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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
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Hi-Tech Kabin Industrial Estate
The Only Industrial Estate
Incorporation
with
Industrial Estate Authority Of Thailand
In Prachinburi

• 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.
• Zone 3 Best privilege
• Flood Free
• Industry in the midst of nature

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

ตุลาคม 2558
กองบรรณาธิการ

บก.แถลง
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เจ้าของ

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

คณะที่ปรึกษา

นางหิรัญญา		สุจินัย
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย
					
นางสาวดวงใจ
อัศวจินตจิตร์
นายโชคดี
แก้วแสง

กองบรรณาธิการ
นางสาวกาญจนา
นางสาวช่อแก้ว
นางสาวสุนันทา
นางสาวจีรวรรณ

นพพันธ์
ประสงค์สม
อักขระกิจ
การุณจิตร

เลขาธิการฯ
รองเลขาธิการฯ
และที่ปรึกษาประจำ�กองบรรณาธิการ
รองเลขาธิการฯ
รองเลขาธิการฯ
บรรณาธิการบริหาร
หัวหน้ากองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ
ผู้ช่วยหัวหน้ากองบรรณาธิการ

คณะทำ�งานวารสารส่งเสริมการลงทุน
นายยุทธศักดิ์
นางสาวพรรณี
นายสุทธิเกตติ์
นางสุภาดา
นางสาวปิยะวรรณ
นางสาวฐนิตา
นายธรรมรัตน์
นางสาววรรณนิภา
นางอุทัยวรรณ
นางสาวยอดกมล
นางสาวนันทนาฏ		
นางสาวสุวิดา
นายสถาปนา
นางสาววันทนา		
นางสาวรัชนีกร
นางสาวศัลยา
นายศิรพันธ์

คณาสวัสดิ์
เช็งสุทธา
ทัดพิทักษ์กุล
เครือเนตร
ขยันมาก
ศิริทรัพย์
รัตนพันธ์
พิภพไชยาสิทธิ์
วัฒนสุวกุล
สุธีรพจน์
กฤษณจินดา
ธัญวงษ์
พรหมบุญ
ทาตาล
ไพยชำ�นาญ
อักษรมัต
ยงวัฒนานันท์

กองบรรณาธิการ วารสารส่งเสริมการลงทุน
ศูนย์บริการลงทุน
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

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
สภาพสังคมและเศรษฐกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ความเร่งรีบ ปัญหาการจราจร
ความสะดวกสบาย รวมถึงพฤติกรรมผูบ้ ริโภคทีใ่ ช้โทรศัพท์มอื ถือกันมากขึน้
จึงส่งผลให้ธุรกิจ e-Commerce เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
บีโอไอเปิดให้การส่งเสริมการลงทุนในกิจการ e-Commerce
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 กิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ในประเภท 5.8 โดยได้รับสิทธิประโยชน์
ทีไ่ ม่ใช่ภาษีอากร ซึง่ แม้จะไม่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางภาษี แต่สทิ ธิประโยชน์
ที่ไม่ใช่ภาษีนี้ ก็จูงใจนักลงทุนได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน
สิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี เช่น การอนุญาตให้นำ�ผู้ชำ�นาญงาน
เข้ามาทำ�งานในโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนได้ ซึง่ โดยปกติบริษทั
ต้องขออนุญาตจากกระทรวงพาณิชย์ แต่หากได้รับการส่งเสริมฯ แล้ว
บริษัทสามารถนำ�ผู้ชำ�นาญงานเข้ามาปฏิบัติงานในโครงการได้ทันที (ตาม
เงือ่ นไขทีบ่ โี อไอกำ�หนด) หรือการอนุญาตให้คนต่างชาติถอื หุน้ ข้างมากหรือ
ทั้งสิ้นได้ เป็นต้น
การกระตุน้ ให้เกิดระบบซือ้ ขายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
จะส่งผลดีต่อผู้บริโภคโดยรวมในอนาคต เนื่องจากผู้บริโภคจะมีอำ�นาจ
ต่อรองมากขึน้ เพราะมีผขู้ ายหลายรายหลายระบบ ทัง้ ผูข้ ายจริงและผูข้ าย
ออนไลน์ ทำ�ให้เกิดการแข่งขันทำ�โปรโมชัน่ รวมถึงการดูแลลูกค้าหลังการขาย
ซึง่ แน่นอนว่าระบบการคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในประเทศไทยย่อมต้องถูกพัฒนา
ให้เข้มแข็งและสร้างความเป็นธรรมแก่ผบู้ ริโภคควบคูก่ นั ไปตามสภาพการณ์
การส่งเสริมการลงทุน ส่งผลทัง้ โดยตรงและโดยอ้อมแก่สงั คมไทย
บีโอไอขอเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำ�ให้เกิดแรงกระเพื่อมนั้น
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แวดวงบีโอไอ
จีรวรรณ การุณจิตร

แวดวง “บีโอไอ”

27 สิงหาคม 2558

คุณอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม มอบและประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่
นายสตีเฟ่น ดไวด์ มิลลิแกน ชาวต่างประเทศซึง่ กระทำ�ความดี
ความชอบ มีผลงานเป็นประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมและ
การลงทุนของประเทศไทย ณ อาคารจตุรัสจามจุรี

28 สิงหาคม 2558
คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ ให้การต้อนรับ
คุณวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเข้าเยีย่ มชม
ศูนย์ประสานด้านการลงทุน (OSOS) พร้อมด้วย คุณพงษ์อาจ
ตรีกจิ วัฒนกุล รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (รักษาราชการแทน
เลขาธิ ก าร ก.พ.ร.) และหน่ ว ยงานอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

1 กันยายน 2558
คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการบีโอไอ กล่าวเปิดงาน
สัมมนา “เสริมฐาน - สร้างโอกาส - ตลาดอาเซียน : โอกาส
การลงทุนในตลาดกัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม และ
อินโดนีเซีย” จัดโดยกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
บีโอไอ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด

9 - 12 กันยายน 2558
คุณวีรพงษ์ ศิริวัน ผู้อำ�นวยการศูนย์เศรษฐกิจการ
ลงทุนภาคที่ 2 (บีโอไอ นครราชสีมา) เป็นหัวหน้าคณะ นำ�
นักลงทุนจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปศึกษาดูงานโครงการ
“เชื่อมโยงการลงทุนธุรกิจ SMEs ภาคใต้ : ภาคอีสาน” เพือ่
เสริมสร้างศักยภาพ SMEs ตามเส้นทางจังหวัดสุราษฎร์ธานี
และจังหวัดนครศรีธรรมราช
6
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14 กันยายน 2558
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม
ความร่ ว มมื อ การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ภาคเอกชนด้ า น
การวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหว่างบีโอไอและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพือ่
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนวิจยั วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

18 กันยายน 2558
คุณดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการบีโอไอ กล่าว
เปิดงาน “ตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน ครั้งที่ 132” จัดโดย
หน่วยพัฒนาการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม (BUILD) บีโอไอ และ
บริษทั นวนคร จำ�กัด (มหาชน) ณ อาคาร เดอะ นวไพรเวซี่
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

22 กันยายน 2558
ศู น ย์ บ ริ ก ารลงทุ น บี โ อไอ ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะ
เจ้าหน้าทีจ่ าก Education and Training Board of East
Java Province ประเทศอินโดนีเซีย ในโอกาสเข้าเยีย่ มชม
ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (OSOS) บีโอไอ
พร้อมรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของบีโอไอ
นโยบายส่งเสริมการลงทุนและการให้บริการของ OSOS
ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี

19 ตุลาคม 2558
คุณอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม และประธานเจโทร กรุงเทพฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน
ในพิธลี งนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบีโอไอ - เมืองฮามามัตสึ
ประเทศญี่ ปุ่ น เพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ นให้ เ กิ ด
การลงทุนในไทยและญี่ปุ่น ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
จีรวรรณ การุณจิตร

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
วันที่
18 พ.ย. 58

กิจกรรม

สถานที่

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

สัมมนา เรื่อง “บีโอไอ ช่วยธุรกิจ โรงแรมเฟลิ ก ซ์ ริ เ วอร์ แ คว รี ส อร์ ท ศูนย์บริการลงทุน
ท่านได้อย่างไร”
จังหวัดกาญจนบุรี

โทรศัพท์
0-2553-8111
ต่อ 6158, 8185

19-20 พ.ย. 58 สัมมนาเพื่อกระตุ้นขีดความสามารถ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
ผู้ประกอบการไทย

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)

23 พ.ย. 58

สัมมนา เรื่อง “อนาคตไทย ก้าวไกล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
ด้วยคลัสเตอร์”

สำ � นั ก ยุ ท ธศาสตร์ แ ละนโยบาย 0-2553-8111
การลงทุน
ต่อ 6115

25 พ.ย. 58

อบรม เรื่อง “การเปิดดำ�เนินการ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
สำ � หรั บ กิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
การลงทุน”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 2
(บีโอไอ นครราชสีมา)

0-4438-4208

26 พ.ย. 58

อบรม เรื่ อ ง “การบั ญ ชี แ ละภาษี โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา
อากรสำ�หรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริม
การลงทุน”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 2
(บีโอไอ นครราชสีมา)

0-4438-4208

26 พ.ย. 58

สัมมนาเพื่อกระตุ้นขีดความสามารถ จังหวัดปราจีนบุรี
ผู้ประกอบการไทย

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111
ต่อ 6184

2 ธ.ค. 58

สัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างธุรกิจ ด้วย โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น สำ � นั ก พั ฒ นาปั จ จั ย สนั บ สนุ น 0-2553-8111
สิทธิประโยชน์ทางภาษี”
กรุงเทพฯ
การลงทุน
ต่อ 8144, 8414
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0-2553-8111
ต่อ 6184

e-Commerce

วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ / สุนันทา อักขระกิจ

e-Commerce

เทรนด์การลงทุนมาแรง

ธุรกิจพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ หรือ e-Commerce
เป็นธุรกิจทีก่ �ำ ลังอยูใ่ นกระแส และได้รบั ความนิยม
เป็นอย่างมากทั่วโลก โดยเฉพาะในประเทศไทย มี
ผูป้ ระกอบการทัง้ ชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้ามา
ดำ�เนินธุรกิจด้านนี้เป็นจำ�นวนมาก

1. จะต้องเป็นการฝากซื้อฝากขายบน Website
หรือ Mobile Application เท่านั้น ซึ่งการฝากซื้อ
ฝากขายจะเป็นสินค้าหรือการให้บริการก็ได้ โดยมีผู้ซื้อ
และผูข้ ายพบกันบน Website หรือ Mobile Application
รายได้เกิดจากค่าคอมมิชชั่นที่ตกลงซื้อขายกัน โดยมี
เปอร์เซ็นต์แตกต่างกันไปตามแต่จะตกลงกันในแต่ละครัง้

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ
บีโอไอ ได้กำ�หนดนโยบายเพื่อรองรับธุรกิจนี้มาตั้งแต่ปี
2543 เพือ่ เป็นการอำ�นวยความสะดวกให้นกั ลงทุนต่างชาติ
เนือ่ งจากโดยปกติแล้ว หากเป็นบริษทั ต่างชาติ บริษทั ดังกล่าว
จะไม่สามารถประกอบธุรกิจ e-Commerce ได้ บริษัท
นัน้ ๆ ต้องไปยืน่ ขออนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้การขออนุญาตประกอบธุรกิจ
ทำ�ได้งา่ ยขึ้น บีโอไอได้กำ�หนดเงือ่ นไขและกรอบในการทำ�
ธุรกิจ e-Commerce ไว้ดังนี้
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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2. ส่วนรายได้ท่เี กิดจากการเช่าพื้นที่น้นั บีโอไอ
ไม่มีนโยบายในส่วนของการยกเว้นภาษี แต่อำ�นวย
ความสะดวกในขอบข่ายของธุรกิจคือ ไม่ตอ้ งไปขออนุญาต
ประกอบธุรกิจทีก่ ระทรวงพาณิชย์ แต่ให้มาติดต่อโดยตรง
ที่บีโอไอ
ดังนั้นสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภาษี นอกจากจะมี
สัดส่วนในการถือหุ้นในบริษัทได้มากกว่าร้อยละ 50-100
แล้ว ยังมีสิทธินำ�เข้าช่างฝีมือชาวต่างชาติ เพื่อนำ�มาใช้ใน
โครงการได้ โดยติดต่อที่ศูนย์วีซ่าและใบอนุญาตทำ�งาน
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 ซึ่งง่ายสำ�หรับเรือ่ งใบอนุญาต
ทำ�งานและวีซา่ นอกจากนัน้ ยังอำ�นวยความสะดวกในเรือ่ ง
การโอนเงินไปต่างประเทศ ทั้งเงินปันผล หรือการนำ�เข้า
ส่งออกเงิน
จากอดีตถึงปัจจุบนั ธุรกิจ e-Commerce เริม่ แรก
ไม่คอ่ ยมีการมายืน่ ขอรับการส่งเสริมฯ มากนัก แต่ในช่วง
ประมาณ 2 -3 ปีที่ผ่านมา กระแสของ e-Commerce
ขยายตัวสูงขึ้นมาก ในประเทศไทยเราสามารถพิจารณา
ได้จากจำ�นวนคนที่ใช้มือถือที่สูงเป็นอันดับ 1 ในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยประชากร 1 คนมีมือถือ
มากกว่า 1 เครื่อง มีทั้งระบบ Android และ ios
ประกอบกับมีนกั พัฒนาซอฟต์แวร์ทใ่ี ช้ในธุรกิจ e-Commerce
หลากหลาย เช่น E-Payment, E-Logistic, E-Marketing,
Social Media ที่สามารถรองรับธุรกิจด้านนี้ จึงช่วย
ส่งเสริมให้กระแสธุรกิจนี้ยิ่งแรงมากขึ้น และเติบโตอย่าง
รวดเร็วในอนาคต

10 วารสารส่งเสริมการลงทุน

“นักลงทุนต่างชาติมองว่า
บ้านเรายังมีช่องทางการดำ�เนินธุรกิจ
e-Commerce อีกมาก”
การซื้อขายผ่าน e-Commerce มีอุปสรรคใน
ช่วงแรกคือ การถูกหลอกซื้อหลอกขาย โดยนักลงทุน
ต่างชาติมองว่าบ้านเรายังมีช่องทางการดำ�เนินธุรกิจทาง
ด้ า นนี้ อี ก มาก ไม่ ว่ า จะเป็ น ธุ ร กิ จ ทางด้ า นประกั น ภั ย
การซือ้ ขายของ การชำ�ระเงินออนไลน์ การเดินทางท่องเทีย่ ว
การเงินการธนาคาร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้จึงเป็นตัวกระตุ้น
ให้ต่างประเทศเข้ามาลงทุนค่อนข้างมาก โดยเฉพาะ
การประกันภัยประเภทต่างๆ ทีม่ กี ารแข่งขันสูง และธุรกิจ
ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการอื่นๆ ด้วย เช่น e-Voucher,
Gift-Voucher จากร้านค้า ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบที่
แตกต่างกันไป

“ธุรกิจ e-Commerce
ที่ลงทุนในประเทศไทย
สามารถขายบริการต่างๆ ได้ทั่วโลก”
ปัจจุบนั มีบริษทั e-Commerce รายใหญ่จากไต้หวัน
เข้ามาลงทุนในไทยแล้ว และยื่นขอรับการส่งเสริมฯ เมื่อ
ไม่นานมานี้ สำ�หรับธุรกิจ e-Commerce ที่ลงทุนใน
ประเทศไทยนั้น สามารถขายบริการต่างๆ ได้ทั่วโลก ทั้ง
การฝากซื้อฝากขายสินค้าฟุ่มเฟือย สินค้าแบรนด์เนม
หรือสินค้ามือสองก็ได้ รวมถึงการให้บริการเกีย่ วกับวิชาชีพ
เช่น ทนายความ บัญชี ไอที โดยต้องอยู่ในกรอบและ
เงื่อนไขที่บีโอไอกำ�หนดเท่านั้น ทั้งนี้หากคนไทยทำ�ธุรกิจ
e-Commerce ไม่จำ�เป็นต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ แต่
ถ้ามีต่างชาติถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50 ขึ้นไปจะต้องยื่น
ขอรับการส่งเสริมฯ
สำ � หรั บ บริ ษั ท ที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ฯ ในธุ ร กิ จ
e-Commerceแล้ว เช่น ลาซาด้า ซาโลร่า อโกด้า เจ็ทเรดาร์

ซึ่งในช่วงแรกๆ บริษัทเหล่านี้จะเป็นการให้ข้อมูลทางด้าน
เที่ยวบิน สปา โรงแรม สถานที่ท่องเที่ยว ฯลฯ แต่ใน
ช่วงหลังจะเน้นไปทางด้านการประกันภัยและอาชีพเฉพาะ
นอกจากนัน้ ยังมีการให้การบริการทางด้านการขนส่งสินค้า
การเรียกแท็กซี่หรือจักรยานยนต์รับจ้าง รถตู้ส่งของ
รถบรรทุกส่งของ รวมทั้งเรื่องการเงินการธนาคาร โดย
จะเป็นในลักษณะทีว่ า่ จะเลือกใช้บริการของธนาคารไหนดี
บริษทั ต่างชาติทเ่ี ข้ามาลงทุนในธุรกิจ e-Commerce
ในประเทศไทยมาจากหลายประเทศ เช่น เยอรมนี ญี่ปุ่น
ไต้หวัน รวมถึงฮ่องกงและสิงคโปร์ที่ Funding มาจาก
ยุโรป สหรัฐอเมริกา และทั่วโลก
ธุรกิจ e-Commerce ระดับโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย เช่น Amazon, Alibaba, Ebay ส่วน
ประเทศไทยธุรกิจประเภทนี้กำ�ลังเติบโตมากยิ่งขึ้นโดย
สิ่งที่จะไปคู่กันคือ มีระบบการชำ�ระค่าสินค้าเป็นหัวใจ
หลักสำ�คัญ และการบริการให้ถึงมือผู้รับบริการได้อย่าง
รวดเร็ว โดยธุรกิจ e-Commerce ต้องเดินคู่ไปกับ
ระบบโลจิสติกส์
หลักการพิจารณาการให้การส่งเสริมฯ กิจการ
ประเภทนี้ จะพิจารณาจากคุณค่าของโครงการ อาทิ การให้
ความช่วยเหลือ SMEs ไทย ให้สามารถซื้อขายผ่าน
ออนไลน์ได้ และต้องมีนวัตกรรมทางความคิดและการ
ให้บริการ มีเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่สามารถก่อให้เกิดรายได้
เพิ่มขึ้นกับ SMEs ไทย ทั้งนี้การพิจารณาในส่วนนี้นับว่า
ค่อนข้างยาก จึงต้องหารือกันในแต่ละกรณี

การที่ ป ระเทศไทยซึ่ ง อยู่ ใ นกลุ่ ม ประเทศเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีเสน่ห์ดึงดูดการลงทุนด้านนี้ท้งั จาก
คนไทยเองและนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ สื บ เนื่ อ งมาจาก
ประเทศไทย ไม่มีการกีดกั้นในเรื่องของการใช้เว็บไซต์
ต่างๆ เหมือนกับบางประเทศที่ค่อนข้างเข้มงวด และเมื่อ
ประเทศไทยต้องเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ
AEC กระแสดังกล่าวจะยิ่งแรงมากขึ้น
ในอนาคตธุรกิจนี้ จะเป็นธุรกิจที่ให้บริการถึงขั้น
ปลดล็อกเรื่องการส่งออกสินค้าต่างๆ ได้ เช่น สินค้า
โอทอป ก็สามารถส่งขายได้ทั่วโลก โดยไม่ติดปัญหา
แต่อย่างใด
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ปรมะ ไชยะสุชีวะ

ตามติดการขับเคลื่อน
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล

ในวารสารส่งเสริมการลงทุนฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์
2558 หน้าปก Digital Economy (สามารถ
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ที่ www.boi.go.th)
ได้เสนอบทความ “บีโอไอช่วยขับเคลื่อน Digital
Economy ในกิจการซอฟต์แวร์” ซึง่ กล่าวถึงความหมาย
ของเศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy) จุดเริม่ ต้น
ของเศรษฐกิจดิจทิ ลั ในประเทศ และการปรับเปลีย่ น
สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขในการส่งเสริมการลงทุน
ของบีโอไอในกิจการซอฟต์แวร์ให้มคี วามจูงใจและตรง
กับธรรมชาติของธุรกิจมากขึ้น โดยมีจุดประสงค์
เพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
ของรัฐบาลไปแล้วนั้น
ดังนัน้ ในบทความนี้ ผูเ้ ขียนจะกล่าวถึงความเป็นมา
การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้อง และความคืบหน้าล่าสุดของ
นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
12 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 พลเอก ประยุทธ์
จั น ทร์ โ อชา ได้ แ ถลงนโยบายต่ อ รั ฐ สภา ว่ า รั ฐ บาล
ได้กำ�หนดนโยบายให้มีการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล และ
วางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศอย่างจริงจัง
เพือ่ พัฒนาภาคเศรษฐกิจและสังคม ผ่านการนำ�เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั ไปใช้ในการติดต่อสือ่ สาร การผลิต พัฒนา จำ�หน่าย
สินค้าและบริการ และการพัฒนาบริการสาธารณสุขและ
บริการภาครัฐ ให้เข้าถึงประชาชนทุกคน ทุกกลุม่ ทุกท้องถิน่
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

โดยมีแนวทางการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ดจิ ทิ ลั เพือ่
เศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย 5 แผนยุทธศาสตร์
ได้แก่
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard
Infrastructure)
2. การสร้างความมัน่ คงปลอดภัย และความเชือ่ มัน่
ในการทำ�ธุรกรรมด้วยเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Soft Infrastructure)
3. โครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ
(Service Infrastructure)
4. การส่งเสริมและสนับสนุนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
(Digital Economy Promotion)
5. ดิจทิ ลั เพือ่ สังคมและทรัพยากรความรู้ (Digital
Society)
โดยมี ค ณะกรรมการดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติ และคณะกรรมการเฉพาะด้าน 5 ด้าน
เป็นผู้กำ�หนดและดำ�เนินนโยบาย ภายใต้การกำ�กับดูแล
ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ
กระทรวงไอซีที (จะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น กระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในเร็ววันนี้)

