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 การเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน หรือ เออีซี    
ในป 2558 นี้ ถือเปนโอกาสอันสําคัญของธุรกิจไทยในการ
ขยายฐานผู้บริโภคในอีก 10 ประเทศอาเซี่ยน ที่มีประชากร
กว่า 600 ล้านคน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพ 
เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วน ในฉบับมีภาวะ
อุตสาหกรรมนี้ ทั้งของไทยและประเทศในกลุ่มอาเซี่ยนที่     
เปนคู่แข่งที่สําคัญไม่ว่าจะเปน อินโดนีเซีย และมาเลเซีย 

 นอกจากนี้แล้วยังมีบทความที่น่าอ่านอื่นๆ เช่น 
เรื่องทิศทางการลงทุนจากต่างประเทศ และการลงทุนจาก  
ตา่งประเทศกบัการถา่ยทอดเทคโนโลย ีซึง่เราอาจมองวา่การ
ลงทุนจากต่างประเทศ เปนประเทศจะได้รับประโยชน์ในการจ้าง
แรงงาน มีผลผลิต และมีธุรกิจต่อเน่ือง แต่ในความเปนจริง
แลว้ ประเทศยงัไดร้บัโอกาสในการถา่ยทอดเทคโนโลย ีและดา้น
อื่นที่ควรได้รับทราบ

 สําหรับในเดือนน้ี วารสารฯ ได้เพ่ิมแบบสอบถาม
เกี่ยวกับความพึงพอใจ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือ
มายังท่านโปรดแสดงความคิดเห็น เพื่อที่ทีมงานวารสารฯ 
จะได้นําข้อคิดเห็นมาปรับปรุง ให้เกิดประโยชน์กับให้ผู้อ่านใน
ฉบับต่อไปค่ะ

Em i s s i on  Reduc t i o n
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 ภายหลังจากเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี 2552 อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยฟืนตัวกลับมาได้

อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2553 มีปริมาณการผลิตรถยนต์สูงถึง 1.64 ล้านคัน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 64 และในปี 

2554 นี้ มีการตั้งเป้าหมายการผลิตไว้ที่ 1.8 ล้านคัน เพื่ อรองรับการขยายตัวของตลาดภายในประเทศและใน

ระดับภูมิภาค ซ่ึงในช่วงไตรมาสแรกของปีเป็นไปตามท่ีคาดการณ์ไว้ คือ มียอดการผลิตรถยนต์รวม 468,978 คัน 

เพิม่ขึน้จากชว่งเดยีวกนัในปทีีผ่า่นมารอ้ยละ 22.5 จากตวัเลขน้ีทำาให้มีการประมาณการวา่ยอดการผลติรถยนต์

ปีน้ีท้ังปี อาจจะเกิน 1.8 ล้านคันตามท่ีต้ังไว้ อย่างไรก็ตาม หนทางสู่เป้าหมายก็ไม่ได้ราบรื่ นอย่างท่ีคาดการณ์ไว้

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

อิทธิโชติ ดำารงรักษ์ธรรม

ยานยนต์ไทย
ในอาเซี่ยน

ขาดแคลนช้ินส่วนจากเหตุการณ์สึนามิ

ท่ีประเทศญ่ีปุ่น

 เมือ่วันที ่ 11 มีนาคม 2554 ได้เกดิแผ่นดินไหวขนาด 
8.8 ริกเตอร์ ขึ้นบริเวณชายฝังตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ
ฮอนชู และคลื่นยักษ์สึนามิเข้าพัดถล่มประเทศญี่ปุ่นอย่างหนัก 
ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก เกิดสภาวะขาดแคลน   
ช้ินส่วนที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วน
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ ที่ต้องพึ่งเทคโนโลยีการ
ผลติสงูจากประเทศญีปุ่น่ ซึง่ส่งผลต่ออตุสาหกรรมยานยนต์ไทย
เช่นกนั โดยผูผ้ลิตรถยนต์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ มชีิน้ส่วนที่
เกบ็ไว้ใช้ได้ประมาณ 2 สปัดาห์ หรอืประมาณปลายเดอืนมนีาคม 
2554 หลังจากนั้นจะต้องลดก�าลังการผลิตรถยนต์ลงประมาณ
ร้อยละ 50 ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2554 และใน
เดอืนมถินุายน 2554 นีเ้อง ปัญหาการขาดแคลนชิน้ส่วนเริ่ม
คลี่คลายลง และกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ปริมาณการผลิตรถยนต์
เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 โดยในเดอืนกนัยายน 2554 มยีอดการผลติรถยนต์สงู
ถึง 174,212 คัน นับเป็นยอดการผลิตรถยนต์ต่อเดือนที่สูงสุด
เป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่เริ่มต้นของอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยในปี  2504 จนมกีารคาดการณ์ว่าจะสามารถบรรลเุป้าหมาย

การผลิตรถยนต์ที่ 1.8 ล้านคันตามที่ตั้งไว้เดิมได้ แม้จะเกิด    
เหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นปีก็ตาม 

มหาอุทกภัยและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์

 ในเดอืนตลุาคม 2554 ถอืเป็นฝันร้ายของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากฝน
ตกหนักต่อเนื่องหลายสัปดาห์ และประกอบกับปริมาณน�้าท่ี
สะสมไว้สูงก่อนหน้านี้ ท�าให้เกิดมหาอุทกภัยคร้ังใหญ่ขึ้นใน
ประเทศไทย 
 โดยนิคมอุตสาหกรรมรวม 7 แห่ง ได้แก่ 5 แห่งใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร 
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นคิมอตุสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นคิมอตุสาหกรรมบางปะอนิ 
เขตอุตสาหกรรมของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ากัด 
(มหาชน) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์ 
และอีก 2 แห่งในจังหวัดปทุมธานี คือ เขตอุตสาหกรรมของ
บรษิทั นวนคร จ�ากดั (มหาชน) และสวนอตุสาหกรรมบางกระดี 
ถูกน�า้ท่วม สร้างความเสียหายหลายแสนล้านบาท โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิต   
รถยนต์ฮอนด้า และผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่อีกหลายรายของ
ประเทศ 

ข้อมูลการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

สหรัตนนคร

บ้านหว้า (ไฮเทค)

บางปะอิน

โรจนะ

40

91

49

207

156

32

88

201

121

492

432

107

14,400

66,925

66,232

202,558

149,720

53,865

อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ และยานยนต์

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร โลหะ 

ยานยนต์ และพลาสติก

อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ และพลาสติก

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร โลหะ 

ยานยนต์  และพลาสติก

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร โลหะ 

และยานยนต์

อิเล็กทรอนิกส์

นิคมอุตสาหกรรม/

เขตอุตสาหกรรม
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ศ
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ย
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ประเภทอุตสาหกรรมบริษัทที่ได้รับ

การส่งเสริมฯ

(ราย)

จำานวนโครงการ

(โครงการ)

ขนาดการลงทุน

ทั้งสิ้น (ล้านบาท)

นวนคร

บางกะดี

หมายเหตุ: เฉพาะที่ได้รับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอ

 ผลกระทบท่ีเกดิขึน้ไม่ได้ส่งผลแก่บรษิทั ฮอนด้า ทีต้่อง
หยุดสายการผลิตลงทั้งหมด เนื่องจากน�้าได้เข้าท่วมโรงงานทั้ง
สองแห่งในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเท่านั้น โดยผู้ผลิตรถยนต์
ค่ายอื่น เช่น โตโยต้า อีซูซุ ออโต้อัลลายแอนซ์ นิสสัน และมิต
ซูบิชิ เป็นต้น ต่างได้รับผลกระทบทางอ้อม ต้องหยุดสายการ
ผลิตเป็นการชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตชิ้น
ส่วนที่ประสบอุทกภัย ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนให้ได้เช่นกัน 
 นอกจากนีเ้หตกุารณ์อทุกภยัดงักล่าว ได้ส่งผลกระทบ
ถึงการผลิตรถยนต์ของโตโยต้าในประเทศสหรัฐฯ และฮอนด้า

ในประเทศมาเลเซยี ทีจ่�าเป็นต้องหยดุการผลติในบางวัน เน่ืองจาก
ขาดแคลนชิ้นส่วนที่ผลิตอยู่ในประเทศไทย

การเกดิภยัพบิตัทิางธรรมชาติ 

ทัง้ในประเทศญีปุ่น่และในประเทศไทย 

ท�าให้การผลติรถยนต์ในปี 2554 

ไม่สามารถบรรลเุป้าหมายที ่1.8 ล้านคัน

ตามทีต่ัง้ไว้ได้

”

”
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 เนื่องด้วยการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย ท�าให้การผลิตรถยนต์ในปี 2554          
ไม่สามารถบรรลเุป้าหมายที ่1.8 ล้านคนัตามทีต่ัง้ไว้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในเดอืนตลุาคม มปีรมิาณการผลติรถยนต์เพยีง 49,439 
คัน ลดลงจากปริมาณการผลิตในเดือนเดียวกันจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 67.6 ส่งผลให้ยอดการผลิตรถยนต์จากเดือนมกราคม   
ถึงเดือนตุลาคม 2554 อยู่ที่ 1,334,674 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.1

 และหากจะประมาณการปรมิาณการผลิตรถยนต์เดอืนมกราคม -  ธนัวาคม 2554 แนวโน้มจะอยูท่ีป่ระมาณ 1.45 - 1.50 
ล้านคนั ซึง่ลดลงจากเป้าหมายเดมิทีต่ัง้ไว้ประมาณ 3.0 - 3.5 แสนคัน

สภาพการผลิต

 การผลิตรถยนต์ที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม - ตุลาคม 
2554 จ�านวน 1,334,674 คัน นั้น แบ่งเป็น รถยนต์นั่ง (PAS-
SENGER CAR) จ�านวน 493,857 คัน รถยนต์กระบะ (PICK UP) 
จ�านวน 309,281 คัน รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (DOUBLE CAB) 
จ�านวน 430,540 คัน และรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) จ�านวน 

83,635 คัน และรถบรรทุกและรถโดยสาร (TRUCK & BUS) 
จ�านวน 17,361 คัน 
 เม่ือเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า
รถยนต์นัง่มปีรมิาณการผลติเพิม่ขึน้ร้อยละ 10.7 รถยนต์กระบะ 
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก และรถบรรทุกและ
รถโดยสาร มปีรมิาณการผลติลดลงร้อยละ 2.9, 8.1, 14.1 และ 
8.8 ตามล�าดับ

เปรียบเทียบปริมาณการผลิตรถยนต์ปี 2553 - 2554 ในปี 2551
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เป้าหมายเดิม ปี 2554

1,645,304

1,334,674

ยอดผลิตรายเดือน 2553

ยอดผลิตรายเดือน 2554

ยอดผลิตสะสม 2553

ยอดผลิตสะสม 2554

เหตุการณ์สึนามิ

ที่ประเทศญี่ปุ่น 

ยอดการผลิตลดลง

เหตกุารณ์มหาอทุกภยั

ในประเทศไทย

(คัน) 
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การจำาหน่ายในประเทศ

 ด้านปริมาณการจ�าหน่ายรถยนต์ในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 มียอดขายรวมทั้งสิ้นอยู่ที่ 713,842 คัน เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2553 ในช่วงเวลาเดียวกันร้อยละ 16.2 ตลาดรถยนต์นั่ง (PASSENGER CAR) มียอดขายจ�านวน 333,649 คัน รถยนต์
กระบะ (PICK UP, DOUBLE CAB, PPV) จ�านวน 341,032 คัน และรถบรรทุกและรถโดยสาร  (TRUCK & BUS) จ�านวน 
39,161 คัน โดยมีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.4, 16.7 และ 10.5 ตามล�าดับ

การส่งออก

 ส�าหรับการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 มีการส่งออกรถยนต์จ�านวน 694,323 คัน ลดลงจากในช่วง
เวลาเดยีวกนัปี 2553 ร้อยละ 7.0 มมีลูค่าการส่งออกทัง้สิน้ 323,369 ล้านบาท ลดลงจากในช่วงเวลาเดยีวกนัปี 2553 ร้อยละ 5.4 

10.7%

PASSENGER PICK UP DOUBLE CAB PPV TRUCK&BUS

-2.9%

-8.1%

-14.1%

-8.8%

PPV 6%

TRUCK & BUS 2%

PASSENGER 37%

PICK UP 23%

DOUBLE CAB 32%

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

PASSENGER CAR

16.4% 16.7%

10.5%

TRUCK & BUSPICK UP,DOUBLE CAB, 

PPV

TRUCK & BUS 

5.5%

PICK UP,DOUBLE CAB, 

PPV, 47.8%

PASSENGER CAR

46.7%

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ 
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 จากสภาพการผลิต การจ�าหน่าย และการส่งออก        
ในเดอืนมกราคม - ตลุาคม 2554 นี ้แสดงให้เหน็ถงึแนวโน้ม
โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
สดัส่วนการส่งออกทีล่ดลง และเป็นการผลติเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในประเทศเพิม่มากขึน้ และในปีหน้าคาดว่าจะ
ยงัคงสงูขึน้ต่อไปเนือ่งจากนโยบายรถคนัแรกของรฐับาล และใน

การจ�าหน่าย และการส่งออก 

ในเดือนมกราคม - ตลุาคม 2554 นี้ 

แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มโครงสร้าง

อตุสาหกรรมยานยนต์ไทยทีเ่ปล่ียนไป 

มสีดัส่วนการส่งออกทีล่ดลง

”
”

ส่วนของตวัผลติภัณฑ์ การผลติรถยนต์นัง่ส่วนบคุคลมสัีดส่วน 
เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการ     
ส่งเสริม PRODUCT CHAMPION ตัวใหม่ของประเทศ คือ 
รถยนต์ประหยดัพลงังานมาตรฐานสากล หรอื ECO - CAR ซึง่
ทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นปี 2553 ที่ผ่านมา 

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL10

ต้องการของตลาดในประเทศเพิม่มากขึน้ และในปีหน้าคาดว่าจะ
ยงัคงสงูขึน้ต่อไปเนือ่งจากนโยบายรถคนัแรกของรฐับาล และใน

จำานวน (คัน)

การเปลี่ยนแปลง

มูลค่า (ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง

538,966

-

240,714

-

690,100

28.0

325,080

35.1

775,652

12.4

351,384

8.1

535,596

-31.0

251,343

-28.5

897,332

67.5

404,659

61.0

746,689

-

341,644

-

694,323

-7.0

323,369

-5.4

รายการ 2549 2550 2551 2552 2553 ม.ค.- ต.ค. 2553 ม.ค.- ต.ค. 2554

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

ปริมาณการส่งออกและยอดจำาหน่ายรถยนต์ 

ปี 2549 - 2554 (มกราคม - ตุลาคม)

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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 เดิมอินโดนีเซียนับเป็นฐานการผลิตและตลาดรถยนต์ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

แต่ในปี 2554 ได้แซงไทยขึ้นเป็นอันดับ 1  เนื่องจากยอดจำาหน่ายรถยนต์ปลายปี 2554 ของไทยลดลงมากจาก

ปัญหาอุทกภัย ยิ่งไปกว่านั้นจะแซงหน้าอย่างเด็ดขาดแบบไม่เห็นฝุ่นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สำาหรับก้าวต่อไปของ

อินโดนีเซีย คือ การเป็นฐานการผลิตรถยนต์หลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคียงคู่กับไทย

อตุสาหกรรมยานยนต์อินโดนีเซีย

มาแรง จะแซงหน้าไทย

ก้าวต่อไปของอนิโดนีเซยี คอื

การเป็นฐานการผลิตรถยนต์หลกั

ของภมูภิาคเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้

เคยีงคูก่บัไทย

”

”
เร่ิมต้นต้ังแต่ปี 2470

  อุตสาหกรรมรถยนต์ของอินโดนีเซียเริ่มขึ้นเมื่อปี 
2470 ในช่วงที่ยังเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ เมื่อบริษัท 
GM ได้มาก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ที่กรุงจาการ์ต้า แต่
กจิกรรมส่วนใหญ่ในขณะน้ันเป็นเพยีงการค้าและการประกอบ
รถยนต์แบบง่ายๆ เท่านั้น ไม่มีการผลิตชิ้นส่วนอย่างจริงจัง     
ดงันัน้ อตุสาหกรรมรถยนต์ในช่วงนัน้จงึไม่มนียัส�าคญัแต่อย่างใด
 ต่อมาเม่ืออนิโดนเีซยีเป็นเอกราช ภายใต้การปกครอง
ของประธานาธบิดซีกูาร์โน ได้ด�าเนนินโยบายเศรษฐกจิสงัคมนยิม
แบบอินโดนีเซีย มีการยึดโรงงานของบริษัท GM มาเป็นของ

รฐั ภายใต้โครงการ Program Banteng เพือ่ก่อตัง้อตุสาหกรรม
รถยนต์แห่งชาติขึ้น 
 แต่โครงการ Program Banteng ได้ถูกยกเลกิในช่วง
ต้นทศวรรษที่ 1960 เนื่องจากประเทศขาดแคลนเงินตรา       
ต่างประเทศ โดยในช่วงปลายของประธานาธบิดซีกูาร์โน ประเทศ
อินโดนีเซียประสบวิกฤติเศรษฐกิจ เงินเฟ้ออยู่ระดับสูงหลาย
ร้อยเท่า การเตบิโตทางเศรษฐกจิตดิลบ ต้องเผชญิกบัเหตกุารณ์
ความวุ่นวายทางการเมือง โดยทหารภายใต้การน�าของพลโท   
ซูฮาร์โต ได้เข้ามายึดอ�านาจเมื่อปี 2508 โดยได้ด�ารงต�าแหน่ง
รักษาการประธานาธิบดี และได้ด�ารงต�าแหน่งประธานาธิบดี
อย่างเต็มตัวในปี 2511

เร่ิมพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์

 ประธานาธิบดีซูฮาร์โตได้ปฏิรูปเศรษฐกิจหลายด้าน 
เช่น ด�าเนินนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาคจนอัตราเงินเฟ้อ   
ลดลง แปรรปูรฐัวสิาหกจิ เปิดให้ต่างประเทศเข้ามาลงทนุ ท�าให้
เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง 

ยานยนต์ไทย
ในอาเซี่ยน

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์
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 รฐับาลอนิโดนเีซียได้ก�าหนดอตุสาหกรรมรถยนต์เป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
รถยนต์อินโดนีเซียในช่วงนั้น คล้ายกับของไทยในช่วงเดียวกัน 
กล่าวคือ ห้ามน�าเข้ารถยนต์ส�าเร็จรูป จ�ากัดการตั้งโรงงาน
ประกอบรถยนต์เพ่ิมเตมิ ก�าหนดใช้ชิน้ส่วนภายในประเทศ ฯลฯ
 ในปี 2514 ได้ห้ามน�าเข้ารถยนต์ส�าเร็จรูป ขณะที่    
ในส่วนการด�าเนินธุรกิจประกอบรถยนต์และจ�าหน่ายรถยนต์  
ในประเทศนัน้ ในปี 2515 ได้จ�ากดัการลงทนุของบรษิทัรถยนต์
ต่างชาติ ก�าหนดให้ลงทุนในรูปแบบการร่วมทุนกับบริษัท
อนิโดนเีซยีเป็นหลกั มกีารเกบ็อากรขาเข้าชิน้ส่วนรถยนต์ระดบั
สูง เพื่อส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ 
 จากนโยบายข้างต้น ท�าให้บริษัทข้ามชาติต้องแต่งตั้ง
ให้บริษัทของคนอินโดนีเซีย ซ่ึงส่วนใหญ่เติบโตจากการเป็น
บรษิทัการค้ามาก่อน ให้เป็นผูผ้ลติและจ�าหน่ายรถยนต์แบรนด์
ของตนเองในอินโดนีเซีย โดยน�าเข้าชิ้นส่วน CKD จาก           
ต่างประเทศ มาประกอบเป็นรถยนต์ในอินโดนีเซีย
 อย่างไรก็ตาม นโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม       
ยานยนต์ของอินโดนีเซียในช่วงนั้น ไม่ประสบผลส�าเร็จเท่าใด
นัก คล้ายคลงึกบักรณขีองประเทศไทยในช่วงเดยีวกนั เนือ่งจาก
เหตุผลหลายประการ ดังนี้
 ประการแรก ในช่วงนั้นมีโรงงานประกอบรถยนต์    
22 แห่ง ประกอบรถยนต์มากกว่า 20 ยี่ห้อ และมากกว่า        
50 แบบ ขณะทีต่ลาดรถยนต์มขีนาดเลก็ ท�าให้การผลติชิน้ส่วน
รถยนต์แต่ละแบบมีจ�านวนน้อย ยากที่จะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ต้นทนุต�า่โดยได้ประโยชน์จากการประหยดัจากขนาด (Economies 
of Scale) 
 ประการที่สอง ผู้ประกอบรถยนต์ที่เติบโตจากบริษัท
การค้า มีความรู้เก่ียวกับการค้าเป็นหลัก แต่มีข้อจ�ากัดด้าน  
ความรู้ เกี่ยวกับการผลิตและประกอบรถยนต์ 

”

รฐับาลอนิโดนีเซยีได้ก�าหนด

อตุสาหกรรมรถยนต์

เป็นอตุสาหกรรมเป้าหมาย

”

ปรับลดช้ินส่วนนำาเข้าและลดแบบรถยนต์

 ในปี 2519 ได้มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายอตุสาหกรรม
รถยนต์ครั้งใหญ่ โดยก�าหนดนโยบาย Deletion Program    
กล่าวคือ จะลดจ�านวนชิ้นส่วนที่จะอนุญาตให้น�าเข้า ภายใต้
รายการชิ้นส่วน CKD ลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการผลิต  
ชิ้นส่วนภายในประเทศ 
 นอกจากนี ้ยงัได้ก�าหนดชิน้ส่วนบงัคบั เป็นต้นว่า กรณี
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ได้ก�าหนดชิ้นส่วนบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้ 

ต้องใช้กระจกที่ผลิตภายในประเทศภายในปี 2521 
ผลิตแชสซีภายในปี 2522 
ผลิตเสื้อสูบภายในปี 2527 
ผลิตชิ้นส่วนระบบส่งก�าลังและคลัตช์ภายในปี 2527 
แต่ต่อมาได้ขยายเวลาผลิตเป็นปี 2529

 หากไม่สามารถใช้ช้ินส่วนบังคับตามที่ก�าหนดได้       
จะถูกเก็บอากรขาเข้าชิ้นส่วนในอัตราเต็มจ�านวน
 ต่อมาในปี 2526 รัฐบาลพยายามจ�ากัดจ�านวนตรา  
สินค้าและรุ่นของรถยนต์ เพื่อให้การผลิตรถยนต์แต่ละแบบมี
จ�านวนมากขึ้น ก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies 
of Scale) ซึง่จะส่งผลดที�าให้ประสทิธภิาพการผลติเพิม่ขึน้ แต่
นโยบายนี้ได้รับการต่อต้านจากอุตสาหกรรมรถยนต์
 รัฐบาลอนิโดนเีซยีพยายามทีจ่ะชกัจงูให้โรงงานประกอบ
รถยนต์ ซื้อชิ้นส่วนจากผู้ประกอบการท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม 
โรงงานประกอบรถยนต์ร่วมทุนกับต่างชาติ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็น
ญี่ปุ่น เห็นว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนอินโดนีเซียเป็นบริษัทขนาดเล็ก        
มีความสามารถจ�ากัดในการผลิต ทั้งในแง่คุณภาพของชิ้นส่วน  
ความเชื่อถือได้ในการส่งมอบชิ้นส่วนตรงเวลา ขณะที่รัฐบาล
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ก�าหนดชิ้นส่วนบังคับให้ยกเลิกการน�าเข้าอย่างรวดเร็ว      
ดงันัน้ จงึไปชกัจงูบริษัทช้ินส่วนญีปุ่น่มาลงทุนในอินโดนเีซยี 
 ปัญหาส�าคญั คือ รถยนต์หลายรปูแบบ ท�าให้การ
ผลิตชิ้นส่วนส�าหรับรถยนต์แต่ละแบบมีจ�านวนน้อยท�าให้
ต้นทุนสูง เนื่องจากไม่มีการประหยัดจากขนาด อย่างไร
ก็ตาม กรณีของชิ้นส่วนบางประเภท เช่น ระบบส่งก�าลัง 
(เกียร์) ระบบเบรก ฯลฯ รัฐบาลอินโดนีเซียก�าหนดให้มี     
ผู้ผลิตภายในประเทศเพียงรายเดียว ส�าหรับผลิตชิ้นส่วน
ให้โรงงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด
 จากนัน้ในเดือนเมษายน 2535 รฐับาลอินโดนเีซยี
ได้ประกาศเงื่อนไข ให้การลงทุนของต่างชาติต้องลด     
สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติลงในเวลาที่ก�าหนด เพื่อให้
คนอินโดนีเซียถือหุ้นข้างมากในบริษัท โดยมุ่งหวังให้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติโดยทางอ้อม 

เปล่ียนเป็นมาตรการจูงใจในปี 2536

 ในปี 2536 รัฐบาลได้ยกเลิกนโยบายเดิม คือ 
Deletion Program และประกาศนโยบายใหม่ คอื Automotive 
Policy Package โดยปรับเปลี่ยนจากมาตรการเดิมที่เน้น
การบังคับเป็นหลัก มาเป็นมาตรการจูงใจให้สิทธิและ
ประโยชน์ลดอากรขาเข้าในกรณใีช้ชิน้ส่วนภายในประเทศ
เพิม่ขึน้ กล่าวคือ ยิง่ใช้ช้ินส่วนภายในประเทศมากขึน้เท่าไร 
จะได้รับการลดอากรขาเข้ามากขึ้นเท่านั้น 

 ขณะท่ีรถยนต์เพ่ือการพาณิชย์จะมีหลักเกณฑ์ผ่อนปรน
กว่า โดยหากมีการใช้ช้ินส่วนภายในประเทศเกินร้อยละ 40 จะเสยี
อากรขาเข้าในอัตราร้อยละ 0
 ส�าหรับภาษีสรรพสามิตนั้น ขึ้นอยู่กับสัดส่วนการใช้       
ชิ้นส่วนภายในประเทศ เช่น กรณีรถยนต์นั่งส่วนบุคคลขนาดต�่า
กว่า 1,600 ซีซี และรถจี๊ป ปกติจะเสียภาษีสรรพสามิตในอัตรา
ร้อยละ 35 แต่หากใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศเกินร้อยละ 60         
จะเสียในอัตราร้อยละ 20 
 นอกจากนี้ ยังได้ยกเลิกการห้ามน�าเข้ารถยนต์ส�าเร็จรูป
จากต่างประเทศ แต่ยังตั้งอัตราอากรขาเข้าไว้ในระดับสูง
 จากนัน้ได้ประกาศเปิดเสร ีโดยเมือ่เดอืนมถินุายน 2537 
ได้ยกเลิกนโยบายให้ต่างชาติลดสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้คน
อนิโดนเีซยีถอืหุน้ข้างมาก เปลีย่นมาเป็นอนญุาตให้ต่างชาตถิอืหุน้
ได้ทั้งสิ้น ต่อมาในปี 2538 ได้ผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ลงทุนกรณีเป็นการประกอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โดยอนุญาตให้
ก่อตั้งโรงงานเพิ่มเติม

”

จงูใจให้สทิธแิละประโยชน์ลดอากรขาเข้า 

คอื ยิง่ใช้ชิน้ส่วนภายในประเทศมากเท่าไร 

จะได้รบัการลดอากรขาเข้ามากขึน้เท่านัน้

”อัตราอากรขาเข้าช้ินส่วนยานยนต์ 

ตามสัดส่วนการใช้ช้ินส่วนในประเทศ

1. ตำา่กว่าร้อยละ 20   เตม็จำานวน 

2. ร้อยละ 20 - 30   ร้อยละ 80 

3. ร้อยละ 30 - 40   ร้อยละ 60

4. ร้อยละ 40 - 60   ร้อยละ 40 

5. เกินกว่าร้อยละ 60  ได้รับการยกเว้น 

  การใช้ช้ินส่วนในประเทศ    อัตราอากรขาเข้า 
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นโยบายรถยนต์แห่งชาติ

 รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศนโยบายครั้งส�าคัญเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 เกี่ยวกับโครงการรถยนต์แห่งชาติ 
โดยก�าหนดเงื่อนไขว่าจะต้องใช้แบรนด์ของตนเอง ต้องใช้       
ชิ้นส่วนภายในประเทศให้มากที่สุด และต้องสามารถผลิตเพื่อ
ส่งออกได้ จากนั้นรัฐบาลได้อนุมัติให้สิทธิและประโยชน์พิเศษ
ในรูปแบบ Pioneer Status แก่โครงการรถยนต์แห่งชาติของ
บริษัท Kia-Timor Motor

 โครงการรถยนต์แห่งชาติจะได้รับการยกเว้นอากร    
ขาเข้าชิ้นส่วน และยกเว้นภาษีสรรพสามิตที่มีอัตราสูงถึง        
ร้อยละ 35 ท�าให้ได้เปรียบบริษัทรถยนต์อื่นๆ อย่างมาก ส่งผล
ท�าให้สามารถจ�าหน่ายรถยนต์ในราคาต�่ากว่าคู่แข่งมากถึงร้อย
ละ 50 แต่ได้ก�าหนดเงือ่นไขสดัส่วนการใช้ชิน้ส่วนภายในประเทศ
ระดับสูง คือ ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 ภายในสิ้นปีแรก เพิ่มเป็นไม่
ต�่ากว่าร้อยละ 40 ภายในสิ้นปีที่สอง และไม่ต�า่กว่าร้อยละ 60 
ภายในสิ้นปีที่สาม 
 อย่างไรกต็าม นโยบายรถยนต์แห่งชาตไิม่ประสบความ
ส�าเร็จ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ดังนี้
	 ประการแรก	ภายหลังประกาศนโยบายรถยนต์       
แห่งชาตไิม่นานนกั ได้เกิดการประท้วงครัง้ใหญ่ ท�าให้ประธานาธบิดี
ซูฮาร์โต ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ ต้องพ้นจากต�าแหน่ง
ประธานาธิบดี
 ประการที่สอง การก�าหนดเงื่อนไขใช้ชิ้นส่วนภายใน
ประเทศ ได้ถูกฟ้องร้องทั้งจากญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ 
ต่อองค์การการค้าโลก 

โครงการรถยนต์แห่งชาติ

ก�าหนดเงือ่นไขว่า

จะต้องใช้แบรนด์ของตนเอง 

ใช้ชิน้ส่วนภายในประเทศให้มากทีสุ่ด 

และต้องสามารถผลิตเพือ่ส่งออกได้

”

”

:: รถยนต์ติมอร์ ซึ่งได้ประกาศให้เป็นโครงการรถยนต์แห่งชาติ

เมื่อปี 2539 แต่ได้ล้มเลิกโครงการในเวลาต่อมา

 ประการทีส่าม วกิฤตเิศรษฐกจิของทวปีเอเชยี ซึง่เริม่
จากไทยเมื่อปี 2540 แพร่กระจายไปสู่อินโดนีเซีย กระทบต่อ
อตุสาหกรรมรถยนต์อย่างรนุแรง ท�าให้ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ใน
อินโดนีเซียซึ่งเดิมในปี 2540 อยู่ท่ีระดับสูงถึง 386,691 คัน    
ลดลงเพียงแค่ 58,312 คัน ในปี 2541
 ประการท่ีสี่	โครงการรถยนต์แห่งชาติได้ถูกวิจารณ์
อย่างมากว่าไม่โปร่งใส ภายหลังประกาศนโยบายรถยนต์แห่ง
ชาติ รัฐบาลได้อนุมัติให้สิทธิและประโยชน์พิเศษในรูปแบบ 
Pioneer Status แก่บริษัท Kia-Timor Motor ซึ่งเป็นกิจการ
ร่วมทุนร้อยละ 70 ถือหุ้นโดยบริษัท Timor Putra Nasional 
ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยนายทอมมี่ ซูฮาร์โต ซึ่งเป็นบุตรชายคนเล็ก
ของประธานาธิบดีซูฮาร์โต และอีกร้อยละ 30 ถอืหุ้นโดยบริษทั 
เกีย ของเกาหลีใต้ ทั้งๆ ที่บริษัท Timor Putra Nasional ไม่มี
พื้นฐานในด้านอุตสาหกรรมรถยนต์มาก่อน

เติบโตอย่างรวดเร็วภายหลังวิกฤติ

 จากการที่หน่วยงาน Dispute Settlement Body 
(DSB) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ได้ตัดสินเมื่อเดือน   
กรกฏาคม 2541 ว่าทัง้มาตรการ Automotive Policy Package 
เมื่อปี 2536 และนโยบายรถยนต์แห่งชาติปี 2539 ซึ่งก�าหนด
เกีย่วกบัสดัส่วนการใช้ช้ินส่วนภายในประเทศ (Local Content) 
นั้น นับว่าผิดกฎระเบียบของ WTO และก�าหนดให้ยกเลิก
มาตรการและนโยบายดังกล่าว ภายใน 12 เดือน 
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 เพ่ือให้สอดคล้องกับค�าตัดสินของ WTO รัฐบาล
อินโดนีเซียได้ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 เกี่ยวกับ
นโยบายรถยนต์ใหม่ โดยยกเลิกเงื่อนไขการใช้ชิ้นส่วนภายใน
ประเทศ โดยเก็บภาษีขาเข้าตามอัตราที่ก�าหนดโดยไม่ค�านึง    
ถึงการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ 
 ส�าหรบัอตัราอากรขาเข้าได้ปรบัลดลง โดยอตัราอากร
ขาเข้ารถยนต์ทุกประเภทได้ก�าหนดที่ระดับร้อยละ 25 ยกเว้น
กรณีของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้ก�าหนดที่ระดับร้อยละ           
35 – 50 ขึ้นอยู่กับความจุของกระบอกสูบเครื่องยนต์ ท�าให้
อุตสาหกรรมรถยนต์ต้องเผชญิกบัการแข่งขนัจากรถยนต์น�าเข้า
เพิ่มสูงขึ้น
 ขณะทีย่อดจ�าหน่ายรถยนต์ค่อยๆ ฟ้ืนตวั ประกอบกบั
ลดอัตราภาษีขาเข้าทั้งรถยนต์ส�าเร็จรูปและชิ้นส่วน (แม้ว่า    
ภายหลังลดแล้ว ภาษีขาเข้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ 
แล้ว ยังอยู่ระดับสูงก็ตาม) ท�าให้ราคารถยนต์ลดลงมาก          
ช่วยขยายตลาดรถยนต์ภายในประเทศให้เติบโตอย่างรวดเร็ว
 ในปี 2542 ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ในอินโดนีเซียเพิม่ขึน้
เป็น 93,843 คนั ในปี 2543 เพิม่เป็น 310,634 คนั ซ่ึงมากกว่า
ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยทีมี่ขนาด 262,189 คัน ในปีเดยีวกนั 
ท�าให้อนิโดนเีซยีเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ รองจากมาเลเซียที่มียอดจ�าหน่าย 343,173 
คนั แม้ในปี 2544 ยอดจ�าหน่ายรถยนต์จะลดลงเหลอื 299,629 
คัน แต่หลังจากน้ันได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 317,000 คัน ในปี 
2545 เป็น 370,000 คัน ในปี 2546 และ 483,000 คัน ในปี 
2547 ตามล�าดับ
 เม่ือนางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี ด�ารงต�าแหน่ง
ประธานาธิบดี ได้ประกาศแต่งต้ังรัฐมนตรีเม่ือเดือนสิงหาคม 
2544 โดยได้แต่งตัง้นาง Rini Soewandi ซึง่มปีระสบการณ์ใน
ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ เนือ่งจากอดตีเป็นผูบ้รหิารของบรษิทั 

WTO ได้ตดัสินว่านโยบายรถยนต์แห่งชาติ

ปี 2539 ซึง่ก�าหนดเกีย่วกับสัดส่วน

การใช้ช้ินส่วนภายในประเทศ 

ผดิกฎระเบียบของ WTO

”

”

แอสตร้าอินเตอร์เนชัน่แนล ซ่ึงเป็นกลุ่มธรุกจิผลิตและจ�าหน่าย
รถยนต์ใหญ่ท่ีสุดของอนิโดนเีซยี ให้ด�ารงต�าแหน่งเป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของอินโดนีเซีย 
 นาง Rini Soewandi มีส่วนส�าคัญในการพัฒนา
อตุสาหกรรมนีอ้ย่างต่อเนือ่ง โดยได้พยายามผลกัดนัอตุสาหกรรม
รถยนต์ไปสู่การผลิตเพื่อส่งออก เข้าร่วมในพิธีส่งออกรถยนต์  
อแวนซ่าของโตโยต้าเทีย่วแรกจากอนิโดนเีซยีมายงัประเทศไทย 
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 ด้วยตนเอง

ประกาศนโยบายรถยนต์ปี 2547

 ต่อมาเม่ือนายพลสุสิโล บัมบัง ยูโดโยโน ชนะการ
เลอืกตัง้และด�ารงต�าแหน่งเป็นประธานาธบิดคีนใหม่เมือ่ปี 2547 
ได้ท�าการแยกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ออกจากกัน
เป็น 2 กระทรวง คอื กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวงการค้า 
โดยแต่งตั้งให้นาย Andung A. Nitimihardja ด�ารงต�าแหน่ง
เป็นรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงอตุสาหกรรม ได้ประกาศนโยบาย
พฒันาอตุสาหกรรมรถยนต์ฉบบัใหม่ ซ่ึงมุ่งเน้นการผลิตช้ินส่วน 
เนื่องจากที่ผ่านมาได้น�าเข้าช้ินส่วนจ�านวนมาก การพัฒนา
บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการพัฒนากิจกรรมใน
ด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมในด้านยานยนต์ในอินโดนีเซีย 
จากนั้นในปี 2552 ได้เปิดเสรีอุตสาหกรรมรถยนต์
 อุตสาหกรรมรถยนต์ได้เตบิโตขึน้ตามล�าดบั โดยตลาด
รถยนต์ภายในประเทศได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 607,805 คัน     
ในปี 2551 ท�าให้แซงหน้ามาเลเซยีกลายเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่
เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 อย่างไรกต็าม จากวกิฤตเิศรษฐกจิหนีด้้อยคณุภาพใน
สหรัฐฯ และแพร่กระจายไปทั่วโลก ท�าให้ยอดขายรถยนต์ในปี 
2552 ลดลงเหลือ 486,061 คัน แต่ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ของ
อนิโดนเีซยีได้ฟ้ืนตวัอย่างรวดเรว็เป็น 764,710 คนั ในปี 2553 
 จากประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก 
โดยมีมากถึง 240 ล้านคน จ�านวนเกือบ 4 เท่าของไทย ท�าให้
ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ อินโดนีเซียจะ       
แซงหน้าไทยขึ้นเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อย่างช้าที่สุดปี 2556 เหมือนกับรถจักรยานยนต์ซึ่ง
ปัจจุบันมีขนาดของตลาดใหญ่กว่าของไทยหลายช่วงตัว  
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 อินโดนีเซียสามารถแซงหน้าไทยได้เป็นผลส�าเร็จ      
ในปี 2554 เป็นเวลาเร็วกว่าที่คาดหมายเอาไว้ 2 ปี เนื่องจาก
ไทยมียอดจ�าหน่ายรถยนต์ในช่วงปลายปี 2554 ลดลงมาก 
เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย ท�าให้ตลาดรถยนต์ในปี 2554        
ลดลงเหลอืเพยีง 794,081 คนั ลดลงร้อยละ 0.8 เมือ่เปรยีบเทยีบ
กับปี 2553 
 ขณะที่เหตุการณ์อุทกภัยในไทย จะกระทบอย่างมาก
ต่อการประกอบรถยนต์ในอนิโดนเีซยีและการน�าเข้ารถยนต์จาก
ประเทศไทยเช่นเดยีวกนั แต่ยอดจ�าหน่ายรถยนต์ในอนิโดนเีซีย
ในปี 2554 ยังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดร้อยละ 16.4 เป็น 
890,410 คัน เนื่องจากในปี 2554 เศรษฐกิจอินโดนีเซียเติบโต
สูงถึงร้อยละ 6.8  ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษา IHS Automotive     
ได้คาดการณ์ว่าตลาดรถยนต์อินโดนเีซียจะขยายตวัเพิม่ขึน้เป็น 
1.2 ล้านคัน ภายในปี 2556

เป้าหมายเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในอาเซียน

 อินโดนีเซียไม่ได้มีเป้าหมายเป็นเพียงตลาดรถยนต์
ใหญ่ท่ีสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมาย
ทีจ่ะเป็นฐานการผลติและส่งออกรถยนต์ใหญ่ท่ีสุดในเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้ โดยนาย Hatta Rajasa รัฐมนตรีกระทรวง    
ประสานงานเศรษฐกิจ (Coordinating Minister for the 
Economy) ได้กล่าวเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ว่าอินโดนีเซียมี
ศักยภาพที่จะแซงหน้าไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต    
ข้างหน้า
 นาย Prijono Sugiarto ผู้อ�านวยการบริษัท PT 
Astra International ซึง่เป็นบรษิทัรถยนต์ใหญ่ทีส่ดุในอนิโดนเีซยี 
ได้กล่าวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 ว่าปี 2554 นับเป็นปีแห่ง
อตุสาหกรรมรถยนต์อนิโดนเีซยี เนือ่งจากมกีารเตบิโตของดชันี
ต่างๆ เป็นไปในเชงิบวกแทบทัง้สิน้ แม้ในระยะทีผ่่านมา บรษัิท

อนิโดนเีซียสามารถแซงหน้าไทย

ได้เป็นผลส�าเร็จในปี 2554 

เป็นเวลาเรว็กว่าทีค่าดหมายเอาไว้ 2 ปี

”

”

รถยนต์และชิ้นส่วนต่างชาติมักจะมองข้ามอินโดนีเซีย แต่
สถานการณ์ในปัจจุบันแตกต่างไป ปัจจุบันอินโดนีเซียมีความ
โดดเด่นกว่าทั้งทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
 ในช่วงที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าในระยะสั้น
อุตสาหกรรมยานยนต์ของอินโดนีเซียจะยังไม่กระทบกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเท่าใดนัก เพราะจากตัวเลขล่าสุด
เมื่อปี 2553 อุตสาหกรรมรถยนต์อินโดนีเซียมีการประกอบ
รถยนต์เพยีง 702,508 คนั ซึง่น้อยกว่าไทยมาก โดยไทยประกอบ
รถยนต์ในปีเดยีวกนัจ�านวน 1.65 ล้านคนั และส่วนใหญ่เป็นการ
ประกอบรถยนต์ เพื่อจ�าหน่ายในประเทศ มีการส่งออกเพียง  
เล็กน้อยเท่านั้น 

 แต่ในระยะยาวแล้ว คาดว่าอตุสาหกรรมยานยนต์ของ
อินโดนีเซียจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะมีตลาดขนาดใหญ่
เนื่องจากมีประชากรมากถึง 240 ล้านคน ประกอบกับรัฐบาล
อนิโดนเีซยีมนีโยบายชดัเจนท่ีจะส่งเสรมิอตุสาหกรรมยานยนต์ 
จะท�าให้ผูผ้ลติรถยนต์จ�านวนมากสนใจไปตัง้ฐานการผลติรถยนต์
ในอินโดนีเซีย
 จากเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ยิ่งท�าให้ความ
ท้าทายของอินโดนีเซียต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยเพิ่ม     
มากขึ้น โดยนาย Hajime Yamamoto ผู้อ�านวยการบริษัทที่
ปรึกษา IHS Automotive สาขาประเทศไทย ได้คาดการณ์ว่า 
บรษิทัผลติรถยนต์และชิน้ส่วนทีส่่วนใหญ่มฐีานผลติในประเทศไทย 
จะพยายามกระจายฐานผลิตออกไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อลด
ความเสี่ยง โดยประเทศที่สนใจไปลงทุน ส�าหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ของญี่ปุ่น คือ อินโดนีเซีย

จากเหตกุารณ์อทุกภยัในประเทศไทย 

พบว่าบรษิทัผลติรถยนต์และชิน้ส่วน

ทีส่่วนใหญ่มฐีานผลติในประเทศไทย 

จะกระจายฐานผลติออกไปยงัประเทศอืน่ๆ

 เพือ่ลดความเสีย่ง

”
”
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เร่งผลิตเพื่อส่งออก

 รฐับาลอนิโดนเีซยีได้ให้ความส�าคญัต่อการผลติรถยนต์
เพื่อส่งออกเป็นอย่างมาก โดยในปี 2545 อินโดนีเซียส่งออก
รถยนต์ส�าเร็จรูป 1,200 คัน และส่งออกในรูปชิ้นส่วน CKD 
จ�านวน 53,000 คนั ต่อมาการส่งออกเพิม่ข้ึนอย่างรวดเรว็ โดย
ในปี 2550 ส่งออกรถยนต์ส�าเร็จรูป 60,267 คัน ล่าสุดในปี 
2553 เพิม่ขึน้เป็น 85,796 คนั โดยโตโยต้าส่งออกมากทีส่ดุ คอื 
45,114 คัน รองลงมา คือ ไดฮัทสุ 18,886 คัน ซูซูกิ 18,500 
คัน ทั้งนี้ รถยนต์ที่ส่งออกเป็นจ�านวนมาก คือ โตโยต้า ฟอร์จูน
เนอร์ 10,251 คัน โตโยต้า อินโนวา 9,284 คัน อเวนซ่า 5,087 
คัน และรัช (Rush) 1,428 คัน 
 ขณะท่ียอดน�าเข้ารถยนต์ส�าเรจ็รปูของอนิโดนเีซียใน
ปี 2553 อยู่ที่ระดับ 76,250 คัน โดยน�าเข้ามาจากประเทศไทย 
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และยุโรป
 ปัจจุบันมีรถยนต์หลายแบบ ส่งจากอินโดนีเซียมา
จ�าหน่ายในประเทศไทย เป็นต้นว่า โตโยต้า อเวนซ่า โตโยต้า
อินโนวา ฮอนด้า ฟรีด ฮอนด้า สตรีม ซูซูกิ แคร์รี โดยได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน  (AFTA) 
 ในระยะแรกรถยนต์น�าเข้าจากอินโดนีเซียไม่ประสบ
ผลส�าเร็จ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับรสนิยมของคนไทย แต่
เหตผุลหลกัไม่ใช่รถยนต์คณุภาพไม่ด ีโดยระบบช่วงล่างมาตรฐาน
เดียวกับในประเทศไทย แต่ปัญหาหลักมาจากวัสดุภายในที่      
น�ามาใช้ในห้องโดยสารนั้น มีคุณภาพต�่ากว่าที่นิยมใช้ใน
ประเทศไทยมาก ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก เช่น แผงคอนโซล     
แผงบปุระต ูเบาะนัง่ เป็นต้น  เนือ่งจากรสนยิมของชาวอนิโดนเีซยี
ไม่ได้ให้ความส�าคญักบัคณุภาพของวสัดภุายในห้องโดยสารมาก
เท่าใดนกั ท�าให้ในปัจจบุนัต้องพยายามแก้ไขปัญหานี ้โดยท�าการ
ปรบัแต่งรถยนต์อนิโดนีเซียบางส่วน เพ่ือให้สอดคล้องกบัรสนยิม
ของคนไทย 

จุดเด่นรถยนต์ MPV และมินิแวน

 เป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดรถยนต์อินโดนีเซียมีลักษณะ
พิเศษคล้ายกับตลาดรถยนต์ของไทย ในแง่ที่ว่าเก่งในตลาด
รถยนต์เฉพาะ กล่าวคือ ชาวอินโดนีเซียนิยมชมชอบรถยนต์
แบบรถแวนขนาดเล็ก (Minivans) รถยนต์อเนกประสงค์   
(Multipurpose Vehicle - MPV) และรถยนต์แบบ SUV      
ค่อนข้างมาก เช่นเดยีวกบัคนไทยทีน่ยิมรถยนต์ปิกอพั โดยชาว
อินโดนีเซียน�ารถยนต์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ท้ังเป็นรถยนต์  
ส่วนตัวและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
 จากพฤติกรรมข้างต้น ท�าให้ตลาดรถยนต์ทัง้ 3 ประเภท
ของอินโดนีเซียมีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยในปี 2554 มียอด
จ�าหน่ายในประเทศมากถึง 569,274 คัน คิดเป็นสัดส่วนสูง   
ถึงร้อยละ 64 ของตลาดรถยนต์ภายในประเทศ ท�าให้บริษัท
รถยนต์ได้ก�าหนดให้อนิโดนเีซยี เป็นฐานการผลติรถยนต์ประเภท
ดังกล่าว ทั้งเพื่อจ�าหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออก
 ส�าหรบัรถยนต์โตโยต้า Kijang MPV ประสบผลส�าเรจ็
มากในตลาด MPV นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเมื่อปี 2540 โดยได้    
รับความนิยมอย่างกว้างขวางในทุกกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ ต่อมาใน   
ปี 2547 ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ คือ Kijang Innova ซึ่งนอกจากผลิต
และจ�าหน่ายในอินโดนีเซียแล้ว ยังผลิตเพื่อส่งออกด้วย           
โดยเริ่มส่งออกมายังประเทศไทยและบรูไน ตั้งแต่เดือน      
กันยายน 2547

