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

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5329 4100 
โทรสาร 0 5329 4199
อีเมล : chmai@boi.go.th

(พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4438 4200 โทรสาร 0 4438 4299
อีเมล : korat@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
อีเมล : songkhla@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี)
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล : surat@boi.go.th

. สำนักงานในประเทศ .

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 Email : beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment,  Frankfurt Office

Investment Section, Royal Thai Consulate-General

Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany

Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 Email : fra@boi.go.th

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office

Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou

No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310

Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)

Fax : +86-20-8387-2700 Email : 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)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th 

MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office

Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni  Patel  Marg,

Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021

Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1071 Email : mumbai@boi.go.th

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office                    

7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York, 

New York 10007, U.S.A.      

Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th

Website : www.thinkasiainvestthailand.com

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office

Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 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 Email: osaka@boi.go.th

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office

Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France

Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office

#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,

97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea

Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : 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 Email : shanghai@boi.go.th

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office

Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden

Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160

Email: stockholm@boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office

234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia

Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office

Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 

No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.

Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office

Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 

2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan

Tel : +81 (0) 3-3582-1806 Fax : +81 (0) 3-3589-5176 E-mail : tyo@boi.go.th

. สำนักงานในตางประเทศ .

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต :  www.boi.go.th

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

e-Commerce

สงเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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Hi-Tech Kabin Logistics Corp., Ltd.
130 - 132 Sindthorn Bldg., Tower 2, 8th Floor, Wireless Road, Bangkok 10330

Tel.  0 - 2651 - 5575  Fax. 0 - 2651 - 5573,  E - mail. info@hitechkabin.co.th

ติดต่อสอบถาม

คุณเทพฤทธิ์	 02	254	-	4130	-	7 
คุณกาญจนา	 035	350	-	286 ส่วนหนึ่งของโครงการนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

Hi-Tech Kabin Industrial Estate

The Only Industrial Estate 

Incorporation 

with

Industrial Estate Authority Of Thailand 

In Prachinburi

•			Zone	3	Best	privilege

•			Flood	Free

•			Industry	in	the	midst	of	nature

•			EIA	Approved

•			One	Stop	Service	by	IEAT

-  Fully Developed

-  100% foreign owned company can 

own lands.

-  Easy procedure to get Visa and Work 

Permit.

-  On sight permission for construction 

and operation license.







บก.แถลง
กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการลงทุน ปีท่ี 26 ฉบับท่ี 10 ตุลาคม 2558

ตุลาคม 2558

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เจ้าของ
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน

คณะที่ปรึกษ�
นางหิรัญญา  สุจินัย เลขาธิการฯ
นางสาวอัจฉรินทร์	 พัฒนพันธ์ชัย	 รองเลขาธิการฯ
     และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ
นางสาวดวงใจ	 	 อัศวจินตจิตร์	 รองเลขาธิการฯ
นายโชคดี	 	 แก้วแสง รองเลขาธิการฯ 

กองบรรณ�ธิก�ร
นางสาวกาญจนา		 นพพันธ์	 บรรณาธิการบริหาร	
นางสาวช่อแก้ว	 	 ประสงค์สม		 หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวสุนันทา	 	 อักขระกิจ	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
นางสาวจีรวรรณ		 การุณจิตร	 ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

คณะทำ�ง�นว�รส�รส่งเสริมก�รลงทุน
นายยุทธศักดิ์	 	 คณาสวัสดิ์
นางสาวพรรณี	 	 เช็งสุทธา
นายสุทธิเกตติ์	 	 ทัดพิทักษ์กุล
นางสุภาดา	 	 เครือเนตร
นางสาวปิยะวรรณ	 ขยันมาก
นางสาวฐนิตา	 	 ศิริทรัพย์
นายธรรมรัตน์	 	 รัตนพันธ์
นางสาววรรณนิภา	 พิภพไชยาสิทธิ์
นางอุทัยวรรณ	 	 วัฒนสุวกุล
นางสาวยอดกมล		 สุธีรพจน์
นางสาวนันทนาฏ  กฤษณจินดา
นางสาวสุวิดา	 	 ธัญวงษ์
นายสถาปนา	 	 พรหมบุญ
นางสาววันทนา  ทาตาล 
นางสาวรัชนีกร	 	 ไพยชำานาญ
นางสาวศัลยา	 	 อักษรมัต
นายศิรพันธ์	 	 ยงวัฒนานันท์

กองบรรณ�ธิก�ร ว�รส�รส่งเสริมก�รลงทุน
ศูนย์บริก�รลงทุน
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน 
555	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตจตุจักร	กรุงเทพฯ	10900
โทรศัพท์	 :	 0	2553	8111	ต่อ	8410	และ	6196
โทรสาร	 :	 0	2553	8222
อีเมล		 :	 head@boi.go.th
เว็บไซต์	 :	 www.boi.go.th

ออกแบบและพิมพ์ที่
บริษัท เกรย์ แมทเทอร์ จำ�กัด
21/61-62	RCA	โซน	C	ซอยศูนย์วิจัย	ถนนพระรามเก้า	
แขวงบางกะปิ	เขตห้วยขวาง	กรุงเทพฯ	10320
โทรศัพท์	:	0	2203	1240-7	แฟกซ์	:	0	2641	4211

e-Commerce	หรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์	เป็นระบบการซื้อขาย

ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยเมื่อสัก	2-3	ปีมานี้	 เนื่องจาก

สภาพสังคมและเศรษฐกจิทีเ่ปล่ียนแปลงไป	ความเร่งรีบ	ปญัหาการจราจร	

ความสะดวกสบาย	รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภคท่ีใช้โทรศัพท์มือถือกันมากข้ึน	

จึงส่งผลให้ธุรกิจ	e-Commerce	เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว	

บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ	 e-Commerce	

ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	 2/2557	 กิจการพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Commerce)	ในประเภท	5.8	โดยได้รับสิทธิประโยชน์

ทีไ่มใ่ชภ่าษีอากร	ซึง่แมจ้ะไมไ่ดรั้บสิทธปิระโยชนท์างภาษี	แตสิ่ทธปิระโยชน์

ที่ไม่ใช่ภาษีนี้	ก็จูงใจนักลงทุนได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี	 เช่น	 การอนุญาตให้นำาผู้ชำานาญงาน 

เขา้มาทำางานในโครงการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมการลงทนุได	้ซึง่โดยปกตบิริษัท

ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์	 แต่หากได้รับการส่งเสริมฯ	 แล้ว	

บริษัทสามารถนำาผู้ชำานาญงานเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการได้ทันที	 (ตาม

เง่ือนไขทีบ่โีอไอกำาหนด)	หรือการอนญุาตใหค้นตา่งชาตถิอืหุน้ขา้งมากหรือ

ทั้งสิ้นได้	เป็นต้น	

การกระตุ้นให้เกิดระบบซ้ือขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย	

จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคโดยรวมในอนาคต	 เนื่องจากผู้บริโภคจะมีอำานาจ

ต่อรองมากข้ึน	เพราะมีผู้ขายหลายรายหลายระบบ	ท้ังผู้ขายจริงและผู้ขาย

ออนไลน์	ทำาให้เกิดการแข่งขันทำาโปรโมช่ัน	รวมถึงการดูแลลูกค้าหลังการขาย	

ซึง่แนน่อนวา่ระบบการคุม้ครองผู้บริโภคในประเทศไทยยอ่มตอ้งถกูพัฒนา

ใหเ้ขม้แขง็และสร้างความเปน็ธรรมแกผู่บ้ริโภคควบคูก่นัไปตามสภาพการณ์	

การส่งเสริมการลงทนุ	ส่งผลทัง้โดยตรงและโดยออ้มแกสั่งคมไทย	

บีโอไอขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำาให้เกิดแรงกระเพื่อมนั้น	
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แวดวงบีโอไอ
จีรวรรณ การุณจิตร

แวดวง “บีโอไอ”
คุณอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม มอบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ 
นายสตีเฟ่น ดไวด์ มิลลิแกน ชาวต่างประเทศซ่ึงกระทำาความดี
ความชอบ มีผลงานเป็นประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมและ 
การลงทุนของประเทศไทย ณ อาคารจตุรัสจามจุรี

27 สิงหาคม 2558

คุณวีรพงษ์ ศิริวัน ผู้อำานวยการศูนย์เศรษฐกิจการ
ลงทุนภาคท่ี 2 (บีโอไอ นครราชสีมา) เป็นหัวหน้าคณะ นำา 
นักลงทุนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปศึกษาดูงานโครงการ  
“เชื่อมโยงการลงทุนธุรกิจ SMEs ภาคใต้ : ภาคอีสาน”  เพือ่
เสริมสร้างศกัยภาพ SMEs ตามเส้นทางจังหวดัสุราษฎร์ธาน ี
และจังหวัดนครศรีธรรมราช  

9 - 12 กันยายน 2558

คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ
คณุวษิณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเขา้เยีย่มชม 
ศูนย์ประสานด้านการลงทุน (OSOS) พร้อมด้วย คุณพงษ์อาจ  
ตรีกิจวัฒนกุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (รักษาราชการแทน 
เลขาธิการ ก.พ.ร.) และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี 

28 สิงหาคม 2558

คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ กล่าวเปิดงาน
สัมมนา “เสริมฐาน - สร้างโอกาส - ตลาดอาเซียน : โอกาส
การลงทุนในตลาดกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และ
อนิโดนีเซยี” จัดโดยกองส่งเสรมิการลงทนุไทยในตา่งประเทศ 
บีโอไอ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

1 กันยายน 2558
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คณุดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธกิารบโีอไอ กล่าว
เปิดงาน “ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 132” จัดโดย 
หน่วยพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) บีโอไอ และ  
บริษัท นวนคร จำากัด (มหาชน) ณ อาคาร เดอะ นวไพรเวซ่ี 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

18 กันยายน 2558

ศูนย์บริการลงทุน บีโอไอ ให้การต้อนรับคณะ 
เจ้าหนา้ทีจ่าก Education and Training Board of East 
Java Province ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเย่ียมชม
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) บีโอไอ 
พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบีโอไอ  
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการให้บริการของ  OSOS   
ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

22 กันยายน 2558

คุณอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
อุตสาหกรรม และประธานเจโทร กรุงเทพฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน 
ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบีโอไอ - เมืองฮามามัตสึ  
ประเทศญี่ปุ่น เพ่ือร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด 
การลงทุนในไทยและญี่ปุ่น ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

19 ตุลาคม 2558

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม
ความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนภาคเอกชนด้าน 
การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
ระหว่างบีโอไอและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ือ
ส่งเสริมใหภ้าคเอกชนลงทนุวจิยัวทิยาศาสตร์และนวตักรรม 
ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

14 กันยายน 2558
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
จีรวรรณ การุณจิตร

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

วันที่ กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์

18 พ.ย. 58 สัมมนา เร่ือง “บีโอไอ ช่วยธุรกิจ 

ท่านได้อย่างไร”

โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ ท 

จังหวัดกาญจนบุรี

ศูนย์บริการลงทุน 0-2553-8111 

ต่อ 6158, 8185

19-20 พ.ย. 58 สัมมนาเพ่ือกระตุ้นขีดความสามารถ 

ผู้ประกอบการไทย

ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111 

ต่อ 6184

23 พ.ย. 58 สัมมนา เรื่อง “อนาคตไทย ก้าวไกล

ด้วยคลัสเตอร์”

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ สำ านักยุทธศาสตร์และนโยบาย 

การลงทุน

0-2553-8111 

ต่อ 6115

25 พ.ย. 58 อบรม เร่ือง “การเปิดดำาเนินการ

สำาหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริม

การลงทุน”

โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

(บีโอไอ นครราชสีมา)

0-4438-4208

26 พ.ย. 58 อบรม เร่ือง “การบัญชีและภาษี 

อากรสำาหรับกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม

การลงทุน”

โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2

(บีโอไอ นครราชสีมา)

0-4438-4208

26 พ.ย. 58 สัมมนาเพ่ือกระตุ้นขีดความสามารถ 

ผู้ประกอบการไทย

จังหวัดปราจีนบุรี หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง

อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111 

ต่อ 6184

2 ธ.ค. 58 สัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างธุรกิจ ด้วย

สิทธิประโยชน์ทางภาษี”

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

กรุงเทพฯ

สำ า นั ก พัฒน าปั จ จั ยสนั บ สนุ น 

การลงทุน

0-2553-8111 

ต่อ 8144, 8414
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ธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce 

เปน็ธรุกจิทีก่ำาลังอยูใ่นกระแส และไดรั้บความนยิม

เป็นอย่างมากทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย มี 

ผู้ประกอบการท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามา

ดำาเนินธุรกิจด้านนี้เป็นจำานวนมาก

สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ
บีโอไอ ได้กำาหนดนโยบายเพ่ือรองรับธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปี 
2543 เพ่ือเปน็การอำานวยความสะดวกใหน้กัลงทนุตา่งชาต ิ 
เน่ืองจากโดยปกติแล้ว หากเป็นบริษัทต่างชาติ บริษัทดังกล่าว
จะไม่สามารถประกอบธุรกิจ e-Commerce ได้ บริษัท
นัน้ๆ ตอ้งไปยืน่ขออนญุาตประกอบธรุกจิของคนตา่งดา้ว 
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

อยา่งไรกต็าม เพ่ือใหก้ารขออนญุาตประกอบธรุกจิ
ทำาได้งา่ยขึ้น บีโอไอได้กำาหนดเงือ่นไขและกรอบในการทำา
ธุรกิจ e-Commerce ไว้ดังนี้

e-Commerce
วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ / สุนันทา อักขระกิจ

e-Commerce  
เทรนด์การลงทุนมาแรง

1. จะต้องเป็นการฝากซ้ือฝากขายบน Website 
หรือ Mobile Application เท่านั้น ซึ่งการฝากซื้อ 
ฝากขายจะเป็นสินค้าหรือการให้บริการก็ได้ โดยมีผู้ซื้อ
และผู้ขายพบกันบน Website หรือ Mobile Application 
รายได้เกิดจากค่าคอมมิชชั่นที่ตกลงซื้อขายกัน โดยมี
เปอร์เซน็ตแ์ตกตา่งกนัไปตามแตจ่ะตกลงกนัในแตล่ะคร้ัง
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“นักลงทุนต่างชาติมองว่า 

บ้านเรายังมีช่องทางการดำาเนินธุรกิจ 

e-Commerce อีกมาก”

การซื้อขายผ่าน e-Commerce มีอุปสรรคใน 
ช่วงแรกคือ การถูกหลอกซื้อหลอกขาย โดยนักลงทุน
ต่างชาติมองว่าบ้านเรายังมีช่องทางการดำาเนินธุรกิจทาง
ด้านนี้อีกมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทางด้านประกันภัย  
การซ้ือขายของ การชำาระเงินออนไลน์ การเดินทางท่องเท่ียว 
การเงินการธนาคาร ฯลฯ ส่ิงเหล่านี้จึงเป็นตัวกระตุ้น 
ให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ 
การประกนัภยัประเภทตา่งๆ ทีม่กีารแขง่ขนัสูง และธรุกจิ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอื่นๆ ด้วย เช่น e-Voucher, 
Gift-Voucher จากร้านค้า ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบที่
แตกต่างกันไป

“ธุรกิจ e-Commerce  

ที่ลงทุนในประเทศไทย 

สามารถขายบริการต่างๆ ได้ทั่วโลก”

ปัจจุบันมีบริษัท e-Commerce รายใหญ่จากไต้หวัน 
เข้ามาลงทุนในไทยแล้ว และยื่นขอรับการส่งเสริมฯ เมื่อ
ไม่นานมานี้ สำาหรับธุรกิจ e-Commerce ที่ลงทุนใน
ประเทศไทยนั้น สามารถขายบริการต่างๆ ได้ทั่วโลก ทั้ง
การฝากซื้อฝากขายสินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าแบรนด์เนม  
หรือสินค้ามือสองก็ได้ รวมถึงการให้บริการเก่ียวกับวิชาชีพ 
เช่น ทนายความ บัญชี ไอที  โดยต้องอยู่ในกรอบและ
เงื่อนไขที่บีโอไอกำาหนดเท่านั้น ทั้งนี้หากคนไทยทำาธุรกิจ 
e-Commerce ไม่จำาเป็นต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ แต่
ถ้ามีต่างชาติถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปจะต้องยื่น
ขอรับการส่งเสริมฯ

สำาหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมฯ ในธุรกิจ  
e-Commerceแล้ว เช่น ลาซาด้า ซาโลร่า อโกด้า เจ็ทเรดาร์ 

2. ส่วนรายได้ท่ีเกิดจากการเช่าพ้ืนท่ีน้ัน บีโอไอ
ไม่มีนโยบายในส่วนของการยกเว้นภาษี แต่อำานวย 
ความสะดวกในขอบข่ายของธุรกิจคือ ไม่ต้องไปขออนุญาต
ประกอบธุรกิจท่ีกระทรวงพาณิชย์ แต่ให้มาติดต่อโดยตรง
ที่บีโอไอ

ดังนั้นสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี นอกจากจะมี
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทได้มากกว่าร้อยละ 50-100 
แล้ว ยังมีสิทธินำาเข้าช่างฝีมือชาวต่างชาติ เพื่อนำามาใช้ใน
โครงการได้ โดยติดต่อที่ศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตทำางาน 
อาคารจตัุรัสจามจรุี ชั้น 18 ซึ่งง่ายสำาหรบัเรือ่งใบอนุญาต
ทำางานและวซีา่ นอกจากนัน้ยงัอำานวยความสะดวกในเรือ่ง
การโอนเงินไปต่างประเทศ ทั้งเงินปันผล หรือการนำาเข้า
ส่งออกเงิน

จากอดตีถงึปจัจุบนั ธรุกจิ e-Commerce เร่ิมแรก
ไมค่อ่ยมกีารมายืน่ขอรับการส่งเสริมฯ มากนกั แตใ่นชว่ง
ประมาณ 2 - 3 ปีที่ผ่านมา กระแสของ e-Commerce 
ขยายตัวสูงขึ้นมาก ในประเทศไทยเราสามารถพิจารณา
ได้จากจำานวนคนที่ใช้มือถือที่สูงเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประชากร 1 คนมีมือถือ
มากกว่า 1 เคร่ือง มีทั้งระบบ Android และ ios  
ประกอบกับมีนักพัฒนาซอฟต์แวร์ท่ีใช้ในธุรกิจ e-Commerce 
หลากหลาย เช่น E-Payment, E-Logistic, E-Marketing, 
Social Media ที่สามารถรองรับธุรกิจด้านนี้ จึงช่วย 
ส่งเสริมให้กระแสธุรกิจนี้ยิ่งแรงมากขึ้น และเติบโตอย่าง
รวดเร็วในอนาคต
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ซึ่งในช่วงแรกๆ บริษัทเหล่านี้จะเป็นการให้ข้อมูลทางด้าน
เที่ยวบิน สปา โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ แต่ใน
ชว่งหลังจะเนน้ไปทางดา้นการประกนัภยัและอาชพีเฉพาะ 
นอกจากนัน้ยงัมกีารใหก้ารบริการทางดา้นการขนส่งสินคา้ 
การเรียกแท็กซี่หรือจักรยานยนต์รับจ้าง รถตู้ส่งของ  
รถบรรทุกส่งของ รวมทั้งเร่ืองการเงินการธนาคาร โดย
จะเปน็ในลักษณะทีว่า่จะเลือกใชบ้ริการของธนาคารไหนดี

บริษัทต่างชาติท่ีเข้ามาลงทุนในธุรกิจ e-Commerce 
ในประเทศไทยมาจากหลายประเทศ เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น 
ไต้หวัน รวมถึงฮ่องกงและสิงคโปร์ที่ Funding มาจาก
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และทั่วโลก

ธุรกิจ e-Commerce ระดับโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย เช่น Amazon, Alibaba, Ebay  ส่วน
ประเทศไทยธุรกิจประเภทนี้กำาลังเติบโตมากยิ่งขึ้นโดย 
ส่ิงที่จะไปคู่กันคือ มีระบบการชำาระค่าสินค้าเป็นหัวใจ
หลักสำาคัญ และการบริการให้ถึงมือผู้รับบริการได้อย่าง
รวดเร็ว โดยธุรกิจ e-Commerce ต้องเดินคู่ไปกับ
ระบบโลจิสติกส์

หลักการพิจารณาการให้การส่งเสริมฯ กิจการ
ประเภทน้ี จะพิจารณาจากคุณค่าของโครงการ อาทิ การให้
ความช่วยเหลือ SMEs ไทย ให้สามารถซื้อขายผ่าน
ออนไลน์ได้ และต้องมีนวัตกรรมทางความคิดและการ
ให้บริการ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้นกับ SMEs ไทย ทั้งนี้การพิจารณาในส่วนนี้นับว่า 
ค่อนข้างยาก จึงต้องหารือกันในแต่ละกรณี

การที่ประเทศไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ มีเสน่ห์ดึงดูดการลงทุนด้านน้ีท้ังจาก 
คนไทยเองและนักลงทุนต่างชาติ สืบเนื่องมาจาก
ประเทศไทย ไม่มีการกีดกั้นในเร่ืองของการใช้เว็บไซต์
ต่างๆ เหมือนกับบางประเทศที่ค่อนข้างเข้มงวด และเมื่อ
ประเทศไทยต้องเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ 
AEC กระแสดังกล่าวจะยิ่งแรงมากขึ้น 

ในอนาคตธุรกิจนี้ จะเป็นธุรกิจที่ให้บริการถึงขั้น
ปลดล็อกเร่ืองการส่งออกสินค้าต่างๆ ได้ เช่น สินค้า
โอทอป ก็สามารถส่งขายได้ทั่วโลก โดยไม่ติดปัญหา 
แต่อย่างใด 
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ในวารสารส่งเสริมการลงทนุฉบบัที ่2 กมุภาพันธ ์ 

2558 หน้าปก Digital Economy (สามารถ

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ www.boi.go.th) 