ที่ผ่านมา ได้ดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 4 ฉบับ และร่างกฎหมายฉบับใหม่ 4 ฉบับ
โดยมีสาระสำ�คัญเพือ่ ปรับปรุงโครงสร้างและอำ�นาจหน้าที่
ของคณะกรรมการทีเ่ กีย่ วข้องกับการพัฒนา ส่งเสริม และ
กำ�กับดูแลนโยบายเศรษฐกิจดิจทิ ลั และปรับปรุงกฎเกณฑ์
ในการทำ�ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การกระทำ�ความผิด
เกีย่ วกับคอมพิวเตอร์ และการรักษาความมัน่ คงปลอดภัย
ไซเบอร์
สำ�หรับความคืบหน้าการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัล
หลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาเห็นชอบกฎหมายข้างต้น
เมื่อเดือนมกราคม 2558 กระทรวงไอซีที ได้ตั้งคณะ
ทำ�งานฯ 5 คณะ เพื่อผลักดันแผนยุทธศาสตร์ทั้ง 5
โดยเป้าหมายสำ�คัญในช่วงแรกเป็นการบูรณการโครงข่าย
สื่ อ สารของทุ ก หน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ มี ก ารลงทุ นไปแล้ ว
งบประมาณ 1,727 ล้านบาท ให้เกิดการใช้ประโยชน์จาก
โครงข่ายภาครัฐร่วมกันอย่างคุม้ ค่า ลดความซ้�ำ ซ้อน และ
การบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้ ผลักดัน
ให้มกี ารใช้ Internet Protocol รุน่ ที่ 6 (IPv6) เพือ่ รองรับ
การใช้งานการเชื่อมต่ออุปกรณ์อินเทอร์เน็ตในอนาคต มี
การผลักดันให้เกิดบริการโครงข่ายในจุดพื้นที่เศรษฐกิจ
สำ�คัญเพือ่ ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ Data Center ของ
ภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงโครงข่ายสำ�หรับบริการ
สาธารณะในจุดที่อยู่ห่างไกล
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“บีโอไอมีส่วนช่วย
ในการกระตุ้นให้เกิดการลงทุน
จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในกิจการเขต Data Center
โดยการผ่อนปรนเงื่อนไขจากเดิม”
ซึ่งในส่วนนี้ บีโอไอมีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เกิด
การลงทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการ
เขต Data Center โดยการผ่อนปรนเงื่อนไข ซึ่งตาม
นโยบายเดิม (ก่อนปี 2558) กำ�หนดให้ตอ้ งมีพนื้ ทีส่ �ำ หรับ
เป็น Data Center ไม่นอ้ ยกว่า 5,000 ตารางเมตร แต่ใน
นโยบายใหม่ (ปี 2558 เป็นต้นไป) ได้เปลี่ยนเงื่อนไขนี้
เป็นต้องมีพื้นที่สำ�หรับเป็น Data Center ไม่น้อยกว่า
3,000 ตารางเมตร และให้สทิ ธิประโยชน์สงู สุด กล่าวคือ
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี โดยไม่จำ�กัดวงเงิน
ยกเว้นภาษี (A1) ทำ�ให้เกิดความง่ายและช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการลงทุน Data Center มากขึ้น
นอกจากนี้ กระทรวงไอซีที มีโครงการในการส่งเสริม
ให้ SME ใช้สื่อดิจิทัลในการค้าและการประกอบธุรกิจ
มากขึ้น โดยการลงทุนพัฒนาและใช้งานซอฟต์แวร์ในการ
ดำ�เนินธุรกิจ เช่น ซอฟต์แวร์ Enterprise Resource
Planning (ERP) หรือระบบ e-Supply Chain และ
สนับสนุนให้เกิดธุรกิจใหม่ๆ บนสื่อดิจิทัลมากขึ้น พร้อม
กันนี้ ยังมีการเพิ่มและเปลี่ยนมาตรการที่ช่วยส่งเสริมให้
เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจทิ ลั ได้แก่ มาตรการด้าน
การจัดตัง้ และปิดกิจการ มาตรการด้านการสนับสนุนด้าน
การเงิน มาตรการด้านคนเข้าเมือง มาตรการด้านจัดจ้าง
ภาครัฐ และมาตรการด้านการจดลิขสิทธิ์
หลั ง จากมี ก ารปรั บ คณะรั ฐ มนตรี ใ นวั น ที่ 20
สิงหาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีคนใหม่
นายอุตตม สาวนายน ยืนยันว่า ยังคงขับเคลือ่ นนโยบาย
เศรษฐกิจดิจิทัลตามแผนการเดิมของรัฐบาลต่อไป โดย
ช่วงปลายปีนี้ ถือว่าเป็นการดำ�เนินการในระยะที่ 2 และ
14 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดทำ�แผนงานเป็น
โครงการทีจ่ บั ต้องได้เป็นรูปธรรมอย่างน้อย 1-2 โครงการ
ตัง้ แต่การเข้ามาบริหารประเทศของรัฐบาล พลเอก
ประยุทธ์ จันทร์โอชา หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีการตืน่ ตัวกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของประเทศและขององค์กรเป็นอย่างมาก แม้ว่านโยบาย
นี้จะเกิดขึ้นช้ากว่าหลายๆ ประเทศ แต่จากการจุดกระแส
เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างจริงจังเป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวาง
และการผลักดันอย่างต่อเนื่องจากรัฐบาล ผู้เขียนเชื่อว่า
ความฝั น ของหลายๆ คนที่ อ ยากเห็ น ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางดิจิทัลของอาเซียน จะเป็นจริงในไม่ช้า
เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารวิชาการ Acedemic Focus ฉบับ
เศรษฐกิจดิจทิ ลั (Digital Economy) : นโยบายขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจใหม่ จัดทำ�โดย สำ�นักวิชาการ สำ�นักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
2. เว็บไซต์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร www.mcot.go.th
3. เว็บไซต์บ้านเมือง www.banmuang.com
บทความเรือ่ ง ก.ไอซีทภี ารกิจหนัก ปูทางสูเ่ ศรษฐกิจดิจทิ ลั
วันที่ 29 เมษายน 2558
4. เว็บไซต์ Eworld Magazine www.eworldmag
.com บทความเรื่องรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที เดินหน้า
ผลักดันงานตามนโยบาย Digital Economy อย่างเป็น
รูปธรรม วันที่ 27 สิงหาคม 2558
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วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ / นันทนาฏ กฤษณจินดา

ท่องโลกด้วยเที่ยวบินคุณภาพ
แต่ราคาประหยัดที่สุด
กับ JET RADAR

ทุกคนต่างก็ฝันถึงการท่องเที่ยวทั่วโลก หรือ
แม้แต่การเดินทางไปทำ�งานยังสถานทีไ่ กลๆ เราก็หวัง
ที่จะเดินทางโดยเครื่องบิน มากกว่าการใช้รถบัส
หรือรถไฟ อย่างไรก็ตาม ด้วยตั๋วเครื่องบินที่มี
ราคาแพงกว่ า การเดิ น ทางด้ ว ยพาหนะอื่ น หลาย
เท่าตัว เราจึงมักคิดว่า โอกาสที่จะได้เดินทางไป
ต่างประเทศ หรือจะได้โดยสารเครื่องบินนั้นมีน้อย
แต่ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่า ในโลกออนไลน์นั้นมี
“JET RADAR” เว็บไซต์ทใ่ี ห้บริการสรรหาเทีย่ วบิน
จากทั่วโลก เพื่อให้ท่านได้พบกับเที่ยวบินที่ราคา
ประหยัดที่สุดสำ�หรับแผนการเดินทางของท่าน

ในโอกาสนี้ ผูเ้ ขียนได้รบั เกียรติจาก คุณ NIKITA
KIRGINTSEV หรือ “คุณ NIKITA” ผู้ถือหุ้นและ
ผู้บริหารบริษัท เจ็ทเรดาร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด มาเล่า
ให้ฟงั ถึงการลงทุนในประเทศไทยของ JET RADAR ผูใ้ ห้
บริการค้นหาเที่ยวบินออนไลน์ เรื่ อ งราวจะเป็ น เช่ นไร
เชิญท่านผู้อ่านติดตามได้ในบทความนี้

คุณ NIKITA KIRGINTSEV
ผู้ถือหุ้นและผู้บริหาร
บริษัท เจ็ทเรดาร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
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ประเทศไทย สวรรค์ของนักลงทุน

คุณ NIKITA ต้อนรับผู้เขียนด้วยท่าทีเป็นกันเอง
ท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ ของบริษัท ณ จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดท่องเทีย่ วอันดับต้นๆ ของประเทศไทย คุณ NIKITA
เล่าให้ฟังอย่างอารมณ์ดีว่า ในปี 2556 เมื่อครั้งจัดตั้ง
บริษัท ได้เลือกจังหวัดภูเก็ต เพราะมาเที่ยวประเทศไทย
เมื่อหลายปีก่อนแล้วชอบจังหวัดนี้เป็นการส่วนตัว และ
สำ�หรับเหตุผลที่เลือกประเทศไทย 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

16 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ให้ข้อมูลเปรียบเทียบเที่ยวบินและราคา โดยเฉพาะการ
ค้นหาเที่ยวบินที่มีราคาต่ำ�ในช่วงเวลาที่ต้องการเดินทาง
ซึ่งผู้ใช้สามารถค้นหาได้ในรูปแบบภาษาอังกฤษ เยอรมัน
ฝรัง่ เศส สเปน และอิตาลี บริษทั เป็นเครือของ Go Travel
UN Limited (ฮ่องกง) โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ใช้
ในประเทศรัสเซียบ้านเกิดของคุณ NIKITA นั่นเอง
นอกจากข้อมูลเทีย่ วบินจากจำ�นวน 1,038 สายการบิน
แล้ว JET RADAR ยังรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม
รถเช่า และบริการอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการท่องเทีย่ ว เรียกว่า
สามารถวางแผนท่องเที่ยวได้ใน www.jetradar.com
เว็บไซต์เดียว
แม้ดูภายนอก JET RADAR จะไม่ใช่บริษัท
ขนาดใหญ่ แต่ก็มีการจ้างงานถึง 40 คน โดยเป็น
โปรแกรมเมอร์ชาวรัสเซียหรือยูเครนมากกว่า 30 คน
โดยรับสมัครงานจากเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ และ
จะเพิ่ ม การจ้ า งโปรแกรมเมอร์ ช าวไทยให้ ม ากขึ้ น
คุณ NIKITA กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นปัจจัย
สำ�คัญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ จึงได้เลือกบ้านหลังสวย
บรรยากาศสบายราวกั บ ร้ า นกาแฟ เป็ น ที่ ส ร้ า งสรรค์
ผลงานของเหล่ าโปรแกรมเมอร์ รวมถึ ง เวลาทำ � งาน
ในช่ ว งเที่ ย งถึ ง สามทุ่ ม ตามนิ สัย ของโปรแกรมเมอร์
ที่มักทำ�งานดึก และตื่นตอนสาย
ในหนึง่ วัน เว็บไซต์ JET RADAR มีผเู้ ข้าเยีย่ มชม
ราว 2,000 - 3,000 คน รายได้ของบริษัทมาจากค่า
คอมมิ ช ชั่ น ของสายการบิ น เมื่ อ จำ � หน่ า ยตั๋ วโดยสารได้
หรือจากห้องพักที่มีการจองผ่านเว็บไซต์ คู่แข่งหลักคือ
เว็บไซต์ท่องเที่ยวชื่อดังอย่าง Trip Advisor และ Sky
Scanner ซึ่งคุณ NIKITA มีความมั่นใจว่า เว็บไซต์
JET RADAR สามารถค้นหาราคาตั๋วโดยสารที่ราคา
เท่ากันหรือประหยัดกว่า ด้วยการออกแบบ Back End
ของบริษัทเอง และฐานข้อมูลเที่ยวบินจำ�นวนมากจาก
ทั่วโลก

“ปัจจุบัน บริษัทได้รับการส่งเสริมฯ
จำ�นวน 2 โครงการ”
JET RADAR กับ บีโอไอ

บริ ษั ท รู้ จั ก บี โ อไอ จากการไปร่ ว มงานสั ม มนา
ทางด้านไอที ซึ่งบีโอไอไปจัดแสดงบูธ ปัจจุบันบริษัท
ได้รบั การส่งเสริมฯ จำ�นวน 2 โครงการ โดยโครงการแรก
ยืน่ ขอรับการส่งเสริมฯ ในปี 2555 ได้รบั การส่งเสริมฯ ใน
กิจการประเภทพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)

และต่อมาในปี 2557 จึงได้รับการส่งเสริมฯ ในกิจการ
ซอฟต์แวร์ ประเภท Enterprise Software และ Digital
Content โดยรับจ้างพัฒนาตามความต้องการของลูกค้า
เน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ Back End หรือระบบจัดการ
เว็บไซต์ เช่น ระบบจัดการในการดึงข้อมูลสายการบิน
ต่างๆ มาแสดงผลที่หน้าเว็บไซต์ เป็นต้น ลูกค้าหลัก
เช่น AGODA เว็บไซต์การจองโรงแรมและทีพ่ กั ซึง่ โด่งดัง
ทั่วโลกนั่นเอง

กิจการ e-Commerce
ปัจจุบนั ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 2/2557 กิจการพาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์ (e-Commerce)
สามารถขอรับการส่งเสริมฯ ได้ในประเภท 5.8 กิจการพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับสิทธิและประโยชน์ Non-Tax
หรือสิทธิทไ่ี ม่ใช่ภาษีอากร

สำ�หรับกิจการพัฒนา Enterprise Software
หรือ Digital Content สามารถขอรับการส่งเสริม
ได้ในประเภท 5.7.2 กิจการพัฒนา Enterprise Software
และ/หรือ Digital Content โดยได้รบั สิทธิและประโยชน์
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี โดยไม่จำ�กัดวงเงิน
ภาษีที่จะได้รับการยกเว้น

หน้าเว็บไซต์ JET RADAR
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e-Commerce

วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ / สุนันทา อักขระกิจ / มานพ ทุยไธสง

วงใน มีเดีย ต้นแบบ Startup
ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
ในช่วง 10 ปีทผ่ี า่ นมา บริษทั เทคโนโลยีเปิดใหม่
หรือ Startup ในประเทศไทย ยังไม่เป็นที่รู้จัก
มากนัก แต่ปัจจุบันธุรกิจนี้กลับเจริญเติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดย
หัวใจสำ�คัญที่จะสร้าง Startup คือ ความเป็น
ผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ ในการสร้าง
เทคโนโลยี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ซึ่ ง จะได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากนั ก ลงทุ น ที่ จ ะให้
เงินลงทุนในการขยายกิจการใหม่

วารสารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ขอนำ � ท่ า นผู้ อ่ า น
ไปทำ � ความรู้ จั ก กั บ เจ้ า ของเว็ บ ไซต์ และ Mobile
Application Wongnai คุ ณ ยอด ชิ น สุ ภั ค กุ ล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงในมีเดีย จำ�กัด ซึ่งเป็น
เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลและการ Review/Comment
ร้านอาหารทั่วทุกภูมิภาคของไทย และยังติด TOP 10
กลุ่มธุรกิจ Startup ในประเทศไทยด้วย		

คุณยอด ชินสุภัคกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วงในมีเดีย จำ�กัด
18 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เริ่มต้นด้วย “TrustBeat.com”

เมื่อปี 2552 ขณะที่กำ�ลังศึกษาต่ออยู่ที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา คุณยอดได้รวมกลุม่ กับเพือ่ นๆ ทีม่ แี นวคิด
แบบเดียวกันคือ การทำ�เว็บไซต์รวมข้อมูลร้านอาหาร
ที่ครบถ้วน จึงได้เริ่มต้นด้วยการเปิดเว็บไซต์ขึ้น โดยใช้
ชื่อว่า “TrustBeat.com” เป็น Social Media สำ�หรับ
แลกเปลีย่ นเรือ่ งราวต่างๆ เช่น ไปรับประทานอาหารทีร่ า้ นนัน้
แล้วอร่อย หรือเพลงนีฟ้ งั แล้วรูส้ กึ ไพเราะดี ก็จะไปแนะนำ�
ไว้ในเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้เพื่อให้กลุ่มเพื่อนๆ รวมถึงคนอื่นๆ
ได้เห็น แต่เว็บไซต์ดงั กล่าวก็ไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าทีค่ วร
ในที่สุดก็ต้องปิดตัวลง
แต่สิ่งที่ได้กลับมาคือ ประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่ง
ทีมงานได้ทดลองสร้างธุรกิจขึน้ มา ซึง่ ไม่ได้ลงทุนมากนัก
เนื่องจากอยู่ระหว่างศึกษาอยู่ แต่แนวคิดในการจัดทำ�
เว็บไซต์ดังกล่าวก็ยังคงอยู่ โดยมีความคิดว่าหากเรา
สามารถนำ�แนวคิดดังกล่าว ทีม่ คี วามคล้ายคลึงกับเว็บไซต์
ทีเ่ คยทำ� มาปรับใช้ในประเทศไทย น่าจะเกิดประโยชน์และ
ประสบความสำ�เร็จได้มากกว่า
ในปี 2553 เมื่อจบการศึกษา คุณยอดได้หารือ
กับเพือ่ นๆ อีก 3 คน เพือ่ จัดทำ�เว็บไซต์เกีย่ วกับการค้นหา
อาหารขึ้นมาโดยเฉพาะ และต่อมาในเดือนกรกฎาคม
2553 บริษัท วงในมีเดีย จำ�กัด จึงได้กำ�เนิดขึ้นอย่าง
เป็นทางการ โดยโลโก้ในช่วงเริม่ แรกจะเป็นรูปเครือ่ งหมาย
ถูก (√) ต่อมาได้ปรับเปลี่ยนโลโก้ใหม่เพื่อให้ดูเป็นสากล
มากขึ้น ปัจจุบันจึงเป็นรูปช้อนกับส้อม

โลโก้ในช่วงเริ่มแรกจะเป็นรูปเครื่องหมายถูก (√)

“บริษัททำ�ทุกวิถีทาง
เพื่อหาเงินมาหล่อเลี้ยงธุรกิจ
จึงต้องรับจ้างผลิต
Application หรือเว็บไซต์”
การดำ�เนินธุรกิจในช่วงนี้ยังมีผ้ใู ช้บริการไม่มากนัก
รวมถึ ง เงิ น สนั บ สนุ น จากภาครั ฐ และต่ า งประเทศก็ มี
ค่อนข้างน้อย บริษทั จึงต้องทำ�ทุกวิถที างเพือ่ หาเงินมาหล่อ
เลีย้ งธุรกิจให้สามารถเดินต่อไปได้ ดังนัน้ ในช่วงแรกบริษทั
จึงต้องรับจ้างผลิต Application หรือเว็บไซต์ให้กบั บริษทั
ต่างๆ เพื่อนำ�เงินที่ได้มาบริหารจัดการภายในบริษัท ซึ่ง
ทำ�งานดังกล่าวอยู่ประมาณ 2 ปี และทำ�ให้บริษัทเติบโต
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีปัญหาด้านอื่นๆ ตามมาอีก
หลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น การมีผู้ใช้บริการเว็บไซต์น้อย
ซึง่ หลายคนอาจจะรูส้ กึ ว่าเว็บไซต์ดงั กล่าวยังมีรายละเอียด
ไม่มากพอ ดังนั้นการเข้ามาใช้เว็บไซต์จึงไม่เกิดประโยชน์
ต่อผูใ้ ช้เท่าทีค่ วร บริษทั จึงต้องทำ�ทุกอย่างเพือ่ ให้เกิดความ
สมบูรณ์ในทุกๆ ด้านตามที่วางแผนไว้ เช่น การไป
รับประทานอาหารและแนะนำ�กันเอง การแข่งขันกัน
แนะนำ�ร้านอาหารใครทำ�ได้มากทีส่ ดุ จะได้รบั รางวัล การนำ�
สาวสวยน่ารักไปรับประทานอาหารและแนะนำ�ขึ้นเว็บไซต์
ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้ใช้บริการเข้าไปใช้เว็บไซต์กันมากขึ้น

โลโกปัจจุบัน เป็นรูปช้อนกับส้อม
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“บริษัทได้รับรางวัลชนะเลิศ
เกี่ยวกับแผนธุรกิจ
ทำ�ให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและญี่ปุ่น”
แม้วา่ ในช่วงเริม่ ต้นการดำ�เนินธุรกิจจะพบกับปัญหา
และอุปสรรคหลายด้าน แต่ทีมงานก็ไม่ได้ย่อท้อ ยังคง
เดินหน้าดำ�เนินธุรกิจต่อไปอย่างเข้มแข็ง จนกระทั่งในปี
2555 ประเทศไทยเริม่ มี Startup Ecosystem ขึน้ มา
ทำ�ให้เกิดการแข่งขันและมีนักลงทุนให้ความสนใจกันมาก
บริษัทจึงได้เข้าร่วมการแข่งขันเกี่ยวกับแผนธุรกิจและ
การนำ�เสนอต่างๆ ทำ�ให้บริษัทได้รับความสนใจและได้รับ
รางวัลจากการแข่งขัน เช่น งาน “ขุนศึก & ซามูไร” ของ
ซอฟต์แวร์พาร์ค เป็นงานทีน่ �ำ Startup จากญีป่ นุ่ และไทย
ประเทศละ 5 ทีม มาร่วมแข่งขันกัน ซึ่งผลการแข่งขัน
ปรากฏว่า บริษทั ได้รบั รางวัลชนะเลิศ จึงทำ�ให้ชอื่ เสียงของ
บริษทั เป็นทีร่ จู้ กั มากยิง่ ขึน้ ทัง้ ชาวไทยและญีป่ นุ่ หลังจากนัน้
ก็เริ่มมีบริษัทลงทุนให้ความสนใจเข้ามาเจรจากับบริษัท
หลายราย โดยบริษัทได้ตกลงกับบริษัทลงทุนจากญี่ปุ่น

“หลังจาก ได้รับเงินทุน
สนับสนุน ธุรกิจก็เจริญเติบโต
แบบก้าวกระโดด”
เหตุผลที่เลือกเนื่องจากเป็นบริษัทที่ดำ�เนินธุรกิจ
คล้ายกับวงใน โดยมีเว็บไซต์ชื่อ Hot Pepper เป็น
เว็บไซต์ที่เน้นการแนะนำ�ร้านอาหารเช่นกัน รวมทั้งยังมี
วิสยั ทัศน์ทตี่ รงกัน จึงเป็นโอกาสทีบ่ ริษทั จะได้รบั คำ�แนะนำ�
ดีๆ เนือ่ งจากดำ�เนินธุรกิจมานานกว่า 10 ปี ส่วนวงในเริม่
เมื่อ 2 -3 ปีเท่านั้นหลังจากบริษัทได้รับเงินทุนสนับสนุน
ทำ�ให้ธุรกิจของบริษัทเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด โดย
มีผเู้ ข้ามาใช้งานเว็บไซต์ของบริษทั กว่า 250,000 คนต่อวัน
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น คนที่ กำ � ลั ง รู้ สึ ก หิ ว และกำ � ลั ง หาอะไร
รับประทาน และเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทด้วย
20 วารสารส่งเสริมการลงทุน