โตโยต้า ไดฮัทสุ และซูซูกิ นำาตลาด

 ปัจจุบันโตโยต้า ครองตลาดรถยนต์อินโดนีเซียมาก
เป็นอันดับ 1 โดยในปี 2553 มียอดขาย 280,680 คัน คิดเป็น
ส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 36.7 โดยจ�าหน่ายอเวนซ่ามาก
ที่สุด คือ 141,799 คัน รองลงมา คือ อินโนวา 53,824 คัน    
รัช 18,420 คัน และยาริส 16,979 คัน

:: อินโดนีเซียนิยมรถยนต์แบบอเนกประสงค์ 

ท�าให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าคร่ึง

หนึง่ และกลายเป็นฐานการผลติเพือ่ส่งออก
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 ไดฮัทสุ ครองตลาดเป็นอันดับ 2 ในอินโดนีเซีย        
โดยในปี 2553 มียอดจ�าหน่าย 118,591 คัน คิดเป็นส่วนแบ่ง
ทางการตลาดร้อยละ 15.5 โดยเป็นรถยนต์ไดฮัทสุ Xenia        
ได้รับความนิยมสูงสุด ยอดจ�าหน่าย 65,901 คัน รองลงมา คือ 
รถยนต์ไดฮัทสุ Terios ยอดจ�าหน่าย 16,483 คัน
 อันดับสาม คือ ซูซูกิ โดยในปี 2553 มียอดจ�าหน่าย 
71,210 คนั โดยเน้นรถยนต์ในตลาดล่าง คอื รถยนต์ APV และ
รถยนต์ Swift
       ส่วนนสิสนัมยีอดจ�าหน่ายในปี 2553 จ�านวน 37,542 
คัน รถยนต์ทีจ่�าหน่าย คือ Livina จ�าหน่ายมากทีสุ่ด คือ 22,560 
คัน รองลงมา คือ X-Trail นาวาร่า มาร์ช เทียร่า ฯลฯ

กำาหนดส่งเสริมผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก

  จากปัจจบุนัทีเ่ป็นฐานการผลติรถยนต์แบบอเนกประสงค์
และรถบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ อินโดนีเซียมีนโยบายจะพัฒนา 
Product Champion ตัวใหม่ คือ รถยนต์ขนาดเล็กราคาถูก 
โดยนาย Hidayat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของ
อนิโดนเีซยี ได้ประกาศในงานมอเตอร์โชว์ เมือ่เดอืนกรกฎาคม 
2553 เกี่ยวกับแผนที่จะพัฒนารถยนต์ครอบครัว ที่ออกแบบ
เป็นการเฉพาะส�าหรบัครอบครวัทีม่รีายได้ต�า่ขึน้เองในประเทศ 
ขณะเดยีวกนัมมีาตรฐานในด้านสิง่แวดล้อมสงู โดยมเีครือ่งยนต์
ขนาด 1,000 ซซี ี ราคาประมาณ 8,900 เหรยีญสหรฐัฯ ก�าหนด
เป้าหมายใช้ชิน้ส่วนภายในประเทศเป็นสดัส่วนอย่างต�า่ร้อยละ 80 

โตโยต้า ครองตลาดรถยนต์อนิโดนเีซยี

มากเป็นอนัดบั 1 โดยในปี 2553 

มยีอดขาย 280,680 คัน 

คดิเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 36.7

”

”

 อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างชาติไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายพัฒนารถยนต์แห่งชาติของอินโดนีเซียเท่าใดนัก  
เนื่องจากหว่ันว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดจ�าหน่ายรถยนต์
ของตนเอง ซ่ึงเป็นกรณีเดียวกับรถยนต์อีโคคาร์ของไทย 
ซึ่งในระยะเริ่มต้นโครงการได้รับการต่อต้านจากผู้ผลิต
รถยนต์ปิกอพัและรถยนต์นัง่ส่วนบคุคล เนือ่งจากเกรงว่า
จะกระทบต่อ ยอดขาย

อนิโดนเีซียมแีผนทีจ่ะพฒันารถยนต์ครอบครวั

ทีอ่อกแบบเป็นการเฉพาะ

มมีาตรฐานในด้านส่ิงแวดล้อมสูง ขนาด 1,000 ซซีี

ใช้ชิน้ส่วนภายในประเทศอย่างต�า่ร้อยละ 80

”

”

สนใจลงทุนอย่างท่วมท้น

 จากการที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมี
แรงงานจ�านวนมาก ผู้เช่ียวชาญได้คาดการณ์ว่า ปริมาณการ
ประกอบรถยนต์ในอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดใน
อนาคต เนื่องจากมีโครงการลงทุนจ�านวนมาก
 บรษิทั ฮโีน่ ได้ขยายก�าลงัผลติรถบรรทกุในอนิโดนเีซยี
จาก 10,000 คัน เป็น 35,000 คันต่อปี ในปี 2553
 บรษิทั ออดี ้ของเยอรมนีได้ประกาศเมือ่เดอืนกมุภาพนัธ์ 
2554 ที่จะร่วมทุนกับ Garuda Mataram Motor ในกลุ่ม   
Indomobile ในการก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ออดีรุ้น่ A4 
และ A6 ที่กรุงจาการ์ต้า ก�าหนดก่อสร้างโรงงานเสร็จและเริ่ม
ผลิตในปี 2558

 บริษัท นิสสัน ประกาศเมื่อปลายเดือน
กรกฎาคม 2554 ว่าจะลงทนุ 9,600 ล้านบาท เพือ่
ขยายก�าลังผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียมากกว่า 2 
เท่าตวั จากเดมิ 50,000 คนัต่อปี เพิม่เป็น 180,000 
คันต่อปี 
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 บริษัท GM ได้ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม 2554        
ที่จะลงทุน 4,500 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูการผลิตโรงงานที่เมือง 
Bekasi บนพ้ืนที ่70 ไร่ แถบเกาะชวาตะวนัตกของอนิโดนเีซีย 
ก�าลังผลิตรถยนต์ 40,000 คันต่อปี เพื่อตลาดในประเทศและ
ส่งออก จ้างงานมากกว่า 800 คน โดยจะใช้ชิ้นส่วนภายใน
ประเทศมากกว่าร้อยละ 40 โดยก�าหนดให้เป็นฐานการผลิตหลัก
แห่งที ่2 ในอาเซยีน เพิม่เตมิจากฐานการผลติท่ีมอียู่แล้วในไทย 
ทีต่ัง้อยูภ่ายในนคิมอตุสาหกรรมอสีเทร์ินซบีอร์ด จงัหวดัระยอง
 บริษัท โตโยต้า ประกาศเมื่อเดือนกันยายน 2554 ว่า
จะลงทนุ 10,000 ล้านบาท เพ่ือก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์
แห่งที่ 2 ในอินโดนีเซีย ขนาดก�าลังผลิต 70,000 คันต่อปี
 บรษิทั ซซูกู ิมแีผนลงทนุ 400 ล้านเหรยีญสหรฐัฯ ใน

การก่อสร้างโรงงานแห่งท่ี 3 ในอนิโดนเีซยี เพือ่ขยายก�าลงัผลติ
รถยนต์ในอินโดนีเซียจากปัจจุบัน 120,000 เป็น 150,000 คัน
ต่อปี
 ส�าหรับโฟล์คสวาเกน เดิมเมื่อปี 2553 ได้เคยจัดท�า
แผนการลงทุน 140 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อก่อสร้างโรงงาน
ประกอบรถยนต์ Touran ซึ่งเป็นรถยนต์อเนกประสงค์ ขนาด
ก�าลังผลิต 50,000 คันต่อปี แต่โครงการได้ยุติไป
 ส่วนบริษัท ฟอร์ด ได้ประกาศเมื่อปลายปี 2554 ว่ามี
แนวคดิจะก่อสร้างฐานผลติเพิม่เตมิในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้ เพ่ิมเติมจากฐานผลติหลกัในปัจจบุนัท่ีประเทศไทย โดย
เห็นว่าอินโดนีเซียน่าสนใจลงทุนมาก เนื่องจากเศรษฐกิจและ
ตลาดรถยนต์เติบโตในอัตราสูงมาก

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESMENT PROMOTION JOURNAL
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 20 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและมาเลเซีย นับว่าเป็นคู่แข่งสำาคัญในการชิงตำาแหน่ง 

ศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ทิศทางของ 2 ประเทศแตกต่างกันมาก 

ขณะท่ีมาเลเซียมุ่งเน้นการพัฒนารถยนต์แห่งชาติ ไทยกลับดำาเนินนโยบายในทิศทางตรงกันข้าม โดยเปิดเสรี

การลงทุน พร้อมกับเร่งส่งเสริมการลงทุน ภายใต้คำาขวัญที่เราคุ้นเคยกันดี คือ Detroit of Asia 

ความท้าทายของ

อุตสาหกรรมยานยนต์มาเลเซีย

กำาหนดนโยบายรถยนต์แห่งชาติ

 ส�าหรับบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญมาก ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของมาเลเซีย คือ ดร.มหาเธร์ ซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลายาวนานถึงปลายปี 2546 
เนือ่งจาก ดร.มหาเธร์ ชอบการขบัรถยนต์มาก โดยเฉพาะรถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ บนเส้นทางวิบาก ดังนั้น จึงให้การสนับสนุน
เป็นพิเศษเฉพาะรถยนต์แห่งชาติ โดยเก็บอากรขาเข้ารถยนต์
จากต่างประเทศในอัตราสงู แต่เกบ็ภาษรีถยนต์ของมาเลเซยีใน
อัตราต�่ากว่าอัตราปกติ 

 เริม่แรกมาเลเซยีมบีรษิทัรถยนต์แห่งชาตเิพยีงบรษิทั
เดียว คือ บริษัท โปรตอน ต่อมาได้เพิ่มจ�านวนบริษัทรถยนต์
แห่งชาติขึ้นอีก คือ บริษัท Perodua บริษัท Naza และบริษัท 
Inokom โดยนโยบายรถยนต์แห่งชาติของมาเลเซีย ได้ส่งผลดี
ต่อยอดขายรถยนต์แห่งชาต ิเหตผุลของความส�าเร็จไม่ใช่เพราะ
ชาวมาเลเซยีมทีศันคตด้ิานชาตนิยิมอย่างเข้มข้น แต่เป็นเพราะ
รถยนต์แห่งชาติมีราคาถูกกว่ารถยนต์แบรนด์ต่างชาติมาก 
 ในช่วงนั้นมาเลเซียจะเห็นว่าประเทศไทย ซึ่งเป็น     
คูแ่ข่งส�าคญัในอตุสาหกรรมรถยนต์ ว่าไม่มอีตุสาหกรรมรถยนต์
ของตนเองอย่างแท้จริง เป็นเพียงแค่การน�าเข้าชิ้นส่วนจาก   
ต่างประเทศเข้ามาประกอบขึน้เป็นรถยนต์เท่านัน้ ไม่มกีารวจิยั
และพัฒนา รวมทั้งไม่มีการผลิตชิ้นส่วนส�าคัญ ขณะที่บริษัท
ผลติรถยนต์และชิน้ส่วนเกอืบทัง้หมด เป็นการลงทนุของบรษิทั
ต่างชาติ นับว่าแตกต่างจากมาเลเซีย ซึ่งลงทุนจ�านวนมากทั้ง

นโยบายรถยนต์แห่งชาตขิองมาเลเซยี 

ได้ส่งผลดต่ีอยอดขาย

เพราะรถยนต์แห่งชาติ 

มรีาคาถกูกว่ารถยนต์มาก

”

”

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ยานยนต์ไทย
ในอาเซี่ยน
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ในด้านวจิยัและพฒันา ด้านก่อสร้างโรงงาน และด้านการตลาด 
เพือ่สร้างแบรนด์ของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพือ่พฒันาอุตสาหกรรม
รถยนต์ที่พึ่งตนเองอย่างแท้จริง 

บริษัทต่างชาติไม่สนใจตั้งฐานผลิต

 แม้นโยบายรถยนต์แห่งชาตจิะส่งผลดหีลายประการ 
แต่ได้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของมาเลเซยี ทีจ่ะเป็นศนูย์กลาง
อตุสาหกรรม ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ เนือ่งจากบรษิทั
ต่างชาติเห็นว่าเป็นการแข่งขันอย่างไม่ยุติธรรม โดยให้บริษัท
รถยนต์แห่งชาติได้เปรียบบริษัทอื่นๆ และไม่เปิดเสรีการลงทุน
ของต่างชาติในอุตสาหกรรมรถยนต์ ดังนั้น บริษัทส่วนใหญ่จึง
ตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานผลิตเพื่อส่งออก ทั้งๆ ที่มาเลเซียก็
เป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ และมีความน่าสนใจลงทุนอย่าง
มากอีกแห่งหนึ่งในอาเซียน
 ยิง่ไปกว่านัน้ ได้มีแนวโน้มว่าแทนทีบ่รษัิทต่างประเทศ 
จะก่อตัง้โรงงานในมาเลเซยีตามการชกัชวนของรฐับาล ได้กลาย
เป็นว่าหลายบริษัทที่ตั้งโรงงานในมาเลเซียอยู่แล้ว ได้ตัดสินใจ
ปิดโรงงานในมาเลเซยี แล้วย้ายฐานการผลติไปยงัประเทศอืน่ๆ 
แทน เช่น ไทย และอินโดนีเซีย

 ในระยะหลงัอตุสาหกรรมรถยนต์ของมาเลเซีย ยงัต้อง
เผชิญกับความท้าทายครั้งส�าคัญท้ังจากไทย และอินโดนีเซีย
มากข้ึนตามล�าดับ โดยเดิมมาเลเซียเคยเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่
เป็นอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันได้ตกเป็น
อันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และไทย
 โดยภายหลงัมาเลเซยีเริม่ยอมรบัว่า นโยบายเปิดเสรี
การลงทุนของไทยนับว่าถูกต้อง เนื่องจากได้ส่งผลท�าให้บริษัท
ต่างชาตเิข้ามาลงทนุในประเทศจ�านวนมาก ท�าให้อตุสาหกรรม

มาเลเซยีเคยเป็นตลาดรถยนต์

ใหญ่เป็นอนัดบั 1 

ปัจจบัุนได้ตกเป็นอนัดบั 3 

รองจากอนิโดนีเซยี และไทย

”

”

ยานยนต์ของไทย พฒันาอย่างรวดเรว็ไปสูก่ารผลติชิน้ส่วนอย่าง
ครบวงจร รวมถึงก้าวข้ึนสู่กิจกรรมในด้านวิจัยและพัฒนาใน
เวลาต่อมา ส่งผลท�าให้ไทยเริ่มน�าหน้ามาเลเซียห่างข้ึนเรื่อยๆ  
โดยในปี 2553 ไทยประกอบรถยนต์มากถึง 1.64 ล้านคัน โดย
ในจ�านวนนีเ้ป็นการผลติเพือ่ส่งออกมากกว่าครึง่หนึง่ คอื เกือบ 
900,000 คัน ขณะที่มาเลเซียในปีเดียวกันประกอบรถยนต์   
เพยีงแค่ 570,000 คัน โดยเป็นการประกอบรถยนต์เพือ่จ�าหน่าย
ในประเทศแทบทั้งหมด มีการส่งออกเพียงเล็กน้อย

การปรับเปลี่ยนนโยบายเผชิญการต่อต้าน

 ต่อมาเม่ือนายกรฐัมนตรมีหาเธร์ได้ก้าวลงจากต�าแหน่ง
เมื่อปลายปี 2546 นายอับดุลลาห์ บาดาวี นายกรัฐมนตรีคน  
ต่อมาของมาเลเซีย ได้ตระหนักว่าจ�าเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน
นโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศ โดยได้ประกาศนโยบาย
เมือ่เดอืนกรกฎาคม 2547 ว่ารฐับาลมาเลเซยีจะเดนิหน้าปฏบิตัิ
ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรอีาเซยีน (AFTA) ในส่วนอตุสาหกรรม
รถยนต์ ดังนั้น บริษัทรถยนต์ของมาเลเซียจะต้องเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน ไม่ควรคาดหวังว่าธุรกิจของตนเองจะ
อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐบาลตลอดไป 
 นายอับดุลลาห์กล่าวว่ารัฐบาลจะลดการคุ้มครอง 
บริษัทรถยนต์แห่งชาติลงอย่างช้าๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
ทัง้ต่อประเทศโดยส่วนรวม เนือ่งจากเป็นการบบีบงัคบัโดยทาง
อ้อมให้บริษัทรถยนต์แห่งชาติต้องปรับปรุงตนเอง เพื่อรับการ
แข่งขันทัง้ในด้านเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ และปรบัปรงุคุณภาพ
ของรถยนต์
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 ส�าหรับบริษัทที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี  
มากที่สุด คือ บริษัท โปรตอน ซึ่งในระยะหลังได้เสียส่วนแบ่ง
ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง และฐานะการเงินไม่ค่อยดีนัก     
เพือ่คดัค้านนโยบายเปิดเสรขีองรฐับาล เมือ่ต้นเดอืนกรกฎาคม 
2548 นาย Mahaleel Ariff ซึ่งขณะน้ันด�ารงต�าแหน่งเป็น       
ผู้บริหารของบริษัท โปรตอน ได้กล่าววิจารณ์รัฐบาลว่าก�าลัง
ทอดทิ้งไม่สนับสนุนช่วยเหลือบริษัทฯ
 ส่วน ดร.มหาเธร์ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นท่ีปรึกษาบริษัทฯ เม่ือเดือนเมษายน 2547 ก็ได้
กล่าวในท�านองเดียวกันว่า นโยบายของรัฐบาลที่จะลดการ
คุม้ครองบรษิทั โปรตอน นัน้ จะส่งผลกระทบต่อบริษัท โปรตอน 
เป็นอย่างมาก รวมถงึส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ
อีกด้วย
  ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ว่าหากรัฐบาลมาเลเซีย ได้
ปรบัเปลีย่นนโยบายแบบหน้ามอืเป็นหลังมอืแล้ว จะกระทบต่อ
อตุสาหกรรมรถยนต์อย่างรนุแรง ท�าให้ความพยายามของรัฐบาล
มาเลเซยีในระยะทีผ่่านมาทีทุ่ม่เงนิทนุจ�านวนมาก เพือ่ส่งเสรมิ
รถยนต์แห่งชาตกิลายเป็นเร่ืองสญูเปล่า โดยมีตัวอย่างกรณขีอง
ออสเตรเลียซึง่เปิดเสรอีตุสาหกรรมรถยนต์ ก่อให้เกดิผลกระทบ
อย่างรนุแรง ท�าให้ผูป้ระกอบรถยนต์ในประเทศบางรายต้องเลกิ
กิจการ ซ่ึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษัทรถยนต์แห่งชาติ     
แต่อย่างไรก็ตาม การใช้เวลาในการปรับเปล่ียนนโยบายของ
รัฐบาลมาเลเซียข้างต้น ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่บริษัทต่าง
ชาติเป็นอย่างมาก ท�าให้หลายบริษัทตัดสินใจชะลอการลงทุน
ในมาเลเซีย
 

เปิดเสรีการลงทุนอย่างเป็นขั้นตอน

 ในระยะหลงัเมือ่เริม่มเีสยีงเรยีกร้อง ให้รฐับาลมาเลเซีย
เปิดเสรีอุตสาหกรรมรถยนต์มากขึ้น รัฐบาลจึงได้เร่ิมเปิดเสรี
อตุสาหกรรมรถยนต์แบบเป็นขัน้ตอน โดยกระทรวงการค้าระหว่าง
ประเทศและอตุสาหกรรม (MITI) ของมาเลเซยีได้ประกาศกรอบ
นโยบายอตุสาหกรรมยานยนต์ (National Automotive Policy 
Framework) เมือ่วนัที ่19 ตลุาคม 2548 ว่ามาเลเซียจะพัฒนา
ให้เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมรถยนต์ในภมูภิาค โดยมวัีตถุประสงค์ 
5 ประการ

ส่งเสรมิอตุสาหกรรมทีม่คีวามสามารถในการแข่งขนั 
โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์แห่งชาติ
ก้าวไปสูศู่นย์กลางอุตสาหกรรมรถยนตใ์นภมูิภาค 
ทัง้ในการผลติ ประกอบ และกระจายสนิค้ารถยนต์
เสรมิสร้างมลูค่าเพิม่และความสามารถของบรษิทั
ท้องถิ่น
ส่งเสริมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อส่งออก
ส่งเสริมบริษัทภูมิบุตร ซึ่งเป็นของคนท้องถิ่นของ
มาเลเซยี เพือ่ประกอบธรุกจิรถยนต์ทัง้ในส่วนการ
เป็นตัวแทนจ�าหน่าย ผลิตช้ินส่วน การน�าเข้า
รถยนต์ ฯลฯ

มาเลเซยีได้ประกาศนโยบาย

อตุสาหกรรมยานยนต์

ว่าจะพฒันาให้เป็นศนูย์กลาง

อตุสาหกรรมรถยนต์ในภมูภิาค

”

”

 พร้อมกันนี ้ได้ประกาศว่าหากบรษัิทรถยนต์ต่างประเทศ 
มาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ในมาเลเซียแล้ว จะได้รับสิทธิและ
ประโยชน์เช่นเดียวกับบริษัทรถยนต์แห่งชาติ โดยสิทธิและ
ประโยชน์ทีไ่ด้รบัจะไม่มหีลกัเกณฑ์ก�าหนดตายตวั ขึน้อยูก่บัการ
เจรจาเป็นแต่ละกรณีไป ซ่ึงจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น 
การถ่ายทอดเทคโนโลย ีการเพิม่ทักษะบคุลากร การน�าเข้าเงนิตรา
ต่างประเทศ มูลค่าเพ่ิมของการผลิต การลงทุนด้านวิจัยและ
พัฒนา ฯลฯ

:: โลจิสติกส์ด้านรถยนต์ในมาเลเซีย
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ประกาศนโยบายยานยนต์แห่งชาติปี 2549

 รฐับาลมาเลเซยีได้ประกาศเมือ่วนัที ่22 มนีาคม 2549 
เกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ (National Automotive 
Policy - NAP) ในรายละเอียด เป็นต้นว่า

ลดอตัราอากรขาเข้ารถยนต์ส�าเรจ็รปูจากประเทศ
อาเซยีน กรณใีช้ชิน้ส่วนผลติในประเทศกลุม่อาเซียน
อย่างน้อยร้อยละ 40 ภายใต้ CEPT - AFTA อกีครัง้
หนึง่จากเดิมร้อยละ 15 ลดลงเหลือร้อยละ 5 
ป้องกนัการน�าเข้าและจ�าหน่ายรถยนต์ทีม่คีณุภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน
ลดการน�าเข้ารถยนต์ใช้แล้วอย่างค่อยเป็นค่อยไป 
โดยจะห้ามการน�าเข้าภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2563 ยกเว้นการน�าเข้าเพื่อใช้ส่วนบุคคล
จะไม่อนุญาตให้ก่อตัง้โรงงานประกอบรถยนต์แห่ง
ใหม่ จนกว่าปัญหาก�าลงัผลติเกนิความต้องการจะ
ผ่อนคลายลง

เปิดการลงทุนอย่างจำากัดปลายปี 2552

 ดาโต๊ะมสุตาฟา โมฮมัหมดั รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง
การค้าระหว่างประเทศและอตุสาหกรรม (MITI) ของมาเลเซยี 
ได้ประกาศปรับปรุงนโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ (National 
Automotive Policy - NAP) ครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 
2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ดังนี้
 ประการแรก เปิดเสรกีารลงทนุในอตุสาหกรรมรถยนต์
อย่างจ�ากดั โดยยกเลิกการห้ามต้ังโรงงานประกอบรถยนต์ รวมถงึ
เปิดเสรีการถือหุ้นของต่างชาติ กรณีเป็นการประกอบรถยนต์
ขนาดไม่ต�า่กว่า 1,800 ซซี ีและมรีาคาจ�าหน่ายไม่ต�า่กว่า 150,000 
ริงกิต หรือ 1.5 ล้านบาท รวมถึงเปิดเสรีการผลิตรถยนต์ราคา
สูง (Luxury Car)  รถจักรยานยนต์เครื่องยนต์ตั้งแต่ 200 ซีซี 
ขึ้นไป ไฮบริด ไฟฟ้า ปิกอัพ และเพื่อการพาณิชย์ โดยมีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นไป โดยยังห้ามต้ัง
โรงงานประกอบรถยนต์ขนาดต�่ากว่า 1,800 ซีซี หรือมีราคา
จ�าหน่ายต�่ากว่า 150,000 ริงกิต

 ยิง่ไปกว่าน้ัน มาเลเซยียงัก�าหนดให้การผลิตรถไฮบรดิ 
เป็นอตุสาหกรรมเป้าหมายในการชกัจงูการลงทนุ โดยรฐัมนตรี
กระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย    
ได้หารือกับบริษัทรถยนต์หลายบริษัท เพื่อชักชวนให้มาลงทุน
ตัง้ฐานผลติรถยนต์ไฮบรดิในมาเลเซยี เพือ่จ�าหน่ายในมาเลเซยี
และส่งออกไปยงัประเทศกลุม่อาเซยีน รวมถงึการผลติชิน้ส่วน
รถไฮบริด

ก�าหนดให้การผลติรถไฮบรดิ

 เป็นอตุสาหกรรมเป้าหมายในการชกัจงู

เพือ่จ�าหน่ายในมาเลเซยีและส่งออก

”

”

 ประการทีส่อง ส่งเสรมิการลงทนุผลติชิน้ส่วนรถยนต์
ประเภทที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและการผลิตเพื่อส่งออก โดยก�าหนด
ว่าหากมูลค่าเพ่ิมไม่ต�่ากว่าร้อยละ 30 จะยกเว้นภาษีเงินได้
นิติบุคคลเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 – 30 ของมูลค่าส่งออกที่เพิ่ม
ขึ้น และหากมูลค่าเพิ่มไม่ต�่ากว่าร้อยละ 50 จะยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเป็นสัดส่วนร้อยละ 15 – 50 ของมูลค่าส่งออกที่
เพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมการลงทุนการผลิตชิ้นส่วนส�าคัญ คือ 
ระบบส่งก�าลัง ระบบพวงมาลัย ระบบถุงลมนิรภัย โดยให้
สถานภาพ Pioneer Status ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งสิ้น 
เป็นเวลา 10 ปี หรือ Investment Tax Allowance 100%
 ประการที่สาม จะยังคงอัตราอากรขาเข้าและภาษี
สรรพสามิตในระดับปัจจุบันเอาไว้ เนื่องจากภาษีอากรจาก
รถยนต์นบัว่าเป็นแหล่งรายได้ส�าคญัของรฐับาลเป็นมลูค่าสงูถงึ
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ปีละ 6,000 - 7,000 ล้านรงิกติ หรอืประมาณ 60,000 – 70,000 
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จะยึดมั่นปฏิบัติตามพันธสัญญา        
เกี่ยวกับการลดอากรขาเข้าสินค้ายานยนต์ ตามข้อตกลงเขต  
การค้าเสรอีาเซยีน และข้อตกลงเขตการค้าเสรกีบัประเทศอืน่ๆ
	 ประการทีส่ี	่ส่งเสรมิการวจิยัและพฒันารถยนต์ไฟฟ้า
และรถยนต์ไฮบริด และชิน้ส่วนส�าคัญ เช่น มอเตอร์ อินเวอร์ทเตอร์ 
แบตเตอรี่ ฯลฯ โดยให้สถานภาพ Pioneer Status เต็มที่ เป็น
เวลา 10 ปี หรอื Investment Tax Allowance 100% รวมถงึ
สนับสนุนในรูปเงินให้เปล่า ในด้านฝึกอบรมและด้านวิจัยและ
พัฒนา ต่อมารฐับาลมาเลเซยีได้ประกาศยกเว้นภาษสีรรพสามิต 
รถไฮบรดิขนาดเครือ่งยนต์ต�า่กว่า 2,000 ซซี ีท�าให้ยอดรถยนต์
ไฮบริดจ�าหน่ายเพิ่มขึ้นมาก
 อย่างไรกต็าม รฐับาลมาเลเซยีได้ตระหนกัว่าเครือ่งยนต์
แบบสันดาปภายใน ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันจะยังคงครอง
ตลาดต่อไปอีกยาวนาน โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 ทั่วโลกจะ
ซ้ือรถยนต์ไฟฟ้าเป็นสดัส่วนเพยีงร้อยละ 10 ของทัง้หมด ขณะที่
อีกร้อยละ 90 ยังคงเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาป
ภายใน ดงันัน้ มาเลเซยีก�าหนดเป็นผู้น�าในด้านเครือ่งยนต์ CNG 
หรอืทีป่ระเทศไทยเรยีกว่า NGV ซ่ึงใช้ก๊าซธรรมชาตเิป็นเช้ือเพลิง

 อนึ่ง ปัจจุบันเครื่องยนต์ NGV ที่ใช้กันทั่วโลกนั้น      
ยงัไม่มปีระเทศใดทีใ่ช้เทคโนโลย ีDirect Injection แต่มาเลเซยี
มเีทคโนโลยใีนด้านนี ้ซึง่จะส่งผลท�าให้รถยนต์ประหยดัเช้ือเพลงิ
ก๊าซธรรมชาตมิากกว่า ดงันัน้ ก�าหนดวสิยัทศัน์จะเป็นฐานผลติ
ระบบ Direct Injection ส�าหรับเครื่องยนต์ NGV เพื่อส่งออก
ไปจ�าหน่ายทั่วโลก

ปัจจุบนัเคร่ืองยนต์ NGV 

ทีใ่ช้กนัทัว่โลกน้ัน 

ยงัไม่มปีระเทศใดทีใ่ช้

เทคโนโลย ีDirect Injection 

แต่มาเลเซยีมีเทคโนโลยใีนด้านนี้

”

”

เป็นช่วงท้าทายสำาคัญ

 ในปี 2554 ตลาดรถยนต์ของมาเลเซียหดตัวลง        
เล็กน้อยร้อยละ 0.9 เหลือ 599,877 คัน ต�า่กว่าท่ีคาดการณ์เอา
ไว้ก่อนหน้านีว่้าจะมียอดจ�าหน่าย 608,000 คนั เนือ่งจากปัญหา
เกี่ยวกับการขาดแคลนชิ้นส่วนรถยนต์ อันมีสาเหตุเนื่องจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นและน�้าท่วมในไทย โดยยอด
จ�าหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.6  เหลือ 
535,112  คัน ขณะที่ยอดจ�าหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 5.2  เป็น 64,765 คัน โดยบริษัท Perodua ซึ่งเป็น
รถยนต์ที่พัฒนาบนพื้นฐานของรถยนต์ไดฮัทสุของญี่ปุ่น ครอง
ตลาดมากอันดับ 1 ส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 30 รองลง
มา คือ โปรตอนร้อยละ 26.4  และโตโยต้าร้อยละ 14.5 โดยมี
การคาดหมายแนวโน้มในปี 2555 ตลาดจะขยายตัวเล็กน้อย
ร้อยละ 2.5 
  ปัจจุบันนับเป็นช่วงท้าทายครั้งส�าคัญของมาเลเซีย 
โดย Datuk Kamaruddin Ismail ประธานสถาบันยานยนต์
ของประเทศมาเลเซีย ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2554 
ว่าหากในอนาคตด�าเนินนโยบายอย่างไม่ระมัดระวังแล้ว 
อุตสาหกรรมยานยนต์ของมาเลเซีย อาจจะกลายเป็นส่วนเกิน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น
 ประการแรก ความพยายามเปิดเสรอีตุสาหกรรมเพิม่
เตมิ โดยการก่อตัง้โรงงานประกอบรถยนต์ของต่างชาต ิจะท�าให้
อุปสงค์ต่อชิ้นส่วนเพิ่มมากขึ้น ท�าให้มีการผลิตชิ้นส่วนภายใน
ประเทศเป็นจ�านวนมากขึ้นตามไปด้วย ก่อให้เกิดการประหยัด
จากขนาด ท�าให้ราคาชิ้นส่วนลดลง ขณะเดียวกันคุณภาพเพิ่ม
สงูข้ึน ซ่ึงจะเป็นผลดที�าให้อตุสาหกรรมรถยนต์มีความสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
 ประการท่ีสอง	เร่งพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ 
Madani Sahari หวัหน้าผูบ้รหิารของสถาบนัยานยนต์มาเลเซยี 
ให้สมัภาษณ์เมือ่เดอืนมนีาคม 2554 กล่าวว่าเป้าหมายจะพฒันา
บุคลากรภายในปี 2558 ประกอบด้วยนักออกแบบในด้าน      
ยานยนต์ 4,600 คน วิศวกรยานยนต์ 5,700 คน ช่างเทคนิค
พิเศษ 27,000 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการผลิตแบบลดการ
สญูเสยีในการผลติ (Lean Production) 1,500 คน และวศิวกร
บ�ารุงรักษาที่เชี่ยวชาญพิเศษ 500 คน
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 ประการทีส่าม การพฒันาเทคโนโลยใีหม่ เช่น รถยนต์
ไฟฟ้า โดยบรษิทั โปรตอน ได้ประกาศเม่ือเดือนกนัยายน 2554 
ว่าจะเริม่ผลติรถยนต์ไฟฟ้าตัง้แต่ปี 2556 เป็นต้นไป โดยวางแผน
จะลงทนุในด้านรถยนต์ไฟฟ้าในช่วง 2 ปีข้างหน้า เป็นเงนิ 500 
ล้านริงกิต หรือประมาณ 5,000 ล้านบาท

ต่างชาติเริ่มสนใจลงทุน

 บริษัทรถยนต์ยุโรปหลายบริษัท เริ่มมีการตัดสินใจ
เลอืกมาเลเซยีเป็นฐานการผลติ เนือ่งจากคาดว่าจะท�าให้สามารถ
ผลติรถยนต์ยโุรปในราคาต�า่ลง ท�าให้ยอดขายรถยนต์ยโุรปเพิม่
อย่างก้าวกระโดด แต่เกอืบท้ังหมดเป็นการผลิตจ�านวนไม่มากนกั 
โดยอาศัยโรงงานประกอบรถยนต์ที่มีอยู่แล้ว เป็นต้นว่า บริษัท 
DRB-HICOM ได้ลงนามในสญัญาร่วมมอืกบับรษิทัโฟล์คสวาเกน
ของเยอรมนีเมื่อปี 2553 ในการใช้ฐานการผลิตเดิมของตนเอง

:: รถยนต์ปิกอัพมิตซูบิชิได้รับความสนใจค่อนข้างมากในมาเลเซีย

ท่ีเมือง Pekan รัฐปาหงั ซึง่มีก�าลงัผลติ 90,000 คันต่อปี ก�าหนด
ในช่วงแรกจะประกอบรถยนต์โฟล์คสวาเกนรุ่น Passat และ 
Jetta เพื่อจ�าหน่ายในประเทศก่อน จากนั้นจะเร่ิมผลิตเพื่อส่ง
ออกนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

บรษิทัรถยนต์ยโุรปหลายบรษิทั 

เริม่มกีารตดัสนิใจเลอืกมาเลเซยี

เป็นฐานการผลติ 

เนือ่งจากคาดว่าจะท�าให้สามารถ

ผลติรถยนต์ยโุรปในราคาต�า่ลง

”

”

 นอกจากนี ้มโีครงการร่วมทนุระหว่างบรษิทั Berjaya 
Corp Bhd ของมาเลเซีย และบริษัท BYD Auto ของจีน เพื่อ
ตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ BYD ขนาดเครื่องยนต์ 1,000 ซีซี 
 ล่าสดุในช่วงกลางปี 2554 บรษิทั ฟจูเิฮฟวีอ่นิดสัตรส์ี    
ของญีปุ่น่ได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจทีจ่ะร่วมทนุกับกลุม่ตนัจง
ของมาเลเซยี ในการก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ซบูารแุบบ
อเนกประสงค์ขนาดเล็กในมาเลเซีย เพื่อจ�าหน่ายในประเทศ
และส่งออกไปจ�าหน่ายยงัประเทศไทยและอนิโดนเีซยี โดยการ
ที่ตัดสินใจเลือกตั้งโรงงานในมาเลเซีย แทนที่จะลงทุนในไทย 
เนือ่งจากต้องการใช้ฐานการประกอบรถยนต์ของกลุม่ตนัจงทีม่ี
อยู่แล้ว แทนที่จะก่อสร้างโรงงานข้ึนใหม่ โดยก�าหนดเร่ิมผลติ
ในเดอืนตลุาคม 2555 ขนาดก�าลงัผลติ 5,000 คนัต่อปี
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ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

บทความพิเศษ

 “โรงไฟฟา้นิวเคลยีร์ ทางเลอืก ทางออก หรอืทางตนั” เปน็หนึง่ในหวัขอ้เสวนา ในงานบโีอไอแฟร ์2011 

ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 22 มกราคม 2555 โดยบีโอไอร่วมกับสำานักงานปรมาณูเพื่ อสันติ มีวิทยากร คือ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน ผู้เชี่ยวชาญสาขาพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ และ ดร.นทีกูล เกรียงชัยพร วิศวกรนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

(กฟผ.) โดยมี ดร.พิภัทร พฤกษาโรจนะกุล วิศวกรนิวเคลียร์ สำานักงานปรมาณูเพื่ อสันติ เป็นผู้นำาการเสวนา

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 

ทางเลือก ทางออก หรือทางตัน

 ความคดิทีจ่ะก่อตัง้โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ ไม่ใช่เร่ืองใหม่
ส�าหรบัประเทศไทย โดยมคีวามพยายามสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์
มาแล้ว 3 ครัง้ ครัง้แรกเมือ่ปี 2518 มแีผนจะก่อสร้างโรงไฟฟ้า
นวิเคลยีร์ขนาด 600 เมกะวตัต์ ทีอ่่าวไผ่ อ�าเภอศรรีาชา จงัหวดั
ชลบุรี ซึ่งมีการเลือกเทคโนโลยีและสั่งจองเชื้อเพลิงแล้ว          
แต่ตอนนั้นมีการส�ารวจพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ผนวกกับ
กระแสต่อต้าน จึงท�าให้โครงการต้องล้มเลิกไป

:: จากซ้ายไปขวา ดร.พภิทัร พฤกษาโรจนะกลุ วศิวกรนวิเคลยีร์ ส�านกังาน

ปรมาณูเพื่อสันติ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน               

ผูเ้ชีย่วชาญสาขาพฤตกิรรมศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 

และ ดร.นทีกูล เกรียงชัยพร วิศวกรนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝายผลิต     

แห่งประเทศไทย

Go Green
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 จากนั้นในปี 2525 ได้มีการรื้อฟื้นโครงการขึ้นมา     
อีกครั้ง โดย กฟผ. ได้ส�ารวจพื้นที่ที่เหมาะสมส�าหรับก่อตั้ง        
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด 59 แห่ง โดยได้ท�าการ
ศึกษาลึกลงไปจนเหลือที่ใช้ได้ 14 แห่ง จากนั้นทางญี่ปุ่นได้เข้า
มาช่วยประเมนิจนเหลอื 4 แห่ง แต่กระทบจากวกิฤตเิศรษฐกจิ 
ในปี 2540 โครงการจึงได้ล้มเลิก 
         ปัจจุบันมีความพยายามก่อตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็น
คร้ังท่ี 3 เนื่องจากสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย   
พึ่งพาการใช้ก๊าซธรรมชาติมากถึงร้อยละ 70 โดย 2 ใน 3 ของ
ก๊าซธรรมชาติที่น�ามาใช้นั้น มาจากอ่าวไทย ซึ่งมีการประมาณ
การว่าก๊าซในอ่าวไทยจะหมดลงภายใน 20 ปี หลังจากนั้นจะ
ต้องพึ่งพาการน�าเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศทั้งหมด    
ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายหาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ     
มาใช้ส�าหรับการผลิตไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงพลังงานนิวเคลียร์
           ปัจจัยส�าคัญ คือ การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้
ปลอดภยั โดยเครือ่งปฏกิรณ์นวิเคลยีร์แต่ละรุน่ ได้รบัการพฒันา
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตาม
ล�าดับ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมาไดอิชิ ซึ่งเกิดปัญหาจาก
แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเมื่อต้นปี 2554 จะเป็นรุ่นที่ 2 ส�าหรับ       
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ท่ีก่อสร้างใหม่ในปัจจุบันเป็นรุ่นท่ี 3+ และ
ขณะนี้ระบบที่เป็นรุ่นที่ 4 ก�าลังอยู่ระหว่างการวิจัย
       ส�าหรับมาตรการความปลอดภัย นอกจากเพ่ือป้องกัน   
ภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุแล้ว จะต้องป้องกันภัยจากการ         
ก่อการร้ายด้วย เป็นต้นว่า ที่ประเทศจีน นอกรั้วโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์จะมีทหารถือปืน เพื่อรักษาความปลอดภัย โดยได้รับ
อ�านาจให้ยิงผู้ที่บุกรุกเข้ามายังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้

ความคดิทีจ่ะก่อตัง้โรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ 

ไม่ใช่เร่ืองใหม่ส�าหรับประเทศไทย 

โดยมีความพยายามสร้าง

โรงไฟฟ้านวิเคลียร์มาแล้ว 3 ครัง้   

คร้ังแรกเม่ือปี 2518

”

”

วิกฤติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา

 ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีความเสี่ยง     
มีแต่เสีย่งน้อยหรอืเสีย่งมากเท่าน้ัน เหตกุารณ์แผ่นดนิไหวร้าย
แรงที่สุดในญี่ปุ่นเมื่อต้นปี 2554  เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด เพราะ
แผ่นดินไหวส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมาไดอิชิ   
ซึ่งมีเตาปฏิกรณ์ 6 เตา อายุ 32 - 40 ปี โดยในจ�านวนนี้มี      
3 เตา ที่อยู่ระหว่างเดินเครื่อง ส่วนที่เหลืออีก 3 เตาปิดเพื่อรอ
การซ่อมบ�ารงุ ซึง่ทัง้ 3 เตาทีก่�าลังเดนิเครือ่งได้หยดุท�างานตาม
ทีอ่อกแบบไว้ โดยไม่ได้รบัความเสยีหายจากแผ่นดนิไหวแต่อย่างใด 
 แต่หลังแผ่นดินไหว 1 ชั่วโมง เกิดเหตุการณ์สึนามิ 
ความสงู 15 เมตร ซึง่โรงไฟฟ้าฯ มรีะบบกนัคลืน่สงูเพยีง 5.7 เมตร 
ส่งผลท�าให้ระบบผลิตไฟฟ้าส�ารองจากเครื่องยนต์ดีเซลได้รับ
ความเสียหาย เนื่องจากอาคารไม่ได้ออกแบบให้กันน�า้เอาไว้    
 เชือ้เพลิงนวิเคลียร์มลัีกษณะพเิศษ คอื แท่งเชือ้เพลงิ
ยเูรเนยีมจะยงัคงร้อนอยูแ่ม้ปิดเตาแล้วกต็าม ดงันัน้ ต้องแช่อยูใ่น
น�า้เพื่อระบายความร้อนอย่างต่อเนื่อง จากการเกิดสึนามิท�าให้
ไฟฟ้าดบัเป็นบรเิวณกว้าง ครอบคลมุถงึพืน้ทีโ่รงไฟฟ้านวิเคลยีร์ด้วย  
 ขณะท่ีระบบผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซลเสียหาย 
แม้ในระยะแรกไม่มปัีญหามากนกั เนือ่งจากสามารถสบูน�า้โดย
ใช้ไฟฟ้าส�ารองจากแบตเตอรี่ แต่เมื่อไฟฟ้าส�ารองในแบตเตอรี่
ถกูใช้หมดลง ท�าให้ระบบระบายความร้อนมปัีญหา จนน�า้เดอืด 
แท่งเชือ้เพลงิมอีณุหภมูสิงูขึน้ ก่อให้เกดิการหลอมละลาย ส่งผล
ท�าให้กัมมันตภาพรังสีรั่วออกมาสู่ภายนอกเตาปฏิกรณ์ แม้มี
อาคารครอบเตาปฏิกรณ์อีกชั้นหนึ่ง แต่ความร้อนสูงได้ท�าให้
ก๊าซไฮโดรเจนเพิม่ขึน้ จนเกดิการระเบดิขึน้ (ก๊าซไฮโดรเจนเกดิ
ระเบิด ไม่ใช่ระเบิดไฮโดรเจนอย่างที่หนังสือพิมพ์เสนอข่าว) 
ท�าให้อาคารเสียหาย กัมมันตภาพรงัสมีีการรัว่ไหลออกมาภายนอก
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มเีพยีง 2 ประเทศทีป่ระกาศว่า

จะค่อยๆ ลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ลง

คอื เยอรมน ีและสวติเซอร์แลนด์

ส�าหรบัประเทศอืน่ๆ ในอนาคต

ส่วนใหญ่ตดัสนิใจเดนิหน้าโครงการต่อไป

”

”
:: โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศฟินแลนด์

หลายประเทศ เดินหน้าต่อ 

 การเกดิปัญหาทีโ่รงไฟฟ้านวิเคลยีร์ฟกูชูมิา ซึง่นบัเป็น
อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งใหญ่เป็นครั้งที่ 3 ต่อจากที่       
ทรีไมล์ไอส์แลนด์ในสหรัฐฯ และเชอร์โนบิลในอดีตสหภาพ
โซเวียต แต่บรรดาประเทศที่ใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กว่า 30 
ประเทศ มีเพียง 2 ประเทศ ที่ประกาศว่าจะค่อยๆ ลดการใช้
พลงังานนวิเคลยีร์ลง คอื เยอรมน ีและสวติเซอร์แลนด์ ส�าหรบั
ประเทศอื่นๆ ที่สนใจจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต           
ส่วนใหญ่ตัดสินใจเดินหน้าโครงการต่อไป 

 รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้น โดยจะ
เน้นการใช้เทคโนโลยีใหม่ คือ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล
ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor – SMR) ซ่ึงเป็นเตา
ปฏกิรณ์ส�าหรบัผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ไม่เกนิ 300 เมกะวตัต์ แทนที่
จะมขีนาด 1,000 – 1,400 เมกะวตัต์ ในเตาปฏกิรณ์ขนาดปกติ
ที่ก่อสร้างในปัจจุบัน โดยจะก่อสร้างแบบโมดูล (Modular) 
ภายในโรงงานแล้ว ยกมายังสถานที่ก่อสร้าง แทนการก่อสร้าง
ในทีต่ัง้โรงงานไฟฟ้า ท�าให้สามารถควบคมุคณุภาพเตาปฏกิรณ์
ได้ดยีิง่ขึน้ น�าไปตดิตัง้ไม่ยาก ไม่ต้องใช้น�า้ระบายความร้อน และ
สามารถก่อสร้างในทะเลทรายได้ 
      ในส่วนของฝรั่งเศส ปัจจุบันผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เป็นสัดส่วนสูงมากถึงร้อยละ 78.5 มีแผนที่จะลด
สัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ลงเหลือร้อยละ 50 
ภายในปี 2593 โดยจะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เก่าท่ีมีอายุครบ 
40 ปี จ�านวน 24 แห่ง 
      ส�าหรับญี่ปุ่น แม้จะเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อ
ต้นปี 2554 แต่ในการประชมุนกัวชิาการญีปุ่น่เมือ่ปลายปี 2554  

ผู้เข้าร่วมประชุมต่างพร้อมใจกันยืนยัน ขอให้รัฐบาลเดินหน้า
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไป ล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศในวันที่ 
6 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการสัมมนาว่า จะเสนอ
กฎหมายก�าหนดให้โรงไฟฟ้านวิเคลียร์ปิดตัวภายหลังใช้งาน 40 
ปี แต่อาจจะผ่อนผนัให้หากมคีวามปลอดภยั คล้ายคลงึกบัสหรฐัฯ 
ท่ีก�าหนดใบอนุญาตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 40 ปี โดยยอมให้ต่อ
อายุได้อีก 20 ปี
        จากบทเรียนในอดีต ท�าให้มีการออกแบบโรงไฟฟ้า
นวิเคลยีร์แบบใหม่ เพือ่เพิม่ความปลอดภยัให้สงูขึน้ โดยโรงไฟฟ้า
นวิเคลยีร์ฟกูชูมิา ซึง่มเีตาปฏกิรณ์ 6 เตา อาย ุ32 - 40 ปี นับ
เป็นรุน่ที ่2 ส�าหรบัทีก่�าลงัก่อสร้างในปัจจบุนัทนัสมยัและปลอดภยั
ขึ้นเป็นรุ่นที่ 3+ มีระบบ Passive System ให้น�้าไหลมาเอง
จากท่ีสูงมาสู่ท่ีต�่าตามแรงดึงดูดของโลก ขณะท่ีก�าลังวิจัย คือ 
รุ่นที่ 4 ที่ทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้นอีก

