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วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ยานยนต์ไทย
ในอาเซี่ยน
อิทธิโชติ ดำารงรักษ์ธรรม

ภาวะอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
ภายหลังจากเหตุการณ์วิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี 2552 อุตสาหกรรมยานยนต์ ไทยฟืนตัวกลับมาได้
อย่างรวดเร็ว โดยในปี 2553 มีปริมาณการผลิตรถยนต์สูงถึง 1.64 ล้านคัน ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 64 และในปี
2554 นี้ มีการตั้งเป้าหมายการผลิตไว้ที่ 1.8 ล้านคัน เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาดภายในประเทศและใน
ระดับภูมภิ าค ซึง่ ในช่วงไตรมาสแรกของปีเป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ คือ มียอดการผลิตรถยนต์รวม 468,978 คัน
เพิม่ ขึน้ จากช่วงเดียวกันในปีทผ
ี่ า่ นมาร้อยละ 22.5 จากตัวเลขนีท้ าำ ให้มกี ารประมาณการว่ายอดการผลิตรถยนต์
ปีนท้ี ง้ั ปี อาจจะเกิน 1.8 ล้านคันตามทีต่ ง้ั ไว้ อย่างไรก็ตาม หนทางสูเ่ ป้าหมายก็ ไม่ได้ราบรื่นอย่างทีค่ าดการณ์ไว้

ขาดแคลนชิน้ ส่วนจากเหตุการณ์สนึ ามิ
ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่
เมือ่ วันที่ 11 มีนาคม 2554 ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด
8.8 ริกเตอร์ ขึ้นบริเวณชายฝังตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะ
ฮอนชู และคลื่นยักษ์สึนามิเข้าพัดถล่มประเทศญี่ปุ่นอย่างหนัก
ส่งผลให้อุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก เกิดสภาวะขาดแคลน
ชิ้นส่วนที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วน
ระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ในรถยนต์ ที่ต้องพึ่งเทคโนโลยีการ
ผลิตสูงจากประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ ส่งผลต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ไทย
เช่นกัน โดยผูผ้ ลิตรถยนต์ในประเทศไทยส่วนใหญ่ มีชนิ้ ส่วนที่
เก็บไว้ใช้ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ หรือประมาณปลายเดือนมีนาคม
2554 หลังจากนั้นจะต้องลดก�าลังการผลิตรถยนต์ลงประมาณ
ร้อยละ 50 ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2554 และใน
เดือนมิถนุ ายน 2554 นีเ้ อง ปัญหาการขาดแคลนชิน้ ส่วนเริ่ม
คลี่คลายลง และกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ปริมาณการผลิตรถยนต์
เริ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยในเดือนกันยายน 2554 มียอดการผลิตรถยนต์สงู
ถึง 174,212 คัน นับเป็นยอดการผลิตรถยนต์ต่อเดือนที่สูงสุด
เป็นประวัติการณ์ นับตั้งแต่เริ่มต้นของอุตสาหกรรมยานยนต์
ไทยในปี 2504 จนมีการคาดการณ์วา่ จะสามารถบรรลุเป้าหมาย
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การผลิตรถยนต์ที่ 1.8 ล้านคันตามที่ตั้งไว้เดิมได้ แม้จะเกิด
เหตุการณ์สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงต้นปีก็ตาม

มหาอุทกภัยและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้
ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์
ในเดือนตุลาคม 2554 ถือเป็นฝันร้ายของอุตสาหกรรม
ยานยนต์และระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากฝน
ตกหนักต่อเนื่องหลายสัปดาห์ และประกอบกับปริมาณน�้าที่
สะสมไว้สูงก่อนหน้านี้ ท�าให้เกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นใน
ประเทศไทย
โดยนิคมอุตสาหกรรมรวม 7 แห่ง ได้แก่ 5 แห่งใน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คือ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

ธันวาคม 2554

นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า (ไฮเทค) นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
เขตอุตสาหกรรมของบริษัท สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จ�ำกัด
(มหาชน) และเขตประกอบการอุตสาหกรรมแฟคตอรี่แลนด์
และอีก 2 แห่งในจังหวัดปทุมธานี คือ เขตอุตสาหกรรมของ
บริษทั นวนคร จ�ำกัด (มหาชน) และสวนอุตสาหกรรมบางกระดี
ถูกน�ำ้ ท่วม สร้างความเสียหายหลายแสนล้านบาท โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิต
รถยนต์ฮอนด้า และผู้ผลิตชิ้นส่วนรายใหญ่อีกหลายรายของ
ประเทศ

ข้อมูลการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นิคมอุตสาหกรรม/
เขตอุตสาหกรรม
สหรัตนนคร

บริษัทที่ ได้รับ
การส่งเสริมฯ
(ราย)
40

จำ�นวนโครงการ ขนาดการลงทุ น
(โครงการ)
ทั้งสิ้น (ล้านบาท)

ประเภทอุตสาหกรรม

88

14,400

อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ และยานยนต์
อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร โลหะ
ยานยนต์ และพลาสติก
อิเล็กทรอนิกส์ โลหะ และพลาสติก

บ้านหว้า (ไฮเทค)

91

201

66,925

บางปะอิน

49

121

66,232

โรจนะ

207

492

202,558

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร โลหะ
ยานยนต์ และพลาสติก

นวนคร

156

432

149,720

อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักร โลหะ
และยานยนต์

บางกะดี

32

107

53,865

อิเล็กทรอนิกส์

หมายเหตุ: เฉพาะที่ได้รับการส่งเสริมฯ จากบีโอไอ

”

ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ไม่ได้สง่ ผลแก่บริษทั ฮอนด้า ทีต่ อ้ ง ในประเทศมาเลเซีย ทีจ่ ำ� เป็นต้องหยุดการผลิตในบางวัน เนือ่ งจาก
หยุดสายการผลิตลงทั้งหมด เนื่องจากน�้ำได้เข้าท่วมโรงงานทั้ง ขาดแคลนชิ้นส่วนทีผ่ ลิตอยู่ในประเทศไทย
สองแห่งในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะเท่านั้น โดยผู้ผลิตรถยนต์
ค่ายอื่น เช่น โตโยต้า อีซูซุ ออโต้อัลลายแอนซ์ นิสสัน และมิต
การเกิดภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ
ซูบิชิ เป็นต้น ต่างได้รับผลกระทบทางอ้อม ต้องหยุดสายการ
ทัง้ ในประเทศญีป่ นุ่ และในประเทศไทย
ผลิตเป็นการชั่วคราว เนื่องจากได้รับผลกระทบจากผู้ผลิตชิ้น
ส่วนที่ประสบอุทกภัย ไม่สามารถส่งชิ้นส่วนให้ได้เช่นกัน
ท�ำให้การผลิตรถยนต์ในปี 2554
นอกจากนีเ้ หตุการณ์อทุ กภัยดังกล่าว ได้สง่ ผลกระทบ
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ 1.8 ล้านคัน
ถึงการผลิตรถยนต์ของโตโยต้าในประเทศสหรัฐฯ และฮอนด้า

”

ตามทีต่ งั้ ไว้ได้
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(คัน)
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พฤษภาคม

เหตุการณ์สึนามิ
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ยอดการผลิตลดลง

400,000

ธันวาคม

ธันวาคม 2554

เนื่องด้วยการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในประเทศไทย ท�ำให้การผลิตรถยนต์ในปี 2554
ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ 1.8 ล้านคันตามทีต่ งั้ ไว้ได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเดือนตุลาคม มีปริมาณการผลิตรถยนต์เพียง 49,439
คัน ลดลงจากปริมาณการผลิตในเดือนเดียวกันจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 67.6 ส่งผลให้ยอดการผลิตรถยนต์จากเดือนมกราคม
ถึงเดือนตุลาคม 2554 อยู่ที่ 1,334,674 คัน ลดลงจากช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมาร้อยละ 1.1

และหากจะประมาณการปริมาณการผลิตรถยนต์เดือนมกราคม - ธันวาคม 2554 แนวโน้มจะอยูท่ ปี่ ระมาณ 1.45 - 1.50
ล้านคัน ซึง่ ลดลงจากเป้าหมายเดิมทีต่ งั้ ไว้ประมาณ 3.0 - 3.5 แสนคัน

สภาพการผลิต
การผลิตรถยนต์ที่เกิดขึ้นในเดือนมกราคม - ตุลาคม
2554 จ�ำนวน 1,334,674 คัน นั้น แบ่งเป็น รถยนต์นั่ง (PASSENGER CAR) จ�ำนวน 493,857 คัน รถยนต์กระบะ (PICK UP)
จ�ำนวน 309,281 คัน รถยนต์นั่งที่มีกระบะ (DOUBLE CAB)
จ�ำนวน 430,540 คัน และรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (PPV) จ�ำนวน
8
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83,635 คัน และรถบรรทุกและรถโดยสาร (TRUCK & BUS)
จ�ำนวน 17,361 คัน
เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า
รถยนต์นงั่ มีปริมาณการผลิตเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10.7 รถยนต์กระบะ
รถยนต์นั่งที่มีกระบะ รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก และรถบรรทุกและ
รถโดยสาร มีปริมาณการผลิตลดลงร้อยละ 2.9, 8.1, 14.1 และ
8.8 ตามล�ำดับ

ธันวาคม 2554
PPV 6%

TRUCK & BUS 2%

10.7%

PASSENGER 37%

DOUBLE CAB 32%

PASSENGER

PICK UP DOUBLE CAB

PPV

TRUCK&BUS

-2.9%

PICK UP 23%

-8.1%

-8.8%
-14.1%

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์

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
TRUCK & BUS
5.5%

PICK UP,DOUBLE CAB,
PPV, 47.8%

16.7%

16.4%

10.5%

PASSENGER CAR
46.7%

PASSENGER CAR

PICK UP,DOUBLE CAB,
PPV

TRUCK & BUS

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

การส่งออก
ส�าหรับการส่งออกในช่วงเดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 มีการส่งออกรถยนต์จ�านวน 694,323 คัน ลดลงจากในช่วง
เวลาเดียวกันปี 2553 ร้อยละ 7.0 มีมลู ค่าการส่งออกทัง้ สิน้ 323,369 ล้านบาท ลดลงจากในช่วงเวลาเดียวกันปี 2553 ร้อยละ 5.4
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ธันวาคม 2554

ปริมาณการส่งออกและยอดจำาหน่ายรถยนต์
ปี 2549 - 2554 (มกราคม - ตุลาคม)
รายการ

2549

2550

2551

2552

2553 ม.ค.- ต.ค. 2553 ม.ค.- ต.ค. 2554

จำานวน (คัน)
การเปลี
นแปลง
(ร้อ่ยยละ)

538,966 690,100 775,652 535,596 897,332

มูลค่า (ล้านบาท)
การเปลี
นแปลง
(ร้อ่ยยละ)

240,714 325,080 351,384 251,343 404,659

-

28.0
35.1

12.4
8.1

-31.0
-28.5

67.5
61.0

746,689

694,323

-

-7.0

341,644

323,369

-

-5.4

”

ที่มา: ศูนย์สารสนเทศยานยนต์

การจ�าหน่าย และการส่งออก
ในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 นี้
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มโครงสร้าง
อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยทีเ่ ปลีย่ นไป
มีสดั ส่วนการส่งออกทีล่ ดลง

”

ส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ การผลิตรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลมีสดั ส่วน
เพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการ
ส่งเสริม PRODUCT CHAMPION ตัวใหม่ของประเทศ คือ
รถยนต์ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล หรือ ECO - CAR ซึง่
ทยอยออกสู่ตลาดตั้งแต่ต้นปี 2553 ที่ผ่านมา

จากสภาพการผลิต การจ�าหน่าย และการส่งออก
ในเดือนมกราคม - ตุลาคม 2554 นี้ แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
โครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
สัดส่วนการส่งออกทีล่ ดลง และเป็นการผลิตเพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของตลาดในประเทศเพิม่ มากขึน้ และในปีหน้าคาดว่าจะ
ยังคงสูงขึน้ ต่อไปเนือ่ งจากนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล และใน
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ธันวาคม 2554

ยานยนต์ไทย
ในอาเซี่ยน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

อุตสาหกรรมยานยนต์อนิ โดนีเซีย
มาแรง จะแซงหน้าไทย
เดิมอินโดนีเซียนับเป็นฐานการผลิตและตลาดรถยนต์ ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แต่ในปี 2554 ได้แซงไทยขึ้นเป็นอันดับ 1 เนื่องจากยอดจำ�หน่ายรถยนต์ปลายปี 2554 ของไทยลดลงมากจาก
ปัญหาอุทกภัย ยิ่งไปกว่านั้นจะแซงหน้าอย่างเด็ดขาดแบบไม่เห็นฝุ่นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า สำ�หรับก้าวต่อไปของ
อินโดนีเซีย คือ การเป็นฐานการผลิตรถยนต์หลักของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคียงคู่กับไทย

”

ก้าวต่อไปของอินโดนีเซีย คือ
การเป็นฐานการผลิตรถยนต์หลัก
ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เคียงคูก่ บั ไทย

รัฐ ภายใต้โครงการ Program Banteng เพือ่ ก่อตัง้ อุตสาหกรรม
รถยนต์แห่งชาติขึ้น
แต่โครงการ Program Banteng ได้ถกู ยกเลิกในช่วง
ต้นทศวรรษที่ 1960 เนื่องจากประเทศขาดแคลนเงินตรา
ต่างประเทศ โดยในช่วงปลายของประธานาธิบดีซกู าร์โน ประเทศ
อินโดนีเซียประสบวิกฤติเศรษฐกิจ เงินเฟ้ออยู่ระดับสูงหลาย
ร้อยเท่า การเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์
ความวุ่นวายทางการเมือง โดยทหารภายใต้การน�ำของพลโท
เริม่ ต้นตัง้ แต่ปี 2470
ซูฮาร์โต ได้เข้ามายึดอ�ำนาจเมื่อปี 2508 โดยได้ดำ� รงต�ำแหน่ง
อุตสาหกรรมรถยนต์ของอินโดนีเซียเริ่มขึ้นเมื่อปี รักษาการประธานาธิบดี และได้ด�ำรงต�ำแหน่งประธานาธิบดี
2470 ในช่วงที่ยังเป็นอาณานิคมของเนเธอร์แลนด์ เมื่อบริษัท อย่างเต็มตัวในปี 2511
GM ได้มาก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ที่กรุงจาการ์ต้า แต่
กิจกรรมส่วนใหญ่ในขณะนัน้ เป็นเพียงการค้าและการประกอบ
เริม่ พัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์
รถยนต์แบบง่ายๆ เท่านั้น ไม่มีการผลิตชิ้นส่วนอย่างจริงจัง
ดังนัน้ อุตสาหกรรมรถยนต์ในช่วงนัน้ จึงไม่มนี ยั ส�ำคัญแต่อย่างใด
ประธานาธิบดีซูฮาร์โตได้ปฏิรูปเศรษฐกิจหลายด้าน
ต่อมาเมือ่ อินโดนีเซียเป็นเอกราช ภายใต้การปกครอง เช่น ด�ำเนินนโยบายเศรษฐกิจระดับมหภาคจนอัตราเงินเฟ้อ
ของประธานาธิบดีซกู าร์โน ได้ดำ� เนินนโยบายเศรษฐกิจสังคมนิยม ลดลง แปรรูปรัฐวิสาหกิจ เปิดให้ตา่ งประเทศเข้ามาลงทุน ท�ำให้
แบบอินโดนีเซีย มีการยึดโรงงานของบริษัท GM มาเป็นของ เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่ง

”
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ธันวาคม 2554

”

รัฐบาลอินโดนีเซียได้กำ� หนด
อุตสาหกรรมรถยนต์
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย

”

รัฐบาลอินโดนีเซียได้กำ� หนดอุตสาหกรรมรถยนต์เป็น
อุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม
รถยนต์อินโดนีเซียในช่วงนั้น คล้ายกับของไทยในช่วงเดียวกัน
กล่าวคือ ห้ามน�ำเข้ารถยนต์ส�ำเร็จรูป จ�ำกัดการตั้งโรงงาน
ประกอบรถยนต์เพิม่ เติม ก�ำหนดใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศ ฯลฯ
ในปี 2514 ได้ห้ามน�ำเข้ารถยนต์ส�ำเร็จรูป ขณะที่
ในส่วนการด�ำเนินธุรกิจประกอบรถยนต์และจ�ำหน่ายรถยนต์
ในประเทศนัน้ ในปี 2515 ได้จำ� กัดการลงทุนของบริษทั รถยนต์
ต่างชาติ ก�ำหนดให้ลงทุนในรูปแบบการร่วมทุนกับบริษัท
อินโดนีเซียเป็นหลัก มีการเก็บอากรขาเข้าชิน้ ส่วนรถยนต์ระดับ
สูง เพื่อส่งเสริมการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ
จากนโยบายข้างต้น ท�ำให้บริษัทข้ามชาติต้องแต่งตั้ง
ให้บริษัทของคนอินโดนีเซีย ซึ่งส่วนใหญ่เติบโตจากการเป็น
บริษทั การค้ามาก่อน ให้เป็นผูผ้ ลิตและจ�ำหน่ายรถยนต์แบรนด์
ของตนเองในอินโดนีเซีย โดยน�ำเข้าชิ้นส่วน CKD จาก
ต่างประเทศ มาประกอบเป็นรถยนต์ในอินโดนีเซีย
อย่างไรก็ตาม นโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรม
ยานยนต์ของอินโดนีเซียในช่วงนั้น ไม่ประสบผลส�ำเร็จเท่าใด
นัก คล้ายคลึงกับกรณีของประเทศไทยในช่วงเดียวกัน เนือ่ งจาก
เหตุผลหลายประการ ดังนี้
ประการแรก ในช่วงนั้นมีโรงงานประกอบรถยนต์
22 แห่ง ประกอบรถยนต์มากกว่า 20 ยี่ห้อ และมากกว่า
50 แบบ ขณะทีต่ ลาดรถยนต์มขี นาดเล็ก ท�ำให้การผลิตชิน้ ส่วน
รถยนต์แต่ละแบบมีจ�ำนวนน้อย ยากที่จะผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ต้นทุนต�ำ่ โดยได้ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด (Economies
of Scale)
ประการที่สอง ผู้ประกอบรถยนต์ที่เติบโตจากบริษัท
การค้า มีความรู้เกี่ยวกับการค้าเป็นหลัก แต่มีข้อจ�ำกัดด้าน
ความรู้ เกี่ยวกับการผลิตและประกอบรถยนต์
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ปรับลดชิน้ ส่วนนำ�เข้าและลดแบบรถยนต์
ในปี 2519 ได้มกี ารเปลีย่ นแปลงนโยบายอุตสาหกรรม
รถยนต์ครั้งใหญ่ โดยก�ำหนดนโยบาย Deletion Program
กล่าวคือ จะลดจ�ำนวนชิ้นส่วนที่จะอนุญาตให้น�ำเข้า ภายใต้
รายการชิ้นส่วน CKD ลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการผลิต
ชิ้นส่วนภายในประเทศ
นอกจากนี้ ยังได้กำ� หนดชิน้ ส่วนบังคับ เป็นต้นว่า กรณี
รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ได้ก�ำหนดชิ้นส่วนบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้
ต้องใช้กระจกที่ผลิตภายในประเทศภายในปี 2521
ผลิตแชสซีภายในปี 2522
ผลิตเสื้อสูบภายในปี 2527
ผลิตชิ้นส่วนระบบส่งก�ำลังและคลัตช์ภายในปี 2527
แต่ต่อมาได้ขยายเวลาผลิตเป็นปี 2529
หากไม่สามารถใช้ชิ้นส่วนบังคับตามที่ก�ำหนดได้
จะถูกเก็บอากรขาเข้าชิ้นส่วนในอัตราเต็มจ�ำนวน
ต่อมาในปี 2526 รัฐบาลพยายามจ�ำกัดจ�ำนวนตรา
สินค้าและรุ่นของรถยนต์ เพื่อให้การผลิตรถยนต์แต่ละแบบมี
จ�ำนวนมากขึ้น ก่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด (Economies
of Scale) ซึง่ จะส่งผลดีทำ� ให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิม่ ขึน้ แต่
นโยบายนี้ได้รับการต่อต้านจากอุตสาหกรรมรถยนต์
รัฐบาลอินโดนีเซียพยายามทีจ่ ะชักจูงให้โรงงานประกอบ
รถยนต์ ซื้อชิ้นส่วนจากผู้ประกอบการท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม
โรงงานประกอบรถยนต์ร่วมทุนกับต่างชาติ ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ญี่ปุ่น เห็นว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนอินโดนีเซียเป็นบริษัทขนาดเล็ก
มีความสามารถจ�ำกัดในการผลิต ทั้งในแง่คุณภาพของชิ้นส่วน
ความเชื่อถือได้ในการส่งมอบชิ้นส่วนตรงเวลา ขณะที่รัฐบาล

เปลีย่ นเป็นมาตรการจูงใจในปี 2536
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”

ก�าหนดชิ้นส่วนบังคับให้ยกเลิกการน�าเข้าอย่างรวดเร็ว
ดังนัน้ จึงไปชักจูงบริษทั ชิน้ ส่วนญีป่ นุ่ มาลงทุนในอินโดนีเซีย
ปัญหาส�าคัญ คือ รถยนต์หลายรูปแบบ ท�าให้การ
ผลิตชิ้นส่วนส�าหรับรถยนต์แต่ละแบบมีจ�านวนน้อยท�าให้
ต้นทุนสูง เนื่องจากไม่มีการประหยัดจากขนาด อย่างไร
ก็ตาม กรณีของชิ้นส่วนบางประเภท เช่น ระบบส่งก�าลัง
(เกียร์) ระบบเบรก ฯลฯ รัฐบาลอินโดนีเซียก�าหนดให้มี
ผู้ผลิตภายในประเทศเพียงรายเดียว ส�าหรับผลิตชิ้นส่วน
ให้โรงงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการประหยัดจากขนาด
จากนัน้ ในเดือนเมษายน 2535 รัฐบาลอินโดนีเซีย
ได้ประกาศเงื่อนไข ให้การลงทุนของต่างชาติต้องลด
สัดส่วนการถือหุ้นของต่างชาติลงในเวลาที่ก�าหนด เพื่อให้
คนอินโดนีเซียถือหุ้นข้างมากในบริษัท โดยมุ่งหวังให้มีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติโดยทางอ้อม

จูงใจให้สทิ ธิและประโยชน์ลดอากรขาเข้า
คือ ยิง่ ใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศมากเท่าไร
จะได้รบั การลดอากรขาเข้ามากขึน้ เท่านัน้
อัตราอากรขาเข้าชิน้ ส่วนยานยนต์
ตามสัดส่วนการใช้ชน้ิ ส่วนในประเทศ

การใช้ชน้ิ ส่วนในประเทศ
1. ตำา่ กว่าร้อยละ 20
2. ร้อยละ 20 - 30
3. ร้อยละ 30 - 40
4. ร้อยละ 40 - 60
5. เกินกว่าร้อยละ 60

อัตราอากรขาเข้า
เต็มจำานวน
ร้อยละ 80
ร้อยละ 60
ร้อยละ 40
ได้รบั การยกเว้น

”

ขณะที่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์จะมีหลักเกณฑ์ผ่อนปรน
กว่า โดยหากมีการใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศเกินร้อยละ 40 จะเสีย
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
จากนัน้ ได้ประกาศเปิดเสรี โดยเมือ่ เดือนมิถนุ ายน 2537
ได้ยกเลิกนโยบายให้ต่างชาติลดสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อให้คน
อินโดนีเซียถือหุน้ ข้างมาก เปลีย่ นมาเป็นอนุญาตให้ตา่ งชาติถอื หุน้
ได้ทั้งสิ้น ต่อมาในปี 2538 ได้ผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับการ
ลงทุนกรณีเป็นการประกอบรถยนต์นั่งส่วนบุคคล โดยอนุญาตให้
ก่อตั้งโรงงานเพิ่มเติม

ในปี 2536 รัฐบาลได้ยกเลิกนโยบายเดิม คือ
Deletion Program และประกาศนโยบายใหม่ คือ Automotive
Policy Package โดยปรับเปลี่ยนจากมาตรการเดิมที่เน้น
การบังคับเป็นหลัก มาเป็นมาตรการจูงใจให้สิทธิและ
ประโยชน์ลดอากรขาเข้าในกรณีใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศ
เพิม่ ขึน้ กล่าวคือ ยิง่ ใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศมากขึน้ เท่าไร
จะได้รับการลดอากรขาเข้ามากขึ้นเท่านั้น
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นโยบายรถยนต์แห่งชาติ
รัฐบาลอินโดนีเซียได้ประกาศนโยบายครั้งส�ำคัญเมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2539 เกี่ยวกับโครงการรถยนต์แห่งชาติ
โดยก�ำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องใช้แบรนด์ของตนเอง ต้องใช้
ชิ้นส่วนภายในประเทศให้มากที่สุด และต้องสามารถผลิตเพื่อ
ส่งออกได้ จากนั้นรัฐบาลได้อนุมัติให้สิทธิและประโยชน์พิเศษ
ในรูปแบบ Pioneer Status แก่โครงการรถยนต์แห่งชาติของ
บริษัท Kia-Timor Motor

”

โครงการรถยนต์แห่งชาติ
ก�ำหนดเงือ่ นไขว่า
จะต้องใช้แบรนด์ของตนเอง
ใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศให้มากทีส่ ดุ
และต้องสามารถผลิตเพือ่ ส่งออกได้

”

โครงการรถยนต์แห่งชาติจะได้รับการยกเว้นอากร
ขาเข้าชิ้นส่วน และยกเว้นภาษีสรรพสามิตที่มีอัตราสูงถึง
ร้อยละ 35 ท�ำให้ได้เปรียบบริษัทรถยนต์อื่นๆ อย่างมาก ส่งผล
ท�ำให้สามารถจ�ำหน่ายรถยนต์ในราคาต�่ำกว่าคู่แข่งมากถึงร้อย
ละ 50 แต่ได้กำ� หนดเงือ่ นไขสัดส่วนการใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศ
ระดับสูง คือ ไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 20 ภายในสิ้นปีแรก เพิ่มเป็นไม่
ต�ำ่ กว่าร้อยละ 40 ภายในสิ้นปีที่สอง และไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 60
ภายในสิ้นปีที่สาม
อย่างไรก็ตาม นโยบายรถยนต์แห่งชาติไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ เนื่องจากเหตุผลหลายประการ ดังนี้
ประการแรก ภายหลังประกาศนโยบายรถยนต์
แห่งชาติไม่นานนัก ได้เกิดการประท้วงครัง้ ใหญ่ ท�ำให้ประธานาธิบดี
ซูฮาร์โต ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนโครงการนี้ ต้องพ้นจากต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดี
ประการที่สอง การก�ำหนดเงื่อนไขใช้ชิ้นส่วนภายใน
ประเทศ ได้ถูกฟ้องร้องทั้งจากญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และสหรัฐฯ
ต่อองค์การการค้าโลก
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ประการทีส่ าม วิกฤติเศรษฐกิจของทวีปเอเชีย ซึง่ เริม่
จากไทยเมื่อปี 2540 แพร่กระจายไปสู่อินโดนีเซีย กระทบต่อ
อุตสาหกรรมรถยนต์อย่างรุนแรง ท�ำให้ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ใน
อินโดนีเซียซึ่งเดิมในปี 2540 อยู่ที่ระดับสูงถึง 386,691 คัน
ลดลงเพียงแค่ 58,312 คัน ในปี 2541
ประการที่สี่ โครงการรถยนต์แห่งชาติได้ถูกวิจารณ์
อย่างมากว่าไม่โปร่งใส ภายหลังประกาศนโยบายรถยนต์แห่ง
ชาติ รัฐบาลได้อนุมัติให้สิทธิและประโยชน์พิเศษในรูปแบบ
Pioneer Status แก่บริษัท Kia-Timor Motor ซึ่งเป็นกิจการ
ร่วมทุนร้อยละ 70 ถือหุ้นโดยบริษัท Timor Putra Nasional
ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดยนายทอมมี่ ซูฮาร์โต ซึ่งเป็นบุตรชายคนเล็ก
ของประธานาธิบดีซฮู าร์โต และอีกร้อยละ 30 ถือหุน้ โดยบริษทั
เกีย ของเกาหลีใต้ ทั้งๆ ที่บริษัท Timor Putra Nasional ไม่มี
พื้นฐานในด้านอุตสาหกรรมรถยนต์มาก่อน

:: รถยนต์ติมอร์ ซึ่งได้ประกาศให้เป็นโครงการรถยนต์แห่งชาติ
เมื่อปี 2539 แต่ได้ล้มเลิกโครงการในเวลาต่อมา

เติบโตอย่างรวดเร็วภายหลังวิกฤติ
จากการที่หน่วยงาน Dispute Settlement Body
(DSB) ขององค์การการค้าโลก (WTO) ได้ตัดสินเมื่อเดือน
กรกฏาคม 2541 ว่าทัง้ มาตรการ Automotive Policy Package
เมื่อปี 2536 และนโยบายรถยนต์แห่งชาติปี 2539 ซึ่งก�ำหนด
เกีย่ วกับสัดส่วนการใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศ (Local Content)
นั้น นับว่าผิดกฎระเบียบของ WTO และก�ำหนดให้ยกเลิก
มาตรการและนโยบายดังกล่าว ภายใน 12 เดือน

ธันวาคม 2554

WTO ได้ตดั สินว่านโยบายรถยนต์แห่งชาติ
ปี 2539 ซึง่ ก�ำหนดเกีย่ วกับสัดส่วน
การใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศ
ผิดกฎระเบียบของ WTO

”

แอสตร้าอินเตอร์เนชัน่ แนล ซึง่ เป็นกลุม่ ธุรกิจผลิตและจ�ำหน่าย
รถยนต์ใหญ่ทสี่ ดุ ของอินโดนีเซีย ให้ดำ� รงต�ำแหน่งเป็นรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของอินโดนีเซีย
นาง Rini Soewandi มีส่วนส�ำคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง โดยได้พยายามผลักดันอุตสาหกรรม
รถยนต์ไปสู่การผลิตเพื่อส่งออก เข้าร่วมในพิธีส่งออกรถยนต์
อแวนซ่าของโตโยต้าเทีย่ วแรกจากอินโดนีเซียมายังประเทศไทย
เพื่อให้สอดคล้องกับค�ำตัดสินของ WTO รัฐบาล ซึ่งจัดขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 ด้วยตนเอง
อินโดนีเซียได้ประกาศเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2542 เกี่ยวกับ
นโยบายรถยนต์ใหม่ โดยยกเลิกเงื่อนไขการใช้ชิ้นส่วนภายใน
ประกาศนโยบายรถยนต์ปี 2547
ประเทศ โดยเก็บภาษีขาเข้าตามอัตราที่ก�ำหนดโดยไม่ค�ำนึง
ถึงการใช้ชิ้นส่วนภายในประเทศ
ต่อมาเมื่อนายพลสุสิโล บัมบัง ยูโดโยโน ชนะการ
ส�ำหรับอัตราอากรขาเข้าได้ปรับลดลง โดยอัตราอากร เลือกตัง้ และด�ำรงต�ำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่เมือ่ ปี 2547
ขาเข้ารถยนต์ทุกประเภทได้ก�ำหนดที่ระดับร้อยละ 25 ยกเว้น ได้ท�ำการแยกกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า ออกจากกัน
กรณีของรถยนต์นั่งส่วนบุคคล ได้ก�ำหนดที่ระดับร้อยละ เป็น 2 กระทรวง คือ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการค้า
35 – 50 ขึ้นอยู่กับความจุของกระบอกสูบเครื่องยนต์ ท�ำให้ โดยแต่งตั้งให้นาย Andung A. Nitimihardja ด�ำรงต�ำแหน่ง
อุตสาหกรรมรถยนต์ตอ้ งเผชิญกับการแข่งขันจากรถยนต์นำ� เข้า เป็นรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศนโยบาย
เพิ่มสูงขึ้น
พัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ฉบับใหม่ ซึง่ มุง่ เน้นการผลิตชิน้ ส่วน
ขณะทีย่ อดจ�ำหน่ายรถยนต์คอ่ ยๆ ฟืน้ ตัว ประกอบกับ เนื่องจากที่ผ่านมาได้น�ำเข้าชิ้นส่วนจ�ำนวนมาก การพัฒนา
ลดอัตราภาษีขาเข้าทั้งรถยนต์ส�ำเร็จรูปและชิ้นส่วน (แม้ว่า บุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ และการพัฒนากิจกรรมใน
ภายหลังลดแล้ว ภาษีขาเข้าเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ด้านวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมในด้านยานยนต์ในอินโดนีเซีย
แล้ว ยังอยู่ระดับสูงก็ตาม) ท�ำให้ราคารถยนต์ลดลงมาก จากนั้นในปี 2552 ได้เปิดเสรีอุตสาหกรรมรถยนต์
ช่วยขยายตลาดรถยนต์ภายในประเทศให้เติบโตอย่างรวดเร็ว
อุตสาหกรรมรถยนต์ได้เติบโตขึน้ ตามล�ำดับ โดยตลาด
ในปี 2542 ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ในอินโดนีเซียเพิม่ ขึน้ รถยนต์ภายในประเทศได้ขยายตัวเพิ่มขึ้นเป็น 607,805 คัน
เป็น 93,843 คัน ในปี 2543 เพิม่ เป็น 310,634 คัน ซึง่ มากกว่า ในปี 2551 ท�ำให้แซงหน้ามาเลเซียกลายเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่
ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยทีม่ ขี นาด 262,189 คัน ในปีเดียวกัน เป็นอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ท�ำให้อนิ โดนีเซียเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของเอเชีย
อย่างไรก็ตาม จากวิกฤติเศรษฐกิจหนีด้ อ้ ยคุณภาพใน
ตะวันออกเฉียงใต้ รองจากมาเลเซียที่มียอดจ�ำหน่าย 343,173 สหรัฐฯ และแพร่กระจายไปทั่วโลก ท�ำให้ยอดขายรถยนต์ในปี
คัน แม้ในปี 2544 ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์จะลดลงเหลือ 299,629 2552 ลดลงเหลือ 486,061 คัน แต่ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ของ
คัน แต่หลังจากนั้นได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 317,000 คัน ในปี อินโดนีเซียได้ฟน้ื ตัวอย่างรวดเร็วเป็น 764,710 คัน ในปี 2553
2545 เป็น 370,000 คัน ในปี 2546 และ 483,000 คัน ในปี
จากประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก
2547 ตามล�ำดับ
โดยมีมากถึง 240 ล้านคน จ�ำนวนเกือบ 4 เท่าของไทย ท�ำให้
เมื่อนางเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี ด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่าในอนาคตอันใกล้ อินโดนีเซียจะ
ประธานาธิบดี ได้ประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม แซงหน้าไทยขึ้นเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออก
2544 โดยได้แต่งตัง้ นาง Rini Soewandi ซึง่ มีประสบการณ์ใน เฉียงใต้อย่างช้าที่สุดปี 2556 เหมือนกับรถจักรยานยนต์ซึ่ง
ด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ เนือ่ งจากอดีตเป็นผูบ้ ริหารของบริษทั ปัจจุบันมีขนาดของตลาดใหญ่กว่าของไทยหลายช่วงตัว

”

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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”

ธันวาคม 2554

อินโดนีเซียสามารถแซงหน้าไทยได้เป็นผลส�ำเร็จ
ในปี 2554 เป็นเวลาเร็วกว่าที่คาดหมายเอาไว้ 2 ปี เนื่องจาก
ไทยมียอดจ�ำหน่ายรถยนต์ในช่วงปลายปี 2554 ลดลงมาก
เนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัย ท�ำให้ตลาดรถยนต์ในปี 2554
ลดลงเหลือเพียง 794,081 คัน ลดลงร้อยละ 0.8 เมือ่ เปรียบเทียบ
กับปี 2553
ขณะที่เหตุการณ์อุทกภัยในไทย จะกระทบอย่างมาก
ต่อการประกอบรถยนต์ในอินโดนีเซียและการน�ำเข้ารถยนต์จาก
ประเทศไทยเช่นเดียวกัน แต่ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์ในอินโดนีเซีย
ในปี 2554 ยังเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดร้อยละ 16.4 เป็น
890,410 คัน เนื่องจากในปี 2554 เศรษฐกิจอินโดนีเซียเติบโต
สูงถึงร้อยละ 6.8 ทั้งนี้ บริษัทที่ปรึกษา IHS Automotive
ได้คาดการณ์วา่ ตลาดรถยนต์อนิ โดนีเซียจะขยายตัวเพิม่ ขึน้ เป็น
1.2 ล้านคัน ภายในปี 2556

เป้าหมายเป็นฐานการผลิตอันดับ 1 ในอาเซียน
อินโดนีเซียไม่ได้มีเป้าหมายเป็นเพียงตลาดรถยนต์
ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น แต่ยังมีเป้าหมาย
ทีจ่ ะเป็นฐานการผลิตและส่งออกรถยนต์ใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ โดยนาย Hatta Rajasa รัฐมนตรีกระทรวง
ประสานงานเศรษฐกิจ (Coordinating Minister for the
Economy) ได้กล่าวเมื่อเดือนตุลาคม 2554 ว่าอินโดนีเซียมี
ศักยภาพที่จะแซงหน้าไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตของ
อุตสาหกรรมยานยนต์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต
ข้างหน้า
นาย Prijono Sugiarto ผู้อ�ำนวยการบริษัท PT
Astra International ซึง่ เป็นบริษทั รถยนต์ใหญ่ทสี่ ดุ ในอินโดนีเซีย
ได้กล่าวเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2554 ว่าปี 2554 นับเป็นปีแห่ง
อุตสาหกรรมรถยนต์อนิ โดนีเซีย เนือ่ งจากมีการเติบโตของดัชนี
ต่างๆ เป็นไปในเชิงบวกแทบทัง้ สิน้ แม้ในระยะทีผ่ า่ นมา บริษทั
16 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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รถยนต์และชิ้นส่วนต่างชาติมักจะมองข้ามอินโดนีเซีย แต่
สถานการณ์ในปัจจุบันแตกต่างไป ปัจจุบันอินโดนีเซียมีความ
โดดเด่นกว่าทั้งทางด้านสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ
ในช่วงที่ผ่านมา ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่าในระยะสั้น
อุตสาหกรรมยานยนต์ของอินโดนีเซียจะยังไม่กระทบกับ
อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยเท่าใดนัก เพราะจากตัวเลขล่าสุด
เมื่อปี 2553 อุตสาหกรรมรถยนต์อินโดนีเซียมีการประกอบ
รถยนต์เพียง 702,508 คัน ซึง่ น้อยกว่าไทยมาก โดยไทยประกอบ
รถยนต์ในปีเดียวกันจ�ำนวน 1.65 ล้านคัน และส่วนใหญ่เป็นการ
ประกอบรถยนต์ เพื่อจ�ำหน่ายในประเทศ มีการส่งออกเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น

”

”

อินโดนีเซียสามารถแซงหน้าไทย
ได้เป็นผลส�ำเร็จในปี 2554
เป็นเวลาเร็วกว่าทีค่ าดหมายเอาไว้ 2 ปี

จากเหตุการณ์อทุ กภัยในประเทศไทย
พบว่าบริษทั ผลิตรถยนต์และชิน้ ส่วน
ทีส่ ว่ นใหญ่มฐี านผลิตในประเทศไทย
จะกระจายฐานผลิตออกไปยังประเทศอืน่ ๆ
เพือ่ ลดความเสีย่ ง

”

แต่ในระยะยาวแล้ว คาดว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของ
อินโดนีเซียจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว เพราะมีตลาดขนาดใหญ่
เนื่องจากมีประชากรมากถึง 240 ล้านคน ประกอบกับรัฐบาล
อินโดนีเซียมีนโยบายชัดเจนทีจ่ ะส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์
จะท�ำให้ผผู้ ลิตรถยนต์จำ� นวนมากสนใจไปตัง้ ฐานการผลิตรถยนต์
ในอินโดนีเซีย
จากเหตุการณ์อุทกภัยในประเทศไทย ยิ่งท�ำให้ความ
ท้าทายของอินโดนีเซียต่ออุตสาหกรรมรถยนต์ของไทยเพิ่ม
มากขึ้น โดยนาย Hajime Yamamoto ผู้อ�ำนวยการบริษัทที่
ปรึกษา IHS Automotive สาขาประเทศไทย ได้คาดการณ์ว่า
บริษทั ผลิตรถยนต์และชิน้ ส่วนทีส่ ว่ นใหญ่มฐี านผลิตในประเทศไทย
จะพยายามกระจายฐานผลิตออกไปยังประเทศอื่นๆ เพื่อลด
ความเสี่ยง โดยประเทศที่สนใจไปลงทุน ส�ำหรับผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ของญี่ปุ่น คือ อินโดนีเซีย

จุดเด่นรถยนต์ MPV และมินแิ วน

รัฐบาลอินโดนีเซียได้ให้ความส�ำคัญต่อการผลิตรถยนต์
เพื่อส่งออกเป็นอย่างมาก โดยในปี 2545 อินโดนีเซียส่งออก
รถยนต์ส�ำเร็จรูป 1,200 คัน และส่งออกในรูปชิ้นส่วน CKD
จ�ำนวน 53,000 คัน ต่อมาการส่งออกเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว โดย
ในปี 2550 ส่งออกรถยนต์ส�ำเร็จรูป 60,267 คัน ล่าสุดในปี
2553 เพิม่ ขึน้ เป็น 85,796 คัน โดยโตโยต้าส่งออกมากทีส่ ดุ คือ
45,114 คัน รองลงมา คือ ไดฮัทสุ 18,886 คัน ซูซูกิ 18,500
คัน ทั้งนี้ รถยนต์ที่ส่งออกเป็นจ�ำนวนมาก คือ โตโยต้า ฟอร์จูน
เนอร์ 10,251 คัน โตโยต้า อินโนวา 9,284 คัน อเวนซ่า 5,087
คัน และรัช (Rush) 1,428 คัน
ขณะทีย่ อดน�ำเข้ารถยนต์สำ� เร็จรูปของอินโดนีเซียใน
ปี 2553 อยู่ที่ระดับ 76,250 คัน โดยน�ำเข้ามาจากประเทศไทย
เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น มาเลเซีย และยุโรป
ปัจจุบันมีรถยนต์หลายแบบ ส่งจากอินโดนีเซียมา
จ�ำหน่ายในประเทศไทย เป็นต้นว่า โตโยต้า อเวนซ่า โตโยต้า
อินโนวา ฮอนด้า ฟรีด ฮอนด้า สตรีม ซูซูกิ แคร์รี โดยได้รับ
ยกเว้นอากรขาเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)
ในระยะแรกรถยนต์น�ำเข้าจากอินโดนีเซียไม่ประสบ
ผลส�ำเร็จ เนื่องจากไม่สอดคล้องกับรสนิยมของคนไทย แต่
เหตุผลหลักไม่ใช่รถยนต์คณ
ุ ภาพไม่ดี โดยระบบช่วงล่างมาตรฐาน
เดียวกับในประเทศไทย แต่ปัญหาหลักมาจากวัสดุภายในที่
น�ำมาใช้ในห้องโดยสารนั้น มีคุณภาพต�่ ำกว่าที่นิยมใช้ใน
ประเทศไทยมาก ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก เช่น แผงคอนโซล
แผงบุประตู เบาะนัง่ เป็นต้น เนือ่ งจากรสนิยมของชาวอินโดนีเซีย
ไม่ได้ให้ความส�ำคัญกับคุณภาพของวัสดุภายในห้องโดยสารมาก
เท่าใดนัก ท�ำให้ในปัจจุบนั ต้องพยายามแก้ไขปัญหานี้ โดยท�ำการ
ปรับแต่งรถยนต์อนิ โดนีเซียบางส่วน เพือ่ ให้สอดคล้องกับรสนิยม
ของคนไทย

เป็นที่น่าสังเกตว่าตลาดรถยนต์อินโดนีเซียมีลักษณะ
พิเศษคล้ายกับตลาดรถยนต์ของไทย ในแง่ที่ว่าเก่งในตลาด
รถยนต์เฉพาะ กล่าวคือ ชาวอินโดนีเซียนิยมชมชอบรถยนต์
แบบรถแวนขนาดเล็ก (Minivans) รถยนต์อเนกประสงค์
(Multipurpose Vehicle - MPV) และรถยนต์แบบ SUV
ค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับคนไทยทีน่ ยิ มรถยนต์ปกิ อัพ โดยชาว
อินโดนีเซียน�ำรถยนต์ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ทั้งเป็นรถยนต์
ส่วนตัวและรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
จากพฤติกรรมข้างต้น ท�ำให้ตลาดรถยนต์ทงั้ 3 ประเภท
ของอินโดนีเซียมีขนาดค่อนข้างใหญ่ โดยในปี 2554 มียอด
จ�ำหน่ายในประเทศมากถึง 569,274 คัน คิดเป็นสัดส่วนสูง
ถึงร้อยละ 64 ของตลาดรถยนต์ภายในประเทศ ท�ำให้บริษัท
รถยนต์ได้กำ� หนดให้อนิ โดนีเซีย เป็นฐานการผลิตรถยนต์ประเภท
ดังกล่าว ทั้งเพื่อจ�ำหน่ายในประเทศและเพื่อส่งออก
ส�ำหรับรถยนต์โตโยต้า Kijang MPV ประสบผลส�ำเร็จ
มากในตลาด MPV นับตั้งแต่เริ่มเปิดตัวเมื่อปี 2540 โดยได้
รับความนิยมอย่างกว้างขวางในทุกกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ ต่อมาใน
ปี 2547 ได้เปิดตัวรุ่นใหม่ คือ Kijang Innova ซึ่งนอกจากผลิต
และจ�ำหน่ายในอินโดนีเซียแล้ว ยังผลิตเพื่อส่งออกด้วย
โดยเริ่มส่งออกมายังประเทศไทยและบรูไน ตั้งแต่เดือน
กันยายน 2547

