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เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม

คนไทย…ลงทุนที่ไหนก็มั่นใจ

บีโอไอสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

http://toi.boi.go.th
สนใจไปลงทุนในตางประเทศ
สามารถติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากเรา
กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

โทรศัพท : 0 2553 8111 ตอ 6177, 6245
โทรสาร : 0 2553 8310
E - mail : toi@boi.go.th

One Start One Stop Investment Center
ÈÙ ¹ Â » ÃÐÊÒ¹¡ÒÃºÃÔ ¡ ÒÃ´Œ Ò ¹¡ÒÃÅ§·Ø ¹

OSOS

¡ØÞá¨ä¢ÊÙ‹¡ÒÃÅ§·Ø¹
Ê¹ã¨¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ à¾×èÍÃÑºÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹´ŒÒ¹ÀÒÉÕµÔ´µ‹Í
ÈÙ¹Â»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ´ŒÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ (ºÕâÍäÍ)
ÍÒ¤ÒÃ¨ÑµØÃÑÊ¨ÒÁ¨ØÃÕ ªÑé¹ 18 ¶¹¹¾ÞÒä· à¢µ»·ØÁÇÑ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10330
â·ÃÈÑ¾· : 0 2209 1100 â·ÃÊÒÃ : 0 2209 1199
ÍÕàÁÅ : osos@boi.go.th àÇçºä«µ : www.osos.boi.go.th

ÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹
·Ø¡¤Ó¶ÒÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ àÃÒÁÕ¤ÓµÍº

ºÃÔ¡ÒÃ´ŒÇÂã¨
ãËŒ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒà¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÒÃ¢ÍÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹¨Ò¡ºÕâÍäÍ
ºÃÔ¡ÒÃ¢ŒÍÁÙÅ ¡® ÃÐàºÕÂº ´ŒÒ¹¡ÒÃÅ§·Ø¹á¡‹¹Ñ¡Å§·Ø¹ áÅÐ¼ÙŒÊ¹ã¨·ÑèÇä»
ºÃÔ¡ÒÃË¹Ñ§Ê×ÍáÅÐàÍ¡ÊÒÃ´ŒÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹

ÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ (ºÕâÍäÍ)
555 ¶¹¹ÇÔÀÒÇ´ÕÃÑ§ÊÔµ ¨µØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900
â·ÃÈÑ¾· : 0 2553 8111 â·ÃÊÒÃ : 0 2553 8222
ÍÕàÁÅ : head@boi.go.th àÇçºä«µ : www.boi.go.th

ºÃÔ¡ÒÃ¨Ñ´ËÒ¼ÙŒÃ‹ÇÁ·Ø¹
ÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Ç¡ã¹¡ÒÃÍÍ¡ãºÍ¹ØÞÒµ·Ó§Ò¹áÅÐÇÕ«‹Òá¡‹¹Ñ¡Å§·Ø¹·Õèä´ŒÃÑººÕâÍäÍ
µÔ´µ‹Í¹Ñ´ËÁÒÂáÅÐ»ÃÐÊÒ¹§Ò¹Ë¹‹ÇÂÃÒª¡ÒÃáÅÐàÍ¡ª¹·Õèà¡ÕèÂÇ¢ŒÍ§ãËŒá¡‹¹Ñ¡Å§·Ø¹

พฤศจิกายน 2558 บก.แถลง
กองบรรณาธิการ
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à¨ŒÒ¢Í§

ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
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àªç§ÊØ·¸Ò
·Ñ´¾Ô·Ñ¡É¡ØÅ
à¤Ã×Íà¹μÃ
¢ÂÑ¹ÁÒ¡
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ÇÑ²¹ÊØÇ¡ØÅ
ÊØ¸ÕÃ¾¨¹
¡ÄÉ³¨Ô¹´Ò
¸ÑÞÇ§É
¾ÃËÁºØÞ
·ÒμÒÅ
ä¾ÂªíÒ¹ÒÞ
ÍÑ¡ÉÃÁÑμ
Â§ÇÑ²¹Ò¹Ñ¹·

¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

555 ¶¹¹ÇÔÀÒÇ´ÕÃÑ§ÊÔμ à¢μ¨μØ¨Ñ¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900
â·ÃÈÑ¾·
: 0 2553 8111 μ‹Í 8410 áÅÐ 6196
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: 0 2553 8222
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: www.boi.go.th

ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾·Õè

ºÃÔÉÑ· à¡ÃÂ áÁ·à·ÍÃ ¨íÒ¡Ñ´

21/61-62 RCA â«¹ C «ÍÂÈÙ¹ÂÇÔ¨ÑÂ ¶¹¹¾ÃÐÃÒÁà¡ŒÒ
á¢Ç§ºÒ§¡Ð» à¢μËŒÇÂ¢ÇÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10320
â·ÃÈÑ¾· : 0 2203 1240-7 á¿¡« : 0 2641 4211

“»ÃÐà·Èä·Â¨Ðà»š¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§·Ò§¡ÒÃá¾·Â¢Í§ÍÒà«ÕÂ¹” ¤Ô´Ç‹Ò
ËÅÒÂæ ·‹Ò¹¤§à¤Âä´ŒÂÔ¹ä´Œ¿˜§»ÃÐâÂ¤¹ÕéÁÒºŒÒ§äÁ‹ÁÒ¡¡ç¹ŒÍÂμÒÁàÇ·Õ
ÍÀÔ»ÃÒÂμ‹Ò§æ «Ö§è ·Ø¡ÇÑ¹¹Õ»é ÃÐà·Èä·Âà¢ŒÒã¡ÅŒ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ã¹¢ŒÍ¹ÕËé Ã×ÍÂÑ§ ÇÑ¹¹Õé
ºÕâÍäÍÁÕ¤íÒμÍº
¡ÒÃ·Õè»ÃÐà·Èä·Â¨Ðà»š¹ÈÙ¹Â¡ÅÒ§·Ò§¡ÒÃá¾·Âä´Œ¹Ñé¹ ÊÔè§·Õè
àÃÒμŒÍ§¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ ¹Í¡¨Ò¡ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃá¾·ÂáÅŒÇ ¹Ñè¹¤×Í
¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ à¤Ã×Íè §Á×ÍáÅÐÍØ»¡Ã³·Ò§¡ÒÃá¾·ÂãËŒ¾ÃŒÍÁÃÍ§ÃÑº
áÅÐμŒÍ§ÁÕμŒ¹·Ø¹·Õè¶Ù¡à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶á¢‹§¢Ñ¹ä´Œ ÊÔè§àËÅ‹Ò¹Õé¨Ö§à»š¹·ÕèÁÒ¢Í§
¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¡Ô¨¡ÒÃà¤Ã×èÍ§Á×Íá¾·Â â´ÂºÕâÍäÍ¡íÒË¹´ãËŒ
¡Ô¨¡ÒÃ¹Õàé »š¹Ë¹Ö§è ã¹ Super Cluster ·ÕÃè °Ñ ºÒÅâ´Â¾ÅàÍ¡»ÃÐÂØ·¸ ¨Ñ¹·ÃâÍªÒ
ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéáÅŒÇ ¡Ô¨¡ÒÃ¹ÕéÂÑ§à»š¹Ë¹Öè§ã¹¡Ô¨¡ÒÃà»‡ÒËÁÒÂ
ã¹à¢μ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉÍÕ¡´ŒÇÂ
ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹©ºÑº¹Õé ¨Ö§¹íÒàÊ¹Íà¡ÕèÂÇ¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕ
·Ò§¡ÒÃá¾·Âà¾×èÍÊØ¢ÀÒ¾ ·Ñé§¡Ô¨¡ÒÃ·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹áÅÐ
äÁ‹ä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ à¹×éÍËÒ·‹Ò¹ÊÒÁÒÃ¶ËÒÍ‹Ò¹ä´ŒÀÒÂã¹àÅ‹Á
áÅÐã¹©ºÑºË¹ŒÒàμÃÕÂÁ¾º¡Ñº¹âÂºÒÂ¤ÅÑÊàμÍÃàμçÁÃÙ»áºº
â»Ã´ÃÍμÔ´μÒÁ
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áÇ´Ç§ºÕâÍäÍ
¨ÕÃÇÃÃ³ ¡ÒÃØ³¨ÔμÃ

แวดวง “บีโอไอ”

12 ตุลาคม 2558

¤Ø³âª¤´Õ á¡ŒÇáÊ§ ÃÍ§àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃºÕâÍäÍ ¡Å‹ÒÇà»´§Ò¹
ÊÑÁÁ¹Ò “âÍ¡ÒÊ¡ÒÃÅ§·Ø¹ä·Âã¹»ÃÐà·ÈμÅÒ´ãËÁ‹ : ä¹¨ÕàÃÕÂ
¤ÕÃ¡ «Õ Ê¶Ò¹ ºÑ§¡ÅÒà·È áÅÐ»Ò¡ÕÊ¶Ò¹” ¨Ñ´â´Â¡Í§Ê‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃÅ§·Ø¹ä·Âã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È ºÕâÍäÍ Ã‹ÇÁ¡Ñº ºÃÔÉ·Ñ âºÅÅÔà¡ÍÃ
áÍ¹´ ¤ÍÁ¾Ò¹Õ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´ ³ âÃ§áÃÁÊÇÔÊâ«à·Å
àÅÍ ¤Í§¤ÍÃ´ ¡ÃØ§à·¾Ï

21 ตุลาคม 2558
¤Ø³ËÔÃÞ
Ñ ÞÒ ÊØ¨¹Ô ÂÑ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃºÕâÍäÍ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à»´
âÃ§§Ò¹¢Í§ºÃÔÉ·Ñ à·Ãç¡ ä·ÂÃØ§‹ ¨íÒ¡Ñ´ ³ ¹Ô¤ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
ÍÁμÐ«ÔμÕé ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§

3 พฤศจิกายน 2558
¤Ø³ª¹Ô¹·Ã ¢ÒÇ¨Ñ¹·Ã ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨
¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 4 (ºÕâÍäÍ ªÅºØÃÕ) Ã‹ÇÁ¾Ô¸Õà»´âÃ§§Ò¹
¢Í§ºÃÔÉÑ· «ÙÁÔÃÔâ¡Ðà¤ÁÔ¤ÑÅ áÍ¹´ ¾ÅÒÊμÔ¡ â»Ã´Ñ¡Ê
(»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´ ³ ¨Ñ§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§

9 พฤศจิกายน 2558
´Ã.ÊÁ¤Ô´ ¨ÒμØÈÃÕ¾·Ô ¡Ñ É ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ
´Ã.ÍÃÃª¡Ò ÈÃÕºÞ
Ø àÃ×Í§ ÃÑ°Á¹μÃÕÇÒ‹ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
´Ã.¾Ôàª° ´ØÃ§¤àÇâÃ¨¹ ÃÑ°Á¹μÃÕÇÒ‹ ¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ¤Ø³ËÔÃÑÞÞÒ ÊØ¨Ô¹ÑÂ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃºÕâÍäÍ
Ã‹ Ç Áà»š ¹ ÊÑ ¡ ¢Õ ¾ ÂÒ¹ã¹¾Ô ¸Õ Ç Ò§ÈÔ Å ÒÄ¡É ¾ÃŒ Í Á»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃÊÃŒ Ò §Ê¹ÒÁ·´ÊÍºÃ¶Â¹μ á Ë‹ § ãËÁ‹ ¢Í§ºÃÔ ÉÑ ·
ÎÍ¹´ŒÒ ÍÒÃáÍ¹´´Õ àÍàªÕÂ á»«Ô¿¤ ¨íÒ¡Ñ´ (HRAP)
³ ÊÇ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁâÃ¨¹Ð ¨Ñ§ËÇÑ´»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ
6

วารสารสงเสริมการลงทุน

11 พฤศจิกายน 2558
¤Ø³ËÔÃÑÞÞÒ ÊØ¨Ô¹ÑÂ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃºÕâÍäÍ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹
¨Ñ´¡ÒÃ»ÃÐªØÁËÒÃ×Í¡ÑºËÍ¡ÒÃ¤ŒÒμ‹Ò§»ÃÐà·Èã¹»ÃÐà·Èä·Â
â´ÂÁÕ¹ÒÂÊáμ¹ÅÕÂ ¤Ñ§ »ÃÐ¸Ò¹ËÍ¡ÒÃ¤ŒÒÃ‹ÇÁμ‹Ò§»ÃÐà·Èã¹
»ÃÐà·Èä·Â (Joint Foreign Chambers of Commerce in
Thailand:JFCCT) à»š¹»ÃÐ¸Ò¹½†ÒÂËÍ¡ÒÃ¤ŒÒμ‹Ò§»ÃÐà·È
³ âÃ§áÃÁàªÍÃÒμÑ¹ á¡Ã¹´ ÊØ¢ØÁÇÔ· ¡ÃØ§à·¾Ï

16 พฤศจิกายน 2558
¾Å.Í. »ÃÐÂØ · ¸ ¨Ñ ¹ ·Ã â ÍªÒ ¹ÒÂ¡ÃÑ ° Á¹μÃÕ
à»š ¹ »ÃÐ¸Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØ Á ºÍÃ ´ ºÕ â ÍäÍ ¤ÃÑé § ·Õè 6/2558
³ μÖ¡ÊÑ¹μÔäÁμÃÕ ·íÒà¹ÕÂºÃÑ°ºÒÅ

18 พฤศจิกายน 2558
ÈÙ¹ÂºÃÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ºÕâÍäÍ ¨Ñ´§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò “ºÕâÍäÍ
ª‹ÇÂ¸ØÃ¡Ô¨·‹Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ” ³ âÃ§áÃÁà¿ÅÔ¡« ÃÔàÇÍÃá¤Ç
ÃÕÊÍÃ· ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ

23 พฤศจิกายน 2558
ºÕ â ÍäÍ ¨Ñ ´ §Ò¹ÊÑ Á Á¹Ò “Í¹Ò¤μä·Â ¡Œ Ò Çä¡Å
´Œ Ç Â¤ÅÑ Ê àμÍÃ ” à¾×è Í ªÕé á ¨§¹âÂºÒÂ¤ÅÑ Ê àμÍÃ â´ÂÁÕ
¾Å.Í. »ÃÐÂØ·¸ ¨Ñ¹·ÃâÍªÒ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹
áÅÐ¡Å‹ÒÇ»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ ³ ÈÙ¹Â¡ÒÃ»ÃÐªØÁáË‹§ªÒμÔÊÔÃÔ¡ÔμÔì
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7

»¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁºÕâÍäÍ
¨ÕÃÇÃÃ³ ¡ÒÃØ³¨ÔμÃ

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ
ÇÑ¹·Õè

¡Ô¨¡ÃÃÁ

Ê¶Ò¹·Õè

Ë¹‹ÇÂ§Ò¹¼ÙŒÃÑº¼Ô´ªÍº

â·ÃÈÑ¾·

2 ¸.¤. 58

ÊÑÁÁ¹Ò àÃ×èÍ§ “àÊÃÔÁÊÃŒÒ§¸ØÃ¡Ô¨
´ŒÇÂÊÔ·¸Ô»ÃÐâÂª¹·Ò§ÀÒÉÕ”

âÃ§áÃÁÁÔÃÒà¤ÔÅ á¡Ã¹´ ¤Í¹àÇ¹ªÑè¹ ÊíÒ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò»˜¨¨ÑÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÃØ§à·¾Ï
¡ÒÃÅ§·Ø¹

0-2553-8111
μ‹Í 8144, 8414

2 ¸.¤. 58

ÊÑÁÁ¹Ò àÃ×èÍ§ “¡ÒÃãªŒÊÔ·¸Ô
ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹ÔμÔºØ¤¤ÅÍÂ‹Ò§äÃ
äÁ‹¼Ô´áÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑμÔμÒÁà§×èÍ¹ä¢
¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃμÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ”

âÃ§áÃÁÍÔÁ¾ÕàÃÕÂÅ ¾Ñ·ÂÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ

0-3840-4949
0-3840-4952

16 ¸.¤. 58

ÊÑÁÁ¹Ò àÃ×èÍ§ “¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ âÃ§áÃÁÍÔÁ¾ÕàÃÕÂÅ ÃÕàÇÍÃàÎŒÒÊ ÃÕÊÍÃ· ÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 1
ã¹à¢μ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ
¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ
(ºÕâÍäÍ àªÕÂ§ãËÁ‹)
¨Ñ§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ”

0-5329-4100
μ‹Í 4104, 4106

17 ¸.¤. 58

ÊÑÁÁ¹Ò àÃ×èÍ§ “ÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμÔËÅÑ§ä´ŒÃÑº
¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
áÅÐ¡ÒÃ¢Íà»´´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ”

âÃ§áÃÁÅÕ¡ÒÃà´¹Ê ¾ÅÒ«‹Ò ¨Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ ÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 5
(ºÕâÍäÍ Ê§¢ÅÒ)

0-7458-4504

18 ¸.¤. 58

ÍºÃÁ àÃ×èÍ§ “ÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμÔà¡ÕèÂÇ¡Ñº
à¤Ã×èÍ§¨Ñ¡ÃÍØ»¡Ã³áÅÐÇÑμ¶Ø´Ôº
áÅÐÇÑÊ´Ø¨íÒà»š¹ÊíÒËÃÑº¡Ô¨¡ÒÃ
·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹”

âÃ§áÃÁÊÕÁÒ¸Ò¹Õ ¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

ÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 2
(ºÕâÍäÍ ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ)

0-4438-4208

14 Á.¤. 59

ÊÑÁÁ¹Ò àÃ×èÍ§ “¹âÂºÒÂ SMEs
áÅÐà¢μ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ”

âÃ§áÃÁà¡ÕèÂÇÍÑ¹ ¨Ñ§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ

ÊíÒ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò»˜¨¨ÑÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹
¡ÒÃÅ§·Ø¹

0-2553-8111
μ‹Í 6210, 6175
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ÈÙ¹ÂàÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 4
(ºÕâÍäÍ ªÅºØÃÕ)

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม

มหรรณพ กรรณสูต

โอกาสของผู้ผลิต

เครื่องมือแพทย์ไทยในเวทีโลก
ประเทศไทยมีอตั ราการขยายตัวของอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัว
ประมาณร้อยละ 9 ต่อปี เป็นผลมาจากแนวโน้ม
การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งคาดการณ์ว่า
จำ�นวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศภายใน
ปี 2568 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 33 ของประชากร
ทัง้ ประเทศเมือ่ ถึงปี 2593 รวมทัง้ ยังมีผปู้ ว่ ยต่างชาติ
เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ตาม
โรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชนเป็นจำ�นวนปีละ
กว่า 2 ล้านคน จึงนับได้วา่ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
ทางการแพทย์แห่งเอเชีย สอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ไทยเป็น Medical Hub
ดั ง นั้ น จึ ง มี ค วามต้ อ งการผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก าร
ทางการแพทย์มากขึ้นตามไปด้วย

Thailand’s Medical
Device Market 2010-2015
(US$ Million)
1400
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1122
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US$ Million
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2015

ที่มา Thai Medical Technology Industry Association

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบนั ผูป้ ระกอบการผลิตเครือ่ ง
มือแพทย์ภายในประเทศส่วนใหญ่ผลิตเครื่องมือแพทย์
พืน้ ฐานทีใ่ ช้แรงงานในการประกอบผลิตภัณฑ์เสียเป็นส่วนมาก
เช่น ชุดสายถ่ายเลือด ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดใช้
ครั้งเดียวทิ้ง เตียงและรถเข็นผู้ป่วย เป็นต้น ในขณะที่
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เครือ่ งมือแพทย์ทมี่ เี ทคโนโลยีสงู เช่น เครือ่ งอัลตราซาวนด์
เครื่องเอกซเรย์ เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ และเครื่อง
ตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง เป็นต้น ยังคงพึ่งพาการนำ�เข้า
จากต่างประเทศเป็นหลัก
จากสถิ ติ ข องกรมศุ ล กากรพบว่ า ในปี 2557
ประเทศไทยมีการนำ�เข้าเครื่องมือแพทย์คิดเป็นมูลค่า
มากถึง 23,780 ล้านบาท โดยนำ�เข้ามาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกามากเป็นอันดับ 1 มีมลู ค่าสูงถึง 5,693 ล้านบาท
รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น มีมูลค่านำ�เข้า 3,528 ล้านบาท
และเยอรมนี มีมูลค่านำ�เข้า 3,274 ล้านบาท ตามลำ�ดับ

“เครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องเอกซเรย์
เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ
และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง
ยังคงพึ่งพาการนำ�เข้า
จากต่างประเทศเป็นหลัก”

ครั้งเดียวทิ้ง เตียงและรถเข็นผู้ป่วย เป็นต้น ในขณะที่

ตารางแสดงแหล่งนำ�เข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์
ลำ�ดับที่

ประเทศ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

สหรัฐอเมริกา
ญี่ปุ่น
เยอรมนี
จีน
ไอร์แลนด์
เกาหลีใต้
สิงคโปร์
สวิตเซอร์แลนด์
เม็กซิโก
ฟิลิปปินส์
สหราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์
เวียดนาม
อิตาลี
ไต้หวัน
รวม 15 รายการ
รวมอื่นๆ
รวมทุกประเทศ
ที่มา		 กรมศุลกากร เมษายน 2558
10 วารสารส่งเสริมการลงทุน

2555

7,003.3
4,243.3
3,292.9
3,293.7
821.7
681.7
388.0
982.0
155.4
362.1
519.5
817.2
152.3
356.9
299.8
23,369.6
2,884.0
26,253.6

มูลค่า : ล้านบาท
2556
6,756.7
3,750.8
3,205.6
3,503.0
1,059.3
940.0
322.5
1,423.9
237.4
416.0
515.7
436.3
122.0
415.2
404.5
23,508.8
2,842.7
26,351.5

2557

5,693.5
3,528.2
3,273.5
2,156.0
1,178.6
936.7
340.6
1,250.0
451.9
294.1
533.7
384.0
151.7
406.3
332.3
20,911.0
2,869.3
23,780.4

การสนับสนุนจากภาครัฐ

แม้ ว่ า บริ ษั ท ผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ เ ทคโนโลยี สู ง
รายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐฯ ได้ตั้ง
สำ�นักงานขายขึ้นในประเทศไทยแล้ว เช่น
- GE Medical System (USA)
- Baxter (USA)
- Johnson & Johnson (USA)
- Medtronic (USA)
- Abbott Laboratories (USA)
- 3M Healthcare (USA)
- Boston Scientific (USA)
- Becton Dickinson (USA)
- Stryker Corp (USA)
- Molnlycke Healthcare (Sweden)
- Essilor (France)
- Hoya Lens (Japan)

“มีเพียงไม่กี่รายเท่านั้น
ที่ตั้งโรงงานผลิตเครื่องมือแพทย์ขึ้น
ในประเทศไทย”
แต่ มี เ พี ย งไม่ กี่ ร ายเท่ า นั้ น ที่ ตั้ งโรงงานผลิ ต
เครื่องมือแพทย์ขึ้นในประเทศไทย ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่ง
ส่งเสริมให้บริษัทข้ามชาติรายใหญ่เข้ามาลงทุนให้มากขึ้น
เพื่อใช้เป็นฐานในการผลิตเพื่อจำ�หน่ายในประเทศและ

ส่งออกไปทัว่ โลก อันจะก่อให้เกิดการจ้างงาน ช่วยปรับปรุง
คุณภาพชีวติ ของประชากรให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่
ใช้เทคโนโลยีสงู ในราคาทีไ่ ม่แพงจนเกินไปนักและส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน
ในขณะเดียวกัน ต้องพัฒนาผู้ประกอบการไทย
ให้มีศักยภาพสามารถผลิตเครื่องมือแพทย์เทคโนโลยีสูง
ที่ มี ค วามทั น สมั ย และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ แทนการผลิ ต
เครื่องมือแพทย์พื้นฐานทั่วไป ซึ่งหน่วยงานที่มีบทบาท
สำ�คัญในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย เช่น สำ�นักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช),
สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โรงพยาบาลและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น ผ่านความร่วมมือใน
การให้ความรูแ้ ละร่วมกันวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อลดการนำ�เข้า
เครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ
นอกจากนี้ ปัจจัยด้านบุคลากรก็มีความสำ�คัญ
อย่างมาก คำ�ถามหนึ่งของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการ
มาตัง้ โรงงานผลิตเครือ่ งมือแพทย์ในไทยก็คอื ความพอเพียง
ของแรงงานในตำ�แหน่งทีเ่ ขาต้องการ ซึง่ บางตำ�แหน่งเรายัง
ขาดแคลนอยู่ ดังนั้นต้องสนับสนุนสถาบันการศึกษาให้
ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกร
ชีวการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการแพทย์
และนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ให้เพียงพอ
กั บ ความต้ อ งการของตลาดเครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ เ ติ บโต
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

“สถิติตั้งแต่ปี 2547-2557
มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ
ในกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์
ทั้งสิ้น 131 โครงการ
เงินลงทุนกว่า 32,800 ล้านบาท”
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL
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สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน

บีโอไอให้ความสำ�คัญกับอุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ไทยเป็น
Medical Hub โดยจัดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการ
ส่งเสริมการลงทุน จากสถิตยิ อ้ นหลังตัง้ แต่ปี 2547-2557
พบว่ามีโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ทัง้ สิน้ 131 โครงการ
คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนกว่า 32,800 ล้านบาท เป็นการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นร้อยละ 36 เป็นอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่า
11,680 ล้านบาท รองลงมาเป็นประเทศในกลุ่มยุโรป
ร้อยละ 22 คิดเป็นมูลค่า 7,330 ล้านบาท ขณะที่
ผูป้ ระกอบการไทยมีการลงทุนอยูน่ อ้ ยมาก ประมาณร้อยละ

6 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,050 ล้านบาท
ภายใต้มาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ทปี่ ระกาศใช้
ตั้ ง แต่ ต้ น ปี ที่ ผ่ า นมา กิ จ การเครื่ อ งมื อ แพทย์ จ ะแบ่ ง
สิทธิประโยชน์ออกเป็น 3 ระดับ โดยเครื่องมือแพทย์
ที่ จั ด อยู่ ใ นความเสี่ ย งสู ง หรื อ เทคโนโลยี สู ง จะได้ รั บ
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ สู ง สุ ด เพื่ อ กระตุ้ นให้ เ กิ ด การลงทุ น
เครื่ อ งมื อ แพทย์ ป ระเภทนี้ ใ ห้ ม ากขึ้ น ในขณะที่
เครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นที่มีเทคโนโลยีต่ำ�กว่า ซึ่งปัจจุบัน
มีการลงทุนอยูแ่ ล้วเป็นจำ�นวนมาก จะได้รบั สิทธิประโยชน์
ที่ลดหลั่นกันลงมา

ตารางแสดงสิทธิประโยชน์กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน
ประเภทกิจการ
ประเภทกิจการ 3.11.1 กิจการผลิตเครือ่ งมือแพทย์
ที่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงสูงหรือเทคโนโลยีสูง
(เช่น เครือ่ ง X-Ray, เครือ่ ง MRI, เครือ่ ง CT Scan
และวัสดุฝงั ในร่างกายเป็นต้น) หรือเครือ่ งมือแพทย์
ทีม่ กี ารนำ�ผลงานวิจยั ภาครัฐหรือทีด่ �ำ เนินการร่วมกับ
ภาครัฐไปผลิตเชิงพาณิชย์
ประเภทกิจการ 3.11.2 กิจการผลิตเครือ่ งมือแพทย์
ชนิดอืน่ ๆ (ยกเว้นการผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้า
หรือเส้นใยชนิดต่างๆ)

