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การชักจูงการลงทุนจากตางประเทศ นับเปนภารกิจสำคัญประการหนึ่งของ
บีโอไอ ปจจุบันการชวงชิงการลงทุนจากตางประเทศไดทวีความรุนแรงมากขึ้น ใน
สวนของบีโอไอที่เปนหนวยงานโดยตรงดานการสงเสริมการลงทุน นอกจากจะได
ดำเนินการในเชิงรุกโดยการเปดสำนักงานในตางประเทศเพิม่ แลว ยังไดจดั ทำนโยบาย
ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใหมอกี ดวย โดยกำหนดใหมผี ลในป 2558 ซึง่ เปน
ปเดียวกับการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ นจะมีผลเชนกัน และหากทุกอยาง
เปนไปตามแผนที่รัฐบาลวางไว คงจะไดเห็นการเริ่มโครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวกทางการคมนาคมของโครงการ THAILAND 2020 ในป 2558 ที่จะถึงนี้
ดวยเชนกัน และเม�อทุกอยางไมวาจะเปนนโยบายของภาครัฐและความพรอมของ
ภูมภิ าคลงตัวจะทำใหความเติบโตในทางเศรษฐกิจของภูมภิ าคนีเ้ ปนไปอยางกาวกระโดด
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ออกแบบและพิมพที่

บริษัท มายไซนอี จำกัด
34 ซอยเพชรเกษม 79 แยก 16
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160

เขาหนาฝนมาชวงหนึ่งแลวชวงนี้จึงมีฝนโปรยปรายมาแทบทุกวัน ครึ่งแรก
ของปผา นไปแลว จากขอมูลของบีโอไอในชวง 5 เดือนตัง้ แตมกราคม – พฤษภาคม
2556 มีตา งชาติยน� ขอรับการสงเสริมการลงทุนโดยตรง 526 โครงการ เงินลงทุน
255,848 ลานบาท แมวา จำนวนโครงการจะลดลงเล็กนอยรอยละ 3.8 แตมลู คาเงิน
ลงทุนกลับขยายตัวรอยละ 24.4 เม�อเทียบกับการลงทุนทางตรงจากตางประเทศ
จากชวงเดียวกันของปกอน กลุมกิจการที่ ไดรับความสนใจย�นขอรับสงเสริม
การลงทุนมากทีส่ ดุ เปนกลุม บริการและสาธารณูปโภค 215 โครงการ มูลคาเงินลงทุน
260,100 ลานบาท ขยายตัวรอยละ 224 หรือกวา 2 เทาตัว โดยนักลงทุนจาก
ประเทศญีป่ นุ ยังคงย�นขอรับสงเสริมฯ มากทีส่ ดุ 282 โครงการ มูลคารวม 167,767
ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 28
นับเปนขาวที่นายินดีนะคะ แลวพบกันฉบับหนาคะ
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ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผานมา บีโอไอ ไดจัดทำรางยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหม เพ�อปรับโครงสราง
เศรษฐกิจไทยใหเติบโตอยางยัง่ ยืน โดยมีจดุ ประสงคเพ�อเปลีย่ นประเทศจากประเทศทีม่ รี ะดับรายไดปานกลาง หรือ Middle
Income Trap
แมวาจะมีนักธุรกิจนักลงทุนบางสวนแสดง
ความกังวลตอการเปลี่ยนแปลงการสงเสริมการ
ลงทุนของบีโอไอ แตนักลงทุนสวนใหญไดแสดง
ความเห็นดวยวาควรตองมีการเปลี่ยนแปลง
เพ�อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจโลก และ

สถานการณทางเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยสิง่ ทีน่ กั ลงทุนกังวลวาจะ
กระทบตอแผนการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยก็คอื ยุทธศาสตรสง เสริม
การลงทุนใหมจะเริม่ ใชเม�อไร เพราะการลงทุนนัน้ จะตองมีการวางแผน
ธุรกิจลวงหนา ตองมีการพิจารณาปจจัยทางธุรกิจหลายดาน ซึ่งสิ่งหนึ่ง
ก็คือ มาตรการสงเสริมการลงทุนของบีโอไอ

ขณะนี้ บีโอไออยูระหวางการจัดทำยุทธศาสตรสงเสริมการ
ลงทุน ซึ่งไดนำความเห็นจากหน�วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวของ
ตลอดจนขอเสนอแนะจากหลายภาคสวนมาประกอบการจัดทำ โดย
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่มีนายกิตติรัตน ณ ระนอง รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเปนประธาน
ไดมีมติเม�อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ใหกำหนดระยะเวลาในการ
จัดทำยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใหม โดยใหออกประกาศ
รายละเอียดของยุทธศาสตร ใหมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2556
และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป เพ�อ
ใหมีเวลาในการพิจารณาจัดทำยุทธศาสตร ใหมอยางรอบคอบ และ
เพ�อใหภาคเอกชนมีระยะเวลาในการปรับตัวและวางแผนธุรกิจ

การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม
เปาหมาย - ลดความยากจน กระจายรายได
การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เปาหมาย - ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เปาหมาย - ภาครัฐมีประสิทธิภาพ โปรงใส

6 ยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหม

1. ปรับเปลี่ยนจากการสงเสริมแบบกวางและครอบคลุมเกือบ
ทุกกิจการ (Broad - based) เปนการสงเสริมทีม่ เี ปาหมายชัดเจน
และมีการจัดลำดับความสำคัญมากขึ้น (Focus & Prioritized)
ทีผ่ า นมา บีโอไอ ใหการสงเสริมฯ แบบครอบคลุมเกือบทุกประเภท
กิจการ และมีหลายโครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ เน�องจากเปนไป

ยุทธศาสตรสง เสริมการลงทุนใหม นอกจาก
จะตองสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงของภาวะ
เศรษฐกิ จ และสั ง คมทั ้ ง ภายในและภายนอก
ประเทศแลว จะตองสอดรับกับแผนยุทธศาสตร
ประเทศใหมของรัฐบาลดวย โดยแผนยุทธศาสตร
ส ง เสริ ม การลงทุ น ใหม ป 2556 - 2560 มี
ยุทธศาสตร 6 ดาน ซึง่ แตละดานลวนสอดรับกับ
ยุทธศาสตรของประเทศ ดังนี้
6 ยุทธศาสตร ใหมบีโอไอ
การสงเสริมแบบมีเปาหมายชัดเจน
เพิ่มบทบาทการสงเสริมการลงทุนไทยใน
ตางประเทศ
สงเสริมใหเกิดคลัสเตอรอุตสาหกรรมใหมใน
ภูมิภาค (Regional cluster)
เนนสงเสริมใหทำกิจกรรมทีเ่ ปนประโยชนตอ ประเทศ
เชน ไดรับมาตรฐานสิ่งแวดลอม, R&D เปนตน
เนนการอำนวยความสะดวกใหเกิดการลงทุน
การวัดผลจากคุณคาของโครงการลงทุน
ตามเง�อนไขที่กำหนด โดยในปจจุบันภาระทาง
การคลังเปนเร�องที่สำคัญดังนั้นเปาหมายการ
สงเสริมฯ ตองเปลี่ยนไปตามสถานการณจึงตอง
กำหนดประเภทกิจการที่ควรใหสงเสริมฯ อยาง
แทจริง และปรับสิทธิประโยชนตามความจำเปน
และความสำคั ญ ของภาพรวมอุ ต สาหกรรม
ทั้งหมด
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4 ยุทธศาสตรประเทศ
การสรางความสามารถในการแขงขัน
เปาหมาย - เศรษฐกิจขยายตัว รายไดตอหัวเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร ใหมบีโอไอ สอดรับกับ
ยุทธศาสตรของประเทศ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ดังนั้น ระหวางป 2556 จนถึงสิ้นป 2557 โครงการที่ขอรับ
สงเสริมการลงทุน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จะไดรับสิทธิ
ประโยชนตามมาตรการปจจุบัน สำหรับโครงการลงทุนที่ย�นขอรับ

สงเสริมฯ ตัง้ แต วันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป
จะได ร ั บ การพิ จ ารณาภายใต น โยบายและ
เง�อนไขใหม รวมถึงการไดรับสิทธิประโยชน
ภายใตยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหม
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ในการเลือกประเภทกิจการที่จะสงเสริมฯ
บีโอไอไดพจิ ารณาจากหลายปจจัย เชน การสราง
มูลคาเพิ่ม ความเช�อมโยงกับอุตสาหกรรมตางๆ
ระดับการใชเทคโนโลยีการผลิต ความเขมขนของ
การใชแรงงาน ไมเปนประเภทกิจการที่มีปญหา
สิง่ แวดลอม ไมเปนกิจการสัมปทาน และทีส่ ำคัญ
คือ การพิจารณาถึงความซับซอนของกระบวน
การผลิต เพ�อยกระดับของอุตสาหกรรมของไทย
ในการแขงขันกับประเทศคูแขง

สิทธิประโยชน ใหม

สิทธิประโยชน ใหมจะถูกแบงเปน 2 กลุม
ไดแก กลุม A คือ กลุมที่ไดรับการยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคล ยกเวนอากรขาเขาเคร�องจักร
ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบสำหรับนำมาผลิตเพ�อ
การสงออก และสิทธิประโยชนอ�นที่ไมเกี่ยวกับ
ภาษีอากร (Non - tax) และกลุม B คือ กลุม ที่ได
รับการยกเวนอากรขาเขาเคร�องจักร อากรขาเขา
วัตถุดิบที่สำหรับการผลิตเพ�อการสงออก และ
บริการดาน Non - tax เพ�อให โครงการทีล่ งทุนโดย
ตางชาติ สามารถขยายโครงการในประเทศไทย
ไดอยางสะดวกเพ�อกอใหเกิดประโยชนตอ ประเทศ
ตอไป
2. ปรับเปลีย่ นรูปแบบการใหสทิ ธิประโยชน
จากการสงเสริมตามประเภทกิจการ (Sector based Incentives) เปนการสงเสริมตาม
ประเภทกิจการ และเนนสงเสริมใหทำกิจกรรม
ทีเ่ ปนประโยชนตอ ประเทศ (Sector & Meritbased Incentives)

หลัก Merit - based incentives

ทิศทางใหมของบีโอไอ ไมใชการลดสิทธิ
ประโยชนแตเปนการปรับรูปแบบการใหสิทธิ
ประโยชน โดยจะใหสทิ ธิประโยชนเพิม่ เติม สำหรับ

ทิศทางใหมของบีโอไอ
ไม ใชการลดสิทธิประโยชน
แตเปนการปรับรูปแบบ
การใหสิทธิประโยชน

โครงการที่มีกิจกรรมที่เปนประโยชนกับประเทศฯ (Merit) เน�องจาก
โครงการที่ไดรบั การสงเสริมฯ ควรจัดทำกิจกรรมตอบแทนเพ�อประโยชน
ตอประเทศ เชน นักลงทุนที่ไดสทิ ธิและประโยชนการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเปนเวลา 3 ป หากมีการทำงานวิจัยและพัฒนา (R&D) จะได
สิทธิและประโยชนดังกลาวเพิ่มขึ้นอีก 1 ป รวมเปน 4 ป หรือไดรับ
วงเงินยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้นอีกเปนจำนวนรอยละ xx
ของคาใชจายดาน R&D เปนตน
3. ปรับเปลี่ยนจากการสงเสริมฯ ตามเขตพื้นที่ (Zones)
เปนการสงเสริมฯ ใหเกิดคลัสเตอรอุตสาหกรรมใหม ในภูมิภาค
(New Regional Clusters)

ยกเลิกการสงเสริมตามเขตพื้นที่

และสงเสริมใหเกิดคลัสเตอรอุตสาหกรรมใหม
เพ�อสรางการรวมตัวใหมของการลงทุน

ที่สอดคลองกับศักยภาพ และความตองการของ
แตละพื้นที่ใหมากขึ้น รวมถึงการประสานงาน
เชิงรุกรวมกับการหารือกับทุกฝาย เพ�อรวมกัน
พิจารณากำหนดสิทธิประโยชนและมาตรการ
สนับสนุน ที่เหมาะสมในแตละคลัสเตอร

จากขอมูลในหลายประเทศมีขอมูลที่คลายคลึงวา การสงเสริม
ใหเกิดการลงทุนในแตละพื้นที่ โดยเฉพาะในเขตที่มีรายไดนอยจะ
สำเร็จไดตองอาศัยหลายปจจัย การใชมาตรการสิทธิประโยชนทาง
ภาษีมักไมประสบความสำเร็จเทาที่ควร ซึ่งที่ผานมาของบีโอไอก็เปน
เชนนั้น สาเหตุอาจเน�องจากการตัดสินใจเลือกลงทุนจะพิจารณาจาก
หลายปจจัย เชน ศักยภาพของพืน้ ที่ ระบบการขนสงและสาธารณูปโภค
ตางๆ มากกวาเร�องภาษีอากรที่จะไดรับยกเวน
บีโอไอจึงเปลี่ยนการใหสิทธิประโยชนตามเขตที่ตั้ง มาเปนการ
สงเสริมใหเกิดคลัสเตอรอุตสาหกรรมใหมในแตละภาคหรือพื้นที่
ชายแดน ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่เฉพาะของรัฐบาลและกระทรวง
อุตสาหกรรม โดยอาศัยการบูรณาการของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาค
การศึกษา และความเหมาะสมของทองถิ่น เพ�อสรางการรวมตัวใหม
ของการลงทุนในแตละภาคหรือพืน้ ทีช่ ายแดน เพ�อทำใหเกิดการลงทุน

Regional cluster เปนการจัดแพ็กเกจการ
สงเสริมขึน้ มาใหมโดยเฉพาะในพืน้ ที่ โดยประเภท
กิจการที่อยูในคลัสเตอร และลงทุนในพื้นที่ที่
กำหนด จะไดรบั สิทธิประโยชนและมาตรการความ
ชวยเหลือ จากหน�วยงานตางๆ ของภาครัฐใน
ลักษณะบูรณาการ
4. ปรับเปลีย่ นการสงเสริมจากการใหสทิ ธิ
ประโยชน เปนการใหสทิ ธิประโยชนทเ่ี หมาะสม
พรอมกับเนนการอำนวยความสะดวกใหเกิด
การลงทุน (Incentives + Facilitation)

บทบาทในการสนับสนุนการลงทุน (Facilitation)

ภายใตยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหม
บทบาทของบีโอไอจะเนนการสนับสนุนการลงทุน
ใน 5 บทบาท ไดแก
1. การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก
เชน
• เปนหน�วยงานหลักในการประสานงาน
ผลักดันใหมกี ารปรับปรุงกฎระเบียบ และ
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ที่ผานมา การสงเสริมฯ จะไดรับสิทธิประโยชนตามเขตที่ตั้ง
ซึ่งก็ถือไดวามีความเหมาะสม หากพิจารณาจากเกณฑการใชระยะทาง
จากสวนกลางหรือปจจัยในดานรายไดของพื้นที่นั้นๆ แตทำใหสถาน
ประกอบการสวนใหญยงั คงลงทุนหนาแน�นอยูในบางพืน้ ที่ ไมกระจาย
ไปตามภูมิภาคอ�นๆ ของประเทศมากนัก

วารสารสงเสริมการลงทุน

จาก Zoning เปน Cluster

เน�องจากการสงเสริมอยางมีประสิทธิภาพ
ไมสามารถทำไดพรอมกันทั่วประเทศ จึงตองมี
การคัดเลือก ซึง่ คลัสเตอรทจ่ี ะไดรบั สงเสริมฯ จะ
ตองสำคัญตอโครงสรางเศรษฐกิจ และพื้นที่
เปาหมายที่เลือกจะตองเปนจังหวัดที่มีศักยภาพ
เชน เปนจังหวัดที่อยูในแผนพัฒนาพื้นที่ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม ตองมีมหาวิทยาลัย ระบบ
สาธารณูปโภค ระบบขนสง และแรงงานทีเ่ หมาะสม
และพอเพียง เปนตน
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วารสารสงเสริมการลงทุน

10

ลดอุปสรรคในการลงทุน ตลอดจนแกไขปญหา
ดานการลงทุน เพ�อเสริมสรางบรรยากาศการ
ลงทุนที่ดี
• ประชาสัมพันธเพ�อสรางภาพลักษณ
ดานการลงทุนที่ดีของประเทศไทย
• บูรณาการเคร�องมือสนับสนุนของ
หน�วยงานตางๆ ในลักษณะองครวม
• อำนวยความสะดวกสิทธิประโยชนที่
ไมใชภาษีอากร และบริการที่เปนเลิศ
ทัง้ กอนและหลังไดรบั การสงเสิรมการ
ลงทุน ในลักษณะ One Start and
One Stop Service
• เปนศูนย ใหขอมูลและคำปรึกษาดาน
การลงทุนเชิงลึก
• สรางเครือขายและความสัมพันธกับ
นักลงทุนไทย - ตางชาติ (CRM)
2. ประสานงานเชิงรุกเพ�อทำใหเกิด Regional
Cluster ในภูมิภาคหรือพื้นที่ชายแดน
3. การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพ� อ รองรั บ ภาค
อุ ต สาหกรรม โดยบี โ อไอทำหน า ที ่ เ ช� อ มโยง
ระหวางภาคเอกชน กระทรวงแรงงาน และสถาบัน
การศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา
(University - Industry Linkage)
4. การเช�อมโยงอุตสาหกรรม ดวยการขยาย
บทบาทของหน� ว ย BUILD ในการเช� อ มโยง
อุตสาหกรรมสาขาตางๆ
5. สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
ดวยการบริการขอมูลและคำปรึกษา จัดการสัมมนา
และฝกอบรม ประสานงาน อำนวยความสะดวก
และจัดกิจกรรมการสงเสริมการลงทุนไทยใน
ตางประเทศ
5. ปรับเปลีย่ นจากการสงเสริมการลงทุนใน
ประเทศเปนหลัก (Inbound Investment) เปน
การเพิม่ บทบาทในการสงเสริมการลงทุนไทยใน
ตางประเทศ (Inbound & Outbound Investment)

การลงทุนไทยในตางประเทศ
เพ�อกาวขามขอจำกัด
ดานทรัพยากรในประเทศ
และเพ�อแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหมๆ

บีโอไอกับการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

บีโอไอไดเริ่มดำเนินงานในสวนของการสงเสริมการลงทุนไทย
ในตางประเทศ มากอนที่จะจัดทำยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหม
โดยไดจัดตั้งคณะและหน�วยงานขึ้นมาเพ�อรับผิดชอบโดยตรง ไดแก
“คณะอนุกรรมการสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ” ซึ่งมี
รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธาน เพ�อกำหนดนโยบาย
และเคร�องมือสนับสนุนตางๆ ทั้งมาตรการดานภาษีอากร มาตรการ
ดานการเงิน และมาตรการอ�นๆ ทีจ่ ำเปน รวมทัง้ ไดจดั ตัง้ “กองสงเสริม
การลงทุนไทยในตางประเทศ” จัดตั้งศูนยพัฒนาการลงทุนไทยใน
ตางประเทศ (TOISC - Thai Overseas Investment Support
Center) เพ�อจัดอบรมหลักสูตรสรางนักลงทุนไทยไปลงทุนตางประเทศ
ซึ่งไดอบรมไปแลวทั้งสิ้น 4 รุน และจัดตั้งศูนยขอมูลการลงทุนไทยใน
ตางประเทศ เพ�อใหบริการขอมูลขาวสารแกนักลงทุนอยางครบวงจร
พรอมมีทีมที่ปรึกษาชวยเหลือแนะนำนักลงทุนไทยในการไปลงทุนใน
ประเทศเปาหมาย

6. ปรับเปลี่ยนจากการวัดผลเชิงมูลคาคำขอรับการสงเสริมฯ
(Application Values) เปนการวัดผลจากคุณคาของโครงการลงทุน
(Outcomes)
บีโอไอจะกำหนดเปาหมายการสงเสริมการลงทุนที่ชัดเจนและ
ตัวชี้วัดใหม (New KPIs) เพ�อใหสามารถวัดผลประโยชนและความ
คุม คาของการสงเสริมการลงทุนได นอกจากนี้ ยังจะเพิม่ การเขมงวดกับ
การติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบการปฏิบัติตามเง�อนไขของทุก
โครงการที่ไดรับการสงเสริมฯดวย

เดินหนาแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน

ภายใตยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใหม นอกจากจะกำหนด
ทิศทางการสงเสริมทัง้ 6 ดานทีก่ ลาวมาแลว บีโอไอยังมีแนวคิดในการ
เสนอแกไขพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งใชมานาน

รับฟงความคิดเห็นภาคเอกชนมาจัดทำ
รางยุทธศาสตร ใหม

ในชวงตนปทผ่ี า นมา บีโอไอไดจดั งานสัมมนา
รับฟงความคิดเห็นตอรางยุทธศาสตร ใหม ทั้งใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค (ชลบุรี เชียงใหม
นครราชสีมา และสุราษฎรธานี) และมีการประชุม
รวมกับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
และสภาหอการคาแหงประเทศไทย การจัด
สัมมนา รวมกับผูเชี่ยวชาญ การประชุมกับ
ผูแทนหน�วยงานภาครัฐตางๆ รวมถึงนักวิชาการ
ซึ่งความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ ไดมานั้น
บีโอไอไดนำมาปรับปรุงใหรางยุทธศาสตรการ
สงเสริมการลงทุนใหมมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
ขณะนี ้ บี โ อไอยั ง มี ก ารประชุ ม ร ว มกั บ
ผูเชี่ยวชาญจากหน�วยงานภาครัฐผูมีสวนได
สวนเสียและหน�วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวของ เพ�อ
รับฟงขอมูลที่จะเปนประโยชน ตอการจัดทำราง
ยุทธศาสตรที่ไดลงในรายละเอียดยิ่งขึ้น รวมถึง
การทบทวนประเภทกิจการ การจัดทำเง�อนไข
ประเภทกิจการ และการกำหนดสิทธิประโยชน
ในแตละประเภทกิจการใหมีความเหมาะสมและ
รอบคอบที่สุด
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นอกจากนั้น ยังไดศึกษาลูทางการลงทุนเชิงลึกในอุตสาหกรรม
เปาหมายสาขาตางๆ และจัดสัมมนาเผยแพรลูทางการลงทุน ในหัวขอ
ตางๆ เชน กฎระเบียบในการทำธุรกิจในตางประเทศ โอกาสทางการ
ตลาดในอุตสาหกรรมที่น�าสนใจ ตลอดจนนำคณะนักลงทุนไทยไป
สำรวจลูทางการลงทุนและหารือกับหน�วยงานรัฐในตางประเทศและ
ที่สำคัญ บีโอไอยังมีบทบาทในการเจรจาระดับรัฐตอรัฐ ในประเทศ
เปาหมาย เพ�อสรางโอกาสทางธุรกิจและลดอุปสรรคของนักลงทุนไทย
อีกดวย

วารสารสงเสริมการลงทุน

กวา 35 ป เพ�อใหมเี คร�องมือในการสงเสริมฯ ทีม่ ี
ประสิทธิภาพเพียงพอ ทีจ่ ะสามารถแขงขันในการ
ดึงดูดโครงการลงทุน ที่มีคุณภาพสูงกับประเทศ
คูแขง รวมทั้งใหมีอำนาจหนาที่ครอบคลุมถึง
การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ซึ่ง
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดพิจารณาเม�อ
วันที่ 13 มีนาคม 2556 เห็นวา “บางประเด็น
ที่เปนเร�องจำเปนเรงดวน อาจพิจารณาเสนอ
เปนพระราชกำหนดได โดยใหยดึ ประโยชนของ
ประเทศเปนที่ตั้ง” ซึ่งจะเปนเร�องอะไรบางนั้น
บีโอไอจำเปนตองพิจารณาใหละเอียดรอบคอบ
และนำมาเสนอตอที่ประชุมเพ�อพิจารณาตอไป
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โดยเร�องทีบ่ โี อไอจะเรงดำเนินการ คือ การ
จัดทำบัญชีประเภทกิจการที่ปรับปรุงใหมพรอม
คำอธิบายและเง�อนไขประเภทกิจการใหมีความ
ชัดเจน เหมาะสม และครบถวนทีส่ ดุ ซึง่ ก็ ไดรบั
ความรวมมือจากทุกหน�วยงาน และนักวิชาการ
ที่เกี่ยวของเปนอยางดี โดยการจัดทำคำอธิบาย
และเง�อนไขประเภทกิจการที่ปรับปรุงใหมนี้ มีจุด
มุงหมายเพ�อใหเกิดความเขาใจที่ถูกตองตรงกัน
ระหวางบีโอไอ นักลงทุน และผูมีสวนเกี่ยวของ
ทุกฝาย ซึ่งจะสงผลใหการสงเสริมฯ ไดผลตาม
เจตนารมณของยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุน
ในระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556 - 2560) และทีส่ ำคัญ
คือ เพ�อใหเกิดประโยชนตอประเทศอยางแทจริง

ขอเสนอจากบีโอไอ ตอกระทรวงการคลัง

เพ�อมิใหการสงเสริมฯ ถูกจำกัด ภายใตกรอบ
มาตรการของบีโอไอเทานั้น บีโอไอจึงไดเสนอ
ใหกระทรวงการคลังพิจารณากำหนดมาตรการ
ทั่วไป หรือปรับปรุงมาตรการที่มีอยูแลวใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน การสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ทัง้ มาตรการ
ดานภาษีและดานการเงิน การสงเสริมการวิจัย
และพัฒนา (R&D) โดยเพิ่มวงเงินในการหักคา
ใชจายดาน R&D จาก 2 เทา เปน 3 เทา และ
ปรับปรุงขัน้ ตอนการพิจารณาใหรวดเร็วขึน้ เปนตน

ความเห็นบอรดบีโอไอ

จากความเห็นของหน�วยงานที่เกี่ยวของ
ตามที่ไดกลาวถึงขางตน ที่ประชุมคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน เม�อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
ไดพจิ ารณารางยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุน
ซึ่งไดมีความเห็นในหลายประเด็นดังนี้
• การกำหนดสิ ท ธิ แ ละประโยชน ควร
พิจารณาเปรียบเทียบกับประเทศคูแขง และควร
ใหบีโอไอมีอำนาจและความยืดหยุน ในการ

ปรับเปลีย่ นยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนไดตามสถานการณ โลก
เชน มาตรการการเปลี่ยนแปลงการสงเสริมการลงทุนของประเทศ
คูแขง
• ควรทบทวนหลักเกณฑการใหสิทธิและประโยชนเพิ่มเติม
ตามคุณคาของโครงการนั้นๆ เน�องจากมีขอพิจารณาวา การไดรับการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเพิ่มขึ้น เปนเพียงการสงผลใหนักลงทุนได
รับสิทธิประโยชนเทากับหรือมากกวาเงินที่ไดลงทุนไป จึงควรปรับ
วิธีการใหมีลักษณะเปนหุนสวนระหวางภาครัฐและเอกชน เพ�อใหภาค
เอกชนจะตองรับผิดชอบคาใชจายบางสวน นอกจากนี้ ควรพิจารณา
ผอนผันใหสามารถนำเงินคาใชจา ย ในชวงที่ไดรบั การยกเวนภาษีเงินได
นิตบิ คุ คล สะสมไปหักเปนคาใชจา ยภายหลังสิน้ สุดระยะเวลาการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว

ควรปรับวิธีการใหมีลักษณะ
เปนหุนสวนระหวางภาครัฐและเอกชน

• ใหสิทธิและประโยชนเพิ่มเติม สำหรับโครงการที่ตั้งในพื้นที่ที่
มีรายไดนอยและอยูหางไกลจากสิ่งอำนวยความสะดวก เพ�อชดเชย
ความเสียเปรียบของพื้นที่
• ใหสิทธิและประโยชนเทากัน สำหรับโครงการขยายและ
โครงการลงทุนใหม

• กำหนดเง�อนไขหรือวิธกี ารทีจ่ ะทำใหเกิดการถายทอดเทคโนโลยี
จากบริษัทตางชาติมาสูคนไทยใหไดผล
• กำหนดประเภทกิจการหรือมาตรการสงเสริมใหเกิดวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในธุรกิจเชิงสรางสรรค (Creative SMEs)
• ขอเสนอใหปรับปรุง พ.ร.บ.สงเสริมการลงทุน ควรพิจารณา
ดำเนินการอยางระมัดระวัง โดยเฉพาะขอเสนอที่จะเพิ่มจำนวน
ปในการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล แมวาจะเปนผลดีทำใหสามารถ
ชักจูงการลงทุนในโครงการสำคัญไดมากขึ้น แตอาจทำใหรัฐสูญเสีย
รายไดภาษีอากรเพิ่มขึ้น จึงควรพิจารณารวมกันระหวางหน�วยงานที่
เกี่ยวของ
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• ควรยกระดับใหเปนยุทธศาสตรของประเทศ และมองใน
ระยะยาวมากกวา 5 ป และเปาหมายไมใชแคทำใหภาคอุตสาหกรรม
ยั่งยืนเทานั้น แตควรตองทำใหเศรษฐกิจและสังคมไทยยั่งยืนไป
พรอมกัน
• การสงเสริมการลงทุนควรมองทั้ง supply chain และมอง
เช�อมโยงกับภูมิภาคอาเซี่ยนดวย โดยมุงเนนการสงเสริมอุตสาหกรรม
ทีม่ คี ณ
ุ คาสูงและใชเทคโนโลยีขน้ั สูง (high value & high technology)
รวมถึงอุตสาหกรรมที่เพิ่มมูลคาจากทรัพยากรในประเทศ และ
อุตสาหกรรมที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
• ขอใหคำนึงถึงผลกระทบตอนักลงทุนตางชาติ ที่ไดรับการ
สงเสริมฯ อยูเ ดิม และมีแผนขยายการลงทุนในประเภทกิจการทีค่ าดวา
จะยกเลิกการใหการสงเสริม เน�องจากจะมีประเด็นในเร�องการถือ
กรรมสิทธิ์ที่ดิน รวมทั้งการไดรับวีซาและใบอนุญาตทำงาน
• การใหสทิ ธิประโยชนนอ ยลง ในโครงการขยายทีผ่ ลิตผลิตภัณฑ
และเทคโนโลยีเดิม อาจไมจูงใจใหขยายการลงทุน หรืออาจทำให
ผูประกอบการเลือกได โดยมีการตั้งบริษัทใหมๆ เพ�อใชขอรับการ
สงเสริมฯ แทน
• ควรพิจารณาเพิม่ ปจจัยอ�นๆ สำหรับหลักเกณฑ Merit - based
เพ�อจูงใจใหภาคเอกชนทำกิจกรรมที่เปนประโยชนกับประเทศมากขึ้น
เชน คาใชจายในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การจางงานผูบริหาร
ระดับสูง วิศวกรและชางเทคนิค การจางงานผูพิการ กิจกรรม CSR
การสราง Brand การออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การใช
ประโยชนจาก Patent การใชวัตถุดิบที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

หลักทรัพยฯ เปนตน
• ควรมีมาตรการผลักดันใหเกิดการถายทอด
เทคโนโลยีจากบริษัทตางชาติใหกับคนไทย
• ควรจำกัดการใหสทิ ธิประโยชนยกเวนอากร
ขาเขาเคร�องจักรและวัตถุดบิ เพราะสิทธิประโยชน
ดังกลาว เปนการสงเสริมใหมีการนำเขามากกวา
ซือ้ ในประเทศ ซึง่ มีสว นสำคัญทีท่ ำใหอตุ สาหกรรม
เคร�องจักรและวัตถุดิบบางรายการในประเทศ
ไมมีการพัฒนา
• ในการสงเสริมการลงทุนจากตางชาติ
ควรคำนึงถึงผลกระทบที่มีตอผูประกอบการไทย
โดยเฉพาะ SMEs ดวย
• การยกเลิกเขตสงเสริมการลงทุน ในขณะที่
แนวคิดเร�อง Cluster ยังไมชัดเจน หรือยังไมมี
มาตรการจูงใจอ�นมาทดแทน อาจทำใหการลงทุน
เฉพาะทีส่ ว นกลาง เพราะสิทธิประโยชนยงั มีความ
จำเปน ในการกระตุนใหภาคเอกชนไปลงทุนใน
พืน้ ทีด่ งั กลาว ทีท่ ำใหเกิดการพัฒนาและกระจาย
รายไดไปสูพื้นที่ที่อยูหางไกล อีกทั้งเกรงวาผล
กระทบของคาแรงขั้นต่ำ 300 บาทนั้น จะทำให
นักลงทุนไมตอ งการไปลงทุนในตางจังหวัด เพราะ
ตนทุนแรงงานเทากันทุกจังหวัด ขณะที่ความ
พรอมของระบบสาธารณูปโภค และการคมนาคม
ขนสงยังแตกตางกันมาก
• ยังควรสงเสริมการลงทุนในพืน้ ทีห่ า งไกล
ความเจริญเปนพิเศษ เพ�อชดเชยความเสียเปรียบ
ของพืน้ ที่ ลดความเหล�อมล้ำและลดการกระจุกตัว
ของการลงทุน โดยตองมีทง้ั เคร�องมือของบีโอไอ
และการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานรองรับการลงทุน
• สวนใหญเห็นดวยกับแนวคิด Regional
Cluster แตตองการทราบหลักเกณฑที่ชัดเจน
และเห็นวาควรคำนึงถึงยุทธศาสตรของแตละ
พื้นที่ และผลักดันอยางตอเน�อง ทั้งนี้ นโยบาย
ควรมาจากการนำเสนอโดยคนในทองถิน่ (bottom
up) เชน โครงการ Food Valley ในภาคเหนือ/

วารสารสงเสริมการลงทุน

ขอคิดเห็นตอยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหม
จากทุกภาคสวนในงานสัมมนาทั่วประเทศ

Carbon Credit การจดทะเบี ย นในตลาด
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ตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ Creative City ใน
เชียงใหม เปนตน ซึง่ จะทำให โครงการจะมีความ
ยั่งยืนมากกวาการกำหนดจากสวนกลาง (top
down) ซึ่งมักเปลี่ยนแปลงตามการเมือง อีกทั้ง
ควรมองการพัฒนา Cluster เช�อมโยงกับภูมภิ าค
โดยเฉพาะบริเวณชายแดนดวย
• สิง่ อำนวยความสะดวก มีความสำคัญมาก
เพราะการจูงใจใหเกิดการลงทุนโดยสิทธิประโยชน
ทางภาษี ไมเพียงพอในสายตานักลงทุน แต
อยางไรก็ตาม นักลงทุนจำนวนมากยังมองไมเห็น
เปนรูปธรรม และไมมั่นใจวาบีโอไอจะทำไดจริง
เพราะมีขอจำกัดมากและหลายเร�องไมไดอยูใน
อำนาจของบีโอไอ
• บีโอไอควรมีบทบาทในการผลักดันให
เกิดการปรับปรุงขั้นตอนการอนุมัติ/อนุญาตการ
ประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะขั้นตอนการเริ่มธุรกิจ
(start - up business) เพราะถือเปนอุปสรรค
สำคัญของการสงเสริมการลงทุน
• ควรเน น ส ง เสริ ม ให อ อกไปลงทุ น
ต า งประเทศในด า นที ่ ไ ทยขาดแคลน (เช น
แรงงาน หรือทรัพยากร) โดยใหมคี วามเช�อมโยง
กับอุตสาหกรรมในประเทศดวย
• ควรสนับสนุนการขยายฐานการผลิตการ
รับชวงผลิต (OEM) ใหไปลงทุนในตางประเทศ
เพ�อรับสิทธิประโยชนดาน GSP แตบีโอไอ ควร
เปนหน�วยงานกลางในการเจรจา เพ�อใหนกั ลงทุน
ไดรับสิทธิประโยชนมากขึ้น
• ควรมีกฎหมายเฉพาะเพ�อรองรับการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล เพ�อไมใหมีการเสีย
ภาษีดงั กลาวซับซอน และการจัดตัง้ กองทุนสำหรับ
การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
• บีโอไอ ควรทำงานบูรณาการรวมกับกรม
สรรพากรและธนาคารเพ�อการสงออกและนำเขา
(EXIM Bank) และกรมสงเสริมการคาระหวาง
ประเทศ (กำลังเสนอจัดตัง้ Thai JETRO) อยาง
ใกลชิด

• ควรเสนอแกไขกฎหมายบีโอไอ เพ�อเพิ่มสิทธิประโยชน ในการ
สงเสริมใหเอกชนไปลงทุนในตางประเทศ มาตรการดานการเงิน
สิทธิประโยชนดานสาธารณูปโภค และการกำหนดพื้นที่ตั้งของ
อุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• การใชนโยบายใหมมีการกำหนดระยะเวลา ลวงหนาเปนเวลา
ไมนอยกวา 3 เดือน เพ�อใหนักลงทุนวางแผนการลงทุนลวงหนาได
อยางเหมาะสม