ได้เสนอบทความ “บีโอไอช่วยขับเคลื่อน Digital  

Economy ในกิจการซอฟต์แวร์” ซ่ึงกล่าวถึงความหมาย 

ของเศรษฐกจิดจิิทลั (Digital Economy) จุดเร่ิมตน้ 

ของเศรษฐกิจดิจิทัลในประเทศ และการปรับเปล่ียน

สิทธิประโยชน์และเง่ือนไขในการส่งเสริมการลงทุน 

ของบีโอไอในกิจการซอฟต์แวร์ให้มีความจูงใจและตรง

กับธรรมชาติของธุรกิจมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์

เพ่ือผลักดันและขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

ของรัฐบาลไปแล้วนั้น 

ดังน้ันในบทความน้ี ผู้เขียนจะกล่าวถึงความเป็นมา 
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง และความคืบหน้าล่าสุดของ
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

e-Commerce
ปรมะ ไชยะสุชีวะ

ตามติดการขับเคลื่อน 
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 พลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ว่ารัฐบาล 
ได้กำาหนดนโยบายให้มีการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ
วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง 
เพ่ือพัฒนาภาคเศรษฐกจิและสังคม ผ่านการนำาเทคโนโลยี
ดจิทิลัไปใชใ้นการตดิตอ่ส่ือสาร การผลิต พัฒนา จำาหนา่ย
สินค้าและบริการ และการพัฒนาบริการสาธารณสุขและ
บริการภาครัฐ ให้เข้าถึงประชาชนทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกท้องถ่ิน 
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี
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ที่ผ่านมา ได้ดำาเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ และร่างกฎหมายฉบับใหม่ 4 ฉบับ 
โดยมสีาระสำาคญัเพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและอำานาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนา ส่งเสริม และ
กำากบัดแูลนโยบายเศรษฐกจิดจิิทลั และปรับปรุงกฎเกณฑ์
ในการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การกระทำาความผิด
เกีย่วกบัคอมพิวเตอร์ และการรักษาความมัน่คงปลอดภยั
ไซเบอร์

สำาหรับความคืบหน้าการขับเคล่ือนนโยบายดิจิทัล 
หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบกฎหมายข้างต้น
เมื่อเดือนมกราคม 2558 กระทรวงไอซีที ได้ตั้งคณะ 
ทำางานฯ 5 คณะ เพ่ือผลักดันแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5 
โดยเป้าหมายสำาคัญในช่วงแรกเป็นการบูรณการโครงข่าย
ส่ือสารของทุกหน่วยงานภาครัฐที่มีการลงทุนไปแล้ว  
งบประมาณ 1,727 ล้านบาท ให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
โครงขา่ยภาครัฐร่วมกนัอยา่งคุม้คา่ ลดความซ้ำาซอ้น และ
การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมท้ังผลักดัน 
ใหม้กีารใช ้Internet Protocol รุ่นที ่6 (IPv6) เพ่ือรองรับ
การใช้งานการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในอนาคต มี
การผลักดันให้เกิดบริการโครงข่ายในจุดพ้ืนที่เศรษฐกิจ
สำาคญัเพ่ือส่งเสริมการประกอบธรุกจิ Data Center ของ
ภาคเอกชนเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงโครงข่ายสำาหรับบริการ
สาธารณะในจุดที่อยู่ห่างไกล 

โดยมแีนวทางการขบัเคล่ือนยทุธศาสตรด์จิทิลัเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 5 แผนยุทธศาสตร์
ได้แก่ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Hard 
Infrastructure) 

2. การสร้างความม่ันคงปลอดภัย และความเช่ือม่ัน
ในการทำาธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Soft Infrastructure) 

3. โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการให้บริการ 
(Service Infrastructure) 

4. การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
(Digital Economy Promotion)

5. ดจิิทลัเพ่ือสังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital 
Society) 

โดยมีคณะกรรมการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการเฉพาะด้าน 5 ด้าน 
เป็นผู้กำาหนดและดำาเนินนโยบาย ภายใต้การกำากับดูแล
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือ
กระทรวงไอซีที (จะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเร็ววันนี้)
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“บีโอไอมีส่วนช่วย 

ในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน 

จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ในกิจการเขต Data Center  

โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขจากเดิม”

ซึ่งในสว่นนี้ บโีอไอมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
เขต Data Center โดยการผ่อนปรนเงื่อนไข ซึ่งตาม
นโยบายเดมิ (กอ่นป ี2558) กำาหนดใหต้อ้งมพ้ืีนทีส่ำาหรับ
เป็น Data Center ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร แต่ใน 
นโยบายใหม่ (ปี 2558 เป็นต้นไป) ได้เปลี่ยนเงื่อนไขนี้
เป็นต้องมีพื้นที่สำาหรับเป็น Data Center ไม่น้อยกว่า 
3,000 ตารางเมตร และใหส้ทิธิประโยชน์สงูสดุ กล่าวคอื
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่จำากัดวงเงิน
ยกเว้นภาษี (A1) ทำาให้เกิดความง่ายและช่วยกระตุ้น 
ให้เกิดการลงทุน Data Center มากขึ้น 

นอกจากน้ี กระทรวงไอซีที มีโครงการในการส่งเสริม
ให้ SME ใช้ส่ือดิจิทัลในการค้าและการประกอบธุรกิจ
มากขึ้น โดยการลงทุนพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์ในการ
ดำาเนินธุรกิจ เช่น ซอฟต์แวร์ Enterprise Resource 
Planning (ERP) หรือระบบ e-Supply Chain และ
สนับสนุนให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ บนสื่อดิจิทัลมากขึ้น พร้อม
กันนี้ ยังมีการเพิ่มและเปลี่ยนมาตรการที่ช่วยส่งเสริมให้
เกดิการลงทนุในอตุสาหกรรมดจิิทลั ไดแ้ก ่มาตรการดา้น
การจัดตัง้และปดิกจิการ มาตรการดา้นการสนบัสนนุดา้น
การเงิน มาตรการด้านคนเข้าเมือง มาตรการด้านจัดจ้าง
ภาครัฐ และมาตรการด้านการจดลิขสิทธิ์

หลังจากมีการปรับคณะรัฐมนตรีในวันที่ 20 
สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีคนใหม่ 
นายอุตตม สาวนายน ยืนยันวา่ ยังคงขบัเคลือ่นนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลตามแผนการเดิมของรัฐบาลต่อไป โดย
ช่วงปลายปีนี้ ถือว่าเป็นการดำาเนินการในระยะที่ 2 และ

ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทำาแผนงานเป็น
โครงการทีจ่บัตอ้งไดเ้ปน็รูปธรรมอยา่งนอ้ย 1 - 2 โครงการ

ต้ังแต่การเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ 
เอกชนมีการต่ืนตัวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศและขององค์กรเป็นอย่างมาก แม้ว่านโยบาย
นี้จะเกิดขึ้นช้ากว่าหลายๆ ประเทศ แต่จากการจุดกระแส 
เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างจริงจังเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง  
และการผลักดันอย่างต่อเน่ืองจากรัฐบาล ผู้เขียนเชื่อว่า  
ความฝันของหลายๆ คนที่อยากเห็นประเทศไทย 
เป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน จะเป็นจริงในไม่ช้า 

เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารวิชาการ Acedemic Focus ฉบับ 

เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) : นโยบายขับเคล่ือน 
เศรษฐกิจใหม่ จัดทำาโดย สำานักวิชาการ สำานักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

2. เวบ็ไซตก์ระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร www.mcot.go.th

3. เว็บไซต์บ้านเมือง www.banmuang.com 
บทความเร่ือง ก.ไอซทีภีารกจิหนกั ปทูางสู่เศรษฐกจิดจิิทลั 
วันที่ 29 เมษายน 2558

4. เว็บไซต์ Eworld Magazine www.eworldmag 
.com บทความเร่ืองรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที เดินหน้า
ผลักดันงานตามนโยบาย Digital Economy อย่างเป็น
รูปธรรม วันที่ 27 สิงหาคม 2558
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ทุกคนต่างก็ฝันถึงการท่องเที่ยวทั่วโลก หรือ 

แม้แต่การเดินทางไปทำางานยังสถานท่ีไกลๆ เราก็หวัง 

ที่จะเดินทางโดยเคร่ืองบิน มากกว่าการใช้รถบัส 

หรือรถไฟ อย่างไรก็ตาม ด้วยตั๋วเคร่ืองบินที่มี 

ราคาแพงกว่าการเดินทางด้วยพาหนะอื่นหลาย 

เท่าตัว เราจึงมักคิดว่า โอกาสที่จะได้เดินทางไป 

ต่างประเทศ หรือจะได้โดยสารเคร่ืองบินน้ันมีน้อย 

แต่ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ในโลกออนไลน์นั้นมี  

“JET RADAR” เว็บไซต์ท่ีให้บริการสรรหาเท่ียวบิน

จากทั่วโลก เพ่ือให้ท่านได้พบกับเที่ยวบินที่ราคา

ประหยัดที่สุดสำาหรับแผนการเดินทางของท่าน 

e-Commerce
วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ / นันทนาฏ กฤษณจินดา

ท่องโลกด้วยเที่ยวบินคุณภาพ 
แต่ราคาประหยัดที่สุด 
กับ JET RADAR

ในโอกาสนี ้ผู้เขยีนไดรั้บเกยีรตจิาก คณุ NIKITA  
KIRGINTSEV หรือ “คุณ NIKITA” ผู้ถือหุ้นและ 
ผู้บริหารบริษัท เจ็ทเรดาร์ (ประเทศไทย) จำากัด มาเล่า 
ให้ฟังถึงการลงทุนในประเทศไทยของ JET RADAR ผู้ให้
บริการค้นหาเท่ียวบินออนไลน์ เร่ืองราวจะเป็นเช่นไร  
เชิญท่านผู้อ่านติดตามได้ในบทความนี้

คุณ NIKITA KIRGINTSEV  

ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร 

บริษัท เจ็ทเรดาร์ (ประเทศไทย) จำากัด
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ให้ข้อมูลเปรียบเทียบเที่ยวบินและราคา โดยเฉพาะการ
ค้นหาเที่ยวบินที่มีราคาต่ำาในช่วงเวลาที่ต้องการเดินทาง 
ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาได้ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เยอรมัน 
ฝร่ังเศส สเปน และอิตาลี บริษัทเป็นเครือของ Go Travel 
UN Limited (ฮ่องกง) โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ใช้ 
ในประเทศรัสเซียบ้านเกิดของคุณ NIKITA นั่นเอง

นอกจากข้อมูลเท่ียวบินจากจำานวน 1,038 สายการบิน
แล้ว JET RADAR ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม  
รถเช่า และบริการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับการท่องเท่ียว เรียกว่า
สามารถวางแผนท่องเที่ยวได้ใน www.jetradar.com 
เว็บไซต์เดียว

แม้ดูภายนอก JET RADAR จะไม่ใช่บริษัท
ขนาดใหญ่ แต่ก็มีการจ้างงานถึง 40 คน โดยเป็น
โปรแกรมเมอร์ชาวรัสเซียหรือยูเครนมากกว่า 30 คน 
โดยรับสมัครงานจากเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ และ 
จะเ พ่ิมการจ้างโปรแกรมเมอร์ชาวไทยให้มากขึ้น  
คุณ NIKITA กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัย 
สำาคัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงได้เลือกบ้านหลังสวย 
บรรยากาศสบายราวกับร้านกาแฟ เป็นที่สร้างสรรค์ 
ผลงานของเหล่าโปรแกรมเมอร์ รวมถึงเวลาทำางาน 
ในช่วงเที่ยงถึงสามทุ่ม ตามนิสัยของโปรแกรมเมอร์ 
ที่มักทำางานดึก และตื่นตอนสาย

ในหน่ึงวัน เว็บไซต์ JET RADAR มีผู้เข้าเย่ียมชม 
ราว 2,000 - 3,000 คน รายได้ของบริษัทมาจากค่า
คอมมิชชั่นของสายการบินเมื่อจำาหน่ายตั๋วโดยสารได้ 
หรือจากห้องพักที่มีการจองผ่านเว็บไซต์ คู่แข่งหลักคือ 
เว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง Trip Advisor และ Sky 
Scanner ซึ่งคุณ NIKITA มีความมั่นใจว่า เว็บไซต์ 
JET RADAR สามารถค้นหาราคาตั๋วโดยสารที่ราคา 
เท่ากันหรือประหยัดกว่า ด้วยการออกแบบ Back End 
ของบริษัทเอง และฐานข้อมูลเที่ยวบินจำานวนมากจาก 
ทั่วโลก

ประเทศไทย สวรรค์ของนักลงทุน
คุณ NIKITA ต้อนรับผู้เขียนด้วยท่าทีเป็นกันเอง 

ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ของบริษัท ณ จังหวัดภูเก็ต  
จังหวัดท่องเท่ียวอันดับต้นๆ ของประเทศไทย คุณ NIKITA 
เล่าให้ฟังอย่างอารมณ์ดีว่า ในปี 2556 เมื่อคร้ังจัดตั้ง
บริษัท ได้เลือกจังหวัดภูเก็ต เพราะมาเที่ยวประเทศไทย
เมื่อหลายปีก่อนแล้วชอบจังหวัดนี้เป็นการส่วนตัว และ
สำาหรับเหตุผลที่เลือกประเทศไทย ก็เพราะคู่แข่งในธุรกิจ
ให้บริการค้นหาเที่ยวบินนี้ มีเพียงไม่กี่ราย ประกอบกับ
บรรยากาศของประเทศที่ดี และผู้คนที่มีจิตใจดีนั่นเอง

“JET RADAR เป็น SEARCH ENGINE  

เกี่ยวกับการเดินทาง ซึ่งจะให้ข้อมูล 

เปรียบเทียบเที่ยวบินและราคา  

โดยเฉพาะการค้นหาเที่ยวบินที่มีราคาตํ่า 

ในช่วงเวลาที่ต้องการ”

แล้ว JET RADAR คือใคร?
คุณ NIKITA เล่าให้ผู้เขียนฟังว่า JET RADAR 

เป็น SEARCH ENGINE เกี่ยวกับการเดินทาง ซึ่งจะ
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“ปัจจุบัน บริษัทได้รับการส่งเสริมฯ 

จํานวน 2 โครงการ”

JET RADAR กับ บีโอไอ
บริษัทรู้จักบีโอไอ จากการไปร่วมงานสัมมนา 

ทางด้านไอที ซึ่งบีโอไอไปจัดแสดงบูธ ปัจจุบันบริษัท 
ไดรั้บการส่งเสริมฯ จำานวน 2 โครงการ โดยโครงการแรก
ยืน่ขอรับการส่งเสริมฯ ในป ี2555 ไดรั้บการส่งเสริมฯ ใน
กิจการประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) 

และต่อมาในปี 2557 จึงได้รับการส่งเสริมฯ ในกิจการ
ซอฟตแ์วร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital 
Content โดยรับจ้างพัฒนาตามความต้องการของลูกค้า 
เน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ Back End หรือระบบจัดการ
เว็บไซต์ เช่น ระบบจัดการในการดึงข้อมูลสายการบิน
ต่างๆ มาแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ เป็นต้น ลูกค้าหลัก  
เช่น AGODA เว็บไซต์การจองโรงแรมและท่ีพัก ซ่ึงโด่งดัง
ทั่วโลกนั่นเอง

หน้าเว็บไซต์ JET RADAR

ปัจจุบัน ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
ท่ี 2/2557 กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)  
สามารถขอรับการส่งเสริมฯ ได้ในประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ Non-Tax  
หรือสิทธิท่ีไม่ใช่ภาษีอากร 

สำาหรับกิจการพัฒนา Enterprise Software  
หรือ Digital Content สามารถขอรับการส่งเสริม 
ได้ในประเภท 5.7.2 กิจการพัฒนา Enterprise Software 
และ/หรือ Digital Content โดยไดรั้บสิทธแิละประโยชน์
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี โดยไม่จำากัดวงเงิน
ภาษีที่จะได้รับการยกเว้น 

 กิจการ e-Commerce
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ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา บริษัทเทคโนโลยีเปิดใหม่  

หรือ Startup ในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่รู้จัก 

มากนัก แต่ปัจจุบันธุรกิจนี้กลับเจริญเติบโตขึ้น 

อย่างรวดเร็ว และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดย 

หัวใจสำาคัญที่จะสร้าง Startup คือ ความเป็น 

ผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้าง

เทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า  

ซึ่งจะได้ รับการสนับสนุนจากนักลงทุนที่จะให้ 

เงินลงทุนในการขยายกิจการใหม่ 

e-Commerce
วรรณนิภา  พิภพไชยาสิทธิ์ / สุนันทา  อักขระกิจ / มานพ  ทุยไธสง 

วงใน มีเดีย ต้นแบบ Startup 
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล

วารสารส่งเสริมการลงทุน ขอนำาท่านผู้อ่าน 
ไปทำาความรู้จักกับเจ้าของเว็บไซต์ และ Mobile  
Application Wongnai คุณยอด ชินสุภัคกุล  
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงในมีเดีย จำากัด ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลและการ Review/Comment 
ร้านอาหารทั่วทุกภูมิภาคของไทย และยังติด TOP 10 
กลุ่มธุรกิจ Startup ในประเทศไทยด้วย  

คุณยอด ชินสุภัคกุล  

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงในมีเดีย จำากัด
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“บริษัททำ�ทุกวิถีท�ง 

เพื่อห�เงินม�หล่อเลี้ยงธุรกิจ  

จึงต้องรับจ้�งผลิต  

Application หรือเว็บไซต์”

การดำาเนินธุรกิจในช่วงน้ียังมีผู้ใช้บริการไม่มากนัก 
รวมถึงเงินสนับสนุนจากภาครัฐและต่างประเทศก็มี 
คอ่นขา้งนอ้ย บริษัทจึงตอ้งทำาทกุวิถทีางเพ่ือหาเงินมาหล่อ
เล้ียงธรุกจิใหส้ามารถเดนิตอ่ไปได ้ดงันัน้ในชว่งแรกบริษัท
จึงตอ้งรับจ้างผลิต Application หรือเวบ็ไซตใ์หก้บับริษัท
ต่างๆ เพื่อนำาเงินที่ได้มาบริหารจัดการภายในบริษัท ซึ่ง
ทำางานดังกล่าวอยู่ประมาณ 2 ปี และทำาให้บริษัทเติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีปัญหาด้านอื่นๆ ตามมาอีก
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การมีผู้ใช้บริการเว็บไซต์น้อย 
ซึง่หลายคนอาจจะรู้สึกวา่เวบ็ไซตด์งักล่าวยงัมรีายละเอยีด 
ไม่มากพอ ดังนั้นการเข้ามาใช้เว็บไซต์จึงไม่เกิดประโยชน์
ตอ่ผูใ้ชเ้ทา่ทีค่วร บริษัทจึงตอ้งทำาทกุอยา่งเพ่ือใหเ้กดิความ 
สมบูรณ์ในทุกๆ ด้านตามที่วางแผนไว้ เช่น การไป 
รับประทานอาหารและแนะนำากันเอง การแข่งขันกัน
แนะนำารา้นอาหารใครทำาไดม้ากทีสุ่ดจะไดรั้บรางวลั การนำา 
สาวสวยน่ารักไปรับประทานอาหารและแนะนำาขึ้นเว็บไซต์ 
ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าไปใช้เว็บไซต์กันมากขึ้น

เริ่มต้นด้วย “TrustBeat.com”
เมื่อปี 2552 ขณะที่กำาลังศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศ

สหรัฐอเมริกา คณุยอดไดร้วมกลุ่มกบัเพ่ือนๆ ทีม่แีนวคดิ 
แบบเดียวกันคือ การทำาเว็บไซต์รวมข้อมูลร้านอาหาร 
ที่ครบถ้วน  จึงได้เริ่มต้นด้วยการเปิดเว็บไซต์ขึ้น โดยใช้
ชื่อว่า “TrustBeat.com” เป็น Social Media สำาหรับ 
แลกเปล่ียนเร่ืองราวต่างๆ เช่น ไปรับประทานอาหารท่ีร้านน้ัน
แล้วอร่อย หรือเพลงนีฟั้งแล้วรู้สึกไพเราะด ีกจ็ะไปแนะนำา
ไว้ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเพื่อนๆ รวมถึงคนอื่นๆ  
ได้เห็น แต่เว็บไซต์ดังกล่าวก็ไม่ประสบความสำาเร็จเท่าท่ีควร 
ในที่สุดก็ต้องปิดตัวลง

แต่ส่ิงที่ได้กลับมาคือ ประสบการณ์ที่คร้ังหนึ่ง 
ทีมงานได้ทดลองสร้างธุรกิจข้ึนมา ซ่ึงไม่ได้ลงทุนมากนัก
เนื่องจากอยู่ระหว่างศึกษาอยู่ แต่แนวคิดในการจัดทำา
เว็บไซต์ดังกล่าวก็ยังคงอยู่ โดยมีความคิดว่าหากเรา
สามารถนำาแนวคดิดงักล่าว ทีม่คีวามคล้ายคลึงกบัเวบ็ไซต์
ทีเ่คยทำา มาปรับใชใ้นประเทศไทย นา่จะเกดิประโยชนแ์ละ
ประสบความสำาเร็จได้มากกว่า

ในปี 2553 เมื่อจบการศึกษา คุณยอดได้หารือ 
กบัเพ่ือนๆ อกี 3 คน เพ่ือจัดทำาเวบ็ไซตเ์กีย่วกบัการคน้หา
อาหารขึ้นมาโดยเฉพาะ และต่อมาในเดือนกรกฎาคม 
2553 บริษัท วงในมีเดีย จำากัด จึงได้กำาเนิดขึ้นอย่าง 
เปน็ทางการ โดยโลโกใ้นชว่งเร่ิมแรกจะเปน็รูปเคร่ืองหมาย
ถูก (√) ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่เพื่อให้ดูเป็นสากล
มากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็นรูปช้อนกับส้อม

โลโก้ในช่วงเริ่มแรกจะเป็นรูปเครื่องหมายถูก (√) โลโกปัจจุบัน เป็นรูปช้อนกับส้อม
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“บริษัทได้รับร�งวัลชนะเลิศ 

เกี่ยวกับแผนธุรกิจ  

ทำ�ให้เป็นที่รู้จักทั้งช�วไทยและญี่ปุ่น”

แมว้า่ในชว่งเร่ิมตน้การดำาเนนิธรุกจิจะพบกบัปญัหา 
และอุปสรรคหลายด้าน แต่ทีมงานก็ไม่ได้ย่อท้อ ยังคง 
เดินหน้าดำาเนินธุรกิจต่อไปอย่างเข้มแข็ง จนกระท่ังในปี  
2555 ประเทศไทยเร่ิมมี Startup Ecosystem ข้ึนมา  
ทำาให้เกิดการแข่งขันและมีนักลงทุนให้ความสนใจกันมาก 
บริษัทจึงได้เข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับแผนธุรกิจและ
การนำาเสนอต่างๆ ทำาให้บริษัทได้รับความสนใจและได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน เช่น งาน “ขุนศึก&ซามูไร” ของ
ซอฟตแ์วร์พาร์ค เปน็งานทีน่ำา Startup จากญีปุ่น่และไทย 
ประเทศละ 5 ทีม มาร่วมแข่งขันกัน ซึ่งผลการแข่งขัน
ปรากฏวา่ บริษัทไดรั้บรางวลัชนะเลิศ จึงทำาใหช้ือ่เสียงของ 
บริษัทเป็นท่ีรู้จักมากย่ิงข้ึนท้ังชาวไทยและญ่ีปุ่น หลังจากน้ัน
ก็เร่ิมมีบริษัทลงทุนให้ความสนใจเข้ามาเจรจากับบริษัท
หลายราย โดยบริษัทได้ตกลงกับบริษัทลงทุนจากญี่ปุ่น