สิทธิประโยชน์
-

ประเภทกิจการ 3.11.3 กิจการผลิตเครือ่ งมือแพทย์ จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ เช่น เสือ้ กาวน์ ผ้าคลุม หมวก ผ้าปิดปากและจมูก ผ้าก๊อซและสำ�ลี เป็นต้น -

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (A2)
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดบิ ทีน่ �ำ มาผลิตเพือ่ ส่งออก
นำ�ช่างฝีมือชาวต่างชาติเข้ามาทำ�งาน
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี (A3)
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดบิ ทีน่ �ำ มาผลิตเพือ่ ส่งออก
นำ�ช่างฝีมือชาวต่างชาติเข้ามาทำ�งาน
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี (A4)
กรณีการผลิตผ้าก๊อซหรือสำ�ลี
ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
ต้องเริ่มต้นจากผ้าฝ้ายดิบหรือ
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดบิ ทีน่ �ำ มาผลิตเพือ่ ส่งออก ใยฝ้าย
นำ�ช่างฝีมือชาวต่างชาติเข้ามาทำ�งาน

AEC กับทิศทางของอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์และสุขภาพไทย

ในปี 2559 ประเทศไทยจะเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ทำ�ให้ไทยและอาเซียนกลายเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production
Base) สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุน
สามารถเคลือ่ นย้ายได้อย่างเสรีในตลาดทัง้ 10 ประเทศ ซึง่
12 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เงื่อนไข

มีประชากรรวมกว่า 600 ล้านคน ดังนัน้ จึงจำ�เป็นอย่างยิง่
ที่ไทยควรเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เช่น
- ปรับปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. เครือ่ งมือแพทย์ของ
อย. ให้สอดคล้องกับ AEC โดยแบ่งเครื่องมือแพทย์
บนพื้ น ฐานของความเสี่ ย ง หรื อ มี ก ฎหมายว่ า ด้ ว ย
ผู้ ป ระกอบการผลิ ต เครื่ อ งมื อ แพทย์ ไ ทยต้ อ งได้ รั บ
มาตรฐาน ISO 13485 หากต้องการจำ�หน่ายในกลุม่ AEC
การปรับปรุงเอกสารต้นแบบ (CSDC) โดยกำ�หนดรูป
แบบทีเ่ ป็นมาตรฐานในกลุม่ AEC และปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับทรัพสินย์ทางปัญญาให้รัดกุมมากขึ้น
- ผลิตและพัฒนาบุคลากรคนไทยที่เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์โดยเฉพาะให้เพิ่มมากขึ้นและ
พั ฒ นาภาษาอั ง กฤษ เนื่ อ งจากจะมี แ รงงานจากกลุ่ ม
ประเทศ AEC ไหลเข้ามาทำ�งานในไทยโดยเสรีมากขึ้น
- ส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์เครือ่ งมือแพทย์
กันเองภายในกลุม่ AEC เพือ่ ลดการนำ�เข้าเครือ่ งมือแพทย์
จากประเทศในกลุ่มยุโรปและอเมริกา
เน้นผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ไทยมีความ
ได้เปรียบ เช่น ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ซึ่งเราเป็น
แหล่งวัตถุดบิ ทีส่ �ำ คัญ โดยนำ�มาพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์
ชุดทดสอบโรคในเขตร้อนเพื่อขายในกลุ่ม AEC และ
เอเชีย ซึ่งในยุโรปและอเมริกามีผลิตน้อยมาก หรือ
เครือ่ งมือแพทย์ทเ่ี ป็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจเริม่ จากการผลิต
เป็นชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบก่อนก็ได้

บทสรุปและแนวโน้มอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ของไทย

สำ�หรับแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือ
และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละอุ ป กรณ์ เ พื่ อ สุ ข ภาพ
ของไทยยังมีการเติบโตที่ดี มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ย
ร้ อ ยละ 9 ต่ อ ปี เนื่ อ งจากการเอาใส่ ใ จต่ อ สุ ข ภาพ
ของประชากร ทำ�ให้มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้น ความต้องการ
บริการทางการแพทย์จึงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ผลิตภัณฑ์

เครือ่ งมือแพทย์จะเข้าถึงกลุม่ ผูบ้ ริโภคมากขึน้ โดยเฉพาะ
การใช้โดยบุคคล (Personal Use) ซึง่ หมายถึงการออกแบบ
ให้ใช้งานง่าย โดยผู้ใช้ไม่จำ�เป็นต้องมีความชำ�นาญ เพียง
ศึกษาจากคู่มือการใช้งานก็สามารถใช้งานได้เอง เช่น
เครื่องมือวัดระดับน้ำ�ตาลในเลือด เป็นต้น
ในด้านการลงทุน บริษัทข้ามชาติจะเข้ามาลงทุน
ในกิจการผลิตเครื่องมือแพทย์มากขึ้น เพื่อใช้เป็นฐาน
การผลิตเพื่อจำ�หน่ายในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่ม
ประเทศ AEC เนื่องจากปัญหาทางการเมืองภายใน
ประเทศคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีและต่างชาติเล็งเห็น
โอกาสในการขยายตัวของตลาดเครือ่ งมือแพทย์ในภูมภิ าค
เอเชีย
สำ�หรับผู้ประกอบการไทย ต้องยกระดับตัวเอง
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับต่างชาตให้ได้
โดยภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทเพื่อช่วยผู้ประกอบการ
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและได้รับ
การยอมรับจากผู้ใช้งาน รวมทั้งต้องเร่งผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ในสาขาที่เรายังขาดแคลน ให้เพียงพอ
ต่อตลาดเครือ่ งมือแพทย์ของไทยทีเ่ ติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
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เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม

มาลัย พงศ์ถาวรภิญโญ / ภูวษา ภวนานันท์ / เดือนพร บุญศิริคำ�ชัย

เครื่องยิงเลเซอร์

รักษาแผลไฟไหม้ฝีมือคนไทย

วารสารส่งเสริมการลงทุน ได้มโี อกาสสัมภาษณ์
ดร. สหธรณ เนาวรัตน์พงษ์ ผู้บริหารบริษัท
ทีเอ็นซี เมดดิทรอน จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัทคนไทย
ผู้ผลิตเครื่องยิงเลเซอร์เพื่อรักษาแผลเป็น ที่มี
คุ ณ สมบั ติ ช่ ว ยรั ก ษาแผลเป็ น จากน้ำ � ร้ อ นลวก
หรือไฟไหม้ ผิวหนังหรือแผลเป็นภายหลังจากการ
ผ่าตัด โดยมีเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้

เป็นธุรกิจวงแคบ ไม่มีความต่อเนื่อง จึงหันมาสนใจงาน
เครื่องยิงเลเซอร์ทางด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ใช้
ในการรักษาผิวหนัง และกำ�ลังเป็นที่นิยม โดยมีแพทย์
ที่เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ที่รู้จักท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า
เครื่ อ งเลเซอร์ ข องบริ ษั ท อเมริ กั น แห่ ง หนึ่ ง ได้ เ ข้ า มา
เจาะตลาดในประเทศไทยแล้ว

ความเป็นมาของธุรกิจ

ดร.สหธรณ เนาวรัตน์พงษ์ ผูบ้ ริหารบริษทั ทีเอ็นซี
เมดดิทรอน จำ�กัด เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจำ�หน่าย
เครื่องยิงเลเซอร์เพื่อรักษาแผลเป็น มาตั้งแต่ปี 2552
โดยมีจุดเริ่มต้นมาจากธุรกิจเดิมที่ผลิตเครื่องยิงเลเซอร์
สำ � หรั บโรงงานอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ ต้ อ งใช้ เ ลเซอร์ ใ นการ
แกะสลักปุ่มขนาดเล็กต่างๆ แต่เนื่องจากงานดังกล่าว
14 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ดร. สหธรณ เนาวรัตน์พงษ์
ผู้บริหารบริษัท ทีเอ็นซี เมดดิทรอน จำ�กัด

เมื่ อได้ ศึ ก ษาค้ น คว้ า เอกสารทางวิ ช าการ รู้ สึ ก
ประทับใจในการรักษาแผลเป็น โดยเฉพาะการยิงเลเซอร์
เพื่อรักษาแผล และจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า เราสร้าง
เครื่ อ งมื อ ชนิ ด นี้ ไ ด้ แ น่ น อน และมั่ นใจเครื่ อ งมื อ นี้
จะทำ�ให้เกิดผลและทำ�งานได้จริง จึงตัดสินใจลงมือผลิต
เพราะเครื่องเลเซอร์ที่นำ�เข้าจากต่างประเทศในขณะนั้น
มีราคาสูงมากอยูท่ ปี่ ระมาณ 7 ล้านบาท ซึง่ ผูผ้ ลิตคนไทย
ส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อได้

“ด้วยทฤษฎี ในการรักษาผิวหนังแบบนี้
ผมก็รู้ว่าผมทำ�ได้แน่นอน
และแพทย์ ไทยเองก็ควรจะวิจัยได้
ปัญหาคือหากเราไม่เริ่มอะไร
สักอย่างขึ้นมามันก็จะไม่เริ่ม”
หลักการทำ�งานของเลเซอร์

เครื่องเลเซอร์จะยิงแผลเป็นที่บริเวณผิวหนังเป็นรู
เล็กๆ ขนาดหน้าตัดเลเซอร์เล็กเหมือนเส้นผม เพือ่ กระตุน้
ให้เกิดการบาดเจ็บขนาดจิ๋ว ผิวหนังที่ถูกทำ�ลายจะลึกลง
ไปหลายมิลลิเมตร ซึ่งแผลเล็กๆ เหล่านี้ เวลาร่างกาย
ซ่อมแซมขึ้นมาจะไม่เป็นพังผืด ยิงเสร็จแล้วก็กลับบ้าน
ได้ จากนั้ นจะค่ อ ยๆ ลอกหลุ ด ดั นเนื้ อ แผลเป็ น ที่
ถูกยิงทำ�ลายออกมา การยิงเลเซอร์นี้เป็นการกระตุ้น
ให้เกิดการซ่อมแซม แผลเป็นจะไม่หายไปทันที และ
จะต้องยิงซ้ำ�อีกหลายครั้ง

เมื่อตัดสินใจเริ่มผลิต

บริษทั เคยมีประสบการณ์สร้างเครือ่ งเลเซอร์ส�ำ หรับ
อุตสาหกรรมมาแล้ว เราจึงมั่นใจว่าสามารถสร้างเครื่อง
เลเซอร์ทางการแพทย์ได้ ด้วยแนวคิดและประสบการณ์
ที่สะสมมา “ถ้าไม่ฝ่าความกลัวว่าจะขายได้ไหม เราก็
จะไม่มีเครื่องมือแพทย์นี้ผลิตออกมา” เราเลยตัดสินใจ
จะทดลองผลิต ซึ่งต้องใช้เงินจำ�นวนมากและเป็นช่วง
เศรษฐกิจขาลง เราไม่มีเงินและต้องนำ�เงินเป็นสิบล้านไป
ติดอยูก่ บั การสัง่ ซือ้ หลอดเลเซอร์ถงึ 2 ปี พนักงานลาออก
กันเกือบหมด แต่บริษัทก็ยังแน่วแน่ว่าจะทำ�ให้ได้ จึง
เริ่มไปคุยกับหมอที่มีแนวคิดเดียวกันเพื่อร่วมกันพัฒนา
Finescan ทำ �ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งคนไทย
ที่ต่างสายงานต่างความรู้กัน เช่น งานด้านวิศวกรรม
งานด้านชีวภาพ คนไข้ อาสาสมัคร เป็นต้น ตลาดทีจ่ ะเติบโต
ขึ้นมา ก็รองรับสำ�หรับคลินิกของคนไทย ที่มีลูกค้าเป็น
คนไทย ดังนั้น Finescan หรือเลเซอร์รักษาแผลผ่าตัด
แผลเป็นนี้จึงเป็นสัญชาติไทยอย่างแท้จริง

“ปัจจุบัน
จำ�หน่ายให้แก่โรงพยาบาล
ของรัฐและเอกชน
โดยมีราคาตํ่ากว่าของนำ�เข้า
จากต่างประเทศประมาณครึ่งหนึ่ง”
การจำ�หน่าย

ปั จ จุ บั น จำ � หน่ า ยให้ แ ก่ โ รงพยาบาลของรั ฐ และ
เอกชน โดยมีราคาต่ำ�กว่าของนำ�เข้าจากต่างประเทศ
ประมาณครึ่งหนึ่ง โดยแพทย์ที่ รพ.รามาธิบดี ได้นำ�
ไปใช้รักษาแผลเป็นกับผู้ป่วยที่โดนระเบิดและไฟครอกที่
ภาคใต้ มีแผลไฟไหม้เป็นพังผืดลึก เมื่อยิงไปแล้วก็จะ
ค่อยๆ เปลี่ยนไปใกล้เคียงกับผิวหนังเดิม หรือแม้แต่
แผลเป็นหลังผ่าตัดหรือแผลเป็นจากสิวก็สามารถรักษา
ด้วยวิธีนี้ได้ แต่ยังไม่สามารถรักษากระหรือฝ้าได้
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ปัญหาและอุปสรรค

ในอดี ต บริ ษั ท ประสบปั ญ หาด้ า นเงิ น ทุ น ขาด
สภาพคล่อง เนื่องจากต้องใช้เงินประมาณ 10 ล้านบาท
สัง่ ซือ้ หลอดเลเซอร์จากสหรัฐอเมริกา ต้องใช้เวลาประมาณ
2 ปีที่จะได้หลอดดังกล่าวมา และหลังจากเกิดเหตุการณ์
911 ทำ �ให้ เ กิ ด สนธิ สั ญ ญาห้ า มส่ ง ออกหลอดชนิ ด นี้
เจ้าหน้าที่ของเขาต้องมาที่เมืองไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูล
ว่าเราประกอบธุรกิจและจะนำ�เครือ่ งดังกล่าวไปใช้ท�ำ อะไร
เพือ่ ป้องกันไม่ให้น�ำ ไปขายต่อให้ประเทศทีเ่ ป็นศัตรูกบั เขา
ด้านการยอมรับของตลาด เมื่อเริ่มผลิตและได้
ติดต่อให้ลูกค้าโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์
และรามาธิบดีทดลองใช้และทำ�การวิจัย เราได้รับการ
ตอบรั บ อย่ า งดี นำ � ไปทดลองกั บ ผู้ ป่ ว ยและตี พิ ม พ์
ผลการทดลอง โดยอาจารย์แพทย์นิวัฒน์ พลนิกร เป็น
คุณหมอทีท่ �ำ เรือ่ งเลเซอร์เป็นคนแรกๆ ของไทย ได้แนะนำ�
ว่ า เครื่ อ งเลเซอร์ ข องเราควรลดภาระของหมอในการ
ป้ อ นข้ อ มู ล ตั ว เลขลงในเครื่ อ งนี้ จึ ง ควรใช้ ร ะบบ
คอมพิ ว เตอร์ ม าประมวลผลให้ เ ลย เราจึ ง ออกแบบ
เครื่องเลเซอร์ของเราใหม่ ให้ดูดีและใช้งานง่าย จากเดิม
มีรูปร่างเหมือนตู้ ATM มีปุ่มต่างๆ เต็มไปหมด ให้มี
ลักษณะคล้ายเครื่องซักผ้าที่มีหน้าจอเหมือน Tablet กด
เพียงไม่กี่ปุ่ม เครื่องทำ�งานได้ตามต้องการเลย
ด้ า นมาตรฐานสิ น ค้ า เมื่ อ เราสามารถออกแบบ
เครื่องเลเซอร์ให้แพทย์ไทยใช้งานได้สะดวกแล้ว เรามี
เป้าหมายจะส่งออกไปอเมริกาและยุโรป จึงต้องขอ CE Mark
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์) ปัจจุบันเราเสียเงิน
ค่าสอบเป็นล้านทุกปีแต่ก็ยังไม่ผ่าน

แรงบันดาลใจที่ทำ�ให้ยังสู้ต่อไป

เราอยากจะเห็นว่ามันทำ�ได้จริง เราพิสจู น์ในหัวสมอง
ของเราแล้วว่า ตามหลักการสามารถทำ�ได้และก็เห็นว่าขายได้
แน่นอน สิง่ ทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ คือ “เราต้องกล้าทีจ่ ะฝ่าความกลัว
ว่าจะไม่ส�ำ เร็จ หรือมีคนไม่เห็นด้วย เราก็ตอ้ งไม่ยอมแพ้ ไม่
เช่นนัน้ เราจะไม่กล้าลุย แล้วมันก็จะเป็นได้แค่ไอเดียเท่านัน้ ”
16 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เครื่อง Finescan

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ

1. บีโอไอควรมีทีมบัญชีที่มาดูแล SMEs โดย
เฉพาะ เพราะเราเป็นกิจการขนาดเล็ก ไม่มีแผนกบัญชี
ของตั ว เอง หรื อ มี โ ปรแกรมซอฟต์ แ วร์ สำ � เร็ จ รู ป เป็ น
แม่แบบมาเพือ่ ให้ SMEs ใช้ส�ำ หรับเก็บบันทึกข้อมูล เพือ่
แยกโครงการทีไ่ ด้รบั และไม่ได้รบั การส่งเสริมฯ ออกจากกัน
อย่างชัดเจน และควรมีบริษัทบัญชีที่ได้รับการรับรอง
จากบี โ อไอ ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารในราคาที่ เ หมาะสม เพื่ อให้
ผู้ประกอบการขนาดย่อยได้เลือกใช้บริการ
2. ภาครั ฐ มี ม าตรการสนั บ สนุ น ด้ า นเงิ น ลงทุ น
ให้กับบัณฑิตที่จบใหม่ และมีจินตนาการมีความคิด
สร้างสรรค์ มีนวัตกรรมทางด้านเครื่องมือแพทย์ตั้งแต่
สมัยเรียนหันมาประกอบธุรกิจแบบ SMEs แทนการเป็น
มนุษย์เงินเดือน เครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยจริงๆ แล้ว
เกิ ด ไม่ ย าก มี ห ลายอย่ า งที่ เ ราทำ � ได้ แ ต่ ไ ม่ มี เ งิ น ทุ น
ทีจ่ ะทำ� ในความเป็นจริงกว่าจะได้นวัตกรรมมาสักเรือ่ งหนึง่
ต้องใช้เวลาหลายปีในการสะสมความรู้ทางเทคนิค ซึ่ง
ต้องอดทนใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะที่ไม่มีเงินใช้ การวิจัย
ส่ ว นใหญ่ จ ะขาดทุ น ตลอดเพราะต้ อ งสั่ ง ซื้ อ อุ ป กรณ์
เครื่องมือ วัตถุดิบมาใช้ทดลองทำ�อย่างต่อเนื่อง
3. ภาครัฐควรมีหน่วยงานแนะนำ�การขอ CE Mark
ในประเทศ มีหน้าที่ให้คำ�แนะนำ�และให้เงินสนับสนุน
ในการขอ CE Mark แก่ผปู้ ระกอบการ SMEs เนือ่ งจาก

ได้รับรางวัลจากสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ค่าใช้จ่ายในการขอสูงมากโดยจัดสรรงบประมาณให้กับ
สมอ. เพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอน แนะนำ� ประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการขอ CE Mark ให้กับผู้ประกอบการ
SMEs จะดีกว่าที่ภาครัฐให้เงินสนับสนุนโดยตรง เพราะ
ผู้ประกอบการไม่รู้จะไปจ้างใคร
4. สมอ. และสำ � นั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
สนั บ สนุ นให้ มี ก ารทดสอบมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง
เครือ่ งมือแพทย์ได้เองในประเทศ โดยต้องได้รบั การยอมรับ
ในระดั บ นานาชาติ ด้ ว ย โดยเฉพาะเครื่ อ งมื อ แพทย์
แบบ Active Medical Device ที่มีความเสี่ยงสูง

ข้อเสนอต่อนโยบายการส่งเสริมการลงทุน

1. ชักจูงหน่วยงาน CE Mark ให้มาลงทุนในไทย
โดยมีหน้าทีใ่ ห้การแนะนำ� ทำ� Pre-assessment แนะนำ�
การแก้ไขจุดบกพร่องเหมือนเป็นพี่เลี้ยง เพื่อให้สามารถ
ทำ�ได้ตรงกับเงื่อนไขของมาตรฐานดังกล่าว
2. เพิ่มเครื่องมือแพทย์ที่เป็นสินค้านวัตกรรม
ให้อยูใ่ นประเภทกิจการ SMEs และควรได้รบั การสนับสนุน
ในระยะยาว เพราะมีต้นทุนในการทำ�การวิจัยและพัฒนา
3. ส่ ง เสริ ม กิ จ การที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง การเริ่ ม ต้ น
สร้างไอเดียทางด้านเครือ่ งมือแพทย์ดว้ ย ไม่จ�ำ เป็นจะต้อง
เป็นเครือ่ งมือแพทย์กไ็ ด้ เช่น “กิจการทีเ่ ป็นนวัตกรรมใหม่
ที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา” เพราะระหว่างการพัฒนา
จำ�เป็นต้องมีเครื่องมือมาดำ�เนินการ จะช่วยให้ไทยมี
การออกแบบ พัฒนา และสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์
อย่างต่อเนื่อง

4. ส่งเสริม Machine Shop ที่ให้บริการทำ�
แนวความคิดใหม่ของลูกค้าออกมาเป็นต้นแบบทีจ่ บั ต้องได้
และใช้งานได้จริง ซึ่งอาจเป็น “กิจการให้บริการออกแบบ
เชิงวิศวกรรมและผลิตชิน้ ส่วนต้นแบบ (สำ�หรับลูกค้ารายย่อย)”
เพราะว่าอาจมีเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเขียนแบบ แต่
ไม่เงินลงทุนซื้อเครื่องจักรมาทำ�ต้นแบบ ซึ่งต้องฝึกฝน
และเรียนรูเ้ ป็นเวลานาน ถึงแม้ปจั จุบนั จะมีกจิ การประเภท
นี้อยู่แล้ว เช่น กิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ แต่เขาก็มักจะ
ไม่รับงานที่ต้องการให้ผลิตเพียงไม่กี่ชิ้นของ SMEs ซึ่ง
หากมีกิจการแบบนี้อยู่ นักออกแบบก็จะสานฝันได้เร็ว

“ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณ
ให้กระทรวงอุตสาหกรรม
เพื่อใช้สำ�หรับหน่วยงานที่เป็นพี่เลี้ยง
ในการสอบมาตรฐาน CE Mark”
โอกาสในตลาด AEC

แน่นอนว่าบริษัทก็ต้องการขยายตลาดไป AEC
หากเรามี CE Mark แล้ว เราก็จะสามารถส่งสินค้าออกไป
จำ�หน่ายที่ใดก็ได้ สมอ.จึงควรมีพี่เลี้ยงเพื่อสอนให้บริษัท
จัดทำ�ระบบมาตรฐานต่างๆ ซึง่ ไม่ควรเป็นหน่วยงานเอกชน
เด็ดขาด เพราะเขาจะคิดค่าจ้างเป็น Man Hour ซึง่ มีราคา
สูงมากและไม่ได้ผล จึงควรจะเป็นหน่วยงานทีไ่ ม่ค�ำ นึงถึง
ผลกำ�ไร โดยควรมีเป้าหมายเป็นจำ�นวนบริษัทที่สอบผ่าน
มาตรฐาน CE Mark ดังนัน้ ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณ
ให้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้สำ�หรับหน่วยงานที่เป็น
พี่เลี้ยงในการสอบมาตรฐาน CE Mark เมื่อใครมา
ขอความช่วยเหลือ ก็จัดเป็นแต่ละโครงการเฉพาะขึ้นมา
ซึง่ จะช่วยให้ประเทศไทยมีการส่งออกมากขึน้ ได้ในอนาคต

วิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้า

งานทางด้ า นชี ว ภาพที่ เ กี่ ย วกั บ เซลล์ เ ป็ น เรื่ อ งที่
มี ค วามสำ � คั ญ สมั ย ก่ อ นเพาะเลี้ ย งเซลล์ เ พื่ อใช้ วิ จั ย
ในห้องแล็บอย่างเดียว แต่ปัจจุบันเป็นการเพาะเลี้ยง
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ระดับอุตสาหกรรมแล้ว เพราะสามารถนำ�มาผลิตยา
และเครือ่ งสำ�อางได้ เราจึงกำ�ลังก้าวไปสูก่ ารพัฒนาเทคโนโลยี
ในการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่องานอุตสาหกรรม
สำ � หรั บ เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ เ ป็ น เทคโนโลยี ขั้ น สู ง
ปัจจุบันประเทศไทยยังนำ�เข้าจากต่างประเทศทั้งหมด
เช่น เครื่อง Mammogram เครื่อง Ultrasound ผม
มั่นใจว่าคนไทยทำ�ได้แน่นอน เพราะคนไทยมีความรู้
ความสามารถ แต่การพัฒนาอุตสาหกรรมเครือ่ งมือแพทย์

จะประสบความสำ�เร็จได้ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน โดย
เฉพาะแพทย์ วิศวกร และผู้ประกอบการในการคิดค้น
และพัฒนานวัตกรรมเครือ่ งมือแพทย์ใหม่ๆ และสิง่ ทีข่ าด
ไม่ได้ คือ ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง โดย
จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนทำ�วิจัยและพัฒนา
การขอมาตรฐานทางการแพทย์ เช่น CE Mark และแก้ไข
กฎระเบียบ เพื่อให้โรงพยาบาลของรัฐใช้เครื่องมือแพทย์
ที่คนไทยทำ�และได้มาตรฐานสากล

ประวัติ ดร. สหธรณ เนาวรัตน์พงษ์

- จบการศึ ก ษาจากโรงเรี ย นเซนต์ ค าเบรี ย ล
		 ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- จบการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
		 ธนบุรี (KMUTT)
•		ปริญญาตรีอิเล็กทรอนิกส์
•		ปริญญาโทมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม
•		ปริญญาเอกเทคโนโลยีพลังงาน
- มีความสนใจเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์
		 งานประดิษฐ์ ศิลปะ จิตวิทยา และศาสนา

- สภาพครอบครัวมีขนาดใหญ่มีพี่น้องมากใน
		 วัยเด็ก การแข่งขันในการทดลองงานประดิษฐ์
		 และศิลปะ เป็นกิจวัตรที่สำ�คัญในครอบครัว
		 เคยแช่เย็นแมลงต่างๆ กู้ชีวิตปลาทองด้วย
		 ความเย็น ผสมวัตถุระเบิดจนได้รับบาดเจ็บ
		 ในที่สุด
- ในช่วงประถมปลาย การได้ฝึกเขียนโปรแกรม
		 บนเครื่องแอปเปิ้ลทู เป็นสิ่งสำ�คัญหนึ่งที่ทำ�ให้
		 เกิดการเปลีย่ นแปลงในทรรศนะ ขัน้ ตอนความคิด
		 การใช้เหตุผล และการทำ�ความเข้าใจตัวเอง
- ปัจจุบันทำ�ธุรกิจส่วนตัวในการออกแบบและ
		 ผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ลงทุนวิจัย
		 ออกแบบ ผลิต และใช้งานโดยวิศวกร แพทย์
		 และคนไข้ชาวไทย

กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์กับบีโอไอ
ปั จ จุ บั น บี โ อไอให้ ก ารส่ ง เสริ ม ฯ แก่ กิ จ การ
ผลิตเครื่องมือแพทย์ ใน 3 ประเภทกิจการ คือ
(1) กิ จ การเครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ จัดอยู่ ใ นประเภท
ความเสี่ยงสูงหรือเทคโนโลยีสูง ประเภท 3.11.1
(2) กิจการผลิตเครือ่ งมือแพทย์ชนิดอืน่ ๆ (ยกเว้น
การผลิตเครื่องมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ)
ประเภท 3.11.2
(3) กิจการผลิตเครือ่ งมือแพทย์จากผ้า หรือเส้นใย
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ชนิดต่างๆ เช่น เสือ้ กาวน์ ผ้าคลุม หมวก ผ้าปิดปากและ
จมูก ผ้าก๊อซ และสำ�ลี เป็นต้น ประเภท 3.11.3
ทั้งนี้ ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดหย่อนอากรขาเข้า
สำ�หรับเครื่องจักรและวัตถุดิบ และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่
ภาษี โดยผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะเข้าข่ายประเภทกิจการ
ใดนั้น ต้องพิจารณาตามเงื่อนไขที่บีโอไอกำ�หนด

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม

มหรรณพ กรรณสูต / มาลัย พงศ์ถาวรภิญโญ / เดือนพร บุญศิริคำ�ชัย / ภูวษา ภวนานันท์

เสียงสะท้อนจากผู้ผลิต

เครื่องมือทางการแพทย์ของไทย

สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้
มีโอกาสสัมภาษณ์ คุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม กรรมการ
ผู้จัดการบริษัท ออโธพีเซีย จำ�กัด ผู้ผลิตอุปกรณ์
ผ่าตัดและดามกระดูก เช่น สกรูยดึ กระดูก อุปกรณ์
เจาะกระดูกและแผ่นโลหะดามกระดูก เป็นต้น
รายใหญ่ของไทย โดยจำ�หน่ายให้กบั โรงพยาบาลของรัฐ
และเอกชนทั่วประเทศ มาติดตามประสบการณ์
การทำ�งาน ปัญหา อุปสรรค รวมทัง้ ความเห็นเกีย่ วกับ
การพั ฒ นาวงการอุ ต สาหกรรมเครื่ อ งมื อ แพทย์
ของไทย

ทางด้านกระดูกทีโ่ รงพยาบาลศิรริ าชท่านหนึง่ ทำ�ให้ได้รวู้ า่
ยังไม่มีผู้ผลิตวัสดุดามกระดูกในประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่ต้องแบกรับภาระสต็อกมาก เพราะต้องส่งสกรูหลาย
ร้อยขนาดไปให้แพทย์เลือกใช้ให้เหมาะสมกับคนไข้ใน
การผ่าตัดแต่ละครั้ง (วัสดุส่วนใหญ่ทำ�มาจากไททาเนียม
สเตนเลส และโพลิเมอร์) การต้องมีสต็อกมากทำ�ให้มปี ญ
ั หา
ว่าต่างประเทศอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา ที่ผลิตและส่งออก
ไปทั่วโลก เวลาเขาผลิตสินค้ารุ่นใหม่ออกมา รุ่นเก่า
ของเขาที่ เ หลื อ จะไม่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ก็ จ ะถู กโละ

ประวัติความเป็นมาและการดำ�เนินธุรกิจของ
บริษัท

ธุ ร กิ จ นี้ เ ดิ ม เริ่ ม จากการทำ � ชิ้ น ส่ ว นรถยนต์ จ าก
ความรูท้ างด้านวิศวะทีเ่ รียนมา แต่เมือ่ ปี 2540 ประสบปัญหา
เศรษฐกิจ ทำ�ให้งานหายไปมาก รายรับไม่มี อีกทั้งลูกหนี้
ก็ไม่จ่ายหนี้ จึงต้องแก้ปัญหาด้วยการหาธุรกิจใหม่ที่
พอทำ�ได้ โชคดีที่ตอนนั้นมีโอกาสได้รู้จักกับศัลยแพทย์

คุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม
กรรมการผู้จัดการบริษัท ออโธพีเซีย จำ�กัด
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“ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยี
ใกล้เคียงกับการผลิต
ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำ�อยู่”
และส่งมาทีป่ ระเทศกำ�ลังพัฒนาอย่างไทย เราจึงไม่มโี อกาส
ได้ใช้สนิ ค้าทีท่ นั สมัย ซึง่ เครือ่ งมือแพทย์เองก็มกี ารพัฒนา
ให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา แต่เราได้ใช้สินค้าล้าสมัยตลอด
จึ ง คิ ด ว่ า เราน่ า จะทำ �ได้ เครื่ อ งมื อ แพทย์ เ ป็ น ปั จ จั ย สี่
ในการดำ�รงชีวิต จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการตั้ง
บริษัทนี้ขึ้นมา ซึ่งใช้เครื่องจักรและเทคโนโลยีใกล้เคียง
กับการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำ�อยู่ บริษัทตั้งขึ้นเมื่อ
ปี 2545 เพือ่ ผลิตและจำ�หน่ายวัสดุอปุ กรณ์ดา้ นศัลยกรรม
กระดูก และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่มีชื่อเสียง
และเป็นที่ยอมรับระดับโลกในปัจจุบัน
การผลิตเครือ่ งมือแพทย์แน่นอนว่าต้องมีมาตรฐาน
เพราะต้องนำ�ไปใช้กบั ผูป้ ว่ ย จึงต้องทำ�การศึกษาหาข้อมูล
รูปร่างลักษณะและมาตรฐานต่างๆ โชคดีที่ตอนนั้นได้ไป
ดูโรงงานของบริษัท อาวานเทค ที่ประเทศสเปน ทำ�ให้
เห็นว่าเครือ่ งจักรทีม่ อี ยูส่ ามารถทำ�ได้แน่นอน หลังจากนัน้
ก็ได้กำ�หนดเป้าหมายว่า เราจะต้องได้รับมาตรฐานสากล
ที่ โ ลกยอมรั บ ซึ่ ง เครื่ อ งมื อ แพทย์ ที่ ทำ � เป็ น วั ส ดุ
ฝังใน และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเทคโนโลยีข้ันสูง
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ทำ �ให้ ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ ต่ า งประเทศได้ และบริ ษั ท
ได้สร้างระบบคุณภาพขึ้นมา
แต่เนือ่ งจากเป็นบริษทั แรกในประเทศ จึงทำ�ได้ยาก
เพราะไม่มีใครทราบว่าผลิตอย่างไร มาตรฐานคืออะไร
เราผลิตได้ แต่แพทย์ไม่ยอมใช้ ขายไม่ได้ เพราะไม่มี
มาตรฐานมารับรองคุณภาพ ทางบริษัทใช้เวลาถึง 5 ปี
เพื่อให้ได้เอกสารรับรองผลิตภัณฑ์มา
ที่ แ รกที่ ไ ปคื อ สำ � นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์
อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม ซึง่ ทาง สมอ.
แจ้งว่าไม่เคยมีเครื่องมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศ จึงไม่
สามารถออกเอกสารอะไรให้ ไ ด้ จึ ง ไปพบสำ � นั ก
คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ก็มีแต่เภสัชกร
ทีไ่ ม่มคี วามรูเ้ กีย่ วกับการผลิต จึงเกิดความสับสนระหว่าง
สองหน่วยงานนี้แต่อาศัยว่าทางเราเข้าไปพบบ่อย ก็ได้นำ�
ความรู้ไปอธิบายให้ฟัง ว่าทางต่างประเทศเขาผลิตแบบนี้
มีมาตรฐานอย่างนี้ ทาง สมอ. สามารถออกใบรับรอง
ให้ได้หรือไม่ สมอ. จึงออกใบ มก. มาให้ เราจึงนำ�ใบ
มก. นี้ ไ ปยื่ น ที่ อย. อย.จึ ง ออกหนั ง สื อ รั บ รอง
การจำ�หน่ายให้ บริษัทจึงมีโอกาสได้ขายสินค้าในประเทศ
ในทีส่ ดุ ซึง่ ใช้เวลารวมทัง้ หมด 5 ปี นับจากการตัง้ สายการผลิต
ถึงจะขายได้ เราใช้ มก. ในเบื้องต้น และใช้ ISO 13485
ซึ่งเป็นสากล และมีมาตรฐาน CE Mark ผลิตภัณฑ์
ของเราจึงได้มาตรฐานสากลระดับโลก ซึ่ง CE Mark
กว่าจะได้มาต้องใช้เงินลงทุนมหาศาล เพราะต้องใช้เงิน

จำ�นวนมากในการส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบที่ห้องทดลอง
ในต่างประเทศ โดยบริษัทได้รับเงินสนับสนุนกึ่งหนึ่ง
จากสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เนื่องจากสินค้าที่นำ�ไป
ประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และทำ�ให้บริษัทเป็นที่
รู้จักและยอมรับในวงการธุรกิจเครื่องมือแพทย์

“ได้รบั มาตรฐานโลกแล้ว
ก็ ไม่ได้หมายความว่าเราจะขายได้ ในประเทศ
เพราะยังต้องฝ่าด่าน
การทีแ่ พทย์ศลั ยกรรมจบจากต่างประเทศ จึงถนัดใช้
ความเคยชินของแพทย์”
เครื่องไม้เครื่องมือของต่างประเทศ การที่จะให้หันมาใช้
แต่การได้รบั มาตรฐานโลกแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่า
เราจะขายได้ในประเทศ เพราะยังต้องฝ่าด่านความเคยชิน
ของแพทย์ที่มักจะไม่ใช้สินค้าใหม่ๆ การขายแต่ละชนิด
จึงใช้เวลาค่อนข้างนาน เครือ่ งมือแพทย์เองก็ตอ้ งมีการพัฒนา
อยู่ตลอดเวลา เราจึงมีแพทย์ที่เป็นที่ปรึกษาค่อนข้างมาก
ต้องมีการทำ�งานร่วมกับแพทย์ ผลิตภัณฑ์เครือ่ งมือแพทย์
ที่เราทำ�จัดเป็นสินค้านวัตกรรมทั้งหมด
เวลาออกแบบอุปกรณ์แต่ละชนิด จำ�เป็นต้องนำ�มา
ทดสอบความแข็งแรง ทดสอบความปลอดภัยของวัสดุ
ในสัตว์ก่อน จากนั้นก็ต้องทำ� Surgical Technique
เพราะเราต้องสอนวิธีใช้ให้แพทย์ ต้องทำ�แอนิเมชั่นให้
เห็นภาพ ต้องเดินทางไปดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทาง
เครื่องมือแพทย์ในต่างประเทศอยู่ตลอด การผ่าตัดมีการ
เปลีย่ นแปลงอยูต่ ลอด จากแผลเปิดกว้างมาเป็นการผ่าตัด
แผลเล็ก หรือแม้แต่การรักษาแบบไม่ต้องผ่าตัดที่ต้องหา
วัสดุมาเสริม หรือการใช้หนุ่ ยนต์ในการผ่าตัดควบคูก่ นั ไป
โปรแกรมในการออกแบบต้องซื้อจากต่างประเทศ เพราะ
ไทยยังทำ�ไม่ได้ วิธีการออกแบบต้องนำ�ชิ้นส่วนอวัยวะ
จริงมาสแกนเข้าโปรแกรม และออกแบบทั้งตัวผลิตภัณฑ์
ดามกระดูก และอุปกรณ์เครื่องมือในการสวมใส่แต่ละ
ขัน้ ตอนให้สามารถใช้กบั อวัยวะจริงได้ วัตถุดบิ ดามกระดูก
ต้องมาจากต่างประเทศทัง้ หมด โดยต้องทำ�ต้นแบบออกมา
และทำ� Clinical Trial กับผู้ป่วยจริงๆ

ของคนไทย จึงเป็นเรือ่ งค่อนข้างยากแต่เราเป็นนวัตกรรม
ใหม่ สิ่งที่ผลิตมาต้องดีกว่าของต่างประเทศแน่นอน ถ้า
ผลิตมาแล้วล้าสมัยก็ขายไม่ได้ บริษัทจึงต้องลงทุนมาก
ในการทำ�วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นสิ่งจำ�เป็น
เพราะเราต้องอาศัยนวัตกรรมเป็นตัวนำ� เพื่อให้แพทย์
หันมาใช้สินค้าไทย ก่อนจำ�หน่ายอุปกรณ์แต่ละชนิด
ก็ ต้ อ งทำ � แอนิ เ มชั่ น และจั ด ประชุ ม แพทย์ เพื่ อ ให้
เรียนรู้การใช้เครื่องมือใหม่ๆ อาจใช้เวลาเรียนรู้ถึง 3 ปี
แต่นำ�ไปใช้รักษากับคนไข้ได้ไม่กี่รายเพราะมีเคสน้อย

“บริษัททำ�อยู่เป็นแบบชั่วคราว
เป็นวัสดุสำ�หรับดามกระดูกที่ผิดปกติ
เช่น กระดูกหัก”
ประเทศไทยโชคดีที่มีหมอเป็นบุคคลระดับหัวกะทิ
และหมอไทยทำ�งานหนักกว่าหมอต่างประเทศ จึงมีทั้ง
สมองและประสบการณ์ ทำ�ให้เชี่ยวชาญและแตกต่าง
จากหมอต่างประเทศมาก ฝีมือการผ่าตัดของหมอไทย
กับหมอต่างประเทศเทียบกันไม่ได้เลย เพราะต่างประเทศ
มีกฎหมายว่าสามารถผ่าตัดได้เดือนหนึง่ ๆ ไม่เกินกีช่ วั่ โมง
จึงเป็นข้อจำ�กัด ทำ�ให้หมอไทยมีประสบการณ์สูงกว่า
เราจึงได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์มากจากหมอที่ให้
คำ�ปรึกษา
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ประโยชน์การใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตลาด
รองรับ

การดามกระดูกมีอยู่ 2 แบบ แบบชั่วคราวและ
แบบถาวร ซึ่งบริษัททำ�อยู่เป็นแบบชั่วคราว เป็นวัสดุ
สำ�หรับดามกระดูกที่ผิดปกติ เช่น กระดูกหัก เรานำ�
วัสดุไปดามเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อเหมือนเฝือกภายใน
ก่อนผ่า เพื่อนำ�วัสดุออกหลังกระดูกได้เชื่อมต่อกันแล้ว
ขนาดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน จึงต้องมีสต็อกมาก
สำ�หรับผูป้ ว่ ยทัง้ ทีม่ กี ระดูกเล็ก กระดูกใหญ่ และกระดูกบาง
เป็นต้น สินค้าที่บริษัทผลิตมีขนาดหลากหลายมาก เมื่อ
เทียบกับสินค้านำ�เข้าจากต่างประเทศ ทีม่ กั จะผลิตและนำ�
เข้ามาเฉพาะขนาดปกติทั่วไป ซึ่งหมายความว่าหากคนไข้
มีขนาดกระดูกที่แตกต่างจากขนาดทั่วไป ก็จะไม่สามารถ
รักษาด้วยวิธีนี้ได้ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่บริษัทมองเห็นคุณค่า
และตั้งใจทำ�ออกมา เพื่อให้แพทย์หันมาใช้ของไทย การ
จะทำ�การตลาดได้เราต้องมีการทำ�การวิจัยและพัฒนา
นำ�มาก่อน ต้องมีการสร้างเครือข่ายกับแพทย์ ให้แพทย์
มาร่วมวิจยั กับเรา แพทย์อาจบอกว่าเครือ่ งมือต่างประเทศ
ใช้ แ ล้ วไม่ ถ นั ด ต้ อ งการแบบนี้ แ ต่ ที่ ต่า งประเทศไม่ มี
บริษัทสามารถให้บริการได้ทันที ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำ�ให้เรา
ขายสินค้าในประเทศได้ งานวิจยั และพัฒนาจึงเป็นตัวนำ�
ของบริษัท
การจะผลิตสินค้าให้ดีกว่าของต่างประเทศ เรา
ก็ต้องไปปรึกษาหาข้อมูลจากแพทย์ว่าแต่ละยี่ห้อดีไม่ดี
อย่างไร มีจดุ เด่นจุดด้อยอย่างไร การผลิตเครือ่ งมือแพทย์
กับชิ้นส่วนรถยนต์แตกต่างกันมาก เพราะต้องอาศัย
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ความแม่นยำ�มากต้องขึน้ สกรูทลี ะตัว เพือ่ ป้องกันฝุน่ หรือ
สารพิษเข้าไปในเนื้อโลหะ ในขณะที่สกรูรถยนต์ใช้วิธี
รีดเกลียว หนึง่ นาทีได้ออกมาหลายพันตัว เครือ่ งมือแพทย์
เองก็ต้องมีระบบคุณภาพ ISO 13485 เข้ามาควบคุม
ในการผลิต การออกแบบก็ต้องแก้ไขให้ได้ที่แข็งแรงกว่า
ของต่างประเทศ ซึง่ มีลกู ค้าชาวอิสราเอลทีไ่ ด้มาดูการผ่าตัด
ของหมอไทย และได้ซื้อสกรูยึดกระดูกของบริษัทกลับไป
ทำ�การทดสอบเทียบกับสกรูจากบริษัท 6 อันดับแรก
ของโลกแล้ว พบว่าของไทยเราแข็งแรงที่สุดในโลกและ
ได้ออกเอกสารรับรองให้บริษัทด้วย
สำ � หรั บ ส่ ว นแบ่ ง ทางการตลาดของบริ ษั ท อยู่ ที่
ประมาณร้อยละ 10 โดยต้องแข่งขันกับสินค้านำ�เข้า แต่
ราคาขายของเราต่ำ�กว่าถึงร้อยละ 30 - 100 ถึงบริษัท
จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มามากแต่ก็ไม่เคยคิดถอย มี
บริษัทต่างประเทศที่ทำ�ธุรกิจแบบเดียวกันเข้ามาติดต่อ
เพือ่ ขอซือ้ บริษทั เราถึง 3 ครัง้ โดยจุดมุง่ หมายคือ จะปิด
บริษัทของเรา ไม่ให้เราเกิดและไม่ให้เกิดแบรนด์ของ
ประเทศไทยขึน้ มา เพราะนวัตกรรมของเราบางตัวปัจจุบนั
ล้ำ�หน้าไปกว่าของเขาแล้ว หากเราเริ่มส่งออกเมื่อไรก็จะ
เป็นคู่แข่งที่น่ากลัวสำ�หรับเขา
การได้ช่วยชีวิตคนด้วยเครื่องมือที่ไม่เคยมีอยู่ใน
ประเทศเป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่ง ที่สำ�คัญคือ “เราทำ�
ได้ดีกว่าต่างประเทศ ทำ�ไมเราไม่ทำ�?” ที่เราทำ�ได้เพราะ
หนึ่ง เรามีที่ปรึกษาที่ดี แพทย์ไทยเราเก่ง แพทย์ไทย
มีแต่ระดับหัวกะทิมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ
(เนือ่ งจากกฎหมายยังไม่เข้มแข็งเท่าต่างประเทศ) สองคือ
เป็ น เรื่ อ งพื้ น ฐานไม่ มี เ ทคโนโลยี ขั้ น สู ง เข้ า มาเกี่ ย วข้ อ ง
เป็นเหมือนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
การทำ�ธุรกิจต้องหวังกำ�ไรแน่นอน แต่บางเรื่อง
ที่ทำ�แล้วมีความสุข เป็นประโยชน์ต่อสังคม และทำ�ให้
ประเทศมีชอ่ื เสียง นับเป็นเรือ่ งทีด่ ี สำ�หรับผมเรือ่ งชือ่ เสียง
อาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักเพราะเราเป็นรายแรกที่ผลิต ส่วน
เรือ่ งเงินหากเราขาดทุนเราก็ไม่ไหวเหมือนกัน ซึง่ ในส่วนนี้
จะอยู่ที่การวางแผนทางด้านการตลาดด้วย

ปัญหาและอุปสรรคในการดำ�เนินงาน

1. ไทยยังขาดแคลนห้องทดสอบเครื่องมือแพทย์
ที่มีมาตรฐาน ต้องส่งไปทดสอบที่ต่างประเทศ ซึ่งมี
ค่าใช้จ่ายสูงมาก
2. ภาษีน�ำ เข้าชิน้ ส่วน เพือ่ มาประกอบเป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ยังเก็บอยู่ในอัตราที่สูง
3. ภาครัฐต้องช่วยสนับสนุนให้โรงพยาบาลของ
รัฐบาล ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของผู้ประกอบการ
ไทยที่ได้มาตรฐาน
4. รัฐบาลควรตั้งศูนย์ Training Center เพื่อ
ฝึกอบรมบุคลากรไทย ให้มีความชำ�นาญในการผลิต
เครื่องมือแพทย์

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาวงการเครื่องมือ
แพทย์ ไทย

เราสามารถเป็นศูนย์กลางการศึกษาการใช้เครือ่ งมือ
แพทย์ของโลกได้ เนื่องจากประเทศไทยมีศาสนาพุทธ ที่
เอื้อต่อการเรียนรู้จากอาจารย์ใหญ่ ซึ่งต่างประเทศไม่มี
สิ น ค้ า เครื่ อ งมื อ แพทย์ ห ลายยี่ ห้ อ ของโลก เข้ า มาทำ �
Workshop ในประเทศไทย โดยเชิญนักเรียนแพทย์
มาเรียนการใช้เครื่องมือในเมืองไทย จึงเป็นโอกาสดี
หากไทยจะพัฒนาเป็น Training Center สำ�หรับ
เครื่องมือแพทย์ เพื่อทำ�การตลาดสินค้าไทยไปในตัว
แพทย์จำ�เป็นจะต้องฝึกใช้เครื่องมือนวัตกรรมใหม่เป็นปี
เพื่อให้เกิดความชำ�นาญก่อนการเริ่มใช้จริงกับผู้ป่วย

“แพทย์ ไม่ ใช้สินค้าทางการแพทย์
ที่ผลิตในประเทศส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
ประเทศไทยไม่มี Training Center”
ต้ อ งเชิ ญ ระดั บ อาจารย์ แ พทย์ ม หาวิ ท ยาลั ย มา
ประชุมเชิงวิชาการปีละประมาณ 3 ครั้งเพื่อให้เห็นวิธี
การใช้ ซึ่งแพทย์ก็ต้องมีการประชุมเชิงวิชาการเป็นปรกติ
อยู่แล้ว

ภาครั ฐ ควรช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระกอบการไทย
อย่างไรบ้าง

ทุกวันนี้ที่แพทย์ไม่ใช้สินค้าทางการแพทย์ที่ผลิต
ในประเทศ ส่วนหนึง่ เป็นเพราะประเทศไทยไม่มี Training
Center ซึ่งต้องใช้เงินทุนมหาศาล และเรายังไม่มีโอกาส
ร่วมงานกับโรงพยาบาลและมหาวิทยาลัยของรัฐ เพื่อจะ
มาฝึกแพทย์ให้ใช้สินค้าของไทยเรา ในขณะที่บริษัท
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำ�หน่ายจากต่างประเทศ ที่มีกำ�ลังทุน
มหาศาล ลงทุนจัดฝึกอบรมการใช้เครือ่ งมือแพทย์ของเขา
ที่เมืองไทยครั้งหนึ่งเป็นมูลค่าหลายล้านบาท และเข้ามา
ใช้อาจารย์ใหญ่ของเรา เพื่ออบรมวิธีใช้สินค้าของเขา
จากต่างประเทศ เครือ่ งมือใหม่ๆ ของไทยเรามีเป็นจำ�นวนมาก
เมื่อไรที่เราจัด Training Center เพื่อให้ประเทศ
ในอาเซียนมาฝึกใช้เครื่องมือแพทย์ของเราได้ สินค้า
ของเราจะออกไปสู่ AEC และประเทศอื่นๆ ได้มาก
ตรงนี้เป็นโอกาสที่รัฐบาลควรเข้ามาสนับสนุน ซึ่งเรา
เป็นเพียง SMEs ไม่มีเงินทุนที่จะมาทุ่มเทให้กับการทำ�
การตลาดแบบนี้ได้
สินค้าของบริษทั เป็นสินค้านวัตกรรม การออกแบบ
สินค้าแต่ละตัว ต้องใช้เวลาและความทุ่มเทอย่างมาก ซึ่ง
บริษัทจะขอความช่วยเหลือจากบีโอไอ ให้มีแบบแผน
หรือรูปแบบที่เป็นมาตรฐานที่ SMEs สามารถทำ�ตาม
ได้ง่ายในการจัดทำ�บัญชี เอกสาร และแยกโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ และไม่ได้รับการส่งเสริมฯ ต่างๆ
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ออกจากกันได้อย่างชัดเจนแม่นยำ� เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่มปี ญ
ั หา
กั บ ทั้ ง บี โ อไอและกรมสรรพากร และจะได้ มี เ วลา
มาประกอบธุ ร กิ จ และพั ฒ นาบริ ษั ท ได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่
อีกหนึ่งเรื่องที่จะขอความช่วยเหลือจากบีโอไอคือ ให้
กิ จ การเครื่ อ งมื อ แพทย์ เ ป็ น หนึ่ งในประเภทกิ จ การ
SMEs เพื่อจะได้สามารถใช้เครื่องจักรเก่าได้บางส่วน
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เพราะเครื่องมือแพทย์เป็นสินค้านวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
กับชีวิตคน และต้องใช้เงินทุนในการวิจัยและพัฒนามาก
ส่วนไหนที่เรายังไม่มั่นใจว่าจะทำ�ได้หรือใช้รักษาได้จริง
เราก็ยงั ไม่อยากลงทุนเป็นเครือ่ งจักรใหม่ทง้ั หมด แน่นอนว่า
ต้องเริ่มจากเล็กๆ ก่อน

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม

ช่อแก้ว ประสงค์สม

บริษัท ภูเก็ต คอลลาเจน จำ�กัด
คอลลาเจนของคนไทย
คอลลาเจนคือ โปรตีนชนิดหนึง่ ทีม่ อี ยูใ่ นร่างกาย
ประมาณร้อยละ 6 ของน้�ำ หนักตัว ซึง่ โดยทัว่ ไปผิวหนัง
มีคอลลาเจนเป็นโครงสร้างอยู่มาก จึงมีแรงสปริง
และยืดหยุ่นดีตามไปด้วย คอลลาเจนนั้นไม่ได้มี
อยูท่ ผี่ วิ หนังส่วนนอกเท่านัน้ อวัยวะภายในร่างกาย
ก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบอยู่เช่นกัน ได้แก่
พังผืด กระดูกอ่อน เอ็น เอ็นกล้ามเนือ้ และกระดูก
คอลลาเจนจึงเป็นส่วนสำ�คัญของร่างกายมนุษย์และ
มีผลโดยตรงต่อความสวยงาม
การผลิตคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อ จึงเป็นกิจการ
ทีน่ า่ สนใจ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เป็นกิจการของคนไทยทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอด้วย วารสารส่งเสริม
การลงทุนจึงนำ�ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการผลิตสาร
คอลลาเจนของบริษทั ภูเก็ต คอลลาเจน จำ�กัด มาให้ทา่ น
ผู้อ่านได้รับทราบ ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้

