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â·Ã. 0 2209 1100 â·ÃÊÒÃ 0 2209 1199
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108-110 ÍÒ¤ÒÃáÍÃ¾ÍÃμ ºÔ«Ôà¹Ê »ÒÃ¤ ËŒÍ§ 90 ¶.ÁËÔ´Å μ.ËÒÂÂÒ Í.àÁ×Í§ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 50100
â·Ã. 0 5320 3397-400 â·ÃÊÒÃ 0 5320 3404 E-mail : chmai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ¶.ÁÔμÃÀÒ¾ Í.àÁ×Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. 0 4421 3184-6 â·ÃÊÒÃ 0 4421 3182
E-mail : korat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 ËÁÙ‹ 17 ¶.ÁÔμÃÀÒ¾ Í.àÁ×Í§ ¨.¢Í¹á¡‹¹ 40000 â·Ã. 0 4327 1300-2 â·ÃÊÒÃ 0 4327 1303
E-mail : khonkaen@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 ËÁÙ‹ 5 ¹Ô¤ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁáËÅÁ©ºÑ§ ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· μ.·Ø‹§ÊØ¢ÅÒ Í.ÈÃÕÃÒªÒ ¨.ªÅºØÃÕ 20230
â·Ã. 0 3849 1820-40 â·ÃÊÒÃ 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7-15 ÍÒ¤ÒÃäªÂÂ§¤ ¶.¨ØμÔÍØ·ÔÈ 1 Í.ËÒ´ãËÞ‹ ¨.Ê§¢ÅÒ 90110 â·Ã. 0 7434 7161-5
â·ÃÊÒÃ 0 7434 7160 E-mail : songkhla@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
49/21-22 ¶.ÈÃÕÇªÔ ÂÑ μ.ÁÐ¢ÒÁàμÕÂé Í.àÁ×Í§ ¨.ÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ 84000 â·Ã. 0 7728 4637, 0 7728 4435
â·ÃÊÒÃ 0 7728 4638 E-mail : surat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
59/15 ÍÒ¤ÒÃä·ÂÈÔÇÒÃÑμ¹ ªÑé¹ 3 ¶.ºÃÁäμÃâÅ¡¹ÒÃ¶ 2 μ.ã¹àÁ×Í§ Í.àÁ×Í§ ¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡ 65000
â·Ã. 0 5524 8111 â·ÃÊÒÃ 0 5524 8777 E-mail : phitsanulok@boi.go.th

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 611 North Larchmont Boulevard, 3rd 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
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

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 ofth Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate-General 15 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

www.boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883
E-mail: sydney@boi.go.th
STOCKHOLMth : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4 Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board of Investment,
Taipei Office
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin – Yi Road,
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Bldg. 7th Floor,
Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th
Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394 E-mail: osaka@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
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง
เลขาธิการฯ
นางหิรัญญา สุจินัย
ที่ปรึกษาดานการลงทุน
นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย รองเลขาธิการฯ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ผูอ ำนวยการระดับสูง
และทีป่ รึกษาประจำ
กองบรรณาธิการ

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ

ภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญอยางยิ่ง ตอการพัฒนา
เศรษฐกิ จ ของประเทศที่ ก ำลั ง พั ฒ นา จากทฤษฎี ก ารพัฒนา
เศรษฐกิจ ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ภาคอุตสาหกรรมเปน
ภาคทีส่ ง ใหเกิดการเปลี่ยนผานของระบบเศรษฐกิจ จากประเทศ
กำลังพัฒนาระดับกลาง ไปสูประเทศกำลังพัฒนาระดับสูงหรือ
ประเทศที่พัฒนาแลว ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมจึงเปนภาคที่มีความ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับสูง
ชวงทีผ่ า นมาอุตสาหกรรมของประเทศไทย มีการเปลีย่ นแปลง
อยางรวดเร็วในหลายดาน ทัง้ การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากภายใน
ภาคอุตสาหกรรมเอง และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสภาพ
แวดลอมภายนอกอุตสาหกรรม หากพิจารณาชวงหลังจากเกิด
วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จ ในป 2551 พบว า อุ ต สาหกรรมโดยทั่ ว ไป
มีอัตราการขยายตัวที่คอนขางต่ำ แตอยางไรก็ตามอุตสาหกรรม
บริการยังมีการขยายตัวและมีการแขงขันสูงมาอยางตอเนื่อง
อุตสาหกรรมบริการเปนอุตสาหกรรมเชิงธุรกิจ ทีม่ สี ว นชวย
เชื่อมโยงและสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น โดยในธุรกิจนี้ ไดแบง
สาขาเปน 4 ธุรกิจใหญ คือ การขนสง การทองเทีย่ ว บริการของรัฐ
และบริการอื่นๆ หากวิเคราะหลงลึกถึงธุรกิจ จะเห็นวาเรายังมี
ศักยภาพการแขงขันอยู ในระดับสูงไมวาจะเปนสาขาการคาและ
บริการในดานตางๆ เชน สาขากอสราง ธุรกิจคาสงคาปลีก สาขา
การเงินการธนาคาร เทคโนโลยี สาขาการทองเที่ยว รวมทั้งการ
เปนศูนยกลางทางธุรกิจ เปนตน ทั้งนี้ เนื่องจากไทยมีความได
เปรียบในการเปนศูนยกลางในภูมิภาคและมีทรัพยากรมนุษยทมี่ ี
คุณ ภาพ ซึ่งเปน ที่หวังไดวาจะเปนอุตสาหกรรมที่สำคัญ เพื่ อ
พัฒนาและสนับสนุนภาคการผลิตตอไป
มีนาคม 2553

นางวราภรณ เฉยสอาด
บรรณาธิการบริหาร
นางบุษยาพร วิริยะศิริ
หัวหนากองบรรณาธิการ
ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ
นางนุชนารถ วงษเกษม
นางสาวสุนันทา อักขระกิจ

¤³Ð·Ó§Ò¹ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ดร. บงกช อนุโรจน
นางสาวกนกวรรณ สุถิรนาถ
นางสาวพรรณี เช็งสุทธา
นางสาวกาญจนา นพพันธ
นายพิชิต เดชนีรนาท
นางสาวซอนกลิ่น พลอยมี
นางสาวรัตนวิมล นารี ศุกรีเขตร
นางสาวทรงสิรินุช ตันติเวสส
นางสาวชอแกว ประสงคสม
นายสุทธิเกตติ์ ทัดพิทักษกุล
นายธีระพงษ อติชาตนานนท
นางจิณจนา โอสถธนากร
นางสาววีณา ธนะสิริ
นายอิสระ อมรกิจบำรุง
นางสาวอุทัยวรรณ เดชณรงค
นางสาวปยะวรรณ ขยันมาก
นางสาวศัลยา อักษรมัต
นางสาวณัฐรียกร เสฏฐสุภัค

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ศูนยบริการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท
: 0 2537 8111 ตอ 4990-1, 5521
โทรสาร
: 0 2537 8177
E-mail
: head@boi.go.th
Homepage
: www.boi.go.th

ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾·Õè
บริษัท เกรย แมทเทอร จำกัด
21/61-62 RCA โซน C ซอยศูนยวิจัย ถนนพระราม 9
แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320

º¡. á¶Å§

วารสารสงเสริมการลงทุน

à¨ŒÒ¢Í§

ธุรกิจบริการโอกาสและความเปนไปได

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
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ภาพรวมธุรกิจ
สำนักงานภูมิภาค

ปจจุบันประเทศตางๆ ลวนมีนโยบายสงเสริมธุรกิจสำนักงานภูมิภาค เนื่องจากประเทศจะได
ประโยชนอยางมาก รวมทั้งเปนธุรกิจที่มีมูลคาเพิ่มสูง กอใหเกิดการจางงานที่ ใชบุคลากรมีความรู
ความสามารถ ทำใหเงินเดือนคาจางสูงไปดวย รวมถึงเปนธุรกิจที่ไมกอใหเกิดปญหาสิง่ แวดลอม
à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ Å´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õè«éÓ«ŒÍ¹
สำนักงานภูมภิ าคเปนกิจการใหบริการแกบริษทั ในเครือ ในภูมภิ าค
ตางๆ เพือ่ ใหการบริการมีประสิทธิภาพมากขึน้ และลดคาใชจา ยทีซ่ ำ้ ซอน
บริหารสภาพคลอง
โดยครอบคลุมกิจการตางๆ เปนตนวา
โดยนำเงินสดที่เหลือใชของ
ดานการคา อำนวยความสะดวกการซื้อขายสินคา ระหวางธุรกิจ บริษัทในเครือในประเทศหนึ่ง
เครือเดียวกัน โดยบริษัทที่ทำการผลิต ก็จะเนนการผลิตอยางเดียว ไปใหกูยืมแกบริษัทในเครือ
โดยจะผลักภาระการตลาดมาใหสำนักงานภูมิภาค
ในอีกประเทศหนึ่งที่ตองการ
ดานบริการอำนวยความสะดวกตางๆ เชน ฝกอบรม วิจัยและ
เงินทุนเพิ่มขึ้น
พัฒนา การทำบัญชี เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการที่ปรึกษา
ทางเทคนิค บริษัทคอลลเซ็นเตอร บริการโลจิสติกส ฯลฯ
ดานบริการทางการเงิน เปนการจัดตัง้ ศูนยบริหารเงิน (Treasury
Center) ซึ่งมีความสำคัญมากในชวงปจจุบัน เนื่องจากประสบปญหา
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ปจจุบันประเทศตางๆ ลวนมีนโยบายสงเสริมธุรกิจสำนักงาน
ภูมิภาค โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป เปนตนวา ไทยใชชื่อวา
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operation Headquarters)
ส ว นสิ ง คโปร ใ ช ชื่ อ ว า Regional Headquarters (RHQ) และ
International Headquarters (IHQ) ขณะที่ ม าเลเซี ยใช ชื่ อ ว า
Operational Headquarters (OHQ)

ÊÔ§¤â»Ãà»š¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÀÙÁÔÀÒ¤ã¹àÍàªÕÂμÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãμŒ

มีนาคม 2553

ÊÔ§¤â»Ã
สิงคโปรนับเปน ประเทศแรกใน
ภู มิ ภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ที่ มี
นโยบายสงเสริมสำนักงานภูมภิ าคตัง้ แต
ป 2529 โดยเปดใหการสงเสริมการลงทุน
กิ จ การ Operating Headquarters
และป จ จุ บั น ได ป รั บ ปรุ ง แก ไ ข โดย
เปลี่ยนเปน 2 มาตรการ

สิงคโปรนับเปน
ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต
ที่มีนโยบายสงเสริม
สำนักงานภูมิภาค
ตั้งแตป 2529
- Regional Headquarters (RHQ)
เสี ย ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลใน
อัตรารอยละ 15 เปนระยะ
เวลา 3 ป และสามารถขยาย
ไดอีก 2 ป
- International Headquarters
(IHQ) เสียภาษีเงินไดนติ บิ คุ คล
ในอัตรารอยละ 0, 5 หรือ
รอยละ 10 ขึ้นกับการเจรจา
ตอรอง โดยมีเงื่อนไขวาตอง
มีการกอตั้งธุรกิจขนาดใหญ
กวา RHQ ในสิงคโปร
นอกจากธุรกิจสำนักงานภูมภิ าคแลว
สิงคโปรมีมาตรการ Global Trader
Program (GTP) เพื่อสงเสริมการคา
ระหวางประเทศเปนการเฉพาะในรูป
Off Shore โดยไมจำเปนตองเปนการคา
ระหวางบริษัทในเครือเดียวกัน โดยเสีย

ÀÒ¾ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÀÙÁÔÀÒ¤

หนีด้ อ ยคุณภาพ ทำใหการขอสินเชือ่ จากสถาบันการเงินทำไดยากยิง่ ขึน้
บริษัทขามชาติจึงใหความสนใจในการสงเสริมบทบาทศูนยบริหารเงิน
สำหรับภูมิภาค (Regional Treasury Center) ขึ้น เพื่อบริหารเงินของ
บริษทั ในเครือ ครอบคลุมหลายประเทศ แทนทีจ่ ะตัง้ ศูนยบริหารเงินยอย
ขึ้นในแตละประเทศ เพื่อใหสามารถบริหารเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด
ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เปนตนวา
- บริหารสภาพคลอง โดยการนำเงินสดที่เหลือใชของบริษัท
ในเครือในประเทศหนึ่งไปใหกูยืมแกบริษัทในเครือในอีก
ประเทศหนึ่งที่ตองการเงินทุนเพิ่มขึ้น
- การระดมทุนจากประเทศที่มีตนทุนทางการเงินต่ำกวา
- การดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
- การบริหารความเสีย่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ น
เงินตราตางประเทศผานกลไกปองกันความเสี่ยง เชน การ
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ฯลฯ
ดานบริหารจัดการทัว่ ไป เชน การวางแผนยุทธศาสตร การบริหาร
บุคลากร การบริหารการตลาด ฯลฯ

ÀÒ¾ÃÇÁ¸ØÃ¡Ô¨ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÀÙÁÔÀÒ¤
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ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 5 และรอยละ 10 โดยขึ้นกับ ส ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง สำนั ก งานภู มิ ภ าค
ขนาดของกิจการ
ตั้งแตป 2545 เปนตน มา ลาสุดเมื่อ
ป 2549 นครกวางโจวก็เริ่มมาตรการ
ÁÒàÅà«ÕÂ
สงเสริมสำนักงานภูมิภาค
มาเลเซียเปดใหการสงเสริม Operational Headquarters (OHQ)
ในป 2538 ปจจุบันกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 0.5 ลานริงกิต และ
นครเซี่ยงไฮประสบผล
รายจายขั้นต่ำ 1.5 ลานริงกิต/ป กำหนดสิทธิและประโยชนยกเวน
สำเร็จมากที่สุด
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 10 ป ครอบคลุมรายได ดังนี้
ในประเทศจีน ในการชักจูง
- รายไดจากการใหบริการแกบริษัทในเครือในตางประเทศ
การลงทุนธุรกิจ
- รายไดจากการใหบริการแกบริษัทในเครือภายในประเทศ
สำนักงานภูมิภาค
โดยมีเงื่อนไขวาจะตองไมเกินรอยละ 20 ของรายไดจาก
บริการที่อยู ในขายทั้งหมด
- ดอกเบี้ยซึ่งเปนผลตอบแทนจากการใหสินเชื่อแกบริษัทใน
ในช ว งที่ ผ า นมา นครเซี่ ย งไฮ
เครือในตางประเทศ
ประสบผลสำเร็จมากที่สุดในประเทศ
- คาธรรมเนียมสิทธิบัตร (Royalty) ที่ไดรับจากการทำวิจัย จีนในการชักจูงการลงทุนธุรกิจสำนักงาน
และพัฒนาในประเทศที่ไดทำในประเทศมาเลเซียจากบริษัท ภูมิภาค นำหนาเมืองอื่นๆ หลายชวงตัว
ในเครือ
โดยกำหนดนโยบายสงเสริมสำนักงาน
- บุคลากรที่ไมใชชาวมาเลเซียซึง่ ทำงานในตางประเทศจะไดรบั ภูมภิ าค รวมทัง้ เสนอสิทธิและประโยชน
ยกเวนภาษีเงินไดตามสัดสวนเวลาที่ทำงานในตางประเทศ และเงื่อนไข เปนตนวา
- บริษัทแม ในตางประเทศตอง
¨Õ¹á¢‹§¢Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§»˜¡¡Ôè§ à«ÕèÂ§äÎŒ áÅÐ¡Ç‹Ò§â¨Ç
มีสนิ ทรัพยอยางต่ำ 400 ลาน
การแขงขันเพือ่ เปนศูนยกลางสำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคของจีน
เหรียญสหรัฐฯ
เริ่มตนขึ้นเมื่อป 2542 เมื่อกรุงปกกิ่งเริ่มตนนโยบายสงเสริมสำนักงาน
- บริษทั แมในตางประเทศจะตอง
ภูมิภาค (Regional Headquarters - RHQ) ขณะที่นครเซี่ยงไฮไดเริ่ม
บริหารบริษัทในเครือ 3 แหง
แต ล ะแห ง มี ทุ น จดทะเบี ย น
อย า งต่ ำ 10 ล า นเหรี ย ญ
สหรัฐฯ หรือตองมีบริษัทใน
เครืออยางต่ำ 6 แหง
- ธุรกิจสำนักงานภูมภิ าคจะตอง
มีทุนจดทะเบียนอยางต่ำ 2
ลานเหรียญสหรัฐฯ
- ใหการอุดหนุนคาเชาเปนเวลา
ไมเกิน 3 ป เปนเงินไมเกิน 2.4
หยวน (ประมาณ 12 บาท)/
ตารางเมตร/วั น เป น พื้ น ที่
ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร
¹¤Ãà«ÕèÂ§äÎŒä´Œ·ÇÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃà»š¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÀÙÁÔÀÒ¤ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂ
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ซึ่งคิดเปนเงินรวม 876,000 หยวน หรือประมาณ 4.4 ลาน
บาท
- กรณีเปนการซื้อหรือกอสรางอาคาร จะใหเงิน สนับสนุน
876,000 หยวน หรือประมาณ 4.4 ลานบาท
- เงินใหเปลา 10 ลานหยวน หรือประมาณ 50 ลานบาท
แบงจายปแรกรอยละ 40 ปที่สองรอยละ 30 และปที่สาม
รอยละ 30 หากธุรกิจสำนักงานภูมภิ าคในปใดปหนึง่ มีรายได
เกิน 1,000 ลานหยวน หรือประมาณ 5,000 ลานบาท เปน
ครั้งแรก
- เงินใหเปลา 5 ลานหยวน หรือประมาณ 25 ลานบาท แบงจาย
ปแรกรอยละ 40 ปที่สองรอยละ 30 และปที่สามรอยละ 30
หากธุรกิจสำนักงานภูมิภาคในป ใดปหนึ่งมีรายไดเกิน 500
ลานหยวน หรือประมาณ 2,500 ลานบาท เปนครั้งแรก
อยางไรก็ตาม ปจจุบันความยิ่งใหญของนครเซี่ยงไฮ ในฐานะ
เป น สำนั ก งานภู มิภ าคสำคั ญ ของภู มิภ าคเอเชี ย ตะวั น ออก ต อ งได
เผชิญกับความทาทายหลายประการ
ประการแรก ตนทุนการดำเนินธุรกิจในเซี่ยงไฮราคาแพงมาก
โดยเฉพาะคาเชาพืน้ ทีส่ ำนักงาน ทำใหบางบริษทั ตองการยายสำนักงาน
ภูมิภาคไปยังสถานที่อื่นที่มีตนทุนต่ำกวา เปนตนวา สายการเดินเรือ
Neptune Orient Lines (NOL) ของสิงคโปร ซึง่ นับเปนสายการเดินเรือ
ขนาดใหญ 10 อันดับแรกของโลก ไดประกาศเมื่อปลายป 2552 วาจะ
ยายสำนักงานภูมิภาคจากประเทศจีน ซึ่งมีพนักงานรวม 200 คน
จากนครเซี่ยงไฮไปยังนครฉงชิ่งในป 2553 เพื่อลดตนทุน

ประการทีส่ อง การแขงขันทีเ่ พิม่ ขึน้
จากเมืองอื่นๆ เปนตนวา กรุงปกกิ่งจึง
ประกาศเมื่อตนป 2552 เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงมาตรการ สนับสนุนการจัดตั้ง
สำนักงานภูมิภาคครั้งใหญ เพื่อใหจูงใจ
มากขึ้น โดยมีผลใชบังคับตั้งแตเดือน
มิ ถุ น ายน 2552 ประกอบด ว ยการ
ปรั บ ปรุ ง สิ ท ธิ แ ละประโยชน แ ละลด
เงื่อนไขหลายประการ เปนตนวา
- ลดระยะเวลาอนุมัติจากเดิม
30 วัน ทำการ ลดลงเหลือ
10 วันทำการ
- ลดเงือ่ นไขทุนจดทะเบียนจาก
เดิม 30 ลานเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 1,000 ลานบาท
เหลือ 10 ลานเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 330 ลานบาท
- เพิ่ ม ประเภทธุ ร กิ จ ที่ อ ยู ใ น
ขายอนุญาตใหดำเนินการ
- ให ค วามช ว ยเหลื อ ทางการ
เงินเปนเวลา 3 ป สำหรับ
สำนั ก งานภู มิ ภ าคที่ มี ทุ น
จดทะเบี ย นมากกว า 100
ล า นหยวนหรื อ ประมาณ
500 ลานบาท และจัดตั้งขึ้น
ภายหลั ง วั น ที่ 1 มกราคม
2552 ที่ เ ช า พื้ น ที่ ใ นเขตที่
กำหนด โดยชวยเหลือแบบ
ใหเปลาเพื่ออุดหนุนในอัตรา
รอยละ 30 ของคาเชา ในป
แรก อัตรารอยละ 20 ในป
ที่สอง และอัตรารอยละ 10
ในปที่สาม
- ลดกฎระเบี ย บด านวี ซ า
และใบอนุญาตทำงาน โดย
ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง และช า ง
เทคนิคที่เปนคนตางชาติ อยู
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ปจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือก
ที่ตั้งสำนักงานภูมิภาคของบริษัทขามชาติ
ไดแก ความไดเปรียบในดานภาษีเงินไดนิติบุคคล
คิดเปนรอยละ 88
ในขายไดรับวีซาและใบอนุญาตทำงาน 5 ป ผูบริหารระดับ
กลางที่เปนตางชาติ 3 ป และพนักงานทั่วไปที่เปนตางชาติ
1 ป
ปจจุบันหลายบริษัทเริ่มสนใจตั้งสำนักงานภูมิภาคที่กรุงปกกิ่ง
เปนตนวา บริษัทแคทเตอรพิลลา ซึ่งเดิมเมื่อป 2545 ไดตั้งสำนักงาน
สำหรั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ ค ในด า นการผลิ ต และพั ฒ นา
ผลิตภัณฑขึ้นที่กรุงโตเกียว แตเมื่อปลายป 2549 ไดประกาศยายฐาน
สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค ในดานการผลิตและพัฒนาผลิต
ภัณฑไปยังกรุงปกกิ่ง ขณะที่สำนักงานภูมิภาคในดานการตลาดยังคง
ตั้งอยูที่สิงคโปรตามเดิม
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒáÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂà»š¹»˜¨¨ÑÂÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃªÑ¡¨Ù§¡ÒÃÅ§·Ø¹
รายงานการศึกษา “Global Headquarters on the Move”
ของบริษัทที่ปรึกษา Arthur D. Little (Schweiz) AG เมื่อป 2546
พบวาปจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งสำนักงานภูมิภาค
ของบริษัทขามชาติ ไดแก ความไดเปรียบในดานภาษีเงินไดนิติบุคคล
คิดเปนรอยละ 88 ของบริษัทที่สำรวจทั้งหมด รองลงมา คือ เปน
แหลงมีผูบริหารที่คุณภาพ รอยละ 72 คุณภาพชีวิต รอยละ 69 เปน
ทีต่ งั้ ทีเ่ หมาะสมตอการเปนศูนยกลางทางธุรกิจ รอยละ 62 การสนับสนุน

ของทางราชการ รอยละ 55 และความ
นิยมและทัศนคติสวนตัวของผูบริหาร
รอยละ 50
ขณะที่การสำรวจความเห็นของ
บรรษัทขามชาติ 105 บริษทั โดยบริษทั
Spire Research and Consulting
ตีพิมพเผยแพรเ มื่อเดือนพฤศจิกายน
2550 เกีย่ วกับประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
และแปซิ ฟ ก ที่ น า สนใจในการก อ ตั้ ง
สำนักงานภูมิภาค พบวาอันดับ 1 คือ
สิ ง คโปร ได รั บ ความสนใจมากที่ สุ ด
คือ 57 บริษัท รองลงมา คือ จีน 56
บริษัท ฮองกง 46 บริษัท อินเดีย 25
บริษัท ญี่ปุน 21 บริษัท เกาหลีใต 17
บริษัท มาเลเซีย 12 บริษัท ไทย 9
บริษัท และออสเตรเลีย 9 บริษัท
ขณะเดียวกันหลายบริษทั ไดกำหนด
สำนั ก งานภู มิ ภ าค 2 แห งไปพร อ มๆ
กัน (Dual RHQs) กลาวคือ กำหนด
ฮ อ งกงเป น สำนั ก งานภู มิ ภ าคสำหรั บ
เอเชี ย เหนื อ และเอเชี ย ตะวั น ออก
เฉียงเหนือ และสิงคโปรเปนสำนักงาน
ภู มิ ภ าคสำหรั บ เอเชี ย ใต และเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต
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ประการที่สอง อัตราภาษีเงินได
ä·Âà¡çºÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤ÅÊÙ§àÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº¤Ù‹á¢‹§ÊÓ¤ÑÞ
บุ ค คลธรรมดาของไทยค อ นข า งสู ง
ประเทศไทยไดรับความสนใจในการเปน สำนักงานภูมิภาคใน กลาวคือ อัตราภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดา
ระดับคอนขางต่ำ เนื่องจากปญหาหลายประการ เปนตนวา
ของประเทศไทยมีลกั ษณะเปนขัน้ บันได
โดยมีอตั ราสูงสุด คือ รอยละ 37 นับวา
สู ง มากเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศ
ประเทศไทยไดรับความสนใจในการเปน
อื่นๆ
สำนักงานภูมิภาคในระดับคอนขางต่ำ
- ฮองกง อัตราสูงสุดรอยละ 15
เนื่องจากอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลคอนขางสูง
- สิงคโปร อัตราสูงสุดรอยละ 20
- มาเลเซีย เดิมมีอัตราสูงสุด
ประการแรก อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลคอนขางสูง ประเทศ
ร อ ยละ 28 ได ล ดลงเหลื อ
ไทยมีอัตรารอยละ 30 เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ
รอยละ 27 ในป 2552 และ
- ฮองกง เดิมมีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูที่ระดับรอยละ
ลดลงอี ก เหลื อ ร อ ยละ 26
17.5 แต ในป 2551 ไดปรับลดลงเหลือรอยละ 16.5
ในป 2553
- สิงคโปร รอยละ 18 และกำหนดลดลงเหลือรอยละ 17 ตัง้ แต
ประการทีส่ าม กฎระเบียบคอนขาง
ป 2553 เปนตนไป นอกจากนี้ ไดประกาศใชระบบเสีย
ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คลแบบ One-Tier Corporate Tax เข ม งวดด า นเงิ น ตราต า งประเทศ
System เมื่ อ ป 2546 ทำให บ ริ ษั ท ต า งชาติ ใ นสิ ง คโปร เปนตนวา จากการศึกษาของธนาคาร
สามารถนำผลกำไรกลับประเทศโดยไมตองจายภาษีซ้ำอีก ซิ ตี้ แ บงก เ รื่ อ ง Doing Business in
- มาเลเซีย เดิมอยูที่ระดับรอยละ 27 ไดปรับลดลงเหลือ Asia Current Environment and
รอยละ 26 ในป 2551 และเหลือรอยละ 25 ในป 2552 Opportunities เมื่อเดือนกุมภาพันธ
นอกจากนี้ ไดเปลี่ยนมาใชระบบ Single Tier System of 2552 ได จ ำแนกประเทศเอเชี ย ออก
Taxation ตั้งแตป 2551 กลาวคือ เมื่อบริษัทเสียภาษีเงินได เป น 3 กลุ ม ตามระดั บ การควบคุ ม
นิ ติ บุ ค คลแล ว ผู รับ เงิ น ป น ผลไม ต อ งเสี ย ภาษี เ งิ นได จ าก ทางการเงิน
- กลุมที่ 1 ประเทศที่เปดเสรี
รายรับเงินปนผลอีก
ทั้ ง ใ น ด า น เ งิ น ส กุ ล ภ า ย
อยางไรก็ตาม ปจจุบนั กระทรวงการคลังของไทย กำลังอยูร ะหวาง
ในประเทศ และเงิ น ตรา
การพิจารณาปรับปรุงโครงสรางภาษีทั้งระบบ โดยเฉพาะการปรับลด
ตางประเทศ เชน สิงคโปร
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหอยู ในอัตราที่ ใกลเคียงกับประเทศอื่นใน
ฮองกง ญี่ปุน
ภูมิภาค เพื่อใหสามารถแขงขันได
- กลุมที่ 2 ประเทศที่เปดเสรี
เ ฉ พ า ะ ใ น ด า น เ งิ น ต ร า
ปจจุบันกระทรวงการคลังของไทย
ต า งประเทศ แต เ งิ น สกุ ล
กำลังอยูระหวางการพิจารณา
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ใ น ค ว บ คุ ม
ปรับปรุงโครงสรางภาษีทั้งระบบ
เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย
ฟลิปปนส ไตหวัน
โดยเฉพาะการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล
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- กลุมที่ 3 ประเทศที่ควบคุมทั้งเงิน สกุลในประเทศ และ
เงิ น ตราต า งประเทศ เช น ไทย จี น อิ น เดี ย เกาหลี ใ ต
เวียดนาม บังกลาเทศ ศรีลังกา
ประการที่สี่ สิทธิและประโยชนดานภาษีอากรยังไมเอื้ออำนวย
โดยกรณี ข องประเทศไทยกำหนดลดภาษี อ ากรกิ จ การสำนั ก งาน
ปฏิบัติการภูมิภาค ครอบคลุมเฉพาะกิจการบริการเทานั้น แตกรณี
สิงคโปร ไดครอบคลุมเกี่ยวกับกิจการคาดวย กรณีเปนการคาแบบ
Off Shore สิงคโปรและมาเลเซียเสนอใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

รอยละ 0 กรณีเปนไปตามระเบียบที่
กำหนด และขึ้นกับการเจรจาตอรอง
แตกรณีของไทยกำหนดเปนการทั่วไป
ที่ระดับรอยละ 10
ประการที่ ห า กฎระเบี ย บไม
เอือ้ อำนวยตอการดำเนินธุรกิจ เปนตนวา
หากชาวตางประเทศจะเขามาประชุม
ในประเทศไทย มีการตีความกฎหมาย
วาเปนการเขามาทำงานในประเทศไทย
ดังนัน้ ชาวตางชาติจะตองยืน่ ขออนุญาต
เขามาประชุม (ทำงาน) ทุกครัง้ กอใหเกิด
ความยุงยากเปนอยางมากสำหรับธุรกิจ
สำนักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าคในประเทศไทย
เนื่ อ งจากจะต อ งมี ช าวต า งประเทศ
จำนวนมากเขามาประชุมหารือ
ประการที่ ห ก ความยุ ง ยากใน
การหาบุคลากรที่เชี่ยวชาญดานภาษา
ตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ
จีน ญี่ปุน ฯลฯ เนื่องจากคนไทยยัง
เชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศนอย
กวาประเทศอื่นๆ เชน สิงคโปร ฮองกง
ฯลฯ ที่ประชาชนใชภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีนอยางแพรหลาย

ธุรกิจบริการโอกาสและความเปนไปได
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มณรวี สิทธิพงศ

ธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกิจ
ระหวางประเทศ

International Business Process Outsourcing IBPO หรื อ กิ จ การรั บ จ า งบริ ห ารระบบธุ ร กิ จ ระหว า ง
ประเทศ เป น อี ก หนึ่ ง กิ จ การที่ บี โ อไอให ก ารส ง เสริ ม การ
ลงทุ น เพื่ อ ให ส อดรั บ กั บ ธุ ร กิ จ ซึ่ ง กำลั ง อยู ใ นความสนใจ
ของนักลงทุน
ÅÑ¡É³Ð¢Í§¸ØÃ¡Ô¨
ธุรกิจประเภทนี้จะเปนการใหบริการกับบริษัทตางๆ ในดานที่
ไม ใชกิจการหลักของบริษัทนั้นๆ หรือทำหนาที่เปนเสมือนแผนกหนึ่ง
ใหกบั บริษทั นัน้ ๆ โดยจะใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ที่ทันสมัยเขามาใช ในการใหบริการ
เพื่อใหเห็นภาพชัดขึ้น จึงขอยกตัวอยางดังนี้ เมื่อมีบริษัทหนึ่ง
ดำเนินธุรกิจขายสินคาอิเล็กทรอนิกสในประเทศญีป่ นุ ตองการขยายธุรกิจ
ในไทย เพื่อใหบริการลูกคาในตางประเทศได ใกลชิด จึงตองมีแผนก
ลูกคาสัมพันธ ที่ตองมีพนักงานที่มีความรูความสามารถในการตอบ
คำถามลูกคาเกี่ยวกับการใชงานของผลิตภัณฑ จึงมีการจางบริษัท
BPO มาชวยทำงานนี้ พนักงานของบริษัท BPO ซึ่งเปนคนญี่ปุนที่นั่ง
ทำงานในสำนักงานในประเทศไทย ก็จะทำหนาที่ตอบคำถามใหแก
ลูกคาประหนึ่งวาเปนตัวแทนของบริษัทที่จำหนายผลิตภัณฑนั้นๆ
มีนาคม 2553

กิจการรับจางบริหารระบบธุรกิจ
ระหว า งประเทศนี้ อ าจมี ไ ด ใ นหลาย
ลักษณะ เชน การใหบริการทางดาน
การจั ด การทั่ วไป (Administration
Services) การเงินและบัญชี (Finance
& Accounting Services) ทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Services)
การขายและการตลาด (Sale & Marketing
Services) ลูกคาสัมพันธ (Customer
Services) คอลล เซ็นเตอรระหวาง
ประเทศ (International Call Center)
และการประมวลผลข อ มู ล (Data
Processing) เปนตน

à·Ã¹´ãËÁ‹ÁÒáÃ§ ¸ØÃ¡Ô¨ÃÑº¨ŒÒ§ºÃÔËÒÃÃÐºº¸ØÃ¡Ô¨ÃÐËÇ‹Ò§»ÃÐà·È

เทรนด ใหมมาแรง
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ที่ผานมามีจำนวนผูที่ ไดรับการสงเสริมฯ แลว 32 ราย
มีทั้งในลักษณะเปนผู ใหบริการ Call Center
ผู ใหบริการประมวลผลขอมูล
หรือการใหบริการดานการสงเสริมการขาย
ที่ ผ า นมามี จ ำนวนผู ที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม การลงทุ น ในกิ จ การ
ประเภทนี้แลวจำนวน 32 ราย ผูที่ไดรับการสงเสริมฯ ดังกลาวมีทั้งใน
ลักษณะเปนผู ใหบริการ Call Center ผู ใหบริการประมวลผลขอมูล
หรือ Data Processing หรือการใหบริการดานการสงเสริมการขาย
ซึง่ ตองติดตามพฤติกรรมการซือ้ สินคาของลูกคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส
การมาลงทุนของตางชาติในกิจการนี้มีแนวโนมที่กำลังเพิ่มขึ้น
อย า งต อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ เ พราะบริ ษั ท ข า มชาติ ข นาดใหญ เ ล็ ง เห็ น ว า
สามารถลดตนทุนไดจากการจางบริษัท BPO ชวยทำงานให อยาง
เชนงานใหบริการลูกคา งานประมวลผลขอมูล เปนตน นอกจากนี้ยัง
เห็ น ว า ประเทศมี ค วามพร อ มทางด า นระบบโครงข า ยซึ่ ง มี ค วาม
ปลอดภัย อีกทั้งมาตรฐานความเปนอยูก็ดีมีคาครองชีพไมสูงนัก

อินเดียเปนผูนำในธุรกิจ Outsource
มีสวนแบงการตลาดมากกวารอยละ 50
รองลงมาคือฟลิปปนส ไดสวนแบง
ประมาณรอยละ 10