ธันวาคม 2554

เร่งผลิตเพื่อส่งออก

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

:: อินโดนีเซียนิยมรถยนต์แบบอเนกประสงค์
ท�ำให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดมากกว่าครึ่ง
หนึง่ และกลายเป็นฐานการผลิตเพือ่ ส่งออก

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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”

โตโยต้า ครองตลาดรถยนต์อนิ โดนีเซีย
มากเป็นอันดับ 1 โดยในปี 2553
มียอดขาย 280,680 คัน
คิดเป็นส่วนแบ่งทางการตลาดร้อยละ 36.7

ไดฮัทสุ ครองตลาดเป็นอันดับ 2 ในอินโดนีเซีย
โดยในปี 2553 มียอดจ�ำหน่าย 118,591 คัน คิดเป็นส่วนแบ่ง
ทางการตลาดร้อยละ 15.5 โดยเป็นรถยนต์ไดฮัทสุ Xenia
ได้รับความนิยมสูงสุด ยอดจ�ำหน่าย 65,901 คัน รองลงมา คือ
รถยนต์ไดฮัทสุ Terios ยอดจ�ำหน่าย 16,483 คัน
อันดับสาม คือ ซูซูกิ โดยในปี 2553 มียอดจ�ำหน่าย
71,210 คัน โดยเน้นรถยนต์ในตลาดล่าง คือ รถยนต์ APV และ
รถยนต์ Swift
ส่วนนิสสันมียอดจ�ำหน่ายในปี 2553 จ�ำนวน 37,542
คัน รถยนต์ทจี่ ำ� หน่าย คือ Livina จ�ำหน่ายมากทีส่ ดุ คือ 22,560
คัน รองลงมา คือ X-Trail นาวาร่า มาร์ช เทียร่า ฯลฯ

กำ�หนดส่งเสริมผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก

”

อย่างไรก็ตาม บริษัทต่างชาติไม่เห็นด้วยกับ
นโยบายพัฒนารถยนต์แห่งชาติของอินโดนีเซียเท่าใดนัก
เนื่องจากหวั่นว่าจะส่งผลกระทบต่อยอดจ�ำหน่ายรถยนต์
ของตนเอง ซึ่งเป็นกรณีเดียวกับรถยนต์อีโคคาร์ของไทย
ซึ่งในระยะเริ่มต้นโครงการได้รับการต่อต้านจากผู้ผลิต
รถยนต์ปกิ อัพและรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคล เนือ่ งจากเกรงว่า
จะกระทบต่อ ยอดขาย

สนใจลงทุนอย่างท่วมท้น

จากปัจจุบนั ทีเ่ ป็นฐานการผลิตรถยนต์แบบอเนกประสงค์
และรถบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ อินโดนีเซียมีนโยบายจะพัฒนา
Product Champion ตัวใหม่ คือ รถยนต์ขนาดเล็กราคาถูก
โดยนาย Hidayat รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมของ
อินโดนีเซีย ได้ประกาศในงานมอเตอร์โชว์ เมือ่ เดือนกรกฎาคม
2553 เกี่ยวกับแผนที่จะพัฒนารถยนต์ครอบครัว ที่ออกแบบ
เป็นการเฉพาะส�ำหรับครอบครัวทีม่ รี ายได้ตำ�่ ขึน้ เองในประเทศ
ขณะเดียวกันมีมาตรฐานในด้านสิง่ แวดล้อมสูง โดยมีเครือ่ งยนต์
ขนาด 1,000 ซีซี ราคาประมาณ 8,900 เหรียญสหรัฐฯ ก�ำหนด
เป้าหมายใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศเป็นสัดส่วนอย่างต�ำ่ ร้อยละ 80

จากการที่ตลาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมี
แรงงานจ�ำนวนมาก ผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์ว่า ปริมาณการ
ประกอบรถยนต์ในอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดใน
อนาคต เนื่องจากมีโครงการลงทุนจ�ำนวนมาก
บริษทั ฮีโน่ ได้ขยายก�ำลังผลิตรถบรรทุกในอินโดนีเซีย
จาก 10,000 คัน เป็น 35,000 คันต่อปี ในปี 2553
บริษทั ออดี้ ของเยอรมนีได้ประกาศเมือ่ เดือนกุมภาพันธ์
2554 ที่จะร่วมทุนกับ Garuda Mataram Motor ในกลุ่ม
Indomobile ในการก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ออดีร้ นุ่ A4
และ A6 ที่กรุงจาการ์ต้า ก�ำหนดก่อสร้างโรงงานเสร็จและเริ่ม
ผลิตในปี 2558
บริษัท นิสสัน ประกาศเมื่อปลายเดือน
อินโดนีเซียมีแผนทีจ่ ะพัฒนารถยนต์ครอบครัว
กรกฎาคม 2554 ว่าจะลงทุน 9,600 ล้านบาท เพือ่
ขยายก�ำลังผลิตรถยนต์ในอินโดนีเซียมากกว่า 2
ทีอ่ อกแบบเป็นการเฉพาะ
มีมาตรฐานในด้านสิง่ แวดล้อมสูง ขนาด 1,000 ซีซี เท่คันาต่ตัอวปีจากเดิม 50,000 คันต่อปี เพิม่ เป็น 180,000

”

ใช้ชนิ้ ส่วนภายในประเทศอย่างต�ำ่ ร้อยละ 80
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การก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 3 ในอินโดนีเซีย เพือ่ ขยายก�าลังผลิต
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
แนวคิดจะก่อสร้างฐานผลิตเพิม่ เติมในภูมภิ าคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ เพิม่ เติมจากฐานผลิตหลักในปัจจุบนั ทีป่ ระเทศไทย โดย
เห็นว่าอินโดนีเซียน่าสนใจลงทุนมาก เนื่องจากเศรษฐกิจและ
ตลาดรถยนต์เติบโตในอัตราสูงมาก

วารสารส่งINVESMENT
เสริมการลงทุPROMOTION
น INVESTMENT
PROMOTION JOURNAL 19
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บริษัท GM ได้ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคม 2554
ที่จะลงทุน 4,500 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูการผลิตโรงงานที่เมือง
Bekasi บนพืน้ ที่ 70 ไร่ แถบเกาะชวาตะวันตกของอินโดนีเซีย
ก�าลังผลิตรถยนต์ 40,000 คันต่อปี เพื่อตลาดในประเทศและ
ส่งออก จ้างงานมากกว่า 800 คน โดยจะใช้ชิ้นส่วนภายใน
ประเทศมากกว่าร้อยละ 40 โดยก�าหนดให้เป็นฐานการผลิตหลัก
แห่งที่ 2 ในอาเซียน เพิม่ เติมจากฐานการผลิตทีม่ อี ยูแ่ ล้วในไทย
ทีต่ งั้ อยูภ่ ายในนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรน์ ซีบอร์ด จังหวัดระยอง
บริษัท โตโยต้า ประกาศเมื่อเดือนกันยายน 2554 ว่า
จะลงทุน 10,000 ล้านบาท เพือ่ ก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์
แห่งที่ 2 ในอินโดนีเซีย ขนาดก�าลังผลิต 70,000 คันต่อปี
บริษทั ซูซกู ิ มีแผนลงทุน 400 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน

ธันวาคม 2554

ยานยนต์ไทย
ในอาเซี่ยน
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ความท้าทายของ

อุตสาหกรรมยานยนต์มาเลเซีย
20 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยและมาเลเซีย นับว่าเป็นคู่แข่งสำาคัญในการชิงตำาแหน่ง
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แต่ทิศทางของ 2 ประเทศแตกต่างกันมาก
ขณะที่มาเลเซียมุ่งเน้นการพัฒนารถยนต์แห่งชาติ ไทยกลับดำาเนินนโยบายในทิศทางตรงกันข้าม โดยเปิดเสรี
การลงทุน พร้อมกับเร่งส่งเสริมการลงทุน ภายใต้คำาขวัญที่เราคุ้นเคยกันดี คือ Detroit of Asia

”

กำาหนดนโยบายรถยนต์แห่งชาติ
ส�าหรับบุคคลที่มีบทบาทส�าคัญมาก ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมยานยนต์ของมาเลเซีย คือ ดร.มหาเธร์ ซึ่งด�ารง
ต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลายาวนานถึงปลายปี 2546
เนือ่ งจาก ดร.มหาเธร์ ชอบการขับรถยนต์มาก โดยเฉพาะรถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ บนเส้นทางวิบาก ดังนั้น จึงให้การสนับสนุน
เป็นพิเศษเฉพาะรถยนต์แห่งชาติ โดยเก็บอากรขาเข้ารถยนต์
จากต่างประเทศในอัตราสูง แต่เก็บภาษีรถยนต์ของมาเลเซียใน
อัตราต�่ากว่าอัตราปกติ
20 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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นโยบายรถยนต์แห่งชาติของมาเลเซีย
ได้สง่ ผลดีตอ่ ยอดขาย
เพราะรถยนต์แห่งชาติ
มีราคาถูกกว่ารถยนต์มาก

”

เริม่ แรกมาเลเซียมีบริษทั รถยนต์แห่งชาติเพียงบริษทั
เดียว คือ บริษัท โปรตอน ต่อมาได้เพิ่มจ�านวนบริษัทรถยนต์
แห่งชาติขึ้นอีก คือ บริษัท Perodua บริษัท Naza และบริษัท
Inokom โดยนโยบายรถยนต์แห่งชาติของมาเลเซีย ได้ส่งผลดี
ต่อยอดขายรถยนต์แห่งชาติ เหตุผลของความส�าเร็จไม่ใช่เพราะ
ชาวมาเลเซียมีทศั นคติดา้ นชาตินยิ มอย่างเข้มข้น แต่เป็นเพราะ
รถยนต์แห่งชาติมีราคาถูกกว่ารถยนต์แบรนด์ต่างชาติมาก
ในช่วงนั้นมาเลเซียจะเห็นว่าประเทศไทย ซึ่งเป็น
คูแ่ ข่งส�าคัญในอุตสาหกรรมรถยนต์ ว่าไม่มอี ตุ สาหกรรมรถยนต์
ของตนเองอย่างแท้จริง เป็นเพียงแค่การน�าเข้าชิ้นส่วนจาก
ต่างประเทศเข้ามาประกอบขึน้ เป็นรถยนต์เท่านัน้ ไม่มกี ารวิจยั
และพัฒนา รวมทั้งไม่มีการผลิตชิ้นส่วนส�าคัญ ขณะที่บริษัท
ผลิตรถยนต์และชิน้ ส่วนเกือบทัง้ หมด เป็นการลงทุนของบริษทั
ต่างชาติ นับว่าแตกต่างจากมาเลเซีย ซึ่งลงทุนจ�านวนมากทั้ง
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ในด้านวิจยั และพัฒนา ด้านก่อสร้างโรงงาน และด้านการตลาด ยานยนต์ของไทย พัฒนาอย่างรวดเร็วไปสูก่ ารผลิตชิน้ ส่วนอย่าง
เพือ่ สร้างแบรนด์ของตนเอง โดยมีเป้าหมายเพือ่ พัฒนาอุตสาหกรรม ครบวงจร รวมถึงก้าวขึ้นสู่กิจกรรมในด้านวิจัยและพัฒนาใน
รถยนต์ที่พึ่งตนเองอย่างแท้จริง
เวลาต่อมา ส่งผลท�ำให้ไทยเริ่มน�ำหน้ามาเลเซียห่างขึ้นเรื่อยๆ
โดยในปี 2553 ไทยประกอบรถยนต์มากถึง 1.64 ล้านคัน โดย
ในจ�ำนวนนีเ้ ป็นการผลิตเพือ่ ส่งออกมากกว่าครึง่ หนึง่ คือ เกือบ
บริษัทต่างชาติไม่สนใจตั้งฐานผลิต
900,000 คัน ขณะที่มาเลเซียในปีเดียวกันประกอบรถยนต์
แม้นโยบายรถยนต์แห่งชาติจะส่งผลดีหลายประการ เพียงแค่ 570,000 คัน โดยเป็นการประกอบรถยนต์เพือ่ จ�ำหน่าย
แต่ได้สง่ ผลกระทบต่อเป้าหมายของมาเลเซีย ทีจ่ ะเป็นศูนย์กลาง ในประเทศแทบทั้งหมด มีการส่งออกเพียงเล็กน้อย
อุตสาหกรรม ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เนือ่ งจากบริษทั
ต่างชาติเห็นว่าเป็นการแข่งขันอย่างไม่ยุติธรรม โดยให้บริษัท
รถยนต์แห่งชาติได้เปรียบบริษัทอื่นๆ และไม่เปิดเสรีการลงทุน
ของต่างชาติในอุตสาหกรรมรถยนต์ ดังนั้น บริษัทส่วนใหญ่จึง
ตัดสินใจเลือกไทยเป็นฐานผลิตเพื่อส่งออก ทั้งๆ ที่มาเลเซียก็
เป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ และมีความน่าสนใจลงทุนอย่าง
มากอีกแห่งหนึ่งในอาเซียน
ยิง่ ไปกว่านัน้ ได้มแี นวโน้มว่าแทนทีบ่ ริษทั ต่างประเทศ
จะก่อตัง้ โรงงานในมาเลเซียตามการชักชวนของรัฐบาล ได้กลาย
เป็นว่าหลายบริษัทที่ตั้งโรงงานในมาเลเซียอยู่แล้ว ได้ตัดสินใจ
ปิดโรงงานในมาเลเซีย แล้วย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอืน่ ๆ
แทน เช่น ไทย และอินโดนีเซีย

การปรับเปลี่ยนนโยบายเผชิญการต่อต้าน

มาเลเซียเคยเป็นตลาดรถยนต์
ใหญ่เป็นอันดับ 1
ปัจจุบนั ได้ตกเป็นอันดับ 3
รองจากอินโดนีเซีย และไทย

”

”

ในระยะหลังอุตสาหกรรมรถยนต์ของมาเลเซีย ยังต้อง
เผชิญกับความท้าทายครั้งส�ำคัญทั้งจากไทย และอินโดนีเซีย
มากขึ้นตามล�ำดับ โดยเดิมมาเลเซียเคยเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่
เป็นอันดับ 1 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันได้ตกเป็น
อันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย และไทย
โดยภายหลังมาเลเซียเริม่ ยอมรับว่า นโยบายเปิดเสรี
การลงทุนของไทยนับว่าถูกต้อง เนื่องจากได้ส่งผลท�ำให้บริษัท
ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศจ�ำนวนมาก ท�ำให้อตุ สาหกรรม

ต่อมาเมือ่ นายกรัฐมนตรีมหาเธร์ได้กา้ วลงจากต�ำแหน่ง
เมื่อปลายปี 2546 นายอับดุลลาห์ บาดาวี นายกรัฐมนตรีคน
ต่อมาของมาเลเซีย ได้ตระหนักว่าจ�ำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยน
นโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ของประเทศ โดยได้ประกาศนโยบาย
เมือ่ เดือนกรกฎาคม 2547 ว่ารัฐบาลมาเลเซียจะเดินหน้าปฏิบตั ิ
ตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ในส่วนอุตสาหกรรม
รถยนต์ ดังนั้น บริษัทรถยนต์ของมาเลเซียจะต้องเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน ไม่ควรคาดหวังว่าธุรกิจของตนเองจะ
อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐบาลตลอดไป
นายอับดุลลาห์กล่าวว่ารัฐบาลจะลดการคุ้มครอง
บริษัทรถยนต์แห่งชาติลงอย่างช้าๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์
ทัง้ ต่อประเทศโดยส่วนรวม เนือ่ งจากเป็นการบีบบังคับโดยทาง
อ้อมให้บริษัทรถยนต์แห่งชาติต้องปรับปรุงตนเอง เพื่อรับการ
แข่งขันทัง้ ในด้านเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และปรับปรุงคุณภาพ
ของรถยนต์
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ธันวาคม 2554

เปิดเสรีการลงทุนอย่างเป็นขั้นตอน

”

ส�ำหรับบริษัทที่จะได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
มากที่สุด คือ บริษัท โปรตอน ซึ่งในระยะหลังได้เสียส่วนแบ่ง
ทางการตลาดอย่างต่อเนื่อง และฐานะการเงินไม่ค่อยดีนัก
เพือ่ คัดค้านนโยบายเปิดเสรีของรัฐบาล เมือ่ ต้นเดือนกรกฎาคม
2548 นาย Mahaleel Ariff ซึ่งขณะนั้นด�ำรงต�ำแหน่งเป็น
ผู้บริหารของบริษัท โปรตอน ได้กล่าววิจารณ์รัฐบาลว่าก�ำลัง
ทอดทิ้งไม่สนับสนุนช่วยเหลือบริษัทฯ
ส่วน ดร.มหาเธร์ อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาบริษัทฯ เมื่อเดือนเมษายน 2547 ก็ได้
กล่าวในท�ำนองเดียวกันว่า นโยบายของรัฐบาลที่จะลดการ
คุม้ ครองบริษทั โปรตอน นัน้ จะส่งผลกระทบต่อบริษทั โปรตอน
เป็นอย่างมาก รวมถึงส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศ
อีกด้วย
ผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ว่าหากรัฐบาลมาเลเซีย ได้
ปรับเปลีย่ นนโยบายแบบหน้ามือเป็นหลังมือแล้ว จะกระทบต่อ
อุตสาหกรรมรถยนต์อย่างรุนแรง ท�ำให้ความพยายามของรัฐบาล
มาเลเซียในระยะทีผ่ า่ นมาทีท่ มุ่ เงินทุนจ�ำนวนมาก เพือ่ ส่งเสริม
รถยนต์แห่งชาติกลายเป็นเรือ่ งสูญเปล่า โดยมีตวั อย่างกรณีของ
ออสเตรเลียซึง่ เปิดเสรีอตุ สาหกรรมรถยนต์ ก่อให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรง ท�ำให้ผปู้ ระกอบรถยนต์ในประเทศบางรายต้องเลิก
กิจการ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อบริษัทรถยนต์แห่งชาติ
แต่อย่างไรก็ตาม การใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนนโยบายของ
รัฐบาลมาเลเซียข้างต้น ได้สร้างความไม่พอใจให้แก่บริษัทต่าง
ชาติเป็นอย่างมาก ท�ำให้หลายบริษัทตัดสินใจชะลอการลงทุน
ในมาเลเซีย

มาเลเซียได้ประกาศนโยบาย
อุตสาหกรรมยานยนต์
ว่าจะพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมภิ าค

พร้อมกันนี้ ได้ประกาศว่าหากบริษทั รถยนต์ตา่ งประเทศ
มาตั้งฐานการผลิตรถยนต์ในมาเลเซียแล้ว จะได้รับสิทธิและ
ประโยชน์เช่นเดียวกับบริษัทรถยนต์แห่งชาติ โดยสิทธิและ
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั จะไม่มหี ลักเกณฑ์กำ� หนดตายตัว ขึน้ อยูก่ บั การ
เจรจาเป็นแต่ละกรณีไป ซึ่งจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น
การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิม่ ทักษะบุคลากร การน�ำเข้าเงินตรา
ต่างประเทศ มูลค่าเพิ่มของการผลิต การลงทุนด้านวิจัยและ
พัฒนา ฯลฯ

ในระยะหลังเมือ่ เริม่ มีเสียงเรียกร้อง ให้รฐั บาลมาเลเซีย
เปิดเสรีอุตสาหกรรมรถยนต์มากขึ้น รัฐบาลจึงได้เริ่มเปิดเสรี
อุตสาหกรรมรถยนต์แบบเป็นขัน้ ตอน โดยกระทรวงการค้าระหว่าง
ประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) ของมาเลเซียได้ประกาศกรอบ
นโยบายอุตสาหกรรมยานยนต์ (National Automotive Policy
Framework) เมือ่ วันที่ 19 ตุลาคม 2548 ว่ามาเลเซียจะพัฒนา
ให้เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมภิ าค โดยมีวตั ถุประสงค์
5 ประการ
:: โลจิสติกส์ด้านรถยนต์ในมาเลเซีย
22 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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”

ส่งเสริมอุตสาหกรรมทีม่ คี วามสามารถในการแข่งขัน
โดยเฉพาะการผลิตรถยนต์แห่งชาติ
ก้าวไปสูศ่ ูนย์กลางอุตสาหกรรมรถยนต์ในภูมิภาค
ทัง้ ในการผลิต ประกอบ และกระจายสินค้ารถยนต์
เสริมสร้างมูลค่าเพิม่ และความสามารถของบริษทั
ท้องถิ่น
ส่งเสริมการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนเพื่อส่งออก
ส่งเสริมบริษัทภูมิบุตร ซึ่งเป็นของคนท้องถิ่นของ
มาเลเซีย เพือ่ ประกอบธุรกิจรถยนต์ทงั้ ในส่วนการ
เป็นตัวแทนจ�ำหน่าย ผลิตชิ้นส่วน การน�ำเข้า
รถยนต์ ฯลฯ

รัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศเมือ่ วันที่ 22 มีนาคม 2549
เกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ (National Automotive
Policy - NAP) ในรายละเอียด เป็นต้นว่า
ลดอัตราอากรขาเข้ารถยนต์สา� เร็จรูปจากประเทศ
อาเซียน กรณีใช้ชนิ้ ส่วนผลิตในประเทศกลุม่ อาเซียน
อย่างน้อยร้อยละ 40 ภายใต้ CEPT - AFTA อีกครัง้
หนึง่ จากเดิมร้อยละ 15 ลดลงเหลือร้อยละ 5
ป้องกันการน�าเข้าและจ�าหน่ายรถยนต์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ
ไม่ได้มาตรฐาน
ลดการน�าเข้ารถยนต์ใช้แล้วอย่างค่อยเป็นค่อยไป
โดยจะห้ามการน�าเข้าภายในวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ยกเว้นการน�าเข้าเพื่อใช้ส่วนบุคคล
จะไม่อนุญาตให้กอ่ ตัง้ โรงงานประกอบรถยนต์แห่ง
ใหม่ จนกว่าปัญหาก�าลังผลิตเกินความต้องการจะ
ผ่อนคลายลง

ธันวาคม 2554

”

ประกาศนโยบายยานยนต์แห่งชาติปี 2549

ก�าหนดให้การผลิตรถไฮบริด
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการชักจูง
เพือ่ จ�าหน่ายในมาเลเซียและส่งออก

”

ยิง่ ไปกว่านัน้ มาเลเซียยังก�าหนดให้การผลิตรถไฮบริด
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายในการชักจูงการลงทุน โดยรัฐมนตรี
กระทรวงการค้าต่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซีย
ได้หารือกับบริษัทรถยนต์หลายบริษัท เพื่อชักชวนให้มาลงทุน
ตัง้ ฐานผลิตรถยนต์ไฮบริดในมาเลเซีย เพือ่ จ�าหน่ายในมาเลเซีย
และส่งออกไปยังประเทศกลุม่ อาเซียน รวมถึงการผลิตชิน้ ส่วน
รถไฮบริด

เปิดการลงทุนอย่างจำากัดปลายปี 2552
ดาโต๊ะมุสตาฟา โมฮัมหมัด รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) ของมาเลเซีย
ได้ประกาศปรับปรุงนโยบายอุตสาหกรรมรถยนต์ (National
Automotive Policy - NAP) ครั้งใหญ่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม
2552 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 ซึ่งมีการ
เปลี่ยนแปลงในหลายด้าน ดังนี้
ประการแรก เปิดเสรีการลงทุนในอุตสาหกรรมรถยนต์
อย่างจ�ากัด โดยยกเลิกการห้ามตัง้ โรงงานประกอบรถยนต์ รวมถึง
เปิดเสรีการถือหุ้นของต่างชาติ กรณีเป็นการประกอบรถยนต์
ขนาดไม่ตา�่ กว่า 1,800 ซีซี และมีราคาจ�าหน่ายไม่ตา�่ กว่า 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 โดยยังห้ามตั้ง
โรงงานประกอบรถยนต์ขนาดต�่ากว่า 1,800 ซีซี หรือมีราคา
จ�าหน่ายต�่ากว่า 150,000 ริงกิต

ประการทีส่ อง ส่งเสริมการลงทุนผลิตชิน้ ส่วนรถยนต์
ประเภทที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและการผลิตเพื่อส่งออก โดยก�าหนด
ว่าหากมูลค่าเพิ่มไม่ต�่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
รถยนต์นบั ว่าเป็นแหล่งรายได้สา� คัญของรัฐบาลเป็นมูลค่าสูงถึง
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ปีละ 6,000 - 7,000 ล้านริงกิต หรือประมาณ 60,000 – 70,000
ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จะยึดมั่นปฏิบัติตามพันธสัญญา
เกี่ยวกับการลดอากรขาเข้าสินค้ายานยนต์ ตามข้อตกลงเขต
การค้าเสรีอาเซียน และข้อตกลงเขตการค้าเสรีกบั ประเทศอืน่ ๆ
ประการทีส่ ี่ ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนารถยนต์ไฟฟ้า
และรถยนต์ไฮบริด และชิน้ ส่วนส�ำคัญ เช่น มอเตอร์ อินเวอร์ทเตอร์
แบตเตอรี่ ฯลฯ โดยให้สถานภาพ Pioneer Status เต็มที่ เป็น
เวลา 10 ปี หรือ Investment Tax Allowance 100% รวมถึง
สนับสนุนในรูปเงินให้เปล่า ในด้านฝึกอบรมและด้านวิจัยและ
พัฒนา ต่อมารัฐบาลมาเลเซียได้ประกาศยกเว้นภาษีสรรพสามิต
รถไฮบริดขนาดเครือ่ งยนต์ตำ�่ กว่า 2,000 ซีซี ท�ำให้ยอดรถยนต์
ไฮบริดจ�ำหน่ายเพิ่มขึ้นมาก
อย่างไรก็ตาม รัฐบาลมาเลเซียได้ตระหนักว่าเครือ่ งยนต์
แบบสันดาปภายใน ที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบันจะยังคงครอง
ตลาดต่อไปอีกยาวนาน โดยคาดการณ์ว่าในปี 2563 ทั่วโลกจะ
ซือ้ รถยนต์ไฟฟ้าเป็นสัดส่วนเพียงร้อยละ 10 ของทัง้ หมด ขณะที่
อีกร้อยละ 90 ยังคงเป็นรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบสันดาป
ภายใน ดังนัน้ มาเลเซียก�ำหนดเป็นผูน้ ำ� ในด้านเครือ่ งยนต์ CNG
หรือทีป่ ระเทศไทยเรียกว่า NGV ซึง่ ใช้กา๊ ซธรรมชาติเป็นเชือ้ เพลิง

”

ปัจจุบนั เครือ่ งยนต์ NGV
ทีใ่ ช้กนั ทัว่ โลกนัน้
ยังไม่มปี ระเทศใดทีใ่ ช้
เทคโนโลยี Direct Injection
แต่มาเลเซียมีเทคโนโลยีในด้านนี้

”

อนึ่ง ปัจจุบันเครื่องยนต์ NGV ที่ใช้กันทั่วโลกนั้น
ยังไม่มปี ระเทศใดทีใ่ ช้เทคโนโลยี Direct Injection แต่มาเลเซีย
มีเทคโนโลยีในด้านนี้ ซึง่ จะส่งผลท�ำให้รถยนต์ประหยัดเชือ้ เพลิง
ก๊าซธรรมชาติมากกว่า ดังนัน้ ก�ำหนดวิสยั ทัศน์จะเป็นฐานผลิต
ระบบ Direct Injection ส�ำหรับเครื่องยนต์ NGV เพื่อส่งออก
ไปจ�ำหน่ายทั่วโลก

24 วารสารส่งเสริมการลงทุน

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

เป็นช่วงท้าทายสำ�คัญ
ในปี 2554 ตลาดรถยนต์ของมาเลเซียหดตัวลง
เล็กน้อยร้อยละ 0.9 เหลือ 599,877 คัน ต�ำ่ กว่าทีค่ าดการณ์เอา
ไว้กอ่ นหน้านีว้ า่ จะมียอดจ�ำหน่าย 608,000 คัน เนือ่ งจากปัญหา
เกี่ยวกับการขาดแคลนชิ้นส่วนรถยนต์ อันมีสาเหตุเนื่องจาก
เหตุการณ์แผ่นดินไหวในญี่ปุ่นและน�้ำท่วมในไทย โดยยอด
จ�ำหน่ายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลลดลงเล็กน้อยร้อยละ 1.6 เหลือ
535,112 คัน ขณะที่ยอดจ�ำหน่ายรถยนต์เพื่อการพาณิชย์เพิ่ม
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�ำคัญของมาเลเซีย
โดย Datuk Kamaruddin Ismail ประธานสถาบันยานยนต์
ของประเทศมาเลเซีย ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อเดือนมีนาคม 2554
ว่าหากในอนาคตด�ำเนินนโยบายอย่างไม่ระมัดระวังแล้ว
อุตสาหกรรมยานยนต์ของมาเลเซีย อาจจะกลายเป็นส่วนเกิน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้น
ประการแรก ความพยายามเปิดเสรีอตุ สาหกรรมเพิม่
เติม โดยการก่อตัง้ โรงงานประกอบรถยนต์ของต่างชาติ จะท�ำให้
อุปสงค์ต่อชิ้นส่วนเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้มีการผลิตชิ้นส่วนภายใน
ประเทศเป็นจ�ำนวนมากขึ้นตามไปด้วย ก่อให้เกิดการประหยัด
จากขนาด ท�ำให้ราคาชิ้นส่วนลดลง ขณะเดียวกันคุณภาพเพิ่ม
สูงขึน้ ซึง่ จะเป็นผลดีทำ� ให้อตุ สาหกรรมรถยนต์มคี วามสามารถ
ในการแข่งขันเพิ่มขึ้น
ประการที่สอง เร่งพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์
Madani Sahari หัวหน้าผูบ้ ริหารของสถาบันยานยนต์มาเลเซีย
ให้สมั ภาษณ์เมือ่ เดือนมีนาคม 2554 กล่าวว่าเป้าหมายจะพัฒนา
บุคลากรภายในปี 2558 ประกอบด้วยนักออกแบบในด้าน
ยานยนต์ 4,600 คน วิศวกรยานยนต์ 5,700 คน ช่างเทคนิค
พิเศษ 27,000 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการผลิตแบบลดการ
สูญเสียในการผลิต (Lean Production) 1,500 คน และวิศวกร
บ�ำรุงรักษาที่เชี่ยวชาญพิเศษ 500 คน

:: รถยนต์ปิกอัพมิตซูบิชิได้รับความสนใจค่อนข้างมากในมาเลเซีย

ต่างชาติเริ่มสนใจลงทุน
บริษัทรถยนต์ยุโรปหลายบริษัท เริ่มมีการตัดสินใจ
เลือกมาเลเซียเป็นฐานการผลิต เนือ่ งจากคาดว่าจะท�าให้สามารถ
ผลิตรถยนต์ยโุ รปในราคาต�า่ ลง ท�าให้ยอดขายรถยนต์ยโุ รปเพิม่
อย่างก้าวกระโดด แต่เกือบทัง้ หมดเป็นการผลิตจ�านวนไม่มากนัก
โดยอาศัยโรงงานประกอบรถยนต์ที่มีอยู่แล้ว เป็นต้นว่า บริษัท
DRB-HICOM ได้ลงนามในสัญญาร่วมมือกับบริษทั โฟล์คสวาเกน
ของเยอรมนีเมื่อปี 2553 ในการใช้ฐานการผลิตเดิมของตนเอง

วารสารส่งเสริมการลงทุน

บริษทั รถยนต์ยโุ รปหลายบริษทั
เริม่ มีการตัดสินใจเลือกมาเลเซีย
เป็นฐานการผลิต
เนือ่ งจากคาดว่าจะท�าให้สามารถ
ผลิตรถยนต์ยโุ รปในราคาต�า่ ลง

”

นอกจากนี้ มีโครงการร่วมทุนระหว่างบริษทั Berjaya
Corp Bhd ของมาเลเซีย และบริษัท BYD Auto ของจีน เพื่อ
ตั้งโรงงานประกอบรถยนต์ BYD ขนาดเครื่องยนต์ 1,000 ซีซี
ล่าสุดในช่วงกลางปี 2554 บริษทั ฟูจเิ ฮฟวีอ่ นิ ดัสตรีส์
ของญีป่ นุ่ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจทีจ่ ะร่วมทุนกับกลุม่ ตันจง
ของมาเลเซีย ในการก่อสร้างโรงงานประกอบรถยนต์ซบู ารุแบบ
อเนกประสงค์ขนาดเล็กในมาเลเซีย เพื่อจ�าหน่ายในประเทศ
และส่งออกไปจ�าหน่ายยังประเทศไทยและอินโดนีเซีย โดยการ
ที่ตัดสินใจเลือกตั้งโรงงานในมาเลเซีย แทนที่จะลงทุนในไทย
เนือ่ งจากต้องการใช้ฐานการประกอบรถยนต์ของกลุม่ ตันจงทีม่ ี
อยู่แล้ว แทนที่จะก่อสร้างโรงงานขึ้นใหม่ โดยก�าหนดเริม่ ผลิต
ในเดือนตุลาคม 2555 ขนาดก�าลังผลิต 5,000 คันต่อปี
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ทีเ่ มือง Pekan รัฐปาหัง ซึง่ มีกา� ลังผลิต 90,000 คันต่อปี ก�าหนด
ในช่วงแรกจะประกอบรถยนต์โฟล์คสวาเกนรุ่น Passat และ
Jetta เพื่อจ�าหน่ายในประเทศก่อน จากนั้นจะเริ่มผลิตเพื่อส่ง
ออกนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

”

ประการทีส่ าม การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เช่น รถยนต์
ไฟฟ้า โดยบริษทั โปรตอน ได้ประกาศเมือ่ เดือนกันยายน 2554
ว่าจะเริม่ ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าตัง้ แต่ปี 2556 เป็นต้นไป โดยวางแผน
จะลงทุนในด้านรถยนต์ไฟฟ้าในช่วง 2 ปีขา้ งหน้า เป็นเงิน 500
ล้านริงกิต หรือประมาณ 5,000 ล้านบาท

ธันวาคม 2554

Go Green
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

โรงไฟฟ้านิวเคลียร์

ทางเลือก ทางออก หรือทางตัน
“โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทางเลือก ทางออก หรือทางตัน” เป็นหนึง่ ในหัวข้อเสวนา ในงานบีโอไอแฟร์ 2011
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 22 มกราคม 2555 โดยบีโอไอร่วมกับสำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีวิทยากร คือ
รองศาสตราจารย์ ดร.ดุ จ เดื อ น พั น ธุ ม นาวิ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญสาขาพฤติ ก รรมศาสตร์ สถาบั น บั ณ ฑิ ต
พัฒนบริหารศาสตร์ และ ดร.นทีกูล เกรียงชัยพร วิศวกรนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) โดยมี ดร.พิภัทร พฤกษาโรจนะกุล วิศวกรนิวเคลียร์ สำานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นผู้นำาการเสวนา
ความคิดทีจ่ ะก่อตัง้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ไม่ใช่เรือ่ งใหม่
ส�าหรับประเทศไทย โดยมีความพยายามสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
มาแล้ว 3 ครัง้ ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2518 มีแผนจะก่อสร้างโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ขนาด 600 เมกะวัตต์ ทีอ่ า่ วไผ่ อ�าเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี ซึ่งมีการเลือกเทคโนโลยีและสั่งจองเชื้อเพลิงแล้ว
แต่ตอนนั้นมีการส�ารวจพบก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ผนวกกับ
กระแสต่อต้าน จึงท�าให้โครงการต้องล้มเลิกไป
:: จากซ้ายไปขวา ดร.พิภทั ร พฤกษาโรจนะกุล วิศวกรนิวเคลียร์ ส�านักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ รองศาสตราจารย์ ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน
ผูเ้ ชีย่ วชาญสาขาพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
และ ดร.นทีกูล เกรียงชัยพร วิศวกรนิวเคลียร์ การไฟฟ้าฝายผลิต
แห่งประเทศไทย
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ความคิดทีจ่ ะก่อตัง้ โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ วิกฤติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมา
ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ ไม่มีสิ่งใดที่ไม่มีความเสี่ยง
ไม่ใช่เรือ่ งใหม่สำ� หรับประเทศไทย
มีแต่เสีย่ งน้อยหรือเสีย่ งมากเท่านัน้ เหตุการณ์แผ่นดินไหวร้าย
โดยมีความพยายามสร้าง
แรงที่สุดในญี่ปุ่นเมื่อต้นปี 2554 เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด เพราะ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์มาแล้ว 3 ครัง้
แผ่นดินไหวส่งผลกระทบต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมาไดอิชิ
ซึ่งมีเตาปฏิกรณ์ 6 เตา อายุ 32 - 40 ปี โดยในจ�ำนวนนี้มี
ครัง้ แรกเมือ่ ปี 2518

”

”

จากนั้นในปี 2525 ได้มีการรื้อฟื้นโครงการขึ้นมา
อีกครั้ง โดย กฟผ. ได้ส�ำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมส�ำหรับก่อตั้ง
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ซึ่งพบว่ามีทั้งหมด 59 แห่ง โดยได้ท�ำการ
ศึกษาลึกลงไปจนเหลือที่ใช้ได้ 14 แห่ง จากนั้นทางญี่ปุ่นได้เข้า
มาช่วยประเมินจนเหลือ 4 แห่ง แต่กระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจ
ในปี 2540 โครงการจึงได้ล้มเลิก
ปัจจุบันมีความพยายามก่อตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็น
ครั้งที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
พึ่งพาการใช้ก๊าซธรรมชาติมากถึงร้อยละ 70 โดย 2 ใน 3 ของ
ก๊าซธรรมชาติที่น�ำมาใช้นั้น มาจากอ่าวไทย ซึ่งมีการประมาณ
การว่าก๊าซในอ่าวไทยจะหมดลงภายใน 20 ปี หลังจากนั้นจะ
ต้องพึ่งพาการน�ำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศทั้งหมด
ดังนั้น รัฐบาลจึงมีนโยบายหาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นๆ
มาใช้ส�ำหรับการผลิตไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงพลังงานนิวเคลียร์
ปัจจัยส�ำคัญ คือ การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ให้
ปลอดภัย โดยเครือ่ งปฏิกรณ์นวิ เคลียร์แต่ละรุน่ ได้รบั การพัฒนา
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตาม
ล�ำดับ เช่น โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมาไดอิชิ ซึ่งเกิดปัญหาจาก
แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเมื่อต้นปี 2554 จะเป็นรุ่นที่ 2 ส�ำหรับ
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ก่อสร้างใหม่ในปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 3+ และ
ขณะนี้ระบบที่เป็นรุ่นที่ 4 ก�ำลังอยู่ระหว่างการวิจัย
ส�ำหรับมาตรการความปลอดภัย นอกจากเพื่อป้องกัน
ภัยธรรมชาติหรืออุบัติเหตุแล้ว จะต้องป้องกันภัยจากการ
ก่อการร้ายด้วย เป็นต้นว่า ที่ประเทศจีน นอกรั้วโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์จะมีทหารถือปืน เพื่อรักษาความปลอดภัย โดยได้รับ
อ�ำนาจให้ยิงผู้ที่บุกรุกเข้ามายังโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ได้

3 เตา ที่อยู่ระหว่างเดินเครื่อง ส่วนที่เหลืออีก 3 เตาปิดเพื่อรอ
การซ่อมบ�ำรุง ซึง่ ทัง้ 3 เตาทีก่ ำ� ลังเดินเครือ่ งได้หยุดท�ำงานตาม
ทีอ่ อกแบบไว้ โดยไม่ได้รบั ความเสียหายจากแผ่นดินไหวแต่อย่างใด
แต่หลังแผ่นดินไหว 1 ชั่วโมง เกิดเหตุการณ์สึนามิ
ความสูง 15 เมตร ซึง่ โรงไฟฟ้าฯ มีระบบกันคลืน่ สูงเพียง 5.7 เมตร
ส่งผลท�ำให้ระบบผลิตไฟฟ้าส�ำรองจากเครื่องยนต์ดีเซลได้รับ
ความเสียหาย เนื่องจากอาคารไม่ได้ออกแบบให้กันน�้ำเอาไว้
เชือ้ เพลิงนิวเคลียร์มลี กั ษณะพิเศษ คือ แท่งเชือ้ เพลิง
ยูเรเนียมจะยังคงร้อนอยูแ่ ม้ปดิ เตาแล้วก็ตาม ดังนัน้ ต้องแช่อยูใ่ น
น�ำ้ เพื่อระบายความร้อนอย่างต่อเนื่อง จากการเกิดสึนามิท�ำให้
ไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง ครอบคลุมถึงพืน้ ทีโ่ รงไฟฟ้านิวเคลียร์ดว้ ย
ขณะที่ระบบผลิตไฟฟ้าจากเครื่องยนต์ดีเซลเสียหาย
แม้ในระยะแรกไม่มปี ญ
ั หามากนัก เนือ่ งจากสามารถสูบน�ำ้ โดย
ใช้ไฟฟ้าส�ำรองจากแบตเตอรี่ แต่เมื่อไฟฟ้าส�ำรองในแบตเตอรี่
ถูกใช้หมดลง ท�ำให้ระบบระบายความร้อนมีปญ
ั หา จนน�ำ้ เดือด
แท่งเชือ้ เพลิงมีอณ
ุ หภูมสิ งู ขึน้ ก่อให้เกิดการหลอมละลาย ส่งผล
ท�ำให้กัมมันตภาพรังสีรั่วออกมาสู่ภายนอกเตาปฏิกรณ์ แม้มี
อาคารครอบเตาปฏิกรณ์อีกชั้นหนึ่ง แต่ความร้อนสูงได้ท�ำให้
ก๊าซไฮโดรเจนเพิม่ ขึน้ จนเกิดการระเบิดขึน้ (ก๊าซไฮโดรเจนเกิด
ระเบิด ไม่ใช่ระเบิดไฮโดรเจนอย่างที่หนังสือพิมพ์เสนอข่าว)
ท�ำให้อาคารเสียหาย กัมมันตภาพรังสีมกี ารรัว่ ไหลออกมาภายนอก
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หลายประเทศ เดินหน้าต่อ
การเกิดปัญหาทีโ่ รงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟกู ชู มิ า ซึง่ นับเป็น
อุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ครั้งใหญ่เป็นครั้งที่ 3 ต่อจากที่
ทรีไมล์ไอส์แลนด์ในสหรัฐฯ และเชอร์โนบิลในอดีตสหภาพ
โซเวียต แต่บรรดาประเทศที่ใช้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กว่า 30
ประเทศ มีเพียง 2 ประเทศ ที่ประกาศว่าจะค่อยๆ ลดการใช้
พลังงานนิวเคลียร์ลง คือ เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์ ส�ำหรับ
ประเทศอื่นๆ ที่สนใจจะใช้พลังงานนิวเคลียร์ในอนาคต
ส่วนใหญ่ตัดสินใจเดินหน้าโครงการต่อไป

”

มีเพียง 2 ประเทศทีป่ ระกาศว่า
จะค่อยๆ ลดการใช้พลังงานนิวเคลียร์ลง
คือ เยอรมนี และสวิตเซอร์แลนด์
ส�ำหรับประเทศอืน่ ๆ ในอนาคต
ส่วนใหญ่ตดั สินใจเดินหน้าโครงการต่อไป

”

รัฐบาลสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในประเทศเหล่านั้น โดยจะ
เน้นการใช้เทคโนโลยีใหม่ คือ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล
ขนาดเล็ก (Small Modular Reactor – SMR) ซึ่งเป็นเตา
ปฏิกรณ์สำ� หรับผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ แทนที่
จะมีขนาด 1,000 – 1,400 เมกะวัตต์ ในเตาปฏิกรณ์ขนาดปกติ
ที่ก่อสร้างในปัจจุบัน โดยจะก่อสร้างแบบโมดูล (Modular)
ภายในโรงงานแล้ว ยกมายังสถานที่ก่อสร้าง แทนการก่อสร้าง
ในทีต่ งั้ โรงงานไฟฟ้า ท�ำให้สามารถควบคุมคุณภาพเตาปฏิกรณ์
ได้ดยี งิ่ ขึน้ น�ำไปติดตัง้ ไม่ยาก ไม่ตอ้ งใช้นำ�้ ระบายความร้อน และ
สามารถก่อสร้างในทะเลทรายได้
ในส่วนของฝรั่งเศส ปัจจุบันผลิตไฟฟ้าโดยใช้พลังงาน
นิวเคลียร์เป็นสัดส่วนสูงมากถึงร้อยละ 78.5 มีแผนที่จะลด
สัดส่วนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ลงเหลือร้อยละ 50
ภายในปี 2593 โดยจะปิดโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เก่าที่มีอายุครบ
40 ปี จ�ำนวน 24 แห่ง
ส�ำหรับญี่ปุ่น แม้จะเกิดอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เมื่อ
ต้นปี 2554 แต่ในการประชุมนักวิชาการญีป่ นุ่ เมือ่ ปลายปี 2554
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ผู้เข้าร่วมประชุมต่างพร้อมใจกันยืนยัน ขอให้รัฐบาลเดินหน้า
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ต่อไป ล่าสุดรัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศในวันที่
6 มกราคม 2555 ซึ่งเป็นวันเดียวกับการสัมมนาว่า จะเสนอ
กฎหมายก�ำหนดให้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ปดิ ตัวภายหลังใช้งาน 40
ปี แต่อาจจะผ่อนผันให้หากมีความปลอดภัย คล้ายคลึงกับสหรัฐฯ
ที่ก�ำหนดใบอนุญาตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 40 ปี โดยยอมให้ต่อ
อายุได้อีก 20 ปี
จากบทเรียนในอดีต ท�ำให้มีการออกแบบโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์แบบใหม่ เพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยให้สงู ขึน้ โดยโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ฟกู ชู มิ า ซึง่ มีเตาปฏิกรณ์ 6 เตา อายุ 32 - 40 ปี นับ
เป็นรุน่ ที่ 2 ส�ำหรับทีก่ ำ� ลังก่อสร้างในปัจจุบนั ทันสมัยและปลอดภัย
ขึ้นเป็นรุ่นที่ 3+ มีระบบ Passive System ให้น�้ำไหลมาเอง
จากที่สูงมาสู่ที่ต�่ำตามแรงดึงดูดของโลก ขณะที่ก�ำลังวิจัย คือ
รุ่นที่ 4 ที่ทันสมัยและปลอดภัยมากขึ้นอีก

:: โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศฟินแลนด์

แท่งเชื้อเพลิง ใช้ผลิตระเบิดนิวเคลียร์ไม่ได้
แม้จะเกิดปัญหากับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ แต่ไม่มีทางที่
แท่งเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ จะถูกน�ำไปผลิตระเบิด
นิวเคลียร์ได้ เนื่องจากแท่งเชื้อเพลิงที่ใช้มีความเข้มข้นเพียง
ร้อยละ 0.7 – 10 เช่น แท่งเชือ้ เพลิงทีโ่ รงไฟฟ้าฟูกชู มิ า มีความ
เข้มข้นเพียงร้อยละ 3 ขณะที่ระเบิดนิวเคลียร์จะต้องใช้แท่ง
เชือ้ เพลิงทีม่ คี วามเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 99 ดังนัน้ แม้ผกู้ อ่ การร้าย
จะน�ำแท่งเชือ้ เพลิงในโรงไฟฟ้าไปได้ ก็ไม่สามรถน�ำไปผลิตเป็น
ระเบิดนิวเคลียร์ได้
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แท่งเชือ้ เพลิงทีโ่ รงไฟฟ้าฟูกชู มิ า
มีความเข้มข้นเพียงร้อยละ 3
ขณะทีร่ ะเบิดนิวเคลียร์
จะต้องใช้แท่งเชือ้ เพลิง
ทีม่ คี วามเข้มข้นสูงถึงร้อยละ 99

”

:: การตรวจสอบมาตรฐานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะเป็นไปอย่างเข้มงวด

ข้อดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ถูกและสะอาด
ข้อดีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าที่
ใช้เชื้อเพลิงอื่นๆ แล้ว พบข้อดีหลายประการ คือ
ประการแรก ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
นิวเคลียร์ ซึ่งรวมทั้งค่าก่อสร้าง ค่าเดินเครื่อง ค่าเชื้อเพลิง
ค่าเก็บรักษากากกัมมันตภาพรังสี ค่ารือ้ ถอน ฯลฯ มีมลู ค่าเพียง
2.79 บาทต่อหน่วย เปรียบเทียบกับถ่านหิน 2.94 บาทต่อหน่วย
ก๊าซธรรมชาติ 3.96 บาทต่อหน่วย แสงอาทิตย์ 10 – 13 บาท
ต่อหน่วย ลม 5 – 6 บาทต่อหน่วย และชีวมวล 3 - 3.50 บาท
ต่อหน่วย

”

”

ส�ำหรับแท่งเชือ้ เพลิงใช้แล้ว (Spent Fuel) ซึง่ เป็นกาก
กัมมันตภาพรังสี ที่ได้จากการแบ่งแยกนิวเคลียสของยูเรเนียม
มีการแผ่รงั สีตลอดเวลา แม้ดบั เครือ่ งหรือเลิกใช้กต็ าม ซึง่ จ�ำเป็น
ต้องใช้เวลานับหมืน่ ปีในการสลายตัว เพือ่ ลดระดับกัมมันตภาพรังสี
จนถึงระดับเท่ากับกัมมันตภาพรังสีของแร่ยเู รเนียมตามธรรมชาติ
นั้น
การด�ำเนินการในช่วง 60 ปีแรก จะเก็บแบบเปียก
โดยการแช่น�้ำในบ่อเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วซึ่งอยู่ภายในโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ หลังจากนั้นจะเก็บแบบแห้งโดยใช้อากาศเป็นตัว
ระบายความร้อนเป็นเวลาอย่างน้อย 20 ปี จนกว่าจะมีพื้นที่
ฝังเก็บใต้ดนิ อย่างถาวร เรือ่ งทีม่ กี ารหวัน่ เกรงกันว่าจะเกิดปัญหา
ในการเก็บรักษาและก�ำจัด ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหามากมายอย่าง
ที่คิด เนื่องจากเหตุผล ดังนี้
ประการแรก แท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วไม่มีจ�ำนวนมาก
โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะเปลี่ยนแท่งเชื้อเพลิงทุก 1.5 – 2 ปี
จากนั้นจะน�ำไปเก็บในบ่อเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้ว แต่จะมีปริมาณ
น้อยมาก โดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 1,000 เมกะวัตต์ (ปัจจุบนั ไทย
มีความต้องการไฟฟ้าประมาณ 30,000 เมกะวัตต์) จะมีกาก
กัมมันตภาพรังสีปีละเพียงแค่ 25 ลูกบาศก์เมตร น้อยมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับกากอุตสาหกรรมในประเทศไทย ทีม่ ปี ริมาณนับ
สิบล้านตันในแต่ละปี
ประการที่สอง แท่งเชื้อเพลิงใช้แล้ว สามารถน�ำไป
คัดแยกเอาเชื้อเพลิงที่ใช้ได้ ท�ำให้มีกากเชื้อเพลิงน้อยลง
ยิ่งไปกว่านั้น ในอนาคตอีก 10 – 15 ปีข้างหน้า จะมีโรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์แบบ Fast Breeder โดยใช้แท่งเชื้อเพลิงใช้แล้วเป็น
แหล่งพลังงาน ท�ำให้ปริมาณกากเชื้อเพลิงลดน้อยลงไปอีก

ต้นทุนการผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานนิวเคลียร์
มีมลู ค่าเพียง 2.79 บาทต่อหน่วย
เปรียบเทียบกับถ่านหิน
2.94 บาทต่อหน่วย
ก๊าซธรรมชาติ
3.96 บาทต่อหน่วย ฯลฯ
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ประการที่สอง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษจากก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ฝุ่นควัน ฯลฯ รวมทั้งไม่ก่อ
ให้เกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย
โดยในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะมีการเก็บค่าใช้จา่ ยจากการปล่อย
คาร์บอนฯ ซึง่ ในปัจจุบนั ประเทศไทยผลิตคาร์บอนฯ เฉลีย่ 5.5
ตันต่อคนต่อปี อัตราอนุญาตปล่อยคาร์บอนฯ มีการซื้อขายที่
ระดับ 30 เหรียญสหรัฐฯ ต่อตัน ดังนั้น จะเป็นต้นทุนมากถึง
5,000 บาทต่อคนต่อปี หรือรวมทั้งประเทศ 325,000 ล้านบาท
ต่อปี
แม้มกี ารหวัน่ เกรงว่าปัญหาคอร์รปั ชัน่ ในประเทศไทย
จะท�าให้การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
ทีก่ า� หนด แต่ ดร.นทีกลู เห็นว่าไม่นา่ จะเป็นปัญหาส�าคัญ เพราะ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์นั้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของส�านักงานปรมาณูเพื่อสันติแล้ว ยังต้องปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบขององค์การระหว่างประเทศ กล่าวคือ หน่วยงาน
พลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy
Agency – IAEA) ทีม่ หี น้าทีต่ รวจสอบโรงไฟฟ้านิวเคลียร์กอ่ นเดิน
เครือ่ ง ตรวจสอบการเคลือ่ นย้ายแท่งเชือ้ เพลิงนิวเคลียร์เข้าออก
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โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ติดตั้งกล้องวงจรปิด เพื่อตรวจสอบการ
ด�าเนินการ และสุม่ ตรวจโดยไม่แจ้งล่วงหน้าปีละ 2 – 3 ครัง้ หาก
การด�าเนินการไม่เป็นตามมาตรฐานความปลอดภัยที่ก�าหนด
จะถูกสั่งให้หยุดเดินเครื่องโดยทันทีเพื่อปรับปรุงแก้ไข และจะ
ได้รับอนุญาตให้เปิดด�าเนินการได้ ก็ตอ่ เมือ่ ได้ดา� เนินการตาม
มาตรฐานความปลอดภัยทีไ่ ด้กา� หนดไว้

:: บรรยากาศภายในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์คาวาซากิคาริว่า
ของญี่ปุน เมื่อปลายปี 2537
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สุนันทา อักขระกิจ / มานพ ทุยไธสง

GO GREEN
กับถ่านอัดแท่งไร้กลิ่นไร้ควัน
ปัจจุบันร้านอาหารประเภทปรุงอาหารสดๆ โดยลูกค้าเองนั้น กำาลังได้รับความนิยมอย่างมากใน
ประเทศไทย แต่มกี ค่ี นทีจ่ ะทราบว่าถ่านทีน่ าำ มาใช้ ในการปิง หรือย่างเพื่อให้อาหารสุกนัน้ ผลิตมาจากวัสดุประเภทใด
ที่สำาคัญคือ มีความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือไม่ นอกจากนี้ถ่านที่นำามาใช้นั้น มีส่วนในการทำาลาย
ป่าไม้หรือไม่ จึงมีความพยายามที่จะหาทางเลือกเรื่องพลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือน ทั้งนี้ โดยพลังงานที่
น่าสนใจตัวใหม่ และเป็นที่แพร่หลายในขณะนี้คงเป็น “ถ่านอัดแท่ง ไร้กลิ่นไร้ควัน”

”

พบว่าธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล
โดยเฉพาะถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย
เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อีกมาก
ทั้งปัจจุบันและอนาคต

”

:: คุณอุทัย ศรีวงษา
ประธานผู้บริหาร บริษัท ทองแดง เมทอล เวิร์คส จ�ากัด

เริ่มต้นจากธุรกิจโลหะ พัฒนาต่อยอด
เป็นพลังงาน

ถ่ า นดั ง กล่ า วมี คุ ณ สมบั ติ พิ เศษอย่ า งไร คุ ณ อุ ทั ย
ศรีวงษา ประธานผูบ้ ริหาร บริษทั ทองแดง เมทอล เวิรค์ ส จ�ากัด
หนึ่งในผู้คิดค้น โดยร่วมกับชาวเกาหลี ที่ได้เห็นถึงความส�าคัญ
ของสุขภาพผู้บริโภค การผลิตโดยใช้วัสดุธ รรมชาติบริสุทธ ิ์
ทีไ่ ม่มสี ว่ นผสมของสารเคมีใดๆ เพือ่ ให้ผบู้ ริโภคมีความปลอดภัย
ในเรือ่ งของคุณภาพและสุขภาพชีวติ ได้ให้ความรูอ้ ย่างละเอียด
พร้อมยินดีให้ค�าปรึกษา

จากจุดเริ่มต้นบริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการในธุรกิจ
ทางด้านการท�าโลหะปัมขึ้นรูปชนิดต่างๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะน�าไป
ใช้ในงานก่อสร้างและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ที่หลากหลายรูปแบบ
สามารถผลิตได้ครัง้ ละจ�านวนมาก แต่ปจั จุบนั งานโลหะประสบ
ปัญหาเรื่องราคาวัสดุที่น�ามาใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหล็กที่เป็น
วัตถุดิบหลักนั้น ไม่สามารถควบคุมได้ เนื่องจากราคาขึ้นอยู่กับ
ภาวะความต้องการของตลาดต่างประเทศเป็นหลัก
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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จึ ง ได้ มี แ นวคิ ด ที่ จ ะท� า ธุ ร กิ จ ด้ า นอื่ น ๆ ขึ้ น จาก
ประสบการณ์ ที่ ท� า งานในด้ า นงานโลหะ ได้ ศึ ก ษาธุ ร กิ จ ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน จากนั้นจึงเริ่มต้นศึกษาอย่างจริงจัง
ว่า พลังงานชนิดใดทีม่ คี วามเหมาะสม สามารถเชือ่ มโยงกับงาน
โลหะได้ พบว่าธุรกิจด้านพลังงานชีวมวล โดยเฉพาะถ่านอัดแท่ง
จากขี้เลื่อยเป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตได้อีกมากทั้งปัจจุบันและ
อนาคต
อย่างไรก็ตาม ยังพบว่าการท�าธุรกิจด้านพลังงาน
ชีวมวลนั้น สามารถจะควบคุมราคาวัตถุดิบได้เอง ซึ่งแตกต่าง
จากการท�าธุรกิจด้านเหล็ก รวมถึงธุรกิจด้านอื่นๆ โดยแนวคิด
การท�าถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย ได้รับแรงบันดาลใจจากการไป
ศึกษาดูงานด้านพลังงาน และได้เห็นการผลิตถ่านชนิดนี้ที่สวน
จิตรลดา แต่ยงั ไม่ได้เริม่ ท�าในทันที เนือ่ งจากพิจารณาในเบือ้ งต้น
เห็นว่า การท�าธุรกิจด้านพลังงานนัน้ จะต้องศึกษาและวิจยั เพือ่
ให้ได้ผลที่ดีที่สุดก่อนลงมือท�า เพื่อเป็นหลักประกันว่าท�าแล้ว
ผู้ใช้ได้ประโยชน์จริง
ดังนั้นจึงเริ่มต้นศึกษาวิจัยเรื่องถ่านอัดแท่งฯ อย่าง
จริงจังตั้งแต่ปี 2545 - 2546 และเมื่อได้ชิ้นงานที่แน่ใจว่า
สมบูรณ์แล้ว จึงส่งไปทดสอบทีม่ หาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพือ่
วิเคราะห์เรือ่ งค่าความร้อนของถ่านอัดแท่งจากขีเ้ ลือ่ ย พร้อมกับ
ท�าการส�ารวจด้วยว่า ในตลาดมีรายอื่นที่ท�าธุรกิจด้านนี้หรือไม่
ซึง่ พบว่าส่วนใหญ่จะเป็นการผลิตถ่านอัดแท่งจากแกลบมากกว่า
จึงตัดสินใจเลือกผลิตถ่านอัดแท่งจากขี้เลื่อย เป็นอีกหนึ่งธุรกิจ
โดยเลือกวัตถุดิบคือ ขี้เลื่อยจากโรงเลื่อยไม้เท่านั้น
ในช่วงที่เริ่มต้นด�าเนินธุรกิจผลิตถ่านอัดแท่งฯ นั้น
ถือว่าเป็นช่วงที่เริ่มมีการตื่นตัวเรื่องพลังงานชีวมวล บวกกับ
ความต้องการในตลาดได้รับความนิยมค่อนข้างสูง เนื่องจาก
พลังงานด้านอื่นๆ ก�าลังประสบปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ถ่านหินที่โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ น�ามาใช้ ถูกต่อต้านจาก
ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
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”
”

”

การท�าธุรกิจด้านพลังงานชีวมวลนั้น
สามารถจะควบคุมราคาวัตถุดิบได้เอง
ซึ่งแตกต่างจากการท�าธุรกิจด้านอื่นๆ

ปัจจุบันตลาดพลังงานชีวมวล
เป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่
โดยมีความต้องการทั้งใน
และต่างประเทศ

”

ตลาดพลังงานชีวมวลมีขนาดใหญ่

อาจกล่ า วได้ ว ่ า ในปั จ จุ บั น นี้ ต ลาดของพลั ง งาน
ชีวมวล เป็นตลาดทีม่ ขี นาดใหญ่ โดยมีความต้องการทัง้ ในและ
ต่างประเทศ ตลาดในประเทศ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ที่ไม่
สามารถใช้ถา่ นหินเป็นเชือ้ เพลิงได้ เนือ่ งจากถูกต่อต้าน ดังนัน้
ถ่านอัดแท่งฯ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึง่ ทีโ่ รงงานอุตสาหกรรมจะ
เลือกใช้ เพราะมีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงอื่น เช่น น�้ามัน
ส�าหรับร้านอาหารที่ใช้ถ่านในการประกอบอาหาร
ทั่วไปนั้น ปัจจุบันพบว่ายังเลือกใช้ไม่มาก เพราะเข้าใจว่าถ่าน
อัดแท่งฯ มีราคาแพง รวมถึงเห็นว่าถ่านไม้ทวั่ ไปก็สามารถใช้ได้
แต่ถา้ ศึกษาและทดลองใช้แล้ว จะพบว่าถ่านทัง้ สองชนิดมีความ
แตกต่างกันมาก ยิ่งถ้าได้เปรียบเทียบด้านราคาในน�้าหนักที่
เท่ากันกิโลกรัมต่อกิโลกรัม จะพบว่าถ่านอัดแท่งฯ มีราคาถูกกว่า

ถ่านอัดแท่งฯ เป็นพลังงานที่สะอาด
ไม่มีกลิ่นและควัน ให้ค่าความร้อนสูง
และสามารถให้พลังงานได้มากกว่า
3 เท่าของถ่านไม้ทั่วไป

”

กลยุทธ์ทางการตลาด

”

แนวทางการท�าตลาดถ่านอัดแท่งฯ ในประเทศคือ
การไปแนะน�าให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เห็นถึงข้อดีของถ่าน
อัดแท่งฯ ว่าประหยัด ถูกกว่าการใช้ถ่านไม้ทั่วไป ซึ่งในช่วง
แรกๆ ที่ไปท�าตลาดมักถูกติในเรื่องของราคาที่แพงกว่าถ่านไม้
แต่เมื่อได้มีการทดลองใช้แล้ว จะเห็นว่าประหยัดกว่ารวมทั้งมี
การบอกต่อๆ กันว่าใช้ถ่านอัดแท่งฯ แล้วได้ผลดี โดยสามารถ
ใช้ได้มากกว่า 3 เท่าของถ่านไม้ทั่วไป และเมื่อติดไฟแล้วจะอยู่
ได้นานประมาณ 5 - 6 ชั่วโมง
ลูกค้าถ่านอัดแท่งฯ ทีส่ า� คัญในประเทศคือ ร้านอาหาร
เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งได้ทดลองใช้แล้วเห็นว่าคุ้มค่า ประหยัด
ต้ นทุ น เรื่ อ งเชื้ อ เพลิ ง ได้ ม ากขึ้ น และที่ ส� า คั ญ ลู ก ค้ า ที่ ม าใช้
บริการ จะได้รับความปลอดภัยทั้งในด้านสุขภาพอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม
แม้ ว่ า ความต้ อ งการใช้ ถ่ า นอั ด แท่ ง ฯ ของตลาด
ต่างประเทศจะอยู่ในปริมาณที่สูงมาก แต่ปริมาณการผลิตเมื่อ
รวมไทยกับอินโดนีเซียแล้วก็ยังผลิตได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ของ
ความต้องการในตลาดโลก ปัจจุบันโรงงานมีเครื่องจักรแรง
ดันสูง ส�าหรับการผลิตถ่านอัดแท่งฯ จ�านวน 6 เครื่อง ซึ่งใน
ช่วงที่ผ่านมาได้เร่งผลิตอย่างเต็มที่ และมีเป้าหมายที่จะลงทุน
เครื่องจักรให้มีจ�านวนมากขึ้น รวมทั้งการเพิ่มจ�านวนแรงงาน
ด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับก�าลังการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นในปี 2555
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”

โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ่านอัดแท่งฯ มีจุดเด่นคือ เป็น
พลังงานที่สะอาด เนื่องจากเมื่อน�าไปใช้เพื่อประกอบอาหาร
จะไม่มีกลิ่นและควัน รวมทั้งให้ค่าความร้อนที่สูง ไม่มีการแตก
ปะทุ ไม่ดบั เมือ่ จุดไฟติดแล้ว มีความคงทนในการใช้งาน และ
สามารถให้พลังงานได้มากกว่า 3 เท่าของถ่านไม้ทว่ั ไป ทัง้ นีถ้ า่ นไม้
ทัว่ ไป มักจะท�าให้เกิดทัง้ กลิน่ และควัน ซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ า� ให้
เกิดโรคมะเร็ง

ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตถ่านอัดแท่งฯ
ส่งออกไปจ�าหน่ายในตลาด
ต่างประเทศถึงร้อยละ 90
โดยเกาหลีถือว่าเป็นตลาดหลัก

ส่งออกถึงร้อยละ 90

”

ปัจจุบนั บริษทั ฯ ผลิตถ่านอัดแท่งฯ ส่งออกไปจ�าหน่าย
ในตลาดต่างประเทศถึงร้อยละ 90 โดยเกาหลีถือว่าเป็นตลาด
หลักส�าหรับการส่งออก เนือ่ งจากมีชาวเกาหลีเป็นผูร้ ว่ มคิดค้น
ถ่านชนิดนีด้ ว้ ย แม้วา่ ไม่ได้เป็นการร่วมทุนก็ตาม จึงเป็นเหตุผล
ส�าคัญที่ท�าให้ชาวเกาหลีเกิดความเชื่อมั่น และเลือกใช้ถ่าน
อัดแท่งฯ ทีผ่ ลิตจากประเทศไทย นอกจากการจัดจ�าหน่ายภายใน
ประเทศเกาหลีแล้ว ยังเป็นตัวแทนส่งไปจ�าหน่ายยังประเทศ
ต่างๆ ให้อีกด้วย
การจ�าหน่ายถ่านอัดแท่งฯ ในเกาหลีนั้น จะมีวาง
ขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วๆ ไป โดยจะบรรจุเป็นถุง และก่อน
ทีส่ นิ ค้าจะสามารถวางจ�าหน่ายในลักษณะเช่นนีไ้ ด้ จะต้องผ่าน
การทดสอบแล้วว่ามีคณ
ุ ภาพดี และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ
ของผู้ใช้
ส�าหรับตลาดในประเทศ จะเน้นร้านอาหารต่างๆ โดย
เฉพาะร้านอาหารใหญ่ๆ ประเภทปิ้งย่างของเกาหลี และญี่ปุ่น
ซึ่งให้บริการลูกค้าระดับบน เนื่องจากร้านอาหารประเภทนี้
จะให้ความส�าคัญกับเรือ่ งความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของ
ลูกค้ามากกว่าร้านอาหารปิ้งย่างของคนไทย
ส่วนร้านอาหารทีเ่ ปิดตามริมทางต่างๆ ก็เริม่ ให้ความ
สนใจ เนื่องจากได้เห็นถึงคุณภาพ และความแตกต่างจากถ่าน
ไม้ทั่วไป จะเห็นได้ว่าบ้านเรานั้นมีสิ่งดีๆ อยู่มาก ซึ่งยังไม่เป็นที่
รู้จัก ท�าให้คนไทยเองไม่นิยมใช้
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”

มีแนวคิดที่จะจ�าหน่ายถ่านอัดแท่งฯ
ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ
เพื่อใช้แทนเชื้อเพลิงประเภทถ่านหิน
และน�้ามัน

”

ช่องทางการจ�าหน่ายนัน้ ตามร้านค้าปลีกต่างๆ ยังไม่ได้
ด� า เนิ น การ แต่ เ บื้ อ งต้ น ได้ มี ก ารติ ด ต่ อ กั บ ทางร้ า นเซเว่ น
อีเลฟเว่นไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ส�าหรับตลาดในประเทศคงต้อง
ประชาสัมพันธ์กนั อีกระยะหนึง่ คาดว่าในช่วงระยะเวลา 1 - 2
ปีนบั จากนี้ น่าจะมีแนวโน้มดีขนึ้ เพราะผูค้ นส่วนใหญ่เริม่ หันมา
ให้ความสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่
จะจ�าหน่ายถ่านอัดแท่งฯ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อ
ใช้แทนเชื้อเพลิงประเภทถ่านหินและน�้ามัน
ส�าหรับราคาขายถ่านอัดแท่งฯ ที่ส่งไปเกาหลีจะอยู่ที่
18 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนตลาดในประเทศจะขายในราคา 15
บาทต่อกิโลกรัม แต่ตลาดในประเทศยังไม่เป็นทีน่ ยิ ม เนือ่ งจาก
ผูใ้ ช้มองว่าถ่านอัดแท่งฯ มีราคาแพงกว่าถ่านไม้ทวั่ ไป ซึง่ ราคา
กิโลกรัมละ 8 บาทเท่านั้น

การผลิตถ่านอัดแท่งฯ ให้มีคุณภาพดี
สภาพภูมิอากาศต้องเหมาะสม
ซึ่งประเทศในทวีปเอเชียเหมาะเป็น
แหล่งผลิตมากที่สุด
ปัจจุบันคู่แข่งส�าคัญคือ มาเลเซีย
และอินโดนีเซีย

”

อินโดนีเซียคู่แข่งสำาคัญ

”

การผลิตถ่านอัดแท่งฯ ให้มคี ณ
ุ ภาพดี สภาพภูมอิ ากาศ
ต้องเหมาะสมด้วย ซึ่งประเทศในทวีปเอเชียเหมาะเป็นแหล่ง
ผลิตมากทีส่ ดุ ปัจจุบนั คูแ่ ข่งส�าคัญคือ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
แต่ในขณะนีอ้ นิ โดนีเซียก�าลังประสบปัญหาการขาดแคลนขีเ้ ลือ่ ย
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และคาดว่าในระยะเวลาอีก 3 - 5 ปีนับจากนี้ อินโดนีเซียอาจ
จะต้องหยุดการผลิต เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบ หากจะต้องสั่งซื้อ
จากที่อื่นๆ ก็จะมีราคาที่แพงมากจากค่าขนส่ง
ในช่วงทีผ่ า่ นมาอินโดนีเซียสามารถผลิตถ่านอัดแท่งฯ
ได้เดือนละ 20 - 30 ตู้คอนเทนเนอร์ ปัจจุบันเหลือเพียง 10
ตู้คอนเทนเนอร์เท่านั้น และมีต้นทุนที่ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อีกด้วย
โดยถ่านอัดแท่งฯ ของอินโดนีเซีย มีรปู แบบคล้ายถ่าน
อัดแท่งฯ ของไทย แต่มีขนาดเล็กกว่า ขึ้นอยู่กับการออกแบบ
ของแต่ละประเทศ ซึง่ มีตลาดในการจ�าหน่ายถ่านอัดแท่งฯ คือ
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 จะต้องเป็นถ่านทีป่ ลอดภัย ไม่มสี ารเคมีใดๆ เจือปน
เนื่องจากการค�านึงถึงเรื่องสุขภาพ และท�าให้อาหารมีรสชาติ
เพราะมีคุณสมบัติเที่ยงตรงในการให้ความร้อน
ส� า หรั บ เทคนิ ค ในการเผาถ่ า นอั ด แท่ งฯ ที่ บ ริ ษั ท ฯ
ด�าเนินการอยู่ ส่วนหนึ่งก็ได้มาจากชาวเกาหลีเช่นกัน โดยผ่าน
ทางบริษัท แซมวู จ�ากัด ซึ่งได้มาร่วมกันคิดค้นและควบคุมใน
ทุกๆ ขัน้ ตอนของการผลิต จึงท�าให้ได้ถา่ นอัดแท่งฯ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพดี
ตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนัน้ ยังได้ชว่ ยในเรือ่ ง
การตลาดด้วย โดยเฉพาะตลาดในตะวันออกกลาง ที่ปัจจุบัน
นิยมใช้ถ่านอัดแท่งฯ กันเป็นจ�านวนมาก หากสามารถผลิตได้
ในปริมาณที่มากพอ อาจจะส่งเข้าไปจ�าหน่ายในตลาดดังกล่าว
ได้เพิ่มมากขึ้น
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”

ความต้องการของตลาดถ่านอัดแท่งฯ
ในปัจจุบันยังมีอยู่สูงมาก
แต่ ไม่มีผู้ผลิต สาเหตุหนึ่งคือ
การผลิตเพื่อให้ ได้ถ่านที่มีคุณภาพดี
เป็นที่ยอมรับของตลาดนั้นทำ�ได้ค่อนข้างยาก

คัดเลือกวัตถุดิบเพื่อคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ที่ดี

โรงงานผลิตถ่านอัดแท่งฯ ตัง้ ขึน้ เมือ่
ปี 2548 ที่จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากอยู่
ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบคือ ขี้เลื่อย นอกจากจะ
ใช้ขเี้ ลือ่ ยภายในจังหวัดอุบลราชธานีแล้ว ยังมี
ในจังหวัดอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียงด้วย รวมทั้งการนำ�เข้าขี้เลื่อยจาก
ประเทศลาว ซึ่งลาวถือเป็นแหล่งที่มีวัตถุดิบจำ�นวนมาก และ
มีคุณภาพดี เนื่องจากเป็นขี้เลื่อยที่มาจากไม้เบญจพรรณ ซึ่งให้
ค่าความร้อนสูง รวมทั้งขี้เลื่อยที่นำ�มาใช้ทั้งหมด ยังปลอดจาก
สารเคมี

”

อย่างไรก็ตาม ความต้องการของตลาดถ่านอัดแท่งฯ นัน้
ในปัจจุบันตลาดยังมีอยู่สูงมาก แต่ไม่มีผู้ผลิต สาเหตุหนึ่งคือ
การผลิตเพื่อให้ได้ถ่านที่มีคุณภาพดีเป็นที่ยอมรับของตลาดนั้น
ทำ�ได้ค่อนข้างยาก การประสบความสำ�เร็จได้ จะต้องใช้ความ
มุ่งมั่นและอดทนอย่างมาก
ในช่วงแรกทีเ่ ริม่ ผลิตถ่านอัดแท่งฯ นัน้ การตรวจสอบ
คุณภาพโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ เป็นเรือ่ งสำ�คัญมากและต้องดำ�เนินการ
อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อให้ถ่านอัดแท่งฯ ที่ผลิตออกมามีคุณภาพ
บริษัทยินดีที่จะถ่ายทอดความรู้
ในการใช้งานสูง หลังจากผลิตไปได้สักระยะหนึ่งก็จะใช้ความ
เกี่ยวกับการผลิตถ่านอัดแท่งฯ
เชีย่ วชาญ และความชำ�นาญเฉพาะตัวทีส่ งั่ สมมาเป็นเวลานาน
เนื่องจากยังไม่สามารถผลิตได้
โดยการตรวจสอบแท่งถ่านว่าแท่งถ่านทีผ่ า่ นการเผานัน้
สมบูรณ์หรือไม่ สามารถจะทดสอบด้วยวิธีการ ดังนี้
เพียงพอต่อความต้องการ
1. การตรวจสอบสีของแท่งถ่านทีผ่ า่ นการเผาแล้วด้วย
แต่จะต้องทุ่มเทอย่างจริงจัง
ตาเปล่า
2. ใช้วิธีการเคาะที่แท่งถ่าน หากถ่านแท่งใดที่เคาะ
แล้วเกิดเสียงดังกังวาน แสดงว่าถ่านแท่งนัน้ มีคณ
ุ ภาพดีทงั้ การ
หากจะให้ถ่านอัดแท่งฯ มีคุณภาพดี ต้องเลือกใช้
อัดและเผา โดยต้องเผาในเตาทีม่ คี วามร้อนสูงถึง 800 – 1,000 ขี้เลื่อยจากไม้เบญจพรรณ โดยขี้เลื่อยจากลาว จัดเป็นขี้เลื่อยที่
องศาเซลเซียส ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เกิดการเผาไหม้ทสี่ มบูรณ์ ซึง่ การเผา มีคณ
ุ ภาพดีมาก เนือ่ งจากเป็นขีเ้ ลือ่ ยจากไม้เบญจพรรณทีเ่ ติบโต
จะมีผลต่อคุณภาพ เมื่อนำ�ถ่านไปใช้จะไม่มีกลิ่นและควัน
ในธรรมชาติ ซึง่ แตกต่างจากไทยทีข่ เี้ ลือ่ ยส่วนใหญ่จะเป็นขีเ้ ลือ่ ย
จากไม้สกั ยูคาลิปตัส ยางพารา บางครัง้ อาจมีไม้มะม่วง หรือ
ต้นมะพร้าวผสมอยู่ด้วย ซึ่งจริงๆ แล้วขี้เลื่อยจากไม้ดังกล่าวก็
ยินดีถ่ายทอดให้ผู้สนใจ
สามารถนำ�มาใช้ได้เช่นกัน แต่จะได้ถ่านอัดแท่งฯ ที่มีคุณภาพ
ในกรณีผสู้ นใจการผลิตถ่านอัดแท่งฯ ของบริษทั ฯ นัน้
ไม่ดี จึงไม่นิยมนำ�มาใช้
ยิ นดี ที่ จ ะถ่ า ยทอด รวมถึ ง ให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การผลิ ต ถ่ า น
ดังนัน้ การเลือกซือ้ วัตถุดบิ ยังต้องอาศัยประสบการณ์
อัดแท่งฯ โดยไม่เป็นการแย่งตลาดแต่อย่างใด เนือ่ งจากปัจจุบนั
และความชำ�นาญเฉพาะบุคคล ในการทีจ่ ะตรวจสอบว่าขีเ้ ลือ่ ย
ยังไม่สามารถผลิตได้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด แต่
จากโรงเลือ่ ยแต่ละแห่งนัน้ เป็นขีเ้ ลือ่ ยจากไม้ชนิดใด ทัง้ นีเ้ พือ่
สิง่ หนึง่ ทีผ่ สู้ นใจจะต้องคิดไว้เสมอคือ การจะมาทำ�งานตรงนีใ้ ห้
ให้ถ่านอัดแท่งฯ ที่ผลิตออกมามีคุณภาพเป็นที่น่าเชื่อถือและ
ประสบความสำ�เร็จได้ จะต้องทุม่ เทและอยูก่ บั สิง่ นีอ้ ย่างจริงจัง
ยอมรับของผู้ใช้ตลอดไป
จะทำ�ในลักษณะเป็นเถ้าแก่ที่รอรับแต่ผลกำ�ไรไม่ได้ เนื่องจาก
ปัจจุบันบริษัทฯ มีต้นทุนหลักคือ การซื้อขี้เลื่อย โดย
การผลิตถ่านอัดแท่งฯ จะต้องลงไปคลุกคลีอย่างใกล้ชิดตลอด
ขี้เลื่อยจากลาวราคาอยู่ที่ 500 – 1,000 บาทต่อตัน หากข้ามมา
เวลา

”

”
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แผนงานในอนาคต

ให้ได้ในปริมาณทีส่ งู ขึน้ ซึง่ ขณะนีย้ งั เป็นระบบแบบกึง่ อัตโนมัติ
ที่ ยั งต้ อ งใช้ ค นงานดู แ ล ในอนาคตหากมี ก ารขยายโรงงาน
ต้องปรับปรุงระบบการผลิตใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการ
ลำ�เลียง เพือ่ จะทำ�ให้ได้ปริมาณการผลิตทีส่ งู ขึน้ และใช้แรงงาน
น้อยลง

ตลาดแท่งฟืนอัดแท่งฯ โตเร็วมาก
ปัจจุบันตลาดต่างประเทศ นอกจากจะนิยมใช้ถ่าน
อัดแท่งฯ แล้ว ยังมีความต้องการใช้แท่งฟืนอัดแท่งจากขีเ้ ลือ่ ย
(ยังไม่เผา) เป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศทีม่ อี ากาศหนาว
จัด อย่างเช่น เยอรมนี ที่จะน�ำไปใช้กับเตาผิงภายในบ้าน
เนือ่ งจากน�ำ้ มันมีการปรับราคาสูงขึน้ โดยตลอด รวมถึงน�ำไปใช้
กับหม้อน�ำ้ ในโรงงานอุตสาหกรรม แทนถ่านหินและน�ำ้ มันทีก่ อ่
ให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

”

ถึงประเทศไทย ซึง่ ต้องผ่านขัน้ ตอนและกระบวนการต่างๆ รวม
ทั้งต้องชำ�ระภาษีด้วย ราคาจะอยู่ที่ 1,200 บาทต่อตัน
ส่วนขี้เลื่อยในประเทศไทยราคาอยู่ท่ี 1,000 บาท
ต่อตัน สำ�หรับกำ�ลังการผลิตต่อวันจะใช้ขเี้ ลือ่ ยประมาณ 40 ตัน
สามารถผลิตถ่านอัดแท่งฯ ได้ร้อยละ 25 และตั้งเป้าไว้ว่าในปี
2555 กำ�ลังการผลิตต่อวันจะเพิม่ ขึน้ อีก เนือ่ งจากความต้องการ
ของตลาดต่างประเทศมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าจะใช้
ขี้เลื่อยถึงประมาณ 150 ตันต่อวัน
สำ�หรับปริมาณขี้เลื่อยที่บริษัทฯ นำ�เข้าจากลาวนั้น
ยังสามารถใช้ได้มากกว่า 20 ปี เนื่องจากลาวยังมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยูม่ าก แต่คงต้องเตรียมแผนการ เพือ่ หาจากแหล่งอืน่ ๆ
สำ�รองไว้ดว้ ย ในกรณีทเี่ กิดเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด เช่น ลาวอาจ
มีการปรับกฎระเบียบ รวมถึงการเปลีย่ นแปลงเรือ่ งการจำ�หน่าย
ขี้เลื่อยในอนาคต ซึ่งกฎหมายไทยในปัจจุบันเริ่มมีการเก็บภาษี
ขี้เลื่อยเท่ากับภาษีไม้แล้ว

ตลาดแท่งฟืนฯ จะเติบโตมากขึ้น
โดยเฉพาะในประเทศเยอรมนี
สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลี
รวมถึงประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป
ที่มีอากาศหนาวเย็น

หากสามารถผลิตถ่านอัดแท่งฯ ได้ 150 ตันขี้เลื่อย
ต่อวัน ตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ ผลิตภัณฑ์ชนิดต่อไปที่จะดำ�เนินการ
คือ การผลิตขี้เลื่อยอัดเม็ด เนื่องจากตลาดในประเทศมีความ
ต้องการใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงาน
อุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ เนื่องจากเชื้อเพลิง
ชนิดอืน่ ๆ มีราคาแพง หรือบางชนิดก็ถกู ต่อต้าน เนือ่ งจากทำ�ให้
เกิดมลภาวะ
ดังนั้นขี้เลื่อยอัดเม็ดที่ผ่านกระบวนการอบแห้งและ
อย่างไรก็ตาม คาดว่าในระยะเวลาอีกไม่นานนับจากนี้
อัดแน่น ซึ่งให้ค่าความร้อนที่สม�่ำเสมอ และสูงกว่าไม้ทั่วๆ ไป ตลาดแท่งฟืนฯ จะเติบโตมากขึน้ ซึง่ นอกจากเยอรมนีแล้ว ยังมี
รวมทัง้ จะมีราคาถูกกว่าถ่านอัดแท่งฯ เล็กน้อย อาจเป็นอีกทางเลือก ประเทศอืน่ ๆ ได้แก่ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น และเกาหลี รวมถึงประเทศ
หนึ่งส�ำหรับกลุ่มผู้ใช้ดังกล่าว
ต่างๆ ในทวีปยุโรปที่มีอากาศหนาวเย็นยาวนาน
ส่วนกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศเอง
ก็ให้ความสนใจในการน�ำแท่งฟืนฯ เพือ่ ไปใช้แทนถ่านหินเช่นกัน
เตรียมบุคลากรรองรับการผลิต
ปัจจุบันบริษัทฯ มีพนักงานจำ�นวน 20 คน โดย ซึง่ แม้จะมีราคาทีถ่ กู กว่า แต่กอ่ ปัญหาอย่างมาก ขณะนีส้ ว่ นใหญ่
พนักงาน 2 คนจะคุมเครือ่ งผลิตถ่านอัดแท่งฯ จำ�นวน 3 เครือ่ ง อยู่ระหว่างการเจรจา ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจน ทั้งนี้เป็นผล
ั หาก็มผี ปู้ ระกอบการโรงงาน
หากต้องเพิ่มกำ�ลังการผลิตเป็น 150 ตันขี้เลื่อยต่อวัน จำ�เป็น สืบเนือ่ งมาจากการทีถ่ า่ นหิน มีปญ
ต้องเพิ่มจำ�นวนพนักงานอีกประมาณ 30 คน โดยพนักงาน อุตสาหกรรมต่างๆ ติดต่อเข้ามาเป็นจ�ำนวนมาก ล่าสุดได้ส่ง
1 คน จะต้องคุมทั้งหมด 4 เครื่อง และจะพัฒนาเครื่องผลิต ตัวอย่างแท่งฟืนฯ ให้โรงงานผลิตน�ำ้ มันพืชกุ๊กทดลองใช้แล้ว

”

ถ่านอัดแท่งฯ ให้เป็นระบบอัตโนมัติ เพื่อจะผลิตถ่านอัดแท่งฯ
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ภาครัฐกลไกสำาคัญของผู้ประกอบการ
ตลาดถ่านอัดแท่งฯ นับวันจะเติบโตขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศ เมือ่ ผูค้ นเริม่ หันมาให้ความสนใจ
ต่อสุขภาพอนามัยและสิง่ แวดล้อมกันมากขึน้ ดังนัน้ ผูผ้ ลิตก็ตอ้ ง
เร่งผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภค แต่ในการด�าเนินการนั้น ผู้ผลิตก็ต้องพบ
กับปัญหาและอุปสรรคในด้านต่างๆ ดังนี้

1. การน�าเข้าขีเ้ ลือ่ ยจากลาว ในช่วงทีผ่ า่ นมาไม่มกี าร
เรียกเก็บภาษี แต่ปจั จุบนั รัฐบาลมีการเก็บภาษีขเี้ ลือ่ ยเท่ากับภาษี
การน�าเข้าไม้ จึงขอให้ทางภาครัฐพิจารณาทบทวนอีกครัง้ ว่าจะ
มีมาตรการอื่นๆ ที่สามารถจะช่วยเหลือผู้ประกอบการได้หรือ
ไม่ เนื่องจากขี้เลื่อยที่น�าเข้าเป็นขี้เลื่อยที่มีคุณภาพดีในการน�า
มาผลิตถ่านอัดแท่งฯ เพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งสามารถน�า
เงินตราเข้าประเทศได้ปีละหลายล้านบาท
2. ขอให้ภาครัฐเร่งให้ความช่วยเหลือเรื่องการขนส่ง
ทางเรือ เพื่อน�าถ่านอัดแท่งฯ ไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศนั้น
ปัจจุบันก�าลังประสบปัญหาเรื่องสายการเดินเรือต่างๆ ที่ไม่รับ
ขนส่งถ่านอัดแท่งฯ เนือ่ งจากจัดเป็นสินค้าประเภทวัตถุอนั ตราย
หากภาครัฐยืน่ มือเข้ามาให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง โอกาสที่
จะส่งไปจ�าหน่ายยังตลาดต่างประเทศจะมีมากยิ่งขึ้น

มิ - ระกุ ใส่ใจสุขภาพลูกค้า
เลือกใช้ถ่านอัดแท่งไร้กลิ่นไร้ควัน

:: คุณวสันต์ สุรัตภูมิ
ร้านมิ - ระกุ
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ราคาขายแท่งฟืนฯ จะอยู่ที่ 6.50 บาทต่อกิโลกรัม
แต่ละแท่งจะมีความยาวโดยเฉลี่ยประมาณ 39 เซนติเมตร
รูปแบบแท่งฟืนฯ จะเหมือนกับถ่านอัดแท่งฯ ที่ต้องมีรูปร่าง
เป็นสันเป็นเหลี่ยม เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับแท่งฟืน ไม่ให้
เกิดการแตกหักง่ายเหมือนถ่านชนิดแท่งกลม

ปลอดจากสารเคมีใดๆ เจือปน เป็นการ
แสดงให้ เห็ น ว่ า ผู้ ป ระกอบการไม่ ได้ มุ่ ง
หวังเฉพาะผลก�าไรเท่านั้น แต่ยังห่วงใย
สุขภาพของลูกค้าอย่างจริงใจด้วย อย่าง
เช่น ร้านมิ - ระกุ ย่านถนนสีลม ซึง่ เป็น
อาหารประเภทเนื้อย่างสไตล์ญี่ปุ่นที่เลือก
ใช้ถ่านอัดแท่งที่ไร้กลิ่นไร้ควันในการปิ้ง
ย่างอาหาร คุณวสันต์ สุรัตภูมิ เจ้าของ
ร้าน ได้ให้ความเห็นถึงเรื่องการเลือกใช้
ถ่านฯ ดังกล่าวไว้ว่า