แท่งเชื้อเพลิง ใช้ผลิตระเบิดนิวเคลียร์ไม่ได้ 

 แม้จะเกิดปัญหากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ไม่มีทางที่
แท่งเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะถูกน�าไปผลิตระเบิด
นิวเคลียร์ได้ เนื่องจากแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้มีความเข้มข้นเพียง  
ร้อยละ 0.7 – 10  เช่น แท่งเชือ้เพลงิทีโ่รงไฟฟ้าฟกูชูมิา มคีวาม
เข้มข้นเพียงร้อยละ 3 ขณะที่ระเบิดนิวเคลียร์จะต้องใช้แท่ง  
เชือ้เพลงิทีม่คีวามเข้มข้นสงูถึงร้อยละ 99 ดงันัน้ แม้ผูก่้อการร้าย
จะน�าแท่งเชือ้เพลงิในโรงไฟฟ้าไปได้  ก็ไม่สามรถน�าไปผลติเป็น
ระเบิดนิวเคลียร์ได้   
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แท่งเชือ้เพลิงทีโ่รงไฟฟ้าฟกูชิูมา

มคีวามเข้มข้นเพยีงร้อยละ 3  

ขณะทีร่ะเบดินวิเคลียร์

จะต้องใช้แท่งเช้ือเพลิง

ทีม่คีวามเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 99

”

”

:: การตรวจสอบมาตรฐานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะเป็นไปอย่างเข้มงวด

ต้นทนุการผลติไฟฟ้า

จากพลงังานนวิเคลยีร์

มมีลูค่าเพยีง 2.79 บาทต่อหน่วย 

เปรยีบเทยีบกบัถ่านหนิ 

2.94 บาทต่อหน่วย 

ก๊าซธรรมชาติ 

3.96 บาทต่อหน่วย ฯลฯ

”

”
 ส�าหรบัแท่งเช้ือเพลิงใช้แล้ว (Spent Fuel) ซึง่เป็นกาก
กัมมันตภาพรังสี ที่ได้จากการแบ่งแยกนิวเคลียสของยูเรเนียม 
มกีารแผ่รงัสตีลอดเวลา แม้ดบัเคร่ืองหรือเลิกใช้กต็าม ซึง่จ�าเป็น
ต้องใช้เวลานบัหมืน่ปีในการสลายตัว เพ่ือลดระดับกมัมันตภาพรงัสี 
จนถงึระดบัเท่ากบักมัมนัตภาพรงัสขีองแร่ยเูรเนยีมตามธรรมชาติ
นั้น 
 การด�าเนินการในช่วง 60 ปีแรก จะเก็บแบบเปียก 
โดยการแช่น�้าในบ่อเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วซึ่งอยู่ภายในโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ หลังจากนั้นจะเก็บแบบแห้งโดยใช้อากาศเป็นตัว
ระบายความร้อนเป็นเวลาอย่างน้อย 20 ปี จนกว่าจะมีพื้นที่  
ฝังเกบ็ใต้ดนิอย่างถาวร เรือ่งทีม่กีารหวัน่เกรงกนัว่าจะเกิดปัญหา
ในการเก็บรักษาและก�าจัด ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหามากมายอย่าง    
ที่คิด เนื่องจากเหตุผล ดังนี้ 
 ประการแรก แท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วไม่มีจ�านวนมาก 
โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะเปลี่ยนแท่งเช้ือเพลิงทุก 1.5 – 2 ปี  
จากนั้นจะน�าไปเก็บในบ่อเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้ว แต่จะมีปริมาณ
น้อยมาก โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 1,000 เมกะวตัต์ (ปัจจบุนัไทย
มีความต้องการไฟฟ้าประมาณ 30,000 เมกะวัตต์) จะมีกาก
กัมมันตภาพรังสีปีละเพียงแค่ 25 ลูกบาศก์เมตร น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทยีบกบักากอตุสาหกรรมในประเทศไทย ทีม่ปีรมิาณนบั
สิบล้านตันในแต่ละปี
 ประการที่สอง แท่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว สามารถน�าไป
คัดแยกเอาเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ ท�าให้มีกากเชื้อเพลิงน้อยลง            
ยิ่งไปกว่านั้น ในอนาคตอีก 10 – 15 ปีข้างหน้า จะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์แบบ Fast Breeder โดยใช้แท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วเป็น
แหล่งพลังงาน ท�าให้ปริมาณกากเชื้อเพลิงลดน้อยลงไปอีก 

ข้อดขีองโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ ถกูและสะอาด 

 ข้อดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าที่
ใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ แล้ว พบข้อดีหลายประการ คือ   
 ประการแรก  ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
นิวเคลียร์ ซึ่งรวมทั้งค่าก่อสร้าง ค่าเดินเครื่อง ค่าเชื้อเพลิง     
ค่าเกบ็รกัษากากกมัมนัตภาพรงัส ีค่ารือ้ถอน ฯลฯ มมีลูค่าเพียง 
2.79 บาทต่อหน่วย เปรยีบเทยีบกบัถ่านหนิ 2.94 บาทต่อหน่วย 
ก๊าซธรรมชาติ 3.96 บาทต่อหน่วย แสงอาทิตย์ 10 – 13 บาท
ต่อหน่วย ลม 5 – 6  บาทต่อหน่วย และชีวมวล 3 - 3.50 บาท      
ต่อหน่วย 
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	 ประการที่สอง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากก๊าซซัลเฟอร์-   
ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ฝุ่นควัน ฯลฯ รวมทั้งไม่ก่อ
ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย 
โดยในอนาคตมแีนวโน้มว่าจะมกีารเกบ็ค่าใช้จ่ายจากการปล่อย
คาร์บอนฯ ซ่ึงในปัจจุบนั ประเทศไทยผลติคาร์บอนฯ เฉลีย่ 5.5 
ตันต่อคนต่อปี อัตราอนุญาตปล่อยคาร์บอนฯ มีการซื้อขายท่ี
ระดับ 30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ดังนั้น จะเป็นต้นทุนมากถึง 
5,000 บาทต่อคนต่อปี หรือรวมทั้งประเทศ 325,000 ล้านบาท
ต่อปี
 แม้มกีารหวัน่เกรงว่าปัญหาคอร์รปัชัน่ในประเทศไทย 
จะท�าให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่�าหนด แต่ ดร.นทกีลู เห็นว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาส�าคญั เพราะ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติแล้ว ยังต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบยีบขององค์การระหว่างประเทศ กล่าวคอื หน่วยงาน
พลงังานปรมาณรูะหว่างประเทศ (International Atomic Energy 
Agency – IAEA) ทีม่หีน้าทีต่รวจสอบโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์ก่อนเดนิ
เครือ่ง ตรวจสอบการเคลือ่นย้ายแท่งเชือ้เพลิงนวิเคลยีร์เข้าออก  

:: บรรยากาศภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาวาซากิคาริว่า 

ของญี่ปุน เมื่อปลายปี 2537

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบการ
ด�าเนนิการ และสุม่ตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าปีละ 2 – 3 ครัง้ หาก
การด�าเนินการไม่เป็นตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ก�าหนด   
จะถูกสั่งให้หยุดเดินเคร่ืองโดยทันทีเพื่อปรับปรุงแก้ไข และจะ
ได้รับอนุญาตให้เปิดด�าเนินการได้ กต่็อเม่ือได้ด�าเนนิการตาม
มาตรฐานความปลอดภยัทีไ่ด้ก�าหนดไว้

วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL30
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 ปัจจุบันร้านอาหารประเภทปรุงอาหารสดๆ โดยลูกค้าเองนั้น กำาลังได้รับความนิยมอย่างมากใน

ประเทศไทย แต่มีก่ีคนท่ีจะทราบว่าถ่านท่ีนำามาใช้ในการปิงหรือย่างเพื่ อให้อาหารสุกน้ัน ผลิตมาจากวัสดุประเภทใด 

ที่สำาคัญคือ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือไม่ นอกจากนี้ถ่านที่นำามาใช้นั้น มีส่วนในการทำาลาย

ป่าไม้หรือไม่ จึงมีความพยายามที่จะหาทางเลือกเรื่ องพลังงานเพื่ อใช้ภายในครัวเรือน ทั้งน้ีโดยพลังงานที่       

น่าสนใจตัวใหม่ และเป็นที่แพร่หลายในขณะนี้คงเป็น “ถ่านอัดแท่ง ไร้กลิ่นไร้ควัน”

     สุนันทา อักขระกิจ / มานพ ทุยไธสง

GO  GREEN 

กับถ่านอัดแท่งไร้กลิ่นไร้ควัน

 ถ่านดังกล่าวมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร คุณอุทัย																
ศรีวงษา	ประธานผู้บริหาร	บริษัท	ทองแดง	เมทอล	เวิร์คส	จ�ากัด                
หนึ่งในผู้คิดค้น โดยร่วมกับชาวเกาหลี ที่ได้เห็นถึงความส�าคัญ
ของสุขภาพผู้บริโภค การผลิตโดยใช้วัสดุธรรมชาติบริสุทธิ์                                                  
ทีไ่มม่สีว่นผสมของสารเคมใีดๆ เพือ่ใหผู้บ้รโิภคมคีวามปลอดภยั
ในเรือ่งของคณุภาพและสขุภาพชวีติ ไดใ้หค้วามรูอ้ยา่งละเอยีด
พร้อมยินดีให้ค�าปรึกษา

:: คุณอุทัย  ศรีวงษา  

ประธานผู้บริหาร บริษัท ทองแดง เมทอล เวิร์คส จ�ากัด
เริ่มต้นจากธุรกิจโลหะ พัฒนาต่อยอด

เป็นพลังงาน

 จากจุดเร่ิมต้นบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ
ทางด้านการท�าโลหะปัมขึ้นรูปชนิดต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะน�าไป
ใช้ในงานก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่หลากหลายรูปแบบ
สามารถผลติไดค้รัง้ละจ�านวนมาก  แตป่จัจบุนังานโลหะประสบ
ปัญหาเรื่องราคาวัสดุที่น�ามาใช้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กที่เป็น
วัตถุดิบหลักนั้น ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากราคาขึ้นอยู่กับ
ภาวะความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นหลัก

”

”

พบว่าธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล  

โดยเฉพาะถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่ อย

เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อีกมาก

ทั้งปัจจุบันและอนาคต

Go Green



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ธ
ัน
ว
า
ค
ม
 
2
5
5
4

32

 จึงได้มีแนวคิดที่จะท�าธุรกิจด้านอื่นๆ ขึ้น จาก
ประสบการณ์ที่ท�างานในด้านงานโลหะ ได้ศึกษาธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน  จากนั้นจึงเริ่มต้นศึกษาอย่างจริงจัง
ว่า พลงังานชนดิใดทีม่คีวามเหมาะสม สามารถเชือ่มโยงกบังาน
โลหะได้ พบว่าธรุกจิด้านพลงังานชวีมวล โดยเฉพาะถ่านอดัแท่ง
จากขี้เลื่อยเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อีกมากทั้งปัจจุบันและ
อนาคต
 อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าการท�าธุรกิจด้านพลังงาน      
ชีวมวลนั้น  สามารถจะควบคุมราคาวัตถุดิบได้เอง ซึ่งแตกต่าง
จากการท�าธุรกิจด้านเหล็ก รวมถึงธุรกิจด้านอื่นๆ โดยแนวคิด
การท�าถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย ได้รับแรงบันดาลใจจากการไป
ศึกษาดูงานด้านพลังงาน และได้เห็นการผลิตถ่านชนิดนี้ที่สวน
จิตรลดา แต่ยังไม่ได้เร่ิมท�าในทันที  เน่ืองจากพิจารณาในเบ้ืองต้น
เหน็วา่ การท�าธรุกจิดา้นพลงังานนัน้ จะตอ้งศกึษาและวจัิยเพือ่
ให้ได้ผลที่ดีที่สุดก่อนลงมือท�า เพื่อเป็นหลักประกันว่าท�าแล้ว    
ผู้ใช้ได้ประโยชน์จริง
 ดังนั้นจึงเร่ิมต้นศึกษาวิจัยเร่ืองถ่านอัดแท่งฯ อย่าง
จริงจังตั้งแต่ปี 2545 - 2546 และเม่ือได้ช้ินงานท่ีแน่ใจว่า
สมบรูณแ์ลว้  จงึสง่ไปทดสอบทีม่หาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ เพือ่
วเิคราะหเ์รือ่งคา่ความรอ้นของถา่นอดัแทง่จากขีเ้ลือ่ย พรอ้มกบั
ท�าการส�ารวจด้วยว่า  ในตลาดมีรายอื่นที่ท�าธุรกิจด้านนี้หรือไม่  
ซ่ึงพบวา่สว่นใหญจ่ะเปน็การผลิตถ่านอดัแทง่จากแกลบมากกวา่  
จึงตัดสินใจเลือกผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย  เป็นอีกหนึ่งธุรกิจ  
โดยเลือกวัตถุดิบคือ ขี้เลื่อยจากโรงเลื่อยไม้เท่านั้น  
 ในช่วงที่เร่ิมต้นด�าเนินธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งฯ นั้น  
ถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มมีการตื่นตัวเรื่องพลังงานชีวมวล บวกกับ
ความต้องการในตลาดได้รับความนิยมค่อนข้างสูง เนื่องจาก
พลังงานด้านอื่นๆ ก�าลังประสบปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ่านหินที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ น�ามาใช้ ถูกต่อต้านจาก
ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ตลาดพลังงานชีวมวลมีขนาดใหญ่

 อาจกล่าวได้ว่า ในปัจจุบันนี้ตลาดของพลังงาน        
ชวีมวล เป็นตลาดทีม่ขีนาดใหญ่  โดยมคีวามต้องการทัง้ในและ
ต่างประเทศ  ตลาดในประเทศ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ที่ไม่
สามารถใช้ถ่านหนิเป็นเชือ้เพลงิได้  เนือ่งจากถกูต่อต้าน ดงันัน้
ถ่านอดัแท่งฯ จงึเป็นอกีทางเลอืกหนึง่ทีโ่รงงานอตุสาหกรรมจะ
เลือกใช้ เพราะมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงอื่น เช่น น�้ามัน  
 ส�าหรับร้านอาหารที่ใช้ถ่านในการประกอบอาหาร
ทั่วไปนั้น  ปัจจุบันพบว่ายังเลือกใช้ไม่มาก  เพราะเข้าใจว่าถ่าน
อดัแท่งฯ มรีาคาแพง  รวมถึงเหน็ว่าถ่านไม้ทัว่ไปกส็ามารถใช้ได้  
แต่ถ้าศกึษาและทดลองใช้แล้ว จะพบว่าถ่านทัง้สองชนดิมคีวาม
แตกต่างกันมาก ยิ่งถ้าได้เปรียบเทียบด้านราคาในน�้าหนักที่    
เท่ากนักโิลกรมัต่อกโิลกรมั จะพบว่าถ่านอดัแท่งฯ มรีาคาถกูกว่า  

”
”

ปัจจุบันตลาดพลังงานชีวมวล  

เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่ 

 โดยมีความต้องการทั้งใน

และต่างประเทศ 

การท�าธุรกิจด้านพลังงานชีวมวลนั้น  

สามารถจะควบคุมราคาวัตถุดิบได้เอง  

ซึ่งแตกต่างจากการท�าธุรกิจด้านอื่ นๆ

”

”
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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่านอัดแท่งฯ มีจุดเด่นคือ เป็น
พลังงานที่สะอาด เน่ืองจากเม่ือน�าไปใช้เพ่ือประกอบอาหาร
จะไม่มีกลิ่นและควัน รวมทั้งให้ค่าความร้อนที่สูง ไม่มีการแตก
ปะท ุ ไมด่บัเมือ่จดุไฟตดิแลว้  มคีวามคงทนในการใชง้าน  และ
สามารถให้พลังงานได้มากกว่า 3 เท่าของถ่านไม้ท่ัวไป ท้ังน้ีถ่านไม้
ทัว่ไป มกัจะท�าใหเ้กดิทัง้กลิน่และควนั ซึง่เปน็สาเหตหุนึง่ทีท่�าให้
เกิดโรคมะเร็ง 

ถ่านอัดแท่งฯ เป็นพลังงานที่สะอาด  

ไม่มีกลิ่นและควัน ให้ค่าความร้อนสูง  

และสามารถให้พลังงานได้มากกว่า 

3 เท่าของถ่านไม้ทั่วไป

”

”
กลยุทธ์ทางการตลาด

 แนวทางการท�าตลาดถ่านอัดแท่งฯ ในประเทศคือ  
การไปแนะน�าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เห็นถึงข้อดีของถ่าน  
อัดแท่งฯ ว่าประหยัด ถูกกว่าการใช้ถ่านไม้ท่ัวไป ซึ่งในช่วง
แรกๆ ที่ไปท�าตลาดมักถูกติในเรื่องของราคาที่แพงกว่าถ่านไม้ 
แต่เมื่อได้มีการทดลองใช้แล้ว จะเห็นว่าประหยัดกว่ารวมทั้งมี
การบอกต่อๆ กันว่าใช้ถ่านอัดแท่งฯ แล้วได้ผลดี โดยสามารถ
ใช้ได้มากกว่า 3 เท่าของถ่านไม้ทั่วไป และเมื่อติดไฟแล้วจะอยู่
ได้นานประมาณ  5 - 6 ชั่วโมง
 ลกูคา้ถา่นอัดแทง่ฯ ทีส่�าคญัในประเทศคอื  รา้นอาหาร
เกาหลี และญี่ปุ่น ซ่ึงได้ทดลองใช้แล้วเห็นว่าคุ้มค่า ประหยัด
ต้นทุนเรื่องเชื้อเพลิงได้มากขึ้น และที่ส�าคัญลูกค้าที่มาใช้
บริการ  จะได้รับความปลอดภัยทั้งในด้านสุขภาพอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม
 แม้ว่าความต้องการใช้ถ่านอัดแท่งฯ ของตลาด        
ต่างประเทศจะอยู่ในปริมาณที่สูงมาก แต่ปริมาณการผลิตเมื่อ
รวมไทยกับอินโดนีเซียแล้วก็ยังผลิตได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
ความต้องการในตลาดโลก ปัจจุบันโรงงานมีเคร่ืองจักรแรง
ดันสูง ส�าหรับการผลิตถ่านอัดแท่งฯ จ�านวน 6 เครื่อง ซึ่งใน
ช่วงที่ผ่านมาได้เร่งผลิตอย่างเต็มที่ และมีเป้าหมายที่จะลงทุน
เครื่องจักรให้มีจ�านวนมากข้ึน รวมท้ังการเพ่ิมจ�านวนแรงงาน
ด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับก�าลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2555 

ส่งออกถึงร้อยละ 90 

 ปจัจบุนับรษิทัฯ ผลติถ่านอดัแทง่ฯ สง่ออกไปจ�าหนา่ย  
ในตลาดต่างประเทศถึงร้อยละ 90 โดยเกาหลีถือว่าเป็นตลาด
หลกัส�าหรบัการสง่ออก  เนือ่งจากมชีาวเกาหลเีปน็ผูร้ว่มคดิค้น
ถ่านชนดินีด้ว้ย  แมว้า่ไมไ่ดเ้ปน็การรว่มทนุก็ตาม  จงึเปน็เหตผุล
ส�าคัญที่ท�าให้ชาวเกาหลีเกิดความเชื่อมั่น และเลือกใช้ถ่าน    
อดัแทง่ฯ ทีผ่ลติจากประเทศไทย นอกจากการจดัจ�าหนา่ยภายใน
ประเทศเกาหลีแล้ว ยังเป็นตัวแทนส่งไปจ�าหน่ายยังประเทศ
ต่างๆ ให้อีกด้วย
 การจ�าหน่ายถ่านอัดแท่งฯ ในเกาหลีนั้น จะมีวาง
ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆ ไป โดยจะบรรจุเป็นถุง และก่อน
ทีส่นิคา้จะสามารถวางจ�าหนา่ยในลกัษณะเชน่นีไ้ด ้จะตอ้งผ่าน
การทดสอบแลว้วา่มคีณุภาพด ี และมคีวามปลอดภยัตอ่สขุภาพ
ของผู้ใช้  
 ส�าหรบัตลาดในประเทศ จะเนน้รา้นอาหารตา่งๆ  โดย
เฉพาะร้านอาหารใหญ่ๆ ประเภทปิ้งย่างของเกาหลี และญี่ปุ่น  
ซึ่งให้บริการลูกค้าระดับบน เนื่องจากร้านอาหารประเภทนี้    
จะใหค้วามส�าคญักบัเรือ่งความปลอดภยัตอ่สขุภาพอนามยัของ
ลูกค้ามากกว่าร้านอาหารปิ้งย่างของคนไทย
 สว่นรา้นอาหารทีเ่ปดิตามรมิทางตา่งๆ  กเ็ริม่ใหค้วาม
สนใจ เนื่องจากได้เห็นถึงคุณภาพ และความแตกต่างจากถ่าน
ไม้ทั่วไป จะเห็นได้ว่าบ้านเรานั้นมีสิ่งดีๆ อยู่มาก ซึ่งยังไม่เป็นที่
รู้จัก ท�าให้คนไทยเองไม่นิยมใช้  

ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตถ่านอัดแท่งฯ 

ส่งออกไปจ�าหน่ายในตลาด

ต่างประเทศถึงร้อยละ 90 

โดยเกาหลีถือว่าเป็นตลาดหลัก

”

”

รู้จัก ท�าให้คนไทยเองไม่นิยมใช้  
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 ช่องทางการจ�าหน่ายนัน้ ตามร้านค้าปลีกต่างๆ ยงัไม่ได้
ด�าเนินการ แต่เบื้องต้นได้มีการติดต่อกับทางร้านเซเว่น 
อเีลฟเว่นไปแล้ว อย่างไรกต็าม ส�าหรบัตลาดในประเทศคงต้อง
ประชาสมัพนัธ์กนัอกีระยะหนึง่ คาดว่าในช่วงระยะเวลา  1 - 2  
ปีนบัจากนี ้น่าจะมแีนวโน้มดขีึน้เพราะผูค้นส่วนใหญ่เริม่หนัมา
ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่
จะจ�าหน่ายถ่านอัดแท่งฯ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อ
ใช้แทนเชื้อเพลิงประเภทถ่านหินและน�้ามัน
 ส�าหรับราคาขายถ่านอัดแท่งฯ ที่ส่งไปเกาหลีจะอยู่ที่  
18 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนตลาดในประเทศจะขายในราคา 15  
บาทต่อกโิลกรมั  แต่ตลาดในประเทศยงัไม่เป็นทีน่ยิม  เนือ่งจาก
ผูใ้ช้มองว่าถ่านอดัแท่งฯ  มรีาคาแพงกว่าถ่านไม้ทัว่ไป  ซึง่ราคา
กิโลกรัมละ 8 บาทเท่านั้น  

”

”

มีแนวคิดที่จะจ�าหน่ายถ่านอัดแท่งฯ 

ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ  

เพื่อใช้แทนเชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน 

และน�้ามัน

อินโดนีเซียคู่แข่งสำาคัญ

 การผลิตถ่านอัดแท่งฯ ให้มีคุณภาพดี สภาพภูมิอากาศ 
ต้องเหมาะสมด้วย ซึ่งประเทศในทวีปเอเชียเหมาะเป็นแหล่ง
ผลติมากทีส่ดุ ปจัจบุนัคูแ่ข่งส�าคญัคอื มาเลเซยี และอินโดนเีซยี 
แตใ่นขณะนีอ้นิโดนเีซยีก�าลงัประสบปญัหาการขาดแคลนข้ีเล่ือย  

”

”

การผลิตถ่านอัดแท่งฯ ให้มีคุณภาพดี

สภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสม

ซึ่งประเทศในทวีปเอเชียเหมาะเป็น 

แหล่งผลิตมากที่สุด

ปัจจุบันคู่แข่งส�าคัญคือ มาเลเซีย 

และอินโดนีเซีย

และคาดว่าในระยะเวลาอีก 3 - 5 ปีนับจากนี้ อินโดนีเซียอาจ
จะต้องหยุดการผลิต เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบ หากจะต้องสั่งซื้อ
จากที่อื่นๆ ก็จะมีราคาที่แพงมากจากค่าขนส่ง  
 ในชว่งทีผ่า่นมาอนิโดนเีซยีสามารถผลติถา่นอดัแทง่ฯ 
ได้เดือนละ 20 - 30  ตู้คอนเทนเนอร์ ปัจจุบันเหลือเพียง 10 
ตู้คอนเทนเนอร์เท่าน้ัน และมีต้นทุนท่ียังเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเน่ือง       
อีกด้วย
 โดยถา่นอดัแทง่ฯ ของอนิโดนเีซยี  มรีปูแบบคลา้ยถา่น
อัดแท่งฯ ของไทย แต่มีขนาดเล็กกว่า ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ของแตล่ะประเทศ  ซึง่มตีลาดในการจ�าหนา่ยถา่นอดัแทง่ฯ  คอื 
เกาหลี ตุรกี และญี่ปุ่น

เกาหลีผู้ร่วมคิดค้น

 อาจกล่าวได้ว่าถ่านอัดแท่งฯ เกิดขึ้นโดยชาวเกาหลี  
ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ถ่านที่จะน�าไปใช้ในการ
ประกอบอาหารต่างๆ นั้น จะต้องมีคุณสมบัติที่ดีอย่างไร ชาว
เกาหลีเคยกล่าวกันเล่นๆ ถึงคนไทยว่า “เผำออกมำด�ำๆ ก็เรียก
ว่ำถ่ำนแลว” หรือ “ด�ำๆ คนไทยก็เรียกว่ำถ่ำน” แต่ส�าหรับคน
เกาหลีนั้นไม่ใช่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่านที่จะน�ามาใช้ประกอบ
อาหารนัน้  จะตอ้งเปน็ถา่นทีป่ลอดภยั  ไมม่สีารเคมใีดๆ เจอืปน  
เนื่องจากการค�านึงถึงเรื่องสุขภาพ และท�าให้อาหารมีรสชาติ  
เพราะมีคุณสมบัติเที่ยงตรงในการให้ความร้อน
 ส�าหรับเทคนิคในการเผาถ่านอัดแท่งฯ ที่บริษัทฯ 
ด�าเนินการอยู่ ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากชาวเกาหลีเช่นกัน  โดยผ่าน
ทางบริษัท แซมวู จ�ากัด ซึ่งได้มาร่วมกันคิดค้นและควบคุมใน
ทกุๆ ขัน้ตอนของการผลติ จงึท�าใหไ้ดถ้า่นอดัแทง่ฯ ทีม่คีณุภาพดี 
ตรงตามความตอ้งการของตลาด  นอกจากนัน้ยงัไดช้ว่ยในเรือ่ง
การตลาดด้วย โดยเฉพาะตลาดในตะวันออกกลาง ที่ปัจจุบัน
นิยมใช้ถ่านอัดแท่งฯ กันเป็นจ�านวนมาก หากสามารถผลิตได้
ในปริมาณที่มากพอ อาจจะส่งเข้าไปจ�าหน่ายในตลาดดังกล่าว
ได้เพิ่มมากขึ้น
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 อย่างไรก็ตาม ความต้องการของตลาดถ่านอัดแท่งฯ น้ัน  
ในปัจจุบันตลาดยังมีอยู่สูงมาก แต่ไม่มีผู้ผลิต สาเหตุหนึ่งคือ  
การผลิตเพื่อให้ได้ถ่านที่มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของตลาดนั้น  
ท�าได้ค่อนข้างยาก  การประสบความส�าเร็จได้  จะต้องใช้ความ
มุ่งมั่นและอดทนอย่างมาก  
 ในชว่งแรกทีเ่ริม่ผลติถา่นอดัแทง่ฯ นัน้ การตรวจสอบ
คณุภาพโดยผูเ้ชีย่วชาญ เปน็เรือ่งส�าคญัมากและตอ้งด�าเนนิการ
อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อให้ถ่านอัดแท่งฯ ที่ผลิตออกมามีคุณภาพ
ในการใช้งานสูง หลังจากผลิตไปได้สักระยะหน่ึงก็จะใช้ความ
เชีย่วชาญ และความช�านาญเฉพาะตวัทีส่ัง่สมมาเปน็เวลานาน  
 โดยการตรวจสอบแท่งถ่านว่าแท่งถ่านท่ีผ่านการเผาน้ัน
สมบูรณ์หรือไม่ สามารถจะทดสอบด้วยวิธีการ ดังนี้
 1. การตรวจสอบสขีองแทง่ถ่านทีผ่า่นการเผาแลว้ดว้ย
ตาเปล่า
 2. ใช้วิธีการเคาะท่ีแท่งถ่าน หากถ่านแท่งใดที่เคาะ
แลว้เกดิเสยีงดงักงัวาน  แสดงวา่ถา่นแทง่นัน้มคีณุภาพดทีัง้การ
อดัและเผา  โดยตอ้งเผาในเตาทีม่คีวามรอ้นสงูถงึ 800 – 1,000  
องศาเซลเซยีส ทัง้นีเ้พือ่ใหเ้กดิการเผาไหมท้ีส่มบรูณ ์ซึง่การเผา
จะมีผลต่อคุณภาพ เมื่อน�าถ่านไปใช้จะไม่มีกลิ่นและควัน

ยินดีถ่ายทอดให้ผู้สนใจ

 ในกรณีผู้สนใจการผลิตถ่านอัดแท่งฯ ของบริษัทฯ น้ัน  
ยินดีที่จะถ่ายทอด รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตถ่าน        
อดัแทง่ฯ  โดยไมเ่ปน็การแย่งตลาดแตอ่ย่างใด  เนือ่งจากปจัจบุนั
ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด แต่  
สิง่หนึง่ทีผู่ส้นใจจะตอ้งคดิไวเ้สมอคอื การจะมาท�างานตรงนีใ้ห้
ประสบความส�าเรจ็ได ้ จะตอ้งทุม่เทและอยูก่บัสิง่นีอ้ยา่งจรงิจงั  
จะท�าในลักษณะเป็นเถ้าแก่ที่รอรับแต่ผลก�าไรไม่ได้ เนื่องจาก
การผลิตถ่านอัดแท่งฯ จะต้องลงไปคลุกคลีอย่างใกล้ชิดตลอด
เวลา 

ความต้องการของตลาดถ่านอัดแท่งฯ 

ในปัจจุบันยังมีอยู่สูงมาก  

แต่ไม่มีผู้ผลิต สาเหตุหนึ่งคือ  

การผลิตเพื่อให้ได้ถ่านที่มีคุณภาพดี 

เป็นที่ยอมรับของตลาดนั้นท�าได้ค่อนข้างยาก

”

”

คัดเลือกวัตถุดิบเพื่อคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่ดี

 โรงงานผลติถา่นอดัแทง่ฯ  ตัง้ขึน้เมือ่
ปี 2548  ที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากอยู่
ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบคือ ขี้เลื่อย นอกจากจะ
ใชข้ีเ้ลือ่ยภายในจงัหวดัอบุลราชธานแีลว้ ยงัมี

”
”

บริษัทยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้

เกี่ยวกับการผลิตถ่านอัดแท่งฯ  

เนื่องจากยังไม่สามารถผลิตได้

เพียงพอต่อความต้องการ  

แต่จะต้องทุ่มเทอย่างจริงจัง

ในจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย รวมทั้งการน�าเข้าขี้เลื่อยจาก
ประเทศลาว ซึ่งลาวถือเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบจ�านวนมาก และ
มีคุณภาพดี เนื่องจากเป็นขี้เลื่อยที่มาจากไม้เบญจพรรณ ซึ่งให้
ค่าความร้อนสูง  รวมทั้งขี้เลื่อยที่น�ามาใช้ทั้งหมด ยังปลอดจาก 
สารเคมี 

 หากจะให้ถ่านอัดแท่งฯ มีคุณภาพดี ต้องเลือกใช้        
ขี้เลื่อยจากไม้เบญจพรรณ โดยขี้เลื่อยจากลาว จัดเป็นขี้เลื่อยที่
มคีณุภาพดมีาก เนือ่งจากเปน็ข้ีเลือ่ยจากไมเ้บญจพรรณทีเ่ตบิโต
ในธรรมชาต ิซึง่แตกตา่งจากไทยทีข่ีเ้ลือ่ยสว่นใหญจ่ะเปน็ขีเ้ลือ่ย
จากไมส้กั  ยคูาลปิตสั  ยางพารา  บางครัง้อาจมไีมม้ะมว่ง  หรอื
ต้นมะพร้าวผสมอยู่ด้วย  ซึ่งจริงๆ แล้วขี้เลื่อยจากไม้ดังกล่าวก็
สามารถน�ามาใช้ได้เช่นกัน แต่จะได้ถ่านอัดแท่งฯ ที่มีคุณภาพ 
ไม่ดี จึงไม่นิยมน�ามาใช้
 ดงันัน้การเลอืกซือ้วตัถดุบิ  ยงัตอ้งอาศยัประสบการณ ์
และความช�านาญเฉพาะบคุคล  ในการทีจ่ะตรวจสอบวา่ขีเ้ลือ่ย
จากโรงเลือ่ยแตล่ะแหง่นัน้  เปน็ขีเ้ลือ่ยจากไมช้นดิใด  ทัง้นีเ้พ่ือ
ให้ถ่านอัดแท่งฯ ที่ผลิตออกมามีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและ
ยอมรับของผู้ใช้ตลอดไป
 ปัจจุบันบริษัทฯ มีต้นทุนหลักคือ การซื้อขี้เลื่อย โดย 
ขี้เลื่อยจากลาวราคาอยู่ที่ 500 – 1,000 บาทต่อตัน หากข้ามมา
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ถงึประเทศไทย ซึง่ตอ้งผา่นข้ันตอนและกระบวนการตา่งๆ รวม
ทั้งต้องช�าระภาษีด้วย ราคาจะอยู่ที่ 1,200  บาทต่อตัน  
 ส่วนข้ีเล่ือยในประเทศไทยราคาอยู่ท่ี 1,000 บาท            
ต่อตัน ส�าหรบัก�าลงัการผลติตอ่วนัจะใชข้ี้เลือ่ยประมาณ 40 ตนั  
สามารถผลิตถ่านอัดแท่งฯ ได้ร้อยละ 25 และตั้งเป้าไว้ว่าในปี 
2555 ก�าลงัการผลติตอ่วนัจะเพิม่ข้ึนอกี เนือ่งจากความตอ้งการ
ของตลาดต่างประเทศมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะใช ้          
ขี้เลื่อยถึงประมาณ 150 ตันต่อวัน
 ส�าหรับปริมาณขี้เลื่อยที่บริษัทฯ น�าเข้าจากลาวนั้น  
ยังสามารถใช้ได้มากกว่า 20 ปี เนื่องจากลาวยังมีป่าไม้ที่อุดม-
สมบรูณอ์ยูม่าก แตค่งตอ้งเตรยีมแผนการ เพือ่หาจากแหลง่อืน่ๆ 
ส�ารองไวด้ว้ย ในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณท์ีไ่มค่าดคดิ เชน่  ลาวอาจ
มีการปรบักฎระเบยีบ รวมถึงการเปล่ียนแปลงเรือ่งการจ�าหนา่ย
ขี้เลื่อยในอนาคต ซึ่งกฎหมายไทยในปัจจุบันเร่ิมมีการเก็บภาษี  
ขี้เลื่อยเท่ากับภาษีไม้แล้ว

แผนงานในอนาคต

 หากสามารถผลิตถ่านอัดแท่งฯ ได้ 150 ตันขี้เลื่อย
ต่อวัน ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ ผลิตภัณฑ์ชนิดต่อไปท่ีจะด�าเนินการ
คือ การผลิตขี้เลื่อยอัดเม็ด เนื่องจากตลาดในประเทศมีความ
ต้องการใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงาน
อุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เนื่องจากเชื้อเพลิง
ชนดิอืน่ๆ มรีาคาแพง หรอืบางชนดิกถ็กูตอ่ตา้น เนือ่งจากท�าให้
เกิดมลภาวะ
 ดังนั้นขี้เลื่อยอัดเม็ดท่ีผ่านกระบวนการอบแห้งและ 
อัดแน่น ซึ่งให้ค่าความร้อนที่สม�า่เสมอ และสูงกว่าไม้ทั่วๆ ไป  
รวมทัง้จะมรีาคาถกูกว่าถ่านอัดแท่งฯ เล็กน้อย  อาจเป็นอีกทางเลอืก
หนึ่งส�าหรับกลุ่มผู้ใช้ดังกล่าว

เตรียมบุคลากรรองรับการผลิต

 ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานจ�านวน 20 คน โดย
พนกังาน 2 คนจะคมุเครือ่งผลติถา่นอดัแทง่ฯ จ�านวน 3  เครือ่ง  
หากต้องเพิ่มก�าลังการผลิตเป็น 150 ตันขี้เล่ือยต่อวัน จ�าเป็น
ต้องเพ่ิมจ�านวนพนักงานอีกประมาณ 30 คน โดยพนักงาน             
1 คน จะต้องคุมทั้งหมด 4 เครื่อง และจะพัฒนาเครื่องผลิต                                                             
ถ่านอัดแท่งฯ ให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อจะผลิตถ่านอัดแท่งฯ 

ใหไ้ดใ้นปรมิาณทีส่งูขึน้  ซึง่ขณะนีย้งัเปน็ระบบแบบกึง่อตัโนมตัิ
ที่ยังต้องใช้คนงานดูแล ในอนาคตหากมีการขยายโรงงาน  
ต้องปรับปรุงระบบการผลิตใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการ
ล�าเลยีง เพือ่จะท�าใหไ้ดป้รมิาณการผลติทีส่งูขึน้ และใชแ้รงงาน
น้อยลง

ตลาดแท่งฟืนอัดแท่งฯ โตเร็วมาก

 ปัจจุบันตลาดต่างประเทศ นอกจากจะนิยมใช้ถ่าน  
อดัแท่งฯ แล้ว  ยงัมคีวามต้องการใช้แท่งฟืนอดัแท่งจากขีเ้ลือ่ย   
(ยงัไม่เผา) เป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะประเทศทีม่อีากาศหนาว
จัด อย่างเช่น เยอรมนี ที่จะน�าไปใช้กับเตาผิงภายในบ้าน  
เนือ่งจากน�า้มนัมกีารปรบัราคาสงูขึน้โดยตลอด รวมถงึน�าไปใช้
กบัหม้อน�า้ในโรงงานอตุสาหกรรม แทนถ่านหนิและน�า้มนัทีก่่อ
ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

 อย่างไรก็ตาม คาดว่าในระยะเวลาอีกไม่นานนับจากน้ี  
ตลาดแทง่ฟนืฯ จะเตบิโตมากขึน้  ซึง่นอกจากเยอรมนแีลว้  ยงัมี
ประเทศอื่นๆ ได้แก่  สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลี รวมถึงประเทศ
ต่างๆ ในทวีปยุโรปที่มีอากาศหนาวเย็นยาวนาน
 ส่วนกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศเอง  
กใ็ห้ความสนใจในการน�าแท่งฟืนฯ เพือ่ไปใช้แทนถ่านหนิเช่นกนั 
ซึง่แม้จะมรีาคาทีถ่กูกว่า แต่ก่อปัญหาอย่างมาก ขณะนีส่้วนใหญ่
อยู่ระหว่างการเจรจา  ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจน ทั้งนี้เป็นผล
สบืเนือ่งมาจากการทีถ่่านหนิ มปัีญหากม็ผีูป้ระกอบการโรงงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ติดต่อเข้ามาเป็นจ�านวนมาก ล่าสุดได้ส่ง 
ตัวอย่างแท่งฟืนฯ ให้โรงงานผลิตน�้ามันพืชกุ๊กทดลองใช้แล้ว

”
”

ตลาดแท่งฟืนฯ จะเติบโตมากขึ้น  

โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี  

สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลี  

รวมถึงประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป

ที่มีอากาศหนาวเย็น
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 ราคาขายแท่งฟืนฯ จะอยู่ท่ี 6.50 บาทต่อกิโลกรัม  
แต่ละแท่งจะมีความยาวโดยเฉล่ียประมาณ 39 เซนติเมตร     
รูปแบบแท่งฟืนฯ จะเหมือนกับถ่านอัดแท่งฯ ที่ต้องมีรูปร่าง
เป็นสันเป็นเหลี่ยม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับแท่งฟืน ไม่ให้
เกิดการแตกหักง่ายเหมือนถ่านชนิดแท่งกลม

ภาครัฐกลไกสำาคัญของผู้ประกอบการ

 ตลาดถา่นอดัแทง่ฯ  นบัวนัจะเตบิโตขึน้อย่างตอ่เนือ่ง 
โดยเฉพาะตลาดตา่งประเทศ  เมือ่ผูค้นเริม่หนัมาใหค้วามสนใจ
ตอ่สขุภาพอนามยัและสิง่แวดลอ้มกนัมากขึน้ ดงันัน้ผูผ้ลติกต็อ้ง
เรง่ผลติและพฒันาผลติภณัฑอ์ยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค แต่ในการด�าเนินการนั้น ผู้ผลิตก็ต้องพบ
กับปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ดังนี้

 1. การน�าเขา้ขีเ้ลือ่ยจากลาว  ในชว่งทีผ่า่นมาไมม่กีาร
เรยีกเกบ็ภาษ ีแตป่จัจบุนัรฐับาลมกีารเกบ็ภาษขีีเ้ลือ่ยเทา่กบัภาษี
การน�าเขา้ไม ้จงึขอใหท้างภาครฐัพจิารณาทบทวนอกีครัง้ วา่จะ
มีมาตรการอื่นๆ ที่สามารถจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้หรือ
ไม่ เนื่องจากขี้เลื่อยที่น�าเข้าเป็นขี้เลื่อยที่มีคุณภาพดีในการน�า
มาผลิตถ่านอัดแท่งฯ เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งสามารถน�า
เงินตราเข้าประเทศได้ปีละหลายล้านบาท
 2. ขอให้ภาครัฐเร่งให้ความช่วยเหลือเร่ืองการขนส่ง
ทางเรือ เพื่อน�าถ่านอัดแท่งฯ ไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศนั้น  
ปัจจุบันก�าลังประสบปัญหาเร่ืองสายการเดินเรือต่างๆ ที่ไม่รับ
ขนสง่ถ่านอดัแทง่ฯ  เนือ่งจากจดัเปน็สนิคา้ประเภทวตัถุอนัตราย  
หากภาครฐัยืน่มอืเขา้มาใหค้วามชว่ยเหลอือยา่งจรงิจงั โอกาสที่
จะส่งไปจ�าหน่ายยังตลาดต่างประเทศจะมีมากยิ่งขึ้น

มิ - ระกุ ใส่ใจสุขภาพลูกค้า

เลือกใช้ถ่านอัดแท่งไร้กลิ่นไร้ควัน

 การป้ิงย่างอาหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิง
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ให้หอมอร่อย และมี
รสชาติที่ดี หลายคนจึงมักจะนึกถึงการย่างด้วย
ถ่านที่มาจากวัสดุธรรมชาติ แต่ปัจจุบันถ่านที่
น�ามาใช้น้ันบางชนิดก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ ต่อ
ผู้บริโภคอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการเองก็ไม่
ได้ให้ความสนใจกับเรื่องถ่านที่น�ามาใช้ในการ          
ป้ิงย่างว่าผลิตมาจากวัสดุอะไร มีคุณหรือโทษ
ต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือไม่  
 แต่ยั งมีผู้ ประกอบการบางรายที่
ให้ความส�าคัญกับสุขภาพอนามัยของลูกค้า
ท่ีนอกจากการคัดสรรวัตถุดิบต่ างๆ ที่ มี
คุณภาพดีแล้ว ยังเลือกใช้ถ่านที่มีคุณภาพดี                                   

ปลอดจากสารเคมีใดๆ เจือปน เป็นการ
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการไม่ได้มุ่ง
หวังเฉพาะผลก�าไรเท่านั้น แต่ยังห่วงใย
สุขภาพของลูกค้าอย่างจริงใจด้วย อย่าง             
เช่น ร้านมิ - ระกุ ย่านถนนสีลม ซ่ึงเป็น
อาหารประเภทเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่เลือก
ใช้ถ่านอัดแท่งที่ไร้กลิ่นไร้ควันในการปิ้ง
ย่างอาหาร คุณวสันต์	 สุรัตภูมิ เจ้าของ
ร้าน ได้ให้ความเห็นถึงเรื่องการเลือกใช้
ถ่านฯ ดังกล่าวไว้ว่า

เปิดดำาเนินการมากว่า 15 ปี

 ร้านมิ - ระกุ เปิดด�าเนินการมากว่า 
15 ปีแล้ว นับเป็นร้านเนื้อย่างร้านแรกๆ 
ของเมืองไทย โดยลูกค้าส่วนใหญ่

ผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับสุขภาพอนามัยของลูกค้า  

โดยเลือกใช้ถ่านที่มีคุณภาพดี  ปลอดจากสารเคมีใดๆ เจือปน  

แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการไม่ได้มุ่งหวังเฉพาะผลก�าไร  

แต่ยังห่วงใยสุขภาพของลูกค้าอย่างจริงใจ

”

”

:: คุณวสันต์ สุรัตภูมิ

ร้านมิ - ระกุ
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ที่มาใช้บริการล้วนแต่เป็นลูกค้าประจ�าชาวญี่ปุ่น เนื่องจากใน
บริเวณที่ตั้งของร้านฯ เป็นแหล่งท่องเท่ียวของชาวญี่ปุ่นที่มา
เมืองไทย ร้านฯ จะเปิดจ�าหน่าย 2 ช่วงเวลาคือ 11.00 – 14.00 น. 
และ 17.00 – 22.00 น.  ปัจจุบันร้านอาหารประเภทนี้เกิดขึ้นเป็น
จ�านวนมาก และมกีารแขง่ขนักันคอ่นขา้งสงู ทีส่ามารถอยูม่าได้
ทุกวันนี้เพราะเรามีลูกค้าขาประจ�าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
 ส�าหรับร้านอาหารประเภทเดียวกัน  ที่เปิดในปัจจุบัน
มักจะเน้นเปิดแบบบุฟเฟ่ต์ แต่ร้านเราท�าแบบนั้นไม่ได้ การ
ก�าหนดเวลารับประทานประมาณชั่วโมงครึ่ง ก็จะไม่มีลูกค้ามา
ใช้บริการที่ร้าน เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยว
ที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ และชอบด่ืมด้วย    
และมักแวะเวียนมาที่ร้านทุกครั้งถ้ามีโอกาส และหลายๆ ราย
กอ่นกลบักจ็ะมาบอกดว้ยวา่เดอืนไหนจะมาอกี  ซึง่ตรงนีร้า้นเรา
กมี็เทคนคิในการสรา้งความประทบัใจใหล้กูคา้เลก็ๆ นอ้ยๆ เชน่  
การรับฝากเหล้าฟรี ลูกค้าบางคนมาปีละ 1 หรือ  2 ครั้ง  และ
เราจ�าไดก้ย็กเหลา้ไปให ้ ลกูคา้มกัจะตืน่เตน้วา่เราจ�าไดแ้ละรูส้กึ
ประทับใจด้วย  น่ีเป็นกลยุทธ์ง่ายๆ ท่ีจะท�าให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ

”

”
มีโอกาสได้ทดลองใช้ถ่านอัดแท่งฯ 

ที่ผลิตโดยคนไทย 

 ก็พบว่ามีคุณภาพดี  ทนทาน  

ใช้งานได้นาน  

เหมือนกับถ่านฯ ในญี่ปุ่น

คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำาหรับลูกค้า

 ในช่วงทีท่�ากจิการร้านอาหารอยูท่ีป่ระเทศญีปุ่น่ตลอด
ระยะเวลากว่า 20 ปี กเ็ลอืกใช้ถ่านชนดิไร้กลิน่ไร้ควนั เนือ่งจาก
ในญีปุ่น่จะก�าหนดให้ใช้เฉพาะถ่านแบบนีเ้ท่านัน้ เมือ่มาท�าธรุกจิ
ร้านอาหารในประเทศไทย และมีโอกาสได้ทดลองใช้ถ่าน        
อดัแท่งฯ ทีผ่ลติโดยคนไทย กพ็บวา่มคีุณภาพด ีทนทาน ใช้งาน
ได้นาน ซึ่งเหมือนกับถ่านฯ ที่เคยใช้ในญี่ปุ่น โดยมีข้อดีคือ      
หากใช้ไม่หมด  สามารถดับด้วยน�า้  และวันรุ่งขึ้นก็สามารถน�า
กลับมาใช้ได้อีก รวมทั้งกลิ่นควันก็ไม่มี จึงเหมาะกับร้านอาหาร
ที่ใช้เครื่องปรับอากาศ และลูกค้าก็พอใจที่ไม่มีกลิ่นต่างๆ ติด
เสื้อผ้า
 ส�าหรับลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วงกลางวันระหว่าง
เวลา 11.00 – 14.00 น.  นัน้ สว่นใหญจ่ะเปน็คนไทย  สว่นลกูคา้
ชาวญี่ปุ่นมักจะมาในช่วงเย็น โดยเฉพาะในช่วงวันพฤหัสบดีถึง
วนัอาทติย ์ จะมลีกูคา้มาใชบ้รกิารแนน่มาก ซึง่ลกูคา้เดมิๆ ทีม่า
ใชบ้รกิาร จะทราบวา่ทางรา้นเลอืกใชถ่้านอดัแทง่ไรก้ลิน่ไรค้วนั
ในการปิ้งย่างอาหาร แต่ลูกค้าใหม่ๆ อาจจะไม่ทราบ  และไม่ได้
รู้สึกแปลกใจมากนัก หลายคนคงคิดว่าเป็นแบบนี้อยู่แล้ว