ÍÔ¹à´ÕÂ ¼ÙŒ¹ÓμÅÒ´ Outsource
âÅ¡
สำหรั บ สถานการณ ใ นขณะที่
วิกฤติการเงินยังคงสงผลกระทบไปยัง
เศรษฐกิจของประเทศตางๆ ทัว่ โลก และ
เปนที่คาดกันวาธุรกิจการจางผลิตหรือ
การจางงานจากตางประเทศ (Outsource)
คงจะไดรับผลกระทบจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิ จ เช น เดี ย วกับ ธุ ร กิจ อื่น ๆ
แตธุรกิจ Outsource ในอินเดียและ
ฟ ลิ ป ป น ส ก ลั บ สามารถรอดพ น จาก
วิกฤติการเงินในครั้งนี้ไปได
ปจจุบันอินเดียเปนผูนำในธุรกิจ
Outsource ซึ่ ง มี ส ว นแบ ง การตลาด
มากกวารอยละ 50 อันดับรองลงมาคือ
ฟลปิ ปนส ไดสว นแบงประมาณรอยละ 10
สมาคมรับจางบริหารระบบธุรกิจ
ในฟ ลิ ป ป น ส คาดว า ในป 2553
อุตสาหกรรมรับจางบริหารระบบธุรกิจ
ในฟลิปปนสจะขยายตัวระหวางรอยละ
35-40 มีรายไดอยูที่ประมาณ 7,000
ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และประเมิ น ว า
ภายในป 2553 รายได ในธุรกิจ BPO
ของฟ ลิ ป ป น ส จ ะขยายตั ว ร อ ยละ 40
ต อ ป ทำให ร ายได อ ยู ที่ 12 พั น ล า น
เหรียญสหรัฐฯ และจะกอใหเกิดการ
จางงานมากถึง 1 ลานตำแหนง เทียบ
กับ 300,000 ตำแหนง ในป 2551
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สวนอินเดียซึ่งทำรายไดจากธุรกิจ Outsource ประมาณ 40
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป ก็มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน แมวา
จะไดรับผลกระทบบางก็ตาม
นายริก ซานโตส (Rick Santos) ประธานบริษทั ซีบี ริชารด เอลลิส
(CB Richard Ellis) ผูใหบริการดานอสังหาริมทรัพย กลาววาทามกลาง
สถานการณที่ยากลำบากเชนนี้ แต ในอีกมุมหนึ่งกลับสรางโอกาสทาง
ธุรกิจใหแกบริษัท Outsource เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
ยอมสรางแรงกดดัน ใหบริษัทตะวันตกหันมาลดตนทุน โดยการยาย
งานไปในแหลงที่มีตนทุนต่ำกวา และเชื่อวาวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นจะ
ยิ่งผลักดันธุรกิจ BPO มายังฟลิปปนสมากขึ้น เพราะบริษัทจะตอง
จางงานในประเทศที่ตนทุนต่ำกวาเพื่อใหธุรกิจสามารถอยูรอดได
ปจจุบัน ทั้งอินเดียและฟลิปปน สเปนแหลงยอดนิยมของบริษัท
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และธนาคารทัง้ ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ในการ Outsource งานสนับสนุนธุรกิจ และบริการคอลลเซ็นเตอร
(Call Center) เนื่องจากบุคลากรในประเทศทั้งสองมีการศึกษาสูง
และมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ดังนั้น แมจะเกิดวิกฤติการเงินแตก็เปน
ทีเ่ ชือ่ มัน่ วาอุตสาหกรรม BPO ในฟลปิ ปนสจะยังเติบโตตอไป เนือ่ งจาก
ลูกคาสวนใหญตองการลดตนทุนใหต่ำที่สุด

อยางไรก็ตาม ในระยะสัน้ วิกฤติที่
เกิดขึน้ อาจจะสงผลตอธุรกิจ Outsource
เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการบริการ
และเจาของในธุรกิจธนาคาร แตปญ
 หา
ดังกลาวก็จะไมสงผลกระทบตอธุรกิจ
Outsource มากนัก เพราะเปนงานที่
เกี่ยวของกับลูกคาโดยตรง โดยลูกคา
ประมาณรอยละ 85 ของธุรกิจ BPO
ในฟลิปปนสเปนอุตสาหกรรมธนาคาร
และมาจากสหรัฐฯ เปนสวนใหญ
สวนในอินเดียคาดวากิจการ BPO
จะไดรับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและ
ระยะกลาง เนื่องจากธุรกิจ Outsource
ของอินเดียพึง่ พาธุรกิจ IT เปนสวนใหญ
ดังนั้นจึงตองใหความสนใจกับภูมิภาค
อื่ น ๆ มากขึ้ น โดยเฉพาะญี่ ปุ น และ
ตะวันออกกลาง ซึ่งในปจจุบันประมาณ
รอยละ 60 ของงาน Outsource ใน
อินเดียมาจากสหรัฐฯ สวนอีกรอยละ
30 มาจากยุโรป ขณะที่สวนอื่นๆ ของ
โลกมีสัดสวนเพียงรอยละ 10 เทานั้น
ใน ประเทศฟ ลิ ป ป น ส ธุ ร กิ จ
ประเภทนี้ ไ ด เ ติ บ โตขึ้ น อย า งมี นั ย
สำคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งธุรกิจการ
ใหบริการ Call Center ซึ่งเติบโตขึ้น
ในอัตรารอยละ 40 ระหวางป 25492550 โดยในป 2550 ธุรกิจดังกลาว
สรางรายไดกวา 4,970 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และสรางงานกวา 300,000
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อัตรา และในป 2551-2552 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของ
ฟลิปปนส ไดอนุมัติคำขอรับการสนับสนุนเพื่อชวยเหลือในการลงทุน
ของบริษัท BPO ตางชาติอยางตอเนื่อง
จุดแข็งของฟลิปปนส ในธุรกิจ BPO คือ ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันธุรกิจ BPO ใน
ฟลปิ ปนสประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการใหบริการ
โดยจากการสำรวจในป 2552 ผูประกอบการธุรกิจ BPO ในฟลิปปนส
สามารถคัดเลือกพนักงานได 7 - 8 คน จากผูสมัคร 100 คน ซึ่งนับ
วานอยมาก
เมื่อป 2550 สมาคม National Outsourcing Association ของ
สหราชอาณาจักรไดจดั ใหฟล ปิ ปนสเปน The Offshoring Destination
of the Year ประจำป 2550 และเมื่อมกราคม 2551 International
Data Corporation (IDC) ไดจัดอับดับใหกรุงมะนิลาเปน Business
Process Outsourcing Destination ที่ ใหญที่สุดเปนอันดับที่สองของ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (รองจากเมืองบังคาลอร อินเดีย)
ปจจุบันกลุมบริษัทเอกชนในสหรัฐฯ เปนลูกคาหลักของธุรกิจ
BPO ในฟลปิ ปนส นอกจากนี้ ฟลปิ ปนสกำลังพยายามขยายกลุม ลูกคา
ไปยังประเทศในภูมิภาคยุโรปและออสเตรเลีย โดยประธานาธิบดี
ฟลิปปนสไดตั้งเปาหมายจะขยายการเจริญเติบโตของธุรกิจ BPO ให
ไดรอยละ 40 (จากมูลคาในป 2550) ภายในป 2553

ผูประกอบการธุรกิจ Offshoring
and Outsourcing (O&O) ของฟลปิ ปนส
(BPO เป น ส ว นหนึ่ ง ของ O&O) ได
รวมตัวกันภายใต Business Processing
Association of the Philippines (BPA/P)
โดยมีวตั ถุประสงคในการสงเสริมฯ และ
พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ O&O ใน
ฟลปิ ปนส โดยเมือ่ วันที่ 20 - 21 ตุลาคม
2552 BPA/P มี ก ารจั ด การประชุ ม
International Outsourcing Summit :
Global Market Leaders Addressing
Global Issues เพื่อหารือปญหาตางๆ
ของธุ ร กิ จ BPO โดยเฉพาะอย า งยิ่ง
ผลกระทบจากวิ ก ฤติ ก ารเงิ น โลก
นอกจากนี้ BPA/P ยังไดตงั้ เปาหมายให
ฟลิปปนสสามารถครอบครองสวนแบง
ตลาดของธุรกิจ BPO ของโลกให ได
รอยละ 10 ในป 2553 ซึ่งจะสงผลให
ธุรกิจ BPO ของฟลิปปนสมีมูลคากวา
13 พั น ล า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และจะ
สรางงานจำนวนกวา 900,000 อัตรา

บี โอไอกับการสงเสริมการลงทุนธุรกิจ BPO
สำหรับในประเทศไทย บีโอไอได ใหการสงเสริมฯ แกธุรกิจ
BPO ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ ส.1/2548
เรื่อง การใหการสงเสริมกิจการธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกิจ ซึ่ง
ในภายหลังมีการปรับประเภทกิจการเปน ประเภท 7.16 กิจการ
ธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกิจระหวางประเทศ เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม
2552 โดยจะตองใหบริการผานเครือขายโทรคมนาคมในดานตางๆ
เชน ADMINISTRATION SERVICES, FINANCE & ACCOUNTING
SERVICES, HUMAN RESOURCE SERVICES, SALE &
MARKETING SERVICES, CUSTOMER SERVICES, INTERNATIONAL
CALL CENTER, DATA PROCESSING เปนตน โดยให ไดรับสิทธิ
และประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร ไดแก การอนุญาตใหถือหุน
ขางมากโดยตางชาติได สิทธิและประโยชนดานการถือครองที่ดิน
และการสงออกเงินตราไปตางประเทศ

นอกจากนี้ยังมีบริการอำนวย
ความสะดวกแก บ ริ ษั ท ผู ไ ด รั บ การ
ส ง เสริ ม ฯ ในด า นการขอวี ซ า และ
ใบอนุญาตทำงานแกพนักงานตางชาติ
ที่เขามาทำงานในบริษัทที่ ไดรับการ
สงเสริมฯ ซึง่ ปจจุบนั สามารถใชบริการ
ได ที่ อาคารจั ตุ รั ส จามจุ รี ชั้ น 18
พญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209
1194 อี เ มล: osos@boi.go.th
เว็บไซต: osos.boi.go.th

ธุรกิจบริการโอกาสและความเปนไปได

วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ / สุนันทา อักขระกิจ

ในการเพิ่มมูลคาซอฟตแวรไทยสูความเปนเลิศ
ปจจุบันอุตสาหกรรมซอฟตแวรเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ
การทำงานเกือบจะทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิง่ ในภาคการผลิต
และธุรกิจบริการ ซึ่งอุตสาหกรรมนี้เปนอุตสาหกรรมที่มี
การลงทุนต่ำ แตมีสวนอยางยิ่งในการสรางมูลคาเพิ่มให
กับสินคา เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวนับวาจะเปนประโยชน
แกประเทศไดเปนอยางดี ภาครัฐจึงไดเขามาใหการสนับสนุน
และถือวาเปนนโยบายระดับชาติอีกอุตสาหกรรมหนึ่ง
ภาครัฐและหนวยงานที่เกี่ยวของจะมีแนวนโยบายดำเนินการใน
เรื่องนี้อยางไร วารสารสงเสริมการลงทุน ไดรับเกียรติจาก นาวาตรี
วุฒิพงศ พงศสุวรรณ รองผูอำนวยการถายทอดเทคโนโลยี รักษา
การผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
(องคการมหาชน) หรือ SIPA ที่จะมาใหรายละเอียดในเรื่องดังกลาว
ในฐานะที่เปนหนวยงานหนึ่งที่เกี่ยวของโดยตรง
SIPA ¨Ñ´μÑé§¢Öé¹à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿μáÇÃ
SIPA กอตั้งขึ้นเมื่อวัน ที่ 24 กันยายน 2546 ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ
พ.ศ. 2546 เนื่องจากรัฐบาลไดตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
อุตสาหกรรมซอฟตแวร จึงกำหนดใหการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร
เปนยุทธศาสตรหลักในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ
มีนาคม 2553

¹ÒÇÒμÃÕÇØ²Ô¾§È ¾§ÈÊØÇÃÃ³ ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃ¼ÙÍŒ Ó¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
Ê‹§àÊÃÔÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿μáÇÃáË‹§ªÒμÔ (Í§¤¡ÒÃ
ÁËÒª¹) ËÃ×Í SIPA

SIPA มีแผนยุทธศาสตร ใน
การสงเสริมใหประเทศไทย
เปนศูนยกลางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของภูมิภาค
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โดยมีเปาหมายที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนอบริการ
และการผลิ ตสินค าที่ มี คุณ ภาพของประเทศ ซึ่ งพันธกิจหลักไดแก
การสรางมิติใหม ในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย ทั้งในดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม
พัฒนาทักษะ ตลอดจนการยกระดับศักยภาพของการพัฒนาและผลิต
ซอฟตแวร รวมถึงการสงเสริมการจางงานในอุตสาหกรรมดังกลาว
เพื่อสรางพื้นฐานที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันเกิดจาก
การเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแวรโลก
นอกจากนี้ SIPA ยังมีแผนยุทธศาสตรที่จะสงเสริมใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางดานเทคโนโลยีสารสนเทศของภูมิภาคดวย โดยมี
โครงการสำคัญๆ ดังนี้
• โครงการ Phuket ICT Innovation Paradise
• โครงการ Thailand Digital Content Centre
• โครงการ National Software Incubation Centre
• โครงการ Global Outsourcing Centre
อยางไรก็ตาม นอกจากภารกิจหลักตามพระราชกฤษฎีกาแลว
การทีจ่ ะใหการสงเสริมซอฟตแวรใดๆ จำเปนตองพิจารณาถึงองคประกอบ
สำคัญของอุตสาหกรรมซอฟตแวรนั้นกอน ซึ่งประกอบดวยหลาย
ประการ ดังนี้
ประการแรก คือ ทรัพยากรมนุษย จำเปนตองมีความรูความ
สามารถอยางมาก และมีอยางเพียงพอใหเลือกสรรไดอยางเต็มที่
ประการทีส่ อง กลไกการตลาด คือ การหาตลาดสำหรับจำหนาย
สิน ค าให กั บ ผูป ระกอบการ เมื่ อ ผลิต ออกมาแลว จะต อ งมี ต ลาดไว
รองรับดวย
ประการที่สาม การสงเสริมโดยการใหสิทธิประโยชน ในเรื่อง
ตางๆ เชน การฝกอบรมภาษีอากรตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ ภาษีมลู คาเพิม่
ของผูซื้อและผูขาย ซึ่งตองมีทั้งสองสวน เพื่อสรางแรงจูงใจใหกับ
ผูประกอบการสนใจงานดานนี้มากขึ้น เนื่องจากตองใชเงินทุนคอนขาง
สูง ดังนั้นการที่จะเกิดขึ้นไดจำเปนตองใชเวลาและความสามารถของ
บุคลากรเปนจำนวนมาก

ประการที่สี่ การควบคุมคุณภาพ
ของซอฟต แ วร จำเป น ต อ งเลื อ กใช
มาตรฐานระดั บ โลกให ห ลากหลาย
ทั้ ง นี้ เ พื่ อให ส อดคล อ งกั บ ซอฟต แ วร
แตละประเภท เชน มาตรฐานระบบ
คุณภาพ CMMI หรือ ISO เปนตน ทัง้ นี้
เพือ่ ควบคุมการผลิต เนือ่ งจากซอฟตแวร
เปนนามธรรม การทีจ่ ะใหผูใชเกิดความ
นาเชื่อถือในซอฟตแวรนั้นๆ จึงจำเปน
ตองนำระบบคุณภาพตางๆ ที่ทั่วโลก
ให ก ารยอมรั บ มาใช เพื่ อ สร า งความ
มั่นใจใหเกิดขึ้นระหวางผูซื้อกับผูผลิต
อย า งไรก็ต าม เพื่ อให เ ห็ น ภาพ
ภารกิจและการดำเนินงานของ SIPA
ไดอยางชัดเจน สามารถแบงการดำเนิน
งานออกเปน 2 ดานใหญ ๆ คื อ ด า น
Enterprise Software และ Digital
Content
ดาน Enterprise Software นั้น
เปนซอฟตแวรที่เขียนบนคอมพิวเตอร
เชน ซอฟตแวรบัญชี การเงิน รวมถึง
ซอฟตแวร ATM ของธนาคารตางๆ ก็
จั ด อยู ใ นซอฟต แ วร นี้ เ ช น กั น โดยมี
สมาคมผูประกอบการจำนวนมากที่มา
ร ว มมื อ กั บ SIPA ในการพั ฒ นา
ซอฟต แ วร นี้ ใ ห มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เช น
สมาคม ATSI และ ATCI เนื่องจากใน
ปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขาไปอยู ในทุก
ส ว น และที่ ส ำคั ญ คื อ ทุ ก อย า งถู ก
ควบคุมดวยคอมพิวเตอร แตสิ่งที่ทำให
คอมพิ ว เตอร ส ามารถทำงานได คื อ
ซอฟตแวรเทานั้น
ขณะนี้ ป ระเทศไทยขาดผู ที่ มี
ความรู ค วามชำนาญในการเขี ย น
ซอฟตแวรอยางมาก เนื่องจากมีแตผู
ผลิ ต ชิ ป ออกมาเป น จำนวนมาก ซึ่ ง
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ของโตโยต า ที่ ก ำลั ง ทำในป จ จุ บั น
อุ ต สาหกรรมหลั ก ไม ใช ก ารผลิ ต
รถยนต เ พื่ อ ขาย แต เ ป น การผลิ ต
อะไหล และซอมรถ ซึ่งตองใชทุกวัน
และอุ ต สาหกรรมเหล า นี้ น า จะเป น
อุ ต สาหกรรมเป า หมายได ส ำหรั บ
คนไทย เพราะคนไทยมี นิ สั ย รั ก การ
บริการอยูแ ลว เชนเดียวกับอุตสาหกรรม
ดังนั้น จะเห็นไดวาซอฟตแวรเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก และ โรงแรมและการทองเที่ยว โดยเรื่องที่
ยังเปนตัวกำหนดอีกดวยวา คอมพิวเตอรนั้นจะมีหรือไมมีประโยชน โรงแรมเกี่ ย วข อ งนั้ น ไม ใ ช ก ารสร า ง
สามารถแยกไดดังนี้
โรงแรมหรือขายโรงแรม แตเปนการ
- ซอฟตแวรที่มีใบอนุญาตถูกตอง
บริการลูกคาที่มาใชบริการมากกวา
- ซอฟต แ วร โ อเพ น ซอร ส หรื อ ซอฟต แ วร เ ชิ ง พาณิ ช ย ซึ่ ง
ซอฟตแวรประเภทนีส้ ามารถทำเปนอุตสาหกรรมได เชน อุตสาหกรรม
ดานการบริการตางๆ ที่มีการจางคนมาเพื่อใหบริการ เนื่องจากใน หากประเทศไทยมามุงเนนที่
อุตสาหกรรมบริการ
อนาคตคาดวาอุตสาหกรรมทางดานการบริการ จะมีบทบาทที่สำคัญ
มากขึ้น ซึ่งอาจจะสำคัญมากกวาการผลิต โดยการผลิตเปนจุดเริ่มตน จะทำใหสามารถสรางรายได
สวนการบริการเปนเรือ่ งทีต่ อ งทำจริง เหมือนกับอุตสาหกรรมยานยนต
ไดมากและตอเนื่อง

ในอนาคตคาดวาอุตสาหกรรมทางดานการบริการ
จะมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้น
ซึ่งอาจจะสำคัญมากกวาการผลิต
โดยการผลิตเปนจุดเริ่มตน
สวนการบริการเปนเรื่องที่ตองทำจริง

โดยไมจำเปนตองไป
แขงขันกับใคร
เพราะเปนความสามารถ
ของคนไทยอยูแลว

ในสวนของ SIPA เองก็มเี ปาหมาย
กั บ อุ ต สาหกรรมด า นนี้ โดยเห็ น ว า
ประเทศไทยมี ค วามสามารถในการ
แขงขันที่คอนขางสูง เนื่องจากคนไทย
มีนาคม 2553

SIPA ¡Ñºº·ºÒ·ãËÁ‹ ã¹¡ÒÃà¾ÔèÁÁÙÅ¤‹Ò«Í¿μáÇÃä·ÂÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ

เหมือนกับคนผลิตกระดาษ โดยกระดาษที่สำคัญที่สุดไม ไดอยูที่ตัว
กระดาษ แตสิ่งที่เขียนบนกระดาษตางหากที่สำคัญ และความสำคัญ
ของกระดาษยังแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับวากระดาษนั้นสามารถ
ทำอะไรไดบาง เชน กระดาษที่เปนเงินยอมสำคัญกวากระดาษเปลา
เชนเดียวกันกับคอมพิวเตอรสว นทีแ่ ตกตางกันคือ ซอฟตแวร ที่ใสลงไป
ยกตัวอยางเชน ไอโฟนจริงกับไอโฟนลอกเลียนแบบ ก็แตกตางกันใน
สวนของซอฟตแวร โดยรูปแบบของตัวเครื่องอาจเหมือนกันทุกอยาง
แตฟงกชันดานในแตกตางกันอยางสิ้นเชิง
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มีความสามารถในการที่จะพัฒนาตอยอดซอฟตแวรจากที่มีอยูเปน
จำนวนมากใหสามารถใชงานกับระบบตางๆ ได ไมวาจะเปนระบบ
การใหบริการของธนาคารตางๆ โดยการทำใหตรงจุดนี้กลายเปน
อุตสาหกรรมบริการซึ่งมีมูลคาที่สูงมาก และไดมีการประเมินกันวา
อุตสาหกรรมบริการจะมีมูลคาสูงกวาอุตสาหกรรมที่เนนการขายของ
อยูหลายเทาตัว
ดั ง นั้ น หากประเทศไทยมามุ ง เน น ที่ อุ ต สาหกรรมบริ ก ารก็ จ ะ
ทำใหสามารถสรางรายได ไดมากและตอเนื่อง โดยไมจำเปนตองไป
แขงขันกับใคร เพราะสิ่งตางๆ เหลานี้เปนความสามารถของคนไทย
อยูแลว อยางเชน การรับจางผูอื่นผลิต และอื่นๆ
ยกตัวอยางเชน ประเทศอินเดีย รายไดหลักของประเทศคือ
การจัดการธุรกิจรับจางผูอื่นผลิต ซึ่งถือวาเปนบริการอีกรูปแบบหนึ่ง
โดยไมจำเปนตองเปนเจาของเทคโนโลยี แตที่ทุกคนตองมาทำการวา
จางผลิต เนื่องจากอินเดียมีมาตรฐานทางดานระบบการจัดการตางๆ
รับรอง เชน ISO และ CMMI ซึ่งมาตรฐานดังกลาว เปนมาตรฐานที่
ผูวาจางสามารถใชเปนหลักประกันกับลูกคาได

เนื่ อ งจากการละเมิ ด นั้ น ไม ว า จะเป น
Microsoft Office หรื อ Window
ก็ตาม ทุกครั้งที่มีการละเมิด ประเทศ
ไทยจะถูกตัดสิทธิ์ทางการคาในมูลคา
ที่ ใกลเคียงกัน
หากสามารถรณรงค ใ หค นไทย
ลดการใช ซ อฟต แ วร ที่ ล ะเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์
และหันมาใชซอฟตแวรทเี่ ปนโอเพนซอรส
เชน ชุดจันทราสุรยิ นั ของ SIPA ก็จะชวย
ใหประเทศไทยไมตองสูญเสียรายได
ä·Â¶Ù¡μÑ´ÊÔ·¸Ôì·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ à¹×èÍ§¨Ò¡ÅÐàÁÔ´ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì
กวาแสนลานบาท และไมตองถูกกีดกัน
อยางไรก็ตาม ในปจจุบัน นี้ประเทศไทยยังมีปญหาเรื่องการ ทางการคาดวย
ละเมิดลิขสิทธิ์เปนจำนวนมาก ดังนั้นจะตองดำเนินการอยางไรเพื่อให Enterprise Software ·ÓÍÐäÃ
เกิ ด ค า นิ ย มในการที่ จ ะรั ก ชาติ โดยไม ไ ปละเมิ ด ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผู อื่ น ä´ŒºŒÒ§
สำหรั บ การดำเนิ น งานด า น
Enterprise Software นั้น เกี่ยวของ
กับอุตสาหกรรมตางๆ อีกเปนจำนวนมาก
ดั ง นั้ น เพื่ อให อุ ต สาหกรรมแต ล ะด า น
ประสบผลสำเร็จดวยดี และสอดคลอง
กับการพัฒนาบุคลากรมารองรับ สามารถ
แยกยอยออกเปน 5 อุตสาหกรรมหลัก
คือ
1. อุตสาหกรรมทางดานการแพทย
โดย SIPA พยายามที่จะสงเสริมเพื่อให
เทคโนโลยีทางการแพทยและซอฟตแวร
สามารถเดินไปพรอมๆ กันได สำหรับ
เรื่องที่เรารูจักและคุนเคยกันดีคือ การ
อัลตราซาวน ระบบฟลม เอกซเรย เปนตน
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ปจจุบนั โรงพยาบาลเอกชนตางๆ ของไทยไมวา จะเปน โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร สมิติเวช หรือพรอมมิตร ตางไดรับการยอมรับจากชาว
ตางชาติทั้งยุโรปและตะวันออกกลาง ในการเดิน ทางเขามารับการ
รักษา เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในฝมือของแพทยไทย โดยเฉพาะชาว
ตะวันออกกลางนิยมเข ามาใช บริ การเปนจำนวนมาก ซึ่ งในส วนนี้
สามารถสรางรายไดเขาประเทศไดอยางมหาศาล
อยางไรก็ตาม เพื่อใหระบบการรักษาพยาบาลเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การติดตามผลการรักษาหลังจากที่ผูรับ
การรักษาเดินทางกลับประเทศแลว ถือวามีความสำคัญยิ่ง และเกิด
ประโยชนตอผูที่รับการรักษาพยาบาล ซึ่งในสวนนี้อุตสาหกรรมทาง
ดานซอฟตแวรจะเขามาเกี่ยวของโดยตรง ทั้งนี้ก็เพื่อจะติดตามผล
การรักษาของคนไขจากทัว่ โลกใหเกิดความรวดเร็ว ซึง่ ไดมกี ารประสาน
กับแพทยหลายๆ ทานวาทาง SIPA มีศูนยกริด (Grid) ซึ่งเปนศูนย
คอมพิวเตอรที่มีขีดความสามารถสูง ดังนั้นจึงนาจะใชศูนยนี้ ใหเปน
ประโยชน ในการที่จะตอยอดอุตสาหกรรมทางดานการแพทยตอไป
รวมทั้งยังมีโครงการรวมกับโรงพยาบาลฟน และโรงพยาบาลทั่วไป
ซึ่งจะสรางอุตสาหกรรมใหม ใหเกิดขึ้นได ในอนาคต
2. อุตสาหกรรมทางดานการเกษตร โดยมีแนวคิดวาจะดำเนินการ
อยางไร ที่จะสามารถปลูกพืชผลไดมากขึ้นในพื้นที่เทาเดิม แต ไม ใช
ปลูกจนลนเหลือ เราสามารถปลูกเทากับจำนวนที่สั่งไดหรือไม เชน
สั่งเทาไหรก็ปลูกเทานั้น สวนชวงเวลาที่เหลือเกษตรกรจะไปประกอบ
อาชีพอืน่ ๆ ก็สามารถทำได ซึง่ ในสวนนีจ้ ะสามารถนำระบบคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวของเขามาใชไดอยางไรบาง เปนเรื่องที่จะตองศึกษาและพัฒนา
กันตอไป

หากประเทศไทยสามารถบริการ
จัดการเรือ่ งการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การผลิตขาวได จะสงผลทำใหระบบ
คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป น อยู ข อง
เกษตรกรไทยดีขึ้น ซึ่งในชวงที่ผานมา
สามารถบริการจัดการเรื่องยางพารา
ไดแลว แตเมื่อเปรียบเทียบกับขาวแลว
ยางพาราสามารถเก็บไดนานกวา หาก
มองในแงของความจำเปนขาวจะจำเปน
กวา เพราะยางรับประทานไมได ดังนัน้
อะไรที่รับประทานไดจึงมีความสำคัญ
มากกวา เนือ่ งจากทุกคนตองการปจจัยสี่
และอาหารก็คือปจจัยแรกที่ทุกคนตอง
รับประทานเพื่อความอยูรอด
3. อุ ต สาหกรรมทางด า นการ
ทองเที่ยว ในสวนนี้จะมีวิธีการดำเนิน
การอยางไรเพื่อใหผูประกอบการที่เปน
SMEs สามารถแขงขันกับผูป ระกอบการ
รายใหญ และผูประกอบการจากต า ง
ประเทศได ซึ่ง SIPA มีเปาหมายที่จะ
เข า ไปให ก ารส ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
โดยทำใหครบวงจรดวยการนำซอฟตแวร
เขาไปใชในระบบการบริหารจัดการตางๆ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ระบบการจองหองพัก
ผานทางอินเตอรเน็ต รวมถึงการบริการ
ตางๆ ของโรงแรมวามีอะไรบาง เพื่อ
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ให ผู ที่ ส นใจสามารถเข าไปตรวจสอบได ว า จะได รั บ บริ ก ารตามที่
ตองการหรือไม หากมาพักที่โรงแรมแหงนี้
4. อุตสาหกรรมทางดานโลจิสติกส ปจจุบันตนทุนคาขนสงหรือ
โลจิสติกสของประเทศไทยสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ สูงกวาประเทศญีป่ นุ
สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะมีการวิ่งรถเปลา เนื่องจากมีสินคาที่ ใชบรรทุก
เพียงเที่ยวเดียว จึงสงผลทำใหตนทุนคาขนสงแพง ซึ่งในสวนนี้ SIPA
ไดเขาไปชวยเหลือโดยการพัฒนาซอฟตแวรขึ้น มา เพื่อชวยในการ
บริหารจัดการระบบการขนสงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะนี้ ได
ทดลองนำซอฟตแวรที่ชวยในเรื่องการบริหารจัดการรถบรรทุกไปใช
กับสมาคมรถบรรทุกที่จังหวัดนครราชสีมา แตจะประสบผลสำเร็จ
มากนอยเพียงใดตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง
5. อุตสาหกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม เปนอุตสาหกรรม
ดานเดียวที่ทุกฝายตางใหความรวมมือกันเปนอยางดี

ศูนยกริดของ SIPA
สามารถทำการวิจัยซอฟตแวรระดับสูงได
ขณะนี้ถือวามีประสิทธิภาพ
ในการประมวลผลสูงที่สุดในประเทศไทย
รวมถึงประเทศเพื่อนบานในแถบนี้
จะเห็นไดวาที่กลาวมาขางตนนั้นก็คือ การสงเสริมอุตสาหกรรม
ในดานตางๆ นอกจากนั้น SIPA ยังใหการสนับสนุนทางดานการวิจัย
และพัฒนา ซึ่งศูนยกริดของ SIPA สามารถทำการวิจัยซอฟตแวร
ระดับสูงได โดยเปน Multi Processer 800 CPU คูขนาน ขณะนี้
ถือวามีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูงที่สุดในประเทศไทย รวมถึง
ประเทศเพื่อนบานในแถบนี้ ยกเวนสิงคโปร
ศูนยฯ แหงนี้นอกจากจะมีซอฟตแวรซึ่งทำการวิจัยรวมกับ 22
สถาบันทั่วประเทศแลว ยังมีบริการดานโครงสรางพื้นฐานตางๆ ดวย

ในช ว งที่ ผ า นมามี ผ ลงานวิ จั ย เป น
จำนวนมากที่ ด ำเนิ น การโดยใช ศู น ย
ดังกลาว สำหรับศูนยฯ แหงนี้ปจจุบัน
ตั้ ง อยู ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร
บางเขน
ดาน Digital Content เปนการ
นำงานทางด า นสื่ อ สารมวลชน และ
เทคโนโลยี ท างด า นคอมพิ ว เตอร ม า
รวมเขาดวยกัน จึงทำใหเกิด Digital
Content ซึ่งก็คือ ภาพยนตรแอนิเมชัน
หรือภาพยนตรเสมือนจริงตางๆ โดย
ในส ว นนี้ SIPA ก็ มี ส ว นช ว ยเหลื อ
ผูป ระกอบการเบือ้ งตนในบางเรือ่ ง เชน
การไมตองซื้ออุปกรณตางๆ ทั้งหมด
เพราะจะทำให สิ้ น เปลื อ ง เนื่ อ งจาก
อุปกรณบางอยางนั้นใชเพียงครั้งเดียว
ตอการสรางภาพยนตรหนึ่งเรื่อง
โดย SIPA มีศนู ยกลางเพือ่ ชวยเหลือ
ผูป ระกอบการในการผลิตภาพยนตร คือ
Thailand Digital Creativity Center
(TDCC) ซึ่ ง ศู น ย แ ห ง นี้ ส ามารถช ว ย
อำนวยความสะดวกใหกบั ผูป ระกอบการ
ทัง้ ในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่
ผูป ระกอบการทีเ่ ปนชาวตางประเทศนัน้
ไมจำเปนตองนำอุปกรณตางๆ มาเอง
สามารถมาใชบริการที่ศูนยแหงนี้ได
อย า งไรก็ ต าม SIPA ในฐานะ
ผูด แู ลและกำกับอุตสาหกรรม Animation
Multimedia and Game ไดเดินหนา
สงเสริมอุตสาหกรรมดานนีอ้ ยางตอเนือ่ ง
ภายใต Vision ที่ จ ะผลั ก ดั น ให เ ป น
“Hollywood of Asia” โดยการจัดตั้ง
Northern Animation Studio (NAS)
ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม
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โดยมีจุดประสงค ในการ
ที่ จ ะ ก ร ะ ตุ น แ ล ะ ย ก ร ะ ดั บ
คุ ณ ภาพของอุ ต สาหกรรม
Animation Multimedia and
Game ในระดับ SMEs ใหสามารถ
สงออกและแขงขันได โดยสนับสนุนการลงทุนทางดานสถานที่ และ
อุปกรณที่มี Technology สูงและมีความจำเปน พรอมทั้งผูชำนาญ
งานในการใหคำปรึกษาและบริหารใหแกผูประกอบการ
นอกจากนี้ NAS ยังเปนศูนยกลางของการเรียนรูด า น Animation
Multimedia and Game ใหแกบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีการเปดใหชม
การทำงาน ขัน้ ตอนการผลิตงาน Animation Multimedia and Game
ตลอดจนมีการใหการบริการดาน Training ในระดับ Pre-professional
ไปจนถึงระดับ Professional ใหแกสถาบันการศึกษาและผูท สี่ นใจอีกดวย
ภายใน NAS ประกอบไปดวย Studio ซึง่ ติดตัง้ อุปกรณทที่ นั สมัย
และจำเปนในการผลิตงาน Animation อันไดแก Motion Capture
แทนที่จะใหเด็กรุนใหม
ซึ่งเปนอุปกรณที่สามารถบันทึกการเคลื่อนไหวที่เปนระบบ Optical
ทำงานรวมกับ 3D Software ซึ่งชวยใหการเคลื่อนที่ของตัวละครใน ที่เรียนเกงๆ ไปเลือกเรียน
ภาพยนตร Animation มีการเคลื่อนไหวที่สมจริง
แพทย หรือ วิศวกร
ก็ ใหหันมาเรียนทางดาน
สวน Post Production ซึ่งติดตั้งอุปกรณ ตัดตอภาพยนตร
แบบดิจิตอล ที่ทันสมัยเพื่อใหบริการงานตัดตอ และทำเทคนิคพิเศษ
ครีเอทีฟแทน
(Isual Effect) นอกจากนี้ยังมี Render Farm ไว ใหบริการอีกดวย
เพราะงานดานนี้ตองการ
ซึ่งเชื่อวา NAS จะเปนปจจัยสำคัญในการที่จะสามารถยกระดับและ
เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมดาน Animation Multimedia and คนที่เกงและมีฝมือที่ดีดวย
Game ของไทยใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได
ขณะนี้ อุ ต สาหกรรมดั ง กล า ว
การที่ SIPA ให ก ารสนั บ สนุ น ดานอุปกรณตางๆ แลว ยังมี กำลั ง ได รั บ ความนิ ย มอย า งต อ เนื่ อ ง
ภาพยนตรแอนิเ มชัน บางเรื่องที่ SIPA ใหการสนับสนุนดานเงิน ทุน ดังนั้นสิ่งที่ SIPA สามารถที่จะใหความ
มีนาคม 2553
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เชน กานกลวย 2 สวนที่ SIPA ดำเนิน
การสรางเองคือ เรื่อง โขน ซึ่งเปน
ฝมือของคนไทยเองทั้งหมด
ดังนั้นจะเห็นไดวาอุตสาหกรรม
ดานนี้ เปนเรื่องที่ควรใหความสำคัญ
เปนอยางมาก และถาคนไทยสามารถ
สรางตำนานตัวการตูนตางๆ ได เชน
เดียวกับ คิตตี้ โดราเอมอน อุลตราแมน
ฯลฯ ก็จะทำใหประเทศไทยเปนที่รูจัก
อยางกวางขวางมากขึน้ และยังสามารถ
สรางรายไดจากการขายสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ไดอีกเปนจำนวนมาก
ทั้งนี้ การตูนที่ไทยดำเนินการนั้น
จำเปนตองมีตัวเลือกใหหลากหลาย ที่
ผานมากานกลวยก็ไดรับความนิยมใน
ระดับหนึ่ง เนื่องจากบางคนอาจจะไม
ชอบชาง ซึ่งอาจเปนเพราะยังมีตัวเลือก
ที่นอยเกินไป ดังนั้นจึงจำเปนตองเรง
สรางโดยเร็ว เพราะในชวงระยะเวลา
ที่ผานมานั้น เรามองขามอุตสาหกรรม
ในสวนนี้ ไป โดยมองวาอุตสาหกรรม
ดานนี้ ไมมีโอกาสที่จะเติบโต จึงขาด
การสนับสนุนและสงเสริม
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ชวยเหลือและสงเสริมไดคือ การชวยกัน สรางคนรุนใหมขึ้น มาใหมี
ความรูความสามารถในดานการทำแอนิเมชันมากขึ้น แทนที่จะใหเด็ก
รุนใหมที่เรียนเกงๆ ไปเลือกเรียนแพทย หรือ วิศวกร ก็ใหหันมาเรียน
ทางดานครีเอทีฟแทน เนือ่ งจากงานครีเอทีฟมีความสำคัญตออุตสาหกรรม
แอนิเมชันอยางมาก เพราะงานดานนี้ตองการคนที่เกงและมีฝมือที่ดี
ดวย
»‚ 2553 ÁØ‹§¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹ Digital Media áÅÐ Matching
สำหรับโครงการที่ SIPA ดำเนินการในปนี้เปนโครงการสราง
แรงงานทั้ง Digital Media และพัฒนาการทำอุตสาหกรรม Matching
กับตางประเทศ เนื่องจากเรื่องของ Digital Media มีกระแสความ
นิยมสูงมาก มีผูสนใจใชอยางตอเนื่อง ทุกคนยังตองการชมภาพยนตร
เพราะฉะนั้นซอฟตแวรที่ ใชอาจจะซ้ำกันไดบาง
การที่ ภ าพยนตร เ รื่ อ งหนึ่ ง ประสบความสำเร็ จ อย า งมาก จะ
ทำให ไดรับประโยชนทางดานเศรษฐกิตามไปดวย และทำใหผูชมก็
อยากชมเรือ่ งอืน่ ๆ ตอไปอีก ซึง่ ไมไดมปี ระเทศไทยเทานัน้ ประเทศอืน่ ๆ
ก็มีความตองการที่จะสรางและดำเนินการแบบนี้เชนเดียวกัน แตยัง
ติดขัดในเรื่องเวลา สถานที่ บุคลากร ฯลฯ