“หลังจ�ก ได้รับเงินทุน 

สนับสนุน ธุรกิจก็เจริญเติบโต 

แบบก้�วกระโดด”

เหตุผลที่เลือกเนื่องจากเป็นบริษัทที่ดำาเนินธุรกิจ
คล้ายกับวงใน โดยมีเว็บไซต์ชื่อ Hot Pepper เป็น
เว็บไซต์ที่เน้นการแนะนำาร้านอาหารเช่นกัน รวมทั้งยังมี
วสัิยทศันท์ีต่รงกนั จึงเปน็โอกาสทีบ่ริษัทจะไดรั้บคำาแนะนำา
ดีๆ   เนือ่งจากดำาเนนิธรุกจิมานานกวา่ 10 ป ีส่วนวงในเร่ิม
เมื่อ 2 - 3 ปีเท่านั้นหลังจากบริษัทได้รับเงินทุนสนับสนุน 
ทำาให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด โดย 
มีผู้เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทกว่า 250,000 คนต่อวัน  
ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่กำาลังรู้สึกหิวและกำาลังหาอะไร 
รับประทาน และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทด้วย

มุมมอง Startup ของไทยกับต่างประเทศ
ยอ้นไปเมือ่ป ี2553 เร่ือง Startup ในประเทศไทย

ยังไม่เป็นที่ รู้จัก ส่วนใหญ่จะรู้จักบริษัทที่ทำาทางด้าน
ซอฟต์แวร์และทำาเว็บไซต์เท่านั้น และเด็กไทยรุ่นใหม่ยัง
ไม่นิยมทำาธุรกิจด้วยตนเองแต่เน้นไปทำางานกับองค์กร
ขนาดใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ก็ยังไม่ตื่นตัวในเรื่อง 
น้ีมากนัก ต่อมาในปี 2555 เร่ิมมีการเปล่ียนแปลงมากข้ึน  
เน่ืองจากมีนักลงทุนจากประเทศต่างๆ ให้ความสนใจท้ังจาก
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฯลฯ

ทัง้นีห้ากเปรียบเทยีบกบัปจัจุบนั จะพบว่าเตบิโตข้ึน 
มากกว่าปี 2555 หลายเท่า โดยเฉพาะสหรัฐฯ นั้น กลุ่ม 
Startup มีการพัฒนาขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งแรกที่ 
Startup ได้รับความนิยมมากคือ ก่อนปี 2543 และใน
ปี 2543 ก็เกิดวิกฤติขึ้น เนื่องจากมีการนำาเงนิไปลงทุนใน
ธุรกิจดังกล่าวมากเกินไป ทำาให้บริษัทต่างๆ ต้องล้มเลิก
กิจการไปเป็นจำานวนมาก

ปัจจุบันธุรกิจนี้ได้กลับมาเติบโตอีกครั้ง โดย
มีขนาดใหญ่กว่าของไทยถึงหนึ่งร้อยเท่า ดังนั้นหาก 
เปรียบเทียบธุรกิจน้ีของไทยกับสหรัฐฯ ก็น่าจะเท่ากับเม่ือ 
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจนี้นับว่าเติบโตได้อย่างดี  
และรวดเร็ว เน่ืองจากมีปัจจัยด้านต่างๆ มาสนับสนุน 
มากขึน้ เชน่ โทรศพัทม์อืถอืทีน่ยิมใชเ้ปน็แบบสมาร์ทโฟน
มากขึ้น อินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง
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“ก�รแข่งขันในธุรกิจนี ้

มีสูงม�ก  

ห�กเทียบตล�ดสหรัฐฯ กับไทย  

สหรัฐฯ นับว่� 

เป็นตล�ดที่ใหญ่ม�ก”

สำาหรับสหรัฐฯ น้ัน การแข่งขันในธุรกิจน้ีมีสูงมาก 
หากเทียบตลาดสหรัฐฯ กับไทย สหรัฐฯ นับว่าเป็น
ตลาดที่ใหญ่มาก หากธุรกิจประสบความสำาเร็จจะได้รับ
ค่าตอบแทนมากกว่าไทยหลายเท่า ดังนั้นธุรกิจนี้ของไทย
ในปัจจุบัน จึงไม่ควรมองเฉพาะคนไทยเท่านั้น ต้องมอง
ไปถึงกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจำานวน
ประชากรกว่า 600 ล้านคน

การที่บริษัทได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทลงทุน
แล้วนั้น การบริหารจัดการเงินทุนในส่วนนี้ เง่ือนไขที่
นิยมใช้เป็นอันดับแรกคือ บริษัทลงทุนไม่สามารถนำาเงิน
ดังกล่าวออกจากบริษัทได้ก่อนที่บริษัทจะบรรลุเป้าหมาย
ตามทีต่ัง้ไว ้แมว้า่บริษัทจะมผีลประกอบการดกีต็าม ทัง้นี ้
กเ็พ่ือสร้างความมัน่ใจใหก้บัทกุๆ ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งวา่ธรุกจิ
จะไม่สะดุดระหว่างทาง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับ 
ผู้ประกอบการ ที่ต้องการสร้างธุรกิจให้เจริญเติบโต 
มากยิ่งขึ้น สุดท้ายแล้วผลตอบแทนที่ดีจะได้กลับมาให้
กับทุกคน ฉะนั้นนักลงทุนทุกๆ คนที่เข้ามาก็พร้อมที่จะ

รอเวลา ซึ่งอาจจะเป็นเวลา 5 ปี หรือมากกว่านั้นแล้วแต่
จะตกลงกัน

มองธุรกิจ Startup อย่างไร
ขณะนี้นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่จะเข้ามา

ประกอบธุรกิจด้านนี้ โดยมองว่าการดำาเนินธุรกิจนี้มี 
ลักษณะคือ หากนักลงทุนต่างชาตินำาเงินมาจ้างคนไทย  
คนไทยจะเปน็เพียงคนผลิตเทา่นัน้ เพราะฉะนัน้จึงตอ้งการ 
กระตุ้นคนไทยว่า ต้องเป็นทั้งผู้คิดค้นและเป็นเจ้าของ
ธุรกิจควบคู่ไปด้วย การทำาลักษณะนี้เรียกว่า Startup 
โดยสิ่งที่ต้องมีคือ การกำาหนดขอบเขตของธุรกิจให้ได้ว่า 
จะออกมาในรูปแบบใด มบีริการอะไรบา้งทีส่ามารถเร่ิมใช้
งานได้ทันที โดยคนเป็นจำานวนมากและใช้เวลาไม่มากนัก

สำาหรับผู้ที่สนใจดำาเนินธุรกิจซอฟต์แวร์ นับเป็น
อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะเร่ิมดำาเนินการมาไม่นาน 
ในอนาคตจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เงินลงทุนต่างๆ ก็จะมี 
เข้ามามากข้ึน ไม่เฉพาะจากประเทศตะวันตกเท่าน้ัน ยังมีจาก
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฯลฯ ซึ่งจะทำาให้ธุรกิจ Startup ของไทย
แข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

แนวคิดปั้นคนไอที
ในทัศนะของคุณยอด ได้ให้ความเห็นว่า ปัจจุบัน

ปญัหาการขาดแคลนบคุลากรดา้นไอท ีนบัเปน็ปญัหาหลัก
และหายากที่สุด โดยเกิดจากเร่ืองระบบการศึกษาและ 
ค่านิยมของคนไทย ท่ีมักจะให้ความสนใจทำางานในตำาแหน่ง
ที่ดูดีกว่าการเป็นโปรแกรมเมอร์ สำาหรับคนที่จบสายตรง
มามเีพียงร้อยละ 10 เทา่นัน้ทีจ่ะคดิจะเปน็โปรแกรมเมอร์ 
ส่วนทีเ่หลือเลือกไปทำางานทางดา้นไอทซีพัพอร์ท เนต็เวร์ิค
เอ็นจิเนีย หรือเป็นที่ปรึกษา จึงทำาให้การผลิตบุคลากร
ทางด้านไอทีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เมื่อ
มีความต้องการมากหลายบริษัทจึงแข่งขันเพ่ือแย่งตัวกัน
โดยให้เงินเดือนและสวัสดิการที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ

แนวทางในการแกไ้ขปญัหานี ้คณุยอดมคีวามเหน็วา่ 
ภาครัฐควรปลูกฝงัเร่ืองคา่นยิมการศกึษาใหม ่รวมถงึเร่ือง 



วารสารส่งเสริมการลงทุน22

หลักสูตรท่ีควรสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนด้านการเขียน 
โปรแกรมต่างๆ ให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ เพราะหากไม่เร่งส่งเสริม
อย่างจริงจัง อาจจะมีโปรแกรมเมอร์ชาวต่างชาติเข้ามา 
เมือ่มกีารเปดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน หรือ AEC  โดย
เฉพาะโปรแกรมเมอร์จากเมียนมา มีความน่าสนใจมาก  
เน่ืองจากสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษได้ รวมถึงโปรแกรมเมอร์
จากเวียดนามก็น่าสนใจ

คุณสมบัติที่คนรุ่นใหม่ควรมี
แนวคิดเร่ิมต้นที่เป็นแนวคิดหลักที่เหมือนกันของ

กลุ่มเพ่ือนผู้ก่อตั้งคือ การทำาเว็บไซต์แนะนำาร้านอาหาร 
เว็บไซต์ของ Wongnai จึงประกอบไปด้วยตัวเลือก
และรายละเอียดต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ลักษณะนิสัยของคนไทย ที่มักจะชอบแลกเปลี่ยนข้อมูล
หรือติชมออกความคิดเห็นกันบนเว็บไซต์

บริษัทพยายามปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ให้ดูดี ทันสมัย 
ค้นหาง่าย พร้อมมีลูกเล่นต่างๆ เพ่ิมเข้าไป โดยผู้ใช้ 
มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

ปัจจัยความสำาเร็จ
การที่บริษัทประสบความสำาเร็จมาถึงทุกวันนี้ได้ มี

ปัจจัยด้านต่างๆ สนับสนุนหลายประการ
ประการแรก ต้องมีทีมงานที่เหมาะสม สามารถ

ทำาในส่ิงที่เราทำาไม่ได้ อย่างเช่นผมไม่ถนัดการเขียนโค้ด 
(Code) ก็ต้องหาคนที่เขียนโค้ดเก่งๆ เข้ามา  ที่สำาคัญ
ต้องร่วมงานกันได้และต้องเข้าใจในหน้าที่รับผิดชอบ 
ของตนเองเป็นอย่างดี

ประการทีส่อง เปน็ทมีงานทีไ่มย่อมแพ้กบัอุปสรรค
ต่างๆ ตั้งใจทำางานอย่างจริงจัง และต้องเติบโตก้าวหน้า
มากยิ่งๆ ขึ้น

ประการที่สาม การศึกษามีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก
เพื่อให้งานประสบความสำาเร็จ

ประการท่ีส่ี  ต้องมีความทะเยอทะยานท่ีมากกว่า
ปกติ

“ผมต้องก�รสร้�งอะไรข้ึนม�สักอย่�งหน่ึง

เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทย 

เพร�ะประเทศไทยยังไม่มีข้อมูล 

ที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์”

แรงบันดาลใจในการทำาเว็บยอดฮิต 
แรงบนัดาลใจมาจากตวัผมเอง ทีต่อ้งการจะประสบ

ความสำาเร็จ ตอ้งการจะสรา้งอะไรขึน้มาสักอยา่งหนึง่ เพ่ือ
ให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทย เพราะจากการศึกษาพบ
ว่าประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์ หรือ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆ ส่วนใหญ่ที่มีอยู่มักเป็นข่าว
บันเทิง คลิปหลุดดารา ฯลฯ ดังนั้นเราจึงคิดทำาเว็บไซต์ 
ขึ้นเอง โดยเงินลงทุนในช่วงเร่ิมต้นนั้นส่วนหนึ่งเป็นเงิน
ส่วนตวั อีกส่วนยมืจากกรรมการบริษัท และเมือ่ไดรั้บเงิน
ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ ก็ทำาให้การดำาเนินธุรกิจใน
ช่วงนั้นเติบโตได้ดี จึงคืนเงินยืมให้กับกรรมการ

อย่างไรก็ตามนับว่าแตกต่างจากการดำาเนินธุรกิจ
ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากมีนักลงทุนมารอให้เลือกหลายราย 
แต่มีข้อเสียคือ มีคู่แข่งมากขึ้นและคิดอย่างไรเพ่ือให้ 
แตกต่างจากคนอื่น ซึ่งนับว่ายากโดยเฉพาะด้านแนวคิด 
ทั้งนี้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากญี่ปุ่น สหรัฐฯ

จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการค้นหาข้อมูลของร้านอาหาร
ต่างๆ ในเว็บไซต์นั้น เว็บไซต์ของวงในจะปรากฏขึ้นมา
เป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเว็บไซต์
ที่มีรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ในเชิงลึกที่ครอบคลุม
และหลากหลาย รวมถึงมีการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ อย่าง
สม่ำาเสมอ ดังนั้นโอกาสที่เว็บไซต์วงในจะขึ้นมาเป็นอันดับ
ต้นๆ จึงเป็นไปได้มากที่สุด
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“เด็กรุ่นใหม่มีค่�นิยม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

คือ ต้องก�รจะรวยเร็วขึ้น 

แต่มีคว�มอดทนตำ่� 

ซึ่งจะเป็นปัญห�”

เคล็ดลับการคัดทีม
สำาหรับรุ่นผมนัน้เปน็ Gen -X ส่วนเดก็รุ่นใหมเ่ปน็ 

Gen -Y ดงันัน้เรือ่งเทคโนโลย ีและระบบการส่ือสารตา่งๆ 
มคีวามรวดเร็วกว่ามาก ทำาใหเ้ดก็รุ่นใหมไ่ดเ้ปรียบในเร่ือง
ความรู้และความหวัไว เนือ่งจากรับส่ือตา่งๆ มาตัง้แตเ่ดก็ 
แต่อาจจะมีค่านิยมที่เปล่ียนแปลงไปคือ ต้องการที่จะ 
รวยเร็วขึ้นแต่มีความอดทนต่ำา ซึ่งจะเป็นปัญหา ดังนั้น 
การเลือกคนทำางาน ต้องเลือกคนที่มีแนวคิดไปในทาง
เดยีวกนั พร้อมทีจ่ะทำางานหนกั รักความกา้วหนา้ ซึง่ตอ้ง
พิจารณาตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ เพราะถ้า
รับมาแล้วไมใ่ช ่การจะไปเปล่ียนแปลงเขาใหเ้ปน็แบบทีเ่รา
ต้องการ จะเป็นเรื่องที่ยากมาก

แผนธุรกิจในอนาคต
ปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทมาจากร้านอาหาร

และแบรนด์สินค้าต่างๆ ที่ใช้บริการซอฟต์แวร์ของบริษัท  
รวมถึงการลงโฆษณาโดยผ่านตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย 

บริษัทคาดหวังว่าคนไทยทุกคนจะเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์
กันมากยิ่งขึ้น เช่น ไม่ทราบว่าจะรับประทานอะไร หรือ
อาจจะทราบแล้ว แตข่อใหล้องเขา้มาคน้หาเพ่ิมเตมิวา่เปน็
อย่างไร ซึ่งไม่ใช่เฉพาะร้านอาหารเท่านั้น ยังรวมไปถึง 
สปา คลินิก การเดินทาง ฯลฯ และขอให้เกิดขึ้นทุกๆ 
ภาค ทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ

โดยบริษัทได้เปิดสำานักงานตามหัวเมืองใหญ่ไว้
รองรับแล้ว 2 แห่งคือ ที่เชียงใหม่ และชลบุรี และในปี 
2558 จะเปดิเพ่ิมขึน้อกี 2 แหง่คอื ขอนแกน่และภเูกต็ ซึง่
ครอบคลุมทัง้ 5 ภาค โดยมสีำานกังานใหญ่อยูท่ีก่รุงเทพฯ 
เหตผุลทีต่อ้งเปดิสำานกังานในพ้ืนทีต่า่งๆ เพราะเหน็ความ
สำาคญัของการทีจ่ะเขา้ไปพบปะพูดคยุกบัคนในพ้ืนที ่เพ่ือ
ให้เป็นที่รู้จักและใช้เว็บไซต์วงในมากขึ้น

“แผนธุรกิจที่จะทำ�ต่อไปคือ  

ก�รทำ�ซอฟต์แวร์ต่�งๆ  

ที่เกี่ยวกับก�รเดินท�ง  

สป� คลินิก ฯลฯ”

สำาหรับแผนธรุกจิทีจ่ะทำาตอ่ไปคอื การทำาซอฟตแ์วร์
ต่างๆ ที่ขยายไปทางด้านการเดินทาง สปา คลินิก ฯลฯ 
เป็นเร่ืองที่มีการวางแผนไว้แล้ว ทั้งนี้เพ่ือให้วงในเป็น
หนึ่งในเว็บไซต์มาตรฐาน สำาหรับการแนะนำาธุรกิจต่างๆ  
ในประเทศไทย และในอนาคตอาจจะขยายไปยังประเทศอ่ืนๆ 
ดว้ย ซึง่การดำาเนนิงานแตล่ะเร่ืองนัน้ อาจจะใชเ้วลาในการ 
วางแผนประมาณ 1-2 ปี ว่าจะต้องดำาเนินการอย่างไรบ้าง  
แต่จะไม่มีการวางแผนล่วงหน้าถึง 5 ปี เพราะจากประสบการณ์
ที่ผ่านมา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

อย่างไรก็ตามวงในเป็นที่ รู้ จักหลังจากที่ เรามี 
ชื่อเสียงแล้ว ซึ่งกว่าจะถึงวันนี้ต้องใช้ความอดทนและ 
สร้างแรงบันดาลใจเป็นอย่างมาก ซ่ึงคล้ายคลึงกับ Startup 
อีกหลายแห่ง คงมีไม่กี่รายที่เปิดตัวมาก็ได้รับความนิยม
ทันที ส่วนใหญ่ต้องผ่านความยากลำาบากมาก่อน ทุกวัน
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นี้จึงรู้สึกภาคภูมิใจมากที่วงในสามารถยืนในจุดนี้ได้ โดย
เป็น 1 ใน 10 ของผู้ประกอบธุรกิจ Startup

คู่แข่งสำาคัญ
สำาหรับคู่แข่งขณะนี้คือ เว็บไซต์หนึ่งจากฮ่องกง 

เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร ที่พัก  
สถานทีท่อ่งเทีย่ว ในประเทศไทย โดยมขีอ้มลูเพียง 1 ใน 10  
ที่วงในมี และคู่แข่งในช่วงนี้ยังลดน้อยลงกว่าช่วงแรกๆ  
อีกด้วย ยิ่งเรามีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มากเท่าไหร่  
การคน้หากจ็ะพบไดง่้ายมากขึน้ จึงทำาใหเ้ปน็ทีน่ยิมในกลุ่ม
ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง

ส่วนเว็บบอร์ดใหญ่อีกเว็บหนึ่งนั้น ไม่ใช่คู่แข่ง 
ทางตรงและผู้ใช้บริการก็เป็นคนละกลุ่มกับวงใน โดย
วงในเน้นว่า การเขียนแนะนำาร้านอาหารนั้นไม่จำาเป็นต้อง
ดีเลิศ แต่เน้นความคิดเห็นของคนหลายๆ คนที่มารวม
กันมากกว่า ยกตัวอย่าง ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีผู้แนะนำา
พร้อมแสดงความคิดเห็นกว่า 30 ราย ร้านดังกล่าวต้อง
นา่สนใจอยา่งแนน่อน แตถ่า้ร้านใดมคีวามเหน็เพียง 2 - 3 
ราย ก็อาจจะยังไม่น่าเชื่อถือมากนัก 

อยา่งไรกต็ามบริษัทคาดหวงัจะดำาเนนิการเชน่เดยีว
กับเว็บไซต์ค้นหาโรงแรม และเที่ยวบิน เนื่องจากรูปแบบ
ธุรกจิและวธิีการหารายไดข้องบรษิทัขึน้อยู่กับการโฆษณา      
จึงต้องการจะหาธุรกิจหรือวิธีการทางด้านอื่นๆ มารองรับ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

“เปรียบเทียบนโยบ�ย 

ส่งเสริมก�รลงทุนเดิม 

กับนโยบ�ยใหม่  

นโยบ�ยเดิมจะให้สิทธิประโยชน ์

ในเรื่องระยะเวล�ม�กกว่�  

แต่นโยบ�ยใหม่ได้ง่�ยกว่�”

ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของบีโอไอ
หากเปรียบเทยีบนโยบายส่งเสริมการลงทนุเดมิกบั

นโยบายใหม ่นโยบายเดมิจะใหสิ้ทธปิระโยชนใ์นเร่ืองระยะ
เวลามากกวา่ แตน่โยบายใหมไ่ดง้า่ยกวา่ เนือ่งจากรวมคา่ 
เงนิเดอืนเขา้ไปดว้ย เพราะบริษัททีด่ำาเนนิธุรกิจทางดา้น
ซอฟตแ์วร์นัน้ เร่ืองเงนิเดอืนดา้นไอทเีปน็เร่ืองหลัก และ
เงินทุน 1,500,000 บาท ก็ตอบโจทย์บริษัทที่ทำาธุรกิจ 
Startup ได้ หากต่ำากว่านี้น่าจะเป็น SMEs มากกว่า 
เนื่องจากเงินทุนก้อนแรกส่วนใหญ่ที่จะได้รับมานั้นมักไม่
ต่ำากว่า 1,500,000 บาท 

อย่างไรก็ตามหากเด็กรุ่นใหม่ สนใจทำาธุรกิจ  
Stratup อย่างจริงจัง ก็ไม่ต้องไปทำาซอฟต์แวร์เฮ้าส์แล้ว 
เพราะจะทำาให้เสียเวลา แข่งขันไม่ทัน ให้มาขอเงินทุน 
สนับสนุนดีกว่า ทั้งนี้สามารถติดต่อมาที่บริษัทวงในได้ 
เพื่อจะช่วยแนะนำาให้ว่า มีใครบ้างที่พร้อมจะลงทุนให้

วงในดอทคอมถือเป็นบริษัทต้นแบบของยุค 
สมัยนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ ในการก้าวกระโดดและประกอบ
ธุรกิจด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ประสบความสำาเร็จ 
อย่างสูง เป็น Startup และได้ Venture Capital  
ที่อยู่ในกระแสปัจจุบันในไทย โดยเป็นบริษัทที่ได้รับ 
การส่งเสริมการลงทุนจาก สำานักงานคณะกรรมการ  
ส่งเสริมการลงทุน เพ่ือต่อยอดธุรกิจและขยายกิจการ
ต่อไป
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ปจัจุบนับริษัทมพีนกังานประมาณ 50-55 คน ดำาเนนิ
ธุรกิจเป็นเว็บไซต์และ Application สำาหรับการค้นหา 
ร้านอาหาร แบ่งปันข้อมูล ด้วยการเสิร์ชราคา ช่ือร้าน สถานท่ี 
ขอ้มลูภายในยงัประกอบไปดว้ย แผนที ่หมายเลขโทรศพัท ์ 
ที่อยู่ รูปภาพ ซึ่งโพสต์มาจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดย
ข้อมูลและรูปภาพนั้นเป็นสิ่งสำาคัญและมีประโยชน์ ตรงที่
ช่วยในการตัดสนิใจว่าจะไปรบัประทานอาหารที่รา้นไหนดี