มุมมอง Startup ของไทยกับต่างประเทศ

ย้อนไปเมือ่ ปี 2553 เรือ่ ง Startup ในประเทศไทย
ยังไม่เป็นที่รู้จัก ส่วนใหญ่จะรู้จักบริษัทที่ทำ�ทางด้าน
ซอฟต์แวร์และทำ�เว็บไซต์เท่านั้น และเด็กไทยรุ่นใหม่ยัง
ไม่นิยมทำ�ธุรกิจด้วยตนเองแต่เน้นไปทำ�งานกับองค์กร
ขนาดใหญ่ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ก็ยังไม่ตื่นตัวในเรื่อง
นีม้ ากนัก ต่อมาในปี 2555 เริม่ มีการเปลีย่ นแปลงมากขึน้
เนือ่ งจากมีนกั ลงทุนจากประเทศต่างๆ ให้ความสนใจทัง้ จาก
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฯลฯ
ทัง้ นีห้ ากเปรียบเทียบกับปัจจุบนั จะพบว่าเติบโตขึน้
มากกว่าปี 2555 หลายเท่า โดยเฉพาะสหรัฐฯ นั้น กลุ่ม
Startup มีการพัฒนาขึ้นอย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งแรกที่
Startup ได้รับความนิยมมากคือ ก่อนปี 2543 และใน
ปี 2543 ก็เกิดวิกฤติขึ้น เนื่องจากมีการนำ�เงินไปลงทุนใน
ธุรกิจดังกล่าวมากเกินไป ทำ�ให้บริษัทต่างๆ ต้องล้มเลิก
กิจการไปเป็นจำ�นวนมาก
ปั จ จุ บั น ธุ ร กิ จ นี้ ไ ด้ ก ลั บ มาเติ บโตอี ก ครั้ ง โดย
มี ข นาดใหญ่ ก ว่ า ของไทยถึ ง หนึ่ ง ร้ อ ยเท่ า ดั ง นั้ น หาก
เปรียบเทียบธุรกิจนีข้ องไทยกับสหรัฐฯ ก็นา่ จะเท่ากับเมือ่
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจนี้นับว่าเติบโตได้อย่างดี
และรวดเร็ว เนื่องจากมีปัจจัยด้านต่างๆ มาสนับสนุน
มากขึน้ เช่น โทรศัพท์มอื ถือทีน่ ยิ มใช้เป็นแบบสมาร์ทโฟน
มากขึ้น อินเทอร์เน็ตมีราคาถูกลง

รอเวลา ซึ่งอาจจะเป็นเวลา 5 ปี หรือมากกว่านั้นแล้วแต่
จะตกลงกัน

มองธุรกิจ Startup อย่างไร

“การแข่งขันในธุรกิจนี้
มีสูงมาก
หากเทียบตลาดสหรัฐฯ กับไทย
สหรัฐฯ นับว่า
เป็นตลาดที่ ใหญ่มาก”
สำ�หรับสหรัฐฯ นัน้ การแข่งขันในธุรกิจนีม้ สี งู มาก
หากเทียบตลาดสหรัฐฯ กับไทย สหรัฐฯ นับว่าเป็น
ตลาดที่ใหญ่มาก หากธุรกิจประสบความสำ�เร็จจะได้รับ
ค่าตอบแทนมากกว่าไทยหลายเท่า ดังนั้นธุรกิจนี้ของไทย
ในปัจจุบัน จึงไม่ควรมองเฉพาะคนไทยเท่านั้น ต้องมอง
ไปถึงกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีจำ�นวน
ประชากรกว่า 600 ล้านคน
การที่บริษัทได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทลงทุน
แล้วนั้น การบริหารจัดการเงินทุนในส่วนนี้ เงื่อนไขที่
นิยมใช้เป็นอันดับแรกคือ บริษัทลงทุนไม่สามารถนำ�เงิน
ดังกล่าวออกจากบริษัทได้ก่อนที่บริษัทจะบรรลุเป้าหมาย
ตามทีต่ งั้ ไว้ แม้วา่ บริษทั จะมีผลประกอบการดีกต็ าม ทัง้ นี้
ก็เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ทุกๆ ฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องว่าธุรกิจ
จะไม่สะดุดระหว่างทาง และสร้างแรงบันดาลใจให้กับ
ผู้ ป ระกอบการ ที่ ต้ อ งการสร้ า งธุ ร กิ จให้ เ จริ ญ เติ บโต
มากยิ่งขึ้น สุดท้ายแล้วผลตอบแทนที่ดีจะได้กลับมาให้
กับทุกคน ฉะนั้นนักลงทุนทุกๆ คนที่เข้ามาก็พร้อมที่จะ

ขณะนี้นับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ที่จะเข้ามา
ประกอบธุรกิจด้านนี้ โดยมองว่าการดำ�เนินธุรกิจนี้มี
ลักษณะคือ หากนักลงทุนต่างชาตินำ�เงินมาจ้างคนไทย
คนไทยจะเป็นเพียงคนผลิตเท่านัน้ เพราะฉะนัน้ จึงต้องการ
กระตุ้นคนไทยว่า ต้องเป็นทั้งผู้คิดค้นและเป็นเจ้าของ
ธุรกิจควบคู่ไปด้วย การทำ�ลักษณะนี้เรียกว่า Startup
โดยสิ่งที่ต้องมีคือ การกำ�หนดขอบเขตของธุรกิจให้ได้ว่า
จะออกมาในรูปแบบใด มีบริการอะไรบ้างทีส่ ามารถเริม่ ใช้
งานได้ทันที โดยคนเป็นจำ�นวนมากและใช้เวลาไม่มากนัก
สำ�หรับผู้ที่สนใจดำ�เนินธุรกิจซอฟต์แวร์ นับเป็น
อีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจ เพราะเริ่มดำ�เนินการมาไม่นาน
ในอนาคตจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง เงินลงทุนต่างๆ ก็จะมี
เข้ามามากขึน้ ไม่เฉพาะจากประเทศตะวันตกเท่านัน้ ยังมีจาก
ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฯลฯ ซึ่งจะทำ�ให้ธุรกิจ Startup ของไทย
แข่งขันได้ดียิ่งขึ้น

แนวคิดปั้นคนไอที

ในทัศนะของคุณยอด ได้ให้ความเห็นว่า ปัจจุบัน
ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านไอที นับเป็นปัญหาหลัก
และหายากที่สุด โดยเกิดจากเรื่องระบบการศึกษาและ
ค่านิยมของคนไทย ทีม่ กั จะให้ความสนใจทำ�งานในตำ�แหน่ง
ที่ดูดีกว่าการเป็นโปรแกรมเมอร์ สำ�หรับคนที่จบสายตรง
มามีเพียงร้อยละ 10 เท่านัน้ ทีจ่ ะคิดจะเป็นโปรแกรมเมอร์
ส่วนทีเ่ หลือเลือกไปทำ�งานทางด้านไอทีซพั พอร์ท เน็ตเวิรค์
เอ็นจิเนีย หรือเป็นที่ปรึกษา จึงทำ�ให้การผลิตบุคลากร
ทางด้านไอทีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เมื่อ
มีความต้องการมากหลายบริษัทจึงแข่งขันเพื่อแย่งตัวกัน
โดยให้เงินเดือนและสวัสดิการที่สูงกว่าบริษัทอื่นๆ
แนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ คุณยอดมีความเห็นว่า
ภาครัฐควรปลูกฝังเรือ่ งค่านิยมการศึกษาใหม่ รวมถึงเรือ่ ง
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หลักสูตรทีค่ วรสนับสนุนให้มกี ารเรียนการสอนด้านการเขียน
โปรแกรมต่างๆ ให้มากกว่าทีเ่ ป็นอยู่ เพราะหากไม่เร่งส่งเสริม
อย่างจริงจัง อาจจะมีโปรแกรมเมอร์ชาวต่างชาติเข้ามา
เมือ่ มีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC โดย
เฉพาะโปรแกรมเมอร์จากเมียนมา มีความน่าสนใจมาก
เนือ่ งจากสามารถสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ รวมถึงโปรแกรมเมอร์
จากเวียดนามก็น่าสนใจ

คุณสมบัติที่คนรุ่นใหม่ควรมี

แนวคิดเริ่มต้นที่เป็นแนวคิดหลักที่เหมือนกันของ
กลุ่มเพื่อนผู้ก่อตั้งคือ การทำ�เว็บไซต์แนะนำ�ร้านอาหาร
เว็บไซต์ของ Wongnai จึงประกอบไปด้วยตัวเลือก
และรายละเอียดต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการและ
ลักษณะนิสัยของคนไทย ที่มักจะชอบแลกเปลี่ยนข้อมูล
หรือติชมออกความคิดเห็นกันบนเว็บไซต์
บริษัทพยายามปรับเปลี่ยนเว็บไซต์ให้ดูดี ทันสมัย
ค้นหาง่าย พร้อมมีลูกเล่นต่างๆ เพิ่มเข้าไป โดยผู้ใช้
มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ กับเว็บไซต์ดังกล่าวด้วย

ปัจจัยความสำ�เร็จ

การที่บริษัทประสบความสำ�เร็จมาถึงทุกวันนี้ได้ มี
ปัจจัยด้านต่างๆ สนับสนุนหลายประการ
ประการแรก ต้องมีทีมงานที่เหมาะสม สามารถ
ทำ�ในสิ่งที่เราทำ�ไม่ได้ อย่างเช่นผมไม่ถนัดการเขียนโค้ด
(Code) ก็ต้องหาคนที่เขียนโค้ดเก่งๆ เข้ามา ที่สำ�คัญ
ต้ อ งร่ ว มงานกั นได้ แ ละต้ อ งเข้ าใจในหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ของตนเองเป็นอย่างดี
ประการทีส่ อง เป็นทีมงานทีไ่ ม่ยอมแพ้กบั อุปสรรค
ต่างๆ ตั้งใจทำ�งานอย่างจริงจัง และต้องเติบโตก้าวหน้า
มากยิ่งๆ ขึ้น
ประการที่สาม การศึกษามีส่วนช่วยเป็นอย่างมาก
เพื่อให้งานประสบความสำ�เร็จ
ประการทีส่ ่ี ต้องมีความทะเยอทะยานที่มากกว่า
ปกติ
22 วารสารส่งเสริมการลงทุน

“ผมต้องการสร้างอะไรขึน้ มาสักอย่างหนึง่
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทย
เพราะประเทศไทยยังไม่มีข้อมูล
ที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์”
แรงบันดาลใจในการทำ�เว็บยอดฮิต

แรงบันดาลใจมาจากตัวผมเอง ทีต่ อ้ งการจะประสบ
ความสำ�เร็จ ต้องการจะสร้างอะไรขึน้ มาสักอย่างหนึง่ เพือ่
ให้เกิดประโยชน์กับสังคมไทย เพราะจากการศึกษาพบ
ว่าประเทศไทยยังไม่มีข้อมูลที่เป็นแบบไลฟ์สไตล์ หรือ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จริงๆ ส่วนใหญ่ที่มีอยู่มักเป็นข่าว
บันเทิง คลิปหลุดดารา ฯลฯ ดังนั้นเราจึงคิดทำ�เว็บไซต์
ขึ้นเอง โดยเงินลงทุนในช่วงเริ่มต้นนั้นส่วนหนึ่งเป็นเงิน
ส่วนตัว อีกส่วนยืมจากกรรมการบริษทั และเมือ่ ได้รบั เงิน
ทุนสนับสนุนจากต่างประเทศ ก็ทำ�ให้การดำ�เนินธุรกิจใน
ช่วงนั้นเติบโตได้ดี จึงคืนเงินยืมให้กับกรรมการ
อย่างไรก็ตามนับว่าแตกต่างจากการดำ�เนินธุรกิจ
ในปัจจุบันนี้ เนื่องจากมีนักลงทุนมารอให้เลือกหลายราย
แต่มีข้อเสียคือ มีคู่แข่งมากขึ้นและคิดอย่างไรเพื่อให้
แตกต่างจากคนอื่น ซึ่งนับว่ายากโดยเฉพาะด้านแนวคิด
ทั้งนี้สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้จากญี่ปุ่น สหรัฐฯ
จะเห็นได้ว่าเมื่อมีการค้นหาข้อมูลของร้านอาหาร
ต่างๆ ในเว็บไซต์นั้น เว็บไซต์ของวงในจะปรากฏขึ้นมา
เป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากเว็บไซต์ของบริษัทเป็นเว็บไซต์
ที่มีรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ ในเชิงลึกที่ครอบคลุม
และหลากหลาย รวมถึงมีการเพิ่มเติมข้อมูลใหม่ๆ อย่าง
สม่ำ�เสมอ ดังนั้นโอกาสที่เว็บไซต์วงในจะขึ้นมาเป็นอันดับ
ต้นๆ จึงเป็นไปได้มากที่สุด

“เด็กรุ่นใหม่มีค่านิยม
ที่เปลี่ยนแปลงไป
คือ ต้องการจะรวยเร็วขึ้น
แต่มีความอดทนตํ่า
ซึ่งจะเป็นปัญหา”
เคล็ดลับการคัดทีม

สำ�หรับรุน่ ผมนัน้ เป็น Gen-X ส่วนเด็กรุน่ ใหม่เป็น
Gen-Y ดังนัน้ เรือ่ งเทคโนโลยี และระบบการสือ่ สารต่างๆ
มีความรวดเร็วกว่ามาก ทำ�ให้เด็กรุน่ ใหม่ได้เปรียบในเรือ่ ง
ความรูแ้ ละความหัวไว เนือ่ งจากรับสือ่ ต่างๆ มาตัง้ แต่เด็ก
แต่อาจจะมีค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ต้องการที่จะ
รวยเร็วขึ้นแต่มีความอดทนต่ำ� ซึ่งจะเป็นปัญหา ดังนั้น
การเลือกคนทำ�งาน ต้องเลือกคนที่มีแนวคิดไปในทาง
เดียวกัน พร้อมทีจ่ ะทำ�งานหนัก รักความก้าวหน้า ซึง่ ต้อง
พิจารณาตั้งแต่ตอนสัมภาษณ์ว่าคนนี้ใช่หรือไม่ เพราะถ้า
รับมาแล้วไม่ใช่ การจะไปเปลีย่ นแปลงเขาให้เป็นแบบทีเ่ รา
ต้องการ จะเป็นเรื่องที่ยากมาก

แผนธุรกิจในอนาคต

ปัจจุบันรายได้หลักของบริษัทมาจากร้านอาหาร
และแบรนด์สินค้าต่างๆ ที่ใช้บริการซอฟต์แวร์ของบริษัท
รวมถึงการลงโฆษณาโดยผ่านตัวแทนโฆษณาในประเทศไทย

บริษัทคาดหวังว่าคนไทยทุกคนจะเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์
กันมากยิ่งขึ้น เช่น ไม่ทราบว่าจะรับประทานอะไร หรือ
อาจจะทราบแล้ว แต่ขอให้ลองเข้ามาค้นหาเพิม่ เติมว่าเป็น
อย่างไร ซึ่งไม่ใช่เฉพาะร้านอาหารเท่านั้น ยังรวมไปถึง
สปา คลินิก การเดินทาง ฯลฯ และขอให้เกิดขึ้นทุกๆ
ภาค ทุกๆ จังหวัดทั่วประเทศ
โดยบริษัทได้เปิดสำ�นักงานตามหัวเมืองใหญ่ไว้
รองรับแล้ว 2 แห่งคือ ที่เชียงใหม่ และชลบุรี และในปี
2558 จะเปิดเพิม่ ขึน้ อีก 2 แห่งคือ ขอนแก่นและภูเก็ต ซึง่
ครอบคลุมทัง้ 5 ภาค โดยมีส�ำ นักงานใหญ่อยูท่ กี่ รุงเทพฯ
เหตุผลทีต่ อ้ งเปิดสำ�นักงานในพืน้ ทีต่ า่ งๆ เพราะเห็นความ
สำ�คัญของการทีจ่ ะเข้าไปพบปะพูดคุยกับคนในพืน้ ที่ เพือ่
ให้เป็นที่รู้จักและใช้เว็บไซต์วงในมากขึ้น

“แผนธุรกิจที่จะทำ�ต่อไปคือ
การทำ�ซอฟต์แวร์ต่างๆ
ที่เกี่ยวกับการเดินทาง
สปา คลินิก ฯลฯ”
สำ�หรับแผนธุรกิจทีจ่ ะทำ�ต่อไปคือ การทำ�ซอฟต์แวร์
ต่างๆ ที่ขยายไปทางด้านการเดินทาง สปา คลินิก ฯลฯ
เป็นเรื่องที่มีการวางแผนไว้แล้ว ทั้งนี้เพื่อให้วงในเป็น
หนึ่งในเว็บไซต์มาตรฐาน สำ�หรับการแนะนำ�ธุรกิจต่างๆ
ในประเทศไทย และในอนาคตอาจจะขยายไปยังประเทศอืน่ ๆ
ด้วย ซึง่ การดำ�เนินงานแต่ละเรือ่ งนัน้ อาจจะใช้เวลาในการ
วางแผนประมาณ 1-2 ปี ว่าจะต้องดำ�เนินการอย่างไรบ้าง
แต่จะไม่มกี ารวางแผนล่วงหน้าถึง 5 ปี เพราะจากประสบการณ์
ที่ผ่านมา พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา
อย่ า งไรก็ ต ามวงในเป็ น ที่ รู้ จั ก หลั ง จากที่ เ รามี
ชื่อเสียงแล้ว ซึ่งกว่าจะถึงวันนี้ต้องใช้ความอดทนและ
สร้างแรงบันดาลใจเป็นอย่างมาก ซึง่ คล้ายคลึงกับ Startup
อีกหลายแห่ง คงมีไม่กี่รายที่เปิดตัวมาก็ได้รับความนิยม
ทันที ส่วนใหญ่ต้องผ่านความยากลำ�บากมาก่อน ทุกวัน
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นี้จึงรู้สึกภาคภูมิใจมากที่วงในสามารถยืนในจุดนี้ได้ โดย
เป็น 1 ใน 10 ของผู้ประกอบธุรกิจ Startup

คู่แข่งสำ�คัญ

สำ�หรับคู่แข่งขณะนี้คือ เว็บไซต์หนึ่งจากฮ่องกง
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับร้านอาหาร ที่พัก
สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ในประเทศไทย โดยมีขอ้ มูลเพียง 1 ใน 10
ที่วงในมี และคู่แข่งในช่วงนี้ยังลดน้อยลงกว่าช่วงแรกๆ
อีกด้วย ยิ่งเรามีข้อมูลรายละเอียดต่างๆ มากเท่าไหร่
การค้นหาก็จะพบได้งา่ ยมากขึน้ จึงทำ�ให้เป็นทีน่ ยิ มในกลุม่
ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
ส่วนเว็บบอร์ดใหญ่อีกเว็บหนึ่งนั้น ไม่ใช่คู่แข่ง
ทางตรงและผู้ใช้บริการก็เป็นคนละกลุ่มกับวงใน โดย
วงในเน้นว่า การเขียนแนะนำ�ร้านอาหารนั้นไม่จำ�เป็นต้อง
ดีเลิศ แต่เน้นความคิดเห็นของคนหลายๆ คนที่มารวม
กันมากกว่า ยกตัวอย่าง ร้านอาหารแห่งหนึ่งมีผู้แนะนำ�
พร้อมแสดงความคิดเห็นกว่า 30 ราย ร้านดังกล่าวต้อง
น่าสนใจอย่างแน่นอน แต่ถา้ ร้านใดมีความเห็นเพียง 2-3
ราย ก็อาจจะยังไม่น่าเชื่อถือมากนัก
อย่างไรก็ตามบริษทั คาดหวังจะดำ�เนินการเช่นเดียว
กับเว็บไซต์ค้นหาโรงแรม และเที่ยวบิน เนื่องจากรูปแบบ
ธุรกิจและวิธีการหารายได้ของบริษทั ขึน้ อยู่กับการโฆษณา
จึงต้องการจะหาธุรกิจหรือวิธีการทางด้านอื่นๆ มารองรับ
เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

“เปรียบเทียบนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนเดิม
กับนโยบายใหม่
นโยบายเดิมจะให้สิทธิประโยชน์
ในเรื่องระยะเวลามากกว่า
แต่นโยบายใหม่ได้ง่ายกว่า”
24 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ความเห็นเกี่ยวกับนโยบายของบีโอไอ

หากเปรียบเทียบนโยบายส่งเสริมการลงทุนเดิมกับ
นโยบายใหม่ นโยบายเดิมจะให้สทิ ธิประโยชน์ในเรือ่ งระยะ
เวลามากกว่า แต่นโยบายใหม่ได้งา่ ยกว่า เนือ่ งจากรวมค่า
เงินเดือนเข้าไปด้วย เพราะบริษทั ทีด่ �ำ เนินธุรกิจทางด้าน
ซอฟต์แวร์นนั้ เรือ่ งเงินเดือนด้านไอทีเป็นเรือ่ งหลัก และ
เงินทุน 1,500,000 บาท ก็ตอบโจทย์บริษัทที่ทำ�ธุรกิจ
Startup ได้ หากต่ำ�กว่านี้น่าจะเป็น SMEs มากกว่า
เนื่องจากเงินทุนก้อนแรกส่วนใหญ่ที่จะได้รับมานั้นมักไม่
ต่ำ�กว่า 1,500,000 บาท
อย่ า งไรก็ ต ามหากเด็ ก รุ่ นใหม่ สนใจทำ � ธุ ร กิ จ
Stratup อย่างจริงจัง ก็ไม่ต้องไปทำ�ซอฟต์แวร์เฮ้าส์แล้ว
เพราะจะทำ�ให้เสียเวลา แข่งขันไม่ทัน ให้มาขอเงินทุน
สนับสนุนดีกว่า ทั้งนี้สามารถติดต่อมาที่บริษัทวงในได้
เพื่อจะช่วยแนะนำ�ให้ว่า มีใครบ้างที่พร้อมจะลงทุนให้
วงในดอทคอมถื อ เป็ น บริ ษั ท ต้ น แบบของยุ ค
สมัยนี้ให้กับคนรุ่นใหม่ ในการก้าวกระโดดและประกอบ
ธุ ร กิ จ ด้ า นการพั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ ที่ ป ระสบความสำ � เร็ จ
อย่างสูง เป็น Startup และได้ Venture Capital
ที่อยู่ในกระแสปัจจุบันในไทย โดยเป็นบริษัทที่ได้รับ
การส่งเสริมการลงทุนจาก สำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน เพื่อต่อยอดธุรกิจและขยายกิจการ
ต่อไป

ทำ�ความรู้จักกับวงในดอทคอม
ปัจจุบนั บริษทั มีพนักงานประมาณ 50-55 คน ดำ�เนิน
ธุรกิจเป็นเว็บไซต์และ Application สำ�หรับการค้นหา
ร้านอาหาร แบ่งปันข้อมูล ด้วยการเสิรช์ ราคา ชือ่ ร้าน สถานที่
ข้อมูลภายในยังประกอบไปด้วย แผนที่ หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ รูปภาพ ซึ่งโพสต์มาจากผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดย
ข้อมูลและรูปภาพนั้นเป็นสิ่งสำ�คัญและมีประโยชน์ ตรงที่
ช่วยในการตัดสินใจว่าจะไปรับประทานอาหารที่รา้ นไหนดี
ขณะนีม้ ผี เู้ ข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ประมาณ 40 ล้าน
ครั้งต่อเดือน มีสมาชิกมากกว่า 1,700,000 คน เกือบ
ทั้งหมดเป็นคนไทย มีร้านอาหารมากกว่า 180,000 ร้าน
ส่วนมากอยู่ในประเทศไทย หากเปรียบเทียบกับแอปเปิ้ล
กูเกิล ฯลฯ เว็บไซต์ของวงในครอบคลุมร้านอาหารใน
ประเทศไทยกว่าร้อยละ 90