ตัวอยางขอคิดเห็นจากผูแทนหนวยงานภาครัฐ

จากการจัดประชุมหารือรวมกับกระทรวงการคลัง และหน�วยงาน
ที่เกี่ยวของ ไดแก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษพลังงาน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ เม�อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ซึ่งทุกหน�วยงาน
เห็นดวยกับทิศทางยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใหม โดยมี
ขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากแตละหน�วยงานดังนี้

ความคิดเห็นของกระทรวงการคลัง

• การกำหนดบัญชีประเภทกิจการที่จะใหการสงเสริมฯ ควรมี
เปาหมายที่ชัดเจน (Focus) โดยเนนสงเสริมกิจการที่ตองใชความ
พยายามในการชักจูงใหเกิดการลงทุน และไมควรสงเสริมธุรกิจที่
สามารถเกิดขึ้นไดเองตามกลไกตลาดอยูแลว
• กองทุนเพ�อการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่บีโอไอ
ดำเนินการรวมกับ สวทช. ควรใชเปนเงินทุนสนับสนุน (Grants) ใหกบั
นักลงทุนตางชาติในอุตสาหกรรมเปาหมายที่ตองการใหมีการลงทุนใน
ประเทศ สำหรับนักลงทุนไทยโดยเฉพาะ SMEs ควรใชมาตรการ
ทั่วไปของกระทรวงการคลังและหน�วยงานอ�นๆ ที่เกี่ยวของ ในการ
สนับสนุนจะเหมาะสมกวา
• ไมเห็นดวยกับการใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติมกับโครงการที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานดานสิ่งแวดลอม เน�องจากเปนเร�องที่ทุกโรงงาน
ตองปฏิบัติอยูแลว อีกทั้งกระทรวงการคลังยังไดกำหนดมาตรการ
สนับสนุนเปนการทั่วไป เชน การลดอัตราอากรขาเขาสำหรับอุปกรณ
ดานสิ่งแวดลอมเปนรอยละ 0 เปนตน
• ไมควรกำหนดมาตรการพิเศษในการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) เน�องจากจะทำใหเกิดความไมเปนธรรม
ในการแขงขันกับ SMEs ที่ไมไดรับการสงเสริมฯ อีกจำนวนมาก

ความคิดเห็นของสำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
ความคิดเห็นของสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

• ควรสงเสริมใหมีอุตสาหกรรมการผลิตในสินคาเกษตรเพิ่มเติม
เชน การผลิตผลิตภัณฑยางธรรมชาติไมวาจะเปนการผลิตยางลอ
เคร�องบิน หรือหมอนรองรางรถไฟทีผ่ ลิตจากยางใหมมี ลู คาเพิม่ สูงขึน้
เปนตน เพราะประเทศสงออกยางธรรมชาติเปนรูปของยางดิบมากถึง
รอยละ 90
• ควรใหสทิ ธิประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล 8 ป สำหรับ
อุตสาหกรรมการเกษตร

ความคิดเห็นของกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน

เห็นดวยกับขอเสนอที่กำหนดใหการสงเสริมกลุมอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน ตามรางยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใหม
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ความคิดเห็นของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วารสารสงเสริมการลงทุน

• ควรพิจารณากำหนดสิทธิประโยชนพิเศษ ใหกับการพัฒนา
เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน และการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่
รัฐบาลกำลังจัดตั้ง เชน พื้นที่แมสอด เปนตน
• การใหสิทธิประโยชนเพิ่มเติม (Merit - based Incentives)
เพ�อกระจายความเจริญสูภูมิภาคอาจไมเกิดผล หากในพื้นที่ยังไมมี
ระบบสาธารณูปโภคและโลจิสติกสที่ดีเพียงพอ อีกทั้งหลายพื้นที่ไม
ตองการโรงงานอุตสาหกรรม แตตองการพัฒนาในดานการเกษตร
การทองเที่ยวและบริการมากกวา
• เห็นดวยกับขอเสนอทีจ่ ะลดสิทธิประโยชนพน้ื ฐานลง และใหสทิ ธิ
ประโยชนเพิม่ เติมตามคุณคาของโครงการ (Merit - based Incentives)
ในกรณีที่มีการลงทุนในกิจกรรมที่เปนประโยชนกับประเทศโดยรวม
• เห็นดวยกับขอเสนอการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัด จากมูลคา
เปนคุณคาของโครงการลงทุน และการใหความสำคัญกับการติดตาม
และประเมินผล แตจำเปนตองกำหนดตัวชี้วัดและวิธีการวัดที่ชัดเจน
• บีโอไอควรมีอำนาจและมีความยืดหยุน ในการเจรจากับ
นักลงทุนเกี่ยวกับสิทธิประโยชน เพ�อดึงดูดโครงการลงทุนเปาหมาย
ใหเขามาชวยพัฒนาประเทศ

• เสนอใหนับรวมคาธรรมเนียมการใช
เทคโนโลยีที่พัฒนาจากในประเทศเปนสวนหนึ่ง
ของค า ใช จ  า ย R&D เพ� อ รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน
เพิ่มเติม เพราะจะชวยเรงการพัฒนาเทคโนโลยี
ในประเทศ
• ควรสงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสว นรวม
ในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยใหสิทธิประโยชนมากกวาเขตอุตสาหกรรม
ทั่วไป เพ�อเปนการจูงใจใหมีการพัฒนากิจการ
อุทยานวิทยาศาสตรฯ มากขึน้ ในประเทศ และควร
สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมการลงทุนดาน R&D
ในอุทยานวิทยาศาสตรฯ เพ�อเพิ่มโอกาสความ
รวมมือดานการวิจยั และตอยอดเทคโนโลยีระหวาง
หน�วยงาน ซึ่งจะทำใหการพัฒนาเทคโนโลยีใน
ประเทศไทยเปนไปอยางรวดเร็วยิ่งขึ้น
• เน�องจากเคร�องมือวิจยั และพัฒนามีราคา
สูง ทำใหการเขาถึงเคร�องมือดังกลาวเปนอุปสรรค
หนึง่ ในการพัฒนา R&D ในประเทศ จึงควรใหการ
สงเสริม “กิจการใหบริการเคร�องมือวิทยาศาสตร”
เพ�อเปนการลดตนทุนและจูงใจใหเกิด R&D ใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้น
• การกำหนดสัดสวนการทำใหสิทธิและ
ประโยชนเพิ่มเติมที่เปนรอยละ 1 ของมูลคายอด
ขาย หรือไมเกิน 150 ลานบาท แลวแตมูลคาใด
ต่ำกวานัน้ จะทำใหบริษทั ขนาดใหญไมจำเปนตอง
ลงทุนทำกิจกรรมที่กำหนดทั้ง 4 ดาน (R&D,
Design, Technical training และสนับสนุนกองทุน
พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร) ในสัดสวนที่มาก
เทากับบริษัทเล็กก็ ได จึงควรใชเกณฑ “รอยละ
ของยอดขาย” เพียงอยางเดียวและตัดการ
กำหนดวงเงินออก
• เห็นดวยตอขอเสนอใหแก ไขพระราช
บัญญัตสิ ง เสริมการลงทุน เพ�อสรางเคร�องมือใหมๆ
ในการสงเสริมการลงทุน

เกาะติด...นโยบายใหมของบีโอไอ

สุวิดา ธัญวงษ

ความเห็น

ตอรางยุทธศาสตร
สงเสริมการลงทุนไทยในทิศทางใหม
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จากการประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนเม�อวันที่ 17 พฤษภาคม 2556 ทีผ
่ า นมา คณะกรรมการฯ มีมติ
ใหนโยบายยุทธศาสตรการลงทุนฉบับใหม มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป

วารสารสงเสริมการลงทุน
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โดยการกำหนดระยะเวลาทีช่ ดั เจนนี้ จะทำให
นักลงทุนสามารถกำหนดแผนการใหสอดคลอง
กับนโยบายของบีโอไอไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้
จากการที่บีโอไอไดจัดสัมมนาไปแลวจำนวน
5 ครั้ง เพ�อรับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของ

ทั้งหมดไมวาจะเปนนักลงทุน หน�วยงานราชการ นักวิชาการ และภาค
ประชาชน ซึ่งการจัดสัมมนานี้ ไดจัดทั้งในสวนกลาง และสวนภูมิภาค
ที่เชียงใหม นครราชสีมา และสุราษฎรธานี มีจำนวนผูเขารวมสัมมนา
ประมาณ 3,800 คน โดยบีโอไอไดนำมาใชประกอบการจัดทำราง
ยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุน

นอกจากนั้นยังไดจัดสัมมนายอยในลักษณะ Roundtable
โดยบริษัท ดิ แอดไวเซอร จำกัด ซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาในชวงเวลานั้น
ซึ่งไดเชิญผูเชี่ยวชาญในการวางแผนกลยุทธระดับประเทศ มาเสวนา
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวขอ “ทิศทางยุทธศาสตรสงเสริม
การลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)
ในป 2556 – 2560” เพ�อรับฟงความเห็นตอรางแผนยุทธศาสตร
การสงเสริมการลงทุนของบีโอไอ และขอเสนอแนะเพิ่มเติมจาก
ผูทรงคุณวุฒิดานเศรษฐกิจของประเทศ

นายสมพล เกียรติไพบูลย

ดร.สุวิทย เมษินทรีย

ดร.อุตตม สาวนายน

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

วิทยากรแตละทานถือไดวาเปนผูรูและผูนำทั้งในการกำหนด
นโยบายและการปรับใชนโยบาย ไดแก
1) ศาสตราจารยพิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ
(อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย)
2) ศาสตราจารยพิชาน ดร.ทนง พิทยะ
(อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชย)
3) นายสมพล เกียรติไพบูลย
(ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย)
4) ดร.สุวิทย เมษินทรีย
(ผูอำนวยการ Sasin Institute for Global Affairs)
5) ดร.อุตตม สาวนายน
(กรรมการผูจัดการ บริษัท ไทยพรอสเพอริตี้ส แอ็ดไวเซอรี่
จำกัด)
6) ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
(กรรมการผูจัดการ บริษัท ดิ แอดไวเซอร จำกัด)

สวนที่ 1 Consensus ตอรางแผน
ยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหม

ผูเ ขารวมสัมมนาเห็นวา บีโอไอ มีความจำเปน
ทีจ่ ะตองปรับยุทธศาสตรจากเดิมทีบ่ โี อไอมีบทบาท
ในการสงเสริมการลงทุนเพ�อใหเกิดการจางงาน
แตอนาคตการเพิ่มการจางงานไมใชสิ่งสำคัญ
เพราะปจจุบันการแขงขันมีมากขึ้น รวมทั้งอัตรา
ภาษีเงินไดนิติบุคคลไดปรับลดลง จึงทำใหสิทธิ
ประโยชนทางภาษี ไมใชเคร�องมือทีส่ ำคัญอีกตอไป
สำหรับทิศทางยุทธศาสตร ใหมของบีโอไอนัน้
ดำเนินมาถูกทางแลว โดยเปาหมายทีส่ ำคัญคือ การ
ปรับเปลีย่ นประเทศและทำใหประเทศกาวพนการ
เปนประเทศทีม่ รี ายไดปานกลาง (Middle income
trap) ใหได ซึง่ เร�องนีค้ วรไดรบั การยกระดับใหเปน
ยุทธศาสตรของประเทศ และเพ�อใหยุทธศาสตร
ของบีโอไอสอดคลองกับยุทธศาสตรของประเทศ
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ศาสตราจารยพิชาน
ดร.ทนง พิทยะ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ศาสตราจารยพิชาน
ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ

การสัมมนานี้ไดแบงเนือ้ หาทีส่ ำคัญออกได
เปน 3 สวนใหญๆ ดวยกัน คือ
1) Consensus ตอรางแผนยุทธศาสตร
สงเสริมการลงทุนใหม
2) Specific issues ตอรางยุทธศาสตร
สงเสริมการลงทุนใหม
3) ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรสงเสริมการ
ลงทุนในอนาคต ซึง่ ในแตละสวนมีขอ คิดเห็นและ
ขอเสนอที่น�าสนใจดังนี
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ยุทธศาสตร ใหม
กับการเปลี่ยนแปลง 6 ดาน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ในรางยุทธศาสตรการสงเสริมการลงทุนใน
ระยะ 5 ปขางหนา ไดนำเสนอการปรับเปลี่ยน
ทิศทางการสงเสริมการลงทุน เพ�อปรับโครงสราง
เศรษฐกิจไทยในอนาคตทั้งหมด 6 ดานดวยกัน
ประกอบดวย
(1) การปรับเปลี่ยนจากการสงเสริมฯ แบบ
กวางและครอบคลุมเกือบทุกกิจการ (Broad based) เปนการสงเสริมฯ ที่มีเปาหมายชัดเจน
และมีการจัดลำดับความสำคัญมากขึน้ (Focus &
Prioritized)
(2) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใหสิทธิ
ประโยชน จากการสงเสริมฯ ตามประเภทกิจการ
(Sector - based Incentives) เปนการสงเสริมฯ
ตามประเภทกิจการ และเนนสงเสริมฯ ใหมี
กิจกรรมที่เปนประโยชนตอประเทศ (Sector &
Merit - based Incentives)
(3) การปรับเปลี่ยนจากการสงเสริมฯ ตาม
เขตพื้นที่ (Zone) เปนการสงเสริมฯ ใหเกิด
คลัสเตอรอุตสาหกรรมใหม ในภูมิภาค (New
Regional Clusters)
(4) การปรั บ เปลี ่ ย นจากการส ง เสริ ม ฯ
โดยเนนการใหสิทธิประโยชนทางภาษี (Tax
Incentives) เปนการปรับสิทธิประโยชนทางภาษี
ใหเหมาะสม และเนนการอำนวยความสะดวก
ใหเกิดการลงทุน (Tax incentives + Facilitation)
(5) เพิ่มบทบาทจากการสงเสริมฯ เพียงใน
ประเทศเปนหลัก (Inbound Investment) เปน
การสงเสริมฯ ในประเทศและสงเสริมใหขยาย
การลงทุนในตางประเทศ (Inbound & Outbound
Investment)
(6) การปรับเปลีย่ นจากการวัดผลเชิงมูลคา
คำขอรับการสงเสริมฯ (Application Values)
เปนการวัดผลจากคุณคาของโครงการลงทุน
(Outcomes)

ทั้งนี้ ได ใหความเห็นเพิ่มเติมวา ยุทธศาสตร ใหม 6 ดานของ
บีโอไอนัน้ มีความครบถวนแลว แตมปี ระเด็นสำคัญทีค่ วรตองพิจารณา
ดังนี้

การปรับประเภทกิจการ

การสงเสริมฯ ภายใตยทุ ธศาสตร มีความชัดเจนในเร�องประเภท
กิจการทีจ่ ะสงเสริมฯ และมีการกำหนดสิทธิประโยชนตามความสำคัญ
แยกสิทธิประโยชนทเ่ี กีย่ วของกับภาษีอากร และสิทธิประโยชนท่ีไมใช
ภาษีอากร (Non - tax) ซึง่ การจัดกลุม และการนำเสนอเปนคลัสเตอร
ทำใหเห็นภาพและทิศทางของยุทธศาสตรที่มีความชัดเจนขึ้น
อยางไรก็ตาม บีโอไอ ควรมีเคร�องมือใหมเพ�อใหเปนสิ่งจูงใจใน
การลงทุนดวยเชน การลงทุนในสิ่งอำนวยความสะดวก ใหกับบาง
อุตสาหกรรม รวมถึงการสนับสนุนเร�องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ใน
แตละอุตสาหกรรมดวย

Sector and Merit - based Incentives

หลักการ Merit - based Incentives นั้น นับเปนหลักการที่ดี
เพราะเปนการเสริมสรางความสามารถในการลงทุนของผูป ระกอบการ
โดยการสงเสริมฯ ควรใหสทิ ธิประโยชนตามทีโ่ ครงการนัน้ ๆ ไดดำเนินการ
จริงๆ (Performance base) และที่ประเทศจะไดประโยชน เชน เกิด
การ Transfer technology การพัฒนาฝมือแรงงาน โดยเฉพาะเร�อง
R&D การนำเสนอหลักการ Re - investment นั้น จะทำใหประเทศได
โครงการใหมๆ ไมควรเปนการลงทุนในโครงการทีผ่ ลิตภัณฑเดิมๆ ไมมี
การพัฒนาเทคโนโลยี

สงเสริมใหเกิด “คลัสเตอร”

การสราง Regional cluster เปนเร�องสำคัญทีจ่ ะชวยใหเกิดการ
กระจายไปยังภูมิภาค เกิดการเคล�อนยายของแรงงานภาคเกษตรไป
ยังภาคอุตสาหกรรม ลดความแออัดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
อยางไรก็ตาม การจะทำให Regional cluster เกิดขึ้นได ก็ดวยปจจัย
สำคัญที่สุดคือ มหาวิทยาลัยจะตองเช�อมโยงกับมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันการศึกษาจะตองเช�อมโยงกับผูประกอบการให ได ซึ่งใน
ตางประเทศ คลัสเตอรทเ่ี กิดขึน้ ลวนเกิดจากการทีม่ มี หาวิทยาลัยเปนหลัก
ทั้งสิ้น และตองมีการเช�อมโยงกับเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Local
economy) อีกดวย

และเพิม่ บทบาทดานการวางแผนใหมากขึน้ รวมถึง
ควรเพิ่มเคร�องมือใหมๆ อยางเชน การอุดหนุน
ในขอบเขตที่ทำได เปนตน

สวนที่ 2 Specific issues ตอราง
ยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหม

นอกเหนือจากที่กลาวมาแลวทั้งหมด สิ่งที่สำคัญที่สุด เพ�อให
บีโอไอเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางแทจริงก็คือ บีโอไอ ไมควรถูกจำกัด
บทบาทอยางที่เปนอยูในปจจุบันหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานภายใน
องคกร
บีโอไอ ควรสรางบทบาทใหมที่ดูแลภาพรวมการลงทุนในระดับ
ประเทศ เชน จะทำอยางไรใหประเทศไทยกาวไปสูป ระเทศอุตสาหกรรม
และกาวขาม Middle income trap ใหได และทำอยางไรจะเช�อมโยง
เศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Local economy) กับเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ (Mainstream economy) ใหได
นอกจากนั้น บีโอไอจะตองยกระดับฐานะขององคกรให ใหญขึ้น
เทียบเทาองคกรอยางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ รวมถึงควรลดภาระงานประจำที่สามารถลดไดลง
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บีโอไอ ควรมีบทบาทในการชวยเหลือผูประกอบการไทยในการ
ไปลงทุนในตางประเทศ ใหมากขึ้นกวาในปจจุบัน การสงเสริมฯ ใหมี
การลงทุนในตางประเทศนัน้ มีความจำเปนอยางยิง่ โดยเฉพาะการยาย
การลงทุนในอุตสาหกรรมที่ใชแรงงานเขมขน (Labor intensive) ไป
ยังประเทศเพ�อนบาน ไปสรางความไดเปรียบดวยการลงทุนในประเทศ
ที่มีคาจางแรงงานที่ต่ำกวา และไดสิทธิประโยชนที่ไดจากการสงเสริม
การลงทุนของประเทศนั้นๆ

วารสารสงเสริมการลงทุน

เพิ่มบทบาทการลงทุนไทยในตางประเทศ

แม 6 ยุทธศาสตร ใหมของบีโอไอ โดยรวม
จะครบถวนแลว แตยงั มีอกี 3 เร�องทีผ่ ทู รงคุณวุฒิ
เสนอใหบีโอไอศึกษาและพิจารณาเพิ่มเติม เพ�อ
นำไปเสริมในรายละเอียดใหรางแผนยุทธศาสตร
สมบูรณยิ่งขึ้น ดังนี้
1. Focus and Capabilities
การกำหนดประเภทกิจการอยางมีเปาหมาย
(Focus) และนำหลักการความมีคุณคา (Merit)
มาใชเพ�อชักจูงนักลงทุนซึ่งเปนเร�องที่ดี แตเม�อ
พิจารณารายช�อกลุมอุตสาหกรรมที่บีโอไอ จะให
การส ง เสริ ม ฯมี ค วามเห็ น ว า เป น การมองใน
เชิงอุตสาหกรรม ยังขาดมิติของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ในแตละอุตสาหกรรม ดังนัน้ เพ�อ
ใหยุทธศาสตรสงเสริมการลงทุนใหมตอบโจทย
ไดชัดเจนมากขึ้น บีโอไออาจพิจารณาแนวทาง
ดังตอไปนี้
• ควรพิ จ ารณารายละเอี ย ดในแต ล ะ
อุตสาหกรรมวาจะสามารถพัฒนาทรัพยากรมนุษย
ไดอยางไร และใหสทิ ธิประโยชนเพ�อจูงใจใหบริษทั
ที่ไดรบั การสงเสริมฯ มีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
มากขึน้ ทัง้ ในระดับอุตสาหกรรม ระดับบริษทั หรือ
ระดับมหาวิทยาลัย
• ค น หาวิ ธ ี ก ระตุ  น ให ภ าคเอกชนที ่ ไ ด
รั บ การส ง เสริ ม ฯ ถ า ยทอดเทคโนโลยี ใ ห แ ก
คนไทย เพ�อใหคนไทยมีความสามารถในการทำ
R&D ได
• บีโอไอ ควรสรางบทบาทใหมในการเปน
ศูนยกลางเช�อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับ
ภาคเอกชน เพ� อ ให เ กิ ด กิ จ กรรมที ่ จ ะพั ฒ นา
Capabilities เชน R&D เปนตน
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2. รู ป แบบการส ง เสริ ม ใหม เช น การ
สนั บ สนุ น ในรู ป แบบของ Subsidy and
Facilitation
ในอนาคตสิทธิประโยชนทางภาษี จะมีความ
สำคัญนอยลง บีโอไอจึงตองสรางเคร�องมือใหมๆ
มาใช และมุงเนนที่การอำนวยความสะดวก
(Facilitate) นักลงทุนใหมากขึ้น โดยเฉพาะกับ
ประเภทกิจการที่บีโอไอมุงใหเกิดการลงทุนอยาง
แทจริง

วารสารสงเสริมการลงทุน
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Subsidy จากภาครัฐในสวนที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และสาธารณูปโภค
พื้นฐาน เปนเคร�องมือหนึ่งที่จำเปนอยางมาก
และมีตนทุนที่ชัดเจน เพ�อสนับสนุนใหเกิดการ
ลงทุนในกิจการที่บีโอไอตองการใหเกิดขึ้นจริงๆ
โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญที่รัฐไมสามารถ
ลงทุนเองได ซึง่ นักลงทุนก็จะไมลงทุนเชนกันหาก
ขาด Infrastructure
ดวยเหตุนี้ หากรัฐตองการใหเอกชนลงทุน
ในกิจการลักษณะดังกลาว ก็เปนหนาทีข่ องภาครัฐ
ที่จะตองลงทุนใน Infrastructure เพ�อจูงใจให
เกิดการลงทุน ซึ่งสำหรับโรงงานขนาดใหญ
การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไมไดเปนเร�อง
สำคัญนัก สิง่ ทีน่ กั ลงทุนคำนึงถึงอาจเปนเร�องการ
สนับสนุนการดำเนินงานทางธุรกิจใหราบร�นไปได
มากกวา ตัวอยางเชน โรงงานถลุงเหล็ก เหล็กกลา
ซึ่งขนาดการลงทุนสูงมาก ตองใชพื้นที่มาก
(5,000 ไร) แตสาเหตุที่โรงงานเหลานี้ ไมเกิดขึ้น
ไมใชเพราะหาพื้นที่ ไมได แตเปนเพราะขาด
Infrastructure อยางทาเรือน้ำลึก เปนตน
3. Regional cluster

Regional cluster เปนเร�องสำคัญที่จะ

กาวขาม Middle income trap แตที่ผานมาไม
ประสบความสำเร็จเพราะขาดการเช�อมโยง ซึ่ง

สาเหตุมาจากหน�วยงานภาครัฐ รวมถึงมหาวิทยาลัย ยังทำงานภายใต
การควบคุมจากนโยบายสวนกลาง
เม�อสวนกลางไมมนี โยบายทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับเร�อง Regional cluster
และไมมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ในเร�องดังกลาว ทำใหหน�วยงาน
อยางเชน มหาวิทยาลัยที่ควรจะเปนแกนนำในเร�องนี้ ซึ่งอยูภายใต
สังกัดของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กลับไมตองการ
มีบทบาทในเร�อง Regional cluster เพราะไมเปนหนึ่งในตัวชี้วัดผล
การปฏิบตั งิ านที่ สกว. กำหนด ดังนัน้ การทีจ่ ะทำให Regional cluster
เกิดขึ้นจริงจึงขึ้นอยูกับเร�องที่สำคัญ ดังนี้
• การผลักดันให Regional cluster เปนนโยบายของรัฐ เพ�อ
ใหทุกหน�วยงานของรัฐมีนโยบายในทิศทางเดียวกัน เกิดการเช�อมโยง
ภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคเอกชน
• ทิศทางและเปาหมายการพัฒนาตองพิจารณาความไดเปรียบ
เชิงแขงขันของพืน้ ทีน่ น้ั ๆ (Comparative advantage) บีโอไอ ควร
พิจารณาความพรอมของสิ่งอำนวยความสะดวกและทรัพยากรที่มีอยู
ในแตละพืน้ ที่ ตองระบุใหชดั เจนวาแตละภาคจะเนน Regional cluster
ในอุตสาหกรรมใด และจังหวัดใดจะเปนศูนยกลางของ Cluster นั้นๆ
เชน จังหวัดอุดรธานี มีสนามบินซึ่งมีความพรอมทั้งขนาดสนามบินที่
รองรับเคร�องบินขนาดใหญได และ Warehouse system ที่ดีมาก
จึงควรเสริมจุดแข็งที่มีอยูนี้ พัฒนาใหจังหวัดอุดรธานีกลายเปน
Warehouse ปลอดฝุนสำหรับสินคาอิเล็กทรอนิกส และสรางใหพื้นที่
นั้นกลายเปนคลัสเตอรอิเล็กทรอนิกสตอไป

1. เป า หมายในการก า วข า ม Middle
income trap
รางยุทธศาสตร ใหมของบีโอไอ กลาวถึง
เปาหมายในการที่จะกาวขาม Middle income
trap ซึ่งก็เปนเร�องที่ดี และเหมาะสมมากในยุค
ปจจุบัน แตวิธีการที่จะกาวขามกับดักนี้จะเปน
อยางไรนัน้ ยังไมไดกลาวถึงมากนัก ซึง่ หากจะพา
ประเทศกาวขาม Middle income trap ได บีโอไอ
จะตองคำนึงถึงเร�องที่สำคัญ 4 เร�องตอไปนี้
• การเพิ่ม Productivity ของประเทศ
ทุ ก ประเทศอุ ต สาหกรรมจะต อ งมี ก าร
เปลีย่ นแปลงสัดสวนประชากร ในภาคการเกษตร
ไปยั ง ภาคอุ ต สาหกรรมทั ้ ง สิ ้ น ดั ง นั ้ น การที ่
ประเทศไทยจะเปลี ่ ย นประเทศเป น ประเทศ
อุตสาหกรรม เพ�อเพิ่มรายไดของประเทศนั้น
จำเปนจะตองผลักดันใหเกิดการเคล�อนยายแรงงาน
จากภาคการเกษตรไปยังภาคอุตสาหกรรมให
มากขึ้น ที่ผานมา การสงเสริมการลงทุนของ
บีโอไอ ทำใหแรงงานในภาคการเกษตรลดลงจาก
รอยละ 70 มาเหลือรอยละ 50 แตหลังจากนั้น
ไมสามารถลดลงไดมากกวานี้ ซึ่งสาเหตุก็คือ
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ในทางปฏิบัติบีโอไอควรกำหนดใหชัดเจนวา มหาวิทยาลัยใน
แตละภูมิภาคจะรับผิดชอบอุตสาหกรรมใดบาง เชน มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ควรรับผิดชอบในการวิจยั เร�องการประมง มหาวิทยาลัย
ขอนแกนควรรับผิดชอบเร�องปศุสตั ว มหาวิทยาลัยแมโจควรรับผิดชอบ
เร�องพืชผักเมืองหนาว เปนตน ซึง่ มหาวิทยาลัยเองก็จะไดรบั ประโยชน
นักศึกษาไดทำการศึกษาวิจัย และจบออกมาก็สามารถทำงานใน
คลัสเตอรนั้นๆ ได เปนการสรางบุคลากรที่มีศักยภาพปอนเขาสู
คลัสเตอรอีกทางหนึ่ง

สวนที่ 3 ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตร
สงเสริมการลงทุนในอนาคต

วารสารสงเสริมการลงทุน

• สงเสริมใหเกิดเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Local economy)
ในแตละภูมภิ าค เน�องจากแนวโนมในอนาคต เศรษฐกิจระดับภูมภิ าค
จะเพิ่มความสำคัญมากขึ้น และ Regional cluster จะเปนจุดเริ่มตน
เพ�อสรางการลงทุนภายในภูมิภาคนั้น และเช�อมโยงกับ Mainstream
economy ของประเทศ ตัวอยางเชน ในจีนและญี่ปุน ที่ภูมิภาคหนึ่ง
จะมีความพรอมในทุกดานและสรางเศรษฐกิจระดับภูมภิ าคขึน้ มา โดย
พึง่ พาการบริหารจัดการจากสวนกลางเพียงบางสวน เชน สวนกลางนำ
นักทองเที่ยวไปลงพื้นที่นั้นๆ เปนตน
• การเช�อมโยงกับมหาวิทยาลัย ถือเปนหัวใจหลักของการสราง
Regional cluster หากจะดูตวั อยาง Regional cluster ทีป่ ระสบความ
สำเร็จในตางประเทศ จะพบวามหาวิทยาลัยมีสวนสำคัญตอการสราง
Regional cluster ทัง้ สิน้ ตัวอยางเชน California wine จะไมเกิดขึน้
ถาไมมีการวิจัยของ University of California, Berkeley หรือการ
พัฒนาของบริษัทเคียวเซราในญี่ปุน ก็มีมหาวิทยาลัยเกียวโตเปน
ศูนยกลาง เปนตน

• การดำเนินนโยบายสงเสริมการลงทุน
รูปแบบขององคกรหรือหน�วยงานที่มีหนาที่
สงเสริมการลงทุน ควรเปนอิสระจากสวนกลาง
ทั้งระบบการจัดการและการจัดสรรงบประมาณ
ซึ ่ ง ตั ว อย า งองค ก รที ่ ป ระสบความสำเร็ จ ใน
ประเทศไทยคือ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี
และเคร�องประดับแหงชาติ ซึง่ เปนองคการมหาชน
ที่ไมผูกพันกับระเบียบปฏิบัติและขอบังคับของ
ราชการและรัฐวิสาหกิจ โดยไดรับความรวมมือ
จากคณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ซึ่งยินยอมให ใชนักวิจัยและพื้นที่ของสถาบัน
ในการทำวิจัย
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นักอุตสาหกรรมไทยมีนอย และขาดแรงจูงใจ
ในการกระจายการลงทุนไปในภูมิภาค ทำใหการ
พัฒนาเมืองใหญยงั กระจุกตัวอยูในกรุงเทพฯ และ
หัวเมืองใกลเคียง
• การสรางอุตสาหกรรมในระดับภาค
(Urban planning)
ปจจุบันการกระจายตัวของชุมชนเมืองยัง
กระจุกอยูเพียงแคกรุงเทพฯ และหัวเมืองรอบๆ
ดังนั้น การสรางอุตสาหกรรมระดับภาคจึงเปน
หัวใจสำคัญของยุทธศาสตร ใหม ที่จะนำมาซึ่ง
การเคล�อนยายจากภาคการเกษตรไปเปนภาค
อุตสาหกรรมมากขึ้น และสรางการเจริญเติบโต
ของประเทศที่ยั่งยืน
• การเช�อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
(Local economy) กับเศรษฐกิจหลักของ
ประเทศ (Mainstream economy)
ขณะที่นโยบายจากสวนกลางกระตุนการ
เติบโตของประเทศดวยเศรษฐกิจหลักของประเทศ
ในภูมิภาคก็ควรสนับสนุนใหมีการลงทุนภายใน
พืน้ ที่ใหเกิดเศรษฐกิจระดับภูมภิ าค เพ�อไปเช�อมโยง
กับเศรษฐกิจหลักของประเทศ ซึ่ง Regional
cluster เปนเพียงจุดเริ่มตนเทานั้น ที่จริงแลว
ควรใหเกิด Local activity ในทุกจังหวัด ทุกตำบล
เพ�อใหอตั ราการเติบโตเปนไปอยางยัง่ ยืนผานการ
กระจายรายได
• การพัฒนาทรัพยากรมนุษย
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่สำคัญ
ที่สุดในการปรับโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศ
ทุกการลงทุนที่บีโอไอสนับสนุนควรจะมีมิติของ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยรวมอยูดวย และมี
เคร�องมือทีจ่ ะสนับสนุนใหเกิดการถายโอนความรู
และเทคโนโลยีจากกิจการที่ใหการสงเสริมฯ
2. บทบาท อำนาจ และโครงสรางของ
บีโอไอในอนาคต
ตามร า งยุ ท ธศาสตร ใ หม นอกจาก 6

ยุทธศาสตรกับการเปลี่ยนแปลง 6 ดานแลว สิ่งที่บีโอไอจำเปนตอง
พิจารณาเพ�อใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว มี 4 เร�องตอไปนี้
1) สรางบทบาทใหมใหดแู ลภาพกวางมากขึน้ กวาการเปนเพียง
ผูดูแลในการดึงดูดเงินลงทุนในเชิงอุตสาหกรรม บทบาทที่ประเทศ
ตองการมากที่สุดในอนาคตคือ บทบาทของผูนำความเปลี่ยนแปลง
สูโครงสรางเศรษฐกิจไทย (Economic transformation) ใหกาวขาม
Middle income trap ซึ่งเปนบทบาทที่ยังไมมีองคกรใดทำได และ
บีโอไอเองก็มีความเหมาะสมและมีโอกาสสูงมากในการทำหนาที่นี้
2) นำกฎหมายของบีโอไอที่มีอยูมาพิจารณาวา มีเคร�องมือ
อะไรบาง และใช ใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพราะกฎหมายที่
บีโอไอมีอยูถือวามีประสิทธิภาพมาก สามารถใชกฎหมายเหนือ
หน�วยงานอ�นๆ ได (Overrule) มากพอสมควร แตที่ผานมาบีโอไอไม
เคยใช แตเม�อบีโอไอจะเปนหน�วยงานหลัก ที่จะผลักดันการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ ก็ควรใชอำนาจที่มีอยูอยางเต็มที่
3) ปรับเปลี่ยนโครงสรางขององคกร ลดงานประจำ เนน
การทำงานเชิงรุกใหมากขึน้ เน�องจากโครงสรางเดิมนัน้ ไมสอดคลอง
กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง และปจจุบันอุตสาหกรรมตองการ
การสนับสนุนในทุกๆ ดาน ดังนั้น เม�อยุทธศาสตร ใหมของบีโอไอ
มองภาพกวางมากขึ้น อำนวยความสะดวกนักลงทุนมากขึ้น บีโอไอ
จึงตองปรับลดงานประจำ และเนนการทำงานในเชิงรุก เชน การ
วางแผนยุทธศาสตร ในแตละอุตสาหกรรม การอำนวยความสะดวก
ใหแกนักลงทุน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของบีโอไอเพ�อรองรับ
บทบาทหนาที่ใหม

4) ยกระดับฐานะของบีโอไอ ใหเปนองคกรระดับประเทศ
ไม ใชเปนกรมในกระทรวง อาจยกฐานะใหเทียบเทาองคกรอยาง
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพราะหากปรับโครงสราง
เฉพาะภายในองคกร แตไมปรับขางนอก การดำเนินนโยบายก็จะ
ไมไดผล เพราะปจจุบันรูปแบบการสงเสริมฯ ตองทำแบบ Ecosystem
เหมือนที่สิงคโปรนำสภาพัฒนาเศรษฐกิจกับหน�วยงานสงเสริมการ
ลงทุนมาอยูรวมกัน เพ�อใหการดำเนินนโยบายสอดคลองไปในทิศทาง
เดียวกัน

การยกเลิกเขตสงเสริมการลงทุน มาเปนคลัสเตอร อาจทำให
หลายฝายเกรงวา จะเกิดการกระจุกตัวบริเวณจังหวัดที่มีความเจริญ
แตในมุมมองของ TDRI เห็นวาปจจัยที่จะกระตุนใหภาคอุตสาหกรรม
กระจายไปยังภูมิภาคไดนั้น ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอม การใชชีวิตของ
ผูบริหารและพนักงานโรงงานดวย ซึ่งเปนเร�องทางดานสังคม เพราะ
ประเทศไทยทุกอยางยังรวมศูนยอยูที่สวนกลาง นอกจากนี้ การลงทุน
สวนใหญยังคำนึงถึงผลกำไรเปนสำคัญ ดังนั้น การใหสิทธิประโยชน
จึงอาจไมใชประเด็นหลักในการตัดสินใจ