การปิง้ ย่างอาหาร โดยเฉพาะอย่างยิง่
อาหารประเภทเนื้อสัตว์ให้หอมอร่อย และมี
รสชาติที่ดี หลายคนจึงมักจะนึกถึงการย่างด้วย
ถ่านที่มาจากวัสดุธรรมชาติ แต่ปัจจุบันถ่านที่
น�ามาใช้นั้นบางชนิดก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ ต่อ
ผู้บริโภคอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการเองก็ไม่
ได้ให้ความสนใจกับเรื่องถ่านที่น�ามาใช้ในการ
ปิ้งย่างว่าผลิตมาจากวัสดุอะไร มีคุณหรือโทษ
ต่อสุขภาพของผู้บริโภคหรือไม่
เปิดดำาเนินการมากว่า 15 ปี
แต่ ยั ง มี ผู้ ป ระกอบการบางรายที่
ร้านมิ - ระกุ เปิดด�าเนินการมากว่า
ให้ ค วามส� า คั ญ กั บ สุ ข ภาพอนามั ย ของลู ก ค้ า
ที่ น อกจากการคั ด สรรวั ต ถุ ดิ บ ต่ า งๆ ที่ มี 15 ปีแล้ว นับเป็นร้านเนื้อย่างร้านแรกๆ
คุ ณ ภาพดี แ ล้ ว ยั ง เลื อ กใช้ ถ่ า นที่ มี คุ ณ ภาพดี ของเมืองไทย โดยลูกค้าส่วนใหญ่

”

ผู้ประกอบการให้ความส�าคัญกับสุขภาพอนามัยของลูกค้า
โดยเลือกใช้ถ่านที่มีคุณภาพดี ปลอดจากสารเคมีใดๆ เจือปน
แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการไม่ ได้มุ่งหวังเฉพาะผลก�าไร
แต่ยังห่วงใยสุขภาพของลูกค้าอย่างจริงใจ
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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มีโอกาสได้ทดลองใช้ถ่านอัดแท่งฯ
ที่ผลิตโดยคนไทย
ก็พบว่ามีคุณภาพดี ทนทาน
ใช้งานได้นาน
เหมือนกับถ่านฯ ในญี่ปุ่น

”

”

:: ถ่านอัดแท่งฯ ที่อยู่ใน
เตาย่างของร้านมิ - ระกุ
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คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสำ�หรับลูกค้า
ในช่วงทีท่ ำ� กิจการร้านอาหารอยูท่ ปี่ ระเทศญีป่ นุ่ ตลอด
ระยะเวลากว่า 20 ปี ก็เลือกใช้ถา่ นชนิดไร้กลิน่ ไร้ควัน เนือ่ งจาก
ในญีป่ นุ่ จะก�ำหนดให้ใช้เฉพาะถ่านแบบนีเ้ ท่านัน้ เมือ่ มาท�ำธุรกิจ
ร้านอาหารในประเทศไทย และมีโอกาสได้ทดลองใช้ถ่าน
อัดแท่งฯ ทีผ่ ลิตโดยคนไทย ก็พบว่ามีคุณภาพดี ทนทาน ใช้งาน
ได้นาน ซึ่งเหมือนกับถ่านฯ ที่เคยใช้ในญี่ปุ่น โดยมีข้อดีคือ
หากใช้ไม่หมด สามารถดับด้วยน�้ำ และวันรุ่งขึ้นก็สามารถน�ำ
กลับมาใช้ได้อีก รวมทั้งกลิ่นควันก็ไม่มี จึงเหมาะกับร้านอาหาร
ที่ใช้เครื่องปรับอากาศ และลูกค้าก็พอใจที่ไม่มีกลิ่นต่างๆ ติด
เสื้อผ้า
สำ�หรับลูกค้าที่มาใช้บริการในช่วงกลางวันระหว่าง
เวลา 11.00 – 14.00 น. นัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทย ส่วนลูกค้า
ชาวญี่ปุ่นมักจะมาในช่วงเย็น โดยเฉพาะในช่วงวันพฤหัสบดีถึง
วันอาทิตย์ จะมีลกู ค้ามาใช้บริการแน่นมาก ซึง่ ลูกค้าเดิมๆ ทีม่ า
ใช้บริการ จะทราบว่าทางร้านเลือกใช้ถา่ นอัดแท่งไร้กลิน่ ไร้ควัน
ในการปิ้งย่างอาหาร แต่ลูกค้าใหม่ๆ อาจจะไม่ทราบ และไม่ได้
รู้สึกแปลกใจมากนัก หลายคนคงคิดว่าเป็นแบบนี้อยู่แล้ว

”
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ที่มาใช้บริการล้วนแต่เป็นลูกค้าประจำ�ชาวญี่ปุ่น เนื่องจากใน
บริเวณที่ตั้งของร้านฯ เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชาวญี่ปุ่นที่มา
เมืองไทย ร้านฯ จะเปิดจำ�หน่าย 2 ช่วงเวลาคือ 11.00 – 14.00 น.
และ 17.00 – 22.00 น. ปัจจุบันร้านอาหารประเภทนี้เกิดขึ้นเป็น
จำ�นวนมาก และมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง ทีส่ ามารถอยูม่ าได้
ทุกวันนี้เพราะเรามีลูกค้าขาประจำ�ที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง
สำ�หรับร้านอาหารประเภทเดียวกัน ที่เปิดในปัจจุบัน
มักจะเน้นเปิดแบบบุฟเฟ่ต์ แต่ร้านเราทำ�แบบนั้นไม่ได้ การ
กำ�หนดเวลารับประทานประมาณชั่วโมงครึ่ง ก็จะไม่มีลูกค้ามา
ใช้บริการที่ร้าน เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยว
ที่ชื่นชอบบรรยากาศแบบสบายๆ ไม่เร่งรีบ และชอบดื่มด้วย
และมักแวะเวียนมาที่ร้านทุกครั้งถ้ามีโอกาส และหลายๆ ราย
ก่อนกลับก็จะมาบอกด้วยว่าเดือนไหนจะมาอีก ซึง่ ตรงนีร้ า้ นเรา
ก็มเี ทคนิคในการสร้างความประทับใจให้ลกู ค้าเล็กๆ น้อยๆ เช่น
การรับฝากเหล้าฟรี ลูกค้าบางคนมาปีละ 1 หรือ 2 ครั้ง และ
เราจำ�ได้กย็ กเหล้าไปให้ ลูกค้ามักจะตืน่ เต้นว่าเราจำ�ได้และรูส้ กึ
ประทับใจด้วย นีเ่ ป็นกลยุทธ์งา่ ยๆ ทีจ่ ะทำ�ให้ลกู ค้ารูส้ กึ ประทับใจ

คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักถ่านฯ ชนิดนี้
แต่คนที่เคยอยู่ที่ญี่ปุ่นและเกาหลีจะคุ้นเคย
รวมถึงรู้จักถ่านฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี

อาจกล่าวได้วา่ คนไทยส่วนใหญ่โดยเฉพาะผูป้ ระกอบ
การร้านอาหารประเภทปิ้งย่างต่างๆ ยังไม่รู้จักถ่านฯ ชนิดนี้ ว่า
มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก แต่คนที่เคยอยู่ที่
ญี่ปุ่นและเกาหลีจะคุ้นเคยและรู้จักถ่านฯ ดังกล่าวเป็นอย่างดี
เนือ่ งจากทัง้ สองประเทศมีขอ้ กำ�หนดทีเ่ ข้มงวดสำ�หรับผูป้ ระกอบ
ธุรกิจร้านอาหารประเภทนี้ จะต้องเลือกใช้เฉพาะถ่านชนิดที่
ไร้กลิ่นไร้ควันเท่านั้น
ทัง้ นี้ จะแตกต่างกับคนไทยทีม่ กั เลือกใช้ถา่ นอะไรก็ได้
เพื่อให้อาหารสุกเท่านั้น ไม่ได้คำ�นึงถึงเรื่องความปลอดภัยของ
ผูบ้ ริโภคแต่อย่างใด แต่ทางร้าน มิ - ระกุ กลับมองว่าควรสรรหา
สิ่งดีๆ ให้กับลูกค้า หากเปรียบเทียบราคาและคุณภาพกับถ่าน
ทั่วไป จะพบว่าถ่านอัดแท่งฯ ดีกว่ามาก

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

ถ่านอัดแท่งฯ น่าจะมีโอกาสเติบโต
ในประเทศไทย ต้องพยายามแนะน�า
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทดลองใช้ถ่านฯ นี้
เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้บริโภค

ถ่านอัดแท่งฯ ได้รับความนิยม
ในประเทศไทยมากขึ้น
:: บรรยากาศภายในร้านมิ - ระกุ

ธุรกิจร้านอาหารควรอยู่ในแหล่งท่องเทีย่ ว
และย่านการค้า

”

นับจากนี้ไปถ่านอัดแท่งฯ น่าจะมีโอกาสเติบโตใน
ประเทศไทยมากขึน้ ซึง่ จะต้องพยายามแนะน�าให้ผทู้ เี่ กีย่ วข้อง
ได้ทดลองใช้ถ่านฯ นี้ให้กว้างขวางมากขึ้น รวมทั้งให้ผู้ที่เคย
ใช้แล้วช่วยบอกต่อและแนะน�าว่าถ่านอัดแท่งฯ ดังกล่าวมี
คุณสมบัตเิ ป็นอย่างไร เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการทีย่ งั ไม่เคยใช้หนั มา
มองถึงเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้บริโภคด้วย

การประกอบธุรกิจร้านอาหารเพื่อให้ประสบความ
ส�าเร็จนั้น นอกจากการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ให้
เหมาะสมเป็นอย่างดีแล้ว การเลือกแหล่งหรือท�าเลที่ตั้งก็เป็น
อีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องให้ความสนใจเป็นอันดับ
ต้นๆ โดยร้านอาหารควรจะอยูใ่ นแหล่งท่องเทีย่ วและย่านธุรกิจ
การค้า เนื่องจากจะมีลูกค้าหลากหลายกลุ่ม ยิ่งถ้าร้านใดลูกค้า
ประทับใจก็มกั จะกลับไปบอกต่อๆ กัน ก็จะท�าให้รา้ นมีลกู ค้าราย
ใหม่เพิ่มขึ้นอีก
อย่างไรก็ตาม การเปิดร้านอาหารไม่ใช่วา่ มีเงินแล้วจะ
สามารถท�าได้ จะต้องมีความรูด้ า้ นร้านอาหารประกอบด้วย โดย
เฉพาะอย่างยิง่ เจ้าของร้านจะต้องมีความรอบรูท้ งั้ ในเรือ่ งการท�า :: คุณอุทัย ศรีวงษา เจ้าของผลิตภัณฑ์ถ่านอัดแท่งฯ
ธุรกิจและการประกอบอาหารด้วย เนื่องจากถ้าร้านไหนขายดี และคุณวสันต์ สุรัตภูมิ เจ้าของร้านมิ - ระกุ
มากๆ พ่อครัวมักจะถูกซื้อตัวไป อาจท�าให้กิจการร้านประสบ
ปัญหาได้ แต่ถ้าเจ้าของร้านมีความช�านาญอยู่แล้ว ก็สามารถ
หากจะเปรี ย บเที ย บราคาถ่ า นไม้ ทั่ ว ไปกั บ ถ่ า น
ว่าจ้างพ่อครัวคนใหม่ได้ไม่ยากนัก
อัดแท่งฯ ในปัจจุบันจะพบว่าราคาไม่ได้แตกต่างกันมากนัก แต่
ส�าหรับค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการร้านอาหาร ถ่านอัดแท่งฯ มีคุณภาพดีกว่ามาก รวมทั้งลูกค้าที่มาใช้บริการ
แบบร้านมิ-ระกุ ทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุน ยังได้รบั สิ่งดีๆ กลับไปด้วย
อุปกรณ์ในครัวต้องใช้มากกว่า 5 แสนบาทแล้ว ซึ่งยังไม่รวมค่า
โต๊ะ เก้าอี้ จ�านวนพนักงาน ฯลฯ
วารสารส่งเสริมการลงทุน

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

39

ธันวาคม 2554

คุณอุทัย ศรีวงษา
ประธานผู้บริหาร

บริษัท ทองแดง เมทอล เวิร์คส จำากัด
กว่ า ที่ ค นๆ หนึ่ ง จะก้ า วขึ้ น เป็ น เจ้ า ของกิ จ การ
จะต้องฟันฝ่าอุปสรรคนานัปการ ต้องใช้ทั้งความอดทน และ
ความมุ่งมั่นอย่างสูง เพื่อจะท�าให้ส�าเร็จตามที่ได้ตั้งความหวัง
ไว้ ดังนั้นการเริ่มต้นท�างานอย่างหนักและไม่เลือกงาน ตั้งแต่
เริ่มแรกจึงเป็นหนทางสู่ความส�าเร็จ เช่นเดียวกับที่ คุณอุทัย
ศรีวงษา ประธานผู้บริหาร บริษัท ทองแดง เมทอล เวิร์คส
จ�ากัด ได้ท�ามาแล้ว
จากเด็กต่างจังหวัดเดินทางเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อหา
งานท�างานแรกที่ท�าคือ เด็กแบกของ ได้ค่าแรงวันละ 50 บาท
แม้ค่าแรงจะไม่มากแต่ก็ไม่ได้ย่อท้อ มุ่งมั่นท�างานทุกอย่างที่
สามารถท�าได้อย่างซื่อสัตย์สุจริต
ต่อมาได้รับโอกาสจากเจ้าของกิจการ สนับสนุนให้
เป็นช่างเทคนิคในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในช่วงนี้ก็เริ่มศึกษา
หาความรูเ้ พิม่ เติมเกีย่ วกับเรือ่ งการประหยัดพลังงานในโรงงาน
อุตสาหกรรม แต่ด้วยความไม่พร้อมทางด้านเงินทุน จึงต้อง
ชะลอการท�าเรื่องพลังงานทดแทนไว้ก่อน

:: แท่งฟนอัดแท่ง และงานโลหะปมขึ้นรูปชนิดต่างๆ

:: เครื่องผลิต
แท่งฟนอัดแท่ง
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:: คุณอุทัย ศรีวงษา และภรรยา
ในปี 2546 จึงได้ลงทุนประกอบธุรกิจทางด้านโลหะ
ปัมขึ้นรูปต่างๆ เชื่อมประกอบงานโลหะทุกชนิด เมื่อธุรกิจ
ดังกล่าวด�าเนินไปได้ด้วยดีแล้ว จึงหันมาศึกษาพัฒนา ทดลอง
ด้านพลังงานชีวมวลอย่างจริงจัง เพราะมองว่าในอนาคตความ
ต้องการใช้พลังงานจะมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้
รูจ้ กั กับชาวเกาหลีทสี่ นใจเรือ่ งพลังงานสะอาดทีม่ ตี น้ ทุนต�า่ เพือ่
น�าไปใช้กับการปิ้งย่าง และเตาผิงส�าหรับประเทศที่มีอากาศ
หนาว จึงได้ตดั สินใจลงทุนผลิตถ่านอัดแท่งไร้กลิน่ ไร้ควัน โดย
ส่งออกไปจ�าหน่ายยังตลาดต่างประเทศเป็นหลัก
โดยยึดหลักในการด�าเนินธุรกิจว่า “ไม่มุ่งหวังเฉพำะ
ผลก� ำ ไร แต่ ต อ งใส่ ใจเรื่ อ งมลภำวะต่ อ ผู ค นในสั ง คม และ
สิง่ แวดลอมดวย” นอกจากนีย้ งั มีอดุ มคติในการท�างานว่า “สรำงฝน
สรำงโอกำส ลงมือท�ำ และวันนี้ตองดีกว่ำเมื่อวำน”
ส�าหรับพนักงานทุกคนที่ท�างานอยู่ด้วยกันนั้น ถือว่า
พนักงานทุกคนคือ หุน้ ส่วนของบริษทั ด้านชีวติ ครอบครัวสมรส
กับคุณแก้ว สงวนชาติ มีบุตรหญิง 1 คน และบุตรชาย 1 คน
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การลงทุนจากต่างประเทศ
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

ทิ ศ ทางการลงทุ น โดยตรง
จากต่างประเทศ (FDI)
หน่วยงานที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) ได้ตีพิมพ์เผยแพร่หนังสือ
World Investment Report 2011 เมื่อปลายเดือนกรกฎาคม 2554 ซึ่งนับเป็นเอกสารสำ�คัญที่รวบรวมสถิติ
การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ของทั่วโลก วารสารส่งเสริมการลงทุนจึงขอเสนอสรุปเนื้อหาสาระ
ของหนังสือเล่มนี้

FDI กระเตือ้ งขึน้ อีกครัง้ หนึง่
ตัวเลข FDI ของโลก เคยอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 1,971 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2550 จากนั้นมี
แนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2551 – 2552 เนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจจากปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ (Subprime)
ในสหรัฐฯ ได้แพร่กระจายไปทั่วโลก แต่สถานการณ์เศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น ท� ำให้ 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)
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Source: UNCTAD, based on annex table I.1 and the FDI/TNC database (www.unctad.org/fdistatistics).
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ไทยรับการลงทุนมากเป็นอันดับ 3 ในอาเซีย่ น
มูลค่า FDI ในแง่แหล่งลงทุน สหรัฐฯ นับเป็นประเทศ
ทีร่ บั การลงทุนมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ประเทศจีน ส�ำหรับกรณี
ของไทย ในปี 2553 ได้รับเงินลงทุน FDI มูลค่า 5,813 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ นับว่ามากเป็นอันดับ 5 ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รองจากสิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม
เป็นที่น่าสังเกตว่าอันดับของประเทศไทย มีแนวโน้มลดลงตาม
ล�ำดับ จากเดิมระหว่างปี 2548 – 2550 ไทยอยู่อันดับ 2 ของ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลายมาเป็นอันดับ 5 ใน
ปี 2552

”

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างของ FDI ได้เปลีย่ นแปลงไป
จากเดิมที่ส่วนใหญ่ไปลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ในปี
2553 ได้ไปลงทุนยังประเทศก�ำลังพัฒนา เป็นสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 52 เนื่องจากเศรษฐกิจในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ค่อย
ดีนกั โดยมีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2553 ในระดับต�ำ่
กล่าวคือ สหรัฐฯ ร้อยละ 2.9 กลุ่ม 15 ประเทศที่ใช้เงินยูโร
ร้อยละ 1.8 ญี่ปุ่นร้อยละ 4 ขณะที่เศรษฐกิจประเทศก�ำลัง
พัฒนาขยายตัวในอัตราสูง โดยมีอตั ราเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลีย่
ร้อยละ 7.4
UNCTAD ยังได้พยากรณ์ว่าตัวเลข FDI จะเพิ่มขึ้น
เป็น 1,400 – 1,600 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2554 นอกจากนี้
ยังพยากรณ์ว่า FDI ของโลกจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกในช่วง
2 ปีข้างหน้า กล่าวคือ เพิ่มเป็น 1,700 และ 1,900 พันล้าน
เหรียญสหรัฐฯ ในปี 2555 และ 2556 ตามล�ำดับ
อย่างไรก็ตาม UNCTAD ได้ประเมินว่ามีความเสี่ยง
หลายประการ ที่อาจท�ำให้ตัวเลข FDI ในอนาคตต�่ำกว่าที่
พยากรณ์เอาไว้ ทั้งในส่วนความเสี่ยงจากปัญหาหนี้สาธารณะ
ปัญหาขาดดุลงบประมาณ ปัญหาเสถียรภาพสถาบันการเงิน ฯลฯ
ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และในส่วนความเสี่ยงจากปัญหา
เงินเฟ้อและเศรษฐกิจฟองสบูท่ เี่ กิดขึน้ ในประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา

เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าอันดับของประเทศไทย
มีแนวโน้มลดลงตามล�ำดับ
จากเดิมระหว่างปี 2548 – 2550
ไทยอยูอ่ นั ดับ 2 ของภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กลายมาเป็นอันดับ 5 ในปี 2552

ปริมาณเงินลงทุนจากต่างประเทศ (FDI)
ประเทศ ปี
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
เวียดนาม
ไทย
ฟิลิปปินส์
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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
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แม้ไทยตกลงเป็นอันดับที่ 5 ก็ตาม แต่ยังมีแนวโน้มดี
ในอนาคต โดยจากการส�ำรวจความคิดเห็นของบรรษัทข้ามชาติ
ของ UNCTAD เมื่อเร็วๆ นี้ว่าประเทศใดที่น่าสนใจลงทุนที่สุด
ในอนาคต พบว่าจีนได้รบั ความสนใจมากเป็นอันดับ 1 รองลงมา
คือ สหรัฐฯ อินเดีย บราซิล และรัสเซีย ส�ำหรับไทยได้รบั ความ
สนใจมากเป็นอันดับที่ 12
ทัง้ นี้ หากวัดเฉพาะในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
แล้ว ไทยได้รบั ความสนใจมากเป็นอันดับ 3 รองจากอินโดนีเซีย

(อันดับ 7) และเวียดนาม (อันดับที่ 11)
อนึง่ เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าอินโดนีเซียก�ำลังมาแรงในด้าน
FDI โดยจากการส�ำรวจครั้งก่อนเมื่อปี 2553 อยู่อันดับ 9 ของ
โลก และอันดับ 2 ของภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยรอง
จากเวียดนาม แต่ในการส�ำรวจปี 2554 อินโดนีเซียได้ก้าว
กระโดดมาเป็นอันดับ 7 ของโลก และได้แซงหน้าเวียดนามขึ้น
เป็นอันดับ 1 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

19 Top host economies for FDI in 2011 - 2013

มูลค่า FDI ในแง่ไปลงทุนต่างประเทศ แนวโน้มส�ำคัญ
คือ ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาได้เริม่ ไปลงทุนในต่างประเทศมากขึน้
โดยในปี 2553 การลงทุนในต่างประเทศจากประเทศที่ก�ำลัง
พัฒนาเพิ่มขึ้นมากถึงร้อยละ 29 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29
ของมูลค่า FDI ทั้งหมด
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ไทยไปลงทุนในต่างประเทศเพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง
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แนวโน้มส�ำคัญอีกประการหนึง่
คือ รัฐวิสาหกิจและกองทุน
เพือ่ ความมัง่ คัง่ ของประเทศ (SWF)
ได้ไปลงทุนยังต่างประเทศเพิม่ มากขึน้
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11
ของมูลค่า FDI ทัง้ หมด
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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แนวโน้มส�ำคัญอีกประการหนึ่ง คือ รัฐวิสาหกิจและ
กองทุนเพื่อความมั่งคั่งของประเทศ (SWF) ซึ่งถือหุ้นใหญ่โดย
รัฐบาลประเทศต่างๆ ได้ไปลงทุนยังต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11 ของมูลค่า FDI ทัง้ หมด ยิง่ ไปกว่านัน้
ในจ�ำนวนบริษทั ทีไ่ ปลงทุนยังต่างประเทศมากทีส่ ดุ 100 อันดับ
แรก เป็นรัฐวิสาหกิจและกองทุนเพื่อความมั่งคั่งของประเทศ
(SWF) จ�ำนวน 19 บริษัท

ส�ำหรับกรณีของประเทศไทย ตัวเลขการไปลงทุน
โดยตรงยังต่างประเทศในปี 2553 มูลค่า 5,122 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ นับว่ามากเป็นอันดับ 3 ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
รองจากสิงคโปร์และมาเลเซีย ทั้งนี้ ปัจจุบันไทยมีการตื่นตัว
ลงทุนในต่างประเทศมากยิ่งขึ้น ท�ำให้มูลค่าการลงทุนใน
ต่างประเทศเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง กล่าวคือ จากเดิมมูลค่าเพียง
970 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2549 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 5,112
ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2553

ตัวเลขการไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ (OFDI)
ประเทศ ปี
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์

2549		
18,809
6,021
970
2,726
85
103

หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐฯ

2550		

2551

2552

2553

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
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ส�ำหรับเวียดนามนัน้ พบว่าการไปลงทุนในต่างประเทศ
ได้เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากมูลค่าเพียง 85 ล้านเหรียญ
สหรัฐฯ ในปี 2549 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 853 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ในปี 2553 โดยแซงหน้าฟิลปิ ปินส์ขนึ้ เป็นประเทศทีไ่ ปลงทุนยัง
ต่างประเทศมากเป็นอันดับ 5 ในกลุ่มอาเซียน

”

ทิศทางการลงทุนโดยตรง
ของไทยในต่างประเทศ
น่าจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ในปี 2554 เนือ่ งจากมีการลงทุน
ในต่างประเทศหลายโครงการ
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ทิศทางการลงทุนโดยตรงของไทยในต่างประเทศ
น่าจะมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในปี 2554 เนือ่ งจากมีการ
ลงทุนในต่างประเทศหลายโครงการ ทั้งในรูป Green Field
กล่าวคือเป็นการลงทุนใหม่ เช่น โครงการเขตอุตสาหกรรมและ
ท่าเรือน�้ำลึกที่ทวาย โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน�้ำเขื่อนไชยะบุรี
ในลาว ฯลฯ
นอกจากนี้ การลงทุนในรูปการควบรวมกิจการ (M&A)
ก็ก�ำลังมาแรง เช่น การซื้อกิจการโรงงานเหล็กขั้นต้นน�้ำใน
สหราชอาณาจักรของเครือสหวิริยา การซื้อกิจการค้าปลีกใน
อิตาลีของเครือเซ็นทรัล รวมถึงเครือซิเมนต์ไทย ได้ประกาศว่า
ในอนาคตจะปรับเปลีย่ นจากเดิมทีเ่ น้นลงทุนในลักษณะ Green
Field มาเป็นรูปแบบ M&A แทน
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การลงทุนจากต่างประเทศ
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

การลงทุนจากต่างประเทศ
กับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
หนึ่งในข้อวิจารณ์ที่มีต่อการลงทุนจากต่างชาติในประเทศไทย คือ บริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุน โดยมี
เป้าหมายเพื่อใช้แรงงานราคาถูกของไทยเป็นหลัก แต่ ไม่ตอ้ งการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่คนไทย ผลการศึกษา
ที่ ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารโลก เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว พบว่า บรรษัทข้ามชาติมีบทบาทสำ�คัญในการ
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย
การศึกษาของธนาคารโลกดังกล่าวข้างต้น พบว่าแหล่ง
ส�ำคัญทีส่ ดุ ของเทคโนโลยีสำ� หรับประเทศไทย มาจากบริษทั ต่าง
ชาติ ไม่ได้มาจากสถาบันการศึกษา หรือสถาบันวิจยั อย่างทีเ่ ข้าใจ
แต่อย่างใด ทัง้ นี้ เทคโนโลยีจากบรรษัทข้ามชาติ มีประโยชน์ไม่
เฉพาะแก่โรงงานของตนเองเท่านัน้ แต่ยงั ได้แพร่กระจายไปยัง
ภาคเศรษฐกิจอืน่ ๆ ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ เช่น การให้ความ
ช่วยเหลือแก่ผผู้ ลิตชิน้ ส่วน ความช่วยเหลือแก่พนักงานทีล่ าออก
ไป เพื่อจัดตั้งบริษัทเพื่อผลิตชิ้นส่วนป้อนให้ตนเอง ฯลฯ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศต่างๆ รวมทั้ง
ประเทศไทย มีวิวัฒนาการตามขั้นตอนของกระบวนการ
MEDDR คือ เริ่มจากการผลิต (Manufacturing) วิศวกรรม
(Engineering) การออกแบบ (Design) การพัฒนา (Development)
และการวิจัย (Research) ตามล�ำดับ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีของนักลงทุนต่างชาติให้กับ
คนไทย เกิดขึ้นตามขั้นตอนเหล่านี้
ขั้นตอนแรก คือ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
(Manufacturing) เมื่อสามารถเดินเครื่อง (Operation) ได้
เนือ่ งจากบุคลากรในสายการผลิตนัน้ ส่วนใหญ่เป็นคนไทย หาก
ไม่ถา่ ยทอดเทคโนโลยีดา้ นการผลิตแล้ว โรงงานแห่งนัน้ ย่อมไม่
สามารถทีจ่ ะผลิตสินค้าทีม่ คี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานและมีตน้ ทุน
ต�่ำได้
:: การฝึกอบรมเพือ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ภายในโรงงานของบริษทั
ออโต้อัลลายแอนซ์ ประเทศไทย จ�ำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์ฟอร์ด
และมาสด้า ตั้งโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จังหวัดระยอง
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”

เป็นทีน่ า่ สังเกตว่าสินค้า
ทีผ
่ ลิตในไทย มีคณ
ุ ภาพสูงมาก
ซึง่ เท่ากับว่าการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ในด้านการผลิต
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

”

ส�ำหรับรูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี จะมีความแตกต่าง
กันในแต่ละบริษทั โดยบริษทั ญีป่ นุ่ เน้นถ่ายทอดผ่านการฝึกอบรม
ขณะปฏิบัติงานหรือเรียกว่าแบบ On the Job Training ขณะ
ทีบ่ ริษทั ตะวันตก เน้นถ่ายทอดผ่านเอกสารทีเ่ ป็นคูม่ อื ปฏิบตั งิ าน
(Manual)
อนึ่ง เป็นที่น่าสังเกตว่าสินค้าของบรรษัทข้ามชาติ
ที่ผลิตในประเทศไทยมีคุณภาพสูงมาก เช่น รถยนต์ที่ผลิตใน
ประเทศไทย มีคณ
ุ ภาพสูงเมือ่ เปรียบเทียบกับรถยนต์แบบเดียวกัน
ทีผ่ ลิตในโรงงานทีต่ งั้ อยูใ่ นประเทศอืน่ ซึง่ เท่ากับว่าการถ่ายทอด
เทคโนโลยีในด้านการผลิตในประเทศไทย เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

:: ศูนย์วิจัยในด้านน�้ำมันเครื่องของบริษัท คาสตรอล ในประเทศไทย
เมื่อประมาณ 15 ปีมาแล้ว

นอกจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นการผลิตแล้ว เดิม
โรงงานในประเทศไทยจะต้องส่งผลิตภัณฑ์ไปทดสอบยังห้อง
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ปฏิบตั กิ ารภายนอก ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ ศึกษา
วิเคราะห์ว่ามีมาตรฐานเป็นไปตามก�ำหนดหรือไม่ รวมถึง
วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนส่งผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เพื่อให้คำ� แนะน�ำในการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งรูปแบบนี้ก่อให้เกิดความไม่สะดวก เนื่องจาก
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายและเสียเวลาเป็นอย่างมาก
บรรษัทข้ามชาติบางแห่ง จึงได้ตั้งห้องปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนฝ่ายผลิตในประเทศไทย นอกจากนี้ ห้อง
ปฏิบตั กิ ารบางแห่ง ยังสนับสนุนโรงงานในประเทศอืน่ ๆ ด้วยการ
ส่งผลิตภัณฑ์มาทดสอบที่ห้องปฏิบัติการในประเทศไทย
ตัวอย่างหนึง่ คือ บริษทั จีเคเอ็น จ�ำกัด ซึง่ ผลิตเพลาขับ
ส�ำหรับรถยนต์ ได้ย้ายฐานห้องปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนฝ่าย
ผลิต จากประเทศสิงคโปร์ มาตัง้ ทีป่ ระเทศไทย เพือ่ ให้บริการ
แก่โรงงานในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่บริษัท
มิชลิน จ�ำกัด ได้ก�ำหนดให้ประเทศไทยเป็นฐานทดสอบยาง
ยานพาหนะ ทีผ่ ลิตจากโรงงานในประเทศต่างๆ รวมถึงโรงงาน
ในประเทศไทย

เสริมสร้างความสามารถในด้านวิศวกรรม
การถ่ายทอดเทคโนโลยีในขัน้ ตอนวิศวกรรม นับเป็น
กรณีส�ำคัญของบรรษัทข้ามชาติ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
มายังประเทศไทย ตัวอย่างในกรณีนคี้ อื บริษทั เทยิน่ โพลีเอสเตอร์
ได้มาตั้งโรงงานผลิตเส้นใยโพลีเอสเตอร์ในประเทศไทย
ต่อมาได้จดั ตัง้ แผนกเทคโนโลยีขนึ้ เมือ่ ปี 2525 ซึง่ ประสบผล
ส�ำเร็จในระดับหนึง่ โดยในปี 2527 สามารถออกแบบกระบวน
การผลิต ที่เรียกว่า Cationic Dyeable Process ที่สามารถ
ผลิตได้หลายเฉดสี ในการย้อมเพียงครั้งเดียว
ต่อมาในปี 2531 เมือ่ บริษทั เทยิน่ ฯ ก่อสร้างโรงงาน
แห่งใหม่ ที่ผลิตในระบบ Continuous Polymerization
Process ในประเทศไทย แผนกเทคโนโลยีของบริษัทแห่งนี้
มีส่วนส�ำคัญในด้านวิศวกรรมและออกแบบโรงงาน โดย
เครื่องจักรที่ใช้ในโรงงานใหม่นี้ร้อยละ 50 เป็นเครื่องจักรที่
ผลิตในประเทศไทย โดยวิศวกรคนไทยมีส่วนร่วมในการ
ออกแบบ และเริ่มเดินเครื่องด�ำเนินการเป็นสัดส่วนสูงถึง
ร้อยละ 90
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บางประเภท เพื่อป้อนตลาดในภูมิภาคเอเชีย เพราะรสนิยมใน
การบริโภคของคนญีป่ นุ่ จะแตกต่างจากตลาดในประเทศเอเชีย
อืน่ ๆ โดยการบริโภคของคนไทย จะมีรสนิยมใกล้เคียงกับประเทศ
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฮ่องกง และไต้หวัน
:: การออกแบบโคมไฟรถยนต์ของบริษัท ไทยสแตนเลย์

จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา

เมื่อประเทศไทยมีความพร้อมในด้านวิศวกรรมและ
การออกแบบในระดับหนึง่ จะเริม่ มีการจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั และพัฒนา
วิจัยเพื่อปรับปรุงและดัดแปลง
ในประเทศ โดยจะวิจยั และพัฒนาไม่เฉพาะเพือ่ ตอบสนองความ
เมือ่ มีความพร้อมมากขึน้ จะท�ำการวิจยั เพือ่ ปรับปรุง ต้องการในประเทศไทยเท่านั้น แต่ก�ำหนดให้วิจัยและพัฒนา
และดัดแปลงผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการผลิตให้เหมาะสมกับ เพื่อตอบสนองความต้องการในระดับภูมิภาคหรือในระดับ
สภาพท้องถิ่น เพิ่มประสิทธิภาพมากขึ้น และคุณสมบัติที่ดีขึ้น โลกด้วย
ตัวอย่าง คือ บริษทั ไบเออร์ไทย จ�ำกัด ในฐานะบริษทั
ชั้นน�ำด้านผลิตภัณฑ์จากโพลียูรีเทน ได้เปิดตัวศูนย์ไบซิสเต็ม
บริษทั P&G ซึง่ มีฐานการผลิต
อาเซียน (Bay System ASEAN) อย่างเป็นทางการเมือ่ ปี 2550
ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพือ่ ให้บริการ ในส่วนผลิตภัณฑ์ดา้ นเส้นผมในประเทศไทย
ด้านห้องปฏิบัติการ สนับสนุนลูกค้าตามความต้องการ ที่
ได้ยกระดับให้ประเทศไทย
หลากหลายแตกต่างกันไปของแต่ละผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมภูมภิ าค
เป็นศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดา้ นเส้นผม
เอเชีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

”

การวิจยั เพือ่ ปรับปรุงและดัดแปลง
ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิต
ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิน่
เพิม่ ประสิทธิภาพมากขึน้
และคุณสมบัตทิ ดี่ ขี นึ้

”

”

ส่วนบริษัท ไทยลิฟต์อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
ร่วมกับบริษทั Kone Elevators ของประเทศฟินแลนด์ ร่วมกัน
พัฒนาลิฟต์รนุ่ KONE 3000 ซึง่ เป็นลิฟต์ทอี่ อกแบบให้เหมาะสม
กับตลาดเอเชียโดยเฉพาะ โดยบริษทั ไทยลิฟต์ฯ รับผิดชอบผลิต
และส่งออกในนาม Kone หลายประเทศในแถบเอเชีย
ขณะทีบ่ ริษทั ไลอ้อน (ประเทศไทย) จ�ำกัด ได้รบั มอบหมาย
จากบริษัทแม่ในประเทศญี่ปุ่น ให้พัฒนาสินค้าอุปโภคบริโภค

ตัวอย่าง คือ อุตสาหกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์
จากการทีป่ ระเทศไทยเป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่ทสี่ ดุ ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นฐานการผลิตที่ส�ำคัญ ท�ำให้บริษัท
ต่างๆ เช่น โตโยต้า อีซซู ุ นิสสัน ฮอนด้า คาวาซากิ ยามาฮ่า ฯลฯ
ได้ก�ำหนดให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาในประเทศไทย เป็นศูนย์วิจัย
และพัฒนาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส�ำหรับรถยนต์
หรือรถจักรยานยนต์บางแบบ เช่น รถยนต์ปกิ อัพ รถจักรยานยนต์
ขนาดเล็ก ฯลฯ
บริษัท พรอคเตอร์แอนด์แกมเบิล จ�ำกัด (P&G) ซึ่งมี
ฐานการผลิตในส่วนผลิตภัณฑ์ดา้ นเส้นผมในประเทศไทย ได้ยก
ระดับให้ประเทศไทย เป็นศูนย์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ดา้ นเส้นผม
ส�ำหรับภูมภิ าคเอเชีย โดยก่อนหน้านีศ้ นู ย์แห่งนีต้ งั้ อยูท่ นี่ ครโกเบ
ประเทศญีป่ นุ่ ดังนัน้ จึงได้ยา้ ยวิศวกร 30 คนมายังประเทศไทย
เพื่อท�ำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดโลก
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:: การสัมมนาเรือ่ ง มาตรการส่งเสริมการลงทุนกิจการวิจยั และพัฒนา
จัดโดยบีโอไอ เมื่อเมษายน 2551

ปัจจุบนั มีบริษทั ต่างชาติขนาดใหญ่ ทีเ่ ป็นผูน้ ำ� ในด้าน
เทคโนโลยีแขนงต่างๆ ทีเ่ ข้ามาลงทุนในประเทศไทยหลายแห่ง
ได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทย จัดหลักสูตรการศึกษา
ฝึกอบรม ในเรือ่ งเกีย่ วกับเทคโนโลยีทบี่ ริษทั เหล่านัน้ เป็นเจ้าของ
เช่น บริษทั ซีเกท บริษทั ฮอนด้า และบริษทั เจเนอรัล มอเตอร์
เป็นต้น

:: การทดสอบน�ำ้ มันเครือ่ งของบริษทั เชลล์ ในประเทศไทย

ถ่ายทอดเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษา
จากแนวคิดดัง้ เดิมว่าสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจยั
เป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนา ภาคธุรกิจเอกชนจะรับเอาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ขณะเดียวกัน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจยั จะประสบปัญหา “Loneliness
Syndrome” ขาดความเชือ่ มโยงกับภาคธุรกิจ ผลการวิจยั จึงไม่
สอดคล้องกับความต้องการ ไม่สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ได้
ส�ำหรับแนวคิดใหม่ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทีส่ ำ� คัญ
นัน้ ส่วนใหญ่เกิดขึน้ ภายในภาคธุรกิจเอกชนเป็นหลัก เนือ่ งจาก
ภาคเอกชนได้ลงทุนในด้านนี้จ�ำนวนมาก บทบาทของสถาบัน
การศึกษาและสถาบันวิจัย ต้องเปลี่ยนมาเน้นร่วมมือกับภาค
เอกชนในด้านวิจัยและพัฒนา รวมถึงเพิ่มบทบาทการพัฒนา
นวัตกรรมและผู้ประกอบการใหม่
ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมและสถาบันการ
ศึกษา จะก่อให้เกิดประโยชน์ไม่เฉพาะต่อวิสาหกิจเอกชนเท่านัน้
ยังจะช่วยเหลือพัฒนาความสามารถของสถาบันการศึกษา
อีกด้วย เนื่องจากในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้และนวัตกรรมนั้น
ความรูเ้ พิม่ ขึน้ และล้าสมัยรวดเร็ว ไม่มอี าจารย์คนใด ทีส่ ามารถ
มีความรู้ที่ทันสมัยได้ หากไม่ขวนขวายหาความรู้ใหม่ๆ ตลอด
เวลา โดยจุดอ่อนส�ำคัญของบุคลากรของสถาบันการศึกษา คือ
ขาดประสบการณ์จริงเกี่ยวกับเทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
ท�ำให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจ�ำกัด ที่จะวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาในเชิงลึกได้

ซีเกทร่วมมือจัดหลักสูตรหัวเขียนอ่าน HDD
บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ำกัด ผู้ผลิต
Hard Disk Drive ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและมีฐานการผลิตขนาด
ใหญ่ในประเทศไทย ได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีหัวอ่าน/เขียน (Recording
Head Technology) ส�ำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ระดับ
ปริญญาโท เพือ่ พัฒนานักศึกษาให้เข้าใจลึกซึง้ เกีย่ วกับเทคโนโลยี
หัวอ่าน/เขียนทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ

”
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บริษทั ซีเกท ผูผ
้ ลิต Hard Disk Drive
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในโลก
และมีฐานการผลิตขนาดใหญ่ในประเทศไทย
ได้รว่ มมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

”

บริษัทซีเกทฯ ยังได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย (เอไอที) เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีหวั อ่านและบันทึกข้อมูล
ฮาร์ดดิสก์ ตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการบรรยายสรุป
ให้กับนักศึกษาในระดับปริญญาโท แผนกไมโครอิเล็กทรอนิกส์
ภาควิชาเทคโนโลยีชั้นสูง เป็นเวลา 30 ชั่วโมง

”

บริษทั ซีเกท ยังได้รว่ มพัฒนาหลักสูตร กับคณาจารย์
ในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และจัดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคโนโลยีหัวอ่านและบันทึกข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย
ผูบ้ ริหารระดับสูงและวิศวกรจากฐานการผลิตของซีเกททัว่ โลก
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�ำนวน 30 ไร่ การก่อสร้าง
อาคาร และอุปกรณ์การเรียนการสอน รวมมูลค่า 100 ล้านบาท
วิทยาลัยแห่งนีน้ บั เป็นสถานศึกษาแห่งแรก ในภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ผลิตบุคลากรระดับช่างเทคนิค
อุตสาหกรรมยานยนต์ โดยมีการฝึกอบรมระยะสั้น เพื่อพัฒนา
บุคลากรในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม
รถยนต์ การบริการซ่อมบ�ำรุง การจัดการเกีย่ วกับธุรกิจยานยนต์
ทั้งระบบ รวมทั้ง การฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูงด้านยานยนต์
นับเป็นโครงการส�ำคัญส่วนหนึ่ง ที่ช่วยผลักดันให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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”

บริษทั ซีเกท ได้รว่ มมือ
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
เปิดหลักสูตรเทคโนโลยีหวั อ่าน/เขียน
(Recording Head Technology)
ส�ำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
ระดับปริญญาโท

(Automotive Education Service Program in Thailand ASEP Thailand) เมื่อปี 2550 ประกอบด้วย การด�ำเนินการ
ในหลายด้าน เป็นต้นว่า
จัดตัง้ รูปแบบห้องแล็บปฏิบตั กิ าร พร้อมกับมอบรถยนต์
อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐาน
การเปิดสอนหลักสูตรทางด้านยานยนต์ 2 ปี โดย
ติดตามผลต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 5 ปี ด้วยการ
จัดการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทั้งในสถาบัน
อาชีวศึกษาชั้นน�ำในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย
และศูนย์บริการของเชฟโรเลต พร้อมหลักสูตรการ
ศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ของ GM
การถ่ายทอดเทคโนโลยีล่าสุด โดยจัดการฝึกอบรม
ความรู้ด้านยานยนต์ชั้นสูง โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
เทคนิคของบริษัทฯ จัดการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบตั แิ ก่คณาจารย์ จากสถาบันทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
ซึ่งจะถ่ายทอดต่อไปยังนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการนีม้ เี ป้าหมายมุง่ เสริมสร้างบุคลากร ทีม่ ฝี มี อื
และคุณภาพมาตรฐานโลก สู่ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย โดยเมือ่ จบหลักสูตร
แล้วคาดว่าจะสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพด้านช่างยนต์ ซึ่ง
ผ่านการฝึกอบรมปีละกว่า 1,000 คน โดยสามารถเข้าท�ำงาน
ในธุรกิจและอุตสาหกรรมยานยนต์มากกว่าร้อยละ 50 ของ
ทั้งหมด

GM ร่วมมือสถาบันอาชีวศึกษา

:: พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก ขณะด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีว่าการ
บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จ�ำกัด กระทรวงอุตสาหกรรม ได้เปิดส่วนขยายของศูนย์วิจัยและพัฒนา
จักรยานยนต์ฮอนด้า เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2551

ได้เปิดตัวโครงการศูนย์การศึกษาเทคโนโลยียานยนต์ในประเทศไทย
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เทคโนโลยีจากบรรษัทข้ามชาติ มีประโยชน์ไม่เฉพาะ
แก่โรงงานของตนเองเท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์แก่บริษัทไทย
ด้วย เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกีย่ วกับการเลีย้ งไก่ ผ่านการร่วมทุนกับบริษทั อาร์เบอร์เอเคอร์ส
จ�ากัด ของสหรัฐฯ ในการจัดตั้งบริษัท อาร์เบอร์เอเคอร์ส
(ประเทศไทย) จ�ากัด เมือ่ ปี 2514 เพือ่ น�าเข้าพันธุไ์ ก่ ขยายพันธุ์
ผสมพันธุ์ ผลิตภัณฑ์ไก่ และจัดตั้งโรงงานฆ่าสัตว์

