุนแรง
ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
• รูปที่สองปี 2541
สถานการณ์โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้น ไม่มีฟ้าผ่า
แต่ยังมีฝนตกหนัก และท้องฟ้ายังคงมืดครึ้ม
• รูปที่สามปี 2542
เป็นภาพพระอาทิตย์สอ่ งแสงเพียงครึง่ ดวง เป็นการ
แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
• รูปที่สี่ปี 2543
เป็นภาพพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างจ้า สื่อให้เห็นว่า
เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแล้ว

มังกรทองคำ�

รถ BMW Z8

การทีม่ รี ปู ทัง้ 4 รูปนีป้ รากฏอยูบ่ นสือ่ ประชาสัมพันธ์
ทัง้ เสือ้ ยืด เสือ้ แจ็คเก็ต ร่ม หมวก โปสเตอร์ ใบปลิว โปสการ์ด
สติกเกอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ที่ได้รับการเผยแพร่ไปยัง
กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ และบางส่วนในต่างประเทศ
ก็เพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจว่าสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยฟื้นตัวแล้ว
แม้ว่าโครงการดังกล่าวจะประสบความสำ�เร็จตาม
เป้าหมาย แต่บโี อไอเห็นว่ายังจำ�เป็นต้องสร้างความเชือ่ มัน่
ให้เกิดขึ้นกับคนไทยในขณะนั้น จึงเสนอโครงการจัดงาน
นิทรรศการ “เชื่อมั่นเมืองไทย บีโอไอแฟร์ 2000” ขึ้น
ระหว่างวันที่ 3-17 กุมภาพันธ์ 2543 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยจุดประสงค์หลักของการจัดงาน
ในครัง้ นัน้ เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา
นอกจากนีย้ งั เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการเชือ่ มัน่ เมืองไทย
ที่จะสร้างความเชื่อมั่นและสร้างทัศนคติที่ดีต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงนำ�เสนอเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมทีท่ นั สมัยและใหญ่ทส่ี ดุ ในอาเซียน เพือ่ ให้คนไทย
และชาวต่างชาติได้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมไทย
ทีไ่ ม่เป็นรองใครเช่นกัน โดยเมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2543
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
เป็นองค์ประธาน ทรงประกอบพิธเี ปิดงานบีโอไอแฟร์ 2000
หากใครมีโอกาสได้ไปร่วมงานในครั้งนั้น จะพบว่า
ในงานดังกล่าวมีนยั ทีส่ อ่ื ถึงทิศทางและบรรยากาศการลงทุน
ในประเทศไทยที่มีความมั่นคง และสดใส พร้อมที่จะ
รองรับการลงทุนในทุกระดับ และกระตุน้ อุตสาหกรรมไทย
ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมเด่นๆ ในงาน
อาทิ มังกรทองคำ� และไข่มกุ สีทองใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก รถยนต์
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ทำ�ด้วยพลาสติกทั้งคัน รถ BMW Z8 ของเจมส์บอนด์
ฯลฯ
บีโอไอแฟร์ 2000 ยังมีกลยุทธ์ดา้ นการประชาสัมพันธ์
ที่ดีเยี่ยม โดยท่านสถาพร กล่าวให้ทัศนะว่า “ใหญ่แบบ
กองทัพ และรบแบบกองโจร” คือ จะไม่เป็นแม่ทัพที่รบ
ตามรูปแบบปกติ แต่จะรบแบบกองโจร โดยจะเข้าไปโจมตี
ทุกจุดที่สามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยมีหัวใจ
สำ�คัญคือ ต้องขยัน ต้องทำ�งานให้ได้วันละ 25 ชั่วโมง

“บีโอไอแฟร์ 2000 มีส่วนที่ยากกว่า
คือเป็นการจัดในช่วงที่เศรษฐกิจไทย
ค่อนข้างซบเซาส่วนที่ง่ายกว่า
คือ แบรนด์ “บีโอไอแฟร์”
เป็นที่รู้จักของประชาชน
นับตั้งแต่การจัดงานครั้งแรก”
สำ�หรับการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2000 นั้น จะมีทั้ง
ส่วนที่ยากกว่า และส่วนที่ง่ายกว่าการจัดครั้งแรก โดย
ส่วนที่ยากกว่าคือ เป็นการจัดในช่วงที่เศรษฐกิจไทย
ค่อนข้างซบเซา ทำ�ให้บริษัทต่างๆ มีเงินงบประมาณ
ในการประชาสัมพันธ์อย่างจำ�กัด และในส่วนทีง่ า่ ยกว่าคือ
แบรนด์ “บีโอไอแฟร์” เป็นทีร่ จู้ กั ของประชาชนนับตัง้ แต่
การจัดงานครั้งแรก ไม่ต้องอธิบายว่าบีโอไอแฟร์คืออะไร
โดดเด่นเหนืองานแสดงสินค้าอืน่ ๆ อย่างไรบ้าง เมือ่ ได้ยนิ
คำ�นีท้ กุ คนจะนึกถึงภาพงานนิทรรศการขนาดใหญ่ทมี่ กี าร
แสดงเทคโนโลยีและสินค้านานาชนิด

บีโอไอแฟร์ 2000 มีพื้นที่ในการจัดงานทั้งหมด
รวมถึงพื้นที่จอดรถประมาณ 800 ไร่ เป็นพื้นที่ภายนอก
อาคาร (พาวิลเลียน) 105,000 ตารางเมตร หรือ 1 ล้าน
ตารางฟุต (80 ไร่) ซึง่ เท่ากับ 20 สนามฟุตบอล พืน้ ทีภ่ ายใน
อาคาร (บูธ) 20,485 ตารางเมตร (16 ไร่) หรือเท่ากับ
5 สนามฟุตบอล โดยมีบริษทั เข้าร่วมงานกว่า 800 บริษทั
ทัง้ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนและไม่ได้รบั การส่งเสริมฯ
ทั้งหมด 9 หมวด ได้แก่
1. อุตสาหกรรมยานยนต์ เครือ่ งจักร และชิน้ ส่วน
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ และ
		 ไฟฟ้า
3. โทรคมนาคม
4. อุตสาหกรรมเกษตร
5. อุตสาหกรรมเบา เช่น สิง่ ทอ อัญมณี เครือ่ งหนัง
6. อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก
7. อุตสาหกรรมก่อสร้างและตกแต่ง
8. อุตสาหกรรมสนับสนุน
9. การพัฒนางานสาธารณูปโภคและบริการ

“บีโอไอแฟร์ 2000
มีผู้เข้าชมงานสูงถึง 4.5 ล้านคน
มากเป็นประวัติการณ์เท่าที่ประเทศไทย
เคยจัดงานนิทรรศการมา”
ผลปรากฏว่างานบีโอไอแฟร์ 2000 สามารถสร้าง
ความเชื่อมั่นแก่คนไทยทั้งประเทศ ตลอดจนนักลงทุน
ทั้งไทยและต่างชาติ โดยมียอดผู้เข้าชมงานสูงถึง 4.5

คุณสถาพร กวิตานนท์ เลขาธิการบีโอไอ (ในขณะนั้น)
นำ�คุณชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี (ในขณะนั้น) เยี่ยมชมงาน บีโอไอแฟร์ 2000 (ครั้งที่ 2) ปี 2543
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ล้ า นคน ซึ่ ง มากเป็ น ประวั ติ ก ารณ์ เ ท่ า ที่ ป ระเทศไทย
เคยจัดงานนิทรรศการมา และส่งผลให้เกิดการทำ�ธุรกิจ
เป็นเงินถึง 1,247 ล้านบาท รวมทัง้ มีการร่วมลงทุนทำ�ธุรกิจ
ต่อเนื่องอีกนับหมื่นล้านบาท
แต่เมือ่ มองในภาพรวม แม้วา่ ชาวต่างชาติจะเชือ่ มัน่
ในเศรษฐกิจไทยดีขึ้นแล้วก็ตาม แต่คนไทยเองกลับ
ขาดความเชือ่ มัน่ ในเศรษฐกิจไทย ซึง่ ท่านสถาพร กล่าวถึง
คนไทยว่า “เราคล้ายๆ กับยักษ์ใหญ่ขนึ้ ไปต่อยมวย พอ
เจอเข้าไป 2-3 หมัด เรานึกว่าเราต้องตาย เราแพ้ ทุกคน
ก็หมดแรง” การขาดความเชื่อมั่นเช่นนี้ ได้ส่งผลกระทบ
ทางลบในด้านต่างๆ อาทิ การไม่ได้รับพิจารณาเมื่อไปขอ
สินเชือ่ กับธนาคาร หยุดการลงทุน ลดการซือ้ ขายแลกเปลีย่ น
สินค้า ฯลฯ เหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคสำ�คัญต่อการฟื้นตัว
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตามความสำ�เร็จที่เกิดขึ้นติดต่อกันทั้ง 2
ครั้งนั้น เป็นผลมาจากการวางกลยุทธ์ทางการตลาดที่
ลงตัวเป็นอย่างดี และยังมองเห็นภาพการตลาดในด้าน
นิทรรศการถูกต้อง ว่าผูช้ มต้องการอะไร โดยท่านสถาพร
ได้กล่าวไว้ว่า “ไม่ได้เป็นงานนิทรรศการที่ว่าด้วยเรื่องใด
เรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า ผู้ชายอยากดูอะไรก็มี
ให้ดู ผูห้ ญิงอยากดูอะไรก็มใี ห้ดู หรือเด็กอยากดูอะไรก็มี
ให้ดเู ช่นกัน จัดทุกอย่างสำ�หรับครอบครัวมีให้ดคู รบ หากไป
ทั้งพ่อแม่ลูกก็สามารถแบ่งกันไปดูได้ มีทั้งการแสดง
เทคโนโลยี การแสดงสินค้า และการขายสินค้าราคาถูก
หากอุปมาอุปไมยว่าเป็นอาหาร ก็เปรียบเสมือนต้มยำ�กุ้ง
ซึ่งมีหลายรสชาติรวมกัน”

ครั้งที่ 3
บีโอไอแฟร์ 2011 ความท้าทายครั้งใหม่...
ที่ไม่ง่าย กับ Low Carbon Fair

การจัดงานบีโอไอแฟร์ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านนั้น มี
วัตถุประสงค์หลักเพือ่ ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 ยังคง
ยึดวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องใน

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ
84 พรรษา (7 รอบ) วันที่ 5 ธันวาคม 2554
จากวัตถุประสงค์หลักในการจัดงานเพือ่ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แนวคิดของการจัดงาน
จึ ง สะท้ อ นถึ ง ความซาบซึ้ งในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงงานอย่างหนัก เพื่อ
ให้ปวงชนชาวไทยของพระองค์มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
รวมทัง้ เพือ่ สะท้อนภาพของการดำ�เนินงานส่งเสริมการลงทุน
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของบีโอไอ ซึ่งได้น้อมนำ�ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมฯ
ภาคอุตสาหกรรม ให้มสี ว่ นพัฒนาประเทศชาติอย่างยัง่ ยืน
ด้วย

