คิดถึงการลงทุน คิดถึง

. สำนักงานในตางประเทศ .

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office

ปที่ 26 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2558

I N V E S T M E N T

P R O M O T I O N

www.boi.go.th

สงเสริมการลงทุน
J O U R N A L

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน

Í§¤¡Ãµ‹Ò§æ
¢Í§ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹

¼ÙŒ¼ÅÔµ B

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¤ÅÑÊàµÍÃ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

¼ÙŒ¼ÅÔµ C

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ

¼ÙŒ¼ÅÔµ A

¼ÙŒ¼ÅÔµ D

¾Ñ²¹Ò

วารสารสงเสริมการลงทุน ปที่ 26 ฉบับที่ 12 ธันวาคม 2558

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

ÀÒ¤ÃÑ°
Ê¹ÑºÊ¹Ø¹

ãËŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¼ÙŒ¼ÅÔµ E

¼ÙŒ¼ÅÔµ J

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ

¤ÅÑÊàµÍÃ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ
Í§¤¡Ãµ‹Ò§æ
¢Í§ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹

¼ÙŒ¼ÅÔµ F

¼ÙŒ¼ÅÔµ I

¤ÅÑÊàµÍÃ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ

¼ÙŒ¼ÅÔµ H

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 .
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โทรศัพท 0 3840 4900
โทรศัพท 0 5329 4100
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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, Royal Thai Consulate General, 2nd Floor,
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
18 Wanshan Road, Changning Distriot, Shanghai 200336, P.R.C.
อีเมล : khonkaen@boi.go.th
Tel : +86-21-6288-3030 Ext 828, 829 Fax :+86-21-6288-3030 Ext. 827
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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“นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างให้เกิดการ
รวมกลุม่ ระหว่างภาคธุรกิจและสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจยั โดยต้องตัง้ อยู่
ในพืน้ ทีท่ กี่ �ำ หนด เพือ่ ร่วมกันสร้างศักยภาพการลงทุนของประเทศให้เข้มแข็ง
ผ่านความร่วมมือและเกื้อหนุนระหว่างกัน
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมแบ่งออกเป็น 8 คลัสเตอร์ ได้แก่ Super
Cluster จำ�นวน 6 คลัสเตอร์ ประกอบด้วย (1) ยานยนต์และชิ้นส่วน
(2) เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม (3) ดิจิทัล
(4) ปิโตรเคมีและเคมีภณ
ั ฑ์ทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม (5) Food Innopolis
และ (6) Medical Hub
สำ�หรับคลัสเตอร์อน่ื ๆ ประกอบด้วย (1) เกษตรแปรรูป และ (2) สิง่ ทอ
และเครื่องนุ่งห่ม โดยประเด็นที่สำ�คัญของนโยบายนี้คือ กิจการที่เข้าข่าย
จะต้องเป็นกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
เช่น หากเป็นกลุ่มยานยนต์ ก็จะต้องเป็นกิจการผลิตชิ้นส่วนสำ�คัญ
ในรถยนต์ หรือกิจการผลิตเครือ่ งยนต์ เป็นต้น จึงไม่ใช่ทกุ ประเภทกิจการ
ในกลุ่มยานยนต์จะเข้าข่ายตามนโยบายนี้
นอกจากนี้ บริษทั ต้องเสนอแผนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/
สถาบันวิจัย เพื่อร่วมกันผลิตบุคลากรและเทคโนโลยีให้กับคลัสเตอร์นั้นๆ
ด้วย และต้องตั้งอยู่ในจังหวัดตามที่กำ�หนด ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละ
คลัสเตอร์
โดยสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท่ีจ ะได้ รับ คื อ ยกเว้ น ภาษี เ งิ นได้ นิติบุค คล
3-8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี และสิทธิประโยชน์
อืน่ ๆ ซึง่ ได้รวบรวมไว้ภายในเล่มแล้ว ทัง้ นี้ ต้องยืน่ ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ภายในธันวาคม 2559 นี้
ทัง้ หมดทีก่ ล่าวมานี้ ก็เพือ่ วันข้างหน้าของประเทศไทย เพือ่ อนาคต
อุตสาหกรรมไทยก้าวขึ้นอีกขั้นหนึ่ง สมดังความมุ่งหวังที่ว่า “อนาคตไทย
ก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์”
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“นกพิราบ” มัน่ ใจการวิจยั
และพัฒนา เป็นกลไกสำ�คัญ
ทำ�ให้ธุรกิจเติบโต
อย่างยั่งยืน
ÀÒ¤ÃÑ°

Í§¤¡Ãµ‹Ò§æ
¢Í§ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¼ÙŒ¼ÅÔµ C

¼ÙŒ¼ÅÔµ D

ãËŒÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹

¾Ñ²¹Ò

¼ÙŒ¼ÅÔµ B

¤ÅÑÊàµÍÃ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์โทรคมนาคม

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹

แวดวงบีโอไอ

คลัสเตอร์ยานยนต์
และชิ้นส่วนไฮเทค

Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ

¼ÙŒ¼ÅÔµ E
Ê¶ÒºÑ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ

¼ÙŒ¼ÅÔµ A

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ

¤ÅÑÊàµÍÃ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

¼ÙŒ¼ÅÔµ J

Í§¤¡Ãµ‹Ò§æ
¢Í§ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹

¼ÙŒ¼ÅÔµ I

¤ÅÑÊàµÍÃ
ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ

¼ÙŒ¼ÅÔµ H
Í§¤¡Ãµ‹Ò§æ
¢Í§ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹

อนาคตไทย ก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์

¼ÙŒ¼ÅÔµ G

¼ÙŒ¼ÅÔµ F
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แวดวงบีโอไอ
จีรวรรณ การุณจิตร

แวดวง “บีโอไอ”

18 - 21 พฤศจิกายน 2558

คุ ณ ซ่ อ นกลิ่ น พลอยมี ผู้ อำ � นวยการหน่ ว ยพั ฒ นา
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) บีโอไอ ร่วมงานมหกรรม
เครื่องจักรกลและเทคโนโลยีโลหะการระดับอาเซียน “เมทัลเล็กซ์
2015” ณ ไบเทค บางนา ซึ่งผลจากกิจกรรม Business Matching
ที่ จั ด ขึ้ น ระหว่ า งผู้ ป ระกอบการไทยและบริ ษั ท จากเมื อ งมิ เ อะ
ประเทศญี่ปุ่น เกิดการเจรจาธุรกิจจำ�นวน 24 คู่ มูลค่าการเชื่อมโยง
ประมาณ 465 ล้านบาท

19 พฤศจิกายน 2558
คุ ณ หิ รั ญ ญา สุ จิ นั ย เลขาธิ ก ารบี โ อไอ ให้ ก ารต้ อ นรั บ
นายเอเคะอิ ซูซูกิ ผู้ว่าราชการจังหวัดมิเอะ ประเทศญี่ปุ่น และ
คณะนักลงทุนญี่ปุ่นจำ�นวน 20 คน จากกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักร
และอุปกรณ์ชน้ิ ส่วนยายนต์ ณ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

25 - 26 พฤศจิกายน 2558
คุณวีรพงษ์ ศิริวัน ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน
ภาคที่ 2 (บีโอไอ นครราชสีมา) จัดอบรม เรื่อง “การเปิดดำ�เนินการ
สำ�หรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” และ “การบัญชีและ
ภาษีอากรสำ�หรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุน” ณ โรงแรมสีมาธานี
จังหวัดนครราชสีมา

30 พฤศจิกายน 2558
คุณบงกช อนุโรจน์ ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักการตลาดเพือ่ การลงทุน
บีโอไอ ให้การต้อนรับคณะนักธุรกิจจากรัฐบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี จำ�นวน 15 ราย จากกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก
อุปกรณ์ดจิ ทิ ลั และเครือ่ งทดสอบอาหาร พร้อมบรรยายข้อมูลเกีย่ วกับ
การลงทุนในประเทศไทย ณ อาคารจัตุรัสจามจุรี
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วารสารส่งเสริมการลงทุน

3 ธันวาคม 2558
¤Ø ³ ÍÑ ¨ ©ÃÔ ¹ ·Ã ¾Ñ ² ¹¾Ñ ¹ ¸ ªÑ Â ÃÍ§àÅ¢Ò¸Ô ¡ ÒÃºÕ â ÍäÍ
¹í Ò ¤³Ðà¨Œ Ò Ë¹Œ Ò ·Õè Ã‹ Ç Á¾Ô ¸Õ ¶ ÇÒÂÊÑ μ Â » ¯Ô Þ Ò³à»š ¹ ¢Œ Ò ÃÒª¡ÒÃ·Õè ´Õ
à¹×Íè §ã¹ÇÑ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐª¹Á¾ÃÃÉÒ 5 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2558 à¾×Íè à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃμÔ
¾ÃÐºÒ·ÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ŒÒÍÂÙ‹ËÑÇ ³ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃÅ§·Ø¹

8 ธันวาคม 2558
¤Ø³¾ÑÅÅÀ ºØÞÈÔÃÔ ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÀÒ¤·Õè 6 (ºÕâÍäÍ ÊØÃÒÉ®Ã¸Ò¹Õ) ºÃÃÂÒÂàÃ×èÍ§ “ÁÒμÃ¡ÒÃà¾ÔèÁ
¢Õ ´ ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¢Í§¼ÙŒ » ÃÐ¡Íº¡ÒÃÇÔ Ê ÒË¡Ô ¨ ¢¹Ò´¡ÅÒ§áÅÐ
¢¹Ò´Â‹ÍÁ (SMEs)” ãËŒ¡Ñº¼ÙŒ»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ SMEs ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃÐºÕè
¨Ñ´â´Â¡ÃÁÊ‹§àÊÃÔÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ Ã‹ÇÁ¡ÑºÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃÐºÕè ³ âÃ§áÃÁ¡ÃÐºÕèÃÍÂÑÅ ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÃÐºÕè

9 ธันวาคม 2558
¤Ø³âª¤´Õ á¡ŒÇáÊ§ ÃÍ§àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃºÕâÍäÍ ãËŒ¡ÒÃμŒÍ¹ÃÑº
¹ÒÂàº¹¨ÒÁÔ¹ à¤ÅàÁ¹μ àÍ¡Ñ¹ àÍ¡ÍÑ¤ÃÃÒª·ÙμÇÔÊÒÁÑÞ¼ÙŒÁÕÍíÒ¹Ò¨àμçÁ
áË‹§ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°¡Ò¹Ò»ÃÐ¨íÒ»ÃÐà·Èä·Â ¶Ô¹è ¾íÒ¹Ñ¡ ³ ¡ÃØ§¡ÑÇÅÒÅÑÁà»ÍÃ
ã¹âÍ¡ÒÊà¢ŒÒÃÑºË¹ŒÒ·Õè ³ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

17 ธันวาคม 2558
¤Ø³´Ç§ã¨ ÍÑÈÇ¨Ô¹μ¨ÔμÃ ÃÍ§àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃºÕâÍäÍ Ã‹ÇÁ¾Ô¸ÅÕ §¹ÒÁ
MOU ã¹¡ÒÃàª×èÍÁâÂ§¢ŒÍÁÙÅã¹ÃÙ»áººÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê ÃÐËÇ‹Ò§ ºÕâÍäÍ
¡ÃÁ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨¡ÒÃ¤ŒÒ ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ°ºÒÅÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê (Í§¤¡ÒÃÁËÒª¹)
áÅÐÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡ÃÃÁ·Ò§ÍÔàÅç¡·ÃÍ¹Ô¡Ê (Í§¤¡ÃÁËÒª¹) â´ÂÁÕ
¤Ø³ÇÔÉ³Ø à¤Ã×Í§ÒÁ ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ ³ ·íÒà¹ÕÂºÃÑ°ºÒÅ

17 ธันวาคม 2558
ºÕâÍäÍÃ‹ÇÁ¡Ñº¡ÃÐ·ÃÇ§¾Ò³ÔªÂ ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹Ò¤ÇÒÁÃ‹ÇÁÁ×Í
ä·Â-¨Õ¹ “Thai-Chinese Business Forum 2015” â´ÂÁÕ
¤Ø ³ ÊÁ¤Ô ´ ¨ÒμØ È ÃÕ ¾Ô ·Ñ ¡ É ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ ° Á¹μÃÕ à»š ¹ »ÃÐ¸Ò¹
³ âÃ§áÃÁÊÂÒÁ à¤Á»¹Ê¡Õé ¡ÃØ§à·¾Ï
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ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
จีรวรรณ การุณจิตร

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
วันที่
14 ม.ค. 59

กิจกรรม
สัมมนา เรื่อง “นโยบาย SMEs
และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ”

สถานที่
โรงแรมเกี่ยวอัน จังหวัดสระบุรี

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

โทรศัพท์

สำ�นักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 0-2553-8111
ต่อ 6210, 6175

26-29 ม.ค. 59 ชักจูงการลงทุนในประเทศ พัฒนา เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงราย
ศักยภาพและสร้างเครือข่าย
แก่ SMEs ไทย

สำ�นักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน 0-2553-8111
ต่อ 6210, 6175

27 ม.ค. 59

ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 261
บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำ�กัด

จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111
ต่อ 6108

28 ม.ค. 59

ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 262
บริษัท โซดิแอค แอร์เทอร์ริ่ง
อิควิปเม้นต์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด

จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111
ต่อ 6108

29 ม.ค. 59

ตลาดกลางซือ้ ขายชิน้ ส่วน ครัง้ ที่ 134 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
ถนนทุง่ โฮเต็ล อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรม (BUILD)

0-2553-8111
ต่อ 6242
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วารสารส่งเสริมการลงทุน

คลัสเตอร์อุตสาหกรรม

วรกานต์ แซ่ลิ่ม

อนาคตไทย

ก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์
ปัจจุบนั ประเทศไทย กำ�ลังอยูร่ ะหว่างการปรับตัว
เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคต ซึ่งจะ
ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในหลายประการ รวมทั้ง
นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ด้ ว ย รั ฐ บาลจึ ง มี
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย โดยคำ�นึงถึง
พื้นที่และอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ เพื่อให้เกิด
อุตสาหกรรมที่มีคุณค่า และสร้างความเติบโตของ
เศรษฐกิจ
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
จึงได้เห็นชอบให้กำ�หนดนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ หรือ
ที่เรียกสั้นๆ ว่า “นโยบายคลัสเตอร์” โดยให้มีผลตั้งแต่
วันที่ 16 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา
แนวคิดของการกำ�หนดนโยบาย “คลัสเตอร์” คือ
การรวมกลุ่มของธุรกิจและสถาบันที่เกี่ยวข้องที่ดำ�เนิน
กิจกรรมอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน โดยมีความร่วมมือ
เกื้อหนุน เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร ทั้งใน
แนวตั้งและแนวนอน เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของห่วงโซ่
มูลค่า (Value Chain) เสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุน
ของประเทศไทย และช่วยกระจายความเจริญไปสูภ่ มู ภิ าค
และท้องถิ่น

เขตคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพและเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรม
เป้าหมาย เพือ่ รองรับกิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง และอุตสาหกรรม
แห่งอนาคต โดยจะมีการเชือ่ มโยงองค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะ
คลัสเตอร์ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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ทำ�ไมต้องลงทุนในคลัสเตอร์

นโยบายคลัสเตอร์ เป็นการยกระดับพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพ
และเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อ
รองรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและอุตสาหกรรมแห่ง
อนาคต โดยจะมีการเชื่อมโยงองค์ประกอบต่างๆ ที่
อยูใ่ นพืน้ ทีค่ ลัสเตอร์ ทัง้ ผูผ้ ลิตต้นน้ำ� กลางน้ำ� และปลายน้�ำ
อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
องค์กรของรัฐและเอกชน รวมทั้งจะมีการสนับสนุนจาก
ภาครัฐอย่างบูรณาการในด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เช่น
การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
และระบบโลจิสติกส์ การให้สทิ ธิประโยชน์ทงั้ ด้านภาษีและ
ทีม่ ใิ ช่ภาษี การสนับสนุนด้านเงินทุน การแก้ไขกฎระเบียบ
ที่เป็นอุปสรรค เป็นต้น
องค์ ป ระกอบเหล่ า นี้ จ ะช่ ว ยให้ ค ลั ส เตอร์ ก ลุ่ ม
อุ ต สาหกรรมมี ค วามเข้ ม แข็ ง และสามารถแข่ ง ขั น กั บ
นานาประเทศได้ ซึง่ จะส่งผลให้การลงทุนในพืน้ ทีค่ ลัสเตอร์
มีความได้เปรียบเหนือการลงทุนในพื้นที่อื่นๆ ด้วย

“Super Cluster
เป็นคลัสเตอร์สำ�หรับกิจการ
ที่ ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต”
คลัสเตอร์เป้าหมายในระยะแรก

ในระยะแรก รัฐบาลได้กำ�หนดคลัสเตอร์เป้าหมาย
6 กลุ่มอุตสาหกรรมใน 2 รูปแบบ คือ Super Cluster
และคลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ
1. Super Cluster เป็นคลัสเตอร์สำ�หรับกิจการ
ทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ตัวอย่าง
เช่น คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้
ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์
ปิ โ ตรเคมี แ ละเคมี ภั ณ ฑ์ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
คลัสเตอร์ดิจิทัล Food Innopolis และ Medical Hub

Super Cluster
Super Cluster

คลัสเตอร์สำ�หรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีขั้นสูง และ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต
ตัวอย่างเช่น
• ยานยนต์และชิ้นส่วน
• เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และ
อุปกรณ์โทรคมนาคม
• ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ดิจิทัล
• Food Innopolis
• Medical Hub
10 วารสารส่งเสริมการลงทุน

9 จังหวัด
•
•
•
•
•
•
•
•
•

นครราชสีมา
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
ปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ระยอง
เชียงใหม่
ภูเก็ต

2. คลัสเตอร์เป้าหมายอืน่ ๆ ตัวอย่างเช่น คลัสเตอร์
เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

คลัสเตอร์เป้าหมายอื่นๆ
เกษตรแปรรูป
• ภาคเหนือ (แปรรูปผักผลไม้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ปศุสัตว์ มันสำ�ปะหลัง อ้อย
ข้าวโพด)
• ภาคกลางตอนล่าง (อ้อย สับปะรด ยาง)
• ภาคตะวันออก (แปรรูปผลไม้ ยาง)
• ภาคใต้ (ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป ยาง)

สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
• ฝั่งตะวันตก เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา
• ฝัง่ ตะวันออก เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในกัมพูชา
• กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้าน Design, Sourcing, Trading

กิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมเป็นพิเศษใน
แต่ละคลัสเตอร์

เพือ่ เป็นการเพิม่ ศักยภาพของคลัสเตอร์ รัฐบาลจึงได้
กำ�หนดกิจการเป้าหมายที่จะส่งเสริมในพื้นที่เป็นพิเศษ
ประกอบด้วย 2 กลุ่มที่สำ�คัญ คือ
3.1 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำ�คัญต่อการ

พัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่ กิจการฐานความรู้ และกิจการ
โลจิสติกส์
3.2 กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตทีม่ คี วามสำ�คัญสูง
ได้แก่ กิจการต้นน้�ำ ทีส่ �ำ คัญของแต่ละคลัสเตอร์ อุตสาหกรรม
สนับสนุนทีจ่ ะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักต่างๆ
และผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

กิจการเป้าหมายที่บีโอไอให้การส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละคลัสเตอร์

ต้นน้ำ�ที่สำ�คัญของแต่ละคลัสเตอร์ เช่น
Electronic Design, Digital-based Service
การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
การผลิตเส้นใยพิเศษ

อุตสาหกรรมสนับสนุน
เช่น ชิ้นส่วนสำ�คัญที่มี
กระบวนการผลิตซับซ้อน
ยังไม่มีผู้ผลิตหรือมีน้อยราย

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
เช่น การผลิตสารสกัด
อาหารทางการแพทย์
อุปกรณ์โทรคมนาคม

โครงสร้างพื้นฐานที่สำ�คัญสำ�หรับการยกระดับคลัสเตอร์
กิจการฐานความรู้
เช่น R&D, Engineering Design สถานฝึกฝนวิชาชีพ บริการ
ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ บริการสอบเทียบมาตรฐาน

กิจการโลจิสติกส์
เช่น สนามบินพาณิชย์ ขนส่งทางราง ICD ศูนย์กระจายสินค้า
ระหว่างประเทศ IHQ ITC
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สิทธิประโยชน์ที่สำ�คัญสำ�หรับการลงทุนในคลัสเตอร์
สิทธิ
ประโยชน์

Super Cluster

คลัสเตอร์อื่นๆ

กิจการเป้าหมาย
ส่งเสริมเป็นพิเศษ

บีโอไอ
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 - 8 ปี และ
• ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อน ลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
ร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
• ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ภาษี

ไม่ใช่ภาษี

กระทรวงการคลัง (อยู่ระหว่างดำ�เนินการ)
• สำ�หรับกิจการเพื่ออนาคตที่มีความสำ�คัญสูง จะ
พิจารณายกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 10-15 ปี
• ยกเว้นภาษีเงินได้บคุ คลธรรมดา สำ�หรับผูเ้ ชีย่ วชาญ
ชั้นนำ�ระดับนานาชาติที่ทำ�งานในพื้นที่ ที่กำ�หนด
ทั้งคนไทยและต่างชาติ
• อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ
• จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) สำ�หรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ�ระดับนานาชาติ

“ต้องมีความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
หรือศูนย์ความเป็นเลิศ
ที่อยู่ ในคลัสเตอร์
เพื่อพัฒนาบุคลากร
และยกระดับเทคโนโลยี”
เงื่อนไขสำ�หรับการขอรับสิทธิประโยชน์
คลัสเตอร์

1. ต้ อ งมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา
สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of
Excellence) ที่อยู่ในคลัสเตอร์ เพื่อพัฒนาบุคลากรและ
ยกระดับเทคโนโลยี เช่น ความร่วมมือในโครงการ Talent
Mobility, Work-integrated Learning, สหกิจศึกษา
12 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ทวิ ภ าคี หรื อ ความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรหรื อ
เทคโนโลยี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
2. ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในสิ้นปี 2559
และต้องมีรายได้ครั้งแรกภายในสิ้นปี 2560 ยกเว้นใน
กรณีที่มีความจำ�เป็น คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
อาจพิจารณาผ่อนปรนตามความเหมาะสมได้

พื้นที่และกิจการเป้าหมายในแต่ละคลัสเตอร์
คลัสเตอร์อุตสาหกรรมยานยนตร์และชิ้นส่วน
7 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา

กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์
การผลิตรถจักรยานยนต์ขนาด ≥ 248 CC. (กรณีมีการขึ้นรูป
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์)
การผลิตเครื่องยนต์สำ�หรับยานพาหนะ
การผลิตชิ้นส่วนสำ�คัญที่ยังไม่มีการผลิตหรือมีน้อยราย ได้แก่
- ชิ้นส่วนที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- ชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
- อุปกรณ์สำ�หรับรถ Hybrid, EV, PHEV
- ชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง /ระบบส่งกำ�ลัง /ระบบเครื่องยนต์
การผลิตยางล้อสำ�หรับยานพาหนะ

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
7 จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา

กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์
การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Microelectronics Design
และ Embedded System Design
ผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เทคโนโลยีสูง
เช่น Organics and Printed Electronics (OPE) อุปกรณ์
โทรคมนาคม ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�ำ หรับเครือ่ งมือแพทย์/ยานยนต์/
งานอุตสาหกรรม Hard Disk Drive, Solid State Drive
การผลิตสารหรือแผ่นสำ�หรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ Wafer
และสารหรือแผ่นที่ใช้ Thin Film Technology
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีอ่ ยูใ่ นระดับเทคโนโลยีขน้ั สูง โดยต้องสามารถเชือ่ มต่อ
กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ (Internet of Things)
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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คลัสเตอร์อุตสาหกรรมดิจิทัล
2 จังหวัด เชียงใหม่และภูเก็ต

กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์
Software (Embedded Software, Enterprise Software,
Digital Content)
Cloud Service
Data Center
Software Park
Movie Town
การสร้างภาพยนตร์ไทย และการบริการแก่ธุรกิจสร้างภาพยนตร์

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2 จังหวัด ชลบุรีและระยอง

กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์
การผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การผลิตผลิตภัณฑ์ Specialty Polymers หรือ Specialty
Chemicals
การผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษเคลือบพลาสติกชีวภาพ

14 วารสารส่งเสริมการลงทุน

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ภาคเหนือ (เชียงใหม่ เชียงราย ลำ�ปาง
ลำ�พูน)
• แปรรูปผักผลไม้ สมุนไพร

กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์
การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์
สารสกัด/ผลิตภัณฑ์จากสารสกัด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น
นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรี มั ย์)
• ปศุสตั ว์ มันสำ�ปะหลัง อ้อย ข้าวโพด