”

จากเดิมเคยใช้ระยะเวลายาวนานถึง 56 วัน
เพือ่ เลีย้ งไก่ 1 ตัว
ให้ได้นา�้ หนักตัว 1.8 กิโลกรัม
ได้ลดเวลาเลีย้ งเหลือไม่ถงึ 40 วัน

ท�าให้กลายเป็นบริษทั ยักษ์ใหญ่ ด้านอุตสาหกรรมเกษตรในทวีป
เอเชียในเวลาต่อมา

”

ถ่ายทอดเทคโนโลยี ไปยังบริษทั ไทย

การถ่ายทอดเทคโนโลยี จากการรับช่วง
การผลิต

การรับช่วงการผลิต เป็นอีกรูปแบบหนึง่
ทีจ่ ะช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากบรรษัทข้ามชาติมายังบริษทั ไทย

”

การรับช่วงการผลิต (Subcontract) นับเป็นอีก
รูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบรรษัทข้ามชาติ
มายังบริษทั ไทย โดยบรรษัทข้ามชาติมกั จะต้องให้การช่วยเหลือ
แก่ผรู้ บั ช่วงผลิตในระดับหนึง่ ทัง้ ทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ
การเงิน ฯลฯ เป็นต้นว่า บรรษัทข้ามชาติจัดส่งวิศวกรไปยัง
ต่อมาเมือ่ มีความรูค้ วามเชีย่ วชาญมากขึน้ เครือเจริญ โรงงานของผูผ้ ลิตชิน้ ส่วน เพือ่ ให้คา� แนะน�าเกีย่ วกับการปรับปรุง
โภคภัณฑ์ได้ท�าการวิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอด เช่น จากเดิม แก้ไขกระบวนการผลิต รวมถึงแก้ไขจุดบกพร่อง เพื่อให้ตนเอง
เคยใช้ระยะเวลายาวนานถึง 56 วัน เพื่อเลี้ยงไก่ 1 ตัว ให้ได้ สามารถจัดซื้อผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนได้ในราคาต�่าลง
น�้าหนักตัว 1.8 กิโลกรัม ได้ลดเวลาเลี้ยงเหลือไม่ถึง 40 วัน

”
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กฎและระเบียบควรรู้
ธรรมรัตน์ รัตนพันธ์

คําพิพากษาศาลฎีกา
เกี่ยวกับ

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
ตอนที่ 1

ตามที่สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้ ใช้อำานาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 เพื่อให้การพิจารณาอนุญาต อนุมัติโครงการเป็นไปโดยสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คำาพิพากษาศาลฎีกาเป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินการในส่วนของกฎหมาย เพื่อพัฒนากระบวนความคิดทาง
กฎหมายให้ทันสมัย ถูกต้อง และสอดคล้องกับการลงทุนในสถานการณ์ปัจจุบัน
ค�าพิพากษาศาลฎีกาจึงเปรียบเสมือนเป็นแนวบรรทัดฐาน
ทีจ่ ะช่วยในการพิเคราะห์หาเหตุผลของกฎหมาย การตีความข้อ
กฎหมาย การใช้อ้างเป็นเหตุผลในการวินิจฉัยประเด็น และใน
บางกรณียงั ใช้เป็นแนวทางการอุดช่องว่างของกฎหมายอีกด้วย
เนือ่ งจากค�าพิพากษาศาลฎีกาบางเรือ่ ง จะมีลกั ษณะการตีความ
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
ดังนัน้ ถือได้วา่ ค�าพิพากษาศาลฎีกาได้ชว่ ยวางแนวทาง
การใช้หลักกฎหมายให้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และเหตุผลแห่งค�าวินจิ ฉัย
ของศาลฎีกาส่วนใหญ่ จะกลายเป็นแนวบรรทัดฐาน ทีส่ ามารถ
ใช้ดลุ พินจิ ในการทีจ่ ะยึดถือหรือปฏิบตั ติ าม ในการวินจิ ฉัยข้อหา
รือต่างๆ เนือ่ งจากค�าพิพากษาศาลฎีกามาจากภูมคิ วามรู้ ความ
เชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางกฎหมายของผู้พิพากษา
ศาลฎีกา จึงเป็นที่ยอมรับนับถือและใช้เป็นแนววินิจฉัยสืบต่อ
กันมา

ถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่ส�าคัญ ที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะ
ตลอดจนสมรรถนะ และประสิทธิภาพในการท�างานได้อย่าง
รวดเร็ว เห็นได้จากแบบอย่างการวินจิ ฉัยข้อเท็จจริงและปัญหา
ข้อกฎหมาย รวมทัง้ การใช้ดลุ พินจิ ต่างๆ ของศาลฎีกาอย่างกว้างขวาง
ประโยชน์ที่ได้รับจากค�าพิพากษาศาลฎีกา เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัตสิ ง่ เสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จะท�าให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงกฎหมายได้สะดวก รวดเร็ว มีความรู้ครอบคลุม
ทุกเรือ่ งในประเด็นทีไ่ ด้มกี ารรวบรวม อีกทัง้ หน่วยราชการและ
หน่วยงานอืน่ ของรัฐ ทีเ่ กีย่ วข้องสามารถรับรูถ้ งึ ค�าพิพากษาศาล
ฎีกาที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน อันจะ
ท�าให้เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้รับบริการได้รับการบริการที่
รวดเร็ว ครบถ้วนสมบูรณ์ อีกทัง้ เป็นรากฐานส�าคัญในการแก้ไข
พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ของประเทศต่อไป

จึงควรทีจ่ ะให้ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ และบุคคลทีส่ นใจ
เพือ่ ให้ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ และผูส้ นใจ ได้ทราบการ ทราบแนวทางวินิจฉัยของศาลฎีกา อันจะส่งผลให้การด�าเนิน
เปลีย่ นแปลงของเศรษฐกิจ สภาวะสังคมและวิทยาการสมัยใหม่ กระบวนการพิจารณาวินจิ ฉัยเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
ตลอดจนสารัตถะของข้อหารือปัจจุบันที่ยุ่งยากซับซ้อนและ ถูกต้องตามเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมาย
มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในสภาวการณ์ปัจจุบันแหล่งข้อมูล
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ธันวาคม 2554

คำาพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการลงทุน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
เพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505
คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 1266/2518 จ�าเลยได้

ซื้อเครื่องปรับอากาศ 6 เครื่องจากโจทก์ในราคาซึ่งไม่รวมภาษี
ขาเข้า โดยมีข้อตกลงกันว่าจ�าเลยซึ่งได้รับบัตรส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรมและมีสิทธิ์ได้รับยกเว้นอากร
ขาเข้า ภาษีการค้า1 และอืน่ ๆ ตกลงให้โจทก์สงั่ เครือ่ งปรับอากาศ
ในนามของจ�าเลย เพื่อชดใช้แทนเครื่องปรับอากาศ 6 เครื่อง
ที่รับไปจากโจทก์ เมื่อสินค้าที่สั่งมาถึง จ�าเลยจะเป็นผู้ด�าเนิน
เรื่องเกี่ยวกับการยกเว้นภาษี ให้แก่โจทก์จนกว่าจะแล้วเสร็จ
โจทก์ได้ตรวจดูบัตรส่งเสริมฯ ของจ�าเลยแล้ว ปรากฏว่ามีเวลา
สั่งซื้อสินค้าทันก�าหนดเวลาในบัตรส่งเสริมฯ ดังนี้

สัญญาและน�าเงินสดหรือพันธบัตรรัฐบาลไปวางเป็นจ�านวนเงิน
250,000 บาท ต่อเมื่อได้รับอนุมัติตามค�าขอฯ แล้ว แต่ต่อมา
คณะกรรมการฯ ได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหม่ และแจ้งตาม
เงือ่ นไขใหม่นี้ ให้โจทก์นา� เงินหรือสัญญาค�า้ ประกันของธนาคาร
ไปวางเป็นมูลค่า 9,000,000 บาท ภายในวันที่ก�าหนดก่อนได้
รับอนุมตั คิ า� ขอฯ ดังนีจ้ า� นวนเงินทีโ่ จทก์ตอ้ งวางสูงกว่าเดิมมาก
และภายในเวลาจ�ากัด ทั้งไม่แน่นอนว่าจะได้รับอนุมัติหรือไม่
การที่โจทก์ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใหม่ของคณะกรรม
การฯ ที่แจ้งมาดังกล่าว ไม่ใช่ความผิดโดยตรงของโจทก์ ถือว่า
จ�าเลยไม่สามารถติดต่อให้โจทก์ได้มาซึง่ ใบอนุญาตส่งเสริมการ
ลงทุน ตามสัญญาจ�าเลยต้องคืนเงิน 100,000 บาท ให้โจทก์
เช็คพิพาทจึงมีมูลหนี้ เมื่อโจทก์น�าเช็คพิพาทไปขึ้นเงินไม่ได้
จ�าเลยจึงต้องช�าระหนี้ตามเช็คพิพาทให้โจทก์

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

คำาพิพากษาฎีกาที่ 338/2520 จ�าเลยได้รับบัตร

ส่งเสริมฯ จากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เพื่อประกอบ
อุตสาหกรรมผลิตกระดาษคราฟท์ ได้รับสิทธิ์งดเว้นการเสีย
อากรขาเข้า ส�าหรับวัตถุดบิ และวัสดุ ทีส่ งั่ หรือน�าเข้ามาจากต่าง
ประเทศ จ�าเลยได้นา� ของซึง่ ระบุในใบขนสินค้าขาเข้าว่าเป็นเยือ่
กระดาษและไม่ใช่กระดาษคราฟท์ที่ใช้ไม่ได้ หรือเศษกระดาษ
คราฟท์ทใ่ี ช้ไม่ได้แล้วอันได้รบั การงดเว้นอากรขาเข้า การกระท�า
ของจ�าเลยเป็นความผิด ฐานยืน่ ใบขนสินค้าส�าแดงรายการเป็น
เท็จ และฐานหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากรโดยเจตนาฉ้อค่า
คำาพิพากษาศาลฎีกาที่ 2637/2519 จ�าเลย ภาษีของรัฐบาล อันเป็นความผิดอาญาแผ่นดิน
ท�าสัญญารับจะติดต่อทางการ ให้ออกใบอนุญาตส่งเสริมการ
ดังนั้น การที่คณะกรรมการฯ มีมติอนุญาตย้อนหลัง
ลงทุนให้โจทก์จนเป็นผลส�าเร็จ โดยโจทก์จะให้ค่าตอบแทนแก่ ให้กระดาษที่จ�าเลยน�าเข้ามานั้น เป็นวัสดุที่อนุญาตให้ใช้เป็น
จ�าเลย 300,000 บาท โจทก์ได้จา่ ยเงินล่วงหน้าให้จา� เลยไปแล้ว วัตถุดิบในการผลิตกระดาษคราฟท์ได้ เพิ่มเติมจากที่ได้เคย
100,000 บาท จ�าเลยได้ออกเช็คพิพาทจ�านวนเงิน 100,000 อนุญาตไว้แล้ว ท�าให้จ�าเลยไม่ต้องเสียอากรขาเข้า ส�าหรับของ
บาท ให้โจทก์ยึดถือไว้เป็นประกัน โดยมีข้อตกลงว่าถ้าจ�าเลย ที่จะต้องเสียภาษีนั้นเป็นมติที่ไม่ชอบ และคณะกรรมการฯ
ท�าการไม่ส�าเร็จจะคืนเช็คดังกล่าวให้จ�าเลย และจ�าเลยจะต้อง หามีอ�านาจตามกฎหมายที่จะก�าหนดหรืออนุญาตให้ กระดาษ
คืนเงิน 100,000 บาท ให้โจทก์
ส�าเร็จรูปนัน้ กลายเป็นวัตถุดบิ เพือ่ ใช้ในการผลิตกระดาษคราฟท์
ปรากฏว่าขณะโจทก์ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ นั้น ตาม อันจะท�าให้ความผิดทีเ่ กิดขึน้ แล้วกลับไม่เป็นความผิดต่อไปได้ไม่
เงื่อนไขของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน โจทก์จะต้องท�า จ�าเลยจึงมีความผิดตามกฎหมายดังกล่าว
1

ปัจจุบันได้ยกเลิกระบบภาษีการค้าแล้ว เปลี่ยนมาใช้ระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแทน
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ศาลชัน้ ต้นพิพากษาลงโทษจ�ำเลย ฐานยืน่ ใบขนสินค้า
ส�ำแดงรายการเป็นเท็จ จ�ำเลยมิได้อุทธรณ์คัดค้านค�ำพิพากษา
ของศาลชั้นต้น ความผิดฐานนี้จึงยุติแล้ว จ�ำเลยไม่มีสิทธิ์ฎีกา
ว่าจ�ำเลยมิได้กระท�ำผิดในความผิดฐานนี้อีก ศาลฎีกาจึงไม่รับ
วินิจฉัยให้

ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1467/2524 โจทก์ได้รับบัตร

ส่งเสริมฯ ในกิจการขนส่งภายในประเทศ ได้นำ� เรือบรรทุกน�ำ้ มัน
โอชัน่ นิค 4 เข้ามาในประเทศ โดยได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าและ
ภาษีการค้า ภายหลังโจทก์ไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน ก�ำหนด คณะกรรมการฯ จึงมีคำ� สัง่ เพิกถอน
สิทธิและประโยชน์ทงั้ หมดทีไ่ ด้ให้แก่โจทก์ โจทก์จงึ มิใช่ผไู้ ด้รบั
การส่งเสริมฯ ไม่ได้ประโยชน์ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับ
ที่ 227 ข้อ 37 และโจทก์ได้ขายเรือดังกล่าวไปแล้ว พฤติการณ์
ของโจทก์ฟังได้ว่าโจทก์มีเจตนาหลีกเลี่ยงในการเสียภาษี ไม่มี
เหตุผลอันควรที่จะงดเงินเพิ่มหรือเบี้ยปรับ โจทก์ต้องเสียภาษี
การค้าเงินเพิ่มเบี้ยปรับภาษีรายได้เทศบาลแก่กรมสรรพากร
จ�ำเลย

ธันวาคม 2554

การสั่งจ่ายสินบนหรือรางวัลตาม พ.ร.บ. ให้บ�ำเหน็จ
ในการปราบปรามผูก้ ระท�ำผิด พ.ศ. 2489 มาตรา 7 นัน้ กระท�ำ
ได้ 2 กรณี คือเมื่อมีการสั่งริบของกลางประการหนึ่ง หรือเมื่อ
มีการลงโทษปรับจ�ำเลยอีกประการหนึ่ง และวิธีจ่ายนั้นหากมี
การริบของกลางก็ให้จ่ายจากเงินที่ได้จากการขายของกลางนั้น
หากไม่มีการริบของกลางหรือมีการริบของกลาง แต่ของกลาง
นั้นไม่อาจขายได้และมีการลงโทษปรับจ�ำเลย ก็ให้จ่ายจากเงิน
ค่าปรับที่จ�ำเลยได้ช�ำระต่อศาล คดีนี้มีการลงโทษปรับจ�ำเลย
จึงสั่งจ่ายรางวัลแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้จับกุมจากเงินค่าปรับ
ที่ช�ำระต่อศาลได้

ประกอบกิจการอุตสาหกรรม มีกำ�หนดห้ารอบระยะเวลาบัญชี
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
ได้รบั อยูแ่ ล้ว แต่มาตรา 31 วรรคสามแห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ได้บัญญัติถึงสิทธิและประโยชน์ขึ้นใหม่ ซึ่ง
โจทก์จะได้รับสิทธิและประโยชน์นี้หรือไม่ต้องพิจารณาตาม
มาตรา 58 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 คือ สิทธิ์
ของโจทก์มีอยู่อย่างใดตามกฎหมายที่ถูกยกเลิกก็คงได้รับสิทธิ
และประโยชน์ต่อไป แต่สิทธิ์ตามที่ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 ก�ำหนดเพิ่มเติมขึ้นใหม่
โจทก์ย่อมมีสิทธิ์ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.
2520 แต่การทีจ่ ะใช้สทิ ธิด์ งั กล่าวต้องขอรับสิทธิและประโยชน์
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เมือ่ สิทธิและประโยชน์
ในการน�ำผลขาดทุนประจ�ำปี ที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลาที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปหักออกจากก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้น
ภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นสิทธิ
และประโยชน์ที่เพิ่งก�ำหนดขึ้นตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน
พ.ศ. 2520 โจทก์จะได้รับสิทธิและประโยชน์ดังกล่าว

โจทก์จะต้องขอรับสิทธิต์ ามมาตรา 58 และจะต้องได้
รับอนุญาตตามมาตรา 31 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ.2520 ดังนัน้ การทีโ่ จทก์ไม่ได้ขอรับสิทธิและประโยชน์
ตามกฎหมาย โจทก์ก็ไม่ได้รับสิทธิและประโยชน์ ที่จะน�ำผล
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 4167/2533 โจทก์ได้รับการ ขาดทุนประจ�ำปีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างเวลาทีไ่ ด้รบั ยกเว้นภาษีเงิน
ส่งเสริมฯ เพือ่ กิจการอุตสาหกรรมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน ได้นิติบุคคล ไปหักออกจากก�ำไรสุทธิที่เกิดขึ้น ภายหลังระยะ
เพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ศ. 2505 เมื่อ พ.ร.บ. ฯ ดังกล่าวถูก เวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ยกเลิกโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 227 แต่โจทก์ยัง
คงได้รับการส่งเสริมฯ กับได้รับสิทธิและประโยชน์ตามข้อ 37
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 4174/2528 โจทก์ได้รับการ
แห่งประกาศของคณะปฏิวัติดังกล่าว โดยโจทก์ได้รับสิทธิและ ส่งเสริมฯ ตาม พ.ร.บ ส่งเสริมการลงทุนเพือ่ กิจการอุตสาหกรรม
ประโยชน์ ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการ พ.ศ. 2505 ในกิจการอุตสาหกรรมผลิตอาหารเลี้ยงสัตว์ ได้รับ
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จากการประกอบกิจการ ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2515 ซึ่งใช้บังคับแทน
อุตสาหกรรมดังกล่าว มีกำ�หนดห้ารอบระยะเวลาบัญชีการเสีย
ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร แต่ในรอบระยะเวลาบัญชี พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน
ปี 2512 ถึง 2515 โจทก์ประกอบกิจการอื่น เช่น การจำ�หน่าย
พ.ศ. 2520
เครือ่ งกกลูกไก่ การจำ�หน่ายลูกไก่ไปต่างประเทศ ซึง่ มิใช่กจิ การ
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ด้วย
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 229/2526 โจทก์ทำ�สัญญา
จ้างจำ�เลยทำ�เฟอร์นเิ จอร์ ต่อมาเกิดเพลิงไหม้โรงงานของจำ�เลย
ดังนี้หากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ด�ำเนินการได้
จำ�เลยจึงมีหนังสือถึงโจทก์ขอทำ�เฟอร์นิเจอร์เพียงบางรายการ
ก�ำไร ย่อมจ�ำเป็นที่โจทก์จะต้องค�ำนวณก�ำไรสุทธิของกิจการ ที่
และขอต่ออายุสัญญาออกไป โจทก์เรียกจำ�เลยและผู้รับจ้าง
ได้รับการส่งเสริมฯ กับไม่ได้รับการส่งเสริมฯ แยกกันโดยแยก
รายอื่นมาประชุมแล้ว ตกลงให้จำ�เลยทำ�งานตามที่ขอ และให้
รายได้รายจ่ายของแต่ละกิจการ เพือ่ แยกก�ำไรสุทธิทโี่ จทก์ได้รบั
ผู้รับจ้างรายอื่นทำ�งานส่วนที่จำ�เลยขอไม่ทำ� เมื่อจำ�เลยทำ�งาน
ยกเว้นภาษีเงินได้ออกไป คงเสียภาษีเงินได้เฉพาะจากก�ำไรสุทธิ
เสร็จโจทก์กย็ อมรับมอบแต่โดยดี พฤติการณ์ดงั กล่าวนีถ้ อื ได้วา่
ในกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมฯ
โจทก์จำ�เลยตกลงเลิกสัญญาฉบับเดิมแล้ว
แต่เมือ่ โจทก์ดำ� เนินกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ขาดทุน
ค่าจ้างทนายความให้ฟ้องจ�ำเลยซึ่งเป็นผู้ผิดสัญญา
ทั้งสี่ปี ไม่มีกรณีจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โจทก์ มิใช่คา่ เสียหายอันเกิดขึน้ จากผลทีจ่ ำ� เลยปฏิบตั ผิ ดิ สัญญาว่าจ้าง
ย่อมชอบที่จะค�ำนวณก�ำไรขาดทุนสุทธิจากรายได้รายจ่ายของ ระหว่างโจทก์จ�ำเลยโดยตรงแต่ประการใด โจทก์จึงไม่มีสิทธิ์
กิจการผลิตอาหารเลีย้ งสัตว์รวมกันไปกับกิจการอืน่ ๆ ได้ ดังเช่น เรียกร้องเอาจากจ�ำเลยได้
กรณีปกติ ทั้งตามประมวลรัษฎากร และ พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทุนเพื่อกิจการอุตสาหกรรม พ.ร.บ. พ.ศ. 2505
จ�ำเลยรับจ้างท�ำเฟอร์นเิ จอร์ให้โจทก์ซงึ่ เป็นผูไ้ ด้รบั การ
ส่งเสริมฯ จ�ำเลยจึงไม่ต้องช�ำระภาษีการค้าในส่วนนี้ให้แก่ทาง
ต่อมาก็ไม่มบี ทบัญญัตบิ งั คับให้โจทก์ตอ้ งค�ำนวณก�ำไร ราชการ แต่ต้องใช้ให้แก่โจทก์
ขาดทุนสุทธิของกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ กับไม่ได้รบั การส่ง
เสริมฯ แยกกันแต่อย่างใด และมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริม
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 3545/2528 โจทก์ประกอบ
การลงทุน พ.ศ. 2520 ที่จำ� เลยอ้างถึงซึ่งบัญญัติว่า ในกรณีที่
กิจการทัง้ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ และไม่ได้รบั การส่งเสริมฯ การที่
ประกอบกิจการขาดทุน ในระหว่างเวลาได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้
โจทก์คำ�นวณกำ�ไรขาดทุนสุทธิทั้งสองกิจการรวมกัน เพื่อเสีย
นิตบิ คุ คล ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมฯ จะได้รบั อนุญาต ให้นำ� ผลขาดทุน
ภาษีเงินได้นติ บิ คุ ลนัน้ ประมวลรัษฎากร มาตรา 65 บัญญัตวิ า่
ประจ�ำปีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างเวลานัน้ ไปหักออกจากก�ำไรสุทธิที่
"เงินได้ที่ต้องเสียภาษีตามความในส่วนนี้ คือ กำ�ไรสุทธิ ซึ่ง
เกิดขึ้น ภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
ได้จากกิจการหรือเนื่องจากกิจการ ที่กระทำ�ในรอบระยะเวลา
มีก�ำหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นก�ำหนดเวลานั้น เห็นว่า
บัญชี ฯลฯ"
พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ออกใช้บงั คับภายหลังรอบ
ระยะเวลาบัญชีทพี่ พิ าทกันในคดีนแี้ ล้ว จะน�ำมาปรับแก่คดีนไี้ ม่ได้
เห็นได้วา่ ปกติกำ� ไรสุทธิทตี่ อ้ งเสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
คือก�ำไรสุทธิ ที่ค�ำนวณจากรายได้รายจ่ายจากทุกกิจการของ
อย่างไรก็ดี บทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงให้สิทธิ์แก่ บริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลนัน้ ๆ มิใช่แยกค�ำนวณเป็นราย
ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมฯ ทีจ่ ะได้รบั อนุญาตเช่นว่านัน้ แต่หาตัดสิทธิ์ กิจการไป บริษทั โจทก์ได้รบั การส่งเสริมฯ เพือ่ กิจการอุตสาหกรรม
ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมฯ ทีจ่ ะค�ำนวณก�ำไรขาดทุนสุทธิรวมกัน โดย พ.ศ. 2505 ในกิจการผลิตอาหารบรรจุกระป๋องหรือภาชนะผนึก
ไม่นำ� ผลขาดทุนไปหักออกจากก�ำไรสุทธิในปีหลังตามบทบัญญัติ ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามมาตรา 19 (4) โดยได้รบั ยกเว้นไม่
ดังกล่าวไม่ ตลอดจนประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 227 ต้องเสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรม
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อย่างไรก็ดีบทบัญญัติดังกล่าวเป็นเพียงให้สิทธิ์แก่
มีกำ� หนดห้ารอบระยะเวลาบัญชีการเสียภาษีเงินได้ตามประมวล
ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ที่ได้รับอนุญาตเช่นว่านั้น แต่มาตัดสิทธิ์
รัษฎากร
ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมฯ ทีจ่ ะค�ำนวณก�ำไรขาดทุนสุทธิรวมกัน โดย
แต่ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2516 ถึง 2518 โจทก์ ไม่นำ� ผลขาดทุนไปหักออกจากก�ำไรสุทธิในปีหลังตามบทบัญญัติ
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสุรา ซึ่งมิใช่กิจการที่ได้รับ ดังกล่าวอีกไม่ ดังนั้นรายจ่ายของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ
การส่งเสริมฯ ด้วย ดังนีห้ ากกิจการทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ด�ำเนิน จึงไม่ใช่รายจ่ายอันต้องห้ามมิให้ถือเป็นรายจ่ายในการค�ำนวณ
การได้ก�ำไรย่อมจ�ำเป็นที่โจทก์จะต้องค�ำนวณก�ำไรสุทธิของ ก�ำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากร มาตรา 65 ตรี (13)
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ แยกกัน โดยแยกรายได้รายจ่าย
ของแต่ละกิจการ รายจ่ายรายการใดไม่สามารถแยกกันได้ชดั แจ้ง
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 715/2530 จำ�เลยนำ�ของ
ก็อาจต้องเฉลีย่ กันตามส่วนแห่งรายได้ เพือ่ แยกก�ำไรสุทธิทโี่ จทก์ เข้ามาในราชอาณาจักร โดยได้รับยกเว้นการเสียภาษีอากรจาก
ได้รบั ยกเว้นภาษีเงินได้ออกไป คงเสียภาษีเงินได้เฉพาะจากก�ำไร คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ต่อมาจำ�เลยถูกเพิกถอนสิทธิ
สุทธิในกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมฯ
และประโยชน์ที่ได้รับยกเว้นทั้งหมด ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
แต่กรณีนี้โจทก์ด�ำเนินกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 55 ให้ถือว่าผู้ได้รับการส่งเสริมฯ
ขาดทุนทั้งสามปี ไม่มีกรณีจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล นั้น ไม่เคยได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรมาแต่ต้น ฉะนั้น
โจทก์ยอ่ มชอบทีจ่ ะค�ำนวณก�ำไรขาดทุนสุทธิ จากรายได้รายจ่าย จำ�เลยจะต้องชำ�ระภาษีอากรโดยไม่คำ�นึงว่า เมื่อจำ�เลยนำ�ของ
ของกิจการผลิตอาหารกระป๋องหรือภาชนะผนึกรวมกันไป กับ เข้ามานั้นได้กระทำ�โดยสุจริตหรือไม่
กิจการเป็นตัวแทนจ�ำหน่ายสุราได้ดังเช่นกรณีปกติ 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
ไม่มบี ทบัญญัตบิ งั คับให้โจทก์ตอ้ งค�ำนวณก�ำไรขาดทุนสุทธิ ของ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ กับไม่ได้รับการส่งเสริมฯ แยกกัน
แต่อย่างใด

คำ�พิพากษาฎีกาที่ 4178/2533 กรณีของจำ�เลย

ไม่อาจบังคับตามมาตรา 54 วรรคสอง และมาตรา 55 วรรคสี่
แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 เพราะคณะกรรมการ
การส่งเสริมการลงทุนมิได้มคี ำ�เตือนให้จำ�เลยปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ตามมาตรา 54 วรรคสอง แต่คณะกรรมการฯ ใช้อำ�นาจสั่งเพิก
ถอนสิทธิและประโยชน์แก่จำ�เลย ตามมาตรา 54 วรรคหนึ่ง
และได้แจ้งให้จำ�เลยทราบแล้ว จำ�เลยมีหน้าที่ชำ�ระภาษีอากร
และภาษีอากรเพิ่ม ภายในกำ�หนดเวลาตามมาตรา 55 วรรค
ทีจ่ ำ� เลยอ้างมาตรา 31 วรรคสาม แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริม สาม แต่จำ�เลยมิได้ชำ�ระภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าว จำ�เลย
การลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งบัญญัติว่าในกรณีที่ประกอบกิจการ จึงมีหน้าที่ต้องชำ�ระเงินเพิ่มตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
ขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม มาตรา 112 จัตวา
วรรคหนึง่ ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมฯ จะได้รบั อนุญาตให้นำ� ผลขาดทุน
ส่วนที่จ�ำเลยอ้างว่าโจทก์คิดเงินเพิ่มจากจ�ำเลยเกิน
ประจ�ำปีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่างเวลานัน้ ไปหักออกจากก�ำไรสุทธิที่
เกิดขึ้น ภายหลังระยะเวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินภาษีอากร เป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ.
มีกำ� หนดเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วนั พ้นก�ำหนดเวลานัน้ แสดงว่า 2520 มาตรา 55 วรรคสี่นั้น จ�ำเลยมิได้กล่าวอ้างความข้อนี้มา
ในกรณีกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ด�ำเนินการขาดทุนก็ต้อง ในค�ำให้การ ทั้งยังเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่คดีอันควร
แยกค�ำนวณก�ำไร ขาดทุน เพื่อน�ำผลขาดทุนของกิจการที่ได้รับ ได้รับการวินิจฉัยด้วย เพราะศาลฎีกาได้วินิจฉัยแล้วว่า จ�ำเลย
การส่งเสริมฯ หักออกจากก�ำไรสุทธิในภายหลัง เห็นว่า พ.ร.บ. ต้องช�ำระเงินเพิม่ ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ออกใช้บังคับภายหลังรอบระยะ จัตวา หาใช่ตอ้ งช�ำระเงินเพิม่ ตามมาตรา 55 วรรคสี่ แห่ง พ.ร.บ.
เวลาบัญชีที่พิพากษากันในคดีนี้แล้ว จะน�ำมาปรับแก่คดีนี้มิได้ ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ไม่
วารสารส่งเสริมการลงทุน

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

55

ธันวาคม 2554

คำ�พิพากษาฎีกาที่ 5302/2533 โจทก์ฟอ้ งว่าเมือ่ ค้าเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2526 เพื่อขอตรวจปล่อยสินค้าตาม

วันที่ 15 มิถุนายน 2526 จำ�เลยนำ�เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่ง
สินค้าเศษพลาสติกชนิดเมธาครีเลท โดยยื่นใบขนสินค้าขาเข้า
และแบบแสดงรายการค้า สำ�แดงรายการว่าเป็นสินค้าเศษ
พลาสติกนำ�มาหลอมใหม่เมธาครีเลท จำ�นวน 2,300 กระสอบ
หนัก 46,000 กิโลกรัม สำ�แดงราคา 379,195.71 บาท สำ�แดง
ว่าเป็นสินค้าพิกดั ที่ 39.02 เอ (ทีถ่ กู เป็น 39.02 ก) อัตราอากร
ร้อยละ 44 เพิม่ อัตราร้อยละ 10 คิดเป็นเงินอากรขาเข้า 177,100
บาท ภาษีการค้า 9,262.32 บาท ภาษีบำ�รุงเทศบาล 962.23
บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 187,288.55 บาท สำ�แดงว่าสินค้า
ดั ง กล่ า วได้ รั บ ยกเว้ น อากรขาเข้ า และภาษี ก ารค้ า ตามบั ต ร
ส่งเสริมอุตสาหกรรม
แต่ปรากฏว่าสินค้าที่จ�ำเลยน�ำเข้ามา เป็นสินค้าเศษ
พลาสติกชนิดโปลีเอธีลิน ซึ่งเป็นสินค้าคนละชนิดกับสินค้าที่
จ�ำเลยส�ำแดงในใบขนสินค้า และแบบแสดงรายการการค้า
ไม่ได้รบั ยกเว้นภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้า สินค้าเศษพลาสติก
ชนิดโปลีเอธีลินมีราคาแท้จริงแห่งท้องตลาดเป็นเงิน 681,260
บาท ประเภทพิกดั ที่ 39.02 เอ (ทีถ่ กู เป็น 39.02 ก.) อัตราอากร
ร้อยละ 44 คิดเป็นอากรขาเข้า 299,745.40 บาท ภาษีการค้า
16,333.89 บาท ภาษีบ�ำรุงเทศบาล 1,633.39 บาท รวมเป็น
ภาษีที่จ�ำเลยจะต้องช�ำระ 317,721.68 บาท โจทก์แจ้งการ
ประเมินและสั่งให้จ�ำเลยน�ำภาษีอากรที่ต้องช�ำระ โดยเปรียบ
เทียบปรับสองเท่าของอากรขาเข้าทีข่ าด พร้อมเบีย้ ปรับอีกหนึง่
เท่าของภาษีการค้าที่ขาดไปช�ำระให้โจทก์แล้ว
จ�ำเลยอุทธรณ์คำ� สัง่ ของโจทก์ โจทก์พจิ ารณาอุทธรณ์
แล้วยืนยันตามค�ำสัง่ เดิมแจ้งให้จำ� เลยช�ำระภาษีแก่โจทก์ จ�ำเลย
เพิกเฉยขอให้บังคับจ�ำเลยช�ำระภาษีอากรขาเข้า ภาษีการค้า
ภาษีบ�ำรุงเทศบาล และเงินเพิ่มรวมเป็นเงิน 387,510.40 บาท
พร้อมดอกเบีย้ อัตราร้อยละ 7 ครึง่ ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่
วันฟ้องจนกว่าจะช�ำระเสร็จ

พิธกี ารศุลกากร จ�ำเลยไม่อาจทราบได้กอ่ นว่า สินค้าทีผ่ ขู้ ายส่ง
มานั้นเป็นประเภทและชนิดเดียวกับที่สั่งซื้อหรือไม่ จนกว่า
เจ้าหน้าที่ของโจทก์จะตรวจวิเคราะห์ก่อน

จ�ำเลยไม่ได้สงั่ ซือ้ และน�ำเข้าสินค้าเศษพลาสติกชนิด
โปลีเอธิลนี ราคาแท้จริงแห่งท้องตลาดประเภทพิกดั อัตราอากร
ภาษีการค้า ภาษีบำ� รุงเทศบาลทีโ่ จทก์อา้ งไม่เป็นความจริง สินค้า
ดังกล่าวมีราคาแท้จริงแห่งท้องตลาดเป็นเงินหนึง่ แสนบาทเศษ
ภาษีการค้า ภาษีบ�ำรุงเทศบาล จึงต�่ำกว่าที่โจทก์ประเมินใน
ค�ำฟ้อง การประเมินของโจทก์ไม่ถูกต้อง สินค้าที่จ�ำเลยสั่งซื้อ
คือเศษพลาสติกชนิดเมธาครีเลทแต่ผู้ขายส่งมาให้ผิด โดยส่ง
เศษพลาสติกชนิดโปลีเอธีลินมา และไม่อาจใช้กับเครื่องจักร
ของจ�ำเลยได้ ผู้ขายยอมรับผิดคืนเงินค่าสินค้าให้จ�ำเลยแล้ว
สินค้าทีผ่ ขู้ ายส่งมาผิดนัน้ ผูข้ ายได้มอบให้ทางราชการ จ�ำเลยไม่ได้
ส�ำแดงเท็จแก่โจทก์เพื่อหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร ขอให้ยกฟ้อง
โจทก์
ศาลชัน้ ต้นพิพากษาให้จำ� เลยช�ำระเงินค่าภาษีให้โจทก์
387,510.41 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับ
แต่วันฟ้องจนกว่าจะช�ำระเสร็จ จ�ำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้เป็นว่า จ�ำเลยไม่ตอ้ งช�ำระดอกเบีย้ อัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะช�ำระเสร็จแก่โจทก์ นอกจาก
ที่แก้ให้เป็นไปตามค�ำพิพากษาศาลชั้นต้น
โจทก์ทั้งสองและจ�ำเลยฎีกาศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อ
เท็จจริงฟังได้ในเบือ้ งต้นว่า วันที่ 13 มิถนุ ายน 2526 จ�ำเลยยืน่
ใบขนสินค้าขาเข้าตามเอกสารหมาย จ.1 ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ของโจทก์ที่ 1 โดยจ�ำเลยส�ำแดงรายการสินค้าว่า เศษพลาสติก
ชนิดเมธาครีเลท สินค้าดังกล่าวขนเข้ามาทางเรือ ถึงท่าเรือ
กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน 2526 พนักงานเจ้าหน้าทีข่ อง
โจทก์ที่ 1 ได้น�ำสินค้าที่จ�ำเลยน�ำเข้านั้น ไปตรวจวิเคราะห์แล้ว
ปรากฏว่าเป็นเศษพลาสติกชนิดโปลิเอธีลีน ซึ่งจ�ำเลยไม่ได้รับ
อนุมตั ใิ ห้งดเว้นภาษีอากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

จ�ำเลยให้การว่าจ�ำเลยสัง่ ซือ้ เพือ่ น�ำเข้าซึง่ เศษพลาสติก
ชนิดเมธาครีเลท จ�ำนวน 2,300 กระสอบหนัก 4,600 กิโลกรัม
มีปัญหาในชั้นฎีกาตามฎีกาของโจทก์และของจ�ำเลย
จากผู้ขายในประเทศญี่ปุ่น เพื่อน�ำมาหลอมเหลวและกลั่นเป็น
ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่าเพื่อความสะดวกในการพิจารณาสมควร
เคมีนำ�้ เพือ่ ส่งออกไปขายต่างประเทศ และได้รบั การส่งเสริมฯ
วินจิ ฉัยฎีกาของจ�ำเลยเสียก่อน ทีจ่ ำ� เลยฎีกาว่าจ�ำเลยได้คนื สินค้า
จากรัฐบาล จ�ำเลยจึงยื่นใบขนสินค้าขาเข้าแบบแสดงรายการ
พิพาทให้แก่ผู้ขายและผู้ขายได้คืนเงินค่าสินค้าแก่จ�ำเลยแล้ว
56 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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จ�ำเลยจึงไม่ใช่เจ้าของหรือผู้น�ำเข้าซึ่งสินค้าพิพาท จ�ำเลยจึงไม่ ปราศจากหลักฐานอ้างอิง ทัง้ ตามค�ำอุทธรณ์ของจ�ำเลยเอกสาร
หมาย ล.9 นัน้ ก็มิได้โต้แย้งราคาประเมินสินค้าพิพาท ที่โจทก์
ต้องรับผิดชอบช�ำระค่าภาษีอากรให้โจทก์นั้น
ได้ประเมินไว้แต่ประการใด อุทธรณ์ของจ�ำเลยเพียงแต่ขอให้
พิเคราะห์แล้วเห็นว่าผู้ขายได้ส่งสินค้าพิพาท เข้ามา โจทก์ระงับการปรับจ�ำเลยเท่านั้น เมื่อเป็นดังนี้พยานโจทก์จึงมี
ในราชอาณาจักรตามค�ำสั่งของจ�ำเลย และจ�ำเลยเป็นผู้ยื่นใบ น�ำ้ หนักมากกว่าพยานจ�ำเลย ฟังได้วา่ โจทก์ประเมินราคาสินค้า
ขนส่งสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้าเอกสารหมาย พิพาทชอบแล้วฎีกาจ�ำเลย ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกันส�ำหรับ
จ.1 ส�ำหรับสินค้าพิพาท ทั้งเอกสารฉบับนี้ก็ระบุชัดว่า จ�ำเลย ฎีกาโจทก์ที่ว่า โจทก์มีสิทธิ์เรียกดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
เป็นผูน้ ำ� เข้าสินค้าพิพาท จึงฟังได้วา่ จ�ำเลยเป็นผูน้ ำ� สินค้าพิพาท นับแต่วนั ฟ้องจนกว่าจ�ำเลยจะช�ำระเสร็จ ตามประมวลกฎหมาย
นี้ ตามบทบัญญัติมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 แพ่งและพาณิชย์มาตรา 224 และปัญหาเรื่องดอกเบี้ยนี้มิใช่
การน�ำของเข้ามาเป็นอันส�ำเร็จแต่ขณะที่เรือซึ่งน�ำของเช่นนั้น ปัญหาเกีย่ วกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน จ�ำเลยมิได้ยก
ได้เข้ามาในเขตท่าที่จะถ่ายของจากเรือหรือท่าที่มีชื่อส่งมาถึง ปัญหานีข้ นึ้ อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ไม่มอี ำ� นาจยกปัญหานีข้ นึ้ วินจิ ฉัย
ดังนัน้ ตามข้อเท็จจริงในคดีนฟี้ งั ได้ชดั ว่า จ�ำเลยได้นำ� ให้เป็นคุณแก่จำ� เลยได้นั้น
สินค้าพิพาทเข้ามาในราชอาณาจักรส�ำเร็จแล้ว จ�ำเลยจึงมีหน้าที่
ศาลฎีกาเห็นว่าโจทก์มีสิทธิ์ฟ้องเรียกเงินเพิ่มร้อยละ
ต้องช�ำระค่าภาษีอากรให้โจทก์ เพราะมาตรา 10 ทวิ แห่ง พ.ร.บ. หนึ่งต่อเดือนของค่าอากรที่น�ำมาช�ำระ นับแต่วันที่ได้ส่งมอบ
ดังกล่าวบัญญัตวิ า่ ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษี ส�ำหรับ ของจนถึงวันที่นำ� เงินมาช�ำระตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469
ของที่น�ำเข้าเกิดขึ้นในเวลาที่น�ำเข้าส�ำเร็จ ส่วนที่จ�ำเลยอ้างว่า มาตรา 112 จัตวากับเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ส�ำหรับ
จ�ำเลยได้คืนสินค้าพิพาทให้แก่ผู้ขาย และผู้ขายได้คืนเงินค่า ภาษีการค้าตามประมวลรัษฎากรมาตรา 89 ทวิ อันมีลักษณะ
สินค้าให้จ�ำเลยแล้วนั้น หาท�ำให้ความรับผิดชอบของจ�ำเลย คล้ายดอกเบี้ยอยู่แล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิ์ฟ้องจ�ำเลยให้ช�ำระ
เปลี่ยนแปลงไปได้ไม่ เพราะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง ดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224
การน�ำเข้าส�ำเร็จ ซึง่ จ�ำเลยย่อมมีสทิ ธิจ์ ดั การกับสินค้าของจ�ำเลย อีก และปัญหานี้เป็นปัญหาเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของ
อย่างไรก็ได้ ไม่มกี ฎหมายบัญญัตไิ ว้วา่ ในกรณีทจี่ ำ� เลยกล่าวอ้าง ประชาชน ศาลอุทธรณ์ยกขึ้นวินิจฉัยให้เป็นคุณแก่จ�ำเลยนั้น
จ�ำเลยหลุดพ้นจากความรับผิดที่จะต้องเสียภาษีอากรให้โจทก์ ชอบแล้ว ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้นเช่นเดียวกัน
ฎีกาจ�ำเลยฟังไม่ขนึ้ ส่วนทีจ่ ำ� เลยฎีกาว่าโจทก์ประเมินราคาสินค้า
พิพาทสูงเกินไปไม่ใช่ราคาอันแท้จริงในท้องตลาดนั้น
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 4301/2534 โจทก์ฟอ้ งว่า เมือ่
นางจีราพร พิสุทธิ์เจริญพงศ์ พยานโจทก์ ซึ่งเป็น
ผู้ประเมินราคาสินค้าพิพาท คือเม็ดพลาสติกชนิดโปลิเอธีลีน
เบิกความว่า ราคาขณะน�ำเข้าของสินค้าพิพาทนัน้ 921 เหรียญ
สหรัฐฯ ต่อ 1 ตัน ซี.ไอ.เอฟ ตามประกาศของกองวิเคราะห์
ราคา แต่ส�ำหรับสินค้ารายพิพาทนั้น พยานประเมินราคาโดย
ลดให้ถึงร้อยละ 30 จากราคาสินค้าดังกล่าวที่ได้มาตรฐาน
ซึง่ เมือ่ ประเมินแล้วมีราคาทัง้ สิน้ 681,260 บาท ปรากฏเอกสาร
หมาย จ.6
จ�ำเลยมีนายวูตงโฮ เบิกความว่า สินค้าพิพาทมีราคา
ถูกกว่าเศษพลาสติกชนิด เมธาครีเลทถึง 1 เท่าตัว และหาก
สินค้าพิพาทเป็นชนิดเมธาครีเลท ก็จะมีราคาเพียง 379,195.71
บาทเท่านั้น แต่ค�ำเบิกความของพยานจ�ำเลยปากนี้เลื่อนลอย