“บีโอไอแฟร์ 2011 เน้นการแสดง
ศักยภาพด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม
แห่งอนาคตของอุตสาหกรรมไทย
ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบทางสังคม
รวมถึงการดูแลรักษาและฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม”
งานบีโอไอแฟร์ 2011 จึงใช้ชื่อว่า “โลกสดใส
ไทยยัง่ ยืน” หรือ Going Green for the Future เพือ่ ให้
สอดคล้องกับการกำ�หนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
ให้เจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
รวมถึงเพื่อให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมที่มีความสุขอย่าง
ยัง่ ยืนในอนาคต โดยมีวถิ ที างอยูบ่ นหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง รวมทัง้ มุง่ เน้นการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งอนาคตของอุตสาหกรรมไทย ทีจ่ ะต้อง
ดำ�เนินการควบคูไ่ ปกับความรับผิดชอบทางสังคม รวมถึง
การดูแลรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
แรกเริ่มงานบีโอไอแฟร์ 2011 กำ�หนดจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 10 -25 พฤศจิกายน 2554 หรือในปี 2011
แต่ในขณะนัน้ ประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัยครัง้ ใหญ่
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ศาลาประเทศไทย ภายในงานบีโอไอแฟร์ (ครั้งที่ 3) ปี 2555

ในประวัติศาสตร์ ทำ�ให้งานบีโอไอแฟร์ 2011 ต้องเลื่อน
การจัดออกไป นอกจากนีย้ งั มีเหตุการณ์จากภัยธรรมชาติ
คือ เกิดสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น แม้จะไม่มีผลโดยตรงต่อ
การเลือ่ นจัดงาน แต่มผี ลให้ผเู้ ข้าร่วมงานทีเ่ ป็นบริษทั จาก
ประเทศญีป่ นุ่ ต้องปรับปรุงการแสดงนิทรรศการบางส่วน
งานดังกล่าวจึงถูกเลื่อนมาจัดในปี 2555 (2012) ระหว่าง

จัมโบ้ ไอ เดินพาเหรด
ภายในงานบีโอไอแฟร์ 2011 (ครั้งที่ 3) ปี 2555
44 วารสารส่งเสริมการลงทุน

วันที่ 5-22 มกราคม 2555 ฉะนัน้ เนือ้ หาหลักของงาน จึง
ต้องปรับเปลีย่ นเพือ่ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์หลังมหา
อุทกภัย เป็น “รวมพลังน้ำ�ใจ โลกสดใส ไทยยั่งยืน” แต่
ภาษาอังกฤษยังคงเหมือนเดิม
บีโอไอแฟร์ 2011 จัดแสดงบนพืน้ ทีภ่ ายนอกอาคาร
และภายในอาคารของเมืองทองธานี รวมทั้งสิ้น 240,000
ตารางเมตร หรือเท่ากับ 33 สนามฟุตบอล ประกอบด้วย
อาคารแสดงนิทรรศการกลางแจ้ง (พาวิลเลียน) จำ�นวน
42 อาคาร และการแสดงนิทรรศการภายในอาคาร ซึ่งมี
พื้นที่ 2 ส่วน ส่วนแรกคือ พื้นที่แสดงนิทรรศการภายใน
อาคารจำ�นวน 552 บริษัท พื้นที่รวม 2,969 บูธ โดย
กลุ่มแฟชั่นและเครื่องประดับ มีจำ�นวนบริษัทเข้าร่วม
นิทรรศการมากทีส่ ดุ คือ 151 บริษทั รวมจำ�นวน 877 บูธ
รองลงมาคือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านเรือน และกลุ่ม
เกษตรแปรรูป

ธุรกิจที่แสดงนิทรรศการในพื้นที่อาคาร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

กลุ่มผลิตภัณฑ์

เกษตรแปรรูป
แฟชั่น และเครื่องประดับ
ยานยนต์ เครื่องจักรอุปกรณ์
ผลิตภัณฑ์ใช้ในบ้านเรือน
บริการ พลังงาน สาธารณูปโภค
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หน่วยงานราชการ สถาบันการเงิน
สถานทูต หอการค้าต่างประเทศ

ภายในงานผู้ชมยังได้พบและสัมผัสกับ Smart
Community โลกอนาคตที่กำ�ลังเป็นจริง รวมถึงรถจาก
โลกอนาคตที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทดแทน เครื่องบิน
ขับเคลื่อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หินดวงจันทร์ ฯลฯ
และตลอดระยะเวลา 18 วันของการจัดงาน มีผเู้ ข้าชมงาน
รวม 2.6 ล้านคน เกิดการเจรจาเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
และจับคู่ธุรกิจกว่า 1,466 คู่ คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 4,054
ล้านบาท

“บีโอไอแฟร์ 2011
เป็นงานนิทรรศการแรกของไทย
และอาเซียน ที่ไม่มีการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม”
งานบีโอไอแฟร์ 2011 นับเป็นงานนิทรรศการทีย่ ง่ิ ใหญ่
ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ที่รวบรวมนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีใหม่ๆ แล้ว ยังเป็นงานนิทรรศการแรกของไทย
และอาเซียน ที่ไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่
สิง่ แวดล้อม (Low Carbon Fair) ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดหลัก
ของการจัดงาน “โลกสดใส ไทยยั่งยืน” และตอกย้ำ�
บทบาทการนำ�พาภาคอุตสาหกรรมไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน
รวมถึงเป็นแนวทางหนึ่งที่นำ�ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
คาร์บอนต่ำ�ของประเทศไทยในอนาคตด้วย

จำ�นวนบริษัท
70
151
63
103
62
52
26
25

จำ�นวนบูธ
305
878
245
297
237
568
400
39

จะเห็นได้ว่าการจัดงานบีโอไอแฟร์ 2011 นับว่า
ประสบความสำ�เร็จไม่ยิ่งหย่อนกว่าการจัดงานทั้ง 2 ครั้ง
ทีผ่ า่ นมา ทัง้ จำ�นวนผูเ้ ข้าชมงาน จำ�นวนผูร้ ว่ มจัดนิทรรศการ
และยั ง มี บ ทบาทสำ � คั ญในการเสริ ม สร้ า งความเชื่ อ มั่ น
ให้ ภ าคอุ ต สาหกรรมของไทยแก่ นั ก ลงทุ น ทั้ งในและ
ต่างประเทศ รวมถึงการปลูกจิตสำ�นึกให้ทุกคนทุกฝ่าย
ร่วมมือกันรักษา และใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น

“..… แล้วพบกันใหม่ ..... บีโอไอแฟร์ .....”
ที่มาข้อมูล
1. วารสารส่งเสริมการลงทุน มีนาคม 2538 และ มกราคม 2543
2. หนังสือประมวลความยิง่ ใหญ่งานนิทรรศการเชือ่ มัน่ เมืองไทย
		 BOI FAIR 2000
3. หนังสือครบรอบ 40 ปีบีโอไอ
4. หนังสือที่ระลึกบีโอไอแฟร์ 2011
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50 ปี บีโอไอ
สุนันทา อักขระกิจ

วิวัฒนาการของ
แคมเปญบีโอไอ

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
เป็นองค์กรภาครัฐที่ทำ�หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุน
การลงทุนมายาวนานถึง 50 ปี (ปี 2559) ซึง่ ตลอดระยะ
เวลาทีผ่ า่ นมาประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาด้าน
ต่างๆ ที่ล้วนแต่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพลักษณ์
ของประเทศ อาทิ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
วิกฤติเศรษฐกิจ รวมถึงมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ใน
ประวัตศิ าสตร์ โดยปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้สง่ ผลต่อความ
เชือ่ มัน่ ของนักลงทุนต่างชาติทงั้ กลุม่ ทีล่ งทุนอยูแ่ ล้ว
และกลุ่มที่จะเข้ามาลงทุนรายใหม่ๆ
ดังนัน้ จึงมีความจำ�เป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจาก
นักลงทุน ถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยด้านลบ
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แต่ในความเป็นจริงแล้วประเทศไทยพร้อมด้วยศักยภาพ
ด้านปัจจัยการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีที่ตั้งซึ่งเป็น
ศูนย์กลางของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทีเ่ ข้าสูก่ าร
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แล้ว นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนแบบเสรีของรัฐบาล ข้อตกลงการค้าเสรี
กับประเทศคูค่ า้ สำ�คัญในภูมภิ าคต่างๆ มีแรงงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ความพร้อมของอุตสาหกรรมสนับสนุน รวมทั้งระบบ
โครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์และทันสมัย

ในช่ ว งที่ ผ่ า นมาบี โ อไอผลิ ต แคมเปญเพื่ อ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ประเทศไทย และสร้างความ
เชื่อมั่นต่อนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละแคมเปญ
มีเป้าประสงค์แตกต่างกันไปตามช่วงเวลา และสถานการณ์
ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นๆ และในวาระที่บีโอไอมีอายุครบรอบ
50 ปีในวันที่ 26 มกราคม 2559 ผู้เขียนขอหยิบยก
แคมเปญที่โดดเด่น และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เพื่อ
รื้อฟื้นความทรงจำ�ของผู้อ่านทุกท่าน ดังนี้
1. Thailand on the Road to Recovery
2. Thailand Invest Now
3. Unbeatable Thailand, Unparalleled
		 Opportunities
นอกจากนี้บีโอไอยังมีการจัดทำ�แคมเปญออกมา
อย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี ซึ่งแต่ละปีแคมเปญจะเกี่ยวข้อง
และสอดคล้องกับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ

“บีโอไอออกแคมเปญรณรงค์
สร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุนทั่วโลก
หลังเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2535”
ย้อนไปเมื่อกว่า 20 ปีที่ผ่านมา บีโอไอออกแคมเปญ
รณรงค์ ส ร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ นั ก ลงทุ น ทั่ วโลก หลั ง
เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองเมื่อเดือนพฤษภาคม
2535 (พฤษภาทมิฬ) ซึ่งทำ�ให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์

ที่ไม่ดี โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดทำ�โครงการฟื้นฟู
ภาพลักษณ์เศรษฐกิจไทยในต่างประเทศ (Thailand Open
Society-Dynamic Economy) เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง ทันสมัย และภาพลักษณ์ที่ดีของ
ประเทศไทยไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทำ�ให้นักลงทุนทั่ว
โลกเข้าใจสถานการณ์ในประเทศไทย และสามารถเรียก
ความมั่นใจในการลงทุนให้กลับคืนมาได้

“ปี 2540 เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
บีโอไอจึงจัดทำ�โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
เพื่อรณรงค์แก้ ไขภาพลบด้วยการฟื้นฟู
ความเชื่อมั่น รวมถึงปรับโครงสร้าง
ของเศรษฐกิจไทยด้วย”
Thailand on the Road to Recovery