บริษทั ภูเก็ต คอลาเจน จำ�กัด เป็นบริษทั ของคนไทย
ก่อตัง้ เมือ่ ปี 2540 โดยมีนายสัตวแพทย์สทิ ธิศกั ดิ์ เหมืองสิน
เป็นกรรมการผูจ้ ดั การ เริม่ ต้นกิจการตัง้ แต่การค้นคว้าวิจยั
โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการเพาะเลี้ยงลูกหอยเป๋าฮื้อ
ในบ่อซีเมนต์ จนได้ขนาดมาตรฐาน และนำ�หอยเป๋าฮื้อ
มาสกัดคอลลาเจน เพือ่ บรรจุขวดออกสูต่ ลาด โดยพืน้ ฐาน
การวิจัยคุณประโยชน์ของหอยเป๋าฮื้อ มาจากภูมิปัญญา
ของประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ในสมัยโบราณ

นายสัตวแพทย์สิทธิศักดิ์ เหมืองสิน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ต คอลลาเจน จำ�กัด

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

25

“จุดเริ่มต้น มาจาก
การเปิดบริษัทเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ
เพื่อส่งขายต่างประเทศ
ซึ่งต่อมาได้ขยายธุรกิจ
สู่การสกัดคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อ”
คอลลาเจนเป็นสารทีร่ า่ งกายผลิตได้เอง โดยจะอยู่
บริเวณกระดูกอ่อนและผิวของร่างกายมนุษย์ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ทำ�ให้เนื้อเยื่อตึงตัว แต่สำ�หรับคนที่อายุ 25 ปีขน้ึ ไป
คอลลาเจนจะถูกทำ�ลายจนไม่สมดุล จึงทำ�ให้เกิดการยุบตัว
จึงเป็นทีม่ าของริว้ รอย โดยปริมาณการบริโภคคอลลาเจน
ที่เหมาะสมคือ ประมาณ 10,000 ไมโครกรัมต่อวัน
จุดเริม่ ต้นของธุรกิจเริม่ จากการเปิดบริษทั เพาะเลีย้ ง
หอยเป๋าฮื้อ เพือ่ ส่งขายต่างประเทศ ทั้งประเทศญี่ปุ่นและ
เกาหลี ซึ่งต่อมาได้ขยายธุรกิจสู่การสกัดคอลลาเจนจาก
หอยเป๋าฮือ้ จึงเปิดบริษทั ภูเก็ต คอลลาเจน จำ�กัด ขึน้ มา
โดยความร่วมมือทางด้านเทคนิคกับอาจารย์จากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งคอลลาเจน
ทีไ่ ด้นน้ั สามารถนำ�มาผสมในเครือ่ งดืม่ และใช้ผสมในสินค้า
กลุ่มเครื่องสำ�อางได้

“สิ่งที่น่าภูมิ ใจอีกสิ่งคือ
เครื่องจักรที่ ใช้ ในโครงการนี้
เป็นเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศทั้งสิ้น”
หอยเป๋าฮื้อเมื่อเพาะเลี้ยงจนมีอายุครบ 1 ปี ก็
สามารถนำ�มาสกัดแบบเย็น เพือ่ ให้พร้อมผลิตเป็นวัตถุดบิ
สำ�หรับใช้ท�ำ ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ ได้ เช่น เครือ่ งดืม่ คอลลาเจน
จากหอยเป๋าฮื้อในน้ำ�ทับทิม เครื่องดื่มคอลลาเจนจาก
หอยเป๋าฮื้อในน้ำ�เบอรี่ รวมทั้งนำ�ไปผลิตเป็นเครื่องสำ�อาง
โดยจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี ทั้งนี้สินค้าของบริษัทได้รับ
การรับรองมาตรฐานทัง้ อย. GMP HACCP ฮาลาล ฯลฯ
ปัจจุบนั บริษทั ส่งออกคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮือ้ ไปยัง
บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตเครื่องสำ�อาง
จำ�หน่าย รวมทั้งการจำ�หน่ายภายในประเทศด้วย โดย
เป็นการจำ�หน่ายให้กบั ผูผ้ ลิตอาหารเสริม เพือ่ สุขภาพและ
ผูผ้ ลิตเครือ่ งสำ�อาง และสิง่ ทีน่ า่ ภูมใิ จอีกสิง่ คือ เครือ่ งจักร
ที่ใช้ในโครงการนี้เป็นเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผลิตหอยเป๋าฮื้อ

(1) เริ่ ม จากการเตรี ย มบ่ อ ซี เ มนต์ เ พาะเลี้ ย ง
หอยเป๋ า ฮื้ อ โดยการสู บ น้ำ � ทะเลเข้ า มาพั ก ไว้ ใ นบ่ อ
เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต
(2) หลังจากนั้นทำ�การเพาะไข่หอยเป๋าฮื้อ
(3) เลี้ยงลูกหอยเป๋าฮื้อในบ่ออนุบาล ตามเวลา
ที่กำ�หนด และกระจายลูกหอยไปเลี้ยงตามบ่ออื่นๆ
(4) เลี้ยงจนครบกำ�หนด (ประมาณ 1 ปี) จึง
สามารถใช้ผลิตได้

กระบวนการผลิต

สายการผลิต
26 วารสารส่งเสริมการลงทุน

หอยเป๋าฮื้อที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม

“ผมรู้ตัวว่าเป็นคนหัวสี่เหลี่ยม
แต่ผมโชคดีที่ได้พบกับรุ่นพี่
ที่มีหัวทางธุรกิจ
คือ คุณหมอ นลินี ไพบูลย์
จากบริษัทกิฟฟารีนที่เข้ามาช่วย
ด้านการบริหารธุรกิจ”
คู่คิดธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

นายสัตวแพทย์สทิ ธิศกั ดิ์ ให้ความเห็นเกีย่ วกับการ
ทำ�ธุรกิจว่า เราต้องรูต้ วั เองก่อนว่าเรามีความชำ�นาญด้านใด
และไม่ชำ�นาญด้านใด เมื่อวิเคราะห์ตัวเองได้แล้ว จึง
หาทางอุดช่องโหว่เพื่อให้ธุรกิจดำ�เนินต่อไปได้
“ผมรู้ตัวว่าเป็นคนหัวสี่เหลี่ยม แต่ผมโชคดีที่ได้
พบกับรุ่นพี่ที่มีหัวทางธุรกิจ คือ คุณหมอนลินี ไพบูลย์
จากบริษัท กิฟฟารีน ที่เข้ามาช่วยด้านการบริหารธุรกิจ
ผมคิดเก่ง ตลาดอยากได้อะไร ผมสามารถค้นคว้า
วิจัยให้ได้ แต่ผมไม่รู้ว่าตลาดต้องการอะไร และเมื่อผลิต
มาแล้วจะจำ�หน่ายอย่างไร ซึ่งคุณหมอนลินี ท่านเข้ามา
เสริมในจุดนี้ ดังนั้นเราต้องค้นให้พบตัวเองเสียก่อน”

บีโอไอกับการส่งเสริมการลงทุน

บีโอไอเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุน
ให้แก่คนไทยและคนต่างชาติ ครั้งแรกที่ผมได้ยินชื่อ
บีโอไอ ผมคิดว่าเป็นหน่วยงานให้การส่งเสริมการลงทุน
แก่นกั ลงทุนต่างชาติเท่านัน้ แต่เมือ่ ได้ศกึ ษาข้อมูลก็พบว่า

บริเวณบ่อเพาะเลี้ยง

การบรรจุคอลลาเจนลงขวดและกล่องบรรจุ

ไม่ใช่ดังที่เคยเข้าใจ และผมจึงเข้าไปขอรับการส่งเสริมฯ
จากบีโอไอ โดยกิจการที่บริษัทขอรับการส่งเสริมฯ มี
2 ส่วน คือ
(1) การผลิตหอยเป๋าฮื้อ ซึ่งเป็นกิจการประเภท
การเกษตร
(2) การสกัดคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮือ้ ซึง่ ถือเป็น
กิจการประเภทเทคโนโลยีชีวภาพ
อย่างไรก็ตามขอฝากถึงผู้ประกอบการว่า เราต้อง
ทำ � ตามสิ่ ง ที่ เ ราชอบและบวกกั บ ความรู้ ซึ่ ง ความรู้ นี้
บางครั้งเราต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือ
มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันสร้างองค์ความรู้และพัฒนา
จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และขายได้ในที่สุด
โอกาสเป็นของคนไทยทุกคน เพราะประเทศไทย
ยังมีเทคโนโลยีไม่สูงนัก จึงเป็นช่องทางของนักคิดทุกคน
ที่จะคว้าหาช่องทางและโอกาส บวกกับความชอบ และ
อย่าลืมสุดท้ายคือ เข้ามาขอรับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอ

กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotechnology)

กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภท 7.12 จัดเป็น
กิจการทีบ่ โี อไอให้ความสำ�คัญเป็นพิเศษโดยจัดอยูใ่ นกลุม่
A1 โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดคือการยกเว้นภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คล เป็นเวลา 8 ปี (โดยไม่จ�ำ กัดวงเงินยกเว้น
ภาษี) ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ และ
สิทธิประโยชน์ทไี่ ม่ใช่ภาษี เช่น การอนุญาตให้น�ำ ช่างฝีมอื
เข้ามาทำ�งานในโครงการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ อนุญาตให้ถอื
กรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น
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เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม
สุนันทา อักขระกิจ

อภัยภูเบศร

เครื่องสำ�อางจากสมุนไพรไทย

สมุนไพรไทยหลายชนิดสามารถนำ�มาพัฒนา
เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ได้ ท้ั ง อาหาร เครื่ อ งดื่ ม
ยารักษาโรค รวมถึงเครื่องสำ�อาง ผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรไทยทีโ่ ดดเด่นและเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง
มานานกว่า 30 ปีคอื ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศร
และสำ�หรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางชนิดใหม่ของ
อภัยภูเบศรที่พัฒนาคิดค้นขึ้นเมื่อปี 2557 คือ
“บัวไผ่ขา้ ว” ซึง่ เป็นสารสกัดจากดอกบัว ใบไผ่ และ
น้ำ�มันรำ�ข้าว ภายใต้การคิดค้นสูตรของเภสัชกร

เป็นสะพานเชื่อมระหว่างความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกับคน
สมัยใหม่ ทำ�ให้สมุนไพรที่เคยรุ่งเรืองในอดีตสามารถ
กลับมามีบทบาทอีกครัง้ หนึง่ ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี
ทางเภสัชกรรม การศึกษาวิจยั ทางวิทยาศาสตร์ และความรู้
ทางพฤกษศาสตร์พน้ื บ้าน อันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาของคนโบราณ
ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเข้าด้วยกัน

ริเริ่มภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรไทย

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นโรงพยาบาล
ที่มีการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาสมุนไพรไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังที่จะทำ�ให้ภูมิปัญญาในการใช้
สมุนไพรของประเทศไทยได้รับการสืบสาน โดยทำ�หน้าที่
28 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร

การเริม่ งานสมุนไพรของอภัยภูเบศร ดำ�เนินการมา
ตัง้ แต่ปี 2526 ผูบ้ กุ เบิกคือ เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์
ปิติพร ซึ่งเป็นผู้ท่สี นใจการใช้สมุนไพร ได้เริ่มต้นเรียนรู้
ภูมิปัญญา เดินสำ�รวจป่า และเก็บรวบรวมข้อมูลที่สะสม
มาหลายชัว่ อายุคน จากหมอยาพืน้ บ้าน และได้วางแนวทาง
พัฒนา “จากใบไม้ให้กลายเป็นยา” เพื่อเป็นการส่งเสริม
และพั ฒ นาการใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรเพื่ อ บริ ก าร
แก่ประชาชน

“สมุนไพรที่นำ�มาพัฒนา
ต้องมีสรรพคุณดี มีความปลอดภัย
หาง่าย ปลูกง่าย พึ่งตนเองได้
ในระดับชุมชนและประเทศ”
อภั ย ภู เ บศร ยึ ด หลั ก สำ � คั ญ คื อ ตอบสนอง
ความเดือดร้อน และความจำ�เป็นในการดูแลสุขภาพ
แก่ประชาชน สมุนไพรที่นำ�มาพัฒนาต้องมีสรรพคุณดี
และมีความปลอดภัย เป็นสมุนไพรทีห่ าง่าย ปลูกง่าย และ
พึง่ ตนเองได้ในระดับชุมชนและประเทศ มีการศึกษาข้อมูล
ความรูอ้ ย่างรอบด้าน ไม่วา่ จะเป็นการศึกษาจากตำ�รายาไทย
รายงานทางวิชาการทัง้ จากงานวิจยั และผลการทดลองต่างๆ
ทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์การใช้สมุนไพร
ของชาวบ้าน พร้อมทัง้ ผสมผสานความรูเ้ ดิมและเทคโนโลยี
ทีท่ นั สมัยมาประยุกต์ให้เหมาะสม รวมถึงประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชาวบ้าน
ในชุมชน

เสลดพังพอนตัวเมีย

แนวคิดดังกล่าวนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญใน
การนำ�สมุนไพรมาใช้ในระดับการบริการของโรงพยาบาล
สำ�หรับสมุนไพรชนิดแรกที่ได้นำ�มาพัฒนาตามแนวทาง
ดังกล่าวคือ “เสลดพังพอนตัวเมีย” สำ�หรับรักษาเริม

กว่า 30 ปีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์กว่า 100 รายการ

ต่อมาได้มีการพัฒนาสมุนไพรที่มีข้อมูลการศึกษา
วิจัยเป็นหลักฐานยืนยันถึงสรรพคุณ ว่าสามารถนำ�มาใช้
ได้จริงอีกหลายกลุม่ ผลิตภัณฑ์ทง้ั ยาสมุนไพร เครือ่ งสำ�อาง
อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา
อภัยภูเบศรได้พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์มากว่า 100 รายการ ทัง้ นี้
เพื่อเป็นทางเลือกแรกในการดูแลสุขภาพของผู้คนด้วยวิถี
และคุณค่าจากธรรมชาติ

“ทุกผลิตภัณฑ์และบริการของอภัยภูเบศร
เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพึ่งตนเอง
ของประเทศไทยในด้านยา
ลดดุลการค้าด้านยาจากต่างประเทศ”
นอกจากนี้ ยังพัฒนาให้มงี านบริการด้านการแพทย์
แผนไทย ทั้งศาสตร์การนวด การตรวจรักษาโรคโดย
แพทย์แผนไทย ตลอดจนการบริการให้คำ�ปรึกษาและ
แนะนำ�เกีย่ วกับการดูแลสุขภาพ และสมุนไพร โดยมีความ
มุง่ มัน่ ว่าทุกผลิตภัณฑ์และบริการของอภัยภูเบศร จะเป็น
ส่วนหนึง่ ในการช่วยส่งเสริม การพึง่ ตนเองของประเทศไทย
ในด้านยา ลดดุลการค้าด้านยาจากต่างประเทศ ช่วยส่งเสริม
ความยัง่ ยืนของสิง่ แวดล้อม และตอบสนองต่อวิถชี วี ติ ของ
คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
จากการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง การควบคุม
คุณภาพโดยยึดมาตรฐานสากล เป็นแนวทางการพัฒนา
ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร ได้รับความสนใจ
จากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยกฎระเบียบทาง
ราชการ ทำ�ให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ไม่สามารถ
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“บัวไผ่ข้าว เป็นผลิตภัณฑ์
เครื่องสำ�อางชนิดใหม่
สกัดจากดอกบัว ใบไผ่ และนํ้ามันรำ�ข้าว
คุณภาพไม่แตกต่างจากครีมราคาแพง”
เครื่องสำ�อางชนิดใหม่ “บัวไผ่ข้าว”
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ขึน้ ทะเบียนตำ�รับจากสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้ จึงได้จดั ตัง้ มูลนิธฯิ ขึน้ และแบ่งภารกิจหลักของมูลนิธฯิ
เป็น 2 ฝ่ายคือ ฝ่ายกิจกรรมของโรงพยาบาล และฝ่ายพัฒนา
ภูมปิ ญ
ั ญาไทย โดยฝ่ายพัฒนาภูมปิ ญ
ั ญาไทย มีบทบาท
หน้ า ที่ ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพร ซึ่ ง รวมถึ ง
การวิจัยและพัฒนา ด้านโรงงานผลิตและด้านการตลาด
ด้วย รายได้รอ้ ยละ 70 มอบเป็นค่าใช้จา่ ยให้กบั โรงพยาบาล
อีกร้อยละ 30 นำ�มาพัฒนาสมุนไพรและทำ�ประโยชน์
ให้สังคม
ปัจจุบนั โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มีฐานะ
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ มีขีดความสามารถในการให้บริการ
ทางการแพทย์ในระดับสูงคือ ระดับทุตยิ ภูมิ เช่นเดียวกับ
โรงพยาบาลศูนย์ทั่วๆ ไป แต่สิ่งที่โรงพยาบาลแห่งนี้
แตกต่างจากโรงพยาบาลศูนย์อื่นๆ ในประเทศคือ มี
การผสมผสานการใช้สมุนไพร และการแพทย์แผนไทย
เข้าสูร่ ะบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล รวมทัง้ เพือ่ พัฒนา
เป็นเศรษฐกิจของชุมชนและออกสู่ตลาดโลก
อย่ า งไรก็ ต าม อภั ย ภู เ บศรยั ง คงมุ่ ง มั่ น พั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิจัยและ
พัฒนาสมุนไพรชนิดใหม่ๆ เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อเป็น
ทางเลือกให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม และคุณสมบัติของสมุนไพรแต่ละชนิด
โดยผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางชนิดใหม่ เป็นสารสกัดที่ได้
มาจากบัว ไผ่ และข้าว
30 วารสารส่งเสริมการลงทุน

บัวไผ่ข้าว เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำ�อางชนิดใหม่
ของอภัยภูเบศรที่พัฒนาคิดค้นขึ้นเมื่อปี 2557 โดย
มีชื่อมาจากสารสกัดที่เป็นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์คือ
สารสกัดจากดอกบัว ใบไผ่ และน้ำ�มันรำ�ข้าว ซึ่งล้วนแต่
เป็นส่วนผสมที่ทรงคุณค่าต่อผิว ภายใต้การคิดค้นสูตร
ของเภสัชกร และมีงานวิจัยรองรับประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ตอ่ ผิว โดยมีการเปรียบเทียบกับครีมแบรนด์ดงั
สองยีห่ อ้ พบว่าคุณภาพไม่แตกต่างจากครีมราคาแพง แต่
ราคาถูกกว่าถึง 10 เท่า
- ดอกบัว มีสารต้านอนุมลู อิสระ ชะลอความเสือ่ ม
และการเกิดริว้ รอยของผิว เพิม่ ความกระจ่างใสให้ผวิ และ
มีฤทธิ์ในการสมานผิว
- ใบไผ่ ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ มี
ซิลกิ าทีช่ ว่ ยเพิม่ ความยืดหยุน่ ให้กบั ผิว ทำ�ให้ผวิ แข็งแรงขึน้
และยังมีผลช่วยในการช่วยลดการอักเสบของผิว รวมทั้ง
ยังป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียใต้ผิวหนัง
อีกด้วย
- น้�ำ มันรำ�ข้าว มีวติ ามินและสารต้านอนุมลู อิสระ
ทีส่ กัดจากน้�ำ มันรำ�ข้าว ซึง่ ช่วยคงความนุม่ ชุม่ ชืน้ หล่อเลีย้ ง
เซลล์ผิวระดับลึกให้ดูอ่อนเยาว์และนุ่มนวล

ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ

• ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทำ � ความสะอาดผิ ว หน้ า เช่ น
คลีนซิงออยล์น�้ำ มันรำ�ข้าว โทนเนอร์สมุนไพร เจลล้างหน้า
มะขาม-น้ำ�ผึ้ง แตงกวา เปลือกมังคุด

ผลิตภัณฑ์ ได้มาตรฐาน WHO

นับตั้งแต่ปี 2526 ที่อภัยภูเบศรได้มีการเริ่มงาน
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรได้ถกู คิดค้นวิจยั และ
พัฒนา โดยทีมเภสัชกรและนักวิจยั ผูเ้ ชีย่ วชาญ มาถึงวันนี้
อภัยภูเบศรมีผลิตภัณฑ์มากกว่า 100 รายการ ในรูปแบบ
ที่หลากหลายทั้ง ยาเม็ด ยาแคปซูล ชาชงสมุนไพร
ยาครีม ผลิตภัณฑ์ความงาม ฯลฯ โดยเรือ่ งทีต่ อ้ งคำ�นึงถึง
เหนือสิ่งอื่นใดคือ คุณภาพและมาตรฐานที่สม่ำ�เสมอ
ของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่อภัยภูเบศรยึดถือมาโดยตลอด

• ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิว เช่น ครีมล้างหน้า
สมุนไพรมะขาม นมสด น้ำ�ผึ้ง ขมิ้นชัน
ภายนอกอาคารผลิตและภายในอาคาร

• ผลิตภัณฑ์บ�ำ รุงผิวหน้า เช่น เจลสมุนไพรบำ�รุงผิว
รอบดวงตา เจลบำ�รุงผิวหน้ากลางคืน ครีมแตงกวา ครีม
บำ�รุงผิวหน้ากลางวัน SPF 30 ครีมมะขามป้อม ครีม
แตงกวา+น้ำ�มันรำ�ข้าว บีบีครีมว่านหอม เซรัมบัวไผ่ข้าว

ผลิตภัณฑ์ทกุ ชิน้ ผลิตขึน้ ภายใต้มาตรฐานการผลิต
ขององค์การอนามัยโลก มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิตยาสมุนไพร หรือ Good Manufacturing
Practice: GMP เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ายาที่ผลิตขึ้น
มีคุณภาพสม่ำ�เสมอ มีความปลอดภัยในการใช้ และมี
มาตรฐานตามทีก่ �ำ หนดไว้ มีการควบคุมทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่
วัตถุดิบที่นำ�มาใช้ ความสะอาดของอาคารสถานที่ผลิต
อุปกรณ์การผลิต สุขอนามัยของบุคลากรในฝ่ายผลิต และ
การดำ�เนินการผลิต

“วัตถุดิบสมุนไพร
ที่นำ�มาใช้ผลิตยา
เป็นวัตถุดิบจากแปลงเกษตรอินทรีย์
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม”
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การเก็บเกี่ยวและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร
ที่แปลงเกษตรอินทรีย์ หมู่บ้านดงบัง

โดยเฉพาะอย่างยิง่ วัตถุดบิ สมุนไพรทีน่ �ำ มาใช้ผลิตยา
เป็นวัตถุดิบจากแปลงเกษตรอินทรีย์ มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสำ�นักงานมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ (ม.ก.ท.) ซึง่ ได้รบั การรับรองมาตรฐานระบบ
เกษตรอิ น ทรี ย์ จ ากสหพั น ธ์ เ กษตรอิ น ทรี ย์ น านาชาติ
(International Federation of Organic Movement:
IFOAM)
หลั ก การของอภั ย ภู เ บศรคื อ หลี ก เลี่ ย งการใช้
สารเคมีสงั เคราะห์ เช่น ปุย๋ สารกำ�จัดศัตรูพชื รวมถึง
ข้อกำ�หนดอืน่ ๆ เช่น ในระหว่างการจัดการหลังการเก็บเกีย่ ว
เช่น การคัดแยก การหั่น และการตากแห้งสมุนไพร
พื้นที่ที่ทำ�งานจะต้องสะอาด แห้ง และห้ามมิให้สัตว์เลี้ยง
เช่น สุนัข แมว ไก่ เข้ามาในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
อุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ต้องสะอาด ไม่เป็นสนิม และ
ต้องทำ�ความสะอาดทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการผลิต
ให้เรียบร้อยและเก็บในทีเ่ หมาะสม เพือ่ ป้องกันการปนเปือ้ น
จากสารเคมี

ตำ�ราเภสัชตำ�รับ (Pharmacopeia)
32 วารสารส่งเสริมการลงทุน

สำ�หรับมาตรฐานในการคัดเลือกและการตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุดิบทุกชนิดยึดตามมาตรฐานจากเภสัช
ตำ�รับ (Pharmacopeia) โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้เภสัช
ตำ�รับจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USP : United State
Pharmacopeia) และเภสัชตำ�รับจากประเทศอังกฤษ
(BP : British Pharmacopeia) ซึ่งระบุมาตรฐานและ
วิธีการตรวจสอบวัตถุดิบ ดังนั้นวัตถุดิบที่นำ�มาใช้ในการ
ผลิตยา จึงต้องผ่านการทดสอบในทุกหัวข้อที่ระบุไว้ใน
เภสัชตำ�รับ เช่น ฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศรมีการควบคุม
ปริมาณสารสำ�คัญ “แอนโดรกราโฟไลด์” ให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ตรวจสอบตัง้ แต่วตั ถุดบิ เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าสมุนไพร
นั้น มีฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณที่กำ�หนดไว้
นอกจากนีก้ ารควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต
ก็มีความสำ�คัญเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต เช่น
เครือ่ งจักรทีใ่ ช้ในการผลิต ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ในการติดตั้ง การทำ�งาน และประสิทธิภาพของเครื่อง
ก่อนที่จะนำ�มาใช้งานจริง และต้องมีการตรวจติดตาม
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างสม่ำ�เสมอ
ภายในส่วนอาคารผลิตของอภัยภูเบศร มีการ
ควบคุมแรงดันของอากาศเพือ่ ลดการปนเปือ้ น และพัฒนา
เทคโนโลยีในการผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเป็นระบบ
อัตโนมัติ อาทิ เครือ่ งผลิตยาลูกกลอน ระบบอบแห้งด้วย
ไมโครเวฟอัตโนมัติ เครื่องผลิตยาน้ำ�และบรรจุอัตโนมัติ
เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ โดยมีการควบคุมคุณภาพ
ทุกขั้นตอน ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ใช้เครื่องมือที่มี
ความเฉพาะเจาะจง และมีความแม่นยำ�สูง ในการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณตัวยาสำ�คัญในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผล
การวิเคราะห์ทม่ี คี วามน่าเชือ่ ถือ เช่น การหาปริมาณสารสำ�คัญ
ด้วยเครื่อง HPLC

การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ

“มีการสร้างเครือข่ายการวิจัย
ทั้งการพัฒนาคุณภาพ
และการวิจัยทางเทคนิค โดยร่วมมือกับ
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ”
ทั้งนี้ อภัยภูเบศรยังสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้ง
การพัฒนาคุณภาพ และการวิจยั ทางเทคนิค โดยร่วมมือ
กับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์นาโน

เทคโนโลยีแห่งชาติ มีการอบรมทักษะการปฏิบัติงาน
ในบริเวณผลิตยาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และทุกคน
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่
เข้าไปในบริเวณการผลิตทุกคน ต้องสวมเครื่องแต่งกาย
และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ล้างมือ
ด้วยนาํ้ ยาฆ่าเชือ้ ก่อนเข้าสูบ่ ริเวณทีผ่ ลิตทุกครัง้ ห้ามมิให้
พนักงานใช้มือสัมผัสกับยาโดยตรง