:: ถ่านอัดแท่งฯ ที่อยู่ใน

เตาย่างของร้านมิ - ระกุ

 อาจกล่าวได้ว่า คนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ประกอบ
การร้านอาหารประเภทปิ้งย่างต่างๆ ยังไม่รู้จักถ่านฯ ชนิดนี้ ว่า
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก แต่คนที่เคยอยู่ที่
ญี่ปุ่นและเกาหลีจะคุ้นเคยและรู้จักถ่านฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี 
เนือ่งจากทัง้สองประเทศมข้ีอก�าหนดทีเ่ข้มงวดส�าหรบัผูป้ระกอบ
ธุรกิจร้านอาหารประเภทนี้ จะต้องเลือกใช้เฉพาะถ่านชนิดท่ี     
ไร้กลิ่นไร้ควันเท่านั้น
 ทัง้นี ้จะแตกตา่งกบัคนไทยทีม่กัเลอืกใชถ้า่นอะไรกไ็ด ้
เพื่อให้อาหารสุกเท่านั้น ไม่ได้ค�านึงถึงเร่ืองความปลอดภัยของ    
ผู้บริโภคแต่อย่างใด แต่ทางร้าน มิ - ระกุ กลับมองว่าควรสรรหา
สิ่งดีๆ ให้กับลูกค้า หากเปรียบเทียบราคาและคุณภาพกับถ่าน
ทั่วไป จะพบว่าถ่านอัดแท่งฯ ดีกว่ามาก

”

คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักถ่านฯ ชนิดนี้ 

แต่คนที่เคยอยู่ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีจะคุ้นเคย  

รวมถึงรู้จักถ่านฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี  

”
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 นอกจากที่ร้านฯ จะเลือกใช้ถ่านอัดแท่งฯ เองแล้ว   
ยังมีการแนะน�าให้เพื่อนๆ ที่สนิทกัน ซึ่งประกอบธุรกิจร้าน
อาหารได้ทดลองใช้ด้วย หลายคนที่ได้ใช้ต่างยอมรับว่าเป็นถ่าน
ที่ดี เหมาะกับการน�ามาใช้ในการปิ้งย่างอาหารเป็นอย่างมาก

ธรุกจิรา้นอาหารควรอยู่ในแหลง่ทอ่งเท่ียว

และย่านการค้า

 การประกอบธุรกิจร้านอาหารเพ่ือให้ประสบความ
ส�าเร็จนั้น นอกจากการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ให้
เหมาะสมเป็นอย่างดีแล้ว การเลือกแหล่งหรือท�าเลที่ตั้งก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสนใจเป็นอันดับ
ตน้ๆ โดยรา้นอาหารควรจะอยูใ่นแหลง่ทอ่งเทีย่วและยา่นธรุกจิ
การค้า เนื่องจากจะมีลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ยิ่งถ้าร้านใดลูกค้า
ประทบัใจกม็กัจะกลบัไปบอกตอ่ๆ กนั กจ็ะท�าใหร้า้นมลีกูคา้ราย
ใหม่เพิ่มขึ้นอีก
 อยา่งไรกต็าม การเปดิรา้นอาหารไมใ่ชว่า่มเีงนิแลว้จะ
สามารถท�าได ้จะตอ้งมคีวามรูด้า้นรา้นอาหารประกอบดว้ย โดย
เฉพาะอยา่งยิง่เจา้ของรา้นจะตอ้งมคีวามรอบรูท้ัง้ในเรือ่งการท�า
ธุรกิจและการประกอบอาหารด้วย เน่ืองจากถ้าร้านไหนขายดี
มากๆ พ่อครัวมักจะถูกซื้อตัวไป อาจท�าให้กิจการร้านประสบ
ปัญหาได้ แต่ถ้าเจ้าของร้านมีความช�านาญอยู่แล้ว ก็สามารถ
ว่าจ้างพ่อครัวคนใหม่ได้ไม่ยากนัก
 ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการร้านอาหาร
แบบร้านมิ-ระกุ  ทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุน
อุปกรณ์ในครัวต้องใช้มากกว่า 5 แสนบาทแล้ว ซึ่งยังไม่รวมค่า
โต๊ะ เก้าอี้ จ�านวนพนักงาน ฯลฯ

:: บรรยากาศภายในร้านมิ - ระกุ

ถ่านอัดแท่งฯ ได้รับความนิยม

ในประเทศไทยมากขึ้น

 นับจากนี้ไปถ่านอัดแท่งฯ น่าจะมีโอกาสเติบโตใน
ประเทศไทยมากขึน้  ซึง่จะตอ้งพยายามแนะน�าใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้ง
ได้ทดลองใช้ถ่านฯ นี้ให้กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งให้ผู้ที่เคย
ใช้แล้วช่วยบอกต่อและแนะน�าว่าถ่านอัดแท่งฯ ดังกล่าวมี
คณุสมบตัเิปน็อยา่งไร เพือ่ใหผู้ป้ระกอบการทีย่งัไมเ่คยใชห้นัมา
มองถึงเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคด้วย

ถ่านอัดแท่งฯ น่าจะมีโอกาสเติบโต

ในประเทศไทย ต้องพยายามแนะน�า

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทดลองใช้ถ่านฯ นี้

เพื่ อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค

”

”

 หากจะเปรียบเทียบราคาถ่านไม้ทั่ วไปกับถ่าน           
อัดแท่งฯ ในปัจจุบันจะพบว่าราคาไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่
ถ่านอัดแท่งฯ มีคุณภาพดีกว่ามาก  รวมทั้งลูกค้าที่มาใช้บริการ
ยังได้รับสิ่งดีๆ กลับไปด้วย

:: คุณอุทัย ศรีวงษา เจ้าของผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งฯ 

และคุณวสันต์ สุรัตภูมิ  เจ้าของร้านมิ - ระกุ
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คุณอุทัย ศรีวงษา  

ประธานผู้บริหาร 

บริษัท ทองแดง เมทอล เวิร์คส จำากัด

:: คุณอุทัย ศรีวงษา และภรรยา 

:: แท่งฟนอัดแท่ง และงานโลหะปมขึ้นรูปชนิดต่างๆ 

:: เครื่องผลิต

แท่งฟนอัดแท่ง 

 กว่าที่คนๆ หน่ึง จะก้าวข้ึนเป็นเจ้าของกิจการ          
จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ ต้องใช้ท้ังความอดทน และ
ความมุ่งมั่นอย่างสูง เพ่ือจะท�าให้ส�าเร็จตามท่ีได้ต้ังความหวัง
ไว้ ดังนั้นการเริ่มต้นท�างานอย่างหนักและไม่เลือกงาน ตั้งแต่
เริ่มแรกจึงเป็นหนทางสู่ความส�าเร็จ เช่นเดียวกับที่ คุณอุทัย	
ศรีวงษา	ประธานผู้บริหาร	บริษัท	ทองแดง	 เมทอล	 เวิร์คส	
จ�ากัด	ได้ท�ามาแล้ว
 จากเด็กต่างจังหวัดเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ เพ่ือหา
งานท�างานแรกที่ท�าคือ เด็กแบกของ ได้ค่าแรงวันละ 50 บาท 
แม้ค่าแรงจะไม่มากแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อ มุ่งม่ันท�างานทุกอย่างที่
สามารถท�าได้อย่างซื่อสัตย์สุจริต
 ต่อมาได้รับโอกาสจากเจ้าของกิจการ สนับสนุนให้
เป็นช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในช่วงนี้ก็เริ่มศึกษา
หาความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัเรือ่งการประหยดัพลงังานในโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่ด้วยความไม่พร้อมทางด้านเงินทุน จึงต้อง
ชะลอการท�าเรื่องพลังงานทดแทนไว้ก่อน  ในปี 2546 จึงได้ลงทุนประกอบธุรกิจทางด้านโลหะ 

ปัมขึ้นรูปต่างๆ เชื่อมประกอบงานโลหะทุกชนิด เมื่อธุรกิจ      
ดังกล่าวด�าเนินไปได้ด้วยดีแล้ว จึงหันมาศึกษาพัฒนา ทดลอง
ด้านพลงังานชวีมวลอย่างจรงิจงั  เพราะมองว่าในอนาคตความ
ต้องการใช้พลังงานจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้
รูจ้กักบัชาวเกาหลทีีส่นใจเรือ่งพลงังานสะอาดทีม่ต้ีนทนุต�า่  เพือ่
น�าไปใช้กับการปิ้งย่าง และเตาผิงส�าหรับประเทศที่มีอากาศ
หนาว  จงึได้ตดัสนิใจลงทนุผลติถ่านอดัแท่งไร้กลิน่ไร้ควนั  โดย
ส่งออกไปจ�าหน่ายยังตลาดต่างประเทศเป็นหลัก 
 โดยยึดหลักในการด�าเนินธุรกิจว่า “ไม่มุ่งหวังเฉพำะ
ผลก�ำไร แต่ตองใส่ใจเรื่องมลภำวะต่อผูคนในสังคม และ              
ส่ิงแวดลอมดวย” นอกจากน้ียังมีอุดมคติในการท�างานว่า “สรำงฝน 
สรำงโอกำส ลงมือท�ำ และวันนี้ตองดีกว่ำเมื่อวำน”
 ส�าหรับพนักงานทุกคนที่ท�างานอยู่ด้วยกันนั้น ถือว่า
พนกังานทกุคนคอื หุน้สว่นของบรษิทั  ดา้นชวีติครอบครวัสมรส
กับคุณแก้ว  สงวนชาติ  มีบุตรหญิง 1 คน  และบุตรชาย 1 คน
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 หน่วยงานที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ได้ตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือ 

World Investment Report 2011 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2554 ซึ่งนับเป็นเอกสารสำาคัญที่รวบรวมสถิติ

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของทั่วโลก วารสารส่งเสริมการลงทุนจึงขอเสนอสรุปเนื้อหาสาระ

ของหนังสือเล่มนี้

ทิศทางการลงทุนโดยตรง

จากต่างประเทศ (FDI)

FDI กระเต้ืองข้ึนอีกคร้ังหน่ึง

 ตัวเลข FDI ของโลก เคยอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1,971 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2550 จากนั้นมี         
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2551 – 2552 เนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจจากปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ (Subprime)     
ในสหรัฐฯ ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก แต่สถานการณ์เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ท�าให้ FDI ปรับตัวขึ้นตามไปด้วย ส่งผลให้ตัวเลข    
FDI ได้กระเตื้องขึ้นอีกครั้งในปี 2553 มาอยู่ที่ระดับ 1,240 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบ
กับตัวเลขปี 2552

FDI inflows, global and by group of economies, 1980 - 2010 

(Billions of dollars)

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

Developed economies

Developing economies

Transition economies

World total

}52%

Source: UNCTAD, based on annex table I.1 and the FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics).

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

การลงทุนจากต่างประเทศ
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 อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของ FDI ได้เปลีย่นแปลงไป 
จากเดิมที่ส่วนใหญ่ไปลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ในปี 
2553 ได้ไปลงทุนยังประเทศก�าลังพัฒนา เป็นสัดส่วนสูงถึง            
ร้อยละ 52 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ค่อย
ดนีกั โดยมอีตัราการเติบโตทางเศรษฐกจิในปี 2553 ในระดบัต�า่ 
กล่าวคือ สหรัฐฯ ร้อยละ 2.9 กลุ่ม 15 ประเทศที่ใช้เงินยูโร 
ร้อยละ 1.8  ญี่ปุ่นร้อยละ 4 ขณะท่ีเศรษฐกิจประเทศก�าลัง
พฒันาขยายตวัในอตัราสงู โดยมอีตัราเตบิโตทางเศรษฐกจิเฉลีย่
ร้อยละ 7.4
 UNCTAD ยังได้พยากรณ์ว่าตัวเลข FDI จะเพิ่มขึ้น
เป็น 1,400 – 1,600 พนัล้านเหรยีญสหรฐัฯ  ในปี 2554 นอกจากนี้ 
ยังพยากรณ์ว่า FDI ของโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกในช่วง     
2 ปีข้างหน้า กล่าวคือ เพิ่มเป็น 1,700 และ 1,900 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2555 และ 2556 ตามล�าดับ 
 อย่างไรก็ตาม UNCTAD ได้ประเมินว่ามีความเสี่ยง
หลายประการ ที่อาจท�าให้ตัวเลข FDI ในอนาคตต�่ากว่าที่
พยากรณ์เอาไว้ ทั้งในส่วนความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สาธารณะ 
ปัญหาขาดดลุงบประมาณ ปัญหาเสถียรภาพสถาบนัการเงนิ ฯลฯ 
ในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และในส่วนความเสี่ยงจากปัญหา
เงนิเฟ้อและเศรษฐกจิฟองสบู่ทีเ่กิดข้ึนในประเทศทีก่�าลงัพฒันา

ไทยรับการลงทุนมากเป็นอันดับ 3 ในอาเซ่ียน

 มลูค่า FDI ในแง่แหล่งลงทนุ สหรฐัฯ นบัเป็นประเทศ
ทีร่บัการลงทนุมากทีสุ่ด รองลงมา คอื ประเทศจนี ส�าหรบักรณี
ของไทย ในปี 2553 ได้รับเงินลงทุน FDI มูลค่า 5,813 ล้าน
เหรยีญสหรฐัฯ นบัว่ามากเป็นอนัดบั 5 ในภมูภิาคเอเชยีตะวนั-
ออกเฉยีงใต้ รองจากสงิคโปร์ อนิโดนเีซยี มาเลเซยี และเวยีดนาม 
เป็นที่น่าสังเกตว่าอันดับของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงตาม
ล�าดับ จากเดิมระหว่างปี 2548 – 2550 ไทยอยู่อันดับ 2 ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลายมาเป็นอันดับ 5 ใน         
ปี 2552

เป็นทีน่่าสงัเกตว่าอนัดบัของประเทศไทย

มแีนวโน้มลดลงตามล�าดบั

จากเดมิระหว่างปี 2548 – 2550

ไทยอยูอ่นัดบั 2 ของภมูภิาค

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้

กลายมาเป็นอนัดบั 5 ในปี 2552

”

”
ปริมาณเงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI)  

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สิงคโปร์

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

เวียดนาม

ไทย

ฟิลิปปินส์

ประเทศ
ปี 2549   2550    2551    2552    2553

29,348

4,914

6,060

2,400

9,517

2,921

37,033

6,928

8,595

6,739

11,355

2,916

8,588

9,318

7,172

9,579

8,448

1,544

15,279

4,877

1,430

7,600

4,976

1,963

38,638

13,304

9,103

8,173

5,813

1,713

แหล่งข้อมูล : World Investment Report 2011
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 แม้ไทยตกลงเป็นอันดับที่ 5 ก็ตาม แต่ยังมีแนวโน้มดี
ในอนาคต โดยจากการส�ารวจความคดิเหน็ของบรรษัทข้ามชาติ
ของ UNCTAD เมื่อเร็วๆ นี้ว่าประเทศใดที่น่าสนใจลงทุนที่สุด
ในอนาคต พบว่าจนีได้รบัความสนใจมากเป็นอนัดบั 1 รองลงมา 
คอื สหรฐัฯ อนิเดีย บราซลิ และรสัเซยี ส�าหรบัไทยได้รบัความ
สนใจมากเป็นอันดับที่ 12  
 ทัง้นี ้หากวดัเฉพาะในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้
แล้ว ไทยได้รบัความสนใจมากเป็นอนัดบั 3 รองจากอนิโดนเีซยี 

(อันดับ 7) และเวียดนาม (อันดับที่ 11)
 อนึง่ เป็นทีน่่าสงัเกตว่าอนิโดนเีซยีก�าลังมาแรงในด้าน 
FDI โดยจากการส�ารวจครั้งก่อนเมื่อปี 2553 อยู่อันดับ 9 ของ
โลก และอนัดบั 2 ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ โดยรอง
จากเวียดนาม แต่ในการส�ารวจปี 2554 อินโดนีเซียได้ก้าว
กระโดดมาเป็นอันดับ 7 ของโลก และได้แซงหน้าเวียดนามขึ้น
เป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ไทยไปลงทุนในต่างประเทศเพ่ิมข้ึน

อย่างต่อเนื่อง

 มลูค่า FDI ในแง่ไปลงทนุต่างประเทศ แนวโน้มส�าคญั 
คอื ประเทศทีก่�าลงัพฒันาได้เริม่ไปลงทนุในต่างประเทศมากขึน้ 
โดยในปี 2553 การลงทุนในต่างประเทศจากประเทศที่ก�าลัง
พัฒนาเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 29 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29   
ของมูลค่า FDI ทั้งหมด

แนวโน้มส�าคญัอกีประการหนึง่ 

คอื รฐัวสิาหกจิและกองทนุ

เพือ่ความมัง่คัง่ของประเทศ (SWF)

ได้ไปลงทนุยงัต่างประเทศเพิม่มากขึน้ 

คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 11

ของมลูค่า FDI ทัง้หมด

”

”
19 Top host economies for FDI in 2011 - 2013 

(Number of times the country mentioned 

as a top FDI priority by respondent TNCs)
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 แนวโน้มส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ รัฐวิสาหกิจและ
กองทุนเพื่อความมั่งคั่งของประเทศ (SWF) ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดย
รัฐบาลประเทศต่างๆ ได้ไปลงทุนยังต่างประเทศเพิ่มมากข้ึน   
คดิเป็นสดัส่วนร้อยละ 11 ของมลูค่า FDI ทัง้หมด ย่ิงไปกว่านัน้ 
ในจ�านวนบรษิทัทีไ่ปลงทุนยงัต่างประเทศมากท่ีสดุ 100 อนัดบั
แรก เป็นรัฐวิสาหกิจและกองทุนเพื่อความมั่งคั่งของประเทศ 
(SWF) จ�านวน 19 บริษัท

 ส�าหรับกรณีของประเทศไทย ตัวเลขการไปลงทุน
โดยตรงยังต่างประเทศในปี 2553 มูลค่า 5,122 ล้านเหรียญ
สหรฐัฯ นบัว่ามากเป็นอนัดบั 3 ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 
รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีการตื่นตัว
ลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ท�าให้มูลค่าการลงทุนใน          
ต่างประเทศเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง กล่าวคอื จากเดมิมลูค่าเพยีง 
970 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2549 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 5,112     
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553

 ส�าหรบัเวยีดนามน้ัน พบว่าการไปลงทนุในต่างประเทศ
ได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากมูลค่าเพียง 85 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี 2549 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 853 ล้านเหรียญสหรัฐฯ     
ในปี 2553 โดยแซงหน้าฟิลปิปินส์ข้ึนเป็นประเทศท่ีไปลงทนุยงั
ต่างประเทศมากเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มอาเซียน

 ทิศทางการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ      
น่าจะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งในปี 2554 เนือ่งจากมกีาร
ลงทุนในต่างประเทศหลายโครงการ ทั้งในรูป Green Field 
กล่าวคอืเป็นการลงทุนใหม่ เช่น โครงการเขตอตุสาหกรรมและ
ท่าเรือน�้าลึกที่ทวาย โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน�้าเขื่อนไชยะบุรี
ในลาว ฯลฯ 
 นอกจากนี ้การลงทุนในรปูการควบรวมกจิการ (M&A)      
ก็ก�าลังมาแรง เช่น การซื้อกิจการโรงงานเหล็กขั้นต้นน�้าใน     
สหราชอาณาจักรของเครือสหวิริยา การซื้อกิจการค้าปลีกใน
อติาลีของเครือเซน็ทรัล รวมถงึเครือซเิมนต์ไทย ได้ประกาศว่า
ในอนาคตจะปรบัเปลีย่นจากเดมิทีเ่น้นลงทนุในลกัษณะ Green 
Field มาเป็นรูปแบบ M&A แทน

ตัวเลขการไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (OFDI) 
หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

สิงคโปร์

มาเลเซีย

ไทย

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

ฟิลิปปินส์

ประเทศ
ปี 2549   2550    2551    2552    2553

18,809

6,021

970

2,726

85

103

32,702

11,314

3,003

4,675

184

3,536

-256

14,965

4,035

5,900

300

259

18,464

7,930

4,116

2,249

700

359

19,739

13,329

5,122

2,664

853

487

แหล่งข้อมูล : World Investment Report 2011

ทศิทางการลงทนุโดยตรง

ของไทยในต่างประเทศ 

น่าจะมแีนวโน้มเพิม่ขึน้อย่างต่อเน่ือง

ในปี 2554 เน่ืองจากมกีารลงทนุ

ในต่างประเทศหลายโครงการ

”

”
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 หนึ่งในข้อวิจารณ์ที่มีต่อการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทย คือ บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุน โดยมี

เปา้หมายเพื่อใชแ้รงงานราคาถกูของไทยเปน็หลัก แต่ไมต่อ้งการถา่ยทอดเทคโนโลยใีห้แกค่นไทย ผลการศกึษา

ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว พบว่า บรรษัทข้ามชาติมีบทบาทสำาคัญในการ

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

การลงทุนจากต่างประเทศ

กับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

 การศึกษาของธนาคารโลกดงักล่าวข้างต้น พบว่าแหล่ง
ส�าคญัทีส่ดุของเทคโนโลยสี�าหรบัประเทศไทย มาจากบรษิทัต่าง
ชาติ ไม่ได้มาจากสถาบนัการศึกษา หรอืสถาบนัวจิยัอย่างทีเ่ข้าใจ
แต่อย่างใด ทัง้นี ้เทคโนโลยจีากบรรษทัข้ามชาติ มปีระโยชน์ไม่
เฉพาะแก่โรงงานของตนเองเท่านัน้ แต่ยงัได้แพร่กระจายไปยงั
ภาคเศรษฐกจิอืน่ๆ ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผูผ้ลิตชิน้ส่วน ความช่วยเหลอืแก่พนกังานทีล่าออก
ไป เพื่อจัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตชิ้นส่วนป้อนให้ตนเอง ฯลฯ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

 การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย มีวิวัฒนาการตามขั้นตอนของกระบวนการ 
MEDDR คือ เริ่มจากการผลิต (Manufacturing) วิศวกรรม 
(Engineering) การออกแบบ (Design) การพฒันา (Development) 
และการวิจัย (Research) ตามล�าดับ
 การถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักลงทุนต่างชาติให้กับ
คนไทย เกิดขึ้นตามขั้นตอนเหล่านี้  

:: การฝึกอบรมเพือ่ถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติ ภายในโรงงานของบรษิทั 

ออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จ�ากัด ซ่ึงเป็นผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ด            

และมาสด้า ตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง

	 ขั้นตอนแรก	คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต 
(Manufacturing) เมื่อสามารถเดินเครื่อง (Operation) ได้ 
เนือ่งจากบคุลากรในสายการผลตินัน้ ส่วนใหญ่เป็นคนไทย หาก
ไม่ถ่ายทอดเทคโนโลยด้ีานการผลติแล้ว โรงงานแห่งนัน้ย่อมไม่
สามารถทีจ่ะผลติสนิค้าทีม่คีณุภาพตามมาตรฐานและมต้ีนทนุ
ต�่าได้

ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

การลงทุนจากต่างประเทศ
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 ส�าหรับรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลย ีจะมคีวามแตกต่าง
กนัในแต่ละบรษิทั โดยบรษิทัญีปุ่น่เน้นถ่ายทอดผ่านการฝึกอบรม
ขณะปฏิบัติงานหรือเรียกว่าแบบ On the Job Training ขณะ
ทีบ่รษิทัตะวนัตก เน้นถ่ายทอดผ่านเอกสารทีเ่ป็นคูม่อืปฏบิตังิาน 
(Manual)
 อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าสินค้าของบรรษัทข้ามชาติ     
ที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณภาพสูงมาก เช่น รถยนต์ที่ผลิตใน
ประเทศไทย มคีณุภาพสงูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัรถยนต์แบบเดยีวกนั 
ทีผ่ลติในโรงงานทีต่ัง้อยูใ่นประเทศอืน่ ซึง่เท่ากบัว่าการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในด้านการผลิตในประเทศไทย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 เป็นทีน่่าสังเกตว่าสินค้า     

ทีผ่ลติในไทย มีคณุภาพสูงมาก 

ซ่ึงเท่ากบัว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ในด้านการผลิต

เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ

”

”

 นอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลติแล้ว เดมิ
โรงงานในประเทศไทยจะต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังห้อง

:: ศูนย์วิจัยในด้านน�า้มันเครื่องของบริษัท คาสตรอล ในประเทศไทย 

เมื่อประมาณ 15 ปีมาแล้ว

ปฏิบัตกิารภายนอก ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ  เพือ่ศกึษา
วิเคราะห์ว่ามีมาตรฐานเป็นไปตามก�าหนดหรือไม่ รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนส่งผู้เชี่ยวชาญจาก            
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เพื่อให้ค�าแนะน�าในการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งรูปแบบนี้ก่อให้เกิดความไม่สะดวก เนื่องจาก         
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเป็นอย่างมาก
 บรรษัทข้ามชาติบางแห่ง จึงได้ตั้งห้องปฏิบัติการ 
เพื่อสนับสนุนฝ่ายผลิตในประเทศไทย นอกจากนี้ ห้อง           
ปฏบิตักิารบางแห่ง ยงัสนบัสนนุโรงงานในประเทศอืน่ๆ ด้วยการ
ส่งผลิตภัณฑ์มาทดสอบที่ห้องปฏิบัติการในประเทศไทย 
 ตวัอย่างหนึง่ คอื บรษิทั จเีคเอน็ จ�ากดั ซึง่ผลติเพลาขบั 
ส�าหรับรถยนต์ ได้ย้ายฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนฝ่าย
ผลติ จากประเทศสงิคโปร์ มาตัง้ทีป่ระเทศไทย เพือ่ให้บรกิาร
แก่โรงงานในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่บริษัท    
มิชลิน จ�ากัด ได้ก�าหนดให้ประเทศไทยเป็นฐานทดสอบยาง
ยานพาหนะ ทีผ่ลิตจากโรงงานในประเทศต่างๆ รวมถงึโรงงาน
ในประเทศไทย

เสริมสร้างความสามารถในดา้นวศิวกรรม

 การถ่ายทอดเทคโนโลยใีนขัน้ตอนวศิวกรรม นบัเป็น
กรณีส�าคัญของบรรษัทข้ามชาติ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
มายงัประเทศไทย ตัวอย่างในกรณีน้ีคือ บรษัิท เทยิน่โพลีเอสเตอร์ 
ได้มาตั้งโรงงานผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ในประเทศไทย         
ต่อมาได้จดัตัง้แผนกเทคโนโลยขีึน้ เมือ่ปี 2525 ซึง่ประสบผล
ส�าเรจ็ในระดบัหนึง่ โดยในปี 2527 สามารถออกแบบกระบวน   
การผลิต ที่เรียกว่า Cationic Dyeable Process ที่สามารถ
ผลิตได้หลายเฉดสี ในการย้อมเพียงครั้งเดียว 
 ต่อมาในปี 2531 เมือ่บรษิทั เทยิน่ฯ ก่อสร้างโรงงาน
แห่งใหม่ ที่ผลิตในระบบ Continuous Polymerization 
Process ในประเทศไทย แผนกเทคโนโลยีของบริษัทแห่งน้ี 
มีส่วนส�าคัญในด้านวิศวกรรมและออกแบบโรงงาน โดย
เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานใหม่นี้ร้อยละ 50 เป็นเครื่องจักรท่ี
ผลิตในประเทศไทย โดยวิศวกรคนไทยมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบ และเริ่มเดินเครื่องด�าเนินการเป็นสัดส่วนสูงถึง    
ร้อยละ 90
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วิจัยเพื่อปรับปรุงและดัดแปลง

 เม่ือมคีวามพร้อมมากขึน้ จะท�าการวจิยั เพือ่ปรบัปรงุ
และดัดแปลงผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับ
สภาพท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น และคุณสมบัติที่ดีขึ้น
 ตัวอย่าง คอื บรษิทั ไบเออร์ไทย จ�ากดั ในฐานะบริษทั
ชั้นน�าด้านผลิตภัณฑ์จากโพลียูรีเทน ได้เปิดตัวศูนย์ไบซิสเต็ม
อาเซยีน (Bay System ASEAN) อย่างเป็นทางการเมือ่ปี 2550 
ในนคิมอตุสาหกรรมบางป ูจงัหวดัสมทุรปราการ เพือ่ให้บริการ
ด้านห้องปฏิบัติการ สนับสนุนลูกค้าตามความต้องการ ที่       
หลากหลายแตกต่างกนัไปของแต่ละผลติภณัฑ์ ครอบคลมุภมูภิาค
เอเชีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 

:: การออกแบบโคมไฟรถยนต์ของบริษัท ไทยสแตนเลย์

 ส่วนบริษัท ไทยลิฟต์อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด 
ร่วมกบับรษิทั Kone Elevators ของประเทศฟินแลนด์ ร่วมกนั
พฒันาลฟิต์รุน่ KONE 3000 ซึง่เป็นลฟิต์ทีอ่อกแบบให้เหมาะสม
กบัตลาดเอเชยีโดยเฉพาะ โดยบรษิทั ไทยลฟิต์ฯ รบัผดิชอบผลติ
และส่งออกในนาม Kone หลายประเทศในแถบเอเชีย
 ขณะทีบ่รษิทั ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ากดั ได้รบัมอบหมาย
จากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น ให้พัฒนาสินค้าอุปโภคบริโภค

การวจัิยเพือ่ปรับปรุงและดดัแปลง

ผลติภณัฑ์หรือกระบวนการผลิต 

ให้เหมาะสมกบัสภาพท้องถ่ิน 

เพิม่ประสิทธภิาพมากขึน้ 

และคณุสมบัตทิีด่ขีึน้

”

”

บางประเภท เพื่อป้อนตลาดในภูมิภาคเอเชีย เพราะรสนิยมใน
การบรโิภคของคนญ่ีปุ่น จะแตกต่างจากตลาดในประเทศเอเชยี
อืน่ๆ โดยการบรโิภคของคนไทย จะมรีสนยิมใกล้เคยีงกบัประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง และไต้หวัน

จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา

 เมื่อประเทศไทยมีความพร้อมในด้านวิศวกรรมและ
การออกแบบในระดบัหน่ึง จะเริม่มกีารจดัตัง้ศนูย์วจิยัและพฒันา
ในประเทศ โดยจะวจิยัและพฒันาไม่เฉพาะเพือ่ตอบสนองความ
ต้องการในประเทศไทยเท่านั้น แต่ก�าหนดให้วิจัยและพัฒนา 
เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับภูมิภาคหรือในระดับ       
โลกด้วย

 ตัวอย่าง คือ อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 
จากการทีป่ระเทศไทยเป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ทีส่ดุในเอเชยี
ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นฐานการผลิตที่ส�าคัญ ท�าให้บริษัท
ต่างๆ เช่น โตโยต้า อีซซู ุนสิสนั ฮอนด้า คาวาซาก ิยามาฮ่า ฯลฯ 
ได้ก�าหนดให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย เป็นศูนย์วิจัย
และพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�าหรับรถยนต์
หรอืรถจกัรยานยนต์บางแบบ เช่น รถยนต์ปิกอพั รถจกัรยานยนต์
ขนาดเล็ก ฯลฯ
 บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล จ�ากัด (P&G) ซึ่งมี
ฐานการผลติในส่วนผลติภณัฑ์ด้านเส้นผมในประเทศไทย ได้ยก
ระดบัให้ประเทศไทย เป็นศนูย์นวตักรรมผลติภณัฑ์ด้านเส้นผม
ส�าหรบัภมูภิาคเอเชยี โดยก่อนหน้านีศ้นูย์แห่งนีต้ัง้อยูท่ีน่ครโกเบ 
ประเทศญีปุ่น่ ดงันัน้จงึได้ย้ายวศิวกร 30 คนมายงัประเทศไทย 
เพื่อท�าการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดโลก

บรษิทั P&G ซึง่มฐีานการผลติ

ในส่วนผลติภณัฑ์ด้านเส้นผมในประเทศไทย

 ได้ยกระดบัให้ประเทศไทย

เป็นศนูย์นวตักรรมผลติภณัฑ์ด้านเส้นผม

”
”
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ถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา

 จากแนวคดิดัง้เดมิว่าสถาบนัการศกึษาและสถาบันวิจัย 
เป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนา ภาคธุรกิจเอกชนจะรับเอาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกัน 
สถาบนัการศกึษาและสถาบนัวจิยั จะประสบปัญหา “Loneliness 
Syndrome” ขาดความเชือ่มโยงกบัภาคธรุกจิ ผลการวจิยัจงึไม่
สอดคล้องกับความต้องการ ไม่สามารถน�าไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้  
 ส�าหรบัแนวคิดใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีส่�าคญั
นัน้ ส่วนใหญ่เกดิขึน้ภายในภาคธรุกิจเอกชนเป็นหลัก เน่ืองจาก
ภาคเอกชนได้ลงทุนในด้านน้ีจ�านวนมาก บทบาทของสถาบัน
การศึกษาและสถาบันวิจัย ต้องเปลี่ยนมาเน้นร่วมมือกับภาค
เอกชนในด้านวิจัยและพัฒนา รวมถึงเพิ่มบทบาทการพัฒนา
นวัตกรรมและผู้ประกอบการใหม่
 ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมและสถาบันการ
ศกึษา จะก่อให้เกดิประโยชน์ไม่เฉพาะต่อวสิาหกจิเอกชนเท่านัน้ 
ยังจะช่วยเหลือพัฒนาความสามารถของสถาบันการศึกษา       
อีกด้วย เนื่องจากในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมนั้น 
ความรูเ้พิม่ขึน้และล้าสมยัรวดเรว็ ไม่มอีาจารย์คนใด ทีส่ามารถ
มีความรู้ที่ทันสมัยได้ หากไม่ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ ตลอด
เวลา โดยจุดอ่อนส�าคัญของบุคลากรของสถาบันการศึกษา คือ 
ขาดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม 
ท�าให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจ�ากัด ที่จะวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในเชิงลึกได้

:: การทดสอบน�า้มันเครือ่งของบรษิทั เชลล์ ในประเทศไทย

:: การสมัมนาเรือ่ง มาตรการส่งเสรมิการลงทนุกจิการวจิยัและพฒันา

จัดโดยบีโอไอ เมื่อเมษายน 2551 

 ปัจจบุนัมบีรษิทัต่างชาตขินาดใหญ่ ทีเ่ป็นผูน้�าในด้าน
เทคโนโลยแีขนงต่างๆ ท่ีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยหลายแห่ง 
ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทย จัดหลักสูตรการศึกษา 
ฝึกอบรม ในเรือ่งเกีย่วกบัเทคโนโลยทีีบ่รษิทัเหล่านัน้เป็นเจ้าของ   
เช่น  บรษัิท ซเีกท  บรษัิท ฮอนด้า และบรษัิท เจเนอรลั มอเตอร์ 
เป็นต้น  

ซีเกทร่วมมือจัดหลักสูตรหัวเขียนอ่าน HDD

 บริษัท	ซีเกทเทคโนโลยี	(ประเทศไทย)	จ�ากัด ผู้ผลิต 
Hard Disk Drive ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีฐานการผลิตขนาด
ใหญ่ในประเทศไทย ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีหัวอ่าน/เขียน (Recording 
Head Technology) ส�าหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระดับ
ปรญิญาโท เพือ่พฒันานกัศกึษาให้เข้าใจลกึซึง้ เกีย่วกบัเทคโนโลยี
หัวอ่าน/เขียนทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ  

 บริษัทซีเกทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชยี (เอไอท)ี เปิดหลกัสตูรเทคโนโลยหีวัอ่านและบนัทกึข้อมลู
ฮาร์ดดิสก์ ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการบรรยายสรุป
ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโท แผนกไมโครอิเล็กทรอนิกส์ 
ภาควิชาเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นเวลา 30 ชั่วโมง 

บรษิทั ซเีกท ผูผ้ลติ Hard Disk Drive 

ทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก

และมฐีานการผลติขนาดใหญ่ในประเทศไทย 

ได้ร่วมมอืทางวชิาการ

กบัมหาวทิยาลยัขอนแก่น

”

”



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ธ
ัน
ว
า
ค
ม
 
2
5
5
4

49

 บรษิทั ซเีกท ยงัได้ร่วมพัฒนาหลกัสตูร กบัคณาจารย์
ในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และจัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีหัวอ่านและบันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย           
ผูบ้รหิารระดับสูงและวศิวกรจากฐานการผลติของซเีกททัว่โลก 
มาบรรยายสรุปให้กับนักศึกษา ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งของหลักสูตรคือ 
นักศึกษาจะได้เรียนรู้เทคโนโลยีในด้าน HDD จากโรงงานของ
บริษัท ซีเกท ในประเทศไทยด้วย

ฮอนด้าจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคยานยนต์

 บริษัท	ฮอนด้า ได้ร่วมมือกับกรมอาชีวศึกษา ในการ
จัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive 
Industry Technical College หรือ AITC) งบประมาณการ
ก่อสร้าง 300 ล้านบาท โดยกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทย 
ได้สนับสนุนในรูปการบริจาคที่ดินจ�านวน 30 ไร่ การก่อสร้าง
อาคาร และอปุกรณ์การเรยีนการสอน รวมมลูค่า 100 ล้านบาท 
 วิทยาลยัแห่งนีน้บัเป็นสถานศกึษาแห่งแรก ในภูมภิาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ท่ีผลิตบุคลากรระดับช่างเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนา
บุคลากรในสาขาท่ีเกีย่วข้องกบักระบวนการผลติในอุตสาหกรรม
รถยนต์ การบรกิารซ่อมบ�ารุง การจัดการเกีย่วกบัธุรกจิยานยนต์
ทั้งระบบ รวมทั้ง การฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงด้านยานยนต์ 
นับเป็นโครงการส�าคัญส่วนหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทย 
เป็นศนูย์กลางอตุสาหกรรมยานยนต์ ในเอเชียตะวนัออกเฉยีงใต้

GM ร่วมมือสถาบันอาชีวศึกษา

 บริษัท	เจนเนอรัล	มอเตอร์ส	(ประเทศไทย)	จ�ากัด 
ได้เปิดตวัโครงการศนูย์การศกึษาเทคโนโลยยีานยนต์ในประเทศไทย 

บริษทั ซเีกท ได้ร่วมมอื

กบัมหาวทิยาลัยขอนแก่น

 เปิดหลกัสตูรเทคโนโลยหีวัอ่าน/เขยีน 

(Recording Head Technology) 

ส�าหรบันกัศกึษาวศิวกรรมศาสตร์

ระดบัปริญญาโท

”

”

(Automotive Education Service Program in Thailand - 
ASEP Thailand) เมื่อปี 2550 ประกอบด้วย การด�าเนินการ
ในหลายด้าน เป็นต้นว่า

จดัตัง้รปูแบบห้องแลบ็ปฏบิตักิาร พร้อมกบัมอบรถยนต์ 
อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐาน
การเปิดสอนหลักสูตรทางด้านยานยนต์ 2 ปี โดย
ติดตามผลต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี ด้วยการ
จัดการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งในสถาบัน
อาชีวศึกษาชั้นน�าในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย 
และศูนย์บริการของเชฟโรเลต พร้อมหลักสูตรการ
ศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ของ GM 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีล่าสุด โดยจัดการฝึกอบรม
ความรู้ด้านยานยนต์ชั้นสูง โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคนิคของบริษัทฯ จัดการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏบัิตแิก่คณาจารย์ จากสถาบันท่ีเข้าร่วมโครงการ 
ซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

 โครงการนีม้เีป้าหมายมุง่เสรมิสร้างบคุลากร ทีม่ฝีีมอื
และคุณภาพมาตรฐานโลก สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และยกระดบัอตุสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยเมือ่จบหลกัสตูร
แล้วคาดว่าจะสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพด้านช่างยนต์ ซึ่ง
ผ่านการฝึกอบรมปีละกว่า 1,000 คน โดยสามารถเข้าท�างาน
ในธุรกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่าร้อยละ 50 ของ
ทั้งหมด 

:: พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก ขณะด�ารงต�าแหน่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดส่วนขยายของศูนย์วิจัยและพัฒนา     

จักรยานยนต์ฮอนด้า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551
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ถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปยังบริษัทไทย

 เทคโนโลยจีากบรรษทัข้ามชาต ิมปีระโยชน์ไม่เฉพาะ
แก่โรงงานของตนเองเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์แก่บริษัทไทย
ด้วย เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกีย่วกบัการเลีย้งไก่ ผ่านการร่วมทนุกบับรษิทั อาร์เบอร์เอเคอร์ส 
จ�ากัด ของสหรัฐฯ ในการจัดตั้งบริษัท อาร์เบอร์เอเคอร์ส 
(ประเทศไทย) จ�ากัด เมือ่ปี 2514 เพือ่น�าเข้าพนัธุไ์ก่ ขยายพนัธ์ุ 
ผสมพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ไก่ และจัดตั้งโรงงานฆ่าสัตว์ 

 ต่อมาเมือ่มคีวามรูค้วามเช่ียวชาญมากขึน้ เครอืเจริญ
โภคภัณฑ์ได้ท�าการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอด เช่น จากเดิม
เคยใช้ระยะเวลายาวนานถึง 56 วัน เพื่อเลี้ยงไก่ 1 ตัว ให้ได้
น�้าหนักตัว 1.8 กิโลกรัม ได้ลดเวลาเลี้ยงเหลือไม่ถึง 40 วัน 

จากเดิมเคยใช้ระยะเวลายาวนานถึง 56 วนั 

เพือ่เล้ียงไก่ 1 ตวั 

ให้ได้น�า้หนักตวั 1.8 กโิลกรัม 

ได้ลดเวลาเล้ียงเหลือไม่ถึง 40 วนั

”

”

ท�าให้กลายเป็นบรษิทัยกัษ์ใหญ่ ด้านอตุสาหกรรมเกษตรในทวปี
เอเชียในเวลาต่อมา  

การรบัช่วงการผลติ เป็นอกีรปูแบบหน่ึง

ทีจ่ะช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากบรรษทัข้ามชาตมิายงับรษิทัไทย

”

”การถ่ายทอดเทคโนโลยี จากการรับช่วง

การผลิต

 การรับช่วงการผลิต (Subcontract) นับเป็นอีก        
รูปแบบหน่ึง ท่ีจะช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบรรษัทข้ามชาติ
มายงับรษิทัไทย โดยบรรษทัข้ามชาตมิกัจะต้องให้การช่วยเหลอื 
แก่ผูร้บัช่วงผลติในระดบัหนึง่ ทัง้ทางด้านเทคโนโลย ีการจดัการ 
การเงิน ฯลฯ เป็นต้นว่า บรรษัทข้ามชาติจัดส่งวิศวกรไปยัง
โรงงานของผูผ้ลติชิน้ส่วน เพือ่ให้ค�าแนะน�าเกีย่วกบัการปรับปรุง
แก้ไขกระบวนการผลิต รวมถึงแก้ไขจุดบกพร่อง เพื่อให้ตนเอง
สามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนได้ในราคาต�่าลง
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กฎและระเบียบควรรู้
ธรรมรัตน์ รัตนพันธ์

 ตามที่สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ ใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ

ลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่ อให้การพิจารณาอนุญาต อนุมัติโครงการเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

คำาพิพากษาศาลฎีกาเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินการในส่วนของกฎหมาย เพื่ อพัฒนากระบวนความคิดทาง

กฎหมายให้ทันสมัย ถูกต้อง และสอดคล้องกับการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน 

คําพิพากษาศาลฎีกา 

เกี่ยวกับ 

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520

ตอนที่ 1

 ค�าพพิากษาศาลฎกีาจงึเปรยีบเสมอืนเป็นแนวบรรทดัฐาน 
ท่ีจะช่วยในการพิเคราะห์หาเหตผุลของกฎหมาย การตคีวามข้อ
กฎหมาย การใช้อ้างเป็นเหตุผลในการวินิจฉัยประเด็น และใน
บางกรณยัีงใช้เป็นแนวทางการอดุช่องว่างของกฎหมายอกีด้วย 
เนือ่งจากค�าพพิากษาศาลฎกีาบางเรือ่ง จะมลีกัษณะการตคีวาม
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

 ดงัน้ัน ถือได้ว่าค�าพพิากษาศาลฎกีาได้ช่วยวางแนวทาง
การใช้หลกักฎหมายให้สมบรูณ์ยิง่ขึน้ และเหตผุลแห่งค�าวนิจิฉยั
ของศาลฎกีาส่วนใหญ่ จะกลายเป็นแนวบรรทดัฐาน ทีส่ามารถ
ใช้ดลุพนิจิในการทีจ่ะยดึถอืหรอืปฏบิตัติาม ในการวนิจิฉัยข้อหา
รอืต่างๆ  เนือ่งจากค�าพพิากษาศาลฎกีามาจากภมูคิวามรู ้ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางกฎหมายของผู้พิพากษา       
ศาลฎีกา จึงเป็นที่ยอมรับนับถือและใช้เป็นแนววินิจฉัยสืบต่อ
กันมา  

 เพ่ือให้ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ และผูส้นใจ ได้ทราบการ
เปลีย่นแปลงของเศรษฐกจิ สภาวะสงัคมและวทิยาการสมยัใหม่ 
ตลอดจนสารัตถะของข้อหารือปัจจุบันที่ยุ่งยากซับซ้อนและ      
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงในสภาวการณ์ปัจจุบันแหล่งข้อมูล    

ถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ส�าคัญ ที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะ   
ตลอดจนสมรรถนะ และประสิทธิภาพในการท�างานได้อย่าง
รวดเรว็ เหน็ได้จากแบบอย่างการวนิจิฉยัข้อเทจ็จรงิและปัญหา
ข้อกฎหมาย รวมทัง้การใช้ดลุพนิิจต่างๆ ของศาลฎีกาอย่างกว้างขวาง

 ประโยชน์ท่ีได้รับจากค�าพิพากษาศาลฎีกา เก่ียวกับ
พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520  จะท�าให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกฎหมายได้สะดวก รวดเร็ว มีความรู้ครอบคลุม
ทกุเรือ่งในประเดน็ทีไ่ด้มกีารรวบรวม อกีทัง้หน่วยราชการและ
หน่วยงานอืน่ของรฐั ทีเ่กีย่วข้องสามารถรบัรูถ้งึค�าพพิากษาศาล
ฎีกาที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะ
ท�าให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการได้รับการบริการที่
รวดเรว็ ครบถ้วนสมบรูณ์ อกีท้ังเป็นรากฐานส�าคญัในการแก้ไข 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ของประเทศต่อไป

 จงึควรทีจ่ะให้ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ และบคุคลทีส่นใจ 
ทราบแนวทางวินิจฉัยของศาลฎีกา  อันจะส่งผลให้การด�าเนิน
กระบวนการพจิารณาวนิจิฉัยเป็นไปอย่างรวดเรว็ มปีระสิทธภิาพ  
ถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย 
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พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน

เพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1266/2518  จ�าเลยได้
ซื้อเครื่องปรับอากาศ 6 เครื่องจากโจทก์ในราคาซึ่งไม่รวมภาษี      
ขาเข้า โดยมีข้อตกลงกันว่าจ�าเลยซึ่งได้รับบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมและมีสิทธ์ิได้รับยกเว้นอากร     
ขาเขา้ ภาษกีารคา้1 และอืน่ๆ ตกลงใหโ้จทก์สัง่เครือ่งปรบัอากาศ
ในนามของจ�าเลย เพื่อชดใช้แทนเครื่องปรับอากาศ  6 เครื่อง 
ที่รับไปจากโจทก์ เมื่อสินค้าที่สั่งมาถึง จ�าเลยจะเป็นผู้ด�าเนิน
เรื่องเกี่ยวกับการยกเว้นภาษี ให้แก่โจทก์จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
โจทก์ได้ตรวจดูบัตรส่งเสริมฯ ของจ�าเลยแล้ว ปรากฏว่ามีเวลา
สั่งซื้อสินค้าทันก�าหนดเวลาในบัตรส่งเสริมฯ ดังนี้ 

