
เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม

สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
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สนใจไปลงทุนในตางประเทศ

สามารถติดตอขอขอมูลเพิ่มเติมจากเรา

กองสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

โทรศัพท : 0 2553 8111 ตอ 6177, 6245

โทรสาร : 0 2553 8310

E - mail : toi@boi.go.th

คนไทย…ลงทุนที่ไหนก็มั่นใจ
บีโอไอสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

คนไทย…ลงทุนที่ไหนก็มั่นใจ
บีโอไอสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ

http://toi.boi.go.th



OSOS
¡ØÞá¨ä¢ÊÙ‹¡ÒÃÅ§·Ø¹

One Start One Stop Investment Center
È Ù¹Â �»ÃÐÊÒ¹¡ÒÃºÃ Ô¡ÒÃ´ Œ Ò¹¡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





ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡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´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

ºÃÔ¡ÒÃ Ñ̈´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

ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹
·Ø¡¤Ó¶ÒÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ àÃÒÁÕ¤ÓµÍº
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à¨ŒÒ¢Í§
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

¤³Ð·Õè»ÃÖ¡ÉÒ
¹Ò§ËÔÃÑÞÞÒ  ÊØ Ô̈¹ÑÂ àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÏ
¹Ò§ÊÒÇÍÑ¨©ÃÔ¹·Ã � ¾Ñ²¹¾Ñ¹¸ �ªÑÂ ÃÍ§àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÏ
     áÅÐ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ»ÃÐ¨íÒ¡Í§ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃ
¹Ò§ÊÒÇ´Ç§ã¨  ÍÑÈÇ¨Ô¹μ Ô̈μÃ� ÃÍ§àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÏ
¹ÒÂâª¤´Õ  á¡ŒÇáÊ§ ÃÍ§àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃÏ 

¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ
¹Ò§ÊÒÇ¡ÒÞ¨¹Ò  ¹¾¾Ñ¹¸ � ºÃÃ³Ò¸Ô¡ÒÃºÃÔËÒÃ 
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¤³Ð·íÒ§Ò¹ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
¹ÒÂÂØ·¸ÈÑ¡´Ôì  ¤³ÒÊÇÑÊ Ốì
¹Ò§ÊÒÇ¾ÃÃ³Õ  àªç§ÊØ·¸Ò
¹ÒÂÊØ·¸Ôà¡μμ Ôì  ·Ñ´¾Ô·Ñ¡É �¡ØÅ
¹Ò§ÊØÀÒ´Ò  à¤Ã×Íà¹μÃ
¹Ò§ÊÒÇ» �ÂÐÇÃÃ³ ¢ÂÑ¹ÁÒ¡
¹Ò§ÊÒÇ°¹ÔμÒ  ÈÔÃÔ·ÃÑ¾Â�
¹ÒÂ¸ÃÃÁÃÑμ¹ �  ÃÑμ¹¾Ñ¹¸ �
¹Ò§ÊÒÇÇÃÃ³¹ÔÀÒ ¾ÔÀ¾äªÂÒÊÔ·¸Ôì
¹Ò§ÍØ·ÑÂÇÃÃ³  ÇÑ²¹ÊØÇ¡ØÅ
¹Ò§ÊÒÇÂÍ´¡ÁÅ  ÊØ¸ÕÃ¾¨¹�
¹Ò§ÊÒÇ¹Ñ¹·¹Ò¯  ¡ÄÉ³¨Ô¹´Ò
¹Ò§ÊÒÇÊØÇÔ´Ò  ¸ÑÞÇ§É�
¹ÒÂÊ¶Ò»¹Ò  ¾ÃËÁºØÞ
¹Ò§ÊÒÇÇÑ¹·¹Ò  ·ÒμÒÅ 
¹Ò§ÊÒÇÃÑª¹Õ¡Ã  ä¾ÂªíÒ¹ÒÞ
¹Ò§ÊÒÇÈÑÅÂÒ  ÍÑ¡ÉÃÁÑμ
¹ÒÂÈÔÃ¾Ñ¹¸ �  Â§ÇÑ²¹Ò¹Ñ¹· �

¡Í§ºÃÃ³Ò Ô̧¡ÒÃ ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÈÙ¹Â�ºÃÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹
ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ 
555 ¶¹¹ÇÔÀÒÇ´ÕÃÑ§ÊÔμ à¢μ¨μ Ø Ñ̈¡Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10900
â·ÃÈÑ¾·� : 0 2553 8111 μ ‹Í 8410 áÅÐ 6196
â·ÃÊÒÃ : 0 2553 8222
ÍÕàÁÅ  : head@boi.go.th
àÇçºä«μ� : www.boi.go.th

ÍÍ¡áººáÅÐ¾ÔÁ¾�·Õè
ºÃÔÉÑ· à¡ÃÂ� áÁ·à·ÍÃ � ¨íÒ¡Ñ´
21/61-62 RCA â«¹ C «ÍÂÈÙ¹Â �ÇÔ Ñ̈Â ¶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 «Öè§·Ø¡ÇÑ¹¹Õé»ÃÐà·Èä·Âà¢ŒÒã¡ÅŒ¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ã¹¢ŒÍ¹ÕéËÃ×ÍÂÑ§ ÇÑ¹¹Õé

ºÕâÍäÍÁÕ¤íÒμÍº

¡ÒÃ·Õè»ÃÐà·Èä·Â¨Ðà»š¹ÈÙ¹Â �¡ÅÒ§·Ò§¡ÒÃá¾·Â �ä´Œ¹Ñé¹ ÊÔè§·Õè

àÃÒμ ŒÍ§¤íÒ¹Ö§¶Ö§ÍÑ¹´ÑºáÃ¡ ¹Í¡¨Ò¡ºØ¤ÅÒ¡Ã·Ò§¡ÒÃá¾·Â �áÅŒÇ ¹Ñè¹¤×Í 

¡ÒÃ¾Ñ²¹Òà·¤â¹âÅÂÕ à¤Ã×èÍ§Á×ÍáÅÐÍØ»¡Ã³ �·Ò§¡ÒÃá¾·Â �ãËŒ¾ÃŒÍÁÃÍ§ÃÑº 

áÅÐμ ŒÍ§ÁÕμ Œ¹·Ø¹·Õè¶Ù¡à¾×èÍãËŒÊÒÁÒÃ¶á¢‹§¢Ñ¹ä´Œ ÊÔè§àËÅ‹Ò¹Õé Ö̈§à»š¹·ÕèÁÒ¢Í§

¹âÂºÒÂÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹¡Ô¨¡ÒÃà¤Ã×èÍ§Á×Íá¾·Â � â´ÂºÕâÍäÍ¡íÒË¹´ãËŒ

¡Ô̈ ¡ÒÃ¹Õéà»š¹Ë¹Öè§ã¹ Super Cluster ·ÕèÃÑ°ºÒÅâ´Â¾ÅàÍ¡»ÃÐÂØ·¸ � ̈ Ñ¹·Ã �âÍªÒ 

ãËŒ¤ÇÒÁÊíÒ¤ÑÞ ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéáÅŒÇ ¡Ô¨¡ÒÃ¹ÕéÂÑ§à»š¹Ë¹Öè§ã¹¡Ô¨¡ÒÃà»‡ÒËÁÒÂ

ã¹à¢μ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉÍÕ¡´ŒÇÂ 

ÇÒÃÊÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹ã¹©ºÑº¹Õé Ö̈§¹íÒàÊ¹Íà¡ÕèÂÇ¡Ñºà·¤â¹âÅÂÕ

·Ò§¡ÒÃá¾·Â �à¾×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¤ÅÑÊàμÍÃ�àμ çÁÃÙ»áºº 

â»Ã´ÃÍμ Ô´μÒÁ



อภัยภูเบศรเคร่องสําอาง
จากสมุนไพรไทย 

อินโดนีเซย แรงงาน
และทรัพยากร…  ศักยภาพ
ที่พรอมรอการลงทุน

“Nanning : Gateway 
to ASEAN”

การลงทุนในตางประเทศ
ของบรษัทขามชาติ
เม็กซโก

Q&A

ประกาศใหมของบีโอไอ

เสียงสะทอนจากผูผลิต
เคร่องมือทางการแพทย
ของไทย

เคร่องยิงเลเซอรรักษา
แผลไฟไหมฝมือคนไทย

โอกาสของผูผลิต
เคร่องมือแพทยไทย
ในเวทีโลก

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

บรษัท ภูเก็ต 
คอลลาเจน จํากัด 
คอลลาเจนของคนไทย

แวดวง “บีโอไอ”

โครงการอนุมัติ
ใหการสงเสรมการลงทุน
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áÇ´Ç§ºÕâÍäÍ
ṎÃÇÃÃ³ ¡ÒÃØ³ Ô̈μÃ

แวดวง “บีโอไอ”
¤Ø³âª¤´Õ á¡ŒÇáÊ§ ÃÍ§àÅ¢Ò Ô̧¡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” ̈ Ñ́ â´Â¡Í§Ê‹§àÊÃÔÁ
¡ÒÃÅ§·Ø¹ä·Âã¹μ‹Ò§»ÃÐà·È ºÕâÍäÍ Ã‹ÇÁ¡Ñº ºÃÔÉÑ· âºÅÅÔà¡ÍÃ� 
áÍ¹´ � ¤ÍÁ¾Ò¹Õ (»ÃÐà·Èä·Â) ̈ íÒ¡Ñ́  ³ âÃ§áÃÁÊÇÔÊâ«à·Å 
àÅÍ ¤Í§¤ÍÃ�´ ¡ÃØ§à·¾Ï

12 ตุลาคม 2558

9 พฤศจิกายน 2558

¤Ø³ËÔÃÑÞÞÒ ÊØ̈ Ô¹ÑÂ àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃºÕâÍäÍ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹à» �́
âÃ§§Ò¹¢Í§ºÃÔÉÑ· à·Ãç¡ ä·ÂÃØ‹§ ̈ íÒ¡Ñ́  ³ ¹Ô¤ÁÍØμÊÒË¡ÃÃÁ
ÍÁμÐ«Ôμ Õé Ñ̈§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§

21 ตุลาคม 2558

¤Ø³ª¹Ô¹·Ã � ¢ÒÇ Ñ̈¹·Ã � ¼ÙŒÍíÒ¹ÇÂ¡ÒÃÈÙ¹Â �àÈÃÉ°¡Ô¨
¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 4 (ºÕâÍäÍ ªÅºØÃÕ) Ã‹ÇÁ¾Ô¸Õà»�´âÃ§§Ò¹
¢Í§ºÃÔÉÑ· «ÙÁÔÃÔâ¡Ðà¤ÁÔ¤ÑÅ áÍ¹ �́ ¾ÅÒÊμ Ô¡ â»Ã´Ñ¡Ê� 
(»ÃÐà·Èä·Â) í̈Ò¡Ñ´ ³ Ñ̈§ËÇÑ´ÃÐÂÍ§

3 พฤศจิกายน 2558

´Ã. ÊÁ¤Ố  ̈ Òμ ØÈÃÕ¾Ô·Ñ¡É� ÃÍ§¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ ¾ÃŒÍÁ´ŒÇÂ 
´Ã.ÍÃÃª¡Ò ÈÃÕºØÞàÃ×Í§ ÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÍØμÊÒË¡ÃÃÁ 
´Ã.¾Ôàª° ́ ØÃ§¤àÇâÃ¨¹� ÃÑ°Á¹μÃÕÇ‹Ò¡ÒÃ¡ÃÐ·ÃÇ§ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ�
áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ áÅÐ¤Ø³ËÔÃÑÞÞÒ ÊØ Ô̈¹ÑÂ àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃºÕâÍäÍ 
Ã‹ÇÁà»š¹ÊÑ¡¢Õ¾ÂÒ¹ã¹¾Ô¸ÕÇÒ§ÈÔÅÒÄ¡É � ¾ÃŒÍÁ»ÃÐ¡ÒÈ
¡ÒÃÊÃŒÒ§Ê¹ÒÁ·´ÊÍºÃ¶Â¹μ�áË‹§ãËÁ‹ ¢Í§ºÃÔÉÑ· 
ÎÍ¹´ŒÒ ÍÒÃ�áÍ¹´ �´Õ àÍàªÕÂ á»«Ô¿�¤ í̈Ò¡Ñ´ (HRAP) 
³ ÊÇ¹ÍØμÊÒË¡ÃÃÁâÃ¨¹Ð Ñ̈§ËÇÑ´»ÃÒ¨Õ¹ºØÃÕ
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¾Å.Í. »ÃÐÂØ·¸ � Ñ̈¹·Ã �âÍªÒ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ 
à»š¹»ÃÐ¸Ò¹¡ÒÃ»ÃÐªØÁºÍÃ �´ºÕâÍäÍ ¤ÃÑé§·Õè 6/2558 
³ μ Ö¡ÊÑ¹μ ÔäÁμÃÕ ·íÒà¹ÕÂºÃÑ°ºÒÅ

16 พฤศจิกายน 2558

ÈÙ¹Â �ºÃÔ¡ÒÃÅ§·Ø¹ ºÕâÍäÍ Ñ̈´§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò “ºÕâÍäÍ 
ª‹ÇÂ¸ØÃ¡Ô¨·‹Ò¹ä´ŒÍÂ‹Ò§äÃ” ³ âÃ§áÃÁà¿ÅÔ¡« � ÃÔàÇÍÃ�á¤Ç 
ÃÕÊÍÃ�· ¨Ñ§ËÇÑ´¡ÒÞ¨¹ºØÃÕ

18 พฤศจิกายน 2558

ºÕâÍäÍ ¨Ñ´§Ò¹ÊÑÁÁ¹Ò “Í¹Ò¤μä·Â ¡ŒÒÇä¡Å
´ŒÇÂ¤ÅÑÊàμÍÃ�” à¾×èÍªÕéá¨§¹âÂºÒÂ¤ÅÑÊàμÍÃ � â´ÂÁÕ 
¾Å.Í. »ÃÐÂØ·¸ � Ñ̈¹·Ã �âÍªÒ ¹ÒÂ¡ÃÑ°Á¹μÃÕ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹ 
áÅÐ¡Å‹ÒÇ»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ ³ ÈÙ¹Â �¡ÒÃ»ÃÐªØÁáË‹§ªÒμ ÔÊÔÃÔ¡Ôμ Ôì

23 พฤศจิกายน 2558

¤Ø³ËÔÃÑÞÞÒ ÊØ Ô̈¹ÑÂ àÅ¢Ò Ô̧¡ÒÃºÕâÍäÍ à»š¹»ÃÐ¸Ò¹
Ñ́̈ ¡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§áÃÁàªÍÃÒμ Ñ¹ á¡Ã¹´ � ÊØ¢ØÁÇÔ· ¡ÃØ§à·¾Ï 

11 พฤศจิกายน 2558
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»¯Ô·Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁºÕâÍäÍ
ṎÃÇÃÃ³ ¡ÒÃØ³ Ô̈μÃ

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 

¡ÃØ§à·¾Ï

ÊíÒ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò»˜¨ Ñ̈ÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹

¡ÒÃÅ§·Ø¹

0-2553-8111 

μ ‹Í 8144, 8414

2 ¸.¤. 58 ÊÑÁÁ¹Ò àÃ×èÍ§ “¡ÒÃãªŒÊÔ·¸Ô

ÀÒÉÕà§Ô¹ä´Œ¹Ôμ ÔºØ¤¤ÅÍÂ‹Ò§äÃ

äÁ‹¼Ô´áÅÐ¡ÒÃ»¯ÔºÑμ ÔμÒÁà§×èÍ¹ä¢

¡ÒÃ´íÒà¹Ô¹¡ÒÃμÒÁâ¤Ã§¡ÒÃ”

âÃ§áÃÁÍÔÁ¾ÕàÃÕÂÅ ¾Ñ·ÂÒ ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ ÈÙ¹Â �àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 4

(ºÕâÍäÍ ªÅºØÃÕ)

0-3840-4949 

0-3840-4952

16 ¸.¤. 58 ÊÑÁÁ¹Ò àÃ×èÍ§ “¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

ã¹à¢μ¾Ñ²¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾ÔàÈÉ

Ñ̈§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ”

âÃ§áÃÁÍÔÁ¾ÕàÃÕÂÅ ÃÕàÇÍÃ�àÎŒÒÊ� ÃÕÊÍÃ�· 

Ñ̈§ËÇÑ´àªÕÂ§ÃÒÂ

ÈÙ¹Â �àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 1

(ºÕâÍäÍ àªÕÂ§ãËÁ‹)

0-5329-4100 

μ ‹Í 4104, 4106

17 ¸.¤. 58 ÊÑÁÁ¹Ò àÃ×èÍ§ “ÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμ ÔËÅÑ§ä´ŒÃÑº

¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹

áÅÐ¡ÒÃ¢Íà» �´´íÒà¹Ô¹¡ÒÃ”

âÃ§áÃÁÅÕ¡ÒÃ �à´¹Ê� ¾ÅÒ«‹Ò ̈ Ñ§ËÇÑ´Ê§¢ÅÒ ÈÙ¹Â �àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃÅ§·Ø¹ÀÒ¤·Õè 5

(ºÕâÍäÍ Ê§¢ÅÒ)

0-7458-4504 

18 ¸.¤. 58 ÍºÃÁ àÃ×èÍ§ “ÇÔ¸Õ»¯ÔºÑμ Ôà¡ÕèÂÇ¡Ñº

à¤Ã×èÍ§ Ñ̈¡ÃÍØ»¡Ã³ �áÅÐÇÑμ¶Ø´Ôº

áÅÐÇÑÊ Ǿ í̈Òà»š¹ÊíÒËÃÑº¡Ô¨¡ÒÃ

·Õèä´ŒÃÑº¡ÒÃÊ‹§àÊÃÔÁ¡ÒÃÅ§·Ø¹”

âÃ§áÃÁÊÕÁÒ¸Ò¹Õ Ñ̈§ËÇÑ´¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ ÈÙ¹Â �àÈÃÉ°¡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 Ñ̈§ËÇÑ´ÊÃÐºØÃÕ ÊíÒ¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò»˜¨ Ñ̈ÂÊ¹ÑºÊ¹Ø¹

¡ÒÃÅ§·Ø¹

0-2553-8111 

μ ‹Í 6210, 6175
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ประเทศไทยมีอัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรม 

เครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยขยายตัว

ประมาณร้อยละ 9 ต่อปี เป็นผลมาจากแนวโน้ม

การเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ ซึ่งคาดการณ์ว่า

จำานวนประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปี จะเพิ่มขึ้น

เป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศภายใน 

ปี 2568 และเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 33 ของประชากร 

ทัง้ประเทศเมือ่ถงึป ี2593 รวมทัง้ยงัมผู้ีปว่ยตา่งชาต ิ

เข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ในประเทศไทย ตาม

โรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชนเป็นจำานวนปีละ 

กวา่ 2 ล้านคน จึงนบัไดว่้าประเทศไทยเปน็ศนูยก์ลาง 

ทางการแพทย์แห่งเอเชีย สอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาลที่สนับสนุนให้ไทยเป็น Medical Hub  

ดังนั้นจึงมีความต้องการผลิตภัณฑ์และบริการ

ทางการแพทย์มากขึ้นตามไปด้วย 

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม
มหรรณพ กรรณสูต

โอกาสของผู้ผลิต
เครื่องมือแพทย์ไทยในเวทีโลก

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

(US$ Million)

795 869 948 1033 1122

2010 2011 2012 2013 2014 2015

1227

US$ Million

Thailand’s Medical  
Device Market 2010-2015

อยา่งไรกต็าม ในปจัจุบนัผู้ประกอบการผลิตเคร่ือง
มือแพทย์ภายในประเทศส่วนใหญ่ผลิตเคร่ืองมือแพทย์ 
พ้ืนฐานท่ีใช้แรงงานในการประกอบผลิตภัณฑ์เสียเป็นส่วนมาก  
เช่น ชุดสายถ่ายเลือด ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชนิดใช้
ครั้งเดียวทิ้ง เตียงและรถเข็นผู้ป่วย เป็นต้น ในขณะที่ 

ที่มา Thai Medical Technology Industry Association
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ลำาดับที่ ประเทศ
มูลค่า : ล้านบาท

 2555  2556  2557
 1 สหรัฐอเมริกา  7,003.3  6,756.7  5,693.5

 2 ญี่ปุ่น  4,243.3  3,750.8  3,528.2
 3 เยอรมนี  3,292.9  3,205.6  3,273.5
 4 จีน  3,293.7  3,503.0  2,156.0
 5 ไอร์แลนด์  821.7  1,059.3  1,178.6
 6 เกาหลีใต้  681.7  940.0  936.7
 7 สิงคโปร์  388.0  322.5  340.6
 8 สวิตเซอร์แลนด์  982.0  1,423.9  1,250.0
 9 เม็กซิโก  155.4  237.4  451.9
 10 ฟิลิปปินส์  362.1  416.0  294.1
 11 สหราชอาณาจักร  519.5  515.7  533.7
 12 เนเธอร์แลนด์  817.2  436.3  384.0
 13 เวียดนาม  152.3  122.0  151.7
 14 อิตาลี  356.9  415.2  406.3
 15 ไต้หวัน  299.8  404.5  332.3

รวม 15 รายการ  23,369.6  23,508.8  20,911.0
รวมอื่นๆ  2,884.0  2,842.7  2,869.3

รวมทุกประเทศ  26,253.6  26,351.5  23,780.4

ที่มา  กรมศุลกากร เมษายน 2558

เคร่ืองมอืแพทยท์ีม่เีทคโนโลยสูีง เชน่ เคร่ืองอัลตราซาวนด ์ 
เคร่ืองเอกซเรย์ เคร่ืองตรวจวัดคล่ืนหัวใจ และเคร่ือง
ตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง เป็นต้น ยังคงพึ่งพาการนำาเข้า
จากต่างประเทศเป็นหลัก 

จากสถิติของกรมศุลกากรพบว่า ในปี 2557 
ประเทศไทยมีการนำาเข้าเคร่ืองมือแพทย์คิดเป็นมูลค่า 
มากถึง 23,780 ล้านบาท โดยนำาเข้ามาจากประเทศ
สหรัฐอเมริกามากเปน็อนัดบั 1 มมีลูคา่สูงถงึ 5,693 ล้านบาท  
รองลงมาได้แก่ ญี่ปุ่น มีมูลค่านำาเข้า 3,528 ล้านบาท
และเยอรมนี มีมูลค่านำาเข้า 3,274 ล้านบาท ตามลำาดับ

 
ครั้งเดียวทิ้ง เตียงและรถเข็นผู้ป่วย เป็นต้น ในขณะที่

ตารางแสดงแหล่งนำาเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์

“เครื่องอัลตราซาวนด์ เครื่องเอกซเรย์  

เครื่องตรวจวัดคลื่นหัวใจ  

และเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าในสมอง  

ยังคงพึ่งพาการนำาเข้า 

จากต่างประเทศเป็นหลัก”
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การสนับสนุนจากภาครัฐ
แม้ว่าบริษัทผลิตเคร่ืองมือแพทย์เทคโนโลยีสูง 

รายใหญ่ของโลก โดยเฉพาะจากประเทศสหรัฐฯ ได้ต้ัง
สำานักงานขายขึ้นในประเทศไทยแล้ว 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”

แต่มี เพียงไม่กี่รายเท่านั้น ที่ตั้งโรงงานผลิต 
เครื่องมือแพทย์ขึ้นในประเทศไทย ดังนั้นรัฐบาลต้องเร่ง
ส่งเสริมให้บริษัทข้ามชาติรายใหญ่เข้ามาลงทุนให้มากขึ้น  
เพ่ือใช้เป็นฐานในการผลิตเพ่ือจำาหน่ายในประเทศและ 

ส่งออกไปทัว่โลก อนัจะกอ่ใหเ้กดิการจ้างงาน ชว่ยปรับปรุง 
คณุภาพชวีติของประชากรใหเ้ขา้ถงึบริการทางการแพทยท์ี่
ใชเ้ทคโนโลยสูีงในราคาทีไ่มแ่พงจนเกนิไปนกัและส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างยั่งยืน 

ในขณะเดียวกัน ต้องพัฒนาผู้ประกอบการไทย 
ให้มีศักยภาพสามารถผลิตเคร่ืองมือแพทย์เทคโนโลยีสูง  
ที่มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ แทนการผลิต 
เคร่ืองมือแพทย์พ้ืนฐานทั่วไป ซ่ึงหน่วยงานที่มีบทบาท
สำาคัญในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย เช่น สำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช), 
สำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) โรงพยาบาลและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ เป็นต้น ผ่านความร่วมมือใน
การใหค้วามรู้และร่วมกนัวจัิยและพัฒนาผลิตภณัฑใ์หม่ๆ
รวมถึงการสนับสนุนเงินทุนแก่ผู้ประกอบการเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาที่เหมาะสม เพื่อลดการนำาเข้า
เครื่องมือแพทย์จากต่างประเทศ 

นอกจากนี้ ปัจจัยด้านบุคลากรก็มีความสำาคัญ
อย่างมาก คำาถามหนึ่งของนักลงทุนต่างชาติที่ต้องการ 
มาต้ังโรงงานผลิตเคร่ืองมือแพทย์ในไทยก็คือความพอเพียง 
ของแรงงานในตำาแหนง่ทีเ่ขาตอ้งการ ซึง่บางตำาแหนง่เรายงั 
ขาดแคลนอยู่ ดังนั้นต้องสนับสนุนสถาบันการศึกษาให้
ผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกร
ชีวการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคการแพทย์
และนักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น ให้เพียงพอ 
กับความต้องการของตลาดเคร่ืองมือแพทย์ที่ เติบโต 
อย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

“สถิติตั้งแต่ปี 2547-2557  

มีโครงการที่ได้รับการส่งเสริมฯ  

ในกิจการผลิตเครื่องมือแพทย ์

ทั้งสิ้น 131 โครงการ  

เงินลงทุนกว่า 32,800 ล้านบาท”
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สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน
บีโอไอให้ความสำาคัญกับอุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทย์  

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ไทยเป็น 
Medical Hub โดยจัดเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการ
ส่งเสริมการลงทนุ จากสถติยิอ้นหลังตัง้แตป่ ี2547-2557 
พบวา่มโีครงการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ ทัง้ส้ิน 131 โครงการ 
คิดเป็นเม็ดเงินลงทุนกว่า 32,800 ล้านบาท เป็นการ
ลงทุนจากญี่ปุ่นร้อยละ 36 เป็นอันดับ 1 คิดเป็นมูลค่า 
11,680 ล้านบาท รองลงมาเป็นประเทศในกลุ่มยุโรป 
ร้อยละ 22 คิดเป็นมูลค่า 7,330 ล้านบาท ขณะที่ 
ผู้ประกอบการไทยมีการลงทุนอยู่น้อยมาก ประมาณร้อยละ 

ตารางแสดงสิทธิประโยชน์กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์หรือชิ้นส่วน

ประเภทกิจการ    สิทธิประโยชน์     เงื่อนไข

ประเภทกจิการ 3.11.1 กจิการผลิตเคร่ืองมอืแพทย ์
ที่จัดอยู่ในประเภทความเส่ียงสูงหรือเทคโนโลยีสูง  
(เชน่ เคร่ือง X-Ray, เคร่ือง MRI, เคร่ือง CT Scan  
และวัสดฝัุงในร่างกายเปน็ตน้) หรือเคร่ืองมอืแพทย ์
ท่ีมีการนำาผลงานวิจัยภาครัฐหรือท่ีดำาเนินการร่วมกับ 
ภาครัฐไปผลิตเชิงพาณิชย์

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี (A2)
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถดุบิทีน่ำามาผลิตเพ่ือส่งออก
- นำาช่างฝีมือชาวต่างชาติเข้ามาทำางาน

ประเภทกิจการ 3.11.2 กิจการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ 
ชนิดอ่ืนๆ (ยกเว้นการผลิตเคร่ืองมือแพทย์จากผ้า
หรือเส้นใยชนิดต่างๆ)

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี (A3)
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถดุบิทีน่ำามาผลิตเพ่ือส่งออก
- นำาช่างฝีมือชาวต่างชาติเข้ามาทำางาน

ประเภทกจิการ 3.11.3 กจิการผลิตเคร่ืองมอืแพทย์
จากผา้หรอืเส้นใยชนดิตา่งๆ เชน่ เส้ือกาวน ์ผา้คลุม 
หมวก ผา้ปดิปากและจมกู ผา้กอ๊ซและสำาลี เปน็ตน้

- ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี (A4)
- ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
- ยกเวน้อากรขาเขา้วตัถดุบิทีน่ำามาผลิตเพ่ือส่งออก
- นำาช่างฝีมือชาวต่างชาติเข้ามาทำางาน

