มกราคม 2555

Ad. IC

2

วารสารส่งเสริมการลงทุน

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

สารบัญ

มกราคม 2555

วารสารส่
ง
เสริ
ม
การลงทุ
น
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

CONTENTS

6
8
20

บีโอไอแฟร์ 2011
วิจัยและพัฒนา

28
35
40
48

GO GREEN
ซอฟต์แวร์
บทความพิเศษ

51

จับกระแสโลก
กฎและระเบียบควรรู้

69

ภาวะการส่งเสริม
การลงทุน

77

56
64

74

78

Unbeatable Thailand, Unparalleled Opportunities
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บีโอไอ
UNBEATABLE THAILAND
ณรงค์ชัย สามภักดี

Unbeatable Thailand,
Unparalleled Opportunities
ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์มากมายที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่ว่า
จะเป็นวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจ หรือ วิกฤติการณ์ต้มยำ�กุ้งในปี 2540 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ซึ่ง
ลุกลามบานปลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองและทางสังคม และล่าสุดเหตุการณ์มหาอุทกภัยในช่วงปลายปี
2554 ก็ ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และสร้างความเสียหายแก่โรงงานอุตสาหกรรม
จำ�นวนมาก ซึ่งสุดท้ายก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ
สถานการณ์ในวันนี้ รัฐบาลจึงจ�ำเป็นต้องเร่งฟื้นฟู
ภาพลักษณ์ของประเทศไทย และสร้างความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน
ทั้งในและต่างประเทศกลับคืนมา แน่นอนว่า การสร้างความ    
เชือ่ มัน่ จะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง เช่น มาตรการป้องกัน
น�้ำท่วม พระราชก�ำหนดเงินกู้ แผนการสร้างก�ำแพงล้อมรอบ
นิคมอุตสาหกรรม การหาพื้นที่รองรับน�้ำให้ได้ 3 ล้านไร่ และ
แผนการด�ำเนินงานอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดนี้จะได้ถูก
ถ่ายทอดไปยังนักลงทุน ระหว่างการเดินทางไปสร้างความ    

เชือ่ มัน่ ซึง่ มีนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงส�ำคัญๆ
ร่วมเดินทางไปด้วย
ขณะที่องค์ประกอบในด้านภาพลักษณ์ของประเทศ   
ก็เป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะต้องเผยแพร่ออกไปสู่นักลงทุนนักธุรกิจ     
ทั่วโลก ดังนั้น การรณรงค์เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ
และการเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ในครั้งนี้ จึงมี
ความแตกต่างจากการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย  
ที่ผ่านมาทุกครั้ง ซึ่งบีโอไอได้น�ำแก่นแท้ของความเป็นไทย       
มาเป็นจุดขายของภาพลักษณ์และสร้างความเชื่อมั่นในครั้งนี้
เพราะเชื่อมั่นว่า จิตวิญญาณความเป็น      
องค์ประกอบในด้านภาพลักษณ์ของประเทศ นักสู้ มีอยูใ่ นสายเลือดของคนไทยทุกคน ไม่วา่ เราจะ
เผชิญกับอุปสรรคขวากหนามใดๆ คนไทยก็ร่วมกัน
ก็เป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้องเผยแพร่
ฝ่าฟันเอาตัวรอดได้ กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบีโอไอ
ออกไปสู่นักลงทุนนักธุรกิจทั่วโลก
จึงได้นำ� จุดเด่นนี้ มาเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการฟืน้ ฟูและ
เสริมสร้างความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของประเทศ
บีโอไอได้นำ�แก่นแท้ของความเป็นไทย
ในปี 2555 ด้วยแคมเปญ “Unbeatable Thailand,
มาเป็นจุดขายของภาพลักษณ์
Unparalleled Opportunities”

”

”

และสร้างความเชื่อมั่นในครั้งนี้
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”

Unbeatable Thailand
สะท้อนถึง “จิตวิญญาณความเป็นนักสู้
(Fighting Spirit)
ของคนไทยและประเทศไทย

”

Unbeatable Thailand สะท้อนถึง “จิตวิญญาณความ
เป็นนักสู้ (Fighting Spirit) ของคนไทยและประเทศไทย” ซึ่ง
ไม่วา่ จะเผชิญอุปสรรคทัง้ จากความขัดแย้งทางการเมืองและภัย
ธรรมชาติ ก็ยังสามารถพลิกเกมและฟื้นตัวกลับขึ้นมาใหม่ได้   
ทุกครัง้ เปรียบได้กบั ศิลปะมวยไทย ทีน่ กั มวยจะต้องฝึกฝนอย่าง
อดทน เพื่อเรียนรู้กลยุทธ์ในการต่อสู้ที่มีทั้งเกมรับและเกมรุก
ผนวกกับจุดแข็งของประเทศไทยในหลายๆ ด้าน ไม่วา่
จะเป็นท�ำเลทีต่ งั้ อันเป็นยุทธศาสตร์ซงึ่ ไม่มใี ครสามารถแข่งขัน
ได้ โครงสร้างพื้นฐานที่ดี รากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง      
รวมทัง้ ความหลากหลายทางเศรษฐกิจและทรัพยากร สิง่ เหล่านี้
ผสมผสานกันท�ำให้ประเทศไทย เป็นแหล่งรองรับการลงทุนที  ่
มีความพิเศษไม่เหมือนใคร

วารสารส่งเสริมการลงทุน

ขณะทีค่ ำ� ว่า Unparalleled Opportunities ในแคมเปญ
นี้ หมายถึง โอกาสดีๆ มีไม่สนิ้ สุด ของประเทศในอนาคต ไม่วา่
จะเป็นโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ
โอกาสในการเป็นแหล่งผลิต เพื่อขยายสู่ตลาดของประชาคม
เศรษฐกิจอาเซี่ยนซึ่งมีประชากรร่วม 600 ล้านคน และโอกาส
ทางธุรกิจทีม่ าพร้อมกับเศรษฐกิจไทยทีย่ งั ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง
แคมเปญ “Unbeatable Thailand, Unparalleled
Opportunities” จะได้เปิดตัวในต่างประเทศเป็นครัง้ แรกทีป่ ระเทศ
ญีป่ นุ่ โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ในระหว่างวันที่ 6 – 10 มีนาคม
2555 และต่อไปที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 23 – 27
มีนาคม 2555 ที่จะถึงนี้

JOURNAL
วารสารส่งINVESMENT
เสริมการลงทุPROMOTION
น INVESTMENT
PROMOTION JOURNAL 7

มกราคม 2555

บีโอไอ
UNBEATABLE THAILAND
บุษยาพร วิริยะศิริ

รวมมาตรการ

เพื่อผู้ประสบอุทกภัย
จากเหตุการณ์อทุ กภัยทีเ่ กิดขึน้ ในปี 2554 ได้กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน สร้างความเดือดร้อนให้
แก่ประชาชนในวงกว้าง รัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือ ผูท้ ี่ ได้รบั ผลกระทบดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจน
จึงขอนำ�มาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งครอบคลุมกลุ่มต่างๆ ทั้งประชาชนทั่วไป เกษตรกร
ผู้ ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการรายย่อย โดยสามารถขอรับความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานรับผิดชอบ

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
การชดเชยความเสียหาย

ประชาชนทั่วไป

2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
น�้ำ้ง ท่วมบ้านที่อยู่อาศัยประจ�ำ และทรัพย์สินเสียหายได้รับเงิน 5,000
(หุ้น1.ไทยทั

8

บาท ต่อครัวเรือน
2. บ้านหรือที่อยู่อาศัยประจ�ำ ซึ่งผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเจ้าของเสียหาย
ได้รับความช่วยเหลือ ดังนี้
- บ้านเสียหายทัง้ หลัง เท่าทีจ่ า่ ยจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท และ
กองทุนเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยสาธารณภัยส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ช่วยวัสดุก่อสร้างมูลค่า 240,000 บาท ต่อหลัง
- บ้านเสียหายบางส่วน เท่าทีจ่ า่ ยจริง ไม่เกิน 20,000 บาท ต่อหลัง
- กรณีผู้ประสบภัยเช่าบ้านของผู้อื่นและบ้านเช่าเสียหายทั้งหลัง
หรือบางส่วนจนอาศัยอยู่ไม่ได้ ช่วยเหลือเป็นค่าเช่า ครอบครัว
ละไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน ไม่เกิน 2 เดือน
- ทรัพย์สนิ ทีเ่ ป็นเครือ่ งมือประกอบอาชีพ และหรือเงินทุนประกอบ
อาชีพเสียหาย ช่วยเหลือเท่าที่จ่ายจริง ครอบครัวละไม่เกิน
10,000 บาท
- ศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it Center) จัดรถเคลือ่ นทีเ่ ร็วช่วย
เหลือซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
เครื่องจักรทางการเกษตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น/ส�ำนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(ปภ.)/ส�ำนักงานเขต กทม.

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(กระทรวงศึกษาธิการ)
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ติดต่อ

2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
(หุ้น3.ไทยทับุ้งคคลเสียชีวิต

- บุคคลทัว่ ไปเสียชีวติ ได้รบั เงินช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพจาก ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เงินทดรองราชการ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน จังหวัด (ปภ.)/ปลัดอ�ำเภอฝ่ายความมัน่ คง/
25,000 บาทต่อราย
ส�ำนักงานเขต กทม.
- หัวหน้าครอบครัว หรือผู้หาเลี้ยงครอบครัวเสียชีวิต ได้รับเงิน
ช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ครอบครัว จาก
เงินทดรองราชการ เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยพิบตั กิ รณีฉกุ เฉิน
รวม 50,000 บาทต่อราย
- กองทุนเงินช่วยเหลือผูป้ ระสบสาธารณภัย ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ให้เงินช่วยเหลือเพิม่ ส�ำหรับบุคคลเสียชีวติ 5,000 บาทต่อราย

4. ผู้สูงอายุหรือผู้พิการ ที่หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต พิการ บาดเจ็บ และ ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ไม่สามารถด�ำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา ของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด /อ� ำ เภอ/ส� ำ นั ก งาน
สิง่ อ�ำนวยความสะดวกที่จ�ำเป็น ได้แก่ รถเข็น รถโยก ไม้เท้า ได้รบั เงิน เขต กทม.
ไม่เกิน 5,000 บาทต่อราย
5. นักเรียน นักศึกษา ที่บิดามารดา หรือผู้อุปการะเสียชีวิต ได้รับค่า
อุปกรณ์การเรียนไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน และค่าใช้จ่ายตามภารกิจ
ประจ�ำวัน เช่น ค่าพาหนะไปสถานศึกษาอีก 500 บาทต่อคน

การลดภาระค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
านครหลวง
(หุ้น6.ไทยทัการไฟฟ้
้ง

ผ่อนผันเลื่อนเวลาการช�ำระเงินค่าไฟฟ้าประจ�ำ
เดือน ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และไม่
เรียกเก็บค่าดอกเบี้ย
7. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ผ่อนผันเลือ่ นเวลาการช�ำระเงินค่าไฟฟ้าประจ�ำ
เดือน ของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และไม่
เรียกเก็บค่าดอกเบี้ย
8. การประปานครหลวง
- คิดค่าน�้ำตามปริมาณใช้จริงโดยไม่คิดอัตราค่าน�้ำขั้นต�่ำเป็น
เวลา 6 เดือน ตัง้ แต่รอบบิลการใช้นำ�้ เดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
- ขยายระยะเวลาการช�ำระหนีค้ า่ น�ำ้ ประปา ตัง้ แต่เดือนตุลาคม
2554 เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติ โดย
ไม่ระงับการใช้น�้ำ
9. การประปาส่วนภูมิภาค ผ่อนผันเลือ่ นเวลาการช�ำระเงินค่าน�ำ้ ประปา
ออกไปไม่เกิน 3 เดือน โดยไม่ระงับการใช้น�้ำ
10. ทีโอที ลดหรือยกเว้นค่าบริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง และบริการโทรคมนาคมอืน่ ๆ ในพืน้ ทีท่ ปี่ ระกาศเป็นพืน้ ที่
ภัยพิบัติ ที่ไม่สามารถใช้บริการได้ ในระหว่างที่ประสบภัยพิบัติ

การไฟฟ้านครหลวง
ส�ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ในพื้นที่
การประปานครหลวง

ส�ำนักงานการประปาส่วนภูมภิ าคในพืน้ ที่
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในพื้นที่

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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11. กสท.ลดหรือยกเว้นค่าใช้บริการให้แก่ลูกค้าในช่วงประสบภัยน�้ำท่วม
หรือกรณีระบบ (Node) ของ กสท. ไม่สามารถใช้งานได้
12. การช่วยเหลือสินเชือ่ เดิม และ/หรือสินเชือ่ บุคคลด้วยการประสานงาน
ของราชการกับธนาคารที่มีรายชื่อด้านขวามือแต่ละธนาคารได้เสนอ
แนวทางการช่วยเหลือลูกหนีต้ า่ งๆ กัน และสามารถสรุปความช่วยเหลือ
ได้ดังนี้
- พักหนี้ช�ำระเงินต้น หรือเงินต้นและดอกเบี้ยชั่วคราว
- งดคิดดอกเบี้ยชั่วคราว
- ปรับลดเงินงวด และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนช�ำระหนี้
- กู้เงินเพิ่มเติมในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ
(ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่ธนาคารดังกล่าว)
13. การช่วยเหลือสินเชือ่ เคหะธนาคารตามรายชือ่ ขวามือได้เสนอโครงการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ส�ำหรับการกู้เงินซ่อมแซมปรับปรุงหรือสร้าง
บ้าน อาคาร ที่ได้รับความเสียหายในอัตราดอกเบี้ยต�่ำ (ติดต่อขอ
รายละเอียดได้ที่ธนาคารดังกล่าว)

ศูนย์บริการลูกค้า บริษทั กสท โทรคมนาคม
ในพื้นที่
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารกรุงไทย
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ธนาคารออมสิน
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

การช่วยเหลือทางด้านภาษี

14. ยกเว้นภาษีเงินได้
กรมสรรพากร
- ส�ำหรับเงินชดเชยจากภาครัฐเท่ากับความเสียหายที่ได้รับ
ส�ำหรับผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานรัฐ
- เงินได้ที่ผู้ประสบอุทกภัยได้รับตามมาตรา 40 (5) การให้
เช่าทรัพย์สิน มาตรา 40 (6) วิชาชีพอิสระ มาตรา 40 (7)
เงินได้จากการรับเหมา มาตรา 40 (8) เงินได้จากธุรกิจการ
พาณิชย์ ฯลฯซึง่ ยกเว้นเฉพาะส่วนทีเ่ ท่ากับความเสียหายที่
เกิดขึ้นตามที่ได้ลงทะเบียนไว้กับหน่วยงานของรัฐ
- ค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย
15. ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่ กรมสรรพากร
ที่น�ำสินค้าไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

การช่วยเหลืออื่น ๆ

16. เร่งรัดให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
กรมสรรพากร
กรมศุลกากร

17. เงินบริจาค สามารถน�ำมาลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า
18. ยกเว้นอากรส�ำหรับของทีน่ ำ� เข้ามาบริจาคให้แก่ผปู้ ระสบอุทกภัย การ
บริจาคของให้แก่ประชาชนทีผ่ า่ นส่วนราชการหรือองค์กรการกุศล โดย
ผ่อนผันหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการผ่านพิธีการศุลกากรเพื่อความ
สะดวกและรวดเร็ว
กระทรางมหาดไทย/กระทรวงการพัฒนา
19. บริการศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย และการให้ความช่วยเหลือ
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงศึกษาธิการ
10 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ติดต่อ

20. ประชาชนที่อาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงได้รับการฝึกอาชีพระยะสั้นโดยมี
เบีย้ เลีย้ ง 120 บาทต่อวัน และหากมีการจ้างงานในศูนย์พกั พิงจะได้รบั
ค่าจ้างขั้นต�่ำของพื้นที่นั้น
21. กรณีเช่าทีร่ าชพัสดุเพือ่ อยูอ่ าศัยให้พจิ ารณาความเสียหายของอาคาร
ที่พักอาศัยที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ดังนี้
- อาคารทีพ่ กั อาศัยเสียหายบางส่วน ได้รบั ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี
- อาคารทีพ่ กั อาศัยเสียหายทัง้ หลัง ได้รบั ยกเว้นการเรียกเก็บ
ค่าเช่าเป็นเวลา 2 ปี

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คง
ของมนุษย์/กระทรวงศึกษาธิการ (เฉพาะศูนย์
พักพิงในความดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ)
ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ติดต่อ
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ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

1. ด้านพืช ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านพืช กับกรมส่งเสริม ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ/ผู้ใหญ่บ้าน
การเกษตร และส�ำนักงานอ้อยและน�้ำตาล
- ข้าว 2,222 บาทต่อไร่
- พืชไร่ 3,150 บาทต่อไร่
- พืชสวนและอื่นๆ 5,098 บาทต่อไร่
- กรณีพืชสวนและอื่นๆ สามารถฟื้นฟูได้ 2,549 บาทต่อไร่
- กรณีพื้นที่การเกษตรถูกดินทับถมเสียหาย 7,000 บาท
ต่อไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่
2. ด้านประมง ช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านประมงกับ ส�ำนักงานประมงอ�ำเภอ/ผู้ใหญ่บ้าน
กรมประมง
- ปลาทุกชนิด 4,225 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่
- กุ้ง ปู หอย 10,920 บาทต่อไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่
- กระชัง บ่อซีเมนต์ อื่นๆ 315 บาทต่อตารางเมตร
รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร
3. ด้านปศุสัตว์ ช่วยเหลือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนด้านปศุสัตว์กับกรม ส�ำนักงานปศุสัตว์อ�ำเภอ/ผู้ใหญ่บ้าน
ปศุสัตว์ ตามจ�ำนวนสัตว์ที่ตายหรือสูญหาย ตามจ�ำนวนที่เสียหาย
(โค/กระบือ ไม่เกินรายละ 2 ตัว ตัวละ 3,600 - 15,800 บาท สุกร/
แพะ/แกะ/นกกระจอกเทศ ไม่เกินรายละ 10 ตัว สุกรตัวละ 1,200 2,500 บาท แพะ/แกะ ตัวละ 1,400 บาท นกกระจอกเทศ 2,000 บาท
ไก่พื้นเมือง/ห่าน ไม่เกินรายละ 300 ตัว ไก่พื้นเมืองตัวละ 20 - 40
บาท ห่านตัวละ 50 บาท เป็ดพันธุ์เนื้อและพันธุ์ไข่/ไก่พันธุ์เนื้อและ
พันธุ์ไข่/นกกระทา รายละไม่เกิน 1,000 ตัว เป็ดพันธุ์เนื้อและพันธุ์ไข่
ตัวละ 15 - 40 บาท ไก่พันธุ์เนื้อตัวละ 15 - 35 บาท และไก่พันธุ์ไข่
ตัวละ 15 - 60 บาท และนกกระทาตัวละ 5 - 10 บาท แปลงหญ้าหรือพืช
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ติดต่อ

2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้งอาหารสัตว์เสียหายให้ช่วยเหลือเป็นเงินเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

4.

เกษตรกร

5.

6.
7.

8.

ไม่เกินรายละ 20 ไร่ ไร่ละไม่เกิน 2 กิโลกรัม เมล็ดพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์
กิโลกรัมละ 110 บาท ท่อนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ไม่เกินรายละ 20 ไร่
ไร่ละไม่เกิน 250 กิโลกรัม ท่อนพันธุพ์ ชื อาหารสัตว์กโิ ลกรัมละ 2.50บาท)
ในกรณีได้รบั ความเสียหายทีเ่ กินจากการช่วยเหลือ ตามเกณฑ์ดงั กล่าว
ให้ได้รับเงินช่วยเหลืออีกครึ่งหนึ่งของความเสียหายส่วนที่เกิน
ผู้ปลูกข้าวนาปี กรณีเกษตรกรที่ขายผลผลิตไปในช่วงสิงหาคม กันยายน 2554รวมทั้งกรณีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายเนื่องจาก
ประสบอุทกภัย จะได้รับตันละ 1,437 บาท
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2554/55 ที่ประสบอุทกภัยมีพื้นที่เพาะปลูก
เสียหายมากกว่าร้อยละ 50 ของพืน้ ทีท่ ไี่ ด้ขนึ้ ทะเบียนไว้ จะได้รบั การ
ช่วยเหลือเมล็ดพันธุ์ตามที่เสียหายจริงแต่ไม่เกินรายละ 10 ไร่ๆ ละ
10 กิโลกรัม
ศูนย์ซอ่ มสร้างเพือ่ ชุมชน (Fix it Center) จัดรถเคลือ่ นทีเ่ ร็วช่วยเหลือ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น จักรยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักร
ทางการเกษตร โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
การช่วยเหลือทางด้านการเงิน
ู
- กรณีเกษตรกรลูกค้าประสบภัยและเสียชีวติ จ�ำหน่ายหนีส้ ญ
โดย ธ.ก.ส. เป็นผู้รับภาระ
- เกษตรกรลูกค้าทีป่ ระสบภัยและเสียหายร้ายแรงได้รับการ
พักหนี้ และงดคิดดอกเบีย้ เป็นระยะเวลา 3 ปี และมาตรการ
ปรับโครงสร้างหนี้
- สินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการประกอบอาชีพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต รายละไม่เกิน 100,000 บาท ลดอัตราดอกเบี้ยจาก
ปกติลงอีกร้อยละ 3 ต่อปี และลดหย่อนหลักประกันการกูเ้ งิน
- สินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต รายละไม่เกิน 100,000
บาท อัตราดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 7)
กรณีเช่าทีด่ นิ ราชพัสดุเพือ่ ประกอบการเกษตร หากพืชหรือ
ผลผลิตได้รับความเสียหายจากอุทกภัยได้รับยกเว้นการเรียกเก็บค่า
เช่าเป็นเวลา 1 ปี
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ธ.ก.ส./ ส�ำนักงานเกษตรอ�ำเภอ/
ส�ำนักงานเกษตรจังหวัด
ส�ำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว/
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน
(กระทรวงศึกษาธิการ)
ธ.ก.ส.

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่

มกราคม 2555

ผู้ ใช้แรงงาน

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ติดต่อ

1. กรณีถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
(ตามระยะเวลาการท�ำงาน) แต่หากไม่ได้กส็ ามารถยืน่ ขอรับเงินช่วยเหลือ
จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
2. กรณีเป็นผู้ประกันตนที่ถูกเลิกจ้าง จะได้เงินทดแทนการว่างงาน
ร้อยละ 50 ของค่าจ้างแต่ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน เป็นเวลาไม่เกิน
6 เดือน ภายใน 1 ปี และได้สทิ ธิประกันสังคม 4 กรณี (เจ็บป่วย คลอด
บุตร ทุพพลภาพ และเสียชีวิต) ต่อไปอีก 6 เดือน
3. กรณีผู้ที่ว่างงาน
- จ้างงานเร่งด่วนส�ำหรับงานสาธารณะประโยชน์ในพืน้ ที่
ประสบภัยจะได้รับค่าจ้างอัตราวันละ 150 บาทต่อคน
เป็นระยะเวลา 20 วัน
4. การช่วยเหลือทางด้านการเงิน
- ลดดอกเบีย้ เงินกูย้ มื กองทุนพัฒนาฝีมอื แรงงาน ส�ำหรับ
ผู้เข้ารับการฝึกจากร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 0.1 เป็นระยะ
เวลา 1 ปี และผู้ด�ำเนินการฝึก ผู้ด�ำเนินการทดสอบ
มาตรฐานฝีมอื แรงงาน ผูป้ ระกอบกิจการ จากร้อยละ 3
เป็นร้อยละ 0.1
- สินเชื่อรายละ 50,000 บาท ส�ำหรับผู้ประกันตนไว้กับ
ส�ำนักงานประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และ
มาตรา 40 เพื่อน�ำไปซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่อาศัยของ
ตนเองหรือของบิดา - มารดา ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
2.5 ต่อปี คงที่ 2 ปี
- สินเชือ่ รายละ 10,000 - 50,000 บาท ส�ำหรับผูป้ ระกันตน
ไว้กับส�ำนักงานประกันสังคม ตามมาตรา 33 มาตรา
39 และมาตรา 40 เพื่อน�ำไปซ่อมแซม ปรับปรุงที่อยู่
อาศัยของตนเอง และหรือของบิดา - มารดาคิดอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.5 ต่อปี ระยะเวลาผ่อนช�ำระ
ไม่เกิน 2 ปี
5. ฝึกยกระดับฝีมือแรงงานลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้มี
ทักษะที่สูงขึ้น ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการ โดย
ได้รับค่าอาหารวันละ 120 บาท ตลอดเวลา 10 วัน
6. บริการศูนย์พกั พิงผูใ้ ช้แรงงานทีป่ ระสบภัยและการให้ความช่วยเหลือ

ส�ำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จังหวัด/ส�ำนักจัดหางานเขตพื้นที่ 10 แห่ง
ใน กทม.
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด/
ส�ำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 12 แห่ง
ใน กทม.
ส�ำนักงานแรงงานจังหวัด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด/
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด/
ส�ำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่
12 แห่งใน กทม.
ธนาคารกรุงไทย

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด/
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล
1. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จส�ำหรับนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม ทัง้
7 แห่ง และสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อฟื้นฟูให้สามารถ
ด�ำเนินกิจการได้เร็วที่สุด
2. การให้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุนและผ่อนผันเงื่อนไข เช่น
- เครือ่ งจักรและวัตถุดบิ สามารถย้ายออกจากโรงงานไป
ยังสถานที่อื่นหรือส่งออกในกรณีฉุกเฉินได้โดยการขอ
อนุญาตจากส�ำนักงานฯ สามารถกระท�ำได้ภายหลัง
- ขอรับสิทธิย์ กเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับเครือ่ งจักรทีน่ ำ� เข้ามา
เพือ่ ทดแทนเครือ่ งจักรทีเ่ สียหายจากเหตุอทุ กภัย รวมทัง้
สามารถเพิ่มก�ำลังผลิตได้ในคราวเดียวกัน
- วัตถุดิบที่น�ำเข้าโดยได้รับยกเว้นอากรตามมาตรา 36
ทีไ่ ด้รบั ความเสียหายจากเหตุอทุ กภัยให้ถอื เป็นส่วนสูญ
เสียที่ไม่มีภาระภาษีอากร
- วัตถุดิบที่น�ำเข้าโดยได้รับยกเว้นอากรตามมาตรา 36
ทีย่ งั ใช้งานได้ สามารถโอนไปยังโครงการทีไ่ ด้รบั ส่งเสริม
ที่ยังเหลืออยู่ได้ หากโครงการดังกล่าวยังคงได้รับสิทธิ
ประโยชน์ตามมาตรา 36
- สามารถว่าจ้างผู้อื่นผลิตได้เป็นการชั่วคราว เพื่อมิให้
กิจการต้องหยุดชะงักลง
3. การช่วยเหลือทางด้านการเงิน ด้วยการประสานงานของราชการกับ
ธนาคารที่มีรายชื่อด้านขวามือ แต่ละธนาคารได้เสนอแนวทางการ
ช่วยเหลือลูกหนี้ต่างๆ กัน และสามารถสรุปความช่วยเหลือได้ดังนี้
-

พักหนี้ช�ำระเงินต้น หรือเงินต้นและดอกเบี้ยชั่วคราว
สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก
สินเชื่อธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน
พักช�ำระค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน
สินเชื่อเพื่อพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย(ติดต่อขอ
รายละเอียดได้ที่ธนาคารดังกล่าว)
4. ให้สิทธิ์เฉพาะสถานประกอบการ ที่ประสบอุทกภัยกู้เงินจากกองทุน
ประกันสังคมเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุทกภัยได้รายละ
ไม่เกิน 1,000,000 บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี
5. การช่วยเหลือทางด้านภาษีอากร
5.1 ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
- ส�ำหรับเงินชดเชยจากภาครัฐเท่ากับความเสียหายทีไ่ ด้
รับ ส�ำหรับผูป้ ระสบภัยทีล่ งทะเบียนไว้กบั หน่วยงานรัฐ
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ติดต่อ
กระทรวงอุตสาหกรรม/การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย
บรรษัทประกันสินเชือ่ อุตสาหกรรมขนาดย่อม

ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด/
ส�ำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่
12 แห่งใน กทม.
กรมสรรพากร

2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้ง

มกราคม 2555

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ติดต่อ

ส�ำหรับเงินหรือราคาทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั บริจาคเพือ่ ชดเชย
ความเสียหาย ซึ่งไม่เกินมูลค่าความเสียหายที่ได้รับ

5.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล ค่าสินไหมทดแทนทีบ่ ริษทั หรือห้าง
หุน้ ส่วนนิตบิ คุ คล ได้รบั จากบริษทั ประกันเฉพาะส่วนทีเ่ กินมูลค่า
ของทรัพย์สินที่เสียหาย
5.3 เงินบริจาค สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า
5.4 ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ส�ำหรับผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี
มูลค่าเพิ่ม ที่น�ำสินค้าไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
5.5 ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีสรรพากร ส�ำหรับ
ผู้ประกอบการในท้องที่ประสบอุทกภัย
5.6 ขยายก�ำหนดเวลาช�ำระภาษีสรรพสามิตส�ำหรับผู้ประกอบการ กรมสรรพสามิต
ในพื้นที่ประสบอุทกภัย
5.7 ขยายเวลาการส่งของออก ซึ่งของที่ขอคืนอากรตามมาตรา 19 กรมศุลกากร
ทวิ ออกไปอีก 6 เดือน ส�ำหรับผูป้ ระกอบการอยูใ่ นพืน้ ทีท่ ปี่ ระกาศ
เขตประสบภัยพิบัติ การน�ำเข้าวัตถุดิบที่มีช่วงเวลาไม่เป็นไป
ตามข้างต้น หากไม่สามารถส่งออกได้ภายใน 1 ปีนบั แต่วนั น�ำเข้า
ให้นำ� ของเข้ายืน่ ค�ำร้องขอขยายเวลาส่งออกต่อกรมศุลกากรได้
5.8 การงดเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการผ่านพิธีการศุลกากร
เป็นการชั่วคราว

การลดภาระค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
านครหลวง ผ่อนผันเลื่อนเวลาการช�ำระเงินค่าไฟฟ้าประจ�ำ
(หุ6.
้นไทยทัการไฟฟ้
้ง

เดือนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และไม่
เรียกเก็บค่าดอกเบี้ย
7. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค ผ่อนผันเลือ่ นเวลาการช�ำระเงินค่าไฟฟ้าประจ�ำ
เดือนของผู้ใช้ไฟฟ้าที่ประสบอุทกภัย เป็นระยะเวลา 3 เดือน และไม่
เรียกเก็บค่าดอกเบี้ย
8. การประปานครหลวง
- คิดค่าน�ำ้ ตามปริมาณใช้จริงโดยไม่คดิ อัตราค่าน�ำ้ ขัน้ ต�ำ่
เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่รอบบิลการใช้น�้ำเดือนตุลาคม
2554 เป็นต้นไป
- ขยายระยะเวลาการช�ำระหนี้ค่าน�้ำประปา ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่
สภาวะปกติ โดยไม่ระงับการใช้น�้ำ
9. การประปาส่วนภูมภิ าค ผ่อนผันเลือ่ นเวลาการช�ำระเงินค่าน�ำ้ ประปา
ออกไปไม่เกิน 3 เดือนโดยไม่ระงับการใช้น�้ำ

การไฟฟ้านครหลวง
ส�ำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคในพืน้ ที่
การประปานครหลวง

ส�ำนักงานการประปาส่วนภูมภิ าคในพืน้ ที่

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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10. ทีโอที ลดหรือยกเว้นค่าบริการโทรศัพท์ประจ�ำที่ บริการอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูง และบริการโทรคมนาคมอืน่ ๆ ในพืน้ ทีท่ ปี่ ระกาศเป็นพืน้ ที่
ภัยพิบัติ ที่ไม่สามารถใช้บริการได้ ในระหว่างที่ประสบภัยพิบัติ
11. กสท. ลดหรือยกเว้นค่าใช้บริการให้แก่ลกู ค้าในช่วงประสบภัยน�ำ้ ท่วม
หรือกรณีระบบ (Node) ของ กสท. ไม่สามารถใช้งานได้

ติดต่อ
ศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในพื้นที่
ศูนย์บริการลูกค้า บริษทั กสท โทรคมนาคม
ในพื้นที่

มาตรการอื่นๆ
12. การบริการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในเขตประกอบการเสรีใน
นิคมอุตสาหกรรม
- การอ�ำนวยความสะดวกในการขนย้ายเครื่องจักร และ
อุปกรณ์ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ออกนอกเขตประกอบการ
เสรี และเมือ่ เข้าสูภ่ าวะปกติ กนอ. และกรมศุลกากร จะ
ร่วมกันตรวจสอบ หากของไม่ครบถ้วน ให้ชำ� ระค่าภาษี
อากรในภายหลัง
- การอ�ำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรโดยให้
ผู้ประกอบการแจ้งสถานที่ชั่วคราวที่ขนย้ายเครื่องจักร
อุปกรณ์ หรือ สถานที่ชั่วคราว ที่ประกอบกิจการ และ
สามารถประกอบกิจการและปฏิบตั พิ ธิ กี ารศุลกากรตาม
ปกติ
13. การอนุญาตน�ำคนต่างด้าวเข้ามาอยู่และท�ำงาน ภายใต้กฎหมาย
กนอ.
- กรณีหนังสืออนุญาตสูญหาย กนอ. จัดท�ำส�ำเนาให้ใหม่
ทันที เพื่อแสดงต่อกรมการจัดหางาน และ สตม. และ
แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการทราบผ่าน e-PP
- จัดหน่วยบริการ Mobile Service ร่วมกับ กรมการจัดหา
งาน และ สตม. ให้บริการกับผู้ประกอบการที่นิคม
อุตสาหกรรม เพื่อลดเวลาการเดินทางไปขอรับบริการ
จากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
14. การจัดทีมงานให้คำ� ปรึกษาแนะน�ำ จัดทีมงานพีเ่ ลีย้ งให้คำ� แนะน�ำใน
การปรับปรุง การซ่อมแซมอาคาร โรงงาน หลังน�้ำลดและค�ำแนะน�ำ
ด้านการอนุมัติ อนุญาต และประสานกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
15. เร่งรัดการจ่ายสินไหมทดแทนและแก้ไขข้อพิพาทระหว่างโรงงานกับ
บริษัทประกัน
16. กรณีเช่าอาคารราชพัสดุ หากผลกระทบจากอุทกภัยท�ำให้ผู้เช่าไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เป็นเวลาเกิน 3 วัน ได้รับยกเว้น
การเรียกเก็บค่าเช่า 1 เดือน
17. จัด Business Matching ระหว่างผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
กับผูป้ ระกอบการทีจ่ ำ� หน่ายวัสดุกอ่ สร้างและเครือ่ งจักรอุปกรณ์ ผูร้ บั เหมา
16 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่
ธนาคารกรุงไทย

มกราคม 2555

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ติดต่อ

2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
่ ให้ผทู้ ไี่ ด้รบั ความเสียหาย สามารถปรับปรุงซ่อมแซมกิจการ หรือ
(หุ้นไทยทั้งเพือ

ทดแทนและซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ในสถานประกอบการที่
ได้รับความเสียหายในราคาพิเศษ
18. อ�ำนวยความสะดวกด้านการตรวจลงตราและใบอนุญาตท�ำงานให้ ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง/กรมการกงสุล/
แก่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาและฟื้นฟู กรมการจัดหางาน/ส�ำนักงานจัดหางาน
โรงงานที่ประสบความเสียหาย
จังหวัด/ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน/การนิคมอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
19. ผ่อนผันการช�ำระค่าเบี้ยประกัน ส�ำหรับผู้เอาประกันที่อยู่ในเขต ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย
ประสบอุทกภัยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ผู้ประกอบการรายย่อย และ SMEs

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล

ติดต่อ

1. การช่วยเหลือทางด้านการเงิน ด้วยการประสานงานของราชการกับ
ธนาคารที่มีรายชื่อด้านขวามือ แต่ละธนาคารได้เสนอแนวทาง
การช่วยเหลือลูกหนีต้ า่ งๆ กัน และสามารถสรุปความช่วยเหลือได้ดงั นี้
- พักหนี้ช�ำระเงินต้น หรือเงินต้นและดอกเบี้ยชั่วคราว
- สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก
- สินเชื่อธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียน
- พักช�ำระค่าธรรมเนียมค�้ำประกัน
- สินเชื่อฉุกเฉินฟื้นฟูกิจการ
ค�ำ้ ประกันสินเชือ่ เพือ่ ฟืน้ ฟูธรุ กิจ (ติดต่อขอรายละเอียด
ได้ที่ธนาคารดังกล่าว)
- ให้สทิ ธิเฉพาะสถานประกอบการทีป่ ระสบอุทกภัยกูเ้ งิน
จากกองทุนประกันสังคมเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสีย
หายจากอุทกภัยได้รายละไม่เกิน 1,000,000 บาท
ดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คงที่ 3 ปี
2. เร่งรัดให้บริษัทประกันจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็ว

การช่วยเหลือทางด้านภาษี

ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม
ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด/ส�ำนักงาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่ 12 แห่งใน กทม.
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

กรมสรรพากร
3. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
- ส�ำหรับเงินชดเชยจากภาครัฐเท่ากับความเสียหายทีไ่ ด้
รับ ส�ำหรับผูป้ ระสบภัยทีล่ งทะเบียนไว้กบั หน่วยงานรัฐ

วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ติดต่อ

2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้ง

ส�ำหรับเงินหรือราคาทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั บริจาคเพือ่ ชดเชย
ความเสียหาย ซึง่ ไม่เกินมูลค่าความเสียหายทีไ่ ด้รบั ค่า
สินไหมทดแทนทีบ่ ริษทั หรือห้างหุน้ ส่วนนิตบิ คุ คลได้จาก
บริษทั ประกันภัยเฉพาะส่วนทีเ่ กินมูลค่าของทรัพย์สนิ ที่
เสียหาย
4. เงินบริจาค สามารถลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า
5. ยกเว้นภาษีมลู ค่าเพิม่ ส�ำหรับผูป้ ระกอบการจดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิม่
ที่น�ำสินค้าไปบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
6. ขยายเวลาการยืน่ แบบแสดงรายการภาษีสรรพากรส�ำหรับผูป้ ระกอบการ
ในท้องที่ประสบอุทกภัย

การช่วยเหลืออื่นๆ
2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
(หุ้น7.
ไทยทักรณี
้ง เช่าอาคารราชพัสดุ

หากผลกระทบจากอุทกภัย ท�ำให้ผู้เช่าไม่
สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติ เป็นเวลาเกิน 3 วัน ได้รับยกเว้น
การเรียกเก็บค่าเช่า 1 เดือน
8. จัด Business Matching ระหว่างผูป้ ระกอบการทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย
กับผู้ประกอบการที่จ�ำหน่ายวัสดุก่อสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์
ผู้รับเหมา เพื่อให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายสามารถปรับปรุง ซ่อมแซม
กิจการ หรือทดแทนและซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ ในสถาน
ประกอบการที่ได้รับความเสียหายในราคาพิเศษและจัด Business
Matching กับสถานประกอบการ SMEs ที่มีความพร้อมรับช่วง
การผลิต
9. สถานประกอบการจ่ายค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างปกติ
และต้องท�ำ MOU ว่าจะไม่เลิกจ้างโดยรัฐบาลช่วยจ่ายสมทบค่าจ้าง
ให้คนละ 2,000 บาท/เดือน (3 เดือน)
10. การฟื้นฟูสถานประกอบการ SMEs ที่อยู่นอกนิคมอุตสหกรรม เพื่อ
ให้สามารถด�ำเนินการเข้าสู่ระบบปกติโดยเร็วที่สุด
11. ผ่อนผันการช�ำระค่าเบีย้ ประกันส�ำหรับผูเ้ อาประกัน ทีอ่ ยูใ่ นเขตประสบ
อุทกภัยจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่
ธนาคารกรุงไทย

ส�ำนักงานสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
จังหวัด/ส�ำนักจัดหางานเขตพืน้ ที่ 10 แห่ง
ใน กทม.
กระทรวงอุตสาหกรรม
ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้า
แห่งประเทศไทย

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ
หน่วยงาน
2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั1.้ง ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)

2. กระทรวงการคลัง
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)

18 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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โทรศัพท์
1111 กด 5
1689
1300
1170

2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั
้ง
5. กระทรวงมหาดไทย
(มท.)

โทรศัพท์

6. กระทรวงแรงงาน (รง.)
7. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
8. กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) (ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเพือ่ ป้องกันและฟืน้ ฟู
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม)
9. กรมการกงสุล
10. กรมการข้าว (ส�ำนักเมล็ดพันธุ์ข้าว หรือศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว)
2.จำ�ปาสั
ก เคฟ จำ�กัดดหางาน
11.
กรมการจั
(หุ้น12.
ไทยทักรมธนารั
้ง
กษ์ (ส�ำนักบริการที่ราชพัสดุ 1)
13. กรมปศุสัตว์
14. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)
15. กรมศุลกากร
16. กรมสรรพากร
17. กรมสรรพสามิต
18. ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
19. ส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)
20. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
21. การประปานครหลวง (กปน.)
22. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
23. การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)
24. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
25. บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน)
2.จำ�ปาสั
ด จ�ำกัด (มหาชน)
26.
บริกษเคฟ
ัท ทีจำ�โกัอที
(หุ้น27.
ไทยทัธนาคารกรุ
้ง
งไทย
28. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
29. ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
30. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.)
31. ธนาคารออมสิน
32. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)
33. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
34. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)
35. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
2.จำ�ปาสั
จำ�กัด
ส�ำกนัเคฟ
กงานคณะกรรมการก�
ำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
36.
(หุ้นไทยทัประกั
้ง
นภัย
37. ศูนย์ กทม.
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บีโอไอ
UNBEATABLE THAILAND
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

นโยบายบี โ อไอ

เพื่ อส่งเสริ มการลงทุ น
SMEs ไทย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) นับว่ามีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะใน
ปัจจุบันที่เป็นเศรษฐกิจฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ บทบาทของ SMEs ได้ทวีความสำ�คัญมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากเป็นแหล่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ที่สำ�คัญของประเทศ
- ส่งเสริม SMEs ไทยให้เติบโตอย่างสมดุลตาม
นอกจากนัน้ SMEs   ยังเป็นพลังส�ำคัญในการพัฒนา
ศักยภาพของพื้นที่
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพราะก่อให้เกิดการจ้างงาน
- เสริมสร้างศักยภาพของ SMEs ไทยให้เชื่อมโยง
ในสัดส่วนถึงร้อยละ 76 ของการจ้างงานรวมของประเทศ สร้าง
กับเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
มูลค่าเพิ่มคิดเป็นร้อยละ 38 ของ GDP ของประเทศ และส่ง
ออกเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของมูลค่าส่งออกรวมของประเทศ                              
เมือ่ วันที่ 23 สิงหาคม 2554 รัฐบาลได้แถลงนโยบาย
ต่อรัฐสภา โดยในข้อ 3.3.2 (4) ได้ระบุนโยบายเกี่ยวกับการ   
ส่งเสริมการลงทุน SMEs ไว้ดังนี้
“สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม โดยสนับสนุนช่องทางการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อผ่าน
สถาบันการเงินต่างๆ ส่งเสริมสถาบันเฉพาะทางให้เป็นศูนย์
แลกเปลีย่ นเรียนรูแ้ ละทดสอบผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการรวมกลุม่
อุตสาหกรรม และการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรมตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึง
ปลายน�้ำ และปรับปรุงหลักเกณฑ์ส่งเสริมการลงทุนส�ำหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เอือ้ อ�ำนวยต่อการลงทุน
มากยิ่งขึ้น”
กระทรวงการคลังได้มมี าตรการลดภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(สสว.) ได้จดั ท�ำแผนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แก่ SMEs ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 431 พ.ศ. 2547 และ
ฉบับที่ 3 (2555 – 2559)  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ฉบับที่ 471 พ.ศ. 2551 ไว้ดังนี้
• กิจการทีม่ ที นุ จดทะเบียนช�ำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท
- สนับสนุนปัจจัยแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ก�ำหนดยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ส�ำหรับก�ำไร
SMEs ไทย โดยครอบคลุมถึงการให้สิทธิและ
สุทธิ 150,000 บาทแรก
ประโยชน์ด้านส่งเสริมการลงทุนด้วย
• ก�ำไรส่วนทีเ่ กิน 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
- เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ก�ำหนดเสียภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลในอัตราร้อยละ 15  
SMEs ไทย
20 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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• ก�ำไรส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
การด�ำเนินการตามขั้นตอนของการว่าจ้างผลิต เริ่ม
จากผู้ว่าจ้างผลิตจะส่งวิศวกรไปยังโรงงานของผู้ผลิตชิ้นส่วน
เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25
• ก�ำไรส่วนทีเ่ กิน 3 ล้านบาท เสียในอัตราปกติรอ้ ยละ 30 เพือ่ ศึกษาเกีย่ วกับเครือ่ งจักร รูปแบบการผลิต ตรวจสอบเอกสาร
เป็นต้น จากนั้นจะจัดท�ำรายงานเพื่อแจ้งผู้รับช่วงผลิต ในเรื่อง
ทั้งนี้ มาตรการนี้จะเป็นประโยชน์ลดลง เนื่องจาก
ของความต้องการในด้านต่างๆ เช่น คุณภาพของชิ้นงาน เวลา
กระทรวงการคลังได้ประกาศลดภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเหลือร้อยละ
จ�ำนวน เป็นต้น เพือ่ ให้ผรู้ บั ช่วงผลิตทราบ และหากมีขนั้ ตอนใด
23 ในปี 2555 และลดลงอีกเหลือร้อยละ 20 ในปี 2556
ทีต่ อ้ งปรับปรุง จะได้ศกึ ษาว่าควรจะต้องปรับปรุงในด้านใดบ้าง
ทั้งในส่วนของกระบวนการผลิต รวมถึงแก้ไขจุดบกพร่อง ซึ่ง
BUILD สร้างความเข้มแข็งให้ SMEs
การปรับปรุงนี้จะส่งผลดีไม่เฉพาะต่อผู้รับช่วงผลิตเท่านั้น แต่
บีโอไอได้เริม่ ให้ความสนใจเกีย่ วกับการพัฒนา SMEs รวมถึงผู้ว่าจ้างผลิตจะสามารถซื้อชิ้นส่วนหรือผลิตภัณฑ์ที่มี
อย่างจริงจังเมือ่ ปี 2535 เมือ่ มีการก่อตัง้ หน่วยพัฒนาการเชือ่ มโยง คุณภาพในราคาที่เหมาะสมด้วย
อุตสาหกรรม (BUILD) ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม
ระหว่างผูป้ ระกอบการขนาดใหญ่กบั ผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนภายในประเทศ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการของ SMEs เนื่องจากในระยะที่ผ่านมา
ผู้ประกอบการผลิตชิ้นส่วน SMEs มีข้อจ�ำกัดอย่างมากในการ บริษัทผู้ว่าจ้างผลิต และผู้รับช่วงผลิตนั้น
ติดต่อกับบริษทั ขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันบริษทั ขนาดใหญ่กข็ าด
ควรเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา
ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนในประเทศ
หรือแม้แต่การให้ความช่วยเหลือ

”

”

”

บีโอไอเริ่มให้ความสนใจ
เกี่ยวกับการพัฒนา
SMEs อย่างจริงจังเมื่อปี 2535
เมื่อมีการก่อตั้ง
หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD) ขึ้น

”

ส�ำหรับมาตรการส่งเสริมการรับช่วงการผลิต (Subcontract) นอกจากจะพัฒนาช่องทางการตลาดแก่ SMEs แล้ว
ยังเป็นช่องทางที่ส�ำคัญอีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะช่วยพัฒนาความ
สามารถในการด�ำเนินธุรกิจของ SMEs ตามกลไกตลาด กล่าว
คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทผู้ว่าจ้างผลิต (Principal) และ
ผู้รับช่วงผลิต (Subcontractor) ไม่ควรเป็นเพียงแค่การเป็น   
คู่ค้ากันเท่านั้น แต่ควรเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษา หรือแม้แต่การให้
ความช่วยเหลือกัน ทัง้ ในด้านเทคโนโลยี การจัดการ และการเงิน

:: กิจกรรมผูซ้ อื้ พบผูข้ ายทีบ่ ริษทั LG เมือ่ ปี 2549

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์การส่งเสริมการลงทุนใน
ช่วงทีผ่ า่ นมา ยังไม่ได้ชว่ ยส่งเสริมให้มกี ารลงทุนกิจการ SMEs
เท่าใดนัก เนื่องจากได้ก�ำหนดเงื่อนไขเงินลงทุนขั้นต�่ำแต่ละ
ประเภทกิจการด้วย ซึ่งมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป เป็นต้นว่า   
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง จะต้องมีเงินลงทุน ที่ไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียนไม่ต�่ำกว่า 10 ล้านบาท เป็นต้น
เพื่อยกเลิกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออกประกาศที่ 2/2536 เรือ่ ง
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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ประเภท ขนาด และเงื่อนไขของกิจการที่จะให้การส่งเสริมฯ  
ลงวันที่ 9 เมษายน 2536 ก�ำหนดมีขนาดลงทุนขั้นต�่ำเท่ากัน
ส�ำหรับทุกประเภทกิจการ คือ ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท ไม่รวม
ค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน                
จากนัน้ หน่วยพัฒนาการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม (BUILD)
ได้จดั กิจกรรมผูซ้ อื้ พบผูข้ าย (Vendor Meet Customers Program)
นับตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 เป็นต้นมา โดยกิจกรรม
จะน�ำคณะผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยที่เป็น SMEs ไปพบกับตัวแทนผู้
ซื้อที่โรงงานผู้ซื้อ ท�ำให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนได้รับทราบข้อมูลความ
ต้องการของผูซ้ อื้ โดยตรง และมีโอกาสศึกษา สอบถาม การจัดการ
ผลิตของผู้ซื้อ
โดยหลักเกณฑ์การจัดซือ้ นัน้ หากผูต้ อ้ งการซือ้ เห็นว่า
ผู้ต้องการขายรายใด มีศักยภาพเพียงพอที่จะผลิตชิ้นส่วนป้อน
ให้ แต่ยงั ขาดเทคโนโลยีเพียงบางส่วนนัน้ ผูต้ อ้ งการซือ้ บางราย
อาจส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปช่วยแนะน�ำให้

แก่กจิ การ SMEs โดยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับสถาบัน
การเงิน 4 แห่ง คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคาร
นครหลวงไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 เพือ่
พัฒนาความร่วมมือให้กจิ การ SMEs ซึง่ เป็นลูกค้าของธนาคาร
ได้ทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการขอรับการส่งเสริม
การลงทุน ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจากบีโอไอ จะได้รับการพิจารณาสนับสนุนด้านการ
ปล่อยสินเชื่อ เพื่อลงทุนในการขยายธุรกิจต่อไป

นโยบายส่งเสริมการลงทุน SMEs ปี 2546
ให้สิทธิประโยชน์มากกว่าธุรกิจขนาดใหญ่

เดิมธุรกิจ SMEs จะได้รับสิทธิและประโยชน์เท่ากับ
การลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ ต่อมาคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนได้ออกประกาศที่ 6/2546 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546
เพื่อส่งเสริมการลงทุนแก่ SMEs เป็นกรณีพิเศษ ดังนี้
ประการแรก เปิดให้การส่งเสริมการลงทุนแก่กจิ การ
บางประเภทแก่ SMEs เป็นการเฉพาะ
ประการทีส่ อง เพิม่ การให้สทิ ธิประโยชน์แก่การลงทุน
ของ SMEs เป็นการพิเศษส�ำหรับกิจการตามที่ก�ำหนด โดย
ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักรและสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลสูงสุด 8 ปี โดยไม่จ�ำกัดวงเงินส�ำหรับการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล แตกต่างจากปกติที่ก�ำหนดวงเงินยกเว้นฯ
ไว้ไม่เกินกว่าจ�ำนวนเงินลงทุน ไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
:: กิจกรรมผูซ้ อื้ พบผูข้ ายนอกจากเปิดโอกาสให้เจรจาธุรกิจแล้ว
ส�ำหรับกิจการ 2 กลุ่ม จ�ำนวนรวม 10 กิจการ กล่าวคือ
ยังท�ำให้ SMEs ได้มโี อกาสศึกษารูปแบบการผลิตทีท่ นั สมัยของ
1.  กลุม่ ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ครอบคลุม 3 กิจการ
บริษทั ขนาดใหญ่อกี ด้วย
- กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร หรือสิ่งปรุงแต่ง
อาหาร โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (ยกเว้นการ
บีโอไอลงนามในบันทึกความเข้าใจ
ผลิตน�้ำดื่ม ลูกอม และไอศกรีม)
- กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ เก็บรักษา พืช ผัก ผลไม้
กับสถาบันการเงิน 4 แห่ง
ดอกไม้
คือ ธนาคารกรุงไทย กสิกรไทย
- กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
นครหลวงไทย และเอสเอ็มอี
2.  กลุม่ อุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยเน้นที่ Lifestyle
Product และผลิตภัณฑ์แนว Design ครอบคลุม 7 กิจการ คือ
- กิจการผลิตผ้า
บีโอไอได้เพิ่มกิจกรรมทางการเงินแก่ผู้เข้าร่วมงาน
- กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม
โดยได้ประสานกับสถาบันการเงิน เพือ่ สนับสนุนและช่วยเหลือ
- กิจการผลิตของเล่น

”
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-  กิจการผลิตของช�ำร่วยและของที่ระลึก
-  กิจการผลิตสิ่งประดิษฐ์
-  กิจการผลิตเครื่องเขียนหรือชิ้นส่วน
-  กิจการผลิตเครื่องเรือนหรือชิ้นส่วน
ประการที่สาม ก�ำหนดเงื่อนไขการลงทุนที่ผ่อนปรน
มากขึ้น โดยลดวงเงินลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน  
ขั้นต�่ำส�ำหรับการลงทุนของ SMEs เหลือ 500,000 บาท มี
สัดส่วนหุ้นไทยขั้นต�่ำร้อยละ 51 จะต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ทุนไม่เกิน 3 : 1 พร้อมกับก�ำหนดเงื่อนไขพิเศษ ดังนี้
(1) กรณีเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์โดยเน้นที่
Lifestyle Product และผลิตภัณฑ์แนว Design มีเงือ่ นไข ดังนี้
- ต้องเป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น
ผลิตภัณฑ์หนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และ
ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) หรือ
- เป็นผูผ้ ลิตทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(2) น�ำกิจการส่วนที่ด�ำเนินการอยู่เดิมมารวมขอรับ
การส่งเสริมฯ ได้ โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
- คุณสมบัติของผู้ขอรับการส่งเสริมฯ จะต้องเป็น   
ผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั การคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์
หนึ่งต�ำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (มผช.) หรือมีสนิ ทรัพย์
ถาวรหรือขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียน) ทัง้ ของส่วนทีด่ ำ� เนินการอยูเ่ ดิมและ
ส่วนที่ลงทุนใหม่ รวมกันไม่เกิน 5 ล้านบาท
- ก�ำหนดขนาดการลงทุนขั้นต�่ำ รวมส่วนที่ลงทุน
ใหม่เพื่อเพิ่มก�ำลังผลิต จะต้องมีขนาดการลงทุน
ขั้นต�่ำ (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อย
กว่า 500,000 บาท
- ก�ำลังผลิต ก�ำลังผลิตส่วนที่เพิ่มใหม่ไม่น้อยกว่า    
1 ใน 3 ของก�ำลังผลิตเดิม
(3) ต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดการลงทุน   
(ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ทั้งของส่วนที่ด�ำเนินการอยู่
เดิม (ถ้ามี) และส่วนที่ลงทุนใหม่ รวมกันไม่เกิน 200 ล้านบาท
ในขัน้ ยืน่ ขอรับการส่งเสริมฯ อย่างไรก็ตาม ในขัน้ ตรวจสอบเพือ่
ขออนุญาตให้เปิดด�ำเนินการนั้น (ภายใน 3 ปี นับจากออกบัตร
ส่งเสริมฯ) หากพบว่ามีขนาดการลงทุน (ไม่รวมค่าที่ดินและ

ทุนหมุนเวียน) เกิน 200 ล้านบาท จะเปลีย่ นแปลงสิทธิประโยชน์
โดยให้ได้รับตามหลักเกณฑ์ปกติ ขณะที่ยื่นขอรับการส่งเสริมฯ

นโยบาย SMEs ตามประกาศที่ 6/2546
ไม่ประสบผลส�ำเร็จมากนัก
มีผู้ได้รับการส่งเสริมฯ
เพียง 146 โครงการ

”

อย่างไรก็ตาม นโยบายในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการส่งเสริมฯ
เป็นพิเศษแก่ SMEs ตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุนที่ 6/2546 ไม่ประสบผลส�ำเร็จมากนัก ทัง้ นี้ นับตัง้ แต่เริม่
ใช้ในปี 2546 จนถึงเดือนกันยายน 2552 มีผไู้ ด้รบั การส่งเสริมฯ
เพียง 146 โครงการ เงินลงทุน 8,414 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 2.1 ของจ�ำนวนโครงการ ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ ทัง้ หมด
และร้อยละ 0.3 ของเงินลงทุนทั้งหมด โดยเกือบทั้งหมด         
เป็นกิจการ 2 ประเภทกิจการ คือ ประเภท 1.11 กิจการผลิต
หรือถนอมอาหาร และประเภท 1.13 กิจการคัดคุณภาพ บรรจุ
เก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ ดอกไม้ เนื่องจากประสบปัญหา ดังนี้
ประการแรก การจ�ำกัดกิจการทีจ่ ะได้รบั การส่งเสริมฯ
เพียง 10 ประเภท เน้นด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรม
เบา ไม่ครอบคลุมถึงอุตสาหกรรมอืน่ ๆ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
ประการที่สอง เงื่อนไขส�ำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเชิง
สร้างสรรค์ ต้องได้รบั การคัดเลือกเป็น OTOP และได้รบั มผช.  
หรือเป็นผู้ผลิตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการ       
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึง่ ต้องส่งรายละเอียด
จ�ำนวนมากในเรือ่ งขัน้ ตอนและวิธกี ารออกแบบ ดังนัน้ มีโครงการ
ได้รับการส่งเสริมฯ ในกลุ่มนี้เพียง 10 โครงการ เงินลงทุนรวม
180 ล้านบาท
ประการที่สาม เงื่อนไขส�ำหรับน�ำกิจการส่วนเดิมมา
ขอรับการส่งเสริมฯ ด้วย ก�ำหนดหลักเกณฑ์อย่างเข้มงวด โดย
ต้องได้รับการคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP และ มผช. หรือ
เป็นผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้รบั ความเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือมีขนาดการ
ลงทุนเดิมรวมกับส่วนใหม่ไม่เกิน 5 ล้านบาท ไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียน ท�ำให้ไม่มีผู้ขอรับส่งเสริมฯ ในหลักเกณฑ์นี้
แต่อย่างใด
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สรุปสาระสำ�คัญของนโยบายส่งเสริมการลงทุน SMEs
ปี 2546
ปาสัก เคฟ จำ�กัด
จ�2.จำำ�นวนกิ
จการที่อยู่ในข่ายการส่งเสริมฯ
(หุ้นไทยทั้ง

10

ของนโยบายส่งเสริมการลงทุน SMEs
(จ�ำนวนประเภทหลักและประเภทย่อย)

กันยายน 2552 พฤศจิกายน 2553
57

57

สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร
อากรขาเข้าเครื่องจักร
ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ยกเว้นทุกที่ตั้ง
ยกเว้น 8 ปี ทุกที่ตั้ง โดยไม่ก�ำหนดวงเงินภาษีที่ได้รับการยกเว้น

เงื่อนไข
สัดส่วนการถือหุ้นไทย

มากกว่าร้อยละ 51 และ
ต้องเป็นหุ้นไทยแท้จริง

มากกว่าร้อยละ 51

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

ไม่เกิน 3 : 1
ไม่น้อยกว่า 0.5

เงินลงทุนขั้นต�่ำ* (ล้านบาท)
ขนาดการลงทุนโครงการไม่เกิน* (ล้านบาท)

ไม่ก�ำหนด

สินทรัพย์ถาวรสุทธิทั้งบริษัท* (ล้านบาท)
การน�ำเครื่องจักรเดิมมาใช้ในโครงการขอรับ - ต้องเป็น OTOP ได้รบั
การส่งเสริมฯ ใหม่
มผช. หรือรวมทัง้ บริษทั
ไม่เกิน 5 ล้านบาท
- ต้องเพิ่มก�ำลังผลิต
ส่วนใหม่ ไม่น้อยกว่า
1 ใน 3

20

80

200
น�ำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศมาใช้ในโครงการ
ได้ มีมูลค่าไม่เกิน 10 ล้านบาท และต้องลงทุน
ใหม่ในเครื่องจักร มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4
ของมูลค่าเครื่องจักรใช้แล้ว