ต่ อ มาในปี 2540 เกิ ด วิ ก ฤติ เศรษฐกิ จ หรื อ
วิกฤติต้มยำ�กุ้งขึ้น ทำ�ให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
กลับมาติดลบอีกครั้ง และภาพลักษณ์เช่นนี้ทำ�ให้วิกฤติ
เศรษฐกิจรุนแรงยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัว
ของเศรษฐกิจ บีโอไอจึงจัดทำ�โครงการประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ภาพลักษณ์ของประเทศไทย (Thailand Image
Enhancement Program) โดยมีแคมเปญ Thailand on
the Road to Recovery ทั้งนี้เพื่อรณรงค์แก้ไขภาพลบ
ด้วยการฟื้นฟูความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหา รวมถึง
ปรับโครงสร้างของเศรษฐกิจไทย
โครงการดั ง กล่ า วใช้ ก ลยุ ท ธ์ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความตั้งใจจริงของไทย ในการเร่งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
ด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อยักษ์ใหญ่ของโลก โดยมี
เนื้อหาหลัก 3 ประการคือ
ประการแรก คือ “Thailand:Growing Pains
Slow an Asian Tiger” เป็นการยอมรับความจริงที่ว่า
ประเทศไทยกำ�ลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ
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ประการที่สอง คือ “Thailand : The Right
Medicine for Recovery” เป็นมาตรการแก้ไขปัญหาจาก
ภาครัฐ ซึง่ แม้จะเจ็บปวดในระยะสัน้ และประชาชนต้องรัด
เข็มขัด แต่จะแก้ไขปัญหาของประเทศได้ในระยะยาว
ประการที่สาม คือ “Thailand:And Now More
Reasons Than Ever to Consider Thailand” เป็น
แนวโน้มในอนาคตของไทยที่จะพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส
ในการค้าและการลงทุน
อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวทีด่ �ำ เนินการมาตัง้ แต่
กลางปี 2540 นับว่าประสบผลสำ�เร็จด้วยดี นักธุรกิจ
และนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาคต่างๆ มีความรู้สึกต่อ
ประเทศไทยดีขึ้น เนื่องจากเห็นว่าประเทศไทยพยายาม
เร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่

“ปี 2542 มีสิ่งที่คุ้นตาคนไทย
และชาวต่างชาติ คือ โปสเตอร์ Thailand
Invest Now และ เชื่อมั่นเมืองไทย
เศรษฐกิจสดใส ปี 2000”

ปี 2540 - 2543

Thailand Invest Now

ยังมีใครยังพอจำ�ได้หรือไม่ว่าในช่วงกลางปี 2542
มีสงิ่ หนึง่ ทีค่ นุ้ ตาคนไทยและชาวต่างชาติ นัน่ คือ โปสเตอร์
Thailand Invest Now และ “เชื่อมั่นเมืองไทย
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เศรษฐกิจสดใสปี 2000” โดยสามารถพบเห็นได้ตาม
สถานทีส่ �ำ คัญๆ ซึง่ มีขอ้ ความและรูปภาพทีส่ อื่ ความหมาย
ได้อย่างชัดเจน

“โปสเตอร์ประกอบด้วย
รูปภาพ 4 รูป โดยนำ�สัญลักษณ์
การพยากรณ์อากาศ
และเครื่องหมายจราจร
มาเป็นสื่อเพื่ออธิบาย
สถานการณ์เศรษฐกิจไทย”
ภาพโปสเตอร์และข้อความดังกล่าว เป็นเครื่องมือ
อธิบายสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศว่า วิกฤติเิ ศรษฐกิจ
ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ปี 2540 กำ�ลังจะผ่านพ้นไป และเศรษฐกิจไทย
กำ�ลังจะฟื้นและกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่ง ในโปสเตอร์
ประกอบด้วยรูปภาพ 4 รูป โดยนำ�สัญลักษณ์การพยากรณ์
อากาศและเครื่องหมายจราจร มาเป็นสื่อเพื่ออธิบาย
สถานการณ์ของเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2540-2543 ดังนี้
รูปแรกปี 2540 เป็นปีทมี่ กี ารลอยตัวค่าเงินบาท ทำ�ให้
ค่าเงินบาทลดลงมาก ภาพทีส่ อื่ ออกมาคือ ภาพฝนตกหนัก
มีฟ้าผ่ารุนแรง ประเทศไทยเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย
รูปทีส่ องปี 2541 สถานการณ์โดยรวมดีขนึ้ ในภาพ
จึงไม่มีฟ้าผ่า แต่ยังคงมีฝนตกหนักและท้องฟ้ามืดครึ้ม
รูปที่สามปี 2542 พระอาทิตย์ฉายแสงมาครึ่งดวง
แสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย
รู ป ที่ สี่ ปี 2543 พระอาทิ ต ย์ ส่ อ งแสงสว่ า งจ้ า
หมายความว่าเศรษฐกิจไทยได้ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งแล้ว
นอกจากรูปภาพทั้ง 4 จะปรากฏอยู่บนโปสเตอร์
แล้ว ยังไปติดอยู่บนเสื้อ ทั้งเสื้อยืดและแจ็กเก็ต หมวก
ร่ม สติกเกอร์ ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการสร้างความเข้าใจ
และความมั่นใจว่า เศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวและ
แข็งแรงแล้ว

แคมเปญประชาสัมพันธ์ระหว่างปี 2544 -2554
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ปี 2555

“แคมเปญ Unbeatable Thailand,
Unparalleled Opportunities
เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความเชื่อมั่น
ประเทศไทยในปี 2555
เป็นการนำ�เสนอผ่าน “มวยไทย”
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่รู้จักกันทั่วโลก”
Unbeatable Thailand, Unparalleled
Opportunities
นับตัง้ แต่ปี 2550 เป็นต้นมา ประเทศไทยประสบกับ
ปัญหาในหลายๆ ด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
ความขัดแย้งทางการเมือง รวมถึงมหาอุทกภัยครั้งใหญ่
ซึง่ ปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ล้วนส่งผลกระทบต่อความเชือ่ มัน่
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ของนักลงทุนต่างชาติเป็นอย่างมาก ฉะนั้นจึงมีความ
จำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทย แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยเชิงลบ
ดังกล่าว แต่ประเทศไทยก็มคี วามพร้อมและศักยภาพด้าน
ต่างๆ ไม่เป็นรองประเทศใดๆ
จึงนำ�มาสูก่ ารจัดทำ�แคมเปญ “Unbeatable Thailand,
Unparalleled Opportunities” เพือ่ ฟืน้ ฟูและเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นประเทศไทยในปี 2555 แคมเปญดังกล่าวมี
วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและยกระดับภาพลักษณ์ด้าน
เศรษฐกิจการลงทุนของประเทศไทยในต่างประเทศ ฟืน้ ฟู
ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย
ให้กลับคืนมา รวมถึงประชาสัมพันธ์มาตรการและนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุน ข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการลงทุน
และข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทีบ่ โี อไอประสงค์จะเผยแพร่ไปยัง
นักลงทุนต่างชาติ

แคมเปญดังกล่าวเป็นการนำ� “จิตวิญญาณความเป็น
นักสู้” (Fighting Spirit) ของคนไทยและประเทศไทย
มานำ�เสนอผ่าน “มวยไทย” (บัวขาว บัญชาเมฆ) ซึง่ เป็น
สัญลักษณ์ของประเทศไทยที่รู้จักกันทั่วโลก และสะท้อน
นัยยะคือ “ไม่ว่าคนไทยหรือประเทศไทย จะเผชิญ
อุปสรรคทัง้ จากความขัดแย้งทางการเมือง และภัยธรรมชาติ

ก็สามารถพลิกฟืน้ กลับขึน้ มาใหม่ได้ทกุ ครัง้ ” เปรียบเสมือน
ศิลปะมวยไทย ทีน่ กั มวยจะต้องฝึกฝนอย่างอดทน เรียนรู้
กลยุทธ์การต่อสู้ทั้งรับและรุก ซึ่งทำ�ให้ประเทศไทยไม่
เพลี่ยงพล้ำ� และสามารถพัฒนากลับมาดีกว่าที่เคยเป็น
ด้วยแผนฟื้นฟูและป้องกันที่มีประสิทธิภาพมาก

ความหมายของ Unbeatable Thailand และ Unparalleled Opportunities
Unbeatable Thailand
Unparalleled Opportunities
เป็นการสะท้อนถึง “จิตวิญญาณความเป็นนักสู้ (Fighting Spirit) ของคนไทย
เป็นการเน้นย้ำ�ถึงโอกาสดีๆ ของประเทศ
และประเทศไทย” ซึง่ ไม่วา่ จะเผชิญกับอุปสรรคในด้านต่างๆ อย่างไร ก็สามารถฟืน้ ตัว ในอนาคต อาทิ โอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรม
กลับขึ้นมาใหม่ได้ทุกครั้ง และประเทศไทยก็มีจุดแข็งในหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะ ใหม่ๆ และโอกาสในการเป็นแหล่งผลิต เพื่อขยาย
ทำ�เลที่ตั้งอันเป็นยุทธศาสตร์ซึ่งไม่มีใครสามารถแข่งขันได้ ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สู่ตลาดของ AEC ที่มีประชากรกว่า 600 ล้านคน
ที่ดี รากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง รวมถึงความหลากหลายทางเศรษฐกิจและ
ทรัพยากร ทำ�ให้ประเทศไทยเป็นแหล่งรองรับการลงทุนทีม่ คี วามพิเศษไม่เหมือนใคร

ตลอดปี 2555 แคมเปญดังกล่าว นับว่าช่วยเสริมสร้าง
ภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจไทย และสร้างความเชื่อมั่น
ต่อนักลงทุนต่างชาติได้เป็นอย่างดี
จะเห็นได้วา่ ทัง้ 3 แคมเปญทีก่ ล่าวมาข้างต้นนัน้ เป็น
ที่รู้จัก และจดจำ�กันได้เมื่อมีใครกล่าวถึง ซึ่งหลังจากนั้น
บีโอไอก็มีการออกแคมเปญอย่างต่อเนื่องมาทุกๆ ปี ดังนี้

ปี 2556 แคมเปญ “Thailand, An ASEAN
Hub, a World of Opportunity 2013” (A Race Half
Won) เป็นการนำ�ข้อได้เปรียบของประเทศไทยมานำ�เสนอ
ผ่าน “การแข่งขันกรีฑา” โดยผู้เข้าแข่งขันอยู่ตรงจุด
ออกตัวในตำ�แหน่งที่ได้เปรียบ ซึ่งจะมีโอกาสชนะสูงกว่า
ผูเ้ ข้าแข่งขันทีอ่ ยูใ่ นตำ�แหน่งอืน่ ๆ เปรียบเสมือนการเลือก
การลงทุนในประเทศทีด่ ี และมีความได้เปรียบในหลายๆ ด้าน

ปี 2556

ปี 2557
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

51

ปี 2557 แคมเปญ “Think Asia, Invest
THAILAND, An ASEAN Hub, a World of Opportunity
2014” (Win it All) เป็นการต่อยอดมาจากแคมเปญ
ของปี 2556 โดยนำ�ข้อได้เปรียบของประเทศไทย อาทิ
• ทำ�เลที่ตั้ง ที่เปรียบเป็นประตูสู่ใจกลางเอเชีย
และสามารถเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 3,000 ล้านคนได้
• Connectivity ประเทศไทยมีโครงสร้างพืน้ ฐาน
ที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ ได้สะดวก ทั้งจีน
อินเดีย รวมถึงประเทศสมาชิกอาเซียนอืน่ ๆ และเส้นทางสู่
อนุภมู ภิ าคลุม่ น้�ำ โขง ซึง่ เป็นตลาดทีม่ ศี กั ยภาพทางธุรกิจสูง
• โอกาส ประเทศไทยมีหน่วยงานทีค่ อยช่วยส่งเสริม
สนับสนุน และอำ�นวยความสะดวกในการลงทุนให้กบั นักลงทุน
ทำ�ให้ดำ�เนินธุรกิจได้ง่ายและรวดเร็ว
แคมเปญดังกล่าวนำ�เสนอผ่าน “เส้นชัย” โดยผูเ้ ข้า
แข่งขันทีว่ งิ่ เข้าเส้นชัยแล้ว จะสามารถเข้าถึงผูบ้ ริโภคได้งา่ ย
ซึ่งมีเป็นจำ�นวนมากในภูมิภาคนี้ และยังเน้นถึงโอกาสดีๆ
ของประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรม
ใหม่ๆ และโอกาสในการเป็นแหล่งผลิต รวมถึงโอกาสในการ
ประสบความสำ�เร็จในธุรกิจ จากการตัดสินใจเลือกลงทุน
ในประเทศไทย ซึ่งเปรียบเสมือนการเข้าถึงเส้นชัยแล้ว