กรณีการผลิตผ้าก๊อซหรือสำาลี 
ต้องเร่ิมต้นจากผ้าฝ้ายดิบหรือ
ใยฝ้าย

6 คิดเป็นมูลค่าการลงทุนทั้งสิ้น 2,050 ล้านบาท 
ภายใตม้าตรการส่งเสริมการลงทนุใหมท่ีป่ระกาศใช้ 

ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา กิจการเคร่ืองมือแพทย์จะแบ่ง 
สิทธิประโยชน์ออกเป็น 3 ระดับ โดยเครื่องมือแพทย์
ที่จัดอยู่ในความเส่ียงสูงหรือเทคโนโลยีสูงจะได้ รับ 
สิทธิประโยชน์สูงสุด เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการลงทุน 
เค ร่ืองมือแพทย์ประ เภทนี้ ให้มากขึ้ น ในขณะที่ 
เครื่องมือแพทย์ชนิดอื่นที่มีเทคโนโลยีต่ำากว่า ซึ่งปัจจุบัน 
มกีารลงทนุอยูแ่ล้วเปน็จำานวนมาก จะไดรั้บสิทธปิระโยชน์
ที่ลดหลั่นกันลงมา 

AEC กับทิศทางของอุตสาหกรรมเครื่องมือ
แพทย์และสุขภาพไทย 

ในป ี2559 ประเทศไทยจะเปน็ประชาคมเศรษฐกจิ
อาเซียน (AEC) ทำาให้ไทยและอาเซียนกลายเป็นตลาด 
และฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production  
Base) สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือและเงินทุน
สามารถเคล่ือนยา้ยไดอ้ยา่งเสรีในตลาดทัง้ 10 ประเทศ ซึง่
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มปีระชากรรวมกวา่ 600 ล้านคน ดงันัน้จึงจำาเปน็อยา่งยิง่ 
ที่ไทยควรเตรียมพร้อมรับมือกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
เช่น

- ปรบัปรุงกฎหมาย พ.ร.บ. เคร่ืองมอืแพทย์ของ 
อย. ให้สอดคล้องกับ AEC โดยแบ่งเคร่ืองมือแพทย์ 
บนพ้ืนฐานของความเส่ียง หรือมีกฎหมายว่าด้วย 
ผู้ประกอบการผลิตเคร่ืองมือแพทย์ไทยต้องได้ รับ
มาตรฐาน ISO 13485 หากตอ้งการจำาหนา่ยในกลุ่ม AEC 
การปรับปรุงเอกสารต้นแบบ (CSDC) โดยกำาหนดรูป
แบบทีเ่ปน็มาตรฐานในกลุ่ม AEC และปรับปรุงกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับทรัพสินย์ทางปัญญาให้รัดกุมมากขึ้น

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรคนไทยที่เชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับเคร่ืองมือแพทย์โดยเฉพาะให้เพ่ิมมากขึ้นและ
พัฒนาภาษาอังกฤษ เนื่องจากจะมีแรงงานจากกลุ่ม
ประเทศ AEC ไหลเข้ามาทำางานในไทยโดยเสรีมากขึ้น

- สง่เสริมใหเ้กิดการใชผ้ลติภณัฑเ์คร่ืองมอืแพทย์ 
กันเองภายในกลุม่ AEC เพ่ือลดการนำาเขา้เคร่ืองมอืแพทย ์
จากประเทศในกลุ่มยุโรปและอเมริกา

เน้นผลิตผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ที่ไทยมีความ
ได้เปรียบ เช่น ผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ ซึ่งเราเป็น
แหล่งวตัถดุบิทีส่ำาคญั โดยนำามาพัฒนาตอ่ยอดผลิตภณัฑ์
ชุดทดสอบโรคในเขตร้อนเพ่ือขายในกลุ่ม AEC และ
เอเชีย ซ่ึงในยุโรปและอเมริกามีผลิตน้อยมาก หรือ 
เคร่ืองมือแพทย์ท่ีเป็นอิเล็กทรอนิกส์ โดยอาจเร่ิมจากการผลิต 
เป็นชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบก่อนก็ได้

บทสรุปและแนวโน้มอุตสาหกรรม
เครื่องมือแพทย์ของไทย

สำาหรับแนวโน้มอุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองมือ 
และอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์เพ่ือสุขภาพ 
ของไทยยังมีการเติบโตที่ดี มีอัตราการขยายตัวเฉล่ีย 
ร้อยละ 9 ต่อปี เนื่องจากการเอาใส่ใจต่อสุขภาพ 
ของประชากร ทำาให้มีอายุเฉล่ียสูงขึ้น ความต้องการ
บริการทางการแพทย์จึงเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ผลิตภัณฑ์

เคร่ืองมอืแพทยจ์ะเขา้ถงึกลุ่มผูบ้ริโภคมากขึน้ โดยเฉพาะ 
การใชโ้ดยบคุคล (Personal Use) ซึง่หมายถงึการออกแบบ 
ให้ใช้งานง่าย โดยผู้ใช้ไม่จำาเป็นต้องมีความชำานาญ เพียง
ศึกษาจากคู่มือการใช้งานก็สามารถใช้งานได้เอง เช่น 
เครื่องมือวัดระดับน้ำาตาลในเลือด เป็นต้น 

ในด้านการลงทุน บริษัทข้ามชาติจะเข้ามาลงทุน 
ในกิจการผลิตเคร่ืองมือแพทย์มากขึ้น เพ่ือใช้เป็นฐาน 
การผลิตเพ่ือจำาหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังกลุ่ม
ประเทศ AEC เนื่องจากปัญหาทางการเมืองภายใน
ประเทศคล่ีคลายไปในทิศทางที่ดีและต่างชาติเล็งเห็น
โอกาสในการขยายตวัของตลาดเคร่ืองมอืแพทยใ์นภมูภิาค
เอเชีย 

สำาหรับผู้ประกอบการไทย ต้องยกระดับตัวเอง 
เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันกับต่างชาตให้ได้  
โดยภาครัฐต้องเข้ามามีบทบาทเพ่ือช่วยผู้ประกอบการ 
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพและได้รับ 
การยอมรับจากผู้ใช้งาน รวมท้ังต้องเร่งผลิตบุคลากร
ทางการแพทย์ในสาขาที่เรายังขาดแคลน ให้เพียงพอ 
ตอ่ตลาดเคร่ืองมอืแพทยข์องไทยทีเ่ตบิโตอยา่งตอ่เนือ่ง 
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วารสารส่งเสริมการลงทนุ ไดม้โีอกาสสัมภาษณ ์ 

ดร. สหธรณ เนาวรัตน์พงษ์ ผู้บริหารบริษัท  

ทีเอ็นซี เมดดิทรอน จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทคนไทย  

ผู้ผลิตเคร่ืองยิงเลเซอร์เพ่ือรักษาแผลเป็น ที่มี 

คุณสมบัติช่วยรักษาแผลเป็นจากน้ำาร้อนลวก 

หรือไฟไหม้ ผิวหนังหรือแผลเป็นภายหลังจากการ

ผ่าตัด โดยมีเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม
มาลัย พงศ์ถาวรภิญโญ / ภูวษา ภวนานันท์ / เดือนพร บุญศิริคำาชัย

เครื่องยิงเลเซอร์
รักษาแผลไฟไหม้ฝีมือคนไทย

เป็นธุรกิจวงแคบ ไม่มีความต่อเนื่อง จึงหันมาสนใจงาน
เครื่องยิงเลเซอร์ทางด้านสุขภาพ ซึ่งเป็นแนวคิดใหม่ที่ใช้
ในการรักษาผิวหนัง และกำาลังเป็นที่นิยม โดยมีแพทย์ 
ที่เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง ที่รู้จักท่านหนึ่งได้เล่าให้ฟังว่า  
เคร่ืองเลเซอร์ของบริษัทอเมริกันแห่งหนึ่งได้เข้ามา 
เจาะตลาดในประเทศไทยแล้ว 

ดร. สหธรณ เนาวรัตน์พงษ์  

ผู้บริหารบริษัท ทีเอ็นซี เมดดิทรอน จำากัด

ความเป็นมาของธุรกิจ
ดร.สหธรณ เนาวรัตน์พงษ์ ผู้บริหารบริษัท ทีเอ็นซี 

เมดดิทรอน จำากัด เริ่มประกอบธุรกิจผลิตและจำาหน่าย
เคร่ืองยิงเลเซอร์เพ่ือรักษาแผลเป็น มาตั้งแต่ปี 2552  
โดยมีจุดเร่ิมต้นมาจากธุรกิจเดิมที่ผลิตเคร่ืองยิงเลเซอร์
สำาหรับโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ที่ต้องใช้เลเซอร์ในการ 
แกะสลักปุ่มขนาดเล็กต่างๆ แต่เนื่องจากงานดังกล่าว
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เมื่อได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารทางวิชาการ รู้สึก
ประทับใจในการรักษาแผลเป็น โดยเฉพาะการยิงเลเซอร์
เพื่อรักษาแผล และจากการศึกษาค้นคว้าพบว่า เราสร้าง 
เคร่ืองมือชนิดนี้ ได้แน่นอน และมั่นใจเคร่ืองมือนี้ 
จะทำาให้เกิดผลและทำางานได้จริง จึงตัดสินใจลงมือผลิต 
เพราะเคร่ืองเลเซอร์ที่นำาเข้าจากต่างประเทศในขณะนั้น 
มรีาคาสูงมากอยูท่ีป่ระมาณ 7 ล้านบาท ซึง่ผู้ผลิตคนไทย
ส่วนใหญ่ไม่สามารถซื้อได้

“ด้วยทฤษฎีในการรักษาผิวหนังแบบนี้ 

ผมก็รู้ว่าผมทำาได้แน่นอน  

และแพทย์ ไทยเองก็ควรจะวิจัยได้  

ปัญหาคือหากเราไม่เริ่มอะไร 

สักอย่างขึ้นมามันก็จะไม่เริ่ม”

หลักการทำางานของเลเซอร์
เคร่ืองเลเซอร์จะยิงแผลเป็นที่บริเวณผิวหนังเป็นรู

เล็กๆ ขนาดหนา้ตดัเลเซอร์เล็กเหมอืนเส้นผม เพ่ือกระตุน้
ให้เกิดการบาดเจ็บขนาดจิ๋ว ผิวหนังที่ถูกทำาลายจะลึกลง
ไปหลายมิลลิเมตร ซึ่งแผลเล็กๆ เหล่านี้ เวลาร่างกาย
ซ่อมแซมขึ้นมาจะไม่เป็นพังผืด ยิงเสร็จแล้วก็กลับบ้าน 
ได้ จากนั้นจะค่อยๆ ลอกหลุด ดันเนื้อแผลเป็นที่ 
ถูกยิงทำาลายออกมา การยิงเลเซอร์นี้เป็นการกระตุ้น 
ให้เกิดการซ่อมแซม แผลเป็นจะไม่หายไปทันที และ 
จะต้องยิงซ้ำาอีกหลายครั้ง 

เมื่อตัดสินใจเริ่มผลิต
บริษัทเคยมปีระสบการณ์สร้างเคร่ืองเลเซอร์สำาหรับ

อุตสาหกรรมมาแล้ว เราจึงมั่นใจว่าสามารถสร้างเคร่ือง
เลเซอร์ทางการแพทย์ได้ ด้วยแนวคิดและประสบการณ์
ที่สะสมมา “ถ้าไม่ฝ่าความกลัวว่าจะขายได้ไหม เราก็
จะไม่มีเคร่ืองมือแพทย์นี้ผลิตออกมา” เราเลยตัดสินใจ 
จะทดลองผลิต ซึ่งต้องใช้เงินจำานวนมากและเป็นช่วง
เศรษฐกิจขาลง เราไม่มีเงินและต้องนำาเงินเป็นสิบล้านไป
ตดิอยูก่บัการส่ังซือ้หลอดเลเซอร์ถงึ 2 ป ีพนกังานลาออก 
กันเกือบหมด แต่บริษัทก็ยังแน่วแน่ว่าจะทำาให้ได้ จึง
เร่ิมไปคุยกับหมอที่มีแนวคิดเดียวกันเพ่ือร่วมกันพัฒนา 
Finescan ทำาให้เกิดความร่วมมือระหว่างคนไทย 
ที่ต่างสายงานต่างความรู้กัน เช่น งานด้านวิศวกรรม 
งานดา้นชวีภาพ คนไข ้อาสาสมคัร เปน็ตน้ ตลาดทีจ่ะเตบิโต
ขึ้นมา ก็รองรับสำาหรับคลินิกของคนไทย ที่มีลูกค้าเป็น 
คนไทย ดังนั้น Finescan หรือเลเซอร์รักษาแผลผ่าตัด 
แผลเป็นนี้จึงเป็นสัญชาติไทยอย่างแท้จริง 

“ปัจจุบัน 

จำาหน่ายให้แก่โรงพยาบาล 

ของรัฐและเอกชน  

โดยมีราคาตำ่ากว่าของนำาเข้า 

จากต่างประเทศประมาณครึ่งหนึ่ง” 

การจำาหน่าย 
ปัจจุบันจำาหน่ายให้แก่โรงพยาบาลของรัฐและ

เอกชน โดยมีราคาต่ำากว่าของนำาเข้าจากต่างประเทศ
ประมาณคร่ึงหนึ่ง โดยแพทย์ที่ รพ.รามาธิบดี ได้นำา
ไปใช้รักษาแผลเป็นกับผู้ป่วยที่โดนระเบิดและไฟครอกที่ 
ภาคใต้ มีแผลไฟไหม้เป็นพังผืดลึก เมื่อยิงไปแล้วก็จะ
ค่อยๆ เปล่ียนไปใกล้เคียงกับผิวหนังเดิม หรือแม้แต่ 
แผลเป็นหลังผ่าตัดหรือแผลเป็นจากสิวก็สามารถรักษา
ด้วยวิธีนี้ได้ แต่ยังไม่สามารถรักษากระหรือฝ้าได้
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ปัญหาและอุปสรรค
ในอดีตบริษัทประสบปัญหาด้านเ งินทุนขาด 

สภาพคล่อง เนื่องจากต้องใช้เงินประมาณ 10 ล้านบาท 
ส่ังซือ้หลอดเลเซอร์จากสหรัฐอเมริกา ตอ้งใชเ้วลาประมาณ 
2 ปีที่จะได้หลอดดังกล่าวมา และหลังจากเกิดเหตุการณ์ 
911 ทำาให้เกิดสนธิสัญญาห้ามส่งออกหลอดชนิดนี้  
เจ้าหน้าที่ของเขาต้องมาที่เมืองไทย เพื่อตรวจสอบข้อมูล
วา่เราประกอบธรุกจิและจะนำาเคร่ืองดงักล่าวไปใชท้ำาอะไร 
เพ่ือปอ้งกนัไมใ่หน้ำาไปขายตอ่ใหป้ระเทศทีเ่ปน็ศตัรูกบัเขา 

ด้านการยอมรับของตลาด เมื่อเร่ิมผลิตและได้
ติดต่อให้ลูกค้าโดยเฉพาะโรงเรียนแพทย์ที่จุฬาลงกรณ์
และรามาธิบดีทดลองใช้และทำาการวิจัย เราได้รับการ
ตอบรับอย่างดี นำาไปทดลองกับผู้ป่วยและตีพิมพ์ 
ผลการทดลอง โดยอาจารย์แพทย์นิวัฒน์ พลนิกร เป็น
คณุหมอทีท่ำาเร่ืองเลเซอร์เปน็คนแรกๆ ของไทย ไดแ้นะนำา 
ว่าเคร่ืองเลเซอร์ของเราควรลดภาระของหมอในการ 
ป้อนข้อมูลตัว เลขลงในเคร่ืองนี้ จึงควรใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์มาประมวลผลให้เลย เราจึงออกแบบ 
เครื่องเลเซอร์ของเราใหม่ ให้ดูดีและใช้งานง่าย จากเดิม
มีรูปร่างเหมือนตู้ ATM มีปุ่มต่างๆ เต็มไปหมด ให้มี
ลักษณะคล้ายเครื่องซักผ้าที่มีหน้าจอเหมือน Tablet กด
เพียงไม่กี่ปุ่ม เครื่องทำางานได้ตามต้องการเลย

ด้านมาตรฐานสินค้าเมื่อเราสามารถออกแบบ 
เคร่ืองเลเซอร์ให้แพทย์ไทยใช้งานได้สะดวกแล้ว เรามี 
เป้าหมายจะส่งออกไปอเมริกาและยุโรป จึงต้องขอ CE Mark  
(มาตรฐานผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์)  ปัจจุบันเราเสียเงิน
ค่าสอบเป็นล้านทุกปีแต่ก็ยังไม่ผ่าน

แรงบันดาลใจที่ทำาให้ยังสู้ต่อไป
เราอยากจะเห็นว่ามันทำาได้จริง เราพิสูจน์ในหัวสมอง 

ของเราแล้วว่า ตามหลักการสามารถทำาได้และก็เห็นว่าขายได้
แนน่อน ส่ิงทีส่ำาคญัทีสุ่ดคอื “เราตอ้งกลา้ทีจ่ะฝา่ความกลัว 
ว่าจะไม่สำาเร็จ หรือมีคนไม่เห็นด้วย เราก็ต้องไม่ยอมแพ้ ไม่ 
เช่นน้ันเราจะไม่กล้าลุย แล้วมันก็จะเป็นได้แค่ไอเดียเท่าน้ัน”

ข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ
1. บีโอไอควรมีทีมบัญชีที่มาดูแล SMEs โดย

เฉพาะ เพราะเราเป็นกิจการขนาดเล็ก ไม่มีแผนกบัญชี
ของตัวเอง หรือมีโปรแกรมซอฟต์แวร์สำาเร็จรูปเป็น 
แมแ่บบมาเพ่ือให ้SMEs ใชส้ำาหรับเกบ็บนัทกึขอ้มลู เพ่ือ
แยกโครงการทีไ่ดร้บัและไมไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ ออกจากกนั 
อย่างชัดเจน และควรมีบริษัทบัญชีที่ได้รับการรับรอง 
จากบีโอไอ ที่ให้บริการในราคาที่เหมาะสม เพ่ือให้ 
ผู้ประกอบการขนาดย่อยได้เลือกใช้บริการ 

2. ภาครัฐมีมาตรการสนับสนุนด้านเงินลงทุน
ให้กับบัณฑิตที่จบใหม ่ และมีจินตนาการมีความคิด
สร้างสรรค์ มีนวัตกรรมทางด้านเคร่ืองมือแพทย์ตั้งแต่
สมัยเรียนหันมาประกอบธุรกิจแบบ SMEs แทนการเป็น
มนุษย์เงินเดือน เครื่องมือแพทย์ในเมืองไทยจริงๆ แล้ว 
เกิดไม่ยาก มีหลายอย่างที่ เราทำาได้แต่ไม่มีเ งินทุน 
ทีจ่ะทำา ในความเปน็จริงกว่าจะไดน้วัตกรรมมาสักเร่ืองหนึง่ 
ต้องใช้เวลาหลายปีในการสะสมความรู้ทางเทคนิค ซึ่ง
ต้องอดทนใช้ชีวิตอยู่ในสภาวะที่ไม่มีเงินใช้ การวิจัย 
ส่วนใหญ่จะขาดทุนตลอดเพราะต้องส่ังซื้ออุปกรณ์  
เครื่องมือ วัตถุดิบมาใช้ทดลองทำาอย่างต่อเนื่อง

3. ภาครัฐควรมหีนว่ยงานแนะนำาการขอ CE Mark  
ในประเทศ มีหน้าที่ให้คำาแนะนำาและให้เงินสนับสนุน 
ในการขอ CE Mark แกผู่ป้ระกอบการ SMEs เนือ่งจาก

เครื่อง Finescan
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ค่าใช้จ่ายในการขอสูงมากโดยจัดสรรงบประมาณให้กับ 
สมอ. เพื่อจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยสอน แนะนำา ประเมิน
ค่าใช้จ่ายในการขอ CE Mark ให้กับผู้ประกอบการ 
SMEs จะดีกว่าที่ภาครัฐให้เงินสนับสนุนโดยตรง เพราะ
ผู้ประกอบการไม่รู้จะไปจ้างใคร 

4. สมอ. และสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  
สนับสนุนให้มีการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทาง 
เคร่ืองมือแพทย์ได้เองในประเทศ โดยต้องได้รับการยอมรับ 
ในระดับนานาชาติด้วย โดยเฉพาะเคร่ืองมือแพทย์ 
แบบ Active Medical Device ที่มีความเสี่ยงสูง

ข้อเสนอต่อนโยบายการส่งเสริมการลงทุน
1. ชักจูงหน่วยงาน CE Mark ให้มาลงทุนในไทย 

โดยมหีนา้ทีใ่หก้ารแนะนำา ทำา Pre - assessment แนะนำา
การแก้ไขจุดบกพร่องเหมือนเป็นพ่ีเล้ียง เพ่ือให้สามารถ
ทำาได้ตรงกับเงื่อนไขของมาตรฐานดังกล่าว

2. เพ่ิมเคร่ืองมือแพทย์ที่เป็นสินค้านวัตกรรม 
ใหอ้ยูใ่นประเภทกจิการ SMEs และควรไดรั้บการสนบัสนนุ 
ในระยะยาว เพราะมีต้นทุนในการทำาการวิจัยและพัฒนา 

3. ส่งเสริมกิจการที่ครอบคลุมถึงการเร่ิมต้น 
สร้างไอเดยีทางดา้นเคร่ืองมอืแพทย์ดว้ย ไมจ่ำาเปน็จะตอ้ง
เปน็เคร่ืองมอืแพทยก์ไ็ด ้เชน่ “กจิการทีเ่ปน็นวัตกรรมใหม่
ที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา” เพราะระหว่างการพัฒนา 
จำาเป็นต้องมีเคร่ืองมือมาดำาเนินการ จะช่วยให้ไทยมี 
การออกแบบ พัฒนา และสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์
อย่างต่อเนื่อง

4. ส่งเสริม Machine Shop ที่ให้บริการทำา 
แนวความคิดใหม่ของลูกค้าออกมาเป็นต้นแบบท่ีจับต้องได้ 
และใช้งานได้จริง ซึ่งอาจเป็น “กิจการให้บริการออกแบบ 
เชิงวิศวกรรมและผลิตช้ินส่วนต้นแบบ (สำาหรับลูกค้ารายย่อย)” 
เพราะว่าอาจมีเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือเขียนแบบ แต่ 
ไม่เงินลงทุนซื้อเคร่ืองจักรมาทำาต้นแบบ ซึ่งต้องฝึกฝน 
และเรียนรู้เปน็เวลานาน ถงึแมป้จัจุบนัจะมกีจิการประเภท
นี้อยู่แล้ว เช่น กิจการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ แต่เขาก็มักจะ 
ไม่รับงานที่ต้องการให้ผลิตเพียงไม่กี่ชิ้นของ SMEs ซึ่ง
หากมีกิจการแบบนี้อยู่ นักออกแบบก็จะสานฝันได้เร็ว

“ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณ 

ให้กระทรวงอุตสาหกรรม  

เพื่อใช้สำาหรับหน่วยงานที่เป็นพี่เลี้ยง 

ในการสอบมาตรฐาน CE Mark”

โอกาสในตลาด AEC 
แน่นอนว่าบริษัทก็ต้องการขยายตลาดไป AEC 

หากเราม ีCE Mark แล้ว เรากจ็ะสามารถส่งสินคา้ออกไป
จำาหน่ายที่ใดก็ได้ สมอ.จึงควรมีพี่เลี้ยงเพื่อสอนให้บริษัท
จัดทำาระบบมาตรฐานตา่งๆ ซึง่ไมค่วรเปน็หนว่ยงานเอกชน
เดด็ขาด เพราะเขาจะคดิคา่จ้างเปน็ Man Hour ซึง่มรีาคา
สูงมากและไมไ่ดผ้ล จึงควรจะเปน็หนว่ยงานทีไ่มค่ำานงึถงึ
ผลกำาไร โดยควรมีเป้าหมายเป็นจำานวนบริษัทที่สอบผ่าน 
มาตรฐาน CE Mark ดงันัน้ภาครัฐควรจัดสรรงบประมาณ
ให้กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อใช้สำาหรับหน่วยงานที่เป็น
พ่ีเล้ียงในการสอบมาตรฐาน CE Mark เมื่อใครมา 
ขอความช่วยเหลือ ก็จัดเป็นแต่ละโครงการเฉพาะขึ้นมา  
ซึง่จะชว่ยใหป้ระเทศไทยมกีารส่งออกมากขึน้ไดใ้นอนาคต

วิสัยทัศน์ที่มองไปข้างหน้า 
งานทางด้านชีวภาพที่เกี่ยวกับเซลล์เป็นเร่ืองที่

มีความสำาคัญ สมัยก่อนเพาะเล้ียงเซลล์เพ่ือใช้วิจัย
ในห้องแล็บอย่างเดียว แต่ปัจจุบันเป็นการเพาะเล้ียง

ได้รับรางวัลจากสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
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ระดับอุตสาหกรรมแล้ว เพราะสามารถนำามาผลิตยา 
และเคร่ืองสำาอางได้ เราจึงกำาลังก้าวไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยี 
ในการเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่องานอุตสาหกรรม

สำาหรับเคร่ืองมือแพทย์ที่ เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง 
ปัจจุบันประเทศไทยยังนำาเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด 
เช่น เครื่อง Mammogram เครื่อง Ultrasound ผม
มั่นใจว่าคนไทยทำาได้แน่นอน เพราะคนไทยมีความรู้ 
ความสามารถ แตก่ารพัฒนาอตุสาหกรรมเคร่ืองมอืแพทย์

จะประสบความสำาเร็จได้ ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน โดย
เฉพาะแพทย์ วิศวกร และผู้ประกอบการในการคิดค้น 
และพัฒนานวตักรรมเคร่ืองมอืแพทยใ์หม่ๆ  และส่ิงทีข่าด
ไม่ได้ คือ ภาครัฐต้องให้การสนับสนุนอย่างจริงจัง โดย
จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนทำาวิจัยและพัฒนา  
การขอมาตรฐานทางการแพทย ์เชน่ CE Mark และแกไ้ข
กฎระเบียบ เพื่อให้โรงพยาบาลของรัฐใช้เครื่องมือแพทย์ 
ที่คนไทยทำาและได้มาตรฐานสากล

- จบการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
  ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

- จบการจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
  ธนบุรี (KMUTT)

 •  ปริญญาตรีอิเล็กทรอนิกส์
  •  ปริญญาโทมาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม
  •  ปริญญาเอกเทคโนโลยีพลังงาน
- มีความสนใจเป็นพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์  

  งานประดิษฐ์ ศิลปะ จิตวิทยา และศาสนา 

ประวัติ ดร. สหธรณ เนาวรัตน์พงษ์

- สภาพครอบครัวมีขนาดใหญ่มีพ่ีน้องมากใน 
  วัยเด็ก การแข่งขันในการทดลองงานประดิษฐ์ 
  และศิลปะ เป็นกิจวัตรที่สำาคัญในครอบครัว  
  เคยแช่เย็นแมลงต่างๆ กู้ชีวิตปลาทองด้วย 
  ความเย็น ผสมวัตถุระเบิดจนได้รับบาดเจ็บ 
  ในที่สุด

- ในช่วงประถมปลาย การได้ฝึกเขียนโปรแกรม 
  บนเครื่องแอปเปิ้ลทู เป็นสิ่งสำาคัญหนึ่งที่ทำาให้ 
  เกิดการเปล่ียนแปลงในทรรศนะ ข้ันตอนความคิด  
  การใช้เหตุผล และการทำาความเข้าใจตัวเอง

- ปัจจุบันทำาธุรกิจส่วนตัวในการออกแบบและ 
  ผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ลงทุนวิจัย  
  ออกแบบ ผลิต และใช้งานโดยวิศวกร แพทย์  
  และคนไข้ชาวไทย 

ปัจจุบัน บีโอไอให้การส่งเสริมฯ แก่กิจการ 
ผลิตเครื่องมือแพทย์ ใน 3 ประเภทกิจการ คือ 

(1) กิจการเคร่ืองมือแพทย์ที่จัดอยู่ในประเภท
ความเสี่ยงสูงหรือเทคโนโลยีสูง ประเภท 3.11.1

(2) กจิการผลิตเคร่ืองมอืแพทยช์นดิอืน่ๆ (ยกเวน้
การผลิตเคร่ืองมือแพทย์จากผ้าหรือเส้นใยชนิดต่างๆ) 
ประเภท 3.11.2

