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 ใหคำปรึกษาและประสานงานแกไขปญหาการลงทุนดวยความรวดเร็ว 
 บริการขอมูล กฎ ระเบียบดานการลงทุนแกนักลงทุน และผูสนใจทั่วไป 
 บริการประสานงานหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของแกนักลงทุน 
 บริการขอมูลผาน www.boi.go.th (ตาม พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของราชการ) 
 บริการหนังสือและเอกสารดานเศรษฐกิจการลงทุนและอื่นๆ 
 บริการจัดหาผูรวมทุน 
 อำนวยความสะดวกในการออกใบอนุญาตทำงานและวีซาแกนักลงทุนและผูชำนาญการชาวตางประเทศ 

  
“ความสะดวกทางธุรกิจของทาน  
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กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดลอม
กระทรวงคมนาคมกระทรวงคมนาคม
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 สำนักงานพัฒนาการทองเท่ียว
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ศูนยประสานการบริการดานการลงทุนศูนยประสานการบริการดานการลงทุน

พรอมบริการนักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี ใจกลางยานธุรกิจ



ภาคอุตสาหกรรมมีความสำคัญอยางย่ิง ตอการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนา จากทฤษฎีการพัฒนา
เศรษฐกิจ ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา ภาคอุตสาหกรรมเปน
ภาคทีส่งใหเกิดการเปล่ียนผานของระบบเศรษฐกิจ จากประเทศ
กำลังพัฒนาระดับกลาง ไปสูประเทศกำลังพัฒนาระดับสูงหรือ
ประเทศที่พัฒนาแลว ทั้งนี้ภาคอุตสาหกรรมจึงเปนภาคที่มีความ
เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจในระดับสูง  

ชวงทีผ่านมาอุตสาหกรรมของประเทศไทย มกีารเปลีย่นแปลง
อยางรวดเรว็ในหลายดาน ทัง้การเปลีย่นแปลงทีเ่กิดข้ึนจากภายใน
ภาคอุตสาหกรรมเอง และการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากสภาพ
แวดลอมภายนอกอุตสาหกรรม หากพิจารณาชวงหลังจากเกิด
วิกฤติเศรษฐกิจในป 2551 พบวาอุตสาหกรรมโดยท่ัวไป 
มีอัตราการขยายตัวที่คอนขางต่ำ แตอยางไรก็ตามอุตสาหกรรม
บริการยังมีการขยายตัวและมีการแขงขันสูงมาอยางตอเนื่อง 

อตุสาหกรรมบริการเปนอตุสาหกรรมเชิงธรุกจิ ทีม่สีวนชวย
เช่ือมโยงและสนับสนุนอุตสาหกรรมอ่ืน โดยในธุรกิจน้ี ไดแบง
สาขาเปน 4 ธรุกจิใหญ คอื การขนสง การทองเทีย่ว บรกิารของรฐั 
และบริการอ่ืนๆ หากวิเคราะหลงลึกถึงธุรกิจ จะเห็นวาเรายังมี
ศักยภาพการแขงขันอยูในระดับสูงไมวาจะเปนสาขาการคาและ
บรกิารในดานตางๆ เชน สาขากอสราง ธรุกจิคาสงคาปลกี สาขา
การเงินการธนาคาร เทคโนโลยี สาขาการทองเที่ยว รวมทั้งการ
เปนศูนยกลางทางธุรกิจ เปนตน ทั้งนี้ เนื่องจากไทยมีความได
เปรียบในการเปนศูนยกลางในภูมิภาคและมีทรัพยากรมนษุยทีม่ี
คุณภาพ ซึ่งเปนท่ีหวังไดวาจะเปนอุตสาหกรรมท่ีสำคัญเพื่อ
พัฒนาและสนับสนุนภาคการผลิตตอไป 

 
วารสารสงเสริมการลงทุน 
ปที่ 21  ฉบับที่ 3  มีนาคม 2553 

 บก.แถลง
º¡. á¶Å§

5

 à¨ŒÒ¢Í§ 
 สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

 ¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ 
 ดร. อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการฯ 
 นางหิรัญญา สุจินัย ที่ปรึกษาดานการลงทุน 
 นางสาวอัจฉรินทร พัฒนพันธชัย รองเลขาธิการฯ 
 นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ผูอำนวยการระดบัสงู 
   และท่ีปรกึษาประจำ 
   กองบรรณาธกิาร 

 ¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ 
 นางวราภรณ เฉยสอาด บรรณาธิการบริหาร 
 นางบุษยาพร วิริยะศิริ หัวหนากองบรรณาธิการ 
 ผูชวยหัวหนากองบรรณาธิการ 
 นางนุชนารถ วงษเกษม 
 นางสาวสุนันทา อักขระกิจ 

 ¤³Ð·Ó§Ò¹ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
 นายยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ 
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ปจจุบันประเทศตางๆ ลวนมีนโยบายสงเสริมธุรกิจสำนักงานภูมิภาค เน่ืองจากประเทศจะได
ประโยชนอยางมาก รวมทั้งเปนธุรกิจที่มีมูลคาเพิ่มสูง กอใหเกิดการจางงานท่ีใชบุคลากรมีความรู
ความสามารถ ทำใหเงินเดือนคาจางสูงไปดวย รวมถึงเปนธุรกิจที่ไมกอใหเกิดปญหาสิง่แวดลอม 

à¾ÔèÁ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ Å´¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂ·Õè«éÓ«ŒÍ¹ 

สำนักงานภมูภิาคเปนกจิการใหบรกิารแกบรษิทัในเครือ ในภูมภิาค
ตางๆ เพือ่ใหการบรกิารมีประสิทธิภาพมากข้ึน และลดคาใชจายทีซ่ำ้ซอน 
โดยครอบคลุมกิจการตางๆ เปนตนวา 

ดานการคา อำนวยความสะดวกการซื้อขายสินคา ระหวางธุรกิจ
เครือเดียวกัน โดยบริษัทท่ีทำการผลิต ก็จะเนนการผลิตอยางเดียว 
โดยจะผลักภาระการตลาดมาใหสำนักงานภูมิภาค 

ดานบริการอำนวยความสะดวกตางๆ เชน ฝกอบรม วิจัยและ
พัฒนา การทำบัญชี เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ บริการที่ปรึกษา
ทางเทคนิค บริษัทคอลลเซ็นเตอร บริการโลจิสติกส ฯลฯ 

ดานบริการทางการเงิน เปนการจัดตัง้ศูนยบรหิารเงนิ (Treasury 
Center) ซึ่งมีความสำคัญมากในชวงปจจุบัน เนื่องจากประสบปญหา

สำนักงานภูมิภาค 
ภาพรวมธุรกิจ ภาพรวมธุรกิจ 

บริหารสภาพคลอง 
โดยนำเงินสดท่ีเหลือใชของ
บริษัทในเครือในประเทศหนึ่ง 
ไปใหกูยืมแกบริษัทในเครือ 
ในอีกประเทศหน่ึงท่ีตองการ

เงินทุนเพิ่มข้ึน 
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หนีด้อยคณุภาพ ทำใหการขอสนิเชือ่จากสถาบนัการเงนิทำไดยากยิง่ขึน้ 
บริษัทขามชาติจึงใหความสนใจในการสงเสริมบทบาทศูนยบริหารเงิน
สำหรับภูมิภาค (Regional Treasury Center) ขึ้น เพื่อบริหารเงินของ
บรษิทัในเครอื ครอบคลมุหลายประเทศ แทนทีจ่ะต้ังศนูยบรหิารเงนิยอย
ขึ้นในแตละประเทศ เพื่อใหสามารถบริหารเงินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ เปนตนวา  

- บริหารสภาพคลอง โดยการนำเงินสดท่ีเหลือใชของบริษัท
ในเครือในประเทศหน่ึงไปใหกูยืมแกบริษัทในเครือในอีก
ประเทศหนึ่งที่ตองการเงินทุนเพิ่มขึ้น 

- การระดมทุนจากประเทศที่มีตนทุนทางการเงินต่ำกวา 
- การดำเนินการแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ 
- การบริหารความเสีย่งจากความผันผวนของอัตราแลกเปล่ียน

เงินตราตางประเทศผานกลไกปองกันความเสี่ยง เชน การ
ซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา ฯลฯ 

ดานบริหารจัดการท่ัวไป เชน การวางแผนยทุธศาสตร การบรหิาร
บุคลากร การบริหารการตลาด ฯลฯ 

àÍàªÕÂ¡Ñº¤ÇÒÁ¾ÂÒÂÒÁã¹¡ÒÃà»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ Ø̧Ã¡Ô¨ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤  

ปจจุบันประเทศตางๆ ลวนมีนโยบายสงเสริมธุรกิจสำนักงาน
ภูมิภาค โดยมีชื่อเรียกแตกตางกันออกไป เปนตนวา ไทยใชชื่อวา
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค (Regional Operation Headquarters) 
สวนสิงคโปร ใชชื่อวา Regional Headquarters (RHQ) และ 
International Headquarters (IHQ) ขณะท่ีมาเลเซียใชชื่อวา 
Operational Headquarters (OHQ) 

ÊÔ§¤â»Ã� 

สิงคโปรนับเปนประเทศแรกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่มี 
นโยบายสงเสริมสำนักงานภูมภิาคต้ังแต
ป 2529 โดยเปดใหการสงเสรมิการลงทนุ
กิจการ Operating Headquarters 
และปจจุบันไดปรับปรุงแก ไข โดย
เปลี่ยนเปน 2 มาตรการ  

สิงคโปรนับเปน 
ประเทศแรกในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต 
ที่มีนโยบายสงเสริม
สำนักงานภูมิภาค 
ตั้งแตป 2529 

- Regional Headquarters (RHQ) 
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลใน
อัตรารอยละ 15 เปนระยะ
เวลา 3 ป และสามารถขยาย
ไดอีก 2 ป 

- International Headquarters 
(IHQ) เสยีภาษเีงนิไดนติบิคุคล
ในอัตรารอยละ 0, 5 หรือ
รอยละ 10 ขึ้นกับการเจรจา
ตอรอง โดยมีเงื่อนไขวาตอง
มีการกอตั้งธุรกิจขนาดใหญ
กวา RHQ ในสิงคโปร 

นอกจากธรุกิจสำนักงานภูมภิาคแลว 
สิงคโปรมีมาตรการ Global Trader 
Program (GTP) เพ่ือสงเสริมการคา
ระหวางประเทศเปนการเฉพาะในรูป 
Off Shore โดยไมจำเปนตองเปนการคา
ระหวางบริษัทในเครือเดียวกัน โดยเสีย

ÊÔ§¤â»Ã�à»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÀÙÁÔÀÒ¤ã¹àÍàªÕÂμÐÇÑ¹ÍÍ¡à©ÕÂ§ãμŒ 
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ภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 5 และรอยละ 10 โดยขึ้นกับ
ขนาดของกิจการ 

ÁÒàÅà«ÕÂ 

มาเลเซยีเปดใหการสงเสรมิ Operational Headquarters (OHQ) 
ในป 2538 ปจจุบันกำหนดทุนจดทะเบียนขั้นต่ำ 0.5 ลานริงกิต และ
รายจายขั้นต่ำ 1.5 ลานริงกิต/ป กำหนดสิทธิและประโยชนยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 10 ป ครอบคลุมรายได ดังนี้ 

- รายไดจากการใหบริการแกบริษัทในเครือในตางประเทศ 
- รายไดจากการใหบริการแกบริษัทในเครือภายในประเทศ 

โดยมีเง่ือนไขวาจะตองไมเกินรอยละ 20 ของรายไดจาก
บริการที่อยูในขายทั้งหมด 

- ดอกเบ้ียซ่ึงเปนผลตอบแทนจากการใหสินเช่ือแกบริษัทใน
เครือในตางประเทศ 

- คาธรรมเนียมสิทธิบัตร (Royalty) ที่ไดรับจากการทำวิจัย
และพัฒนาในประเทศท่ีไดทำในประเทศมาเลเซียจากบริษัท
ในเครือ  

- บคุลากรที่ไมใชชาวมาเลเซยีซ่ึงทำงานในตางประเทศจะไดรบั
ยกเวนภาษีเงินไดตามสัดสวนเวลาที่ทำงานในตางประเทศ 

¨Õ¹á¢‹§¢Ñ¹ÃÐËÇ‹Ò§»˜¡¡Ôè§ à«ÕèÂ§äÎŒ áÅÐ¡Ç‹Ò§â¨Ç 

การแขงขนัเพ่ือเปนศนูยกลางสำนักงานปฏบิตักิารภูมภิาคของจีน 
เริ่มตนขึ้นเมื่อป 2542 เมื่อกรุงปกกิ่งเริ่มตนนโยบายสงเสริมสำนักงาน
ภูมิภาค (Regional Headquarters - RHQ) ขณะที่นครเซี่ยงไฮไดเริ่ม

¹¤Ãà«ÕèÂ§äÎŒä Œ́·ÇÕ¤ÇÒÁÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃà»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÀÙÁÔÀÒ¤ã¹ÀÙÁÔÀÒ¤àÍàªÕÂ 

สงเสริมการจัดต้ังสำนักงานภูมิภาค 
ตั้งแตป 2545 เปนตนมา ลาสุดเมื่อ 
ป 2549 นครกวางโจวก็เริ่มมาตรการ
สงเสริมสำนักงานภูมิภาค 

นครเซ่ียงไฮประสบผล
สำเร็จมากที่สุด 

ในประเทศจีน ในการชักจูง
การลงทุนธุรกิจ 
สำนักงานภูมิภาค 

ในชวงที่ผานมา นครเซี่ยงไฮ
ประสบผลสำเร็จมากท่ีสุดในประเทศ
จนีในการชกัจงูการลงทุนธรุกจิสำนักงาน
ภูมิภาค นำหนาเมืองอื่นๆ หลายชวงตัว
โดยกำหนดนโยบายสงเสริมสำนักงาน
ภมูภิาค รวมทัง้เสนอสทิธแิละประโยชน
และเงื่อนไข เปนตนวา 

- บริษัทแมในตางประเทศตอง
มสีนิทรัพยอยางตำ่ 400 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ 

- บริษทัแมในตางประเทศจะตอง
บริหารบริษัทในเครือ 3 แหง 
แตละแหงมีทุนจดทะเบียน
อยางต่ำ 10 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือตองมีบริษัทใน
เครืออยางต่ำ 6 แหง 

- ธรุกิจสำนักงานภมูภิาคจะตอง
มีทุนจดทะเบียนอยางต่ำ 2 
ลานเหรียญสหรัฐฯ 

- ใหการอดุหนุนคาเชาเปนเวลา
ไมเกนิ 3 ป เปนเงนิไมเกนิ 2.4 
หยวน (ประมาณ 12 บาท)/
ตารางเมตร/วัน เปนพื้นที่
ไมเกิน 1,000 ตารางเมตร 
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ซึ่งคิดเปนเงินรวม 876,000 หยวน หรือประมาณ 4.4 ลาน
บาท 

- กรณีเปนการซ้ือหรือกอสรางอาคาร จะใหเงินสนับสนุน 
876,000 หยวน หรือประมาณ 4.4 ลานบาท 

- เงินใหเปลา 10 ลานหยวน หรือประมาณ 50 ลานบาท 
แบงจายปแรกรอยละ 40 ปที่สองรอยละ 30 และปที่สาม
รอยละ 30 หากธุรกจิสำนกังานภมูภิาคในปใดปหนึง่มรีายได
เกิน 1,000 ลานหยวน หรือประมาณ 5,000 ลานบาท เปน
คร้ังแรก 

- เงนิใหเปลา 5 ลานหยวน หรือประมาณ 25 ลานบาท แบงจาย
ปแรกรอยละ 40 ปที่สองรอยละ 30 และปที่สามรอยละ 30
หากธุรกิจสำนักงานภูมิภาคในปใดปหนึ่งมีรายไดเกิน 500 
ลานหยวน หรือประมาณ 2,500 ลานบาท เปนคร้ังแรก 

อยางไรก็ตาม ปจจุบันความยิ่งใหญของนครเซี่ยงไฮในฐานะ
เปนสำนักงานภูมิภาคสำคัญของภูมิภาคเอเชียตะวันออก ตองได
เผชิญกับความทาทายหลายประการ 

ประการแรก ตนทุนการดำเนินธุรกิจในเซ่ียงไฮราคาแพงมาก 
โดยเฉพาะคาเชาพืน้ทีส่ำนกังาน ทำใหบางบริษทัตองการยายสำนกังาน
ภูมิภาคไปยังสถานท่ีอื่นที่มีตนทุนต่ำกวา เปนตนวา สายการเดินเรือ 
Neptune Orient Lines (NOL) ของสงิคโปร ซึง่นบัเปนสายการเดนิเรอื
ขนาดใหญ 10 อันดับแรกของโลก ไดประกาศเมื่อปลายป 2552 วาจะ
ยายสำนักงานภูมิภาคจากประเทศจีน ซึ่งมีพนักงานรวม 200 คน 
จากนครเซี่ยงไฮไปยังนครฉงชิ่งในป 2553 เพื่อลดตนทุน 

ประการทีส่อง การแขงขนัทีเ่พิม่ขึน้
จากเมืองอื่นๆ เปนตนวา กรุงปกกิ่งจึง
ประกาศเม่ือตนป 2552 เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงมาตรการ สนับสนุนการจัดตั้ง
สำนักงานภูมิภาคครั้งใหญ เพื่อใหจูงใจ
มากข้ึน โดยมีผลใชบังคับตั้งแตเดือน
มิถุนายน 2552 ประกอบดวยการ
ปรับปรุงสิทธิและประโยชนและลด
เงื่อนไขหลายประการ เปนตนวา 

- ลดระยะเวลาอนุมัติจากเดิม 
30 วันทำการ ลดลงเหลือ 
10 วันทำการ  

- ลดเง่ือนไขทุนจดทะเบยีนจาก
เดิม 30 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หรอืประมาณ 1,000 ลานบาท 
เหลอื 10 ลานเหรยีญสหรฐัฯ 
หรือประมาณ 330 ลานบาท 

- เพิ่มประเภทธุรกิจที่อยู ใน
ขายอนุญาตใหดำเนินการ 

- ใหความชวยเหลือทางการ
เงินเปนเวลา 3 ป สำหรับ
สำ นักงานภูมิ ภาคที่ มี ทุ น 
จดทะเบียนมากกวา 100 
ล านหยวนหรือประมาณ 
500 ลานบาท และจัดตั้งขึ้น
ภายหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2552 ที่ เชาพื้นที่ ในเขตที่
กำหนด โดยชวยเหลือแบบ
ใหเปลาเพื่ออุดหนุนในอัตรา
รอยละ 30 ของคาเชา ในป
แรก อัตรารอยละ 20 ในป
ที่สอง และอัตรารอยละ 10 
ในปที่สาม 

- ลดกฎร ะ เ บี ย บด า น วี ซ า 
และใบอนุญาตทำงาน โดย
ผูบริหารระดับสูงและชาง
เทคนิคที่เปนคนตางชาติ อยู
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ในขายไดรับวีซาและใบอนุญาตทำงาน 5 ป ผูบริหารระดับ
กลางที่เปนตางชาติ 3 ป และพนักงานทั่วไปที่เปนตางชาติ 
1 ป  

ปจจุบันหลายบริษัทเริ่มสนใจตั้งสำนักงานภูมิภาคท่ีกรุงปกก่ิง 
เปนตนวา บริษัทแคทเตอรพิลลา ซึ่งเดิมเมื่อป 2545 ไดตั้งสำนักงาน
สำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค ในดานการผลิตและพัฒนา
ผลิตภัณฑขึ้นที่กรุงโตเกียว แตเมื่อปลายป 2549 ไดประกาศยายฐาน
สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟค ในดานการผลิตและพัฒนาผลิต
ภัณฑไปยังกรุงปกก่ิง ขณะท่ีสำนักงานภูมิภาคในดานการตลาดยังคง
ตั้งอยูที่สิงคโปรตามเดิม 

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´ŒáÅÐ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ�à»š¹»˜¨¨ÑÂÊÓ¤ÑÞã¹¡ÒÃªÑ¡¨Ù§¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

รายงานการศึกษา “Global Headquarters on the Move” 
ของบริษัทท่ีปรึกษา Arthur D. Little (Schweiz) AG เม่ือป 2546 
พบวาปจจัยสำคัญท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกท่ีตั้งสำนักงานภูมิภาค
ของบริษัทขามชาติ ไดแก ความไดเปรียบในดานภาษีเงินไดนิติบุคคล 
คิดเปนรอยละ 88 ของบริษัทที่สำรวจทั้งหมด รองลงมา คือ เปน
แหลงมีผูบริหารที่คุณภาพ รอยละ 72 คุณภาพชีวิต รอยละ 69 เปน
ทีต่ัง้ทีเ่หมาะสมตอการเปนศนูยกลางทางธรุกจิ รอยละ 62 การสนบัสนนุ

ของทางราชการ รอยละ 55 และความ
นิยมและทัศนคติสวนตัวของผูบริหาร 
รอยละ 50 

ขณะที่การสำรวจความเห็นของ
บรรษทัขามชาต ิ105 บรษิทั โดยบรษิทั 
Spire Research and Consulting  
ตีพิมพเผยแพรเม่ือเดือนพฤศจิกายน 
2550 เก่ียวกับประเทศในภูมภิาคเอเชีย
และแปซิฟกท่ีนาสนใจในการกอต้ัง
สำนักงานภูมิภาค พบวาอันดับ 1 คือ 
สิงคโปร ไดรับความสนใจมากท่ีสุด 
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  

ขณะเดยีวกันหลายบริษทัไดกำหนด
สำนักงานภูมิภาค 2 แหงไปพรอมๆ 
กัน (Dual RHQs) กลาวคือ กำหนด
ฮองกงเปนสำนักงานภูมิภาคสำหรับ
เอเชียเหนือ และเอเชียตะวันออก 
เฉียงเหนือ และสิงคโปรเปนสำนักงาน
ภูมิภาคสำหรับเอเชียใต และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต 

ปจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจเลือก 
ที่ตั้งสำนักงานภูมิภาคของบริษัทขามชาติ 

ไดแก ความไดเปรียบในดานภาษีเงินไดนิติบุคคล 
คิดเปนรอยละ 88 
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ประการที่สอง อัตราภาษีเงินได
บุคคลธรรมดาของไทยคอนขางสูง 
กลาวคอื อตัราภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดา 
ของประเทศไทยมีลกัษณะเปนข้ันบันได 
โดยมอีตัราสงูสดุ คอื รอยละ 37 นบัวา
สูงมากเม่ือเปรียบเทียบกับประเทศ
อื่นๆ 

- ฮองกง อตัราสงูสดุรอยละ 15 

- สงิคโปร อตัราสูงสดุรอยละ 20 

- มาเลเซีย เดิมมีอัตราสูงสุด
รอยละ 28 ไดลดลงเหลือ
รอยละ 27 ในป 2552 และ
ลดลงอีกเหลือรอยละ 26 
ในป 2553 

ประการท่ีสาม กฎระเบยีบคอนขาง
เขมงวดด านเงินตราต างประเทศ 
เปนตนวา จากการศึกษาของธนาคาร
ซิตี้แบงกเรื่อง Doing Business in 
Asia Current Environment and 
Opportunities เมื่อเดือนกุมภาพันธ 
2552 ไดจำแนกประเทศเอเชียออก
เปน 3 กลุม ตามระดับการควบคุม
ทางการเงิน 

- กลุมที่ 1 ประเทศที่เปดเสรี
ทั้ ง ใ น ด า น เ งิ น ส กุ ล ภ า ย 
ในประเทศ และเงินตรา 
ตางประเทศ เชน สิงคโปร 
ฮองกง ญี่ปุน 

- กลุมที่ 2 ประเทศที่เปดเสรี
เ ฉ พ า ะ ใ น ด า น เ งิ น ต ร า 
ตางประเทศ แตเ งินสกุล 
ใ น ป ร ะ เ ท ศ ใ น ค ว บ คุ ม  
เชน อินโดนีเซีย มาเลเซีย 
ฟลิปปนส ไตหวัน 

ä·Âà¡çºÀÒÉÕà§Ô¹ä Œ́¹Ôμ ÔºØ¤¤ÅÊÙ§àÁ×èÍà»ÃÕÂºà·ÕÂº¡Ñº¤Ù‹á¢‹§ÊÓ¤ÑÞ 

ประเทศไทยไดรับความสนใจในการเปนสำนักงานภูมิภาคใน
ระดับคอนขางต่ำ เนื่องจากปญหาหลายประการ เปนตนวา 

ประเทศไทยไดรับความสนใจในการเปน 
สำนักงานภูมิภาคในระดับคอนขางต่ำ  

เน่ืองจากอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลคอนขางสูง 

ประการแรก อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลคอนขางสูง ประเทศ
ไทยมีอัตรารอยละ 30 เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 

- ฮองกง เดิมมีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูที่ระดับรอยละ 
17.5 แตในป 2551 ไดปรับลดลงเหลือรอยละ 16.5 

- สงิคโปร รอยละ 18 และกำหนดลดลงเหลอืรอยละ 17 ตัง้แต
ป 2553 เปนตนไป นอกจากนี้ ไดประกาศใชระบบเสีย
ภาษีเงินไดนิติบุคคลแบบ One-Tier Corporate Tax 
System เมื่อป 2546 ทำใหบริษัทตางชาติในสิงคโปร 
สามารถนำผลกำไรกลับประเทศโดยไมตองจายภาษีซ้ำอีก 

- มาเลเซีย เดิมอยูที่ระดับรอยละ 27 ไดปรับลดลงเหลือ 
รอยละ 26 ในป 2551 และเหลือรอยละ 25 ในป 2552 
นอกจากนี้ ไดเปลี่ยนมาใชระบบ Single Tier System of 
Taxation ตั้งแตป 2551 กลาวคือ เมื่อบริษัทเสียภาษีเงินได
นิติบุคคลแลว ผูรับเงินปนผลไมตองเสียภาษีเงินไดจาก
รายรับเงินปนผลอีก  

อยางไรก็ตาม ปจจบุนักระทรวงการคลังของไทย กำลงัอยูระหวาง
การพิจารณาปรับปรุงโครงสรางภาษีทั้งระบบ โดยเฉพาะการปรับลด
อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหอยูในอัตราที่ใกลเคียงกับประเทศอ่ืนใน
ภูมิภาค เพื่อใหสามารถแขงขันได 

ปจจุบันกระทรวงการคลังของไทย  
กำลังอยูระหวางการพิจารณา 
ปรับปรุงโครงสรางภาษีทั้งระบบ  

โดยเฉพาะการปรับลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 
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รอยละ 0 กรณีเปนไปตามระเบียบท่ี
กำหนด และข้ึนกับการเจรจาตอรอง 
แตกรณีของไทยกำหนดเปนการทั่วไป
ที่ระดับรอยละ 10 

ประการท่ีหา กฎระเบียบไม 
เอือ้อำนวยตอการดำเนนิธรุกจิ เปนตนวา 
หากชาวตางประเทศจะเขามาประชุม
ในประเทศไทย มีการตีความกฎหมาย
วาเปนการเขามาทำงานในประเทศไทย
ดงันัน้ ชาวตางชาตจิะตองยืน่ขออนุญาต
เขามาประชุม (ทำงาน) ทกุครัง้ กอใหเกดิ
ความยุงยากเปนอยางมากสำหรับธุรกิจ
สำนักงานปฏบิตักิารภูมภิาคในประเทศไทย 
เนื่องจากจะตองมีชาวตางประเทศ
จำนวนมากเขามาประชุมหารือ 

ประการที่หก ความยุงยากใน
การหาบุคลากรที่เช่ียวชาญดานภาษา
ตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ 
จีน ญี่ปุน ฯลฯ เน่ืองจากคนไทยยัง
เชี่ยวชาญดานภาษาตางประเทศนอย
กวาประเทศอื่นๆ เชน สิงคโปร ฮองกง
ฯลฯ ที่ประชาชนใชภาษาอังกฤษ และ
ภาษาจีนอยางแพรหลาย 

- กลุมท่ี 3 ประเทศที่ควบคุมท้ังเงินสกุลในประเทศ และ 
เงินตราตางประเทศ เชน ไทย จีน อินเดีย เกาหลีใต 
เวียดนาม บังกลาเทศ ศรีลังกา 

ประการที่สี่ สิทธิและประโยชนดานภาษีอากรยังไมเอื้ออำนวย 
โดยกรณีของประเทศไทยกำหนดลดภาษีอากรกิจการสำนักงาน
ปฏิบัติการภูมิภาค ครอบคลุมเฉพาะกิจการบริการเทาน้ัน แตกรณี
สิงคโปรไดครอบคลุมเก่ียวกับกิจการคาดวย กรณีเปนการคาแบบ 
Off Shore สิงคโปรและมาเลเซียเสนอใหยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคล

»ÃÔÁÒ³áÅÐ¤Ø³ÀÒ¾¢Í§·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃÁ¹ØÉÂ�à»š¹»˜¨¨ÑÂÊÓ¤ÑÞ ã¹¡ÒÃàÅ×Í¡·ÕèμÑé§ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ÀÙÁÔÀÒ¤ 
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International Business Process Outsourcing - 
IBPO หรือ กิจการรับจางบริหารระบบธุรกิจระหวาง
ประเทศ เปนอีกหน่ึงกิจการที่บีโอไอใหการสงเสริมการ
ลงทุน เพื่อใหสอดรับกับธุรกิจซึ่งกำลังอยู ในความสนใจ
ของนักลงทุน  

ÅÑ¡É³Ð¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ 

ธุรกิจประเภทนี้จะเปนการใหบริการกับบริษัทตางๆ ในดานที่
ไมใชกิจการหลักของบริษัทนั้นๆ หรือทำหนาที่เปนเสมือนแผนกหน่ึง
ใหกบับรษิทันัน้ๆ โดยจะใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม
ที่ทันสมัยเขามาใชในการใหบริการ  

เพื่อใหเห็นภาพชัดข้ึน จึงขอยกตัวอยางดังน้ี เมื่อมีบริษัทหน่ึง
ดำเนนิธรุกจิขายสนิคาอิเล็กทรอนกิสในประเทศญีปุ่น ตองการขยายธรุกิจ
ในไทย เพื่อใหบริการลูกคาในตางประเทศไดใกลชิด จึงตองมีแผนก
ลูกคาสัมพันธ ที่ตองมีพนักงานท่ีมีความรูความสามารถในการตอบ
คำถามลูกคาเก่ียวกับการใชงานของผลิตภัณฑ จึงมีการจางบริษัท 
BPO มาชวยทำงานนี้ พนักงานของบริษัท BPO ซึ่งเปนคนญ่ีปุนที่นั่ง
ทำงานในสำนักงานในประเทศไทย ก็จะทำหนาที่ตอบคำถามใหแก
ลูกคาประหนึ่งวาเปนตัวแทนของบริษัทที่จำหนายผลิตภัณฑนั้นๆ  

กิจการรับจางบริหารระบบธุรกิจ
ระหวางประเทศนี้อาจมี ได ในหลาย
ลักษณะ เชน การใหบริการทางดาน
การจัดการทั่วไป (Administration 
Services) การเงินและบัญชี (Finance
& Accounting Services) ทรัพยากร
บุคคล (Human Resource Services) 
การขายและการตลาด (Sale & Marketing 
Services) ลูกคาสัมพันธ (Customer 
Services) คอลล เซ็นเตอรระหวาง
ประเทศ (International Call Center)
และการประมวลผลขอมูล (Data 
Processing) เปนตน  

เทรนดใหมมาแรงเทรนดใหมมาแรง  

ระหวางประเทศ 
ธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกิจ 
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มณรวี สิทธิพงศ ธุรกิจบริการโอกาสและความเปนไปได



ที่ผานมามีจำนวนผูที่ ไดรับการสงเสริมการลงทุนในกิจการ
ประเภทนี้แลวจำนวน 32 ราย ผูที่ไดรับการสงเสริมฯ ดังกลาวมีทั้งใน
ลักษณะเปนผูใหบริการ Call Center ผูใหบริการประมวลผลขอมูล
หรือ Data Processing หรือการใหบริการดานการสงเสริมการขาย 
ซึง่ตองตดิตามพฤตกิรรมการซ้ือสนิคาของลกูคาผานระบบอเิลก็ทรอนกิส 

การมาลงทุนของตางชาติในกิจการนี้มีแนวโนมที่กำลังเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ เพราะบริษัทขามชาติขนาดใหญเล็งเห็นวา
สามารถลดตนทุนไดจากการจางบริษัท BPO ชวยทำงานให อยาง
เชนงานใหบริการลูกคา งานประมวลผลขอมูล เปนตน นอกจากน้ียัง
เห็นวาประเทศมีความพรอมทางดานระบบโครงขายซ่ึงมีความ
ปลอดภัย อีกทั้งมาตรฐานความเปนอยูก็ดีมีคาครองชีพไมสูงนัก  

อินเดียเปนผูนำในธุรกิจ Outsource 
มีสวนแบงการตลาดมากกวารอยละ 50 
รองลงมาคือฟลิปปนสไดสวนแบง 

ประมาณรอยละ 10 

ÍÔ¹à´ÕÂ ¼ÙŒ¹ÓμÅÒ´ Outsource 
âÅ¡ 

สำหรับสถานการณ ในขณะท่ี
วิกฤติการเงินยังคงสงผลกระทบไปยัง
เศรษฐกิจของประเทศตางๆ ทัว่โลก และ
เปนท่ีคาดกันวาธุรกิจการจางผลิตหรือ
การจางงานจากตางประเทศ (Outsource) 
คงจะไดรับผลกระทบจากภาวะถดถอย
ทางเศรษฐกิจเชนเดียวกับธุรกิจอ่ืนๆ 
แตธุรกิจ Outsource ในอินเดียและ
ฟลิปปนสกลับสามารถรอดพนจาก
วิกฤติการเงินในคร้ังนี้ไปได  

ปจจุบันอินเดียเปนผูนำในธุรกิจ
Outsource ซึ่งมีสวนแบงการตลาด
มากกวารอยละ 50 อันดับรองลงมาคือ
ฟลปิปนส ไดสวนแบงประมาณรอยละ 10  

สมาคมรับจางบริหารระบบธุรกิจ
ในฟลิปปนส คาดว าในป 2553 
อุตสาหกรรมรับจางบริหารระบบธุรกิจ 
ในฟลิปปนสจะขยายตัวระหวางรอยละ 
35-40 มีรายไดอยูที่ประมาณ 7,000 
ลานเหรียญสหรัฐฯ และประเมินวา
ภายในป 2553 รายไดในธุรกิจ BPO 
ของฟลิปปนสจะขยายตัวรอยละ 40 
ตอป ทำใหรายไดอยูที่ 12 พันลาน
เหรียญสหรัฐฯ และจะกอใหเกิดการ
จางงานมากถึง 1 ลานตำแหนง เทียบ
กับ 300,000 ตำแหนง ในป 2551 

ที่ผานมามีจำนวนผูที่ ไดรับการสงเสริมฯ แลว 32 ราย 
มีทั้งในลักษณะเปนผู ใหบริการ Call Center 

ผูใหบริการประมวลผลขอมูล 
หรือการใหบริการดานการสงเสริมการขาย 
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สวนอินเดียซ่ึงทำรายไดจากธุรกิจ Outsource ประมาณ 40 
พันลานเหรียญสหรัฐฯ ตอป ก็มีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกัน แมวา
จะไดรับผลกระทบบางก็ตาม 

