BUILD, or the BOI Unit for Industrial Linkage Development

BUILD has played a vital role in developing the industrial linkage for more than 20 years. The duties of BUILD are to act as an
intermediary between manufacturers of ready-made products and small-and medium-sized manufacturers of parts, which will result
in the linkage of industries and the transfer of production technology, leading to the strong growth in supporting industries in Thailand.
All this provides a sound base for the sustainable development of the country’s industry as a whole.

Sign up for a free BUILD membership to receive our weekly
e-newsletter and keep you informed about our activities and events.

Please sign up at http://build.boi.go.th
Tel : +66(0)2 553 8111 ext.7 Fax : +66(0)2 553 8325
E-mail : sourcing@boi.go.th Website : http://build.boi.go.th

แผนกบริการฝกอบรมและสัมมนา สมาคมสโมสรนักลงทุน

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนดที ชั้น 12, 16 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0 2936 1429 ตอ 205-208 โทรสาร 0 2936 1441-2
E-mail : is-investor@ic.or.th website : http://www.ic.or.th
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กองบรรณาธิการ วารสารสงเสริมการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 0 2553 8111 ตอ 8188 และ 6196
โทรสาร : 0 2553 8222 และ 0 2553 8316
อีเมล : head@boi.go.th
เว็บไซต : www.boi.go.th

ออกแบบและพิมพที่

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

ปจจุบนั เปนทีย่ อมรับวาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนกลไก
ที่มีความสำคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ ไมนอยไปกวาวิสาหกิจขนาดใหญ
(LEs) จะเห็นไดจากจำนวน SMEs ที่มีอยูถึงรอยละ 99.8 ของวิสาหกิจทั้งหมด
และมีการจางงานถึงรอยละ 78 ของการจางงานทั้งประเทศ แตขอจำกัดเร�องขนาด
และโอกาสในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งสถานการณตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นไดในอนาคต
จะทำใหการเติบโตของ SMEs ไม ไดเปนไปอยางที่เรียกวางายดาย ภาครัฐจึงควร
ตองเพิ่มการใหการสนับสนุน เพ�อใหวิสาหกิจนี้แขงขันไดตอไป ในฉบับมีบทความ
ที่เกี่ยวของการความสำเร็จของธุรกิจนี้ และนโยบายสำคัญๆ ที่ภาครัฐไดใหการ
ชวยเหลือ หวังวาจะสามารถเพิ่มความรูแกทานที่สนใจไดบาง
พบกันฉบับหนาในเร�อง ทิศทางการสงเสริมการลงทุนคะ
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สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล

จุดออน จุดแข็ง
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จากการที่ ไดมีโอกาสอานรายงานการศึกษาของสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ สสว.
และเห็นวาเปนบทความที่นาสนใจ จึงขอนำมาเผยแพร ในวารสารสงเสริมการลงทุนฉบับนี้ ซึ่งผูเขียนตองขอขอบคุณ
ทาง สสว. มา ณ ทีน่ ด้ี ว ย
รายงานการศึกษาของ สสว. ดังกลาว เปน
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบาย SMEs ของไทย
และประเทศเพ�อนบานอาเซี่ยน ซึ่งเราจะมาลอง
ดูกนั วาแตละประเทศในอาเซีย่ นมีจดุ ออน จุดแข็ง
และนโยบายสงเสริม SMEs ที่แตกตางจาก
ประเทศไทยของเราอยางไรบาง

ไทย ทักษะสูง เดนดานบริการ และการสนับสนุนจากภาครัฐ

กอนที่เราจะไปวิเคราะห ในดานจุดออน จุดแข็ง และนโยบาย
SMEs ของประเทศอ�นในอาเซี่ยน เราคงตองมาวิเคราะหหาจุดออน
จุดแข็งของตัวเราเองซะกอน จากรายงานการศึกษาของ สสว. พบวา
จุดแข็งของ SMEs ไทยคือ การมีทกั ษะในดานงานศิลป มีจติ ใจในการ
ใหบริการ และการนำภูมิปญญาไทยมาประยุกต ในสินคา และบริหาร
ทำใหสินคาของ SMEs ไทยมีจุดเดนเหนือสินคา SMEs ประเทศอ�น

อยางไรก็ตาม ศักยภาพของ SMEs ไทยทีผ่ า นมา มักประสบปญหา
และอุปสรรคจากความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน สงผลใหมกี าร
นำเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชนอ ยเกินไป ขาดการวิจยั พัฒนา นอกจากนัน้
ยังมีปญ
 หาดานภาษา การบริหารงานสมัยใหม และขาดการส�อสารกับ
หน�วยงานสนับสนุนตางๆ

สิงคโปร จุดแข็งความหลากหลายดานภาษาและเทคโนโลยี

จุดแข็งของอินโดนีเซียคือ แรงงานที่มี
จำนวนมาก และอัตราคาจางขัน้ ต่ำ โดยในปจจุบนั
อัตราคาแรงขั้นต่ำของอินโดนีเซียอยูที่ประมาณ
67 เหรียญสหรัฐฯ ตอเดือน สงผลใหตนทุนการ
ผลิตสินคาและบริหาร SMEs ในอินโดนีเซียต่ำ
กวาไทย

มาเลเซีย ภาษาตางประเทศ และ ฮาลาล Banding

การขาดแคลนหลักทรัพย ในการค้ำประกัน
เพ�อขอสินเช�อ รวมทั้งการจัดทำระบบบัญชีที่ไม
ถูกตองตามความตองการของสถาบันการเงิน
เหลานีเ้ ปนจุดออนของ SMEs อินโดนีเซีย ซึง่ ไม
ตางจากไทยมากนัก ทำใหผูประกอบการ SMEs
ของอินโดนีเซียหลายรายไมสามารถขอสินเช�อ
จากสถาบันการเงิน และตองใชวิธีการกูเงินนอก
ระบบมาใช ในกิจการ ซึ่งมีการคิดอัตราดอกเบี้ย
ที่สูงมาก สงผลตอเน�องไปถึงตนทุนการผลิต

จุดออนของมาเลเซีย ไมแตกตางจากไทยมากนัก ไมวา จะเปนความ
สามารถเขาถึงในแหลงเงินทุน การนำเทคโนโลยีใหมๆ มาใชยังนอย
และทีเ่ ปนจุดออนทีม่ ากกวาไทยคือ คาจางแรงงานทีส่ งู กวาประเทศไทย

รัฐบาลอินโดนีเซีย ไดมีการนำมาตรการ
สนับสนุนสินเช�อ ใหแก SMEs เปนการเฉพาะ
แตอัตราดอกเบี้ยก็ยังคงสูงอยูมากเม�อเทียบกับ
ประเทศอ�นในอาเซี่ยน นอกจากนั้น ยังเนนให
ความสำคัญในเร�องการเพิม่ ขีดความสามารถใน
การแขงขันและสงเสริมการสงออกสินคาสำคัญ

สำหรับจุดออนของผูป ระกอบการ SMEs สิงคโปร คือ อัตราคาจาง
แรงงานทีส่ งู รวมทัง้ ขอจำกัดทัง้ ในดานขนาดของพืน้ ทีแ่ ละทรัพยากร
ธรรมชาติ รัฐบาลสิงคโปรจึงใหความสำคัญกับการกำหนดเปาหมาย
การสงเสริมและสนับสนุนในดานตางๆ ที่ชัดเจน รวมถึงการใหเงินทุน
สนับสนุนแบบใหเปลาแก SMEs ที่มีศักยภาพเพ�อลดอุปสรรคจาก
คาจางแรงงานที่มีอัตราสูงที่สุดในอาเซี่ยน
มาเลเซียมีจดุ แข็งดานการส�อสารภาษาตางประเทศทีห่ ลากหลาย
เชนเดียวกับสิงคโปร นอกจากนั้น ยังมีตนทุนการผลิตสินคาอาหาร
ฮาลาลที่ต่ำกวาและเปนที่ยอมรับในระดับสากลที่มากกวาประเทศไทย
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SMEs ประเทศสิงคโปร มีความเขมแข็ง เน�องจากประชากร
ในประเทศสิงคโปรมีความสามารถดานการส�อสารไดหลายภาษา
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นอกจากนั้น สิงคโปรเปน
ประเทศที่ไดช�อวา เปนประเทศที่สามารถนำเทคโนโลยขั้นสูงมาชวย
ในกระบวนการผลิต รวมถึงมีการบริหารจัดการแบบใหมดวย

อินโดนีเซีย แรงงานและอัตราคาจางขัน้ ต่ำ

วารสารสงเสริมการลงทุน

หน�วยงานภาครัฐหลายหน�วยงานของไทย จึงไดพยายามสงเสริม
และออกมาตรการเพ�อชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ตางๆ ออกมา
มาก ไมวา จะเปน ดานการเงิน การตลาด การบริหาร การนำนวัตกรรม
ใหมมาใช รวมถึง เคยมีมาตรการสงเสริมการลงทุนจากบีโอไอออกมา
สนับสนุนผูประกอบการกลุมนี้โดยเฉพาะดวย รวมทั้ง การปรับปรุง
แนวทางการดำเนินงานของหน�วยงานภาครัฐใหมีความกระชับและ
คลองตัวมากขึ้น

อยางไรก็ตาม รัฐบาลมาเลเซีย ไดมกี ารจัดตัง้
SMEs Bank เพ�อใหสินเช�อ โดยความน�าสนใจ
ของ SMEs Bank ของมาเลเซียก็คือ การให
ความสำคัญกับความเปนไดของโครงการเปน
ลำดับแรก และพิจารณาหลักทรัพยคำ้ ประกันเปน
ลำดับถัดไป ดังนัน้ จึงสงผลให โครงการทีน่ า� สนใจ
หลายโครงการ สามารถนำหลักทรัพยค้ำประกัน
มาย�นได ในภายหลัง นอกจากนัน้ รัฐบาลมาเลเซีย
โดย SMEs Corp ไดดำเนินการประเมินศักยภาพ
SMEs บางราย เพ�อสงเสริมรายที่มีศักยภาพให
สามารถเขาสูตลาดตางประเทศไดมากขึ้น
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รวมถึงปรับปรุงสภาพแวดลอมทางธุรกิจเพ�อดึงดูด
การลงทุน แตก็ยังมีการปกปองตลาดภายใน
ประเทศอยูบาง

วารสารสงเสริมการลงทุน
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สำหรับนโยบายดานการคาการลงทุน เม�อ
ชวงตนป 2555 BKPM ไดออกมาตรการใหมเพ�อ
กระตุน การลงทุนในอินโดนีเซีย โดยใหสทิ ธิพเิ ศษ
ทางภาษีแกนักลงทุนใน 129 สาขาเพ�อพัฒนา
อุตสาหกรรมปลายน้ำ ใหมีการใชทรัพยากรใน
ประเทศเปนวัตถุดิบ และลดการนำเขาสินคา
บริโภคขั้นสุดทาย เชน การเพาะปลูกพืช การทำ
เหมืองแร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย อิเล็กทรอนิกส
ยา และอาหาร อยางไรก็ดรี ฐั บาลยังมีการกำหนด
มาตรการกีดกันทางการคาหลายมาตรการ เชน
การหามนำเขา การออกใบอนุญาตนำเขา ดาน
สุขอนามัย รวมถึงการขึ้นทะเบียนอาหารและ
ยาดวย

ฟลิปปนส ภาษาและจำนวนแรงงาน

จากการสำรวจลาสุด พบวาประเทศฟลปิ ปนส
มีประชากรที่อยูในวัยทำงานมากถึง 50 ลานคน
ซึง่ แรงงานจำนวนนีส้ ว นใหญสามารถส�อสารภาษา
อังกฤษไดเปนอยางดี ซึ่งการใชภาษาอังกฤษที่
ดีเยี่ยมของฟลิปปนสนี้เองถือวาเปนจุดแข็งที่สุด
ของ SMEs ฟลิปปนส
อยางไรก็ตาม ปญหาที่เรื้อรังมานานของ
ฟลปิ น สคอื แรงงานทีม่ ที กั ษะและมีความสามารถ
มักจะออกไปทำงานยังตางประเทศหรือในองคกร
ขนาดใหญ ทำใหแรงงานในภาค SMEs ของ
ฟลปิ ปนส มีทกั ษะทีด่ อ ยกวา รวมถึงความสามารถ
ในการเขาถึงแหลงเงินทุนยังอยูในเกณฑต่ำ การ
บริหารงาน รวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหมมา
ใชยังมีอยูนอย
แตรัฐบาลฟลิปนสก็ยังใหความสำคัญกับ

กลุม SMEs อยู ดังจะเห็นวารัฐบาลฟลิปปนสไดดำเนินการเพ�อเพิ่ม
ศักยภาพ SMEs โดยการบรรจุใหการสนับสนุน SMEs เปนวาระ
แหงชาติ สงผลใหการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ฟลิปปนสเปนไป
อยางจริงจังมากขึ้น

บรูไนดารุสซาลาม ภาษาอังกฤษและตนทุนพลังงาน

ผูป ระกอบการของบรูไนมีความไดเปรียบกวาไทย ดานการส�อสาร
ตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ และมีตนทุนดานพลังงานที่ต่ำ
เน�องจากเปนประเทศที่มีทรัพยากรดานพลังงานเปนจำนวนมาก
แตตนทุนในดานอ�น นอกเหนือจากพลังงาน จะมีอัตราที่สูง
โดยเฉพาะคาจางแรงงานทีส่ งู กวาไทยมาก เน�องจากรัฐบาลบรูไนไดนำ
ระบบเศรษฐกิจของสิงคโปรมาใชเปนพืน้ ฐาน สงผลใหคา ครองชีพตางๆ
อยูในเกณฑสูง นอกจากนั้น ศักยภาพและความเชี่ยวชาญในดานการ
ผลิต และบริหารยังอยูในเกณฑตำ่ เม�อเทียบกับไทย เน�องจากทีผ่ า นมา
ภาคการผลิตของบรูไนเนนแตการผลิตเพ�อตอบสนองความตองการใน
ประเทศเทานั้น ทำใหการผลิตเปนแบบดั้งเดิม
สวนนโยบายของรัฐบาลบรูไน ไดพยายามสนับสนุนทั้งในดาน
การเงิน การบริหาร การตลาด และการนำนวัตกรรมใหมๆ มาใช
นอกจากนี้ รัฐบาลไดพยายามใชจุดแข็งดานการเปนประเทศอิสลาม
สรางตลาดฮาลาลใหแกกลุม SMEs บรูไน รวมทั้งการเปดเสรีทาง
การคาการลงทุนมากขึ้น โดยอนุญาตใหมีการลงทุนจากตางประเทศ
เกือบทุกสาขา และอนุญาตใหตางชาติถือหุนไดรอยละ 100 ทุกสาขา
ยกเวนอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรภายในประเทศ และที่เกี่ยวของกับ
ความมัน่ คงทางอาหารแหงชาติ ทีย่ งั ตองมีผถู อื หุน ในประเทศอยางนอย
รอยละ 30 ในสาขาเกษตร ประมง และแปรรูปอาหาร

เวียดนาม ขยัน อดทน และต�นตัวอยูเสมอ

ลักษณะที่สำคัญของคนเวียดนามเปนที่ทราบกันทั่วไปคือ มี
ความขยัน อดทน และมีความต�นตัวในการพัฒนาตนเองอยูเสมอ
สงผลใหผูประกอบการ SMEs ในเวียดนาม สนใจในการนำนวัตกรรม
ใหมๆ มาใชพัฒนา ซึ่งเปนจุดแข็ง
แตสินคาที่ผลิตในเวียดนามทุกวันนี้ ยังถือวามีมาตรฐานที่ไมสูง
เม�อเทียบกับหลายประเทศ เชน ไทย มาเลเซีย นอกจากนัน้ ยังมีจดุ ออน

ดานภาษาตางประเทศ และความสามารถในการเขาถึงแหลงเงินทุน
ที่ยังอยูในเกณฑต่ำ ทำใหการพัฒนาศักยภาพยังไมมีการพัฒนาเทา
ที่ควร
รัฐบาลไดคำนึงถึงปญหาดังกลาว จึงไดพยายามกำหนดมาตรการ
ในการสงเสริมและสนุบสนุนดานตางๆ มากขึ้น รวมถึงการลดขั้นตอน
และการใหสทิ ธิประโยชนเพ�อสรางความแข็งแกรง และเพิม่ ผูป ระกอบการ
SMEs รายใหม

พมา ยักษหลับที่รอวันต�น

อยางไรก็ดสี ง่ิ ทีย่ งั คงเปนอุปสรรคสำหรับการ
ลงทุนในพมาคือ ความไมมั่นคงในดานนโยบาย
และกฎระเบียบ ความเขมงวดตอการทำธุรกรรม
ทางการเงินของบริษัทตางชาติ ระบบโครงสราง
พืน้ ฐานไมเพียงพอ ระบบการดำเนินธุรกิจยังไมได
รับการพัฒนาและขาดทักษะ แตจากการที่ทุก
ภาคสวนของพมาต�นตัว กับสัญญาณการพัฒนา
เศรษฐกิจในครัง้ นี้ รัฐบาลพมาจึงไดออกมาตรการ
และแผนงานตางๆ เชน แผนการปฏิรูประบบ
ภาษีอากร ความรวมมือกับภาคเอกชน การแปรรูป
รัฐวิสาหกิจภายใน 10 ป และออกนโยบายสงเสริม
SMEs เปนตน ซึง่ เปรียบเสมือนวา พมาคือ ยักษ
หลับที่รอวันต�นในเวลาอันใกลนี้

ลาว และกัมพูชา คาแรงต่ำ และนโยบาย
ที่ยังไมชัดเจน
ลาวและกัมพูชา มีจุดแข็งและจุดออนที่
คลายกันคือ การมีคา จางแรงงานทีต่ ำ่ แตจดุ ออน
ที่สำคัญคือ ทักษะของแรงงาน การเขาถึงแหลง
เงินทุน
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ปจจุบัน ตนทุนดานคาจางแรงงานของพมาอยูในเกณฑต่ำที่สุด
ในอาเซีย่ น โดยมีอตั ราคาจางประมาณ 1 เหรียญสหรัฐฯ ตอวันซึง่ ถือวา
เปนจุดแข็งสำหรับการดำเนินกิจการในประเทศนี้

ตามกระแสการลงทุนของพมา ทีข่ ณะนีก้ ำลัง
อยูในความสนใจของนักลงทุนทั่วโลก อาจกอให
เกิดการลงทุนเปนอยางมากในพมาในชวง 10 ป
ขางหนานี้ รัฐบาลพมาจึงไดพยายามแกไขจุดออน
ตางๆ โดยมีโครงการขยายกำลังผลิตกระแสไฟฟา
ใหมากขึ้น ซึ่งคาดวาจะชวยให SMEs พมามี
ความเขมแข็งมากขึ้น

วารสารสงเสริมการลงทุน

นอกจากนั้น รัฐบาลยังไดปรับปรุงแกไขกฎระเบียบทางการคา
และการลงทุนใหเกิดความคลองตัว สอดคลองกับมาตรฐานสากล โดย
กำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ ไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
ขั้นสูงขึ้น และปรับเปลี่ยนนโยบายสงเสริมการลงทุนจากตางประเทศ
จากกิจการรวมทุนมาเปนกิจการทีล่ งทุนจากตางประเทศทัง้ หมดมากขึน้
โดยภาคธุรกิจที่รัฐบาลเวียดนามใหการสนับสนุน ไดแก การทองเที่ยว
การขนสง โลจิสติกสและการบริการทาเรือ และภาคการเกษตร

สำหรับจุดออนที่เปนอุปสรรคอยางมากใน
การดำเนินกิจการในพมาคือ การเขาถึงแหลง
เงินทุนทีย่ ากลำบาก อัตราดอกเบีย้ ทีส่ งู ทักษะใน
ดานตางๆ ของการทำงาน ยังมีขอจำกัดอยูมาก
รวมทัง้ ปริมาณการผลิตไฟฟาสำหรับใช ในประเทศ
ยังไมเพียงพอ ทำใหปจจุบันความสามารถในการ
แขงขันของ SMEs พมาอยูในเกณฑต่ำ
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สำหรับนโยบายของรัฐบาลลาว ไดประกาศ
ใชนโยบาย “จินตนาการใหม” ที่มุงเนนการ
สงเสริมความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับตางประเทศ
มากขึน้ และในป 2554 - 2558 ซึง่ อยูในชวงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 ของ
ลาว ไดมงุ เนนการลดอัตราความยากจน การบรรลุ
เปาหมายการพัฒนาสหัสวรรษ และเตรียมความ
พรอมสำหรับการรวมตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย่ น และมีเปาหมายวาจะ
พาตนเองออกจากบัญชีรายช�อ ประเทศที่พัฒนา
นอยที่สุดใหได ในป 2563
เพ�อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว รัฐบาลไดมี
การดำเนินมาตรการหลายประการ ทัง้ การพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคทีจ่ ำเปนตอเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
การกอตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษในหลายๆ เขต สง
ผลใหจะตองมีการวางระบบส�อสาร ระบบคมนาคม

ประเทศ
ไทย
สิงคโปร
มาเลเซีย
ฟลิปปนส
อินโดนีเซีย
บรูไน
เวียดนาม
พมา
ลาว
กัมพูชา
หมายเหตุ :

ขนาดตลาด
ภายในประเทศ

ขนสง ระบบสายไฟฟา ฯลฯ แผนการพัฒนาระบบการผลิตไฟฟา
พลังงานน้ำ แผนพัฒนาการทำเหมือง รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
อยางยั่งยืน
สวนกัมพูชา รัฐบาลไดมกี ารปรับเปลีย่ นมาสูร ะบบเศรษฐกิจแบบ
ตลาดเสรี โดยเตรียมการปฏิรูปทั้งโครงสรางและเศรษฐกิจมหภาค
ซึ่งเศรษฐกิจสวนใหญอยูในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม โดย
รัฐบาลไดมุงขยายปฏิสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางภาคเกษตร และ
อุตสาหกรรม รวมทั้งขอไดเปรียบในการแขงขันกับทั้งในภูมิภาคและ
ระดับนานาประเทศ
นอกจากนี้ยังมุงปรับสภาพแวดลอมในการลงทุน เพิ่มการ
ถายทอดเทคโนโลยี เพิ่มการฝกฝนความเปนมืออาชีพ รวมทั้งการ
สรางเขตอุตสาหกรรมและเขตสงออก ที่มีโครงสรางพื้นฐานและ
บริการที่มีประสิทธิภาพ และใหความสำคัญกับนโยบายการสงเสริม
การลงทุนจากตางประเทศ ควบคูไปกับการรับความชวยเหลือจาก
นานาชาติดวย

อัตราคาจาง
ขั้นต่ำ

ตนทุน
การสงออก

ความสะดวก
ในการ
กอตั้งธุรกิจ

ความสะดวก
ในการ
ขอสินเช�อ

n.a.

n.a.

n.a.

หมายถึง ขีดความสามารถในการแขงขันต่ำกวาประเทศอ�นๆ ในกลุมสมาชิกอาเซี่ยน
หมายถึง ขีดความสามารถในการแขงขันสูงกวาประเทศอ�นๆ ในกลุมสมาชิกอาเซี่ยน
หมายถึง ขีดความสามารถในการแขงขันอยู ในระดับปานกลางเม�อเทียบกับประเทศอ�นๆ ในกลุมสมาชิกอาเซี่ยน

หรือ Supply Chain ใหมากขึ้น ซึ่งการรวมตัว
เปนประชาคมอาเซี่ยนหรือ AEC ในป 2558
จะทำใหตลาดมีขนาดใหญขึ้น และคาดวาจะสง
ผลดีตอ SMEs ไทย ซึ่งมีศักยภาพที่สูงอยูแลว
อยางไรก็ตาม ผูป ระกอบการ SMEs ไทยเองก็จะ
ตองมีการพัฒนาดานภาษาตางประเทศ รวมถึง
การพัฒนาแรงงานไทยใหมีระเบียบวินัยในการ
ทำงานใหมากขึ้นดวย

ขอขอบคุณขอมูลจากสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม
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ภายหลังจากการศึกษาจุดออน จุดแข็ง รวมถึงนโยบาย SMEs
ของแตละประเทศในอาเซีย่ นแลว สสว. ไดนำเสนอแผนพัฒนาศักยภาพ
ของ SMEs ไทย ใน 4 ดานหลัก ดังนี้
1. ดานการปรับปรุงกระบวนการทำงานของภาครัฐใหมปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยเสนอใหการสงเสริมและการสนับสนุน SMEs ไทย เปน
วาระแหงชาติเชนเดียวกับหลายประเทศในอาเซี่ยน รวมทั้งมีการให
คำปรึกษาและจัดสรรงบประมาณเพ�อเสริมสรางเครือขายระหวาง
ภาครัฐและเอกชน
2. ดานการพัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยใหเขมแข็ง โดยวิธีการ
สรางศักยภาพใหเขมแข็งทางหนึ่งก็คือ การสนับสนุนให SMEs ไทย
เขาถึงแหลงเงินทุนไดงายขึ้น ซึ่งอาจจะเปนการใหสิทธิดานภาษี การ
กำหนดวิธกี ารจัดซือ้ จัดจางของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาและสงเสริม
ภาพลักษณตราสินคาไทย ซึ่งมาตรการเหลานี้จะชวยจูงใจใหเกิด
ผูประกอบการรายใหมที่มีศักยภาพมากขึ้น
3. ดานการสงเสริมให SMEs ไทย ขยายการคาการลงทุนไปยัง
ประเทศสมาชิกอาเซี่ยน เน�องดวยแตละประเทศอาเซี่ยนมีจุดออน
จุดแข็งที่แตกตางกัน บางประเทศยังมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ
บางประเทศมีคาจางแรงงานที่ต่ำกวาไทย เปนตน
4. ดานการสงเสริมให SMEs ไทยเขาสูระบบหวงโซอุปทานโลก

วารสารสงเสริมการลงทุน

Road Map SMEs ไทย

สำหรั บ บี โ อไอเอง ก็ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น
ผูประกอบการ SMEs ภายใตมาตรการทั่วไป
อยูแลว คือ การกำหนดเง�อนไขที่จะขอรับการ
สงเสริม จะตองมีขนาดการลงทุนไมรวมคาที่ดิน
และทุนหมุนเวียนไมนอ ยกวา 1 ลานบาท แตหาก
เปนนโยบายเฉพาะกลุม SMEs เอง ซึ่งบีโอไอ
เคยมีมาตรการเฉพาะกลุมนี้มาแลว 2 ครั้ง ในป
2546 และ 2553 ทีผ่ า นมา โดยมาตรการ SMEs
ลาสุดที่ออกมาเม�อป 2553 ไดสิ้นสุดไปแลวเม�อป
2554 ซึ่งนักลงทุนหลายรายตองการใหบีโอไอ
พิจารณาใหมมี าตรการแบบนีอ้ อกมาอีกนัน้ บีโอไอ
กำลังอยูในระหวางการพิจารณาใหสทิ ธิประโยชน
สำหรับกลุม SMEs นีอ้ ยู เพ�อสรางความสามารถ
ในการแข ง ขั น และกระตุ  น ให ม ี ก ารปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพของผูประกอบการ SMEs รายเดิม
แตขอใหอดใจรอกันอีกสักนิดไมนานเกินรอ เราคง
จะไดเห็นมาตรการนีอ้ อกมาสนับสนุน SMEs ไทย
แน�นอน เพ�อใหสอดคลองกับแผนการเสริมสราง
ความเขมแข็ง SMEs ไทย เพ�อลดจุดออน และ
สรางจุดแข็งเพิม่ ขึน้ แกผปู ระกอบการ SMEs ไทย

เสนทางความกาวหนาของ SME

บุษยาพร วิริยะศิริ

มาตรการ สสว.
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมหรือ SMEs มีความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และมีสวน
ในการสรางรายไดและจางงาน จึงอาจกลาวไดวา SMEs เปนกลไกหลักในการเสริมสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย

หลายหนวยงาน
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

รวมทั้ง สสว.
มีความพยายามอยางยิ่ง
ที่จะออกมาตรการสำคัญๆ เพ�อ
เรงสรางความแข็งแกรงของ SMEs

ในระยะที่ผานมา จะเห็นไดวาหลายหน�วยงานทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน รวมทัง้ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.) มีความพยายามอยางยิ่งที่จะออกมาตรการสำคัญๆ เพ�อเรง
สรางความแข็งแกรงของ SMEs และจากมาตรการตางๆนัน้ ไดมผี ล
ตอการเติบโตของ SMEs เปนอยางมาก ดังจะเห็นไดวา ในป 2555
ที่ผานมามีผูประกอบธุรกิจ SMEs จำนวนทั้งสิ้น 2.65 ลานราย หรือ
ประมาณรอยละ 99.8 ของวิสาหกิจทั้งหมดในประเทศ กอใหเกิดการ
จางงานรวมกวา 11 ลานคน

การผลิตและบริการเพ�อสุขภาพและความงาม
กลุมธุรกิจดานการทองเที่ยว และกลุมธุรกิจดาน
สันทนาการ
สาขาธุรกิจที่มีการปรับตัวลดลง ไดแก
การคาสงสินคาอุปโภคบริโภค การคาปลีกอุปโภค
บริโภค แบบบริการดานการขนสง และรานอาหาร
เปนตน สาขาธุรกิจที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น ไดแก
คาสงสินคาเกษตร คาสงวัสดุกอสราง คาปลีก
สถานีบริการน้ำมัน การกอสราง และโรงแรม
เปนตน

ภาพรวมของ SMEs ไทย

จากขอมูลของสสว. พบวามูลคา GDP ของ ณ สิน้ ไตรมาสทีส่ าม
เทากับ 3.12 ลานลานบาท คิดเปนสัดสวนตอมูลคา GDP รวมของ
ประเทศรอยละ 37.1 และมีอตั ราการขยายตัวรอยละ 2.82 เม�อเทียบ
กับชวงเดียวกันของปที่แลว
โดยกลุม ธุรกิจ SMEs ทีม่ อี นาคตสดใสไดแก กลุม ธุรกิจยานยนต
กลุม อุตสาหกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทน กลุม ผลิตภัณฑและ
บริการไลฟสไตล กลุมธุรกิจกอสราง กลุมธุรกิจโทรคมนาคม กลุม

มาทำความรูจัก สสว.

สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม หรือ สสว. เปนหน�วยงานของรัฐที่มี
หนาที่สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของ
SMEs จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543
มีสถานะเปนหน�วยงานของรัฐ ภายใตการกำกับ
ดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ ประกอบดวย
• คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม มีอำนาจหนาที่ ในการกำหนด
นโยบายและแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม พรอมทัง้ กำกับการดำเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม โดยมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธานกรรมการ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี ได
รับมอบหมายใหทำหนาที่แทน และผูอำนวยการ
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ยุทธศาสตรทเ่ี กีย่ วของกับการเตรียมความพรอมใหกบั SMEs ไทย
ในแผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ.
2555 - 2559) คือ ยุทธศาสตรที่ 4 การเสริมสรางศักยภาพของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเช�อมโยงกับเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ ดวยเพราะการเช�อมโยงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ใหสามารถรองรับกับกระแสโลกาภิวัตน และเช�อมโยงกับเศรษฐกิจ
ระหวางประเทศ เปนเร�องที่มีความจำเปนเปนอยางยิ่ง

วารสารสงเสริมการลงทุน

สำหรับแนวโนมในป 2556 นี้ สสว. คาดวาเศรษฐกิจของประเทศ
จะขยายตัวเพิ่มขึ้น สงผลใหภาพรวมของธุรกิจ SMEs มีแนวโนมจะ
เติบโตรอยละ 5.1

อุตสาหกรรมที่สงผลกระทบดานบวก ไดแก
การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก การผลิตเคร�องรับ
โทรทัศนและวิทยุและสินคาที่เกี่ยวของ การ
แปรรูปและการถนอมอาหารจากสัตวนำ้ การผลิต
ผลิตภัณฑ โลหะประดิษฐอ�นๆ ซึ่งมิไดจัดประเภท
ไว ในที่อ�น และการผลิตผลิตภัณฑประเภทอบ
เปนตน
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สำนั ก งานส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดยอม เปนกรรมการและเลขานุการ
• คณะกรรมการบริหารสำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม มีอำนาจหนาที่
วางนโยบาย บริหารงาน ควบคุม กำกับดูแล
และรับผิดชอบในกิจการของ สสว. โดยมี ปลัด
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานกรรมการ
และผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม เปนกรรมการและ
เลขานุการ
สสว. เปดทำการตัง้ แตวนั ที่ 15 พฤศจิกายน
2544 โดยใชพื้นที่บางสวนบริเวณ ชั้น 2 กรม
สงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
กรุงเทพฯ ตอมา สสว. ยายสถานที่ทำการมาอยู
ณ อาคารทีเอสทีทาวเวอร ถนนวิภาวดีรังสิต
จตุจักร ตั้งแตวันที่ 14 ธันวาคม 2544 จนถึง
ปจจุบัน

สสว. เปนตัวจักรสำคัญ
ในการพัฒนา SMEs
ไดเห็นผลกระทบของ AEC
จึงมีนโยบายเตรียมความพรอม
ให SMEs ไทยแขงขันได

สสว. จึงเปนตัวจักรสำคัญในการพัฒนา SMEs ไดเล็งเห็นผล
กระทบของ AEC ที่จะเกิดขึ้นกับ SMEs ซึ่งมีจำนวนถึงรอยละ 99.8
ของวิสาหกิจทัง้ หมดของไทย จึงมีนโยบายกำหนดทิศทางในการสงเสริม
SMEs ของประเทศใหเกิดความเขมแข็ง เพ�อการเตรียมความพรอม
ใหรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนี้ ไว ในแผนสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2555 - 2559) ทีจ่ ดั ทำขึน้
เพ�อเปนแนวทางในการพัฒนาและสงเสริม SMEs ของไทยใหเติบโต
อยางตอเน�อง ยัง่ ยืน และสามารถแขงขันได ในบริบททีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
ของโลกปจจุบัน
ทั้งนี้เพ�อเปนแนวทางในการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ของ
ไทยใหเติบโตอยางตอเน�องอยางยั่งยืน จึงไดมีแนวคิดในการสงเสริม
การพัฒนาศักยภาพ SMEs ของไทยใหดำเนินธุรกิจบนฐานความรู
ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม และเอกลักษณทางวัฒนธรรม
รวมถึงมุงเนนการสนับสนุนตามระยะการเติบโตของธุรกิจ ซึ่งการ
ดำเนินงานจะครอบคลุมใน 2 มิติ คือ มิตขิ องภาพรวมทัง้ ประเทศ และ
มิติของพื้นที่ เพ�อใหสอดคลองกับนโยบายการกระจายความเจริญจาก
สวนกลางสูภูมิภาคและยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นที่ของรัฐบาล
ทั้งนี้ เพ�อใหสวนราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และ

3. การรับมือวิกฤติการณตางๆ ที่กระทบตอ
การดำเนินธุรกิจของ SMEs ไทย ไมวาจะเปน
ภัยพิบัติจากธรรมชาติ โรคระบาด ภาวะโลกรอน
ภัยที่มนุษยกอใหเกิดขึ้น และวิกฤติการณทาง
เศรษฐกิจระดับโลก จึงจำเปนตองจัดใหมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยง การเตรียมความพรอม
เพ�อรองรับตอสถานการณฉุกเฉินในรูปแบบตางๆ
รวมทั้งการเสริมศักยภาพของประเทศใหมีความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและสามารถแขงขันได ใน
เวทีโลกอยางตอเน�อง เพ�อให SMEs มีภมู คิ มุ กัน
สามารถรองรับ ฟนฟู และบรรเทาผลกระทบที่
เกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
อยางไรก็ดี สสว. เปดโอกาสใหหน�วยงาน
ทั้งภาคราชการและภาคเอกชน ไดรวมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางหรือวิธีการที่จะ
นำไปสูการพัฒนาโครงการสงเสริม SMEs โดย
จะประมวลเปนกรอบแนวทางในการสรรหาและ
พิจารณาคัดเลือกโครงการสงเสริมพัฒนา SMEs
เพ�อใหการจัดสรรงบประมาณจากกองทุนสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในปงบประมาณ
2557 เปนไปอยางมีบูรณาการและประสิทธิภาพ
สอดคลองกับการแกไขปญหาและความตองการ
ของ SMEs อยางแทจริง

นโยบายสำคัญที่เกี่ยวของกับ SMEs

จากแผนการสงเสริมฯ ฉบับที่ 3 ที่ไดจัดทำ
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ดังนั้นจึงจำเปนตองสงเสริมให SMEs มีการสรางความแตกตาง
ผลิตสินคาทีม่ มี ลู คาเพิม่ มากขึน้ มีการใชเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
การคิดคนนวัตกรรมในสินคาและบริการมากขึ้น รวมทั้งพัฒนา
ผูป ระกอบการ สรางความเขมแข็งของเครือขาย เพ�อเพิม่ ผลิตภาพและ
ความสามารถในการแขงขันที่สูงขึ้น ฯลฯ

2. การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
ซึง่ เปนทัง้ โอกาสและความทาทายของ SMEs ไทย
จึงจำเปนตองเรงให SMEs มีความพรอมทั้งใน
ดานความรู ความเขาใจ ความสามารถในการ
แขงขัน ความสามารถในการใชประโยชน รวมถึง
จัดใหมีแหลงขอมูล ขาวสาร องคความรูเชิงลึก
ที่เกี่ยวของกับ AEC ที่ SMEs สามารถเขาถึง
ไดอยางสะดวกและงายตอความเขาใจ

วารสารสงเสริมการลงทุน

องคการเอกชนที่เกี่ยวของ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค นำไปใช
เปนแนวทางในการดำเนินงานสงเสริม สนับสนุน SMEs ใหมีความ
เช�อมโยงและเกือ้ หนุนระหวางกัน เกิดการบูรณาการและพลังขับเคล�อน
อยางมีทิศทางเดียวกัน ซึ่งปจจุบัน สสว. อยูระหวางการจัดทำกรอบ
แผนปฏิบตั กิ ารสงเสริม SMEs ประจำป 2557 และไดพจิ ารณาเห็นถึง
ปญหา อุปสรรค และความทาทายทีม่ ผี ลกระทบตอ SMEs ของประเทศ
โดยมีประเด็นสำคัญที่จะมุงเนนในการสงเสริม 3 เร�อง ดังนี้
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เน�องจากผลการจัด
อันดับความสามารถในการแขงขันของสถาบันตางๆ ในป 2555 บงชีว้ า
ประเทศไทย มีขีดความสามารถในการแขงขันลดลง เชน สถาบันการ
จัดการนานาชาติ (IMD) พบวา ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 31 ปรับ
ลดลงจากอันดับที่ 27 ในป 2554 ขณะที่ World Economic Forum
(WEF) พบวา ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 39 เชนเดียวกับป 2554
นอกจากนี้ยังมีปจจัยตางๆ สงผลตอขีดความสามารถในการแขงขัน
ของ SMEs ไทย

ขึน้ โดยมีวสิ ยั ทัศนเพ�อ “พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมไทย ใหเติบโตอยาง
สมดุลและยั่งยืน เพ�อเปนพลังขับเคล�อนหลัก
ของเศรษฐกิจไทย” นั้น มีเปาหมายการสงเสริม
โดยมี ย ุ ท ธศาสตร ใ นการดำเนิ น งานอยู  4
ยุทธศาสตรคือ

พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมไทย ใหเติบโต
อยางสมดุลและยั่งยืน
เพ�อเปนพลังขับเคล�อนหลัก
ของเศรษฐกิจไทย
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ยุทธศาสตรที่ 1

วารสารสงเสริมการลงทุน
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แผนการสงเสริมฯ
มีวิสัยทัศนเพ�อ

สนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดำเนิน
ธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทย
ในการพัฒนาและสงเสริม SMEs จึงตอง
ดำเนินการสนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอือ้ ตอการ
ดำเนินธุรกิจของ SMEs โดยมุง เนนปจจัยพืน้ ฐาน
2 สวน คือ
• การสรางปจจัยแวดลอมเพ�อใหเอื้อตอ
การดำเนินธุรกิจของ SMEs ในทุกระดับการ
เติบโตของธุรกิจใหมปี ระสิทธิภาพและธรรมาภิบาล
รวมทัง้ พัฒนาเครือขายการทำงานสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อ มของภาครั ฐ อย า ง
บูรณาการ
• การสรางภูมิคุมกันจากปจจัยเสี่ยงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ การฟนฟู และ
บรรเทาผลกระทบ ที่เกิดขึ้นกับ SMEs ที่ไดรับ
ผลกระทบจากสถานการณฉกุ เฉินและสถานการณ
ที่เปลี่ยนแปลงไป

ยุทธศาสตรที่ 2

เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมไทย
จะใหความสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจ
การสรางพันธมิตรทางธุรกิจและการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจ
การพัฒนาสินคาและบริการของ SMEs การยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพของสินคาและบริการ การขยายโอกาสทางการตลาด และการ
พลิกฟนธุรกิจเพ�อความอยูรอด รวมถึงการสรางและพัฒนาศักยภาพ
ผูประกอบการใหม

ยุทธศาสตรที่ 3

สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยใหเติบโตอยางสมดุล
ตามศักยภาพของพื้นที่
โดยจะเนนการนำศักยภาพของพื้นที่มาใชประโยชน และสราง
ความสมดุลใหเกิดขึน้ ระหวางพืน้ ทีท่ ง้ั ทางดานเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม อัตลักษณ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต โดยมี
การนำภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมมาใช ในการสรางมูลคาใหกับ
สินคาและบริการ
สงเสริมการสรางงาน สรางอาชีพในพื้นที่ เพิ่มโอกาสการเขาถึง
แหลงทุน โดยการพัฒนาความเขมแข็งขององคกรการเงินระดับฐานราก

บริหารจัดการทรัพยากรในทองถิน่ อยางเหมาะสมเพ�อใหเกิดประโยชน
สูงสุด พัฒนาพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจชายแดนและพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตรเศรษฐกิจ
ใหเอื้อตอการคา การลงทุนและการทองเที่ยว รวมถึงสนับสนุนให
เกิดการบูรณาการการทำงานและสรางเครือขายความรวมมือในทุก
ภาคสวน

ยุทธศาสตรที่ 4

• การเตรียมความพรอมและยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมในดานการคาการลงทุนในตางประเทศ เพ�อรองรับ
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน เพ�อสรางความรูความเขาใจ

นอกจากความเช�อมโยงของทัง้ 4 ยุทธศาสตร
แลวยังมีความเช�อมโยงระหวางยุทธศาสตรดว ยกัน
ไดแก
• การพัฒนาศักยภาพ SMEs ในทองถิ่น
โดยคำนึงถึงศักยภาพของพื้นที่ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมเปนประเด็น
ที่สำคัญในการสรางความเขมแข็งใหกับ SMEs
ในทองถิ่น (ยุทธศาสตรที่ 2 และ 3)
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• การจัดทำฐานขอมูล SMEs แหงชาติ เพ�อใหมีศูนยกลาง
ขอมูลกลางดาน SMEs ของประเทศทีเ่ ปนฐานเดียวกัน (Centralized
SMEs Database) โดยรวมขอมูลและองคความรูที่เปนประโยชน
เกี่ยวกับ SMEs ในแหลงเดียว (One stop service) ซึ่งจะเปนการ
เช�อมโยงกันกับศูนยรวมขอมูลขาวสารสนเทศและบริการภาครัฐ (e Government Portal) การพัฒนาดังกลาวจะคำนึงถึงความประหยัด
ประสิทธิภาพ ความสะดวก รวดเร็วในการเขาถึงและใชงาน

โดยมุง เนนธุรกิจสาขา (Sector) ทีม่ แี นวโนม
จะไดรบั ผลกระทบรุนแรง ซึง่ จะชวยให SMEs มี
ความสามารถพรอมรับกับการแขงขัน ขณะเดียวกัน
สำหรับธุรกิจสาขาที่มีศักยภาพในดานการคา
การลงทุนในตางประเทศ จะสามารถใชประโยชน
จากความตกลงตางๆ ไดอยางเต็มที่
วารสารสงเสริมการลงทุน

เสริมสรางศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมไทยให
เช�อมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ
การเช�อมโยงระหวางยุทธศาสตร เม�อทำการวิเคราะหแนวโนม
และบริบทการเปลี่ยนแปลงของสถานการณปจจุบัน จุดแข็ง จุดออน
โอกาส และภัยคุกคามรวมถึงขอจำกัดของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม (SMEs) ของไทยพบวา การพัฒนา SMEs ใหเปนไปตาม
วิสยั ทัศนและบรรลุเปาหมายหลักที่ไดกำหนดไว จะตองดำเนินการตาม
ยุทธศาสตรทั้ง 4 ของแผนการสงเสริมฯ ฉบับที่ 3 รวมทั้งพิจารณา
ความเช�อมโยงระหวางยุทธศาสตร ซึง่ ทำใหเห็นประเด็นความเช�อมโยง
ทีส่ ำคัญและจำเปนระหวางยุทธศาสตร 3 ประเด็น ทีต่ อ งเรงดำเนินการ
ภายในระยะ 1-2 ปแรก คือ
• การพัฒนาผูบริหารและเจาหนาที่ที่ใหบริการและสนับสนุน
SMEs เพ�อใหมีหน�วยงานหลักในการยกระดับศักยภาพของผูกำหนด
นโยบายและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนา SMEs
ทัง้ จากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน�วยงานทีเ่ กีย่ วของ
ใหสามารถชวยเหลือ สนับสนุน สงเสริม และพัฒนา SMEs เพิ่มขีด
ความสามารถในการดำเนินธุรกิจ

ให แ ก SMEs เกี ่ ย วกั บ ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี่ยน (AEC) อยางเปนระบบ ครอบคลุม
ภาคการผลิ ต ภาคการค า และบริ ก าร ทั ้ ง ใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค

• การพัฒนาเพ�อรองรับการเปลี่ยนแปลง
เพ�อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยนของไทย
โดยการเตรียมความพรอมใหแก SMEs ในพื้นที่
(ยุทธศาสตรที่ 3 และ 4)
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• การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ใหกบั SMEs ทีม่ ศี กั ยภาพใหสามารถขยายการคา
และการลงทุนไปยังตางประเทศได (ยุทธศาสตร
ที่ 2 และ 4)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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การสงเสริม SMEs ใหสามารถบรรลุตาม
พันธกิจ วิสัยทัศนและเปาหมายของการสงเสริม
ที่ไดกำหนดไวนั้น จำเปนตองอาศัยปจจัยสำคัญ
หลายประการ ดังนี้
1. การพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการ
ดำเนินธุรกิจของ SMEs จำเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตอง
จัดทำฐานขอมูล SMEs ของประเทศใหมขี อ มูลที่
สมบูรณ ครบถวน และสามารถใชขอ มูลจากฐาน
เดียวกันเพ�อกำหนดนโยบายและแนวทางการ
สงเสริม SMEs รวมทั้งสรางองคความรูอันเปน
ประโยชนตอ การดำเนินธุรกิจของ SMEs รวมถึง
จำเปนตองทบทวน ปรับปรุง และผลักดันกฎหมาย
กฎระเบียบ และสิทธิประโยชนของภาครัฐที่
เกี่ยวของ เพ�อเอื้อและลดอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. การสงเสริมและพัฒนา SMEs จำเปน
ตองไดรับการจัดสรรงบประมาณอยางเพียงพอ
ตอเน�อง และสอดคลองเช�อมโยงกัน เพ�อสามารถ
พัฒนา SMEs ใหเกิดความเขมแข็ง ยั่งยืนและ
เปนกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
3. แผนการสงเสริม SMEs จะสัมฤทธิ์ผล
และเกิดประโยชนสูงสุดไดนั้น สวนราชการ
หน�วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ ทั้ง
ในสวนกลางและสวนทองถิ่นจะตองนำแผนการ

สงเสริมฯ SMEs ไปใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน เพ�อใหเกิดการ
บูรณาการและมีทิศทางการสงเสริมที่สอดคลองกัน
4. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการสงเสริม SMEs ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน ในทุกระดับ จำเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพ และมี
ความเขาใจเกี่ยวกับ SMEs รวมทั้งเขาใจถึงนโยบายและทิศทางการ
สงเสริม SMEs ของประเทศ อันจะสงผลใหการดำเนินงานสงเสริม
SMEs มีประสิทธิภาพ
กิจกรรมหนึ่งที่อยูในแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs ภายใต
แผนและยุทธศาสตรดังกลาว คือ “โครงการเตรียมความพรอม
ผูประกอบการ SMEs ไทย เพ�อเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน
(AEC Ready)” ที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ�อสรางความรู
ความเขาใจที่ถูกตองเร�อง AEC รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพของ
ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใหมีความพรอมที่จะรองรับ
การเปดเสรีในทุกดาน และการสรางโอกาสการทำธุรกิจ สรางเครือขาย
ความรวมมือทั้งในและนอกประเทศใหผูประกอบการ SMEs เจริญ
เติบโตไดอยางยัง่ ยืน ทัง้ นี้ โครงการ AEC Ready นี้ จะประกอบดวย
กิจกรรมยอยตางๆ ดังนี
• การอบรมเพ�อสรางความรูความเขาใจที่ถูกตองตอประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยนใหกับ SMEs และผูสนใจ จำนวน 5,000 ราย ทุก
ภูมิภาคทั่วประเทศ เพ�อให SMEs รูและตระหนักถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึน้ ในอนาคต และเพ�อจะนำความรูค วามเขาใจดังกลาวไปประยุกต
เพ�อเตรียมความพรอมเทาที่จะสามารถดำเนินการได
• การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ�อสรางความเขาใจเชิงลึกเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ เง�อนไขการคา ของ AEC และเพ�อสรางเครือขายความ
รวมมือในการดำเนินธุรกิจใหแก SMEs จำนวน 1,500 ราย
• การยกระดับและเสริมสรางศักยภาพผูประกอบการ จำนวน
400 ราย ใหมีความพรอมในดานที่ยังขาด เชน การสรางตราสินคา
การพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ การจดลิขสิทธิ์ทรัพยสินทาง
ปญญาทั้งในและตางประเทศ การปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต ให
ใชงานไดหลากหลายภาษา เปนตน
• การสนับสนุนการจับคูธุรกิจระหวางผูประกอบการไทยเพ�อ

เพิม่ ความแข็งแกรงในการผลิตสินคาและบริการทีม่ ปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
และ การจับคูธ รุ กิจระหวางผูป ระกอบการไทยกับผูป ระกอบการอาเซีย่ น
เพ�อสรางโอกาสดานการคาการลงทุนระหวางกันอยางเหมาะสม
• การศึกษาและรวบรวมขอมูลเชิงลึก เพ�อจัดทำยุทธศาสตร
กลยุทธ การพัฒนาผูป ระกอบการ SMEs ทัง้ รายพืน้ ทีแ่ ละรายผลิตภัณฑ
รวมถึงการเสริมสรางเพ�อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพ�อ
รองรับการปรับตัว

การลดภาษี
เงินไดนิติบุคคล

ลงมาอยูที่รอยละ 20
จะเปนสวนชวยสนับสนุน
ใหผูประกอบการ
โดยเฉพาะ SMEs
สามารถแขงขัน
กับตางประเทศได

แรงขับเคล�อนหลักจากการลงทุนและการใชจายของภาครัฐ
ราคาสินคาเกษตรที่มีแนวโนมสูงขึ้น และความตองการอุปสงคจาก
ตางประเทศที่คาดวาจะยังคงขยายตัวได อันมีปจจัยสนับสนุนจากการ
เบิกจายตามแผนบริหารจัดการน้ำในระยะยาวของภาครัฐ วงเงินลงทุน
รวม 3.5 แสนลานบาททีค่ าดวาจะเริม่ ทยอยลงทุนไดมากขึน้ ในป 2556

จึงเปนเร�องของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมทีจ่ ะตองปรับตัวเพ�อความอยูร อดใหได
ในบริบทของความทาทาย โดยสสว. ไดเรงออก
มาตรการสำคัญๆ เพ�อชวยผลักดันใหธุรกิจ
อยูรอดตอไปได

ทิศทาง SMEs ไทย
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รัฐบาลไดปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคลลงมาอยูที่รอยละ 20
ในป 2556 จะเปนสวนชวยสนับสนุนใหผปู ระกอบการ โดยเฉพาะธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สามารถแขงขันกับตางประเทศได
และเปนการเพิม่ ความน�าสนใจของประเทศไทยใหกบั นักลงทุนตางชาติ
เขามาลงทุนในอนาคต เน�องจากไดรับผลกำไรมากขึ้น การขยายการ
ลงทุนทั้งจากในประเทศและตางประเทศนี้ จะทำใหรายไดจากการ
จัดเก็บภาษีโดยรวมของรัฐบาลมากขึ้น และจะเกิดการจางงานใหม
ภายในประเทศเม�อประชาชนมีกำลังจับจายใชสอยมาก รายไดจาก
ภาษีมูลคาเพิ่มก็จะเพิ่มขึ้นอีกทางหนึ่งดวย

อยางไรก็ตาม เศรษฐกิจในป 2556 ไทยยังมี
ความเสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกจากความ
ไมแน�นอนของเศรษฐกิจโลก ทัง้ ปญหาหนีส้ าธารณะ
ในยุโรป ปญหาเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่ยังไมฟนตัว
และประสบกับปญหาการมีหนี้สาธารณะและการ
ขาดดุลงบประมาณคอนขางสูง ปญหาการวางงาน
ในสหรัฐฯ และยุโรป ความผันผวนของอัตรา
แลกเปลีย่ น ภัยทางธรรมชาติ สวนปจจัยลบภายใน
ประเทศ อยูท เ่ี สถียรภาพทางการเมือง และความ
ผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนที่เงินบาทจะแข็งคา
มากขึน้ สงผลกระทบตอการสงออก ภัยธรรมชาติ
การขาดแคลนแรงงานในบางอุตสาหกรรม ปญหา
ตนทุนที่เพิ่มสูงขึ้นจากการปรับคาแรงวันละ
300 บาท ทั่วประเทศ รวมไปถึงการปรับขึ้นของ
คาพลังงาน ทั้งน้ำมัน ไฟฟา คาขนสง

วารสารสงเสริมการลงทุน

ขางตนนี้เปนเพียงหนึ่งในหลายกิจกรรมที่ สสว. ไดดำเนินการ
ในปงบประมาณ 2555 เพ�อกระตุนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอมของไทย ใหตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมตัว
อยางเต็มที่ ในทุกมิติใหมีความพรอมเพ�อจะรองรับการกาวเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ซึ่งสามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม(สสว.)
เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ชัน้ G, 17,18,20,23 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 1301 โทรสาร 0 2273 8850 เว็บไซต www.sme.go.th
อีเมล info@sme.go.th

ประกอบกับสถานการณเศรษฐกิจโลกที่แมวาจะ
ยังคงมีความเสี่ยง แตมีแนวโนมวาจะเริ่มฟนตัว
ขึ้นตามลำดับ

เสนทางความกาวหนาของ SME

สุนันทา อักขระกิจ

ธุรกิจ SMEs
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อยางมั่นคงไดอยางไร

วารสารสงเสริมการลงทุน
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จะเติบโต

จากการทีร่ ฐั บาลใหมกี ารปรับอัตราคาจางขัน้ ต่ำเปน 300 บาทตอวันนัน้ ไดสง ผลกระทบตอผูป ระกอบการในหลากหลาย
สาขา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการที่เปน SMEs นั้น ไดรับผลกระทบมากกวาธุรกิจอ�นๆ ดังนั้นจึงมีผูเชี่ยวชาญ
จากภาครัฐและเอกชนมาใหคำแนะนำ รวมถึงแนวทางในการปรับตัวของ SMEs เพ�อความอยูร อดในการดำเนินธุรกิจตอไป
รศ.ดร. ยงยุทธ แฉลมวงษ ผูอำนวยการ
วิจัยดานการพัฒนาแรงงาน สถาบันวิจัยเพ�อการ
พัฒนาประเทศไทย (TDRI) ใหความเห็นเร�องการ
ปรับอัตราคาจางเปน 300 บาททั่วประเทศวา ได
สงกระทบตอผูประกอบการธุรกิจ SMEs เปน
อยางมาก เน�องจากผูประกอบการดังกลาวเพิ่ง
จะเริ่มฟนฟูกิจการ หลังจากไดรับผลกระทบจาก
น้ำทวมในชวงปลายป 2554

อยางไรก็ตาม หากมองภาพรวมของผลกระทบจากการปรับอัตรา
คาจางขัน้ ต่ำเปน 300 บาทนัน้ จากการรวบรวมขอมูลพบวาคาจางและ
รายได ในอดีตเพิม่ ขึน้ รอยละ 4.8 และ 4.4 ตอปในชวงป 2548 - 2553
แตคาจางและรายไดเพิ่มเปนรอยละ 21.67 - 22.82 ตอป ในชวง
ไตรมาสที่ 2 ของป 2554 - 2555
การทีอ่ ตั ราคาจางเพิม่ ขึน้ ยอมสงผลกระทบตอผูป ระกอบการ ดังนัน้
จึงขอเสนอแนวทางในการสรางความสามารถในการแขงขัน คือ เลือก
ใชประโยชนจากความเช�อมโยงในภูมภิ าค การยกระดับเทคโนโลยีเพ�อ
สรางมูลคาเพิ่ม และการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน

สวนการเตรียมความพรอมของอุตสาหกรรม SMEs นัน้ มาตรการ
ที่ควรนำมาใช ประกอบดวย
ประการแรก มาตรการแกไขระยะสั้น และกลาง เชน การนำ
เทคโนโลยีเขามาใช ใหมากขึ้น การชดเชยดวยแรงงานที่มีคุณภาพ
และการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
ประการที่สอง เพิ่มความสามารถในการแขงขัน เชน การคิดคน
นวัตกรรมเพ�อเพิม่ มูลคาใหกบั สินคา มีระบบเครือขายความรวมมือกับ
ภาคอุตสาหกรรม ฯลฯ
ประการที่สาม ยกระดับอุตสาหกรรมไทยในสภาพแวดลอมใหม

เพ�อใหอุตสาหกรรม
เติบโตได

จำเปนตองมีการพัฒนาฝมือ
ทางดานแรงงานควบคูไปดวย
อยางไรก็ตาม เพ�อใหอุตสาหกรรม SMEs
เติบโตไดอยางมั่นคงมากยิ่งขึ้น จำเปนตองมีการ
พัฒนาฝมอื ทางดานแรงงานควบคูไ ปดวย โดยการ
จัดทำคุณวุฒิวิชาชีพมาใช ในการกำหนดอัตรา
คาจาง การพัฒนาอาชีวศึกษาใหเปนบุคลากร
ทักษะสูงจำนวนมาก เพ�อรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจเปนแรงงานระดับ Intermediate
รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพแรงงานเพ�อเพิ่ม
Productivity ใหสมดุลกับคาแรงที่เพิ่มขึ้น และ
คาจางขั้นต่ำควรสัมพันธกับ Productivity ดวย
ทัง้ นี้ในการดำเนินธุรกิจนัน้ ไมมีใครดำเนิน
ธุรกิจ โดยไมมุงหวังผลกำไร ซึ่งปจจุบัน ภาค
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นอกจากนั้นยังควรใหความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
โดยการเพิ่มคุณคาความสามารถบุคลากรในอุตสาหกรรม รวมถึงการ
เตรียมความพรอมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จะเขามาเปนสวนหนึ่ง
ของภาคอุตสาหกรรม โดยความรวมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ รวมทัง้
รวมมือในการขยายการศึกษาระบบทวิภาคี และสหกิจศึกษากับ สอศ. /
วิทยาลัยเทคนิคในรูปแบบใหม “โรงงาน โรงเรียน” (Integrate Factory

สวนการเพิ่ม Productivity ในการผลิตนั้น
สามารถดำเนินการได 3 แนวทาง ประกอบดวย
แนวทางแรก นำระบบ Automatic เขามา
ใช ในกระบวนการผลิตมากขึ้น และเพิ่มขีดความ
สามารถทางดาน Manufacturing Technology
แนวทางที่สอง พัฒนาฝมือแรงงานใหเปน
High Multi - Skill และให Valued per Head
สูงขึ้น
แนวทางที่สาม เพิ่มองคความรูและทักษะ
ที่มีประสิทธิภาพแกแรงงานในดานตางๆ อาทิ
Technology Management โดยมีเปาหมายใน
การเพิ่ม Productivity ในภาคอุตสาหกรรมของ
ประเทศใหไดรอยละ 10 ตอป

วารสารสงเสริมการลงทุน

นอกจากนี้ รศ ดร. ยงยุทธ ยังมีขอเสนอแนะเพ�อยกระดับ
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ไทย ไวน�าสนใจหลายประการ ดังตอไปนี้
ประการแรก การปรับคาแรงขั้นต่ำ ควรมีกระบวนการปรับขึ้น
อยางตอเน�องและเปนระบบ เพ�อสงสัญญาณใหผปู ระกอบการปรับตัว
ไดทนั การกำหนดคาแรงขัน้ ต่ำโดยคณะกรรมการไตรภาคี ควรพิจารณา
จาก Medium - term Productivity Growth และอัตราเงินเฟอ
คาดการณ ในระยะ 5 ปขา งหนาเปนปจจัยหลัก โดยคาแรงแตละพืน้ ที่
ไมจำเปนตองเทากัน ขึ้นอยูกับ Productivity Growth และอัตรา
เงินเฟอในแตละพื้นที่
ประการที่สอง การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ควรอุดหนุนแรงงาน
ใหเขารับการฝกอบรมทักษะ โดยแจก “คูปองการฝกอบรม” และควร
อุดหนุนการนำเคร�องจักรทีท่ นั สมัยมาใช โดยอนุญาตใหหกั คาเส�อมราคา
ในอัตราเรง (Accelerated Depreciation)
ประการที่สาม การยกระดับเทคโนโลยี กระทรวงการคลังควร
อนุญาตใหผูประกอบการสามารถนำคาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา
มาลดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลไดรอ ยละ 300 และเรงรัดกระบวนการ
พิจารณา ควรประเมินผลนักวิจยั ในมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจยั ของ
รัฐ จากการถายทอดเทคโนโลยีใหภาคการผลิต และการใชประโยชน
เชิงพาณิชย (Commercialization)