 ตามข้อตกลงดงักล่าวมคีวามหมายว่า โจทก์จะต้องสัง่
เคร่ืองปรับอากาศเข้ามาให้ทันระยะเวลาที่ก�าหนดไว้ในบัตร    
ส่งเสริมฯ ซึ่งโจทก์ทราบดีอยู่แล้วว่าจะหมดอายุเมื่อใด การที่
โจทก์สั่งสินค้าล่าช้าเป็นเหตุให้สินค้ามาถึงประเทศไทย เลย
ก�าหนดระยะเวลาในบัตรส่งเสริมฯ จ�าเลยจึงติดต่อขอยกเว้น
เงินอากรขาเข้าและภาษีการค้าไม่ส�าเร็จ จึงเป็นความผิดของ
โจทก์เอง จ�าเลยไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ในค่าอากรขาเข้า ภาษี
การค้า ภาษีเทศบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่โจทก์ต้องเสียไปเพื่อ
น�าเครื่องปรับอากาศออกมา

 คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2637/2519 จ�าเลย
ท�าสัญญารับจะติดต่อทางการ ให้ออกใบอนุญาตส่งเสริมการ
ลงทุนให้โจทก์จนเป็นผลส�าเร็จ โดยโจทก์จะให้ค่าตอบแทนแก่
จ�าเลย 300,000 บาท โจทกไ์ดจ้า่ยเงนิลว่งหนา้ใหจ้�าเลยไปแลว้ 
100,000 บาท จ�าเลยได้ออกเช็คพิพาทจ�านวนเงิน 100,000 
บาท ให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกัน โดยมีข้อตกลงว่าถ้าจ�าเลย
ท�าการไม่ส�าเร็จจะคืนเช็คดังกล่าวให้จ�าเลย และจ�าเลยจะต้อง
คืนเงิน 100,000 บาท ให้โจทก์ 

 ปรากฏว่าขณะโจทก์ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ นั้น ตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โจทก์จะต้องท�า

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน

สญัญาและน�าเงนิสดหรอืพนัธบตัรรฐับาลไปวางเป็นจ�านวนเงนิ 
250,000 บาท ต่อเมื่อได้รับอนุมัติตามค�าขอฯ แล้ว แต่ต่อมา
คณะกรรมการฯ ได้เปล่ียนแปลงเงื่อนไขใหม่ และแจ้งตาม
เงือ่นไขใหม่นี ้ให้โจทก์น�าเงนิหรอืสญัญาค�า้ประกนัของธนาคาร
ไปวางเป็นมูลค่า 9,000,000 บาท ภายในวันท่ีก�าหนดก่อนได้
รบัอนมุตัคิ�าขอฯ  ดงันีจ้�านวนเงนิทีโ่จทก์ต้องวางสงูกว่าเดมิมาก
และภายในเวลาจ�ากัด ทั้งไม่แน่นอนว่าจะได้รับอนุมัติหรือไม่  
การที่โจทก์ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ของคณะกรรม
การฯ ที่แจ้งมาดังกล่าว ไม่ใช่ความผิดโดยตรงของโจทก์ ถือว่า
จ�าเลยไม่สามารถตดิต่อให้โจทก์ได้มาซึง่ใบอนญุาตส่งเสรมิการ
ลงทุน ตามสัญญาจ�าเลยต้องคืนเงิน 100,000 บาท ให้โจทก์ 
เช็คพิพาทจึงมีมูลหนี้ เมื่อโจทก์น�าเช็คพิพาทไปขึ้นเงินไม่ได้ 
จ�าเลยจึงต้องช�าระหนี้ตามเช็คพิพาทให้โจทก์

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 338/2520 จ�าเลยได้รับบัตร
ส่งเสริมฯ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อประกอบ
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษคราฟท์ ได้รับสิทธิ์งดเว้นการเสีย
อากรขาเขา้ ส�าหรบัวตัถดุบิและวสัด ุทีส่ัง่หรอืน�าเขา้มาจากตา่ง
ประเทศ จ�าเลยไดน้�าของซึง่ระบใุนใบขนสนิคา้ขาเขา้วา่เปน็เยือ่
กระดาษและไม่ใช่กระดาษคราฟท์ที่ใช้ไม่ได้ หรือเศษกระดาษ
คราฟท์ท่ีใช้ไม่ได้แล้วอันได้รับการงดเว้นอากรขาเข้า การกระท�า
ของจ�าเลยเปน็ความผดิ ฐานยืน่ใบขนสนิคา้ส�าแดงรายการเปน็
เท็จ และฐานหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรโดยเจตนาฉ้อค่า
ภาษีของรัฐบาล อันเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน  

 ดังนั้น การที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุญาตย้อนหลัง
ให้กระดาษที่จ�าเลยน�าเข้ามานั้น เป็นวัสดุที่อนุญาตให้ใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตกระดาษคราฟท์ได้ เพิ่มเติมจากที่ได้เคย
อนุญาตไว้แล้ว ท�าให้จ�าเลยไม่ต้องเสียอากรขาเข้า ส�าหรับของ
ที่จะต้องเสียภาษีนั้นเป็นมติที่ไม่ชอบ และคณะกรรมการฯ  
หามีอ�านาจตามกฎหมายที่จะก�าหนดหรืออนุญาตให้ กระดาษ
ส�าเรจ็รปูนัน้กลายเปน็วตัถดุบิเพือ่ใชใ้นการผลติกระดาษคราฟท ์
อนัจะท�าใหค้วามผดิทีเ่กดิขึน้แลว้กลบัไมเ่ปน็ความผดิตอ่ไปไดไ้ม ่
จ�าเลยจึงมีความผิดตามกฎหมายดังกล่าว

1 ปัจจุบันได้ยกเลิกระบบภาษีการค้าแล้ว เปลี่ยนมาใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแทน
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 การสั่งจ่ายสินบนหรือรางวัลตาม พ.ร.บ. ให้บ�าเหน็จ
ในการปราบปรามผูก้ระท�าผดิ พ.ศ. 2489 มาตรา 7 นัน้ กระท�า
ได้ 2 กรณี คือเมื่อมีการสั่งริบของกลางประการหนึ่ง หรือเมื่อ
มีการลงโทษปรับจ�าเลยอีกประการหนึ่ง และวิธีจ่ายนั้นหากมี
การริบของกลางก็ให้จ่ายจากเงินที่ได้จากการขายของกลางนั้น 
หากไม่มีการริบของกลางหรือมีการริบของกลาง แต่ของกลาง
นั้นไม่อาจขายได้และมีการลงโทษปรับจ�าเลย ก็ให้จ่ายจากเงิน
ค่าปรับที่จ�าเลยได้ช�าระต่อศาล คดีนี้มีการลงโทษปรับจ�าเลย   
จึงสั่งจ่ายรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมจากเงินค่าปรับ  
ที่ช�าระต่อศาลได้

 ศาลชัน้ต้นพิพากษาลงโทษจ�าเลย ฐานยืน่ใบขนสนิค้า
ส�าแดงรายการเป็นเท็จ จ�าเลยมิได้อุทธรณ์คัดค้านค�าพิพากษา
ของศาลชั้นต้น ความผิดฐานนี้จึงยุติแล้ว จ�าเลยไม่มีสิทธิ์ฎีกา
ว่าจ�าเลยมิได้กระท�าผิดในความผิดฐานนี้อีก ศาลฎีกาจึงไม่รับ
วินิจฉัยให้

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 1467/2524  โจทก์ได้รับบัตร
ส่งเสรมิฯ ในกจิการขนส่งภายในประเทศ ได้น�าเรอืบรรทกุน�า้มนั
โอชัน่นคิ 4 เข้ามาในประเทศ โดยได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าและ
ภาษกีารค้า ภายหลงัโจทก์ไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ
ส่งเสรมิการลงทนุ ก�าหนด  คณะกรรมการฯ จงึมคี�าสัง่เพกิถอน
สทิธแิละประโยชน์ทัง้หมดทีไ่ด้ให้แก่โจทก์  โจทก์จงึมใิช่ผูไ้ด้รบั
การส่งเสรมิฯ ไม่ได้ประโยชน์ตามประกาศของคณะปฏวิตั ิฉบบั
ที่ 227 ข้อ 37 และโจทก์ได้ขายเรือดังกล่าวไปแล้ว พฤติการณ์
ของโจทก์ฟังได้ว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงในการเสียภาษี ไม่มี
เหตุผลอันควรที่จะงดเงินเพ่ิมหรือเบ้ียปรับ โจทก์ต้องเสียภาษี
การค้าเงินเพิ่มเบี้ยปรับภาษีรายได้เทศบาลแก่กรมสรรพากร
จ�าเลย

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 4167/2533  โจทก์ได้รับการ
สง่เสรมิฯ เพือ่กจิการอตุสาหกรรมตาม พ.ร.บ.สง่เสรมิการลงทนุ
เพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 เมื่อ พ.ร.บ. ฯ ดังกล่าวถูก
ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 227 แต่โจทก์ยัง
คงได้รับการส่งเสริมฯ กับได้รับสิทธิและประโยชน์ตามข้อ 37 
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว โดยโจทก์ได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการ

ประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีก�าหนดห้ารอบระยะเวลาบัญชี
การเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร 

 ต่อมามี พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งได้
ประกาศใช้และให้ยกเลิก พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
227 ซึ่งตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 31 
วรรคหนึ่งให้สิทธิและประโยชน์อย่างเดียวกับ พ.ร.บ.ส่งเสริม
การลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 และประกาศ
ของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 227 ซึ่งเป็นสิทธิและประโยชน์ที่โจทก์
ได้รบัอยูแ่ล้ว แต่มาตรา 31 วรรคสามแห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ได้บัญญัติถึงสิทธิและประโยชน์ขึ้นใหม่ ซึ่ง
โจทก์จะได้รับสิทธิและประโยชน์นี้หรือไม่ต้องพิจารณาตาม
มาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 คอื สทิธิ์
ของโจทก์มีอยู่อย่างใดตามกฎหมายท่ีถูกยกเลิกก็คงได้รับสิทธิ
และประโยชน์ต่อไป แต่สิทธ์ิตามที่ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 ก�าหนดเพิ่มเติมขึ้นใหม่ 

 โจทก์ย่อมมีสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520 แต่การทีจ่ะใช้สิทธิด์งักล่าวต้องขอรบัสิทธแิละประโยชน์
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทนุ พ.ศ. 2520 เมือ่สทิธแิละประโยชน์
ในการน�าผลขาดทุนประจ�าปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปหักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นสิทธิ
และประโยชน์ที่เพ่ิงก�าหนดข้ึนตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 โจทก์จะได้รับสิทธิและประโยชน์ดังกล่าว  

 โจทก์จะต้องขอรบัสทิธิต์ามมาตรา 58 และจะต้องได้
รับอนุญาตตามมาตรา 31 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทนุ พ.ศ.2520 ดงันัน้การทีโ่จทก์ไม่ได้ขอรบัสทิธแิละประโยชน์
ตามกฎหมาย โจทก์ก็ไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ ที่จะน�าผล
ขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลาทีไ่ด้รบัยกเว้นภาษเีงนิ
ได้นิติบุคคล ไปหักออกจากก�าไรสุทธิที่เกิดข้ึน ภายหลังระยะ
เวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

 คำาพิพากษาฎีกาที่  4174/2528  โจทก์ได้รับการ
สง่เสรมิฯ ตาม พ.ร.บ สง่เสรมิการลงทนุเพือ่กจิการอตุสาหกรรม 
พ.ศ. 2505 ในกิจการอุตสาหกรรมผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ ได้รับ
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ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมดังกล่าว มีก�าหนดห้ารอบระยะเวลาบัญชีการเสีย
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร แต่ในรอบระยะเวลาบัญชี    
ปี 2512 ถึง 2515 โจทก์ประกอบกิจการอื่น เช่น การจ�าหน่าย
เครือ่งกกลกูไก ่การจ�าหนา่ยลกูไกไ่ปตา่งประเทศ ซึง่มใิชก่จิการ
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ด้วย  

 ดังนี้หากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ด�าเนินการได้
ก�าไร ย่อมจ�าเป็นที่โจทก์จะต้องค�านวณก�าไรสุทธิของกิจการ ที่
ได้รับการส่งเสริมฯ กับไม่ได้รับการส่งเสริมฯ แยกกันโดยแยก
รายได้รายจ่ายของแต่ละกจิการ เพือ่แยกก�าไรสทุธทิีโ่จทก์ได้รบั
ยกเว้นภาษเีงนิได้ออกไป คงเสยีภาษเีงนิได้เฉพาะจากก�าไรสทุธิ 
ในกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมฯ 

 แต่เมือ่โจทก์ด�าเนนิกิจการทีไ่ด้รับการส่งเสรมิฯ ขาดทนุ
ทั้งสี่ปี ไม่มีกรณีจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โจทก์
ย่อมชอบท่ีจะค�านวณก�าไรขาดทุนสุทธิจากรายได้รายจ่ายของ
กจิการผลติอาหารเลีย้งสตัว์รวมกันไปกับกิจการอืน่ๆ ได้ ดงัเช่น
กรณีปกติ ท้ังตามประมวลรัษฎากร และ พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม  พ.ร.บ. พ.ศ. 2505  

 ต่อมากไ็ม่มบีทบัญญัตบัิงคบัให้โจทก์ต้องค�านวณก�าไร
ขาดทนุสทุธขิองกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ กบัไม่ได้รบัการส่ง
เสรมิฯ แยกกนัแต่อย่างใด และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสรมิ
การลงทุน  พ.ศ. 2520 ที่จ�าเลยอ้างถึงซึ่งบัญญัติว่า ในกรณีที่
ประกอบกจิการขาดทนุ ในระหว่างเวลาได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้
นิตบิคุคล ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ จะได้รบัอนญุาต ให้น�าผลขาดทนุ
ประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ ในระหว่างเวลานัน้ไปหกัออกจากก�าไรสทุธทิี่
เกิดขึ้น ภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
มีก�าหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นก�าหนดเวลานั้น เห็นว่า 
พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 ออกใช้บงัคับภายหลงัรอบ
ระยะเวลาบญัชทีีพิ่พาทกนัในคดีนีแ้ล้ว จะน�ามาปรบัแก่คดีนีไ้ม่ได้
 
 อย่างไรก็ดี บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงให้สิทธิ์แก่    
ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ ทีจ่ะได้รบัอนญุาตเช่นว่านัน้ แต่หาตดัสทิธิ์
ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ ทีจ่ะค�านวณก�าไรขาดทนุสทุธริวมกนั โดย
ไม่น�าผลขาดทนุไปหกัออกจากก�าไรสทุธใินปีหลงัตามบทบญัญติั
ดังกล่าวไม่ ตลอดจนประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 227             

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2515 ซึ่งใช้บังคับแทน

พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  

พ.ศ. 2520

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 229/2526 โจทก์ท�าสัญญา
จา้งจ�าเลยท�าเฟอรน์เิจอร ์ตอ่มาเกดิเพลงิไหมโ้รงงานของจ�าเลย  
จ�าเลยจึงมีหนังสือถึงโจทก์ขอท�าเฟอร์นิเจอร์เพียงบางรายการ 
และขอต่ออายุสัญญาออกไป โจทก์เรียกจ�าเลยและผู้รับจ้าง  
รายอื่นมาประชุมแล้ว ตกลงให้จ�าเลยท�างานตามที่ขอ และให้
ผู้รับจ้างรายอื่นท�างานส่วนที่จ�าเลยขอไม่ท�า เมื่อจ�าเลยท�างาน
เสรจ็โจทกก์ย็อมรบัมอบแตโ่ดยด ีพฤตกิารณด์งักลา่วนีถ้อืไดว้า่
โจทก์จ�าเลยตกลงเลิกสัญญาฉบับเดิมแล้ว

 ค่าจ้างทนายความให้ฟ้องจ�าเลยซ่ึงเป็นผู้ผิดสัญญา 
มใิช่ค่าเสยีหายอนัเกดิขึน้จากผลทีจ่�าเลยปฏบิตัผิดิสญัญาว่าจ้าง
ระหว่างโจทก์จ�าเลยโดยตรงแต่ประการใด โจทก์จึงไม่มีสิทธิ์
เรียกร้องเอาจากจ�าเลยได้

 จ�าเลยรบัจ้างท�าเฟอร์นิเจอร์ให้โจทก์ซึง่เป็นผู้ได้รบัการ
ส่งเสริมฯ จ�าเลยจึงไม่ต้องช�าระภาษีการค้าในส่วนนี้ให้แก่ทาง
ราชการ แต่ต้องใช้ให้แก่โจทก์
 
 คำาพิพากษาฎีกาที่ 3545/2528  โจทก์ประกอบ
กิจการท้ังท่ีได้รับการส่งเสริมฯ และไม่ได้รับการส่งเสริมฯ การท่ี
โจทก์ค�านวณก�าไรขาดทุนสุทธิทั้งสองกิจการรวมกัน เพื่อเสีย
ภาษีเงินได้นิติบุคลน้ัน ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 บัญญัติว่า 
"เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามความในส่วนนี้ คือ ก�าไรสุทธิ ซึ่ง     
ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ ที่กระท�าในรอบระยะเวลา
บัญชี ฯลฯ" 

 เห็นได้ว่าปกตกิ�าไรสทุธทิีต้่องเสยีภาษเีงนิได้นติบิคุคล
คือก�าไรสุทธิ ที่ค�านวณจากรายได้รายจ่ายจากทุกกิจการของ
บรษิทัหรอืห้างหุน้ส่วนนติบิคุคลนัน้ๆ มใิช่แยกค�านวณเป็นราย
กจิการไป บรษิทัโจทก์ได้รบัการส่งเสรมิฯ เพือ่กจิการอตุสาหกรรม 
พ.ศ. 2505 ในกจิการผลติอาหารบรรจกุระป๋องหรอืภาชนะผนกึ
ได้รบัสทิธิและประโยชน์ตามมาตรา 19 (4) โดยได้รบัยกเว้นไม่
ต้องเสยีภาษเีงนิได้นติบิคุคล จากการประกอบกจิการอตุสาหกรรม
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มกี�าหนดห้ารอบระยะเวลาบญัชกีารเสยีภาษเีงนิได้ตามประมวล
รัษฎากร  

 แต่ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2516 ถึง 2518 โจทก์
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสุรา ซึ่งมิใช่กิจการที่ได้รับ
การส่งเสรมิฯ ด้วย ดงันีห้ากกจิการทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ ด�าเนนิ 
การได้ก�าไรย่อมจ�าเป็นท่ีโจทก์จะต้องค�านวณก�าไรสุทธิของ
กิจการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ แยกกัน โดยแยกรายได้รายจ่าย
ของแต่ละกจิการ รายจ่ายรายการใดไม่สามารถแยกกนัได้ชดัแจ้ง
ก็อาจต้องเฉล่ียกนัตามส่วนแห่งรายได้ เพ่ือแยกก�าไรสทุธทิีโ่จทก์
ได้รบัยกเว้นภาษเีงนิได้ออกไป คงเสยีภาษเีงินได้เฉพาะจากก�าไร
สุทธิในกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมฯ 

 แต่กรณีนี้โจทก์ด�าเนินกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ 
ขาดทุนทั้งสามปี ไม่มีกรณีจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
โจทก์ย่อมชอบทีจ่ะค�านวณก�าไรขาดทนุสุทธิ จากรายได้รายจ่าย
ของกิจการผลิตอาหารกระป๋องหรือภาชนะผนึกรวมกันไป กับ
กิจการเป็นตัวแทนจ�าหน่ายสุราได้ดังเช่นกรณีปกติ ทั้งตาม
ประมวลรัษฎากร และ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการ
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 ตลอดจนประกาศของคณะปฏิบัติ 
ฉบับที่ 227 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2515 ซึ่งใช้บังคับแทน พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 ต่อมาก็
ไม่มบีทบญัญตับิงัคบัให้โจทก์ต้องค�านวณก�าไรขาดทนุสทุธ ิของ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ กับไม่ได้รับการส่งเสริมฯ แยกกัน
แต่อย่างใด

 ทีจ่�าเลยอ้างมาตรา 31 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสรมิ
การลงทุน พ.ศ. 2520  ซึ่งบัญญัติว่าในกรณีที่ประกอบกิจการ
ขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
วรรคหนึง่  ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ จะได้รบัอนญุาตให้น�าผลขาดทนุ
ประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ในระหว่างเวลานัน้ ไปหกัออกจากก�าไรสทุธทิี่
เกิดขึ้น ภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
มกี�าหนดเวลาไม่เกนิห้าปี นบัแต่วนัพ้นก�าหนดเวลานัน้ แสดงว่า
ในกรณีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ด�าเนินการขาดทุนก็ต้อง
แยกค�านวณก�าไร ขาดทุน เพื่อน�าผลขาดทนุของกิจการที่ได้รับ
การส่งเสริมฯ หักออกจากก�าไรสุทธิในภายหลัง เห็นว่า พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ออกใช้บังคับภายหลังรอบระยะ
เวลาบัญชีที่พิพากษากันในคดีนี้แล้ว จะน�ามาปรับแก่คดีนี้มิได้ 

 อย่างไรก็ดีบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงให้สิทธิ์แก่      
ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ที่ได้รับอนุญาตเช่นว่านั้น แต่มาตัดสิทธิ์  
ผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ ทีจ่ะค�านวณก�าไรขาดทนุสทุธริวมกนั โดย
ไม่น�าผลขาดทนุไปหักออกจากก�าไรสุทธิในปีหลังตามบทบญัญตัิ
ดังกล่าวอีกไม่ ดังนั้นรายจ่ายของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ 
จึงไม่ใช่รายจ่ายอันต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการค�านวณ
ก�าไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (13)

 คำาพิพากษาฎีกาที่  715/2530  จ�าเลยน�าของ
เข้ามาในราชอาณาจักร โดยได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต่อมาจ�าเลยถูกเพิกถอนสิทธิ
และประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นทั้งหมด ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 55 ให้ถือว่าผู้ได้รับการส่งเสริมฯ 
นั้น ไม่เคยได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรมาแต่ต้น ฉะนั้น
จ�าเลยจะต้องช�าระภาษีอากรโดยไม่ค�านึงว่า เมื่อจ�าเลยน�าของ
เข้ามานั้นได้กระท�าโดยสุจริตหรือไม่

  คำาพพิากษาฎกีาที ่4178/2533  กรณขีองจ�าเลย
ไม่อาจบังคับตามมาตรา 54 วรรคสอง และมาตรา 55 วรรคสี่
แหง่ พ.ร.บ. สง่เสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 เพราะคณะกรรมการ
การสง่เสรมิการลงทนุมไิดม้คี�าเตอืนใหจ้�าเลยปฏบิตัติามเง่ือนไข
ตามมาตรา 54 วรรคสอง แต่คณะกรรมการฯ ใช้อ�านาจสั่งเพิก
ถอนสิทธิและประโยชน์แก่จ�าเลย ตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง 
และได้แจ้งให้จ�าเลยทราบแล้ว จ�าเลยมีหน้าที่ช�าระภาษีอากร
และภาษีอากรเพิ่ม ภายในก�าหนดเวลาตามมาตรา 55 วรรค
สาม แต่จ�าเลยมิได้ช�าระภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว จ�าเลย
จึงมีหน้าที่ต้องช�าระเงินเพิ่มตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 
มาตรา 112 จัตวา 

 ส่วนท่ีจ�าเลยอ้างว่าโจทก์คิดเงินเพิ่มจากจ�าเลยเกิน
เงินภาษีอากร เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 
2520 มาตรา 55 วรรคสี่นั้น จ�าเลยมิได้กล่าวอ้างความข้อนี้มา
ในค�าให้การ ทั้งยังเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควร
ได้รับการวินิจฉัยด้วย เพราะศาลฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่า จ�าเลย
ต้องช�าระเงนิเพิม่ตาม พ.ร.บ. ศลุกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 
จตัวา หาใช่ต้องช�าระเงนิเพิม่ตามมาตรา 55 วรรคสี ่แห่ง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ไม่
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 คำาพิพากษาฎีกาท่ี 5302/2533  โจทก์ฟ้องว่าเม่ือ
วันที่ 15 มิถุนายน 2526 จ�าเลยน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้าเศษพลาสติกชนิดเมธาครีเลท โดยย่ืนใบขนสินค้าขาเข้า
และแบบแสดงรายการค้า ส�าแดงรายการว่าเป็นสินค้าเศษ
พลาสติกน�ามาหลอมใหม่เมธาครีเลท จ�านวน 2,300  กระสอบ 
หนัก 46,000 กิโลกรัม ส�าแดงราคา 379,195.71 บาท ส�าแดง
ว่าเป็นสินค้าพิกัดท่ี 39.02 เอ (ท่ีถูกเป็น 39.02 ก) อัตราอากร                   
ร้อยละ 44 เพิม่อตัรารอ้ยละ 10 คดิเปน็เงนิอากรขาเขา้ 177,100 
บาท ภาษีการค้า 9,262.32 บาท ภาษีบ�ารุงเทศบาล 962.23 
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,288.55 บาท ส�าแดงว่าสินค้า                                
ดังกล่าวได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีการค้าตามบัตร                                   
ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 แต่ปรากฏว่าสินค้าที่จ�าเลยน�าเข้ามา เป็นสินค้าเศษ
พลาสติกชนิดโปลีเอธีลิน ซ่ึงเป็นสินค้าคนละชนิดกับสินค้าที่
จ�าเลยส�าแดงในใบขนสินค้า และแบบแสดงรายการการค้า     
ไม่ได้รบัยกเว้นภาษีอากรขาเข้า ภาษกีารค้า สนิค้าเศษพลาสตกิ
ชนิดโปลีเอธีลินมีราคาแท้จริงแห่งท้องตลาดเป็นเงิน 681,260 
บาท ประเภทพิกัดที ่39.02 เอ (ทีถ่กูเป็น 39.02 ก.) อตัราอากร
ร้อยละ 44 คิดเป็นอากรขาเข้า 299,745.40 บาท ภาษีการค้า 
16,333.89 บาท ภาษีบ�ารุงเทศบาล 1,633.39 บาท รวมเป็น
ภาษีที่จ�าเลยจะต้องช�าระ 317,721.68  บาท โจทก์แจ้งการ
ประเมินและสั่งให้จ�าเลยน�าภาษีอากรที่ต้องช�าระ โดยเปรียบ
เทยีบปรบัสองเท่าของอากรขาเข้าท่ีขาด พร้อมเบีย้ปรบัอกีหนึง่
เท่าของภาษีการค้าที่ขาดไปช�าระให้โจทก์แล้ว 

 จ�าเลยอุทธรณ์ค�าสัง่ของโจทก์ โจทก์พิจารณาอทุธรณ์
แล้วยนืยนัตามค�าส่ังเดมิแจ้งให้จ�าเลยช�าระภาษแีก่โจทก์ จ�าเลย
เพิกเฉยขอให้บังคับจ�าเลยช�าระภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้า 
ภาษีบ�ารุงเทศบาล และเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 387,510.40 บาท 
พร้อมดอกเบีย้อตัราร้อยละ 7 คร่ึงต่อปีในต้นเงินดงักล่าวนบัแต่
วันฟ้องจนกว่าจะช�าระเสร็จ

 จ�าเลยให้การว่าจ�าเลยสัง่ซือ้เพือ่น�าเข้าซึง่เศษพลาสตกิ
ชนิดเมธาครีเลท จ�านวน 2,300 กระสอบหนัก 4,600 กิโลกรัม 
จากผู้ขายในประเทศญี่ปุ่น เพื่อน�ามาหลอมเหลวและกลั่นเป็น
เคมนี�า้ เพือ่ส่งออกไปขายต่างประเทศ และได้รบัการส่งเสรมิฯ 
จากรัฐบาล จ�าเลยจึงยื่นใบขนสินค้าขาเข้าแบบแสดงรายการ

ค้าเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2526 เพื่อขอตรวจปล่อยสินค้าตาม
พธิกีารศลุกากร  จ�าเลยไม่อาจทราบได้ก่อนว่า สนิค้าทีผู่ข้ายส่ง
มานั้นเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่สั่งซื้อหรือไม่ จนกว่า    
เจ้าหน้าที่ของโจทก์จะตรวจวิเคราะห์ก่อน 

 จ�าเลยไม่ได้สัง่ซือ้และน�าเข้าสนิค้าเศษพลาสตกิชนดิ
โปลีเอธลีิน ราคาแท้จรงิแห่งท้องตลาดประเภทพกิดั อัตราอากร 
ภาษกีารค้า ภาษบี�ารงุเทศบาลทีโ่จทก์อ้างไม่เป็นความจรงิ สนิค้า
ดงักล่าวมรีาคาแท้จรงิแห่งท้องตลาดเป็นเงนิหนึง่แสนบาทเศษ 
ภาษีการค้า ภาษีบ�ารุงเทศบาล จึงต�่ากว่าที่โจทก์ประเมินใน
ค�าฟ้อง การประเมินของโจทก์ไม่ถูกต้อง สินค้าที่จ�าเลยสั่งซื้อ 
คือเศษพลาสติกชนิดเมธาครีเลทแต่ผู้ขายส่งมาให้ผิด โดยส่ง
เศษพลาสติกชนิดโปลีเอธีลินมา และไม่อาจใช้กับเครื่องจักร
ของจ�าเลยได้ ผู้ขายยอมรับผิดคืนเงินค่าสินค้าให้จ�าเลยแล้ว 
สนิค้าทีผู่ข้ายส่งมาผดินัน้ผูข้ายได้มอบให้ทางราชการ จ�าเลยไม่ได้
ส�าแดงเท็จแก่โจทก์เพื่อหลีกเล่ียงค่าภาษีอากร ขอให้ยกฟ้อง
โจทก์  

 ศาลชัน้ต้นพพิากษาให้จ�าเลยช�าระเงนิค่าภาษใีห้โจทก์ 
387,510.41 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจะช�าระเสร็จ จ�าเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์
พพิากษาแก้เป็นว่า จ�าเลยไม่ต้องช�าระดอกเบ้ียอตัราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ นอกจาก
ที่แก้ให้เป็นไปตามค�าพิพากษาศาลชั้นต้น 

 โจทก์ท้ังสองและจ�าเลยฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อ
เทจ็จรงิฟังได้ในเบือ้งต้นว่า วนัที ่13 มถินุายน 2526 จ�าเลยยืน่
ใบขนสนิค้าขาเข้าตามเอกสารหมาย จ.1 ต่อพนกังานเจ้าหน้าที่
ของโจทก์ที ่1 โดยจ�าเลยส�าแดงรายการสนิค้าว่า เศษพลาสตกิ
ชนิดเมธาครีเลท สินค้าดังกล่าวขนเข้ามาทางเรือ ถึงท่าเรือ
กรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่15 มถินุายน 2526 พนกังานเจ้าหน้าทีข่อง
โจทก์ที่ 1 ได้น�าสินค้าที่จ�าเลยน�าเข้านั้น ไปตรวจวิเคราะห์แล้ว
ปรากฏว่าเป็นเศษพลาสติกชนิดโปลิเอธีลีน ซึ่งจ�าเลยไม่ได้รับ
อนมุตัใิห้งดเว้นภาษอีากรจากคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ

 มีปัญหาในชั้นฎีกาตามฎีกาของโจทก์และของจ�าเลย 
ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าเพื่อความสะดวกในการพิจารณาสมควร
วนิจิฉยัฎกีาของจ�าเลยเสยีก่อน ทีจ่�าเลยฎกีาว่าจ�าเลยได้คนืสนิค้า
พิพาทให้แก่ผู้ขายและผู้ขายได้คืนเงินค่าสินค้าแก่จ�าเลยแล้ว
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จ�าเลยจึงไม่ใช่เจ้าของหรือผู้น�าเข้าซึ่งสินค้าพิพาท จ�าเลยจึงไม่
ต้องรับผิดชอบช�าระค่าภาษีอากรให้โจทก์นั้น 

 พิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ขายได้ส่งสินค้าพิพาท เข้ามา
ในราชอาณาจักรตามค�าสั่งของจ�าเลย และจ�าเลยเป็นผู้ยื่นใบ 
ขนส่งสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมาย 
จ.1 ส�าหรับสินค้าพิพาท ทั้งเอกสารฉบับนี้ก็ระบุชัดว่า จ�าเลย
เป็นผูน้�าเข้าสนิค้าพพิาท จึงฟังได้ว่าจ�าเลยเป็นผู้น�าสินค้าพพิาท
นี้ ตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 
การน�าของเข้ามาเป็นอันส�าเร็จแต่ขณะที่เรือซึ่งน�าของเช่นนั้น 
ได้เข้ามาในเขตท่าที่จะถ่ายของจากเรือหรือท่าที่มีชื่อส่งมาถึง 

 ดังนัน้ตามข้อเท็จจรงิในคดน้ีีฟังได้ชดัว่า จ�าเลยได้น�า
สนิค้าพพิาทเข้ามาในราชอาณาจกัรส�าเรจ็แล้ว จ�าเลยจงึมหีน้าที่
ต้องช�าระค่าภาษอีากรให้โจทก์ เพราะมาตรา 10 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. 
ดงักล่าวบญัญตัว่ิา ความรบัผดิในอนัจะต้องเสยีค่าภาษ ีส�าหรบั
ของที่น�าเข้าเกิดขึ้นในเวลาที่น�าเข้าส�าเร็จ ส่วนที่จ�าเลยอ้างว่า
จ�าเลยได้คืนสินค้าพิพาทให้แก่ผู้ขาย และผู้ขายได้คืนเงินค่า
สินค้าให้จ�าเลยแล้วนั้น หาท�าให้ความรับผิดชอบของจ�าเลย
เปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง
การน�าเข้าส�าเรจ็ ซึง่จ�าเลยย่อมมสีทิธิจ์ดัการกบัสนิค้าของจ�าเลย
อย่างไรกไ็ด้ ไม่มกีฎหมายบญัญตัไิว้ว่าในกรณทีีจ่�าเลยกล่าวอ้าง 
จ�าเลยหลุดพ้นจากความรับผิดที่จะต้องเสียภาษีอากรให้โจทก์ 
ฎกีาจ�าเลยฟังไม่ขึน้ส่วนทีจ่�าเลยฎกีาว่าโจทก์ประเมนิราคาสนิค้า
พิพาทสูงเกินไปไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดนั้น 

 นางจีราพร พิสุทธิ์เจริญพงศ์ พยานโจทก์ ซึ่งเป็น      
ผู้ประเมินราคาสินค้าพิพาท คือเม็ดพลาสติกชนิดโปลิเอธีลีน 
เบกิความว่า ราคาขณะน�าเข้าของสินค้าพพิาทนัน้ 921 เหรยีญ
สหรัฐฯ ต่อ 1 ตัน ซี.ไอ.เอฟ ตามประกาศของกองวิเคราะห์
ราคา  แต่ส�าหรับสินค้ารายพิพาทนั้น พยานประเมินราคาโดย
ลดให้ถึงร้อยละ 30 จากราคาสินค้าดังกล่าวที่ได้มาตรฐาน       
ซึง่เมือ่ประเมนิแล้วมรีาคาทัง้สิน้ 681,260 บาท ปรากฏเอกสาร
หมาย จ.6  

 จ�าเลยมีนายวูตงโฮ เบิกความว่า สินค้าพิพาทมีราคา
ถูกกว่าเศษพลาสติกชนิด เมธาครีเลทถึง 1 เท่าตัว และหาก
สนิค้าพพิาทเป็นชนดิเมธาครเีลท กจ็ะมรีาคาเพยีง 379,195.71 
บาทเท่านั้น แต่ค�าเบิกความของพยานจ�าเลยปากนี้เลื่อนลอย

ปราศจากหลกัฐานอ้างองิ ทัง้ตามค�าอุทธรณ์ของจ�าเลยเอกสาร
หมาย ล.9 นั้น ก็มิได้โต้แย้งราคาประเมินสินค้าพิพาท ที่โจทก์
ได้ประเมินไว้แต่ประการใด อุทธรณ์ของจ�าเลยเพียงแต่ขอให้
โจทก์ระงับการปรับจ�าเลยเท่านั้น เมื่อเป็นดังนี้พยานโจทก์จึงมี
น�า้หนกัมากกว่าพยานจ�าเลย ฟังได้ว่าโจทก์ประเมนิราคาสนิค้า
พิพาทชอบแล้วฎีกาจ�าเลย ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกันส�าหรับ
ฎีกาโจทก์ที่ว่า โจทก์มีสิทธ์ิเรียกดอกเบ้ียร้อยละเจ็ดคร่ึงต่อปี   
นบัแต่วนัฟ้องจนกว่าจ�าเลยจะช�าระเสรจ็ ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 และปัญหาเรื่องดอกเบี้ยนี้มิใช่
ปัญหาเกีย่วกบัความสงบเรยีบร้อยของประชาชน จ�าเลยมไิด้ยก
ปัญหานีข้ึน้อทุธรณ์ศาลอทุธรณ์ไม่มอี�านาจยกปัญหานีข้ึน้วนิจิฉัย
ให้เป็นคุณแก่จ�าเลยได้นั้น 

 ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์มีสิทธิ์ฟ้องเรียกเงินเพ่ิมร้อยละ
หนึ่งต่อเดือนของค่าอากรที่น�ามาช�าระ นับแต่วันที่ได้ส่งมอบ
ของจนถึงวันที่น�าเงินมาช�าระตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 
มาตรา 112 จัตวากับเงินเพ่ิมร้อยละ 1.5  ต่อเดือน ส�าหรับ
ภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากรมาตรา 89 ทวิ อันมีลักษณะ
คล้ายดอกเบี้ยอยู่แล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องจ�าเลยให้ช�าระ
ดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 
อีก และปัญหานี้เป็นปัญหาเก่ียวด้วยความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ศาลอุทธรณ์ยกขึ้นวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จ�าเลยนั้น
ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน

 คำาพพิากษาฎกีาที ่4301/2534  โจทกฟ์อ้งวา่ เมือ่
เดือนพฤษภาคม 2531 โจทก์สั่งซื้อถ่านกรองซึ่งมีแหล่งก�าเนิด
ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จ�านวน 22,000 กิโลกรัม 
ตามราคา ซี.ไอ.เอฟ. เป็นเงิน 15,180 เหรียญสหรัฐฯ ผู้ขาย
ได้ส่งสินค้ามาทางเรือโจทก์ได้ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบ
แสดงรายการการค้า เพื่อให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ราคาตรวจ
สอบวิเคราะห์สินค้าของโจทก์ ก่อนที่เรือบรรทุกสินค้าจะถึง
ท่าเรือกรุงเทพฯ แต่เจ้าหน้าที่ได้ผ่อนผันการวิเคราะห์ วันที่ 
17 กรกฎาคม 2531 เรือบรรทุกสินค้าเดินทางเข้ามาที่ท่าเรือ
กรุงเทพฯ โจทก์จึงช�าระค่าอากรขาเข้า ค่าภาษีการค้าและภาษี
บ�ารุงเทศบาล รวมเป็นเงิน 85,654 บาท ไปก่อนที่เจ้าพนักงาน
ศลุกากรจะตรวจปลอ่ยสนิคา้ใหโ้จทก ์ตอ่มาวนัที ่19 กรกฎาคม 
2531 เกิดไฟไหม้เรือบรรทุกสินค้าและไหม้สินค้าของโจทก์ไป
ทั้งหมด การช�าระภาษีจะกระท�าต่อเมื่อสินค้านั้นเข้ามาใน
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ราชอาณาจักร และไม่อยู่ในข่ายท่ีจะได้รับยกเว้นภาษี การที่
สินค้าของโจทก์เสียหายไปก่อน ท่ีจ�าเลยจะตรวจปล่อยและ
ส่งมอบให้โจทก์ โจทก์จึงไม่ต้องช�าระค่าภาษีท้ังหมดแก่จ�าเลย
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายศุลกากร ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญา     
ต่างตอบแทนจ�าเลยต้องคืนเงินภาษีจ�านวนดังกล่าวแก่โจทก์ 

 โจทก์ทวงถามแล้วจ�าเลยไม่ยอมคืน จึงต้องรบัผิดช�าระ
ดอกเบีย้อตัราร้อยละเจ็ดครึง่ต่อปี นบัแต่วนัทีโ่จทก์ช�าระค่าภาษี
ไปจนถึงวันฟ้องเป็นเงนิ 6,723.25 บาท ขอให้บงัคบัจ�าเลยช�าระ
เงินจ�านวน 92,377.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 85,654 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้น
ไปจนกว่าจะช�าระเสร็จแก่โจทก์ 

 จ�าเลยให้การว่าจ�าเลยไม่ยอมคืนเงินค่าภาษีอากรให้
โจทก์ เพราะความรับผิดในอันที่จะต้องเสียค่าภาษีส�าหรับของ
ที่น�าเข้าเกิดข้ึนในเวลาที่น�าเข้าส�าเร็จโจทก์น�าเข้าส�าเร็จเมื่อ    
วันที่ 17 กรกฎาคม 2531 แม้สินค้าถูกไฟไหม้ในวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2531 โจทก์ต้องช�าระค่าภาษีอากร การตรวจปล่อย
สนิค้าเป็นขัน้ตอนหลงัจากเสยีภาษแีล้ว อกีทัง้โจทก์สามารถยืน่
ให้ตรวจปล่อยสนิค้าได้ทนัททีีช่�าระภาษ ีแต่โจทก์ปล่อยเวลาให้
เนิ่นนานมาจนสินค้าถูกไฟไหม้ ทั้งการที่ไฟไหม้ดังกล่าวมิใช่
อุบัติเหตุ อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ จึงไม่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา 
95 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 โจทก์จึงขอคืนภาษีไม่ได้ 

 นอกจากนีต้ามประมวลรัษฎากรมาตรา 78 จตัวา 78 
เบญจ (1) 79 (6) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีการค้า (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2517 ก็ให้ถือว่า
สนิค้าทีน่�าเข้ามรีายรบัเกดิขึน้ตัง้แต่วนัช�าระอากรและสนิค้าดงั
กล่าวมไิด้อยูใ่นเงือ่นไขของมาตรา 79 ตร ี(15) ทีจ่ะได้รบัยกเว้น
มิให้น�ารายรับที่เกิดขึ้นมาค�านวณเสียภาษีการค้า จ�าเลยจึงไม่
ต้องคืนค่าภาษีทั้งหมดแก่โจทก์ และไม่ต้องเสียดอกเบี้ยโจทก์
ทราบถึงสิทธิ์การเรียกคืนภาษี ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2531 
แต่เพิ่งฟ้องคดีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2532 เกิน 1 ปี คดีจึงขาด
อายุความ

 ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์
 โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

 ศาลฎีกาแผนกคดภีาษอีากรวนิจิฉยัว่า “ได้ความตาม

ทีโ่จทก์จ�าเลยมไิด้โต้เถยีงกนัว่า โจทก์ซ้ือสินค้าจากต่างประเทศ 
น�าเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทางเรือชือ่ลีเ่ฮียง  เรือลีเ่ฮียงเข้า
มาในเขตท่าเรอืกรงุเทพฯ เมือ่วนัที ่17 กรกฎาคม 2531 ท่าเรอื
กรงุเทพฯ เป็นท่าเรอืมชีือ่ส่งของถงึและจะจ่ายของจากเรอื โจทก์
ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการค้าต่อพนักงาน    
เจ้าหน้าที่ของจ�าเลย 

 เมือ่วนัที ่18  กรกฎาคม 2531 และช�าระค่าภาษอีากร
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจ�าเลยในวันเดียวกัน แต่โจทก์ยัง      
ไม่ได้รบัการตรวจปล่อยสนิค้าไป วนัที ่19 กรกฎาคม 2531 เกดิ
ไฟไหม้เรือลี่เฮียงสินค้าของโจทก์ซึ่งอยู่บนเรือถูกไฟไหม้หมด 
โจทก์ขอรับค่าภาษีอากรคืนจากจ�าเลย จ�าเลยไม่ยอมคืนให้

 ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า โจทก์มีสิทธิ์เรียกเงินค่า
ภาษอีากรพร้อมดอกเบีย้คนืจากจ�าเลยหรอืไม่ เหน็ว่าส�าหรบัค่า
อากรขาเข้านั้น พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 ทวิ 
วรรคแรก บญัญตัว่ิาความรบัผดิในอันจะต้องเสยีค่าภาษสี�าหรบั
ของทีน่�าเข้าเกดิขึน้ในเวลาทีน่�าของเข้าส�าเรจ็ มาตรา 41 บญัญตัิ
ว่า ถ้ามคีวามจ�าเป็นด้วยประการใด เก่ียวด้วยการศลุกากรทีจ่ะ
ก�าหนดเวลาเป็นแน่นอนว่า การน�าของใดเข้ามาจะพึงถอืว่าเป็น
อันส�าเร็จไซร้ ท่านให้ถือว่าการน�าของเข้ามาเป็นอันส�าเร็จ แต่
ขณะทีเ่รอืซึง่น�าของเช่นนัน้ ได้เข้ามาในเขตท่าทีจ่ะถ่ายของจาก
เรือ หรือท่าที่มีชื่อส่งของถึง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเรือลี่เฮียงน�า
ของที่โจทก์ สั่งซ้ือเข้ามาในเขตท่าเรือกรุงเทพฯ เม่ือวันที่ 17 
กรกฎาคม 2531 ซึง่เป็นท่าเรอืทีม่ีชื่อสง่ของถึงและจะถ่ายของ
จากเรือ ดังนั้นความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีส�าหรับของที่
โจทก์น�าเข้าจึงเกิดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2531 เมื่อโจทก์
ช�าระค่าอากรขาเข้าส�าหรับของที่น�าเข้าส�าเร็จแล้ว ยังไม่ได้รับ
การตรวจปล่อยของไป ของนั้นได้ถูกไฟไหม้เสียหายหมด ขณะ
ท่ีอยูบ่นเรอืลีเ่ฮยีงกไ็ม่มกีฎหมายให้สทิธิ ์แก่โจทก์ท่ีจะฟ้องเรยีก
ค่าอากรเข้าทีไ่ด้ช�าระไปแล้วคนืได้ ส่วนค่าภาษกีารค้าและภาษี
บ�ารงุเทศบาลนัน้ ประกาศกระทรวงการคลงัว่าด้วยภาษกีารค้า 
(ฉบบัที ่7) เรือ่ง ก�าหนดเวลายืน่แบบแสดงรายการค้าและช�าระ
ภาษีการค้า ของผู้น�าเข้าและผู้ส่งออกประกาศ ณ วันที่ 25 
ตุลาคม 2513 ข้อ 2 ก�าหนดให้ผู้น�าเข้าย่ืนแบบแสดงรายการ
ค้าพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 
และช�าระภาษีในวันน�าเข้าและประมวลรัษฎากร 
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มาตรา 78 เบญจ บญัญตัว่ิา เพือ่ประโยชน์แก่การ  จดัเกบ็และ
ช�าระภาษีตามหมวดนี้ (1) วันน�าเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
ตามมาตรา 78 ตรี และมาตรา 78 จัตวา หมายความว่าวันที่
ช�าระอากรขาเข้า... พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 
วรรคแรก บัญญัติว่า... การเสยีภาษใีห้เสยีแก่พนกังานเจ้าหน้าท่ี
ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้ 

 ข้อเท็จจรงิปรากฏว่าโจทก์ช�าระค่าอากรขาเข้าแก่เจ้า
หน้าที่ของจ�าเลยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2531 วันดังกล่าว     
จึงเป็นวันน�าเข้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 78 เบญจ (1) 
โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องช�าระภาษีการค้า และภาษีบ�ารุงเทศบาล
แก่เจ้าหน้าที่ของจ�าเลยไปในวันที่ 18 กรกฎาคม 2531 จึง
เป็นการช�าระทีถ่กูต้องตามบทบญัญตัขิองกฎหมายแล้ว แม้ของ
ทีโ่จทก์น�าเข้านัน้จะถกูไฟไหม้เสยีหายหมด ขณะทีอ่ยูบ่นเรอืซึง่
โจทก์ยังไม่ได้รับการตรวจปล่อยของดังกล่าวไป ก็ไม่มีกฎหมาย
ให้สทิธิแ์ก่โจทก์ ทีจ่ะเรยีกค่าภาษกีารค้าและภาษบี�ารงุเทศบาล 
ที่ได้ช�าระไปแล้วคืน ดังนั้น การที่จ�าเลยไม่คืนค่าภาษีอากรแก่
โจทก์จึงชอบแล้ว 

 ท่ีโจทก์อ้างว่าการน�าเข้าจะส�าเรจ็ต่อเมือ่มกีารส่งมอบ 
ของที่น�าเข้าไปโดยถูกต้อง พ้นจากความอารักขาของพนักงาน 
ศุลกากรแล้ว โดยอ้างความในมาตรา 2 วรรคสิบเอ็ดที่ว่า ผู้น�า
ของเข้า หมายความรวมทั้งและใช้ตลอดถึงเจ้าของหรือบุคคล
อื่น ซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วนได้เสียชั่วขณะหนึ่งในของ
ใดๆ นบัแต่เวลาทีน่�าของนั้นเข้ามาจนถึงเวลาทีไ่ด้สง่มอบให้ไป 
โดยถูกต้องพ้นจากความรักษาของพนักงานศุลกากรนั้นเห็นว่า 
บทกฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงบทนิยามของค�าว่าผู้น�าเข้าหาใช่
บทนิยามของค�าว่าน�าเข้าส�าเร็จไม่..."