ถาเรามีการจัดระบบการบริการในดานตางๆ
ก็จะสอดคลองกับความประสงค
ของนักทองเที่ยวที่นอกจากจะมาพักผอนแลว
ยังตองการทำงานควบคู ไปดวย

การทีป่ ระเทศไทยมีความสามารถ
ทางดานนี้ ในหลายๆ จุด โดยเฉพาะ
จุดเดนเรื่อง สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปนที่
ชื่นชอบของนักทองเที่ยวชาวตางชาติ
อย า งเช น ชาวสวี เ ดน จะมาอยู ใ น
ประเทศไทยประมาณป ล ะ 4 เดื อ น
และยังมีนักทองเที่ยวอีกหลายประเทศ
ที่ นิ ย มอยู ใ นประเทศไทยนานหลาย
เดือน โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ต
ดังนั้นถาเรามีการจัดระบบการ
บริการในดานตางๆ ไมวาจะเปนเรื่อง
สถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร โรงแรม
รวมถึงสถานที่ทำงานใหนักทองเที่ยว
ก็ จ ะสอดคล อ งกั บ ความประสงค ข อง
นั ก ท อ งเที่ ย วกลุ ม นี้ ที่นอกจากจะมา
พักผอนแลว ยังตองการทำงานควบคูไป
ดวย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วของ
กั บ ภาพยนตร ต า งๆ เช น การ Post
Production ซึ่งสามารถดำเนินการไป
พรอมๆ กับการพักผอนได ในชวงตัง้ แต
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ ของทุกป
สำหรั บ ระยะเวลา 4 เดื อ นนั้ น
ถือไดวาเปนชวงที่ดีที่สุดของภูเก็ตที่จะ
เก็บเกี่ยวผลประโยชนจากนักทองเที่ยว
และอุตสาหกรรมทางดานภาพยนตร
ตางๆ ไดอยางเต็มที่ สวนระยะเวลาที่
เหลือหลังจากนักทองเที่ยวกลุมนี้กลับ
ไปแลวคือ ทำการปรับปรุง ซอมแซม
อุ ป กรณ ต า งๆ เพื่ อให พ ร อ มสำหรั บ
การใชงานในปตอๆ ไป รวมทั้งการ
เตรี ย มหาสิ่ ง ที่ แ ปลกใหม ไ ว น ำเสนอ
นักทองเที่ยวดวย เพื่อไม ใหเกิดความ
ซ้ำซาก และจำเจกับของเดิมๆ ที่มีอยู
เนือ่ งจากประเทศไทยเรามีความสามารถ
ทางดาน Post Production อยูแลว
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การพัฒนาบุคลากรทางดานไอทีนั้น
แตละภูมิภาคจะมีความแตกตางกันไปตามศักยภาพ
และความพรอมของแตละจังหวัด
โดยในป 2552 ศู น ย บ ม เพาะฯ ทั่ ว ประเทศ สามารถผลิ ต
บุคลากรไดกวา 1,000 คน แตสามารถเปนผูประกอบการไดประมาณ
500 คน หรืออาจจะนอยกวานี้ และที่เหลือเขาไปทำงานในสวนที่
เกี่ยวของ ซึ่งการอบรมดังกลาวไม ใชวาทุกคนที่สำเร็จหลักสูตรนั้นๆ
แลว จะสามารถออกมาเปนผูประกอบการไดทุกคน ขึ้นอยูกับปจจัย
หลายๆ ดานดวย
มีนาคม 2553

นอกจากนี้ SIPA ยั ง มี ก ารจั ด
อบรมทางดานคอมพิวเตอร ใหกับเด็ก
และเยาวชน เพื่ อให มี ค วามรู ค วาม
สามารถในการใชคอมพิวเตอร และ
เปนผู ใชที่ดี ซึ่งที่ผานมาอบรมไปแลว
กวา 1 หมื่นคน (ป 2552 ประมาณ
5,000 คน และป 2553 ตั้ ง เป า ไว
ประมาณ 6,000 - 7,000 คน) สวน
ผูสูงอายุมีการจัดอบรมใหความรูดวย
เชนกัน โดยรวมกับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ศูนยการ
เรียนรูของชุมชน และจังหวัดตางๆ ใน
ระดับภูมภิ าค เชน หนองคาย เชียงใหม
อุบลราชธานี เปนตน
อยางไรก็ตาม การดำเนินงานใน
สวนภูมิภาคนั้น SIPA จำเปนตองอาศัย
ความรวมมือจากภาคีสมาชิกของจังหวัด
ตางๆ ที่จะชวยกันสงเสริม เนื่องจาก
งบประมาณของ SIPA มีจำกัด แตสิ่งที่
SIPA สามารถใหไดอยางเต็มทีค่ อื เรือ่ ง
ขององค ค วามรู ต า งๆ ส ว นนโยบาย
ของภาครัฐที่จะไปผลักดันนั้น คงตอง
พึ่งพาหนวยงานของภาครัฐ โดยเฉพาะ
อยางยิง่ บีโอไอ เพือ่ ใหเกิดอุตสาหกรรม
นี้ ในภูมิภาคมากขึ้น
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ในช ว งที่ ผ า นมา SIPA ได ใ ห ก ารสนั บ สนุ น และส ง เสริ ม ใน
หลายๆ กิจกรรม แต SIPA เองก็มีงบประมาณคอนขางจำกัด จึงไม
สามารถสนับสนุนและสงเสริมไดทุกกิจกรรม ซึ่งแตละกิจกรรมลวน
แตเปนโครงการที่ดี มีประโยชนตอประเทศ ดังนั้นถาหนวยงานที่
เกี่ยวของตางๆ ใหความสำคัญและสนับสนุนตรงจุดประสงคที่ตั้งไว
จะทำใหกิจกรรมนั้นเจริญเติบโตและสามารถเห็นผลงานที่ดีๆ เกิดขึ้น
อยางแนนอน
สำหรับการพัฒนาบุคลากรทางดานไอทีนั้น นับเปน ปญหาที่
แก ไขคอนขางยาก เนื่องจากในชวงที่ผานมาแมมีการผลิตบุคลากร
ทางดานนี้มาโดยตลอด แตยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาด
ที่นับวันจะเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง SIPA มีการจัดอบรมใหโดยไม
เสียคาใชจาย แตกอนเขารับการอบรมจะมีการทดสอบความสามารถ
กอน ทั้งนี้เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพกอนเขาสูอุตสาหกรรมดานนี้
ในสวนของผูประกอบการ SIPA มีศูนยบมเพาะอยูทั่วประเทศ
เชน จังหวัดเชียงใหม ขอนแกน ภูเก็ต โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ
เชน ที่เชียงใหมทำงานรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร และดำเนินการ
อบรมไปแลวหลายรุน แตยังมีผูอบรมบางสวนที่ยังไมสามารถเปน
ผูประกอบการได เนื่องจากติดขัดในปญหาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เงื่อนไขของบีโอไอที่ตองลงทุนขั้นต่ำไมนอยกวา 1 ลานบาทนั้น ควร
ปรับเงื่อนไขใหเหลือเพียง 5 แสนบาท ทั้งนี้เพื่อจะใหผูประกอบการที่
เปน SMEs สามารถประกอบธุรกิจได ซึ่งจะทำใหเกิดซัพพลายเชนใน
ภาคอุตสาหกรรมนี้มากขึ้น
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การพัฒนาบุคลากรทางดานไอทีนั้น แตละภูมิภาคจะมีความ
แตกต า งกั น ไปตามศั ก ยภาพและความพร อ มของแต ล ะจั ง หวั ด
โดยเฉพาะภูเก็ตกับกรุงเทพฯ นั้นมีความคลายคลึงกัน ในสวนที่เปน
เหมือนหนาตางของประเทศไทย เปนแหลงดานการตลาด มีผูคน
นิยมมากันเปนจำนวนมาก เนื่องจากการเดินทางสะดวกสบาย โดย
กรุงเทพฯ มีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และสนามบินนานาชาติใน
ตางจังหวัด
นอกจากนี้ ไทยยังถือไดวาเปนแหลงที่มีความเหมาะสมในการ
อบรมขั้นสูง การคัดเลือกงาน รวมถึงการสรางงานและรายได
ในสวนของศักยภาพในดานสถานที่พักผอน ภูเก็ตและจังหวัด
ในฝงทะเลอันดามัน นับวาเปนสถานที่ทองเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียง
จึงทำใหชาวตางประเทศแถบยุโรปเหนือ มักนิยมมาพักผอนกันเปน
เวลานานหลายเดือน เนื่องจากในชวงเวลานั้นประเทศในแถบยุโรป
อากาศจะหนาวจัด
ส ว นเชี ย งใหม เป น จั ง หวั ด ที่ มี ค วามแข็ ง แกร ง ทางด า นศิ ล ป
วั ฒ นธรรม เป น ศู น ย ก ลางของล า นนา และเป น แหล ง รวมของ
วัฒนธรรมจากเชียงแสน แมฮองสอน ลาว พมา ที่สามารถดึงความ
หลากหลายของผู ค นในภู มิ ภ าคนั้ น มาเป น จุ ด เด น เพื่ อ ส ง เสริ ม
อุตสาหกรรมได ดังนั้นเชียงใหมจึงมีบทบาทอยางยิ่งในตลาดที่เนน
ของสวยงาม ซึ่งมีเอกลักษณโดดเดนแตกตางจากภูมิภาคอื่นๆ เพราะ
เมื อ งเชี ย งใหมแ ละคนเชี ย งใหม มี ค วามเป น ศิล ป น อยู ใ นตั ว อยู แ ล ว
ป จ จุ บั น เชี ย งใหม ยั ง เป น แหล ง ทางด า น Digital Content และมี
เชียงใหมวูดเกิดขึ้นแลว รวมถึงมีชาวตางชาติอยูเปนจำนวนมาก

สำหรับขอนแกนนัน้ โดยภาพรวม
แลวเปนจังหวัดที่โดดเดนในเรื่องของ
การศึกษา และยังอยู ใกลจังหวัดอื่นๆ
ทีม่ ที รัพยากรทางดานความรูเ ปนจำนวน
มาก รวมถึงทรัพยากรทางดานตางๆ
ที่ราคาไมสูง ซึ่งเรื่องที่ตองเพิ่มใหกับ
ภู มิ ภ าคนี้ คื อ ทรั พ ยากรมนุ ษ ย ที่ มี
คุณภาพ และเรือ่ งการตลาดเชน อุดรธานี
อุบลราชธานี นครราชสีมา หนองคาย
และยั ง เป น ภู มิ ภ าคที่ มี ช าวต า งชาติ
อาศัยอยูมากเชนกัน

SIPA จะเรงผลักดันในเรื่อง
การลดการกำหนดเงินทุนของ
ผูประกอบการที่ ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนจาก
1 ลานบาท เหลือ 5 แสนบาท
อยางไรก็ตาม ยังมีจังหวัดและ
ภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ที่ น า สนใจอี ก หลายจุ ด
เชน พัทยา แหลมฉบัง ซึ่งจะมีวิธีการ
ดำเนิ น งานอย า งไรเพื่ อ จะสามารถ
เขาไปยังนิคมอุตสาหกรรมตางๆ เพื่อ
ปอนและสรางดีมานดของซอฟตแวร
ให กั บ อุ ต สาหกรรมหลั ก ของประเทศ
โดยอุ ต สาหกรรมซอฟต แ วร จ ะต อ ง
เติ บ โตควบคู ไ ปกั บ อุ ต สาหกรรมอื่น ๆ
ของประเทศ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรม
ยานยนต ปโตรเคมี ฯลฯ ซึ่ง SIPA ก็
พยายามที่จะเขาไปเชื่อมโยงกับดีมานด
ของประเทศ เพือ่ ตอบสนองตอนโยบาย
ตางๆ
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีการ
ผลิตสินคาไทย เพื่อการสงออกอีกดวย
ซึง่ นับไดวา ดำเนินการมากอนประเทศใดๆ
ในทวี ป เอเชี ย โดยสิ น ค า ที่ มี ชื่ อ เสี ย ง
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SIPA จะเรงผลักดันในเรื่องการกำหนดขนาดการลงทุนขั้นต่ำ
ในการขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก 1 ลานบาท เหลือ 5 แสนบาท
แลว อีกนโยบายหนึ่งที่จะดำเนินการคือ นโยบายการใชซอฟตแวร
ของไทย จะดำเนินการอยางไรใหผูประกอบการโดยเฉพาะภาครัฐ
หากจะซื้อซอฟตแวร ขอใหซื้อของไทยกอน โดยเบื้องตนควรศึกษาวา
ซอฟตแวร ไทยสามารถทำอะไรไดบาง จากนั้นจึงมากำหนดขอจำกัด
ตางๆ เพื่อใหตรงกับความตองการตอไป
นอกจากนีจ้ ะดำเนินการอยางไร โดยเฉพาะอยางยิง่ ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ที่จะทำใหผูที่มีหนาที่ดังกลาวเขาใจถึงวิธีการ
ในการพัฒนาซอฟตแวร เพราะไมมีซอฟตแวรตัวใดที่ผลิตออกมาแลว
สามารถใชงานไดเต็มที่รอยเปอรเซ็นต ทุกตัวตองมีการแกไขปรับปรุง
เพื่อใหเขากับงานนั้นๆ อยูเสมอ ซึ่งตามหลักการที่ถูกตองในการจัดซื้อ
นั้น เริ่มแรกควรจะมีการออกแบบกอนโดยมีคาออกแบบดวย เหมือน
การสรางอาคารทีต่ อ งมีวศิ วกรออกแบบ ทัง้ นีเ้ พือ่ จะใหระบบดังกลาวเปน
ระบบทีม่ คี วามสมบูรณทสี่ ดุ และเหมาะสมกับการใชงานในแตละสถานที่
มีนาคม 2553
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ดังนั้นหนวยงานที่เกี่ยวของก็ตอง
มี ค วามพร อ มที่ จ ะให บ ริ ก ารในด า นนี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งตองการใหบีโอไอมี
แนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในการ
สนั บ สนุน ผู ที่ จ ะเข า มาลงทุ น ในด า นนี้
อยางไร และสามารถจะดำเนินการได
หรื อไม โดยเอื้ อ กฎระเบี ย บให ช า ง
ตางดาวมาพักผอนและทำงานในไทย
ปละประมาณ 4 เดือน ในชวงเดือน
พฤศจิกายน - กุมภาพันธ แตขออนุญาต
เพียงครั้งเดียวสามารถเขาออกไดเปน
เวลา 10 ป
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ของไทยคือ หนากากโขน เดิมนิยมมอบใหเปนของที่ระลึกกับแขกบาน
แขกเมือง และหลายคนคิดวาหนากากดังกลาวมีเพียง 2 -3 แบบ
เท า นั้ น แต ใ นความเป น จริ ง มี ม ากกว า นั้ น แยกเป น หั ว ยั ก ษ มี
ประมาณ 30 หัว หัวลิงประมาณ 30 หัว และอื่นๆ ทั้งนี้แตละหัวจะมี
ความแตกตางกันทั้งรูปทรง สี รวมถึงมีพระ นางอีกเปนจำนวนมาก
จะมีวิธีการอยางไรที่จะใหนวัตกรรมทางดานนี้ของคนไทย มี
โอกาสเผยแพร ไดมากขึ้น ซึ่งของบางอยางสามารถดัดแปลงหรือ
ตกแตงเปนของที่ระลึกได เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับอุตสาหกรรม
แตละประเภทตอไป

ในช ว งที่ ผ า นมา ส ว นใหญ จ ะ
ไมมีการออกแบบกอน จึงทำใหระบบ
การตรวจรับงานไมผาน เนื่องจากผูที่
เขารวมเสนอราคาก็ไมทราบวาตนทุน
เปนเทาใดจึงไมสามารถคำนวณออก
มาได เพราะข อ มู ล ประกอบหลั ก ๆ
ไมมีความชัดเจน ทำใหผูประกอบการ
โดยเฉพาะรายเล็กไมสามารถดำเนินการ
ในสวนนี้ได ก็ตองลมเลิกกิจการไป
หากเปนไปไดภาครัฐตองเขาไป
ชวยเหลือในจุดนี้ โดยการปรับกลไก
ตางๆ ใหเปนระบบมากขึ้น อาจออก
เปนมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจะไดแก ไข
ให ถู ก ต อ งต อไป ซึ่ ง ในส ว นนี้ SIPA
สามารถชวยเหลือไดวาจะตรวจรับเรื่อง
ซอฟตแวรอยางไร การพัฒนาซอฟตแวร
ของภาครัฐควรมีขั้นตอน โครงสราง
อยางไร เพื่อใหผูประกอบการสามารถ
ดำเนินธุรกิจตอไปได ยิ่งถาบีโอไอชวย
สนับสนุนสงเสริมในการผลักดันใหเขา
คณะรัฐมนตรี ได จะเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการมาก
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หากภาครัฐและบีโอไอมีนโยบายที่เดนชัดหรือเปนรูปธรรมอยาง
แทจริง จะทำใหคนกลุมนี้เขามาในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจาก
ปกติก็เขามาทองเที่ยวอยูแลว แตถาสามารถซื้อคอนโดมิเนียม หรือ
เชาสถานทีส่ ำหรับการทำ Post Production และอืน่ ๆ ได อาจมีผลงาน
รวมกับบริษทั ผลิตภาพยนตรของไทย เชน กันตนา สหมงคลฟลม ฯลฯ
ซึง่ ชาวตางชาติในกลุม นีส้ ว นใหญเปนคนดี มีความรูค วามสามารถ และ
ร่ำรวย ซึง่ ในชวงทีผ่ า นมาเราอาจยังมองขามไป การเขามาพักในเมืองไทย
4 เดือนตอปนนั้ สามารถสรางรายไดเขาประเทศไดเปนจำนวนมาก จากนัน้
เขาจะกลับประเทศเนื่องจากตลาดของเขาอยู ในตางประเทศ
อยางไรก็ตาม หากสามารถออกใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาต
ใหกับชาวตางชาติกลุมนี้เปนเวลา 10 ป ตรงนี้จะถือวาไดวาเปน
นวัตกรรมในการสงเสริมการลงทุนในรูปแบบของ Creative Economy
ยิ่งถาเราดำเนินการตรงนี้ ไดเร็ว จะทำใหคนที่สนใจเขามาใชบริการ
กันมากขึ้น เนื่องจากหลายๆ คนมาอยูแลว แตที่ผานมาก็เขามาเพื่อ
การพักผอนเทานั้น ไมสามารถทำงานอื่นๆ ควบคูไปได เพราะมีขอ
จำกัดหลายประการจากนโยบายของภาครัฐ
ดังนั้นหากจะดำเนินการสงเสริมอุตสาหกรรมดานนี้อยางจริงจัง
ควรตองพิจารณาขอกำหนดหรือนโยบายตางๆ เพื่อใหสนองตอบตอ
ความตองการของคนกลุมนี้ ซึ่งจะทำใหประเทศไทยไดประโยชนมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งทางดานการสรางงาน รายได อาชีพ และยังสามารถนำเขา
เงินตราตางประเทศไดอีกเปนจำนวนมาก ดีกวาจะใหประเทศอื่นๆ
นำความคิดนี้ไปดำเนินการ หนวยงานที่เกี่ยวของตองเริ่มหรือรุกเพื่อ
หาวิธีการหรือจุดดึงดูดที่จะทำอยางไรใหคนกลุมนี้ เมื่อกลับไปแลวป
ตอๆ ไป ก็ยังตองกลับมาประเทศไทยอีก

ธุรกิจที่เหมาะสมกับคนไทย
มากที่สุดคือ ธุรกิจที่ ใช
ความคิดรวดเร็ว อยางเชน
ธุรกิจดานการใหบริการ
และอุตสาหกรรมทางดาน
Digital Content
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โดยรวมมองวาคนไทยมีจุดเดน
ทางดานงานบริการ ดังนั้นถาสามารถ
นำจุดเดนตรงนี้มาพัฒนาตอยอด จะ
ทำให ป ระเทศไทยเป น ที่ ย อมรั บ และ
สนใจของนานาประเทศไดมากยิ่งขึ้น
เนื่ อ งจากคนไทยเป น คนที่ มี ค วาม
เอื้ออาทร ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
ที่ตางจากประเทศอื่นๆ
ดั ง นั้ น คนไทยจะต อ งรั ก ษ า
เอกลั ก ษณ น้ี ไ ว เพื่ อไม ใ ห ค วามเป น
ไทยสูญหายไป และคนไทยยังเปนคน
ที่ ช อบความสนุ ก สนาน ไม คิ ด เรื่ อ ง
อะไรที่ ซั บ ซ อ นเกิ น ไป หรื อ คิ ด อะไร
นานๆ เพราะฉะนั้นธุรกิจที่เหมาะสม
กั บ คนไทยมากที่ สุ ด คื อ ธุ ร กิ จ ที่ ใ ช
ความคิดรวดเร็ว อยางเชน ธุรกิจดาน
การใหบริการ และอุตสาหกรรมทางดาน
Digital Content ที่ ไมตองใชเหตุผล
มากแต ใชความละเอียด สวยงาม ซึ่ง
เปนเรื่องที่คนไทยมีความถนัดอยูแลว
จึงเหมาะสำหรับคนไทยและประเทศไทย
ที่สุด

ธุรกิจบริการโอกาสและความเปนไปได

อุทัยวรรณ เดชณรงค

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย

ในป 2552 ที่ ผ า นมา นั บ ว า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของนโยบายส ง เสริ ม การลงทุ น ในธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพยของประเทศไทยอยางมาก ซึ่งสงผลตอการเชื่อมโยง และตอยอดธุรกิจไปยัง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องตางๆ อีกมากมาย
เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2552 บีโอไอ
จึงไดมีการพิจารณาปรับเกณฑราคาที่
อยู อ าศั ย ประเภทอาคารชุ ด ซึ่ ง มี พื้ น ที่
ใช ส อยไม น อ ยกว า 28 ตารางเมตร
เปน หนวยละ 1 ลานบาท เฉพาะใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เขต 1)
โดยมุงหวังที่จะชวยใหผูมีรายไดนอยมี
บานในเขตเมือง ลดภาระการเดินทาง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีทางเลือกในการ
¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ
เป น เจ า ของที่ อ ยู อ าศั ย มากขึ้ น และ
บีโอไอไดมีนโยบายในการใหการสงเสริมฯ แกกิจการที่อยูอาศัย เปนการกระตุนใหผูประกอบการสนใจ
สำหรับผูมีรายไดนอย หรือรายไดปานกลางมาตั้งแตป 2536 โดย ในการลงทุนพัฒนาที่อยูอาศัยในกลุมนี้
กำหนดราคาขายไมเกิน 600,000 บาท ตอหนวย สำหรับที่อยูอาศัย
ทุกประเภทในทุกพื้นที่
ตอมาภาคเอกชนไดขอใหมีการปรับราคาขายขึ้น เนื่องจาก
ตนทุนคากอสรางและราคาที่ดินมีการปรับตัวสูงขึ้นวาเทาตัว ทำให
ผูประกอบการไมสามารถขอรับการสงเสริมฯ ตามเกณฑราคาเดิมได
โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือเขต 1 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)
นโยบายสงเสริมการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย สามารถ
แบงตามวัตถุประสงคของการลงทุนได 3 ประเภท คือ
1. นโยบายสงเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพื่อที่อยู
อาศัยของผูมีรายไดนอยหรือรายไดปานกลาง
2. นโยบายสงเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพื่อสงเสริม
และสนับสนุนการทองเที่ยว
3. นโยบายสงเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเกิด
การเชื่อมโยง (Cluster) ของธุรกิจบริการ
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นอกจากนี้ ยังไดพจิ ารณาปรับเงือ่ นไขราคาจำหนายสำหรับบานแถว
(ทาวนเฮาส) หรือบานเดีย่ ว เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เขต 1)
ทีม่ พี นื้ ที่ใชสอยไมนอ ยกวา 70 ตารางเมตร เปนหนวยละ 1.2 ลานบาท
เพื่อเปนการปรับปรุงเงื่อนไขใหเขากับสภาพการณปจจุบัน และทำให
ผูม รี ายไดนอ ยหรือปานกลางมีทางเลือกมากขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ไมใหกระทบ

ฐานการเก็บภาษีของรัฐมากนัก จึงปรับ
เงือ่ นไขและราคาจำหนายเฉพาะในเขต 1
ส ว นที่ อ ยู อ าศั ย ในเขต 2 และ
เขต 3 (นอกเหนือจากกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล) ในขณะนี้ยังไมจำเปนตอง
ปรับเงือ่ นไขราคาจำหนาย เพราะคาทีด่ นิ
ยังปรับสูงขึน้ นอยกวาเขต 1 ประกอบกับ
มีโครงการทีจ่ ำหนายบานในราคาไมเกิน
หกแสนบาท ดำเนินการไดอยูท วั่ ไป ดังนัน้
จึ ง ยั ง คงเงื่ อ นไขและสิ ท ธิ ป ระโยชน
สำหรับผูมีรายไดนอยหรือปานกลางไว
ตามเดิมกอน

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน กอนและหลังการปรับปรุงนโยบายสงเสริมการลงทุน
ในกิจการที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอยหรือรายไดปานกลาง
รายละเอียด
เงื่อนไขเดิม
เงื่อนไขใหม

ขนาดโครงการ เขต 1
ตองมีที่อยูอาศัยไมนอยกวา 150 หนวย ตองมีที่อยูอาศัยไมนอยกวา 50 หนวยสำหรับทุกเขต
เขต 2 และ 3
ตองมีที่อยูอาศัยไมนอยกวา 75 หนวย
พื้นที่ ใชสอยขั้นต่ำ ไมนอยกวา 31 ตารางเมตร
เขต 1
ตอหนวย
- อาคารชุดไมนอยกวา 28 ตารางเมตร
- บานแถว/บานเดีย่ ว ไมนอ ยกวา 70 ตารางเมตร
เขต 2 และ 3
พื้นที่ไมนอยกวา 31 ตารางเมตร
ราคาจำหนายตอ ไมเกิน 600,000 บาท
เขต 1
หนวย
- อาคารชุด ไมเกิน 1 ลานบาท
(รวมคาที่ดิน)
- บานแถว/บานเดี่ยว ไมเกิน 1.2 ลานบาท
เขต 2 และ 3
ไมเกิน 600,000 บาท
สิทธิและประโยชน
เขต 1 และ 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 5 ป
เขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
หมายเหตุ *
เขต 1 หมายถึง กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
เขต 2 หมายถึง กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ภูเก็ต ระยอง ราชบุรี สมุทรสงคราม
สระบุรี สุพรรณบุรี และอางทอง
เขต 3 หมายถึง พื้นที่ ใน 58 จังหวัดที่เหลือ
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นักลงทุน ที่สนใจจะขอรับการสงเสริมฯ ในกิจการที่อยูอาศั ย
สำหรับผูมีรายไดนอยหรือปานกลาง สามารถศึกษาเงื่อนไขและสิทธิ
ประโยชน ใหม ได จากประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่
10/2552
มีนาคม 2553
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นอกจากนั้น ควรศึกษาแนวทาง
การให ส ง เสริ ม จากประกาศคำชี้ แ จง
เพียงชวงเวลา 6 เดือน
เกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายสงเสริม
หลังจากมีการประกาศใชนโยบายใหม
การลงทุน แกกิจการที่อยูอาศัยสำหรับ
มีโครงการยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน
ผูมีรายไดนอยหรือปานกลาง ป 2552
46 โครงการ เปนมูลคา 3,843.63 ลานบาท http://www.boi.go.th/thai/download/
law_regulations/599/c5_2552.pdf
คิดเปนจำนวนที่อยู 13,250 หนวย
และคำชีแ้ จงเกีย่ วกับรายงานความหมาย
เงินลงทุนในกิจการประเภทพัฒนาที่ดิน
ผลจากการปรับปรุงนโยบายสงเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู และกิจการประเภทสรางที่อยูอาศัย
อาศัยฯ ไดรับการตอบรับจากนักลงทุนเปนอยางดีเห็นไดจากเพียง
ชวงเวลา 6 เดือน หลังจากมีการประกาศใชนโยบายมีโครงการยื่น ÁÒμÃ¡ÒÃÀÒÉÕ¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°Í×è¹æ
ขอรับการสงเสริมฯ จำนวน 46 โครงการ เปนมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้น
ในป 2552 นอกจากมาตรการ
เทากับ 3,843.63 ลานบาท คิดเปนจำนวนที่อยูอาศัยจำนวน 13,250 สงเสริมการลงทุนที่มีสวนชวยกระตุน
หนวย
ภาคอสังหาริมทรัพยแลว ยังมีมาตรการ
โดยในจำนวนนี้ ไดรับการสงเสริมฯ แลวจำนวน 32 โครงการ ภาษีของภาครัฐอื่นๆ อีก ไดแก
- มาตรการลดภาษีธรุ กิจเฉพาะ
มูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้นเทากับ 2,378.6 ลานบาท คิดเปนที่อยูอาศัย
จากเดิมรอยละ 3.3 ปจจุบัน
จำนวน 8,550 หนวย
ร อ ยละ 0.11 (ส ง ผลให
ตารางจำแนกโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ
ผูประกอบการไดประโยชน)
ตามประเภทที่อยูอาศัย และเขตที่ตั้ง
- มาตรการลดคาธรรมเนียม
เขต
จังหวัด
จำนวน อาคารชุด บานแถว
การโอน จากเดิมรอยละ 2.0
(โครงการ) (หนวย)
(หนวย)
ปจจุบันรอยละ 0.01 (สงผล
1 กรุงเทพฯ
16
5,149
698
ให ผู ป ระกอบการและผู ซื้ อ
นครปฐม
2
607
ที่ อ ยู อ าศั ย ได ป ระโยชน ทั้ ง
สองฝาย)
นนทบุรี
8
75
1,542
- มาตรการคาจดจำนองการโอน
ปทุมธานี
10
74
2,281
ที่เดิมลดรอยละ 1.0 ปจจุบัน
สมุทรปราการ
6
68
1,553
รอยละ 0.01 (สงผลใหผูซื้อ
สมุทรสาคร
3
1,113
ที่ อ ยู อ าศั ย ได รั บ ประโยชน
2 ฉะเชิงเทรา
1
90
อยางชัดเจน)
รวม
46
5,366
7,884
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โดยมาตรการดังกลาวมีผลมาตั้งแตวันที่ 30 มีนาคม 2551 และ
จะหมดอายุลงในวันที่ 28 มีนาคม 2553
นอกจากนั้ น ยั ง มี ม าตรการกระตุ น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย โดยให
สิทธิประโยชนแกผซู อื้ บานไดรบั สิทธิ์ ในการนำคาใชจา ยในการกูเ พือ่ ซื้อ
ที่อยูอาศัยไปหักลดหยอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยรวมแลวคาดวาจะ
เปนผลดีตอทั้งผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และผูบริโภคที่มี
ความพรอมทางดานการเงินและมีความตองการซื้อที่อยูอาศัย
¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ
บีโอไอได ใหการสงเสริมการลงทุน ในภาคอสังหาริมทรัพยที่
เกี่ยวของกับการทองเที่ยว แบงออกเปน 2 กลุม คือ กิจการเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว และกิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว โดยมี
ประเภทที่ ใหการสงเสริมฯ ในปจจุบัน ไดแก
กิจการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว

• กิจการสวนสนุก
• กิจการศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนยศลิ ปหัตถกรรม
• กิจการอุทยานสัตวน้ำ
• กิจการสนามแขงขันยานยนต

กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว

•
•
•
•
•

กิจการหอประชุมขนาดใหญ
กิจการศูนยแสดงสินคานานาชาติ
กิจการโรงแรม
กิจการบานพักและศูนยสวัสดิการสำหรับผูสูงอายุ
กิจการศูนยฟนฟูสุขภาพ

หมายเหตุ ยังมีกิจการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย สามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจาก ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 10/2552

ตั้งแตป 2543 - เดือนตุลาคม 2552 (กอนหนามีการปรับปรุงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน) มีโครงการที่ได
รับการสงเสริมการลงทุนในกิจการดังกลาว ดังนี้
ประเภทกิจการเพื่อ
สงเสริมการทองเที่ยว

กิจการสวนสนุก
กิจการศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนยศิลปหัตถกรรม
กิจการอุทยานสัตวน้ำ
กิจการสนามแขงขันยานยนต

จำนวน
(โครงการ)

ประเภทกิจการเพื่อ
สนับสนุนการทองเที่ยว

จำนวน
(โครงการ)