(3) กจิการผลิตเคร่ืองมอืแพทยจ์ากผ้า หรือเส้นใย

ชนิดต่างๆ เช่น เสือ้กาวน์ ผ้าคลมุ หมวก ผ้าปิดปากและ
จมูก ผ้าก๊อซ และสำาลี เป็นต้น ประเภท 3.11.3

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ จะได้รับสิทธิประโยชน์
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ลดหย่อนอากรขาเข้า
สำาหรับเคร่ืองจักรและวัตถุดิบ และสิทธิประโยชน์ที่มิใช่
ภาษี โดยผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะเข้าข่ายประเภทกิจการ
ใดนั้น ต้องพิจารณาตามเงื่อนไขที่บีโอไอกำาหนด 

กิจการผลิตเครื่องมือแพทย์กับบีโอไอ
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สำ�นักง�นคณะกรรมก�รส่งเสริมก�รลงทุน ได้

มีโอก�สสัมภ�ษณ์ คุณวินิจ ฤทธ์ิฉิ้ม กรรมการ 

ผู้จัดการบริษัท ออโธพีเซีย จำากัด ผู้ผลิตอุปกรณ์

ผ�่ตดัและด�มกระดกู เชน่ สกรูยดึกระดกู อปุกรณ์

เจ�ะกระดูกและแผ่นโลหะด�มกระดูก เป็นต้น  

ร�ยใหญ่ของไทย โดยจำ�หน่�ยให้กับโรงพย�บ�ลของรัฐ 

และเอกชนทั่วประเทศ ม�ติดต�มประสบก�รณ์ 

ก�รทำ�ง�น ปญัห� อปุสรรค รวมทัง้คว�มเหน็เกีย่วกบั 

ก�รพัฒน�วงก�รอุตส�หกรรมเคร่ืองมือแพทย์ 

ของไทย

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม
มหรรณพ กรรณสูต / ม�ลัย พงศ์ถ�วรภิญโญ / เดือนพร บุญศิริคำ�ชัย / ภูวษ� ภวน�นันท์ 

เสียงสะท้อนจากผู้ผลิต 
เครื่องมือทางการแพทย์ของไทย

ประวัติความเป็นมาและการดำาเนินธุรกิจของ 
บริษัท

ธุรกิจน้ีเดิมเร่ิมจ�กก�รทำ�ช้ินส่วนรถยนต์จ�ก 
คว�มรู้ท�งด�้นวศิวะทีเ่รียนม� แตเ่มือ่ป ี2540 ประสบปญัห�
เศรษฐกิจ ทำ�ให้ง�นห�ยไปม�ก ร�ยรับไม่มี อีกทั้งลูกหนี้ 
ก็ไม่จ่�ยหนี้ จึงต้องแก้ปัญห�ด้วยก�รห�ธุรกิจใหม่ที่
พอทำ�ได้ โชคดีที่ตอนนั้นมีโอก�สได้รู้จักกับศัลยแพทย์ 

คุณวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม  

กรรมการผู้จัดการบริษัท ออโธพีเซีย จำากัด

ท�งด�้นกระดกูทีโ่รงพย�บ�ลศริิร�ชท�่นหนึง่ ทำ�ใหไ้ดรู้้ว�่ 
ยังไม่มีผู้ผลิตวัสดุด�มกระดูกในประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจ
ที่ต้องแบกรับภ�ระสต็อกม�ก เพร�ะต้องส่งสกรูหล�ย
ร้อยขน�ดไปให้แพทย์เลือกใช้ให้เหม�ะสมกับคนไข้ใน
ก�รผ่�ตัดแต่ละครั้ง (วัสดุส่วนใหญ่ทำ�ม�จ�กไทท�เนียม  
สเตนเลส และโพลิเมอร์) ก�รตอ้งมสีตอ็กม�กทำ�ใหม้ปีญัห�
ว่�ต่�งประเทศอย่�งเช่นสหรัฐอเมริก� ที่ผลิตและส่งออก 
ไปทั่วโลก เวล�เข�ผลิตสินค้�รุ่นใหม่ออกม� รุ่นเก่� 
ของเข�ที่เหลือจะไม่ได้รับอนุญ�ตให้ใช้ ก็จะถูกโละ 
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และส่งม�ทีป่ระเทศกำ�ลังพัฒน�อย�่งไทย เร�จึงไมม่โีอก�ส 
ไดใ้ชสิ้นค�้ทีท่นัสมยั ซึง่เคร่ืองมอืแพทยเ์องกม็กี�รพัฒน�
ให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวล� แต่เร�ได้ใช้สินค้�ล้�สมัยตลอด  
จึงคิดว่�เร�น่�จะทำ�ได้ เคร่ืองมือแพทย์เป็นปัจจัยส่ี 
ในก�รดำ�รงชีวิต จึงเป็นที่ม�ของแรงบันด�ลใจในก�รตั้ง
บริษัทนี้ขึ้นม� ซึ่งใช้เคร่ืองจักรและเทคโนโลยีใกล้เคียง 
กับก�รผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำ�อยู่ บริษัทตั้งขึ้นเมื่อ 
ป ี2545 เพ่ือผลิตและจำ�หน�่ยวสัดอุปุกรณด์�้นศัลยกรรม 
กระดูก และผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์อื่นๆ ที่มีชื่อเสียง 
และเป็นที่ยอมรับระดับโลกในปัจจุบัน

ก�รผลิตเคร่ืองมอืแพทยแ์นน่อนว่�ตอ้งมมี�ตรฐ�น 
เพร�ะตอ้งนำ�ไปใชก้บัผู้ปว่ย จึงตอ้งทำ�ก�รศกึษ�ห�ขอ้มลู
รูปร่�งลักษณะและม�ตรฐ�นต่�งๆ โชคดีที่ตอนนั้นได้ไป
ดูโรงง�นของบริษัท อ�ว�นเทค ที่ประเทศสเปน ทำ�ให้ 
เหน็ว�่เคร่ืองจกัรทีม่อียูส่�ม�รถทำ�ไดแ้นน่อน หลังจ�กนัน้ 
ก็ได้กำ�หนดเป้�หม�ยว่� เร�จะต้องได้รับม�ตรฐ�นส�กล 
ที่ โลกยอมรับ ซึ่ ง เค ร่ืองมือแพทย์ที่ ทำ � เป็นวัสดุ  
ฝังใน และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง 

ทำ�ให้ส�ม�รถแข่งขันกับต่�งประเทศได้ และบริษัท  
ได้สร้�งระบบคุณภ�พขึ้นม�

แตเ่นือ่งจ�กเปน็บริษัทแรกในประเทศ จึงทำ�ไดย้�ก 
เพร�ะไม่มีใครทร�บว่�ผลิตอย่�งไร ม�ตรฐ�นคืออะไร  
เร�ผลิตได้ แต่แพทย์ไม่ยอมใช้ ข�ยไม่ได้ เพร�ะไม่มี
ม�ตรฐ�นม�รับรองคุณภ�พ ท�งบริษัทใช้เวล�ถึง 5 ปี 
เพื่อให้ได้เอกส�รรับรองผลิตภัณฑ์ม� 

ที่แรกที่ ไปคือสำ�นักง�นม�ตรฐ�นผลิตภัณฑ์
อุตส�หกรรม (สมอ.) กระทรวงอตุส�หกรรม ซึง่ท�ง สมอ.  
แจ้งว่�ไม่เคยมีเคร่ืองมือแพทย์ที่ผลิตในประเทศ จึงไม่ 
ส�ม�รถออกเอกส�รอะไรให้ ได้ จึงไปพบสำ �นัก 
คณะกรรมก�รอ�ห�รและย� หรือ อย. ก็มีแต่เภสัชกร 
ทีไ่มม่คีว�มรู้เกีย่วกบัก�รผลิต จึงเกดิคว�มสับสนระหว�่ง
สองหน่วยง�นนี้แต่อ�ศัยว่�ท�งเร�เข้�ไปพบบ่อย ก็ได้นำ� 
คว�มรู้ไปอธิบ�ยให้ฟัง ว่�ท�งต่�งประเทศเข�ผลิตแบบนี้  
มีม�ตรฐ�นอย่�งนี้ ท�ง สมอ. ส�ม�รถออกใบรับรอง 
ให้ได้หรือไม่ สมอ. จึงออกใบ มก. ม�ให้ เร�จึงนำ�ใบ  
มก. นี้ ไปยื่นที่ อย. อย.จึงออกหนังสือรับรอง 
ก�รจำ�หน่�ยให้ บริษัทจึงมีโอก�สได้ข�ยสินค้�ในประเทศ 
ในท่ีสุด ซ่ึงใช้เวล�รวมท้ังหมด 5 ปี นับจ�กก�รต้ังส�ยก�รผลิต  
ถึงจะข�ยได้ เร�ใช้ มก. ในเบื้องต้น และใช้ ISO 13485 
ซึ่งเป็นส�กล และมีม�ตรฐ�น CE Mark ผลิตภัณฑ์
ของเร�จึงได้ม�ตรฐ�นส�กลระดับโลก ซึ่ง CE Mark 
กว่�จะได้ม�ต้องใช้เงินลงทุนมห�ศ�ล เพร�ะต้องใช้เงิน

“ใช้เครื่องจักรและเทคโนโลย ี

ใกล้เคียงกับการผลิต 

ชิ้นส่วนรถยนต์ที่ทำาอยู่”
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จำ�นวนม�กในก�รส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบที่ห้องทดลอง
ในต่�งประเทศ โดยบริษัทได้รับเงินสนับสนุนกึ่งหนึ่ง
จ�กสำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ เนื่องจ�กสินค้�ที่นำ�ไป
ประกวดได้รับร�งวัลรองชนะเลิศ และทำ�ให้บริษัทเป็นที่ 
รู้จักและยอมรับในวงก�รธุรกิจเครื่องมือแพทย์

“ได้รับมาตรฐานโลกแล้ว  

ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขายได้ในประเทศ  

เพราะยังต้องฝ่าด่าน 

ความเคยชินของแพทย์”

แต่ก�รได้รับม�ตรฐ�นโลกแล้ว ก็ไม่ได้หม�ยคว�มว่�
เร�จะข�ยไดใ้นประเทศ เพร�ะยงัตอ้งฝ�่ด�่นคว�มเคยชนิ
ของแพทย์ที่มักจะไม่ใช้สินค้�ใหม่ๆ ก�รข�ยแต่ละชนิด 
จึงใช้เวล�ค่อนข้�งน�น เคร่ืองมือแพทย์เองก็ต้องมีก�รพัฒน�
อยู่ตลอดเวล� เร�จึงมีแพทย์ที่เป็นที่ปรึกษ�ค่อนข้�งม�ก
ตอ้งมกี�รทำ�ง�นร่วมกบัแพทย ์ผลิตภณัฑเ์คร่ืองมอืแพทย์
ที่เร�ทำ�จัดเป็นสินค้�นวัตกรรมทั้งหมด 

เวล�ออกแบบอปุกรณ์แตล่ะชนดิ จำ�เปน็ตอ้งนำ�ม�
ทดสอบคว�มแข็งแรง ทดสอบคว�มปลอดภัยของวัสดุ
ในสัตว์ก่อน จ�กนั้นก็ต้องทำ� Surgical Technique 
เพร�ะเร�ต้องสอนวิธีใช้ให้แพทย์ ต้องทำ�แอนิเมชั่นให้
เห็นภ�พ ต้องเดินท�งไปดูแนวโน้มก�รเปล่ียนแปลงท�ง
เครื่องมือแพทย์ในต่�งประเทศอยู่ตลอด ก�รผ่�ตัดมีก�ร
เปล่ียนแปลงอยูต่ลอด จ�กแผลเปดิกว้�งม�เปน็ก�รผ่�ตดั
แผลเล็ก หรือแม้แต่ก�รรักษ�แบบไม่ต้องผ่�ตัดที่ต้องห�
วสัดมุ�เสริม หรือก�รใชหุ้น่ยนตใ์นก�รผ่�ตดัควบคูก่นัไป 
โปรแกรมในก�รออกแบบต้องซื้อจ�กต่�งประเทศ เพร�ะ
ไทยยังทำ�ไม่ได้ วิธีก�รออกแบบต้องนำ�ชิ้นส่วนอวัยวะ
จริงม�สแกนเข้�โปรแกรม และออกแบบทั้งตัวผลิตภัณฑ์
ด�มกระดูก และอุปกรณ์เคร่ืองมือในก�รสวมใส่แต่ละ 
ขัน้ตอนใหส้�ม�รถใชก้บัอวยัวะจริงได ้วตัถดุบิด�มกระดูก
ตอ้งม�จ�กต�่งประเทศทัง้หมด โดยตอ้งทำ�ตน้แบบออกม�
และทำ� Clinical Trial กับผู้ป่วยจริงๆ 

ก�รท่ีแพทย์ศัลยกรรมจบจ�กต่�งประเทศ จึงถนัดใช้ 
เคร่ืองไม้เคร่ืองมือของต่�งประเทศ ก�รที่จะให้หันม�ใช้
ของคนไทย จงึเปน็เร่ืองคอ่นข�้งย�กแตเ่ร�เปน็นวตักรรม
ใหม่ สิ่งที่ผลิตม�ต้องดีกว่�ของต่�งประเทศแน่นอน ถ้�
ผลิตม�แล้วล้�สมัยก็ข�ยไม่ได้ บริษัทจึงต้องลงทุนม�ก
ในก�รทำ�วิจัยและพัฒน�ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่ิงจำ�เป็น
เพร�ะเร�ต้องอ�ศัยนวัตกรรมเป็นตัวนำ� เพ่ือให้แพทย์ 
หันม�ใช้สินค้�ไทย ก่อนจำ�หน่�ยอุปกรณ์แต่ละชนิด 
ก็ต้องทำ�แอนิ เมชั่นและจัดประชุมแพทย์ เ พ่ือให้ 
เรียนรู้ก�รใช้เครื่องมือใหม่ๆ อ�จใช้เวล�เรียนรู้ถึง 3 ปี 
แต่นำ�ไปใช้รักษ�กับคนไข้ได้ไม่กี่ร�ยเพร�ะมีเคสน้อย

“บริษัททำาอยู่เป็นแบบชั่วคราว  

เป็นวัสดุสำาหรับดามกระดูกที่ผิดปกติ  

เช่น กระดูกหัก”

ประเทศไทยโชคดีที่มีหมอเป็นบุคคลระดับหัวกะทิ 
และหมอไทยทำ�ง�นหนักกว่�หมอต่�งประเทศ จึงมีทั้ง 
สมองและประสบก�รณ์ ทำ�ให้เชี่ยวช�ญและแตกต่�ง 
จ�กหมอต่�งประเทศม�ก ฝีมือก�รผ่�ตัดของหมอไทย 
กบัหมอต�่งประเทศเทยีบกนัไมไ่ดเ้ลย เพร�ะต�่งประเทศ
มกีฎหม�ยว�่ส�ม�รถผ�่ตดัไดเ้ดอืนหนึง่ๆ ไมเ่กนิกีช่ัว่โมง 
จึงเป็นข้อจำ�กัด ทำ�ให้หมอไทยมีประสบก�รณ์สูงกว่�  
เร�จึงได้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ม�กจ�กหมอที่ให้ 
คำ�ปรึกษ�
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ประโยชน์การใช้งานผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตลาด
รองรับ

ก�รด�มกระดูกมีอยู่ 2 แบบ แบบชั่วคร�วและ
แบบถ�วร ซึ่งบริษัททำ�อยู่เป็นแบบชั่วคร�ว เป็นวัสดุ
สำ�หรับด�มกระดูกที่ผิดปกติ เช่น กระดูกหัก เร�นำ� 
วัสดุไปด�มเพ่ือให้เกิดก�รเชื่อมต่อเหมือนเฝือกภ�ยใน 
ก่อนผ่� เพ่ือนำ�วัสดุออกหลังกระดูกได้เชื่อมต่อกันแล้ว 
ขน�ดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกัน จึงต้องมีสต็อกม�ก 
สำ�หรับผู้ป่วยท้ังท่ีมีกระดูกเล็ก กระดูกใหญ่ และกระดูกบ�ง 
เป็นต้น สินค้�ที่บริษัทผลิตมีขน�ดหล�กหล�ยม�ก เมื่อ
เทยีบกบัสินค�้นำ�เข�้จ�กต�่งประเทศ ทีม่กัจะผลิตและนำ�
เข้�ม�เฉพ�ะขน�ดปกติทั่วไป ซึ่งหม�ยคว�มว่�ห�กคนไข้
มีขน�ดกระดูกที่แตกต่�งจ�กขน�ดทั่วไป ก็จะไม่ส�ม�รถ
รักษ�ด้วยวิธีนี้ได้ ซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่บริษัทมองเห็นคุณค่�
และตั้งใจทำ�ออกม� เพื่อให้แพทย์หันม�ใช้ของไทย ก�ร
จะทำ�ก�รตล�ดได้เร�ต้องมีก�รทำ�ก�รวิจัยและพัฒน� 
นำ�ม�ก่อน ต้องมีก�รสร้�งเครือข่�ยกับแพทย์ ให้แพทย์ 
ม�ร่วมวจัิยกบัเร� แพทยอ์�จบอกว�่เคร่ืองมอืต�่งประเทศ 
ใช้แล้วไม่ถนัด ต้องก�รแบบนี้แต่ที่ต่�งประเทศไม่มี 
บริษัทส�ม�รถให้บริก�รได้ทันที ซึ่งเป็นส่ิงที่ทำ�ให้เร� 
ข�ยสินค�้ในประเทศได ้งานวจิยัและพัฒนาจงึเปน็ตวันำา
ของบริษัท 

ก�รจะผลิตสินค้�ให้ดีกว่�ของต่�งประเทศ เร�
ก็ต้องไปปรึกษ�ห�ข้อมูลจ�กแพทย์ว่�แต่ละยี่ห้อดีไม่ดี
อย�่งไร มจุีดเดน่จุดดอ้ยอย�่งไร ก�รผลิตเคร่ืองมอืแพทย์ 
กับชิ้นส่วนรถยนต์แตกต่�งกันม�ก เพร�ะต้องอ�ศัย

คว�มแมน่ยำ�ม�กตอ้งขึน้สกรูทลีะตวั เพ่ือปอ้งกนัฝุน่หรือ 
ส�รพิษเข้�ไปในเนื้อโลหะ ในขณะที่สกรูรถยนต์ใช้วิธี 
รีดเกลียว หน่ึงน�ทีได้ออกม�หล�ยพันตัว เคร่ืองมือแพทย์
เองก็ต้องมีระบบคุณภ�พ ISO 13485 เข้�ม�ควบคุม 
ในก�รผลิต ก�รออกแบบก็ต้องแก้ไขให้ได้ที่แข็งแรงกว่�
ของต�่งประเทศ ซึง่มลูีกค�้ช�วอิสร�เอลทีไ่ดม้�ดกู�รผ�่ตดั 
ของหมอไทย และได้ซื้อสกรูยึดกระดูกของบริษัทกลับไป 
ทำ�ก�รทดสอบเทียบกับสกรูจ�กบริษัท 6 อันดับแรก 
ของโลกแล้ว พบว่�ของไทยเร�แข็งแรงที่สุดในโลกและ 
ได้ออกเอกส�รรับรองให้บริษัทด้วย 

สำ�หรับส่วนแบ่งท�งก�รตล�ดของบริษัทอยู่ที่
ประม�ณร้อยละ 10 โดยต้องแข่งขันกับสินค้�นำ�เข้� แต่
ร�ค�ข�ยของเร�ต่ำ�กว่�ถึงร้อยละ 30 - 100 ถึงบริษัท
จะฟันฝ่�อุปสรรคต่�งๆ ม�ม�กแต่ก็ไม่เคยคิดถอย มี
บริษัทต่�งประเทศที่ทำ�ธุรกิจแบบเดียวกันเข้�ม�ติดต่อ 
เพ่ือขอซ้ือบริษัทเร�ถึง 3 คร้ัง โดยจุดมุ่งหม�ยคือ จะปิด
บริษัทของเร� ไม่ให้เร�เกิดและไม่ให้เกิดแบรนด์ของ
ประเทศไทยขึน้ม� เพร�ะนวตักรรมของเร�บ�งตวัปจัจุบนั
ล้ำ�หน้�ไปกว่�ของเข�แล้ว ห�กเร�เร่ิมส่งออกเมื่อไรก็จะ
เป็นคู่แข่งที่น่�กลัวสำ�หรับเข�

ก�รได้ช่วยชีวิตคนด้วยเคร่ืองมือที่ไม่เคยมีอยู่ใน
ประเทศเป็นแรงบันด�ลใจอย่�งหนึ่ง ที่สำ�คัญคือ “เราทำา 
ได้ดีกว่าต่างประเทศ ทำาไมเราไม่ทำา?” ที่เราทำาได้เพราะ 
หนึ่ง เรามีที่ปรึกษาที่ดี แพทย์ไทยเราเก่ง แพทย์ไทย
มีแต่ระดับหัวกะทิมีประสบก�รณ์และคว�มเชี่ยวช�ญ 
(เนือ่งจ�กกฎหม�ยยงัไมเ่ขม้แขง็เท�่ต�่งประเทศ) สองคอื  
เป็นเร่ืองพ้ืนฐ�นไม่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเข้�ม�เกี่ยวข้อง  
เป็นเหมือนก�รแก้ไขปัญห�เฉพ�ะหน้� 

ก�รทำ�ธุรกิจต้องหวังกำ�ไรแน่นอน แต่บ�งเร่ือง 
ที่ทำ�แล้วมีคว�มสุข เป็นประโยชน์ต่อสังคม และทำ�ให้ 
ประเทศมีช่ือเสียง นับเป็นเร่ืองท่ีดี สำ�หรับผมเร่ืองช่ือเสียง 
อ�จจะยังไม่เป็นที่รู้จักเพร�ะเร�เป็นร�ยแรกที่ผลิต ส่วน
เร่ืองเงินห�กเร�ข�ดทนุเร�กไ็มไ่หวเหมอืนกนั ซึง่ในส่วนนี ้
จะอยู่ที่ก�รว�งแผนท�งด้�นก�รตล�ดด้วย



INVESTMENT PROMOTION JOURNAL 23

ปัญหาและอุปสรรคในการดำาเนินงาน
1. ไทยยังข�ดแคลนห้องทดสอบเครื่องมือแพทย ์

ที่มีม�ตรฐ�น ต้องส่งไปทดสอบที่ต่�งประเทศ ซึ่งมี 
ค่�ใช้จ่�ยสูงม�ก

2. ภ�ษีนำ�เข�้ชิน้ส่วน เพ่ือม�ประกอบเปน็ผลิตภณัฑ ์
เครื่องมือแพทย์ยังเก็บอยู่ในอัตร�ที่สูง

3. ภ�ครัฐต้องช่วยสนับสนุนให้โรงพย�บ�ลของ
รัฐบ�ล ใช้ผลิตภัณฑ์เคร่ืองมือแพทย์ของผู้ประกอบก�ร
ไทยที่ได้ม�ตรฐ�น

4. รัฐบ�ลควรตั้งศูนย์ Training Center เพื่อ 
ฝึกอบรมบุคล�กรไทย ให้มีคว�มชำ�น�ญในก�รผลิต 
เครื่องมือแพทย์

ความคิดเห็นต่อการพัฒนาวงการเครื่องมือ
แพทย์ไทย

เร�ส�ม�รถเปน็ศนูยก์ล�งก�รศกึษ�ก�รใชเ้คร่ืองมอื
แพทย์ของโลกได้ เนื่องจ�กประเทศไทยมีศ�สน�พุทธ ที่ 
เอื้อต่อก�รเรียนรู้จ�กอ�จ�รย์ใหญ่ ซึ่งต่�งประเทศไม่มี  
สินค้�เครื่องมือแพทย์หล�ยยี่ห้อของโลก เข้�ม�ทำ�  
Workshop ในประเทศไทย โดยเชิญนักเรียนแพทย์ 
ม�เรียนก�รใช้เคร่ืองมือในเมืองไทย จึงเป็นโอก�สดี 
ห�กไทยจะพัฒน�เป็น Training Center สำ�หรับ 
เคร่ืองมือแพทย์ เพ่ือทำ�ก�รตล�ดสินค้�ไทยไปในตัว 
แพทย์จำ�เป็นจะต้องฝึกใช้เคร่ืองมือนวัตกรรมใหม่เป็นปี
เพื่อให้เกิดคว�มชำ�น�ญก่อนก�รเริ่มใช้จริงกับผู้ป่วย

“แพทย์ ไม่ใช้สินค้าทางการแพทย ์

ที่ผลิตในประเทศส่วนหนึ่งเป็นเพราะ

ประเทศไทยไม่มี Training Center”

ต้องเชิญระดับอ�จ�รย์แพทย์มห�วิทย�ลัยม�
ประชุมเชิงวิช�ก�รปีละประม�ณ 3 คร้ังเพ่ือให้เห็นวิธี
ก�รใช้ ซึ่งแพทย์ก็ต้องมีก�รประชุมเชิงวิช�ก�รเป็นปรกติ
อยู่แล้ว 

ภาครัฐควรช่วยเหลือผู้ประกอบการไทย
อย่างไรบ้าง

ทุกวันนี้ที่แพทย์ไม่ใช้สินค้�ท�งก�รแพทย์ที่ผลิต 
ในประเทศ ส่วนหนึง่เปน็เพร�ะประเทศไทยไมม่ ีTraining  
Center ซึ่งต้องใช้เงินทุนมห�ศ�ล และเร�ยังไม่มีโอก�ส 
ร่วมง�นกับโรงพย�บ�ลและมห�วิทย�ลัยของรัฐ เพ่ือจะ 
ม�ฝึกแพทย์ให้ใช้สินค้�ของไทยเร� ในขณะที่บริษัท 
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจำ�หน่�ยจ�กต่�งประเทศ ที่มีกำ�ลังทุน 
มห�ศ�ล ลงทนุจัดฝกึอบรมก�รใชเ้คร่ืองมอืแพทยข์องเข� 
ที่เมืองไทยคร้ังหนึ่งเป็นมูลค่�หล�ยล้�นบ�ท และเข้�ม� 
ใช้อ�จ�รย์ใหญ่ของเร� เพ่ืออบรมวิธีใช้สินค้�ของเข� 
จ�กต่�งประเทศ เคร่ืองมือใหม่ๆ ของไทยเร�มีเป็นจำ�นวนม�ก  
เมื่อไรที่เร�จัด Training Center เพ่ือให้ประเทศ
ในอ�เซียนม�ฝึกใช้เคร่ืองมือแพทย์ของเร�ได้ สินค้�
ของเร�จะออกไปสู่ AEC และประเทศอื่นๆ ได้ม�ก  
ตรงน้ีเป็นโอก�สท่ีรัฐบ�ลควรเข้�ม�สนับสนุน ซ่ึงเร� 
เป็นเพียง SMEs ไม่มีเงินทุนที่จะม�ทุ่มเทให้กับก�รทำ� 
ก�รตล�ดแบบนี้ได้ 

สินค�้ของบริษัทเปน็สินค�้นวตักรรม ก�รออกแบบ
สินค้�แต่ละตัว ต้องใช้เวล�และคว�มทุ่มเทอย่�งม�ก ซึ่ง 
บริษัทจะขอคว�มช่วยเหลือจ�กบีโอไอ ให้มีแบบแผน
หรือรูปแบบที่เป็นม�ตรฐ�นที่ SMEs ส�ม�รถทำ�ต�ม 
ได้ง่�ยในก�รจัดทำ�บัญชี เอกส�ร และแยกโครงก�ร 
ที่ได้รับก�รส่งเสริมฯ และไม่ได้รับก�รส่งเสริมฯ ต่�งๆ  
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ออกจ�กกนัไดอ้ย�่งชดัเจนแมน่ยำ� เพ่ือทีจ่ะไดไ้มม่ปีญัห� 
กับทั้งบีโอไอและกรมสรรพ�กร และจะได้มี เวล� 
ม�ประกอบธุรกิจและพัฒน�บริษัทได้อย่ �ง เต็มที่   
อีกหนึ่งเร่ืองที่จะขอความช่วยเหลือจากบีโอไอคือ ให้ 
กิจการเคร่ืองมือแพทย์เป็นหน่ึงในประเภทกิจการ  
SMEs เพ่ือจะได้สามารถใช้เคร่ืองจักรเก่าได้บางส่วน  

เพร�ะเคร่ืองมือแพทย์เป็นสินค้�นวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
กับชีวิตคน และต้องใช้เงินทุนในก�รวิจัยและพัฒน�ม�ก  
ส่วนไหนที่เร�ยังไม่มั่นใจว่�จะทำ�ได้หรือใช้รักษ�ได้จริง  
เร�ก็ยังไม่อย�กลงทุนเป็นเคร่ืองจักรใหม่ท้ังหมด แน่นอนว่� 
ต้องเริ่มจ�กเล็กๆ ก่อน 
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คอลลาเจนคอื โปรตนีชนดิหนึง่ทีม่อียูใ่นร่างกาย