“แนวคิด “TREE”
เปรียบเทียบประเทศไทย
กับ “ต้นไม้”
ที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
มั่นคง ผลิดอกสดใส
แต่ละกิ่งก้านแสดงถึง
ปัจจัยเด่นและข้อได้เปรียบต่างๆ
ที่ช่วยให้การลงทุน
ประสบความสำ�เร็จ”
ปี 2558 แคมเปญ “Think Asia, Invest
THAILAND, An ASEAN Hub, a World of Opportunity
2015” (TREE) แนวคิดในปีนี้ยังคงอยู่ภายใต้แคมเปญ
“Think Asia, Invest THAILAND, An ASEAN
Hub, a World of Opportunity” ซึ่งเผยแพร่มาตั้งแต่
ปี 2557 แต่ด้วยสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจการเมือง

ปี 2558
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ที่เปลี่ยนไป รวมถึงการก้าวเข้าสู่ AEC และการประกาศ
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ จึงต้องมีการ
ปรับปรุงจุดมุ่งหมายและเนื้อหาในการสื่อสาร ด้วยการ
ชูจดุ เด่นของประเทศไทยในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีต่ ง้ั
ซึ่งอยู่ใจกลางเอเชีย และผลประโยชน์ที่นักลงทุนจะได้รับ
หากเลือกประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน
แนวคิ ด “TREE” นำ � เสนอโดยเปรี ย บเที ย บ
ประเทศไทยกับ “ต้นไม้” ที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
มั่นคง ผลิดอกสดใส แต่ละกิ่งก้านแสดงถึงปัจจัยเด่น
และข้อได้เปรียบต่างๆ ที่จะช่วยให้การลงทุนประสบ
ความสำ�เร็จ ตั้งแต่ทำ�เลที่ตั้ง ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยหลัก
ที่ทำ�ให้สามารถเชื่อมโยงกับประเทศอื่นๆ ทั้งใกล้ไกลได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว การมีอุตสาหกรรมหลากหลาย
ที่ล้วนเติบโตแข็งแกร่ง ช่วยให้สามารถต่อยอดการลงทุน
ได้ง่าย สิ่งอำ�นวยความสะดวกในโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะ
ช่วยให้การดำ�เนินธุรกิจเป็นไปอย่างสะดวก ข้อได้เปรียบ
ในการแข่งขันทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดำ�เนินธุรกิจ
และกิง่ ส่วนยอดของต้นไม้ซงึ่ เป็น New Focus แสดงถึง
อุตสาหกรรมหรือกิจกรรมทีต่ อ้ งการให้มกี ารลงทุนมากขึน้
เพื่อช่วยให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนตามยุทธศาสตร์
ฉบับใหม่
ข้อความทีส่ อ่ื สารยังช่วยตอกย้�ำ ว่า การลงทุนทีย่ ง่ั ยืน
เปรี ย บเสมื อ นการเลื อ กปลู ก ต้ นไม้ ใ นที่ ๆ เหมาะสม
หากเลือกลงทุนทีป่ ระเทศไทย ก็จะมีโอกาสทีธ่ รุ กิจนัน้ ๆ จะ
เจริญเติบโตอย่างยัง่ ยืนเหมือนต้นไม้ใหญ่ โดยปัจจัยต่างๆ
ทีก่ ล่าวข้างต้นคือ จุดเด่นทีท่ �ำ ให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ทีเ่ หมาะสมในการลงทุน ทัง้ การลงทุนภายในประเทศ และ
การลงทุนที่ต้องการทำ�ธุรกิจเชื่อมโยงกับประเทศสมาชิก
อาเซียนและเอเชีย
นอกจากนี้แคมเปญ “TREE” ยังต้องการสะท้อน
ศักยภาพของประเทศไทย ทีช่ ว่ ยให้ได้เปรียบในการลงทุน
ได้แก่
• การเชือ่ มโยงกับประเทศในอาเซียนและเอเชีย
ประเทศไทยเปรียบเป็นประตูสู่ใจกลางเอเชียที่มีผู้บริโภค

มากถึง 3,000 ล้านคน มีโครงข่ายคมนาคมทีเ่ พียบพร้อม
ทุกรูปแบบ สามารถเชื่อมโยงได้ทั้งจีน อินเดีย และ
ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ทำ�ให้ประเทศไทยเป็นฐาน
การลงทุนที่มีศักยภาพ และสร้างสรรค์โอกาสทางธุรกิจ
ได้อีกมาก
• โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ไม่ว่าจะเป็น
ในด้านของการคมนาคมขนส่งหรือการสือ่ สารโทรคมนาคม
โลจิสติกส์ ความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและพลังงาน
ช่ ว ยให้ ก ารดำ � เนิ น ธุ ร กิ จในประเทศไทยเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
• มีอตุ สาหกรรมหลากหลายและเข้มแข็ง มีชอื่ เสียง
ในระดับโลก ตั้งแต่ ยานยนต์และชิ้นส่วน เกษตรและ
อาหาร อิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมบริการ อาทิ
ท่องเที่ยว สุขภาพ ฯลฯ
• ข้อได้เปรียบในการแข่งขัน อาทิ การมี SupplyChain ที่เข้มแข็ง ความคุ้มค่าในการลงทุน ทรัพยากร
อันหลากหลาย และสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ
• เน้นสนับสนุนอุตสาหกรรมและกิจการที่ช่วย
ให้การลงทุนของไทยเติบโตอย่างยั่งยืน อาทิ การใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง การวิจัยพัฒนา การสร้างคุณค่าเพิ่มให้
ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
กล่าวโดยสรุปแคมเปญดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น
ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น แคมเปญที่ ช่ ว ยสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี
ให้กับประเทศไทยในแต่ละช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ตา่ งๆ
ขึน้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นว่าเมื่อเลือก
ประเทศไทยเป็ น ฐานการลงทุ น แล้ ว จะไม่ มี วั น ผิ ด หวั ง
อย่างแน่นอน
และในปี 2559 นี้บีโอไอจะมีแคมเปญอะไรที่จะ
ออกมานำ�เสนอต่อนักลงทุน... โปรดติดตาม...
ที่มาข้อมูล หนังสือครบรอบ 40 ปีบีโอไอ
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นานาสาระ

สำ�นักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโซล

Creative Economy

& Innovation Center
นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
เชิงสร้างสรรค์ของประธานาธิบดี
พัค กึน ฮเย
ท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การ
ชะลอตัวของภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก ใน
ระยะหลายปีมานี้ ส่งผลให้หลายๆ ประเทศต้องเร่ง
ปรับนโยบาย และหันมาแสวงหาแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจรูปแบบใหม่ เพื่อก้าวข้ามอุปสรรคทาง
เศรษฐกิจต่างๆ
สำ�หรับภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั่วไป แม้แต่
กลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เคยเป็นผู้นำ� ทางการผลิตสินค้า
ที่มีเทคโนโลยีชั้นนำ�ในหลายประเทศ ก็ยังประสบภาวะ
ชะลอตัว ส่งผลให้ต้องลดกำ�ลังการผลิต หรือปิดสาขา
เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ปัญหาทั้งหมดอาจเกิดขึ้นจาก
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แบบเดิ ม ดู เ หมื อ นจะถึ ง ทางตั น
เนื่องจากการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจปัจจุบัน ได้ทวี
ความรุนแรงมากขึ้น ทั้งด้านเทคโนโลยี คุณภาพ ราคา
และความคิดสร้างสรรค์ ประเทศทีเ่ คยอยูน่ อกความสนใจ
ได้กลายมาเป็นตัวละครสำ�คัญ ที่ต้องจับตามองในโลก
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เศรษฐกิ จ ทั้ ง ในฐานะผู้ ผ ลิ ต และตลาดผู้ บ ริ โ ภค
รายใหญ่รายใหม่ของโลก อย่างเช่น จีนและอาเซียน
ด้ ว ยเหตุ นี้ ประเทศที่ เ คยมี ก ารเจริ ญ เติ บโตแบบ
ก้าวกระโดด จากประเทศยากจนขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศ
ผู้นำ�ทางเทคโนโลยี และประเทศพัฒนาอุตสาหกรรม
ของโลกอย่างสาธารณรัฐเกาหลี จึงตระหนักถึงจุดที่ต้อง
“เปลี่ยน” เพื่อการพัฒนาของประเทศต่อไปในอนาคต
เช่นกัน

ประธานาธิบดี พัค กึน ฮเย
เกาหลีใต้

จุดเริ่มต้นความเจริญทางเศรษฐกิจของเกาหลีใน
ยุคแรก เริ่มเมื่อรัฐบาลพัค ชองฮี (Park Chung Hee)
บิดาของประธานาธิบดีพัค กึน ฮเย (Park GeunHye)
ได้เล็งเห็นความสำ�คัญของการปรับเปลี่ยนโยบายทาง
เศรษฐกิจ ในช่วงหลังปี 2503 จากประเทศที่พึ่งพา
อุตสาหกรรมการเกษตรเป็นหลัก มาเน้นอุตสาหกรรม
การผลิตสินค้าในชีวิตประจำ�วัน เช่น เสื้อผ้า รองเท้า
กระเป๋า และเน้นการผลิตเพือ่ ส่งออกไปพร้อมกัน จากนัน้
ในช่วงหลังปี 2513 และ 2523 ตามลำ�ดับ ได้หันมา
ให้ความสำ�คัญกับอุตสาหกรรมหนักและเคมี เช่น เหล็ก
รถยนต์และต่อเรือ และพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
แบบ High Technology และการบริการอย่างต่อเนื่อง
จนประสบความสำ � เร็ จในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และ
กลายเป็นประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีของการพัฒนานั้น
จะเห็นว่านโยบายและแนวทางการดำ�เนินงานของรัฐบาล
เกาหลีใต้ มีอิทธิพลอย่างมากต่อการปฏิรูปเศรษฐกิจ
ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการลดค่าเงินวอน เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถการแข่งขันด้านราคาของสินค้าเกาหลี
ในตลาดโลก การเน้นอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อส่งออก
เช่น วัตถุดิบพื้นฐาน สิ่งทอ เสื้อผ้าและไม้ในช่วงปี 2503
ขณะทีก่ ารส่งออกสินค้าเหล็ก เครือ่ งจักร อุปกรณ์ขนส่งต่างๆ
เริม่ เข้ามามีบทบาทในโครงสร้างเศรษฐกิจตัง้ แต่ชว่ งครึง่ หลัง
ปี 2513 และเพิม่ ความสำ�คัญจากนัน้ เป็นต้นมา นอกจากนี้
รัฐบาลยังได้สนับสนุนบริษัทส่งออกในด้านต่างๆ เช่น