1

กิจการหอประชุมขนาดใหญ
กิจการศูนยแสดงสินคานานาชาติ

3
-

2
-

กิจการโรงแรม *
กิจการบานพักและศูนยสวัสดิการแกผูสูงอายุ
กิจการศูนยฟนฟูสุขภาพ

54
7
3

หมายเหตุ * ผูไดรับการสงเสริมฯ ในกิจการโรงแรมจำนวน 32 ราย เปนโครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ ตามนโยบายฟนฟู
กิจการที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ
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กิจการโรงแรมเปนกิจการประเภทเดียว
ที่มาตรการดานภาษี ไมมีผล
ตอการตัดสินใจลงทุนมากนัก
แตยังไดรับความสนใจจากนักลงทุนมาก

มีนาคม 2553
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จากสถิตขิ า งตนจะเห็นไดวา มีจำนวนผูไดรบั การสงเสริมฯ นอยมาก
เนื่องจากมีการกำหนดเงื่อนไขการใหการสงเสริมฯ ทั้งจากขนาดการ
ลงทุน และพื้นที่ขั้นต่ำ นอกจากนั้นสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร
อาจยังไมเปนที่จูงใจแกนักลงทุนมากนัก โดยสิทธิและประโยชนจะ
เปนไปตามเขตที่ตั้งตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ที่ 1/2543 โดยสรุป คือ
- อากรขาเขาเครื่องจักร
เขต 1 และ 2 ลดหยอนอากรขาเขาเครื่องจักร กึ่งหนึ่ง
เขต 3 ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล
เขต 1 ไมไดรับการยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล
เขต 2 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 3 ป
เขต 3 ยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป
ยกเวนกิจการโรงแรมโครงการที่ตั้งในเขต 1 หรือเขต 2 รวมทั้ง
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา และอำเภอเมืองเชียงใหม ใหไดรบั สิทธิ
และประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น
โครงการที่ตั้งในเขต 3 จะไดรับสิทธิและประโยชนดานภาษี
เฉพาะการยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครือ่ งจักร ยกเวนโครงการทีต่ งั้ ใน
จังหวัดกาฬสินธุ นครพนม นราธิวาส นาน บุรรี มั ย ปตตานี พะเยา แพร
มหาสารคาม ยโสธร ยะลา รอยเอ็ด ศรี ส ะเกษ สกลนคร สตู ล
สุรินทร หนองบัวลำภู ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี และ
อำนาจเจริญ จะไดรับการยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร และยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป

จากสถิติการใหการสงเสริมฯ ที่
ผ า นมา กิ จ การโรงแรมเป น กิ จ การ
ประเภทเดียวที่เรียกไดวา มาตรการ
ด า นภาษี ไ ม ไ ด มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจ
ลงทุ น มากนั ก เห็ น ได จ ากนโยบาย
สงเสริมการลงทุ น ที่ ใ ช ม าตรการที่ ไ ม
เกี่ยวของกับภาษีเปน หลัก เชน การ
อนุญาตใหคนตางดาวถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ ดิ น เพื่ อ ประกอบธุ ร กิ จ ที่ ไ ด รั บ
การสงเสริมฯ แตกิจการโรงแรมก็ยังได
รับความสนใจจากนักลงทุนมาก
นอกเหนือจากมาตรการสงเสริม
การลงทุน สิ่งสำคัญที่ดึงดูดการลงทุน
ไดอีกประการหนึ่ง เห็นจะเปนศักยภาพ
ของทรัพยากร และแหลงทองเทีย่ วตาม
ธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทย
ที่ยังเปนจุดขายสำคัญนั่นเอง
เหตุ ผ ลอี ก ประการหนึ่ ง ที่ ไ ม
จำเปนตองใชมาตรการทางภาษี กระตุน
ใหเกิดการลงทุนของนักลงทุนขามชาติ
ในกิ จ การโรงแรม เนื่ อ งจากกิ จ การ
โรงแรมเปนกิจการตองหาม สำหรับ
ผูประกอบธุรกิจตางดาวในบัญชีสาม
ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว ดังนั้น บริษัทที่ถือหุนโดย
ต า งชาติ ข า งมากหากไม ไ ด รั บ การ
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สงเสริมฯ จะไมสามารถดำเนินธุรกิจได เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
อธิบ ดีก รมทะเบี ย นการค า โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว หรือถึงแมผูประกอบธุรกิจตางดาว จะ
ได รั บ การอนุ ญ าตจากคณะกรรมการฯ ดั ง กล า วโดยตรง ก็ จ ะไม
สามารถถือครองกรรมสิทธิ์ ในที่ดินได คงจะดำเนินธุรกิจไดเพียงใน
รูปของการเชาที่ดินระยะยาวเพื่อประกอบการเทานั้น
เมื่อเดือนตุลาคม 2552 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดมี
การพิจารณาทบทวนนโยบายสงเสริมการลงทุนครั้งใหญ ในรอบเกือบ
10 ป มี ทั้ ง การปรั บ ปรุ ง เงื่ อ นไขและสิ ท ธิ ป ระโยชน ข องกิ จ การที่
ใหการสงเสริมฯ อยูเดิม และการเพิ่มประเภทกิจการ
โดยกิจการทองเที่ยวเปนหนึ่งในหลายๆ ประเภทกิจการที่ ไดมี
การปรับปรุงเงื่อนไข เพื่อใหเอื้อตอการลงทุนมากขึ้น และปรับเพิ่ม
สิทธิประโยชนทางภาษี โดยสรุปเงือ่ นไขของกิจการสงเสริมและสนับสนุน
การทองเที่ยว เดิมจะมีการกำหนดกรอบการลงทุนทั้งขนาดการลงทุน
ขัน้ ต่ำ และขนาดพืน้ ทีข่ องโครงการ แตในการทบทวนนโยบายสงเสริม
การลงทุนครั้งนี้ ไดมีการผอนปรนเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดพื้น ที่ของ
โครงการไปเกือบหมด คงไวแตขนาดการลงทุนขั้นต่ำในบางประเภท
กิจการเทานัน้ นอกจากนัน้ ยังไดปรับเพิม่ สิทธิประโยชนดา นภาษีอากรเปน
- ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักร ทุกเขต
- ภาษีเงินไดนิติบุคคล
เขต 1 ใหไดรับยกเวน 3 ป
เขต 2 ใหไดรับยกเวน 5 ป
เขต 3 ใหไดรับยกเวน 8 ป
¼Å¨Ò¡¡ÒÃ»ÃÑº»ÃØ§¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
เพียงแคชวง 3 เดือน หลังจากมีการปรับปรุงนโยบายในกิจการ
เพื่อสงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยว มีผูประกอบการยื่นขอรับ
การสงเสริมฯ จำนวน 5 โครงการ มูลคาการลงทุนกวา 2,500 ลาน
บาท เปนกิจการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ ไดแก
- สวนน้ำขนาดใหญ 2 ราย ตั้งที่ จังหวัดภูเก็ต และชลบุรี
- พิพิธภัณฑแสดงหุนขี้ผึ้ง 2 ราย ตั้งที่ กรุงเทพฯ และชลบุรี
- กิจการที่จอดเรือทองเที่ยว 1 ราย ที่จังหวัดภูเก็ต
นับวาการปรับปรุงมาตรการดังกลาว สามารถกระตุน ผูป ระกอบการ
ไดเปนอยางดี และนาจะสงผลเปนปจจัยบวกใหสถานการณทองเที่ยว
ของประเทศไทย เนื่องจากมีจุดดึงดูดนักทองเที่ยวที่นาสนใจ

¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â
à¾×èÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ (Cluster)
¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔ¡ÒÃ
นโยบายสงเสริมการลงทุนในกิจการ
เขตอุตสาหกรรม เปนอีกหนึ่งประเภท
กิจการทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการปรับปรุงนโยบาย
ส ง เสริ ม การลงทุ น เมื่ อ เดื อ นตุ ล าคม
2552 ทั้ ง นี้ เพื่ อให ส อดรั บ กั บ การที่
การนิคมอุตสาหกรรมไดประกาศจัดตั้ง
เขตอุตสาหกรรมบริการ
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการส ง เสริ ม
การลงทุ น ได ก ำหนดเงื่ อ นไขและ
สิทธิประโยชนไวดังนี้
à§×èÍ¹ä¢
1. จะต อ งมี ที่ ดิ น ขนาดไม น อ ย
กวา 500 ไร
2. มี พื้ น ที่ ส ำหรั บ การประกอบ
กิจการโรงงานไมเกินรอยละ
10 ของพื้นที่โครงการ
3. จ ะ ต อ ง จั ด ใ ห มี ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวย
ความสะดวก ตามที่ ก าร
นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห ง
ประเทศไทยกำหนด
ÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹
ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ
คณะกรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ที่
1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543
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ในอีก 5 ปขางหนา
เขตอุตสาหกรรมบริการนาจะเติบโต
ไมนอยกวารอยละ 20
หรือมีพื้นที่เพิ่มเปน 16,000 ไร
มีนาคม 2553

ศูนยฝกอบรม เปนตน
9. กิจการการบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
ปจจุบันมีผูขอรับการสงเสริมฯ
ในกิจการดังกลาวแลว 2 ราย ทั้ ง นี้
การนิ ค มอุ ต สาหกรรมคาดว า การ
พั ฒ นานิ ค มอุ ต สาหกรรมบริ ก ารมา
ทดแทนอุตสาหกรรมทัว่ ไป เนือ่ งจาก
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปใหความ
สำคัญกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น โดยตั้ง
เปาหมายวาในอีก 5 ปขางหนานับ
จากป 2553 เขตอุตสาหกรรมบริการ
นาจะเติบโตไมนอยกวารอยละ 20
หรือมีพื้นที่สำหรับนิคมอุตสาหกรรม
บริการเพิ่มเปน 16,000 ไร
อนึ่ ง การพั ฒ นาพื้ น ที่ นิ ค ม
อุตสาหกรรมบริการของเอกชนนั้น
ปจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมบริการที่
ดำเนินธุรกิจแลว คือ “ไทยไดมอนซิต”ี้
ของบริ ษั ท เพชรไทยพั ฒ นา จำกั ด
ในเครือโอฬารกรุป ตั้งอยู ในอำเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขนาด
พืน้ ทีร่ วมทัง้ โครงการกวา 37,000 ไร
สวนบริษัทเมืองรีสอรทชะอำ จำกัด
ั นภักดี
หรือ ทีซซี ี ของนายเจริญ สิรวิ ฒ
ซึ่ ง เ ค ย เ ส น อโ ค ร ง ก าร ตั้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมบริการตอ กนอ. เมื่อ
ตน ป 2552 ดวยพื้น ที่ 13,335 ไร
ขณะนี้ ยั ง อยู ร ะหว า งการศึ ก ษา
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ กี่ ย ว กั บ ร า ย ง า น
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเชื่อวา
ในป 2553 นี้ จะเริ่มดำเนินโครงการ
เฟสแรกและมี พั ฒ นาพื้ น ที่ เ ข าร ว ม
กับ กนอ. ไดประมาณ 3,000 ไร

¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â

à¢μÍØμÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ
เขตอุตสาหกรรมบริการ คืออะไร และกิจการใดบางสามารถ
เขาไปตั้งในเขตอุตสาหกรรมบริการไดบาง
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดมปี ระกาศ
ที่ 100/2551 เรือ่ ง ประเภทกิจการการบริการทีอ่ นุญาตใหประกอบใน
นิคมอุตสาหกรรมบริการกำหนดประเภทกิจการการบริการที่อนุญาตให
ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมบริการไว ดังตอไปนี้
1. กิจการซื้อมาและขายไปของสินคาอุตสาหกรรมและสินคา
ที่ ใช ในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม
2. กิจการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ (Logistics)
และหวงโซอปุ ทาน (Supply Chains) เชน คลังสินคา สถานี
ขนสงสินคา และศูนยกระจายสินคา เปนตน
3. กิจการเกี่ยวกับการแสดงสินคา นิทรรศการ และศูนย
การประชุมสัมมนา
4. กิจการใหบริการซอมแซม บำรุงรักษา และบริการทาง
วิศวกรรม
5. กิจการบริการวิจยั และพัฒนาทีเ่ กีย่ วกับกิจการอุตสาหกรรม
6. กิจการบริการโทรคมนาคม (Telecommunication Service)
การบริการทางระบบคอมพิวเตอร (Computer Service)
การบริการดานขอมูลสารสนเทศ (Information Service)
การบริการทางมัลติมีเดีย (Multimedia Service) และ
การผลิตและบริการดานสือ่ สารและบันเทิง (Documentary
& Entertainment Media Service)
7. กิจการบริการทางสุขภาพและอนามัย เชน โรงพยาบาล
สถานพยาบาล ศู น ย พั ฒ นาสุ ข ภาพแบบครบวงจร
ศู น ย พั ก ผ อ นและพั ฒ นาการทางกี ฬ า และศู น ย ดู แ ล
สุขภาพ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางรางกาย เปนตน
8. กิจการบริการดานการศึกษา เชน สถาบันการศึกษา และ
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ธุรกิจบริการโอกาสและความเปนไปได

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ประเทศไทยในเวที

โลจิสติกสโลก

ระหวางความฝนกับความเปนจริง
แต เ มื่ อ พิ จ ารณาถึ ง สถานภาพ
โลจิสติกสของไทยในแตละดาน เทียบกับ
ประเทศอื่นทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก
และในระดั บ โลกแล ว จะเห็ น ได ว า
เปาหมายที่จะเปนศูนยกลางโลจิสติกส
ในภูมิภาคนี้ ยังหางไกลจากความเปน
จริงอยูมาก
¸ØÃ¡Ô¨¢¹Ê‹§·Ò§ÍÒ¡ÒÈ
¡ÒÃºÔ¹ä·Âà»š¹ÍÑ¹´Ñº·Õè 24 ¢Í§âÅ¡
บริษทั การบินไทย จำกัด (มหาชน)
มีปริมาณการขนสงสินคาทางอากาศ
ในป 2551 ปริมาณ 2,292 ลานตันกิโลเมตร นับเปนผูประกอบการขนสง
ทางอากาศใหญอันดับที่ 24 ของโลก
และเปนอันดับที่ 3 ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต รองจากสายการบิน
สิ ง คโปร แ อร ไ ลนส แ ละสายการบิ น
มาเลเซียนแอรไลนส ทัง้ นี้ อันดับในดาน
ขนสงสินคาทางอากาศของการบินไทย
ลดลงจากอั น ดั บ ที่ 22 ของโลกในป
2545 เปนอันดับที่ 24 ในป 2550
รั ฐ บาลไทยทุ ก ชุ ด ในรอบสิ บ ป ที่ ผ า นมา ได ใ ห ค วามสำคั ญ
กับการพัฒนาระบบโลจิสติกสเปนอยางมาก โดยไดกำหนด
วิ สั ย ทั ศ น ว า จะพั ฒ นาระบบคมนาคมขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส
อยางบูรณาการ เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกส
ในภูมิภาค

อันดับในดานขนสงสินคา
ทางอากาศของการบินไทย
ลดลงจากอันดับที่ 22
ของโลกในป 2545
เปนอันดับที่ 24 ในป 2550
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อันดับสายการบินที่ขนสงสินคามากที่สุดในโลกป 2551
อันดับ
โลก

สายการบิน

ประเทศ

ปริมาณ
ขนถายสินคา

การบิ น ไทยและสายการบิ น อื่ น ๆ ได
รวมกลุมกันกำหนดคาธรรมเนียมพิเศษ
เพื่อชดเชยคาน้ำมัน (Fuel Surcharge)
คาธรรมเนียมการเสีย่ งภัยสงคราม (War
Risk Surcharge) และคาธรรมเนียมอืน่ ๆ
ซึ่ ง ผู ฟ อ งร อ งว า การรวมกลุ ม
กำหนดคาธรรมเนียมขางตนละเมิดตอ
กฎหมายปองกันการคาที่ ไมเปนธรรม
ของสหรัฐอเมริกา (Sherman Act) และ
กฎหมายประชาคมยุโรป (EU Law)
ซึ่งหากแพคดี อาจถูกบังคับใหจายคา
เสียหายจำนวนมาก

ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔà»š¹ÈÙ¹ÂâÅ¨ÔÊμÔ¡Ê
·Ò§ÍÒ¡ÒÈÍÑ¹´Ñº 20 ¢Í§âÅ¡
1 FedEx Express
สหรัฐฯ
26,122
ปจจุบนั ประเทศตางๆ ไดมนี โยบาย
2 UPS
สหรัฐฯ
16,977
สงเสริมใหทา อากาศยานของตนเองเปน
3 Korean Air
เกาหลีใต
8,890
ศูนยกลางการขนถายสินคาทางอากาศ
4 Cathay Pacific
ฮองกง
8,245
เนื่องจากเหตุผลหลายประการ
5 Lufthansa
เยอรมนี
8,206
6 Singapore Airlines
สิงคโปร
7,486
ประการแรก กอใหเกิดการสราง
7 Air France
ฝรั่งเศส
6,820
งานโดยตรง เปนตนวา การจางงาน
8 Cargolux
ลักเซมเบิรก
6,334
ในศู น ย โ ลจิ ส ติ ก ส การจ า งงานใน
9 Emirates
สหรัฐอาหรับ
5,313
ทาอากาศยาน ฯลฯ
เอมิเรตส
ประการทีส่ อง เปนการเพิม่ ความ
10 China Airlines
ไตหวัน
5,261
สามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
แหลงขอมูล : IATA
ของประเทศ เนื่องจากเอื้ออำนวยให
สำหรั บ ความท า ทายสำคั ญ ของกิ จ การขนส ง ทางอากาศของ ธุรกิจที่ตองการขนสงสินคาเรงดวนมา
การบินไทย คือ การถูกฟองรองในตางประเทศวากระทำผิดตาม ตั้งกิจการในประเทศของตนเอง โดย
กฎหมายป อ งกั น การผู ก ขาด กล า วคื อ ในช ว งป 2543 - 2549 เฉพาะบริเวณรอบทาอากาศยานนั้นๆ
มีนาคม 2553

(ลานตัน - กิโลเมตร)
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ธุรกิจขนสงทางอากาศของการบินไทยใชพื้น ที่ระวางใตทอง
เครือ่ งบินโดยสาร (Belly) เปนหลัก โดยยังไมมเี ครือ่ งบินแบบ Freighter
ซึง่ ออกแบบสำหรับขนสงสินคาเปนการเฉพาะ ทำใหเสียเปรียบคูแ ขงขัน
จากการประเมินปริมาณสินคาสงออกและนำเขาป 2551 จากเมืองไทย
ไปยังปลายทางในตางประเทศ พบวาการบินไทยรับสินคาไดเพียง
รอยละ 25 ของทั้งหมด สวนที่เหลือเปนของสายการบินตางชาติอื่นๆ
แมวาการบินไทยมีแผนที่จะแยกธุรกิจขนสงทางอากาศมาเปน
บริษัทอิสระ พรอมจะจัดซื้อเครื่องบินขนสงสินคาแบบ Freighter มา
นานเกินกวา 10 ปแลว แตการดำเนินการในชวงที่ผานมาไมสามารถ
บรรลุเปาหมายที่ตั้งเอาไว ในปจจุบันจึงไดรื้อแผนที่จะจัดซื้อเครื่องบิน
แบบ Freighter อีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดเปาหมายเสนทางบินขามทวีป
เขายุโรป ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ เพื่อเชื่อมโยงการ
ขนสงสินคาจากตลาดใหญ ในจีน ญี่ปุน ฯลฯ เขาไปยังทวีปปลายทาง
เหลานี้ สำหรับเสน ทางบินในทวีปเอเชียไมจำเปนตองใชเครื่องบิน
แบบ Frighter เนื่องจากสามารถใชฝูงบินโบอิ้ง B747-400 ซึ่งใตทอง
เครื่องบินมีพื้นที่สามารถรองรับการขนสงสินคาจำนวนมาก
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อันดับของทาอากาศยานหลักของกรุงเทพฯ
(ทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ)
มีแนวโนมลดลงตามลำดับ
จากสถิติป 2551 ทาอากาศเมมฟสซึ่งเปนฐานของสายการบิน
ขนสงสินคา FedEx นับเปน ทาอากาศยานที่มีปริมาณการขนถาย
สินคาทางอากาศมากที่สุดในโลก คือ 3,695,438 ตัน รองลงมา คือ
ทาอากาศยานเช็กแล็บกอกของฮองกง 3,660,901 ตัน ทาอากาศยาน
นานาชาติผูตงของนครเซี่ยงไฮ 2,602,916 ตัน และทาอากาศยาน
นานาชาติอินชอนของเกาหลีใต 2,423,717 ตัน ตามลำดับ
สำหรับทาอากาศยานสุวรรณภูมมิ ปี ริมาณขนถายสินคา 1,173.084
ตัน นับวามีปริมาณขนถายสินคามากเปนอันดับที่ 20 ของโลกและ
อันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากทาอากาศยาน
ชางงีของสิงคโปร ซึ่งอยูที่อันดับ 10 ของโลก
เปนที่นาสังเกตวาอันดับของทาอากาศยานหลักของกรุงเทพฯ
(ทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) มีแนวโนม
ลดลงตามลำดับ กลาวคือ ในป 2545 ทาอากาศยานดอนเมืองมีปริมาณ

การขนถายมากเปนอันดับที่ 17 ของ
โลก ตอมาในป 2546 ไดลดลง 2 อันดับ
เปนอันดับที่ 19 ของโลก และอยู ใน
อันดับนี้ ติดตอมาจนถึงป 2550 และ
ไดถูกลดอันดับมาเปน 20 ของโลก ใน
ป 2551

การจัดอันดับทาอากาศยานที่มีปริมาณการขนถายสินคามากที่สุดในโลกในป 2551
อันดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ทาอากาศยาน

ทาอากาศยานนานาชาตินครเมมฟส
ทาอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บกอก
ทาอากาศยานนานาชาติผูตง
ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน
ทาอากาศยานนานาชาติเท็ดสตีเวน
ทาอากาศยานนานาชาติชารลสเดอโกลล
ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟรต
ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ
ทาอากาศยานนานาชาติหลุยสวิลล
ทาอากาศยานนานาชาติชางงี
ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ
ทาอากาศยานนานาชาติไมอามี
ทาอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส
ทาอากาศยานนานาชาติชิพโพล
ทาอากาศยานนานาชาติเตาหยวน
ทาอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว
ทาอากาศยานนานาชาติ JFK
ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง
ทาอากาศยานนานาชาติโอแฮร
ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

แหลงขอมูล : Airport Council International

เมือง

เมมฟส
ฮองกง
เซี่ยงไฮ
อินชอน
แอนชอเรจ
ปารีส
แฟรงกเฟรต
โตเกียว
หลุยสวิลล
สิงคโปร
ดูไบ
ไมอามี
ลอสแอนเจลิส
อัมสเตอรดัม
ไทเป
ลอนดอน
นิวยอรก
ปกกิ่ง
ชิคาโก
กรุงเทพฯ

ประเทศ

สหรัฐฯ
จีน
จีน
เกาหลีใต
สหรัฐฯ
ฝรั่งเศส
เยอรมนี
ญี่ปุน
สหรัฐฯ
สิงคโปร
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ
เนเธอรแลนด
ไตหวัน
สหราชอาณาจักร
สหรัฐฯ
จีน
สหรัฐฯ
ไทย

ปริมาณขนถายสินคา (ตัน)

3,695,438
3,660,901
2,602,916
2,423,717
2,339,831
2,280,050
2,111,031
2,100,448
1,974,276
1,883,894
1,824,992
1,806,770
1,629,525
1,602,585
1,493,120
1,486,260
1,450,605
1,365,768
1,332,123
1,173,084
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¸ØÃ¡Ô¨·‹ÒàÃ×Í
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ปจจุบันประเทศไทยมีทาเรือหลัก 2 แหง คือ ทาเรือแหลมฉบัง
และทาเรือกรุงเทพ (คลองเตย) โดยเดิมทาเรือกรุงเทพนับวาเปน
ทาเรือหลักของประเทศไทย อยางไรก็ตาม จากการที่ทาเรือแหลม
ฉบังเปดดำเนินการนับตั้งแตป 2534 เปนตน มา ไดมีปริมาณการ
ขนถายสินคาเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหแซงหนาทาเรือกรุงเทพนับ
ตั้งแตป 2540 เปนตนมา โดยสถิติลาสุดเมื่อครึ่งแรกของป 2552
ทาเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถายตูคอนเทนเนอร 2.1 ลาน TEU
ขณะที่ทาเรือกรุงเทพมีปริมาณขนถายตูคอนเทนเนอร 0.6 ลาน TEU
สำหรับการจัดอันดับของ Alphaliner Weekly Newsletter พบ
วาในชวงครึ่งแรกป 2552 ทาเรือ PSA ของสิงคโปร มีปริมาณขนถาย
ตู ค อนเทนเนอร ม ากที่ สุ ดในโลก คื อ 12.2 ล า น TEU โดยครอง
ตำแหนงอันดับ 1 ของโลก นับตั้งแตป 2548 เปนตนมา รองลงมา
คือ ทาเรือเซี่ยงไฮของจีน 11.6 ลาน TEU ทาเรือฮองกง 9.9 ลาน
TEU ท า เรื อ เซิ น เจิ้ น ของจี น 8 ล า น TEU และท า เรื อ ปู ซ านของ
เกาหลี ใต 5.6 ลาน TEU

มีนาคม 2553

·‹ÒàÃ×Í¤ÅÍ§àμÂ
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เป น ที่ น า สั ง เกตว า ท า เรื อ ที่ มี
ปริ ม าณขนถ า ยตู ค อนเทนเนอร ม าก
ที่ สุ ด 10 อั น ดั บ แรกของโลก เป น
ทาเรือของประเทศจีนมากถึง 6 แหง
นอกจากนี้ ทาเรือรอตเตอรดัม ซึ่งเปน
ทาเรือคอนเทนเนอรใหญทสี่ ดุ ของยุโรป
โดยเดิมในอดีตป 2530 เปนทาเรือที่มี
ปริ ม าณขนถ า ยตู ค อนเทนเนอร ม าก
ที่สุดในโลก แต ในชวงครึ่งแรกของป
2552 ได ล ดอั น ดั บ ลง จนไม อ ยู ใ น
รายการทาเรือ 10 อันดับแรกของโลก
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การจัดอันดับทาเรือที่มีปริมาณการขนถาย
ตูคอนเทนเนอรมากที่สุดในโลกในชวงครึ่งแรกของป 2552
อันดับ

ทาเรือ

ประเทศ

ปริมาณขนถาย
(ลาน TEU*)

1 PSA
สิงคโปร
12.2
2 เซี่ยงไฮ
จีน
11.6
3 ฮองกง
จีน
9.9
4 เซินเจิ้น
จีน
8.0
5 ปูซาน
เกาหลีใต
5.6
6 ลอสแอนเจลิส
สหรัฐฯ
5.5
7 ดูไบ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
5.4
8 ซิงเตา
จีน
5.1
9 กวางโจว
จีน
5.1
10 นิงโป
จีน
4.6
11 รอตเตอรดัม
เนเธอรแลนด
4.6
12 เทียนสิน
จีน
4.1
13 เกาสง
ไตหวัน
4.0
14 แอนตเวิรป
เบลเยียม
3.6
15 แฮมเบิรก
เยอรมนี
3.6
16 คลัง
มาเลเซีย
3.3
17 ตันหยงพาเลพัส
มาเลเซีย
2.7
18 แหลมฉบัง
ไทย
2.1
19 เบรเมน
เยอรมนี
2.1
20 เซียะเหมิน
จีน
2.1
หมายเหตุ : *TEU = ตูคอนเทนเนอรขนาด 20 ฟุต จำนวน 1 ตู
แหลงขอมูล : Alphaliner Weekly Newsletter

จ า ก ก า ร ที่ ใ ห สั ม ป ท า น แ ก
ผูประกอบการเอกชนหลายราย ทำให
การให บ ริ ก ารมี ก ารแข ง ขั น ระหว า ง
ผูป ระกอบการสูง สงผลทำใหประสิทธิภาพ
การดำเนินการในระดับสูง และมีการ
แขงขันตัดราคาคาบริการระหวางกัน
ทำใหผูรับบริการทาเรือมีภาระลดลง
ส ง ผลให ต น ทุ น ด า นโลจิ ส ติ ก ส ก าร
ขนสงทางเรือระหวางประเทศของไทย
ลดลงตามไปดวย
RCL à»š¹ÊÒÂ¡ÒÃà´Ô¹àÃ×ÍÍÑ¹´Ñº 24
¢Í§âÅ¡
จากสถิตปิ  2551 สายการเดินเรือ
ของไทย คือ บริษัท อารซีแอล จำกัด
(มหาชน) นับเปนสายการเดินเรือขนสง
ตู ค อนเทนเนอร รายใหญ อั น ดั บ ที่ 24
ของโลก และอันดับ 4 ของภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยมีเรือทั้งหมด
44 ลำ มีระวางบรรทุกตูคอนเทนเนอร
รวม 57,836 TEU
เป น ที่ น า สั ง เกตสถานภาพของ
บริษัทอารซีแอลไดปรับอันดับขึ้นอยาง
ตอเนื่องจากเดิมอันดับ 33 ของโลก
ในป 2543 เลื่อนมาเปนอันดับที่ 29
ในป 2546 เลื่อนขึ้นอีกเปนอันดับ 25
ในป 2549 และลาสุดเลื่อนเปนอันดับ
24 ของโลกในป 2551

สำหรับทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีปริมาณขนถาย 2.1 ลาน TEU ใน
ชวงครึ่งแรกของป 2552 อยูที่อันดับ 18 ของโลก ปรับตัวดีขึ้น 1
อันดับ จากเดิมในป 2551 เปนอันดับ 19 ของโลก นอกจากนี้ มีปริมาณ
ขนถายตูค อนเทนเนอรมากเปนอันดับที่ 4 ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต รองจากทาเรือ PSA ของสิงคโปร ทาเรือเคลังและทาเรือ
ตันหยงพาเลพัสของมาเลเซีย
บริษัทอารซีแอล
จุดเดนของทาเรือแหลมฉบังของไทย คือ การบริหารจัดการ
เปนในรูปแบบที่การทาเรือแหงประเทศไทยใหสัมปทานในการบริหาร ปรับอันดับขึ้นอยางตอเนื่อง
พื้นที่ทาเทียบเรือแกผูประกอบการเอกชนหลายราย โดยการทาเรือฯ จากเดิมอันดับ 33 ของโลก
มีหนาที่ ในการวางกฎระเบียบตางๆ ตลอดจนเปนผูกำหนดโครงสราง
อัตราคาภาระและอัตราขั้นสูงสุดของคาภาระสำหรับบริการตางๆ ซึ่ง ในป 2543 เปนอันดับ 24
ของโลกในป 2551
ผูป ระกอบการจะเรียกเก็บไดไมเกินอัตราขัน้ สูงสุดทีก่ ารทาเรือฯ อนุญาต
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การจัดอันดับสายการเดินเรือขนสงตูคอนเทนเนอรใหญที่สุดในโลกในป 2551

อันดับ

สายการเดินเรือ

1 APM-Maersk
2 Mediterranean
3 CMA-CGM
4 Evergreen
5 Hapag-Lloyd
6 COSCO
7 APL
8 China Shipping Container Lines
9 NYK
10 Hanjin/Senetor
11 MOL
12 OOCL
13 Kawasaki Kisen Kaisha (K Line)
14 Zim Integrated Shipping Services
15 Yang Ming Marine Transport
16 Hamburg Süd
17 CSAV Group
18 Hyundai
19 Pacific International Line
20 Wan Hai Lines
21 United Arab Shipping Company
22 Malaysia International Shipping Corporation (MISC)
23 Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRIS Lines)
24 RCL
25 Grimaldi
หมายเหตุ : *TEU = ตูคอนเทนเนอรขนาด 20 ฟุต จำนวน 1 ตู
แหลงขอมูล : Alphaliner Weekly Newsletter
มีนาคม 2553

ประเทศ

เดนมารก
สวิตเซอรแลนด
ฝรั่งเศส
ไตหวัน
เยอรมนี
จีน
สิงคโปร
จีน
ญี่ปุน
เกาหลี ใต
ญี่ปุน
ฮองกง
ญี่ปุน
อิสราเอล
ไตหวัน
เยอรมนี
ชิลี
เกาหลีใต
สิงคโปร
ไตหวัน
คูเวต
มาเลเซีย
อิหราน
ไทย
อิตาลี

ระวางบรรทุก (TEU*)

2,026,675
1,363,380
966,217
616,459
499,290
484,833
463,073
433,684
420,116
376,742
376,375
357,934
305,067
298,618
294,499
288,694
279,942
251,877
190,420
144,032
136,468
96,221
95,514
57,836
57,440
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สำหรับธุรกิจของบริษัทอารซีแอลจะใหบริการขนสงทางเรือโดย
ในเรือบรรทุกตูคอนเทนเนอรขนาดเล็กระวางบรรทุก 500 - 3,000
TEU สามารถจำแนกบริการออกเปน 2 สวน
สวนแรก Shipper-Owned Container (SOC) เปนการให
บริการแกสายการเดินเรือหลัก (Main Line Operator) โดยไมเปน
การใหบริการแกลูกคาโดยตรงแตอยางใด แตเปนการใหบริการใน
ลักษณะเรือ Feeder ในเสนทางระหวางเมืองทาหลักที่เปนศูนยกลาง
ส ว นที่ ส อง Carrier-Owned
ขนถายสินคาทางทะเล กลาวคือ สิงคโปร ฮองกง ปูซาน ดูไบ ฯลฯ
กับเมืองทายอยทั้งตนทางและปลายทางที่อยู ในละแวกใกลเคียง โดย Container (COC) เปนการขนสงตู
ขนสงตูคอนเทนเนอร ไปสงหรือมารับจากเรือขนาดใหญของสายการ คอนเทนเนอร ข องตนเองในเส น ทาง
เดินเรือที่ ใหบริการขนสงขามทวีป ซึ่งจะแวะจอดเรือเฉพาะที่ทาเรือ รองที่ไมจำเปนตองใชเรือขนาดใหญ
ของเมืองทาหลักเทานั้น
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กฎระเบี ย บเอื้ อ อำนวยต อ การดำเนิน
ธุรกิจมากกวา ทำใหธรุ กิจมีความสามารถ
แข ง ขั น เพิ่ ม ขึ้ น ตามไปด ว ย โดยหาก
จดทะเบียนเรือในประเทศไทย อาจจะ
ส ง ผลกระทบทำให ค วามสามารถใน
การแขงขันลดลง
สำหรับปญหาเรือไทยที่นิยมไป
จดทะเบียนเรือในตางประเทศนั้น แม
สำหรับกรณีของประเทศไทย
จะเคยมีการพิจารณากันมานาน และ
ก็มีเรือจำนวนมากไปจดทะเบียนในสิงคโปร
นับเปนสำคัญที่ยังไมสามารถแก ไขได
โดยรัฐบาลไดมีนโยบายกันมาหลายยุค
เนื่องจากระบบราชการของสิงคโปร
หลายสมัยวาจะสงเสริมใหเรือไทยมา
มีประสิทธิภาพและกฎระเบียบเอื้ออำนวย
จดทะเบียนในประเทศไทยก็ตาม และ
ตอการดำเนินธุรกิจมากกวา
ในอนาคตอาจจะมีบริษทั อืน่ ๆ ทีป่ จ จุบนั
จดทะเบียนเรือในประเทศไทย กำลัง
สำหรับกรณีของประเทศไทย ก็มีเรือจำนวนมากไปจดทะเบียน พิจารณาหันไปจดทะเบียนเรือในสิงคโปร
ในสิงคโปร เปนตนวา บริษัทอารซีแอลมีเรือมากกวาครึ่งจดทะเบียน เปนการเพิ่มเติม เนื่องจากกฎระเบียบ
ที่สิงคโปร เนื่องจากระบบราชการของสิงคโปรมีประสิทธิภาพและ เอื้ออำนวยมากกวา