สำ�หรับรายได้ในปี 2558 คาดว่าจะมีรายได้เพิ่ม
ขึ้นเป็น 40 ล้านบาท โดยเมื่อปี 2557 บริษัทมีรายได้
ประมาณ 20 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อช่วงเดือนตุลาคม 2557
บริษัทได้ขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นคือ การทำ�เรื่องคลินิก สปา
ซาลอน ใช้ชื่อว่า “วงในบิวตี้”
ส่วนแผนธุรกิจใหม่ๆ ประกอบด้วย
1. วงใน For Business สำ�หรับเจ้าของร้านอาหาร
เจ้าของธุรกิจ
2. วงใน e-Voucher ร้านอาหารสามารถขาย
Voucher Online ได้
3. วงใน Travel สำ�หรับเจ้าของธุรกิจโรงแรม และ
ทัวร์ต่างๆ
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e-Commerce

วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ / สุนันทา อักขระกิจ

ลาซาด้าตลาดสินค้าออนไลน์
สำ�หรับสินค้า SMEs ไทย

วันนีค้ งไม่มใี ครทีไ่ ม่รจู้ กั ลาซาด้า ตลาดซือ้ ขาย
สินค้าออนไลน์อันดับหนึ่งในประเทศไทย และ
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ใกล้ตัว
ทุกคนตลอดเวลา สามารถซือ้ ขายได้เพียงใช้ปลาย
นิว้ คลิกบนเว็บไซต์หรือบน Mobile Application
ซึ่งลาซาด้าให้ความสำ�คัญกับความสะดวกสบาย
ในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ให้กับผู้ใช้บริการ
ในประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึง่ มีจ�ำ นวนประชากรรวมกัน
กว่า 550 ล้านคน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ที่มาเปิดเผยถึงความสำ�เร็จในการ
เป็นผู้นำ�ด้านตลาดอีคอมเมิร์ซ ที่เน้นความสะดวกสบาย
และประหยัดเวลาในการช้อปปิ้งออนไลน์ของผู้ใช้บริการ

ทำ�ความรู้จักลาซาด้า

บริษัท ลาซาด้า จำ�กัด เริ่มแรกถือหุ้นโดยบริษัท
Jade 1326 GmbH & Co VierteVerwaltungs
KG จากประเทศเยอรมนี ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบริษัท
Rocket International GmbH และเป็นบริษทั อันดับหนึง่
ด้านกิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ทั้ง
ในเยอรมนีและยุโรป

วารสารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
คุณเอเดรียน แทน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน
คุณเบอร์ทรันด์ พีรส์รัชส์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
คุณธรินทร์ ธนียวัน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
คุณอเลสซานดรอ บิสซินี ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยบริหาร
และคุณกุลจรรยา คฤหเดช รองกรรมการผู้จัดการ
ทีมงานผู้บริหาร ลาซาด้า
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ลาซาด้าเป็นเว็บไซต์สำ�หรับศูนย์กลางการค้าขาย
สินค้าทั่วไป และสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำ�วัน
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 โดยทำ�การซื้อขายผ่านทางเว็บไซต์
www.lazada.co.th สำ�หรับสินค้าที่นำ�มาจำ�หน่ายเป็น
สินค้าทั่วไปและสินค้าแบรนด์เนมทั้งที่ผลิตในประเทศ
และต่างประเทศ
อย่างไรก็ตาม ในช่วงเริม่ แรก หลายคนอาจมองว่า
บริษทั มีชาวต่างชาติด�ำ รงตำ�แหน่งสำ�คัญๆ เป็นจำ�นวนมาก
แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนโดย
การให้คนไทยขึ้นมาดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญในบริษัทเพิ่ม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การทำ�ธุรกิจ e-Commerce

e-Commerce เป็นแพลทฟอร์มทีม่ กี ารซือ้ ขายกัน
บนอินเทอร์เน็ต ซึ่งบริษัทเป็นผู้ให้บริการแพลทฟอร์มกับ
ผู้ขายที่จะเข้ามาขาย โดยมี 4 บริการหลักคือ
1. เป็นหน้าร้านให้ลกู ค้าเข้ามาเสนอขายสินค้าต่างๆ
2. เป็นตัวกลางในการรับชำ�ระค่าสินค้า
3. มี Call Center เพื่อประสานงานกับลูกค้า
กรณีสินค้ามีปัญหา
4. ประสานและว่าจ้างให้บริษัทอื่นๆ ทำ�การขนส่ง
ให้ถึงมือผู้บริโภค
อย่างไรก็ตามการจะดำ�เนินธุรกิจ e-Commerce
ให้ประสบความสำ�เร็จนั้น จะต้องดำ�เนินการใน 4 เรื่อง
ต่อไปนี้
1. ต้องมีสินค้าเป็นจำ�นวนมาก เพื่อจะทำ�ให้คนที่
ไม่สามารถเข้าถึงสินค้าได้ เพราะอยู่ต่างจังหวัด สามารถ
เข้าถึงสินค้าได้ง่ายและสะดวก
2. ควรมีระบบ IT ที่มีประสิทธิภาพรองรับ
3. มีระบบการขนส่งที่รวดเร็ว
4. ควรมีกลุม่ คนทีท่ �ำ งานทางด้าน e-Commerce
รองรับอย่างเพียงพอ

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

27

สำ�หรับในต่างประเทศนัน้ การทำ�ธุรกิจ e-Commerce
ที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี เช่น
Amazon ของสหรัฐอเมริกา อาลีบาบาจากจีน Flipkart.com
จากอินเดีย ฯลฯ จะเห็นได้ว่ากลุ่มธุรกิจเหล่านี้ ตอกย้ำ�
ให้เห็นถึงความสำ�เร็จของการทำ�ธุรกิจผ่านทางออนไลน์
ซึ่งบริษัทเองก็มุ่งมั่นที่จะทำ�ให้ตลาดการซื้อขายผ่านทาง
ออนไลน์ในประเทศไทยเติบโต และมีชอ่ื เสียงเช่นเดียวกับ
หลายๆ ประเทศ

“หัวใจธุรกิจของลาซาด้าตั้งใจให้ลูกค้า
ประทับใจจากการช้อปปิ้งออนไลน์
ที่สะดวก ง่าย และประหยัดเวลา”
ปัจจุบนั ธุรกิจ e-Commerce แพร่หลายไปทัว่ โลก
แล้ว ลาซาด้าในฐานะที่เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจดังกล่าวใน
ประเทศไทย มีความตั้งใจที่จะสนองตอบความต้องการ
ของลูกค้าในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทง้ั 5 ประเทศ
คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และ
เวียดนาม ซึ่งมีจำ�นวนประชากรกว่า 550 ล้านคน เพื่อ
ให้ ลูกค้ า เกิ ดความประทั บใจจากการช้ อ ปปิ้ง ออนไลน์
ที่สะดวก ง่าย และประหยัดเวลา
นอกจากนัน้ e-Commerce ยังกลายเป็นช่องทาง
ของสินค้าแบรนด์ใหญ่ๆ ทีต่ อ้ งการเพิม่ ช่องทางการตลาด
ให้แตกต่างไปจากเดิม โดยการเข้ามาใช้พนื้ ทีแ่ พลทฟอร์ม
ของลาซาด้า ซึ่งในส่วนนี้จะเป็นเหมือนพื้นที่พิเศษ ที่
สามารถตกแต่งเพือ่ ให้เกิดความสวยงามได้ นิยมเรียกกันว่า
“Shop in Shop” จุดเด่นคือ เจ้าของสินค้าสามารถจัดทำ�
โปรโมชัน่ พิเศษต่างๆ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์กบั ลูกค้าบน
แพลทฟอร์มของเราได้อย่างสม่ำ�เสมอ
ในมุ ม มองของบริ ษั ท เรื่ อ งที่ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ
เป็นอย่างมากคือ ทำ�อย่างไรให้คนไทยหันมาใช้บริการ
e-Commerce ให้มากขึน้ โดยสิง่ ทีต่ อ้ งคำ�นึงถึงคือ การมี
แพลทฟอร์มที่ดี มีสินค้าที่เป็นแบรนด์ชั้นนำ�ในจำ�นวน
ที่มากพอ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ หาก
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ผู้ใช้บริการมีความเชื่อมั่นต่อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ก็จะส่งผลทำ�ให้ธุรกิจ e-Commerce
เติบโตขึ้นเช่นกัน

“ธุรกิจ e-Commerce
เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้การจำ�หน่าย
สินค้าของ SMEs ไทย
เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว”
e-Commerce ช่วย SMEs ไทย

ธุรกิจ e-Commerce เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะ
ช่วยให้การจำ�หน่ายสินค้าของ SMEs ไทย เติบโตขึ้น
อย่างรวดเร็ว โดย SMEs ส่วนใหญ่มีความชำ�นาญ
เฉพาะในการเลือกสินค้าเท่านั้น ส่วนในเรื่องการส่งของ
ยังไม่มรี ะบบรองรับชัดเจน เพราะฉะนัน้ การจะทำ�ให้ธรุ กิจ
e-Commerce ที่เกี่ยวข้องกับ SMEs ประสบผลสำ�เร็จ
ควรหาช่องทางหรือนำ�ระบบเข้ามาช่วย เพื่อให้ SMEs
สามารถจัดส่งของได้เร็วขึ้น
ความรวดเร็วในการจัดส่งของในวันนี้ ไม่ใช่เรื่อง
ธรรมดาอีกต่อไป ของยิ่งส่งถึงมือลูกค้าได้เร็วเท่าไหร่ จะ
ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือได้มากขึ้น ปัจจุบันการส่งของ
ในประเทศไทย ยังไม่สามารถดำ�เนินการได้ภายใน 2 ชัว่ โมง
แต่ Amazon ทำ�ได้แล้ว เราเองก็ได้พัฒนาและปรับปรุง

ระบบการจัดส่งของอย่างต่อเนือ่ ง ขณะนีส้ ามารถจัดส่งได้
ภายใน 2 วัน ส่วนการจัดส่งภายใน 2 ชั่วโมง เป็นอีก
หนึ่งเป้าหมายที่ลาซาด้าคาดหวังไว้ว่าจะต้องดำ�เนินการ
ให้ได้เช่นเดียวกัน
ปัจจุบันลาซาด้าใช้บริการผู้ส่งของจำ�นวน 8 ราย
ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด แต่ละรายต่างมีจุดแข็ง
ที่แตกต่างกัน โดยมีรายใหญ่ๆ 3 ราย หนึ่งในนั้นคือ
ไปรษณีย์ไทย ซึ่งยังไม่มีรายไหนที่สามารถดำ�เนินการจัด
ส่งได้ทั่วประเทศ
อย่างไรก็ตามยังมีบริการอีกรูปแบบหนึ่งที่บริษัท
ตั้ งใจดำ � เนิ น การเพิ่ ม ขึ้ นในอนาคตอั นใกล้ นี้ ปั จ จุ บั น
Amazon ดำ�เนินการแล้วคือ Fulfillment by Amazon
เพียงผูข้ ายนำ�สินค้าต่างๆ มารวมกันที่ Warehouse ของ
Amazon เมือ่ มีผสู้ งั่ ซือ้ เข้ามา ทาง Amazon ก็จะดำ�เนินการ
ในขั้นตอนการบรรจุหีบห่อทั้งการปิดป้าย ปิดกล่อง ให้
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ และจัดส่งให้ถึงมือลูกค้า หาก
บริษัทในประเทศไทย สามารถดำ�เนินการได้เช่นเดียวกับ
Amazon ก็จะทำ�ให้ SMEs เติบโตได้อีกมาก

“จุดที่ทำ�ให้บริษัทแตกต่าง
จากคู่แข่งคือ จะต้องเป็น
“One Stop Shop”

บริษทั กำ�หนดเป้าหมายไว้วา่ จะเป็นเหมือน Amazon
และอาลีบาบา โดยเน้นประเทศในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ จะทำ�อย่างไรเพื่อให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าบน
เว็บไซต์ของเราง่ายๆ และจุดทีจ่ ะทำ�ให้บริษทั แตกต่างจาก
คู่แข่งคือ จะต้องเป็น “One Stop Shop” โดยมีปัจจัย
สนับสนุนคือ จุดเดียวมีสินค้าเป็นจำ�นวนแสนชิ้นขึ้นไป
เพื่อให้คนไทย และกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รวมถึงคนทีอ่ ยูใ่ นต่างจังหวัด สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ลาซาด้า
ได้งา่ ยๆ ทัง้ 7 วัน ตลอด 24 ชัว่ โมง มีระบบการชำ�ระเงิน
ค่าสินค้าทีป่ ลอดภัย และรับประกันความพึงพอใจของลูกค้า
หากลูกค้าไม่พอใจในสินค้าสามารถคืนสินค้าได้ ทั้งนี้
บริษัทตั้งเป้าจะเป็นอันดับ 1 ในแต่ละประเทศแล้ว ยัง
ต้องการเป็นอันดับ 1 สำ�หรับผู้ขายด้วย
นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะช่วยสนับสนุน
SMEs ในแต่ละประเทศ ให้สามารถเติบโตไปกับเราอย่าง
มั่นคง ให้การสนับสนุนทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย ในด้านบริการ
รับส่งของต่างๆ เพื่อทำ�ให้ลูกค้าเชื่อมั่นในระบบของเรา
และการมีกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ ทีห่ ลากหลาย ช่วยทำ�ให้การดำ�เนิน
ธุรกิจกว้างขวางยิ่งขึ้น
การดำ�เนินธุรกิจ e-Commerce ในภูมิภาคนี้
มีปจั จัย 3 ข้อ ทีท่ �ำ ให้ตลาดมีความน่าสนใจและเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง
1. ตลาดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตลาด
ที่มีคนอายุต่ำ�กว่า 40 ปีถึงร้อยละ 60 ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้
เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงของธุรกิจ e-Commerce
2. ระบบการติดต่อสื่อสาร โดยเฉพาะโทรศัพท์
มือถือทีม่ คี วามสะดวก รวดเร็วทัง้ 3G/4G และยังใช้งาน
ได้ง่าย
3. ในต่างจังหวัดยังมีจ�ำ นวนห้างขนาดใหญ่ไม่มากนัก
ดังนัน้ การทีห่ า้ งเหล่านีม้ นี อ้ ย ยิง่ ทำ�ให้การเติบโตของธุรกิจ
ออนไลน์ไปได้ดีมากขึ้น
ปัจจุบนั การเติบโตของตลาดธุรกิจ e-Commerce
นั้น สหรัฐฯ และจีน เติบโตประมาณร้อยละ 8-10
ของตลาดทั้งหมด ส่วนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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เติ บโตน้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 1 จะเห็ นได้ ว่ า ตลาดธุ ร กิ จ
e-Commerce ของไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยังมีโอกาสในการเติบโตอีกมาก

“ประเทศไทย กำ�ลังจะกลายเป็น
ตลาดที่มีการแข่งขันทางด้าน
e-Commerce สูงมาก
โดยมีสินค้ากว่า 800,000 ชิ้น
อยู่บนเว็บไซต์”
ช้อปปิ้งออนไลน์อันดับ 1 ในไทย

จากการที่ ผู้ ค นนิ ย มใช้ โ ซเชี ย ลมี เ ดี ย กั น อย่ า ง
แพร่หลาย กรุงเทพฯ กลายเป็นเมืองที่มีผู้ใช้ Facebook
มากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ส่วน Line เป็นอันดับ 2
รองจากญีป่ นุ่ และลาซาด้ามีผใู้ ช้บริการกว่า 10 ล้านคน เมือ่
ทุกคนให้ความสนใจโซเชียลมีเดียมากขนาดนี้ การเติบโต
ของธุรกิจ e-Commerce จึงเพิ่มมากขึ้นด้วย
แม้บริษัทจะเข้ามาดำ�เนินธุรกิจ e-Commerce
ในประเทศไทยเมื่อช่วง 3 ปีที่ผ่านมา แต่วันนี้ลาซาด้า
กลายเป็นช้อปปิง้ ออนไลน์อนั ดับ 1 แล้ว ทำ�ให้เห็นภาพว่า
ประเทศไทยกำ�ลังจะกลายเป็นตลาดที่มีการแข่งขันทาง
ด้าน e-Commerce สูงมาก ซึ่งเป็นข้อดีที่จะทำ�ให้ตลาด
e-Commerce ในไทยเติบโตได้เร็วกว่าที่เป็นอยู่ เหล่านี้
คือภาพที่ทำ�ให้ประเทศไทย แตกต่างจากตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และตลาดอื่นๆ
อาจกล่าวได้ว่า ลาซาด้าเป็น Success Story
ด้าน e-Commerce ของไทย โดยพิจารณาจากยอด
การจำ�หน่ายสินค้าต่อเดือนในช่วงเริม่ ต้นกับเดือนทีผ่ า่ นมา
พบว่าเติบโตขึ้นกว่า 10 เท่า ปัจจัยที่ส่งผลเด่นชัดคือ
การมีสินค้ากว่า 800,000 ชิ้นอยู่บนเว็บไซต์แพลทฟอร์ม
ในช่วงกว่า 1 ปีท่ีผ่านมา ลาซาด้ามีผู้ขายที่เป็น
SMEs ประมาณ 1,200 ราย แต่เมื่อเดือนกรกฎาคม
2558 เพิ่มขึ้นเป็น 6,000 ราย และคาดว่าเมื่อสิ้นปี
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2558 จะมีมากกว่า 10,000 ราย ที่ทำ�การซื้อขายอยู่บน
เว็บไซต์ของเรา
ในแต่ละวันจะมี SMEs เข้ามาฝึกอบรมวิธีการ
ปฏิบัติ เพื่อเป็นผู้ฝากขายสินค้าบนเว็บไซต์กับบริษัท
ประมาณ 40 - 50 ราย ซึ่งจำ�นวนนี้เฉพาะในกรุงเทพฯ
เท่านั้น ต่างจังหวัดยังไม่ได้ออกไปเชิญชวนอย่างจริงจัง
ดังนั้นในส่วนของ SMEs ที่จะให้สามารถแข่งขันบน
e-Commerce ได้ เราต้องทำ�ทุกวัน และบริษัทมีแผนที่
จะไปแนะนำ� SMEs ทีอ่ ยูต่ า่ งจังหวัด ให้เข้าใจเข้าถึงธุรกิจ
e-Commerce และแพลทฟอร์มของลาซาด้าว่าทำ�งาน
อย่างไร จังหวัดเป้าหมายต่อไปคือ ขอนแก่น เชียงใหม่
อุบลราชธานี อุดรธานี ฯลฯ
นอกจากนัน้ ยังมีเรือ่ งทีต่ อ้ งการให้ SMEs ได้เข้าใจ
คือ การทำ�ธุรกิจออนไลน์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด และการ
ดำ�เนินธุรกิจบนแพลทฟอร์มของลาซาด้า มีโอกาสที่จะ
ประสบความสำ�เร็จอย่างแน่นอน รวมทั้งยังร่วมมือกับ
ธนาคารชั้นนำ�ต่างๆ ในการออกไปพบปะลูกค้า SMEs
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขายของบนออนไลน์
ให้ประสบผลสำ�เร็จ

เฟ้นหาบุคลากรคุณภาพ

การหาบุคลากรของบริษทั นัน้ นอกจากการรับสมัคร
ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ แล้ว บริษัทยังมีการไปค้นหาใน
มหาวิทยาลัยโดยผ่านการจัดกิจกรรม เช่น จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ฯลฯ โดยรับนักศึกษาที่จบใหม่เข้ามาฝึก
อบรมเพือ่ สร้างให้เป็นบุคลากรคุณภาพด้วยโปรแกรมของ
บริษัท เมื่อผ่านการอบรมแล้วจะเป็นหนึ่งในพนักงานของ
บริษัทที่ทำ�งานอยู่ในธุรกิจ e-Commerce ซึ่งปัจจุบัน
ธุรกิจนีข้ ยายตัวอย่างรวดเร็ว และในอีก 2-3 ปีขา้ งหน้า
กลุม่ คนดังกล่าวจะกลายเป็นบุคคลทีต่ ลาดมีความต้องการ
และจะมีแต่คนตามหา
สำ�หรับบุคลากรของบริษทั นัน้ ยังมีโอกาสเดินทาง
ไปแลกเปลี่ยนเรื่องงานกับกลุ่มบริษัทในเครือของลาซาด้า

ในประเทศอืน่ ๆ ด้วย ส่วนระยะเวลาอาจไปเป็นเทอมหรือ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้เป็น
ไปในลักษณะการช่วยงานและกลับมา ดังนั้นการร่วมงาน ไปตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2552
กับบริษทั จึงมีโอกาสเติบโตต่อไปได้อกี มาก เพราะบุคลากร ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2552
ส่วนใหญ่ยังมีอายุน้อย
สำ�หรับสิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 1/2543 ส่วนรายได้
ค่าเช่าพื้นที่ขึ้นอยู่กับสินค้า
ของกิจการ e-Commerce ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทนั้น รายได้ส่วนหนึ่ง จะต้องเกิดจาก
เกิดจากค่าเช่าพืน้ ทีว่ างจำ�หน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ โดย
1. ค่าคอมมิชชั่น จากการตกลงการซื้อขายสินค้า
คิดในอัตราประมาณร้อยละ 5 - 22 ของราคาขายสินค้า ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า และการให้บริการ
โดยค่าเช่าพื้นที่ที่เรียกเก็บจะมีเปอร์เซ็นต์แตกต่างกัน
2. ค่าเช่าพื้นที่ในการฝากซื้อฝากขาย
ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้าที่จำ�หน่าย
ทั้งนี้ จะไม่รวมถึงการซื้อมาขายไป การรับขนส่ง
รูปแบบในการจำ�หน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์คือ สิ น ค้ า เอง เนื่ อ งจากเป็ น บริ ษั ท ต่ า งชาติ ไ ม่ ส ามารถ
เมื่อลูกค้าสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หากเป็นการ ทำ�การค้าดั งกล่ า วได้ จะต้ อ งแยกกิ จการ สิ น ทรั พย์
สั่งซื้อสินค้าของเจ้าของสินค้ารายใหญ่ ข้อมูลการสั่งซื้อ และขออนุญาตจากงานธุรกิจต่างด้าว กรมพัฒนาธุรกิจ
จะ Online ไปยังเจ้าของสินค้าผ่านระบบ EDI (Electronic การค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยจะต้องมีทุนจดทะเบียน
Data Interchange) แต่ ห ากเป็ น การสั่ ง ซื้ อ สิ น ค้ า ประมาณ 100 ล้านบาท
ของเจ้าของสินค้ารายเล็ก บริษทั จะสรุปยอดสัง่ ซือ้ และแจ้ง
ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่ (ปี 2558-2564)
ให้เจ้าของสินค้าทราบเป็นรายวัน โดยการส่งมอบสินค้า กิ จ การนี้ จั ด อยู่ ใ นประเภท 5.8 กิ จ การพาณิ ช ย์
จะมีบริษทั ตัวกลางในการส่งมอบสินค้าไปยังผู้สงั่ ซื้อ และ อิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในกลุ่ม B2 ได้รับสิทธิประโยชน์
ผู้สั่งซื้อจะต้องชำ�ระค่าสินค้าให้กับบริษัทโดยตรง
ทีม่ ใิ ช่ภาษี เช่น อนุญาตให้น�ำ ช่างฝีมอื และผูช้ �ำ นาญการ
สำ�หรับรูปแบบในการชำ�ระค่าสินค้า บริษัทเปิด เข้ามาทำ�งานในกิจการ ต่างชาติสามารถถือหุ้นข้างมาก
ช่องทางการจ่ายเงินครอบคลุมทุกวิธี เช่น เงินสด บัตรเครดิต หรือทั้งสิ้นได้ เป็นต้น
เอทีเอ็ม จ่ายผ่านธนาคาร และระบบชำ�ระเงินออนไลน์
ลาซาด้ า เน้ น ย้ำ � วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการทำ � ธุ ร กิ จ ว่ า
เมื่อบริษัทได้รับการชำ�ระค่าสินค้าเรียบร้อยแล้ว บริษัท ต้องการมีส่วนช่วยให้ร้านค้าที่เป็นระดับ SMEs ของไทย
จะหักเงินเป็นค่าเช่าพื้นที่ตามเปอร์เซ็นต์ท่ีได้ตกลงไว้กับ ได้มีโอกาสในการนำ�สินค้าของตนเองมาจำ�หน่ายออนไลน์
เจ้าของสินค้า จากนั้นจึงจ่ายเงินส่วนที่เหลือเป็นค่าสินค้า ได้ และยังเพิม่ จำ�นวนนักศึกษาฝึกงานให้มพี นื้ ทีเ่ ตรียมตัว
ให้กับเจ้าของสินค้าต่อไป
ซ้อมบทบาทในชีวิตการทำ�งานต่อไปอีกด้วย
ธุรกิจ e-Commerce ที่มีคุณค่าเช่นโครงการ
ได้รับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอ
นี้ บีโอไอจะพิจารณาให้การส่งเสริมฯ หากบริษัทได้ช่วย
บริษัท ลาซาด้า จำ�กัด ได้รับการส่งเสริมการ สนับสนุน SMEs ไทยให้ขยายธุรกิจ จะได้รบั การพิจารณา
ลงทุนตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนเดิมในประเภท 5.9 เพิ่มขึ้น
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ได้รับสิทธิ
และประโยชน์ทางภาษีอากร เฉพาะการยกเว้นอากรขาเข้า
สำ � หรั บ เครื่ อ งจั ก รตามสิ ท ธิ แ ละประโยชน์ สำ � หรั บ
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Big Data:Trend
ใหม่ในโลกยุคดิจิทัล