School, Work - based Learning, or Work
Integrated Learning)
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การผลิตที่มี Productivity สูง 3 อันดับแรก
คือ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และภาค
การเกษตร

วารสารสงเสริมการลงทุน
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รศ.ดร. ยงยุทธ ยังไดกลาวทิ้งทายไววา
ในการดำเนินธุรกิจนัน้ หากผูป ระกอบการตระหนัก
วาการดำเนินการเพียงลำพังอาจเกิดปญหามากขึน้
ก็ขอใหปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินธุรกิจใหม โดยมี
4 แนวทางใหญๆ คือ ยก (ยกเลิกกิจการ) แยก
(แยกกิจการ) ยาย (ยายสถานประกอบการ) และ
หยุด (หยุดดำเนินกิจการชั่วคราว)
นอกจากนี้ ไดมีผูเชี่ยวชาญจากภาครัฐ และ
เอกชน รวมแสดงความคิดเห็น และนำเสนอ
แนวทางเพ�อใหผูประกอบการ SMEs นำไปปรับ
ใชเพ�อพัฒนาธุรกิจใหสามารถดำเนินตอไปได

ทั้งนี้ประเทศไทยยังพึ่งพาการสงออกมากกวารอยละ 70 หาก
ตองรักษาสถานะดังกลาวไว ก็จำเปนที่จะตองหาประเทศที่มีโควตา
สงออกสินคากับประเทศสหรัฐอเมริกา และยุโรป ซึง่ ประเทศเหลานัน้
ประกอบดวย กัมพูชา ลาว พมา และเวียดนาม

นายอรรจนสทิ ธิ สรอยทอง ผูอ ำนวยการ
ศู น ย พ ั ฒ นาการลงทุ น ไทยในต า งประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือ
บีโอไอ กลาววา ในสวนของผูป ระกอบการที่ไดรบั
การสงเสริมการลงทุนนั้น หากไมสามารถดำเนิน
ธุรกิจภายในประเทศได เน�องจากผลกระทบ
จากการปรับคาแรงที่ทำใหตนทุนสูงขึ้น แนะนำ
ใหควรยายสถานประกอบการไปที่อ�น เพ�อลด
ตนทุนการผลิตใหสามารถแขงขันได

อยางไรก็ตาม การสงเสริมฯ ของบีโอไอนับจากนี้ จะไมเนนเร�อง
จำนวนเงินลงทุน แตเนนทีค่ ณ
ุ คาของกิจการลงทุน ทีป่ ระเทศจะไดรบั
ซึง่ การดำเนินธุรกิจทีค่ นไทยควรดูเปนแบบอยางคือ ไตหวัน เน�องจาก
เปนประเทศที่ประสบความสำเร็จมากในการดำเนินธุรกิจและสราง
แบรนด ใหกับสินคา

จะเห็นไดวาในชวงที่ผานมาผูประกอบการ
ธุรกิจ SMEs มักจะประสบกับปญหาในหลายๆ
ดานดังนี้
ประการแรก การขาดแคลนแรงงาน และ
วัตถุดิบ รวมทั้งคาแรงสูง
ประการทีส่ อง ตองหาตลาดใหมๆ และรักษา
ตลาดเดิมไว
ประการที่สาม ตองนำเทคโนโลยีใหมๆ มา
ใช โดยเนนการสงออกมากขึ้น

บีโอไอมีนโยบายในการสงเสริม
ใหนักลงทุนไทย
ไปลงทุนในตางประเทศ
เพ�อเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขันและสรางมูลคาเพิ่ม

ปจจุบันบีโอไอมีนโยบายในการสงเสริมใหนักลงทุนไทยไปลงทุน
ในตางประเทศ เพ�อเพิ่มความสามารถในการแขงขันและสราง
มูลคาเพิ่ม เพิ่มรายไดแกประเทศจากผลกำไรจากการไปลงทุนใน
ตางประเทศ รวมทั้งเพิ่มบทบาทของไทยในประชาคมเศรษฐกิจโลก
โดยประเทศเปาหมายประกอบดวย พมา อินโดนีเซีย เวียดนาม จีน
อินเดีย เอเชียใต ตะวันออกกลาง และทวีปแอฟริกา

สำหรับอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก เหมืองแร พลังงาน ปโตรเลียม
สิ่งทอ เสื้อผา รองเทา อัญมณี เกษตรและเกษตรแปรรูป อาหาร
ชิ้นสวนยานยนต เคร�องใชไฟฟา ธุรกิจบริการ ทองเที่ยว เคร�องใช
พลาสติก วัสดุกอสราง ออกแบบ ตกแตง อสังหาริมทรัพย ฯลฯ
นอกจากนีน้ ายอรรจนสทิ ธิ ยังกลาวเพิม่ เติมวา หากผูป ระกอบการ
SMEs ตองการใหธุรกิจดำเนินตอไปได จำเปนตองใหความจริงจังกับ
ธุรกิจที่ดำเนินการ

ในอนาคตมหาวิทยาลัยยังมีแผน ที่จะเปดสอนหลักสูตร MBA ที่
เมืองมัณฑะเลย เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแหง ซึ่งนอกเหนือจากการเขาไป
ดำเนินธุรกิจแลว ยังตองเขาไปชวยพมาพัฒนาเร�องบุคลากร รวมถึง
เทคโนโลยีทางดานตางๆ ดวย
สำหรับการเขาไปดำเนินธุรกิจในพมานัน้ อุปสรรคสำคัญคือ เร�อง
การส�อสารที่ไมชัดเจน และจะมีปญหาตามมาในภายหลังคือ เร�อง
ความเกรงใจ ซึ่งตรงนี้ผูประกอบการตองใหความสนใจเปนพิเศษ เพ�อ
จะหาทางปองกันไมใหปญหาเกิดขึ้น
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ประธานบริหาร บริษัท RCK
รุงเจริญกรุป จำกัด กลาววา ธุรกิจของบริษัทเริ่มตนจากการเปด
ดำเนินธุรกิจแบบหองแถวในรุนของคุณพอ โดยยึดหลักที่วาทุกธุรกิจ

นายโกศิลป ภัทรธีรานนท กรรมการ
ผูจัดการ บริษัท แอ็ดวานซ จำกัด กลาววา
ปจจุบนั มีโรงงาน 2 แหงตัง้ อยูในลาว คือโรงงาน
ผลิตถังน้ำ และผลิตผาเบรกรถจักรยานยนต
การดำเนินธุรกิจในลาวสามารถขอรับการสงเสริม
การลงทุนไดทั้งหมด
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อยางไรก็ตาม เปาหมายทีม่ หาวิทยาลัยไปเปดดำเนินการในพมา
เน�องจากตองการไปสราง International Standard ทั้งนี้มหาวิทยาลัย
ยังไดจัดสงอาจารยที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำใน
ตางประเทศไปสอน เพ�อเปนการสรางช�อเสียงใหกับประเทศไทยตอไป

สวนผูประกอบการที่เปน SMEs นั้น ตอง
คำนึงไวเสมอวา SMEs จะเติบโตไดนน้ั ตองเปน
สวนหนึ่งขององคกรดวย โดยมีแนวทางหลักๆ
ดังนี้
ประการแรก ตองหลุดพนจากความคิดของ
ตนเองกอน
ประการที่สอง มีความมั่นคง (มีกำไรทุกป)
และยัง่ ยืน (ตองมีนวัตกรรมทางสินคา และบริการ)
ประการทีส่ าม การดำเนินธุรกิจทุกชนิดตอง
มีกำไร หากไมมกี ำไรก็ไมสามารถอยูไ ด อาจกลาว
ไดวากำไรเปนเคร�องมือในการพัฒนาองคกร

วารสารสงเสริมการลงทุน

ดร. จักรกรินทร ศรีมลู ผูอ ำนวยการศูนยศกึ ษาการคาอาเซีย่ น
และลาตินอเมริกา มหาวิทยาลัยหอการคาไทย กลาววา ปจจุบัน
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยไดไปเปดหลักสูตร MBA ที่นครยางกุง
ประเทศพมาแลว เน�องจากเปนประเทศที่มีความคุนเคยกันมานาน
โดยนักศึกษารุนแรกเปดรับสมัครไปเม�อเดือนสิงหาคม 2555 สวนรุน
ที่ 2 เปดรับสมัครเม�อเดือนกุมภาพันธ 2556 นักศึกษาที่มาสมัครมี
อายุระหวาง 23 - 56 ป สวนใหญเปนลูกหรือเจาของธุรกิจทีต่ อ งการ
ทำงานอยูในประเทศตนเอง

ตองเติบโตจากฐานของครอบครัว ยิง่ มี (เงิน) มาก
ยิ่งตองนอบนอม และเม�อตัดสินใจเร�องใดแลว
ตองลงมือปฏิบัติอยางจริงจังดวย
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สวนการลงทุนในพมานั้น ปจจุบันคาเชาพื้นที่อยูที่ราคาประมาณ
60 - 70 บาทตอตารางเมตร แตบริษัทไดเปรียบบริษัทอ�นๆ ใน
เร�องของตนทุนเคร�องจักร เน�องจากสามารถผลิตเคร�องจักรไดเอง
และสินคาที่จำหน�ายอยูก็มีตัวแทนในพมา จึงไมยากนักที่จะทำการคา
ในพมา

วารสารสงเสริมการลงทุน
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สำหรับการจางแรงงานในพมานั้น อัตราคาจางจะอยูที่ประมาณ
80 - 100 บาท หากมีการเปดรับสมัครเขาทำงานเม�อใด จะมีชาวพมา
มาสมัครงานกันเปนจำนวนมาก และอุปสรรคสำคัญที่ผูประกอบการมัก
ประสบในพมาคือ ปญหาเร�องภาษา ทีม่ กั จะส�อสารกันไมชดั เจนเทาทีค่ วร
สำหรับขั้นตอนการดำเนินการตางๆ นั้น
ตองผานความเห็นชอบจาก 5 กระทรวง เพ�อขอ
รับการสงเสริมฯ ใชเงินประมาณ 1 แสนบาท
สวนขั้นตอนอ�นๆ ควรดำเนินการตามที่กำหนดไว
โดยดำเนินการตั้งแตระดับลางขึ้นบน ซึ่งจะใช
ระยะเวลาในการดำเนินการทุกขั้นตอนประมาณ
7 เดือน
อยางไรก็ตาม การที่จะประสบความสำเร็จ
ในการผลิตสินคาเพ�อการจำหน�ายนั้น นอกจาก
คุณภาพสินคาที่ดีแลว ควรหาจุดเดนใหกับสินคา
เพ�อเพิ่มมูลคา อยางเชน โรงงานผลิตถังน้ำ ได
คิดคนการผลิตถังน้ำที่มีลวดลายดอกจำปาลาว
หรือดอกลั่นทม นับเปนถังแบบเดียวในโลก ที่
ผลิตเพ�อจำหน�ายในลาว และไดรับคำชมเปน
อยางมาก
นอกจากนี้การเขาไปดำเนินธุรกิจที่ประเทศ
ลาวนัน้ จะตองไมไปดูถกู หรือเหยียดหยามคนลาว
เปนอันขาด โดยคนลาวนัน้ ชอบดูรายการโทรทัศน
ของไทย รวมทั้งชอบใชสินคาแบรนด ไทยดวย
แมวา ตลาดในลาวจะไมใหญมากนัก แตกส็ ามารถ
สรางผลกำไรได ถาสินคานั้นมีจุดเดนที่แตกตาง
จากสินคาประเภทเดียวกัน

การดำเนินธุรกิจในลาว
และพมานั้น
ยังมีโอกาสและชองทาง
ในการดำเนินการอีกมาก

การดำเนินธุรกิจในลาว และพมานั้น ยังมีโอกาสและชองทาง
ในการดำเนินการอีกมาก ซึ่งในเบื้องตนก็ตองเตรียมขอมูลใหชัดเจน
วาคูแขงเปนใคร อยูที่ไหน และเปนอยางไร โดยขอมูลเหลานี้จะเปน
แนวทางใหเราสามารถวางแผนการผลิตสินคาไดอยางถูกตอง และตรง
ตามความตองการของผูบริโภค

ไม ใชประเทศที่มีตนทุนต่ำ
ไมมีแรงงานราคาถูก
ไมมีวัตถุดิบ
และทรัพยากรอยางเพียงพอ

นอกจากนี้ นายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ประธานกรรมการบริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ไดกลาวปาฐกถาพิเศษเร�อง
“กาวตอไปของ SMEs ไทย” วาประเทศไทยในเวลานี้ไดเปลีย่ นแปลง
ไปจาก 5 ปกอ น ทุกวันนีป้ ระเทศไทยไมใชประเทศทีม่ ตี น ทุนต่ำ ไมมี
แรงงานราคาถูก ไมมีวัตถุดิบและทรัพยากรอยางเพียงพอ ดังนั้นการที่
SMEs จะสามารถกาวตอไปขางหนาได ควรตระหนักหรือใหความสำคัญ
กับเร�องเหลานี้

อยางไรก็ตาม ถึงเวลาแลวที่ผูประกอบการ
ธุรกิจ SMEs จะตองคิดถึงกาวตอไปของการ
ดำเนินธุรกิจ โดยมีเร�องหลัก ๆ 3 เร�องประกอบกัน
คือ เขาใจโจทย ทราบวิธีปฏิบัติ และมีเครือขาย
หากผูประกอบการสามารถดำเนินการไดตามที่ได
กลาวมาแลวขางตน ก็จะทำใหธรุ กิจเติบโตไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืน
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ทัง้ นีก้ ารจะเขาไปลงทุนในลาว และพมานัน้ ควรคำนึงถึงเร�องราว
ตางๆ ดังนี้
ประการแรก อยาลงทุนในธุรกิจที่เราไมมีความเชี่ยวชาญ
ประการที่สอง สินคาที่ผลิตตองมีคุณภาพดี
ประการที่สาม สินคานั้นควรมีความแปลกใหม และทันสมัย
ประการที่สี่ ตองผลิตสินคาที่มีความไดเปรียบ
ประการทีห่ า ควรมีความพรอมในองคกรทัง้ ระบบ มีทมี งานทีด่ ี
และแบงผลกำไรอยางยุติธรรม
ประการที่หก การส�อสารตองชัดเจน

ประการแรก สภาพแวดลอมทางธุรกิจที่ไม
เหมือนเดิม รวมทัง้ โจทยก็ไมเหมือนเดิม มีความ
ซับซอนมากขึน้ เพราะฉะนัน้ อันดับแรกตองเขาใจ
โจทยกอ นวา การดำเนินธุรกิจคืออะไร โดยคำตอบ
วันนี้อาจไมใชคำตอบที่เคยใหความสำคัญมากอน
เชน ตองตัดสินใจวาเร�องใดบางทีต่ อ งเลิก เพ�อจะ
ไปซื้อ เชา จาง หรือนำเขา ซึ่งโจทยจะนำมาซึ่ง
คำตอบที่ไมคุนเคย ตองไปตรวจสอบดูวาสวนไหน
จะตองทำอยางไรตอไป โดยเร�องเหลานี้มีความ
จำเปนมากขึน้ อยางตอเน�อง ทัง้ นีเ้ พ�อใหสอดคลอง
กับสภาพการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง
รวดเร็ว และการตอบโจทยทด่ี ที ส่ี ดุ คือ อยาปดกัน้
ตัวเองตองใชทุกวิธีในการตอบ
ประการทีส่ อง การแขงขัน ปจจุบนั เร�องการ
แพชนะเปนเร�องของการทราบวิธหี รือมี Know how
ซึ่งทุกคนจะตองทราบวิธีการทำตลาด แตถา
เร�องนัน้ มีผทู ท่ี ราบเปนจำนวนมากก็จะทำใหเกิด
การแขงขันสูง และถามีคนทราบนอย การแขงขัน
ก็จะลดลง หรือถาเราทราบเพียงคนเดียวก็จะ
เรียกวา “นวัตกรรม” สำหรับ Know how นั้น
เปนความรูท ม่ี าจากการปฏิบตั ิ และผูป ระกอบการ
SMEs ควรที่จะมีมากที่สุด เพราะจะทราบถึง
ขัน้ ตอนการดำเนินการทุกอยาง เน�องจากลงมือทำ
ดวยตนเอง
ประการที ่ ส าม ต อ งมี ค วามเข ม แข็ ง
ผูประกอบการธุรกิจ SMEs ตองมีพลังเพิ่มขึ้น
อยางตอเน�อง ปจจุบันมีวิธีเติมพลังอยูหลายวิธี
เชน มีพันธมิตร ตองมีเครือขาย ฯลฯ

ชุมนุมสหกรณ
ชาวสวนปาลมน้ำมันกระบี่
เปนนิติบุคคลที่ประสบความสำเร็จ
ในการบริหารงาน เชนเดียว
กับธุรกิจในรูปแบบบริษัท

โครงการผลิต

ปจจุบนั ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ำมัน
กระบี่ จำกัด มีผลิตภัณฑและกิจการที่ ไดรับ
การสงเสริมฯ จำนวน 4 โครงการ ดงนี้

กำลังผลิต (ตอป)
36,720
8,640
25,200
55,080
17,820
16,500

สถานภาพ

ตัน (45 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง)
ตัน
ตัน (30 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง)
ตัน (45 ตันผลปาลมสดตอชั่วโมง)
ตัน
ตัน (5 ตันเมล็ดในปาลมตอชั่วโมง)

เปดดำเนินการ
1 พฤศจิกายน 2548
เริ่มผลิต ป 2553
อยูระหวางการนำเขาเคร�องจักร
อยูระหวางการนำเขาเคร�องจักร

จากการทีศ่ นู ยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 จังหวัดสุราษฎรธานี
ไดมีโอกาสไปเยี่ยมชมกิจการของชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ำมัน
กระบี่ จำกัด และสัมภาษณผูบริหารของชุมนุมสหกรณฯ ไดรับความรู
ที่เปนประโยชนยิ่ง
นายวิศาล จันทรทพิ ย ผูจ ดั การชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลม
น้ำมันกระบี่ จำกัด ไดเลาถึงความเปนมาในการจัดตัง้ ชุมนุมสหกรณฯ
วา เดิมเกษตรกรสวนใหญในพื้นที่อำเภออาวลึก อำเภอปลายพระยา
จังหวัดกระบี่ ประกอบอาชีพทำสวนปาลมน้ำมัน ไดรับการสงเสริมให
ปลูกปาลมน้ำมันตั้งแตป 2519 เปนตนมา และตอมาก็ยังมีการขยาย
พื้นที่ปลูกปาลมน้ำมันเพิ่มขึ้น

นายวิศาล จันทรทิพย
ผูจัดการชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ำมันกระบี่ จำกัด
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น้ำมันปาลมดิบ
เมล็ดในปาลมอบแหง
น้ำมันปาลมดิบ
น้ำมันปาลมดิบ
เมล็ดในปาลมอบแหง
น้ำมันเมล็ดในปาลม

ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ำมันกระบี่ จำกัด
ไดจดทะเบียนสหกรณเม�อวันที่ 10 กุมภาพันธ
2540 ดวยทุนจดทะเบียนเพียง 60,000 บาท โดย
มีวัตถุประสงคเพ�อตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาลม
ปจจุบนั มีสมาชิกกระจายอยูใ นพืน้ ทีต่ า งๆ ครอบคลุม
5 จังหวัดในพืน้ ทีภ่ าคใต ไดแก จังหวัดกระบี่ พังงา
ตรัง สุราษฎรธานี และชุมพร รวม 35 สหกรณ
มีสมาชิกรวม 19,382 ครอบครัว พืน้ ทีป่ ลูกปาลม
387,640 ไร ผลผลิตประมาณ 969,100 ตันตอป
วารสารสงเสริมการลงทุน

โดยตัวอยางสหกรณที่ไดรับการสงเสริมฯ และความประสบ
ความสำเร็จ ที่จะนำเสนอในครั้งนี้ คือ ชุมนุมสหกรณชาวสวน
ปาลมน้ำมันกระบี่ จำกัด ซึ่งตั้งอยูที่ ตำบลคลองยา อำเภออาวลึก
จังหวัดกระบี่ เปนนิติบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการบริหารงาน
ภายใตรูปแบบสหกรณ เชนเดียวกับการประกอบธุรกิจในรูปแบบ
บริษัท

ไดรบั การสงเสริมฯ แลว รวม 4 โครงการ
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กระบี่ขึ้นประกอบดวย สหกรณนิคมอาวลึก จำกัด สหกรณนิคม
ปลายพระยา จำกัด สหกรณนิคมปากน้ำ จำกัด สหกรณการเกษตร
ปลายพระยา จำกัด และสหกรณการเกษตรคลองทอม จำกัด มี
สมาชิกรวม 8,120 ครอบครัว จำนวนสมาชิก 13,403 คน มีพื้นที่
ปลูกปาลม 151,474 ไร ผลผลิตประมาณ 424,127 ตันตอป โดย
สมาชิกไดรวมตัวกันจัดตั้งเปน “ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ำมัน
กระบี่ จำกัด” โดยมีวัตถุประสงค เพ�อกอตั้งโรงงานสกัดน้ำมันปาลม
เปนของเกษตรกรเอง และเพ�อเปนการประกันราคาและรายไดของ
เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ำมันรายยอยใหมั่นคง และมีเสถียรภาพใน
ระยะยาว

เพ�อเปนการประกันราคา

ทำใหผปู ลูกปาลมน้ำมันในพืน้ ทีป่ ระสบปญหา
การรับซื้อจากโรงงาน ไมสามารถรองรับผลผลิต
ของเกษตรกรรายยอยไดทง้ั หมด โดยการจำหน�าย
ผลผลิตปาลมสดของสมาชิกสหกรณสวนใหญ
แตเดิมนั้นจะขายผลผลิตผานสหกรณแตละพื้นที่
ของตน เพ�อรวบรวมสงโรงงานสกัดน้ำมันปาลม
ในเขตจังหวัดกระบี่ จังหวัดสุราษฎรธานี และ
จังหวัดชุมพร ซึง่ แตละปมผี ลผลิตโดยรวมประมาณ
ไมต่ำกวา 150,000 ตัน
และเม�อถึงชวงที่ปาลมน้ำมันใหผลผลิต
จำนวนมาก กำลั ง การผลิ ต ของโรงงานสกั ด
น้ำมันปาลมที่มีอยูไมสามารถรองรับผลผลิตที่มีอยู
ทำใหผลผลิตเกิดการสูญเสีย และยังเกิดคาใชจา ย
ในการขนสงไมต่ำกวา 20 ลานบาทตอป

เม�อประสบปญหา
จึงทำใหเกิดการรวมกลุม

เพ�อเปนการแกไขปญหาดังกลาว จึงเกิด
การรวมกลุมของสหกรณ 5 สหกรณ ในจังหวัด

และรายไดของเกษตรกร
ผูปลูกปาลมน้ำมันรายยอยใหมั่นคง
และมีเสถียรภาพในระยะยาว
จึงเกิดการรวมกลุม
ของ 5 สหกรณ ขึ้น

จะผลิตไฟฟา
จากกาซชีวภาพ
โดยการนำน้ำทิ้งที่เกิดขึ้น
มาผลิตไฟฟา

ปจจุบนั ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ำมันกระบี่ จำกัด ไดขยาย
กำลังการผลิต ตลอดจนเพิ่มชนิดผลิตภัณฑเมล็ดในปาลมอบแหง
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ชุมนุมสหกรณฯ
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ตอมาชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ำมันกระบี่ จำกัด ไดขอรับ
เงินสนับสนุนเงินกูต ามแผนโครงการเงินกูเ พ�อปรับโครงสรางภาคเกษตร
(ASPL) เม�อวันที่ 24 ตุลาคม 2543 โดยไดรบั อนุมตั เิ งินกูเ พ�อปรับ
โครงสรางภาคเกษตรจำนวน 270 ลานบาท เม�อวันที่ 18 กันยายน 2545
เพ�อเปนคาใชจายในการจัดซื้อเคร�องจักรกล ตลอดจนใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนในการดำเนินการในระยะแรก โดยไดกอสรางโรงงานสกัด
น้ำมันปาลม ขนาดกำลังการผลิต 45 ตันทะลายตันชัว่ โมง และไดเริม่
เดินเคร�องผลิตน้ำมันปาลมดิบในป 2546 ซึง่ ไดยน� ขอรับการสงเสริมฯ
เปนโครงการแรก โดยไดรบั ความชวยเหลือจากศูนยเศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 6 และสำนักการบริหารการลงทุน 1 มาโดยตลอด

น้ำมันเมล็ดในปาลม ไดรับการสงเสริมฯ รวม
4 โครงการ โดยมีกำลังการผลิตน้ำมันเมล็ดใน
ปาลม 133,500 ตันตอป เมล็ดในปาลมอบแหง
26,460 ตันตอป และอยูระหวางพิจารณาอนุมัติ
ใหการสงเสริมฯ อีกหนึ่งโครงการ นอกจากนี้
ยังมีโครงการที่จะย�นขอรับการสงเสริมฯ ในป
2556 นี้ อีกสามโครงการ คือ โครงการผลิตไฟฟา
จากกาซชีวภาพ โดยการนำน้ำทิ้งที่เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตมาผลิตไฟฟา กอสราง ณ
สำนักงานใหญ (คลองยา) 3 เมกะวัตต โดย
ใชงบประมาณของชุมนุมสหกรณฯ มีโครงการ
กอสรางผลิตไฟฟาจากกาซชีวภาพทีส่ าขาคลองทอม
1 เมกะวัตต เพ�อชวยสนับสนุนโครงการพลังงาน
ทดแทนและปองกันผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
คาดวาจะสามารถดำเนินการไดปนี้ นอกจากนั้น
ยังมีโครงการกอสรางโรงหีบเมล็ดในปาลม กำลัง
การผลิต 120 ตันตอวัน โดยนำวัตถุดบิ จากโรงงาน
สกัดน้ำมันปาลมของชุมนุมสหกรณเอง ที่คาดวา
จะเปดดำเนินการได ในปนี้เชนกัน
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และการไดรบั ผลประโยชนทด่ี กี ลับมายังสมาชิกสหกรณ ทำใหมสี มาชิก
และผลผลิตปาลมน้ำมันเพิม่ ขึน้ ซึง่ มาจากการดูแลควบคุมคุณภาพของ
ผลผลิตของสมาชิกเอง ทำใหไมสามารถรองรับผลผลิตของเกษตรกร
ไดทั้งหมด โดยเฉพาะเกษตรกรทางตอนใตของจังหวัดกระบี่

วารสารสงเสริมการลงทุน
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คณะกรรมการและผูบริหารชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ำมัน
กระบี่ จำกัด ไดตระหนักถึงความเดือดรอนของเกษตรกรชาวสวน
ปาลมน้ำมัน จึงไดทำการกอสรางโรงงานสกัดปาลมน้ำมัน แหงที่ 2
สาขาคลองทอม จังหวัดกระบี่ ขึน้ เพ�อรองรับวัตถุดบิ ปาลมน้ำมันของ
สมาชิกแถบอำเภอคลองทอม อำเภอลำทับ อำเภอเหนือคลอง อำเภอ
เกาะลันตาและจังหวัดใกลเคียง จังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช
บางอำเภอ โดยมีขนาดกำลังผลิต 45 ตันทะลายตอวัน รับซือ้ ผลผลิต
เขาสูกระบวนการจากสหกรณสมาชิก 830 - 1,000 ตอวัน หรือเฉลี่ย
ปละประมาณ 236,000 ตัน

การบริหารจัดการของชุมนุมสหกรณ

นายวิศาล จันทรทิพย ผูจัดการชุมนุม
สหกรณชาวสวนปาลมน้ำมันกระบี่ จำกัด ได
อธิบายถึงการบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณวา
สหกรณเปนองคกรรูปแบบหนึ่งซึ่งคณะบุคคล
หรือสมาชิกรวมกันดำเนินกิจการเพ�อประโยชน
ของกลุมสมาชิกทางดานเศรษฐกิจและสังคมไป
พรอมๆ กัน
โดยยึดหลักชวยเหลือตนเองและชวยเหลือ
ซึง่ กันและกัน การดำเนินงานของสหกรณนอกจาก
ความแตกตางในดานการใหบริการแกสมาชิกตาม
ประเภทของสมาชิกแลว ยังมีความแตกตางใน
อีกหลายมิติ เชน การบริหารจัดการ และระบบ
ควบคุมภายใน ความแตกตางเหลานี้มีปจจัย
สำคัญมาก จากศักยภาพในการบริหารจัดการของ
คณะกรรมการดำเนินการและฝายจัดการ
จากความศรัทธาและความเช�อในอุดมการณ
ของกระบวนการดำเนินงาน และดวยความซ�อสัตย

จากความศรัทธาและความเช�อ
ในอุดมการณ ทำใหมีสมาชิกเพิ่มขึ้น
กระจายอยู ในพื้นที่
ใน 5 จังหวัด รวม 35 สหกรณ

ภายใตการบริหารงานในรูปแบบสหกรณ
สามารถทำใหชุมนุมสหกรณฯ มีจุดแข็ง
คือ

สมาชิกชุมนุมสหกรณ
จะไดรับการจัดสรรดังตอไปนี้

สหกรณสมาชิกอ�นๆ ทั่วไป เชน สนับสนุนงบประมาณนอกเหนือ
จากที่กลาวขางตนแลวยังจะไดรับ
1. จายคาสวนแบงการตลาดตันละ 50 บาท ทุก
ไตรมาสไมวาผลประกอบการจะกำไรหรือไมก็ตาม
2. ชดเชยน้ำหนักขาดหาย กรณีรอการขาย
ดวยเหตุฉุกเฉินของโรงงาน
3. อนุมัติจายเงินกูระยะสั้น (ปลอดดอกเบี้ย)
เพ�อสหกรณ ใชเปนทุนรวบรวมผลผลิตดำเนินการ
ไดป 2556
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1. เงินปนผลตามสัดสวนการถือหุน กำหนดไวไมเกินรอยละ 10
2. เฉลี่ยเงินคืนตามสัดสวนปริมาณน้ำหนักปาลม ที่สมาชิก
นำมาจำหน�าย ตามมติที่ประชุมใหญ
3. ทุนสาธารณประโยชน ชวยเหลือสหกรณสมาชิกและสังคม
ดังนี้
• มอบทุนศึกษา สนับสนุนงบประมาณจัดการประชุมใหญ
• วัด โรงเรียน มูลนิธิทั่วประเทศและสาธารณประโยชน
ทั่วไป

ภายใตการบริหารงานในรูปแบบสหกรณ
ในระยะเวลา 15 ป ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลม
น้ำมันกระบี่ จำกัด ไดรบั การรับรองระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 การ
ใชเคร�องหมายรับรองฮาลาล และกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ไดมอบ
หนังสือรับรอง มรท. 8001 - 2546 อันเปนผลที่
เกิดมาจากความซ�อสัตยความสามัคคีของสมาชิก
และความรูร บั ผิดชอบตอสังคมและองคกร ซึง่ ได
ปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานความรับผิดชอบ
ทางสังคม ของธุรกิจไทยดวยความภาคภูมิใจ