การก�ำหนดเงือ่ นไขพิเศษเฉพาะประเภทกิจการ กรณีผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ - กิจการผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผ่อนผันให้ครอบคลุม
ต้องเป็น OTOP หรือเห็น การผลิตสบู่ ยาสระผม ยาสีฟนั และเครือ่ งส�ำอาง
ชอบโดยคณะอนุกรรมการ - กิจการโรงแรม ผ่อนผันเงื่อนไขขั้นต�่ำเหลือ 40
SMEs
ห้อง และโครงการที่ตั้งอยู่ในเขต 1 และเขต 2
รวมทั้งอ�ำเภอหาดใหญ่ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่
อ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอชะอ�ำ อ�ำเภอเกาะสมุย จังหวัด
พังงา และจังหวัดกระบี่ ไม่อยู่ในข่ายให้การ
ส่งเสริมการลงทุน
หมายเหตุ * เงินลงทุนไม่รวมค่าทีด่ นิ และทุนหมุนเวียน
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2.3 จะต้องมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ไม่เกิน 3 : 1
2.4 อนุญาตให้นำ� เครือ่ งจักรใช้แล้วในประเทศ มา
ใช้ในโครงการทีข่ อรับการส่งเสริมฯ ได้ มีมลู ค่า
ไม่เกิน 10 ล้านบาท และจะต้องลงทุนเครือ่ งจักร
ใหม่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของมูลค่า
เครื่องจักรใช้แล้ว
2.5 โครงการทีข่ อรับการส่งเสริมฯ แต่ละโครงการ จะ
ต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนไม่เกิน 20 ล้านบาท แต่เมือ่ รวม
ทั้งกิจการแล้ว จะต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิ
หรื อ ขนาดการลงทุ น ไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
2.6 จะต้องยืน่ ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในวันที่ 31  
ธันวาคม 2554
3.  สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับมีดังนี้
3.1 ยกเว้นอากรขาเข้าเครือ่ งจักรไม่วา่ ตัง้ ในเขตใด
3.2 ยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คลเป็นเวลา 8 ปี โดย
ไม่กำ� หนดสัดส่วนการยกเว้นภาษีเงินได้นติ บิ คุ คล
3.3 สิทธิและประโยชน์อนื่ ให้ได้รบั ตามหลักเกณฑ์
ประกาศคณะกรรมการที่ 1/2543

การเปลีย่ นแปลงนโยบายในปี 2552 - 2553
ในการประชุมเมือ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552  คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ได้มมี ติเห็นชอบให้ปรับปรุงนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนแก่ SMEs เพื่อให้เอื้ออ�ำนวยต่อการลงทุน
โดยให้ก�ำหนดเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์จากเดิมเป็น ดังนี้
1.  ให้ก�ำหนดประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมฯ ตาม
มาตรการ SMEs เพิ่มเติม จากเดิมเพียง 10 ประเภท ให้เพิ่ม
เป็น 57 ประเภท
2.  ก�ำหนดเงื่อนไขในการขอรับการส่งเสริมฯ ดังนี้
2.1 จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่นอ้ ยกว่า 500,000  
บาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน)
2.2 จะต้องมีคนไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 51
ของทุนจดทะเบียน

สถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ตามมาตรการ SMEs
ปี

จำ�นวนคำ�ขอรับฯ
(โครงการ)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554

6
31
29
28
27
23
11
160
552

459
1,768
1,914
1,572
1,292
1,209
617
2,933
21,726
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ภายหลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมฯ ตามมติ
คณะกรรมการเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 พบว่ายังคง
ประสบปัญหาส�ำคัญ 2 ประการ
ประการแรก เงือ่ นไขทีจ่ ำ� กัดให้ลงทุน โดยไม่รวมค่าที่
ดินและทุนหมุนเวียน ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการนั้น นับ
เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนของ SMEs ในหลายอุตสาหกรรม
เช่น แม่พิมพ์ (Mould and Die) อุปกรณ์จับยึด (Jig and
Fixture) อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อุตสาหกรรมผลิต
อุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น เพราะจากการประเมินการลงทุน
ขั้นต�่ำ  เฉพาะค่าเครื่องจักรเพื่อให้ได้ก�ำลังผลิตที่เหมาะสมใน
เชิงพาณิชย์ จะมีมูลค่าประมาณ 30 - 60 ล้านบาท ซึ่งหาก
ผ่อนผันเงื่อนไขนี้ จะช่วยท�ำให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
เหล่านี้ สามารถน�ำเข้าเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรมาลงทุน เพื่อ
เพิ่มก�ำลังผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ประการที่สอง เงื่อนไขที่ก�ำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้น
สัญชาติไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 แต่ปรากฏว่า ที่ผ่านมามี
บริษทั ทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ ใหญ่เป็นนิตบิ คุ คลต่างชาติทจี่ ดั ตัง้ ในประเทศไทย
ได้เข้ามายืน่ ขอรับการส่งเสริมฯ ซึง่ ขัดกับเจตนารมณ์ของนโยบาย
ส่งเสริม SMEs ที่ต้องการให้เป็นนิติบุคคลไทยอย่างแท้จริง
ดังนั้น จึงเห็นควรก�ำหนดแนวทางในการพิจารณา
เกีย่ วกับเงือ่ นไขสัดส่วนหุน้ ไทยอย่างเข้มงวด โดยจะต้องตรวจสอบ
ว่าเป็นหุ้นไทยที่แท้จริง เช่น ในกรณีที่นิติบุคคลต่างด้าวเข้าถือ
หุ้นหรือลงหุ้นแล้วแต่กรณีในนิติบุคคลอื่น มากกว่าร้อยละ 49
ของทุนจดทะเบียน ให้ถอื ว่านิตบิ คุ คลนัน้ เป็นนิตบิ คุ คลต่างด้าว
เป็นต้น
ต่อมา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้พิจารณา
ประเด็นข้างต้น เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 มีมติให้ ปรับปรุง
มาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่ SMEs ดังนี้
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ประการแรก ก�ำหนดให้โครงการทีข่ อรับการส่งเสริมฯ
แต่ละโครงการ จะต้องมีขนาดการลงทุนไม่รวมค่าที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนไม่เกิน 80 ล้านบาท แต่เมือ่ รวมทัง้ กิจการแล้ว จะ
ต้องมีสินทรัพย์ถาวรสุทธิหรือขนาดการลงทุน ไม่รวมค่าที่ดิน
และทุนหมุนเวียนไม่เกิน 200 ล้านบาท
ประการทีส่ อง การพิจารณาให้การส่งเสริมฯ จะต้อง
พิจารณาเงือ่ นไข สัดส่วนหุน้ ทีเ่ ป็นของคนไทยอย่างเข้มงวด โดย
จะต้องตรวจสอบว่าเป็นหุน้ ไทยทีแ่ ท้จริง ตามหลักเกณฑ์การถือ
ครองที่ดิน

”

”

เงื่อนไขที่จ�ำกัดให้ลงทุน
โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
ได้ไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการ
เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน
ของ SMEs ในหลายอุตสาหกรรม

ภายหลังปรับปรุงหลักเกณฑ์
การส่งเสริมฯ
สถิติการขอรับการส่งเสริมฯ
เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด
โดยในปี 2554 มีการขอรับฯ
มูลค่า 21,726 ล้านบาท

”

ภายหลังปรับปรุงหลักเกณฑ์การส่งเสริมฯ ทั้ง 2 ครั้ง
สถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ตามนโยบายส่งเสริมการลงทุน
SMEs ในปี 2553 จนถึงสิ้นสุดมาตรการส่งเสริม SMEs เมื่อ
สิ้นปี 2554 พบว่ามีการขอรับการส่งเสริมฯ เพิ่มขึ้นอย่างก้าว
กระโดด จากเดิมในปี 2553 เพียง 11 โครงการ เงินลงทุน 617
ล้านบาท เพิม่ ขึน้ เป็น 160 โครงการ เงินลงทุน 2,933 ล้านบาท
ในปี 2553 และ 552 โครงการ เงินลงทุน 21,726 ล้านบาท
ในปี 2554
อย่างไรก็ตาม โครงการลงทุนของ SMEs ส่วนใหญ่
ขอรับการส่งเสริมฯ ในประเภทกิจการที่มีการผลิตไม่ซับซ้อน
เช่น ประเภท 6.12 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วย
พลาสติก ประเภท 1.5.1 กิจการขยายพันธุ์หรือเลี้ยงสัตว์ โดย
เฉพาะการเลี้ยงไก่ และประเภท 1.16 กิจการผลิตผลิตภัณฑ์
จากยางธรรมชาติ เป็นต้น

ประเภทกิจการ

จำ � นวนคำ � ขอฯ
(โครงการ)

เงินลงทุน
(ล้านบาท)

กิจการผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือเคลือบด้วยพลาสติก
กิจการขยายพันธุ์หรือเลี้ยงสัตว์
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ
กิจการผลิตผลิตภัณฑ์โลหะ รวมทั้งชิ้นส่วนโลหะ
กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ
กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร หรือสิง่ ปรุงแต่งอาหาร
โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
4.2 กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ์ และชิ้นส่วน
1.12 กิจการผลิตน�้ำมันหรือไขมัน จากพืชและสัตว์
1.14 กิจการคัดคุณภาพและบรรจุ เก็บรักษา พืช ผัก
ผลไม้ หรือดอกไม้ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
5.3 กิจการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ที่ใช้กับเครื่องใช้
ไฟฟ้า
1.13 กิจการผลิตแป้งจากพืช หรือเดกตริน หรือโมดิไฟด์
สตาร์ช

153
51
23
70
24
54

4,769
2,459
2,186
1,900
1,867
1,835

71
24
21

1,545
951
879

14

597

7

463

6.12
1.5.1
1.16
4.3
4.10
1.11
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บีโอไอแฟร์ 2011
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

เลขาฯ สถาพร กวิตานนท์

ต�ำนานบีโอไอแฟร์

คุณสถาพร กวิตานนท์ หรือทีค่ นบีโอไอจะเรียกอย่าง
คุน้ เคยว่า ท่านเลขาฯ สถาพร ย้ายจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สภาพัฒน์ ซึ่ง
ขณะนั้น ดำ�รงตำ�แหน่ง ผู้ช่วยเลขาธิการ มารับตำ�แหน่งรอง
เลขาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบี
โอไอ เมื่อปี 2527 และก้าวขึ้นเป็นเลขาธิการบีโอไอ เมื่อปี 2534
บีโอไอ ในยุคท่านเลขาฯ สถาพร เป็นยุคที่มีการ
เปลีย่ นแปลงครัง้ ใหญ่ โดยการ “ผ่าตัด - ยกเครือ่ ง” ปรับบทบาท
ของบีโอไอให้ท�ำงานเชิงรุก ให้ความส�ำคัญกับงานบริการ         
นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ปรับโครงสร้างองค์กร พัฒนา
บุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการท�ำงานมากขึ้น  
ความเปลีย่ นแปลงทีส่ ำ� คัญเรือ่ งหนึง่ คือ การเน้นงาน
ด้านประชาสัมพันธ์ ให้บโี อไอเป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลายไม่เฉพาะแต่
บริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมการลงทุนเท่านัน้ แต่รวมถึงประชาชน
ทั่วไปด้วย    
โดยเริม่ ด�ำเนินการทีละขัน้ เริม่ ตัง้ แต่จดั ให้มี “โครงการ
ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เพื่อถวายเป็นราชสดุดใี นโอกาสที่
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นการปลูกต้นไม้ 3 - 4 แสนต้น
ในบริเวณพื้นที่นิคมและเขตอุตสาหกรรม 10 - 20 แห่ง โดย
ขอความร่วมมือจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมฯ เข้าร่วม            
โครงการฯ ซึง่ มีบริษทั เข้าร่วมโครงการถึง 1,200 ราย มีบคุ ลากร
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประมาณ 10,000 คน

จากนั้นบีโอไอได้จัดกิจกรรมครั้งส�ำคัญเป็นครั้งที่ 2
โดยได้ร่วมกับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) จัด
กิจกรรม “วิง่ ลอยฟ้าเฉลิมพระเกียรติ” ขึน้ เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2536 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ บนทางด่วน
ขัน้ ที่ 2 สายบางโคล่ – แจ้งวัฒนะ ซึง่ ขณะนัน้ เพิง่ ก่อสร้างแล้ว
เสร็จ แต่ยังไม่ได้เปิดให้บริการ มีคนร่วมวิ่งลอยฟ้าในครั้งนี้    
มากถึง 30,000 คน และได้ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการ
จัดกิจกรรมเป็นเงิน 3.5 ล้านบาท โดยเสด็จพระราชกุศลตาม
อัธยาศัย
ล�ำดับต่อมา แม้งานทีจ่ ดั จะไม่เกีย่ วกับบีโอไอโดยตรง
แต่การบริหารจัดการเกือบทั้งหมดด�ำเนินการโดยบุคลากรของ
บีโอไอ คือ การจัดการแข่งขันฟุตบอลให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในวาระครบรอบ 60 ปี เมื่อปี 2537 ณ สนามศุภชลาศัย เพื่อ
ต้องการจะทดสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่บีโอไอว่า “เมื่อ
ต้องบริหารจัดการผู้ชมที่เข้ามาชมในสนามศุภชลาศัย 2 วันๆ
ละ 40,000 คน รวมเป็น 80,000 คน จะรับมือไหวหรือไม่”  ซึง่
ผลปรากฏว่าบีโอไอผ่านการทดสอบด้วยผลงานขั้นดีเยี่ยม

”

บีโอไอในยุคท่านเลขาฯ สถาพร มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
โดยปรับบทบาทของบีโอไอให้ท�ำงานเชิงรุก พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ในการท�ำงานมากขึ้น
28 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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”

”

:: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
พระบรมราชินีนาถ เสด็จเป็นองค์ประธาน ทรงประกอบพิธีเปิดงาน
บีโอไอแฟร์ 1995

อาหารไทยยอดนิยม คือ ต้มย�ำกุ้ง
บีโอไอแฟร์’ 95 จุดก�ำเนิดและแรงบันดาลใจ
ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก
ก้าวต่อไปซึ่งเป็นก้าวใหญ่ และก้าวส�ำคัญ ที่ท�ำให้     
เพราะมีหลากหลายรสชาติรวมกัน
บีโอไอเป็นทีร่ จู้ กั ของคนไทยทัว่ ประเทศ ภายในเวลาอันรวดเร็ว  
งานบีโอไอแฟร์ก็มีแนวคิดเช่นเดียวกันนี้
และยังเป็นการน�ำเสนอพัฒนาการของภาคอุตสาหกรรมของ

ประเทศไทย ให้คนไทยและชาวต่างชาติได้รบั รูเ้ ป็นครัง้ แรก คือ
การจัดงานบีโอไอแฟร์’ 95 หรือในชื่ออย่างเป็นทางการคือ  
“นิทรรศการก้าวไกลไทยท�ำ 2538”  บนพืน้ ที่ 70 ไร่ ของท่าเรือ
พาณิชย์แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี
งานบีโอไอแฟร์’ 95 นับเป็นงานนิทรรศการด้านการ
ลงทุนและอุตสาหกรรม ทีย่ งิ่ ใหญ่ทสี่ ดุ ตัง้ แต่เคยมีมาในประเทศไทย
ในขณะนั้น และท�ำให้ค�ำว่า "บีโอไอแฟร์" กลายเป็นวลีที่จดจ�ำ
ของประชาชนมาจนถึงปัจจุบัน   
การจัดงานบีโอไอแฟร์’ 95 เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่ม
และสามารถผลักดันให้เป็นจริงได้ ของท่านเลขาฯ สถาพร มี
วัตถุประสงค์หลายประการ ได้แก่
• เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
(กาญจนาภิเษก)
• เพือ่ เปิดโอกาสให้นกั ลงทุนน�ำสินค้ามาแสดง เป็นการ
ส่งเสริมการตลาดและสร้างความเข้าใจ ระหว่าง       
ผู้ผลิตกับผู้บริโภค โดยเปิดกว้างให้ประชาชนเข้า      
ชมงานได้ฟรี
• เพือ่ ชีใ้ ห้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย เป็นโอกาส
ทีจ่ ะท�ำให้เกิดการถ่ายทอดทางวิชาการ และเทคโนโลยี
ผ่านกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมการประชุม และ
สัมมนา กิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์ต่างๆ
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• ส่งเสริมให้นักลงทุนได้รับรู้ข้อมูล ข้อเท็จจริงของ
องค์ประกอบสินค้า ซึ่งจะท�ำให้เกิดแนวคิดในการ
ลงทุนในโครงการใหม่ๆ ก็จะผลิตสินค้าเชื่อมโยงใน
สินค้านั้น หรือพัฒนาสินค้าใหม่ได้
• เพื่อประชาสัมพันธ์เปิดส�ำนักงานใหม่ที่แหลมฉบัง
ต้องการแนะน�ำศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคตะวันออก และให้นักลงทุนเห็นว่าบีโอไอเน้นการให้การ
บริการนักลงทุนในต่างจังหวัดโดยตรง

”

การจัดงานบีโอไอแฟร์' 95 นั้น  กล่าวได้ว่าเริ่มต้น
จากศูนย์เพราะไม่มีใคร โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในบีโอไอ ที่มี
ประสบการณ์ในการจัดงานลักษณะนีม้ าก่อน ในขณะทีน่ กั ลงทุน
และประชาชนส่วนใหญ่ ก็ไม่เคยสัมผัสกับงานเช่นนี้ เพราะ
ประเทศไทยไม่มีงานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีขนาดใหญ่ มา
นานเกือบ 3 ทศวรรษ  โดยครั้งหลังสุดได้จัดขึ้นเมื่อ 27 ปีก่อน
คือ “งานแสดงสินค้านานาชาติแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511”
(THAILAND INTERNATIONAL TRADE FAIR 1968)
ณ ต�ำบลหัวหมาก (ต่อมาได้พัฒนาพื้นที่แสดงสินค้าขึ้นเป็น
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง) ซึ่งหลังจากนั้นก็มีเพียงแค่การแสดง
นิทรรศการขนาดเล็กเท่านั้น                                     
ทีมงานจัดงานของบีโอไอจึงต้องเริม่ ต้นเรียนรูก้ นั ใหม่
หมด อย่างไรก็ตาม ท่านเลขาฯ สถาพร มีประสบการณ์ใน     
การดูงานด้านนีม้ าบ้าง โดยเฉพาะการทีไ่ ปดูงานเอ็กซ์โปนานาชาติ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (THE INTERNATIONAL
EXPOSITION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY) เมื่อ
ปี 2528 หรือทีร่ จู้ กั ในชือ่ TSUKUBA EXPO' 85  จัดขึน้ ทีเ่ มือง
ซึกบุ ะ ในญีป่ นุ่ ท�ำให้เรียนรูก้ ารจัดงานเอ็กซ์โประดับนานาชาติ
ซึง่ ท่านประทับใจงานเอ็กซ์โปนีม้ าก และน�ำมาถ่ายทอดให้ผบู้ ริหาร
รวมทั้งเจ้าหน้าที่บีโอไอฟังหลายครั้ง  
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เลขาฯ สถาพร ได้ก�ำหนดแนวคิดหลัก
ของงานบีโอไอแฟร์ว่า
เป็นงานส�ำหรับประชาชนทั่วไป
ไม่ใช่งานที่มีกลุ่มเป้าหมาย
เป็นนักธุรกิจเท่านั้น

เสียงโด่งดังไปทั่วโลกเพราะมีหลากหลายรสชาติรวมกัน งาน
นิทรรศการบีโอไอแฟร์ก็มีแนวคิดเช่นเดียวกันนี้

”

นอกจากนี้ ระหว่างศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กลุม่ นักศึกษาของท่านส่วนมากมาจากต่างจังหวัด  จึงชอบเทีย่ ว
งานวัด โดยเฉพาะงานวัดปากน�้ำ  ซึ่งถือเป็นงานใหญ่ประจ�ำปี
ในสมัยนัน้ ท�ำให้เรียนรูป้ ระสบการณ์การจัดงานวัดระดับประเทศ
ของไทยว่าเป็นอย่างไร ซึ่งสามารถน�ำรูปแบบต่างๆ ของการ   
จัดงานเหล่านีม้ าผสมกลมกลืนกลายเป็นรูปแบบของงานบีโอไอ
แฟร์ซึ่งมีเอกลักษณ์ของตนเอง
ท่านเลขาฯ สถาพร  ได้ก�ำหนดแนวคิดหลักของงาน
บีโอไอแฟร์ว่า  เป็นงานส�ำหรับประชาชนทั่วไป ไม่ใช่งานที่มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักธุรกิจเท่านั้น โดยท่านเลขาฯ กล่าวว่า
“ผูช้ ายอยากดูอะไรก็มใี ห้ดู ผูห้ ญิงอยากดูอะไรก็มี หรือ
เด็กอยากดูอะไรก็มีให้ดูเช่นกัน จัดทุกอย่างส�ำหรับครอบครัวมี
ให้ดูครบ หากไปทั้งพ่อแม่ลูกก็สามารถแบ่งกันไปดูได้”
ดังนั้น นิทรรศการจึงมีลักษณะหลากหลายรูปแบบ
ผสมผสานกัน (MIXED SHOW) ไม่ใช่เพียงแค่งานแสดง     
สินค้า (TRADE SHOW) เท่านั้น โดยเป็นทั้งงานแสดงสินค้า
อุตสาหกรรม เป็นการแสดงความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมไทย
และเทคโนโลยีแห่งอนาคต งานนิทรรศการที่มีความตื่นตา      
ตื่นใจแบบ EDUTAINMENT ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง
ความสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆ รวมถึงยังสามารถเลือกซื้อ
สินค้าแปลกๆ ใหม่ๆ และราคาถูกได้อีกด้วย
เมือ่ ท่านเลขาฯ สถาพรไปสอบถามกับบริษทั ทีป่ รึกษา
ทีเ่ ชีย่ วชาญในด้านจัดงานนิทรรศการ เพือ่ ให้ความเห็นเกีย่ วกับ
แนวคิดการจัดงานบีโอไอแฟร์ตามรูปแบบข้างต้น ที่ปรึกษา  
เหล่านี้เมื่อรับฟังแล้ว ก็รู้สึกงงมาก เพราะตามหลักวิชาที่เขา
ด�ำเนินการมานัน้ เขาคิดไม่ออกเลยว่าจะจัดงานออกมาเป็นรูป
แบบใด เพราะไม่มีในหลักวิชา ท่านก็กล่าวอุปมาอุปไมยว่า ให้
ดูรูปแบบอาหารไทยยอดนิยม คือ ต้มย�ำกุ้ง ก็แล้วกัน ที่มีชื่อ
30 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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แม้งานบีโอไอแฟร์’ 95 จะได้รับการสนับสนุนด้าน   
งบประมาณจากรัฐบาลค่อนข้างน้อย แต่ได้รบั ความร่วมมืออย่าง
ดียิ่งจากภาคเอกชนที่เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมฯ โดยมี    
มากถึง 344 บริษัท เข้าร่วมงาน จ�ำแนกเป็นอาคารนิทรรศการ
ขนาดใหญ่ 5 อาคาร และอาคารนิทรรศการของบริษัทต่างๆ
อีก 57 อาคาร
จากการวางแผนการตลาดและบริหารจัดการที่       
เยี่ยมยอด ท�ำให้งานบีโอไอแฟร์’ 95 มีผู้ชมมากถึง 2 ล้านคน
หรือเฉลีย่ วันละ 160,000 คน โดยประชาชนหลัง่ ไหลมาชมงาน
จากทัว่ สารทิศ ตัง้ แต่ใต้สดุ ของประเทศ คือ อ�ำเภอเบตง จนถึง
ภาคเหนือสุดจากแม่ฮ่องสอนและเชียงราย อีสานสุดจาก
หนองคาย โดยเฉพาะจากทุกหอการค้า และยังมีสมาชิกสภา
อุตสาหกรรมต่างๆ อีกมากมาย จนกระทัง่ เกิดเป็นกระแสขึน้ ว่า   
คนที่ไม่มาชมงานนี้แล้วจะพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่อง เพราะทุกคน
ต่างพูดถึงงานบีโอไอแฟร์กันหมด
จากการที่คนหลั่งไหลมาชมงานจ�ำนวนมาก ได้สร้าง
ประวัติศาสตร์ของการจราจรติดขัดตามถนนบางนา - ตราด
จากแหลมฉบังมาจนถึงบางนา ถึงกับมีการประกาศทางวิทยุวา่
อย่าไปงานบีโอไอแฟร์’ 95 เนื่องจากการจราจรติดขัดมาก แต่
ประชาชนก็ยงั เดินทางไปชมงานอย่างล้นหลาม ท�ำให้ตอ้ งขยาย
เวลาจัดงานจาก 10 วัน เพิ่มเป็น 12 วัน

”

”
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นอกจากนี้ บีโอไอแฟร์’ 95 ยังจัด CEO FORUM น�ำ ไทม์วอร์เนอร์ ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านสื่อของสหรัฐฯ      
ผูบ้ ริหารระดับสูงสุดของบริษทั ชัน้ น�ำของโลกกว่า 50 คนมาร่วม จัดท�ำโครงการเชือ่ มัน่ เมืองไทยขึน้ มา ซึง่ ประสบผลส�ำเร็จค่อน
งาน  โดยได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และพบปะ ข้างมาก
กับผูน้ ำ� ระดับสูงของรัฐบาล นับเป็นการเผยแพร่บรรยากาศการ
ลงทุนของประเทศที่ประสบผลส�ำเร็จอย่างสูงมาก
จุดอ่อนส�ำคัญประการหนึ่ง คือ
ส�ำหรับเกียรติยศแห่งความส�ำเร็จของงานบีโอไอ    
คนไทยขาดความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย
แฟร์’ 95 นั้น สมาคมผู้ประกอบธุรกิจงานแสดงสินค้าได้มอบ
รางวัลงานแสดงสินค้านานาชาติดีเด่นประจ�ำปี 2538 แก่        
ท่านเลขาฯ สถาพร จึงมีความคิดว่า
บีโอไอ โดยมี ดร.อ�ำนวย วีรวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในขณะ บีโอไอควรจะสร้างอะไรขึ้นมาเป็นรูปธรรม
นั้น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เนื่องจากมีผลงานบีโอไอ
เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจ
แฟร์’ 95 ทีป่ ระสบผลส�ำเร็จอย่างมาก ซึง่ ช่วยพัฒนาธุรกิจงาน
แสดงสินค้าในประเทศไทยเป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม การศึกษาในระยะหลังเกีย่ วกับเศรษฐกิจ
ไทยของส�ำนักต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นส�ำนักในประเทศและต่าง
ประเทศ ได้วเิ คราะห์จดุ อ่อนของเศรษฐกิจไทยไว้หลายประการ
โดยจุดอ่อนส�ำคัญประการหนึง่ คือ คนไทยขาดความเชือ่ มัน่ ใน
เศรษฐกิจไทย
นอกจากนี้ ยังพบว่าชาวต่างประเทศเชือ่ มัน่ ในเศรษฐกิจ
ไทย มากกว่าคนไทยเชือ่ มัน่ ในเศรษฐกิจไทยเสียอีก ท่านเลขาฯ
สถาพร จึงมีความคิดว่าบีโอไอควรจะสร้างอะไรขึ้นมาเป็น       
รูปธรรมเพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจ
สิ่งที่จุดประกายความคิดให้จัดงานบีโอไอแฟร์ 2000
ขึน้ มา คือ การทีป่ ระเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเอเชียนเกมส์
:: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็น ครั้งที่ 13 เมื่อเดือนธันวาคม 2541 ภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ
องค์ประธาน ทรงประกอบพิธีเปิดงานบีโอไอแฟร์ 2000 เมื่อวันที่ เพียงปีเศษเท่านั้น ซึ่งจัดการแข่งขันได้ดีเหนือความคาดหมาย
3 กุมภาพันธ์ 2543
ยิง่ ไปกว่านัน้ ยังเกิดเหตุการณ์สำ� คัญในเอเชียนเกมส์
ในครั้งนั้น ที่คนไทยต้องประทับใจไปนานเท่านาน คือ การ
แข่งขันฟุตบอลรอบรองชนะเลิศระหว่างทีมไทยและเกาหลีใต้    
บีโอไอแฟร์ 2000 เชื่อมั่นเมืองไทย
ซึง่ ปกติทมี ฟุตบอลไทย ทีม่ ผี เู้ ล่นครบ 11 คน ก็แทบจะไม่สามารถ
เพื่อแสดงให้เห็นว่าคนไทยเก่ง มีดี จึงได้ตัดสินใจ      เอาชนะเกาหลีใต้ได้อยู่แล้ว แต่ในการแข่งขันครั้งนั้น ฝ่ายไทย
แน่วแน่ทจี่ ะเริม่ ส�ำรวจความเป็นไปได้ของการจัดงานบีโอไอแฟร์ ถูกกรรมการไล่ออกจากสนาม 2 คน คงเหลือผู้เล่นพียง 9 คน
ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย
เท่านั้น แต่สามารถต้านทานการบุกของนักเตะพลังโสมได้       
ภายหลังจากจัดงานบีโอไอแฟร์’ 95 เพียง 2 ปี จนเสมอกันในเวลาปกติ ต้องต่อเวลาการแข่งขันออกไป
ประเทศไทยต้องเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจครั้งส�ำคัญเมื่อปี      
ในช่วงต่อเวลา ฝ่ายไทยยิงลูกโทษระยะไกลถึง 40
2540 ท�ำให้ตอ้ งเปลีย่ นระบบอัตราแลกเปลีย่ น จากแบบตะกร้า หลา  เข้าประตูเกาหลีใต้ไปได้อย่างเหลือเชือ่   และชนะไปทันที
เงินมาเป็นแบบลอยตัว ในระยะแรกบีโอไอได้พยายามสร้าง ตามกฎ GOLDEN GOAL ในขณะนั้น จากชัยชนะอันยิ่งใหญ่
ความมั่นใจในประเทศแก่ชาวต่างชาติ โดยร่วมมือกับกลุ่ม       ครัง้ นัน้ ท�ำให้คนไทยทัว่ ประเทศต่างไชโยโห่รอ้ งกันทัว่ ทัง้ ประเทศ  
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เช่นเดียวกับท่านเลขาฯ สถาพร ซึง่ ได้ชมการถ่ายทอดการแข่งขัน
ร่วมกับข้าราชการบีโอไอหลายท่าน ทีส่ ง่ เสียงตะโกนโห่รอ้ งด้วย
ความดีใจดังก้องไปทั้งบีโอไอ  
ท่านเลขาฯ สถาพร ประทับใจการแข่งขันนัดนี้มาก  
เพราะแสดงให้เห็นว่า คนไทยเก่ง มีดี จึงได้ตัดสินใจแน่วแน่ที่
จะเริม่ ส�ำรวจความเป็นไปได้ของการจัดงานบีโอไอแฟร์ ครัง้ ที่ 2  
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจไทย เหมือนที่ฟุตบอลนัดนี้
ได้สร้างความเชือ่ มัน่ ในความสามารถของคนไทย โดยตัง้ เป้าว่า
นิทรรศการบีโอไอแฟร์ ครั้งนี้ จะมีคนมาเที่ยวชมและจับจ่าย
ใช้สอยจ�ำนวนมาก เพือ่ ให้ได้รบั ทราบศักยภาพของประเทศไทย
ว่าตลาดยังมีก�ำลังซื้อ ท�ำให้ภาคการผลิตเกิดความมั่นใจ และ
ส่งผลดีต่อเนื่องถึงภาคสถาบันการเงิน ที่จะให้สินเชื่อแก่ภาค
ธุรกิจอีกต่อหนึ่ง นับเป็นสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจ ในหมู่
คนไทยด้วยกันเอง เพื่อให้ประเทศไทยไปรอด