เคยสังเกตหรือไม่ว่า เวลาเราเปิดเฟซบุ๊ก หรือ
เว็บไซต์ e-Commerce ชือ่ ดังต่างๆ เช่น Amazon
ข้ อ ความโฆษณาสิ น ค้ า หรื อ ร้ า นค้ า ที่ อ ยู่ ใ นความ
สนใจของเราถูกแสดงขึ้นมาบนหน้าจอ ซึ่งนอกจาก
สร้างความประหลาดใจให้เราแล้ว ยังเกิดความสงสัย
ว่าเว็บไซต์เหล่านี้ทราบได้อย่างไรว่า เรากำ�ลังสนใจ
หรือมองหาสินค้าอะไรอยู่ Big Data คือคำ�ตอบ
สำ�หรับความสงสัยนี้ครับ
Big Data คืออะไร

นิยามของ “Big Data” มีความแตกต่างและ
หลากหลาย คำ�ว่า Big Data ถูกนำ�มาใช้ครั้งแรกในงาน
ศึกษาขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา หรือ นาซา (National Aeronautics
and Space Administration-NASA) ในปี 2540
โดยใช้คำ�นี้ในการเรียกข้อมูลที่มีขนาดใหญ่มากจนหน่วย
ความจำ�หลักหรือพื้นที่เก็บข้อมูลมีขนาดไม่เพียงพอที่จะ
เก็บได้
32 วารสารส่งเสริมการลงทุน

แต่นิยามของ Big Data ที่ได้รับความนิยม
และถู กใช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลาย มาจากงานศึ ก ษาของ
บริษัท Gartner ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี 2555
ซึ่งอธิบายความหมายของ Big Data ว่าเป็นข้อมูล
ที่ประกอบด้วย 3Vs ซึ่งต่อมามีการขยายคำ�จำ�กัดความ
เพิ่มขึ้นเป็น 4Vs ได้แก่
• Volum ข้อมูลมีปริมาณมหาศาล โดยมีขนาด
อยู่ในระดับตั้งแต่ Terabytes Petabytes ไปจนถึง
Zettabytes

• Velocity ข้อมูลอยู่ในลักษณะ Real-Time
คือ ข้อมูลจะเกิดขึ้นทันทีตามสถานการณ์จริง มีการ
เคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง
• Variety ข้อมูลมีความหลากหลาย เช่น มี
รูปแบบของข้อมูลที่แตกต่างกัน เช่น ข้อความ รูปภาพ
วิดีโอ เป็นต้น เป็นข้อมูลที่มีระเบียบแบบแผน หรือไม่มี
ระเบียบแบบแผน เป็นต้น
• Veracity ข้อมูลมีความไม่แน่นอน เช่น ข้อมูล
เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศ หรือปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์
เป็นต้น
โดยสรุป Big Data คือ “ข้อมูลทีม่ ปี ริมาณมหาศาล
มีรปู แบบทีห่ ลากหลาย ไม่แน่นอน และเป็นข้อมูลทีเ่ กิด
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง” ซึ่งข้อมูลในลักษณะดังกล่าว จะไม่
สามารถนำ�ไปวิเคราะห์เพือ่ ใช้ประโยชน์ได้ตามวิธกี ารปกติ
ทั่วไป เนื่องจากข้อมูลมีจำ�นวนมาก และไม่มีรูปแบบของ
ข้อมูลทีเ่ ป็นลักษณะเดียวกัน จึงมีความจำ�เป็นต้องพัฒนา
เครื่องมือและขั้นตอนวิธีใหม่ที่ช่วยในการจัดการข้อมูล

Big Data analytic
การวิเคราะห์เพื่อคาดการณ์อนาคต

โดยทั่วไป การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics)
เป็นสิ่งที่องค์กรโดยทั่วไปมีการดำ�เนินการอยู่แล้ว เช่น
การสร้าง Business Intelligence (BI) ซึง่ เป็นการนำ�ข้อมูล
ในอดีตมาวิเคราะห์เพื่อดูสถานการณ์ปัจจุบัน โดยอาจนำ�
เอาหลักวิชาทางสถิตมิ าวิเคราะห์ขอ้ มูล และจัดทำ�ในรูปแบบ
ที่ง่ายต่อการทำ�ความเข้าใจ เป็นต้น การวิเคราะห์ข้อมูล
ทั่ วไปจะช่ ว ยให้ ผู้ วิ เ คราะห์ เ ข้ าใจถึ ง สิ่ ง ที่ ผ่ า นมา และ
สถานการณ์ปัจจุบัน
แต่การวิเคราะห์ Big Data จะมีความแตกต่าง
ออกไป คือ ผลลัพธ์ของการวิเคราะห์ Big Data คือ
การคาดการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตจากข้อมูลในอดีตที่มี
จำ�นวนมาก โดยอาศัยการสร้างอัลกอริทึม (Algorithm)
ของนักวิทยาศาสตร์ขอ้ มูล (Data Scientist) จะเห็นได้วา่
ส่วนสำ�คัญของการวิเคราะห์ขอ้ มูล Big Data คือการสร้าง
อัลกอริทึมที่มีความถูกต้องและแม่นยำ� ซึ่งจำ�เป็นต้อง
อาศัยทักษะในด้านการวิเคราะห์แบบคาดการณ์ (Predictive
Analytic) ด้วยการสร้างอัลกอริทึม

ที่มา เว็บไซต์ IBM
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เนื่ อ งจาก Big Data เป็ น ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่
การวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธกี ารแบบปกติ ไม่สามารถจัดทำ�ได้
การจะวิเคราะห์ข้อมูลในลักษณะนี้ จึงต้องมีการนำ�ข้อมูล
มาจัดเก็บ และนำ�มาย่อยเป็นข้อมูลในมุมมองต่างๆ ตามที่
กำ � หนดไว้ แล้ ว จึ ง นำ � ข้ อ มู ล ย่ อ ยไปแยกประมวลผล
(Distributed Computing) เพื่อหาความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลหรือข้อมูลเชิงลึก จากนัน้ จึงนำ�ผลลัพธ์ทไี่ ด้ในแต่ละ
ชุดข้อมูลย่อยมารวบรวมและสรุปผล

“ปัจจุบันมีการพัฒนาซอฟต์แวร์
เพื่อช่วยในการวิเคราะห์
และจัดการกับ Big Data
โดยซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยม
มีชื่อว่า Hadoop ”

ที่มา เว็บไซต์ gigaspace.com
ในปัจจุบัน มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อช่วยในการ
วิเคราะห์และจัดการกับ Big Data โดยซอฟต์แวร์ทไ่ี ด้รบั
ความนิยมมีชื่อว่า Hadoop ซึ่งบริษัท Yahoo เป็นผู้
คิดค้น แต่บริษัท Google เป็นผู้นำ�ไปใช้และพัฒนาต่อ

ข้อมูลดิจิทัล Social Media และ Internet
of Things ต้นกำ�เนิดของ Big Data

ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น Big Data เกิดขึ้นจากการ
พัฒนารูปแบบการเก็บข้อมูลต่างๆ ให้อยูใ่ นรูปดิจทิ ลั และ
การเกิดขึ้นของระบบสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
และ IoT (Internet of Things) ส่งผลให้มีการสร้าง
ส่ง และบันทึกข้อมูลจำ�นวนมหาศาลในรูปแบบดิจิทัล
เช่น การสั่งซื้อสินค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce) การสร้างบัญชีรายชือ่ ในระบบ Social
Media เช่น เฟซบุ๊ก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ต่างมีขนาดใหญ่
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มี ค วามหลากหลายและความซั บ ซ้ อ นสู ง และมี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
ตัวอย่างที่แสดงให้เห็นได้ชัดคือ การใช้เฟซบุ๊ก
เวลาเราเปิดหน้าจอเฟซบุก๊ ขึน้ มา เราจะพบข้อความจำ�นวนมาก
ซึง่ หากไม่พจิ ารณาให้ละเอียด เราอาจคิดว่าข้อความต่างๆ
ที่แสดงขึ้นมาเป็นการสุ่ม หรือเป็นการแสดงข้อมูลตาม
เวลาทีม่ กี ารโพสต์ แต่แท้จริงแล้ว ข้อความต่างๆ ทีแ่ สดง
ขึ้นบนหน้าจอของเรานั้น เกิดจากการประมวลผลของ
อัลกอริทึมถูกเขียนขึ้นโดยทีมงานของบริษัท โดยข้อมูล
ที่นำ�มาใช้ในการประมวลผล ก็คือข้อมูลการกระทำ�ต่างๆ
ของเราบนเฟซบุ๊ก ตั้งแต่การกดไลค์รูปหรือข้อความ การ
แสดงความเห็น การอ่านข้อความหรือเนือ้ หาต่างๆ รวมถึง
การกดดูโฆษณา บริษทั จะนำ�ข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล
เพื่อคาดการณ์ถึงสิ่งที่เราสนใจหรือให้ความสำ�คัญ และ
นำ�เสนอข้อมูลดังกล่าวบนหน้าจอเฟซบุ๊กของเรา

และมีความซับซ้อนสูง เพราะช่วยให้เราสามารถคาดการณ์
สิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ�มากขึ้น ดังนั้น
หน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนจึงเริม่ มีการนำ� Big
Data มาใช้ในองค์กร

“การประมวลผลข้อมูล
ที่อยู่ ในรูปของ Big Data
ได้อย่างถูกต้อง
จะทำ�ให้สามารถวิเคราะห์ และคาดการณ์
พฤติกรรมหรือสถานการณ์ทจ่ี ะเกิดขึน้ ได้”
ความสำ�คัญและประโยชน์ของ Big Data

จากตัวอย่างของเฟซบุ๊ก แสดงให้เห็นว่า หากเรา
สามารถวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลที่อยู่ในรูปของ
Big Data ได้อย่างถูกต้อง จะทำ�ให้สามารถวิเคราะห์
และคาดการณ์พฤติกรรมหรือสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้
ซึง่ สามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้อย่างกว้างขวาง
ประโยชน์จาก Big Data สามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้ได้ ในหลากหลายสถานการณ์ เช่น ภาคการเกษตร
Big Data จะเป็นประโยชน์ในการคาดการณ์ภัยทาง
ธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการวางแผน
รับมือภัยธรรมชาติ
ในด้านการตลาด Big Data มีประโยชน์ในการ
วิเคราะห์และคาดการณ์ความต้องการของผู้บริโภค ซึ่ง
สามารถนำ�ไปออกแบบกลยุทธ์ทางการตลาด หรือแม้แต่
ในด้านการผลิต Big Data จะช่วยในการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงการคาดการณ์
ความต้องการสินค้า ซึง่ จะช่วยในการสร้างกำ�ไรสูงสุดให้กบั
ผู้ผลิต เป็นต้น
เมื่ อ Big Data เป็ น เทคโนโลยี ที่ จ ะมี ค วาม
สำ�คัญเป็นอย่างมากในยุคที่ข้อมูลต่างๆ มีปริมาณมาก

Amazon.com เข้าถึงจิตใจลูกค้าบริหารจัดการ
สินค้า และขยายฐานธุรกิจ ด้วย Big Data

Amazon.com เป็นบริษัทจำ�หน่ายสินค้าออนไลน์
ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ บริษัทเริ่มก่อตั้งขึ้นในปี 2537
โดยเริ่มต้นจากการจำ�หน่ายหนังสือเป็นหลัก แต่ต่อมา
ก็เริ่มมีการจำ�หน่ายสินค้าประเภทอื่นมากขึ้น จุดเด่น
ของบริษทั คือ การนำ�เสนอสินค้าแนะนำ�ทีม่ คี วามจำ�เพาะ
เจาะจงสำ�หรับสมาชิกแต่ละคน โดยบริษัทจะนำ�ข้อมูล
ของลูกค้าแต่ละคนในหลากหลายด้าน เช่น ประวัติการ
สั่งซื้อสินค้า การค้นหาสินค้าที่สนใจ ความสนใจต้องการ
ส่งเสริมการขาย เป็นต้น มาประมวลผลด้วยอัลกอริทึม
ที่พัฒนาโดยบริษัท เพื่อให้ระบบสามารถแนะนำ�สินค้าที่
ลูกค้าแต่ละคนน่าจะกำ�ลังสนใจ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถ
รักษาฐานลูกค้าและสร้างยอดขายเพิม่ ขึน้ ได้อย่างต่อเนือ่ ง
จากการเติบโตของบริษัท ย่อมส่งผลให้ปริมาณ
สิ น ค้ า ที่ ต้ อ งบริ ห ารจั ด การมี จำ � นวนมาก ข้ อ มู ล จาก
คุณ Alyssa Henry รองประธานบริษทั Amazon’s AWS
Storage Service พบว่า บริษทั มีจ�ำ นวนสินค้าทีต่ อ้ งบริหาร
จัดการกว่า 1,500 ล้านชิน้ ซึง่ อยูใ่ นศูนย์เก็บและกระจาย
สินค้ากว่า 200 แห่งทัว่ โลก เพือ่ การบริหารจัดการสินค้าที่
มีจำ�นวนมหาศาล ที่อยู่ในหลายพื้นที่ และมีการนำ�เข้ามา
หรือจำ�หน่ายออกไปได้ตลอดเวลา บริษทั จึงจัดทำ�รายการ
สินค้าดังกล่าวบนระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Amazon
Simple Storage Service (Amazon S3) ที่สามารถ
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แก้ไขข้อมูลต่างๆ ได้ถึง 5 Terabyte ต่อข้อมูล และ
สามารถเข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลา ซึ่งรายการสินค้าของ
บริษัทจะมีการปรับปรุงมากกว่า 50 ล้านครั้งต่อสัปดาห์
และมีการปรับปรุงฐานข้อมูลทุกๆ 30 นาที ระบบการ
บริหารจัดการข้อมูลนี้ช่วยให้จัดการกับสินค้าต่างๆ ที่
อยู่ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกเหนือจาก
การจำ�หน่ายสินค้าได้เกือบ 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในปี 2557
นอกเหนือจากการจำ�หน่ายสินค้า บริษัทยังได้
พัฒนาธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นจาก Big Data นั่นคือธุรกิจ
Cloud Services โดยเริ่มธุรกิจให้บริการพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลออนไลน์และการให้บริการ Cloud Computing
ในปี 2549 ซึ่งเป็นธุรกิจที่ให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ระบบ
โครงสร้างพืน้ ฐานทางคอมพิวเตอร์ของบริษทั ในการทำ�งาน
ต่างๆ ตั้งแต่ออกแบบและทดลอง

“สำ�หรับประเทศไทย Big Data
ยังเป็นเรื่องใหม่ของทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน”
อาเซียนและประเทศไทยกับ Big Data

ในขณะที่ Big Data เป็นเทคโนโลยีที่สำ�คัญและ
มีประโยชน์มหาศาล หลายประเทศทั่วโลกต่างให้ความ
สนใจกับการพัฒนาการวิเคราะห์ Big Data แม้กระทั่ง
ประเทศในอาเซียนก็ให้ความสำ�คัญ ประเทศสิงคโปร์
ตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำ�ในการวิเคราะห์เชิงประยุกต์
ระดับโลก (Global Leader in Applied Analytics)
โดยมีการลงทุนในสาธารณูปโภคพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น
การจัดตั้ง Big Data Innovation Center มีการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อสร้างนักวิเคราะห์ข้อมูลในสถาบันการศึกษา
ในประเทศ รวมถึงมีการจัดงาน Big Data World Show
Singapore 2015
ขณะที่ ป ระเทศมาเลเซี ย มี ก ารประกาศนโยบาย
Big Data Analytics ในปี 2557 ซึง่ เป็นแผนระยะยาว
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7 ปี โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ Big Data
และเป็นผูน้ �ำ ในเรือ่ งการวิเคราะห์ Big Data นอกจากนัน้
มาเลเซียยังมีการจัดงานเช่นเดียวกับสิงคโปร์
สำ�หรับประเทศไทย Big Data ยังเป็นเรื่องใหม่
ของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยเมื่อช่วงต้นปี IMC
Institute มีการจัดแถลงข่าวเรือ่ ง Big Data Trend ซึง่
ประเด็นที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นคือ การวางกรอบ
นโยบาย 3 ด้าน
ด้านที่ 1 คือ ภาครัฐและเอกชน โดยจะต้อง
กำ�หนดกลยุทธ์ในเรื่องนี้โดยเร็ว และส่งเสริมการทำ�
Open Data
ด้านที่ 2 คือ เทคโนโลยี โดยภาครัฐควรส่งเสริม
ให้มกี ารใช้ทรัพยากรร่วมกันเพือ่ ลดต้นทุน และหาหน่วยงาน
รับผิดชอบมาช่วยดำ�เนินการตัง้ Cloud Platform สำ�หรับ
Big Data เพื่อช่วยลดต้นทุน
ด้านที่ 3 คือ การพัฒนาบุคลากร โดยต้องเร่งสร้าง
และพัฒนาบุคลากรด้านนี้ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผเู้ ชีย่ วชาญ
จากต่างประเทศมาช่วยพัฒนา
และเมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา สำ�นักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) ได้ประกาศแผนจัดทำ� Big
Data ของภาครัฐ โดยวางรูปแบบสถาปัตยกรรมเสร็จแล้ว
ระบบจะทำ�งานบน Government Cloud Computing
โดยคาดว่าภายในปี 2560 สรอ. จะสามารถเปิด Big
Data as a Service ให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้งาน
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำ�คัญในการส่งเสริม Big
Data ของรัฐบาล

สำ�นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศแผน Big Data ภาครัฐ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558
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http://www.bu.ac.th/knowledgecenter/executive_journal/jan_mar_13/pdf/aw04.pdf
http://thanachart.org/2015/01/25/
www.gigaspaces.com
www.amazon.com
https://www.ega.or.th/th/content/913/4192/
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Data Center &

Cloud Service
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
เศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy) เป็น
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการนำ�เทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและ
สังคม การขับเคลื่อนสู่ความเป็นสังคมเศรษฐกิจ
ดิจิทัล มีความสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศไทย
ในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาธุรกิจด้าน
การสื่อสารของประเทศไทยในอนาคต ที่จำ�เป็น
ต้ อ งมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล
(โครงสร้างพืน้ ฐานดิจทิ ลั หมายถึง โครงสร้างพืน้ ฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) โทรคมนาคม
(Telecommunication) และการแพร่ภาพกระจายเสียง
(Broadcast) รวมทั้งการหลอมรวมของเทคโนโลยี
(Convergence) ทั้งสามด้านที่เป็นนวัตกรรมใหม่
ในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี
เป้าหมายคือ การครอบคลุมทุกพืน้ ที่ การมีขนาดทีพ่ อเพียง
กับการใช้งาน มีเสถียรภาพทีม่ น่ั คง ในราคาทีเ่ หมาะสม
38 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เพือ่ เป็นพืน้ ฐานไปสูก่ ารต่อยอดกิจกรรมการพัฒนา
ประเทศ ทัง้ ด้านเศรษฐกิจและสังคมทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูงสุด
เพื่อรองรับการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
ของรัฐบาล บีโอไอจึงได้มีการปรับปรุงประเภทกิจการ
7.9.2.3 นิคมหรือเขต Data Center และเพิม่ ประเภท
กิจการ 7.10 Cloud Service เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Hard Infrastructure)

ของประเทศให้ มี ข นาดเพี ย งพอต่ อ การใช้ ง าน มี
มาตรฐาน มี เ สถี ย รภาพที่ ม่ั น คงปลอดภั ย อี ก ทั้ ง
เพื่ อ เป็ น การต่ อ ยอดกิ จ กรรมการพั ฒ นาประเทศ
ทั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
พร้อมให้บริการสำ�หรับธุรกิจต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุน
ในประเทศไทย ทั้งในธุรกิจ ICT เช่น การมาตั้ง Data
Center การให้บริการ Cloud Service การมาร่วมทุนใน
ธุรกิจโทรคมนาคม และซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน เป็นต้น
หรือธุรกิจอื่นๆ ที่ใช้ประโยชน์จากการสื่อสารที่มีคุณภาพ
ในการเชื่อมต่อกับโลกในระดับความเร็วสูง

กิจการ Data Center

การให้บริการ Data Center มีมาหลายปี และมี
ความคุน้ เคยกันดีวา่ ผูใ้ ห้บริการ Data Center จะต้องให้
บริการรับฝากวางเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ในลักษณะ
Co-Location ให้บริการดูแลระบบ (Managed Service)
ให้บริการแบคอัพ (Backup) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ของลูกค้า และให้บริการในลักษณะเป็นศูนย์ข้อมูลสำ�รอง
จากภัยพิบตั ิ (Disaster Recovery Site:DR) เป็นต้น
สำ�หรับผู้ที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจะต้อง
มีพื้นที่ในการให้บริการไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร
และ Data Center ดังกล่าวจะต้องมีระบบที่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมคิ วามชืน้ รวมถึงระบบไฟฟ้าต่างๆ ทีพ่ ร้อม
ทำ�งานทดแทนกันได้ทันที หรือระบบอื่นๆ เช่น ระบบ
ป้องกันน้ำ�รั่วซึม ระบบดับเพลิง เป็นต้น ที่ต้องพร้อม