นายรกิ ซานโตส (Rick Santos) ประธานบรษิทั ซบี ีรชิารด เอลลสิ 
(CB Richard Ellis) ผูใหบรกิารดานอสงัหาริมทรัพย กลาววาทามกลาง
สถานการณที่ยากลำบากเชนนี้ แตในอีกมุมหนึ่งกลับสรางโอกาสทาง
ธุรกิจใหแกบริษัท Outsource เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัว
ยอมสรางแรงกดดัน ใหบริษัทตะวันตกหันมาลดตนทุน โดยการยาย
งานไปในแหลงที่มีตนทุนต่ำกวา และเช่ือวาวิกฤติการเงินที่เกิดขึ้นจะ
ยิ่งผลักดันธุรกิจ BPO มายังฟลิปปนสมากข้ึน เพราะบริษัทจะตอง
จางงานในประเทศที่ตนทุนต่ำกวาเพื่อใหธุรกิจสามารถอยูรอดได  

ปจจุบันท้ังอินเดียและฟลิปปนสเปนแหลงยอดนิยมของบริษัท
ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ (IT) และธนาคารทัง้ในยโุรปและสหรฐัอเมรกิา 
ในการ Outsource งานสนับสนุนธุรกิจ และบริการคอลลเซ็นเตอร 
(Call Center) เนื่องจากบุคลากรในประเทศทั้งสองมีการศึกษาสูง
และมีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี ดังนั้น แมจะเกิดวิกฤติการเงินแตก็เปน
ทีเ่ชือ่ม่ันวาอตุสาหกรรม BPO ในฟลปิปนสจะยังเตบิโตตอไป เนือ่งจาก
ลูกคาสวนใหญตองการลดตนทุนใหต่ำที่สุด  

อยางไรกต็าม ในระยะสัน้วกิฤตทิี่
เกดิขึน้อาจจะสงผลตอธรุกจิ Outsource 
เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงการบริการ
และเจาของในธรุกิจธนาคาร แตปญหา 
ดังกลาวก็จะไมสงผลกระทบตอธุรกิจ 
Outsource มากนัก เพราะเปนงานที่
เก่ียวของกับลูกคาโดยตรง โดยลูกคา
ประมาณรอยละ 85 ของธุรกิจ BPO 
ในฟลิปปนสเปนอุตสาหกรรมธนาคาร 
และมาจากสหรัฐฯ เปนสวนใหญ  

สวนในอินเดียคาดวากจิการ BPO 
จะไดรับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและ
ระยะกลาง เนื่องจากธุรกิจ Outsource
ของอินเดยีพึง่พาธรุกจิ IT เปนสวนใหญ 
ดังนั้นจึงตองใหความสนใจกับภูมิภาค
อื่นๆ มากขึ้น โดยเฉพาะญี่ปุนและ
ตะวันออกกลาง ซึ่งในปจจุบันประมาณ
รอยละ 60 ของงาน Outsource ใน
อินเดียมาจากสหรัฐฯ สวนอีกรอยละ 
30 มาจากยุโรป ขณะที่สวนอื่นๆ ของ
โลกมีสัดสวนเพียงรอยละ 10 เทานั้น  

ใ นประ เทศฟ ลิ ปป น ส ธุ ร กิ จ
ประเภท น้ี ได เติบโต ข้ึนอย าง มีนัย
สำคัญ โดยเฉพาะอยางย่ิงธุรกิจการ
ใหบริการ Call Center ซึ่งเติบโตขึ้น
ในอัตรารอยละ 40 ระหวางป 2549-
2550 โดยในป 2550 ธุรกิจดังกลาว 
สรางรายไดกวา 4,970 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ และสรางงานกวา 300,000 
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อัตรา และในป 2551-2552 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนของ
ฟลิปปนสไดอนุมัติคำขอรับการสนับสนุนเพ่ือชวยเหลือในการลงทุน
ของบริษัท BPO ตางชาติอยางตอเนื่อง 

จุดแข็งของฟลิปปนสในธุรกิจ BPO คือ ความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันธุรกิจ BPO ใน
ฟลปิปนสประสบปญหาขาดแคลนบคุลากรทีม่คีณุภาพในการใหบริการ 
โดยจากการสำรวจในป 2552 ผูประกอบการธุรกิจ BPO ในฟลิปปนส
สามารถคัดเลือกพนักงานได 7 - 8 คน จากผูสมัคร 100 คน ซึ่งนับ
วานอยมาก 

เมื่อป 2550 สมาคม National Outsourcing Association ของ
สหราชอาณาจกัรไดจดัใหฟลปิปนสเปน The Offshoring Destination 
of the Year ประจำป 2550 และเมื่อมกราคม 2551 International 
Data Corporation (IDC) ไดจัดอับดับใหกรุงมะนิลาเปน Business 
Process Outsourcing Destination ที่ใหญที่สุดเปนอันดับที่สองของ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (รองจากเมืองบังคาลอร อินเดีย) 

ปจจุบันกลุมบริษัทเอกชนในสหรัฐฯ เปนลูกคาหลักของธุรกิจ 
BPO ในฟลปิปนส นอกจากนี ้ฟลปิปนสกำลงัพยายามขยายกลุมลกูคา
ไปยังประเทศในภูมิภาคยุโรปและออสเตรเลีย โดยประธานาธิบดี
ฟลิปปนสไดตั้งเปาหมายจะขยายการเจริญเติบโตของธุรกิจ BPO ให
ไดรอยละ 40 (จากมูลคาในป 2550) ภายในป 2553 

ผูประกอบการธุรกิจ Offshoring 
and Outsourcing (O&O) ของฟลปิปนส 
(BPO เปนสวนหนึ่งของ O&O) ได
รวมตวักนัภายใต Business Processing 
Association of the Philippines (BPA/P) 
โดยมีวตัถปุระสงคในการสงเสรมิฯ และ
พัฒนาศักยภาพของธุรกิจ O&O ใน
ฟลปิปนส โดยเมือ่วนัที ่20 - 21 ตลุาคม 
2552 BPA/P มีการจัดการประชุม 
International Outsourcing Summit : 
Global Market Leaders Addressing 
Global Issues เพื่อหารือปญหาตางๆ 
ของธุรกิจ BPO โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
ผลกระทบจากวิกฤติการเงินโลก 
นอกจากนี ้BPA/P ยงัไดตัง้เปาหมายให
ฟลิปปนสสามารถครอบครองสวนแบง
ตลาดของธุรกิจ BPO ของโลกใหได
รอยละ 10 ในป 2553 ซึ่งจะสงผลให
ธุรกิจ BPO ของฟลิปปนสมีมูลคากวา 
13 พันลานเหรียญสหรัฐฯ และจะ
สรางงานจำนวนกวา 900,000 อัตรา  

 
บีโอไอกับการสงเสริมการลงทุนธุรกิจ BPO บีโอไอกับการสงเสริมการลงทุนธุรกิจ BPO 

สำหรับในประเทศไทย บีโอไอไดใหการสงเสริมฯ แกธุรกิจ 
BPO ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ที่ ส.1/2548 
เร่ือง การใหการสงเสริมกิจการธุรกิจรับจางบริหารระบบธุรกิจ ซึ่ง
ในภายหลังมีการปรับประเภทกิจการเปนประเภท 7.16 กิจการ
ธรุกจิรบัจางบรหิารระบบธุรกจิระหวางประเทศ เมือ่วนัที ่15 ตลุาคม 
2552 โดยจะตองใหบริการผานเครือขายโทรคมนาคมในดานตางๆ 
เชน ADMINISTRATION SERVICES, FINANCE & ACCOUNTING 
SERVICES, HUMAN RESOURCE SERVICES, SALE & 
MARKETING SERVICES, CUSTOMER SERVICES, INTERNATIONAL 
CALL CENTER, DATA PROCESSING เปนตน โดยใหไดรับสิทธิ
และประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากร ไดแก การอนุญาตใหถือหุน
ขางมากโดยตางชาติได สิทธิและประโยชนดานการถือครองท่ีดิน 
และการสงออกเงินตราไปตางประเทศ  

นอกจากน้ียังมีบริการอำนวย
ความสะดวกแกบริษัทผู ไดรับการ 
สงเสริมฯ ในดานการขอวีซาและ 
ใบอนุญาตทำงานแกพนกังานตางชาติ
ที่เขามาทำงานในบริษัทที่ไดรับการ
สงเสรมิฯ ซึง่ปจจบุนัสามารถใชบรกิาร
ไดที่ อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 
พญาไท เขตปทมุวนั กรงุเทพฯ 10330 
โทร. 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209
1194 อี เมล : osos@boi.go.th 
เว็บไซต: osos.boi.go.th 
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ภาครัฐและหนวยงานท่ีเก่ียวของจะมีแนวนโยบายดำเนินการใน
เรื่องนี้อยางไร วารสารสงเสริมการลงทุน ไดรับเกียรติจาก นาวาตรี
วุฒิพงศ พงศสุวรรณ รองผูอำนวยการถายทอดเทคโนโลยี รักษา
การผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ 
(องคการมหาชน) หรือ SIPA ที่จะมาใหรายละเอียดในเร่ืองดังกลาว
ในฐานะท่ีเปนหนวยงานหนึ่งที่เกี่ยวของโดยตรง 

SIPA ¨Ñ´μ Ñé§¢Öé¹à¾×èÍ¾Ñ²¹ÒÍØμÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿μ�áÇÃ� 

SIPA กอต้ังข้ึนเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2546 ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังสำนักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ 
พ.ศ. 2546 เนื่องจากรัฐบาลไดตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา
อตุสาหกรรมซอฟตแวร จงึกำหนดใหการพัฒนาอตุสาหกรรมซอฟตแวร
เปนยุทธศาสตรหลักในการเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ 

ในการเพิ่มมูลคาซอฟตแวรไทยสูความเปนเลิศ 

กับบทบาทใหม กับบทบาทใหม 

ปจจุบันอุตสาหกรรมซอฟตแวรเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับ
การทำงานเกอืบจะทกุดาน โดยเฉพาะอยางยิง่ในภาคการผลติ
และธุรกิจบริการ ซึ่งอุตสาหกรรมนี้เปนอุตสาหกรรมที่มี
การลงทุนต่ำ  แตมีสวนอยางยิ่งในการสรางมูลคาเพิ่มให
กับสินคา เมื่อพิจารณาในภาพรวมแลวนับวาจะเปนประโยชน
แกประเทศไดเปนอยางดี  ภาครัฐจึงไดเขามาใหการสนับสนุน
และถือวาเปนนโยบายระดับชาติอีกอุตสาหกรรมหน่ึง 

SIPA มีแผนยุทธศาสตรใน
การสงเสริมใหประเทศไทย 
เปนศูนยกลางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศของภูมิภาค 

¹ÒÇÒμÃÕÇØ²Ô¾§È� ¾§È�ÊØÇÃÃ³ ÃÍ§¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ
¶‹ÒÂ·Í´à·¤â¹âÅÂÕ ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃ¼ÙŒÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃÊÓ¹Ñ¡§Ò¹
Ê‹§àÊÃÔÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿μ�áÇÃ�áË‹§ªÒμ Ô (Í§¤�¡ÒÃ
ÁËÒª¹) ËÃ×Í SIPA 
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โดยมีเปาหมายท่ีจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการนำเสนอบริการ
และการผลิตสินคาที่มีคุณภาพของประเทศ ซึ่งพันธกิจหลักไดแก 
การสรางมิติใหมในการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวรไทย ทั้งในดาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการสงเสริมการศึกษา การฝกอบรม
พัฒนาทักษะ ตลอดจนการยกระดับศักยภาพของการพัฒนาและผลิต
ซอฟตแวร รวมถึงการสงเสริมการจางงานในอุตสาหกรรมดังกลาว 
เพ่ือสรางพ้ืนฐานท่ีจะรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อันเกิดจาก
การเติบโตของอุตสาหกรรมซอฟตแวรโลก 

นอกจากน้ี 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 
การทีจ่ะใหการสงเสรมิซอฟตแวรใดๆ จำเปนตองพจิารณาถงึองคประกอบ
สำคัญของอุตสาหกรรมซอฟตแวรนั้นกอน ซึ่งประกอบดวยหลาย
ประการ ดังนี้ 

ประการแรก คือ ทรัพยากรมนุษย จำเปนตองมีความรูความ
สามารถอยางมาก และมีอยางเพียงพอใหเลือกสรรไดอยางเต็มที่ 

ประการทีส่อง กลไกการตลาด คอื การหาตลาดสำหรบัจำหนาย
สินคาใหกับผูประกอบการ เม่ือผลิตออกมาแลวจะตองมีตลาดไว
รองรับดวย 

ประการท่ีสาม การสงเสริมโดยการใหสิทธิประโยชนในเรื่อง
ตางๆ เชน การฝกอบรมภาษีอากรตางๆ โดยเฉพาะอยางยิง่ภาษมีลูคาเพิม่
ของผูซื้อและผูขาย ซึ่งตองมีทั้งสองสวน เพ่ือสรางแรงจูงใจใหกับ 
ผูประกอบการสนใจงานดานนี้มากขึ้น เนื่องจากตองใชเงินทุนคอนขาง
สูง ดังนั้นการท่ีจะเกิดขึ้นไดจำเปนตองใชเวลาและความสามารถของ
บุคลากรเปนจำนวนมาก 

ประการที่สี่ การควบคุมคุณภาพ
ของซอฟตแวร จำเปนตองเลือกใช
มาตรฐานระดับโลกใหหลากหลาย 
ทั้งนี้ เพื่อใหสอดคลองกับซอฟตแวร
แตละประเภท เชน มาตรฐานระบบ
คณุภาพ CMMI หรอื ISO เปนตน ทัง้นี้
เพือ่ควบคุมการผลติ เนือ่งจากซอฟตแวร
เปนนามธรรม การท่ีจะใหผูใชเกิดความ
นาเช่ือถือในซอฟตแวรน้ันๆ จึงจำเปน
ตองนำระบบคุณภาพตางๆ ที่ทั่วโลก
ใหการยอมรับมาใช เพื่อสรางความ
มั่นใจใหเกิดข้ึนระหวางผูซื้อกับผูผลิต 

อยางไรก็ตาม เพ่ือใหเห็นภาพ
ภารกิจและการดำเนินงานของ SIPA
ไดอยางชัดเจน สามารถแบงการดำเนิน
งานออกเปน 2 ดานใหญๆ คือ ดาน 
Enterprise Software และ Digital 
Content  

ดาน Enterprise Software นั้น 
เปนซอฟตแวรที่เขียนบนคอมพิวเตอร 
เชน ซอฟตแวรบัญชี การเงิน รวมถึง
ซอฟตแวร ATM ของธนาคารตางๆ ก็
จัดอยู ในซอฟตแวรนี้ เชนกัน โดยมี
สมาคมผูประกอบการจำนวนมากท่ีมา
รวมมือ กับ SIPA ในการพัฒนา
ซอฟตแวรนี้ ใหมีประสิทธิภาพ เชน 
สมาคม ATSI และ ATCI เนื่องจากใน
ปจจุบันคอมพิวเตอรไดเขาไปอยูในทุก
ส วน และท่ีสำคัญคือทุกอยาง ถูก
ควบคุมดวยคอมพิวเตอร แตสิ่งท่ีทำให
คอมพิวเตอรสามารถทำงานไดคือ 
ซอฟตแวรเทานั้น 

ขณะน้ีประเทศไทยขาดผู ท่ีมี
ความ รู ความชำนาญในการเขียน
ซอฟตแวรอยางมาก เนื่องจากมีแตผู
ผลิตชิปออกมาเปนจำนวนมาก ซึ่ง
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เหมือนกับคนผลิตกระดาษ โดยกระดาษท่ีสำคัญที่สุดไมไดอยูที่ตัว
กระดาษ แตสิ่งที่เขียนบนกระดาษตางหากที่สำคัญ และความสำคัญ
ของกระดาษยังแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับวากระดาษน้ันสามารถ
ทำอะไรไดบาง เชน กระดาษที่เปนเงินยอมสำคัญกวากระดาษเปลา 
เชนเดยีวกนักบัคอมพวิเตอรสวนทีแ่ตกตางกนัคอื ซอฟตแวร ที่ใสลงไป 
ยกตัวอยางเชน ไอโฟนจริงกับไอโฟนลอกเลียนแบบ ก็แตกตางกันใน
สวนของซอฟตแวร โดยรูปแบบของตัวเคร่ืองอาจเหมือนกันทุกอยาง 
แตฟงกชันดานในแตกตางกันอยางสิ้นเชิง 

ในอนาคตคาดวาอุตสาหกรรมทางดานการบริการ 
จะมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้น 

ซึ่งอาจจะสำคัญมากกวาการผลิต 
โดยการผลิตเปนจุดเริ่มตน 

สวนการบริการเปนเรื่องที่ตองทำจริง 

ดังนั้น จะเห็นไดวาซอฟตแวรเปนเรื่องที่มีความสำคัญมาก และ
ยังเปนตัวกำหนดอีกดวยวา คอมพิวเตอรนั้นจะมีหรือไมมีประโยชน 
สามารถแยกไดดังนี้ 

- ซอฟตแวรที่มีใบอนุญาตถูกตอง 
- ซอฟตแวรโอเพนซอรส หรือซอฟตแวรเชิงพาณิชย ซึ่ง

ซอฟตแวรประเภทนีส้ามารถทำเปนอุตสาหกรรมได เชน อตุสาหกรรม
ดานการบริการตางๆ ที่มีการจางคนมาเพื่อใหบริการ เนื่องจากใน
อนาคตคาดวาอุตสาหกรรมทางดานการบริการ จะมีบทบาทที่สำคัญ
มากขึ้น ซึ่งอาจจะสำคัญมากกวาการผลิต โดยการผลิตเปนจุดเริ่มตน 
สวนการบรกิารเปนเรือ่งทีต่องทำจรงิ เหมอืนกับอตุสาหกรรมยานยนต

ของโตโยต าที่ กำ ลังทำในป จจุบัน 
อุ ตสาหกรรมห ลักไม ใ ช ก ารผลิ ต
รถยนต เ พ่ือขาย แต เปนการผลิต
อะไหล และซอมรถ ซึ่งตองใชทุกวัน
และอุตสาหกรรมเหลา น้ีนาจะเปน
อุตสาหกรรมเป าหมายไดสำหรับ 
คนไทย เพราะคนไทยมีนิสัยรักการ
บรกิารอยูแลว เชนเดยีวกบัอตุสาหกรรม
โรงแรมและการทองเที่ยว โดยเร่ืองท่ี
โรงแรมเก่ียวของนั้นไม ใชการสราง
โรงแรมหรือขายโรงแรม แตเปนการ
บริการลูกคาที่มาใชบริการมากกวา  

หากประเทศไทยมามุงเนนที่
อุตสาหกรรมบริการ 

จะทำใหสามารถสรางรายได
ไดมากและตอเน่ือง  
โดยไมจำเปนตองไป 
แขงขันกับใคร  

เพราะเปนความสามารถ 
ของคนไทยอยูแลว 

ในสวนของ SIPA เองกม็เีปาหมาย
กับอุตสาหกรรมดานนี้ โดยเห็นวา
ประเทศไทยมีความสามารถในการ
แขงขันท่ีคอนขางสูง เน่ืองจากคนไทย
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มีความสามารถในการที่จะพัฒนาตอยอดซอฟตแวรจากที่มีอยูเปน
จำนวนมากใหสามารถใชงานกับระบบตางๆ ได ไมวาจะเปนระบบ
การใหบริการของธนาคารตางๆ โดยการทำใหตรงจุดน้ีกลายเปน
อุตสาหกรรมบริการซึ่งมีมูลคาท่ีสูงมาก และไดมีการประเมินกันวา
อุตสาหกรรมบริการจะมีมูลคาสูงกวาอุตสาหกรรมที่เนนการขายของ
อยูหลายเทาตัว 

ดังนั้นหากประเทศไทยมามุงเนนที่อุตสาหกรรมบริการก็จะ
ทำใหสามารถสรางรายไดไดมากและตอเน่ือง โดยไมจำเปนตองไป
แขงขันกับใคร เพราะส่ิงตางๆ เหลาน้ีเปนความสามารถของคนไทย
อยูแลว อยางเชน การรับจางผูอื่นผลิต และอื่นๆ 

ยกตัวอยางเชน ประเทศอินเดีย รายไดหลักของประเทศคือ 
การจัดการธุรกิจรับจางผูอื่นผลิต ซึ่งถือวาเปนบริการอีกรูปแบบหนึ่ง 
โดยไมจำเปนตองเปนเจาของเทคโนโลยี แตที่ทุกคนตองมาทำการวา
จางผลิต เน่ืองจากอินเดียมีมาตรฐานทางดานระบบการจัดการตางๆ 
รับรอง เชน ISO และ CMMI ซึ่งมาตรฐานดังกลาว เปนมาตรฐานที่
ผูวาจางสามารถใชเปนหลักประกันกับลูกคาได 

ä·Â¶Ù¡μ Ñ´ÊÔ·¸Ôì·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ à¹×èÍ§¨Ò¡ÅÐàÁÔ´ÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì 

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันน้ีประเทศไทยยังมีปญหาเร่ืองการ
ละเมิดลิขสิทธิ์เปนจำนวนมาก ดังนั้นจะตองดำเนินการอยางไรเพื่อให
เกิดคานิยมในการที่จะรักชาติ โดยไมไปละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอื่น 

เนื่องจากการละเมิดนั้นไมวาจะเปน 
Microsoft Office หรือ Window 
ก็ตาม ทุกคร้ังที่มีการละเมิด ประเทศ
ไทยจะถูกตัดสิทธ์ิทางการคาในมูลคา
ที่ใกลเคียงกัน 

หากสามารถรณรงคใหคนไทย
ลดการใชซอฟตแวรที่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
และหนัมาใชซอฟตแวรทีเ่ปนโอเพนซอรส 
เชน ชดุจนัทราสรุยินั ของ SIPA กจ็ะชวย
ใหประเทศไทยไมตองสูญเสียรายได
กวาแสนลานบาท และไมตองถูกกีดกัน
ทางการคาดวย 

Enterprise Software ·ÓÍÐäÃ 
ä´ŒºŒÒ§ 

สำห รับการดำ เ นินงานด าน 
Enterprise Software นั้น เกี่ยวของ
กบัอุตสาหกรรมตางๆ อกีเปนจำนวนมาก 
ดังน้ันเพื่อใหอุตสาหกรรมแตละดาน
ประสบผลสำเร็จดวยดี และสอดคลอง
กบัการพฒันาบคุลากรมารองรับ สามารถ
แยกยอยออกเปน 5 อุตสาหกรรมหลัก
คือ 

1. อตุสาหกรรมทางดานการแพทย 
โดย SIPA พยายามที่จะสงเสริมเพ่ือให
เทคโนโลยีทางการแพทยและซอฟตแวร
สามารถเดินไปพรอมๆ กันได สำหรับ
เรื่องที่เรารูจักและคุนเคยกันดีคือ การ
อลัตราซาวน ระบบฟลมเอกซเรย เปนตน 
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ปจจบุนัโรงพยาบาลเอกชนตางๆ ของไทยไมวาจะเปน โรงพยาบาล
บำรุงราษฎร สมิติเวช หรือพรอมมิตร ตางไดรับการยอมรับจากชาว
ตางชาติทั้งยุโรปและตะวันออกกลาง ในการเดินทางเขามารับการ
รักษา เน่ืองจากมีความเช่ือม่ันในฝมือของแพทยไทย โดยเฉพาะชาว
ตะวันออกกลางนิยมเขามาใชบริการเปนจำนวนมาก ซึ่งในสวนน้ี
สามารถสรางรายไดเขาประเทศไดอยางมหาศาล 

อยางไรก็ตาม เพื่อใหระบบการรักษาพยาบาลเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง การติดตามผลการรักษาหลังจากท่ีผูรับ
การรักษาเดินทางกลับประเทศแลว ถือวามีความสำคัญย่ิง และเกิด
ประโยชนตอผูที่รับการรักษาพยาบาล ซ่ึงในสวนนี้อุตสาหกรรมทาง
ดานซอฟตแวรจะเขามาเกี่ยวของโดยตรง ทั้งน้ีก็เพ่ือจะติดตามผล
การรกัษาของคนไขจากทัว่โลกใหเกดิความรวดเรว็ ซึง่ไดมกีารประสาน
กับแพทยหลายๆ ทานวาทาง SIPA มีศูนยกริด (Grid) ซึ่งเปนศูนย
คอมพิวเตอรที่มีขีดความสามารถสูง ดังน้ันจึงนาจะใชศูนยนี้ใหเปน
ประโยชน ในการที่จะตอยอดอุตสาหกรรมทางดานการแพทยตอไป 
รวมทั้งยังมีโครงการรวมกับโรงพยาบาลฟน และโรงพยาบาลทั่วไป 
ซึ่งจะสรางอุตสาหกรรมใหมใหเกิดขึ้นไดในอนาคต 

2. อตุสาหกรรมทางดานการเกษตร โดยมแีนวคดิวาจะดำเนนิการ
อยางไร ที่จะสามารถปลูกพืชผลไดมากขึ้นในพื้นท่ีเทาเดิม แตไมใช
ปลูกจนลนเหลือ เราสามารถปลูกเทากับจำนวนที่สั่งไดหรือไม เชน 
สั่งเทาไหรก็ปลูกเทานั้น สวนชวงเวลาท่ีเหลือเกษตรกรจะไปประกอบ
อาชพีอืน่ๆ กส็ามารถทำได ซึง่ในสวนนีจ้ะสามารถนำระบบคอมพิวเตอร
ที่เกี่ยวของเขามาใชไดอยางไรบาง เปนเรื่องที่จะตองศึกษาและพัฒนา
กันตอไป 

หากประเทศไทยสามารถบริการ
จดัการเรือ่งการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การผลิตขาวได จะสงผลทำใหระบบ
คุณภาพชีวิต และความเปนอยูของ
เกษตรกรไทยดีขึ้น ซึ่งในชวงที่ผานมา
สามารถบริการจัดการเร่ืองยางพารา
ไดแลว แตเมื่อเปรียบเทียบกับขาวแลว
ยางพาราสามารถเก็บไดนานกวา หาก
มองในแงของความจำเปนขาวจะจำเปน
กวา เพราะยางรบัประทานไมได ดงันัน้
อะไรที่รับประทานไดจึงมีความสำคัญ
มากกวา เนือ่งจากทกุคนตองการปจจยัสี ่
และอาหารก็คือปจจัยแรกท่ีทุกคนตอง
รับประทานเพ่ือความอยูรอด 

3. อุตสาหกรรมทางดานการ
ทองเท่ียว ในสวนนี้จะมีวิธีการดำเนิน
การอยางไรเพื่อใหผูประกอบการท่ีเปน 
SMEs สามารถแขงขันกับผูประกอบการ
รายใหญ และผูประกอบการจากตาง
ประเทศได ซึ่ง SIPA มีเปาหมายที่จะ
เขาไปใหการสงเสริมและสนับสนุน 
โดยทำใหครบวงจรดวยการนำซอฟตแวร
เขาไปใชในระบบการบริหารจดัการตางๆ 
โดยเฉพาะอยางยิง่ระบบการจองหองพกั
ผานทางอนิเตอรเนต็ รวมถงึการบรกิาร
ตางๆ ของโรงแรมวามีอะไรบาง เพื่อ
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ใหผูที่สนใจสามารถเขาไปตรวจสอบไดวา จะไดรับบริการตามท่ี
ตองการหรือไม หากมาพักที่โรงแรมแหงนี้ 

4. อุตสาหกรรมทางดานโลจิสติกส ปจจุบันตนทุนคาขนสงหรือ
โลจสิตกิสของประเทศไทยสูงมาก โดยเฉพาะอยางยิง่สงูกวาประเทศญีปุ่น 
สาเหตุที่เปนเชนนี้เพราะมีการวิ่งรถเปลา เนื่องจากมีสินคาที่ใชบรรทุก
เพียงเที่ยวเดียว จึงสงผลทำใหตนทุนคาขนสงแพง ซึ่งในสวนนี้ SIPA
ไดเขาไปชวยเหลือโดยการพัฒนาซอฟตแวรขึ้นมา เพ่ือชวยในการ
บริหารจัดการระบบการขนสงใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ขณะน้ีได
ทดลองนำซอฟตแวรที่ชวยในเร่ืองการบริหารจัดการรถบรรทุกไปใช
กับสมาคมรถบรรทุกท่ีจังหวัดนครราชสีมา แตจะประสบผลสำเร็จ
มากนอยเพียงใดตองใชเวลาอีกระยะหนึ่ง 

5. อุตสาหกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม เปนอุตสาหกรรม
ดานเดียวที่ทุกฝายตางใหความรวมมือกันเปนอยางดี 

ศูนยกริดของ SIPA 
สามารถทำการวิจัยซอฟตแวรระดับสูงได 

ขณะนี้ถือวามีประสิทธิภาพ 
ในการประมวลผลสูงที่สุดในประเทศไทย  

รวมถึงประเทศเพื่อนบานในแถบน้ี 

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 วง ท่ีผ านมามีผลงานวิ จั ย เปน
จำนวนมากท่ีดำเนินการโดยใชศูนย 
ดังกลาว สำหรับศูนยฯ แหงนี้ปจจุบัน
ตั้งอยูที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน 

ดาน Digital Content เปนการ
นำงานทางดานสื่อสารมวลชน และ
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรมา
รวมเขาดวยกัน จึงทำใหเกิด Digital 
Content ซึ่งก็คือ ภาพยนตรแอนิเมชัน
หรือภาพยนตรเสมือนจริงตางๆ โดย
ในสวนนี้ SIPA ก็มีส วนชวยเหลือ 
ผูประกอบการเบือ้งตนในบางเรือ่ง เชน 
การไมตองซ้ืออุปกรณตางๆ ทั้งหมด 
เพราะจะทำใหสิ้นเปลือง เนื่องจาก
อุปกรณบางอยางนั้นใชเพียงครั้งเดียว
ตอการสรางภาพยนตรหนึ่งเรื่อง  

โดย SIPA มศีนูยกลางเพือ่ชวยเหลอื
ผูประกอบการในการผลติภาพยนตร คอื 
Thailand Digital Creativity Center 
(TDCC) ซึ่งศูนยแหงนี้สามารถชวย
อำนวยความสะดวกใหกบัผูประกอบการ
ทัง้ในและตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิง่
ผูประกอบการทีเ่ปนชาวตางประเทศน้ัน 
ไมจำเปนตองนำอุปกรณตางๆ มาเอง 
สามารถมาใชบริการที่ศูนยแหงน้ีได  

อยางไรก็ตาม SIPA ในฐานะ 
ผูดแูลและกำกบัอุตสาหกรรม Animation 
Multimedia and Game ไดเดินหนา
สงเสรมิอตุสาหกรรมดานน้ีอยางตอเน่ือง 
ภายใต Vision ที่จะผลักดันใหเปน 
“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
คุณภาพของอุ ตส าหกรรม 
Animation Multimedia and 
Game ในระดบั SMEs ใหสามารถ
สงออกและแขงขันได โดยสนับสนุนการลงทุนทางดานสถานที่ และ
อุปกรณที่มี Technology สูงและมีความจำเปน พรอมทั้งผูชำนาญ
งานในการใหคำปรึกษาและบริหารใหแกผูประกอบการ 

นอกจากนี ้NAS ยงัเปนศนูยกลางของการเรยีนรูดาน Animation 
Multimedia and Game ใหแกบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ มีการเปดใหชม
การทำงาน ขัน้ตอนการผลติงาน Animation Multimedia and Game 
ตลอดจนมกีารใหการบรกิารดาน Training ในระดบั Pre-professional 
ไปจนถึงระดับ Professional ใหแกสถาบนัการศึกษาและผูทีส่นใจอกีดวย  

ภายใน NAS ประกอบไปดวย Studio ซึง่ติดตัง้อปุกรณทีท่นัสมยั 
และจำเปนในการผลิตงาน Animation อันไดแก Motion Capture 
ซึ่งเปนอุปกรณที่สามารถบันทึกการเคลื่อนไหวท่ีเปนระบบ Optical 
ทำงานรวมกับ 3D Software ซึ่งชวยใหการเคลื่อนที่ของตัวละครใน
ภาพยนตร Animation มีการเคลื่อนไหวที่สมจริง  

สวน Post Production ซึ่งติดตั้งอุปกรณ ตัดตอภาพยนตร 
แบบดิจิตอล ที่ทันสมัยเพื่อใหบริการงานตัดตอ และทำเทคนิคพิเศษ 
(Isual Effect) นอกจากน้ียังมี Render Farm ไวใหบริการอีกดวย 
ซึ่งเช่ือวา NAS จะเปนปจจัยสำคัญในการที่จะสามารถยกระดับและ
เพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมดาน Animation Multimedia and 
Game ของไทยใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศได 

การท่ี SIPA ใหการสนับสนุนดานอุปกรณตางๆ แลว ยังมี
ภาพยนตรแอนิเมชันบางเร่ืองท่ี SIPA ใหการสนับสนุนดานเงินทุน 

เชน กานกลวย 2 สวนที่ SIPA ดำเนิน
การสรางเองคือ เรื่อง โขน ซึ่งเปน
ฝมือของคนไทยเองทั้งหมด  

ดังน้ันจะเห็นไดวาอุตสาหกรรม
ดานน้ี เปนเร่ืองท่ีควรใหความสำคัญ
เปนอยางมาก และถาคนไทยสามารถ
สรางตำนานตัวการตูนตางๆ ได เชน
เดยีวกบั คติตี ้โดราเอมอน อลุตราแมน 
ฯลฯ ก็จะทำใหประเทศไทยเปนท่ีรูจัก
อยางกวางขวางมากขึน้ และยงัสามารถ
สรางรายไดจากการขายสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ไดอีกเปนจำนวนมาก 

ทั้งนี้ การตูนที่ไทยดำเนินการนั้น
จำเปนตองมีตัวเลือกใหหลากหลาย ที่
ผานมากานกลวยก็ไดรับความนิยมใน
ระดับหน่ึง เนื่องจากบางคนอาจจะไม
ชอบชาง ซึ่งอาจเปนเพราะยังมีตัวเลือก
ที่นอยเกินไป ดังน้ันจึงจำเปนตองเรง
สรางโดยเร็ว เพราะในชวงระยะเวลา
ที่ผานมานั้น เรามองขามอุตสาหกรรม
ในสวนนี้ไป โดยมองวาอุตสาหกรรม
ดานนี้ไมมีโอกาสที่จะเติบโต จึงขาด
การสนับสนุนและสงเสริม 

แทนท่ีจะใหเด็กรุนใหม 
ที่เรียนเกงๆ ไปเลือกเรียน
แพทย หรือ วิศวกร  
ก็ ใหหันมาเรียนทางดาน

ครีเอทีฟแทน  
เพราะงานดานน้ีตองการ 
คนท่ีเกงและมีฝมือที่ดีดวย 

ขณะน้ีอุตสาหกรรมดังกลาว
กำลังไดรับความนิยมอยางตอเน่ือง 
ดังนั้นสิ่งที่ SIPA สามารถที่จะใหความ
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ชวยเหลือและสงเสริมไดคือ การชวยกันสรางคนรุนใหมขึ้นมาใหมี
ความรูความสามารถในดานการทำแอนิเมชันมากขึ้น แทนที่จะใหเด็ก
รุนใหมที่เรียนเกงๆ ไปเลือกเรียนแพทย หรือ วิศวกร ก็ใหหันมาเรียน
ทางดานครีเอทีฟแทน เนือ่งจากงานครีเอทีฟมคีวามสำคัญตออตุสาหกรรม
แอนิเมชันอยางมาก เพราะงานดานนี้ตองการคนที่เกงและมีฝมือท่ีดี
ดวย 