1

จัดการประชุมรายเดือนระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐและผู้บริหาร
ของบริษัทส่งออกเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่างๆ รวมถึง
ให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ส่งออกต่างๆ จนประเทศได้เปรียบ
ดุลการค้าครั้งแรกในปี 25371 แม้วันนี้ประเทศเกาหลี
จะก้าวข้ามจุดเปลี่ยน หลุดพ้นจากประเทศด้อยพัฒนา
เป็นประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนาแทน
แต่ ก ารเติ บโตทางเศรษฐกิ จ ที่ ม าถึ ง จุ ด แสดงสั ญ ญาณ
อิ่มตัวจนเกิดการชะลอตัวนั้น ทำ�ให้รัฐบาลต้องกลับมา
ทบทวนยุทธศาสตร์ใหม่ เพื่อกระตุ้นการเติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง

“ใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
ซึ่งเป็น 1 ใน 3
ของนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจ
ในระยะ 3 ปีของรัฐบาล”
Dynamic Innovation และ Creative
Economy

ประเทศเกาหลีในปี 2558 ภายใต้การบริหาร
ของประธานาธิบดีพัค กึน ฮเย ยังคงเดินหน้าเพื่อเพิ่ม
อั ต ราการเติ บโตทางเศรษฐกิ จโดยใช้ ท ฤษฎี เ ศรษฐกิ จ
เชิงสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งเป็น 1 ใน 3
ของนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจในระยะ 3 ปีของรัฐบาล
ซึ่งประกอบไปด้วย
1. การพัฒนาเศรษฐกิจที่อยู่บนรากฐานที่เข้มแข็ง
2. การพั ฒ นาเศรษฐกิ จโดยอาศั ย นวั ต กรรม
แบบพลวัตร
3. การสร้ า งความสมดุ ล ระหว่ า งความต้ อ งการ
ภายในประเทศและการส่งออก โดยมุง่ หวังทีจ่ ะให้เกิดการ
พัฒนาเช่นเดียวกับในอดีตจนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น
มหัศจรรย์แห่งลุ่มแม่น้ำ�ฮัน (Miracle of Han River)
เป็นครั้งที่สอง
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เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
(Creative Economy)

เริ่มมาจากแนวคิดที่ต้องการจะเอาชนะอุปสรรค
ทางเศรษฐกิจต่างๆ อย่างเช่น ข้อจำ�กัดในการเติบโต
ทางเศรษฐกิจแบบเดิมๆ การแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
ในตลาดโลกและระหว่างประเทศ การว่างงานของกลุ่ม
คนอายุน้อย การเพิ่มขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ และภาวะ
ขาดแรงจูงใจในการริเริ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจของคน
รุ่นใหม่ เป็นต้น
ถึ ง แม้ เ ศรษฐกิ จ ของเกาหลี ใ ต้ จ ะพั ฒ นาไป
มาก แต่ ป ฎิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า การแข่ ง ขั น ภายในประเทศ
นั้นรุนแรงขึ้นไปตามลำ�ดับ ข้อบังคับและกฎระเบียบ
หลายอย่ า งค่ อ นข้ า งเข้ ม งวด ตั ว อย่ า งความล้ ม เหลว
ทางธุ ร กิ จ จำ � นวนมากที่ เ กิ ด ขึ้ นในสั ง คมเกาหลี ทำ �ให้
หลายคนไม่ อ ยากที่ จ ะคิ ด ริ เ ริ่ ม ลงทุ น โดยเฉพาะ
กลุ่ ม คนอายุ น้ อ ยที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และเป็ น
กลุ่มแรงงานหลักที่จะช่วยผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ
ดังนัน้ รัฐบาลจึงต้องการกระตุน้ และส่งเสริม ให้ภาคเอกชน
ตื่นตัวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่ๆ โดยสนับสนุน
ให้ประชาชน นำ�เสนอความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ทีส่ ามารถ
นำ�มาต่อยอดการพัฒนาธุรกิจได้ โดยทีร่ ฐั บาลจะช่วยสร้าง
ปัจจัยส่งเสริมการทำ�ธุรกิจต่างๆ ให้ไม่วา่ จะเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ
ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เงินทุน การวิจัย สถานที่ ฯลฯ
ในยุคเริ่มแรกของ Creative Economy รัฐบาล
ของประธานาธิบดีพคั กึน ฮเย เริม่ จากการสร้าง Platform
ที่เป็นแหล่งรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ของคนทั่วไป ที่
เรียกว่า Online Creative Economy Town ซึ่งเป็น
ที่ท่ใี ห้คนมาเสนอแนวคิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของตนเอง
บนเว็ บไซต์ โดยมี ค ณะกรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป็ น
ผูค้ ดั เลือกแนวคิดทีโ่ ดดเด่นมาให้ค�ำ แนะนำ� (Mentoring
Support) และการสนับสนุนด้านอืน่ ๆ เช่น เสนอแนะความเห็น
ในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ช่วยติดต่อหาหน่วยงานในเครือข่าย
ของรัฐหรือช่วยประสานงานในการหาแหล่งเงินทุน เพื่อ
ให้เจ้าของแนวคิดสามารถนำ�ไปต่อยอดทางธุรกิจได้
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“เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ
Innovation Center
ของเกาหลี ใต้คือ การร่วมมือ
ระหว่างรัฐบาลกลาง
รัฐบาลท้องถิ่นและบริษัทชั้นนำ�”
ต่ อ มารั ฐ บาลได้ ข ยายโครงการดั ง กล่ า วเพื่ อ ลด
ข้อจำ�กัดของ Online Media Platform โดยตั้งเป้าที่จะ
สร้าง Creative Economy and Innovation Center
ขึ้นในจังหวัดต่างๆ รวม 18 แห่ง เพื่อเป็น One Stop
Service Center สำ�หรับพัฒนาโครงการสร้างสรรค์ใหม่ๆ
รวมถึงช่วยเหลือผู้เริ่มดำ�เนินธุรกิจใหม่ (Startups)
ให้ดำ�เนินธุรกิจไปได้อย่างมีประสิทธิภาพในปี 2557
รัฐบาลได้จัดตั้ง Innovation Center ขึ้น 4 แห่ง ได้แก่
ศูนย์ทเี่ มือง Gumi, Daegu, Daejeon และ Jeonju โดยตัง้
เป้าหมายที่จะพัฒนาศูนย์ที่เหลือให้สำ�เร็จภายในปี 2558
ทัง้ นีเ้ งินทุนสนับสนุนทีจ่ ะมาช่วยสนับสนุนนโยบาย
Creative Economy ให้ส�ำ เร็จลุลว่ งนัน้ จะมาจากหน่วยงาน
ด้านการเงินหลัก 4 แห่ง ได้แก่ Korea Development
Bank, Industrial Bank of Korea, Korea Credit
Guarantee Fund และ Korea Technology Finance
Corporation

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ Innovation Center
ของเกาหลีใต้คือ การร่วมมือระหว่างรัฐบาลกลาง รัฐบาล
ท้องถิ่นและบริษัทชั้นนำ� ที่ดำ�เนินธุรกิจในท้องที่นั้นๆ เข้า
มาร่วมกันพัฒนาธุรกิจท้องถิ่น ให้เติบโตไปสู่ตลาดสากล
และร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่จะนำ�ไปพัฒนา
อุตสาหกรรมในท้องถิ่นนั้นอีกด้วย บริษัทขนาดใหญ่ของ
เกาหลี เป็นบริษัทที่ประสบความสำ�เร็จในการทำ�ธุรกิจ
มีประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี ใน
อุ ต สาหกรรมสาขานั้ น ๆ จึ ง ทำ � หน้ า ที่ เ สมื อ นพี่ เ ลี้ ย ง
ทางธุ ร กิ จให้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ริ เ ริ่ ม และบริ ษั ท ขนาดเล็ ก และ
ขนาดกลางต่ า งๆ เช่ น ให้ คำ � ปรึ ก ษาทางธุ ร กิ จ ส่ ง

ผู้เชี่ยวชาญมาให้คำ�แนะนำ� จัดกิจกรรมสัมมนาหรือให้
ความรู้ต่างๆ ให้ความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี รวมทั้ง
สนับสนุนทางการเงินด้วย การสนับสนุนจากบริษทั ใหญ่ที่
มีประสบการณ์ และเครือข่ายธุรกิจอย่างกว้างขวาง ทัง้ ใน
และต่างประเทศ จะช่วยสร้างลู่ทางทางธุรกิจให้แก่บริษัท
ขนาดเล็กและขนาดกลางต่างๆ ตัง้ แต่เริม่ ต้นจนถึงขัน้ ตอน
การขายสินค้า อีกทั้งยังช่วยลดอัตราความเสี่ยงทางธุรกิจ
จากการลองผิดลองถูกอีกด้วย
การลงทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ
กับรัฐนัน้ อาจดูเหมือนกับการให้บริษทั ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือ
และให้โอกาสกับธุรกิจขนาดเล็กเท่านัน้ แต่ความจริงแล้ว
Creative Economy จะให้ผลตอบแทนกับทั้งสองฝ่าย
คือ การสร้างธุรกิจใหม่ ผลักดันธุรกิจขนาดเล็กและ
ขนาดกลางสู่ตลาดโลก และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขัน ในขณะที่บริษัทขนาดใหญ่เหล่านั้นจะได้ผล
ตอบแทนกลับคืนในรูปแบบของนวัตกรรมใหม่ๆ หรือ
สินค้าใหม่ที่เกิดจากพัฒนาของบริษัทเล็กๆ เหล่านี้ เช่น
สร้าง Supply Chain ให้กบั บริษทั เพิม่ ขึน้ หรือร่วมลงทุน
ในสินค้าที่โดดเด่น เพื่อร่วมวิจัย พัฒนาหรือต่อยอด
ธุรกิจอื่นๆ

ขั้นตอนและการดำ�เนินงานหลักของศูนย์ทั่วไป
สอบถามข้อมูลหรือนำ�เสนอ
ความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง
ผ่านทางเว็บไซต์
https://ccei.creativekorea.or.kr

• รั บ คำ � แนะนำ � เกี่ ย วกั บ การก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท การเริ่ ม ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ ก
หรือขอรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หรือติดต่อยังศูนย์ที่เชี่ยวชาญ
ตามแต่ละสาขาอุตสาหกรรม
• เสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ และขอรับคำ�แนะนำ�จาก
ผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงโครงการ หรือการสนับสนุนอื่นๆ

ติดต่อ Creative Economy &
Innovation Center

• โครงการที่น่าสนใจ หากผ่านกระบวนการคัดเลือก จะได้เข้ามาใช้พื้นที่
ประลองฝีมือ หรือ Challenge Platform ในศูนย์เป็นระยะเวลา 6 เดือน
• รับคำ�ปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ เช่น การเงิน กฎหมาย
สิทธิบัตร เป็นต้น