ส�ำหรับการจัดนิทรรศการบีโอไอแฟร์ ครั้งที่ 2 จะมี
ทัง้ ส่วนทีย่ ากกว่าและส่วนทีง่ า่ ยกว่าการจัดนิทรรศการครัง้ แรก
ส�ำหรับส่วนที่ยากกว่า คือ เป็นการจัดในช่วงที่เศรษฐกิจไทย
ค่อนข้างซบเซา ท�ำให้บริษัทต่างๆ มีเงินงบประมาณในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์จ�ำกัด ส�ำหรับในส่วนที่ง่ายกว่า คือ
สัญลักษณ์ “บีโอไอแฟร์” ได้ติดตลาดไปแล้วนับตั้งแต่จัดงาน
ครั้งแรก ประชาชนรู้จัก เคยเห็นมาแล้ว ไม่ต้องอธิบายว่า        
บีโอไอแฟร์คืออะไร เหนือกว่างานแสดงสินค้าอื่นๆ อะไรบ้าง
เมือ่ พูดถึงค�ำนี้ ทุกคนจะหลับตานึกถึงภาพงานนิทรรศการขนาด
ใหญ่ ที่มีการแสดงเทคโนโลยีและสินค้าหลากหลายชนิด
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งานบีโอไอแฟร์ 2000 หรือที่มีชื่อเป็นทางการว่า
“นิทรรศการเชื่อมั่นเมืองไทย บีโอไอแฟร์ 2000” ได้จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 3 – 17 กุมภาพันธ์ 2543 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยสมเด็จพระเทพ   
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน    
ทรงประกอบพิธเี ปิดงานบีโอไอแฟร์ 2000 เมือ่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์
2543

วัตถุประสงค์หลักของการจัดงาน คือ  เพือ่ เฉลิมฉลอง
สร้างความเชื่อมั่นของทุกฝ่าย ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทย
ก�ำลังก้าวสู่การฟื้นตัวที่แข็งแกร่ง กระตุ้นการใช้จ่ายและการ
ลงทุนของภาคเอกชนอย่างต่อเนื่อง สร้างความภาคภูมิใจใน
ศักยภาพและคุณภาพของสินค้า และบริการของผูป้ ระกอบการ
ไทย รวมถึงแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน
ที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและผนึกก�ำลังพัฒนาประเทศเพื่อ
ความยั่งยืนในระยะยาว
รูปแบบการจัดงานครั้งนี้ มีทั้งการออกร้านจ�ำหน่าย
สินค้า การแสดงนิทรรศการ การสัมมนาวิชาการ และกิจกรรม
เสริมต่างๆ โดยมีบริษัทและองค์กรเอกชนกว่า 800 แห่ง มา
แสดงนิทรรศการบนพืน้ ทีจ่ ดั งานกว่า 130,000 ตารางเมตร โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย
ส่วนแรก คือ อาคารแสดงนิทรรศการในร่ม 4 อาคาร
ประกอบด้วย คูหาย่อยขนาด 9 ตารางเมตร จ�ำนวน 1,092
คูหา

”

”
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ส่วนที่สอง เป็นพื้นที่แสดงนิทรรศการกลางแจ้ง ได้
ก่อสร้างอาคารนิทรรศการชั่วคราวขนาด 500 ตารางเมตร
จ�ำนวน 72 อาคาร บนเนื้อที่ 100,000 ตารางเมตร รวมถึง   
จัดงาน CEO FORUM เช่นเดียวกับงานครั้งแรก
งานบีโอไอแฟร์ 2000 ได้รับความร่วมมือจากบริษัท
ชัน้ น�ำของโลก มาแสดงนิทรรศการอย่างคับคัง่ เช่นเดียวกัน เช่น
GM ฟอร์ด โตโยต้า ฮอนด้า อีซูซุ P&G คอลเกตปาล์มโอลีฟ ผจญภัยใต้ทะเลลึก 20,000 ไมล์ของโซนี่ รถต้นแบบของบริษทั
โซนี่ ฮิตาชิ พานาโซนิค เอ็นอีซี ฟิลิปส์ ซัมซุง แอลจี ไอบีเอ็ม รถยนต์ยกั ษ์ใหญ่ รถยนต์บเี อ็มดับบลิวของพระเอกในภาพยนตร์
ฯลฯ รวมถึงบริษัทชั้นน�ำของไทย เช่น เครือเจริญโภคภัณฑ์     เจมส์บอนด์ ฯลฯ ซึ่งสามารถหยิบยกมาประชาสัมพันธ์ได้
ไทยซัมมิท เครือสหพัฒน์ฯ เครือ SCG ฯลฯ รวมถึงอาคาร
หน่วยราชการต่างๆ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวง
ท่านเลขาฯ สถาพร กล่าวถึงกลยุทธ์
วิทยาศาสตร์ฯ เป็นต้น
งานบีโอไอแฟร์ 2000 ในช่วงเริ่มแรกได้ตั้งเป้าหมาย
ที่ใช้ว่า “ใหญ่แบบกองทัพ
คนชมงานไว้เพียง 2 – 3 ล้านคน แต่เมือ่ ใกล้จะเปิดงานได้ปรับ
และรบแบบกองโจร”
เพิ่มเป้าหมายเป็น 3 – 5 ล้านคน เนื่องจากประชาชนให้ความ
โดยมีหัวใจส�ำคัญ คือ ต้องขยัน
สนใจจ�ำนวนมากตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน สื่อมวลชนต่างลงข่าวใน
ต้องท�ำงานวันละ 25 ชั่วโมง
เรือ่ งนี้ ท�ำให้ประชาชนชมงานเป็นไปตามเป้าหมายทีว่ างไว้ คือ
4.5 ล้านคน นับว่ามากที่สุดเท่าที่เคยมีการจัดงานนิทรรศการ
ขึ้นในประเทศไทย
ประการทีส่ าม งานบีโอไอแฟร์มกี ลยุทธ์ประชาสัมพันธ์
ที่ดีเยี่ยม ซึ่งท่านเลขาฯ สถาพร กล่าวถึงกลยุทธ์ที่ใช้ว่า “ใหญ่
เคล็ดลับแห่งความส�ำเร็จ 3 ประการ
แบบกองทัพและรบแบบกองโจร” กล่าวคือ จะไม่เป็นแม่ทัพที่
ส�ำหรับเคล็ดลับของความส�ำเร็จของงานครั้งนี  ้ ท่าน รบตามรูปแบบปกติ แต่จะรบแบบกองโจร โดยจะเข้าไปโจมตี
เลขาฯ สถาพร  สรุปว่ามาจากปัจจัยส�ำคัญ 3 ประการ
ทุกจุดทีส่ ามารถโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ โดยมีหวั ใจส�ำคัญ คือ
ประการแรก งานบีโอไอแฟร์มีองค์ประกอบของ      ต้องขยัน ต้องท�ำงานวันละ 25 ชั่วโมง
ความส�ำเร็จ คือ งานครัง้ แรกมีพธิ เี ปิดทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้า
ทัง้ นี้ ได้เข้าหาสือ่ รูปแบบต่างๆ ทัง้ รายการโทรทัศน์ที่
อยูห่ วั ฯ และสมเด็จพระบรมราชินนี าถฯ ทรงเสด็จฯ เป็นประธาน เชิญไปออกรายการโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สิ่งที่ใช้จ่ายไปจึง
ส่วนงานครั้งที่สอง มีพิธีเปิดที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นแต่เพียงแรงงานอย่างเดียวเท่านัน้ โดยในช่วงใกล้จะจัดงาน
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน นับเป็นการประกัน และระหว่างจัดงาน จะพบว่าทั้งเลขาธิการ รองเลขาธิการ        
ถึงความยิ่งใหญ่ของงาน ประกอบกับมีการถ่ายทอดสดพิธ     ี ผู้ช่วยเลขาธิการ หรือแม้กระทั่งผู้อ�ำนวยการกองของบีโอไอ
เปิดผ่านสถานีโทรทัศน์ ท�ำให้ประชาชนได้ชมสิง่ น่าสนใจภายใน ต้องวิ่งรอกออกรายการโทรทัศน์กันหมด
งาน สิง่ เหล่านีไ้ ด้กลายเป็นแรงขับให้เกิดกระแสในหมูป่ ระชาชน
การประชาสัมพันธ์งานบีโอไอแฟร์ยังมีข้อได้เปรียบ
แม้วา่ จะอยูไ่ กล ต้องเดินทางฝ่าการจราจรทีต่ ดิ ขัดก็ยงั อยากจะ ส�ำคัญ คือ มีแนวร่วมซึ่งเป็นบริษัทจ�ำนวนมากที่มาแสดง
มาชมงาน
นิทรรศการ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์เดียวกัน คือ ต้องการให้ประชาชน
ประการทีส่ อง งานบีโอไอแฟร์เป็นสินค้าหรือ PRODUCT มาร่วมชมงานบีโอไอแฟร์ให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ดังนั้น จึง
ทีแ่ ปลกใหม่สำ� หรับสังคมไทย ท�ำให้ขายได้งา่ ย เนือ่ งจากมีสงิ่ ที่ ได้รบั ความร่วมมือจากบริษทั เหล่านีเ้ ป็นอย่างดี เช่น บริษทั โซนี่
น่าสนใจ เช่น เพชรและพลอยเม็ดใหญ่ที่สุดในโลก การแสดง น�ำรถแบบโมบายชื่อว่า "จัมโบตรอน" ซึ่งเป็นรถมหัศจรรย์ใน
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”

ตลอดชีวิตการท�ำงาน
ของท่านเลขาฯ สถาพร
ได้สร้างคุณูปการให้กับชาติบ้านเมือง
ในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผลงานในการเป็นส่วนหนึ่ง
ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

สมัยนัน้ วิง่ ประชาสัมพันธ์ไปทัว่ ประเทศ โดยเป็นรถทีด่ า้ นหลัง
ติดตั้งจอมอนิเตอร์ขนาดยักษ์
นอกจากนี  ้ บริษทั ทีม่ าร่วมงาน ยังประชาสัมพันธ์งาน
ผ่านช่องทางต่างๆ ที่บริษัทมีอยู่แล้ว เช่น หากบริษัทมีป้าย
โฆษณาขนาดใหญ่ บีโอไอก็ขอความร่วมมือให้ชว่ ยแทรกโฆษณา
งานบีโอไอแฟร์ให้ด้วย โดยการติดแบนเนอร์บนป้าย หรือหาก
ไปกดเอทีเอ็ม ก็จะพบใบแจ้งรายการที่ซึ่งมีโฆษณางานบีโอไอ
แฟร์ด้วย เมื่อเปิดโทรทัศน์หรือวิทยุก็พบข่าวสารเกี่ยวกับงาน
บีโอไอแฟร์เช่นเดียวกัน หรือเมื่อไปกินอาหารฟาสต์ฟู้ด แผ่น
โฆษณาทีร่ องถาดอาหารก็จะมีสญ
ั ลักษณ์บโี อไอแฟร์เล็กๆ แทรก
อยู่ด้วย ดังนั้น กล่าวได้ว่าไม่ว่าจะเปิดรับสื่อไหน จะพบการ
โฆษณางานบีโอไอแฟร์ เต็มไปหมดทุกสื่อ
หลังจากงานบีโอไอแฟร์ ครั้งที่ 2 ผ่านไป 12 ปี        
งานบีโอไอแฟร์ ครั้งที่ 3 หรือบีโอไอแฟร์  2011 ก็ได้จัดขึ้นอีก
โดยมีท่านเลขาฯ สถาพร เป็นเพียงผู้ให้ค�ำปรึกษา ก�ำหนด      
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”

จัดงานระหว่างวันที่ 5 - 22 มกราคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้า
และการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  เลื่อนจากก�ำหนดการ
เดิม ทีจ่ ะมีขนึ้ ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2554 เพราะเกิดอุทกภัย
ครัง้ ใหญ่ในประเทศไทย ภายใต้แนวคิดการจัดงานว่า “รวมพลัง
น�้ำใจ โลกสดใส ไทยยั่งยืน” หรือ “GOING GREEN FOR
THE FUTURE”  ซึง่ ได้รบั ความส�ำเร็จเป็นอย่างดี เช่นเดียวกับ
บีโอไอแฟร์ ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา
ตลอดชีวติ การท�ำงานของท่านเลขาฯ สถาพร ได้สร้าง
คุณปู การให้กบั ชาติบา้ นเมืองในหลายๆ เรือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่
ผลงานในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย    
สิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของท่าน เมื่อ
เวลาผ่านไปกว่าสิบปี  สิง่ เหล่านัน้ ยังคงอยู่  และได้รับการสาน
ต่อให้ดียิ่งขึ้น เป็นประจักษ์พยานว่าสิ่งใหม่ๆ เหล่านั้น ได้ผ่าน
การทดสอบแล้วว่าเป็นของดีมปี ระโยชน์  บีโอไอแฟร์  คือ หนึง่
ในสิง่ เหล่านัน้ ทีเ่ กิดขึน้ ได้เพราะเลขาธิการบีโอไอ ทีช่ อื่ สถาพร
กวิตานนท์
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บีโอไอแฟร์ 2011
วันทนา ทาตาล

กิจกรรมการประกวด

ในงานบีโอไอแฟร์ 2011
งานบีโอไอแฟร์ 2011 ได้ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ ในการแสดงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
อุตสาหกรรมไทย และเป็นโอกาสในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ และฟื้นฟูความเชื่อมั่นในด้านเศรษฐกิจและการ
ลงทุนของประเทศไทย

”

แนวความคิดของงาน คือ “รวมพลังน�้ำใจ โลกสดใส
ไทยยั่งยืน” หรือ “GOING GREEN FOR THE FUTURE”
ท�ำให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ ภายในงานที่เน้นความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้บีโอไอแฟร์ 2011 กลายเป็น
ต้นแบบงานแสดงนิทรรศการทีล่ ดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่
สภาพแวดล้อม LOW CARBON FAIR ครัง้ แรกในประเทศไทย
และในภูมิภาคอาเซี่ยน
กิจกรรมการประกวดต่างๆ ภายในงานก็เป็นอีกกิจกรรม
หนึ่ง ที่ได้น�ำแนวคิดหลักของงานดังกล่าวข้างต้นมาเป็น          
หลักเกณฑ์ในการประกวดแข่งขัน ทั้งนี้ ก็เพื่อประชาสัมพันธ์
แนวคิดดังกล่าว ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง สร้างการ
ตระหนักและรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชนที่เป็นผู้เข้า
ร่วมการแข่งขัน ซึง่ กิจกรรมการประกวดต่างๆ ก็ได้ประสบความ
ส�ำเร็จด้วยดี และตรงตามวัตถุประสงค์ของผูจ้ ดั งานทุกประการ

อุตสาหกรรมไทยสูค่ วามยัง่ ยืน ตามแนวคิดโลกสดใส ไทยยัง่ ยืน
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน

บีโอไอได้จัดให้มีการประกวด
ศาลาแสดงนิทรรศการหรือพาวิลเลียน
ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมประกวด
รวม 24 ศาลาฯ จาก 39 ศาลาฯ

”

บีโอไอได้จัดให้มีการประกวดศาลาแสดงนิทรรศการ
หรือพาวิลเลียนขึน้ ซึง่ มีผสู้ นใจเข้าร่วมประกวด รวม 24  ศาลาฯ  
จาก 39 ศาลาฯ  โดยมีกรรมการตัดสิน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้แก่  ผู้แทนจากกรม
เอสซีจี คว้ารางวัลพาวิลเลียนยอดเยี่ยม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ส�ำนักงานบริหารและ
การจัดแสดงนิทรรศการบริเวณริมทะเลสาบของงาน พัฒนาองค์ความรู  ้ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใน
บีโอไอแฟร์ 2011 ประกอบด้วยศาลาแสดงนิทรรศการของ 42 พระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
บริษัท/หน่วยงาน โดยแต่ละศาลาฯ จะเน้นการแสดงศักยภาพ และผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน
เทคโนโลยีทเี่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพ
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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คณะกรรมการฯ ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์การตัดสิน       
3 ข้อ ได้แก่
• หลักการ (THEME) แนวคิด (CONCEPT) สิ่งที่
น�ำเสนอ (PRESENTATION) และกิจกรรม (ACTIVITY) ที่
สอดคล้องกับแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและการรักษา            
สิ่งแวดล้อม ที่จัดแสดงในศาลาฯ  มากที่สุด
• ความสวยงาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการ
แสดงถึงเทคโนโลยีของตัวศาลาฯ
• การก่อสร้าง การด�ำเนินการ และการรื้อถอน ที่
แสดงให้เห็นถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือกระทบน้อยที่สุด
คณะกรรมการฯ ได้ให้ทุกบริษัทที่เข้าร่วมประกวด    
ส่งข้อมูลรายละเอียดของศาลาฯ ในด้านต่างๆ ตามหลักเกณฑ์
ที่ก�ำหนดดังกล่าวให้พิจารณาในเบื้องต้น ก่อนจะเดินเยี่ยมชม
สถานที่จริง เพื่อประกอบการพิจารณา โดยศาลาฯ ที่ชนะเลิศ
จะได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี และบริษัทผู้ออกแบบจะ
ได้รับประกาศนียบัตร

ผลการประกวดศาลาแสดงนิทรรศการ
• รางวัลพาวิลเลียนยอดเยี่ยม ได้รับโล่รางวัล จาก
นายกรัฐมนตรี จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ศาลาฯ ของเครือซิเมนต์ไทย
หรือเอสซีจี พาวิลเลียน บริษทั ผูอ้ อกแบบ คือ INDEX  EVENT
AGENCY
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รบั โล่รางวัล จาก
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ใน
ฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน 1 รางวัล
ได้แก่ ศาลาฯ ของเครือเจริญโภคภัณฑ์ หรือซีพี พาวิลเลียน
บริษทั ผูอ้ อกแบบ คือ บริษทั EXPOLINK GLOBAL NETWORK
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รบั โล่รางวัล จาก
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม จ�ำนวน 1 รางวัล ได้แก่
ศาลาฯ ของบริษัท นิสสัน มอเตอร์ส (ประเทศไทย) หรือ         
นิสสัน พาวิลเลียน  บริษัทผู้ออกแบบ คือ บริษัท PICO     
(THAILAND)
• รางวัลพาวิลเลียนดีเด่น ได้รบั โล่รางวัล จากเลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จ�ำนวน 6 รางวัล ได้แก่
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- ศาลาฯ ของกลุ่มบริษัท พานาโซนิคในประเทศไทย
หรือพานาโซนิค พาวิลเลียน บริษัทผู้ออกแบบ คือ
บริษัท CM ORGANIZER
- ศาลาฯ ของกลุ่มบริษัท ฮอนด้าในประเทศไทย หรือ
ฮอนด้า พาวิลเลียน บริษทั ผูอ้ อกแบบ CM ORGANIZER
- ศาลาฯ ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) หรือปตท.
พาวิ ล เลี ย น บริ ษั ท ผู ้ อ อกแบบ คื อ บริ ษั ท CM        
ORGANIZER

- ศาลาฯ ของบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย)
หรือโตโยต้า พาวิลเลียน บริษทั ผูอ้ อกแบบ คือ บริษทั
เดนท์สุ
- ศาลาฯ ของบริษัท สยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด
หรือคูโบต้า พาวิลเลียน บริษัทผู้ออกแบบ คือ บริษัท
CM ORGANIZER
- ศาลาฯ ของบริษัท ฮิตาชิ เอเซีย (ประเทศไทย) หรือ
ฮิตาชิ พาวิลเลียน บริษัทผู้ออกแบบ คือ บริษัท CM
ORGANIZER

มกราคม 2555

อพอลโล และกระทิงแดง ซึ่งทุกศาลาฯ ที่ได้รับรางวัล ล้วนแต่
เป็นศาลาฯ ที่มีผู้เข้าชมต่อแถวรอเพื่อเข้าชมเป็นจ�ำนวนมาก

:: “ศาลาแสดงนิทรรศการของเครือซิเมนต์ไทย ชูแนวคิด “การด�ำรงอยู่
อย่างสมดุลและยั่งยืนระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ”

ศาลาฯ ของเครือซิเมนต์ไทย หรือเอสซีจี พาวิลเลียน
ซึ่งได้รางวัลชนะเลิศ ชูแนวคิด “การด�ำรงอยู่อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ” โดยเอสซีจี พาวิลเลียน
มีหลักการออกแบบเพือ่ สะท้อนให้เห็นถึงการด�ำรงอยูอ่ ย่างสมดุล
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างสรรค์
นวัตกรรมทีเ่ ป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะช่วยให้ชวี ติ ความเป็น
อยูด่ ขี นึ้ แม้ในสภาวะของโลกทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลง และเผชิญ
กับภัยพิบัติต่างๆ อยู่ตลอดเวลา
ทั้งยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใส่ใจต่อคุณค่าชีวิต
มนุษย์ สังคมและสิง่ แวดล้อม ทัง้ ในวันนีแ้ ละในอนาคต เพือ่ ให้
คนและธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนตลอดไป      
อีกทั้งยังมีการออกแบบภายนอก ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยน�ำรูปทรงของใบไม้ที่มีความ  
พลิ้วไหวพัดปลิวโดยรอบ มาออกแบบอาคาร เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงการให้ความส�ำคัญและค�ำนึงถึงคุณค่าในสิ่งแวดล้อม
นอกจากนั้น ภายหลังการรื้อถอน เอสซีจี จะน�ำ
โครงสร้างและวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ไปประกอบเป็นอาคาร
ขนาดย่อม เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ดา้ นการท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม
โดยจะน�ำไปสร้างเป็นอาคารทีเ่ ป็นสาธารณประโยชน์ตอ่ ชุมชน
อาทิ ห้องสมุด ห้องน�้ำสาธารณะ เป็นต้น
นอกจากรางวัลศาลาฯ ยอดเยี่ยม และศาลาฯ ดีเด่น
แล้ว  ยังมีการประกวดศาลาฯ ยอดนิยมอีกด้วย โดยให้ผเู้ ข้ามา
ชมงานร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.boifair2011.com     
ซึ่งผลปรากฎว่าศาลาฯ ที่ได้รับรางวัลศาลาฯ ยอดนิยมมี           
6 ศาลาฯ ได้แก่ ศาลาฯ ของเครือซิเมนต์ไทย ปตท. โตโยต้า   

ประกวดวาดภาพ "ดิน น�้ำ ป่า คน" กระตุ้น
จิตส�ำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยูห่ วั ฯ เนือ่ งในโอกาสมหามงคลทีท่ รงพระเจริญพระชนมพรรษา
ครบ 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 และเพื่อเปิดโอกาสให้
เยาวชนทีส่ นใจทางด้านศิลปะ ได้แสดงออกถึงความรูส้ กึ นึกคิด
ในการอยู่ร่วมกันของมนุษย์ ที่ต้องมีการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ
กัน เปรียบดังส�ำนวนไทยทีว่ า่ "น�ำ้ พึง่ เรือ เสือพึง่ ป่า" และ "คน"
จะด�ำรงชีวิตอยู่ได้ต้องไม่เบียดเบียนและท�ำลายสิ่งแวดล้อม   
หากแต่ต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ให้ทุกฝ่าย      
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
บีโอไอจึงได้ร่วมกับ ปตท. จัดการประกวดวาดภาพ  
สดขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดผ่านผลงาน
ภาพวาดที่สะท้อนแนวคิดและจินตนาการ ภายใต้หัวข้อ          
"ดิน น�้ำ ป่า คน" โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
• เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชน ร่วมแสดงความจงรัก
ภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
• รณรงค์ให้เยาวชน มีจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์           
สิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมให้เยาวชน ได้ฝกึ ฝนทักษะในการสร้างสรรค์
ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
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• ส่งเสริมให้เยาวชน ท�ำงานร่วมกันเป็นทีมด้วย
การแข่งขันประเภททีมๆ ละ 2 - 4 คน แบ่งออกเป็น
4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายหรืออาชีวศึกษา
ชิงรางวัลทุนการศึกษามูลค่า 149,000 บาท ซึง่ ผลงานทีป่ ระกวด
ต้องสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิคสีไม้ สีน�้ำ  สีโปสเตอร์ สีชอล์ก     
สีอะครีลิก หรือสีฝุ่น เป็นต้น และไม่อนุญาตให้ใช้สีสเปรย์
เทคนิคติดปะ หรือเทคนิคที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

• ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
สามเสน กรุงเทพฯ
• ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
สามเสน กรุงเทพฯ
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่ โรงเรียนรัตนราษฎร์
บ�ำรุง จังหวัดราชบุรี
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ โรงเรียนพนัส
พิทยาคาร จังหวัดชลบุรี      

ผลงานที่ประกวดต้องใช้เทคนิคสีไม้
สีน�้ำ สีโปสเตอร์ สีชอล์ก
สีอะครีลิก หรือสีฝุ่น
และไม่อนุญาตให้ใช้สีสเปรย์
เทคนิคติดปะ หรือเทคนิค
ที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

”

”

กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็น
จ�ำนวนมาก ในการสมัครเข้าร่วมประกวด โดยการแข่งขัน       
จัดขึ้นบริเวณลานหน้าอาคารชาเลนเจอร์ ในวันที่ 10 มกราคม
2555 ให้เวลาในการวาดภาพ 3 ชัว่ โมง โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะร่วม
กันแบ่งปันความคิดก่อนถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด โดยมี   
ครูคอยให้ค�ำแนะน�ำ  ซึ่งทีมที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในแต่ละ
ระดับ ได้แก่
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ถ่ายทอดความประทับใจผ่านเลนส์
ในงานบีโอไอแฟร์ 2011 ยังได้มกี ารประกวดภาพถ่าย
เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจของการจัดงาน และให้คน    
รุ่นหลังได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของงานบีโอไอแฟร์ 2011 โดย   
บีโอไอได้รว่ มกับบริษทั นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดการ
ประกวดภาพถ่ายภายใต้หวั ข้อ “BOI FAIR 2011 INSPIRATION
BY NIKON” เพือ่ สะท้อนถึงแรงบันดาลใจทีเ่ กิดขึน้ ในงาน และ
ส่งมอบผ่านไอเดียดีๆ เหล่านัน้ ผ่านมุมกล้อง และเก็บเป็นความ
ทรงจ�ำอันประทับใจที่จะคงอยู่ตลอดไป
รวมทัง้ เพือ่ กระตุน้ ให้เกิดความรักในสิง่ แวดล้อมรอบตัว
โดยถ่ายทอดให้เข้าใจถึงความรู้สกึ ทีม่ ตี อ่ สิง่ แวดล้อมในมุมมอง
ที่น่าสนใจ เพื่อชิงรางวัลเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจาก           
บีโอไอ กล้องถ่ายรูปจากนิคอน และพริ้นท์เตอร์จาก EPSON
มูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 256,830 บาท

โดยผู้สมัครได้แก่ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ทุกสถาบัน ซึ่งได้รับการคัดเลือกเหลือเพียง 30 คน มาร่วม
กิจกรรม WORKSHOP และอบรมเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการถ่ายภาพ โดยผู้มีประสบการณ์ด้าน
การถ่ายภาพ จากนั้นผู้เข้าอบรมได้ท�ำการถ่ายภาพบริเวณสวน
รถไฟ ภายใต้หัวข้อที่เป็นอิสระ เพื่อคัดเลือกและตัดสิน               
ผู้เข้ารอบสุดท้ายเพียง 10 คน โดยคัดเลือกจากผู้ที่สามารถ
ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นรูปภาพ พร้อมค�ำบรรยายได้ประทับใจ
กรรมการมากที่สุด
ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ถึงแม้จะไม่ได้เข้ารอบ แต่
จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมของที่ระลึกจากนิคอนและ        
บีโอไอเช่นกัน
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”

ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 คน
ได้เข้าไปถ่ายภาพในพื้นที่จัดงาน
ของบีโอไอแฟร์ 2011
โดยใช้กล้องและอุปกรณ์เสริมจากนิคอน