»‚ 2553 ÁØ‹§¾Ñ²¹Ò´ŒÒ¹ Digital Media áÅÐ Matching 

สำหรับโครงการท่ี SIPA ดำเนินการในปนี้เปนโครงการสราง
แรงงานทั้ง Digital Media และพัฒนาการทำอุตสาหกรรม Matching
กับตางประเทศ เนื่องจากเรื่องของ Digital Media มีกระแสความ
นิยมสูงมาก มีผูสนใจใชอยางตอเนื่อง ทุกคนยังตองการชมภาพยนตร
เพราะฉะนั้นซอฟตแวรที่ใชอาจจะซ้ำกันไดบาง 

การท่ีภาพยนตรเร่ืองหน่ึงประสบความสำเร็จอยางมาก จะ
ทำใหไดรับประโยชนทางดานเศรษฐกิตามไปดวย และทำใหผูชมก็
อยากชมเร่ืองอืน่ๆ ตอไปอกี ซึง่ไมไดมปีระเทศไทยเทานัน้ ประเทศอืน่ๆ 
ก็มีความตองการที่จะสรางและดำเนินการแบบนี้เชนเดียวกัน แตยัง
ติดขัดในเร่ืองเวลา สถานที่ บุคลากร ฯลฯ 

ถาเรามีการจัดระบบการบริการในดานตางๆ  
ก็จะสอดคลองกับความประสงค 

ของนักทองเที่ยวที่นอกจากจะมาพักผอนแลว 
ยังตองการทำงานควบคูไปดวย 

การท่ีประเทศไทยมคีวามสามารถ
ทางดานน้ีในหลายๆ จุด โดยเฉพาะ
จุดเดนเรื่อง สภาพภูมิอากาศ ซึ่งเปนที่
ชื่นชอบของนักทองเท่ียวชาวตางชาติ 
อยางเชน ชาวสวีเดน จะมาอยู ใน
ประเทศไทยประมาณปละ 4 เดือน 
และยังมีนักทองเที่ยวอีกหลายประเทศ
ที่นิยมอยู ในประเทศไทยนานหลาย
เดือน โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ต 

ดังน้ันถาเรามีการจัดระบบการ
บริการในดานตางๆ ไมวาจะเปนเร่ือง
สถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร โรงแรม 
รวมถึงสถานท่ีทำงานใหนักทองเท่ียว 
ก็จะสอดคลองกับความประสงคของ
นักทองเที่ยวกลุมนี้ ที่นอกจากจะมา 
พกัผอนแลว ยงัตองการทำงานควบคูไป
ดวย โดยเฉพาะอตุสาหกรรมทีเ่ก่ียวของ
กับภาพยนตรตางๆ เชน การ Post 
Production ซึ่งสามารถดำเนินการไป
พรอมๆ กบัการพกัผอนได ในชวงต้ังแต
เดอืนพฤศจกิายน - กมุภาพนัธ ของทกุป  

สำหรับระยะเวลา 4 เดือนนั้น 
ถือไดวาเปนชวงที่ดีที่สุดของภูเก็ตท่ีจะ
เก็บเกี่ยวผลประโยชนจากนักทองเท่ียว
และอุตสาหกรรมทางดานภาพยนตร
ตางๆ ไดอยางเต็มที่ สวนระยะเวลาท่ี
เหลือหลังจากนักทองเท่ียวกลุมน้ีกลับ
ไปแลวคือ ทำการปรับปรุง ซอมแซม
อุปกรณตางๆ เพ่ือใหพรอมสำหรับ
การใชงานในปตอๆ ไป รวมท้ังการ 
เตรียมหาส่ิงที่แปลกใหมไวนำเสนอ 
นักทองเที่ยวดวย เพื่อไมใหเกิดความ
ซ้ำซาก และจำเจกับของเดิมๆ ที่มีอยู 
เน่ืองจากประเทศไทยเรามีความสามารถ
ทางดาน Post Production อยูแลว 
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นอกจากน้ี SIPA ยังมีการจัด
อบรมทางดานคอมพิวเตอรใหกับเด็ก
และเยาวชน เพื่อใหมีความรูความ
สามารถในการใชคอมพิวเตอร และ
เปนผูใชที่ดี ซึ่งที่ผานมาอบรมไปแลว 
กวา 1 หม่ืนคน (ป 2552 ประมาณ 
5,000 คน และป 2553 ตั้งเปาไว
ประมาณ 6,000 - 7,000 คน) สวน 
ผูสูงอายุมีการจัดอบรมใหความรูดวย
เชนกนั โดยรวมกบักระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร ศูนยการ
เรียนรูของชุมชน และจังหวัดตางๆ ใน
ระดบัภมูภิาค เชน หนองคาย เชยีงใหม 
อุบลราชธานี เปนตน 

อยางไรก็ตาม การดำเนินงานใน
สวนภูมิภาคนั้น SIPA จำเปนตองอาศัย
ความรวมมอืจากภาคีสมาชกิของจงัหวดั
ตางๆ ที่จะชวยกันสงเสริม เน่ืองจาก
งบประมาณของ SIPA มีจำกัด แตสิ่งที่
SIPA สามารถใหไดอยางเตม็ทีค่อื เรือ่ง
ขององคความรูตางๆ สวนนโยบาย
ของภาครัฐท่ีจะไปผลักดันน้ัน คงตอง
พึ่งพาหนวยงานของภาครัฐ โดยเฉพาะ
อยางยิง่บโีอไอ เพือ่ใหเกดิอุตสาหกรรม
นี้ในภูมิภาคมากข้ึน 

¡ÒÃº‹Áà¾ÒÐºØ¤ÅÒ¡Ã Œ́Ò¹äÍ·Õ¢Í§ SIPA 

ในชวงท่ีผานมา SIPA ได ใหการสนับสนุน และสงเสริมใน
หลายๆ กิจกรรม แต SIPA เองก็มีงบประมาณคอนขางจำกัด จึงไม
สามารถสนับสนุนและสงเสริมไดทุกกิจกรรม ซึ่งแตละกิจกรรมลวน
แตเปนโครงการท่ีดี มีประโยชนตอประเทศ ดังน้ันถาหนวยงานท่ี
เก่ียวของตางๆ ใหความสำคัญและสนับสนุนตรงจุดประสงคที่ตั้งไว 
จะทำใหกิจกรรมนั้นเจริญเติบโตและสามารถเห็นผลงานที่ดีๆ เกิดขึ้น
อยางแนนอน 

สำหรับการพัฒนาบุคลากรทางดานไอทีนั้น นับเปนปญหาท่ี
แกไขคอนขางยาก เนื่องจากในชวงที่ผานมาแมมีการผลิตบุคลากร
ทางดานนี้มาโดยตลอด แตยังไมเพียงพอตอความตองการของตลาด 
ที่นับวันจะเติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่ง SIPA มีการจัดอบรมใหโดยไม
เสียคาใชจาย แตกอนเขารับการอบรมจะมีการทดสอบความสามารถ
กอน ทั้งนี้เพื่อใหไดบุคลากรที่มีคุณภาพกอนเขาสูอุตสาหกรรมดานนี้ 

ในสวนของผูประกอบการ SIPA มีศูนยบมเพาะอยูทั่วประเทศ 
เชน จงัหวดัเชยีงใหม ขอนแกน ภเูกต็ โดยรวมมือกบัมหาวทิยาลยัตางๆ 
เชน ที่เชียงใหมทำงานรวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร และดำเนินการ
อบรมไปแลวหลายรุน แตยังมีผูอบรมบางสวนที่ยังไมสามารถเปน 
ผูประกอบการได เนื่องจากติดขัดในปญหาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เงื่อนไขของบีโอไอที่ตองลงทุนขั้นต่ำไมนอยกวา 1 ลานบาทน้ัน ควร
ปรับเงื่อนไขใหเหลือเพียง 5 แสนบาท ทั้งนี้เพื่อจะใหผูประกอบการท่ี
เปน SMEs สามารถประกอบธุรกิจได ซึ่งจะทำใหเกิดซัพพลายเชนใน
ภาคอุตสาหกรรมนี้มากข้ึน 

การพัฒนาบุคลากรทางดานไอทีนั้น  
แตละภูมิภาคจะมีความแตกตางกันไปตามศักยภาพ 

และความพรอมของแตละจังหวัด 

โดยในป 2552 ศูนยบมเพาะฯ ทั่วประเทศ สามารถผลิต
บุคลากรไดกวา 1,000 คน แตสามารถเปนผูประกอบการไดประมาณ
500 คน หรืออาจจะนอยกวาน้ี และที่เหลือเขาไปทำงานในสวนที่
เกี่ยวของ ซึ่งการอบรมดังกลาวไมใชวาทุกคนท่ีสำเร็จหลักสูตรน้ันๆ 
แลว จะสามารถออกมาเปนผูประกอบการไดทุกคน ขึ้นอยูกับปจจัย
หลายๆ ดานดวย 

SIPA ¡Ñºº·ºÒ·ãËÁ‹ ã¹¡ÒÃà¾ÔèÁÁÙÅ¤‹Ò«Í¿μ�áÇÃ�ä·ÂÊÙ‹¤ÇÒÁà»š¹àÅÔÈ
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สำหรบัขอนแกนน้ัน โดยภาพรวม
แลวเปนจังหวัดที่โดดเดนในเร่ืองของ
การศึกษา และยังอยูใกลจังหวัดอื่นๆ 
ทีม่ทีรพัยากรทางดานความรูเปนจำนวน
มาก รวมถึงทรัพยากรทางดานตางๆ 
ที่ราคาไมสูง ซึ่งเร่ืองท่ีตองเพิ่มใหกับ
ภูมิภาคนี้คือ ทรัพยากรมนุษยที่ มี
คณุภาพ และเรือ่งการตลาดเชน อดุรธาน ี
อุบลราชธานี นครราชสีมา หนองคาย 
และยังเปนภูมิภาคท่ีมีชาวตางชาติ
อาศัยอยูมากเชนกัน  

SIPA จะเรงผลักดันในเร่ือง 
การลดการกำหนดเงนิทนุของ 
ผูประกอบการที่ไดรับการ
สงเสริมการลงทุนจาก  

1 ลานบาท เหลอื 5 แสนบาท 

อยางไรก็ตาม ยังมีจังหวัดและ
ภูมิภาคอ่ืนๆ ที่นาสนใจอีกหลายจุด 
เชน พัทยา แหลมฉบัง ซึ่งจะมีวิธีการ
ดำเนินงานอยางไรเพ่ือจะสามารถ
เขาไปยังนิคมอุตสาหกรรมตางๆ เพื่อ
ปอนและสรางดีมานดของซอฟตแวร
ใหกับอุตสาหกรรมหลักของประเทศ 
โดยอุตสาหกรรมซอฟตแวรจะตอง
เติบโตควบคูไปกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 
ของประเทศ ไมวาจะเปนอุตสาหกรรม
ยานยนต ปโตรเคมี ฯลฯ ซึ่ง SIPA ก็
พยายามท่ีจะเขาไปเช่ือมโยงกับดีมานด
ของประเทศ เพือ่ตอบสนองตอนโยบาย
ตางๆ 

นอกจากน้ี ประเทศไทยยังมีการ
ผลิตสินคาไทย เพื่อการสงออกอีกดวย 
ซึง่นับไดวาดำเนนิการมากอนประเทศใดๆ 
ในทวีปเอเชีย โดยสินคาท่ีมีชื่อเสียง

μ ŒÍ§àÃ‹§¼ÅÔμáÅÐ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡ÃÊÙ‹ÀÙÁÔÀÒ¤ 

การพัฒนาบุคลากรทางดานไอทีนั้น แตละภูมิภาคจะมีความ
แตกตางกันไปตามศักยภาพและความพรอมของแตละจังหวัด  
โดยเฉพาะภูเก็ตกับกรุงเทพฯ นั้นมีความคลายคลึงกัน ในสวนท่ีเปน
เหมือนหนาตางของประเทศไทย เปนแหลงดานการตลาด มีผูคน 
นิยมมากันเปนจำนวนมาก เนื่องจากการเดินทางสะดวกสบาย โดย
กรุงเทพฯ มีสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และสนามบินนานาชาติใน
ตางจังหวัด 

นอกจากนี้ไทยยังถือไดวาเปนแหลงท่ีมีความเหมาะสมในการ
อบรมข้ันสูง การคัดเลือกงาน รวมถึงการสรางงานและรายได  

ในสวนของศักยภาพในดานสถานที่พักผอน ภูเก็ตและจังหวัด
ในฝงทะเลอันดามัน นับวาเปนสถานท่ีทองเที่ยวทางทะเลท่ีมีชื่อเสียง 
จึงทำใหชาวตางประเทศแถบยุโรปเหนือ มักนิยมมาพักผอนกันเปน
เวลานานหลายเดือน เน่ืองจากในชวงเวลาน้ันประเทศในแถบยุโรป
อากาศจะหนาวจัด 

สวนเชียงใหม เปนจังหวัดท่ีมีความแข็งแกรงทางดานศิลป
วัฒนธรรม เปนศูนยกลางของลานนา และเปนแหลงรวมของ
วัฒนธรรมจากเชียงแสน แมฮองสอน ลาว พมา ที่สามารถดึงความ
หลากหลายของผูคนในภูมิภาคนั้น มาเปนจุดเดนเพ่ือสงเสริม
อุตสาหกรรมได ดังน้ันเชียงใหมจึงมีบทบาทอยางยิ่งในตลาดที่เนน
ของสวยงาม ซึ่งมีเอกลักษณโดดเดนแตกตางจากภูมิภาคอื่นๆ เพราะ
เมืองเชียงใหมและคนเชียงใหมมีความเปนศิลปนอยู ในตัวอยูแลว 
ปจจุบันเชียงใหมยังเปนแหลงทางดาน Digital Content และมี
เชียงใหมวูดเกิดขึ้นแลว รวมถึงมีชาวตางชาติอยูเปนจำนวนมาก 
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ของไทยคือ หนากากโขน เดิมนิยมมอบใหเปนของที่ระลึกกับแขกบาน
แขกเมือง และหลายคนคิดวาหนากากดังกลาวมีเพียง 2 -3 แบบ
เทานั้น แต ในความเปนจริงมีมากกวานั้น แยกเปน หัวยักษ มี
ประมาณ 30 หัว หัวลิงประมาณ 30 หัว และอื่นๆ ทั้งนี้แตละหัวจะมี
ความแตกตางกันทั้งรูปทรง สี รวมถึงมีพระ นางอีกเปนจำนวนมาก 

จะมีวิธีการอยางไรที่จะใหนวัตกรรมทางดานน้ีของคนไทย มี
โอกาสเผยแพรไดมากข้ึน ซึ่งของบางอยางสามารถดัดแปลงหรือ
ตกแตงเปนของท่ีระลึกได เพื่อสรางมูลคาเพ่ิมใหกับอุตสาหกรรม
แตละประเภทตอไป 

ÀÒ¤ÃÑ°¡Ñº¡ÒÃÊ¹ÑºÊ¹Ø¹«Í¿μ�áÇÃ�ä·Â 

SIPA จะเรงผลักดันในเรื่องการกำหนดขนาดการลงทุนข้ันต่ำ
ในการขอรับการสงเสริมการลงทุนจาก 1 ลานบาท เหลือ 5 แสนบาท
แลว อีกนโยบายหนึ่งที่จะดำเนินการคือ นโยบายการใชซอฟตแวร
ของไทย จะดำเนินการอยางไรใหผูประกอบการโดยเฉพาะภาครัฐ 
หากจะซื้อซอฟตแวร ขอใหซื้อของไทยกอน โดยเบื้องตนควรศึกษาวา
ซอฟตแวรไทยสามารถทำอะไรไดบาง จากนั้นจึงมากำหนดขอจำกัด
ตางๆ เพื่อใหตรงกับความตองการตอไป 

นอกจากน้ีจะดำเนนิการอยางไร โดยเฉพาะอยางยิง่ในกระบวนการ
จัดซื้อจัดจางของภาครัฐ ที่จะทำใหผูที่มีหนาที่ดังกลาวเขาใจถึงวิธีการ
ในการพัฒนาซอฟตแวร เพราะไมมีซอฟตแวรตัวใดที่ผลิตออกมาแลว
สามารถใชงานไดเต็มที่รอยเปอรเซ็นต ทุกตัวตองมีการแกไขปรับปรุง
เพื่อใหเขากับงานนั้นๆ อยูเสมอ ซึ่งตามหลักการที่ถูกตองในการจัดซื้อ
นั้น เริ่มแรกควรจะมีการออกแบบกอนโดยมีคาออกแบบดวย เหมือน
การสรางอาคารทีต่องมวีศิวกรออกแบบ ทัง้น้ีเพ่ือจะใหระบบดงักลาวเปน
ระบบทีม่คีวามสมบูรณทีส่ดุ และเหมาะสมกับการใชงานในแตละสถานที ่

ในชวงท่ีผานมา สวนใหญจะ
ไมมีการออกแบบกอน จึงทำใหระบบ
การตรวจรับงานไมผาน เน่ืองจากผูที่
เขารวมเสนอราคาก็ไมทราบวาตนทุน
เปนเทาใดจึงไมสามารถคำนวณออก
มาได เพราะขอมูลประกอบหลักๆ 
ไมมีความชัดเจน ทำใหผูประกอบการ
โดยเฉพาะรายเลก็ไมสามารถดำเนินการ
ในสวนนี้ได ก็ตองลมเลิกกิจการไป 

หากเปนไปไดภาครัฐตองเขาไป
ชวยเหลือในจุดน้ี โดยการปรับกลไก
ตางๆ ใหเปนระบบมากข้ึน อาจออก
เปนมติคณะรัฐมนตรี เพื่อจะไดแกไข
ใหถูกตองตอไป ซึ่งในสวนน้ี SIPA
สามารถชวยเหลือไดวาจะตรวจรับเร่ือง
ซอฟตแวรอยางไร การพฒันาซอฟตแวร
ของภาครัฐควรมีขั้นตอน โครงสราง
อยางไร เพื่อใหผูประกอบการสามารถ
ดำเนินธุรกิจตอไปได ยิ่งถาบีโอไอชวย
สนับสนุนสงเสริมในการผลักดันใหเขา
คณะรัฐมนตรีได จะเปนประโยชนตอ
ผูประกอบการมาก 

ºÕâÍäÍμŒÍ§¾ÃŒÍÁ·Õè¨Ðª‹ÇÂàËÅ×Í 

ดังน้ันหนวยงานที่เก่ียวของก็ตอง
มีความพรอมท่ีจะใหบริการในดานน้ี 
โดยเฉพาะอยางย่ิงตองการใหบีโอไอมี
แนวทางหรือนโยบายที่ชัดเจนในการ
สนับสนุนผูที่จะเขามาลงทุนในดานนี้
อยางไร และสามารถจะดำเนินการได
หรือไม โดยเอ้ือกฎระเบียบใหชาง
ตางดาวมาพักผอนและทำงานในไทย 
ปละประมาณ 4 เดือน ในชวงเดือน
พฤศจกิายน - กมุภาพนัธ แตขออนุญาต
เพียงครั้งเดียวสามารถเขาออกไดเปน
เวลา 10 ป 
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หากภาครัฐและบีโอไอมีนโยบายที่เดนชัดหรือเปนรูปธรรมอยาง
แทจริง จะทำใหคนกลุมนี้เขามาในประเทศไทยมากขึ้น เนื่องจาก
ปกติก็เขามาทองเที่ยวอยูแลว แตถาสามารถซ้ือคอนโดมิเนียม หรือ 
เชาสถานทีส่ำหรบัการทำ Post Production และอืน่ๆ ได อาจมผีลงาน
รวมกบับริษทัผลติภาพยนตรของไทย เชน กนัตนา สหมงคลฟลม ฯลฯ 
ซึง่ชาวตางชาตใินกลุมนีส้วนใหญเปนคนด ีมคีวามรูความสามารถ และ
รำ่รวย ซึง่ในชวงทีผ่านมาเราอาจยงัมองขามไป การเขามาพกัในเมอืงไทย 
4 เดอืนตอปนัน้สามารถสรางรายไดเขาประเทศไดเปนจำนวนมาก จากนัน้
เขาจะกลับประเทศเนื่องจากตลาดของเขาอยูในตางประเทศ 

อยางไรก็ตาม หากสามารถออกใบอนุญาต หรือหนังสืออนุญาต
ใหกับชาวตางชาติกลุมนี้เปนเวลา 10 ป ตรงนี้จะถือวาไดวาเปน
นวตักรรมในการสงเสรมิการลงทุนในรปูแบบของ Creative Economy 
ยิ่งถาเราดำเนินการตรงน้ีไดเร็ว จะทำใหคนท่ีสนใจเขามาใชบริการ
กันมากขึ้น เนื่องจากหลายๆ คนมาอยูแลว แตที่ผานมาก็เขามาเพ่ือ
การพักผอนเทาน้ัน ไมสามารถทำงานอ่ืนๆ ควบคูไปได เพราะมีขอ
จำกัดหลายประการจากนโยบายของภาครัฐ  

ดังนั้นหากจะดำเนินการสงเสริมอุตสาหกรรมดานนี้อยางจริงจัง 
ควรตองพิจารณาขอกำหนดหรือนโยบายตางๆ เพ่ือใหสนองตอบตอ
ความตองการของคนกลุมนี้ ซ่ึงจะทำใหประเทศไทยไดประโยชนมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งทางดานการสรางงาน รายได อาชีพ และยังสามารถนำเขา
เงินตราตางประเทศไดอีกเปนจำนวนมาก ดีกวาจะใหประเทศอื่นๆ 
นำความคิดน้ีไปดำเนินการ หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองเร่ิมหรือรุกเพ่ือ
หาวิธีการหรือจุดดึงดูดท่ีจะทำอยางไรใหคนกลุมน้ี เม่ือกลับไปแลวป
ตอๆ ไป ก็ยังตองกลับมาประเทศไทยอีก 

ธุรกิจที่เหมาะสมกับคนไทย
มากที่สุดคือ ธุรกิจที่ ใช

ความคิดรวดเร็ว อยางเชน 
ธุรกิจดานการใหบริการ 
และอุตสาหกรรมทางดาน 

Digital Content 

¤¹ä·ÂàËÁÒÐ¡Ñº«Í¿μ�áÇÃ�´ÒÇà ‹́¹ 

โดยรวมมองวาคนไทยมีจุดเดน
ทางดานงานบริการ ดังนั้นถาสามารถ
นำจุดเดนตรงน้ีมาพัฒนาตอยอด จะ
ทำใหประเทศไทยเปนท่ียอมรับและ
สนใจของนานาประเทศไดมากยิ่งข้ึน 
เนื่ องจากคนไทยเปนคน ท่ีมีความ 
เอ้ืออาทร ซึ่งเปนเอกลักษณเฉพาะตัว
ที่ตางจากประเทศอื่นๆ 

ดั ง นั้ น คน ไทยจ ะต อ ง รั กษ า
เอกลักษณนี้ ไว เพื่อไม ใหความเปน
ไทยสูญหายไป และคนไทยยังเปนคน
ที่ชอบความสนุกสนาน ไมคิดเ ร่ือง
อะไรที่ซับซอนเกินไป หรือคิดอะไร
นานๆ เพราะฉะนั้นธุรกิจที่เหมาะสม
กับคนไทยมากที่สุดคือ ธุรกิจที่ ใช
ความคิดรวดเร็ว อยางเชน ธุรกิจดาน
การใหบรกิาร และอตุสาหกรรมทางดาน 
Digital Content ที่ไมตองใชเหตุผล
มากแตใชความละเอียด สวยงาม ซึ่ง
เปนเรื่องที่คนไทยมีความถนัดอยูแลว 
จงึเหมาะสำหรับคนไทยและประเทศไทย
ที่สุด 
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ในป 2552 ที่ผานมา นับวามีการเปล่ียนแปลงของนโยบายสงเสริมการลงทุน ในธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยของประเทศไทยอยางมาก ซึ่งสงผลตอการเชื่อมโยง และตอยอดธุรกิจไปยัง
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเน่ืองตางๆ อีกมากมาย 

นโยบายสงเสริมการลงทุนในกิจการอสังหาริมทรัพย สามารถ
แบงตามวัตถุประสงคของการลงทุนได 3 ประเภท คือ 

1. นโยบายสงเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพื่อที่อยู
อาศัยของผูมีรายไดนอยหรือรายไดปานกลาง 

2. นโยบายสงเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพ่ือสงเสริม
และสนับสนุนการทองเที่ยว  

3. นโยบายสงเสริมการลงทุนในอสังหาริมทรัพย เพื่อใหเกิด
การเช่ือมโยง (Cluster) ของธุรกิจบริการ  

¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¡Ô¨¡ÒÃ·ÕèÍÂÙ‹ÍÒÈÑÂ  

บีโอไอไดมีนโยบายในการใหการสงเสริมฯ แกกิจการท่ีอยูอาศัย
สำหรับผูมีรายไดนอย หรือรายไดปานกลางมาตั้งแตป 2536 โดย
กำหนดราคาขายไมเกิน 600,000 บาท ตอหนวย สำหรับที่อยูอาศัย
ทุกประเภทในทุกพื้นที่  

 ตอมาภาคเอกชนไดขอใหมีการปรับราคาขายข้ึน เน่ืองจาก
ตนทุนคากอสรางและราคาที่ดินมีการปรับตัวสูงข้ึนวาเทาตัว ทำให 
ผูประกอบการไมสามารถขอรับการสงเสริมฯ ตามเกณฑราคาเดิมได 
โดยเฉพาะในเขตเมืองหรือเขต 1 (กรุงเทพฯ และปริมณฑล)  

เมือ่เดือนกรกฎาคม 2552 บโีอไอ
จึงไดมีการพิจารณาปรับเกณฑราคาท่ี
อยูอาศัยประเภทอาคารชุดซึ่งมีพื้นที่
ใชสอยไมนอยกวา 28 ตารางเมตร 
เปนหนวยละ 1 ลานบาท เฉพาะใน
เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล (เขต 1) 
โดยมุงหวังท่ีจะชวยใหผูมีรายไดนอยมี
บานในเขตเมอืง ลดภาระการเดินทาง มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีทางเลือกในการ
เปนเจาของที่อยูอาศัยมากข้ึน และ
เปนการกระตุนใหผูประกอบการสนใจ
ในการลงทุนพัฒนาที่อยูอาศัยในกลุมนี้  

การสงเสริมการลงทุนใน 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยธุรกิจอสังหาริมทรัพย  

¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¸ØÃ¡Ô¨ÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�
29

มีนาคม 2553

อุทัยวรรณ เดชณรงค ธุรกิจบริการโอกาสและความเปนไปได



นอกจากนี ้ยงัไดพจิารณาปรบัเง่ือนไขราคาจำหนายสำหรบับานแถว 
(ทาวนเฮาส) หรือบานเดีย่ว เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ และปรมิณฑล (เขต 1) 
ทีม่พีืน้ที่ใชสอยไมนอยกวา 70 ตารางเมตร เปนหนวยละ 1.2 ลานบาท 
เพื่อเปนการปรับปรุงเงื่อนไขใหเขากับสภาพการณปจจุบัน และทำให
ผูมรีายไดนอยหรอืปานกลางมทีางเลือกมากขึน้ ทัง้นี ้ เพือ่ไมใหกระทบ

ตารางเปรียบเทียบสิทธิประโยชน กอนและหลังการปรับปรุงนโยบายสงเสริมการลงทุน 
ในกิจการที่อยูอาศัยสำหรับผูมีรายไดนอยหรือรายไดปานกลาง 

รายละเอียด เงื่อนไขเดิม เงื่อนไขใหม 

ขนาดโครงการ เขต 1 
ตองมีที่อยูอาศัยไมนอยกวา 150 หนวย 
เขต 2 และ 3 
ตองมีที่อยูอาศัยไมนอยกวา 75 หนวย 

 
ตองมีที่อยูอาศัยไมนอยกวา 50 หนวยสำหรับทุกเขต 

พื้นที่ใชสอยขั้นต่ำ
ตอหนวย 

ไมนอยกวา 31 ตารางเมตร เขต 1 
- อาคารชุดไมนอยกวา 28 ตารางเมตร 
- บานแถว/บานเด่ียว ไมนอยกวา 70 ตารางเมตร 

เขต 2 และ 3 
พื้นที่ไมนอยกวา 31 ตารางเมตร 

ราคาจำหนายตอ
หนวย 

(รวมคาท่ีดิน) 

ไมเกิน 600,000 บาท เขต 1 
- อาคารชุด ไมเกิน 1 ลานบาท 
- 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 พื้นที่ใน 58 จังหวัดที่เหลือ 

ฐานการเก็บภาษีของรัฐมากนัก จึงปรับ
เงือ่นไขและราคาจำหนายเฉพาะในเขต 1  

สวนที่อยูอาศัยในเขต 2 และ
เขต 3 (นอกเหนือจากกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล) ในขณะน้ียังไมจำเปนตอง
ปรบัเงือ่นไขราคาจำหนาย เพราะคาทีด่นิ
ยงัปรบัสงูขึน้นอยกวาเขต 1 ประกอบกบั
มโีครงการท่ีจำหนายบานในราคาไมเกนิ
หกแสนบาท ดำเนนิการไดอยูทัว่ไป ดงันัน้ 
จึงยังคงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน 
สำหรับผูมีรายไดนอยหรือปานกลางไว
ตามเดิมกอน 
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ผลจากการปรับปรุงนโยบายสงเสริมการลงทุนในกิจการที่อยู
อาศัยฯ ไดรับการตอบรับจากนักลงทุนเปนอยางดีเห็นไดจากเพียง
ชวงเวลา 6 เดือน หลังจากมีการประกาศใชนโยบายมีโครงการย่ืน
ขอรับการสงเสริมฯ จำนวน 46 โครงการ เปนมูลคาเงินลงทุนท้ังสิ้น
เทากับ 3,843.63 ลานบาท คิดเปนจำนวนที่อยูอาศัยจำนวน 13,250 
หนวย  

โดยในจำนวนนี้ไดรับการสงเสริมฯ แลวจำนวน 32 โครงการ 
มูลคาเงินลงทุนทั้งส้ินเทากับ 2,378.6 ลานบาท คิดเปนที่อยูอาศัย
จำนวน 8,550 หนวย 

ตารางจำแนกโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ 
ตามประเภทที่อยูอาศัย และเขตที่ตั้ง 

เขต จังหวัด จำนวน 
(โครงการ) 

อาคารชุด 
(หนวย) 

บานแถว 
(หนวย) 

1 กรุงเทพฯ 16 5,149 698 

นครปฐม 2 - 607 

นนทบุรี 8 75 1,542 

ปทุมธานี 10 74 2,281 

สมุทรปราการ 6 68 1,553 

สมุทรสาคร 3 - 1,113 

2 ฉะเชิงเทรา 1 - 90 

รวม 46 5,366 7,884 

นักลงทุนที่สนใจจะขอรับการสงเสริมฯ ในกิจการที่อยูอาศัย
สำหรับผูมีรายไดนอยหรือปานกลาง สามารถศึกษาเงื่อนไขและสิทธิ
ประโยชนใหมได จากประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 
10/2552 

นอกจากนั้น ควรศึกษาแนวทาง
การใหสงเสริมจากประกาศคำชี้แจง
เกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายสงเสริม
การลงทุน แกกิจการที่อยูอาศัยสำหรับ
ผูมีรายไดนอยหรือปานกลาง ป 2552 
http://www.boi.go.th/thai/download/
law_regulations/599/c5_2552.pdf
และคำช้ีแจงเกีย่วกับรายงานความหมาย
เงินลงทุนในกิจการประเภทพัฒนาท่ีดิน
และกิจการประเภทสรางที่อยูอาศัย  

ÁÒμÃ¡ÒÃÀÒÉÕ¢Í§ÀÒ¤ÃÑ°Í×è¹æ 

ในป 2552 นอกจากมาตรการ
สงเสริมการลงทุนที่มีสวนชวยกระตุน
ภาคอสงัหารมิทรพัยแลว ยงัมมีาตรการ
ภาษีของภาครัฐอ่ืนๆ อีก ไดแก 

- มาตรการลดภาษธีรุกิจเฉพาะ 
จากเดิมรอยละ 3.3 ปจจุบัน
รอยละ 0.11 (สงผลให 
ผูประกอบการไดประโยชน) 

- มาตรการลดคาธรรมเนียม
การโอน จากเดิมรอยละ 2.0
ปจจุบันรอยละ 0.01 (สงผล
ใหผูประกอบการและผูซื้อ 
ที่อยูอาศัยไดประโยชนทั้ง
สองฝาย) 

- มาตรการคาจดจำนองการโอน 
ที่เดิมลดรอยละ 1.0 ปจจุบัน
รอยละ 0.01 (สงผลใหผูซื้อ
ที่อยูอาศัยไดรับประโยชน
อยางชัดเจน) 

เพียงชวงเวลา 6 เดือน 
หลังจากมีการประกาศใชนโยบายใหม  

มีโครงการยื่นขอรับการสงเสริมการลงทุน 
46 โครงการ เปนมูลคา 3,843.63 ลานบาท 

คิดเปนจำนวนที่อยู 13,250 หนวย 
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โดยมาตรการดังกลาวมีผลมาตั้งแตวันท่ี 30 มีนาคม 2551 และ
จะหมดอายุลงในวันที่ 28 มีนาคม 2553  

นอกจากน้ันยังมีมาตรการกระตุนอสังหาริมทรัพย โดยให 
สทิธิประโยชนแกผูซือ้บานไดรบัสิทธ์ิ ในการนำคาใชจายในการกูเพ่ือซ้ือ
ที่อยูอาศัยไปหักลดหยอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้น ซึ่งโดยรวมแลวคาดวาจะ
เปนผลดีตอท้ังผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และผูบริโภคที่มี
ความพรอมทางดานการเงินและมีความตองการซ้ือที่อยูอาศัย 

¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�´ŒÒ¹¡ÒÃ·‹Í§à·ÕèÂÇ 

บีโอไอไดใหการสงเสริมการลงทุน ในภาคอสังหาริมทรัพยที่
เก่ียวของกับการทองเท่ียว แบงออกเปน 2 กลุม คือ กิจการเพ่ือ 
สงเสริมการทองเที่ยว และกิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว โดยมี
ประเภทที่ใหการสงเสริมฯ ในปจจุบัน ไดแก  

กิจการเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว กิจการเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว 

• กิจการสวนสนุก 

• กิจการศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรม  

 หรอืศนูยศลิปหัตถกรรม 

• กิจการอุทยานสัตวน้ำ 

• กิจการสนามแขงขันยานยนต 

• กิจการหอประชุมขนาดใหญ 

• กิจการศูนยแสดงสินคานานาชาติ  

• กิจการโรงแรม 

• กิจการบานพักและศูนยสวัสดิการสำหรับผูสูงอายุ 

• กิจการศูนยฟนฟูสุขภาพ 

หมายเหตุ ยังมีกิจการเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย สามารถศึกษารายละเอียด
เพิ่มเติมไดจาก ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่ 10/2552  

ตั้งแตป 2543 - เดือนตุลาคม 2552 (กอนหนามีการปรับปรุงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน) มีโครงการที่ได
รับการสงเสริมการลงทุนในกิจการดังกลาว ดังนี้ 

ประเภทกิจการเพ่ือ 
สงเสริมการทองเที่ยว 

จำนวน 
(โครงการ) 

ประเภทกิจการเพ่ือ 
สนับสนุนการทองเท่ียว 

จำนวน 
(โครงการ) 