โครงการต่างๆ ที่ให้การสนับสนุน

• โครงการจากทางศูนย์
- ให้คำ�ปรึกษา/สนับสนุนด้านการเงิน
- ผลิตสินค้าตัวอย่าง
- ช่วยประชาสัมพันธ์และขายสินค้า
- ช่วยติดต่อและสร้างเครือช่ายการส่งสินค้าไปต่างประเทศ
• ช่วยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น Techno Park มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย เป็นต้น
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รายชื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายของ Creative Economy & Innovation Center
ของประเทศเกาหลี ใต้
Center for Creative
Economy and Innovation
1. Daejeon
2. Daegu
3. Gyeonggi
4. Gyeongnam
5. Gyeongbuk
6. Gwangju
7. Cheonbuk
8. Chungbuk
9. Busan
10. Gangwon
11. Chungnam
12. Cheonnam
13. Jeju
14. Sejong
15. Seoul
16. Pohang
17. Ulsan
18. Incheon
58 วารสารส่งเสริมการลงทุน

บริษัทที่ร่วมมือ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย

SK Group
Technology Industrialization
Samsung Group
IOT, Electronics, Textiles
KT
IOT, Games, Pintech, 5G
Doosan Heavy Industries and Machineries, Desalination, Anti-aging Bio
Construction
Industry
Samsung Group
IT, Cultural/Agricultural Industrialization,
Smart Factory
Hyundai MotorGroup
อุตสาหกรรมรถยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น
Hydrogen Fuel-Cell Vehicles and Hybrid Cars
Hyosung
Carbon Fiber Industries/Carbon Cluster แทน
การใช้เหล็กเป็นวัตถุดิบหลัก
LG
Biotechnology and Eco-friendly Energy,
K-Beauty Globalization
Lotte Group
Distribution, Retail Industries, IOT, Movies
Naver
Big Data Center, Cloud Sourcing,
Convergence Industries based on
IT such as Tourism, Healthcare, Bioscience
Hanhwa Q CELLS
อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
GS Group
อุตสาหกรรมการเกษตร ประมง Biomass,
Well-being Tourism
DaumKakao
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ IT Services, Software
SK Group
อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น Smart Farming, ICT
CJ Group
Cultural Content, Fashion and Food, City Life
POSCO
Clean and Innovative Energy Industries,
Eco Industrial Estate
Hyundai Heavy Industries
Shipbuilding, Medical Appliances
Hanjin Group
Smart Distribution, New Aero-Engine Business

“โครงการศูนย์ความร่วมมือของบริษัท
ยักษ์ ใหญ่อีกหนึ่งแห่งทางตอนใต้
ของเกาะเชจู มีบริษัท Amore Pacific
ซึ่งเป็นบริษัทเครื่องสำ�อางที่ ใหญ่ที่สุด
ของเกาหลี ใต้ ให้การสนับสนุน”

ภาพแสดงพื้นที่ตั้ง Creative Economy and
Innovation Center ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ
(ที่มา www.creativekorea.or.kr)

นอกจากศูนย์ต่างๆ ที่ทางรัฐบาลตั้งเป้าหมายใน
การจัดตั้งทั้ง 18 แห่งแล้วนั้น ยังมีโครงการขยายศูนย์
เพิ่มเติมจากความร่วมมือของบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆ ของ
เกาหลีอีกด้วย เช่น ในเกาะเชจูถึงแม้จะมี Jeju Center
for Creative Economy & Innovation ที่มีบริษัท
DaumKakao ซึ่งเป็นบริษัทซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชัน
ที่ มี ชื่ อ เสี ย งของเกาหลี ใ ต้ เป็ น ผู้ ส นั บ สนุ น หลั ก และ
เปิดดำ�เนินการเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วนัน้ ยังมีโครงการเปิดศูนย์
เพิม่ เติมอีกหนึง่ แห่งทางตอนใต้ของเกาะโดยมีบริษทั Amore
Pacific ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท เครื่ อ งสำ � อางที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของ
เกาหลีใต้ เจ้าของผลิตภัณฑ์เครือ่ งสำ�อางยีห่ อ้ คุน้ หูคนไทย
อย่างเช่น Laneige, Sulwhasoo, Etude, Innisfree
ตกลงให้การสนับสนุน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างกลุ่ม
อุตสาหกรรมความงาม ตัง้ แต่การสร้างผลิตภัณฑ์ไปจนถึง
การขายสินค้า สร้าง Green Beauty Valley รวมทั้ง
Content ทางวัฒนธรรมและการท่องเทีย่ วในระดับพรีเมียม
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวเกาหลีและต่างชาติ2

Busan Center for Creative Economy & Innovation

ตัวอย่างหนึง่ ของ Center for Creative Economy
& Innovation ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมด้วย
ตัวเองคือ Busan Creative Economy & Innovation
Center
2

http://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/kr/123_181675.html

ศูนย์แห่งนี้นับเป็นศูนย์ลำ�ดับที่ 7 ที่สร้างขึ้นจาก
ความร่วมมือของ Ministry of Science, ICT and Future
Planning, Busan Metropolitan City และ Lotte
Group ซึง่ เป็นบริษทั ยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้ทดี่ �ำ เนินธุรกิจ
ค้าปลีกตัง้ แต่หา้ งสรรพสินค้า โรงแรม ร้านอาหาร ไปจนถึง
ก่อสร้างและธุรกิจบันเทิง เช่น โรงภาพยนตร์ เปิด
ตัวอย่างเป็นทางการไปแล้วเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558
ที่ผ่านมา
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บรรยากาศห้องทำ�งานของ Startups หรือ
Challenge Platform ภายใน Busan Center
รายชื่อของ Startups ภายใน Busan Center

บทบาทของ Busan Creative & Innovation
Center ประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่
1. สนับสนุนด้านการจัดจำ�หน่ายสินค้า ช่วยเหลือ
ตัง้ แต่การวางแผนการผลิตสินค้าไปจนถึงขัน้ ตอนการขาย
และช่วยปรับปรุงการบริการด้านการจำ�หน่ายสินค้าสำ�หรับ
บริษัทเริ่มต้นขนาดเล็ก
2. ด้าน IOT ทางศูนย์และ Lotte จะช่วยผลักดัน
โครงการริเริม่ ตัวอย่างให้ส�ำ เร็จขึน้ และสร้าง IOT Test Bed
3. ด้านภาพยนตร์ ทางศูนย์จะช่วยสร้างวงการ
ผู้ผลิตในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อต่างๆ (Creator
Ecosystem) รวมทั้งช่องทางการผลิตและการขาย
4. ผลักดันการให้บริการแบบ One Stop สำ�หรับ
การก่ อ ตั้ ง บริ ษั ท ดู แ ลสนั บ สนุ น กลุ่ ม ธุ ร กิ จ เกิ ดใหม่
(Startups) ในท้องถิน่ และให้การสนับสนุนในเชิงพาณิชย์
ศูนย์นี้จะเน้นการใช้ Internet of Thing เป็นหลักและ
จะเป็ น หน่ วยงานที่ ช่ ว ยทดลองการพั ฒ นาเชิ ง พาณิ ช ย์
(Commercialization) ของเทคโนโลยีต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
และช่วยส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ Startups ใน
ท้องถิ่นด้วยการนำ�เทคโนโลยีมาใช้ในภาคการท่องเที่ยว
และความปลอดภัยด้วย ซึง่ แนวทางดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่
ของนโยบายของรัฐบาลที่ตั้งเป้าหมายที่จะสร้างศูนย์กลาง
IOT ของโลกในสาธารณรัฐเกาหลีภายในปี 2562 นี้
โครงสร้างการดำ�เนินงานหลักๆ ของ Busan Center
ก็คล้ายคลึงกับศูนย์อื่นๆ ทั่วไป คือ สร้างพื้นที่ประลอง
ฝีมือหรือ Challenge Platform ให้เป็นพื้นที่สำ�หรับ
60 วารสารส่งเสริมการลงทุน

Startups ทีม่ แี นวคิดในการผลิตสินค้าทีโ่ ดดเด่นได้เข้ามา
ทำ�งานในระยะเวลา 6 เดือนในพืน้ ทีข่ องศูนย์ และสามารถ
ใช้บริการสิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น สำ�นักงาน
ชัว่ คราว ห้องสัมมนา ห้องประชุมแบบ Inter-Conference
ห้องฉายภาพยนตร์ อุปกรณ์ทดลอง สื่อคอมพิวเตอร์
ห้องสตูดโิ อสำ�หรับอัดรายการ Home Shopping รวมไปถึง
การให้บริการทางกฎหมายและคำ�แนะนำ�จากผู้เชี่ยวชาญ
ต่างๆ ซึ่งถือเป็น One Stop Service Center และ
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
นอกจากโปรแกรมพืน้ ฐานแล้ว ทางศูนย์และบริษทั
Lotte ยังจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ที่
สนใจทั่วไปพื้นที่ เช่น โครงการสัมมนาเกี่ยวกับการก่อตั้ง
บริษัทสำ�หรับพื้นที่ปูซาน โครงการ Movies Academy
โครงการหลักสูตรธุรกิจภาพยนตร์ เป็นต้น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์
ที่เกิดจากการพัฒนาของ
Startups ภายใน Center

Digital Media Library

หลังจากที่ทางศูนย์ได้เปิดอย่างเป็นทางการตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2558 เป็นต้นมา มีภาคเอกชนจำ�นวนมาก
เข้าร่วมโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นด้านพื้นที่สำ�นักงาน คำ�แนะนำ�สำ�หรับการตลาด
การถ่ายทำ� Home Shopping เพื่อขายสินค้าของตนเอง
ผ่านช่องเคเบิ้ล เป็นต้น

“โครงการที่น่าสนใจเช่น
โครงการเต้นท์ทำ�ความร้อนแบบพับได้
ซึ่งปัจจุบันทำ�เป็นสินค้าตัวอย่าง
เพื่อชักจูงการลงทุนจากนักลงทุน
เพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป”
บริษัทที่มีผลการดำ�เนินงานเป็นที่น่าพอใจ และมี
ผลิตภัณฑ์ทางความคิดสร้างสรรค์ดี จะได้รบั การส่งเสริม
ต่อไป กรณีตัวอย่างของศูนย์ Busan มีหลายโครงการ
ทีน่ า่ สนใจ เช่น โครงการเต้นท์ท�ำ ความร้อนแบบพับได้ ซึง่
ปัจจุบันทำ�เป็นสินค้าตัวอย่าง เพื่อชักจูงการลงทุนจาก
นักลงทุนเพื่อพัฒนาธุรกิจต่อไป และโครงการเครื่องใช้
ในชีวติ ประจำ�วันเคลือบแล็กเกอร์ทเ่ี ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
เช่น เครือ่ งครัว เครือ่ งประดับ เคสโทรศัพท์ โดยมีเป้าหมาย
ทีจ่ ะวางขายในร้านค้าปลอดภาษี และมีกลุม่ เป้าหมายหลัก
เป็นลูกค้าชาวจีนและญี่ปุ่น

หรือร้านค้าปลอดภาษีของ Lotte ด้วย โดยที่ Lotte เอง
ก็จะได้กลุม่ สินค้าใหม่เข้ามาเปิดตลาดในอาณาจักรของตน