วารสารสงเสริมการลงทุน

1. มีตลาดรองรับผลผลิตปาลมสดทีแ่ น�นอน
ใหแกสหกรณสมาชิกและสรางมูลคาเพิ่มของ
ผลผลิตปาลมน้ำมัน
2. เกษตรกรไดรับราคาที่เปนธรรมและมี
รายไดที่แน�นอน มั่นคงในอาชีพปลูกปาลมน้ำมัน
3. เปนการลดคาใชจา ยในการขนสงผลผลิต
ของสมาชิกสหกรณ
4. สงเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานใน
ระบบสหกรณ ใหสมาชิกมีความมั่นคงและยั่งยืน
เปนที่พึ่งของเกษตรกร และสรางความศรัทธาใน
กระบวนการสหกรณ ใหกับสมาชิก

เสนทางความกาวหนาของ SME

สุทธิเกตต ทัดพิทักษกุล

รองเทา native

ธุรกิจ SME แคนาดาสรางแบรนดระดับโลก
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ในปจจุบนั มีรองเทาทีม่ ลี กั ษณะเหมือนรองเทาผาใบ แตผลิตจากวัสดุทค่ี ลายยาง หรือยางสังเคราะหมสี สี นั ฉูดฉาด
สวยงาม เปนทีน่ ยิ มในกลุม คนจำนวนหนึง่ ซึง่ ก็คอื รองเทา native
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รองเทา native เปนแบรนดรองเทาใหม
ที่เพิ่งเกิดขึ้นไมนานนัก แตเช�อหรือไมวา แรง
บันดาลใจของการกำเนิดรองเทาแบรนดนี้มาจาก
ความรักและความคลั่งไคล ในรองเทาของชาย
แคนาดาคนหนึ่ง ที่มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
เทานัน้ แตสามารถสรางแบรนด ใหเติบโตไดอยาง

น�าสนใจและขายดีไปทั่วโลก โดยใชเงินลงทุนเริ่มตนไมมากนักและ
เริ่มตนจากการเปนธุรกิจในระดับเล็กหรือ SME
ผูชายคนนี้ทำไดอยางไร เราลองมาติดตามดูกัน เพ�อใชเปน
กรณีศึกษาการทำธุรกิจ SMEs ที่เริ่มตนอยางเล็กๆ แตเติบโตสู
ระดับโลก

เปนแรงบันดาลใจใหแกคนที่เรียนไมจบ มีความ
หวังที่จะสรางสิ่งดีๆ บางก็คือ การที่เขามีความ
สนใจและรักในรองเทามาก และมีความคิด
เสมอวา เขาจะทำอยางไรที่จะนำพลังแหงความ
คลัง่ ไคลรองเทา มากอใหเกิดรายไดและธุรกิจของ
ตนเอง

native รองเทาแสนสบาย รูปแบบใหม
เริ่มตนจากใจรัก และความสังเกต

ในอดีตที่ผานมา เขาเคยเปนนักสเก็ตบอรดแตภายหลังตองเลิก
เลนเพราะไดรับบาดเจ็บอยางหนักที่หัวเขา แถมยังตองลาออกจาก
โรงเรียนกลางคันตั้งแตอยูเกรด 10 หรือหากเปนการศึกษาบานเราก็
คือระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 เทานั้น
การที่เขาโดนไลออกในชั้นมัธยมศึกษา ถือวาเปนปมดอยในจิตใจ
ของนาย Damian ในชวงอายุ 20 ป นอกจากนั้น เขายังถูกเพ�อน
รวมรุน สบประมาทบอยๆ วา เขาเปนคนไมมอี นาคต และอาจจะไปได
ไกลทีส่ ดุ ก็คงเปนไดแคพนักงานรานเล็กๆ เทานัน้ ซึง่ จากปมดอยเร�อง
การศึกษาและการถูกสบประมาทจากกลุมเพ�อน ทำใหเขามีความรูสึก
แยและถือเปนชวงวิกฤติที่สุดก็วาได
แตสิ่งหนึ่งที่อยูภายในใจตลอดมาของนาย Damian และถือวา

จากความคิดที่ไมไดหยุดนิง่ เขาไดดำเนินการ
ตออยางจริงจัง โดยเริ่มทดลองออกแบบรองเทา
และคนหาวัตถุดบิ ทีจ่ ะสรางความแปลกใหมใหกบั
วงการรองเทา โดยเนนการออกแบบรองเทาที่ให
ดูงายๆ สบายๆ ตามสไตลรองเทาผาใบ แตเพิ่ม
สีสันใหมากขึ้น ซึ่งวัสดุที่ขึ้นรูปงาย และสามารถ
ใสสีสันไดอยางเต็มที่ ก็คงตองเปนวัสดุสมัยใหม
ในกลุมของพลาสติก
ดังนั้น การเลือกใชวัสดุในการผลิตรองเทา
ในฝนของ นาย Damian ทีจ่ ะทำใหสวมใสสะดวก
สบาย และมีสีสันสดใสคือ วัสดุพิเศษที่มีช�อวา
EVA หรือช�อเต็มวา Ethylene Vinyl Acetate
ซึ่งเปนผลิตภัณฑจากปโตรเคมีชนิดหนึ่ง
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เจาของรองเทา native ช�อนาย Damian Van Zyll De Jong
เปนชายชาวแคนาดามีรสนิยมชอบสวมใสกางเกงยีนสและรองเทา
ผาใบเปนชีวิตจิตใจ และที่ไมน�าเช�อสำหรับการดำเนินธุรกิจรองเทา
แฟชัน่ คือนาย Damian Van Zyll De Jong นี้ไมไดมพี น้ื ฐานการศึกษา
ดานการออกแบบหรือการทำธุรกิจมากอนเลย

แนวความคิดของ Damian คือ เขาอยาก
ทำรองเท า ที ่ ส วมใส ง  า ยเหมื อ นรองเท า แตะ
แตทนทานพอสำหรับนักกีฬา และตองดูดีดวย
สำหรับคนที่รักแฟชั่น ซึ่งเขามองวารองเทาที่
ตอบสนองความตองการขางตนยังไมมีในทองตลาด
ขณะนั้น

วารสารสงเสริมการลงทุน

เม�อพอเขาเสียชีวิตเม�อป 2547 เขาไดนำ
เงินที่ไดรบั จากมรดกอันนอยนิด มาทำความฝนให
เปนจริงรวมกับเพ�อนสนิท ซึ่งตอนนั้นเขารูและ
ตั้งใจแควาอยากทำรองเทา ที่สวมใสสบายแตมี
สไตล และไมอยากทำรองเทาผาใบนีค่ อื จุดเริม่ ตน
ของรองเทา native

ความตั้งใจจากการออกแบบที่มีไวเพ�อระบายอากาศ ขณะเดียวกัน
ก็ใชเปนดีไซนอันเปนเอกลักษณแบบ Iconic Sillouette คือ ดีไซน
ที่เปนเอกลักษณชัดเจน แคเห็นแบบก็รูแลววาเปนยี่หออะไร เชนเดียว
กับที่เราเห็นสินคาบางชนิดเพียงแคนิดเดียวก็สามารถทราบวาเปน
สินคายี่หออะไร เชน รองเทา CONVERSE หรือแถบขาว 3 เสนของ
adidas
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เริ่มเขาสูสนามธุรกิจอยางจริงจัง
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หลังจากที่ไดมีการเปดตัวอยางเปนทางการแลว นาย Damian
ไดออกเดินสายหาตัวแทนจำหน�ายทั้งในแคนาดาและตางประเทศ
ทั่วโลก แตที่ยากที่สุดในขณะนั้นคือ ความพยายามเปนอยางมาก
ในการตองอธิบายวา EVA คืออะไร เพราะเปนวัสดุในกลุมรองเทาที่
ยังใหมมาก

EVA ที่นาย Damian เลือกนี้ มีคุณสมบัติ
เดนที่สามารถปองกันเชื้อรา ไมเหม็นอับ ซักลาง
งาย และใหความรูสึกทะมัดทะแมงเหมือนใส
รองเทาผาใบ ทั้งยังสามารถออกแบบใหมีความ
ทันสมัย สะทอนถึงความคิดสรางสรรคอันเปน
หัวใจหลักของการออกแบบรองเทาในฝนของ
นาย Damian ไดเปนอยางดี
ตอมาเม�อทุกอยางลงตัวไมวาจะเปนเร�อง
การออกแบบรองเทา และวัสดุที่ใช เขาจึงไดมี
การเปดตัวครั้งแรกกับคอลเลกชั่นสปริง 2010
โดยใชชอ� วา Chunk ตอมาเปลีย่ นเปน Jefferson
ซึง่ เปนรองเทา native ทีเ่ ปนรุน ยอดนิยมในปจจุบนั
ซึง่ มีราคาประมาณ 45 เหรียญสหรัฐฯ ดวยรูปทรง
ที่แตกตางจากรองเทาที่มีอยู ในตลาด ทำให
สะดุดตาเม�อแรกเห็น
หลายคนเม�อแรกเห็นรองเทาทีน่ าย Damian
ออกแบบ อาจมองวาประหลาด เน�องจากเห็นวา
เปนรองเทาที่เต็มไปดวยรู ซึ่งรูเหลานั้น เปน

เขาอธิบายงายๆ สั้นวา EVA คือ Cooler CROCS ซึ่งเปน
แบรนดรองเทาที่ดูคลายคลึงในแงของวัสดุ แตดีไซนของ native
ดูเฉียบและทันสมัยมากกวา
ความพยายามอยางยิ่งยวดนำมาซึ่งความสำเร็จ ทำให native
เปนแบรนดที่ไดรับการจับตา ไมเฉพาะจากนักเดินทางรุนใหมเทานั้น
เพราะสวมใสไดดีทั้งบนชายหาด ปาเขาหรือในเมือง หากยังรวมถึงใน
แวดวงแฟชั่นดวย
จุดเปลี่ยนของ native ก็มาถึง เม�อ Marc Jacobs ไดสงทีม
ทาบทาม native เพ�อรวมทำ Brand Collaboration หลังจากที่
ผูอำนวยการฝายพัฒนาโครงการพิเศษ เห็นพนักงานของเขาสวมใส
รองเทา native จากนั้นการติดตอก็เริ่มตนขึ้นทันที
รองเทาบูทรุน Jimmy ซึง่ เปน Limited Edition นีจ้ ำหน�ายในราน
ของ Marc Jacobs ที่สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และอิตาลี รวมถึง
ออนไลนชอ็ ป แถมยังเปดตัวในงาน New York Fashion Week 2011
อีกตางหาก
รองเทารุนนี้สะทอนถึงความคิดในการออกแบบของสินคาแฟชั่น
ช�อดัง Marc Jacobs ผสานกับคุณสมบัติเร�องความเบาสบายของ
native ตัวรองเทายังมีลามิเนตเดนิม เปนสวนเสริมตอจาก EVA ผลที่

เกิดขึน้ ก็คอื มียอดขายทีส่ งู และไดรบั ความนิยมเปนอยางมากจากคน
รักรองเทาแฟชั่น
รองเทา native ยังไดมโี อกาสเขาไปอวดโฉมในงานปารตเ้ี ทศกาล
ภาพยนตรนานาชาติเมืองคานสเม�อป 2554 โดยแขกที่ไปรวมงานจะ
ไดสวมใสรองเทา native หลากสีที่ตระเตรียมไวรองรับกอนเขาสูงาน
ปารตแ้ี บบสุดเหวีย่ ง บรรดา Trend Setter เหลานีจ้ งึ เปนกระบอกเสียง
ชั้นดีที่สงให native ดังไดแบบปากตอปาก

บทสรุป native จุดเริ่มจากใจรัก สูแบรนดระดับโลก

จากเร�องราวขางตน เราไดเห็นตัวอยางของการกำเนิดรองเทา
native แลววา เปนการเริม่ จากจุดเล็กๆ ใชเงินทุนไมมากนัก แตอาศัย
สามสิ่งที่สำคัญ คือ หนึ่งการมีความรักและใสใจในสิ่งที่ตัวเองมีความ
สนใจอยางจริงจัง สองการคนหาวัสดุสมัยใหมที่ตอบสนองความ
ตองการยุคปจจุบัน ซึ่งอาจจะเปนวัสดุที่ราคาไมแพงและหางาย และ
สาม การมีแนวความคิดที่สรางสรรค ไมหยุดอยูกับที่
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และที่สำคัญที่สุด ภายหลังเปดตัวไมถึง 2 ป รองเทา native มี
แฟนพันธุแทอยูมาก และบางรายก็ ไดเปนพรีเซนเตอรชั้นดีใหกับ
รองเทาแบรนดนี้ หนึ่งในนั้นคือ Sasha Obama ลูกสาวคนเล็กของ
ประธานาธิบดี Barack Obama ทีม่ กั ใสรองเทารุน Jefferson สีเหลือง
มะนาวออกงานเปนประจำ

ปจจุบัน มีสินคาไทยที่เริ่มจากธุรกิจ SMEs
มากอนก็กาวไปสูระดับภูมิภาคหรือระดับโลกแลว
มากมาย เช น สิ น ค า พลาสติ ก เมลามี น จาก
ศรีไทยซุปเปอรแวร กระเปา Naraya ผา Pasaya
เปนตน หวังวาจุดกำเนิดรองเทา native ที่เปน
เหมือน SMEs แคนาดา หรือสินคาไทยหลายชนิด
ที่โดงดัง จะเปนแรงบันดาลใจใหกับธุรกิจ SMEs
ของไทยใหเติบโตตอไป ซึง่ ใครจะคิดวาในอนาคต
อาจจะเปนสินคาของทานผูอานวารสารฯ จะเปน
สินคาระดับโลกบางก็ ได

วารสารสงเสริมการลงทุน

นอกจากนี้ รองเทารุน The FIZZIMMONS รองเทาบูทสำหรับใส
ในฤดูหนาว สรางช�อให native เปนอยางมาก เม�อสามารถควารางวัล
Red Dot Design 2011 สาขา Product Design ไดสำเร็จ เปนชัยชนะ
เหนือคูแ ขงจากผูเ ขารวมแขงขันกวา 14,000 ราย 68 ประเทศทัว่ โลก
โดยรองเทาทีเ่ ปนสีแดงของรุน นี้ ถูกจัดแสดงไวทพ่ี พิ ธิ ภัณฑ Red Dot
Design ทีส่ งิ คโปรดว ย นับเปนตัวอยางของการออกแบบฟงกชน่ั ควบคู
กับแฟชั่นไดอยางกลมกลืน

สามสิ่งดังกลาว เปนสิ่งที่ชวยสงใหรองเทา
native ทีม่ อี ายุเพียง 2 ป เปนสินคาทีด่ งั ไปทัว่ โลก
ซึ่งบีโอไอเองก็เช�อวา ผูประกอบการชาวไทย
โดยเฉพาะในกลุม SMEs ไทย ถาสามารถสราง
จุดขายที่แตกตาง ไมวาจะเปนเร�องการออกแบบ
ที่เปนเอกลักษณเฉพาะตัว การเลือกใชวัสดุที่
ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตทีห่ ลากหลาย
ไมวา จะเปนพลาสติกหรือยางสังเคราะหชนิดตางๆ
และการหาตลาดใหมที่มีศักยภาพสูงเชน ตลาด
อาเซี่ยน ก็สามารถสรางสินคาใหเปนที่นิยมใน
ระดับภูมิภาคหรือระดับโลกไดไมยาก

Thailand 2020 (ตอ)

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

2.2 ลานบาท

กับภารกิจฟนฟูความยิ่งใหญ รฟท.
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พรบ. กูเ งินเพ�อพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานขนสงของประเทศ 2 ลานลานบาท ซึง่ ผานสภาเม�อปลายเดือนมีนาคม
2556 เพ�อจะนำงบประมาณไปลงทุนในกิจการรถไฟของไทย ภายหลังจากละเลยการปรับปรุงกิจการมาเปนเวลานาน
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รถไฟไทยเริ่มมาตั้งแตรัชสมัย ร.5

พิธกี ารเปดการเดินรถไฟ
กรุงเทพ - พระนครศรีอยุธยา เม�อวันที่ 26 มีนาคม 2539

รถไฟเริม่ เกิดขึน้ เปนครัง้ แรกในประเทศอังกฤษเม�อป 2357 โดย
นายจอรจ สตีเฟนสัน ไดประดิษฐรถจักรไอน้ำ ช�อวา ร็อคเก็ต (Rocket)
ซึง่ สามารถแลนไดดว ยตนเองเปนผลสำเร็จ นำมาใชลากจูงรถทดแทน
มาในเหมืองถานหิน จากนั้นไดมีผูประดิษฐรถจักรไอน้ำและรถจักรชนิด
อ�นๆ ขึ้นอีกหลายแบบ ทำใหรถไฟเปลี่ยนสภาพจากรถใชขนถานหิน
มาเปนรถสำหรับขนสงผู โดยสารและสินคา ดังเชนในปจจุบัน

ตอมาเม�อป 2413 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ไดเสด็จประพาสเมืองสิงคโปร และเมืองเบตาเวีย จากนัน้ เม�อป 2418
พระองค ไดเสด็จประพาสอินเดีย ซึ่งในการเสด็จประพาสทั้ง 2 ครั้ง
พระองคไดทอดพระเนตรการสรางรถไฟทีเ่ มืองเบตาเวีย และไดประทับ
รถไฟในประเทศอินเดีย จนเปนทีท่ รงประทับพระราชหฤทัยของพระองค
เปนอยางยิ่ง ทำใหตระหนักถึงความสำคัญของการคมนาคมดาน
การรถไฟตั้งแตนั้นมา

จากนั้นในเดือนตุลาคม 2433 พระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหสถาปนากรมรถไฟขึน้ เปนครัง้ แรก
ในสั ง กั ด กระทรวงโยธาธิ ก าร โดยมี พ ระเจ า
นองยาเธอ เจาฟากรมขุนนริศรานุวัตติวงศเปน
เสนาบดี และนาย เค. เบธเก (K. Bethge)
ชาวเยอรมนี เปนเจากรมรถไฟ

รถไฟสายแรกจากกรุงเทพฯ ไปยังสมุทรปราการ

ตอมาเม�อวันที่ 26 มีนาคม 2439 พระองค
เสด็จประกอบพระราชพิธีเปดการเดินรถไฟ
ระหวาง กรุงเทพฯ ถึงพระนครศรีอยุธยา เปน
ระยะทาง 79 กิโลเมตร ซึง่ ทางการไดถอื เอาวันนี้
เปนวันสถาปนากิจการรถไฟหลวง อีกหนึง่ ปตอ มา
เม�อทางรถไฟสรางเสร็จถึงแกงคอย กรมรถไฟ
ก็ ไดจัดการเดินรถไฟ ถึงแกงคอย หลังจากนั้น
อีก 4 ป ทางรถไฟสายนครราชสีมา ซึ่งเปนทาง
รถไฟหลวงสายแรกของเมืองไทยก็กอ สรางสำเร็จ
ลงโดยสมบูรณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห วั เสด็จพระราชดำเนินเปดทางรถไฟสายนี้
เม�อวันที่ 21 ธันวาคม 2443 โดยมีระยะทางรวม
265 กิโลเมตร สิน้ เงินคากอสราง 17,585,000 บาท

กิจการรถไฟของไทยเกิดขึน้ เม�อป 2429 โดยใหสมั ปทานแกบริษทั
ชาวเดนมารกสรางทางรถไฟสายแรกจากกรุงเทพฯ ถึงสมุทรปราการ
เปนระยะทาง 21 กิโลเมตร แตบริษทั ยังขาดทุนทรัพย จึงมิไดดำเนินการ
กอสราง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหยืมทุนทรัพยไปสมทบดวยสวนหนึ่ง ทำให โครงการ
เดินหนาตอไปไดจนกอสรางเสร็จและเปดดำเนินการเม�อป 2436
ในป 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดมี
พระบรมราชโองการ ใหสำรวจพื้นที่เพ�อทำการสรางทางรถไฟหลวงขึ้น
ตอมาอีก 3 ป ภายหลังจากที่ทำการสำรวจพื้นที่เพ�อทำการสรางทาง
รถไฟเสร็จแลว ไดมพี ระบรมราชโองการ “ประกาศสรางทางรถไฟสยาม
แตกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีหมา” เม�อวันที่ 1 มีนาคม 2433 ดวย
พระราชวิสยั ทัศนทก่ี วางไกลทีว่ า การคมนาคมขนสงภายในราชอาณาจักร
โดยเสนทางรถไฟนัน้ นอกจากจะเปนประโยชนตอ ราษฎรและเศรษฐกิจ
ของประเทศแลว ยังเปนการเพิม่ ศักยภาพในการบำรุงรักษาราชอาณาเขต
เพ�อใหสะดวกแกการปกครองและตรวจตราการบริหารราชการแผนดิน
ในมณฑลที่อยูหางไกล ทั้งนี้ เพ�อรับมือกับการขยายอาณานิคมของ
ตางชาติมายังภูมิภาคนี้

เดิมรถไฟไทยใชราง 2 ขนาด

สำหรับขนาดความกวางรางรถไฟ (rail
gauge หรือ track gauge) คือ ระยะหางของ
รางรถไฟ โดยวัดจากหัวรางดานในขางซายถึง
หัวรางดานในขางขวา ในชวงเริ่มแรกทางรถไฟ
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นายพลเอกพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
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เม�อสมเด็จพระนางเจาควีนวิคตอเรีย แหงประเทศอังกฤษ ได
โปรดเกลาให เซอร จอหน เบาวริง เจาเมืองฮองกง เปนราชทูตเขา
มาเจริญพระราชไมตรีกับประเทศไทย และขอทำหนังสือสัญญาใหม
ในป 2397 ไดนำเคร�องราชบรรณาการเปนรถไฟจำลองขนาดเล็ก
มาถวายแดพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว นับเปนเคร�องดล
พระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาอยูหัวและพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ใหทรงสนพระทัยรถไฟตัง้ แตวาระนัน้
เปนตนมา
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ไปยังภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น
ได ใชรางขนาดมาตรฐาน (standard gauge)
ซึ่งเปนขนาดความกวางรางที่นิยมใชมากที่สุด
ทั่วโลก คือ 1.435 เมตร

วารสารสงเสริมการลงทุน
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แตเม�อเริ่มกอสรางทางรถไฟสายใตเม�อป
2442 จากสถานีบางกอกนอยไปยังเพชรบุรี โดย
มีเปาหมายเพ�อไปตอเช�อมกับมาเลเซียซึ่งใชราง
meter gauge ขนาด 1 เมตร จึงกอสรางโดยใชราง
ขนาด 1 เมตร เทากัน เพ�อใหสามารถเช�อมเสนทาง
กันได ทำใหกรมรถไฟหลวงมีราง 2 ขนาด ทั้งนี้
เพ�อเปนการสะดวกในการกอสราง พระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ได โปรดเกลาฯ ใหแยก
กรมรถไฟออกเปน 2 กรม คือ กรมรถไฟหลวง
สายเหนือ ใชรางขนาด standard gauge และ
กรมรถไฟหลวงสายใต ใชรางขนาด meter gauge

แตงตั้งกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน
เปนผูบัญชาการรถไฟหลวง

ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั
ขึ ้ น ครองราชย เ ม� อ ป 2453 ทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกลาฯ ให นายพลเอกพระเจาบรมวงศเธอ
กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน ใหรักษาการ
ตำแหน�งเจากรมรถไฟสายเหนือ ตอมาไดรวม
กรมรถไฟสายเหนือกับกรมรถไฟสายใตเขาดวยกัน
เปนกรมรถไฟหลวงเม�อป 2460 ทรงไดรบั แตงตัง้
ใหดำรงตำแหน�งผูบัญชาการกรมรถไฟหลวง
พรอมกับใหยุบตำแหน�งเจากรมรถไฟสายเหนือ
คือ นายแอล ไวเลอร โดยยายมาดำรงตำแหน�ง
เปนหัวหนากองแบบแผน แผนกกรมรถไฟหลวง
และยุบตำแหน�งนายชางผูบ งั คับการรถไฟสายใต
คือ นายเอช กิตตินซ โดยยายมาดำรงตำแหน�ง
เปนที่ปรึกษากรมรถไฟหลวง
สำหรับกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินนับเปน
บุคคลสำคัญที่ผลักดันใหกิจการรถไฟของไทย

เติบใหญอยางมั่นคงในเวลาตอมา จนไดรับฉายาวาพระบิดาแหงการ
รถไฟไทย ทรงสำเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรที่ตรินีตี้คอลเลจ
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ทรงศึกษาวิชาทหารชาง หลังสำเร็จการศึกษา
ทรงไดรับพระราชทานยศเปนรอยตรี ในเหลาทหารชางเม�อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2444 จากนั้นเสด็จไปทรงศึกษาวิชาวิศวกรรม ชั้นสูง
จากประเทศฝรั่งเศสเม�อสำเร็จการศึกษาไดประทับทอดพระเนตรงาน
และทรงศึกษาหาความชำนาญอยูในประเทศอังกฤษ กับไดเปนสมาชิก
สถาบันวิศวกรรมชางโยธาแหงประเทศอังกฤษ M.I.C.E. (Member
of the Institute of Civil Engineers) นับวาพระองคทรงเปนคนไทย
คนแรกที่เปนสมาชิกของสถาบันนี้
เม�อพระองคทานเสด็จมาเปนผูบัญชาการรถไฟหลวงในชวงแรก
กิจการรถไฟมีคนไทยทำงานอยูน อ ยมาก สวนใหญเปนชาวตางประเทศ
มีชาวเยอรมนี อังกฤษ อิตาลี และชาวเอเชียชาติตา งๆ เชน ชาวอินเดีย
ชาวซีลอน และชาวพมา พระองคจงึ ทรงระดมคนไทย โดยเฉพาะอยางยิง่
จากทหารชาง กรมแผนที่ และคนไทยทีพ่ ดู ภาษาอังกฤษได จากหางราน
ตางๆ ใหเขามาทำงานรถไฟ ทรงฝกฝนคนไทยใหมีความสามารถใน
กิจการรถไฟดวยการแนะนำสั่งสอนดวยพระองคเอง
นอกจากนี้ พระองคทา นยังไดขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต
สงนักเรียนไทยไปศึกษาในตางประเทศ เพ�อศึกษาวิชาการรถไฟและ
การพาณิชย รุนแรกๆ ไดสงไปสหรัฐอมริกา เพราะในยุโรปเกิด
สงครามโลกครั้งที่ 1 ตอมาจึงสงไปยุโรป เพราะมีคาใชจายนอยกวา
เม�อนักเรียนเหลานี้สำเร็จการศึกษาแลวไดกลับมารับราชการในกรม
รถไฟหลวง ทำใหกิจการรถไฟเจริญกาวหนามาจนทุกวันนี้

จากการที่กรมรถไฟหลวงมีราง 2 ขนาด ทำใหตองมีหัวจักรและ
โบกี้รถไฟ 2 แบบตามไปดวย ตอมามีแผนกอสรางสะพานพระราม 6
ทำใหทางรถไฟสายเหนือและสายใตเช�อมโยงกัน (กอสรางเสร็จปลายปี
2469) ดังนั้น ในสมัยรัชการที่ 6 จึงคอยๆ รื้อรางรถไฟสายเหนือและ
สายตะวันออกเฉียงเหนือ จาก standard gauge มาเปน meter gauge
เพ�อใหเปนขนาดเดียวกันทัว่ ประเทศ โดยทยอยดำเนินการเปนตอนๆ ไป
เริม่ ตัง้ แตป 2463 ใชเวลา 10 ป การเปลีย่ นแปลงจึงแลวเสร็จทัง้ หมด
อนึง่ ปจจุบนั มีความเห็นหลายฝายวาไทยน�าจะปรับเปลีย่ นกลับมา
ใชราง standard gauge อีกครัง้ หนึง่ เน�องจากจะทำใหความเร็วของ
รถไฟมากขึ้น ขนาดโบกี้กวางขวางขึ้น และโอกาสเกิดอุบัติเหตุลดลง
แมตน ทุนกอสรางจะสูงกวาก็ตาม ซึง่ ปจจุบนั รถไฟฟาของไทยทัง้ 3 สาย
คือ บีทีเอส รถไฟใตดิน และแอรพอรทลิ้งค ลวนแตเลือกใชราง
standard gauge ทั้งนั้น

กอใหเกิดระเบียงเศรษฐกิจตามแนวทางรถไฟ

ในสมัยรัชกาลที่ 6 ประเทศไทยมีเสนทางรถไฟที่เปดใชแลวเพิ่ม

ขณะทีช่ าวจีนแคระสวนใหญจะสรางสวนยาง
ใกลกับชายแดนมลายูของอังกฤษ เชน บริเวณ
อำเภอเบตง จังหวัดยะลา อำเภอสะเดา จังหวัด
สงขลา และอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส
สวนชาวจีนฮกจิว (Hokchiu) ซึง่ เคยมีประสบการณ
เปนลูกจางทำสวนยางพาราในรัฐเปรัคของมลายู
มากอน ไดอพยพแรงงานและครอบครัวมาจับจอง
ทีด่ นิ และบุกเบิกทำสวนยางพาราบริเวณ 2 ฝง ทาง
รถไฟ ตั้งแตสถานีนาบอนจนถึงสถานีคลองจันดี
ซึง่ อยูในเขตอำเภอทุง สงและอำเภอฉวาง จังหวัด
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ปรับปรุงเปนรางขนาด 1 เมตรทั่วประเทศ

การพัฒนาทางรถไฟไดกอใหเกิดการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ครั ้ ง ใหญ ต ามแนวเส น ทางรถไฟ
โดยเฉพาะเม�อเสนทางรถไฟสายใตสามารถบรรจบ
กับเสนทางรถไฟในอาณานิคมมลายูของอังกฤษ
สงผลใหมชี าวจีนซึง่ เคยมีประสบการณเปนเจาของ
สวนยางขนาดเล็กหรือในฐานะลูกจางสวนยางเดิม
จากหัวเมืองมลายูและดินแดนที่เปนอาณานิคม
ของฮอลันดา ไดอพยพเขามาประเทศไทยเพ�อ
จับจองที่ดินเพ�อบุกเบิกสรางสวนยางพาราตาม
สองฟากเสนทางรถไฟสายใตเปนหยอมๆ จาก
บริเวณชายแดนจังหวัดยะลา นราธิวาส ปตตานี
สงขลา และชุมทางทุงสง

วารสารสงเสริมการลงทุน

ขณะเดียวกันกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินทรงพิถีพิถันในการ
ทำงาน ทำใหบริการรถไฟในยุคนัน้ ยอดเยีย่ มมาก ทัง้ ในดานคุณภาพ
การใหบริการ ความสะอาด การแตงกายของพนักงาน ฯลฯ ทำให
ใครๆ ก็อยากมาใชบริการ จนรูปแบบการใหบริการของรถไฟกลายเปน
มาตรฐานในการใหบริการของโรงแรมหลายแหงในยุคนั้น