อนึ่ง ประเทศที่มีเรือจดทะเบียนมากที่สุดในโลก คือ ปานามา
รองลงมา คือ ไลบีเรีย บาฮามา กรีซ มอลตา และสิงคโปร ตามลำดับ
อยางไรก็ตาม เปนการยากที่จะบอกวาประเทศใดเปนมหาอำนาจใน
ธุรกิจเดินเรือ เนื่องจากมีการศึกษาพบวาเรือขนาดตั้งแต 300 ตัน
กรอสขึ้นไป มีสัดสวนมากถึง 2 ใน 3 ที่จดทะเบียนและชักธงของ
ชาติอื่นที่ ไม ใชของบริษัทที่เปนเจาของเรือ โดยเฉพาะจดทะเบียนใน
ประเทศขนาดเล็ก เชน ปานามา ไลบีเรีย ฯลฯ

ธุ ร กิ จ สายการเดิ น เรื อ ของโลกในช ว งวิ ก ฤติ
ในชวงที่ผานมา อุปสงคตอการขนสงทางเรือไดเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วมาก ทำใหสายการเดินเรือตางๆ ตองเรงเพิ่มระวางบรรทุก
ทำให ร ะวางบรรทุ ก ของเรื อ คอนเทนเนอร ทั่ วโลกเพิ่ ม ขึ้ น อย า ง
รวดเร็วจาก 4 ลาน TEU ในป 2543 เปน 12.5 ลาน TEU ในป
2552 โดยผูประกอบธุรกิจในดานนี้มีกำไรจำนวนมาก
àÃÔèÁà¼ªÔÞÀÒÇÐμ¡μèÓ¹ÑºμÑé§áμ‹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2551
ธุรกิจสายการเดินเรือเริ่มตกต่ำนับตั้งแตเดือนกันยายน 2551
เปนตนมา จากปญหาหนี้ดอยคุณภาพ (Subprime) สงผลทำให
สถาบันการเงินหลายแหงลมละลาย โดยเฉพาะกรณีบริษทั วาณิชธนกิจ
เลห แ มนบราเธอร ส ฯ ขาดสภาพคล อ งและต อ งล ม ละลายลงใน
เดือนกันยายน 2551 เปนชนวนใหเศรษฐกิจโลกเขาสูภาวะถดถอย
โดยมีผลตอเนื่องถึงปริมาณการคาของโลก ทำใหอุปสงคตอ
การขนสงสินคาทางเรือลดต่ำลงอยางมาก โดยเรือคอนเทนเนอร
ที่แลนขนสงสินคาในปจจุบัน บางลำมีการใชประโยชนจากระวาง

เรือคอนเทนเนอรที่แลน
ขนสงสินคาในปจจุบัน
บางลำมีการใชประโยชน
จากระวางบรรทุกเพียงแค
ครึ่งหนึ่งเทานั้น
บรรทุ ก เพี ย งแค ค รึ่ ง หนึ่ ง เท า นั้ น
เนื่องจากไมมีสินคามาปอนใหเต็มลำ
นอกจากนี้ เมื่อเดือนตุลาคม 2552
มีเรือคอนเทนเนอรทวั่ โลกเปนสัดสวน
มากถึงรอยละ 10 ที่ตองจอดไว
อุ ป ทานส ว นเกิ น ได ท ำให ส าย
การเดินเรือแขงขันตัดราคากันเพื่อ
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»‚ 2553 ÁÕàÃ×ÍãËÁ‹à¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡ÃŒÍÂÅÐ 15
สำหรับในป 2553 ไดมีการคาดการณวาแมอุปสงคตอบริการ
ขนสงทางเรือจะดีขึ้น จากอัตราติดลบมาเปนอันดับบวก กลาวคือ
เพิ่มขึ้นจากป 2552 เล็กนอยที่ระดับรอยละ 2.25 แตจะมีเรือใหมตอ
มีนาคม 2553
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แยงลูกคา โดยวิกฤติการณขา งตน แมทำใหบริษทั ยังมีปริมาณขนถาย
สินคาไมลดลงมากนัก แตจากการทีป่ รับอัตราคาบริการลง สงผลกระทบ
อยางมากตอรายได เปนตนวา กรณีของบริษัท Cosco ของจีน แม
ปริมาณขนถายตูคอนเทนเนอรลดลงเพียงรอยละ 6.5 แตรายได
ลดลงมากถึงรอยละ 39.5
สำหรับดัชนีคาระวางเรือ BDI (Baltic Dry Index) ที่สูงถึง
11,793 จุด ชวงกลางป 2551 ไหลลงต่ำสุดเหลือ 663 จุด ในชวง
ปลายป 2551 และ 722 ในชวงตนป 2552 แม ในป 2552 มีบาง
ชวงเทานั้นที่ดัชนี BDI เพิ่มสูงขึ้นบางเปน 4,291 จุด จากการที่จีน
นำเขาสินแรเหล็กและถานหินเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ แตภายหลัง
จากจีนลดการนำเขา สถานการณก็กลับมาซบเซาอีก
แมวาอัตราคาเชาเรือคอนเทนเนอรไดลดต่ำลงมาก เนื่องจาก
อุปสงคตอบริการขนสงทางเรือลดลงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต
อุปทานกลับเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการตอเรือตองทำสัญญาวาจาง
หลายป ล ว งหน า ไม ส ามารถลดอุ ป ทานโดยยกเลิ ก คำสั่ ง ต อ เรื อ
อยางทันทีทันใดได กลาวคือ ภาพรวมในป 2552 ความตองการใช
เรือโดยรวมจะหดตัวรอยละ 9.14 จากป 2551 แตอุปทานหรือ
จำนวนเรือที่จะเขามาเพิ่มระวางบรรทุกในตลาดทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น
ไมต่ำกวารอยละ 10

แลวเสร็จเพิ่มขึ้น มากถึงรอยละ 15
หากไมมกี ารเลือ่ นการสงมอบเรือแลว
หรือการตัดเรือเกาทิ้งเปนเศษเหล็ก
จำนวนมากแลว จะยิ่งทำใหอุปทาน
ระวางบรรทุกสวนเกินเพิม่ มากขึน้ ไปอีก
จากสถิ ติ ข อง Clarkson’s
Container Intelligence Monthly
พบว า เดิ ม ค า ระวางเรื อ บรรทุ ก ตู
คอนเทนเนอรในเดือนมกราคม 2545
เรือบรรทุกขนาด 725 TEU และขนาด
1,700 TEU มี ค า เช า เพี ย ง 5,000
เหรียญสหรัฐฯ/วัน/ลำ ขณะที่เรือ
ขนาด 2,750 TEU มี ค า เช า เพี ย ง
6,000 เหรียญสหรัฐฯ/วัน/ลำ และ
คาระวางขึ้นสูงสุดในเดือนมกราคมกุ ม ภาพั น ธ 2548 เรื อ ขนาด 725
TEU มีคา เชา 14,000 เหรียญสหรัฐฯ/
วัน/ลำ เรือขนาด 1,700 TEU มีคา เชา
32,000 เหรี ย ญสหรั ฐ ฯ/วั น /ลำ
และเรือขนาด 2,750 TEU มีคาเชา
40,000 เหรียญสหรัฐฯ/วัน/ลำ
สำหรั บ ตั ว เลขล า สุ ดในเดื อ น
กันยายน 2552 เรือขนาด 725 TEU
มี ค า เช า ลดลงเหลื อ เพี ย งประมาณ
4,000 เหรียญสหรัฐฯ/วัน/ลำ และ
เรือขนาด 1,700 และ 2,750 TEU มี
คาเชาประมาณ 5,000 เหรียญสหรัฐฯ/
วัน/ลำ
ข ณ ะ ที่ อั ต ร า ค า ข น ส ง ตู
คอนเทนเนอร จากทวี ปเอเชี ยมายั ง
ทวีปยุโรป เดิมเมื่อกลางป 2551 อยู
ทีร่ ะดับมากกวา 1,500 เหรียญสหรัฐฯ
แต ในชวงกลางป 2552 ลดลงเหลือ
เพียงแค 500 เหรียญสหรัฐฯ ต่ำกวา
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ตนทุนที่ระดับ 800 เหรียญสหรัฐฯ ทำใหขาดทุนตอตูเปนเงิน 300
สำหรั บ บริ ษั ท Evergreen
เหรียญสหรัฐฯ
Marine Corp ของไตหวัน ซึ่งเปน
สายการเดินเรือใหญเปนอันดับ 4 ของ
ºÃÔÉÑ·àÃ×Í·ÑèÇâÅ¡ ¢Ò´·Ø¹ 700,000 ÅŒÒ¹ºÒ· ã¹»‚ 2552
โลก ขาดทุนในชวง 9 เดือนแรกของ
สถานการณ ข า งต น ทำให ธุร กิ จ สายการเดิ น เรื อ ขาดทุ น กั น ป 2552 เปนเงิน 223 ลานเหรียญ
ถวนหนา แมวาสายการเดินเรือเหลานี้ลวนมีระบบบริหารจัดการ สหรั ฐ ฯ เปรี ย บเที ย บกั บ กำไร 45
ยอดเยี่ยมก็ตาม โดยสายการเรือใดยิ่งมีขนาดใหญมากเทาใด ก็ยิ่ง ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวงเดียวกัน
ขาดทุน มากเทานั้น โดยมีการคำนวณวาสายการเดินเรือทั่วโลก ของป 2551 อยางไรก็ตาม บริษัท
ขาดทุนในป 2552 เปนเงินรวมกัน 20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ แห ง นี้ ไ ด พ ยายามพลิ ก วิ ก ฤติ เ ป น
โอกาส โดยได เล็ งเห็ นถึ งวิ กฤติมา
หรือประมาณ 700,000 ลานบาท
ตัง้ แตป 2549 และไดยกเลิกการจัดซือ้
สำหรับบริษัท APM-Maersk ของเดนมารก ซึ่งนับเปนสาย เรือใหม โดยเปลี่ยนมาเปนการเชา
การเดินเรือใหญที่สุดในโลก ไดขาดทุนในชวงครึ่งแรกของป 2552 เรือมาใหบริการแทน และเมือ่ เกิดวิกฤติ
เปนเงิน 540 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตองแกไขสถานการณโดยเพิ่มทุน ส ง ผลทำให ร าคาเรื อ ลดต่ ำ ลงมาก
1,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ สถานการณของบริษัทแหงนี้ไมนา ไดถือโอกาสซื้อเรือในราคาถูก
หวงเทาใดนัก เนือ่ งจากกลุม นีม้ ธี รุ กิจขุดเจาะน้ำมันและกาซธรรมชาติ
สวนบริษัท APL ของสิงคโปร
ซึ่งมีกำไรดี ในชวงปจจุบัน
ซึ่งเปนสายการเดินเรือใหญอันดับ 7
บริษัท CMA CGM ซึ่งมีฐานอยูที่นครมารกเซยย (Marseilles) ของโลก ขาดทุนในชวงครึ่งแรกของ
ของฝรั่งเศส ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจเรือคอนเทนเนอร ใหญอันดับ ป 2552 เปนเงิน 391 ลานเหรียญ
3 ของโลก ไดประสบปญหาทางการเงินเนื่องจากขาดทุน 515 ลาน สหรัฐฯ และคาดวาจะยังขาดทุนอยาง
เหรียญสหรัฐฯ ในชวงครึ่งแรกของป 2552 และตองเปดเจรจาปรับ ตอเนื่องอยางนอยจนถึงชวงครึ่งแรก
โครงสรางหนี้มูลคา 5,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยลาสุดรัฐบาล ของป 2553 แตปญ หาไมนา หวงมากนัก
ฝรั่งเศสเสนอจะใหความชวยเหลือโดยมีเงื่อนไขวาบริษัทตองตกลง เนื่องจากมีบริษัทแม คือ Neptune
ปรับโครงสรางหนี้กับบรรดาเจาหนี้กอน
Orient Lines (NOL) ซึ่งถือหุนใหญ
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Hapag-Lloyd μŒÍ§¢ÍãËŒÃÑ°ºÒÅàÂÍÃÁ¹ÕÍØŒÁ
สำหรับบริษัท Hapag-Lloyd ของเยอรมนี ซึ่งเปนสายการ
เดินเรือใหญเปนอันดับ 5 ของโลก สถานการณอยู ในขั้นโคมา
เนือ่ งจากบริษทั แม คือ บริษทั TUI ประสบปญหาทางการเงิน ดังนัน้
จึงเสนอขายกิจการสายการเดินเรือแหงนี้ออกไป ซึ่งมีผูประกอบการ
ธุรกิจเดินเรือของประเทศตางๆ แสดงความสนใจซื้อกิจการ

แตเนือ่ งจากหนวยราชการทองถิน่
ของนครแฮมเบอรก นักธุรกิจ และ
ธนาคารของนครแหงนี้ หวั่นวิตกวา
ผู ซื้อกิ จการสายการเดิ นเรือจะยาย
สำนักงานใหญ ไปยังสถานที่แหงอื่น
ดังนั้น จึงรวมกลุมกันจัดตั้งกิจการ
Consortium ชื่ อ Albert Ballin
GmbH & Co. KG เพื่อซื้อหุนรอยละ
56.7 ในบริษัทเดินเรือแหงนี้ ขณะที่
บริษัท TUI ลดสัดสวนการถือหุนลง
เหลือรอยละ 43.3
ภายหลังถูกซื้อกิจการ สายการ
เดินเรือ Hapag-Lloyd ขาดทุนเปน
เงินจำนวนมาก ทำใหประสบปญหา
ทางการเงินอยางหนัก โดยนักวิเคราะห
คาดการณวาในป 2552 บริษัทนาจะ
ขาดทุ นจากการดำเนินการเป นเงิ น
มากถึง 1,000 - 1,200 ลานเหรียญ
สหรั ฐ ฯ หรื อ ประมาณ 35,000 40,000 ลานบาท และคาดวาในป
2553 แมสถานการณนาจะปรับตัว
ดีขนึ้ แตคาดการณวา จะยังคงขาดทุน
เปนเงินมากถึง 500 ลานเหรียญสหรัฐฯ
หรือประมาณ 17,500 ลานบาท

Hapag-Lloyd
ขาดทุนเปนเงินจำนวนมาก
ทำใหประสบปญหา
ทางการเงินอยางหนัก
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃà´Ô¹àÃ×Í Hapag-Lloyd ¢Í§àÂÍÃÁ¹Õ

มีนาคม 2553
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โดยทุน Temasek ของรัฐบาลสิงคโปรอีกตอหนึ่ง ในสัดสวนรอยละ
27 และไดประกาศเห็นชอบกับการเพิ่มทุนของบริษัทแหงนี้เปนเงิน
1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ
สำหรับสายการเดินเรือ Malaysian International Shipping
Corporation Berhard (MISC) ของมาเลเซีย ซึ่งเปน สายการ
เดินเรือคอนเทนเนอร ใหญเปนอันดับที่ 22 ของโลก ก็คาดวาไมมี
ป ญ หาเช น เดี ย วกั น เนื่ อ งจากเป น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ มี บ ริ ษั ท น้ ำ มั น
แหงชาติของมาเลเซีย คือ บริษัท Petronas ถือหุนในสัดสวนสูงถึง
รอยละ 62.4
บริษัท Cosco ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของจีน ซึ่งนับเปนผูประกอบ
ธุรกิจเรือสินคาเทกองใหญอันดับ 2 ของโลก และเรือคอนเทนเนอร
อันดับ 6 ของโลก ประสบปญหาขาดทุนในชวงไตรมาสที่ 3 ของป
2552 เปนเงินมากถึง 691 ลานหยวน หรือประมาณ 3,500 ลานบาท
เนื่องจากรายไดลดลงมากถึงรอยละ 52.4 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระยะเดียวกันของป 2551
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เพื่ อ แก ไ ขสถานการณ ในเดื อ นสิ ง หาคม 2552 สายการ
เดินเรือ Hapag-Lloyd จึงไดยื่นเรื่องขอใหรัฐบาลชวยเหลือในรูป
ค้ำประกันเงินกู ซึ่งรัฐบาลได ใหความเห็นชอบในการค้ำประกัน
สินเชื่อ 1,200 ลานยูโร เมื่อเดือนตุลาคม 2552 โดยมีเงื่อนไขวา
กลุมผูถือหุนตองเพิ่มทุนในบริษัทดวย
ÍÒÃ«ÕáÍÅ¢Ò´·Ø¹ 1,590 ÅŒÒ¹ºÒ·
สำหรับกรณีของประเทศไทย บริษทั อารซแี อล จำกัด (มหาชน)
ที่ดำเนินธุรกิจกองเรือสินคาคอนเทนเนอรรายใหญที่สุดของไทย
และเปนอันดับที่ 24 ของโลก ผลการดำเนินงานชวง 9 เดือนแรกของ
ป 2552 ปรากฏวาขาดทุนสุทธิมากถึง 1,590 ลานบาท เปรียบเทียบ
กับกำไร 772 ลานบาท ในชวงเดียวกันของป 2551 ขาดทุน 831
ลานบาท
การขาดทุนจำนวนมากดังกลาวขางตนเปนผลเนือ่ งจากอุปสงค
การขนสงทางทะเลลดลงมาก กลาวคือ ธุรกิจในสวนใหบริการ
Shipper-Owned Container (SOC) ซึง่ เปนการใหบริการแกสายการ
เดินเรือหลัก (Main Line Operator) ลดลงมากถึงรอยละ 30
เหลือ 816,486 TEU ในชวง 9 เดือนแรกของป 2552 ขณะที่ธุรกิจ
ในสวน Carrier-Owned Container (COC) ซึ่งเปนการขนสง

ตูคอนเทนเนอรของตนเอง ไดรับผล
กระทบนอยกวา คือ ลดลงรอยละ
12 เหลือ 923,790 TEU
อยางไรก็ตาม บริษัทอารซีแอล
เล็งเห็นวาในป 2553 สถานการณจะ
ปรับตัวดีขึ้น มากตามการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงการขยายตัว
ของเศรษฐกิจจีนและอินเดีย ซึ่งเปน
เส น ทางเดิ น เรื อ หลั ก ของบริ ษั ท
พร อ มกั บ วางแผนจะเป ด เส น ทาง
เดิ น เรื อใหม เ ป น การเพิ่ ม เติ ม จาก
ป จ จุ บั น มี อ ยู 20 เส น ทางเพื่ อ หา
รายไดเพิ่มเติม

ธุรกิจบริการโอกาสและความเปนไปได
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ศูนยบริการลงทุน

ศูนยกลาง

ROH

ของประเทศไทย

การประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ)
7. การใหคำปรึกษาดานการเงิน
ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
8. การวิเคราะห และการวิจยั ดาน
เมื่อเดือนกันยายน 2552 ที่ผานมา บีโอไอ ไดนำเสนอเรื่อง
เศรษฐกิจและการลงทุน
การสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสำนักงานปฏิบตั กิ าร
9. การจัดการและควบคุมสินเชือ่
ภูมิภาค หรือ (ROH) Regional Office Headquaters
อยางไรก็ตาม แมรฐั บาลไทยจะมี
ตอที่ประชุม โดยรายงานขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในเรื่อง นโยบายส
เสริมการลงทุน ROH มา
ROH จากภาครั ฐ และเอกชนที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให เ กิ ด การ โดยตลอด งแต
กไ็ มไดรบั การตอบรับจาก
แกไขปญหา และอุปสรรคดังกลาวอยางจริงจัง
บริษัทขามชาติที่มีกิจการอยู ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมากนัก เมือ่ เทียบ
กิจการ ROH คือ กิจการที่ ใหบริการแกบริษัทในเครือ ที่อยู ใน กับประเทศอืน่ ๆ ทีต่ า งมีความตองการที่
ภูมภิ าคตางๆ เพือ่ ใหการบริการมีประสิทธิภาพและลดคาใชจา ยทีซ่ ำ้ ซอน จะเปนศูนยกลางดาน ROH เหมือนกัน
บีโอไอไดมีนโยบายสงเสริมการลงทุน ดังกลาวมาตั้งแตป 2543 และ
ผลการสำรวจความเห็นของบรรษัท
ไดปรับปรุงแนวทางดำเนินงานมาอยางตอเนื่อง
ขามชาติ 105 บริษทั ทีส่ ำรวจโดยบริษทั
บริการของสำนักงานใหญ ในภูมิภาคที่บีโอไอใหการสงเสริมมี Spire Research and Consulting ซึ่ง
อยู 9 ประเภทคือ
ได ตี พิ ม พ เ มื่ อ ช ว งเดื อ นพฤศจิ ก ายน
1. การบริหารงานทัว่ ไป การวางแผนทางธุรกิจ และการประสานงาน 2550 เกีย่ วกับประเทศในภูมภิ าคเอเชีย
ทางธุรกิจ
และแปซิ ฟ ก ที่ น า สนใจในการก อ ตั้ ง
2. การจัดหาวัตถุดิบและชิ้นสวน
สำนักงานภูมิภาค พบวา อันดับ 1 คือ
3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
สิงคโปร ไดรับความสนใจ มากที่สุด
4. การสนับสนุนดานเทคนิค
รองลงมา คื อ จี น ฮ อ งกง อิ น เดี ย
5. การสงเสริมดานการตลาดและการขาย
ญี่ปุน เกาหลี ใต มาเลเซีย ไทย และ
6. การบริหารดานงานบุคคลและการฝกอบรมในภูมิภาค
ออสเตรเลีย ตามลำดับ
มีนาคม 2553
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ขอจำกัดการเปน
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ผลการสำรวจความเห็นของ
บรรษัทขามชาติ 105 บริษัท
โดยบริษัท Spire Research and
Consulting เกี่ยวกับประเทศ
ที่นาสนใจในการกอตั้งสำนักงาน
ภูมิภาคพบวาอันดับ 1 คือ สิงคโปร
รองลงมา คือ จีน ฮองกง
ÀÒÉÕ - »˜¨¨ÑÂªÕé¢Ò´¡ÒÃÅ§·Ø¹ ROH
ปจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือกที่ตั้งสำนักงานภูมิภาค
ของบริษัทขามชาติ อางอิงตามผลศึกษา “Global Headquarters on
the Move” ของบริษัทที่ปรึกษา Arthur D.Little (Schweiz) AG
เมือ่ ป 2546 พบวา ประเด็นสำคัญ คือการพิจารณาจากความไดเปรียบ
ในดานภาษีเงินไดนิติบุคคล รองลงไปไดแก เปนแหลงที่มีผูบริหารที่
มีคุณภาพ คุณภาพชีวิต ที่ตั้งที่เหมาะสมตอการเปนศูนยกลางทาง
ธุรกิจ การสนับสนุนของทางราชการ ความนิยมและทัศนคติ สวนตัว
ของผูบริหาร ตามลำดับ
จากผลการสำรวจนี้ทำใหประเทศไทยตองหันกลับมาทบทวน
แนวทางการสงเสริมการลงทุนอีกครั้ง หากมุงที่จะกาวไปสูเปาหมาย

เพื่อขยับไปสูการเปนศูนยกลางกิจการ
ROH ให ไ ด อ ย า งแท จ ริ ง จะต อ ง
ยอมรับวานโยบายสงเสริมการลงทุน
ดานดังกลาวของบีโอไอ ยังไมรองรับ
ความตองการของนักลงทุนจนสามารถ
ที่จะดึงการลงทุนเขามาตั้งฐานในไทย
ได แมวาจะไดมีการปรับปรุงเงื่อนไข
การให ส ง เสริ ม การลงทุ น ในกิ จ การ
ดังกลาวไปแลว เมื่อป 2551 จากเดิม
กำหนดใหสิทธิและประโยชนเฉพาะที่
ไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น เปลี่ยน
เปนยกเวนอากรขาเขาสำหรับอุปกรณ
ที่ใชในการวิจยั และพัฒนาและฝกอบรม
ทั้ ง ยั ง มี ป ระเด็ น ต า งๆ ที่ เ มื่ อ
พิจารณากันอยางจริงจังแลว จะเห็นไดวา
ยังเปน ประเด็น ปญหาและอุปสรรคที่
รัฐบาล และหนวยงานที่เกี่ยวของตอง
เรงพิจารณากันอยางรอบคอบอีกครั้ง
เชน อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลคอนขาง
สู ง เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ประเทศอื่ น
โดยประเทศไทยมี อั ต ราการจั ด เก็ บ
ภาษีดังกลาวรอยละ 30 ทั้งนี้ จะปรับ
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ปจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจ
เลือกที่ตั้งสำนักงานภูมิภาค
ประเด็นสำคัญ คือ ความไดเปรียบ
ในดานภาษีเงินไดนิติบุคคล
มีนาคม 2553

μÑé§¤³Ð·Ó§Ò¹ÈÖ¡ÉÒ
ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน เมื่อไดรับทราบปญหาและ
ขอเสนอแนะดังกลาวแลว ได ใหความ
เห็นวา ควรจัดตัง้ คณะทำงานขึน้ มาดูแล
เรื่องดังกลาวอยางเปนรูปธรรมมากขึ้น
โดยกำหนดใหคณะทำงานฯ รับผิดชอบ
ในการพิจารณาแก ไขปรับปรุงระเบียบ
รวมทั้งการใหสิทธิประโยชน ในกิจการ
ROH รวมถึงการพิจารณากำหนดแนวทาง
การขยายการใหสทิ ธิประโยชนดา นภาษี
อากร เพือ่ ใหสอดคลองกับความตองการ
ของผูประกอบการไปในทิศทางเดียว
กับประเทศตางๆ ในภูมิภาคตอไป
ซึ่งคาดวาภายหลังจากการศึกษา
ครัง้ นีแ้ ลวไทยจะมีทศิ ทาง ทีช่ ดั เจน และ
เปนรูปธรรมในการเดินหนาเพื่อแขงขัน
กับอีกหลายประเทศ เพื่อมุง สูก ารเปน
ศูนยกลางการลงทุนในกิจการ ROH ใน
อนาคตมากขึ้น
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ลดเหลือรอยละ 10 และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับรายไดบาง
ประเภท เชน บริษัทหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศและไม
ไดประกอบกิจการในประเทศไทย ซึง่ ไดรบั เงินปนผลจากสำนักงาน ROH
เฉพาะที่จายจากกำไรที่ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
ในขณะที่ฮองกง มีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูที่ระดับรอยละ
16.5 สิงคโปรอยู ในอัตรารอยละ 18 และจะลดเหลือรอยละ 17 ตั้งแต
ป 2553 เปนตนไป นอกจากนีย้ งั ไดประกาศใชระบบการเสียภาษีเงินได
นิตบิ คุ คลแบบ One-Tier Corporate Tax System ทีท่ ำใหบริษทั ตางชาติ
ในสิงคโปรสามารถนำผลกำไรกลับประเทศไดโดยไมตอ งจายภาษีซำ้ อีก
สำหรับมาเลเซีย มีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลอยู ในระดับรอยละ
25 ในป 2552 และเปลีย่ นมาใชระบบ Single Tier System of Taxation
โดยเมื่อบริษัทเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว ผูรับเงินปนผลไมตองเสีย
ภาษีเงินไดจากรายรับเงินปนผลอีก
นอกจากนี้ ไทยยังมีปญ หาอัตราภาษีเงินไดบคุ คลธรรมดาคอนขางสูง
อยูในอัตราสูงสุดรอยละ 37 ในขณะทีป่ ระเทศอืน่ เชน ฮองกง มีอตั รา
สูงสุดรอยละ 15 สิงคโปรรอ ยละ 20 และมาเลเซียรอยละ 28 เปนตน
การใหสทิ ธิและประโยชนดา นภาษีอากรกิจการสำนักงานปฏิบตั กิ าร
ภูมิภาคของไทย ครอบคลุมเฉพาะกิจการบริการเทานั้น ในขณะที่
สิงคโปร ไดครอบคลุมเกี่ยวกับกิจการการคาดวย ในกรณีเปนการคา
แบบ Off Shore
รวมถึงกรณีที่ไทยมีกฎระเบียบคอนขางเขมงวดดานการเงิน โดย
ผลการศึกษาของธนาคารซิตี้คอรป เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 พบวา
ไทยมีการควบคุมทัง้ เงินสกุลในประเทศและเงินตราตางประเทศ เชนเดียว
กับประเทศจีน อินเดีย เกาหลีใต เวียดนาม บังกลาเทศ และศรีลังกา
นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่เปนอุปสรรคอื่นๆ เชน การหาบุคลากรที่
เชีย่ วชาญดานภาษาอังกฤษ ความยุง ยากในการจางผูเ ชีย่ วชาญตางประเทศ
กฎระเบียบการนำชาวตางชาติ เขามาประชุมยังสำนักงานภูมภิ าคในไทย
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ขอตกลงเขตการคาเสรีของไทย (ตอ)

จาก

วันเพ็ญ หรูจิตตวิวัฒน

AIA ถึง ACIA

ตอนจบ

ตอนที่ 1 ไดกลาวถึง AIA (ASEAN Investment Area) หรือเขตการลงทุนอาเซียน ในตอนที่ 2
ไดกลาวถึง ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) หรือความ
ตกลงดานการลงทุนอาเซียน จาก AIA สู ACIA โดย AIA หายไป ACIA เขามาแทน ในตอนจบนี้
จะไดรวบรวม และสรุปสาขาการลงทุนที่อยู ในการพิจารณาของ ACIA ที่เราจะไดทราบกันตอไป
สาขาการผลิต สงวนสาขาการ
ทำกิจการหนังสือพิมพ การผลิตเครื่อง
ไม แ กะสลั ก การผลิ ต เส น ไหมไทย
การทอผาไหมไทย หรือการพิมพลวดลาย
ผาไหมไทย การผลิตเครื่องดนตรีไทย
การผลิตเครื่องเงิน เครื่องถม เครื่อง
ทองลงหิน หรือเครื่องเขิน การผลิต
ถวยชาม หรือเครื่องปนดินเผาที่เปน
ศิลปวัฒนธรรมไทย การผลิตน้ำตาล
จากออย การผลิตแปงจากขาว และ
พืชไร การผลิตไมอัด แผนไมวีเนียร
¢ŒÍÊ§Ç¹ÃÒÂÊÒ¢Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹μÒÁ¤ÇÒÁμ¡Å§ AIA
ชิป บอร ด หรื อ ฮาร ด บอร ด และการ
ภายใตความตกลง AIA เดิม ไทยไดสงวนรายการสาขาการลงทุน ผลิตปูนขาว
ตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เชน

¡ÒÃà»´àÊÃÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹
การเปดเสรีใหเปนไปตามความสมัครใจ ประเทศสมาชิกอาเซียน
สามารถเลื อ กเป ดในสาขา และเวลาที่ พ ร อ มตามกรอบเวลาของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการลดหรือยกเลิกขอจำกัด หรือ
เงื่อนไขที่เปนอุปสรรคตอการลงทุน แตตองไมออกกฎระเบียบใหมๆ
ทีเ่ ขมงวดกวา หรือสงวนเพิม่ สาขาทีผ่ กู พันไวภายใตความตกลง AIA เดิม
เวนแตมีการจายคาชดเชย ครอบคลุมการเปดเสรีการลงทุนในสาขา
เกษตร ประมง ปาไม เหมืองแร อุตสาหกรรมการผลิต และบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขาดังกลาว แต ไมครอบคลุมสาขาการบริการ
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สาขาที่ไทยผูกพันไวภายใตความตกลง AIA เดิมวาจะเปดเสรี
ภายในป 2553 ประกอบดวย การทำประมงเฉพาะการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำ การทำปาไมจากปาปลูก และการทำกิจการเพาะขยาย หรือ
ปรับปรุงพันธุพืช โดยที่ทั้ง 3 สาขานี้ปรากฏในบัญชีสาม แนบทาย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
สาขาทัง้ สามมีเงือ่ นไขระบุการเขามาลงทุน ประกอบดวย ตางชาติ
สามารถถื อ หุ น ได น อ ยกว า ร อ ยละ 50 ของทุ น จดทะเบี ย น หาก
ต อ งการถื อ หุ น มากกว า นั้ น ต อ งขออนุ ญ าตจากอธิ บ ดี ก รมพั ฒ นา

มีนาคม 2553

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ. 2542 ตองไดรับการ
สงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
สงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 หรือไดรบั
อนุญาตตามพระราชบัญญัติการนิคม
อุ ตสาหกรรมแห งประเทศไทย พ.ศ.
2522 อีกทัง้ ตองมีทนุ ขัน้ ต่ำไมนอ ยกวา 3
ลานบาท ตองขอใบรับรองจากกรมพัฒนา
ธุรกิจการคา รวมถึงตองเปนไปตาม
เงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุใน พระราชบัญญัติ
การประกอบธุ ร กิ จ ของคนต า งด า ว
พ.ศ. 2542
ÊÔ§è ·Õ¤è ÇÒÁμ¡Å§ ACIA äÁ‹¤ÃÍº¤ÅØÁ
ความตกลง ACIA ไมครอบคลุม
ถึงมาตรการทางภาษี ยกเวนมาตรการ
ภาษีที่เกี่ยวของกับขอบทการโอนเงิน
และการเวนคืน อีกทั้งยังไมครอบคลุม
การอุ ด หนุ น โดยรั ฐ (Subsidies or
Grants) การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ การ
บริการโดยรัฐ โดยที่เปนประเด็นที่ควร
ให แ ต ล ะประเทศสามารถกำหนด
นโยบายไดอยางเสรี ไมผูกพันภายใต
ความตกลง ACIA และการเป ด เสรี
กิจการบริการ ซึ่งอาเซียนมีความตกลง
ดานการเปดเสรีบริการอยูแ ลว (ASEAN
Framework Agreement on Services AFAS)
ขอสงวนภายใตความตกลง ACIA
ใชหลักการเดียวกับความตกลง AIA
เวนแตอยูภายใตบังคับตามพันธกรณี
ของ 3 สาขาที่ ไทยผูกพันไววาจะเปด
เสรี นอกจากนัน้ ความตกลง ACIA ยัง
มีการสงวนมาตรการสำหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย อ ม (Small