”
ส�ำหรับผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายทั้ง 10 คน ได้เข้าไป    
ถ่ายภาพในงานบีโอไอแฟร์ 2011 โดยใช้กล้องและอุปกรณ์เสริม
จากนิคอน และน�ำเสนอแนวคิดและผลงานภาพถ่ายเหล่านั้น
บนเวทีกลางของงานบีโอไอแฟร์ 2011 ก่อนจะมีการตัดสินและ
การประกาศผลผู้ชนะเลิศรอบสุดท้าย จากคณะกรรมการฯ      
จากบีโอไอ นิคอน ผู้มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ และ
สือ่ มวลชน รวมทัง้ มีรางวัลพิเศษ POPULAR VOTE จากผูเ้ ข้าร่วม
ชมงานด้วย ซึ่งผู้แข่งขันแต่ละคนได้ถ่ายทอดมุมมอง แนวคิด
ของตัวเอง ผ่านรูปภาพจ�ำนวน 5 รูป เรียงร้อยกันเป็นเรือ่ งราว
ได้อย่างประทับใจ
ภายหลังการน�ำเสนอของผูเ้ ข้าแข่งขัน คณะกรรมการฯ
ได้ท�ำการพิจารณาผู้ที่น�ำเสนอภาพถ่ายพร้อมค�ำบรรยาย ที่ได้
น�ำเสนอเรื่องราวได้อย่างสอดคล้องและสื่อถึงภาพนั้นๆ ซึ่ง      
ผู้ชนะเลิศที่ถ่ายภาพและน�ำเสนอได้ประทับใจคณะกรรมการฯ
มากที่สุด คือ นายหัสชัย มาเอียด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ ได้รับรางวัลมูลค่า 64,800 บาท รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายธนาคาร กิจบ�ำรุง จากมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ได้รับรางวัลมูลค่า 44,190 บาท และยังได้รับรางวัล
POPULAR VOTE อีกด้วย ส�ำหรับรองชนะเลิศอันดับ 2  จ�ำนวน  
2 รางวัล  ได้แก่ นายรุสดี รองตรัง จากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนายศิรศักดิ์  สุวรรณกูฏ จาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับรางวัลมูลค่ารวม 18,950 บาท โดย
ภาพทีช่ นะการประกวดได้ถกู น�ำไปจัดแสดง PHOTO WINNER
GALLERY ภายในงานบีโอไอแฟร์ 2011 ด้วย
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วิจัยและพัฒนา
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แสวงหาสู่การวิจัยและพัฒนา
เมื่อพูดถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรามักจะนึกถึงเฉพาะการวิจัยและพัฒนาเท่านั้น
ความจริงแล้วการวิจยั และพัฒนาเป็นเพียงกระบวนการหนึง่ เท่านัน้ เพราะการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกอบด้วยขั้นตอนหลายประการ ตั้งแต่การเสาะแสวงหา การดูดซับเทคโนโลยี การดัดแปลงและปรับปรุงให้
ดีขึ้น เมื่อมีความพร้อมมากขึ้น ก็จะก้าวไปสู่กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคโนโลยีขึ้นใหม่
ในขัน้ ตอนนี้ นายฟูมโิ อะ โคดามะ อดีตผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของประเทศ
ก่อนที่จะพัฒนาเทคโนโลยี ต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือ ญี่ปุ่น ได้ให้ค�ำแนะน�ำว่าภาคธุรกิจจะต้องปรับปรุงโครงสร้าง
เทคโนโลยีที่เราต้องการ และไปเสาะแสวงหาดูว่ามีการพัฒนา การบริหารงานภายในของตนเองให้เอือ้ อ�ำนวย โดยจัดตัง้ ระบบ
เทคโนโลยีนนั้ ๆ ขึน้ มาแล้วหรือไม่ เพือ่ ไม่ตอ้ งเสียเวลาและเสีย ที่เรียกว่า "Technology Fusion" กล่าวคือ เป็นการแสวงหา
เทคโนโลยีต่างๆ ที่ส่วนใหญ่มีแพร่หลายอยู่แล้วทั่วโลก โดยไม่
ทรัพยากรในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนั้นขึ้นมาเอง  
จ�ำเป็นต้องไปค้นคว้าวิจัยขึ้นมาใหม่อีก
บริษัทต่างๆ จะมีรูปแบบการแสวงหาเทคโนโลยี     
แตกต่างกัน เป็นต้นว่า เครือซิเมนต์ไทย (SCG) จะท�ำสัญญา
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหลายแห่ง โดยเสียค่า
ธรรมเนียมจ�ำนวนหนึง่ พร้อมกับขอผูเ้ ชีย่ วชาญของมหาวิทยาลัย
ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของบริษัทฯ มา   
รับผิดชอบในการประสานงานกับ SCG โดยเมื่อมหาวิทยาลัย
นั้นๆ จัดการประชุมสัมมนาหรือค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่ง     
ผู้เชี่ยวชาญคนนั้นๆ เห็นว่าน่าสนใจ และเป็นสิ่งที่ SCG ควร
รับรู้หรือเข้าร่วมประชุมสัมมนา ก็จะแจ้งมายังบริษัท

อะไรคือ เทคโนโลยีที่ต้องการ

:: การวิจัยในด้านโทรคมนาคมความเร็วสูงผ่านเคเบิลใยแก้วน�ำแสง
ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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การแสวงหาเทคโนโลยีด้วยวิธีการนี้ มีทั้งส่วนที       ่
เรียกว่า Public Domain Technologies คือ เป็นเทคโนโลยีที่
ไม่มีใครเป็นเจ้าของสิทธิบัตร ทั้งที่เป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้            
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตรหมดอายุลงไปแล้ว    
อีกส่วนหนึ่ง คือ Patented Technologies เป็น
เทคโนโลยีทไี่ ด้จดสิทธิบตั รไว้แล้ว ซึง่ สามารถทีจ่ ะซือ้ ได้ในราคา
ที่ต�่ำกว่าจะวิจัยและพัฒนาขึ้นเอง

เมื่อบริษัทฯ แห่งนี้ขออนุญาตจากกระทรวงการค้า  
ต่างประเทศและอุตสาหกรรม (MITI) ของญี่ปุ่น เพื่อขอซื้อ    
เงินตราต่างประเทศน�ำไปซื้อเทคโนโลยีทรานซิสเตอร์ดังกล่าว
กลับได้รับการปฏิเสธ ต้องใช้เวลาในการต่อรองกับ MITI นาน
ถึง 6 เดือน กว่าจะได้รับอนุมัติ บริษัทฯ จึงได้น�ำเทคโนโลยีนี้
ไปผลิตเป็นวิทยุทรานซิสเตอร์เมือ่ ปี 2498 ขายดีไปทัว่ โลก โดย
ลดขนาดของวิทยุแบบใช้หลอดที่มีขนาดใหญ่ไปสู่ขนาดเล็ก
กะทัดรัด บริษทั ฯ นีต้ อ่ มาคือ บริษทั “โซนี”่ ซึง่ เป็นบริษทั ทีร่ จู้ กั
กันดีทวั่ โลก

:: การวิจัยและพัฒนาของบริษัท ดาว เคมิคอล ของสหรัฐฯ

:: การวิจัยและพัฒนา
ของบริษัท ดูปองท์
ของสหรัฐฯ

ปัจจัยส�ำคัญทีเ่ ป็นตัวก�ำหนดความส�ำเร็จ
ในการซือ้ เทคโนโลยี คือ ความสามารถ
ในการประเมินเทคโนโลยีทซี่ อื้ มา
และความคิดสร้างสรรค์
ในการน�ำเทคโนโลยีนนั้ มาใช้ประโยชน์

ส�ำหรับกรณีของประเทศไทย หลายบริษัทเติบโต      
มาจากการรับเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นต้นว่า บริษทั ไทย
แมกซ์เวลอิเล็กทริค จ�ำกัด เริม่ จากการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าเมือ่
ปี 2525 โดยได้รับเทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตจาก
บริษัท IEO Transformation จ�ำกัด ประเทศเนเธอร์แลนด์   
และจากบริษัท Trafo Union GmbH ประเทศเยอรมนี ต่อมา
ปัจจัยส�ำคัญที่เป็นตัวก�ำหนดความส�ำเร็จในการซื้อ ในปี 2530 ได้รบั เทคโนโลยีการออกแบบและการผลิตจากบริษทั
เทคโนโลยี คือ ความสามารถในการประเมินเทคโนโลยีทซี่ อื้ มา Aichi Electric จ�ำกัด ประเทศญี่ปุ่น
และความคิดสร้างสรรค์ในการน�ำเทคโนโลยีนนั้ มาใช้ประโยชน์
ตัวอย่างเช่น บริษัท Tokyo Tsushin Kogyo ของญี่ปุ่นได้ท�ำ
ความรวดเร็วในการดูดซับเทคโนโลยี
สัญญาซื้อเทคโนโลยีด้านทรานซิสเตอร์จากสหรัฐฯ ขณะนั้น
เป็นเทคโนโลยีใหม่มาก แม้แต่บริษัทสหรัฐฯ เองก็ไม่ทราบว่า เป็นหัวใจแห่งชัยชนะ
จะน�ำไปประยุกต์ใช้ในด้านใด โดยได้บอกบริษัทฯ ว่าน่าจะน�ำ
นายโคดามะ ได้ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทที่ประสบ          
ไปใช้ผลิตเครื่องช่วยฟังส�ำหรับผู้พิการในการรับฟัง
ผลส�ำเร็จในธุรกิจนั้น ความจริงแล้วไม่จ�ำเป็นต้องเป็นบริษัทที่

”
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”

ธุรกิจทีม่ กั ประสบผลส�ำเร็จนัน้
ความจริงแล้ว เป็นบริษทั ทีส่ ามารถ
ดูดซับเทคโนโลยี
ได้อย่างรวดเร็วกว่าคูแ่ ข่งต่างหาก

”

ตัวอย่างหนึ่ง คือ ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้มี
การคิดค้นเทคโนโลยีการน�ำเหล็กมาผลิตเป็นเหล็กกล้าแบบใหม่
โดยใช้เตา Basic Oxygen Furnace (BOF) โดยบริษัทใน
ประเทศออสเตรีย เพือ่ ทดแทนเทคโนโลยีเดิม คือ Open Heart
ซึ่งปรากฏว่าบริษัทผลิตเหล็กกล้าของญี่ปุ่นได้ซื้อสิทธิบัตร
เทคโนโลยีนมี้ าใช้ประโยชน์อย่างรวดเร็วกว่าคูแ่ ข่ง และสามารถ
วิจัยและพัฒนาเพื่อต่อยอดให้ดีขึ้น จนกลายเป็นประเทศผู้น�ำ
ของโลก ในอุตสาหกรรมผลิตเหล็กและเหล็กกล้าในเวลาต่อมา

โรงงาน แต่ละชิน้ เรียกว่า "บล็อก" จากนัน้ จึงค่อยยกบล็อกมายัง
อูเ่ รือแห้ง เพือ่ น�ำมาเชือ่ มประกอบเป็นล�ำตัวเรือ วิธตี อ่ เรือแบบ
ใหม่ท�ำให้ประสิทธิภาพการต่อเรือเพิ่มขึ้นมาก โดยยิ่งบล็อกมี
ขนาดใหญ่โตเท่าใด ประสิทธิภาพในการต่อเรือก็ยิ่งสูงมากขึ้น
เท่านั้น
อูต่ อ่ เรือของญีป่ นุ่ ได้รบั เทคโนโลยี Block Shipbuilding
รวดเร็วกว่าของประเทศคูแ่ ข่ง โดยลงทุนจ�ำนวนมากเพือ่ รองรับ
เทคโนโลยีนี้ เช่น การก่อสร้างอูต่ อ่ เรือแบบแห้งขนาดใหญ่และ
มีเครนขนาดยักษ์ที่เรียกว่า Goliath Crane เพื่อใช้ยกบล็อก
แต่ละชิ้นซึ่งมีขนาดใหญ่ และมีน�้ำหนักหลายร้อยตัน ท�ำให้
อุตสาหกรรมต่อเรือของญีป่ นุ่ เติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2499
ภายหลังแพ้สงครามโลกเพียง 1 ปี ญี่ปุ่นกลายเป็นประเทศที่
ต่อเรือรายใหญ่เป็นอันดับ 1 ของโลก โดยเป็นการต่อเรือเพื่อ
ส่งออกมากกว่า 2 ใน 3 ของปริมาณการต่อเรือทั้งหมด
ส�ำหรับกรณีประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา ทีต่ ามหลังประเทศ
อื่นอย่างมาก ในด้านเทคโนโลยีแล้ว หากในขั้นตอนนี้พยายาม
จะวิจยั และพัฒนาเพือ่ พึง่ ตนเองทางเทคโนโลยีอย่างสุดตัวแล้ว
จะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และพัฒนาอย่างมาก ในความจริง
แล้วเป็นเทคโนโลยีแบบพืน้ ๆ ทีเ่ คยมีการวิจยั มาแล้วในอดีตโดย
ประเทศอื่น จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า Reinvent the Wheel

”

วิจยั และพัฒนา เพือ่ สร้างเทคโนโลยีขนึ้ มาใหม่เสมอไป ตรงกันข้าม
จากประสบการณ์กลับพบว่า ธุรกิจที่มักประสบผลส�ำเร็จนั้น
ความจริงแล้วเป็นบริษัทที่สามารถดูดซับเทคโนโลยีได้อย่าง
รวดเร็วกว่าคู่แข่งต่างหาก

จากประสบการณ์ของญีป่ นุ่
เกาหลีใต้ ไต้หวัน และจีน
ในช่วงแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจ
เน้นการน�ำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
โดยส่งเสริมให้ดดู ซับ
และเรียนรูอ้ ย่างจริงจัง
:: อู่ต่อเรือของ
ญี่ปุ่นในอดีต

อีกตัวอย่างหนึง่ คือ อุตสาหกรรมต่อเรือ ซึง่ เทคโนโลยี
Block Shipbuilding ได้ถือก�ำเนิดในประเทศเยอรมนีในช่วง
สงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อต่อเรือด�ำน�้ำส�ำหรับท�ำสงครามกับ
ฝ่ายสัมพันธมิตร โดยจะเริม่ จากการเชือ่ มชิน้ ส่วนของเรือภายใน
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จากประสบการณ์ของญีป่ นุ่ เกาหลีใต้ ไต้หวัน จีน ฯลฯ
ในช่วงแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศเหล่านี้ ได้เน้น
การน�ำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพือ่ ใช้เป็น
ฐานการพัฒนาความแข็งแกร่งทางเทคโนโลยีของตนเอง โดย
รัฐมีกลไกผลักดันและส่งเสริมให้ภาคเอกชนดูดซับและเรียนรู้
เทคโนโลยีจากต่างประเทศอย่างจริงจัง เนื่องจากตระหนักว่า
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หากท�ำการวิจัยด้วยตนเองทั้งหมด นับว่ามีความเสี่ยงสูง และ ที่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง คือ Toyo Engineering โดยบาง
ต้องเสียเวลาอย่างมากกว่าการวิจัยจะประสบผลส�ำเร็จ
ส่วนจะไปฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์โดยตรง ส่วนการ
เดินเครือ่ งนัน้ บริษทั ทีป่ รึกษาด้านการเดินเครือ่ ง คือ บริษทั ICI
เพื่อศึกษาและฝึกงานการเดินเครื่องที่โรงงานผลิตโอเลฟิน ที่
ประเทศออสเตรเลีย

ดัดแปลงและปรับปรุงเทคโนโลยีที่ซื้อมา
หลังจากแสวงหาเทคโนโลยีทตี่ อ้ งการได้แล้ว ขัน้ ตอน
ต่อไป คือ การน�ำเทคโนโลยีนั้นมาดัดแปลงให้สอดคล้องกับ
สภาวะแวดล้อมภายในประเทศ และการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง
เทคโนโลยีให้ดีขึ้น ท�ำให้ภาคอุตสาหกรรมโดยภาพรวมมีความ
:: การวิจยั และพัฒนาในด้านยารักษาโรคของบริษทั GSK
ยืดหยุ่นมากขึ้น และท�ำให้ประเทศสามารถพึ่งตนเองในด้าน
ส�ำหรับการดูดซับเทคโนโลยีควรด�ำเนินการอย่างมี เทคโนโลยีมากขึ้น
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถน�ำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทัดเทียมหรือเหนือกว่าผูถ้ า่ ยทอดให้ โดยครอบคลุมในด้านต่างๆ
น�ำเทคโนโลยีในด้านต่างๆ หลายสาขา
เช่น ตัง้ แต่ตวั องค์ความรูห้ รือประสบการณ์ตา่ งๆ รวมถึงรูปแบบ
การน�ำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น ลดต้นทุน  
มาประกอบเข้าด้วยกัน
เพิ่มผลผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงวิธีการผลิต พัฒนา    
เพือ่ ประยุกต์ใช้ในด้านใหม่ๆ
บรรจุภัณฑ์ และปรับปรุงขั้นตอน/วิธีการขนส่ง เป็นต้น

”

”

”

ทีย่ งั ไม่มใี ครท�ำมาก่อน

ตัวอย่างการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อย่างเป็นระบบ คือ บริษทั ปิโตรเคมี
ได้ก�ำหนดให้บคุ ลากรทัง้ หมดทีเ่ ป็นคนไทย
ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากต่างประเทศให้มากทีส่ ดุ

”

ตัวอย่างการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี อย่างเป็นระบบ
ของประเทศไทย คือ บริษทั ปิโตรเคมีแห่งชาติ จ�ำกัด (มหาชน)
(ปัจจุบันควบรวมกิจการเป็นบริษัท พีทีทีเคมีคัล จ�ำกัด) ซึ่งเมื่อ
เริ่มก่อตั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในประเทศไทย ได้ก�ำหนดให้
บุคลากรทัง้ หมดทีเ่ ป็นคนไทย ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศให้มากทีส่ ดุ โดยด�ำเนินการในด้านต่างๆ อย่างเป็น
ระบบ เป็นต้นว่า ส่งพนักงานไปอบรมทีบ่ ริษทั Lummus Creast
Inc และบริษัท UOP ของสหรัฐฯ รวมทั้งส่งพนักงานไปอบรม

ส�ำหรับกิจกรรมใน
การดัดแปลงปรับปรุงเทคโน-  
โลยี จะถือว่าเป็นการวิจัย
และพัฒนาอย่างหนึ่ง แม้
บริษัทที่เกี่ยวข้องจะด�ำเนิน
การโดยไม่จัดตั้งหน่วยงาน
วิจัยและพัฒนาของตนเอง
ขึ้นอย่างเป็นทางการก็ตาม
รวมถึงการน�ำเทคโนโลยีใน
ด้านต่างๆ ซึง่ มีมากมายหลาย
สาขา มาประกอบเข้าด้วยกัน
เพือ่ ประยุกต์ในด้านใหม่ๆ ที่
:: การวิจัยและพัฒนาในด้าน
ยังไม่มีใครท�ำมาก่อน
ยารักษาโรคของบริษัท โนวาร์ติส
ในสวิตเซอร์แลนด์
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หลายประเทศ เช่น สิงคโปร์ ไต้หวัน เกาหลีใต้ ฯลฯ
ในช่วงเริม่ ต้นของพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ได้เน้นการน�ำเทคโนโลยีมาปรับปรุงและดัดแปลง ดังนั้น การ
พัฒนาเทคโนโลยีในภาคการผลิตของประเทศเหล่านี้ ได้มงุ่ เน้น
การออกแบบและวิศวกรรม (Design and Engineering)  
มากกว่าการวิจัยและพัฒนา (Research and Development)
รูปแบบการปรับปรุงและดัดแปลงเทคโนโลยียงั ท�ำให้
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ออกจ�ำหน่ายรวดเร็วกว่าเดิมและช่วย
ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการวิจยั และพัฒนาได้อกี ด้วย ตัวอย่างหนึง่
คือ รถยนต์โปรตอนรุ่น Inspira ซึ่งบริษัท โปรตอน คาดการณ์
ว่าจะมียอดจ�ำหน่ายเพียง 100,000 คัน หากท�ำการวิจัยและ
พัฒนาเองทั้งหมด จะมีค่าใช้จ่ายมากถึง 7,000 ล้านบาท โดย
มีต้นทุนการพัฒนารถยนต์สูงถึง 70,000 บาทต่อคัน จึงยากที่
จะแข่งขันกับรถยนต์ของบริษัทคู่แข่ง
เพือ่ แก้ไขสถานการณ์บริษทั โปรตอน ได้รว่ มมือพัฒนา
กับบริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ ของญี่ปุ่น โดยพัฒนาต่อยอดจาก
แพล็ทฟอร์มของรถยนต์ Mitsubishi Lancer GT ท�ำให้ชว่ ยลด
ต้นทุนการพัฒนาลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่ง หรือ 3,500 ล้านบาท
โดยวิศวกรของโปรตอนได้ปรับปรุงรถยนต์ให้ดขี นึ้ ในหลายด้าน
ทัง้ ในส่วนปรับปรุงรูปลักษณ์รถยนต์ ปรับปรุงระบบการทรงตัว
เพื่อให้นุ่มนวลและเกาะถนนยิ่งขึ้น ปรับปรุงให้ช่องว่างของตัว
ถังลดลงจากเดิม 3 มิลลิเมตร เหลือ 2.5 มิลลิเมตร เพือ่ ลดเสียง
และการสั่นสะเทือน

เมื่อมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นระดับหนึ่ง ทั้ง 2 บริษัทก็
เริ่มวิจัยและพัฒนาขึ้น โดยจ้างนักวิจัย นักทดลองที่จบจาก
มหาวิทยาลัยมาค้นคว้า เพื่อคิดค้นสูตรใหม่ๆ นอกจากนี้ ยังได้
รับความร่วมมือจากลูกค้าต่างประเทศ ทีม่ อบสูตรมาให้เพือ่ ผลิต
สินค้าตามสูตรที่ต้องการ
อีกตัวอย่างหนึง่ คือ บริษทั ทีพไี อโพลีน จ�ำกัด (มหาชน)
ได้ทำ� การวิจยั และพัฒนาเกีย่ วกับการผสม Pigment สีในเนือ้ ปูน
ส�ำเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย เพือ่ จ�ำหน่ายในรูปปูนฉาบ
ละเอียดส�ำเร็จรูป ส�ำหรับน�ำไปฉาบตกแต่งผิวผนังอิฐมอญหรือ
คอนกรีตบล็อก พัฒนาปูนผสม M198 ซึง่ เป็นปูนซีเมนต์คณ
ุ ภาพ
สูง ออกแบบส�ำหรับงานก่อและงานฉาบโดยเฉพาะ โดยส่วน
ผสมออกแบบให้เหมาะสม สามารถผสมทรายในอัตราส่วนเพิม่
ขึ้นร้อยละ 20 จะได้เนื้อปูนซึ่งมีความลื่นในการฉาบ ลดปัญหา
การแตกร้าว

บริษัทไทยกับความสำ�เร็จในการพัฒนา

:: การวิจยั ในด้านยารักษาโรคของบริษทั โนวาร์ตสิ ของสวิตเซอร์แลนด์
แต่ด�ำเนินการในสหรัฐฯ ในภาพเป็นนักวิจัยชาวจีน

ส�ำหรับกรณีของประเทศไทย มีบริษัทจ�ำนวนมาก
ด�ำเนินการในทิศทางนี้ เป็นต้นว่า บริษทั เอส.ที.พี.รับเบอร์ จ�ำกัด
ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ และบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลรับ
เบอร์พาร์ทส์ จ�ำกัด ซึ่งผลิตยางในอุตสาหกรรมรถยนต์ เช่น
ยางปูพื้น คลัปปลิ้ง ยางโอริง ยางปูพื้น ยางกันโคลน ยางแท่น
เครื่อง ยางมอเตอร์ ฯลฯ ทั้ง 2 บริษัทอยู่ในเครือเดียวกัน โดย
มีเทคโนโลยีสูตรการผสมผลิตภัณฑ์กว่า 400 - 500 สูตร โดย
ในช่วงแรกได้รบั เทคโนโลยีจากบริษทั ผูข้ ายเคมีภณ
ั ฑ์ เช่น บริษทั
ไบเออร์ ได้มอบสูตรการผลิตต่างๆ เพือ่ ลองใช้กบั สารเคมีทบี่ ริษทั
เคมีต้องการขายให้
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การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่
เมื่อมีความพร้อม
ขัน้ ตอนสุดท้ายของการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คือ การวิจยั และพัฒนาเอง เมือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรมก้าวหน้า
มากขึน้ กิจกรรมในด้านวิจยั และพัฒนาอย่างเป็นทางการในการ
สร้างเทคโนโลยีใหม่จะทวีความส�ำคัญเพิ่มขึ้น เนื่องจากเมื่อมี
การน�ำเข้าและใช้เทคโนโลยีที่สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ การ
วิจัยและพัฒนาจะเป็นปัจจัยส�ำคัญ ในการดูดซับหลักการพื้น
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”

ฐานของเทคโนโลยีนั้นๆ รวมถึงเป็นเครื่องมือในการติดตาม
ตัวอย่างหนึ่ง คือ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) เริ่ม
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เกิดขึ้นใหม่
วิจยั มาตัง้ แต่ปี 2524 โดยมีการร่วมมือกับศูนย์วจิ ยั ในต่างประเทศ
คือ South West Research Institute ในสหรัฐฯ และ
Cosmo Research ในประเทศญี่ปุ่น และส่งบุคลากรไป         
ขัน้ ตอนสุดท้ายของการพัฒนา
ฝึกอบรมในต่างประเทศ จากนัน้ ได้พงึ่ พาเทคโนโลยีของตนเอง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพิม่ ขึน้ ตามล�ำดับ โดยได้จดั ตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนาขึน้ ทีอ่ ำ� เภอ
วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเปิดอย่างเป็นทางการ
คือ การวิจยั และพัฒนาเอง
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2541 ปัจจุบันมีการลงทุนในด้านวิจัย
เมือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม
และพัฒนามากถึง 1,000 – 1,500 ล้านบาทต่อปี

ก้าวหน้ามากขึน้

”

รูปแบบในการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กระบวนการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีมีหลายรูปแบบ โดยแต่ละรูปแบบมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป ดังนี้

การจ้างผู้เชี่ยวชาญ
บริษทั ในประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนา อาจจะจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากต่างประเทศ มาฝึกอบรมให้ความรูห้ รือมาให้คำ� แนะน�ำเป็น
ครั้งคราว หรือจ้างมาท�ำงานประจ�ำในบริษัทของตนเอง เพื่อ
ให้การถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
ลดความผิดพลาด ซึ่งจะช่วยลดเวลาเมื่อเปรียบเทียบกับการ
พยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตัวอย่างหนึ่ง คือ การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนใต้ดนิ ซึง่ นับเป็นเรือ่ งใหม่สำ� หรับประเทศไทย โดยบริษทั
รับเหมาก่อสร้างของไทย แทนที่จะด�ำเนินการในรูปแบบของ
การซื้อเทคโนโลยี กลับใช้วิธีจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติมาให้        
ค�ำแนะน�ำ  ท�ำให้สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในด้านนี้
จากต่างประเทศ และต่อมาสามารถด�ำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ได้
:: รูปแบบการด�ำเนินการออกแบบรถไฟฟ้าของ
บริษัท ซีเมนส์ เมื่อประมาณ 20 – 30 ปีมาแล้ว
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รถไฟฟ้า ระบบเก็บเงิน ระบบการแสดงสัญญาณ โดยบริษัท   
ซีเมนส์ จะท�ำการฝึกอบรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีให้บุคลากร
การถ่ายทอดเทคโนโลยีอาจจะอยูใ่ นลักษณะที่ บริษทั ของผู้ท�ำสัญญาซื้อ สามารถด�ำเนินโครงการได้
ต่างประเทศตกลงท�ำสัญญาจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์  
ซึ่งผู้ขายจะส่งพนักงานมาฝึกอบรมให้กับผู้ซื้อ เกี่ยวกับการใช้ การลงทุนจากต่างประเทศ
และซ่อมบ�ำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์นั้นๆ ให้ดีที่สุดเท่าที่จะ
การลงทุนอาจอยูใ่ นรูปทีบ่ ริษทั ต่างชาติถอื หุน้ ทัง้ หมด
ท�ำได้ เพื่อให้ธุรกิจประสบผลส�ำเร็จ ซึ่งจะท�ำให้ลูกค้าสั่งซื้อ
หรือร่วมทุนกับบริษัทท้องถิ่น ซึ่งบริษัทต่างชาติจะถ่ายทอด
เครื่องจักรและอุปกรณ์เพิ่มเติมในอนาคตต่อไป    
เนื่องจากหากผู้ซื้อประสบปัญหาในการท�ำงานกับ เทคโนโลยีให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนับเป็นการถ่ายทอด
เครือ่ งจักรทีซ่ อื้ มา  จะท�ำให้กระทบต่อภาพลักษณ์ ความน่าเชือ่ เทคโนโลยีแบบครบวงจร ทั้งเทคโนโลยีในการผลิต เทคโนโลยี
ถือของเครือ่ งจักรและอุปกรณ์นนั้ ๆ แต่ถา้ เครือ่ งจักรนัน้ ท�ำงาน ในการบริหารจัดการ การบริหารการตลาด การบริหารการเงิน ฯลฯ
ได้ดี ก็จะได้รบั การยอมรับจนเป็นทีร่ จู้ กั ในตลาด ท�ำให้มยี อดขาย
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต
การอนุญาตให้ ใช้สิทธิ์ (Licensing)
บางครัง้ การซือ้ เครือ่ งจักรหรืออุปกรณ์  มีวตั ถุประสงค์
ในกรณีทบี่ ริษทั ต่างชาติ ไม่ตอ้ งการจะประกอบกิจการ
เพือ่ ท�ำสิง่ ทีเ่ รียกว่าวิศวกรรมย้อนรอย (Reverse Engineering)
เพื่อผลิตลอกเลียนแบบ รวมถึงปรับปรุงให้ดีขึ้น เป็นต้นว่า ใน ด้วยตนเองในประเทศใดประเทศหนึง่ บริษทั เหล่านีก้ อ็ าจจะท�ำ
อดีตบริษทั ซัมซุง สนใจผลิตเตาอบไมโครเวฟ แต่บริษทั สหรัฐฯ สัญญาอนุญาต ให้บริษัทของประเทศนั้นๆ ใช้เทคโนโลยีผลิต
หรือบริษทั ญีป่ นุ่ ไม่ยอมขายเทคโนโลยีให้ เนือ่ งจากเกรงว่าบริษทั สิง่ ของ โดยได้รบั ผลตอบแทนในรูปค่าธรรมเนียมรูปแบบต่างๆ
ซัมซุง จะผลิตมาแข่งขันกับสินค้าของบริษทั ตนเอง ท�ำให้บริษทั พร้อมกันนั้น บริษัทต่างชาติก็จะท�ำการจัดอบรมบุคลากรและ
ซัมซุง ต้องตัง้ ทีมเพือ่ ออกแบบเตาอบไมโครเวฟด้วยตนเอง โดย ถ่ายทอดเทคโนโลยีอนื่ ๆ ให้อกี ด้วย โดยสัญญาจะอยูใ่ นรูปแบบ
ต่างๆ เช่น สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิบัตร (Patent License)
ใช้เวลาเพียง 2 ปีเท่านั้น ก็ประสบความส�ำเร็จ
สัญญาอนุญาตให้ใช้ Knowhow (Knowhow Agreement)
และสัญญาให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค (Technical Assistance
สัญญาแบบ Turnkey Project
Agreement)