การกำหนดกลุมประเภทกิจการ

ดร.นิพนธ พัวพงศกร ใหความเห็นวา การกำหนดกลุมประเภท
กิจการที่ใหสิทธิประโยชนทางภาษีเปนหลัก ควรมีการจำกัดประเภท
อยางเขมงวด เพราะเปนการแทรกแซงกลไกตลาด ซึง่ ตรงกันขามกับ
กลุมประเภทกิจการที่เนนการอำนวยความสะดวก (Facilitate) ที่ไม
ควรจำกัดประเภท เน�องจากการอำนวยความสะดวกถือเปนหัวใจสำคัญ
ในการสงเสริมการลงทุน

ทาง TDRI เสนอให บีโอไอกำหนดเง�อนไข
บังคับใหบริษทั ที่ไดรบั การสงเสริมฯ จะตองสงขอมูล
ใหแกบีโอไอเปนประจำ หากไมใหขอมูลดังกลาว
บีโอไอสามารถใชเปนเง�อนไขในการลดหรือเพิกถอน
สิทธิประโยชนได โดยใชดชั นีทบ่ี โี อไอใชตรวจสอบ
การปฏิบัติตามเง�อนไขของโครงการ มาเปนตัว
กำหนดขอมูลทีจ่ ะขอจากบริษทั ที่ไดรบั สงเสริมฯ
ซึง่ ขอมูลเหลานีจ้ ะเปนประโยชนตอ การบริหารงาน
ในบีโอไอ และเปนขอมูลที่ใชรายงานตอหน�วยงาน
ของรัฐอ�นๆ ตอไป
กลาวโดยรวมแลว TDRI ใหการสนับสนุน
รางยุทธศาสตร ใหม โดยเห็นวาเปนไปในทิศทาง
ที่ถูกตอง และคาดวาจะชวยลดการสูญเสียภาษี
(Tax loss) และยกเลิกประเภทที่ไมควรใหการ
สงเสริมฯ ได อยางไรก็ตาม เร�อง การพิจารณา
จากผลที่ไดจากการปฏิบตั งิ านหรือ Performance
base นั้น เปนเร�องสำคัญที่จะตองอาศัยการ
ตรวจสอบจากบีโอไอมากขึ้น สวนเร�องคลัสเตอร
นั้น เห็นวายังมีความจำเปนที่บีโอไอจะตองศึกษา
ในรายละเอียดตอไป

23
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

คลัสเตอร

ฐานขอมูลโครงการที่ ไดรบั การสงเสริมฯ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ที่กลาวมาทั้งหมดนี้คือ มุมมองจากผูเชี่ยวชาญในการวางแผน
กลยุทธระดับประเทศ ทีม่ ตี อ รางยุทธศาสตรสง เสริมการลงทุนของไทย
ในระยะ 5 ป แตสดุ ทายนี้ จะขอนำมุมมองจากนักวิชาการระดับประเทศ
ไมวาจะเปน ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย ดร.นิพนธ พัวพงศกร
ดร.เดือนเดน นิคมบริรักษ จากสถาบันวิจัยเพ�อการพัฒนาแหง
ประเทศไทย (TDRI) ในโอกาสที่เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน (นายอุดม วงศววิ ฒ
ั นไชย) ไดบรรยายเร�อง รางยุทธศาสตร
สงเสริมการลงทุนของไทยในระยะ 5 ป ตอคณะนักวิชาการของ TDRI
เม�อวันที่ 10 เมษายน 2556 ที่ผานมา ซึ่งมีประเด็นที่น�าสนใจ

บทความพิเศษ

กนกพร โชติปาล

มุมไบ
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สำนักงานบีโอไอในตางประเทศ แหงที่ 14
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บีโอไอ ไดมีสำนักงานประจำในตางประเทศมาตั้งแตป 2517 โดยมีวัตถุประสงคเพ�อใหการชักจูงการลงทุนจาก
ตางประเทศไดผลยิ่งขึ้น ทั้งเพ�อทำหนาที่โฆษณาเผยแพรประชาสัมพันธ เสริมสรางบรรยากาศที่ดีตอการลงทุน และ
อำนวยความสะดวกใหแกนักลงทุนตางประเทศที่สนใจลงทุนในประเทศไทย
บีโอไอไดตง้ั สำนักงานในตางประเทศเปนครัง้ แรกทีน่ ครนิวยอรก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และนครแฟรงเฟรต ประเทศเยอรมนี หลังจากนัน้
จึงไดทยอยเปดสำนักงานในตางประเทศเพิ่มขึ้นอยางตอเน�อง จนถึง
ปจจุบันบีโอไอมีสำนักงานในตางประเทศรวม 13 แหงใน 9 ประเทศ
โดยมีสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครมุมไบ รัฐมหาราษฏระ
สาธารณรัฐอินเดีย เปนสำนักงานในตางประเทศแหงลาสุดเปนลำดับ
ที่ 14 ซึง่ ไดมกี ารเปดสำนักงานอยางเปนทางการเม�อวันที่ 26 มิถนุ ายน
2556 ที่ผานมา

โดยมีนายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม
เปนประธานในพิธี และมีแขกคนสำคัญ เชน เอกอัครราชทูตประจำ
กรุงนิวเดลี ขาราชการระดับสูงจากรัฐมหาราษฏระ ผูแทนจากสภา
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคา สภาธุรกิจอินเดีย - ไทย
สภานักธุรกิจไทย - อินเดีย ทีมประเทศไทย ภาคเอกชนไทยทีล่ งทุนใน
อินเดีย ภาคเอกชนอินเดียทีล่ งทุนในประเทศไทย โดยกลุม อุตสาหกรรม
เปาหมายทีจ่ ะชักจูงจากอินเดีย ไดแก อุตสาหกรรมยา ชิน้ สวนยานยนต
เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีชีวภาพ

อินเดียเปนประเทศหนึ่งที่มีนักลงทุนสนใจที่จะลงทุนเปนอันดับ
ตนๆ เน�องจากมีขนาดเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 10 ของโลกและเปน
อันดับ 3 ในเอเชียรองจากจีนและญี่ปุน และจากการที่มีประชากรสูง
ถึง 1,200 ลานคน ทำใหมีกำลังซื้อสูงเปนอันดับ 3 ในเอเชียดวย
เชนกัน และหลังจากการปฏิรูปเศรษฐกิจในป 2534 อินเดียกลายเปน
ประเทศที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเร็วที่สุด
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มุมไบศูนยกลางเศรษฐกิจและการเงิน
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สำนักงานแหงนี้จะมีการดำเนินการชักจูงการลงทุนเปน 2 ทาง
คือ การดึงการลงทุนจากเอเซียใตมาไทย โดยการใหขอมูลแกนักลงทุน
ประชาสัมพันธ ใหนักลงทุนตางชาติไดทราบถึงโอกาสและลูทางการ
ลงทุนในประเทศไทย รวมถึงการศึกษาขอมูลเพ�อชักจูงนักลงทุนแบบ
เจาะจง เพ�อเลือกนักลงทุนทีม่ ศี กั ยภาพในอุตสาหกรรมเปาหมายใหไป
ลงทุนในประเทศไทย นอกจากนั้นยังทำหนาที่สงเสริมใหนักธุรกิจไทย
ไปลงทุนในอินเดีย ซึ่งการทำงานจะรวมมือกับทีมประเทศไทยใน
อินเดีย ในการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับโอกาสลูทางการลงทุน ตลอดจน
กฎระเบียบในการทำธุรกิจในอินเดียใหนักลงทุนไทยไดทราบ

นอกจากนั้นอินเดียยังถูกจัดอันดับโดย
ธนาคารโลกวา เปนประเทศที่ตางชาติใหความ
สนใจไปลงทุนมากเปนอันดับ 3 ของโลก ความ
มั่งคั่งของอินเดียสามารถดูไดจากผลการสำรวจ
ของ Knight Frank 2013 ที่พบวาในป 2555
อินเดียมีอภิมหาเศรษฐีจำนวน 122 ราย ติดอันดับ
5 ของโลก และจะเพิ่มขึ้นอีกรอยละ 84 เปน
225 ราย ภายในป 2566 และจำนวนผูมีความ
มัง่ คัง่ สูง (HNWI - High Net Wealth Individual)
ซึ่งวัดจากผูที่มีทรัพยสินมากกวา 30 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ใน 30 เมืองทัว่ โลก มี 2 เมืองของอินเดีย
ที่ติดอันดับดวย โดยเมืองมุมไบมี 2,015 ราย
อยูในอันดับ 7 สวนกรุงนิวเดลีมี 1,905 รายอยู
ในอันดับที่ 11
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ประเทศที่มี GDP สูง 10 อันดับแรก
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ลำดับ

ประเทศ

GDP(1)
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)

จำนวนประชากร(2)
(คน)

Prospective Host
Economies(3)
(2012-2014)

1
2

สหรัฐอเมริกา
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
ญี่ปุน
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
อังกฤษ
บราซิล
รัสเซีย
อิตาลี
อินเดีย

15,684,750
8,227,037

315,968,000
1,358,090,000

2
1

5,963,969
3,400,579
2,608,699
2,440,505
2,395,968
2,021,960
2,014,019
1,824,832

127,547,000
80,327,900
65,635,000
63,181,775
198,262,000
143,347,100
59,561,204
1,210,193,422

13
8
19
6
4
8
19
3

3
4
5
6
7
8
9
10

ที่มา : (1) IMF, (2) wikipedia

(3) World Investment Report 2012 by UNCTAD

นิตยสารฟอรบสไดจัดอันดับอภิมหาเศรษฐีในป 2555 พบวามี
อภิมหาเศรษฐี 33 คนจากเมืองมุมไบติดอันดับ 100 ของนิตยสาร
ดังกลาวดวย และมุมไบยังเปนเมืองที่มี GDP สูงเปนอันดับ 29
ของโลก บริษัทขนาดใหญตางๆ ตั้งอยูในเมืองนี้ เชน Tata Group,
Reliance Industry, Aditya Birla Group เปนตน

การลงทุนในตางประเทศของอินเดีย

นักลงทุนอินเดียไดเริ่มไปลงทุนในตางประเทศตั้งแตป 2526
เปนตนมา และไดเพิ่มมากขึ้นอยางมีนัยสำคัญ ตั้งแตมีการปฏิรูป
เศรษฐกิจในป 2534 เน�องจากเหตุผลสำคัญ 2 ประการคือ การออกไป
หาตลาดใหมๆ เน�องจากตลาดในประเทศเริ่มอิ่มตัว และรัฐบาลได
ผอนปรนกฎระเบียบใหนักลงทุนสามารถนำเงินออกไปลงทุนใน
ตางประเทศได นำโดยกลุมทุนใหญเชน Tata, Birla, Mittal Steel,
Reliance, Airtelและ Sundaram Fastener เปนตน

นอกจากนี้ ทางภาครัฐของอินเดียก็ตองการ
ชักชวนใหนกั ลงทุนไทยไปลงทุนผลิตอัญมณี และ
เคร�องประดับ การแปรรูปอาหาร เชน การแปรรูป
น้ำผลไม ซึง่ สอดคลองกับความเห็นของกระทรวง
อุ ต สาหกรรม และหอการค า อิ น เดี ย - ไทย
ซึ่งตองการใชประโยชนจากความตกลงการคา
เสรีไทยที่มีการลงนามรวมกันมาตั้งแตป 2546

ทั้งนี้จากการเปดสำนักงานแหงใหมที่อินเดีย
จะทำใหบโี อไอมีสำนักงานตางประเทศรวม 14 แหง
ใน 10 ประเทศ ไดแก นครกวางโจ นครซิดนีย
นครเซี่ยงไฮ กรุงโซล กรุงโตเกียว นครไทเป
นครนิวยอรก กรุงปกกิง่ กรุงปารีส นครแฟรงเฟรต
นครลอสแองเจลิส กรุงสต็อกโฮม นครโอซากา
และนครมุมไบ โดยทีน่ ครมุมไบนีม้ นี างสาวกนกพร
โชติปาล เปนผูอำนวยการ สำนักงานตั้งอยูที่
ชั้น 1 สถานกงสุลใหญ ณ นครมุมไบ โทรศัพท
(91 22) 2204 1589-90 โทรสาร (91 22)
2282 1071 อีเมล mumbai@boi.go.th
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โดยนักลงทุนได ใหเหตุผลในการเลือกลงทุนในประเทศไทยวา
เปนประเทศที่มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานดี กฎระเบียบตางๆ โปรงใส
เขาใจงาย แตมปี ญ
 หาการขาดแคลนแรงงาน พนักงานเปลีย่ นงานบอย
นอกจากนี้เริ่มขาดพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ อยางไรก็ตาม
การเขารวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ในป 2558 มีผลใหไทยมี
ความสำคัญอยางยิ่งในการเปนศูนยกลางของภูมิภาค ซึ่งเปนปจจัย
สำคัญในการดึงดูดการลงทุนในประเทศ

จากการเปดใหบริการของบีโอไอที่เมือง
มุมไบนี้ จะมีสวนชวยผลักดันใหเกิดการลงทุน
ระหวาง 2 ประเทศเพิ่มขึ้น และการสงเสริม
ใหนกั ธุรกิจไทยทีม่ ศี กั ยภาพเขาไปลงทุนในอินเดีย
เพ�อรองรับความตองการของตลาดอินเดียที่มี
ขนาดใหญ รวมทั้งโอกาสสำหรับเขาไปขยาย
ตลาดในประเทศใกลเคียงเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน
ก็จะสามารถชักจูงนักลงทุนของอินเดียและประเทศ
ในเอเชียใต ในอุตสาหกรรมเปาหมายใหมาลงทุน
ในไทยอีกดวย

วารสารสงเสริมการลงทุน

นักลงทุนอินเดียโดยสวนใหญไปลงทุนในประเทศสหรัฐอเมริกา
ยุโรป และแอฟริกา เน�องจากเปนประเทศที่เปนตลาดสงออกของ
อินเดีย สำหรับการลงทุนของอินเดียในประเทศไทย ตั้งแตป 2550 เดือนมิถุนายน 2556 นั้น มีโครงการลงทุนจากประเทศอินเดียที่ไดรับ
อนุมัติใหการสงเสริมฯ แลว 119 โครงการ เงินลงทุนรวม 30,438
ลานบาท มีกจิ การของกลุม ธุรกิจรายใหญไดแก อดิตยา เบอรลา เคมีคลั ส
(ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเสนใยเรยอน บริษัท อพอลโล ไทรส
(ประเทศไทย) จำกัด ผลิตยางเรเดียลสำหรับยานพาหนะ บริษัท
เอ็น.ที.เอส.สตีลกรุป จำกัด (มหาชน) ผลิตเหล็กขั้นตน (น้ำเหล็ก
และเหล็กถลุง) เหล็กขั้นกลาง (Steel Billet) และเหล็กขั้นปลาย
(เหล็กลวด) บริษทั Polyplex ผลิต PET Resin และ Polyester film
บริษัทอินโดรามา โฮลดิ้งส จำกัด ผลิตเสนดายขนสัตว บริษัท บาหรัต
โฮเต็ลส (ประเทศไทย) จำกัด กิจการโรงแรม บริษทั ทาทา มอเตอรส
(ประเทศไทย) จำกัด ผลิตรถกระบะ เปนตน และยังมีนักลงทุน
อินเดียรายอ�นๆ ลงทุนในอุตสาหกรรมชิ้นสวนยานยนต

จากเหตุผลดังทีก่ ลาวมาทำใหคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนอนุมัติใหเปดสำนักงานสงเสริม
เศรษฐกิจการลงทุนในประเทศอินเดีย ที่เมือง
มุมไบ เมืองหลวงแหงเศรษฐกิจและการเงินของ
อินเดีย

อุตสาหกรรมเพ�ออนาคต

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล

พลาสติกชีวภาพ
อุตสาหกรรมแหงอนาคต
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ปจจุบันสภาพแวดลอม และธรรมชาติบนโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก ปจจัยสำคัญที่สุดประการหนึ่ง
คือ การกระทำของมนุษยที่ ใชทรัพยากรธรรมชาติ อยางไมรูคุณคาและทำลายโลกอยางไมรูตัว

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ภัยธรรมชาติที่มนุษยเราตองเจออยางหนักตลอดชวง 10 ป
ที่ผานมา กลายเปนสัญญาณเตือนใหมนุษยเริ่มตระหนักถึงการใสใจ
และดูแลธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งรวมไปถึงการรูจักใชพลังงานทุกชนิด
อยางมีคณ
ุ คา ใชเทาทีจ่ ำเปนและใชผลิตภัณฑทเ่ี ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
มากขึ้น

พลาสติกชีวภาพ จัดวาเปนผลิตภัณฑเพ�อสิ่งแวดลอมที่กำลังได
รับความสนใจ จากกระแสความตองการของโลกดานการอนุรักษ
ซึง่ พลาสติกชีวภาพนัน้ สงผลดี ตอสิง่ แวดลอมตัง้ แตดา นวัตถุดบิ ทีผ่ ลิต
จากพืชที่สามารถปลูกขึ้นทดแทนได กระบวนการผลิตที่ใชพลังงานต่ำ
จนถึงกระบวนการกำจัด ทีส่ ามารถยอยสลายเปนกาซคารบอนไดออกไซด
และน้ำ ไดดวยจุลินทรีย ในธรรมชาติ โดยพลาสติกชีวภาพนั้น จะมี
คุณสมบัตใิ นการใชงานไดเทียบเทาพลาสติก จากอุตสาหกรรมปโตรเคมี
แบบดั้งเดิมบางชนิดได

ถือวาเปนอุตสาหกรรม
แหงอนาคตของประเทศไทย

ทำไมพลาสติกชีวภาพ
จึงไดช�อวาเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคต

ปจจุบันคาดวาแนวโนมความตองการใช
ผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก ชี ว ภาพจะเพิ ่ ม ขึ ้ น จาก
725,000 ตันในป 2553 เปน 1,700,000 ตัน
ในป 2558 หรือเติบโตมากขึ้นกวารอยละ 134
ในอีก 5 ปขางหนา ดวยเหตุนี้ พลาสติกชีวภาพ
จึงไดรับสมญานามวาเปน “อุตสาหกรรมแหง
อนาคต”

ใชจุดแข็งของไทย
ตอยอดอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

อยางไรก็ตาม พลาสติกกอใหเกิดมลพิษตอสิง่ แวดลอม เม�อนำไป
ฝงดินจะยอยสลายยาก และใชเวลานานทำใหดินเส�อมคุณภาพ หรือ
ถานำไปเผาทำลายจะกอใหเกิดมลพิษทางอากาศ และมลสารที่ปนเปอน
ในอากาศนี้อาจเปนสารกอมะเร็งอีกดวย

อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพสงผลดีโดยตรง
ตอ “สินคาเกษตรของไทย” เน�องดวยวัตถุดิบ
เกือบทั้งหมดที่ใช ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ลวนมาจากธรรมชาติเปนสวนใหญ ไมวาจะเปน
ออย น้ำตาล และมันสำปะหลัง ทำใหปลอยกาซ
เรือนกระจกนอยกวาพลาสติกทั่วไป รอยละ 20
ลดกาซคารบอนไดออกไซดไดถงึ ปละ 30 ลานตัน
ลดปริมาณขยะได 30 ลานตัน และยังสามารถ
ยอยสลายกลายเปนปุย ใช ในการเกษตรไดอกี ถึง
3 ลานตัน ทำใหนอกจากจะมีสว นชวยในการอนุรกั ษ
สิง่ แวดลอมแลว ยังมีสว นผลักดันใหเกิดความมัน่ คง
ในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาเกษตรอีกดวย

ดวยเหตุนี้นักวิทยาศาสตรจึงไดศึกษาคนควา และผลิตพลาสติก

พืชที่นิยมนำมาใชเปนวัตถุดิบในการผลิต

พลาสติก (Plastic) เปนสารประกอบอินทรียท ม่ี นุษยคดิ คน และ
ประดิษฐขึ้นเพ�อชวยอำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน พลาสติก
จัดเปนสารประกอบพวกไฮโดรคารบอนที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูง เปน
โพลิเมอรที่ประกอบดวยธาตุตางๆ คือ คารบอน ไฮโดรเจน และ
ออกซิเจน นอกจากนี้อาจมีธาตุอ�นๆ อีกดวย เชน ไนโตรเจน ฟลูออรีน
คลอรีน และกำมะถัน เปนตน
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พลาสติกชีวภาพถือวาเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตของประเทศไทย
ทำไมจึงเปนเชนนั้น และประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการรองรับ
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพนี้จริงหรือไม

พลาสติกชีวภาพจะผลิตจากวัตถุดิบทาง
การเกษตร เชน แปงและน้ำตาล ทำใหปลอยกาซ
เรือนกระจกนอยกวาพลาสติกทั่วไป และชวยลด
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด ลดปริมาณขยะ
และยังสามารถยอยสลายกลายเปนปุยใช ในการ
เกษตรไดอีกดวย
วารสารสงเสริมการลงทุน

พลาสติกชีวภาพ

ชนิดใหมขน้ึ มาทดแทน เพ�อชวยลดปญหามลพิษ
ในสิง่ แวดลอมทีเ่ กิดจากพลาสติก โดยเรียกพลาสติก
ชนิดใหมนว้ี า พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) หรือ
พลาสติกชีวภาพยอยสลายได

พลาสติกชีวภาพในประเทศไทย คือ ขาวโพด ออย
และมันสำปะหลัง เน�องจากเปนผลผลิตทางการ
เกษตรทีม่ ปี ริมาณมากและราคาถูก โดยในปจจุบนั
ประเทศไทยผลิตหัวมันสดเปนอันดับ 2 ของโลก
และสงออกเปนอันดับ 1 ของโลก
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การใชพลาสติกชีวภาพ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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นอกจากจะชวยลด
การปลอยกาซเรือนกระจก
และกาซคารบอนไดออกไซดแลว
ยังชวยสรางมูลคาเพิ่ม
แกสินคาเกษตร เชน ออย น้ำตาล
และมันสำปะหลังดวย

ในป 2555 ที่ผานมา ประเทศไทยมีจำนวน
เกษตรกรในการเกษตรหัวมันสดราว 500,000 คน
ทัว่ ประเทศ ใชพน้ื ทีเ่ พาะปลูกมันสำปะหลังประมาณ
7.5 ลานไร และมีการผลิตหัวมันสดไดกวา 25
ลานตัน โดยผลผลิตที่ไดประมาณรอยละ 75 จะ
สงออก ซึง่ ผลผลิตหัวมันสดของไทยคิดเปนรอยละ
12 ของโลก ดังนัน้ หากมีการผลิตพลาสติกชีวภาพ
ในไทย ก็จะมีทั้งความมั่นคงดานวัตถุดิบสินคา
เกษตรทีม่ ปี ริมาณมาก และมีความหลากหลายมาก
ไมวาจะเปนออย ขาวโพด และมันสำปะหลัง
ขณะเดียวกัน หากมีการนำเทคโนโลยีชวี ภาพ
มาใช ในการผลิตพลาสติกชีวภาพ โดยใชสินคา
เกษตรของไทยเปนวัตถุดบิ ไมวา จะเปนออย ขาวโพด
และโดยเฉพาะอยางยิง่ มันสำปะหลัง ก็จะสามารถ
เพิม่ มูลคาสินคาเกษตรมากถึง 10 เทา โดยคิดเปน
มูลคาสูงถึง 200,000 ลานบาท
จึงเปนโอกาสของประเทศไทยในการเพิ่ม
มูลคาใหกับผลิตผลทางการเกษตรของประเทศ

และนำไปสูความแน�นอนของราคา ไมตองพึ่งราคาและปริมาณ
ความตองการจากตางประเทศ ซึ่งจะนำไปสูความเปนอยูที่ดีขึ้นของ
เกษตรกรไทย ในขณะเดียวกัน ก็จะชวยลดการนำเขาวัตถุดบิ ปโตรเลียม
ที่ใช ในการผลิตพลาสติกทั่วไปดวย

แนวโนมธุรกิจพลาสติกชีวภาพในอนาคต

ปจจุบัน การลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพทั้งโลกและ
ในไทยเองยังมีไมมากนัก เพราะอุปสรรคที่สำคัญอยางหนึ่งคือเร�อง
ของราคาพลาสติกชีวภาพเอง ซึ่งยังมีราคาที่สูงกวาพลาสติกทั่วไป
ประมาณ 3 - 6 เทา เน�องดวยยังมีผผู ลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพไมมากนัก
โดยทั่วโลกผลิตไดเพียง 700,000 ตันตอปเทานั้น
แตสำหรับการผลิตผลิตภัณฑจากพลาสติกชีวภาพในตางประเทศ
ไดมีการนำ “พลาสติกชีวภาพ” มาใชมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศสหรัฐ
อเมริกาและญี่ปุน ที่พัฒนา “พลาสติกชีวภาพ” เปนสวนประกอบใน
หลายๆ ผลิตภัณฑ ไมวา จะเปนการผลิตโทรศัพท คอมพิวเตอร โนตบุก
เสื้อผา ขวดใส ของเด็กเลน หรือแมแตในอุตสาหกรรมยานยนต
บรรจุภัณฑ แคปซูลบรรจุยา กระถางตนไม รวมทั้งนำพลาสติกชีวภาพ
มาใช ในการดูดซับน้ำใตดนิ ในงานเตรียมการกอสรางขนาดใหญอยาง
สนามบินและโรงงานอุตสาหกรรมอีกดวย

ผลิตภัณฑจากชีวมวล จากปริมาณรอยละ 5 ในป
2545 เพิ่มเปนรอยละ 12 ในป 2553 และรอยละ
20 ในป 2563 สวนกลุมประเทศสหภาพยุโรปได
ออกมาตรการใหรถยนต ในกลุมประเทศยุโรป
ตองประกอบไปดวยชิน้ สวนทีส่ ามารถใชซำ้ (reuse)
หรือนำกลับมาใช ใหมได (recovery) ไมนอยกวา
รอยละ 85 โดยน้ำหนัก

สินคาหลายชนิดในตางประเทศ

สำหรับไทยยังไมมโี รงงานผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพเอง ตองนำเขา
จากตางประเทศโดยเฉพาะการนำเขาจากประเทศสหรัฐฯ แตในอนาคต
อีกไมเกิน 2 ป คือประมาณ ป 2558 ประเทศไทยคาดวาจะมีโรงงาน
ผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพขนาด 200,000 ตันเกิดขึ้นอยางแน�นอน
สำหรับปริมาณความตองการใชทั่วโลกมีการใชพลาสติกราว
200 ลานตันตอป แตเปนพลาสติกชีวภาพเพียง 7 แสนตันตอปเทานั้น
แมจะมีการคาดการณกันวาในระยะ 2 - 3 ปขางหนาจะเพิ่มปริมาณ
การบริโภคเปน 1.7 ลานตัน ก็ยังมีชองวางเหลืออีกสำหรับการขยาย
การผลิตในอนาคตอีกปริมาณมหาศาล
ตัวอยาง เชน ประเทศสหรัฐฯ ไดตั้งเปาหมายที่จะใหมีการใช

ปจจุบันมีผูประกอบการพลาสติกชีวภาพ
ไมมากนัก เพราะตนทุนวัตถุดิบมีราคาแพง
จึ ง ทำให ร าคาขายต อ หน� ว ยที ่ ป ลายทางแพง
ผูบ ริโภคโดยเฉพาะในประเทศทีก่ ำลังพัฒนาอยาง
ประเทศไทย เกิดความลังเลใจที่จะซื้อเน�องจาก
ปญหาเร�องราคานี้เอง
อยางไรก็ตาม จากการสำรวจขอมูลของ
สมาคมพลาสติกชีวภาพไทย พบวามีผปู ระกอบการ
ไทยราว 35 รายสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพนี้ ทัง้ ในรูปแบบของการผลิตตนน้ำ
กลางน้ำและปลายน้ำ
ในแงของเทคโนโลยีนน้ั มีการพัฒนาคุณภาพ
ของวัสดุใหดขี น้ึ เร�อยๆ และตัวพลาสติกชีวภาพเอง
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มีพลาสติกชีวภาพเปนสวนประกอบ
เชน โทรศัพท คอมพิวเตอร
โนตบุก เสื้อผา ของเด็กเลน บรรจุภัณฑ
แคปซูลบรรจุยา หรือแมแตกระถางตนไม

ดังนัน้ ถึงตนทุนในขณะนีจ้ ะแพงกวาพลาสติก
ทัว่ ไปอยูบ า ง แตในระยะยาวจากการออกกฎเกณฑ
และมาตรการทางสิ่งแวดลอมควบคุม จะเพิ่ม
ปริมาณการผลิตและการใชพลาสติกชีวภาพมากขึน้
และทำใหตนทุนการผลิตถูกลงในที่สุด

วารสารสงเสริมการลงทุน

นอกจากนี้ การใชพลาสติกชีวภาพในประเทศ
ใหญๆ โดยเฉพาะในสหรัฐฯ เอง มีการเพิ่มขึ้น
อยางมากจากการที่บริษัท วอลมารท ซึ่งเปนเชน
รานคาปลีกที่ใหญที่สุดในสหรัฐฯ ไดประกาศ
นโยบายการใชถงุ พลาสติกหูหว้ิ ทีท่ ำจากพลาสติก
ชีวภาพในวอลมารททุกสาขา
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มีการนำไปใชงานทีห่ ลากหลายมากขึน้ นอกเหนือ
จากการใชเปนภาชนะบรรจุภัณฑทั่วไป คือ ไดมี
การนำไปใชกับภาคยานยนต การแพทย และ
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสกันอยางแพรหลาย
อนาคตปริมาณความตองการในเร�องนี้ก็คงจะสูง
ขึ้นตามลำดับ

ในสวนของภาครัฐนัน้ ประเทศญีป่ นุ ได ใหการสนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพโดยผาน 2 กระทรวงคือ กระทรวง
เศรษฐกิจ การคาและอุตสาหกรรม (METI) ที่ได ใหความสำคัญดาน
พลาสติกชีวภาพ ผานทางกลุมสมาคมที่เรียกวา Japan BioPlastics
Association (JBPA) (เดิมช�อ Biodegradable Plastics Society,
BPS)

ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ สำหรับผูป ระกอบการในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs ก็สามารถ
เขามาเปนผูผลิตพลาสติกชีวภาพไดอยางไมยาก
ดัดแปลงเคร�องจักรเพียงเล็กนอยเทานั้น ซึ่งใน
ปจจุบันคาดวามีโรงงานระดับ SMEs ไมต่ำกวา
20,000 โรงทั่วประเทศ จะหันมาผลิตสินคาที่ทำ
จากพลาสติกชีวภาพเพ�อสงออกหรือเพ�อการ
บริโภคในประเทศ

ปจจุบัน ตลาดของพลาสติกชีวภาพในญี่ปุนไดมุงเนนไปยังการ
ผลิตบรรจุภัณฑ เน�องจากเปนการใชงานที่กอใหเกิดขยะมากที่สุด
หากสามารถเปลี่ยนบรรจุภัณฑเหลานั้นใหผลิตจากพลาสติกชีวภาพ
จะทำใหปญ
 หาขยะลดลงได โดยบริษทั อิออน ประเทศญีป่ นุ ซึง่ เปน
บริษทั ทีม่ เี ครือขายธุรกิจซูปเปอรมาเก็ต รานขายยา และสถาบันการเงิน
อันดับหนึ่งของญี่ปุนและเอเชีย มีความสนใจในการรักษาสิ่งแวดลอม
ดวยการเริ่มตนใชผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพในซูปเปอรมารเก็ต โดย
ไดรบั การสนับสนุนจากภาครัฐเพ�อสรางความตระหนักดานสิง่ แวดลอม
ในกลุมผูบริโภค

การพัฒนาพลาสติกชีวภาพในตางประเทศ

ในประเทศเยอรมนี ไดมงุ เนนทีก่ ารพัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็กที่เติบโตอยาง
รวดเร็วจากการพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเม็ด
พลาสติกชีวภาพกับสารเติมแตงอ�นๆ เพ�อเพิ่ม
คุณสมบัตทิ ง้ั ทางเคมีและทางกายภาพตามทีต่ อ งการ
(compounding technology) รวมถึงมีการผลิต
พลาสติกยอยสลายไดจากวัตถุดบิ ปโตรเลียม และ
องคกรของรัฐทัง้ ในระดับทองถิน่ และระดับชาติ ไดออก
มาตรการดานภาษีสำหรับพลาสติกที่ไมยอ ยสลาย
เพ�อใหมรี าคาทีส่ งู ขึน้ อันจะเปนการเอือ้ ใหพลาสติก
ชีวภาพยอยสลายไดมีโอกาสแขงขันได ในตลาด
สำหรับประเทศญี่ปุนการพัฒนาผลิตภัณฑ
พลาสติกยอยสลายไดเปนไปอยางรวดเร็ว เน�องจาก
ความตระหนักดานสิง่ แวดลอมและความพรอมของ
เทคโนโลยีในการผลิต โดยบริษทั สวนใหญไดมงุ เนนที่
การพัฒนาคอมปาวดจากพลาสติกชีวภาพชนิด PLA
เปนหลักและมีบริษทั โตโยตาที่ไดพฒ
ั นาในสวนของ
การผลิตพลาสติกชีวภาพชนิด PLA ในระดับตนน้ำ

ปจจุบนั อิออนใชพลาสติกชีวภาพผลิตเปนบรรจุภณ
ั ฑอยู 23 ชนิด
อาทิ ถุงใสผลไม กลองใสไข ฟลม หุม บรรจุภณ
ั ฑเตาหู ฟลม รัดฝาขวดซอส
โดยมีปริมาณการใชพลาสติกชีวภาพ 500 ตันตอป

สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพไทย โดยไดมี
การสนับสนุนงบประมาณกวา 1.9 ลานบาท ในการนำ
บรรจุภณ
ั ฑพลาสติกชีวภาพมาใช ในงานบีโอไอแฟร
2011 ทีจ่ ดั ขึน้ ระหวางวันที่ 5 - 20 มกราคม 2555
โดยสมาคมและสนช.ไดสนับสนุนสวนตางในการ
ผลิตใหกบั สมาชิกฯ ทำใหสามารถจำหน�ายบรรจุภณ
ั ฑ
ทีท่ ำจากพลาสติกชีวภาพ เชน จาน ชาม ชอนสอม
แกวน้ำ รวมถึงถาดพลาสติกใหกับผูประกอบการ
ในราคาทีเ่ พิม่ จากพลาสติกทัว่ ไปไมเกินรอยละ 20
จากราคาพลาสติกชีวภาพทั่วไปในทองตลาดที่มี
ราคาสูงกวารอยละ 30 - 40

สำหรับประเทศไทยเอง ไดมีการนำรองใชบรรจุภัณฑจากพลาสติก
ชีวภาพในงานบีโอไอแฟร 2011 หวังกระตุนตลาดผู ใช โดยบีโอไอได
รวมมือกับสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช. และ
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แตในปจจุบันการพัฒนาตลาดยังเปนไปไดชาเน�องจากการ
ขาดแคลนวัตถุดิบ PLA ในการนำมาผลิต เน�องจากมีผูผลิตพลาสติก
ชีวภาพที่มาจากพืชเพ�อจำหน�ายในเชิงพาณิชยเพียง 1 รายในโลกคือ
บริษัท Natureworks ประเทศสหรัฐฯ ซึ่งมีกำลังการผลิตเม็ด
พลาสติกชีวภาพชนิด PLA เรซิ่นประมาณ 80,000 ตันตอปเทานั้น
ประกอบกับความตองการของประเทศสหรัฐฯ เองมีการเพิ่มขึ้น
อยางมากในชวงปที่ผานมาจากการที่ บริษัท วอลมารท รานคาปลีกที่
ใหญที่สุดในสหรัฐฯ ไดประกาศนโยบายการใชถุงพลาสติกหูหิ้วชนิด
PLA ในวอลมารททุกสาขา
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นอกจากนี้บริษัทเคร�องใชไฟฟายักษ ใหญ เชน โซนี่ เอ็นอีซี
พานาโซนิค โตชิบา และฟูจิตสึ ตางพัฒนาผลิตภัณฑจากพลาสติก
ชีวภาพยอยสลายได อาทิ วัสดุอุปกรณคอมพิวเตอร ผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส แผนบันทึกขอมูล รวมถึงบรรจุภัณฑสำหรับผลิตภัณฑ
ประเภทตางๆ โดยมีฉลากระบุใหผูบริโภคทราบ ทำใหเกิดความรูสึก
ที่ดีในการมีสวนรวมรักษาสิ่งแวดลอม