กิจการสวนสนุก - กิจการหอประชุมขนาดใหญ 3 

กิจการศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรม 
หรือศูนยศิลปหัตถกรรม 

1 กิจการศูนยแสดงสินคานานาชาติ - 

กิจการอุทยานสัตวน้ำ 2 กิจการโรงแรม * 54 

กิจการสนามแขงขันยานยนต - กิจการบานพักและศูนยสวัสดิการแกผูสูงอายุ 7 

  กิจการศูนยฟนฟูสุขภาพ 3 

หมายเหตุ * ผูไดรับการสงเสริมฯ ในกิจการโรงแรมจำนวน 32 ราย เปนโครงการที่ไดรับการสงเสริมฯ ตามนโยบายฟนฟู
กิจการที่ไดรับความเสียหายจากภัยพิบัติสึนามิ 
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จากสถิตขิางตนจะเหน็ไดวามจีำนวนผูไดรบัการสงเสรมิฯ นอยมาก 
เนื่องจากมีการกำหนดเง่ือนไขการใหการสงเสริมฯ ทั้งจากขนาดการ
ลงทุน และพ้ืนท่ีขั้นต่ำ นอกจากน้ันสิทธิประโยชนทางดานภาษีอากร
อาจยังไมเปนท่ีจูงใจแกนักลงทุนมากนัก 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 จงัหวดัสงขลา และอำเภอเมอืงเชยีงใหม ใหไดรบัสทิธิ
และประโยชนที่ไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น  

โครงการท่ีตั้งในเขต 3 จะไดรับสิทธิและประโยชนดานภาษี
เฉพาะการยกเวนอากรขาเขาสำหรับเครือ่งจกัร ยกเวนโครงการทีต่ัง้ใน
จงัหวัดกาฬสินธุ นครพนม นราธิวาส นาน บรุรีมัย ปตตาน ีพะเยา แพร 
มหาสารคาม ยโสธร ยะลา รอยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล 
สุรินทร หนองบัวลำภู ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี และ
อำนาจเจริญ จะไดรับการยกเวนอากรขาเขาเคร่ืองจักร และยกเวน
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 8 ป 

จากสถิติการใหการสงเสริมฯ ที่
ผานมา กิจการโรงแรมเปนกิจการ
ประเภทเดียวท่ีเรียกไดวา มาตรการ
ดานภาษี ไม ไดมีผลตอการตัดสินใจ
ลงทุนมากนัก เห็นไดจากนโยบาย 
สงเสรมิการลงทุนท่ีใชมาตรการท่ีไม
เกี่ยวของกับภาษีเปนหลัก เชน การ
อนุญาตใหคนตางดาวถอืครองกรรมสทิธ์ิ
ที่ ดิน เ พ่ือประกอบธุร กิจ ท่ี ได รับ 
การสงเสรมิฯ แตกิจการโรงแรมก็ยังได
รับความสนใจจากนักลงทุนมาก  

นอกเหนือจากมาตรการสงเสริม
การลงทุน สิ่งสำคัญท่ีดึงดูดการลงทุน
ไดอีกประการหนึ่ง เห็นจะเปนศักยภาพ
ของทรพัยากร และแหลงทองเทีย่วตาม
ธรรมชาติที่สวยงามของประเทศไทย 
ที่ยังเปนจุดขายสำคัญนั่นเอง 

เห ตุผล อีกประการห น่ึงที่ ไม
จำเปนตองใชมาตรการทางภาษ ีกระตุน
ใหเกิดการลงทุนของนักลงทุนขามชาติ
ในกิจการโรงแรม เน่ืองจากกิจการ 
โรงแรมเปนกิจการตองหาม สำหรับ 
ผูประกอบธุรกิจตางดาวในบัญชีสาม 
ของ พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของ 
คนตางดาว ดังน้ัน บริษัทท่ีถือหุนโดย
ตางชาติขางมากหากไม ไดรับการ 

กิจการโรงแรมเปนกิจการประเภทเดียว 
ที่มาตรการดานภาษีไมมีผล 
ตอการตัดสินใจลงทุนมากนัก 

แตยังไดรับความสนใจจากนักลงทุนมาก 
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สงเสริมฯ จะไมสามารถดำเนินธุรกิจได เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีกรมทะเบียนการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว หรือถึงแมผูประกอบธุรกิจตางดาว จะ
ไดรับการอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ดังกลาวโดยตรง ก็จะไม
สามารถถือครองกรรมสิทธ์ิในที่ดินได คงจะดำเนินธุรกิจไดเพียงใน
รูปของการเชาท่ีดินระยะยาวเพื่อประกอบการเทานั้น 

เมื่อเดือนตุลาคม 2552 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ไดมี
การพิจารณาทบทวนนโยบายสงเสริมการลงทุนครั้งใหญในรอบเกือบ 
10 ป มีทั้งการปรับปรุงเงื่อนไขและสิทธิประโยชนของกิจการที่
ใหการสงเสริมฯ อยูเดิม และการเพิ่มประเภทกิจการ 

โดยกิจการทองเที่ยวเปนหนึ่งในหลายๆ ประเภทกิจการท่ีไดมี
การปรับปรุงเง่ือนไข เพื่อใหเอื้อตอการลงทุนมากข้ึน และปรับเพ่ิม
สทิธปิระโยชนทางภาษ ี โดยสรปุเงือ่นไขของกจิการสงเสรมิและสนบัสนนุ
การทองเที่ยว เดิมจะมีการกำหนดกรอบการลงทุนทั้งขนาดการลงทุน
ขัน้ตำ่ และขนาดพ้ืนทีข่องโครงการ แตในการทบทวนนโยบายสงเสรมิ
การลงทุนครั้งนี ้ ไดมีการผอนปรนเง่ือนไขเกี่ยวกับขนาดพื้นที่ของ
โครงการไปเกือบหมด คงไวแตขนาดการลงทุนขั้นต่ำในบางประเภท
กจิการเทานัน้ นอกจากนัน้ยงัไดปรบัเพิม่สทิธปิระโยชนดานภาษอีากรเปน 

- 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
เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนการทองเท่ียว 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 

นบัวาการปรบัปรงุมาตรการดงักลาว สามารถกระตุนผูประกอบการ
ไดเปนอยางดี และนาจะสงผลเปนปจจัยบวกใหสถานการณทองเที่ยว
ของประเทศไทย เนื่องจากมีจุดดึงดูดนักทองเที่ยวที่นาสนใจ 

¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁÍÊÑ§ËÒÃÔÁ·ÃÑ¾Â�
à¾×èÍãËŒà¡Ô´¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§ (Cluster) 
¢Í§¸ØÃ¡Ô¨ºÃÔ¡ÒÃ  

นโยบายสงเสริมการลงทนุในกจิการ
เขตอุตสาหกรรม เปนอีกหน่ึงประเภท
กจิการทีเ่พิม่ขึน้จากการปรบัปรงุนโยบาย
สงเสริมการลงทุนเ ม่ือเดือนตุลาคม 
2552 ทั้งน้ี เพ่ือใหสอดรับกับการท่ี
การนิคมอุตสาหกรรมไดประกาศจัดตั้ง
เขตอุตสาหกรรมบริการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสงเสริม 
การลงทุนไดกำหนดเ ง่ือนไขและ 
สิทธิประโยชนไวดังนี้  

à§×èÍ¹ä¢ 
1. จะตองมีที่ดินขนาดไมนอย

กวา 500 ไร 
2. มีพื้นที่สำหรับการประกอบ

กิจการโรงงานไมเกินรอยละ 
10 ของพื้นที่โครงการ 

3. จ ะ ต อ ง จั ด ใ ห มี ร ะ บ บ
สาธารณูปโภคและส่ิงอำนวย
ความสะดวก ตามท่ีการ
นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม แ ห ง 
ประเทศไทยกำหนด 

ÊÔ·¸ÔáÅÐ»ÃÐâÂª¹� 
ใหไดรับตามหลักเกณฑประกาศ

คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนที่  
1/2543 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2543 
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ศูนยฝกอบรม เปนตน 

9. กิจการการบริการอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ 

ปจจุบันมีผูขอรับการสงเสริมฯ
ในกิจการดังกลาวแลว 2 ราย ทั้งน้ี 
การนิคมอุตสาหกรรมคาดวาการ
พัฒนานิคมอุตสาหกรรมบริการมา
ทดแทนอตุสาหกรรมทัว่ไป เนือ่งจาก
กระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงไปใหความ
สำคัญกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน โดยตั้ง
เปาหมายวาในอีก 5 ปขางหนานับ
จากป 2553 เขตอุตสาหกรรมบริการ
นาจะเติบโตไมนอยกวารอยละ 20 
หรือมีพื้นท่ีสำหรับนิคมอุตสาหกรรม
บริการเพิ่มเปน 16,000 ไร 

อน่ึง การพัฒนาพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมบริการของเอกชนนั้น 
ปจจุบันมีนิคมอุตสาหกรรมบริการที่
ดำเนินธรุกิจแลว คอื “ไทยไดมอนซติี”้ 
ของบริษัทเพชรไทยพัฒนา จำกัด 
ในเครือโอฬารกรุป ตั้งอยูในอำเภอ
แกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ขนาด
พืน้ทีร่วมทัง้โครงการกวา 37,000 ไร 
สวนบริษัทเมืองรีสอรทชะอำ จำกัด 
หรอื ทซีซี ีของนายเจรญิ สริวิฒันภกัด ี
ซึ่ ง เ ค ย เ สนอโ ค ร ง ก ารตั้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรมบริการตอ กนอ. เมื่อ
ตนป 2552 ดวยพื้นที่ 13,335 ไร 
ขณะ น้ียั งอ ยู ร ะหว า งการ ศึกษา 
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ ก่ี ย ว กั บ ร า ย ง า น 
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเชื่อวา
ในป 2553 นี้ จะเริ่มดำเนินโครงการ
เฟสแรกและมีพัฒนาพ้ืนท่ีเขารวม
กับ กนอ. ไดประมาณ 3,000 ไร 

ในอีก 5 ปขางหนา 
เขตอุตสาหกรรมบริการนาจะเติบโต 

ไมนอยกวารอยละ 20 
หรือมีพื้นที่เพิ่มเปน 16,000 ไร 

à¢μÍØμÊÒË¡ÃÃÁºÃÔ¡ÒÃ  

เขตอุตสาหกรรมบริการ คืออะไร และกิจการใดบางสามารถ
เขาไปตั้งในเขตอุตสาหกรรมบริการไดบาง 

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ไดมปีระกาศ 
ที ่100/2551 เรือ่ง ประเภทกจิการการบริการท่ีอนญุาตใหประกอบใน
นคิมอตุสาหกรรมบริการกำหนดประเภทกจิการการบริการที่อนุญาตให
ประกอบในนิคมอุตสาหกรรมบริการไว ดังตอไปนี้ 

1. กิจการซ้ือมาและขายไปของสินคาอุตสาหกรรมและสินคา
ที่ใชในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม 

2. กิจการบริหารจัดการขนสงสินคาและบริการ (Logistics) 
และหวงโซอปุทาน (Supply Chains) เชน คลงัสนิคา สถานี
ขนสงสินคา และศูนยกระจายสินคา เปนตน 

3. กิจการเก่ียวกับการแสดงสินคา นิทรรศการ และศูนย
การประชุมสัมมนา 

4. กิจการใหบริการซอมแซม บำรุงรักษา และบริการทาง
วิศวกรรม 

5. กจิการบริการวจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วกับกจิการอตุสาหกรรม 

6. กจิการบริการโทรคมนาคม (Telecommunication Service) 
การบริการทางระบบคอมพิวเตอร (Computer Service) 
การบริการดานขอมูลสารสนเทศ (Information Service)
การบริการทางมัลติมีเดีย (Multimedia Service) และ
การผลติและบริการดานสือ่สารและบนัเทงิ (Documentary 
& Entertainment Media Service) 

7. กิจการบริการทางสุขภาพและอนามัย เชน โรงพยาบาล 
สถานพยาบาล ศูนยพัฒนาสุขภาพแบบครบวงจร  
ศูนยพักผอนและพัฒนาการทางกีฬา และศูนยดูแล
สุขภาพ เพื่อเสริมสรางสมรรถนะทางรางกาย เปนตน 

8. กจิการบริการดานการศึกษา เชน สถาบนัการศึกษา และ

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

โลจิสติกสโลกโลจิสติกสโลก

รัฐบาลไทยทุกชุดในรอบสิบปที่ผานมา ได ใหความสำคัญ 
กับการพัฒนาระบบโลจิสติกสเปนอยางมาก โดยไดกำหนด
วิสัยทัศนวาจะพัฒนาระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส
อยางบูรณาการ เพื่อใหประเทศไทยเปนศูนยกลางโลจิสติกส
ในภูมิภาค 

แตเมื่อพิจารณาถึงสถานภาพ 
โลจสิตกิสของไทยในแตละดาน เทยีบกบั
ประเทศอ่ืนท้ังในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 
และในระดับโลกแลว จะเห็นไดวา 
เปาหมายท่ีจะเปนศูนยกลางโลจิสติกส
ในภูมิภาคน้ี ยังหางไกลจากความเปน
จริงอยูมาก 

¸ØÃ¡Ô¨¢¹Ê‹§·Ò§ÍÒ¡ÒÈ  

¡ÒÃºÔ¹ä·Âà»š¹ÍÑ¹´Ñº·Õè 24 ¢Í§âÅ¡ 

บรษิทั การบนิไทย จำกดั (มหาชน) 
มีปริมาณการขนสงสินคาทางอากาศ
ในป 2551 ปริมาณ 2,292 ลานตัน- 
กิโลเมตร นับเปนผูประกอบการขนสง
ทางอากาศใหญอันดับท่ี 24 ของโลก 
และเปนอันดับที่ 3 ของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต รองจากสายการบิน
สิงคโปรแอร ไลนสและสายการบิน
มาเลเซยีนแอรไลนส ทัง้นี ้อนัดบัในดาน
ขนสงสินคาทางอากาศของการบินไทย
ลดลงจากอันดับที่ 22 ของโลกในป 
2545 เปนอันดับที่ 24 ในป 2550 

อันดับในดานขนสงสินคา 
ทางอากาศของการบินไทย 
ลดลงจากอันดับท่ี 22 
ของโลกในป 2545  

เปนอันดับที่ 24 ในป 2550 

»Ã
Ðà·
Èä
·Â
ã¹
àÇ·

ÕâÅ
¨ÔÊ

μÔ¡
Ê�â
Å¡

 Ã
ÐËÇ

‹Ò§
¤Ç
ÒÁ
½˜¹

¡Ñº
¤Ç
ÒÁ
à»
š¹¨
ÃÔ§

36
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ธุรกิจบริการโอกาสและความเปนไปได



โลจิสติกสโลก ธุรกิจขนสงทางอากาศของการบินไทยใชพื้นที่ระวางใตทอง
เครือ่งบนิโดยสาร (Belly) เปนหลัก โดยยงัไมมเีครือ่งบนิแบบ Freighter 
ซึง่ออกแบบสำหรบัขนสงสินคาเปนการเฉพาะ ทำใหเสียเปรียบคูแขงขัน 
จากการประเมนิปรมิาณสนิคาสงออกและนำเขาป 2551 จากเมอืงไทย
ไปยังปลายทางในตางประเทศ พบวาการบินไทยรับสินคาไดเพียง
รอยละ 25 ของทั้งหมด สวนที่เหลือเปนของสายการบินตางชาติอื่นๆ  

แมวาการบินไทยมีแผนท่ีจะแยกธุรกิจขนสงทางอากาศมาเปน
บริษัทอิสระ พรอมจะจัดซื้อเครื่องบินขนสงสินคาแบบ Freighter มา
นานเกินกวา 10 ปแลว แตการดำเนินการในชวงท่ีผานมาไมสามารถ
บรรลุเปาหมายที่ตั้งเอาไว ในปจจุบันจึงไดรื้อแผนท่ีจะจัดซ้ือเคร่ืองบิน
แบบ Freighter อีกครั้งหนึ่ง โดยกำหนดเปาหมายเสนทางบินขามทวีป
เขายุโรป ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอื่นๆ เพื่อเช่ือมโยงการ
ขนสงสินคาจากตลาดใหญในจีน ญี่ปุน ฯลฯ เขาไปยังทวีปปลายทาง
เหลาน้ี สำหรับเสนทางบินในทวีปเอเชียไมจำเปนตองใชเคร่ืองบิน
แบบ Frighter เนื่องจากสามารถใชฝูงบินโบอิ้ง B747-400 ซึ่งใตทอง
เคร่ืองบินมีพื้นที่สามารถรองรับการขนสงสินคาจำนวนมาก 

อันดับสายการบินที่ขนสงสินคามากที่สุดในโลกป 2551 

อันดับ
โลก 

สายการบิน ประเทศ ปริมาณ 
ขนถายสินคา 

(ลานตัน - กิโลเมตร) 

1 FedEx Express สหรัฐฯ 26,122 

2 UPS สหรัฐฯ 16,977 

3 Korean Air เกาหลีใต 8,890 

4 Cathay Pacific ฮองกง 8,245 

5 Lufthansa เยอรมนี 8,206 

6 Singapore Airlines สิงคโปร 7,486 

7 Air France ฝรั่งเศส 6,820 

8 Cargolux ลักเซมเบิรก 6,334 

9 Emirates สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส 

5,313 

10 China Airlines ไตหวัน 5,261 

แหลงขอมูล : IATA 

สำหรับความทาทายสำคัญของกิจการขนสงทางอากาศของ
การบินไทย คือ การถูกฟองรองในตางประเทศวากระทำผิดตาม
กฎหมายปองกันการผูกขาด กลาวคือ ในชวงป 2543 - 2549 

การบินไทยและสายการบินอ่ืนๆ ได
รวมกลุมกันกำหนดคาธรรมเนียมพิเศษ
เพื่อชดเชยคาน้ำมัน (Fuel Surcharge)
คาธรรมเนียมการเสีย่งภยัสงคราม (War 
Risk Surcharge) และคาธรรมเนียมอ่ืนๆ  

ซึ่ งผูฟองรองวาการรวมกลุม
กำหนดคาธรรมเนียมขางตนละเมิดตอ
กฎหมายปองกันการคาที่ไมเปนธรรม
ของสหรฐัอเมริกา (Sherman Act) และ
กฎหมายประชาคมยุโรป (EU Law) 
ซึ่งหากแพคดี อาจถูกบังคับใหจายคา
เสียหายจำนวนมาก 

ÊØÇÃÃ³ÀÙÁÔà»š¹ÈÙ¹Â�âÅ Ô̈Êμ Ô¡Ê� 
·Ò§ÍÒ¡ÒÈÍÑ¹´Ñº 20 ¢Í§âÅ¡ 

ปจจบุนัประเทศตางๆ ไดมนีโยบาย
สงเสรมิใหทาอากาศยานของตนเองเปน
ศูนยกลางการขนถายสินคาทางอากาศ 
เนื่องจากเหตุผลหลายประการ 

ประการแรก กอใหเกิดการสราง
งานโดยตรง เปนตนวา การจางงาน 
ในศูนยโลจิสติกส การจางงานใน 
ทาอากาศยาน ฯลฯ 

ประการทีส่อง เปนการเพิม่ความ
สามารถในการแขงขันของภาคธุรกิจ
ของประเทศ เน่ืองจากเอ้ืออำนวยให
ธุรกิจท่ีตองการขนสงสินคาเรงดวนมา
ตั้งกิจการในประเทศของตนเอง โดย
เฉพาะบริเวณรอบทาอากาศยานน้ันๆ  

»ÃÐà·Èä·Âã¹àÇ·ÕâÅ¨ÔÊμÔ¡Ê�âÅ¡ ÃÐËÇ‹Ò§¤ÇÒÁ½˜¹¡Ñº¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§
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จากสถิติป 2551 ทาอากาศเมมฟสซึ่งเปนฐานของสายการบิน
ขนสงสินคา FedEx นับเปนทาอากาศยานท่ีมีปริมาณการขนถาย
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 

สำหรับทาอากาศยานสวุรรณภมูมิปีรมิาณขนถายสนิคา 1,173.084 
ตัน นับวามีปริมาณขนถายสินคามากเปนอันดับที่ 20 ของโลกและ
อันดับ 2 ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต รองจากทาอากาศยาน
ชางงีของสิงคโปร ซึ่งอยูที่อันดับ 10 ของโลก 

เปนท่ีนาสังเกตวาอันดับของทาอากาศยานหลักของกรุงเทพฯ  
(ทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) มีแนวโนม 
ลดลงตามลำดบั กลาวคอื ในป 2545 ทาอากาศยานดอนเมืองมปีรมิาณ

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

การจัดอันดับทาอากาศยานที่มีปริมาณการขนถายสินคามากที่สุดในโลกในป 2551 
อันดับ ทาอากาศยาน เมือง ประเทศ ปริมาณขนถายสินคา (ตัน) 

1 ทาอากาศยานนานาชาตินครเมมฟส เมมฟส สหรัฐฯ 3,695,438 
2 ทาอากาศยานนานาชาติเช็กแล็บกอก ฮองกง จีน 3,660,901 
3 ทาอากาศยานนานาชาติผูตง เซี่ยงไฮ จีน 2,602,916 
4 ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน อินชอน เกาหลีใต 2,423,717 
5 ทาอากาศยานนานาชาติเท็ดสตีเวน แอนชอเรจ สหรัฐฯ 2,339,831 
6 ทาอากาศยานนานาชาติชารลสเดอโกลล ปารีส ฝรั่งเศส 2,280,050 
7 ทาอากาศยานนานาชาติแฟรงกเฟรต แฟรงกเฟรต เยอรมนี 2,111,031 
8 ทาอากาศยานนานาชาตินาริตะ โตเกียว ญี่ปุน 2,100,448 
9 ทาอากาศยานนานาชาติหลุยสวิลล หลุยสวิลล สหรัฐฯ 1,974,276 
10 ทาอากาศยานนานาชาติชางงี สิงคโปร สิงคโปร 1,883,894 
11 ทาอากาศยานนานาชาติดูไบ ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 1,824,992 
12 ทาอากาศยานนานาชาติไมอามี ไมอามี สหรัฐฯ 1,806,770 
13 ทาอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส ลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ 1,629,525 
14 ทาอากาศยานนานาชาติชิพโพล อัมสเตอรดัม เนเธอรแลนด 1,602,585 
15 ทาอากาศยานนานาชาติเตาหยวน ไทเป ไตหวัน 1,493,120 
16 ทาอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว ลอนดอน สหราชอาณาจักร 1,486,260 
17 ทาอากาศยานนานาชาติ JFK นิวยอรก สหรัฐฯ 1,450,605 
18 ทาอากาศยานนานาชาติปกกิ่ง ปกกิ่ง จีน 1,365,768 
19 ทาอากาศยานนานาชาติโอแฮร ชิคาโก สหรัฐฯ 1,332,123 
20 ทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไทย 1,173,084 

แหลงขอมูล : Airport Council International 

อันดับของทาอากาศยานหลักของกรุงเทพฯ 
(ทาอากาศยานดอนเมืองและทาอากาศยานสุวรรณภูมิ) 

มีแนวโนมลดลงตามลำดับ 
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ปจจุบันประเทศไทยมีทาเรือหลัก 2 แหง คือ ทาเรือแหลมฉบัง
และทาเรือกรุงเทพ (คลองเตย) โดยเดิมทาเรือกรุงเทพนับวาเปน
ทาเรือหลักของประเทศไทย อยางไรก็ตาม จากการท่ีทาเรือแหลม
ฉบังเปดดำเนินการนับต้ังแตป 2534 เปนตนมา ไดมีปริมาณการ 
ขนถายสินคาเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหแซงหนาทาเรือกรุงเทพนับ 
ตั้งแตป 2540 เปนตนมา โดยสถิติลาสุดเม่ือคร่ึงแรกของป 2552 
ทาเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถายตูคอนเทนเนอร 2.1 ลาน TEU 
ขณะที่ทาเรือกรุงเทพมีปริมาณขนถายตูคอนเทนเนอร 0.6 ลาน TEU  

สำหรับการจัดอันดับของ Alphaliner Weekly Newsletter พบ
วาในชวงครึ่งแรกป 2552 ทาเรือ PSA ของสิงคโปร มีปริมาณขนถาย
ตูคอนเทนเนอรมากท่ีสุดในโลก คือ 12.2 ลาน TEU โดยครอง
ตำแหนงอันดับ 1 ของโลก นับตั้งแตป 2548 เปนตนมา รองลงมา 
คือ ทาเรือเซ่ียงไฮของจีน 11.6 ลาน TEU ทาเรือฮองกง 9.9 ลาน 
TEU ทาเรือเซินเจิ้นของจีน 8 ลาน TEU และทาเรือปูซานของ
เกาหลีใต 5.6 ลาน TEU 

เปนที่ น าสั ง เกตว าท า เ รือที่ มี
ปริมาณขนถายตูคอนเทนเนอรมาก
ที่สุด 10 อันดับแรกของโลก เปน
ทาเรือของประเทศจีนมากถึง 6 แหง 
นอกจากน้ี ทาเรือรอตเตอรดัม ซึ่งเปน
ทาเรอืคอนเทนเนอรใหญทีส่ดุของยุโรป 
โดยเดิมในอดีตป 2530 เปนทาเรือที่มี
ปริมาณขนถายตูคอนเทนเนอรมาก
ที่สุดในโลก แตในชวงคร่ึงแรกของป 
2552 ไดลดอันดับลง จนไมอยู ใน
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 เยอรมน ี 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 

สำหรับทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งมีปริมาณขนถาย 2.1 ลาน TEU ใน
ชวงคร่ึงแรกของป 2552 อยูที่อันดับ 18 ของโลก ปรับตัวดีขึ้น 1 
อนัดบั จากเดมิในป 2551 เปนอนัดบั 19 ของโลก นอกจากนี ้มปีรมิาณ
ขนถายตูคอนเทนเนอรมากเปนอนัดบัที ่4 ของภมูภิาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใต รองจากทาเรือ PSA ของสิงคโปร ทาเรือเคลังและทาเรือ
ตันหยงพาเลพัสของมาเลเซีย  

จุดเดนของทาเรือแหลมฉบังของไทย คือ การบริหารจัดการ
เปนในรูปแบบท่ีการทาเรือแหงประเทศไทยใหสัมปทานในการบริหาร
พื้นที่ทาเทียบเรือแกผูประกอบการเอกชนหลายราย โดยการทาเรือฯ 
มีหนาท่ีในการวางกฎระเบียบตางๆ ตลอดจนเปนผูกำหนดโครงสราง
อัตราคาภาระและอัตราข้ันสูงสุดของคาภาระสำหรับบริการตางๆ ซึ่ง
ผูประกอบการจะเรียกเกบ็ไดไมเกนิอตัราข้ันสงูสดุทีก่ารทาเรอืฯ อนุญาต 

จ า ก ก า ร ท่ี ใ ห สั ม ป ท า น แ ก 
ผูประกอบการเอกชนหลายราย ทำให
การใหบริการมีการแขงขันระหวาง 
ผูประกอบการสงู สงผลทำใหประสทิธภิาพ
การดำเนินการในระดับสูง และมีการ
แขงขันตัดราคาคาบริการระหวางกัน 
ทำใหผูรับบริการทาเรือมีภาระลดลง 
สงผลใหตน ทุนดานโลจิสติกสการ
ขนสงทางเรือระหวางประเทศของไทย
ลดลงตามไปดวย 

RCL à»š¹ÊÒÂ¡ÒÃà Ố¹àÃ×ÍÍÑ¹´Ñº 24 
¢Í§âÅ¡ 

จากสถติปิ 2551 สายการเดนิเรอื
ของไทย คือ บริษัท อารซีแอล จำกัด 
(มหาชน) นบัเปนสายการเดนิเรอืขนสง
ตูคอนเทนเนอรรายใหญอันดับท่ี 24 
ของโลก และอนัดบั 4 ของภูมภิาคเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต โดยมีเรือทั้งหมด 
44 ลำ มีระวางบรรทุกตูคอนเทนเนอร
รวม 57,836 TEU  

เปนที่นาสังเกตสถานภาพของ
บริษัทอารซีแอลไดปรับอันดับขึ้นอยาง
ตอเนื่องจากเดิมอันดับ 33 ของโลก 
ในป 2543 เล่ือนมาเปนอันดับท่ี 29 
ในป 2546 เลื่อนข้ึนอีกเปนอันดับ 25 
ในป 2549 และลาสุดเลื่อนเปนอันดับ 
24 ของโลกในป 2551 

บริษัทอารซีแอล 
ปรับอันดับข้ึนอยางตอเนื่อง 
จากเดิมอันดับ 33 ของโลก 
ในป 2543 เปนอันดับ 24 

ของโลกในป 2551 
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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
ขนถายสินคาทางทะเล กลาวคือ สิงคโปร ฮองกง ปูซาน ดูไบ ฯลฯ 
กับเมืองทายอยท้ังตนทางและปลายทางท่ีอยูในละแวกใกลเคียง โดย
ขนสงตูคอนเทนเนอรไปสงหรือมารับจากเรือขนาดใหญของสายการ
เดินเรือท่ีใหบริการขนสงขามทวีป ซึ่งจะแวะจอดเรือเฉพาะท่ีทาเรือ
ของเมืองทาหลักเทานั้น 

การจัดอันดับสายการเดินเรือขนสงตูคอนเทนเนอรใหญที่สุดในโลกในป 2551 
อันดับ สายการเดินเรือ ประเทศ ระวางบรรทุก (TEU*) 

1 APM-Maersk เดนมารก 2,026,675 
2 Mediterranean สวิตเซอรแลนด 1,363,380 
3 CMA-CGM ฝรั่งเศส 966,217 
4 Evergreen ไตหวัน 616,459 
5 Hapag-Lloyd เยอรมนี 499,290 
6 COSCO จีน 484,833 
7 APL สิงคโปร 463,073 
8 China Shipping Container Lines จีน 433,684 
9 NYK ญี่ปุน 420,116 
10 Hanjin/Senetor เกาหลีใต 376,742 
11 MOL ญี่ปุน 376,375 
12 OOCL ฮองกง 357,934 
13 Kawasaki Kisen Kaisha (K Line) ญี่ปุน 305,067 
14 Zim Integrated Shipping Services อิสราเอล 298,618 
15 Yang Ming Marine Transport ไตหวัน 294,499 
16 Hamburg Süd เยอรมนี 288,694 
17 CSAV Group ชิลี 279,942 
18 Hyundai เกาหลีใต 251,877 
19 Pacific International Line สิงคโปร 190,420 
20 Wan Hai Lines ไตหวัน 144,032 
21 United Arab Shipping Company คูเวต 136,468 
22 Malaysia International Shipping Corporation (MISC) มาเลเซีย 96,221 
23 Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRIS Lines) อิหราน 95,514 
24 RCL ไทย 57,836 
25 Grimaldi อิตาลี 57,440 

สวนที่สอง Carrier-Owned 
Container (COC) เปนการขนสงตู
คอนเทนเนอรของตนเองในเสนทาง
รองที่ไมจำเปนตองใชเรือขนาดใหญ 

หมายเหตุ : *TEU = ตูคอนเทนเนอรขนาด 20 ฟุต จำนวน 1 ตู 
แหลงขอมูล : Alphaliner Weekly Newsletter 
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อน่ึง ประเทศท่ีมีเรือจดทะเบียนมากที่สุดในโลก คือ ปานามา 
รองลงมา คอื ไลบเีรยี บาฮามา กรซี มอลตา และสงิคโปร ตามลำดบั 
อยางไรก็ตาม เปนการยากที่จะบอกวาประเทศใดเปนมหาอำนาจใน
ธุรกิจเดินเรือ เน่ืองจากมีการศึกษาพบวาเรือขนาดต้ังแต 300 ตัน
กรอสขึ้นไป มีสัดสวนมากถึง 2 ใน 3 ที่จดทะเบียนและชักธงของ
ชาติอื่นท่ีไมใชของบริษัทท่ีเปนเจาของเรือ โดยเฉพาะจดทะเบียนใน
ประเทศขนาดเล็ก เชน ปานามา ไลบีเรีย ฯลฯ  

สำหรับกรณีของประเทศไทย 
ก็มีเรือจำนวนมากไปจดทะเบียนในสิงคโปร 

เน่ืองจากระบบราชการของสิงคโปร 
มีประสิทธิภาพและกฎระเบียบเอื้ออำนวย 

ตอการดำเนินธุรกิจมากกวา 

สำหรับกรณีของประเทศไทย ก็มีเรือจำนวนมากไปจดทะเบียน
ในสิงคโปร เปนตนวา บริษัทอารซีแอลมีเรือมากกวาคร่ึงจดทะเบียน
ที่สิงคโปร เนื่องจากระบบราชการของสิงคโปรมีประสิทธิภาพและ 

กฎระเบียบเอื้ออำนวยตอการดำเนิน
ธรุกิจมากกวา ทำใหธรุกิจมคีวามสามารถ
แขงขันเพิ่มข้ึนตามไปดวย โดยหาก 
จดทะเบียนเรือในประเทศไทย อาจจะ
สงผลกระทบทำใหความสามารถใน
การแขงขันลดลง 

สำหรับปญหาเรือไทยที่นิยมไป
จดทะเบียนเรือในตางประเทศนั้น แม
จะเคยมีการพิจารณากันมานาน และ
นับเปนสำคัญท่ียังไมสามารถแกไขได 
โดยรัฐบาลไดมีนโยบายกันมาหลายยุค
หลายสมัยวาจะสงเสริมใหเรือไทยมา
จดทะเบียนในประเทศไทยก็ตาม และ
ในอนาคตอาจจะมบีรษิทัอืน่ๆ ทีป่จจบุนั
จดทะเบียนเรือในประเทศไทย กำลัง
พจิารณาหนัไปจดทะเบียนเรือในสิงคโปร
เปนการเพ่ิมเติม เนื่องจากกฎระเบียบ
เอื้ออำนวยมากกวา 

 

ธุรกิจสายการเดินเรือของโลกในชวงวิกฤติ ธุรกิจสายการเดินเรือของโลกในชวงวิกฤติ 

บรรทุกเพียงแคครึ่ งหนึ่ ง เท านั้ น 
เน่ืองจากไมมีสินคามาปอนใหเต็มลำ 
นอกจากน้ี เมื่อเดือนตุลาคม 2552 
มเีรือคอนเทนเนอรทัว่โลกเปนสัดสวน
มากถึงรอยละ 10 ที่ตองจอดไว  

อุปทานสวนเกินไดทำใหสาย
การเดินเรือแขงขันตัดราคากันเพื่อ

ในชวงท่ีผานมา อุปสงคตอการขนสงทางเรือไดเพิ่มขึ้นอยาง
รวดเร็วมาก ทำใหสายการเดินเรือตางๆ ตองเรงเพิ่มระวางบรรทุก 
ทำใหระวางบรรทุกของเรือคอนเทนเนอรทั่วโลกเพิ่มข้ึนอยาง
รวดเร็วจาก 4 ลาน TEU ในป 2543 เปน 12.5 ลาน TEU ในป 
2552 โดยผูประกอบธุรกิจในดานนี้มีกำไรจำนวนมาก 

àÃÔèÁà¼ªÔÞÀÒÇÐμ¡μ èÓ¹Ñºμ Ñé§áμ ‹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2551 

ธุรกิจสายการเดินเรือเริ่มตกต่ำนับตั้งแตเดือนกันยายน 2551 
เปนตนมา จากปญหาหน้ีดอยคุณภาพ (Subprime) สงผลทำให
สถาบนัการเงินหลายแหงลมละลาย โดยเฉพาะกรณบีริษทัวาณชิธนกจิ
เลหแมนบราเธอรสฯ ขาดสภาพคลองและตองลมละลายลงใน
เดือนกันยายน 2551 เปนชนวนใหเศรษฐกิจโลกเขาสูภาวะถดถอย  