สัญญาจัดหาเครื่องจักรกลและอุปกรณ์

ส�ำหรับการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่และมีความ
สลับซับซ้อน เช่น โรงงานผลิตเหล็กและเหล็กกล้าแบบครบ
วงจร โรงงานปิโตรเคมี ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ฯลฯ  บาง
ครัง้ จะท�ำสัญญาในรูปแบบ Turnkey Project  ซึง่ หมายถึงกรณี
ที่คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งตกลงที่จะรับผิดชอบทั้งหมด ตั้งแต่การ
ก่อสร้างโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ให้แล้วเสร็จ จน
พร้อมที่จะด�ำเนินการผลิตหรือให้บริการได้ พร้อมกับถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้สามารถด�ำเนินการหรือให้บริการได้ด้วยตนเอง  
เมือ่ ส�ำเร็จเรียบร้อย จึงท�ำการส่งมอบกุญแจให้ผซู้ อื้ หรือผูว้ า่ จ้าง
เดินเครื่องหรือเริ่มการด�ำเนินงาน เท่านั้น
ตัวอย่างหนึง่ คือ โครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน BTS
และรถไฟฟ้าใต้ดิน BMCL ได้สั่งซื้ออุปกรณ์แบบ Turnkey
Project จากบริษัท ซีเมนส์ ประเทศเยอรมนี ทั้งในส่วนตัว
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การซื้อกิจการ
การซือ้ กิจการทีเ่ ป็นเจ้าของเทคโนโลยีบางครัง้ มีความ
เหมาะสมและอาจถูกกว่า เนื่องจากได้ทั้งตราสินค้า บุคลากร
และเครื่องจักรอุปกรณ์ เป็นต้นว่า บริษัท ซัมซุง ต้องการได้
เทคโนโลยีการผลิต Magnetron Tube ซึ่งเป็นชิ้นส่วนหัวใจ
ส�ำคัญของเตาอบไมโครเวฟ โดยในขณะนั้นมีบริษัทสหรัฐฯ ซึ่ง
ท�ำธุรกิจผลิต Magnetron Tube แต่แข่งขันกับผูผ้ ลิตญีป่ นุ่ ไม่ได้
จึงล้มละลาย ดังนั้น บริษัท ซัมซุง จึงไปซื้อกิจการบริษัทแห่ง
นั้น จากนั้นได้ย้ายเครื่องจักรกลับมาติดตั้งในเกาหลีใต้ พร้อม
กับปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

”

”

:: การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่ประเทศสิงคโปร์

การรับช่วงผลิต
การรับช่วงการผลิต (Subcontract) เป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งที่จะช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยี เนื่องจากบริษัทผู้ว่าจ้างผลิต
(Principal) จะท�ำสัญญาให้ผู้รับช่วงผลิต (Subcontractor)
ผลิตสินค้าหรือส่วนของสินค้าให้ผวู้ า่ จ้างผลิต ความสัมพันธ์ของ
ทัง้ 2 ฝ่ายจะไม่ใช่แค่การรับส่งสินค้าและจ่ายเงินเท่านัน้ ผูว้ า่ จ้าง
ผลิตสินค้าจะเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารในด้านแนวโน้มของตลาด
ในประเทศผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรสนิยมของผู้บริโภค แฟชั่น
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฯลฯ
ผู้ว่าจ้างผลิตต้องการซื้อสินค้าคุณภาพดีและในราคา
ต�่ำ ดังนั้น มักจะต้องให้การช่วยเหลือแก่ผู้รับช่วงผลิตในระดับ
หนึ่ง ทั้งทางด้านเทคโนโลยี การจัดการ การเงิน ฯณฯ โดย
บริษทั ว่าจ้างผลิตจะส่งวิศวกรของตนเองไปยังโรงงานของบรรดา      
ผู้ผลิตชิ้นส่วน เพื่อให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไข
กระบวนการผลิต รวมถึงแก้ไขจุดบกพร่อง
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วิศวกรของผู้จ้างผลิตจะท�ำการส�ำรวจโรงงาน เพื่อดู
เครือ่ งจักร รูปแบบการผลิต ตรวจสอบเอกสาร ฯลฯ จากนัน้ จะ
จัดท�ำรายงานเพือ่ แจ้งแก่ผรู้ บั ช่วงผลิต ว่าจะต้องปรับปรุงตนเอง
ในด้านใดบ้าง ซึ่งการปรับปรุงเทคโนโลยีและรูปแบบการผลิต
จะก่อให้เกิดผลดีต่อผู้รับช่วงผลิตเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน
ได้สง่ ผลดีทำ� ให้ผวู้ า่ จ้างผลิต สามารถซือ้ ชิน้ ส่วนหรือผลิตภัณฑ์
ได้ในราคาถูกลง

ในกรณีทวั่ ไปผูร้ บั ช่วงผลิตมักต้องลงทุนซือ้ เครือ่ งจักร
และซื้อวัตถุดิบทั่วไปเอง ผู้ว่าจ้างผลิตจะน�ำพิมพ์เขียวและ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาให้ อาจส่งวัตถุดิบพิเศษบางชนิดมาให้
แนะน�ำให้ปรับปรุงเทคโนโลยีการบริหารการผลิต (Production
Management Technology) และเทคโนโลยีกระบวนการผลิต
(Process Technology) ให้ตรงกับความต้องการ
แต่บางกรณีทผี่ รู้ บั ช่วงผลิตสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
เฉพาะทางระดับหนึ่ง จนสามารถเรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะ
ผลิตภัณฑ์ (Product Specific Technology) และเทคโนโลยี
การออกแบบ (Design Technology) ได้ ผูว้ า่ จ้างผลิตอาจเพียง
น�ำตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาให้ดู แล้วแนะน�ำให้ปรับปรุงเพื่อแก้ไข
ข้อบกพร่อง ซึ่งหมายความว่าผู้รับช่วงผลิตจะต้องออกแบบ
ผลิตภัณฑ์เอง
เมือ่ รับช่วงผลิตระยะหนึง่ จนเชีย่ วชาญในด้านเทคโนโลยี
มากเพียงพอ หลายบริษัทเริ่มเปลี่ยนการผลิตจากการรับช่วง
ผลิตแบบ OEM (Original Equipment Manufacturing) ซึ่ง
ผลิตตามแบบที่ลูกค้าก�ำหนด เปลี่ยนมาเป็นแบบ ODM
(Original Design Manufacturing) ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงกว่า
เป็นการผลิตชิน้ ส่วนหรือผลิตภัณฑ์โดยออกแบบด้วยตนเอง โดย
ลูกค้าจะเพียงติดตราสินค้าของตนเองเข้าไปเท่านั้น
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การซือ้ กิจการทีเ่ ป็นเจ้าของเทคโนโลยี
บางครัง้ มีเหมาะสมและอาจถูกกว่า
เนือ่ งจากได้ทงั้ ตราสินค้า บุคลากร
และเครือ่ งจักรอุปกรณ์

มกราคม 2555

วิจัยและพัฒนา
ดร. ชัชฎาภรณ์ กรุงเกษม

การวิจัยที่จับต้องได้
ของสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ
และวิศวกรรมศาสตร์
หลายคนมักมองว่าผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยนัน้ ส่วนมากจะเก็บไว้เป็นผลงาน ไม่คอ่ ยนำ�มาพัฒนา
ต่อยอด โดยความเป็นจริงแล้ว มีงานวิจัยจำ�นวนมากที่ ได้พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ มีการนำ� Pilot Plan สู่เชิง
พาณิชย์ และมีโครงการวิจยั สูภ่ าคเอกชนทีม่ งุ่ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยู่ไม่นอ้ ย เพื่อเป็นการแนะนำ�งานวิจยั
สู่ภาคเอกชน และต่อยอดเชิงพาณิชย์

”

จากการได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ที่มีผลงานวิจัยที่ได้พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ คือ       
รองศาสตราจารย์ ดร. พลกฤษณ์ แสงวณิช ผู้อ�ำนวยการ
สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่งท่านได้ให้ความรู้เกี่ยวกับผลงานวิจัยของ
สถาบันฯ ไว้น่าสนใจ ดังนี้

สถาบันฯ จัดตัง้ ขึน้
เพือ่ เป็นแหล่งความรูอ้ า้ งอิง ด�ำเนินการวิจยั
โดยเป็นแหล่งระดมนักวิจยั ในสาขาต่างๆ
เพือ่ อุตสาหกรรมภายในประเทศ

”

ความเป็นมาของสถาบันเทคโนโลยีชีวภาพ
และวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมศาสตร์ เป็น
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบภารกิจ ในการพัฒนาวิชาการด้านเทคโนโลยี
ชีวภาพ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
เมือ่ วันที่ 29 กันยายน 2526 ขึน้ ตรงต่อฝ่ายวิจยั ของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ต่อมาได้ตราพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันฯ เมือ่
วันที่ 5 มีนาคม 2529 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
สถาบันฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งความรู้อ้างอิงทาง
วิชาการด้านเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลงานทั้งด้านวิชาการและ
ทรัพย์สนิ ทางปัญญาเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ด�ำเนินการวิจยั โดย
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เป็นแหล่งระดมนักวิจยั ในสาขาต่างๆ ทีเ่ ป็นองค์ประกอบส�ำคัญ แยกประเภท และความแตกต่างของน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง เพือ่ ป้องกัน
ของเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมพันธุศาสตร์ มาร่วมกัน และปราบปรามการลักลอบน�ำเข้าน�ำ้ มันเถือ่ น ตลอดจนดูแลให้
วิจัย เพื่อน�ำไปแก้ปัญหา พัฒนาและสร้างเทคโนโลยี เพื่อ ผูบ้ ริโภค ได้ใช้นำ�้ มันทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ซึง่ ได้ลงนามตกลงในอนุสญ
ั ญา
อุตสาหกรรมภายในประเทศ พัฒนาบุคลากรทางสาขาเทคโนโลยี อนุญาตให้ใช้สทิ ธิเ์ ทคโนโลยี ให้แก่บริษทั เอกชนทีผ่ ลิตเคมีภณ
ั ฑ์
ชีวภาพ โดยการผลิตบัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกับคณะ ทางอุตสาหกรรมแล้วจ�ำนวน 1 ราย เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิง
วิทยาศาสตร์ ให้บริการกับภาคเอกชน ในการเจรจาการถ่ายทอด พาณิชย์ต่อไป
เทคโนโลยี และการตรวจสอบความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี
ปัจจุบันสถาบันฯ ได้ก�ำหนดกลุ่มงานวิจัยไว้ 5 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร
กลุ่มที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพด้านกระบวนการหมัก
กลุ่มที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพด้านการผลิตแอนติบอดี
                    และชุดตรวจสอบ
กลุ่มที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพด้านอาหาร
กลุม่ ที่ 5 เทคโนโลยีชวี ภาพด้านโปรตีน และวิศวกรรม   
           พันธุศาสตร์
ส�ำหรับผลงานวิจยั เทคโนโลยีชวี ภาพด้านกระบวนการ
หมักของสถาบันฯ ได้พัฒนาเชื้อผลิตกรดแลคติกให้มีคุณภาพ
สูง ซึ่งเป็นผลงานที่โดดเด่นของสถาบันฯ อีกด้วย
สถาบันฯ มีโครงการที่ได้รับทุนวิจัยจากภาคเอกชน   
2 โครงการ คือ
โครงการบริษทั มิตรผล วิจยั พัฒนาอ้อยและน�ำ้ ตาล จ�ำกัด
โครงการบริษัท ปตท. เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
ส่วนผลงานวิจัยที่ก�ำลังพัฒนาสู่อุตสาหกรรม ได้แก่
ซียู - ทีเอ็มเอ็กซ์ ปุ๋ยส�ำหรับต้นโต้เหมี่ยว ซียู - 48 สารก�ำจัด
วัชพืชไกลโฟเสท ซียู - 40 ปุ๋ยยูเรียควบคุมการปลดปล่อย        
ผลงานวิจัยที่ได้พัฒนาสู่เชิงพาณิชย์ คือ การคิดค้น ซีย-ู โอซิลนิ สารเติมแต่งอาหารจากเมล็ดแมงลัก ชุดตรวจสอบ
“สารท�ำเครือ่ งหมายน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง (Marker)” จากน�ำ้ มันเปลือก แร็กโทพามีน ชุดตรวจสอบยาคลอแรมเฟนิคอล และชุดตรวจสอบ
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ เป็นผลงานการค้นคว้าวิจัย ส�ำหรับ ยาเตตราซัยคลิน ฯลฯ
ทดแทนการน�ำเข้าสารท�ำเครื่องหมายน�้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง ดังนั้นหากใช้สารท�ำเครื่องหมายที่ผลิตเอง งานวิจย
ั เพือ่ ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทย
ในประเทศ จะท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยลดลง สามารถตรวจสอบได้ทวั่ ถึง
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. พลกฤษณ์ ได้กล่าว
และทีส่ ำ� คัญยังสนับสนุนให้ใช้และพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นนีข้ อง
เพิ่มเติมว่า การน�ำ  Pilot Plan สู่เชิงพาณิชย์นั้น สิ่งที่จ�ำเป็น
ไทยต่อไปในอนาคตด้วย
ปัจจุบนั ประเทศไทยประสบปัญหา การลักลอบน�ำเข้า คือ การน�ำองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการออกแบบโรงงาน
น�้ำมันที่ไม่เสียอากรขาเข้า การใช้น�้ำมันผิดวัตถุประสงค์ และ จะได้ชว่ ยลดต้นทุนการผลิตได้ สถาบันฯ จึงได้เข้าร่วมโครงการ
การเจือปนของน�ำ้ มัน เพือ่ หลีกเลีย่ งภาษีเงินได้ในอัตราทีก่ ำ� หนด โรงงานต้นแบบ เพือ่ โครงการวิจยั สูภ่ าคเอกชนในพืน้ ทีโ่ ครงการ
จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนากระบวนการบ่งชี้ติดตามตรวจสอบ การ พัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ�ำเภอแก่งคอย จังหวัด
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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โครงการวิจัยสู่ภาคเอกชนที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคมและความเข้มแข็งของชาวไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน
และภาคเหนือตอนล่าง คาดว่าเมื่อด�ำเนินโครงการแล้ว
ผลลัพธ์ที่ได้คือ โรงงานต้นแบบเพื่อส่งเสริม และพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตแก่อุตสาหกรรม 15 โรงงาน
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 60 ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีต้นแบบ 15
เทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชน 45 เรื่อง
ศูนย์/หน่วยปฏิบัติการ เพื่อการออกแบบตรวจสอบ/ทดสอบ
8 ศูนย์/หน่วย การผลิตผลงานทางวิชาการ/สิทธิบตั ร 2,500/50
เรื่อง/ชิ้นใน 10 ปี สนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาโท/
ปริญญาเอก 1,200/300 คน ใน 10 ปี นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดอบรม ให้ค�ำปรึกษา และอื่นๆ อีกหลายรูปแบบ

ภาระทีค่ อ่ นข้างหนัก ภาคเอกชนยังไม่มนั่ ใจว่าอาจารย์จะสามารถ
ท�ำงานได้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก�ำหนด สถาบันฯ จึงได้
จัดสรรนิสิตปริญญาโท/ปริญญาเอก เข้ามาช่วยงานวิจัยด้วย

เป้าหมาย Bio - Processing ของอาเซี่ยน
รองศาสตราจารย์ ดร. พลกฤษณ์ ได้กล่าวสรุปในตอนท้ายว่า
ได้ตงั้ เป้าให้สถาบันฯ เป็นผูน้ ำ� ด้านผลิตภัณฑ์จาก Bio - Processing     
ในระดับอาเซี่ยน นอกจากนี้ยังพร้-อมที่จะร่วมท�ำวิจัยกับภาค
อุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และยินดีที่จะร่วมท�ำ
วิจยั กับสถาบันการศึกษาอืน่ ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่
รวมตัวกันเป็นเครือข่ายวิจัยต่อไป

”

ปัญหาและอุปสรรค คือ งบประมาณ
ด้านการลงทุนและบุคลากร

”

อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานวิจัยของสถาบันฯ มีสิ่ง
ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคหลายประการ คือ งบประมาณด้าน
การลงทุนเพื่อน�ำผลงานวิจัย ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์หรือ
อุตสาหกรรมยังไม่เพียงพอ เนื่องจากการน�ำงานวิจัยในระดับ
ห้องปฏิบตั กิ ารไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ยังมีความเสีย่ งสูง ภาคเอกชน
ยังไม่กล้าเสี่ยงที่จะลงทุน
นอกจากนี้ ยังมีข้อจ�ำกัดในด้านบุคลากร เนื่องจาก
บุคลากรมีภาระงานที่ต้องสอนและท�ำงานวิจัยด้วย ท�ำให้เป็น
50 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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”

สระบุรี โดยมีแนวความคิดด�ำเนินการใน 3 โครงการหลัก
ประกอบด้วย
1) โครงการ Green Engineering for Green Society
2) โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์
สุขภาพ และเกษตรครบวงจร
3) โครงการส่งเสริมศักยภาพ ใช้ชวี ภาพและชีวมวลใน
การผลิตเชื้อเพลิงและเคมีภัณฑ์ เพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมและเพือ่
การส่งออกเทคโนโลยี ระยะเวลาด�ำเนินการ 3 ปี
ระหว่างปีงบประมาณ 2553 ถึง 2555 ซึ่งคาดว่า
จะใช้งบประมาณรวม 2,450 ล้านบาท

นักธุรกิจไทยไม่กล้าเสีย่ ง
กับงานวิจยั ของไทย
ยอมลงทุนสูงในการไปซือ้ Know-how
จากต่างประเทศ ซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดและต้องพึง่
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศตลอดเวลา

”

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีความพร้อมทีจ่ ะรับงานวิจยั
และพัฒนา แต่นกั วิจยั ไทยยังขาดการเชือ่ มโยงงานวิจยั กับการ
ผลิตขัน้ อุตสาหกรรม ท�ำให้นกั ธุรกิจไทยไม่กล้าเสีย่ งกับงานวิจยั
ของไทย ยอมลงทุนสูงในการไปซือ้ โนว์ฮาว (Know-how) จาก
ต่างประเทศ ซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดและต้องพึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญจากต่างประเทศ
ตลอดเวลา ดังนัน้ จึงเป็นหน้าทีส่ ำ� คัญทีภ่ าครัฐ ควรมีสว่ นช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโรงงานต้นแบบ เพื่อก่อให้เกิด
อุตสาหกรรมต้นแบบได้อย่างเป็นรูปธรรมและจริงจัง
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GO GREEN
ดร. อิทธิ ฤทธาภรณ์ / นันทนาฏ กฤษณจินดา

QQ - T1 รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
เพื่อสิ่งแวดล้อม

”

รถตุ๊กตุ๊ก หรือ รถสามล้อเครื่อง เป็นรถที่อยู่คู่ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2503 ปัจจุบันมีรถตุ๊กตุ๊กวิ่งอยู่
ในกรุงเทพฯ ประมาณ 7,400 กว่าคัน และประมาณ 30,000 กว่าคันทั่วประเทศ
จุดก�ำเนิดของรถตุก๊ ตุก๊ เกิดจากการน�ำรถบรรทุกสามล้อ
จากประเทศญีป่ นุ่ เช่น รถไดฮัทสุ ฮีโน่ และมาสด้า มาดัดแปลง
เพือ่ รับส่งผูโ้ ดยสาร ปัจจุบนั ไทยสามารถผลิตรถตุก๊ ตุก๊ จ�ำหน่าย
ในประเทศ และส่งออกไปในหลายประเทศ เช่น อินเดีย          
ศรีลังกา สิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งนอกจากเป็นการหารายได้เข้า
ประเทศแล้ว ยังถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทย        
อีกด้วย

ไทยสามารถผลิตรถตุ๊กตุ๊ก
ส่งออกไปในหลายประเทศ
ซึ่งนอกจากเป็นการหารายได้
เข้าประเทศแล้ว
ยังถือเป็นการส่งเสริม
การท่องเที่ยวของไทยอีกด้วย

”

จ�ำกัด ได้เลือกที่จะพัฒนารถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถไฟฟ้า  ตามแนว
ความคิดแห่งโลกอนาคต “GOING GREEN”
การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (ELECTRIC VEHICLE : EV)
ได้รับความสนใจตั้งแต่ช่วงกลางศตวรรษที่ 19 จากนักค้นคว้า
ชาวยุโรปและสหรัฐฯ ควบคูก่ บั การวิจยั พัฒนาแบตเตอรีค่ ณ
ุ ภาพ
สูง ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขยายตัวอย่าง
เห็นได้ชัด โดยมีแรงผลักดันที่ส�ำคัญคือ ความต้องการลดการ
:: Daihatsu Midget ต้นแบบของรถตุ๊กตุ๊ก
ใช้เครื่องยนต์เชื้อเพลิงที่ปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์     
ในปัจจุบัน (ภาพ: www.wikipedia.org)
ในขณะทีค่ วามท้าทายคือ ต้นทุนการผลิตและประสิทธิภาพของ
ปัจจุบัน รถตุ๊กตุ๊กได้รับการพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง    ชิ้นส่วนส�ำคัญของรถยนต์ไฟฟ้า  ซึ่งได้แก่ แบตเตอรี่ มอเตอร์
ให้เป็นรถทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม  ด้วยการใช้ไฟฟ้าเป็นพลังงาน และอินเวอร์เตอร์ (อุปกรณ์ที่ท�ำหน้าที่แปลงสัญญาณจาก
ขับเคลือ่ น โดยบริษทั โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ)
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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แม้จะมีความท้าทายส�ำหรับการผลิตเชิงพาณิชย์      
แต่ปัจจุบันกล่าวได้ว่าบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ต่างๆ ทั่วโลกแทบ
ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นค่ายญี่ปุ่น ยุโรป หรือสหรัฐฯ ได้เดินหน้า
เข้าสู่การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว รวมถึงยังมีผู้ผลิต
รถยนต์ไฟฟ้ารายใหม่ๆ เกิดขึ้นด้วย เช่น เทสล่า มอเตอร์ส
(TESLA MOTORS)  ซึ่งเกิดจากการรวมตัวของทีมวิศวกรใน
ซิลคอน แวลเล่ย์ ประเทศสหรัฐฯ เป็นต้น

:: Toyota Prius รุ่น Plug - In Hybrid

QQ - T1
เอกลักษณ์ไทย เทคโนโลยีแห่งอนาคต

ประเทศไทยนอกจากจะเป็นฐานการประกอบและ
ผลิตรถยนต์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งของโลกแล้ว ผู้ประกอบการใน
ประเทศไทยยังเริ่มพัฒนาตนเองให้เป็นฐานการออกแบบและ
พัฒนาหลายภาคส่วนของยานยนต์อีกด้วย
บริษทั โตโยต้า ทูโช อีเล็คทรอนิคส์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
:: รถยนต์ไฟฟ้า Model S พัฒนาโดย Tesla Motors
ก็เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ต้องการสร้างสรรค์ผลงานของ
นอกจากนี้ ผู้ผลิตรถยนต์บางบริษัท เช่น โตโยต้า ใช้ ตนเอง ด้วยศักยภาพของคนไทย ทีมพัฒนาของบริษัทฯ จึง   
ยุทธศาสตร์การผลิตรถยนต์ประเภทไฮบริด (HYBRID, HV) ร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่ง เพื่อพัฒนารถยนต์
เป็นตัวเลือกส�ำหรับยุคเปลีย่ นผ่าน ซึง่ เป็นการผสมผสานระหว่าง ไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้จริง
การใช้พลังงานเชื้อเพลิงและพลังงานไฟฟ้า ก่อนจะเข้าสู่ยุค
รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มตัว เพือ่ ความลงตัวทัง้ ด้านสมรรถนะและ
แรงบันดาลใจเลือกรถมาดัดแปลง
ราคาส�ำหรับผู้บริโภค ตัวอย่างของรถไฮบริด เช่น รถโตโยต้า
รุ่นแคมรี่ ไฮบริด และพรีอุส ซึ่งรถยนต์พรีอุส รุ่นล่าสุดคือ      
ให้เป็นรถยนต์ ไฟฟ้านั้น
รุ่น PLUG -IN HYBRID ที่สามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าจาก
จากแนวคิดที่ว่ารถตุ๊กตุ๊กเปรียบเสมือน
สถานีชาร์จไฟประจ�ำบ้านได้ เป็นต้น

”

”

โตโยต้าใช้ยุทธศาสตร์
การผลิตรถยนต์ประเภทไฮบริด
เป็นตัวเลือกสำ�หรับยุคเปลี่ยนผ่าน
ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่าง
การใช้พลังงานเชื้อเพลิง
และพลังงานไฟฟ้า
52 วารสารส่งเสริมการลงทุน

”

สัญลักษณ์หนึ่งของไทยที่ต่างชาติรู้จักดี

”
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ส�ำหรับแรงบันดาลใจในการเลือกรถตุก๊ ตุก๊ มาดัดแปลง
ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้านั้น เริ่มจากแนวคิดที่ว่ารถตุ๊กตุ๊กเปรียบ
เสมือนสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศไทยที่ต่างชาติรู้จักดี มีการ
ใช้งานเป็นรถรับจ้างเพื่อรับ - ส่งผู้โดยสาร ทั้งในกรุงเทพฯ        
ต่างจังหวัด และในหลายประเทศแถบเอเชีย เช่น ลาว อินเดีย
และฟิลปิ ปินส์ เป็นต้น รถตุก๊ ต๊กเป็นทีน่ ยิ มในการบริการรับ - ส่ง
ผู้โดยสารตามตลาด และตรอกซอกซอยต่างๆ ที่รถยนต์ทั่วไป
เข้าถึงได้ยาก
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อย่างไรก็ตาม ข้อด้อยของรถตุก๊ ตุก๊ คือ สร้างมลภาวะ
ค่อนข้างมากทั้งทางอากาศและทางเสียง ทีมพัฒนาฯ จึงมี
แนวคิดที่จะแปลงร่างรถตุ๊กตุ๊กรุ่นดั้งเดิมให้เป็นรถไฟฟ้า หรือ
HYBRID ซึ่งนอกจากจะสามารถรักษารูปร่างหน้าตาของรถ   
ตุก๊ ตุก๊ สัญลักษณ์ของไทยและของเอเชียไว้ได้แล้ว ยังจะเป็นการ
ลดมลภาวะทัง้ ทางอากาศและทางเสียงได้ดว้ ย ตอบโจทย์แนวคิด
GOING GREEN ซึ่งเป็นแนวโน้มอนาคตได้เป็นอย่างดี

ซื้อรถยนต์สักคันหนึ่ง ผู้ขับขี่จะทดลองนั่ง ลองหมุนพวงมาลัย
เหยียบเบรก เหยียบคันเร่ง ลองเข้าเกียร์ ซึ่งความรู้สึกเหล่านี้
ส�ำคัญมาก ในการตัดสินใจที่จะเลือกรถยนต์ ทีมพัฒนาจึง      
เห็นว่าการทีจ่ ะท�ำให้ผขู้ บั ขีร่ ถตุก๊ ตุก๊ เครือ่ งยนต์หนั มาเปลีย่ นเป็น
ไฟฟ้านัน้ ตัวรถต้องสามารถคงเอกลักษณ์ความรูส้ กึ ในการขับขี่
เอาไว้ได้เช่นเดิม
หากจินตนาการถึงรถตุก๊ ตุก๊ คงจินตนาการถึงเสียงดัง
ที่แผดออกมาจากระบบขับเคลื่อนของรถ ในขณะที่เสียงของ   
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันนี้ อยู่ในระดับที่ค่อนข้างเงียบ อาจจะมีเสียง
เล็กน้อยจากตัวมอเตอร์และระบบส่งก�ำลังเท่านั้น ท�ำให้ผู้ขับขี่
ได้ยนิ เสียงความเร็วรอบของมอเตอร์ จึงช่วยในการเปลีย่ นเกียร์
ของรถได้ดี
ส�ำหรับเรื่องของไอเสียหรือมลพิษที่ปล่อยออกมานั้น
เนื่องจากเป็นการขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งเป็นพลังงานสะอาด
จึงไม่มกี ารสร้างมลภาวะต่อสิง่ แวดล้อม และด้วยก�ำลังขับเคลือ่ น
ของรถทีม่ มี ากถึง  12 กิโลวัตต์ จึงเพียงพอกับการบรรทุกสัมภาระ
และผู้โดยสาร โดยทีมพัฒนาได้ออกแบบให้รองรับการบรรทุก
ของได้มากกว่า 350 กิโลกรัม และสามารถไต่พนื้ ลาดเอียงระดับ
30 องศาได้ ซึง่ สามารถรองรับการขึน้ เนินหรือสะพานทัว่ ๆ ไปได้

กว่าจะเป็น QQ - T1

ในช่วงเวลาไม่กปี่ ที ผี่ า่ นมา หลายบริษทั ในไทยได้พฒ
ั นา
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าขึ้นมาใช้งาน แต่จะเป็นลักษณะการใช้งานตาม
โรงแรม ห้างสรรพสินค้า รีสอร์ต หรือตามหมู่บ้าน ซึ่งเป็นการ
ให้บริการแก่กลุม่ ลูกค้าของตนเองเท่านัน้ หรือแม้แต่รถไฟฟ้าที่
วิ่งในสนามกอล์ฟซึ่งเป็นการรับ - ส่งลูกค้าในระยะทางสั้นๆ
และใช้ในพื้นที่เฉพาะเท่านั้น
รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า ของ บริษัท โตโยต้า ทูโชฯ มีชื่อว่า  
QQ - T1 เป็นรถรับจ้างเพือ่ รับ - ส่งผูโ้ ดยสาร  โดยคงเอกลักษณ์
ในการขับขีข่ องรถตุก๊ ตุก๊ แบบเดิมเอาไว้ทกุ อย่าง ซึง่ อารมณ์ความ
รู้สึกในการขับขี่รถนั้น ถือว่าเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับผู้ขับรถตุ๊กตุ๊ก
ไม่ว่าจะเป็นน�้ำหนักพวงมาลัย น�้ำหนักการเหยียบเบรก หรือ
การบิดคันเร่ง เป็นต้น เพราะโดยธรรมชาติแล้ว เวลาทีจ่ ะเลือก

ทีมงานพัฒนารถตุก๊ ตุก๊ ไฟฟ้า QQ - T1 ได้วางแนวคิด
ไว้วา่ จะต้องเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม ประเทศไทย ชาวไทย และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถน�ำมาใช้งานจริงได้ ขั้นตอนการ
พัฒนาจึงเริ่มจากการวางแผนโครงการ และเก็บข้อมูล เพื่อ
ก�ำหนดคุณสมบัติและความสามารถของรถ จากนั้นจึงเป็น     
ขั้นตอนการออกแบบ ทดลอง ประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ และ
ทดสอบการใช้งาน โดยทีมพัฒนาเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็น
สิ่งส�ำคัญในการออกแบบ

”

:: QQ - T1 รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่พัฒนาจาก
รถตุ๊กตุ๊กดั้งเดิมของไทย

รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าคันนี้เข้ารับ
การตรวจสภาพ ที่กรมการขนส่งทางบก
พร้อมทั้งจดทะเบียน
เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว
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ขัน้ ตอนแรก คือ การวางแผนโครงการ และเก็บข้อมูล
ซึ่งจะเป็นการเก็บข้อมูลการใช้งาน การขับขี่ สภาพถนนใน
ประเทศไทย รวมถึงการตรวจสอบกฎระเบียบข้อบังคับของรถ
สามล้อรับจ้างทั่วไปของกรมการขนส่งทางบก และค�ำแนะน�ำ
จากกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับการจดทะเบียนรถสามล้อ
รับจ้าง เพือ่ น�ำมาก�ำหนดคุณสมบัตขิ องรถทีจ่ ะท�ำการพัฒนาต่อไป
ส�ำหรับยานพาหนะทั่วไป ระบบต้นก�ำลังเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญในการขับเคลื่อน ทีมพัฒนาจึงได้เชิญอาจารย์รัชตะ      
มั่งมีชัย  ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าที่ใช้ในรถยนต์ มาเป็นที่
ปรึกษาโครงการด้วย โดยระบบต้นก�ำลังจะปรับเปลี่ยนจาก
เครื่องยนต์มาเป็นมอเตอร์ ซึ่งต้องมีการค�ำนวณหาก�ำลังของ
มอเตอร์ทจี่ ะน�ำมาใช้ ให้มคี วามเหมาะสมกับการใช้งาน รวมไป
ถึงการก�ำหนดคุณลักษณะต่างๆ ที่เหมาะสมของมอเตอร์ เช่น
ความเร็วรอบ ก�ำลัง แรงบิด ที่จะน�ำมาใช้กับชุดเกียร์เดิมของ
รถตุ๊กตุ๊กด้วย

กรุงเทพ น�ำโดยอาจารย์อัครพงษ์ เอกศิริ และนักศึกษาของ
ROBOTIC LAB โดยการจัดวางนั้น ต้องค�ำนึงถึงจุดศูนย์ถ่วง
ของรถให้อยู่ในต�ำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความสมดุลใน
การทรงตัวขณะขับขี่

:: รถตุ๊กตุ๊กเครื่องยนต์ขนาด 650 ซีซี ที่น�ำมา
ถอดชิ้นส่วนออก เพื่อพัฒนาเป็น QQ - T1

ขั้นตอนที่ 2 คือ การออกแบบโดยการจ�ำลองด้วย
โมเดล 3 มิติ เพื่อค�ำนวณความแข็งแรง ซึ่งทีมพัฒนาฯ ได้รับ
ความร่วมมือจากอาจารย์อคั รพงษ์ เอกศิริ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ในการสร้างโมเดล 3 มิติ รวมทัง้ อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร. ก่อเกียรติ
บุญชูกศุ ล  ดร. สัณหพศ จันทรานุวฒ
ั น์  และ ดร. นักสิทธิ  นุม่ วงษ์
เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองความแข็งแรงของโครงสร้าง รวม
ถึงให้ค�ำปรึกษาด้านความปลอดภัยด้วย
ขั้นตอนที่ 3 เป็นการออกแบบการจัดวางอุปกรณ์บน
โครงสร้างรถตุ๊กตุ๊ก ซึ่งได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย
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:: การจ�ำลองการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้รถมีความสมดุล
มากที่สุด

ขั้นตอนที่ 4 คือ การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ และ
ทดสอบการใช้งาน ซึง่ รถตุก๊ ตุก๊ ไฟฟ้าคันนี้ เข้ารับการตรวจสภาพ
ที่กรมการขนส่งทางบก เพื่อขอจดทะเบียนเป็นรถไฟฟ้ารับจ้าง
ที่ถูกต้องตามกฎหมาย และผ่านการตรวจสภาพพร้อมทั้ง            
จดทะเบียนเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว

ขอบคุณภาพจาก :
http://blog.kis.ac.th/tinathaistudiesblog/category/something-very-thai/
http://wavess.com/2012/01/destination-thailand/
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายที่จะดัดแปลงรถตุ๊กตุ๊กไทยให้
กลายเป็นรถตุก๊ ตุก๊ ไฟฟ้าในต้นทุนทีต่ ำ 
�่ และได้ความรูส้ กึ ในการ
ขับขีไ่ ม่ตา่ งจากเดิม รวมทัง้ พัฒนาต่อยอดในส่วนของการจัดการ
พลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า ให้ขับได้
ในระยะทางที่ไกลขึ้น โดยตั้งเป้าให้ได้ระยะทางมากกว่า 100
กิโลเมตร รวมทั้งพัฒนาต่อยอดในส่วนของอุปกรณ์ขับเคลื่อน
เพือ่ ให้สามารถผลิตได้ในประเทศไทย ซึง่ จะลดค่าใช้จา่ ยในการ
ดัดแปลงเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าได้มากกว่าปัจจุบัน ที่ต้องน�ำเข้า
อุปกรณ์ขับเคลื่อนจากต่างประเทศ
:: การทดสอบขับขี่บนถนนจริง
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะทดสอบความเป็นไป
ได้ในการใช้เทคโนโลยีแบตเตอรีท่ างเลือกอืน่ ๆ นอกจากแบตเตอรี่
ตะกัว่ กรดและลิเทียม ไอออน เพือ่ ให้ได้แบตเตอรีท่ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
ก้าวต่อไปของรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า
สูง เช่น VANADIUM BATTERY ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ติดต่อกับ
ผลการทดสอบขับขี่บนถนนจริงพบว่า QQ - T1 มหาวิทยาลัยโทโฮขุของญีป่ นุ่ เพือ่ ขอความร่วมมือในการพัฒนา
สามารถขับขี่ได้อย่างปกติ โดยสามารถเร่งความเร็วขึ้นไปถึง    เป็นรถตุก๊ ตุก๊ ไฟฟ้าต้นแบบอีกคัน โดยหวังว่า QQ - V1 หรือรถ
60 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และวิ่งไกลถึง 41 กิโลเมตร โดยไม่มี ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่ใช้ VANADIUM BATTERY เป็นแหล่งพลังงาน
เสียงดังและควันไอเสีย
จะได้เปิดตัวในเร็วๆ นี้
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ซอฟต์แวร์
นันทนาฏ กฤษณจินดา

เกมอิเล็กทรอนิกส์

ก้าวส�ำคัญ
ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
เกม (Game) เป็นกิจกรรมสันทนาการเพื่อผ่อนคลาย ในขณะเดียวกันเกมบางประเภท นอกจากจะช่วย
ให้เกิดความบันเทิงแล้ว ยังเป็นเครื่องมือฝึกฝนการใช้ความคิดในการวางแผนแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี
เกมแบบดั้งเดิมที่มีประวัติความเป็นมายาวนานถึง 2
1. เกมเครื่องพื้นฐาน (Console) เป็นผลิตภัณฑ์
พันกว่าปี แบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ 2 ประเภทคือ เกม อิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้เล่นเกมโดยเฉพาะ ย้อนหลังไปประมาณ 15 – 20
กระดาน เช่น หมากฮอส หมากรุก หมากล้อม หรือ “โกะ” และ ปีกอ่ น ท่านผูอ้ า่ นอาจคุน้ เคยกับเครือ่ งเล่นเกมแฟมิลี่ ซึง่ ต้องใช้
เกมไพ่ เป็นต้น ซึ่งต้องมีอุปกรณ์ในการเล่มเกม เช่น กระดาน ตลับเกมในการเล่น
ตัวหมากรุก หรือไพ่ และต้องมีผู้เล่นมากกว่า 1 คนขึ้นไป  
ปัจจุบัน เกมประเภทต่างๆ ได้รับการพัฒนาเป็นเกม
อิเล็กทรอนิกส์  โดยเกมอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสร้างความหลาก
หลาย และความสมจริงได้มากกว่าเกมธรรมดาทัว่ ไป ทัง้ ยังเพิม่
ความซับซ้อนได้ดว้ ยการปรับปรุงซอฟต์แวร์  เกมอิเล็กทรอนิกส์
แบ่งประเภทได้ตามผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ดังนี้

”

:: Super Mario Bro 3 เกมในดวงใจของผูเ้ ล่นแฟมิคอม

:: เครือ่ งเล่นเกมแฟมิลี่ หรือแฟมิคอม - Console ชือ่ ดัง
ของค่ายนินเทนโด
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ลักษณะของธุรกิจจะประกอบด้วยบริษัทที่ผลิต Console และจะมีค่ายผลิตเกม เป็นผู้ผลิตเกมให้ ตัวอย่างเครื่องเล่น
เกมประเภทนี้ในปัจจุบัน เช่น เครื่องเล่นเกม PlayStation ของโซนี่ เครื่อง Xbox ของไมโครซอฟท์ หรือ Wii ของนินเทนโด
เป็นต้น

Wii

PlayStation

Xbox

2. เกมเครื่องพกพา (Handheld) เป็นผลิตภัณฑ์
อิเล็กทรอนิกส์ทใี่ ช้เล่นเกมโดยเฉพาะคล้ายกับ Console แต่จะ
เน้นไปที่การพกพาได้สะดวก คุณสมบัติโดยรวมอาจด้อยกว่า
เล็กน้อย แต่แนวทางของเกมเป็นแนวทางเดียวกัน ปัจจุบนั ก�ำลัง
เป็นทีน่ ยิ มแพร่หลาย เนือ่ งจากมีคณ
ุ ภาพใกล้เคียงกับ Console
แต่สามารถน�ำติดตัวไปเล่นที่ใดก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น เครื่อง
Nintendo DS ของนินเทนโด หรือ PSP ของโซนี่ เป็นต้น

3. เกมตู้ (Arcade) เป็นเกมที่อยู่ใน Console เช่น
เดียวกัน แต่จะเป็นอุปกรณ์ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสถานที่ใดสถานที่
หนึ่ง ตู้เกมโดยทั่วไปจะใช้การหยอดเหรียญในการเข้าเล่น มี
ขนาดหน้าจอทีใ่ หญ่ และมีแผงบังคับทีเ่ ล่นได้อย่างสะดวก เกม
ประเภทนีม้ กั เป็นเกมทีเ่ ล่นจบได้ในเวลาอันสัน้ เช่น เกมแข่งรถ
เกมต่อสู้ และเกมจับผิดภาพ เป็นต้น

Nintendo DS ของนินเทนโด

เครือ่ งเกม PSP ของโซนี่

4. เกมคอมพิวเตอร์ (PC Game)  เป็นเกมทีม่ คี วาม
สลับซับซ้อนสูงกว่าเครื่องเกมพื้นฐาน เพราะคอมพิวเตอร์มี
สมรรถนะสูงกว่าเครื่องเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์ประเภทอื่นๆ  
และมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลา    
เกมคอมพิวเตอร์มีทั้งที่เป็นเกม Stand Alone หรือออฟไลน์
และเกมออนไลน์ที่ต้องเล่นผ่านอินเทอร์เน็ต  
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ซอฟต์แวร์ หัวใจส�ำคัญของเกมอิเล็กทรอนิกส์

ทีเ่ ล่นได้ทกุ ยุคทุกสมัย โดยเกมปริศนาเป็นเกมทีไ่ ม่เน้นเรือ่ งราว
แต่จะเน้นไปที่ความท้าทายให้ผู้เล่นกลับมาเล่นซ�้ำๆ ในระดับที่
เกมอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 4 ประเภทข้างต้น แบ่งตาม
ยากขึ้น
อุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์   ซึ่งไม่ว่าจะใช้ฮาร์ดแวร์ประเภทไหน   
ต้องมีซอฟต์แวร์เกมจึงจะเล่นเกมได้   
ซอฟต์แวร์เกมมีหลายประเภท พัฒนาขึ้นจากหลาย
ค่ายทัว่ โลก เช่น ผูผ้ ลิตจากญีป่ นุ่ สหรัฐฯ เกาหลี และจีน เป็นต้น  
ซอฟต์แวร์เกมทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม อาจแบ่งตามลักษณะของเกมได้ดงั นี้
เกมแอ็คชั่น (Action Game) ซึ่งเป็นเกมที่ใช้การ
บังคับทิศทางและการกระท�ำของตัวละครในเกมเพื่อผ่านด่าน
ต่างๆ ซึ่งอาจมีการต่อสู้ด้วย เช่น เกมมาริโอ้ เป็นต้น
:: Tetris เกมปริศนาซึง่ เป็นทีน่ ยิ มในทุกสมัย
เกมเล่นตามบทบาท (Role-Playing Game) หรือ
RPG เป็นเกมทีพ่ ฒ
ั นามาจากเกมสวมบทบาททีเ่ ป็นเกมกระดาน
เกมการจ�ำลอง (Simulation Game) เป็นเกมประเภท
โดยจะก�ำหนดตัวผู้เล่นอยู่ในโลกที่สมมติขึ้น และให้ผู้เล่นสวม ที่จ�ำลองสถานการณ์ต่างๆ มาให้ผู้เล่นได้สวมบทบาทเป็นผู้อยู่
บทบาทเป็นตัวละครหนึ่งในโลกนั้นๆ ผจญภัยไปตามเนื้อเรื่อง ในสถานการณ์นั้นๆ และตัดสินใจในการกระท�ำ  เพื่อลองดูว่า
ที่ก�ำหนด โดยมีจุดเด่นทางด้านการพัฒนาระดับของตัวละคร จะเป็นอย่างไร เหตุการณ์ต่างๆ อาจจะน�ำมาจากสถานการณ์
จากประสบการณ์ที่ตัวละครได้รับ มีการเก็บเงินซื้ออาวุธหรือ จริง หรือสถานการณ์สมมติกไ็ ด้ เกมแนวนีแ้ ยกเป็นประเภทย่อย
อุปกรณ์ตา่ งๆ เป้าหมายคือ การเอาชนะศัตรูตวั ร้ายทีส่ ดุ ในเกม ได้อีก เช่น
ตัวเกมไม่เน้นการบังคับทีห่ วือหวา แต่จะให้ผเู้ ล่นสัมผัสกับเรือ่ ง
• Virtual Simulation จะจ�ำลองการควบคุมเสมือนจริง
ราวแทน เกม RPG ที่โด่งดังเช่น Final Fantasy และ Diablo
ของสิ่งต่างๆ เช่น การขับรถยนต์ การขับเครื่องบิน
เป็นต้น
ขับรถไฟ ควบคุมรถยกของ เป็นต้น เช่น GRAN
TURISMO เป็นต้น
• Tycoon หรือ Business Simulation เป็นเกมจ�ำลอง
การบริหารธุรกิจ ผูเ้ ล่นจะได้บริหารธุรกิจอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมีทั้งแบบผิวเผิน (วางต�ำแหน่งสิ่งของ หรือ
จ้างพนักงาน) จนไปถึงระดับลึก (ควบคุมการท�ำงาน
ของพนักงานซื้อ - ขายหุ้น) เช่น Theme Hospital,
Theme Park, Transport Tycoon, และ Zoo   
Tycoon เป็นต้น
:: FINAL FANTASY ซีรสี เ์ กมชุดดังของค่ายสแควร์เอนิกซ์

เกมปริศนา (Puzzle Game) เป็นเกมทีเ่ ล่นได้ทกุ วัย
ตัวเกมมักจะเน้นการแก้ปริศนา ปัญหาต่างๆ มีตงั้ แต่ระดับง่าย
ไปจนถึงซับซ้อน ในอดีตตัวเกมมักน�ำมาจากเกมปริศนาตาม
นิตยสาร เช่น เกมตัวเลข เกมอักษรไขว้ ต่อมาจึงมีเกมปริศนา
ที่เล่นบนคอมพิวเตอร์อย่าง Tetris ออกมา เกมแนวนี้เป็นเกม
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• Life Simulation คือ เกมจ�ำลองชีวิต โดยผู้เล่นมัก
จะได้ควบคุมตัวละครตัวหนึ่ง หรือครอบครัวหนึ่ง
แล้วใช้ชวี ติ ปฏิบตั กิ จิ วัตรประจ�ำวัน เช่น รับประทาน
อาหาร  อาบน�ำ  
้ ท�ำงานหาเงิน เป็นต้น เกมประเภทนี้
ผู้เล่นสามารถควบคุมตัวละครทั้งที่เป็นมนุษย์และ
ไม่ใช่มนุษย์ เช่น เดอะซิมส์ เป็นต้น
• Pet Simulation เกมนี้จะให้ผู้เล่นได้เลี้ยงสัตว์ต่างๆ
เช่น ปลา สุนขั แมว ไปจนถึงสัตว์ในจินตนาการอย่าง
Slime Shiyo ทีใ่ ห้ผเู้ ล่นได้เลีย้ งสไลม์ หรือเกมทามา
ก็อตจิ เป็นต้น

ตลาดเกมในไทยมีมูลค่า
เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยในปี 2551 มีมูลค่าตลาด
อยู่ที่ 8,397 ล้านบาท
ตลาดเกมที่มีมูลค่ามากที่สุด
คือ ตลาดเกมออนไลน์

เกมอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ใช่แค่เกม

:: เกมทามาก็อตจิทโี่ ด่งดัง ปัจจุบนั สามารถเล่นบน iPhone ได้

• Sport Simulation เป็นเกมวางแผนจัดการระบบ
ของทีมกีฬา ซึ่งส่วนมากเกมจ�ำพวกนี้มักจะให้ผู้เล่น
ได้ควบคุมเป็นผู้จัดการทีมหรือสโมสร และจัดหา     
สิ่งต่างๆ ให้กับทีม เช่น สปอนเซอร์ ตารางฝึกฝน
หรือจัดต�ำแหน่งการเล่นให้กบั ตัวผูเ้ ล่นในทีม เป็นต้น
ถ้าผู้เล่นมีความรู้เกี่ยวกับกีฬาชนิดนั้น และรู้จักชื่อ
นักกีฬาและทีม จะท�ำให้เล่นเกมประเภทนี้ได้สนุก   
ยิ่งขึ้น เช่น Football Manager เป็นต้น
เกมดนตรี (Music Game) คือ เกมที่ผู้เล่นต้องใช้
เสียงเพลงในการเล่นด่านต่างๆ ให้ชนะ ซึ่งผู้เล่นจะต้องกดปุ่ม
ให้ถูกต้องหรือตรงจังหวะหรือตรงต�ำแหน่ง โดยใช้เสียงเพลง
เป็นตัวบอกเวลาที่จะต้องกด ได้แก่ Pop n' Music เป็นต้น
บางเกมผูเ้ ล่นจะต้องใช้อปุ กรณ์เสริมซึง่ มักเลียนแบบมาจากของ
จริงเช่น Guitar Hero (กีตาร์) Karaoke Revolution (ไมโครโฟน)
และ Rock Band (กลองชุด กีตาร์ และไมโครโฟน) เป็นต้น

”

จ�ำนวนผูเ้ ล่นเกมทีข่ ยายขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง และรูปแบบ
ของเกมที่หลากหลายขึ้น ได้ครองใจผู้เล่นทุกวัย ท�ำให้ปัจจุบัน
เกมได้พฒ
ั นากลายเป็นธุรกิจขนาดใหญ่  บางประเทศกลายเป็น
อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทางการตลาดสูงเกินความคาดหมาย
ตัวเลขมูลค่าของอุตสาหกรรมเกมอิเล็กทรอนิกส์      
ในตลาดโลกเมื่อปี 2541 พบว่ามีมูลค่าประมาณ 16,036 ล้าน
เหรียญสหรัฐฯ และเพิม่ สูงเป็น 81,336 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ใน
ปี 2553 โดยคาดว่าในปี 2557 อุตสาหกรรมนี้อาจขยายตัวจน
มีมูลค่าประมาณ 90,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
กระแสความแรงของธุรกิจเกมในประเทศไทยก็เป็น
ไปในทิศทางเดียวกัน จากการศึกษาของส�ำนักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ  (องค์การมหาชน) หรือ SIPA
พบว่า ตลาดเกมในไทยมีมูลค่าตลาดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และรวดเร็ว โดยในปี 2551 มีมลู ค่าตลาดอยูท่ ี่ 8,397 ล้านบาท   
นอกจากนี้ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ยังระบุว่า ตลาดเกมที่
มีมูลค่ามากที่สุดคือ ตลาดเกมออนไลน์ (Online Game) โดย
ในปี 2552 มีมลู ค่าตลาดประมาณ 4,300 ล้านบาท โดยขยายตัว
มากกว่าปีกอ่ นหน้าประมาณร้อยละ 16.2 ตามมาด้วย เกมตู้ เกม
บนเครื่องพื้นฐาน และเกมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
เหตุผลส�ำคัญที่ท�ำให้อุตสาหกรรมเกมอิเล็กทรอนิกส์
มีอตั ราการเติบโตอย่างสูง ก็เพราะว่ามีแพลตฟอร์มของเกมรูป
แบบใหม่เกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะเกมออนไลน์ที่เล่นบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ และ Social Media เช่น          
Facebook ซึง่ เข้ามามีบทบาทต่อวิถชี วี ติ ของคนรุน่ ใหม่มากขึน้
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ผูเ้ ล่นแต่ละคนสามารถทีจ่ ะมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูเ้ ล่นคนอืน่ ๆ ได้หลาย
ช่องทาง อาทิ การพูดคุย (Chat) การร่วมมือกัน (Party) การ
แลกเปลีย่ นและซือ้ ขาย (Trade) การรวมกลุม่ กันเป็นสมาคม
(Guild) เป็นต้น ด้วยรูปแบบการปฏิสมั พันธ์ทหี่ ลายหลากนีเ้ อง
ท�ำให้เกิดสังคมเสมือนจริงขึน้ ในเกม ท�ำให้ผเู้ ล่นมีจดุ มุง่ หมายใน
การเล่นทีแ่ ตกต่างและมากกว่าเกมทัว่ ๆ ไป

”

”

ตลาดเกมที่น่าจับตามองมากที่สุด
คือ ตลาดเกมออนไลน์
สิ่งที่ท�ำให้เกมออนไลน์แตกต่าง
จากเกมประเภทอื่นๆ ได้อย่างชัดเจน
คือ "สังคมออนไลน์"

เกมอิเล็กทรอนิกส์ยังสามารถ
ส�ำหรับตลาดเกมที่น่าจับตามองมากที่สุด คือ ตลาด
เกมออนไลน์ เหตุเพราะเกมออนไลน์เพิง่ เข้ามาท�ำตลาดในไทย
น�ำไปต่อยอด เพื่อใช้เป็นเทคนิค
ครั้งแรกเมื่อปี 2546 โดยเกมออนไลน์เกมแรกที่เปิดให้บริการ
ทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์
ในไทยคือ เกม King Of Kings ผลิตโดย Lager Interactive
หรือบริการได้
Inc. เกมสตูดโิ อของไต้หวัน จัดจ�ำหน่ายในไทยโดย JustSunday
ตามมาด้วยเกม Ragnarok ผลิตโดย Gravity Corporation
เกมสตูดิโอของเกาหลีใต้ จัดจ�ำหน่ายในไทยโดย AsiaSoft
นอกจากนั้น รูปแบบสังคมในเกมยังช่วยให้อายุของ
ปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่ให้บริการเกมออนไลน์ในไทยรวม
ประมาณ 25 ราย โดยประมาณร้อยละ 98 ของเกมออนไลน์ที่ เกม (Life Cycle) ยาวนานกว่าเกมอื่นโดยทั่วไป ซึ่งโดยปกติ
มีให้บริการอยูใ่ นปัจจุบนั เป็นเกมออนไลน์ทนี่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ เกมทัว่ ไป หลังจากวางจ�ำหน่ายเพียงไม่กี่สัปดาห์ ยอดขายก็จะ
เริ่มลดลงอย่างชัดเจน แต่เกมออนไลน์หากมีสังคมในเกมที่    
เข้มแข็งและเหนียวแน่น ยอดจ�ำนวนผูเ้ ล่นเกมจะคงทีห่ รือเพิม่ ขึน้
เกมอิเล็กทรอนิกส์ยงั สามารถน�ำไปต่อยอด เพือ่ ใช้เป็น
เทคนิคทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการได้อีกหลาก
หลาย ด้วยความเป็นสื่อบันเทิงที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้บริโภคอย่าง
เหนียวแน่นและต่อเนือ่ ง หากเทียบกับสือ่ บันเทิงอย่างเพลงหรือ
ภาพยนตร์แล้ว เกมดูจะมีดีกรีเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัด เพราะ
เป็น Interactive Media เพียงหนึ่งเดียว ที่ท�ำให้ผู้บริโภคไม่
รู้สึกเบื่อง่าย และเกิดการสร้างสรรค์เพื่อต่อยอดทางการตลาด
อีกมากมาย
ผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่ดูแล้วอาจไม่ค่อยจะเกี่ยวข้อง
กันนัก ก็ดึงเอาเกมมาเป็นส่วนหนึ่งในเครื่องมือทางการตลาด
:: King of Kings เกมออนไลน์เกมแรกทีเ่ ปิดให้บริการในไทย
ได้ ไม่วา่ จะเป็นรถยนต์ เครือ่ งดืม่ โทรศัพท์เคลือ่ นที่ และรองเท้า
ปัจจุบนั พัฒนาถึงภาค 3
เป็นต้น และอีกหลากหลายผลิตภัณฑ์ทปี่ รากฏให้เห็นเป็นแคมเปญ
ต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ หรือแม้แต่ธรุ กิจด้านการเงินอย่าง
สิง่ ทีท่ ำ� ให้เกมออนไลน์แตกต่างจากเกมประเภทอืน่ ๆ ธนาคารหลายแห่ง ก็เริ่มพัฒนาเข้าสู่กระแสของเกม ด้วยการ
ได้อย่างชัดเจน คือ "สังคมออนไลน์"  นัน่ เอง เกมประเภทอืน่ ๆ ออกแคมเปญบัตรเดบิต - เครดิต ที่มีโปรโมชั่นร่วมกับเกม
ผูเ้ ล่นอาจจะท�ำได้เพียงแค่การสนุกกับเนือ้ หาเกมและเล่นไปเรือ่ ยๆ ออนไลน์ เพือ่ เจาะกลุม่ ผูบ้ ริโภคทีม่ ไี ลฟ์สไตล์เข้ากับการเล่นเกม
จนกว่าจะจบเกมหรือเลิกเล่น แต่เกมออนไลน์มคี วามแตกต่าง คือ
60 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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บีโอไอเล็งเห็นความส�ำคัญ
นอกจากแรงดึงดูดเรือ่ งมูลค่าธุรกิจ อุตสาหกรรมเกม
ยังเป็นตลาดจ้างงานที่ส�ำคัญ โดยเฉพาะส�ำหรับนักสร้างสรรค์
หลากหลายสาขา ที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโลกแห่งความ
สนุกนีไ้ ด้ จึงน่าจะเป็นอีกหนึง่ อุตสาหกรรมส�ำคัญ ทีช่ ว่ ยขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจของประเทศไทยได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

”

บีโอไอได้เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของการพัฒนาซอฟต์แวร์เกม
จึงให้การส่งเสริมฯ
โดยจัดให้อุตสาหกรรมดังกล่าว
เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย

2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้ง

”

บีโอไอได้เล็งเห็นความส�ำคัญของการพัฒนาซอฟต์แวร์
เกม จึงให้การส่งเสริมฯ ภายใต้ประเภทกิจการ 5.8.2 DIGITAL
CONTENT โดยจัดให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นอุตสาหกรรม
เป้าหมาย และได้รับสิทธิและประโยชน์ตามประเภทกิจการที่มี
ความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ตอ่ ประเทศเป็นพิเศษ ทัง้ นี้ ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 10/2552 ลงวันที่
15 ตุลาคม 2552 จะได้รับสิทธิและประโยชน์การยกเว้นภาษี
เงินได้นติ บิ คุ คลเป็นเวลา 8 ปี โดยไม่กำ� หนดสัดส่วนวงเงินทีไ่ ด้
รับยกเว้น รวมถึงสิทธิและประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้า
เครื่องจักร ตามสิทธิและประโยชน์ส�ำหรับอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

10 อันดับเกมยอดนิยม

เว็บไซต์ Top Ten Thailand ได้จัดอันดับเกมที่น่าสนใจในปี 2554 จำ�นวน 10 อันดับ ดังนี้
อันดับ 10 STAR WARS: THE OLD REPUBLIC
อีกภาคของชุดเกมทีส่ ร้างจากภาพยนตร์อมตะ “Star
Wars” ที่ออกฉายตั้งแต่ปี 2520 เป็นเกมประเภท Massive
Multiplayer Online Role - Playing Game (MMORPG)
เป็นเกมเล่นตามบทบาท (Role - Playing Game: RPG) ที่    
ผูเ้ ล่นทัว่ โลกสามารถออนไลน์เล่นด้วยกันได้ โดยผูเ้ ล่นสามารถ
เลือกเป็นฝ่าย Republic (ฝ่ายสภา Jedi) หรือฝ่าย Sith (ฝ่าย
อันดับ 9 CRVSIS 2
Dark Council) ซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดกาล
พัฒนาเกมโดย Bioware บริษัทในเครือของ EA
ภาคต่อของเกมที่ได้ชื่อว่าภาพสวยที่สุดแห่งยุค เป็น
สหรัฐฯ จ�ำหน่ายเมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2554
เกมยิงปืนที่สามารถเล่นคนเดียว หรือออนไลน์เล่นกับผู้เล่น       
ทั่วโลกได้ พัฒนาโดย Crytex เกมสตูดิโอจากประเทศเยอรมนี
โดยมี EA เป็นผู้ดูแลและจัดจ�ำหน่าย สามารถเล่นได้ทั้งบน
คอมพิวเตอร์ PlayStation และ Xbox
เรื่องราวของเกมในภาคนี้เกิดขึ้นหลังจากภาคที่แล้ว
เป็นเวลา 3 ปี เมือ่ เกิดโรคระบาดขึน้ ในนครนิวยอร์ก ท�ำให้บา้ น
เมืองวุ่นวาย แถมมีฝูงเอเลียนเข้ามาท�ำลายเมืองอย่างย่อยยับ
ผูเ้ ล่นจะได้เป็นทหารทีเ่ ข้าไปท�ำภารกิจปกป้องโลก จ�ำหน่ายเมือ่
ประมาณเดือนมีนาคม 2554
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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”

สัก เคฟ จำ�กัด
ทั้ง

อันดับ 1 คือ Assassin’s Creed III ภาคต่อของเกมมือสังหาร
ผู้เล่นจะเสมือนมีส่วนร่วมในสงคราม กู้เอกราชของสหรัฐฯ ครั้งนี้ด้วย

อันดับ 8 RAGE
เกมยิงปืนยุคใหม่ มาพร้อมกับอาวุธเหนือจินตนาการ
ทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ในเวลาเล่นเหมือนก�ำลังนัง่ ชมหนังสงคราม พัฒนา
เกมโดย id Software เกมสตูดิโอจากสหรัฐฯ สามารถเล่นได้
ทั้งบนคอมพิวเตอร์ PlayStation และ Xbox ผู้เล่นจะพบกับ
การต่อสูข้ องเหล่ามนุษยชาติบนโลกในอนาคตทีเ่ ต็มไปด้วยพวก
กองโจร สิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ และอื่นๆ อีกมากมาย จ�ำหน่าย
เมื่อประมาณเดือนตุลาคม 2554