สารออกฤทธิ์ (Active Ingredient)
อาหารทางการแพทย์ (Medical
Food) หรือ Food Supplement
การคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษาพืชผัก
ผลไม้ หรือดอกไม้ ที่ใช้เทคโนโลยีสูง
ศูนย์กลางการค้าสินค้าเกษตร

ภาคกลางตอนล่าง (กาญจนบุรี ราชบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรขี นั ธ์)
• อ้อย สับปะรด ยาง
ภาคตะวันออก (ระยอง จันทบุรี ตราด)
• แปรรูปผลไม้ ยาง

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ภาคใต้ (ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่
สงขลา)
• ปาล์ม อาหารทะเลแปรรูป ยาง

นิคม/เขตอุตสาหกรรมยาง
ที่ตั้ง Rubber City

คลัสเตอร์อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
9 จังหวัด กรุงเทพฯ กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สมุทรสาคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์
เส้นใยธรรมชาติหรือเส้นใยประดิษฐ์
(เฉพาะเส้นใยที่มีคุณสมบัติพิเศษ และเส้นใยรีไซเคิล)
ด้ายหรือผ้า (เฉพาะด้าย/ผ้าที่มีคุณสมบัติพิเศษ และด้าย/ผ้าที่มี
การออกแบบหรือ R&D)
ฟอกย้อม/พิมพ์ / แต่งสำ�เร็จ
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย และเคหะสิ่งทอ
(เฉพาะที่มีการออกแบบหรือ R&D)
กิจการบริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์
(Creative Product Design & Development Center)
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โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการลงทุนใน
พื้นที่คลัสเตอร์

พื้นที่ที่รัฐบาลประกาศกำ�หนดให้เป็น “คลัสเตอร์”
ล้วนเป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ สำ�หรับการลงทุน ไม่ว่าจะเป็น
โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่คลัสเตอร์

ท่าเรือ
ท่าเรือน้ำ�ลึก
ท่าอากาศยานภายในประเทศ
ท่าอากาศยานระหว่างประเทศ
นิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
กำ�ลังการผลิตไฟฟ้า

การสนับสนุนด้านวัตถุดิบ

กำ�ลังการผลิตเม็ดพลาสติก (เช่น PP,PE,PET,PVC เป็นต้น)
กำ�ลังการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ (เช่น PBS,PLA)*
กำ�ลังการผลิตเหล็ก
สถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอาชีวศึกษา

การสนับสนุนด้านบุคลากร

ด้านนิคมอุตสาหกรรม ไฟฟ้า ประปา การขนส่ง รวมถึง
สถาบันการศึกษาในทุกระดับ ซึง่ เป็นปัจจัยสำ�คัญทีจ่ ะช่วย
สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของพืน้ ที่
คลัสเตอร์ นอกเหนือจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร
จำ�นวน (แห่ง)

3
5
7
6
14
ประมาณ 37,000 เมกะวัตต์

ปริมาณการผลิตต่อปี

ประมาณ 10.6 ล้านตันต่อปี
ประมาณ 1.35 แสนตันต่อปี
4.6 ล้านตันต่อปี

จำ�นวน (แห่ง)
129
215

หมายเหตุ * การผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพ มีกำ�ลังการผลิตทั้งหมดประมาณ 135,000 ตันต่อปี แต่กำ�ลังการผลิต
		 เชิงพาณิชย์ภายในต้นปี 2559 มีประมาณ 20,000 ตันต่อปี

“ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะต้องแสดงผล
การดำ�เนินการตาม MOU หรือสัญญา
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศ”
วิธขี อรับการส่งเสริมฯ ภายใต้นโยบายคลัสเตอร์

1. ยืน่ คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ พร้อมแผนความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั หรือศูนย์ความเป็นเลิศ
(Center of Excellence) เพือ่ พัฒนาบุคลากรและยกระดับ
16 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เทคโนโลยี โดยผู้สนใจจะต้องยื่นคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ
พร้อมแผนความร่วมมือฯ ภายในสิ้นปี 2559
2. บีโอไอจะตรวจสอบการมีรายได้ของโครงการ
ที่ย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ ในสิ้นปี 2560 โดยผู้ขอรับ
การส่งเสริมฯ จะต้องมี Invoice ใบแรกของโครงการ
ที่ย่นื ขอรับการส่งเสริมฯ พร้ อ ม MOU หรื อ สั ญ ญา
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย หรือ
ศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) เพือ่ พัฒนา
บุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี

3. การเปิดดำ�เนินการ ผูข้ อรับการส่งเสริมฯ จะต้อง
แสดงผลการดำ�เนินการตาม MOU หรือสัญญาความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั หรือศูนย์ความเป็นเลิศ

(Center of Excellence) เพื่อพัฒนาบุคลากรและ
ยกระดับเทคโนโลยี เช่น หนังสือรับรองการดำ�เนินงาน
รายงานผลการปฏิบัติงานของนักวิจัย เป็นต้น

วิธีการขอรับการส่งเสริมฯ
นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์
ขั้นตอน

เอกสารที่ต้องใช้

การยื่นขอรับการส่งเสริมฯ
(ภายในปี 2559)

- คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ
- แผนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัย

การตรวจสอบการมีรายได้
(สิ้นปี 2560)

- Invoice ใบแรกจากการผลิตหรือบริการ
- MOU หรือสัญญาความร่วมมือกับสถาบัน
การศึกษา/สถาบันวิจัย

การตรวจสอบในขั้นเปิดดำ�เนินการ

ทั้ ง นี้ ปั จ จุ บั น มี ผู้ ส นใจสอบถามรายละเอี ย ด
ในนโยบายคลัสเตอร์จำ�นวนมาก ซึ่งบีโอไอได้ร่วมกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม จัดการประชุมชี้แจงนโยบาย
ส่งเสริมคลัสเตอร์ ให้แก่นักลงทุนรายอุตสาหกรรม เมื่อ
วันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2558 ทีผ่ า่ นมา ณ ศูนย์ประสาน
การบริการด้านการลงทุน โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน และผูแ้ ทนจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการประชุมชี้แจงทั้ง 6 ครั้ง
ดังกล่าว มีผสู้ นใจเข้าร่วมฟังรายละเอียดนโยบายคลัสเตอร์
รวมทัง้ สิน้ 449 คน โดยเป็นผูแ้ ทนจากภาคเอกชน 311 คน
และภาครัฐ 138

- หลักฐานแสดงผลการดำ�เนินการตาม MOU หรือ
สัญญา เช่น หนังสือรับรองการดำ�เนินงาน รายงาน
ผลการปฏิบัติงานของนักวิจัย เป็นต้น

ประชุมชี้แจงนโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ ให้แก่นักลงทุน
เดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน
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นอกจากนั้น บีโอไอยังได้มีการจัดสัมมนาหัวข้อ
“อนาคตไทย ก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์” เมื่อวันที่ 23
พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ แ ทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั
และสื่ อ มวลชนไทยและต่ า งชาติ ไ ด้ รั บ ทราบนโยบาย
ส่งเสริมแบบคลัสเตอร์โดยทั่วถึง มีจำ�นวนผู้เข้าร่วมงาน
ประมาณ 2,000 คน โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มาเป็นประธานเปิดงาน
และกล่าวปาฐกถาพิเศษ
สำ�หรับเนื้อหาในการสัมมนา บีโอไอได้รับเกียรติ
จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาได้แก่ รัฐมนตรี
ว่าการอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน รองผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเศรษฐกิจการคลัง
และรองเลขาธิ ก ารสำ � นั ก งานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมี
คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็นผู้ดำ�เนินรายการ
บีโอไอคาดหวังว่า นโยบายคลัสเตอร์นี้จะเป็น
นโยบายทีช่ ว่ ยพัฒนาบุคลากร และเพิม่ ศักยภาพของพืน้ ที่
เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน

สัมมนา “อนาคตไทย ก้าวไกลด้วยคลัสเตอร์”
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

18 วารสารส่งเสริมการลงทุน

คลัสเตอร์อุตสาหกรรม

ปรมะ ไชยะสุชีวะ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รองรับการลงทุนในอนาคต

เมือ่ วันที่ 16 กันยายน 2558 ทีผ่ า่ นมา ทีป่ ระชุม
คณะรั ฐ มนตรี (ครม.) มี ม ติ อ นุ มั ติ นโยบาย
ส่งเสริมคลัสเตอร์ โดยมีรายละเอียดตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 10/2558
ซึ่งให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมแก่อุตสาหกรรม
เป้าหมายหลักของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น เพือ่ กระตุน้ การลงทุน
ในพื้นที่ที่กำ�หนด
การให้ สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม นี้ อ าจจู งใจ
ได้ระดับหนึ่ง แต่การตัดสินใจลงทุนด้วยเม็ดเงินระดับ
ร้อยล้านพันล้านบาทจำ�เป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ อีก
มากมาย เช่น ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงสร้างพื้นฐาน
เป็ น ต้ น ซึ่ ง บี โ อไอได้ เ สนอมาตรการต่ า งๆ เพื่ อให้
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องนำ�ไปผลักดันต่อไป

บทความนี้ ผู้ เ ขี ย นจะอธิ บ ายมาตรการพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยสรุป ซึ่งแบ่งออกเป็น 4
มาตรการหลัก ได้แก่
1. การขยายท่าเรือแหลมฉบังและแก้ไขปัญหา
การจราจรบริเวณท่าเรือ เช่น การขยายถนนให้มากกว่า
4 เลน
2. การขยายสนามบินอูต่ ะเภา เพือ่ รองรับการขนส่ง
ทางอากาศที่มีปริมาณสูงขึ้น
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ โดยเฉพาะการขนส่ง
สินค้าทางรางให้มีประสิทธิภาพ
4. การพั ฒ นาความเร็ ว ของอิ น เทอร์ เ น็ ต และ
โครงสร้างพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจดิจิทัล
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สำ�หรับ 3 มาตรการแรกมีกระทรวงคมนาคมเป็น
แม่งาน ดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย ปี 2558 - 2565 ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ด้านด้วยกัน ได้แก่
1. การพัฒนาโครงข่ายรถไฟระหว่างเมือง
2. การพัฒนาโครงข่ายขนส่งสาธารณะ เพือ่ แก้ไข
ปัญหาจราจรในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3. การเพิม่ ขีดความสามารถทางหลวง เพือ่ เชือ่ มโยง
ฐานการผลิตที่สำ�คัญของประเทศ เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
4. การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางน้ำ�
5. การเพิม่ ขีดความสามารถในการให้บริการขนส่ง
ทางอากาศ

“มาตรการขยายท่าเรือแหลมฉบัง
ได้รบั อนุมตั โิ ดยทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว
ซึ่งโครงการจะเปิดดำ�เนินการได้
ภายในปี 2560”
มาตรการขยายท่าเรือแหลมฉบัง ได้รบั อนุมัติโดย
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งโครงการพัฒนาพื้นที่
บริเวณท่าเรือแหลมฉบัง จะเพิ่มขีดความสามารถในการ
รองรับตูส้ นิ ค้าทางรถไฟ 2 ล้านอีทยี ูตอ่ ปี และรองรับตูส้ นิ ค้า
ชายฝั่ง 3 แสนทีอียูต่อปี ซึ่งโครงการจะเปิดดำ�เนินการ
ได้ภายในปี 2560

20 วารสารส่งเสริมการลงทุน

การขยายทางหลวงให้มีมากกว่าหรือเท่ากับ 4
ช่องทางจราจรอยู่ในแผนการพัฒนาฉบับนี้เช่นกัน ซึ่ง
ครอบคลุมทางหลวงทั่วประเทศ เชื่อมโยงเขตการค้า
ชายแดนสำ�คัญ 8 จุดและหัวเมืองสำ�คัญต่างๆ เข้าด้วยกัน
รวมไปถึงถนนระหว่างท่าเรือแหลมฉบังเชือ่ มต่อกับอำ�เภอ
เมืองชลบุรีและเมืองพัทยา และถนนทางเข้าและบริเวณ
ภายในท่าเรือ จะได้รบั การปรับปรุงและขยายให้มมี ากกว่า
4 ช่องทางจราจร
การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา มีความสำ�คัญ 2
ประการ ได้แก่ เป็นการเพิ่มช่องทางการขนส่งทางอากาศ
ให้ บ ริ เ วณภาคตะวั น ออก เพื่ อ รองรั บ การเติ บโตของ
อุตสาหกรรม และการเป็นศูนย์ซอ่ มอากาศยานขนาดใหญ่
ของประเทศ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางสำ�คัญ
ในการรองรั บ การเติ บโตของอุ ต สาหกรรม MRO
(Maintenance Repair and Overhaul) ในภูมภิ าคอาเซียน
(มาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมอนาคต ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ
อุตสาหกรรมอากาศยาน จะประกาศออกมาในเร็วๆ นี้
การพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งทางราง เป็น
โครงการทีร่ ฐั บาลให้ความสำ�คัญเป็นลำ�ดับต้นๆ โดยเฉพาะ
การสร้างรถไฟรางคูร่ ะหว่างเมือง รวมทัง้ หมด 17 โครงการ
เป็นระยะทางทั้งหมด 3,237 กิโลเมตร และการพัฒนา
ทางคู่ขนาดมาตรฐาน ไทย-จีน (กรุงเทพฯ-แก่งคอย
แก่ ง คอย-มาบตาพุ ด แก่ ง คอย-นครราชสี ม า และ
นครราชสีมา-หนองคาย) และไทย-ญี่ปุ่น (กาญจนบุรี กรุงเทพฯ-แหลมฉบัง กรุงเทพฯ-อรัญประเทศ รถไฟ
ความเร็วสูงกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯหัวหิน) รวมเป็นระยะทางทั้งหมด 1,689 กิโลเมตร

“โครงการสมาร์ทซิตี้ ซึ่งเป็น
การพัฒนาเมืองให้สอดรับกับเศรษฐกิจ
ดิจิทัล เบื้องต้นในจังหวัดเชียงใหม่
และภูเก็ต บีโอไอจึงออกมาตรการ
คลัสเตอร์ดิจิทัล สำ�หรับ 2 จังหวัดนี้”
มาตรการสุดท้ายว่าด้วยการพัฒนาความเร็วของ
อินเทอร์เน็ต และโครงสร้างพืน้ ฐานรองรับเศรษฐกิจดิจทิ ลั
เป็นยุทธศาสตร์สำ�คัญของรัฐบาลชุดนี้เช่นเดียวกัน ซึ่ง
ขั บ เคลื่ อ นโดยกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
การสื่อสาร (ไอซีที) แผนการในข้อแรกของแนวทาง
การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และ
สั ง คมคื อ การพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานดิ จิ ทั ล หรื อ
Hard Infrastructure โครงการทีเ่ กีย่ วข้องทีก่ �ำ ลังดำ�เนินการ
ได้แก่ โครงการสมาร์ทซิตี้ (Smart City) ซึ่งเป็น
การพัฒนาเมืองให้สอดรับกับเศรษฐกิจดิจิทัล เบื้องต้น
นำ�ร่องใน 2 จังหวัดคือ เชียงใหม่ และภูเก็ต จากการ
กำ�หนดจังหวัดนำ�ร่องที่ชัดเจน บีโอไอจึงออกมาตรการ
คลัสเตอร์ดจิ ทิ ลั ซึง่ เป็นหนึง่ ในมาตรการ Super Cluster
เพื่อเพิ่มสิทธิและประโยชน์ให้กิจการซอฟต์แวร์ Data
Center, Cloud Service, Software Park และ
กิจการสร้างภาพยนตร์และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ให้ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเป็น
สิทธิและประโยชน์สงู สุดเท่าทีบ่ โี อไอจะให้ได้ เพือ่ ผลักดันให้
2 จังหวัดนำ�ร่องนี้ มีระบบนิเวศของการเป็นสมาร์ทซิตี้
ให้เร็วและสมบูรณ์ที่สุด
นอกจากนี้ บีโอไอได้เสนอให้กระทรวงไอซีทพี ฒ
ั นา
ระบบ High Speed Internet ให้มคี วามเร็วเท่าค่าเฉลีย่
ของโลกคือ 24.4 Mbps (มาจากการศึกษาของ OECD)
ปัจจุบันกรุงเทพฯ อยู่ที่ 20 Mbps เชียงใหม่และภูเก็ต
อยู่ที่ 15 Mbps

นอกจากมาตรการด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานแล้ว
รัฐบาลยังผลักดันมาตรการด้านการอำ�นวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ การแก้ไขกฎระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรค
และมาตรการอืน่ ๆ ในเวลาเดียวกัน โดยการทำ�งานร่วมกัน
ของหลายกระทรวง ซึ่ ง ถื อ เป็ น มิ ติ ใ หม่ ใ นการทำ � งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจุดประสงค์ในการรองรับ
การเติบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
เอกสารอ้างอิง
1. เอกสารนำ�เสนอของกระทรวงคมนาคมและ
สำ�นักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2558
2. บทความเรื่อง “ไอซีที ชูโปรเจ็ค 6 กลุ่มดัน
“สมาร์ทซิตี้” ต่อยอดเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล” เมื่อวันที่ 9
ตุลาคม 2558 จาก www.adslthailand.com
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คลัสเตอร์อุตสาหกรรม
สุดารัตน์ พงษ์พิทักษ์

คลัสเตอร์ยานยนต์

สู่ฐานการผลิตยานยนต์
และชิ้นส่วนไฮเทค

สื บ เนื่ อ งจากนโยบายส่ ง เสริ ม คลั ส เตอร์
ที่ ป ระกาศใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2558
ที่ผ่านมา หนึ่งใน Super Cluster สำ�คัญนั้น
ก็คืออุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน สำ�หรับ
รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนัน้ วารสารส่งเสริมการลงทุน
มีคำ�ตอบ
ภาวะลงทุนอุตสาหกรรมผลิตรถยนต์
และชิ้นส่วนยานยนต์ ในปี 2558

ในปี 2558 (มกราคม - ตุลาคม) มีผู้ยื่นขอรับ
การส่ ง เสริ ม การลงทุ นในกิ จ การผลิ ต รถยนต์ จำ � นวน
4 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนรวมทั้งสิ้นประมาณ 7,343
ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 ร้อยละ 94.8 เนื่องจาก
ในปี 2557 ได้มีการเปิดให้การส่งเสริมฯ กิจการผลิต
อี โ คคาร์ รุ่ น 2 ซึ่ ง ใช้ เ งิ น ลงทุ น ค่ อ นข้ า งสู ง และมี
ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จำ�นวน 10 ราย มียอดเงินลงทุน
รวมกว่า 140,000 ล้านบาท
22 วารสารส่งเสริมการลงทุน

สำ�หรับกิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะในปี 2558
(เดือนมกราคม - ตุลาคม) มีผู้ย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ
จำ�นวน 20 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุนรวมทัง้ สิน้ ประมาณ
2,782 ล้านบาท ลดลงจากในช่วงเดียวกันของปี 2557
ร้อยละ 96.5 เนือ่ งจากในปี 2558 ได้มกี ารประกาศใช้นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนใหม่ ซึ่งสิทธิประโยชน์สำ�หรับกิจการ
ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ ส่วนใหญ่จะปรับลดลงจากเดิม ทำ�ให้
ผูป้ ระกอบการจำ�นวนมากยืน่ คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ ไว้กอ่ น
ในปี 2557

จำ�นวนคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ
และมูลค่าเงินลงทุนในกิจการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนยานพาหนะ ปี 2553- 2558
ประเภทกิจการ

2553

2554

2555

2556

2557

จำ�นวนคำ�ขอ
มูลค่า (ล้านบาท)
จำ�นวนคำ�ขอ
กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
มูลค่า (ล้านบาท)

141
35,415

205
81,856

2
20,267
322
81,856

5
106,339
250
118,823

10
140,455
289
117,166

กิจการผลิตรถยนต์

ความสำ�คัญของการส่งเสริมกิจการผลิต
ชิ้นส่วนสำ�คัญของยานยนต์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง

หลังปี 2537 เป็นต้นมา นโยบายรัฐบาลได้ให้
ความสำ�คัญกับการวางรากฐานการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ที่เข้มแข็งในประเทศมากกว่าให้ส่งเสริมกิจการประกอบ
รถยนต์ เพื่อหลีกเลี่ยงการเป็นเพียงฐานผลิตรถยนต์
ของบริษัทต่างชาติที่ต้องพึ่งพาการนำ�เข้าชิ้นส่วน ทำ�ให้
สูญเสียเงินตราออกไปต่างประเทศเป็นจำ�นวนมาก โดย
นโยบายในระยะหลัง จะเน้นไปทีก่ ารให้สง่ เสริมฯ แก่กจิ การ
ผลิตชิน้ ส่วนยานยนต์ เพือ่ ให้เกิดห่วงโซ่อปุ ทานทีห่ ลากหลาย
และเข้มแข็ง โดยเฉพาะชิ้นส่วนสำ�คัญที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
(High Value Added Parts) มีเทคโนโลยีในการผลิต
และยังมีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย

การส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์และชิน้ ส่วน
ในรูปแบบคลัสเตอร์

นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์ กำ�หนดให้อตุ สาหกรรม
ยานยนต์ แ ละชิ้ น ส่ ว นเป็ น หนึ่ ง ในอุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้

2558
(ม.ค. -ต.ค.)
4
7,343
20
2,782

เทคโนโลยี ขั้ น สู ง และเป็ น อุ ต สาหกรรมแห่ ง อนาคต
โดยจัดให้อยู่ในกลุ่ม Super Cluster ที่ได้รับสิทธิ
และประโยชน์สูงสุด ทั้งการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำ�หรับกำ�ไรสุทธิ
ที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตราปกติ
เป็นระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งสิทธิและประโยชน์อื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2558
หากตั้งสถานประกอบการในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
ปราจี น บุ รี และนครราชสี ม า ซึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง ของนิ ค ม/
เขตอุตสาหกรรมทีส่ �ำ คัญหลายแห่ง และมีสถานประกอบการ
ของบริษทั ผูผ้ ลิตรถยนต์และชิน้ ส่วนยานยนต์ชน้ั นำ�ของโลก
มากมาย
ปั จ จุ บั น ผู้ ผ ลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานยนต์ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม
100 อันดับแรกของโลกจำ�นวน 57 ราย มีฐานการผลิต
อยู่ในประเทศไทย แบ่งเป็นผู้ประกอบการใน Tier 1
กว่า 700 ราย และ Tier 2 และ 3 จำ�นวนกว่า
1,700 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นชิน้ ส่วนจำ�พวกตัวถัง รองลงมา
เป็นชิ้นส่วนเครื่องยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนระบบ
ส่งกำ�ลัง ชิ้นส่วนระบบบังคับเลี้ยว ชิ้นส่วนระบบเบรก
และอืน่ ๆ โดยในช่วงระยะเวลา 10 ปีทผี่ า่ นมา มีโครงการ
ได้รับส่งเสริมฯ กว่า 1,160 โครงการ เงินลงทุนรวมกว่า
730,000 ล้านบาท
ประเภทกิ จ การที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ฯ ในกลุ่ ม
Super Cluster แบ่งได้ดังนี้
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กิจการผลิตเครื่องยนต์สำ�หรับยานพาหนะ ที่มี
การขึ้นรูปชิ้นส่วนสำ�คัญ Cylinder Head, Cylinder
Block, Crankshaft, Camshaft หรือ Connecting
Rod อย่ า งน้ อ ย 4 ใน 5 ชิ้ น โดยเครื่ อ งยนต์
ถือเป็นชิ้นส่วนสำ�คัญของรถยนต์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและ
ต้องใช้เทคโนโลยีทที่ นั สมัยในการผลิต ในรถยนต์ 1 คันนัน้
เครื่องยนต์มีมูลค่าราวร้อยละ 20 - 30 ของราคารถยนต์
ทั้งคัน การที่บริษัทผู้ผลิตรถยนต์มีการลงทุนสร้างฐาน
การผลิตเครื่องยนต์ของตนในประเทศนั้นๆ ด้วย นับว่า
เป็นการลงทุนทีส่ ร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั อุตสาหกรรมยานยนต์
ของประเทศอย่างยั่งยืน
สำ�หรับประเทศไทยนั้น บริษัทผู้ผลิตรถยนต์เกือบ
ทุกค่ายต่างมีฐานการผลิตเครื่องยนต์ของตนเอง ไม่ว่าจะ
เป็นค่ายญี่ปุ่นและจีนอย่าง Toyota, Honda, Nissan,
Mitsubishi, Auto Alliance, Suzuki, Isuzu และ
United Engine (ชื่อเดิม Dongfeng Engine) หรือ
ค่ายอเมริกันและยุโรปอย่าง Ford, GM หรือ BMW
รวมกำ�ลังการผลิตเครือ่ งยนต์ทไี่ ด้รบั ส่งเสริมฯ รวมทัง้ สิน้
กว่า 4 ล้านเครือ่ ง มีทงั้ เครือ่ งยนต์เบนซินและดีเซลสำ�หรับ
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถกระบะ ตลอดจนรถบรรทุก
เพือ่ ป้อนให้กบั โรงงานประกอบรถยนต์ในประเทศ รวมถึง
ใช้ไทยเป็นฐานการส่งออกไปยังตลาดอื่นๆ ทั่วโลก