พนักงานทุกคนต้องสวมเครื่องแต่งกาย
และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

ผลิตภัณฑ์และบริการของอภัยภูเบศร
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของอภัยภูเบศร แบ่งออกเป็น
4 ประเภท ดังนี้
1. ยาสมุนไพร เช่น ยาแคปซูลยอ (บำ�รุงร่างกาย)
ยาหอมนวโกฐ (แก้ลม คลื่นเหียน อาเจียน) ยาแคปซูล
ประสะไพล (แก้จุกเสียด แก้ระดูไม่ปกติ ขับน้ำ�คาวปลา)
ยาระบายชนิดน้�ำ ผสมฝักคูณ (บรรเทาอาการท้องผูก) ยา
แคปซูลห้าราก (บรรเทาอาการไข้) ยาแคปซูลจันทน์ลีลา
(แก้ไข้ตัวร้อน) ฯลฯ
2. อาหารและเครือ่ งดืม่ เช่น ชาชงหญ้าหนวดแมว
(ขับปัสสาวะ) ชาชงเถาวัลย์เปรียง (บำ�รุงร่างกาย และ
สามารถบรรเทาอาการปวดเมือ่ ยได้เทียบเท่ายาแผนปัจจุบนั )
น้�ำ สมอไทย (ต้านอนุมลู อิสระ) น้�ำ มะตูมกลิน่ ตะไคร้ + ใบเตย
(ต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิคุ้มกัน บำ�รุงหัวใจ) ฯลฯ
3. เครื่องสำ�อาง แบ่งออกเป็นดังนี้

3.1 ผิวกาย เช่น สบู่ใสบำ�รุงผิวแตงกวาผสม
วิตามินอี ขมิ้นชันบอดี้โลชัน แป้งฝุ่นสมุนไพรว่านหอม
สเปรย์รางจืด ผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายบัวไผ่ข้าว ฯลฯ
3.2 ผิวหน้า เช่น สบู่อโรมาหญ้ารีแพร์ (กลิ่น
กระดังงา โมก และกุหลาบ) ลิปบาล์มน้ำ�มันรำ�ข้าว
(กลิ่นแตงไทย และเปปเปอร์มินท์) ฯลฯ
3.3 เส้นผม เช่น แชมพู + ครีมนวดนางผมหอม
ครีมหมักผมน้ำ�มันรำ�ข้าว + มะขามป้อม น้ำ�มันหมักผม
มะขามป้อม+สมอไทย แชมพู + ครีมนวดผม (บอระเพ็ด
อัญชัน และขิง) ฯลฯ
3.4 อืน่ ๆ เช่น น้ำ�ยาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย
สูตรผสมฟลูออไรด์ ฯลฯ
4. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น สเปรย์ใบฝรั่ง และข่า
ยาหม่องน้ำ�กลิ่นมะกรูด ยาสีฟันสมุนไพร น้ำ�มันไพลและ
น้�ำ มันไพลกลิน่ มะกรูด แชมพูสนุ ขั ตะไคร้หอม ฯลฯ
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บริการของอภัยภูเบศร ประกอบด้วย ร้านขายยา
โพธิ์เงินโอสถ นวดไทย ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์
สารสนเทศสมุนไพร

ร้านยาไทยต้นแบบโพธิ์เงินโอสถ

ให้ค�ำ ปรึกษาสุขภาพโดยแพทย์แผนไทย จำ�หน่าย
ยาต้ม ยาหอมชงสมุนไพร ลูกประคบแก้ปวดเมื่อย
ชุดอบสมุนไพร ยาดมสมุนไพร

ศูนย์การเรียนรูก้ ารดูแลสุขภาพภาคประชาชน

ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก ารดู แ ลสุ ข ภาพภาคประชาชน
ด้านการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จัดตัง้ ขึน้ เพือ่ ส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ความรู้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
ให้แก่ประชาชน

ศูนย์สารสนเทศสมุนไพร
นวดไทยอภัยภูเบศร

ให้บริการนวดไทย เป็นการนวดผสมผสานระหว่าง
การนวดราชสำ�นักกับการนวดเชลยศักดิ์ พร้อมทั้งใช้
สมุนไพรอภัยภูเบศรให้เหมาะสมกับปัจเจกบุคคล ด้วย
ความเคารพในครูและผู้ถูกนวดอธิษฐานจิตและสมาธิ
ที่ปรารถนาให้ผู้ถูกนวดหายจากความไม่สุขสบาย

ศู น ย์ ส ารสนเทศด้ า นการแพทย์ แ ผนไทยและ
สมุนไพร เปิดบริการตอบคำ�ถามเกี่ยวกับสมุนไพรและ
ข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทย ที่มีการเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ

“นึกถึงสมุนไพร.....นึกถึงอภัยภูเบศร”
ที่มาข้อมูลและภาพ www.abhaiherb.com

34 วารสารส่งเสริมการลงทุน

นานาสาระ

ช่อแก้ว ประสงค์สม

อินโดนีเซีย

แรงงานและทรัพยากร...ศักยภาพ
ที่พร้อมรอการลงทุน
อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรกว่า 250
ล้านคน หรือประมาณเกือบครึ่งหนึ่งของอาเซียน
นอกจากนี้ แรงงานกว่าร้อยละ 40 มีอายุต�ำ่ กว่า 20 ปี
จึงเป็นโอกาสทีด่ ตี อ่ การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม
คาดว่าในปี 2563 จำ�นวนประชากรจะเพิ่มขึ้นกว่า
ร้อยละ 14 เป็น 444 ล้านคน และชนชั้นกลาง
จะมีมากถึง 141 ล้านคน
ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยมองอินโดนีเซีย
อย่างไร อินโดนีเซียมีอะไรน่าลงทุน และจะหาช่องทาง
เจาะตลาดอินโดนีเซียได้อย่างไร วารสารส่งเสริมการลงทุน
มีคำ�ตอบ
ผูเ้ ขียนได้เดินทางไปประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมือ่ ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2558 ทีผ่ า่ น ซึง่ เป็นกิจกรรม
ที่จัดโดยกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ โดย
การนำ�คณะผู้ประกอบการในหลักสูตรนักลงทุนไทยใน

ต่างประเทศ (TOISC) รุ่น 8 และ 9 เดินทางไปศึกษา
ลูท่ างการลงทุน ณ ประเทศอินโดนีเซีย โดยหนึง่ ในหลาย
กิจกรรมตลอดการเดินทางนัน้ คือ กิจกรรม Dinner Talk
ร่วมกับหน่วยงานราชการไทย และนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย
ซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้

คุณนิธิวดี มานิตกุล
อัครราชทูตประจำ�สถานเอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงจาการ์ตา
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“อินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าลงทุน
เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีประชากร
จำ�นวนมาก อัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ หรือ GDP
ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7-8”
มุมมองของอัครราชทูตไทยต่ออินโดนีเซีย

คุณนิธิวดี มานิตกุล อัครราชทูตประจำ�สถาน
เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา บรรยายเรือ่ ง สถานการณ์
การเมือง สภาพสังคม และเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย
อิ น โดนี เ ซี ย มี ป ระชากรมากที่ สุ ด ในอาเซี ย น
ประมาณ 250 ล้านคน มีเกาะมากทีส่ ดุ ในโลก 17,500 เกาะ
มีเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองและสามของโลกคือ เกาะ
กาลิมันตันใหญ่เป็นอันดับที่สอง และอันดับที่สามคือ
เกาะปาปั ว นิ กิ นี (อั น ดั บ หนึ่ ง คื อ เกาะกรี น แลนด์ ข อง
ประเทศเดนมาร์ก) ความสำ�คัญของอินโดนีเซียจึงอยู่ที่
ทะเลและมหาสมุทร

อินโดนีเซียเคยเป็นประเทศอาณานิคมของหลาย
ประเทศ แต่ ที่ ย าวนานที่ สุ ด คื อ เนเธอร์ แ ลนด์ โดย
ได้รับเอกราชเมื่อประมาณ 70 ปีที่ผ่านมา จึงทำ�ให้
คนอินโดนีเซียมีความเป็นอิสระสูงทั้งในด้านการเมือง
และเศรษฐกิจ จึงมักจะแสดงบทบาทของประเทศในฐานะ
ผู้นำ�กลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนา และสิ่งที่คนอินโดนีเซีย
ภูมใิ จมากคือ ความเป็นประเทศประชาธิปไตยทีใ่ หญ่เป็น
อันดับทีส่ ามของโลก (อันดับทีห่ นึง่ คืออินเดีย และอันดับ
ที่สองคือสหรัฐอเมริกา)
สำ�หรับด้านเศรษฐกิจ อินโดนีเซียเป็นประเทศ
ที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีประชากรจำ�นวนมาก
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ที่ผ่านมาอยู่
ที่ประมาณร้อยละ 7 -8 แต่ในปัจจุบันปี 2558 ตัวเลข
GDP ลดลงอย่างมาก โดยไตรมาสแรกอยู่ที่ร้อยละ 4.71
ไตรมาสที่สองอยู่ที่ร้อยละ 4.67 จึงทำ�ให้ต้องมีการปรับ
คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจชุดใหม่เมื่อไม่นานนี้

คณะเดินทางผู้ประกอบการในหลักสูตรนักลงทุนไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 8 และ 9
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“รัฐบาลอินโดนีเซีย
ได้ตั้งหน่วยงาน BKPM ขึ้นมา
หรือหน่วยงานให้การส่งเสริมการลงทุน
โดยนำ�ต้นแบบมาจากประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งหน่วย
One Stop Service”
ที่ผ่านมาการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย
มาจากการบริโภคภายในประเทศ กว่าร้อยละ 60 ของ
GDP ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลกำ�ลังทำ�ในขณะนี้คือ การสร้าง
ให้เกิดการลงทุนเพื่อการส่งออก การลดการนำ�เข้าจาก
ต่างประเทศ และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพราะ
ปัจจุบนั ระบบสาธารณูปโภคยังมีไม่เพียงพอ เช่น การจราจร
ทีต่ ดิ ขัด ทำ�ให้การเดินทางไปติดต่อธุรกิจ หรือทำ�กิจกรรม
ทางธุรกิจมีความล่าช้า
รัฐบาลอินโดนีเซียได้ตั้งหน่วยงาน BKPM ขึ้นมา
หรือหน่วยงานให้การส่งเสริมการลงทุน โดยนำ�ต้นแบบ
มาจากประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งหน่วย
One Stop Service ทีใ่ ห้บริการด้านการลงทุนอย่างครบ
วงจรในหน่วยงานเดียว โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุน และการขอใบอนุญาตต่างๆ จำ�นวน 22
หน่วยงานมาให้บริการในที่เดียว แต่ยังไม่ครอบคลุมด้าน
การขอใบอนุญาตทางการเงิน การกลั่นปิโตรเลียม และ
น้�ำ มัน (เฉพาะในส่วนการขุดเจาะสำ�รวจ แต่สว่ นทีเ่ กีย่ วกับ
การให้บริการกลั่นปิโตรเลียม และน้ำ�มันสามารถขอใบ
อนุญาตได้)
ทัง้ นี้ บริษทั ทีจ่ ะลงทุนในอินโดนีเซียต้องมีการลงทุน
1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ จึงสามารถลงทุนได้ จึงเป็น
อุปสรรคสำ�หรับบริษัทขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนน้อย ส่วน
สาขาการลงทุนนั้น จะเน้นอุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน
การประมง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และการแพทย์
สาธารณสุข โดยมีเป้าหมายคือ ต้องการให้เกิดการลงทุน

การประชุมร่วมกับหน่วยงานของอินโดนีเซีย

ร่วมกันระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนอินโดนีเซีย
เพื่อการส่งออกและทดแทนการนำ�เข้า เพื่อการพึ่งตัวเอง
นอกจากนี้ รัฐบาลภายใต้การนำ�ของประธานาธิบดี
นายโจโค วิโดโด ให้ความสำ�คัญกับทะเลและการประมง
จึงตั้งหน่วย Maritime Falcon ขึ้นมาเพื่อกำ�กับดูแล
ด้านนีโ้ ดยตรง โดยมีแนวความคิดว่าผืนทะเล คืออนาคต
ของคนอินโดนีเซีย จึงให้ความสำ�คัญกับสาธารณูปโภค
เช่น ท่าเรือสำ�หรับขนส่งสินค้า ถนน และรถไฟฟ้า
การประมงเป็ น ประเด็ น ที่ รั ฐ บาลอิ นโดนี เ ซี ยให้
ความสำ�คัญ โดยมองว่าต่างชาติเข้ามาฉกฉวยประโยชน์
จากอินโดนีเซีย จึงทำ�ให้ทางการอินโดนีเซียจมเรือที่
ผิ ด กฎหมายของประเทศเพื่ อ นบ้ า นที่ เ ข้ า มาในน่ า นน้ำ �
ของอินโดนีเซียหลายลำ�ในช่วงที่ผ่านมา
รถไฟฟ้าสายแรกของอินโดนีเซียทีก่ �ำ ลังจะก่อสร้าง
คือ เส้นทางจาการ์ตา - บันดุง ระยะทาง 150 กิโลเมตร
ซึ่งหากนั่งรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง แต่
หากใช้รถไฟฟ้าจะใช้เวลาเพียง 30 นาที โดยมีบริษัท
จากประเทศญี่ปุ่นและจีนเข้าแข่งขันในโครงการก่อสร้างนี้
นอกจากนี้ยังตั้งเป้าที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้มากขึ้น ซึ่ง
ในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในช่วงระยะที่ผ่านมา รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออก
มาตรการใหม่ๆ เป็นจำ�นวนมาก เช่น การขึ้นอัตราภาษี
สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกร้อยละ 50 มาตรการการ
จ้างงาน เช่น หากนำ�แรงงานต่างชาติระดับผู้จัดการเข้ามา
ทำ�งานในอินโดนีเซีย 1 คน บริษัทจำ�เป็นต้องจ้างแรงงาน
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ชาวอินโดนีเซียอีก 10 คน รวมถึงมาตรการการใช้เงิน
รูเปียในทุกกิจกรรมทางการเงิน นักลงทุนจึงต้องศึกษา
รายละเอียดพอสมควร
ด้านความสัมพันธ์ไทยกับอินโดนีเซียนั้น ถือว่า
มีความสัมพันธ์ทด่ี ี ตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 5 ท่านเสด็จประพาส
อินโดนีเซีย 3 ครัง้ โดยท่านได้พระราชทานปฏิมากรรมช้าง
ให้แก่ประเทศอินโดนีเซีย ซึง่ ปัจจุบนั ตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านหน้า
ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินโดนีเซีย
สำ�หรับเรื่องมุมมองของอินโดนีเซียต่อ AEC นั้น
พบว่า อินโดนีเซียไม่ได้มอง AEC เหมือนเช่นไทยมอง ซึง่
ไทยจะให้ความสำ�คัญกับตลาด AEC ในแง่การหาแหล่ง
ผลิตใหม่หรือวัตถุดิบจากนอกประเทศ แต่อินโดนีเซีย
มองว่า อินโดนีเซียมีก�ำ ลังซือ้ ทีม่ ากพอ จากจำ�นวนประชากร
ที่มากที่สุดในอาเซียน อินโดนีเซียจึงยังไม่ให้ความสำ�คัญ
กับ AEC ในลักษณะเดียวกับไทย

การเสวนาเรื่อง
“โอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย”

มุมมองของนักธุรกิจไทย

การเสวนาเรื่อง “โอกาสและลู่ทางการลงทุนใน
ประเทศอินโดนีเซีย” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
1. คุณวิลาสินี โนนศรีชยั ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักงาน
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย
2. คุณชลิต เตชัสอนันต์ รองประธานอาวุโส ผูจ้ ดั การ
ทัว่ ไป ธนาคารกรุงเทพ สาขาจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
38 วารสารส่งเสริมการลงทุน

3. คุณปรเมศวร์ นิสากรเสน ประธาน Thai
Business Club in Indonesia

ประเด็นที่น่าสนใจ

1. ค่าเงินรูเปียมีความอ่อนตัวมากในระยะนี้ ส่งผล
ให้คนอินโดนีเซียไม่ค่อยใช้จ่ายมากนัก โดยเฉพาะสินค้า
ฟุ่มเฟือยหรูหรา
2. คนอินโดนีเซียทุกระดับรายได้ ให้ความสำ�คัญ
กับการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะในช่วงถือศีลอด
พบว่า อาหารกลับขายดีกว่าช่วงอืน่ ของปี ธุรกิจอาหารจึงมี
แนวโน้มทีด่ ี นอกจากนีธ้ รุ กิจทางด้านการเกษตรกรรม และ
เทคโนโลยีการผลิตที่อินโดนีเซียยังขาด ยังเป็นธุรกิจที่น่า
สนใจ จึงน่าจะเป็นโอกาสสำ�หรับนักลงทุนไทย
3. ผู้ร่วมทุนที่ดีมีความสำ�คัญมาก ต้องศึกษาให้
ละเอียดถี่ถ้วน
4. สินค้าทีไ่ ด้รบั ความนิยมในประเทศไทย อาจไม่
ได้รับความนิยมในอินโดนีเซีย จึงควรให้ความสำ�คัญกับ
การศึกษารสนิยมของคนอินโดนีเซียให้ถ่องแท้
5. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยงั เป็นทีต่ อ้ งการในตลาด
อินโดนีเซียเป็นอย่างมาก
6. การซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมจะปลอดภัย
กว่าการซื้อที่ดินจากผู้ขายโดยตรง เนื่องจากโฉนดที่ดิน
มีหลายรูปแบบ แต่มีเพียงไม่กี่ประเภทที่สามารถนำ�มาทำ�
ธุรกรรมจำ�นองกับธนาคารได้
7. ควรเน้นศึกษาเรือ่ งแรงงานให้มาก เพราะอินโดนีเซีย
มีกฎหมายแรงงานทีม่ ลี กั ษณะปกป้องแรงงานสูง เช่น การ
จดทะเบียนบริษัทใหม่ แม้เราจะจ้างพนักงานคนเดิม
ในตำ � แหน่ ง เดิ ม แต่ ห ากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงแม้ เ พี ย ง
เปลีย่ นชือ่ บริษทั ในกรณีนบี้ ริษทั จำ�เป็นต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่แรงงานตามเวลาการจ้างงานที่ผ่านมา
8. อุตสาหกรรมทางทะเลน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำ�คัญกับการสร้าง
ท่าเรือ และมีโครงการทำ�เส้นทางเดินเรือเร็ว หรือ Sea Toll

สัมภาษณ์ Governor of East Java Province

ดร. ซูกาโว่ ผู้ว่าการแห่งเกาะชวา

ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ดร. ซูกาโว่ (Dr.
H. Soekarwo) ท่านดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่าการแห่งเกาะชวา
(Governor of East Java Province) ซึ่งแม้จะมีเวลา
เพียงสั้นๆ แต่ท่านก็ได้ฝากข้อคิดที่น่าสนใจแก่นักลงทุน
ไทยทีส่ นใจไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือการลงทุนในเกาะ East Java ซึ่งมีสาระที่
น่าสนใจ ดังนี้
“เกาะ East Java มีจดุ แข็งทีส่ �ำ คัญคือ หากลงทุน
ใน East Java นักลงทุนจะได้รบั ใบอนุญาตลงทุนภายใน
เวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีโรงงานไฟฟ้าที่สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 2,500 เมกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้ภายในเกาะ และมีแรงงานฝีมอื เพราะ
เรามีโรงเรียนฝึกสอนช่างฝีมือโดยเฉพาะเพื่อเตรียมไว้
สำ�หรับการทำ�งานในระดับช่างฝีมือ (Skill Labors)
สำ�หรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้น ใน
จังหวัดสุราบายามีมหาวิทยาลัย 7 แห่ง และมีมหาวิทยาลัย
ระดับใหญ่ถึง 95 แห่งบนเกาะ East Java แห่งนี้ และ

สิง่ ทีส่ �ำ คัญอีกประการคือ การมีพนื้ ทีท่ เี่ พียงพอในการสร้าง
โรงงาน เพราะยังมีพื้นที่อีกมากที่พร้อมรองรับการลงทุน
ถึง 18,700 เฮกต้า
ผมมองว่าประเทศไทยกับอินโดนีเซียมีความคล้ายคลึง
กันทางวัฒนธรรม และคิดว่าเราควรจะมองในเรื่องของ
การค้าเสรี (Free Trade) ที่กำ�ลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้
ทัง้ ประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ควรจะ
มีความร่วมมือกันเพื่อนำ�ตลาดสู่อาเซียน
และหากประเทศไทยเข้ามาลงทุนใน East Java
เพื่อใช้วัตถุดิบที่เรามี ทำ�การผลิตและส่งออกไปสู่ตลาด
อาเซียนจะเป็นความร่วมมือทีด่ ที สี่ ดุ เพราะอีกไม่นานจากนี้
อาเซียนคือตลาดเดียวกันแล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นตลาดใหญ่ของอาเซียน ประชากร
ของอินโดนีเซียคิดเป็นร้อยละ 40 ของอาเซียน จึงเป็น
จุดแข็งของอินโดนีเซีย
ผมคิดว่าหากประเทศไทยและอินโดนีเซียร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจ เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง เพราะเรา
กำ�ลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ดังนั้น
ตลาดของเราจึงเป็นตลาดใหญ่เดียวกันในภูมภิ าคอาเซียน
อินโดนีเซียมีวัตถุดิบและตลาดที่พร้อมอยู่แล้วสำ�หรับ
การลงทุน และคนไทยก็มีส่วนคล้ายคนอินโดนีเซีย จึง
น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจ และหากประเทศไทยเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซีย
และขายสินค้าในเกาะ East Java แน่นอนว่าต้นทุนย่อม
จะถูกกว่าการผลิตในประเทศไทยและส่งมาขายในเกาะ
East Java
จึงอยากเชิญชวนนักลงทุนไทยให้เข้ามาลงทุนใน
ประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะลงทุนในเกาะ East Java
เพือ่ นำ�สิง่ ทีท่ ง้ั สองประเทศต่างก็มจี ดุ เด่นมารวมเข้าด้วยกัน
เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีร่วมกัน”
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สัมภาษณ์ ดร. ซูกาโว่

เกาะชวา (East Java) เกาะเศรษฐกิจเบอร์หนึง่
ของอินโดนีเซีย

ประชากรของอินโดนีเซียมีประมาณ 250 ล้านคน
นั้น แบ่งเป็นประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะสุมาตรา ซึ่งเป็น
เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ประมาณ 55 ล้านคน อาศัยอยู่
บนเกาะชวาประมาณ 155 ล้านคน ดังนั้นเกาะสุมาตรา
และเกาะชวาจึงนับเป็นตลาดขนาดใหญ่ของอินโดนีเซีย
เนือ่ งจากมีสดั ส่วนประชากรรวมกันเท่ากับร้อยละ 78 ของ
ประเทศอินโดนีเซีย
ชวาจึ ง เป็ น เกาะที่ มี ป ระชากรอยู่ ม ากที่ สุ ดใน
อินโดนีเซีย ถือเป็นศูนย์กลางของการค้า การเงิน และ
อุตสาหกรรม เกาะชวาแบ่งออกเป็นชวาฝั่งตะวันตก
ชวาฝั่งตะวันออก และชวากลาง โดยชวาฝั่งตะวันตกเป็น
ทีต่ ง้ั ของเมืองหลวง คือ กรุงจาการ์ตา สำ�หรับเมืองสุราบายา
นั้นตั้งอยู่บนเกาะชวาฝั่งตะวันออก
สำ � หรั บ ชวาฝั่ ง ตะวั น ออกมี ป ระชากรประมาณ
38.36 ล้านคน เป็นที่ตั้งของเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
รองจากจาการ์ตา คือเมืองสุราบายา
ชวาฝั่งตะวันออกมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำ�คัญ
ได้แก่ น้�ำ มันและก๊าซธรรมชาติ พืชเศรษฐกิจ เช่น มะม่วง
มะพร้าว ข้าวโพด น้ำ�ตาล กาแฟ เหมืองแร่ ประมง และ
พลังงานใต้พิภพ
40 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ด้านเศรษฐกิจ จากสถิตปิ ี 2557 ชวาฝัง่ ตะวันออก
มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดของเกาะชวา โดยมี GDP 5.86
รองลงมาคือ ชวากลาง ร้อยละ 5.42 และชวาฝัง่ ตะวันตก
ร้อยละ 5.06 ตามลำ�ดับ และจากสถิติไตรมาสแรกของ
ปี 2558 นั้น ชวาฝั่งตะวันออกก็ยังคงมีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับหนึ่งเช่นกัน คือ ร้อยละ 5.25
ด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) นั้น
นักลงทุนจากประเทศมาเลเซีย เป็นนักลงทุนทีเ่ ข้ามาลงทุน
ในชวาฝัง่ ตะวันออกมากทีส่ ดุ เงินลงทุนสะสม 4.57 ล้านล้าน
รูเปีย (ประมาณ 32,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) รองลงมา
คือ สหราชอาณาจักร เงินลงทุนสะสม 2.95 ล้านล้านรูเปีย
(ประมาณ 21,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) และสิงคโปร์
เงินลงทุนสะสม 1.09 ล้านล้านรูเปีย (ประมาณ 7,600
ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ตามลำ�ดับ
ชวาฝั่ ง ตะวั น ออกมี ศั ก ยภาพในด้ า นการเป็ น
ศูนย์กลางการขนส่งและการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาค
ต่างๆ ทั่วโลก มีท่าเรือสำ�คัญคือ TANJUNG PERAK
PORT ชวาฝั่งตะวันออกยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า
ได้ถึง 8,860 เมกะวัตต์ เพียงพอต่อความต้องการ และ
ยังมีสว่ นเกินอีก 1,199 เมกะวัตต์ โดยส่งให้ชวาฝัง่ ตะวันตก
ชวากลาง รวมทั้งเกาะบาหลีอีกด้วย
สำ�หรับปี 2558 ค่าแรงขั้นต่ำ�ในเมืองขนาดใหญ่
เช่น สุราบายา อยู่ที่ 204 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน ส่วน
ค่าแรงที่ต่ำ�สุดอยู่ที่ 87 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน
อุตสาหกรรมที่ต้องการให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน
คือ การสร้างถนน การท่องเที่ยว พลังงาน การเดินเรือ
อุตสาหกรรมการผลิต เช่น การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร
สิ่งทอ ชิ้นส่วนยานยนต์ เหล็ก และหินอ่อน

“เจ้าหน้าที่จากกระทรวงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 22 หน่วยงาน
มาประจำ�ที่ BKPM”

ตู้กดรับบัตรคิวเพื่อรับบริการ
จากหน่วย One Stop Service

หน่วย One Stop Service ของ BKPM

BKPM หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของ
อินโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำ�คัญกับความโปร่งใส
ในการปฏิบตั งิ านของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้ การ
ปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค รวมถึงการปรับ
กฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยนักลงทุน
สามารถติดต่อหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนหรือ Investment
Coordinating Board Republic of Indonesia
(BKPM) ได้โดยตรง