 พิพากษายืน

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 3822/2536  แม้คดีนี้จ�าเลย
จะขาดนัดยื่นค�าให้การและขาดนัดพิจารณา แต่ศาลจะวินิจฉัย
ชี้ขาดให้โจทก์ที่มาศาลเป็นฝ่ายชนะคดีได้ก็ต่อเม่ือข้ออ้างของ
โจทก์มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยศาลอาจสืบพยานตามที่
เหน็จ�าเปน็เกีย่วกบัขอ้อา้งของโจทก์ และจะยกขึน้อ้างโดยล�าพงั
ซึ่งข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ก็ได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 205 วรรคแรก ประกอบด้วย พ.ร.บ. 
จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528 

มาตรา 17 ดังนั้นเมื่อศาลภาษีอากรพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี 
จ�าเลยย่อมอุทธรณ์โต้แย้งค�าพิพากษาศาลภาษีอากรว่าข้ออ้าง
ของโจทก์ทั้งสองไม่มีมูลให้ชนะคดีได้ ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
ภาษีอากร ฯ มาตรา 24 ประกอบมาตรา 29

 ปัญหาเรื่องฟ้องเคลือบคลุมเป็นประเด็นที่จ�าเลยจะ
ต้องให้การไว้ คดนีีจ้�าเลยขาดนัดยืน่ค�าให้การ ประเดน็เรือ่งฟ้อง
เคลอืบคลมุจงึเป็นข้อทีม่ไิด้ยกขึน้ว่ากนัมาแล้วในศาลชัน้ต้นศาล
ฎีกาไม่รับวินิจฉัย

 จ�าเลยที่ 1 ถูกยกเลิกบัตรส่งเสริมฯ เพราะจ�าเลยที่ 1 
เลิกกิจการมิใช่ถูกคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสั่งเพิกถอน
สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมฯ อันเนื่องมาจาก
จ�าเลยที ่1 ได้ฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏบิตัติามเงือ่นไข ทีค่ณะกรรมการฯ 
ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมฯ ดังท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 54 แห่ง 
พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งจะท�าให้ผู้ได้รับการ 
ส่งเสรมิฯ จะต้องเสยีภาษอีากรโดยถอืสภาพของของ ราคา และ
อัตราภาษี ที่เป็นอยู่ในวันน�าเข้าเป็นเกณฑ์ ในการค�านวณภาษี
อากรตามมาตรา 55 วรรคแรก

 ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฯ มาตรา 56 วรรค
หนึง่ ได้บญัญตัเิร่ืองผูไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ  เลกิกจิการ รวมกจิการ
กับผู้อื่น หรือโอนกิจการให้แก่ผู้อื่น ให้บัตรส่งเสริมฯ น้ันใช้ได้
ต่อไปอีกไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันเลิก รวมหรือโอนกิจการ 

 ส่วนวรรคสอง เป็นเร่ืองทีผู่ซ้ึง่ด�าเนินกจิการทีร่่วมกัน
ขึ้นใหม่ หรือโอนกิจการ ประสงค์จะขอรับช่วงด�าเนินกิจการที่
ได้รับการส่งเสริมฯ ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในบัตรส่งเสริมฯ   
ต่อไป กใ็ห้ยืน่ค�าขอรบัการส่งเสรมิฯ ภายในเวลาทีก่�าหนดไว้ใน
วรรคหนึ่ง 

 ถ้าคณะกรรมการฯ เหน็ว่าไม่สมควรให้การส่งเสรมิฯ 
ก็ให้สั่งให้เพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมด ดังนี้ ย่อมเป็นที่
เหน็ได้ว่า ตามมาตรา 56 วรรคสองมไิด้บญัญตัถิงึเร่ืองการเลกิ
กจิการอันจะถอืเท่ากบัว่าสทิธแิละประโยชน์ตามบตัรส่งเสรมิฯ
ถูกเพิกถอนแล้วไม่

 ปัญหาเรื่องบัตรส่งเสริมฯ ถูกยกเลิกเพราะมีการเลิก
กิจการสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ เคยได้รับโดย
เฉพาะเรื่องภาษีอากรนี้จะเรียกเก็บอย่างไร มิได้มีบัญญัติไว้ใน
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พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทนุฯ จึงต้องบังคบัตาม พ.ร.ก. พิกัดอตัรา
ศุลกากร พ.ศ. 2503 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดย พ.ร.ก. (ฉบบัที ่45) พ.ศ. 2528 มใิช่บงัคับตาม พ.ร.ก. พกิดั
อัตราภาษีศุลกากร พ.ศ. 2530 เพราะจ�าเลยที่ 1 เลิกกิจการ
และส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ประกาศยกเลกิ
บตัรส่งเสรมิฯ ของจ�าเลยที ่1 ก่อนที ่พ.ร.ก. พิกัดอัตราศลุกากร 
พ.ศ. 2530 จะมีผลใช้บังคับ

 ตาม พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 มาตรา 
10 วรรคหนึง่ ของน�าเข้าใดเคยได้รบัยกเว้นหรอืลดหย่อนอากร 
ถ้าสทิธิท์ีไ่ด้รบัยกเว้นหรอืลดหย่อนสิน้สดุลง ของนัน้จะต้องเสยี
อากรโดยถือสภาพของของ ราคาและอัตราอากรที่เป็นอยู่ใน   
วันที่สิทธิ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง เป็นเกณฑ์ในการค�านวณอากร

 โดยก�าหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน
อากร ต้องไปด�าเนินการเพ่ือช�าระอากรตามที่ก�าหนดไว้ ส่วน
ในช่วงก่อนทีส่ทิธิท์ีไ่ด้รบัยกเว้นหรอืลดหย่อนอากรจะสิน้สดุลง 
ผู้น้ันก็ได้รับสิทธิและประโยชน์ต่อไป และน่ายังถือว่าเป็นสิทธิ
และประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว 

 หากผูน้�าของเข้าหมดสทิธิท์ีจ่ะได้รบัสทิธแิละประโยชน์
ต่อไป มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้น คือ มิได้ด�าเนินการเพื่อช�าระอากร
ดังกล่าว ก็ให้ถือว่าของนั้นได้น�าเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยัง
มิได้เสียอากรถูกต้อง อันอาจถูกพนักงานศุลกากรกักยึด เพื่อ
ประเมนิเรยีกเกบ็ภาษีอากร รวมท้ังต้องเสยีเงินเพิม่ตาม พ.ร.บ. 
ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา เท่านั้น แต่ก็ยังต้อง 
ถือว่าเป็นของที่ต้องเสียภาษีอากรโดยทั้งสภาพของราคา และ
อตัราอากรทีเ่ป็นอยูใ่นวนัทีส่ทิธิไ์ด้รบัยกเว้นอากรสิน้สดุลงตาม
มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 
2503 อยู ่หาได้หมายความว่าเม่ือผู้น�าของเข้ามไิด้ปฏบิตัเิช่นว่า
นั้นแล้ว ให้ถือว่าของนั้นได้น�าเข้าโดยยังมิได้เสียอากรถูกต้อง
ตามสภาพของของราคาและอตัราอากรทีเ่ป็นอยูใ่นวนัทีน่�าเข้าไม่

 หลังจากจ�าเลยได้รับแจ้งประเมินให้เสียภาษีการค้า
และภาษีบ�ารุงเทศบาลแล้ว จ�าเลยมิได้อุทธรณ์การประเมินต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จ�าเลยจึงหมดสิทธิ์ที่จะขอให้
เพิกถอนการประเมนิภาษกีารค้าและภาษบี�ารงุเทศบาล ซึง่รวม
ถึงหมดสิทธ์ิที่จะฟ้องหรือยกขึ้นต่อสู้ในชั้นศาลว่าการประเมิน
ดังกล่าวมิชอบด้วย

  คำาพิพากษาฎีกาที่ 2368/2537 โจทก์เป็นผู้ได้
รับบัตรส่งเสริมฯ ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 227 ลงวัน
ท่ี 18 ตุลาคม พ.ศ. 2515 อยู่แล้วในวันที่ พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ใช้บังคับ 

 โจทก์จงึได้รบัสทิธแิละประโยชน์ตามเงือ่นไขทีก่�าหนด
ไว้ในบตัรส่งเสรมิฯ เดมิ และมสีทิธิจ์ะขอรบัสทิธแิละประโยชน์ 
เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 31 
วรรคสาม โดยผ่านการพจิารณาจากคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุนก่อน หาใช่เพียงแต่โจทก์ยื่นค�าขอแล้วจะได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ตามมาตรา 31 วรรคสาม ทันทีไม่ เมื่อโจทก์ไม่ได้รับ
อนมุตั ิจงึไม่มสีทิธิท์ีจ่ะน�าผลขาดทนุประจ�าปีทีเ่กดิขึน้ ในระหว่าง
เวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมฯ นั้น 
ไปหกัออกจากก�าไรสทุธทิีเ่กดิขึน้ภายหลงัระยะเวลาได้รบัยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

  คำาพิพากษาฎีกาที่ 1110/2538 ตามค�าสั่ง      
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อาศัยอ�านาจตามมาตรา 54 
แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สั่งเพิกถอนสิทธิ
และประโยชนท์ีไ่ดใ้หแ้กจ่�าเลยเทา่ทีเ่หลอือยูต่ามบตัรสง่เสรมิฯ 
ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2532 ซึ่งเป็นการเพิกถอนสิทธิและ
ประโยชน์เก่ียวกับภาษีอากรท่ีได้ให้แก่จ�าเลยบางส่วน ดังน้ันแม่พิมพ์
และวตัถุดบิทีจ่�าเลยน�าเข้ามาในราชอาณาจกัร ตัง้แตค่รัง้แรกถึง
ครั้งที่ 12 ซึ่งอยู่ในช่วงก่อนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2532 ย่อมได้
รับยกเว้นภาษีอากรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 
มาตรา 55 วรรคสอง

 คำาพพิากษาฎกีาที ่1158/2539  แมจ้ะฟงัวา่ตาม
ใบขนสินค้าขาเข้าในค�าฟ้องของโจทก์ จ�าเลยน�าเข้ามาเกินกว่า 
10 ปี นับถึงวันฟ้องแล้วก็ตาม แต่ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน 
พ.ศ. 2520 มาตรา 55 วรรคท้าย ให้เริ่มนับอายุความเมื่อพ้น
หนึ่งเดือนนับแต่วันทราบค�าสั่ง ซึ่งค�าสั่งดังกล่าวก็คือค�าสั่งเพิก
ถอนสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากร จากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา 55 วรรคหนึ่ง เมื่อปรากฏว่า
จ�าเลยทราบค�าสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ เกี่ยวกับภาษี
อากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 6 เมษายน 
2528 การนบัอายุความจงึเริม่นบัเมือ่พน้ก�าหนดหนึง่เดอืนนบัแต่
วันที่จ�าเลยทราบค�าสั่ง ถึงวันฟ้องยังไม่ครบสิบปี คดีของโจทก์
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จึงยังไม่ขาดอายุความตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 
10 วรรคสาม

 จ�าเลยได้รบับตัรส่งเสรมิฯ จากคณะกรรมการส่งเสรมิ
การลงทุน จ�าเลยน�าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ
เครื่องจักรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยได้รับยกเว้นภาษีอากร
เพื่อผลิตกล่องบรรจุตลับเทปคาสเซทและตลับเทปคาสเซท      
ต่อมาวันที่ 28 มีนาคม 2528 จ�าเลยถูกคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมด โดยเหตุไม่ส่ง
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ออกไปจ�าหน่ายในต่างประเทศ จึงถือได้ว่า
จ�าเลยไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีอากรมาแต่ต้น 

 ดงันัน้จ�าเลยจงึต้องเสยีอากรขาเข้าส�าหรบัเครือ่งจกัร 
และอุปกรณ์ต่างๆ เก่ียวกับเคร่ืองจักรโดยถือสภาพของราคา
และอัตราภาษีอากรที่เป็นอยู่ในวันน�าเข้าเป็นเกณฑ์ ในการ
ค�านวณภาษอีากรแก่โจทก์ทัง้ 17 ใบขนทีจ่�าเลยยงัไม่น�าเงินมา
ช�าระตาม พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 มาตรา 55 วรรคหนึง่

 หลังจากกรมศุลกากรโจทก์ที่ 1 ได้รับหนังสือจาก   
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนว่า ได้เพิกถอนสิทธิประโยชน์
ที่ให้แก่จ�าเลยทั้งหมด โดยให้เรียกเก็บภาษีอากรที่ได้รับยกเว้น
ทัง้หมด โจทก์ที ่1 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีป่ระเมนิอากร หน่วย
ส่งเสริมการลงทนุของโจทก์ที ่1 จดัเกบ็ภาษจีากจ�าเลย เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวได้รวบรวมเอกสารใบขนสินค้าได้จ�านวน 20 ใบขน
ประเมินภาษีอากรแล้วได้แจ้งให้จ�าเลยทราบ และให้มาช�าระ
ภาษีพร้อมกับได้ส่งแบบแจ้งการประเมินอากรโดยได้แจ้งภาษี
อากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบ�ารุงเทศบาลตามที่จ�าเลย
ส�าแดงไว้ ในใบขนสนิค้าขาเข้าขณะน�าสนิค้าเข้ามาโดยแจ้งให้
จ�าเลยมาช�าระค่าภาษภีายใน 15 วนั นบัแต่จ�าเลยได้รบัหนงัสอื
กรณเีช่นนี ้ย่อมถอืได้ว่ามกีารประเมนิภาษกีารค้า โดยเจ้าพนักงาน
ประเมนิตาม ป.รษัฎากร มาตรา 18 ประกอบด้วยมาตรา 87 (2) 
แล้ว หากจ�าเลยเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้องอย่างไร ก็ชอบที่
จะใช้สทิธิอ์ทุธรณ์ตามทีบ่ญัญตัไิว้ใน ป.รษัฎากร มาตรา 30 เสยี
ก่อน แต่จ�าเลยก็ไม่ได้อุทธรณ์ต่อโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 แต่
อย่างใด เมื่อจ�าเลยไม่ได้อุทธรณ์ตามท่ี ป.รัษฎากรบัญญัติไว้ 
การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ที่เรียกเก็บภาษีการค้า
และภาษบี�ารงุเทศบาลจากจ�าเลยย่อมถงึทีส่ดุ จ�าเลยจงึไม่มีสิทธ์ิ
ยกขึ้นต่อสู้อันเป็นการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลได้

 จ�าเลยต้องช�าระอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษี
บ�ารงุเทศบาล ตามใบขนสนิค้าขาเข้าแต่ละฉบบั รวมทัง้สิน้ 17 
ฉบับให้แก่โจทก์ทั้งสอง แต่จ�าเลยยังมิได้ช�าระ จ�าเลยจึงต้อง
ช�าระเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของค่า
อากรขาเข้า ทีต้่องช�าระในแต่ละใบขนสนิค้าขาเข้า นบัแต่วนัที่
ได้ส่งมอบของให้จ�าเลยรบัไป จนกว่าจ�าเลยช�าระให้เสรจ็สิน้ตาม 
พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา 

 นอกจากนี ้จ�าเลยจะต้องช�าระเงนิเพิม่ภาษกีารค้า ใน
อตัราร้อยละหนึง่ต่อเดอืน หรอืเศษของเดอืนของเงนิภาษทีีต้่อง
ช�าระในแต่ละใบขนสินค้าขาเข้า นับเมื่อพ้นสิบห้าวันถัดจาก
เดือนภาษี จนกว่าจะช�าระให้เสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้เงินเพิ่มภาษีการ
ค้านี ้จะต้องไม่เกนิกว่าจ�านวนภาษี ทีต้่องช�าระตาม ป.รัษฎากร 
มาตรา 89 ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ และจ�าเลยจะต้องช�าระ
เงนิเพิม่ภาษบี�ารงุเทศบาลอกีร้อยละสบิของเงนิเพิม่ภาษกีารค้า
ที่ต้องช�าระตาม พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 มาตรา 12
 
 คำาพิพากษาฎีกาที่ 1220/2540 โจทก์น�าของเข้า
มาในราชอาณาจักร โดยแสดงความจ�านงต่อจ�าเลยทั้งสองว่า
จะใช้ของทีน่�าเข้ามานัน้ ในการผลติหรอืผสม หรอืประกอบ หรอื
บรรจเุพือ่การส่งออกไปยงัเมอืงต่างประเทศภายในก�าหนด 1 ปี เพือ่
ขอคืนเงินอากรขาเข้า ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 ทวิ แห่ง 
พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 และโจทก์มิได้ช�าระ
อากรขาเข้าเพราะได้รับอนุญาตจากจ�าเลยที่ 1 ให้วางหนังสือ
ค�้าประกันของธนาคารแทนการช�าระภาษีอากร ที่จะต้องเสีย
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 ตรี แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว 

 ดังนี้การคืนเงินภาษีอากรที่ได้ช�าระแล้ว หรือการคืน
ประกัน โดยถือเสมอืนว่าเป็นการคืนเงนิค่าภาษอีากรนัน้ มาตรา 
19 ทวบิญัญตัไิว้เพยีงกรณเีดยีว คอื เมือ่ได้พสิจูน์ให้เป็นทีพ่อใจ
อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย ว่า
ของที่ส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศนั้น ได้ผลิตหรือผสมหรือ
ประกอบหรือบรรจุด้วย ของที่น�าเข้ามาในราชอาณาจักร 

 ทัง้จะต้องปฏบิตัติามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขตามมาตรา 
19 ทว ิ(ก) - (จ) ด้วย เมือ่ปรากฏว่าโจทก์มไิด้ส่งของทีผ่ลติด้วย
เส้นด้ายใยยาวสงัเคราะห์ ท�าด้วยโปลีเอสเตอร์และผ้าทอโปล-ี
เอสเตอร์ใยสั้น ที่ได้น�าเข้าออกไปยังเมืองต่างประเทศภายใน
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ก�าหนด 1 ปี จงึไม่อาจขอคนืเงนิค่าภาษอีากร ทีไ่ด้ช�าระหรอืขอ
คืนหนังสือค�้าประกันของธนาคารตามมาตรา 19 ทวิ

 แม้ว่าของท่ีโจทก์น�าเข้าทั้งที่ยังมีสภาพเป็นวัตถุดิบ 
และที่น�ามาผลิตเป็นสินค้าแล้วอยู่ในขั้นเตรียมการเพื่อส่งออก 
ไปยังเมืองต่างประเทศ ได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด ขณะที่
เก็บไว้ในโรงงานของโจทก์ก็ตาม แต่ก็ไม่มีบทกฎหมายใดที่ให้
สิทธิ์แก่โจทก์ที่จะฟ้องเรียกค่าภาษีอากร ที่ได้ช�าระแล้ว หรือ
เรียกหนังสือค�้าประกันคืนจากจ�าเลยในก่อนนี้ได้

 ตามมาตรา 95 แห่ง พ.ร.บ. ศลุกากร พ.ศ. 2469 เป็น
บทบัญญัติในหมวด 10 ว่าด้วยการเก็บของในคลังสินค้า ซ่ึง
บญัญตัใิห้อ�านาจอธบิดกีรมศลุกากร ในอนัทีจ่ะยกเว้นค่าภาษทีี่
จะต้องเสียหรอืคนืค่าภาษทีีไ่ด้เสยีแล้วส�าหรบัของทีเ่กบ็ในคลัง
สินค้า หรอืทีย่ืน่ใบขนเพือ่เกบ็ในคลังสินค้า หรอืท่ียืน่ใบขนเพ่ือ
รับมอบไปจากคลังสินค้าแล้ว เกิดการสูญหายหรือถูกท�าลาย
โดยอบุตัเิหต ุอันมอิาจหลีกเล่ียงเสยีได้ ในขณะทีอ่ยูบ่นเรอืหรอื
ในเวลาย้ายถอนขนขึ้น ในเวลารับเข้าเก็บในคลังสินค้า หรือ
เวลาที่เก็บอยู่ในคลังสินค้า 

 แต่โรงงานของโจทก์ซ่ึงเป็นสถานที่เก็บของที่น�าเข้า
ดังกล่าว มไิด้เป็นคลงัสนิค้า ฉะนัน้แม้เพลงิจะได้ไหม้ของทีโ่จทก์
น�าเข้า ทั้งที่น�ามาผลิตเป็นสินค้าแล้ว และที่ยังอยู่ในสภาพเป็น
วัตถุดิบ ที่เก็บรักษาในอาคารโรงงานของโจทก์ จนเสียหายไป
ทั้งหมด ไม่ว่าการท่ีเกิดเพลิงไหม้เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือ
อุบัติเหตุ อันมิอาจหลีกเลี่ยงเสียได้ อธิบดีกรมศุลกากรก็ไม่มี
อ�านาจที่จะยกเว้นค่าภาษี ที่จะต้องเสียหรือคืนค่าภาษีที่ได้เสีย
แล้วส�าหรับของนั้นให้แก่โจทก์

 ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลภาษีอากรกลางไม่ได้วินิจฉัย
ประเด็น ข้อพิพาทที่ก�าหนดไว้ว่าการที่โจทก์ไม่สามารถผลิต
สินค้า และส่งสินค้าออกภายในก�าหนด 1 ปี มิใช่ความผิดของ
โจทก์ จงึไม่ต้องรบัผดิชอบในค่าภาษีอากรตามฟ้อง และสมควร
ได้รับอากรขาเข้าคืนตาม พ.ร.บ. ศุลกากร มาตรา 19 ทวิ หรือ
ไม่เป็นการไม่ชอบนั้น  

 เมือ่ปรากฏว่าศาลภาษอีากรกลางได้วนิจิฉยัว่า การที่
ของที่โจทก์น�าเข้ามาในราชอาณาจักรตามฟ้อง ทั้งที่น�ามาผลิต
เป็นสินค้าแล้ว และที่ยังอยู่ในสภาพเป็นวัตถุดิบ ซึ่งโจทก์เก็บ

รกัษาไว้ทีโ่รงงานของโจทก์ถกูเพลงิไหม้เสยีหายหมด ท�าให้โจทก์
ไม่สามารถส่งสินค้าที่ผลิตหรือประกอบ หรือผสม หรือบรรจุ 
ด้วยของทีน่�าเข้าออกไปยงัเมอืงต่างประเทศ แม้จะเป็นเหตสุดุวสิยั 

 โจทก์ก็ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย ที่จะได้รับค่าภาษีอากร 
ที่ได้ช�าระไว้แล้วคืนจากจ�าเลยทั้งสอง เป็นการวินิจฉัยว่าการที่
โจทก์ไม่สามารถผลติและส่งสนิค้า ทีผ่ลติด้วยของทีน่�าเข้าไปยงั
เมืองต่างประเทศ ภายในก�าหนด 1 ปี แม้จะมิใช่ความผิดของ
โจทก์ โจทก์กไ็ม่มสีทิธิไ์ด้รบัค่าภาษอีากร ทีไ่ด้เสยีไปแล้วคนื จงึ
เป็นการวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทแล้ว

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 126/2540 โจทก์ประกอบ
กิจการเป็นผู้น�าเข้าหรือผู้ผลิต และขายผลิตภัณฑ์หินอ่อน
ระหว่างปี 2524 ถึง 2529 โดยได้รับบัตรส่งเสริมฯ จากบีโอไอ ให้ได้
รับลดหย่อนภาษีการค้า ส�าหรับการขายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล
ร้อยละห้าสิบ และให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส�าหรับก�าไรสุทธิเป็นระยะเวลา 5 ปี ในรอบระยะเวลาบัญชี
ปี 2524 โจทก์มีรายรับจากการขายหินอ่อนตามสัญญาพิพาท
ทั้งสามฉบับ จ�านวน 23,441,571.50 บาท และได้เสียภาษีการ
ค้าประเภท การค้า 1 การขายของชนิด 1 (ก) ไว้แล้วตามบัตร
ส่งเสริมฯ เมื่อปรากฏว่าสาระส�าคัญของสัญญาพิพาททั้งสาม
ฉบบัระบวุา่ โจทกต์อ้งจดัหาพรอ้มทีต่ดิตัง้หนิออ่นจนส�าเรจ็โดย
ช่างที่มีฝีมือช�านาญ และเมื่องานส�าเร็จและจะต้องมีการตรวจ
รับงาน ผู้ว่าจ้างจึงจะให้สินจ้างโจทก์ตอบแทน หากต่อมาเกิด
ความเสียหาย โจทก์ยังต้องมีหน้าที่ท�าการแก้ไขสัญญาทั้งสาม 
จึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างท�าของ ตามบัญชีอัตราภาษีการ
คา้แหง่ประมวลรษัฎากร โจทกจ์งึมหีนา้ทีต่ามกฎหมายทีจ่ะตอ้ง
เสียภาษีการค้าในการรับจ้างท�าของ แต่โดยที่โจทก์ได้รับบัตร                                   
ส่งเสริมฯ ลดหย่อนภาษีเฉพาะการค้าประเภทการขายของ 
โจทก์จึงไม่ได้รับลดหย่อนภาษีการค้าในการค้าประเภทการ
รับจ้างท�าของ

 เมือ่ข้อเทจ็จรงิปรากฏว่า การทีโ่จทก์น�าหนิอ่อนทีโ่จทก์
ผลติเพือ่ขายและท�าหน้าท่ีตดิตัง้ให้แก่ลกูค้า ถือเป็นการขายและ
มลูค่าสนิค้าดงักล่าวให้ถอืเป็นรายรบั ซึง่จะต้องเสยีภาษกีารค้า
ประเภทการค้า 1 การขายของตาม ป.ร.ก. มาตรา 79 ทวิ (3) 
อีกทั้งสัญญาพิพาททั้งสามฉบับเป็นสัญญารับจ้างท�าของแล้ว
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 การท่ีโจทก์เป็นผู้ผลิตหินอ่อนและน�าหินอ่อนที่โจทก์
ผลติ ไปรบัจ้างท�าของด้วยเครือ่งมอื เครือ่งใช้ ค่าแรง และอ่ืนๆ 
โดยโจทก์ไม่ได้แยกราคาเป็นค่าวสัดกุบัค่าแรง จงึถอืว่าเป็นการ
รบัจ้างท�าของตามประเภทการค้า 4 แห่งบญัชอัีตราภาษกีารค้า
อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งการค้าประเภทนี้ระบุรายการประกอบการ
ค้าว่าการรับจ้างท�าของ รวมทั้งการขายส่วนประกอบและวัตถุ
พลอยได้ 

 เม่ือประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติห้ามว่า ผู้ประกอบ
การค้าที่เสียภาษีประเภทหนึ่งไปแล้วไม่ต้องเสียภาษีการค้า
ประเภทอื่นที่เข้าลักษณะอื่นอีก โจทก์จึงต้องเสียภาษีการค้า
ประเภทการค้า 4 การรับจ้างท�าของชนิด 1 (ฉ) ด้วย การที่
โจทก์ยอมรับว่าไม่ได้น�ารายรับเงินมัดจ�า ไปเสียภาษีอากรทันที
ที่ได้รับเงินมัดจ�าเพราะเข้าใจผิดในข้อกฎหมาย และเมื่อโจทก์
ได้รับค�าชี้แจงจากอธิบดีกรมสรรพากร ที่โจทก์ได้ร้องขอความ
เป็นธรรมแล้ว โจทก์ได้ยินยอมเสียภาษีการค้าประเภทจ้างท�า
ของ ด้วยความสมัครใจของโจทก์ โดยมิได้โต้แย้งนั้น ข้อเท็จ
จริงย่อมฟังได้ว่าตามระบบบญัชโีจทก์ เงนิมดัจ�าหรอืเงนิประกนั
เป็นรายได้ของโจทก์ ที่จะต้องน�ามาค�านวณก�าไรสุทธิทันที

 เม่ือได้มกีารวนิจิฉยัว่า เงนิได้จากการขายหนิอ่อนตาม
สัญญาพิพาททั้งสามฉบับ จ�านวน 23,441,571.50 บาท เป็น
รายรับจากการรับจ้างท�าของ เงินได้จ�านวนดังกล่าวจึงเป็นเงิน
ได้ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมฯ การ
ค�านวณก�าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงต้องแยก      
ต่างหากจากเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี

 การทีโ่จทก์ได้น�ารายรบัของโจทก์ตามสญัญาพพิาททัง้
สามฉบบั มาช�าระภาษีการค้าตามประเภทการค้า 4 การรบัจ้าง
ท�าของชนิด 1 (ฉ) เนื่องจากโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตาม
กฎหมายต่อกรมสรรพากรจ�าเลยที่ 1 แล้ว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิ์
ท่ีจะเรียกภาษกีารค้าทีช่�าระไปแล้ว และดอกเบีย้ตามค�าขอท้าย
ฟ้องคืน

 เมือ่โจทก์ช�าระภาษกีารค้าโดยมไิด้มกีารประเมนิของ
เจ้าพนักงานประเมิน โจทก์จึงมีอ�านาจฟ้องขอคืนภาษีการค้า
โดยไม่ต้องอทุธรณ์ ต่อคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ก่อน ตาม 
ปร.ก. มาตรา 30
 

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 8952/2543  ตาม พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการลงทุนฯ มาตรา 31  บัญญัติว่า ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ 
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับก�าไรสุทธิท่ีได้
จากการประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ มีก�าหนดเวลาตามท่ี                   
คณะกรรมการฯ ก�าหนด  ซึง่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่สามปแีตไ่มเ่กนิแปด
ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบการนั้น และรายได้ที่
ตอ้งน�ามาค�านวณก�าไรสทุธทิีไ่ดจ้ากการประกอบกจิการดงักลา่ว 
ให้รวมถึงรายได้จากการจ�าหน่ายผลพลอยได้ และรายได้จาก
การจ�าหนา่ยสนิคา้กึง่ส�าเรจ็รปู ตามทีค่ณะกรรมการฯ พจิารณา
เห็นสมควร จากบทกฎหมายข้างต้น เงินได้ของโจทก์ที่จะได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�าหรับก�าไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกจิการนัน้ จะตอ้งเปน็เงนิไดจ้ากการประกอบกจิการ ที่
ไดร้บัการสง่เสรมิฯ ตามทีร่ะบใุนบตัรสง่เสรมิฯ ซึง่รวมทัง้รายได้
จากการจ�าหนา่ยผลพลอยได ้และรายไดจ้ากการจ�าหนา่ยสนิคา้
กึ่งส�าเร็จรูป ตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร 

 เม่ือตามบัตรส่งเสริมฯ โจทก์ได้รับการส่งเสริมฯ ใน
กิจการท�าเหมืองแร่ การแต่งแร่ และการถลุงแร่สังกะสี การ
ผลติแปรรปูหรอืแปรสภาพโลหะ ZINC ALLOY การผลติโลหะ 
CADMIUM ประเภทการถลุงแร่ เช่นนี้ รายได้เงินดอกเบี้ยรับ
จากตัว๋สญัญาใช้เงนิ จากบญัชเีงนิฝากกระแสรายวนั และบญัชี
เงินฝากประจ�าที่โจทก์ได้รับจากสถาบันการเงิน อันเป็นรายได้
อื่นที่เกิดขึ้นจากการที่โจทก์น�าเงินกู้ที่โจทก์กู้ยืมมา เพื่อใช้ใน
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน 

 มิใช่เงินรายได้จากการประกอบกิจการท�าเหมืองแร่ 
ตามท่ีโจทก์ได้รับการส่งเสริมฯ และมิใช่เป็นรายได้จากการ
จ�าหน่ายผลพลอยได้ หรือเป็นรายได้จากการจ�าหน่ายสินค้ากึ่ง
ส�าเร็จรปูตามความในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทนุ 

 และแม้ พ.ร.บ. ดังกล่าวจะไม่มีค�าจ�ากัดความค�าว่า 
"รายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ " ไว้โดย
เฉพาะแต่วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. ฉบับน้ี มีเพื่อส่งเสริมให้มี
การลงทุนในประเทศ สนองความต้องการของประเทศในการ
เร่งรดัการลงทนุ เพือ่ประโยชน์ในการสร้างงาน การเพิม่รายได้
และการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน โดยผู้ลงทุนจะได้รับ
สิทธิและผลประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมฯ 
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 ดังนั้น การประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ จึง
ต้องหมายถึงการประกอบการงาน ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ตาม
บัตรส่งเสริมฯ เท่านั้น รายได้ดอกเบี้ยที่โจทก์ได้รับจากสถาบัน
การเงินดังกล่าว ย่อมถือเป็นรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ที่โจทก์ได้รับการส่งเสริมฯ 

 ตามพฤตกิารณ์แห่งคด ีกรณเีป็นเรือ่งโจทก์แปลความ
หรอืเข้าใจความหมายของรายได้ทีจ่ะได้รบัยกเว้นภาษผีดิไป เมือ่
ประกอบกบัข้อเทจ็จรงิรบัฟังยตุติามค�าวนิจิฉยัของศาลภาษีอากร
กลางว่า ในชัน้เรยีกตรวจสอบภาษอีากรรายนี ้โจทก์ได้ให้ความ
ร่วมมอืมอบเอกสาร มอบบญัช ีและหลกัฐานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบด้วยดีตลอดมา แสดงถึงโจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยง
ภาษีเบีย้ปรบัเป็นบทลงโทษ ผูท้ีช่�าระภาษไีว้ไม่ถกูต้องตามความ
จริงหรือไม่บริบูรณ์ อันเป็นพฤติการณ์มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี
อากร เมือ่โจทก์ไม่มเีจตนาหลกีเลีย่งภาษีอากร โจทก์จึงสมควร
ได้รับการงดเบี้ยปรับทั้งหมด

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 3683/2543 จ�าเลยได้รับบัตร
ส่งเสริมฯ ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซ่ึงก�าหนด
เง่ือนไขไว้ในข้อ 3 ว่าวัตถุดิบหรือวัสดุจ�าเป็น ท่ีคณะกรรมการฯ 
อนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า และภาษีการค้านั้น
จะต้องใช้เฉพาะในกิจการส่วนท่ีได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ 
ให้ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า และหรือภาษีการค้า
เทา่นัน้ หากจะจ�าหนา่ยจา่ยโอนหรอืน�าไปใชใ้นการอืน่ จะตอ้งได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ก่อน และในข้อ 13.4 ก็ก�าหนด
ให้จ�าเลยน�าผลิตภัณฑ์ท่ีผลิต หรือประกอบส่งออกไปจ�าหน่าย
นอกราชอาณาจักรทั้งสิ้น หากจ�าเลยมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมฯ ดังกล่าว จ�าเลยก็ย่อมไม่อาจถือ
ประโยชนท์ีไ่ดร้บัตามบตัรสง่เสรมิฯ ได ้เมือ่จ�าเลยมวีตัถดุบิและ
วัสดุจ�าเป็นที่น�าเข้าคงเหลือ ที่ไม่ได้ใช้ผลิต ผสม หรือประกอบ
ผลติภณัฑ ์เพือ่การสง่ออกภายในระยะเวลาหนึง่ปตีามเง่ือนไขท่ี
ก�าหนดไว้ จึงไม่อยู่ในเง่ือนไขท่ีจ�าเลย จะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน
อากรขาเข้าและภาษีการค้า ตามบัตรส่งเสริมฯ ดังกล่าว

 ตามมาตรา 41 วรรคหนึง่ และวรรคสอง แห่ง พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520  บัญญัติว่า คณะกรรมการ       
ส่งเสรมิการลงทนุ มอี�านาจอนญุาตให้ผู้รบัการส่งเสรมิฯ จ�าหน่าย
เครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรได้ โดยการ

อนุญาตจะท�าเป็นหนังสือ หรือแก้ไขบัตรส่งเสริมฯ โดยระบุ
เงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุญาตไว้ด้วยก็ได้ และวรรค
สามบัญญัติว่า ห้ามมิให้น�ากฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
มาใช้บังคับ แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ซ่ึงได้รับอนุญาตจาก      
คณะกรรมการฯ ตามมาตรานี้     

 แต่ตามทางน�าสืบของโจทก์ไม่ปรากฏหลักฐานว่า 
จ�าเลยประสงค์จะจ�าหน่ายเครื่องจักรและได้มีหนังสืออนุญาต 
ให้จ�าเลยจ�าหน่ายเคร่ืองจักร หรือมกีารแก้ไขบัตรส่งเสริมฯ จาก
คณะกรรมการฯ  ทัง้คดกีไ็ม่ได้ความแน่ชดัว่าจ�าเลยได้จ�าหน่าย 
จ่ายโอนเครื่องจักรดังกล่าว ไปแล้วหรือไม่ กรณีเช่นนี้จะถือว่า
จ�าเลยได้ปฏิบัติผิดเง่ือนไข โดยการจ�าหน่ายเครื่องจักรแล้วหา
ได้ไม่ โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอ�านาจฟ้องให้ จ�าเลยช�าระค่าภาษี
อากรขาเข้าและภาษีการค้าในส่วนนี้  

 คำาพพิากษาฎกีาที ่6489/2543 จ�าเลยท�าเอกสาร
ปลอมและเท็จขึ้น ซึ่งส�าเนาใบขนสินค้าขาออกและแบบแสดง
รายการการค้าฉบับมุมน�า้เงิน ท�าให้โจทก์หลงเชื่อว่าบริษัท ส. 
ได้ส่งผลติภณัฑ์ผ้าลายปักฉล ุหรอืผ้าผนืปักลายฉลทุีผ่ลติได้จาก                          
ผ้าผนื ออกไปจ�าหน่ายยงัต่างประเทศตามเงือ่นไขทีค่ณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนก�าหนด ถ้าหากจ�าเลยไม่กระท�าเช่นนั้น     
คณะกรรมการฯ ย่อมสามารถเรยีกเกบ็อากรขาเข้า ภาษกีารค้า 
และภาษส่ีวนท้องถิน่ส�าหรบัวตัถดุบิหรอืวสัดจุ�าเป็นทีน่�าเข้ามา
จากต่างประเทศได้ เมื่อครบก�าหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วนั
น�าเข้า การทีโ่จทก์ไม่สามารถเรยีกเก็บภาษอีากร จากบรษิทัฯ และ
ธนาคารทีอ่อกหนงัสอืค�า้ประกนัดงักล่าว มผีลมาจากการกระท�า
โดยจงใจของจ�าเลยโดยตรง ที่กระท�าต่อโจทก์โดยผิดกฎหมาย 
ท�าให้โจทก์เสียหายแก่สิทธิ์ในการจัดเก็บภาษีจากบริษัทฯ และ
ธนาคารที่ออกหนังสือค�้าประกัน และต้องจ่ายเงินค่าชดเชยค่า
ภาษี ให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าวอันเป็นการกระท�าละเมิดต่อโจทก์ 
จ�าเลยจึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน คือค่าภาษีอากรที่โจทก์ไม่
สามารถจะเรียกเก็บได้

 คำาพพิากษาฎกีาที ่6842/2544  จ�าเลยไดร้บัการ
ส่งเสริมฯ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้สิทธิและประโยชน์แก่จ�าเลย
โดยให้จ�าเลย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรขาเข้าและภาษี
การค้า ส�าหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น ที่ต้องน�าเข้าดังกล่าว 
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 แต่มเีงือ่นไขว่า จ�าเลยต้องน�าวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็น
ทีน่�าเข้าดงักล่าวนัน้ ไปใช้ในการผลติสนิค้าเพือ่การส่งออก และ
ไม่ปรากฏข้อยกเว้นให้จ�าเลยไม่ต้องเสยีอากรขาเข้าและภาษกีาร
ค้า ในกรณอ่ืีน นอกเหนอืจากข้อทีใ่ห้น�าวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็น 
ท่ีต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ ไปท�าการผลิตสินค้าเพื่อการ
ส่งออกไว้ จึงต้องถือว่าจ�าเลยจะได้รับ ยกเว้นอากรขาเข้าและ
ภาษกีารค้า ส�าหรบัวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นทีต้่องน�าเข้าดงักล่าว 
เพียงกรณีเดียวเป็นเด็ดขาดกล่าวคือ จ�าเลยต้องน�าไปใช้ผลิต
สินค้าเพื่อการส่งออกเท่านั้น 

 พ.ร.บ. ส่งเสรมิการลงทนุ พ.ศ. 2520 มาตรา 54 วรรค
สองใช้ถ้อยค�าว่า คณะกรรมการฯ จะสั่งให้ส�านักงานฯ เตือน  
ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ก่อนก็ได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ 
มิได้จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

 แสดงว่านอกจากในกรณผีูไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ ได้ฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏบิตัติามเง่ือนไขโดยจงใจ ซ่ึงคณะกรรมการฯ ต้องเพกิถอน
สิทธิและประโยชน์แล้ว แม้เป็นกรณีผู้ได้รับการส่งเสริมฯ มิได้
จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไข กฎหมายก็ยังให้อ�านาจ
คณะกรรมการฯ สามารถสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์  

 เม่ือจ�าเลยน�าเข้าวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็น ทีต้่องน�าเข้า
ตามฟ้อง 2 ครัง้หากจ�าเลยไม่ใช่ผูไ้ด้รับการส่งเสริมฯ โดยได้รบั
สิทธิและประโยชน์ ตามบัตรส่งเสริมฯ คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน จ�าเลยก็มีหน้าที่ต้องช�าระอากรขาเข้าและภาษีการ
ค้า ส�าหรบัวตัถดุบิและวัสดุจ�าเป็น ท่ีต้องน�าเข้า ตามฟ้องตัง้แต่
ขณะน�าเข้า เพราะวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นทีต้่องน�าเข้าดงักล่าว 
เป็นสินค้าที่ตามปกติแล้วผู้น�าเข้าจะต้องเสียอากรขาเข้าและ
ภาษกีารค้า เม่ือจ�าเลยเสยีอากรขาเข้าและภาษกีารค้า ในขณะ
น�าเข้าในกรณีเช่นนี้ไปแล้ว แม้ต่อมาสินค้าดังกล่าวจะสูญหาย 
ถกูท�าลาย หรอืเกดิเหตุเพลงิไหม้เสยีหาย จ�าเลยกห็าอาจร้องขอ
คนือากรขาเข้าและภาษกีารค้า ส�าหรบัสนิค้าทีเ่สยีหายไปได้ไม่ 
จ�าเลยเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์ โดย
ไม่ต้องช�าระอากรขาเข้าและภาษีการค้า ในขณะน�าเข้า แต่
จ�าเลยไม่ได้น�าวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น ที่น�าเข้าดังกล่าวไปใช้

ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก เน่ืองจากเกิดเพลิงไหม้ จึงไม่อาจน�าไป
ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกตามเง่ือนไข ท่ีก�าหนดในบัตรส่งเสริมฯ 
กรณีก็ต้องถือว่าจ�าเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ  
ก�าหนด จ�าเลยจึงมีหน้าที่ต้องเสียอากรขาเข้าและภาษีการค้า

 คำาพิพากษาฎีกาที่ 5828/2545 จ�าเลยน�า
เครื่องจักรเข้ามาในราชอาณาจักร ย่อมมีความรับผิดในอันที่
จะต้องเสียภาษีส�าหรับของที่น�าเข้าในเวลาที่น�าของเข้าส�าเร็จ 
ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร  พ.ศ. 2469 มาตรา 10 ทวิ วรรคหนึ่ง 
แต่จ�าเลยอาจได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีหากได้รับสิทธิและ
ประโยชนท์างภาษอีากร ภายใตเ้ง่ือนไขกฎหมายและส�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนก�าหนด เมื่อปรากฏว่าจ�าเลย
น�าเขา้เครือ่งจกัร โดยไดร้บัยกเวน้อากรและภาษกีารคา้ตามบตัร
สง่เสรมิฯ แตเ่ครือ่งจกัรดงักลา่วถกูเพลงิไหมข้ณะอยูใ่นอารกัขา
ของโจทก์ที่ 1 และส�านักงานฯ มีหนังสือถึงโจทก์ที่ 1 แจ้งว่า
ได้ยกเลิกหนังสือที่อนุมัติให้ยกเว้นอากรส�าหรับเคร่ืองจักรที่ถูก
เพลิงไหม้แล้ว โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า อธิบดีกรมศุลกากร
ยกเว้นภาษีอากรในส่วนของสินค้าที่ถูกเพลิงไหม้ให้แก่จ�าเลย 
จ�าเลยจึงมีหน้าที่และความรับผิดที่ต้องเสียภาษีอากรตาม
กฎหมาย

 โจทก์ที่ 1 มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรจากผู้น�าเข้า ส่วน
ส�านกังานฯ มอี�านาจหน้าทีท่ีจ่ะยกเว้นภาษอีากร ให้แก่ผูน้�าเข้า
ตามเงื่อนไขของกฎหมาย และส�านักงานฯ ก�าหนด แต่ไม่มี
อ�านาจหน้าที่จะจัดเก็บภาษีอากร และไม่มีหน้าที่ส่ังให้โจทก์ที่ 
1 เก็บภาษีอากร การที่ส�านักงานฯ มีหนังสือถึงโจทก์ที่ 1 ล่วง
ไปสั่งให้โจทก์ที่ 1 จัดเก็บภาษีอากรจากจ�าเลยย่อมไม่ชอบ ต่อ
มาส�านักงานฯ มีหนังสือถึงโจทก์ที่ 1 ว่า “ส�านักงานฯ จึงขอ
ยกเลิกการแจ้งให้กรมศุลกากร เรียกเก็บภาษีอากรส�าหรับ
เคร่ืองจักรที่ถูกเพลิงไหม้ดังกล่าว” จึงเป็นเร่ืองที่ส�านักงานฯ 
เหน็ว่าตวัเองไม่มอี�านาจหน้าทีด่งักล่าว จงึท�าหนงัสอืขอยกเลกิ
เรื่องการแจ้งให้โจทก์ที่ 1 เรียกเก็บภาษีส�าหรับเครื่องจักรที่ถูก
เพลิงไหม้เท่านั้น หาใช่เป็นเรื่องแจ้งยกเลิกการเรียกเก็บภาษี
อากร ส�าหรับเครื่องจักรที่ถูกเพลิงไหม้ดังที่จ�าเลยเข้าใจไม่ 

ภาพ: http://www.csbsju.edu/Images/English/Law%20careers.jpg 
      http://www.mnfamilylawblog.com/uploads/image/gav.jpg
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กฎและระเบียบควรรู้

นานาสาระกับบีโอไอ

สถาปนา  พรหมบุญ

วตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นหมายถงึอะไร
ตอบ ตามประกาศส�านักงานฯ ที่ ป.1/2546 ลงวันท่ี 16 
มกราคม 2546 เรือ่ง ค�าจ�ากดัความของส่วนประกอบ อปุกรณ์ 
เครือ่งมอื เครือ่งใช้ โครงโรงงานส�าเรจ็รปู วตัถดุบิและวสัดุ
จ�าเป็น ได้ระบุค�าจ�ากัดความของวัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น      
ไว้ดงันี้
 วตัถุดิบ (Raw Material) หมายถงึ ของทีใ่ช้ในการ
ผลติ หรอืผสม หรอืประกอบเป็นผลติภณัฑ์ ซึง่บางครัง้อาจ
ไม่คงสภาพเดิมเมือ่ผ่านกระบวนการแล้ว ทัง้นีใ้ห้หมายรวม
ถงึ ของทีใ่ช้บรรจผุลิตภณัฑ์ด้วย
 วัสดจุ�ำเป็น (Essential Material) หมายถงึ ของ
ซึง่จ�าเป็นต้องใช้และเมือ่ใช้แล้วสิน้เปลอืงในการผลติ หรอื
ผสม หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล เพื่อให้ได้
ประสทิธภิาพ คณุภาพ และมาตรฐาน ช่วยลดการสญูเสยี 
และเพิม่ผลผลติส�าหรบัผลิตภณัฑ์หรอืผลติผลดงักล่าว

วัตถดุบิหมนุเวยีนและวตัถดุบิไม่หมนุเวยีน	คอือะไร
ตอบ วตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็น อาจแบ่งได้เป็น วตัถดุบิหมนุเวยีน 
และวตัถดุบิไม่หมนุเวยีน ดงันี้
 วัตถุดิบหมนุเวยีน (Revolving - Stock Material) 
หมายถึง วตัถุดบิและวสัดจุ�าเป็นทีน่�าเข้ามาโดยได้รบัสทิธิ
ประโยชน์ตามมาตรา 36 เพือ่ผลติเป็นสนิค้าตามกรรมวธิกีาร
ผลติทีไ่ด้รบัอนมุตัใิห้การส่งเสรมิฯ ตามปกต ิสามารถน�าเข้า
โดยใช้สทิธิย์กเว้นอากรขาเข้าได้ตลอดระยะเวลาทีไ่ด้รบัสทิธิ
ประโยชน์ตามมาตรา 36 แต่จะต้องมปีรมิาณถอืครองสะสม 
ไม่เกนิกว่าปรมิาณสต็อกสูงสุดทีไ่ด้รับอนุมติั และเมือ่น�าไป
ผลติเป็นสนิค้าส่งออก สามารถน�าปรมิาณการใช้วตัถดุบิที่
ผลิตเพื่อการส่งออก ไปตัดบัญชีเพื่อหักลบยอดปริมาณ        
ถอืครองได้ 
 ในกรณทีีม่ปีริมาณถอืครองครบตามปริมาณสตอ็ก
สงูสดุแล้ว จะไม่สามารถสัง่ปล่อยได้อีก แต่สามารถขอใช้

สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำาเป็น

ธนาคารค�า้ประกนัอากรขาเข้าของวตัถดุบิดงักล่าวได้ และ
เมือ่มกีารผลติส่งออกและตดับญัช ีเพือ่หกัลบปรมิาณถอืครอง
ลง ก็สามารถน�าวัตถุดิบทีใ่ช้ธนาคารค�า้ประกันไว้มาขอสัง่
ปล่อยเพือ่ถอนธนาคารค�า้ประกนัได้ 
 วตัถดิุบไม่หมนุเวยีน (Non – Revolving - Stock 
Material) ได้แก่ วตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นทกุชนดิทีไ่ด้รบัสทิธิ
ประโยชน์ตามมาตรา 30 และวตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นทีไ่ด้รบั
สทิธิต์ามมาตรา 36  แต่เป็นการผ่อนผนัให้น�าเข้าในปรมิาณ
ทีจ่�ากดั หรอืผ่อนผนัให้น�าเข้าเป็นการช่ัวคราว ถอืเป็นวตัถดุบิ
ประเภทไม่หมนุเวยีน คอื เมือ่มกีารน�าเข้าโดยใช้สทิธปิระโยชน์
ครบตามจ�านวนท่ีก�าหนดไว้ในช่วงเวลานัน้แล้ว จะไม่สามารถ
สัง่ปล่อยหรอืใช้ธนาคารค�า้ประกนัภาษไีด้อกี แม้ว่าจะมกีาร
ตัดบญัชเีพือ่ลดยอดปรมิาณถอืครองหรอืไม่กต็าม  

สทิธปิระโยชน์ทีเ่กีย่วกบัวตัถดุบิทีร่ะบไุว้ในบตัรส่งเสรมิฯ	
มาตรา	36	(1)	และ	36	(2)	ต่างกนัอย่างไร
ตอบ มาตรา 36 (1) หมายถงึ การยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบั
วตัถดุบิและวสัดจุ�าเป็นทีต้่องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ เพือ่
ใช้ผลติ ผสม หรอืประกอบผลติภณัฑ์ หรอืผลติผล เฉพาะที่
ใช้ในการส่งออก ส่วนมาตรา 36 (2) หมายถงึ การยกเว้น
อากรขาเข้าส�าหรบัของทีผู่ไ้ด้รบัการส่งเสรมิฯ น�าเข้ามาเพือ่
ส่งออกกลับไป เช่น การน�าเข้าของ เพือ่ใช้เป็นตวัอย่างแล้ว
ส่งกลบัคนื เป็นต้น

สทิธปิระโยชน์มาตรา	36	(1)	และ	(2)	มกี�าหนดระยะเวลา
ทีไ่ด้รบัสทิธิห์รอืไม่
ตอบ ระยะเวลาการได้รบัสทิธิข์ึน้อยูก่บัเขตทีต่ัง้ โครงการที่
ตัง้อยูใ่นเขต 1 และ เขต 2 จะได้รบัยกเว้นอากรขาเข้าส�าหรบั
วัตถดุบิและวัสดจุ�าเป็น ทีน่�าเข้ามาผลติเพือ่ส่งออกเป็นระยะ
เวลา 1 ปี ส่วนโครงการทีต่ัง้ในเขต 3 จะได้รบัยกเว้นเป็น
ระยะเวลา 5 ปี

1.