GM Engine Plant

กิจการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หรืออุปกรณ์สำ�หรับ
รถยนต์ทใ่ี ช้เทคโนโลยีสงู หรือเกีย่ วข้องกับความปลอดภัย
และประหยัดพลังงาน
24 วารสารส่งเสริมการลงทุน

1) ชิ้นส่วนกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่
-		กิจการผลิต Substrate สำ�หรับ Catalytic
				Converter
-		กิจการผลิต Electronic Fuel Injection
				System
-		กิจการผลิต Transmission สำ�หรับรถยนต์
-		กิจการผลิต Electronic Control Unit (ECU)
ชิ้นส่วนในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นชิ้นส่วนที่ต้องนำ�เข้า
จากต่างประเทศ และยังมีผผู้ ลิตไม่มากนักในประเทศไทย
เนือ่ งจากเป็นชิน้ ส่วนทีส่ �ำ คัญของรถยนต์และมีความซับซ้อน
สูง ต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิต ภายใต้แผนการผลิต
หรื อ จั ด หาชิ้น ส่ ว นที่ไ ด้ ม าตรฐาน ไปจนถึ ง กรรมวิ ธี
การประกอบเข้าด้วยกันเป็นชิ้นงานสำ�เร็จ ซึ่งล้วนต้อง
พึง่ พาเครือ่ งจักรทีม่ คี วามเทีย่ งตรงสูงทัง้ สิน้ ตลอดจนการ
ควบคุมคุณภาพในขัน้ ตอนการผลิตทีเ่ ข้มงวด เพือ่ ให้ผา่ น
มาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ�ของโลก

Metal Substrate for
Catalytic Converter

Mazda Transmission

Volvo Electronic Fuel
Injection

Bosch Electronic Control
Unit (ECU)

ได้แก่

2) ชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน

-		กิจการผลิตระบบเบรก ABS (Anti-Lock
Brake System) หรือ Electronic Brake Force
Distribution (EBD)
-		กิจการผลิต Electronic Stability Control (ESC)
-		กิจการผลิต Regenerative Braking System
-		กิจการผลิต Idling Stop System
-		กิจการผลิต Autonomous Emergency
				Braking System

“นโยบายรัฐบาลในระยะหลัง
ให้ความสำ�คัญกับการส่งเสริมกิจการผลิต
ชิ้นส่วนยานยนต์ ในประเทศ มากกว่า
การให้ส่งเสริมเฉพาะกิจการ
ประกอบรถยนต์ เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทาน
ของชิ้นส่วนที่เข้มแข็งและหลากหลาย”
แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตให้ความ
สำ�คัญกับแนวคิด “Sustainable Mobility” โดยรถยนต์
ต้องมีความ “สะอาด ประหยัด ปลอดภัย” ผูป้ ระกอบการ
ในอุตสาหกรรมยานยนต์จึงมุ่งไปสู่การผลิตรถยนต์ที่ใช้
พลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ประหยัดพลังงาน และติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มความปลอดภัย
ให้กับผู้ขับขี่ ซึ่งนโยบายส่งเสริมการลงทุนนั้นเริ่มให้
ความสำ�คัญและให้การส่งเสริมรถยนต์ในกลุ่มนี้มาตั้งแต่
ปี 2550 ตงั้ แต่รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล
(Eco-Car) รุ่นที่ 1 และ 2 อุปกรณ์สำ�หรับรถยนต์
Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug-in
Hybrid Electric Vehicles (PHEV) และปัจจุบัน
อยู่ ร ะหว่ า งพิ จ ารณามาตรการส่ ง เสริ ม รถยนต์ ไ ฟฟ้ า
(Electric Vehicles - EV)

นอกจากนี้ แนวโน้มเทคโนโลยียังพัฒนาไปใน
แนวทางที่เน้นลดการสูญเสียพลังงาน โดยปรับเปลี่ยน
กลไกการทำ�งานเชิงกล (Mechanic) ของอุปกรณ์ต่างๆ
มาใช้ระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ซึ่งอุปกรณ์
ไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ นี้ จ ะมี บ ทบาทสำ � คั ญในการ
ควบคุมการทำ�งานของระบบต่างๆ ของรถยนต์ในอนาคต
ทั้งการขับเคลื่อน การส่งกำ�ลัง การเบรก ระบบความ
ปลอดภัยต่างๆ รวมถึงระบบอำ�นวยความสะดวกอื่นๆ
ในห้องโดยสาร จะเห็นได้วา่ ชิน้ ส่วนเหล่านีม้ บี ทบาทสำ�คัญ
มากขึ้นในการทำ�งานของรถยนต์รุ่นใหม่ๆ ในปัจจุบัน
รถยนต์ปลอดภัย ABS, EBD หรือ ESC เป็นชิน้ ส่วน
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในรถยนต์ โดย ABS มีหน้าที่
ป้องกันไม่ให้ล้อล็อกเมื่อมีการเบรกฉุกเฉิน ส่วน ESP
ทำ�หน้าที่ควบคุมการทรงตัวของรถไม่ให้ลื่นไถลออกนอก
เส้นทาง เมื่อรถสูญเสียความสามารถในการยึดเกาะถนน

Bosch ABS/ESP

Autonomous Emergency Braking System
เป็ น ระบบที่ ส่ั งให้ เ บรกฉุ ก เฉิ น ทำ � งานอั ตโนมั ติ เ มื่ อ มี
ความเสี่ยงในการชนสิ่งกีดขวางด้านหน้า โดยถือเป็น
มาตรฐานบังคับให้ติดตั้งอยู่ในรถยนต์ทุกรุ่นที่จำ�หน่าย
ในสหภาพยุโรปตั้งแต่ปี 2557

Mercedes Benz Autonomous Emergency
Braking System
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รถยนต์ประหยัดพลังงาน Regenerative Braking
System เป็นระบบชาร์จไฟกลับขณะเบรกไปเก็บไว้ใน
อุปกรณ์ที่ทำ�หน้าที่กักเก็บพลังงาน เช่น แบตเตอรี่ หรือ
Capacitor ซึ่ ง รถยนต์ ส ามารถดึ ง กลั บไปใช้ ใ หม่ ไ ด้
Idling Stop System ที่จะทำ�การดับเครื่องยนต์
อัตโนมัติขณะจอดรอ ก็จัดเป็นอุปกรณ์ในกลุ่มที่ช่วย
ในการประหยัดพลังงานเช่นกัน ปัจจุบนั รถยนต์สว่ นใหญ่
ที่ ว างจำ � หน่ า ยในตลาดอเมริ ก าและยุ โ รปมี ก ารติ ด ตั้ ง
อุปกรณ์เหล่านี้เป็นมาตรฐาน ส่วนตลาดในประเทศไทย
ก็เริ่มเห็นในรถยนต์รุ่นใหม่ๆ มากขึ้น แต่ยังจำ�กัดอยู่
ในรถยนต์บางยี่ห้อและรุ่นที่ยังมีราคาค่อนข้างสูง
3) อุปกรณ์สำ�หรับรถยนต์ Hybrid, Electric
Vehicle (EV), Plug-in hybrid Electric Vehicle
ได้แก่
-		กิจการผลิตแบตเตอรี่
-		กิจการผลิต Traction Motor
-		กิจการผลิตระบบปรับอากาศ
เทคโนโลยี ใ นรถยนต์ แ ห่ ง อนาคตจะคำ � นึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและการประหยั ด พลั ง งาน
มากขึ้น โดยเน้นให้รถยนต์ใช้พลังงานสะอาด ลดการ
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึง่ รถยนต์ไฟฟ้า (Electric
Vehicles - EV) สามารถตอบโจทย์ทั้งสิ่งแวดล้อมและ
การใช้พลังงานทางเลือกได้ การเลือกใช้พลังงานประเภท
อื่นนอกจากถ่านหิน น้ำ�มัน และไฟฟ้า จึงเป็นตัวแปร
สำ�คัญในการกำ�หนดทิศทางของนโยบายส่งเสริมการลงทุน
ในอนาคต สำ�หรับนโยบายปัจจุบันเริ่มให้ความสำ�คัญ
กับการส่งเสริมการลงทุนของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอุปกรณ์ส�ำ หรับรถยนต์ Hybrid,
Electric Vehicles (EV) และ Plug-in Hybrid
Electric Vehicles (PHEV) ได้แก่ แบตเตอรี่ Traction Motor และระบบปรับอากาศ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำ�คัญ
สำ�หรับรถยนต์ประเภทนี้
ส่วนการให้สง่ เสริมฯ ยานยนต์ไฟฟ้านัน้ คณะทำ�งาน
พิจารณาแนวทางการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
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การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า ทีม่ เี ลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเป็นประธาน อยูร่ ะหว่างพิจารณาจัดทำ�นโยบาย
ให้สง่ เสริมผลิตรถยนต์ไฟฟ้า โดยเริม่ จากรถโดยสารไฟฟ้า
และชิน้ ส่วนสำ�คัญทีเ่ กีย่ วข้อง โดยในอนาคตรายการชิน้ ส่วน
ในหมวดนี้ จะขยายขอบเขตให้ครอบคลุมชิ้นส่วนอื่นๆ
ของยานยนต์ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ทั้งแบตเตอรี่, Traction
Motor and Drive, Supercapacitor และชิ้นส่วน
อุปกรณ์ในการประจุไฟฟ้า เป็นต้น

Nissan EV Car – Nissan Leaf with Battery Inside

Honda EV Car – Honda Fit

“Super Cluster ยานยนต์
และชิ้นส่วน ให้ความสำ�คัญ
กับชิ้นส่วนสำ�คัญที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
(High Value Added Parts)
มีเทคโนโลยี ในการผลิต
และยังมีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย”

กิจการผลิตชิ้นส่วนสำ�คัญในระบบต่างๆ ของ
รถยนต์
1) กิจการผลิตยางล้อสำ�หรับยานพาหนะ
2) กิจการผลิตเครือ่ งยนต์และชิน้ ส่วนเครือ่ งยนต์
ได้แก่
-		Turbocharger
3) กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบเชื้อเพลิง ได้แก่
-		Fuel Pump
-		Injection Pump
-		Injector
4) กิจการผลิตชิ้นส่วนระบบส่งกำ�ลัง ได้แก่
-		Sun Gear
- Carrier
-		Ring Gear
- Propeller Shaft
-		Shift Gear
- Drive Shaft
-		Transfer Case - Universal Joint
-		Torque Converter - Differential
5) กิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นความปลอดภั ย ได้ แ ก่
Inflator
ชิ้นส่วนในกลุ่มนี้จัดเป็นชิ้นส่วนสำ�คัญในรถยนต์
ที่มีความพิเศษในแง่ของเทคโนโลยีการผลิตและยังมี
ผูผ้ ลิตในประเทศน้อยราย ส่วนใหญ่เป็นการนำ�เข้ามาจาก
ต่างประเทศ ตัวอย่างเช่น อุปกรณ์ก�ำ เนิดก๊าซหรือ Airbag
Inflator นั้น ปัจจุบันมีผู้ผลิตเพียงรายเดียวที่ตั้งฐาน
การผลิตในไทย เพื่อรองรับตลาดในประเทศ และใช้ไทย
เป็นฐานการส่งออก ได้แก่ บริษัท Daicel Safety
Systems ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอันดับ 1 ใน
ตลาดโลก โดยไทยเป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดจาก
ฐานการผลิต 6 แห่งของบริษัทที่ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา
โปแลนด์ จีน และเกาหลีใต้

หรือในกรณีของ Turbocharger นัน้ จัดเป็นชิน้ ส่วน
ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง และยังมีผู้ผลิตในประเทศน้อยราย
ปัจจุบนั มีผไู้ ด้รบั ส่งเสริมฯ เพียง 3 ราย จากทัง้ หมด 4 ราย
ทีเ่ ป็นผูผ้ ลิตหลักในตลาดโลก ได้แก่ Borg Warner, IHI
และ Mitsubishi Heavy Industry การปรับสิทธิประโยชน์
โดยยกระดับรายการชิ้นส่วนในหมวดนี้ขึ้นมาอยู่ในกลุ่ม
Super Cluster จึงมุ่งให้ผู้ผลิตรายเดิมมีแรงจูงใจ
ในการขยายฐานการผลิตและชักจูงผูป้ ระกอบการรายใหม่
ให้เข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยเป็นฐาน
การผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ครบวงจร โดยเฉพาะชิ้นส่วน
ที่มีมูลค่าเพิ่มและใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

Daicel Airbag Inflator

Transmission Parts

Mitsubishi Turbocharger

ในส่วนของชิ้นส่วนระบบส่งกำ�ลัง จัดเป็นชิ้นส่วน
ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ นและต้ อ งใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการผลิ ต
เนื่องจากมีข้อจำ�กัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับค่าความเที่ยงตรง
ของชิ้นงานซึ่งมีผลต่อสมรรถนะและความปลอดภัยของ
รถยนต์
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กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุ
กระบอกสูบต่ำ�กว่า 248 ซีซี) ที่มีการขึ้นรูปชิ้นส่วน
เครื่องยนต์และขั้นตอนการผลิตตามที่กำ�หนด ก็ถูก
จัดอยู่ในกลุ่มรายการที่มีความสำ�คัญต่ออุตสาหกรรม
ยานยนต์เช่นกัน เนื่องจากการผลิตรถจักรยานยนต์
ในประเทศที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่เป็นรถที่มีขนาดของ
เครื่องยนต์ไม่เกิน 250 ซีซี ซึ่งถือว่าเป็นรถจักรยานยนต์
ขนาดเล็ก มีราคาถูก และมูลค่าเพิ่มไม่มากนัก ต้อง
อาศัยปริมาณการผลิตเป็นจำ�นวนมาก ซึ่งความต้องการ
รถจักรยานยนต์ขนาดเล็กในประเทศ ถือได้ว่าอยู่ใน
จุดอิ่มตัวแล้ว การเพิ่มสิทธิและประโยชน์ให้กับกิจการ
ผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่นี้ เพือ่ จูงใจผูป้ ระกอบการ
รายใหญ่ในธุรกิจนี้ ให้เข้ามาขยายการลงทุนในประเทศไทย
เพิ่ ม มากขึ้ น และสนั บ สนุ นให้ ไ ทยเป็ น ฐานการผลิ ต
รถจักรยานยนต์ที่ครบวงจร
ปัจจุบันในประเทศไทยมีผู้ผลิตรถจักรยานยนต์
ขนาดใหญ่ตงั้ แต่ 248 ซีซีขึ้นไปจำ�นวน 5 ราย แบ่งเป็น
ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ 4 ราย ได้แก่
บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์)
จำ�กัด (ขนาดตั้งแต่ 500 ซีซีขึ้นไป)
บริ ษั ท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็ น เตอร์ ไ พรส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด (ขนาด 250 - 800 ซีซี)
บริษทั ดูคาติ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด (ขนาด
500 ซีซีขึ้นไป)
บริษัท เจพีวายกรุ๊ป จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทไทย
ที่ผลิตรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ 1,300 - 3,000 ซีซี
ในยี่ห้อ Vision
นอกจากนี้มีผู้ไม่ได้รับการส่งเสริมฯ 1 ราย ได้แก่
บริษัท เอ พี ฮอนด้า จำ�กัด ผลิตรถจักรยานยนต์ขนาด
240 ซีซี กำ�ลังผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 321,050 คัน
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Ducati Monster 821

Honda CBR

Kawasaki ZX

คลัสเตอร์อุตสาหกรรม

วุฒิ สุทธเสถียร / กมลวรรณ จำ�ปาเทศ

คลัสเตอร์

เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์โทรคมนาคม

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
มีความสำ�คัญต่อประเทศไทยมาเป็นเวลายาวนาน
โดยเริม่ ต้นมาจากการเป็นผูน้ �ำ ด้านธุรกิจเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน และพัฒนาต่อมาเป็นคอมพิวเตอร์และ
ชิน้ ส่วน วงจรรวมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ และแผ่นวงจรพิมพ์
อุตสาหกรรมนี้นับว่ามีความสำ�คัญเนื่องจาก
1. เชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายของประเทศ
ที่ต้องการมีเศรษฐกิจบนรากฐานความรู้
2. มีอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เข้มแข็ง
3. ประเทศไทยกำ�ลังวางรากฐานสูก่ ารเป็นเศรษฐกิจ
แบบดิจทิ ลั และเศรษฐกิจทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูงมากกว่าการ
พึ่งพิงแค่เพียงแรงงาน

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ในประเทศไทย
Proportion to No.of
Manufacturers by sub-sectors
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14%

Supporting non-Specify
Industries
3%
12%

EE
Export
Value
26%

Electrical
39%

Other
74%

Electronics
32%

Proportion to No.of
Manufacturers by business sizes

Proportion to EE export value
compared to total Industrial export

Large
17%

Medium
21%

Source: EEI

Jan-Apr

Proportion to EE export value
compared to total export

Small
62%

EE Export
Value
32%

Other
Industrial
export
Value

ภาพที่ 1

Source: EEI, MOC

ในภาพที่ 1 จะเห็นว่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หากคิดเป็นมูลค่าแล้ว
จะถือว่ามากกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่าส่งออกรวม หรือ 1 ใน 3
ของมูลค่าส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของไทย
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อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับการส่งเสริมฯ
(ปี 2540-2558 (ม.ค.-มิ.ย.))

ทีม่ า บีโอไอ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2558
ภาพที่ 2

จากภาพที่ 2 จะเห็นได้ชดั ว่าตลอดระยะเวลาเกือบ
20 ปีทผี่ า่ นมานัน้ มีจ�ำ นวนคำ�ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
สำ�หรับอุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็น
จำ�นวนมาก โดยในบางปีมจี �ำ นวนคำ�ขอสูงถึง 400 โครงการ
และมีมูลค่าเงินลงทุนสูงถึง 5,300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ

ในประเทศไทย โดยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส่ ง ออกหลั ก สำ � หรั บ
เครือ่ งใช้ไฟฟ้า ได้แก่ เครือ่ งปรับอากาศ โทรทัศน์ และตูเ้ ย็น
เป็นต้น สำ�หรับอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ชิน้ ส่วนคอมพิวเตอร์
วงจรรวม และแผ่นวงจรพิมพ์ เป็นต้น
สำ�หรับสถิตกิ ารส่งออกของไทยสำ�หรับอุตสาหกรรม
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2558 (ม.ค. - ส.ค.)
มีมลู ค่าเท่ากับ 35,776 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ
25 ของมูลค่าส่งออกทั้งหมด ซึ่งลดลงร้อยละ 1.8 เมื่อ
เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 โดยมีการปรับตัวลดลง
ทั้งอุตสาหกรรม เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก
(ประเทศไทยมีมลู ค่าส่งออกรวมอยูท่ ี่ 55.7 และ 53.4 พัน
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2557 และ 2556 ตามลำ�ดับ)

ผู้ส่งออกอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์ ปี 2557

“ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา
มีจำ�นวนคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ
ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำ�นวนมาก”
ทีม่ า GTIS and EEI ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ภาพที่ 4

ทีม่ า www.thaieei.com Import and export figures
ปี 2557
ภาพที่ 3
ภาพที่ 3 แสดงให้เห็นถึง 5 อันดับแรกสำ�หรับ
มูลค่าส่งออก-นำ�เข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
30 วารสารส่งเสริมการลงทุน

“ปี 2557
ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก
สินค้าเครื่องใช้ ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์
เป็นอันดับที่ 12 ของโลก”
ในปี 2557 ประเทศไทยเป็ น ผู้ ส่ ง ออกสิ น ค้ า
เครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นอันดับที่ 12 ของโลก
(ภาพที่ 4) โดยล่าสุดในปี 2558 (ม.ค. -มิ.ย.) มูลค่า

การส่ ง ออกสิ น ค้ าไฟฟ้ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น อั น ดั บ
ที่ 4 ของอาเซียน (ภาพที่ 5) คิดเป็นมูลค่า 27,000 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ (รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย และเวียดนาม)
นอกจากเป็นอันดับ 4 สำ�หรับการส่งออกในอาเซียน
แล้ว ประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับต้นๆ
ของโลกในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ในครัวเรือน เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า
เป็นต้น
ฉะนัน้ การลงทุนในอุตสาหกรรมเครือ่ งใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์จงึ เป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจ เพราะมาตรการขอรับ
การส่งเสริมฯ ในปัจจุบัน ผู้ลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์
ต่างๆ มากมาย ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ได้เปิด
ให้การส่งเสริมฯ ในประเภทใหม่ๆ ในหมวดเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม เช่น Organic Printed
Electronics (OPE), Security Control Equipment,
Electronic Control and Measurement เป็นต้น ซึ่ง
นับเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีตลาดมีแนวโน้มเติบโตสูงในอนาคต
ทั้งยังมุ่งเน้นอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง และคำ�นึงถึง
คุณค่าของโครงการ โดยเริ่มใช้มาตั้งแต่ต้นปี 2558 และ
สำ�หรับอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง เช่น การออกแบบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์โทรคมนาคม เป็นต้น จะได้
รับสิทธิและประโยชน์สงู จึงน่าจะเป็นการดึงดูดการลงทุน
ได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

ห่วงโซ่การผลิตสำ�หรับอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เป็นอุตสาหกรรมที่มีห่วงโซ่อุปทานเป็นจำ�นวนมาก โดย
สามารถแบ่งออกได้เป็น 1 st, 2nd และ 3rd Tier
ดังภาพที่ 6 รวมถึงอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ด้วย ซึ่ง
จากภาพที่ 7 จะแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์
ของไทยมีผู้รับช่วงการผลิต 3 ช่วง รวมประมาณ 500
บริษัท

3rd-tier
Suppliers
Wafer Plastic
Metal Aluminium
Lead Copper
Ceramics Glass
Tantalum Silicon
Silver Tooling

2nd-tier
Suppliers
Suspension
Motor Parts
Sub-assembly
& Coil
PCB

1st-tier Suppliers

Head Gimbal Assembly
Head Stack Assembly
Motor
Base/Cover
Actuator
PCBA
Integrated Circuit
Semiconductor

Entrepreneurs

Electronics
Manufacturing
Services (EMS) or
Brand Owner

ที่มา SCB EIC Analysis ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2557

Metal/Other parts
indirect materials
tooling

Suspension
Motor parts
Sub-assembly & coil

HGA/HAS
Motor
Base/Cover
Actuator
PCBA
FPC
Media

ที่ ม า www.nectec.or.th/2008/r-d/hdd.html
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555
ภาพที่ 6

จากความสำ � คั ญ ของห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต ข้ า งต้ น
ประกอบกับความพร้อมสำ�หรับประเทศไทยทีจ่ ะสนับสนุน
คลั ส เตอร์ สำ � หรั บ อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า และ
อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนจึงได้ออกประกาศที่ 10/2558 ลงวันที่ 27
ตุลาคม 2558 เพื่ส่งเสริมให้เกิดคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
ซึ่งน่าจะเป็นการดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าจากนักลงทุน
รายเดิมและรายใหม่เข้ามาในอุตสาหกรรมนี้

นโยบายส่งเสริมคลัสเตอร์

เพื่ อ เป็ น การยกระดั บ พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพและ
เป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รองรับกิจการ
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ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดย
จะมีการเชื่อมโยงขององค์ประกอบต่างๆ ในลักษณะ
คลัสเตอร์ เพื่อให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

คุณสมบัติสำ�คัญของคลัสเตอร์

• มีการกระจุกตัวในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมเชิง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะอย่าง
• มีการเชือ่ มโยงขององค์ประกอบต่างๆ เพือ่ สร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั Value Chain และเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรม ได้แก่ ผู้ผลิตต้นน้ำ � กลางน้ำ � -ปลายน้ำ� อุตสาหกรรมสนับสนุน สถาบัน
การศึกษา สถาบันวิจัย สถาบันเฉพาะทาง หน่วยงานรัฐ
องค์กรเอกชน และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีการเชือ่ มโยงกับเศรษฐกิจท้องถิน่ เช่น จ้างงาน
หรือใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นเชื่อมโยงกับ SMEs ในท้องถิ่น
เป็นต้น

จังหวัดเป้าหมายคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม
7 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี
ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา

กิจการเป้าหมายในคลัสเตอร์ อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์
โทรคมนาคม