ประมาณร้อยละ 6 ของน้ำาหนกัตวั ซึง่โดยทัว่ไปผวิหนงั

มีคอลลาเจนเป็นโครงสร้างอยู่มาก จึงมีแรงสปริง

และยืดหยุ่นดีตามไปด้วย คอลลาเจนนั้นไม่ได้มี 

อยูท่ีผ่วิหนงัส่วนนอกเทา่นัน้ อวยัวะภายในร่างกาย 

ก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบอยู่เช่นกัน ได้แก่ 

พังผดื กระดกูออ่น เอน็ เอน็กล้ามเนือ้ และกระดกู 

คอลลาเจนจึงเปน็ส่วนสำาคญัของรา่งกายมนษุยแ์ละ

มีผลโดยตรงต่อความสวยงาม

การผลิตคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อ จึงเป็นกิจการ 
ทีน่า่สนใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่เปน็กจิการของคนไทยทีไ่ดรั้บ 
การส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอด้วย วารสารส่งเสริม 
การลงทุนจึงนำาข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับการผลิตสาร 
คอลลาเจนของบริษัท ภเูกต็ คอลลาเจน จำากดั มาใหท้า่น
ผู้อ่านได้รับทราบ ซึ่งมีเนื้อหาที่น่าสนใจดังนี้

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม
ช่อแก้ว ประสงค์สม

บริษัท ภเูก็ต คอลาเจน จำากัด เปน็บริษัทของคนไทย  
ก่อตัง้เมือ่ป ี2540 โดยมนีายสัตวแพทย์สิทธิศกัดิ ์เหมอืงสนิ  
เปน็กรรมการผูจ้ดัการ เร่ิมตน้กจิการตัง้แตก่ารคน้ควา้วจัิย  
โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ในการเพาะเลี้ยงลูกหอยเป๋าฮื้อ 
ในบ่อซีเมนต์ จนได้ขนาดมาตรฐาน และนำาหอยเป๋าฮื้อ 
มาสกดัคอลลาเจน เพ่ือบรรจุขวดออกสู่ตลาด โดยพ้ืนฐาน
การวิจัยคุณประโยชน์ของหอยเป๋าฮื้อ มาจากภูมิปัญญา
ของประเทศจีน เกาหลี และญี่ปุ่น ในสมัยโบราณ

นายสัตวแพทย์สิทธิศักดิ์ เหมืองสิน 

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูเก็ต คอลลาเจน จำากัด

บริษัท ภูเก็ต คอลลาเจน จำากัด
คอลลาเจนของคนไทย
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“สิ่งที่น่าภูมิใจอีกสิ่งคือ 

เครื่องจักรที่ใช้ ในโครงการนี ้

เป็นเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศทั้งสิ้น”

หอยเป๋าฮ้ือเมื่อเพาะเล้ียงจนมีอายุครบ 1 ปี ก็
สามารถนำามาสกดัแบบเยน็ เพ่ือใหพ้ร้อมผลิตเปน็วตัถดุบิ
สำาหรับใชท้ำาผลิตภณัฑต์า่งๆ ได ้เชน่ เคร่ืองดืม่คอลลาเจน 
จากหอยเป๋าฮื้อในน้ำาทับทิม เคร่ืองดื่มคอลลาเจนจาก 
หอยเป๋าฮื้อในน้ำาเบอรี่ รวมทั้งนำาไปผลิตเป็นเครื่องสำาอาง 
โดยจะมีอายุการใช้งาน 1 ปี ทั้งนี้สินค้าของบริษัทได้รับ
การรับรองมาตรฐานทัง้ อย. GMP HACCP ฮาลาล ฯลฯ

ปัจจุบันบริษัทส่งออกคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮ้ือ ไปยัง 
บริษัทยักษ์ใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตเครื่องสำาอาง
จำาหน่าย รวมทั้งการจำาหน่ายภายในประเทศด้วย โดย
เปน็การจำาหนา่ยใหก้บัผู้ผลิตอาหารเสริม เพ่ือสุขภาพและ
ผูผ้ลิตเคร่ืองสำาอาง และส่ิงทีน่า่ภมูใิจอกีส่ิงคอื เคร่ืองจักร
ที่ใช้ในโครงการนี้เป็นเครื่องจักรที่ผลิตในประเทศทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผลิตหอยเป๋าฮื้อ
(1) เ ร่ิมจากการเตรียมบ่อซี เมนต์ เพาะเ ล้ียง 

หอยเป๋าฮ้ือ โดยการสูบน้ำาทะเลเข้ามาพักไว้ในบ่อ 
เพื่อให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต 

(2) หลังจากนั้นทำาการเพาะไข่หอยเป๋าฮื้อ
(3) เล้ียงลูกหอยเป๋าฮื้อในบ่ออนุบาล ตามเวลา 

ที่กำาหนด และกระจายลูกหอยไปเลี้ยงตามบ่ออื่นๆ
(4) เล้ียงจนครบกำาหนด (ประมาณ 1 ปี) จึง 

สามารถใช้ผลิตได้

“จุดเริ่มต้น มาจาก 

การเปิดบริษัทเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อ 

เพื่อส่งขายต่างประเทศ  

ซึ่งต่อมาได้ขยายธุรกิจ 

สู่การสกัดคอลลาเจนจากหอยเป๋าฮื้อ”

คอลลาเจนเป็นสารท่ีร่างกายผลิตได้เอง โดยจะอยู่ 
บริเวณกระดูกอ่อนและผิวของร่างกายมนุษย์ ซ่ึงมีคุณสมบัติ
ทำาให้เนื้อเยื่อตึงตัว แต่สำาหรับคนที่อายุ 25 ปีข้ึนไป 
คอลลาเจนจะถกูทำาลายจนไมส่มดลุ จึงทำาใหเ้กดิการยบุตวั  
จึงเปน็ทีม่าของร้ิวรอย โดยปริมาณการบริโภคคอลลาเจน
ที่เหมาะสมคือ ประมาณ 10,000 ไมโครกรัมต่อวัน

จุดเร่ิมต้นของธุรกิจเร่ิมจากการเปิดบริษัทเพาะเล้ียง
หอยเป๋าฮื้อ เพือ่สง่ขายต่างประเทศ ทั้งประเทศญี่ปุ่นและ
เกาหลี ซึ่งต่อมาได้ขยายธุรกิจสู่การสกัดคอลลาเจนจาก
หอยเปา๋ฮือ้ จงึเปดิบริษัท ภเูก็ต คอลลาเจน จำากัด ข้ึนมา 
โดยความร่วมมือทางด้านเทคนิคกับอาจารย์จากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ซึ่งคอลลาเจน 
ท่ีได้น้ัน สามารถนำามาผสมในเคร่ืองด่ืมและใช้ผสมในสินค้า
กลุ่มเครื่องสำาอางได้

หอยเป๋าฮื้อที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม

กระบวนการผลิต

สายการผลิต
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“ผมรู้ตัวว่าเป็นคนหัวสี่เหลี่ยม  

แต่ผมโชคดีที่ได้พบกับรุ่นพี ่

ที่มีหัวทางธุรกิจ  

คือ คุณหมอ นลินี ไพบูลย์  

จากบริษัทกิฟฟารีนที่เข้ามาช่วย 

ด้านการบริหารธุรกิจ”

คู่คิดธุรกิจดี มีชัยไปกว่าครึ่ง
นายสัตวแพทยสิ์ทธศิกัดิ ์ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัการ

ทำาธรุกจิวา่ เราตอ้งรู้ตวัเองกอ่นว่าเรามคีวามชำานาญดา้นใด 
และไม่ชำานาญด้านใด เมื่อวิเคราะห์ตัวเองได้แล้ว จึง 
หาทางอุดช่องโหว่เพื่อให้ธุรกิจดำาเนินต่อไปได้ 

“ผมรู้ตัวว่าเป็นคนหัวส่ีเหล่ียม แต่ผมโชคดีที่ได้ 
พบกับรุ่นพี่ที่มีหัวทางธุรกิจ คือ คุณหมอนลินี ไพบูลย์ 
จากบริษัท กิฟฟารีน ที่เข้ามาช่วยด้านการบริหารธุรกิจ 

ผมคดิเกง่ ตลาดอยากไดอ้ะไร ผมสามารถคน้ควา้
วิจัยให้ได้ แต่ผมไม่รู้ว่าตลาดต้องการอะไร และเมื่อผลิต
มาแล้วจะจำาหน่ายอย่างไร ซึ่งคุณหมอนลินี ท่านเข้ามา
เสริมในจุดนี้ ดังนั้นเราต้องค้นให้พบตัวเองเสียก่อน”

บีโอไอกับการส่งเสริมการลงทุน
บีโอไอเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมการลงทุน 

ให้แก่คนไทยและคนต่างชาติ ครั้งแรกที่ผมได้ยินชื่อ  
บีโอไอ ผมคิดว่าเป็นหน่วยงานให้การส่งเสริมการลงทุน 
แกน่กัลงทนุตา่งชาตเิทา่นัน้ แตเ่มือ่ไดศ้กึษาขอ้มลูกพ็บวา่ 

ไม่ใช่ดังที่เคยเข้าใจ และผมจึงเข้าไปขอรับการส่งเสริมฯ 
จากบีโอไอ โดยกิจการที่บริษัทขอรับการส่งเสริมฯ มี  
2 ส่วน คือ

(1) การผลิตหอยเป๋าฮื้อ ซึ่งเป็นกิจการประเภท
การเกษตร

(2) การสกดัคอลลาเจนจากหอยเปา๋ฮือ้ ซึง่ถอืเปน็
กิจการประเภทเทคโนโลยีชีวภาพ

อย่างไรก็ตามขอฝากถึงผู้ประกอบการว่า เราต้อง 
ทำาตามส่ิงที่เราชอบและบวกกับความรู้ ซึ่งความรู้นี้ 
บางคร้ังเราต้องอาศัยการสนับสนุนจากภาครัฐ หรือ
มหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมกันสร้างองค์ความรู้และพัฒนา 
จนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ และขายได้ในที่สุด

โอกาสเป็นของคนไทยทุกคน เพราะประเทศไทย
ยังมีเทคโนโลยีไม่สูงนัก จึงเป็นช่องทางของนักคิดทุกคน
ที่จะคว้าหาช่องทางและโอกาส บวกกับความชอบ และ
อย่าลืมสุดท้ายคือ เข้ามาขอรับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอ

กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ  
(Biotechnology)

กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ ประเภท 7.12 จัดเป็น
กจิการทีบ่โีอไอใหค้วามสำาคญัเปน็พิเศษโดยจัดอยูใ่นกลุ่ม 
A1 โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดคือการยกเว้นภาษี
เงินไดน้ติบิคุคล เปน็เวลา 8 ป ี(โดยไมจ่ำากดัวงเงินยกเวน้
ภาษี) ยกเว้นอากรขาเข้าเคร่ืองจักรและวัตถุดิบ และ 
สิทธปิระโยชนท์ีไ่มใ่ชภ่าษี เชน่ การอนญุาตใหน้ำาช่างฝมีอื
เขา้มาทำางานในโครงการทีไ่ดรั้บการส่งเสริมฯ อนญุาตใหถ้อื 
กรรมสิทธิ์ที่ดิน เป็นต้น บริเวณบ่อเพาะเลี้ยง

การบรรจุคอลลาเจนลงขวดและกล่องบรรจุ
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สมุนไพรไทยหลายชนิดสามารถนำามาพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ทั้งอาหาร เคร่ืองดื่ม  

ยารักษาโรค รวมถึงเคร่ืองสำาอาง ผลิตภัณฑ์จาก

สมุนไพรไทยท่ีโดดเด่นและเป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวาง

มานานกว่า 30 ปีคือ ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศร 

และสำาหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำาอางชนิดใหม่ของ

อภัยภูเบศรที่พัฒนาคิดค้นขึ้นเมื่อปี 2557 คือ  

“บวัไผข่า้ว” ซึง่เปน็สารสกดัจากดอกบวั ใบไผ่ และ

น้ำามันรำาข้าว ภายใต้การคิดค้นสูตรของเภสัชกร

ริเริ่มภูมิปัญญาในการใช้สมุนไพรไทย
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร เปน็โรงพยาบาล

ที่มีการดำาเนินงานด้านการพัฒนาสมุนไพรไทยมาอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งหวังที่จะทำาให้ภูมิปัญญาในการใช้
สมุนไพรของประเทศไทยได้รับการสืบสาน โดยทำาหน้าที่

เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพและความงาม
สุนันทา อักขระกิจ

อภัยภูเบศร 
เครื่องสำ�อ�งจ�กสมุนไพรไทย

เป็นสะพานเชื่อมระหว่างความรู้ภูมิปัญญาดั้งเดิมกับคน
สมัยใหม่ ทำาให้สมุนไพรที่เคยรุ่งเรืองในอดีตสามารถ 
กลับมามบีทบาทอกีคร้ังหนึง่ ดว้ยการผสมผสานเทคโนโลยี
ทางเภสัชกรรม การศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และความรู้ 
ทางพฤกษศาสตร์พ้ืนบ้าน อันเป็นภูมิปัญญาของคนโบราณ
ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานเข้าด้วยกัน 

เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์  ปิติพร
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แนวคิดดังกล่าวนี้ ถือเป็นจุดเปล่ียนสำาคัญใน
การนำาสมุนไพรมาใช้ในระดับการบริการของโรงพยาบาล 
สำาหรับสมุนไพรชนิดแรกที่ได้นำามาพัฒนาตามแนวทาง 
ดังกล่าวคือ “เสลดพังพอนตัวเมีย” สำาหรับรักษาเริม 

กว่า 30 ปีพัฒนาผลิตภัณฑ์กว่า 100 รายการ
ต่อมาได้มีการพัฒนาสมุนไพรที่มีข้อมูลการศึกษา

วิจัยเป็นหลักฐานยืนยันถึงสรรพคุณ ว่าสามารถนำามาใช ้
ได้จริงอีกหลายกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ท้ังยาสมุนไพร เคร่ืองสำาอาง 
อาหารและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา 
อภยัภเูบศรไดพั้ฒนาผลิตภณัฑม์ากวา่ 100 รายการ ทัง้นี้
เพื่อเป็นทางเลือกแรกในการดูแลสุขภาพของผู้คนด้วยวิถี
และคุณค่าจากธรรมชาติ 

“ทุกผลิตภัณฑ์และบริการของอภัยภูเบศร 

เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการพึ่งตนเอง 

ของประเทศไทยในด้านยา  

ลดดุลการค้าด้านยาจากต่างประเทศ”

นอกจากนี ้ยงัพัฒนาใหม้งีานบริการดา้นการแพทย์
แผนไทย ทั้งศาสตร์การนวด การตรวจรักษาโรคโดย
แพทย์แผนไทย ตลอดจนการบริการให้คำาปรึกษาและ
แนะนำาเกีย่วกบัการดแูลสุขภาพ และสมนุไพร โดยมคีวาม 
มุง่มัน่วา่ทกุผลิตภณัฑแ์ละบริการของอภยัภเูบศร จะเปน็ 
ส่วนหนึง่ในการชว่ยส่งเสริม การพ่ึงตนเองของประเทศไทย
ในด้านยา ลดดุลการค้าด้านยาจากต่างประเทศ ช่วยส่งเสริม 
ความยัง่ยนืของส่ิงแวดล้อม และตอบสนองตอ่วิถชีวีติของ
คนในสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 

จากการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง การควบคุม
คุณภาพโดยยึดมาตรฐานสากล เป็นแนวทางการพัฒนา
ทำาให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร ได้รับความสนใจ 
จากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยกฎระเบียบทาง
ราชการ ทำาใหโ้รงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร ไมส่ามารถ 

การเร่ิมงานสมุนไพรของอภัยภูเบศร ดำาเนินการมา 
ต้ังแต่ปี 2526 ผู้บุกเบิกคือ เภสัชกรหญิง ดร.สุภาภรณ์  
ปิติพร ซ่ึงเป็นผู้ท่ีสนใจการใช้สมุนไพร ได้เร่ิมต้นเรียนรู้
ภูมิปัญญา เดินสำารวจป่า และเก็บรวบรวมข้อมูลที่สะสม  
มาหลายชัว่อายคุน จากหมอยาพ้ืนบา้น และไดว้างแนวทาง 
พัฒนา “จากใบไม้ให้กลายเป็นยา” เพื่อเป็นการส่งเสริม 
และพัฒนาการใช้ผ ลิตภัณฑ์สมุนไพรเ พ่ือบริการ 
แก่ประชาชน 

“สมุนไพรที่นำามาพัฒนา 

ต้องมีสรรพคุณดี มีความปลอดภัย 

หาง่าย ปลูกง่าย พึ่งตนเองได ้

ในระดับชุมชนและประเทศ”

อภัยภูเบศร ยึดหลักสำาคัญคือ ตอบสนอง
ความเดือดร้อน และความจำาเป็นในการดูแลสุขภาพ 
แก่ประชาชน สมุนไพรที่นำามาพัฒนาต้องมีสรรพคุณดี 
และมคีวามปลอดภยั เปน็สมนุไพรทีห่าง่าย ปลูกง่าย และ
พ่ึงตนเองไดใ้นระดบัชมุชนและประเทศ มกีารศกึษาขอ้มลู 
ความรู้อย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาจากตำารายาไทย  
รายงานทางวิชาการท้ังจากงานวิจัยและผลการทดลองต่างๆ 
ท้ังในและต่างประเทศ รวมถึงประสบการณ์การใช้สมุนไพร 
ของชาวบา้น พร้อมทัง้ผสมผสานความรู้เดมิและเทคโนโลยี
ทีท่นัสมยัมาประยกุตใ์หเ้หมาะสม รวมถงึประสานงานกบั
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และชาวบ้าน 
ในชุมชน 

เสลดพังพอนตัวเมีย
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ข้ึนทะเบียนตำารับจากสำานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ได้ จึงไดจั้ดตัง้มลูนธิฯิ ขึน้ และแบง่ภารกจิหลักของมลูนธิฯิ  
เปน็ 2 ฝา่ยคอื ฝ่ายกจิกรรมของโรงพยาบาล และฝ่ายพัฒนา 
ภูมิปัญญาไทย โดยฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย มีบทบาท 
หน้าที่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร ซึ่งรวมถึง 
การวิจัยและพัฒนา ด้านโรงงานผลิตและด้านการตลาด 
ดว้ย รายไดร้้อยละ 70 มอบเปน็คา่ใชจ่้ายใหก้บัโรงพยาบาล 
อีกร้อยละ 30 นำามาพัฒนาสมุนไพรและทำาประโยชน์ 
ให้สังคม

ปจัจุบนั โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภยัภเูบศร มฐีานะ
เป็นโรงพยาบาลศูนย์ มีขีดความสามารถในการให้บริการ
ทางการแพทยใ์นระดบัสูงคอื ระดบัทตุยิภมู ิเชน่เดยีวกบั 
โรงพยาบาลศูนย์ทั่วๆ ไป แต่สิ่งที่โรงพยาบาลแห่งนี้ 
แตกต่างจากโรงพยาบาลศูนย์อ่ืนๆ ในประเทศคือ มี
การผสมผสานการใช้สมุนไพร และการแพทย์แผนไทย 
เข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของโรงพยาบาล รวมท้ังเพ่ือพัฒนา
เป็นเศรษฐกิจของชุมชนและออกสู่ตลาดโลก

อย่างไรก็ตาม อภัยภูเบศรยังคงมุ่งมั่นพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิจัยและ
พัฒนาสมุนไพรชนิดใหม่ๆ เพ่ิมขึ้นด้วย ทั้งนี้เพ่ือเป็น
ทางเลือกให้กับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่สามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม และคุณสมบัติของสมุนไพรแต่ละชนิด 
โดยผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางชนิดใหม่ เป็นสารสกัดที่ได ้
มาจากบัว ไผ่ และข้าว

“บัวไผ่ข้าว เป็นผลิตภัณฑ ์

เครื่องสำาอางชนิดใหม ่

สกัดจากดอกบัว ใบไผ่ และนำ้ามันรำาข้าว

คุณภาพไม่แตกต่างจากครีมราคาแพง”

เครื่องสำาอางชนิดใหม่ “บัวไผ่ข้าว” 
บัวไผ่ข้าว เป็นผลิตภัณฑ์เคร่ืองสำาอางชนิดใหม่

ของอภัยภูเบศรที่พัฒนาคิดค้นขึ้นเมื่อปี 2557 โดย
มีชื่อมาจากสารสกัดที่เป็นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์คือ  
สารสกัดจากดอกบัว ใบไผ่ และน้ำามันรำาข้าว ซึ่งล้วนแต่ 
เป็นส่วนผสมที่ทรงคุณค่าต่อผิว ภายใต้การคิดค้นสูตร
ของเภสัชกร และมีงานวิจัยรองรับประสิทธิภาพของ
ผลิตภัณฑ์ต่อผิว โดยมีการเปรียบเทียบกับครีมแบรนด์ดัง
สองยีห่อ้ พบวา่คณุภาพไมแ่ตกตา่งจากครีมราคาแพง แต่
ราคาถูกกว่าถึง 10 เท่า

- ดอกบัว มีสารต้านอนุมูลอิสระ ชะลอความเส่ือม 
และการเกดิร้ิวรอยของผิว เพ่ิมความกระจ่างใสใหผิ้ว และ
มีฤทธิ์ในการสมานผิว

- ใบไผ่ ประกอบด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ มี
ซิลิกาท่ีช่วยเพ่ิมความยืดหยุ่นให้กับผิว ทำาให้ผิวแข็งแรงข้ึน 
และยังมีผลช่วยในการช่วยลดการอักเสบของผิว รวมทั้ง 
ยังป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียใต้ผิวหนัง
อีกด้วย

- น้ำามนัรำาข้าว มวีติามนิและสารตา้นอนมุลูอสิระ
ท่ีสกัดจากน้ำามันรำาข้าว ซ่ึงช่วยคงความนุ่มชุ่มช้ืน หล่อเล้ียง
เซลล์ผิวระดับลึกให้ดูอ่อนเยาว์และนุ่มนวล

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
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ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
• ผลิตภัณฑ์ทำ าความสะอาดผิวหน้า เช่น  

คลีนซงิออยล์น้ำามนัรำาขา้ว โทนเนอร์สมนุไพร เจลล้างหนา้ 
มะขาม-น้ำาผึ้ง แตงกวา เปลือกมังคุด

ภายนอกอาคารผลิตและภายในอาคาร

• ผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิว เช่น ครีมล้างหน้า
สมุนไพรมะขาม นมสด น้ำาผึ้ง ขมิ้นชัน

• ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวหน้า เช่น เจลสมุนไพรบำารุงผิว
รอบดวงตา เจลบำารุงผิวหน้ากลางคืน ครีมแตงกวา ครีม
บำารุงผิวหน้ากลางวัน SPF 30 ครีมมะขามป้อม ครีม
แตงกวา+น้ำามันรำาข้าว บีบีครีมว่านหอม เซรัมบัวไผ่ข้าว

ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน WHO
นับตั้งแต่ปี 2526 ที่อภัยภูเบศรได้มีการเร่ิมงาน

สมนุไพร ผลิตภณัฑข์องอภยัภเูบศรไดถ้กูคดิคน้วจัิยและ
พัฒนา โดยทมีเภสัชกรและนกัวจัิยผูเ้ชีย่วชาญ มาถงึวนันี ้
อภยัภเูบศรมผีลิตภณัฑม์ากกวา่ 100 รายการ ในรูปแบบ 
ที่หลากหลายทั้ง ยาเม็ด ยาแคปซูล ชาชงสมุนไพร  
ยาครีม ผลิตภัณฑ์ความงาม ฯลฯ โดยเร่ืองท่ีต้องคำานึงถึง
เหนือสิ่งอ่ืนใดคือ คุณภาพและมาตรฐานที่สม่ำาเสมอ
ของผลิตภัณฑ์ทุกช้ิน รวมถึงความปลอดภัยของผู้ใช้
ผลิตภัณฑ์ เป็นสิ่งที่อภัยภูเบศรยึดถือมาโดยตลอด

ผลิตภัณฑ์ทุกช้ิน ผลิตข้ึนภายใต้มาตรฐานการผลิต
ขององค์การอนามัยโลก มีหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีใน
การผลิตยาสมุนไพร หรือ Good Manufacturing 
Practice :GMP เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ายาที่ผลิตขึ้น
มีคุณภาพสม่ำาเสมอ มีความปลอดภัยในการใช้ และมี
มาตรฐานตามทีก่ำาหนดไว ้มกีารควบคมุทกุขัน้ตอน ตัง้แต ่
วัตถุดิบที่นำามาใช้ ความสะอาดของอาคารสถานที่ผลิต 
อุปกรณก์ารผลิต สุขอนามยัของบคุลากรในฝา่ยผลิต และ
การดำาเนินการผลิต 

“วัตถุดิบสมุนไพร 

ที่นำามาใช้ผลิตยา  

เป็นวัตถุดิบจากแปลงเกษตรอินทรีย์  

มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

เกษตรกร และสิ่งแวดล้อม”
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การเก็บเกี่ยวและตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพร

ที่แปลงเกษตรอินทรีย์ หมู่บ้านดงบัง

ตำาราเภสัชตำารับ (Pharmacopeia)

สำาหรับมาตรฐานในการคดัเลือกและการตรวจสอบ
คุณภาพของวัตถุดิบทุกชนิดยึดตามมาตรฐานจากเภสัช
ตำารับ (Pharmacopeia) โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้เภสัช
ตำารับจากประเทศสหรัฐอเมริกา (USP :United State 
Pharmacopeia) และเภสัชตำารับจากประเทศอังกฤษ 
(BP : British Pharmacopeia) ซึ่งระบุมาตรฐานและ
วิธีการตรวจสอบวัตถุดิบ ดังนั้นวัตถุดิบที่นำามาใช้ในการ
ผลิตยา จึงต้องผ่านการทดสอบในทุกหัวข้อที่ระบุไว้ใน
เภสัชตำารับ เช่น ฟ้าทะลายโจรอภัยภูเบศรมีการควบคุม
ปริมาณสารสำาคัญ “แอนโดรกราโฟไลด์” ให้อยู่ในเกณฑ์ 
มาตรฐาน ตรวจสอบต้ังแต่วัตถุดิบ เพ่ือให้ม่ันใจว่าสมุนไพร
นั้น มีฤทธิ์ในการรักษาตามสรรพคุณที่กำาหนดไว้

นอกจากนีก้ารควบคมุคณุภาพในกระบวนการผลิต
ก็มีความสำาคัญเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือให้มั่นใจในคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ในแต่ละรุ่นการผลิต ไม่ว่าจะเป็นการควบคุม
ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อกระบวนการผลิต เช่น 
เคร่ืองจักรท่ีใช้ในการผลิต ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
ในการติดตั้ง การทำางาน และประสิทธิภาพของเคร่ือง 
ก่อนที่จะนำามาใช้งานจริง และต้องมีการตรวจติดตาม
ประสิทธิภาพของเครื่องจักรอย่างสม่ำาเสมอ 

ภายในส่วนอาคารผลิตของอภัยภูเบศร มีการ
ควบคมุแรงดนัของอากาศเพ่ือลดการปนเปือ้น และพัฒนา
เทคโนโลยีในการผลิตด้วยเคร่ืองจักรที่ทันสมัยเป็นระบบ
อัตโนมตั ิอาท ิเคร่ืองผลิตยาลูกกลอน ระบบอบแหง้ดว้ย
ไมโครเวฟอัตโนมัติ เคร่ืองผลิตยาน้ำาและบรรจุอัตโนมัติ 
เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ โดยมีการควบคุมคุณภาพ
ทุกขั้นตอน ด้วยเคร่ืองมือที่ทันสมัย ใช้เคร่ืองมือที่มี
ความเฉพาะเจาะจง และมีความแม่นยำาสูง ในการตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณตัวยาสำาคัญในผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ได้ผล
การวิเคราะห์ท่ีมีความน่าเช่ือถือ เช่น การหาปริมาณสารสำาคัญ
ด้วยเครื่อง HPLC

โดยเฉพาะอย่างย่ิง วัตถุดิบสมุนไพรท่ีนำามาใช้ผลิตยา  
เป็นวัตถุดิบจากแปลงเกษตรอินทรีย์ มีความปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค เกษตรกร และส่ิงแวดล้อม ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากสำานักงานมาตรฐาน 
เกษตรอนิทรีย ์(ม.ก.ท.) ซึง่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานระบบ 
เกษตรอินทรีย์จากสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ  
(International Federation of Organic Movement : 
IFOAM) 