ขณะนีม้ผู้ีเขา้มาใชบ้ริการเวบ็ไซตป์ระมาณ 40 ล้าน
ครั้งต่อเดือน มีสมาชิกมากกว่า 1,700,000 คน เกือบ
ทั้งหมดเป็นคนไทย มีร้านอาหารมากกว่า 180,000 ร้าน 
ส่วนมากอยู่ในประเทศไทย หากเปรียบเทียบกับแอปเปิ้ล 
กูเกิล ฯลฯ เว็บไซต์ของวงในครอบคลุมร้านอาหารใน
ประเทศไทยกว่าร้อยละ 90 

ทำาความรู้จักกับวงในดอทคอม

สำาหรับรายได้ในปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพ่ิม
ขึ้นเป็น 40 ล้านบาท โดยเมื่อปี 2557 บริษัทมีรายได้
ประมาณ 20 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2557 
บริษัทได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นคือ การทำาเรื่องคลินิก สปา 
ซาลอน  ใช้ชื่อว่า “วงในบิวตี้”

ส่วนแผนธุรกิจใหม่ๆ ประกอบด้วย
1. วงใน For Business สำาหรับเจ้าของร้านอาหาร 

เจ้าของธุรกิจ
2. วงใน e-Voucher ร้านอาหารสามารถขาย 

Voucher Online ได้
3. วงใน Travel สำาหรับเจ้าของธรุกจิโรงแรม และ

ทัวร์ต่างๆ 
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วันน้ีคงไม่มีใครท่ีไม่รู้จักลาซาด้า ตลาดซ้ือขาย

สินค้าออนไลน์อันดับหนึ่งในประเทศไทย และ

ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ใกล้ตัว 

ทุกคนตลอดเวลา สามารถซ้ือขายได้เพียงใช้ปลาย

น้ิวคลิกบนเว็บไซต์หรือบน Mobile Application 

ซึ่งลาซาด้าให้ความสำาคัญกับความสะดวกสบาย

ในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ให้กับผู้ใช้บริการ

ในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ และเวียดนาม ซ่ึงมีจำานวนประชากรรวมกัน

กว่า 550 ล้านคน

วารสารส่งเสริมการลงทุน ได้รับเกียรติจาก 
คุณเอเดรียน แทน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน  
คุณเบอร์ทรันด์ พีรส์รัชส์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
คุณธรินทร์ ธนียวัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด  
คุณอเลสซานดรอ บิสซินี  ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร 
และคุณกุลจรรยา คฤหเดช รองกรรมการผู้จัดการ  

e-Commerce
วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ / สุนันทา อักขระกิจ

ลาซาด้าตลาดสินค้าออนไลน์
สำาหรับสินค้า SMEs ไทย

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่มาเปิดเผยถึงความสำาเร็จในการ
เป็นผู้นำาด้านตลาดอีคอมเมิร์ซ ที่เน้นความสะดวกสบาย
และประหยัดเวลาในการช้อปปิ้งออนไลน์ของผู้ใช้บริการ

ทำ�คว�มรู้จักล�ซ�ด้�
บริษัท ลาซาด้า จำากัด เริ่มแรกถือหุ้นโดยบริษัท 

Jade 1326 GmbH & Co VierteVerwaltungs 
KG จากประเทศเยอรมนี  ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท  
Rocket International GmbH และเป็นบริษัทอันดับหน่ึง
ด้านกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e -Commerce) ทั้ง
ในเยอรมนีและยุโรป 

ทีมงานผู้บริหาร ลาซาด้า
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ก�รทำ�ธุรกิจ e-Commerce
e-Commerce เปน็แพลทฟอร์มทีม่กีารซือ้ขายกนั

บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการแพลทฟอร์มกับ
ผู้ขายที่จะเข้ามาขาย โดยมี 4 บริการหลักคือ

1. เปน็หนา้ร้านใหลู้กคา้เขา้มาเสนอขายสินคา้ตา่งๆ
2. เป็นตัวกลางในการรับชำาระค่าสินค้า
3. มี Call Center เพ่ือประสานงานกับลูกค้า 

กรณีสินค้ามีปัญหา
4. ประสานและว่าจ้างให้บริษัทอื่นๆ ทำาการขนส่ง

ให้ถึงมือผู้บริโภค
อย่างไรก็ตามการจะดำาเนินธุรกิจ e-Commerce 

ให้ประสบความสำาเร็จนั้น จะต้องดำาเนินการใน 4 เรื่อง
ต่อไปนี้

1. ต้องมีสินค้าเป็นจำานวนมาก เพื่อจะทำาให้คนที่
ไม่สามารถเข้าถึงสินค้าได้ เพราะอยู่ต่างจังหวัด สามารถ
เข้าถึงสินค้าได้ง่ายและสะดวก

2. ควรมีระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพรองรับ
3. มีระบบการขนส่งที่รวดเร็ว
4. ควรมกีลุ่มคนทีท่ำางานทางดา้น e-Commerce 

รองรับอย่างเพียงพอ

ลาซาด้าเป็นเว็บไซต์สำาหรับศูนย์กลางการค้าขาย
สินค้าทั่วไป และสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำาวัน 
ประเภท CDs, Online Games, Movies, Music & 
Software, Books & Magazines, Electronics & 
Computers, Home, Garden & Tools, Grocery, 
Health & Beauty, Toys, Kid & Baby, Sport & 
Outdoor, Automotive & Industrial และ Clothing, 
Shoes & Jewelry โดยทำาการซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์ 
www.lazada.co.th สำาหรับสินค้าที่นำามาจำาหน่ายเป็น
สินค้าทั่วไปและสินค้าแบรนด์เนมทั้งที่ผลิตในประเทศ
และต่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม ในช่วงเร่ิมแรก หลายคนอาจมองว่า
บริษัทมีชาวต่างชาติดำารงตำาแหน่งสำาคัญๆ เป็นจำานวนมาก 
แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโดย
การให้คนไทยขึ้นมาดำารงตำาแหน่งสำาคัญในบริษัทเพ่ิม 
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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สำาหรับในต่างประเทศน้ัน การทำาธุรกิจ e-Commerce 
ที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น 
Amazon ของสหรัฐอเมริกา อาลีบาบาจากจีน Flipkart.com 
จากอินเดีย ฯลฯ จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจเหล่านี้ ตอกย้ำา
ให้เห็นถึงความสำาเร็จของการทำาธุรกิจผ่านทางออนไลน์ 
ซึ่งบริษัทเองก็มุ่งมั่นที่จะทำาให้ตลาดการซื้อขายผ่านทาง
ออนไลน์ในประเทศไทยเติบโต และมีช่ือเสียงเช่นเดียวกับ
หลายๆ ประเทศ

“หัวใจธุรกิจของลาซาด้าตั้งใจให้ลูกค้า

ประทับใจจากการช้อปปิ้งออนไลน ์

ที่สะดวก ง่าย และประหยัดเวลา”

ปัจจุบันธุรกิจ e-Commerce แพร่หลายไปท่ัวโลก
แล้ว ลาซาด้าในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจดังกล่าวใน
ประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท้ัง 5 ประเทศ
คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
เวียดนาม ซึ่งมีจำานวนประชากรกว่า 550 ล้านคน เพื่อ
ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจจากการช้อปปิ้งออนไลน์  
ที่สะดวก ง่าย และประหยัดเวลา

นอกจากน้ัน e-Commerce ยังกลายเป็นช่องทาง
ของสินคา้แบรนดใ์หญ่ๆ ทีต่อ้งการเพ่ิมชอ่งทางการตลาด
ใหแ้ตกตา่งไปจากเดมิ โดยการเขา้มาใชพ้ื้นทีแ่พลทฟอร์ม
ของลาซาด้า ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเหมือนพ้ืนที่พิเศษ ที่
สามารถตกแต่งเพ่ือให้เกิดความสวยงามได้ นิยมเรียกกันว่า 
“Shop in Shop” จุดเด่นคือ เจ้าของสินค้าสามารถจัดทำา
โปรโมชัน่พิเศษตา่งๆ เพ่ือสร้างความสัมพันธก์บัลูกคา้บน
แพลทฟอร์มของเราได้อย่างสม่ำาเสมอ

ในมุมมองของบริษัท เร่ืองที่ให้ความสำาคัญ 
เป็นอย่างมากคือ ทำาอย่างไรให้คนไทยหันมาใช้บริการ  
e-Commerce ให้มากข้ึน โดยส่ิงท่ีต้องคำานึงถึงคือ การมี
แพลทฟอร์มที่ดี มีสินค้าที่เป็นแบรนด์ชั้นนำาในจำานวน 
ที่มากพอ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ หาก 

ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลทำาให้ธุรกิจ e-Commerce 
เติบโตขึ้นเช่นกัน

“ธุรกิจ e-Commerce  

เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้การจำาหน่าย

สินค้าของ SMEs ไทย  

เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว”

e-Commerce ช่วย SMEs ไทย
ธุรกิจ e-Commerce เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะ

ช่วยให้การจำาหน่ายสินค้าของ SMEs ไทย เติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดย SMEs ส่วนใหญ่มีความชำานาญ
เฉพาะในการเลือกสินค้าเท่านั้น ส่วนในเร่ืองการส่งของ
ยงัไมม่รีะบบรองรับชดัเจน เพราะฉะนัน้การจะทำาใหธ้รุกจิ 
e-Commerce ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ประสบผลสำาเร็จ 
ควรหาช่องทางหรือนำาระบบเข้ามาช่วย เพ่ือให้ SMEs 
สามารถจัดส่งของได้เร็วขึ้น

ความรวดเร็วในการจัดส่งของในวันนี้ ไม่ใช่เร่ือง
ธรรมดาอีกต่อไป ของยิ่งส่งถึงมือลูกค้าได้เร็วเท่าไหร่ จะ
ช่วยเพ่ิมความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น ปัจจุบันการส่งของ 
ในประเทศไทย ยังไม่สามารถดำาเนินการได้ภายใน 2 ช่ัวโมง 
แต่ Amazon ทำาได้แล้ว เราเองก็ได้พัฒนาและปรับปรุง
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ระบบการจัดส่งของอยา่งตอ่เนือ่ง ขณะนีส้ามารถจัดส่งได ้
ภายใน 2 วัน ส่วนการจัดส่งภายใน 2 ชั่วโมง เป็นอีก
หนึ่งเป้าหมายที่ลาซาด้าคาดหวังไว้ว่าจะต้องดำาเนินการ 
ให้ได้เช่นเดียวกัน

ปัจจุบันลาซาด้าใช้บริการผู้ส่งของจำานวน 8 ราย
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แต่ละรายต่างมีจุดแข็ง
ที่แตกต่างกัน โดยมีรายใหญ่ๆ 3 ราย หนึ่งในนั้นคือ 
ไปรษณีย์ไทย ซึ่งยังไม่มีรายไหนที่สามารถดำาเนินการจัด
ส่งได้ทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตามยังมีบริการอีกรูปแบบหนึ่งที่บริษัท
ตั้งใจดำาเนินการเพ่ิมขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ ปัจจุบัน 
Amazon ดำาเนินการแล้วคือ Fulfillment by Amazon 
เพียงผูข้ายนำาสินคา้ตา่งๆ มารวมกนัที ่Warehouse ของ  
Amazon เมือ่มผู้ีส่ังซือ้เขา้มา ทาง Amazon กจ็ะดำาเนนิการ 
ในขั้นตอนการบรรจุหีบห่อทั้งการปิดป้าย ปิดกล่อง ให้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า หาก
บริษัทในประเทศไทย สามารถดำาเนินการได้เช่นเดียวกับ 
Amazon ก็จะทำาให้ SMEs เติบโตได้อีกมาก

“จุดที่ทำาให้บริษัทแตกต่าง 

จากคู่แข่งคือ จะต้องเป็น  

“One Stop Shop”

บริษัทกำาหนดเป้าหมายไว้ว่า จะเป็นเหมือน Amazon 
และอาลีบาบา โดยเน้นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จะทำาอย่างไรเพ่ือให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าบน
เวบ็ไซตข์องเราง่ายๆ และจุดทีจ่ะทำาใหบ้ริษัทแตกตา่งจาก
คู่แข่งคือ จะต้องเป็น “One Stop Shop” โดยมีปัจจัย
สนับสนุนคือ จุดเดียวมีสินค้าเป็นจำานวนแสนชิ้นขึ้นไป 
เพื่อให้คนไทย และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
รวมถึงคนท่ีอยู่ในต่างจังหวัด สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ลาซาด้า 
ได้ง่ายๆ ท้ัง 7 วัน ตลอด 24 ช่ัวโมง มีระบบการชำาระเงิน 
ค่าสินค้าท่ีปลอดภัย และรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า 
หากลูกค้าไม่พอใจในสินค้าสามารถคืนสินค้าได้ ทั้งนี้
บริษัทตั้งเป้าจะเป็นอันดับ 1 ในแต่ละประเทศแล้ว ยัง
ต้องการเป็นอันดับ 1 สำาหรับผู้ขายด้วย

นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุน 
SMEs ในแตล่ะประเทศ ใหส้ามารถเตบิโตไปกบัเราอยา่ง
มั่นคง ให้การสนับสนุนทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ในด้านบริการ
รับส่งของต่างๆ เพ่ือทำาให้ลูกค้าเชื่อมั่นในระบบของเรา 
และการมกีลุ่มผู้ถอืหุน้ทีห่ลากหลาย ชว่ยทำาใหก้ารดำาเนนิ
ธุรกิจกว้างขวางยิ่งขึ้น

การดำาเนินธุรกิจ e-Commerce ในภูมิภาคน้ี  
มีปัจจัย 3 ข้อ ท่ีทำาให้ตลาดมีความน่าสนใจและเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง

1. ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตลาด
ที่มีคนอายุต่ำากว่า 40 ปีถึงร้อยละ 60 ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้
เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงของธุรกิจ e-Commerce

2. ระบบการติดต่อส่ือสาร โดยเฉพาะโทรศัพท์ 
มอืถอืทีม่คีวามสะดวก รวดเร็วทัง้ 3G/4G และยงัใชง้าน 
ได้ง่าย

3. ในต่างจังหวัดยังมีจำานวนห้างขนาดใหญ่ไม่มากนัก 
ดงันัน้การทีห่า้งเหล่านีม้นีอ้ย ยิง่ทำาใหก้ารเตบิโตของธรุกจิ
ออนไลน์ไปได้ดีมากขึ้น

ปจัจุบนัการเตบิโตของตลาดธรุกจิ e-Commerce 
นั้น สหรัฐฯ และจีน เติบโตประมาณร้อยละ 8-10  
ของตลาดท้ังหมด ส่วนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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เติบโตน้อยกว่าร้อยละ 1 จะเห็นได้ว่าตลาดธุรกิจ  
e-Commerce ของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
ยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก

“ประเทศไทย กำาลังจะกลายเป็น 

ตลาดที่มีการแข่งขันทางด้าน  

e-Commerce สูงมาก 

โดยมีสินค้ากว่า 800,000 ชิ้น 

อยู่บนเว็บไซต์”

ช้อปปิ้งออนไลน์อันดับ 1 ในไทย 
จากการที่ ผู้คนนิยมใช้โซเชียลมีเดียกันอย่าง 

แพร่หลาย กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่มีผู้ใช้ Facebook  
มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ส่วน Line เป็นอันดับ 2  
รองจากญ่ีปุ่น และลาซาด้ามีผู้ใช้บริการกว่า 10 ล้านคน เม่ือ
ทุกคนให้ความสนใจโซเชียลมีเดียมากขนาดนี้ การเติบโต
ของธุรกิจ e-Commerce จึงเพิ่มมากขึ้นด้วย

แม้บริษัทจะเข้ามาดำาเนินธุรกิจ e-Commerce 
ในประเทศไทยเมื่อช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แต่วันนี้ลาซาด้า 
กลายเป็นช้อปป้ิงออนไลน์อันดับ 1 แล้ว ทำาให้เห็นภาพว่า 
ประเทศไทยกำาลังจะกลายเป็นตลาดท่ีมีการแข่งขันทาง
ด้าน e-Commerce สูงมาก ซึ่งเป็นข้อดีที่จะทำาให้ตลาด 
e-Commerce ในไทยเติบโตได้เร็วกว่าที่เป็นอยู่ เหล่านี้ 
คือภาพที่ทำาให้ประเทศไทย แตกต่างจากตลาดเอเชีย 
ตะวันออกเฉียงใต้ และตลาดอื่นๆ

อาจกล่าวได้ว่า ลาซาด้าเป็น Success Story 
ด้าน e-Commerce ของไทย โดยพิจารณาจากยอด 
การจำาหน่ายสินค้าต่อเดือนในช่วงเร่ิมต้นกับเดือนท่ีผ่านมา 
พบว่าเติบโตขึ้นกว่า 10 เท่า ปัจจัยที่ส่งผลเด่นชัดคือ 
การมีสินค้ากว่า 800,000 ชิ้นอยู่บนเว็บไซต์แพลทฟอร์ม

ในช่วงกว่า 1 ปีที่ผ่านมา ลาซาด้ามีผู้ขายที่เป็น 
SMEs ประมาณ 1,200 ราย แต่เมื่อเดือนกรกฎาคม 
2558 เพ่ิมขึ้นเป็น 6,000 ราย และคาดว่าเมื่อส้ินปี 

2558 จะมีมากกว่า 10,000 ราย ที่ทำาการซื้อขายอยู่บน
เว็บไซต์ของเรา

ในแต่ละวันจะมี SMEs เข้ามาฝึกอบรมวิธีการ
ปฏิบัติ เพ่ือเป็นผู้ฝากขายสินค้าบนเว็บไซต์กับบริษัท
ประมาณ 40 - 50 ราย ซึ่งจำานวนนี้เฉพาะในกรุงเทพฯ 
เท่านั้น ต่างจังหวัดยังไม่ได้ออกไปเชิญชวนอย่างจริงจัง 
ดังนั้นในส่วนของ SMEs ที่จะให้สามารถแข่งขันบน 
e-Commerce ได้ เราต้องทำาทุกวัน และบริษัทมีแผนที่
จะไปแนะนำา SMEs ทีอ่ยูต่า่งจังหวดั ใหเ้ขา้ใจเขา้ถงึธรุกจิ 
e-Commerce และแพลทฟอร์มของลาซาด้าว่าทำางาน
อย่างไร จังหวัดเป้าหมายต่อไปคือ ขอนแก่น เชียงใหม่ 
อุบลราชธานี อุดรธานี ฯลฯ

นอกจากน้ันยังมีเร่ืองท่ีต้องการให้ SMEs ได้เข้าใจ
คือ การทำาธุรกิจออนไลน์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด และการ
ดำาเนินธุรกิจบนแพลทฟอร์มของลาซาด้า มีโอกาสที่จะ
ประสบความสำาเร็จอย่างแน่นอน รวมทั้งยังร่วมมือกับ
ธนาคารชั้นนำาต่างๆ ในการออกไปพบปะลูกค้า SMEs 
เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์การขายของบนออนไลน์ 
ให้ประสบผลสำาเร็จ

เฟ้นห�บุคล�กรคุณภ�พ
การหาบุคลากรของบริษัทน้ัน นอกจากการรับสมัคร

ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ แล้ว บริษัทยังมีการไปค้นหาใน
มหาวิทยาลัยโดยผ่านการจัดกิจกรรม เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ฯลฯ โดยรับนักศึกษาที่จบใหม่เข้ามาฝึก
อบรมเพ่ือสร้างใหเ้ปน็บคุลากรคณุภาพดว้ยโปรแกรมของ
บริษัท เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะเป็นหนึ่งในพนักงานของ
บริษัทที่ทำางานอยู่ในธุรกิจ e-Commerce ซึ่งปัจจุบัน 
ธุรกิจน้ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว และในอีก 2-3 ปีข้างหน้า  
กลุ่มคนดังกล่าวจะกลายเป็นบุคคลท่ีตลาดมีความต้องการ 
และจะมีแต่คนตามหา

สำาหรับบุคลากรของบริษัทน้ัน ยังมีโอกาสเดินทาง
ไปแลกเปลี่ยนเรื่องงานกับกลุ่มบริษัทในเครือของลาซาด้า 
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ในประเทศอืน่ๆ ดว้ย ส่วนระยะเวลาอาจไปเปน็เทอมหรอื
ไปในลักษณะการช่วยงานและกลับมา ดังนั้นการร่วมงาน
กบับริษัทจึงมโีอกาสเตบิโตตอ่ไปไดอ้กีมาก เพราะบคุลากร
ส่วนใหญ่ยังมีอายุน้อย

ค่�เช่�พื้นที่ขึ้นอยู่กับสินค้�
ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัทนั้น รายได้ส่วนหนึ่ง

เกดิจากคา่เชา่พ้ืนทีว่างจำาหนา่ยสินคา้ผา่นทางเวบ็ไซต ์โดย
คิดในอัตราประมาณร้อยละ 5 - 22 ของราคาขายสินค้า 
โดยค่าเช่าพ้ืนที่ที่เรียกเก็บจะมีเปอร์เซ็นต์แตกต่างกัน 
ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จำาหน่าย

รูปแบบในการจำาหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์คือ 
เมื่อลูกค้าส่ังซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หากเป็นการ
ส่ังซื้อสินค้าของเจ้าของสินค้ารายใหญ่ ข้อมูลการส่ังซื้อ 
จะ Online ไปยังเจ้าของสินค้าผ่านระบบ EDI (Electronic 
Data Interchange) แต่หากเป็นการส่ังซื้อสินค้า 
ของเจ้าของสินคา้รายเล็ก บริษัทจะสรุปยอดส่ังซือ้และแจ้ง
ให้เจ้าของสินค้าทราบเป็นรายวัน โดยการส่งมอบสินค้า 
จะมีบริษทัตัวกลางในการสง่มอบสนิค้าไปยังผู้สัง่ซื้อ และ
ผู้สั่งซื้อจะต้องชำาระค่าสินค้าให้กับบริษัทโดยตรง

สำาหรับรูปแบบในการชำาระค่าสินค้า บริษัทเปิด 
ช่องทางการจ่ายเงินครอบคลุมทุกวิธี เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
เอทีเอ็ม จ่ายผ่านธนาคาร และระบบชำาระเงินออนไลน์ 
เมื่อบริษัทได้รับการชำาระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัท
จะหักเงินเป็นค่าเช่าพ้ืนที่ตามเปอร์เซ็นต์ที่ได้ตกลงไว้กับ
เจ้าของสินค้า จากนั้นจึงจ่ายเงินส่วนที่เหลือเป็นค่าสินค้า
ให้กับเจ้าของสินค้าต่อไป