ทำ�งานได้ทันที เมื่อมีสิ่งใดทำ�งานผิดพลาด นอกจากนั้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้บอร์ดแบนด์ความเร็วสูง
(Broadband) ในประเทศ จึงได้กำ�หนดเงื่อนไขให้ผู้ให้
บริการ Data Center ต้องมีวงจรสือ่ สารแบบความเร็วสูง
อย่างน้อย 4 วงจร เชื่อมโยงทั้งในและต่างประเทศ
ความเร็วรวมไม่น้อยกว่า 60 Gbps.
และเพื่ อให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก าร Data Center ใน
ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้กบั ผูใ้ ห้บริการในต่างประเทศ
โดยเฉพาะในภูมิภาคเดียวกัน ผู้ให้บริการฯ จะต้องได้รับ
การรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน Data
Center อีกด้วย
ในประเทศไทยมีผใู้ ห้บริการ Data Center 9 ราย
มีพื้นที่กว่า 18,000 ตารางเมตร ข้อมูล ณ วันที่ 1
กันยายน 2558 มีผไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ จากบีโอไอภายใต้
กิจการ Data Center จำ�นวน 4 โครงการ มีพื้นที่เฉลี่ย
10,920 ตารางเมตร รวมมูลค่าการลงทุนกว่า 11,836 ล้านบาท
มีการจ้างงานที่เป็นคนไทย 164 คน

กิจการ Cloud Service

หากจะพูดถึง Cloud หลายคนอาจจะนึกถึงบริการ
พืน้ ทีฝ่ ากไฟล์บนอินเทอร์เน็ต อย่าง iCloud บน iPhone,
iPad หรือ Google Drive บน Android หรือบริการเก็บ
ไฟล์ต่างๆ บน Dropbox ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือบริการ Cloud
Storage ซึ่งเป็นบริการ Cloud ประเภทหนึ่งเท่านั้น ซึ่ง
Cloud Service เป็นบริการทีค่ รอบคลุมถึงการใช้ทรัพยากร
ต่างๆ เช่น หน่วยประมวลผล หน่วยจัดเก็บข้อมูล และ
ระบบออนไลน์ตา่ งๆ จากผูใ้ ห้บริการร่วมกัน เพือ่ ลดความ
ยุ่งยากในการติดตั้ง ดูแลระบบ ช่วยประหยัดเวลา และ
ลดต้นทุนในการสร้างระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ประเภทกิจการ Cloud Service นี้เป็นกิจการ
ที่ ต่ อ ยอดมาจาก Data Center โดยผู้ ที่ จ ะได้ รั บ
การส่งเสริมฯ ในประเภทนี้ จะต้องตัง้ อยูใ่ น Data Center
ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน
Data Center ซึง่ ตัง้ อยูใ่ นประเทศไทยไม่นอ้ ยกว่า 2 ศูนย์
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Cloud Computing
และแต่ละศูนย์ก็ต้องมีวงจรสื่อสารหลัก และสำ�รองเชื่อม
โยงหากันด้วยความเร็วไม่น้อยกว่า 10 Gbps.
เช่ น เดี ย วกั บ การให้ ก ารส่ ง เสริ ม ฯ ในประเภท
Data Center เพื่อให้ผู้ให้บริการ Cloud Service
ในประเทศไทยสามารถแข่ ง ขั น ได้ กั บ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารใน
ต่างประเทศ ผู้ให้บริการฯ จึงต้องได้รับการรับรองตาม
มาตรฐาน ISO/IEC27001 ด้าน Cloud Security และ
มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ด้าน Cloud Service
ในประเทศไทยมีผใู้ ห้บริการ Cloud Service กว่า
10 ราย ซึง่ ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2558 มีผไู้ ด้รบั
การส่งเสริมฯ จากบีโอไอภายใต้กิจการ Cloud Service
จำ�นวน 2 โครงการ (ระยะเวลา 8 เดือน) รวมมูลค่าการ
40 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ลงทุนกว่า 520 ล้านบาท มีการจ้างงานทีเ่ ป็นคนไทย 33
คน และทัง้ 2 ประเภทกิจการมีแนวโน้มขอรับการส่งเสริมฯ
เพิ่ ม ขึ้ น สอดรั บ กั บ การขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ ดิ จิ ทั ล
ของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติมของประเภทกิจการ
Data Center และ Cloud Service สามารถศึกษา
ได้จาก www.boi.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์ประสาน
การบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop
Investment Center:OSOS) ชัน้ 18 อาคารจัตรุ สั จามจุรี
โทรศัพท์ 0 2209 1100 หรือศูนย์บริการลงทุน โทรศัพท์
0 2553 8111

กิจการนิคมหรือเขต Data Center
ประเภท 7.9.2.3 กิจการนิคมหรือเขต Data Center
เงื่อนไข
1. ต้องจัดให้มบี ริการ เช่น บริการรับฝากวางคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย (Server
Co-Location) บริการดูแลระบบ (Managed Service) บริการ
Backup เครื่อง Server ของลูกค้า บริการ Disaster Recovery
Services (DRS) เป็นต้น
2. ต้องมีพน้ื ทีส่ �ำ หรับให้บริการ Data Center ไม่นอ้ ยกว่า 3,000 ตารางเมตร
3. ต้องมีระบบโทรคมนาคมหลักที่มีการวางสายสื่อสารแบบความเร็วสูง
ไปยังศูนย์กลางสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
อย่างน้อย 4 วงจร ทัง้ นีต้ อ้ งเป็นวงจรในประเทศทีม่ คี วามเร็วไม่นอ้ ยกว่า
10 Gbps. อย่างน้อย 3 วงจร และมีความเร็วรวมของทุกวงจรไม่นอ้ ยกว่า
60 Gbps.
4. ต้องสามารถให้บริการได้ในขณะทีม่ กี ารซ่อมบำ�รุงหรือมีการเปลีย่ นแปลง
อุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ (Concurrently Maintainable)
5. ต้องมีระบบ Engine Generator ที่เป็น Continuous Rating ที่
รองรับปริมาณการใช้ไฟทั้งหมดของ Data Center พร้อมระบบสำ�รอง
กรณี Engine Generator ตัวหนึ่งตัวใดชำ�รุดหรือหยุดทำ�งาน
6. ต้องมีอุปกรณ์หรือระบบสำ�รองในอุปกรณ์ UPS, IT Cooling และ
UPS Cooling โดยต้องทำ�งานในทันทีที่อุปกรณ์หลักหยุดทำ�งาน และ
ไม่กระทบต่อการให้บริการ
7. ต้องมีเส้นทางสำ�รองในระบบส่งจ่ายไฟฟ้าทีไ่ ม่ขนึ้ ต่อกัน (Independent
Distribution Paths)
8. ต้องมีระบบป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากความเสียหายกรณีที่อุปกรณ์
ตัวหนึ่งตัวใดชำ�รุดหรือหยุดทำ�งาน
9. ต้องมีระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงพร้อมระบบสำ�รอง
10. ต้องมีระบบป้องกันอัคคีภัยทั่วพื้นที่
11. ต้องมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
12. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน Data Center

สิทธิและประโยชน์
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยไม่กำ�หนด
วงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น
• ยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำ�เป็น สำ�หรับส่วน
ที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
จะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
• สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

กิจการ Cloud Service
ประเภท 7.10 กิจการ Cloud Service

เงื่อนไข
1. ต้องตั้งอยู่ใน Data Center ที่ได้รับมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ด้าน
Data Center ไม่น้อยกว่า 2 ศูนย์ที่อยู่ในประเทศ
2. ต้องมีการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ Data Center ทุกศูนย์เข้าด้วยกัน
ด้วยความเร็วไม่ต่ำ�กว่า 10 Gbps. ในทุกเส้นทาง พร้อมมีวงจรสำ�รอง
ที่มีขนาดเท่ากัน
3. ต้องได้รับมาตรฐาน ISO/IEC27001 ด้าน Cloud Security และ
มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1 ด้าน Cloud Service

•
•
•
•

สิทธิและประโยชน์
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา 8 ปี โดยไม่กำ�หนด
วงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับการยกเว้น
ยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับเครื่องจักร
ยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำ�เป็น สำ�หรับส่วน
ที่ผลิตเพื่อการส่งออกเป็นระยะเวลา 1 ปี ทั้งนี้ คณะกรรมการ
จะพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
สิทธิและประโยชน์ที่มิใช่ภาษีอากร

แหล่งอ้างอิง
1. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. นโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล
3. นโยบายและหลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุน ตามประกาศ กกท.ที่ 2/2557
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INET กับความปลอดภัย
ของระบบคลาวด์
รายแรกของประเทศไทย
ปัจจุบนั เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกีย่ วข้องกับ
ชีวิตประจำ�วันของเรามากขึ้น บริษัทผู้ที่ทำ�หน้าที่ให้
บริการโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน ICT จึงแสวงหา
เทคโนโลยีทดี่ ที สี่ ดุ และเป็นทีย่ อมรับในระดับสากล
เพื่อให้บริการแก่กลุ่มลูกค้าต่างๆ
วารสารส่ ง เสริ ม การลงทุ น ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
คุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำ�รงค์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท
อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน) หรือ INET
ซึ่ ง เป็ น หนึ่ งในผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี ป ระสบการณ์ ด้ า นไอซี ที
โซลูชนั่ ทีม่ าบอกเล่าถึงการดำ�เนินงานของบริษทั ว่า การใช้
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เปลีย่ นมาเป็นโอกาส
ทางธุรกิจนั้นทำ�อย่างไร

ด้านไอซีทีโซลูชั่นมายาวนาน ประกอบกับเทคโนโลยีที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้ INET ได้พัฒนา
แนวทางการให้บริการเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านไอซีที (ICT Infrastructure as a Service Provider)
เพื่อมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนานวัตกรรม สินค้า บริการและ
แอปพลิเคชันต่างๆ รวมถึงให้ค�ำ ปรึกษา ออกแบบ ติดตัง้
ระบบโครงข่าย เพือ่ ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจของ
ลูกค้าและสร้างความพึงพอใจอย่างต่อเนื่อง

วิสัยทัศน์ INET

“เป็นผูใ้ ห้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน ICT ชัน้ นำ�
มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล”
เป็นวิสัยทัศน์ของ INET ที่ใช้นำ�องค์กร ในการให้บริการ
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คุณวัลล์ชัย เวชชีวะดำ�รงค์
รองกรรมการผู้จัดการ
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำ�กัด (มหาชน)

“Data Center ทั้ง 2 ศูนย์
ออกแบบภายใต้แนวคิด
Clean, Green, Eco, Innovation
และ Security”
บริการ INET Data Center

ปัจจุบัน INET Data Center พร้อมตอบรับ
ทุกความต้องการแบบครบวงจรด้วย 2 ศูนย์หลัก คือที่
อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ ด้วยพืน้ ที่
บริการกว่า 2,000 ตารางเมตร และอาคารบางกอกไทย
ทาวเวอร์ ถนนรางน้�ำ บนพืน้ ทีบ่ ริการกว่า 800 ตารางเมตร
ซึง่ Data Center ทัง้ 2 ศูนย์ ได้ออกแบบภายใต้แนวคิด
Clean, Green, Eco, Innovation และ Security รวมถึง
การเชือ่ มต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบนด์วธิ ความเร็วสูง
พร้ อ มด้ ว ยเครื อ ข่ า ยเสถี ย รภาพสู งในรู ป แบบ Full
Redundancy รองรับทุกสถานการณ์จากเหตุภัยพิบัติ
ทีไ่ ม่คาดคิด อีกทัง้ เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มัน่ ในความปลอดภัย
ของข้อมูล INET จึงได้รับการตรวจรับรองตามมาตรฐาน
ISO/IEC 27001 ด้าน Data Center เพื่อพร้อมแข่งขัน
กับ Data Center ในต่างประเทศ

บริการ INET Cloud

เป็นบริการที่ใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เช่น CPU,
RAM และ Harddisk ร่วมกันผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง ภายใต้มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยที่
สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 27001 ด้าน Cloud Service
และมาตรฐานความปลอดภัยระบบคลาวด์ในระดับสากล
CSA-STAR (Cloud Security Alliance-Security,
Trust & Assurance Registry) ซึง่ การให้บริการแบ่งได้
3 ประเภท ดังนี้
• Infrastructure as a Service (IaaS) เป็นการ
ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT
• Platform as a Service (PaaS) เป็นบริการ
ที่ผู้ใช้บริการสามารถนำ� Application มาทำ�งานอยู่บน
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
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INET ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ�ต่างๆ
บริการและบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล
บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จํากัด
และบริษัท เน็ตแอพ (ประเทศไทย) จํากัด ให้บริการ
Cloud Computing ด้วยเทคโนโลยี FlexPod™ เพื่อ
เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการด้านระบบ Cloud และ
Data Center

บริษทั ทรานแซคชัน่ เน็ตเวิรค์ เซอร์วสิ เซส จำ�กัด
ให้บริการเครือข่ายรับชำ�ระเงินผ่านบัตรเครดิต (EDC
Network Service) ด้วยมาตรฐาน PCI DSS (Payment
Card Industry Data Security Standard)
บริษัท จีเอ็มโอ Cloud (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ให้บริการออกใบรับรองความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์
(SSL Certification) ภายใต้ชื่อ GlobalSign เพื่อสร้าง
มาตรฐานความปลอดภัย และความมัน่ ใจสูงสุดให้กบั การ
ทำ�ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริษทั ยึดมัน่ ในการให้บริการทีเ่ ป็นเลิศและยึดหลัก
การบริหารด้วยธรรมาภิบาล จึงทำ�ให้บริษัทได้รับรางวัล
และมาตรฐานรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ปี 2558
• ได้การรับรองมาตรฐาน CSA - STAR (Cloud
Security Alliance - Security, Trust & Assurance Registry) ขอบเขตบริการ Cloud ทีม่ คี วามมัน่ คง
ปลอดภัยทางสารสนเทศในระดับสากล
• ได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013
ด้าน Cloud ทีม่ คี วามมัน่ คงปลอดภัยตามมาตรฐานระบบ
บริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทั้ง 2 ศูนย์
• ได้การรับรองมาตรฐาน 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
• ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ด้าน
ระบบบริหารงานคุณภาพภายในบริษัท ครอบคลุมบริการ
อินเทอร์เน็ตระดับองค์กร (Enterprise Access) บริการ
MetroLAN และ INET Data Center

บริษัท สิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคชั่นส์ จํากัด
ให้บริการ IP-VPN ระหว่างประเทศ เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ
ของลูกค้าเข้าถึงกันทั่วโลก ด้วยมาตรฐานการให้บริการ
ที่เชื่อถือได้ในระดับสากล
รางวัลที่ ได้รับ
• รางวัล Cloud Service Provider Partner
of the Year 2014 จาก VMware ในฐานะผู้ให้บริการ
ธนาคารกรุงไทย ให้บริการระบบรับสมัครบุคลากร Cloud ด้วย VMware รายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ประจำ�ปี 2557
ครบวงจรแบบออนไลน์ (Online Recruitment)
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• รางวัลผูใ้ ห้บริการ Data Center ดีเด่นประจำ�ปี
2556 จาก Frost & Sullivan
• รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงาน
สัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำ�ปี 2551 จาก
กระทรวงแรงงาน
• รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี 2548 สาขาธุรกิจ
บริการด้านไอที จากคณะอำ�นวยการจัดงานองค์กรดีเด่น
แห่งปี สนับสนุนโดยมูลนิธเิ พือ่ สังคมไทยและหนังสือพิมพ์
เส้นทางเศรษฐกิจ
• รางวั ล Deloitte 2004 Asia Pacific
Technology Fast 500 ฐานะบริษัทเทคโนโลยีที่มีอัตรา
การเติบโตสูงที่สุดต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน (ปี 2544-2546) ใน
เขตภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก
• รางวัล Disclosure Report Award 20022003 จากสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำ�หรับบริษัทจดทะเบียนที่มี
การเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

“ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นภาครัฐ และธุรกิจ
มีส่วนแบ่งทางการตลาด
อยู่ประมาณร้อยละ 30”
ประโยชน์ของนวัตกรรมสารสนเทศ

จากภารกิ จ “เราใช้ น วั ต กรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศเปลี่ยนมาเป็นโอกาสทางธุรกิจ” ส่งผลทำ�ให้

• รางวัล PR Week Award ปี 2545 ประเภท
การเงิน สำ�หรับแคมเปญไอเน็ต IPO จัดทำ�โดย 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
ส่วนแบ่งทางการตลาดเพิ่มขึ้นและยอดขายมีแนวโน้ม
สูงขึน้ กว่าเท่าตัว โดยลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นภาครัฐ และธุรกิจ
มีสว่ นแบ่งทางการตลาดอยูป่ ระมาณร้อยละ 30 ของตลาด
สำ�หรับผูใ้ ช้รายย่อยนัน้ INET มีสว่ นในการผลักดัน
ทางอ้อม เพื่อให้เกิดการใช้งานบอร์ดแบนด์ความเร็วสูง
โดยการวางโครงข่ายทั่วประเทศ
นอกจากนี้ บริษัทยังคำ�นึงถึงประโยชน์ของผู้ที่มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เพื่อสร้าง
ความมั่นคงที่ยั่งยืนบนคุณค่าหลัก 4 ประการคือ
ประการแรก นวัตกรรม (Innovation) ยกย่อง
และรับฟังความคิดทุกความคิดเพื่อพัฒนาทางออกที่ดี
ขึ้นและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า นวัตกรรม
มีความหมายกว้างกว่าการสร้างสินค้าหรือบริการที่ดี แต่
ยังรวมไปถึงการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ให้อยู่
ในระดับที่น่าพอใจอีกด้วย นวัตกรรมจึงเป็นหน้าที่ของ
บุคลากรของบริษัททุกคนที่ต้องร่วมกันทำ�
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ประการที่สอง ความเป็นกลาง (Neutral) เรา
เชื่อว่าบริษัทสามารถเติบโตเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมผู้มีส่วน
เกีย่ วข้องทัง้ ผูถ้ อื หุน้ ลูกค้า พนักงาน พันธมิตร คูค่ า้ และ
สังคมไทย โดยรวมบริษัทที่จะประสานประโยชน์ระหว่าง
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกด้าน
ประการทีส่ าม ความกระตือรือร้น (Energetic) เรา
ใช้ประโยชน์สงู สุดจากความหลากหลายด้านประสบการณ์
ของบุคลากร กิจการของบริษทั ประสบความสำ�เร็จโดยการ
สื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การทำ�งานทั้งร่วมกัน
และกับลูกค้า มีความตื่นตัวต่อความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลา
เพือ่ ตอบสนองกับลูกค้าทัง้ ภายในและภายนอกด้วยความ
รู้สึกกระตือรือร้น ทำ�งานตรงตามเวลาที่กำ�หนดอย่าง
ต่อเนือ่ งและทำ�ให้มน่ั ใจว่า การดำ�เนินภารกิจของเราจะเสร็จ
อย่างรวดเร็ว
ประการทีส่ ่ี ความซือ่ สัตย์เชือ่ ถือได้และการยึดมัน่
ในคุ ณ ธรรม (Trustworthy) บุ ค ลากรของบริ ษั ท
ปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ
มีจริยธรรม และเชื่อถือได้ตลอดเวลาในทุกกรณี บริษัท
จะไม่เกี่ยวข้องกับความไม่ถูกต้อง เราเชื่อว่าการทำ�ธุรกิจ
อย่างตรงไปตรงมา สามารถนำ�พาองค์กรไปสูค่ วามสำ�เร็จได้
รวมถึงการปฏิบตั ติ อ่ คูแ่ ข่งทางการค้า ก็ตอ้ งมีความเป็นธรรม
และเป็นไปตามหลักของการแข่งขันเสรี ซึง่ จะนำ�ประโยชน์
สู่ผู้บริโภค

“ปัญหาหลักอยู่ที่การขาดแคลนบุคลากร
ที่มีความรู้ความชำ�นาญด้าน Cloud
ซึ่งสถาบันการศึกษาต่างๆ ผลิตออกมา
ไม่เพียงพอต่อความต้องการ”
ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความชำ�นาญ

ปัญหาสำ�คัญสำ�หรับ INET ในการให้บริการ
ไม่ใช่อยู่ที่เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป แต่ปัญหาหลักอยู่ที่การ
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำ�นาญด้าน Cloud
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ซึ่งสถาบันการศึกษาต่างๆ ผลิตออกมาไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของตลาดในด้านนี้ ดังนัน้ INET จึงร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยทัง้ ภาครัฐ และเอกชน เช่น มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อสนับสนุนให้
นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้ Cloud ได้อย่างถูกต้อง และ
สามารถปฏิบัติงานได้จริง
ในมุมมองส่วนตัว มีความเห็นว่า หากภาครัฐเข้ามา
ดำ�เนินการในเรือ่ งไอซีทเี องอาจใช้ระยะเวลานาน เนอื่ งจาก
ภาครัฐมีขนั้ ตอนและโครงสร้างในการดำ�เนินงานทีค่ อ่ นข้าง
สลับซับซ้อน ดังนั้นเพื่อให้ระบบไอซีทีสามารถแข่งขันกับ
นานาประเทศได้ ควรให้ภาคเอกชนเป็นผูด้ �ำ เนินการ และ
ภาครัฐดูแลเรือ่ งข้อกำ�หนด กฎระเบียบต่างๆ เพือ่ ควบคุม
ให้เกิดความมั่นคง

ถนนสู่ BUILD
กีรตินันทน์ ศรีเมือง

ถนนสู่ BUILD

กิจกรรมตลาดกลางซือ้ ขายชิน้ ส่วน หรือ Market
Place นัน้ เป็นกิจกรรมทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ สนับสนุนให้เกิด
การเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนที่เป็น
กิจการขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง (SMEs) ไป
จนถึงผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีศักยภาพในการ
ผลิตชิ้นส่วน ได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบ
การที่มีความต้องการซื้อชิ้นส่วน
หากจะให้อธิบายง่ายๆ ให้ผยู้ งั ไม่เคยร่วมกิจกรรมนี้
มาก่อนได้เห็นภาพ กิจกรรมตลาดกลางซื้อขายชิ้นส่วน
ก็เปรียบเสมือน “ตลาดนัด” รูปแบบหนึง่ แต่เป็นตลาดนัด
ขนาดใหญ่ที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายล้วนเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมสนับสนุน ซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้
สามารถพบได้ในอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนยานยนต์ เครือ่ งจักร
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
รูปแบบการดำ�เนินกิจกรรมนั้น หน่วยพัฒนาการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรม (หน่วย BUILD) จะเป็นผู้จัดหา