ขึ้นเปน 2,518 กิโลเมตร ในชวงนั้นการขนสง
ทางบกหลักของไทย คือ ทางรถไฟ ไมใชทาง
รถยนตแตอยางใด โดยเดิมรถไฟใชหัวจักรไอน้ำ
ตอมาในป 2471 สมัยรัชกาลที่ 7 กรมรถไฟหลวง
ไดสั่งซื้อรถจักรดีเซลจากสวิตเซอรแลนดจำนวน
2 คัน โดยมีกำลัง 180 แรงมา เน�องจากพระองค
ทรงเห็นวา รถจักรไอน้ำลากจูงขบวนรถไมสะดวก
และไมประหยัด อีกทัง้ ลูกไฟทีก่ ระจายออกมาเปน
อันตรายตอผู โดยสาร และอาจทำใหเกิดไฟไหม
ไมหมอนอีกดวย ซึ่งไทยนับเปนประเทศแรกใน
ทวีปเอเชียทีน่ ำเทคโนโลยีใหม คือ หัวรถจักรดีเซล
มาใชงาน

นครศรีธรรมราช และลูกหลานของชาวจีนฮกจิว
และชาวจีนแคระเหลานี้ ไดกลายเปนพลังสำคัญ
ที่ในการบุกเบิกธุรกิจสวนยางพาราในประเทศไทย
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เปนผูบุกเบิกการทองเที่ยว โรงแรม
และภาพยนตร

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ความยิง่ ใหญของกรมรถไฟหลวงยังครอบคลุม
ถึงการสงเสริมการทองเทีย่ วดวย โดยในป 2465
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน
ไดทรงจัดตัง้ ศูนยผลิตภาพยนตรของกรมรถไฟหลวง
ขึ้นอยางเปนทางการ เรียกวา “กองภาพยนตร
เผยแพรขาว” นับเปนหน�วยงานผลิตภาพยนตร
เพียงแหงเดียวของประเทศสยามในขณะนัน้ ทีม่ ี
อุปกรณและบุคลากรพรอมมูล โดยอุปกรณสำคัญ
ไดแก กลอง เคร�องลางพิมพภาพยนตร เคร�องพิมพ
ฟลมภาพยนตรลวน เปนมาตรฐานสั่งเขาจาก
สหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะกลองถาย ภาพยนตร
ยีห่ อ มิทเชล ซึง่ เปนกลองมาตรฐานของภาพยนตร
ฮอลลีวูด
การจั ด ตั ้ ง กองภาพยนตร เ ผยแพร ข  า ว
เน�องจากมีวัตถุประสงคเพ�อผลิตภาพยนตร
ประเภทขาวสารของรัฐบาล เพ�อเผยแพรกิจการ
ตางๆ ของรัฐ เปนเคร�องมือทำประชาสัมพันธ
ใหรัฐบาล รวมถึงประชาสัมพันธ ใหทราบถึง
สถานที่ทองเที่ยวอันน�าสนใจ และสงเสริมการ
ใชบริการรถไฟหลวงโดยทางออม โดยแมเปน
การสรางภาพยนตรสารคดี แตก็เปนโรงเรียน
ที่ผลิตบุคลากรสาขาภาพยนตรแหงแรกของ
ประเทศไทย
ในป เ ดี ย วกั น นี ้ เ องก็ ไ ด ม ี ก ลุ  ม นั ก สร า ง
ภาพยนตรชาวอเมริกันโดยนายเฮนรี่ แมคเรย
แหงบริษัทยูนิเวอรแซล ไดมาถายภาพยนตร
เร�อง “นางสาวสุวรรณ” ในประเทศไทยโดย
ไดรับความชวยเหลือจากกรมมหรสพหลวงและ

กรมรถไฟหลวงโดยใชดาราไทย ซึ่งคัดเลือกจากขาราชการกรม
มหรสพหลวงแสดงทัง้ หมด นับวาเปนภาพยนตรเร�องแรกของเมืองไทย
นำแสดงโดย ขุนรามภรตศาสตร นางสาวเสงี่ยม นาวีเสถียร และ
หลวงภรตกรรมโกศล ซึ่งทั้ง 3 คนถือวาเปนพระเอก นางเอก และ
ผูรายคนแรกของเมืองไทย
ตอมาในป 2467 ไดจดั ตัง้ แผนกโฆษณาของกรมรถไฟขึน้ ทำหนาที่
โฆษณาและอำนวยความสะดวกแกนักทองเที่ยวตางชาติที่จะเดินทาง
มาประเทศไทย ตอมาเม�อทรงเล�อนตำแหน�งเปนเสนาบดีกระทรวง
พาณิชยและคมนาคม งานดานสงเสริมการทองเที่ยวไดยายไปอยูที่
กระทรวงพาณิชยและคมนาคมตามไปดวย กอนทีจ่ ะพัฒนามาเปนการ
ทองเที่ยวแหงประเทศไทยในปจจุบัน
สำหรับธุรกิจโรงแรม กรมรถไฟหลวงยังนับเปนผูบุกเบิกสำคัญ
เชน โรงแรมรถไฟหัวหิน ซึ่งปจจุบัน คือ โรงแรมโซฟเทลเซ็นทรัล
หัวหินรีสอรท กอสรางแลวเสร็จเม�อป 2465 มีเอกลักษณ โดดเดน
ดานสถาปตยกรรมยุโรป ไดรบั การกลาวขานวาเปนโรงแรมตากอากาศ
ที่หรูหราที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในชวงนั้น โรงแรมรถไฟ
อีกแหง คือ โฮเต็ลวังพญาไท ซึง่ ปจจุบนั คือ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา
นับวาหรูหรามาก เน�องจากดัดแปลงจากพระราชวังพญาไทมาเปน
โรงแรมเม�อป 2469 นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมราชธานีที่สถานีรถไฟ
หัวลำโพง เปดดำเนินการเม�อป 2470 นับเปนโรงแรมที่ทันสมัยระดับ
แนวหนาของไทย มีบริการอาหารแบบตะวันตก หองพักทุกหองมี
หองน้ำในตัว มีทง้ั น้ำรอนและน้ำเย็น ไฟฟา พัดลม และโทรศัพท ฯลฯ

ผูบริหารระดับสูงในกระทรวงคมนาคม โดยเดิม
เปนขาราชการของกรมรถไฟหลวง สามารถเล�อน
ตำแหน�งเปนขาราชการระดับสูงของกระทรวง
ทบวง กรมตางๆ สงผลใหมบี ทบาทในการกำหนด
นโยบายดานคมนาคม แตภายหลังป 2494 ที่มี
การแปรรูปจากกรมรถไฟหลวงเปนการรถไฟแหง
ประเทศไทยนั้น ตำแหน�งหนาที่การงานสามารถ
เติบโตไดมากที่สุดเปนเพียงผูวาการการรถไฟ
แหงประเทศไทยเทานั้น

เปนทางเดี่ยวและมีสภาพเกา

ประการที่สอง ขาดบุคคลที่เปนตัวแทนของการรถไฟฯ เปน

นอกจากนี้ สำหรับรางรถไฟของไทย เดิมใน
สมัยรัชกาลที่ 5 เปนขนาด 35 ปอนดตอหลา
รถไฟไมสามารถแลนดวยความเร็ว ตอมาไดมกี าร
ปรับปรุงรางรถไฟเปนลำดับ เชน สมัยรัฐบาล
จอมพล ป.พิบูลสงคราม ไดรื้อรางเดิมออกมาทำ
เปนเสาโทรเลข และติดตั้งรางใหมเปนขนาด
60 - 70 ปอนดตอหลา และปจจุบันรางรถไฟ
ของไทยสวนใหญมีขนาด 70 - 80 ปอนดตอ
หลา สามารถรองรับน้ำหนักไดเพียง 15 – 16 ตัน
และเกิดปญหารางหักบอยครั้ง
ในชวงทีผ่ า นมาการรถไฟฯ กำลังอยูร ะหวาง
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จุดเริม่ แหงความตกต่ำสำคัญของการรถไฟ คือ ชวงสงครามโลก
ครัง้ ที่ 2 ทางรถไฟถูกทิง้ ระเบิดเสียหายจำนวนมาก เม�อตองการกูเ งิน
จากตางประเทศมาฟนฟูทางรถไฟ ธนาคารโลกเจาของเงินกูไดบีบ
ใหแปรรูปเปนรัฐวิสาหกิจในป 2494 ตรงกับรัฐบาลสมัยจอมพล
ป.พิบลู สงคราม มีการตราพระราชบัญญัตกิ ารรถไฟแหงประเทศไทยขึน้
“กรมรถไฟหลวง” จึงเปลี่ยนสถานภาพเปนรัฐวิสาหกิจภายใตช�อ
“การรถไฟแหงประเทศไทย” โดยภายหลังการแปรรูปเปนรัฐวิสาหกิจ
ไดสงผลกระทบทำใหมีการขยายเครือขายการรถไฟในประเทศไทย
นอยมากภายหลังการแปรรูป เน�องจากเหตุผลสำคัญ 2 ประการ
ประการแรก รูปแบบการจัดสรรงบประมาณ โดยรัฐมอง
การรถไฟฯ เปนหน�วยงานเชิงพาณิชยมากขึ้นแทนที่จะมองวาเปน
บริการสาธารณะ ดังนั้น ตองศึกษาวิเคราะหถึงความเปนไปไดและ
ผลตอบแทนของการลงทุน หากไมเหมาะสม ก็จะไมสนับสนุนเงิน
ลงทุน ทำใหงบประมาณดานรถไฟลดต่ำลงมากในชวงหลัง เชน
ป 2540 กรมทางหลวงไดรับมากถึง 7 หม�นลานบาท การรถไฟฯ
ไดรบั เพียง 4 พันลานบาท สำหรับปงบประมาณ 2541 กรมทางหลวง
6 หม�นลานบาท การรถไฟฯ ไดรบั เพียง 6 พันลานบาท ขณะทีป่ ระเทศ
สวนใหญ เชน ฝรั่งเศส ญี่ปุน อังกฤษ เบลเยียม เยอรมนี ฯลฯ จะ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนกิจการรถไฟจำนวนมาก ซึ่งบางประเทศ
จะใหเงินสนับสนุนกิจการรถไฟมากกวาการกอสรางถนนดวยซ้ำ

วารสารสงเสริมการลงทุน

แปรรูปเปนรัฐวิสาหกิจนำไปสูความตกต่ำ

ภาพรวมโครงสรางพื้นฐานของไทย มีถนน
2 แสนกิโลเมตร มอเตอรเวย 313 กิโลเมตร
แตมีทางรถไฟเพียง 4,000 กิโลเมตร แตเปน
ทางเดี่ยวหรือรางเดี่ยว 3,700 กิโลเมตร ทำให
ตองรอสับหลีกการใชราง รางรถไฟในชวงทีผ่ า นมา
ยังมีสภาพเกาและสึกหรอ อีกทัง้ ผานการซอมแซม
หลายครั้ง จึงมีขอจำกัดในการใชความเร็วเพ�อ
ปองกันอุบัติเหตุ ความเร็วรถวิ่งชา รถขนสินคา
เฉลี่ย 39 กิโลเมตรตอชั่วโมง รถขนผู โดยสาร
40 - 50 กิโลเมตรตอชั่วโมง และไมตรงเวลา
นำไปสูก ารเรียนขานรถไฟไทยวา “ถึงก็ชา ง ไมถงึ
ก็ชาง”
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ดำเนินโครงการปรับเปลีย่ นรางรถไฟมาเปนขนาด
100 ปอนดตอหลา พรอมเปลี่ยนหมอนรอง
คอนกรีตอัดแรง เพิ่มความหนาของหินโรยทาง
และแกไขปญหาระบบระบายน้ำในทางตัด เพ�อให
สามารถรองรับรถไฟโดยสารใหสามารถแลนได
ดวยความเร็ว 120 กิโลเมตรตอชั่วโมง และทำ
ใหสามารถรองรับน้ำหนักไดเพิ่มขึ้นเปน 20 ตัน

1. งานกอสรางโครงสรางพืน้ ฐาน เช�อวากรมฯ จะสามารถกอสราง
รางโดยใชที่ดินของการรถไฟฯ ได ลักษณะเปนการขอใชสิทธิที่ดินใน
ฐานะหน�วยงานราชการเหมือนกัน
2. กำกับดูแลงานดานมาตรฐานความปลอดภัยทางราง
3. กำกับดูแลการประกอบกิจการทางราง เชน ออกใบอนุญาต
ผูประกอบการเดินรถ

จากเครือขายเสนทางรถไฟที่จำกัดและ
สวนใหญเปนทางเดีย่ ว และคุณภาพบริการระดับต่ำ
ทำใหปจจุบันการขนสงสินตาของไทยสัดสวนสูง
ถึงรอยละ 86 เปนทางถนน ซึ่งมีตนทุนสูงถึง
1.72 บาทตอตันตอกิโลเมตร ขณะที่สัดสวนการ
ขนสงทางรถไฟของไทยนับวาต่ำมากเพียงรอยละ
2.5 ทั้งๆ ที่ตนทุนการขนสงรถไฟตนทุนถูกกวา
คือ 0.93 บาทตอตันตอกิโลเมตร

เม�อปลายเดือนมีนาคม 2556 รัฐสภาไดเห็นชอบกับราง พรบ.
กูเ งินเพ�อพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานขนสงของประเทศ 2 ลานลานบาท
ซึ่งสัดสวนรอยละ 60 จะไปลงทุนในดานรถไฟ จะนับเปนกาวสำคัญ
ที่จะฟนฟูความยิ่งใหญของกิจการรถไฟอีกครั้งหนึ่ง

ดร. จุฬา สุขมานพ ผูอำนวยการสำนักงาน
นโยบายและแผนการขนสงและจราจร ได ให
ทั ศ นะเม� อ ป 2555 ว า ควรให ก ารรถไฟแห ง
ประเทศไทยปฏิรปู องคกร ใหกลับมาเปนกรมรถไฟ
เหมือนกอนหนานี้ พรอมกับโอนทรัพยสินและ
หนี้สินทั้งหมดใหรัฐรับภาระ สวนหนาที่ของกรม
รถไฟทีจ่ ะจัดตัง้ ขึน้ ใหมทำหนาทีล่ งทุนโครงการใหม
เหมือนกรมทางหลวง (ทล.) ทีส่ รางถนนอยางเดียว
สวนการเดินรถใหเอกชนจัดหาหัวจักรและขบวนรถ
มาใหบริการ โดยจายคาเชารางแกการรถไฟฯ
เพ�อสรางรายได
ลาสุด พล.ต.อ. วิเชียร พจน โพธิ์ศรี ปลัด
กระทรวงคมนาคม ได ใหทัศนะเม�อกลางเดือน
เมษายน 2556 วาควรจัดตัง้ กรมการขนสงทางราง
ขึ้นมาดูแลและกำหนดบทบาทหนาที่ในการดูแล
ระบบรางที่ชัดเจน จากเดิมที่การรถไฟฯ เปน
หน�วยงานที่ดูแลทั้งหมด โดยควรกำหนดบทบาท
หนาที่ 3 ดาน คือ

รางคูเปนการลงทุนที่คุมคา

รัฐสภาไดเห็นชอบ
กับราง พรบ. กูเงิน

เพ�อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ดานขนสงของประเทศ 2 ลานลานบาท
นับเปนกาวสำคัญที่จะฟนฟู
ความยิ่งใหญของกิจการรถไฟ
การลงทุนตามกฎหมายขางตนจะนำไปสูการยกระดับรางรถไฟ
4,000 กิโลเมตร ใหเปนทางคูท ว่ั ประเทศ แมเปนขนาด 1 เมตรเหมือน
เดิม แตรางขนาดนี้จะทำใหรถไฟสามารถที่จะวิ่งดวยความเร็วไดสูงสุด
ไมเกิน 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง หรือความเร็วเฉลี่ย 120 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง ซึ่งจะสงผลทำใหความเร็วรถไฟขนสินคาเพิ่มขึ้นเปน 60
กิโลเมตรตอชั่วโมง สำหรับรองรับการขนสงสินคาซึ่งไมตองการความ
เร็วสูง แตตองการตรงเวลา ขณะที่ความเร็วรถไฟโดยสารเพิ่มขึ้นเปน
100 กิโลเมตรตอชั่วโมง
การลงทุนขางตนจะมีสวนสำคัญในการลดตนทุนโลจิสติกสของ
ประเทศไทยลงอยางมาก นับเปนการแกจดุ ออนทีส่ ำคัญของประเทศไทย
โดยจะกอให Modal Shift เปลี่ยนจากการขนสงสินคาจากถนนมาสู
ระบบราง บทบาท “ระบบราง” จะตองเปนเสนเลือดหลัก สวน “ถนน”
จะเปนฟดเดอรปอนสินคาสูระบบราง ทำใหการขนสงสินคาทางราง

เพิ่มจากรอยละ 2.5 เปนรอยละ 5 ผู โดยสารรถไฟเพิ่มจาก 45 ลาน
เที่ยวคนตอป เปน 75 ลานเที่ยวคนตอป
สำหรับในอนาคตสถานีรถไฟบางซ�อจะกลายเปนศูนยกลางการ
ขนสงทางรางของประเทศไทย เพราะจะเปนจุดรวมรถไฟความเร็วสูง
4 สาย รถไฟฟาสีแดง รถไฟฟาใตดิน สวนสถานีหัวลำโพงก็จะลด
บทบาทเปนทางผาน โดยสถานีTrain_th_0293
บางซ�อจะกอสรางเปน 2 ชัน้ ลาง - บน
ชั้นละ 12 ชานชาลา รวมเปน 24 ชานชาลา

ความเห็นตางในเร�องรถไฟความเร็วสูง

ขณะที่นายกิตติรัตน ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลัง กลาววาในการดำเนินโครงการ รัฐบาลจะ
จัดตัง้ คณะกรรมการเพ�อพิจารณาความคุม คาในการลงทุนของโครงการ
ตางๆ โดยมีสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนผูกำกับดูแล ซึ่งการวิเคราะหความคุมคาของการลงทุน
นั้นจะมีมุมมองแตกตางจากกรณีของภาคเอกชน โดยกรณีของภาค
เอกชนมักจะมองความคุมคาเปนดานเศรษฐกิจอยางเดียว แตในสวน
ของรัฐบาลไดมองรวมไปถึงความคุมคาทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่ง

ดานเศรษฐกิจอยางเดียว
แตรัฐบาลไดมองรวมไปถึง
ความคุมคาทางสังคม
และเศรษฐกิจ

สวนนายชัชชาติ สิทธิพันธุ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ไดกลาวในทำนองเดียวกันวา
ความคุมทุนจะตองพิจารณาเชิงลึก โดยควร
วิเคราะหถงึ เศรษฐกิจในภาพรวม เพราะรถไฟความ
เร็วสูงจะนำการลงทุนไปยังพืน้ ที่ โดยพาผู โดยสาร
นักทองเที่ยวเขาไป เปนการสรางโอกาส สราง
รายได และสรางเมืองใหมใหพื้นที่ที่รถไฟความ
เร็วสูงผาน โดยแตละจังหวัดสามารถมองหาโอกาส
ในการสรางมูลคาเพิ่มได เชน แหลงทองเที่ยว
แหลงรักษาพยาบาล สถานศึกษา เปนตน คลายคลึง
กับการเปดใหบริการสายการบินตนทุนต่ำที่บินไป
ยังเชียงใหม ทำใหผู โดยสารเดินทางไปยังเชียงใหม
เพิม่ มากกวาเทาตัวในชวง10 ปทผ่ี า นมา คือ เพิม่
จาก 2 ลานคน ในป 2546 เปน 5 ลานคน ใน
ปจจุบนั และทำให GDP เพิม่ สูงถึงรอยละ 8 ตอป
เพราะการเดินทางที่สะดวกมากขึ้น

รถไฟความเร็วสูง
จะนำการลงทุนไปยังพื้นที่
เปนการสรางโอกาส
สรางรายได
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มีหลายฝายไมเห็นดวยกับการกอสรางรถไฟความเร็วสูง โดย
ดร.ทนง พิทยะ อดีตรัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลัง เห็นวาโครงการนี้
จะตองใชงบประมาณในการกอสรางสูงมากถึง 800,000 ลานบาท และ
ใชระยะเวลาในการกอสรางนาน ซึ่งอาจไมคุมคาทางดานเศรษฐกิจ
โดยเห็นวาระบบรถไฟรางคูความเร็ว 150 - 160 กิโลเมตรตอชั่วโมง
น�าจะมีความเร็วเพียงพอตอการขนสงสินคาและการเดินทางของ
ประชาชน ทั้งนี้ หากในอนาคตประเทศไทยมีศักยภาพและมีรายได
เพียงพอแลว จึงคอยพิจารณากอสรางรถไฟฟาความเร็วสูงในโอกาส
ตอไป

ภาคเอกชนมักจะมอง
ความคุมคา

วารสารสงเสริมการลงทุน

สวนระบบรถไฟความเร็วสูงที่จะกอสรางใหมโดยใชรางขนาด
มาตรฐานหรือ 1.435 เมตร เพ�อใหรถไฟสามารถแลนดวยความเร็วสูง
ถึง 250 - 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง นับเปนแนวทางใหมสำหรับ
ผู โดยสารที่ชอบความเร็ว และขนสินคาที่เน�าเสียงายและมีมูลคาตอ
ชิน้ สูงเปนหลัก เชน ผัก ผลไม และรนระยะเวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ
ไปเมืองภูมิภาคดวยรถไฟความเร็วสูง ณ ความเร็ว 300 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง ในเวลาไมเกิน 90 นาที จากเดิม 3 ชั่วโมง

ในบางโครงการอาจไมได ใหคุณคาทางเศรษฐกิจ
เพียงอยางเดียว เพราะอาจจะเนนความคุม คาทาง
ดานสังคม

Thailand 2020 (ตอ)

สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล

มอง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพ�อนบาน
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อภิมหาโครงการของรัฐที่มีช�อวา “Thailand 2020” เนนการลงทุนดานสาธารณูปโภค และการขนสงของ
ประเทศไทย ดวยเงินลงทุนสูงถึง 2 ลานลานบาท และคาดวาจะใชเวลาดำเนินการประมาณ 10 ป
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ทามกลางเสียงวิพากษวิจารณจากหลาย
ฝาย ถึงความเหมาะสมและไมเหมาะสมในมุมมอง
ที่ตางกันไป ประเทศเพ�อนบานของไทยเราก็มี
แผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตนดวยเชนกัน
แตอาจมีความแตกตางจากของประเทศไทย
เราจะไปศึกษากันวา ประเทศใดมีแผนการพัฒนา
เศรษฐกิจในลักษณะใกลเคียงกับ Thailand
2020 บาง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ของมาเลเซีย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป ที่เริ่มตั้งแตป 2553 - 2558 ของ
มาเลเซียมีมูลคากวา 6.9 หม�นลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2
ลานลานบาท ถือวาเปนกาวแรกของภารกิจสุดทาทายของรัฐบาลมาเลเซีย
ที่ตองการยกระดับใหประเทศมาเลเซียเปนประเทศพัฒนาแลว
ภายในป 2563 โดยรัฐบาลมาเลเซียจะใชยุทธศาสตรทางเศรษฐกิจ
ในหลากหลายแนวทางเพ�อจะผลักดันเศรษฐกิจใหขยายตัวในอัตรา
รอยละ 6.0 ตอปใหได

ความสามารถในการแขงขันที่เพิ่มขึ้น แตมาจาก
การฟน ตัวของตลาดโลกจากภาวะซบเซาอยางหนัก
ที่กดดันใหเศรษฐกิจมาเลเซียป 2552 ขยายตัว
อยูในระดับต่ำกวาปกติมากกวา

เปาหมายการเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่รอยละ 6.0
ในป 2553 - 2558
ถือเปนความทาทายอยางยิ่ง
ของรัฐบาลมาเลเซีย

นอกจากนัน้ เปาหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจทีร่ อ ยละ 6.0 ในป
2553 - 2558 ถือเปนความทาทายอยางยิง่ ของรัฐบาลมาเลเซีย เพราะ
เปนอัตราที่สูงกวาการคาดการณ ของนักวิเคราะหสวนใหญที่รอยละ
5.7 ตอป และสูงกวาการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับกอน (ป 2546 - 2553) ที่รอยละ 4.1 แมวาเศรษฐกิจ
มาเลเซียป 2553 อาจจะขยายตัวถึงรอยละ 6.3 แตไมไดเกิดจาก

แตในระยะยาว หากมาเลเซียสามารถยก
ระดับอุตสาหกรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ป
ฉบับที่ 10 (ป 2553 - 2558 ) ของมาเลเซียที่มี
มูลคากวา 6.9 หม�นลานเหรียญสหรัฐฯ ซึง่ จะเปลีย่ น
จากการใชแรงงานราคาถูก ไปเปนอุตสาหกรรม
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ความตั้งใจของรัฐบาลมาเลเซียที่ตองการให การลงทุนจาก
ตางประเทศและภาคเอกชนเปนตัวจักรสำคัญ ในการขับเคล�อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ ถือเปนโอกาสสำคัญสำหรับการสงออกและการลงทุนของ
ไทยในมาเลเซีย ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสิทธิภาพและความสำเร็จของการ
ดำเนินตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ของรัฐบาลมาเลเซียตอไปในอนาคต
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ในชวงป 2553 - 2558 มาเลเซียตัง้ ความหวังทีจ่ ะมีการปรับเปลีย่ น
รูปแบบเศรษฐกิจจากการที่เคยพึ่งพาแรงงานราคาถูกจากตางชาติใน
อุตสาหกรรมการผลิต มาเปนสนับสนุนเศรษฐกิจการเรียนรู นอกจากนี้
ยังตองการกระตุนบทบาทของภาคเอกชนและสนับสนุน นโยบายดึง
การลงทุนจากตางประเทศผานการเปดเสรี และลดระเบียบปฏิบัติ
ตลอดจนขั้นตอนขอบังคับตางๆ เพ�อใหมีความสามารถในการแขงขัน
ในตลาดโลกไดมากขึ้น

สำหรับการปรับตัวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
5 ปนี้ คาดวาในระยะแรก มาเลเซียตองใช
เวลาอีกระยะหนึ่งในการปฏิรูปเศรษฐกิจ จาก
อุตสาหกรรมการผลิตที่พึ่งพาแรงงานตางชาติ
เปนหลัก มาเปนอุตสาหกรรมฐานความรูท เ่ี นนการ
สรางนวัตกรรมและเนนการผลิตโดยใชเทคโนโลยี
ขัน้ สูงแทน แมวา อุตสาหกรรมสำคัญของมาเลเซีย
สวนใหญเปนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
เคร�องใช ไฟฟา อุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
อุตสาหกรรมยานยนต แตการขยายตัวของภาค
อุตสาหกรรมอยางรวดเร็ว ในชวงที่ผานมาทำให
จำนวนแรงงานตางชาติในมาเลเซียเพิม่ ขึน้ ถึงกวา
2 ลานคน การปฏิรปู ภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับใหมจึงมีเปาหมายที่จะลดการพึ่งพาแรงงาน
ตางชาติในภาคอุตสาหกรรมทีม่ สี ดั สวนถึงรอยละ
35 ของแรงงานตางชาติทั้งหมดลง ในจำนวนนี้
รวมถึงแรงงานไทยทีเ่ ขาไปทำงานในมาเลเซียดวย

ฐานความรูที่เนนกระบวนการผลิตที่มีมูลคาสูงนี้
จะเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันของมาเลเซีย
ใหเพิ่มขึ้นได
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แผนแมบทพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
2011 - 2025 : “MP3EI”
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ประเทศอินโดนีเซีย ไดชอ� วาเปนประเทศทีม่ ี
ประชากรมากเปนอันดับ 4 ของโลก และยังเปน
ประเทศมุสลิมที่ใหญที่สุดในโลก มีประชากรมาก
ถึงเกือบ 242 ลานคน แตจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
ทีม่ คี วามผันผวน ประกอบกับปญหาภายในประเทศ
ที่รุมเรา รัฐบาลอินโดนีเซียจึงเห็นวา สิ่งเหลานี้
อาจกลายเปนอุปสรรคขัดขวางการเจริญเติบโต
ของอินโดนีเซียในอนาคตได โดยเฉพาะปญหา
ดานการผลิต ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน และ
ปญหาดานทรัพยากรมนุษย
ในป 2554 ทีผ่ า นมา รัฐบาลอินโดนีเซียจึง
ไดจดั ทำ “แผนแมบทพัฒนาเศรษฐกิจอินโดนีเซีย
2011 - 2025” หรือที่มีช�อยอวาแผน “MP3EI”

(Masterplan Percepatandan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia – MP3EI)
ขึน้ เพ�อใชเปนแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดย
มุง สรางใหอนิ โดนีเซียกลายเปนประเทศทีม่ ขี นาด
เศรษฐกิจใหญตดิ อันดับ 1 ใน 10 ของโลก ภายใน
ป 2568 จากเดิมที่เปนอันดับ 16 ของโลก
รัฐบาลอินโดนีเซียเห็นวา เปาหมายนี้จะ
สามารถสำเร็จไดจากปจจัยสำคัญที่สนับสนุน
อินโดนีเซียใหเกิดการพัฒนา 3 ปจจัย คือ ปจจัย
ดานทรัพยากรมนุษย ปจจัยดานทรัพยากรธรรมชาติ
และปจจัยดานภูมิศาสตร
ทรัพยากรมนุษย ในป 2553 อินโดนีเซีย
ถือวาเปนประเทศทีม่ ปี ระชากรมากทีส่ ดุ เปนอันดับ
4 ของโลก มีจำนวนประมาณ 240 ลานคน ซึง่ การ

มีประชากรจำนวนมหาศาลในประเทศนี้ ในอนาคตจะเปนแรงงานสำคัญ
สำหรับการพัฒนาประเทศ ศักยภาพดานแรงงานของอินโดนีเซียเกิดขึน้
จากการทีป่ จ จุบนั ประชากรสวนใหญยงั มีอายุนอ ย โดยประชากรมากกวา
รอยละ 50 มีอายุตำ่ กวา 29 ป ทำใหมกี ารคาดการณวา จำนวนแรงงาน
ในประเทศจะเพิ่มขึ้นทุกปไมต่ำกวา 2 ลานคน ซึ่งสงผลใหอินโดนีเซีย
เปนประเทศหนึง่ ในภูมภิ าคอาเซีย่ นทีม่ คี า แรงต่ำ และในชวงป 2563 2573 จะกลายเปนปทม่ี จี ำนวนประชากรวัยทำงานเพิม่ ขึน้ สูงสุด ในชวงนี้
อินโดนีเซียจึงมีโอกาสจากการมีแรงงานและกำลังการผลิตจำนวนมาก
ทรัพยากรธรรมชาติ อินโดนีเซียเปนประเทศที่มีทรัพยากร
ธรรมชาติมาก ซึ่งหากอินโดนีเซียสามารถลดการสงออกทรัพยากร
ธรรมชาติไปตางประเทศ และนำวัตถุดบิ เหลานีม้ าปอนใหกบั อุตสาหกรรม
ในประเทศไดมากขึ้น ทรัพยากรเหลานี้จะสามารถสรางมูลคาเพิ่มทาง
เศรษฐกิจไดจำนวนมหาศาล ขณะที่ทรัพยากรธรรมชาติดานพลังงาน
อินโดนีเซียถือเปนประเทศที่มีพลังงานสำรองจำนวนมาก มีตำแหน�ง
เปนผูสงออกถานหินอันดับที่ 2 ของโลก และมีพลังงานความรอน
ใตพิภพสำรองมากที่สุดในโลกดวยเชนกัน