หลักการของอภัยภูเบศรคือ หลีกเล่ียงการใช้ 
สารเคมีสังเคราะห์ เช่น ปุ๋ย สารกำาจัดศัตรูพืช รวมถึง 
ขอ้กำาหนดอืน่ๆ เชน่ ในระหวา่งการจัดการหลังการเกบ็เกีย่ว  
เช่น การคัดแยก การหั่น และการตากแห้งสมุนไพร 
พื้นที่ที่ทำางานจะต้องสะอาด แห้ง และห้ามมิให้สัตว์เลี้ยง  
เช่น สุนัข แมว ไก่ เข้ามาในสถานที่ดังกล่าวโดยเด็ดขาด
อุปกรณ์และภาชนะที่ใช้ต้องสะอาด ไม่เป็นสนิม และ 
ต้องทำาความสะอาดทุกคร้ัง ทั้งก่อนและหลังการผลิต 
ให้เรียบร้อยและเก็บในท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันการปนเป้ือน
จากสารเคมี
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ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของอภัยภูเบศร แบ่งออกเป็น  
4 ประเภท ดังนี้

1. ยาสมนุไพร เชน่ ยาแคปซูลยอ (บำารุงร่างกาย) 
ยาหอมนวโกฐ (แก้ลม คลื่นเหียน อาเจียน) ยาแคปซูล
ประสะไพล (แก้จุกเสียด แก้ระดูไม่ปกติ ขับน้ำาคาวปลา)
ยาระบายชนดิน้ำาผสมฝกัคณู (บรรเทาอาการทอ้งผูก) ยา
แคปซูลห้าราก (บรรเทาอาการไข้) ยาแคปซูลจันทน์ลีลา 
(แก้ไข้ตัวร้อน) ฯลฯ

2. อาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น ชาชงหญ้าหนวดแมว  
(ขับปัสสาวะ) ชาชงเถาวัลย์เปรียง (บำารุงร่างกาย และ 
สามารถบรรเทาอาการปวดเม่ือยได้เทียบเท่ายาแผนปัจจุบัน)  
น้ำาสมอไทย (ต้านอนุมูลอิสระ) น้ำามะตูมกล่ินตะไคร้+ใบเตย 
(ต้านอนุมูลอิสระ เพิ่มภูมิคุ้มกัน บำารุงหัวใจ) ฯลฯ

3. เครื่องสำาอาง แบ่งออกเป็นดังนี้

พนักงานทุกคนต้องสวมเครื่องแต่งกาย  

และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

 3.1 ผิวกาย เช่น สบู่ใสบำารุงผิวแตงกวาผสม
วิตามินอี ขมิ้นชันบอดี้โลชัน แป้งฝุ่นสมุนไพรว่านหอม  
สเปรย์รางจืด ผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายบัวไผ่ข้าว ฯลฯ

 3.2 ผิวหน้า เช่น สบู่อโรมาหญ้ารีแพร์ (กลิ่น
กระดังงา โมก และกุหลาบ) ลิปบาล์มน้ำามันรำาข้าว  
(กลิ่นแตงไทย และเปปเปอร์มินท์) ฯลฯ

 3.3 เส้นผม เช่น แชมพู+ครีมนวดนางผมหอม 
ครีมหมักผมน้ำามันรำาข้าว + มะขามป้อม น้ำามันหมักผม
มะขามปอ้ม+สมอไทย แชมพู+ครีมนวดผม (บอระเพ็ด 
อัญชัน และขิง) ฯลฯ

 3.4 อืน่ๆ เช่น น้ำายาบ้วนปากสมุนไพรกระชาย
สูตรผสมฟลูออไรด์ ฯลฯ

4. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น สเปรย์ใบฝรั่ง และข่า  
ยาหม่องน้ำากลิ่นมะกรูด ยาสีฟันสมุนไพร น้ำามันไพลและ
น้ำามันไพลกล่ินมะกรูด แชมพูสุนัขตะไคร้หอม ฯลฯ

ผลิตภัณฑ์และบริการของอภัยภูเบศร

การควบคุมคุณภาพในห้องปฏิบัติการ

 “มีการสร้างเครือข่ายการวิจัย 

ทั้งการพัฒนาคุณภาพ  

และการวิจัยทางเทคนิค โดยร่วมมือกับ

คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ”

ทั้งนี้ อภัยภูเบศรยังสร้างเครือข่ายการวิจัยทั้ง 
การพัฒนาคุณภาพ และการวิจัยทางเทคนิค โดยร่วมมือ
กับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์นาโน

เทคโนโลยีแห่งชาติ มีการอบรมทักษะการปฏิบัติงาน 
ในบริเวณผลิตยาให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และทุกคน 
ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่
เข้าไปในบริเวณการผลิตทุกคน ต้องสวมเครื่องแต่งกาย  
และอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน ล้างมือ 
ดว้ยนำา้ยาฆา่เชือ้ กอ่นเขา้สู่บริเวณทีผ่ลิตทกุคร้ัง หา้มมใิห้ 
พนักงานใช้มือสัมผัสกับยาโดยตรง 
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บริการของอภัยภูเบศร ประกอบด้วย ร้านขายยา 
โพธิ์เงินโอสถ นวดไทย ศูนย์การเรียนรู้ และศูนย์
สารสนเทศสมุนไพร

ร้านยาไทยต้นแบบโพธิ์เงินโอสถ
 ใหค้ำาปรึกษาสุขภาพโดยแพทยแ์ผนไทย จำาหนา่ย

ยาต้ม ยาหอมชงสมุนไพร ลูกประคบแก้ปวดเมื่อย  
ชุดอบสมุนไพร ยาดมสมุนไพร

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

นวดไทยอภัยภูเบศร
ใหบ้ริการนวดไทย เปน็การนวดผสมผสานระหวา่ง

การนวดราชสำานักกับการนวดเชลยศักดิ์ พร้อมทั้งใช้
สมุนไพรอภัยภูเบศรให้เหมาะสมกับปัจเจกบุคคล ด้วย
ความเคารพในครูและผู้ถูกนวดอธิษฐานจิตและสมาธิ 
ที่ปรารถนาให้ผู้ถูกนวดหายจากความไม่สุขสบาย

ศูนยก์ารเรยีนรูก้ารดูแลสขุภาพภาคประชาชน
ศูนย์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพภาคประชาชน  

ดา้นการแพทยแ์ผนไทยอภยัภเูบศร จัดตัง้ขึน้เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดการเรียนรู้ การถ่ายทอด และการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ความรู้การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร 
ให้แก่ประชาชน

ศูนย์สารสนเทศสมุนไพร
ศูนย์สารสนเทศด้านการแพทย์แผนไทยและ

สมุนไพร เปิดบริการตอบคำาถามเกี่ยวกับสมุนไพรและ
ข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทย ที่มีการเผยแพร่ผ่าน 
ช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
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อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรกว่า 250 

ล้านคน หรือประมาณเกือบคร่ึงหนึ่งของอาเซียน  

นอกจากน้ี แรงงานกว่าร้อยละ 40 มีอายุต่ำากว่า 20 ปี 

จึงเปน็โอกาสทีด่ตีอ่การจ้างงานในภาคอตุสาหกรรม 

คาดว่าในปี 2563 จำานวนประชากรจะเพิ่มขึ้นกว่า

ร้อยละ 14 เป็น 444 ล้านคน และชนชั้นกลาง 

จะมีมากถึง 141 ล้านคน

ภาครัฐและภาคเอกชนของไทยมองอินโดนีเซีย
อย่างไร อินโดนีเซียมีอะไรน่าลงทุน และจะหาช่องทาง
เจาะตลาดอนิโดนเีซยีไดอ้ยา่งไร วารสารส่งเสริมการลงทนุ
มีคำาตอบ 

ผูเ้ขยีนไดเ้ดนิทางไปประเทศสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี 
เมือ่ชว่งปลายเดอืนสิงหาคม 2558 ทีผ่า่น ซึง่เปน็กจิกรรม
ที่จัดโดยกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ โดย
การนำาคณะผู้ประกอบการในหลักสูตรนักลงทุนไทยใน

นานาสาระ
ช่อแก้ว ประสงค์สม

อินโดนีเซีย
แรงงานและทรัพยากร...ศักยภาพ
ที่พร้อมรอการลงทุน

ต่างประเทศ (TOISC) รุ่น 8 และ 9 เดินทางไปศึกษา
ลูท่างการลงทนุ ณ ประเทศอินโดนเีซีย โดยหนึง่ในหลาย
กจิกรรมตลอดการเดนิทางนัน้คอื กิจกรรม Dinner Talk  
ร่วมกับหน่วยงานราชการไทย และนักธุรกิจไทยในอินโดนีเซีย 
ซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจ ดังนี้

คุณนิธิวดี มานิตกุล  

อัครราชทูตประจำาสถานเอกอัครราชทูตไทย  

ณ กรุงจาการ์ตา
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อินโดนีเซียเคยเป็นประเทศอาณานิคมของหลาย
ประเทศ แต่ที่ยาวนานที่สุดคือเนเธอร์แลนด์ โดย
ได้รับเอกราชเมื่อประมาณ 70 ปีที่ผ่านมา จึงทำาให้ 
คนอินโดนีเซียมีความเป็นอิสระสูงทั้งในด้านการเมือง 
และเศรษฐกจิ จึงมกัจะแสดงบทบาทของประเทศในฐานะ
ผู้นำากลุ่มประเทศกำาลังพัฒนา และสิ่งที่คนอินโดนีเซีย
ภมูใิจมากคอื ความเปน็ประเทศประชาธปิไตยทีใ่หญเ่ปน็
อันดบัทีส่ามของโลก (อนัดบัทีห่นึง่คอือนิเดยี และอนัดบั
ที่สองคือสหรัฐอเมริกา)

สำาหรับด้านเศรษฐกิจ อินโดนีเซียเป็นประเทศ 
ที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีประชากรจำานวนมาก 
อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ GDP ที่ผ่านมาอยู่
ที่ประมาณร้อยละ 7 - 8 แต่ในปัจจุบันปี 2558 ตัวเลข 
GDP ลดลงอย่างมาก โดยไตรมาสแรกอยู่ที่ร้อยละ 4.71 
ไตรมาสที่สองอยู่ที่ร้อยละ 4.67 จึงทำาให้ต้องมีการปรับ
คณะรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจชุดใหม่เมื่อไม่นานนี้

“อินโดนีเซียเป็นประเทศที่น่าลงทุน 

เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีประชากร 

จำานวนมาก อัตราการเติบโต 

ทางเศรษฐกิจ หรือ GDP  

ที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7-8”

มุมมองของอัครราชทูตไทยต่ออินโดนีเซีย
คุณนิธิวดี มานิตกุล อัครราชทูตประจำาสถาน 

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงจาการ์ตา บรรยายเร่ือง สถานการณ์
การเมือง สภาพสังคม และเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย 

อินโดนี เซียมีประชากรมากที่ สุดในอาเซียน  
ประมาณ 250 ล้านคน มีเกาะมากท่ีสุดในโลก 17,500 เกาะ 
มีเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองและสามของโลกคือ เกาะ 
กาลิมันตันใหญ่เป็นอันดับที่สอง และอันดับที่สามคือ 
เกาะปาปัวนิกินี (อันดับหนึ่งคือเกาะกรีนแลนด์ของ
ประเทศเดนมาร์ก) ความสำาคัญของอินโดนีเซียจึงอยู่ที่
ทะเลและมหาสมุทร 

คณะเดินทางผู้ประกอบการในหลักสูตรนักลงทุนไทยในต่างประเทศ รุ่นที่ 8 และ 9
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“รัฐบาลอินโดนีเซีย 

ได้ตั้งหน่วยงาน BKPM ขึ้นมา  

หรือหน่วยงานให้การส่งเสริมการลงทุน 

โดยนำาต้นแบบมาจากประเทศไทย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งหน่วย  

One Stop Service”

ที่ผ่านมาการเติบโตทางเศรษฐกิจของอินโดนีเซีย
มาจากการบริโภคภายในประเทศ กว่าร้อยละ 60 ของ 
GDP ดังนั้นส่ิงที่รัฐบาลกำาลังทำาในขณะนี้คือ การสร้าง
ให้เกิดการลงทุนเพ่ือการส่งออก การลดการนำาเข้าจาก 
ต่างประเทศ และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เพราะ 
ปัจจุบันระบบสาธารณูปโภคยังมีไม่เพียงพอ เช่น การจราจร
ทีต่ดิขดั ทำาใหก้ารเดนิทางไปตดิตอ่ธรุกจิ หรือทำากจิกรรม
ทางธุรกิจมีความล่าช้า 

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ตั้งหน่วยงาน BKPM ขึ้นมา 
หรือหน่วยงานให้การส่งเสริมการลงทุน โดยนำาต้นแบบ 
มาจากประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งหน่วย  
One Stop Service ทีใ่หบ้ริการดา้นการลงทนุอยา่งครบ
วงจรในหน่วยงานเดียว โดยจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการลงทุน และการขอใบอนุญาตต่างๆ จำานวน 22 
หน่วยงานมาให้บริการในที่เดียว แต่ยังไม่ครอบคลุมด้าน
การขอใบอนุญาตทางการเงิน การกลั่นปิโตรเลียม และ 
น้ำามัน (เฉพาะในส่วนการขุดเจาะสำารวจ แต่ส่วนท่ีเก่ียวกับ
การให้บริการกล่ันปิโตรเลียม และน้ำามันสามารถขอใบ
อนุญาตได้) 

ท้ังน้ี บริษัทท่ีจะลงทุนในอินโดนีเซียต้องมีการลงทุน 
1,000,000 เหรียญสหรัฐฯ จึงสามารถลงทุนได้ จึงเป็น
อุปสรรคสำาหรับบริษัทขนาดเล็กที่มีเงินลงทุนน้อย ส่วน
สาขาการลงทุนนั้น จะเน้นอุตสาหกรรมอาหาร พลังงาน  
การประมง ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน และการแพทย์
สาธารณสุข โดยมีเป้าหมายคือ ต้องการให้เกิดการลงทุน

ร่วมกันระหว่างนักลงทุนต่างชาติกับนักลงทุนอินโดนีเซีย 
เพื่อการส่งออกและทดแทนการนำาเข้า เพื่อการพึ่งตัวเอง

นอกจากนี ้รัฐบาลภายใตก้ารนำาของประธานาธิบด ี
นายโจโค วโิดโด ใหค้วามสำาคญักับทะเลและการประมง 
จึงตั้งหน่วย Maritime Falcon ขึ้นมาเพื่อกำากับดูแล
ดา้นนีโ้ดยตรง โดยมแีนวความคดิวา่ผืนทะเล คอือนาคต
ของคนอินโดนีเซีย จึงให้ความสำาคัญกับสาธารณูปโภค 
เช่น ท่าเรือสำาหรับขนส่งสินค้า ถนน และรถไฟฟ้า 

การประมงเป็นประเด็นที่รัฐบาลอินโดนีเซียให้
ความสำาคัญ โดยมองว่าต่างชาติเข้ามาฉกฉวยประโยชน์
จากอินโดนีเซีย จึงทำาให้ทางการอินโดนีเซียจมเรือที่ 
ผิดกฎหมายของประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาในน่านน้ำา 
ของอินโดนีเซียหลายลำาในช่วงที่ผ่านมา

รถไฟฟ้าสายแรกของอินโดนเีซียทีก่ำาลงัจะก่อสร้าง
คือ เส้นทางจาการ์ตา - บันดุง ระยะทาง 150 กิโลเมตร 
ซึ่งหากนั่งรถยนต์จะใช้เวลาประมาณ 4 - 5 ชั่วโมง แต่
หากใช้รถไฟฟ้าจะใช้เวลาเพียง 30 นาที โดยมีบริษัท
จากประเทศญ่ีปุ่นและจีนเข้าแข่งขันในโครงการก่อสร้างนี้ 
นอกจากนี้ยังตั้งเป้าที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าให้มากขึ้น ซึ่ง
ในปัจจุบันยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ในช่วงระยะที่ผ่านมา รัฐบาลอินโดนีเซียได้ออก
มาตรการใหม่ๆ เป็นจำานวนมาก เช่น การขึ้นอัตราภาษี
สินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อีกร้อยละ 50 มาตรการการ
จ้างงาน เช่น หากนำาแรงงานต่างชาติระดับผู้จัดการเข้ามา
ทำางานในอินโดนีเซีย 1 คน บริษัทจำาเป็นต้องจ้างแรงงาน

การประชุมร่วมกับหน่วยงานของอินโดนีเซีย
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ชาวอินโดนีเซียอีก 10 คน รวมถึงมาตรการการใช้เงิน 
รูเปียในทุกกิจกรรมทางการเงิน นักลงทุนจึงต้องศึกษา
รายละเอียดพอสมควร

ด้านความสัมพันธ์ไทยกับอินโดนีเซียนั้น ถือว่า 
มีความสัมพันธ์ท่ีดี ต้ังแต่สมัยรัชกาลท่ี 5 ท่านเสด็จประพาส 
อินโดนีเซีย 3 คร้ัง โดยท่านได้พระราชทานปฏิมากรรมช้าง
ใหแ้กป่ระเทศอนิโดนเีซยี ซึง่ปจัจบุนัตัง้อยูบ่ริเวณดา้นหนา้
ของพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินโดนีเซีย

สำาหรับเรื่องมุมมองของอินโดนีเซียต่อ AEC นั้น  
พบวา่ อนิโดนเีซยีไมไ่ดม้อง AEC เหมอืนเชน่ไทยมอง ซึง่
ไทยจะให้ความสำาคัญกับตลาด AEC ในแง่การหาแหล่ง
ผลิตใหม่หรือวัตถุดิบจากนอกประเทศ แต่อินโดนีเซีย 
มองว่า อินโดนีเซียมีกำาลังซ้ือท่ีมากพอ จากจำานวนประชากร
ที่มากที่สุดในอาเซียน อินโดนีเซียจึงยังไม่ให้ความสำาคัญ
กับ AEC ในลักษณะเดียวกับไทย

การเสวนาเรื่อง  

“โอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย”

มุมมองของนักธุรกิจไทย
การเสวนาเร่ือง “โอกาสและลู่ทางการลงทุนใน

ประเทศอินโดนีเซีย” โดยผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย
1. คณุวลิาสนิ ี โนนศรีชยั ผูอ้ำานวยการสำานกังาน

ส่งเสริมการคา้ระหว่างประเทศ ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศ
อินโดนีเซีย 

2. คุณชลิต เตชัสอนันต์ รองประธานอาวุโส ผู้จัดการ
ทัว่ไป ธนาคารกรุงเทพ สาขาจาการ์ตา ประเทศอินโดนเีซยี

3. คุณปรเมศวร์ นิสากรเสน ประธาน Thai 
Business Club in Indonesia 

ประเด็นที่น่าสนใจ
1. ค่าเงินรูเปียมีความอ่อนตัวมากในระยะน้ี ส่งผล

ให้คนอินโดนีเซียไม่ค่อยใช้จ่ายมากนัก โดยเฉพาะสินค้า
ฟุ่มเฟือยหรูหรา

2. คนอินโดนเีซียทกุระดบัรายได ้ใหค้วามสำาคญั
กับการรับประทานอาหาร โดยเฉพาะในช่วงถือศีลอด  
พบว่า อาหารกลับขายดกีวา่ชว่งอืน่ของป ีธรุกจิอาหารจงึมี
แนวโน้มท่ีดี นอกจากน้ีธุรกิจทางด้านการเกษตรกรรม และ
เทคโนโลยีการผลิตที่อินโดนีเซียยังขาด ยังเป็นธุรกิจที่น่า
สนใจ จึงน่าจะเป็นโอกาสสำาหรับนักลงทุนไทย

3. ผู้ร่วมทุนที่ดีมีความสำาคัญมาก ต้องศึกษาให้
ละเอียดถี่ถ้วน

4. สินค้าท่ีได้รับความนิยมในประเทศไทย อาจไม่
ได้รับความนิยมในอินโดนีเซีย จึงควรให้ความสำาคัญกับ
การศึกษารสนิยมของคนอินโดนีเซียให้ถ่องแท้

5. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ยังเปน็ทีต่อ้งการในตลาด
อินโดนีเซียเป็นอย่างมาก

6. การซ้ือที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมจะปลอดภัย
กว่าการซื้อที่ดินจากผู้ขายโดยตรง เนื่องจากโฉนดที่ดิน
มีหลายรูปแบบ แต่มีเพียงไม่กี่ประเภทที่สามารถนำามาทำา
ธุรกรรมจำานองกับธนาคารได้ 

7. ควรเน้นศึกษาเร่ืองแรงงานให้มาก เพราะอินโดนีเซีย
มกีฎหมายแรงงานทีม่ลัีกษณะปกปอ้งแรงงานสูง เชน่ การ
จดทะเบียนบริษัทใหม่ แม้เราจะจ้างพนักงานคนเดิม 
ในตำาแหน่งเดิม แต่หากมีการเปล่ียนแปลงแม้เพียง 
เปล่ียนชือ่บริษัท ในกรณนีีบ้ริษัทจำาเปน็ตอ้งจ่ายคา่ชดเชย
ให้แก่แรงงานตามเวลาการจ้างงานที่ผ่านมา

8. อุตสาหกรรมทางทะเลน่าสนใจเป็นอย่างย่ิง 
เนื่องจากรัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำาคัญกับการสร้าง 
ท่าเรือ และมีโครงการทำาเส้นทางเดินเรือเร็ว หรือ Sea Toll
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ส่ิงทีส่ำาคญัอกีประการคอื การมพ้ืีนทีท่ีเ่พียงพอในการสร้าง
โรงงาน เพราะยังมีพื้นที่อีกมากที่พร้อมรองรับการลงทุน
ถึง 18,700 เฮกต้า

ผมมองว่าประเทศไทยกับอินโดนีเซียมีความคล้ายคลึง
กันทางวัฒนธรรม และคิดว่าเราควรจะมองในเร่ืองของ 
การค้าเสรี (Free Trade) ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ 
ท้ังประเทศไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ควรจะ
มีความร่วมมือกันเพื่อนำาตลาดสู่อาเซียน 

และหากประเทศไทยเข้ามาลงทุนใน East Java 
เพ่ือใช้วัตถุดิบที่เรามี ทำาการผลิตและส่งออกไปสู่ตลาด 
อาเซยีนจะเปน็ความร่วมมอืทีด่ทีีสุ่ด เพราะอกีไมน่านจากนี ้
อาเซียนคือตลาดเดียวกันแล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นตลาดใหญ่ของอาเซียน ประชากร 
ของอินโดนีเซียคิดเป็นร้อยละ 40 ของอาเซียน จึงเป็น
จุดแข็งของอินโดนีเซีย

ผมคิดว่าหากประเทศไทยและอินโดนีเซียร่วมมือกัน
ทางเศรษฐกิจ เราจะก้าวไปด้วยกันอย่างมั่นคง เพราะเรา
กำาลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ดังนั้น
ตลาดของเราจึงเปน็ตลาดใหญ่เดยีวกนัในภมูภิาคอาเซยีน 
อินโดนีเซียมีวัตถุดิบและตลาดที่พร้อมอยู่แล้วสำาหรับ 
การลงทุน และคนไทยก็มีส่วนคล้ายคนอินโดนีเซีย จึง 
น่าจะเป็นจุดเร่ิมต้นที่ดีที่ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกัน 
ทางเศรษฐกิจ และหากประเทศไทยเข้ามาลงทุนในอินโดนีเซีย  
และขายสินค้าในเกาะ East Java แน่นอนว่าต้นทุนย่อม 
จะถูกกว่าการผลิตในประเทศไทยและส่งมาขายในเกาะ 
East Java

จึงอยากเชิญชวนนักลงทุนไทยให้เข้ามาลงทุนใน
ประเทศอินโดนีเซีย โดยเฉพาะลงทุนในเกาะ East Java  
เพ่ือนำาส่ิงท่ีท้ังสองประเทศต่างก็มีจุดเด่นมารวมเข้าด้วยกัน 
เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดีร่วมกัน”

ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมภาษณ์ ดร. ซูกาโว่ (Dr. 
H. Soekarwo) ท่านดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการแห่งเกาะชวา 
(Governor of East Java Province) ซึ่งแม้จะมีเวลา
เพียงสั้นๆ แต่ท่านก็ได้ฝากข้อคิดที่น่าสนใจแก่นักลงทุน
ไทยทีส่นใจไปลงทนุในประเทศอนิโดนเีซยี และโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือการลงทุนในเกาะ East Java ซึ่งมีสาระที่ 
น่าสนใจ ดังนี้

“เกาะ East Java มจุีดแขง็ทีส่ำาคญัคอื หากลงทนุ
ใน East Java นกัลงทนุจะไดรั้บใบอนญุาตลงทนุภายใน
เวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีโรงงานไฟฟ้าที่สามารถ
ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ถึง 2,500 เมกะวัตต์ ซึ่งเพียงพอ 
ตอ่ความตอ้งการใชภ้ายในเกาะ และมแีรงงานฝีมอื เพราะ
เรามีโรงเรียนฝึกสอนช่างฝีมือโดยเฉพาะเพ่ือเตรียมไว้
สำาหรับการทำางานในระดับช่างฝีมือ (Skill Labors)

สำาหรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยนั้น ใน
จังหวดัสุราบายามมีหาวทิยาลัย 7 แหง่ และมมีหาวทิยาลัย
ระดับใหญ่ถึง 95 แห่งบนเกาะ East Java แห่งนี้ และ

สัมภาษณ์ Governor of East Java Province

ดร. ซูกาโว่ ผู้ว่าการแห่งเกาะชวา
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สัมภาษณ์ ดร. ซูกาโว่

เกาะชวา (East Java) เกาะเศรษฐกิจเบอร์หน่ึง 
ของอินโดนีเซีย

ประชากรของอินโดนีเซียมีประมาณ 250 ล้านคน
นั้น แบ่งเป็นประชากรที่อาศัยอยู่บนเกาะสุมาตรา ซึ่งเป็น
เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ประมาณ 55 ล้านคน อาศัยอยู่
บนเกาะชวาประมาณ 155 ล้านคน ดังนั้นเกาะสุมาตรา
และเกาะชวาจึงนับเป็นตลาดขนาดใหญ่ของอินโดนีเซีย
เนือ่งจากมสัีดส่วนประชากรรวมกนัเทา่กบัร้อยละ 78 ของ
ประเทศอินโดนีเซีย 

ชวาจึงเป็นเกาะที่มีประชากรอยู่มากที่สุดใน
อินโดนีเซีย ถือเป็นศูนย์กลางของการค้า การเงิน และ 
อุตสาหกรรม เกาะชวาแบ่งออกเป็นชวาฝั่งตะวันตก  
ชวาฝั่งตะวันออก และชวากลาง โดยชวาฝั่งตะวันตกเป็น
ท่ีต้ังของเมืองหลวง คือ กรุงจาการ์ตา สำาหรับเมืองสุราบายา
นั้นตั้งอยู่บนเกาะชวาฝั่งตะวันออก 

สำาหรับชวาฝ่ังตะวันออกมีประชากรประมาณ 
38.36 ล้านคน เป็นที่ตั้งของเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
รองจากจาการ์ตา คือเมืองสุราบายา 

ชวาฝั่งตะวันออกมีทรัพยากรธรรมชาติที่สำาคัญ 
ไดแ้ก ่น้ำามนัและกา๊ซธรรมชาต ิพืชเศรษฐกจิ เช่น มะมว่ง 
มะพร้าว ข้าวโพด น้ำาตาล กาแฟ เหมืองแร่ ประมง และ
พลังงานใต้พิภพ

ดา้นเศรษฐกจิ จากสถติปิ ี2557 ชวาฝัง่ตะวนัออก
มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดของเกาะชวา โดยมี GDP 5.86 
รองลงมาคอื ชวากลาง ร้อยละ 5.42 และชวาฝัง่ตะวนัตก 
ร้อยละ 5.06 ตามลำาดับ และจากสถิติไตรมาสแรกของ
ปี 2558 นั้น ชวาฝั่งตะวันออกก็ยังคงมีอัตราการเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูงเป็นอันดับหนึ่งเช่นกัน คือ ร้อยละ 5.25

ด้านการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) นั้น 
นกัลงทนุจากประเทศมาเลเซยี เปน็นกัลงทนุทีเ่ขา้มาลงทนุ 
ในชวาฝ่ังตะวนัออกมากทีสุ่ด เงินลงทนุสะสม 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) ตามลำาดับ