เดือนพฤษภาคม 2531 โจทก์สั่งซื้อถ่านกรองซึ่งมีแหล่งกำ�เนิด
ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำ�นวน 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 โจทก์จึงชำ�ระค่าอากรขาเข้า ค่าภาษีการค้าและภาษี
บำ�รุงเทศบาล รวมเป็นเงิน 85,654 บาท ไปก่อนที่เจ้าพนักงาน
ศุลกากรจะตรวจปล่อยสินค้าให้โจทก์ ต่อมาวันที่ 19 กรกฎาคม
2531 เกิดไฟไหม้เรือบรรทุกสินค้าและไหม้สินค้าของโจทก์ไป
ทั้งหมด การชำ�ระภาษีจะกระทำ�ต่อเมื่อสินค้านั้นเข้ามาใน
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ราชอาณาจักร และไม่อยู่ในข่ายที่จะได้รับยกเว้นภาษี การที่
สินค้าของโจทก์เสียหายไปก่อน ที่จำ�เลยจะตรวจปล่อยและ
ส่งมอบให้โจทก์ โจทก์จึงไม่ต้องชำ�ระค่าภาษีทั้งหมดแก่จำ�เลย
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายศุลกากร ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญา
ต่างตอบแทนจำ�เลยต้องคืนเงินภาษีจำ�นวนดังกล่าวแก่โจทก์
โจทก์ทวงถามแล้วจ�ำเลยไม่ยอมคืน จึงต้องรับผิดช�ำระ
ดอกเบีย้ อัตราร้อยละเจ็ดครึง่ ต่อปี นับแต่วนั ทีโ่ จทก์ชำ� ระค่าภาษี
ไปจนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 6,723.25 บาท ขอให้บงั คับจ�ำเลยช�ำระ
เงินจ�ำนวน 92,377.25 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ด
ครึ่งต่อปี ของต้นเงิน 85,654 บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้น
ไปจนกว่าจะช�ำระเสร็จแก่โจทก์
จ�ำเลยให้การว่าจ�ำเลยไม่ยอมคืนเงินค่าภาษีอากรให้
โจทก์ เพราะความรับผิดในอันที่จะต้องเสียค่าภาษีส�ำหรับของ
ที่น�ำเข้าเกิดขึ้นในเวลาที่น�ำเข้าส�ำเร็จโจทก์น�ำเข้าส�ำเร็จเมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2531 แม้สินค้าถูกไฟไหม้ในวันที่ 19
กรกฎาคม 2531 โจทก์ต้องช�ำระค่าภาษีอากร การตรวจปล่อย
สินค้าเป็นขัน้ ตอนหลังจากเสียภาษีแล้ว อีกทัง้ โจทก์สามารถยืน่
ให้ตรวจปล่อยสินค้าได้ทนั ทีทชี่ �ำระภาษี แต่โจทก์ปล่อยเวลาให้
เนิ่นนานมาจนสินค้าถูกไฟไหม้ ทั้งการที่ไฟไหม้ดังกล่าวมิใช่
อุบัติเหตุ อันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้ จึงไม่เข้าเกณฑ์ตามมาตรา
95 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 โจทก์จึงขอคืนภาษีไม่ได้
นอกจากนีต้ ามประมวลรัษฎากรมาตรา 78 จัตวา 78
เบญจ (1) 79 (6) และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับ
ภาษีการค้า (ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2517 ก็ให้ถือว่า
สินค้าทีน่ �ำเข้ามีรายรับเกิดขึน้ ตัง้ แต่วนั ช�ำระอากรและสินค้าดัง
กล่าวมิได้อยูใ่ นเงือ่ นไขของมาตรา 79 ตรี (15) ทีจ่ ะได้รบั ยกเว้น
มิให้น�ำรายรับที่เกิดขึ้นมาค�ำนวณเสียภาษีการค้า จ�ำเลยจึงไม่
ต้องคืนค่าภาษีทั้งหมดแก่โจทก์ และไม่ต้องเสียดอกเบี้ยโจทก์
ทราบถึงสิทธิ์การเรียกคืนภาษี ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2531
แต่เพิ่งฟ้องคดีเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2532 เกิน 1 ปี คดีจึงขาด
อายุความ
ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์
โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา
ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินจิ ฉัยว่า “ได้ความตาม
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ทีโ่ จทก์จำ� เลยมิได้โต้เถียงกันว่า โจทก์ซอื้ สินค้าจากต่างประเทศ
น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยทางเรือชือ่ ลีเ่ ฮียง เรือลีเ่ ฮียงเข้า
มาในเขตท่าเรือกรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2531 ท่าเรือ
กรุงเทพฯ เป็นท่าเรือมีชอื่ ส่งของถึงและจะจ่ายของจากเรือ โจทก์
ยื่นใบขนสินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการค้าต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ของจ�ำเลย
เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2531 และช�ำระค่าภาษีอากร
แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ของจ�ำเลยในวันเดียวกัน แต่โจทก์ยัง
ไม่ได้รบั การตรวจปล่อยสินค้าไป วันที่ 19 กรกฎาคม 2531 เกิด
ไฟไหม้เรือลี่เฮียงสินค้าของโจทก์ซึ่งอยู่บนเรือถูกไฟไหม้หมด
โจทก์ขอรับค่าภาษีอากรคืนจากจ�ำเลย จ�ำเลยไม่ยอมคืนให้
ปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยมีว่า โจทก์มีสิทธิ์เรียกเงินค่า
ภาษีอากรพร้อมดอกเบีย้ คืนจากจ�ำเลยหรือไม่ เห็นว่าส�ำหรับค่า
อากรขาเข้านั้น พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 ทวิ
วรรคแรก บัญญัตวิ า่ ความรับผิดในอันจะต้องเสียค่าภาษีสำ� หรับ
ของทีน่ ำ� เข้าเกิดขึน้ ในเวลาทีน่ ำ� ของเข้าส�ำเร็จ มาตรา 41 บัญญัติ
ว่า ถ้ามีความจ�ำเป็นด้วยประการใด เกีย่ วด้วยการศุลกากรทีจ่ ะ
ก�ำหนดเวลาเป็นแน่นอนว่า การน�ำของใดเข้ามาจะพึงถือว่าเป็น
อันส�ำเร็จไซร้ ท่านให้ถือว่าการน�ำของเข้ามาเป็นอันส�ำเร็จ แต่
ขณะทีเ่ รือซึง่ น�ำของเช่นนัน้ ได้เข้ามาในเขตท่าทีจ่ ะถ่ายของจาก
เรือ หรือท่าที่มีชื่อส่งของถึง ข้อเท็จจริงปรากฏว่าเรือลี่เฮียงน�ำ
ของที่โจทก์ สั่งซื้อเข้ามาในเขตท่าเรือกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17
กรกฎาคม 2531 ซึง่ เป็นท่าเรือทีม่ ีชื่อส่งของถึงและจะถ่ายของ
จากเรือ ดังนั้นความรับผิดในอันจะต้องเสียภาษีส�ำหรับของที่
โจทก์น�ำเข้าจึงเกิดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2531 เมื่อโจทก์
ช�ำระค่าอากรขาเข้าส�ำหรับของที่นำ� เข้าส�ำเร็จแล้ว ยังไม่ได้รับ
การตรวจปล่อยของไป ของนั้นได้ถูกไฟไหม้เสียหายหมด ขณะ
ทีอ่ ยูบ่ นเรือลีเ่ ฮียงก็ไม่มกี ฎหมายให้สทิ ธิ์ แก่โจทก์ทจี่ ะฟ้องเรียก
ค่าอากรเข้าทีไ่ ด้ชำ� ระไปแล้วคืนได้ ส่วนค่าภาษีการค้าและภาษี
บ�ำรุงเทศบาลนัน้ ประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีการค้า
(ฉบับที่ 7) เรือ่ ง ก�ำหนดเวลายืน่ แบบแสดงรายการค้าและช�ำระ
ภาษีการค้า ของผู้น�ำเข้าและผู้ส่งออกประกาศ ณ วันที่ 25
ตุลาคม 2513 ข้อ 2 ก�ำหนดให้ผู้น�ำเข้ายื่นแบบแสดงรายการ
ค้าพร้อมกับการยื่นใบขนสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
และช�ำระภาษีในวันน�ำเข้าและประมวลรัษฎากร
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มาตรา 78 เบญจ บัญญัตวิ า่ เพือ่ ประโยชน์แก่การ จัดเก็บและ
ช�ำระภาษีตามหมวดนี้ (1) วันน�ำเข้าในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
ตามมาตรา 78 ตรี และมาตรา 78 จัตวา หมายความว่าวันที่
ช�ำระอากรขาเข้า... พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10
วรรคแรก บัญญัตวิ า่ ... การเสียภาษีให้เสียแก่พนักงานเจ้าหน้าที่
ในเวลาที่ออกใบขนสินค้าให้

มาตรา 17 ดังนั้นเมื่อศาลภาษีอากรพิพากษาให้โจทก์ชนะคดี
จำ�เลยย่อมอุทธรณ์โต้แย้งคำ�พิพากษาศาลภาษีอากรว่าข้ออ้าง
ของโจทก์ทั้งสองไม่มีมูลให้ชนะคดีได้ ตาม พ.ร.บ. จัดตั้งศาล
ภาษีอากร ฯ มาตรา 24 ประกอบมาตรา 29

ปัญหาเรื่องฟ้องเคลือบคลุมเป็นประเด็นที่จ�ำเลยจะ
ต้องให้การไว้ คดีนจี้ ำ� เลยขาดนัดยืน่ ค�ำให้การ ประเด็นเรือ่ งฟ้อง
ข้อเท็จจริงปรากฏว่าโจทก์ชำ� ระค่าอากรขาเข้าแก่เจ้า เคลือบคลุมจึงเป็นข้อทีม่ ไิ ด้ยกขึน้ ว่ากันมาแล้วในศาลชัน้ ต้นศาล
หน้าที่ของจ�ำเลยเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2531 วันดังกล่าว ฎีกาไม่รับวินิจฉัย
จึงเป็นวันน�ำเข้าตามประมวลรัษฎากร มาตรา 78 เบญจ (1)
จ�ำเลยที่ 1 ถูกยกเลิกบัตรส่งเสริมฯ เพราะจ�ำเลยที่ 1
โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องช�ำระภาษีการค้า และภาษีบ�ำรุงเทศบาล
แก่เจ้าหน้าที่ของจ�ำเลยไปในวันที่ 18 กรกฎาคม 2531 จึง เลิกกิจการมิใช่ถูกคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนสั่งเพิกถอน
เป็นการช�ำระทีถ่ กู ต้องตามบทบัญญัตขิ องกฎหมายแล้ว แม้ของ สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมฯ อันเนื่องมาจาก
ทีโ่ จทก์นำ� เข้านัน้ จะถูกไฟไหม้เสียหายหมด ขณะทีอ่ ยูบ่ นเรือซึง่ จ�ำเลยที่ 1 ได้ฝา่ ฝืนหรือไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ทีค่ ณะกรรมการฯ
โจทก์ยังไม่ได้รับการตรวจปล่อยของดังกล่าวไป ก็ไม่มีกฎหมาย ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมฯ ดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา 54 แห่ง
ให้สทิ ธิแ์ ก่โจทก์ ทีจ่ ะเรียกค่าภาษีการค้าและภาษีบ�ำรุงเทศบาล พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งจะท�ำให้ผู้ได้รับการ
ที่ได้ช�ำระไปแล้วคืน ดังนั้น การที่จ�ำเลยไม่คืนค่าภาษีอากรแก่ ส่งเสริมฯ จะต้องเสียภาษีอากรโดยถือสภาพของของ ราคา และ
อัตราภาษี ที่เป็นอยู่ในวันน�ำเข้าเป็นเกณฑ์ ในการค�ำนวณภาษี
โจทก์จึงชอบแล้ว
อากรตามมาตรา 55 วรรคแรก
ทีโ่ จทก์อา้ งว่าการน�ำเข้าจะส�ำเร็จต่อเมือ่ มีการส่งมอบ
ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฯ มาตรา 56 วรรค
ของที่น�ำเข้าไปโดยถูกต้อง พ้นจากความอารักขาของพนักงาน
ั ญัตเิ รือ่ งผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมฯ เลิกกิจการ รวมกิจการ
ศุลกากรแล้ว โดยอ้างความในมาตรา 2 วรรคสิบเอ็ดที่ว่า ผู้นำ� หนึง่ ได้บญ
ของเข้า หมายความรวมทั้งและใช้ตลอดถึงเจ้าของหรือบุคคล กับผู้อื่น หรือโอนกิจการให้แก่ผู้อื่น ให้บัตรส่งเสริมฯ นั้นใช้ได้
อื่น ซึ่งเป็นผู้ครอบครองหรือมีส่วนได้เสียชั่วขณะหนึ่งในของ ต่อไปอีกไม่เกิน 3 เดือน นับแต่วันเลิก รวมหรือโอนกิจการ
ใดๆ นับแต่เวลาทีน่ ำ� ของนั้นเข้ามาจนถึงเวลาทีไ่ ด้สง่ มอบให้ไป
ส่วนวรรคสอง เป็นเรือ่ งทีผ่ ซู้ งึ่ ด�ำเนินกิจการทีร่ ว่ มกัน
โดยถูกต้องพ้นจากความรักษาของพนักงานศุลกากรนั้นเห็นว่า ขึ้นใหม่ หรือโอนกิจการ ประสงค์จะขอรับช่วงด�ำเนินกิจการที่
บทกฎหมายดังกล่าวเป็นเพียงบทนิยามของค�ำว่าผู้น�ำเข้าหาใช่ ได้รับการส่งเสริมฯ ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมฯ
บทนิยามของค�ำว่าน�ำเข้าส�ำเร็จไม่..."
ต่อไป ก็ให้ยนื่ ค�ำขอรับการส่งเสริมฯ ภายในเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ใน
วรรคหนึ่ง
พิพากษายืน
ถ้าคณะกรรมการฯ เห็นว่าไม่สมควรให้การส่งเสริมฯ

คำ�พิพากษาฎีกาที่ 3822/2536 แม้คดีนี้จำ�เลย ก็ให้สั่งให้เพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมด ดังนี้ ย่อมเป็นที่

จะขาดนัดยื่นคำ�ให้การและขาดนัดพิจารณา แต่ศาลจะวินิจฉัย
ชี้ขาดให้โจทก์ที่มาศาลเป็นฝ่ายชนะคดีได้ก็ต่อเมื่อข้ออ้างของ
โจทก์มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมาย โดยศาลอาจสืบพยานตามที่
เห็นจำ�เป็นเกีย่ วกับข้ออ้างของโจทก์ และจะยกขึน้ อ้างโดยลำ�พัง
ซึ่งข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ก็ได้ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 205 วรรคแรก ประกอบด้วย พ.ร.บ.
จัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร พ.ศ. 2528

เห็นได้วา่ ตามมาตรา 56 วรรคสองมิได้บญ
ั ญัตถิ งึ เรือ่ งการเลิก
กิจการอันจะถือเท่ากับว่าสิทธิและประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมฯ
ถูกเพิกถอนแล้วไม่

ปัญหาเรื่องบัตรส่งเสริมฯ ถูกยกเลิกเพราะมีการเลิก
กิจการสิทธิและประโยชน์ที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ เคยได้รับโดย
เฉพาะเรื่องภาษีอากรนี้จะเรียกเก็บอย่างไร มิได้มีบัญญัติไว้ใน
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฯ จึงต้องบังคับตาม พ.ร.ก. พิกดั อัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2503 มาตรา 10 วรรคหนึ่ง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดย พ.ร.ก. (ฉบับที่ 45) พ.ศ. 2528 มิใช่บงั คับตาม พ.ร.ก. พิกดั
อัตราภาษีศุลกากร พ.ศ. 2530 เพราะจ�ำเลยที่ 1 เลิกกิจการ
และส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประกาศยกเลิก
บัตรส่งเสริมฯ ของจ�ำเลยที่ 1 ก่อนที่ พ.ร.ก. พิกดั อัตราศุลกากร
พ.ศ. 2530 จะมีผลใช้บังคับ
ตาม พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2503 มาตรา
10 วรรคหนึง่ ของน�ำเข้าใดเคยได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอากร
ถ้าสิทธิท์ ไี่ ด้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนสิน้ สุดลง ของนัน้ จะต้องเสีย
อากรโดยถือสภาพของของ ราคาและอัตราอากรที่เป็นอยู่ใน
วันที่สิทธิ์ดังกล่าวสิ้นสุดลง เป็นเกณฑ์ในการค�ำนวณอากร

คำ�พิพากษาฎีกาที่ 2368/2537 โจทก์เป็นผู้ได้

รับบัตรส่งเสริมฯ ตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ 227 ลงวัน
ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2515 อยู่แล้วในวันที่ พ.ร.บ. ส่งเสริมการ
ลงทุน พ.ศ. 2520 ใช้บังคับ
โจทก์จงึ ได้รบั สิทธิและประโยชน์ตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนด
ไว้ในบัตรส่งเสริมฯ เดิม และมีสทิ ธิจ์ ะขอรับสิทธิและประโยชน์
เพิ่มขึ้นตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 31
วรรคสาม โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนก่อน หาใช่เพียงแต่โจทก์ยื่นค�ำขอแล้วจะได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ตามมาตรา 31 วรรคสาม ทันทีไม่ เมื่อโจทก์ไม่ได้รับ
อนุมตั ิ จึงไม่มสี ทิ ธิท์ จี่ ะน�ำผลขาดทุนประจ�ำปีทเี่ กิดขึน้ ในระหว่าง
เวลาที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมฯ นั้น
ไปหักออกจากก�ำไรสุทธิทเี่ กิดขึน้ ภายหลังระยะเวลาได้รบั ยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

โดยก�ำหนดเงื่อนไขให้ผู้ที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อน
อากร ต้องไปด�ำเนินการเพื่อช�ำระอากรตามที่ก�ำหนดไว้ ส่วน
ในช่วงก่อนทีส่ ทิ ธิท์ ไี่ ด้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรจะสิน้ สุดลง
คำ � พิ พ ากษาฎี ก าที่ 1110/2538 ตามคำ�สั่ ง
ผู้นั้นก็ได้รับสิทธิและประโยชน์ต่อไป และน่ายังถือว่าเป็นสิทธิ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน อาศัยอำ�นาจตามมาตรา 54
และประโยชน์ที่ได้รับไปแล้ว
แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 สั่งเพิกถอนสิทธิ
หากผูน้ ำ� ของเข้าหมดสิทธิท์ จี่ ะได้รบั สิทธิและประโยชน์ และประโยชน์ทไี่ ด้ให้แก่จำ�เลยเท่าทีเ่ หลืออยูต่ ามบัตรส่งเสริมฯ
ต่อไป มิได้ปฏิบัติเช่นว่านั้น คือ มิได้ด�ำเนินการเพื่อช�ำระอากร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2532 ซึ่งเป็นการเพิกถอนสิทธิและ
ดังกล่าว ก็ให้ถือว่าของนั้นได้น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยัง ประโยชน์เกีย่ วกับภาษีอากรทีไ่ ด้ให้แก่จำ�เลยบางส่วน ดังนัน้ แม่พมิ พ์
มิได้เสียอากรถูกต้อง อันอาจถูกพนักงานศุลกากรกักยึด เพื่อ และวัตถุดบิ ทีจ่ ำ�เลยนำ�เข้ามาในราชอาณาจักร ตัง้ แต่ครัง้ แรกถึง
ประเมินเรียกเก็บภาษีอากร รวมทัง้ ต้องเสียเงินเพิม่ ตาม พ.ร.บ. ครั้งที่ 12 ซึ่งอยู่ในช่วงก่อนวันที่ 28 พฤศจิกายน 2532 ย่อมได้
ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา เท่านั้น แต่ก็ยังต้อง รับยกเว้นภาษีอากรตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
ถือว่าเป็นของที่ต้องเสียภาษีอากรโดยทั้งสภาพของราคา และ มาตรา 55 วรรคสอง
อัตราอากรทีเ่ ป็นอยูใ่ นวันทีส่ ทิ ธิไ์ ด้รบั ยกเว้นอากรสิน้ สุดลงตาม
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 1158/2539 แม้จะฟังว่าตาม
มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.
2503 อยู่ หาได้หมายความว่าเมือ่ ผูน้ ำ� ของเข้ามิได้ปฏิบตั เิ ช่นว่า ใบขนสินค้าขาเข้าในคำ�ฟ้องของโจทก์ จำ�เลยนำ�เข้ามาเกินกว่า
นั้นแล้ว ให้ถือว่าของนั้นได้น�ำเข้าโดยยังมิได้เสียอากรถูกต้อง 10 ปี นับถึงวันฟ้องแล้วก็ตาม แต่ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน
ตามสภาพของของราคาและอัตราอากรทีเ่ ป็นอยูใ่ นวันทีน่ ำ� เข้าไม่ พ.ศ. 2520 มาตรา 55 วรรคท้าย ให้เริ่มนับอายุความเมื่อพ้น
หนึ่งเดือนนับแต่วันทราบคำ�สั่ง ซึ่งคำ�สั่งดังกล่าวก็คือคำ�สั่งเพิก
หลังจากจ�ำเลยได้รับแจ้งประเมินให้เสียภาษีการค้า ถอนสิทธิและประโยชน์เกี่ยวกับภาษีอากร จากคณะกรรมการ
และภาษีบ�ำรุงเทศบาลแล้ว จ�ำเลยมิได้อุทธรณ์การประเมินต่อ ส่งเสริมการลงทุนตามมาตรา 55 วรรคหนึ่ง เมื่อปรากฏว่า
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จ�ำเลยจึงหมดสิทธิ์ที่จะขอให้ จำ�เลยทราบคำ�สั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ เกี่ยวกับภาษี
เพิกถอนการประเมินภาษีการค้าและภาษีบำ� รุงเทศบาล ซึง่ รวม อากรจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเมื่อวันที่ 6 เมษายน
ถึงหมดสิทธิ์ที่จะฟ้องหรือยกขึ้นต่อสู้ในชั้นศาลว่าการประเมิน 2528 การนับอายุความจึงเริม่ นับเมือ่ พ้นกำ�หนดหนึง่ เดือนนับแต่
ดังกล่าวมิชอบด้วย
วันที่จำ�เลยทราบคำ�สั่ง ถึงวันฟ้องยังไม่ครบสิบปี คดีของโจทก์
60 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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จึงยังไม่ขาดอายุความตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา
จ�ำเลยต้องช�ำระอากรขาเข้า ภาษีการค้า และภาษี
บ�ำรุงเทศบาล ตามใบขนสินค้าขาเข้าแต่ละฉบับ รวมทัง้ สิน้ 17
10 วรรคสาม
ฉบับให้แก่โจทก์ทั้งสอง แต่จ�ำเลยยังมิได้ช�ำระ จ�ำเลยจึงต้อง
จ�ำเลยได้รบั บัตรส่งเสริมฯ จากคณะกรรมการส่งเสริม ช�ำระเงินเพิ่มอากรขาเข้าในอัตราร้อยละหนึ่งต่อเดือนของค่า
การลงทุน จ�ำเลยน�ำเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับ อากรขาเข้า ทีต่ อ้ งช�ำระในแต่ละใบขนสินค้าขาเข้า นับแต่วนั ที่
เครื่องจักรเข้ามาในราชอาณาจักร โดยได้รับยกเว้นภาษีอากร ได้สง่ มอบของให้จ�ำเลยรับไป จนกว่าจ�ำเลยช�ำระให้เสร็จสิน้ ตาม
เพื่อผลิตกล่องบรรจุตลับเทปคาสเซทและตลับเทปคาสเซท พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 112 จัตวา
ต่อมาวันที่ 28 มีนาคม 2528 จ�ำเลยถูกคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมด โดยเหตุไม่ส่ง
นอกจากนี้ จ�ำเลยจะต้องช�ำระเงินเพิม่ ภาษีการค้า ใน
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ออกไปจ�ำหน่ายในต่างประเทศ จึงถือได้ว่า อัตราร้อยละหนึง่ ต่อเดือน หรือเศษของเดือนของเงินภาษีทตี่ อ้ ง
จ�ำเลยไม่เคยได้รับยกเว้นภาษีอากรมาแต่ต้น
ช�ำระในแต่ละใบขนสินค้าขาเข้า นับเมื่อพ้นสิบห้าวันถัดจาก
เดือนภาษี จนกว่าจะช�ำระให้เสร็จสิ้น แต่ทั้งนี้เงินเพิ่มภาษีการ
ดังนัน้ จ�ำเลยจึงต้องเสียอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักร ค้านี้ จะต้องไม่เกินกว่าจ�ำนวนภาษี ทีต่ อ้ งช�ำระตาม ป.รัษฎากร
และอุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องจักรโดยถือสภาพของราคา มาตรา 89 ทวิ วรรคหนึ่ง และวรรคสี่ และจ�ำเลยจะต้องช�ำระ
และอัตราภาษีอากรที่เป็นอยู่ในวันน�ำเข้าเป็นเกณฑ์ ในการ เงินเพิม่ ภาษีบำ� รุงเทศบาลอีกร้อยละสิบของเงินเพิม่ ภาษีการค้า
ค�ำนวณภาษีอากรแก่โจทก์ทงั้ 17 ใบขนทีจ่ ำ� เลยยังไม่นำ� เงินมา ที่ต้องช�ำระตาม พ.ร.บ.รายได้เทศบาล พ.ศ. 2497 มาตรา 12
ช�ำระตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 55 วรรคหนึง่
หลังจากกรมศุลกากรโจทก์ที่ 1 ได้รับหนังสือจาก
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนว่า ได้เพิกถอนสิทธิประโยชน์
ที่ให้แก่จ�ำเลยทั้งหมด โดยให้เรียกเก็บภาษีอากรที่ได้รับยกเว้น
ทัง้ หมด โจทก์ที่ 1 ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าทีป่ ระเมินอากร หน่วย
ส่งเสริมการลงทุนของโจทก์ที่ 1 จัดเก็บภาษีจากจ�ำเลย เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวได้รวบรวมเอกสารใบขนสินค้าได้จ�ำนวน 20 ใบขน
ประเมินภาษีอากรแล้วได้แจ้งให้จ�ำเลยทราบ และให้มาช�ำระ
ภาษีพร้อมกับได้ส่งแบบแจ้งการประเมินอากรโดยได้แจ้งภาษี
อากรขาเข้า ภาษีการค้าและภาษีบ�ำรุงเทศบาลตามที่จ�ำเลย
ส�ำแดงไว้ ในใบขนสินค้าขาเข้าขณะน�ำสินค้าเข้ามาโดยแจ้งให้
จ�ำเลยมาช�ำระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่จำ� เลยได้รบั หนังสือ
กรณีเช่นนี้ ย่อมถือได้วา่ มีการประเมินภาษีการค้า โดยเจ้าพนักงาน
ประเมินตาม ป.รัษฎากร มาตรา 18 ประกอบด้วยมาตรา 87 (2)
แล้ว หากจ�ำเลยเห็นว่าการประเมินไม่ถูกต้องอย่างไร ก็ชอบที่
จะใช้สทิ ธิอ์ ทุ ธรณ์ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ใน ป.รัษฎากร มาตรา 30 เสีย
ก่อน แต่จ�ำเลยก็ไม่ได้อุทธรณ์ต่อโจทก์ที่ 1 และโจทก์ที่ 2 แต่
อย่างใด เมื่อจ�ำเลยไม่ได้อุทธรณ์ตามที่ ป.รัษฎากรบัญญัติไว้
การประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน ที่เรียกเก็บภาษีการค้า
และภาษีบำ� รุงเทศบาลจากจ�ำเลยย่อมถึงทีส่ ดุ จ�ำเลยจึงไม่มสี ทิ ธิ์
ยกขึ้นต่อสู้อันเป็นการใช้สิทธิ์อุทธรณ์ต่อศาลได้

ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 1220/2540 โจทก์น�ำของเข้า

มาในราชอาณาจักร โดยแสดงความจ�ำนงต่อจ�ำเลยทั้งสองว่า
จะใช้ของทีน่ ำ� เข้ามานัน้ ในการผลิตหรือผสม หรือประกอบ หรือ
บรรจุเพือ่ การส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศภายในก�ำหนด 1 ปี เพือ่
ขอคืนเงินอากรขาเข้า ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 ทวิ แห่ง
พ.ร.บ. ศุลกากร (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2482 และโจทก์มิได้ชำ� ระ
อากรขาเข้าเพราะได้รับอนุญาตจากจ�ำเลยที่ 1 ให้วางหนังสือ
ค�้ำประกันของธนาคารแทนการช�ำระภาษีอากร ที่จะต้องเสีย
ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 19 ตรี แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว
ดังนี้การคืนเงินภาษีอากรที่ได้ช�ำระแล้ว หรือการคืน
ประกัน โดยถือเสมือนว่าเป็นการคืนเงินค่าภาษีอากรนัน้ มาตรา
19 ทวิบญ
ั ญัตไิ ว้เพียงกรณีเดียว คือ เมือ่ ได้พสิ จู น์ให้เป็นทีพ่ อใจ
อธิบดีกรมศุลกากร หรือผู้ที่อธิบดีกรมศุลกากรมอบหมาย ว่า
ของที่ส่งออกไปยังเมืองต่างประเทศนั้น ได้ผลิตหรือผสมหรือ
ประกอบหรือบรรจุด้วย ของที่น�ำเข้ามาในราชอาณาจักร
ทัง้ จะต้องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขตามมาตรา
19 ทวิ (ก) - (จ) ด้วย เมือ่ ปรากฏว่าโจทก์มไิ ด้สง่ ของทีผ่ ลิตด้วย
เส้นด้ายใยยาวสังเคราะห์ ท�ำด้วยโปลีเอสเตอร์และผ้าทอโปลีเอสเตอร์ใยสั้น ที่ได้น�ำเข้าออกไปยังเมืองต่างประเทศภายใน
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ก�ำหนด 1 ปี จึงไม่อาจขอคืนเงินค่าภาษีอากร ทีไ่ ด้ชำ� ระหรือขอ รักษาไว้ทโี่ รงงานของโจทก์ถกู เพลิงไหม้เสียหายหมด ท�ำให้โจทก์
คืนหนังสือค�้ำประกันของธนาคารตามมาตรา 19 ทวิ
ไม่สามารถส่งสินค้าที่ผลิตหรือประกอบ หรือผสม หรือบรรจุ
ด้วยของทีน่ ำ� เข้าออกไปยังเมืองต่างประเทศ แม้จะเป็นเหตุสดุ วิสยั
แม้ว่าของที่โจทก์น�ำเข้าทั้งที่ยังมีสภาพเป็นวัตถุดิบ
และที่น�ำมาผลิตเป็นสินค้าแล้วอยู่ในขั้นเตรียมการเพื่อส่งออก
โจทก์ก็ไม่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย ที่จะได้รับค่าภาษีอากร
ไปยังเมืองต่างประเทศ ได้ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด ขณะที่ ที่ได้ช�ำระไว้แล้วคืนจากจ�ำเลยทั้งสอง เป็นการวินิจฉัยว่าการที่
เก็บไว้ในโรงงานของโจทก์ก็ตาม แต่ก็ไม่มีบทกฎหมายใดที่ให้ โจทก์ไม่สามารถผลิตและส่งสินค้า ทีผ่ ลิตด้วยของทีน่ ำ� เข้าไปยัง
สิทธิ์แก่โจทก์ที่จะฟ้องเรียกค่าภาษีอากร ที่ได้ช�ำระแล้ว หรือ เมืองต่างประเทศ ภายในก�ำหนด 1 ปี แม้จะมิใช่ความผิดของ
เรียกหนังสือค�้ำประกันคืนจากจ�ำเลยในก่อนนี้ได้
โจทก์ โจทก์กไ็ ม่มสี ทิ ธิไ์ ด้รบั ค่าภาษีอากร ทีไ่ ด้เสียไปแล้วคืน จึง
เป็นการวินิจฉัยในประเด็นข้อพิพาทแล้ว
ตามมาตรา 95 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 เป็น
บทบัญญัติในหมวด 10 ว่าด้วยการเก็บของในคลังสินค้า ซึ่ง
คำ�พิพากษาฎีกาที่ 126/2540 โจทก์ประกอบ
บัญญัตใิ ห้อำ� นาจอธิบดีกรมศุลกากร ในอันทีจ่ ะยกเว้นค่าภาษีที่ กิ จ การเป็ น ผู้ นำ�เข้ า หรื อ ผู้ ผ ลิ ต และขายผลิ ต ภั ณฑ์ หิ น อ่ อ น
จะต้องเสียหรือคืนค่าภาษีทไี่ ด้เสียแล้วส�ำหรับของทีเ่ ก็บในคลัง ระหว่างปี 2524 ถึง 2529 โดยได้รบั บัตรส่งเสริมฯ จากบีโอไอ ให้ได้
สินค้า หรือทีย่ นื่ ใบขนเพือ่ เก็บในคลังสินค้า หรือทีย่ นื่ ใบขนเพือ่ รับลดหย่อนภาษีการค้า สำ�หรับการขายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล
รับมอบไปจากคลังสินค้าแล้ว เกิดการสูญหายหรือถูกท�ำลาย ร้อยละห้าสิบ และให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
โดยอุบตั เิ หตุ อันมิอาจหลีกเลีย่ งเสียได้ ในขณะทีอ่ ยูบ่ นเรือหรือ สำ�หรับกำ�ไรสุทธิเป็นระยะเวลา 5 ปี ในรอบระยะเวลาบัญชี
ในเวลาย้ายถอนขนขึ้น ในเวลารับเข้าเก็บในคลังสินค้า หรือ ปี 2524 โจทก์มีรายรับจากการขายหินอ่อนตามสัญญาพิพาท
เวลาที่เก็บอยู่ในคลังสินค้า
ทั้งสามฉบับ จำ�นวน 23,441,571.50 บาท และได้เสียภาษีการ
ค้าประเภท การค้า 1 การขายของชนิด 1 (ก) ไว้แล้วตามบัตร
ส่งเสริมฯ เมื่อปรากฏว่าสาระสำ�คัญของสัญญาพิพาททั้งสาม
ฉบับระบุวา่ โจทก์ตอ้ งจัดหาพร้อมทีต่ ดิ ตัง้ หินอ่อนจนสำ�เร็จโดย
ช่างที่มีฝีมือชำ�นาญ และเมื่องานสำ�เร็จและจะต้องมีการตรวจ
รับงาน ผู้ว่าจ้างจึงจะให้สินจ้างโจทก์ตอบแทน หากต่อมาเกิด
ความเสียหาย โจทก์ยังต้องมีหน้าที่ทำ�การแก้ไขสัญญาทั้งสาม
จึงเข้าลักษณะเป็นสัญญาจ้างทำ�ของ ตามบัญชีอัตราภาษีการ
ค้าแห่งประมวลรัษฎากร โจทก์จงึ มีหน้าทีต่ ามกฎหมายทีจ่ ะต้อง
เสียภาษีการค้าในการรับจ้างทำ�ของ แต่โดยที่โจทก์ได้รับบัตร
ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลภาษีอากรกลางไม่ได้วินิจฉัย ส่งเสริมฯ ลดหย่อนภาษีเฉพาะการค้าประเภทการขายของ
ประเด็น ข้อพิพาทที่ก�ำหนดไว้ว่าการที่โจทก์ไม่สามารถผลิต โจทก์จึงไม่ได้รับลดหย่อนภาษีการค้าในการค้าประเภทการ
สินค้า และส่งสินค้าออกภายในก�ำหนด 1 ปี มิใช่ความผิดของ รับจ้างทำ�ของ
โจทก์ จึงไม่ตอ้ งรับผิดชอบในค่าภาษีอากรตามฟ้อง และสมควร
เมือ่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า การทีโ่ จทก์นำ� หินอ่อนทีโ่ จทก์
ได้รับอากรขาเข้าคืนตาม พ.ร.บ. ศุลกากร มาตรา 19 ทวิ หรือ
ผลิตเพือ่ ขายและท�ำหน้าทีต่ ดิ ตัง้ ให้แก่ลกู ค้า ถือเป็นการขายและ
ไม่เป็นการไม่ชอบนั้น
มูลค่าสินค้าดังกล่าวให้ถอื เป็นรายรับ ซึง่ จะต้องเสียภาษีการค้า
เมือ่ ปรากฏว่าศาลภาษีอากรกลางได้วนิ จิ ฉัยว่า การที่ ประเภทการค้า 1 การขายของตาม ป.ร.ก. มาตรา 79 ทวิ (3)
ของที่โจทก์น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรตามฟ้อง ทั้งที่นำ� มาผลิต อีกทั้งสัญญาพิพาททั้งสามฉบับเป็นสัญญารับจ้างท�ำของแล้ว
เป็นสินค้าแล้ว และที่ยังอยู่ในสภาพเป็นวัตถุดิบ ซึ่งโจทก์เก็บ

แต่โรงงานของโจทก์ซึ่งเป็นสถานที่เก็บของที่น�ำเข้า
ดังกล่าว มิได้เป็นคลังสินค้า ฉะนัน้ แม้เพลิงจะได้ไหม้ของทีโ่ จทก์
น�ำเข้า ทั้งที่นำ� มาผลิตเป็นสินค้าแล้ว และที่ยังอยู่ในสภาพเป็น
วัตถุดิบ ที่เก็บรักษาในอาคารโรงงานของโจทก์ จนเสียหายไป
ทั้งหมด ไม่ว่าการที่เกิดเพลิงไหม้เป็นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือ
อุบัติเหตุ อันมิอาจหลีกเลี่ยงเสียได้ อธิบดีกรมศุลกากรก็ไม่มี
อ�ำนาจที่จะยกเว้นค่าภาษี ที่จะต้องเสียหรือคืนค่าภาษีที่ได้เสีย
แล้วส�ำหรับของนั้นให้แก่โจทก์
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การที่โจทก์เป็นผู้ผลิตหินอ่อนและน�ำหินอ่อนที่โจทก์
ผลิต ไปรับจ้างท�ำของด้วยเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ ค่าแรง และอืน่ ๆ
โดยโจทก์ไม่ได้แยกราคาเป็นค่าวัสดุกบั ค่าแรง จึงถือว่าเป็นการ
รับจ้างท�ำของตามประเภทการค้า 4 แห่งบัญชีอตั ราภาษีการค้า
อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งการค้าประเภทนี้ระบุรายการประกอบการ
ค้าว่าการรับจ้างท�ำของ รวมทั้งการขายส่วนประกอบและวัตถุ
พลอยได้

คำ�พิพากษาฎีกาที่ 8952/2543 ตาม พ.ร.บ.

ส่งเสริมการลงทุนฯ มาตรา 31 บัญญัตวิ า่ ผูไ้ ด้รบั การส่งเสริมฯ
จะได้ รั บ ยกเว้ น ภาษี เงิ น ได้ นิ ติ บุ ค คล สำ�หรั บ กำ�ไรสุ ท ธิ ที่ ได้
จากการประกอบกิจการที่ ได้รบั การส่งเสริมฯ มีกำ�หนดเวลาตามที่
คณะกรรมการฯ กำ�หนด ซึง่ ต้องไม่นอ้ ยกว่าสามปีแต่ไม่เกินแปด
ปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบการนั้น และรายได้ที่
ต้องนำ�มาคำ�นวณกำ�ไรสุทธิทไี่ ด้จากการประกอบกิจการดังกล่าว
ให้รวมถึงรายได้จากการจำ�หน่ายผลพลอยได้ และรายได้จาก
การจำ�หน่ายสินค้ากึง่ สำ�เร็จรูป ตามทีค่ ณะกรรมการฯ พิจารณา
เห็นสมควร จากบทกฎหมายข้างต้น เงินได้ของโจทก์ที่จะได้
รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สำ�หรับกำ�ไรสุทธิที่ได้จากการ
ประกอบกิจการนัน้ จะต้องเป็นเงินได้จากการประกอบกิจการ ที่
ได้รบั การส่งเสริมฯ ตามทีร่ ะบุในบัตรส่งเสริมฯ ซึง่ รวมทัง้ รายได้
จากการจำ�หน่ายผลพลอยได้ และรายได้จากการจำ�หน่ายสินค้า
กึ่งสำ�เร็จรูป ตามที่คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นสมควร

เมื่อประมวลรัษฎากรมิได้บัญญัติห้ามว่า ผู้ประกอบ
การค้าที่เสียภาษีประเภทหนึ่งไปแล้วไม่ต้องเสียภาษีการค้า
ประเภทอื่นที่เข้าลักษณะอื่นอีก โจทก์จึงต้องเสียภาษีการค้า
ประเภทการค้า 4 การรับจ้างท�ำของชนิด 1 (ฉ) ด้วย การที่
โจทก์ยอมรับว่าไม่ได้น�ำรายรับเงินมัดจ�ำ ไปเสียภาษีอากรทันที
ที่ได้รับเงินมัดจ�ำเพราะเข้าใจผิดในข้อกฎหมาย และเมื่อโจทก์
ได้รับค�ำชี้แจงจากอธิบดีกรมสรรพากร ที่โจทก์ได้ร้องขอความ
เป็นธรรมแล้ว โจทก์ได้ยินยอมเสียภาษีการค้าประเภทจ้างท�ำ
ของ ด้วยความสมัครใจของโจทก์ โดยมิได้โต้แย้งนั้น ข้อเท็จ
เมื่อตามบัตรส่งเสริมฯ โจทก์ได้รับการส่งเสริมฯ ใน
จริงย่อมฟังได้วา่ ตามระบบบัญชีโจทก์ เงินมัดจ�ำหรือเงินประกัน กิจการท�ำเหมืองแร่ การแต่งแร่ และการถลุงแร่สังกะสี การ
เป็นรายได้ของโจทก์ ที่จะต้องน�ำมาค�ำนวณก�ำไรสุทธิทันที
ผลิตแปรรูปหรือแปรสภาพโลหะ ZINC ALLOY การผลิตโลหะ
CADMIUM ประเภทการถลุงแร่ เช่นนี้ รายได้เงินดอกเบี้ยรับ
เมือ่ ได้มกี ารวินจิ ฉัยว่า เงินได้จากการขายหินอ่อนตาม
จากตัว๋ สัญญาใช้เงิน จากบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และบัญชี
สัญญาพิพาททั้งสามฉบับ จ�ำนวน 23,441,571.50 บาท เป็น
เงินฝากประจ�ำที่โจทก์ได้รับจากสถาบันการเงิน อันเป็นรายได้
รายรับจากการรับจ้างท�ำของ เงินได้จำ� นวนดังกล่าวจึงเป็นเงิน
อื่นที่เกิดขึ้นจากการที่โจทก์น�ำเงินกู้ที่โจทก์กู้ยืมมา เพื่อใช้ใน
ได้ที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามบัตรส่งเสริมฯ การ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ ไปฝากไว้กับสถาบันการเงิน
ค�ำนวณก�ำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล จึงต้องแยก
ต่างหากจากเงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษี
มิใช่เงินรายได้จากการประกอบกิจการท�ำเหมืองแร่
ตามที่โจทก์ได้รับการส่งเสริมฯ และมิใช่เป็นรายได้จากการ
การทีโ่ จทก์ได้นำ� รายรับของโจทก์ตามสัญญาพิพาททัง้
จ�ำหน่ายผลพลอยได้ หรือเป็นรายได้จากการจ�ำหน่ายสินค้ากึ่ง
สามฉบับ มาช�ำระภาษีการค้าตามประเภทการค้า 4 การรับจ้าง
ส�ำเร็จรูปตามความในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน
ท�ำของชนิด 1 (ฉ) เนื่องจากโจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีตาม
กฎหมายต่อกรมสรรพากรจ�ำเลยที่ 1 แล้ว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิ์
และแม้ พ.ร.บ. ดังกล่าวจะไม่มีค�ำจ�ำกัดความค�ำว่า
ทีจ่ ะเรียกภาษีการค้าทีช่ ำ� ระไปแล้ว และดอกเบีย้ ตามค�ำขอท้าย "รายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ " ไว้โดย
ฟ้องคืน
เฉพาะแต่วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีเพื่อส่งเสริมให้มี
การลงทุนในประเทศ สนองความต้องการของประเทศในการ
เมือ่ โจทก์ชำ� ระภาษีการค้าโดยมิได้มกี ารประเมินของ
เร่งรัดการลงทุน เพือ่ ประโยชน์ในการสร้างงาน การเพิม่ รายได้
เจ้าพนักงานประเมิน โจทก์จึงมีอ�ำนาจฟ้องขอคืนภาษีการค้า
และการกระจายรายได้ให้แก่ประชาชน โดยผู้ลงทุนจะได้รับ
โดยไม่ตอ้ งอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กอ่ น ตาม
สิทธิและผลประโยชน์ตามบัตรส่งเสริมฯ
ปร.ก. มาตรา 30
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ดังนั้น การประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ จึง
ต้องหมายถึงการประกอบการงาน ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ตาม
บัตรส่งเสริมฯ เท่านั้น รายได้ดอกเบี้ยที่โจทก์ได้รับจากสถาบัน
การเงินดังกล่าว ย่อมถือเป็นรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ
ที่โจทก์ได้รับการส่งเสริมฯ

อนุญาตจะท�ำเป็นหนังสือ หรือแก้ไขบัตรส่งเสริมฯ โดยระบุ
เงื่อนไขและรายละเอียดในการอนุญาตไว้ด้วยก็ได้ และวรรค
สามบัญญัติว่า ห้ามมิให้น�ำกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร
มาใช้บังคับ แก่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ซึ่งได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการฯ ตามมาตรานี้