ได้รับก�รส่งเสริมฯ จ�กบีโอไอ
บริษัท ลาซาด้า จำากัด ได้รับการส่งเสริมการ

ลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเดิมในประเภท 5.9  
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้รับสิทธิ
และประโยชน์ทางภาษีอากร เฉพาะการยกเว้นอากรขาเข้า 
สำาหรับเคร่ืองจักรตามสิทธิและประโยชน์ สำาหรับ

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ให้เป็น 
ไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนท่ี 10/2552  
ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552 

สำาหรับสิทธแิละประโยชนอ์ืน่ ใหไ้ดรั้บตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ส่วนรายได้
ของกจิการ e-Commerce ทีไ่ดรั้บการส่งเสริมการลงทนุ 
จะต้องเกิดจาก

1. ค่าคอมมิชชั่น จากการตกลงการซื้อขายสินค้า 
ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า และการให้บริการ

2. ค่าเช่าพื้นที่ในการฝากซื้อฝากขาย 
ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงการซื้อมาขายไป การรับขนส่ง 

สินค้าเอง เน่ืองจากเป็นบริษัทต่างชาติไม่สามารถ 
ทำาการค้าดังกล่าวได้ จะต้องแยกกิจการ สินทรัพย์  
และขออนุญาตจากงานธุรกิจต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยจะต้องมีทุนจดทะเบียน
ประมาณ 100 ล้านบาท

ตามนโยบายสง่เสริมการลงทนุใหม ่(ป ี2558-2564)  
กิจการน้ีจัดอยู่ในประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในกลุ่ม B2 ได้รับสิทธิประโยชน์ 
ทีม่ใิช่ภาษี เช่น อนญุาตใหน้ำาชา่งฝมีอืและผูช้ำานาญการ
เข้ามาทำางานในกิจการ ต่างชาติสามารถถือหุ้นข้างมาก
หรือทั้งสิ้นได้ เป็นต้น

ลาซาด้าเน้นย้ำาวัตถุประสงค์ในการทำาธุรกิจว่า 
ต้องการมีส่วนช่วยให้ร้านค้าที่เป็นระดับ SMEs ของไทย 
ได้มีโอกาสในการนำาสินค้าของตนเองมาจำาหน่ายออนไลน์
ได ้และยงัเพ่ิมจำานวนนกัศกึษาฝึกงานใหม้พ้ืีนทีเ่ตรียมตวั
ซ้อมบทบาทในชีวิตการทำางานต่อไปอีกด้วย 

ธุรกิจ e-Commerce ที่มีคุณค่าเช่นโครงการ
นี้ บีโอไอจะพิจารณาให้การส่งเสริมฯ หากบริษัทได้ช่วย
สนบัสนนุ SMEs ไทยใหข้ยายธรุกจิ จะไดรั้บการพิจารณา
เพิ่มขึ้น 
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เคยสังเกตหรือไม่ว่า เวลาเราเปิดเฟซบุ๊ก หรือ

เว็บไซต์ e-Commerce ช่ือดังต่างๆ เช่น Amazon 

ข้อความโฆษณาสินค้าหรือร้านค้าที่อยู่ในความ

สนใจของเราถูกแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ซึ่งนอกจาก 

สร้างความประหลาดใจใหเ้ราแล้ว ยงัเกดิความสงสัย

ว่าเว็บไซต์เหล่านี้ทราบได้อย่างไรว่า เรากำาลังสนใจ 

หรือมองหาสินค้าอะไรอยู่ Big Data คือคำาตอบ

สำาหรับความสงสัยนี้ครับ

e-Commerce
ศิรพันธ์ ยงวัฒนานันท์

Big Data : Trend 
ใหม่ในโลกยุคดิจิทัล

Big Data คืออะไร
นิยามของ “Big Data” มีความแตกต่างและ

หลากหลาย คำาว่า Big Data ถูกนำามาใช้ครั้งแรกในงาน
ศึกษาขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของ 
สหรัฐอเมริกา หรือ นาซา (National Aeronautics 
and Space Administration -NASA) ในปี 2540  
โดยใช้คำานี้ในการเรียกข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากจนหน่วย
ความจำาหลักหรือพ้ืนที่เก็บข้อมูลมีขนาดไม่เพียงพอที่จะ
เก็บได้ 

แต่นิยามของ Big Data ที่ได้รับความนิยม
และถูกใช้กันอย่างแพร่หลาย มาจากงานศึกษาของ
บริษัท Gartner ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2555 
ซึ่งอธิบายความหมายของ Big Data ว่าเป็นข้อมูล 
ที่ประกอบด้วย 3Vs ซึ่งต่อมามีการขยายคำาจำากัดความ
เพิ่มขึ้นเป็น 4Vs ได้แก่ 

• Volum ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล โดยมีขนาด
อยู่ในระดับตั้งแต่ Terabytes Petabytes ไปจนถึง 
Zettabytes
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ที่มา เว็บไซต์ IBM

• Velocity ข้อมูลอยู่ในลักษณะ Real - Time 
คือ ข้อมูลจะเกิดขึ้นทันทีตามสถานการณ์จริง มีการ
เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง

• Variety ข้อมูลมีความหลากหลาย เช่น มี 
รูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น ข้อความ รูปภาพ 
วิดีโอ เป็นต้น เป็นข้อมูลที่มีระเบียบแบบแผน หรือไม่มี
ระเบียบแบบแผน เป็นต้น

• Veracity ขอ้มลูมคีวามไมแ่นน่อน เชน่ ขอ้มลู
เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ หรือปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์ 
เป็นต้น

โดยสรุป Big Data คือ “ข้อมูลท่ีมีปริมาณมหาศาล 
มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ไม่แน่นอน และเป็นข้อมูลท่ีเกิด
ข้ึนอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งข้อมูลในลักษณะดังกล่าว จะไม่
สามารถนำาไปวเิคราะหเ์พ่ือใชป้ระโยชนไ์ดต้ามวธิกีารปกติ
ทั่วไป เนื่องจากข้อมูลมีจำานวนมาก และไม่มีรูปแบบของ
ขอ้มลูทีเ่ปน็ลักษณะเดยีวกนั จงึมคีวามจำาเปน็ตอ้งพัฒนา 
เครื่องมือและขั้นตอนวิธีใหม่ที่ช่วยในการจัดการข้อมูล
 

Big Data analytic
การวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์อนาคต

โดยทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) 
เป็นส่ิงที่องค์กรโดยทั่วไปมีการดำาเนินการอยู่แล้ว เช่น  
การสร้าง Business Intelligence (BI) ซ่ึงเป็นการนำาข้อมูล
ในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อดูสถานการณ์ปัจจุบัน โดยอาจนำา 
เอาหลักวิชาทางสถิติมาวิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำาในรูปแบบ
ที่ง่ายต่อการทำาความเข้าใจ เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปจะช่วยให้ผู้วิเคราะห์เข้าใจถึงส่ิงที่ผ่านมา และ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

แต่การวิเคราะห์ Big Data จะมีความแตกต่าง
ออกไป คือ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ Big Data คือ 
การคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตจากข้อมูลในอดีตที่มี
จำานวนมาก โดยอาศัยการสร้างอัลกอริทึม (Algorithm) 
ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) จะเห็นได้ว่า
ส่วนสำาคัญของการวิเคราะห์ข้อมูล Big Data คือการสร้าง 
อัลกอริทึมที่มีความถูกต้องและแม่นยำา ซึ่งจำาเป็นต้อง
อาศัยทักษะในด้านการวิเคราะห์แบบคาดการณ์ (Predictive 
Analytic) ด้วยการสร้างอัลกอริทึม
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“ปัจจุบันมีการพัฒนาซอฟต์แวร ์

เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ 

และจัดการกับ Big Data  

โดยซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยม 

มีชื่อว่า Hadoop ”

ในปัจจุบัน มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์และจัดการกับ Big Data โดยซอฟต์แวร์ท่ีได้รับ
ความนิยมมีชื่อว่า Hadoop ซึ่งบริษัท Yahoo เป็นผู้
คิดค้น แต่บริษัท Google เป็นผู้นำาไปใช้และพัฒนาต่อ

ข้อมูลดิจิทัล Social Media และ Internet 
of Things ต้นกำาเนิดของ Big Data

ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Big Data เกิดขึ้นจากการ
พัฒนารูปแบบการเกบ็ขอ้มลูตา่งๆ ใหอ้ยูใ่นรูปดจิิทลั และ
การเกิดขึ้นของระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) 
และ IoT (Internet of Things) ส่งผลให้มีการสร้าง 
ส่ง และบันทึกข้อมูลจำานวนมหาศาลในรูปแบบดิจิทัล 
เช่น การส่ังซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce) การสร้างบัญชีรายช่ือในระบบ Social 
Media เช่น เฟซบุ๊ก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต่างมีขนาดใหญ่

มีความหลากหลายและความซับซ้อนสูง และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นได้ชัดคือ การใช้เฟซบุ๊ก  
เวลาเราเปิดหน้าจอเฟซบุ๊กข้ึนมา เราจะพบข้อความจำานวนมาก 
ซึง่หากไมพิ่จารณาใหล้ะเอียด เราอาจคดิว่าขอ้ความตา่งๆ 
ที่แสดงขึ้นมาเป็นการสุ่ม หรือเป็นการแสดงข้อมูลตาม
เวลาทีม่กีารโพสต ์แตแ่ทจ้ริงแล้ว ข้อความตา่งๆ ทีแ่สดง
ข้ึนบนหน้าจอของเรานั้น เกิดจากการประมวลผลของ 
อัลกอริทึมถูกเขียนขึ้นโดยทีมงานของบริษัท โดยข้อมูล 
ที่นำามาใช้ในการประมวลผล ก็คือข้อมูลการกระทำาต่างๆ 
ของเราบนเฟซบุ๊ก ตั้งแต่การกดไลค์รูปหรือข้อความ การ
แสดงความเหน็ การอา่นขอ้ความหรือเนือ้หาตา่งๆ รวมถงึ
การกดดโูฆษณา บริษัทจะนำาขอ้มลูดงักล่าวไปประมวลผล 
เพ่ือคาดการณ์ถึงส่ิงที่เราสนใจหรือให้ความสำาคัญ และ 
นำาเสนอข้อมูลดังกล่าวบนหน้าจอเฟซบุ๊กของเรา

ที่มา เว็บไซต์ gigaspace.com

เนื่องจาก Big Data เป็นข้อมูลขนาดใหญ่  
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการแบบปกติ ไม่สามารถจัดทำาได้ 
การจะวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้ จึงต้องมีการนำาข้อมูล 
มาจัดเก็บ และนำามาย่อยเป็นข้อมูลในมุมมองต่างๆ ตามท่ี 
กำาหนดไว้ แล้วจึงนำาข้อมูลย่อยไปแยกประมวลผล  
(Distributed Computing) เพ่ือหาความสัมพันธ์ของ
ขอ้มลูหรือขอ้มลูเชงิลึก จากนัน้จึงนำาผลลัพธท์ีไ่ดใ้นแตล่ะ
ชุดข้อมูลย่อยมารวบรวมและสรุปผล 
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“การประมวลผลข้อมูล 

ที่อยู่ในรูปของ Big Data  

ได้อย่างถูกต้อง  

จะทำาให้สามารถวิเคราะห์ และคาดการณ์

พฤติกรรมหรือสถานการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนได้”

ความสำาคัญและประโยชน์ของ Big Data 
จากตัวอย่างของเฟซบุ๊ก แสดงให้เห็นว่า หากเรา

สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปของ 
Big Data ได้อย่างถูกต้อง จะทำาให้สามารถวิเคราะห์
และคาดการณ์พฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้  
ซ่ึงสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง 

ประโยชน์จาก Big Data สามารถนำาไปประยุกต์
ใช้ได้ ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น ภาคการเกษตร 
Big Data จะเป็นประโยชน์ในการคาดการณ์ภัยทาง
ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
รับมือภัยธรรมชาติ 

ในด้านการตลาด Big Data มีประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง
สามารถนำาไปออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด หรือแม้แต่
ในด้านการผลิต Big Data จะช่วยในการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการคาดการณ์
ความต้องการสินค้า ซ่ึงจะช่วยในการสร้างกำาไรสูงสุดให้กับ
ผู้ผลิต เป็นต้น

เมื่อ Big Data เป็นเทคโนโลยีที่จะมีความ
สำาคัญเป็นอย่างมากในยุคที่ข้อมูลต่างๆ มีปริมาณมาก

และมีความซับซ้อนสูง เพราะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์
ส่ิงต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำามากขึ้น ดังนั้น  
หนว่ยงานตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชนจึงเร่ิมมกีารนำา Big 
Data มาใช้ในองค์กร

Amazon.com เข้าถึงจิตใจลูกค้าบริหารจัดการ
สินค้า และขยายฐานธุรกิจ ด้วย Big Data

Amazon.com เป็นบริษัทจำาหน่ายสินค้าออนไลน์
ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ บริษัทเร่ิมก่อตั้งขึ้นในปี 2537  
โดยเร่ิมต้นจากการจำาหน่ายหนังสือเป็นหลัก แต่ต่อมา 
ก็เร่ิมมีการจำาหน่ายสินค้าประเภทอื่นมากขึ้น จุดเด่น 
ของบริษัท คอื การนำาเสนอสินคา้แนะนำาทีม่คีวามจำาเพาะ
เจาะจงสำาหรับสมาชิกแต่ละคน โดยบริษัทจะนำาข้อมูล
ของลูกค้าแต่ละคนในหลากหลายด้าน เช่น ประวัติการ
สั่งซื้อสินค้า การค้นหาสินค้าที่สนใจ ความสนใจต้องการ
ส่งเสริมการขาย เป็นต้น มาประมวลผลด้วยอัลกอริทึม
ที่พัฒนาโดยบริษัท เพ่ือให้ระบบสามารถแนะนำาสินค้าที่
ลูกค้าแต่ละคนน่าจะกำาลังสนใจ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถ
รักษาฐานลูกคา้และสร้างยอดขายเพ่ิมขึน้ไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง

จากการเติบโตของบริษัท ย่อมส่งผลให้ปริมาณ
สินค้าที่ต้องบริหารจัดการมีจำานวนมาก ข้อมูลจาก 
คุณ Alyssa Henry รองประธานบริษัท Amazon’s AWS 
Storage Service พบว่า บริษัทมีจำานวนสินค้าท่ีต้องบริหาร
จัดการกวา่ 1,500 ล้านชิน้ ซึง่อยูใ่นศนูยเ์กบ็และกระจาย
สินคา้กวา่ 200 แหง่ทัว่โลก เพ่ือการบริหารจัดการสินคา้ที่
มีจำานวนมหาศาล ที่อยู่ในหลายพื้นที่ และมีการนำาเข้ามา
หรือจำาหนา่ยออกไปไดต้ลอดเวลา บริษัทจึงจัดทำารายการ
สินค้าดังกล่าวบนระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Amazon 
Simple Storage Service (Amazon S3) ที่สามารถ
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7 ปี โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Big Data 
และเปน็ผูน้ำาในเร่ืองการวเิคราะห ์Big Data นอกจากนัน้ 
มาเลเซียยังมีการจัดงานเช่นเดียวกับสิงคโปร์

สำาหรับประเทศไทย Big Data ยังเป็นเรื่องใหม่
ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเมื่อช่วงต้นปี IMC 
Institute มีการจัดแถลงข่าวเร่ือง Big Data Trend ซ่ึง
ประเด็นที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นคือ การวางกรอบ
นโยบาย 3 ด้าน 

ด้านที่ 1 คือ ภาครัฐและเอกชน โดยจะต้อง
กำาหนดกลยุทธ์ในเร่ืองนี้โดยเร็ว และส่งเสริมการทำา 
Open Data 

ด้านที่ 2 คือ เทคโนโลยี โดยภาครัฐควรส่งเสริม
ให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพ่ือลดต้นทุน และหาหน่วยงาน
รับผดิชอบมาชว่ยดำาเนนิการตัง้ Cloud Platform สำาหรับ 
Big Data เพื่อช่วยลดต้นทุน

ดา้นที ่3 คอื การพัฒนาบคุลากร โดยตอ้งเร่งสร้าง
และพัฒนาบคุลากรดา้นนี ้รวมถงึเปดิโอกาสใหผู้เ้ชีย่วชาญ
จากต่างประเทศมาช่วยพัฒนา

และเมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา สำานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ได้ประกาศแผนจัดทำา Big 
Data ของภาครัฐ โดยวางรูปแบบสถาปัตยกรรมเสร็จแล้ว  
ระบบจะทำางานบน Government Cloud Computing  
โดยคาดว่าภายในปี 2560 สรอ. จะสามารถเปิด Big  
Data as a Service ให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้งาน  
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญในการส่งเสริม Big 
Data ของรัฐบาล 

แก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ถึง 5 Terabyte ต่อข้อมูล และ
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลา ซึ่งรายการสินค้าของ
บริษัทจะมีการปรับปรุงมากกว่า 50 ล้านครั้งต่อสัปดาห์ 
และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลทุกๆ 30 นาที ระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลนี้ช่วยให้จัดการกับสินค้าต่างๆ ที่
อยู่ในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจาก
การจำาหน่ายสินค้าได้เกือบ 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ  
ในปี 2557

นอกเหนือจากการจำาหน่ายสินค้า บริษัทยังได้
พัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นจาก Big Data นั่นคือธุรกิจ 
Cloud Services โดยเร่ิมธุรกิจให้บริการพ้ืนที่จัดเก็บ
ข้อมูลออนไลน์และการให้บริการ Cloud Computing 
ในปี 2549 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอร์ของบริษัทในการทำางาน
ต่างๆ ตั้งแต่ออกแบบและทดลอง

“สำาหรับประเทศไทย Big Data  

ยังเป็นเรื่องใหม่ของทั้งภาครัฐ 

และภาคเอกชน”

อาเซียนและประเทศไทยกับ Big Data
ในขณะที่ Big Data เป็นเทคโนโลยีที่สำาคัญและ

มีประโยชน์มหาศาล หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความ
สนใจกับการพัฒนาการวิเคราะห์ Big Data แม้กระทั่ง
ประเทศในอาเซียนก็ให้ความสำาคัญ ประเทศสิงคโปร์
ตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำาในการวิเคราะห์เชิงประยุกต์ 
ระดับโลก (Global Leader in Applied Analytics) 
โดยมีการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การจัดตั้ง Big Data Innovation Center มีการพัฒนา
หลักสูตรเพ่ือสร้างนักวิเคราะห์ข้อมูลในสถาบันการศึกษา
ในประเทศ รวมถึงมีการจัดงาน Big Data World Show 
Singapore 2015 

ขณะที่ประเทศมาเลเซียมีการประกาศนโยบาย 
Big Data Analytics ในปี 2557 ซ่ึงเป็นแผนระยะยาว  
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สำานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศแผน Big Data ภาครัฐ 

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
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https://www.ega.or.th/th/content/913/4192/
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เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็น

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการนำาเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ

สังคม การขับเคล่ือนสู่ความเป็นสังคมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล มีความสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศไทย 

ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจด้าน 

การส่ือสารของประเทศไทยในอนาคต ที่จำาเป็น

ต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 

(โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล หมายถึง โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม  

(Telecommunication) และการแพร่ภาพกระจายเสียง 

(Broadcast) รวมทั้งการหลอมรวมของเทคโนโลยี 

(Convergence) ทั้งสามด้านที่เป็นนวัตกรรมใหม่

ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี 

เป้าหมายคือ การครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี การมีขนาดท่ีพอเพียง 

กับการใช้งาน มีเสถียรภาพท่ีม่ันคง ในราคาท่ีเหมาะสม 

e-Commerce
ทรงวุฒิ โชติกาญจนวิทย์

Data Center & 
Cloud Service 
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล

เพ่ือเปน็พ้ืนฐานไปสู่การตอ่ยอดกจิกรรมการพัฒนา 

ประเทศ ท้ังด้านเศรษฐกิจและสังคมท่ีมีประสิทธิภาพ

สูงสุด

เพ่ือรองรับการขับเคล่ือนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
ของรัฐบาล บีโอไอจึงได้มีการปรับปรุงประเภทกิจการ  
7.9.2.3 นิคมหรือเขต Data Center และเพ่ิมประเภท 
กิจการ 7.10 Cloud Service เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)  
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ทำางานได้ทันที เมื่อมีสิ่งใดทำางานผิดพลาด นอกจากนั้น
เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้บอร์ดแบนด์ความเร็วสูง 
(Broadband) ในประเทศ จึงได้กำาหนดเง่ือนไขให้ผู้ให้ 
บริการ Data Center ต้องมีวงจรส่ือสารแบบความเร็วสูง 
อย่างน้อย 4 วงจร เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ 
ความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 60 Gbps.

และเพ่ือให้ผู้ให้บริการ Data Center ใน
ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้กับผู้ให้บริการในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในภูมิภาคเดียวกัน ผู้ให้บริการฯ จะต้องได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน Data 
Center อีกด้วย

ในประเทศไทยมผีูใ้หบ้ริการ Data Center 9 ราย  
มีพื้นที่กว่า 18,000 ตารางเมตร ข้อมูล ณ วันที่ 1  
กันยายน 2558 มผีูไ้ดรั้บการสง่เสริมฯ จากบโีอไอภายใต้
กิจการ Data Center จำานวน 4 โครงการ มีพื้นที่เฉลี่ย  
10,920 ตารางเมตร รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 11,836 ล้านบาท 
มีการจ้างงานที่เป็นคนไทย 164 คน

กิจการ Cloud Service
หากจะพูดถงึ Cloud หลายคนอาจจะนกึถงึบริการ

พ้ืนทีฝ่ากไฟล์บนอินเทอร์เนต็ อยา่ง iCloud บน iPhone, 
iPad หรือ Google Drive บน Android หรือบริการเกบ็
ไฟล์ต่างๆ บน Dropbox ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือบริการ Cloud 
Storage ซึ่งเป็นบริการ Cloud ประเภทหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง 
Cloud Service เป็นบริการท่ีครอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ เช่น หน่วยประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และ
ระบบออนไลน์ต่างๆ จากผู้ให้บริการร่วมกัน เพ่ือลดความ
ยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และ
ลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

ประเภทกิจการ Cloud Service  นี้เป็นกิจการ 
ที่ต่อยอดมาจาก Data Center โดยผู้ที่จะได้รับ 
การส่งเสริมฯ ในประเภทน้ี จะต้องต้ังอยู่ใน Data Center 
ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน 
Data Center ซึง่ตัง้อยูใ่นประเทศไทยไมน่อ้ยกวา่ 2 ศนูย ์

ของประเทศให้มีขนาดเพียงพอต่อการใช้งาน มี 
มาตรฐาน มีเสถียรภาพท่ีม่ันคงปลอดภัย อีกท้ัง 
เ พ่ือ เป็นการต่อยอดกิจกรรมการพัฒนาประเทศ
ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
พร้อมให้บริการสำาหรับธุรกิจต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน 
ในประเทศไทย ทั้งในธุรกิจ ICT เช่น การมาตั้ง Data 
Center การใหบ้ริการ Cloud Service การมาร่วมทนุใน
ธุรกิจโทรคมนาคม และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เป็นต้น 
หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารที่มีคุณภาพ
ในการเชื่อมต่อกับโลกในระดับความเร็วสูง

กิจการ Data Center
การให้บริการ Data Center มีมาหลายปี และมี

ความคุน้เคยกนัดวีา่ผูใ้หบ้ริการ Data Center จะตอ้งให้
บริการรับฝากวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในลักษณะ 
Co-Location ให้บริการดูแลระบบ (Managed Service) 
ให้บริการแบคอัพ (Backup) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 
ของลูกค้า และให้บริการในลักษณะเป็นศูนย์ข้อมูลสำารอง
จากภัยพิบัติ (Disaster Recovery Site :DR) เป็นต้น

สำาหรับผู้ที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะต้อง
มีพ้ืนที่ในการให้บริการไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร 
และ Data Center ดังกล่าวจะต้องมีระบบที่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมิความช้ืน รวมถึงระบบไฟฟ้าต่างๆ ท่ีพร้อม
ทำางานทดแทนกันได้ทันที หรือระบบอื่นๆ เช่น ระบบ
ป้องกันน้ำาร่ัวซึม ระบบดับเพลิง เป็นต้น ท่ีต้องพร้อม
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และแต่ละศูนย์ก็ต้องมีวงจรสื่อสารหลัก และสำารองเชื่อม
โยงหากันด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 10 Gbps.