ห้องให้บริการคำ�แนะนำ�ทางกฎหมาย
การเงินและการจดสิทธิบัตร โดยผู้เชี่ยวชาญ

Smart Studio สตูดิโอที่ให้ Startups
สามารถมาถ่ายทำ�รายการ Home Shopping
เพื่อใช้เป็นสื่อทางการตลาดในการขายสินค้าของตนเอง

Omni Meeting Room ห้องประชุมแบบ Inter-Conference
ที่ให้ Startups สามารถประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่
ของบริษัท Lotte ผ่านทาง TV Cenference

“นโยบาย Creative Economy &
Innovation Center มีวัตถุประสงค์
สำ�คัญคือ การพยายามก้าวข้าม
ขีดจำ�กัดของอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม”

บริษทั ทีเ่ ข้ามาอยูใ่ นการดูแลของศูนย์จะมีผเู้ ชีย่ วชาญ
ด้านการตลาดของบริษทั Lotte (กรณีของศูนย์ทปี่ ซู านนัน้
MD ของทาง Lotte จะเข้ามาช่วยให้คำ�แนะนำ�แก่บริษัท
ต่างๆ) คอยให้คำ�แนะนำ�ตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงขั้นตอน
การส่งสินค้าออกตลาด สินค้าทีเ่ ป็นทีน่ า่ สนใจจะได้รบั การ
สนับสนุนจาก Lotte โดยนำ�ไปวางขายในห้างสรรพสินค้า

นโยบายเรือ่ ง Creative Economy & Innovation
Center ของเกาหลีนั้น มีวัตถุประสงค์สำ�คัญคือ การ
พยายามก้าวข้ามขีดจำ�กัดของความเจริญ จากการพัฒนา
อุ ต สาหกรรมแบบดั้ ง เดิ ม ปรั บ ทิ ศ ทางทางเศรษฐกิ จ
เพื่อรองรับการเติบโตที่ช้าลงๆ การแข่งขันที่รุนแรงใน
ตลาดโลก แก้ปัญหาการว่างงานของคนวัยหนุ่มสาว และ
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การเพิ่มจำ�นวนของประชากรผู้สูงอายุในเกาหลี ด้วย
นโยบายดังกล่าว คนเกาหลีไม่ว่าจะเป็นเพศใด อายุ
เท่าไหร่ก็สามารถสร้างธุรกิจของตนเอง โดยใช้ความคิด
ริเริ่มมาพัฒนาให้เกิดสินค้าเชิงสร้างสรรค์

“จากการผลักดันนโยบาย
มาเป็นเวลา 1 ปี
ได้ ให้บริการคำ�ปรึกษา
และแนะนำ�การตั้งธุรกิจไปแล้ว
9,535 ราย”
จากการผลักดันนโยบายมาเป็นเวลาประมาณ 1 ปี
Creative Economy & Innovation Center ได้ให้
บริการคำ�ปรึกษาและแนะนำ�การตั้งธุรกิจไปแล้ว 9,535
ราย ผลิตสินค้าตัวอย่างจำ�นวน 2,621 รายการ มีจำ�นวน
บริษัทที่เข้ารับการฝึกอบรมจากทางศูนย์รวม 515 บริษัท
ให้การสนับสนุนทางเทคโนโลยีจำ�นวน 247 รายการ และ
สนับสนุนด้านการตลาดไปแล้ว 66 รายการ เงินทุนกลาง
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(Investment Fund) รวม 478.2 พันล้านวอน โดยได้
ดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ ไปแล้วทั้งสิ้น 56 พันล้านวอน3
อย่างไรก็ดี การจะพัฒนานโยบายดังกล่าวนัน้ ไม่ใช่
เรื่องง่ายๆ เลย เนื่องจากต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนอื่น
มาช่วยผลักดันให้โครงการสำ�เร็จได้ ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
จากรัฐ และการวางแผนความร่วมมือจากภาคเอกชน
ความพร้อมทางการเงินทั้งของรัฐและเอกชน ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำ�คัญในการช่วยพัฒนาสิ่งอำ�นวยความสะดวก
บุคลากร ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ทั้งด้านกฎหมาย การเงิน
การตลาด บริหาร เป็นต้น
ทั้งหมดนี้ ประเทศเกาหลีใต้ถือว่ามีความพร้อม
ในทุกด้าน เมื่อรัฐกำ�หนดแนวทาง บริษัทขนาดใหญ่
ให้ความร่วมมือ ประชาชนก็เกิดการกระตุ้นการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ เกิดการแข่งขันทางความคิด เพื่อหา
โอกาสสร้างธุรกิจของตนเอง อย่างไรก็ตาม โครงการ
ดังกล่าวได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อปี 2557 ที่ผ่านมาเท่านั้น และ
ยังคงต้องใช้เวลาสักระยะ เพื่อพิสูจน์ถึงความสำ�เร็จ
และความคุ้มค่าของการลงทุนในครั้งนี้ “การลงทุนเพื่อ
อนาคต” ของประธานาธิบดี พัค กึน ฮเย

3

ข้อมูลจาก https://ccei.creativekorea.or.kr/ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558

ถนนสู่ BUILD

เลิศชาย เอี่ยมไธสง

BUILD กับผลการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม ปี 2558

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BOI
Unit Industrial Linkage Development
-BUILD) ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก คื อ
สนับสนุนให้เกิดความแข็งแกร่งของผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting Industry)
ในประเทศไทย เพือ่ สร้างบรรยากาศและปัจจัยทีเ่ อือ้
และจูงใจให้เกิดการลงทุนในประเทศ โดยมุ่งหวัง
ว่าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยมากยิง่ ขึน้
หน่วย BUILD ได้ดำ�เนินการสนับสนุน และสร้าง
การเชื่อมโยง สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย ใน
อุตสาหกรรมสนับสนุนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ SMEs
ได้ขยายตลาดที่เพิ่มช่องทางการทำ�ธุรกิจมากขึ้น ซึ่งใน
ที่สุดแล้วประเทศไทยจะได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจระดับ
มหภาคจากภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

ในปีงบประมาณ 2558 หน่วย BUILD จัดกิจกรรม
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่างๆ โดยมีบริษัทเข้าร่วม
กิจกรรมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมทั้งสิ้น 948 ราย เป็น
SMEs 697 ราย คิดเป็นร้อยละ 74 ของจำ�นวนบริษัท
ที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด (การนับจำ�นวนบริษัทและ
จำ�นวน SMEs จะนับซ้ำ�ในกรณีบริษัทเดียวกันเข้าร่วม
กิจกรรมมากกว่า 1 กิจกรรม)

กิจกรรม SUBCON THAILAND 2015 ณ ไบเทค บางนา
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“มูลค่าการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมทั้งสิ้น
ประมาณ 49,568 ล้านบาท”

กิจกรรมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่างๆ ที่
หน่วย BUILD จัดขึ้นสามารถสร้างมูลค่า
การเชื่อ มโยงอุ ต สาหกรรมที่ เ กิ ด ขึ้ น ทั้ ง สิ้ น
ประมาณ 49,568 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

1. มูลค่าการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรมกับผูซ้ อื้ รายใหญ่
ผลการสำ�รวจมูลค่าการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม
ประมาณ 33,125 ล้านบาท แยกเป็น
ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2558
จากการสำ�รวจผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมของหน่วย BUILD เพื่อขอทราบ
ข้อมูลผลความสำ�เร็จทีเ่ กิดขึน้ อันเนือ่ งมาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม โดยเป็นผลที่เกิดขึ้นในปี
งบประมาณ 2558 ซึง่ ได้ด�ำ เนินการสอบถามมูลค่าการเชือ่ มโยง
สรุปผลการสำ�รวจดังนี้

1.1 มูลค่าการขายให้กบั ผูซ้ อ้ื รายใหญ่ในประเทศ
18,619 ล้านบาท
1.2 ส่งออกไปยังต่างประเทศ 14,506 ล้านบาท
2. จำ � หน่ า ยให้ กั บ ผู้ ร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ยกั น เอง
16,443 ล้านบาท
นอกจากนี้ ยังสามารถสนับสนุนให้มีขยายกิจการ
หรือการลงทุนเพิม่ ขึน้ ในปี 2558 เป็นเงินลงทุนรวม 5,771
ล้านบาท และก่อให้เกิดการจ้างงานจำ�นวน 9,846 คน
ท่านทีส่ นใจร่วมกิจกรรมและรับข้อมูลการจัดกิจกรรมของ
หน่วย BUILD สามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 0 2553 8111
ต่อ 7

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ

กิจกรรมนำ�ผู้ประกอบการ SMEs พบบริษัทใหญ่
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ภาวะส่งเสริมการลงทุน

รสสุคนธ์ สังข์วารี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนธันวาคม 2558
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1 มิตรผล ไบโอฟูเอล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ส่วนผสมอาหารสัตว์

1.6

690.00

60

ชัยภูมิ กาฬสินธุ์
สุพรรณบุรี

2 พูนผลเทรดดิ้ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวสารคัดคุณภาพ

1.14

22.00

20

สุรินทร์

3 ปาล์มดีศรีนคร จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เส้นใยจากทะลายปาล์มอัด

1.15

38.00

14

นครศรีธรรมราช

4 ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนมขบเคี้ยวอบกรอบ
(SNACK)

1.11

54.00

52

สมุทรปราการ

5 ย่านฉาง รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
(ร่วมทุนไทย - จีน)
และหรือยางผสม
(COMPOUNDED RUBER)

1.16

439.70

406

บึงกาฬ

6 สมิหลา โคลด์ สโตเรจ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากห้องเย็น

1.19

517.00

61

สงขลา

7 เคเอส สยามไรซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวคัดคุณภาพ

1.14

60.00

28

ปทุมธานี

8 เอส ทู เค มารีน โปรดักส์ จำ�กัด สัตว์น้ำ�แช่แข็ง
(ร่วมทุนไทย - เกาหลีใต้)

1.11

56.80

168

เพชรบุรี

9 ยี่ต๋า รับเบอร์ จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
เช่น หมอนยางพารา

1.14.2

30.00

16

ปราจีนบุรี

10 ตี้ไท้ รับเบอร์ จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
เช่น ที่นอนยางพารา

1.14

30.00

16

ปราจีนบุรี

11 เคเอฟฟู้ดส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สัตวน้ำ�แช่แข็ง
และอาหารสำ�เร็จรูปแช่แข็ง

1.11

485.00

900

สมุทรสาคร

12 นางสาวอณิตา เสริมศักดิ์ศศิธร
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกสุกร สุกรพันธุ์ และสุกรขุน

1.5

350.00

106

ชลบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
13 ม่วนใจ๋ กรีนเนอร์รี่ จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
14 ม่วนใจ๋ กรีนเนอร์รี่ จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
15 เอก - หฤษฎ์ จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
16 เอก - หฤษฎ์ จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
17 เอก - หฤษฎ์ จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
18 นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล
เอเนอร์จี้ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
19 นอร์ทเทิร์น รีนิวเอเบิล
เอเนอร์จี้ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
ลูกสุกร