ทั้งนี้ บีโอไอไดนำรานคาที่สนใจเขารวม
โครงการ โดยมีการใชภายในศูนยอาหารของงาน
กวารอยละ 50 หรือประมาณ 2 ลานชิ้น และ
ภายหลังสิน้ สุดไดนำขยะพลาสติกชีวภาพเหลานัน้
ไปทำเปนปุยอินทรียตอไป ซึ่งถือเปนการนำ
บรรจุภัณฑพลาสติกชีวภาพ มาใช ในงานแสดง
สินคาเปนครัง้ แรกในประเทศไทย กอนทีจ่ ะขยาย
ไปสูงานแสดงสินคาอ�น ๆ
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การแขงขันและการสนับสนุน
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ
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จากการขาดแคลนผูผ ลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
ที่วันนี้มีผูผลิตรายใหญของโลกเพียงรายเดียว สง
ผลใหประเทศไทยมีแผนและเปาหมายทีจ่ ะเปนผูน ำ
อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในภูมภิ าคนี้ เน�องจาก
ความพรอมดานวัตถุดิบที่มีเหนือกวาประเทศอ�น
ดังนัน้ การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของ
ไทยเพ�อกาวสูก ารเปนผูน ำในภูมภิ าคนี้ จำเปนตอง
อาศัยภาครัฐเปนผูเ ริม่ ตนในการออกมาตรการสงเสริม
การลงทุน และสรางความเช�อมัน่ ตอนักลงทุนดวย
แตในดานการแขงขันเพ�อดึงดูดการลงทุน
หลายประเทศในเอเชีย โดยเฉพาะในภูมิภาค
อาเซี่ยน ก็เล็งเห็นวา พลาสติกชีวภาพเปน
อุตสาหกรรมแหงอนาคต และตองการใหมาลงทุน
ในประเทศของตน ตัวอยางเชน รัฐบาลมาเลเซีย
ได ม ี น โยบายกระตุ  น และส ง เสริ ม การลงทุ น
พลาสติกชีวภาพเปนกรณีพิเศษไดแก
1. การอุดหนุนราคาน้ำตาล 3.5 เซ็นตตอ
ปอนดเปนเวลา 3 ป เน�องจากมาเลเซียไมมวี ตั ถุดบิ
น้ำตาล ตองนำเขาทั้งหมดจากตางประเทศ
2. จัดหาพื้นที่ตั้งโรงงาน และลดคาไฟฟา
เพ�อลดตนทุนการผลิตพลาสติกชีวภาพ
3. การวิจัยและพัฒนาการใชวัตถุดิบจาก
เศษปาลม เพ�อใชเปนวัตถุดบิ ผลิตพลาสติกชีวภาพ
แทนน้ำตาลในอนาคต
สิทธิประโยชน 3 ประการขางตน เปนสิ่งที่
รัฐบาลมาเลเซียเพิ่มใหพิเศษ นอกเหนือจากการ
ใหสทิ ธิประโยชนทางภาษีเหมือนบีโอไอของไทย
ซึง่ จะเห็นวารัฐบาลมาเลเซียจริงจังกับอุตสาหกรรม
พลาสติกชีวภาพเปนอยางมาก จนถึงกับมีการเพิม่ เติม
สิทธิประโยชน ใหเปนกรณีพเิ ศษในอุตสาหกรรมนี้

มาเลเซีย
ใหสิทธิประโยชน

สูงกวาที่ประเทศไทยใหแกนักลงทุน
เพ�อดึงดูดใหเกิดการลงทุน
พลาสติกชีวภาพในมาเลเซีย

ตอสิ่งแวดลอมมาตั้งแตป 2551 จนถึงสิ้นป
2555 บีโอไอไดอนุมัติใหการสงเสริมฯ ผูผลิต
วัตถุดิบสำหรับการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ
และการผลิตผลิตภัณฑจากพลาสติกชีวภาพ
มูลคาประมาณ 22,200 ลานบาท และในอนาคต
คาดวาจะมีโครงการย�นขอรับการสงเสริมฯ เพิ่ม
มากขึ้นเร�อยๆ

พลาสติกชีวภาพอุตสาหกรรม
ดาวเดนแหงป 2556

สำหรับในดานโครงการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน ตั้งแตมี
การเปดประเภทใหการสงเสริมฯ ในกิจการผลิตผลิตภัณฑที่เปนมิตร
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ทีส่ ำคัญและเปนเร�องเรงดวนในขณะนีค้ อื การแขงขันเพ�อชักจูง
การลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพนี้ระหวางประเทศไทยและ
มาเลเซีย ทั้งนี้ มีบริษัทชั้นนำตางชาติหลายรายที่มีความสนใจลงทุน
กิจการพลาสติกชีวภาพ และเคมีภัณฑชีวภาพ ซึ่งจากการเจรจา พบวา
บริษทั เหลานัน้ ไดเคยหารือกับทัง้ หน�วยงานสงเสริมการลงทุนของไทย
และของมาเลเซียมาแลว ดังนั้น ภาครัฐจำเปนตองออกมาตรการ
เสริมเพ�อดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมนี้ ไว ใหไดเพ�อแขงกับรัฐบาล
มาเลเซีย

วารสารสงเสริมการลงทุน

สำหรับประเทศไทย ทีผ่ า นมาไดมกี ารจัดทำแผนพัฒนาฯ พลาสติก
ชีวภาพเปนวาระแหงชาติแลว และอยูระหวางการศึกษาวารัฐควรมี
มาตรการใดๆ เสริมบางเพ�อดึงดูดการลงทุน โดยเนนความไดเปรียบ
ทางดานวัตถุดิบ ทั้งนี้ผูลงทุนในอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในไทย
จะไดรบั สิทธิประโยชนสงู สุดของบีโอไอ นอกจากนัน้ ในอนาคตยังได
มีการเตรียมการนักวิจยั และสรางหองปฎิบตั กิ ารทางวิทยาศาสตรหรือ
หองแล็บเพ�อตรวจสอบมาตรฐานสินคาดวย

ประเทศไทยวันนี้ มีขยะพลาสติกสูงถึง
7,391 ตันตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 18 ของ
ขยะทั้งหมด และหากคิดเปนปริมาณของทั้งป
ขยะพลาสติกก็จะอยูที่ 2.7 ลานตัน และในสวน
นี้มีรอยละ 60 เปนพลาสติกที่เปอนขยะอินทรีย
ดังนัน้ การแยกขยะแบบวิธเี ดิมๆ จึงใหประสิทธิผล
ที่ดีไดยากลำบากจนเกือบเปนไปไมไดเลย เพราะ
พลาสติกที่เปอนขยะอินทรีย เชน น้ำมันจาก
เศษอาหารยากที่จะทำความสะอาดเพ�อนำไป
รีไซเคิล ใหกลับเปนเม็ดพลาสติกที่มีคุณภาพได
ราคาดีและปลอดภัย

2. ดานบรรจุภัณฑเพ�อการบริโภค เชน สารเคลือบกระดาษ
สำหรับหออาหาร หรือแกวน้ำชนิดใชแลวทิ้ง ถุงสำหรับใสของ ถวย
หรือถาดยอยสลายไดสำหรับบรรจุอาหารสำเร็จรูปและอาหารจานดวน
ฟลมและถุงพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพสำหรับใช ใสขยะเศษ
อาหาร โฟมเม็ดกันกระแทก เปนตน
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3. ดานการเกษตร นิยมนำมาผลิตเปนแผนฟลม สำหรับคลุมดิน
และวัสดุสำหรับการเกษตร เชน แผนฟลม ปองกันการเติบโตของวัชพืช
และรักษาความชื้นในดิน รวมทั้งถุงหรือกระถางสำหรับเพาะตนกลา

วารสารสงเสริมการลงทุน
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นอกจากนัน้ พลาสติกชีวภาพ ยังใหผลประโยชนตอ หลายภาคสวน
ไดดังนี้
1. ทำใหการจัดการสิ่งแวดลอมดานขยะครัวเรือนดีขึ้น
ซึ่งหากรัฐมีมาตรการลดการใชถุงพลาสติก
ทั่วไป และมีการสงเสริมใหมีการใชพลาสติก
ชีวภาพแบบสลายตัวไดทางชีวภาพมากยิ่งขึ้น
ก็จะทำใหการกำจัด “ขยะ” มีประสิทธิผลดีเยี่ยม
และถามีการสงเสริมให ใชภาชนะหีบหอบรรจุ
อาหารที่ใชครั้งเดียวแลวทิ้ง จะตองผลิตจาก
พลาสติกชีวภาพดังที่กลาวเทานั้น ก็จะไมมีขยะ
พลาสติกธรรมดาที่เปอนไขมันจากอาหารในขยะ
พลาสติกที่จะนำไปรีไซเคิลตอไป ซึ่งถาเปน
ลักษณะนี้ ก็จะมีความตองการใชผลิตภัณฑ
บรรจุ ภ ั ณ ฑ จ ากพลาสติ ก ชี ว ภาพเกิ ด ขึ ้ น ใน
ประเทศไทยอีกไมนอ ยกวาปละ 1 ลานตัน ดังนัน้
จะเห็นวาเปนโอกาสที่ดีของผูประกอบการ

ประโยชนของการใชผลิตภัณฑที่ผลิต
จากพลาสติกชีวภาพ

1. ดานการแพทย การนำพลาสติกชีวภาพ
มาผลิตเปนวัสดุทางการแพทย เชน ผิวหนังเทียม
ไหมละลาย อุปกรณประเภทสกรูและแผนดาม
กระดูกที่ฝงอยูในรางกายที่สามารถยอยสลาย
ไดเอง

2. ชวยลดสภาวะโลกรอนได โดยปลอยกาซคารบอนไดออกไซด
สวนเกินเขาสูบรรยากาศนอยลง
3. ชวยเศรษฐกิจชาวไรมันสำปะหลังใหมีเสถียรภาพของราคา
ที่ดีและมั่นคงกวาเดิม
4. เพิ่มมูลคาการสงออก เพราะตลาดโลกมีความตองการสูง
ทั้งหมดนี้ จึงอาจกลาวไดวาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพจะเปน
อุตสาหกรรมเดนที่น�าสนใจในป 2556 นี้ ทั้งในแงความน�าสนใจของ
ความตองการของตลาดทัง้ โลกทีม่ มี ากขึน้ มูลคาของสินคาทีม่ มี ลู คาสูง
รวมทั้งสิทธิประโยชนอ�นที่กระตุนอุตสาหกรรมนี้เปนพิเศษ

อุตสาหกรรมเพ�ออนาคต

วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์

ขอส
ง
เสริ
ม
ซอฟตแวรจากบีโอไอ...งายนิดเดียว (2)
จากบทความครั้งที่แลว ผูเขียนไดรวบรวมนโยบายการสงเสริมซอฟตแวรจากอดีตจนถึงปจจุบัน เพ�อทราบถึง
วิวฒ
ั นาการของการสงเสริมการลงทุน และขัน้ ตอนการขอรับการสงเสริมการลงทุนแลว บทความนี้ จะแนะนำวิธกี ารกรอก
แบบฟอรมกิจการซอฟตแวร ประเภท 5.8 และวิธปี ฏิบตั หิ ลังจากไดรบั การสงเสริมฯ แลว
ชีแ้ จงโครงการกับเจาหนาทีท่ ่ไี ดรบั มอบหมายตอไป
ภายใน 10 วันทำการ เพ�อใหการอนุมัติเปนไป
อยางรวดเร็วและสะดวก ควรกรอกขอมูลให
ครบถวนและถูกตอง โดยบีโอไอจะพิจารณา
โครงการและแจงผลภายใน 15 - 40 วันทำการ
นับตั้งแตวันย�นขอรับการสงเสริมฯ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ขั้นตอนการย�นขอรับการสงเสริมฯ เริ่มจากการกรอกฟอรม ซึ่ง
สามารถดาวน โหลดไดจาก www.boi.go.th/index.php?page=form
โดยสามารถสอบถามขอมูลการย�นขอรับการสงเสริมฯ ไดที่ศูนย
บริการลงทุน และเม�อไดกรอกคำขอครบถวนสมบูรณแลวใหย�น
เอกสารที่สำนักบริหารการลงทุน 3 หรือสำนักงานในภูมิภาค ทั้งนี้
ผูข อฯ ควรใหหมายเลขโทรศัพทไว เพ�อจะไดเตรียมนัดหมายเพ�อมา
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การแจงผลการพิจารณา
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การแจงผลการพิจารณาจะมีหนังสือแจงมติ
จากบีโอไอ สามารถมาติดตอขอรับไดที่สำนัก
บริหารการลงทุน 3 หลังจากนั้นจะตองกรอก
แบบตอบรับมติและย�นที่ฝายบัตรสงเสริมการ
ลงทุน สำนักเลขานุการกรมการตอบรับมติการ
สงเสริมฯ ตองไมเกิน 1 เดือน ขัน้ ตอนตอไปก็จะ
เปนการออกบัตรสงเสริมการลงทุน ซึง่ ขอใหศกึ ษา
ขอมูลและปฏิบัติตามอยางเครงครัด

วารสารสงเสริมการลงทุน
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การรายงานผลการดำเนินงาน

บีโอไอ ไดกำหนดเวลาใหทานตองรายงาน
ผลการดำเนินงานของโครงการ 6 เดือน 12 เดือน
และ 24 เดือน เชนเดียวกับกิจการอ�นๆ

แบบคำขอใชสิทธิและประโยชนยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล

การที่จะใชสิทธิประโยชนนี้ ได มีขอแนะนำ
คือ ควรกำกับ ควบคุม ดูแลระบบบัญชีภายใน
บริษัทเอง หรือหากไปจัดจางบริษัทบัญชีขางนอก
จัดการใหนั้น ควรจะตองเก็บ Invoice 2 แบบ
คือ Invoice แบบแรกที่ออกใหกับลูกคา ซึ่งจะใช
เปนวันที่เริ่มนับสิทธิประโยชน ในการที่จะขอใช
สิทธิยกเวนภาษีเงินไดฯ แตยังใชสิทธิฯ ดังกลาว
ไมไดหากลงทุนไมครบ 1 ลานบาท (ไมรวมที่ดิน
และเงินทุนหมุนเวียน) ได ดังนัน้ ทานจะตองเก็บ
Invoice แบบที่ 2 คือ Invoice ทีซ่ อ้ื สินทรัพยและ
เคร�องจักร ( Hardware และ Software) เรียง
ตามวันที่ที่ซื้อมาจนถึงวันที่ครบ 1 ลานบาท (ไม
รวมทีด่ นิ และเงินทุนหมุนเวียน) โดยตองคำนึงวา
โครงการเปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นมาใหม หรือจัดตั้ง
ขึน้ แลว และมาขอรับการสงเสริมฯ เพราะสินทรัพย
ทีจ่ ะมานับเปนขนาดการลงทุนจะมีขอ แตกตางกัน
การที่มีการลงทุนเกิน 1 ลานบาท (ไมรวม
ทีด่ นิ และเงินทุนหมุนเวียน) และใหยน� เฉพาะกรณี

ที่รอบบัญชีของบัตรสงเสริมฯ นั้นมีกำไรสุทธิและประสงคที่จะขอใช
สิทธิ์ฯ ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเทานั้น โดยสามารถดาวน โหลด
แบบฟอรม “แบบคำขอใชสิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล” และตองย�นภายใน 120 วัน นับแตวันสิ้นรอบบัญชีที่
สำนักบริหารการลงทุน 3 โดยที่ไมตอ งขอเปดดำเนินการกอน (การขอ
เปดฯ เต็มโครงการ)

การขอเปดดำเนินการ

ความหมายของคำวา “เปดดำเนินการ” หรือ การขอเปด
ดำเนินการเต็มโครงการ ไมใช การเริ่มประกอบกิจการ ซึ่งจะพบใน
บัตรสงเสริมชวงเง�อนไขเฉพาะโครงการ และคำนี้มีความหมายอยางไร
ความหมายก็คือ ตองนับวันชนวันตั้งแตวันที่ออกบัตรสงเสริมฯ จนครบ
3 ป หรือภายใน 36 เดือน กอนที่จะครบกำหนดเวลาทานก็ตอง
ดาวน โหลดแบบฟอรมขออนุญาตเปดดำเนินการ พรอมเอกสารแนบ
ระบุวันที่ครบ ขนาดการลงทุนตามที่ระบุในเง�อนไข พรอม Invoice
เหมือนกับการขอยกเวน ภาษีเงินไดฯ ขางตน แตที่แตกตางกันคือ
ขัน้ ตอนนีเ้ ปนหนึง่ ในเง�อนไขทีร่ ะบุในบัตรสงเสริมฯ ถือเปนการตรวจสอบ
ของสำนักงานฯ หากไมสามารถปฏิบัติไดถูกตองได โครงการนั้นก็จะ
ถูกเพิกถอนสิทธิประโยชนตอไป
มาถึงชวงนี้ ผูอานจะเห็นไดวา ชวงการขอรับการสงเสริมฯ
หากเตรียมความพรอมเปนอยางดี โครงการก็จะไดรับการยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลและอากรขาเขาแบบ… งายนิดเดียว การลงทุน
ของทานก็จะมีผลประกอบการทีด่ แี ละประสบความสำเร็จยิง่ ๆ ขึน้ ไป

คำแนะนำสำหรับการกรอกแบบฟอรมคำขอรับการสงเสริมฯ

อัตราสวนหนี้สิน / ทุนจดทะเบียน หรืออัตราสวนหนี้สินตอสวน
ของผูถือหุน ตองไมเกิน 3 : 1
มูลคาขอ 2.1 ตองเทากับมูลคารวมขอ 3.1 แตในขอ 3.1 ตองมี
เงินทุนหมุนเวียน
ขอ 3.1 คาเชา หรือ กอสราง ตองเกิน 3 ป (ขั้นต่ำ 37 เดือน)
หากจะนับเขามานับเปนขนาดการลงทุน
มูลคาฮารดแวร / ซอฟตแวร ตองเทากับในตารางขอ 5.1 และ
ขอ 5.2
ขอ 4.2 / 4.2.1 ประเภทของซอฟตแวร สามารถขอไดมากกวา
1 ประเภท

4.2.2 กระบวนการฯ / การฝกอบรมฯ เฉพาะที่จะเปดสอนเปน
สถาบันหรือฝกอบรมขัน้ สูงทีผ่ เู รียนไปประกอบอาชีพตอไปได *สามารถ
ขอไดมากกวา 1 กระบวนการ
จำนวนบุคลากร เรียงจาก ปที่ 1 ปที่ 2 และปที่ 3 ตามลำดับ
โดยจะดูวาปที่ 3 จะจางทั้งหมดกี่คน

ขอควรรู - Check list

วารสารสงเสริมการลงทุน
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รายละเอียดเกี่ยวกับเง�อนไข สิทธิประโยชนและขอควรรูตาม
ประกาศสำนักงานฯ ที่ ป.1/2545 ลงวันที่ 28 มกราคม 2545 และ
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 10/2552 ลงวันที่ 15
ตุลาคม 2552
(1) ตองมีขนาดการลงทุนขั้นต่ำครบ 1 ลานบาท (ไมรวมที่ดิน
และเงินหมุนเวียน) และจะตองเปดดำเนินการภายใน 3 ป หลังจาก
วันออกบัตรสงเสริม (วันครบเปดดำเนินการ คือ วันที่ครบ 3 ป หลัง
วันที่ออกบัตรสงเสริมฯ ไมใชวันเริ่มกิจการ) / มีกระบวนการผลิตตาม
ที่ขออนุมัติไว ในขอ 4.2.2 ในคำขอรับฯ
(2) จะสามารถใชสทิ ธิและประโยชนตามมาตรา 31 ได หลังจาก
ลงทุนครบตามเง�อนไขตามบัตรสงเสริมฯ เทานั้น
(3) วันทีม่ รี ายไดครัง้ แรกถือเปนการเริม่ นับการใหสทิ ธิประโยชน
ยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป แตจะใชสิทธิยกเวน ภาษีเงินได
นิติบุคคลได ก็ตอเม�อมีการลงทุนครบ 1 ลานบาท ไมรวมที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนและมีกำไรเทานั้น
(4) รายไดที่จะไดรับสิทธิและประโยชนตามมาตรา 31 ตองเปน
รายไดจากการพัฒนาและจำหน�าย ซอฟตแวรที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง
(บนเคร�องจักร Hardware + Software ภายใต โครงการนี้เทานั้น)
ไมรวมรายไดที่เกิดจากคาโฆษณาและคานายหนา คาเปนที่ปรึกษา
เปนตน ทั้งนี้ จะตองเปนการพัฒนาซอฟตแวรจากทีมของบริษัทเอง
หาม Outsource
(5) ตองแยกสินทรัพยและเคร�องจักรเดิมกับโครงการขยาย
บริษัทจะไมนำสินทรัพยของโครงการไปใช ในกิจการอ�น เปนตน
การลงทุนจะตองเปนสินทรัพยที่เปนเคร�องจักรใหมเทานั้น
หามใชเคร�องเกาหรือที่มีอยูแลวในโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ จะ
ตองซือ้ หลังจากวันย�นขอรับการสงเสริมฯ
การนำเขาเคร�องจักรจากตางประเทศ หากตองการใชสิทธิ์

โดยไมตองใชธนาคารค้ำประกัน สามารถเริ่ม
นำเขาไดหลังจากวันไดรับอนุมัติโครงการ
การนับวันเริม่ ใชสทิ ธิฯ์ ยกเวนภาษีรายได
นิติบุคคล 8 ป นับจากการมีรายไดครั้งแรกจาก
การพัฒนาซอฟตแวร ทีจ่ ะตองเกิดจากการลงทุน
สินทรัพย ใหมตามโครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ
จากบีโอไอเทานัน้ ดังนัน้ จะตองเก็บ Invoice หรือ
ใบแจงหนี้ใบแรกที่สงใหลูกคา จะตองเปนหลัง
วันอนุมตั ิ เปนระยะเวลาหนึง่ เน�องจากรายไดตอ ง
เกิดจากการพัฒนาซอฟตแวรจากเคร�องจักร
ซอฟตแวร ฮารดแวร และอ�นๆ ภายใต โครงการ
บีโอไอเทานั้น
ในกรณีเปนบริษทั ใหม สามารถนำขนาด
การลงทุน ตั้งแตขอ 1 - 6 ตามขอ 3.1 ในใบ
คำขอฯ ได
ในกรณีที่บริษัทฯ ขยายกิจการ บริษัท
ควรมีทะเบียนสินทรัพย เคร�องจักร แยกจาก
โครงการเดิม แยกพื้นที่และจัดทำเลขครุภัณฑ
เรียงตามวันที่ที่ซื้อ
ค า เช า ที ่ ส ามารถนั บ เป น ขนาดการ
ลงทุนได จะตองเปนคาเชาเกิน 3 ป (ไมใช 3 ป
พอดีและไมใชปตอป) ในสัญญาฉบับเดียวและ
ตองติดตอกรมที่ดิน เพ�อชำระคาธรรมเนียม
สัญญาเชา กรณีทม่ี คี า เชาอาคารและทีด่ นิ จะตอง
ทำการแยกใหชัดเจน หากแยกไมไดจะไมนับคา
เชานั้นๆ เปนขนาดการลงทุน
บริษทั ฯ จะตองใหมขี นาดการลงทุนตาม
ทีข่ อรับการสงเสริมฯ ในคำขอฯ ขอ 3.1 ขัน้ ต่ำให
ครบ 1 ลานบาท จึงจะมีสิทธิ์ขอยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล ดังนั้น ควรตองเก็บหลักฐานการซื้อ
สินทรัพยที่ ไดรับอนุมัติตั้งแตวันย�นขอรับการ
สงเสริมฯ จึงถึงวันที่ซื้อครบ 1 ลานบาท และจะ
ตองมีหลักฐานการลงทุนครบ 1 ลานบาท ตลอด
ระยะเวลาที่ใชสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

เอสเอ็มอี กับบีโอไอ

ชอแกว ประสงคสม

ศรีฟาเบเกอรี่...
จากหองแถว สูธุรกิจจังหวัด
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ในหลายกิจการที่ประสบความสำเร็จ โดยมีบีโอไอเปนสวนหนึ่งนั้น บริษัท ศรีฟาเบเกอรี่ จำกัด ถือเปนกิจการ
หนึ่งที่เปนแนวทางใหกับนักธุรกิจหนาใหมที่สนใจ เพ�อขอรับการสงเสริมการลงทุนจากบีโอไอ
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ทำธุรกิจจากประสบการณ

คุณวิเชียร เจตตระกูลโรจน จากพอคาขนม
ตึกแถว สูเจาของศรีฟาเบเกอรี่ สุดยอดของฝาก
ยอดนิยมแหงกาญจนบุรเี ลาวา จุดเริม่ ตนเกิดจาก
ความฝนของเด็กหนุม ชาวกาญจนบุรีคนหนึ่งที่
ไมตองการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา และมี
ความมุงมั่นที่จะเปนเจาของกิจการ

เสนทางในการทำธุรกิจเริ่มจากการมุงหนาเขากรุงเทพฯ ดวย
เสื้อผาเพียงหนึ่งชุดกับเงินติดตัว 20 บาท มาพักอาศัยอยูกับญาติ
ชวงแรกประกอบอาชีพรับจางทัว่ ไป ทำงานทัง้ กลางวันกลางคืน ตอมา
ไดมาขายนาฬ�กา หวังนำประสบการณไปเปดรานนาฬ�กา แตเน�องจาก
คุณพอไมยอมเปดรานให จึงตองกลับมาคิดใหมหาจุดเปลี่ยนของชีวิต
ใหได และไดคำตอบวาไมมีอาชีพอะไรที่ดีไปกวาการขายแรงงานและ
การฝมือ

กลับมาคิดใหม
หาจุดเปลี่ยนของชีวิต

บีโอไอ สวนที่สำคัญของความสำเร็จ

จากธุรกิจที่เริ่มจากตึกแถวเปนธุรกิจขนาดใหญ เคล็ดลับความ
สำเร็จคือ การทำผลิตภัณฑ ใหดมี คี ณ
ุ ภาพ และพัฒนาผลิตภัณฑ ใหมี
มาตรฐานที่สูงขึ้น ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต โดยนำเคร�องจักรเขา
มาชวยในกระบวนการผลิต แมวา จะหมายถึงเงินลงทุนทีจ่ ะตองเพิม่ ขึน้
ซึ่งจุดนี้ถือเปนจุดเปลี่ยนที่ทำใหศรีฟาเบเกอรี่เขาสูการลงทุนเต็มตัว
โดยมีบีโอไอใหการสงเสริมฯ
และเม�อตองการยกระดับมาตรฐานการผลิตใหมีคุณภาพสูง
การใชเคร�องจักรเพ�อเปนเคร�องมือในการผลิตจึงเปนสิง่ จำเปน ดังนัน้
ไดขอรับการสงเสริมฯ จากบีโอไอ และเม�อไดรับอนุมัติใหสงเสริมฯ
แลว ทำใหเปนผูประกอบการสินคาเกษตรแปรรูปอยางเต็มตัว

ที่ทำใหมีเครดิตดีขึ้นธนาคาร
เกิดความเช�อมั่นในการชำระเงินกู
ใหการสงเสริมฯ
แมลงทุนเพียง 1 ลานบาท

โดยการใหการสงเสริมฯ ของบีโอไอนั้น ได
ใหการสงเสริมฯ แกกจิ การทีม่ ขี นาดการเงินลงทุน
เพียง 1 ลานบาทขึน้ ไป (ไมรวมคาทีด่ นิ และเงินทุน
หมุนเวียน) แตเจาของกิจการขนาดเล็กมักเขาใจ
วา บีโอไอสนับสนุนแตกิจการขนาดใหญซึ่งที่จริง
แลวกิจการขนาดเล็กทีเ่ ปนของคนไทย ก็สามารถ
ขอรับการสงเสริมฯ จากบีโอไอไดเชนกัน
บริษัท ศรีฟาเบเกอรี่ จำกัด จึงเปนหนึ่งใน
กิจการ ที่อยูในอุตสาหกรรมการเกษตร ซึ่งเปน
กิจกรรมทีบ่ โี อไอใหความสำคัญเปนพิเศษ โดยได
รับการยกเวนอากรขาเขาเคร�องจักรและวัตถุดิบ
และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเปนเวลา 8 ป
และนี่เปนอีกตัวอยางหนึ่งของนักลงทุนที่
ประสบความสำเร็จ โดยมีบีโอไอเปนสวนหนึ่งใน
ความสำเร็จนั้น
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คุณวิเชียรเปลีย่ นแผนไปเรียนทำคุก กี้ เรียนแตงหนาเคก แตเม�อ
เรียนจบมาฝมือการทำเคกก็ยังธรรมดา จึงตัดสินใจกลับไปที่กรุงเทพฯ
อีกครั้ง แลวเลือกทำงานตามรานเบเกอรี่ที่เห็นวามีรสชาติอรอยเปนที่
นิยม เพ�อเรียนวิชาแบบครูพกั ลักจำ จนไดเคล็ดวิชาตามทีต่ อ งการพรอม
เทคนิคมามากพอสมควร เพ�อกลับมาเปดรานขนมที่กาญจนบุรี โดย
ในตอนนั้นคุณพอไดมอบหองแถวใหหนึ่งคูหา ซึ่งเปนจุดเริ่มตนในการ
เปนผูประกอบการกิจการ ในระยะแรกนั้นตองเปนทั้งเจาของ คนงาน
แมบา น คนทำเคก เรียกไดวา เปนทุกอยางในคนคนเดียว กิจการไดเจริญ
กาวหนามาโดยตลอด จนปจจุบนั มีพนักงานประมาณ 300 - 400 คน
และไดขยายสาขาไปยังเมืองตางๆ ทางภาคตะวันตกถึงอีก 25 แหง

บีโอไอยังเปน
เสมือนตัวชวย

วารสารสงเสริมการลงทุน

ไมมีอาชีพอะไรที่ดีไปกวา
การขายแรงงานและการฝมือ

จากนักธุรกิจตางจังหวัดทีจ่ บเพียงมัธยมศึกษา
ปที่ 6 แตสามารถไดรับการสงเสริมฯ จากบีโอไอ
ทีม่ ใิ ชเพียงใหสทิ ธิประโยชนการลงทุนเทานัน้ แต
ยังไดคำแนะนำสงเสริมในเร�องการบริหารจัดการ
ใหคำปรึกษาดานการลงทุนเพิ่ม หรือการขยาย
ตลาดไปสูตางประเทศอีกดวย นอกจากนี้ บีโอไอ
ยังเปนเสมือนตัวชวยทีท่ ำใหมเี ครดิตดีขน้ึ ธนาคาร
เกิดความเช�อมั่นในการชำระเงินกู จึงทำใหมีเงิน
มาลงทุนมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหลานี้ลวนมาจากการที่
ไดรับการสงเสริมฯ จากบีโอไอ

จับกระแสโลก

ฐนิตา ศิริทรัพย
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กระแส
FDI
โลก
เอเชียยังสดใส ยุโรป & อเมริกา รอสัญญาณฟน ตัว
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ภาพรวมการลงทุนโลก
ปญหาเศรษฐกิจของประเทศทีพ
่ ฒ
ั นาแลวในชวง 4 - 5 ปทผ
่ี า นมา เริม่ จากวิกฤติสนิ เช�อดอยคุณภาพ (Subprime Crisis)
ตามมาดวยวิกฤติหนี้สาธารณะของสหภาพยุโรป (Eurozone Crisis) ซึ่งปญหาดังกลาว ไดทำใหการลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศทัว่ โลกลดลง และเม�อประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางตอเน�องของประเทศกำลังพัฒนา ทำใหชอ งวาง
ของการลงทุนโดยตรงไหลเขาประเทศพัฒนาแลวและประเทศกำลังพัฒนาลดลงอยางมาก
จากการประมาณการเบื้องตนของอังคถัด
ในป 2555 พบวาเปนครั้งแรกในประวัติศาสตร
ที่เงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ ไหลเขา
ประเทศกำลังพัฒนามีมลู คาสูงกวาเงินลงทุนไหล
เขาประเทศพัฒนาแลว
การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทั่วโลก
ในป 2555 คิดเปนมูลคาประมาณ 1.3 ลานลาน
เหรียญสหรัฐฯ ลดลงจากป 2554 ถึงรอยละ 18

เน�องจากภาวะเศรษฐกิจโลกทีเ่ ปราะบาง การเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การคาระหวางประเทศที่ชะลอตัว และความไมแน�นอนเชิงนโยบาย
ของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปทีส่ ง ผลใหความเช�อมัน่ ของนักลงทุน
ลดลง เชน หนาผาทางการคลังของสหรัฐฯ การแกปญหาวิกฤติหนี้
สาธารณะของสหภาพยุโรป เปนตน

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไหลเขาประเทศพัฒนาแลว ประเทศกำลังพัฒนา
และประเทศเศรษฐกิจเปลี่ยนผานระหวางป 2543 - 2555
หน�วย : พันลานเหรียญสหรัฐฯ

1400
Developed economies

1050

700

350
Transition economies

0

2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555

สืบเน�องจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ดูจะฟนตัวอยางชาๆ อังคถัด
คาดวาในป 2556 การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทัว่ โลกอาจจะเพิม่
ขึ้นเพียงเล็กนอยเปน 1.4 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ขณะที่ป 2557 จะ
เพิ่มเปน 1.6 ลานลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ การลงทุนโดยตรงจาก

ตางประเทศจะเพิม่ ขึน้ ตามทีค่ าดการณหรือไม ขึน้
อยูก บั ภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป
และระบบการเงินโลก ซึ่งเปนปจจัยที่มีอิทธิพล
อยางมากตอความเช�อมั่นของนักลงทุนทั่วโลก

การลงทุนโดยตรงไหลเขาทั่วโลกป 2548 - 2555 และคาดการณป 2556 และ 2557
2.5

หน�วย : พันลานเหรียญสหรัฐฯ

2
1.5
1
0.5
0

คาเฉลี่ยกอน
2550
2551
2552
2553
2554*
2555**
2556***
วิกฤติในชวงระหวาง ป 2548 - 2550
หมายเหตุ : * ตัวเลขปรับปรุงใหม (Revised) ** ตัวเลขประมาณการ (Estimates) *** ตัวเลขคาดการณ (Forecast)
ที่มา : อังคถัด 23 มกราคม 2556

2557***
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ที่มา : อังคถัด 23 มกราคม 2556
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Developed economies

ประเทศผูลงทุนรายใหญ 5 อันดับแรกของโลก

เม�อดูจากสถิติการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศของอังคถัด
ในชวง 10 ปที่ผานมา (ป 2545 - 2554) สหรัฐฯ เปนผูลงทุนรายใหญ
อันดับหนึง่ ของโลก รองลงมาไดแก สหราชอาณาจักร ฝรัง่ เศส เยอรมนี
และญี่ปุน
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อยางไรก็ตาม หากพิจารณาในแงจำนวนของบริษัทแม (Parent
companies) จีนจะเปนประเทศที่มีจำนวนบริษัทแมตั้งอยูมากที่สุด
ตามมาดวยสหรัฐฯ เยอรมนี สหราชอาณาจักร และฮองกง
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ประเทศผูลงทุนรายใหญของโลกและประเทศที่ตั้งของบริษัทแมมากที่สุด 5 อันดับแรก
ประเทศผูลงทุน

อันดับ

มูลคาเงินลงทุน
ในตางประเทศ
ระหวางป
2545 - 25541
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ญี่ปุน

1
2
3
4
5

2,468,616.0
995,019.8
979,473.8
722,364.4
634,957.0

ประเทศที่ตั้ง
ของบริษัทแม

จีน3
สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
สหราชอาณาจักร
ฮองกง

อันดับ

จำนวน
บริษัทแม
ในป 25532
(บริษัท)

1
2
3
4
5

12,000
9,692
8,346
7,398
6,592

ที่มา : อังคถัด http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx และ
อังคถัด Web table 34. Number of parent corporations and foreign affiliates, by region and economy, 2010
หมายเหตุ : 1. อังคถัด มูลคาเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศไหลออก
2. อังคถัดโดยใชขอมูลจาก Dun & Bradstreet’s World Base และขอมูลประเทศที่ระบุ
3. MOFCOM, "2009 Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct Investment", refers to investment
entities who have undertaken OFDI

ประเทศแหลงรองรับการลงทุนรายใหญ
5 อันดับแรกของโลก

หากพิจารณาจากสถิตเิ งินลงทุนโดยตรงจาก
ตางประเทศไหลเขาระหวางป 2545 - 2554 พบวา
ในจำนวนประเทศทีเ่ ปนแหลงรองรับการลงทุน 5
อันดับแรกของโลกนัน้ เปนประเทศพัฒนาแลวถึง
4 ประเทศ

สหรัฐฯ ยังเปนแหลงรองรับการลงทุนอับดับ 1 ของโลก รองลงมา
ไดแก สหราชอาณาจักร จีน เบลเยียม และฝรัง่ เศส โดยเบลเยียมนัน้
เปนศูนยกลางทางการเงินระหวางประเทศ (Offshore Financial
Center - OFC) ซึง่ มีระบบภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลทีจ่ งู ใจใหบริษทั ขามชาติ
เขาไปลงทุน
จี น เป น ประเทศกำลั ง พั ฒ นารายเดี ย วที ่ ต ิ ด อั น ดั บ โลก ซึ ่ ง