2.

3.

4.
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สทิธปิระโยชน์มาตรา	36	(1)	และ	(2)	สามารถขอขยาย
เวลาได้หรอืไม่
ตอบ สามารถขอขยายเวลาได้ โดยควรยื่นขอขยายเวลา 
ตัง้แต่ระยะเวลาน�าเข้ายงัไม่หมด หรือหมดแล้วแต่ยงัไม่เกนิ 
6 เดอืน นับแต่วนัรับเร่ืองขอขยายเวลา โดยบโีอไอจะอนมุตัิ
ให้ขยายเวลาได้ครัง้ละไม่เกิน 2 ปี ทัง้นีเ้พือ่ทีจ่ะใช้สทิธิไ์ด้
อย่างต่อเนื่อง บริษัทควรจะยื่นขอขยายเวลาก่อนที่สิทธิ
ประโยชน์ของบรษิทัจะสิน้สดุลง 

หากบรษิทัน�าวตัถดุบิเข้ามาผลติสนิค้าแล้วจ�าหน่ายให้กบั
บรษิทัภายในประเทศ	เพ่ือน�าไปผลิตต่อ	แล้วส่งออก	กรณนีี้
สามารถใช้สทิธิใ์นการยกเว้นอากรขาเข้าวตัถดุบิได้หรอืไม่
ตอบ การด�าเนินการดงักล่าว เป็นการส่งออกทางอ้อมซ่ึง
สามารถกระท�าได้ ในกรณนีีจ้ะต้องจ�าหน่ายสนิค้าให้กบับรษิทั
ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ ท่ีได้รบัสทิธิประโยชน์ตามมาตรา 36 
เช่นกนั 

หากบริษัทต้องการใช้สิทธิประโยชน์มาตรา	36	จะต้อง
ด�าเนนิการอย่างไร
ตอบ บรษิทัจะต้องยืน่ขออนมุตัสิตูรการผลติและปรมิาณ   
สตอ็กสงูสดุท่ีบโีอไอก่อน ส่วนขัน้ตอนการขอสัง่ปล่อยหรอื
ตดับญัชวีตัถดุบิ จะต้องไปด�าเนนิการทีส่มาคมสโมสรนัก
ลงทนุ โดยบรษัิทจะต้องย่ืนใบสมคัรเพือ่ส่ังปล่อย และตดั
บญัชวีตัถดุบิด้วยระบบคอมพวิเตอร์ RMTS และน�าบญัชี
รายการวตัถุดบิ ปรมิาณสตอ็กสงูสดุ สตูรการผลติทีไ่ด้รบั
อนมุตัจิากบโีอไอ บันทึกข้อมลูลงในแผ่นบันทึกข้อมลู แล้ว
ส่งให้กับสมาคมฯ การขอสัง่ปล่อยนี ้สามารถยืน่ผ่านระบบ 
Modem หรอืระบบ Import Online ทัง้นีผู้ป้ฏบิตังิานของ
บรษิทัจะต้องได้รบัการอบรมก่อนการใช้บรกิาร

สตูรการผลติคอือะไร
ตอบ สตูรการผลติ หมายถงึ ปริมาณการใช้รวมต่อผลติภณัฑ์ 
1 ชิน้ ซึง่เท่ากบัปรมิาณการใช้สทุธต่ิอผลิตภณัฑ์ 1 ชิน้ รวม
กบัปริมาณส่วนสญูเสยี (หากมี) สตูรการผลิตจะใช้ในการ
พิจารณาตัดบัญชีวัตถุดิบเมื่อมีการส่งออก บริษัทที่ได้รับ     
ส่งเสรมิฯ ต้องขออนุมติัสูตรการผลิตของผลิตภัณฑ์ทุกๆ แบบที่
จะผลติเพ่ือส่งออก มฉิะนัน้ จะไม่สามารถตดับญัชีวตัถดุบิได้

ปรมิาณสตอ็กสงูสดุหมายถงึอะไร
ตอบ ปรมิาณสตอ็กสงูสดุ หมายถึง จ�านวนหรอืปรมิาณของ
วัตถุดิบและวัสดุจ�าเป็น ท่ีพอเพียงส�าหรับใช้ในการผลิต
ผลติภณัฑ์ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิฯ ตามก�าหนดระยะเวลาทีบ่โีอไอ
อนุมัติ โดยจะอนุมัติให้เป็นปริมาณของการใช้ก�าลังผลิต
จ�านวน 6 เดอืน ทีร่ะบใุนบตัรส่งเสรมิฯ 

การขออนมุตัสิตูรการผลติและปรมิาณสตอ็กสงูสดุใช้เวลา
เท่าไร
ตอบ การขออนมุตัสิตูรการผลติ และ/หรอื ปรมิาณสตอ็ก
สงูสดุ ตามมาตรา 36 บโีอไอจะพจิารณาให้แล้วเสรจ็ภายใน 
30 วนัท�าการ

การส่ังปล่อยและตดับญัชวีตัถดุบิใช้เวลาเท่าไร
ตอบ การสัง่ปล่อยวตัถดุบิ และตดับญัชวีตัถดุบิ จะด�าเนนิ
การทีส่มาคมสโมสรนกัลงทนุ โดยการสัง่ปล่อยฯ จะใช้เวลา
ภายใน 3 ชัว่โมงท�าการ ส่วนการตดับญัชวีตัถดุบินัน้ จะใช้
เวลาด�าเนนิการภายใน 3 วนัท�าการ

การขออนมุตัสิตูรการผลติและปรมิาณสตอ็กสงูสดุใช้เอกสาร
อะไรบ้าง
ตอบ การขออนมุตัสิตูรการผลติ และ/หรอื ปรมิาณสตอ็ก
สงูสดุ ตามมาตรา 36 จะใช้เอกสารดงันี้

หนังสอืของบรษัิทแจ้งความประสงค์และราย
ละเอยีด
รายละเอียดสูตรและปริมาณการใช้แต่ละแบบ 
จ�านวน 2 ชดุ
บัญชีแสดงรายการและปริมาณสต็อกสูงสุด 
จ�านวน 2 ชดุ
ภาพผลติภณัฑ์ หรอืพมิพ์เขยีว หรอืตวัอย่าง 
(ถ้าม)ี

 การขอสตูรการผลติอย่างเดยีว ไม่ใช้เอกสารใน   
ข้อ 3 และเอกสารทกุแผ่นต้องลงนาม พร้อมประทบัตราของ
บริษัท และยื่นที่ส�านักบริหารการลงทุน 1- 4 ที่เกี่ยวข้อง

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
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การก�าหนดวันที่เริ่มใช้สิทธิประโยชน์มาตรา	36																	
ครัง้แรก	มหีลกัเกณฑ์อย่างไร
ตอบ หลักเกณฑ์การก�าหนดวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรก        
มีดังนี้

จะต้องได้รับบัตรส่งเสริมฯ แล้ว 
จะต้องไม่เป็นวันที่ก่อนได้รับอนุมัติให้การ           
ส่งเสริมฯ 
จะต้องแสดงหลกัฐานการซือ้เครือ่งจกัรเพือ่ใช้
ในโครงการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

รายงานการน�าเข้าเครือ่งจกัรโดยระบบ eMT  
ส�าเนาใบขนสินค้าขาเข้าทีแ่สดงการน�าเข้า
เครือ่งจกัรจากต่างประเทศ โดยช�าระภาษี
อากร 
ส�าเนาใบเสรจ็รบัเงินในกรณีทีซ่ือ้เคร่ืองจกัร
ในประเทศ 

จะต้องแสดงหลกัฐานการน�าเข้าวตัถดุบิทีต้่องการ
ใช้สทิธิเ์ป็นงวดแรก เช่น 

การขออนมุตัสิตูรการผลติ จ�าเป็นจะต้องรวมรายการวตัถดุบิ
ทีซ่ือ้ภายในประเทศด้วยหรอืไม่
ตอบ การยื่นสูตรการผลิต ควรรวมรายการวัตถุดิบให้        
ครบถ้วน เพือ่ให้สตูรการผลติมคีวามสมบรูณ์ โดยควรรวม
รายการวตัถดุบิทีน่�าเข้า  และรายการวตัถดุบิทีซ้ื่อภายใน
ประเทศไว้ด้วยกนั 
 โดยเฉพาะในกรณทีีต้่องการโอนสทิธิ ์ส�าหรบัการ
ตัดบญัชีวัตถุดิบทีซ้ื่อในประเทศ แต่หากไม่ต้องน�ามาตัดบญัชี 
กใ็ห้ระบวุ่าเป็นวตัถดุบิทีซ่ือ้ในประเทศ ไม่น�ามาตดับญัชี

สตูรการผลติทีไ่ด้รบัอนมุตัแิล้ว สามารถขอแก้ไขภายหลงั
ได้หรอืไม่
ตอบ สามารถขอแก้ไขได้ ในหลายกรณ ีเช่น แก้ไขปรมิาณ
การใช้วัตถุดบิต่อหน่วย แก้ไขชนดิรายการวัตถุดบิโดยเพ่ิม
การน�าเข้าชิน้ส่วนกึง่ส�าเรจ็รปู หรอืแก้ไขเพิม่เตมิชือ่วตัถดุบิ 
เป็นต้น 
 การขอแก้ไขสูตรการผลิต และ/หรือปริมาณ       
สตอ็กสงูสดุ จะต้องยืน่เอกสารดงันี้

 ส�าหรบัการขอแก้ไขสตูรการผลติอย่างเดยีวไม่ใช้
เอกสารในข้อ 3 และเอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม พร้อม
ประทบัตราของบรษิทั

14.

15.

13.

-

-

-

-

-

ส�าเนาใบขนสนิค้าขาเข้าทีแ่สดงการน�าเข้า
วตัถดุบิจากต่างประเทศ โดยช�าระภาษีอากร 
หรอืใช้ธนาคารค�า้ประกนั หรอื 
ส�าเนาหลกัฐานการส่ังซือ้วัตถุดิบ หรือส�าเนา
อนิวอยซ์ เป็นต้น

เมือ่ก�าหนดวันทีเ่ริม่ใช้สทิธิค์รัง้แรกแล้ว จะไม่
สามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงวนัท่ีเริม่ใช้สทิธิไ์ด้อกี 
เว้นแต่จะยงัไม่ได้ส่ังปล่อยวัตถุดบิ / ส่ังปล่อย
ถอนธนาคารค�า้ประกนั / สัง่ปล่อยคนือากรเท่านัน้
กรณท่ีีผูไ้ด้รับการส่งเสริมฯ น�าเข้าวัตถดุบิโดย
การช�าระอากรขาเข้าไปก่อน หรอืใช้ธนาคารค�า้
ประกนัอากรขาเข้าไว้ จะต้องก�าหนดวนัทีเ่ริม่ใช้
ครัง้แรกให้ครอบคลมุย้อนหลงัไปจนถงึวนัท่ีน�า
วตัถดุบินัน้เข้ามาในราชอาณาจกัร มฉิะนัน้ จะ
ไม่สามารถสัง่ปล่อยเพือ่ขอคืนอากรขาเข้าหรอื
ถอนธนาคารค�า้ประกันได้

(ข้อมลู ณ วนัที ่2 มนีาคม 2555)

หนังสือของบริษัทแจ้งความประสงค์และราย
ละเอยีด
รายละเอยีดการขอแก้ไขสตูรการผลติแต่ละแบบ 
จ�านวน 2 ชดุ
บญัชขีอแก้ไขแสดงรายการและปรมิาณอนมุติั
สงูสดุ (รวม) จ�านวน 2 ชดุ
ภาพถ่ายผลติภณัฑ์ หรอืพมิพ์เขยีว หรอืตวัอย่าง 
(ถ้าม)ี
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หมายเหตุ :

เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร และสมุทรปราการ    

เขต 2 ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อ่างทอง ระยอง และภูเก็ต

เขต 3 ได้แก่ 58 จังหวัด โดยแบ่งเป็นเขต 3 พิเศษ จำานวน 23 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ หนองบัวลำาภู สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม นครพนม     

              ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร บุรีรัมย์ อำานาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร่ พะเยา น่าน สตูล ปัตตานี ยะลา บึงกาฬ 

              และนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือสำาหรับกิจการขนส่งทางเรือ หรืออากาศ ได้รวมไว้ ใน เขต 3     

ข้อสังเกต :

1) ในแต่ละเดือนสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ไม่สามารถนำาไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่ องจากปกติสำานักงานฯ   

   จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในกำาหนดเวลา 15 - 90 วันทำาการ 

2) สถิติไม่นับรวมโครงการซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ       

     

สํานักสารสนเทศการลงทุน

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
มกราคม - พฤศจิกายน 2554 เปรียบเทียบ ปี 2553 

การขอรับการส่งเสริมการลงทุน การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน

จำานวนโครงการ จำานวนโครงการ เงินลงทุน (พันล้านบาท) เงินลงทุน (พันล้านบาท)

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

1,361

1,630

55.9

125.6

225

200

175

150

125

100

75

50

25

0

1,800

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

1,420 1,494

47.2

65.2

2553 

ม.ค.-พ.ย.

2553 

ม.ค.-พ.ย.

2553 

ม.ค.-พ.ย.

2553 

ม.ค.-พ.ย.

2554 

ม.ค.-พ.ย.

2554 

ม.ค.-พ.ย.

2554 

ม.ค.-พ.ย.

2554 

ม.ค.-พ.ย.

การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

480,000

420,000

360,000

300,000

240,000

180,000

120,000

60,000

0

จำานวนโครงการ โครงการคนไทย

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการต่างชาติ

ถือหุ้นทั้งสิ้น

โครงการร่วมทุน

ไทยและต่างชาติ

เงินลงทุน

(ล้านบาท)

ค่าเครื่ องจักรและอุปกรณ์

(ล้านบาท)

จ้างงานไทย

(คน)

2553 

ม.ค.-พ.ย.

2553 

ม.ค.-พ.ย.

2553 

ม.ค.-พ.ย.

2553 

ม.ค.-พ.ย.

2553 

ม.ค.-พ.ย.

2553 

ม.ค.-พ.ย.

2553 

ม.ค.-พ.ย.

2554 

ม.ค.-พ.ย.

2554 

ม.ค.-พ.ย.

2554 

ม.ค.-พ.ย.

2554 

ม.ค.-พ.ย.

2554 

ม.ค.-พ.ย.

2554 

ม.ค.-พ.ย.

2554 

ม.ค.-พ.ย.

1,215
1,308

453
424 453

338 330

462,384

361,058

284,332

217,806

196,419

145,161525

จำาแนกการออกบัตรตามหมวดประเภทกิจการ

ประเภทผลิตภัณฑ์    จำานวนโครงการ เงินลงทุน ทุนจดทะเบียนไทย 

เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะข้ันมูลฐาน

อุตสาหกรรมเบา

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่ องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่ องใช้ไฟฟ้า

เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

บริการ และสาธารณูปโภค

รวม

ทุนจดทะเบียนต่างชาต ิ จ้างแรงงาน (คน)

2553 
ม.ค.-พ.ย.

2553 
ม.ค.-พ.ย.

2553 
ม.ค.-พ.ย.

2553 
ม.ค.-พ.ย.

2553 
ม.ค.-พ.ย.

2554 
ม.ค.-พ.ย.

2554 
ม.ค.-พ.ย.

2554 
ม.ค.-พ.ย.

2554 
ม.ค.-พ.ย.

2554 
ม.ค.-พ.ย.

163 

28 

66 

224 

215 

149 

370 

1,215 

187 

28 

84 

320 

185 

167 

337 

1,308 

46,142 

35,406 

9,756 

82,743 

85,041 

36,903 

166,393 

462,384 

56,869 

20,341 

10,001 

71,786 

58,480 

39,808 

103,774 

361,058 

3,289 

710 

556 

1,195 

455 

1,312 

10,307 

17,823 

9,320 

393 

456 

1,135 

353 

794 

14,342 

26,793 

2,016 

3,220 

763 

9,048 

968 

1,592 

3,022 

20,628 

1,182 

2,028 

1,294 

6,367 

1,228 

1,300 

2,555 

15,953 

26,154 

3,891 

22,242 

30,616 

88,084 

12,876 

12,556 

196,419 

24,877 

2,933 

17,500 

36,390 

39,671 

13,160 

10,630 

145,161 

หน่วย : ล้านบาท 
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ธ
ัน
ว
า
ค
ม
 
2
5
5
4

70

โครงการอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุน 
เดือนพฤศจิกายน 2554

ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
ศูนย์บริการลงทุน

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

ห
ม
ว
ด
 
1
 
เก

ษ
ต
ร
ก
ร
ร
ม
แ
ล
ะผ

ล
ิต
ผ

ล
จ
า
ก
ก
า
ร
เก

ษ
ต
ร

1.5

1.12

1.12

1.5

1.16

1.16

1.11

1.11

1.11

1.5

1.16

72.10

180.00

154.80

140.00

800.00

800.00

209.40

315.00

229.00

134.00

487.50

51

57

30

25

258

258

195

184

195

17

148

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชุมพร

(เขต 3)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.นครพนม

(เขต 3)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ประจวบคีรีขันธ์

(เขต 3)

จ.สมุทรสาคร

(เขต 1)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.หนองคาย

(เขต 3)

1.บิ๊กดั๊กฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.มิตรเจริญปาล์มออยล์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.ชัยชนะ ปาล์มออยล์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4.ธัญมนต์ฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.MR.LU LINHAN

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

6.MR.LU LINHAN

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

7.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-ฮ่องกง-

อังกฤษ-สวิตเซอร์แลนด์)

8.นายอาร์เจย์ อัมบานี

(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

9.อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์

สินค้าพื้นเมือง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10.สินพรพงศ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11.ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา 

(อีสาน) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกเป็ด 3,000,000 ตัว

นำ้ามันปาล์มดิบ 55,080 ตัน

และนำ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ 

8,100 ตัน

นำ้ามันปาล์มดิบ 20,400 ตัน

และนำ้ามันเมล็ดปาล์มดิบ 

6,000 ตัน

เลี้ยงไก่เนื้อ 4,365,000 ตัว

ยางแท่ง 40,000 ตัน

ยางผสม 40,000 ตัน

ยางแผ่นรมควัน 10,000 ตัน

ยางแท่ง 40,000 ตัน

ยางผสม 40,000 ตัน

ยางแผ่นรมควัน 10,000 ตัน

บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป 7,800 ตัน

พืช ผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ

ผนึก 16,000 ตัน

นำา้พชื ผกั ผลไม้ บรรจุภาชนะ

ผนึก 5,250 ตัน

นำ้าพืช ผัก ผลไม้ เข้มข้น 

1,050 ตัน

สิ่งปรุงแต่งอาหาร 

18,000 ตัน

เลี้ยงไก่เนื้อ 3,460,000 ตัว

ยางแท่ง และหรือยางผสม  

45,000 ตัน
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2
5
5
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1.13

1.5

1.16

1.11

1.16

1.11

1.14

1.13

1.13

1.19

1.16

1.16

1.13

1.18

1.13

220.00

137.00

50

54

313

241

226

563

100

314

50

81

265

265

88

23

314

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.มุกดาหาร

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.บึงกาฬ

(เขต 3)

จ.ราชบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.เพชรบูรณ์

(เขต 3)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

12.สงวนวงษ์สตาร์ช จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

13.พี เอส พี ฟาร์ม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ 

จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-ฮ่องกง-

อังกฤษ-สวิตเซอร์แลนด์)

16. เซาท์แลนด์รับเบอร์ 

รีซอร์ช จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17.ไทยแทน ฟู้ดส์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

18.สยาม คริสตัล ไรซ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19.สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.สหยนต์เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21.ไทยแม็กซ์ โคลด์ 

สโตร์เรจท์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

22.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด 

(มหาชน)

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

23.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด 

(มหาชน)

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

24.เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25.ไทยเบฟเวอเรจเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26.สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งแปรรูป 132,000 ตัน

เลี้ยงไก่เนื้อ 4,190,000 ตัว

ยางแท่ง และหรือยางผสม 

144,000 ตัน

บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป 5,430 ตัน

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม  

144,000 ตัน

กะทิบรรจุกระปอง 54,400 ตัน

เครื่ องดื่ มจากพืช ผัก ผลไม้

บรรจุกระปอง 54,000 ตัน

กะทิ และ/หรือกะทิผสมเครื่ องแกง

บรรจุกล่อง เครื่ องดื่ มจาก

พืช ผัก ผลไม้บรรจุกล่อง 

29,250 ตัน

เครื่ องดื่ มจากพืช ผัก ผลไม้

บรรจุขวด 10,800 ตัน

คัดคุณภาพข้าวครบวงจร   

197,000 ตัน

แป้งมันสำาปะหลัง 120,000 ตัน

แป้งมันสำาปะหลัง 60,000 ตัน

ห้องเย็น 11,300 ตัน

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม 

13,140 ตัน

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม 

144,000 ตัน

แป้งสาลี 60,000 ตัน

เชื้อเพลิงจากชีวมวล 

70,200 ลูกบาศก์เมตร

แป้งมันสำาปะหลัง 120,000 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.13 220.00 50 จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

12.สงวนวงษ์สตาร์ช จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งแปรรูป 132,000 ตัน
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
12.สงวนวงษ์สตาร์ช จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
12.สงวนวงษ์สตาร์ช จำากัด

(หุ้นไทยทั้ง
12.สงวนวงษ์สตาร์ช จำากัด

(หุ้นไทยทั้ง
12.สงวนวงษ์สตาร์ช จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้ง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.16 313 จ.มุกดาหาร

(เขต 3)

14.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแท่ง และหรือยางผสม 

144,000 ตัน

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
14.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
14.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
14.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
14.รับเบอร์แลนด์โปรดักส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.16 226 จ.บึงกาฬ

(เขต 3)

16. เซาท์แลนด์รับเบอร์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม  

144,000 ตัน

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด16. เซาท์แลนด์รับเบอร์ 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด16. เซาท์แลนด์รับเบอร์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดรีซอร์ช จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดรีซอร์ช จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.14 100 จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

18.สยาม คริสตัล ไรซ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

คัดคุณภาพข้าวครบวงจร   

197,000 ตัน

1.13 50 จ.เพชรบูรณ์

(เขต 3)

20.สหยนต์เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมันสำาปะหลัง 60,000 ตัน

1.16 265 จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

22.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด 

(มหาชน)

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม 

13,140 ตัน

1.13 88 จ.ระยอง

(เขต 2)

24.เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งสาลี 60,000 ตัน

1.13 314 จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

26.สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมันสำาปะหลัง 120,000 ตัน

1,025.00

67.00

996.00

379.70

300.00

306.00

325.40

391.00

98.40

453.80

600.00

304.30

306.00
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1.11

1.19

1.11

1.11

1.5

670.00

85.30

40.00

6.50

478

648

61

12

206

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.สงขลา

(เขต 3)

จ.ประจวบคีรีขันธ์

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.เพชรบูรณ์

(เขต 3)

27.เบทาโกรเอ็มเอฟ เดลี จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

28.นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29.ผลไม้กระปองประจวบ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

30.โซย่าไทย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

31.เบสท์ ซิคส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารพร้อมรับประทาน

หรือกึ่งพร้อมรับประทาน

จากเน้ือสัตว์แช่แข็ง 9,600 ตัน

บริการรับฝากห้องเย็น 

2,100 ตัน

ว่านหางจระเข้แปรรูปบรรจุ

ภาชนะผนึก 14,400 ตัน

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก

ถ่ัวเหลือง 200 ตัน

เลี้ยงไก่เนื้อ 20,873,000 ตัว

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.11 40.00 61 จ.ประจวบคีรีขันธ์

(เขต 3)

29.ผลไม้กระปองประจวบ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ว่านหางจระเข้แปรรูปบรรจุ

ภาชนะผนึก 14,400 ตัน

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด29.ผลไม้กระปองประจวบ จำากัด2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด29.ผลไม้กระปองประจวบ จำากัด

(หุ้นไทยทั้ง(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้ง(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

1.11 670.00 478 จ.ลพบุรี

(เขต 3)

27.เบทาโกรเอ็มเอฟ เดลี จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

อาหารพร้อมรับประทาน

หรือกึ่งพร้อมรับประทาน

จากเน้ือสัตว์แช่แข็ง 9,600 ตัน

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
27.เบทาโกรเอ็มเอฟ เดลี จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
27.เบทาโกรเอ็มเอฟ เดลี จำากัด

(หุ้นไทยทั้ง
27.เบทาโกรเอ็มเอฟ เดลี จำากัด

(หุ้นไทยทั้ง
27.เบทาโกรเอ็มเอฟ เดลี จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้ง
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

1.5 206 จ.เพชรบูรณ์

(เขต 3)

31.เบสท์ ซิคส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) เลี้ยงไก่เนื้อ 20,873,000 ตัว

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
31.เบสท์ ซิคส์ จำากัด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
31.เบสท์ ซิคส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
31.เบสท์ ซิคส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
31.เบสท์ ซิคส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2,062.10

2.13

2.9

2.2

2.2

2.16

2.18

2.13

และ

4.3

2.13

และ 

4.3

2.14

2.18

115.00

119.20

27.30

80.00

134.00

234.00

551.10

700.00

10.00

11.00

806

254

32

33

50

60

180

147

15

35

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

จ.อุทัยธานี

(เขต 3)

จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

1.เหล็กสยามยามาโตะ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

2.เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.เพฟเม้นท์ รีไซเคิล

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4.พี.ซี.ณิศิศร์ ไมนิ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.โออีไอ ยามานากะ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

6.เอสบี คอยล์ เซ็นเตอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7.ทองเอีย ฟาสเทอร์เนอร์

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

8.MR.YEOH CHOON KWEE

(ร่วมทุนญี่ปุ่น-สิงคโปร์)

9.ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

10.นิปปอน คินโซคุ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เหล็กรูปพรรณ 600,000 ตัน

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

สำาหรับงานสาธารณูปโภค 

300,000 ลูกบาศก์เมตร

การแต่งแร่เหล็ก 96,000 ตัน 

แร่โดโลไมต์ที่มีแมกนีเซียม-

ออกไซด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18  

900,000 ตัน

ชิ้นส่วนเหล็กทุบ  600 ตัน

ตัดและแปรรูปโลหะ 89,000 ตัน

BOLT & SCREW 17,800 ตัน

STEEL WIRE 900 ตัน

ลวดเหล็กและเคลือบสังกะสี

36,000 ตัน

ALUMINIUM ALLOY INGOT 

14,400 ตัน

การตัดและแปรรูปโลหะ  

2,000 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

119.202.9 254 จ.บุรีรัมย์

(เขต 3)

2.เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง

สำาหรับงานสาธารณูปโภค 

300,000 ลูกบาศก์เมตร

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด2.เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำากัด2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด2.เบสท์-แพค คอนกรีต (2) จำากัด

(หุ้นไทยทั้ง(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้ง(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.2 80.00 33 จ.สุราษฎร์ธานี

(เขต 3)

4.พี.ซี.ณิศิศร์ ไมนิ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แร่โดโลไมต์ที่มีแมกนีเซียม-

ออกไซด์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 18  

900,000 ตัน

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
4.พี.ซี.ณิศิศร์ ไมนิ่ง จำากัด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
4.พี.ซี.ณิศิศร์ ไมนิ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
4.พี.ซี.ณิศิศร์ ไมนิ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
4.พี.ซี.ณิศิศร์ ไมนิ่ง จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.18 234.00 60 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

6.เอสบี คอยล์ เซ็นเตอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ตัดและแปรรูปโลหะ 89,000 ตัน
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

6.เอสบี คอยล์ เซ็นเตอร์ 
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

6.เอสบี คอยล์ เซ็นเตอร์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
6.เอสบี คอยล์ เซ็นเตอร์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
6.เอสบี คอยล์ เซ็นเตอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด

2.13

และ 

4.3

700.00 147 จ.ระยอง

(เขต 2)

8.MR.YEOH CHOON KWEE ลวดเหล็กและเคลือบสังกะสี

36,000 ตัน

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด8.MR.YEOH CHOON KWEE2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด8.MR.YEOH CHOON KWEE

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ร่วมทุนญี่ปุ่น-สิงคโปร์)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ร่วมทุนญี่ปุ่น-สิงคโปร์)

2.18 11.00 35 จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

10.นิปปอน คินโซคุ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

การตัดและแปรรูปโลหะ  

2,000 ตัน

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
10.นิปปอน คินโซคุ 

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
10.นิปปอน คินโซคุ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
10.นิปปอน คินโซคุ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
10.นิปปอน คินโซคุ 

(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(ประเทศไทย) จำากัด
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73

3.1

3.15

3.15

3.1

3.7

3.1

3.9

3.8

3.15

3.15

3.7

40.00

10.00

20.00

92.00

160.00

437.20

360.00

105

45

201

249

61

175

330

100

190

379

483

จ.อุบลราชธานี

(เขต 3)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

จ.ราชบุรี

(เขต 2)

1. เฮมพกรีน อินโนเวชั่น 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.เมอร์รี่แฟร์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

3.คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4.แอดวานซ์ พริ้นติ้ง 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)

5.ไทย เทค แซฟไฟร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.ยี่ดา (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

7.อายบิส แลบอราทอรี่ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

8.โฮยา ออปติคส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

9.ซิมเมจ โมชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

10.ซิมเมจ โมชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11.ไทย เหม่ย จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

เส้นใยปอแห้ง 3,200 ตัน

เศษแกนปอ 40,000 ตัน 

เมล็ดพันธุ์ปอ 10,400 ตัน

เฟอร์นิเจอร์ 60,000 ชุด

เฟอร์นิเจอร์โลหะ 75,000 ชิ้น

งานพิมพ์ชิ้นส่วนประกอบ

เสื้อผ้าสำาเร็จรูป

20,370,000 ชิ้น

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

3.7 160.00 61 จ.ระยอง

(เขต 2)

5.ไทย เทค แซฟไฟร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
5.ไทย เทค แซฟไฟร์ จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
5.ไทย เทค แซฟไฟร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.15 20.00 201 จ.นนทบุรี

(เขต 1)

3.คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เฟอร์นิเจอร์โลหะ 75,000 ชิ้น
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
3.คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
3.คีออส เฟอร์นิเจอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.9 360.00 330 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

7.อายบิส แลบอราทอรี่ 

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.อายบิส แลบอราทอรี่ 

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.อายบิส แลบอราทอรี่ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด

3.15 190 จ.นนทบุรี

(เขต 1)

9.ซิมเมจ โมชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.7 483 จ.ราชบุรี

(เขต 2)

11.ไทย เหม่ย จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)
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1,242.00

60.00

100.00

79.40

4.10

4.3

4.3

4.3

48.00

32.50

29.50

79.50

88

7

3

4

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

1.บีเอเอสเอฟ เคมแคท

(ประเทศไทย) จำากัด

(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์-ญี่ปุ่น)

2.ไทยซัมมิท เอนจิเนียร่ิง จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

3.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

4.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ไส้กรองไอเสีย 2,000,000 ช้ิน

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป 245 ตัน

ชิ้นส่วนโลหะ 34,320 ชิ้น

ชิ้นส่วนโลหะ 805,000 ชิ้น

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

4.3 32.50 7 จ.ระยอง

(เขต 2)

2.ไทยซัมมิท เอนจิเนียร่ิง จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป 245 ตัน
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
2.ไทยซัมมิท เอนจิเนียร่ิง จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
2.ไทยซัมมิท เอนจิเนียร่ิง จำากัด

(หุ้นไทยทั้ง
2.ไทยซัมมิท เอนจิเนียร่ิง จำากัด

(หุ้นไทยทั้ง
2.ไทยซัมมิท เอนจิเนียร่ิง จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)(หุ้นไทยทั้ง(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

4.3 79.50 4 จ.สระบุรี

(เขต 2)

4.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

4.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

4.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด ชิ้นส่วนโลหะ 805,000 ชิ้น
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
4.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
4.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นไทยทั้ง(หุ้นไทยทั้ง
4.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นไทยทั้ง
4.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)(หุ้นไทยทั้ง(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

4.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

4.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นไทยทั้ง
4.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

4.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด
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SAPPHIRE CRYSTAL  

180,000 กิโลกรัม

เส้นใยโพลีเอสเตอร์จาก

เศษพลาสติก 35,000 ตัน

เลนส์สายตา 4,000,000 ชิ้น

หรือแว่นสายตา 2,000,000 ช้ิน

เลนส์์ (MOULD LENS)  

14,100,000 ชิ้น

เฟอร์นิเจอร์หุ้มหนังหรือผ้า  

70,000 ชิ้น

เฟอร์นิเจอร์หุ้มหนังหรือผ้า  

140,000 ชิ้น

พลอยเจียระไน 450,000,000 ช้ิน
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ธ
ัน
ว
า
ค
ม
 
2
5
5
4

74

4.2

4.14

4.10

4.10

4.4

4.3

4.3

4.8

4.9

4.10

4.3

4.10

4.3

4.10

40.00

240.00

68.30

57.70

60.00

31.70

18.00

20.00

142.70

200.40

296.20

103.40

165.00

500.00

22

68

18

20

3

29

31

57

46

24

53

25

67

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

5.มิก เด็นชิ โคเงียว 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6.ชัยโย มอเตอร์ส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.วาย เอส ภัณฑ์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

8.อีเคเค อีเกิล 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

9.MR.MASAWAP MURAOKA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

10.MR.NAOYA ASANO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

11.ดอง-โบ เอ็นจิเนียริ่ง

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

12.ไทย โทเน็กซ์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

13.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

14.ไทย เอ็นโอเค จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

15.โทปุระ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

16.นิชินโบะ สมบูรณ์ 

ออโตโมทีฟ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

17.นิสสันสปริง 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

18.เอส.อาร์.ไทร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์  36 ชุด  

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 4,200 ชุด

รถบรรทุกขนาดใหญ่

ที่ใช้กาซธรรมชาติ 1,500 คัน

ชุดท่อร่วมไอเสีย 169,000 ชุด

WASTE GATE ACTUATOR 

300,000 ชิ้น

เคลือบผิวด้วยวิธี 

ANODIZE 2,000,000 ชิ้น

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป 

8,500,000 ชิ้น

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป 

1,000,000 ชิ้น

AMBIENT SENSOR 

1,200,000 ชิ้น

STEPPER MOTOR  

2,400,000 ชิ้น

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปสำาหรับ

อากาศยาน 194,000 ชิ้น

ปะเก็นฝาสูบเครื่ องยนต์ 

2,592,000 ชิ้น

สลักเกลียว และแป้นเกลียว 

1,600 ตัน

BRAKE LINING 220 ตัน

BRAKE SHOE ASSEMBLY 

2,190,000 ชิ้น

DRUM BRAKE ASSEMBLY 

1,314,000 ชิ้น

สปริง 1,000 ตัน

ยางเรเดียล 1,500,000 เส้น

ยางรถจักรยานยนต์  

3,000,000 เส้น

ยางในยานพาหนะ 

9,000,000 เส้น

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 2)

2,000

4.14 240.00 68 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

6.ชัยโย มอเตอร์ส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

รถบรรทุกขนาดใหญ่

ที่ใช้กาซธรรมชาติ 1,500 คัน

รถบรรทุกขนาดใหญ่

ที่ใช้กาซธรรมชาติ 1,500 คัน

รถบรรทุกขนาดใหญ่
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
6.ชัยโย มอเตอร์ส จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
6.ชัยโย มอเตอร์ส จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4.10 57.70 20 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

8.อีเคเค อีเกิล 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

WASTE GATE ACTUATOR 

300,000 ชิ้น

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
8.อีเคเค อีเกิล 
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
8.อีเคเค อีเกิล 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ไทยแลนด์) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ไทยแลนด์) จำากัด

4.3 31.70 2910.MR.NAOYA ASANO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป 

8,500,000 ชิ้น

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป 

8,500,000 ชิ้น

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
10.MR.NAOYA ASANO
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
10.MR.NAOYA ASANO

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
10.MR.NAOYA ASANO

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
10.MR.NAOYA ASANO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.8 20.00 5712.ไทย โทเน็กซ์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

AMBIENT SENSOR 

1,200,000 ชิ้น

STEPPER MOTOR  

2,400,000 ชิ้น

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
12.ไทย โทเน็กซ์ จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
12.ไทย โทเน็กซ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.10 200.40 2414.ไทย เอ็นโอเค จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ปะเก็นฝาสูบเครื่ องยนต์ 

2,592,000 ชิ้น

ปะเก็นฝาสูบเครื่ องยนต์ 

2,592,000 ชิ้น

ปะเก็นฝาสูบเครื่ องยนต์ จ.ชลบุรี

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด14.ไทย เอ็นโอเค จำากัด2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด14.ไทย เอ็นโอเค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

4.10 103.40 2516.นิชินโบะ สมบูรณ์ 

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

BRAKE LINING 220 ตัน

BRAKE SHOE ASSEMBLY 

2,190,000 ชิ้น

DRUM BRAKE ASSEMBLY 

1,314,000 ชิ้น

จ.ระยอง

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด16.นิชินโบะ สมบูรณ์ 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด16.นิชินโบะ สมบูรณ์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
16.นิชินโบะ สมบูรณ์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
16.นิชินโบะ สมบูรณ์ 

ออโตโมทีฟ จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดออโตโมทีฟ จำากัด

4.10 500.0018.เอส.อาร์.ไทร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางเรเดียล 1,500,000 เส้น

ยางรถจักรยานยนต์  

3,000,000 เส้น

ยางในยานพาหนะ 

9,000,000 เส้น

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 2)

2,000
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

18.เอส.อาร์.ไทร์ จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

18.เอส.อาร์.ไทร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
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4.10

4.3

4.10

4.10

4.4

และ 

4.10

4.2

68.30

464.50

710.00

365.20

250.00

844.10

18

40

60

52

46

575

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

19.วาย เอส ภัณฑ์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

20.คายาม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

21.นาชิ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

22.นิฮอน พลาสท์ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

23.มารูอิ อินดัสตรี 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

24.บอสัน ทูลส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

25.อิโตะ ไทย ออโต้ 

บอดี้ เวิร์ค จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

26.MR.KIYOHIDE TOMATSU

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

27.ไทย โคะอิโท จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

28.ไทย เฮอร์ริค จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุ่น-สหรัฐฯ)

29.ซี แอนด์ ที โมดูล่าร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

30.ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

31.MR.YOSHIKAZU UENO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

32.นายธีรวัฒน์ คุ้มสุข

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

33.ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิงซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนสำาหรับยานพาหนะ

169,000 ชุด

ชิ้นส่วนโลหะ 3,300,000 ชิ้น

ตลับลูกปืนสำาหรับยานพาหนะ 

21,000,000 ชิ้น

ช้ินส่วนพวงมาลัย  600,000 ช้ิน

และถุงลมนิรภัย 1,300,000 ช้ิน

ชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับยาน

พาหนะ 2,700,000 ชิ้น 

และการชุบเคลือบผิว 

34,212,000 ชิ้น

ใบเลี่อย 26,000,000  ชิ้น

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับ

ยานพาหนะ 20,000,000 ชิ้น

เครื่ อง WIRE BONDER  

3,000 UNITS

แม่พิมพ์ 60 ชุด 

ซ่อมแซมแม่พิมพ์ 120 ชุด

โครงสร้างโลหะสำาหรับงาน

อุตสาหกรรม

15,000 ตัน

บ้านสำาเร็จรูป 4,800 หน่วย

กระติกนำ้า 5,500,000 ชิ้น

อุปกรณ์สร้างหมอก

และละอองนำ้า 900 ชุด

เครื่ องจักรสำาหรับงานซ่อม-

สร้างและบำารุงพื้นผิวทาง  

24 เครื่ อง

ชุดสายไฟสำาหรับยานพาหนะ

3,000,000 ชิ้น

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

190

16

68

340

4.10 710.00 60 จ.ระยอง

(เขต 2)

21.นาชิ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ตลับลูกปืนสำาหรับยานพาหนะ 

21,000,000 ชิ้น

ตลับลูกปืนสำาหรับยานพาหนะ 

21,000,000 ชิ้น

ตลับลูกปืนสำาหรับยานพาหนะ 
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

21.นาชิ เทคโนโลยี 
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

21.นาชิ เทคโนโลยี 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
21.นาชิ เทคโนโลยี 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
21.นาชิ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(ประเทศไทย) จำากัด

4.10 68.30 18 จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

19.วาย เอส ภัณฑ์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนสำาหรับยานพาหนะ

169,000 ชุด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
19.วาย เอส ภัณฑ์ จำากัด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
19.วาย เอส ภัณฑ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
19.วาย เอส ภัณฑ์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
19.วาย เอส ภัณฑ์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.4

และ 

4.10

250.00 46 จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

23.มารูอิ อินดัสตรี 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับยาน

พาหนะ 2,700,000 ชิ้น 

และการชุบเคลือบผิว 

34,212,000 ชิ้น

และการชุบเคลือบผิว 

34,212,000 ชิ้น

และการชุบเคลือบผิว 

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
23.มารูอิ อินดัสตรี 
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
23.มารูอิ อินดัสตรี 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
23.มารูอิ อินดัสตรี 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
23.มารูอิ อินดัสตรี 

(ไทยแลนด์) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ไทยแลนด์) จำากัด

25.อิโตะ ไทย ออโต้ 

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับ

ยานพาหนะ 20,000,000 ชิ้น

190
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
25.อิโตะ ไทย ออโต้ 
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
25.อิโตะ ไทย ออโต้ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดบอดี้ เวิร์ค จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดบอดี้ เวิร์ค จำากัด

27.ไทย โคะอิโท จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ 60 ชุด 

ซ่อมแซมแม่พิมพ์ 120 ชุด

68
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
27.ไทย โคะอิโท จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
27.ไทย โคะอิโท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

29.ซี แอนด์ ที โมดูล่าร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

บ้านสำาเร็จรูป 4,800 หน่วย
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
29.ซี แอนด์ ที โมดูล่าร์ จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
29.ซี แอนด์ ที โมดูล่าร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
29.ซี แอนด์ ที โมดูล่าร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
29.ซี แอนด์ ที โมดูล่าร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

29.ซี แอนด์ ที โมดูล่าร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

29.ซี แอนด์ ที โมดูล่าร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
29.ซี แอนด์ ที โมดูล่าร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)  

29.ซี แอนด์ ที โมดูล่าร์ จำากัด

31.MR.YOSHIKAZU UENO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

อุปกรณ์สร้างหมอก

และละอองนำ้า 900 ชุด

อุปกรณ์สร้างหมอก

และละอองนำ้า 900 ชุด

อุปกรณ์สร้างหมอก
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
31.MR.YOSHIKAZU UENO
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
31.MR.YOSHIKAZU UENO

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

33.ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิงซิสเต็มส์ 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชุดสายไฟสำาหรับยานพาหนะ

3,000,000 ชิ้น

ชุดสายไฟสำาหรับยานพาหนะ

3,000,000 ชิ้น

ชุดสายไฟสำาหรับยานพาหนะ2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด33.ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิงซิสเต็มส์ 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด33.ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิงซิสเต็มส์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
33.ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิงซิสเต็มส์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
33.ซูมิโตโม อีเล็คตริก ไวร่ิงซิสเต็มส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.10

4.2

4.2

4.19

4.20

4.3

4.2

4.2

4.10

460.40

927.40

224.00

799.80

355.00

737.90

12.00

3.00

86.00

257

1,079

7

17

371

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.น่าน

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)
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76

4.3

4.5

4.2

4.2.5

4.2.5

4.3

4.10

4.10

4.19

4.4

และ

4.10

4.3

4.10

4.2

4.3

4.4

58.00

110.00

12.50

10.00

29.90

71.00

110.70

160.00

18.00

79.00

78.00

197.80

77.10

167.50

178.00

25

36

5

16

13

70

18

30

50

213

200

298

75

26

170

จ.ราชบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

34.ดีดีซี สปรอกเก็ต จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

35.วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

36.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี 

เซ็นเตอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

37.ชิโมฮิร่า อิเลคทริค 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

38.MR.AKIO SUGIYAMA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

39.ศิริเอกลักษณ์

อุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

40.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ 

แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

41.เคียวริทชุ เซอิกิ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

42.สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง 

(ระยอง) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

43.MR.STEVE HARITOS

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

44.นิฮง เซกิ ไทย จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุ่น-มาเลเซีย)

45.มูราคามิ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

46.เค.เอส โมลด์ พาร์ท จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

47.นิฮอน ชินคัน 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

48.เซอร์เทค คาริย่า 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ ช้ินส่วนปัมโลหะข้ึนรูป 

16,000,000 ชิ้น

เฟืองสำาหรับรถจักรยานยนต์ 

50 ชุด

การอบ-ชุบ 9,500 ตัน

แม่พิมพ์ (DIE) และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ท่ีผลิตเอง 1,000 ชุด