สถานที่ผ่านการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น
สถาบันส่งเสริมการผลิตต่างๆ นิคมอุตสาหกรรม สมาคม
ผู้ผลิตต่างๆ เพื่อรับทราบความต้องการเบื้องต้นของกลุ่ม
ผูป้ ระกอบการทีม่ คี วามต้องการให้จดั การนัดหมายพบปะกัน
ในรูปแบบตลาดนัดนี้ขึ้น ซึ่งครั้งล่าสุดที่จัดขึ้นนั้น คือ
“กิจกรรมตลาดกลางซือ้ ขายชิน้ ส่วน ครัง้ ที่ 132” ซึง่ หน่วย
BUILD จัดร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมนวนคร เมื่อวันที่
18 กันยายน 2558 ทีผ่ า่ นมา ณ อาคาร เดอะนวไพรเวซี่
นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

47

เนื่องด้วยกิจกรรมตลาดกลางในครั้งนี้เป็นการจัด
ในนิคมอุตสาหกรรม จึงได้รบั ความสนใจจากผูป้ ระกอบการ
ทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรมมากเป็นพิเศษ โดยมี
ผู้ประกอบการให้การตอบรับเข้าร่วมงานครั้งนี้แล้วกว่า
60 บริษัท
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ความพิ เ ศษของการจั ด กิ จ กรรมตลาดกลาง
ในครั้ ง นี้ เนื่ อ งด้ ว ยสถานที่ ที่ เ อื้ อ อำ � นวย โดยได้ มี
การเตรี ย มสถานที่ สำ � หรั บ จั ด กิ จ กรรมเจรจาธุ ร กิ จ
(One-on-One Meeting) ด้วย ทำ�ให้หลายโรงงาน
จั ด ส่ ง ตั ว แทนฝ่ า ยจั ด ซื้ อ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมเจรจาธุ ร กิ จ
นี้ ด้ ว ย ซึ่ ง จากผลตอบรั บ จากฝ่ า ยจั ด ซื้ อ จากหลาย
โรงงานให้ ค วามเห็ น ว่ า กิ จ กรรมนี้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ละ
กระบวนการจัดซื้อทำ�ได้ง่ายมากขึ้น เนื่องจากสามารถ
พบปะกั บ ผู้ ผ ลิ ต หลายรายและได้ เ จรจากั นโดยตรง
ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน ประหยัดเวลามากขึ้น
ถือได้วา่ กิจกรรมตลาดกลางซือ้ ขายชิน้ ส่วนนี้ ช่วยตอบโจทย์
การสนั บ สนุ น การซื้ อ ชิ้ น ส่ ว นที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศ
มากยิ่งขึ้น
สำ�หรับผูป้ ระกอบการท่านใดทีส่ นใจรับทราบข้อมูล
การจัดกิจกรรมตลาดกลางในครั้งต่อไป สามารถติดต่อ
ขอข้อมูลเพิม่ เติมได้ทห่ี น่วย BUILD โทรศัพท์ 0 2553 8111
ติดต่อคุณศิริน หรือคุณวัชรสาร

กฎและระเบียบควรรู้

ภัทรกฤตย์ วิจิตรภัทร

Q&A
หลากหลาย คำ�ถาม - คำ�ตอบ เกีย่ วกับบีโอไอ

1. ถ้าได้รบั การส่งเสริมฯ ในกิจการ IPO จะสามารถ
ขอแก้ไขเป็นประเภทกิจการ ITC ได้หรือไม่
ตอบ สามารถทำ�ได้ โดยยื่นคำ�ขออนุญาตแก้ไขโครงการ
โดยระบุขอบข่ายธุรกิจที่จะดำ�เนินการเพิ่มมาให้ชัดเจน
ยื่นที่สำ�นักบริหารการลงทุน 4
...................................................................................
2. ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) ต่างชาติสามารถ
ทำ�ได้หรือไม่
ตอบ สามารถทำ � ได้ หากการประกอบธุ ร กิ จ เป็ น
“ศู น ย์ บ ริ ห ารเงิ น ” มี ลั ก ษณะเป็ น การประกอบธุ ร กิ จ
“ศูนย์บริหารเงิน (Treasury Center) ภายใต้การกำ�กับ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย” คนต่างด้าวจะต้องได้รับ
อนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทย และต้องขออนุญาตตาม
พ.ร.บ. ประกอบธุรกิจคนต่างด้าวจากกระทรวงพาณิชย์ดว้ ย
...................................................................................
3. กิจการการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อใช้เป็นสินค้า
อุปโภค บริโภค เช่น ถุงพลาสติก ภาชนะต่างๆ สามารถ
ขอรับการส่งเสริมฯ ได้หรือไม่
ตอบ ตามประกาศ กกท. ที่ 2/2557 บีโอไอกำ�หนด
ประเภทกิจการพลาสติกไว้สำ�หรับกิจการผลิตผลิตภัณฑ์
พลาสติกสำ�หรับอุตสาหกรรม (Plastic Products for
Industrial Goods) ผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์พลาสติกชนิดหลายชัน้
(Multilayer Plastics Packaging) ผลิตบรรจุภัณฑ์
พลาสติกชนิดปลอดเชือ้ (Aseptic Plastics Packaging)
และผลิ ต บรรจุ ภั ณ ฑ์ พ ลาสติ ก ชนิ ด ป้ อ งกั นไฟฟ้ า สถิ ต
(Antistatic Plastics Packaging) เท่านัน้ ดังนัน้ การผลิต
ผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่อใช้เป็นสินค้าอุปโภค บริโภค
ดังกล่าว จะไม่อยู่ในขอบข่ายให้การส่งเสริมฯ
...................................................................................
4. กิจการนำ�แผงโซล่าร์เซลล์มาติดตั้งเพื่อใช้กระแสไฟ
ป้อนสูส่ ายการผลิตทีโ่ รงงานแทนการใช้ไฟฟ้ารูปแบบเดิม
สามารถขอรับการส่งเสริมฯ ได้หรือไม่

ตอบ สามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการส่งเสริมฯ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ตามประกาศที่
1/2557 โดยที่กิจการของท่านต้องเป็นกิจการที่ดำ�เนิน
อยูแ่ ล้ว ไม่วา่ จะได้รบั การส่งเสริมฯ หรือไม่กต็ าม หากไม่ได้รบั
การส่งเสริมฯ ต้องเป็นประเภทกิจการที่คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนประกาศให้การส่งเสริมฯ
...................................................................................
5. กิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ สามารถขอรับการส่งเสริมฯ
ได้หรือไม่
ตอบ สามารถขอรับการส่งเสริมฯ ได้ในกิจการประเภท
7.1.1.1 กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้าหรือพลังงานไฟฟ้า
และไอน้ำ � จากขยะ ได้ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ A1 คื อ ได้
รั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ สู ง สุ ดโดยได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เ งิ น ได้
นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี โดยไม่จำ�กัดวงเงินยกเว้น
ภาษี รวมทั้ ง สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ มิ ใ ช่ ภ าษี ซึ่ งโครงการ
ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ก่อนยื่นขอรับการส่งเสริมฯ
...................................................................................
6. การขอขยายเวลานำ�เข้าเครื่องจักรย้อนหลังสามารถ
ทำ�ได้หรือไม่
ตอบ ตามประกาศ สกท. ที่ ป.1/2548 ในกรณีที่ผู้ได้
รับการส่งเสริมฯ นำ�เครือ่ งจักรเข้ามาในราชอาณาจักรก่อนวันที่
อนุมัติให้การส่งเสริมฯ บีโอไอจะขยายระยะเวลานำ�เข้า
ย้อนหลัง โดยอนุมัติให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ในการ
นำ�เข้าเครื่องจักรได้ตั้งแต่วันที่ยื่นคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ
...................................................................................
7. การตอบรับมติให้การส่งเสริมฯ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การส่งเสริมฯ
จะต้องแจ้งตอบรับมติภายในกีว่ นั
ตอบ บีโอไอจะแจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
ให้ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ ทราบทางไปรษณีย์ ภายใน 15 วัน
นับจากวันทีค่ ณะกรรมการฯ มีมติ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการฯ
มีมติอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมฯ ผูข้ อรับการส่งเสริมฯ จะต้อง
ยื่นเอกสารตอบรับการส่งเสริมฯ ภายใน 1 เดือน นับ
จากวันทีไ่ ด้รบั ทราบมติ หรืออาจขอขยายเวลาการตอบรับ
การส่งเสริมฯ ออกไปอีกก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่บีโอไอ
กำ�หนด
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ภาวะส่งเสริมการลงทุน
จีรวรรณ การุณจิตร

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนกันยายน 2558
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร
1 นางสาวศาริณี สกุลส่องบุญศิริ น้ำ�มันปาล์มดิบ และเมล็ดใน
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ปาล์มอบแห้ง
2 จีเอฟพีที นิชิเร
อาหารสำ�เร็จรูปจากเนื้อสัตว์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
แช่แข็ง
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
3 MR. S.K. CHAKRABARTY ขี้เถ้าแกลบอัด
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)
และผงขี้เถ้าแกลบ
4 ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล ลูกไก่
จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
5 สยาม คริสตัล ไรซ์ จำ�กัด น้ำ�มันพืชบริสุทธิ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
6 MR. SOON CHEAL PARK เครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้
(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)
บรรจุภาชนะผนึก
7 นายวีระยุทธ ศิริหิรัญ
ข้าวคัดคุณภาพ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
8 นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ข้าวคัดคุณภาพ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
9 โอแลม (ประเทศไทย) จำ�กัด ข้าวคัดคุณภาพ
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
10 แอ็คเซ้ เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด ข้าวคัดคุณภาพ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
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ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.12

524.60

80

นครศรีธรรมราช

1.11

254.00

178

ชลบุรี

1.15

70.00

67

ปราจีนบุรี

1.5.1 303.70

142

สระบุรี

1.12

500.00

40

ฉะเชิงเทรา

1.11

243.00

74

สมุทรปราการ

1.14

100.00

11

นครราชสีมา

1.14

40.00

20

สุรินทร์

1.14

146.30

12

พิจิตร

1.14

100.00

11

เชียงราย

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

11 เอีย่ มธงชัย อุตสาหกรรม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
12 ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี
จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย
- สิงคโปร์)
13 โมบาย โลจิสติกส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
14 สหฟาร์มเห็ด จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)
15 รุ่งเจริญรีนิวอาเบิ้ล
เอนเนอร์ยี จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เกาหลีใต้)
16 ไอแอนด์ วี ไบโอ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เบลเยียม)

เม็ดสาคู

17 MR. S.K. CHAKRABARTY
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)
18 พี.เค. ลาเท็กซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
19 โรงสีนครหลวงชัยนาท จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
20 นางสาวรัตนา แซ่เฮ้ง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
21 เอ็กโซติค ฟูด้ จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ที่ตั้ง
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
1.11 75.00
30
นครราชสีมา

ยางแผ่นเครพ

1.16

80.00

35

นราธิวาส

บริการรับฝากห้องเย็น
และบริการขนส่งห้องเย็น
เห็ดเมืองหนาว
เช่น เห็ดเข็มทอง
เชื้อเพลิงชีวมวลอัด

1.19

539.50

169

สมุทรปราการ

1.1

395.90

53

เชียงใหม่

1.16.3 430.00

70

ร้อยเอ็ด

1.5
และ
1.6
1.15

20.00

54

พังงา

ขี้เถ้าแกลบอัด และผงขี้เถ้า
22.50
แกลบ
น้ำ�ยางข้น สกิมเครพ
1.14.1 341.50
และ/หรือ สกิมบล็อก
คัดคุณภาพข้าวครบวงจร
1.14 510.00

16

ชลบุรี

61

พัทลุง

79

ชัยนาท

ข้าวคัดคุณภาพ

สัตว์น้ำ� และอาหารสัตว์น้ำ�

1.14

700.00

50

อ่างทอง

เครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้ 1.11
บรรจุภาชนะผนึก
สิ่งปรุงแต่งอาหาร
และอาหารพร้อมรับประทาน

350.74

89

ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
22 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
23 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
24 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
25 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
26 อินเทคค์ ฟีด จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
27 เบทาโกร จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ที่ตั้ง
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
อาหารสัตว์ อบพืชและไซโล 1.6 2,092.97
110
ร้อยเอ็ด
และ
1.7
ผลิตภัณฑ์

อาหารสัตว์ อบพืชและไซโล

1.6 2,092.97
และ
1.7

110

เชียงราย

อาหารสัตว์

1.6 1,844.60

110

สมุทรปราการ

อาหารสัตว์ อบพืชและไซโล

1.6 2,092.97
และ
1.7

110

ปราจีนบุรี

อาหารสัตว์ เช่น
1.6 1,985.00
อาหารกุ้ง และอาหารปลา
อาหารสัตว์ เช่น อาหารไก่ 1.6 1,999.00
อาหารสุกร และอาหารสัตว์บก
อื่นๆ
28 พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำ�กัด แผ่นใยไม้อัด ความหนาแน่น 1.17 2,151.80
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ปานกลาง
หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน

83

สมุทรสาคร

187

สงขลา

93

สงขลา

50.00

10

สมุทรปราการ

2.10.2 80.00
และ
4.1.3

50

ระยอง

1 MR. CHUANG CHIH YAO
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
2 เจอิล ไพพ์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)
52 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เหล็กเพลาสำ�หรับงาน
อุตสาหกรรม
ท่อโลหะ เช่น ท่อเหล็ก
และท่ออะลูมิเนียม

2.9

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
3 ไทย อาจีย่า เซฟตี้
กลาส จำ�กัด
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์

กระจกนิรภัยชนิด
TEMPERED GLASS
และ LAMINATED
GLASS
4 โตโต้ (ประเทศไทย) จำ�กัด เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
1 นางสาวเพ็ญนภา แก้วยานุรกั ษ์ เครื่องมือแพทย์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2 ฟอร์ม เมดิคอล จำ�กัด
เตียงที่ใช้ในทางการแพทย์
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)
3 อิมเมจ สตีลเฟอร์นเิ จอร์ จำ�กัด เครื่องเรือนและชิ้นส่วน
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
4 ดอนนาเจมม่า จิวเวลเลอรี่ จำ�กัด เครื่องประดับ
(หุ้นอิตาลีทั้งสิ้น)
5 โหย่ง จิ้ง อินเตอร์
เครือ่ งนุง่ ห่ม เช่น เสือ้ กันหนาว
เนชั่นแนล จำ�กัด
ชุดชั้นใน และกางเกงใน
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
1 นางสุนทรี รอดประจง
ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ยานพาหนะ
2 นางสาวอัญมณี รอดประจง การเคลือบผิว (SURFACE
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
TREATMENT)
3 นางสุนทรี รอดประจง
ชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ยานพาหนะ
4 โอคิโซะ (ประเทศไทย) จำ�กัด กิจการปรับสภาพผิว
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(FINE SHOT PEENING
5 ซีบีไอ (ประเทศไทย) จำ�กัด โครงสร้างโลหะสำ�หรับงาน
(ร่วมทุนสหรัฐฯ - เนเธอร์แลนด์) ก่อสร้าง หรืองานอุตสาหกรรม

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
2.6 53.00
73

2.5 3,513.00

ที่ตั้ง
ชลบุรี

1,322

สระบุรี

3.9

60.00

20

สมุทรสาคร

3.11

32.00

14

ฉะเชิงเทรา

3.15

79.00

105

ระยอง

3.8

32.00

92

กรุงเทพฯ

3.1.4

55.80

10

ตาก

4.10

49.00

59

นครราชสีมา

4.4

15.00

14

นครราชสีมา

4.10

28.00

19

นครราชสีมา

4.2

50.00

10

ชลบุรี

4.14

169.60

696

ชลบุรี

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

53

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

6 สายทิพย์ สแปพาร์ท จำ�กัด ชิ้นส่วนยานพาหนะ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
7 MR. SHIN ITOU
ระบบจ่ายไฟเหนือขบวนรถ
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
สำ�หรับรถไฟฟ้า และซ่อมแซม
ระบบจ่ายไฟเหนือขบวนรถ
สำ�หรับรถไฟฟ้า
8 คูโบต้า คาซุย
เครื่อง BEVERSE
(ประเทศไทย) จำ�กัด
OSMOSIS UNIT
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
สำ�หรับงานอุตสาหกรรม
9 MR. RAGNAR KOPPEL ชิ้นส่วนโลหะ เช่น SHIELD
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
CAN และ METAL FRAME
10 นายนันทพล นันทมงคล การเคลือบผิว (SURFACE
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
TREATMENT)
11 ไทย เมอิระ จำ�กัด
สลักเกลียว (BOLT)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
12 เพิร์ฟเทค จำ�กัด
การเคลือบผิว (SURFACE
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
TREATMENT)
13 นางสุนทรี รอดประจง
ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับ
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
ยานพาหนะ
14 นางสุนทรี รอดประจง
การเคลือบผิว (SURFACE
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
TREATMENT)
15 ยูเนียน ออโตพาร์ทส มานู ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น
แฟคเชอริ่ง จำ�กัด
วงล้อประกอบ
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
และล้อประกอบ
16 มัทสึดะ เด็นกิ (ไทยแลนด์) จำ�กัด ชุดสายไฟสำ�หรับยานพาหนะ
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
17 MR. YEH CHAO LUNG ชิ้นส่วนโลหะ เช่น GEAR
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ไต้หวัน) HOLDER และ PIN IDLER
18 จินไห ฮาร์ดแวร์ จำ�กัด
ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป เช่น
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
ตะปู และตะปูเกลียว
54 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ที่ตั้ง
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
4.10 102.00
235
นครราชสีมา
4.10

30.00

29

กรุงเทพฯ

4.5

14.50

7

กรุงเทพฯ

4.1

46.30

126

สมุทรปราการ

4.4

65.00

50

ปทุมธานี

4.4

336.70

53

ระยอง

4.4

15.00

14

นครราชสีมา

4.10

40.00

40

นครราชสีมา

4.4

15.00

14

นครราชสีมา

4.8

5.10

48

สมุทรปราการ

4.8

20.90

51

ระยอง

4.1

28.00

18

สมุทรปราการ

4.1.3 148.60

30

ระยอง

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

19 ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำ�กัด ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
เพลาหลังรถบรรทุก (AXLE
HOUSING)
20 ไทย ออสโตร โมลด์ จำ�กัด แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนแม่พิมพ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
และชิ้นส่วนเครื่องจักร
21 เมทิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ชิ้นส่วน
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
CAM ANGLE SENSOR
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
22 ไฮไมล์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
แม่พิมพ์
23 นายธิเบต รุ่งโรจน์กิติยศ ยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วย
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ระบบไฟฟ้า
และชิ้นส่วนยานพาหนะ
24 สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด แทรกเตอร์เพื่อการเกษตร
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
ทั้งที่มีล้อและไม่มีล้อ
25 เอ็น เอส เค แบริ่งส์
ตลับลูกปืนสำ�หรับ
แมนูแฟคเจอริ่ง
ยานพาหนะ
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
26 นายณรงค์ โลหิตคุปต์
ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับ
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
ยานพาหนะ
27 สยาม ทริกซ์
ชุบเคลือบผิวโลหะ
แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
28 สแตนเล่ย์ เวิร์คส์ จำ�กัด เครือ่ งมือช่างและเครือ่ งมือวัด
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)
เช่น ตลับสายวัด สปริงขดขึน้ รูป
29 นายณรงค์ โลหิตคุปต์
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
และการซ่อมแซมแม่พิมพ์
30 ชาเร้นจ์ เท็ค จำ�กัด
ยางล้อรถจักรยาน
(ร่วมทุนไทย - สวิตเซอร์แลนด์) และยางในรถจักรยาน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
4.10 140.60
37

ที่ตั้ง
ชลบุรี

4.5.2

34.40

27

ฉะเชิงเทรา

4.3

10.00

9

ชลบุรี

4.2

117.60

66

ระยอง

4.7
และ
4.10
4.2

120.00

75

นครราชสีมา

375.00

19

ชลบุรี

4.10

482.60

52

ชลบุรี

4.10

40.00

40

นครราชสีมา

4.4

26.00

25

ปราจีนบุรี

4.1

48.10

52

ฉะเชิงเทรา

4.2

60.00

20

ระยอง

4.8.4

22.30

67

ระยอง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
31 เอสพีที - ซินได จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
32 MRS. SOMSACK
MARYVONNE
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)
33 นิว ซาวด์ อินดัสทรีส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน - อังกฤษ)
34 ยาฮาตะ อินดัสตรี
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
35 สยาม ทริกซ์
แมนูแฟคเชอร์ริ่ง จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
36 MR. JOSEF
TRAUNMUELLER
(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)
37 พี.ซี.เอส. ไดคาสติ้ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
38 ไทย เมอิระ จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
39 ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
40 เออีดี แฟบริเคชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
41 เซนจูรี่ ไทร์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)
56 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ชิ้นส่วน 4.3 100.00
63
โครงโลหะเบาะรถยนต์
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น
4.1 2.40
5
RIB LATH METAL
ผลิตภัณฑ์

ที่ตั้ง
ชลบุรี
เพชรบุรี

ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น
WATH BRACELETS

4.3

36.20

180

สมุทรปราการ

ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร

4.5

30.00

12

ชลบุรี

ชิ้นส่วนโลหะ

4.3

40.00

25

ปราจีนบุรี

รถยนต์อเนกประสงค์

4.6

25.40

108

ระยอง

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมขึ้นรูป

4.3

529.50

195

นครราชสีมา

สลักเกลียว (BOLT)

4.3

369.90

61

ระยอง

รถยนต์ปิกอัพ

4.6 6,269.00

620

ระยอง

โลหะสำ�หรับงานอุตสาหกรรม 4.19 1,038.70

127

ชลบุรี

ยางยานพาหนะและยางผสม

335

ระยอง

4.8 5,750.00

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
1 เจทชัน่ โซล่า (ไทยแลนด์) จำ�กัด เซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR CELL)
(โครงการที่ 1)
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(ร่วมทุนไทย - จีน)
(SOLAR MODULE)
2 MR. SU YEAUN - JYH เซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR CELL)
(โครงการที่ 2)
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
(SOLAR MODULE)
3 นางสาวเกวลิน อำ�นวยชัย ซอฟต์แวร์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
4 เอ็มพีโอ เอส ซี เอ็ม จำ�กัด พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)
(e-Commerce)
5 MR. MICHAEL PETERSEN อิเล็กทรอนิกส์ส�ำ หรับงาน
(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์ อุตสาหกรรมและชิน้ ส่วนสำ�หรับ
ทั้งสิ้น)
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ทางการแพทย์
6 เอซชีแอล เทคโนโลยีส์
ซอฟต์แวร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)
7 สมาร์ท อาร์.โอ.ไอ จำ�กัด ซอฟต์แวร์
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย)
8 คอร์เซล เทคโนโลยี จำ�กัด ซอฟต์แวร์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
9 MR. PATRICK EPLER ซอฟต์แวร์
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)
10 ดาต้ารูท เอเชีย จำ�กัด
ซอฟต์แวร์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
11 โทเทิล ดิจิตอล
การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
เอ็มเบดเด็ด จำ�กัด
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจาก
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
5.5