โดยมีผลตอเนื่องถึงปริมาณการคาของโลก ทำใหอุปสงคตอ
การขนสงสินคาทางเรือลดต่ำลงอยางมาก โดยเรือคอนเทนเนอร 
ที่แลนขนสงสินคาในปจจุบัน บางลำมีการใชประโยชนจากระวาง

เรือคอนเทนเนอรที่แลน 
ขนสงสินคาในปจจุบัน 
บางลำมีการใชประโยชน

จากระวางบรรทุกเพียงแค 
ครึ่งหน่ึงเทานั้น 
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แลวเสร็จเพ่ิมขึ้นมากถึงรอยละ 15 
หากไมมกีารเลือ่นการสงมอบเรอืแลว
หรือการตัดเรือเกาท้ิงเปนเศษเหล็ก
จำนวนมากแลว จะยิ่งทำใหอุปทาน
ระวางบรรทกุสวนเกนิเพิม่มากขึน้ไปอกี 

จากสถิติของ Cla rkson’s 
Container Intelligence Monthly 
พบวาเดิมคาระวางเรือบรรทุกตู 
คอนเทนเนอรในเดือนมกราคม 2545 
เรอืบรรทกุขนาด 725 TEU และขนาด 
1,700 TEU มีคาเชาเพียง 5,000 
เหรียญสหรัฐฯ/วัน/ลำ ขณะที่เรือ
ขนาด 2,750 TEU มีคาเชาเพียง 
6,000 เหรียญสหรัฐฯ/วัน/ลำ และ
คาระวางข้ึนสูงสุดในเดือนมกราคม-
กุมภาพันธ 2548 เรือขนาด 725 
TEU มคีาเชา 14,000 เหรยีญสหรฐัฯ/
วนั/ลำ เรอืขนาด 1,700 TEU มคีาเชา 
32,000 เหรียญสหรัฐฯ/วัน/ลำ 
และเรือขนาด 2,750 TEU มีคาเชา 
40,000 เหรียญสหรัฐฯ/วัน/ลำ  

สำหรับตัวเลขลาสุดในเดือน
กันยายน 2552 เรือขนาด 725 TEU 
มีคาเชาลดลงเหลือเพียงประมาณ 
4,000 เหรียญสหรัฐฯ/วัน/ลำ และ
เรือขนาด 1,700 และ 2,750 TEU มี
คาเชาประมาณ 5,000 เหรยีญสหรฐัฯ/
วัน/ลำ 

ข ณ ะ ท่ี อั ต ร า ค า ข น ส ง ตู 
คอนเทนเนอรจากทวีปเอเชียมายัง
ทวีปยุโรป เดิมเมื่อกลางป 2551 อยู
ทีร่ะดบัมากกวา 1,500 เหรยีญสหรฐัฯ 
แตในชวงกลางป 2552 ลดลงเหลือ
เพียงแค 500 เหรียญสหรัฐฯ ต่ำกวา

แยงลกูคา โดยวิกฤตกิารณขางตน แมทำใหบรษิทัยงัมปีรมิาณขนถาย
สนิคาไมลดลงมากนกั แตจากการท่ีปรบัอตัราคาบริการลง 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 แมในป 2552 มีบาง
ชวงเทานั้นที่ดัชนี BDI เพิ่มสูงข้ึนบางเปน 4,291 จุด จากการที่จีน
นำเขาสินแรเหล็กและถานหินเพื่อกระตุนเศรษฐกิจ แตภายหลัง
จากจีนลดการนำเขา สถานการณก็กลับมาซบเซาอีก  

แมวาอัตราคาเชาเรือคอนเทนเนอรไดลดต่ำลงมาก เนื่องจาก
อุปสงคตอบริการขนสงทางเรือลดลงจากภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต
อุปทานกลับเพ่ิมมากข้ึน เน่ืองจากการตอเรือตองทำสัญญาวาจาง
หลายปลวงหนา ไมสามารถลดอุปทานโดยยกเลิกคำสั่งตอเรือ
อยางทันทีทันใดได กลาวคือ ภาพรวมในป 2552 ความตองการใช
เรือโดยรวมจะหดตัวรอยละ 9.14 จากป 2551 แตอุปทานหรือ
จำนวนเรือที่จะเขามาเพิ่มระวางบรรทุกในตลาดทั่วโลกจะเพิ่มขึ้น
ไมต่ำกวารอยละ 10 

»‚ 2553 ÁÕàÃ×ÍãËÁ‹à¾ÔèÁ¢Öé¹ÍÕ¡ÃŒÍÂÅÐ 15  

สำหรับในป 2553 ไดมีการคาดการณวาแมอุปสงคตอบริการ
ขนสงทางเรือจะดีขึ้น จากอัตราติดลบมาเปนอันดับบวก กลาวคือ 
เพิ่มขึ้นจากป 2552 เล็กนอยที่ระดับรอยละ 2.25 แตจะมีเรือใหมตอ

»ÃÐà·Èä·Âã¹àÇ·ÕâÅ¨ÔÊμÔ¡Ê�âÅ¡ ÃÐËÇ‹Ò§¤ÇÒÁ½˜¹¡Ñº¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§
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สำหรับบริษัท Everg reen 
Marine Corp ของไตหวัน ซึ่งเปน
สายการเดนิเรอืใหญเปนอนัดบั 4 ของ
โลก ขาดทุนในชวง 9 เดือนแรกของ
ป 2552 เปนเงิน 223 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ เปรียบเทียบกับกำไร 45 
ลานเหรียญสหรัฐฯ ในชวงเดียวกัน
ของป 2551 อยางไรก็ตาม บริษัท
แหง น้ี ไดพยายามพลิกวิกฤติ เปน
โอกาส โดยไดเล็งเห็นถึงวิกฤติมา 
ตัง้แตป 2549 และไดยกเลกิการจดัซือ้
เรือใหม โดยเปล่ียนมาเปนการเชา
เรอืมาใหบรกิารแทน และเมือ่เกดิวิกฤต ิ
สงผลทำใหราคาเรือลดต่ำลงมาก 
ไดถือโอกาสซื้อเรือในราคาถูก 

สวนบริษัท APL ของสิงคโปร 
ซึ่งเปนสายการเดินเรือใหญอันดับ 7 
ของโลก ขาดทุนในชวงคร่ึงแรกของ
ป 2552 เปนเงิน 391 ลานเหรียญ
สหรฐัฯ และคาดวาจะยงัขาดทนุอยาง
ตอเนื่องอยางนอยจนถึงชวงครึ่งแรก
ของป 2553 แตปญหาไมนาหวงมากนกั 
เนื่องจากมีบริษัทแม คือ Neptune 
Orient Lines (NOL) ซึ่งถือหุนใหญ

ตนทุนที่ระดับ 800 เหรียญสหรัฐฯ ทำใหขาดทุนตอตูเปนเงิน 300 
เหรียญสหรัฐฯ 

ºÃÔÉÑ·àÃ×Í·ÑèÇâÅ¡ ¢Ò´·Ø¹ 700,000 ÅŒÒ¹ºÒ· ã¹»‚ 2552 

สถานการณขางตนทำใหธุรกิจสายการเดินเรือขาดทุนกัน
ถวนหนา แมวาสายการเดินเรือเหลาน้ีลวนมีระบบบริหารจัดการ
ยอดเย่ียมก็ตาม โดยสายการเรือใดยิ่งมีขนาดใหญมากเทาใด ก็ยิ่ง
ขาดทุนมากเทาน้ัน โดยมีการคำนวณวาสายการเดินเรือท่ัวโลก
ขาดทุนในป 2552 เปนเงินรวมกัน 20,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 
หรือประมาณ 700,000 ลานบาท  

สำหรับบริษัท APM-Maersk ของเดนมารก ซึ่งนับเปนสาย
การเดินเรือใหญที่สุดในโลก ไดขาดทุนในชวงครึ่งแรกของป 2552 
เปนเงิน 540 ลานเหรียญสหรัฐฯ ตองแกไขสถานการณโดยเพิ่มทุน 
1,800 ลานเหรียญสหรัฐฯ ทั้งนี้ สถานการณของบริษัทแหงนี้ไมนา
หวงเทาใดนกั เน่ืองจากกลุมน้ีมธีรุกิจขุดเจาะน้ำมันและกาซธรรมชาติ
ซึ่งมีกำไรดีในชวงปจจุบัน 

บริษัท CMA CGM ซึ่งมีฐานอยูที่นครมารกเซยย (Marseilles)
ของฝรั่งเศส ซึ่งเปนผูประกอบธุรกิจเรือคอนเทนเนอรใหญอันดับ 
3 ของโลก ไดประสบปญหาทางการเงินเนื่องจากขาดทุน 515 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ ในชวงคร่ึงแรกของป 2552 และตองเปดเจรจาปรับ
โครงสรางหนี้มูลคา 5,600 ลานเหรียญสหรัฐฯ โดยลาสุดรัฐบาล
ฝร่ังเศสเสนอจะใหความชวยเหลือโดยมีเงื่อนไขวาบริษัทตองตกลง
ปรับโครงสรางหน้ีกับบรรดาเจาหนี้กอน 
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แตเนือ่งจากหนวยราชการทองถิน่

ของนครแฮมเบอรก นักธุรกิจ และ
ธนาคารของนครแหงน้ี หวั่นวิตกวา
ผูซื้อกิจการสายการเดินเรือจะยาย
สำนักงานใหญไปยังสถานที่แหงอ่ืน 
ดังน้ัน จึงรวมกลุมกันจัดต้ังกิจการ 
Consortium ชื่อ Albert Ballin 
GmbH & Co. KG เพื่อซ้ือหุนรอยละ 
56.7 ในบริษัทเดินเรือแหงนี้ ขณะที่
บริษัท TUI ลดสัดสวนการถือหุนลง
เหลือรอยละ 43.3  

ภายหลังถูกซื้อกิจการ สายการ
เดินเรือ Hapag-Lloyd ขาดทุนเปน
เงินจำนวนมาก ทำใหประสบปญหา
ทางการเงนิอยางหนกั โดยนักวเิคราะห
คาดการณวาในป 2552 บริษัทนาจะ
ขาดทุนจากการดำเนินการเปนเงิน
มากถึง 1,000 - 1,200 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ หรือประมาณ 35,000 - 
40,000 ลานบาท และคาดวาในป 
2553 แมสถานการณนาจะปรับตัว 
ดขีึน้ แตคาดการณวาจะยงัคงขาดทนุ
เปนเงนิมากถงึ 500 ลานเหรยีญสหรฐัฯ 
หรือประมาณ 17,500 ลานบาท 

 

Hapag-Lloyd 
ขาดทุนเปนเงินจำนวนมาก 

ทำใหประสบปญหา 
ทางการเงินอยางหนัก 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹ãËÞ‹¢Í§ÊÒÂ¡ÒÃà Ố¹àÃ×Í Hapag-Lloyd ¢Í§àÂÍÃÁ¹Õ 

โดยทุน Temasek ของรัฐบาลสิงคโปรอีกตอหนึ่ง ในสัดสวนรอยละ 
27 และไดประกาศเห็นชอบกับการเพิ่มทุนของบริษัทแหงน้ีเปนเงิน 
1,000 ลานเหรียญสหรัฐฯ 

สำหรับสายการเดินเรือ Malaysian International Shipping
Corporation Berhard (MISC) ของมาเลเซีย ซึ่งเปนสายการ 
เดินเรือคอนเทนเนอรใหญเปนอันดับที่ 22 ของโลก ก็คาดวาไมมี
ปญหาเชนเดียวกัน เนื่องจากเปนรัฐวิสาหกิจที่มีบริษัทน้ำมัน 
แหงชาติของมาเลเซีย คือ บริษัท Petronas ถือหุนในสัดสวนสูงถึง
รอยละ 62.4 

บริษัท Cosco ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของจีน ซึ่งนับเปนผูประกอบ
ธุรกิจเรือสินคาเทกองใหญอันดับ 2 ของโลก และเรือคอนเทนเนอร
อันดับ 6 ของโลก ประสบปญหาขาดทุนในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 
2552 เปนเงนิมากถงึ 691 ลานหยวน หรือประมาณ 3,500 ลานบาท 
เน่ืองจากรายไดลดลงมากถึงรอยละ 52.4 เม่ือเปรียบเทียบกับ
ระยะเดียวกันของป 2551 

Hapag-Lloyd μ ŒÍ§¢ÍãËŒÃÑ°ºÒÅàÂÍÃÁ¹ÕÍØŒÁ 

สำหรับบริษัท Hapag-Lloyd ของเยอรมนี ซึ่งเปนสายการ
เดินเรือใหญเปนอันดับ 5 ของโลก สถานการณอยู ในข้ันโคมา 
เนือ่งจากบรษิทัแม คอื บรษิทั TUI ประสบปญหาทางการเงนิ ดงันัน้ 
จึงเสนอขายกิจการสายการเดินเรือแหงนี้ออกไป ซึ่งมีผูประกอบการ
ธุรกิจเดินเรือของประเทศตางๆ แสดงความสนใจซื้อกิจการ 

»ÃÐà·Èä·Âã¹àÇ·ÕâÅ¨ÔÊμÔ¡Ê�âÅ¡ ÃÐËÇ‹Ò§¤ÇÒÁ½˜¹¡Ñº¤ÇÒÁà»š¹¨ÃÔ§
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เพ่ือแกไขสถานการณ ในเดือนสิงหาคม 2552 สายการ 
เดินเรือ Hapag-Lloyd จึงไดยื่นเรื่องขอใหรัฐบาลชวยเหลือในรูป
ค้ำประกันเงินกู ซึ่งรัฐบาลไดใหความเห็นชอบในการค้ำประกัน 
สินเชื่อ 1,200 ลานยูโร เมื่อเดือนตุลาคม 2552 โดยมีเงื่อนไขวา
กลุมผูถือหุนตองเพิ่มทุนในบริษัทดวย 

ÍÒÃ�«ÕáÍÅ¢Ò´·Ø¹ 1,590 ÅŒÒ¹ºÒ· 

สำหรับกรณขีองประเทศไทย บรษิทั อารซแีอล จำกดั (มหาชน) 
ที่ดำเนินธุรกิจกองเรือสินคาคอนเทนเนอรรายใหญที่สุดของไทย 
และเปนอนัดบัที ่24 ของโลก ผลการดำเนนิงานชวง 9 เดอืนแรกของ
ป 2552 ปรากฏวาขาดทุนสุทธิมากถึง 1,590 ลานบาท เปรียบเทียบ
กับกำไร 772 ลานบาท ในชวงเดียวกันของป 2551 ขาดทุน 831 
ลานบาท  

การขาดทนุจำนวนมากดงักลาวขางตนเปนผลเน่ืองจากอปุสงค
การขนสงทางทะเลลดลงมาก กลาวคือ ธุรกิจในสวนใหบริการ 
Shipper-Owned Container (SOC) ซึง่เปนการใหบรกิารแกสายการ
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
ปรับตัวดีขึ้นมากตามการฟนตัวของ
เศรษฐกิจโลก รวมถึงการขยายตัว
ของเศรษฐกิจจีนและอินเดีย ซึ่งเปน
เสนทางเดิน เ รือหลักของบริษัท 
พรอมกับวางแผนจะเปดเสนทาง 
เดินเรือใหมเปนการเพิ่มเติม จาก
ปจจุบันมีอยู 20 เสนทางเพื่อหา 
รายไดเพิ่มเติม 
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ขอจำกดัการเปน 
ศูนยกลาง 

ROH ROH 
ของประเทศไทย 

การประชุมคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ)
ซึ่งมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เปนประธาน 
เมื่อเดือนกันยายน 2552 ที่ผานมา บีโอไอ ไดนำเสนอเร่ือง 
การสงเสริมใหประเทศไทยเปนศูนยกลางสำนักงานปฏบิตักิาร
ภูมิภาค หรือ (ROH) Regional Office Headquaters 
ตอท่ีประชุม โดยรายงานขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในเรื่อง 
ROH จากภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหเกิดการ
แกไขปญหา และอุปสรรคดังกลาวอยางจริงจัง  

กิจการ ROH คือ กิจการที่ใหบริการแกบริษัทในเครือ ที่อยูใน
ภมูภิาคตางๆ เพือ่ใหการบริการมีประสิทธิภาพและลดคาใชจายทีซ่ำ้ซอน 
บีโอไอไดมีนโยบายสงเสริมการลงทุน ดังกลาวมาตั้งแตป 2543 และ
ไดปรับปรุงแนวทางดำเนินงานมาอยางตอเนื่อง  

บริการของสำนักงานใหญในภูมิภาคที่บีโอไอใหการสงเสริมมี
อยู 9 ประเภทคือ  

1. การบรหิารงานทัว่ไป การวางแผนทางธุรกจิ และการประสานงาน
ทางธุรกิจ  

2. การจัดหาวัตถุดิบและช้ินสวน  
3. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ  
4. การสนับสนุนดานเทคนิค  
5. การสงเสริมดานการตลาดและการขาย  
6. การบริหารดานงานบุคคลและการฝกอบรมในภูมิภาค  

7. การใหคำปรึกษาดานการเงิน 
8. การวเิคราะห และการวจิยัดาน

เศรษฐกจิและการลงทนุ  
9. การจดัการและควบคมุสนิเชือ่ 

อยางไรกต็าม แมรฐับาลไทยจะม ี
นโยบายสงเสริมการลงทุน ROH มา
โดยตลอด แตกไ็มไดรบัการตอบรบัจาก
บริษัทขามชาติที่มีกิจการอยูในภูมิภาค
เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตมากนกั เมือ่เทยีบ
กบัประเทศอ่ืนๆ ทีต่างมคีวามตองการท่ี
จะเปนศูนยกลางดาน ROH เหมือนกัน 

ผลการสำรวจความเหน็ของบรรษทั
ขามชาต ิ105 บรษิทั ทีส่ำรวจโดยบรษิทั 
Spire Research and Consulting ซึ่ง
ไดตีพิมพเมื่อชวงเดือนพฤศจิกายน 
2550 เก่ียวกับประเทศในภูมภิาคเอเชีย
และแปซิฟกท่ีนาสนใจในการกอต้ัง
สำนกังานภูมิภาค พบวา อันดับ 1 คือ 
สิงคโปร ไดรับความสนใจ มากที่สุด 
รองลงมา คือ จีน ฮองกง อินเดีย 
ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย ไทย และ
ออสเตรเลีย ตามลำดับ  
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ปจจัยสำคัญท่ีสุดในการตัดสินใจเลือกท่ีตั้งสำนักงานภูมิภาค
ของบริษัทขามชาติ อางอิงตามผลศึกษา “Global Headquarters on 
the Move” ของบริษัทท่ีปรึกษา Arthur D.Little (Schweiz) AG 
เมือ่ป 2546 พบวา ประเดน็สำคญั คอืการพจิารณาจากความไดเปรยีบ
ในดานภาษีเงินไดนิติบุคคล รองลงไปไดแก เปนแหลงที่มีผูบริหารที่
มีคุณภาพ คุณภาพชีวิต ที่ตั้งท่ีเหมาะสมตอการเปนศูนยกลางทาง
ธุรกิจ การสนับสนุนของทางราชการ ความนิยมและทัศนคติ สวนตัว
ของผูบริหาร ตามลำดับ  

จากผลการสำรวจนี้ทำใหประเทศไทยตองหันกลับมาทบทวน
แนวทางการสงเสริมการลงทุนอีกคร้ัง หากมุงท่ีจะกาวไปสูเปาหมาย

เพื่อขยับไปสูการเปนศูนยกลางกิจการ 
ROH ให ไดอย างแทจ ริง จะตอง
ยอมรับวานโยบายสงเสริมการลงทุน
ดานดังกลาวของบีโอไอ ยังไมรองรับ
ความตองการของนักลงทุนจนสามารถ
ที่จะดึงการลงทุนเขามาต้ังฐานในไทย
ได แมวาจะไดมีการปรับปรุงเงื่อนไข
การใหสงเสริมการลงทุนในกิจการ 
ดังกลาวไปแลว เมื่อป 2551 จากเดิม
กำหนดใหสิทธิและประโยชนเฉพาะที่
ไมเกี่ยวกับภาษีอากรเทานั้น เปล่ียน
เปนยกเวนอากรขาเขาสำหรับอุปกรณ
ที่ใชในการวจิยัและพฒันาและฝกอบรม  

ทั้ ง ยัง มีประเด็นตางๆ ที่ เ มื่ อ
พจิารณากนัอยางจรงิจงัแลว จะเหน็ไดวา 
ยังเปนประเด็นปญหาและอุปสรรคที่
รัฐบาล และหนวยงานท่ีเกี่ยวของตอง
เรงพิจารณากันอยางรอบคอบอีกครั้ง 
เชน อัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลคอนขาง
สูงเ ม่ือเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน 
โดยประเทศไทยมีอัตราการจัดเก็บ
ภาษีดังกลาวรอยละ 30 ทั้งนี้ จะปรับ

ผลการสำรวจความเห็นของ 
บรรษัทขามชาติ 105 บริษัท  

โดยบริษัท Spire Research and 
Consulting เกี่ยวกับประเทศ 
ที่นาสนใจในการกอตั้งสำนักงาน 

ภูมิภาคพบวาอันดับ 1 คือ สิงคโปร 
รองลงมา คือ จีน ฮองกง 
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ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน เม่ือไดรับทราบปญหาและ
ขอเสนอแนะดังกลาวแลว ไดใหความ 
เหน็วา ควรจดัตัง้คณะทำงานขึน้มาดูแล
เรื่องดังกลาวอยางเปนรูปธรรมมากข้ึน
โดยกำหนดใหคณะทำงานฯ รับผิดชอบ
ในการพิจารณาแกไขปรับปรุงระเบียบ 
รวมทั้งการใหสิทธิประโยชนในกิจการ 
ROH รวมถึงการพจิารณากำหนดแนวทาง
การขยายการใหสทิธิประโยชนดานภาษี
อากร เพือ่ใหสอดคลองกบัความตองการ
ของผูประกอบการไปในทิศทางเดียว
กับประเทศตางๆ ในภูมิภาคตอไป  

ซึ่งคาดวาภายหลังจากการศึกษา
ครัง้นีแ้ลวไทยจะมทีศิทาง ทีช่ดัเจน และ
เปนรปูธรรมในการเดนิหนาเพ่ือแขงขัน
กับอีกหลายประเทศ เพ่ือมุงสูการเปน
ศนูยกลางการลงทุนในกิจการ ROH ใน
อนาคตมากข้ึน 

ลดเหลือรอยละ 10 และยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลสำหรับรายไดบาง
ประเภท เชน บริษัทหรือนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในตางประเทศและไม
ไดประกอบกิจการในประเทศไทย ซึง่ไดรบัเงินปนผลจากสำนกังาน ROH 
เฉพาะที่จายจากกำไรที่ไดรับลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล 

ในขณะที่ฮองกง มีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูที่ระดับรอยละ 
16.5 สิงคโปรอยูในอัตรารอยละ 18 และจะลดเหลือรอยละ 17 ตั้งแต
ป 2553 เปนตนไป นอกจากนีย้งัไดประกาศใชระบบการเสยีภาษเีงนิได
นติบิคุคลแบบ One-Tier Corporate Tax System ทีท่ำใหบรษิทัตางชาติ
ในสงิคโปรสามารถนำผลกำไรกลบัประเทศไดโดยไมตองจายภาษซีำ้อกี  

สำหรับมาเลเซีย มีอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลอยูในระดับรอยละ
25 ในป 2552 และเปล่ียนมาใชระบบ Single Tier System of Taxation 
โดยเม่ือบริษัทเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลแลว ผูรับเงินปนผลไมตองเสีย
ภาษีเงินไดจากรายรับเงินปนผลอีก  

นอกจากนี ้ไทยยงัมปีญหาอตัราภาษเีงนิไดบคุคลธรรมดาคอนขางสงู 
อยูในอตัราสงูสดุรอยละ 37 ในขณะทีป่ระเทศอืน่ เชน ฮองกง มอีตัรา
สงูสดุรอยละ 15 สงิคโปรรอยละ 20 และมาเลเซยีรอยละ 28 เปนตน  

การใหสทิธิและประโยชนดานภาษีอากรกิจการสำนกังานปฏิบตักิาร
ภูมิภาคของไทย ครอบคลุมเฉพาะกิจการบริการเทาน้ัน ในขณะที่
สิงคโปรไดครอบคลุมเกี่ยวกับกิจการการคาดวย ในกรณีเปนการคา
แบบ Off Shore   

รวมถงึกรณทีี่ไทยมกีฎระเบยีบคอนขางเขมงวดดานการเงิน โดย
ผลการศึกษาของธนาคารซิตี้คอรป เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2552 พบวา 
ไทยมกีารควบคุมทัง้เงนิสกลุในประเทศและเงนิตราตางประเทศ เชนเดียว
กับประเทศจีน อินเดีย เกาหลีใต เวียดนาม บังกลาเทศ และศรีลังกา  

นอกจากนี้ยังมีปจจัยที่เปนอุปสรรคอ่ืนๆ เชน การหาบุคลากรที่
เช่ียวชาญดานภาษาองักฤษ ความยุงยากในการจางผูเช่ียวชาญตางประเทศ 
กฎระเบียบการนำชาวตางชาต ิเขามาประชมุยงัสำนกังานภูมภิาคในไทย  

ปจจัยสำคัญที่สุดในการตัดสินใจ 
เลือกที่ตั้งสำนักงานภูมิภาค  

ประเด็นสำคัญ คือ ความไดเปรียบ 
ในดานภาษีเงินไดนิติบุคคล 

¢ŒÍ¨Ó¡Ñ´¡ÒÃà»š¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ ROH ¢Í§»ÃÐà·Èä·Â
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ตอนที ่1 ไดกลาวถงึ AIA (ASEAN Investment Area) หรือเขตการลงทนุอาเซียน ในตอนที ่2 
ไดกลาวถึง ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement) หรือความ
ตกลงดานการลงทุนอาเซียน จาก AIA สู ACIA โดย AIA หายไป ACIA เขามาแทน ในตอนจบนี้
จะไดรวบรวม และสรุปสาขาการลงทุนที่อยูในการพิจารณาของ ACIA ที่เราจะไดทราบกันตอไป 

AIAAIA ถึง  ถึง ACIA ACIA จาก 
ตอนจบ 

¡ÒÃà»�´àÊÃÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

การเปดเสรีใหเปนไปตามความสมคัรใจ ประเทศสมาชิกอาเซียน
สามารถเลือกเปดในสาขา และเวลาท่ีพรอมตามกรอบเวลาของ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการลดหรือยกเลิกขอจำกัด หรือ
เง่ือนไขท่ีเปนอุปสรรคตอการลงทุน แตตองไมออกกฎระเบียบใหมๆ 
ทีเ่ขมงวดกวา หรือสงวนเพิม่สาขาทีผ่กูพนัไวภายใตความตกลง AIA เดมิ 
เวนแตมีการจายคาชดเชย ครอบคลุมการเปดเสรีการลงทุนในสาขา
เกษตร ประมง ปาไม เหมืองแร อุตสาหกรรมการผลิต และบริการที่
เกี่ยวเนื่องกับ 5 สาขาดังกลาว แตไมครอบคลุมสาขาการบริการ 

¢ŒÍÊ§Ç¹ÃÒÂÊÒ¢Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹μÒÁ¤ÇÒÁμ¡Å§ AIA  

ภายใตความตกลง AIA เดมิ ไทยไดสงวนรายการสาขาการลงทนุ
ตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 เชน 

สาขาการผลิต สงวนสาขาการ
ทำกิจการหนังสือพิมพ การผลิตเครื่อง
ไมแกะสลัก การผลิตเสนไหมไทย  
การทอผาไหมไทย หรอืการพมิพลวดลาย
ผาไหมไทย การผลิตเครื่องดนตรีไทย 
การผลิตเครื่องเงิน เครื่องถม เครื่อง
ทองลงหิน หรือเคร่ืองเขิน การผลิต
ถวยชาม หรือเคร่ืองปนดินเผาท่ีเปน
ศิลปวัฒนธรรมไทย การผลิตน้ำตาล
จากออย การผลิตแปงจากขาว และ
พืชไร การผลิตไมอัด แผนไมวีเนียร 
ชิปบอรด หรือฮารดบอรด และการ
ผลิตปูนขาว  
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AIA ถึง ACIA 

สาขาเกษตร สงวนการทำนา ทำไร ทำสวน การเล้ียงสัตว 
การเลี้ยงไหม การทำนาเกลือ รวมทั้งการทำเกลือสินเธาว การสีขาว 
และการเพาะขยายและปรับปรุงพันธุพืช 

สาขาประมง สงวนการทำประมงเฉพาะการจบัสตัวนำ้ในนานนำ้ไทย 
และในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของไทย และการประมง เฉพาะการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 

สาขาปาไม สงวนการทำปาไม และการแปรรูปไมจากปาธรรมชาต ิ
การแปรรูปไมเพ่ือทำเครื่องเรือนและเครื่องใชสอย และการทำปาไม
จากปาปลูก 

สาขาเหมืองแร สงวนการทำเกลือหิน การทำเหมือง รวมทั้ง
การระเบิด หรือยอยหิน 

สาขาบริการที่เก่ียวของกับ 5 สาขาขางตน เปนการรับชวงตอ 
(Subcontraction) กิจการ 5 สาขาขางตน ซึ่งไทยไดสงวนไวทั้งหมด  

ÊÒ¢Ò·Õèä·Â¼Ù¡¾Ñ¹ÀÒÂãμ Œ¤ÇÒÁμ¡Å§ AIA à ỐÁ 

สาขาท่ีไทยผูกพันไวภายใตความตกลง AIA เดิมวาจะเปดเสรี
ภายในป 2553 ประกอบดวย การทำประมงเฉพาะการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำ การทำปาไมจากปาปลูก และการทำกิจการเพาะขยาย หรือ
ปรับปรุงพันธุพืช โดยท่ีทั้ง 3 สาขาน้ีปรากฏในบัญชีสาม แนบทาย
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542  

สาขาทัง้สามมีเงือ่นไขระบุการเขามาลงทนุ ประกอบดวย ตางชาติ
สามารถถือหุนไดนอยกวารอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน หาก
ตองการถือหุนมากกวานั้น ตองขออนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนา

ธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ
คนตางดาว พ.ศ. 2542 ตองไดรับการ
สงเสริมการลงทุนตามพระราชบัญญัติ
สงเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 หรอืไดรบั
อนุญาตตามพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 
2522 อกีทัง้ตองมทีนุขัน้ตำ่ไมนอยกวา 3 
ลานบาท ตองขอใบรบัรองจากกรมพฒันา 
ธุรกิจการคา รวมถึงตองเปนไปตาม
เงื่อนไขอื่นๆ ที่ระบุใน พระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ. 2542  

ÊÔè§·Õè¤ÇÒÁμ¡Å§ ACIA äÁ‹¤ÃÍº¤ÅØÁ 

ความตกลง ACIA ไมครอบคลุม
ถึงมาตรการทางภาษี ยกเวนมาตรการ
ภาษีที่เก่ียวของกับขอบทการโอนเงิน 
และการเวนคืน อีกทั้งยังไมครอบคลุม
การอุดหนุนโดยรัฐ (Subsidies or 
Grants) การจัดซื้อจัดจางโดยรัฐ การ
บริการโดยรัฐ โดยที่เปนประเด็นที่ควร
ใหแตละประเทศสามารถกำหนด
นโยบายไดอยางเสรี ไมผูกพันภายใต
ความตกลง ACIA และการเปดเสรี
กิจการบริการ ซึ่งอาเซียนมีความตกลง
ดานการเปดเสรบีรกิารอยูแลว (ASEAN 
Framework Agreement on Services -
AFAS) 

ขอสงวนภายใตความตกลง ACIA 
ใชหลักการเดียวกับความตกลง AIA 
เวนแตอยูภายใตบังคับตามพันธกรณี
ของ 3 สาขาที่ไทยผูกพันไววาจะเปด
เสร ีนอกจากนัน้ ความตกลง ACIA ยงั 
มีการสงวนมาตรการสำหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (Small 
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and Medium Enterprises - SMEs) เพิ่มจากความตกลง AIA เพื่อ
รองรับผลกระทบจากการเปดเสรี 3 สาขา 

ÊÒ¢Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹·ÕèËŒÒÁμ ‹Ò§ªÒμ Ôà´ç´¢Ò´ 

สาขาการลงทุนท่ีไทยไมอนุญาตใหตางชาติเขามาลงทุนโดย
เดด็ขาด ประกอบดวย สาขาทีม่าจากบัญชหีนึง่ แนบทายพระราชบญัญตัิ
การประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ที่ไมอนุญาตใหคนตางดาว
ประกอบกิจการดวยเหตุผลพิเศษ ไดแก การทำกิจการหนังสือพิมพ 
การทำนา ทำไร ทำสวน การเลี้ยงสัตว การทำปาไม และการแปรรูป
ไมจากปาธรรมชาติ การทำประมงเฉพาะการจับสัตวน้ำในนานน้ำไทย
และในเขตเศรษฐกจิจำเพาะของไทย การสกดัสมนุไพรไทย และการทำ 
หรือหลอพระพุทธรูป และการทำบาตร 

นยิามของคนตางดาวตามพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของ
คนตางดาว พ.ศ. 2542 ใหคำจำกัดความไวในมาตรา 4 แยกคนตางดาว
เปน 2 ประเภท คือ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล โดยเปนบุคคล
ธรรมดาที่ไมมีสัญชาติไทย และเปนนิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนใน
ไทย รวมถึงนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในไทยดวย  

สำหรับนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในไทย ครอบคลุมทั้งนิติบุคคลซึ่ง
มีหุนอันเปนทุนหรือลงทุนโดยบุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทยหรือ
นิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศไทย ตั้งแตครึ่งหน่ึงของทุน
ทั้งหมดในนิติบุคคลนั้น และหางหุนสวนจำกัดหรือหางหุนสวนสามัญ
จดทะเบียนซึ่งหุนสวนผูจัดการหรือผูจัดการเปนบุคคลธรรมดาที่ไมมี
สัญชาติไทย  

คนตางดาวยังรวมถึงนิติบุคคลท่ี
จดทะเบียนในไทยซ่ึงมีหุนอันเปนทุน
หรือลงทุนมีมูลคาตั้งแตครึ่งหน่ึงของ
ทุนทั้ งหมดใน นิติบุคคลนั้ นถือโดย
บุคคลธรรมดา ท่ี ไมมีสัญชาติไทย 
นิติบุคคลที่ไมไดจดทะเบียนในประเทศ
หรือนิติบุคคลที่ จดทะเบียนในไทย 
ดังกลาวขางตนดวย 

นอกจากนัน้ยงัมบีญัชสีอง แนบทาย
พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจ
ของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ที่หามคน
ตางดาวประกอบกิจการท่ีเ ก่ียวกับ
ความปลอดภัย หรือความมั่นคงของ
ประเทศในสาขาการผลิตอาวุธ อีกท้ัง
สาขาการผลิตไพตามพระราชบัญญัตไิพ 
พ.ศ. 2486 การผลิตบุหรี่ตามพระราช 
บัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 รวมถึงการ
ผลิตน้ำตาลจากออย เวนแต ไดรับ
อนุญาตจากคณะ รั ฐมนตรี จึ ง จ ะ
สามารถประกอบการดานการผลิต
น้ำตาลจากออยได 