เช่นเดียวกับการให้การส่งเสริมฯ ในประเภท 
Data Center เพ่ือให้ผู้ให้บริการ Cloud Service   
ในประเทศไทยสามารถแข่งขันได้กับผู้ให้บริการใน 
ต่างประเทศ ผู้ให้บริการฯ จึงต้องได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC27001 ด้าน Cloud Security และ
มาตรฐาน ISO/IEC 20000 - 1 ด้าน Cloud Service

ในประเทศไทยมผีูใ้หบ้ริการ Cloud Service กวา่ 
10 ราย ซ่ึงข้อมูล ณ วันท่ี 1 กันยายน 2558 มีผู้ได้รับ 
การส่งเสริมฯ จากบีโอไอภายใต้กิจการ Cloud Service 
จำานวน 2 โครงการ (ระยะเวลา 8 เดือน) รวมมูลค่าการ

ลงทุนกว่า 520 ล้านบาท มีการจ้างงานท่ีเป็นคนไทย 33 
คน และทัง้ 2 ประเภทกจิการมแีนวโนม้ขอรับการส่งเสริมฯ  
เพ่ิมขึ้น สอดรับกับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจดิจิทัล 
ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

สำาหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมของประเภทกิจการ 
Data Center และ Cloud Service สามารถศึกษา
ได้จาก www.boi.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์ประสาน 
การบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop  
Investment Center :OSOS) ชัน้ 18 อาคารจัตรัุสจามจุรี  
โทรศัพท์ 0 2209 1100 หรือศูนย์บริการลงทุน โทรศัพท์ 
0 2553 8111 

Cloud Computing
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ประเภท 7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต Data Center สิทธิและประโยชน์

 เงื่อนไข • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยไม่กำาหนด 
 วงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น
• ยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็น สำาหรับส่วน 
 ที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
 จะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม
• สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

1. ตอ้งจัดใหม้บีริการ เชน่ บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แมข่า่ย (Server 
Co-Location) บริการดูแลระบบ (Managed Service) บริการ 
Backup เครื่อง Server ของลูกค้า บริการ Disaster Recovery 
Services (DRS) เป็นต้น

2. ต้องมีพ้ืนท่ีสำาหรับให้บริการ Data Center ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร

3. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายส่ือสารแบบความเร็วสูง
ไปยังศูนย์กลางส่ือสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
อย่างน้อย 4 วงจร ท้ังน้ีต้องเป็นวงจรในประเทศท่ีมีความเร็วไม่น้อยกว่า  
10 Gbps. อย่างน้อย 3 วงจร และมีความเร็วรวมของทุกวงจรไม่น้อยกว่า 
60 Gbps.

4. ตอ้งสามารถใหบ้ริการไดใ้นขณะทีม่กีารซอ่มบำารุงหรือมกีารเปล่ียนแปลง
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ (Concurrently Maintainable)

5. ต้องมีระบบ Engine Generator ที่เป็น Continuous Rating ที่
รองรับปริมาณการใช้ไฟทั้งหมดของ Data Center พร้อมระบบสำารอง
กรณี Engine Generator ตัวหนึ่งตัวใดชำารุดหรือหยุดทำางาน

6. ต้องมีอุปกรณ์หรือระบบสำารองในอุปกรณ์ UPS, IT Cooling และ 
UPS Cooling โดยต้องทำางานในทันทีที่อุปกรณ์หลักหยุดทำางาน และ
ไม่กระทบต่อการให้บริการ

7. ตอ้งมเีส้นทางสำารองในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าทีไ่มข่ึน้ตอ่กนั (Independent 
Distribution Paths)

8. ต้องมีระบบป้องกันความเส่ียงที่เกิดจากความเสียหายกรณีที่อุปกรณ์ 
ตัวหนึ่งตัวใดชำารุดหรือหยุดทำางาน

9. ต้องมีระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบสำารอง

10. ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยทั่วพื้นที่

11. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

12. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน Data Center

กิจการนิคมหรือเขต Data Center

กิจการ Cloud Service

ประเภท 7.10 กิจการ Cloud Service สิทธิและประโยชน์

 เงื่อนไข • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยไม่กำาหนด 
 วงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น
• ยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็น สำาหรับส่วน 
 ที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ 
 จะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำาเป็นและเหมาะสม
• สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

1. ต้องตั้งอยู่ใน Data Center ที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน 
Data Center ไม่น้อยกว่า 2 ศูนย์ที่อยู่ในประเทศ

2. ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ Data Center ทุกศูนย์เข้าด้วยกัน 
ด้วยความเร็วไม่ต่ำากว่า 10 Gbps. ในทุกเส้นทาง พร้อมมีวงจรสำารอง
ที่มีขนาดเท่ากัน

3. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC27001 ด้าน Cloud Security และ
มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ด้าน Cloud Service

แหล่งอ้างอิง
1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
3. นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศ กกท.ที่ 2/2557
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ปจัจุบนัเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาเกีย่วขอ้งกบั

ชีวิตประจำาวันของเรามากขึ้น บริษัทผู้ที่ทำาหน้าที่ให้

บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT จึงแสวงหา

เทคโนโลยทีีด่ทีีสุ่ด และเปน็ทีย่อมรับในระดบัสากล 

เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ

วารสารส่งเสริมการลงทุน ได้รับเกียรติจาก 
คุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำ�รงค์ รองกรรมก�รผู้จัดก�รบริษัท 
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน) หรือ INET 
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ด้านไอซีที
โซลูชัน่ ทีม่าบอกเล่าถงึการดำาเนนิงานของบริษัทวา่ การใช้
นวตักรรมทางเทคโนโลยสีารสนเทศ เปล่ียนมาเปน็โอกาส
ทางธุรกิจนั้นทำาอย่างไร

วิสัยทัศน์ INET
“เป็นผู้ให้บริก�รโครงสร้�งพ้ืนฐ�นด้�น ICT ช้ันนำ� 

มีคว�มน่�เช่ือถือ มีคุณภ�พในระดับม�ตรฐ�นส�กล” 
เป็นวิสัยทัศน์ของ INET ที่ใช้นำาองค์กร ในการให้บริการ

e-Commerce
ทรงวุฒิ โชติกาญจนวิทย์

INET กับความปลอดภัย 
ของระบบคลาวด์  
รายแรกของประเทศไทย

ด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำาให้ INET ได้พัฒนา
แนวทางการให้บริการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider) 
เพื่อมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและ 
แอปพลิเคชนัตา่งๆ รวมถงึใหค้ำาปรึกษา ออกแบบ ตดิตัง้
ระบบโครงขา่ย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการทางธรุกจิของ
ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

คุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำ�รงค์  

รองกรรมก�รผู้จัดก�ร 

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มห�ชน)
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บริการ INET Cloud 
เป็นบริการที่ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เช่น CPU, 

RAM และ Harddisk ร่วมกนัผา่นเครือขา่ยอนิเทอร์เนต็
ความเร็วสูง ภายใต้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยที่ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001 ด้าน Cloud Service 
และมาตรฐานความปลอดภัยระบบคลาวด์ในระดับสากล 
CSA -STAR (Cloud Security Alliance - Security,  
Trust & Assurance Registry) ซ่ึงการให้บริการแบ่งได้ 
3 ประเภท ดังนี้

• Infrastructure as a Service (IaaS) เปน็การ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT

• Platform as a Service (PaaS) เป็นบริการ
ที่ผู้ใช้บริการสามารถนำา Application มาทำางานอยู่บน 
INET Cloud ช่วยให้ผู้ใช้บริการไม่ต้องลงทุนทางด้าน 
Hardware และ Software เช่น บริการ SAP on Cloud

• Software as a Service (SaaS) เป็นบริการ
ทางด้าน Application เช่น บริการประชุมออนไลน์ 
WebEx, บริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ Secure Drive

“Data Center ทั้ง 2 ศูนย ์

ออกแบบภายใต้แนวคิด  

Clean, Green, Eco, Innovation  

และ Security”

บริการ INET Data Center
ปัจจุบัน INET Data Center พร้อมตอบรับ

ทุกความต้องการแบบครบวงจรด้วย 2 ศูนย์หลัก คือท่ี  
อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ด้วยพ้ืนท่ี 
บริการกว่า 2,000 ตารางเมตร และอาคารบางกอกไทย 
ทาวเวอร์ ถนนรางน้ำา บนพ้ืนท่ีบริการกว่า 800 ตารางเมตร 
ซึง่ Data Center ทัง้ 2 ศนูย ์ไดอ้อกแบบภายใตแ้นวคดิ 
Clean, Green, Eco, Innovation และ Security รวมถงึ 
การเชือ่มตอ่กบัเครือขา่ยอนิเทอรเ์นต็แบนดว์ธิความเร็วสูง  
พร้อมด้วยเครือข่ายเสถียรภาพสูงในรูปแบบ Full  
Redundancy รองรับทุกสถานการณ์จากเหตุภัยพิบัติ 
ท่ีไม่คาดคิด อีกท้ังเพ่ือให้เกิดความเช่ือม่ันในความปลอดภัย
ของข้อมูล INET จึงได้รับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน 
ISO/IEC 27001 ด้าน Data Center เพื่อพร้อมแข่งขัน
กับ Data Center ในต่างประเทศ
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บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด 
และบริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จำ�กัด ให้บริการ 
Cloud Computing ด้วยเทคโนโลยี FlexPod™ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านระบบ Cloud และ 
Data Center

บริษัท ทร�นแซคช่ัน เน็ตเวิร์ค เซอร์วิสเซส จำ�กัด 
ให้บริการเครือข่ายรับชำาระเงินผ่านบัตรเครดิต (EDC  
Network Service) ดว้ยมาตรฐาน PCI DSS (Payment 
Card Industry Data Security Standard)

บริษัท จีเอ็มโอ Cloud (ไทยแลนด์) จำ�กัด  
ใหบ้ริการออกใบรับรองความปลอดภยัทางอเิล็กทรอนกิส์ 
(SSL Certification) ภายใต้ชื่อ GlobalSign เพื่อสร้าง
มาตรฐานความปลอดภยั และความมัน่ใจสูงสุดใหก้บัการ
ทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท สิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคช่ันส์ จำ�กัด  
ให้บริการ IP-VPN ระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ
ของลูกค้าเข้าถึงกันทั่วโลก ด้วยมาตรฐานการให้บริการ 
ที่เชื่อถือได้ในระดับสากล

ธน�ค�รกรุงไทย ใหบ้ริการระบบรับสมคัรบคุลากร
ครบวงจรแบบออนไลน์ (Online Recruitment)

บริการและบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
บริษัทยดึมัน่ในการใหบ้ริการทีเ่ปน็เลิศและยดึหลัก

การบริหารด้วยธรรมาภิบาล จึงทำาให้บริษัทได้รับรางวัล
และมาตรฐานรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ปี 2558  
• ไดก้ารรับรองมาตรฐาน CSA - STAR (Cloud 

Security Alliance - Security, Trust & Assur-
ance Registry) ขอบเขตบริการ Cloud ทีม่คีวามมัน่คง
ปลอดภัยทางสารสนเทศในระดับสากล

• ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 
ดา้น Cloud ทีม่คีวามมัน่คงปลอดภยัตามมาตรฐานระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทั้ง 2 ศูนย์

• ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001 : 2013 
ศูนย์ปฏิบัติการ INET Data Center ตึกไทยซัมมิท
ทาวเวอร์และตึกบางกอกไทยทาวเวอร์ ที่มีความมั่นคง
ปลอดภัยตามมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคง
ปลอดภัยสารสนเทศ

ปี 2557 
• ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2011 

ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศและการให้บริการด้าน 
Cloud ที่มีคุณภาพทั้ง 2 ศูนย์เป็นรายแรก

ปี 2556 
• ไดก้ารรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ดา้น

ระบบบริหารงานคุณภาพภายในบริษัท ครอบคลุมบริการ
อินเทอร์เนต็ระดบัองคก์ร (Enterprise Access) บริการ 
MetroLAN และ INET Data Center

รางวัลที่ได้รับ
• รางวัล Cloud Service Provider Partner 

of the Year 2014 จาก VMware ในฐานะผู้ให้บริการ 
Cloud ด้วย VMware รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 
ประจำาปี 2557 

INET ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำาต่างๆ
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• รางวัล PR Week Award ปี 2545 ประเภท
การเงิน สำาหรับแคมเปญไอเน็ต IPO จัดทำาโดย Ogilvy 
PR Worldwide 

• รางวัล Best Newly Listed Company จาก
วารสาร Asiamoney

• รางวัลผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุด จาก
ประชามติผู้อ่าน Bangkok Post 

“จดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทย 

ประเภท A  

สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ”

ความเชี่ยวชาญ
• บริษัทจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษาไทยประเภท A 

สาขาการสื่อสารโทรคมนาคม ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง

“ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ และธุรกิจ 

มีส่วนแบ่งทางการตลาด 

อยู่ประมาณร้อยละ 30” 

ประโยชน์ของนวัตกรรมสารสนเทศ
จากภารกิจ “เร�ใช้นวัตกรรมท�งเทคโนโลยี

ส�รสนเทศเปลี่ยนม�เป็นโอก�สท�งธุรกิจ” ส่งผลทำาให้

• รางวัลผู้ให้บริการ Data Center ดีเด่นประจำาปี 
2556 จาก Frost & Sullivan 

• รางวลัสถานประกอบกจิการดเีดน่ ดา้นแรงงาน 
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำาปี 2551 จาก
กระทรวงแรงงาน

• รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2548 สาขาธุรกิจ
บริการด้านไอที จากคณะอำานวยการจัดงานองค์กรดีเด่น
แหง่ป ีสนบัสนนุโดยมลูนธิเิพ่ือสังคมไทยและหนงัสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ

• รางวัล Deloitte 2004 Asia Pacific  
Technology Fast 500 ฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่มีอัตรา
การเติบโตสงูที่สุดต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (ปี 2544 - 2546) ใน
เขตภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

• รางวัล Disclosure Report Award 2002-
2003 จากสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำาหรับบริษัทจดทะเบียนที่มี
การเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

ส่วนแบ่งทางการตลาดเพ่ิมขึ้นและยอดขายมีแนวโน้ม 
สูงข้ึนกว่าเท่าตัว โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐ และธุรกิจ 
มส่ีวนแบง่ทางการตลาดอยูป่ระมาณร้อยละ 30 ของตลาด 

สำาหรบัผู้ใชร้ายยอ่ยนัน้ INET มส่ีวนในการผลักดนั 
ทางอ้อม เพ่ือให้เกิดการใช้งานบอร์ดแบนด์ความเร็วสูง 
โดยการวางโครงข่ายทั่วประเทศ 

นอกจากนี้ บริษัทยังคำานึงถึงประโยชน์ของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงที่ยั่งยืนบนคุณค่าหลัก 4 ประการคือ

ประก�รแรก นวัตกรรม (Innovation) ยกย่อง
และรับฟังความคิดทุกความคิดเพ่ือพัฒนาทางออกที่ดี
ขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นวัตกรรม
มีความหมายกว้างกว่าการสร้างสินค้าหรือบริการที่ดี แต่
ยังรวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ให้อยู่
ในระดับที่น่าพอใจอีกด้วย นวัตกรรมจึงเป็นหน้าที่ของ
บุคลากรของบริษัททุกคนที่ต้องร่วมกันทำา
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ประก�รที่สอง คว�มเป็นกล�ง (Neutral) เรา
เชื่อว่าบริษัทสามารถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งทัง้ผู้ถอืหุน้ ลูกคา้ พนกังาน พันธมติร คูค่า้และ
สังคมไทย โดยรวมบริษัทที่จะประสานประโยชน์ระหว่าง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน

ประก�รทีส่�ม คว�มกระตอืรือร้น (Energetic) เรา
ใชป้ระโยชนสู์งสุดจากความหลากหลายดา้นประสบการณ์
ของบคุลากร กจิการของบริษัทประสบความสำาเร็จโดยการ
สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำางานทั้งร่วมกัน
และกับลูกค้า มีความตื่นตัวต่อความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา  
เพ่ือตอบสนองกบัลูกคา้ทัง้ภายในและภายนอกดว้ยความ
รู้สึกกระตือรือร้น ทำางานตรงตามเวลาที่กำาหนดอย่าง 
ต่อเน่ืองและทำาให้ม่ันใจว่า การดำาเนินภารกิจของเราจะเสร็จ
อย่างรวดเร็ว 

ประก�รท่ีส่ี  คว�มซ่ือสัตย์เช่ือถือได้และก�รยึดม่ัน 
ในคุณธรรม (Trustworthy) บุคลากรของบริษัท
ปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ  
มีจริยธรรม และเชื่อถือได้ตลอดเวลาในทุกกรณี บริษัท
จะไม่เกี่ยวข้องกับความไม่ถูกต้อง เราเชื่อว่าการทำาธุรกิจ 
อย่างตรงไปตรงมา สามารถนำาพาองค์กรไปสู่ความสำาเร็จได้  
รวมถึงการปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า ก็ต้องมีความเป็นธรรม
และเปน็ไปตามหลักของการแขง่ขนัเสรี ซึง่จะนำาประโยชน์
สู่ผู้บริโภค

“ปัญหาหลักอยู่ที่การขาดแคลนบุคลากร 

ที่มีความรู้ความชำานาญด้าน Cloud  

ซึ่งสถาบันการศึกษาต่างๆ ผลิตออกมา 

ไม่เพียงพอต่อความต้องการ”

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำานาญ
ปัญหาสำาคัญสำาหรับ INET ในการให้บริการ

ไม่ใช่อยู่ที่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป แต่ปัญหาหลักอยู่ที่การ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำานาญด้าน Cloud 

ซึ่งสถาบันการศึกษาต่างๆ ผลิตออกมาไม่เพียงพอต่อ
ความตอ้งการของตลาดในดา้นนี ้ดงันัน้ INET จงึรว่มมอื 
กับมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐ และเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพ่ือสนับสนุนให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ Cloud ได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถปฏิบัติงานได้จริง

ในมมุมองส่วนตวั มคีวามเหน็วา่ หากภาครัฐเขา้มา
ดำาเนนิการในเร่ืองไอซทีเีองอาจใชร้ะยะเวลานาน เน่ืองจาก
ภาครัฐมขีัน้ตอนและโครงสร้างในการดำาเนนิงานทีค่อ่นข้าง
สลับซับซ้อน ดังนั้นเพื่อให้ระบบไอซีทีสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได ้ควรใหภ้าคเอกชนเปน็ผูด้ำาเนนิการ และ
ภาครัฐดแูลเร่ืองขอ้กำาหนด กฎระเบยีบตา่งๆ เพ่ือควบคมุ
ให้เกิดความมั่นคง 
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กิจกรรมตลาดกลางซ้ือขายช้ินส่วน หรือ Market 

Place น้ัน เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือสนับสนุนให้เกิด

การเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เป็น

กิจการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง (SMEs) ไป

จนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการ

ผลิตชิ้นส่วน ได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบ

การที่มีความต้องการซื้อชิ้นส่วน 

หากจะใหอ้ธบิายง่ายๆ ใหผู้ย้งัไมเ่คยร่วมกจิกรรมนี ้
มาก่อนได้เห็นภาพ กิจกรรมตลาดกลางซ้ือขายชิ้นส่วน 
ก็เปรียบเสมอืน “ตลาดนดั” รูปแบบหนึง่ แตเ่ปน็ตลาดนัด 
ขนาดใหญ่ที่ทั้งผู้ซ้ือและผู้ขายล้วนเป็นผู้ประกอบการ 
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้
สามารถพบไดใ้นอตุสาหกรรมชิน้ส่วนยานยนต ์เคร่ืองจักร 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการดำาเนินกิจกรรมนั้น หน่วยพัฒนาการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม (หน่วย BUILD) จะเป็นผู้จัดหา

ถนนสู่ BUILD
กีรตินันทน์ ศรีเมือง

ถนนสู่ BUILD

สถานที่ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น 
สถาบนัส่งเสริมการผลิตตา่งๆ  นคิมอุตสาหกรรม สมาคม
ผู้ผลิตต่างๆ เพื่อรับทราบความต้องการเบื้องต้นของกลุ่ม 
ผู้ประกอบการท่ีมีความต้องการให้จัดการนัดหมายพบปะกัน
ในรูปแบบตลาดนัดนี้ขึ้น ซึ่งคร้ังล่าสุดที่จัดขึ้นนั้น คือ 
“กิจกรรมตลาดกลางซ้ือขายช้ินส่วน คร้ังท่ี 132” ซ่ึงหน่วย 
BUILD จัดร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เมื่อวันที่  
18 กันยายน 2558 ท่ีผ่านมา ณ อาคาร เดอะนวไพรเวซ่ี 
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี 
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เนื่องด้วยกิจกรรมตลาดกลางในคร้ังนี้เป็นการจัด 
ในนิคมอุตสาหกรรม จึงได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ
ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมมากเป็นพิเศษ โดยมี 
ผู้ประกอบการให้การตอบรับเข้าร่วมงานคร้ังนี้แล้วกว่า 
60 บริษัท 