อินโดนีเซียเปนประเทศ
ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมาก
นำมาตอยอด
เปนการผลิตในประเทศได

ปจจัยดานภูมศิ าสตร จากการทีอ่ นิ โดนีเซียเปนประเทศหมูเ กาะ
ทีป่ ระกอบไปดวยเกาะนอยใหญจำนวนมากทีส่ ดุ ในโลก ทำใหอนิ โดนีเซีย
มีพื้นที่ติดตอกับเสนทางเดินทะเลที่มีการเคล�อนไหวมากที่สุด และ
ติดตอกับเสนทางหลักในการขนสงสินคาทางทะเลของโลกได โดยตรง

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจนี้ เพ�อใหประเทศเกิดความสมดุล
ทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญใหเกิดขึ้นทั่วประเทศ โดยการ
สรางและพัฒนาใหเกิดกลุม อุตสาหกรรม (Industrial Cluster) ในพืน้ ที่
ซึ่งมีการนำความไดเปรียบที่แตละพื้นที่มี หรือมีการใชวัตถุดิบเฉพาะ
ของพื้นที่นั้นมาเปนตัวสรางใหเกิดความเขมแข็ง โดยเขตเศรษฐกิจที่
จะมีการพัฒนาตามแผน MP3EI คือ
• เขตเศรษฐกิจสุมาตรา (Sumatra Economic Corridor) จะ
พัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปทรัพยากรธรรมชาติ และเปน
แหลงสำรองพลังงานของชาติ
• เขตเศรษฐกิจชวา (Java Economic Corridor) จะพัฒนาเปน
ศูนยกลางขับเคล�อนอุตสาหกรรม และการบริการของประเทศ
• เขตเศรษฐกิจกาลิมันตัน (Kalimantan Economic Corridor)
จะพัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปดานเหมืองแร และเปน
แหลงพลังงานของประเทศ
• เขตเศรษฐกิจสุลาเวสี (Sulawesi Economic Corridor) จะ
พัฒนาเปนศูนยกลางการผลิตและแปรรูปดานการเกษตรของประเทศ

• เขตเศรษฐกิจบาหลี - นูซาเต็งการา
(Bali - Nusa Tenggara Economic Corridor)
จะพัฒนาเปนศูนยกลางการทองเที่ยวและผลิต
อาหารของประเทศ
• เขตเศรษฐกิจปาปว - หมูเกาะโมลุกกะ
(Papua – Kepulauan Maluku Economic
Corridor) จะพัฒนาเปนศูนยกลางดานอาหาร
ประมง พลังงาน และเหมืองแรของประเทศ
โดยจะมีการสรางโครงสรางพื้นฐานเพ�อ
สนับสนุน และสรางการเช�อมตอในแตละเขต
เศรษฐกิ จ ด ว ยการสร า งถนน ท า เรื อ และ
สนามบิน
2. สรางการเช�อมตอทางเศรษฐกิจทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ
อินโดนีเซียมีนโยบายที่จะทำใหเกิดการ
เช�อมตอเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศใน
4 ระบบ คือ ระบบโลจิสติกส ระบบขนสง ระบบ
การพัฒนาพื้นที่ระดับภูมิภาค และระบบ ICT
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1. การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจใน 6 เขตเศรษฐกิจทีส่ ำคัญ
เน�องจากอินโดนีเซีย เปนประเทศทีป่ ระกอบไปดวยเกาะนอยใหญตา งๆ
กวา 17,500 เกาะ ทำใหแตละพืน้ ทีม่ ศี กั ยภาพทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกตาง
กันตามลักษณะของพื้นที่ โดยการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจใน
6 เขตเศรษฐกิจที่สำคัญ จะเปนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจที่มีอยูแลวให
มีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น

วารสารสงเสริมการลงทุน

จากปจจัยสนับสนุนเหลานี้ ทำใหการวางแผนเศรษฐกิจ MP3EI
ไดวางกลยุทธ ใหมีการพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ 8 ดาน
คือ การเกษตร เหมืองแร พลังงาน อุตสาหกรรม ประมง ทองเที่ยว
การส�อสาร และการพัฒนาพื้นที่สำคัญ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจทั้งหมด 22 อุตสาหกรรม เชน อุตสาหกรรมขนสง สิ่งทอ
อาหารและเคร�องด�ม เหล็ก น้ำมันปาลม ยางพารา โกโก และถานหิน
เปนตน เพ�อนำไปสูการพัฒนาตามแผนที่วางไว ใน 3 เร�อง คือ
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อินโดนีเซียเปนประเทศทีม่ พี น้ื ทีต่ ดิ ทะเลคิด
เปนระยะทางกวา 54,716 กิโลเมตร ทำใหชายฝง
ของอินโดนีเซียสามารถเช�อมตอกับพืน้ ทีส่ ำคัญทาง
ทะเลได โดยตรง รวมทัง้ มีเสนทางเดินทะเลทีส่ ำคัญ
ลากผานน�านน้ำของอินโดนีเซียจำนวนมาก เชน
เสนทางเดินเรือชองแคบมะละกา ที่เปนเสนทาง
คมนาคมทางทะเล (Sea Lane of Communication
หรือ SLOC) ที่สำคัญ หรือเสนทางคมนาคมทาง
ทะเลของหมูเกาะอินโดนีเซีย (ALKI)

และจะเพิ่มขึ้นเร�อยๆ เปนรอยละ 3 ของ GDP ในป 2568 และมี
เปาหมายที่จะเพิ่มจำนวนผูจบปริญญาเอกดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีขน้ึ อีก 7,000 - 10,000 คน ภายในป 2557 เพ�อเขาสูต ลาด
การวิจัยมากขึ้น

ดังนัน้ กลยุทธสรางการเช�อมตอทางเศรษฐกิจ
กับตางประเทศ จึงตองนำเสนทางเดินทะเลทีส่ ำคัญ
คือ SLOC และ ALKI มาเปนสิง่ ทีก่ ำหนดในการ
สรางทาเรือหรือสนามบินขนาดใหญ สำหรับการ
ขนสงในพื้นที่ที่เสนทางเดินทะเลเหลานี้ลากผาน
และพัฒนาระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ�อ
อำนวยความสะดวก ดวยการนำระบบเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาใชงานมากขึ้น

แผนพัฒนาประเทศเกาหลี ใตภายใตรหัส Korea 747

3. การสรางความเขมแข็งดานทรัพยากร
มนุษย วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
รัฐบาลอินโดนีเซียมีแนวทางสนับสนุน ใหมี
การนำความรูด า นวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มา
ประยุกต ในการผลิต เพ�อทำใหสนิ คาเกิดมูลคาเพิม่
โดยมีการจัดการศึกษาทีป่ ระกอบไปดวยหลักสูตร
วิชาการ หลักสูตรวิชาชีพ และหลักสูตรวิชาชีพ
ขั้นสูง เพ�อสรางแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของแตละพื้นที่ และมีการใหความสำคัญกับการ
พัฒนาระบบวิจัยของมหาวิทยาลัย
สำหรับในดานการพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี อินโดนีเซียมีเปาหมายจะสรางใหเกิด
เศรษฐกิจที่ขับเคล�อนโดยนวัตกรรม ดวยการ
สนับสนุนใหเกิดการวิจัยในวงกวาง โดยรัฐบาลมี
เปาหมายที่จะสนับสนุนงบประมาณดานการวิจัย
เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 1 ของ GDP จนถึงป 2557

นอกจากนั้น นโยบายดานเศรษฐกิจ ก็เปนอีกปจจัยหนึ่งที่สำคัญ
มากตอชัยชนะของนายลี เมียงบัค โดยในชวงของการรณรงคหาเสียง
นายลี เมียงบัค ไดประกาศแผนที่มีช�อวา “แผน Korea 747” เปน
สัญญาประชาคม หากไดรับการเลือกตั้ง
ถึงแมวา เกาหลีใตจะมีผูนำประเทศคนใหมคือ นางปารค กึน แฮ
ซึ่งเพิ่งไดรับการเลือกตั้งเปนประธานาธิบดีหญิงคนแรกเม�อปลายป
2555 ที่ผานมา และในขณะนี้กำลังอยูในระหวางประกาศแผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจใหมออกมา
แตอยางไรก็ตาม แผนการพัฒนาประเทศเกาหลีใตของอดีต
ประธานาธิบดี คนที่ 10 คือ นายลี เมียงบัค (Lee Myung - Bak)
คือ แผน Korea 747 ก็เปนแผนพัฒนาที่จดจำไดงายและมีเปาหมาย
ที่เดนชัดมาก

แผนการพัฒนาประเทศเกาหลี ใต
ของอดีตประธานาธิบดีนายลี เมียงบัค
คือ แผน Korea 747
เปนแผนพัฒนาที่จดจำไดงาย
และมีเปาหมายที่เดนชัดมาก

เศรษฐกิจชะลอตัวเปนเวลานาน ภายใตรฐั บาลของ
นายโรห มู - ฮุน อัตราการวางงานอยูในระดับสูง
โดยเฉพาะกลุมคนหนุมสาววัยทำงานที่เพิ่งจบ
การศึกษา ชองวางรายไดระหวางกลุม คนรวยและ
ยากจนหางมากกวาที่เคยปรากฏ ราคาที่ดินที่
อยูอาศัยพุงกระฉูด

นอกจากนั้นอดีตประธานาธิบดี ยังไดประกาศจะสงเสริมการ
ลงทุน ดวยการลดกฎระเบียบยุงยากทางราชการ และการปรับภาษี
ตางๆ ใหเหมาะสม สวนอีกคำมั่นสัญญาสำคัญ นายลี เมียงบัค
ประกาศวาจะใชงบประมาณ 14 ลานลานวอน หรือประมาณ 5
แสนลานบาท สำหรับเมกะโปรเจ็คคลองขามประเทศ เพ�อลดคาใชจา ย
ดานการขนสงคมนาคม และการเดินทางสัญจรของประชาชน
เบื้องหลังความสำเร็จของนายลี เมียงบัค มีหลายปจจัยดวยกัน
ตัวหลักคือ เร�องเศรษฐกิจ ที่ชาวเกาหลีใตตองประสบปญหาภาวะ

แผนการพัฒนาประเทศ
Thailand 2020
จึงเปนความหวังหนึ่ง
ที่จะชวยเพิ่มความสามารถ
ในการแขงขัน
ใหแกประเทศของเราได

จากแผนพัฒนาของ 3 ประเทศดังกลาว
ขางตน เราจะเห็นวา มีแนวทางที่แตกตางกัน
ขึน้ อยูก บั วาแตละประเทศตองการใหความสำคัญ
กับเร�องใดเปนพิเศษ สำหรับประเทศไทย รัฐบาล
ไดพจิ ารณาและตัดสินใจจะสรางความสามารถใน
การแขงขันของประเทศ ดวยการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเปนหลัก หลังจากที่ประเทศไทยไมได
ลงทุนดานนี้มาหลายสิบป ดังนั้นแผนการพัฒนา
ประเทศ Thailand 2020 จึงเปนความหวังหนึง่
ที่จะชวยเพิ่มความสามารถในการแขงขันใหแก
ประเทศของเราได ไมนอ ยกวาแผนการพัฒนาตางๆ
ของประเทศเพ�อนบาน
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แผน Korea 747 ที่ถือวาเปนนโยบายที่เปนจุดเดนของนาย
ลี เมียงบัค ซึ่งตัวเลขของแผนนี้มีที่มาและเปาหมายดังนี้
เลข 7 ตัวหนา หมายถึง เปาหมายทีจ่ ะทำใหเศรษฐกิจของเกาหลีใต
เติบโตในอัตราไมตำ่ กวารอยละ 7 (ชวงของรัฐบาลกอนหนานัน้ มีอตั รา
การเติบโตเฉลี่ยอยูที่ประมาณรอยละ 4 เศษ ๆ)
เลข 4 หมายถึง การเพิม่ รายไดของประชาชนชาวเกาหลีใตตอ หัว
ตอปขน้ึ เปน 2 เทาในอัตรา 40,000 เหรียญสหรัฐฯ (อัตราของป 2549
อยูที่ 20,400 เหรียญสหรัฐ)
และ 7 ตัวหลัง หมายถึง แผนการตลาดทีจ่ ะทำใหเกาหลีใตกลาย
เปนประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญอันดับ 7 ของโลก

วารสารสงเสริมการลงทุน

นายลี เมียงบัคไดมาปรับเศรษฐกิจ โดยการ
แกปญ
 หาทีต่ รงจุด จึงเปนขวัญใจของคนเกาหลีใต
เพราะคนสวนใหญเช�อวาจะสามารถพลิกฟน
เศรษฐกิจของประเทศไดอยางเปนรูปธรรมมาก
ทีส่ ดุ โดยดูจากความสำเร็จโดดเดนในอดีต ทัง้ จาก
การบริหารธุรกิจภาคเอกชน และนายกเทศมนตรี
กรุงโซล

อุตสาหกรรมเดน ป 2556 (ตอ)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย / สุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล

4 อุตสาหกรรม

เปาหมายและ

กาวตอไปที่สำคัญในอนาคต
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(ตอนที่ 2 : อุตสาหกรรมชิน้ สวนอากาศยานไทย กับโอกาสการเปนศูนยกลางภูมภิ าค)
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ในฉบับเดือนมีนาคม เร�อง วิเคราะห 4 อุตสาหกรรมเปาหมายไทยและกาวตอไปในอนาคต ไดกลาวถึงทีม่ าการศึกษา
อุตสาหกรรมตางๆ ทีม่ ศี กั ยภาพ โดยพิจารณาถึงปจจัยดานตางๆ ทีป่ ระเทศไทยมี ไมวา จะเปนดานทรัพยากรธรรมชาติ
ดานอุตสาหกรรมตอเน�องตางๆ รวมถึงดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพ�อนำมาประมวลผลหาจุดแข็งจุดออนตางๆ
ใน 4 อุตสาหกรรมที่ศึกษาไดแก 1) อุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง 2) อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นสวนและซอมบำรุง
อากาศยาน 3) อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ และ 4) อุตสาหกรรม Digital Content และ Embedded Software
บทความนี้จะเพิ่มเติมถึงไดแนวทางการชวย
สนับสนุน ของทัง้ ภาครัฐและเอกชนรวมทัง้ แนวทาง
การชวยเหลือตางๆ ในตางประเทศ ที่ไดมีตอ

อุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศนัน้ ๆ โดยครอบคลุมอุตสาหกรรม
อากาศยานของประเทศตางๆ อันไดแก สิงคโปร มาเลเซีย ซึง่ ถือวาเปน
ประเทศในภูมภิ าค AEC และเปนประเทศคูแ ขงทีส่ ำคัญของประเทศไทย

สิงคโปรนั้น มาจากปจจัยที่สำคัญสองประการ
ไดแก การสนับสนุนอยางตอเน�องจากภาครัฐ และ
การเช�อมตอระหวางภาคการศึกษาและภาค
อุตสาหกรรม

นอกจากนัน้ สิงคโปรยงั จัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมสำหรับอากาศยาน
โดยเฉพาะภายใตช�อ Seletar Aviation Park ปจจัยดังกลาวผนวก
เขากับความพรอมของสนามบิน Chang hi ซึ่งเปนหนึ่งในสนามบิน
ที่มีปริมาณการจราจรทางอากาศยานสูงที่สุด ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตและสูงเปนอันดับ 7 ของโลก สงผลใหอตุ สาหกรรม
อากาศยานของสิงคโปรทง้ั หมด มีมลู คาสูงถึงกวา 7.9 พันลานเหรียญ
สหรัฐฯ ในป 2554 หรือ ประมาณ 2 แสนลานบาท กอใหเกิดการ
จางงานภายในประเทศประมาณ 19,000 อัตรา
การเติบโตอยางตอเน�องของอุตสาหกรรมอากาศยานในประเทศ
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ประเทศสิงคโปรเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรมอากาศยาน
ชิน้ สวนและการซอมบำรุงของภูมภิ าคอาเซีย่ น เน�องจากมีผปู ระกอบการ
ระดับโลกตั้งอยูมากกวา 100 ราย สงผลใหสิงคโปรเปน One Stop
Service ดานการซอมอากาศยาน เน�องจากมีผู ใหบริการซอมบำรุง
อยางครบวงจร ทัง้ การซอมบำรุงลำตัวอากาศยาน เคร�องยนตอากาศยาน
โครงสรางอากาศยาน ระบบนำรอง และการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยน
ลักษณะอากาศยาน เชน ศูนยซอมของบริษัท GE Aviation, Rolls Royce และ ST Aerospace เปนตน

วารสารสงเสริมการลงทุน

อุตสาหกรรมชิ้นสวน
และซอมบำรุงอากาศยานของประเทศสิงคโปร

การสนับสนุนจากภาครัฐนัน้ รัฐบาลสิงคโปร
มีนโยบายดึงบริษทั ใหเขามาเปด Regional Head
Quarter และ International Head Quarter โดย
ไดรบั สิทธิล์ ดหยอนภาษีเงินไดนติ บิ คุ คลจากรอยละ
17 เหลือเพียงรอยละ 15 และ 10 ตามลำดับ
รวมถึงสนับสนุนผูป ระกอบการในดานเงินทุน โดย
ประเทศสิงคโปร ใหสิทธิทางภาษีโดยยกเวนภาษี
เงินไดนิติบุคคลสูงถึง 15 ป ยกเวนอากรขาเขา
สำหรับเคร�องจักรและวัตถุดิบโดยไมมีเง�อนไข
และสามารถใชคาใชจายในการลงทุนเพ�อย�นขอ
ลดหยอนภาษีเงินได (Investment Allowance)
สูงถึงรอยละ 100 แกอุตสาหกรรมชิ้นสวนและ
ซอมบำรุงอากาศยาน ทำใหมีผูประกอบการ
หลายรายเลือกใชสงิ คโปรเปนศูนยกลางของกิจการ
ในภูมิภาค เชน Honeywell, Rolls - Royce,
Thales, Boeing, Pratt & Whitney, Eurocopter,
Goodrich และ GE Aviation เปนตน
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สำหรับการสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ประเทศสิงคโปร
แมจะประสบกับปญหาคาจางที่สูง ผนวกเขากับปญหาการขาดแคลน
แรงงาน ทำใหบริษัทสวนใหญจำเปนตองจางแรงงานตางดาวจาก
ประเทศตางๆ เชน อินเดีย ฟลิปปนส และไทย เพ�อทดแทนการ
ขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ
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อยางไรก็ดที างภาครัฐบาลและภาคการศึกษา ไดเล็งเห็นถึงปญหา
ดังกลาวและสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ไดมคี วามพรอมในการสอน
หลักสูตรทีม่ คี วามเปนสากล เชน มหาวิทยาลัย Nanyang Technology
มีหลักสูตร Aerospace Engineering ซึ่งดำเนินการสอนทั้งหมดเปน
ภาษาอังกฤษ ทำใหมนี กั ศึกษาจากตางประเทศจำนวนมาก เลือกเขาไป
ศึกษาตอในประเทศสิงคโปร ซึง่ ชวยลดปญหาการขาดแคลนแรงงานลงได

นอกจากนัน้ ในป 2549 รัฐบาลรวมกับองคกร
สงเสริมการลงทุนของสิงคโปร หรือ Economic
Development Board (EDB) พัฒนาสนามบิน
Seletar เพ�อเปนนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน
โดยใช เ งิ น ลงทุ น ตามแผนดำเนิ น การทั ้ ง สิ ้ น
60 ล า นเหรี ย ญสิ ง คโปร หรื อ ประมาณ 1.5
พันลานบาท โดยโครงการดังกลาวจะตั้งอยูบน
พื้นที่ทั้งสิ้น 1,000 ไร สำหรับอุตสาหกรรม
อากาศยานโดยเฉพาะ และเปนเนื้อที่ทั้งสิ้น
2,000 ไร เม�อรวมกับสนามบินและสิ่งกอสราง
ในการอำนวยความสะดวกอ�นๆ ซึ่งโครงการ
ดังกลาวจะเสร็จสิ้นการพัฒนาทั้งหมดในป 2561
รัฐบาลตัง้ ช�อนิคมอุตสาหกรรมดังกลาววา Seletar
Aerospace Park (SAP) ซึ่งนิคมอุตสาหกรรม
อากาศยานอยางครบวงจร ครอบคลุมทัง้ การผลิต
ชิ้นสวน การซอมบำรุง การสอนการบินทั่วไป
และซอมบำรุง และการทำวิจัย จุดมุงหมายของ
การพัฒนาสนามบินดังกลาวคือ เพ�อพัฒนา
อุตสาหกรรมอากาศยานของสิงคโปร สูการเปน
ผูนำในอุตสาหกรรมของโลก

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยในประเทศมีขอตกลงความรวมมือกับ
ภาครัฐและเอกชน เชน โครงการวิศวกรรมศาสตรอากาศยานของ
มหาวิทยาลัย Nanyang ไดรับการสนับสนุนจาก สำนักงานสงเสริม
การลงทุนของประเทศสิงคโปร หรือ Economic Development Board
โดยรวมมือกับ Rolls - Royce, EADS และ Hamilton Sundstrand
เปนตน ทำใหหลักสูตรดังกลาวไดรับการพัฒนาอยางตอเน�อง ให
สอดคลองกับสิง่ ทีภ่ าคอุตสาหกรรมตองการ และสามารถผลิตบุคลากร
ออกมาไดตรงกับความตองการของภาคอุตสาหกรรม

Spirit AeroSystems กอใหเกิดการยายฐาน
การผลิตของผูประกอบการรายอ�นๆ ในหวงโซ
อุตสาหกรรมเพ�อปอนสินคาใหกับบริษัทดังกลาว
นอกจากนี้รัฐบาลยังมีการสนับสนุนอุตสาหกรรม
อยางชัดเจน ดวยการกอตั้งศูนยวิจัยและบริษัท
ที่เกี่ยวของกับอากาศยานภายใตการควบคุมของ
ภาครัฐ

ประเทศมาเลเซียเองไดเริ่มการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน
โดยใชรากฐานจากการพัฒนาอุตสาหกรรมซอมบำรุงอากาศยานในป
2513 ดวยการเปนฐานการซอมบำรุงอากาศยานทางทหาร ปจจุบัน
ประเทศมาเลเซียมีผูประกอบการ ในอุตสาหกรรมชิ้นสวนอากาศยาน
เปนจำนวนมาก เขามาลงทุนในประเทศ เน�องจากการยายฐานการผลิต
ของผูผ ลิตขัน้ ที่ 1 (1st Tier Supplier) และการสนับสนุนอยางจริงจัง
จากรัฐบาลอยางตอเน�องเปนเวลากวา 20 ป ผูผ ลิตรายใหญและสำคัญ
ที่สุดในหวงโซอุตสาหกรรมอากาศยานภายในประเทศมาเลเซียคือ
บริษทั Spirit AeroSystems สัญชาติอเมริกา ซึง่ เปนบริษทั ผลิตลำตัว
อากาศยาน (fuselage) ที่ใหญทส่ี ดุ ในโลก (ตามการจัดลำดับดวยรายได
ของบริษัทในอุตสาหกรรมอากาศยานทั่วโลก)
การยายฐานการผลิตเขามาภายในประเทศมาเลเซียของบริษัท

องคการภาครัฐดังกลาวไดรวมกันรางแผน
พัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน ซึง่ มีการดำเนินการ
อยางตอเน�องตั้งแตป 2540 โดยระบุการพัฒนา
เปนขัน้ ตอนและจุดมุง หมายตางๆ แผนยุทธศาสตร
นี้ตั้งเปาหมายใหประเทศมาเลเซียเปนชาติชั้นนำ
ดานอากาศยานภายในป 2558 ในแผนดังกลาว
แบงการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานออกเปน
4 ประการ คือ
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อาจจะกลาวไดวามาเลเซียเปนประเทศคูแขงสำคัญของไทยใน
การกาวขึ้นมาเปนประเทศผูนำของอุตสาหกรรมอากาศยาน การผลิต
ชิ้นสวนและการซอมบำรุงของภูมิภาคอันดับสองรองจากประเทศ
สิงคโปร

วารสารสงเสริมการลงทุน

อุตสาหกรรมชิ้นสวน
และซอมบำรุงอากาศยานของประเทศมาเลเซีย

ความสำเร็จจากการชักชวนให Spirit Aero
Systems เขามาลงทุนในมาเลเซียตองยอมรับใน
ความสามารถของหน�วยงานภาครัฐของมาเลเซีย
ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผูประกอบการที่เปน
ผูผ ลิตขัน้ ที่ 1 ทีภ่ าครัฐมองวาการยอมใหสทิ ธิพเิ ศษ
ดานตางๆ มากเปนกรณีพิเศษแกผูประกอบการ
ขนาดใหญซึ่งสามารถสรางผลกระทบเชิงบวก
(spill - over effect) ออกไปได ในวงกวางและ
ทำใหผปู ระกอบการรายอ�นๆ ตัดสินใจยายฐานการ
ผลิตตามเขามา ซึ่งหน�วยงานที่เปนฟนเฟองหลัก
ในการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยาน การผลิต
ชิ้นสวนและการซอมบำรุงของมาเลเซีย ไดแก
Malaysia Aerospace Council ที่จัดตั้งขึ้นในป
2544 รวมกับ Malaysia Industrial Development
Authority (MIDA) และ Malaysian Industry Government Group for High Technology
(MIGHT) ขึน้ เพ�อเปนองคกรความรวมมือระหวาง
ภาครัฐและเอกชน ในการสนับสนุนการเติบโต
ของอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยีระดับสูง
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Unmanned Aerial Vehicles (UAV) ของตนเอง โดยโครงการดังกลาว
ไดประสบความสำเร็จเปนทีเ่ รียบรอยแลว 2552 ซึง่ มีการจัดงานแสดง
UAV ในงาน Langkawi International Maritime & Aerospace
Exhibition และ
4) พัฒนาระบบการศึกษาดานอากาศยานภายในประเทศ ซึ่ง
ครอบคลุมถึงโรงเรียนสอนนักบิน ชางเทคนิคและวิศวกรซอมบำรุง
อากาศยาน และนักวิจัยดานอากาศยาน โดยเพ�อใหแผนดังกลาว
ประสบความสำเร็จมาตรการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม
อากาศยาน ไดถูกพัฒนาขึ้นมาเพ�อดึงดูดบริษัทที่สำคัญๆ ของโลก
ใหเขามาลงทุน

1) การพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมซ อ มบำรุ ง
อากาศยาน ตัง้ แตการซอมตามกำหนดการตัง้ แต
ระดับ Line Maintenance ไปจนถึง Heavy
Maintenance การซอมเคร�องยนตและชิ้นสวน
อากาศยาน และการปรับปรุงอากาศยาน โดยมี
จุดมุงหมายเพ�อใหประเทศมาเลเซีย มีสวนแบง
ในตลาดการซอมบำรุงอากาศยานของโลกรอยละ
5 ภายในป 2558
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิน้ สวน
อากาศยาน ซึ่งประกอบไปดวยการพัฒนาและ
สนับสนุนผูประกอบการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน
แบบ Original Equipment Manufacturer (OEM)
หรือการผลิตตามแบบที่ ไดรับ การยกระดับ
ผูประกอบการใหเปนผูผลิตสินคาที่ใชเทคโนโลยี
ที่สูงขึ้น โดยมีจุดมุงหมายเพ�อเพิ่มความสำคัญ
ของผูประกอบการภายในประเทศใหอยูใน Tier
ที่สูงขึ้นในอุตสาหกรรม
3) การพัฒนาใหประเทศมาเลเซียสามารถ
คิดคนระบบนำรองของอากาศยาน (Avionics
System) และรูปแบบของอากาศยานของตนเองได
โดยตั้งเปาหมายใหประเทศมาเลเซียมีการผลิต

นอกจากนี้การจัดตั้ง Malaysia International Aerospace
Centre (MIAC) ในป 2548 เพ�อเปนนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน
ครบวงจร โครงการนี้ถือเปนการพัฒนาที่สำคัญ สำหรับอุตสาหกรรม
อากาศยานของประเทศมาเลเซีย เพ�อยกระดับอุตสาหกรรมอากาศยาน
ภายในประเทศ สูร ะดับโลกภายในป 2558 และยังมีการดำเนินการพัฒนา
สนามบินนานาชาติ Senai สูการเปน Senai Aviation Park (SAP)
ในป 2550 โดยมีจดุ มุง หมายเพ�อดึงทัง้ ผูป ระกอบการผลิตชิน้ สวนและ
ซอมบำรุงอากาศยาน ใหยา ยฐานใหมาในพืน้ ทีซ่ ง่ึ เปนทางเลือกสำหรับ
ผูประกอบการแขงกับ สนามบิน Seletar Aviation Park ซึ่งเปนนิคม
อุตสาหกรรมอากาศยานของสิงคโปร

นอกจากแผนแมบทและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ
รัฐบาลยังได ใหสิทธิการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงสุดถึง 15 ป
สำหรับการผลิต ออกแบบ ประกอบ และซอมบำรุงที่มีการดัดแปลง
หรือปรับปรุงอากาศยาน และสูงสุด 10 ป สำหรับ การซอมบำรุง
อากาศยานทั่วไป นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังมองเห็นถึงความ
สำคัญของอุตสาหกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมอากาศยาน โดยบริษัท
ที่ไดรบั มาตรฐานอุตสาหกรรมอากาศยาน เชน Nadcap และ AS 9100
และบริษทั ทดสอบ เชน การทดสอบแบบ Non - destructive Testing
จะไดรับสิทธิ์การยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป หรือรับสิทธิ์การหัก
ภาษีเงินลงทุนหรือ Investment Tax Allowance (ITA) เปนมูลคา
รอยละ 60 ของเงินลงทุน เปนเวลา 5 ป

จะเห็นไดวาประเทศคูแขงทั้งสองประเทศ
ของไทย ในอุตสาหกรรมอากาศยาน การผลิต
ชิน้ สวน และการซอมบำรุง ลวนมีความตัง้ ใจทีจ่ ะ
กาวขึ้นมาเปนผูนำในภูมิภาคอยางจริงจัง ซึ่งหาก
ประเทศไทยยังไมได ใหความสำคัญกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมอากาศดังกลาวอยางจริงจัง และเกิด
ความรวมมือกันอยางบูรณาการของทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคการศึกษาแลวละก็ คงจะเปน
การยากที่ประเทศไทยจะสามารถแขงขันไดกับ
สองประเทศดังกลาว ในโอกาสหนาจะขอกลาวถึง
อุตสาหกรรมที่เหลืออีก 2 อุตสาหกรรมตอไป
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รัฐบาลมาเลเซียไดเล็งเห็นถึงเร�องความสำคัญของทรัพยากร
บุคคลในอุตสาหกรรมอากาศยาน จึงไดมีการพัฒนาฝมือแรงงานผาน
ทางกลไกการรวมมือระหวางภาคการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน
อยางตอเน�อง เพ�อใหแรงงานภายในประเทศมาเลเซีย มีความรูและ
ความสามารถในการปฏิบัติงานจริง โดยไดรับการศึกษาที่ตรงกับสิ่ง
ที่ภาคอุตสาหกรรมตองการผานทางสถาบันการศึกษาตางๆ เชน