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาคลัสเตอร์

1. เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของ Value Chain และ
นำ�ไปสู่การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต
2. เพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพด้ า นการลงทุ น ของ
ประเทศไทย เพื่ อ ดึ ง ดู ด การลงทุ น ที่ มี คุ ณ ค่ า ทั้ ง จาก
นักลงทุนรายเดิมและรายใหม่
3. เพือ่ กระจายความเจริญไปสูภ่ มู ภิ าคและท้องถิน่
ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับ SMEs
32 วารสารส่งเสริมการลงทุน

• การออกแบบทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ แ ก่
Microelectronics Design และ Embedded System
Design
• ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละชิ้ น ส่ ว นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ใ ช้
เทคโนโลยีสงู เช่น Organics and Printed Electronics
(OPE), อุปกรณ์โทรคมนาคม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
สำ�หรับเครื่องมือแพทย์ / ยานยนต์ / งานอุตสาหกรรม,
Hard Disk Drive, Solid State Drive
• เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับเทคโนโลยีข้ันสูง
โดยต้องสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
(Internet of Things) (รายละเอียดตามประกาศกิจการ
แนบท้าย)

สิทธิประโยชน์สำ�หรับการลงทุนในคลัสเตอร์
สิทธิประโยชน์

Super Cluster
- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 เพิ่มเติมอีก 5 ปี
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร

ภาษี
ไม่ใช่ภาษี

- อนุญาตให้ต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ
- จะพิจารณาให้ถิ่นที่อยู่ถาวร (Permanent Residence) สำ�หรับผู้เชี่ยวชาญชั้นนำ�ระดับ
นานาชาติ

“ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ
ภายในปี 2559
และต้องเริ่มดำ�เนินการ
ภายในปี 2560”
เงื่อนไขบังคับสำ�หรับการขอรับสิทธิประโยชน์
คลัสเตอร์
1. ต้ อ งมี ค วามร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา/
สถาบันวิจัย/Center of Excellence ที่อยู่ในคลัสเตอร์
เพื่อพัฒนาบุคลากรและยกระดับเทคโนโลยี เช่น
• ความร่วมมือในโครงการ Talent Mobility/
Work-integrated Learning/สหกิจศึกษา/ทวิภาคี

• ความร่วมมือเพือ่ พัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน
2. ต้องยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ภายในปี 2559
และต้องเริ่มดำ�เนินการภายในปี 2560 เพื่อเร่งรัดให้เกิด
การลงทุนโดยเร็ว แต่ในกรณีที่มีความจำ�เป็น เช่น เป็น
โครงการลงทุนขนาดใหญ่ ให้สำ�นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนพิจารณาผ่อนปรนตามความเหมาะสมได้
นอกจากนี้ ยั ง มี ม าตรการอื่ น ๆ เพื่ อ สนั บ สนุ น
การพัฒนาคัลสเตอร์ ได้แก่ การให้สิทธิประโยชน์จาก
กระทรวงการคลัง การพัฒนาคนและเทคโนโลยี การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
และการสนับสนุนเงินทุนอีกด้วย

มาตรการสนับสนุนคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์โทรคมนาคม
มาตรการ
เร่งดำ�เนินการโครงการบริหารจัดการน้ำ�และป้องกันอุทกภัย
ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน
ยกระดับมาตรฐานสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เพือ่ ให้สามารถส่งออกไปยังตลาดชัน้ นำ� และป้องกันการนำ�เข้าสินค้าคุณภาพต่�ำ จากต่างประเทศ
ขยายขอบเขตสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นศูนย์ทดสอบและรับรองมาตรฐาน
โดยสนับสนุนเงินทุนในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำ�เป็น
ส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ Micro Mold ที่มีความแม่นยำ�สูง เพื่อใช้ในการผลิต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กสำ�หรับ Smart Devices

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการกำ�หนดนโยบาย
และบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ�
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม
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ประเภทกิจการที่ ให้การส่งเสริมฯ ตามนโยบายคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม
ประเภทกิจการ

เงื่อนไข

5.1 กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.1.1		กิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ในระดับเทคโนโลยี ต้องเป็นเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทีส่ ามารถเชือ่ มต่อกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้
			ขั้นสูง (Advanced Technology)
(Internet of Things)
5.2 กิจการผลิตชิน้ ส่วน และ/หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ ชิน้ ส่วน
และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.2.1		กิจการผลิต Power Inverter
ต้องมีขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์
			5.2.1.1 กิจการผลิต Power Inverter สำ�หรับงาน
			อุตสาหกรรม
5.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
5.3.1		กิ จ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นกลุ่ ม
			Organics and Printed Electronics (OPE)
5.3.2		กิจการผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคม
			5.3.2.1 กิจการผลิตอุปกรณ์ส่ง (Emission) แพร่
			(Transmission) รั บ (Reception) สั ญ ญาณ
			สำ�หรับระบบใยแก้วนำ�แสง (Optical Fiber) และระบบ
			ไร้สาย (Wireless)
			5.3.2.2 กิจการผลิตภัณฑ์สำ�หรับโทรคมนาคมอื่นๆ
5.3.3 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ Electronic Control and
			Measurement สำ�หรับงานอุตสาหกรรม/เกษตร
5.3.4		กิ จ การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Security Control
			Equipment
5.4 กิจการผลิตชิน้ ส่วนและ/หรืออุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ หรือชิน้ ส่วน
และ/หรืออุปกรณ์ที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
5.4.1		กิจการผลิตชิน้ ส่วนในกลุม่ Organics and Printed
			Electronics (OPE)
5.4.2 กิ จ การผลิ ต เซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ และ/หรื อ วั ต ถุ ดิ บ การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ต้องมีกรรมวิธีการผลิต และ Energy
			สำ�หรับเซลล์แสงอาทิตย์
Yield ตามที่คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
5.4.3		กิจการผลิตชิ้นส่วนสำ�หรับโทรคมนาคม
			5.4.3.1 กิจการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่ง (Emission)
			แพร่ (Transmission) รับ (Reception) สัญญาณ
			สำ�หรับระบบ ใยแก้วนำ�แสง (Optical Fiber) และ
			ระบบ ไร้สาย (Wireless)
			5.4.3.2 กิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นผลิ ต ภั ณ ฑ์ สำ � หรั บ
			โทรคมนาคมอื่นๆ
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5.4.4		กิจการผลิตชิ้นส่วน Electronic Control and
			Measurement สำ�หรับงานอุตสาหกรรม/เกษตร/
			เครื่องมือแพทย์ / ยานพาหนะ/เครื่องมือวิทยาศาสตร์
5.4.5 กิ จ การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นสำ � หรั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ Security
			Control Equipment
5.4.6		กิจการผลิต Hard Disk Drive และ/หรือ ชิ้นส่วน
			สำ�หรับ Hard Disk Drive
			5.4.6.1 กิจการผลิต Advanced Technology
		Hard Disk Drive และ/หรือชิ้นส่วน (ยกเว้น
			Top Cover หรือ Base Plate หรือ Peripheral)
			
			
			5.4.6.2 กิจการผลิต Hard Disk Drive ทัว่ ไป และ/
			หรือ ชิ้นส่วน (ยกเว้น Top Cover หรือ Base Plate
			หรือ Peripheral)
5.4.7		กิ จ การผลิ ต Solid State Drive และ/หรื อ
			ชิ้นส่วนสำ�หรับ Solid State Drive
5.4.8		กิจการผลิตชิ้นส่วน และ/หรืออุปกรณ์สำ�หรับระบบ
			ที่ใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์
5.4.9		กิจการผลิตอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ� และ/หรือ ชิ้นส่วน
			สำ�หรับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ�
5.4.10		กิจการผลิตชิ้นส่วน และ/หรืออุปกรณ์โฟโทนิกส์
			(Photonics) และ/หรือระบบที่ใช้โฟโทนิกส์
5.4.11 กิจการผลิต Flat Panel Display
5.4.12 กิจการผลิต Flexible Printed Circuit และ/หรือ
			Multi Layer Printed Circuit Board และ/หรือ
			ชิ้นส่วน
5.5 กิจการผลิตสารหรือแผ่นสำ�หรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์
5.5.1		กิจการผลิต Wafer
5.5.2		กิ จ การผลิ ต สารหรื อ แผ่ น ที่ ใ ช้ Thin Film
			Technology

5.6 กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
5.6.1		กิจการ Microelectronics Design
5.6.2		กิจการ Embedded System Design

เงื่อนไข

1. จะต้องเป็นการผลิต Hard Disk Drive ที่มีความหนาแน่นของ
ข้อมูล (Areal Density) ไม่น้อยกว่า 2,000 กิกะบิต ต่อตารางนิ้ว
2. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ที่จะได้รับการส่งเสริมฯ ด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมา
รวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
•		การลงทุนปรับปรุงเครือ่ งจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ
ที่จะได้รับการส่งเสริมฯ ด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมา
รวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
•		การลงทุนปรับปรุงเครือ่ งจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ
ที่จะได้รับการส่งเสริมฯ ด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมา
รวมเป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
•		สำ�หรับการผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit) การลงทุน
ปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะได้รับการ
ส่งเสริมด้วย โดยไม่ให้นบั มูลค่าเครือ่ งจักรเดิมมารวมเป็นเงินลงทุน
ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
•		ต้องมีกรรมวิธีการผลิตตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ

1. ต้องมีกรรมวิธกี ารผลิตตามทีค่ ณะกรรมการฯ ให้ความเห็นชอบ
การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่จะ
ได้รับการส่งเสริมฯ ด้วย โดยไม่ให้นับมูลค่าเครื่องจักรเดิมมารวม
เป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
2. การลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรเดิม ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
ทีจ่ ะได้รบั การส่งเสริมด้วย โดยไม่ให้นบั มูลค่าเครือ่ งจักรเดิมมารวม
เป็นเงินลงทุนที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
1. ต้ อ งมี ค่ า ใช้ จ่ า ยเงิ น เดื อ นของบุ ค ลากรด้ า นออกแบบทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท ต่อปี
2. รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ให้นับรวมรายได้จากการจำ�หน่าย
หรือการให้บริการ ซึง่ เป็นผลงานทีเ่ กีย่ วกับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ
โดยตรง หรือนำ�ไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ ไม่วา่ จะผลิตเอง หรือว่าจ้าง
ผู้อื่นผลิต
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มูลค่าการขอรับการส่งเสริมฯ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และอุปกรณ์โทรคมนาคมใน 7 จังหวัดเป้าหมาย ปี 2555-2558

จำ�นวนโครงการใน 7 จังหวัดเป้าหมาย ปี 2555-2558
จำ�นวน
โครงการ
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
(ม.ค. - ต.ค.)

ระยอง

พระนครศรีอยุธยา

ปราจีนบุรี

ปทุมธานี

นครราชสีมา

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

15
26
23

61
15
20

7
7
16

35
9
26

6
5
4

26
17
37

10
13
14

5

7

0

3

2

8

1

จำ�นวนการจ้างงานคนไทยใน 7 จังหวัดเป้าหมาย ปี 2555-2558
จำ�นวนคนงาน
ไทย
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
(ม.ค. - ต.ค.)

ระยอง

พระนครศรีอยุธยา

ปราจีนบุรี

ปทุมธานี

นครราชสีมา

ชลบุรี

ฉะเชิงเทรา

2,481
5,936
3,921

47,426
7,141
3,984

1,011
991
16,208

22,997
3,928
15,166

5,588
6,760
383

16,318
1,484
3,751

2,656
6,188
5,708

1,770

7,727

0

230

247

295

35

36 วารสารส่งเสริมการลงทุน

จำ�นวนโรงงานในอุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
ใน 7 จังหวัดเป้าหมาย
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ปทุมธานี
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
นครราชสีมา
รวม

จำ�นวนโรงงาน (แห่ง)
310
250
460
137
157
56
74
1,444

สถิติเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาใน 7 จังหวัด
เป้าหมาย

- มหาวิทยาลัย 22 แห่ง
- สถาบันอาชีวศึกษา 47 แห่ง
- นักศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และอาชีวศึกษา 34,000 คน/ปี

ทีม่ า		 กรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
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คลัสเตอร์อุตสาหกรรม

อารีย์ งามศิริพัฒนกุล / ลลิดา สอนสง

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ด้วยการพัฒนากำ�ลังคน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแข่งขันด้านเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
ทำ�ให้ประเทศไทยไม่สามารถแข่งขันด้วยค่าแรงราคา
ถูกเหมือนในอดีตได้อกี ต่อไป เราจำ�เป็นต้องปรับเปลีย่ น
รูปแบบในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก
ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม ที่เรามีศักยภาพในพื้นที่ต่างๆ
ทั่ ว ประเทศ ตามที่ รั ฐ บาลได้ ป ระกาศนโยบาย
ส่งเสริมคลัสเตอร์ รวมถึงการส่งเสริมให้เอกชน
และสถาบันการศึกษา เข้ามามีบทบาทด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่า
สินค้า และร่วมมือกันพัฒนาบุคลากรเพื่อนำ�ไปสู่
การสร้างฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
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“นโยบายการส่งเสริมคลัสเตอร์
มีเงื่อนไขคือ จะต้องทำ�ความร่วมมือ
กับสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ ในพื้นที่คลัสเตอร์
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี”
ทั้งนี้ นโยบายการส่งเสริมคลัสเตอร์ มีเงื่อนไข
ที่ สำ � คั ญในการยื่ น ขอรั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ คื อ จะต้ อ ง
ทำ � ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา/สถาบั น วิ จั ย /
Center of Excellence ที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ค ลั ส เตอร์
เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี

และยกระดับเทคโนโลยีรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม
เช่น
• การทำ � ความร่ ว มมื อในโครงการ Talent
Mobility, Work-integrated Learning (WiL),
สหกิจศึกษา ทวิภาคี
• ความร่วมมือเพือ่ พัฒนาบุคลากรหรือเทคโนโลยี
ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน

สถานศึกษา

สถานประกอบการ
ข้อตกลงร่วมกัน

รายละเอียดพอสังเขปของโครงการความร่วมมือ
ต่างๆ มีดังต่อไปนี้
1. โครงการจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ทวิภาคี คือ ระบบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาเป็น
การจั ด การศึ ก ษาวิ ช าชี พ ที่ เ กิ ด จากข้ อ ตกลงระหว่ า ง
สถานศึกษา อาชีวศึกษา หรือสถาบัน กับสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ ในการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยผู้เรียน
ใช้เวลาส่วนหนึ่งในสถานศึกษาอาชีวศึกษาหรือสถาบัน
พร้อมกันนัน้ ผูเ้ รียนต้องฝึกภาคปฏิบตั ใิ นสถานประกอบการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้
และประสบการณ์ ต รงจากการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านใน
สถานประกอบการ รวมถึงมีรายได้ระหว่างเรียน ได้รับ
เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการอื่นๆ จากสถานประกอบการ
สำ�หรับสถานประกอบการที่ร่วมมือกับสถานศึกษา ถือว่า
ได้ช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษา และสามารถพัฒนา
บุคลากรให้มีฝีมือ ความรู้ ตรงตามความต้องการของ

สถานประกอบการ ซึง่ สถานประกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
จะต้องจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทีไ่ ด้ตามมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี ของกระทรวงศึกษาธิการ
การเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
1. สถานประกอบการติ ด ต่ อ สถานศึ ก ษาสั ง กั ด
สำ � นั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา หรื อ ศู น ย์
อาชีวศึกษาทวิภาคี
2. แจ้ ง ความประสงค์ ที่ จ ะร่ ว มจั ด อาชี ว ศึ ก ษา
ระบบทวิภาคี โดยระบุสาขาวิชาที่ต้องการ
3. ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทราบถึงความร่วมมือ
กับสถานศึกษา จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบ
ทวิภาคี และเปิดโอกาสให้พนักงานเรียนและพัฒนาตนเอง
4. ลงนามข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
สถานประกอบการกับสถานศึกษา
5. ร่วมจัดทำ�และพัฒนาหลักสูตร และแผนการฝึก
อาชีพ
2. โครงการสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา คือ ระบบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทีจ่ ดั ให้มกี ารเรียนการสอนในสถานศึกษาสลับกับการไปหา
ประสบการณ์ตรงจากการปฏิบตั งิ านจริง ณ สถานประกอบการ
อย่างมีระบบ ด้วยความร่วมมือจากสถานประกอบการ
และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เป็นระบบการศึกษาที่ผสมผสาน
การเรี ย นกั บ การปฏิ บั ติ ง าน (Work - Integrated
Learning) เพื่อเสริมคุณภาพบัณฑิตผ่านประสบการณ์
ทำ�งานในสถานประกอบการ และการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งตรง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน ถือเป็นส่วนสำ�คัญ
ในการเตรียมบัณฑิตให้พร้อม ที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่
ระบบการทำ�งานทันทีทจี่ บการศึกษา ซึง่ สถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ไ ด้ ต ามมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการดำ�เนินงาน ของสำ�นักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา
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การเข้าร่วมจัดการสหกิจศึกษา
1. สถานประกอบการกำ�หนดงานสหกิจศึกษา เช่น
รายละเอียดของงานหรือโครงการที่ต้องการให้นักศึกษา
ปฏิบัติ จํานวนงานและชวงเวลาที่ตองการรับนักศึกษา
สหกิจศึกษา พรอ มกําหนดกําลงั คนทีส่ ามารถเปน ผูน เิ ทศงาน
รวมถึงพิจารณาจายคาตอบแทนและสวัสดิการใหน กั ศึกษา
ตามสมควร และสถานประกอบการควรกําหนดคุณสมบัติ
นักศึกษา สาขาวิชา และทักษะพิเศษของนักศึกษา (ถา
ตองการ) ที่เหมาะสมกับตําแหนงงาน
2. สถานประกอบการแจ  ง ความต  อ งการรั บ
นักศึกษาพรอมรายละเอียดตําแหนงงาน และจํานวนงาน
พรอมคุณสมบัตินักศึกษา ไปยังสถานศึกษาลวงหนา
อยา งนอย 3 เดือน เพือ่ ใหม เี วลาเพียงพอในการประสานงาน
3. สถานประกอบการอาจคัดเลือกจากจดหมาย
สมัครงาน/ประวัตินักศึกษา การสอบขอเขียนหรือการ
สัมภาษณก็ได สถานประกอบการควรจัดใหผูนิเทศงาน
ไดมีโอกาสคัดเลือกนักศึกษา
4. สถานประกอบการแจง ผลการคัดเลือกนักศึกษา
ใหสถานศึกษาทราบ
5. หลังจากคัดเลือกนักศึกษาไดแลว กอนเริ่ม
ปฏิบตั งิ านสถานประกอบการอาจจัดให มีการประชุมร่วมกัน
ระหวางคณาจารยนิเทศ ผูนิเทศงาน และนักศึกษา

“Talent Mobility เป็นกลไก
ให้บุคลากรภาครัฐสามารถไปปฏิบัติงาน
ประจำ�เป็นการชั่วคราวในภาคเอกชนได้”
3. โครงการ Talent Mobility
Talent Mobility คือ โครงการที่ช่วยจัดหา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถให้ภาคเอกชน
เนื่องจากการแข่งขันในภาคธุรกิจจำ�เป็นต้องปรับเปลี่ยน
ยุทธศาสตร์ในการแข่งขันที่จะต้องใช้นวัตกรรมในการ
40 วารสารส่งเสริมการลงทุน

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการมากขึ้น ซึ่งมีความ
จำ�เป็นต้องใช้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) เพิ่มมากขึ้น
แต่อย่างไรก็ตาม ในอดีตที่ผ่านมาบุคลากรด้าน
วทน. ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 70 ทำ�งานในสถาบัน
การศึกษาและสถาบันวิจัยของรัฐ ดังนั้นเพื่อเป็นการ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนทำ�การวิจัยและพัฒนามากขึ้น
และเพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในภาคเอกชน
ดังกล่าว สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และเครือข่าย
จึงจัดให้มีโครงการ Talent Mobility ขึ้น ซึ่งเป็นกลไก
ให้บุคลากรภาครัฐสามารถไปปฏิบัติงานประจำ�เป็นการ
ชั่วคราวในภาคเอกชนได้ โดยไปทำ�งานใน 4 ประเภท
ได้แก่
1. การวิจัยและพัฒนา
2. การแก้ปัญหาทางเทคนิคและวิศวกรรม
3. การทดสอบและระบบมาตรฐาน
4. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility
1. สถานประกอบการแจ้งความต้องการสนับสนุน
บุคลากรด้าน วทน. มาทีศ่ นู ย์อ�ำ นวยความสะดวก Talent
Mobility (TM Clearing House) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่
ทำ�หน้าที่ประสานงานจัดหานักวิจัย (Matching) ตาม
ความต้องการของสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อนำ�
ไปสู่ข้อตกลงการดำ�เนินโครงการวิจัยร่วมรัฐเอกชน โดย
มีโจทย์การทำ�งาน โครงการวิจยั และพัฒนาวิศวกรรม หรือ
การจัดการเทคโนโลยีที่ชัดเจน
2. ศูนย์ฯ จะดำ�เนินการประสานงานติดต่อไปยัง
บุคลากรและต้นสังกัดจากฐานข้อมูล Talent Mobility โดย
คัดเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและความเหมาะสม
กับความต้องการของสถานประกอบการ
3. บุคลากรและต้นสังกัดตอบรับการไปทำ�วิจัยใน
สถานประกอบการ

4. ศูนย์ฯ จะประสานงานอำ�นวยความสะดวกให้
กับทั้งสถานประกอบการ บุคลากร วทน. และต้นสังกัด
ในการทำ�สัญญาและตกลงรายละเอียดระหว่างบุคลากร
ต้นสังกัด และสถานประกอบการ รวมถึงการส่งบุคลากร
วทน.ไปปฏิบัติงาน
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4. โครงการบูรณาการการเรียนกับการทำ�งาน
Work-integrated Learning (WiL)

WiL คือ รูปแบบการเรียนแบบโรงเรียนในโรงงาน
อุตสาหกรรม โดยใช้การทำ�งานจริงเป็นส่วนหนึ่งของ
บทเรี ยน ซึ่ งนั บ เป็ น รู ป ธรรมของนโยบายการพั ฒ นา
กำ�ลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
อันเกิดจากความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ได้แก่ สวทน.
บริษทั เอกชน และสถาบันการศึกษา ในการผลิตกำ�ลังคน
ระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี ที่มีคุณภาพตรงกับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยนักศึกษาจะเข้ารับ
การฝึกอบรมเป็นระยะเวลาตามหลักสูตร ซึ่งเป็นการ
บูรณาการการทำ�งานในสถานประกอบการ เพิ่มเติมจาก
การเรี ย นในสถานศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
ความพร้อมและมีรายได้ตั้งแต่เรียนอยู่ เมื่อจบออกไป
สามารถทำ�งานได้ทนั ที และผูป้ ระกอบการทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
มี โ อกาสผลิ ต และคั ด เลื อ กบุ ค ลากรที่ มี ทั ก ษะตรงกั บ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมด้วย

ตัวอย่างการเข้าร่วมโครงการ WiL
บริษัท สยามมิชลิน จำ�กัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า ธนบุ รี มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ สวทน. จัดหลักสูตร
ในโครงการ WiL ผลิตกำ�ลังคนทางเทคนิคระดับ ปวส.ปริญญาตรี โดยปรับปรุงเนื้อหารายวิชาตามกระบวนการ
ทำ�งาน (ใช้กระบวนการทำ�งานเป็นตัวตั้ง) หลักสูตรที่ได้
พัฒนาร่วมกันคือ
- หลักสูตร ปวส. เทคนิคอุตสาหกรรมของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.) จัด
การศึกษาแบบต่อเนือ่ งในแต่ละวิชา (Block Course) โดย
เรียนที่ มทร. 2 เดือน และเรียนทีโ่ รงงาน 10 เดือน ในแต่ละ
ปีการศึกษา

- ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
เครื่องกล (สหกิจศึกษา) จัดการศึกษาตามแบบหลักสูตร
4 ปี เรียนที่มหาวิทยาลัยในภาคปกติ 3 ปี และฝึกงาน
สหกิจศึกษาที่โรงงานในปีที่ 4 เป็นเวลา 10 เดือน โดย
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยข้างต้น

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

41

โครงการ Talent Mobility และโครงการ
Work-integrated Learning (WiL) ดังกล่าว ดำ�เนินการ
ภายใต้การสนับสนุนของสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

บีโอไอกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ

นอกจากนี้ บีโอไอและกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2558 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนให้ภาคเอกชนดำ�เนินกิจกรรมด้านการวิจัย
และพัฒนาในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