¨Ò¡ AIA ¶Ö§ ACIA μÍ¹¨º

สาขาเกษตร สงวนการทำนา ทำไร ทำสวน การเลี้ยงสัตว
การเลี้ยงไหม การทำนาเกลือ รวมทั้งการทำเกลือสินเธาว การสีขาว
และการเพาะขยายและปรับปรุงพันธุพืช
สาขาประมง สงวนการทำประมงเฉพาะการจับสัตวนำ้ ในนานน้ำไทย
และในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย และการประมง เฉพาะการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
สาขาปาไม สงวนการทำปาไม และการแปรรูปไมจากปาธรรมชาติ
การแปรรูปไมเพื่อทำเครื่องเรือนและเครื่องใชสอย และการทำปาไม
จากปาปลูก
สาขาเหมืองแร สงวนการทำเกลือหิน การทำเหมือง รวมทั้ง
การระเบิด หรือยอยหิน
สาขาบริการที่เกี่ยวของกับ 5 สาขาขางตน เปนการรับชวงตอ
(Subcontraction) กิจการ 5 สาขาขางตน ซึ่งไทยไดสงวนไวทั้งหมด
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and Medium Enterprises - SMEs) เพิ่มจากความตกลง AIA เพื่อ
คนตางดาวยังรวมถึงนิติบุคคลที่
รองรับผลกระทบจากการเปดเสรี 3 สาขา
จดทะเบี ย นในไทยซึ่ ง มี หุ น อั น เป น ทุ น
หรือลงทุน มีมูลคาตั้งแตครึ่งหนึ่งของ
ÊÒ¢Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹·ÕèËŒÒÁμ‹Ò§ªÒμÔà´ç´¢Ò´
ทุ น ทั้ ง หมดในนิ ติ บุ ค คลนั้ น ถื อ โดย
สาขาการลงทุน ที่ ไทยไมอนุญาตใหตางชาติเขามาลงทุนโดย บุ ค คลธรรมดาที่ ไ ม มี สั ญ ชาติ ไ ทย
เด็ดขาด ประกอบดวย สาขาทีม่ าจากบัญชีหนึง่ แนบทายพระราชบัญญัติ นิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ที่ไมอนุญาตใหคนตางดาว หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จดทะเบี ย นในไทย
ประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ ไดแก การทำกิจการหนังสือพิมพ ดังกลาวขางตนดวย
การทำนา ทำไร ทำสวน การเลี้ยงสัตว การทำปาไม และการแปรรูป
นอกจากนัน้ ยังมีบญั ชีสอง แนบทาย
ไมจากปาธรรมชาติ การทำประมงเฉพาะการจับสัตวน้ำในนานน้ำไทย พระราชบั ญ ญั ติ การประกอบธุ ร กิ จ
และในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย การสกัดสมุนไพรไทย และการทำ ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ที่หามคน
หรือหลอพระพุทธรูป และการทำบาตร
ต า งด า วประกอบกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ
นิยามของคนตางดาวตามพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของ ความปลอดภัย หรือความมั่นคงของ
คนตางดาว พ.ศ. 2542 ใหคำจำกัดความไวในมาตรา 4 แยกคนตางดาว ประเทศในสาขาการผลิตอาวุธ อีกทั้ง
เปน 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยเปนบุคคล สาขาการผลิตไพตามพระราชบัญญัตไิ พ
ธรรมดาที่ ไมมีสัญชาติไทย และเปนนิติบุคคลที่ ไม ไดจดทะเบียนใน พ.ศ. 2486 การผลิตบุหรี่ตามพระราช
บัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 รวมถึงการ
ไทย รวมถึงนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทยดวย
ผลิ ต น้ ำ ตาลจากอ อ ย เว น แต ไ ด รั บ
สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย ครอบคลุมทั้งนิติบุคคลซึ่ง อนุ ญ าตจากคณะรั ฐ มนตรี จึ ง จะ
มีหุนอันเปนทุนหรือลงทุนโดยบุคคลธรรมดาที่ ไมมีสัญชาติไทยหรือ สามารถประกอบการด า นการผลิ ต
นิติบุคคลที่ ไม ไดจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแตครึ่งหนึ่งของทุน น้ำตาลจากออยได
ทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น และหางหุนสวนจำกัดหรือหางหุนสวนสามัญ
จดทะเบียนซึ่งหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลธรรมดาที่ ไมมี ÊÒ¢Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹·ÕèËŒÒÁμ‹Ò§ªÒμÔ¶×ÍËØŒ¹
¢ŒÒ§ÁÒ¡
สัญชาติไทย
สาขาการลงทุน ที่ ไมอนุญาตให
คนตางดาวประกอบกิจการ เนื่องจาก
มี ผ ล ก ร ะ ท บ ต อ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
หัตถกรรมพื้นบาน หรือจารีตประเพณี
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยตองเปน
นิ ติ บุ ค คลไทย เว น แต ไ ด รั บ อนุ ญ าต
จากคณะรั ฐ มนตรี อยู ใ นบั ญ ชี ส อง
แนบทายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไดแก
การผลิตเครือ่ งไมแกะสลัก การเลีย้ งไหม
การผลิตเสนไหมไทย การทอผาไหม
หรือการพิมพลวดลายผาไหมไทย การผลิต
เครื่องดนตรี ไทย การผลิตเครื่องทอง
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สาขาเหมืองแรเปนสาขาเดียวที่ไทยอนุญาตใหนักลงทุนอาเซียน
สามารถถือหุนไดมากถึงรอยละ 60 เปนกรณีพิเศษ ที่ไทยจำเปนตอง
เปดเสรีใหนกั ลงทุนอาเซียนเขามาลงทุนโดยสามารถถือหุน ไดถงึ รอยละ
60 ในกิจการเหมืองแร เนื่องจากไทยใหสิทธิพิเศษแกออสเตรเลีย
ภายใตความตกลงเขตการคาเสรี ไทย - ออสเตรเลีย (Thailand Australia Free Trade Area - TAFTA) และพันธกรณีระหวางอาเซียน
กำหนดใหตองขยายสิทธิพเิ ศษดังกลาวใหนกั ลงทุนอาเซียนเชนกัน ตาม
หลักการวาอาเซียนตองไดรับสิทธิพิเศษสูงสุดเสมอ
อยางไรก็ตาม แมนกั ลงทุนอาเซียนจะสามารถถือหุน ไดถงึ รอยละ
60 แต ก็ ต อ งปฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขซึ่ ง ประกอบด ว ย นั ก ลงทุ น ที่ เ ป น
นิตบิ คุ คลตองจดทะเบียนในไทย ในรูปของหางหุน สวนสามัญนิตบิ คุ คล
ห า งหุ น ส ว นจำกั ด หรื อ บริ ษั ท จำกั ด ต อ งมี สั ด ส ว นหนี้ สิ น ต อ ทุ น
จดทะเบียนไมเกิน 3 ตอ 1 ไทยสงวนสิทธิ์ ในการออก
หรือรักษามาตรการใดๆ ในระดับรัฐบาลทองถิ่น (โดย
ตองไมเลือกปฏิบตั ิ และไมมเี จตนาทำใหประเทศสมาชิก
อาเซียนเกิดความเสียหาย) ตองไดรับสัมปทานจาก
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กระทรวง
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึง 2 ใน
5 ของกรรมการบริหารตองมีสัญชาติไทย
¢ŒÍÊ§Ç¹ÃÒÂÁÒμÃ¡ÒÃ
นอกจากจะมีการกำหนดเงื่อนไขในการเขามา
ลงทุ น รายสาขาแล ว ไทยยั ง สงวนมาตรการที่ เ ป น
เงื่อนไขสำหรับนักลงทุนอาเซียนที่จะเขามาลงทุนใน
ไทยในทุกประเภทกิจการ ซึง่ ประกอบดวย การกำหนด
มีนาคม 2553

ทุ น ขั้ น ต่ ำ ไม น อ ยกว า 2 ล า นบาท
สำหรับการประกอบกิจการทั่วไป และ
ไมนอยกวา 3 ลานบาท สำหรับการ
ประกอบกิจการที่สงวนเปนรายสาขา
การกำหนดเงื่อนไขใหนักลงทุนอาเซียน
ต อ งขอใบอนุ ญ าต หรื อใบรั บ รองใน
การประกอบธุรกิจจากกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย ในทุกกรณี
การจำกั ด สิ ท ธิ์ ใ นการถื อ ครองที่ ดิ น
การจำกัดสิทธิ์ในการถือครองทีอ่ ยูอ าศัย
การกำหนดสั ด ส ว นการจ า งแรงงาน
และหามประกอบอาชีพสงวน 39 อาชีพ
ของไทย การสงวนสิทธิ์ ใหรัฐบาลไทย
สามารถกำหนดนโยบายที่เกี่ยวของกับ
ภาครัฐ การสงวนสิทธิ์ในวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย อ ม (Small and
Medium Enterprises - SMEs) การ
สงวนสิทธิ์ ในการลงทุนใน Portfolio
อีกทั้งมาตรการอื่นๆ ซึ่งขณะนี้อยู ใน
ระหวางการพิจารณาเพิ่มเติมตามความ
จำเปนและเหมาะสม
การพิ จ ารณาจั ด ทำรายการข อ
สงวนภายใตความตกลง ACIA ตอง
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เครือ่ งเงิน เครือ่ งถม เครือ่ งทองลงหิน หรือเครือ่ งเขิน การผลิตถวยชาม
หรือเครือ่ งปน ดินเผาทีเ่ ปนศิลปวัฒนธรรมไทย การทำนาเกลือ รวมทัง้
การทำเกลือสินเธาว
นอกจากนั้นยังมีสาขาการลงทุน ที่ ไมอนุญาตให คนตางดาว
ประกอบกิจการ เนื่องจากเปนธุรกิจที่คนไทยยังไมพรอมจะแขงขัน
เวนแตไดรบั อนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา อยูในบัญชีสาม
แนบทายพระราชบัญญัตกิ ารประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542
ไดแก การสีขาว การผลิตไมอัด แผนไมวีเนียร ชิปบอรด หรือฮารด
บอรด และการผลิตปูนขาว
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คำนึงถึงพันธกรณีที่ไทยผูกพันไวกับอาเซียน กฎหมายภายในของไทย
และความเห็นจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ โดยจะมี
การนำเสนอรายการสงวน เพือ่ ขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
กำกับดูแลการเจรจาความตกลงการคาเสรี คณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหวางประเทศ คณะรัฐมนตรี และรัฐสภาตามลำดับ กอน
ที่ไทยจะนำเสนอรายการขอสงวนดังกลาวตอสำนักเลขาธิการอาเซียน
เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน - คณะ
กรรมาธิการเขตการลงทุนอาเซียน (AEM - AIA Council หรือ
ASEAN Economic Ministers - ASEAN Investment Area
Council) ตอไป
¢Ñé¹μÍ¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃ
ความตกลง ACIA ยังไมมีผลบังคับใชตราบใดที่ประเทศสมาชิก
ครบทั้ง 10 ประเทศยังไม ได ใหสัตยาบัน โดยที่ ได ใหสัตยาบันแลว
เพียง 6 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา มาเลเซีย พมา สิงคโปร และ
เวียดนาม ฉะนั้น ทุกประเทศยังคงผูกพัน ภายใตความตกลง AIA
เดิม ทำให 3 สาขาที่ผูกพันอยูเดิมตองเปดเสรี ในป 2553 เชนกัน
สำหรับรายการขอสงวนนั้น ยังไมแลวเสร็จ เนื่องจากยังมีบาง
ประเด็นที่ยังไมสามารถหาขอสรุป ในอาเซียนได เมื่อไดขอสรุปแลว
จึ ง ทำรายการข อ สงวนฉบั บ สมบู ร ณ เ สนอต อ คณะรั ฐ มนตรี และ
รัฐสภาตอไป เมื่อผานความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว จึงจะยื่นรายการ
ขอสงวนใหสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อนำไปเสนอขอความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเพื่อใหรายการสงวนมีผลใช
บังคับตอไป

การดำเนินการตามมาตรา 190
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ของสำนักงานคณะกรรมการ
ส ง เสริ ม การลงทุ น (Office of the
Board of Investment - BOI) โดยการ
ประชาสัมพันธ ในเว็บไซตของบีโอไอ
และยังเชือ่ มโยงผานหนวยงานอืน่ อีกทัง้
จัดงานสัมมนาเวทีสาธารณะเมื่อวัน ที่
12 มิถุนายน 2552 เพื่อเผยแพรขอมูล
ใหประชาชนทัว่ ไป รับทราบ ถายทอดสด
ผ านคลื่ น AM 891 KHz ตลอดการ
สัมมนา มีการบรรยายในหลายจังหวัด
ไดแก ขอนแกน สุราษฎรธานี สระแกว
และอุดรธานี เพือ่ แจงใหผปู ระกอบการ
ในตางจังหวัดรับทราบ รวมทัง้ ไดประชุม
หารือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอีก
หลายครั้งเพื่อรวบรวมขอคิดเห็นจัดทำ
เปนทาที และรายการขอสงวนของไทย
แลวขอความเห็นชอบจาก กนศ.
นอกจากนัน้ เมือ่ วันที่ 15 ตุลาคม
2552 บีโอไอไดเขารวมประชุมกับคณะ
กรรมาธิการพัฒนาการเมือง การสือ่ สาร
มวลชน และการมีสว นรวมของประชาชน
ที่รัฐสภา จึงไดทราบขอกังวลการเปด
เสรีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การทำปาไม
จากปาปลูก รวมถึงการเพาะขยายและ
ปรั บ ปรุ ง พั น ธุ พื ช จากภาคประชาชน
โดยเฉพาะอยางยิง่ ปญหาทีด่ นิ ผลกระทบ
ตอ SMEs ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และการปฏิบัติตามมาตรา 190 ของ
รั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พ.ศ. 2550 บีโอไอจึงไดมีหนังสือขอ
ขอมูลเกี่ยวกับขีดความสามารถในการ
แขงขันของไทยใน 3 สาขานั้น อีกทั้ง
ผลกระทบทีค่ าดวาจะเกิดจากการเปดเสรี
และมาตรการรองรับจากกรมประมง
กรมป าไม และสำนั ก งานเศรษฐกิ จ
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การรวมกลุ ม ของอาเซี ย นเป น
การเกษตร เพื่อรวบรวม และนำเสนอ กนศ. ที่กำหนดประชุมในชวง
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2552 ประกอบการพิจารณาทบทวนทาทีของ การรวมกลุม เพือ่ เปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community
ไทยตอไป
- AEC) ซึ่งทายที่สุดตองการรวมเปน
·Ò§àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃà»´àÊÃÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 3 ÊÒ¢Ò
ตลาดเดียว การเปดเสรีการคา การ
กรณีการเปดเสรีการลงทุน 3 สาขา ซึ่งตามพันธกรณีจะตอง ลงทุน และการคาบริการ เปนเครือ่ งมือ
เปดตั้งแตวัน ที่ 1 มกราคม 2553 ที่ผานมา ประกอบกับขอกังวล ไปสูเปาหมาย เราจะไมทำอะไรเลยนั้น
อยางกวางขวางที่เกิดขึ้น คงประมวลทางเลือกได 2 ทาง คือ เปด ไมได เพียงแตยทุ ธวิธี และกระบวนการ
ภายในประเทศในการรองรับการเปดเสรี
และไมเปด
ขางตนนัน้ แตละหนวยงานทุกภาคสวนที่
กรณีที่เปดเสรีการลงทุน 3 สาขาตามพันธกรณี หากกังวลใน เกีย่ วของไดเตรียมพรอม และดำเนินการ
เรื่องผลกระทบหนวยงานราชการที่เกี่ยวของกับ 3 สาขานั้น จะตอง แลวหรือยัง ขอสำคัญคือการแกปญหา
ออกกฎระเบียบคุมครองการลงทุนของไทย เพื่อใหเกิดผลกระทบตอ เฉพาะหนานี้ ซึ่งก็ไดนำเสนอทางเลือก
การลงทุนไทยนอยทีส่ ดุ แตตอ งบังคับใชไดกอ นวันที่ 1 มกราคม 2553 ไวแลว โดยจะเลือกปฏิบตั ติ ามพันธกรณี
เนื่องจากเปดชองไว ในเรื่องกฎหมายภายในที่นักลงทุนอาเซียนยังตอง หรือฝาฝนพันธกรณีภายใตความตกลง
ปฏิบัติตาม แตก็ตองระมัดระวังในเรื่องของ backtrack ที่ไดกลาวถึง ACIA ไม ว า จะเลื อ กทางใดก็ ข อให
ในตอนที่ 2 ดวย
เตรียมการรองรับผลที่จะเกิดใหพรอม
กรณี ไมเปดเสรีการลงทุน 3 สาขาตามพันธกรณี หากเลือกที่ ทั้งนี้ ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาค
จะไมเปด ดวยเกรงผลกระทบตอการลงทุนไทย ก็จำเปนตองศึกษา เอกชน ตองเรงดำเนินการใดๆ ก็ตาม
ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียนในกรณี ไมปฏิบัติตามพันธกรณี ที่ จ ะทำให ไ ด รั บ ผลกระทบน อ ยที่ สุ ด
วาจะเกิดอะไรขึ้น เราพรอมที่จะรับผิดชอบผลที่อาจเกิดหรือไม ใคร ไมวาจะเลือกวิธี ใดก็ตาม
จะเปนผูรับผิดชอบ โดยอาจเขาทำนองคาโงทางดวน ที่ภาครัฐตอง
ชดใช หากคูกรณีเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการฝาฝนพันธกรณี
มีนาคม 2553
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จับกระแสโลก

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

Eco-car...

โปรดักสแชมเปยนตัวใหม

ของอุตสาหกรรมรถยนตไทย
ปจจุบันแนวโนมสำคัญของอุปสงคตอรถยนตทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ตางหันไปนิยมรถยนต
ขนาดเล็กแบบประหยัดพลังงานมากขึ้น เนื่องจากสังคมชนบทไดปรับเปลี่ยนไปเปนสังคมเมือง
ทำใหมีความตองการรถเล็กมากขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการใชงานในเขตเมือง ประกอบกับ
น้ำมันมีราคาแพง ดังนั้น การใชรถยนตขนาดเล็กจะสงผลดี ในการชวยลดการใชพลังงาน ปญหา
มลพิษ รวมทั้งลดปญหาการจราจรที่ติดขัดอีกดวย
จากแนวโนมขางตน ทำใหบริษัทรถยนตตางๆ หันมาสนใจผลิต
รถยนตขนาดเล็ก หรือ “Eco - car” มากขึ้น แมแตบริษัทรถยนตซึ่ง
เดิ ม เน น การผลิ ต รถยนต ห รู ห ราและมี ข นาดใหญ เช น บริ ษั ท
ไดมเลอร บริษัท BMW ฯลฯ ก็หันมาผลิตรถยนตขนาดเล็ก โดยคาย
ไดมเลอรผลิตรถยนตสมารท และรถยนตเมอรซิเดสเบนซรุน A Class
สวนคาย BMW ผลิตรถยนตมินิคูเปอรส
¡Óà¹Ô´á¹Ç¤Ô´ “Eco - car”
แนวความคิดเกี่ยวกับ Eco - car เริ่มตนขึ้น สมัยที่นายพินิจ
จารุสมบัติ ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และ
ดร.วัชระ พรรณเชษฐ เปนผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
กระทรวงอุ ต สาหกรรมได ตั้ ง คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร ย านยนต
ขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2546 เพื่อผลักดันโครงการพัฒนาให ไทยเปน
ดีทรอยตแหงเอเชีย

Ã¶Â¹μâ¿Å¤ÊÇÒà¡Œ¹ ÃØ‹¹àμ‹Ò·Í§·Õèä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ
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Eco - car เปนรถยนตราคายอมเยา
ประหยัดน้ำมัน ปลอดภัย
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ซึ่งจะสงผลดีทำใหอุตสาหกรรมยานยนต ไทย
มีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น

Ã¶Â¹μ ÁÔ ¹Ô «Öè § ä´Œ ÃÑ º ¤ÇÒÁ¹Ô Â ÁÍÂ‹ Ò §ÁÒ¡ã¹Í´Õ μ
ã¹°Ò¹ÐÃ¶Â¹μ ¢ ¹Ò´àÅç ¡ áÅÐÁÕ Ã Ò¤Ò¶Ù ¡ ¡‹ Í ¹·Õè ¨ Ð
¡ÅÒÂà»š¹Ã¶Â¹μ¢¹Ò´àÅç¡ áÅÐÁÕÃÒ¤Òá¾§ã¹»˜¨¨ØºÑ¹
ÀÒÂËÅÑ§¶Ù¡«×éÍ¡Ô¨¡ÒÃâ´Â BMW

ทางดวน เมื่อสัมผัสลมดวยความเร็วสูง
อาจเสียการทรงตัวไดงาย
กลุม ทีส่ าม คือ ตลาดตางประเทศ
โดยจะสงเสริมใหไทยเปนฐานการผลิต
สำคั ญ ของรถยนต แ บบนี้ เ พื่ อ ส ง ออก
ดังนั้น จะตองกำหนดคุณลักษณะของ
รถยนต ใหเปนมาตรฐานสากล เพื่อให
ÊÒÁ¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§ Eco - car
สามารถสงออกไปจำหนายตางประเทศ
สำหรับตลาดหรือกลุมลูกคาเปาหมายของ Eco - car สามารถ ไดดวย
จำแนกเปน 3 กลุม
กลุม แรก คือ กลุม ลูกคาใหมในประเทศ เปนการสรางตลาดกลุม
ใหม ใหเกิดขึ้น สำหรับผูมีรายไดนอย 4,000 - 5,000 บาทตอเดือน
ที่ ไมสามารถซื้อรถใหมที่มีราคาระหวาง 500,000 - 600,000 บาท ในป 2550 คณะกรรมการ
ตองใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะหรือซื้อรถยนตมือสอง Eco - car
สงเสริมการลงทุน
จึงเปนรถทีส่ อดคลองกับกำลังซือ้ ของคนกลุม นี้ โดยไดทงั้ รถใหมปา ยแดง
ไดมีมติเห็นชอบเปดให
ที่มีราคายอมเยา ประหยัดพลังงานและคาใชจาย
การสงเสริมการลงทุน
กลุมที่สอง คือ กลุมประชาชนที่แมมีอำนาจซื้อรถยนตราคาแพง รถยนตประหยัดพลังงาน
แตตองการรถยนตขนาดเล็กลง เพื่อใหคลองตัวตอการใชงานในเขต
มาตรฐานสากล หรือ
เมือง ประหยัดคาใชจายดานน้ำมันและมีความหวงใยในสิ่งแวดลอม
Eco - car
สวนรถขนาดใหญหรือรถแบบครอบครัวนั้น จะเก็บเอาไว ใชงาน
ชวงวันหยุดเมือ่ ตองเดินทางออกตางจังหวัด เนือ่ งจากขนาดรถยนตทเี่ ล็ก
เกินไป อาจจะไมปลอดภัยเทาที่ควรเมื่อเดินทางตางจังหวัดหรือขึ้น
มาตรการหนึง่ เพือ่ บรรลุเปาหมายขางตน คือ การผลิต Eco - car
ซึ่งเปนรถยนตราคายอมเยา ประหยัดน้ำมัน ปลอดภัย และเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม ซึ่งจะสงผลดีทำใหอุตสาหกรรมยานยนต ไทยมีความ
แข็งแกรงมากยิง่ ขึน้ นับเปนการสรางผลิตภัณฑหลัก (Product Champion)
อีกตัวหนึง่ ของอุตสาหกรรมรถยนตของประเทศไทย เพิม่ เติมจากรถยนต
ปกอัพที่ประเทศไทยเปนฐานการผลิตที่ ใหญที่สุดแหงหนึ่งในโลก

มีนาคม 2553

Eco - car...â»Ã´Ñ¡ÊáªÁà»‚Â¹μÑÇãËÁ‹¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÃ¶Â¹μä·Â

จากนัน้ กระทรวงอุตสาหกรรมไดกำหนดเปาหมายหลักวา ภายใน
ป 2549 ประเทศไทยจะประกอบรถยนตใหได 1 ลานคัน โดยจะสงออก
รถยนต 400,000 คัน ซึ่งปรากฏวาสามารถทำไดเกินกวาเปาหมายที่
ตัง้ ไว โดยในป 2549 สามารถประกอบรถยนต ไดมากถึง 1.18 ลานคัน
และสงออก 539,206 คัน
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• กำหนดมาตรฐานมลพิ ษ

Ã¶Â¹μâμâÂμŒÒÂÒÃÔÊä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ¤‹Í¹¢ŒÒ§ÁÒ¡ã¹·ÇÕ»ÂØâÃ»

โครงการนี้ ไดมีการทบทวนหลายครั้ง โดยเฉพาะเมื่อน้ำมันมี
ราคาแพง ทั้งนี้ ภายหลังจากแนวคิดที่จะผลิตรถยนตขนาดเล็ก ที่มี
ราคาถูก และประหยัดพลังงาน เกิดขึ้นมาเปนเวลา 4 ป ก็ถึงโอกาส
ที่ จ ะมี ก ารดำเนิ น การอย า งเป น ทางการ โดยในป 2550 คณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งมีนายโฆสิต ปนเปยมรัษ ฎ ซึ่งขณะ
นั้นดำรงตำแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนประธานกรรมการ ไดมีมติเห็นชอบในการเปดการ
สงเสริมการลงทุนรถยนตประเภทนี้ โดยตัง้ ชือ่ เปนทางการในภาษาไทย
วา “รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล” หรือ Eco - car

ในระดั บ มาตรฐานสากล
กลาวคือ มาตรฐาน EURO 4
หรือสูงกวา และมีการปลอย
ก า ซคาร บ อนไดออกไซด
(CO2) ไมเกิน 120 กรัมตอ
กิโลกรัม
• กำหนดมาตรฐานความ
ปลอดภั ย ระดั บ สากล คื อ
UNECE Reg. 94 และ 95
Rev.0 หรือสูงกวา สำหรับ
ปองกันผูโดยสารกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุจากการชนดานหนา
และดานขางของรถยนต
• มีเงินลงทุนไมนอ ยกวา 5,000
ลานบาท

Å´ÀÒÉÕÊÃÃÃ¾ÊÒÁÔμàËÅ×ÍÃŒÍÂÅÐ 17
บีโอไอไดเจรจากับกระทรวงการคลัง
เพื่อขอใหกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิต
Eco - car ลงเหลือไมเกินรอยละ 10 แต
กระทรวงการคลังเห็นวาควรปรับลดลง
เหลือรอยละ 17 เทานั้น หากลดลงต่ำ
กวานี้อาจมีผลกระทบตอรถยนตปกอัพ
ÁÒμÃ°Ò¹ Eco - car áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÅ§·Ø¹
และเห็นวาลดภาษีสรรพสามิตระดับนี้
สำหรับคุณลักษณะของรถยนต และเงื่อนไขการลงทุน ไดมี นาจะเพียงพอแลว ทำให Eco - car มี
การกำหนดขึ้นใหม ซึ่งมีบางสิ่งที่แตกตางไปจากแนวคิดเดิมเมื่อป ราคาไมต่ำลงมากอยางที่คิด
2546 ดังนี้
• ขนาดของรถยนต เดิมกำหนดมิตขิ องรถยนตวา ตองยาวไมเกิน
3.6 เมตร กวางไมเกิน 1.6 เมตร ตอมาขยายขนาดความกวาง
เปน 1.63 เมตร
• เงือ่ นไขความสิน้ เปลืองน้ำมัน เดิมกำหนดเอาไวไมเกิน 5.6 ลิตร
ตอ 100 กิโลเมตร ตอมาไดปรับเปลีย่ นมาตรฐานใหประหยัด
น้ำมันเพิ่มมากขึ้น กลาวคือ สิ้นเปลืองน้ำมันลดลงเหลือไม
เกิน 5 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร
Ã¶Â¹μä´ÎÑ·ÊØ ÁÔÃ‹Ò«Öè§à»š¹Ã¶Â¹μ¢¹Ò´¨ÔëÇ»ÃÐÊº
¼ÅÊÓàÃç ¨ ã¹ÃÐ´Ñ º Ë¹Öè § ã¹μÅÒ´»ÃÐà·Èä·ÂàÁ×è Í
»ÃÐÁÒ³ 20 »‚ÁÒáÅŒÇ
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คณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบกับขอเสนอของกระทรวงการคลัง โดยมี
มติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ใหเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ
17 โดยกำหนดความจุของกระบอกสูบไมเกิน 1,300 ซีซี สำหรับ
เครื่องยนตเบนซิน และความจุกระบอกสูบไมเกิน 1,400 ซีซี สำหรับ
เครือ่ งยนตดเี ซล โดยไมจำกัดกำลังเครือ่ งยนต ซึง่ ยังเสียเปรียบรถยนต
ปกอัพขนาด 1 ตัน ที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราเพียงรอยละ 3
เทานั้น
“ÁÒÃª” Eco - car àÁ´ÍÔ¹ä·ÂáÅ¹´ ¤Ñ¹áÃ¡
โครงการ Eco - car ไดรับการตอบสนองอยางดียิ่ง มีบริษัท
รถยนตมากถึง 6 คาย ที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนในโครงการผลิต
Eco - car คือ นิสสัน โตโยตา ซูซูกิ มิตชูบิชิ ฮอนดา และทาทา
มอเตอร
โดยมีบริษัทนิสสันเปนรายแรกที่เริ่มผลิตในโครงการ Eco - car
อยางเต็มที่ เนือ่ งจากนิสสันไดกำหนดให Eco - car เปนผลิตภัณฑหลัก
ตัวใหม ในประเทศไทย เพื่อใหบริษัทฯ กลับมาครองตลาดเหมือนเมื่อ
ครั้งที่ยังใชชื่อวาดัทสัน โดยกำหนดเปาหมายเพิ่มสวนแบงทางการ
ตลาดในประเทศไทย จากเดิมที่มีอยูเพียงรอยละ 5 ใหขยับขึ้นเปน
รอยละ 7.5 ภายในป 2553 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10 ภายในป 2555
นิสสัน ตั้งชื่อรถยนต Eco - car ที่วางจำหนายในประเทศไทย
และญีป่ นุ วา “มารช” สวนรถทีส่ ง ออกไปยุโรป ใชชอื่ วา “ไมครา” โดย

Eco - car ไดรับการตอบสนองอยางดียิ่ง
มีบริษัทรถยนตมากถึง 6 คาย
ที่ ไดรับการสงเสริมฯ
คือ นิสสัน โตโยตา ซูซูกิ มิตชูบิชิ
ฮอนดา และทาทามอเตอร
มีนาคม 2553

ตัง้ เปาหมายผลิตเพือ่ จำหนายในประเทศ
ไวที่ระดับรอยละ 45 และสงออกอีก
รอยละ 55
Eco - car “มารช” หรือวา “ไมครา”
ทีผ่ ลิตในประเทศไทยนี้ นับเปน Eco - car
รุนใหม ที่ถือเปนเจเนอเรชันที่ 4 ของ
มารชนับจากเปดตัวรุนแรกในป 2525
บริษัทนิสสันกำหนดผลิตรถยนต
แบบนี้ ในโรงงานเพียง 4 แหงทั่วโลก
คื อ ไทย จี น อิ น เดี ย และเม็ ก ซิ โ ก
เพื่อทำตลาดใน 160 ประเทศทั่วโลก
พรอมกัน นี้ นิสสันไดยกเลิกฐานการ
ผลิตรถยนตมารชเดิม คือ ญี่ปุนและ
สหราชอาณาจักร ซึ่งเปนประเทศที่มี
ตนทุนการผลิตสูง
นิ ส สั น กำหนดให ไ ทยเป น ฐาน
การผลิ ต หลั ก ของรถยนต ม าร ช โดย
เป ด ตั ว ทำการผลิ ต และจำหน า ยใน
ประเทศไทยเปนแหงแรกในโลกตั้งแต
กลางเดือนมีนาคม 2553 เปนตนไป
ตั้ ง เป า ขายในประเทศไทย 20,000
คั น /ป กำหนดใช ชิ้ น ส ว นผลิ ต ใน
ประเทศไทยเป น สั ด ส ว นค อ นข า งสู ง
คือ รอยละ 80 ของชิ้น สวนทั้งหมด
โดยนำเขาชิ้นสวนจากตางประเทศเปน
สั ด ส ว นเพี ย งร อ ยละ 20 เท า นั้ น
สำหรับศูนยวิจัยและพัฒนาของนิสสัน
ในประเทศไทย ได มี สวนรวมในการ
ออกแบบดวย

Eco - car...â»Ã´Ñ¡ÊáªÁà»‚Â¹μÑÇãËÁ‹¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÃ¶Â¹μä·Â

ใหเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ 17
โดยกำหนดไมเกิน 1,300 ซีซี
สำหรับเครื่องยนตเบนซิน และไมเกิน 1,400 ซีซี
สำหรับเครื่องยนตดีเซล
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นิสสันกำหนดให ไทยเปนฐาน
การผลิตหลักของรถยนต
มารช โดยเปดตัวทำการผลิต
และจำหนายในประเทศไทย
เปนแหงแรกในโลก
¹ÒÂªÒÞªÑ Â ªÑ Â ÃØ‹ § àÃ× Í § ÃÑ ° Á¹μÃÕÇ‹ Ò ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØ μ ÊÒË¡ÃÃÁ »ÃÐªØ Á ËÒÃ× Í Ã‹ Ç Á¡Ñ º
¼ÙŒºÃÔËÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·¹ÔÊÊÑ¹ àÁ×èÍà´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2552

อยางไรก็ตาม เนือ่ งจากรถยนตมารชจะสงออกไปจำหนายยังญีป่ นุ
ซึ่งเปนตลาดที่เขมงวดในดานคุณภาพ ดังนั้น นิสสันจึงสงผูเชี่ยวชาญ
ในดานการตรวจสอบจากโรงงาน Oppama ของนิสสันที่โยโกะสุกะ
ในจังหวัดคานากาวา ซึ่งเปนฐานผลิตเดิมของรถยนตมารช มายัง
โรงงานในประเทศไทย เพื่อตรวจสอบคุณภาพรถยนตอยางเขมงวด
กอนสงไปจำหนายยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะญี่ปุน
นอกจากนี้ เมื่อรถยนตสงจากไทยไปยังญี่ปุน ยังจะตรวจสอบ
รถยนตอีกครั้งที่โรงงาน Oppama เชนเดียวกัน
รถยนต ใหมนี้ ใชเครื่องยนต 3 สูบในรหัส HR12 ที่มีความจุ
1,200 ซีซี กำลัง 79 แรงมา มีทั้งระบบเกียรธรรมดาแบบ 5 จังหวะ
และระบบเกี ย ร แ ปรผั น อั จ ฉริ ย ะ XTRONIC CVT บนโครงสร า ง

วี แพลทฟอรม (V-platform) ใหม
ลาสุด ซึ่งมีการขยายระยะฐานลอจาก
รุนเดิม เพื่อความกวางขวางของหอง
โดยสาร และใหความคลองตัวดวยตัวถัง
ทรง 5 ประตูกะทัดรัดมีรัศมีวงเลี้ยว
แคบสุดเพียง 4.5 เมตรเทานั้น
“มาร ช ” ยั ง เพี ย บพร อ มด ว ย
นวัตกรรมใหม คือ ระบบดับเครือ่ งยนต
อั ตโนมั ติ เ มื่ อ รถยนต จ อดนิ่ ง อยู กั บ ที่
(Idling Stop) เหมือนกับรถยนตไฮบริด
เพือ่ ประหยัดน้ำมัน และเมือ่ เรงเครือ่ งยนต
เครือ่ งยนตจะสตารทโดยอัตโนมัตเิ ชนกัน
ขณะที่ความดังของเสียงเครื่องยนตอยู
ทีร่ ะดับ 86.5 เดซิเบล เงียบกวารถยนต
อื่นซึ่งอยู ในระดับ 87.3 เดซิเบล
«Ù«Ù¡Ôä´ŒÄ¡É¼ÅÔμ »‚ 2555
นอกจากรถยนต ม าร ช ของค า ย
นิสสันแลว บริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
อาจจะเปนรายตอไปที่ผลิต Eco - car
ในประเทศไทย ปจจุบันไดเริ่มเดินหนา
โครงการแลว โดยในชวงปลายเดือน
พฤศจิกายน 2552 ไดทำพิธวี างศิลาฤกษ
เพื่อกอตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรม
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เหมราชอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง บนพื้นที่ขนาดประมาณ 1,000
ไร ดวยเงินลงทุนเฟสแรกประมาณ 7,500 ลานบาท คาดวาในสวน
ของโรงงานจะกอสรางและพรอมเปดดำเนินการผลิตได ในชวงป
2555 อยางแนนอน
จากการที่บริษัทโฟลคสวาเกนของเยอรมนี ไดซื้อหุนของบริษัท
ซูซูกิ มอเตอร คอรป จำนวนรอยละ 19.9 เปนมูลคา 2,530 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ และทางซูซูกิเองก็ได ใชเงิน ที่ ไดจากการซื้อขายหุน
ครั้งนั้นประมาณครึ่งหนึ่ง เพื่อกลับไปซื้อหุนในบริษัทโฟลคสวาเกน
สงผลทำใหทั้ง 2 คายรถยนต เปนพันธมิตรกันอยางเหนียวแนน ทำให
หลายฝายคาดวาในอนาคตฐานการผลิตรถยนตซูซูกิในประเทศไทย
อาจจะไมผลิตเฉพาะ Eco - car ในตราซูซูกิเทานั้น แตอาจจะรวมถึง
โฟลคสวาเกนดวย
â¤Ã§¡ÒÃ Eco - car ã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È
เปน ที่ นา สัง เกตว า ป จ จุ บั น รั ฐ บาลประเทศต า งๆ ได พ ยายาม
สนับสนุนการผลิตและจำหนายรถยนตขนาดเล็ก ตัวอยางหนึ่ง คือ
ประเทศญี่ ปุ น ซึ่ ง มี น โยบายสนั บ สนุ น รถยนต ข นาดเล็ ก ประเภท
Minicar เปนกรณีพิเศษ โดยกำหนดใหมีขนาดเครื่องยนตไมเกิน 660
ซีซี ความยาวไมเกิน 3.7 เมตร กวางไมเกิน 1.48 เมตร สูงไมเกิน 2
เมตร พรอมกับจำกัดความแรงเครื่องยนตไมเกิน 64 แรงมา
สำหรับประเทศจีน รัฐบาลไดประกาศลดอัตราภาษีรถยนตเมื่อ
เดือนสิงหาคม 2551 โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2551
เปนตนไป โดยลดภาษีรถยนตขนาดเครื่องยนต ไมเกิน 1,000 ซีซี
จากรอยละ 3 เหลือรอยละ 1 ขณะทีเ่ พิม่ ภาษีสำหรับรถยนตขนาดใหญ
กลาวคือ รถยนตขนาดเครื่องยนต 3,000 - 4,000 ซีซี จากรอยละ 15
เพิ่มเปนรอยละ 25 สำหรับรถยนตที่มีขนาดเครื่องยนตเกิน 4,000 ซีซี
เก็บเพิ่มขึ้นเทาตัวจากรอยละ 20 เปนรอยละ 40
มีนาคม 2553