ชวาฝั่ งตะวันออกมีศักยภาพในด้านการเป็น
ศูนย์กลางการขนส่งและการกระจายสินค้าไปยังภูมิภาค 
ต่างๆ ทั่วโลก มีท่าเรือสำาคัญคือ TANJUNG PERAK  
PORT ชวาฝั่งตะวันออกยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า 
ได้ถึง 8,860 เมกะวัตต์ เพียงพอต่อความต้องการ และ
ยังมีส่วนเกินอีก 1,199 เมกะวัตต์ โดยส่งให้ชวาฝ่ังตะวันตก 
ชวากลาง รวมทั้งเกาะบาหลีอีกด้วย

สำาหรับปี 2558 ค่าแรงขั้นต่ำาในเมืองขนาดใหญ่ 
เช่น สุราบายา อยู่ที่ 204 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน ส่วน
ค่าแรงที่ต่ำาสุดอยู่ที่ 87 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน 

อุตสาหกรรมที่ต้องการให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน
คือ การสร้างถนน การท่องเที่ยว พลังงาน การเดินเรือ  
อุตสาหกรรมการผลิต เช่น การแปรรูปพืชผลทางการเกษตร 
สิ่งทอ ชิ้นส่วนยานยนต์ เหล็ก และหินอ่อน
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“เจ้าหน้าที่จากกระทรวงและหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง จำานวน 22 หน่วยงาน  

มาประจำาที่ BKPM”

ตู้กดรับบัตรคิวเพื่อรับบริการ 

จากหน่วย One Stop Service

หน่วย One Stop Service ของ BKPM

BKPM หน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของ
อินโดนีเซีย

รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความสำาคัญกับความโปร่งใส
ในการปฏบิตังิานของหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ทัง้การ
ปฏิรูประบบราชการ การสาธารณูปโภค รวมถึงการปรับ
กฎระเบียบที่เอื้อต่อการลงทุนมากยิ่งขึ้น โดยนักลงทุน 
สามารถติดต่อหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนหรือ Investment 
Coordinating Board Republic of Indonesia 
(BKPM) ได้โดยตรง

BKPM เป็นหน่วยงานอิสระทำาหน้าที่รับผิดชอบ
ด้านการลงทุนตั้งแต่การเสนอแนะ ดำาเนินนโยบายและ
ส่งเสริมการลงทุนให้กับนักลงทุนในการดำาเนินธุรกิจใน
อินโดนีเซีย โดยขึ้นตรงต่อประธานาธิบดี แต่งตั้งและ
ถอดถอนโดยประธานาธิบดี 

เม่ือช่วงต้นปี 2558 ท่ีผ่านมาประธานาธิบดี นายโจโค 
วิโดโด ได้เปิดศูนย์ One stop Service ที่ BKPM ตาม
นโยบายทีป่ระกาศไวว้า่จะอำานวยความสะดวกแกน่กัลงทนุ 
ลดความซับซ้อนและระยะเวลาในการขอใบอนุญาตต่างๆ 
ในการประกอบธุรกิจ โดยมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำานวน 22 หน่วยงาน มาประจำาที่  
BKPM ท้ังน้ี ไม่รวมการขอใบอนุญาตท่ีออกโดยหน่วยงาน
ท้องถิ่น และไม่รวมถึงสาขาการธนาคาร โดยหน่วยงาน
ต่างๆ ได้แก่

 1. กระทรวงพลังงานและแร่
 2. กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้
 3. กระทรวงอุตสาหกรรม
 4. สำานักงานที่ดิน
 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. สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
19. หน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ เช่น สถาบันอาหาร 

  และยา หนว่ยงานมาตรฐาน บริษัทผลิตไฟฟ้า
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“ในปี 2558 การลงทุนในอุตสาหกรรม

ขนส่ง และโทรคมนาคม  

นับเป็นการลงทุนเป็นอันดับหนึ่ง”

การลงทนุตัง้แตป่ ี2553 - 2557 พบวา่อตุสาหกรรม
เหมอืงแร่เปน็อตุสาหกรรมทีม่เีงินลงทนุสูงทีสุ่ดคอื 19,557 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคืออุตสาหกรรมการขนส่ง 
คลังสนิค้า และโทรคมนาคม 16,130 ลา้นเหรยีญสหรัฐฯ 
และอุตสาหกรรมโลหะ เคร่ืองจักร และอิเล็กทรอนิกส์ 
10,614 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำาดับ 

การลงทุนกว่าร้อยละ 69 เป็นการลงทุนที่เกิดขึ้น
บนเกาะชวา แต่จากการคาดการณ์ตั้งแต่ปี 2558 - 2562 
การลงทุนนอกเกาะชวาจะมีแนวโน้มสูงขึ้น หรือประมาณ
ร้อยละ 45 ในขณะที่การลงทุนบนเกาะชวาลดลงเหลือ
ร้อยละ 55

ในปี 2558 การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมี
การเปล่ียนแปลง โดยการลงทุนในอุตสาหกรรมขนส่ง 
และโทรคมนาคม นับเป็นการลงทุนอันดับหนึ่ง โดยมี
มูลค่าเงินลงทุน 2,443 ล้านเหรียญสหรัฐฯ รองลงมาคือ
อุตสาหกรรมเหมืองแร่ 2,200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และ
อุตสาหกรรมโลหะ เครื่องจักร และอิเล็กทรอนิกส์ 1,403 
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ตามลำาดับ 

ท้ังน้ี รัฐบาลอินโดนีเซียกำาลังดำาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า 
จำานวน 19 โครงการ โดยเป็นโครงการบนเกาะชวาและ
เกาะบาหลี จำานวน 6 โครงการ มีกำาลังการผลิต 9,060 เมกะวัตต์ 
มูลค่าเงินลงทุน 12.2 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และโครงการ
นอกเกาะชวาและเกาะบาหลี จำานวน 8 โครงการ กำาลังการผลิต 
1,670 เมกะวตัต ์มลูคา่เงินลงทนุ 2.8 ล้านเหรยีญสหรัฐฯ

ด้านการลงทุนของนักลงทุนไทยในประเทศอินโดนีเซีย 
จัดอยู่ในอันดับท่ี 93 โดยเป็นการลงทุนบนเกาะชวากว่า
ร้อยละ 80 ท้ังน้ี มูลค่าเงินลงทุนรวมต้ังแต่ปี 2553-2558 
(ไตรมาสแรก) เท่ากับ 779.52 ล้านเหรียญสหรัฐฯ 
(ประเทศที่ลงทุนอันดับหนึ่งคือสิงคโปร์ อันดับสองคือ
ญี่ปุ่น และอันดับสามคือสหรัฐอเมริกา) โดยนักลงทุน
ไทยลงทุนในอุตสาหกรรมแร่อโลหะมากที่สุด รองลงมา
คอื อตุสาหกรรมการปลูกพืชเศรษฐกจิและการทำาไร่ และ
อุตสาหกรรมยางและพลาสติก ตามลำาดับ 

อุตสาหกรรมที่น่าลงทุนในอินโดนีเซีย ได้แก่ 
1. ระบบสาธารณูปโภค 
2. อุตสาหกรรมการเกษตร 
3. อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
4. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทะเล
5. อุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วและการลงทนุในเขต 

  นิคมอุตสาหกรรม 
 อุตสาหกรรมที่น่าลงทุนในอินโดนีเซีย
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นครหนานหนิงเมืองเอกในเขตปกครองตนเอง

กว่างซีจ้วง เป็นท่ีต้ังของหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังเป็น

ศนูยก์ลางทางการเมอืง การปกครอง และเศรษฐกจิ

การค้าของกว่างซีจ้วง นครหนานหนิงมีขนาดใหญ่

เปน็อนัดบั 1 จาก 14 เมอืงของเขตปกครองตนเอง

กว่างซีจ้วงและนับตั้งแต่ปี 2547 นครหนานหนิง 

ยงัเปน็ทีรู้่จักกนัในฐานะสถานทีจั่ดงานถาวรของงาน 

China-ASEAN Expo หรือ CAEXPO

เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง มีขนาดพื้นที่ใหญ่ 
เป็นอันดับ 9 ของประเทศจีน มีประชากรรวมประมาณ  
52 ล้านคน และมีชายแดนติดกับประเทศเวียดนาม 
พ้ืนที่ ส่วนมากเป็นภูเขา จึงประกอบไปด้วยแร่ธาตุ 
และทรัพยากรธรรมชาติจำานวนมาก อาทิเช่น แร่เหล็ก  
ซี เมนต์ ซัลเฟอร์ ถ่านหิน เป็นต้น นอกจากนี้ 
เขตปกครองกว่างซีจ้วงยังเป็นแหล่งผลิตน้ำาตาลที่สำาคัญ
ของจีน โดยมีผลผลิตประมาณ 1 ใน 3 ของทั้ง
ประเทศ เขตปกครองตนเองกวา่งซจ้ีวงมเีมอืงสำาคญั เชน่  

นานาสาระ
ปรียาพร พูลเกษ

“Nanning: 
 Gateway to ASEAN”

เมืองหล่ิวโจว (มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2)  
เมืองกุ้ยหลิน (เมืองท่องเท่ียวสำาคัญ) เมืองอู๋โจว (เมืองท่าน้ำา
สำาคัญและมีอุตสาหกรรมวัสดุรีไซเคิล) เมืองฝางเฉิงก่าง 
(มีท่าเรือใหญ่ที่สุดและมีชายแดนติดประเทศเวียดนาม)
เมืองเป๋ยไห่ (เมืองเป้าหมายที่จะเป็นซิลลิคอนวัลเล่ย์) 
เป็นต้น

งานแสดงสินค้าจีน - อาเซียน ครั้งที่ 12 

หรืองาน CAEXPO
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จัดงาน CAEXPO ถาวร ซึ่งจะจัดเป็นประจำาต่อเนื่อง
ทุกปี นับว่าเป็นช่องทางสำาคัญที่จะเป็นประตูสู่อาเซียน

ภายในงาน CAEXPO มีการจัดแสดงสินค้าและ 
บริการเพ่ือการค้า ความร่วมมือในการลงทุน และการท่องเท่ียว 
เป็นเวทีและโอกาสสำาคัญในการขยายความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจการค้า การลงทุน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคจีนและอาเซียน

สำาหรับประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน CAEXPO 
อย่างต่อเน่ืองทุกปี ท้ังการนำาผู้ประกอบการส่งออกของไทย 
เข้าร่วมงานออกบูธ เพ่ือประชาสัมพันธ์และจำาหน่าย 
สินค้าไทย และการเข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านธุรกิจและ 
การลงทุนจีน - อาเซียน (China -ASEAN Business 
and Investment Summit : CABIS) 

“ประเทศไทยได้เข้าร่วมในพื้นที่ของ  

Pavilion of Commodity Trade  

และ Pavilion of Cities of Charm”

“งาน CAEXPO หรือ  

งานมหกรรมแสดงสินค้าอาเซียน-จีน 

(China-ASEAN Expo:CAEXPO) 

ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 

วันที่ 18-21 กันยายน 2558”

หากจะกล่าวถึงความสำาคัญของนครหนานหนิง 
คงจะต้องกล่าวถึงงาน CAEXPO หรือเป็นท่ีรู้จักในนาม
ของงานมหกรรมแสดงสินค้าอาเซียน- จีน (China-ASEAN 
Expo :CAEXPO) ซ่ึงในปี 2558 น้ีจัดข้ึนระหว่างวันท่ี  
18 - 21 กันยายน 2558 และเป็นการจัดงานเป็นครั้งที่ 
12 แล้ว 

งานดังกล่าวเกิดข้ึนจากการริเร่ิมโครงการของ
นายกรัฐมนตรีจนี นายเวนิ เจยีเปา่ ในการประชุมสุดยอด
ผูน้ำาจนี - อาเซียน 10+1 คร้ังที ่7 ในเดอืนตลุาคม 2546 
โดยหลังจากน้ันงาน CAEXPO ก็ได้ถือกำาเนิดข้ึนเป็นคร้ังแรก
ในเดือนพฤศจิกายน 2547 และรัฐบาลจีนก็กำาหนดให้
นครหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงเป็นสถานท่ี 

ภายในงาน CAEXPO ครั้งที่ 12
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ต่างๆ กว่า 60 ประเทศรวมถึงประเทศในภูมิภาค 
อาเซียน เ พ่ือให้มีการพัฒนาร่วมกันอย่ างยั่ งยืน  
มสัีนตภิาพและเสถยีรภาพในภมูภิาค สำาหรับประเทศไทย 
รองนายกรัฐมนตรี พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร ได้เข้า 
ร่วมงานในพิธีเปิด รวมทั้งร่วมกับรองนายกรัฐมนตรี  
จาง เกาลี่ เป็นประธานในพิธีเปิดศาลาประเทศเกียรติยศ
หรือ Country of Honor Pavilion ซึ่งไทยได้รับเกียรติ 
ใหเ้ปน็ประเทศเกยีรตยิศสำาหรับงาน CAEXPO ประจำาป ี 
2558 ภายในศาลาประเทศเกยีรตยิศของไทย มนีทิรรศการ 
และกิจกรรมหลากหลายมาจัดแสดงทั้งด้านธุรกิจ 
ท่องเที่ยวและวัฒนธรรม รวมทั้งประวัติความสัมพันธ์
ระหว่างไทยกับจีน

ในปีนี้เป็นอีกหนึ่งครั้งที่บีโอไอ ได้เข้าร่วมออกบูธ
ใน Pavilion of Commodity Trade ด้วยเช่นกัน  
ภายในงานมีชาวจีนให้ความสนใจเป็นจำานวนมาก ทั้ง 
เขา้มาขอรับการปรึกษาและขอขอ้มลูดา้นการลงทนุ รวมทัง้ 
ขอเอกสารเพื่อนำาไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม นับเป็นอีกหนึ่ง 
ชอ่งทางในการเผยแพร่ประชาสัมพันธใ์หห้นว่ยงานบโีอไอ
เป็นที่รู้จักในเวทีนานาชาติ

และในปีนี้ ประเทศไทยในฐานะประเทศเกียรติยศ 
(Country of Honor) ประเทศจีนจึงได้จัดงาน Round-table 
Dialogue between Deputy Prime Minister of Thailand 

สำาหรับงาน CAEXPO ในปีน้ีได้แบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 
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 

บีโอไอ ได้เข้าร่วมออกบูธ 

ใน Pavilion of Commodity Trade

งาน CAEXPO

นายจาง เกาลี่ รองนายกรัฐมนตรีของจีน

โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมในพื้นที่ของ Pavilion 
of Commodity Trade และ Pavilion of Cities of 
Charm และประเทศไทยยังได้รับเกียรติให้เป็นประเทศ
เกียรติยศ (Country of Honour) ในปีนี้ด้วย 

เมือ่วันที ่18 กนัยายน 2558 ทีผ่่านมา นายจาง เกาล่ี  
รองนายกรัฐมนตรีของจีน ไดเ้ขา้ร่วมงานและเปน็ประธาน 
ในพิธีเปิด โดยมีรัฐมนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน 
เดินทางมาร่วมในพิธี รองนายกรัฐมนตรีจาง เกาล่ี 
ไดก้ล่าวในพิธเีปดิ และเนน้ย้ำาถงึการสร้างเสน้ทางสายไหม 
ทางทะเลเพ่ือเช่ือมโยงการค้าและวัฒนธรรมกับประเทศ 
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and CEOs from China นำาโดยรองนายกรัฐมนตรี 
พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร และผู้บริหารระดับสูง 
ของไทย จากหน่วยงานด้านการค้าและการลงทุน อาทิ
เช่น นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายปรเมธี วิมลศิริ 
เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น 

โดยได้พบปะและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นระหว่าง
บริษัทชั้นนำาของประเทศจีนในประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
การค้าและการลงทุนในสาขาที่มีศักยภาพต่างๆ ระหว่าง

Round-table Dialogue between Deputy  

Prime Minister of Thailand and CEOs from China

ไทยกับจีน เช่น ในสาขาโครงสร้างสาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐาน พลังงาน การบิน และการก่อสร้าง เป็นต้น 
ซึ่ ง เป็นโอกาสอันดีในการสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ 
นักลงทุนชาวจีน และสร้างโอกาสในการขยายการค้า 
การลงทุนในประเทศไทยให้เพิ่มมากขึ้น

ในระหว่างการเยือนประเทศจีนของรองนายก
รัฐมนตรี พล.อ. ธนะศักด์ิ ปฏิมาประกร รัฐบาลจีนได้ให้การ
ต้อนรับอย่างสมเกียรติ เป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ 
ที่แน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีน

นอกจากน้ีการเข้าร่วมงาน CAEXPO และ CABIS 
ครั้งนี้ ไม่เพียงแต่เป็นโอกาสอันสำาคัญที่จะเน้นย้ำาความ
สัมพันธ์และความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสัีงคมและวฒันธรรมตลอดจน
ส่งเสริมความร่วมมือในระดับรัฐบาลและเอกชน (Public 
Private Partnership) ระหว่างไทยและจีนแล้ว ยงัเปน็การ
ผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าในระดับภูมิภาค
อาเซียนและจีนให้บรรลุเป้าหมาย

ดังที่กล่าวมานั้น นครหนานหนิง นับเป็นประตู 
(Gateway) สำาคัญที่รัฐบาลจีนมองว่าจะทำาให้จีนมีความ
ร่วมมือกับภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น โดยใช้กลไกสำาคัญ
อย่างการจัดงาน CAEXPO เป็นจุดสร้างความเช่ือมโยง 
ท้ังในมิติด้านวัฒนธรรม การค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
และเป็นอีกก้าวสำาคัญระหว่างประเทศจีนและภูมิภาค
อาเซยีนทีจ่ะพัฒนารากฐานความสัมพันธใ์นระดบัพหภุาคี
ให้มีความยั่งยืนต่อไป

 

มลูคา่การส่งเสริมการลงทนุ 8 เดอืนแรกของป ี2558  
(มกราคม- สิงหาคม) มีจำานวนโครงการย่ืนขอรับการส่งเสริมฯ 
จากบโีอไอ จำานวน 332 โครงการ มลูคา่เงินลงทนุ 50,267 
ล้านบาท โดยพบว่า 

สิงคโปร์ ลงทุนเป็นอันดับ 1 จำานวน 51 โครงการ 
เงินลงทุน 1.31 หมื่นล้านบาท 

จีน อยู่ในลำาดับที่ 2 จำานวน 37 โครงการ ลงทุน 
1 หมื่นล้านบาท 

ญี่ปุ่น จำานวน 92 โครงการ เงินลงทุน 9.9  
พันล้านบาท 

โดยส่วนใหญ่ นักลงทุนจีนจะลงทุนในกิจการ
พลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์ 

การลงทุนของจีนในไทย
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สถาบันวิจัยทางเศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ

เม็กซิโก และสถาบันเพ่ือการลงทุนที่ยั่งยืน ซึ่ง

เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลัย

โคลัมเบีย นิวยอร์ก เปิดเผยถึงผลสำ�รวจบริษัท

ข้�มช�ติเม็กซิโกครั้งที่ 6 ที่ดำ�เนินก�รสำ�รวจในปี 

2557 ที่ผ่�นม� เป็นก�รศึกษ�ระยะย�วในช่วงที่

มีก�รขย�ยตัวอย่�งรวดเร็วของบริษัทข้�มช�ติจ�ก

ประเทศกำ�ลังพัฒน�ทั่วโลก โดยร�ยง�นมุ่งเน้นไป

ที่ข้อมูลในปี 2556 

นานาสาระ
สำ�นักง�นเศรษฐกิจก�รลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส

การลงทุนในต่างประเทศ 
ของบริษัทข้ามชาติเม็กซิโก
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ตารางที่ 1 บริษัทข้�มช�ติเม็กซิโกที่ไม่ได้อยู่ใน 
ส�ข�ก�รเงิน ร�ยใหญ่ที่สุด 20 อันดับแรก เรียงต�ม 

มูลค่�สินทรัพย์ในต่�งประเทศ ปี 2556 (ล้�นเหรียญ
สหรัฐฯ) 

อันดับ บริษัท อุตสาหกรรม สถานภาพ
สินทรัพย์ใน
ต่างประเทศ

1 América Móvil Telecommunications บริษัทจดทะเบียน 56,000

2 CEMEX Non-Metallic Minerals บริษัทจดทะเบียน 32,234

3 Grupo México Mining บริษัทจดทะเบียน 14,083

4 Grupo FEMSA Beverages บริษัทจดทะเบียน 13,604

5 Grupo BIMBO Food Products บริษัทจดทะเบียน 7,094

6 Mexichem Chemical & Petrochemicals บริษัทจดทะเบียน 4,229

7 Grupo ALFA Diversified บริษัทจดทะเบียน 3,054

8 GRUMA Food Products บริษัทจดทะเบียน 2,388

9 PEMEX Oil & Gas บริษัทไม่ได้จดทะเบียน 1,786

10 ARCA Beverages บริษัทจดทะเบียน 1,554

11 Industria CH Steel & Metal Products บริษัทจดทะเบียน 1,445

12 Cementos Chihuahua Non-Metallic Minerals บริษัทจดทะเบียน 1,041

13 XIGNUX Diversified บริษัทไม่ได้จดทะเบียน 922

14 Grupo ELEKTRA Retail Trade บริษัทจดทะเบียน 721

15 ICA Engineering & Construction 
Services

บริษัทจดทะเบียน 697

16 KUO Diversified บริษัทจดทะเบียน 603

17 Grupo CARSO Diversified บริษัทจดทะเบียน 426

18 ALSEA Food Products บริษัทจดทะเบียน 184

19 Altos Hornos de México Steel & Metal Products บริษัทจดทะเบียน 164

20 San Luis Corp. Auto Parts บริษัทจดทะเบียน 147
Total 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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บริษัทข�้มช�ตเิมก็ซโิกร�ยใหญ่ทีสุ่ด 20 อนัดบัแรก 
ในปี 2556 มีมูลค่�สินทรัพย์ในต่�งประเทศรวมกันกว่�  
1.4  แสนล้�นเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งประกอบไปด้วยร�ยรับ 
จ�กต�่งประเทศ 9.8 หมืน่ล้�นเหรียญสหรัฐฯ และพนกัง�น 
ในต�่งประเทศ 313,147 ตำ�แหนง่ บริษัทเมก็ซกินัร�ยใหญ ่
สองอันดับแรก (América Móvil และ CEMEX) ที่มี
สินทรัพยใ์นต�่งประเทศกว่� 8.8 หมืน่ล้�นเหรียญสหรัฐฯ 
หรือคิดเป็นร้อยละ 62 จ�กสินทรัพย์ในต่�งประเทศของ
บริษัทข้�มช�ติเม็กซิโก 20 อันดับแรก และห�กรวม
สินทรัพย์ของบริษัทข้�มช�ติ 4 อันดับแรกเข้�ด้วยกัน 
คือ América Móvil, CEMEX, Grupo México  
และ Grupo FEMSA จะมูลค่�ม�กกว่� 1.16  
แสนล้�นเหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นร้อยละ 82 จ�ก
สินทรัพย์ในต่�งประเทศของบริษัทข้�มช�ติเม็กซิโก 20 
อันดับแรก

รายละเอียดบริษัทข้ามชาติเม็กซิโกรายใหญ่ 20 อันดับแรก  
ปี 2556 แบ่งตามอุตสาหกรรม

Diversified
3.5%

Steel&Metal Products
1.1%

Others
2.2%

Auto Parts
0.1%

Food
6.7%

Mining
9.8%Beverages

10.6%

Telecommunications
39%

Chemical & 
Petrochemicals

2.9%

Engineering&Construction
Services
0.5%Non-Metallic 

Minerarls
23%

Oil&Gas
1.2%

Retail Trade
0.5%

"บริษัทข้ามชาติเม็กซิโกรายใหญ่  

20 อันดับแรก พบว่า  

มีอุตสาหกรรมที่ทำาธุรกิจด้านอาหาร 

และเครื่องดื่มมากที่สุดถึง 5 ราย"

จ�กต�ร�งร�ยชือ่บริษัทข�้มช�ตเิมก็ซโิกร�ยใหญ่ 
20 อันดับแรก (ต�ร�งที่ 1) พบว่� มีอุตส�หกรรมที่
ทำ�ธุรกิจด้�นอ�ห�รและเครื่องดื่มม�กที่สุดถึง 5 ร�ย 
รองลงม�คือ บริษัทที่ประกอบธุรกิจหล�ยแขนง ซึ่ง
มีประม�ณ 4 ร�ย ในจำ�นวน 20 ร�ย มีเพียง 2 
ร�ยเท่�นั้นที่ไม่ได้จดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์ คือ 
บริษัทน้ำ�มัน PEMEX ที่รัฐบ�ลถือหุ้นทั้งหมด และ 
XIGNUX ซึ่งเป็นธุรกิจครอบครัว
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อุตสาหกรรม
สินทรัพย์ในต่างประเทศ
(ล้านเหรียญสหรัฐฯ)

จำานวนบริษัท บริษัท

Telecommunications 56,000 1 América Móvil
Non-Metallic Minerals 33,275 2 CEMEX, Cementos Chihuahua
Beverages 15,158 2 Grupo FEMSA, ARCA
Mining 14,083 1 Grupo México
Food 9,666 3 Grupo BIMBO, GRUMA, ALSEA
Diversified 5,005 4 Grupo ALFA, XIGNUX, KUO, Grupo 

CARSO
Chemical & Petrochemicals 4,229 1 Mexichem
Oil & Gas 1,786 1 PEMEX
Steel & Metal Products 1,609 2 Industria CH, Altos Hornos de 

México
Retail Trade 721 1 Grupo ELEKTRA
Engineering & Construction
Services

697 1 ICA

Auto Parts 147 1 San Luis Corp.
TOTAL 142,376 20

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

ปจัจยัหลกัทีผ่ลกัดนัใหบ้รษิทัเมก็ซกินัไปลงทนุ
ในต่างประเทศ

ปัจจัยสำ�คัญที่ผลักดันให้บริษัทเม็กซิกันไปลงทุน
ในต่�งประเทศ ยังคงเป็นการขยายตลาด แต่บริษัท 
ข้�มช�ติเม็กซิกันบ�งร�ยที่ไปลงทุนในสหรัฐฯ และยุโรป 
เพื่อเพ่ิมคุณภาพสินค้าโดยก�รซื้อกิจก�รที่มีเทคโนโลยี
และคว�มรู้ขั้นสูงขึ้น

อุตสาหกรรมหลัก
ก�รลงทุนโดยตรงจ�กประเทศเม็กซิโกของบริษัท 

ข�้มช�ตริ�ยใหญท่ีสุ่ด 20 อนัดบัแรก มมีลูค�่สินทรพัยใ์น 
ต�่งประเทศสูงทีสุ่ดในส�ข�โทรคมนาคม ร้อยละ 39 จ�ก 
America Móvil อันดับสอง ได้แก่ CEMEX ซึ่งอยู่ใน
อุตสาหกรรมแร่ธาตุที่ไม่ใช่โลหะ ร้อยละ 23 อันดับส�ม 
อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม ร้อยละ 10.6 ได้แก่ FEMSA  
และ ARCA อันดับส่ี อุตสาหกรรมเหมืองแร่ ร้อยละ 9.8 
ได้แก่ Grupo México อันดับห้� อุตสาหกรรมอาหาร 
ร้อยละ 6.7 ได้แก่ BIMBO, GRUMA และ ALSEA  
อันดับหกคือ ส�ข�ธุรกิจท่ีมีคว�มหล�กหล�ย ร้อยละ 3.5 
ได้แก่ ALFA, XIGNUX, KUO และ CARSO อีกทั้ง 
ยังมีอุตส�หกรรมอื่นๆ ในด้�นเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี  
คดิเปน็ร้อยละ 2.9 น้ำ�มนัและก�๊ซ ร้อยละ 1.2 เหล็กและ
ผลิตภัณฑ์โลหะ ร้อยละ 1.1 วิศวกรรมและก�รก่อสร้�ง  
ร้อยละ 0.5 ก�รค้�ปลีก ร้อยละ 0.5 และช้ินส่วนย�นยนต์ 
ร้อยละ 0.1
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"จากรายงานล่าสุดปีนี้ พบว่า  

บริษัทข้ามชาติรายใหญ่ของเม็กซิโก 

มีบริษัทในเครือ 

ในยุโรปตะวันตกมากกว่า 

อเมริกาเหนือเล็กน้อย"

สถานที่ตั้งของบริษัทในเครือ
ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 90 บริษัทข้�มช�ติร�ยใหญ่