ÊÒ¢Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹·ÕèËŒÒÁμ ‹Ò§ªÒμ Ô¶×ÍËØŒ¹
¢ŒÒ§ÁÒ¡ 

สาขาการลงทุนที่ไมอนุญาตให
คนตางดาวประกอบกิจการ เน่ืองจาก
มี ผ ล ก ร ะ ทบต อ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร รม 
หัตถกรรมพื้นบาน หรือจารีตประเพณี 
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยตองเปน
นิติบุคคลไทย เวนแตไดรับอนุญาต
จากคณะรัฐมนตรี อยู ในบัญชีสอง 
แนบทายพระราชบัญญัติการประกอบ
ธรุกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 ไดแก 
การผลติเครือ่งไมแกะสลกั การเลีย้งไหม 
การผลิตเสนไหมไทย การทอผาไหม 
หรอืการพมิพลวดลายผาไหมไทย การผลติ
เคร่ืองดนตรีไทย การผลิตเครื่องทอง 
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เครือ่งเงนิ เครือ่งถม เครือ่งทองลงหนิ หรือเคร่ืองเขนิ การผลติถวยชาม 
หรอืเครือ่งปนดนิเผาทีเ่ปนศลิปวฒันธรรมไทย การทำนาเกลอื รวมทัง้
การทำเกลือสินเธาว 

นอกจากน้ันยังมีสาขาการลงทุนที่ไมอนุญาตให คนตางดาว
ประกอบกิจการ เน่ืองจากเปนธุรกิจท่ีคนไทยยังไมพรอมจะแขงขัน 
เวนแตไดรบัอนญุาตจากอธบิดกีรมพฒันาธรุกจิการคา อยูในบญัชีสาม 
แนบทายพระราชบญัญตักิารประกอบธุรกจิของคนตางดาว พ.ศ. 2542 
ไดแก การสีขาว การผลิตไมอัด แผนไมวีเนียร ชิปบอรด หรือฮารด
บอรด และการผลิตปูนขาว 

ÊÒ¢Ò¡ÒÃÅ§·Ø¹·Õè¼‹Í¹»Ã¹à§×èÍ¹ä¢ãËŒ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÍÒà«ÕÂ¹ 

สาขาเหมืองแรเปนสาขาเดียวท่ีไทยอนุญาตใหนักลงทุนอาเซียน
สามารถถือหุนไดมากถึงรอยละ 60 เปนกรณีพิเศษ ที่ไทยจำเปนตอง
เปดเสรีใหนกัลงทนุอาเซยีนเขามาลงทนุโดยสามารถถอืหุนไดถงึรอยละ 
60 ในกิจการเหมืองแร เนื่องจากไทยใหสิทธิพิเศษแกออสเตรเลีย
ภายใตความตกลงเขตการคาเสรีไทย - ออสเตรเลีย (Thailand - 
Australia Free Trade Area - TAFTA) และพันธกรณีระหวางอาเซียน
กำหนดใหตองขยายสทิธิพเิศษดังกลาวใหนกัลงทุนอาเซียนเชนกัน ตาม
หลกัการวาอาเซียนตองไดรับสิทธิพิเศษสูงสุดเสมอ 

อยางไรกต็าม แมนกัลงทนุอาเซยีนจะสามารถถอืหุนไดถงึรอยละ 
60 แตก็ตองปฏิบัติตามเง่ือนไขซ่ึงประกอบดวย นักลงทุนท่ีเปน
นติบิคุคลตองจดทะเบยีนในไทย ในรูปของหางหุนสวนสามัญนิตบิคุคล 
หางหุนสวนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ตองมีสัดสวนหน้ีสินตอทุน 
จดทะเบียนไมเกิน 3 ตอ 1 ไทยสงวนสิทธิ์ในการออก 
หรือรักษามาตรการใดๆ ในระดับรัฐบาลทองถิ่น (โดย
ตองไมเลอืกปฏบิตั ิและไมมเีจตนาทำใหประเทศสมาชิก
อาเซียนเกิดความเสียหาย) ตองไดรับสัมปทานจาก
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร กระทรวง
อุตสาหกรรม ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ รวมถึง 2 ใน 
5 ของกรรมการบริหารตองมีสัญชาติไทย 

¢ŒÍÊ§Ç¹ÃÒÂÁÒμÃ¡ÒÃ 

นอกจากจะมีการกำหนดเงื่อนไขในการเขามา
ลงทุนรายสาขาแลว ไทยยังสงวนมาตรการท่ีเปน
เงื่อนไขสำหรับนักลงทุนอาเซียนที่จะเขามาลงทุนใน
ไทยในทุกประเภทกิจการ ซึง่ประกอบดวย การกำหนด

ทุน ข้ันต่ำไมนอยกว า 2 ลานบาท
สำหรับการประกอบกิจการทั่วไป และ
ไมนอยกวา 3 ลานบาท สำหรับการ
ประกอบกิจการที่สงวนเปนรายสาขา 
การกำหนดเง่ือนไขใหนักลงทุนอาเซียน
ตองขอใบอนุญาต หรือใบรับรองใน
การประกอบธรุกิจจากกรมพฒันาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชยในทุกกรณี 
การจำกัดสิทธ์ิ ในการถือครองที่ดิน 
การจำกัดสิทธ์ิในการถือครองท่ีอยูอาศยั 
การกำหนดสัดสวนการจางแรงงาน 
และหามประกอบอาชพีสงวน 39 อาชพี
ของไทย การสงวนสิทธ์ิใหรัฐบาลไทย
สามารถกำหนดนโยบายท่ีเก่ียวของกับ
ภาครฐั การสงวนสทิธิ์ในวสิาหกจิขนาด
กลางและขนาดยอม (Small and 
Medium Enterprises - SMEs) การ
สงวนสิทธิ์ ในการลงทุนใน Portfolio 
อีกทั้งมาตรการอื่นๆ ซึ่งขณะน้ีอยูใน
ระหวางการพิจารณาเพิ่มเติมตามความ
จำเปนและเหมาะสม 

การพิจารณาจัดทำรายการขอ
สงวนภายใตความตกลง ACIA ตอง
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คำนึงถึงพันธกรณีที่ไทยผูกพันไวกับอาเซียน กฎหมายภายในของไทย 
และความเห็นจากหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของ โดยจะมี
การนำเสนอรายการสงวน เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ
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
ครบท้ัง 10 ประเทศยังไมไดใหสัตยาบัน โดยท่ีไดใหสัตยาบันแลว
เพียง 6 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา มาเลเซีย พมา สิงคโปร และ
เวียดนาม ฉะน้ัน ทุกประเทศยังคงผูกพันภายใตความตกลง AIA 
เดิม ทำให 3 สาขาที่ผูกพันอยูเดิมตองเปดเสรีในป 2553 เชนกัน 

สำหรับรายการขอสงวนน้ัน ยังไมแลวเสร็จ เน่ืองจากยังมีบาง
ประเด็นที่ยังไมสามารถหาขอสรุปในอาเซียนได เมื่อไดขอสรุปแลว 
จึงทำรายการขอสงวนฉบับสมบูรณเสนอตอคณะรัฐมนตรี และ
รัฐสภาตอไป เมื่อผานความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว จึงจะยื่นรายการ
ขอสงวนใหสำนักเลขาธิการอาเซียน เพื่อนำไปเสนอขอความเห็นชอบ
จากรัฐมนตรีอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเพื่อใหรายการสงวนมีผลใช
บังคับตอไป  

การดำเนินการตามมาตรา 190 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 ของสำนักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุน (Office of the 
Board of Investment - BOI) โดยการ
ประชาสัมพันธในเว็บไซตของบีโอไอ 
และยงัเชือ่มโยงผานหนวยงานอืน่ อกีทัง้
จัดงานสัมมนาเวทีสาธารณะเม่ือวันท่ี 
12 มิถุนายน 2552 เพื่อเผยแพรขอมูล
ใหประชาชนทัว่ไป รบัทราบ ถายทอดสด
ผานคล่ืน AM 891 KHz ตลอดการ
สัมมนา มีการบรรยายในหลายจังหวัด 
ไดแก ขอนแกน สรุาษฎรธาน ีสระแกว 
และอุดรธาน ี เพือ่แจงใหผูประกอบการ
ในตางจงัหวดัรบัทราบ รวมทัง้ไดประชมุ
หารือหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของอีก
หลายคร้ังเพื่อรวบรวมขอคิดเห็นจัดทำ
เปนทาที และรายการขอสงวนของไทย 
แลวขอความเห็นชอบจาก กนศ. 

นอกจากนัน้ เมือ่วนัที ่15 ตลุาคม 
2552 บีโอไอไดเขารวมประชุมกับคณะ
กรรมาธกิารพฒันาการเมอืง การสือ่สาร
มวลชน และการมสีวนรวมของประชาชน
ที่รัฐสภา จึงไดทราบขอกังวลการเปด
เสรีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การทำปาไม
จากปาปลูก รวมถึงการเพาะขยายและ
ปรับปรุงพันธุพืชจากภาคประชาชน 
โดยเฉพาะอยางยิง่ ปญหาทีด่นิ ผลกระทบ
ตอ SMEs ผลกระทบตอส่ิงแวดลอม 
และการปฏิบัติตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 บีโอไอจึงไดมีหนังสือขอ
ขอมูลเกี่ยวกับขีดความสามารถในการ
แขงขันของไทยใน 3 สาขาน้ัน อีกทั้ง
ผลกระทบทีค่าดวาจะเกิดจากการเปดเสรี 
และมาตรการรองรับจากกรมประมง 
กรมปาไม และสำนักงานเศรษฐกิจ
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การเกษตร เพื่อรวบรวม และนำเสนอ กนศ. ที่กำหนดประชุมในชวง
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2552 ประกอบการพิจารณาทบทวนทาทีของ
ไทยตอไป 

·Ò§àÅ×Í¡ã¹¡ÒÃà»�´àÊÃÕ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 3 ÊÒ¢Ò 

กรณีการเปดเสรีการลงทุน 3 สาขา ซึ่งตามพันธกรณีจะตอง
เปดต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2553 ที่ผานมา ประกอบกับขอกังวล
อยางกวางขวางที่เกิดข้ึน คงประมวลทางเลือกได 2 ทาง คือ เปด 
และไมเปด  

กรณีที่เปดเสรีการลงทุน 3 สาขาตามพนัธกรณ ี หากกังวลใน
เร่ืองผลกระทบหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของกับ 3 สาขานั้น จะตอง
ออกกฎระเบียบคุมครองการลงทุนของไทย เพื่อใหเกิดผลกระทบตอ
การลงทุนไทยนอยทีส่ดุ แตตองบงัคับใชไดกอนวนัที ่1 มกราคม 2553 
เน่ืองจากเปดชองไวในเรื่องกฎหมายภายในท่ีนักลงทุนอาเซียนยังตอง
ปฏิบัติตาม แตก็ตองระมัดระวังในเรื่องของ backtrack ที่ไดกลาวถึง
ในตอนที่ 2 ดวย 

กรณีไมเปดเสรีการลงทุน 3 สาขาตามพันธกรณี หากเลือกที่
จะไมเปด ดวยเกรงผลกระทบตอการลงทุนไทย ก็จำเปนตองศึกษา
ความตกลงวาดวยการลงทุนอาเซียนในกรณีไมปฏิบัติตามพันธกรณี
วาจะเกิดอะไรข้ึน เราพรอมท่ีจะรับผิดชอบผลท่ีอาจเกิดหรือไม ใคร
จะเปนผูรับผิดชอบ โดยอาจเขาทำนองคาโงทางดวน ที่ภาครัฐตอง
ชดใช หากคูกรณีเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการฝาฝนพันธกรณี 

การรวมกลุมของอาเซียนเปน 
การรวมกลุมเพือ่เปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซยีน (ASEAN Economic Community 
- AEC) ซึ่งทายท่ีสุดตองการรวมเปน
ตลาดเดียว การเปดเสรีการคา การ
ลงทนุ และการคาบรกิาร เปนเครือ่งมือ
ไปสูเปาหมาย เราจะไมทำอะไรเลยน้ัน
ไมได เพยีงแตยทุธวธิ ีและกระบวนการ
ภายในประเทศในการรองรบัการเปดเสรี
ขางตนน้ันแตละหนวยงานทกุภาคสวนท่ี
เกีย่วของไดเตรยีมพรอม และดำเนินการ
แลวหรือยัง ขอสำคัญคือการแกปญหา 
เฉพาะหนานี้ ซึ่งก็ไดนำเสนอทางเลือก
ไวแลว โดยจะเลอืกปฏบิตัติามพนัธกรณ ี
หรือฝาฝนพันธกรณีภายใตความตกลง 
ACIA ไมวาจะเลือกทางใดก็ขอให
เตรียมการรองรับผลท่ีจะเกิดใหพรอม 
ทั้งนี้ ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาค
เอกชน ตองเรงดำเนินการใดๆ ก็ตาม
ที่จะทำใหไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด 
ไมวาจะเลือกวิธีใดก็ตาม 
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โปรดักสแชมเปยนตัวใหม 
ของอุตสาหกรรมรถยนตไทย 

จากแนวโนมขางตน ทำใหบริษัทรถยนตตางๆ หันมาสนใจผลิต
รถยนตขนาดเล็ก หรือ “Eco - car” มากขึ้น แมแตบริษัทรถยนตซึ่ง
เดิมเนนการผลิตรถยนตหรูหราและมีขนาดใหญ เชน บริษัท
ไดมเลอร บริษัท BMW ฯลฯ ก็หันมาผลิตรถยนตขนาดเล็ก โดยคาย
ไดมเลอรผลิตรถยนตสมารท และรถยนตเมอรซิเดสเบนซรุน A Class
สวนคาย BMW ผลิตรถยนตมินิคูเปอรส 

¡Óà¹Ô´á¹Ç¤Ô´ “Eco - car”  

แนวความคิดเกี่ยวกับ Eco - car เร่ิมตนข้ึนสมัยท่ีนายพินิจ 
จารุสมบัติ ดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม และ 
ดร.วัชระ พรรณเชษฐ เปนผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
กระทรวงอุตสาหกรรมไดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรยานยนต  
ขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม 2546 เพื่อผลักดันโครงการพัฒนาใหไทยเปน 
ดีทรอยตแหงเอเชีย  

Eco-car... Eco-car... 

ปจจุบันแนวโนมสำคัญของอุปสงคตอรถยนตทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย ตางหันไปนิยมรถยนต
ขนาดเล็กแบบประหยัดพลังงานมากข้ึน เน่ืองจากสังคมชนบทไดปรับเปล่ียนไปเปนสังคมเมือง 
ทำใหมีความตองการรถเล็กมากขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพการใชงานในเขตเมือง ประกอบกับ
น้ำมันมีราคาแพง ดังนั้น การใชรถยนตขนาดเล็กจะสงผลดีในการชวยลดการใชพลังงาน ปญหา
มลพิษ รวมทั้งลดปญหาการจราจรท่ีติดขัดอีกดวย 

Ã¶Â¹μ�â¿Å�¤ÊÇÒà¡Œ¹ ÃØ‹¹àμ ‹Ò·Í§·Õèä´ŒÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ
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จากนัน้กระทรวงอตุสาหกรรมไดกำหนดเปาหมายหลกัวา ภายใน
ป 2549 ประเทศไทยจะประกอบรถยนตใหได 1 ลานคนั โดยจะสงออก
รถยนต 400,000 คัน ซึ่งปรากฏวาสามารถทำไดเกินกวาเปาหมายที่
ตัง้ไว โดยในป 2549 สามารถประกอบรถยนต ไดมากถงึ 1.18 ลานคนั 
และสงออก 539,206 คัน 

Eco - car เปนรถยนตราคายอมเยา 
ประหยัดน้ำมัน ปลอดภัย 
และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

ซึ่งจะสงผลดีทำใหอุตสาหกรรมยานยนตไทย 
มีความแข็งแกรงมากยิ่งขึ้น 

 มาตรการหน่ึงเพือ่บรรลุเปาหมายขางตน คอื การผลติ Eco - car 
ซึ่งเปนรถยนตราคายอมเยา ประหยัดน้ำมัน ปลอดภัย และเปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม ซึ่งจะสงผลดีทำใหอุตสาหกรรมยานยนตไทยมีความ
แขง็แกรงมากยิง่ขึน้ นบัเปนการสรางผลติภณัฑหลกั (Product Champion) 
อกีตัวหนึง่ของอุตสาหกรรมรถยนตของประเทศไทย เพ่ิมเตมิจากรถยนต
ปกอัพที่ประเทศไทยเปนฐานการผลิตที่ใหญที่สุดแหงหนึ่งในโลก  

ÊÒÁ¡ÅØ‹ÁÅÙ¡¤ŒÒà»‡ÒËÁÒÂ¢Í§ Eco - car 

สำหรับตลาดหรือกลุมลูกคาเปาหมายของ Eco - car สามารถ
จำแนกเปน 3 กลุม 

กลุมแรก คอื กลุมลกูคาใหมในประเทศ เปนการสรางตลาดกลุม
ใหมใหเกิดขึ้น สำหรับผูมีรายไดนอย 4,000 - 5,000 บาทตอเดือน 
ที่ไมสามารถซื้อรถใหมที่มีราคาระหวาง 500,000 - 600,000 บาท 
ตองใชรถจักรยานยนตเปนพาหนะหรือซื้อรถยนตมือสอง Eco - car 
จงึเปนรถทีส่อดคลองกบักำลงัซือ้ของคนกลุมนี ้ โดยไดทัง้รถใหมปายแดง
ที่มีราคายอมเยา ประหยัดพลังงานและคาใชจาย 

กลุมที่สอง คือ กลุมประชาชนที่แมมีอำนาจซื้อรถยนตราคาแพง
แตตองการรถยนตขนาดเล็กลง เพ่ือใหคลองตัวตอการใชงานในเขต
เมือง ประหยัดคาใชจายดานน้ำมันและมีความหวงใยในส่ิงแวดลอม  

สวนรถขนาดใหญหรือรถแบบครอบครัวน้ัน จะเก็บเอาไวใชงาน
ชวงวันหยุดเม่ือตองเดินทางออกตางจังหวัด เน่ืองจากขนาดรถยนตทีเ่ล็ก
เกินไป อาจจะไมปลอดภัยเทาที่ควรเมื่อเดินทางตางจังหวัดหรือขึ้น

ทางดวน เมื่อสัมผัสลมดวยความเร็วสูง
อาจเสียการทรงตัวไดงาย 

กลุมทีส่าม คอื ตลาดตางประเทศ 
โดยจะสงเสริมใหไทยเปนฐานการผลิต
สำคัญของรถยนตแบบน้ีเพ่ือสงออก 
ดังนั้น จะตองกำหนดคุณลักษณะของ
รถยนตใหเปนมาตรฐานสากล เพ่ือให
สามารถสงออกไปจำหนายตางประเทศ
ไดดวย  

ในป 2550 คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุน 
ไดมีมติเห็นชอบเปดให 
การสงเสริมการลงทุน 
รถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล หรือ 

Eco - car 

Ã¶Â¹μ�ÁÔ¹Ô«Öè§ä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁÍÂ‹Ò§ÁÒ¡ã¹Í Ṍμ  
ã¹°Ò¹ÐÃ¶Â¹μ�¢¹Ò´àÅç¡áÅÐÁÕÃÒ¤Ò¶Ù¡ ¡‹Í¹·Õè¨Ð
¡ÅÒÂà»š¹Ã¶Â¹μ�¢¹Ò´àÅç¡ áÅÐÁÕÃÒ¤Òá¾§ã¹»̃¨¨ØºÑ¹
ÀÒÂËÅÑ§¶Ù¡«×éÍ¡Ô¨¡ÒÃâ´Â BMW 
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 โครงการน้ีไดมีการทบทวนหลายครั้ง โดยเฉพาะเม่ือน้ำมันมี
ราคาแพง ทั้งนี้ ภายหลังจากแนวคิดที่จะผลิตรถยนตขนาดเล็ก ที่มี
ราคาถูก และประหยัดพลังงาน เกิดข้ึนมาเปนเวลา 4 ป ก็ถึงโอกาส
ที่จะมีการดำเนินการอยางเปนทางการ โดยในป 2550 คณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งมีนายโฆสิต ปนเปยมรัษฎ ซึ่งขณะ
นั้นดำรงตำแหนงเปนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรม เปนประธานกรรมการ ไดมีมติเห็นชอบในการเปดการ
สงเสรมิการลงทนุรถยนตประเภทนี ้ โดยตัง้ชือ่เปนทางการในภาษาไทย
วา “รถยนตประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล” หรือ Eco - car 

ÁÒμÃ°Ò¹ Eco - car áÅÐà§×èÍ¹ä¢¡ÒÃÅ§·Ø¹  

สำหรับคุณลักษณะของรถยนต และเง่ือนไขการลงทุน ไดมี
การกำหนดขึ้นใหม ซึ่งมีบางสิ่งท่ีแตกตางไปจากแนวคิดเดิมเม่ือป 
2546 ดังนี้  

• ขนาดของรถยนต เดมิกำหนดมิตขิองรถยนตวาตองยาวไมเกนิ 
3.6 เมตร กวางไมเกนิ 1.6 เมตร ตอมาขยายขนาดความกวาง
เปน 1.63 เมตร 

• เงือ่นไขความสิน้เปลอืงนำ้มนั เดมิกำหนดเอาไวไมเกนิ 5.6 ลติร 
ตอ 100 กโิลเมตร ตอมาไดปรบัเปลีย่นมาตรฐานใหประหยดั
น้ำมันเพิ่มมากข้ึน กลาวคือ สิ้นเปลืองน้ำมันลดลงเหลือไม
เกิน 5 ลิตรตอ 100 กิโลเมตร 

• กำหนดมาตรฐานมลพิษ 
ในระดับมาตรฐานสากล 
กลาวคอื มาตรฐาน EURO 4 
หรือสูงกวา และมีการปลอย
ก าซคารบอนไดออกไซด 
(CO2) ไมเกิน 120 กรัมตอ
กิโลกรัม  

• กำหนดมาตรฐานคว าม
ปลอดภัยระดับสากล คือ 
UNECE Reg. 94 และ 95 
Rev.0 หรือสูงกวา สำหรับ
ปองกันผูโดยสารกรณีที่เกิด
อุบัติเหตุจากการชนดานหนา 
และดานขางของรถยนต 

• มเีงนิลงทนุไมนอยกวา 5,000 
ลานบาท 

Å´ÀÒÉÕÊÃÃÃ¾ÊÒÁÔμàËÅ×ÍÃŒÍÂÅÐ 17 

บโีอไอไดเจรจากับกระทรวงการคลัง 
เพ่ือขอใหกำหนดอัตราภาษีสรรพสามิต 
Eco - car ลงเหลอืไมเกนิรอยละ 10 แต
กระทรวงการคลังเห็นวาควรปรับลดลง
เหลือรอยละ 17 เทานั้น หากลดลงต่ำ
กวาน้ีอาจมีผลกระทบตอรถยนตปกอัพ 
และเห็นวาลดภาษีสรรพสามิตระดับน้ี
นาจะเพียงพอแลว ทำให Eco - car มี
ราคาไมต่ำลงมากอยางที่คิด  

Ã¶Â¹μ�âμâÂμ ŒÒÂÒÃÔÊä Œ́ÃÑº¤ÇÒÁ¹ÔÂÁ¤‹Í¹¢ŒÒ§ÁÒ¡ã¹·ÇÕ»ÂØâÃ» 

Ã¶Â¹μ�ä´ÎÑ·ÊØ ÁÔÃ‹Ò«Öè§à»š¹Ã¶Â¹μ�¢¹Ò´ Ô̈ëÇ»ÃÐÊº
¼ÅÊÓàÃç¨ã¹ÃÐ Ñ́ºË¹Öè§ã¹μÅÒ´»ÃÐà·Èä·ÂàÁ×èÍ
»ÃÐÁÒ³ 20 »‚ÁÒáÅŒÇ 
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Eco - car ไดรับการตอบสนองอยางดียิ่ง 
มีบริษัทรถยนตมากถึง 6 คาย 

ที่ไดรับการสงเสริมฯ 
คือ นิสสัน โตโยตา ซูซูกิ มิตชูบิชิ 

ฮอนดา และทาทามอเตอร 

ตัง้เปาหมายผลติเพือ่จำหนายในประเทศ
ไวที่ระดับรอยละ 45 และสงออกอีก
รอยละ 55  

Eco - car “มารช” หรอืวา “ไมครา” 
ทีผ่ลติในประเทศไทยนี ้นบัเปน Eco - car 
รุนใหม ที่ถือเปนเจเนอเรชันที่ 4 ของ
มารชนับจากเปดตัวรุนแรกในป 2525 

บริษัทนิสสันกำหนดผลิตรถยนต
แบบนี้ในโรงงานเพียง 4 แหงท่ัวโลก 
คือ ไทย จีน อินเดีย และเม็กซิโก 
เพื่อทำตลาดใน 160 ประเทศทั่วโลก 
พรอมกันน้ี นิสสันไดยกเลิกฐานการ
ผลิตรถยนตมารชเดิม คือ ญี่ปุนและ
สหราชอาณาจักร ซึ่งเปนประเทศท่ีมี
ตนทุนการผลิตสูง 

นิสสันกำหนดให ไทยเปนฐาน
การผลิตหลักของรถยนตมารช โดย
เปดตัวทำการผลิตและจำหนายใน
ประเทศไทยเปนแหงแรกในโลกตั้งแต
กลางเดือนมีนาคม 2553 เปนตนไป 
ตั้งเปาขายในประเทศไทย 20,000 
คัน/ป กำหนดใชชิ้ นส วนผลิตใน
ประเทศไทยเปนสัดสวนคอนขางสูง 
คือ รอยละ 80 ของชิ้นสวนทั้งหมด 
โดยนำเขาช้ินสวนจากตางประเทศเปน
สัดส วนเ พียงรอยละ 20 เท า น้ัน 
สำหรับศูนยวิจัยและพัฒนาของนิสสัน
ในประเทศไทย ไดมีสวนรวมในการ
ออกแบบดวย 

ใหเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ 17 
โดยกำหนดไมเกิน 1,300 ซีซี 

สำหรับเครื่องยนตเบนซิน และไมเกิน 1,400 ซีซี 
สำหรับเครื่องยนตดีเซล 

คณะรัฐมนตรีไดเหน็ชอบกบัขอเสนอของกระทรวงการคลงั โดยมี
มติเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2550 ใหเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตรารอยละ
17 โดยกำหนดความจุของกระบอกสูบไมเกิน 1,300 ซีซี สำหรับ
เคร่ืองยนตเบนซิน และความจุกระบอกสูบไมเกิน 1,400 ซีซี สำหรับ
เครือ่งยนตดเีซล โดยไมจำกดักำลงัเคร่ืองยนต ซึง่ยงัเสยีเปรยีบรถยนต
ปกอัพขนาด 1 ตัน ที่จัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราเพียงรอยละ 3 
เทานั้น 

“ÁÒÃ�ª” Eco - car àÁ´ÍÔ¹ä·ÂáÅ¹ �́ ¤Ñ¹áÃ¡ 

โครงการ Eco - car ไดรับการตอบสนองอยางดียิ่ง มีบริษัท
รถยนตมากถึง 6 คาย ที่ไดรับการสงเสริมการลงทนุในโครงการผลติ 
Eco - car คอื นิสสัน โตโยตา ซูซูกิ มิตชูบิชิ ฮอนดา และทาทา
มอเตอร  

โดยมีบริษัทนิสสันเปนรายแรกที่เริ่มผลิตในโครงการ Eco - car
อยางเตม็ที ่เนือ่งจากนสิสนัไดกำหนดให Eco - car เปนผลติภณัฑหลกั
ตัวใหมในประเทศไทย เพื่อใหบริษัทฯ กลับมาครองตลาดเหมือนเมื่อ
ครั้งที่ยังใชชื่อวาดัทสัน โดยกำหนดเปาหมายเพิ่มสวนแบงทางการ
ตลาดในประเทศไทย จากเดิมที่มีอยูเพียงรอยละ 5 ใหขยับขึ้นเปน
รอยละ 7.5 ภายในป 2553 และเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 10 ภายในป 2555 

นิสสัน ตั้งชื่อรถยนต Eco - car ที่วางจำหนายในประเทศไทย
และญ่ีปุนวา “มารช” สวนรถท่ีสงออกไปยโุรป ใชชือ่วา “ไมครา” โดย
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อยางไรก็ตาม เนือ่งจากรถยนตมารชจะสงออกไปจำหนายยังญีปุ่น 
ซึ่งเปนตลาดท่ีเขมงวดในดานคุณภาพ ดังนั้น นิสสันจึงสงผูเชี่ยวชาญ
ในดานการตรวจสอบจากโรงงาน Oppama ของนิสสันท่ีโยโกะสุกะ 
ในจังหวัดคานากาวา ซึ่งเปนฐานผลิตเดิมของรถยนตมารช มายัง
โรงงานในประเทศไทย เพื่อตรวจสอบคุณภาพรถยนตอยางเขมงวด 
กอนสงไปจำหนายยังประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะญี่ปุน  

นอกจากน้ี เมื่อรถยนตสงจากไทยไปยังญี่ปุน ยังจะตรวจสอบ
รถยนตอีกคร้ังที่โรงงาน Oppama เชนเดียวกัน 

รถยนตใหมนี้ ใชเคร่ืองยนต 3 สูบในรหัส HR12 ที่มีความจุ 
1,200 ซีซี กำลัง 79 แรงมา มีทั้งระบบเกียรธรรมดาแบบ 5 จังหวะ 
และระบบเกียรแปรผันอัจฉริยะ XTRONIC CVT บนโครงสราง 

วี แพลทฟอรม (V-platform) ใหม
ลาสุด ซึ่งมีการขยายระยะฐานลอจาก
รุนเดิม เพ่ือความกวางขวางของหอง
โดยสาร และใหความคลองตวัดวยตัวถัง
ทรง 5 ประตูกะทัดรัดมีรัศมีวงเลี้ยว
แคบสุดเพียง 4.5 เมตรเทานั้น 

“มารช” ยัง เพียบพรอมดวย
นวตักรรมใหม คอื ระบบดบัเครือ่งยนต
อัตโนมัติเ ม่ือรถยนตจอดน่ิงอยูกับท่ี 
(Idling Stop) เหมอืนกับรถยนตไฮบรดิ 
เพือ่ประหยดันำ้มนั และเมือ่เรงเครือ่งยนต 
เครือ่งยนตจะสตารทโดยอัตโนมตัเิชนกัน 
ขณะท่ีความดังของเสียงเครื่องยนตอยู
ทีร่ะดบั 86.5 เดซิเบล เงยีบกวารถยนต
อื่นซึ่งอยูในระดับ 87.3 เดซิเบล  

«Ù«Ù¡Ôä´ŒÄ¡É�¼ÅÔμ »‚ 2555  

นอกจากรถยนตมารชของคาย
นิสสันแลว บริษัท ซูซูกิ ออโตโมบิล 
แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด 
อาจจะเปนรายตอไปที่ผลิต Eco - car 
ในประเทศไทย ปจจุบันไดเริ่มเดินหนา
โครงการแลว โดยในชวงปลายเดือน
พฤศจกิายน 2552 ไดทำพธิวีางศลิาฤกษ
เพ่ือกอต้ังโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรม

¹ÒÂªÒÞªÑÂ ªÑÂÃØ‹§àÃ×Í§ ÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ »ÃÐªØÁËÒÃ×ÍÃ‹ÇÁ¡Ñº 
¼ÙŒºÃÔËÒÃ¢Í§ºÃÔÉÑ·¹ÔÊÊÑ¹ àÁ×èÍà´×Í¹¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2552 

นิสสันกำหนดใหไทยเปนฐาน
การผลิตหลักของรถยนต

มารช โดยเปดตัวทำการผลิต
และจำหนายในประเทศไทย

เปนแหงแรกในโลก 
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เหมราชอีสเทิรนซีบอรด จังหวัดระยอง บนพื้นที่ขนาดประมาณ 1,000
ไร ดวยเงินลงทุนเฟสแรกประมาณ 7,500 ลานบาท คาดวาในสวน
ของโรงงานจะกอสรางและพรอมเปดดำเนินการผลิตได ในชวงป 
2555 อยางแนนอน 

จากการที่บริษัทโฟลคสวาเกนของเยอรมนีไดซื้อหุนของบริษัท 
ซูซูกิ มอเตอร คอรป จำนวนรอยละ 19.9 เปนมูลคา 2,530 ลาน
เหรียญสหรัฐฯ และทางซูซูกิเองก็ไดใชเงินที่ไดจากการซ้ือขายหุน
คร้ังน้ันประมาณครึ่งหน่ึง เพ่ือกลับไปซื้อหุนในบริษัทโฟลคสวาเกน 
สงผลทำใหทั้ง 2 คายรถยนต เปนพันธมิตรกันอยางเหนียวแนน ทำให
หลายฝายคาดวาในอนาคตฐานการผลิตรถยนตซูซูกิในประเทศไทย 
อาจจะไมผลิตเฉพาะ Eco - car ในตราซูซูกิเทานั้น แตอาจจะรวมถึง
โฟลคสวาเกนดวย 

â¤Ã§¡ÒÃ Eco - car ã¹μ ‹Ò§»ÃÐà·È 

เปนท่ีนาสังเกตวาปจจุบันรัฐบาลประเทศตางๆ ไดพยายาม
สนับสนุนการผลิตและจำหนายรถยนตขนาดเล็ก ตัวอยางหนึ่ง คือ 
ประเทศญี่ปุน ซึ่งมีนโยบายสนับสนุนรถยนตขนาดเล็กประเภท 
Minicar เปนกรณีพิเศษ โดยกำหนดใหมีขนาดเครื่องยนตไมเกิน 660
ซีซี ความยาวไมเกิน 3.7 เมตร กวางไมเกิน 1.48 เมตร สูงไมเกิน 2 
เมตร พรอมกับจำกัดความแรงเครื่องยนตไมเกิน 64 แรงมา 

สำหรับประเทศจีน รัฐบาลไดประกาศลดอัตราภาษีรถยนตเม่ือ
เดือนสิงหาคม 2551 โดยมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2551 
เปนตนไป โดยลดภาษีรถยนตขนาดเคร่ืองยนตไมเกิน 1,000 ซีซี 
จากรอยละ 3 เหลอืรอยละ 1 ขณะทีเ่พิม่ภาษสีำหรบัรถยนตขนาดใหญ 
กลาวคือ รถยนตขนาดเครื่องยนต 3,000 - 4,000 ซีซี จากรอยละ 15
เพิ่มเปนรอยละ 25 สำหรับรถยนตที่มีขนาดเครื่องยนตเกิน 4,000 ซีซี
เก็บเพิ่มขึ้นเทาตัวจากรอยละ 20 เปนรอยละ 40  

สำหรับเกาหลี ใต รัฐบาลได
พยายามสงเสริมการใชรถยนตขนาด
เล็กเชนเดียวกัน โดยใหสิทธิและ
ประโยชนดานภาษีอากรเปนพิเศษแก
รถยนตขนาดเล็กที่มีขนาดเครื่องยนต
ไมเกิน 800 ซีซี 