ä·Â¤ÇÃÁÕÁÒμÃ¡ÒÃª‹ÇÂÃ³Ã§¤
ประเทศไทยควรมีมาตรการรณรงค
อย า งจริ ง จั ง ให ใ ช ร ถยนต ข นาดเล็ ก
หรือรถยนตแบบไฮบริด เพื่อประหยัด
น้ำมันและรักษาสิง่ แวดลอม โดยเฉพาะ
ผูบริหารของหนวยราชการที่รับผิดชอบ
ในด า นนี้ เช น กระทรวงทรั พ ยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
พลั ง งาน ฯลฯ ควรดำเนิ น การเป น
ตั ว อยา งในการนำ Eco - car หรือ
รถยนต ใชพลังงานหมุนเวียนมาใชงาน
จากตัวอยางในตางประเทศ คือ
ผูบริหารของหนวยราชการสิ่งแวดลอม
ของประชาคมยุโรป ไดประกาศเมื่อป
2550 เกี่ ย วกั บ การเปลี่ ย นรถประจำ
ตำแหน ง จากเดิ ม ที่ มี ร าคาแพง คื อ
เมอรซิเดสเบนซ ซึ่งไมประหยัดน้ำมัน
และปลอยไอเสียจำนวนมาก มาเปน
รถยนตโตโยตาแบบไฮบริดซึ่งเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน
มากกวา ซึง่ จะชวยในการดูแลทรัพยากร
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนอีกทางหนึ่ง

Eco - car...â»Ã´Ñ¡ÊáªÁà»‚Â¹μÑÇãËÁ‹¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÃ¶Â¹μä·Â

สำหรั บ เกาหลี ใ ต รั ฐ บาลได
พยายามสงเสริมการใชรถยนตขนาด
เล็ ก เช น เดี ย วกั น โดยให สิ ท ธิ แ ละ
ประโยชนดานภาษีอากรเปน พิเศษแก
รถยนตขนาดเล็กที่มีขนาดเครื่องยนต
ไมเกิน 800 ซีซี
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กฎและระเบียบควรรู

สถาปนา พรหมบุญ

นานาสาระกับ บี โ อไอ

¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹¢Í§μ‹Ò§ªÒμÔ (μ‹Ò§´ŒÒÇ)
1. ¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇ ËÁÒÂ¶Ö§ÍÐäÃ
ตอบ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของคนต า งด า ว
พ.ศ. 2542 ได ใหความหมายของคนตางดาว สรุปไดดังนี้
• บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย
• นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในไทย
• นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย โดยครอบคลุมทั้ง
นิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทุน หรือลงทุนโดยบุคคลธรรมดาที่ 2. ÁÕ¸ÃØ ¡Ô¨»ÃÐàÀ·ã´ºŒÒ§·ÕÊè §Ç¹äÇŒÊÓËÃÑº
¤¹ä·Â
ไม มี สั ญ ชาติ ไ ทย หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ม ไ ด จ ดทะเบี ย นใน
ตอบ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ประเทศไทยตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุน ทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.
และหางหุนสวนจำกัด หรือหางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียน
2542 ไดกำหนดบัญชีทา ยไว 3 บัญชี
ซึ่งหุนสวนผูจัดการ หรือผูจัดการเปนบุคคลธรรมดาที่ ไมมี
ดังนี้
สัญชาติไทย
• บั ญ ชี ห นึ่ ง เป น ธุ ร กิ จ ที่ ไ ม
• นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีหุนอันเปน ทุน
อนุญาตใหคนตางดาวประกอบ
หรือลงทุนมีมูลคาตั้งแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคล
กิจการดวยเหตุผลพิเศษ
นั้ น ถื อโดยบุ ค คลธรรมดาที่ ไ ม มี สั ญ ชาติ ไ ทย หรื อโดย
นิ ติ บุ ค คลที่ ไ ม ไ ด จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย หรื อโดย
• บัญชีสอง เปนธุรกิจทีเ่ กีย่ วกับ
นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยที่มีลักษณะตางดาว
ความปลอดภัยหรือความมัน่ คง
ดังที่ไดกลาวขางตน
ของประเทศ หรือมีผลกระทบ
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ตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบาน หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หากคนตางดาวจะ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสอง จะตองขออนุญาตจากรัฐมนตรี
โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ จะตองมีคนไทย
หรือนิติบุคคลที่มิใชคนตางดาวถือหุนไมนอยกวารอยละ 40 4. ËÅÑ¡à¡³±¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹μ‹Ò§´ŒÒÇ ã¹
เวนแตจะมีเหตุสมควร รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะ
¡Ã³Õ·Õè¹ÔμÔºØ¤¤Åμ‹Ò§´ŒÒÇä´ŒÃÑº¡ÒÃ
รัฐมนตรีอาจผอนผัน สัดสวนในเรื่องดังกลาวใหนอยลงได
Ê‹§àÊÃÔÁÏ ÁÕÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§
แตตองไมนอยกวารอยละยี่สิบหา
ตอบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก
นักลงทุนตางชาติในการลงทุนใน
• บัญชีสาม เปนธุรกิจทีค่ นไทยยังไมมคี วามพรอมทีจ่ ะแขงขัน
กิจการอุตสาหกรรม คณะกรรมการ
ในการประกอบกิจการกับคนตางดาว หากคนตางดาวจะ
ส ง เสริ ม การลงทุ น จะผ อ นคลาย
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม จะตองขออนุญาตจากอธิบดี
มาตรการจำกั ด การถื อ หุ นโดยใช
กรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
แนวทางการพิจารณา ดังนี้
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว หากไดรับอนุญาต สามารถ
เปนหุนตางดาวขางมากหรือทั้งสิ้นได
• โครงการลงทุ น ในกิ จ การ
ทั้ ง นี้ สามารถดู ร ายละเอี ย ดประเภทธุ ร กิ จ ของแต ล ะ
เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว
บั ญ ชี ไ ด จ ากบั ญ ชี ท า ยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จ ของ
การประมง การสำรวจและ
คนตางดาว พ.ศ.2542 (บัญชีทา ยฯ) ในเว็บไซตของกรมพัฒนาธุรกิจ
การทำเหมืองแร และการให
การคา http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1720
บริการ ตามทีป่ รากฏในบัญชี
หนึ่ ง ท า ยพระราชบั ญ ญั ติ
3. ËÒ¡¹ÔμÔºØ¤¤Åμ‹Ò§´ŒÒÇä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¶×ÍËØŒ¹¢ŒÒ§ÁÒ¡
การประกอบธุ ร กิ จ ของ
ã¹ºÑÞªÕÊÍ§ áÅÐºÑÞªÕÊÒÁ ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
คนตางดาว พ.ศ. 2542 จะ
ตอบ สามารถทำได โดยเปนไปตามมาตรา 12 ของพระราชบัญญัติ
ตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุน
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 อธิบายโดยสังเขป
รวมกันไมนอ ยกวา รอยละ 51
ไดดังนี้
ของทุนจดทะเบียน
ในกรณี ที่ ธุ ร กิ จ ของคนต า งด า วซึ่ ง ได รั บ การส ง เสริ ม ฯ
มีนาคม 2553
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ตามกฎหมายว า ด ว ยการส ง เสริ ม
การลงทุน หรือไดรับอนุญาตเปน
หนั ง สื อให ป ระกอบอุ ต สาหกรรม
หรื อ ประกอบการค า เพื่ อ ส ง ออก
ตามกฎหมายว า ด ว ยการนิ ค ม
อุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย
หรื อ ตามกฎหมายอื่ น เป น ธุ ร กิ จ
ตามบั ญ ชี ส องหรื อ บั ญ ชี ส ามท า ย
พระราชบัญญัตินี้ ใหคนตางดาว
ดังกลาวแจงตออธิบดี เพือ่ ขอหนังสือ
รับรอง ใหนติ บิ คุ คลตางดาวดังกลาว
นัน้ ผอนผันใหประกอบธุรกิจนัน้ ๆ ได
แต ทั้ ง นี้ จะต อ งปฏิ บั ติ ต าม
มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 39
มาตรา 40 และ 42 แหงพระราช
บัญญัติดังกลาวดวย
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• โครงการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม อนุญาตใหตางชาติ
ถือหุนขางมากหรือทั้งสิ้นไดไมวาตั้งในเขตใด
• เมือ่ มีเหตุผลอันสมควร คณะกรรมการฯ อาจกำหนดสัดสวน
การถื อ หุ น ของต า งชาติ เ ป น การเฉพาะสำหรั บ กิ จ การที่
ใหการสงเสริมฯ บางประเภท

5. ËÒ¡¹ÔμÔºØ¤¤Åμ‹Ò§´ŒÒÇ ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ã¹¡Ô¨¡ÒÃ¼ÅÔμ «Öè§ÁÔä´Œ
à»š¹¸ØÃ¡Ô¨·Õèà¢ŒÒ¢‹ÒÂºÑÞªÕ·ŒÒÂÏ áμ‹μ‹ÍÁÒμŒÍ§¡ÒÃ¨ÐÁÕ¡ÒÃÃÑº¨ŒÒ§¼ÅÔμ
9. ¡Ô¨¡ÒÃàËÁ×Í§áÃ‹ «Öè§ÍÂÙ‹ã¹ºÑÞªÕÊÍ§
´ŒÇÂ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶·Óä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇÊÒÁÒÃ¶¶×ÍËØŒ¹¢ŒÒ§ÁÒ¡
ตอบ การรับจางผลิต เปนการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชี
ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ ËÒ¡¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ
สาม ซึ่งตองขออนุญาตประกอบธุรกิจ หากนิติบุคคลตางดาว
ตอบ ไมได ถึงแมวา จะอยูบ ญ
ั ชีสอง
ประสงค จ ะขอประกอบธุ ร กิ จ จะต อ งขอหนั ง สื อ รั บ รองการ
แตคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
ประกอบธุรกิจตางดาวดวย
กำหนดใหกิจการเหมืองแรจะตองมี
ผูม สี ญ
ั ชาติไทยถือหุน รวมกันไมนอ ย
6. ËÒ¡¹ÔμÔºØ¤¤Åμ‹Ò§´ŒÒÇä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅÐ¨Ð»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃμÒÁ
ºÑÞªÕÊÍ§ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¶×ÍËØŒ¹¢ŒÒ§ÁÒ¡ËÃ×Í·Ñé§ÊÔé¹ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
กวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
ตอบ สามารถถือหุน ขางมากหรือทัง้ สิน้ ได แตทงั้ นี้ กิจการดังกลาว
จะตองอยูในประเภทกิจการที่ใหการสงเสริมฯ และคณะกรรมการฯ 10. ¡Ô¨¡ÒÃâÃ§áÃÁ ¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇÊÒÁÒÃ¶
¶×ÍËØŒ¹¢ŒÒ§ÁÒ¡ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ไมไดกำหนดสัดสวนการถือหุนของตางชาติ ไวเปนการเฉพาะ
ตอบ กิจการโรงแรมจัดอยู ในบัญชี
สาม ซึ่งจะตองมีหุนไทยขางมาก
7. ·Ø¹¢Ñé¹μèÓ·Õè¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇμŒÍ§ãªŒã¹¡ÒÃàÃÔèÁμŒ¹»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ ÁÕ¡ÓË¹´
äÇŒà·‹Òã´
ยกเว น หากได รั บ การส ง เสริ ม ฯ
ตอบ ตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติของคนตางดาว พ.ศ.
หรือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม
2542 ทุนขั้นต่ำที่คนตางดาวใช ในการเริ่มตน ประกอบธุรกิจใน
พัฒนาธุรกิจการคา คนตางชาติจะ
ประเทศไทย จะตองมีจำนวนไมนอยกวาที่กำหนดในกฎกระทรวง
สามารถถือหุน ขางมากหรือทัง้ สิน้ ได
แตตองไมนอยกวา 2 ลานบาท แตหากเปนการประกอบธุรกิจที่
ไดรับอนุญาตตามบัญชีทายฯ ทุนขั้นต่ำที่กำหนดไว ในกฎกระทรวง
สำหรับแตละธุรกิจตองไมนอยกวา 3 ลานบาท
แตทั้งนี้ นิติบุคคลตางดาวที่ ไดรับการสงเสริมฯ จะไดรับ
ยกเวนจากการบังคับใชตามมาตรานี้ โดยการลงทุนขั้นต่ำจะตอง
เปนไปตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด
8. ¹ÔμÔºØ¤¤Åä·Â ¡Ñº¹ÔμÔºØ¤¤Åμ‹Ò§ªÒμÔ ËÒ¡ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¨Ðä´Œ
ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹à·‹Ò¡Ñ¹ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ โดยทั่ วไปแล ว สิ ท ธิ ป ระโยชน ไ ม ไ ด มี ค วามแตกต า งกั น
ไมวาจะเปนสิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับภาษีอากร และไมเกี่ยวกับ
ภาษีอากร แตนติ บิ คุ คลตางดาวจะไดรบั สิทธิประโยชนการถือครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน (เพราะนิติบุคคลไทยสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ไดอยูแลว)
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12. ¡Ô ¨ ¡ÒÃà¾ÒÐ¢ÂÒÂ¾Ñ ¹ ¸Ø ¾× ª ËÃ× Í »ÃÑ º »ÃØ § ¾Ñ ¹ ¸Ø ¾× ª ¤¹μ‹ Ò §´Œ Ò Ç
ÊÒÁÒÃ¶¶×ÍËØŒ¹¢ŒÒ§ÁÒ¡ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ กิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุพืช จะจัดอยู ในบัญชี
สาม ซึ่งจะตองมีหุนไทยขางมาก ยกเวนหากไดรับการสงเสริมฯ
หรือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา คนตางชาติ
จะสามารถถือหุน ขางมากหรือทัง้ สิน้ ได แตกรณีขอรับการสงเสริมฯ
หากเปนการเพาะขยายพันธุพ ชื และปรับปรุงพันธุพืชทองถิ่นของไทย
เชน ขาว กลวยไม สมุนไพร และผลไม จะตองมีผูมีสัญชาติไทย
ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
13. ¡Ô¨¡ÒÃËŒÍ§àÂç¹ ¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇÊÒÁÒÃ¶¶×ÍËØŒ¹¢ŒÒ§ÁÒ¡ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ หากเปนการใหบริการรับฝากของ เพือ่ เก็บรักษาไวในหองเย็น
จะเขาขายกิจการบริการตามบัญชีสาม ซึ่งจะตองขออนุญาตจาก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือไดรับการสงเสริมฯ ตางชาติ
จึงจะถือหุนขางมากหรือทั้งสิ้นได แตหากไม ไดเปนการบริการ
รับฝาก เชน บริษัททำกิจการแปรรูปสัตวน้ำและตองมีหองเย็น
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิต เพื่อใชเก็บสินคาของบริษัทเอง
กิ จ การลั ก ษณะนี้ ไ ม จั ด อยู ใ นบั ญ ชี ท า ย คนต า งชาติ ก็ ส ามารถ
ทำได
มีนาคม 2553

15. ÁÕ¡Ã³ÕÍ×è¹æ ËÃ×ÍäÁ‹ ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¡ÓË¹´
àÃ×è Í §¡ÒÃ¶× Í ËØŒ ¹ ¢Í§¤¹μ‹ Ò §´Œ Ò Ç
¹Í¡¨Ò¡¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ¡Ô ÒÃ»ÃÐ¡Íº
¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¤¹μ‹Ò§´ŒÒÇ áÅÐ¾ÃÐÃÒª
ºÑÞÞÑ μÔÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ตอบ มีกฎหมายบางฉบับที่กำหนด
เรื่ อ งการถื อ หุ น ของคนต า งด า ว
และหลักเกณฑเกีย่ วกับการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาวในธุรกิจบาง
ประเภท เชน พระราชบัญญัติการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
พระราชบัญญัตปิ ระกันภัย พระราช
บัญญัตกิ ารธนาคารพาณิชย เปนตน
นอกจากนั้นยังมีการทำสนธิสัญญา
กับตางประเทศ เชน สนธิสัญญา
ทางไมตรี แ ละความสั ม พั น ธ ท าง
เศรษฐกิจระหวางราชอาณาจักรไทย
กับสหรัฐอเมริกา การทำ FTA กับ
ประเทศตางๆ เชน ญีป่ นุ ออสเตรเลีย
เปนตน
(ขอมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2553)

¹Ò¹ÒÊÒÃÐ¡ÑººÕâÍäÍ

11. ¡Ô¨¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ª´ŒÇÂÃÐºº Hydroponics «Öè§à»š¹¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ªº¹¹éÓ
¨Ð¨Ñ´à»š¹¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉμÃ¡ÃÃÁ «Öè§¨ÐμŒÍ§ÁÕËØŒ¹ä·Â¢ŒÒ§ÁÒ¡ËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ การปลูกพืชไมวา จะเปนการปลูกบนดิน ในน้ำ หรือในอากาศ
ก็ตาม จัดเปนกิจการเกษตรกรรม ซึ่งจะตองมีหุนไทยไมนอยกวา
รอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

14. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ à´ÔÁ
à»š¹ËØ¹Œ ä·Â¢ŒÒ§ÁÒ¡ áμ‹μÍ‹ ÁÒ»ÃÐÊ§¤
¨Ðà»ÅÕè Â ¹à»š ¹ ËØŒ ¹ μ‹ Ò §´Œ Ò Ç¢Œ Ò §ÁÒ¡
ÊÒÁÒÃ¶·Óä´ŒËÃ×ÍäÁ‹
ตอบ สามารถทำได หากประเภท
กิ จ การนั้ น ไม มี เ งื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ
การกำหนดสัดสวนการถือหุนของ
คนต า งด า ว โดยบริ ษั ท ต อ งยื่ น
เรื่ อ งขอแก ไ ขอั ต ราส ว นผู ถื อ หุ น
พรอมแนบหนังสือยินยอมจากผูถือ
หุนไทยทุกราย หรือมติที่ ประชุม
ผู ถื อ หุ น และหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบี ย นบริ ษั ท ฉบั บ ล า สุ ด มา
พรอมกันดวย โดยบีโอไอจะพิจารณา
เรือ่ งใหแลวเสร็จภายใน 5 วันทำการ

ÊÃØ»Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
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สถิติการสงเสริมการลงทุน

สรุปสถิติก ารสง เสริม การลงทุ น
¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ)

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

200

200
150

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

105,900

78,800

125

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ)

120,000

250

100,000

200

80,000

100

40,000

50

2553
Á.¤.-¡.¾.

2552
Á.¤.-¡.¾.

2553
Á.¤.-¡.¾.

60,000
50,000
40,000
30,000

101

20,000
10,000

5,500

0

0
2552
Á.¤.-¡.¾.

52,600

50

20,000

0

231

150

60,000

100

à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·)

0
2552
Á.¤.-¡.¾.

2553
Á.¤.-¡.¾.

2552
Á.¤.-¡.¾.

2553
Á.¤.-¡.¾.

¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ
(ÃÒÂ)

200

â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â
¶×ÍËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é

â¤Ã§¡ÒÃμ‹Ò§ªÒμÔ
¶×ÍËØ¹Œ ·Ñ§é ÊÔ¹é

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ä·Â
áÅÐμ‹Ò§ªÒμÔ

à§Ô¹Å§·Ø¹

¤‹Òà¤Ã×Íè §¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³

¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â (¤¹)
(ÅŒÒ¹ºÒ·)

198
62,040

179

60,126

150
38,539

100

37,435
32,353

74
62

50

59

54

63
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2552
Á.¤.-¡.¾.

2553
Á.¤.-¡.¾.

20,155

0
2552
Á.¤.-¡.¾.

2553
Á.¤.-¡.¾.

2552
Á.¤.-¡.¾.

2553
Á.¤.-¡.¾.

2552
Á.¤.-¡.¾.

2553
Á.¤.-¡.¾.

2552
Á.¤.-¡.¾.

2553
Á.¤.-¡.¾.

2552
Á.¤.-¡.¾.

2553
Á.¤.-¡.¾.

2552
Á.¤.-¡.¾.

70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

2553
Á.¤.-¡.¾.

¨Óá¹¡â´Â¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹μÒÁËÁÇ´¡Ô¨¡ÒÃ
Ë¹‹ÇÂ : ÅŒÒ¹ºÒ·

หมวดกิจการ
เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร
เหมืองแร เซรามิกส และโลหะขัน้ มูลฐาน
อุตสาหกรรมเบา
ผลิตภัณฑโลหะ เครือ่ งจักร และอุปกรณขนสง
อิเล็กทรอนิกส และเครื่องใชไฟฟา
ผลิตภัณฑเคมีภณั ฑ กระดาษ และพลาสติก
บริการ และสาธารณูปโภค
รวม

จำนวนโครงการ (ราย)
เงินลงทุน
ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนตางชาติ จางแรงงาน (คน)
2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553
151
26
58
177
137
97
316
962

ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ.

32
8
14
37
24
22
42
179

25
3
11
42
30
27
60
198

42,317
18,700
10,477
52,092
27,419
24,317
117,687
293,009

ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ.

7,765
7,018
2,166
9,531
4,140
3,036
28,383
62,040

10,973
640
251
3,809
24,813
11,082
8,558
60,126

ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ.

ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ.

2,645 1,203 772 472 10 23 21,065
435 285 110 1,951 748 100 5,698
1,135 14
6 777 177 26 18,239
1,618 159 28 5,952 285 249 26,301
358 18 147 1,381 373 187 43,272
1,364 173 869 2,326 315 673 6,590
8,751 399 1,464 2,180 124 99 13,745
16,307 2,250 3,396 15,039 2,031 1,357 134,910

ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ.

3,496
1,809
4,421
4,846
2,253
1,943
1,387
20,155

6,066
117
703
3,306
17,587
3,184
1,390
32,353
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มกราคม-กุมภาพันธ 2553 เปรียบเทียบ ป 2551 และ 2552
2551 2552 2552 2553 2551 2552 2552 2553
¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ·¸Ô

การรวมทุนของโครงการตางชาติ
ตางชาติรายใหญ
ญี่ปุน
ยุโรป
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา
ฮองกง
สิงคโปร
การกระจายของแหลงที่ตั้ง
เขต 1
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
เขต 2
ระยอง
ภูเก็ต
อื่นๆ
เขต 3
- 36 จังหวัด
- 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ)
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต
อื่นๆ
ไมระบุที่ตั้ง
มีนาคม 2553

ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ.

ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ.

จำนวนโครงการ (ราย)
1,231 1,546 125 200

ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
74.0 114.2 25.4 17.2
43.8 39.0 2.5 4.3

326
194
45
37
23
86

267
224
75
85
20
90

375
221
154
517
144
12
361
335
287
48
77
10
85
47
14
65
37
4

469
197
272
529
113
11
405
543
455
88
122
32
187
53
32
79
38
5

30
26
4
5

45
25
8
4
4
19

7
43
20
23
45
12
1
32
35
33
2
9
1
6
6
1
12

65
34
31
83
25
1
57
52
48
4
9
13
6
1
17
6

2

-

15.3 5.4 0.4 0.9
13.9 5.9 1.0 0.3
1.4 6.1 1.3 6.4 1.0 1.8 0.1
5.1 1.2 0.1 1.2
เงินลงทุน (พันลานบาท)
51.9 87.4 3.6 16.8
16.3 18.9 0.8 3.2
35.6 68.5 2.8 13.6
294.6 383.5 96.4 51.4
135.6 81.0 9.1 13.4
10.2 2.6 0.1 148.7 299.9 87.2 37.9
85.6 252.1 5.9 10.7
79.7 205.4 5.7 9.7
5.9 46.7 0.2 0.9
9.7 39.0 1.6 0.5
4.8 29.2 0.1 15.8 106.7 0.5 3.3
8.8 24.5 0.2 1.2
3.1 8.7 0.1
9.6 28.2 3.4 2.9
33.8 15.9 2.8
0.1 0.2 0.1 -

ÊÃØ»Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

ภาวะการสงเสริม การลงทุ น

ÊÃØ»Ê¶ÔμÔ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
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2551 2552 2552 2553 2551 2552 2552 2553
ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ.

¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ·Ñé§ÊÔé¹

การรวมทุนของโครงการตางชาติ
ตางชาติรายใหญ
ญี่ปุน
ยุโรป
ไตหวัน
สหรัฐอเมริกา
ฮองกง
สิงคโปร
การกระจายของแหลงที่ตั้ง
เขต 1
กรุงเทพมหานคร
ปริมณฑล
เขต 2
ระยอง
ภูเก็ต
อื่นๆ
เขต 3
- 36 จังหวัด
- 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ)
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออก
ภาคตะวันตก
ภาคใต
อื่นๆ

จำนวนโครงการ (ราย)
1,252 1,003 101 231
331
183
48
37
19
77

249
158
33
41
14
65

20
25
3
7
2
6

50
34
4
10
3
9

396
232
164
538
166
11
361
318
275
43
75
11
77
41
16
58
40

336
162
174
383
96
11
276
284
244
40
61
10
75
40
13
62
23

27
17
10
43
8
3
32
31
26
5
9
1
10
1
2
8
-

78
37
41
85
18
1
66
68
59
9
10
1
24
2
6
14
11

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ

ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ.

ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท)
79.0 41.4 1.0 6.5
57.2 16.5 0.6 2.1
22.2 3.6 0.2 1.0
18.1 2.6 0.2 0.1
1.2 0.6 0.1 0.1
1.3 5.7 0.1
0.8 0.1 5.4 0.3 0.4
เงินลงทุน (พันลานบาท)
48.3 49.7 1.1 9.4
16.1 11.9 0.6 5.1
32.1 37.8 0.5 4.3
365.9 180.8 3.0 27.9
207.5 42.7 0.4 2.0
9.5 1.7 0.8
148.9 136.3 1.8 25.9
83.6 50.9 1.3 15.3
79.4 46.0 1.2 14.0
4.2 4.9 0.1 1.3
9.1 5.9 0.3 0.8
4.7 1.3 0.1 0.1
12.7 11.3 0.5 4.9
8.9 7.1 0.1 0.2
3.3 1.3 1.4
11.3 11.3 0.4 5.9
33.7 12.7 2.1

เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จั ง หวั ด โดยแบ ง เป น เขต 3 พิ เ ศษ จำนวน 22 จั ง หวั ด ได แ ก ศรี ส ะเกษ หนองบั ว ลำภู สุ ริ น ทร ยโสธร มหาสารคาม
นครพนม รอยเอ็ด กาฬสินธุ สกลนคร บุรีรัมย อำนาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร พะเยา นาน สตูล
ปตตานี ยะลา และนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ
สำหรับกิจการขนสงทางเรือ หรืออากาศ ไดรวมไวใน เขต 3
ขอสังเกต 1) ในแตละเดือนสถิติการอนุมัติใหการสงเสริมไมสามารถนำไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการสงเสริมในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติสำนักงานฯ
จะใชเวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการสงเสริม ภายในกำหนดเวลา 15 - 90 วันทำการ
2) สถิตไิ มนบั รวมโครงการซึง่ ไมมกี ารลงทุนเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ กิจการเดิมขอสิทธิประโยชนไมเกีย่ วกับภาษีอากร
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สถิติการสงเสริมการลงทุน

บริษัท / การรวมทุน

หมวด 1
เกษตรกรรมและผลิตผล
จากการเกษตร
1. ปานศรีแกว จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. ยูนิปาลม อินดัสทรี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
3. พี พี เอฟ ไอ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
4. กรุงไทยอาหารสัตว จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
5. ไทยมา รับเบอร จำกัด
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)
6. สยามมิชลิน จำกัด
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

บริการหองเย็น

1.19

19.70

17

น้ำมันปาลมดิบจาก
ทะลายปาลม
น้ำมันสังเคราะห

1.12

30.00

13

1.18

10.00

10

อาหารสัตว

1.6

85.00*

129

1.16

100.00*

86

1.16

3,103.70**

180

1.12

295.00*

45

1.5

40.00*

10

1.16

400.00*

142

1.11

140.00*

14

1.17

79.00*

39

1.5

100.00*

35

1.6

70.00*

117

1.5

48.00*

15

น้ำยางขน SKIM CREPE
และ/หรือ SKIM BLOCK
ยางผสม
(COMPOUNDED
RUBBER)
7. สมอทอง น้ำมันปาลม จำกัด น้ำมันปาลมดิบ และ
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย) เมล็ดในปาลมอบแหง
8. กิจเจริญโพลทรี 1999 จำกัด เลี้ยงไกเนื้อ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
9. ซูมิรับเบอร ไทยอีสเทิรน
ยางแทง (BLOCK
คอรปอเรชั่น จำกัด
RUBBER) และยางผสม
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
(COMPOUNDED
RUBBER)
สีผสมอาหาร
10. MR. EDITH H. NIXON
(หุนสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น)
11. สุจินต กุลวุฒิดำรงชัย
ถานกัมมันต
(รวมทุนไทย - ศรีลังกา)
(ACTIVATED CARBON)
12. ชูวิทย จึงธนสมบูรณ
เลี้ยงไกเนื้อ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
13. นอรเมริกา (ประเทศไทย) จำกัด อาหารสัตวเลี้ยง
(รวมทุนไทย - แคนาดา)
(PET FOOD)
14. เอ็ม แอล โกลดเดนฟารม จำกัด เลี้ยงไกเนื้อ
(หุนไทยทั้งสิ้น)

มีนาคม 2553

ประเภท
กิจการ

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.สงขลา
(เขต 3)
จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)
จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)
จ.บุรีรัมย
(เขต 3)
จ.อุดรธานี
(เขต 3)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ราชบุรี
(เขต 2)
จ.เพชรบูรณ
(เขต 3)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

15. นายปราโมทย โรจนสุรกิตติ พืช ผัก ผลไมคัดคุณภาพ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
16. โรวิไทย จำกัด
สารผสมลวงหนา
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด) (PREMIX) เพื่อใชเปน
สวนผสมอาหารสัตว
17. ไบโอไทย ซัพพลาย จำกัด เชื้อเพลิงอัดเม็ดจากวัสดุ
(รวมทุนไทย - เบลเยียม) ชีวมวล (BIOMASS FUEL)
18. อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด แปงมันสำปะหลัง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รวม

หมวด 2
เหมืองแร เซรามิกส
และโลหะขั้นมูลฐาน
1. MR. MAKOTO UEMURA
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
2. เอ็นเอ็ม แมททีเรียล
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

1.14

84.50*

59

1.6

81.24*

4

1.17

112.00*

51

1.13

540.00**

100

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ลำพูน
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.อุบลราชธานี
(เขต 3 พิเศษ)
เขต 1 = 2
เขต 2 = 4
เขต 3 = 12
ไมระบุที่ตั้ง = -

5,338.14

1,066

การตัดและแปรรูปโลหะ 2.18

216.60*

16

ชิ้นสวนเหล็กทุบขึ้นรูป
(FORGING PARTS)
แมพมิ พ และการซอมแซม
แมพิมพ

189.20*

24

405.80

40

3.10

8.50

13

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

3.7

13.80

57

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

2.16
และ
4.2
และ
4.2.4

รวม

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)

เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง

=
=
=
=

2
-

หมวด 3
อุตสาหกรรมเบา

1. นรินทร อินสทรูเมนท จำกัด เครื่องทดสอบ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
อเนกประสงคและ
อุปกรณ สำหรับเครื่อง
ทดสอบอเนกประสงค
2. บาสสาโน คอลเลคชั่น
เครื่องประดับ
แมนูแฟคเตอริ่ง (ประเทศไทย)
จำกัด
(รวมทุนอิตาลี - ออสเตรเลีย)

71

ผลิตภัณฑ

3. ไทยซงเฮง จำกัด
เสื้อผาสำเร็จรูป
(รวมทุนไทย - จีน)
4. แจ็คการด เท็กซไทล (เอเชีย) เสนดาย ผา ผาเดิน
จำกัด
ลวดลาย และชุดหุม
(รวมทุนไทย - เยอรมนี - ที่นอน
ลักเซมเบิรก)
5. ไฮ - เทค สุรินทร แอพพาเรล เครื่องนุงหม
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
6. เพยน เอกซปอรต จำกัด
เฟอรนิเจอร (ยกเวนจาก
(รวมทุนไทย - อังกฤษ)
ไมหวงหาม)
7. ซิงเกิ้ล พอยท พารท
สกรูใชยึดที่ดัดฟน
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)
8. แฮพสเบอรก จำกัด
ชุดประตู ชุดหนาตาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ชุดมุงลวด
9. ไทย ยูนิจิกะ สปนบอนด จำกัด ผาที่ยอยสลายได
(รวมทุนญี่ปุน - ฮองกง)
10. นายหลิว ชินเหลียง
ไมพื้นสำเร็จรูป
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย) (LAMINATED FLOORING)
11. โฮยาเลนซ ไทยแลนด จำกัด เลนสสายตา
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)
รวม

หมวด 4
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณขนสง
1. ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. MR.SYED SHAKIR NAZIR
(รวมทุนอินเดีย - บังกลาเทศ)

3. สแกน อินเตอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
มีนาคม 2553

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

3.1

16.31

474

3.1

530.40**

161

3.1

120.00*

1,650

3.15

15.00

80

3.9

13.10

27

3.15

28.80

83

3.1

20.00

12

3.11

60.00*

25

3.9

473.40*

84

1,299.31

2,666

72.60*

68

38.00

28

60.50*

45

เครือ่ งจักรทีม่ กี ารออกแบบ 4.2
ทางวิศวกรรมเอง
เครื่องจักรบรรจุอาหาร 4.2
และอุปกรณสำหรับ
เครื่องจักรบรรจุอาหาร
รถโดยสารหรือรถบรรทุก 4.14
ขนาดใหญที่ ใช
กาซธรรมชาติ (NGV)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.ตาก
(เขต 3)
จ.เพชรบุรี
(เขต 3)
จ.สุรินทร
(เขต 3)
จ.รอยเอ็ด
(เขต 3)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.นครนายก
(เขต 2)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
เขต 1 = 4
เขต 2 = 3
เขต 3 = 4
ไมระบุที่ตั้ง = -

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.เพชรบุรี
(เขต 3)
จ.นนทบุรี
(เขต 1)
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บริษัท / การรวมทุน
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บริษัท / การรวมทุน

4. เค - เทค อินดัสเตรียล
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนบริติชเวอรจิ้น
ไอรแลนด - ญี่ปุน)
5. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
6. นายตรีชัย เลาหตีรานนท
(หุนไทยทั้งสิ้น)
7. ชินเอ ไฮ - เทค จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
8. MR.TOSHIRO KONNO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

แมพิมพและการซอมแซม 4.2
แมพิมพ

91.50*

133

จ.ระยอง
(เขต 2)

ชิ้นสวนโลหะขึ้นรูป

4.3

60.70*

10

จ.ระยอง
(เขต 2)