หากนับรวมมูลคาเงินลงทุนจากตางประเทศที่
ไหลเขาฮองกงอีก 456,636 ลานเหรียญสหรัฐฯ
จีนจะกลายเปนแหลงรองรับการลงทุนอันดับ 2
ของโลกรองจากสหรัฐฯ ดวยขนาดตลาดภายใน
ประเทศที่ใหญถงึ 1.35 พันลานคน และกำลังซือ้
ของประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเน�องตาม
เศรษฐกิจที่เติบโตอยางรวดเร็ว สงผลใหปจจุบัน
นักลงทุนตางชาติไปลงทุนในจีนโดยมุงหวังที่
จะขยายตลาดนอกเหนือจากการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและตนทุนการผลิตทีส่ ามารถ
แขงขันได

อันดับ

มูลคาเงินลงทุนจากตางประเทศไหลเขา
(ลานเหรียญสหรัฐฯ)

สหรัฐอเมริกา
สหราชอาณาจักร
จีน
เบลเยียม
ฝรัง่ เศส

1,696,200.17
892,534.71
837,550.56
706,003.83
537,098.26
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ที่มา : อังคถัด http://unctadstat.unctad.org/ReportFolders/reportFolders.aspx

เอเชีย แหลงรองรับการลงทุนใหญ
ที่สุดของโลก

จากวิกฤติเศรษฐกิจในสหภาพยุโรป สงผล
ให ในป 2555 เอเชียกลายเปนภูมิภาคที่รองรับ
การลงทุนโดยตรงอันดับหนึ่งของโลกแทนยุโรป
โดยคิดเปนประมาณรอยละ 31 ของเงินลงทุนไหล
เขาทัว่ โลก และคิดเปนรอยละ 59 ของเงินลงทุน
ที่ไหลเขากลุม ประเทศกำลังพัฒนาทัง้ หมด ประเทศ
ทีเ่ ปนแหลงรองรับการลงทุนอันดับหนึง่ ของเอเชีย
ไดแก จีน รองลงมาคือ ฮองกง และสิงคโปร
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4
5

ประเทศ
แหลงรองรับ
การลงทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประเทศแหลงรองรับการลงทุนรายใหญของโลก 5 อันดับแรกระหวางป 2545 - 2554

สัดสวนการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศทั่วโลกป 2555 แยกตามภูมิภาค
แอฟริกา
ประเทศเศรษฐกิจ
เปลี่ยนผาน

6%

ละตินอเมริกา

อ�นๆ

4% 5%

16%
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เอเซีย

16%

อเมริกาเหนือ

22%

ยุโรป

ที่มา : อังคถัด ตัวเลขประมาณการเบื้องตน (Preliminary Estimates) 23 มกราคม 2556

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
รายอุตสาหกรรม

หากพิจารณาในรายอุตสาหกรรม หลังวิกฤติ
เศรษฐกิจโลกในป 2551 การลงทุนโดยตรงจาก
ต า งประเทศลดลงในทุ ก อุ ต สาหกรรม โดย
อุ ต สาหกรรมบริ ก ารมี ก ารลดสู ง ที ่ ส ุ ด และมี

อัตราการฟนตัวชาที่สุด ในขณะที่การลงทุนในอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ฟนตัวขึ้นอยางชาๆ สวนการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมการผลิตมี
การขยายตัวมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสาขาอาหารซึง่ เปนสินคา
จำเปนพื้นฐาน ที่ ไดรับผลกระทบนอยที่สุดจากวิกฤติเศรษฐกิจและ
เคมีภณ
ั ฑซง่ึ มีการลงทุนผลิตยาเพิม่ ขึน้ ตามกระแสอุตสาหกรรมสุขภาพ
ทีก่ ำลังเฟ�องฟูในขณะนี้

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศแบงตามอุตสาหกรรม
ป

2551
2552
2553
2554

มูลคา (พันลานเหรียญสหรัฐฯ) (สัดสวน : รอยละ)
พื้นฐาน

การผลิต

บริการ

230 (10)
170 (13)
140 (11)
200 (14)

980 (42)
510 (39)
620 (50)
660 (46)

1,130 (48)
630 (48)
490 (39)
570 (40)

ที่มา : อังคถัด World Investment Report 2012
หมายเหตุ : ประมาณการจากฐานขอมูลการควบรวมกิจการ และขอมูลโครงการลงทุนใหมจาก fDi Markets
ของบริษัท Financial Times Ltd. (www.fDimarkets.com)

ในสวนของอุตสาหกรรมยานยนต International Organization
of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) รายงานวาในป 2555
มีการผลิตยานพาหนะทั่วโลกรวม 84.1 ลานคัน เพิ่มขึ้นจากป 2554
รอยละ 5.3 โดยกวาครึง่ เปนการผลิตในภูมภิ าคเอเชีย รองลงมาไดแก
อเมริกาเหนือ และยุโรป ทั้งนี้การผลิตในยุโรปมีแนวโนมที่จะหดตัว
ลงตามภาวะเศรษฐกิจทีย่ งั ไมดขี น้ึ และมีกำลังการผลิตสวนเกินจำนวน
มากสงผลใหมกี ารปดโรงงานผลิตรถยนตหลายแหงในยุโรป เชน FIAT
ปดโรงงานผลิตที่เกาะซิซิลีในอิตาลี PSA ปดโรงงานที่ชานกรุงปารีส
ประเทศฝรั่งเศส Ford ปดโรงงานในสหราชอาณาจักรและเบลเยียม

และ GM ตัดสินใจปดโรงงานผลิตรถโอเปลที่
เยอรมนี ขณะเดียวกัน ผูผ ลิตรถยนตมแี นวโนมจะ
ขยายการลงทุนในเอเชียมากขึน้ เชน Volkswagen
จะเปดโรงงานผลิตเพิ่มในประเทศจีน GM เปด
โรงงานผลิตในอินโดนีเซีย และ BMW จะผลิตรถ
MINI ทีเ่ มืองเชนไนประเทศอินเดีย จากแนวโนม
ดังกลาว คาดวาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ในสาขายานยนตจะเพิ่มขึ้นในภูมิภาคเอเชียใน
อนาคต

ยอดการผลิตและการจำหนายยานพาหนะทั่วโลกแยกรายภูมิภาค
2554

2555

การเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

2554

ยอดการผลิต*

ยอดการจำหนาย*

40,575,512

43,709,999

+7.7

35,304,821

38,027,738

+7.7

20,954,070
13,477,706
4,316,103

19,821,461
15,794,590
4,228,763

-5.4
+17.2
-2.0

19,731,905
15,566,720
5,933,038

18,650,167
17,489,861
6,107,634

-5.5
+12.4
+2.9

556,637
79,880,028

586,396
84,141,209

+5.3
+5.3

1,390,462
77,926,946

1,463,696
81,739,096

+5.3
+4.9

ที่มา : เว็บไซต International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) http://oica.net/
หมายเหตุ : *ตัวเลขประมาณการ

การลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ
ในประเทศไทย

ญี่ปุน สหรัฐฯ และประเทศในสหภาพยุโรป
เปนผูลงทุนหลักในประเทศไทย การลงทุนจาก
ประเทศเหลานีม้ ที ง้ั ทีโ่ อนเงินจากประเทศผูล งทุน
โดยตรงและโอนเงินผานประเทศทีเ่ ปนศูนยกลาง
ทางการเงินระหวางประเทศ (Offshore Financial
Center - OFC) เชน หมูเกาะเคยแมน สิงคโปร
มาเลเซีย ฮองกง เปนตน
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เอเชียและ
โอเชียเนีย
ยุโรป
อเมริกาเหนือ
ละติน
อเมริกา
แอฟริกา
รวมทัง้ สิน้

2555

วารสารสงเสริมการลงทุน

ภูมิภาค

หน�วย : คัน
การเปลี่ยนแปลง
(รอยละ)

แหลงที่มาของเงินลงทุนโดยตรงไหลเขาประเทศไทย 10 อันดับแรกระหวางป 2548 - 2555
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อันดับ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

เงินลงทุน (ลานบาท)

ประเทศที่มาของเงินทุน

835,376.27
331,480.06
143,874.38
100,339.96
90,923.76
77,099.36
67,527.13
65,387.19
49,419.86
48,868.89

ญีป่ นุ
สิงคโปร
สหรัฐอเมริกา
หมูเ กาะเคยแมน
เนเธอรแลนด
สหราชอาณาจักร
ฮองกง
สวิตเซอรแลนด
มาเลเซีย
จีน

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย ตารางเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศจำแนกตามประเทศ
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/StatFinancialAccount.aspx

หากพิ จ ารณารายอุ ต สาหกรรมพบว า
นักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในประเทศไทยมาก
ทีส่ ดุ ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะอยางยิง่

สาขาการผลิตยานยนต อุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟา และ
เคมีภัณฑ รองลงมาคือ ธุรกิจดานการเงินและการประกันภัย และ
กิจกรรมทีเ่ กีย่ วกับอสังหาริมทรัพย

เงินลงทุนโดยตรงไหลเขาประเทศไทยแยกตามประเภทธุรกิจระหวางป 2548 - 2555
ประเภทธุรกิจ
การผลิต
การผลิตยานยนต รถพวง และรถกึง่ พวง
การผลิตคอมพิวเตอร อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณทางทัศนศาสตร
การผลิตอุปกรณไฟฟา
การผลิตเคมีภณ
ั ฑ
การผลิตยางและพลาสติก
การเงินและการประกันภัย
กิจกรรมเกีย่ วกับอสังหาริมทรัพย
การทำเหมืองแรและเหมืองหิน
การขายสงและปลีก การซอมยานยนต และรถจักรยานยนต
การขนสงและสถานทีเ่ ก็บสินคา
ไฟฟา กาซ ไอน้ำและระบบการปรับอากาศ
ทีพ่ กั แรมและบริการดานอาหาร

มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)
1,179,279.18
269,030.83
156,552.14
144,639.47
128,030.56
119,323.32
461,760.34
249,611.98
81,532.14
71,861.50
37,253.86
26,535.34
18,519.12

ประเภทธุรกิจ
เกษตรกรรม การปาไม และการประมง
การกอสราง
อ�นๆ
รวม

มูลคาเงินลงทุน (ลานบาท)
2,168.05
-9,825.84
200,419.29
2,319,114.98

ที่มา : ธนาคารแหงประเทศไทย ตารางเงินลงทุนโดยตรงจากตางประเทศจำแนกตามประเภทธุรกิจในประเทศไทย
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/EconomicAndFinancial/ExternalSector/Pages/StatFinancialAccount.aspx

แมวานักลงทุนตางชาติจะใหความสนใจเขามาลงทุนในเอเชีย
รวมถึงอาเซี่ยนมากขึ้น แตประเทศไทยตองเผชิญกับการแขงขันดึงดูด
การลงทุนจากตางประเทศอยางรุนแรงจากประเทศในกลุมอาเซี่ยน
ดวยกัน ไมวาจะเปนจากสิงคโปรซึ่งครองตำแหน�งประเทศที่มีความ
สะดวกในการดำเนินธุรกิจมากทีส่ ดุ ในโลก มาเลเซียซึง่ ประกาศนโยบาย
ปฏิรูปเศรษฐกิจ (Economic Transformation Program : ETP) ที่
ระบุ 12 สาขาอุตสาหกรรมเปาหมาย (National Key Economic
Area : NKEAs) และ 131 โครงการขนาดใหญ (Entry Point Project :
EPP) ที่จะสงเสริมใหเกิดการลงทุน หรืออินโดนีเซียซึ่งเปนตลาด
ที่ใหญสุดของอาเซี่ยนที่มีประชากรกวา 200 ลานคน และทรัพยากร
ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
ดังนั้น นอกเหนือจากการสงเสริมการลงทุนไทยทั้งในและ
ตางประเทศ การสงเสริมและชักจูงการลงทุนจากตางประเทศเชิงรุก
นับเปนภารกิจหลักอีกประการหนึง่ ของบีโอไอ โดยไดระบุอตุ สาหกรรม
เปาหมาย ประเทศเปาหมาย ผลิตภัณฑเปาหมาย และบริษทั เปาหมาย
ในการชักจูงการลงทุนจากตางประเทศ และดำเนินการจัดกิจกรรม

เปาหมายหลักของบีโอไอคือ การสงเสริมให
นักลงทุนตางชาติเขามาลงทุนในกลุม อุตสาหกรรม
ที่สอดคลองกับนโยบายสงเสริมการลงทุนใน
ภาพรวมของประเทศ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรม
โครงสร า งพื ้ น ฐาน อุ ต สาหกรรมฐานความรู 
อุตสาหกรรมสรางสรรค อุตสาหกรรมทีเ่ ปนมิตรตอ
สิง่ แวดลอม เปนตน โดยเนนการลงทุนในโครงการ
ที่มีมูลคาเพิ่มสูง เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมี
กิจกรรมวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะนำไปสูการพัฒนา
ทักษะแรงงานของไทย การถายทอดเทคโนโลยี
และมีสว นชวยในการยกระดับความสามารถในการ
แขงขันของผูประกอบการไทย ไมวาจะในรูปของ
การรวมลงทุนหรือการเช�อมโยงหวงโซการผลิต
ระหวางผูผลิตชิ้นสวนไทยและผูผลิตตางชาติ
และการพัฒนาความสามารถในการแขงขันทาง
อุตสาหกรรมของประเทศและเม�อมีการลงทุนจาก
ตางชาติเพิม่ ขึน้ จะนำไปสูก ารพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาลตอไป
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ในชวง 4 เดือนแรกของป 2556 (มกราคม - เมษายน) มีโครงการ
ตางชาติย�นขอรับการสงเสริมการลงทุนจำนวน 418 โครงการ คิดเปน
มูลคา 2.2 แสนลานบาท เพิม่ ขึน้ จากชวงเวลาเดียวกันของปกอ นหนา
รอยละ 44 โดยญี่ปุนยังคงครองตำแหน�งนักลงทุนตางชาติรายใหญ
อันดับหนึ่ง รองลงมาไดแก มาเลเซีย และฮองกง ตามลำดับ

สงเสริมและชักจูงการลงทุนทัง้ ในประเทศไทยและ
ในตางประเทศอยางตอเน�อง ทั้งในรูปของการ
สัมมนาทั่วไปเพ�อใหความรูเบื้องตนแกนักลงทุน
ตางชาติเกีย่ วกับนโยบายและสิทธิประโยชน ในการ
สงเสริมการลงทุน การสัมมนารายสาขาเพ�อเนน
ความสนใจแกนักลงทุนเฉพาะกลุมอุตสาหกรรม
การพบปะรายบริษทั การจับคูธ รุ กิจ กิจกรรมผูซ อ้ื
พบผูขาย เปนตน

วารสารสงเสริมการลงทุน

ทัง้ นี้ จากสถิตกิ ารสงเสริมและชักจูงการลงทุนในป 2555 มีโครงการ
ตางชาติยน� ขอรับการสงเสริมการลงทุนจำนวนทัง้ สิน้ 1,584 โครงการ
คิดเปนมูลคา 6.48 แสนลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนหนารอยละ 63.5

บทความพิเศษ

ณภัทร ทัพพันธุ

IPO

กิจการศูนยจัดซื้อจัดหาชิ้นสวน
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ถาจะกลาวถึงประเภทกิจการที่ ไดรับความนิยมสูงสุดของนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศไทย จะพบวา
กวา 10 ปที่ผานมา กิจการประเภทศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ หรือ International
Procurement Office (IPO) เปนกิจการทีค่ รองตำแหนงอันดับหนึง่ ตลอดกาล ดวยจำนวนโครงการที่ ไดรบั การอนุมตั ิ
480 โครงการ และเปนโครงการที่มีนักลงทุนชาวญี่ปุนถือหุนขางมากกวารอยละ 97

วารสารสงเสริมการลงทุน
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กิจการประเภทศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ หรือ International
Procurement Office - IPO แทจริงแลวคือ
คนกลางระหวางโรงงานผูผ ลิตและซัพพลายเออร
นั ่ น เองโดย IPO จะทำหน า ที ่ เ หมื อ นหน� ว ย
Sourcing หรือ ฝายจัดหาจัดซื้อของผูผลิต
ดำเนินการจัดหาวัตถุดิบที่ผูผลิตตองการและ
พรอมที่จะจัดสงใหตามเวลาที่ตองการ และ IPO
จะเปนผูรับผิดชอบดูแลและเก็บจำนวนวัตถุดิบ
ไมใหขาด

จากอดีตถึงปจจุบัน

บีโอไอ เริม่ ใหการสงเสริมกิจการ IPO ตัง้ แตป 2542 ซึง่ ขณะนัน้
ใชช�อวา ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและผลิตภัณฑกึ่งสำเร็จรูป โดยมี
วัตถุประสงคเพ�อสนับสนุนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางการจัดหาจัดซือ้
และกระจายสินคา รวมทัง้ พัฒนาใหเกิดการเช�อมโยงและเครือขายในการ
จัดหาจัดซื้อของอุตสาหกรรมขนาดเล็กและยอม (SMEs) เน�องจาก
SMEs มีโอกาสทีจ่ ะปรับตัวและยกระดับตนเองใหเขาสูห ว งโซอปุ ทาน
ของ IPO อันนำไปสูก ารซือ้ ขายระหวางประเทศได ในระยะแรกนีว้ ตั ถุดบิ
ที่ IPO จะจัดหาจัดซือ้ นัน้ ยังจำกัดอยูเ ฉพาะ ชิน้ สวน สวนประกอบ หรือ
วัตถุดิบ ที่ตองนำไปผสมประกอบหรือผลิตตอเทานั้น

ตอมาในป 2552 บีโอไอไดเปลี่ยนช�อประเภทกิจการ เปน
กิจการศูนยจดั หาจัดซือ้ ชิน้ สวนและผลิตภัณฑระหวางประเทศ เพ�อให
ขอบขายการจัดหาจัดซือ้ ของ IPO กวางขึน้ และเพ�อใหลกั ษณะของ IPO
มีความชัดเจน รวมทั้งกำหนดให IPO ตองมีทุนจดทะเบียนไมนอยกวา
10 ลานบาท และกำหนดเง�อนไขการใหสงเสริมกิจการ IPO ไวดังนี้
1. ตองมีหรือเชาคลังสินคา และมีระบบการจัดการสินคาคงคลัง
ดวยระบบคอมพิวเตอร
2. ตองมีกิจกรรมการจัดหาสินคา การตรวจสอบคุณภาพสินคา
และการบรรจุสินคา
3. มีแหลงจัดหาสินคาจากหลายรายและอยางนอยตองมีแหลง
จัดหาจากในประเทศดวย

ตองมีกิจกรรมการจัดหาสินคา การตรวจสอบ
คุณภาพสินคา และการบรรจุสินคา

เม�อสินคามาถึงคลังสินคาแลว IPO มีหนาที่ ทีจ่ ะตองตรวจคุณภาพ
ของสินคาดวยอุปกรณ สินคาบางอยางอาจตองตรวจทุกชิน้ สินคาบางอยาง
อาจจะมีการสุม ตรวจในแตละครัง้ สินคาเม�อไดรบั การตรวจสอบแลว IPO
จะทำการจัดเปนชุด หรือ แยกเปนกลองยอย พรอมทีจ่ ะสงไปยังลูกคา

มีแหลงจัดหาสินคาจากหลายรายและอยางนอย
ตองมีแหลงจัดหาจากในประเทศดวย

IPO นัน้ สามารถทีจ่ ะนำเขาสินคาจากตางประเทศเขามาจำหน�าย
ในประเทศหรือจำหน�ายไปยังประเทศที่ 3 รวมทั้ง สามารถซื้อสินคา

1. ยกเวนอากรขาเขาสำหรับเคร�องจักรทุกเขต
(เคร�องจักรทีใ่ ช ในคลังสินคาหรือสำหรับตรวจคุณภาพ)
2. สิทธิและประโยชนตามมาตรา 36(1) และ
36(2) (ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดบิ เพ�อการสงออก)
สำหรับผูไดรบั การสงเสริมฯ เปน IPO แลวนัน้
จะมีระยะเวลาเตรียมตัวเพ�อใหบโี อไอตรวจสอบการ
ปฎิบัติตามเง�อนไขเปนเวลา 36 เดือน นับแตวันที่
ออกบัตรสงเสริมฯ โดยควรเตรียมเอกสารดังตอไปนี้
1. แบบฟอรมคำขออนุญาตเปดดำเนินการ
กรอกหนา 1,2 และ 4 พรอมลงนามและประทับ
ตราทุกหนา และแนบเอกสารประกอบ 2 - 8
2. สินคาที่ทำการซื้อขาย พรอมรายช�อ
ซัพพลายเออรและลูกคา
3 สัดสวนการจัดหาจัดซื้อสินคาจากทั้งใน
และตางประเทศ
4. สัดสวนการจัดเก็บสินคาในคลังสินคา
กอนที่จะจัดสงไปยังลูกคา
5. การตรวจสอบคุณภาพของสินคา โดยตอง
มีเคร�องมือและอุปกรณ
6. สัญญาเชาคลังสินคา (ตองระบุพื้นที่เชา
จำนวน.......ตารางเมตร/เดือน และคาเชาเดือน
ละ.........บาท/เดือน)

*หมายเหตุ ผูใหบริการคลังสินคาจะตองมีเว็บไซต ใหบริษทั ฯ
Log In เพ�อตรวจสอบปริมาณสินคาแบบออนไลน ได

7. หนาจอระบบการบริหารคลังสินคา ตอง
สามารถคนหาสินคาตามชัน้ วางตางๆ ในคลังสินคาได
8. ใบรับรองการประกอบธุรกิจของคนตางดาว
(กรณีมีหุนตางชาติขางมากหรือทั้งหมด)
9. สำเนาใบเสร็จรับเงิน ทีบ่ ริษทั ได ใชหรือซือ้
คากอสราง คาเคร�องจักร (คอมพิวเตอร ซอฟตแวร
อุปกรณ ในการตรวจคุณภาพ)

51
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

กิจกรรมของ IPO นั้น เริ่มจากการรับคำสั่งจากลูกคา โดย IPO
จะไปจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบจากซัพพลายเออรที่เหมาะสม ตรงกับขอ
กำหนดของลูกคา นำมาจัดเก็บเพ�อรอจัดสงไปยังลูกคา ดังนั้น IPO
จึงจำเปนตองมีคลังสินคาเพ�อเก็บรักษาสินคาและดำเนินกิจกรรมตางๆ
ภายในคลังสินคา ซึ่งขนาดของคลังสินคานั้นจะขึ้นอยูกับปริมาณและ
ขนาดของสินคา กรณีที่ IPO ไมมีพื้นที่มากพอที่จะจัดเก็บสินคา IPO
สามารถไปเชาคลังสินคาของผู ใหบริการคลังสินคาได โดยตองมีการ
เชาระบุพื้นที่พรอมคาเชาที่แน�นอนในแตละเดือน มีระบบการบริหาร
สินคาคงคลังดวยระบบคอมพิวเตอรทท่ี นั สมัย สามารถสืบคนสินคาตาม
ชัน้ วางตางๆ ภายในคลังสินคาได และบริษทั สามารถตรวจสอบปริมาณ
สินคาผานระบบอินเทอรเน็ตของบริษัทหรือระบบเช�อมโยงอ�นได

สิทธิและประโยชน
ที่ ไดรับจากการสงเสริมการลงทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

ตองมีหรือเชาคลังสินคา และบริหารจัดการ
ดวยระบบคอมพิวเตอร

จากในประเทศเพ�อจำหน�ายในประเทศและสงออก
ไปตางประเทศไดดวยเชนกัน

บทความพิเศษ
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

กาวไกล

ทองเที่ยวเกาหลี ใต
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เม�อวันที่ 21 พฤศจิกายนทีผ
่ า นมา กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการทองเทีย่ ว ของเกาหลี ใต ไดเฉลิมฉลอง
จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติทะลุ 10 ลานคน เปนครั้งแรก โดยตัวเลขรวมทั้งปนาจะเปนจำนวน 11.3 ลานคน ทั้งนี้
แมจำนวนดังกลาวจะนอยกวานักทองเที่ยวของไทยถึงครึ่งหนึ่ง (ซึ่งในป 2555 จำนวนนักทองเที่ยวของไทยจะเกิน
20 ลานคน เปนครั้งแรก) แตก็นับเปนกาวสำคัญของเกาหลี ใต

วารสารสงเสริมการลงทุน
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กระแสวัฒนธรรมผลักดันการทองเที่ยว

ในอดีตที่ผานมา เกาหลี ใตมีนักทองเที่ยวตางชาตินอยมาก
เม�อเปรียบเทียบกับประเทศไทย โดยนักทองเทีย่ วตางชาติเกิน 1 ลานคน
เปนครั้งแรกในป 2521 เกิน 5 ลานคน เปนครั้งแรกในป 2543 และ
ลาสุด 9.79 ลานคน ในป 2554 ทำใหเปนประเทศทีม่ นี กั ทองเทีย่ วมาก
เปนอันดับที่ 25 ของโลก โดยเดิมญีป่ นุ เปนนักทองเทีย่ วรายใหญทส่ี ดุ
ของเกาหลีใตตดิ ตอกันมายาวนาน แตในป 2554 นักทองเทีย่ วจากจีน
แซงหนานักทองเที่ยวจากญี่ปุนขึ้นเปนอันดับหนึ่ง

สำหรับในป 2555 คาดวาจะมีนกั ทองเทีย่ วเพิม่ ขึน้ มากถึงรอยละ
15 มาสูระดับ 11.3 ลานคน ซึ่งจะทำใหอันดับแหลงทองเที่ยวของ
เกาหลีใตเล�อนไปสูล ำดับที่ 22 - 23 ของโลก โดยเหตุผลสำคัญทีท่ ำให
เกาหลีใตกลายเปนประเทศยอดนิยมในดานทองเที่ยวมี 3 ประการ
ประการแรก ความนิยมในภาพยนตรซีรียและเพลงเกาหลี ใต
ในตางประเทศ ภายใตสิ่งที่เรียกกันวาคล�นหรือกระแสนิยมเกาหลี
(Korean Wave) หรือฮันริว (Hallyu) ที่แพรกระจายไปทั่วโลก ไดสง
ผลดีอยางมากตอการทองเที่ยว

ชาวนครลอสแอนเจลิส

กวารอยละ 70
อยากไปเที่ยวที่เกาหลี ใต
หลังจากไดชมมิวสิกวิดีโอ กังนัมสไตล
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ลาสุดความแรงของกระแสกังนัมสไตล (Gangnam Style) ทีก่ ำลัง
ฮอตฮิตไปทัว่ โลกทัง้ ทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา ยิง่ ทำใหความสนใจ
ไปทองเที่ยวยังเกาหลีใตเพิ่มมากขึ้นไปอีก โดยจากการสำรวจความ
คิดเห็นชาวนครลอสแอนเจลิสโดยหน�วยงานสงเสริมการทองเที่ยว
เกาหลีใต พบวามีนักทองเที่ยวใหความสนใจจะเดินทางไปที่เกาหลีใต
ถึงรอยละ 70 ภายหลังรับชมมิวสิกวิดีโอการเตนรำสไตลนี้

วารสารสงเสริมการลงทุน

จุดเดนสำคัญของละครเกาหลี ใต คือ มีความพิถีพิถันในเร�อง
สถานที่ถายทำอยางมากไมแพ ในดานดาราและเนื้อเร�อง โดยมักนิยม
ถายทำบริเวณ ซึง่ เปนสถานทีท่ อ งเทีย่ วอันสวยงามของเกาหลีใต รวมถึง
ภายหลังการถายทำละครแลวเสร็จ จะดูแลรักษาฉากและโรงถาย
เปนอยางดี เพ�อใชประโยชน ในดานสงเสริมการทองเที่ยว ตามรอย
ภาพยนตรเกาหลีใต เพ�อใหนักทองเที่ยวสามารถซึมซับกับอารมณ
ความรูสึกของละครมากที่สุดเทาที่จะทำได จึงเกื้อหนุนการทองเที่ยว
เปนอยางมาก
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รุกหนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ประการที่สอง การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ
และความงาม จากการที่ชาวเกาหลีใตมีสัดสวน
ไปใชบริการศัลยกรรมพลาสติกสูงที่สุดในโลก
ทำใหแพทยเกาหลี ใตเชี่ยวชาญอยางมากใน
ศัลยกรรมดานนี้ ประกอบกับความนิยมการ
เสริมความงามในรูปแบบเกาหลี ยิง่ ทำใหตา งชาติ
นิยมไปทำศัลยกรรมพลาสติกทีเ่ กาหลีใตเพิม่ มากขึน้
ยิง่ ไปกวานัน้ แพทยเกาหลีใตยงั เชีย่ วชาญในดาน
ตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะการตรวจโรคมะเร็ง
ในระยะเริ่มแรก ทำใหสัดสวนคนเกาหลีใตที่รอด
ชีวิตจากโรคมะเร็งสูงกวาในประเทศอ�นๆ

คนเกาหลี ใต

มีอัตราสวนรอดชีวิต
จากโรคมะเร็งสูง
กวาคนในประเทศอ�นๆ
สะทอนถึงความเชี่ยวชาญ
ในการตรวจของแพทยเกาหลี ใต
รัฐบาลเกาหลี ใตตั้งเปาหมายนักทองเที่ยวกลุมทองเที่ยวเชิง
สุขภาพและความงาม 4 แสนคน ภายในป 2558 และเพิ่มขึ้นเปน 1
ลานคน ภายในป 2563 ทั้งนี้ นักทองเที่ยวตางชาติจะมาใชบริการ
ในเกาหลีใตแตกตางกันไป โดยกรณีของนักทองเที่ยวสหรัฐฯ จะนิยม
มาตรวจสุขภาพและทำฟน สวนนักทองเที่ยวจีนจะมาใชบริการดาน
ความงามและศัลยกรรมพลาสติก นักทองเที่ยวรัสเซียซึ่งบริการ
ทางการแพทยภายในประเทศของตนเองไมคอยดีนัก จะนิยมมาใช
บริการผาตัดหัวใจและกระดูก สวนนักทองเทีย่ วญีป่ นุ นิยมมาใชบริการ
ดานสมุนไพรและดานรักษาผิวพรรณ
อนึ่ง ในระยะหลังชาวตะวันออกกลางเริ่มไปใชบริการทองเที่ยว
เชิงสุขภาพในเกาหลีใต โดยพยายามดึงนักทองเทีย่ วกลุม นีโ้ ดยพวงกับ
การทองเทีย่ วเชิงกีฬาฤดูหนาว เชน สกี ฯลฯ เน�องจากในตะวันออกกลาง
มีภมู ปิ ระเทศเปนทะเลทราย ไมสามารถเลนกีฬาประเภทนี้ ยกเวนเลน
ในสถานที่ออกแบบใหติดเคร�องปรับอากาศเปนพิเศษ

สงเสริมตางประเทศมาประชุมและดูงาน

ประการที่สาม การทองเที่ยวในลักษณะการประชุมสัมมนา
แสดงสินคา การทองเทีย่ วเพ�อเปนรางวัล และการไปดูงานของหน�วยงาน
ภาครัฐและเอกชน โดยรัฐบาลตั้งเปาหมายเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยว
กลุมนี้เปน 1 ลานคน ภายในป 2558

การทองเที่ยวของเกาหลี ใตยังมีจุดออน
หลายประการ โดยหน�วยงานสงเสริมการทองเทีย่ ว
ของเกาหลีใตเห็นวาจำเปนตองปรับปรุงในหลายดาน
มิฉะนั้น จะไมสามารถบรรลุเปาหมายเพิ่มเปน
20 ลานคน ตามกำหนดไวภายในป 2563
ประการแรก นักทองเที่ยวตางชาติมา
ทองเทีย่ วซ้ำยังมีอตั ราต่ำ คือ รอยละ 40 ขณะที่
ไปเที่ยวซ้ำที่ญี่ปุนสูงถึงรอยละ 60
ประการที่สอง นักทองเที่ยวตางชาติจะมา
เที่ยวที่กรุงโซลและพื้นที่ใกลเคียงเปนสัดสวน
สูงมาก คือ มากกวารอยละ 70 จะตองพัฒนา
แหลงทองเที่ยวในพื้นที่อ�นๆ ใหมากขึ้น
ประการที่สาม จากการสำรวจความเห็น
นักทองเที่ยวตางชาติ ยังมีปญหาหลายประการ
เชน คนเกาหลี ใต ไมเขาใจภาษาตางประเทศ
ทำใหการติดตอส�อสารไมสะดวก ขาดปายใหขอ มูล
ดานการทองเทีย่ ว ปญหาจราจรติดขัด ปญหาทัวร
ราคาถูก คุณภาพบริการไมดี มักนำนักทองเที่ยว
ไปแวะรานขายของทีร่ ะลึก ซึง่ สรางความเดือดรอน
รำคาญแกนักทองเที่ยวตางชาติเปนอยางมาก
คลายคลึงกับปญหาทัวรศนู ยเหรียญในไทย รวมถึง
ชาวเกาหลี ใตยังไมมีบุคลิกลักษณะออนหวาน
และเปนมิตรกับนักทองเที่ยวมากเทาที่ควร
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อยางไรก็ตาม สัดสวนของภาคธุรกิจทองเที่ยวของเกาหลีใต
ยังนับวาคอนขางต่ำ โดยคิดเปนสัดสวนเพียงรอยละ 5.2 ของ GDP
ต่ำกวาอัตราเฉลี่ยทั่วโลกที่ระดับรอยละ 9.1 ของ GDP ยิ่งไปกวานั้น
เกาหลีใตยังขาดดุลดานการทองเที่ยว ขณะที่นักทองเที่ยวตางชาติมา
เกาหลีใตเกิน 10 ลานคน ในป 2555 แตจำนวนนักทองเทีย่ วเกาหลีใต
ที่ไปทองเทีย่ วในตางประเทศมีจำนวน 10 ลานคน เปนครัง้ แรก ตัง้ แต
ป 2548

หนทางสูยอดนักทองเที่ยว 20 ลานคน

วารสารสงเสริมการลงทุน

หน�วยงานสงเสริมการทองเที่ยวของเกาหลีใต ในประเทศตางๆ
จะใหบริการอำนวยความสะดวก โดยรับไปติดตอประสานงานกับ
ผูป ระกอบการธุรกิจและหน�วยราชการเกาหลีใต ในสาขาตางๆ ใหตอ นรับ
คณะดูงานจากตางประเทศ อนึง่ การทองเทีย่ วรูปแบบนีเ้ ปนทีน่ ยิ มมาก
สำหรับประเทศไทย โดยมีทั้งคณะของหน�วยราชการ อบจ. อบต.
นักศึกษา MBA ฯลฯ

กฎและระเบียบควรรู

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

การเชา
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หรือถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ของกิจการที่ ไดรับสงเสริมจากบีโอไอ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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การลงทุนประกอบธุรกิจ ผูป ระกอบการจำเปนตองมีทต่ี ง้ั สำนักงาน ซึง่ อาจไดมาโดยการเปนเจาของกรรมสิทธิ์ หรือโดย
การเชาก็ ได รากฐานสำคัญ คือ ทีด่ นิ อันเปนทีต่ ง้ั ของอาคาร ซึง่ คนไทยจะไมมขี อ จำกัดในการเปนเจาของ สวนคนตางชาติ หรือ
ธุรกิจของคนตางชาติสามารถเปนเจาของไดหรือไม

ประเทศไทยกับการถือกรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย

ในประวัติศาสตรสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 เม�อ ร.ศ.
112 (2437) เราตองสูญเสียดินแดนฝงซายและ
ฝง ขวาของแมนำ้ โขง เพ�อรักษาจันทบุรแี ละตราด
ไวจนถึงปจจุบัน ขณะที่กฎหมายที่ดิน พระราช
บัญญัติให ใชประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

มีบทบัญญัตเิ ปดชองในมาตรา 86 ทีค่ นตางดาวอาจไดมาซึง่ กรรมสิทธิ์
ในอสังหาริมทรัพย โดยอาศัยบทสนธิสญ
ั ญา ซึง่ ประเทศเราไดบอกเลิก
สนธิสญ
ั ญากับนานาประเทศรวม 16 ชาติแลว ตัง้ แตวนั ที่ 27 กุมภาพันธ
2513 ทำใหสนธิสัญญาหมดอายุลงเม�อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2514
ครบกำหนด 1 ป นับแตวันบอกเลิกตามขอบทของสนธิสัญญา ดังนั้น
ตัง้ แตวนั ที่ 27 กุมภาพันธ 2514 เปนตนไป ไมมบี ทบัญญัตสิ นธิสญ
ั ญา
ระหวางประเทศไทยกับชาติใดทีร่ ะบุใหคนตางชาติไดมาซึง่ กรรมสิทธิ์
ที่ดินในประเทศไทย

คนตางชาติกับการถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน

การไดกรรมสิทธิ์ที่ดินของคนตางชาติสามารถกระทำไดตาม
หลักเกณฑ และเง�อนไขของกฎหมายหลายฉบับ เชน ประมวลกฎหมาย
ทีด่ นิ พ.ศ. 2497 พระราชบัญญัตแิ กไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายทีด่ นิ
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัตปิ โ ตรเลียม พ.ศ. 2514 และ
พระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เปนตน

ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497

มาตรา 98 เปนกรณีนิติบุคคลตามมาตรา 97 เขาถือหุน หรือ
ลงหุน แลวแตกรณี ในนิติบุคคลอ�นตามหลักเกณฑของมาตรา 97
ก็ใหถือวา นิติบุคคลอ�นนั้นเปนคนตางดาว

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542

หนึ่งในกฎหมายฟนฟูเศรษฐกิจ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19
พฤษภาคม 2542 ไดเพิ่มมาตรา 96 ทวิ และมาตรา 96 ตรี โดย
มาตรา 96 ทวิ ใหคนตางชาติมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินเพ�อการอยู
อาศัยไมเกิน 1 ไร หากนำเงินมาลงทุนไมต่ำกวา 40 ลานบาท โดย

พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522

มาตรา 4 ใหนิยามไว ดังนี้
นิคมอุตสาหกรรม หมายความวา เขต
อุตสาหกรรมทั่วไป หรือเขตประกอบการเสรี
เขตอุตสาหกรรมทัว่ ไป หมายความวา เขต
พืน้ ทีท่ ก่ี ำหนดไวสำหรับการประกอบอุตสาหกรรม
การบริการ หรือกิจการอ�นที่เปนประโยชนหรือ
เกี่ยวเน�องกับการประกอบอุตสาหกรรมหรือการ
บริการ
เขตประกอบการเสรี หมายความวา เขต
พืน้ ทีท่ ก่ี ำหนดไวสำหรับการประกอบอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม หรือกิจการอ�นที่เกี่ยวเน�องกับการ
ประกอบอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม เพ�อ
ประโยชน ในทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคง
ของรัฐ สวัสดิภาพของประชาชน การจัดการ
ดานสิ่งแวดลอม หรือความจำเปนอ�นตามที่
คณะกรรมการกำหนด โดยของที่นำเขาไปในเขต
ดังกลาวจะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีอากร
และคาธรรมเนียมเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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หางหุนสวนจำกัดหรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนแลว ก็ให
ถือตามหลักเกณฑเดียวกัน ทั้งมูลคาหุน และจำนวนผูเปนหุนสวน
อีกทั้งกรณีสมาคมรวมทั้งสหกรณที่มีสมาชิกเปนคนตางดาวเกินกวา
กึง่ จำนวน หรือดำเนินกิจการเพ�อประโยชนคนตางดาวโดยเฉพาะ หรือ
เปนสวนใหญรวมถึงมูลนิธิที่มีวัตถุประสงคเพ�อประโยชนคนตางดาว
โดยเฉพาะ หรือเปนสวนใหญ

มาตรา 96 ตรี เปนกรณีปฏิบตั ผิ ดิ หลักเกณฑ
ตองจำหน�ายที่ดินนั้นภายในไมนอยกวา 180 วัน
แตไมเกิน 1 ป แตหากไมได ใชทด่ี นิ เพ�อเปนทีอ่ ยู
อาศัยภายใน 2 ป นับแตวนั จดทะเบียนการไดมา
อธิบดีกรมที่ดินมีอำนาจจำหน�าย

วารสารสงเสริมการลงทุน

เราจะมาทำความเขาใจคำนิยามของคนตางดาวตามกฎหมายทีด่ นิ
เสียกอน โดยคนตางดาวเปนคำตามกฎหมาย ซึ่งก็คือบุคคล หรือ
นิติบุคคลตางชาตินั่นเอง คนตางดาวตามประมวลกฎหมายที่ดิน มี
บัญญัติไวตามมาตรา 97 และมาตรา 98 โดย
มาตรา 97 ใหถือเปนคนตางดาวในกรณีบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัดที่มีหุนอันเปนทุนจดทะเบียน ถือโดยคนตางดาวเกินกวา
รอยละ 49 ของทุนจดทะเบียน หรือมีผูถือหุนเปนคนตางดาวเกินกวา
กึง่ จำนวนผูถ อื หุน แลวแตกรณี หากบริษทั จำกัดใดออกใบหุน ชนิดออก
ใหแกผูถือใหถือวาใบหุนนั้นคนตางดาวเปนผูถือ

การลงทุนนัน้ ประเภทธุรกิจทีป่ ระกอบการตองเปน
ประโยชนตอเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
หรือเปนประเภทธุรกิจที่คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนประกาศเปนธุรกิจทีข่ อรับการสงเสริมฯ ได
ตองมีระยะเวลาดำรงการลงทุนไมนอยกวา 3 ป
และที่ดินนั้นตองอยู ในเขตกรุงเทพมหานคร
เขตเมืองพัทยา เขตเทศบาล หรือในเขตทีก่ ำหนด
เปนเขตทีอ่ ยูอ าศัยตามกฎหมายวาดวยการผังเมือง
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ผูป ระกอบอุตสาหกรรม หมายความวา ผูซ ง่ึ
ไดรับอนุญาตใหประกอบอุตสาหกรรม หรือการ
บริการในนิคมอุตสาหกรรม
พาณิชยกรรม หมายความวา การคา หรือ
การบริการในเขตประกอบการเสรี
ผูประกอบพาณิชยกรรม หมายความวา
ผูซึ่งไดรับอนุญาตใหประกอบการคา หรือการ
บริการในเขตประกอบการเสรี
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มาตรา 44 ผูประกอบอุตสาหกรรม และ
ผูประกอบพาณิชยกรรมอาจไดรับอนุญาตใหถือ
กรรมสิทธิใ์ นทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรม หรือในเขต
ประกอบการเสรี แลวแตกรณี เพ�อประกอบกิจการ
ไดตามจำนวนเนื้อที่ที่คณะกรรมการการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) เห็นสมควร
แมวาจะเกินกำหนดที่จะพึงมีไดตามกฎหมายอ�น
ในกรณี ท ี ่ ผ ู  ป ระกอบอุ ต สาหกรรม หรื อ
ผูประกอบพาณิชยกรรมซึ่งเปนคนตางดาวเลิก
กิจการหรือโอนกิจการใหแกผูอ�น ผูประกอบ
อุตสาหกรรม หรือผูประกอบพาณิชยกรรมตอง
จำหน�ายที่ดินที่ไดรับอนุญาตใหถือกรรมสิทธิ์ และ
สวนควบกับที่ดินนั้นใหแก กนอ. หรือผูรับโอน
กิจการ แลวแตกรณีภายในเวลาสามปนบั แตวนั ที่
เลิกหรือโอนกิจการ มิฉะนั้นใหอธิบดีกรมที่ดิน
จำหน�ายที่ดิน และสวนควบกับที่ดินนั้นใหแก
กนอ. หรือบุคคลอ�นตามประมวลกฎหมายที่ดิน

พระราชบัญญัตปโตรเลียม พ.ศ. 2514

มาตรา 65 เพ�อประโยชน ในการประกอบ
กิจการปโตรเลียม ใหคณะกรรมการปโตรเลียมมี
อำนาจอนุญาตใหผูรับสัมปทานถือกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินไดเทาที่จำเปน ทั้งนี้ แมวาจะเกินกำหนดที่
พึงจะมีไดตามกฎหมายอ�น โดยผูร บั สัมปทานโอน
กรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ไดมานี้ ได เม�อไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการปโตรเลียม

พระราชบัญญติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

มาตรา 27 ใหผูไดรับการสงเสริมฯ สามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
เพ�อประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ ตามจำนวนที่คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนกำหนด แมจะเกินจำนวนทีจ่ ะพึงมีไดตามกฎหมายอ�น
โดยหากเลิกหรือโอนกิจการใหผอู น� ผูไดรบั การสงเสริมฯ ตองจำหน�าย
ที่ดินนั้นภายใน 1 ป นับแตวันที่เลิกหรือโอนกิจการ ไมเชนนั้นอธิบดี
กรมที่ดินมีอำนาจจำหน�าย
ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 4/2556 เร�อง การ
ขยายเวลาการอนุญาตใหนิติบุคคลตางดาวที่ ไดรับการสงเสริมฯ
ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสำหรับเปนที่ตั้งสำนักงาน และที่พักอาศัย ประกาศ
เม�อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 ใหขยายเวลาประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 1/2551 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 ซึ่งไดสิ้นสุด
ลงเม�อวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
โดยประกาศฯ 1/2551 ไดวางหลักเกณฑ ใหกจิ การบีโอไอถือกรรมสิทธิ์
ที่ดินเปนที่ตั้งสำนักงาน และที่พักอาศัยได จำแนกเปน
• ทีด่ นิ สำหรับเปนทีต่ ง้ั สำนักงานของกิจการบีโอไอ ถือกรรมสิทธิ์
ไดไมเกิน 5 ไร
• ที่ดินสำหรับเปนที่พักอาศัยของผูบริหาร หรือผูชำนาญการ
ถือกรรมสิทธิ์ไดไมเกิน 10 ไร
• ที่ดินสำหรับเปนที่พักอาศัยของคนงาน ถือกรรมสิทธิ์ไดไมเกิน
20 ไร
• ที่ดินสำหรับเปนที่ตั้งสำนักงาน และที่พักอาศัยจะอยูบริเวณ
เดียวกันกับที่ตั้งสถานประกอบการหรือไมก็ ได
ทั้งนี้ กรณีมีเหตุผล และความจำเปนพิเศษ บีโอไอ จะพิจารณา
อนุญาตตามความเหมาะสมเปนกรณีไป อีกทั้งจะตองจำหน�าย หรือ
โอนที่ดิน ภายใน 1 ป เม�อหมดสภาพการเปนกิจการที่ ไดรับการ
สงเสริมฯ
แมจะมีระเบียบกำหนดการจำหน�าย หรือโอนที่ดินขางตน เม�อ
หมดสภาพการเปนผูไดรับสงเสริมฯ หรือกิจการบีโอไอแลว ไมวาจะ
เน�องมาจากการถูกเพิกถอนบัตรสงเสริม การยกเลิกบัตรสงเสริม
หรือกรณีอ�นใด นิติบุคคลนั้นจะไมตองจำหน�าย หรือโอนที่ดินภายใน
1 ป ตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
และประกาศฯ 4/2556 หากนิตบิ คุ คลนัน้ ไมเขานิยามการเปนคนตางดาว

ตาม มาตรา 97 และมาตรา 98 แหงประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.
2497 เชน คนตางดาวถือหุนมีมูลคาไมเกินรอยละ 49 ของทุน
จดทะเบียน หรือผูถือหุนเปนคนตางดาวไมเกินรอยละ 50 ของจำนวน
ผูถือหุนทั้งหมด เปนตน

การเชาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย

มาตรา 538 กำหนดใหการเชาอสังหาริมทรัพยที่มีอายุการเชา
กวา 3 ปขน้ึ ไป หรืออายุการเชากำหนดตลอดอายุของผูเ ชา หรือผู ใหเชา
ตองทำเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ ไมเชนนั้น
จะฟองรองบังคับคดีไดเพียง 3 ป
มาตรา 540 กำหนดใหการเชาอสังหาริมทรัพย สามารถเชากัน
ไดเต็มที่ไมเกิน 30 ป หากครบ 30 ปแลว จะตอสัญญาอีกก็ตอ งไมเกิน
30 ป นับแตวันตอสัญญา
พระราชบัญญัติการเชาอสังหาริมทรัพยเพ�อพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542
หนึ่งในกฎหมายฟนฟูเศรษฐกิจ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19
พฤษภาคม 2542
มาตรา 3 ใหสิทธิในการเชาอสังหาริมทรัพยเพ�อพาณิชยกรรม
และอุตสาหกรรมเกินกวา 30 ป แตไมเกิน 50 ป
มาตรา 4 กรณีครบกำหนดสัญญาแลวสามารถตอระยะเวลา
การเชาไดอกี มีกำหนดไมเกิน 50 ป โดยการทำสัญญาเชาตามกฎหมาย
นี้ตองทำเปนหนังสือ และจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

วิสาหกิจมีทางเลือกในการประกอบธุรกิจ
ดวยการเชา หรือถือกรรมสิทธิท์ ด่ี นิ สำหรับเปนทีต่ ง้ั
สถานประกอบการ และทีพ่ กั อาศัย ซึง่ มีกฎหมาย
รองรับหลายฉบับ รวมถึงวิสาหกิจทีเ่ ปนคนตางดาว
กฎหมายก็ใหสิทธิ์เพ�อใหสามารถดำเนินการตาม
โครงการนัน้ ๆ ได โดยเฉพาะอยางยิง่ กิจการบีโอไอ
กฎหมายสงเสริมการลงทุนก็บัญญัติไว ใหคน
ตางดาวซึง่ เปนกิจการบีโอไอสามารถประกอบการ
ตามโครงการที่ ไดรับสงเสริมฯ อำนวยความ
สะดวกสำหรับการลงทุนขามชาติ

วารสารสงเสริมการลงทุน

บางประเภทธุรกิจอาจไมจำเปนตองเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ก็ได อยางเชนกิจการบริการที่ไมตอ งการพืน้ ทีจ่ ำนวนมากในการดำเนิน
กิจการ คนตางชาติก็สามารถประกอบธุรกิจดวยการเชาที่ดิน หรือ
อสังหาริมทรัพยได กรณีการเชาทีด่ นิ หรืออสังหาริมทรัพยจะมีกฎหมาย
หลายฉบับ เชน พระราชบัญญัตกิ ารนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2522 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และพระราชบัญญัตกิ าร
เชาอสังหาริมทรัพยเพ�อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2542 โดย
พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
พ.ศ. 2522
มาตรา 6 (3) กนอ. สามารถให เ ช า ให เ ช า ซื ้ อ และขาย
อสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพย ในนิคมอุตสาหกรรม หรือเพ�อ
ประโยชนแกกิจการของนิคมอุตสาหกรรมโดยตรง

มาตรา 5 ผู  ให เ ช า ต อ งเป น เจ า ของ
อสังหาริมทรัพยเทานั้น โดยการเชาเกิน 100 ไร
ตองไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมที่ดิน
มาตรา 6 สิทธิการเชาสามารถนำไปใชเปน
หลักประกันการชำระหนี้โดยการจำนองได
มาตรา 7 สิทธิหนาทีต่ ามการเชาตกทอดแก
ทายาทได นอกจากนั้น หากสัญญาเชาอนุญาตก็
สามารถใหเชาชวง หรือโอนสิทธิการเชาทั้งหมด
หรือบางสวนได โดยตองทำเปนหนังสือ และจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ เรียกวามาตรานี้
เทียบเคียงกับการมีกรรมสิทธิ์ที่ดินได

กฎและระเบียบควรรู

ธรรมรัตน รัตนพันธ

รายได
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ที่ ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

การสงเสริมการลงทุนเปนมาตรการหนึ่ง
ในหลายมาตรการในการดึงดูดนักลงทุนจาก
ตางประเทศใหเขามาลงทุนในประเทศไทย โดยมี
หน�วยงานหลักทีด่ แู ลรับผิดชอบดานการสงเสริม
การลงทุน คือ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน โดยทีส่ ำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ได ใหสทิ ธิประโยชนทางดานภาษีอากร
แก ผ ู  ป ระกอบการในเขตส ง เสริ ม การลงทุ น

รวมไปถึงควบคุมดูแล อำนวยความสะดวกและใหคำแนะนำแก
ผูประกอบการ ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร
ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐ ซึ่งมาตรา
๓๑1 ไดบัญญัติใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหแกผูไดรับสงเสริม
การลงทุนสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ใหพิจารณากำหนด
เปนสัดสวนของเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน ซึ่งมี
กำหนดเวลาไมเกิน ๘ ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ

วารสารสงเสริมการลงทุน
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1มาตรา ๓๑ ผูไดรบั การสงเสริม จะไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลสำหรับกำไรสุทธิท่ีไดจากการประกอบกิจการที่ไดรบั การสงเสริม ตามที่
คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ใหพิจารณากำหนดเปนสัดสวนของเงินลงทุนโดยไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน ซึ่งตองมีกำหนดเวลาไมเกิน
แปดปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
ในกรณีที่กิจการใดเปนกิจการที่มีความสำคัญและเปนประโยชนตอประเทศเปนพิเศษตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ใหผูไดรับการ
สงเสริม ในกิจการดังกลาวไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริม มีกำหนดเวลาตามที่
คณะกรรมการกำหนด ซึ่งตองไมเกินแปดปนับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการนั้น
รายไดที่ตองนำมาคำนวณกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี ใหรวมถึงรายไดจากการจำหน�าย
ผลพลอยไดและรายไดจากการจำหน�ายสินคากึ่งสำเร็จรูปตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แลวแตกรณี คณะกรรมการ
อาจอนุญาตใหผูไดรบั การสงเสริม นำผลขาดทุนประจำปทเ่ี กิดขึน้ ในระหวางเวลานัน้ ไปหักออกจากกำไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลาไดรบั ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกำหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปใดปหนึ่งหรือหลายปก็ ได
การคำนวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ประกอบกับเพ�อใหการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของ
บริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ ไดรับการสงเสริมฯ สอดคลอง
กับการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิตามเง�อนไขของบทบัญญัติ
แหงประมวลรัษฎากร จึงไดออกประกาศกรมสรรพากร เร�อง การ
คำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษทั หรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คล
ที่ไดรับการสงเสริมฯ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๐ กำหนดให
รายไดจากการประกอบกิจการซึ่งจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
หมายความถึงรายไดตางๆ ดังนี้
ขอ ๑ การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิที่ ไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมตองเปนไปตามหลักเกณฑและ
เง�อนไขตามประมวลรัษฎากร

2 หนังสือที่ กค ๐๗๐๖/พ./๑๑๗๕ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๙

ขอเท็จจริง
บริษทั ซี จำกัด 2 แจงวา เดิมบริษทั ฯ ไดรบั
การสงเสริมฯ ตามบัตรสงเสริมการลงทุนในกิจการ
ผลิตแทนขุดเจาะน้ำมันและกาซหรือสวนประกอบ
รวมทั้งการติดตั้งประเภท ๔.๑๙ กิจการผลิต
โครงสรางโลหะที่ใช ในการกอสรางหรืออุปกรณ
สำหรับงานอุตสาหกรรม เม�อวันที่ ๒๒ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยไดรับสิทธิประโยชนยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ ไดจากการ
ประกอบกิจการมีกำหนดเวลา ๓ ป ของกำลังการ
ผลิตปละไมเกิน ๑๒,๐๐๐ ตัน บริษทั ฯ เริม่ ใชสทิ ธิ
ยกเวนภาษีตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๔
จนถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งสิทธิ
ยกเวนภาษีตามบัตรสงเสริมสิน้ สุดลงแลว บริษทั ฯ
ไดย�นขอรับการสงเสริมฯ ในกิจการประเภทเดียว
กันอีก ซึ่งมีลักษณะเปนการขยายกำลังการผลิต
ในกิจการประเภท ๔.๑๙ คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนอนุมัติใหไดรับการสงเสริมฯ เม�อวันที่
๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยไดรับสิทธิ
ประโยชนยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมฯ รวมกันไมเกินรอยละ ๑๐๐ ของเงิน
ลงทุนไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียนมีกำหนด
เวลา ๓ ป นับแตวนั เริม่ มีรายไดจากการประกอบ
กิจการมีกำลังการผลิตที่ไดรับอนุมัติปละไมเกิน
๑๘,๐๐๐ ตัน ทั้งนี้ ภาษีเงินไดนิติบุคคลที่ไดรับ
ยกเวนมีมูลคาไมเกิน ๒๔๘,๑๒๐,๐๐๐ บาท
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กรณีเคร�องจักร สวนประกอบ อุปกรณ เคร�องมือ เคร�องใชและ
ทรัพยสินตามวรรคหนึ่งได ใช ในกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลดวย ใหเฉลี่ยรายไดตามวรรคหนึ่งตามสวนของรายไดจาก
กิจการ ที่ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลและกิจการที่ไมไดรบั ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
๒.๔ รายไดประเภทดอกเบีย้ หรือรายไดอยางอ�นทีเ่ กิดจาก
การใด อันเปนปกติธุระในการประกอบกิจการ ทั้งนี้ ตามที่ไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและกรมสรรพากร

ตัวอยางที่ ๑

วารสารสงเสริมการลงทุน

ขอ ๒ รายไดที่จะนำไปคำนวณกำไรสุทธิจากการประกอบกิจการ
ซึ่งจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลนั้น หมายความถึงรายไดตางๆ
ดังตอไปนี้
๒.๑ รายไดจากการจำหน�ายผลิตภัณฑ ผลิตผล หรือการ
ใหบริการตามโครงการที่ไดรบั การสงเสริมไมเกินปริมาณการผลิตตอป
หรือไมเกินขนาดของกิจการที่ใหบริการตามที่ระบุไว ในบัตรสงเสริม
๒.๒ รายไดจากการจำหน�ายผลพลอยไดและสินคา
กึ่งสำเร็จรูปตามชนิดและปริมาณตามที่ระบุไว ในบัตรสงเสริม
๒.๓ รายไดจากการจำหน�ายเคร�องจักร สวนประกอบ
อุปกรณเคร�องมือ เคร�องใชและทรัพยสิน บรรดาที่ใช ในการประกอบ
กิจการตามโครงการที่ไดรบั การสงเสริมและหมดสภาพหรือไมเหมาะสม
ที่จะใชงานตอไป ทั้งนี้ตามที่ ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและกรมสรรพากร

กรณีผูไดรับการสงเสริมประกอบกิจการที่
ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดวย ใหเฉลี่ย
รายไดตามวรรคหนึง่ ตามสวนของรายไดจากกิจการ
ที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและกิจการที่
ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล…
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ซึ่งจะปรับเปลี่ยนตามจำนวนเงินลงทุนโดยไมรวม
คาที่ดินและทุนหมุนเวียนที่แทจริงในวันเปด
ดำเนินการตามโครงการที่ ไดรับการสงเสริมฯ
บริษัทฯ แจงการมีรายไดครั้งแรกเม�อวันที่ ๑
มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ จึงขอทราบวา

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ประเด็นหารือ
๑. บริษทั ฯ จะขอชำระภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
จากกำไรสุทธิท่ีไดรบั จากขายแทนขุดเจาะน้ำมันที่
ผลิตไดจากกำลังการผลิต ๑๒,๐๐๐ ตัน ตามกำลัง
การผลิตของบัตรสงเสริมฉบับแรกกอน จากนั้น
บริษัทฯ จะขอใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
จากกำไรสุทธิจากการขายแทนขุดเจาะน้ำมันทีก่ ำลัง
การผลิตสวนทีเ่ กินจาก ๑๒,๐๐๐ ตัน ขึน้ ไปทัง้ หมด
ซึ่งอาจเกินจากกำลังการผลิต ๑๘,๐๐๐ ตันตอป
ตามที่กำหนดไว ในบัตรสงเสริมฉบับที่ ๒ แตการ
ใชสทิ ธิจะไมเกินกวา ๒๔๘,๑๒๐,๐๐๐ บาททีก่ ำหนด
ไวตลอด ๓ ปที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนการถูกตองหรือไม
๒. บริษัทฯ จะขอใชสิทธิยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลจากกำไรสุทธิที่ไดรับจากการขายแทน
ขุดเจาะน้ำมันที่ผลิตไดจากกำลังการผลิตตั้งแต
ตันแรกจนถึงตันที่ ๑๘,๐๐๐ ตัน ตามบัตรสงเสริม
ฉบับที่ ๒ กอนจากนั้นจึงนำกำไรสุทธิสวนที่ไดรับ
จากแทนขุดเจาะน้ำมันสวนทีเ่ กินจากกำลังการผลิต
๑๘,๐๐๐ ตันไปคำนวณกำไรสุทธิเพ�อเสียภาษีเงินได
นิติบุคคล ตามปกติตอไปเปนการถูกตองหรือไม
ตอบขอหารือ
กรณีตามขอเท็จจริงบริษทั ฯ ประกอบกิจการ
ผลิตสินคาชนิดเดียวกัน แตบริษทั ฯ ไมไดรบั ยกเวน
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลทัง้ หมดจากการประกอบกิจการ
คงไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลเพียงบางสวน
ดังนั้น ในการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ

บริษัทฯ จะตองนำรายไดจากการขายผลิตภัณฑแทนขุดเจาะน้ำมัน
ตามโครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ ในสวนที่ไมเกินปริมาณการผลิต
จำนวน ๑๘,๐๐๐ ตัน และคิดเปนเงินไมเกินกวา ๒๔๘,๑๒๐,๐๐๐ บาท
ตามที่กำหนดไว ในบัตรสงเสริมตลอดระยะเวลา ๓ ป เปนรายไดที่ได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลกอน สวนรายไดที่เหลือถือเปนรายไดที่
ตองนำไปรวมคำนวณเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลของกิจการที่ไมไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามขอ ๒.๑ ของประกาศกรมสรรพากร
เร�อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษทั หรือหางหุน สวน
นิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมฯ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๐

ตัวอยางที่ ๒

ขอเท็จจริง
๑. บริษทั 3 จดทะเบียนเปนนิตบิ คุ คลประเภทบริษทั จำกัด ประกอบ
กิจการผลิตและจำหน�ายกาซเพ�อใช ในอุตสาหกรรมและทางการแพทย
โดยไดรบั การสงเสริมฯ ในกิจการผลิตกาซออกซิเจน ประเภทการผลิต
เคมีภณ
ั ฑขน้ั มูลฐานตามบัตรสงเสริมการลงทุน ลงวันที่ ๒๗ มกราคม
๒๕๕๓ รับโอนกิจการจากบริษทั อ. โดยไดรบั สิทธิยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการ
สงเสริมฯ จนถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
๒. บริษัท ไดรับอนุมัติใหขายเคร�องจักรและอุปกรณตามโครงการ
ที่ ไดรับการสงเสริมฯ ที่ ไมเหมาะสมที่จะใชงานตอไปจากสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ประเด็นหารือ
บริษทั ไดยน� หนังสือตออธิบดีกรมสรรพากร เพ�อขอความเห็นชอบ
การขายเคร�องจักรและทรัพยสนิ ที่ใช ในการประกอบกิจการตามโครงการ
ที่ไดรบั การสงเสริมฯ ที่ไมเหมาะสมทีจ่ ะใชงานตอไปเปนไปตามประกาศ
กรมสรรพากรลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือไม
ตอบขอหารือ
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ขายเคร�องจักรและอุปกรณท่ีใช ในการประกอบ
กิจการตามโครงการที่ไดรบั การสงเสริมฯ ซึง่ หมดสภาพหรือไมเหมาะสม
ที่จะใชงานอีกตอไปในระหวางที่บริษัทไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
โดยไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแลว รายได

3 หนังสือที่ กค ๐๗๐๒/๙๔๘๓ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

จากการขายเคร�องจักรและอุปกรณดังกลาว เปนรายไดจากกิจการที่
ไดรับการสงเสริมฯ และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามขอ ๒.๓
ของประกาศกรมสรรพากร เร�อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ
ของบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ ไดรับการสงเสริมการลงทุน
ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๐

ตัวอยางที่ ๓

ตอบขอหารือ
กรณีทบ่ี ริษทั ฯ ขายเรือยูนเิ อ็กซเพรส 3 ในระหวางทีบ่ ริษทั ฯ ไดรบั
การสงเสริมฯ โดยไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
แลว รายไดจากการขายเรือดังกลาว เปนรายไดจากกิจการที่ไดรบั การ
สงเสริมฯ และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามขอ ๒.๓ ของ
ประกาศกรมสรรพากร เร�อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของ
บริษัทหรือ หางหุนสวนนิติบุคคล ที่ไดรับการสงเสริมฯ ลงวันที่ ๕
กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๐
4 หนังสือที่ กค ๐๗๐๒/๘๐๗๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
5 หนังสือที่ กค ๐๗๐๖/๕๑๖ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๐

๒. บริษัทฯ ไดนำเขาเรือเดินทะเลใกลฝง
ประเภทสงกำลังบำรุง ช�อ M.V.ขณะนำเขาเรือ
ลำดังกลาวมีอายุใชงานมาแลว ๑๙ ป บริษัทฯ
ได ใชเรือลำดังกลาวเปนระยะเวลา ๔ ป ๑๐ เดือน
(ตั้งแตวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ ถึงวันที่ ๑๗
ตุลาคม ๒๕๔๘) ตอมาบริษัทฯ เห็นวา เรือลำ
ดังกลาวมีสภาพเกา บริษัทฯ จึงขายใหแกผูซื้อจาก
ประเทศอินเดีย โดยไดรบั อนุญาตจากสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนตามหนังสือ เร�อง
อนุญาตใหสงเคร�องจักรออกไปตางประเทศ และ
การอนุญาตใหตดั บัญชีเคร�องจักรเพ�อปลอดจาก
ภาระภาษีอากรบริษัทฯ จึงขอทราบวา
ประเด็นหารือ
๑. รายไดจากการขายเรือ M.V. เปนรายได
ที่ตองนำไปรวมคำนวณกำไรสุทธิจากการประกอบ
กิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ตาม
ขอ ๒.๓ ของประกาศกรมสรรพากร เร�อง การ
คำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัทหรือ
หางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมฯ
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ประเด็นหารือ
บริษัททำหนังสือถึงกรมสรรพากรเพ�อขออนุมัติการจำหน�าย
เรือยูนิเอ็กซเพรส 3 ดังกลาวเปนไปตามประกาศกรมสรรพากรลง
วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๐ หรือไม

ขอเท็จจริง
๑. บริษัทฯ5 ประกอบกิจการขนสงและ
ขนถายสินคา และคนโดยสาร ทางบก ทางน้ำ
ทางอากาศ ทั้งภายในและระหวางประเทศ โดย
บริษทั ฯ ไดรบั การสงเสริมฯ ในกิจการขนสงทางเรือ
ประเภท ๗.๒ กิจการขนสงมวลชนและสินคา
ขนาดใหญตามบัตรสงเสริมการลงทุน ลงวันที่
๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ โดยไดรับสิทธิยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ ไดจากการ
ประกอบกิจการมีกำหนดเวลา ๘ ป นับแตวันที่
เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ ขณะนี้อยูใน
ระยะเวลาที่ไดรับการสงเสริมฯ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ขอเท็จจริง
บริษทั 4 ประกอบกิจการใหบริการรับขนสงสินคาและคนโดยสาร
ทั้งทางบกและทางน้ำ ภายในและระหวางประเทศ บริษัทไดรับการ
สงเสริมฯ ในกิจการขนสงทางเรือตามบัตรสงเสริมการลงทุน ลงวันที่
๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับ
กำไรสุทธิที่ไดจากการประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ มีกำหนด
เวลา ๘ ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจากการประกอบกิจการ และขณะนี้
อยูในระยะเวลาที่ไดรับการสงเสริมฯ บริษัทประสงคจะจำหน�ายเรือ
ยูนิเอ็กซเพรส 3 (Uniexpress 3) ใหแกผูซื้อจากเขตบริหารพิเศษ
ฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๑ ทัง้ นี้
บริษัทไดรับอนุญาตใหจำหน�ายเคร�องจักร (เรือยูนิเอ็กซเพรส 3) จาก
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแลว ตามหนังสือลงวันที่
๓ กันยายน ๒๕๕๑

ตัวอยางที่ ๔

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

การลงทุน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๐
ถูกตองหรือไม

วารสารสงเสริมการลงทุน
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๒. กรณีบริษัทฯ ไดนำรายไดจากการขาย
เรือลำดังกลาวไปย�นแบบแสดงรายการภาษีเงินได
นิติบุคคลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ๒๕๔๘
บริษัทฯ ตองขอแก ไขแบบแสดงรายการภาษี
ดังกลาว และขอคืนภาษีที่ชำระเกินไปภายใน ๓ ป
นับตั้งแตวันที่บริษัทฯ ไดย�นแบบแสดงรายการ
ถูกตองหรือไม
๓. กรณีบริษัทฯ ปฏิบัติเชนเดียวกับการ
ขายเรือ M.V. ในภายหนา บริษัทฯ มีสิทธินำ
รายไดดงั กลาวไปรวมคำนวณภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ในกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินได โดยไมตอง
ทำหนังสือขอความเห็นชอบจากกรมสรรพากร
ทุกครั้งที่มีการขายไดหรือไม
ตอบขอหารือ
๑. กรณีตาม ๑ รายไดจากการขายทรัพยสนิ
ที่ใช ในการประกอบกิจการตามโครงการที่ไดรับ
การสงเสริมฯ และหมดสภาพ หรือไมเหมาะสม
ที ่ จ ะใช ง านต อ ไปและบริ ษ ั ท ฯ ได ร ั บ หนั ง สื อ
อนุมตั ใิ หสง เคร�องจักรออกไปตางประเทศ รายได
จากการขายทรัพยสินดังกลาว ถือเปนรายได
จากกิจการที่ไดรบั การสงเสริมฯ และไดรบั ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล ตามขอ ๒.๓ ของประกาศ

กรมสรรพากร เร�อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัท
หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมฯ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๓๐
๒. กรณีตาม ๒ เงินไดจากการขายทรัพยสนิ ดังกลาว ไดรบั ยกเวน
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลบริษทั ฯ จะตองปรับปรุงรายการเงินไดท่ีไดแสดงไว
โดยย�นแบบแสดงรายการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีดงั กลาวใหถกู ตอง
หากบริษทั ฯ ไดยน� แบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดไวเกิน บริษทั ฯ
มีสทิ ธิขอคืนภาษีทช่ี ำระไวแลวภายใน ๓ ป นับแตวนั สุดทายแหงกำหนด
เวลาการย�นแบบแสดงรายการตามมาตรา ๒๗ ตรี 6 แหงประมวล
รัษฎากร
๓. กรณีตาม ๓ หากบริษัทฯ มีความประสงคจะขายทรัพยสิน
ที่ใช ในการประกอบกิจการตามที่ไดรับการสงเสริมฯ ซึ่งทรัพยสิน
ดังกลาวหมดสภาพหรือไมเหมาะสมที่จะใชงาน และการขายทรัพยสิน
ดังกลาวไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนแลว
การที่จะไดรับยกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับรายไดจากการ
ขายทรัพยสนิ ดังกลาว บริษทั ฯ ตองขอความเห็นชอบจากกรมสรรพากร
ดวย ทั้งนี้ ตามขอ ๒.๓ ของประกาศกรมสรรพากรฉบับดังกลาว

6 มาตรา 27 ตรี เวนแตจะมีบทบัญญัติไวเปนอยางอ�น การขอคืนภาษีอากรและภาษีที่ถูกหักไว ณ ที่จาย และนำสงแลวเปนจำนวนเงินเกิน
กวาทีค่ วรตองเสียภาษี หรือที่ไมมหี นาทีต่ อ งเสีย ใหผมู สี ทิ ธิขอคืนย�นคำรองขอคืนภายในสามป นับแตวนั สุดทายแหงกำหนดเวลาย�นรายการภาษี
ตามที่กฎหมายกำหนด เวนแต
(1) ในกรณีผูมีสิทธิขอคืนไดย�นรายการ เม�อพนเวลาที่กฎหมายกำหนดหรือไดย�นรายการภายในเวลาที่รัฐมนตรีหรืออธิบดีขยายหรือเล�อน
ออกไป ใหผูมีสิทธิขอคืนย�นคำรองขอคืนภายในสามปนับแตวันที่ไดย�นรายการ
(2) ในกรณีผมู สี ทิ ธิขอคืนอุทธรณการประเมินตามหมวดนี้ หรือเปนคดีในศาล ใหผมู สี ทิ ธิขอคืนย�นคำรองขอคืนภายในสามปนบั แตวนั ที่ไดรบั
แจงคำวินจิ ฉัยอุทธรณการประเมินเปนหนังสือหรือนับแตวนั ทีม่ คี ำพิพากษาถึงทีส่ ดุ แลวแตกรณีคำรองขอคืนตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามแบบทีอ่ ธิบดี
กำหนด และใหผูมีสิทธิขอคืนย�นคำรองขอคืน ณ ที่วาการอำเภอทองที่ที่ผูมีสิทธิขอคืนมีภูมิลำเนาหรือ ณ สถานที่อ�นตามที่อธิบดีกำหนด

ตัวอยางที่ ๕

๒. ในการเฉลี่ยรายจาย ณ สวนขยายของโรงงาน ก.๑ ที่สราง
ขึ้นใหมนี้ บริษัทฯ จะไมใชการคำนวณเฉลี่ยตามเกณฑรายได แตจะ
ใชการคำนวณเฉลีย่ ตามเกณฑอน� ๆ ทีบ่ ริษทั ในตางประเทศเปนผูก ำหนด
ใหดังตอไปนี้ ไดหรือไม
๒.๑ ระบบสาธารณูปโภคที่ใชรวมกัน เฉลี่ยรายจายตาม
อัตราสวนการใชน้ำบาดาลของแตละโรงงาน