BKPM เป็นหน่วยงานอิสระทำ�หน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการลงทุนตั้งแต่การเสนอแนะ ดำ�เนินนโยบายและ
ส่งเสริมการลงทุนให้กับนักลงทุนในการดำ�เนินธุรกิจใน
อินโดนีเซีย โดยขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี แต่งตั้งและ
ถอดถอนโดยประธานาธิบดี
เมือ่ ช่วงต้นปี 2558 ทีผ่ า่ นมาประธานาธิบดี นายโจโค
วิโดโด ได้เปิดศูนย์ One stop Service ที่ BKPM ตาม
นโยบายทีป่ ระกาศไว้วา่ จะอำ�นวยความสะดวกแก่นกั ลงทุน
ลดความซับซ้อนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาตต่างๆ
ในการประกอบธุรกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 22 หน่วยงาน มาประจำ�ที่
BKPM ทัง้ นี้ ไม่รวมการขอใบอนุญาตทีอ่ อกโดยหน่วยงาน
ท้องถิ่น และไม่รวมถึงสาขาการธนาคาร โดยหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่
1. กระทรวงพลังงานและแร่
2. กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้
3. กระทรวงอุตสาหกรรม
4. สำ�นักงานที่ดิน
5. กระทรวงกลาโหม
6. กระทรวงพาณิชย์
7. กระทรวงเกษตร
8. กระทรวงการคลัง
9. กระทรวงคมนาคม
10. กระทรวงสิทธิมนุษยชน
11. กระทรวงสาธารณสุข
12. กระทรวงการท่องเที่ยว
13. กระทรวงการสื่อสารและเทคโนโลยี
14. กระทรวงแรงงาน
15. กระทรวงโยธาสาธารณะและการเคหะ
16. กระทรวงการประมงและการทะเล
17. กระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม
18. สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
19. หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ เช่น สถาบันอาหาร
		 และยา หน่วยงานมาตรฐาน บริษทั ผลิตไฟฟ้า
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“ในปี 2558 การลงทุนในอุตสาหกรรม
ขนส่ง และโทรคมนาคม
นับเป็นการลงทุนเป็นอันดับหนึ่ง”
การลงทุนตัง้ แต่ปี 2553 - 2557 พบว่าอุตสาหกรรม
เหมืองแร่เป็นอุตสาหกรรมทีม่ เี งินลงทุนสูงทีส่ ดุ คือ 19,557
ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคืออุตสาหกรรมการขนส่ง
คลังสินค้า และโทรคมนาคม 16,130 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
และอุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และอิเล็กทรอนิกส์
10,614 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำ�ดับ
การลงทุนกว่าร้อยละ 69 เป็นการลงทุนที่เกิดขึ้น
บนเกาะชวา แต่จากการคาดการณ์ตั้งแต่ปี 2558 -2562
การลงทุนนอกเกาะชวาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น หรือประมาณ
ร้อยละ 45 ในขณะที่การลงทุนบนเกาะชวาลดลงเหลือ
ร้อยละ 55
ในปี 2558 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมี
การเปลี่ยนแปลง โดยการลงทุนในอุตสาหกรรมขนส่ง
และโทรคมนาคม นับเป็นการลงทุนอันดับหนึ่ง โดยมี
มูลค่าเงินลงทุน 2,443 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และอิเล็กทรอนิกส์ 1,403
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำ�ดับ

ทัง้ นี้ รัฐบาลอินโดนีเซียกำ�ลังดำ�เนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
จำ�นวน 19 โครงการ โดยเป็นโครงการบนเกาะชวาและ
เกาะบาหลี จำ�นวน 6 โครงการ มีก�ำ ลังการผลิต 9,060 เมกะวัตต์
มูลค่าเงินลงทุน 12.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และโครงการ
นอกเกาะชวาและเกาะบาหลี จำ�นวน 8 โครงการ กำ�ลังการผลิต
1,670 เมกะวัตต์ มูลค่าเงินลงทุน 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ด้านการลงทุนของนักลงทุนไทยในประเทศอินโดนีเซีย
จัดอยูใ่ นอันดับที่ 93 โดยเป็นการลงทุนบนเกาะชวากว่า
ร้อยละ 80 ทัง้ นี้ มูลค่าเงินลงทุนรวมตัง้ แต่ปี 2553-2558
(ไตรมาสแรก) เท่ากับ 779.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
(ประเทศที่ลงทุนอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์ อันดับสองคือ
ญี่ปุ่น และอันดับสามคือสหรัฐอเมริกา) โดยนักลงทุน
ไทยลงทุนในอุตสาหกรรมแร่อโลหะมากที่สุด รองลงมา
คือ อุตสาหกรรมการปลูกพืชเศรษฐกิจและการทำ�ไร่ และ
อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ตามลำ�ดับ
อุตสาหกรรมที่น่าลงทุนในอินโดนีเซีย ได้แก่
1. ระบบสาธารณูปโภค
2. อุตสาหกรรมการเกษตร
3. อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น
4. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทะเล
5. อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วและการลงทุนในเขต
		 นิคมอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมที่น่าลงทุนในอินโดนีเซีย

42 วารสารส่งเสริมการลงทุน

นานาสาระ

ปรียาพร พูลเกษ

“Nanning:

Gateway to ASEAN”

นครหนานหนิงเมืองเอกในเขตปกครองตนเอง
กว่างซีจว้ ง เป็นทีต่ ง้ั ของหน่วยงานภาครัฐ รวมทัง้ เป็น
ศูนย์กลางทางการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ
การค้าของกว่างซีจ้วง นครหนานหนิงมีขนาดใหญ่
เป็นอันดับ 1 จาก 14 เมืองของเขตปกครองตนเอง
กว่างซีจ้วงและนับตั้งแต่ปี 2547 นครหนานหนิง
ยังเป็นทีร่ จู้ กั กันในฐานะสถานทีจ่ ดั งานถาวรของงาน
China-ASEAN Expo หรือ CAEXPO
เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีขนาดพื้นที่ใหญ่
เป็นอันดับ 9 ของประเทศจีน มีประชากรรวมประมาณ
52 ล้านคน และมีชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม
พื้ น ที่ ส่ ว นมากเป็ น ภู เ ขา จึ ง ประกอบไปด้ ว ยแร่ ธ าตุ
และทรัพยากรธรรมชาติจำ�นวนมาก อาทิเช่น แร่เหล็ก
ซี เ มนต์ ซั ล เฟอร์ ถ่ า นหิ น เป็ น ต้ น นอกจากนี้
เขตปกครองกว่างซีจ้วงยังเป็นแหล่งผลิตน้ำ�ตาลที่สำ�คัญ
ของจีน โดยมีผลผลิตประมาณ 1 ใน 3 ของทั้ง
ประเทศ เขตปกครองตนเองกว่างซีจว้ งมีเมืองสำ�คัญ เช่น

เมื อ งหลิ่ วโจว (มี ข นาดเศรษฐกิ จใหญ่ เ ป็ น อั น ดั บ 2)
เมืองกุย้ หลิน (เมืองท่องเทีย่ วสำ�คัญ) เมืองอูโ๋ จว (เมืองท่าน้�ำ
สำ�คัญและมีอุตสาหกรรมวัสดุรีไซเคิล) เมืองฝางเฉิงก่าง
(มีท่าเรือใหญ่ที่สุดและมีชายแดนติดประเทศเวียดนาม)
เมืองเป๋ยไห่ (เมืองเป้าหมายที่จะเป็นซิลลิคอนวัลเล่ย์)
เป็นต้น

งานแสดงสินค้าจีน -อาเซียน ครั้งที่ 12
หรืองาน CAEXPO
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“งาน CAEXPO หรือ
งานมหกรรมแสดงสินค้าอาเซียน-จีน
(China -ASEAN Expo:CAEXPO)
ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 18- 21 กันยายน 2558”
หากจะกล่าวถึงความสำ�คัญของนครหนานหนิง
คงจะต้องกล่าวถึงงาน CAEXPO หรือเป็นทีร่ จู้ กั ในนาม
ของงานมหกรรมแสดงสินค้าอาเซียน-จีน (China-ASEAN
Expo:CAEXPO) ซึง่ ในปี 2558 นีจ้ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่
18 -21 กันยายน 2558 และเป็นการจัดงานเป็นครั้งที่
12 แล้ว
งานดังกล่าวเกิดขึ้นจากการริเริ่มโครงการของ
นายกรัฐมนตรีจนี นายเวิน เจียเป่า ในการประชุมสุดยอด
ผูน้ �ำ จีน -อาเซียน 10+1 ครัง้ ที่ 7 ในเดือนตุลาคม 2546
โดยหลังจากนัน้ งาน CAEXPO ก็ได้ถอื กำ�เนิดขึน้ เป็นครัง้ แรก
ในเดือนพฤศจิกายน 2547 และรัฐบาลจีนก็กำ�หนดให้
นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจว้ งเป็นสถานที่

จัดงาน CAEXPO ถาวร ซึ่งจะจัดเป็นประจำ�ต่อเนื่อง
ทุกปี นับว่าเป็นช่องทางสำ�คัญที่จะเป็นประตูสู่อาเซียน
ภายในงาน CAEXPO มีการจัดแสดงสินค้าและ
บริการเพือ่ การค้า ความร่วมมือในการลงทุน และการท่องเทีย่ ว
เป็นเวทีและโอกาสสำ�คัญในการขยายความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจการค้า การลงทุน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคจีนและอาเซียน
สำ�หรับประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน CAEXPO
อย่างต่อเนือ่ งทุกปี ทัง้ การนำ�ผูป้ ระกอบการส่งออกของไทย
เข้ า ร่ ว มงานออกบู ธ เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ แ ละจำ�หน่าย
สินค้าไทย และการเข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านธุรกิจและ
การลงทุนจีน - อาเซียน (China - ASEAN Business
and Investment Summit: CABIS)

“ประเทศไทยได้เข้าร่วมในพื้นที่ของ
Pavilion of Commodity Trade
และ Pavilion of Cities of Charm”

ภายในงาน CAEXPO ครั้งที่ 12
44 วารสารส่งเสริมการลงทุน

สำ�หรับงาน CAEXPO ในปีนไ้ี ด้แบ่งพืน้ ทีอ่ อกเป็น
5 ส่วน ได้แก่
1. Pavilion of Commodity Trade
2. Pavilion of Trade in Services
3. Pavilion of Investment Cooperation
4. Pavilion of Advanced Technology
5. Pavilion of Cities of Charm

ต่ า งๆ กว่ า 60 ประเทศรวมถึ ง ประเทศในภู มิ ภ าค
อาเซี ย น เพื่ อ ให้ มี ก ารพั ฒ นาร่ ว มกั น อย่ า งยั่ ง ยื น
มีสนั ติภาพและเสถียรภาพในภูมภิ าค สำ�หรับประเทศไทย
รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ได้เข้า
ร่วมงานในพิธีเปิด รวมทั้งร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี
จาง เกาลี่ เป็นประธานในพิธีเปิดศาลาประเทศเกียรติยศ
หรือ Country of Honor Pavilion ซึ่งไทยได้รับเกียรติ
ให้เป็นประเทศเกียรติยศสำ�หรับงาน CAEXPO ประจำ�ปี
2558 ภายในศาลาประเทศเกียรติยศของไทย มีนทิ รรศการ
และกิ จ กรรมหลากหลายมาจั ด แสดงทั้ ง ด้ า นธุ ร กิ จ
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม รวมทั้งประวัติความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับจีน

งาน CAEXPO

โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมในพื้นที่ของ Pavilion
of Commodity Trade และ Pavilion of Cities of
Charm และประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นประเทศ
เกียรติยศ (Country of Honour) ในปีนี้ด้วย
เมือ่ วันที่ 18 กันยายน 2558 ทีผ่ า่ นมา นายจาง เกาลี่
รองนายกรัฐมนตรีของจีน ได้เข้าร่วมงานและเป็นประธาน
ในพิธีเปิด โดยมีรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน
เดินทางมาร่วมในพิธี รองนายกรัฐมนตรีจาง เกาลี่
ได้กล่าวในพิธเี ปิด และเน้นย้�ำ ถึงการสร้างเส้นทางสายไหม
ทางทะเลเพื่อเชื่อมโยงการค้าและวัฒนธรรมกับประเทศ

นายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรีของจีน

บีโอไอ ได้เข้าร่วมออกบูธ
ใน Pavilion of Commodity Trade

ในปีนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่บีโอไอ ได้เข้าร่วมออกบูธ
ใน Pavilion of Commodity Trade ด้วยเช่นกัน
ภายในงานมีชาวจีนให้ความสนใจเป็นจำ�นวนมาก ทั้ง
เข้ามาขอรับการปรึกษาและขอข้อมูลด้านการลงทุน รวมทัง้
ขอเอกสารเพื่อนำ�ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม นับเป็นอีกหนึ่ง
ช่องทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานบีโอไอ
เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ
และในปีนี้ ประเทศไทยในฐานะประเทศเกียรติยศ
(Country of Honor) ประเทศจีนจึงได้จดั งาน Round-table
Dialogue between Deputy Prime Minister of Thailand
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Round-table Dialogue between Deputy
Prime Minister of Thailand and CEOs from China

and CEOs from China นำ�โดยรองนายกรัฐมนตรี
พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร และผู้บริหารระดับสูง
ของไทย จากหน่วยงานด้านการค้าและการลงทุน อาทิ
เช่น นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี นายปรเมธี วิ ม ลศิ ริ
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น
โดยได้พบปะและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง
บริษัทชั้นนำ�ของประเทศจีนในประเด็นด้านเศรษฐกิจ
การค้าและการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพต่างๆ ระหว่าง

ไทยกั บ จี น เช่ น ในสาขาโครงสร้ า งสาธารณู ป โภค
ขั้นพื้นฐาน พลังงาน การบิน และการก่อสร้าง เป็นต้น
ซึ่ ง เป็ นโอกาสอั น ดี ใ นการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่
นักลงทุนชาวจีน และสร้างโอกาสในการขยายการค้า
การลงทุนในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น
ในระหว่ า งการเยื อ นประเทศจี น ของรองนายก
รัฐมนตรี พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รัฐบาลจีนได้ให้การ
ต้อนรับอย่างสมเกียรติ เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์
ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีน
นอกจากนีก้ ารเข้าร่วมงาน CAEXPO และ CABIS
ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสอันสำ�คัญที่จะเน้นย้ำ�ความ
สัมพันธ์และความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสงั คมและวัฒนธรรมตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือในระดับรัฐบาลและเอกชน (Public
Private Partnership) ระหว่างไทยและจีนแล้ว ยังเป็นการ
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าในระดับภูมิภาค
อาเซียนและจีนให้บรรลุเป้าหมาย
ดังที่กล่าวมานั้น นครหนานหนิง นับเป็นประตู
(Gateway) สำ�คัญที่รัฐบาลจีนมองว่าจะทำ�ให้จีนมีความ
ร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น โดยใช้กลไกสำ�คัญ
อย่างการจัดงาน CAEXPO เป็นจุดสร้างความเชือ่ มโยง
ทัง้ ในมิตดิ า้ นวัฒนธรรม การค้า การลงทุน และการท่องเทีย่ ว
และเป็นอีกก้าวสำ�คัญระหว่างประเทศจีนและภูมิภาค
อาเซียนทีจ่ ะพัฒนารากฐานความสัมพันธ์ในระดับพหุภาคี
ให้มีความยั่งยืนต่อไป

การลงทุนของจีนในไทย
มูลค่าการส่งเสริมการลงทุน 8 เดือนแรกของปี 2558
(มกราคม-สิงหาคม) มีจ�ำ นวนโครงการยืน่ ขอรับการส่งเสริมฯ
จากบีโอไอ จำ�นวน 332 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 50,267
ล้านบาท โดยพบว่า
สิงคโปร์ ลงทุนเป็นอันดับ 1 จำ�นวน 51 โครงการ
เงินลงทุน 1.31 หมื่นล้านบาท
46 วารสารส่งเสริมการลงทุน

จีน อยู่ในลำ�ดับที่ 2 จำ�นวน 37 โครงการ ลงทุน
1 หมื่นล้านบาท
ญี่ปุ่น จำ�นวน 92 โครงการ เงินลงทุน 9.9
พันล้านบาท
โดยส่วนใหญ่ นักลงทุนจีนจะลงทุนในกิจการ
พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์

นานาสาระ

สำ�นักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส

การลงทุนในต่างประเทศ
ของบริษัทข้ามชาติเม็กซิโก

สถาบันวิจยั ทางเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
เม็กซิโก และสถาบันเพื่อการลงทุนที่ยั่งยืน ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย นิวยอร์ก เปิดเผยถึงผลสำ�รวจบริษัท
ข้ามชาติเม็กซิโกครั้งที่ 6 ที่ดำ�เนินการสำ�รวจในปี
2557 ที่ผ่านมา เป็นการศึกษาระยะยาวในช่วงที่
มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วของบริษัทข้ามชาติจาก
ประเทศกำ�ลังพัฒนาทั่วโลก โดยรายงานมุ่งเน้นไป
ที่ข้อมูลในปี 2556
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ตารางที่ 1 บริษัทข้ามชาติเม็กซิโกที่ไม่ได้อยู่ใน
สาขาการเงิน รายใหญ่ที่สุด 20 อันดับแรก เรียงตาม
อันดับ

บริษัท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

América Móvil
CEMEX
Grupo México
Grupo FEMSA
Grupo BIMBO
Mexichem
Grupo ALFA
GRUMA
PEMEX
ARCA
Industria CH
Cementos Chihuahua
XIGNUX
Grupo ELEKTRA
ICA

16
17
18
19
20

KUO
Grupo CARSO
ALSEA
Altos Hornos de México
San Luis Corp.
Total

มูลค่าสินทรัพย์ในต่างประเทศ ปี 2556 (ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ)

อุตสาหกรรม

สถานภาพ

Telecommunications
บริษัทจดทะเบียน
Non-Metallic Minerals
บริษัทจดทะเบียน
Mining
บริษัทจดทะเบียน
Beverages
บริษัทจดทะเบียน
Food Products
บริษัทจดทะเบียน
Chemical & Petrochemicals
บริษัทจดทะเบียน
Diversified
บริษัทจดทะเบียน
Food Products
บริษัทจดทะเบียน
Oil & Gas
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
Beverages
บริษัทจดทะเบียน
Steel & Metal Products
บริษทั จดทะเบียน
Non-Metallic Minerals
บริษทั จดทะเบียน
Diversified
บริษัทไม่ได้จดทะเบียน
Retail Trade
บริษัทจดทะเบียน
Engineering & Construction บริษัทจดทะเบียน
Services
Diversified
บริษัทจดทะเบียน
Diversified
บริษัทจดทะเบียน
Food Products
บริษัทจดทะเบียน
Steel & Metal Products
บริษัทจดทะเบียน
Auto Parts
บริษัทจดทะเบียน

สินทรัพย์ใน
ต่างประเทศ
56,000
32,234
14,083
13,604
7,094
4,229
3,054
2,388
1,786
1,554
1,445
1,041
922
721
697
603
426
184
164
147
142,376

ที่มา		 Basave and Gutiérrez-Haces, IIEc-CCSI survey of Mexican multinationals, 2014, and
		company reports and websites.
			 -		Financial firms are excluded from the ranking as per the methodology of the Emerging
					Market Global Players project.
			 -		The exchange rate used is the IMF rate of December 31, 2013: US$ 1 = Pesos 13.0098.
			 -		The percentage in parentheses shows the percentage of state-owned shares.
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บริษทั ข้ามชาติเม็กซิโกรายใหญ่ทสี่ ดุ 20 อันดับแรก
ในปี 2556 มีมูลค่าสินทรัพย์ในต่างประเทศรวมกันกว่า
1.4 แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งประกอบไปด้วยรายรับ
จากต่างประเทศ 9.8 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ และพนักงาน
ในต่างประเทศ 313,147 ตำ�แหน่ง บริษทั เม็กซิกนั รายใหญ่
สองอันดับแรก (América Móvil และ CEMEX) ที่มี
สินทรัพย์ในต่างประเทศกว่า 8.8 หมืน่ ล้านเหรียญสหรัฐฯ
หรือคิดเป็นร้อยละ 62 จากสินทรัพย์ในต่างประเทศของ
บริษัทข้ามชาติเม็กซิโก 20 อันดับแรก และหากรวม
สินทรัพย์ของบริษัทข้ามชาติ 4 อันดับแรกเข้าด้วยกัน
คือ América Móvil, CEMEX, Grupo México
และ Grupo FEMSA จะมู ล ค่ า มากกว่ า 1.16
แสนล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 82 จาก
สินทรัพย์ในต่างประเทศของบริษัทข้ามชาติเม็กซิโก 20
อันดับแรก

"บริษัทข้ามชาติเม็กซิโกรายใหญ่
20 อันดับแรก พบว่า
มีอุตสาหกรรมที่ทำ�ธุรกิจด้านอาหาร
และเครื่องดื่มมากที่สุดถึง 5 ราย"
จากตารางรายชือ่ บริษทั ข้ามชาติเม็กซิโกรายใหญ่
20 อันดับแรก (ตารางที่ 1) พบว่า มีอุตสาหกรรมที่
ทำ�ธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุดถึง 5 ราย
รองลงมาคือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจหลายแขนง ซึ่ง
มีประมาณ 4 ราย ในจำ�นวน 20 ราย มีเพียง 2
รายเท่านั้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ คือ
บริษัทน้ำ�มัน PEMEX ที่รัฐบาลถือหุ้นทั้งหมด และ
XIGNUX ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัว

รายละเอียดบริษัทข้ามชาติเม็กซิโกรายใหญ่ 20 อันดับแรก
ปี 2556 แบ่งตามอุตสาหกรรม
Diversiﬁed
3.5%

Mining
Beverages 9.8% Food
10.6%
6.7%
Non-Metallic
Minerarls
23%
Telecommunications
39%

Others
2.2%

Chemical &
Petrochemicals
2.9%
Oil& Gas
1.2%

Engineering&Construction
Services
Retail Trade
0.5%
0.5%
Auto Parts
0.1%
Steel&Metal Products
1.1%
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อุตสาหกรรม
Telecommunications
Non-Metallic Minerals
Beverages
Mining
Food
Diversified

สินทรัพย์ในต่างประเทศ
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)
56,000
33,275
15,158
14,083
9,666
5,005

จำ�นวนบริษัท

บริษัท

1
2
2
1
3
4

América Móvil
CEMEX, Cementos Chihuahua
Grupo FEMSA, ARCA
Grupo México
Grupo BIMBO, GRUMA, ALSEA
Grupo ALFA, XIGNUX, KUO, Grupo
CARSO
Mexichem
PEMEX
Industria CH, Altos Hornos de
México
Grupo ELEKTRA
ICA

Chemical & Petrochemicals
Oil & Gas
Steel & Metal Products

4,229
1,786
1,609

1
1
2

Retail Trade
Engineering & Construction
Services
Auto Parts
TOTAL

721
697

1
1

147
142,376

1
20

San Luis Corp.

ที่มา Basave and Gutiérrez-Haces, Survey of Mexican Multinational, 2014, IIEc-CCSI, and
		consolidated Company Reports and Websites

ปัจจัยหลักทีผ่ ลักดันให้บริษทั เม็กซิกนั ไปลงทุน
ในต่างประเทศ

ปัจจัยสำ�คัญที่ผลักดันให้บริษัทเม็กซิกันไปลงทุน
ในต่างประเทศ ยังคงเป็นการขยายตลาด แต่บริษัท
ข้ามชาติเม็กซิกันบางรายที่ไปลงทุนในสหรัฐฯ และยุโรป
เพื่อเพิ่มคุณภาพสินค้าโดยการซื้อกิจการที่มีเทคโนโลยี
และความรู้ขั้นสูงขึ้น

50 วารสารส่งเสริมการลงทุน

อุตสาหกรรมหลัก

การลงทุนโดยตรงจากประเทศเม็กซิโกของบริษัท
ข้ามชาติรายใหญ่ทสี่ ดุ 20 อันดับแรก มีมลู ค่าสินทรัพย์ใน
ต่างประเทศสูงทีส่ ดุ ในสาขาโทรคมนาคม ร้อยละ 39 จาก
America Móvil อันดับสอง ได้แก่ CEMEX ซึ่งอยู่ใน
อุตสาหกรรมแร่ธาตุที่ไม่ใช่โลหะ ร้อยละ 23 อันดับสาม
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ร้อยละ 10.6 ได้แก่ FEMSA
และ ARCA อันดับสี่ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ร้อยละ 9.8
ได้แก่ Grupo México อันดับห้า อุตสาหกรรมอาหาร
ร้อยละ 6.7 ได้แก่ BIMBO, GRUMA และ ALSEA
อันดับหกคือ สาขาธุรกิจทีม่ คี วามหลากหลาย ร้อยละ 3.5
ได้แก่ ALFA, XIGNUX, KUO และ CARSO อีกทั้ง
ยังมีอุตสาหกรรมอื่นๆ ในด้านเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี
คิดเป็นร้อยละ 2.9 น้�ำ มันและก๊าซ ร้อยละ 1.2 เหล็กและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 1.1 วิศวกรรมและการก่อสร้าง
ร้อยละ 0.5 การค้าปลีก ร้อยละ 0.5 และชิน้ ส่วนยานยนต์
ร้อยละ 0.1

"จากรายงานล่าสุดปีนี้ พบว่า
บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ของเม็กซิโก
มีบริษัทในเครือ
ในยุโรปตะวันตกมากกว่า
อเมริกาเหนือเล็กน้อย"
สถานที่ตั้งของบริษัทในเครือ

ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 90 บริษัทข้ามชาติรายใหญ่
ของเม็กซิโกส่วนใหญ่มีบริษัทในเครืออยู่ในภูมิภาคละติน
อเมริกา รองลงมาคือ อเมริกาเหนือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สหรัฐฯ แต่จากรายงานล่าสุดปีนี้ พบว่า มีบริษัทในเครือ
ในยุโรปตะวันตกมากกว่าอเมริกาเหนือเล็กน้อย อันดับ
ที่ส่ีคือ ยุโรปตะวันออกและเอเชียกลาง ตามมาด้วย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก
บริษทั ข้ามชาติรายใหญ่ของเม็กซิโก 20 อันดับแรก
มีบริษัทในเครือกว่า 311 แห่งทั่วโลก ในจำ�นวนนี้ มี
156 แห่ง ตั้งอยู่ในภูมิภาคละตินอเมริกาและแคริเบียน
50 แห่งในอเมริกาเหนือ 53 แห่งในยุโรปตะวันตกและ
เอเชียกลาง 22 แห่ง อยู่ในภูมิภาคอื่นๆ ของเอเชีย และ
5 แห่งในแอฟริกาเหนือและตะวันออกกลาง
Mexichem เป็นบริษัทข้ามชาติเม็กซิโกรายใหญ่
ที่มีบริษัทย่อยในเครือมากที่สุดถึง 48 แห่ง รองลงมา
คือ CEMEX และ ICA ที่มีบริษัทในเครือบริษัทละ 38
แห่ง BIMBO และ ALFA มีบริษัทละ 28 แห่ง และ
América Móvil และ Grupo Carso มีบริษัทในเครือ
27 และ 26 แห่ง ตามลำ�ดับ