ที่ตั้ง

727.10

342

ชลบุรี

5.5 4,420.00

915

ระยอง

5.7

5.00

13

กรุงเทพฯ

5.9

5.00

12

ฉะเชิงเทรา

5.4

11.30

43

กรุงเทพฯ

5.7

21.62

17

กรุงเทพฯ

5.7

5.60

3

กรุงเทพฯ

5.7

2.00

19

กรุงเทพฯ

5.7

3.34

12

กรุงเทพฯ

5.7

2.00

10

กรุงเทพฯ

5.6.2

2.60

24

ชลบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
12 ดอท พร๊อพเพอร์ตี้ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์ อังกฤษ)
13 ไบร์ท บิสซิเนส พาร์ทเนอร์ส
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
14 เวอร์ทิช อินเตอร์เนชั่นแนล
จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)
15 MR. DAVID MARGETTS
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)
16 ดูลอน อิเล็กทรอนิกส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)
17
18
19
20
21
22
23

ผลิตภัณฑ์
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(e-Commerce)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ที่ตั้ง
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
5.8 3.00
9
กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

3.60

4

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

2.00

27

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

3.00

5

กรุงเทพฯ

12

กรุงเทพฯ

9

กรุงเทพฯ

16

กรุงเทพฯ

8

กรุงเทพฯ

383

ฉะเชิงเทรา

796

ระยอง

19

ชลบุรี

16

กรุงเทพฯ

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ 5.6 1.20
และผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ งจากการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
ทาบูลา่ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซอฟต์แวร์
5.7 3.33
(หุ้นอิสราเอลทั้งสิ้น)
มายเปย์ จำ�กัด
ซอฟต์แวร์
5.7 2.00
(ร่วมทุนไทย บริติชเวอร์จินไอแลนด์)
MR. JIASHENG DONG ซอฟต์แวร์
5.7 2.71
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
เวสเทอร์น แอพไพลแอนซ์ จำ�กัด พัดลม ชิ้นส่วนพลาสติก
5.2 470.00
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
และชิ้นส่วนโลหะของพัดลม และ
5.3
MR. XIONG JINGFENG SOLAR CELL
5.5 4,714.10
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
และ SOLAR MODULE
MR. HACKSOO NAM อุปกรณ์สำ�หรับเครื่องใช้
5.2 11.00
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)
ไฟฟ้า
MR. JOE QUINN WEI พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
5.8 15.00
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)
(e-Commerce)

58 วารสารส่งเสริมการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
24 นายมนูลชัย แสงแพง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
25 ไซเบอร์ เวิร์คส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
26 MR. HEATH AXTON
(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)
27 เวสเทอร์น แอพไพลแอนซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
28 สยาม พรีซิชั่น
คอมโพเนนส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนสหรัฐฯ - ไทย)
29 นางสาวพิมพ์พร ชีวานันท์
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)
30 ทีที คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน มอลโดวา)
31 ทีดีเค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ที่ตั้ง
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
5.7 5.00
24
สมุทรปราการ

ซอฟต์แวร์

5.7

2.00

17

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

4.23

7

เชียงใหม่

เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น
ชิ้นส่วนพลาสติกของเครื่อง
ทำ�น้ำ�อุ่น ชิ้นส่วนโลหะของ
เครื่องทำ�น้ำ�อุ่น
ชิ้นส่วนสำ�หรับ HARD
DISK DRIVE

5.2
และ
5.3

110.00

65

ฉะเชิงเทรา

5.5

95.80

25

ปทุมธานี

ซอฟต์แวร์

5.7

1.20

4

กรุงเทพฯ

อุปกรณ์โทรคมนาคม เช่น
SET TOP BOX

5.3

33.60

160

ชลบุรี

5.5

39.90

18

พระนครศรีอยุธยา

5.2
และ
5.3

125.00

50

ฉะเชิงเทรา

5.2
และ
5.3
5.4
และ
5.5

105.00

91

ฉะเชิงเทรา

250.00

75

ชลบุรี

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับ
ยานพาหนะ
เช่น STROKE SENSOR
32 เวสเทอร์น แอพไพลแอนซ์ จำ�กัด ตู้น้ำ�ดื่ม ร้อน - เย็น
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
และชิ้นส่วนพลาสติก หรือ
ชิ้นส่วนโลหะของตู้น้ำ�ดื่ม
ร้อน - เย็น
33 เวสเทอร์น แอพไพลแอนซ์ จำ�กัด เตารีดไฟฟ้า และชิ้นส่วน
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
พลาสติกหรือชิ้นส่วนโลหะ
ของเตารีดไฟฟ้า
34 ไอโฟน คอมมิวนิเคชั่น
อุปกรณ์โทรคมนาคม
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
และชิ้นส่วนอุปกรณ์
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
โทรคมนาคม
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
1 MR. AKIRA KITAZAWA สิ่งพิมพ์ (PRINTED
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
MATTER)
2 ซี ไอ ที ซี เอ็นเตอร์ไพร้ซ์ COMPOUNDED
(ไทย) จำ�กัด
PLASTIC
(ร่วมทุนมาเลเซีย - ไต้หวัน)
3 ไทร์ - วอล แพ็คเกจจิ้ง ผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น
(ไทย) จำ�กัด
กระดาษลูกฟูก หรือ
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
พลาสติก
4 พีทีที โกลบอล เคมิคอล PROPYLENE OXIDE
จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
5 พีทีที โกลบอล เคมิคอล POLYOLS
จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
6 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ ผลิตยาและ/หรือ
(โครงการที่ 1)
สารออกฤทธิ์สำ�คัญในยา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
7 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ ผลิตยาและ/หรือ
(โครงการที่ 2)
สารออกฤทธิ์สำ�คัญในยา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
8 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ ผลิตยาและ/หรือ
(โครงการที่ 3)
สารออกฤทธิ์สำ�คัญในยา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
9 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์ ผลิตยาและ/หรือ
(โครงการที่ 4)
สารออกฤทธิ์สำ�คัญในยา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
60 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

6.14

50.00

10

ปทุมธานี

6.6

200.00

90

ชลบุรี

6.16

230.00

70

ระยอง

6.11 25,318.10

38

ระยอง

6.11 11,527.00

109

ระยอง

6.5

200.00

40

ลำ�พูน

6.5

200.00

240

ลำ�พูน

6.5

220.00

240

ลำ�พูน

6.5

220.00

110

ลำ�พูน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
10 นายธีระพล เกียรติสุรนนท์
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
11 เอ.เอฟ. อินโนเวทีฟ
เทคโนลียี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
12
13
14
15

16
17
18

ผลิตภัณฑ์
ผลิตยาและ/หรือ
สารออกฤทธิ์สำ�คัญในยา

BLOWING AGENT
ACTIVATOR และ
STRAINED ADDITIVE
MASTERBATCH
นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำ�กัด ชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับ
(โครงการที่ 1)
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำ�กัด ชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับ
(โครงการที่ 2)
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
อินเตอร์เนชัน่ แนลเอนจีเนียริง เม็ดพลาสติกรีไซเคิล
จำ�กัด (มหาชน)
(RECYCLE PLASTIC)
(ร่วมทุนไทย - ต่างชาติ)
MR. HUNG CHI JUNG ชิ้นส่วน ELECTRONIC
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
CONTROL AND
MEASUREMENT
สำ�หรับงานอุตสาหกรรม
นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำ�กัด แท่นพลาสติกสำ�หรับวาง
(โครงการที่ 1)
สินค้า
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำ�กัด ท่อพลาสติก
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำ�กัด ข้อต่อพลาสติก และอุปกรณ์
(โครงการที่ 3)
ประกอบท่อพลาสติก
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
6.5 200.00
50

ที่ตั้ง
ลำ�พูน

6.1

15.00

6

ระยอง

6.12

275.80

21

ระยอง

6.12

291.40

22

ระยอง

6.8

788.60

88

ระยอง

6.12

134.00

20

สมุทรปราการ

6.12

154.30

9

ระยอง

6.12

33.30

2

ระยอง

6.12

134.80

11

ระยอง
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ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ที่ตั้ง
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
19 นวพลาสติกอุตสาหกรรม จำ�กัด ข้อต่อพลาสติก และอุปกรณ์ 6.12 200.70
13
ระยอง
(โครงการที่ 4)
ประกอบท่อพลาสติก
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
20 นวพลาสติกอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์พลาสติก เช่น
6.12 31.40
2
สระบุรี
(สระบุรี) จำ�กัด
ข้อต่อพลาสติก และอุปกรณ์
(โครงการที่ 1)
ประกอบท่อพลาสติก
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
21 นวพลาสติกอุตสาหกรรม ท่อพลาสติก
6.12 122.10
4
สระบุรี
(สระบุรี) จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
22 นวพลาสติกอุตสาหกรรม ท่อพลาสติก
6.12 111.00
4
สระบุรี
(สระบุรี) จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
23 นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี
ปุ๋ยอินทรีย์เคมี
6.6 110.00
24
นครสวรรค์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
24 ไทยอาราอิ จำ�กัด
ลูกกลิ้งยางสังเคราะห์
6.6 28.90
24
ชลบุรี
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
25 นางสาวอิงกมล ทองตันวรภัทร เชือกฟาง
6.12 5.00
7
ศรีสะเกษ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(PLASTIC ROPE)
26 พีพพี ี กรีน คอมเพล็กซ์ จำ�กัด กลีเซอรีนบริสุทธิ์
6.1 325.00
14 ประจวบคีรขี นั ธ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
1 วีเอ็มแวร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด สนับสนุนการค้า
7.7 12.00
32
กรุงเทพฯ
(ร่วมทุนไอร์แลนด์ และการลงทุน
สิงคโปร์)
2 คุมิ (ไทยแลนด์) จำ�กัด บริการออกแบบ
7.13 10.00
3
สระบุรี
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
ทางวิศวกรรม
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

62 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ผลิตภัณฑ์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
ซัมมิท แอนด์ ออโตเนี่ยม บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00
4
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย สวิตเซอร์แลนด์)
MR. HARUHIKO
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00
6
HOSHINO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
MR. MASAHIKO SUZUKI บริการทดสอบทาง
7.14 30.00
9
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
วิทยาศาสตร์
นายทิตนันท์ จตุพรวัฒนพนธ์ สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 60.00
90
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - นอร์เวย์
- อิตาลี)
หัวเว่ย เทคโนโลยี่
สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 73.80
117
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนจีน - เนเธอร์แลนด์)
แคพซูลเจล (ประเทศไทย) จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 3.20
5
(หุ้นเบลเยียมทั้งสิ้น)
เค - โวลเทจ จำ�กัด
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
7.1 124.60
14
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เอ็นเอ็นอาร์ โฮเทลส์
โรงแรม
7.23 1,857.90
53
อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
โกบอล ไดเมนชั่น
การออกแบบชิ้นส่วน
7.13 5.10
19
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
และอุปกรณ์ สำ�หรับ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
อุตสาหกรรมต่างๆ
MR. CHRISTOPHER GEARY สนับสนุนการค้า
7.7 5.00
11
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)
และการลงทุน
ไลท์เฮ้าส์ ฟิลม์ เซอร์วสิ จำ�กัด ให้บริการแก่ธุรกิจสร้าง
7.21 21.80
64
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ภาพยนตร์
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

3

4
5
6
7
8
9
10

11
12
13

ผลิตภัณฑ์

ที่ตั้ง
ชลบุรี

กรุงเทพฯ
ปทุมธานี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
นครราชสีมา
กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
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ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
ยูเนี่ยนสตีล โปรเซสซิง่ เซ็นเตอร์ บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 4.10
3
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)
MR. ONG YOONG NYOCK ศูนย์กระจายสินค้าด้วย
7.4.1 100.00
176
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)
ระบบที่ทันสมัย
(DISTRIBUTION CENTER)
นายฟิลปิ เขมพันธุ์ เหล่าวานิช ขนส่งทางเรือ
7.3.3 140.00
16
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
โพสโค - เซาท์ เอเชีย จำ�กัด บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 15.70
2
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)
ฮูหวัก เอเชีย จำ�กัด
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00
9
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - เยอรมนี)
เอชซีแอล เทคโนโลยีส์
สนับสนุนการค้า
7.7 9.30
7
(ประเทศไทย) จำ�กัด
และการลงทุน
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)
ไทย อาจียา่ เซฟตี้ กลาส จำ�กัด บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 2.00
7
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)
MR. SHIGEKI YOSHIDA สนับสนุนการค้าและการ
7.7 3.50
6
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
ลงทุน
ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จำ�กัด ขนถ่ายสินค้าสำ�หรับเรือ
7.1.4 220.00
66
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
บรรทุกสินค้า
ชัยภัทรพันธุ์ จำ�กัด
ไฟฟ้าจากพลังงาน
7.1.1.2 165.50
5
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
แสงอาทิตย์
อาร์ไอแอล 1996 จำ�กัด คัดแยกสารเคมีประเภท
7.27 84.00
1
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
SPENT CAUSTIC
ที่ไม่ใช้แล้วและผลิตภัณฑ์
สารประกอบเกลือ
(MIXED SALT)
5 อมตะ จำ�กัด
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 520.00
23
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25

64 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ผลิตภัณฑ์

ที่ตั้ง
ชลบุรี
ฉะเชิงเทรา
ไม่ระบุที่ตั้ง
กรุงเทพฯ
ชลบุรี
กรุงเทพฯ
ชลบุรี
กรุงเทพฯ
สมุทรปราการ
ปทุมธานี
ระยอง

ราชบุรี

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

26 ประปาปทุมธานี จำ�กัด
ผลิตน้ำ�ประปา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
27 เครน รีนิวเอเบิล
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
เอ็นเนอยี จำ�กัด
จากหลุมฝังกลบขยะ
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
28 คาร์นิวัล เมจิก จำ�กัด
ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
หรือศูนย์ศิลปหัตถกรรม
29 304อินดัสเตรียลปาร์ค 7จำ�กัด เขตอุตสาหกรรม
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
30 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
31 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
32 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 3)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
33 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 4)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
34 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 5)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
35 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 6)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
36 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 7)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ที่ตั้ง
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
7.1.2 552.60
30
ปทุมธานี
7.1.1.1 649.50

5

นครปฐม

7.22.4 1,137.00

1,220

ภูเก็ต

712.75

5

ปราจีนบุรี

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

7.8
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
37 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด
(โครงการที่ 8)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
38 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด
(โครงการที่ 9)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
39 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด
(โครงการที่ 10)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
40 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด
(โครงการที่ 11)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
41 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด
(โครงการที่ 12)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
42 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด
(โครงการที่ 13)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
43 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด
(โครงการที่ 14)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
44 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด
(โครงการที่ 15)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
45 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด
(โครงการที่ 16)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
46 อิเควเตอร์ โซลาร์ จำ�กัด
(โครงการที่ 17)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
66 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
7.1.1.2 328.00
9

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์

7.1.1.2 328.00

9

เพชรบุรี

ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าจากพลังงานแสง
อาทิตย์

ที่ตั้ง

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ที่ตั้ง
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 356.00
7
สมุทรสาคร
ผลิตภัณฑ์

47 เอ ที ซี เอ็นไวโร จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
48 เอ ที ซี เอ็นไวโร จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
49 เอ ที ซี เอ็นไวโร จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 3)
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
50 มาเยคาว่า (ประเทศไทย) จำ�กัด สนับสนุนการค้า
(ร่วมทุนสวิตเซอร์แลนด์-ญี่ปนุ่ ) และการลงทุน
51 ศุภณัฐ ผลิตไฟฟ้า จำ�กัด ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
52 MR. MASAAKI OZAKI สนับสนุนการค้า
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
และการลงทุน
53 มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)
54 MS. GAO YUXIN
ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
55 รวมมิตรมารีนออยล์ จำ�กัด ขนส่งทางเรือ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
56 พรปิยะฌาน ทรานสปอร์ต จำ�กัด ขนถ่ายสินค้าสำ�หรับเรือ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
บรรทุกสินค้า
57 แอ๊ดเรอร์ กรุ๊ป จำ�กัด
โรงแรม
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
58 ดับบลิว โซล่า จำ�กัด
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ที่ติดตั้งบนหลังคา
59 ซึชยิ ะ โกมุ คาเซอิ (ไทยแลนด์) บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
จำ�กัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ฮ่องกง)

7.1.1.2 432.00

7

ปราจีนบุรี

7.1.1.2 432.00

7

ปราจีนบุรี

7.7

41.90

84

สมุทรปราการ

7.1

31.03

11

นครราชสีมา

7.7

10.00

6

สมุทรปราการ

7.6

4.00

4

กรุงเทพฯ

7.23.4 145.00

16

เชียงใหม่

7.3.3

65.00

20

ไม่ระบุที่ตั้ง

7.1.4 140.00

30

ไม่ระบุที่ตั้ง

7.23.1 417.00

121

ภูเก็ต

7.1

80.00

4

ฉะเชิงเทรา

7.6

2.40

5

ระยอง
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ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
สตอบลี (ไทยแลนด์) จำ�กัด บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00
18
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)
นางนริศรา ไคเซอร์
สนับสนุนการค้า
7.7 16.80
67
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
และการลงทุน
ฟูโซ่ ทรัค (ประเทศไทย) จำ�กัด สนับสนุนการค้า
7.7 27.00
14
(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์ และการลงทุน
ทั้งสิ้น)
MR. JOACHIM GOLDBECK สนับสนุนการค้า
7.7 6.00
10
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)
และการลงทุน
อีบาวเทค (ประเทศไทย) จำ�กัด สนับสนุนการค้า
7.7 6.90
21
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
และการลงทุน
MR. JINEN SAITO
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00
6
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
เทย์แม็กซ์ ไวร์ โรป
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 7.80
3
อินดัสตรี้ คอร์ป จำ�กัด
(หุ้นซามัวทั้งสิ้น)
เนชั่นแนล เพาเวอร์
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1 13.70
2
แพลนท์ 5 เอ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ซีพีพี เอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ
7.1 155.00
39
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
พัฒนาพลังงานไฟฟ้า 2 จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 205.00
4
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
พัฒนาพลังงานไฟฟ้า 2 จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 205.00
4
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 200.00
4
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

68 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ผลิตภัณฑ์

ที่ตั้ง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ปทุมธานี
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ
ปราจีนบุรี
ภูเก็ต
นครราชสีมา
เพชรบุรี
เพชรบุรี
ลำ�พูน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
พัฒนาพลังงานไฟฟ้า จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 200.00
4
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เอ ที ซี เอ็นไวโร จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 240.00
7
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
เอ ที ซี เอ็นไวโร จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 180.00
7
(โครงการที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 271.90
2
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นอร์ท โซล่า เพาเวอร์ จำ�กัด ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 271.90
2
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
อีเลคตริก้า เอเชีย
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 544.00
3
เพาเวอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
สบายดี แอร์เวยส์ จำ�กัด ขนส่งทางอากาศ
7.3 550.00
48
(ร่วมทุนไทย - จีน)
ซีเอชพี 1 จำ�กัด
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ
7.1 4,983.00
29
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
และไอน้ำ�
สายการบินนกแอร์
ขนส่งทางอากาศ
7.9 6,752.80
212
จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
ไทย แอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำ�กัด ขนส่งทางอากาศ
7.9 18,700.00 378
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)
กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จำ�กัด ไฟฟ้า ไอน้ำ� และน้ำ�
7.1 5,745.00
35
(โครงการที่ 1)
เพื่ออุตสาหกรรม
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

ผลิตภัณฑ์

ที่ตั้ง
ลำ�พูน
สมุทรสาคร
ปราจีนบุรี
สระแก้ว
สระแก้ว
สมุทรสาคร
ไม่ระบุที่ตั้ง
ปราจีนบุรี
ไม่ระบุที่ตั้ง
ไม่ระบุที่ตั้ง
นครราชสีมา
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
83 กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
84 กัลฟ์ เอ็นซี จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้า ไอน้ำ�
และน้ำ�เพื่ออุตสาหกรรม
ไฟฟ้า ไอน้ำ�
และน้ำ�เพื่ออุตสาหกรรม
รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

หมายเหตุ

เขต 1
เขต 2
		
เขต 3

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ที่ตั้ง
กิจการ (ล้านบาท) (คน)
7.1 5,745.00
35
นครราชสีมา
7.1 5,426.00

157,896.40

35

ปราจีนบุรี

15,563

ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อ่างทอง
ระยอง และภูเก็ต
ได้แก่ 59 จังหวัดที่เหลือ

70 วารสารส่งเสริมการลงทุน

หาผู้ร่วมทุน

ภัทรกฤตย์ วิจิตรภัทร

หาผู้ร่วมทุน
บีโอไอได้รบั การติดต่อจากบริษทั ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ แสดงความสนใจหาผูร้ ว่ มทุนไทยในอุตสาหกรรม
ต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทเหล่านี้
ประเทศไทย

บริษัท สยามโกลเบิล โลจิสติกส์ จำ�กัด
9/143 ตำ�บลบึงยี่โถ อำ�เภอธัญบุรี 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. ตามที่ผ้สู นใจทั้งไทยและต่างประเทศได้ติดต่อ
ขอให้บโี อไอประกาศหาผูร้ ว่ มทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยที่
อุตสาหกรรมบางประเภทไม่อยูใ่ นข่ายทีค่ ณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนจะให้การส่งเสริมฯ
ฉะนั้นการแจ้งให้ทราบถึงความสนใจจึงเป็นการ
เผยแพร่ให้มกี ารเจรจาติดต่อกัน และหากจะมีการตกลง
ร่วมทุนกัน อาจกระทำ�ได้โดยไม่ได้รับการส่งเสริมฯ

2. บีโอไอมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาธุรกิจ
ทัง้ สิน้ การพิจารณาร่วมทุน/ร่วมธุรกิจ จึงเป็นการตัดสิน
ใจระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น
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คิดถึงการลงทุน คิดถึง

. สำนักงานในตางประเทศ .

วารสาร

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office

www.boi.go.th

สงเสริมการลงทุน
I N V E S T M E N T

P R O M O T I O N

J O U R N A L

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 26 ฉบับที่ 10 คุลาคม 2558
www.boi.go.th

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

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

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
. สำนักงานในประเทศ .
Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)
Fax : +86-20-8387-2700 Email : guangzhou@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
LOS
ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค 46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Royal
Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard,
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา
3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.
จังหวัดชลบุรี 20230
จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel : +1 (0)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th
โทรศัพท 0 3840 4900
โทรศัพท 0 5329 4100
MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
โทรสาร 0 5329 4199
Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni Patel Marg,
อีเมล : chonburi@boi.go.th
อีเมล : chmai@boi.go.th
Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021
Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1071 Email : mumbai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office
(พิษ ณุโลก)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York,
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
New York 10007, U.S.A.
โทรศัพท 0 7458 4500
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 โทรสาร 0 7458 4599
Website : www.thinkasiainvestthailand.com
อีเมล : songkhla@boi.go.th
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor,
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี) 1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
จังหวัดนครราชสีมา 30000
Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France
โทรศัพท 0 4438 4200 โทรสาร 0 4438 4299 โทรศัพท 0 7740 4600
Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล : korat@boi.go.th
SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office
อีเมล : surat@boi.go.th
#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
97
Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
Tel
: +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : seoul@boi.go.th
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
SHANGHAI
: Thailand Board of Investment, Shanghai Office
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
Royal
Thai
Consulate-General,
15th Floor, Crystal Century Tower,
อีเมล : khonkaen@boi.go.th
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
. หนวยงานบริการอื่นๆ .
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email: stockholm@boi.go.th
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th
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
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.
เว็บไซต : www.boi.go.th
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
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