๔. หากมีการจำหน�ายเคร�องจักรที่ใชรว มกัน
ทั้งสองโรงงานในระหวางที่สิทธิประโยชนทาง
ภาษีอากรของโรงงาน ก.๑ สิ้นสุดแลว แตของ
โรงงาน ก.๒ ยังไมสน้ิ สุด รายไดจากการจำหน�าย
เคร�องจักรดังกลาวจะไดรบั การยกเวนภาษีหรือไม

คำรองขอคืนตามมาตรานี้ ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด และใหผูมีสิทธิขอคืนย�นคำรองขอคืน ณ ที่วาการอำเภอทองที่ที่ผูมีสิทธิขอคืน
มีภูมิลำเนาหรือ ณ สถานที่อ�นตามที่อธิบดีกำหนด
7 หนังสือที่ กค ๐๗๐๖/๑๕๒ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙
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ประเด็นหารือ
๑. กรณีบริษัทฯ นำเขาเคร�องจักรของโรงงาน ก.๒ มาใช ใน
กระบวนการผลิตสังเคราะหกลูโคสใหกับโรงงาน ก.๑ ในระหวาง
ระยะเวลาทีบ่ ริษทั ฯ ไดรบั การสงเสริมฯ ทัง้ ๒ โรงงาน บริษทั ฯ จะตอง
เฉลี่ยรายไดอยางไร

๓. บริษทั ฯ นำเคร�องจักรของโรงงาน ก.๒
มาผลิตกลูโคสใหกับโรงงาน ก.๑ ในระหวาง
วันที่ ๑ มิถนุ ายน ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖
การคำนวณหักคาสึกหรอและคาเส�อมราคาของ
เคร�องจักรที่นำเขา บริษัทฯ ควรจะเริ่มคำนวณ
นับแตวันที่เคร�องจักรเริ่มผลิตหรือนับแตวันที่
โรงงาน ก.๒ สรางเสร็จ เน�องจากสวนขยายของ
โรงงาน ก.๑ สรางเสร็จกอนเคร�องจักรที่นำเขา
โดยเง�อนไขตามบัตรสงเสริมของโรงงาน ก.๒
จึงเริม่ ผลิตสังเคราะหกลูโคสเพ�อใช ในกระบวนการ
ผลิตใหกับโรงงาน ก.๑ ไปกอนและเม�อโรงงาน
ก.๒ สรางเสร็จ จึงไดปน สวนการผลิตกลูโคสให
กับโรงงาน ก.๒ สำหรับกรณีการเฉลี่ยรายจาย
ทีเ่ กีย่ วกับเคร�องจักร บริษทั ฯ จะใชวธิ เี ปรียบเทียบ
ตามสัดสวนการใชกลูโคสของโรงงาน ก.๑ และ
โรงงาน ก.๒ โดยใหถือเปนรายจายตนทุนการ
ผลิตของโรงงานนั้นๆ ไดหรือไม

วารสารสงเสริมการลงทุน

ขอเท็จจริง
บริษทั ฯ 7 ไดรบั อนุมตั สิ ทิ ธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุน
๒ บัตร บัตรสงเสริมที่ ๑ เพ�อผลิตผลิตภัณฑและเคมีภัณฑขั้น
อุตสาหกรรมมูลฐาน ตามบัตรสงเสริมการลงทุน โรงงานนี้มีช�อวา
ก.๑ วันที่เริ่มมีรายได คือวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๔๑ และบัตรสงเสริม
ที่ ๒ เพ�อผลิตสิ่งปรุงแตงอาหาร ตามบัตรสงเสริมการลงทุน โรงงาน
นี้มีช�อวา ก.๒ วันที่เริ่มมีรายได คือ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๔๖
นอกจากนั้นบริษัทฯ ไดกอสราง “สวนขยายโรงงาน ก.๑ เพ�อรองรับ
กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของโรงงาน ก.๑ และโรงงาน ก.๒ เพราะ
กระบวนการผลิตขั้นปฐมภูมิ คือ กระบวนการผลิตสังเคราะหกลูโคส
ของทั้ง ๒ โรงงานเปนกระบวนการผลิตเดียวกัน แตจะแตกตางกัน
ในกระบวนการผลิตขั้นทุติยภูมิ ตติยภูมิและขั้นถัดไป สวนขยายนี้
เปนสวนที่สรางตอเติมจากโรงงาน ก.๑ โดยใชงบประมาณของโรงงาน
ก.๒ ประกอบดวยเคร�องจักรทีซ่ อ้ื ภายในประเทศ ระบบสาธารณูปโภค
ทีข่ ยายเพิม่ ระบบคอมพิวเตอร ระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทัง้ เคร�องจักร
ทีน่ ำเขาตามบัตรสงเสริมที่ ๒ ซึง่ ไดนำเขามาติดตัง้ และผลิตกลูโคสให
กับโรงงาน ก.๑ ตัง้ แตวนั ที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๔๖ เปนตนมา ตอมาเม�อ
โรงงาน ก.๒ สรางเสร็จ บริษัทฯ ยังคงใชเคร�องจักรดังกลาวผลิต
ผลิตภัณฑของทั้ง ๒ โรงงานรวมกัน

๒.๒ ระบบบำบัดน้ำเสียที่ใชรว มกันเฉลีย่
รายจายตามอัตราสวนการใชจลุ นิ ทรียแ ละออกชิเจน
ในการบำบัดน้ำเสียของแตละโรงงาน
๒.๓ รายจายคาเงินเดือน โบนัส คา
ทำงานลวงเวลาของบุคลากรดานบัญชี ดานควบคุม
คุณภาพ (Q.C) ดานธุรการ ดานคอมพิวเตอร จะ
เฉลี่ยจากอัตราสวนของบุคลากรที่ทำงานใหกับ
แตละโรงงาน โดยบุคลากรดังกลาวโรงงาน ก.๑
เปนผูร บั เขามาเพ�อสนับสนุนงานของโรงงาน ก.๒
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ตอบขอหารือ
๑. กรณีตาม ๑. และ ๒. หากบริษัทฯ นำ
เคร�องจักรที่ไดรบั อนุมตั ใิ หนำเขาตามบัตรสงเสริม
ที่ ๒ ไปใชผลิตสินคาตามบัตรสงเสริมที่ ๑ รวมทัง้
นำทรัพยสนิ อ�น เชน ระบบสาธารณูปโภค ระบบ
บำบัดน้ำเสียและบุคลากร ซึง่ เปนทรัพยสนิ ของ
โรงงานตามบัตรสงเสริมที่ ๒ ไปใชรวมกับโรงงาน
ตามบัตรสงเสริมที่ ๑ ในระหวางที่ ไดรับสิทธิ
ประโยชนตามบัตรสงเสริมทั้ง ๒ บัตร ซึ่งแม
จะไมเปนไปตามเง�อนไขของบัตรสงเสริมดังกลาว
แตถือไดวาเปนกิจการที่ ไดรับการสงเสริมฯ
เชนเดียวกัน จึงไมมีกรณีตองเฉลี่ยรายไดหรือ
รายจายแตอยางใด แตการปฏิบตั ดิ งั กลาว หากไม
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนกอน บริษัทฯ อาจถูกเพิกถอนสิทธิ
ประโยชนได ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๔ แหงพระราช
บัญญัติสงเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐
อยางไรก็ตาม หากสิทธิประโยชนตามบัตร
สงเสริมของบริษทั ฯ บัตรใดบัตรหนึง่ หมดลงกอน
ถือวาบริษัทฯ ประกอบกิจการทั้งที่ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลและไมไดรับยกเวน ภาษี
เงินไดนิติบุคคล ใหบริษัทฯ จัดทำบัญชีแยกกัน
สำหรับกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ และไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล กับกิจการที่ไมไดรบั
การสงเสริมฯ ถารายจายรายการใดไมสามารถ
แยกกันได โดยชัดแจง และไมมีเกณฑอ�นที่จะ
เฉลีย่ ใหเปนการเหมาะสมวาเปนรายจายของกิจการ
ใดใหเฉลี่ยรายจายดังกลาวออกตามสวนของ
รายไดแตละกิจการ ตามขอ ๓ ของประกาศ
กรมสรรพากร เร�อง การคำนวณกำไรสุทธิและ
ขาดทุนสุทธิของบริษทั หรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คล
ที่ ไดรับการสงเสริมฯ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ
พ.ศ. ๒๕๓๐
กรณีบริษัทฯ นำเคร�องจักรและทรัพยสิน

อ�นตามบัตรสงเสริมที่ ๒ ไปใชผลิตสินคาตามบัตรสงเสริมที่ ๑ ระหวาง
ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ซึ่งเปนระยะ
เวลาที่บัตรสงเสริมที่ ๒ ยังไมไดรับสิทธิประโยชน ถือวาบริษัทฯ
ประกอบกิจการทั้งประเภทที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลและ
ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลรายจายรายการใดไมสามารถ
แยกกันได โดยชัดแจง และไมมเี กณฑอน� ทีจ่ ะเฉลีย่ ใหเปนการเหมาะสม
วาเปนรายจายของกิจการใด ใหบริษัทฯ เฉลี่ยรายจายดังกลาวออก
ตามสวนของรายไดแตละกิจการ
๒. กรณีตาม ๓. กรณีการหักคาสึกหรอและคาเส�อมราคาของ
เคร�องจักร บริษทั ฯ ตองเริม่ คำนวณหักตัง้ แตระยะเวลาที่ไดเคร�องจักร
มา และเคร�องจักรอยูในสภาพที่พรอมจะใชงานหรือใชประโยชน
ไดแลว ตามหลักเกณฑ วิธีการ เง�อนไข และอัตราการหักคาสึกหรอ
และคาเส�อมราคาของทรัพยสินที่บัญญัติไว ในพระราชกฤษฎีกาฯ
(ฉบับที่ ๑๔๕) พ.ศ. ๒๕๒๗
๓. กรณีตาม ๔. บริษัทฯ จำหน�ายเคร�องจักรที่ไดนำเขาตาม
บัตรสงเสริมที่ ๒ หากไดรบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนและกรมสรรพากรแลว จึงจะไดรับการยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคล ทั้งนี้ ตามขอ ๒.๓ ของประกาศกรมสรรพากร เร�อง การ
คำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของบริษัท หรือหางหุนสวน
นิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมฯ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๐

ตัวอยางที่ ๖

ขอเท็จจริง
บริษัท 8 ไดรับสงเสริมฯ โดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เปนเวลา 8 ป ตั้งแตวันที่ 8 มิถุนายน 2539 ถึงวันที่ 7 มิถุนายน
2547 และไดรับสิทธิลดหยอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา
รอยละ 50 ของอัตราปกติมีกำหนด 5 ป บริษัทจะจำหน�ายเคร�องจักร
สวนประกอบ อุปกรณ เคร�องมือ เคร�องใช และทรัพยสินที่ใช ใน
กิจการตามโครงการที่ไดรับสงเสริมฯ

สรุป
รายได 9 จากการจำหน�ายทรัพยสินที่ถือเปนรายไดจากการ
ประกอบกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ และไดรับยกเวนภาษีเงินไดนั้น
ตองเปนรายไดจากการจำหน�ายทรัพยสนิ ตางๆ ของผูไดรบั การสงเสริมฯ
ซึง่ ใช ในการดำเนินธุรกิจที่ไดรบั การสงเสริมฯ ทัง้ ทรัพยสนิ ทีน่ ำเขามา
ตามบัตรสงเสริมและที่จัดหาซื้อเองภายในประเทศ และผูไดรับการ
สงเสริมฯ จำหน�ายออกไป เม�อทรัพยสนิ ดังกลาวบุบสลาย หมดสภาพ
ไมเหมาะสมที่จะใชงานตอไปโดยที่ทรัพยสินตางๆ ดังกลาวตองมี
ไว ใช ในกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ ตามที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนและกรมสรรพากร ทั้งนี้
ตามประกาศกรมสรรพากร เร�อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุน
สุทธิของบริษัท หรือหางหุนสวนนิติบุคคลที่ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุน ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๐
8 หนังสือที่ กค 0706/2207 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2549
9 หนังสือที่ กค 0802/6911 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2532

เร�อง การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิ
ของบริษทั หรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คลที่ ไดรบั
การสงเสริมการลงทุน
เพ�อใหการคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุน
สุทธิของบริษทั หรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คลที่ไดรบั
การสงเสริมการลงทุนสอดคลองกับการคำนวณ
กำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิตามเง�อนไขของบท
บัญญัติแหงประมวลรัษฎากร กรมสรรพากรจึง
ขอชี้แจงเพ�อทราบโดยทั่วกันดังตอไปนี้
ขอ ๑ การคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุน
สุทธิที่ ไดจากการประกอบกิจการที่ ไดรับการ
สงเสริม ตองเปนไปตามหลักเกณฑและเง�อนไข
ตามประมวลรัษฎากร
ขอ ๒ รายไดที่จะนำไปคำนวณกำไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการซึ่งจะไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลนั้น หมายความถึงรายไดตาง ๆ
ดังตอไปนี้
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บริษัทไมไดรับสิทธิ์ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล แตรายไดดังกลาว
ถือเปนรายไดที่มีสิทธิ์นำไปรวมคำนวณกับรายไดที่ไดรับสงเสริมฯ
ที่ ไดรับสิทธิ์ลดหยอนอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลเหลือรอยละ 50
ของอัตราปกติ

ภาคผนวก
ประกาศกรมสรรพากร

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประเด็นหารือ
บริษทั จำหน�ายทรัพยสนิ ที่ใช ในกิจการที่ไดรบั สงเสริมฯ ในขณะที่
พนกำหนดเวลาตามบัตรสงเสริมฯ แลว จะสามารถยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลไดหรือไม
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๒.๑ รายไดจากการจำหน�ายผลิตภัณฑ
ผลิตผล หรือการใหบริการตามโครงการที่ไดรับ
การสงเสริม ไมเกินปริมาณการผลิตตอป หรือไม
เกินขนาดของกิจการที่ใหบริการตามทีร่ ะบุไว ใน
บัตรสงเสริม
๒.๒ รายไดจากการจำหน�ายผลพลอยได
และสินคากึง่ สำเร็จรูปตามชนิดและปริมาณตาม
ที่ระบุไว ในบัตรสงเสริม
๒.๓ รายไดจากการจำหน�ายเคร�องจักร
สวนประกอบ อุปกรณเคร�องมือ เคร�องใชและ
ทรัพยสนิ บรรดาที่ใช ในการประกอบกิจการตาม
โครงการที่ไดรบั การสงเสริม และหมดสภาพหรือ
ไมเหมาะสมที่จะใชงานตอไป ทั้งนี้ ตามที่ไดรับ
ความเห็ น ชอบจากสำนั ก งานคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนและกรมสรรพากร
กรณีเคร�องจักร สวนประกอบ อุปกรณ
เคร�องมือ เคร�องใชและทรัพยสนิ ตามวรรคหนึง่
ได ใช ในกิจการที่ ไมไดรับยกเวน ภาษีเงินได
นิตบิ คุ คลดวย ใหเฉลีย่ รายไดตามวรรคหนึง่ ตาม
สวนของรายไดจากกิจการ ที่ไดรับยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลและกิจการที่ ไมไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
๒.๔ รายไดประเภทดอกเบีย้ หรือรายได
อยางอ�นทีเ่ กิดจากการใด อันเปนปกติธรุ ะในการ
ประกอบกิจการ ทัง้ นี้ ตามที่ไดรบั ความเห็นชอบ
จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
และกรมสรรพากร
กรณีผูไดรับการสงเสริม ประกอบกิจการ
ที่ ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลดวย ให
เฉลี่ยรายไดตามวรรคหนึ่งตามสวนของรายได
จากกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
และกิจการที่ไมไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ขอ ๓ ในกรณีผไู ดรบั การสงเสริม ประกอบ

กิจการทั้งที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและที่ไมไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ใหคำนวณกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของแตละ
กิจการแยกตางหากจากกัน แตในการคำนวณกำไรสุทธิเพ�อเสียภาษี
เงินไดนิติบุคคลใหนำกำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิของกิจการ ทั้งที่ได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
มารวมเขาดวยกัน และใหถือปฏิบัติดังนี้
๓.๑ กรณีที่ผลการดำเนินงานรวมมีกำไรสุทธิ
(ก) ถามีกำไรสุทธิทง้ั สองกิจการ ผูไดรบั การสงเสริมฯ
ตองเสียภาษีเงินไดนิติบุคคล สำหรับกำไรสุทธิจากกิจการที่ไมไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
(ข) ถามีกำไรสุทธิจากกิจการที่ ไมไดรับยกเวน ภาษี
เงินไดนติ บิ คุ คลเปนจำนวนมากกวาผลขาดทุนสุทธิจากกิจการที่ไดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ผูไดรับการสงเสริม ตองเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลโดยคำนวณจากจำนวนกำไรสุทธิรวม
(ค) ถามีกำไรสุทธิจากกิจการที่ไดรบั ยกเวนภาษีเงินได
นิติบุคคลเปนจำนวนมากกวาผลขาดทุนสุทธิจากกิจการที่ ไมไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลผูไดรับสงเสริม ไมตองเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลโดยไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเต็มจำนวนกำไรสุทธิรวม
๓.๒ กรณีที่ผลการดำเนินงานรวมไมมีกำไรสุทธิ
ผูไดรบั การสงเสริม ไมตอ งเสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลถึงแมวา
กิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลจะมีกำไรสุทธิก็ตาม
ขอ ๔ การนำผลขาดทุนประจำปทเ่ี กิดขึน้ ในระหวางเวลาไดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลไปหักออกจากกำไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภายหลัง
ระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
๔.๑ ในกรณีผูไดรับการสงเสริม ประกอบกิจการ เฉพาะที่
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหถือปฏิบัติดังนี้
(ก) ผูไดรบั การสงเสริม มีสทิ ธินำผลขาดทุนประจำปท่ี
เกิดขึน้ ในระหวางเวลาไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ไปหักออกจาก
กำไรสุทธิทเ่ี กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลาไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
มีกำหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนกำหนดเวลานั้นผลขาดทุนสุทธิ
ดังกลาวจะตองเปนผลขาดทุนสุทธิในสวนทีเ่ กินกำไรสุทธิของกิจการ
ดังกลาว ที่เกิดขึ้นในระหวางเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
(ข) การนำผลขาดทุนประจำปไปหักออกจากกำไรสุทธิ
ตาม (ก) ผูไดรับการสงเสริม จะเลือกหักออกจากกำไรสุทธิของปใด
ปหนึ่งหรือหลายปก็ ได

ขอ ๖ เงินปนผลที่ผูรับอยู ในขายไดรับยกเวน ภาษีเงินได

ขอ ๗ กรณีผูไดรับการสงเสริม ประกอบ
กิจการทัง้ ที่ไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลและ
ที่ไมไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ผูไดรบั การ
สงเสริม จะจายเงินปนผลจากกำไรสุทธิทเ่ี กิดจาก
กิจการใดเปนจำนวนเทาใดก็ ได แตผูไดรับเงิน
ปนผล จะไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดเฉพาะเงินปนผล
ที่จายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ ไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลเทานั้น
กรณีทผ่ี ูไดรบั การสงเสริม จายเงินปนผลโดย
มิไดระบุวาเงินปนผลดังกลาวจายจากกำไรสุทธิ
ของกิจการใด ใหเฉลี่ยเงินปนผลดังกลาวตามสวน
ของกำไรสุทธิของกิจการที่ไดรบั ยกเวนภาษีเงินได
นิตบิ คุ คลกับกำไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรบั ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๐

บัณฑิต บุณยะปานะ
อธิบดีกรมสรรพากร
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ขอ ๕ เงินปนผลจากกิจการที่ไดรับการสงเสริม ซึ่งไดรับยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคลและจะไดรับยกเวนไมตองรวมคำนวณเพ�อเสีย
ภาษีเงินไดนั้น จะตองเปนเงินปนผลที่ผูไดรับการสงเสริม จายและ
ผูร บั เงินปนผลไดรบั ในระหวางระยะเวลาทีผ่ ูไดรบั การสงเสริม ไดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

บุคคลธรรมดาหรือภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ตองเปน
เงินปนผลที่จายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ไดรับ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลเทานั้น

วารสารสงเสริมการลงทุน

๔.๒ ในกรณีผูไดรบั การสงเสริม ประกอบกิจการทัง้ ที่ไดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลและที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ใหถือปฏิบัติดังนี้
(ก) กรณีกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมี
ผลขาดทุนประจำปและกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
มีกำไรสุทธิ ผูไดรับการสงเสริม มีสิทธินำผลขาดทุนประจำปของ
กิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปหักออกจากกำไรสุทธิ
ของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ในระหวางเวลาได
รับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา ๖๕ ตรี (๑๒) แหงประมวล
รัษฎากร
(ข) กรณีกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมี
ผลขาดทุนประจำป และกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
มีกำไรสุทธิและมีผลขาดทุนประจำปสะสมยกมาจากปกอน ผูไดรับ
การสงเสริม จะตองนำผลขาดทุนประจำปสะสมยกมาจากปกอ นของ
กิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปหักออกจากกำไรสุทธิ
ของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลกอน ถากิจการที่ไม
ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกำไรสุทธิเหลืออยูจึงมีสิทธินำผล
ขาดทุนประจำปของกิจการที่ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลไปหัก
ออก จากกำไรสุทธิของกิจการที่ไมไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในระหวางเวลาไดรบั ยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล ตามมาตรา ๖๕ ตรี
(๑๒) แหงประมวลรัษฎากรได
(ค) ผูไดรับการสงเสริม มีสิทธินำผลขาดทุนประจำป
คงเหลือตาม (ก)หรือ (ข) ของกิจการที่ ไดรับยกเวน ภาษีเงินได
นิติบุคคลเฉพาะสวนที่เกินกำไรสุทธิของกิจการดังกลาวที่เกิดขึ้น
ในระหวางเวลา ไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล ไปหักออกจาก
กำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาไดรับยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
มีกำหนดเวลาไมเกินหาปนับแตวันพนกำหนดยกเวน ภาษีเงินได
นิติบุคคล โดยมีสิทธิเลือกถือปฏิบัติตาม ๔.๑ (ข)

บทความพิเศษ

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
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กับมาตรการลดแรงงานตางดาวไรฝม อื แบบขัน้ บันได

วารสารสงเสริมการลงทุน
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คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดมีมติเม�อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ผอนผันใหบริษัทที่ ไดรับการสงเสริมการ
ลงทุนใชแรงงานตางดาวไรฝมือในโครงการที่ ไดรับการสงเสริมฯ สามารถใชแรงงานเหลานี้ตอไปอีก 2 ป แตกำหนด
ใหตอ งลดจำนวนลงเปนขัน้ บันได จนเลิกจางแรงงานตางดาวไรฝม อื ทัง้ หมดนับตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป

เปนประเทศนำเขาแรงงานสุทธิตั้งแตป 2533

เดิมไทยมีแรงงานจำนวนมากจนเกินความตองการ ทำใหมีการ
สงออกแรงงานไปทำงานยังตางประเทศ เชน ซาอุดิอาระเบีย ไตหวัน
ญี่ปุน ฯลฯ แตสถานการณ ในระยะหลังไดเปลี่ยนแปลงไปมาก เกิด
ปญหาขาดแคลนแรงงานอยางรุนแรง โดยไทยไดปรับเปลี่ยนจาก
ประเทศสงออกแรงงานสุทธิเปนประเทศนำเขาแรงงานสุทธิ กลาวคือ
แรงงานจากตางประเทศเขามาทำงานในประเทศไทยมากกวาแรงงานไทย
ไปทำงานยังตางประเทศ นับตั้งแตป 2533 เปนตนมา

อนึ่ง การพึ่งพาแรงงานตางดาวจากประเทศ
เพ�อนบานนั้น แมจะชวยเพิ่มความสามารถใน
การแขงขันของประเทศในระยะสั้น แตเปนทาง
ออกที่ไมยั่งยืนนักในระยะยาว เพราะประเทศ
เพ�อนบานเหลานี้ ไมไดมีประชากรจำนวนมาก
ประกอบกั บ ป จ จุ บ ั น เศรษฐกิ จ ของประเทศ
เพ�อนบานมีแนวโนมเติบโตอยางรวดเร็ว ทำให
ตลาดแรงงานของไทยเริ่มมีแนวโนมจะตึงตัวขึ้น
มากในอนาคต

ขณะเดียวกันการพัฒนาเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว ทำใหอุปสงค
ตอแรงงานเพิ่มขึ้นมาก ประกอบกับคาแรงงานอยูในระดับที่ต่ำ จึงไม
จูงใจใหปรับปรุงกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัตซิ ง่ึ ใชแรงงานจำนวน
นอยลง
จากสถานการณขางตน จึงมีแรงงานจากตางชาติทั้งแรงงานมี
ฝมือและไมมีฝมือจากประเทศใกลเคียงเขามาทำงานในประเทศไทย
จำนวนมาก ซึ่งเหตุการณเชนนี้ ไมใชมีแตเฉพาะไทยประเทศเดียว
แตเปนแนวโนมสำคัญของโลก กลาวคือ กลุมประเทศที่พัฒนาแลว
ไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ มีกำลังแรงงานลดลง ทำใหมีแรงงานไม
เพียงพอกับความตองการ นำไปสูก ารเคล�อนยายของแรงงานทีม่ ที กั ษะ
ระดับต่ำถึงปานกลาง จากประเทศกำลังพัฒนาทัง้ อยางถูกกฎหมายและ
อยางผิดกฎหมายมายังประเทศเหลานี้

แตจากการทีป่ ระเทศไทยตองเผชิญกับปญหา
ขาดแคลนแรงงานในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับ
ปฏิบัติการ ทำใหเริ่มมีแรงงานตางชาติระดับ
ปฏิบตั กิ ารเขามาทำงานในบริษทั ที่ไดรบั การสงเสริมฯ
มากขึ้นอยางตอเน�อง ดังนั้น เม�อเดือนธันวาคม
2541 คณะอนุกรรมการนโยบายสงเสริมการลงทุน
ไดกำหนดเง�อนไขในการสงเสริมการลงทุนวาจะไม
อนุมัติใหการสงเสริมฯ แกกิจการที่ใชแรงงาน
ตางชาติไรฝมือตั้งแตป 2542 เปนตนไป เพ�อให
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลทีต่ อ งการผลักดัน
แรงงานตางดาวออกนอกราชอาณาจักรและการ
สงเสริมการลงทุนนั้น ผูไดรับการสงเสริมฯ ไดรับ
สิทธิประโยชนจากการยกเวนภาษีอากรตางๆ แลว
จึงควรใชแรงงานไทย เพ�อประโยชนของประเทศ
ผูประกอบการหลายรายไดอุทธรณมติคณะ
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สำหรับสาเหตุของปญหาขาดแคลนแรงงานมีหลายประการ
ตั้งแตในดานอุปทาน คุณมีชัย วีระไวทยะ ทำงานวางแผนครอบครัว
ไดผลเกินเปาหมาย โดยการวางแผนครอบครัว ทำใหอัตราเจริญพันธุ
ของคนไทยลดลงเหลือเพียงรอยละ 1.6 ปจจุบันคนไทยจึงมีประชากร
ไมพอเพียงไมสามารถแทนที่ประชากรสูงอายุที่ตองออกจากตลาด
แรงงานได

ในอดีตที่ผานมาบริษัทที่ไดรับการสงเสริมฯ
ของไทยไมมปี ญ
 หาการใชแรงงานตาวดาวไรฝม อื
แตอยางใด โดยบีโอไอจะอนุญาตใหมีการใช
แรงงานตางชาติเฉพาะทีเ่ ปนผูบ ริหาร ชางเทคนิค
และผูช ำนาญการเทานัน้ ซึง่ มีบริการอำนวยความ
สะดวกในดานวีซา และใบอนุญาตทำงานแกแรงงาน
กลุมนี้

วารสารสงเสริมการลงทุน

โครงการบีโอไอกำหนดมิให
ใชแรงงานตางดาวไรฝมือ
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อนุกรรมการนโยบายสงเสริมการลงทุน คณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุนจึงไดมีมติเม�อวันที่
2 สิงหาคม 2542 ไมใหการสงเสริมฯ แกกิจการ
ที่ใชแรงงานตางดาวไรฝมือ ไมวาจะเปนแรงงาน
ที่ถูกกฎหมายหรือไมก็ตาม โดยเห็นวาบริษัทที่
ไดรับการสงเสริมฯ จะไดรับสิทธิและประโยชน
ดานภาษีอากรอยูแ ลว ทำใหไดเปรียบบริษทั ทัว่ ไป
ดังนัน้ ควรใชแรงงานระดับปฏิบตั กิ ารทีเ่ ปนคนไทย
ทั้งสิ้น หากตองการจะใชแรงงานตางดาวไรฝมือ
ไมวา ทีถ่ กู กฎหมายหรือไมถกู กฎหมายก็ตาม ก็ตอ ง
ขอยกเลิกบัตรสงเสริมฯ

ที่ ป.4/2553 เร�อง การอนุญาตให ใชแรงงานตางดาวไรฝม อื ในโครงการ
ที่ไดรับการสงเสริมฯ โดยมีหลักเกณฑเขมงวดมาก เปนตนวา
• จะตองเปนบริษทั ทีล่ งทุนในประเทศไทยมากกวา 20 ป มีสนิ ทรัพย
รวมมากกวา 10,000 ลานบาท และจางงานรวมมากกวา 10,000 คน

อนุมัติอยางจำกัดในป 2553

• จะตองเปนกิจการอุตสาหกรรมเทานั้น ไมครอบคลุมธุรกิจ
เกษตรกรรมและธุรกิจบริการ

ในป 2553 มีผูประกอบการรองเรียนขอให
ผอนผันให ใชแรงงานตางดาวไรฝมือในกิจการ
ที่ไดรับการสงเสริมฯ ได เน�องจากการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของไทยในชวงทีผ่ า นมา ทำใหอปุ สงค
ตอแรงงานเพิม่ มากขึน้ ขณะทีอ่ ปุ ทานแรงงานไทย
มีจำกัด กอใหเกิดปญหาการขาดแคลนแรงงาน
อยางรุนแรง คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
จึงไดดำเนินการแกไขปญหาใน 2 แนวทาง ดังนี้
ประการแรก สงเสริมการเพิ่มผลิตภาพของ
แรงงาน คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดออก
ประกาศที่ 3/2554 เร�องมาตรการสงเสริมการ
ลงทุนปรับเปลีย่ นเคร�องจักรเพ�อเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิตตามมาตรการบรรเทาผลกระทบจากการ
แข็งขึน้ ของคาเงินบาท เชน การนำระบบอัตโนมัติ
มาใชกับสายการผลิตเดิม เพ�อทำใหสามารถเพิ่ม
กำลังผลิตจากการปรับปรุงสายการผลิตเดิม
และสงผลตอการเพิ่มผลิตภาพของแรงงาน โดย
กำหนดใหยน� ขอรับการสงเสริมฯ ภายในสิน้ ป 2554
ประการที่สอง การอนุญาตให ใชแรงงาน
ตางดาวไรฝมือในโครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ
แบบจำกัด ซึง่ ตอมาไดออกเปนประกาศสำนักงานฯ

• ตองเปนโครงการที่ไดรบั การสงเสริมฯ อยูเ ดิมทีส่ น้ิ สุดการไดรบั
สิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว
• มีความจำเปนตองจางแรงงานเพิ่มในโครงการ โดยจะอนุญาต
ใหจางแรงงานตางดาวไรฝมือไดไมเกินรอยละ 15 ของจำนวนคนงาน
ที่จางเพิ่มในโครงการนั้น

ผอนผันให 101 บริษัท ใชแรงงานตางดาวไรฝมือ

ตอมาบีโอไอไดมีหนังสือแจงเตือนไปยังบริษัทที่ไดรับการสงเสริมฯ
ที่ตรวจสอบพบวามีการจางแรงงานตางดาวไรฝมืออยางไมถกู ตองกับ
หลักเกณฑสงเสริมการลงทุนจำนวน 101 บริษัท ใชแรงงานตางดาว
จำนวนรวมประมาณ 9,000 คน ใหยกเลิกการจางและใหจัดหา
แรงงานไทย มาทดแทนภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 หากไมดำเนินการ
บีโอไอ จะดำเนินการยกเลิกบัตรสงเสริมฯ

ลาสุดเม�อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 เห็นวาหากจะยกเลิกการใช
แรงงานตางดาวไรฝมือสำหรับ 101 บริษัทดังกลาวอยางทันทีทันใด
จะกระทบอยางมาก เปรียบเสมือนกับตองปนหนาผาทางทรัพยากร
มนุษยหรือ Human Resources Cliff อุปมาอุปไมยเหมือนกับตอง
เผชิญกับหนาผาทางการคลังหรือ Fiscal Cliff ที่รัฐบาลสหรัฐฯ
เผชิญในปจจุบัน หากไมผอนปรนแลว จะกระทบตอเศรษฐกิจของ
ประเทศเปนอยางมาก ควรจะแกไขปญหานี้อยางคอยเปนคอยไป
เหมือนกับการขึ้นบันไดจะเหมาะสมกวาการปนหนาผา
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ลดอยางเปนขั้นบันไดใหเหมาะสม

สุดทายนี้ ผูประกอบการจะตองเสนอแผน
ดำเนินการเพ�อลดการใชแรงงานตางดาวไรฝมือ
ตามกรอบเวลาขางตน ซึ่งจำเปนตองปรับตัว
ครัง้ ใหญ เปนตนวา จะตองติดตัง้ เคร�องจักรแบบ
อัตโนมัติเพ�อการประหยัดแรงงาน อาจรวมถึง
ขั้นยายขั้นตอนการผลิตที่ใชแรงงานจำนวนมาก
ไปยังตางประเทศ

วารสารสงเสริมการลงทุน

แตปรากฏวาผูไดรบั การสงเสริมฯ สวนใหญยงั ไมสามารถจัดหา
แรงงานไทยไดทันภายในกำหนดเวลา ประกอบกับเกิดเหตุอุทกภัย
เม�อชวงปลายป 2554 คณะกรรมการจึงมีมติผอนผันให ใชแรงงาน
ตางดาวไรฝมือในกิจการที่ไดรับการสงเสริมฯ ไปแลว 2 ครั้ง ครัง้ แรก
จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 และครัง้ ที่ 2 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2555 ขณะเดียวกันไดยกเลิกประกาศสำนักงานฯ ที่ ป.4/2553 เร�อง
การอนุญาตให ใชแรงงานตางดาวไรฝม อื ในโครงการที่ไดรบั การสงเสริม
การลงทุน

จากแนวคิดขางตน จึงมีมติกำหนดใหบริษทั
ขางตนตองลดจำนวนพนักงานลงรอยละ 25 ทุก
6 เดือน กลาววา ลดลงเหลือไมเกินรอยละ 75
ของตัวเลขแรงงานตางดาวไรฝมือที่ไดรับอนุญาต
จากกระทรวงแรงงาน นับตัง้ แตวนั ที่ 1 กรกฏาคม
2556 จากนัน้ ลดลงอีกเหลือรอยละ 50 ของตัวเลข
ที่ไดรับอนุญาตจากกระทรวงแรงงานนับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2557 และลดลงเหลือรอยละ
25 ของตัวเลขไดรบั อนุญาตจากกระทรวงแรงงาน
นับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และนับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2558 เปนตนไป จะตองไมเหลือ
แรงงานตางดาวไรฝม อื ทัง้ นี้ หากทำไมได ในชวงใด
ชวงหนึง่ ของปใดปหนึง่ จะไมอนุญาตให ใชสทิ ธิและ
ประโยชนดา นยกเวนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลในปนน้ั ๆ

ภาวะการสงเสริมการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)
หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร
บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

1

นายณัฐพล วิทยานุภากร
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 6,000 ตัน

1.12

15.00

25

นครศรีธรรมราช
(เขต 3)

2

สหโคเจน กรีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ปลูกไมโตเร็ว เชน ยูคาลิปตัส
ยูคาลิปตัส - กระถินลูกผสม
และกระถินยักษ 1,493 ไร

1.3

117.60

72

ลำปาง
(เขต 3)

3

ทวีปาลมออยล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันเมล็ดในปาลม 10,580 ตัน

1.12

60.00

13

กระบี่
(เขต 3)

4

ยูนิแมครับเบอร จำกัด
น้ำยางขน 13,160 ตัน
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน - สิงคโปร) และสกิมเครพ 1,240 ตัน

1.16

199.40

62

ตรัง
(เขต 3)

5

เบส ลาเท็กซ จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

น้ำยางขน 12,000 ตัน
ยางแทง 2,000 ตัน
สกิมเครพและ/หรือสกิมบล็อค
420 ตัน

1.16

183.00

77

สุราษฎรธานี
(เขต 3)

6

ทวีปาลมออยส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 60 ตัน
เมล็ดในปาลมอบแหง 19,800 ตัน

1.12

570.00

78

กระบี่
(เขต 3)

7

นายวราวุธ โชคแสงทอง
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 90 ตัน
น้ำมันเมล็ดในปาลม 19,520 ตัน