VALVE CONTROL UNIT 

33,000 ชิ้น

เครื่ องจักรสำาหรับงาน

อุตสาหกรรม 150 ชิ้น

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับ

เครื่ องจักรและยานพาหนะ

7,100 ตัน

ช้ินส่วนยานพาหนะ 900,000 ช้ิน

ชิ้นส่วนสำาหรับยานพาหนะ 

660,000 ชิ้น

โครงสร้างโลหะสำาหรับงาน

อุตสาหกรรม 2,100 ตัน

ชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับ

ยานพาหนะ 3,116,570 ชิ้น

การเคลือบผิว 451,200 ชิ้น

ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง  

132,000,000 ชิ้น

กระจกมองหลังสำาหรับ

ยานพาหนะ 10,000,000 ชิ้น

ช้ินส่วนแม่พิมพ์ 2,400,000 ช้ิน

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับ

อุตสาหกรรม 937 ตัน

การเคลือบผิว  

13,228,970,000 ชิ้น

(SURFACE TREATMENT)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

4.4 178.00 17048.เซอร์เทค คาริย่า 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว  

13,228,970,000 ชิ้น

(SURFACE TREATMENT)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
48.เซอร์เทค คาริย่า 
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
48.เซอร์เทค คาริย่า 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด

4.2 77.10 7546.เค.เอส โมลด์ พาร์ท จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนแม่พิมพ์ 2,400,000 ช้ิน จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
46.เค.เอส โมลด์ พาร์ท จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
46.เค.เอส โมลด์ พาร์ท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
46.เค.เอส โมลด์ พาร์ท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
46.เค.เอส โมลด์ พาร์ท จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.3 78.00 200 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

44.นิฮง เซกิ ไทย จำากัด

(ร่วมทุนญี่ปุ่น-มาเลเซีย)

ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง  

132,000,000 ชิ้น

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด44.นิฮง เซกิ ไทย จำากัด2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด44.นิฮง เซกิ ไทย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ร่วมทุนญี่ปุ่น-มาเลเซีย)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ร่วมทุนญี่ปุ่น-มาเลเซีย)

4.19 18.00 50 จ.ระยอง

(เขต 2)

42.สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โครงสร้างโลหะสำาหรับงาน

อุตสาหกรรม 2,100 ตัน

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด42.สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด42.สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
42.สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
42.สวัสดิ์อุดมเอ็นจิเนียริ่ง 

(ระยอง) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ระยอง) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4.10 110.70 18 จ.ระยอง

(เขต 2)

40.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ 

แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

ช้ินส่วนยานพาหนะ 900,000 ช้ิน
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
40.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ 
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
40.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
40.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
40.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ 

แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดแมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

40.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ 

แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

40.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
40.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ 

แมนูแฟคเจอริ่ง จำากัด

40.ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ 

4.2.5 29.90 13 จ.สมุทรปราการ

(เขต 2)

38.MR.AKIO SUGIYAMA เครื่ องจักรสำาหรับงาน

อุตสาหกรรม 150 ชิ้น

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด38.MR.AKIO SUGIYAMA2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด38.MR.AKIO SUGIYAMA

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.2 12.50 5 จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

36.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ (DIE) และการซ่อมแซม

แม่พิมพ์ท่ีผลิตเอง 1,000 ชุด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด36.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด36.ซัมมิท อาร์แอนด์ดี 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดเซ็นเตอร์ จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดเซ็นเตอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4.3 58.00 25 จ.ราชบุรี

(เขต 2)

34.ดีดีซี สปรอกเก็ต จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แม่พิมพ์ ช้ินส่วนปัมโลหะข้ึนรูป 

16,000,000 ชิ้น

แม่พิมพ์ ช้ินส่วนปัมโลหะข้ึนรูป 

16,000,000 ชิ้น

แม่พิมพ์ ช้ินส่วนปัมโลหะข้ึนรูป 

เฟืองสำาหรับรถจักรยานยนต์ 

50 ชุด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
34.ดีดีซี สปรอกเก็ต จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
34.ดีดีซี สปรอกเก็ต จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
34.ดีดีซี สปรอกเก็ต จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
34.ดีดีซี สปรอกเก็ต จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
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4.1

4.10

4.10

4.10

4.10

4.3

4.3

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

49.มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

50.หลิงหลง ยางรถยนต์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

51.จาโตโค (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

52.เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

53.อัสโน่ โอริเอะ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

54.ไวร์เมช อินดัสทรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

55.จินไห ฮาร์ดแวร์ จำากัด

(ร่วมทุนไอร์แลนด์-จีน)

เครื่ องมือช่าง  3,793,000 ช้ิน

RADIAL TYRE 

2,000,000 เส้น

เกียร์อัตโนมัติแบบปรับเปล่ียน

อัตราทนต่อเนื่ อง

515,000 ชุด

เครื่ องยนต์เบนซินสำาหรับ

รถยนต์ประหยัดพลังงาน

มาตรฐานสากล 515,000 ชุด

ถงันำา้มนัพลาสตกิ 432,000 ชิน้

ตะแกรง (WIRE MESH) 

18,000 ตัน

ช้ินส่วนโลหะข้ึนรูป 12,600 ตัน 

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

2,230.00

2,803.00

9,000.00

1,302.10

332.20

20.00

200.00

1,052

394

1,307

275

11

40

1914.3 จ.ระยอง

(เขต 2)

55.จินไห ฮาร์ดแวร์ จำากัด

(ร่วมทุนไอร์แลนด์-จีน)

ช้ินส่วนโลหะข้ึนรูป 12,600 ตัน 200.00 191
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
55.จินไห ฮาร์ดแวร์ จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
55.จินไห ฮาร์ดแวร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ร่วมทุนไอร์แลนด์-จีน)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ร่วมทุนไอร์แลนด์-จีน)

4.10 จ.ระยอง

(เขต 2)

53.อัสโน่ โอริเอะ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ถงันำา้มนัพลาสตกิ 432,000 ชิน้ 332.20 11
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
53.อัสโน่ โอริเอะ (ไทยแลนด์) จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
53.อัสโน่ โอริเอะ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
53.อัสโน่ โอริเอะ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
53.อัสโน่ โอริเอะ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.10 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

51.จาโตโค (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เกียร์อัตโนมัติแบบปรับเปล่ียน

อัตราทนต่อเนื่ อง

515,000 ชุด

9,000.00 1,3072.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด51.จาโตโค (ประเทศไทย) จำากัด2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด51.จาโตโค (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
51.จาโตโค (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
51.จาโตโค (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.1 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

49.มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครื่ องมือช่าง  3,793,000 ช้ิน 2,230.00 1,052
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
49.มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง 
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
49.มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
49.มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
49.มาคิตะ แมนูแฟคเจอริ่ง 

(ไทยแลนด์) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ไทยแลนด์) จำากัด

5.5

5.8

5.5

5.5

5.5

5.5

1.MR.TADASHI HAMANO

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

2.แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

3.โซนี่ เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

4.ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย)จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5.โซล่าร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 

6.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น)

ช้ินส่วนโลหะสำาหรับผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์

600,000,000 ช้ิน

ซอฟต์แวร์ 

ช้ินส่วนสำาหรับผลิตภัณฑ์

อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์

120,000 เครื่ อง

   

RFIRD TRANSPONDER  

68,100,000 ช้ิน

SOLAR GRADE SILICON 

ในรูปต่างๆ 360 ตัน

RFID WAFER 

157,680 ช้ิน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

80.00

1.50

170.00

396.00

800.00

300.00

132

5

81

243

55

278

ห
ม
ว
ด
 
5
 
อ
ุต
ส
า
ห
ก
ร
ร
ม
อ
ิเล

็ก
ท
ร
อ
น
ิก
ส
์ 
แ
ล
ะเ
ค
ร
ื่ อ
ง
ใช

้ไ
ฟ

ฟ
้า

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

5.56.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น)

RFID WAFER 

157,680 ช้ิน

300.00 278 จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด6.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด6.สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น)

5.54.ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย)จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

   

RFIRD TRANSPONDER  

68,100,000 ช้ิน

396.00 243 จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
4.ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย)จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
4.ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย)จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
4.ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย)จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
4.ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย)จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย)จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย)จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
4.ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย)จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.ซูมิดะ อิเลคทริก (ประเทศไทย)จำากัด

5.82.แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 1.50 5 จ.นนทบุรี

(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
2.แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
2.แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
2.แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
2.แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
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7.จินซาน อิเล็คโทรนิค 

อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนอังกฤษ-ไต้หวัน-ออสเตรเลีย)

8.ฟูทง กรุป เทคโนโลยีการสื่ อสาร

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

9.มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์

โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

10.MR. YOSHIYUKI OZAKI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

11. ไมโครชิพ เทคโนโลยี

(ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนเยอรมนี-ไอร์แลนด์) 

12.เอเชียน สแตนเลย์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

13.แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น 

เทคโนโลยี จำากัด

(หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น)

14. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำากัด 

(มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

15.จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

16.ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

17.MR.HIROAKI SATAKE

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

CAPACITOR  

732,000,000 ช้ิน

ช้ินส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ได้แก่ COMMUNICATION 

CABLE 100,000 กิโลเมตร

TELEPHONE WIRE  

30,000 กิโลเมตร

COAXIAL CABLE 

20,000 กิโลเมตร

OPTICAL FIBER CABLE 

700,000 กิโลเมตร

AIR CONDITIONER 

(INDOOR UNIT)

1,419,120 เครื่ อง

AIR CONDITIONER 

(OUTDOOR UNIT)

1,419,120 เครื่ อง

DIGITAL COPIER 

530,000 เครื่ อง

IC  750,000,000 ช้ิน

IC TESTING 

800,000,000 ช้ิน

IC MODULES TESTING 

2,000,000 ช้ิน

SAWED DICE 

189,000,000 ช้ิน

SEMICONDUCTOR 

1,200,000,000 ช้ิน

RECLAIM SUSPENSION 

FOR HARD DISK DRIVE  

47,174,400 ช้ิน

MULTILAYER PRINTED 

CIRCUIT BOARD

14,400,000 ตารางฟุต

ช้ินส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม 

1,000,000 ช้ิน

CONTROLLER 

สำาหรับงานอุตสาหกรรม 

74,400 ช้ิน

OPTICAL LENS BARREL 

25,152,000 ช้ิน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

388.10

590.00

7,681.00

5,689.00

6,477.60

497.00

3,755.00

4,778.70

225.00

160.00

129.60

298

165

1,266

3,370

879

410

400

2,757

148

195

71

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

5.517.MR.HIROAKI SATAKE

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

OPTICAL LENS BARREL 

25,152,000 ช้ิน

129.60 71 จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
17.MR.HIROAKI SATAKE
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
17.MR.HIROAKI SATAKE

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
17.MR.HIROAKI SATAKE

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
17.MR.HIROAKI SATAKE

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5.515.จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม 

1,000,000 ช้ิน

ช้ินส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม 

1,000,000 ช้ิน

ช้ินส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม 225.00 148 จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
15.จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
15.จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
15.จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
15.จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

5.513.แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น 

(หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น)

RECLAIM SUSPENSION 

FOR HARD DISK DRIVE  

47,174,400 ช้ิน

3,755.00 400 จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
13.แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น 

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
13.แมกเนคอมพ์ พรีซิชั่น 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดเทคโนโลยี จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดเทคโนโลยี จำากัด

5.511. ไมโครชิพ เทคโนโลยี

(ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนเยอรมนี-ไอร์แลนด์) 

IC  750,000,000 ช้ิน

IC TESTING 

800,000,000 ช้ิน

IC MODULES TESTING 

2,000,000 ช้ิน

SAWED DICE 

189,000,000 ช้ิน

6,477.60 879 จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
11. ไมโครชิพ เทคโนโลยี

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
11. ไมโครชิพ เทคโนโลยี(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด11. ไมโครชิพ เทคโนโลยี(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด11. ไมโครชิพ เทคโนโลยี

(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(ไทยแลนด์) จำากัด

5.29.มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์

โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

AIR CONDITIONER 

(INDOOR UNIT)

1,419,120 เครื่ อง

AIR CONDITIONER 

(OUTDOOR UNIT)

1,419,120 เครื่ อง

7,681.00 1,266 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
9.มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
9.มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
9.มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
9.มิตซูบิชิ อิเล็คทริค คอนซูมเมอร์

โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดโปรดักส์ (ประเทศไทย) จำากัด

5.57.จินซาน อิเล็คโทรนิค 

อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนอังกฤษ-ไต้หวัน-ออสเตรเลีย)

CAPACITOR  

732,000,000 ช้ิน

388.10 298 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.จินซาน อิเล็คโทรนิค 

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.จินซาน อิเล็คโทรนิค 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.จินซาน อิเล็คโทรนิค 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.จินซาน อิเล็คโทรนิค 

อินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดอินดัสเทรียล (ไทยแลนด์) จำากัด
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18.มาสโปร แอทเทคคอร์ปอเรชั่น 

จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

19.เซลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.MR. ROBERT JAMES 

ANTHONY GALLAGHER

(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

21.ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

22.ทีเอสพี-ที จำากัด

(ร่วมทุนฮ่องกง-เกาหลี)

23.โรยัล เทคโนโลยี 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไต้หวัน-สหรัฐฯ-อังกฤษ)

24.จั๊มเวย์ จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

25.สยามคอมเพรสเซอร์ 

อุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

26.แวร์ยูวอนนท์ จำากัด

(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

27.ฟิกเกอร์ แอนด์ซาลา จำากัด

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

28.อินเตอร์ คัพพ้า

คอร์ปอเรชั่น จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

29.โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ไทย จำากัด

(ร่วมทุนฮ่องกง-ญี่ปุ่น)

PRINTED CIRCUIT 

BOARD ASSEMBLY

1,285,635 ช้ิน

เครื่ องขยายสัญญาณ  

240,000 ชุด

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

600,000 ชุด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  

3,000,000 อัน

LEAD FRAME  

2,300,000,000 ช้ิน

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

2,103,275,000 ช้ิน

หลอดไฟฟ้า LED (LED 

LIGHTING) และ POWER 

SUPPLY 300,000 ช้ิน

ROTARY COMPRESSOR  

800,000 เครื่ อง

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

PLASTIC PARTS FOR 

ELECTRONIC PRODUCTS  

4,925,000 ช้ิน

METAL PARTS FOR 

ELECTRONIC PRODUCTS  

2,270,000 ช้ิน

EARPHONE/HEADPHONE 

14,000,000 ชุด

EARPHONE/HEADPHONE 

PART 3,000,000 ช้ิน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

65.30

28.20

2.60

79.50

17.00

200.00

65.00

2,391.00

2.00

2.00

7.00

95.00

194

17

18

537

3

276

43

416

19

9

188

909

จ.สระบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สระแก้ว

(เขต 3)

จ.ลำาพูน

(เขต 3)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

5.529.โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ไทย จำากัด

(ร่วมทุนฮ่องกง-ญี่ปุ่น)

EARPHONE/HEADPHONE 

14,000,000 ชุด

EARPHONE/HEADPHONE 

PART 3,000,000 ช้ิน

95.00 909 จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
29.โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ไทย จำากัด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
29.โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ไทย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
29.โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ไทย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
29.โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ไทย จำากัด

(ร่วมทุนฮ่องกง-ญี่ปุ่น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ร่วมทุนฮ่องกง-ญี่ปุ่น)

29.โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ไทย จำากัด

(ร่วมทุนฮ่องกง-ญี่ปุ่น)

29.โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ไทย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
29.โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ไทย จำากัด

(ร่วมทุนฮ่องกง-ญี่ปุ่น)

29.โตคูมิ อิเล็คทรอนิคส์ไทย จำากัด

5.927.ฟิกเกอร์ แอนด์ซาลา จำากัด

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2.00 9 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
27.ฟิกเกอร์ แอนด์ซาลา จำากัด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
27.ฟิกเกอร์ แอนด์ซาลา จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
27.ฟิกเกอร์ แอนด์ซาลา จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
27.ฟิกเกอร์ แอนด์ซาลา จำากัด

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

5.325.สยามคอมเพรสเซอร์ 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ROTARY COMPRESSOR  

800,000 เครื่ อง

2,391.00 416 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด25.สยามคอมเพรสเซอร์ 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด25.สยามคอมเพรสเซอร์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดอุตสาหกรรม จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดอุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

อุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

อุตสาหกรรม จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดอุตสาหกรรม จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

อุตสาหกรรม จำากัด

5.523.โรยัล เทคโนโลยี 

(ร่วมทุนไต้หวัน-สหรัฐฯ-อังกฤษ)

ช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 

2,103,275,000 ช้ิน

200.00 276 จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
23.โรยัล เทคโนโลยี 
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
23.โรยัล เทคโนโลยี 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ไทยแลนด์) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ไทยแลนด์) จำากัด

5.421.ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  

3,000,000 อัน

79.50 537 จ.สระแก้ว

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด21.ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด21.ยาโน่ อิเล็คทรอนิคส์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5.819.เซลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์ 28.20 17 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
19.เซลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
19.เซลล์ฮัท เอ็นเทอร์เทนเม้นท์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

30.เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น แอสเซมบลิ

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

31.ฟูรูกาวา ไฟเทล 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

VOICE COIL MAGNET 

ASSEMBLY 182,500,000 ช้ิน

ช้ินส่วนสำาหรับอุปกรณ์

โทรคมนาคม 10,000,000 ช้ิน

5.5

5.5

476.60

1,243.90

768

953

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

31.ฟูรูกาวา ไฟเทล 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนสำาหรับอุปกรณ์

โทรคมนาคม 10,000,000 ช้ิน

ช้ินส่วนสำาหรับอุปกรณ์

โทรคมนาคม 10,000,000 ช้ิน

ช้ินส่วนสำาหรับอุปกรณ์ 5.5 1,243.90 953 จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด31.ฟูรูกาวา ไฟเทล 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด31.ฟูรูกาวา ไฟเทล 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
31.ฟูรูกาวา ไฟเทล 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
31.ฟูรูกาวา ไฟเทล 

(ประเทศไทย) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6.12

6.12

6.12

6.12

6.12

6.2

6.2

6.12

และ 

6.16

6.16

6.12

6.12

6.11

6.12

1.มินิเกรท แพคกิ้ง 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

2.เอเวอร์จอย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

3.ทีพีไอ ออล ซีซั่นส์  จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

4.โอเอะ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5.ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

7.เคมีแมน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

9.ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำากัด

(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

10.เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11.MR.NOBUYUKI TAKAHASHI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

12.นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

13.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)

ช้ินส่วนพลาสติกสำาหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ

3,000 ตัน

ผลิตภัณฑ์พลาสติก

และช้ินส่วนพลาสติก 2,400 ตัน

ฟิล์มพลาสติกสำาหรับเซลล์

แสงอาทิตย์ 3,100 ตัน

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 700 ตัน

ขวดพลาสติก PET 3,000 ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เหลว 

150,000 ตัน

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 

87,600 ตัน

PLASTIC FILM PRINTING 

840 TONS

PRINTING ITEM 6,500 ตัน

ฉลากสินค้าพิมพ์ (PRINTED 

LABEL) 1,000,000,000 ช้ิน

BOPP FILM 38,000 ตัน

ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 

5,600 ตัน

POLYMETHYL METHA

CRYLATE (PMMA)  

40,000 ตัน

ขวดพลาสติกก่ึงสำาเร็จรูป 

181,000,000 ขวด

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

28.30

5.00

200.00

175.00

200.00

531.30

295.60

421.30

380.00

700.00

400.00

2,640.00

256.60

61

193

20

269

128

15

22

90

17

135

87

60

46

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.นครปฐม

(เขต 1)

จ.สระบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.ลพบุรี

(เขต 3)
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6.1213.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)

ขวดพลาสติกก่ึงสำาเร็จรูป 

181,000,000 ขวด

256.60 46 จ.ลพบุรี

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
13.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
13.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
13.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
13.เพ็ทฟอร์ม (ไทยแลนด์) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(ร่วมทุนไทย-อินเดีย)

6.1211.MR.NOBUYUKI TAKAHASHI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก 

5,600 ตัน

400.00 87 จ.ระยอง

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
11.MR.NOBUYUKI TAKAHASHI
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
11.MR.NOBUYUKI TAKAHASHI

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
11.MR.NOBUYUKI TAKAHASHI

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
11.MR.NOBUYUKI TAKAHASHI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6.169.ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำากัด

(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

ฉลากสินค้าพิมพ์ (PRINTED 

LABEL) 1,000,000,000 ช้ิน

380.00 17 จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
9.ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
9.ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
9.ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
9.ซีซีแอล ลาเบิล (ไทย) จำากัด

(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

6.27.เคมีแมน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แคลเซียมไฮดรอกไซด์ 

87,600 ตัน

295.60 22 จ.ระยอง

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.เคมีแมน จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.เคมีแมน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.เคมีแมน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.เคมีแมน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.125.ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขวดพลาสติก PET 3,000 ตัน 200.00 128 จ.ขอนแก่น

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
5.ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
5.ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
5.ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
5.ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
5.ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.ซุปเปอร์แพค พลาสติก จำากัด

6.123.ทีพีไอ ออล ซีซั่นส์  จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ฟิล์มพลาสติกสำาหรับเซลล์

แสงอาทิตย์ 3,100 ตัน

200.00 20 จ.สระบุรี

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
3.ทีพีไอ ออล ซีซั่นส์  จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
3.ทีพีไอ ออล ซีซั่นส์  จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
3.ทีพีไอ ออล ซีซั่นส์  จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
3.ทีพีไอ ออล ซีซั่นส์  จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.121.มินิเกรท แพคกิ้ง 

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ช้ินส่วนพลาสติกสำาหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ

3,000 ตัน

28.30 61 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
1.มินิเกรท แพคกิ้ง 
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
1.มินิเกรท แพคกิ้ง 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ไทยแลนด์) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ไทยแลนด์) จำากัด
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6.16

6.15

6.12

6.12

6.12

6.12

6.15

6.2

6.12

14.ยูนิเดโค จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

15.นายกมล กานตยากร

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

16.ไทย โอ พี พี จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17.พลัสแพ็ค อินดัสตรี้ จำากัด

(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

18.MR.ICHINOSE SHIGEYUKI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

19.ทาเคอิ พลาสติก 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

20.ทิพย์ เปเปอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21.MR.SRIKRUSHNA PATNAIK

(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

22.โลพาเร็กซ์ จำากัด 

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

ส่ิงพิมพ์ต่างๆ 

8,890,000 ลูกบาศก์เมตร

แกนกระดาษ (PAPER CORE) 

10,970 ตัน

ฟิล์มพลาสติก 5,190 ตัน

ผลิตภัณฑ์โฟมและพลาสติก

สำาหรับอุตสาหกรรม 4,500 ตัน

ฟิล์มพลาสติกหรือกระดาษ

เคลือบกาว หรือเคลือบซิลิโคน 

41,600 ตัน

ช้ินส่วนพลาสติกสำาหรับ

อุตสาหกรรมต่างๆ 

620 ตัน

กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลาย 

4,000 ตัน

POLYMER EMULSION 

2,400 ตัน

ฟิล์มพลาสติกหรือกระดาษ

เคลือบกาว หรือเคลือบซิลิโคน 

35,000 ตัน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

39.50

40.00

81.30

80.00

1,300.00

67.00

100.00

27.80

1,149.50

35

51

10

80

97

30

71

16

165

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

6.1222.โลพาเร็กซ์ จำากัด 

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

ฟิล์มพลาสติกหรือกระดาษ

เคลือบกาว หรือเคลือบซิลิโคน 

35,000 ตัน

1,149.50 165 จ.ระยอง

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
22.โลพาเร็กซ์ จำากัด 
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
22.โลพาเร็กซ์ จำากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
22.โลพาเร็กซ์ จำากัด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
22.โลพาเร็กซ์ จำากัด 

(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

6.1520.ทิพย์ เปเปอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลาย 

4,000 ตัน

100.00 71 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
20.ทิพย์ เปเปอร์ 
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
20.ทิพย์ เปเปอร์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด

6.1218.MR.ICHINOSE SHIGEYUKI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ฟิล์มพลาสติกหรือกระดาษ

เคลือบกาว หรือเคลือบซิลิโคน 

41,600 ตัน

1,300.00 97 จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
18.MR.ICHINOSE SHIGEYUKI

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
18.MR.ICHINOSE SHIGEYUKI

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
18.MR.ICHINOSE SHIGEYUKI

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
18.MR.ICHINOSE SHIGEYUKI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

6.1216.ไทย โอ พี พี จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ฟิล์มพลาสติก 5,190 ตัน 81.30 10 จ.ฉะเชิงเทรา

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
16.ไทย โอ พี พี จำากัด (มหาชน)
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
16.ไทย โอ พี พี จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
16.ไทย โอ พี พี จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
16.ไทย โอ พี พี จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

6.1614.ยูนิเดโค จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ส่ิงพิมพ์ต่างๆ 

8,890,000 ลูกบาศก์เมตร

39.50 35 จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด14.ยูนิเดโค จำากัด2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด14.ยูนิเดโค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
14.ยูนิเดโค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
14.ยูนิเดโค จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

14.ยูนิเดโค จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

14.ยูนิเดโค จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
14.ยูนิเดโค จำากัด

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

14.ยูนิเดโค จำากัด

บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

1.MR.ALISTAIR CHARLES 

MACLEAN

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

2.ฟุรุคาวา-สกาย อลูมินัม

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

3.แอดวิคส เอเชีย 

แปซิฟิค จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

4.ไทยขนส่งทางนำ้า จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

5.สยาม ยูเคน จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

ขนส่งทางเรือ  4 ลำา

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือ

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ  

7.15

7.12

7.12

7.9

7.12

8.00

8.60

3.50

70.00

140.00

36

4

16

18

 

11

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

ห
ม
ว
ด
 
7
 
 
ก
ิจ
ก
า
ร
บ
ร
ิก
า
ร
 

แ
ล
ะส

า
ธ
า
ร
ณ

ูป
โภ

ค

5.สยาม ยูเคน จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5.สยาม ยูเคน จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5.สยาม ยูเคน จำากัด ศูนย์จัดหาจัดซ้ือ

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ  

7.12 140.00 11 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

3.แอดวิคส เอเชีย 

แปซิฟิค จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12 3.50 16 จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด3.แอดวิคส เอเชีย 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด3.แอดวิคส เอเชีย 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

1.MR.ALISTAIR CHARLES 

MACLEAN

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.15 8.00 36 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
1.MR.ALISTAIR CHARLES 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
1.MR.ALISTAIR CHARLES 

MACLEAN
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
MACLEAN

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

6.เค วาย บี เอเชีย จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7.วีทูที พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

8.เอกอน แปซิฟิค จำากัด

(หุ้นฟินแลนด์ทั้งสิ้น)

9.มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตโมชั่น

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

10.ฝาง กรีน พาวเวอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)

11.ฝาง คลีน พาวเวอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)

12.ฝาง ไบโอ พาวเวอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)

13.เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

14.ซี.แอนด์.พี. จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น)

15.เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)

16.พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)

17.ยูนิไวส์ โทเวจ จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

18.อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19.แก้วลำาดวน เพาเวอร์ 

ซัพพลาย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

22.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

23.สายการบินนกแอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สำานักงานปฏิบัติการภูมิภาค

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง 200 ห้อง

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

1 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

1 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

1 เมกะวัตต์

ขนถ่ายสินค้าสำาหรับ

เรือเดินทะเล 1,980,000 ตัน

ขนส่งทางเรือ 9,273 ตัน

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

4,500 กิโลวัตต์

ขนส่งทางเรือ 1 ลำา

ขนถ่ายสินค้าสำาหรับ

เรือเดินทะเล 2,750,000 ตัน

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

9,900 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 6,130 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 6,130 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 6,130 กิโลวัตต์

ขนส่งทางอากาศ  1 ลำา

7.13

7.5

7.15

7.15

7.1

7.1

7.1

7.1

7.9

7.8

7.1

7.9

7.1

7.1

7.1

7.1

7.1

7.9

3.50

79.50

11.00

56.20

52.50

52.50

52.50

192.90

180.00

571.00

377.90

300.00

252.80

584.00

650.00

650.00

650.00

781.60

2

1

72

10

14

14

14

15

20

15

10

15

16

36

16

16

16

73

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.อุบลราชธานี

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.สระแก้ว

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง
23.สายการบินนกแอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางอากาศ  1 ลำา 7.9 781.60 73 ไม่ระบุที่ตั้ง
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด23.สายการบินนกแอร์ จำากัด2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด23.สายการบินนกแอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

21.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 6,130 กิโลวัตต์

7.1 650.00 16 จ.นครราชสีมา

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด21.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำากัด2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด21.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 4) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

19.แก้วลำาดวน เพาเวอร์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

9,900 กิโลวัตต์

7.1 584.00 36 จ.สระแก้ว

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด19.แก้วลำาดวน เพาเวอร์ 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด19.แก้วลำาดวน เพาเวอร์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดซัพพลาย จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดซัพพลาย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

17.ยูนิไวส์ โทเวจ จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 1 ลำา 7.9 300.00 15 ไม่ระบุที่ตั้ง
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด17.ยูนิไวส์ โทเวจ จำากัด2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด17.ยูนิไวส์ โทเวจ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
17.ยูนิไวส์ โทเวจ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
17.ยูนิไวส์ โทเวจ จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

17.ยูนิไวส์ โทเวจ จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

17.ยูนิไวส์ โทเวจ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
17.ยูนิไวส์ โทเวจ จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

17.ยูนิไวส์ โทเวจ จำากัด

15.เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำากัด เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 7.8 571.00 15 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด15.เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำากัด2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด15.เอสเอ็มอี แฟคทอรี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)

13.เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำากัด ขนถ่ายสินค้าสำาหรับ

เรือเดินทะเล 1,980,000 ตัน

7.1 192.90 15 ไม่ระบุที่ตั้ง
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด13.เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำากัด2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด13.เอส.พี.อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

11.ฝาง คลีน พาวเวอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

1 เมกะวัตต์

7.1 52.50 14 จ.เชียงใหม่

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด11.ฝาง คลีน พาวเวอร์ จำากัด2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด11.ฝาง คลีน พาวเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)

7.วีทูที พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ท่ีอยู่อาศัยสำาหรับผู้มีรายได้

น้อยหรือปานกลาง 200 ห้อง

7.5 79.50 1 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.วีทูที พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.วีทูที พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.วีทูที พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.วีทูที พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.วีทูที พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.วีทูที พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
7.วีทูที พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

7.วีทูที พร็อพเพอร์ตี้ จำากัด

9.มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตโมชั่น

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.15 56.20 10 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
9.มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตโมชั่น
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
9.มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตโมชั่น

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
9.มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตโมชั่น

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
9.มิตซูบิชิ อีเล็คทริค ออโตโมชั่น

(ประเทศไทย) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

24.อีเอ โซล่า จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25.พลังงานสะอาดดี ๒ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26.แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น เจ็ท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

27.ยูนิเวอร์แซลโพรไวเดอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

28.บทด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

29.นทลินออฟชอร์ จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-มาเลเซีย)

30.สายการบินนกแอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

31.ไทคอน โลจิสติคส์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

32.MR.NAOTA NAGATA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

33.คิวไอ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

34.ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ 

(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

35.เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

36.แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

37.อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล 

เอสเตท (ระยอง) จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)

38.มาโกโตะ อิวาคามิ 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

39.เอฟ-เทค เอ็มเอฟจี 

(ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

40.เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 

อินดัสเตรียล เอสเตท จำากัด

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)

ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 8,000 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล

9,400 กิโลวัตต์

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 3,000 กิโลวัตต์

ขนส่งทางเรือ 1 ลำา

ขนส่งทางเรือ 1 ลำา

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

พัฒนาอาคารสำาหรับ

โรงงานอุตสาหกรรม

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

สำานักงานปฏิบัติการภูมิภาค

วิจัยและพัฒนา

ขนส่งทางเรือ 

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม

7.1

7.1

7.9

7.1

7.9

7.9

7.9

7.8.2

7.12

7.13

7.20

7.9

7.15

7.8.2

7.12

7.12

7.8.2

740.00

660.00

280.00

320.00

750.00

746.60

781.60

306.90

16.00

3.00

16.00

169.80

1.50

94.10

10.00

1.60

106.90

18

41

14

11

31

61

73

7

4

61

11

19

6

16

6

10

45

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

จ.เชียงราย

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ศรีสะเกษ

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 2)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.ชลบุรี

(เขต 2)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.นนทบุรี

(เขต 1)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ระยอง

(เขต 2)

40.เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน

อุตสาหกรรม

7.8.2 106.90 45 จ.ระยอง

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด40.เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด40.เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดอินดัสเตรียล เอสเตท จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดอินดัสเตรียล เอสเตท จำากัด

38.มาโกโตะ อิวาคามิ 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12 10.00 6 จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
38.มาโกโตะ อิวาคามิ 

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
38.มาโกโตะ อิวาคามิ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ไทยแลนด์) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ไทยแลนด์) จำากัด

36.แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.15 1.50 6 จ.นนทบุรี

(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
36.แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
36.แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
36.แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
36.แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

34.ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ 

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

วิจัยและพัฒนา 7.20 16.00 11 จ.ชลบุรี

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด34.ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด34.ไมเท็กซ์ โพลิเมอร์ 

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(ประเทศไทย) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

32.MR.NAOTA NAGATA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12 16.00 4 จ.สมุทรปราการ

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด32.MR.NAOTA NAGATA(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด32.MR.NAOTA NAGATA

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

30.สายการบินนกแอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา 7.9 781.60 73 ไม่ระบุที่ตั้ง
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

30.สายการบินนกแอร์ จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

30.สายการบินนกแอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
30.สายการบินนกแอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
30.สายการบินนกแอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

28.บทด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 1 ลำา 7.9 750.00 31 ไม่ระบุที่ตั้ง
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

28.บทด จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

28.บทด จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

26.แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น เจ็ท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา 7.9 280.00 14 ไม่ระบุที่ตั้ง
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

26.แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น เจ็ท จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

26.แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น เจ็ท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
26.แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น เจ็ท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
26.แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น เจ็ท จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

24.อีเอ โซล่า จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 8,000 กิโลวัตต์

7.1 740.00 18 จ.ลพบุรี

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
24.อีเอ โซล่า จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

24.อีเอ โซล่า จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
24.อีเอ โซล่า จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
24.อีเอ โซล่า จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

41.วายเอสเทค (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

42.เอจีซี มาเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

43.พีพีที เอเชีย จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

44.เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

45.อีเนอร์คิว จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

46.MR.KOICHI SUZUKI

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

47.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

48.บางจาก โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

49.ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

50.เกษตรไทย ไบโอพาวเวอร์ จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

51.ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

52.ดีแอล อีเอ็นที จำากัด

(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

53.เอ็นทีทูล (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

54.ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

55.สมุทรปราการ

โคเจนเนอเรชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

56.MR.PAUL STEPHEN ASHBURN

(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)

57.นางนิตยา คงใหม่

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ขนส่งทางเรือ

ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 1,250 กิโลวัตต์

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

ไฟฟ้าและไอนำา้จากเชือ้เพลิง

ชีวมวล 9 เมกะวตัต์

ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลงิชวีมวล 

32 เมกะวตัต์

ไอนำา้  170 ตนัต่อชัว่โมง

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลงิชวีมวล 

60 เมกะวตัต์

ไอนำา้ 160 ตนัต่อชัว่โมง

ขนส่งทางท่อ 

4,000,000 ลูกบาศก์เมตร

กำาจัดขยะโดยการเผา 

9.9 เมกะวัตต์

ไฟฟ้าจากขยะ 221,000 ตัน

ออกแบบผลิตภัณฑ์

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

ไฟฟ้า 120 เมกะวตัต์

ไอนำา้  35 ตนัต่อชัว่โมง

ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ

เดินเรือท่องเท่ียวหรือให้เช่า

หรือท่องเท่ียว 2 ลำา

7.12

7.12

7.15

7.9

7.1

7.15

7.1

7.1

7.1

7.1

7.9

7.1

7.23

7.12

7.1

7.16

7.3.2

7.00

8.00

2.00

169.80

100.00

27.70

1,391.80

900.00

1,681.60

1,240.00

1,000.00

1,578.00

37.50

4.00

12.70

2.00

16.00

7

10

4

19

3

2

58

5

60

78

20

88

36

3

36

7

8

จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ลพบุรี

(เขต 3)

กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

จ.สุพรรณบุรี

(เขต 2)

จ.ชัยภูมิ

(เขต 3)

จ.สุพรรณบุรี

(เขต 2)

จ.นครสวรรค์

(เขต 3)

จ.ระยอง

(เขต 2)

จ.เพชรบุรี

(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

จ.ปทุมธานี

(เขต 1)

จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

จ.ประจวบคีรีขันธ์

(เขต 3)

ไม่ระบุที่ตั้ง57.นางนิตยา คงใหม่

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

เดินเรือท่องเท่ียวหรือให้เช่า

หรือท่องเท่ียว 2 ลำา

7.3.2 16.00 8 ไม่ระบุที่ตั้ง
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

57.นางนิตยา คงใหม่
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

57.นางนิตยา คงใหม่

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
57.นางนิตยา คงใหม่

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
57.นางนิตยา คงใหม่

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

55.สมุทรปราการ

โคเจนเนอเรชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้า 120 เมกะวตัต์

ไอนำา้  35 ตนัต่อชัว่โมง

7.1 12.70 36 จ.สมุทรปราการ

(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
55.สมุทรปราการ

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
55.สมุทรปราการ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
55.สมุทรปราการ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
55.สมุทรปราการ

โคเจนเนอเรชั่น จำากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดโคเจนเนอเรชั่น จำากัด

55.สมุทรปราการ

โคเจนเนอเรชั่น จำากัด

55.สมุทรปราการ

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
55.สมุทรปราการ

โคเจนเนอเรชั่น จำากัด

55.สมุทรปราการ

53.เอ็นทีทูล (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ออกแบบผลิตภัณฑ์ 7.23 37.50 36 จ.พระนครศรีอยุธยา

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
53.เอ็นทีทูล (ไทยแลนด์) จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

53.เอ็นทีทูล (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
53.เอ็นทีทูล (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
53.เอ็นทีทูล (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

53.เอ็นทีทูล (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

53.เอ็นทีทูล (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
53.เอ็นทีทูล (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

53.เอ็นทีทูล (ไทยแลนด์) จำากัด

51.ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางท่อ 

4,000,000 ลูกบาศก์เมตร

7.9 1,000.00 20 จ.ระยอง

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
51.ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
51.ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
51.ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
51.ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

49.ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลงิชวีมวล 

32 เมกะวตัต์

ไอนำา้  170 ตนัต่อชัว่โมง

7.1 1,681.60 60 จ.สุพรรณบุรี

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
49.ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
49.ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
49.ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
49.ด่านช้าง ไบโอ-เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

47.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าและไอนำา้จากเชือ้เพลิง

ชีวมวล 9 เมกะวตัต์

7.1 1,391.80 58 จ.สุพรรณบุรี

(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
47.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

47.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
47.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
47.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

45.อีเนอร์คิว จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ 1,250 กิโลวัตต์

7.1 100.00 3 จ.ลพบุรี

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
45.อีเนอร์คิว จำากัด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
45.อีเนอร์คิว จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
45.อีเนอร์คิว จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
45.อีเนอร์คิว จำากัด

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

43.พีพีที เอเชีย จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน 7.15 2.00 4 กรุงเทพมหานคร

(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
43.พีพีที เอเชีย จำากัด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
43.พีพีที เอเชีย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
43.พีพีที เอเชีย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
43.พีพีที เอเชีย จำากัด

(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

41.วายเอสเทค (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จัดหาจัดซ้ือช้ินส่วน

และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12 7.00 7 จ.ปราจีนบุรี

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
41.วายเอสเทค (ไทยแลนด์) จำากัด
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

41.วายเอสเทค (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
41.วายเอสเทค (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
41.วายเอสเทค (ไทยแลนด์) จำากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน ผลิตภัณฑ์ 

และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท

กิจการ 

เงินลงทุน 

(ล้านบาท)

การจ้างงานไทย

(คน)

ที่ตั้ง

(เขต)

58.แอดวานซ์ เอวิเอชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

59.สายการบินนกแอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

60.แอดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

61.แอดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

62.แอดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางอากาศ  1 ลำา

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

9,900 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล

9,900 กิโลวัตต์

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล

9,900 กิโลวัตต์

7.9

7.9

7.1

7.1

7.1

153.80

679.70

495.00

504.80

492.00

7

73

40

40

40

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไม่ระบุที่ตั้ง

จ.ลำาปาง

(เขต 3)

จ.กาญจนบุรี

(เขต 2)

จ.ร้อยเอ็ด

(เขต 3)

58.แอดวานซ์ เอวิเอชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางอากาศ  1 ลำา 7.9 153.80 7 ไม่ระบุที่ตั้ง
.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

58.แอดวานซ์ เอวิเอชั่น จำากัด
.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด

58.แอดวานซ์ เอวิเอชั่น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
58.แอดวานซ์ เอวิเอชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
58.แอดวานซ์ เอวิเอชั่น จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

62.แอดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล

9,900 กิโลวัตต์

7.1 492.00 40 จ.ร้อยเอ็ด

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
62.แอดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำากัด

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
62.แอดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

60.แอดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำากัด ไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวล 

9,900 กิโลวัตต์

7.1 495.00 40 จ.ลำาปาง

(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด60.แอดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำากัด2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด60.แอดวานซ์ ไบโอ เอเชีย จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)(หุ้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

         รวม  7  หมวดอุตสาหกรรม     109,710.00   38,255 เขต 1      

เขต 2  

เขต 3

ไม่ระบุที่ตั้ง 

= 

= 

= 

=  

42

108

57

15

หมายเหตุ :

เขต 1 ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

เขต 2 ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม 

              สุพรรณบุรี อ่างทอง ระยอง และภูเก็ต

เขต 3 ได้แก่ 59 จังหวัดที่เหลือ 
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บทความพิเศษ

ความเคลือ่นไหว
ศูนย์บริการลงทุน

ต้อนรับคณะหอการค้ามาเลเซีย-ไทย (MTCC)

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้การต้อนรับ         
คณะหอการค้ามาเลเซยี-ไทย (MTCC) ในโอกาสเข้าร่วมประชมุหารอืสภาวะเศรษฐกจิ
และการลงทนุ ณ ศนูย์ประสานการบรกิารด้านการลงทนุ เมือ่วนัที ่29 พฤศจกิายน 2554

ต้อนรับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจไต้หวัน

นายสุภาพ คลีข่จาย ผูช่้วยรฐัมนตรปีระจ�ากระทรวงอตุสาหกรรม 
พร้อมด้วยนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการ                
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ให้การต้อนรบั Mr.Lin, Sheng 
Chung รฐัมนตรด้ีานเศรษฐกจิไต้หวนั พร้อมคณะ ณ โรงแรม     
เอเวอร์กรนี เมือ่วนัที ่27 ธนัวาคม 2554

ต้อนรับคณะนักลงทุนจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

นายวญิ ูเล้าพูนพิทยะ ผูอ้�านวยการระดบัสงู ส�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ ให้การต้อนรบัคณะนกัลงทนุ
จากมณฑลเจ้อเจยีง สาธารณรฐัประชาชนจนี ณ ส�านกังาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการลงทนุ เมือ่วนัที ่20 ธันวาคม 2554

แวดวง สกท.
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ประเภทของหน่วยงาน   เอกชน    ราชการ 

2. ลักษณะการดำาเนินการ    มหาวิทยาลัย     ธุรกิจบริการ    

    อุตสาหกรรม   อื่ นๆ

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อวารสารส่งเสริมการลงทุน

1. วารสารส่งเสริมการลงทุนมีประโยชน์ต่อท่าน  หรือธุรกิจของท่าน

 มากที่สุด  มาก  ปานกลาง   น้อย   น้อยที่สุด

2. วารสารส่งเสริมการลงทุนมีเนื้อหาสาระโดยรวมเป็นอย่างไร

 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช้   ควรปรับปรุง

3. ท่านสามารถนำาความรู้ที่ได้จากวารสารส่งเสริมการลงทุนไปขยายผลต่อในด้านใด

 ประยุกต์เป็นองค์ความรู้ ใหม่    ปรับใช้กับงาน  

 ให้คำาปรึกษา/บริการ      เพิ่มแนวทางการดำาเนินการกิจการใหม่

4. รูปเล่ม และรูปแบบการจัดวางภายในเล่ม

 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช้   ควรปรับปรุง

5. การใช้ภาษา

 ดีมาก  ดี  ปานกลาง  พอใช้   ควรปรับปรุง

6. เนื้อหาในวารสารส่งเสริมการลงทุนที่ท่านสนใจ 

   (โปรดใส่หมายเลขเรียงลำาดับ 1 = มากที่สุด และ 12 = น้อยที่สุด)

 แวดวง สกท.      บทความพิเศษ   

 บทสัมภาษณ์      ข่าว    

 รายงานภาวะเศรษฐกิจ – อุตสาหกรรม   กฎและระเบียบควรรู้  

 จับกระแสโลก      สรุปสถิติการส่งเสริมการลงทุน  

 โครงการอนุมัติให้การส่งเสริม    ถนนสู่ BUILD 

 ลู่ทางการลงทุน – ธุรกิจ     อื่ นๆ ..............................................

7. หากเห็นว่าควรปรับปรุง ควรปรับปรุงในด้านใด เช่น เนื้อหา รูปแบบภายในเล่ม จำานวนหน้า การให้บริการของ

   เจ้าหน้าที่ในกองบรรณาธิการ  ฯลฯ

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

8. ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากวารสารส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

 ด้านข้อมูลการส่งเสริมการลงทุน (โปรดระบุ).......................................................................................................

 ด้านธุรกิจ ………………………..............................................................................................…………………………..

 ด้านความรู้ ในอุตสาหกรรม................................................................................................................................. 

 ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม................................................................................................................................ 

 อื่ นๆ .................................................................................................................................................................

9. ข้อเสนอแนะอื่ นๆ

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความคิดเห็นวารสารส่งเสริมการลงทุน  

:: สามารถส่งแบบสอบถามฯ ได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือ โทรสาร 02553 8222 และ 0 2553 8316

สำานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการลงทุน



วารสารส่งเสริมการลงทุน INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ธ
ัน
ว
า
ค
ม
 
2
5
5
4

88





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

OVERSEAS OFFICES บีโอไอ
คิดถึงการลงทุน คิดถึง

หากทานคิดจะลงทุน ไมวาอยูที่ไหน เปนกิจการประเภทใด ขนาดการลงทุน
เล็กหรือใหญ สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ
พรอมมอบสิทธิประโยชนดานภาษีอากร และอำนวยความสะดวกตางๆ
แกทาน พรอมคำปรึกษาแนะนำ และขอมูลดานเศรษฐกิจการลงทุน

สำนักงานในสวนภูมิภาค

สมาคมสโมสรนักลงทุน
อาคารทีพีแอนดที ชั้น 16 เลขที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 0 2936 1429 ตอ 201-208 โทรสาร : 0 2936 1441-2
อีเมล : is-investor@ic.or.th  เว็บไซต : www.ic.or.th

ศูนยประสานการบริการดานการลงทุน
อาคารจัตุรัสจามจุรี  ชั้น 18 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร : 02209 1100 โทรสาร : 0 2209 1199 อีเมล : osos@boi.go.th เว็บไซต : www.osos.boi.go.th

ศูนยบริการวีซาและใบอนุญาตทำงาน 
อาคารจัตุรัสจามจุรี  ชั้น 18  ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทร : 0 2209 1100 โทรสาร : 0 2209 1194 อีเมล : visawork@boi.go.th เว็บไซต : www.boi.go.th 

หนวยงานบริการอื่นๆ

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)
2112/22 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทร : 0 4421 3184 - 6 โทรสาร : 0 4421 3182 
อีเมล : korat@boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎรธานี)
49/21-22 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง 
จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทร. 0 7728 4637, 0 7728 4435 โทรสาร 0 7728 4638
อีเมล : surat@boi.go.th 
 

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

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)
7–15 อาคารไชยยงค ถนนจุติอุทิศ 1 อำเภอหาดใหญ 
จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 0 7434 7161-5 โทรสาร 0 7434 7160
อีเมล : songkhla@boi.go.th 

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 (เชียงใหม)
หอง 108-110 อาคารแอรพอรต บิซิเนส ปารค เลขที่ 90 ถนนมหิดล 
ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โทร. 0 5320 3397-400 โทรสาร 0 5320 3404
อีเมล : chmai@boi.go.th

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

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (ขอนแกน)
177/54 หมู 17 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 
โทร. 0 4327 1300-2 โทรสาร 0 4327 1303 
อีเมล : khonkaen@boi.go.th 

สำนักงานในสวนภูมิภาค
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