MOU ร่วมกัน

บี โ อไอหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า ผลลั พ ธ์ จ ากนโยบาย
ส่งเสริมคลัสเตอร์ ไม่ใช่โครงการลงทุนทั่วๆ ไป แต่
จะได้โครงการที่เข้ามาลงทุนผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
และเกิ ด การยกระดั บ และพั ฒนาบุ ค ลากรจากสถาบั น
การศึ ก ษา เกิ ด การนำ � นั ก วิ จั ย และนั ก วิ ท ยาศาสตร์
ไปร่วมทำ�การผลิต และเกิดความร่วมมือในการพัฒนา
บุคลากรและเทคโนโลยีระหว่างภาคเอกชนและสถาบัน
การศึกษาของไทย

42 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ที่มาข้อมูล
1. เอกสารเผยแพร่โครงการความร่วมมือ Talent
Mobility โดยสำ�นักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สวทน.)
2. เอกสารเผยแพร่โครงการความร่วมมือ WiL
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (สวทน.)
3. เว็บไซต์สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี http://www.coop.rmutt.ac.th/
4. หนังสือแนวปฏิบัติการขอรับสิทธิประโยชน์ของ
ผู้ประกอบกิจการในการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
และการรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทัว่ ไปเข้าฝึกงาน
และเตรียมเข้าทำ�งานกับผู้ประกอบกิจการ โดยศูนย์
อาชีวศึกษาทวิภาคี สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
5. หนังสือประมวลสาระชุดฝึกอบรมสหกิจศึกษา
โดยสำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคม
สหกิจศึกษาไทย

คลัสเตอร์อุตสาหกรรม

สุวิดา ธัญวงษ์

มาตรการเร่งรัดการลงทุน
สถานการณ์ ภ าวะเศรษฐกิ จโลกชะลอตั วใน
ปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการลงทุนของภาคเอกชน
ในประเทศไทย ขณะเดียวกัน การส่งออกก็ยัง
หดตัว อีกทั้งการบริโภคภายในประเทศก็ชะลอ
ตัวอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลกระทบต่อการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึง
จำ�เป็นจะต้องมีมาตรการพิเศษต่างๆ เพื่อกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศ
“มาตรการเร่งรัดการลงทุน” เป็นมาตรการระยะสัน้
ที่เร่งให้เกิดการลงทุนภายในประเทศในระยะ 1-2 ปี
ข้างหน้าเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชนจ่ายเงิน
เข้าสูร่ ะบบเศรษฐกิจในประเทศรวดเร็วยิง่ ขึน้
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุด รัฐบาล
ไม่ได้ใช้มาตรการนีเ้ พียงอย่างเดียว แต่ยงั คงให้ความสำ�คัญ
กับมาตรการอืน่ ๆ ทีม่ งุ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้วยการยกระดับสินค้าและบริการ สนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงพัฒนาสินค้าและบริการ โดยการนำ�การวิจยั พัฒนา
นวัตกรรม และการออกแบบ มาเพิม่ มูลค่าให้มากขึน้ ด้วย

นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งด่วน

ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(กกท.) เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 นายกรัฐมนตรี
มีข้อสั่งการให้สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
(บีโอไอ) หารือกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กำ � หนดมาตรการเร่ ง รั ดให้ เ กิ ด การลงทุ น จริ ง ภายในปี
2558- 2559 เพือ่ เร่งรัดให้นกั ลงทุนตัดสินใจลงทุนเร็วขึน้
ซึ่งจะช่วยทำ�ให้เศรษฐกิจไทยมีอัตราการขยายตัวที่ดีข้ึน

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
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ดังนัน้ บีโอไอ จึงได้จดั ทำ�ร่างข้อเสนอมาตรการเร่งรัด
การลงทุนและนำ�ไปหารือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำ�
ความเห็นที่ได้มาปรับปรุงมาตรการให้มีความเหมาะสม
ยิ่งขึ้น และเมื่อปรับปรุงจนสมบูรณ์แล้ว บีโอไอจึงนำ�
มาตรการเร่งรัดการลงทุนเสนอต่อที่ประชุม กกท. เพื่อ
พิจารณาในวันที่ 16 กันยายน 2558

รองนายกรัฐมนตรีสั่งทบทวนมาตรการ

ต่อมา รองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพทิ กั ษ์)
ได้มอบหมายให้บีโอไอพิจารณาทบทวนมาตรการเร่งรัด
การลงทุ น เพื่ อให้ เ ป็ น มาตรการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพใน
การเร่งรัดให้โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ เริ่ม
ลงทุนจริงโดยเร็วทีส่ ดุ และให้น�ำ มาตรการเร่งรัดการลงทุน
ที่ปรับปรุงแล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีด้วย บีโอไอจึงได้
ปรับปรุงมาตรการอีกครั้ง และนำ�เสนอคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะรัฐมนตรี
รับทราบในหลักการ บีโอไอจึงเสนอเรื่องการทบทวน
มาตรการเร่งรัดการลงทุนต่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
เพือ่ พิจารณาอีกครัง้ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

บีโอไอ - คลัง กำ�หนดมาตรการเร่งรัด

กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากรองนายก
รัฐมนตรี (นายสมคิด) ให้จดั ทำ�มาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริม
และเร่งรัดการลงทุนในประเทศเช่นกัน โดยให้น�ำ มาตรการ
เร่งรัดการลงทุนของบีโอไอมาประกอบการพิจารณาด้วย
กระทรวงการคลังจึงได้จดั ทำ� “มาตรการภาษีเพือ่ ส่งเสริม
การลงทุนในประเทศ” เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
เพือ่ พิจารณาเมือ่ วันที่ 3 พฤศจิกายน (วันเดียวกับทบ่ี โี อไอ
เสนอเรื่องมาตรการเร่งรัดการลงทุนต่อคณะรัฐมนตรี)
โดยที่ ป ระชุ ม คณะรั ฐ มนตรี พิ จ ารณามาตรการของ
กระทรวงการคลังแล้วเห็นชอบในหลักการ
สิง่ ทีก่ ระทรวงการคลังจะดำ�เนินการต่อไปคือ การ
ยกร่างกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องเสนอให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณา
ให้ความเห็นชอบต่อไป เพือ่ ให้มาตรการมีผลใช้บงั คับโดยเร็ว
44 วารสารส่งเสริมการลงทุน

“จะต้องเป็นกิจการที่อยู่ ในข่าย
ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล”
มาตรการเร่งรัดการลงทุนของบีโอไอ

เมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ทีป่ ระชุม กกท.
ได้พิจารณาทบทวนมาตรการเร่งรัดการลงทุนที่บีโอไอ
เสนอ และเห็นชอบกับมาตรการทีป่ รับปรุงใหม่ โดยหลักการ
เบื้องต้นที่ควรเข้าใจก่อนพิจารณาเงื่อนไขการลงทุนและ
การมีรายได้ในตารางทีจ่ ะกล่าวในหัวข้อถัดไป มีดงั นี้
1. โครงการที่อยู่ในข่ายที่จะได้รับสิทธิประโยชน์
เพิม่ เติม ตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของบีโอไอ ต้องเป็น
โครงการที่ย่ืนขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วงระหว่าง
วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2559
2. จะต้องเป็นกิจการทีอ่ ยูใ่ นข่ายได้รบั สิทธิประโยชน์
การยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล นัน่ หมายความว่า หากเป็น
กิจการทีไ่ ด้รบั ส่งเสริมฯ ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุนใหม่
ต้องเป็นกิจการในกลุ่ม A แต่หากเป็นกิจการในกลุ่ม
B ต้องเป็นโครงการที่ได้รับการเพิ่มเติมสิทธิประโยชน์
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น มีการวิจัยพัฒนา
หรือออกแบบตามเกณฑ์ Merit ซึง่ จะได้รบั สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 1-3 ปี หรือกรณีโครงการตัง้ อยูใ่ นพืน้ ที่
20 จังหวัดทีม่ รี ายได้ตอ่ หัวต่�ำ ซึง่ จะได้รบั สิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คล 3 ปี กรณีโครงการตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ ขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษสำ�หรับกิจการทัว่ ไป ซึง่ จะได้รบั สิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 3 ปี เป็นต้น
สำ�หรับกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ภายใต้นโยบาย
เดิม ต้องเป็นโครงการที่ได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่ได้พิจารณาที่ประเภทกิจการ
ว่าเป็นกิจการที่เข้าข่ายกลุ่ม A ตามนโยบายใหม่หรือไม่
3. เนื่ อ งจากกฎหมายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ให้
สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดได้
8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50

อีกไม่เกิน 5 ปี ดังนั้น เมื่อรวมสิทธิประโยชน์เดิมกับ
สิทธิที่ให้เพิ่มเติมแล้ว จะได้รับสิทธิสูงสุดคือ ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคล ไม่เกิน 8 ปี และได้รับลดหย่อนร้อยละ
50 อีก 5 ปี เช่น กิจการกลุ่ม A3 จะได้รับสิทธิยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
สำ�หรับกิจการเป้าหมายในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
หรือกิจการที่ต้งั ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ปัตตานี
ยะลา นราธิวาส สตูล และ 4 อำ�เภอในจังหวัดสงขลา ได้แก่
จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา) จะได้รบั สิทธิดา้ นภาษี
เงิ นได้ นิ ติ บุ ค คลสู ง สุ ด อยู่ แ ล้ ว คื อ ยกเว้ น ภาษี เ งิ นได้
นิติบุคคล 8 ปี และลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี
จึงไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติมจากมาตรการนี้อีก เพราะถือเป็น
โครงการทีร่ ฐั ส่งเสริมเต็มทีอ่ ยูแ่ ล้ว

“ทั้งหมดอยู่บนหลักการเดียวกันคือ
เมื่อเป็นกิจการที่สร้างประโยชน์
ให้กับประเทศมากขึ้น
จะได้รับสิทธิมากขึ้นตามไปด้วย”
พื้นฐานสิทธิประโยชน์ตามนโยบายใหม่

ก่อนจะไปถึงรายละเอียดในการคำ�นวณการได้สทิ ธิ
เพิม่ ตามมาตรการเร่งรัดการลงทุน ขอปูพน้ื สิทธิประโยชน์
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามนโยบายส่งเสริม
การลงทุนใหม่ ทีใ่ ช้บงั คับกับคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ ตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 ดังนี้

สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล
กิจการ
กลุ่ม

สิทธิเพิ่มเติม/สิทธิตามพื้นที่เฉพาะ
สิทธิพื้นฐาน มาตรการ ตั้งในนิคม ตั้งใน
ตั้งใน SEZ
ตั้งใน SEZ
ตั้งใน
ในการยกเว้น Merit:R&D
20 จังหวัด (กิจการทั่วไป) (กิจการเป้าหมาย)
จังหวัด
ภาษีเงินได้ฯ ออกแบบ
รายได้ต่ำ�
ชายแดนใต้

A1

8 ปี
(ไม่จำ�กัด
วงเงินยกเว้น
ภาษีเงินได้ฯ)

A2

8 ปี

A3
A4

5 ปี
3 ปี

B1

-

B2

-

(ได้สิทธิ
สูงสุดแล้ว
โดยไม่ต้อง
ทำ� Merit
เพิ่ม)
ได้เพิ่ม
วงเงินยกเว้น
ภาษีเงินได้ฯ
+
1 ถึง 3 ปี
และเพิ่ม
วงเงิน
ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ฯ
1 ถึง 3 ปี
-

-

+
ลดหย่อน
ร้อยละ 50
5 ปี

+
ลดหย่อน
ร้อยละ 50
5 ปี

+
1 ปี

+
3 ปี

+
3 ปี

-

ได้รับยกเว้น
ภาษีเงินได้ฯ
3 ปี

-

มาตรการเร่งรัด
การลงทุน

+
ลดหย่อน
ร้อยละ 50
5 ปี

กิจการ
กลุ่ม “A”
ทุกกลุ่มได้รับ
และ “B”
ยกเว้นภาษี
ที่มีสิทธิ
8 ปี
ภาษีเงินได้ฯ”
(ไม่จ�ำ กัดวงเงิน
หากทำ�ได้
ยกเว้น
ตามเกณฑ์
ภาษีเงินได้ฯ)
จะได้สทิ ธิ
+
ภาษีเงินได้ฯ เพิ่ม
ลดหย่อน
1 - 4 ปี
ร้อยละ 50
รวมถึงลดหย่อน
ปรับจาก
5
ปี
ร้
อ
ยละ 50 อีก 5 ปี
สิทธิพื้นฐานเป็น
8 ปี
+
ร้อยละ 50
5 ปี

หมายเหตุ การลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี จะให้ได้เฉพาะในจังหวัดหรือพืน้ ทีท่ มี่ กี ารประกาศเป็นเขตส่งเสริมการลงทุน เช่น 20 จังหวัด
		 ที่มีรายได้ตอ่ หัวต่ำ� เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
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จะเห็นได้ว่า บีโอไอมีมาตรการให้สิทธิประโยชน์
เพิ่มเติมจากสิทธิพ้ืนฐานมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่ม
จำ�นวนปีท่ีได้รับการยกเว้นภาษี เพิ่มจำ�นวนปีท่ีให้ได้รับ
การลดหย่อน หรือการกำ�หนดสิทธิใหม่ตามนโยบายเฉพาะ
แต่ท้ังหมดอยู่บนหลักการเดียวกันคือ เมื่อเป็นกิจการ
ที่สร้างประโยชน์ให้กับประเทศมากขึ้น ก็จะได้รับสิทธิ
มากขึน้ ตามไปด้วย และเช่นเดียวกับทีก่ ล่าวมาก่อนหน้านี้

เนือ่ งจากกฎหมายส่งเสริมการลงทุนกำ�หนดเพดานการให้
สิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุดที่
8 ปี และลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 50
อีกไม่เกิน 5 ปี ดังนัน้ เมือ่ รวมสิทธิประโยชน์พน้ื ฐาน
กับสิทธิทใ่ี ห้เพิม่ เติมแล้ว ทุกโครงการจะได้รบั สิทธิสงู สุด
คือยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่เกิน 8 ปี + ลดหย่อน
ร้อยละ 50 อีก 5 ปี

4. กรณีได้รับสิทธิเพิ่ม
กรณี

เงื่อนไข

กรณีที่ 1

หากมีการลงทุนจริง นับตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จนถึงสิน้ เดือน
มิถุนายน 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน และมีรายได้จากการผลิตหรือให้บริการภายในปี 2560

กรณีที่ 2

หากมีการลงทุนจริง นับตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จนถึงสิน้ เดือน
มิถุนายน 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน และมีรายได้จากการผลิตหรือให้บริการภายในปี 2560

กรณีที่ 3

หากมีการลงทุนจริง นับตัง้ แต่วนั ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 จนถึงสิน้ เดือน
ธันวาคม 2559 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน และมีรายได้จากการผลิตหรือให้บริการภายในปี 2560

กรณีที่ 4

หากมีการลงทุนจริงไม่ถึงร้อยละ 50 ของเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนภายในปี 2559 แต่สามารถมีรายได้จากการผลิตหรือ
ให้บริการภายในปี 2560

สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติม
พื้นที่ทั่วไป
พื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ
ยกเว้นเพิ่มเติม
4 ปี +
ลดหย่อนร้อยละ 50
5 ปี
ยกเว้นเพิ่มเติม
3 ปี +
ลดหย่อนร้อยละ 50
5 ปี
ยกเว้นเพิ่มเติม
2 ปี +
ลดหย่อนร้อยละ 50
5 ปี
ยกเว้นเพิ่มเติม 1 ปี

ยกเว้นเพิ่มเติม
4 ปี +
ลดหย่อนร้อยละ 50
5 ปี
ยกเว้นเพิ่มเติม
3 ปี +
ลดหย่อนร้อยละ 50
5 ปี
ยกเว้นเพิ่มเติม
2 ปี +
ลดหย่อนร้อยละ 50
5 ปี
ยกเว้นเพิ่มเติม 2 ปี

หมายเหตุ ทุกกรณี (1-4) จะต้องไม่มีรายได้ก่อนวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
ตามตารางข้างต้น ขออธิบายเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจมากยิง่ ขึน้ ดังนี้
กรณีที่ 1 ถึง 3 จะพิจารณาทีก่ ารลงทุนเป็นสำ�คัญ
โดยจะนับการลงทุนที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน
2558 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศมีผลใช้บังคับไปจนถึงสิ้นสุด
ระยะเวลาที่กำ�หนด คิดเป็นสัดส่วนต่อมูลค่าเงินลงทุน
ไม่ ร วมค่ า ที่ ดิ น และทุ น หมุ น เวี ย นของโครงการในขั้ น
อนุมัติโครงการ หรือขั้นอนุมัติการแก้ไขโครงการล่าสุด
โดยเป็นเงินลงทุนตามความหมายของรายการเงินลงทุน
ที่ใช้คำ�นวณขนาดการลงทุนในโครงการของบีโอไอนั่นเอง
46 วารสารส่งเสริมการลงทุน

(ได้แก่ ค่าก่อสร้าง ค่าเครือ่ งจักร ค่าติดตัง้ ค่าทดลองเครือ่ ง
นอกจากนี้ ถ้าเป็นบริษัทจัดตั้งใหม่ ให้รวมค่าใช้จ่าย
ก่อนเปิดดำ�เนินการและสินทรัพย์อื่นๆ ได้อีกด้วย) และ
นำ�มูลค่าการลงทุนจริงนั้นมาเทียบกับมูลค่าเงินลงทุน
ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนในขั้นอนุมัติโครงการ
สำ�หรับกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Enterprise
Software/Digital Content) ในกลุม่ A3 ทีเ่ ป็นกิจการ
ฐานความรู้ซึ่งพิจารณาเงินลงทุนจากค่าใช้จ่ายเงินเดือน
บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนัน้ การพิจารณาสัดส่วน
เงินลงทุนจริงก็จะเทียบจากค่าใช้จ่ายเงินเดือนบุคลากรที่

จ่ายไปจริงในช่วงเวลาทีก่ �ำ หนดข้างต้นกับค่าใช้จา่ ยเงินเดือน
ในขัน้ อนุมตั โิ ครงการ
ดังนัน้ การพิจารณาสัดส่วน “เงินลงทุน” ให้ได้ตามเกณฑ์
ที่ว่านี้ จึงเป็นเงินลงทุนตามความหมายของรายการเงิน
ลงทุนที่ใช้คำ�นวณขนาดการลงทุนในโครงการของบีโอไอ
นัน่ เอง
กรณีท่ี 4 เป็นกรณีทม่ี กี ารลงทุนจริง จากการผลิต
หรือให้บริการตามโครงการแต่ยงั ไม่ถงึ เกณฑ์ จึงพิจารณา
ให้สิทธิเพิ่มจากการมีรายได้จากการผลิตหรือให้บริการ
ตามโครงการก่อนปี 2560 เป็นสำ�คัญ
ขอเสริมว่า “รายได้” ทีก่ ล่าวมาตัง้ แต่กรณีท่ี 1 ถึง 4
นัน้ ต้องเป็นรายได้จากการผลิตหรือให้บริการตามโครงการ
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ พูดง่ายๆ ก็คอื ต้องพิสจู น์ให้เห็นว่า
มีการลงทุนเครือ่ งจักรครบสายการผลิตแล้ว มีวตั ถุดบิ แล้ว
มีอปุ กรณ์เครือ่ งมือ คน พร้อมในการผลิตหรือให้บริการ
แล้ว รายได้ทเ่ี กิดขึน้ หลังจากทีม่ สี ง่ิ เหล่านัน้ ในโครงการแล้ว
จึงจะเป็นรายได้ตามที่กำ�หนดไว้เป็นเงื่อนไขในการได้รับ
สิทธิเพิม่ เติม
สำ � หรั บ การได้ รั บ สิ ท ธิ เ พิ่ ม เติ ม ในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) นัน้ ดูเผินๆ เหมือนกับกิจการ
ใน SEZ จะได้รบั สิทธิเพิม่ เท่ากับพืน้ ทีท่ ว่ั ไป จริงๆ แล้ว
ไม่ใช่ เพราะอย่าลืมว่า บีโอไอให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้
นิตบิ คุ คลเพิม่ เติมอีก 3 ปีแก่กจิ การทัว่ ไปทีต่ ง้ั ใน SEZ
อยู่ก่อ นแล้ ว ดั ง ที่แ สดงในตารางสรุ ป สิ ท ธิ ป ระโยชน์
ด้านภาษีเงินได้ตามนโยบายใหม่
ตัวอย่างที่ 1 กรณีกจิ การ A4/ลงทุนใน SEZ/
ไม่ใช่กจิ การเป้าหมาย/ทำ�ได้ตามกรณีท่ี 3
ได้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี + 3 ปี +
2 ปี + ลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี = 8 ปี + ร้อยละ
50 เป็นเวลา 5 ปี
ตั ว อย่ า งที่ 2 กรณี กิ จ การ A3/ตั้ งในนิ ค ม
อุตสาหกรรม/ทำ�ได้ตามกรณีท่ี 2
ได้สทิ ธิยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 5 ปี
+ 1 ปี + 3 ปี + ลดหย่อนร้อยละ 50 อีก 5 ปี = 9 ปี +

ร้อยละ 50 เป็นเวลา 5 ปี แต่เนื่องจากกฎหมายบีโอไอ
ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ฯ สูงสุดไม่เกิน 8 ปี จึงได้สิทธิ
ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล รวมทัง้ สิน้ 8 ปี + ร้อยละ 50
อีก 5 ปี

“มาตรการเร่งรัดการลงทุน
ของกระทรวงการคลัง
มีชื่อทางการว่า มาตรการภาษี
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศ”
การเพิ่มสิทธิตามมาตรการเร่งรัด

ในการขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามมาตรการ
เร่ ง รั ด การลงทุ น ผู้ ป ระกอบการต้ อ งยื่ น ขอแก้ ไ ข
สิทธิประโยชน์ตามโครงการ โดยแสดงหลักฐานว่าสามารถ
ดำ�เนินการได้ตามกรณีใดกรณีหนึ่งใน 4 กรณีข้างต้น
บี โ อไอจึ ง จะแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ใ ห้ ใ นบั ต ร
ส่งเสริมการลงทุน ซึ่งรายละเอียดและขั้นตอนในการ
ยื่นขอรับสิทธิ บีโอไอจะออกคำ�ชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบ
ทัว่ กันต่อไป
นอกเหนือจากมาตรการเร่งรัดการลงทุนของบีโอไอ
ยั ง มี ม าตรการเร่ ง รั ด การลงทุ น ของกระทรวงการคลั ง
ทีเ่ ป็นอีกหนึง่ ทางเลือกให้กบั นักลงทุนในการใช้สทิ ธิประโยชน์
ที่ เ หมาะสมกั บ ลั ก ษณะของกิ จ การ และช่ ว ยกระตุ้ น
การลงทุนในกิจการ ทีน่ อกเหนือจากบัญชีประเภทกิจการ
ที่ให้การส่งเสริมการลงทุนด้วย โดยมาตรการเร่งรัดการ
ลงทุนของกระทรวงการคลัง มีชอ่ื ทางการว่า “มาตรการ
ภาษีเพือ่ ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ”

มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ในประเทศ

หากผู้ลงทุนไม่ประสงค์จะขอเพิ่มจำ�นวนปีในการ
ได้รบั สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ตามมาตรการเร่งรัด
การลงทุนของบีโอไอ ก็สามารถขอใช้สทิ ธิในการหักค่าใช้จา่ ย
2 เท่า ตามมาตรการกระทรวงการคลังได้ เพียงแต่จะต้อง
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จดแจ้งขอใช้สทิ ธิกบั กรมสรรพากร และบีโอไอ ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2558 นี้
อย่างไรก็ตาม ขณะนีก้ ระทรวงการคลังอยูร่ ะหว่าง
ดำ�เนินการจัดทำ�รายละเอียดแนวทางในการปฏิบตั ิ ในทีน่ ้ี
จึงขอนำ�เสนอเพียงหลักการของมาตรการเร่งรัดการลงทุน
ของกระทรวงการคลังให้ทราบไว้เบือ้ งต้นก่อน ดังนี้
1. กรณีผปู้ ระกอบการทัว่ ไปทีม่ ไิ ด้รบั การส่งเสริมฯ
จากบีโอไอ
ให้หกั รายจ่ายเป็นจำ�นวน 2 เท่าของรายจ่ายเพือ่
การลงทุนหรือการต่อเติม เปลีย่ นแปลง ขยายออก หรือ
ทำ �ให้ ดีข้ึน ซึ่ง ทรั พ ย์ สิน แต่ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น การซ่ อ มแซมให้
คงสภาพเดิม โดยมีหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข ดังนี้
1.1		ตอ้ งมีการลงทุนเป็นโครงการใหม่ โดยจะ
ต้องมีการลงทุนในทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการดำ�เนินธุรกิจ
หลักของกิจการ ประกอบด้วย เครือ่ งจักร ส่วนประกอบ
อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ยานพาหนะทีใ่ ช้ในการดำ�เนินธุรกิจหลักของกิจการ แต่ไม่
รวมถึงรถยนต์นง่ั และไม่รวมถึงรถยนต์โดยสารทีน่ ง่ั ไม่เกิน
10 คน ทีม่ ไิ ด้ให้เช่า และอาคารถาวรไม่รวมทีด่ นิ และ
ไม่รวมถึงอาคารถาวรทีใ่ ช้เพือ่ การอยูอ่ าศัย
1.2		ทรัพย์สินตามข้อ 1.1 ต้องไม่เคยผ่าน
การใช้งานมาก่อน ต้องอยู่ในราชอาณาจักรแต่ไม่รวมถึง
ยานพาหนะ ต้องสามารถหักค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคาได้
และต้องได้ทรัพย์สินนั้นมาและอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้
การได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และต้องไม่ใช้สทิ ธิ
หักค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคาในอัตราพิเศษตามทีก่ ฎหมาย
กำ�หนดให้หกั ได้
1.3		ตอ้ งเป็นรายจ่ายทีไ่ ด้จา่ ยไปตัง้ แต่วนั ทีค่ ณะ
รัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบตามข้อเสนอข้างต้นจนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2559 (ประโยคนี้ หากตีความเพือ่ ให้มาตรการ
มีผลในเชิงกระตุน้ เศรษฐกิจ ควรหมายความถึง รายจ่าย
สำ�หรับการลงทุนในทรัพย์สนิ ตามข้อ 1.1 ทีเ่ กิดขึน้ ภายใน
สิน้ ปี 2559 ส่วนจะหักค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคาเป็นระยะ
เวลาเท่าใด ก็ให้ปฏิบตั ติ ามข้อ 1.4 ทีจ่ ะกล่าวต่อไป)
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1.4		ตอ้ งหักรายจ่ายลงทุนในจำ�นวนทีเ่ ท่ากันตาม
รอบระยะเวลาบัญชีทก่ี ฎหมายกำ�หนดให้หกั ค่าสึกหรอและ
ค่าเสื่อมราคา และให้เริ่มใช้สิทธินับตั้งแต่รอบระยะเวลา
บัญชีแรกทีม่ สี ทิ ธิหกั ค่าสึกหรอและค่าเสือ่ มราคา
2. กรณี ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม ฯ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
2.1		กรณีบริษัทมีการลงทุนในโครงการที่ได้
รับส่งเสริมฯ ใดไปแล้ว จะไม่สามารถหักค่าใช้จา่ ย 2 เท่า
ในโครงการดังกล่าวได้ ถ้าต้องการหักค่าใช้จา่ ย 2 เท่า ก็
ต้องมีการลงทุนแยกเป็นโครงการใหม่ภายใต้หลักเกณฑ์
และเงือ่ นไขตามทีก่ �ำ หนดในข้อ 1
2.2		กรณีโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ทีย่ งั ไม่มี
การลงทุน สามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพิม่ เติม
“ตามมาตรการเร่งรัดการลงทุนของ บีโอไอ” หรือเลือก
“หั ก ค่ าใช้ จ่ า ย 2 เท่ า กั บ กรมสรรพากร” ได้ เ พี ย ง
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง โดยหากผู้ ป ระกอบการเลื อ กรั บ
สิทธิประโยชน์ตามข้อ 1 ผู้ประกอบการจะต้องจดแจ้ง
ขอใช้สทิ ธิกบั กรมสรรพากร และบีโอไอ ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ จาก
บีโอไอจะหักค่าใช้จ่ายอีก 1 เท่าได้เมื่อถึงรอบบัญชีแรก
หลังจากสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลของบีโอไอสิน้ สุด
ลงแล้ว (1 เท่าแรกเป็นการหักค่าใช้จา่ ยตามปกติในการทำ�
บัญชี)

ความคาดหวังของภาครัฐ

บีโอไอและกระทรวงการคลังคาดว่า มาตรการนี้
จะช่วยเร่งการตัดสินใจลงทุนของภาคเอกชนได้มากขึน้ ซึง่
จะส่งผลให้เกิดการจ้างงาน การซือ้ เครือ่ งมืออุปกรณ์และ
ปัจจัยการผลิตต่างๆ ทำ�ให้เกิดการใช้จา่ ยในระบบเศรษฐกิจ
ในช่วงเวลานี้ 2-3 ปีนม้ี ากขึน้ เสริมกับมาตรการอืน่ ๆ ที่
ช่วยเพิม่ ขีดความสามารถของภาคเอกชนในการแข่งขันกับ
เอกชนของต่างประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้
ในระบบเศรษฐกิจ อันจะนำ�มาซึง่ ภาษีทส่ี ามารถจัดเก็บได้
มากกว่าสภาพเศรษฐกิจทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั

นานาสาระ

จันจีรา โสะประจิน

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
กับการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยโลก
กระแสการขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนากำ�ลัง
เป็นสิ่งที่ถูกกล่าวขานในทุกเวทีของนานาประเทศ
เมื่ อ มี ก ารพู ด ถึ ง การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การแข่ ง ขั น และความต้ อ งการเป็ น ผู้ นำ � ของภาค
อุ ต สาหกรรม สิ่ ง เหล่ า นี้ จ ะเป็ น จริ งได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ
ผลการวิจัยและพัฒนาจะต้องไม่เป็นเพียงเอกสาร
ทางวิชาการเพียงอย่างเดียว แต่ต้องนำ�ผลการวิจัย
และพัฒนาเหล่านัน้ ไปสูก่ ารเพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ
โดยการต่ อ ยอดเป็ น สิ น ค้ า หรื อ นวั ต กรรมใหม่ ๆ
เชิ ง พาณิ ช ย์ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ มี ศั ก ยภาพและ
มีความพร้อมทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันผลักดัน
ให้ภาคอุตสาหกรรมของไทยมีความสามารถในการ
แข่งขันเพิ่มขึ้น

Universal Reactor) หรือ NRU ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพ
ทางการศึ ก ษา การวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ไทยและ
เพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยเมื่อเทียบกับระดับโลก
ซึ่งปัจจุบัน NRU มีจำ�นวน 9 แห่ง ได้แก่ จุฬาลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จะเห็นได้ว่า
สถาบันการศึกษาทัง้ 9 แห่งล้วนแล้วแต่เป็นมหาวิทยาลัยทีม่ ี
ชื่อเสียง มีศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นที่ยอมรับ
ในวงการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ หรือ โครงการพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย วิ จั ย แห่ ง ชาติ (National Research
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NRU (National Research Universal Reactor)
เป็นหนึ่งในโครงการของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
NRU เป็นหนึ่งในโครงการของแผนปฏิบัติการไทย
เข้มแข็ง 2555 โดยคุณจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงศึกษาธิการในสมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2552 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ยกระดับคุณภาพทางการศึกษา การวิจยั ของมหาวิทยาลัยไทย
และเพิม่ ขีดความสามารถในการวิจยั เมือ่ เทียบกับระดับโลก
ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้มอบเป็นนโยบายให้
สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดทำ�โครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ
เห็นชอบแล้วเมือ่ วันที่ 6 พฤษภาคม 2552 ได้มกี ารกำ�หนด
งบประมาณการดำ�เนินโครงการมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
โดยเป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี ตั้งแต่ปี 2553-2555
และการดำ�เนินโครงการฯ จะมีคณะกรรมการอำ�นวยการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ 1 คณะ มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน มีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ และประธานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเป็นรองประธาน โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นเลขานุการ เพือ่ ดำ�เนินโครงการให้ส�ำ เร็จ
ตามเป้าหมาย ทัง้ นีก้ ารคัดเลือกมหาวิทยาลัยทีจ่ ะ เข้าร่วมเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจะต้องมีคุณสมบัติสำ�คัญคือ
1. ต้องอยู่ในลำ�ดับการจัดลำ�ดับมหาวิทยาลัยโลก
ของ THE-QS ไม่ต�ำ่ กว่าอันดับที่ 500 หรือจะต้องมีผลงาน
วิจยั ในระดับนานาชาติ ซึง่ ได้รบั การบันทึกไว้หรือได้รบั การ
ยอมรับไม่น้อยกว่า 500 เรื่อง ใน 5 ปีล่าสุด

2. ต้องมีผลงานวิจัยระดับนานาชาติที่โดดเด่น
อย่างน้อย 2 ใน 5 สาขา ที่ได้รับการตีพิมพ์
3. ต้องมีอาจารย์ทจี่ บปริญญาเอก เกินกว่าร้อยละ
40 ของอาจารย์ที่มีอยู่ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย
และในวันที่ 24 สิงหาคม 2552 ได้ประกาศ
รายชื่อมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติจำ�นวน 9 แห่ง ได้แก่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุ รี และมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ทำ �ให้
มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ
จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยของไทย ติดอันดับ
สูงขึ้นในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก และเกิดผลงาน
วิจัยนำ�ไปสู่การพัฒนาในภาคเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็น
ภาคการผลิต การส่งออก ภาคบริการ รวมทั้งภาคสังคม
มีผลงานวิจัยที่สามารถนำ�ไปใช้ได้จริงมากขึ้น
นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังช่วยให้สถาบัน
อุดมศึกษาของประเทศไทย มีความเข้มแข็งและสามารถ
รองรับโครงการสำ�คัญ ทีจ่ ะทำ�ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการศึกษา ในภูมิภาคได้อย่างเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
ซึ่ ง จะส่ ง ผลถึ ง การเพิ่ ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น
ของประเทศด้วย
สำ�นักจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของโลกอย่าง
Quacquarelli Symonds หรือ QS (QS World
University Rankings by Subject) จากประเทศ
อังกฤษ ได้ประกาศอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของโลก
อันดับ 1-800 เป็นประจำ�ทุกปี โดยจะจัดอันดับรายสาขา
วิชาและสรุปอันดับรวมแต่ละมหาวิทยาลัย ผูเ้ ขียนได้สรุป
ภาพรวมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของไทยระหว่างปี
2556/2557 -2558/2559 ดังนี้

50 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ลำ�ดับ

มหาวิทยาลัย

1
2
3
4
5
6
7
8

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จากตารางจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยของไทยที่ติด
อันดับมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ของโลกอันดับ 1-800 ล้วนเป็น
มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ (NRU) ทั้งสิ้น
คุณภาวิช ทองโรจน์ อดีตเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดเผยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2558 ตอนหนึ่งว่า Times Higher Education ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของนิตยสาร Times นิตยสารชื่อดัง ได้
ประกาศผลการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น นำ� ของโลก
ประจำ�ปี 2558-2559 จำ�นวน 800 อันดับ ผลการจัดอันดับ
สำ�หรับมหาวิทยาลัยของไทยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล
อยู่ ใ นกลุ่ ม 501-600 ส่ ว นมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม 601-800 จาก
เดิมอยู่กลุ่ม 351-400
นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยไทยที่อยู่ในกลุ่ม
รั้ ง ท้ า ยอี ก 5 แห่ ง ได้ แ ก่ มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่วนมหาวิทยาลัยในเอเชียที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ
ต้นๆ ของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญีป่ นุ่
อยู่อันดับ 1 ของเอเชีย และอันดับ 23 ของโลก ส่วน
มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ อยู่อันดับที่ 2 ของเอเชีย
และอันดับที่ 25 ของโลก

2556/2557
239
283
551-600
601-650
651-700
701 +
701 +
701 +

อันดับที่ได้ในปี พ.ศ.
2557/2558
243
257
501-550
601-650
651-700
701 +
701 +
701 +

2558/2559
253
295
551-600
601-650
651-700
701 +
701 +
701 +

การจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ยโลกครั้ ง นี้ Times
ใช้ตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การเรียนการสอน ผลงานวิจัยไม่ว่าจำ�นวน รายได้และ
ผลิตภาพของงานวิจัย การอ้างอิงงานวิจัย ภาพลักษณ์
ระหว่างประเทศในจำ�นวนสัดส่วนนักเรียน -อาจารย์ การ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ และผลงานวิจัย
ที่นำ�ไปสู่การสร้างนวัตกรรมในระดับอุตสาหกรรม
สำ�หรับ 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยชั้นนำ�
ในเอเชีย ที่ติดอันดับเข้ามาในอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำ�
ของโลกประจำ�ปี 2557/2558 & 2558/2559 (QS World
University Rankings) ดังนี้
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ลำ�ดับ

มหาวิทยาลัย

1
2
3
4
5
6
7

ประเทศ

National University of Singapore (NUS)
สิงคโปร์
The University of Hong Kong
ฮ่องกง
The University of Tokyo
ญี่ปุ่น
Seoul National University
เกาหลีใต้
Kyoto University
ญี่ปุ่น
Nanyang Technological University (NTU)
สิงคโปร์
The Hong Kong University of Science
ฮ่องกง
and Technology
8 The Chinese University of Hong Kong
ฮ่องกง
9 Tsinghua University
สาธารณรัฐประชาชนจีน
10 KAIST - Korea Advanced Institute of
เกาหลีใต้
Science & Technology
จากตารางจะเห็นว่า มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ในเอเชีย
ทีต่ ดิ อันดับมหาวิทยาลัยชัน้ นำ�ของโลก ของสำ�นักจัดอันดับ
แห่งนี้ ล้วนเป็นมหาวิทยาลัย ที่อยู่ในประเทศที่มีการ
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนือ่ ง และ
กำ�ลังเป็นผู้นำ�ด้านนวัตกรรมจากระดับภูมิภาคสู่ระดับโลก
สำ � หรั บ มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ก ารพั ฒ นาอย่ า งก้ า วกระโดด

52 วารสารส่งเสริมการลงทุน

อันดับที่ได้ ในปี พ.ศ.
2557/2558 2558/2559
22
12
28
30
31
39
31
36
36
38
39
13
40
28
46
47
51

51
25
43

ทีช่ ดั เจนทีส่ ดุ คือ National University of Singapore
(NUS) และ Nanyang Technological University
(NTU) ประเทศสิงคโปร์ และ Tsinghua University
สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ยกอันดับมาอยู่ในระดับต้นๆ
ภายในปีเดียว
ผู้ เ ขี ย นมี ค วามเห็ น ว่ า อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย จะ
แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดของแต่ละสำ�นักจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย และแต่ละปีอันดับของมหาวิทยาลัยจะ
เปลี่ยนแปลงไป ทำ�ให้ทราบว่ามหาวิทยาลัยทั่วโลกมี
การแข่งขัน ขับเคลื่อนด้านวิจัยและพัฒนาตลอดเวลา
สำ�หรับมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติของไทยทั้ง 9 แห่ง เป็น
สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพ มีผลงานวิจัยด้านต่างๆ ที่
น่าสนใจมากมาย ถึงเวลาแล้วทีต่ อ้ งนำ�ผลงานวิจยั เหล่านัน้
มาต่อยอดเป็นสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ โดยความร่วมมือ
ของทุกภาคส่วน ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

โดยในระยะแรกภาคเอกชนที่มีศักยภาพกับมหาวิทยาลัย
วิจยั แห่งชาติทงั้ 9 แห่ง ควรนำ�ร่องโครงการแปลงเอกสาร
ทางวิชาการเป็นนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ โดยเฉพาะผลงาน
วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายของประเทศ
อย่างไรก็ตาม การวิจยั และพัฒนาผลงานใหม่ๆ และ
การต่อยอดผลงานวิจัยที่มีสเู่ ชิงพาณิชย์ต้องดำ�เนินควบคู่
กันไป และทีส่ �ำ คัญอีกประการหนึง่ คือ การเตรียมความพร้อม
ด้านกำ�ลังคนที่มีความรู้ ความสามารถให้เพียงพอ เพื่อ
ให้การดำ�เนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา		
- http://www.topuniversities.com/universityrankings/world-university-rankings/2015
- http://www.matichon.co.th/news_detail.php?
newsid=1443695904
- http://www.thaipr.net/education/623104
- https://th.wikipedia.org/wiki
- http://www.snc.lib.su.ac.th/snclibblog/?
p=4832
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นานาสาระ

สุนันทา อักขระกิจ / มานพ ทุยไธสง

“นกพิราบ”

มั่นใจการวิจัยและพัฒนา
เป็นกลไกสำ�คัญทำ�ให้ธุรกิจเติบโต
อย่างยั่งยืน
ผักกาดดองบรรจุกระป๋องตรา “นกพิราบ” เป็น
ที่รู้จักมายาวนานกว่า 50 ปี โดยผู้บริหารรุ่นต่อรุ่น
ต่างสืบทอดการบริหารงาน รวมถึงมุง่ วิจยั และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองความต้องการ
ของผูบ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ โปรแกรม ITAP
เป็นอีกหนึ่งหน่วยงาน ที่บริษัทเลือกใช้บริการ เพื่อ
วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยเริม่ ดำ�เนิน
โครงการวิจยั พัฒนามาตัง้ แต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั
วารสารส่งเสริมการลงทุน ได้รบั เกียรติจาก คุณวิสทุ ธิ์
รัชตสวรรค์ กรรมการบริหาร บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง
1958) จำ�กัด ที่มาเปิดเผยถึงแนวทางการดำ�เนินธุรกิจ ที่
ต้องนำ�วิธีการต่างๆ มาประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสม
กับสถานการณ์ และที่สำ�คัญคือ การวิจัยและพัฒนา ที่
จะทำ�ให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
54 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ดำ�เนินธุรกิจมานานกว่า 50 ปี

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำ�กัด ก่อตั้งขึ้น
เมือ่ ปี 2501 เป็นผูผ้ ลิตและจำ�หน่ายอาหารกระป๋องสำ�เร็จรูป
ภายใต้เครือ่ งหมายการค้า “ตรานกพิราบ และตราพีเจีย้ น”
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษทั ได้แก่ ผักกาดดองบรรจุกระป๋อง
ปลากระป๋อง ผลไม้กระป๋อง และพืชผักกระป๋อง

คุณวิสุทธิ์ รัชตสวรรค์
กรรมการบริหาร บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำ�กัด

รถส่งสินค้าคันแรกของบริษัท

จุดเริม่ ต้นในการทำ�ธุรกิจ โดยคุณแก้ว รัชตสวรรค์
ซึ่งเป็นคุณพ่อ และประธานบริษัท ได้ร่วมกับเพื่อน
อีก 3 คน ก่อตั้งบริษัท “ฮั่วเพ้งกงสี” แปลเป็นไทยว่า
“สันติภาพ” เริ่มแรกบริษัทตั้งอยู่ย่านวรจักร สำ�หรับ
เหตุผลที่ใช้ชื่อนี้ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการที่พวกเรา
มารวมตัวกัน โดยไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน มีแต่สันติภาพ
มีอะไรก็สามารถพูดคุยกันได้ทุกเรื่อง ส่วนตรานกพิราบ
นั้น เป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ

“ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จำ�หน่ายในประเทศ
ร้อยละ 75 และอีกร้อยละ 25
ส่งไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศ
ทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกา และแถบเอเชีย”

ผลิตภัณฑ์ผักกาดดอง

ผลิตภัณฑ์สว่ นใหญ่จ�ำ หน่ายในประเทศร้อยละ 75
และอีกร้อยละ 25 ส่งไปจำ�หน่ายยังต่างประเทศทั้งยุโรป
สหรัฐอเมริกา และแถบเอเชีย โดยตลาดยุโรปและสหรัฐฯ
จะเน้นผลไม้กระป๋อง ส่วนสิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นผักกาดดอง
และผลไม้กระป๋อง ญี่ปุ่น เกาหลี และจีน เป็นผลไม้
กระป๋อง
ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่นำ�ตลาดอยู่
ในขณะนี้คือ ผักกาดดอง โดยมีส่วนแบ่งตลาดประมาณ
ร้อยละ 50 ปลากระป๋องร้อยละ 30 ผลไม้กระป๋องร้อยละ
10 และอืน่ ๆ อีกร้อยละ 10 บริษทั มีส�ำ นักงานใหญ่ตงั้ อยูท่ ี่
อำ�เภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ มีโรงงานผลิต
และแปรรูปผักกาดดองและผลไม้กระป๋องจำ�นวน 3 แห่ง
ตัง้ อยูท่ ี่ อำ�เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ อำ�เภอเวียงป่าเป้า
จังหวัดเชียงราย และอำ�เภอจุน จังหวัดพะเยา ส่วนโรงงาน
แปรรูปปลากระป๋อง ตั้งอยู่ที่อำ�เภอเมือง จังหวัดชุมพร
ทั้งนี้โรงงานจำ�เป็นต้องตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตวัตถุดิบ
เพื่อรักษาคุณภาพวัตถุดิบให้สดใหม่

เข้าร่วมโปรแกรม ITAP ตั้งแต่ปี 2553

เนื่องจากบริษัทใช้วัตถุดิบทางการเกษตรเป็นหลัก
โดยเฉพาะผักกาดเขียวปลี ซึ่งมีปริมาณและคุณภาพไม่
สม่ำ�เสมอ เป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศ เช่น ฝนตก
หรืออากาศเย็นไม่พอ เพราะผักกาดเขียวปลีต้องการ
อากาศเย็นประมาณ 20 องศาเซลเซียส หากอากาศเย็นจะ
ทำ�ให้ผกั กาดเขียวปลีหอ่ หัวได้แน่นและสวย แต่ถา้ อากาศ
ไม่เย็น จะไม่หอ่ หัว ใบจะบานไม่สวย และนำ�ไปแปรรูปต่อ
ไม่ได้ ประกอบกับวิธกี ารปลูกของเกษตรกรยังเป็นแบบวิธี
การดั้งเดิม จึงส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตโดยรวม

“บริษัทเข้าร่วมโปรแกรม
สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ของอุตสาหกรรมไทยหรือ ITAP
ตั้งแต่ปี 2553”
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อย่างไรก็ตาม เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น บริษัท
จึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม จึง
ได้เข้าร่วมโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของ
อุตสาหกรรมไทย หรือ ITAP ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่ง
ของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทีช่ ว่ ยเพิม่
ศักยภาพในการแข่งขันให้ SMEs ไทย ด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยบริษัททำ�โครงการร่วมกับ ITAP มา
ตั้งแต่ปี 2553

โครงการต่างๆ ที่บริษัทได้ดำ�เนินการร่วมกับ ITAP
การปลูกผักกาดเขียวปลี (ต้นน้ำ�)
ปี 2554 - 2557

การจัดการปัญหาเรื่องดิน ปุ๋ย และศัตรูพืช เพื่อเพิ่มคุณภาพผักกาดเขียวปลี

ปี 2557

การคัดเลือกพันธุ์ผักกาดเขียวปลีที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี

ปี 2558

การใช้สารกระตุ้นภูมิคุ้มกันในพืช ป้องกันโรคและแมลง

การดองผักกาดเขียวปลี (กลางน้ำ�)
ปี 2553

หาสาเหตุการเกิดสีคล้ำ�ในผักกาดดองบรรจุกระป๋อง

ปี 2554

การยับยั้งการเกิดเอนไซม์พอลิฟีนอลออกซิเดส ในผักกาดเขียวปลี

ปี 2554

การคัดเลือกหัวเชื้อจุลินทรีย์แลคติก เพื่อใช้ในการหมักผักกาดดองเปรี้ยว

ปี 2557

การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการดองผักกาดเขียวปลี

การนำ�เศษผักที่เหลือจากการผลิตไปต่อยอด (ปลายน้ำ�)
ปี 2554

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำ� Broth จากเศษผักกาดเขียวปลี

ปี 2555

การผลิตน้ำ�ส้มสายชูหมักจากใบผักกาดเขียวปลี

มุ่งแก้ไขปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์

“ผมว่านีเ่ ป็นกลไกทีส่ �ำ คัญ ทีผ่ ปู้ ระกอบการสามารถ
แก้ไขปัญหา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เร็วขึ้น โดย สวทช.
เองมีศูนย์วิจัยในด้านต่างๆ หลากหลาย เช่น ไบโอเทค
นาโนเทค เอ็มเทค และเน็คเทค เหล่านี้เป็นการจัดการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์ ซึง่ เราสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
กับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และยังมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ที่คอยให้ความช่วยเหลือแนะนำ�อีกด้วย” คุณวิสุทธิ์กล่าว
สำ�หรับผู้เชี่ยวชาญที่บริษัทได้ทำ�งานร่วมกันนั้น
เป็นผูเ้ ชีย่ วชาญคนไทย ซึง่ ส่วนใหญ่จะเป็นนักวิชาการและ
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ซึง่ ITAP เป็นผูค้ ดั เลือกให้
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และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างดี โดยผู้เชี่ยวชาญจะ
แนะนำ�แนวทางว่าบริษทั ควรจะทำ�อย่างไร อยูท่ วี่ า่ เรานำ�ไป
ปฏิบัติจริงหรือไม่ หากพบปัญหาอีกก็แก้ไขกันต่อไป