1.12

1,100.00

128

ประจวบคีรีขันธ
(เขต 3)

8

ยูนิแมครับเบอร จำกัด
ยางแทง (BLOCKED RUBBER)
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน - สิงคโปร) และ/หรือยางผสม
(COMPOUNDED RUBBER)
72,000 ตัน

1.16

580.00

346

ตรัง
(เขต 3)

9

สหกรีน เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(WOOD PELLET) 50,400 ตัน

1.17

45.00

20

ลำปาง
(เขต 3)

10

ยูเอซี แอนด ทีพีที
เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

กาซชีวภาพอัดความดันสูง (CBG)
2,000 ตัน

1.18

90.00

6

ขอนแกน
(เขต 3)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

เสนกวยเตี๋ยวอบแหง
9,000 ตัน

1.11

44.00

180

แพร
(เขต 3)

12

พิทักษปาลมออยส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันปาลมดิบ 24,309 ตัน
เมล็ดในปาลมอบแหง 7,884 ตัน

1.12

78.60

15

ตรัง
(เขต 3)

13

ยูนิเวอรแชล แอดซอรบเบนท กาซชีวภาพอัดความดันสูง
แอนด เคมิคัลส จำกัด (มหาชน) (CBG) 2,000 ตัน
(รวมทุนไทย - จีน - สิงคโปร)

1.18

90.00

6

เชียงใหม
(เขต 3)

14

ไทยมา รับเบอร จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)

ยางแทง 12,000 ตัน

1.16

198.60

28

สงขลา
(เขต 3)

15

นายพรชัย โตนิติวงศ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

แปงสาลี 133,000 ตัน

1.13

600.00

50

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

16

นางสาวชมเดือน ศตวุฒิ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันรำขาวบริสุทธิ์ 1,650 ตัน

1.12

400.00

38

พิจิตร
(เขต 3)

17

ทีเอ็นดีทีน้ำมันรำขาว จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันรำดิบและสวนผสมอาหารสัตว
ไดแก กากรำ 30,600 ตัน

1.12

735.00

53

พิจิตร
(เขต 3)

18

นายสุรศักดิ์ บุญนิธิพัฒน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ปลูกพืชระบบ HYDROPONICS
200,000,000 ตน

1.2

572.00

1,109

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

19

บารอกัตปาลมออยส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำมันเมล็ดปาลมดิบ 6,912 ตัน

1.12

50.00

25

กระบี่
(เขต 3)

20

นายรชฎ อึ้งอภินันท
(หุนไทยทั้งสิ้น)

อบพืชและไซโล 17,280 ตัน

1.7

55.00

8

เชียงราย
(เขต 3)

21

MR. PATIL MADANKUMAR สิ่งปรุงแตงอาหาร 1,200 ตัน
(หุนอินเดียทั้งสิ้น)

1.11

15.30

38

ชลบุรี
(เขต 2)

22

ไทยทาโลว แอนด ออยส จำกัด น้ำมันปาลมดิบ 53,460 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
น้ำมันเมล็ดในปาลม 6,480 ตัน

1.12

239.30

115

สุราษฎรธานี
(เขต 3)

23

นายวีรภัทร โชคแสงทอง
(หุนไทยทั้งสิ้น)

1.16

600.00

133

นครศรีธรรมราช
(เขต 3)

น้ำยางขน 71,300 ตัน
สกิมเครพและ/หรือ
สกิมบล็อค 3,300 ตัน

หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขั้นมูลฐาน
1

นายศุภกฤต โฆษะวิสุทธิ์
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเหล็กหลอ อุปกรณ
เคร�องจักร เชน ลูกรีดสำหรับงาน
โลหะและชิน้ สวนโลหะขึน้ รูป 3,600 ตัน

2.15
และ
4.2

42.00

110

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

2

ชินเอ คาทาโอกะแคสติ้ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนอะลูมิเนียมขึ้นรูป
900 ตัน

2.17

22.00

37

นครราชสีมา
(เขต 3)
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ไนนตี้ ไนน นูดเดิ้ล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

11

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

3

ซีกา นิว แมททีเรียลส
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนจีน - ไตหวัน)

SILICON CARBIDE
30,000 ตัน

2.19

519.00

270

กาญจนบุรี
(เขต 2)

4

ฮายโมลด (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร - ญี่ปุน)

โลหะผสมเหล็ก เชน
FERROUS - SILICON MAGNESIUM 6,000 ตัน

2.11

55.00

60

ปทุมธานี
(เขต 1)
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หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

วารสารสงเสริมการลงทุน
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1

เวิลดฟต คอรปอเรชั่น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เคร�องออกกำลังกาย
17,000 ชุด

3.5

10.00

15

รอยเอ็ด
(เขต 3)

2

เฮลดี้ โกลฟ จำกัด
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย)

ถุงมือสำหรับตรวจโรค
(EXAMINATION GLOVE)
1,200,000,000 ชิ้น

3.9

520.00

414

กระบี่
(เขต 3)

3

ทีดบั บลิวที แมนูแฟคเจอรรง่ิ จำกัด กระเปาและชิ้นสวน
75,000 ชิ้น
(หุนจีนทั้งสิ้น)

3.4

90.00

368

ชลบุรี
(เขต 2)

4

เอส เอช ชูส อินดัสทรีส จำกัด
(รวมทุนไทย - เกาหลี)

3.3

113.20

270

ชลบุรี
(เขต 2)

5

คริสตัล เลนส คอรปอเรชัน่ จำกัด เลนสสายตา 110,000 ชิ้น
(หุนไทยทั้งสิ้น)

3.9

22.70

12

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

6

ดี.เอช.เอ. สยามวาลา จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

แฟมกระดาษ 105,600,600 เลม
แฟมพลาสติก 27,405,000 เลม
สมุด 43,482,600 เลม
ปากกาเนนขอความ 5,080,320 ดาม
แผนดัชนีประกอบแฟม
58,631,040 แผน
ซองเอกสารพลาสติก
130,740,480 ซอง

3.11

287.50

342

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

7

แมรีกอท จิวเวลรี่
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนสวิตเซอรแลนด ออสเตรีย)

เคร�องประดับและชิ้นสวน
28,560,000 ชิ้น

3.7

280.65

1,000

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

8

เอปค อินเตอรเนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

อุปกรณทางการแพทย
10,520,000 ชุด

3.9

500.00

106

ระยอง
(เขต 2)

9

เจเอ็นซี นอนวูฟเวนส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

NON - WOVEN FABRIC
7,600 ตัน

3.1

580.00

65

ระยอง
(เขต 2)

10

สมารทแมน อินโนเวชั่น จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ลวดจัดฟน 2,000,000 ชิ้น

3.9

5.00

10

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

รองเทา 852,000 คู

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)
หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เคร�องจักร และอุปกรณขนสง
บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
ยางกันสะเทือน 1,045,200 ชิ้น

4.10

45.50

5

ระยอง
(เขต 2)

2

เจไออีไอ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยางสำหรับยานพาหนะ
เชน ยางขอบประตู หรือ
หนาตางรถยนต 8,400 ตัน

4.10

37.20

41

ระยอง
(เขต 2)

3

พีซีเอส - นิสชิน จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

แมพิมพ 63 ชุด
และชิ้นสวนแมพิมพ 1 ตัน

4.2

40.00

11

นครราชสีมา
(เขต 3)

4

แซดเอฟ เลมฟอรเจอร
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนสิงคโปร - เยอรมนี)

ชุดเพลาขับหนาและ
ชุดเพลาขับหลัง 6,800 ชุด

4.10

65.60

4

ระยอง
(เขต 2)

5

นาชิ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ
เชน ROLLER BEARING
1,500,000 ชิ้น

4.3

22.00

6

ระยอง
(เขต 2)

6

เอ็นเอส บลูสโคป ไลสาจท
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

แผนหลังคาเหล็กเคลือบ
(METAL ROOF PROFILE)
1,300 ตัน

4.3

9.60

3

ระยอง
(เขต 2)

7

MR. KAZUO ANDO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน CASE,
SHAFT และ RING
30,000,000 ชิ้น

4.3

85.00

83

สมุทรปราการ
(เขต 1)

8

MR. WANG YUE
(หุนจีนทั้งสิ้น)

ใบเล�อย (SAW BLADE)
และการซอมแซมใบเล�อย
ที่ผลิตเอง 3,200,000 ชิ้น

4.2

292.20

175

ระยอง
(เขต 2)

9

ไดโซ สยามอินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แมพิมพ 225 ชุด และการ
ซอมแซมแมพิมพที่ผลิตเอง
ชิ้นสวนแมพิมพ 10 ตัน

4.2

107.00

22

ระยอง
(เขต 2)

10

ไซโก พรีซิชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แมพิมพ 90 ชุด
และการซอมแซมแมพิมพที่ผลิตเอง

4.2

168.80

20

ปทุมธานี
(เขต 1)

11

ไทไค คิไค ยูเท็ค
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เคร�องจักร เชน HYDRAULIC
PRESS MACHINE และ
FEED UNIT 38 ชุด
และชิ้นสวนเคร�องจักร
ที่ผลิตเอง 444 ตัน

4.2

140.00

28

ระยอง
(เขต 2)

12

เอฟทีแอล เอ็มเทค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน
GEAR TERMINAL 3,040 ตัน

4.3

15.00

16

นครราชสีมา
(เขต 3)
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โตไก อิสเทิรนรับเบอร
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

วารสารสงเสริมการลงทุน

1

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

บริษัท / การรวมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

13

โซกิ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แมพิมพ 180 ชุด
การซอมแซมแมพิมพ 180 ชุด
ชิ้นสวนแมพิมพ 1,500 ชิ้น
และชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
ยานพาหนะ 1,450 ตัน

4.2
และ
4.10

95.60

20

ชลบุรี
(เขต 2)

14

ฟุตาบะ เจทีดับบลิว
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ผลิตภัณฑโลหะ เชน SEMI MOLD
และ SEMI - DIE 168,500 ชิ้น

4.3

480.70

51

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

15

MR. MA XIJUN
(หุนจีนทั้งสิ้น)

ชุดเกียรสงกำลัง 50,000 ชุด
และชิ้นสวนของชุดเกียร
สงกำลังที่ผลิตเอง 60,000 ชุด
และ REAR COVER
60,000 ชุด

4.10

483.00

98

ระยอง
(เขต 2)

16

แอดวานซ เอเชีย ไฟเบอร จำกัด เคร�องจักรและอุปกรณที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
50 เคร�อง

4.2

47.00

40

นครราชสีมา
(เขต 3)

17

นางศิริพร จาง
(รวมทุนไทย - จีน)

ผลิตชิ้นสวนโลหะ
เชน GASKET, SHAFT
และ SPRING 2,400 ตัน

4.3

32.00

47

ระยอง
(เขต 2)

18

ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)
15,000 ตัน

4.4

17.50

20

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

19

MR. YUTAKA KITAZAWA
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

CNG REGULATOR
2,400 ชิ้น

4.14

33.00

5

นครปฐม
(เขต 1)

20

นากาคาวา เซอิซากุโจ
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน
METAL DUCT
84,000 ตารางเมตร

4.3

120.00

13

ชลบุรี
(เขต 2)

21

เอเบิล ซาโน
อินดัสตรีส (1996) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ทอสำหรับยานพาหนะ
เชน ทอสงน้ำมันเชื้อเพลิง
15,274,286 ชิ้น

4.10

123.60

383

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

22

ไทยซัมมิท มิทซูบะ อีเล็คทริค
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ
เชน มอเตอรกระจกไฟฟา
1,800,000 ชิ้น

4.10

110.40

29

ระยอง
(เขต 2)

23

เควายบี (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนยานพาหนะ ไดแก
FRONT FORK ASSY
210,000 ชุด
DAMPER ASSY 420,000 ชิ้น
INNER TUBE 144,000 ชิ้น
OUTER TUBE 388,800 ชิ้น

4.10

199.90

36

ชลบุรี
(เขต 2)
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ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

24

สยามมิชลิน จำกัด
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)

ผลิตยางรถยนตและ
ยางรถจักรยานยนต
2,130,570 ตัน

4.10

3.60

1,197

25

ฮิโรมิทซึ เทคโนอารท
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป เชน
ROOF FRONT INNER,
ROOF BACK INNER 750 ตัน

4.3

39.00

20

ชลบุรี
(เขต 2)

26

เดลฮี เทคโน จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน BRACKET
1,500 ตัน

4.3

40.00

16

ระยอง
(เขต 2)

27

เอ็มเอฟเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนหรืออุปกรณสำหรับ
เคร�องจักรอุตสาหกรรม และ
การซอมแซมชิ้นสวนหรือ
อุปกรณสำหรับเคร�องจักร
อุตสาหกรรมที่ผลิตเอง 18 ตัน

4.2

15.00

13

ชลบุรี
(เขต 2)

28

เอ็นที ทูล (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

หัวจับยึดเคร�องมือและชิ้นสวน
เชน TOOL HOLDER,
COLLETS, RING 776,600 ชิน้

4.2

373.70

232

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

29

กามาคัตสึ อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด ชุบแข็ง (HEAT TREATMENT)
40,000,000 ชิ้น
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

4.5

27.90

4

30

เอเบิล ซาโน
อินดัสตรีส (1996) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ทอสำหรับยานพาหนะ
เชน ทอสงน้ำมันเชื้อเพลิง
3,064,723 ชิ้น

4.10

71.10

110

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

31

เอเบิล ซาโน
อินดัสตรีส (1996) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ทอสำหรับรถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล เชน ทอระบายไอน้ำ
และความรอนทอน้ำมันเชือ้ เพลิง
และทอน้ำมันเบรก 11,108,188 ชิน้

4.10

43.40

94

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

32

เอเบิล ซาโน
อินดัสตรีส (1996) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ทอโลหะสำหรับยานยนต
13,779,000 ชิ้น

4.10

34.60

107

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

33

เอ็น ไอ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แมพิมพ (MOULD & DIE)
200 ชุด
และการซอมแซมแมพมิ พทผ่ี ลิตเอง
ชิน้ สวนแมพมิ พทผ่ี ลิตเอง 12 ตัน

4.2

495.80

342

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

34

เมทัลฟท (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - เกาหลี)

GASKETS และ
PLATE SPRINGS 186 ตัน

4.3
และ
6.12

155.20

26

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

35

อารค คอรปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แมพิมพ (MOULD & DIE)
500 ชุด
ชิ้นสวนโลหะ (METAL PARTS)
104 ตัน

4.2
และ
4.3

98.00

36

ปทุมธานี
(เขต 1)

สมุทรปราการ
(เขต 1)

วารสารสงเสริมการลงทุน

ปทุมธานี
(เขต 1)
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ที่ตั้ง
(เขต)

36

ไดคุเระ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑโลหะ เชน
GRATING 10,000 ตัน

4.3

60.00

68

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

37

นิชชิน อีเลคทริค
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

เคร�องจักรและอุปกรณ เชน
SHOT BLASTING MACHINE,
TESTING MACHINE และ
FRAME UNIT 1,820 ชุด

4.2

120.00

77

ปทุมธานี
(เขต 1)

38

ซูโอ ไทยเคเบิล จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

สายควบคุมสำหรับยานพาหนะ
14,400,000 ชิ้น
และสปริงรถยนต
8,500,000 ชิ้น

4.10

340.00

114

ระยอง
(เขต 2)

39

นายพลเอก รุงโรจนกิติยศ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนโลหะ เชน
GEAR, SHAFT,
CRANKSHAFT, CAMSHAFT,
CONNECTING ROD และ
CYLINDER BLOCK
12,000 ตัน

4.3

475.00

769

นครราชสีมา
(เขต 3)

40

มิตซูบิชิ อิเลคทริค ไทย
ออโต - พารท จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
ACTUATOR 5,178,600 ชิ้น

4.10

508.20

246

ระยอง
(เขต 2)

41

คูโบตา ไอรอน เวอรค
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
WATER PUMP 324,300 ชุด

4.10

20.00

6

ระยอง
(เขต 2)

42

โชวะ โมลด อินดัสทรี
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

แมพิมพ 35 ชุด
และการซอมแซมแมพิมพ 45 ชุด

4.2

32.00

12

ระยอง
(เขต 2)

43

มิตซูบิชิ อิเลคทริค
ออโต - พารท จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนยานพาหนะ
เชน EPS MOTER
2,625,000 ชิ้น

4.10

142.00

27

ระยอง
(เขต 2)

44

MR. KAORU SUZUKI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

พรมสำหรับรถยนต
1,200,000 ชิ้น

4.10

196.00

37

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

5.8

2.98

5

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

5.2
และ
5.3

110.00

65

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
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วารสารสงเสริมการลงทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และเคร�องใชไฟฟา
ซอฟตแวร

1

MR. SHIGERU OKUTANI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

2

เวสเทอรน แอพไพลแอนซ จำกัด เคร�องใชไฟฟา 500,000 เคร�อง
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เคร�องใชไฟฟา 130 ตัน
ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
เคร�องใชไฟฟา 148 ตัน

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

3

เวสเทอรน แอพไพลแอนซ จำกัด เคร�องใชไฟฟา 200,000 เคร�อง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
เคร�องใชไฟฟา 56 ตัน
ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
เคร�องใชไฟฟา 1,789 ตัน

5.2
และ
5.3

125.00

50

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

4

เวสเทอรน แอพไพลแอนซ จำกัด เคร�องใชไฟฟา 1,000,000 เคร�อง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
เคร�องใชไฟฟา 51 ตัน
ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
เคร�องใชไฟฟา 1,122 ตัน

5.2
และ
5.3

105.00

91

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

5

เอพีซีบี อิเลคทรอนิคส
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนซามัว บริติชเวอรจินไอรแลนด)

PRINTED CIRCUIT BOARD
12,360,000 ตารางฟุต

5.5

2,080.80

2,209

6

ที.ยัง ดีไซน สตูดิโอ จำกัด
(รวมทุนไทย - ฝรั่งเศส)

พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

5.9

2.00

9

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

7

ไอดี ซอฟตแวรเฮาส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

1.40

14

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

8

นายกริช ศรีวรากุล
(รวมทุนไทย - ฮองกง)

ซอฟตแวร

5.8

7.50

14

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

9

นางสาววิลาสินี สุรพงษนิชกุล
(หุนไทยทั้งสิ้น)

WIRE HARNESS
2,000,000 ชุด

5.3

6.00

30

นนทบุรี
(เขต 1)

10

MR. ANDREAS HINZF
(รวมทุนไทย - เยอรมนี)

ซอฟตแวร

5.8

3.34

5

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

11

เอสเอ็นซี ครีเอติวิตี้
แอนโทโลจี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนเคร�องใชไฟฟา
เชน แผงระบายความรอน
500,000 ชิ้น

5.3

200.00

150

ระยอง
(เขต 2)

12

โทดา ไพพน (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
HARD DISK DRIVE
213,720,000 ชิ้น

5.5

100.00

331

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

13

นางสาวนารี เลิศพันธวงศ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

SOLAR MODULE
5.44 เมกะวัตต และ
SOLAR TRACKER 1,700 ชุด

5.5

8.20

30

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

14

เอ็นเอ็มบี - มินีแบไทย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

THIN FILM สำหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส 70 ตัน

5.5

60.00

155

ลพบุรี
(เขต 3)

15

ซูมิโตโม อีเล็กตริก ไวริ่ง
ซิสเต็มส (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกสสำหรับ
ยานพาหนะ 2,000,000 ชุด

5.5

53.00

93

ระยอง
(เขต 2)

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
วารสารสงเสริมการลงทุน
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บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

82

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

16

เอสวีไอ จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - ออสเตรเลีย
สวีเดน - อังกฤษ)

PRINTED CIRCUIT BOARD
ASSEMBLY (PCBA) และ
ELECTRONICS PRODUCTS
12,400,000 ชิ้น

5.4
และ
5.5

5,760.10

3,407

ปทุมธานี
(เขต 1)

17

นายกิตติ ชั้นเชิงกิจ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
เคร�องใชไฟฟาและผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส 18,600 ตัน

5.3
และ
5.5

347.80

265

สมุทรปราการ
(เขต 1)

18

คาทาทา อิเลคทริค
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

PRINTED CIRCUIT BOARD
ASSEMBLY (PCBA)
16,000,000 ชิ้น

5.5

374.50

74

ระยอง
(เขต 2)

19

แมกเนคอมพ พรีซิชั่น
เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

SUSPENSION FOR
HARD DISK DRIVE
316,411,200 ชิ้น

5.5

2,179.10

2,462

20

ดีลิเชียส วีเอฟเอกซ จำกัด
(รวมทุนสหรัฐฯ - ฟลิปปนส)

ซอฟตแวร

5.8

4.00

9

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

21

MR. SAKKE HUHMARNIEMI ซอฟตแวร
(หุนสวีเดนทั้งสิ้น)

5.8

1.20

4

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

22

MR. TOSHIRO KANAJI
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส
ผลิตภัณฑตอ เน�องจากการออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส 125 ชุด

5.7

3.00

5

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

23

ไทยสวิซชอรด แอนด
เมตัลเวอรค จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ตูควบคุมไฟฟา 1,750 ตู

5.1

40.00

40

สมุทรปราการ
(เขต 1)

24

ซีเค ออนไลน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ซอฟตแวร

5.8

3.51

17

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

25

MR. CHUK KWAN TING
(รวมทุนอังกฤษ - สหรัฐฯ)

ซอฟตแวร

5.8

2.00

9

เชียงใหม
(เขต 3)

26

ชินโกะ แอร คอนดิชันนิ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชุดเคร�องปรับอากาศสำหรับ
งานอุตสาหกรรม 780 เคร�อง

5.1

75.50

44

ชลบุรี
(เขต 2)

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก
1

ซันโย กาเซ (ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ผลิตภัณฑเคมีเพ�อการ
อุตสาหกรรม 6,000 ตัน

6.2

110.00

8

ระยอง
(เขต 2)

2

โซลเวย เพอรอกซไทย จำกัด
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)

โซเดียมไบคารบอเนต
100,000 ตัน

6.2

750.00

24

ระยอง
(เขต 2)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

ชิ้นสวนพลาสติก
4,500 ตัน

6.12

47.30

115

ชลบุรี
(เขต 2)

4

ศรีไทย อะโกร จำกัด
(รวมทุนไทย - สิงคโปร มาเลเซีย)

ฉลากสินคาพิมพ
1,800 ตัน

6.16

31.00

16

ชลบุรี
(เขต 2)

5

MR. MAMORU ICHIHAZAMA บรรจุภัณฑพลาสติก เชน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
ขวด และฝาขวด 575 ตัน

6.12

244.00

70

สมุทรปราการ
(เขต 1)

6

ทีมพลาส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุปกรณไฟฟา 240 ตัน

6.12

45.00

43

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

7

คัมปาย อิมเมจจิ้ง จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สิ่งพิมพ 500 ตัน

6.16

10.00

14

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

8

แชง - โกแบ็งเวเบอร จำกัด
(หุนฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

กาวซีเมนต (TILE ADHESIVE)
110,000 ตัน

6.2

203.00

9

สระบุรี
(เขต 2)

9

บริดจสโตน คารบอน แบล็ค
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

LOW GRIT/SOFT
CARBON BLACK
28,000 ตัน

6.2

225.00

130

ระยอง
(เขต 2)

10

เอกซวายพี บี (เอเชีย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)

ฟลมพลาสติก 2,400 ตัน

6.12

64.04

8

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

11

ยูเนี่ยนเคมีคอล แอนด
อีควิปเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เอทิลแอลกอฮอลรอยละ 95
สำหรับอุตสาหกรรมตางๆ
12,000,000 ลิตร

6.1

19.20

60

ชัยนาท
(เขต 3)

12

นิกโกะ ไลท
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 1,800 ตัน

6.12

360.00

204

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

13

เค - 99 จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 9,925 ตัน

6.12

950.00

200

ระยอง
(เขต 2)

14

ยูเนี่ยนนิฟโก จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 187 ตัน

6.12

15.20

11

ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

15

วนชัย เคมีคอล อินดัสทรีส่  จำกัด MELAMINE IMPREGNATED
(หุนไทยทั้งสิ้น)
PAPER 13,500,000
ตารางเมตร

6.15

120.00

38

ระยอง
(เขต 2)

16

เอส.เอ พรีซิชั่น จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ เชน
ยานยนต เคร�องใชไฟฟา 90 ตัน

6.12

295.00

69

ชลบุรี
(เขต 2)

17

สหกิจบรรจุภัณฑ จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

สิ่งพิมพจากกระดาษ
346,700 ตัน

6.16

166.70

20

สมุทรสาคร
(เขต 1)
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ไทย ซัน พลาสติก จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

3

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)
หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค
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บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

84

ที่ตั้ง
(เขต)

1

โฟลวแล็บ แอนด เซอรวิส จำกัด ใหบริการสอบเทียบมาตรฐาน
(รวมทุนไทย - เยอรมนี)
วัดอัตราการไหลของของเหลว
1,200 ชิ้นงาน

7.22

30.00

5

ระยอง
(เขต 2)

2

รีเจนท กรีน เพาเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได
นอยหรือปานกลาง 678 หนวย

7.5

270.00

42

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

3

เพียวริเควสท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

การผลิตสารสกัดในกลุม
วิตามินอีที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
และ TOCOTRIENOLS
52,300 กิโลกรัม

7.19

116.01

26

ชลบุรี
(เขต 2)

4

อุดร ไบโอแกซ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
1.0 เมกะวัตต

7.1

65.00

10

อุดรธานี
(เขต 3)

5

ณ สหการพลังงาน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
1.0 เมกะวัตต

7.1

65.00

10

อุดรธานี
(เขต 3)

6

เกาะเตา วินด จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟาจากพลังงานลม
4.8 เมกะวัตต

7.1

541.00

4

สุราษฎรธานี
(เขต 3)

7

ชัยโย อินดัสเตรียล ปารค จำกัด เขตอุตสาหกรรม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
1,315 ไร

7.8

1,100.00

35

ชลบุรี
(เขต 2)

8

MR. WALTER GUNZBURG วิจัยพัฒนาและผลิตเซลสที่ ใช
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
เทคโนโลยีการหอหุมเซลสดวย
วัสดุชีวภาพ เชน สเต็มเซลส
เซลสแบคทีเรีย และแอนตี้บอดี้
15,000,000 แคปซูล

7.19

35.00

10

นครปฐม
(เขต 2)

9

MR. AKINORI BAN
(หุนฮองกงทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

13.20

2

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

10

MR. TAKASHI NAKAMURA ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

20.00

5

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

11

ทสึจิยา (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวนและ
ผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

5.00

3

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

12

MR. DERNONCOURT
DAMIEN PHILIPPE JEAN

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

7.13

10.00

52

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

13

คูโบตา โพรเคียวเมนต แอนด
เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

115.00

10

ชลบุรี
(เขต 2)

14

สิขร จำกัด
(รวมทุนไทย - อังกฤษ)

วิจัยและพัฒนา

7.20

25.00

45

สมุทรปราการ
(เขต 1)

บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

ขนถายสินคาสำหรับ
เรือเดินทะเล 2,452,800 ตัน

7.1

146.00

63

ระยอง
(เขต 2)

16

เอจีเอ็ม รีไซโคลน
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ออกแบบผลิตภัณฑ
สำหรับการออกแบบเคร�องจักร
อุปกรณ และระบบทางวิศวกรรม
ที่ ใชในงานอุตสาหกรรม
เชน ธุรกิจพลังงาน และ
กิจการบำบัดน้ำเสีย

7.23

10.66

22

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

17

MR. JUNICHI KONO
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

20.00

5

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

18

เหมราช อีสเทิรน ซีบอรด
อินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)

พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม 2 หนวย

7.8

113.20

9

ชลบุรี
(เขต 2)

19

ศูนยวิจัยโลหะวิทยา
แอลพีเอ็น (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทาง
ทางวิทยาศาสตร
30,000 ชิ้นงาน

7.21

23.00

29

สมุทรปราการ
(เขต 1)

20

MR. GRAF MATUSCHKA GRETFFENCLAU MARKUS
ERWEIN MARIA
RICHARD KARL
(หุนลิกเตนสไตนทั้งสิ้น)

วิจัยพัฒนาและผลิตโปรตีน
อารติไลซินเพ�อการทดสอบ
การกำจัดแบคทีเรียกอโรคในคน
และในระดับหองปฏิบัติการ

7.19.4

12.50

9

นครปฐม
(เขต 1)

21

MR. CHIHARU OKUDA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

15.00

4

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

22

เคมโทรนิคส เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)

สกัดทองแดงจากน้ำยากัดทองแดง
6,720 ตัน และสกัดดีบุกจากน้ำยา
กัดดีบุก 630 ตัน

7.27

21.00

49

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

23

เอสเอ็มอี เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาอาคารสำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและคลังสินคา
12 หนวย

7.8

25.00

10

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

24

นวนคร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำเพ�อการอุตสาหกรรม
16,425,000 ลูกบาศกเมตร

7.1

40.10

16

ปทุมธานี
เขต 1)

25

ไฮเทค ยูทีริตี้ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

น้ำเพ�อการอุตสาหกรรม
12,264,000 ลูกบาศกเมตร

7.1

30.00

16

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

26

สวนอุตสาหกรรมโรจนะ
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรม

7.8

2,030.00

10

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

27

ที่ดินบางปะอิน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรม

7.8

704.90

23

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

85
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พีทีที แทงค เทอรมินัล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

15
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บริษัท / การรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน

86

ผลิตภัณฑและกำลังผลิต ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท)
(คน)
(ตอป)

ที่ตั้ง
(เขต)

28

ไทยอินดัสเตรียล เอสเตท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรม

7.8

556.00

41

พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

29

นวนคร จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรม

7.8

1,280.40

182

ปทุมธานี
(เขต 1)

30

สวนอุตสาหกรรมบางกะดี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรม

7.8

480.20

97

ปทุมธานี
(เขต 1)

31

สนับสนุนการคาและการลงทุน
ดีเอฟดีแอล แมโขง
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ฮองกง - อังกฤษ)

7.13

7.00

8

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

32

เอเชี่ยน ยูนิตี้ พารท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

3.00

5

สมุทรปราการ
(เขต 1)

33

ทอสเท็ม ไทย จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค

7.13

1.50

9

ปทุมธานี
(เขต 1)

34

รีเจนท กรีน เพาเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได
นอยหรือปานกลาง 570 หนวย

7.5

193.00

30

นนทบุรี
(เขต 1)

35

รีเจนท กรีน เพาเวอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายได
นอยหรือปานกลาง 610 หนวย

7.5

193.00

30

นนทบุรี
(เขต 1)

39,372.99

21,965

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

เขต 1 =
เขต 2 =
เขต 3 =
ไมระบุที่ตั้ง =

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 59 จังหวัดที่เหลือ

46
75
38
-

พื้นที่ตรงนี้ นักลงทุน

“มองเห็น”

“วารสารสงเสริมการลงทุน”

วารสารรายเดือน เเนนดวยเนื้อหา เเละขอมูลดานเศรษฐกิจเเละการลงทุน
ดวยยอดพิมพ 4,000 ฉบับ เผยเเพรเเกสมาชิกที่เปนนักธุรกิจ
นักลงทุน รวมทั้งหนวยงาน เเละองคกรที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
เเละอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

อัตราโฆษณาของ “วารสารสงเสริมการลงทุน” ประจำป 2556
ตำเเหนงโฆษณา
1. ปกหลังนอก
2. ปกหนาใน
3. หนา 1
4. ปกหลังใน
5. หนา 2
6. หนา 4
7. หนาในบทความ

พิมพ
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
4 สี
2 สี

สนใจลงโฆษณา กรุณาติดตอ

อัตรา : หนา : ครั้ง (บาท)
50,000
35,000
35,000
30,000
25,000
25,000
15,000

หมายเหตุ
• ลงโฆษณา 3 เดือน ลด 20% 6 เดือน ลด 35%
• อัตราคาลงโฆษณาดังกลาวเปนราคาสุทธิ
ไมตองคำนวณภาษีมูลคาเพิ่ม เเละไมมีภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย

กองบรรณาธิการ “วารสารสงเสริมการลงทุน” ศูนยบริการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
โทรศัพท 0 2553 8111 ตอ 8184, 8188 โทรสาร 0 2553 8222 อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

บีโอไอ
หากทานคิดจะลงทุน ไมวา อยูท ไ่ี หน เปนกิจการประเภทใด
ขนาดการลงทุนเล็กหรือใหญ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ
พรอมมอบสิทธิประโยชนดา นภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ แกทา น พรอม
คำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิจการลงทุน

หนวยงานบริการอ�นๆ

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพแี อนดที ชัน้ 16 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2936 1429 ตอ 201-208 โทรสาร. 0 2936 1441-2
อีเมล : is-investor@ic.or.th เว็บไซต : www.ic.or.th
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th
ศูนยบริการวีซา และใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตรุ สั จามจุรี ชัน้ 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต : www.boi.go.th

สำนักงานในสวนภูมภิ าค
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 -110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5320 3397-400
โทรสาร 0 5320 3404
อีเมล : chmai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4421 3184-6 โทรสาร 0 4421 3182
อีเมล : korat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง ถนนสุขุมวิท
ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 โทรสาร 0 3840 4997-9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7-15 อาคารไชยยงค ถนนจุติอุทิศ 1
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7434 7161-5
โทรสาร 0 7434 7160
อีเมล : songkhla@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฏรธานี)
49/21-22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7728 4637, 0 7728 4435
โทรสาร 0 7728 4638
อีเมล : surat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

THAILAND
BOARD OF

OVERSEAS OFFICES

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office
Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road, Beijing 100600, P.R.C.
Tel : +86 10 6532 4510 Fax : +86 10 6532 1620 E-mail : beijing@boi.go.th
FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Royal Thai Embassy, Bethmannstr. 58, 5.OG 60311 Frankfurt am Main Federal Republic
of Germany Tel : +49 (0) 69 9291 230 Fax : +49 (0) 69 9291 2320 E-mail : fra@boi.go.th
GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Room 1216-1218,
Garden Tower, 368 Huanshi Dong Road, Guangzhou 510064, P.R.C.
Tel : +86 20 8333 8999 Ext. 1216-18, +86 20 8387 7770 Fax : +86 20 8387 2700
E-mail : guangzhou@boi.go.th
LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
Royal Thai Consulate-General, rd
611 North Larchmont Boulevard, 3 Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.
Tel : +1 (0) 323 960 1199 Fax : +1 (0) 323 960 1190 E-mail : boila@boi.go.th
MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office
Royal Thai Consulate-General
Investment Promotion Section, Dalalmal House, 1st Floor, Jamnalal Bajaj Marg, Nariman Point,
Mumbai - 400 021 Republic of India
Tel. : + (91 22) 2204 1589-90 Fax. : + (91 22) 2282 1071 E-mail : mumbai@boi.go.th
NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office
61 Broadway, Suite 2810, New York N.Y. 10006, U.S.A.
Tel : +1(0) 212 422 9009 Fax : +1(0) 212 422 9119 E-mail : nyc@boi.go.th
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office th
Royal Thai Consulate – General, Bangkok Bank Building 7 Floor, 1-9-16 Kyutaro Machi,
Chuo-Ku, Osaka 541-0056, Japan
Tel : +81 (0) 6 6271 1395 Fax : +81 (0) 6 6271 1394 E-mail : osaka@boi.go.th
PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
Ambassade Royale de Thailande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France
Tel : +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax : +33 (0) 1 5690 2602 E-mail : par@boi.go.th
SEOUL : thThailand Board of Investment, Seoul Office
#1804, 18 Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro 1-ga, Jung-gu, Seoul,
100-706, Korea Tel : (822) 319-9998 Fax : (822) 319-9997 E-mail : seoul@boi.go.th
SHANGHAI : Thailand Board of Investment,
Shanghai Office
Royal Thai Consulate – General 15th Floor, Crystal Century Tower, 567 Weihai Road,
Shanghai 200041, P.R.C.
Tel : +86 21 6288 9728-9 Fax : +86 21 6288 9730 E-mail : shanghai@boi.go.th
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, Sydney, New South Wales 2000, Australia
Tel : +61 2 9252 4884 Fax : +61 2 9252 2883 E-mail : sydney@boi.go.th
STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
Tel : +46 (0)8 463 11 58, +46 (0)8 463 11 74-75 Fax : +46 (0)8 463 11 60
E-mail : stockholm@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40, No.5, Xin – Yi Road, Sec.5 Taipei
110, Taiwan R.O.C. Tel : +886 2 2345 6663 Fax : +886 2 2345 9223 E-mail : taipei@boi.go.th
TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building, West 2-11-3 Akasaka, Minato-ku, Tokyo
107-0052, Japan Tel : +81 (0) 3 3582 1806 Fax : +81 (0) 3 3589 5176 E-mail : tyo@boi.go.th

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
INVESTMENT โทรศัพท : 0 2553 8111 โทรสาร : 0 2553 8222 อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