ä·Â¤ÇÃÁÕÁÒμÃ¡ÒÃª‹ÇÂÃ³Ã§¤� 

ประเทศไทยควรมีมาตรการรณรงค
อยางจริงจังให ใชรถยนตขนาดเล็ก
หรือรถยนตแบบไฮบริด เพื่อประหยัด
นำ้มนัและรกัษาสิง่แวดลอม โดยเฉพาะ
ผูบริหารของหนวยราชการที่รับผิดชอบ
ในดานนี้ เชน กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กระทรวง
พลังงาน ฯลฯ ควรดำเนินการเปน
ตัวอยางในการนำ Eco - car หรือ
รถยนตใชพลังงานหมุนเวียนมาใชงาน  

จากตัวอยางในตางประเทศ คือ 
ผูบริหารของหนวยราชการส่ิงแวดลอม
ของประชาคมยุโรป ไดประกาศเมื่อป 
2550 เก่ียวกับการเปลี่ยนรถประจำ
ตำแหนงจากเดิมท่ีมีราคาแพง คือ 
เมอรซิเดสเบนซ ซึ่งไมประหยัดน้ำมัน
และปลอยไอเสียจำนวนมาก มาเปน
รถยนตโตโยตาแบบไฮบริดซึ่งเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอมและประหยัดพลังงาน
มากกวา ซึง่จะชวยในการดแูลทรพัยากร
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนอีกทางหนึ่ง 

Eco - car...â»Ã´Ñ¡Ê�áªÁà»‚Â¹μÑÇãËÁ‹¢Í§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁÃ¶Â¹μ�ä·Â
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บีโอไอ บีโอไอ 

¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹¢Í§μ ‹Ò§ªÒμ Ô (μ ‹Ò§´ŒÒÇ) 

1. ¤¹μ ‹Ò§´ŒÒÇ ËÁÒÂ¶Ö§ÍÐäÃ 
ตอบ ตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 
พ.ศ. 2542 ไดใหความหมายของคนตางดาว สรุปไดดังนี้ 

• บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย 

• นิติบุคคลซึ่งไมไดจดทะเบียนในไทย 

• นิติบุคคลซ่ึงจดทะเบียนในประเทศไทย โดยครอบคลุมทั้ง
นิติบุคคลซึ่งมีหุนอันเปนทุน หรือลงทุนโดยบุคคลธรรมดาที่
ไมมีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีไม ไดจดทะเบียนใน
ประเทศไทยต้ังแตกึ่งหนึ่งของทุนทั้งหมดในนิติบุคคลน้ัน 
และหางหุนสวนจำกัด หรือหางหุนสวนสามัญท่ีจดทะเบียน 
ซึ่งหุนสวนผูจัดการ หรือผูจัดการเปนบุคคลธรรมดาที่ไมมี
สัญชาติไทย 

• นิติบุคคลซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย มีหุนอันเปนทุน 
หรือลงทุนมีมูลคาต้ังแตกึ่งหน่ึงของทุนทั้งหมดในนิติบุคคล
นั้น ถือโดยบุคคลธรรมดาท่ีไมมีสัญชาติไทย หรือโดย
นิติบุคคลที่ ไม ไดจดทะเบียนในประเทศไทย หรือโดย
นิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยท่ีมีลักษณะตางดาว
ดังที่ไดกลาวขางตน 

นานาสาระกับ 

2. ÁÕ̧ ØÃ¡Ô̈ »ÃÐàÀ·ã´ºŒÒ§·ÕèÊ§Ç¹äÇŒÊÓËÃÑº
¤¹ä·Â 
ตอบ ตามพระราชบัญญัติการ
ประกอบธรุกจิของคนตางดาว พ.ศ. 
2542 ไดกำหนดบญัชีทายไว 3 บญัช ี
ดังนี้ 

• บัญชีหน่ึง เปนธุรกิจ ท่ี ไม
อนุญาตใหคนตางดาวประกอบ
กิจการดวยเหตุผลพิเศษ 

• บญัชสีอง เปนธรุกิจทีเ่กีย่วกบั
ความปลอดภยัหรอืความมัน่คง
ของประเทศ หรอืมีผลกระทบ

¹Ò
¹Ò
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บีโอไอ 

ตอศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี หัตถกรรมพื้นบาน หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม หากคนตางดาวจะ
ประกอบธรุกจิตามบัญชสีอง จะตองขออนญุาตจากรฐัมนตรี 
โดยการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี จะตองมีคนไทย
หรือนิติบุคคลท่ีมิใชคนตางดาวถือหุนไมนอยกวารอยละ 40 
เวนแตจะมีเหตุสมควร รัฐมนตรีโดยการอนุมัติของคณะ
รัฐมนตรีอาจผอนผันสัดสวนในเร่ืองดังกลาวใหนอยลงได 
แตตองไมนอยกวารอยละยี่สิบหา 

• บัญชีสาม เปนธุรกิจท่ีคนไทยยังไมมคีวามพรอมทีจ่ะแขงขัน 
ในการประกอบกิจการกับคนตางดาว หากคนตางดาวจะ
ประกอบธุรกิจตามบัญชีสาม จะตองขออนุญาตจากอธิบดี
กรมพัฒนาธุรกิจการคา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว หากไดรับอนุญาต สามารถ
เปนหุนตางดาวขางมากหรือทั้งส้ินได 

 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดประเภทธุรกิจของแตละ 
บัญชีไดจากบัญชีทายพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของ 
คนตางดาว พ.ศ.2542 (บญัชทีายฯ) ในเวบ็ไซตของกรมพฒันาธรุกจิ
การคา http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=1720 

3. ËÒ¡¹Ôμ ÔºØ¤¤Åμ ‹Ò§ Œ́ÒÇä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¶×ÍËØŒ¹¢ŒÒ§ÁÒ¡
ã¹ºÑÞªÕÊÍ§ áÅÐºÑÞªÕÊÒÁ ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ สามารถทำได โดยเปนไปตามมาตรา 12 ของพระราชบญัญตัิ
การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 อธิบายโดยสังเขป 
ไดดังนี้ 
 ในกรณีที่ธุรกิจของคนตางดาวซ่ึงไดรับการสงเสริมฯ  

ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การลงทุน หรือไดรับอนุญาตเปน
หนังสือใหประกอบอุตสาหกรรม 
หรือประกอบการคาเพื่อสงออก
ตามกฎหมายว าด วยการ นิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
หรือตามกฎหมายอ่ืน เปนธุรกิจ
ตามบัญชีสองหรือบัญชีสามทาย
พระราชบัญญัตินี้ ใหคนตางดาว
ดงักลาวแจงตออธบิด ีเพือ่ขอหนงัสอื
รบัรอง ใหนติบิคุคลตางดาวดงักลาว
นัน้ ผอนผนัใหประกอบธรุกิจนัน้ๆ ได 

แตทั้งนี ้ จะตองปฏิบัติตาม
มาตรา 21 มาตรา 22 มาตรา 39 
มาตรา 40 และ 42 แหงพระราช
บัญญัติดังกลาวดวย   

4. ËÅÑ¡à¡³±�¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹μ ‹Ò§ Œ́ÒÇ ã¹
¡Ã³Õ·Õè¹Ôμ ÔºØ¤¤Åμ ‹Ò§´ŒÒÇä Œ́ÃÑº¡ÒÃ
Ê‹§àÊÃÔÁÏ ÁÕÍÂ‹Ò§äÃºŒÒ§ 
ตอบ เพื่ออำนวยความสะดวกแก
นักลงทุนตางชาติในการลงทุนใน
กจิการอตุสาหกรรม คณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนจะผอนคลาย
มาตรการจำกัดการถือหุนโดยใช
แนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

• โครงการลงทุนในกิจการ
เกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว 
การประมง การสำรวจและ
การทำเหมืองแร และการให
บรกิาร ตามทีป่รากฏในบญัชี
หนึ่ งท ายพระราชบัญญัติ
ก ารปร ะกอบ ธุ ร กิ จ ขอ ง 
คนตางดาว พ.ศ. 2542 จะ
ตองมีผูมีสัญชาติไทยถือหุน 
รวมกนัไมนอยกวา รอยละ 51 
ของทุนจดทะเบียน  

¹Ò¹ÒÊÒÃÐ¡ÑººÕâÍäÍ
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• โครงการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม อนุญาตใหตางชาติ
ถือหุนขางมากหรือทั้งสิ้นไดไมวาตั้งในเขตใด  

• เมือ่มเีหตผุลอนัสมควร คณะกรรมการฯ อาจกำหนดสดัสวน
การถือหุนของตางชาติเปนการเฉพาะสำหรับกิจการที่
ใหการสงเสริมฯ บางประเภท 

5. ËÒ¡¹Ôμ ÔºØ¤¤Åμ ‹Ò§´ŒÒÇ ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ã¹¡Ô¨¡ÒÃ¼ÅÔμ «Öè§ÁÔä´Œ
à»š¹¸ØÃ¡Ô¨·Õèà¢ŒÒ¢‹ÒÂºÑÞªÕ·ŒÒÂÏ áμ ‹μ ‹ÍÁÒμ ŒÍ§¡ÒÃ¨ÐÁÕ¡ÒÃÃÑº Œ̈Ò§¼ÅÔμ
´ŒÇÂ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶·Óä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ การรับจางผลิต เปนการประกอบธุรกิจบริการตามบัญชี
สาม ซึ่งตองขออนุญาตประกอบธุรกิจ หากนิติบุคคลตางดาว
ประสงคจะขอประกอบธุรกิจ จะตองขอหนังสือรับรองการ
ประกอบธุรกิจตางดาวดวย 

6. ËÒ¡¹Ôμ ÔºØ¤¤Åμ ‹Ò§ Œ́ÒÇä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ áÅÐ¨Ð»ÃÐ¡Íº¡Ô¨¡ÒÃμÒÁ
ºÑÞªÕÊÍ§ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶¶×ÍËØŒ¹¢ŒÒ§ÁÒ¡ËÃ×Í·Ñé§ÊÔé¹ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ สามารถถอืหุนขางมากหรือทัง้ส้ินได แตทัง้นี ้กจิการดงักลาว
จะตองอยูในประเภทกจิการที่ใหการสงเสริมฯ และคณะกรรมการฯ 
ไมไดกำหนดสัดสวนการถือหุนของตางชาติ ไวเปนการเฉพาะ 

7. ·Ø¹¢Ñé¹μ èÓ·Õè¤¹μ ‹Ò§ Œ́ÒÇμ ŒÍ§ãªŒã¹¡ÒÃàÃÔèÁμ Œ¹»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô¨ ÁÕ¡ÓË¹´
äÇŒà·‹Òã´ 
ตอบ ตามมาตรา 14 ของพระราชบัญญัติของคนตางดาว พ.ศ. 
2542 ทุนขั้นต่ำที่คนตางดาวใชในการเร่ิมตนประกอบธุรกิจใน
ประเทศไทย จะตองมีจำนวนไมนอยกวาที่กำหนดในกฎกระทรวง 
แตตองไมนอยกวา 2 ลานบาท แตหากเปนการประกอบธุรกิจที่
ไดรับอนุญาตตามบัญชีทายฯ ทุนขั้นต่ำที่กำหนดไวในกฎกระทรวง
สำหรับแตละธุรกิจตองไมนอยกวา 3 ลานบาท 
 แตทั้งน้ี นิติบุคคลตางดาวท่ีไดรับการสงเสริมฯ จะไดรับ
ยกเวนจากการบังคับใชตามมาตราน้ี โดยการลงทุนขั้นต่ำจะตอง
เปนไปตามที่คณะกรรมการฯ กำหนด 

8. ¹Ôμ ÔºØ¤¤Åä·Â ¡Ñº¹Ôμ ÔºØ¤¤Åμ ‹Ò§ªÒμ Ô ËÒ¡ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ ¨Ðä´Œ
ÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹�à·‹Ò¡Ñ¹ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ โดยท่ัวไปแลว สิทธิประโยชนไมไดมีความแตกตางกัน  
ไมวาจะเปนสิทธิประโยชนที่เกี่ยวกับภาษีอากร และไมเก่ียวกับ
ภาษอีากร แตนติบิคุคลตางดาวจะไดรบัสิทธปิระโยชนการถอืครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดิน (เพราะนิติบุคคลไทยสามารถถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ไดอยูแลว)  

9. ¡Ô¨¡ÒÃàËÁ×Í§áÃ‹ «Öè§ÍÂÙ‹ã¹ºÑÞªÕÊÍ§
¤¹μ ‹Ò§ Œ́ÒÇÊÒÁÒÃ¶¶×ÍËØŒ¹¢ŒÒ§ÁÒ¡
ä´ŒËÃ×ÍäÁ‹ ËÒ¡¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ 
ตอบ ไมได ถงึแมวาจะอยูบญัชสีอง 
แตคณะกรรมการสงเสริมการลงทนุ
กำหนดใหกิจการเหมืองแรจะตองมี
ผูมสีญัชาติไทยถือหุนรวมกนัไมนอย
กวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

10. ¡Ô¨¡ÒÃâÃ§áÃÁ ¤¹μ ‹Ò§´ŒÒÇÊÒÁÒÃ¶
¶×ÍËØŒ¹¢ŒÒ§ÁÒ¡ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ กิจการโรงแรมจัดอยูในบัญชี
สาม ซึ่งจะตองมีหุนไทยขางมาก 
ยกเวนหากไดรับการสงเสริมฯ 
หรือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรม
พัฒนาธุรกิจการคา คนตางชาติจะ
สามารถถอืหุนขางมากหรอืท้ังสิน้ได 
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11. ¡Ô¨¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ª´ŒÇÂÃÐºº Hydroponics «Öè§à»š¹¡ÒÃ»ÅÙ¡¾×ªº¹¹éÓ 
¨Ð¨Ñ´à»š¹¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉμÃ¡ÃÃÁ «Öè§¨Ðμ ŒÍ§ÁÕËØŒ¹ä·Â¢ŒÒ§ÁÒ¡ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ การปลกูพชืไมวาจะเปนการปลกูบนดนิ ในนำ้ หรอืในอากาศ 
ก็ตาม จัดเปนกิจการเกษตรกรรม ซึ่งจะตองมีหุนไทยไมนอยกวา
รอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

12. ¡Ô¨¡ÒÃà¾ÒÐ¢ÂÒÂ¾Ñ¹¸Ø�¾×ª ËÃ×Í»ÃÑº»ÃØ§¾Ñ¹¸Ø�¾×ª ¤¹μ ‹Ò§ Œ́ÒÇ
ÊÒÁÒÃ¶¶×ÍËØŒ¹¢ŒÒ§ÁÒ¡ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ กิจการเพาะขยายหรือปรับปรุงพันธุพืช จะจัดอยูในบัญชี
สาม ซึ่งจะตองมีหุนไทยขางมาก ยกเวนหากไดรับการสงเสริมฯ  
หรือไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา คนตางชาติ
จะสามารถถอืหุนขางมากหรอืท้ังส้ินได แตกรณขีอรบัการสงเสริมฯ 
หากเปนการเพาะขยายพนัธุพชืและปรับปรุงพันธุพืชทองถิ่นของไทย
เชน ขาว กลวยไม สมุนไพร และผลไม จะตองมีผูมีสัญชาติไทย
ถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน 

13. ¡Ô¨¡ÒÃËŒÍ§àÂç¹ ¤¹μ ‹Ò§´ŒÒÇÊÒÁÒÃ¶¶×ÍËØŒ¹¢ŒÒ§ÁÒ¡ä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ หากเปนการใหบรกิารรับฝากของ เพือ่เกบ็รกัษาไวในหองเยน็ 
จะเขาขายกิจการบริการตามบัญชีสาม ซึ่งจะตองขออนุญาตจาก
อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการคา หรือไดรับการสงเสริมฯ ตางชาติ
จึงจะถือหุนขางมากหรือท้ังส้ินได แตหากไมไดเปนการบริการ 
รับฝาก เชน บริษัททำกิจการแปรรูปสัตวน้ำและตองมีหองเย็น
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิต เพื่อใชเก็บสินคาของบริษัทเอง
กิจการลักษณะนี้ไมจัดอยู ในบัญชีทาย คนตางชาติก็สามารถ
ทำได 

14. ËÒ¡ºÃÔÉÑ·ä Œ́ÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÏ à ỐÁ
à»š¹ËØŒ¹ä·Â¢ŒÒ§ÁÒ¡ áμ ‹μ ‹ÍÁÒ»ÃÐÊ§¤�
¨Ðà»ÅÕèÂ¹à»š¹ËØŒ¹μ ‹ Ò§ Œ́ÒÇ¢ŒÒ§ÁÒ¡
ÊÒÁÒÃ¶·Óä Œ́ËÃ×ÍäÁ‹ 
ตอบ สามารถทำได หากประเภท
กิจการนั้นไมมี เงื่อนไขเกี่ยวกับ 
การกำหนดสัดสวนการถือหุนของ
คนตางดาว โดยบริษัทตองย่ืน
เร่ืองขอแกไขอัตราสวนผูถือหุน 
พรอมแนบหนังสือยินยอมจากผูถือ
หุนไทยทุกราย หรือมติที่ประชุม 
ผูถือหุน และหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนบริษัทฉบับลาสุดมา
พรอมกนัดวย โดยบีโอไอจะพจิารณา
เรือ่งใหแลวเสรจ็ภายใน 5 วนัทำการ 

15. ÁÕ¡Ã³ÕÍ×è¹æ ËÃ×ÍäÁ‹ ·ÕèÁÕ¡ÒÃ¡ÓË¹´
àÃ×èÍ§¡ÒÃ¶×ÍËØŒ¹¢Í§¤¹μ ‹ Ò§ Œ́ ÒÇ 
¹Í¡¨Ò¡¾ÃÐÃÒªºÑÞÞÑμ Ô¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº
¸ØÃ¡Ô¨¢Í§¤¹μ ‹Ò§ Œ́ÒÇ áÅÐ¾ÃÐÃÒª 
ºÑÞÞÑμ ÔÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
ตอบ มีกฎหมายบางฉบับที่กำหนด
เร่ืองการถือหุนของคนตางดาว 
และหลักเกณฑเก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจของคนตางดาวในธุรกิจบาง
ประเภท เชน พระราชบัญญัติการ
นิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
พระราชบญัญตัปิระกนัภยั พระราช
บญัญตักิารธนาคารพาณชิย เปนตน 
นอกจากนั้นยังมีการทำสนธิสัญญา
กับตางประเทศ เชน สนธิสัญญา
ทางไมตรีและความสัมพันธทาง
เศรษฐกจิระหวางราชอาณาจกัรไทย
กับสหรัฐอเมริกา การทำ FTA กับ
ประเทศตางๆ เชน ญีปุ่น ออสเตรเลยี 
เปนตน 

(ขอมลู ณ วนัที ่24 มนีาคม 2553) 
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¡ÒÃÍÍ¡ºÑμÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ¡ÒÃÍ¹ØÁÑμ ÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) ¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ (ÃÒÂ) à§Ô¹Å§·Ø¹ (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

หมวดกิจการ 
จำนวนโครงการ (ราย) เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย ทุนจดทะเบียนตางชาติ จางแรงงาน (คน) 
2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 2552 2552 2553 

 ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ.  ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ.  ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ.  ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ.  ม.ค.-ก.พ. ม.ค.-ก.พ. 

เกษตรกรรมและผลิตผลการเกษตร 151  32  25  42,317  7,765  10,973  2,645  1,203  772  472  10  23  21,065  3,496  6,066  
เหมืองแร  เซรามกิส  และโลหะข้ันมลูฐาน 26  8  3  18,700  7,018  640  435  285  110  1,951  748  100  5,698  1,809  117  
อุตสาหกรรมเบา 58  14  11  10,477  2,166  251  1,135  14  6  777  177  26  18,239  4,421  703  
ผลติภณัฑโลหะ  เครือ่งจกัร และอปุกรณขนสง 177  37  42  52,092  9,531  3,809  1,618  159  28  5,952  285  249  26,301  4,846  3,306  
อิเล็กทรอนิกส และเคร่ืองใชไฟฟา 137  24  30  27,419  4,140  24,813  358  18  147  1,381  373  187  43,272  2,253  17,587  
ผลิตภณัฑเคมภีณัฑ กระดาษ และพลาสติก 97  22  27  24,317  3,036  11,082  1,364  173  869  2,326  315  673  6,590  1,943  3,184  
บริการ และสาธารณูปโภค 316  42  60  117,687  28,383  8,558  8,751  399  1,464  2,180  124  99  13,745  1,387  1,390  

รวม 962  179  198  293,009  62,040  60,126  16,307  2,250  3,396  15,039  2,031  1,357  134,910  20,155  32,353  

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

2552 
Á.¤.-¡.¾. 

â¤Ã§¡ÒÃ¤¹ä·Â 
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

â¤Ã§¡ÒÃÃ‹ÇÁ·Ø¹ä·Â
áÅÐμ‹Ò§ªÒμ Ô 

¨Ó¹Ç¹â¤Ã§¡ÒÃ ¨ŒÒ§§Ò¹ä·Â (¤¹) ¤‹Òà¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃáÅÐÍØ»¡Ã³� à§Ô¹Å§·Ø¹ 
(ÃÒÂ) (ÅŒÒ¹ºÒ·) 

125 

2552 
Á.¤.-¡.¾. 

2553 
Á.¤.-¡.¾. 

2552 
Á.¤.-¡.¾. 

2553 
Á.¤.-¡.¾. 

200 

105,900 

78,800 

62,040 
60,126 

38,539 37,435 

20,155 

32,353 
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2552 
Á.¤.-¡.¾. 

2553 
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Á.¤.-¡.¾. 
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179 

â¤Ã§¡ÒÃμ ‹Ò§ªÒμ Ô 
¶×ÍËØŒ¹·Ñé§ÊÔé¹ 

198 

62 
74 

54 
59 63 65 

2553 
Á.¤.-¡.¾. 

2552 
Á.¤.-¡.¾. 

2553 
Á.¤.-¡.¾. 

2552 
Á.¤.-¡.¾. 

2553 
Á.¤.-¡.¾. 

2552 
Á.¤.-¡.¾. 

2553 
Á.¤.-¡.¾. 
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2552 
Á.¤.-¡.¾. 

2553 
Á.¤.-¡.¾. 

สรุปสถิติการสงเสริมการลงทุน สรุปสถิติการสงเสริมการลงทุน 
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2551 2552 2552 
ม.ค.-ก.พ. 

2553 
ม.ค.-ก.พ. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-ก.พ. 

2553 
ม.ค.-ก.พ. 

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท) 
¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁÊØ·¸Ô 1,231 1,546 125 200 74.0 114.2 25.4 17.2 

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     43.8 39.0 2.5 4.3 

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 326 267 30 45 15.3 5.4 0.4 0.9 

 ยุโรป 194 224 26 25 13.9 5.9 1.0 0.3 

 ไตหวัน 45 75 4 8 1.4 6.1 - - 

 สหรัฐอเมริกา 37 85 5 4 1.3 6.4 - - 

 ฮองกง 23 20 - 4 1.0 1.8 - 0.1 

 สิงคโปร 86 90 7 19 5.1 1.2 0.1 1.2 
การกระจายของแหลงที่ตั้ง     เงินลงทุน (พันลานบาท) 

 เขต 1 375 469 43 65 51.9 87.4 3.6 16.8 

  กรุงเทพมหานคร 221 197 20 34 16.3 18.9 0.8 3.2 

  ปริมณฑล 154 272 23 31 35.6 68.5 2.8 13.6 
 เขต 2 517 529 45 83 294.6 383.5 96.4 51.4 

  ระยอง 144 113 12 25 135.6 81.0 9.1 13.4 

  ภูเก็ต 12 11 1 1 10.2 2.6 0.1 - 

  อื่นๆ 361 405 32 57 148.7 299.9 87.2 37.9 
 เขต 3 335 543 35 52 85.6 252.1 5.9 10.7 

  - 36 จังหวัด 287 455 33 48 79.7 205.4 5.7 9.7 

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 48 88 2 4 5.9 46.7 0.2 0.9 

  ภาคเหนือ 77 122 9 9 9.7 39.0 1.6 0.5 

  ภาคกลาง 10 32 1 - 4.8 29.2 0.1 - 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 85 187 6 13 15.8 106.7 0.5 3.3 

  ภาคตะวันออก 47 53 6 6 8.8 24.5 0.2 1.2 

  ภาคตะวันตก 14 32 1 1 3.1 8.7 - 0.1 

  ภาคใต 65 79 12 17 9.6 28.2 3.4 2.9 

  อื่นๆ 37 38 - 6 33.8 15.9 - 2.8 

  ไมระบุที่ตั้ง 4 5 2 - 0.1 0.2 0.1 - 

         

ภาวะการสงเสริมการลงทุน ภาวะการสงเสริมการลงทุน 
มกราคม-กุมภาพันธ 2553 เปรียบเทียบ ป 2551 และ 2552  
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 2551 2552 2552 
ม.ค.-ก.พ. 

2553 
ม.ค.-ก.พ. 

2551 2552 2552 
ม.ค.-ก.พ. 

2553 
ม.ค.-ก.พ. 

 จำนวนโครงการ (ราย) ทุนจดทะเบียน (พันลานบาท) 
¡ÒÃÍ¹ØÁÑμ ÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ·Ñé§ÊÔé¹ 1,252 1,003 101 231 79.0 41.4 1.0 6.5 

การรวมทุนของโครงการตางชาติ     57.2 16.5 0.6 2.1 

ตางชาติรายใหญ         

 ญี่ปุน 331 249 20 50 22.2 3.6 0.2 1.0 

 ยุโรป 183 158 25 34 18.1 2.6 0.2 0.1 

 ไตหวัน 48 33 3 4 1.2 0.6 0.1 0.1 

 สหรัฐอเมริกา 37 41 7 10 1.3 5.7 - 0.1 

 ฮองกง 19 14 2 3 0.8 0.1 - - 

 สิงคโปร 77 65 6 9 5.4 0.3 - 0.4 
การกระจายของแหลงที่ตั้ง     เงินลงทุน (พันลานบาท) 

 เขต 1 396 336 27 78 48.3 49.7 1.1 9.4 

  กรุงเทพมหานคร 232 162 17 37 16.1 11.9 0.6 5.1 

  ปริมณฑล 164 174 10 41 32.1 37.8 0.5 4.3 
 เขต 2 538 383 43 85 365.9 180.8 3.0 27.9 

  ระยอง 166 96 8 18 207.5 42.7 0.4 2.0 

  ภูเก็ต 11 11 3 1 9.5 1.7 0.8 - 

  อื่นๆ 361 276 32 66 148.9 136.3 1.8 25.9 
 เขต 3 318 284 31 68 83.6 50.9 1.3 15.3 

  - 36 จังหวัด 275 244 26 59 79.4 46.0 1.2 14.0 

  - 22 จังหวัด (เขต 3 พิเศษ) 43 40 5 9 4.2 4.9 0.1 1.3 

  ภาคเหนือ 75 61 9 10 9.1 5.9 0.3 0.8 

  ภาคกลาง 11 10 1 1 4.7 1.3 0.1 0.1 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 77 75 10 24 12.7 11.3 0.5 4.9 

  ภาคตะวันออก 41 40 1 2 8.9 7.1 0.1 0.2 

  ภาคตะวันตก 16 13 2 6 3.3 1.3 - 1.4 

  ภาคใต 58 62 8 14 11.3 11.3 0.4 5.9 

  อื่นๆ 40 23 - 11 33.7 12.7 - 2.1 

หมายเหต ุเขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 
 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต 

เขต 3 ไดแก 58 จังหวัด โดยแบงเปนเขต 3 พิเศษ จำนวน 22 จังหวัด ไดแก ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู สุรินทร 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) สถติไิมนบัรวมโครงการซึง่ไมมกีารลงทุนเพิม่ ไดแก โยกยายสถานประกอบการ รบัโอนโครงการ กจิการเดมิขอสทิธปิระโยชนไมเกีย่วกบัภาษอีากร 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

หมวด 1 
เกษตรกรรมและผลิตผล 
จากการเกษตร 

     

1. ปานศรีแกว จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

บริการหองเย็น 1.19  19.70 17 จ.สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

2. ยูนิปาลม อินดัสทรี จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

น้ำมันปาลมดิบจาก
ทะลายปาลม 

1.12  30.00 13 จ.สุราษฎรธานี 
(เขต 3) 

3. พี พี เอฟ ไอ จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

น้ำมันสังเคราะห 1.18  10.00 10 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

4. กรุงไทยอาหารสัตว จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

อาหารสัตว 1.6  85.00* 129 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

5. ไทยมา รับเบอร จำกัด 
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น) 

น้ำยางขน SKIM CREPE 
และ/หรือ SKIM BLOCK 

1.16  100.00* 86 จ.สงขลา 
(เขต 3) 

6. สยามมิชลิน จำกัด 
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น) 

ยางผสม 
(COMPOUNDED 
RUBBER) 

1.16  3,103.70** 180 จ.สุราษฎรธานี 
(เขต 3) 

7. สมอทอง น้ำมันปาลม จำกัด 
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย) 

น้ำมันปาลมดิบ และ
เมล็ดในปาลมอบแหง 

1.12  295.00* 45 จ.สุราษฎรธานี 
(เขต 3) 

8. กิจเจริญโพลทรี 1999 จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

เลี้ยงไกเนื้อ 1.5  40.00* 10 จ.บุรีรัมย 
(เขต 3) 

9. ซูมิรับเบอร ไทยอีสเทิรน 
คอรปอเรชั่น จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ยางแทง (BLOCK 
RUBBER) และยางผสม 
(COMPOUNDED 
RUBBER) 

1.16  400.00* 142 จ.อุดรธานี 
(เขต 3) 

10. MR. EDITH H. NIXON 
(หุนสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น) 

สีผสมอาหาร 1.11  140.00* 14 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

11. สุจินต กุลวุฒิดำรงชัย 
(รวมทุนไทย - ศรีลังกา) 

ถานกัมมันต 
(ACTIVATED CARBON) 

1.17  79.00* 39 จ.ราชบุรี 
(เขต 2) 

12. ชูวิทย จึงธนสมบูรณ 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

เลี้ยงไกเนื้อ 1.5  100.00* 35 จ.เพชรบูรณ 
(เขต 3) 

13. นอรเมรกิา (ประเทศไทย) จำกดั 
(รวมทุนไทย - แคนาดา) 

อาหารสัตวเลี้ยง 
(PET FOOD) 

1.6  70.00* 117 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

14. เอม็ แอล โกลดเดนฟารม จำกดั 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

เลี้ยงไกเนื้อ 1.5  48.00* 15 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

โครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน เดือนกุมภาพันธ 2553 โครงการอนุมัติใหการสงเสริมการลงทุน เดือนกุมภาพันธ 2553 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

15. นายปราโมทย โรจนสุรกิตติ 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

พืช ผัก ผลไมคัดคุณภาพ 1.14  84.50* 59 จ.ลำพูน 
(เขต 3) 

16. โรวิไทย จำกัด 
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด) 

สารผสมลวงหนา 
(PREMIX) เพ่ือใชเปน
สวนผสมอาหารสัตว 

1.6  81.24* 4 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

17. ไบโอไทย ซัพพลาย จำกัด 
(รวมทุนไทย - เบลเยียม) 

เชื้อเพลิงอัดเม็ดจากวัสดุ
ชวีมวล (BIOMASS FUEL)  

1.17  112.00* 51 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

18. อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

แปงมันสำปะหลัง 1.13  540.00** 100 จ.อุบลราชธานี 
(เขต 3 พิเศษ) 

 รวม   5,338.14 1,066 เขต 1 = 2 
เขต 2 = 4 
เขต 3 = 12 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 2 
เหมืองแร เซรามิกส 
และโลหะขั้นมูลฐาน 

     

1. MR. MAKOTO UEMURA 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

การตัดและแปรรูปโลหะ 2.18  216.60* 16 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

2. เอ็นเอ็ม แมททีเรียล 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนเหล็กทุบขึ้นรูป 
(FORGING PARTS) 
แมพมิพ และการซอมแซม
แมพิมพ 

2.16 
และ 
4.2 
และ 
4.2.4 

 189.20* 24 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

 รวม   405.80 40 เขต 1 = - 
เขต 2 = 2 
เขต 3 = - 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 3 
อุตสาหกรรมเบา 
 

     

1. นรินทร อินสทรูเมนท จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น)  

เครื่องทดสอบ
อเนกประสงคและ
อุปกรณ สำหรับเครื่อง
ทดสอบอเนกประสงค 

3.10  8.50 13 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

2. บาสสาโน คอลเลคช่ัน 
แมนูแฟคเตอร่ิง (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(รวมทุนอิตาลี - ออสเตรเลีย) 

เครื่องประดับ 3.7  13.80 57 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

3. ไทยซงเฮง จำกัด 
(รวมทุนไทย - จีน) 

เสื้อผาสำเร็จรูป 3.1  16.31 474 จ.ตาก 
(เขต 3) 

4. แจ็คการด เท็กซไทล (เอเชีย) 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - เยอรมนี - 
ลักเซมเบิรก) 

เสนดาย ผา ผาเดิน
ลวดลาย และชุดหุม
ที่นอน 

3.1  530.40** 161 จ.เพชรบุรี 
(เขต 3) 

5. ไฮ - เทค สุรินทร แอพพาเรล 
จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

เครื่องนุงหม 3.1  120.00* 1,650 จ.สุรินทร 
(เขต 3) 

6. เพยน เอกซปอรต จำกัด 
(รวมทุนไทย - อังกฤษ) 

เฟอรนิเจอร (ยกเวนจาก
ไมหวงหาม) 

3.15  15.00 80 จ.รอยเอ็ด 
(เขต 3) 

7. ซิงเกิ้ล พอยท พารท 
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - สิงคโปร) 

สกรูใชยึดที่ดัดฟน 3.9  13.10 27 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

8. แฮพสเบอรก จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ชุดประตู ชุดหนาตาง 
ชุดมุงลวด 

3.15  28.80 83 จ.นครนายก 
(เขต 2) 

9. ไทย ยูนิจิกะ สปนบอนด จำกัด 
(รวมทุนญี่ปุน - ฮองกง) 

ผาที่ยอยสลายได 3.1  20.00 12 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

10. นายหลิว ชินเหลียง 
(รวมทุนไทย - มาเลเซีย) 

ไมพื้นสำเร็จรูป 
(LAMINATED FLOORING) 

3.11  60.00* 25 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

11. โฮยาเลนซ ไทยแลนด จำกัด 
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น) 

เลนสสายตา 3.9  473.40* 84 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

 รวม   1,299.31 2,666 เขต 1 = 4 
เขต 2 = 3 
เขต 3 = 4 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 4 
ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร 
และอุปกรณขนสง 

     

 1. ทุน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

เครือ่งจักรทีม่กีารออกแบบ
ทางวิศวกรรมเอง 

4.2  72.60* 68 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

2. MR.SYED SHAKIR NAZIR 
(รวมทุนอินเดีย - บังกลาเทศ) 

เครื่องจักรบรรจุอาหาร
และอุปกรณสำหรับ
เครื่องจักรบรรจุอาหาร 

4.2  38.00 28 จ.เพชรบุรี 
(เขต 3) 

3. สแกน อินเตอร จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

รถโดยสารหรือรถบรรทุก
ขนาดใหญที่ใช 
กาซธรรมชาติ (NGV) 

4.14  60.50* 45 จ.นนทบุรี 
(เขต 1) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

4. เค - เทค อินดัสเตรียล 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนบริติชเวอรจิ้น
ไอรแลนด - ญี่ปุน) 

แมพิมพและการซอมแซม
แมพิมพ 

4.2  91.50* 133 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

5. สมบูรณหลอเหล็กเหนียว
อุตสาหกรรม จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะข้ึนรูป 4.3  60.70* 10 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

6. นายตรีชัย เลาหตีรานนท 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

BOILER และ HEAT 
RECOVERY EQUIPMENT  

4.2  100.00* 183 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

7. ชินเอ ไฮ - เทค จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

CUTTING TOOLS 4.2  60.00* 14 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