“บริษัทได้รับประโยชน์จากการ
เข้าร่วมโปรแกรม ITAP มาก
และยังช่วยสนับสนุนด้านเงินทุน
ให้อีกร้อยละ 50 ในการวิจัยและพัฒนา”
บริษัทได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโปรแกรม
ITAP มาก และทีส่ �ำ คัญ ITAP ยังช่วยสนับสนุนด้านเงินทุน
ให้อีกร้อยละ 50 ในการวิจัยและพัฒนา ตรงนี้นับเป็น
เรื่องที่ดี และบริษัทยังสามารถนำ�ไปลดหย่อนภาษีได้ถึง
ร้อยละ 300 ฉะนัน้ หากคำ�นวณต้นทุนแล้ว จะพบว่าบริษทั
มีคา่ ใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงประมาณร้อยละ 40 ของค่าใช้จา่ ย
แต่ละโครงการ ซึง่ ผมมีความเห็นว่า เป็นค่าใช้จา่ ยทีน่ อ้ ยมาก
เมือ่ เทียบกับผลลัพธ์ทบ่ี ริษทั จะได้รบั จากการวิจยั และพัฒนา
เพื่อต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป
สามารถสรุปผลลัพธ์และประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการกับ ITAP เพื่อให้เห็นภาพอย่างชัดเจนได้ดังนี้
1. ค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ หรือทีต่ อ้ งจ่ายไปเพือ่ การวิจยั
และพัฒนานัน้ เมือ่ เปรียบเทียบกับผลลัพธ์ทเี่ กิดขึน้ นับว่า
น้อยมาก
2. บริษทั มีองค์ความรูเ้ พิม่ ขึน้ มาก และสามารถนำ�
ไปต่อยอดในเรื่องอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น
3. ได้ในเรื่องของมุมมองที่เปิดกว้าง ซึ่งที่ผ่านมา
เราอาจจะไม่เคยมองในจุดๆ นั้นมาก่อน
4. ได้ นำ � ความรู้ ท างวิ ช าการมาใช้ ใ นการทำ � งาน
แทนที่จะใช้จากประสบการณ์เป็นหลัก

ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋อง

ฉะนั้น ITAP จึงเป็นกลไกที่เป็นตัวเชื่อม ระหว่าง
ผู้เชี่ยวชาญกับบริษัทได้เป็นอย่างดี ที่ทำ�ให้บริษัทได้ทั้ง
องค์ความรู้ ได้พฒ
ั นาคน ไม่ตอ้ งลองผิดลองถูกเอง ทำ�ให้
การพัฒนาของบริษัททำ�ได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น โดยใน
ส่วนของบริษัทเอง ก็มีหน่วยงานที่ดำ�เนินการทางด้าน
การวิจยั และพัฒนา ปัจจุบนั มีเจ้าหน้าทีป่ ระมาณ 8-10 คน
ส่วนใหญ่เน้นเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น กำ�หนดว่า
จะให้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคตอย่างไร
ยิ่งปัจจุบันคนรุ่นใหม่จะห่วงเรื่องสุขภาพ ทำ�อย่างไรให้
รับประทานแล้วปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ่ง
เป็นเทรนด์ที่มาแรง บริษัทก็ต้องมุ่งไปทางนั้นด้วยเช่นกัน
ดร.สัญชัย เอกธวัชชัย ผู้จัดการงานอุตสาหกรรม
อาหาร เกษตร และสุขภาพ ITAP กล่าวว่า “กว่า 1 ปี
หลังจากการพบปะกับผู้บริหารของบริษัท เพื่อหาแนวทาง
การแก้ไขโจทย์ปญั หา ผูบ้ ริหารจึงตัดสินใจเริม่ ต้นโครงการ
แรก จึงได้มโี อกาส “ลอง” ทำ�งานร่วมกัน ถึงวันนีผ้ บู้ ริหาร
ของบริษัทก็ “ติดใจ” ให้ความสำ�คัญกับการใช้ประโยชน์
จากงานวิจยั และพัฒนา และเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนือ่ ง
พร้อมกับทีมงานของบริษทั ทีต่ งั้ ใจ และให้ความร่วมมือกับ
ผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นอย่างดี ผลงานทีไ่ ด้จงึ นำ�ไปใช้ได้จริง และ
มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มในทุกขั้นตอนการผลิต” (จาก
หนังสือยกระดับเทคโนโลยีของ SMEs ไทย:รวมผลงาน
ITAP.สวทช. 2557.)

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ�โครงการวิจัย
และพัฒนาร่วมกับ ITAP

• การปลูกผักกาดเขียวปลี บริษัทได้ปรับเปลี่ยน
วิธีการปลูกผักกาดเขียวปลี จากวิธีการเดิมๆ ไปสู่การใช้
ความรู้และหลักวิชาการร่วมด้วย เช่น เปลี่ยนจากการ
หยอดเมล็ดในแปลง เป็นการเพาะต้นกล้าในถาดหลุม ซึง่
วิธีการดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าเมล็ดพันธุ์
แล้ว ยังทำ�ให้ได้ตน้ กล้าทีม่ คี วามแข็งแรง ขนาดต้นมีความ
สม่ำ�เสมอทั่วทั้งแปลง รวมถึงวิธีการใส่ปุ๋ยอินทรีย์และ
ปุ๋ยเคมี ที่ต้องดำ�เนินการให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
ทั้งนี้เพื่อให้ผักได้รับธาตุอาหารหลักและอาหารรองอย่าง
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เต็มที่ ลดการสูญเสียผัก ผักสามารถเจริญเติบโตได้ดี
และยังทำ�ให้ผักห่อหัวแน่นมากขึ้นอีกด้วย
นอกจากนี้ยังปรับเปลี่ยนวิธีการใส่ปุ๋ยเป็นแบบ
ปุย๋ ละลายน้�ำ เพือ่ ลดต้นทุนปุย๋ เคมี มีการใช้กบั ดักกาวเหนียว
ดักแมลง เพื่อลดการใช้ยากำ�จัดแมลง รวมถึงการใช้สาร
กระตุน้ ภูมคิ มุ้ กันให้กบั ผัก เพือ่ ให้สามารถทนต่อโรค และ
ลดการใช้ยากำ�จัดโรคศัตรูพืช
หลังจากทีไ่ ด้ปรับเปลีย่ นวิธกี ารปลูกผักแล้ว พบว่า
สามารถลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะค่าปุ๋ยเคมีและ
ยากำ�จัดวัชพืชได้ถึงร้อยละ 6 เพิ่มผลผลิตจาก 5,500
กิโลกรัมต่อไร่ เป็น 6,200 กิโลกรัมต่อไร่ หรือเพิ่มขึ้น
700 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 13 ส่วนผลทางด้านคุณภาพ
ของผักกาดเขียวปลี พบว่า มีลักษณะห่อหัวแน่น และ
น้�ำ หนักหัวผัก เฉลีย่ 300-400 กรัม ซึง่ มีความสม่�ำ เสมอ
ตามที่บริษัทต้องการ และผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ
เพิ่มขึ้นจาก 19,000 บาท เป็น 23,500 บาทต่อไร่ หรือ
เพิ่มขึ้น 4,500 บาทต่อไร่ คิดเป็นร้อยละ 24
• การดองผักกาดเขียวปลี การทำ�งานร่วมกับ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ช่วยทำ�ให้บริษัทมีความเข้าใจ
เกีย่ วกับหลักการทำ�งานของเชือ้ จุลนิ ทรียใ์ นระบบการดอง
ผักมากขึ้น กล่าวคือ ต้องสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของเชือ้ จุลนิ ทรียท์ ใี่ ช้ในการดองผัก เพือ่ ทำ�ให้
ผักกาดดองมีคุณภาพสม่ำ�เสมอ มีกลิ่นหอม และสีผัก
ที่สวย รวมทั้งลดการเกิดสีคล้ำ�ในผักกาดดองได้ ซึ่งเป็น
ปัญหาของบริษัทที่หาทางแก้ไขมานานแล้ว
ทีส่ �ำ คัญ การทีบ่ ริษทั ได้รว่ มทำ�งานกับผูเ้ ชีย่ วชาญของ
ITAP นั้น ทำ�ให้เกิดประโยชน์ต่อระบบห่วงโซ่การผลิต
อย่างเป็นรูปธรรม ทัง้ ตัวเกษตรกร ผูผ้ ลิตต้นน้�ำ ทีส่ ามารถ
ผลิตผักกาดเขียวปลีที่มีคุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต
ลดการใช้สารเคมี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ในส่วนของ
บริษทั ได้วตั ถุดบิ ทีม่ คี วามปลอดภัย ตรงตามข้อกำ�หนดใน
การผลิต ลดของเสีย สามารถผลิตผักกาดดองกระป๋องได้
ตามมาตรฐาน เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการ
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ผลิตภัณฑ์ผลไม้และน้ำ�ผลไม้บรรจุกระป๋อง

“ITAP เป็นกลไกสำ�คัญ
ที่ทำ�ให้บริษัทสามารถพัฒนา
ต่อยอดได้ง่ายขึ้น
โดยบริษัทต้องกำ�หนดโจทย์ ให้ชัดเจน
ว่าจะดำ�เนินการในส่วนใด และอย่างไร”
ดังนั้น ITAP จึงเป็นกลไกสำ�คัญ ที่ทำ�ให้บริษัท
สามารถพัฒนาต่อยอดได้ง่ายขึ้น โดยบริษัทต้องกำ�หนด
โจทย์ให้ชดั เจนว่าจะดำ�เนินการในส่วนใด และอย่างไร จาก
นั้นผู้เชี่ยวชาญจะใช้ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงให้
คำ�ปรึกษาและหาแนวทางที่เหมาะสมกับรูปแบบการผลิต
ของบริษทั วิธกี ารดังกล่าวเป็นการผสมผสานทีด่ มี าก ระหว่าง
ความรูแ้ ละประสบการณ์ของผูเ้ ชีย่ วชาญ กับการพัฒนาคน
และองค์ความรู้ของบริษัท เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันให้กับองค์กรได้อย่างยั่งยืน

งานวิจัยในอนาคต

ในอนาคตบริษัทมีแผนจะดำ�เนินการปรับปรุงพันธุ์
ผักกาดเขียวปลี ให้ได้ขนาดหัวตามทีต่ อ้ งการ และห่อแน่น
ในสภาพอากาศที่ไม่เย็น รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปลูก โดยใช้เทคโนโลยีการเตรียมต้นกล้า ระบบน้�ำ หยด
การใช้เชือ้ จุลนิ ทรียท์ ดแทนสารป้องกันโรคและแมลง รวมทัง้
พัฒนากระบวนการดองผักกาดดองเค็ม และผักกาดดอง
เปรี้ยว และการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือจากการตัดแต่ง
ผักกาดดอง

ผลิตภัณฑ์พืชผักบรรจุกระป๋อง

“การวิจัยและพัฒนา เป็นกลไกสำ�คัญ
ที่ส่งผลให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
และสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจ”
การวิจัยและพัฒนา เป็นกลไกสำ�คัญที่ส่งผลให้
ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้อย่างมั่นใจ
และหากมีการนำ�ผลงานวิจัยและพัฒนา มาปรับใช้อย่าง
เหมาะสมกับปัญหาที่เกิดขึ้น จะยิ่งเป็นการส่งเสริมให้
เกิดพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเกิดนวัตกรรม
ในทุกส่วนของกระบวนการผลิตตั้งแต่ ต้นน้ำ� กลางน้ำ�
ปลายน้ำ� จนถึงผู้บริโภค

กลุ่มผักกาดดอง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ
ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ บริษัทวางแผนจะขยาย
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ให้มากขึ้น เช่น ผักกาดดองเปรี้ยว
และผักกาดดองสำ�หรับแต่ละประเทศที่เหมาะสม โดยมี
รสชาติที่แตกต่างจากประเทศไทย
นอกจากนี้ จะเน้นให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาตัว
ผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้มากขึน้ เนือ่ งจากในส่วนของ
กระบวนการผลิต ได้พฒ
ั นาและสามารถดำ�เนินการไปได้ดี
ในระดับหนึง่ แล้ว ส่วนตัวผลิตภัณฑ์นนั้ จะพัฒนาอย่างไร
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดย
เฉพาะความต้องการด้านสุขภาพ ซึ่งบริษัทมีแนวคิด
ที่จะลดประมาณเกลือในผักกาดดอง และสร้างทัศนคติ
ที่ดีและการยอมรับของผู้บริโภคให้มากขึ้น เพื่อลบล้าง
ความคิ ด ที่ ว่ า ผั ก กาดดอง เป็ น ของหมั ก ดองและมี
รสเค็ม รับประทานแล้วอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้
หากเราสามารถสร้างการรับรู้ให้ดีขึ้น หลายคนอาจจะ
หันมารับประทานมากขึ้น เพราะผักกาดดอง ช่วยให้รับ
ประทานอาหารได้ดขี นึ้ และอร่อยขึน้ และได้ประโยชน์จาก
กรดแลคติกที่เกิดจากกระบวนการหมักด้วยเชือ้ จุลนิ ทรีย์
ทีม่ ปี ระโยชน์ เป็นต้น หรือพัฒนาอย่างไร เพือ่ ให้ผกั กาดดอง
มีคณ
ุ ค่าทางโภชนาการเพิม่ มากขึน้ ซึง่ เป็นโจทย์ทตี่ อ้ งการ
งานวิจัยและพัฒนาเข้ามาช่วยต่อไปในอนาคต

รัฐบาลมุ่งสนับสนุน SMEs ไทย

ตั้งเป้าขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมา ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคด้วยดีเสมอมา โดยเฉพาะ

จากการทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีนโยบายและโครงการสนับสนุนผูป้ ระกอบการ
SMEs ไทยอย่างจริงจัง ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Talent
Mobility ทีใ่ ห้นกั วิจยั เข้ามาช่วยทำ�งานวิจยั กับบริษทั ได้
การสนับสนุนเรื่องเงินทุนต่างๆ การจัดตั้งคลัสเตอร์เน้น
การรวมกลุ่มธุรกิจเดียวกัน เพื่อให้นักวิจัย มหาวิทยาลัย
และภาคเอกชน ได้ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และนี่คือสิ่งที่ภาครัฐดำ�เนินการมาถูกทางแล้ว ซึ่งจะทำ�ให้
บริษัทที่เป็น SMEs สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้านต่างๆ
ได้ง่ายขึ้น
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“บีโอไอ ให้การส่งเสริมฯ และสนับสนุน
SMEs ไทยให้แข็งแรง
นับเป็นเรื่องที่ดี
เพราะเป็นผู้ประกอบการกลุ่มใหญ่”
การที่สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
หรือบีโอไอ ให้การส่งเสริมฯ และสนับสนุน SMEs ไทย
ให้แข็งแรง นับเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นผู้ประกอบการ
กลุม่ ใหญ่ และผมมีความเห็นว่า SMEs ญีป่ นุ่ แข็งแรงมาก
ทำ�อย่างไรให้ SMEs ไทยเป็นแบบนั้นได้บ้าง

60 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เวลาเป็นอุปสรรคสำ�คัญ

ส่ ว นปั ญ หาและอุ ป สรรคที่ บ ริ ษัท ประสบในช่ ว ง
ที่ผ่านมาคือ เรื่องของเวลา เพราะการวิจัยพัฒนาแต่ละ
เรื่องต้องใช้องค์ความรู้หลายด้าน ต้องมีการทดสอบ
ทดลอง รวมถึงการรวบรวมสถิติว่ามีนัยสำ�คัญอย่างไร
จากนัน้ ต้องนำ�ไปปฏิบตั จิ ริงด้วย รวมทัง้ ทีเ่ ราพบส่วนใหญ่
คือ การทีต่ อ้ งทำ�งานร่วมกับเกษตรกร ซึง่ เป็นคนกลุม่ ใหญ่
แรกเริ่มเขาจะไม่ได้เชื่อเราทั้งหมด ต้องบอกเป็นจุดๆ ไป
ว่าแบบนี้ใช้ได้ ก็ให้ไปทดลองใช้
นอกจากนั้นบริษัทยังเลือกใช้เกษตรกรตัวอย่าง
เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วย โดยจะให้เกษตรกรตัวอย่าง
ทดลองปลูกประมาณ 1 ไร่ เพื่อเปรียบเทียบผลผลิตกับ
เกษตรกรอืน่ ๆ เมือ่ เห็นว่าผลผลิตของเกษตรกรตัวอย่างดี
ถึงจะยอมเปลี่ยนวิธีการปลูกตามแบบที่บริษัทกำ�หนด
และบริษัทยังจัดทำ�เป็นวิดีโอเพื่อสอนวิธีการต่างๆ ให้กับ
เกษตรกรด้วย
ฉะนัน้ ถ้าต้นทางเราดี ระหว่างผลิตก็จะทำ�ได้งา่ ยขึน้
รวมถึงการใช้สารเคมีต่างๆ จำ�เป็นต้องให้ความรู้กับ
เกษตรกรให้ใช้ได้อย่างถูกต้อง ถูกวิธี และถูกเวลา
เพื่อความปลอดภัยของตัวเกษตรกรและผู้บริโภค โดย
เปลี่ยนจากการฉีดแบบตามใจฉัน มาใช้กับดักกาวเหนียว
นำ�ไปปักตามแปลงผักเพือ่ ล่อให้แมลงมาติด หากแมลงติด
แสดงว่าแปลงนั้นมีแมลงแล้ว ถึงจะเริ่มฉีดสารเคมี ซึ่ง
วิธีการดังกล่าว นอกจากจะช่วยลดต้นทุนค่าสารเคมีและ
ปริมาณสารเคมีที่ตกค้างในแปลงผักแล้ว ยังช่วยรักษา
สภาพแวดล้อมโดยรวม และช่วยให้เกษตรกรมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

กฎและระเบียบควรรู้

ภัทรกฤตย์ วิจิตรภัทร

Q&A
หลากหลาย คำ�ถาม - คำ�ตอบ เกีย่ วกับบีโอไอ
1. โครงการเคยได้รบั การส่งเสริมการลงทุน ในกิจการ ROH
จะสามารถขอแก้ไขเป็นประเภทกิจการ IHQ ได้หรือไม่
ตอบ		 สามารถทำ�ได้โดยยืน่ ขอแก้ไขประเภทกิจการ โดยระบุ
ขอบข่ายธุรกิจที่จะดำ�เนินการเพิ่มมาให้ชัดเจน ยื่นที่สำ�นัก
บริหารการลงทุน 4
.........................................................................................
2. กิจการบริษทั การค้าระหว่างประเทศ สามารถได้รบั สิทธิ
ทางภาษีจากทางบีโอไอได้หรือไม่
ตอบ ไม่สามารถได้รับสิทธิทางภาษีจากทางบีโอไอ แต่
กิจการบริษัทการค้าระหว่างประเทศจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลจากกรมสรรพากร เป็นระยะเวลาสิบห้ารอบ
ระยะเวลาบัญชี นับตั้งแต่หลังวันที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดี
กรมสรรพากร
.........................................................................................
3. การใช้สทิ ธิประโยชน์ดา้ นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล จะเริม่ นับ
ตัง้ แต่เมือ่ ใด
ตอบ การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้
นิติบุคคล จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่โครงการเริ่มมีรายได้ครั้งแรก
จากการประกอบกิจการตามที่ได้รับการส่งเสริมฯ จากทาง
บีโอไอซึ่งต้องไม่ใช่ก่อนวันที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมฯ
		 ทั้งนี้ วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมฯ จะไม่ถอื เป็นวันเดียวกับวันทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ
ได้รับอนุมัติให้เปิดดำ�เนินการบางส่วนหรือเปิดดำ�เนินการ
เต็มโครงการ เนื่องจากวันที่เปิดดำ�เนินการนั้น เป็นวันที่
บีโอไอได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ปฏิบัติ
ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในบัตรส่งเสริมเท่านั้น

4. นโยบายคลัสเตอร์ คืออะไร
ตอบ		 นโบบายคลัสเตอร์คือ การยกระดับพื้นที่ที่มีศักยภาพ
และเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับ
กิจการทีใ่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูงและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดย
จะมีการเชือ่ มโยงและเกือ้ หนุนซึง่ กันและกันขององค์ประกอบ
ต่างๆ ในลักษณะคลัสเตอร์ เพือ่ ให้มคี วามสามารถในการแข่งขัน
สูงขึ้น
.........................................................................................
5. เอกสารที่ ต้ อ งใช้ ใ นการยื่ น ขอรั บ การส่ ง เสริ ม ฯ
ตามนโยบายคลัสเตอร์ มีอะไรบ้าง
ตอบ การยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ตามนโยบายคลัสเตอร์นั้น
จะต้องยืน่ คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
โดยเอกสารทีต่ อ้ งใช้ ณ วันยืน่ คือ คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ และ
แผนความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันวิจยั หรือศูนย์
ความเป็นเลิศ โดยสามารถดูรายละเอียดของแผนความร่วมมือ
ดังกล่าวได้ ทีห่ วั ข้อ “กฎหมาย ระเบียบ และประกาศ” หัวข้อ
“คำ�ชี้แจงสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง
การขอรับสิทธิและประโยชน์ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ ตามประกาศ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2558”
.........................................................................................
6. นโยบายคลัสเตอร์ส�ำ หรับยานยนต์และชิน้ ส่วน ครอบคลุม
จังหวัดใดบ้าง
ตอบ		 คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน ครอบคลุมพื้นที่ 7
จังหวัดคือ พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี ชลบุรี ระยอง
ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครราชสีมา โดยสามารถดูรายชือ่
ประเภทกิจการได้ที่ประกาศ 10/2558
.........................................................................................
7. นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ในระยะที่ 1 ครอบคลุมพืน้ ทีก่ จ่ี งั หวัด และต้องยืน่
คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในเมือ่ ใด
ตอบ		 นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ ในระยะที่ 1 ครอบคลุมพื้นที่รวม 36 ตำ�บล ใน
พื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด
และสงขลา โดยจะต้องยืน่ ขอรับการส่งเสริมฯ ตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ภาวะส่งเสริมการลงทุน

จีรวรรณ การุณจิตร

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนพฤศจิกายน 2558
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร
1 นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2 ร็อคสตาร์ ไบโอ เอ็นเนอร์จี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
3 อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด ซัพพลาย
จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
4 ชัยภูมิพืชผล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
5 ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
6 แกรนด์ฟูดโปรเซสซิ่ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
7 นอร์ทเทิรน์ รีนวิ เอเบิล้ เอเนอร์จ้ี จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
8 นอร์ทเทิรน์ รีนวิ เอเบิล้ เอเนอร์จ้ี จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
9 พี ที เอ็ม การเกษตร จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
10 ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
11 ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

62 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ปุ๋ยอินทรีย์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.4

30.00

40

สุโขทัย

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด

1.16.3

46.20

16

นครศรีธรรมราช

อาหารสำ�เร็จรูป และกึ่งสำ�เร็จรูป
แช่แข็ง

1.17

100.00

53

ปทุมธานี

แป้งมันสำ�ปะหลัง
(NATIVE STARCH)
พืชผักแช่แข็ง เช่น ถั่วแระแช่แข็ง
และถั่วแขกแช่แข็ง
เครื่องดื่มจากผลไม้ เช่น น้ำ�มังคุด
และน้ำ�มะม่วง

1.13

195.00

39

นครราชสีมา

1.11

254.00

662

เชียงใหม่

1.17

55.20

45

จันทบุรี

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

1.17

142.90

67

ฉะเชิงเทรา

เชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด

1.17

195.90

67

สุราษฎร์ธานี

ส่วนผสมอาหารสัตว์

1.6

70.00

20

ปราจีนบุรี

ไก่รุ่น และไข่ไก่

1.5

1,287.80

149

เชียงใหม่

ไก่รุ่น และไข่ไก่

1.5

1,287.80

149

สตูล

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

12 ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
13 ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
14 ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
15 ที คิว อินดัสทรีสตาร์ช จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
16 ไวส์วูดส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
17 เมโทร อินดัสเตรียล ปาร์ค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
18 ไท่ผิง เอทานอล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไก่รุ่น และไข่ไก่

19 ออลมาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
20 ไทย โคโคนัท จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
21 โคโค นัทส จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย-สหรัฐอเมริกา-เยอรมนี)
22 โชคดี น้ำ�มันปาล์ม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.5

1,287.80

149

เพชรบูรณ์

ไก่รุ่น และไข่ไก่

1.5

1,287.80

149

ระนอง

ไก่รุ่น และไข่ไก่

1.5

1,287.80

149

นครราชสีมา

แป้งมันสำ�ปะหลัง
1.13
(NATIVE STARCH)
แผ่นใยไม้อดั ความหนาแน่นปานกลาง 1.15
(MEDIUM DENSITY FIBERBOARD)
แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด
1.15