สถานะ

จากรายชื่อบริษัทข้ามชาติเม็กซิโกรายใหญ่ 20
อันดับแรก จะเห็นได้ว่า มีสองบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์เม็กซิโก ได้แก่ PEMEX ซึ่งเป็น
บริษัทข้ามชาติรายเดียวที่ถือครองโดยประเทศเม็กซิโก
และ XIGNUX ที่เป็นธุรกิจครอบครัว ในส่วน 18

บริ ษัท ที่ เหลื อ จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พย์ เม็ ก ซิ โ ก
โดย 7 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
และตลาดหลักทรัพย์ Latibex ของประเทศสเปนด้วย

สถานที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่และภาษาที่ ใช้ ในการ
สื่อสาร
จากรายชื่อบริษัทข้ามชาติเม็กซิโก 20 อันดับแรก
มี 10 รายทีม่ สี �ำ นักงานใหญ่ตงั้ อยูใ่ นกรุงเม็กซิโกซิตี้ 6 ราย
อยูใ่ นรัฐ Nuevo León 1 รายในรัฐ Chihuahua 2 ราย
ในรัฐ Estado de México และอีกหนึ่งรายในรัฐ
Coahuila โดยใช้ภาษาเสปนเป็นภาษาหลักในการติดต่อ
ทำ�ธุรกิจ
บริษัทข้ามชาติเม็กซิโกได้ออกไปดำ�เนินธุรกิจใน
ต่างประเทศมากกว่า 2 ทศวรรษ การขยายตัวของบริษัท
ข้ามชาติเม็กซิโกในปัจจุบันนี้ มีผลมาจากความมั่นคง
ของเศรษฐกิจภายในประเทศ และการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ ที่ไม่เพียงนำ�เงินเข้ามาลงทุนในประเทศ
เม็กซิโก แต่ยงั ช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี และขยายเครือข่าย
ทางธุรกิจในต่างประเทศ นับตั้งแต่ปี 2537 ประเทศ
เม็กซิโกมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยเฉพาะ
ในธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์ เคมีภัณฑ์ ยารักษาโรค การทำ�
เหมืองแร่ กิจการโทรคมนาคม รวมถึงอาหารและเครือ่ งดืม่
ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจาก
ต่างประเทศ ซึง่ การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเหล่านีเ้ อง
ที่เป็นแหล่งเงินทุน ความรู้ และช่วยเสริมสร้างเครือข่าย
ระหว่างประเทศให้แก่บริษัทข้ามชาติเม็กซิโก

ที่มาข้อมูล บทความเรื่อง “Changing Characteristics
			 of Large Mexican Multinationals during
			 Legal Reforms”
โดย			 The Institute for Economic Research(IIEc)
			 of the National Autonomous University of
			 Mexico (UNAM) and the Columbia Center
			 on Sustainable Investment (CCSI)
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Q&A
หลากหลาย คำ�ถาม - คำ�ตอบ เกีย่ วกับบีโอไอ
1. ห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุน
ได้หรือไม่
ตอบ		 ห้างหุ้นส่วนจำ�กัด สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้
แต่เมือ่ ได้รบั การส่งเสริมฯ แล้วจะต้องจัดตัง้ เป็น บริษทั มูลนิธิ
หรือสหกรณ์ เนือ่ งจากตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน กำ�หนดว่า
ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องเป็น บริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
.........................................................................................
2. การขอรับการส่งเสริมฯ มีค่าธรรมเนียมหรือไม่
ตอบ การขอรับการส่งเสริมฯ การขอรับการปรึกษา หรือ
การติดต่อกับบีโอไอ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
.........................................................................................
3. คำ�ขอรับการส่งเสริมฯ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ผู้ขอจำ�เป็นจะต้องกรอกข้อมูลทั้งสองภาษาหรือไม่
ตอบ ให้กรอกข้อมูลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ไม่
จำ�เป็นต้องกรอกทั้งสองภาษา
.........................................................................................
4. หากจะขอรับการส่งเสริมฯ บริษทั จำ�เป็นจะต้องมีการส่งออก
หรือไม่
ตอบ		 บีโอไอไม่ได้กำ�หนดเงื่อนไขว่าจะต้องส่งออก ดังนั้น
จึงไม่จ�ำ เป็นทีจ่ ะต้องระบุวา่ มีการส่งออก จึงจะได้รบั การส่งเสริมฯ
เท่านั้น
.........................................................................................
5. การขอรับการส่งเสริมฯ จะตัง้ บริษทั ใหม่ หรือใช้บริษทั เก่า
ดีกว่ากัน
ตอบ บีโอไอใช้เงื่อนไขในการพิจารณาโครงการเช่นเดียวกัน
ไม่วา่ จะเป็นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ใหม่ หรือบริษทั เก่า ยกเว้นข้อเดียว
คือ อัตราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนจดทะเบียน หากเป็นโครงการริเริม่
จะต้องไม่เกิน 3 ต่อ 1 แต่หากเป็นโครงการขยายจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม การจัดตัง้ บริษทั ใหม่หรือไม่นนั้ ขึน้ อยูก่ บั
52 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ความต้องการของบริษัทเอง การใช้บริษัทเดิมมีความสะดวก
ทีส่ ามารถดำ�เนินการได้ทนั ที ไม่ตอ้ งเสียเวลาจัดตัง้ บริษทั ใหม่
แต่จะต้องแยกบัญชีระหว่างโครงการเดิมและโครงการใหม่
อย่างชัดเจน
.........................................................................................
6. มูลค่าเพิม่ ร้อยละ 20 หมายถึงอะไร มีวธิ คี �ำ นวณอย่างไร
ตอบ		 หมายถึง การสร้า งมูล ค่า เพิ่ม ของผลิต ภัณ ฑ์ ใ ห้ มี
มูลค่าเพิม่ จากวัตถุดบิ โดยมีวธิ กี าร ดังนี้ มูลค่าเพิม่ = {[รายได้
- (ค่าวัตถุดิบ + ค่าสาธารณูปโภค)] / รายได้} x 100
.........................................................................................
7. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริมฯ มี
อย่างไรบ้าง
ตอบ หลักเกณฑ์การอนุมตั โิ ครงการให้การส่งเสริมฯ มีดงั นี้
1. ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้
		ยกเว้นกิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
		 กิจการอิเล็กทรอนิกส์และชิน้ ส่วน และกิจการตัดโลหะ
		 ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
2. ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย
3. ต้องใช้เครือ่ งจักรใหม่ หากใช้เครือ่ งจักรเก่าต้องมีอายุ
		 ไม่เกิน 10 ปี และต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพเครือ่ งจักร
4. ต้องมีแนวทางและมาตรการในการป้องกันและลด
		 ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เพียงพอและมี
		 ประสิทธิภาพ
5. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำ�ของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า
		 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน) เว้นแต่
		 กรณีทกี่ �ำ หนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการ
		 ที่ ใ ห้ ก ารส่ ง เสริ ม ฯ สำ � หรั บ กลุ่ ม ธุ ร กิ จ บริ ก ารที่ ใ ช้
		 ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการดำ�เนินธุรกิจ ให้
		 พิจารณาเงินลงทุนขั้นต่ำ�จากเงินเดือน บุคลากรต่อปี
		 ซึ่งจะกำ�หนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการ
		 ทีใ่ ห้การส่งเสริมฯ (เช่น กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
		 กิจการซอฟต์แวร์ กิจการวิจัยและพัฒนา)
6. ต้องมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3 ต่อ
		 1 สำ�หรับโครงการริเริม่ ส่วนโครงการขยายจะพิจาณา
		 ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
7. โครงการทีม่ เี งินลงทุน (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน)
		 มากกว่า 750 ล้านบาท ต้องเสนอรายงาน การศึกษา
		 ความเป็นไปได้ของโครงการ
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ประกาศใหม่ของบีโอไอ
บีโอไอได้มีประกาศส่งเสริมการลงทุนออกมา
หลายฉบับในช่วงทีผ่ า่ นมา วารสารส่งเสริมการลงทุน
จึงขอรวบรวมประกาศที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่าน ดังนี้
1. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่
8/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรื่อง การแก้ไข
เพิ่ ม เติ ม นโยบายส่ ง เสริ ม การลงทุ น ในเขตพั ฒ นา
เศรษฐกิจพิเศษสำ�หรับผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)
ซึ่งเป็นการแก้ไขประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557
เรื่อง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยเพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมการลงทุนสำ�หรับ
ผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
ที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสิทธิและประโยชน์
ยังคงเดิม ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้
•		ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำ�ของแต่ละโครงการไม่
น้อยกว่า 500,000 บาท (ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน)
•		ต้ อ งมี บุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไ ทยถื อ หุ้ น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน
•		ต้องมีอตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อทุนไม่เกิน 3 ต่อ 1
•		อนุญาตให้นำ�เครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ
มาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ได้ มีมูลค่าไม่เกิน

10 ล้านบาท โดยจะคำ�นวณราคาเครื่องจักรใช้แล้ว
ในประเทศ โดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่
ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
•		เมือ่ รวมกิจการทัง้ หมดทัง้ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ
และไม่ได้รับการส่งเสริมฯ แล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ
ต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
2. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่
9/2558 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2558 เรือ่ ง การแก้ไขเพิม่ เติม
นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ ต าม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 3/2557 ลงวันที่
13 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้
•		ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำ�หรับวัตถุดิบ
และวัสดุจ�ำ เป็นสำ�หรับส่วนทีผ่ ลิตเพือ่ การส่งออกเป็นระยะ
เวลา 5 ปี
•		ให้ได้รบั ลดหย่อนอากรขาเข้าร้อยละ 90 ของ
อัตราปกติ สำ�หรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำ�เป็นที่ต้องนำ�เข้า
มาผลิตเพื่อจำ�หน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี
•		อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝมี อื ในโครงการ
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และยังได้กำ�หนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสำ�หรับ
ประเภทกิจการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกิจการ
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

53

เช่น กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น้ำ� (ยกเว้นกุ้ง) กิจการ
ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย
(International Distribution Center: IDC) เป็นต้น
3. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่
10/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เรื่อง นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
คลัสเตอร์
เนือ่ งจากในการขับเคลือ่ นนโยบายคลัสเตอร์ให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม จำ�เป็นต้องมีการบูรณาการความร่วมมือของ
ทุกภาคส่วน ในการกำ�หนดมาตรการสนับสนุนด้านต่างๆ
เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์เป้าหมาย และ
ช่วยยกระดับคลัสเตอร์ ให้มขี ดี ความสามารถในการแข่งขัน
สูงขึน้ เพือ่ สร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มลู ค่า (Value Chain)
และนำ�ไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย เพื่อ
ดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและ
รายใหม่ โดยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น
ตลอดจนสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กบั ผูป้ ระกอบการ SMEs
โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้
การกำ�หนดคลัสเตอร์เป้าหมายในระยะแรก ได้แก่
(1) Super Cluster เป็นคลัสเตอร์สำ�หรับกิจการ
ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น
คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปโิ ตรเคมี
และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ดิจิทัล
โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้
•		ให้ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล 8 ปี โดย
การกำ�หนดวงเงินภาษีทไ่ี ด้รบั ยกเว้น ให้เป็นไปตามประเภท
กิจการ ในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557
•		ให้ ไ ด้ รั บ ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
สำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราภาษีปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีก่ �ำ หนด
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
54 วารสารส่งเสริมการลงทุน

•		สิทธิและประโยชน์อน่ื ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557 ลงวันที่
3 ธันวาคม 2557
(2) คลัสเตอร์เป้าหมาย ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตร
แปรรูป และคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยได้รับ
สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
•		ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557
•		ให้ได้รบั ลดหย่อนภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลสำ�หรับ
กำ�ไรสุทธิทไี่ ด้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 ของอัตรา
ภาษีปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีก่ �ำ หนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
(3) กิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่
คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์สง่ิ ทอและเครือ่ งนุง่ ห่ม
นอกจากนัน้ กิจการเป้าหมายทีจ่ ะส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละ
คลัสเตอร์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มที่สำ�คัญ ดังนี้
3.1 กลุ่ มโครงสร้ า งพื้ น ฐานที่ มี ค วามสำ � คั ญ
ต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่ กิจการฐานความรู้ และ
กิจการโลจิสติกส์
3.2 กลุม่ อุตสาหกรรมการผลิตทีม่ คี วามสำ�คัญ
สูง ได้แก่ กิจการต้นน้ำ�ที่สำ�คัญของแต่ละคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมสนับสนุนทีจ่ ะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
หลักต่างๆ และผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้เทคโนโลยีขนั้ สูง โดยได้รบั
สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
•		ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557
•		ให้ ไ ด้ รั บ ลดหย่ อ นภาษี เ งิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล
สำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50
ของอัตราภาษีปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วนั ทีก่ �ำ หนด
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

(4) โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
4.1 ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
สถาบั น วิ จั ย หรื อ ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ (Center of
Excellence) ทีอ่ ยูใ่ นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
คลัสเตอร์ตามรูปแบบความร่วมมือที่กำ�หนด ดังนี้
•		ความร่วมมือในโครงการ Talent Mobility,
Work-integrated Learning สหกิจศึกษาและทวิภาคี หรือ
•		ความร่ ว มมื อ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรหรื อ
เทคโนโลยี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน
4.2		ต้องมีรายได้ครัง้ แรก ภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ในกรณีทมี่ คี วามจำ�เป็น ให้ส�ำ นักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน พิจารณาขยายเวลาดำ�เนินการได้ตาม
ความเหมาะสม
4.3 ต้องยื่นคำ�ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่
30 ธันวาคม 2559
4. ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่
ส.1/2558 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2558 เรื่อง การแก้ไข
เพิ่มเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 2/2557
ให้ยกเลิกประเภทกิจการ 4.8.5 กิจการผลิตชิน้ ส่วน
ยานพาหนะอืน่ ๆ ของบัญชีประเภทกิจการทีใ่ ห้การส่งเสริมฯ
และให้ เ พิ่ ม เติ ม กิ จ การกลุ่ ม ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นยานพาหนะ
ของประเภท 4.8 กิจการผลิตชิน้ ส่วนยานพาหนะ ในหมวด
4 ผลิ ตภั ณ ฑ์ โ ลหะ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ์ ข นส่ ง
ท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เช่น การผลิตชิ้นส่วน
ระบบเชื้อเพลิง กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมยาง
เป็นต้น
5. คำ�ชีแ้ จงสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
19 ตุลาคม 2558 เรือ่ ง การขอรับสิทธิและประโยชน์เพิม่ เติม
ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives)
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557
(ฉบับที่ 2)
ท่านสามารถเข้าไปอ่านประกาศฉบับสมบูรณ์ได้ที่
http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_announcements

ตามทีไ่ ด้มคี �ำ ชีแ้ จงสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง การขอรับ
สิ ท ธิ แ ละประโยชน์ เ พิ่ ม เติ ม ตามคุ ณ ค่ า ของโครงการ
(Merit-based Incentives) ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557 นัน้ เพือ่ ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้ ส ามารถรองรั บ ภาคอุ ต สาหกรรมและบริ ก ารที่ ใ ช้
เทคโนโลยีสงู และยกระดับอุตสาหกรรมและบริการของไทย
รวมถึ ง ช่ ว ยผลั ก ดั นให้ เ กิ ด การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้
ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จาก
ภาคเอกชนมาสู่ บุ ค ลากรไทยได้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม
มากยิ่งขึ้น
โดยได้เพิ่มเติมในส่วนของการสนับสนุนกองทุน
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร และการสนับสนุน
สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย
หรือหน่วยงานภาครัฐในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยให้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย ดังนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหรือฝึกการทำ�งาน
เพื่อพัฒนาทักษะ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ให้กับ
นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือการจัดฝึกอบรมครูด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น การจัดฝึกอบรมหรือฝึกการทำ�งาน
ตามโครงการ Work-integrated Learning (WiL)
โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือโครงการสหกิจ
ศึกษา เป็นต้น ตามที่สำ�นักงานฯ ให้ความเห็นชอบ
(2) ค่ า ใช้ จ่ า ยในการส่ ง เสริ ม บุ ค ลากรด้ า น
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากสถาบัน
การศึ ก ษาหรื อ สถาบั น วิ จั ย ของภาครั ฐ ไปปฏิ บั ติ ง าน
ในภาคเอกชน ด้านการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหา
เชิงเทคนิค การวิเคราะห์ทดสอบระบบมาตรฐาน และ
การจัดการเทคโนโลยี เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคเอกชนในโครงการ Talent Mobility ตามที่
สำ�นักงานฯ ให้ความเห็นชอบ
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ภาวะส่งเสริมการลงทุน
รสสุคนธ์ สังข์วารี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนตุลาคม 2558
บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร
1 ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2 ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
3 ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
4 ซีพเี อฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
5 อินเทคค์ ฟีด จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
6 เบทาโกร จำ�กัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
7 พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
8 เพียวลาเทค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
9 ไทย ซิน เครื่องหนัง จำ�กัด
(ร่วมทุนจีน - ไต้หวัน - ฮ่องกง)
10 ซิน ฉวน เครื่องหนัง จำ�กัด
(ร่วมทุนจีน - ไต้หวัน - ฮ่องกง)
11 บีเอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

56 วารสารส่งเสริมการลงทุน

อาหารสัตว์ อบพืชและไซโล

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.6
และ
1.7
1.6
และ
1.7
1.6

2,092.97

110

ร้อยเอ็ด

2,092.97

110

เชียงราย

1,844.60

110

สมุทรปราการ

1.6
และ
1.7
1.6

2,092.97

110

ปราจีนบุรี

1,985.00

83

สมุทรสาคร

อาหารสัตว์ เช่น อาหารไก่
1.6
อาหารสุกรและอาหารสัตว์บกอื่นๆ
แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง 1.17
(MEDIUM DENSITY
FIBERBOARD)
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
1.14.2
เช่น หมอนยางพารา
แต่งสำ�เร็จหนังสัตว์
1.13

1,999.00

187

สงขลา

2,151.80

93

สงขลา

110.00

66

ภูเก็ต

100.00

224

สมุทรปราการ

แต่งสำ�เร็จหนังสัตว์

1.13

140.00

488

สมุทรปราการ

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(WOOD PELLET)

1.17

154.00

50

สุราษฎร์ธานี

อาหารสัตว์ อบพืชและไซโล
อาหารสัตว์
อาหารสัตว์ อบพืชและไซโล
อาหารสัตว์

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
12 โรงสีข้าวยิ่งไพบูลย์ (2007) จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
13 นิวลี เว็ดส์ ฟูด้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนออสเตรเลีย - สหรัฐอเมริกา)
14 ธนาปาล์มโปรดักส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
15 สงวนวงษ์สตาร์ช โค้ตติ้ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
16 มุกดาหารไบโอแก๊ส จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
17 ฟาติมะฮ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
18 ฟาติมะฮ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
19 คิมเนอร์ยี่ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
20 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)
21 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)
22 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 3)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)
23 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 4)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)
24 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 5)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)
25 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 6)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)
26 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำ�กัด (มหาชน)
(โครงการที่ 7)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)

ผลิตภัณฑ์
ข้าวคัดคุณภาพ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.8

119.30

9

อุบลราชธานี

1.17

86.90

274

สมุทรปราการ

น้ำ�มันปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์มอบแห้ง 1.12
และน้ำ�มันจากเมล็ดในปาล์ม
แป้งแปรรูป
1.9
(MODIFIED STARCH)
ก๊าซชีวภาพ
1.16

568.10

84

สุราษฎร์ธานี

13.00

10

นครราชสีมา

44.00

5

มุกดาหาร

น้ำ�ดีวัวปรุงรส

1.11

17.99

34

สมุทรสาคร

บริการรับฝากห้องเย็น

1.19

23.50

27

สมุทรสาคร

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด

1.16.3

158.00

50

ฉะเชิงเทรา

ยางแท่ง และหรือยางผสม

1.16

628.80

265

เลย

ยางแท่ง และหรือยางผสม

1.16

694.10

265

เชียงราย

ยางแท่ง และหรือยางผสม

1.16

616.10

265

แพร่

ยางแท่ง และหรือยางผสม

1.16

616.10

265

ชัยภูมิ

ยางแท่ง และหรือยางผสม

1.16

593.60

265

ชุมพร

ยางแท่ง และหรือยางผสม

1.16

616.10

265

นครพนม

ยางแท่ง และหรือยางผสม

1.16

616.10

265

สกลนคร

สิ่งปรุงแต่งอาหาร
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
27 ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
28 ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
29 เอสจีเอ็ม เพาเวอร์ เพลเลท จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
30 เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เกาหลีใต้)
31 เกษตรทิพย์ รับเบอร์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)
32 โคลด์ เพรสเซอไรซ์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)
33 เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
34 เอ็มเอ็มจี โพลีเมอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
เครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

1.17

50.00

94

กาญจนบุรี

เครื่องปรุงรส

1.11

44.40

29

พระนครศรีอยุธยา

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด

1.16.3

136.80

48

แพร่

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด

1.16.3

147.60

48

อุบลราชธานี

ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม
(COMPOUNDED RUBBER)
น้ำ�ผลไม้บรรจุภาชนะผนึก

1.16

339.50

62

เลย

1.17

290.00

80

สมุทรปราการ

แป้งดัดแปลงโครงสร้าง เช่น
กลูโคสไซรัป และมอลโตเดกซ์ตริน
น้ำ�ยางพรีวัลคาไนซ์
น้ำ�ยางข้นชนิดระเหยน้ำ�
และน้ำ�ยางข้นชนิดคุณสมบัติพิเศษ

1.13

200.00

25

นครราชสีมา

1.14.1

60.00

24

นครศรีธรรมราช

2.5

3,513.00

1,322

สระบุรี

ชิน้ ส่วนเหล็กทุบ (FORGING PART) 2.16
และแม่พิมพ์ (DIE)
และ
4.2
การตัดโลหะ และชิ้นส่วนเครื่องจักร 2.16
เช่น HYDRAULIC CYLINDER TUBE และ
และ HYDRAULIC CYLINDER 4.5.2
แต่งแร่ยิปซัม
2.2

601.00

219

นครราชสีมา

100.00

26

ชลบุรี

105.40

21

สุราษฎร์ธานี

แต่งแร่ยิปซัม

2.2

105.40

21

สุราษฎร์ธานี

แต่งแร่โดโลไมท์ที่มีแมกนีเซียม
ออกไซด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18

2.2

98.80

39

กระบี่

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน
1 โตโต้ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
2 พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
3 คอสตาร์ แมชชีนเนอรี่
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
4 โชคพนาไมนิ่ง จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
5 โชคพนาไมนิ่ง จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
6 ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

58 วารสารส่งเสริมการลงทุน

เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
7 บีทีโลหะ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน - สิงคโปร์)

ผลิตภัณฑ์
ถลุงแร่โลหะทองแดง

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

2.4

188.00

211

ปราจีนบุรี

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
1 โกลด์ แอนด์ เจมส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2 แพนดอร่า โพรดักชั่น จำ�กัด
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)
3 อินทรามณี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
4 รอซโซ่ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
5 คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์ - สหรัฐฯ)
6 สวารอฟสกี้ เจมสโตนส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)
7 เมโทร พาเนล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องประดับ

3.8

25.00

23

นครราชสีมา

เครือ่ งประดับและชิน้ ส่วน

3.7

4,012.70

13,529

กรุงเทพฯ

เครื่องประดับ

3.7

33.80

201

นครปฐม

เครื่องนุ่งห่ม เช่น ชุดชั้นใน
ชุดกีฬา และชุดนอน
อุปกรณ์ใช้กับปากกาอินซูลิน
เช่น INTELLICLIP

3.1.4

180.00

136

ตาก

3.11.2

429.87

64

ชลบุรี

3.8

61.10

13

สมุทรปราการ

3.6

392.00

321

กาญจนบุรี/นนทบุรี

1 ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
2 เออีดี แฟบริเคชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
3 เซนจูรี่ ไทร์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)
4 นายศิริพงษ์ เจริญศรี
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
5 นางสาวอัญมณี รอดประจง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
6 นายศิริพงษ์ เจริญศรี
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
7 สยาม ทริกซ์ แมนูแฟคเชอร์รง่ิ จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
8 นายเกา หยาง
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

รถยนต์ปิกอัพ
(PICK-UP INCLUDE PPV)

4.6

6,269.00

620

ระยอง

โลหะสำ�หรับงานอุตสาหกรรม

4.19

1,038.70

127

ชลบุรี

ยางยานพาหนะและยางผสม

4.8

5,750.00

335

ระยอง

การเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)
ชิ้นส่วนพลาสติกสำ�หรับยานพาหนะ

4.4

28.00

35

ปราจีนบุรี

4.10

18.00

20

นครราชสีมา

อัญมณีสังเคราะห์เคลือบสี
(THERMAL COLOUR FUSION
GEMSTONES (TCF)
ไม้อัด และไม้อัดปิดผิว

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

การเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)
ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับยานพาหนะ

4.4

28.00

35

ปราจีนบุรี

4.10

40.00

25

ปราจีนบุรี

แผ่นกรองอากาศ (AIR FILTER)
สำ�หรับใช้ในรถยนต์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า

4.8.5
และ
5.2.5

90.00

44

สมุทรปราการ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
9 ที - เร็กซ์ สตีล จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

โครงสร้างโลหะสำ�หรับงานก่อสร้าง 4.14.1
หรืองานอุตสาหกรรมที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม เช่น
POWER HOUSE,WATER GATE
และ CRANE GIRDER

ที่ตั้ง

65.00

200

ฉะเชิงเทรา

10 สยาม ทริกซ์ แมนูแฟคเชอร์รง่ิ จำ�กัด ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับยานพาหนะ
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.10

36.00

25

ปราจีนบุรี

11 เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง
ดุมล้อ (HUB BEARING)
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)

4.8.5

305.00

43

ระยอง

12 เซอิอัสซึ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สปริง (SPRINGS) และชิ้นส่วนโลหะ 4.3
เช่น BRACKET และ TERMINAL

7.70

5

ชลบุรี

13 เซอิอัสซึ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สปริง (SPRINGS) และชิ้นส่วนโลหะ
เช่น ชิ้นส่วนประกอบโคมไฟรถยนต์

4.3

25.10

6

ชลบุรี

14 เซอิอัสซึ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สปริง (SPRINGS) และชิ้นส่วนโลหะ
เช่น ชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสาร

4.3

9.70

6

ชลบุรี

15 นางสุนทรี รอดประจง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชุดสายไฟสำ�หรับยานพาหนะ
เช่น SOCKET CP

4.10

78.00

82

นครราชสีมา

16 นางสุนทรี รอดประจง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ

4.3

78.00

82

นครราชสีมา

17 เจ เอส อาร์ เทคโนโลยี จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด
(JIG & FIXTURE)
และชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง

4.2
และ
4.3

110.00

70

นครราชสีมา

18 นายณรงค์ โลหิตคุปต์
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับยานพาหนะ

4.10

37.50

50

ปราจีนบุรี

19 ทีนา เซอร์วิส เทคโนโลยี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)