ความพิเศษของการจัดกิจกรรมตลาดกลาง 
ในคร้ังนี้ เนื่องด้วยสถานที่ที่ เอื้ออำานวย โดยได้มี 
การเตรียมสถานที่สำ าหรับจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจ  
(One-on-One Meeting) ด้วย ทำาให้หลายโรงงาน 
จัดส่งตัวแทนฝ่ายจัดซื้อเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาธุรกิจ 
นี้ด้วย ซึ่งจากผลตอบรับจากฝ่ายจัดซื้อจากหลาย 
โรงงานให้ความเห็นว่ากิจกรรมนี้ เป็นประโยชน์และ 
กระบวนการจัดซื้อทำาได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากสามารถ 
พบปะกับผู้ผลิตหลายรายและได้เจรจากันโดยตรง  
ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดเวลามากขึ้น  
ถือได้ว่ากิจกรรมตลาดกลางซ้ือขายช้ินส่วนน้ี ช่วยตอบโจทย์ 
การสนับสนุนการซื้อชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศ 
มากยิ่งขึ้น

สำาหรับผู้ประกอบการทา่นใดทีส่นใจรับทราบข้อมลู
การจัดกิจกรรมตลาดกลางในคร้ังต่อไป สามารถติดต่อ 
ขอข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ีหน่วย BUILD โทรศัพท์ 0 2553 8111 
ติดต่อคุณศิริน หรือคุณวัชรสาร  
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กฎและระเบียบควรรู้
ภัทรกฤตย์ วิจิตรภัทร

1.	 ถ้าได้รับการส่งเสริมฯ	 ในกิจการ	 IPO	 จะสามารถ 
ขอแก้ไขเป็นประเภทกิจการ	ITC	ได้หรือไม่
ตอบ สามารถทำาได้ โดยยื่นคำาขออนุญาตแก้ไขโครงการ 
โดยระบุขอบข่ายธุรกิจที่จะดำาเนินการเพ่ิมมาให้ชัดเจน  
ยื่นที่สำานักบริหารการลงทุน 4 
...................................................................................
2.	 ศูนย์บริหารเงิน	(Treasury	Center)	ต่างชาติสามารถ
ทำาได้หรือไม่ 
ตอบ สามารถทำาได้ หากการประกอบธุรกิจเป็น  
“ศูนย์บริหารเงิน” มีลักษณะเป็นการประกอบธุรกิจ  
“ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) ภายใต้การกำากับ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย” คนต่างด้าวจะต้องได้รับ 
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องขออนุญาตตาม  
พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ด้วย
...................................................................................
3.	 กิจการการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ือใช้เป็นสินค้า
อุปโภค	บริโภค	เช่น	ถุงพลาสติก	ภาชนะต่างๆ	สามารถ
ขอรับการส่งเสริมฯ	ได้หรือไม่
ตอบ ตามประกาศ กกท. ที่ 2/2557 บีโอไอกำาหนด
ประเภทกิจการพลาสติกไว้สำาหรับกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกสำาหรับอุตสาหกรรม (Plastic Products for  
Industrial Goods) ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดหลายช้ัน 
(Multilayer Plastics Packaging) ผลิตบรรจุภัณฑ์ 
พลาสติกชนิดปลอดเช้ือ (Aseptic Plastics Packaging) 
และผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต  
(Antistatic Plastics Packaging) เท่าน้ัน ดังน้ัน การผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพ่ือใช้เป็นสินค้าอุปโภค บริโภค  
ดังกล่าว จะไม่อยู่ในขอบข่ายให้การส่งเสริมฯ
...................................................................................
4.	 กิจการนำาแผงโซล่าร์เซลล์มาติดต้ังเพ่ือใช้กระแสไฟ
ป้อนสู่สายการผลิตท่ีโรงงานแทนการใช้ไฟฟ้ารูปแบบเดิม	
สามารถขอรับการส่งเสริมฯ	ได้หรือไม่

ตอบ สามารถขอรับสิทธปิระโยชนต์ามมาตรการส่งเสริมฯ 
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ตามประกาศที่ 
1/2557 โดยที่กิจการของท่านต้องเป็นกิจการที่ดำาเนิน 
อยู่แล้ว ไม่ว่าจะได้รับการส่งเสริมฯ หรือไม่ก็ตาม หากไม่ได้รับ 
การส่งเสริมฯ ต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมฯ
...................................................................................
5.	 กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ	สามารถขอรับการส่งเสริมฯ
ได้หรือไม่
ตอบ สามารถขอรับการส่งเสริมฯ ได้ในกิจการประเภท  
7.1.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้า 
และไอน้ำาจากขยะ ได้สิทธิประโยชน์ A1 คือได้
รับสิทธิประโยชน์สูงสุดโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี โดยไม่จำากัดวงเงินยกเว้น
ภาษี รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่มิใช่ภาษี ซึ่งโครงการ
ต้องได้ รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมฯ
...................................................................................
6.	 การขอขยายเวลานำาเข้าเคร่ืองจักรย้อนหลังสามารถ
ทำาได้หรือไม่	
ตอบ ตามประกาศ สกท. ที่ ป.1/2548 ในกรณีที่ผู้ได้ 
รับการส่งเสริมฯ นำาเคร่ืองจักรเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันท่ี 
อนุมัติให้การส่งเสริมฯ บีโอไอจะขยายระยะเวลานำาเข้า
ย้อนหลัง โดยอนุมัติให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ในการ 
นำาเข้าเครื่องจักรได้ตั้งแต่วันที่ยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ 
...................................................................................
7.	 การตอบรับมติให้การส่งเสริมฯ	 ผู้ท่ีได้รับการส่งเสริมฯ	
จะต้องแจ้งตอบรับมติภายในก่ีวัน	
ตอบ บีโอไอจะแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ  
ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วัน  
นับจากวันท่ีคณะกรรมการฯ มีมติ ในกรณีท่ีคณะกรรมการฯ 
มมีตอินมุตัใิหก้ารส่งเสริมฯ ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะตอ้ง
ยื่นเอกสารตอบรับการส่งเสริมฯ ภายใน 1 เดือน นับ 
จากวันท่ีได้รับทราบมติ หรืออาจขอขยายเวลาการตอบรับ
การส่งเสริมฯ ออกไปอีกก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บีโอไอ
กำาหนด 
  

Q&A
หลากหลาย คำาถาม - คำาตอบ เก่ียวกับบีโอไอ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

1 นางสาวศาริณี สกุลส่องบุญศิริ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำ�มันป�ล์มดิบ และเมล็ดใน
ป�ล์มอบแห้ง

1.12 524.60 80 นครศรีธรรมร�ช

2 จีเอฟพีที นิชิเร 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

อ�ห�รสำ�เร็จรูปจ�กเนื้อสัตว์
แช่แข็ง

1.11 254.00 178 ชลบุรี

3 MR. S.K. CHAKRABARTY
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

ขี้เถ้�แกลบอัด 
และผงขี้เถ้�แกลบ

1.15 70.00 67 ปราจีนบุรี

4 ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกไก่ 1.5.1 303.70 142 สระบุรี

5 สย�ม คริสตัล ไรซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำ�มันพืชบริสุทธิ์ 1.12 500.00 40 ฉะเชิงเทร�

6 MR. SOON CHEAL PARK
(ร่วมทุนไทย - เก�หลี)

เครื่องดื่มจ�กพืช ผัก ผลไม้
บรรจุภ�ชนะผนึก

1.11 243.00 74 สมุทรปราการ

7 น�ยวีระยุทธ ศิริหิรัญ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้�วคัดคุณภ�พ 1.14 100.00 11 นครร�ชสีม�

8 น�ยชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้�วคัดคุณภ�พ 1.14 40.00 20 สุรินทร์

9 โอแลม (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ข้�วคัดคุณภ�พ 1.14 146.30 12 พิจิตร

10 แอ็คเซ้ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้�วคัดคุณภ�พ 1.14 100.00 11 เชียงร�ย

ภาวะส่งเสริมการลงทุน
จีรวรรณ ก�รุณจิตร

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนกันยายน 2558
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

11 เอ่ียมธงชัย อุตส�หกรรม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เม็ดส�คู 1.11 75.00 30 นครร�ชสีม�

12 ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี 
จำ�กัด (มห�ชน)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย 
- สิงคโปร์)

ย�งแผ่นเครพ 1.16 80.00 35 นร�ธิว�ส

13 โมบ�ย โลจิสติกส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริก�รรับฝ�กห้องเย็น
และบริก�รขนส่งห้องเย็น

1.19 539.50 169 สมุทรปราการ

14 สหฟ�ร์มเห็ด จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)

เห็ดเมืองหน�ว 
เช่น เห็ดเข็มทอง

1.1 395.90 53 เชียงใหม่

15 รุ่งเจริญรีนิวอ�เบิ้ล 
เอนเนอร์ยี จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เก�หลีใต้)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 1.16.3 430.00 70 ร้อยเอ็ด

16 ไอแอนด์ วี ไบโอ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เบลเยียม)

สัตว์น้ำ� และอ�ห�รสัตว์น้ำ� 1.5
และ
1.6

20.00 54 พังง�

17 MR. S.K. CHAKRABARTY
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

ขี้เถ้�แกลบอัด และผงขี้เถ้�
แกลบ

1.15 22.50 16 ชลบุรี

18 พี.เค. ล�เท็กซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำ�ย�งข้น สกิมเครพ 
และ/หรือ สกิมบล็อก

1.14.1 341.50 61 พัทลุง

19 โรงสีนครหลวงชัยน�ท จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

คัดคุณภ�พข้�วครบวงจร 1.14 510.00 79 ชัยน�ท

20 น�งส�วรัตน� แซ่เฮ้ง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้�วคัดคุณภ�พ 1.14 700.00 50 อ่างทอง

21 เอ็กโซติค ฟู้ด จำ�กัด (มห�ชน)
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

เครื่องดื่มจ�กพืช ผัก ผลไม้ 
บรรจุภ�ชนะผนึก  
สิ่งปรุงแต่งอ�ห�ร
และอ�ห�รพร้อมรับประท�น

1.11 350.74 89 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

22 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำ�กัด (มห�ชน)
(โครงก�รที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อ�ห�รสัตว์ อบพืชและไซโล 1.6
และ
1.7

2,092.97 110 ร้อยเอ็ด

23 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำ�กัด (มห�ชน)
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อ�ห�รสัตว์ อบพืชและไซโล 1.6
และ
1.7

2,092.97 110 เชียงร�ย

24 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำ�กัด (มห�ชน)
(โครงก�รที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อ�ห�รสัตว์ 1.6 1,844.60 110 สมุทรปราการ

25 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) 
จำ�กัด (มห�ชน)
(โครงก�รที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อ�ห�รสัตว์ อบพืชและไซโล 1.6
และ
1.7

2,092.97 110 ปราจีนบุรี

26 อินเทคค์ ฟีด จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อ�ห�รสัตว์ เช่น 
อ�ห�รกุ้ง และอ�ห�รปล�

1.6 1,985.00 83 สมุทรส�คร

27 เบท�โกร จำ�กัด (มห�ชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อ�ห�รสัตว์ เช่น อ�ห�รไก่
อ�ห�รสุกร และอ�ห�รสัตว์บก
อื่นๆ

1.6 1,999.00 187 สงขล�

28 พ�เนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นใยไม้อัด คว�มหน�แน่น
ปานกลาง

1.17 2,151.80 93 สงขล�

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน

1 MR. CHUANG CHIH YAO
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

เหล็กเพล�สำ�หรับง�น
อุตส�หกรรม

2.9 50.00 10 สมุทรปราการ

2 เจอิล ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นเก�หลีใต้ทั้งสิ้น)

ท่อโลหะ เช่น ท่อเหล็ก
และท่ออะลูมิเนียม

2.10.2 
และ
4.1.3

80.00 50 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

3 ไทย อ�จีย่� เซฟตี้ 
กล�ส จำ�กัด
(หุ้นม�เลเซียทั้งสิ้น)

กระจกนิรภัยชนิด 
TEMPERED GLASS
และ LAMINATED 
GLASS

2.6 53.00 73 ชลบุรี

4 โตโต้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 2.5 3,513.00 1,322 สระบุรี

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา 

1 น�งส�วเพ็ญนภ� แก้วย�นุรักษ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องมือแพทย์ 3.9 60.00 20 สมุทรส�คร

2 ฟอร์ม เมดิคอล จำ�กัด
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

เตียงที่ใช้ในท�งก�รแพทย์ 3.11 32.00 14 ฉะเชิงเทร�

3 อิมเมจ สตีลเฟอร์นิเจอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องเรือนและชิ้นส่วน 3.15 79.00 105 ระยอง

4 ดอนน�เจมม่� จิวเวลเลอร่ี จำ�กัด
(หุ้นอิต�ลีทั้งสิ้น)

เครื่องประดับ 3.8 32.00 92 กรุงเทพฯ

5 โหย่ง จิ้ง อินเตอร์
เนชั่นแนล จำ�กัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

เคร่ืองนุ่งห่ม เช่น เส้ือกันหน�ว
ชุดชั้นใน และก�งเกงใน

3.1.4 55.80 10 ต�ก

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

1 น�งสุนทรี รอดประจง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับ 
ย�นพ�หนะ

4.10 49.00 59 นครร�ชสีม�

2 น�งส�วอัญมณี รอดประจง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ก�รเคลือบผิว (SURFACE 
TREATMENT)

4.4 15.00 14 นครร�ชสีม�

3 น�งสุนทรี รอดประจง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพล�สติกสำ�หรับ 
ย�นพ�หนะ

4.10 28.00 19 นครร�ชสีม�

4 โอคิโซะ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

กิจก�รปรับสภ�พผิว
(FINE SHOT PEENING

4.2 50.00 10 ชลบุรี

5 ซีบีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสหรัฐฯ - เนเธอร์แลนด์)

โครงสร้�งโลหะสำ�หรับง�น
ก่อสร้�ง หรือง�นอุตส�หกรรม

4.14 169.60 696 ชลบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

6 ส�ยทิพย์ สแปพ�ร์ท จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนย�นพ�หนะ 4.10 102.00 235 นครร�ชสีม�

7 MR. SHIN ITOU
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ระบบจ่�ยไฟเหนือขบวนรถ  
สำ�หรับรถไฟฟ้� และซ่อมแซม
ระบบจ่�ยไฟเหนือขบวนรถ 
สำ�หรับรถไฟฟ้�

4.10 30.00 29 กรุงเทพฯ

8 คูโบต้� ค�ซุย 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

เครื่อง BEVERSE 
OSMOSIS UNIT
สำ�หรับง�นอุตส�หกรรม

4.5 14.50 7 กรุงเทพฯ

9 MR. RAGNAR KOPPEL
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น SHIELD 
CAN และ METAL FRAME

4.1 46.30 126 สมุทรปราการ

10 น�ยนันทพล นันทมงคล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ก�รเคลือบผิว (SURFACE 
TREATMENT)

4.4 65.00 50 ปทุมธ�นี

11 ไทย เมอิระ จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สลักเกลียว (BOLT) 4.4 336.70 53 ระยอง

12 เพิร์ฟเทค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ก�รเคลือบผิว (SURFACE 
TREATMENT)

4.4 15.00 14 นครร�ชสีม�

13 น�งสุนทรี รอดประจง
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับ 
ย�นพ�หนะ

4.10 40.00 40 นครร�ชสีม�

14 น�งสุนทรี รอดประจง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ก�รเคลือบผิว (SURFACE 
TREATMENT)

4.4 15.00 14 นครร�ชสีม�

15 ยูเนียน ออโตพ�ร์ทส ม�นู
แฟคเชอริ่ง จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนย�นพ�หนะ เช่น  
วงล้อประกอบ
และล้อประกอบ

4.8 5.10 48 สมุทรปราการ

16 มัทสึดะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชุดส�ยไฟสำ�หรับย�นพ�หนะ 4.8 20.90 51 ระยอง

17 MR. YEH CHAO LUNG
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ไต้หวัน)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น GEAR 
HOLDER และ PIN IDLER

4.1 28.00 18 สมุทรปราการ

18 จินไห ฮ�ร์ดแวร์ จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป เช่น 
ตะปู และตะปูเกลียว

4.1.3 148.60 30 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

19 ท�เคเบะ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนย�นพ�หนะ เช่น
เพล�หลังรถบรรทุก (AXLE 
HOUSING)

4.10 140.60 37 ชลบุรี

20 ไทย ออสโตร โมลด์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
และชิ้นส่วนเครื่องจักร

4.5.2 34.40 27 ฉะเชิงเทร�

21 เมทิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง 
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ชิ้นส่วน 
CAM ANGLE SENSOR

4.3 10.00 9 ชลบุรี

22 ไฮไมล์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ และก�รซ่อมแซม
แม่พิมพ์

4.2 117.60 66 ระยอง

23 น�ยธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ย�นพ�หนะที่ขับเคลื่อนด้วย
ระบบไฟฟ้�
และชิ้นส่วนย�นพ�หนะ

4.7 
และ
4.10

120.00 75 นครร�ชสีม�

24 สย�มคูโบต้�คอร์ปอเรช่ัน จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

แทรกเตอร์เพื่อก�รเกษตร
ทั้งที่มีล้อและไม่มีล้อ

4.2 375.00 19 ชลบุรี

25 เอ็น เอส เค แบริ่งส์ 
แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ตลับลูกปืนสำ�หรับ 
ย�นพ�หนะ

4.10 482.60 52 ชลบุรี

26 น�ยณรงค์ โลหิตคุปต์
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับ 
ย�นพ�หนะ

4.10 40.00 40 นครร�ชสีม�

27 สย�ม ทริกซ์ 
แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชุบเคลือบผิวโลหะ 4.4 26.00 25 ปราจีนบุรี

28 สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำ�กัด
(หุ้นแคน�ด�ทั้งสิ้น)

เคร่ืองมือช่�งและเคร่ืองมือวัด
เช่น ตลับส�ยวัด สปริงขดข้ึนรูป

4.1 48.10 52 ฉะเชิงเทร�

29 น�ยณรงค์ โลหิตคุปต์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์
และก�รซ่อมแซมแม่พิมพ์

4.2 60.00 20 ระยอง

30 ช�เร้นจ์ เท็ค จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สวิตเซอร์แลนด์)

ย�งล้อรถจักรย�น
และย�งในรถจักรย�น

4.8.4 22.30 67 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

31 เอสพีที - ซินได จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ชิ้นส่วน
โครงโลหะเบ�ะรถยนต์

4.3 100.00 63 ชลบุรี

32 MRS. SOMSACK 
MARYVONNE
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น 
RIB LATH METAL

4.1 2.40 5 เพชรบุรี

33 นิว ซ�วด์ อินดัสทรีส์ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน - อังกฤษ)

ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น
WATH BRACELETS

4.3 36.20 180 สมุทรปราการ

34 ย�ฮ�ตะ อินดัสตรี 
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล 
ท�งก�รเกษตร

4.5 30.00 12 ชลบุรี

35 สย�ม ทริกซ์  
แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ 4.3 40.00 25 ปราจีนบุรี

36 MR. JOSEF 
TRAUNMUELLER
(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)

รถยนต์อเนกประสงค์ 4.6 25.40 108 ระยอง

37 พี.ซี.เอส. ไดค�สติ้ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมขึ้นรูป 4.3 529.50 195 นครร�ชสีม�

38 ไทย เมอิระ จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สลักเกลียว (BOLT) 4.3 369.90 61 ระยอง

39 ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

รถยนต์ปิกอัพ 4.6 6,269.00 620 ระยอง

40 เออีดี แฟบริเคชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โลหะสำ�หรับง�นอตุส�หกรรม 4.19 1,038.70 127 ชลบุรี

41 เซนจูรี่ ไทร์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ย�งย�นพ�หนะและย�งผสม 4.8 5,750.00 335 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

1 เจทช่ัน โซล่� (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - จีน)

เซลล์แสงอ�ทิตย์ (SOLARCELL)
และแผงเซลล์แสงอ�ทิตย์ 
(SOLAR MODULE)

5.5 727.10 342 ชลบุรี

2 MR. SU YEAUN - JYH
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

เซลล์แสงอ�ทิตย์ (SOLAR CELL)
และแผงเซลล์แสงอ�ทิตย์ 
(SOLAR MODULE)

5.5 4,420.00 915 ระยอง

3 น�งส�วเกวลิน อำ�นวยชัย
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 13 กรุงเทพฯ

4 เอ็มพีโอ เอส ซี เอ็ม จำ�กัด
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

พ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e - Commerce)

5.9 5.00 12 ฉะเชิงเทร�

5 MR. MICHAEL PETERSEN
(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
ทั้งสิ้น)

อิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับง�น 
อุตส�หกรรมและช้ินส่วนสำ�หรับ
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ท�งก�รแพทย์

5.4 11.30 43 กรุงเทพฯ

6 เอซชีแอล เทคโนโลยีส์ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 21.62 17 กรุงเทพฯ

7 สม�ร์ท อ�ร์.โอ.ไอ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.60 3 กรุงเทพฯ

8 คอร์เซล เทคโนโลยี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 19 กรุงเทพฯ

9 MR. PATRICK EPLER
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.34 12 กรุงเทพฯ

10 ด�ต้�รูท เอเชีย จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 10 กรุงเทพฯ

11 โทเทิล ดิจิตอล  
เอ็มเบดเด็ด จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ก�รออกแบบท�งอิเล็กทรอนิกส์
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจ�ก 
ก�รออกแบบท�งอิเล็กทรอนิกส์

5.6.2 2.60 24 ชลบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

12 ดอท พร๊อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์ - 
อังกฤษ)

พ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e - Commerce)

5.8 3.00 9 กรุงเทพฯ

13 ไบร์ท บิสซิเนส พ�ร์ทเนอร์ส
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.60 4 กรุงเทพฯ

14 เวอร์ทิช อินเตอร์เนชั่นแนล 
จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 27 กรุงเทพฯ

15 MR. DAVID MARGETTS
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.00 5 กรุงเทพฯ

16 ดูลอน อิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

ก�รออกแบบท�งอิเล็กทรอนิกส์
และผลิตภัณฑ์ต่อเน่ืองจ�กก�ร
ออกแบบท�งอิเล็กทรอนิกส์

5.6 1.20 12 กรุงเทพฯ

17 ท�บูล่� (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นอิสร�เอลทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.33 9 กรุงเทพฯ

18 ม�ยเปย์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย -  
บริติชเวอร์จินไอแลนด์)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 16 กรุงเทพฯ

19 MR. JIASHENG DONG
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.71 8 กรุงเทพฯ

20 เวสเทอร์น แอพไพลแอนซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พัดลม ชิ้นส่วนพล�สติก
และชิ้นส่วนโลหะของพัดลม