โดยโครงการดังกลาวเกิดขึน้ จากการผลักดัน
ของ Malaysian Industrial Development
Authority (MIDA) เพ�อผลิตแรงงานใหแกบริษัท
Spirit AeroSystems เน�องจากบริษัทดังกลาว
ตองการความมัน่ ใจเร�องจำนวนแรงงานทีเ่ พียงพอ
ในการตั ด สิ น ใจลงทุ น นอกจากนี ้ ร ั ฐ บาลยั ง มี
โครงการความรวมมืออ�นๆ กับภาคเอกชนในการ
ผลิตแรงงาน เพ�อใหแรงงานที่ผลิตไดจากภาค
การศึกษามีความสอดคลองกับความตองการของ
ภาคอุตสาหกรรมอยางแทจริง
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นอกเหนือจากจะดำเนินการดานการพัฒนามาตรการทางภาษีที่
น�าดึงดูดแลว รัฐบาลมาเลเซียยังไดชวยประชาสัมพันธ ถึงความพรอม
ของอุตสาหกรรมอากาศยาน การผลิตชิน้ สวนและการซอมบำรุงอยาง
ตอเน�อง รวมทั้งรัฐบาลและสถาบันวิจัยของรัฐ ยังไดเจรจากับ
ผูประกอบการในตางประเทศโดยตรง เพ�อแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่น
และความพรอมของอุตสาหกรรม สงผลใหผูประกอบการสามารถ
หาแรงงานไดอยางสะดวก เน�องจากไมจำเปนตองหาแรงงานในตลาด
แรงงานทั่วไป แตมีสถาบันการศึกษาเขามาติดตอโดยตรงผาน
ทางคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของประเทศมาเลเซีย เชน
โครงการยายฐานการผลิตของบริษัท Spirit AeroSystems เขามาใน
ประเทศมาเลเซีย มหาวิทยาลัย Kuala Lumpur ซึ่งมีหลักสูตรดาน
วิศวกรรมศาสตรอากาศยานไดรับการประสานงานจาก MIDA เพ�อให
เขาเจรจากับบริษัท Spirit AeroSystems ในการผลิตแรงงานใหแก
บริษัทดังกลาว โดยความรวมมือนี้ถือเปนความสำเร็จของภาครัฐ
ในการสรางความมั่นใจใหแกผูประกอบการเร�องแรงงาน เน�องจากมี
การประสานงานกันถึงความพรอมของมหาวิทยาลัย และหลักสูตรของ
ภาคการศึกษาในการผลิตแรงงาน

Aerostructure Manufacturing Innovation
Center (AMIC) และ Advanced Composite
Training Centre (ACTC) เปนตน เพ�อผลิต
บุคลากรดานการออกแบบและวิจัยอากาศยาน
โดยเฉพาะ ซึ่ง AMIC เปนสถาบันการศึกษาที่
กอตั้งโดยเปนการรวมทุนระหวางรัฐบาลและ
เอกชนในอุตสาหกรรมเชน EADS และ Rolls Royce เพ�อมุง เนนการสอนบุคลากรดานการวิจยั
ในอุตสาหกรรมอากาศยาน สวนทาง ACTC เปน
โครงการสถาบันการศึกษาที่ตั้งโดยความรวมมือ
ระหวาง Malaysian Industry - Government
Group for High Technology (MIGHT) และ
มหาวิทยาลัย Kuala Lumpur

เปดโลก AEC

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

โครงการ

รถไฟความเร็วสูงใน AEC
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เม�อเดือนกุมภาพันธที่ผานมา รัฐบาลสิงคโปรและมาเลเซียไดประกาศความรวมมือ ในโครงการกอสรางรถไฟความ
เร็วสูง ระหวางสิงคโปรและกรุงกัวลาลัมเปอรของมาเลเซีย นับเปนโครงการสำคัญไมเฉพาะการอำนวยความสะดวกดาน
การขนสงระหวาง 2 ประเทศเทานัน้ แตยงั รวมถึงการเสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน และการทองเทีย่ วของทัง้ สอง
ประเทศดวย

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ความเร็วขั้นต่ำ 200 กิโลเมตรตอชั่วโมง

Train_th_his_0111

รถไฟความเร็วสูงชิงกันเซ็นของญี่ปุน

ปจจุบันการเดินทางโดยรถไฟของประเทศในภูมิภาคอาเซี่ยน
นับวาเสียเปรียบการเดินทางโดยรถยนตมาก โดยรถยนตนน้ั สามารถ
เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางไดเลย แตการเดินทางโดยรถไฟ ตองไป
ตอรถยนตเพ�อไปยังจุดหมายปลายทาง อีกทัง้ การเดินทางโดยรถยนตบน
ทางดวนสามารถใชความเร็วไดมากถึง 120 กิโลเมตรตอชั่วโมง ดังนั้น
หากรถไฟจะแขงขันไดแลว จะตองมีความเร็วอยางต่ำ 200 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง เพ�อชดเชยเวลาที่สูญเสียไปจากการที่ตองไปตอรถยนตที่
สถานีรถไฟ

รถไฟ AEC เร็วสุด 160 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง

ตอมาฝรัง่ เศสเปดใหบริการรถไฟความเร็วสูงเสนทางแรกระหวาง
กรุงปารีสกับนครลีออง เม�อป 2524 โดยใชชอ� รถไฟวา Train a Grande
Vi tesse (TGV) ซึง่ ประสบผลสำเร็จมาก ผู โดยสารมาใชบริการจำนวน
มาก ทำใหผู โดยสารโดยเคร�องบินและรถบัสลดลงอยางมาก ดังนั้น
รัฐบาลฝรัง่ เศสจึงตองกอสรางทางรถไฟดังกลาวเพิม่ เติมอีกหลายเสนทาง
แตในปจจุบัน จีนกลายเปนมหาอำนาจในดานรถไฟความเร็วสูง
แมวาเพิ่งเปดใหบริการรถไฟความเร็วสูงสายแรกเม�อป 2541 แต
สามารถขยายเครือขายอยางรวดเร็วจนมีเครือขายกวางขวางทีส่ ดุ ในโลก
ถึง 6,229 กิโลเมตร เกือบเทาทวีปยุโรปทั้งทวีปซึ่งมีระยะทาง 6,636
กิโลเมตร ยิ่งไปกวานั้น จีนกำลังอยูระหวางกอสรางเพิ่มเติมอีก
2,339 กิโลเมตร
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รถไฟความเร็วสูงสายแรกของโลกเกิดขึ้นเม�อประมาณ 50 ป
ที่แลวที่ประเทศญี่ปุน เรียกวา “รถไฟชิงกันเซ็น” เช�อมตอระหวาง
กรุงโตเกียวและนครโอซากา ระยะทาง 553 กิโลเมตร เปดดำเนินการ
เม�อเดือนตุลาคม 2507 เพ�ออำนวยความสะดวกตอการแขงขันกีฬา
โอลิมปกซึ่งจัดขึ้นที่กรุงโตเกียวในปนั้นเอง

ความจริงแลว ประเทศไทยเคยมีการศึกษา
โครงการรถไฟความเร็วสูงตั้งแตป 2537 โดย
จางบริษัทที่ปรึกษา Wilbur Smith ซึ่งไดศึกษา
เปรียบเทียบรถไฟ 3 ระบบ คือ ระบบทีแ่ ลน 160
กิโลเมตรตอชั่วโมง ระบบ 200 - 220 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง และระบบ 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง
และพบวาเสนทางระหวางกรุงเทพฯ กับระยอง
ดวยระบบรถไฟความเร็ว 160 กิโลเมตรตอชัว่ โมง
เหมาะสมมากที่สุด แตผลการศึกษาไดยกเลิกไป

วารสารสงเสริมการลงทุน

จากเหตุผลขางตน รถไฟความเร็วสูงจึงถูกพัฒนาขึ้นมาใหมี
ความเร็วมากกวา 200 กิโลเมตรตอชัว่ โมง เพ�อแขงขันกับการคมนาคม
ทางถนนและทางอากาศ ทำใหการเดินทางโดยรถไฟซึ่งเดิมเส�อม
ความนิยม กลับมาไดรับความนิยมสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

ปจจุบัน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ยังไมมีรถไฟความเร็วสูงแตอยางใด โดยสาย
ที่เร็วที่สุดมี 2 เสนทางสั้นๆ คือ ระหวางกรุง
กัวลาลัมเปอรกับสนามบินนานาชาติกัวลาลัมเปอร
แหงใหม ระยะทาง 56 กิโลเมตร ความเร็ว 160
กิโลเมตรตอชั่วโมง ใชเวลาเพียง 28 นาที และ
รถไฟเอ็กซเพรสไลนของเสนทางแอรพอรทลิงค
ของไทย ระยะทาง 28.6 กิโลเมตร ระหวางสถานี
พญาไทและทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ใชเวลาเดินทางเพียง 18 นาที ซึง่ ทัง้ คูใชรถไฟฟา
แบบเดียวกัน คือ ยี่หอซีเมนส ความเร็วสูงสุด
160 กิโลเมตรตอชั่วโมง แตยังนับวาไมใชรถไฟ
ความเร็วสูงอยางแทจริงเพราะความเร็วต่ำกวา
200 กิโลเมตรตอชัว่ โมง
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ตอคนตอกิโลเมตร ความเร็ว 300 กิโลเมตรตอชัว่ โมง จะคิดคาบริการ
2.5 บาทตอคนตอกิโลเมตร
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สำหรับเวียดนามไดเคยศึกษารถไฟความเร็วสูงระยะทาง 1,630
กิโลเมตร เช�อมกรุงฮานอยกับนครโฮจิมินห โดยใชรถไฟความเร็ว
250 - 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง เพ�อยนระยะเวลาเดินทางโดยรถไฟ
จากปจจุบัน 28 - 30 ชั่วโมง ลดลงเหลือ 6 - 10 ชั่วโมง คาดวาจะ
ใชเงินลงทุนมากถึง 1.7 ลานลานบาท แมรัฐบาลเวียดนามตองการ
กอสรางโครงการนี้ แตรฐั สภาของเวียดนามไดมมี ติเม�อเดือนมิถนุ ายน
2553 ไมเห็นชอบดวยกับโครงการ เน�องจากใชงบประมาณสูงมาก
ทำให โครงการตองเล�อนออกไปอยางไมมีกำหนด

ปจจุบันไดมีการฟนฟูโครงการรถไฟความ
เร็วสูงในประเทศไทยอีกครั้งและมีความคืบหนา
ในระดับหนึ่ง โดยผลการศึกษาเบื้องตนของจีน
เม� อ ป 2555 พบว า เส น ทางแรก คื อ รถไฟ
ความเร็วสูงเสนทางกรุงเทพฯ - เชียงใหม ระยะ
ทางสัน้ ลงจากเดิมกำหนดไว 753 กิโลเมตร เหลือ
680 กิโลเมตร เพราะไดปรับแนวเสนทางใหตรง
มากยิง่ ขึน้ เพ�อใหความเร็วไดตามทีก่ ำหนด บางจุด
อาจตองเจาะเปนอุโมงคลอดภูเขา โดยเฉพาะ
ชวงจังหวัดอุตรดิตถขึ้นไปทางเหนือมีภูเขา
จำนวนมากจึ ง ทำให ร ะยะทางสั ้ น ลง และได
กำหนดรู ป แบบการให บ ริ ก ารไว 2 แนวทาง
แนวทางแรกจะวิ่งดวยความเร็ว 250 กิโลเมตร
ตอชั่วโมง และแนวทางที่ 2 ความเร็ว 300
กิโลเมตรตอชัว่ โมง ใชงบประมาณดำเนินโครงการ
3 แสนลานบาท
สวนเสนทางที่ 2 กรุงเทพฯ - หนองคาย
ระยะทาง 615 กิโลเมตร กำหนดวิง่ ดวยความเร็ว
250 กิโลเมตรตอชั่วโมง งบประมาณ 1.98
แสนลานบาท ทั้งนี้ อัตราคาบริการหากใชความ
เร็ว 250 กิโลเมตรตอชั่วโมง จะอยูที่ 2.1 บาท

ขณะที่อินโดนีเซียก็มีผลการศึกษาของ JICA ประเทศญี่ปุน
เกี่ยวกับโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูงระยะทาง 685 กิโลเมตร
เช�อมระหวางกรุงจารกาตาและนครสุราบายา ซึ่งเปนเมืองใหญอันดับ
2 ของประเทศ พบวาจะมีคา กอสราง 14.3 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และ
หากรวมคาเวนคืนทีด่ นิ และคาออกแบบทางวิศวกรรมในรายละเอียดแลว
จะมีเงินลงทุนรวมประมาณ 20 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยมีความเร็ว
สูงสุดมากถึง 300 กิโลเมตรตอชั่วโมง และความเร็วเฉลี่ย 250
กิโลเมตรตอชั่วโมง ใชเวลาเดินทาง 2 ชั่วโมง 53 นาที

วาจะกอสรางเสร็จภายในป 2563 ซึ่งจะสงผล
ใหระยะเวลาการเดินทางระหวาง 2 มหานคร
ข า งต น ลดลงไปมาก จากป จ จุ บ ั น ทางรถไฟ
6 ชั่วโมง และทางรถยนต 4 ชั่วโมง ลดลง
เหลือไมเกิน 90 นาที นอกจากจะอำนวยความ
สะดวกแลว ยังเสริมสรางการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสัมพันธไมตรีระหวาง 2 ประเทศอีกดวย

อยางไรก็ตาม ตอมาคณะรัฐมนตรีของมาเลเซียไดพิจารณา
ทบทวนเม�อเดือนธันวาคม 2543 และมีมติใหยกเลิกโครงการ หันไป
ศึกษาโครงการรถไฟแบบ Tilting Trains แทน เน�องจากพิจารณา
เห็นวาหากกอสรางรถไฟความเร็วสูงแลว จะมีคาใชจายแพงมาก
จะตองกอสรางรางรถไฟใหมทง้ั หมด ขณะทีห่ ากเปนรถไฟแบบ Tilting
Train จะสามารถใชรางรถไฟที่มีอยูแลวได
ลาสุดเม�อเดือนกุมภาพันธ 2556 รัฐบาลสิงคโปรและมาเลเซียได
ประกาศฟนฟูโครงการกอสรางรถไฟความเร็วสูงระหวางสิงคโปรและ
กรุงกัวลาลัมเปอรของมาเลเซียอีกครั้งหนึ่ง โดยปจจุบันอยูระหวาง
ศึกษาในรายละเอียด ซึง่ น�าจะเปนโครงการรถไฟความเร็วสูงทีม่ คี วาม
เปนไปไดเชิงเศรษฐกิจสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่ง
คาดวาจะมีระยะทาง 350 กิโลเมตร ตนทุนคากอสราง 3 - 4 แสน
ลานบาท หรือประมาณพันลานบาทตอกิโลเมตร กำหนดเบื้องตน

โครงการจะไมเปนเพียง
ทางรถไฟ
แตจะเปนระเบียงเศรษฐกิจ
กอใหเกิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจอยางมาก
ตลอดแนวเสนทางรถไฟ

ยิ่งไปกวานั้น โครงการจะไมเปนเพียงทาง
รถไฟหรือเสนทางคมนาคมขนสงเทานั้น แตจะ
เปนระเบียงเศรษฐกิจ (Economic Corridor)
กอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมากตลอดแนว
เสนทางรถไฟ และเอือ้ ตอการพัฒนาสายสัมพันธ
อยางกวางขวางระหวาง 2 ประเทศ ทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม ทองเที่ยว ให
ยั่งยืนในระยะยาว
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เดิมมาเลเซียเคยคิดจะกอสรางรถไฟความเร็วสูงในเสนทางเช�อม
ระหวางกรุงกัวลาลัมเปอรและสิงคโปรมานานแลว โดยนายกรัฐมนตรี
ของมาเลเซียในขณะนัน้ คือ ดร. มหาเธร ไดสนับสนุนเต็มทีเ่ น�องจาก
เห็นวาจะชวยกระตุน การพัฒนาเศรษฐกิจในบริเวณทีเ่ สนทางรถไฟผาน
โดยถือวาเปนสวนสำคัญในโครงการพัฒนาประเทศ

วารสารสงเสริมการลงทุน

สิงคโปรและมาเลเซียรวมมือสรางรถไฟความเร็วสูง

โครงการรถไฟความเร็วสูงขางตน จะมี
ผลกระทบอยางกวางขวาง ทั้งตอธุรกิจการบิน
จากปจจุบันมีผูเดินทางโดยเคร�องบินระหวาง
สิงคโปรและกรุงกัวลาลัมเปอรมากถึง 3.5 ลานคน
ตอป และเติบโตประมาณรอยละ 6.8 ตอป ซึ่งใน
อนาคตเสนทางบินนี้แทบจะตองเลิกกิจการ
เน�องจากคาดหมายวาผู โดยสารขั้นต่ำรอยละ
60 - 70 จะเปลี่ยนมาเดินทางโดยรถไฟความ
เร็วสูงเปนการทดแทน ขณะเดียวกันจะสงผลให
การเดินทางในเสนทางนี้เพิ่มขึ้นกวาเทาตัว

อุตสาหกรรมเพ�ออนาคต

วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์

ขอสงเสริมฯ
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งายนิดเดียว

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ซอฟตแวร

ในฉบับอุตสาหกรรมเพ�ออนาคตเม�อพฤษภาคม ทีผ
่ า นมา ไดกลาวถึงอุตสาหกรรม Software ไปแลว ในฉบับนี้ จึงขอ
กลาวถึงการสงเสริมการลงทุนซอฟตแวร โดยบีโอไอไดใหการสงเสริมฯ ในอุตสาหกรรมนี้มาตั้งแต ป 2536 แต ไดมี
ผูประกอบการบางสวนเห็นวาการขอรับการสงเสริมฯ ปฏิบัติไดยาก และมีการดำเนินการตอเน�องที่ซับซอนหลังจาก
ไดรับการอนุมัติการสงเสริมฯ ไปแลว
โดยที่จริงแลว การขอรับการสงเสริมฯ นั้น ไมไดมีความยุงยาก
หากผูประกอบการศึกษา และทำความเขาใจเกี่ยวกับกฎเกณฑและ
เง�อนไขของบีโอไอ เชน ความหมายของคำวาขนาดการลงทุนของ
บีโอไอ การรายงานสถานภาพของโครงการ การเปดดำเนินการ หรือ
หลักเกณฑการขอยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล การตรวจสอบโครงการ
เปนตน

อนุมัติเปดใหการสงเสริมฯ กิจการซอฟตแวรเปน
การเฉพาะ โดยจัดใหอยูในประเภทยอย 7.39
กิจการซอฟตแวรและเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร
และประเภท 7.40 กิจการเขตอุตสาหกรรม
ซอฟตแวร

เริ่มจากความเปนมาของนโยบายซอฟตแวรตั้งแต ในอดีต
จนถึงปจจุบันนั้น บีโอไอเริ่มใหการสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวร
เริ่มตนตั้งแตป 2536 ตามประกาศนโยบายและหลักเกณฑการ
สงเสริมการลงทุนที่ 1/2536 แตชวงนั้นยังไมมีการกำหนดประเภท
กิจการซอฟตแวรแยกใหเปนบัญชีเฉพาะ แตจัดใหอยูภายใตประเภท
กิจการ “7.28 กิจการวิจัยและพัฒนา” ตอมาในป 2540 บีโอไอ
ไดรวมหารือกับศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรหรือ
NECTEC เสนอตอคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน และไดรับ
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โดยหวังวาบทความนีจ้ ะทำใหผปู ระกอบการซอฟตแวรของคนไทย
มาย�นขอรับสงเสริมฯ มากขึ้น เพ�อที่บีโอไอจะสามารถชวยสงเสริม
และเสริมสรางผูประกอบซอฟตแวร ในไทย ใหเปนฐานการผลิต
หรือเปน Hub of Software ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต
ซึ่งจะเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหกับประเทศไทยยิ่งขึ้น
ตอไปได

แตเน�องจากชวงนั้นธุรกิจซอฟตแวรมีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตามเทคโนโลยีที่เกิด
ขึ้นใหมในยุคนั้น จึงไดมีการปรับเปลี่ยนเง�อนไข
และปรับปรุงนโยบายใหสอดรับกับเทคโนโลยี
ใหมๆ ที่เกิดขึ้นอีก 2 ครั้ง คือ ในป 2540 และ
ในป 2543 ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนที่ 2/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
ในชวงเวลานั้นมีโครงการไดรับการสงเสริมฯ ไม
มากรายนัก ตอมาจึงไดมีการยกเลิกประกาศ
ขางตน จากการหารือรวมกับสำนักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติหรือ SIPA
จึงเปลี่ยนการสงเสริมฯ ใหเนนเปนกลุมธุรกิจ
โดยใชประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ ส.3/2547 เร�องการปรับปรุงประเภทกิจการ
5.8 กิจการซอฟตแวร ซึ่งเปนตนแบบในการ
ประกาศใชมาจนถึงป 2552 ไดปรับนโยบาย
ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุ น ที ่ 10/2552 ลงวั น ที ่ 15 ตุ ล าคม
2552

วารสารสงเสริมการลงทุน

หากผูบริหารโครงการเขาใจก็จะสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ไดอยางถูกตองและก็จะประสบความสำเร็จในธุรกิจซอฟตแวรอยาง
กาวกระโดด เพิม่ สภาพคลองทางการเงินของบริษทั จากการไดรบั ยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล และนำไปตอยอดธุรกิจได

ตอมาในป 2543 คณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนไดปรับปรุงนโยบายและหลักเกณฑ
ในการใหสิทธิและประโยชน ใหมทั้งหมดทุก
ประเภท ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนที่ 1/2543 เร�องนโยบายและหลักเกณฑ
การสงเสริมการลงทุน ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
กิ จ การซอฟต แ วร ไ ด ถ ู ก จั ด ให ก ารส ง เสริ ม ฯ
ในหมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและ
เคร�องใชไฟฟา ในประเภท 5.8 กิจการซอฟตแวร
นับแตนั้นมา
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ลงทุนขัน้ ต่ำ 1 ลานบาท (ไมรวมทีด่ นิ และเงินทุนหมุนเวียน) ซึง่ จะตอง
ใหไปเปนตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่
ป.1/2545 เร�องการกำหนดความหมายรายการเงินลงทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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และเน�องจากอุตสาหกรรมซอฟตแวรนั้นเปนการลงทุนแบบ
Knowledge base จึงไดกำหนดใหไดรับสิทธิและประโยชน ในการ
ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป โดยไมกำหนดเขตที่ตั้งและไมจำกัด
วงเงินที่ไดรับการยกเวน ทั้งนี้สำหรับโครงการที่มีขนาดการลงทุน
ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป (ไมรวมที่ดินและเงินทุนหมุนเวียน) จะตอง
ดำเนินการใหไดรับใบรับรองมาตรฐานจาก SIPA

การเตรียมตัวในการขอรับการสงเสริมฯ

นอกจากนั ้ น บี ไ อไอยั ง ได อ อกประกาศ
สำนั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น
ที่ ป.4/2547 การกำหนดกระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร และ ป.5/2547 เร�อง การกำหนด
ความหมายของงาน Digital Content
ในการขอรับสงเสริมการลงทุน มีผปู ระกอบการ
ซอฟตแวรหลายรายไมเขาใจความหมายของ
ซอฟตแวร แตละประเภทตามประกาศที่ ส.3/2547
ซึ่งมีความหมาย ดังตอไปนี้
Enterprise Software คือ การพัฒนา
ซอฟตแวรเพ�อการสนับสนุนการทำงานเชิงธุรกรรม

Digital Content คือ การพัฒนาซอฟตแวร

ที่เกี่ยวของแบบมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น

Embedded Software คือ การพัฒนา

ซอฟตแวรที่ฝงตัวอยูในอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

นอกจากนั้น ยังไดกำหนดเง�อนไขเร�องเงิน

สวนที่ 1 หลักเกณฑและขอบขายที่จะขอรับการสงเสริมฯ
• ผูที่จะขอรับการสงเสริมฯ จะตองพิจารณาวาตนเองจัดอยูใน
ประเภทใดใน 3 ประเภท ตอไปนี้
1. ขอในนามบุคคล จะจัดตั้งบริษัทขึ้นใหมในภายหลัง
2. จัดตั้งบริษัทขึ้นแลว (แตยังไมมีรายได)
3. เปนบริษทั ทีข่ ยายกิจการ (จัดตัง้ บริษทั แลว / มีรายไดแลว)

ของแบบฟอรมคำขอรับการสงเสริมฯ กิจการ
ซอฟตแวร (F PA PP 04) และตัวอยางระบบ
ซอฟตแวรที่จะพัฒนาเปนเชนไร
• อธิบายกระบวนการผลิตของแตละประเภท
Software ใส software tools ในแตละขั้นตอน
หรือทำเปน flow chart
• ขั้นตอนการผลิต/รายละเอียดผลิตภัณฑ

• หากมีการพัฒนาซอฟตแวรกอนขอรับการสงเสริมฯ จะตอง
จัดทำตารางแสดงความแตกตางระหวางซอฟตแวรเดิม และซอฟตแวร
ที่จะผลิตใหม

ฉบับหนา จะนำเสนอวาหลังจากการได
รับอนุมัติใหการสงเสริมฯ จากบีโอไอแลว มี
กระบวนการที่ตองดำเนินการตอไปอยางไร

• หลักเกณฑการพิจารณาดานการเงิน จะแบงตามลักษณะ
โครงการคือ
โครงการใหม จะพิจารณาอัตราสวนหนี้สินตอทุนจดทะเบียน
ตองไมเกิน 3/1
โครงการขยาย (เปนนิติบุคคลที่มีผลประกอบการแลว) จะ
พิจารณา อัตราสวนหนีส้ นิ ตอสวนผูถ อื หุน จากงบการเงินลาสุดที่ไดรบั
การรับรองจากผูตรวจสอบบัญชีแลว
สวนที่ 2 เตรียมขอมูล กอนวันมาชี้แจงโครงการ ดังนี้
• ที่มาของโครงการที่จะขอรับการสงเสริมฯ เหตุผลในการขอรับ
การสงเสริมฯ จากบีโอไอ ประวัติของผูขอ และทีมงาน
• ยกตัวอยาง Software ที่จะขอรับการสงเสริมฯ ตามขอ 4.2.1
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• ซอฟตแวรทจ่ี ะขอรับการสงเสริมฯ จะตองยังไมมกี ารจำหน�าย
มากอน เปนการพัฒนาขึ้นใหมและมีทีมของบริษัทเอง

• ยกตัวอยางการรับรูรายไดของแตละ
ผลิตภัณฑ การสงมอบซอฟตแวรดวยวิธีการ
อยางไร / มูลคาเฉลี่ยในการจำหน�าย

วารสารสงเสริมการลงทุน

• ตามโครงการจะมีกระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวรประเภทใดใน Enterprise Software,
Digital Content และ Embedded Software
สามารถเลือกไดมากกวา 1 ประเภท

วารสารสงเสริมการลงทุน

64
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

การลงทุนของนักลงทุนตางชาติในกิจการซอฟตแวร ระหวางป 2539 - 2552 (ตอ)

มูลคา : ลานบาท

ขั้นคำขอฯ
จำนวน
โครงการ

มูลคา

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

เดนมารก
เกาหลี
บริตชิ เวอรจนิ ไอรแลนด
แคนาดา
ฮองกง
เบลเยี่ยม
สวีเดน
สวิตเซอรแลนด
ไตหวัน
นอรเวย
จีน
เคยแมน ไอรแลนด
อิตาลี
พมา
อิสราเอล
ลักเซมเบิรก
นิวซีแลนด
ฟนแลนด
อินโดนีเซีย
ฟลิปปนส
รัสเซีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ไอซแลนด
ไอรแลนด
ปากีสถาน
เวียดนาม

13
13
11
11
11
10
10
10
9
7
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

54.3
109.6
1,115.2
102.1
239.8
33.7
110
30.5
106.6
39.9
33.3
98.4
31.4
8.6
12.9
23.9
52.9
3.5
7
2.2
31.8
106.8
11
1.1
1
9.7

13
13
11
11
11
10
10
10
9
7
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1

42.5
80
545.3
95.2
77.1
48.9
60.7
30.9
94.2
40.9
34.3
12.7
32
8
12.9
28.8
33.3
3.5
6.5
2
24.1
118
9
1.1
1
9.7

จำนวน
โครงการ

มูลคา

2
7
3
4
2
3
3
9
3
0
1
1
2
3
1
2
-

2.9
101.2
18.3
109.5
37
14
9.3
13.7
11.5
1.3
2.5
38.2
127.9
5.3
-

เรียบเรียงขอมูลบางสวนจากผลงานวิชาการเร�อง“การปรับปรุงนโยบายใหการสงเสริมกิจการซอฟตแวร”, นายชูวงศ ตั้งคุณสมบัติ
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สัญชาติ

เปดดำเนินการ
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ลำดับ

ขัน้ อนุมตั แิ ละ
ออกบัตรสงเสริมฯ
จำนวน
มูลคา
โครงการ

บทความพิเศษ

ศิรินาถ ไชยลาโภ

อิเควทอเรียลกินี

เม�อตนปทผ
่ี า นมามีคณะประธานาธิบดีและนักธุรกิจจากสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี ไดเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะ
แขกของรัฐบาลไทย โดยเปนการเยือนระดับสูงครั้งแรกตั้งแตการสถาปนาทางการทูต ทำใหทราบวาประเทศเล็กๆ แหงนี้มีสิ่งที่
นาสนใจหลายอยาง
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สาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี (Republic of Equatorial Guinea)
ตั้งอยูบริเวณเสนศูนยสูตร ตอนกลางของทวีปแอฟริกา โดยทิศเหนือ
ติดกับแคเมอรูน ทิศตะวันออกและทิศใต ติดกับประเทศกาบอง และ
ทิศตะวันตก ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติกและอาวกินี อิเควทอเรียลกินี
มีพื้นที่ขนาด 28,051 ตารางกิโลเมตรหรือใหญกวาจังหวัดเชียงใหม
ประมาณ 1.5 เทา เมืองหลวงคือกรุงมาลาโบ (Malabo)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ที่มา : www.mapnall.com

โดยเฉพาะเมืองหลวง Malabo เมืองทา Luba
และเมือง Bata

การคนพบแหลง
สำรองน้ำมันขนาดใหญ
ในอาวกินี ซึ่งสงผลตอ
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของอิเควทอเรียลกินีอยางมาก

ในป 2548 แมอิเควทอเรียลกินีจะมีอัตรารายไดตอหัวสูง แต
อิเควทอเรียลกินปี ระสบปญหาความแตกตางระหวางชนชัน้ คนจนและ
คนรวยอยางมาก โดยการพัฒนาในสวนภูมิภาคและชนบทของ
อิเควทอเรียลกินีไมไดรับการพัฒนาอยางทั่วถึง อันเน�องมาจากการที่
รัฐบาลมุงพัฒนาพื้นที่ที่มี การคนพบแหลงน้ำมันเพียงอยางเดียว
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ดานการคา