8. MR.TOSHIRO KONNO 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

HEADLINER และ DASH 
INSULATOR หรือ SOFT 
TRIM 

4.10  360.00* 34 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

9. สแดน อินเตอร จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ถังบรรจุกาซธรรมชาติ
เหลว (LNG CYLINDER) 

4.14  45.00* 39 จ.นนทบุรี 
(เขต 1) 

10. ชินเอ ไฮ - เทค จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

แมพิมพ การซอมแซม 
แมพิมพ และชิ้นสวน 
แมพิมพ 

4.2  70.00* 34 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

11. มิตซูโบชิ ฟอรจจิ้ง จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนเหล็กทุบ 
(FORGING PARTS) 

4.3  60.00* 3 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

12. จาโนเม (ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - ไตหวัน) 

จักรเย็บผา มอเตอร 
FOOT CONTROLLER 
ชิ้นสวนที่ผลิตเอง และ
ชิ้นสวนจักรเย็บผาท่ีเปน
พลาสติกฉีดขึ้นรูป 

4.2  105.30* 146 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

13. อีสเทิรน โพลีเทค จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

แมพิมพและการซอมแซม
แมพิมพ 

4.2  20.00 20 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

14. วฒันไพศาล เอน็ยเินยีริง่ จำกดั 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

โครงสรางโลหะ (STEEL 
STRUCTURES) และอปุกรณ
สำหรับงานอุตสาหกรรม 

4.19  170.00* 1,736 จ.ปราจีนบุรี 
(เขต 3) 

15. เซลเลนเนียม (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ - 
อิตาลี - เคยแมน) 

ระบบสะสมพลังงาน 4.2  127.00* 50 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

16. เอม็ เอม็ ซ ีทลูส (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

CEMENTED CARBIDE 
INSERT 

4.2  51.30* 124 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

17. ไทยมิตชิ คอรปอเรช่ัน จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนโลหะทุบข้ึนรูป
เย็น 

4.3  90.00* 18 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

18. อมานซี่ มารีน จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

เรือไฟเบอรกลาส 4.6  8.00 132 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

19. คากะ อิเล็กทรอนิกส 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

อุปกรณจับยึด 4.2  9.60 6 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

20. วาลีโอสยาม เทอรมอล 
ซิสเต็มส จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ระบบปรับอากาศสำหรับ
ยานพาหนะและชิ้นสวน 

4.10  94.50* 64 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

21. อมีสิชนั คอนโทรล เทคโนโลยีส 
จำกัด 
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น) 

ชุดทอไอเสียสำหรับ 
ยานพานหะ  

4.10  104.30* 41 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

22. โกลลอลคราฟท จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

เรือไฟเบอรกลาส 4.6  19.00 27 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

23. เวสตัน (เอสอีเอ) จำกัด 
(รวมทุนไทย - อังกฤษ) 

ชิ้นสวนโลหะสำหรับ
อากาศยาน 

4.9  100.00* 22 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

24. บริดจสโตน เอ็นซีอาร จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนยางสำหรับ
รถยนตประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล 

4.10  372.90* 491 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

 รวม   2,290.20 3,468 เขต 1 = 5 
เขต 2 = 15 
เขต 3 = 4 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 5 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 
และเครื่องใชไฟฟา 

     

1. อีสานดอทคอม จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8  1.36 10 จ.ศรีสะเกษ 
(เขต 3) 

2. MR.PAL HARALD SKINNEMOEN 
(หุนนอรเวยทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8  10.94 11 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

3. เดยู พัทยา จำกัด 
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น) 

COLD WITH PLUG 5.5  10.00 222 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

4. เอ็นเนอรยี่ เมนเท็นแนนซ 
เซอรวิส จำกัด 
(รวมทุนไทย - เดนมารก) 

ซอฟตแวร 5.8  3.00 8 จ.ภูเก็ต 
(เขต 2) 

â¤Ã§¡ÒÃÍ¹ØÁÑμÔãËŒ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ à´×Í¹¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸� 2553
73

มีนาคม 2553



บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

5. เอช แอนด เจ จำกัด 
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น) 

WIRE HARNESS สำหรับ
เครื่องใชไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส 

5.3  10.00 40 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

6. MR. TADAAKI SEINO 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8  3.00 10 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

7. MR. DAVID LAMBERT 
(หุนอิตาลีทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8  1.62 18 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

8. MR. KIM THRANE 
(หุนเดนมารกทั้งสิ้น) 

ซอฟตแวร 5.8  2.00 14 จ.เชียงใหม 
(เขต 3) 

9. มิตซุย พรีซิสชั่น ไทย จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส เชน LENS 
CONNECTORS เปนตน 

5.5  65.00* 91 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

10. ฟูจิคูระ (ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

FLEXIBLE FLAT CABLE 5.5  45.70* 375 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

11. เอโอมิกซ จำกัด 
(หุนอังกฤษทั้งสิ้น) 

ANTENNA 5.4  15.90 281 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

12. สยามโอเรียนทอีเลคทริค 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

TERMINAL BLOCK และ
ชิ้นสวนของ TERMINAL 
BLOCK  

5.5  17.30 24 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

13. ไทย ชินเอ เซโกะ จำกัด 
(รวมทุนญี่ปุน - ฮองกง) 

ชิ้นสวนสำหรับผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส 

5.5  70.00* 500 จ.สิงหบุรี 
(เขต 3) 

14. เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

MECHANICAL PARTS 
สำหรับ HARD DISK 
DRIVE 

5.5  2,920.00** 298 จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2) 

 รวม   3,175.82 1,902 เขต 1 = 4 
เขต 2 = 7 
เขต 3 = 3 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 6 
เคมีภัณฑ กระดาษ 
และพลาสติก 

     

1. ทรีโอ พลาสติก จำกัด 
(หุนไตหวันทั้งสิ้น) 

ชิ้นสวนพลาสติก 6.12  71.50* 207 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

2. ยูนิเวอรแซล โพลีแบค จำกัด 
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น) 

ถุงพลาสติก 6.12  125.00* 63 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

3. ฟูจิ เอซ จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

สิ่งพิมพจากฟลม
พลาสติก 

6.16  302.00* 51 จ.สมุทรสาคร 
(เขต 1) 

â¤
Ã§
¡Ò
ÃÍ
¹ØÁ

ÑμÔã
ËŒ¡

ÒÃ
Ê‹§
àÊ
ÃÔÁ
¡Ò
ÃÅ
§·
Ø¹ 

à´
×Í¹

¡ØÁ
ÀÒ
¾Ñ¹

¸� 
25
53

74



บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

4. ศรีไทยซุปเปอรแวร จำกัด 
(มหาชน) 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ผลิตภัณฑพลาสติกและ
ชิ้นสวนพลาสติก สำหรับ
อุตสาหกรรมตางๆ 

6.12  433.00* ~ จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

5. เท็นแท็ค (ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

สิ่งพิมพ เชน PRINTED 
HANG TAGS 

6.16  98.80* 130 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

6. มัลติแบกซ จำกัด (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ) 

COMPOUNDED 
PLASTIC 

6.12  44.20* 17 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

7. มัลติแบกซ จำกัด (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ) 

ถุงพลาสติก 6.12  14.30 17 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

8. จิโอพลาสท จำกัด 
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด) 

แผนพลาสติกลูกฟูก 
(VERTICAL DRAINAGE) 

6.12  9.95 8 จ.ระยอง 
(เขต 2) 

9. มัลติแบกซ จำกัด (มหาชน) 
(รวมทุนไทย - สหรัฐฯ) 

ถุงพลาสติก 6.12  31.60 16 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

 รวม   1,130.35 509 เขต 1 = 2 
เขต 2 = 6 
เขต 3 = 1 
ไมระบุที่ตั้ง = - 

      
หมวด 7 
กิจการบริการ 
และสาธารณูปโภค 

     

1. แอ็ดวานซ อาเชี่ยน จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

วจิยัพฒันาและอุตสาหกรรม
การผลิตตนพันธุไมที่ใช
เทคโนโลยีชีวภาพ 

7.19  29.00 30 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

2. MR.DAVID GOH 
(หุนเคยแมน - ไอซแลนด) 

สำนักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค 

7.13  10.00 146 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

3. รื่นฤดี ดีเวลล็อปเมนท จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี 
รายไดนอยหรือปานกลาง 

7.5  56.30* ~ กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

4. บางกอกแปซิฟค แลนด แอนด
ดีเวลล็อปเมนท จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี 
รายไดนอยหรือปานกลาง 

7.5  48.40* ~ จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

5. ไทยปโตรเลียม เอ็นจีวี จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

สถานีบริการ 
กาซธรรมชาติสำหรับ 
ยานพาหนะ 

7.2  34.90 11 จ.รอยเอ็ด 
(เขต 3) 

6. MR.THOMAS ORTHAUS 
HANSEN 
(หุนเดนมารกทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและ 
การลงทุน 

7.15  5.00 6 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

7. ระโนดเอ็นจีวี จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

สถานีบริการ 
กาซธรรมชาติสำหรับ 
ยานพาหนะ 

7.2  30.00 12 จ.สงขลา 
(เขต 3) 

8. อมตะ บ.ีกรมิ เพาเวอร 2 จำกดั 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ผลิตไฟฟาและไอน้ำ 7.1  210.00* 61 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

9. ดีไซนอะฮอลิก จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ออกแบบผลิตภัณฑ 7.23  1.20 4 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

10. บอทองวินดฟารม จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟาจากพลังงานลม 7.1  500.00** 15 จ.นครราชสีมา 
(เขต 3) 

11. ไทยอินเตอร เนช่ันแนล 
ไดเมดกิ้ง จำกัด 
(รวมทุนญี่ปุน - สิงคโปร) 

สนับสนุนการคาและ 
การลงทุน 

7.15  10.20 8 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

12. พิศาลเพลซ จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี 
รายไดนอยหรือปานกลาง 

7.5  75.00* ~ กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

13. สมบุญกาซธรรมชาติ จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

สถานีบริการ 
กาซธรรมชาติสำหรับ
ยานพาหนะ 

7.2  30.00 24 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

14. จอหนสันฟอยส (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(หุนสหรัฐฯ ทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและ 
การลงทุน 

7.15  2.00 26 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

15. HIROSHI SUMITANI 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและ 
การลงทุน 

7.15  3.50 4 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

16. ซัน ลาโบลาโทรี่ จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

บริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร 

7.21  6.00 27 จ.ปทุมธานี 
(เขต 1) 

17. ธนชัยชล จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

สถานีบริการ 
กาซธรรมชาติสำหรับ 
ยานพาหนะ 

7.2  53.00* 22 จ.สระบุรี 
(เขต 2) 

18. ไทยยามาฮามอเตอร จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

บริการทดสอบสมรรถนะ
จักรยานยนต 

7.21  185.00* 6 จ.ฉะเชิงเทรา 
(เขต 2) 

19. เวิลด มารีไทม แพลนเนอร 
จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ขนสงทางเรือ 7.9  23.00 5 ไมระบุที่ตั้ง 

20. เอส.พี.โอ. อะโกร อินดัสตรีส 
จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ไฟฟาจากเช้ือเพลงิชีวมวล 7.1  245.00* 50 จ.นครศรีธรรมราช 
(เขต 3) 

21. อิสริยะกุล ไบโอแม็ส จำกัด 
(รวมทุนไทย - สิงคโปร) 

ไฟฟาจากพลังงานลม 7.1  730.80** 50 จ.พะเยา 
(เขต 3) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

22. ชลบุรีสันติสุข เอ็นจีวี จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

สถานีบริการ 
กาซธรรมชาติสำหรับ 
ยานพาหนะ 

7.2  39.73 14 จ.ชลบุรี 
(เขต 2) 

23. ปโตรเลยีมเอ็นจวี ี(อบุล) จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

สถานีบริการ 
กาซธรรมชาติสำหรับ 
ยานพาหนะ 

7.2  57.20* 21 จ.อุบลราชธานี 
(เขต 3) 

24. MR. SHOJI YAMAMOTO 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ 

7.12  10.00 6 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

25. นิคโต เซโก (ประเทศไทย) 
จำกัด 
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน) 

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวาง
ประเทศ 

7.12  6.10 6 จ.สมุทรปราการ 
(เขต 1) 

26. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 
(มหาชน) 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี 
รายไดนอยหรือปานกลาง 

7.5  94.60* ~ จ.นนทบุรี 
(เขต 1) 

27. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 
(มหาชน) 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี 
รายไดนอยหรือปานกลาง 

7.5  128.10* ~ กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

28. พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 
(มหาชน) 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี 
รายไดนอยหรือปานกลาง 

7.5  87.40* ~ กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

29. รีเจน กรีน เพาเวอร จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี 
รายไดนอยหรือปานกลาง 

7.5  149.00* 30 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

30. แอ็ดวานซ เอวิเอชั่น จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

กิจการขนสงทางอากาศ 7.9  78.00* 6 ไมระบุที่ตั้ง 

31. ไอเอชจี (ประเทศไทย) จำกัด 
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น) 

สำนักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค 

7.13  10.00 2 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

32. พุทธชาด เอสเตท จำกัด 
(หุนไทยทั้งสิ้น) 

ที่อยูอาศัยสำหรับผูมี 
รายไดนอยหรือปานกลาง 

7.5  50.90* ~ จ.นนทบุรี 
(เขต 1) 

33. MR. DAVID LEESON BROWN 
(หุนเมอรมิวดาทั้งสิ้น) 

สำนักงานปฏิบัติการ
ภูมิภาค 

7.13  62.09* 61 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

34. MR. NICHOLAS SANGINETO 
(หุนแคนาดาทั้งสิ้น) 

สนับสนุนการคาและ 
การลงทุน 

7.15  17.70 2 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

35. เคพีอี รีเซิรช จำกัด 
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น) 

วิจัยและพัฒนาชิ้นสวน
อุปกรณ ผลิตภัณฑไฟฟา 
และอิเล็กทรอนิกส 

7.20  4.00 10 จ.ขอนแกน 
(เขต 3) 
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บริษัท / การรวมทุน ผลิตภัณฑ ประเภท
กจิการ 

เงินลงทุน 
(ลานบาท) 

การจางงานไทย 
(คน) 

ที่ตั้ง 
(เขต) 

36. ไชเน็ต เอ็นเตอรไพรส จำกัด 
(รวมทุนไทย - เนเธอรแลนด) 

ศูนยฟนฟูสุขภาพ 7.4  72.00* 30 จ.สุราษฎรธานี 
(เขต 3) 

37. คิดส เอ็ดดูเทนเมนท 
(ประเทศไทย) จำกัด 
(รวมทุนไทย - จีน) 

สวนสนุก 7.3  550.00** 405 กรุงเทพมหานคร 
(เขต 1) 

 รวม   3,705.12 1,100 เขต 1 = 21 
เขต 2 = 6 
เขต 3 = 8 
ไมระบุที่ตั้ง = 2 

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม  17,344.74 10,751 เขต 1 = 38 
เขต 2 = 43 
เขต 3 = 32 
ไมระบุที่ตั้ง = 2 

หมายเหตุ เขต 1 ไดแก กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
 เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม 

สุพรรณบุรี อางทอง ระยอง และภูเก็ต 
 เขต 3 ไดแก 58 จังหวัดที่เหลือ 

** หมายถึง โครงการขนาดใหญ คอื โครงการทีม่เีงนิลงทนุ ตัง้แต 500 ลานบาทขึน้ไป (ไมรวมคาท่ีดนิ และทนุหมุนเวยีน) 
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 คอื โครงการท่ีมเีงนิลงทุนระหวาง 40-500 ลานบาท (ไมรวมคาทีด่นิ และทนุหมนุเวยีน) 
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 (ไมรวมคาท่ีดิน 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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สกท.สกท.  แวดวง 
ÃÇÍ. ËÒÃ×Í¹Ñ¡¸ØÃ¡Ô¨ÍÔ¹à´ÕÂ 

นายชาญชยั ชยัรุงเรอืง รฐัมนตรวีาการ
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนประธานใน
การประชุมหารือระหวางสำนักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการลงทุน กับนักธุรกิจ
อนิเดีย ณ หองประชมุชุณหะวณั กระทรวง
อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 

μ ŒÍ¹ÃÑº¤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 

μ ŒÍ¹ÃÑº¤³ÐÊÀÒËÍ¡ÒÃ¤ŒÒÊÇÔÊ - àÍàªÕÂ 

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร ผูอำนวยการระดับ
สูง สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ใหการ
ตอนรับคณะสภาหอการคาสวิส-เอเชีย และนักธุรกิจจาก
ประเทศสวิตเซอรแลนด นำโดย ดร.ชัยยงค สัจจิพานนท 
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน ในโครงการ “พัฒนาดาน
การลงทุนและการคาระหวางสวิตเซอรแลนดกับไทย”  
ณ ศนูยประสานการบรกิารดานการลงทนุ (OSOS) ชัน้ 18 
อาคารจัตรุสัจามจรุ ีกรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่8 กมุภาพนัธ 2553 
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หนวยพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (BOI Unit for 
Industrial Linkage Development : BUILD) เปน
หนวยงานหนึ่งของบีโอไอ มีภารกจิหลกั คอื เปนหนวยงาน
กลางในการประสานเชือ่มโยงอตุสาหกรรม  

โดยการดำเนินงานของหนวย BUILD ประกอบไปดวย การเปน 
สื่อกลาง เชื่อมโยงผูผลิตชิ้นสวน เชื่อมโยงผูซื้อและผูขาย บริการจับ
คูหาพันธมิตร บริการฐานขอมูลผูผลิต และประชาสัมพันธสรางความ
เชื่อมั่นในศักยภาพของผูผลิตชิ้นสวนไทยสูนานาชาติ 

เครื่องมือสำหรับนักลงทุน 

ชวยลดตนทุน 
เพ่ิมประสิทธิภาพ 

การจัดการการผลิต 
เปนโอกาสขยายตลาด 

กิจกรรมและบริการตางๆ ของ
หนวย BUILD ไมคิดคาบริการ เปนการ
สนับสนุนจากภาครัฐเพื่อผูประกอบการ
อุตสาหกรรม กิจกรรมเหลาน้ีมี ให
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
ลงทุนใหสามารถลดตนทุนและลด
การนำเขา ดวยการนำผูผลิตชิ้นสวน
พบปะเจรจาธุรกิจท่ีบริษัทของผูซื้อ
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แตละราย จึงเปนการชวยใหผูผลิตช้ินสวนสามารถเขาถึงผูซื้อ 
รายใหญไดงายย่ิงขึ้น 

กิจกรรมน้ีเปนกิจกรรมเร่ิมแรกของหนวย BUILD และประสบ
ความสำเร็จอยางดี จึงมีการจัดอยางตอเนื่องมาตลอด กวา 170 ครั้ง 

2. กิจกรรม Roadshow นำคณะผูประกอบการไปรวมงาน
นิทรรศการในตางประเทศ มีการเยี่ยมชมโรงงานเพื่อศึกษาเทคโนโลยี
และขยายตลาดสูผูซือ้รายใหม รวมถึงการจัดพบปะเจรจาธรุกิจ 

กิจกรรม Roadshow ของหนวย BUILD เปนการตอยอดจาก
กิจกรรม VMC ไปสูตลาดตางประเทศ โดยการนำผูผลิตช้ินสวนใน
ประเทศไปประชาสัมพันธ ใหผูประกอบการตางชาติไดรูจัก เพื่อให
เกิดความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมสนับสนุนของไทย 

3. กิจกรรมตลาดกลางซ้ือขายชิ้นสวน (BUILD Market Place)
เปนกิจกรรมที่เปดกวางใหผูซื้อ และผูขายชิ้นสวน ใชเปนเวทีนำเสนอ
ความตองการของตน เปนที่สำหรับพบและเจรจาธุรกิจกับพันธมิตร
หลากหลายดาน  

กิจกรรมตลาดกลางฯ จะสามารถตอบสนองความตองการ 
ของทุกฝายไดอยางดีในคราวเดียว โดยใชเวลาไมมากแตสามารถได
ขอมูลหลากหลาย  

4. บริการจดัหาผูผลิตช้ินสวน บรกิารจับคูธรุกจิ และหาพนัธมิตร
อุตสาหกรรม เปนอีกกิจกรรมท่ีมุงเนนตอบสนองความตองการของ 

ผูประกอบการแตละราย โดยหนวย 
BUILD จะทำหนาท่ีเปนคนกลาง ให
บริการขอมูล บริการประสานนัดหมาย
และจัดการพบปะเจรจาธุรกิจ  

บริการจัดหาผูผลิตช้ินสวน เปน
อกีบรกิารหน่ึงทีห่นวย BUILD ดำเนินการ
มาโดยตลอด และไดรับความสนใจ
อยางดีจากนักลงทุน ทั้งนักลงทุนท่ี
สรางฐานการผลิตในประเทศไทยแลว 
และนักลงทุนท่ีเร่ิมสนใจพิจารณาหา 
ชิน้สวนและวตัถดุบิจากประเทศไทย หรอื
อาจกำลังศึกษาโอกาสการมาลงทุน
สรางฐานการผลิตในประเทศไทย 

5. ASEAN Supporting Industry 
Database (ASID) เปนฐานขอมูล 
ผูประกอบการอุตสาหกรรมในกลุม
ประเทศ ASEAN เกิดจากความรวมมือ
ในกรอบความตกลงระหวางกลุมประเทศ
อาเซียน ซึ่งบีโอไอ โดยหนวย BUILD 
เปนผูรับผิดชอบดำเนินการจัดการและ
ดูแลฐานขอมูลนี้  

ฐานขอมูล ASID นับเปนแหลง
สำคญัทีจ่ะเปนทัง้ชองทางประชาสมัพนัธ
ขอมูล และเปนชองทางการคนหาคูคา
อีกดวย ASID เปดบริการฟรีสำหรับ 
ผูใชงานทั่วโลก และฐานขอมูลนี้เองที่มี
สวนสำคัญในการสนบัสนนุการดำเนนิการ
กิจกรรมตางๆ ของหนวย BUILD 

เปดตลาดสู 
พันธมิตรในตลาด 

ตางประเทศที่มีศักยภาพ 

BUILD à¤Ã×èÍ§Á×ÍÊÓËÃÑº¹Ñ¡Å§·Ø¹
81

มีนาคม 2553



6. การจัดสัมมนาใหความรู ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนา
ศักยภาพของผูประกอบการ เพ่ือเช่ือมโยงผูประกอบการใหเขาถึง
หนวยงานตางๆ ที่สามารถใหการสนับสนุนและชวยแกไขปญหาตางๆ 
ของผูประกอบการได 

กิจกรรมตางๆ ที่กลาวถึงขางตน นำมาซ่ึงความสำเร็จวัดผลได
เปนมูลคาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม คิดเปนมูลคาการซ้ือขายท่ีเปน
ผลจากกิจกรรมของหนวย BUILD รวมแลวกวาสี่หมื่นลานบาท โดย
จากการประเมินผลการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมในป 2551 กิจกรรม
และบริการของหนวย BUILD กอใหเกดิมลูคาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม 
การซ้ือขายช้ินสวนกวาสองหมื่นลานบาท 

กิจกรรมและบริการตางๆ ของหนวย BUILD ลวนเปนเครื่องมือ
ที่บีโอไอจัดขึ้นมา เพื่อสนับสนุนใหนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมได
เลือกใชประโยชน ชวยลดตนทุนดานตางๆ ชวยเช่ือมโยงเครือขาย
ความรวมมือ เปนการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมระหวางหวงโซการผลิต
ภาคอุตสาหกรรม  

เปนหนวยงานกลางที่ชวยใหผูซื้อและผูผลิตชิ้นสวน ไดรับบริการ
ทัง้ดานขอมลู การประสานงาน การนดัหมาย และการจดักจิกรรมทัง้ใน

และตางประเทศ เ พ่ือเพิ่ม เว ที ให 
ผูประกอบการอุตสาหกรรมไดในส่ิงที่
ตองการและเปนประโยชนตออุตสาหกรรม
ของประเทศ  

ผูประกอบการที่สนใจ สามารถ
ติดตอขอรับบริการไดที่ หนวยพัฒนา
เชือ่มโยงอุตสาหกรรม โทร. 0 2537 8111 
ตอ 3004 - 5 อเีมล :  build@boi.go.th 
หรือเว็บไซต http://build.boi.go.th  

กิจกรรมตางๆ 
นำมาซ่ึงความสำเร็จ  

คิดเปนมูลคา 
การซื้อขายรวมแลว 
กวาสี่หม่ืนลานบาท 

 

SUBCON Thailand SUBCON Thailand 
การประกาศศักยภาพการผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

ตอกย้ำความเปนฐานหลักของอาเซียนอยางแทจริง 

ดวยความสำเร็จจากการดำเนินการกิจกรรมบริการรูปแบบ
ตางๆ ใหแกนักลงทุนและผูประกอบการอุตสาหกรรม หนวย BUILD
ไดกาวไปอีกข้ัน เพ่ือตอกย้ำศักยภาพของความเปนฐานการผลิตช้ิน
สวนอุตสาหกรรมของอาเซียนอยางแทจริง ดวยการจัดงาน
นิทรรศการอุตสาหกรรม SUBCON Thailand เปนการผนวก
บริการทุกรูปแบบของหนวย BUILD เขาไวในงานเดียว เพื่อตอบทุก
โจทยของผูประกอบการอุตสาหกรรมทั้งในและตางประเทศ 

·Ø¡ºÃÔ¡ÒÃÃÇÁà»š¹Ë¹Öè§ã¹§Ò¹ SUBCON Thailand 

หนวย BUILD ขยายขอบขายกิจกรรมเพื่อตอกย้ำศักยภาพ
ของความเปนฐานการผลิตช้ินสวนอุตสาหกรรมของอาเซียน 
อยางแทจริง ดวยการรวบรวมบริการเขาไวดวยกันอยางครบวงจร 

หนวย BUILD ขยาย
ขอบขายกิจกรรม 

เพื่อตอกย้ำศักยภาพของ
ความเปนฐานการผลิต 

ชิ้นสวนอุตสาหกรรมของ
อาเซียนอยางแทจริง 

แลวจัดเปนงานนิทรรศการสำหรับ
อุตสาหกรรมสนับสนุนโดยเฉพาะ 
เปนงานแรกของประเทศไทย 
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• Buyer Presentation และ

Buyer Village มบีรษิทัผูซือ้
ชั้นนำ (Key Buyers) จาก
ทั้ ง ในและต างประเทศ 
เขารวมออกบูธใน Buyer 
Village และรวมนำเสนอ
นโยบายการจัดซือ้ใหผูผลติ
ชิ้นสวนไดเขารับฟง เพื่อ
จะไดเจรจาทางธุรกิจ 

• Match-Making Area 
เปนพ้ืนท่ีสำหรับผูออกงาน
และผูซือ้ทีเ่ขาชมงาน ไดใช
เจรจาธุรกิจแบบ one-on-
one Meeting ซึ่ งการ 
นัดหมายเจรจาธุ รกิ จนี้
ส ามารถดำ เนิ นการได 
ลวงหนาผานระบบ online 
ที่เว็บไซตของงาน 

• การสัมมนาตางๆ เพื่อให
ความรูแกผูประกอบการ
อุตสาหกรรม 

• เวท ีProduct Presentation 
และ Technical Presentation 
เปนเวทีใหผูออกบูธในงาน
ได ใชแนะนำผลิตภัณฑ
และบรกิาร รวมทัง้มกีารจดั
บรรยายขอมูลทางเทคนิค
ที่เปนประโยชนตอผูผลิต
ชิ้นสวน 

• A 2 B ซึง่เปนพืน้ที่ใหหนวย
วิจัย/มหาวิทยาลัย แสดง
ศักยภาพรวมทำวิจัยกับ
ภาคอุตสาหกรรม เขารวม
ออกงาน  

งาน SUBCON Thailand เกิดขึ้นจากประสบการณการ
ดำเนินงานสนับสนุนผูประกอบการอุตสาหกรรมของหนวย BUILD 
ซึ่งนำศักยภาพการผลิต และความแข็งแกรงของภาคอุตสาหกรรม 
ในการเปนฐานสำคัญของการผลติชิน้สวนของภูมภิาค และเปนประเทศ
เปาหมายทีน่กัลงทุนทัว่โลก ควรใหความสนใจ ดวยปจจยัความพรอม
ทั้งเร่ืองความเขมแข็งของอุตสาหกรรมสนับสนุน ความพรอมของ
โครงสรางพืน้ฐานตางๆ ความเอือ้อำนวยเรือ่งกฎหมายและกฎระเบยีบ 
การมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ทำหนาที่ชวยอำนวยความ
สะดวกในดานการลงทนุ การประกอบอตุสาหกรรมในประเทศไทยนัน้
ไมใชเรื่องยาก ประด็นตางๆ นี้ จำเปนตองมีเวทีแสดงใหโลกไดรับรู 

หนวย BUILD จึงจัดงาน SUBCON Thailand ขึ้นครั้งแรก
เมื่อป 2550 โดยรูปแบบงานจะประกอบดวย 

• การออกบูธของผูผลิตช้ินสวนทั้งจากในประเทศไทยและ
จากภูมิภาคอาเซียน การออกบูธของผูผลิตชิ้นสวนจะมี
การแบงพื้นที่ตามกลุมอุตสาหกรรม 
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โอกาสทางการตลาดใหกับผูรับชวง
การผลิตและผูผลิตชิ้นสวนของไทย 

หลังจากที่เคยจัดงานมาแลว 3 
ครั้ง กอใหเกิดมูลคาซื้อขายชิ้นสวน
ในงานกวา 6,700 ลานบาท โดยใน
คร้ังนี้ตั้งเปาเกิดมูลคาซื้อขายไมนอย
กวา 4,000 ลานบาท พรอมช้ีชองทาง
ผูประกอบการไทยสรางโอกาสทาง
ธุรกิจจากการเปดเขตการคาเสรี
อาเซียน หรืออาฟตาอีกดวย 

SUBCON Thailand เปนงาน
เดียวในประเทศที่จัดแสดงศักยภาพ
อุตสาหกรรมสนับสนุน (Supporting 
Industries) และการรับชวงผลิต 
(Subcontracting) ของประเทศไทย 
เปนอีกเครื่องมือหนึ่งที่เปดบริการให
แกผูประกอบการอุตสาหกรรมอยาง
ครบวงจร  

ผูสนใจสามารถติดตามขอมูล
เพิ่มเติมไดที่ http://www.subcon 
thailand.com 

• Industrial Clinic เปนศูนยใหคำปรึกษาครบวงจรสำหรับ
ผูประกอบการอุตสาหกรรม โดยจะมีหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน ที่เก่ียวของกับปจจัยตางๆ ของการประกอบ
กิจการในภาคอุตสาหกรรม รวมออกบูธและใหคำปรึกษา
ดานการลงทุน 

• Factory Visit เปนกิจกรรมท่ีบริการสำหรับนักลงทุน 
และผูซื้อชิ้นสวนท่ีเดินทางมาจากตางประเทศ สามารถ
ลงทะเบยีนลวงหนาเพือ่เยีย่มชมโรงงาน หรอืนคิมอุตสาหกรรม
ในชวงระหวางงานได 

จะเหน็ไดวา งาน SUBCON Thailand เปนการรวบรวมบรกิาร
ทั้งหมดท่ีจำเปนสำหรับผูประกอบการอุตสาหกรรม ไมวาจะเปน 
ผูตองการหาซ้ือชิ้นสวน ตองการขายสินคา ตองการหาผูรวมลงทุน 
การหาพันธมิตร การหาคำตอบและแกปญหาในการประกอบกิจการ 
และการศกึษาหาความรูและขอมลูใหมๆ  ในวงการอุตสาหกรรมสนับสนุน 

งาน SUBCON Thailand 2010 เปนการจัดงานครั้งที่ 4 จะ
จดัขึน้ระหวางวนัที ่13-15 พฤษภาคม 2553 ณ Hall 105 ศนูยแสดง
สินคาและการประชุมนานาชาติกรุงเทพ หรือไบเทค มุงขยาย

งาน SUBCON Thailand 2010 
จะจัดขึ้นระหวาง 

วันที่ 13-15 พฤษภาคม 2553  
ณ ไบเทค บางนา 
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ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม) 
108-110 ÍÒ¤ÒÃáÍÃ �¾ÍÃ�μ 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§¤� ¶.¨Øμ ÔÍØ·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 
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที ่6 (สุราษฎรธานี) 
49/21-22 ¶.ÈÃÕÇÔªÑÂ μ.ÁÐ¢ÒÁàμ ÕéÂ 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 
 

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office 
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Bldg. 7th Floor, 
1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka, 541-0056, Japan 
Tel: +81 (0) 6 6271 1395 Fax: +81 (0) 6 6271 1394 E-mail: osaka@boi.go.th 

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office 
Ambassade Royale de Thailande 8, Rue Greuze, 75116, Paris, France 
Tel: +33 (0) 1 5690 2600-1 Fax: +33 (0) 1 5690 2602 E-mail: par@boi.go.th 

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office 
#1804, 18th Floor, Coryo Daeyungak Tower, 25-5, Chungmuro 1- ga, 
Jung-gu, Seoul, 100-706, Korea Tel: (822) 319 9998 Fax: (822) 319 9997 
E-mail: seoul@boi.go.th 

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office 
Royal Thai Consulate-General 15th Floor, Crystal Century Tower, 
567 Weihai Road, Shanghai, 200041, P.R.C. Tel: +86 21 6288 9728-9 
Fax: +86 21 6288 9730 E-mail: shanghai@boi.go.th 
 
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office 
Suite 101, Level 1, 234 George Street, New South Wales 2000 Australia 
Tel : +61 2 9252 4884 Fax: +61 2 9252 2883 
E-mail: sydney@boi.go.th 

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office 
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden 
Tel: +46 (0) 8 463 11 58, +46 (0) 8 463 11 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 
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 No.5, Xin – Yi Road, 
Sec.5, Taipei 110, Taiwan, R.O.C. Tel: +886 2 2345 6663 
Fax: +886 2 2345 9223 E-mail: taipei@boi.go.th 
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ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน 
â·Ã. 0 2209 1100 â·ÃÊÒÃ 0 2209 1199 
E-mail : osos@boi.go.th Website : osos.boi.go.th  

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¨Ñμ ØÃÑÊ¨ÒÁ¨ØÃÕ ªÑé¹ 18 ¶.¾ÞÒä· à¢μ»·ØÁÇÑ¹ 
¡ÃØ§à·¾Ï 10330 

สมาคมสโมสรนักลงทุน 
ÍÒ¤ÒÃ·Õ¾ÕáÍ¹´�·Õ ªÑé¹ 16 àÅ¢·Õè 1 ¶.ÇÔÀÒÇ´ÕÃÑ§ÊÔμ 
á¢Ç§ÅÒ´ÂÒÇ à¢μ¨μ Ø¨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 

หนวยงานบริการอื่นๆ 

สำนักงานในตางประเทศ 

สำนักงานในสวนภูมิภาค 

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 

โอกาสและความเปนไปได 
ธุรกิจบริการ 

ปที่ 21  ฉบับที่ 3  มีนาคม 2553 

I N V E S TM EN T  P ROMO T I ON  JOU RNA L www.boi.go.th 

สำนักงานคณ
ะกรรมการสงเสริมการลงทุน 

วารสารสงเสริมการลงทุน  ปที่ 21  ฉบับที่ 3  มีนาคม 2553  
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