ตามพฤติการณ์แห่งคดี กรณีเป็นเรือ่ งโจทก์แปลความ
หรือเข้าใจความหมายของรายได้ทจี่ ะได้รบั ยกเว้นภาษีผดิ ไป เมือ่
ประกอบกับข้อเท็จจริงรับฟังยุตติ ามค�ำวินจิ ฉัยของศาลภาษีอากร
กลางว่า ในชัน้ เรียกตรวจสอบภาษีอากรรายนี้ โจทก์ได้ให้ความ
ร่วมมือมอบเอกสาร มอบบัญชี และหลักฐานต่างๆ ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบด้วยดีตลอดมา แสดงถึงโจทก์ไม่มีเจตนาหลีกเลี่ยง
ภาษีเบีย้ ปรับเป็นบทลงโทษ ผูท้ ชี่ ำ� ระภาษีไว้ไม่ถกู ต้องตามความ
จริงหรือไม่บริบูรณ์ อันเป็นพฤติการณ์มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษี
อากร เมือ่ โจทก์ไม่มเี จตนาหลีกเลีย่ งภาษีอากร โจทก์จงึ สมควร
ได้รับการงดเบี้ยปรับทั้งหมด

แต่ตามทางน�ำสืบของโจทก์ไม่ปรากฏหลักฐานว่า
จ�ำเลยประสงค์จะจ�ำหน่ายเครื่องจักรและได้มีหนังสืออนุญาต
ให้จำ� เลยจ�ำหน่ายเครือ่ งจักร หรือมีการแก้ไขบัตรส่งเสริมฯ จาก
คณะกรรมการฯ ทัง้ คดีกไ็ ม่ได้ความแน่ชดั ว่าจ�ำเลยได้จำ� หน่าย
จ่ายโอนเครื่องจักรดังกล่าว ไปแล้วหรือไม่ กรณีเช่นนี้จะถือว่า
จ�ำเลยได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไข โดยการจ�ำหน่ายเครื่องจักรแล้วหา
ได้ไม่ โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีอ�ำนาจฟ้องให้ จ�ำเลยช�ำระค่าภาษี
อากรขาเข้าและภาษีการค้าในส่วนนี้

คำ�พิพากษาฎีกาที่ 3683/2543 จำ�เลยได้รับบัตร

ส่งเสริมฯ ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ซึ่งกำ�หนด
เงือ่ นไขไว้ในข้อ 3 ว่าวัตถุดบิ หรือวัสดุจำ�เป็น ทีค่ ณะกรรมการฯ
อนุมัติให้ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า และภาษีการค้านั้น
จะต้องใช้เฉพาะในกิจการส่วนทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการฯ
ให้ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า และหรือภาษีการค้า
เท่านัน้ หากจะจำ�หน่ายจ่ายโอนหรือนำ�ไปใช้ในการอืน่ จะต้องได้
รับอนุญาตจากคณะกรรมการฯ ก่อน และในข้อ 13.4 ก็กำ�หนด
ให้จำ�เลยนำ�ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต หรือประกอบส่งออกไปจำ�หน่าย
นอกราชอาณาจักรทั้งสิ้น หากจำ�เลยมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่ได้รับตามบัตรส่งเสริมฯ ดังกล่าว จำ�เลยก็ย่อมไม่อาจถือ
ประโยชน์ทไี่ ด้รบั ตามบัตรส่งเสริมฯ ได้ เมือ่ จำ�เลยมีวตั ถุดบิ และ
วัสดุจำ�เป็นที่นำ�เข้าคงเหลือ ที่ไม่ได้ใช้ผลิต ผสม หรือประกอบ
ผลิตภัณฑ์ เพือ่ การส่งออกภายในระยะเวลาหนึง่ ปีตามเงือ่ นไขที่
กำ�หนดไว้ จึงไม่อยูใ่ นเงือ่ นไขทีจ่ ำ�เลย จะได้รบั ยกเว้นหรือลดหย่อน
อากรขาเข้าและภาษีการค้า ตามบัตรส่งเสริมฯ ดังกล่าว
ตามมาตรา 41 วรรคหนึง่ และวรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.
ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 บัญญัติว่า คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน มีอำ� นาจอนุญาตให้ผรู้ บั การส่งเสริมฯ จ�ำหน่าย
เครื่องจักรที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรได้ โดยการ
64 วารสารส่งเสริมการลงทุน

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 6489/2543 จ�ำเลยท�ำเอกสาร

ปลอมและเท็จขึ้น ซึ่งส�ำเนาใบขนสินค้าขาออกและแบบแสดง
รายการการค้าฉบับมุมน�้ำเงิน ท�ำให้โจทก์หลงเชื่อว่าบริษัท ส.
ได้สง่ ผลิตภัณฑ์ผา้ ลายปักฉลุ หรือผ้าผืนปักลายฉลุทผี่ ลิตได้จาก
ผ้าผืน ออกไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศตามเงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนก�ำหนด ถ้าหากจ�ำเลยไม่กระท�ำเช่นนั้น
คณะกรรมการฯ ย่อมสามารถเรียกเก็บอากรขาเข้า ภาษีการค้า
และภาษีสว่ นท้องถิน่ ส�ำหรับวัตถุดบิ หรือวัสดุจ�ำเป็นทีน่ ำ� เข้ามา
จากต่างประเทศได้ เมื่อครบก�ำหนดระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วนั
น�ำเข้า การทีโ่ จทก์ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีอากร จากบริษทั ฯ และ
ธนาคารทีอ่ อกหนังสือค�ำ้ ประกันดังกล่าว มีผลมาจากการกระท�ำ
โดยจงใจของจ�ำเลยโดยตรง ที่กระท�ำต่อโจทก์โดยผิดกฎหมาย
ท�ำให้โจทก์เสียหายแก่สิทธิ์ในการจัดเก็บภาษีจากบริษัทฯ และ
ธนาคารที่ออกหนังสือค�ำ้ ประกัน และต้องจ่ายเงินค่าชดเชยค่า
ภาษี ให้แก่บริษัทฯ ดังกล่าวอันเป็นการกระท�ำละเมิดต่อโจทก์
จ�ำเลยจึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทน คือค่าภาษีอากรที่โจทก์ไม่
สามารถจะเรียกเก็บได้

คำ�พิพากษาฎีกาที่ 6842/2544 จำ�เลยได้รบั การ

ส่งเสริมฯ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 ซึ่งคณะ
กรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้สิทธิและประโยชน์แก่จำ�เลย
โดยให้จำ�เลย ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียอากรขาเข้าและภาษี
การค้า สำ�หรับวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็น ที่ต้องนำ�เข้าดังกล่าว

พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 มาตรา 54 วรรค
สองใช้ถ้อยค�ำว่า คณะกรรมการฯ จะสั่งให้ส�ำนักงานฯ เตือน
ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ก่อนก็ได้ ในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมฯ
มิได้จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข
แสดงว่านอกจากในกรณีผไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ ได้ฝา่ ฝืน
หรือไม่ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขโดยจงใจ ซึง่ คณะกรรมการฯ ต้องเพิกถอน
สิทธิและประโยชน์แล้ว แม้เป็นกรณีผู้ได้รับการส่งเสริมฯ มิได้
จงใจฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข กฎหมายก็ยังให้อ�ำนาจ
คณะกรรมการฯ สามารถสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์
เมือ่ จ�ำเลยน�ำเข้าวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น ทีต่ อ้ งน�ำเข้า
ตามฟ้อง 2 ครัง้ หากจ�ำเลยไม่ใช่ผไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ โดยได้รบั
สิทธิและประโยชน์ ตามบัตรส่งเสริมฯ คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน จ�ำเลยก็มีหน้าที่ต้องช�ำระอากรขาเข้าและภาษีการ
ค้า ส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น ทีต่ อ้ งน�ำเข้า ตามฟ้องตัง้ แต่
ขณะน�ำเข้า เพราะวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้าดังกล่าว
เป็นสินค้าที่ตามปกติแล้วผู้น�ำเข้าจะต้องเสียอากรขาเข้าและ
ภาษีการค้า เมือ่ จ�ำเลยเสียอากรขาเข้าและภาษีการค้า ในขณะ
น�ำเข้าในกรณีเช่นนี้ไปแล้ว แม้ต่อมาสินค้าดังกล่าวจะสูญหาย
ถูกท�ำลาย หรือเกิดเหตุเพลิงไหม้เสียหาย จ�ำเลยก็หาอาจร้องขอ
คืนอากรขาเข้าและภาษีการค้า ส�ำหรับสินค้าทีเ่ สียหายไปได้ไม่
จ�ำเลยเป็นผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ได้รับสิทธิและประโยชน์ โดย
ไม่ต้องช�ำระอากรขาเข้าและภาษีการค้า ในขณะน�ำเข้า แต่
จ�ำเลยไม่ได้น�ำวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น ที่น�ำเข้าดังกล่าวไปใช้

ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก เนื่องจากเกิดเพลิงไหม้ จึงไม่อาจน�ำไป
ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกตามเงื่อนไข ที่ก�ำหนดในบัตรส่งเสริมฯ
กรณีก็ต้องถือว่าจ�ำเลยปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่คณะกรรมการฯ
ก�ำหนด จ�ำเลยจึงมีหน้าที่ต้องเสียอากรขาเข้าและภาษีการค้า

คำ � พิ พ ากษาฎี ก าที่ 5828/2545 จำ�เลยนำ�

เครื่องจักรเข้ามาในราชอาณาจักร ย่อมมีความรับผิดในอันที่
จะต้องเสียภาษีสำ�หรับของที่นำ�เข้าในเวลาที่นำ�ของเข้าสำ�เร็จ
ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 ทวิ วรรคหนึ่ง
แต่จำ�เลยอาจได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีหากได้รับสิทธิและ
ประโยชน์ทางภาษีอากร ภายใต้เงือ่ นไขกฎหมายและสำ�นักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกำ�หนด เมื่อปรากฏว่าจำ�เลย
นำ�เข้าเครือ่ งจักร โดยได้รบั ยกเว้นอากรและภาษีการค้าตามบัตร
ส่งเสริมฯ แต่เครือ่ งจักรดังกล่าวถูกเพลิงไหม้ขณะอยูใ่ นอารักขา
ของโจทก์ที่ 1 และสำ�นักงานฯ มีหนังสือถึงโจทก์ที่ 1 แจ้งว่า
ได้ยกเลิกหนังสือที่อนุมัติให้ยกเว้นอากรสำ�หรับเครื่องจักรที่ถูก
เพลิงไหม้แล้ว โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า อธิบดีกรมศุลกากร
ยกเว้นภาษีอากรในส่วนของสินค้าที่ถูกเพลิงไหม้ให้แก่จำ�เลย
จำ�เลยจึ ง มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ที่ ต้ อ งเสี ย ภาษี อ ากรตาม
กฎหมาย
โจทก์ที่ 1 มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรจากผู้น�ำเข้า ส่วน
ส�ำนักงานฯ มีอำ� นาจหน้าทีท่ จี่ ะยกเว้นภาษีอากร ให้แก่ผนู้ ำ� เข้า
ตามเงื่อนไขของกฎหมาย และส�ำนักงานฯ ก�ำหนด แต่ไม่มี
อ�ำนาจหน้าที่จะจัดเก็บภาษีอากร และไม่มีหน้าที่สั่งให้โจทก์ที่
1 เก็บภาษีอากร การที่ส�ำนักงานฯ มีหนังสือถึงโจทก์ที่ 1 ล่วง
ไปสั่งให้โจทก์ที่ 1 จัดเก็บภาษีอากรจากจ�ำเลยย่อมไม่ชอบ ต่อ
มาส�ำนักงานฯ มีหนังสือถึงโจทก์ที่ 1 ว่า “ส�ำนักงานฯ จึงขอ
ยกเลิกการแจ้งให้กรมศุลกากร เรียกเก็บภาษีอากรส�ำหรับ
เครื่องจักรที่ถูกเพลิงไหม้ดังกล่าว” จึงเป็นเรื่องที่ส�ำนักงานฯ
เห็นว่าตัวเองไม่มอี �ำนาจหน้าทีด่ งั กล่าว จึงท�ำหนังสือขอยกเลิก
เรื่องการแจ้งให้โจทก์ที่ 1 เรียกเก็บภาษีส�ำหรับเครื่องจักรที่ถูก
เพลิงไหม้เท่านั้น หาใช่เป็นเรื่องแจ้งยกเลิกการเรียกเก็บภาษี
อากร ส�ำหรับเครื่องจักรที่ถูกเพลิงไหม้ดังที่จำ� เลยเข้าใจไม่
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แต่มเี งือ่ นไขว่า จ�ำเลยต้องน�ำวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น
ทีน่ ำ� เข้าดังกล่าวนัน้ ไปใช้ในการผลิตสินค้าเพือ่ การส่งออก และ
ไม่ปรากฏข้อยกเว้นให้จำ� เลยไม่ตอ้ งเสียอากรขาเข้าและภาษีการ
ค้า ในกรณีอนื่ นอกเหนือจากข้อทีใ่ ห้นำ� วัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น
ที่ต้องน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ ไปท�ำการผลิตสินค้าเพื่อการ
ส่งออกไว้ จึงต้องถือว่าจ�ำเลยจะได้รับ ยกเว้นอากรขาเข้าและ
ภาษีการค้า ส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้าดังกล่าว
เพียงกรณีเดียวเป็นเด็ดขาดกล่าวคือ จ�ำเลยต้องน�ำไปใช้ผลิต
สินค้าเพื่อการส่งออกเท่านั้น
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กฎและระเบียบควรรู้
สถาปนา พรหมบุญ

นานาสาระกับบีโอไอ
สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็น
1. วัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นหมายถึงอะไร
ตอบ ตามประกาศส�ำนักงานฯ ที่ ป.1/2546 ลงวันที่ 16
มกราคม 2546 เรือ่ ง ค�ำจ�ำกัดความของส่วนประกอบ อุปกรณ์
เครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ โครงโรงงานส�ำเร็จรูป วัตถุดบิ และวัสดุ
จ�ำเป็น ได้ระบุค�ำจ�ำกัดความของวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น
ไว้ดงั นี้
วัตถุดบิ (Raw Material) หมายถึง ของทีใ่ ช้ในการ
ผลิต หรือผสม หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ ซึง่ บางครัง้ อาจ
ไม่คงสภาพเดิมเมือ่ ผ่านกระบวนการแล้ว ทัง้ นีใ้ ห้หมายรวม
ถึง ของทีใ่ ช้บรรจุผลิตภัณฑ์ดว้ ย
วัสดุจำ� เป็น (Essential Material) หมายถึง ของ
ซึง่ จ�ำเป็นต้องใช้และเมือ่ ใช้แล้วสิน้ เปลืองในการผลิต หรือ
ผสม หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล เพื่อให้ได้
ประสิทธิภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน ช่วยลดการสูญเสีย
3.
และเพิม่ ผลผลิตส�ำหรับผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลดังกล่าว

ธนาคารค�ำ้ ประกันอากรขาเข้าของวัตถุดบิ ดังกล่าวได้ และ
เมือ่ มีการผลิตส่งออกและตัดบัญชี เพือ่ หักลบปริมาณถือครอง
ลง ก็สามารถน�ำวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ธนาคารค�ำ้ ประกันไว้มาขอสัง่
ปล่อยเพือ่ ถอนธนาคารค�ำ้ ประกันได้
วัตถุดบิ ไม่หมุนเวียน (Non – Revolving - Stock
Material) ได้แก่ วัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทุกชนิดทีไ่ ด้รบั สิทธิ
ประโยชน์ตามมาตรา 30 และวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีไ่ ด้รบั
สิทธิต์ ามมาตรา 36 แต่เป็นการผ่อนผันให้น�ำเข้าในปริมาณ
ทีจ่ ำ� กัด หรือผ่อนผันให้นำ� เข้าเป็นการชัว่ คราว ถือเป็นวัตถุดบิ
ประเภทไม่หมุนเวียน คือ เมือ่ มีการน�ำเข้าโดยใช้สทิ ธิประโยชน์
ครบตามจ�ำนวนทีก่ ำ� หนดไว้ในช่วงเวลานัน้ แล้ว จะไม่สามารถ
สัง่ ปล่อยหรือใช้ธนาคารค�ำ้ ประกันภาษีได้อกี แม้วา่ จะมีการ
ตัดบัญชีเพือ่ ลดยอดปริมาณถือครองหรือไม่กต็ าม
สิทธิประโยชน์ทเี่ กีย่ วกับวัตถุดบิ ทีร่ ะบุไว้ในบัตรส่งเสริมฯ
มาตรา 36 (1) และ 36 (2) ต่างกันอย่างไร
ตอบ มาตรา 36 (1) หมายถึง การยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับ
วัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีต่ อ้ งน�ำเข้ามาจากต่างประเทศ เพือ่
ใช้ผลิต ผสม หรือประกอบผลิตภัณฑ์ หรือผลิตผล เฉพาะที่
ใช้ในการส่งออก ส่วนมาตรา 36 (2) หมายถึง การยกเว้น
อากรขาเข้าส�ำหรับของทีผ่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ น�ำเข้ามาเพือ่
ส่งออกกลับไป เช่น การน�ำเข้าของ เพือ่ ใช้เป็นตัวอย่างแล้ว
ส่งกลับคืน เป็นต้น

2. วัตถุดบิ หมุนเวียนและวัตถุดบิ ไม่หมุนเวียน คืออะไร
ตอบ วัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น อาจแบ่งได้เป็น วัตถุดบิ หมุนเวียน
และวัตถุดบิ ไม่หมุนเวียน ดังนี้
วัตถุดบิ หมุนเวียน (Revolving - Stock Material)
หมายถึง วัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีน่ ำ� เข้ามาโดยได้รบั สิทธิ
ประโยชน์ตามมาตรา 36 เพือ่ ผลิตเป็นสินค้าตามกรรมวิธกี าร
ผลิตทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมฯ ตามปกติ สามารถน�ำเข้า
โดยใช้สทิ ธิย์ กเว้นอากรขาเข้าได้ตลอดระยะเวลาทีไ่ ด้รบั สิทธิ
ประโยชน์ตามมาตรา 36 แต่จะต้องมีปริมาณถือครองสะสม 4. สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (1) และ (2) มีกำ� หนดระยะเวลา
ไม่เกินกว่าปริมาณสต็อกสูงสุดทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ และเมือ่ น�ำไป
ทีไ่ ด้รบั สิทธิห์ รือไม่
ผลิตเป็นสินค้าส่งออก สามารถน�ำปริมาณการใช้วตั ถุดบิ ที่
ตอบ ระยะเวลาการได้รบั สิทธิข์ นึ้ อยูก่ บั เขตทีต่ งั้ โครงการที่
ผลิตเพื่อการส่งออก ไปตัดบัญชีเพื่อหักลบยอดปริมาณ
ตัง้ อยูใ่ นเขต 1 และ เขต 2 จะได้รบั ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับ
ถือครองได้
วัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น ทีน่ ำ� เข้ามาผลิตเพือ่ ส่งออกเป็นระยะ
ในกรณีทมี่ ปี ริมาณถือครองครบตามปริมาณสต็อก
เวลา 1 ปี ส่วนโครงการทีต่ งั้ ในเขต 3 จะได้รบั ยกเว้นเป็น
สูงสุดแล้ว จะไม่สามารถสัง่ ปล่อยได้อกี แต่สามารถขอใช้
ระยะเวลา 5 ปี

66 วารสารส่งเสริมการลงทุน

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ธันวาคม 2554

5. สิทธิประโยชน์มาตรา 36 (1) และ (2) สามารถขอขยาย 9. ปริมาณสต็อกสูงสุดหมายถึงอะไร
เวลาได้หรือไม่
ตอบ ปริมาณสต็อกสูงสุด หมายถึง จ�ำนวนหรือปริมาณของ
ตอบ สามารถขอขยายเวลาได้ โดยควรยื่นขอขยายเวลา
วัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น ที่พอเพียงส�ำหรับใช้ในการผลิต
ตัง้ แต่ระยะเวลาน�ำเข้ายังไม่หมด หรือหมดแล้วแต่ยงั ไม่เกิน
ผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ตามก�ำหนดระยะเวลาทีบ่ โี อไอ
6 เดือน นับแต่วนั รับเรือ่ งขอขยายเวลา โดยบีโอไอจะอนุมตั ิ
อนุมัติ โดยจะอนุมัติให้เป็นปริมาณของการใช้ก�ำลังผลิต
ให้ขยายเวลาได้ครัง้ ละไม่เกิน 2 ปี ทัง้ นีเ้ พือ่ ทีจ่ ะใช้สทิ ธิไ์ ด้
จ�ำนวน 6 เดือน ทีร่ ะบุในบัตรส่งเสริมฯ
อย่างต่อเนื่อง บริษัทควรจะยื่นขอขยายเวลาก่อนที่สิทธิ
ประโยชน์ของบริษทั จะสิน้ สุดลง
10. การขออนุมตั สิ ตู รการผลิตและปริมาณสต็อกสูงสุดใช้เวลา
เท่าไร
ตอบ การขออนุมตั สิ ตู รการผลิต และ/หรือ ปริมาณสต็อก
6. หากบริษทั น�ำวัตถุดบิ เข้ามาผลิตสินค้าแล้วจ�ำหน่ายให้กบั
บริษทั ภายในประเทศ เพือ่ น�ำไปผลิตต่อ แล้วส่งออก กรณีนี้
สูงสุด ตามมาตรา 36 บีโอไอจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน
สามารถใช้สทิ ธิใ์ นการยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดบิ ได้หรือไม่
30 วันท�ำการ
ตอบ การด�ำเนินการดังกล่าว เป็นการส่งออกทางอ้อมซึง่
สามารถกระท�ำได้ ในกรณีนจี้ ะต้องจ�ำหน่ายสินค้าให้กบั บริษทั 11. การสัง่ ปล่อยและตัดบัญชีวตั ถุดบิ ใช้เวลาเท่าไร
ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ทีไ่ ด้รบั สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 36
ตอบ การสัง่ ปล่อยวัตถุดบิ และตัดบัญชีวตั ถุดบิ จะด�ำเนิน
เช่นกัน
การทีส่ มาคมสโมสรนักลงทุน โดยการสัง่ ปล่อยฯ จะใช้เวลา
ภายใน 3 ชัว่ โมงท�ำการ ส่วนการตัดบัญชีวตั ถุดบิ นัน้ จะใช้
เวลาด�ำเนินการภายใน 3 วันท�ำการ
7. หากบริษัทต้องการใช้สิทธิประโยชน์มาตรา 36 จะต้อง
ด�ำเนินการอย่างไร
ตอบ บริษทั จะต้องยืน่ ขออนุมตั สิ ตู รการผลิตและปริมาณ 12. การขออนุมตั สิ ตู รการผลิตและปริมาณสต็อกสูงสุดใช้เอกสาร
สต็อกสูงสุดทีบ่ โี อไอก่อน ส่วนขัน้ ตอนการขอสัง่ ปล่อยหรือ
อะไรบ้าง
ตัดบัญชีวตั ถุดบิ จะต้องไปด�ำเนินการทีส่ มาคมสโมสรนัก
ตอบ การขออนุมตั สิ ตู รการผลิต และ/หรือ ปริมาณสต็อก
ลงทุน โดยบริษทั จะต้องยืน่ ใบสมัครเพือ่ สัง่ ปล่อย และตัด
สูงสุด ตามมาตรา 36 จะใช้เอกสารดังนี้
บัญชีวตั ถุดบิ ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ RMTS และน�ำบัญชี
หนังสือของบริษทั แจ้งความประสงค์และราย
รายการวัตถุดบิ ปริมาณสต็อกสูงสุด สูตรการผลิตทีไ่ ด้รบั
ละเอียด
อนุมตั จิ ากบีโอไอ บันทึกข้อมูลลงในแผ่นบันทึกข้อมูล แล้ว
รายละเอียดสูตรและปริมาณการใช้แต่ละแบบ
ส่งให้กบั สมาคมฯ การขอสัง่ ปล่อยนี้ สามารถยืน่ ผ่านระบบ
จ�ำนวน 2 ชุด
Modem หรือระบบ Import Online ทัง้ นีผ้ ปู้ ฏิบตั งิ านของ
บัญชีแสดงรายการและปริมาณสต็อกสูงสุด
บริษทั จะต้องได้รบั การอบรมก่อนการใช้บริการ
จ�ำนวน 2 ชุด
ภาพผลิตภัณฑ์ หรือพิมพ์เขียว หรือตัวอย่าง
8. สูตรการผลิตคืออะไร
(ถ้ามี)
ตอบ สูตรการผลิต หมายถึง ปริมาณการใช้รวมต่อผลิตภัณฑ์
การขอสูตรการผลิตอย่างเดียว ไม่ใช้เอกสารใน
1 ชิน้ ซึง่ เท่ากับปริมาณการใช้สทุ ธิตอ่ ผลิตภัณฑ์ 1 ชิน้ รวม
ข้อ 3 และเอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม พร้อมประทับตราของ
กับปริมาณส่วนสูญเสีย (หากมี) สูตรการผลิตจะใช้ในการ
บริษัท และยื่นที่ส�ำนักบริหารการลงทุน 1- 4 ที่เกี่ยวข้อง
พิจารณาตัดบัญชีวัตถุดิบเมื่อมีการส่งออก บริษัทที่ได้รับ
ส่งเสริมฯ ต้องขออนุมตั สิ ตู รการผลิตของผลิตภัณฑ์ทกุ ๆ แบบที่
จะผลิตเพือ่ ส่งออก มิฉะนัน้ จะไม่สามารถตัดบัญชีวตั ถุดบิ ได้
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13. การก�าหนดวันที่เริ่มใช้สิทธิประโยชน์มาตรา 36 14. การขออนุมตั สิ ตู รการผลิต จ�าเป็นจะต้องรวมรายการวัตถุดบิ
ครัง้ แรก มีหลักเกณฑ์อย่างไร
ทีซ่ อื้ ภายในประเทศด้วยหรือไม่
ตอบ หลักเกณฑ์การก�าหนดวันที่เริ่มใช้สิทธิ์ครั้งแรก
ตอบ การยื่นสูตรการผลิต ควรรวมรายการวัตถุดิบให้
มีดังนี้
ครบถ้วน เพือ่ ให้สตู รการผลิตมีความสมบูรณ์ โดยควรรวม
จะต้องได้รับบัตรส่งเสริมฯ แล้ว
รายการวัตถุดบิ ทีน่ า� เข้า และรายการวัตถุดบิ ทีซ่ อื้ ภายใน
จะต้องไม่เป็นวันที่ก่อนได้รับอนุมัติให้การ
ประเทศไว้ดว้ ยกัน
ส่งเสริมฯ
โดยเฉพาะในกรณีทตี่ อ้ งการโอนสิทธิ์ ส�าหรับการ
จะต้องแสดงหลักฐานการซือ้ เครือ่ งจักรเพือ่ ใช้
ตัดบัญชีวตั ถุดบิ ทีซ่ อื้ ในประเทศ แต่หากไม่ตอ้ งน�ามาตัดบัญชี
ในโครงการ อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
ก็ให้ระบุวา่ เป็นวัตถุดบิ ทีซ่ อื้ ในประเทศ ไม่นา� มาตัดบัญชี
- รายงานการน�าเข้าเครือ่ งจักรโดยระบบ eMT
- ส�าเนาใบขนสินค้าขาเข้าทีแ่ สดงการน�าเข้า 15. สูตรการผลิตทีไ่ ด้รบั อนุมตั แิ ล้ว สามารถขอแก้ไขภายหลัง
ได้หรือไม่
เครือ่ งจักรจากต่างประเทศ โดยช�าระภาษี
ตอบ สามารถขอแก้ไขได้ ในหลายกรณี เช่น แก้ไขปริมาณ
อากร
การใช้วตั ถุดบิ ต่อหน่วย แก้ไขชนิดรายการวัตถุดบิ โดยเพิม่
- ส�าเนาใบเสร็จรับเงินในกรณีทซี่ อื้ เครือ่ งจักร
การน�าเข้าชิน้ ส่วนกึง่ ส�าเร็จรูป หรือแก้ไขเพิม่ เติมชือ่ วัตถุดบิ
ในประเทศ
เป็นต้น
จะต้องแสดงหลักฐานการน�าเข้าวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งการ
การขอแก้ไขสูตรการผลิต และ/หรือปริมาณ
ใช้สทิ ธิเ์ ป็นงวดแรก เช่น
สต็อกสูงสุด จะต้องยืน่ เอกสารดังนี้
- ส�าเนาใบขนสินค้าขาเข้าทีแ่ สดงการน�าเข้า
วัตถุดบิ จากต่างประเทศ โดยช�าระภาษีอากร
หนังสือของบริษัทแจ้งความประสงค์และราย
หรือใช้ธนาคารค�า้ ประกัน หรือ
ละเอียด
- ส�าเนาหลักฐานการสัง่ ซือ้ วัตถุดบิ หรือส�าเนา
รายละเอียดการขอแก้ไขสูตรการผลิตแต่ละแบบ
อินวอยซ์ เป็นต้น
จ�านวน 2 ชุด
บัญชีขอแก้ไขแสดงรายการและปริมาณอนุมตั ิ
เมือ่ ก�าหนดวันทีเ่ ริม่ ใช้สทิ ธิค์ รัง้ แรกแล้ว จะไม่
สูงสุด (รวม) จ�านวน 2 ชุด
สามารถแก้ไขเปลีย่ นแปลงวันทีเ่ ริม่ ใช้สทิ ธิไ์ ด้อกี
ภาพถ่ายผลิตภัณฑ์ หรือพิมพ์เขียว หรือตัวอย่าง
เว้นแต่จะยังไม่ได้สงั่ ปล่อยวัตถุดบิ / สัง่ ปล่อย
(ถ้ามี)
ถอนธนาคารค�า้ ประกัน / สัง่ ปล่อยคืนอากรเท่านัน้
ส�าหรับการขอแก้ไขสูตรการผลิตอย่างเดียวไม่ใช้
กรณีทผี่ ไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ น�าเข้าวัตถุดบิ โดย
เอกสารในข้อ 3 และเอกสารทุกแผ่นต้องลงนาม พร้อม
การช�าระอากรขาเข้าไปก่อน หรือใช้ธนาคารค�า้
ประทับตราของบริษทั
ประกันอากรขาเข้าไว้ จะต้องก�าหนดวันทีเ่ ริม่ ใช้
ครัง้ แรกให้ครอบคลุมย้อนหลังไปจนถึงวันทีน่ า�
วัตถุดบิ นัน้ เข้ามาในราชอาณาจักร มิฉะนัน้ จะ
ไม่สามารถสัง่ ปล่อยเพือ่ ขอคืนอากรขาเข้าหรือ
ถอนธนาคารค�า้ ประกันได้
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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 เนื่องจากปกติสำานักงานฯ
จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในกำาหนดเวลา 15 - 90 วันทำาการ
2) สถิติไม่นับรวมโครงการซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนโครงการ

24,877
2,933
17,500
36,390
39,671
13,160
10,630
145,161
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ภาวะการส่งเสริมการลงทุน
ธันวาคม 2554

ศูนย์บริการลงทุน

โครงการอนุมัติ

ให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนพฤศจิกายน 2554

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

1.บิ๊กดั๊กฟาร์ม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ลูกเป็ด 3,000,000 ตัว

1.5

72.10

51

2.มิตรเจริญปาล์มออยล์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

นำ้ามันปาล์มดิบ 55,080 ตัน
และนำ้ามันเมล็ดในปาล์มดิบ
8,100 ตัน

1.12

180.00

57

นำ้ามันปาล์มดิบ 20,400 ตัน
และนำ้ามันเมล็ดปาล์มดิบ
6,000 ตัน

1.12

154.80

30

จ.สุราษฎร์ธานี
(เขต 3)

เลี้ยงไก่เนื้อ 4,365,000 ตัว

1.5

140.00

25

ยางแท่ง 40,000 ตัน
ยางผสม 40,000 ตัน
ยางแผ่นรมควัน 10,000 ตัน

1.16

800.00

258

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.นครพนม
(เขต 3)

ยางแท่ง 40,000 ตัน
ยางผสม 40,000 ตัน
ยางแผ่นรมควัน 10,000 ตัน

1.16

800.00

258

จ.สุราษฎร์ธานี
(เขต 3)

บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป 7,800 ตัน

1.11

209.40

195

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

8.นายอาร์เจย์ อัมบานี
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

พืช ผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึก 16,000 ตัน
นำา้ พืช ผัก ผลไม้ บรรจุภาชนะ
ผนึก 5,250 ตัน
นำ้าพืช ผัก ผลไม้ เข้มข้น
1,050 ตัน

1.11

315.00

184

จ.ประจวบคีรีขันธ์
(เขต 3)

9.อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์
สินค้าพื้นเมือง จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สิ่งปรุงแต่งอาหาร
18,000 ตัน

1.11

229.00

195

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

10.สินพรพงศ์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เลี้ยงไก่เนื้อ 3,460,000 ตัว

1.5

134.00

17

11.ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา
(อีสาน) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแท่ง และหรือยางผสม
45,000 ตัน

1.16

487.50

148

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.หนองคาย
(เขต 3)

2.จ�ยาชนะ
ปาสักปาล์
เคฟมจ�ออยล์
ากัด จำากัด
3.ชั
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง) สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

4.ธัญมนต์ฟาร์ม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัก เคฟ
จ�ากัด
5.MR.LU
LINHAN
(หุ(หุ
้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
้นจีนทังสิ้น) าปาสัก เคฟ จ�ากัด

6.MR.LU LINHAN
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัก เคฟเดนท์
จ�ากัดฟูดส์ จำากัด (มหาชน)
7.ไทยเพรซิ
(หุ(ร่
้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
ก เคฟ
จ�ากัด
วมทุนไทย-ญีาปาสั
่ปุ่น-ฮ่
องกง-

อังกฤษ-สวิตเซอร์แลนด์)
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จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.ชุมพร
(เขต 3)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
12.สงวนวงษ์
สตาร์ช
(หุ(หุ
้นไทยทั
้ง ้งสิ้น)
้นไทยทั

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

แป้งแปรรูป 132,000 ตัน

1.13

220.00

50

เลี้ยงไก่เนื้อ 4,190,000 ตัว

1.5

137.00

54

ยางแท่ง และหรือยางผสม
144,000 ตัน

1.16

1,025.00

313

15.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
จำากัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น-ฮ่องกงอังกฤษ-สวิตเซอร์แลนด์)

บะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป 5,430 ตัน

1.11

67.00

241

2.จ�าปาสั
16.
เซาท์ก แเคฟ
ลนด์จ�ารกัับดเบอร์
อร์ช้งสิจำ้นา) กั2.จ�ดาปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุรี้นซไทยทั

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม
144,000 ตัน

1.16

996.00

226

จ.บึงกาฬ
(เขต 3)

17.ไทยแทน ฟู้ดส์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

กะทิบรรจุกระปอง 54,400 ตัน
เครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้
บรรจุกระปอง 54,000 ตัน
กะทิ และ/หรือกะทิผสมเครื่องแกง
บรรจุกล่อง เครื่องดื่มจาก
พืช ผัก ผลไม้บรรจุกล่อง
29,250 ตัน
เครื่องดื่มจากพืช ผัก ผลไม้
บรรจุขวด 10,800 ตัน

1.11

379.70

563

จ.ราชบุรี
(เขต 2)

18.สยาม คริสตัล ไรซ์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

คัดคุณภาพข้าวครบวงจร
197,000 ตัน

1.14

300.00

100

19.สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมันสำาปะหลัง 120,000 ตัน

1.13

306.00

314

20.สหยนต์เอ็นเนอร์ยี่ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมันสำาปะหลัง 60,000 ตัน

1.13

325.40

50

21.ไทยแม็กซ์ โคลด์
สโตร์เรจท์ จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ห้องเย็น 11,300 ตัน

1.19

391.00

81

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.เพชรบูรณ์
(เขต 3)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

22.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด
(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม
13,140 ตัน

1.16

98.40

265

จ.สุราษฎร์ธานี
(เขต 3)

23.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำากัด
(มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม
144,000 ตัน

1.16

453.80

265

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

24.เพรซิเดนท์ ฟลาวมิลล์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งสาลี 60,000 ตัน

1.13

600.00

88

1.18

304.30

23

1.13

306.00

314

จำากัด

13.พี เอส พี ฟาร์ม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสั
ก เคฟแลนด์
จ�ากัดโปรดักส์ จำากัด
14.รั
บเบอร์
(หุ(หุ
้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
้นไทยทั้งสิ้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

25.ไทยเบฟเวอเรจเอ็นเนอร์ยี่ จำากัด เชื้อเพลิงจากชีวมวล
70,200 ลูกบาศก์เมตร
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
26.สีมาอินเตอร์โปรดักส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมันสำาปะหลัง 120,000 ตัน

วารสารส่งเสริมการลงทุน

ธันวาคม 2554

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.ลพบุรี
(เขต 3)
จ.มุกดาหาร
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
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ธันวาคม 2554

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
27.เบทาโกรเอ็
มเอฟ
(หุ(หุ
้นไทยทั
้นญี่ป้ง ุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

เดลี จำากัด

28.นายไพบูลย์ ดุษฎีวุฒิกุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัก กเคฟ
ด
29.ผลไม้
ระปจ�อากังประจวบ
(หุ(หุ
้นไทยทั
้ง ้งสิ้น)
้นไทยทั

จำากัด

30.โซย่าไทย จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสักซิเคฟ
31.เบสท์
คส์ จ�จำาากักัดด
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง)สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

อาหารพร้อมรับประทาน
หรือกึ่งพร้อมรับประทาน
จากเนือ้ สัตว์แช่แข็ง 9,600 ตัน

1.11

670.00

478

จ.ลพบุรี
(เขต 3)

บริการรับฝากห้องเย็น
2,100 ตัน

1.19

85.30

648

ว่านหางจระเข้แปรรูปบรรจุ
ภาชนะผนึก 14,400 ตัน

1.11

40.00

61

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ถัว่ เหลือง 200 ตัน

1.11

6.50

12

1.5

2,062.10

206

จ.สงขลา
(เขต 3)
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(เขต 3)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.เพชรบูรณ์
(เขต 3)

เลี้ยงไก่เนื้อ 20,873,000 ตัว

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.บุรีรัมย์
(เขต 3)

เหล็กรูปพรรณ 600,000 ตัน

2.13

115.00

806

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง
สำาหรับงานสาธารณูปโภค
300,000 ลูกบาศก์เมตร

2.9

119.20

254

การแต่งแร่เหล็ก 96,000 ตัน

2.2

27.30

32

จ.อุทัยธานี
(เขต 3)

แร่โดโลไมต์ที่มีแมกนีเซียมออกไซด์ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 18
900,000 ตัน

2.2

80.00

33

จ.สุราษฎร์ธานี
(เขต 3)

ชิ้นส่วนเหล็กทุบ 600 ตัน

2.16

134.00

50

2.จ�าปาสัคอยล์
ก เคฟ จ�เซ็ากันดเตอร์
6.เอสบี
(หุ(ประเทศไทย)
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�จำาาปาสั
กัดก เคฟ จ�ากัด

ตัดและแปรรูปโลหะ 89,000 ตัน

2.18

234.00

60

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7.ทองเอีย ฟาสเทอร์เนอร์
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

BOLT & SCREW 17,800 ตัน
STEEL WIRE 900 ตัน

2.13
และ
4.3
2.13
และ
4.3
2.14

551.10

180

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

700.00

147

จ.ระยอง
(เขต 2)

10.00

15

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

2.18

11.00

35

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

1.เหล็กสยามยามาโตะ จำากัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)
2.จ�าปาสั-กแพค
เคฟ จ�คอนกรี
ากัด ต
2.เบสท์
(หุ(หุ
้นไทยทั
้ง ้งสิ้น)
้นไทยทั

หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขั้นมูลฐาน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

(2) จำากัด

3.เพฟเม้นท์ รีไซเคิล
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
4.พี
.ซี.ณิศิศร์ ไมนิ่ง จำากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง)สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

5.โออีไอ ยามานากะ จำากัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

2.จ�าปาสัก เคฟCHOON
จ�ากัด KWEE
8.MR.YEOH
(หุ(ร่้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
า
ก เคฟ) จ�ากัด
วมทุนญี่ปุ่น-สิปาสั
งคโปร์

9.ไดกิ อลูมิเนียม อินดัสทรี
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปปาสั
ก เคฟ
ากัด
10.นิ
ปอน
คินจ�โซคุ
(หุ(ประเทศไทย)
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�จำาาปาสั
กัดก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
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ลวดเหล็กและเคลือบสังกะสี
36,000 ตัน
ALUMINIUM ALLOY INGOT
14,400 ตัน
การตัดและแปรรูปโลหะ
2,000 ตัน
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ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ที่ตั้ง
(เขต)

1. เฮมพกรีน อินโนเวชั่น
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เส้นใยปอแห้ง 3,200 ตัน
เศษแกนปอ 40,000 ตัน
เมล็ดพันธุ์ปอ 10,400 ตัน

3.1

40.00

105

2.เมอร์รี่แฟร์ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นมาเลเซียทั้งสิ้น)

เฟอร์นิเจอร์ 60,000 ชุด

3.15

10.00

45

เฟอร์นิเจอร์โลหะ 75,000 ชิ้น

3.15

20.00

201

งานพิมพ์ชิ้นส่วนประกอบ
เสื้อผ้าสำาเร็จรูป
20,370,000 ชิ้น

3.1

92.00

249

SAPPHIRE CRYSTAL
180,000 กิโลกรัม

3.7

160.00

61

เส้นใยโพลีเอสเตอร์จาก
เศษพลาสติก 35,000 ตัน

3.1

437.20

175

เลนส์สายตา 4,000,000 ชิ้น
หรือแว่นสายตา 2,000,000 ชิน้

3.9

360.00

330

8.โฮยา ออปติคส์
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

เลนส์์ (MOULD LENS)
14,100,000 ชิ้น

3.8

1,242.00

100

จ.ลำาพูน
(เขต 3)

9.ซิมเมจ โมชั่น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เฟอร์นิเจอร์หุ้มหนังหรือผ้า
70,000 ชิ้น

3.15

60.00

190

10.ซิมเมจ โมชั่น จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เฟอร์นิเจอร์หุ้มหนังหรือผ้า
140,000 ชิ้น

3.15

100.00

379

11.ไทย เหม่ย จำากัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

พลอยเจียระไน 450,000,000 ชิน้

3.7

79.40

483

จ.นนทบุรี
(เขต 1)
จ.นครปฐม
(เขต 1)
จ.ราชบุรี
(เขต 2)

2.จ�
3.คีาอปาสั
อสก เคฟ
เฟอร์จ�านกัดิเจอร์ จำากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง) สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

4.แอดวานซ์ พริ้นติ้ง
(ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)
2.จ�าปาสัเทค
ก เคฟแซฟไฟร์
จ�ากัด จำากัด
5.ไทย
(หุ(หุ
้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
้นไทยทั้งสิ้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

6.ยี่ดา (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัสก แลบอราทอรี
เคฟ จ�ากัด ่
7.อายบิ
(หุ(ประเทศไทย)
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�จำาาปาสั
กัดก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์ โลหะ เครื่องจักร
และอุปกรณ์ขนส่ง

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

1.บีเอเอสเอฟ เคมแคท
(ประเทศไทย) จำากัด
(ร่วมทุนเนเธอร์แลนด์-ญี่ปุ่น)
2.จ�าปาสัมกมิเคฟ
จ�ากัดเนียริง่ จำากัด
2.ไทยซั
ท เอนจิ
(หุ(ร่้นไทยทั
ง
้
วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

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)

ที่ตั้ง
(เขต)

ไส้กรองไอเสีย 2,000,000 ชิน้

4.10

48.00

88

จ.ระยอง
(เขต 2)

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป 245 ตัน

4.3

32.50

7

จ.ระยอง
(เขต 2)

4.3

29.50

3

จ.สระบุรี
(เขต 2)

4.3

79.50

4

จ.สระบุรี
(เขต 2)

3.นวโลหะอุตสาหกรรม จำากัด ชิ้นส่วนโลหะ 34,320 ชิ้น
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)
2.จ�าปาสัก เคฟตสาหกรรม
จ�ากัด
4.นวโลหะอุ
(หุ(ร่
้นไทยทั
ง
้
วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

จำากัด ชิ้นส่วนโลหะ 805,000 ชิ้น

วารสารส่งเสริมการลงทุน

ธันวาคม 2554

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
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ธันวาคม 2554

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

แม่พิมพ์ 36 ชุด
ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ 4,200 ชุด

4.2

40.00

22

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

รถบรรทุกขนาดใหญ่
ที่ใช้กาซธรรมชาติ 1,500 คัน

4.14

240.00

68

ชุดท่อร่วมไอเสีย 169,000 ชุด

4.10

68.30

18

WASTE GATE ACTUATOR
300,000 ชิ้น

4.10

57.70

20

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

เคลือบผิวด้วยวิธี
ANODIZE 2,000,000 ชิ้น

4.4

60.00

3

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป
8,500,000 ชิ้น

4.3

31.70

29

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูป
1,000,000 ชิ้น

4.3

18.00

31

AMBIENT SENSOR
1,200,000 ชิ้น
STEPPER MOTOR
2,400,000 ชิ้น

4.8

20.00

57

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

13.ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท
(ประเทศไทย) จำากัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