4.2

34.50

10

นครราชสีมา

20 ฮาราชู (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครือ่ งเลเซอร์ (LASER MACHINE) 4.2
สำ�หรับตัดหรือฉลุหรือทำ�ลวดลายบนผ้า

21.00

8

ปราจีนบุรี

21 เฟดเดอรัล - โมกูล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น BRAIDED 4.10
PROTECTIVE SLEEVE
และ TUBULAR SLEEVE

65.00

14

พระนครศรีอยุธยา

60 วารสารส่งเสริมการลงทุน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

22 เฟดเดอรัล - โมกูล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น ท่ออ่อน
(TUBULAR SLEEVE)
และส่วนประกอบของท่ออ่อน
(WOVEN FABRIC FOR
AUTOMOBILE)

4.10

197.00

41

พระนครศรีอยุธยา

23 ไทยโตเคน เทอร์โม จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชุบแข็ง
(HEAT TREATNEBT)

4.5

130.00

78

ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี

24 อาปิโก พรีซิชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น WHEEL
HUB, SHAFT, FLANGE,
PINION และ PULLEY

4.10

209.50

156

ชลบุรี

25 ซีท เมทัล พาร์ทส์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น SEAT
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
SLIDE TRACK ASSY
และ HANDLE SUB ASSY

4.8.5

100.00

35

ชลบุรี

26 ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร์ด
คอมโพเน้นท์ส (ที) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากผงโลหะอัดขึ้นรูป
(SINTERED PRODUCT)

4.3

751.40

100

ชลบุรี

27 นางสุนทรี รอดประจง
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ชิ้นส่วนโลหะและเหล็กรูปพรรณ

4.3
และ
2.13

700.00

180

ปราจีนบุรี

28 เฟดเดอรัล - โมกูล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ
เช่น REFLECTIVE SHIELD

4.10

27.20

14

พระนครศรีอยุธยา

29 วีนแฟงอุตสาหกรรม
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนจีน - แคนาดา)

ชิ้นส่วนจักรเย็บผ้า เช่น TENSION
REGULATOR UNIT
และ SPRING

4.5

9.60

15

ระยอง

30 นายศุภพน กิตติธนาลักษณ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์
ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม
และการซ่อมแซมเครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ที่ผลิตเอง

4.2

32.00

50

ปทุมธานี

31 สยาม เคียวโด จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยางสำ�หรับยานพาหนะ

4.10

131.50

121

ปราจีนบุรี

32 MR. HUANG LINE - HSI
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ รวมทั้งการซ่อม
แม่พิมพ์ที่ผลิตเอง และเครื่องจักร
ที่มีการออกแบบทางวิศวกรรม

4.5.2

81.50

20

ชลบุรี

33 ไทยซันเอะ จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BRACKET,
BODY และ FRAME

4.3

76.00

41

ฉะเชิงเทรา
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
34 ไทยซันเอะ จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
35 แอดวานซ์ เพาเวอร์
คอนเวอร์ชั่น จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อินโดนีเซีย - ญีป่ นุ่ )
36 แอดวานซ์ เพาเวอร์
คอนเวอร์ชั่น จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - อินโดนีเซีย - ญีป่ นุ่ )
37 นายสมพงษ์ เผอิญโชค
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BRACKET,
BODY และ FRAME
โครงสร้างโลหะสำ�หรับงานก่อสร้าง
หรืองานอุตสาหกรรมที่มีขั้นตอน
การออกแบบทางวิศวกรรม
เครื่องจักรสำ�หรับงานอุตสาหกรรม
เช่น เครื่องย่อยเชื้อเพลิง
เครื่องสับไม้ และระบบลำ�เลียง
ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนพลาสติก
แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด
และการซ่อมแม่พิมพ์และอุปกรณ์
จับยึดที่ผลิตเอง
ชุบเคลือบผิว

38 MR. KHOO KIAK NEE
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
39 ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด์) จำ�กัด ชิ้นส่วนยานพาหนะ
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
เช่น ลูกหมากรถยนต์
และลูกหมากกันโคลงรถยนต์
40 เอส.พี. เมทัลพาร์ท จำ�กัด
ชิ้นส่วนยานพาหนะ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เช่น โครงเบาะรถยนต์
(AUTO SEAT FRAME)
41 เอส.พี. เมทัลพาร์ท จำ�กัด
ชิน้ ส่วนโลหะ เข่น เตียงทางการแพทย์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
42 ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำ�กัด TURBOCHARGER
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
43 ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำ�กัด ชิ้นส่วนยานพาหนะ
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
เช่น TURBINE SHAFT
44 การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำ�กัด
เครื่องจักรสำ�หรับงานอุตสาหกรรม
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
45 บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
ชิ้นส่วนเครื่องจักร
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
เช่น ลูกกลิ้งสำ�หรับเครื่องโม่แป้ง
46 เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด การเคลือบผิว
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(SURFACE TREATMENT)
47 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น STATOR
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
ASSY CORE ROTER POLE
48 คาไซเท็คซี จำ�กัด
แผงกันแดดสำ�หรับยานพาหนะ
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - มาเลเซีย)
(SUNVISOR)

62 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

4.3

80.00

74

ฉะเชิงเทรา

4.14.1

140.00

170

ชลบุรี

4.5.2

142.00

70

ชลบุรี

4.2,
4.3
และ
6.12
4.2

778.60

550

ระยอง

24.90

9

ปทุมธานี

4.8.5

87.00

9

ระยอง

4.10

14.50

65

สมุทรปราการ

4.3

12.00

38

สมุทรปราการ

4.10

250.00

29

ชลบุรี

4.10

400.00

43

ชลบุรี

4.2.5

12.00

18

เพชรบุรี

4.5.2

15.40

5

สระบุรี

4.4

494.00

36

พระนครศรีอยุธยา

4.10

720.50

19

ชลบุรี

4.8.5

57.40

24

พระนครศรีอยุธยา

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
49 เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)
50 ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์
ชลบุรี จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)
51 อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
การเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

4.4

203.40

12

ระยอง

4.1.3

163.30

17

ชลบุรี

4.10

210.00

311

ชลบุรี

4.10

184.60

290

ระยอง

1 เวสเทอร์น แอพไพลแอนด์ จำ�กัด เครื่องปั่นอเนกประสงค์
5.2
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
และชิน้ ส่วนพลาสติก
และโลหะของเครื่องปั่นอเนกประสงค์
2 MR. RANJAN VASHI VASWANI ซอฟต์แวร์
5.7
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
3 เจวีซี ออพติคลั คอมโพเน้นท์ส
ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
5.3.5
(ประเทศไทย) จำ�กัด
เช่น DRIVE RECORDER
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
4 ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์
SEMICONDUCTOR DEVICE
5.4.9
(ประเทศไทย) จำ�กัด
เช่น PHOTOCOUPLER
(หุน้ ไต้หวันทัง้ สิน้ )
5 ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์
เซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR CELL) 5.4.2
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำ�กัด และแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
(SOLAR MODULE)
6 MR. VADIM KHRULEV
ซอฟต์แวร์
5.7
(หุ้นรัสเซียทั้งสิ้น)
7 MR. CHIU CHEUK MAN
ซอฟต์แวร์
5.7
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)
8 ไทย เมทัล พาร์ท เอ็นจิเนียริง่ จำ�กัด ชิ้นส่วนโลหะสำ�หรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
5.3
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
เช่น CONNECTION JOINT PARTS
9 ฮิวแมน ดิจคิ ราฟท์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด ซอฟต์แวร์
5.7
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
10 นายสงวน สีคุณเมือง
ซอฟต์แวร์
5.7
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

65.00

71

ฉะเชิงเทรา

5.00

15

กรุงเทพฯ

7.90

76

นครราชสีมา

352.30

127

ปทุมธานี

6,760.00

1,052

ระยอง

5.00

17

ชลบุรี

3.07

13

กรุงเทพฯ

49.40

62

ระยอง

10.88

9

กรุงเทพฯ

1.10

3

ปทุมธานี

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมขึ้นรูป
เช่น THROTTLE BODY
MACHINED และ BASE (ECU)
ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น
FRAME ASSY, MBR ASSY
และ BRKT ASSY
52 อาปิโก พลาสติค จำ�กัด (มหาชน) ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น PLASTIC
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
FUEL TANK

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
11 นายภูผา ปัญญาโพธาสกุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
12 MR. LOW KIM SENG
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
13 อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
14 นายวรวิทย์ ศรีบูรณศร
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
15 ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
16 ฮันนีเ่ วลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)
17
18
19
20
21
22

23
24
25

ผลิตภัณฑ์

ที่ตั้ง

5.7

9.00

23

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

6.43

10

กรุงเทพฯ

ซอฟต์แวร์

5.7

7.00

9

กรุงเทพฯ

เก้าอี้นวดไฟฟ้า

5.2

95.00

33

ชลบุรี

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
เช่น MEMBRANE SWITCH

5.5

451.40

407

ลำ�พูน

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
5.5
เช่น HEAT SPREADER
และ PLATED THERMAL
SPREADER
อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำ�กัด
SEMICONDUCTOR DEVICE
5.4.9
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
เช่น DIODE
เอลโม่ อินดัสทรี้ (ประเทศไทย) จำ�กัด SECURITY CAMERA
5.4
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
เจ แอนด์ เค โซลูชั่น เทค จำ�กัด ชิน้ ส่วนพลาสติกสำ�หรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า 5.3
(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)
เช่น COVER, CASE, CONTROL
PANAL
นายสันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ
ซอฟต์แวร์
5.7
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
นายจุลดิษฐ์ สันติธรณี
ซอฟต์แวร์
5.7
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
อาร์คิ - ทรอนิค จำ�กัด
การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
5.6.2
(หุ้นเบลเยียมทั้งสิ้น)
(ELECTRONIC DESIGN)
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
นายวรวิช ศรีคุรุวาฬ
ซอฟต์แวร์
5.7
(ร่วมทุนไทย - สวีเดน)
MR. GASTON SCHMITZ
ซอฟต์แวร์
5.7
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์ - สหรัฐฯ)
อีด้า อิเล็กทรอนิกส์
PRINTED CIRCUIT BOARD
5.4
(ประเทศไทย) จำ�กัด
ASSEMBLY (PCBA)
(ร่วมทุนฮ่องกง - ญี่ปุ่น)

659.50

42

ชลบุรี

54.00

202

กรุงเทพฯ

150.00

9

ชลบุรี

12.00

22

ชลบุรี

3.00

20

กรุงเทพฯ

9.15

16

กรุงเทพฯ

10.00

12

กรุงเทพฯ

6.00

7

กรุงเทพฯ

1.70

9

เชียงใหม่

473.00

300

สมุทรปราการ

64 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ซอฟต์แวร์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
26 MR. JAE YOUL CHOI
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
ซอฟต์แวร์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

5.7

8.00

30

กรุงเทพฯ

6.5

75.00

30

ปทุมธานี

6.3

5,246.00

56

ระยอง

6.14.2

150.00

19

ฉะเชิงเทรา

6.12

58.90

120

ชลบุรี

6.1

90.00

11

ฉะเชิงเทรา

6.5

355.00

129

นนทบุรี

ขวดพลาสติก

6.12

121.70

19

สมุทรปราการ

ปุ๋ยเคมี
(CHEMICAL FERTILIZER)
บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต

6.6

80.00

19

สงขลา

6.7.3

82.50

50

พระนครศรีอยุธยา

UREA FORMALDEHYDE
RESIN
DIETHANOL
ISOPROPANOLAMINE (DEIPA)
และ CEMENT AND
CONCRETE ADDITIVE
12 ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำ�กัด ยาแผนปัจจุบัน
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.1

97.40

6

สงขลา

6.2

96.00

24

ระยอง

6.5

230.00

40

สมุทรสาคร

1 ซีเอชพี 1 จำ�กัด
ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและไอน้ำ�
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2 สายการบินนกแอร์ จำ�กัด (มหาชน) ขนส่งทางอากาศ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.1

4,983.00

29

ปราจีนบุรี

7.9

6,752.80

212

ไม่ระบุที่ตั้ง

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ
1 MR. LEI CHI WENG
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
2 พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
3 ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำ�กัด
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)
4 พี.เจ. คอมโพสิต จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
5 โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)
6 ไทยนครพัฒนา จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
7 ดิ ออเร้นจ์ แรบบิท จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)
8 นายสิทธิชัย ศิริไพรวัน
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)
9 เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
10 ไอกะ หาดใหญ่ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)
11 กรีนฟิลด์ เคมีคอล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ยาแผนปัจจุบนั เช่น GENE
MEDICINE FOR TOMOR
PATIENT
ผลิต POLYBUTYLENE
SUCCINATE (PBS)
ฉลากสินค้า (LABEL)
เช่น SHRINK SLEEVE LABEL
ถังก๊าซคอมโพสิต (COMPOSITE
GAS CYLINDER)
กาวเพื่อการอุตสาหกรรม
(PRESSURE SENSITIVE
ADHESIVE (PSA)
ยาเม็ด (TABLET MEDICINE)

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
3 ไทย แอร์เอเชีย เอ๊กซ์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)
4 กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
5 กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
6 กัลฟ์ เอ็นซี จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
7 ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น
จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สหรัฐฯ
สิงคโปร์ - ฮ่องกง - สวิตเซอร์แลนด์)
8 มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
9 MR. HIROMASA OKAMURA
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)
10 โซลเนอร์จี จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
11 โซลเนอร์จี จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
12 คาไซเท็คซี จำ�กัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - มาเลเซีย)
13 อพอลโล่ โซลาร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
14 พาเนล พลัส ไบโอ - เพาเวอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
15 อพอลโล่ โซลาร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
16 มีเดียมาร์ค จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

66 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ผลิตภัณฑ์
ขนส่งทางอากาศ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.9

18,700.00

378

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไฟฟ้า ไอน้ำ�
และน้ำ�เพื่ออุตสาหกรรม

7.1

5,745.00

35

นครราชสีมา

ไฟฟ้า ไอน้ำ�
และน้ำ�เพื่ออุตสาหกรรม

7.1

5,745.00

35

นครราชสีมา

ไฟฟ้า ไอน้ำ�
และน้ำ�เพื่ออุตสาหกรรม

7.1

5,426.00

35

ปราจีนบุรี

พัฒนาอาคารสำ�หรับคลังสินค้า

7.8

255.45

62

ปราจีนบุรี

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

7.00

3

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

30.00

4

สมุทรปราการ

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

65.50

5

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

65.50

5

เพชรบุรี

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

7.14

67.00

5

พระนครศรีอยุธยา

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

122.30

2

สระบุรี

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล

7.1.1

747.60

35

สงขลา

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

244.60

2

สระแก้ว

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

401.20

2

ลพบุรี

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
17 มีเดียมาร์ค จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
18 มีเดียมาร์ค จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
19 มีเดียมาร์ค จำ�กัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
20 วีนิไทย จำ�กัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - สวิตเซอร์แลนด์)
21 คนอฟ ยิปซัม่ (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)
22 โฮคูริขุ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
23 MR. SIMONAS SILEIKIS
(หุ้นลิทัวเนียทั้งสิ้น)
24 MR. RUI ISHII
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
25 MR. QIGUI CHENG
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
26 ฮ็อกกันไทย จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
27 แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
28 คาโตเล็ค เอ็นจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
29 MR. LEE SOOHYE
(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)
30 สยาม ซีทราน แอนด์ เซอร์วสิ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
31 ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
32 นายกีรติ หิรัญวิบูลย์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.1.1.2

401.20

2

พิจิตร

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

401.20

2

ลพบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

401.20

2

สระบุรี

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

4.00

13

กรุงเทพฯ

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

10.00

8

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

8.00

8

กรุงเทพฯ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

10.00

8

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

7

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

32.70

2

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

35.00

4

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

6.20

2

กรุงเทพฯ

ศูนย์กระจายสินค้า
ด้วยระบบที่ทันสมัย

7.4.1

45.00

34

ชลบุรี

โรงแรม

7.23.1

264.80

53

นครนายก

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

90.00

26

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและไอน้ำ�

7.1.1.2

723.00

26

นครศรีธรรมราช

เรือเฟอร์รี่

7.22.1

621.20

54

ไม่ระบุที่ตั้ง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
33 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
34 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
35 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
36 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
37 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
38 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
39 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 7)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
40 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 8)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
41 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 9)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
42 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำ�กัด
(โครงการที่ 10)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
43 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
44 ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
45 ดีดีเค (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
46 MR. ANDREW TIMOTHY
EDWARD POPPLE
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

68 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.1.1.2

386.50

2

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

386.50

2

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

387.50

2

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

388.50

2

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

389.50

2

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

390.50

2

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

391.50

2

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

392.50

2

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

393.50

2

เพชรบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

394.50

2

เพชรบุรี

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

7.8

3,577.10

2

ฉะเชิงเทรา

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

2.00

16

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

4.50

26

ปทุมธานี

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

8.80

49

กรุงเทพฯ

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
47 พี.พี. ไอแลนด์ แอดเวนเซอร์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
48 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
49 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
50 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
51 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
52 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
53 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
54 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 7)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
55 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 8)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
56 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 9)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
57 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 10)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
58 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำ�กัด
(โครงการที่ 11)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
59 เอส ดี ไบโอซัพพลาย จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
60 ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
เดินเรือท่องเที่ยว
หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว
ขนส่งทางเรือ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.22

20.00

16

ไม่ระบุที่ตั้ง

7.3.3

11.43

4

ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

4

ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

4

ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

4

ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

4

ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

4

ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

4

ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

4

ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

4

ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

4

ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนส่งทางเรือ

7.3.3

11.43

4

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ

7.1.1.2

62.00

11

กาฬสินธุ์

7.8

2,760.40

20

ชลบุรี

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
61 MR. KINOSHITA HIROYUKI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
62 เอสซีจี เคมิคอลส์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
63 ไทโย เทคโนโลยี อินดัสตรี
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
64 โคเบลโก้ คอมเพรสเซอร์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)
65 โคเบลโก้ คอมเพรสเซอร์
(ไทยแลนด์) จำ�กัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)
66 เอ็ล์สเวิร์ธ แอ็ดฮีซีฟ
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสหรัฐฯ - ฮ่องกง)
67 คิว ดี เอ็ม (ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
68 นายจักรรินทร์ กาญจนศูนย์
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)
69 แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
70 ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
71 ซอยล์กรีต เทคโนโลยี จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
72 คอนเซอร์วาชัน่ ออฟ อีเนอร์จี จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
73 คอนเซอร์วาชัน่ ออฟ อีเนอร์จี จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
74 คอนเซอร์วาชัน่ ออฟ อีเนอร์จี จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
75 MR. CHOKU MATSUKAWA
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
76 มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

70 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ผลิตภัณฑ์
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.6

35.70

4

กรุงเทพฯ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
SUPER RADIANT COIL
บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.11

36.00

4

ระยอง

7.6

10.00

29

สมุทรปราการ

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

5.00

6

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

5.00

5

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

2.60

8

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

8

กรุงเทพฯ

สถานฝึกฝนวิชาชีพ

7.19

5.00

10

กรุงเทพฯ

ขนส่งทางอากาศ

7.3.4

100.00

5

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและไอน้ำ�

7.1.1

380.00

32

สระบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

306.00

19

นครสวรรค์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

349.30

12

กาญจนบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

349.30

12

กาญจนบุรี

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

349.30

12

กาญจนบุรี

สำ�นักงานใหญ่ข้ามประเทศ

7.5

10.00

6

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

8.40

4

ชลบุรี

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
77 ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
78 ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริง่ จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
79 นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)
80 นายไมเคิล พอล โจแอล
ทรอชรี่ - เรย์
(หุ้นมอริเชียสทั้งสิ้น)
81 เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
82 MR. YUICHI MORITA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
83 แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
84 พาวเวอร์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
85 พาวเวอร์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
86 พาวเวอร์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(โครงการที่ 3)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
87 พาวเวอร์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(โครงการที่ 4)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
88 พาวเวอร์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(โครงการที่ 5)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
89 พาวเวอร์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(โครงการที่ 6)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ผลิตภัณฑ์
บริการออกแบบทางวิศวกรรม

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่ตั้ง

7.13

3.00

4

ฉะเชิงเทรา

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

10.00

8

ฉะเชิงเทรา

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
ด้วยระบบที่ทันสมัย
โรงแรม

7.4.2

201.00

8

ระยอง

7.23.1

733.00

68

ภูเก็ต

7.22.1

110.00

48

ไม่ระบุที่ตั้ง

7.4.1

200.00

11

ชลบุรี

เดินเรือท่องเที่ยว
หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว
ศูนย์กระจายสินค้า
ด้วยระบบที่ทันสมัย
พัฒนาอาคารสำ�หรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.8

697.20

67

ระยอง

7.1.1.2

386.50

2

สระแก้ว

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

386.50

2

สระแก้ว

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

386.50

2

สระแก้ว

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

386.50

2

สระแก้ว

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

386.50

2

สระแก้ว

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

386.50

2

สระแก้ว
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
90 พาวเวอร์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(โครงการที่ 7)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
91 พาวเวอร์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(โครงการที่ 8)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
92 พาวเวอร์ เทคโนโลยี
อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
(โครงการที่ 9)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)
93 สบายดี แอร์เวยส์ จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)
94 อีซูซุ โกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริ่ง
เซ็นเตอร์ จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
95 บีพีโอ แบงค็อก จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
96 MR. ANG WEI KIAT, GERALD
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
97 นิตตะ คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
98 บูทิค ป่าตอง สาย 3 จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
99 เอสทีม อิงค์ จำ�กัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
100 เอสทีม อิงค์ จำ�กัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ที่ตั้ง

7.1.1.2

519.90

3

สระแก้ว

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

386.50

3

ระยอง

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

386.50

3

ประจวบคีรีขันธ์

ขนส่งทางอากาศ

7.3.4

550.00

48

ไม่ระบุที่ตั้ง

วิจัยและพัฒนา

7.11

48.00

73

สมุทรปราการ/
ฉะเชิงเทรา

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

5.80

8

กรุงเทพฯ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.7

8.00

5

กรุงเทพฯ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

7.6

16.00

3

ระยอง

โรงแรม

7.23.1

400.00

45

ภูเก็ต

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

58.00

7

สระแก้ว

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

7.1.1.2

58.00

7

สระแก้ว

139,310.68

30,047

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

72 วารสารส่งเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท) (คน)

ที่

หลักสูตร

เวลา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
(วัน)

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

. สำนักงานในตางประเทศ .

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office

Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road., Beijing 100600 P.R.C.
Tel : +86-10-6532-4510 Fax : +86-10-6532-1620 Email : beijing@boi.go.th
FRANKFURT : Thailand Board of Investment, Frankfurt Office
Investment Section, Royal Thai Consulate-General
Bethmannstr. 58,5.0G 60311 Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany
Tel : +49 (069) 92 91 230 Fax : +49 (069) 92 91 2320 Email : fra@boi.go.th
GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office
Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou
No.36 Youhe Road, Haizhu District, Guangzhou, P.R.C. 510310
. สำนักงานในประเทศ .
Tel : +86-20-8385-8988 Ext. 220-225 ,+86-20-8387-7770 (Direct line)
Fax : +86-20-8387-2700 Email : guangzhou@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)
LOS
ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office
หอง 108 - 110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค 46 หมู 5 นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง
Royal
Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard,
เลขที่ 90 ถนนมหิดล ตำบลหายยา อำเภอเมือง ถนนสุขุมวิท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา
3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.
จังหวัดชลบุรี 20230
จังหวัดเชียงใหม 50100
Tel : +1 (0)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th
โทรศัพท 0 3840 4900
โทรศัพท 0 5329 4100
MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office
โทรสาร 0 3840 4997 - 9
โทรสาร 0 5329 4199
Express Tower, 12th Fl., Barrister Rajni Patel Marg,
อีเมล : chonburi@boi.go.th
อีเมล : chmai@boi.go.th
Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021
Tel : +(91 22) 2204 1589-90 Fax : +(91 22) 2282 1071 Email : mumbai@boi.go.th
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา) NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office
(พิษ ณุโลก)
7 - 15 อาคารไชยยงค ถนนจ�ติอุทิศ 1
59/15 อาคารไทยศิวารัตน ชั้น 3
7 World Trade Center, 34th Floor. Suite F, 250 Greenwich Street, New York,
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110
ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง
New York 10007, U.S.A.
โทรศัพท 0 7458 4500
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
Tel : +1 (0) 212 422 9009 Fax : +1 (0) 212 422 9119 Email : nyc@boi.go.th
โทรศัพท 0 5524 8111 โทรสาร 0 5524 8777 โทรสาร 0 7458 4599
Website : www.thinkasiainvestthailand.com
อีเมล : songkhla@boi.go.th
อีเมล : phitsanulok@boi.go.th
OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office
Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor,
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา) ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี) 1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan
49/21 - 22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office
จังหวัดนครราชสีมา 30000
Ambassade Royale de Thaïlande 8, rue Greuze, 75116 Paris, France
โทรศัพท 0 4438 4200 โทรสาร 0 4438 4299 โทรศัพท 0 7740 4600
Tel : +(33-1) 56 90 26 00 Fax : +(33-1) 56 90 26 02 Email : par@boi.go.th
โทรสาร 0 7740 4699
อีเมล : korat@boi.go.th
SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office
อีเมล : surat@boi.go.th
#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,
ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
97
Toegye-ro, Jung-gu, Seoul,100-706, Korea
177/54 หมู 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง
Tel
: +82-2-319-9998 Fax : +82-2-319-9997 Email : seoul@boi.go.th
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000
SHANGHAI
: Thailand Board of Investment, Shanghai Office
โทรศัพท 0 4327 1300 - 2 โทรสาร 0 4327 1303
Royal
Thai
Consulate-General,
15th Floor, Crystal Century Tower,
อีเมล : khonkaen@boi.go.th
567 Weihai Road., Shanghai 200041, P.R.C
Tel : +86-21-6288-9728-9 Fax :+86-21-6288-9730 Email : shanghai@boi.go.th
STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office
. หนวยงานบริการอื่นๆ .
Stureplan 4C 4th Floor, 114 35 Stockholm, Sweden
ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
Tel : +46 (0) 8463 1158, +46 (0) 8463 1174-75 Fax : +46 (0) 8463 1160
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Email: stockholm@boi.go.th
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1199
SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office
อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : osos.boi.go.th
234 George Street, Sydney, Suite 101, Level 1, New South Wales 2000, Australia
Tel : +61-2-9252-4884 Tel : +61-2-9252-4882 Email : sydney@boi.go.th
ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน
TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office
อาคารจัตุรัสจามจ�รี ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Taipei World Trade Center, 3rd Floor, Room 3E 39-40
โทรศัพท 0 2209 1100 โทรสาร 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th
No.5 Xin-Yi Rd., Sec. 5 Taipei 110, Taiwan R.O.C.
เว็บไซต : www.boi.go.th
Tel : +886-2-2345-6663 Fax : +886-2-2345-9223 Email : taipei@boi.go.th
TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office
Royal Thai Embassy, 8th Floor, Fukuda Building West,
2-11-3, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
Tel : +81 (0) 3-3582-1806 Fax : +81 (0) 3-3589-5176 E-mail : tyo@boi.go.th

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