5.2
และ
5.3

470.00 383 ฉะเชิงเทร�

21 MR. XIONG JINGFENG
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

SOLAR CELL 
และ SOLAR MODULE

5.5 4,714.10 796 ระยอง

22 MR. HACKSOO NAM
(หุ้นเก�หลีทั้งสิ้น)

อุปกรณ์สำ�หรับเครื่องใช้
ไฟฟ้�

5.2 11.00 19 ชลบุรี

23 MR. JOE QUINN WEI
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

พ�ณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e - Commerce)

5.8 15.00 16 กรุงเทพฯ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

24 น�ยมนูลชัย แสงแพง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 24 สมุทรปราการ

25 ไซเบอร์ เวิร์คส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 2.00 17 กรุงเทพฯ

26 MR. HEATH AXTON
(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 4.23 7 เชียงใหม่

27 เวสเทอร์น แอพไพลแอนซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น
ชิ้นส่วนพล�สติกของเครื่อง
ทำ�น้ำ�อุ่น ชิ้นส่วนโลหะของ
เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น

5.2
และ
5.3

110.00 65 ฉะเชิงเทร�

28 สย�ม พรีซิชั่น  
คอมโพเนนส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนสหรัฐฯ - ไทย)

ชิ้นส่วนสำ�หรับ HARD 
DISK DRIVE

5.5 95.80 25 ปทุมธ�นี

29 น�งส�วพิมพ์พร ชีว�นันท์
(ร่วมทุนไทย - ม�เลเซีย)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.20 4 กรุงเทพฯ

30 ทีที คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน - 
มอลโดว�)

อุปกรณ์โทรคมน�คม เช่น
SET TOP BOX

5.3 33.60 160 ชลบุรี

31 ทีดีเค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับ
ย�นพ�หนะ
เช่น STROKE SENSOR

5.5 39.90 18 พระนครศรีอยุธย�

32 เวสเทอร์น แอพไพลแอนซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ตู้น้ำ�ดื่ม ร้อน - เย็น 
และชิ้นส่วนพล�สติก หรือ
ชิ้นส่วนโลหะของตู้น้ำ�ดื่ม 
ร้อน - เย็น

5.2
และ
5.3

125.00 50 ฉะเชิงเทร�

33 เวสเทอร์น แอพไพลแอนซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เต�รีดไฟฟ้� และชิ้นส่วน
พล�สติกหรือชิ้นส่วนโลหะ
ของเต�รีดไฟฟ้�

5.2
และ
5.3

105.00 91 ฉะเชิงเทร�

34 ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น 
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

อุปกรณ์โทรคมน�คม 
และชิ้นส่วนอุปกรณ์
โทรคมน�คม

5.4
และ
5.5

250.00 75 ชลบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

1 MR. AKIRA KITAZAWA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สิ่งพิมพ์ (PRINTED 
MATTER)

6.14 50.00 10 ปทุมธ�นี

2 ซี ไอ ที ซี เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ 
(ไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนม�เลเซีย - ไต้หวัน)

COMPOUNDED 
PLASTIC

6.6 200.00 90 ชลบุรี

3 ไทร์ - วอล แพ็คเกจจิ้ง 
(ไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ต่�งๆ เช่น 
กระด�ษลูกฟูก หรือ
พล�สติก

6.16 230.00 70 ระยอง

4 พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำ�กัด (มห�ชน)
(โครงก�รที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

PROPYLENE OXIDE 6.11 25,318.10 38 ระยอง

5 พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำ�กัด (มห�ชน)
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

POLYOLS 6.11 11,527.00 109 ระยอง

6 น�ยธีระพล เกียรติสุรนนท์
(โครงก�รที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตย�และ/หรือ 
ส�รออกฤทธิ์สำ�คัญในย�

6.5 200.00 40 ลำ�พูน

7 น�ยธีระพล เกียรติสุรนนท์
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตย�และ/หรือ 
ส�รออกฤทธิ์สำ�คัญในย�

6.5 200.00 240 ลำ�พูน

8 น�ยธีระพล เกียรติสุรนนท์
(โครงก�รที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตย�และ/หรือ 
ส�รออกฤทธิ์สำ�คัญในย�

6.5 220.00 240 ลำ�พูน

9 น�ยธีระพล เกียรติสุรนนท์
(โครงก�รที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตย�และ/หรือ 
ส�รออกฤทธิ์สำ�คัญในย�

6.5 220.00 110 ลำ�พูน
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

10 น�ยธีระพล เกียรติสุรนนท์
(โครงก�รที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตย�และ/หรือ 
ส�รออกฤทธิ์สำ�คัญในย�

6.5 200.00 50 ลำ�พูน

11 เอ.เอฟ. อินโนเวทีฟ  
เทคโนลียี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

BLOWING AGENT 
ACTIVATOR และ 
STRAINED ADDITIVE
MASTERBATCH

6.1 15.00 6 ระยอง

12 นวพล�สติกอุตส�หกรรม จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพล�สติกสำ�หรับ
อุตส�หกรรมก่อสร้�ง

6.12 275.80 21 ระยอง

13 นวพล�สติกอุตส�หกรรม จำ�กัด
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพล�สติกสำ�หรับ
อุตส�หกรรมก่อสร้�ง

6.12 291.40 22 ระยอง

14 อินเตอร์เนช่ันแนลเอนจีเนียริง 
จำ�กัด (มห�ชน)
(ร่วมทุนไทย - ต่�งช�ติ)

เม็ดพล�สติกรีไซเคิล
(RECYCLE PLASTIC)

6.8 788.60 88 ระยอง

15 MR. HUNG CHI JUNG
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วน ELECTRONIC 
CONTROL AND 
MEASUREMENT
สำ�หรับง�นอุตส�หกรรม

6.12 134.00 20 สมุทรปราการ

16 นวพล�สติกอุตส�หกรรม จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แท่นพล�สติกสำ�หรับว�ง
สินค้�

6.12 154.30 9 ระยอง

17 นวพล�สติกอุตส�หกรรม จำ�กัด
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ท่อพล�สติก 6.12 33.30 2 ระยอง

18 นวพล�สติกอุตส�หกรรม จำ�กัด
(โครงก�รที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้อต่อพล�สติก และอุปกรณ์
ประกอบท่อพล�สติก

6.12 134.80 11 ระยอง



วารสารส่งเสริมการลงทุน62

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

19 นวพล�สติกอุตส�หกรรม จำ�กัด
(โครงก�รที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้อต่อพล�สติก และอุปกรณ์
ประกอบท่อพล�สติก

6.12 200.70 13 ระยอง

20 นวพล�สติกอุตส�หกรรม 
(สระบุรี) จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์พล�สติก เช่น 
ข้อต่อพล�สติก และอุปกรณ์
ประกอบท่อพล�สติก

6.12 31.40 2 สระบุรี

21 นวพล�สติกอุตส�หกรรม 
(สระบุรี) จำ�กัด
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ท่อพล�สติก 6.12 122.10 4 สระบุรี

22 นวพล�สติกอุตส�หกรรม 
(สระบุรี) จำ�กัด
(โครงก�รที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ท่อพล�สติก 6.12 111.00 4 สระบุรี

23 น�ยสิริวุทธิ์ เสียมภักดี
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี 6.6 110.00 24 นครสวรรค์

24 ไทยอ�ร�อิ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกกลิ้งย�งสังเคร�ะห์ 6.6 28.90 24 ชลบุรี

25 น�งส�วอิงกมล ทองตันวรภัทร
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชือกฟ�ง
(PLASTIC ROPE)

6.12 5.00 7 ศรีสะเกษ

26 พีพีพี กรีน คอมเพล็กซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กลีเซอรีนบริสุทธิ์ 6.1 325.00 14 ประจวบคีรีขันธ์

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

1 วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไอร์แลนด์ - 
สิงคโปร์)

สนับสนุนก�รค้�
และก�รลงทุน

7.7 12.00 32 กรุงเทพฯ

2 คุมิ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

บริก�รออกแบบ
ทางวิศวกรรม

7.13 10.00 3 สระบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

3 ซัมมิท แอนด์ ออโตเนี่ยม 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย -  
สวิตเซอร์แลนด์)

บริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ 7.6 10.00 4 ชลบุรี

4 MR. HARUHIKO 
HOSHINO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ 7.6 10.00 6 กรุงเทพฯ

5 MR. MASAHIKO SUZUKI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริก�รทดสอบท�ง
วิทย�ศ�สตร์

7.14 30.00 9 ปทุมธ�นี

6 น�ยทิตนันท์ จตุพรวัฒนพนธ์
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - นอร์เวย์ 
- อิต�ลี)

สำ�นักง�นใหญ่ข้�มประเทศ 7.5 60.00 90 กรุงเทพฯ

7 หัวเว่ย เทคโนโลยี่ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนจีน - เนเธอร์แลนด์)

สำ�นักง�นใหญ่ข้�มประเทศ 7.5 73.80 117 กรุงเทพฯ

8 แคพซูลเจล (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเบลเยียมทั้งสิ้น)

สำ�นักง�นใหญ่ข้�มประเทศ 7.5 3.20 5 กรุงเทพฯ

9 เค - โวลเทจ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กก๊�ซชีวภ�พ 7.1 124.60 14 นครร�ชสีม�

10 เอ็นเอ็นอ�ร์ โฮเทลส์ 
อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

โรงแรม 7.23 1,857.90 53 กรุงเทพฯ

11 โกบอล ไดเมนชั่น 
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ก�รออกแบบชิ้นส่วน
และอุปกรณ์ สำ�หรับ
อุตส�หกรรมต่�งๆ

7.13 5.10 19 กรุงเทพฯ

12 MR. CHRISTOPHER GEARY
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

สนับสนุนก�รค้�
และก�รลงทุน

7.7 5.00 11 กรุงเทพฯ

13 ไลท์เฮ้�ส์ ฟิล์ม เซอร์วิส จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ให้บริก�รแก่ธุรกิจสร้�ง
ภ�พยนตร์

7.21 21.80 64 กรุงเทพฯ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

14 ยูเน่ียนสตีลโปรเซสซ่ิง เซ็นเตอร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเก�หลีใต้ทั้งสิ้น)

บริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ 7.6 4.10 3 ชลบุรี

15 MR. ONG YOONG NYOCK
(หุ้นม�เลเซียทั้งสิ้น)

ศูนย์กระจ�ยสินค้�ด้วย 
ระบบที่ทันสมัย
(DISTRIBUTION CENTER)

7.4.1 100.00 176 ฉะเชิงเทร�

16 น�ยฟิลิป เขมพันธ์ุ เหล่�ว�นิช
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 140.00 16 ไม่ระบุที่ตั้ง

17 โพสโค - เซ�ท์ เอเชีย จำ�กัด
(หุ้นเก�หลีใต้ทั้งสิ้น)

บริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ 7.6 15.70 2 กรุงเทพฯ

18 ฮูหวัก เอเชีย จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - เยอรมนี)

บริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ 7.6 10.00 9 ชลบุรี

19 เอชซีแอล เทคโนโลยีส์ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

สนับสนุนก�รค้� 
และก�รลงทุน

7.7 9.30 7 กรุงเทพฯ

20 ไทย อ�จีย่� เซฟต้ี กล�ส จำ�กัด
(หุ้นม�เลเซียทั้งสิ้น)

บริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ 7.6 2.00 7 ชลบุรี

21 MR. SHIGEKI YOSHIDA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนก�รค้�และก�ร
ลงทุน

7.7 3.50 6 กรุงเทพฯ

22 ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนถ่�ยสินค้�สำ�หรับเรือ
บรรทุกสินค้�

7.1.4 220.00 66 สมุทรปราการ

23 ชัยภัทรพันธุ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�น 
แสงอ�ทิตย์

7.1.1.2 165.50 5 ปทุมธ�นี

24 อ�ร์ไอแอล 1996 จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

คัดแยกส�รเคมีประเภท 
SPENT CAUSTIC
ที่ไม่ใช้แล้วและผลิตภัณฑ์
ส�รประกอบเกลือ
(MIXED SALT)

7.27 84.00 1 ระยอง

25 5 อมตะ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 520.00 23 ร�ชบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

26 ประป�ปทุมธ�นี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตน้ำ�ประป� 7.1.2 552.60 30 ปทุมธ�นี

27 เครน รีนิวเอเบิล 
เอ็นเนอยี จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

ไฟฟ้�จ�กก๊�ซชีวภ�พ
จ�กหลุมฝังกลบขยะ

7.1.1.1 649.50 5 นครปฐม

28 ค�ร์นิวัล เมจิก จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม

7.22.4 1,137.00 1,220 ภูเก็ต

29 304 อินดัสเตรียลป�ร์ค7จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตส�หกรรม 7.8 712.75 5 ปราจีนบุรี

30 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

31 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

32 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 3)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

33 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 4)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

34 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 5)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

35 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 6)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

36 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 7)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

37 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 8)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสง
อ�ทิตย์

7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

38 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 9)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสง
อ�ทิตย์

7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

39 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 10)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสง
อ�ทิตย์

7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

40 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 11)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสง
อ�ทิตย์

7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

41 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 12)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสง
อ�ทิตย์

7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

42 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 13)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสง
อ�ทิตย์

7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

43 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 14)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสง
อ�ทิตย์

7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

44 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 15)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสง
อ�ทิตย์

7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

45 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 16)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสง
อ�ทิตย์

7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี

46 อิเควเตอร์ โซล�ร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 17)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสง
อ�ทิตย์

7.1.1.2 328.00 9 เพชรบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

47 เอ ที ซี เอ็นไวโร จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 356.00 7 สมุทรส�คร

48 เอ ที ซี เอ็นไวโร จำ�กัด
(โครงก�รที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 432.00 7 ปราจีนบุรี

49 เอ ที ซี เอ็นไวโร จำ�กัด
(โครงก�รที่ 3)
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 432.00 7 ปราจีนบุรี

50 ม�เยค�ว่� (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสวิตเซอร์แลนด์-ญ่ีปุ่น)

สนับสนุนก�รค้� 
และก�รลงทุน

7.7 41.90 84 สมุทรปราการ

51 ศุภณัฐ ผลิตไฟฟ้� จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กก๊�ซชีวภ�พ 7.1 31.03 11 นครร�ชสีม�

52 MR. MASAAKI OZAKI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนก�รค้� 
และก�รลงทุน

7.7 10.00 6 สมุทรปราการ

53 มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)

บริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ 7.6 4.00 4 กรุงเทพฯ

54 MS. GAO YUXIN
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภ�พ 7.23.4 145.00 16 เชียงใหม่

55 รวมมิตรม�รีนออยล์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งเรือ 7.3.3 65.00 20 ไม่ระบุที่ตั้ง

56 พรปิยะฌ�น ทร�นสปอร์ต จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนถ่�ยสินค้�สำ�หรับเรือ
บรรทุกสินค้�

7.1.4 140.00 30 ไม่ระบุที่ตั้ง

57 แอ๊ดเรอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โรงแรม 7.23.1 417.00 121 ภูเก็ต

58 ดับบลิว โซล่� จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์
ที่ติดตั้งบนหลังค�

7.1 80.00 4 ฉะเชิงเทร�

59 ซึชิยะ โกมุ ค�เซอิ (ไทยแลนด์) 
จำ�กัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ฮ่องกง)

บริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ 7.6 2.40 5 ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

60 สตอบลี (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

บริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ 7.6 10.00 18 กรุงเทพฯ

61 น�งนริศร� ไคเซอร์
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนก�รค้� 
และก�รลงทุน

7.7 16.80 67 กรุงเทพฯ

62 ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์
ทั้งสิ้น)

สนับสนุนก�รค้� 
และก�รลงทุน

7.7 27.00 14 ปทุมธ�นี

63 MR. JOACHIM GOLDBECK
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

สนับสนุนก�รค้� 
และก�รลงทุน

7.7 6.00 10 กรุงเทพฯ

64 อีบ�วเทค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนก�รค้� 
และก�รลงทุน

7.7 6.90 21 กรุงเทพฯ

65 MR. JINEN SAITO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ 7.6 10.00 6 กรุงเทพฯ

66 เทย์แม็กซ์ ไวร์ โรป  
อินดัสตรี้ คอร์ป จำ�กัด
(หุ้นซามัวทั้งสิ้น)

บริษัทก�รค้�ระหว่�งประเทศ 7.6 7.80 3 ปราจีนบุรี

67 เนชั่นแนล เพ�เวอร์ 
แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1 13.70 2 ภูเก็ต

68 ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กก๊�ซชีวภ�พ 7.1 155.00 39 นครร�ชสีม�

69 พัฒน�พลังง�นไฟฟ้� 2 จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 205.00 4 เพชรบุรี

70 พัฒน�พลังง�นไฟฟ้� 2 จำ�กัด
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 205.00 4 เพชรบุรี

71 พัฒน�พลังง�นไฟฟ้� จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 200.00 4 ลำ�พูน
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

72 พัฒน�พลังง�นไฟฟ้� จำ�กัด
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 200.00 4 ลำ�พูน

73 เอ ที ซี เอ็นไวโร จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 240.00 7 สมุทรส�คร

74 เอ ที ซี เอ็นไวโร จำ�กัด
(โครงก�รที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 180.00 7 ปราจีนบุรี

75 นอร์ท โซล่� เพ�เวอร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 271.90 2 สระแก้ว

76 นอร์ท โซล่� เพ�เวอร์ จำ�กัด
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 271.90 2 สระแก้ว

77 อีเลคตริก้� เอเชีย 
เพ�เวอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กพลังง�นแสงอ�ทิตย์ 7.1.1.2 544.00 3 สมุทรส�คร

78 สบ�ยดี แอร์เวยส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ขนส่งท�งอ�ก�ศ 7.3 550.00 48 ไม่ระบุที่ตั้ง

79 ซีเอชพี 1 จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้�จ�กก๊�ซธรรมช�ติ
และไอน้ำ�

7.1 4,983.00 29 ปราจีนบุรี

80 ส�ยก�รบินนกแอร์ 
จำ�กัด (มห�ชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งท�งอ�ก�ศ 7.9 6,752.80 212 ไม่ระบุที่ตั้ง

81 ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ม�เลเซีย)

ขนส่งท�งอ�ก�ศ 7.9 18,700.00 378 ไม่ระบุที่ตั้ง

82 กัลฟ์ เอ็นอ�ร์วี 1 จำ�กัด
(โครงก�รที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้� ไอน้ำ� และน้ำ�
เพื่ออุตส�หกรรม

7.1 5,745.00 35 นครร�ชสีม�
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 
กิจการ

เงินลงทุน  
(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 
(คน)

ที่ตั้ง

83 กัลฟ์ เอ็นอ�ร์วี 2 จำ�กัด
(โครงก�รที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้� ไอน้ำ� 
และน้ำ�เพื่ออุตส�หกรรม

7.1 5,745.00 35 นครร�ชสีม�

84 กัลฟ์ เอ็นซี จำ�กัด
(โครงก�รที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้� ไอน้ำ� 
และน้ำ�เพื่ออุตส�หกรรม

7.1 5,426.00 35 ปราจีนบุรี

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม 157,896.40 15,563

หมายเหตุ	 เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพฯ  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
 เขต 2 ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อ่างทอง  
  ระยอง  และภูเก็ต 
 เขต 3 ได้แก่  59  จังหวัดที่เหลือ
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หาผู้ร่วมทุน
ภัทรกฤตย์ วิจิตรภัทร

ประเทศไทย บริษัท สยามโกลเบิล โลจิสติกส์ จำากัด 
9/143 ตำาบลบึงยี่โถ อำาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 
โทรศัพท์ : +66 9 1212 9936 อีเมล : siamlgm@gmail.com
ต้องการหาผู้ร่วมทุนในกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านโลจิสติกส์

ประเทศเกาหลีใต้ Harold Ha, Managing Director Dong Bo Bio Co., Ltd. 
89-7, Maejari-gil, Opo-eup, Gwangju-si, Gyeonggi-do, Korea
Tel : 070-8821-3993 (O) 
E-mail : surakpeter@gmail.com, dblys3993@naver.com 
ต้องการหาผู้ร่วมทุนชาวไทยในกิจการตั้งโรงงานผลิตปุ๋ย โดยทางเกาหลีใต้ 
จะสนับสนุนด้านเทคโนโลยี      

หมายเหตุ
1. ตามท่ีผู้สนใจท้ังไทยและต่างประเทศได้ติดต่อ 

ขอให้บีโอไอประกาศหาผู้ร่วมทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยท่ี 
อุตสาหกรรมบางประเภทไม่อยู่ในข่ายท่ีคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนจะให้การส่งเสริมฯ 

ฉะนั้นการแจ้งให้ทราบถึงความสนใจจึงเป็นการ 
เผยแพร่ใหม้กีารเจรจาตดิตอ่กัน และหากจะมกีารตกลง
ร่วมทุนกัน อาจกระทำาได้โดยไม่ได้รับการส่งเสริมฯ

2. บีโอไอมิได้มีส่วนเก่ียวข้องในการเจรจาธุรกิจ
ท้ังส้ิน การพิจารณาร่วมทุน/ร่วมธุรกิจ จึงเป็นการตัดสิน
ใจระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น 

หาผู้ร่วมทุน

บโีอไอไดรั้บการตดิตอ่จากบริษัททัง้ในประเทศและตา่งประเทศ แสดงความสนใจหาผูร่้วมทนุไทยในอตุสาหกรรม
ต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทเหล่านี้







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

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม 50100
โทรศัพท 0 5329 4100 
โทรสาร 0 5329 4199
อีเมล : chmai@boi.go.th

(พิษณุโลก)
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท 0 4438 4200 โทรสาร 0 4438 4299
อีเมล : korat@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
อีเมล : khonkaen@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท 0 3840 4900 
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
อีเมล : chonburi@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท 0 7458 4500
โทรสาร 0 7458 4599
อีเมล : songkhla@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคท่ี 6 (สุราษฎรธานี)
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศัพท 0 7740 4600
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล : surat@boi.go.th

. สำนักงานในประเทศ .

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 Email : beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment,  Frankfurt Office

Investment Section, Royal Thai Consulate-General

Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany

Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 Email : fra@boi.go.th

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office

Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou

No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310

Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)

Fax : +86-20-8387-2700 Email : 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)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th 

MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office

Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni  Patel  Marg,

Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021

Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1071 Email : mumbai@boi.go.th

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office                    

7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York, 

New York 10007, U.S.A.      

Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th

Website : www.thinkasiainvestthailand.com

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office

Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 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 Email: osaka@boi.go.th

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office

Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France

Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office

#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,

97 Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea

Tel : +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : 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 Email : shanghai@boi.go.th

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office

Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden

Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160

Email: stockholm@boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office

234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia

Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office

Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40 

No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.

Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office

Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West, 

2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan

Tel : +81 (0) 3-3582-1806 Fax : +81 (0) 3-3589-5176 E-mail : tyo@boi.go.th

. สำนักงานในตางประเทศ .

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
เว็บไซต :  www.boi.go.th

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

e-Commerce

สงเสริมการลงทุน
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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