ชิ้นส่วนโลหะขึ้นรูปสำาหรับ
อากาศยาน 194,000 ชิ้น

4.9

142.70

46

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

2.จ�าปาสักเอ็เคฟ
จ�ากัดจำากัด
14.ไทย
นโอเค
้นญี่ป้งสิุ่น้นทั) ้ง2.จ�สิ้นาปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั

ปะเก็นฝาสูบเครื่องยนต์
2,592,000 ชิ้น

4.10

200.40

24

สลักเกลียว และแป้นเกลียว
1,600 ตัน

4.3

296.20

53

BRAKE LINING 220 ตัน
BRAKE SHOE ASSEMBLY
2,190,000 ชิ้น
DRUM BRAKE ASSEMBLY
1,314,000 ชิ้น

4.10

103.40

25

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.ระยอง
(เขต 2)

สปริง 1,000 ตัน

4.3

165.00

67

ยางเรเดียล 1,500,000 เส้น
ยางรถจักรยานยนต์
3,000,000 เส้น
ยางในยานพาหนะ
9,000,000 เส้น

4.10

500.00

2,000

5.มิก เด็นชิ โคเงียว
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�ายปาสั
เคฟ จ�ากัดส จำากัด
6.ชั
โย กมอเตอร์
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง)สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

7.วาย เอส ภัณฑ์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)
2.จ�าเปาสั
8.อี
คเคก อีเคฟ
เกิลจ�ากัด
(หุ(ไทยแลนด์
้นไทยทั้งสิ้น)) 2.จ�
จำาากัปาสั
ด ก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

9.MR.MASAWAP MURAOKA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัดASANO
10.MR.NAOYA
(หุ(หุ
้นไทยทั
้นญี่ป้งสิุ่น้นทั) ้ง2.จ�สิ้นาปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

11.ดอง-โบ เอ็นจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสักโทเน็
เคฟกจ�ซ์ากัจำดากัด
12.ไทย
(หุ(หุ
้นไทยทั
้นญี่ป้งสิุ่น้นทั) ้ง2.จ�สิ้นาปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

15.โทปุระ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าชปาสั
ก เคฟ
ด
16.นิ
ินโบะ
สมบูจ�ารกัณ์
(หุออโตโมที
้นไทยทั้งสิ้นฟ) 2.จ�
จำากัปาสั
ด ก เคฟ จ�ากัด

(ร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น)

17.นิสสันสปริง
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัก เคฟ
18.เอส.อาร์
.ไทร์จ�ากัจำดากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง)สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

74 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.ปราจีนบุรี
(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
19.วาย
เอส ภัณฑ์ จำากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
้นญี่ป้งสิุ่น้นทั) ้ง2.จ�สิ้นาปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

20.คายาม่า เอ็นจิเนียริ่ง จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัเทคโนโลยี
ก เคฟ จ�ากัด
21.นาชิ
(หุ(ประเทศไทย)
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�จำาาปาสั
กัดก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

22.นิฮอน พลาสท์
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสักอิ เคฟ
ด
23.มารู
อินดัจ�าสกัตรี
(หุ(ไทยแลนด์
้นไทยทั้งสิ้น)) 2.จ�
จำาากัปาสั
ด ก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

24.บอสัน ทูลส์
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสั
เคฟ จ�ออโต้
ากัด
25.อิ
โตะก ไทย
(หุบอดี
้นไทยทั้ เวิ้งสิร้น์ค) 2.จ�
จำาากัปาสั
ด ก เคฟ จ�ากัด

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์)

26.MR.KIYOHIDE TOMATSU
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสักโคะอิ
เคฟ โจ�ทากัจำดากัด
27.ไทย
(หุ(หุ
้นไทยทั
้นญี่ป้งสิุ่น้นทั) ้ง2.จ�สิ้นาปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

28.ไทย เฮอร์ริค จำากัด
(ร่วมทุนญี่ปุ่น-สหรัฐฯ)
2.จ�าปาสั
ก เคฟ ทีจ�าโมดู
กัด ล่าร์ จำากัด
29.ซี
แอนด์
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง)สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

30.ยูเนี่ยนโชจิรุชิ จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
31.MR.YOSHIKAZU
UENO
(หุ(หุ
้นไทยทั
้นญี่ป้งสิุ่น้นทั) ้ง2.จ�สิ้นาปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

32.นายธีรวัฒน์ คุ้มสุข
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสั
ก เคฟอีเจ�ล็าคกัดตริก ไวริง่ ซิสเต็มส์
33.ซู
มโิ ตโม
(หุ(ประเทศไทย)
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�จำาาปาสั
กัดก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

ชิ้นส่วนสำาหรับยานพาหนะ
169,000 ชุด

4.10

68.30

18

ชิ้นส่วนโลหะ 3,300,000 ชิ้น

4.3

464.50

40

ตลับลูกปืนสำาหรับยานพาหนะ
21,000,000 ชิ้น

4.10

710.00

60

ชิน้ ส่วนพวงมาลัย 600,000 ชิน้
และถุงลมนิรภัย 1,300,000 ชิน้

4.10

365.20

52

จ.ระยอง
(เขต 2)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับยาน
พาหนะ 2,700,000 ชิ้น
และการชุบเคลือบผิว
34,212,000 ชิ้น

4.4
และ
4.10

250.00

46

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

ใบเลี่อย 26,000,000 ชิ้น

4.2

844.10

575

จ.ระยอง
(เขต 2)

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับ
ยานพาหนะ 20,000,000 ชิ้น

4.10

460.40

190

จ.ระยอง
(เขต 2)

เครื่อง WIRE BONDER
3,000 UNITS

4.2

927.40

16

แม่พิมพ์ 60 ชุด
ซ่อมแซมแม่พิมพ์ 120 ชุด

4.2

224.00

68

โครงสร้างโลหะสำาหรับงาน
อุตสาหกรรม
15,000 ตัน

4.19

799.80

340

บ้านสำาเร็จรูป 4,800 หน่วย

4.20

355.00

257

กระติกนำ้า 5,500,000 ชิ้น

4.3

737.90

1,079

อุปกรณ์สร้างหมอก
และละอองนำ้า 900 ชุด

4.2

12.00

7

เครื่องจักรสำาหรับงานซ่อมสร้างและบำารุงพื้นผิวทาง
24 เครื่อง

4.2

3.00

17

ชุดสายไฟสำาหรับยานพาหนะ
3,000,000 ชิ้น

4.10

86.00

371

วารสารส่งเสริมการลงทุน

ธันวาคม 2554

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
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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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
2.จ�าปาสั
เคฟ จ�ากัด ต จำากัด
34.ดี
ดีซกี สปรอกเก็
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง)สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

แม่พมิ พ์ ชิน้ ส่วนปัม โลหะขึน้ รูป
16,000,000 ชิ้น
เฟืองสำาหรับรถจักรยานยนต์
50 ชุด

4.3

58.00

25

จ.ราชบุรี
(เขต 2)

การอบ-ชุบ 9,500 ตัน

4.5

110.00

36

แม่พมิ พ์ (DIE) และการซ่อมแซม
แม่พมิ พ์ทผ
่ี ลิตเอง 1,000 ชุด

4.2

12.50

5

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

VALVE CONTROL UNIT
33,000 ชิ้น

4.2.5

10.00

16

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

เครื่องจักรสำาหรับงาน
อุตสาหกรรม 150 ชิ้น

4.2.5

29.90

13

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับ
เครื่องจักรและยานพาหนะ
7,100 ตัน

4.3

71.00

70

จ.สมุทรปราการ
(เขต 2)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

ชิน้ ส่วนยานพาหนะ 900,000 ชิน้

4.10

110.70

18

จ.ระยอง
(เขต 2)

ชิ้นส่วนสำาหรับยานพาหนะ
660,000 ชิ้น

4.10

160.00

30

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

2.จ�าปาสัสกดิเคฟ
จ�ากันด จิเนียริ่ง
42.สวั
์อุดมเอ็
(หุ(ระยอง)
้นไทยทั้งสิ้นจำ)า2.จ�
กัดาปาสัก เคฟ จ�ากัด

โครงสร้างโลหะสำาหรับงาน
อุตสาหกรรม 2,100 ตัน

4.19

18.00

50

จ.ระยอง
(เขต 2)

43.MR.STEVE HARITOS
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนพลาสติกสำาหรับ
ยานพาหนะ 3,116,570 ชิ้น
การเคลือบผิว 451,200 ชิ้น

4.4
และ
4.10
4.3

79.00

213

จ.ระยอง
(เขต 2)

78.00

200

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

35.วาตานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสั
ด ดี
36.ซั
มมิกทเคฟ
อาร์จ�าแกัอนด์
นเตอร์
ากัาดปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุเซ็
้นไทยทั
้งสิ้น)จำ2.จ�

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

37.ชิโมฮิร่า อิเลคทริค
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�าSUGIYAMA
กัด
38.MR.AKIO
(หุ(หุ
้นไทยทั
้นญี่ป้งสิุ่น้นทั) ้ง2.จ�สิ้นาปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

39.ศิริเอกลักษณ์
อุตสาหกรรม จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสั
40.ซั
มมิกทเคฟ
ฟูจจ�ิกาิโกักะด คูราตะ
(หุแมนู
้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�า่งปาสั
แฟคเจอริ
จำากกัเคฟ
ด จ�ากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

41.เคียวริทชุ เซอิกิ
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.จ�าปาสั
เคฟ จ�ไทย
ากัด จำากัด
44.นิ
ฮงก เซกิ
วมทุ้งนสิญี้น)่ป2.จ�
ุ่น-มาเลเซี
ย) จ�ากัด
(หุ(ร่้นไทยทั
าปาสัก เคฟ

ชิ้นส่วนโลหะกลึงแต่ง
132,000,000 ชิ้น

45.มูราคามิ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

กระจกมองหลังสำาหรับ
ยานพาหนะ 10,000,000 ชิ้น

4.10

197.80

298

2.จ�าปาสัก เคฟโมลด์
จ�ากัดพาร์ท จำากัด
46.เค.เอส
(หุ(หุ
้นไทยทั
้นญี่ป้งสิุ่น้นทั) ้ง2.จ�สิ้นาปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

ชิน้ ส่วนแม่พมิ พ์ 2,400,000 ชิน้

4.2

77.10

75

ชิ้นส่วนโลหะสำาหรับ
อุตสาหกรรม 937 ตัน

4.3

167.50

26

การเคลือบผิว
13,228,970,000 ชิ้น
(SURFACE TREATMENT)

4.4

178.00

170

47.นิฮอน ชินคัน
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสักเทค
เคฟ คาริ
จ�ากัดย่า
48.เซอร์
(หุ(ประเทศไทย)
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�จำาปาสั
ากัดก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
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จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

2.จ�าปาสักตะเคฟ
ด
49.มาคิ
แมนูจ�าแกัฟคเจอริ
่ง
(หุ(ไทยแลนด์
้นไทยทั้งสิ้น)) 2.จ�
จำาากัปาสั
ด ก เคฟ จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)
4.1

2,230.00

1,052

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

RADIAL TYRE
2,000,000 เส้น

4.10

2,803.00

394

จ.ระยอง
(เขต 2)

2.จ�าปาสัก เคฟ(ประเทศไทย)
จ�ากัด
51.จาโตโค
จำากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
้นญี่ป้งสิุ่น้นทั) ้ง2.จ�สิ้นาปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

เกียร์อตั โนมัตแิ บบปรับเปลีย่ น
อัตราทนต่อเนื่อง
515,000 ชุด

4.10

9,000.00

1,307

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

52.เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครื่องยนต์เบนซินสำาหรับ
รถยนต์ประหยัดพลังงาน
มาตรฐานสากล 515,000 ชุด

4.10

1,302.10

275

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

ถังนำา้ มันพลาสติก 432,000 ชิน้

4.10

332.20

11

จ.ระยอง
(เขต 2)

ตะแกรง (WIRE MESH)
18,000 ตัน

4.3

20.00

40

ชิน้ ส่วนโลหะขึน้ รูป 12,600 ตัน

4.3

200.00

191

จ.นนทบุรี
(เขต 1)
จ.ระยอง
(เขต 2)

50.หลิงหลง ยางรถยนต์
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

2.จ�าปาสั
ากัด(ไทยแลนด์) จำากัด
53.อั
สโน่ก เคฟ
โอริจ�เอะ
(หุ(หุ
้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
า
้นญี่ปุ่นทั้งสิ้นปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

54.ไวร์เมช อินดัสทรี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสั
กัด จำากัด
55.จิ
นไหก เคฟ
ฮาร์จ�ดาแวร์
(หุ(ร่
้นไทยทั
้น) 2.จ�
าปาสั-กจีนเคฟ
วมทุ้งนสิไอร์
แลนด์
) จ�ากัด

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ ไฟฟ้า

ที่ตั้ง
(เขต)

เครื่องมือช่าง 3,793,000 ชิน้

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

1.MR.TADASHI HAMANO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
2.แอคเซลเล้
นซ์ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
้นญี่ป้งสิุ่น้นทั) ้ง2.จ�สิ้นาปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

3.โซนี่ เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)
2.จ�ามปาสั
จ�ากักด (ประเทศไทย)จำากัด
4.ซู
ดิ ะ กอิเคฟ
เลคทริ
(หุ(หุ
้นไทยทั
้นญี่ป้งสิุ่น้นทั) ้ง2.จ�สิ้นาปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

5.โซล่าร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสักสเคฟ
จ�ากัดเล็กทรอนิกส์
6.สตาร์
ไมโครอิ
กัดก (มหาชน)
(หุ(ประเทศไทย)
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�จำาาปาสั
เคฟ จ�ากัด

(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น)

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ชิน้ ส่วนโลหะสำาหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์
600,000,000 ชิน้

5.5

80.00

132

ซอฟต์แวร์

5.8

1.50

5

ชิน้ ส่วนสำาหรับผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์
120,000 เครื่อง

5.5

170.00

81

RFIRD TRANSPONDER
68,100,000 ชิน้

5.5

396.00

243

SOLAR GRADE SILICON
ในรูปต่างๆ 360 ตัน

5.5

800.00

55

RFID WAFER
157,680 ชิน้

5.5

300.00

278
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.นนทบุรี
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
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บริษัท / ผู้ร่วมทุน
ปาสักอิเคฟ
จ�ากัด ค
7.จิ2.จ�นาซาน
เล็คโทรนิ
(หุอิ้นนไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
า
ปาสัก เคฟ)จ�จำากัาดกัด
ดัสเทรียล (ไทยแลนด์

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)
CAPACITOR
732,000,000 ชิน้

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

5.5

388.10

298

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

8.ฟูทง กรุป เทคโนโลยีการสื่อสาร ชิน้ ส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม
ได้แก่ COMMUNICATION
(ประเทศไทย) จำากัด
CABLE 100,000 กิโลเมตร
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
TELEPHONE WIRE
30,000 กิโลเมตร
COAXIAL CABLE
20,000 กิโลเมตร
OPTICAL FIBER CABLE
700,000 กิโลเมตร

5.5

590.00

165

จ.ระยอง
(เขต 2)

ากัดค คอนซูมเมอร์
9.มิ2.จ�ตาซูปาสั
บิชกิ อิเคฟ
เล็คจ�ทริ
(หุโปรดั
้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
า
ปาสั
ก เคฟ
กส์ (ประเทศไทย)
จำาจ�กัาดกัด

5.2

7,681.00

1,266

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

AIR CONDITIONER
(INDOOR UNIT)
1,419,120 เครื่อง
AIR CONDITIONER
(OUTDOOR UNIT)
1,419,120 เครื่อง

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

10.MR. YOSHIYUKI OZAKI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

DIGITAL COPIER
530,000 เครื่อง

5.4

5,689.00

3,370

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

IC 750,000,000 ชิน้
IC TESTING
800,000,000 ชิน้
IC MODULES TESTING
2,000,000 ชิน้
SAWED DICE
189,000,000 ชิน้

5.5

6,477.60

879

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

SEMICONDUCTOR
1,200,000,000 ชิน้

5.5

497.00

410

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)

5.5

3,755.00

400

(หุ้นต่างชาติทั้งสิ้น)

RECLAIM SUSPENSION
FOR HARD DISK DRIVE
47,174,400 ชิน้

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

14. เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำากัด
(มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

MULTILAYER PRINTED
CIRCUIT BOARD
14,400,000 ตารางฟุต

5.5

4,778.70

2,757

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

ชิน้ ส่วนอุปกรณ์โทรคมนาคม
1,000,000 ชิน้

5.5

225.00

148

16.ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี่
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

CONTROLLER
สำาหรับงานอุตสาหกรรม
74,400 ชิน้

5.4

160.00

195

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด SATAKE
17.MR.HIROAKI
(หุ(หุ้น้นไทยทั
ญี่ป้งุ่นสิ้นทั)้ง2.จ�
สิ้นา)ปาสัก เคฟ จ�ากัด

OPTICAL LENS BARREL
25,152,000 ชิน้

5.5

129.60

71

(ร่วมทุนอังกฤษ-ไต้หวัน-ออสเตรเลีย)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
ไมโครชิ
(หุ11.
้นไทยทั
้งสิ้น) พ
2.จ�เทคโนโลยี
าปาสัก เคฟ จ�ากัด

(ไทยแลนด์) จำากัด
(ร่วมทุนเยอรมนี-ไอร์แลนด์)

12.เอเชียน สแตนเลย์
อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�าพรี
กัด ซิชั่น
13.แมกเนคอมพ์
(หุเทคโนโลยี
้นไทยทั้งสิ้น)จำ2.จ�
ากัาดปาสัก เคฟ จ�ากัด

2.จ�าปาสั
15.จิ
นป่กาวเคฟพรีจ�ซากัิชดั่น อินดัสทรี จำากัด
(หุ(หุ้นไทยทั
้นจีน้งทัสิ้ง้นสิ) ้น2.จ�) าปาสัก เคฟ จ�ากัด
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จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
จ.สระบุรี
(เขต 2)

18.มาสโปร แอทเทคคอร์ปอเรชั่น
จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

PRINTED CIRCUIT
BOARD ASSEMBLY
1,285,635 ชิน้
เครื่องขยายสัญญาณ
240,000 ชุด
อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์
600,000 ชุด

5.4
และ
5.5

65.30

194

2.จ�าปาสักฮทั เคฟเอ็นจ�าเทอร์
กัด เทนเม้นท์ จำากัด
19.เซลล์
(หุ(หุ้น้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
า
ปาสั
ไทยทังสิ้น) ก เคฟ จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

5.8

28.20

17

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

20.MR. ROBERT JAMES
ANTHONY GALLAGHER
(หุ้นอังกฤษทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

2.60

18

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

2.จ�าปาสักอิเคฟ
ากัด คส์
21.ยาโน่
เล็คจ�ทรอนิ
(หุ(ประเทศไทย)
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�จำาาปาสั
กัดก เคฟ จ�ากัด

กล้องถ่ายรูปดิจติ อล
3,000,000 อัน

5.4

79.50

537

22.ทีเอสพี-ที จำากัด
(ร่วมทุนฮ่องกง-เกาหลี)

LEAD FRAME
2,300,000,000 ชิน้

5.5

17.00

3

2.จ�าปาสัลก เทคโนโลยี
เคฟ จ�ากัด
23.โรยั
(หุ(ไทยแลนด์
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�
จำากัาปาสั
ด ก เคฟ จ�ากัด

ชิน้ ส่วนอิเล็กทรอนิกส์
2,103,275,000 ชิน้

5.5

200.00

276

24.จั๊มเวย์ จำากัด
(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

หลอดไฟฟ้า LED (LED
LIGHTING) และ POWER
SUPPLY 300,000 ชิน้

65.00

43

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
25.สยามคอมเพรสเซอร์
สาหกรรม
ากัดก เคฟ จ�ากัด
(หุอุ้นตไทยทั
้งสิ้น) 2.จ�จำาปาสั

ROTARY COMPRESSOR
800,000 เครื่อง

5.3
และ
5.5
5.3

2,391.00

416

26.แวร์ยูวอนนท์ จำากัด
(หุ้นฝรั่งเศสทั้งสิ้น)

พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

5.9

2.00

19

2.จ�ากปาสั
ก เคฟ
จ�ากัดซาลา จำากัด
27.ฟิ
เกอร์
แอนด์
(หุ(หุ้น้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
า
ฮ่องกงทั้งสิปาสั
้น) ก เคฟ จ�ากัด

พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์

5.9

2.00

9

28.อินเตอร์ คัพพ้า
คอร์ปอเรชั่น จำากัด
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

PLASTIC PARTS FOR
ELECTRONIC PRODUCTS
4,925,000 ชิน้
METAL PARTS FOR
ELECTRONIC PRODUCTS
2,270,000 ชิน้

5.5

7.00

188

2.จ�าปาสั
จ�ากัด คส์ ไทย จำากัด
29.โตคู
มิ กอิเเคฟ
ล็คทรอนิ
(หุ(ร่้นวไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
า
ปาสัก่ปุ่นเคฟ
มทุนฮ่องกง-ญี
) จ�ากัด

EARPHONE/HEADPHONE
14,000,000 ชุด
EARPHONE/HEADPHONE
PART 3,000,000 ชิน้

5.5

95.00

909

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

(ร่วมทุนไต้หวัน-สหรัฐฯ-อังกฤษ)

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

วารสารส่งเสริมการลงทุน

ธันวาคม 2554

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

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)

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

79

ธันวาคม 2554

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

30.เอ็มเอ็มไอ พรีซิชั่น แอสเซมบลิ
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

VOICE COIL MAGNET
ASSEMBLY 182,500,000 ชิน้

5.5

476.60

768

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

ชิน้ ส่วนสำาหรับอุปกรณ์
โทรคมนาคม 10,000,000 ชิน้

5.5

1,243.90

953

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

2.จ�าปาสั
เคฟไฟเทล
จ�ากัด
31.ฟู
รูกกาวา
(หุ(ประเทศไทย)
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�จำาาปาสั
กัดก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

2.จ�านปาสั
ก เคฟ
จ�ากัด้ง
1.มิ
ิเกรท
แพคกิ
(หุ(ไทยแลนด์
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�
จำากัาปาสั
ด ก เคฟ จ�ากัด

6.12

28.30

61

(หุ้นไต้หวันทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนพลาสติกสำาหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ
3,000 ตัน

2.เอเวอร์จอย จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
และชิน้ ส่วนพลาสติก 2,400 ตัน

6.12

5.00

193

2.จ�าพปาสั
เคฟ จ�ซีาซกัดั่นส์ จำากัด
3.ที
ีไอกออล
(หุ(หุ้น้นไทยทั
้งสิ้งน)สิ2.จ�
ไทยทั
้น) าปาสัก เคฟ จ�ากัด

ฟิลม์ พลาสติกสำาหรับเซลล์
แสงอาทิตย์ 3,100 ตัน

6.12

200.00

20

4.โอเอะ (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์พลาสติก 700 ตัน

6.12

175.00

269

2.จ�าปปาสั
ก เคฟ
กัด
5.ซุ
เปอร์
แพคจ�าพลาสติ
ก จำากัด
(หุ(หุ้น้นไทยทั
้งสิ้งน)สิ2.จ�
ไทยทั
้น) าปาสัก เคฟ จ�ากัด

ขวดพลาสติก PET 3,000 ตัน

6.12

200.00

128

6.แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

คาร์บอนไดออกไซด์เหลว
150,000 ตัน

6.2

531.30

15

2.จ�าปาสั
ก เคฟ
7.เคมี
แมน
จำากัจ�ดากัด
(หุ(หุ้น้นไทยทั
้งสิ้งน)สิ2.จ�
ไทยทั
้น) าปาสัก เคฟ จ�ากัด

แคลเซียมไฮดรอกไซด์
87,600 ตัน

6.2

295.60

22

8.ไดอิชิ แพคเกจจิ้ง จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

PLASTIC FILM PRINTING
840 TONS
PRINTING ITEM 6,500 ตัน

421.30

90

2.จ�าซปาสั
9.ซี
ีแอลก เคฟ
ลาเบิจ�าลกัด(ไทย) จำากัด
(หุ(หุ้น้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
) 2.จ�้งาสิปาสั
แคนาดาทั
้น) ก เคฟ จ�ากัด

ฉลากสินค้าพิมพ์ (PRINTED
LABEL) 1,000,000,000 ชิน้

6.12
และ
6.16
6.16

380.00

17

10.เอ.เจ. พลาสท์ จำากัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

BOPP FILM 38,000 ตัน

6.12

700.00

135

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด TAKAHASHI
11.MR.NOBUYUKI
(หุ(หุ้น้นไทยทั
ญี่ป้งุ่นสิ้นทั)้ง2.จ�
สิ้นา)ปาสัก เคฟ จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์จากพลาสติก
5,600 ตัน

6.12

400.00

87

12.นางสาวสิริวรรณ เจียระพงษ์
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

POLYMETHYL METHA
CRYLATE (PMMA)
40,000 ตัน

6.11

2,640.00

60

2.จ�าทปาสั
ก เคฟ
จ�ากัด
13.เพ็
ฟอร์
ม (ไทยแลนด์
) จำากัด
(หุ(ร่้นวไทยทั
้น) 2.จ�นาปาสั
มทุน้งสิไทย-อิ
เดียก) เคฟ จ�ากัด

ขวดพลาสติกกึง่ สำาเร็จรูป
181,000,000 ขวด

6.12

256.60

46

80 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ที่ตั้ง
(เขต)

ที่ตั้ง
(เขต)
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)

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

2.จ�าปาสั
ก เคฟจำาจ�กัาดกัด
14.ยู
นิเดโค
(หุ(หุ้น้นไทยทั
ไต้ห้งวัสิน้ )ทั2.จ�
้งสิา้นปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

สิง่ พิมพ์ตา่ งๆ
8,890,000 ลูกบาศก์เมตร

6.16

39.50

35

15.นายกมล กานตยากร
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แกนกระดาษ (PAPER CORE)
10,970 ตัน

6.15

40.00

51

2.จ�าปาสักโอเคฟ
16.ไทย
พี จ�พีากัจำดากัด (มหาชน)
(หุ(หุ้น้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
ไทยทังสิ2.จ�
้น) าปาสัก เคฟ จ�ากัด

ฟิลม์ พลาสติก 5,190 ตัน

6.12

81.30

10

17.พลัสแพ็ค อินดัสตรี้ จำากัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์โฟมและพลาสติก
สำาหรับอุตสาหกรรม 4,500 ตัน

6.12

80.00

80

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด SHIGEYUKI
18.MR.ICHINOSE
(หุ(หุ้น้นไทยทั
ญี่ป้งุ่นสิ้นทั)้ง2.จ�
สิ้นา)ปาสัก เคฟ จ�ากัด

ฟิลม์ พลาสติกหรือกระดาษ
เคลือบกาว หรือเคลือบซิลโิ คน
41,600 ตัน

6.12

1,300.00

97

19.ทาเคอิ พลาสติก
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนพลาสติกสำาหรับ
อุตสาหกรรมต่างๆ
620 ตัน

6.12

67.00

30

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

2.จ�าปาสั
เคฟ จ�ากัด
20.ทิ
พย์ก เปเปอร์
(หุ(ประเทศไทย)
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�จำาาปาสั
กัดก เคฟ จ�ากัด

กล่องกระดาษพิมพ์ลวดลาย
4,000 ตัน

6.15

100.00

71

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

21.MR.SRIKRUSHNA PATNAIK POLYMER EMULSION
2,400 ตัน
(หุ้นอินเดียทั้งสิ้น)

6.2

27.80

16

2.จ�าปาสัก เคฟ
22.โลพาเร็
กซ์ จ�จำากัากัด ด
(หุ(หุ้น้นไทยทั
้งสิ้น)แ2.จ�
าปาสั
เนเธอร์
ลนด์
ทั้งกสิเคฟ
้น) จ�ากัด

6.12

1,149.50

165

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)
จ.ระยอง
(เขต 2)

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ฟิลม์ พลาสติกหรือกระดาษ
เคลือบกาว หรือเคลือบซิลโิ คน
35,000 ตัน

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

หมวด 7 กิจการบริการ
และสาธารณูปโภค

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

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

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.15

8.00

36

2.ฟุรุคาวา-สกาย อลูมินัม
(ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

8.60

4

2.จ�าปาสัคก สเคฟเอเชี
จ�ากัยด
3.แอดวิ
แปซิฟิค จำากัด
ญี่ป้งุ่นสิทั้น)้ง2.จ�
สิ้นา)ปาสัก เคฟ จ�ากัด
(หุ(หุ้น้นไทยทั

ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

3.50

16

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

4.ไทยขนส่งทางนำ้า จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางเรือ 4 ลำา

7.9

70.00

18

ไม่ระบุที่ตั้ง

5.สยาม ยูเคน จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จดั หาจัดซือ้
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

140.00

11

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)

วารสารส่งเสริมการลงทุน

ธันวาคม 2554

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
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ธันวาคม 2554

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

6.เค วาย บี เอเชีย จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

สำานักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค

7.13

3.50

2

ทีอ่ ยูอ่ าศัยสำาหรับผูม้ รี ายได้
น้อยหรือปานกลาง 200 ห้อง

7.5

79.50

1

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.15

11.00

72

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.15

56.20

10

10.ฝาง กรีน พาวเวอร์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
1 เมกะวัตต์

7.1

52.50

14

2.จ�
าปาสัก คลี
เคฟนจ�าพาวเวอร์
กัด
11.ฝาง
จำากัด
วมทุ้งนสิไทย-มาเลเซี
) จ�ากัด
(หุ(ร่
้นไทยทั
้น) 2.จ�าปาสัก ยเคฟ

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
1 เมกะวัตต์

7.1

52.50

14

12.ฝาง ไบโอ พาวเวอร์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย-มาเลเซีย)

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
1 เมกะวัตต์

7.1

52.50

14

2.จ�
าปาสัก เคฟ
ากัด มารีน จำากัด
13.เอส.พี
.อินจ�เตอร์
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง) สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

ขนถ่ายสินค้าสำาหรับ
เรือเดินทะเล 1,980,000 ตัน

7.1

192.90

15

จ.เชียงใหม่
(เขต 3)
จ.เชียงใหม่
(เขต 3)
จ.เชียงใหม่
(เขต 3)
ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนส่งทางเรือ 9,273 ตัน

7.9

180.00

20

ไม่ระบุที่ตั้ง

เขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

7.8

571.00

15

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
4,500 กิโลวัตต์

7.1

377.90

10

ขนส่งทางเรือ 1 ลำา

7.9

300.00

15

จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.อุบลราชธานี
(เขต 3)
ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนถ่ายสินค้าสำาหรับ
เรือเดินทะเล 2,750,000 ตัน

7.1

252.80

16

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
9,900 กิโลวัตต์

7.1

584.00

36

จ.สระแก้ว
(เขต 3)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 6,130 กิโลวัตต์

7.1

650.00

16

จำากัด

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 6,130 กิโลวัตต์

7.1

650.00

16

22.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 7) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 6,130 กิโลวัตต์

7.1

650.00

16

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

7.9

781.60

73

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
ไม่ระบุที่ตั้ง

2.จ�
เคฟอพเพอร์
จ�ากัด ตี้ จำากัด
7.วีาปาสั
ทูที กพร็
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง) สิ2.จ�้นา) ปาสัก เคฟ จ�ากัด
้นไทยทั

8.เอกอน แปซิฟิค จำากัด
(หุ้นฟินแลนด์ทั้งสิ้น)
2.จ�
ด ค ออโตโมชั่น
9.มิาปาสั
ตซูบกิชเคฟ
ิ อีเล็จ�าคกัทริ
(หุ(ประเทศไทย)
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�จำาปาสั
ากัดก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

14.ซี.แอนด์.พี. จำากัด
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-ญี่ปุ่น)
2.จ�
าปาสัก เคฟ
ากัด
15.เอสเอ็
มอี จ�แฟคทอรี
่ จำากัด
(หุ(ร่
้นไทยทั
้น) 2.จ�าปาสัฐกฯ)เคฟ จ�ากัด
วมทุ้งนสิไทย-สหรั

16.พีที ไดร์ว (ประเทศไทย) จำากัด
(หุ้นฮ่องกงทั้งสิ้น)
2.จ�
าปาสั
ก เคฟโทเวจ
จ�ากัด จำากัด
17.ยู
นิไวส์
(หุ(หุ
้นไทยทั
สิ้น) 2.จ�
้นสิง้งคโปร์
ทั้งาปาสั
สิ้น)ก เคฟ จ�ากัด

18.อินเตอร์ สตีวีโดริ่ง 7 จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสั
เคฟ จ�เพาเวอร์
ากัด
19.แก้
วลำกาดวน
(หุซั้นพ
ไทยทั
้งสิ้น) จำ2.จ�
พลาย
ากัาดปาสัก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

20.โซล่า เพาเวอร์ (โคราช 3) จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัา กเพาเวอร์
เคฟ จ�ากัด(โคราช 4)
21.โซล่
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง) สิ2.จ�้นา) ปาสัก เคฟ จ�ากัด
้นไทยทั

2.จ�าปาสัก เคฟนนกแอร์
จ�ากัด จำากัด
23.สายการบิ
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง) สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด
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2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
24.อี
เอ โซล่า จำากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง) สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
จ.ลพบุรี
(เขต 3)
จ.เชียงราย
(เขต 3)
ไม่ระบุที่ตั้ง

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 8,000 กิโลวัตต์

7.1

740.00

18

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
9,400 กิโลวัตต์

7.1

660.00

41

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

7.9

280.00

14

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 3,000 กิโลวัตต์

7.1

320.00

11

ขนส่งทางเรือ 1 ลำา

7.9

750.00

31

จ.ศรีสะเกษ
(เขต 3)
ไม่ระบุที่ตั้ง

ขนส่งทางเรือ 1 ลำา

7.9

746.60

61

ไม่ระบุที่ตั้ง

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
30.สายการบิ
นนกแอร์ จำากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง)สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

7.9

781.60

73

ไม่ระบุที่ตั้ง

31.ไทคอน โลจิสติคส์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

พัฒนาอาคารสำาหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม

7.8.2

306.90

7

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

16.00

4

7.13

3.00

61

วิจยั และพัฒนา

7.20

16.00

11

จ.สมุทรปราการ
(เขต 2)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

ขนส่งทางเรือ

7.9

169.80

19

ไม่ระบุที่ตั้ง

2.จ�าปาสัก เคฟนซ์จ�า(ประเทศไทย)
กัด
36.แอคเซลเล้
จำากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
า
ปาสั
้นไทยทั้งสิ้น) ก เคฟ จ�ากัด

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.15

1.50

6

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

37.อีสเทิร์น ซีบอร์ด อินดัสเตรียล
เอสเตท (ระยอง) จำากัด
(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม

7.8.2

94.10

16

จ.ระยอง
(เขต 2)

ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

10.00

6

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

1.60

10

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

พัฒนาอาคารสำาหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม

7.8.2

106.90

45

จ.ระยอง
(เขต 2)

25.พลังงานสะอาดดี ๒ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสั
ก เคฟเอวิ
จ�ากัเดอชั่น เจ็ท จำากัด
26.แอ็
ดวานซ์
(หุ(หุ
้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
า
้นไทยทั้งสิ้น) ปาสัก เคฟ จ�ากัด

27.ยูนิเวอร์แซลโพรไวเดอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัจำก าเคฟ
28.บทด
กัด จ�ากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง)สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

29.นทลินออฟชอร์ จำากัด
(ร่วมทุนไทย-สิงคโปร์-มาเลเซีย)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
NAGATA
(หุ32.MR.NAOTA
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�าปาสั
ก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

33.คิวไอ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำากัด สำานักงานปฏิบตั กิ ารภูมภิ าค
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสักกซ์ เคฟ
กัด
34.ไมเท็
โพลิจ�เามอร์
(หุ(ประเทศไทย)
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�จำาาปาสั
กัดก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

35.เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.จ�าปาสัก เคฟ
ากัด
38.มาโกโตะ
อิวจ�าคามิ
(หุ(ไทยแลนด์
้นไทยทั้งสิ้น)) 2.จ�
จำาากัปาสั
ด ก เคฟ จ�ากัด

(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

39.เอฟ-เทค เอ็มเอฟจี
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัก เคฟ
40.เหมราช
อีสจ�เทิากัรด์นซีบอร์ด
(หุอิ้นนไทยทั
้งสิ้นย) 2.จ�
าปาสัก เคฟจำาจ�กัาดกัด
ดัสเตรี
ล เอสเตท

(ร่วมทุนไทย-สหรัฐฯ)
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ธันวาคม 2554

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
41.วายเอสเทค
(ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
้นญี้ง่ปสิุ่น้นทั) ้ง2.จ�สิ้นาปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)
จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
ไม่ระบุที่ตั้ง

ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

7.00

7

42.เอจีซี มาเม็กซ์ (ไทยแลนด์) จำากัด ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

7.12

8.00

10

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.15

2.00

4

ขนส่งทางเรือ

7.9

169.80

19

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 1,250 กิโลวัตต์

7.1

100.00

3

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.15

27.70

2

ไฟฟ้าและไอนำา้ จากเชือ้ เพลิง
ชีวมวล 9 เมกะวัตต์

7.1

1,391.80

58

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์

7.1

900.00

5

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
32 เมกะวัตต์
ไอนำา้ 170 ตันต่อชัว่ โมง

7.1

1,681.60

60

จ.สุพรรณบุรี
(เขต 2)

50.เกษตรไทย ไบโอพาวเวอร์ จำากัด ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
60 เมกะวัตต์
(หุ้นสิงคโปร์ทั้งสิ้น)
ไอนำา้ 160 ตันต่อชัว่ โมง

7.1

1,240.00

78

จ.นครสวรรค์
(เขต 3)

ขนส่งทางท่อ
4,000,000 ลูกบาศก์เมตร

7.9

1,000.00

20

กำาจัดขยะโดยการเผา
9.9 เมกะวัตต์
ไฟฟ้าจากขยะ 221,000 ตัน

7.1

1,578.00

88

จ.ระยอง
(เขต 2)
จ.เพชรบุรี
(เขต 3)

ออกแบบผลิตภัณฑ์

7.23

37.50

36

7.12

4.00

3

7.1

12.70

36

7.16

2.00

7

7.3.2

16.00

8

2.จ�าพ
ปาสั
เคฟยจ�าจำกัาดกัด
43.พี
ีที กเอเชี
(หุ(หุ
้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
้นเยอรมนี2.จ�
ทั้งาปาสั
สิ้น)ก เคฟ จ�ากัด

44.เอส.พี. อินเตอร์ มารีน จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าเปาสั
45.อี
นอร์กคเคฟ
ิว จำจ�าากักัดด
(หุ(หุ้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
้นสิงคโปร์ทั้งาสิปาสั
้น)ก เคฟ จ�ากัด

46.MR.KOICHI SUZUKI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัโซล่
ก เคฟ
47.ไทย
าร์ จ�เอ็ากันดเนอร์ยี จำากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
ง
้
สิ
น
้
)
2.จ�
้นไทยทั้งสิ้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

48.บางจาก โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
เนอร์
(หุ49.ด่
้นไทยทัานช้
้งสิ้นา)ง2.จ�ไบโอ-เอ็
าปาสัก นเคฟ
จ�ากัยดี่ จำากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
51.ไออาร์
พีซี จำากัด (มหาชน)
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง)สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

52.ดีแอล อีเอ็นที จำากัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
53.เอ็
นทีทูล (ไทยแลนด์) จำากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
้นญี้ง่ปสิุ่น้นทั) ้ง2.จ�สิ้นาปาสั
) ก เคฟ จ�ากัด

54.ไดนิชิคัลเลอร์ (ไทยแลนด์) จำากัด ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสั
ก เคฟ จ�ากัด
55.สมุ
ทรปราการ
(หุโคเจนเนอเรชั
้นไทยทั้งสิ้น) 2.จ�่นาปาสั
จำากักดเคฟ จ�ากัด

(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์
ไอนำา้ 35 ตันต่อชัว่ โมง

56.MR.PAUL STEPHEN ASHBURN ธุรกิจรับจ้างบริหารระบบธุรกิจ
(หุ้นเดนมาร์กทั้งสิ้น)
2.จ�าปาสัต
ก ยา
เคฟคงใหม่
จ�ากัด
57.นางนิ
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น) 2.จ�ายปาสั
้นออสเตรเลี
ทั้งกสิเคฟ
้น) จ�ากัด
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จ.ลพบุรี
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)
จ.สุพรรณบุรี
(เขต 2)
จ.ชัยภูมิ
(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.ประจวบคีรีขันธ์
(เขต 3)
ไม่ระบุที่ตั้ง

ผลิตภัณฑ์
และกำาลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

.จ�าปาสัก เคฟ จ�ากัด
58.แอ
ดวานซ์ เอวิเอชั่น จำากัด
(หุ(หุ
้นไทยทั
้งสิ้น้ง) สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

7.9

153.80

7

ไม่ระบุที่ตั้ง

59.สายการบินนกแอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางอากาศ 1 ลำา

7.9

679.70

73

ไม่ระบุที่ตั้ง

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
9,900 กิโลวัตต์

7.1

495.00

40

61.แอดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำากัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
9,900 กิโลวัตต์

7.1

504.80

40

2.จ�าปาสั
ก เคฟคลี
จ�ากันด เพาเวอร์ จำากัด
62.แอ
ดวานซ์
(หุ(หุ้นไทยทั
้งสิ้น้ง)สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

ไฟฟ้าจากเชือ้ เพลิงชีวมวล
9,900 กิโลวัตต์

7.1

492.00

40

จ.ลำาปาง
(เขต 3)
จ.กาญจนบุรี
(เขต 2)
จ.ร้อยเอ็ด
(เขต 3)

109,710.00

38,255

2.จ�าปาสั
ก เคฟไบโอ
จ�ากัด เอเชีย จำากัด
60.แอ
ดวานซ์
(หุ(หุ้นไทยทั
้งสิ้น้ง)สิ2.จ�
้นไทยทั
้น)าปาสัก เคฟ จ�ากัด

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

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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บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ธันวาคม 2554

ความเคลือ่ นไหว
ศูนย์บริการลงทุน

แวดวง สกท.
ต้อนรับคณะหอการค้ามาเลเซีย-ไทย (MTCC)
ดร.อรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้การต้อนรับ
คณะหอการค้ามาเลเซีย-ไทย (MTCC) ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือสภาวะเศรษฐกิจ
และการลงทุน ณ ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

ต้อนรับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจไต้หวัน
นายสุภาพ คลีข่ จาย ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีประจ�ากระทรวงอุตสาหกรรม
พร้อมด้วยนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้การต้อนรับ Mr.Lin, Sheng
Chung รัฐมนตรีดา้ นเศรษฐกิจไต้หวัน พร้อมคณะ ณ โรงแรม
เอเวอร์กรีน เมือ่ วันที่ 27 ธันวาคม 2554

86 วารสารส่งเสริมการลงทุน

วารสารส่งเสริมการลงทุน

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

ต้อนรับคณะนักลงทุนจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
นายวิญู เล้าพูนพิทยะ ผูอ้ า� นวยการระดับสูง ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ให้การต้อนรับคณะนักลงทุน
จากมณฑลเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2554
INVESMENT PROMOTION JOURNAL

ธันวาคม 2554

สำานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน

แบบสอบถามความคิดเห็นวารสารส่งเสริมการลงทุน

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ประเภทของหน่วยงาน
2. ลักษณะการดำาเนินการ

เอกชน
มหาวิทยาลัย
อุตสาหกรรม

ราชการ
ธุรกิจบริการ
อื่นๆ

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อวารสารส่งเสริมการลงทุน
1. วารสารส่งเสริมการลงทุนมีประโยชน์ต่อท่าน หรือธุรกิจของท่าน
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2. วารสารส่งเสริมการลงทุนมีเนื้อหาสาระโดยรวมเป็นอย่างไร
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
3. ท่านสามารถนำาความรู้ที่ ได้จากวารสารส่งเสริมการลงทุนไปขยายผลต่อในด้านใด
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
อื่นๆ ..............................................
7. หากเห็นว่าควรปรับปรุง ควรปรับปรุงในด้านใด เช่น เนื้อหา รูปแบบภายในเล่ม จำานวนหน้า การให้บริการของ
เจ้าหน้าที่ในกองบรรณาธิการ ฯลฯ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
8. ท่านต้องการรับข้อมูลข่าวสารจากวารสารส่งเสริมการลงทุนเพิ่มเติมในด้านใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ด้านข้อมูลการส่งเสริมการลงทุน (โปรดระบุ).......................................................................................................
ด้านธุรกิจ ………………………..............................................................................................…………………………..
ด้านความรู้ ในอุตสาหกรรม.................................................................................................................................
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม................................................................................................................................
อื่นๆ .................................................................................................................................................................
9. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

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

บีโอไอ

สำนกงานคณะกรรมการสงเสรมการลงทุน

คิดถึงการลงทุน คิดถึง

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

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

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

สำนักงานในสวนภูมิภาค
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

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)

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 6 (สุราษฎรธานี)

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

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 3 (ขอนแกน)

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)

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

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

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

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

www.boi.go.th

ศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)

วารสารสงเสรมการลงทุน ปท 22 ฉบบท 12 ธนวาคม 2554

หนวยงานบริการอื่นๆ