1,000.00

134

สระแก้ว

1,100.00

125

เพชรบุรี

2,400.00

239

ปราจีนบุรี

เอทานอล ร้อยละ 99.5
และก๊าซชีวภาพ

1,600.00

242

สระแก้ว

ปลาเส้นปรุงรส ปลาแผ่นปรุงรส

1.16.1
และ
1.16.2
1.17

125.50

43

สมุทรปราการ

น้ำ�มันมะพร้าวบริสุทธิ์

1.10

80.00

35

ราชบุรี

น้ำ�ผลไม้บรรจุภาชนะผนึก

1.17

62.70

71

ราชบุรี

น้ำ�มันปาล์มดิบ
และเมล็ดในปาล์มอบแห้ง

1.10

294.75

84

สระบุรี

ชิ้นส่วนโลหะฉีดขึ้นรูป

2.15

300.00

480

ชลบุรี

กระเบื้องเซรามิก

2.5

1,573.00

181

สระบุรี

ขวดแก้ว

2.6

1,464.00

210

ฉะเชิงเทรา

ท่อเหล็กไร้สนิม

2.10

875.30

116

ระยอง

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน
1 นายวีรชัย กิตตินเิ วศน์กลุ
(หุน้ ไต้หวันทัง้ สิน้ )
2 เซรามิค อุตสาหกรรมไทย จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
3 เอเซียแปซิฟิกกลาส จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
4 ไทย - เยอรมัน โปรดักส์
จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - อินเดีย เยอรมนี - สิงคโปร์)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

5 แผ่นเหล็กวิลาสไทย จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

แผ่นเหล็กเคลือบสำ�หรับงาน
อุตสาหกรรม

2.9.5

314.30

657

สมุทรปราการ

6 ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้
เวิร์ค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ท่อเหล็ก และชิ้นส่วนอะลูมิเนียม

2.14
และ
2.17

198.00

15

ระยอง

7 ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้
เวิร์ค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ท่อเหล็ก และชิ้นส่วนอะลูมิเนียม

2.14
และ
2.17

198.00

15

ระยอง

1 คลีนสแตท (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - จีน)

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์
ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ผ้าปิดปาก
และจมูก

3.11.3

8.60

19

พระนครศรีอยุธยา

2 ไทย พาฝัน จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครื่องนุ่งห่ม เช่น ชุดชั้นใน
และชุดกีฬา

3.1.4

172.90

816

สมุทรสาคร

3 ไทย ยูนิจิกะ สปันบอนด์ จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

SPUNBOND
NON - WOVEN FABRIC

3.2

1,124.50

45

ปทุมธานี

4 เอ.อาร์.เอ อินดัสทรี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

มุ้ง (MOSOUITO NET)

3.1.4

28.50

55

ราชบุรี

5 คาร์ดิแนล เฮลท์ 222
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

ถุงมือทางการแพทย์ จากยางธรรมชาติ 3.11.2
และยางสังเคราะห์

93.50

1,424

ระยอง

6 เจมม่า นิต (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผ้าถักสองหน้า หรือผ้าถักสปาเซอร์

3.1.2.1

148.59

61

สมุทรสาคร

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
1 พีซีแอล (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง

4.5.2

50.60

28

สมุทรปราการ

2 ควอลิเทค เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โครงสร้างโลหะสำ�หรับงานก่อสร้าง
หรืองานอุตสาหกรรม

4.19

20.00

216

ระยอง

3 ยูวอน แทงค์ ไทย จำ�กัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

โครงสร้างโลหะสำ�หรับงานอุตสาหกรรม 4.14.2
เช่น ถังน้ำ�มัน และถังบรรจุของเหลว

98.40

16

ปทุมธานี

502.30

234

ระยอง

4 นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด ชิ้นส่วนโลหะ เช่น
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
ALUMINIUM ALLOY WHEEL
และ ALUMINIUM WIRE

64 วารสารส่งเสริมการลงทุน

4.1.3

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

5 สยาม เคียวซัน เด็นโซ่ จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนยานพาหนะ เช่น
SOLENOID SUB - ASSEMBLY

4.10

354.70

88

ชลบุรี

6 ศรีไทยวิศวภัณฑ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ส่วนประกอบของลิฟต์
และชิ้นส่วนของลิฟต์ที่ผลิตเอง

4.2

400.00

180

สมุทรปราการ

7 ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

แบตเตอรี่สำ�หรับยานพาหนะ

4.8.5

414.00

255

ชลบุรี

8 ซันวา ไอรอน (ประเทศไทย) จำ�กัด ชิ้นส่วนโลหะ
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

4.1.3

15.00

14

ชลบุรี

9 ดีเคเค แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เตาเหนี่ยวนำ� และการซ่อมแซม
เตาเหนี่ยวนำ�ที่ผลิตเอง

4.5.3

30.00

14

พระนครศรีอยุธยา

10 เอส.เค พรีซิชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ

4.1

22.30

7

ชลบุรี

11 นายศิริพงษ์ เจริญศรี
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับยานพาหนะ

4.10

37.50

50

ปราจีนบุรี

12 นายศิริพงษ์ เจริญศรี
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะ

4.3

37.50

50

ปราจีนบุรี

13 นายศิริพงษ์ เจริญศรี
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
สำ�หรับยานพาหนะ

4.3

37.50

50

ปราจีนบุรี

14 นายณรงค์ โลหิตคุปต์
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะ

4.3

53.00

10

ชลบุรี

15 นายณรงค์ โลหิตคุปต์
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนเครื่องจักร

4.2

43.00

15

ระยอง

16 นายณรงค์ โลหิตคุปต์
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น ชั้นวางสินค้า
ตู้เก็บเอกสาร ตู้โชว์สินค้า

4.3

49.00

53

เพชรบุรี

17 MR. CHENG, MING - SHAN ชิ้นส่วนเครื่องจักร
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
เช่น EDM WIRE

4.5.2

24.00

10

ชลบุรี

18 ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ชุดเฟืองท้าย และชิ้นส่วนของชุด
(ร่วมทุนสหรัฐฯ - จีน)
เฟืองท้าย

4.10

153.50

147

ระยอง

19 บลูแมน กรีน อีเนอร์ยี่ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

4.5.2

28.00

100

กรุงเทพฯ

20 เอส ที บี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี จำ�กัด ชิน้ ส่วนยานพาหนะ เช่น ไส้กรองอากาศ 4.8.5
(ร่วมทุนไทย- ญี่ปุ่น)
และหม้อกรองอากาศ

90.40

22

ระยอง

HYBRID SOLAR TRAILER
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
1 โฟลว์แอคเคาท์ จำ�กัด
(หุน้ ไทยทัง้ สิน้ )
2 รอยเตอร์ ซอฟต์แวร์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ - ลักเซมเบิร์ก)
3 นายเดวิด เซียร์เรียนิ
(ร่วมทุนไทย - อิตาลี)
4 เคดี โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
5 MR. NICOLAS FAQUET
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)
6 ยูแทคไทย จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)

7
8
9
10
11
12
13
14
15

ที่ตั้ง

ซอฟต์แวร์

5.7

1.00

19

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

180.13

166

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

2.00

18

เชียงใหม่

ซอฟต์แวร์

5.7

5.30

9

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7.2

100.00

11

ชลบุรี

5.5

7,479.30

1,798

ฉะเชิงเทรา

5.7

42.33

17

กรุงเทพฯ

5.7

3.00

16

นนทบุรี

5.7

5.00

28

กรุงเทพฯ

5.7

1.97

11

กรุงเทพฯ

5.5

57.80

57

ชลบุรี

5.4.15

60.00

50

พระนครศรีอยุธยา

5.6.2

2.00

3

กรุงเทพฯ

5.3

20.00

20

ชลบุรี

5.3

216.00

470

ระยอง

INTEGRATED CIRCUIT &
INTEGRATED CIRCUIT
MODULE, INTEGRATED
CIRCUIT TESTING
และ WAFER TESTING
บางกอก เพย์เมนต์ โซลูซันส์ จำ�กัด ซอฟต์แวร์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เอส เอส บี โมบิลิติ จำ�กัด
ซอฟต์แวร์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นายหัตถชัย ภักดี
ซอฟต์แวร์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นายวรเทพ วงศ์สถาปัตย์
ซอฟต์แวร์
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)
เอสซี วาโด จำ�กัด
ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับ HARD DISK
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
DRIVE เช่น BASE PLATE
ฮักไก พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำ�กัด COIL WINDING PART
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
ทีเอ็มจีไอ จำ�กัด
หุ่นยนต์ฟื้นฟูการเคลื่อนไหว
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
(REHABITITATION ROBOTS)
ต้าถุง (ประเทศไทย) จำ�กัด
SMART METER
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
ซานฮวา รีฟริเจอเรชัน่ คอมโพเน้นท์ PIPE ASSEMBLY UNIT
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
และ ACCUMULATOR
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

66 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
16 เอ็นเอ็มบี - มินีแบ ไทย จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
17 นายเทพมงคล ไหวคิด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
18 พีพีเอ อินโนเวชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
19 เอโค่ คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
20 ออมรอน ออโตโมทีฟ
อีเล็คทรอนิกส์ จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
21 MR. SCOTT HASLEHURST
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)
22 เวสท์สกาย คอนซัลแทนซี่ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)
23 เจิ้นโซ๋ง ออปโตอิเล็กทรอนิกส์
เทคโนโลยี จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนสำ�หรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์สำ�หรับสำ�นักงาน
ซอฟต์แวร์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

5.4.18

184.00

306

ลพบุรี

5.7

5.00

22

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

3.43

19

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

50.00

146

กรุงเทพฯ

ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
ซอฟต์แวร์

5.6.2

6.20

4

พระนครศรีอยุธยา

5.7

1.00

33

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

1.63

6

ปทุมธานี

อุปกรณ์สำ�หรับระบบที่ใช้พลังงาน
จากแสงอาทิตย์

5.4.8

200.00

48

ระยอง

ชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับอุตสาหกรรม

6.6

39.40

40

ชลบุรี

ฉนวนพลาสติก และสิ่งพิมพ์

6.6
และ
6.14
6.8

44.70

40

ระยอง

179.20

33

สงขลา

7.11

21.70

13

กรุงเทพฯ

7.7

31.60

10

กรุงเทพฯ

7.6

10.00

5

กรุงเทพฯ

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
1 คอบร้า แอดวานซด์
คอมโพซิทส์ จำ�กัด
(หุน้ ไทยทัง้ สิน้ )
2 เกาฉี อิเล็กทรอนิกส์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
3 อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจีเนียริ่ง
จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
1 MR. HIROYUKI TEJIMA
วิจัยและพัฒนา
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2 MR. ALEJANDRO BERNABE สนับสนุนการค้าและการลงทุน
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)
3 MR. TOSHIKI YAGI
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
4 MR. JOHANNES DE BOER
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)
5 มิยาโกะ อินดัสตรี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
6 ภคภูมิ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
7 MR. CARL WALTER HOLST
(หุ้นนอร์เวย์ทั้งสิ้น)
8 ไทย มัตโต เอ็น เอส จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
9 อาร์ เอส ซี อิวอนิก
สวีทเทนเนอร์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)
10 สยาม คีปเปอร์
แมนูแฟคเจอริ่ง จำ�กัด
(ร่วมทุนเกาหลี - ญี่ปุ่น)
11 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
12 เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
13 เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
14 เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
15 เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
16 เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

68 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ผลิตภัณฑ์
สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.7

1.50

2

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

5.20

14

สระบุรี

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ
สำ�หรับยานพาหนะ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.2

31.00

14

ปัตตานี

7.6

29.00

5

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

31.10

14

ชลบุรี

น้ำ�ตาล ISOMALT และ
7.12.4
ISOMALTULOSE ด้วยเทคโนโลยี
ชีวภาพ
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
7.6

80.00

14

ราชบุรี

10.00

3

ชลบุรี

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

17.50

4

ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.40

4

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

544.00

3

พิจิตร

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

544.00

3

พิจิตร

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

544.00

3

เพชรบูรณ์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

544.00

3

สระแก้ว

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
17 เฮลท์ แพลนเน็ท เมเนจเม้นท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
18 ฟูจิ อิเลคทริค แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
19 โตไก รับเบอร์ คอมเพาน์ดิ้ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
20 MR. LIN, TING - FUNG
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
21 MS. KARIN GLEZER
(หุ้นอิสราเอลทั้งสิ้น)
22 พาเนฟรี อินดัสเทรียล
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)
23 MR. MANABU FUJII
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
24 ไทยคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
25 อีทีซี ไบโอพาวเวอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
26 เอแอลเอส แลบเบอราทอรี กรุ๊ป
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)
27 บางขันพาราวู้ด อินดัสตรี้ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
28 อามานูฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
29 อามานูฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
30 อามานูฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
31 อามานูฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.1.1.2

544.00

3

สมุทรสาคร

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

4.40

5

ปทุมธานี

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

3.80

4

ระยอง

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

4

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

17.20

12

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

4.00

3

สมุทรปราการ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

4.00

7

กรุงเทพฯ

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

7.8

2,201.30

5

ขอนแก่น

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

7.1.1

120.00

26

นครราชสีมา

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

7.14

100.00

12

สงขลา

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

7.1.1.2

130.00

16

นครศรีธรรมราช

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

330.00

2

สระแก้ว

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

330.00

2

สระแก้ว

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

330.00

2

สระแก้ว

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

330.00

2

สระแก้ว
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

32 อามานูฟ จำ�กัด
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
33 ศรีนาคา พาวเวอร์ จำ�กัด
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
34 ศรีนาคา พาวเวอร์ จำ�กัด
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
35 ศรีนาคา พาวเวอร์ จำ�กัด
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
36 ศรีนาคา พาวเวอร์ จำ�กัด
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
37 ศรีนาคา พาวเวอร์ จำ�กัด
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
38 ศรีนาคา พาวเวอร์ จำ�กัด
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
39 สยามเคเบิล โฮลดิ้ง จำ�กัด
ไฟฟ้าจากพลังงานลม
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
40 ไทยไลอ้อน เมนทารี จำ�กัด
ขนส่งทางอากาศ
(ร่วมทุนไทย - อินโดนีเซีย)
41 MR. ZHOU YU
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
42 มิตซุย สยาม คอมโพเนนท์ส จำ�กัด สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
43 เอ็น อาร์ เอส ซี เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด ออกแบบชิ้นส่วน และอุปกรณ์
(ร่วมทุนไทย - นอร์เวย์)
สำ�หรับเครื่องจักรขนาดใหญ่
44 นิชินโบะคอมเมอร์เชียล
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ
วีฮีเคิลเบรก จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
45 เองเกิ้ล แมชชีนเนอรี่
บริษทั การค้าระหว่างประเทศ
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นออสเตรียทั้งสิ้น)

70 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.1.1.2

330.00

2

สระแก้ว

7.1.1.2

330.00

2

สระแก้ว

7.1.1.2

330.00

2

สระแก้ว

7.1.1.2

330.00

2

สระแก้ว

7.1.1.2

330.00

2

สระแก้ว

7.1.1.2

330.00

2

สระแก้ว

7.1.1.2

330.00

2

สระแก้ว

7.1

6,500.00

39

สงขลา

7.3.4

13,440.80

750

ไม่ระบุที่ตั้ง

7.6

10.00

11

ชลบุรี

7.5

2.60

56

ระยอง

7.13

3.80

9

กรุงเทพฯ

7.6

3.70

8

ระยอง

7.6

40.40

2

กรุงเทพฯ

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
46 โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)
47 MR. GOTE STEFAN
JONASSON
(หุ้นสวีเดนทั้งสิ้น)
48 เทย์ก้า (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
49 โตชิบา ไลท์ติ้ง คอมโพเน้นท์ส
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
50 สมูธซี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
51 นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข
(ร่วมทุนไทย - จีน)
52 มิตรประสงค์กรีนเพาเวอร์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)
53 โซวีเทค (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)
54 MR. LIAO XUKAI
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
55 ฟูจิทสึ เท็น (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
56 ไพโค กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)
57 MR. ATSUSHI WATANABE
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
58 อินฟินิตี้ โซลาร์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อิตาลี)
59 มิตรผล ไบโอ - เพาวเวอร์
(ด่านช้าง) จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
60 ชุมพร เอส.พี. ปาล์มออยส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
61 มาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินัล จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิตภัณฑ์
สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.5

10.00

12

ลำ�พูน

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

36.00

27

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

86.20

5

ชลบุรี

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

11.00

3

ปทุมธานี

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

120.00

17

ไม่ระบุที่ตั้ง

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
ด้วยระบบที่ทันสมัย
ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

7.11

278.00

63

ระยอง

7.1.1.2

125.20

10

สุราษฎร์ธานี

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

3.80

5

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

11.00

12

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

233.74

16

ระยอง

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

4.70

29

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

4

กรุงเทพฯ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

120.00

8

อ่างทอง

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

113.80

3

สุพรรณบุรี

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

7.1.1.2

128.40

13

ชุมพร

ขนถ่ายสินค้าสำ�หรับเรือเดินทะเล

7.1.4

200.00

137

ระยอง

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

62,759.27 13,242.00
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«´²³Ám³¤±¾©.
BEIJING :7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW%HLMLQJ2IILFH
LH

5R\DO7KDL(PEDVV\1R*XDQJ+XD5RDG%HLMLQJ35&
  5
7HO)D[(PDLOEHLMLQJ#ERLJRWK
ER R WK
FRANKFURT :7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW)UDQNIXUW2IILFHFH
,QYHVWPHQW6HFWLRQ5R\DO7KDL&RQVXODWH*HQHUDO
%HWKPDQQVWU*)UDQNIXUWDP0DLQ)HGHUDO5HSXEOLFRI*HUPDQ\
R
7HO  )D[  (PDLOIUD#ERLJRWK
GUANGZHOU :7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW*XDQJ]KRX2IILFH
,QYHVWPHQW3URPRWLRQ6HFWLRQ5R\DO7KDL&RQVXODWH*HQHUDO*XDQJ]KRX
1R<RXKH5RDG+DL]KX'LVWULFW*XDQJ]KRX35&
7HO([W 'LUHFWOLQH
«´²³Á¤±¾©.
)D[(PDLOJXDQJ]KRX#ERLJRWK
LOS ANGELES :7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW/RV$QJHOHV2IILFH
©º£q¾©¤ªµ³¤¦¹¡³¶Æ ¦¹¤¶
©º£q¾©¤ªµ³¤¦¹¡³¶Æ ¾¶£Á¬¢m
5R\DO7KDL&RQVXODWH*HQHUDO1RUWK/DUFKPRQW%RXOHYDUG
¬n®®³³¤¿®¤q®¤qµµ¾«³¤q ¬¢ºmµ¢®¹«³¬¤¤¢¿¬¦¢²
UG
¾¦¶Æ¢¬µ¦´¦¬³££³®´¾¡®¾¢¸® «¹¢¹ ¨µ´¦¹m«¹¦³®´¾¡®©¤¶¤³³  )ORRU/RV$QJHOHV&$86$
7HO  )D[  (PDLOERLOD#ERLJRWK
²¬¨²¦¹¤¶
²¬¨²¾¶£Á¬¢m
MUMBAI
:7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW0XPEDL2IILFH
À¤©²q
À¤©²q
([SUHVV7RZHUWK)O%DUULVWHU5DMQL3DWHO0DUJ
À¤«³¤
À¤«³¤
1DULPDQ3RLQW0XPEDL0DKDUDVKWUD
®¶¾¢¦FKRQEXUL#ERLJRWK
®¶¾¢¦FKPDL#ERLJRWK
7HO  )D[  (PDLOPXPEDL#ERLJRWK
NEW YORK :7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW1HZ<RUN2IILFH
©º£q¾©¤ªµ³¤¦¹¡³¶Æ «¦³
µª ¹À¦
:RUOG7UDGH&HQWHUWK)ORRU6XLWH)*UHHQZLFK6WUHHW1HZ<RUN
®³³¤Â££qèµ®¹µ©
®³³¤Â£©µ¨³¤²q²Ç
1HZ<RUN86$
®´¾¡®¬³Á¬ém²¬¨²«¦³
¤¢Â¤À¦³¤´¦Á¾¢¸®
7HO  )D[  (PDLOQ\F#ERLJRWK
À¤©²q
®´¾¡®¾¢¸®²¬¨²µª¹À¦
:HEVLWHZZZWKLQNDVLDLQYHVWWKDLODQGFRP
À¤©²qÀ¤«³¤ À¤«³¤
OSAKA :7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW2VDND2IILFH
®¶¾¢¦VRQJNKOD#ERLJRWK
®¶¾¢¦SKLWVDQXORN#ERLJRWK
5R\DO7KDL&RQVXODWH*HQHUDO%DQJNRN%DQN%XLOGLQJWK)ORRU
.\XWDUR0DFKL&KXR.X2VDND-DSDQ
©º£q¾©¤ªµ³¤¦¹¡³¶Æ ¤¤³«¶¢³ ©º£q¾©¤ªµ³¤¦¹¡³¶Æ  «¹¤³ª¤q³¶ 7HO  )D[  (PDLORVDND#ERLJRWK
©¤¶¨µ²£´¦¢±³¢¾¶Ç£ PARIS :7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW3DULV2IILFH
¢µ¤¡³®´¾¡®¾¢¸®
®´¾¡®¾¢¸®²¬¨²«¹¤³ª¤q³¶
²¬¨²¤¤³«¶¢³
$PEDVVDGH5R\DOHGH7KDïODQGHUXH*UHX]H3DULV)UDQFH
7HO  )D[  (PDLOSDU#ERLJRWK
À¤©²qÀ¤«³¤ À¤©²q
SEOUL :7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW6HRXO2IILFH
À¤«³¤
®¶¾¢¦NRUDW#ERLJRWK
WK)ORRU.RU\R'DH\HRQJDN&HQWHU
®¶¾¢¦VXUDW#ERLJRWK
7RHJ\HUR-XQJJX6HRXO.RUHD
©º£q¾©¤ªµ³¤¦¹¡³¶Æ ®¿m
7HO)D[(PDLOVHRXO#ERLJRWK
¬¢ºm¢µ¤¡³´¦Á¾¢¸®
SHANGHAI :7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW6KDQJKDL2IILFH
®´¾¡®¾¢¸®²¬¨²®¿m
QG)ORRU
5R\DO7KDL&RQVXODWH*HQHUDO
À¤©²qÀ¤«³¤
:DQVKDQ5RDG&KDQJQLQJ'LVWULRW6KDQJKDL35&
®¶¾¢¦NKRQNDHQ#ERLJRWK
7HO([W)D[([W
(PDLOVKDQJKDL#ERLJRWK
. ¬m¨£³¤µ³¤®¸ÆÄ.
STOCKHOLM :7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW6WRFNKROP2IILFH
6WXUHSODQ&WK)ORRU6WRFNKROP6ZHGHQ
©º£q¤±«³³¤¤µ³¤n³³¤¦¹
7HO    )D[  
®³³¤²¹¤²«³¢è¤¶²Çé³Â¾¹¢¨²¤¹¾°
(PDLOVWRFNKROP#ERLJRWK
À¤©²qÀ¤«³¤
SYDNEY :7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW6\GQH\2IILFH
®¶¾¢¦RVRV#ERLJRWK¾¨ÅÂqRVRVERLJRWK
*HRUJH6WUHHW6\GQH\6XLWH/HYHO1HZ6RXWK:DOHV$XVWUDOLD
7HO7HO(PDLOV\GQH\#ERLJRWK
©º£q¤µ³¤¨¶m³¿¦±Á®¹é³´³
TAIPEI :7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW7DLSHL2IILFH
®³³¤²¹¤²«³¢è¤¶²Çé³Â¾¹¢¨²¤¹¾°
7DLSHL:RUOG7UDGH&HQWHUUG)ORRU5RRP(
À¤©²qÀ¤«³¤®¶¾¢¦YLVDZRUN#ERLJRWK
1R;LQ<L5G6HF7DLSHL7DLZDQ52&
¾¨ÅÂqZZZERLJRWK
7HO)D[(PDLOWDLSHL#ERLJRWK
TOKYO :7KDLODQG%RDUGRI,QYHVWPHQW7RN\R2IILFH
5R\DO7KDL(PEDVV\WK)ORRU)XNXGD%XLOGLQJ:HVW
$NDVDND0LQDWRNX7RN\R-DSDQ
7HO  )D[  (PDLOW\R#ERLJRWK

«´²³±¤¤¢³¤«m¾«¤µ¢³¤¦¹
¨µ¡³¨¶¤²«µ¾¹²¤¤¹¾°À¤©²qÀ¤«³¤
®¶¾¢¦KHDG#ERLJRWK¾¨ÅÂqZZZERLJRWK