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.5

300.00

97

ชลบุรี

ลูกสุกร

1.5

300.00

97

ชลบุรี

ลูกสุกร

1.5

300.00

97

ชลบุรี

ลูกสุกร

1.5

300.00

97

ชลบุรี

ลูกสุกร

1.5

300.00

97

ชลบุรี

น้ำ�มันสังเคราะห์

1.18

935.00

47

ฉะเชิงเทรา

ถ่านอัดแท่ง ถ่านกัมมันต์
และน้ำ�ส้มควันไม้

1.17

261.00

70

ฉะเชิงเทรา

2.17, 4.3
และ
5.4
MAGNESIUM ALLOY INGOT 2.15

470.00

100

ระยอง

35.30

27

ฉะเชิงเทรา

ผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ
เช่น ผ้าไฟเบอร์กลาส

3.1.2.1

35.00

36

ระยอง

4.10

849.20

38

สระบุรี

4.1.3

261.70

17

ปราจีนบุรี

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน
1 นิชโช ไซโก้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)
2 รีเมล อัลลอยส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมขึ้นรูป
ชิ้นส่วนโลหะปั๊มขึ้นรูป

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
1 เอเชีย คอมโพสิต แมททีเรียล
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
1 สยามมิชลิน จำ�กัด
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)
2 ไอซิน ไทย ออโตโมทีฟ คาสติง้ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
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ยางหล่อดอกอากาศยาน
(AIRCRAFT TREAD TIRE)
ชิ้นส่วนโลหะ
เช่น TRANSMISSION CASE

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
3 ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท
อินดัสตรี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
4 นายปรัชญา อินทรารุปกรณ์
(ร่วมทุนไทย - จีน)
5 โวสท์อัลพีน เรลเวย์ ซิสเต็มส์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)
6 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
7 สายทิพย์ สแปพาร์ท จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
8 ราโวเทค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
9 อาซาฮี โซเซทสึ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น
FRONT/REAR BUMPER COWL
GRILLE และ WHEEL ARC LINER
รถโดยสารไฟฟ้า
(ELECTRIC BUS)
ชิ้นส่วนระบบรางรถไฟหรือรถไฟฟ้า
เช่น ประแจสับรางรถไฟ
(RAILWAY TURNOUT)
INTERCOOLER CORE
SUB ASSY
ชิ้นส่วนโลหะ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

4.10

492.00

43

ระยอง

4.6

600.00

115

ฉะเชิงเทรา

4.8

118.30

15

ปราจีนบุรี

4.10

590.00

31

ฉะเชิงเทรา

4.3

48.00

169

นครราชสีมา

4.5.2

20.00

28

ปทุมธานี

เครื่องจักรสำ�หรับอุตสาหกรรม
4.5.3
ผลิตอาหาร เช่น เครือ่ งทอด เครือ่ งอบ
และเครื่องคลุกเกล็ดขนมปัง
10 โคเรีย ออโต้ ดอร์ จำ�กัด
ประตูอัตโนมัติความเร็วสูง
4.10
(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)
(HIGH SPEED DOOR) และ
ชิ้นส่วนประตูอัตโนมัติความเร็วสูง
11 เดลต้า พาร์ท แอนด์ ดาย จำ�กัด ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BRACKET
4.1
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
และ RECLINER ASSY

10.00

9

สมุทรปราการ

56.50

72

ชลบุรี

600.00

195

ระยอง

4,731

ปทุมธานี

975.40

1,010

ลำ�พูน

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ PHOTONICS 5.4.10
เช่น THIN FILM BATTERY (TFB),
CAVITY และ COMBINER
ซอฟต์แวร์
5.8

900.00

94

พระนครศรีอยุธยา

2.00

15

กรุงเทพฯ

หลอดไฟแบบ LED
เช่น LED FLOODLIGHT

35.00

10

ปทุมธานี

SOLAR COLLECTOR

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
1 ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2 ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส
จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนสหรัฐอเมริกา - ฮ่องกง)
3 ฟูรูกาวา ไฟเทล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
4 เจเนซิส มีเดียคอม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
5 โซดิก (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับ
ระบบไร้สาย (WIRELESS)
PRINTED CIRCUITt BOARD
ASSEMBLY (PCBA)

5.4.3.1 11,316.00
5.5

5.2
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
6 MR. YING - YING BI
(ร่วมทุนไต้หวัน - จีน)
7 MR. JOHAN CHRISTIAN
JONSSON
(ร่วมทุนไทย - สวีเดน)
8 MR. HOIK JANG
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)
9 MR. GEOFF ERIK LI
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)
10 ฟลักซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)
11 โฟโต้มอร์ฟิค เซอร์วิสเซส จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)
12 เอดับเบิ้ลยู โค้ด จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)
13 นิเด็ค ค็อมโปเน็นท์ เทคโนโลยี
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
14 ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องใช้ไฟฟ้า 5.2, 5.4
และผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
และ
เช่น พัดลม โทรทัศน์ และตู้เย็น
5.5
ซอฟต์แวร์
5.7

70.00

80

ปราจีนบุรี

2.00

20

เชียงใหม่

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

5.8

9.00

25

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

3.78

17

เชียงใหม่

ผลิตภัณฑ์ ELECTRO
MAGNETIC PRODUCT
เช่น COIL
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e - Commerce)
ซอฟต์แวร์

5.4

24.00

214

สมุทรปราการ

5.8

7.99

25

กรุงเทพฯ

5.8

2.00

16

ชลบุรี

ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับ HARD DISK
DRIVE เช่น BASE PLATE

5.4

105.80

499

สระบุรี

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สำ�หรับระบบไร้สาย (WIRELESS)

5.4.3.1

2,927.00

2,642

ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
ลำ�พูน

ชิ้นส่วนพลาสติก
เช่น ด้ามค้อนไฟเบอร์กลาส
ขวดพลาสติก

6.12

22.00

26

สมุทรปราการ

6.12

298.50

45

ปราจีนบุรี

ขวดพลาสติก

6.12

366.20

45

ปราจีนบุรี

ชิ้นส่วนสำ�หรับอุตสาหกรรมต่างๆ

6.6

10.00

16

นครราชสีมา

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
1 นายสุรพงษ์ ชูชัยแสงรัตน์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2 แอลพลา แพคเกจจิ้ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรีย)
3 แอลพลา แพคเกจจิ้ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรีย)
4 เวอร์เท็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

68 วารสารส่งเสริมการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

408.00

2

ปราจีนบุรี

2 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

408.00

2

ปราจีนบุรี

3 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

408.00

2

ปราจีนบุรี

4 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

408.00

2

ปราจีนบุรี

5 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

408.00

2

ปราจีนบุรี

6 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

408.00

2

ปราจีนบุรี

7 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(โครงการที่ 7)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

408.00

2

สระบุรี

8 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(โครงการที่ 8)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

408.00

2

สระบุรี

9 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(โครงการที่ 9)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

408.00

2

สมุทรสาคร

10 17 อัญญวีร์ โฮลดิ้ง จำ�กัด
(โครงการที่ 10)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

408.00

2

สระแก้ว

11 ดีไอ มาร์เก็ตติง้ (ประเทศไทย) จำ�กัด สนับสนุนการค้าและการลงทุน
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7.7

10.00

11

กรุงเทพฯ

12 นิปปอน เอส แอนด์ เจ
คอนซัลติ้ง จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

7.7

4.00

14

กรุงเทพฯ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน
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13 เอ็นวีเอ็มเอส จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

14 นายวาคิม โอลอฟ
(ร่วมทุนไทย - รัสเซีย)

เรือเฟอร์รี่

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.7

10.00

13

กรุงเทพฯ

7.22

18.00

7

ไม่ระบุที่ตั้ง

15 นอร์ธ อีสต์ ฟิวเจอร์ อีเนอร์จี จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.1.1.2

340.00

2

สระแก้ว

16 ตั้งแซเยี้ยงกรีนพาวเวอร์ วัน จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.1.1.2

265.00

2

สมุทรสงคราม

17 เอส ที เอฟ อี โซล่า จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

440.00

3

เพชรบุรี

18 โซลคิด โซล่าร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

340.00

2

สระแก้ว

19 อิวาชิตะ อินสทรูเม้นท์ส จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

2

กรุงเทพฯ

20 ซังโค ซังเกียว (บางกอก) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

5.00

3

กรุงเทพฯ

21 เอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยา

7.20

19.90

9

ระยอง

22 MR. HIDEYUKI MATSUMOTO สนับสนุนการค้าและการลงทุน
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7.7

10.60

11

กรุงเทพฯ

23 MR. MASAMI TOYODA
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญีป่ นุ่ - ฮ่องกง)

7.6

100.00

24

กรุงเทพฯ

24 โอแทคซ์ อิเล็กทรอนิกส์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนฮ่องกง - ญี่ปุ่น)

7.6

1.20

8

ปราจีนบุรี

25 มูบาดาลา ปิโตรเลียม คอร์เปอเรต ยูนติ สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งสิ้น)

7.5

10.00

7

กรุงเทพฯ

26 บีเอสพี วัน จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1

129.20

10

ลพบุรี

27 วี.ซี.ซี. อินเตอร์มารีนเซอร์วิส
แอนด์ ทรานสปอร์ต จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

160.00

17

ไม่ระบุที่ตั้ง

7.6

4.00

3

สมุทรปราการ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

28 ซันสตาร์ เคมีคลั (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

70 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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29 มิทซึวะ เคมิคอล (ประเทศไทย) จำ�กัด บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.6

4.00

4

ชลบุรี

30 MR. FUNAE YASUAKI
(หุ้นลักเซมเบิร์กทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

120.00

3

ระยอง

31 MR. TAKASHI KODAIRA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

6

สมุทรปราการ

32 นายพู คึง ฮุย
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

ประสานงานภาพยนตร์
จากต่างประเทศที่มาถ่ายทำ�
ในประเทศไทย

7.21

15.00

4

สมุทรปราการ

33 เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ วัน จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.1.1.2

136.00

6

ลพบุรี

34 เอสเอเอเอ็ม โซลาร์ พาวเวอร์ ทู จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.1.1.2

136.00

6

ลพบุรี

35 เอส ทู พี อีเนอร์จี จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

326.66

2

สระแก้ว

36 เอส ทู พี อีเนอร์จี จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

326.66

2

สระแก้ว

37 เอส ทู พี อีเนอร์จี จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

326.66

2

สระแก้ว

38 เอส ทู พี อีเนอร์จี จำ�กัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

326.66

2

สระแก้ว

39 เอส ทู พี อีเนอร์จี จำ�กัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

326.66

2

สระแก้ว

40 เอส ทู พี อีเนอร์จี จำ�กัด
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

326.66

2

สระแก้ว

41 ยูนิ พาวเวอร์ เทค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

746.00

41

นครราชสีมา

42 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

327.50

2

สระแก้ว
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43 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
44 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
45 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
46 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
47 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
48 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี
(โครงการที่ 7)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
49 ดับเบิ้ลยู อาร์ พี อีเนอร์จี
(โครงการที่ 8)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
50 อาม่า มารีน จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์

จำ�กัด

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

จำ�กัด

ที่ตั้ง

7.1.1.2

327.50

2

สระแก้ว

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

327.50

2

สระแก้ว

จำ�กัด

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

327.50

2

สระแก้ว

จำ�กัด

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

327.50

2

สระแก้ว

จำ�กัด

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

327.50

2

สระแก้ว

จำ�กัด

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

327.50

2

สระแก้ว

จำ�กัด

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

327.50

2

สระแก้ว

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

285.00

19

ไม่ระบุที่ตั้ง

38,720.03

13,159

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

72 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