ของเม็กซิโกส่วนใหญ่มีบริษัทในเครืออยู่ในภูมิภ�คละติน
อเมริก� รองลงม�คือ อเมริก�เหนือ โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่ง
สหรัฐฯ แต่จ�กร�ยง�นล่�สุดปีนี้ พบว่� มีบริษัทในเครือ 
ในยุโรปตะวันตกม�กกว่�อเมริก�เหนือเล็กน้อย อันดับ
ท่ีส่ีคือ ยุโรปตะวันออกและเอเชียกล�ง ต�มม�ด้วย  
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก 

บริษัทข้�มช�ติร�ยใหญ่ของเม็กซิโก 20 อันดับแรก 
มีบริษัทในเครือกว่� 311 แห่งทั่วโลก ในจำ�นวนนี้ มี 
156 แห่ง ตั้งอยู่ในภูมิภ�คละตินอเมริก�และแคริเบียน 
50 แห่งในอเมริก�เหนือ 53 แห่งในยุโรปตะวันตกและ 
เอเชียกล�ง 22 แห่ง อยู่ในภูมิภ�คอื่นๆ ของเอเชีย และ 
5 แห่งในแอฟริก�เหนือและตะวันออกกล�ง

Mexichem เป็นบริษัทข�้มช�ติเม็กซิโกร�ยใหญ่
ที่มีบริษัทย่อยในเครือม�กที่สุดถึง 48 แห่ง รองลงม�
คือ CEMEX และ ICA ที่มีบริษัทในเครือบริษัทละ 38 
แห่ง BIMBO และ ALFA มีบริษัทละ 28 แห่ง และ 
América Móvil และ Grupo Carso มีบริษัทในเครือ 
27 และ 26 แห่ง ต�มลำ�ดับ
 
สถานะ

จ�กร�ยชื่อบริษัทข้�มช�ติเม็กซิโกร�ยใหญ่ 20 
อันดับแรก จะเห็นได้ว่� มีสองบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียน
ในตล�ดหลักทรัพย์เม็กซิโก ได้แก่ PEMEX ซึ่งเป็น
บริษัทข้�มช�ติร�ยเดียวที่ถือครองโดยประเทศเม็กซิโก 
และ XIGNUX ที่เป็นธุรกิจครอบครัว ในส่วน 18 

บริษัทที่เหลือจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์เม็กซิโก 
โดย 7 บริษัทจดทะเบียนในตล�ดหลักทรัพย์นิวยอร์ก
และตล�ดหลักทรัพย์ Latibex ของประเทศสเปนด้วย

 
สถานท่ีต้ังสำานักงานใหญ่และภาษาท่ีใช้ ในการ
สื่อสาร

จ�กร�ยชื่อบริษัทข้�มช�ติเม็กซิโก 20 อันดับแรก  
ม ี10 ร�ยทีม่สีำ�นกัง�นใหญ่ตัง้อยูใ่นกรุงเมก็ซโิกซติี ้ 6 ร�ย  
อยู่ในรัฐ Nuevo León 1 ร�ยในรัฐ Chihuahua 2 ร�ย 
ในรัฐ Estado de México และอีกหนึ่งร�ยในรัฐ 
Coahuila โดยใช้ภาษาเสปนเป็นภ�ษ�หลักในก�รติดต่อ
ทำ�ธุรกิจ

บริษัทข้�มช�ติเม็กซิโกได้ออกไปดำ�เนินธุรกิจใน
ต่างประเทศมากกว่า 2 ทศวรรษ การขยายตัวของบริษัท
ข้�มช�ติเม็กซิโกในปัจจุบันนี้ มีผลม�จ�กคว�มมั่นคง
ของเศรษฐกิจภ�ยในประเทศ และก�รลงทุนโดยตรงจ�ก 
ต่�งประเทศ ที่ไม่เพียงนำ�เงินเข้�ม�ลงทุนในประเทศ 
เม็กซิโก แต่ยังช่วยถ่�ยทอดเทคโนโลยี และขย�ยเครือข่�ย
ท�งธุรกิจในต่�งประเทศ นับตั้งแต่ปี 2537 ประเทศ
เม็กซิโกมีคว�มมั่นคงท�งเศรษฐกิจม�กขึ้น โดยเฉพ�ะ
ในธุรกิจชิ้นส่วนย�นยนต์ เคมีภัณฑ์ ย�รักษ�โรค ก�รทำ� 
เหมืองแร่ กิจก�รโทรคมน�คม รวมถึงอ�ห�รและเคร่ืองด่ืม 
ซึ่งเป็นปัจจัยสำ�คัญในก�รดึงดูดก�รลงทุนโดยตรงจ�ก 
ต่�งประเทศ ซ่ึงก�รลงทุนโดยตรงจ�กต่�งประเทศเหล่�น้ีเอง
ที่เป็นแหล่งเงินทุน คว�มรู้ และช่วยเสริมสร้�งเครือข่�ย
ระหว่�งประเทศให้แก่บริษัทข้�มช�ติเม็กซิโก 

ที่มาข้อมูล บทคว�มเรื่อง “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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กฎและระเบียบควรรู้
เนตรนภา ภักดีรักษ์

1.	 ห้างหุ้นส่วนจำากัด	 สามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุน	
ได้หรือไม่
ตอบ  ห้างหุ้นส่วนจำากัด สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมฯ ได้ 
แตเ่มือ่ไดรั้บการส่งเสริมฯ แล้วจะตอ้งจัดตัง้เปน็ บริษัท มลูนธิ ิ
หรือสหกรณ์ เนือ่งจากตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทนุ กำาหนดวา่ 
ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ต้องเป็น บริษัท มูลนิธิ หรือสหกรณ์  
ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
.........................................................................................
2.	 การขอรับการส่งเสริมฯ	มีค่าธรรมเนียมหรือไม่ 
ตอบ	 การขอรับการส่งเสริมฯ การขอรับการปรึกษา หรือ 
การติดต่อกับบีโอไอ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
.........................................................................................
3.	 คำาขอรับการส่งเสริมฯ	มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	 
ผู้ขอจำาเป็นจะต้องกรอกข้อมูลทั้งสองภาษาหรือไม่
ตอบ	 ให้กรอกข้อมูลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ไม่
จำาเป็นต้องกรอกทั้งสองภาษา
.........................................................................................
4.	 หากจะขอรับการส่งเสริมฯ	บริษัทจำาเป็นจะต้องมีการส่งออก 
หรือไม ่
ตอบ  บีโอไอไม่ได้กำาหนดเง่ือนไขว่าจะต้องส่งออก ดังนั้น 
จึงไม่จำาเป็นท่ีจะต้องระบุว่ามีการส่งออก จึงจะได้รับการส่งเสริมฯ 
เท่านั้น
.........................................................................................
5.	 การขอรับการส่งเสริมฯ	จะต้ังบริษัทใหม่	หรือใช้บริษัทเก่า	
ดีกว่ากัน
ตอบ	 บีโอไอใช้เง่ือนไขในการพิจารณาโครงการเช่นเดียวกัน  
ไมว่า่จะเปน็บริษัททีจ่ดัตัง้ใหม ่หรือบริษัทเกา่ ยกเวน้ขอ้เดยีว
คอื อตัราส่วนหนีสิ้นตอ่ทนุจดทะเบยีน หากเปน็โครงการริเร่ิม 
จะตอ้งไมเ่กนิ 3 ตอ่ 1 แตห่ากเปน็โครงการขยายจะพิจารณา
ตามความเหมาะสม การจัดตัง้บริษัทใหมห่รือไมน่ัน้ขึน้อยูก่บั

ความต้องการของบริษัทเอง การใช้บริษัทเดิมมีความสะดวก
ทีส่ามารถดำาเนนิการไดท้นัท ีไมต่อ้งเสียเวลาจัดตัง้บริษัทใหม ่ 
แต่จะต้องแยกบัญชีระหว่างโครงการเดิมและโครงการใหม่
อย่างชัดเจน
.........................................................................................
6.	 มลูคา่เพ่ิมร้อยละ	20	หมายถึงอะไร	มวีธีิคำานวณอย่างไร
ตอบ  หมายถึง การสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลิตภัณฑ์ให้มี 
มลูคา่เพ่ิมจากวตัถดุบิ โดยมวีธิกีาร ดงันี ้มลูคา่เพ่ิม = {[รายได ้ 
- (ค่าวัตถุดิบ + ค่าสาธารณูปโภค)] / รายได้} x 100 
.........................................................................................
7.	 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติให้การส่งเสริมฯ	 มี
อย่างไรบ้าง	
ตอบ		 หลักเกณฑก์ารอนมุตัโิครงการใหก้ารส่งเสริมฯ มดีงันี้
 1. ต้องมีมูลค่าเพ่ิมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของรายได้  
  ยกเวน้กจิการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร  
  กจิการอเิล็กทรอนกิส์และชิน้ส่วน และกจิการตดัโลหะ 
  ต้องมีมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้
 2. ต้องมีกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัย 
 3. ตอ้งใชเ้คร่ืองจกัรใหม ่หากใชเ้คร่ืองจกัรเกา่ตอ้งมอีายุ 
  ไม่เกิน 10 ปี และต้องมีใบรับรองประสิทธิภาพเคร่ืองจักร
 4. ต้องมีแนวทางและมาตรการในการป้องกันและลด 
  ผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่เพียงพอและมี 
  ประสิทธิภาพ
 5. ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำาของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า  
  1 ล้านบาท (ไมร่วมคา่ทีด่นิและทนุหมนุเวียน) เวน้แต ่
  กรณีทีก่ำาหนดไว้เปน็การเฉพาะในบญัชปีระเภทกจิการ 
  ที่ให้การส่งเสริมฯ สำาหรับกลุ่มธุรกิจบริการที่ใช้ 
  ฐานความรู้เป็นปัจจัยหลักในการดำาเนินธุรกิจ ให้ 
  พิจารณาเงินลงทุนขั้นต่ำาจากเงินเดือน บุคลากรต่อปี  
  ซึ่งจะกำาหนดไว้เป็นการเฉพาะในบัญชีประเภทกิจการ 
  ท่ีให้การส่งเสริมฯ (เช่น กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์  
  กิจการซอฟต์แวร์ กิจการวิจัยและพัฒนา)
 6. ตอ้งมอีตัราส่วนหนีสิ้นตอ่ทนุจดทะเบยีนไมเ่กนิ 3 ตอ่  
  1 สำาหรับโครงการริเริม่ ส่วนโครงการขยายจะพิจาณา 
  ตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
 7. โครงการท่ีมีเงินลงทุน (ไม่รวมค่าท่ีดินและทุนหมุนเวียน)  
  มากกว่า 750 ล้านบาท ต้องเสนอรายงาน การศึกษา 
  ความเป็นไปได้ของโครงการ 
  

Q&A

หลากหลาย คำาถาม - คำาตอบ เก่ียวกับบีโอไอ
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1.	ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 ที่	
8/2558	ลงวันที่	10	สิงหาคม	2558	เรื่อง	การแก้ไข 
เ พ่ิมเติมนโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนา 
เศรษฐกิจพิเศษสำาหรบัผูป้ระกอบการวสิาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม	(SMEs) 

ซึ่งเป็นการแก้ไขประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่ 4/2557 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2557 
เร่ือง นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ โดยเพ่ือช่วยเหลือและส่งเสริมการลงทุนสำาหรับ 
ผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 
ที่ตั้งในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษโดยสิทธิและประโยชน์ 
ยังคงเดิม ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้

 •  ต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำาของแต่ละโครงการไม่
นอ้ยกวา่ 500,000 บาท (ไมร่วมคา่ทีด่นิและทนุหมนุเวยีน)

 •  ต้องมีบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียน

 •  ต้องมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุนไม่เกิน 3 ต่อ 1 
 •  อนุญาตให้นำาเคร่ืองจักรใช้แล้วในประเทศ

มาใช้ในโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ได้ มีมูลค่าไม่เกิน  

บีโอไอได้มีประกาศส่งเสริมการลงทุนออกมา

หลายฉบบัในชว่งทีผ่า่นมา วารสารส่งเสริมการลงทนุ  

จึงขอรวบรวมประกาศที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์

แก่ผู้อ่าน ดังนี้

กฎและระเบียบควรรู้
ธรรมรัตน์ รัตนพันธ์

ประกาศใหม่ของบีโอไอ

10 ล้านบาท โดยจะคำานวณราคาเคร่ืองจักรใช้แล้ว 
ในประเทศ โดยใช้มูลค่าตามบัญชี และต้องลงทุนใหม่ 
ในเครื่องจักรหลักเป็นสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ

 •  เม่ือรวมกิจการท้ังหมดท้ังท่ีได้รับการส่งเสริมฯ 
และไม่ได้รับการส่งเสริมฯ แล้ว ผู้ขอรับการส่งเสริมฯ  
ต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดิน 
และทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท

2.	ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 ที่	
9/2558	ลงวนัที	่10	สงิหาคม	2558	เร่ือง	การแก้ไขเพ่ิมเตมิ 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยให้แก้ไขเพ่ิมเติมสิทธิและประโยชน์ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ ที ่3/2557 ลงวนัที ่ 
13 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้

 •  ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับวัตถุดิบ
และวสัดจุำาเปน็สำาหรับส่วนทีผ่ลิตเพ่ือการส่งออกเปน็ระยะ
เวลา 5 ปี

 •  ใหไ้ดรั้บลดหยอ่นอากรขาเขา้ร้อยละ 90 ของ
อัตราปกติ สำาหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำาเป็นที่ต้องนำาเข้า 
มาผลิตเพื่อจำาหน่ายในประเทศเป็นระยะเวลา 5 ปี

 •  อนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการ 
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ทุกพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และยังได้กำาหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขสำาหรับ
ประเภทกิจการในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในกิจการ 
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เช่น กิจการเลี้ยงปศุสัตว์หรือสัตว์น้ำา (ยกเว้นกุ้ง) กิจการ
ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย 
(International Distribution Center : IDC) เป็นต้น

3.	ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 ที่	
10/2558	 ลงวันที่	 27	 ตุลาคม	 2558	 เรื่อง	 นโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบ
คลัสเตอร์	

เน่ืองจากในการขับเคล่ือนนโยบายคลัสเตอร์ให้เกิดผล 
เปน็รูปธรรม จำาเปน็ตอ้งมกีารบรูณาการความร่วมมอืของ 
ทุกภาคส่วน ในการกำาหนดมาตรการสนับสนุนด้านต่างๆ 
เพื่อผลักดันให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์เป้าหมาย และ
ชว่ยยกระดบัคลัสเตอร์ ใหม้ขีดีความสามารถในการแขง่ขนั 
สูงข้ึน เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่า (Value Chain)  
และนำาไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทย เพ่ือ
ดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและ
รายใหม่ โดยกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคและท้องถิ่น  
ตลอดจนสร้างโอกาสทางธรุกจิใหก้บัผู้ประกอบการ SMEs 
โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

การกำาหนดคลสัเตอร์เปา้หมายในระยะแรก ไดแ้ก ่
(1)	Super	Cluster เป็นคลัสเตอร์สำาหรับกิจการ

ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เช่น 
คลัสเตอร์ยานยนต์และชิ้นส่วน คลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้า  
อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม คลัสเตอร์ปิโตรเคมี 
และเคมีภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คลัสเตอร์ดิจิทัล 
โดยให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ ดังนี้

 •  ใหไ้ดรั้บยกเว้นภาษีเงินไดน้ติบิคุคล 8 ป ีโดย
การกำาหนดวงเงินภาษีทีไ่ดรั้บยกเวน้ ใหเ้ปน็ไปตามประเภท
กิจการ ในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
ที่ 2/2557 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

 •  ให้ได้ รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 
ของอตัราภาษีปกต ิเปน็ระยะเวลา 5 ป ีนบัแตวั่นทีก่ำาหนด
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

 •  สิทธิและประโยชน์อ่ืนให้ได้รับตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุที ่2/2557 ลงวนัที ่ 
3 ธันวาคม 2557

(2)	คลัสเตอร์เป้าหมาย ได้แก่ คลัสเตอร์เกษตร
แปรรูป และคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม โดยได้รับ
สิทธิและประโยชน์ ดังนี้

 •  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557  
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

 •  ให้ได้รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับ
กำาไรสุทธทิีไ่ดจ้ากการลงทนุในอัตราร้อยละ 50 ของอตัรา
ภาษีปกติ เป็นระยะเวลา 5 ปี นับแต่วันท่ีกำาหนดระยะเวลา
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

(3)	กิจการสนับสนุนการพัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่ 
คลัสเตอร์เกษตรแปรรูป คลัสเตอร์ส่ิงทอและเคร่ืองนุ่งห่ม 
นอกจากน้ันกิจการเป้าหมายท่ีจะส่งเสริมเป็นพิเศษในแต่ละ
คลัสเตอร์ ประกอบด้วย 2 กลุ่มที่สำาคัญ ดังนี้ 

 3.1 กลุ่มโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความสำาคัญ 
ต่อการพัฒนาคลัสเตอร์ ได้แก่ กิจการฐานความรู้ และ
กิจการโลจิสติกส์

 3.2 กลุ่มอตุสาหกรรมการผลิตทีม่คีวามสำาคญั
สูง ได้แก่ กิจการต้นน้ำาที่สำาคัญของแต่ละคลัสเตอร์  
อุตสาหกรรมสนับสนุนท่ีจะส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม 
หลักตา่งๆ และผลิตภณัฑท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยขีัน้สูง โดยไดรั้บ
สิทธิและประโยชน์ ดังนี้

 •  ให้ได้รับสิทธิและประโยชน์ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557  
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557

 •  ให้ได้ รับลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
สำาหรับกำาไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ 50 
ของอตัราภาษีปกต ิเปน็ระยะเวลา 5 ป ีนบัแตวั่นทีก่ำาหนด 
ระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง
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(4)	โดยมีเงื่อนไข	ดังนี้
 4.1 ต้องมีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

สถาบันวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of  
Excellence) ทีอ่ยูใ่นเขตพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษในรูปแบบ
คลัสเตอร์ตามรูปแบบความร่วมมือที่กำาหนด ดังนี้ 

 •  ความร่วมมอืในโครงการ Talent Mobility, 
Work-integrated Learning สหกิจศึกษาและทวิภาคี หรือ

 •  ความร่วมมือเ พ่ือพัฒนาบุคลากรหรือ
เทคโนโลยี ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

 4.2  ต้องมีรายได้คร้ังแรก ภายในวันท่ี 31 ธันวาคม  
2560 ในกรณทีีม่คีวามจำาเปน็ ใหส้ำานกังานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน พิจารณาขยายเวลาดำาเนินการได้ตาม
ความเหมาะสม

 4.3 ต้องยื่นคำาขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 
30 ธันวาคม 2559 

4.	ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	 
ส.1/2558	ลงวันที่	27	ตุลาคม	2558	เรื่อง	การแก้ไข
เพ่ิมเติมบัญชีประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุน	
ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	2/2557

ใหย้กเลิกประเภทกจิการ 4.8.5 กจิการผลิตชิน้ส่วน 
ยานพาหนะอ่ืนๆ ของบัญชีประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมฯ 
และให้เพ่ิมเติมกิจการกลุ่มผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ 
ของประเภท 4.8 กจิการผลิตชิน้ส่วนยานพาหนะ ในหมวด  
4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ขนส่ง  
ท้ายประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 2/2557  
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เช่น การผลิตชิ้นส่วน 
ระบบเชื้อเพลิง กิจการนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมยาง 
เป็นต้น

5.	คำาช้ีแจงสำานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ	 
19	ตลุาคม	2558	เร่ือง	การขอรับสทิธิและประโยชน์เพ่ิมเตมิ 
ตามคุณค่าของโครงการ	 (Merit-based	 Incentives)	 
ตามประกาศคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ	ที	่2/2557	
(ฉบับที่	2)

ตามทีไ่ดม้คีำาชีแ้จงสำานกังานคณะกรรมการส่งเสริม 
การลงทุน ลงวันที่ 28 มกราคม 2558 เรื่อง การขอรับ 
สิทธิและประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่าของโครงการ  
(Merit-based Incentives) ตามประกาศคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการลงทนุ ที ่2/2557 นัน้ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากรในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ให้สามารถรองรับภาคอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้ 
เทคโนโลยีสูง และยกระดับอุตสาหกรรมและบริการของไทย  
รวมถึงช่วยผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จาก 
ภาคเอกชนมาสู่บุคลากรไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม 
มากยิ่งขึ้น 

โดยได้เพ่ิมเติมในส่วนของการสนับสนุนกองทุน
ดา้นการพัฒนาเทคโนโลยแีละบคุลากร และการสนบัสนนุ
สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย 
หรือหน่วยงานภาครัฐในประเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี โดยให้ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่าย ดังนี้

(1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมหรือฝึกการทำางาน
เพ่ือพัฒนาทักษะ	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม ให้กับ
นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือการจัดฝึกอบรมครูด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี เช่น การจัดฝึกอบรมหรือฝึกการทำางาน
ตามโครงการ Work-integrated Learning (WiL) 
โครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี หรือโครงการสหกิจ
ศึกษา เป็นต้น ตามที่สำานักงานฯ ให้ความเห็นชอบ

(2)	ค่ าใช้ จ่ ายในการส่ ง เส ริมบุคลากรด้ าน
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรม จากสถาบัน  
การศึกษาหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน 
ในภาคเอกชน ด้านการวิจัยและพัฒนา การแก้ปัญหา
เชิงเทคนิค การวิเคราะห์ทดสอบระบบมาตรฐาน และ 
การจดัการเทคโนโลย ีเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขง่ขนั
ของภาคเอกชนในโครงการ Talent Mobility ตามที่ 
สำานักงานฯ ให้ความเห็นชอบ 

ท่านสามารถเข้าไปอ่านประกาศฉบับสมบูรณ์ได้ที่	
http://www.boi.go.th/index.php?page=boi_announcements
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตร

1 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์ อบพืชและไซโล 1.6 
และ 
1.7

2,092.97
 

110 ร้อยเอ็ด

2 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์ อบพืชและไซโล 1.6 
และ 
1.7

2,092.97 110 เชียงราย

3 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์ 1.6 1,844.60 110 สมุทรปราการ

4 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำ�กัด (มห�ชน) 
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์ อบพืชและไซโล 1.6 
และ 
1.7

2,092.97 110 ปราจีนบุรี

5 อินเทคค์ ฟีด จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์ 1.6 1,985.00 83 สมุทรสาคร

6 เบทาโกร จำากัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์ เช่น อาหารไก่
อาหารสุกรและอาหารสัตว์บกอื่นๆ

1.6 1,999.00 187 สงขลา

7 พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง
(MEDIUM DENSITY 
FIBERBOARD)

1.17 2,151.80 93 สงขลา

8 เพียวลาเทค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
เช่น หมอนยางพารา

1.14.2 110.00 66 ภูเก็ต

9 ไทย ซิน เครื่องหนัง จำากัด
(ร่วมทุนจีน - ไต้หวัน - ฮ่องกง)

แต่งสำาเร็จหนังสัตว์ 1.13 100.00 224 สมุทรปราการ

10 ซิน ฉวน เครื่องหนัง จำากัด
(ร่วมทุนจีน - ไต้หวัน - ฮ่องกง)

แต่งสำาเร็จหนังสัตว์ 1.13 140.00 488 สมุทรปราการ

11 บีเอ็นเอส อุตสาหกรรมไม้ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(WOOD PELLET)

1.17 154.00 50 สุราษฎร์ธานี

ภาวะส่งเสริมการลงทุน
รสสุคนธ์ สังข์วารี

โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม
การลงทุน เดือนตุลาคม 2558
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การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

12 โรงสีข้าวยิ่งไพบูลย์ (2007) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวคัดคุณภาพ 1.8 119.30 9 อุบลราชธานี

13 นิวลี เว็ดส์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนออสเตรเลีย - สหรัฐอเมริกา)

สิ่งปรุงแต่งอาหาร 1.17 86.90 274 สมุทรปราการ

14 ธนาปาล์มโปรดักส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำามันปาล์มดิบ เมล็ดในปาล์มอบแห้ง 
และน้ำามันจากเมล็ดในปาล์ม

1.12 568.10 84 สุราษฎร์ธานี

15 สงวนวงษ์สตาร์ช โค้ตติ้ง จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งแปรรูป
(MODIFIED STARCH)

1.9 13.00 10 นครราชสีมา

16 มุกดาหารไบโอแก๊ส จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ก๊าซชีวภาพ 1.16 44.00 5 มุกด�ห�ร

17 ฟาติมะฮ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำาดีวัวปรุงรส 1.11 17.99 34 สมุทรสาคร

18 ฟาติมะฮ์ ฟู้ดส์ โปรดักส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริการรับฝากห้องเย็น 1.19 23.50 27 สมุทรสาคร

19 คิมเนอร์ยี่ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 1.16.3 158.00 50 ฉะเชิงเทรา

20 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) 
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)

ยางแท่ง และหรือยางผสม 1.16 628.80 265 เลย

21 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) 
(โครงการที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)

ยางแท่ง และหรือยางผสม 1.16 694.10 265 เชียงราย

22 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) 
(โครงการที่ 3)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)

ยางแท่ง และหรือยางผสม 1.16 616.10 265 แพร่

23 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) 
(โครงการที่ 4)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)

ยางแท่ง และหรือยางผสม 1.16 616.10 265 ชัยภูมิ

24 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) 
(โครงการที่ 5)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)

ยางแท่ง และหรือยางผสม 1.16 593.60 265 ชุมพร

25 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) 
(โครงการที่ 6)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)

ยางแท่ง และหรือยางผสม 1.16 616.10 265 นครพนม

26 ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด (มหาชน) 
(โครงการที่ 7)
(ร่วมทุนไทย - ออสเตรเลีย - สิงคโปร์)

ยางแท่ง และหรือยางผสม 1.16 616.10 265 สกลนคร
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ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

27 ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ (1989) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องดื่มจากพืชผักผลไม้ 1.17 50.00 94 กาญจนบุรี

28 ไมท์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องปรุงรส 1.11 44.40 29 พระนครศรีอยุธยา

29 เอสจีเอ็ม เพาเวอร์ เพลเลท จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 1.16.3 136.80 48 แพร่

30 เอสอาร์ที เพาเวอร์ เพลเลท จำากัด
(ร่วมทุนไทย - เกาหลีใต้)

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 1.16.3 147.60 48 อุบลราชธานี

31 เกษตรทิพย์ รับเบอร์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER)
และหรือยางผสม 
(COMPOUNDED RUBBER)

1.16 339.50 62 เลย

32 โคลด์ เพรสเซอไรซ์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)

น้ำาผลไม้บรรจุภาชนะผนึก 1.17 290.00 80 สมุทรปราการ

33 เอี่ยมธงชัย อุตสาหกรรม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งดัดแปลงโครงสร้าง เช่น
กลูโคสไซรัป และมอลโตเดกซ์ตริน

1.13 200.00 25 นครราชสีมา

34 เอ็มเอ็มจี โพลีเมอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น้ำายางพรีวัลคาไนซ์
น้ำายางข้นชนิดระเหยน้ำา
และน้ำายางข้นชนิดคุณสมบัติพิเศษ

1.14.1 60.00 24 นครศรีธรรมราช

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐาน

1 โตโต้ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ 2.5 3,513.00 1,322 สระบุรี

2 พี.ซี.เอส. ฟอร์จจิ้ง จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนเหล็กทุบ (FORGING PART) 
และแม่พิมพ์ (DIE) 

2.16
และ
4.2

601.00 219 นครราชสีมา

3 คอสตาร์ แมชชีนเนอรี่
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

การตัดโลหะ และชิ้นส่วนเครื่องจักร
เช่น HYDRAULIC CYLINDER TUBE
และ HYDRAULIC CYLINDER

2.16
และ
4.5.2

100.00 26 ชลบุรี

4 โชคพนาไมนิ่ง จำากัด 
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แต่งแร่ยิปซัม 2.2 105.40 21 สุราษฎร์ธานี

5 โชคพนาไมนิ่ง จำากัด 
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แต่งแร่ยิปซัม 2.2 105.40 21 สุราษฎร์ธานี

6 ครีเอทีฟ มิเนอรัล จำากัด 
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แต่งแร่โดโลไมท์ที่มีแมกนีเซียม
ออกไซด์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18

2.2 98.80 39 กระบี่
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7 บีทีโลหะ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - จีน - สิงคโปร์)

ถลุงแร่โลหะทองแดง 2.4 188.00 211 ปราจีนบุรี

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

1 โกลด์ แอนด์ เจมส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องประดับ 3.8 25.00 23 นครราชสีมา

2 แพนดอร่า โพรดักชั่น จำากัด
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

เคร่ืองประดับและช้ินส่วน 3.7 4,012.70 13,529 กรุงเทพฯ

3 อินทรามณี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องประดับ 3.7 33.80 201 นครปฐม