BOILER และ HEAT
4.2
RECOVERY EQUIPMENT
CUTTING TOOLS
4.2

100.00*

183

60.00*

14

4.10

360.00*

34

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.14

45.00*

39

4.2

70.00*

34

4.3

60.00*

3

4.2

105.30*

146

4.2

20.00

20

4.19

170.00*

1,736

4.2

127.00*

50

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.2

51.30*

124

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

HEADLINER และ DASH
INSULATOR หรือ SOFT
TRIM
9. สแดน อินเตอร จำกัด
ถังบรรจุกาซธรรมชาติ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เหลว (LNG CYLINDER)
10. ชินเอ ไฮ - เทค จำกัด
แมพิมพ การซอมแซม
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
แมพิมพ และชิ้นสวน
แมพิมพ
11. มิตซูโบชิ ฟอรจจิ้ง จำกัด
ชิ้นสวนเหล็กทุบ
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
(FORGING PARTS)
12. จาโนเม (ประเทศไทย) จำกัด จักรเย็บผา มอเตอร
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)
FOOT CONTROLLER
ชิ้นสวนที่ผลิตเอง และ
ชิ้นสวนจักรเย็บผาที่เปน
พลาสติกฉีดขึ้นรูป
13. อีสเทิรน โพลีเทค จำกัด
แมพิมพและการซอมแซม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
แมพิมพ
14. วัฒนไพศาล เอ็นยิเนียริง่ จำกัด โครงสรางโลหะ (STEEL
(หุนไทยทั้งสิ้น)
STRUCTURES) และอุปกรณ
สำหรับงานอุตสาหกรรม
15. เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) ระบบสะสมพลังงาน
จำกัด
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ อิตาลี - เคยแมน)
16. เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส (ประเทศไทย) CEMENTED CARBIDE
จำกัด
INSERT
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

จ.นนทบุรี
(เขต 1)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)
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17. ไทยมิตชิ คอรปอเรชั่น จำกัด ชิ้นสวนโลหะทุบขึ้นรูป
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
เย็น
18. อมานซี่ มารีน จำกัด
เรือไฟเบอรกลาส
(หุนไทยทั้งสิ้น)
อุปกรณจับยึด
19. คากะ อิเล็กทรอนิกส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
ระบบปรับอากาศสำหรับ
20. วาลีโอสยาม เทอรมอล
ยานพาหนะและชิ้นสวน
ซิสเต็มส จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
21. อีมสิ ชัน คอนโทรล เทคโนโลยีส ชุดทอไอเสียสำหรับ
ยานพานหะ
จำกัด
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
22. โกลลอลคราฟท จำกัด
เรือไฟเบอรกลาส
(หุนไทยทั้งสิ้น)
23. เวสตัน (เอสอีเอ) จำกัด
ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
(รวมทุนไทย - อังกฤษ)
อากาศยาน
24. บริดจสโตน เอ็นซีอาร จำกัด ชิ้นสวนยางสำหรับ
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
รถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล
รวม

หมวด 5
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา
1. อีสานดอทคอม จำกัด
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2. MR.PAL HARALD SKINNEMOEN ซอฟตแวร
(หุนนอรเวยทั้งสิ้น)
3. เดยู พัทยา จำกัด
COLD WITH PLUG
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)
4. เอ็นเนอรยี่ เมนเท็นแนนซ ซอฟตแวร
เซอรวิส จำกัด
(รวมทุนไทย - เดนมารก)
มีนาคม 2553

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

4.3

90.00*

18

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

4.6

8.00

132

4.2

9.60

6

4.10

94.50*

64

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4.10

104.30*

41

จ.ระยอง
(เขต 2)

4.6

19.00

27

4.9

100.00*

22

4.10

372.90*

491

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)

2,290.20

3,468

5.8

1.36

10

5.8

10.94

11

5.5

10.00

222

5.8

3.00

8

เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง

= 5
= 15
= 4
=-

จ.ศรีสะเกษ
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ภูเก็ต
(เขต 2)
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5. เอช แอนด เจ จำกัด
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)
6. MR. TADAAKI SEINO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
7. MR. DAVID LAMBERT
(หุนอิตาลีทั้งสิ้น)
8. MR. KIM THRANE
(หุนเดนมารกทั้งสิ้น)
9. มิตซุย พรีซิสชั่น ไทย จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ผลิตภัณฑ

ประเภท
กิจการ

WIRE HARNESS สำหรับ 5.3
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส
ซอฟตแวร
5.8

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

10.00

40

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

3.00

10

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.เชียงใหม
(เขต 3)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

ซอฟตแวร

5.8

1.62

18

ซอฟตแวร

5.8

2.00

14

ชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑ 5.5
อิเล็กทรอนิกส เชน LENS
CONNECTORS เปนตน
10. ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จำกัด FLEXIBLE FLAT CABLE 5.5
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
11. เอโอมิกซ จำกัด
ANTENNA
5.4
(หุนอังกฤษทั้งสิ้น)
12. สยามโอเรียนทอีเลคทริค
TERMINAL BLOCK และ 5.5
ชิ้นสวนของ TERMINAL
จำกัด
BLOCK
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
13. ไทย ชินเอ เซโกะ จำกัด
ชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑ 5.5
(รวมทุนญี่ปุน - ฮองกง)
อิเล็กทรอนิกส
14. เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด MECHANICAL PARTS 5.5
สำหรับ HARD DISK
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
DRIVE
รวม

65.00*

91

45.70*

375

15.90

281

17.30

24

70.00*

500

2,920.00**

298

หมวด 6
เคมีภัณฑ กระดาษ
และพลาสติก
1. ทรีโอ พลาสติก จำกัด
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)
2. ยูนิเวอรแซล โพลีแบค จำกัด
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
3. ฟูจิ เอซ จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

ที่ตั้ง
(เขต)

3,175.82

1,902

ชิ้นสวนพลาสติก

6.12

71.50*

207

ถุงพลาสติก

6.12

125.00*

63

สิ่งพิมพจากฟลม
พลาสติก

6.16

302.00*

51

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.สิงหบุรี
(เขต 3)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง

=
=
=
=

4
7
3
-

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)
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ประเภท
กิจการ

4. ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด
(มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)
5. เท็นแท็ค (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
6. มัลติแบกซ จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)
7. มัลติแบกซ จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)
8. จิโอพลาสท จำกัด
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด)
9. มัลติแบกซ จำกัด (มหาชน)
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ)

ผลิตภัณฑพลาสติกและ
ชิ้นสวนพลาสติก สำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ
สิ่งพิมพ เชน PRINTED
HANG TAGS
COMPOUNDED
PLASTIC
ถุงพลาสติก

6.12

433.00*

~

6.16

98.80*

130

6.12

44.20*

17

6.12

14.30

17

แผนพลาสติกลูกฟูก
6.12
(VERTICAL DRAINAGE)
ถุงพลาสติก
6.12

9.95

8

31.60

16

1,130.35

509

7.19

29.00

30

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

7.13

10.00

146

7.5

56.30*

~

7.5

48.40*

~

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7.2

34.90

11

จ.รอยเอ็ด
(เขต 3)

7.15

5.00

6

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

รวม

หมวด 7
กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค
1. แอ็ดวานซ อาเชี่ยน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

2.
3.
4.
5.
6.

วิจยั พัฒนาและอุตสาหกรรม
การผลิตตนพันธุไมที่ ใช
เทคโนโลยีชีวภาพ
MR.DAVID GOH
สำนักงานปฏิบัติการ
(หุนเคยแมน - ไอซแลนด) ภูมิภาค
รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท จำกัด ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รายไดนอยหรือปานกลาง
บางกอกแปซิฟค แลนด แอนด ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
รายไดนอยหรือปานกลาง
ดีเวลล็อปเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ไทยปโตรเลียม เอ็นจีวี จำกัด สถานีบริการ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
กาซธรรมชาติสำหรับ
ยานพาหนะ
สนับสนุนการคาและ
MR.THOMAS ORTHAUS
การลงทุน
HANSEN
(หุนเดนมารกทั้งสิ้น)

มีนาคม 2553

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
เขต 1 =
เขต 2 =
เขต 3 =
ไมระบุที่ตั้ง =

2
6
1
-
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7. ระโนดเอ็นจีวี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

สถานีบริการ
กาซธรรมชาติสำหรับ
ยานพาหนะ
8. อมตะ บี.กริม เพาเวอร 2 จำกัด ผลิตไฟฟาและไอน้ำ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
9. ดีไซนอะฮอลิก จำกัด
ออกแบบผลิตภัณฑ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
10. บอทองวินดฟารม จำกัด
ไฟฟาจากพลังงานลม
(หุนไทยทั้งสิ้น)
สนับสนุนการคาและ
11. ไทยอินเตอร เนชั่นแนล
การลงทุน
ไดเมดกิ้ง จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - สิงคโปร)
12. พิศาลเพลซ จำกัด
ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รายไดนอยหรือปานกลาง
13. สมบุญกาซธรรมชาติ จำกัด สถานีบริการ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
กาซธรรมชาติสำหรับ
ยานพาหนะ
14. จอหนสันฟอยส (ประเทศไทย) สนับสนุนการคาและ
การลงทุน
จำกัด
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
15. HIROSHI SUMITANI
สนับสนุนการคาและ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
การลงทุน
16. ซัน ลาโบลาโทรี่ จำกัด
บริการทดสอบทาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
วิทยาศาสตร
17. ธนชัยชล จำกัด
สถานีบริการ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
กาซธรรมชาติสำหรับ
ยานพาหนะ
18. ไทยยามาฮามอเตอร จำกัด บริการทดสอบสมรรถนะ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
จักรยานยนต
19. เวิลด มารีไทม แพลนเนอร ขนสงทางเรือ
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
20. เอส.พี.โอ. อะโกร อินดัสตรีส ไฟฟาจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
21. อิสริยะกุล ไบโอแม็ส จำกัด ไฟฟาจากพลังงานลม
(รวมทุนไทย - สิงคโปร)

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

7.2

30.00

12

จ.สงขลา
(เขต 3)

7.1

210.00*

61

7.23

1.20

4

7.1

500.00**

15

7.15

10.20

8

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7.5

75.00*

~

7.2

30.00

24

7.15

2.00

26

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

7.15

3.50

4

7.21

6.00

27

7.2

53.00*

22

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.สระบุรี
(เขต 2)

7.21

185.00*

6

7.9

23.00

5

7.1

245.00*

50

จ.นครศรีธรรมราช
(เขต 3)

7.1

730.80**

50

จ.พะเยา
(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
ไมระบุที่ตั้ง
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ผลิตภัณฑ

22. ชลบุรีสันติสุข เอ็นจีวี จำกัด สถานีบริการ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
กาซธรรมชาติสำหรับ
ยานพาหนะ
23. ปโตรเลียมเอ็นจีวี (อุบล) จำกัด สถานีบริการ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
กาซธรรมชาติสำหรับ
ยานพาหนะ
24. MR. SHOJI YAMAMOTO ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ
25. นิคโต เซโก (ประเทศไทย) ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
จำกัด
และผลิตภัณฑระหวาง
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
ประเทศ
26. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
(มหาชน)
รายไดนอยหรือปานกลาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
27. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
(มหาชน)
รายไดนอยหรือปานกลาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
28. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
(มหาชน)
รายไดนอยหรือปานกลาง
(หุนไทยทั้งสิ้น)
29. รีเจน กรีน เพาเวอร จำกัด ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รายไดนอยหรือปานกลาง
30. แอ็ดวานซ เอวิเอชั่น จำกัด กิจการขนสงทางอากาศ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
31. ไอเอชจี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานปฏิบัติการ
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
ภูมิภาค
32. พุทธชาด เอสเตท จำกัด
ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี
(หุนไทยทั้งสิ้น)
รายไดนอยหรือปานกลาง
33. MR. DAVID LEESON BROWN สำนักงานปฏิบัติการ
(หุนเมอรมิวดาทั้งสิ้น)
ภูมิภาค
34. MR. NICHOLAS SANGINETO สนับสนุนการคาและ
การลงทุน
(หุนแคนาดาทั้งสิ้น)
35. เคพีอี รีเซิรช จำกัด
วิจัยและพัฒนาชิ้นสวน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
อุปกรณ ผลิตภัณฑไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส
มีนาคม 2553

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

7.2

39.73

14

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7.2

57.20*

21

จ.อุบลราชธานี
(เขต 3)

7.12

10.00

6

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.12

6.10

6

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

7.5

94.60*

~

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

7.5

128.10*

~

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.5

87.40*

~

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

7.5

149.00*

30

7.9

78.00*

6

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
ไมระบุที่ตั้ง

7.13

10.00

2

7.5

50.90*

~

7.13

62.09*

61

7.15

17.70

2

7.20

4.00

10

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.นนทบุรี
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ขอนแกน
(เขต 3)
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บริษัท / การรวมทุน
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บริษัท / การรวมทุน

ผลิตภัณฑ

36. ไชเน็ต เอ็นเตอรไพรส จำกัด ศูนยฟนฟูสุขภาพ
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด)
สวนสนุก
37. คิดส เอ็ดดูเทนเมนท
(ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - จีน)
รวม

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

ประเภท
กิจการ

เงินลงทุน
(ลานบาท)

การจางงานไทย
(คน)

7.4

72.00*

30

7.3

550.00**

405

3,705.12

1,100

17,344.74

10,751

ที่ตั้ง
(เขต)

จ.สุราษฎรธานี
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง
เขต 1
เขต 2
เขต 3
ไมระบุที่ตั้ง

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

= 21
= 6
= 8
= 2
= 38
= 43
= 32
= 2

เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม
สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ
** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คือ โครงการทีม่ เี งินลงทุน ตัง้ แต 500 ลานบาทขึน้ ไป (ไมรวมคาทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 7 ราย เงินลงทุน 8,874.90 ลานบาท จางงานไทย 1,209 คน ตั้งในเขต 1 = 1 โครงการ
เขต 2 = 1 โครงการ เขต 3 = 5 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = - โครงการ
* หมายถึง โครงการขนาดกลาง คือ โครงการทีม่ เี งินลงทุนระหวาง 40-500 ลานบาท (ไมรวมคาทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 61 ราย เงินลงทุน 7,586.73 ลานบาท จางงานไทย 7,460 คน ตั้งในเขต 1 = 18 โครงการ
เขต 2 = 24 โครงการ เขต 3 = 18 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = 1 โครงการ
ที่เหลือนอกนั้นเปนโครงการขนาดเล็ก คือ โครงการที่มีเงินลงทุนไมเกิน 40 ลานบาท (ไมรวมคาที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
รวมทั้งสิ้น 47 ราย เงินลงทุน 883.11 ลานบาท จางงานไทย 2,082 คน ตั้งในเขต 1 = 19 โครงการ
เขต 2 = 18 โครงการ เขต 3 = 9 โครงการ ไมระบุที่ตั้ง = 1 โครงการ
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ความเคลื่อนไหว

ÃÇÍ. ËÒÃ×Í¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÍÔ¹à´ÕÂ
นายชาญชัย ชัยรุง เรือง รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงอุ ต สาหกรรม เป น ประธานใน
การประชุ ม หารื อ ระหว า งสำนั ก งานคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน กับนักธุรกิจ
อินเดีย ณ หองประชุมชุณหะวัณ กระทรวง
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553
μŒÍ¹ÃÑº¤³Ð JTBF
นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน พรอมนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ผู
อำนวยการระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ใหการตอนรับ Mr.Teisuke Kitayama, JTBF
Chairman พรอมคณะ Japan-Thailand Business
Forum (JTBF) พรอมบรรยายสรุปนโยบายและภาวะ
การลงทุนในไทย ณ ศูนยประสานการบริการดานการ
ลงทุน (OSOS) ชั้น 18 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2553
μŒÍ¹ÃÑº¤³ÐÊÀÒËÍ¡ÒÃ¤ŒÒÊÇÔÊ - àÍàªÕÂ
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ผูอำนวยการระดับ
สูง สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ใหการ
ตอนรับคณะสภาหอการคาสวิส-เอเชีย และนักธุรกิจจาก
ประเทศสวิตเซอรแลนด นำโดย ดร.ชัยยงค สัจจิพานนท
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน ในโครงการ “พัฒนาดาน
การลงทุ นและการคาระหว างสวิตเซอรแลนด กับไทย”
ณ ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน (OSOS) ชัน้ 18
อาคารจัตรุ สั จามจุรี กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2553
มีนาคม 2553

áÇ´Ç§ Ê¡·.

แวดวง สกท.

ถนนสู BUILD

ณัฐรียกร เสฏฐสุภัค
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เครื่องมือสำหรับนักลงทุน
หนวยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BOI Unit for
Industrial Linkage Development : BUILD) เปน
หนวยงานหนึ่งของบีโอไอ มีภารกิจหลัก คือ เปนหนวยงาน
กลางในการประสานเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม
โดยการดำเนินงานของหนวย BUILD ประกอบไปดวย การเปน
สื่อกลาง เชื่อมโยงผูผลิตชิ้นสวน เชื่อมโยงผูซื้อและผูขาย บริการจับ
คูหาพันธมิตร บริการฐานขอมูลผูผลิต และประชาสัมพันธสรางความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของผูผลิตชิ้นสวนไทยสูนานาชาติ

กิจกรรมและบริการตางๆ ของ
หนวย BUILD ไมคิดคาบริการ เปนการ
สนับสนุนจากภาครัฐเพื่อผูประกอบการ
อุ ต สาหกรรม กิ จ กรรมเหล า นี้ มี ใ ห
เลือกหลากหลายตามแตความตองการ
ของผูประกอบการอุตสาหกรรม เชน
1. กิ จ ก ร ร ม ผู ซื้ อ พ บ ผู ข า ย
(Vendors Meet Customers) ซึ่งเปน
ที่รูจักในชื่อ กิจกรรม VMC มุงชวยนัก
ลงทุ น ให ส ามารถลดต น ทุ น และลด
การนำเขา ดวยการนำผูผลิตชิ้น สวน
พบปะเจรจาธุ ร กิ จ ที่ บ ริ ษั ท ของผู ซื้ อ

ชวยลดตนทุน
เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการการผลิต
เปนโอกาสขยายตลาด
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มีนาคม 2553

เปดตลาดสู
พันธมิตรในตลาด
ตางประเทศที่มีศักยภาพ
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แต ล ะราย จึ ง เป น การช ว ยให ผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นสามารถเข า ถึ ง ผู ซื้ อ
รายใหญไดงายยิ่งขึ้น
กิจกรรมนี้เปนกิจกรรมเริ่มแรกของหนวย BUILD และประสบ
ความสำเร็จอยางดี จึงมีการจัดอยางตอเนื่องมาตลอด กวา 170 ครั้ง
2. กิจกรรม Roadshow นำคณะผูประกอบการไปรวมงาน
นิทรรศการในตางประเทศ มีการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อศึกษาเทคโนโลยี
และขยายตลาดสูผ ซู อื้ รายใหม รวมถึงการจัดพบปะเจรจาธุรกิจ
กิจกรรม Roadshow ของหนวย BUILD เปนการตอยอดจาก
กิจกรรม VMC ไปสูตลาดตางประเทศ โดยการนำผูผลิตชิ้นสวนใน
ประเทศไปประชาสัมพันธ ใหผูประกอบการตางชาติไดรูจัก เพื่อให
เกิดความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมสนับสนุนของไทย
3. กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นสวน (BUILD Market Place)
เปนกิจกรรมที่เปดกวางใหผูซื้อ และผูขายชิ้นสวน ใชเปนเวทีนำเสนอ
ความตองการของตน เปนที่สำหรับพบและเจรจาธุรกิจกับพันธมิตร
หลากหลายดาน
กิ จ กรรมตลาดกลางฯ จะสามารถตอบสนองความต อ งการ
ของทุกฝายไดอยางดี ในคราวเดียว โดยใชเวลาไมมากแตสามารถได
ขอมูลหลากหลาย
4. บริการจัดหาผูผ ลิตชิน้ สวน บริการจับคูธ รุ กิจ และหาพันธมิตร
อุตสาหกรรม เปนอีกกิจกรรมที่มุงเนนตอบสนองความตองการของ

ผู ป ระกอบการแต ล ะราย โดยหนวย
BUILD จะทำหนาที่เปนคนกลาง ให
บริการขอมูล บริการประสานนัดหมาย
และจัดการพบปะเจรจาธุรกิจ
บริการจัดหาผูผลิตชิ้นสวน เปน
อีกบริการหนึง่ ทีห่ นวย BUILD ดำเนินการ
มาโดยตลอด และได รั บ ความสนใจ
อย า งดี จ ากนั ก ลงทุ น ทั้ ง นั ก ลงทุ น ที่
สรางฐานการผลิตในประเทศไทยแลว
และนั ก ลงทุ น ที่ เ ริ่ ม สนใจพิ จ ารณาหา
ชิน้ สวนและวัตถุดบิ จากประเทศไทย หรือ
อาจกำลั ง ศึ ก ษาโอกาสการมาลงทุ น
สรางฐานการผลิตในประเทศไทย
5. ASEAN Supporting Industry
Database (ASID) เป น ฐานข อ มู ล
ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรมในกลุ ม
ประเทศ ASEAN เกิดจากความรวมมือ
ในกรอบความตกลงระหวางกลุม ประเทศ
อาเซียน ซึ่งบีโอไอ โดยหนวย BUILD
เปนผูรับผิดชอบดำเนินการจัดการและ
ดูแลฐานขอมูลนี้
ฐานขอมูล ASID นับเปนแหลง
สำคัญทีจ่ ะเปนทัง้ ชองทางประชาสัมพันธ
ขอมูล และเปนชองทางการคนหาคูคา
อีกดวย ASID เปดบริการฟรีสำหรับ
ผู ใชงานทั่วโลก และฐานขอมูลนี้เองที่มี
สวนสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินการ
กิจกรรมตางๆ ของหนวย BUILD
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6. การจัดสัมมนาใหความรู ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงผูประกอบการใหเขาถึง
หนวยงานตางๆ ที่สามารถใหการสนับสนุนและชวยแกไขปญหาตางๆ
ของผูประกอบการได
กิจกรรมตางๆ ที่กลาวถึงขางตน นำมาซึ่งความสำเร็จวัดผลได
เปนมูลคาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม คิดเปนมูลคาการซื้อขายที่เปน
ผลจากกิจกรรมของหนวย BUILD รวมแลวกวาสี่หมื่นลานบาท โดย
จากการประเมินผลการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในป 2551 กิจกรรม
และบริการของหนวย BUILD กอใหเกิดมูลคาการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม
การซื้อขายชิ้นสวนกวาสองหมื่นลานบาท
กิจกรรมและบริการตางๆ ของหนวย BUILD ลวนเปนเครื่องมือ
ที่บีโอไอจัดขึ้นมา เพื่อสนับสนุนใหนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมได
เลือกใชประโยชน ชวยลดตนทุนดานตางๆ ชวยเชื่อมโยงเครือขาย
ความรวมมือ เปนการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหวางหวงโซการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม
เปนหนวยงานกลางที่ชวยใหผูซื้อและผูผลิตชิ้นสวน ไดรับบริการ
ทัง้ ดานขอมูล การประสานงาน การนัดหมาย และการจัดกิจกรรมทัง้ ใน

กิจกรรมตางๆ
นำมาซึ่งความสำเร็จ
คิดเปนมูลคา
การซื้อขายรวมแลว
กวาสี่หมื่นลานบาท
และต า งประเทศ เพื่ อ เพิ่ ม เวที ใ ห
ผูประกอบการอุตสาหกรรมได ในสิ่งที่
ตองการและเปนประโยชนตอ อุตสาหกรรม
ของประเทศ
ผูประกอบการที่สนใจ สามารถ
ติดตอขอรับบริการไดที่ หนวยพัฒนา
เชือ่ มโยงอุตสาหกรรม โทร. 0 2537 8111
ตอ 3004 - 5 อีเมล : build@boi.go.th
หรือเว็บไซต http://build.boi.go.th

SUBCON Thailand
การประกาศศักยภาพการผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมของประเทศไทย
ตอกย้ำความเปนฐานหลักของอาเซียนอยางแทจริง

ดวยความสำเร็จจากการดำเนินการกิจกรรมบริการรูปแบบ แล ว จั ด เป น งานนิ ท รรศการสำหรั บ
ตางๆ ใหแกนักลงทุนและผูประกอบการอุตสาหกรรม หนวย BUILD อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น โดยเฉพาะ
ไดกาวไปอีกขั้น เพื่อตอกย้ำศักยภาพของความเปนฐานการผลิตชิ้น เปนงานแรกของประเทศไทย
ส ว นอุ ต สาหกรรมของอาเซี ย นอย า งแท จ ริ ง ด ว ยการจั ด งาน
นิ ท รรศการอุ ต สาหกรรม SUBCON Thailand เป น การผนวก
หนวย BUILD ขยาย
บริการทุกรูปแบบของหนวย BUILD เขาไว ในงานเดียว เพื่อตอบทุก
ขอบขายกิจกรรม
โจทยของผูประกอบการอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ
·Ø¡ºÃÔ¡ÒÃÃÇÁà»š¹Ë¹Öè§ã¹§Ò¹ SUBCON Thailand
หนวย BUILD ขยายขอบขายกิจกรรมเพื่อตอกย้ำศักยภาพ
ของความเป น ฐานการผลิ ต ชิ้ น ส ว นอุ ต สาหกรรมของอาเซี ย น
อยางแทจริง ดวยการรวบรวมบริการเขาไวดวยกันอยางครบวงจร

เพื่อตอกย้ำศักยภาพของ
ความเปนฐานการผลิต
ชิ้นสวนอุตสาหกรรมของ
อาเซียนอยางแทจริง
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งาน SUBCON Thailand เกิ ด ขึ้ น จากประสบการณ ก าร
ดำเนินงานสนับสนุนผูประกอบการอุตสาหกรรมของหนวย BUILD
ซึ่งนำศักยภาพการผลิต และความแข็งแกรงของภาคอุตสาหกรรม
ในการเปนฐานสำคัญของการผลิตชิน้ สวนของภูมภิ าค และเปนประเทศ
เปาหมายทีน่ กั ลงทุนทัว่ โลก ควรใหความสนใจ ดวยปจจัยความพรอม
ทั้งเรื่องความเขมแข็งของอุตสาหกรรมสนับสนุน ความพรอมของ
โครงสรางพืน้ ฐานตางๆ ความเอือ้ อำนวยเรือ่ งกฎหมายและกฎระเบียบ
การมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำหนาที่ชวยอำนวยความ
สะดวกในดานการลงทุน การประกอบอุตสาหกรรมในประเทศไทยนัน้
ไมใชเรื่องยาก ประด็นตางๆ นี้ จำเปนตองมีเวทีแสดงใหโลกไดรับรู
หนวย BUILD จึงจัดงาน SUBCON Thailand ขึ้นครั้งแรก
เมื่อป 2550 โดยรูปแบบงานจะประกอบดวย
• การออกบูธของผูผลิตชิ้นสวนทั้งจากในประเทศไทยและ
จากภูมิภาคอาเซียน การออกบูธของผูผลิตชิ้นสวนจะมี
การแบงพื้นที่ตามกลุมอุตสาหกรรม

•

•
•

•

มีนาคม 2553

Buyer Presentation และ
Buyer Village มีบริษทั ผูซ อื้
ชั้นนำ (Key Buyers) จาก
ทั้ ง ในและต า งประเทศ
เขารวมออกบูธใน Buyer
Village และรวมนำเสนอ
นโยบายการจัดซือ้ ใหผผู ลิต
ชิ้น สวนไดเขารับฟง เพื่อ
จะไดเจรจาทางธุรกิจ
Match-Making Area
เปนพื้นที่สำหรับผูออกงาน
และผูซ อื้ ทีเ่ ขาชมงาน ไดใช
เจรจาธุรกิจแบบ one-onone Meeting ซึ่ ง การ
นั ด หมายเจรจาธุ ร กิ จ นี้
สามารถดำเนิ น การได
ลวงหนาผานระบบ online
ที่เว็บไซตของงาน
การสัมมนาตางๆ เพื่อให
ความรู แ ก ผู ป ระกอบการ
อุตสาหกรรม
เวที Product Presentation
และ Technical Presentation
เปนเวที ใหผูออกบูธในงาน
ได ใช แ นะนำผลิ ต ภั ณ ฑ
และบริการ รวมทัง้ มีการจัด
บรรยายขอมูลทางเทคนิค
ที่ เ ป น ประโยชน ตอ ผู ผ ลิ ต
ชิ้นสวน
A 2 B ซึง่ เปนพืน้ ที่ใหหนวย
วิจัย/มหาวิทยาลัย แสดง
ศั ก ยภาพร ว มทำวิ จั ย กั บ
ภาคอุตสาหกรรม เขารวม
ออกงาน

BUILD à¤Ã×èÍ§Á×ÍÊÓËÃÑº¹Ñ¡Å§·Ø¹

•

BUILD à¤Ã×èÍ§Á×ÍÊÓËÃÑº¹Ñ¡Å§·Ø¹
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•

Industrial Clinic เปนศูนย ใหคำปรึกษาครบวงจรสำหรับ
ผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยจะมีหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่เกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ของการประกอบ
กิจการในภาคอุตสาหกรรม รวมออกบูธและใหคำปรึกษา
ดานการลงทุน
• Factory Visit เปนกิจกรรมที่บริการสำหรับนักลงทุน
และผูซื้อชิ้นสวนที่เดินทางมาจากตางประเทศ สามารถ
ลงทะเบียนลวงหนาเพือ่ เยีย่ มชมโรงงาน หรือนิคมอุตสาหกรรม
ในชวงระหวางงานได
จะเห็นไดวา งาน SUBCON Thailand เปนการรวบรวมบริการ
ทั้งหมดที่จำเปน สำหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม ไมวาจะเปน
ผูตองการหาซื้อชิ้นสวน ตองการขายสินคา ตองการหาผูรวมลงทุน
การหาพันธมิตร การหาคำตอบและแกปญหาในการประกอบกิจการ
และการศึกษาหาความรูแ ละขอมูลใหมๆ ในวงการอุตสาหกรรมสนับสนุน
งาน SUBCON Thailand 2010 เปนการจัดงานครั้งที่ 4 จะ
จัดขึน้ ระหวางวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2553 ณ Hall 105 ศูนยแสดง
สิ น ค า และการประชุ ม นานาชาติ ก รุ ง เทพ หรื อไบเทค มุ ง ขยาย

งาน SUBCON Thailand 2010
จะจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2553
ณ ไบเทค บางนา

โอกาสทางการตลาดใหกับผูรับชวง
การผลิตและผูผลิตชิ้นสวนของไทย
หลังจากที่เคยจัดงานมาแลว 3
ครั้ง กอใหเกิดมูลคาซื้อขายชิ้นสวน
ในงานกวา 6,700 ลานบาท โดยใน
ครั้งนี้ตั้งเปาเกิดมูลคาซื้อขายไมนอย
กวา 4,000 ลานบาท พรอมชีช้ อ งทาง
ผูประกอบการไทยสรางโอกาสทาง
ธุ ร กิ จ จากการเป ด เขตการค า เสรี
อาเซียน หรืออาฟตาอีกดวย
SUBCON Thailand เปนงาน
เดียวในประเทศที่จัดแสดงศักยภาพ
อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting
Industries) และการรั บ ช ว งผลิ ต
(Subcontracting) ของประเทศไทย
เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่เปดบริการให
แกผูประกอบการอุตสาหกรรมอยาง
ครบวงจร
ผูสนใจสามารถติดตามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ http://www.subcon
thailand.com

หนวยงานบริการอื่นๆ
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
â·Ã. 0 2209 1100 â·ÃÊÒÃ 0 2209 1199
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th

สมาคมสโมสรนักลงทุน
ÍÒ¤ÒÃ·Õ¾ÕáÍ¹´·Õ ªÑé¹ 16 àÅ¢·Õè 1 ¶.ÇÔÀÒÇ´ÕÃÑ§ÊÔμ
á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢μ¨μØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900
â·Ã. 0 2936 1429-40 μ‹Í 201-209
â·ÃÊÒÃ 0 2936 1441-2 E-mail : is-investor@ic.or.th
Website : www.ic.or.th

สำนักงานในตางประเทศ

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
108-110 ÍÒ¤ÒÃáÍÃ¾ÍÃμ ºÔ«Ôà¹Ê »ÒÃ¤ ËŒÍ§ 90 ¶.ÁËÔ´Å μ.ËÒÂÂÒ Í.àÁ×Í§ ¨.àªÕÂ§ãËÁ‹ 50100
â·Ã. 0 5320 3397-400 â·ÃÊÒÃ 0 5320 3404 E-mail : chmai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ¶.ÁÔμÃÀÒ¾ Í.àÁ×Í§ ¨.¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ 30000 â·Ã. 0 4421 3184-6 â·ÃÊÒÃ 0 4421 3182
E-mail : korat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 ËÁÙ‹ 17 ¶.ÁÔμÃÀÒ¾ Í.àÁ×Í§ ¨.¢Í¹á¡‹¹ 40000 â·Ã. 0 4327 1300-2 â·ÃÊÒÃ 0 4327 1303
E-mail : khonkaen@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 ËÁÙ‹ 5 ¹Ô¤ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁáËÅÁ©ºÑ§ ¶.ÊØ¢ØÁÇÔ· μ.·Ø‹§ÊØ¢ÅÒ Í.ÈÃÕÃÒªÒ ¨.ªÅºØÃÕ 20230
â·Ã. 0 3849 1820-40 â·ÃÊÒÃ 0 3849 0479 E-mail : chonburi@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7-15 ÍÒ¤ÒÃäªÂÂ§¤ ¶.¨ØμÔÍØ·ÔÈ 1 Í.ËÒ´ãËÞ‹ ¨.Ê§¢ÅÒ 90110 â·Ã. 0 7434 7161-5
â·ÃÊÒÃ 0 7434 7160 E-mail : songkhla@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
49/21-22 ¶.ÈÃÕÇªÔ ÂÑ μ.ÁÐ¢ÒÁàμÕÂé Í.àÁ×Í§ ¨.ÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ 84000 â·Ã. 0 7728 4637, 0 7728 4435
â·ÃÊÒÃ 0 7728 4638 E-mail : surat@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)
59/15 ÍÒ¤ÒÃä·ÂÈÔÇÒÃÑμ¹ ªÑé¹ 3 ¶.ºÃÁäμÃâÅ¡¹ÒÃ¶ 2 μ.ã¹àÁ×Í§ Í.àÁ×Í§ ¨.¾ÔÉ³ØâÅ¡ 65000
â·Ã. 0 5524 8111 â·ÃÊÒÃ 0 5524 8777 E-mail : phitsanulok@boi.go.th

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 611 North Larchmont Boulevard, 3rd 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
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

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 ofth Investment, Shanghai Office
Royal Thai Consulate-General 15 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

www.boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883
E-mail: sydney@boi.go.th
STOCKHOLMth : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
Stureplan 4C 4 Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 72, +46 (0) 8 463 11 74-5
Fax: +46 (0) 8 463 11 60 E-mail: stockholm@boi.go.th
TAIPEI : Thailand Board of Investment,
Taipei Office
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin – Yi Road,
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Bldg. 7th Floor,
Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th
Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394 E-mail: osaka@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

วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 21 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2553

áÅÐ ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
â·Ã. 0 2209 1100 â·ÃÊÒÃ 0 2209 1194
E-mail : visawork@boi.go.th Website : www.boi.go.th
ÍÒ¤ÒÃ¨ÑμØÃÑÊ¨ÒÁ¨ØÃÕ ªÑé¹ 18 ¶.¾ÞÒä· à¢μ»·ØÁÇÑ¹
¡ÃØ§à·¾Ï 10330

สำนักงานในสวนภูมิภาค

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

ËÒ¡·‹Ò¹¤Ô´¨ÐÅ§·¹
¨ÐÅ§·Ø¹ äÁ‹Ç‹ÒÍÂ‹
ÍÂÙ·‹ ÕèäË¹ à»š¹¡Ô¨¡ÒÃ»ÃÐàÀ·ã´ ¢¹Ò´¡ÒÃÅ§·Ø
¢¹Ò´¡ÒÃÅ§·¹àÅç
¹àÅç¡ËÃ×ÍãËÞ‹
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