พบว า ไทยเป น ฝ า ยขาดดุ ล การค า กั บ
อิเควทอเรียลกินีในป 2555 โดยมีมูลคาการคา
ระหวางกันอยูท ่ี 50.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยไทย
สงออกสินคาคิดเปนมูลคา 4.5 ลานเหรียญสหรัฐฯ
โดยสินคาสงออกของไทย ไดแก ขาว ผลไมกระปอง
และแปรรูป เคร�องรับวิทยุ โทรทัศนและสวนประกอบ
เคร�องปรับอากาศและสวนประกอบ ขณะทีม่ ลู คา
นำเขาสูงถึง 46 ลานเหรียญสหรัฐฯ สินคาดังกลาว
ไดแก น้ำมันดิบ ไมซุง ไมแปรรูปและผลิตภัณฑ
เทากับไทยขาดดุลการคาสูงถึง 41.5 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ขณะที่ดานการลงทุนนั้น ยังไมพบการ
ลงทุนจากทัง้ สองฝายและยังไมมคี วามตกลงดาน
การลงทุนใดๆ ระหวางกัน
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ในป 2538 มีการคนพบแหลงสำรองน้ำมันขนาดใหญในอาวกินี
ซึ่งสงผลตอการเติบโตทางเศรษฐกิจของอิเควทอเรียลกินีอยางมาก
ทำใหการสงออกน้ำมันกลายเปนรายไดหลักของประเทศ นอกจากนี้
อิเควทอเรียลกินยี งั ไดคน พบแหลงกาซธรรมชาติ และมีการจัดตัง้ บริษทั
Sonagaz ขึ้นในป 2548 และจากการคนพบแหลงน้ำมันและกาซ
ธรรมชาตินเ้ี อง ทำใหตา งชาติตา งสนใจเขาไปลงทุนในอิเควทอเรียลกินี
เชน สหรัฐฯ ลงทุนในสาขาน้ำมันตั้งแตป 2540 สงผลใหผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศรอยละ 93 มาจากแหลงน้ำมันและกาซธรรมชาติ
และเปนรายไดของรัฐบาลรอยละ 94 และสงออกถึงรอยละ 99

วารสารสงเสริมการลงทุน

สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปนั้น พบวากอนการไดรับเอกราช
ของอิเควทอเรียลกินี เปนการพึ่งพิงการเกษตรกรรม โดยเฉพาะ
การปลูกโกโก และกาแฟ การทำปศุสตั ว ปาไมและการประมง เปนหลัก
แตในปจจุบันภาครัฐไมได ใหการสนับสนุนและเอาใจใส ในการพัฒนา
ภาคการเกษตรของอิเควทอเรียลกินี สงผลใหผลผลิตที่ไดลดลงและ
มีการสงขายภายในตลาดทองถิ่นเทานั้น จากที่เคยผลิตโกโกไดมากถึง
36,161 ตัน ในป 2512 เหลือเพียง 76 ตัน ในป 2547 นอกจากนี้
ผลผลิตทางการเกษตรอ�นๆ มีการผลิตลดลงเร�อยมา

นอกจากน้ ำ มั น และก า ซธรรมชาติ แ ล ว
อิเควทอเรียลกินยี งั มีทรัพยากรธรรมชาติอกี มาก
ทีย่ งั ไมไดมกี ารนำมาใชอยางจริงจัง เชน ไททาเนียม
แรเหล็ก แมงกานีส ยูเรเนียม สินแร ทองคำเพชร
แทนทาลัม เปนตน

เปนผูแทนรัฐบาลใหการตอนรับที่ทาอากาศยาน
ดอนเมือง เม�อวันที่ 13 มีนาคม 2556 และไดจดั
พิธีตอนรับอยางเปนทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล
ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 โดยผูนำทั้งสองได
หารือขอราชการในประเด็นความสัมพันธทั้งแบบ
ทวิภาคีและพหุภาคี ในดานการคา การลงทุน
ความมัน่ คงดานพลังงาน การเมืองและความมัง่ คง
ตลอดจนความรวมมือเพ�อการพัฒนาความสัมพันธ
ในดานอ�นๆ

กอสราง และพลังงาน
เปนโอกาสและชองทางใหนักลงทุนไทย
เขาไปลงทุนในอิเควทอเรียลกินี
ไทยและอิเควทอเรียลกินไี ดเริม่ สถาปนาความสัมพันธทางการทูต
ระหวางกันเม�อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2534 โดยอยูภายใตการดูแล
ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ในขณะที่อิเควทอเรียลกินี
มอบหมายใหสถานเอกอัครราชทูตอิเควทอเรียลกินี ณ กรุงปกกิ่ง มี
อาณาเขตครอบคลุมประเทศไทย
ที่ผานมาความสัมพันธระหวางไทยกับอิเควทอเรียลกินี ยังไม
ปรากฎการแลกเปลีย่ นการเยือนในระดับสูงระหวางกัน จนกระทัง่ ใน
เดือนมีนาคม 2556 ที่นายเตโอโดโร โอเบียง อึงเกมา อึมบาโซโก
(Teodoro Obiang Nguema Mbasogo) ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐ
อิเควทอเรียลกินีและคณะนักธุรกิจไดเดินทางเยือนประเทศไทย
อยางเปนทางการในฐานะแขกของรัฐบาลเปนครั้งแรก ระหวางวันที่
13 - 16 มีนาคม 2556 หลังจากที่ไดเล�อนการเดินทางจากวันที่ 7 - 10
มีนาคม 2556 เน�องจากตองเขารวมพิธีศพของประธานาธิบดี
นายฮิวโก ชาเวซ แหงสาธารณรัฐโบลิวาเรียนแหงเวเนซุเอลา
ในการตอนรับนัน้ นายพงศเทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี

แหลงที่มาของขอมูล:
1. http://sameaf.mfa.go.th
2. กองแอฟริกา กรมเอเชียใต
กระทรวงการตางประเทศ
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ความสัมพันธระหวางไทยกับอิเควทอเรียลกินี
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ธุรกิจเกษตรแปรรูป

นอกจากนี ้ ในระหว า งการเยื อ น ของ
ประธานาธิบดีแหงสาธารณรัฐอิเควทอเรียลกินี
มีกำหนดการเยีย่ มชมศูนยนวัตกรรมวัสดุกอ สราง
และโรงกลั่นน้ำมันของบริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จังหวัดระยอง ขณะที่
คณะนักธุรกิจทีเ่ ดินทางมาดวยจะพบกับนักธุรกิจไทย
ในสาขาตางๆ โดยเฉพาะในสาขาการกอสราง
บริการและการคา เพ�อใหนกั ลงทุนไทยตระหนักถึง
ศักยภาพในการลงทุนในอิเควทอเรียลกินี โดย
บีโอไอไดจดั กิจกรรมการจับคูท างธุรกิจ (Business
matching) ระหวางนักธุรกิจไทยและนักธุรกิจ
อิเควทอเรียลกินี ซึ่งก็ ไดรับการตอบรับจาก
นักธุรกิจไทยเปนอยางดี จึงเปนทีค่ าดวาในอนาคต
ไทยและอิเควทอเรียลกินีจะเพิ่มความสัมพันธ
ในดานการคาและการลงทุนอยางมั่นคงตอไป

กฎและระเบียบควรรู

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

การขอ
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ในกิจการบีโอไอ
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เปนชางฝมือ/ผูชำนาญการ

การทำงานของแรงงานตางชาติสามารถเขามาปฏิบตั ทิ ำงานไดภายใตกฎหมายหลายฉบับ ไมวา จะเปนกฎหมายปโตรเลียม
กฎหมายการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กฎหมายสงเสริมการลงทุน กฎหมายการประกอบธุรกิจของคนตางดาว หรือ
กฎหมายเฉพาะอ�นๆ ซึง่ ไมวา จะเขามาตามกฎหมายฉบับใด ก็ตอ งมาขออนุญาตกับสำนักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน สำหรับแรงงาน
ตางชาติทป่ี ระสงคจะทำงานในกิจการที่ไดรบั
สงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติสงเสริม
การลงทุน พ.ศ. 2520 บีโอไอ และประสงคจะใช
สิทธิ์ดานชางฝมือจากบีโอไอ กิจการบีโอไอตอง
ย�นคำรองผานระบบอิเล็กทรอนิกสงานชางฝมือ
(e - Expert System) เม�อไดรบั อนุมตั แิ ลว จะได
รับหนังสือ 3 ฉบับ ประกอบดวย หนังสือถึง
กรรมการผูจ ดั การของกิจการ หนังสือถึงสำนักงาน

ตรวจคนเขาเมือง และหนังสือถึงกรมการจัดหางาน เพ�อไปย�นคำรอง
ที่สำนักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการจัดหางานตอไป
บทความนี้จะไดนำเสนอนิยามของคนตางดาว และหลักเกณฑ
ในการพิจารณาอนุญาตใหชางฝมือ/ผูชำนาญการในกิจการบีโอไอ
(หมายถึง กิจการที่ ไดรับบัตรสงเสริมแลว) เขามาปฏิบัติงานใน
ราชอาณาจักรในขั้นตอนของบีโอไอ โดยมีองคประกอบหลักในการ
พิจารณาอะไรบาง

ไปแล ว อาจไม อ นุ ม ั ต ิ ต ำแหน� ง GENERAL
MANAGER ใหอีก ยกเวน กรณีมีคนตางดาว
ถือหุน มากกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน และ
มีเงินลงทุนไมต่ำกวา 100 ลานบาท

“คนตางดาว” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึง่ ไมมสี ญ
ั ชาติไทย หรือ
นิตบิ คุ คลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย หรือนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียน
ในประเทศไทย แตมหี นุ ทุน หรือมูลคาหุน ตัง้ แตครึง่ หนึง่ ของทุนทัง้ หมด
ถือโดยคนตางชาติ หรือนิตบิ คุ คลตางประเทศ รวมถึงหางหุน สวนจำกัด
หรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียนในประเทศไทย แตมีหุนสวน
ผูจัดการ หรือผูจัดการเปนคนตางชาติ

กิจการที่มีคนตางดาวถือหุนมากกวารอยละ
50 ของทุนจดทะเบียน และมีเงินลงทุนไมตำ่ กวา
100 ลานบาท อาจพิจารณาอนุมัติตำแหน�ง
ASSISTANT ของผูบริหารระดับสูง และดาน
โรงงานได ทัง้ นี้ จะพิจารณาตามความจำเปนของ
โครงการ เชน มีหลายผลิตภัณฑ หรือหลายโรงงาน
ซึ่งอยูตางทองที่กัน เปนตน

เรียกวา ตางชาติ แตภาษากฎหมายใชคำวา “คนตางดาว”
ซึง่ มีความหมายปรากฏตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัตกิ ารประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 วา

นิยามคนตางดาวยังรวมถึงนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
แลวมีหุนทุน หรือมูลคาหุนตั้งแตครึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมด ถือโดย
คนตางชาติ นิติบุคคลตางประเทศ หรือนิติบุคคลจดทะเบียนใน
ประเทศไทยที่กลาวมาขางตน

การอนุญาตใหชา งฝมอื /ผูช ำนาญการเขามาพำนัก และปฏิบตั งิ าน
ในราชอาณาจักร มีหลักเกณฑประกอบการพิจารณาที่ใชอำนาจตาม
มาตรา 25 และ 26 แหงพระราชบัญญัตสิ ง เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
ประกอบดวย

องคประกอบดานกิจการ

ประเภทของกิจการ ขนาดการลงทุน หุนไทย/ตางชาติ ขั้นตอน
การผลิต และเทคนิคในการผลิต เวลาทำงาน มูลคาสงออก จำนวน
การจางแรงงานไทย เปนตน

การอนุมัติตำแหนงหนาที่

การอนุมตั ติ ำแหน�งของผูบ ริหาร เชน PRESIDENT, CHAIRMAN
และ CEO หรือผูบ ริหารระดับสูง ดาน FINANCE, ADMINISTRATIVE
และ GENERAL AFFAIR จะพิจารณาอนุมัติในกรณีกิจการมีคน
ตางดาวถือหุนเกินกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
กรณีที่ ไดรับการอนุมัติตำแหน�ง MANAGING DIRECTOR

กรณีทบ่ี ริษทั ย�นขอตำแหน�งดาน MARKETING,
EXPORT และ SALES จะพิจารณาได 1 ตำแหน�ง
สำหรับกิจการที่มีการผลิตเพ�อการสงออก และ
อาจพิจารณาใหมากกวา 1 ตำแหน�ง ถากิจการมี
ตลาดสงออกแบงตามเขตตางๆ เชน EUROPE,
ASIA PACIFIC, AMERICA เปนตน
กรณีบริษัทย�นขอตำแหน�งดานตรวจสอบ
คุณภาพ และควบคุมคุณภาพในสายการผลิต
อาจจะพิ จ ารณาอนุ ม ั ต ิ ใ ห 1 ตำแหน� ง ทั ้ ง นี ้
หากบริษัทมีหลายผลิตภัณฑ และหลายสาย
การผลิตอาจจะพิจารณาตามความจำเปนในกรณี
ตางๆ

กิจการหมวด 7 (กิจการบริการและ
สาธารณูปโภค)

• ขอบขายธุรกิจที่ ไดรับสงเสริมฯ และ
ตามความจำเปนของกิจการนั้น ๆ
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หลักเกณฑการพิจารณาอนุญาตใหชา งฝมอื /ผูช ำนาญการ
เขามาพำนัก และปฏิบัติงานในราชอาณาจักร

การพิจารณาตำแหน�ง DIRECTOR จะ
อนุมัติให ในกรณีที่ระบุวาเปน DIRECTOR ดาน
ใดดานหนึ่งของบริษัท เชน MARKETING
DIRECTOR, FINANCIAL DIRECTOR เปนตน

วารสารสงเสริมการลงทุน

นิยามของคนตางดาว
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• กิจการซอฟตแวร การอนุมัติตำแหน�ง
ครั้งแรก และการขยายระยะเวลา ใหอนุมัติ
คราวละไมเกิน 1 ป

วารสารสงเสริมการลงทุน
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• กิจการสนับสนุนการคาและการลงทุน
(Trade and Investment Support Office TISO) การอนุมตั ติ ำแหน�งครัง้ แรก และการขยาย
ระยะเวลา ใหอนุมตั คิ ราวละไมเกิน 1 ป เม�อเปด
ดำเนินการแลว ตองมีคาใชจายในการขาย และ
บริหารไมนอยกวาปละ 10 ลานบาทตามเง�อนไข
ในบัตรสงเสริม
• กิจการ Call Center และกิจการธุรกิจ
รับจางบริหารระบบธุรกิจระหวางประเทศ
(International Business Process Outsourcing IBPO) การอนุมัติตำแหน�งครั้งแรกเม�อไดรับ
สงเสริมฯ แลว ใหอนุมัติเปนเวลา 1 ป สำหรับ
การขยายเวลาการทำงานในตำแหน�งที่ ไดรับ
อนุมัติใหขยายไดเปนเวลา 1 ป โดยบุคคลที่
จะบรรจุในตำแหน�ง Operator หรือตำแหน�งอ�น
ทีม่ ขี อบเขตลักษณะงานคลายคลึง หรือใกลเคียง
จะตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
• จะตองมีประสบการณ ในงานที่เกี่ยวของ
กับลักษณะงานอยางนอย 2 ป หรือจบการศึกษา
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวของกับ
ลักษณะงาน หรือมีวฒ
ุ บิ ตั รผานการอบรมในสาขา
ที่เกี่ยวของกับลักษณะงาน ระยะเวลาหลักสูตร
ไมต่ำกวา 3 เดือน
• มีความชำนาญในดานภาษาที่ใช ในกิจการ
Call Center
• จำนวนอัตราใหเปนไปตามเง�อนไขจำนวน
Stations ที่ระบุในบัตรสงเสริม
• กรณีกิจการวิจัยและพัฒนา ตองเปน
ชางฝมือ/ผูชำนาญการที่เขามาทำงานในโครงการ
วิจยั และพัฒนาที่ไดรบั สงเสริมฯ ในตำแหน�งนักวิจยั

(Researcher) ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยขยายเวลาการ
ออกวีซา และใบอนุญาตทำงานใหกบั ผูช ำนาญการตางชาติ ทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามเง�อนไขขางตนจากเกณฑปกติ 2 ป เปน 4 ป ภายหลังจากสิน้ สุด
ระยะเวลาดังกลาว หากมีความจำเปนจะพิจารณาขยายเวลาใหอีก
ครั้งละไมเกิน 2 ป
กรณีอนุมัติตำแหน�งหนาที่ของคนตางดาวเพิ่มเติม หรือกรณี
ขยายเวลาตำแหน�งหรือตออายุการอยู ในประเทศของคนตางดาว
และครอบครัว ยกเวนกิจการสนับสนุนการคาและการลงทุน
พิจารณาจากเหตุผลที่บริษัทชี้แจง เชน
• กิจการมีที่ตั้งโรงงานแยกอยูหลายแหง ในกรณีขออนุมัติ
ตำแหน�งเพิ่มเติม
• ที่ตั้งโรงงานอยูแหงเดียวกัน แตมีหลายโครงการ ในกรณีขอ
อนุมัติตำแหน�งเพิ่มเติม
• การผลิตมีหลายกะ (SHIFTS) ในกรณีขออนุมัติตำแหน�ง
เพิ่มเติม
• มีการขยายกำลังการผลิต หรือติดตั้งเคร�องจักรใหม
• มีการขยายตลาดสงออก หรือมีการเพิ่มมูลคาสงออก
• มีการเปลีย่ นแปลงปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือใชวตั ถุดบิ ใหม
หรือปรับเปลี่ยนการบริหารงานในองคกร
• กำลังการผลิตไมเปลีย่ นแปลง แตมกี ารปรับปรุงประสิทธิภาพ
หรือมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑเพ�อการสงออก หรือตองการรักษา
ระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ

• มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ จากตางประเทศ
• กิจการประสบปญหาตางๆ เชน ดานการผลิต ดานการดำเนินงาน
เปนตน
• การอนุมตั ติ ำแหน�งครัง้ แรก และการขยายระยะเวลา ใหอนุมตั ิ
และขยายระยะเวลาเปนเวลา 2 ป

กรณีอนุญาตใหคนตางดาวมาปฏิบัติงานเปนการชั่วคราว
• คนตางดาวที่ขออนุมัติตองมีวุฒิการศึกษา และประสบการณ
ทำงานทีต่ รงกับตำแหน�งหนาทีท่ ม่ี าปฏิบตั ไิ มนอ ยกวา 2 ปในระดับทัว่ ไป
และมีอายุไมต่ำกวา 22 ปนับถึงวันที่ย�นบรรจุตัว และ 5 ปในระดับ
ผูจัดการ และมีอายุไมต่ำกวา 27 ปนับถึงวันที่ย�นบรรจุตัว ในกรณีที่
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กรณีอนุญาตใหครอบครัวของคนตางดาว
เขามาในประเทศ
• หัวหนาครอบครัวตองไดรบั อนุญาตใหอยู
ในประเทศแลว
• ตองมีเอกสารที่แสดงถึงความเกี่ยวพัน
ของครอบครัว เชน สำเนาทะเบียนสมรส สำเนา
ทะเบียนบาน หรือสูติบัตร
• วีซา ตองเปนประเภท NON - IMMIGRANT
Type O
• กรณีเปนบุตรตองมีอายุไมเกิน 20 ป
• กำหนดระยะเวลาที่อยูในประเทศเทากับ
หัวหนาครอบครัว
• บริษทั จะตองย�นคำรองตอบีโอไอตามแบบ
ทีก่ ำหนดกอนกำหนดระยะเวลาอนุญาตเดิมสิน้ สุด
(Non - Immigrant Visa : 90 วัน) อยางนอย
10 วันทำการ
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กรณีบรรจุคนตางดาวในตำแหน�งที่ ไดรับอนุมัติ (บรรจุใหม/
แทนคนเดิม)
• ตองบรรจุในตำแหน�งวางที่ไดรับอนุมัติแลว
• คนตางดาวที่ขออนุมัติตองมีวุฒิการศึกษา และประสบการณ
ทำงานทีต่ รงกับตำแหน�งหนาทีท่ ม่ี าปฏิบตั ไิ มนอ ยกวา 2 ปในระดับทัว่ ไป
และมีอายุไมต่ำกวา 22 ปนับถึงวันที่ย�นบรรจุตัว และ 5 ปในระดับ
ผูจัดการ และมีอายุไมต่ำกวา 27 ปนับถึงวันที่ย�นบรรจุตัว ในกรณีที่
จบการศึกษาไมตรงกับสายงาน ตองมีประสบการณทำงานที่ตรงกับ
ตำแหน�งที่จะมาปฏิบัติอยางนอย 5 ป
• วีซาตองเปนประเภท NON - IMMIGRANT Type B/IB/O
(กรณีคูสมรสเปนคนไทย)
• บริษทั จะตองย�นคำรองตอบีโอไอตามแบบทีก่ ำหนดกอนกำหนด
ระยะเวลาอนุญาตเดิมสิ้นสุด (Non - Immigrant Visa : 90 วัน)
อยางนอย 10 วันทำการ
• อนุญาตใหอยูในประเทศไดคราวละไมเกินระยะเวลาของ
ตำแหน�ง

วารสารสงเสริมการลงทุน

กรณีขยายระยะเวลาตำแหน�ง
กรณีที่กิจการมีความประสงคจะขยายระยะเวลา การอยูใน
ราชอาณาจักรของคนตางดาว บริษทั จะตองย�นเร�องตอบีโอไอ ตามแบบ
ที่กำหนดกอนวันสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตเดิม โดยจะตองมีวันเหลืออยู
ไมนอยกวา 10 วันทำการ หากเกินกำหนดจะตองย�นเร�องขอบรรจุ
ตัวใหมกับบีโอไอ โดยตองเดินทางออกนอกประเทศเพ�อไปขอวีซา
Non - B เขามาใหม

จบการศึกษาไมตรงกับสายงาน ตองมีประสบการณ
ทำงานที่ตรงกับตำแหน�งที่จะมาปฏิบัติอยางนอย
5 ป ในบางกรณีจะพิจารณาตามลักษณะงาน และ
ความจำเปนของกิจการ
• วีซา ตองเปนประเภท NON - IMMIGRANT
Type B/IB/O (กรณีคูสมรสเปนคนไทย)
• บริษทั จะตองย�นคำรองตอบีโอไอตามแบบ
ทีก่ ำหนดกอนกำหนดระยะเวลาอนุญาตเดิมสิน้ สุด
(Non - Immigrant Visa : 90 วัน) อยางนอย
10 วันทำการ
• อนุญาตใหอยูในประเทศไดคราวละไมเกิน
6 เดือน
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กรณีขอความรวมมือในการประทับตราวีซาใหแกคนตางดาว
หรือครอบครัว
จะพิจารณาตามลักษณะงาน และความจำเปนของกิจการ
• ในกรณีเปนครอบครัว หัวหนาครอบครัวตองไดรับอนุญาตให
อยูในประเทศแลว
• ถาเปนบุตรของชางฝมือตองมีอายุไมเกิน 20 ป

วารสารสงเสริมการลงทุน
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กรณีแจงเปลี่ยนสัญชาติคนตางดาว
สำนักงานตรวจคนเขาเมือง ขอใหบริษัทแจงชางพนหนาที่
และย�นบรรจุตัวใหม เน�องจากถือหนังสือเดินทางเลมใหม และถือ
สัญชาติใหม

กรณีอนุญาตใหคนตางดาวบุคคลใหมมา
ปฏิบัติงานแทนบุคคลเดิม
ตองแจงพนตำแหน�งชางฝมอื คนเดิม จากนัน้
จึงย�นเร�องขออนุมัตินำบุคคลใหมเขามาปฏิบัติ
งานแทน วิธกี ารปฏิบตั ิ และหลักเกณฑจะเหมือน
กับการขออนุญาต นำชางฝมือเขามาในประเทศ
ทุกประการ
กรณีอนุญาตใหคนตางดาวหรือครอบครัว
อยูในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม
การอนุญาตใหคนตางดาวอยูปฏิบัติงานใน
ราชอาณาจักร ยังมีผลใชบงั คับอยู และคนตางดาว
จะตองมีวีซา NON - IMMIGRANT ในการ
กลับเขามาในประเทศ เหตุผลในการขออยูใน
ราชอาณาจักรตามสิทธิ์เดิม ไดแก
• เดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยไมได
ทำ Re - Entry Visa
• เดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยยัง
ไมไดประทับตราอยูตอ
• เปลีย่ นเลมหนังสือเดินทาง (ยกเวน กรณี
เปลีย่ นเลมหนังสือเดินทางเน�องจากเปลีย่ นสัญชาติ
ใหย�นขอบรรจุตัวใหม)

กรณีอนุญาตใหคนตางดาวไปปฏิบตั งิ านเพิม่ เติมทีบ่ ริษทั ในเครือ
เดียวกัน
“บริษทั ในเครือ” หมายความวา บริษทั หรือหางหุน สวนนิตบิ คุ คล
ตัง้ แตสองนิตบิ คุ คลขึน้ ไป ซึง่ มีความสัมพันธกนั ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง ดังตอไปนี้
1) ผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนเกินกวากึ่งจำนวนผูถือหุน หรือ
ผูเปนหุนสวนในนิติบุคคลหนึ่งเปนผูถือหุน หรือหุนสวนเกินกวากึ่ง
จำนวนผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
2) ผูถือหุน หรือผูเปนหุนสวนซึ่งถือหุน หรือเปนหุนสวนใน
นิติบุคคลหนึ่งมีมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมดถือหุน หรือ
เปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหนึ่งที่มีมูลคาเกินกวารอยละหาสิบของทุน
ทั้งหมด
3) นิติบุคคลหนึ่งถือหุนหรือเปนหุนสวนในอีกนิติบุคคลหนึ่ง เกิน
กวารอยละหาสิบของทุนทั้งหมด หรือของหุนที่ออกจำหน�ายแลว ใน
กรณีทบ่ี ริษทั แรก และ/หรือบริษทั ในเครือบริษทั เดียว หรือหลายบริษทั
หรือบริษัทแรก และ/หรือบริษัทในเครือในลำดับชั้นแรก และ/หรือใน
ชั้นตอๆ ไป บริษัทเดียวหรือหลายบริษัทถือหุนของบริษัทใดมีจำนวน
รวมกัน เกินกวารอยละหาสิบของหุน ทีอ่ อกจำหน�ายแลวใหถอื วา บริษทั
นั้นเปนบริษัทในเครือของบริษัทแรกดวย
4) บุคคลเกินกวากึง่ จำนวนกรรมการ หรือผูเ ปนหุน สวนซึง่ มีอำนาจ
จัดการในนิตบิ คุ คลหนึง่ เปนกรรมการ หรือเปนผูเ ปนหุน สวนซึง่ มีอำนาจ
จัดการในอีกนิติบุคคลหนึ่ง
5) บริษทั หนึง่ มีอำนาจควบคุมเกีย่ วกับการแตงตัง้ และถอดถอน
กรรมการซึง่ มีอำนาจจัดการทัง้ หมด หรือโดยสวนใหญของอีกบริษทั หนึง่

กรณีไปปฏิบัติงานในกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน ใน
หนังสือแจงหน�วยงานที่เกี่ยวของจะระบุในหมายเหตุดวยวา “โดยเปน
กิจการที่เปนประโยชนตอการลงทุนตามมาตรา 24”

กรณี ท ี ่ ม ี ป  ญ หาไม อ าจวิ น ิ จ ฉั ย ได ต าม
หลักเกณฑนี้ ใหเสนอผูบริหารวินิจฉัย
เฉพาะกิจการบีโอไอเทานั้น ที่สามารถ
ใช ส ิ ท ธิ ์ ด  า นช า งฝ ม ื อ ของบี โ อไอ ผ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกสงานชางฝมอื (e - Expert System)
ได อยางไรก็ตาม กิจการบีโอไอจะไม ใชสิทธิ์
ชางฝมือนี้ก็ ไดเชนกัน แตสามารถไปขอใชสิทธิ์
ตอวีซา และใบอนุญาตทำงานในฐานะธุรกิจทัว่ ไป
ที ่ ส ำนั ก งานตรวจคนเข า เมื อ ง และกรมการ
จัดหางาน กระทรวงแรงงาน โดยหากจะใชสทิ ธิ์
ชางฝมือของบีโอไอ ก็จำเปนตองเขาหลักเกณฑ
ขางตน จึงจะไดรบั อนุมตั ิ จากนัน้ สามารถไปติดตอ
สำนักงานตรวจคนเขาเมือง และกรมการจัดหางาน
ตอไป

กรณีอนุญาตใหคนตางดาวทำงานในพื้นที่เพิ่มเติม หรือยาย
ทองที่ทำงาน
ในการพิจารณาทองทีท่ ท่ี ำงานทีเ่ พิม่ หรือยาย จะตองเปนไปตาม
ที่ระบุไว ในที่ตั้งโรงงานในบัตรสงเสริม หรือที่ตั้งสำนักงานที่ระบุใน
หนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท
กรณีอนุญาตใหคนตางดาว และครอบครัวนำของใชสวนตัว
เขามาในราชอาณาจักร
ชางฝมือ/ผูชำนาญการ และครอบครัวจะตองมีระยะเวลาที่
อนุญาต ใหอยูในประเทศเกินกวา 1 ป
กรณีคนตางดาวพนหนาที่
กิจการจะตองย�นคำรองแจงใหบีโอไอทราบกอนลวงหนา 15 วัน
กรณีอนุญาตใหคนตางดาวทำงานชั่วคราวเปนการเรงดวน
ไมเกิน 30 วัน
• วัตถุประสงคเพ�ออำนวยความสะดวก ในกรณีที่คนตางดาวมี
ความจำเปนตองเขามาทำงานแบบเรงดวนในชวงระยะเวลาไมเกิน
30 วัน ตามประกาศสำนักงาน ที่ ป. 14/2540 ณ วันที่ 9 ธันวาคม
2540
• การอนุญาตจะมีระยะเวลา 30 วันนับตัง้ แตวนั ทีอ่ นุญาตเทานัน้
ไมมีการตออายุ ถาตองการทำงานมากกวา 30 วัน ตองขออนุญาต
ในแบบปกติ
• ผูขออนุญาตจะตองทำงานในกิจการที่ไดรับสงเสริมการลงทุน
แลวเทานั้น
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• การอนุญาตดังกลาวเปนการอนุญาต
ใหทำงาน ดังนั้นระยะเวลาการอยูในประเทศ
ยังคงขึ้นอยูกับระยะเวลาของวีซาที่คนตางดาว
ถืออยู
• วีซา ตองเปนประเภท NON - IMMIGRANT
Type B/IB/O (กรณีคูสมรสเปนคนไทย)

วารสารสงเสริมการลงทุน

6) นิตบิ คุ คลใดจะอยูในเครือกับบุคคลอ�นเม�อนิตบิ คุ คลนัน้ ควบคุม
หรือถูกควบคุมโดยบุคคลอ�น “ถูกควบคุม” หมายความวา ถูกควบคุม
โดยบุคคลของสมาชิกหากบุคคลนั้นมีอำนาจในการเสนอช�อกรรมการ
สวนใหญ หรือเปนผูมีอำนาจโดยถูกตองตามกฎหมายในการกำกับ
การดำเนินการของบริษัท หรือเม�อทั้งสองฝายถูกควบคุมโดยบุคคล
คนเดียวกัน

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