4 รอซโซ่ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องนุ่งห่ม เช่น ชุดชั้นใน
ชุดกีฬา และชุดนอน

3.1.4 180.00 136 ตาก

5 คิมบอล อิเล็คทรอนิคส์ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์ - สหรัฐฯ)

อุปกรณ์ใช้กับปากกาอินซูลิน
เช่น INTELLICLIP 

3.11.2 429.87 64 ชลบุรี

6 สวารอฟสกี้ เจมสโตนส์ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสวิตเซอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

อัญมณีสังเคราะห์เคลือบสี 
(THERMAL COLOUR FUSION
GEMSTONES (TCF)

3.8 61.10 13 สมุทรปราการ

7 เมโทร พาเนล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไม้อัด และไม้อัดปิดผิว 3.6 392.00 321 กาญจนบุรี/นนทบุรี

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

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

รถยนต์ปิกอัพ
(PICK-UP INCLUDE PPV)

4.6 6,269.00 620 ระยอง

2 เออีดี แฟบริเคชั่น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โลหะสำาหรับงานอุตสาหกรรม 4.19 1,038.70 127 ชลบุรี

3 เซนจูรี่ ไทร์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ยางยานพาหนะและยางผสม 4.8 5,750.00 335 ระยอง

4 นายศิริพงษ์ เจริญศรี
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

การเคลือบผิว 
(SURFACE TREATMENT)

4.4 28.00 35 ปราจีนบุรี

5 นางสาวอัญมณี รอดประจง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับยานพาหนะ 4.10 18.00 20 นครราชสีมา

6 นายศิริพงษ์ เจริญศรี
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

การเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)

4.4 28.00 35 ปราจีนบุรี

7 สยาม ทริกซ์ แมนูแฟคเชอร์ร่ิง จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับยานพาหนะ 4.10 40.00 25 ปราจีนบุรี

8 นายเกา หยาง
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

แผ่นกรองอากาศ (AIR FILTER)
สำาหรับใช้ในรถยนต์
และเครื่องใช้ไฟฟ้า

4.8.5
และ
5.2.5

90.00 44 สมุทรปราการ
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9 ที - เร็กซ์ สตีล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โครงสร้างโลหะสำาหรับงานก่อสร้าง
หรืองานอุตสาหกรรมที่มี
การออกแบบทางวิศวกรรม เช่น 
POWER HOUSE,WATER GATE 
และ CRANE GIRDER

4.14.1 65.00 200 ฉะเชิงเทรา

10 สยาม ทริกซ์ แมนูแฟคเชอร์ร่ิง จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับยานพาหนะ 4.10 36.00 25 ปราจีนบุรี

11 เอ็นทีเอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง
(ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)

ดุมล้อ (HUB BEARING) 4.8.5 305.00 43 ระยอง

12 เซอิอัสซึ (ไทยแลนด์) จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สปริง (SPRINGS) และชิ้นส่วนโลหะ  
เช่น BRACKET และ TERMINAL

4.3 7.70 5 ชลบุรี

13 เซอิอัสซึ (ไทยแลนด์) จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สปริง (SPRINGS) และชิ้นส่วนโลหะ
เช่น ชิ้นส่วนประกอบโคมไฟรถยนต์

4.3 25.10 6 ชลบุรี

14 เซอิอัสซึ (ไทยแลนด์) จำากัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สปริง (SPRINGS) และชิ้นส่วนโลหะ
เช่น ชิ้นส่วนเครื่องถ่ายเอกสาร

4.3 9.70 6 ชลบุรี

15 นางสุนทรี รอดประจง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชุดสายไฟสำาหรับยานพาหนะ
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 จำากัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ 
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด 
(JIG & FIXTURE) 
และชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง

4.2
และ 
4.3

110.00 70 นครราชสีมา

18 นายณรงค์ โลหิตคุปต์
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำาหรับยานพาหนะ 4.10 37.50 50 ปราจีนบุรี

19 ทีนา เซอร์วิส เทคโนโลยี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว 
(SURFACE TREATMENT)

4.2 34.50 10 นครราชสีมา

20 ฮาราชู (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เคร่ืองเลเซอร์ (LASER MACHINE)
สำาหรับตัดหรือฉลุหรือทำาลวดลายบนผ้า

4.2 21.00 8 ปราจีนบุรี

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

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น BRAIDED 
PROTECTIVE SLEEVE 
และ TUBULAR SLEEVE 

4.10 65.00 14 พระนครศรีอยุธยา
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(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 จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ชุบแข็ง
(HEAT TREATNEBT)

4.5 130.00 78 ฉะเชิงเทรา/ชลบุรี

24 อาปิโก พรีซิชั่น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

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

4.10 209.50 156 ชลบุรี

25 ซีท เมทัล พาร์ทส์ (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น SEAT 
SLIDE TRACK ASSY
และ HANDLE SUB ASSY

4.8.5 100.00 35 ชลบุรี

26 ซูมิโตโม อีเล็คตริก ซินเตอร์ด
คอมโพเน้นท์ส (ที) จำากัด
(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 จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยางสำาหรับยานพาหนะ 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 ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

34 ไทยซันเอะ จำ�กัด 
(โครงการที่ 2)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BRACKET,
BODY และ FRAME 

4.3 80.00 74 ฉะเชิงเทรา

35 แอดวานซ์ เพาเวอร์ 
คอนเวอร์ชั่น จำากัด
(ร่วมทุนไทย - อินโดนีเซีย - ญ่ีปุ่น)

โครงสร้างโลหะสำาหรับงานก่อสร้าง
หรืองานอุตสาหกรรมที่มีขั้นตอน
การออกแบบทางวิศวกรรม

4.14.1 140.00 170 ชลบุรี

36 แอดวานซ์ เพาเวอร์ 
คอนเวอร์ชั่น จำากัด
(ร่วมทุนไทย - อินโดนีเซีย - ญ่ีปุ่น)

เครื่องจักรสำาหรับงานอุตสาหกรรม
เช่น เครื่องย่อยเชื้อเพลิง 
เครื่องสับไม้ และระบบลำาเลียง 

4.5.2 142.00 70 ชลบุรี

37 นายสมพงษ์ เผอิญโชค
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะ ชิ้นส่วนพลาสติก
แม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึด
และการซ่อมแม่พิมพ์และอุปกรณ์
จับยึดที่ผลิตเอง

4.2, 
4.3
และ 
6.12

778.60 550 ระยอง

38 MR. KHOO KIAK NEE
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ชุบเคลือบผิว 4.2 24.90 9 ปทุมธานี

39 ทีเอชเค ริทึม (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ
เช่น ลูกหมากรถยนต์ 
และลูกหมากกันโคลงรถยนต์

4.8.5 87.00 9 ระยอง

40 เอส.พี. เมทัลพาร์ท จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ 
เช่น โครงเบาะรถยนต์ 
(AUTO SEAT FRAME)

4.10 14.50 65 สมุทรปราการ 

41 เอส.พี. เมทัลพาร์ท จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนโลหะ เข่น เตียงทางการแพทย์ 4.3 12.00 38 สมุทรปราการ 

42 ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

TURBOCHARGER 4.10 250.00 29 ชลบุรี

43 ไอเอชไอ เทอร์โบ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ 
เช่น TURBINE SHAFT 

4.10 400.00 43 ชลบุรี

44 การันตี เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องจักรสำาหรับงานอุตสาหกรรม 4.2.5 12.00 18 เพชรบุรี

45 บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนเครื่องจักร 
เช่น ลูกกลิ้งสำาหรับเครื่องโม่แป้ง

4.5.2 15.40 5 สระบุรี

46 เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว
(SURFACE TREATMENT)

4.4 494.00 36 พระนครศรีอยุธยา

47 เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น STATOR 
ASSY CORE ROTER POLE

4.10 720.50 19 ชลบุรี

48 คาไซเท็คซี จำากัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - มาเลเซีย)

แผงกันแดดสำาหรับยานพาหนะ
(SUNVISOR)

4.8.5 57.40 24 พระนครศรีอยุธยา
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

49 เอสอาร์เอฟ อินดัสตรี้ส์ 
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว 
(SURFACE TREATMENT)

4.4 203.40 12 ระยอง

50 ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ 
ชลบุรี จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น - สิงคโปร์)

ชิ้นส่วนอะลูมิเนียมขึ้นรูป
เช่น THROTTLE BODY 
MACHINED และ BASE (ECU)

4.1.3 163.30 17 ชลบุรี

51 อาปิโก สตรัคเจอรัล โปรดักส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น 
FRAME ASSY, MBR ASSY 
และ BRKT ASSY 

4.10 210.00 311 ชลบุรี

52 อาปิโก พลาสติค จำากัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น PLASTIC 
FUEL TANK

4.10 184.60 290 ระยอง

หมวด 5 อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์

1 เวสเทอร์น แอพไพลแอนด์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครื่องปั่นอเนกประสงค์
และช้ินส่วนพลาสติก
และโลหะของเครื่องปั่นอเนกประสงค์

5.2 65.00 71 ฉะเชิงเทรา

2 MR. RANJAN VASHI VASWANI
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 15 กรุงเทพฯ

3 เจวีซี ออพติคัล คอมโพเน้นท์ส
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
เช่น DRIVE RECORDER

5.3.5 7.90 76 นครราชสีมา

4 ไลท์ออน อิเลคทรอนิคส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นไต้หวันท้ังส้ิน)

SEMICONDUCTOR DEVICE
เช่น PHOTOCOUPLER

5.4.9 352.30 127 ปทุมธานี

5 ทรินา โซลาร์ ไซเอนซ์ แอนด์
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

เซลล์แสงอาทิตย์ (SOLAR CELL)
และแผงเซลล์แสงอาทิตย์
(SOLAR MODULE)

5.4.2 6,760.00 1,052 ระยอง

6 MR. VADIM KHRULEV 
(หุ้นรัสเซียทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 5.00 17 ชลบุรี

7 MR. CHIU CHEUK MAN
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.07 13 กรุงเทพฯ

8 ไทย เมทัล พาร์ท เอ็นจิเนียร่ิง จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้า
เช่น CONNECTION JOINT PARTS

5.3 49.40 62 ระยอง

9 ฮิวแมน ดิจิคราฟท์ (ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 10.88 9 กรุงเทพฯ

10 นายสงวน สีคุณเมือง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.10 3 ปทุมธานี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

11 นายภูผา ปัญญาโพธาสกุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 9.00 23 กรุงเทพฯ

12 MR. LOW KIM SENG
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

ซอฟต์แวร์ 5.7 6.43 10 กรุงเทพฯ

13 อินเทลลิเจ็นซ์ บีสเน็ซ 
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 7.00 9 กรุงเทพฯ

14 นายวรวิทย์ ศรีบูรณศร
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

เก้าอี้นวดไฟฟ้า 5.2 95.00 33 ชลบุรี

15 ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
เช่น MEMBRANE SWITCH 

5.5 451.40 407 ลำาพูน

16 ฮันน่ีเวลล์ อิเล็คทรอนิค แมธิเรียลส์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เช่น HEAT SPREADER 
และ PLATED THERMAL 
SPREADER 

5.5 659.50 42 ชลบุรี

17 อีไอซี เซมิคอนดักเตอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

SEMICONDUCTOR DEVICE
เช่น DIODE

5.4.9 54.00 202 กรุงเทพฯ

18 เอลโม่ อินดัสทร้ี (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

SECURITY CAMERA 5.4 150.00 9 ชลบุรี

19 เจ แอนด์ เค โซลูชั่น เทค จำากัด
(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)

ช้ินส่วนพลาสติกสำาหรับเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
เช่น COVER, CASE, CONTROL 
PANAL 

5.3 12.00 22 ชลบุรี

20 นายสันติสุข ลิ้มปีติเจริญโชติ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 3.00 20 กรุงเทพฯ

21 นายจุลดิษฐ์ สันติธรณี
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

ซอฟต์แวร์ 5.7 9.15 16 กรุงเทพฯ

22 อาร์คิ - ทรอนิค จำากัด
(หุ้นเบลเยียมทั้งสิ้น)

การออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
(ELECTRONIC DESIGN)
และผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องจากการ
ออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

5.6.2 10.00 12 กรุงเทพฯ

23 นายวรวิช ศรีคุรุวาฬ
(ร่วมทุนไทย - สวีเดน)

ซอฟต์แวร์ 5.7 6.00 7 กรุงเทพฯ

24 MR. GASTON SCHMITZ
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์ - สหรัฐฯ)

ซอฟต์แวร์ 5.7 1.70 9 เชียงใหม่

25 อีด้า อิเล็กทรอนิกส์ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนฮ่องกง - ญี่ปุ่น)

PRINTED CIRCUIT BOARD 
ASSEMBLY (PCBA)

5.4 473.00 300 สมุทรปราการ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

26 MR. JAE YOUL CHOI
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 5.7 8.00 30 กรุงเทพฯ

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษ

1 MR. LEI CHI WENG
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ยาแผนปัจจุบัน เช่น GENE 
MEDICINE FOR TOMOR 
PATIENT 

6.5 75.00 30 ปทุมธานี

2 พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ผลิต POLYBUTYLENE 
SUCCINATE (PBS)

6.3 5,246.00 56 ระยอง

3 ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำากัด
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

ฉลากสินค้า (LABEL)
เช่น SHRINK SLEEVE LABEL

6.14.2 150.00 19 ฉะเชิงเทรา

4 พี.เจ. คอมโพสิต จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถังก๊าซคอมโพสิต (COMPOSITE 
GAS CYLINDER)

6.12 58.90 120 ชลบุรี

5 โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)

กาวเพื่อการอุตสาหกรรม
(PRESSURE SENSITIVE
ADHESIVE (PSA)

6.1 90.00 11 ฉะเชิงเทรา

6 ไทยนครพัฒนา จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ย�เม็ด (TABLET MEDICINE) 6.5 355.00 129 นนทบุรี

7 ดิ ออเร้นจ์ แรบบิท จำากัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ขวดพลาสติก 6.12 121.70 19 สมุทรปราการ

8 นายสิทธิชัย ศิริไพรวัน
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)

ปุ๋ยเคมี 
(CHEMICAL FERTILIZER)

6.6 80.00 19 สงขลา

9 เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บรรจุภัณฑ์พลาสติก
ชนิดป้องกันไฟฟ้าสถิต 

6.7.3 82.50 50 พระนครศรีอยุธยา

10 ไอกะ หาดใหญ่ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

UREA FORMALDEHYDE 
RESIN

6.1 97.40 6 สงขลา

11 กรีนฟิลด์ เคมีคอล 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

DIETHANOL 
ISOPROPANOLAMINE (DEIPA) 
และ CEMENT AND 
CONCRETE ADDITIVE

6.2 96.00 24 ระยอง

12 ไทยนาโอกะ ฟาร์มาซูติคอล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยาแผนปัจจุบัน 6.5 230.00 40 สมุทรสาคร

หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค

1 ซีเอชพี 1 จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและไอน้ำา 7.1 4,983.00 29 ปราจีนบุรี

2 สายการบินนกแอร์ จำากัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางอากาศ 7.9 6,752.80 212 ไม่ระบุที่ตั้ง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

3 ไทย แอร์เอเชีย เอ๊กซ์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

ขนส่งทางอากาศ 7.9 18,700.00 378 ไม่ระบุที่ตั้ง

4 กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 1 จำากัด 
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้า ไอน้ำา
และน้ำาเพื่ออุตสาหกรรม

7.1 5,745.00 35 นครราชสีมา

5 กัลฟ์ เอ็นอาร์วี 2 จำากัด 
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้า ไอน้ำา 
และน้ำาเพื่ออุตสาหกรรม

7.1 5,745.00 35 นครราชสีมา

6 กัลฟ์ เอ็นซี จำากัด 
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้า ไอน้ำา 
และน้ำาเพื่ออุตสาหกรรม

7.1 5,426.00 35 ปราจีนบุรี

7 ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น 
จำ�กัด (มห�ชน)
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สหรัฐฯ 
สิงคโปร์ - ฮ่องกง - สวิตเซอร์แลนด์)

พัฒนาอาคารสำาหรับคลังสินค้า 7.8 255.45 62 ปราจีนบุรี

8 มิตซูบิชิ อิเล็คทริค เอเชีย
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 7.00 3 กรุงเทพฯ

9 MR. HIROMASA OKAMURA
(หุ้นเกาหลีใต้ทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 30.00 4 สมุทรปราการ

10 โซลเนอร์จี จำากัด 
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 65.50 5 เพชรบุรี

11 โซลเนอร์จี จำากัด 
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 65.50 5 เพชรบุรี

12 คาไซเท็คซี จำากัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - มาเลเซีย) 

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 7.14 67.00 5 พระนครศรีอยุธยา

13 อพอลโล่ โซลาร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 122.30 2 สระบุรี

14 พาเนล พลัส ไบโอ - เพาเวอร์ จำากัด 
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล 7.1.1 747.60 35 สงขลา

15 อพอลโล่ โซลาร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 244.60 2 สระแก้ว

16 มีเดียมาร์ค จำากัด 
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 401.20 2 ลพบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

17 มีเดียมาร์ค จำากัด 
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 401.20 2 พิจิตร

18 มีเดียมาร์ค จำากัด 
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 401.20 2 ลพบุรี

19 มีเดียมาร์ค จำากัด 
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 401.20 2 สระบุรี

20 วีนิไทย จำากัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - สวิตเซอร์แลนด์)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 4.00 13 กรุงเทพฯ

21 คนอฟ ยิปซ่ัม (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 8 กรุงเทพฯ

22 โฮคูริขุ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 8.00 8 กรุงเทพฯ

23 MR. SIMONAS SILEIKIS
(หุ้นลิทัวเนียทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 10.00 8 กรุงเทพฯ

24 MR. RUI ISHII
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 7 กรุงเทพฯ

25 MR. QIGUI CHENG
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 32.70 2 กรุงเทพฯ

26 ฮ็อกกันไทย จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 35.00 4 กรุงเทพฯ

27 แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 6.20 2 กรุงเทพฯ

28 คาโตเล็ค เอ็นจิเนียริ่ง 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์กระจายสินค้า
ด้วยระบบที่ทันสมัย

7.4.1 45.00 34 ชลบุรี

29 MR. LEE SOOHYE
(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)

โรงแรม 7.23.1 264.80 53 นครนายก

30 สยาม ซีทราน แอนด์ เซอร์วิส จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 90.00 26 ไม่ระบุที่ตั้ง

31 ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและไอน้ำา 7.1.1.2 723.00 26 นครศรีธรรมราช

32 นายกีรติ หิรัญวิบูลย์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เรือเฟอร์รี่ 7.22.1 621.20 54 ไม่ระบุที่ตั้ง
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

33 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำากัด 
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 386.50 2 เพชรบุรี

34 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำากัด 
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 386.50 2 เพชรบุรี

35 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำากัด 
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 387.50 2 เพชรบุรี

36 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำากัด 
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 388.50 2 เพชรบุรี

37 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำากัด 
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 389.50 2 เพชรบุรี

38 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำากัด 
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 390.50 2 เพชรบุรี

39 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำากัด 
(โครงการที่ 7)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 391.50 2 เพชรบุรี

40 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำากัด 
(โครงการที่ 8)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 392.50 2 เพชรบุรี

41 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำากัด 
(โครงการที่ 9)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 393.50 2 เพชรบุรี

42 เอ็นเนอร์จี เซิฟ จำากัด 
(โครงการที่ 10)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 394.50 2 เพชรบุรี

43 ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 7.8 3,577.10 2 ฉะเชิงเทรา

44 ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 2.00 16 กรุงเทพฯ

45 ดีดีเค (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 4.50 26 ปทุมธานี

46 MR. ANDREW TIMOTHY
EDWARD POPPLE
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 8.80 49 กรุงเทพฯ
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

47 พี.พี. ไอแลนด์ แอดเวนเซอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เดินเรือท่องเที่ยว 
หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว 

7.22 20.00 16 ไม่ระบุที่ตั้ง

48 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด 
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 11.43 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

49 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด 
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 11.43 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

50 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด 
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 11.43 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

51 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด 
(โครงการที่ 4)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 11.43 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

52 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด 
(โครงการที่ 5)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 11.43 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

53 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด 
(โครงการที่ 6)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 11.43 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

54 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด 
(โครงการที่ 7)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 11.43 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

55 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด 
(โครงการที่ 8)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 11.43 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

56 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด 
(โครงการที่ 9)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 11.43 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

57 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด 
(โครงการที่ 10)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 11.43 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

58 เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด 
(โครงการที่ 11)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 7.3.3 11.43 4 ไม่ระบุที่ตั้ง

59 เอส ดี ไบโอซัพพลาย จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ 7.1.1.2 62.00 11 กาฬสินธุ์

60 ไทคอน โลจิสติกส์ พาร์ค จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 7.8 2,760.40 20 ชลบุรี
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 
ประเภท 

กิจการ

เงินลงทุน  

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

61 MR. KINOSHITA HIROYUKI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 35.70 4 กรุงเทพฯ

62 เอสซีจี เคมิคอลส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
SUPER RADIANT COIL

7.11 36.00 4 ระยอง

63 ไทโย เทคโนโลยี อินดัสตรี 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 29 สมุทรปราการ

64 โคเบลโก้ คอมเพรสเซอร์ 
(ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 5.00 6 กรุงเทพฯ

65 โคเบลโก้ คอมเพรสเซอร์ 
(ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนสิงคโปร์ - ญี่ปุ่น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 5.00 5 กรุงเทพฯ

66 เอ็ล์สเวิร์ธ แอ็ดฮีซีฟ 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(ร่วมทุนสหรัฐฯ - ฮ่องกง)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 2.60 8 กรุงเทพฯ

67 คิว ดี เอ็ม (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 8 กรุงเทพฯ

68 นายจักรรินทร์ กาญจนศูนย์
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)

สถานฝึกฝนวิชาชีพ 7.19 5.00 10 กรุงเทพฯ

69 แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางอากาศ 7.3.4 100.00 5 ไม่ระบุที่ตั้ง

70 ไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลและไอน้ำา 7.1.1 380.00 32 สระบุรี

71 ซอยล์กรีต เทคโนโลยี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 306.00 19 นครสวรรค์

72 คอนเซอร์วาช่ัน ออฟ อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 349.30 12 กาญจนบุรี

73 คอนเซอร์วาช่ัน ออฟ อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 349.30 12 กาญจนบุรี

74 คอนเซอร์วาช่ัน ออฟ อีเนอร์จี จำากัด
(โครงการที่ 3)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 349.30 12 กาญจนบุรี

75 MR. CHOKU MATSUKAWA 
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

สำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ 7.5 10.00 6 กรุงเทพฯ

76 มีทัล ลาโบ (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 8.40 4 ชลบุรี
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การจ้างงานไทย 

(คน)
ที่ตั้ง

77 ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริการออกแบบทางวิศวกรรม 7.13 3.00 4 ฉะเชิงเทรา

78 ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอร่ิง จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 10.00 8 ฉะเชิงเทรา

79 นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศ
ด้วยระบบที่ทันสมัย

7.4.2 201.00 8 ระยอง

80 นายไมเคิล พอล โจแอล 
ทรอชรี่ - เรย์
(หุ้นมอริเชียสทั้งสิ้น)

โรงแรม 7.23.1 733.00 68 ภูเก็ต

81 เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เดินเรือท่องเที่ยว
หรือให้เช่าเรือท่องเที่ยว

7.22.1 110.00 48 ไม่ระบุที่ตั้ง

82 MR. YUICHI MORITA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์กระจายสินค้า
ด้วยระบบที่ทันสมัย

7.4.1 200.00 11 ชลบุรี

83 แวร์เฮาส์ เอเชีย อะไลแอนซ์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรมและ/หรือคลังสินค้า

7.8 697.20 67 ระยอง

84 พาวเวอร์ เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(โครงการที่ 1)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 386.50 2 สระแก้ว

85 พาวเวอร์ เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(โครงการที่ 2)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 386.50 2 สระแก้ว

86 พาวเวอร์ เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(โครงการที่ 3)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 386.50 2 สระแก้ว

87 พาวเวอร์ เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(โครงการที่ 4)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 386.50 2 สระแก้ว

88 พาวเวอร์ เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(โครงการที่ 5)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 386.50 2 สระแก้ว

89 พาวเวอร์ เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(โครงการที่ 6)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 386.50 2 สระแก้ว
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90 พาวเวอร์ เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(โครงการที่ 7)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 519.90 3 สระแก้ว

91 พาวเวอร์ เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(โครงการที่ 8)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 386.50 3 ระยอง

92 พาวเวอร์ เทคโนโลยี 
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 
(โครงการที่ 9)
(ร่วมทุนไทย - ฮ่องกง)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 386.50 3 ประจวบคีรีขันธ์

93 สบายดี แอร์เวยส์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ขนส่งทางอากาศ 7.3.4 550.00 48 ไม่ระบุที่ตั้ง

94 อีซูซุ โกลบอล ซีวี เอ็นจิเนียริ่ง 
เซ็นเตอร์ จำากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนา 7.11 48.00 73 สมุทรปราการ/
ฉะเชิงเทรา

95 บีพีโอ แบงค็อก จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 5.80 8 กรุงเทพฯ

96 MR. ANG WEI KIAT, GERALD
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.7 8.00 5 กรุงเทพฯ

97 นิตตะ คอร์ปอเรชั่น 
(ประเทศไทย) จำ�กัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 7.6 16.00 3 ระยอง

98 บูทิค ป่าตอง สาย 3 จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โรงแรม 7.23.1 400.00 45 ภูเก็ต

99 เอสทีม อิงค์ จำากัด 
(โครงการที่ 1)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 58.00 7 สระแก้ว

100 เอสทีม อิงค์ จำากัด 
(โครงการที่ 2)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ 7.1.1.2 58.00 7 สระแก้ว

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม 139,310.68 30,047
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สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
555 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0 2553 8111 โทรสาร 0 2553 8222
อีเมล : head@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th

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

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

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

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

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

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

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

. สำนักงานในประเทศ .

BEIJING : Thailand Board of Investment, Beijing Office

Royal Thai Embassy, No.40 Guang Hua Road., Beijing 100600 P.R.C. 

Tel : +86-10-6532-4510 Fax : +86-10-6532-1620 Email : beijing@boi.go.th 

FRANKFURT : Thailand Board of Investment,  Frankfurt Office

Investment Section, Royal Thai Consulate-General

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

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

GUANGZHOU : Thailand Board of Investment, Guangzhou Office

Investment Promotion Section, Royal Thai Consulate-General, Guangzhou

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

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

Fax : +86-20-8387-2700 Email : guangzhou@boi.go.th

LOS ANGELES : Thailand Board of Investment, Los Angeles Office

Royal Thai Consulate-General, 611 North Larchmont Boulevard, 

3rd Floor, Los Angeles CA 90004, U.S.A.

Tel : +1 (0)-323-960-1199Fax : +1 (0)-323-960-1190 Email : boila@boi.go.th 

MUMBAI : Thailand Board of Investment, Mumbai Office

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

Nariman Point, Mumbai, Maharashtra 400021

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

NEW YORK : Thailand Board of Investment, New York Office                    

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

New York 10007, U.S.A.      

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

Website : www.thinkasiainvestthailand.com

OSAKA : Thailand Board of Investment, Osaka Office

Royal Thai Consulate-General, Bangkok Bank Building, 7th Floor, 

1-9-16 Kyutaro-Machi, Chuo-Ku, Osaka 541-0056 Japan

Tel : +81 (0) 6-6271-1395 Fax : +81 (0) 6-6271-1394 Email: osaka@boi.go.th

PARIS : Thailand Board of Investment, Paris Office

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

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

SEOUL : Thailand Board of Investment, Seoul Office

#1804, 18th Floor, Koryo Daeyeongak Center,

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

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

SHANGHAI : Thailand Board of Investment, Shanghai Office

Royal Thai Consulate-General, 15th Floor, Crystal Century Tower, 

567 Weihai Road., Shanghai 200041, P.R.C

Tel : +86-21-6288-9728-9 Fax :+86-21-6288-9730 Email : shanghai@boi.go.th

STOCKHOLM : Thailand Board of Investment, Stockholm Office

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

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

Email: stockholm@boi.go.th

SYDNEY : Thailand Board of Investment, Sydney Office

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

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

TAIPEI : Thailand Board of Investment, Taipei Office

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

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

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

TOKYO : Thailand Board of Investment, Tokyo Office

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

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

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

. สำนักงานในตางประเทศ .

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน

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

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน

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

. หนวยงานบริการอื่นๆ .

คิดถึงการลงทุน คิดถึง