”

2.จ
(หุ้น

อันดับ 7 PORTAL 2
ภาคต่อของเกมไขปริศนา ซึ่งผู้เล่นจะต้องไขปริศนาที่ซับซ้อนต่างๆ ใน
สถาบันวิจยั ลับ Aperture Science ให้สำ� เร็จ พัฒนาเกมโดย Valve Corporation
เกมสตูดโิ อจากสหรัฐฯ สามารถเล่นได้ทงั้ บนคอมพิวเตอร์ PlayStation และ Xbox
จ�ำหน่ายเมื่อประมาณเดือนเมษายน 2554

ปาสัก เคฟ จำ�กัด
ทยทั้ง

อันดับ 6 GEARS OF WAR 3
เกมเริ่มต้นหลังจากที่มนุษยชาติได้ถูกเหล่าโลคัสต์ ก�ำจัด
ไปจนเกือบจะสิ้นซาก ฮีโร่ในภาคที่ผ่านมาอย่าง มาร์คัส ฟีนิกซ์ จึง
ต้องหาทางปกป้องเหล่ามนุษย์ที่ยังคงเหลือชีวิตรอดจากทั้งเหล่า
โลคัสต์ และศัตรูอันตรายหน้าใหม่อย่างพวกกลายพันธุ์แลมเบนท์
พัฒนาเกมโดย Epic Games เกมสตูดโิ อจากสหรัฐฯ โดย
มี Microsoft Studios เป็นผู้ดูแลและจัดจ�ำหน่าย จ�ำหน่ายเมื่อ
ประมาณเดือนกันยายน 2554

อันดับ 5 MORTAL KOMBAT 9
เป็นภาคต่อของเกมต่อสูใ้ นต�ำนาน โดยในภาคนีผ้ เู้ ล่นสามารถ
แท็กทีมเล่นคู่เพื่อแข่งขันกับคู่ต่อสู้ได้ พัฒนาเกมโดย NetherRealm
Studios สหรัฐฯ สามารถเล่นได้ทั้งบน PlayStation และ Xbox
จ�ำหน่ายเมื่อประมาณเดือนเมษายน 2554
62 วารสารส่งเสริมการลงทุน
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อันดับ 4 DRIVER: SAN FRANCISCO
เป็นการกลับมาอย่างยิง่ ใหญ่ของซีรสี เ์ กมแนวแอ็คชัน่
ขับรถ ที่มียอดขายรวมทั่วโลกกว่า 14 ล้านชุด ผู้เล่นจะรับบท
เป็น John Tanner เจ้าหน้าที่สืบสวนที่ต้องคอยตามล่าคนร้าย
ไปทั่วเมือง
พัฒนาเกมโดย Ubisoft Reflections เกมสตูดิโอจาก
สหราชอาณาจักร สามารถเล่นได้ทงั้ บนคอมพิวเตอร์ PlayStation
Wii  และ Xbox จ�ำหน่ายเมื่อประมาณเดือนกันยายน 2554
2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
(หุ้นไทยทั้ง

อันดับ 3 DEAD SPACE 2
ภาคต่อของเกมแนวเขย่าขวัญ ผูเ้ ล่นต้องเอาตัวรอดให้ได้ในอวกาศ
โดยผูเ้ ล่นจะรับบทเป็น "ไอแซค คลาร์ก" ตัวละครเอกจากภาคแรก และต้อง
เอาชีวิตรอดจากเนโครมอร์ฟ มนุษย์ที่กลายร่าง เนื่องจากโดนพลังลึกลับจน
มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว แล้วต้องเดินทางไปยังหลากหลายสถานที่ เพื่อไข
ปริศนาจนกว่าจะถึงจุดหมาย
พัฒนาเกมโดย Visceral Games บริษัทในเครือของ EA สหรัฐฯ
สามารถเล่นได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ PlayStation และ Xbox ออกจ�ำหน่าย
ประมาณเดือนมกราคม 2554
อันดับ 2 TOARU MAJUTSU NO INDEX
เป็นเกมที่พัฒนามาจากการ์ตูนญี่ปุ่น เรื่อง “อินเดกซ์ คัมภีร์คาถา
ต้องห้าม” เริ่มตีพิมพ์ตั้งแต่เดือนเมษายน 2547 จนถึงปัจจุบันพิมพ์ออก
จ�ำหน่ายแล้ว 24 เล่ม
พัฒนาเกมโดย Kadokawa Games ประเทศญี่ปุ่น เป็นเกมบน
เครือ่ ง PSP ของโซนี่ ในรูปแบบเกมต่อสู้ ซึง่ ผูเ้ ล่นสามารถสวมบทบาทเป็น
ตัวละครเอกในการ์ตนู และเลือกรูปแบบการเล่นแบบต่อสู้ 1 ต่อ 1 หรือ 2 ต่อ 2
โดยสูก้ บั ผูเ้ ล่นอืน่ ผ่าน Wifififi ได้ จ�ำหน่ายเมือ่ ประมาณเ  ดือนมกราคม 2554

2.จำ�ปาสัก เคฟ จำ�กัด
อันดับ
(หุ้นไทยทั้ง

1 คือ ASSASSIN’S CREED III

ภาคต่อของเกมมือสังหารโดยเนือ้ เรือ่ งจะเกิดทีท่ วีปอเมริกา
ในยุคศตวรรษที่ 18 สมัยสงครามกลางเมือง เพราะชาวอเมริกัน
ต้องการประกาศอิสรภาพ แยกตัวจากการปกครองของอังกฤษ         
ผูเ้ ล่นจะเสมือนมีสว่ นร่วมในสงครามกูเ้ อกราชของสหรัฐฯ ครัง้ นีด้ ว้ ย
พัฒนาเกมโดย Ubisoft Montreal ประเทศแคนาดา
สามารถเล่นได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ PlayStation Wii และ Xbox   
เกมนีส้ ร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากตัง้ แต่การเปิดตัวในปี 2554 โดย
มีก�ำหนดวางจ�ำหน่ายประมาณเดือนตุลาคม 2555 นี้
วารสารส่งเสริมการลงทุน
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บทความพิเศษ
สุนันทา อักขระกิจ

ความท้าทาย
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
ประเทศไทยเคยติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก ที่สร้างภาพยนตร์ได้มากถึง 200 เรื่องต่อปี แต่ในช่วงที่
ตกต�่ำคือ ในช่วงปี 2542 มีการสร้างเพียง 9 เรื่องเท่านั้น จนเกิดค�ำถามขึ้นในวงการภาพยนตร์ว่า “หนังไทย
ตายแล้วหรือ” เช่นเดียวกับภาพยนตร์เกาหลีซึ่งก็เคยประสบปัญหาเช่นเดียวกับไทย โดยผู้ชมส่วนใหญ่หันไป
ชมภาพยนตร์จากฮอลลีวดู มากกว่า เนือ่ งจากน�ำเสนอจุดขายทีโ่ ดดเด่นในเรือ่ งเทคนิคการแสดงทีด่ แู ล้วสมจริง
รวมถึงการใช้ทุนในการสร้างมหาศาล

เปรียบเทียบอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลีกับไทย
นายภาณุ อารี ผู ้ อ� ำ นวยการฝ่ า ยภาพยนตร์
ต่างประเทศ บริษทั สหมงคลฟิลม์ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด
ให้ความเห็นว่า ในอดีตหากจะเปรียบเทียบอุตสาหกรรมภาพยนตร์
เกาหลีกบั ไทยจะพบว่าทัง้ สองประเทศเติบโตและล้มลุกคลุกคลาน
ในเวลาใกล้เคียงกัน แม้หลายคนจะมองว่าภาพยนตร์เกาหลีโดย
ภาพรวมแล้วดูยิ่งใหญ่ และใช้ทุนในการสร้างสูงก็ตาม
โดยเฉพาะในช่วงปี 2540 ที่เกิดวิกฤติด้านเศรษฐกิจ
ท�ำให้กิจการภาพยนตร์ของประเทศในแถบเอเชียต้องประสบ
กับความล้มเหลวอย่างมาก เนื่องจากผู้ชมส่วนใหญ่นิยมชม    
ภาพยนตร์จากฮอลลีวูด โดยภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมใน     

ช่วงนั้น  เช่น  ไททานิค จูราสสิคพาร์ค ฯลฯ ที่ใช้เงินทุนในการ
สร้างเป็นจ�ำนวนมาก และยังน�ำเสนอจุดขายที่โดดเด่นในเรื่อง
เทคนิคการแสดงที่ดูแล้วสมจริงมากขึ้น  
อย่างไรก็ตาม ส�ำหรับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยนัน้
ในยุคที่เฟื่องฟูมีภาพยนตร์ออกฉายมากกว่า 100 เรื่องต่อปี     
บางปีมกี ารสร้างถึง 200 เรือ่ ง ซึง่ ในช่วงนัน้ ไทยติดอันดับ 1 ใน
5 ของโลก ที่ผลิตภาพยนตร์ได้มากที่สุด แต่ไม่เน้นคุณภาพ     
ต่อมาเมือ่ ถึงยุคตกต�ำ่ มีภาพยนตร์ออกฉายไม่ถงึ 15 เรือ่ ง ซึง่ เกาหลี
ก็เช่นกัน ท�ำให้บริษัทสร้างภาพยนตร์ต่างๆ ได้ทยอยปิดตัวลง
เป็นจ�ำนวนมาก เพราะทนพิษเศรษฐกิจไม่ไหว จะเห็นได้วา่ สิง่ ที่        

ปี 2540 เกิดวิกฤติด้านเศรษฐกิจ ทำ�ให้ภาพยนตร์เกาหลีและไทย
ประสบความล้มเหลวอย่างมาก เพราะผู้ชมส่วนใหญ่หันไปชม
ภาพยนตร์จากฮอลลีวูดมากกว่า

”
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”

ภาพยนตร์ที่สร้างจุดเปลี่ยน
ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
คือ 2499 อันธพาลครองเมือง
และ ฝันบ้าคาราโอเกะ

”

เรื่อง “2499 อันธพาลครองเมือง” ซึ่งก�ำกับโดย
นนทรีย์ นิมบิ ตุ ร ประสบความส�ำเร็จอย่างสูง  และยังท�ำรายได้
จากการฉายในประเทศได้ถงึ 75 ล้านบาท ซึง่ ถือเป็นจุดเริม่ ต้น
ให้วงการภาพยนตร์ไทยยุคใหม่เริ่มต้นขึ้น ซึ่งช่วยฟื้นฟูให้
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเข้าถึงกลุ่มผู้ชมยุคใหม่ๆ มากขึ้น  
รวมถึงเกิดพระเอกหน้าใหม่ๆ ประดับวงการจนถึงทุกวันนี้
ส่วนเรื่อง “ฝันบ้าคาราโอเกะ”  ที่ก�ำกับโดย เป็นเอก
รัตนเรือง จัดเป็นหนึ่งในคนท�ำหนังคลื่นลูกใหม่ ได้ฉายรอบ
ปฐมทัศน์ทเี่ ทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลนิ   และยังถูกน�ำ
ไปฉายตามเทศกาลภาพยนตร์อีกหลายแห่ง

มกราคม 2555

เป็นตัวชีว้ ดั ความนิยมของภาพยนตร์ขนึ้ อยูก่ บั จ�ำนวนภาพยนตร์
ในปี 2542 ถือว่าเป็นปีที่ภาพยนตร์ไทย ถึงยุคตกต�่ำ
อย่างที่สุด เนื่องจากมีการสร้างภาพยนตร์เพียง 9 เรื่องเท่านั้น  
จนเกิดค�ำถามขึน้ ในวงการภาพยนตร์วา่ “หนังไทยตายแล้วหรือ”
ส่วนเกาหลีเหลือ 15 เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์จาก   
ฮอลลีวูด และมีฮ่องกงเข้ามาเสริมเพื่อสร้างสีสันบ้าง
จะเห็นได้วา่   เส้นทางการเติบโตของภาพยนตร์เกาหลี
กับไทย  ค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันมาโดยตลอด คือ  ตกต�่ำ
ในเวลาไล่เลี่ยกัน  แต่ในวิกฤติย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ เมื่อ   
ผู้ก�ำกับภาพยนตร์รุ่นใหม่ได้ปฏิวัติฉีกแนวการสร้างภาพยนตร์
แบบเดิมๆ และประสบผลส�ำเร็จอย่างงดงาม  ท�ำให้คนไทยหัน
กลับมาชมภาพยนตร์ไทยกันอีกครัง้ หนึง่ โดยมีภาพยนตร์ 2 เรือ่ ง
ทีส่ ร้างจุดเปลีย่ นให้เกิดขึน้ ในสังคมไทย คือ เรือ่ ง “2499 อันธพาล
ครองเมือง” และ “ฝันบ้าคาราโอเกะ”

ประการแรก เรื่องบุคลากร ซึ่งส่วนใหญ่มาจากสาย
ภาพยนตร์โฆษณาที่มีฝีมือในการถ่ายท�ำ  และน�ำเสนอในแนว
สากลนิยม ที่เน้นการใช้มุมกล้องเคลื่อนไหว และให้ตามติด   
นักแสดงอย่างต่อเนื่อง
ประการที่สอง เรื่องคุณภาพ เนื่องจากทีมงานมี
ประสบการณ์จากการถ่ายท�ำภาพยนตร์โฆษณามาก่อน งานที่
ออกมาจึงมีคุณภาพมากขึ้น ท�ำให้คนไทยกลับมาชมภาพยนตร์
ไทยอีกครั้ง รวมถึงนักวิจารณ์ก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
ประการทีส่ าม เรือ่ งการตลาด เมือ่ งานทีส่ ร้างออกมา
มีคุณภาพดี จึงท�ำให้ฐานผู้ชมขยายจากกลุ่มวัยรุ่นไปสู่ผชู้ มวัย
ท�ำงาน ส่งผลให้สดั ส่วนจ�ำนวนผูช้ มภาพยนตร์ไทยสูงขึน้
เมือ่ ภาพยนตร์ทงั้ 2 เรือ่ งประสบความส�ำเร็จ ก็มกี าร
สร้างภาพยนตร์ในแนวดังกล่าวออกมาอีกหลายเรื่อง เช่น        
ฟ้าทะลายโจร ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการภาพยนตร์
และมีภาพยนตร์ที่มีแนวทางหรือรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
เกาหลีเองก็เกิดการเปลีย่ นแปลงเช่นกันคือ มีนายทุน
หน้าใหม่ๆ เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์มากขึน้   พร้อม
เงินทุนทีม่ มี ลู ค่าสูงกว่าเดิม เกิดผูส้ ร้างภาพยนตร์เลือดใหม่ทไี่ ด้
เข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน จนกระทัง่ ท�ำให้อตุ สาหกรรมภาพยนตร์
เกาหลีเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากภาพยนตร์ 2 เรื่อง      
ทีท่ ำ� ให้ภาพยนตร์เกาหลีกลับมาได้รบั ความนิยมอีกครัง้ รวมทัง้
สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้มากยิ่งขึ้น

ปฏิวัติรูปแบบการน�ำเสนอแนวใหม่
จากการที่ภาพยนตร์ทั้ง 2 เรื่องประสบความส�ำเร็จ
นัน้ เกิดจากการปฏิวตั ริ ปู แบบในการน�ำเสนอหลายประการ ดังนี้
วารสารส่งเสริมการลงทุน

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

65

”

ส�ำหรับภาพยนตร์ 2 เรือ่ งประกอบด้วย “Shiri”  เป็น
แนวแอ็คชัน่   ทีน่ ำ� ความขัดแย้งของเกาหลีเหนือและใต้ มาเป็น
ประเด็นในการน�ำเสนอ  ซึ่งกินใจผู้ชมทั้งเกาหลีเหนือและใต้  
สามารถท�ำรายได้สูงสุดในหลายประเทศชนะภาพยนตร์จาก  
ฮอลลีวูดคือ ไททานิค  เนื่องจากเนื้อหาที่น�ำเสนอโดนใจ และ
โปรดักชันไม่ต่างจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด
อีกเรื่องคือ “My Sassy Girl” (ยัยตัวร้าย กับนาย
เจีย๋ มเจีย๊ ม)  ทีป่ ระสบความส�ำเร็จไม่เฉพาะในเกาหลีแต่ถงึ ระดับ
นานาชาติ  เนือ่ งจากมีการน�ำเสนอแตกต่างจากภาพยนตร์แบบ
เดิมๆ ทีพ่ ระเอกต้องหล่อ นางเอกต้องแสนดี  แต่เรือ่ งนีน้ างเอก
ทั้งเมา ทั้งร้าย โดยภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องการจะสื่อให้เห็นว่า
สาเหตุทนี่ างเอกต้องร้ายนัน้ มาจากอะไร  ซึง่ ส่วนใหญ่จะไม่คอ่ ย
มีผู้สร้างภาพยนตร์ที่จะให้มีนางเอกร้ายๆ ต่อมาจึงกลายเป็น
สูตรส�ำเร็จของภาพยนตร์เกาหลีคอื พระเอกไม่ตอ้ งหล่อ นางเอก
ไม่ต้องแสนดี แต่อาจจะต้องมีจุดที่ดูแล้วโดดเด่นจากคนอื่นๆ
ดังนั้น จึงท�ำให้ภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นตัวอย่างของ
ภาพยนตร์ทปี่ ระสบความส�ำเร็จด้านการตลาด และสามารถดึง
กลุม่ ผูช้ มทีเ่ ป็นคนเกาหลีให้กลับมาชมได้อกี ครัง้ หนึง่   และครอง
ตลาดผู้ชมส่วนใหญ่มากกว่าภาพยนตร์จากฮอลลีวูด
กล่าวได้วา่ หลังจากปี 2540  เป็นต้นมา อุตสาหกรรม
ภาพยนตร์เกาหลี - ไทย มีการพัฒนาอย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
มากขึ้น โดยวัดจากจ�ำนวนรายได้ จ�ำนวนผู้ชม ผลงานสร้าง   
ต่อปี งบประมาณที่มากขึ้น รวมทั้งการได้รับความสนใจจาก
ตลาดต่างประเทศ ซึ่งเป็นตลาดใหญ่
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ศึกษาความสำ�เร็จของภาพยนตร์เกาหลี - ไทย
อย่างไรก็ตาม หากจะวิเคราะห์ถึงความส�ำเร็จของ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ทงั้ เกาหลี และไทยแล้ว จะพบว่ามีปจั จัย
ทีน่ า่ สนใจอยูห่ ลายประการ  โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาพยนตร์เกาหลี
มีแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา เปลี่ยนแปลง ในด้านต่างๆ
อย่างชัดเจน ดังนี้

”
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”

อุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลี
เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จาก
ภาพยนตร์ 2 เรื่อง
คือ Shiri และ My Sassy Girl

กล่าวได้ว่าหลังจากปี 2540 เป็นต้นมา
อุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลี - ไทย
มีการพัฒนาอย่างชัดเจน
ได้รับความสนใจจากตลาดต่างประเทศ
ซึ่งเป็นตลาดใหญ่

”

ประการแรก สืบเนื่องมาจากประเทศเป็นหนี้ IMF
ท�ำให้มีการสร้างกระแสชาตินิยม เพื่อปลุกให้คนในชาติลุกขึ้น
มาต่อสู้กับปัญหาทางเศรษฐกิจ ผ่านการรณรงค์ต่างๆ ท�ำให้
ภาพยนตร์ได้รับอานิสงส์นั้นด้วย
ประการที่สอง การเข้าสู่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ของ
คนรุ่นใหม่ๆ
ประการที่สาม มีการสร้างอุตสาหกรรมภาพยนตร์
อย่างเป็นระบบ เช่นเดียวกับภาพยนตร์ฮอลลีวดู ส่งผลให้ตน้ ทุน
ในการผลิตภาพยนตร์สูงขึ้น
ประการที่สี่ การท�ำงานอย่างแข็งขันของกระทรวง
วัฒนธรรมผ่านหน่วยงานภาพยนตร์ที่ชื่อว่า KOFIC (Korean
Film Commission) ที่เน้นนโยบายส่งเสริมการสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ทุกรูปแบบ

มกราคม 2555

ประการทีห่ า้   ความส�ำเร็จของการใช้วฒ
ั นธรรมเป็น
เครือ่ งมือในการดึงดูดเงินตราเข้าประเทศ  ตัง้ แต่อาหาร  ดนตรี  
สถานที่ท่องเที่ยว โทรทัศน์ และภาพยนตร์
ประการที่หก มีความพยายามในการสร้างเกาหลี ให้
เป็นศูนย์กลางภาพยนตร์แห่งเอเชีย ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือ
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ที่ปัจจุบันได้รับการยอมรับ
ว่าเป็นเทศกาลภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในเอเชีย และติด 1 ใน 10
เทศกาลภาพยนตร์ที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย
ประการทีเ่ จ็ด การได้รบั การตอบรับอย่างดีจากตลาด
ภาพยนตร์ตา่ งประเทศ  โดยมีภาพยนตร์บางเรือ่ ง  ถูกซือ้ ลิขสิทธิ์
ไปผลิตเป็นภาพยนตร์ฮอลลีวดู เช่น II Marc ทีถ่ กู ดัดแปลงเป็น
The Lake House  หรือ My Sassy Girl
ส่วนความส�ำเร็จของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยใน
ช่วงที่ผ่านมานั้น  ถือว่ามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีมากขึน้   โดยมีปจั จัยทีช่ ว่ ยสร้างให้อตุ สาหกรรมดังกล่าวเติบโต
อย่างต่อเนื่องหลายประการ
ประการแรก มีคนรุน่ ใหม่ๆ เข้าสูอ่ ตุ สาหกรรมภาพยนตร์
มากขึ้น  โดยเฉพาะจากวงการโฆษณาที่มีแนวคิดใหม่ๆ
ประการที่สอง ภาพยนตร์มีการน�ำเสนอเนื้อหาที่    
แตกต่างจากยุคก่อนทีเ่ น้นเฉพาะวัยรุน่ ในช่วงนีจ้ งึ เกิดภาพยนตร์
แนวใหม่   เช่น ตลกข้ามเพศ (สตรีเหล็ก) ประวัติศาสตร์      
(สุริโยไท / บางระจัน) แอ็คชั่น (องค์บาก) และสยองขวัญ      
(นางนาก / ชัตเตอร์ฯ)
ประการที่สาม การขยายตัวของโรงภาพยนตร์ โดย
เฉพาะโรงมัลติเพล็กซ์ของเครือเมเจอร์ และเอสเอฟ  ท�ำให้โรง
ภาพยนตร์ขยายตัวไปตามที่ต่างๆ มากขึ้น
ประการที่สี่ การเกิดขึ้นของวงการหนังอิสระ ส่งผล
ให้ผู้ก�ำกับเลือดใหม่หลายคนมีโอกาสเข้ามาสร้างสรรค์ผลงาน
ในอุตสาหกรรมนี้ เช่น ผูก้ ำ� กับภาพยนตร์เรือ่ งแฟนฉัน ทีเ่ คยท�ำ
หนังสั้นเพื่อเข้าประกวดมาก่อน
ประการที่ห้า ได้รับการตอบรับจากตลาดภาพยนตร์
ต่างประเทศ  อันเป็นผลมาจากความแปลกใหม่ของเนือ้ หาทีน่ ำ�
เสนอ เช่น สตรีเหล็ก (การยอมรับวัฒนธรรมข้ามเพศ) องค์บาก
(แอ็คชั่นที่เน้นสมจริง) และนางนาก (ผีในแนวสัจจะนิยม) จึง
ท�ำให้ภาพยนตร์ไทยเป็นที่ต้องการของตลาดโลกจนถึงปัจจุบัน

วิเคราะห์สาเหตุที่ภาพยนตร์ ไทยไม่เติบโต
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภาพยนตร์เกาหลี และไทย จะมี
จุดเริม่ ต้นทีใ่ กล้เคียงกัน แต่เมือ่ มาถึงจุดหนึง่ ภาพยนตร์เกาหลี
สามารถเติบโตและไปได้ดกี ว่าภาพยนตร์ไทยมาก เพราะฉะนัน้
จึงต้องย้อนกลับมาพิจารณากันว่าเกิดปัญหาอะไรขึน้ กับภาพยนตร์
ไทยบ้าง
ประการแรก กระแสความนิยมหนังฮอลลีวูดยังมีอยู่
อย่างต่อเนื่อง  ท�ำให้โอกาสในการฉายภาพยนตร์ไทยมีน้อยลง
ประการที่สอง เมื่อภาพยนตร์ฉายได้น้อย จึงส่งผล
ท�ำให้รายได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
คุณภาพของผลงานทีไ่ ม่ได้มกี ารพัฒนาขึน้ และเนือ้ หาทีน่ ำ� เสนอ
เป็นสูตรส�ำเร็จเกินไป
ประการที่สาม การตอบรับในระดับนานาชาติเริ่มมี
แนวโน้มลดลง หากไม่ใช่ภาพยนตร์แอ็คชัน่ ของ จา พนม โอกาส
ที่จะจ�ำหน่ายในราคาสูงจึงมีน้อยมาก ส่วนใหญ่จ�ำหน่ายได้ใน
ระดับวิดีโอเท่านั้น  
ประการที่สี่ จากการที่ภาพยนตร์มีราคาสูงขึ้น เป็น
ปัญหาต่อการซื้อของผู้ซื้อต่างชาติมาก โดยตัวอย่างที่เห็นได้
ชัดเจนคือ แม้วา่ ภาพยนตร์เกาหลีจะได้รบั ความนิยม แต่ปจั จุบนั
ภาพยนตร์เกาหลีที่เข้าฉายตามโรงภาพยนตร์ในประเทศไทย
กลับมีนอ้ ยมาก และรสนิยมการชมภาพยนตร์เกาหลีของคนไทย  
มีจ�ำกัดอยู่เพียงไม่กี่ประเภท รวมถึงดาราบางคนเท่านั้น
ประการที่ห้า การสนับสนุนจากภาครัฐมีน้อยมาก  
หากเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีที่ภาครัฐให้การสนับสนุน
อย่างเต็มที่
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ทิศทางและแนวโน้มของภาพยนตร์
เกาหลีและไทย
คุณภาณุ  ให้ความเห็นไว้นา่ สนใจ โดยกล่าวว่าในส่วน
ภาพยนตร์เกาหลีนนั้   ภาพยนตร์อสิ ระมีแนวโน้มเติบโตขึน้ จาก
การขยายตัวของโรงภาพยนตร์ทเี่ น้นฉายภาพยนตร์อสิ ระทีล่ งทุน
ไม่สูงนัก ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสตูดิโอมีการปรับโครงสร้าง
การผลิตให้มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้ชม คือ ทุน
ในการผลิตอาจไม่สูงเช่นเดิม ทั้งนี้เพื่อลดการขาดทุน โดย         
ผู้สร้างชาวเกาหลีหวังว่าจะเกิดปรากฏการณ์แบบภาพยนตร์
เรื่อง “Shiri” ขึ้นอีกครั้งหนึ่ง

”

”

แม้ว่าภาพยนตร์เกาหลีและไทย
จะมีจุดเริ่มต้นที่ใกล้เคียงกัน
แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งภาพยนตร์เกาหลี
สามารถเติบโตและไปได้ดีกว่า
ภาพยนตร์ ไทยมาก

”

ส่วนของประเทศไทยนัน้   อุตสาหกรรมภาพยนตร์โดย
ทั่วไปอยู่ในระดับทรงตัว  เนื่องจากปัจจุบันตลาดภาพยนตร์ถูก
ผูกขาดจากผู้ผลิตจาก 2 ค่ายดัง คือ จีทีเอชและสหมงคลฟิล์ม  
รวมถึงจ�ำนวนผูส้ ร้างอิสระทีล่ ดจ�ำนวนลงอย่างมาก  ซึง่ เป็นผล
มาจากรสนิยมของผู้ชมที่ยังคงให้ความนิยมต่อภาพยนตร์ของ
2 ค่ายใหญ่อย่างต่อเนื่อง  
ดังนั้นโอกาสที่จะขายในตลาดต่างประเทศจึงยากขึ้น  
โดยเฉพาะยุโรป และสหรัฐฯ ซึง่ ต่างจากตลาดเอเชียทีม่ แี นวโน้ม
ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซีย ไต้หวัน และจีน ที่ให้การต้อนรับ
ภาพยนตร์ขนาดกลาง  ภาพยนตร์ทเี่ กีย่ วกับวัยรุน่ ได้รบั ผลตอบ
รับดีมาก ตัวอย่างเช่น ภาพยนตร์เรื่อง “สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่ารัก”
ประสบความส�ำเร็จอย่างมากในอินโดนีเซีย

”

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอยู่ในระดับ
ทรงตัว เนื่องจากถูกผูกขาดจากผูผ
้ ลิต
จาก 2 ค่ายดัง คือ จีทเี อช
และสหมงคลฟิลม์ รวมถึง
จำ�นวนผูส้ ร้างอิสระทีล่ ดจำ�นวนลง
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ภาครัฐเป็นตัวจักรสำ�คัญในการขับเคลื่อน
ให้อตุ สาหกรรมภาพยนตร์ของไทย
เจริญรุดหน้าและสามารถแข่งขัน
กับนานาประเทศได้
ตัวจักรสำ�คัญในการขับเคลื่อน

”

จะเห็นได้ว่า การที่อุตสาหกรรมภาพยนตร์จะเติบโต
อย่างยั่งยืนได้  ต้องได้รับการสนับสนุนอย่างจริงจังจากทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาคเอกชน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการ ทั้ง
ในด้านการผลิต โรงภาพยนตร์ หรือผู้ชมภาพยนตร์ ซึ่งเป็น      
ผู้บริโภคที่จะท�ำให้อุตสาหกรรมก้าวหน้า และโดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ การสนับสนุนในด้านนโยบายจากภาครัฐ ซึง่ ถือเป็นตัวจักรที่
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมภาพยนตร์ให้สามารถแข่งขัน
กับนานาประเทศได้ ซึ่งนโยบายที่สามารถด�ำเนินการได้ คือ
ประการแรก การสร้างองค์กรอิสระด้านภาพยนตร์
ควบคู่ไปกับการด�ำเนินงานของภาครัฐ เพื่อเป็นการเปิดและ
สร้างโอกาสให้มีผู้สร้างภาพยนตร์อิสระมากขึ้น  
ประการที่สอง ใช้วิธีการสร้างทางเลือกให้กับผู้ชมใน
การฉายภาพยนตร์ไทยชนกับภาพยนตร์ฮอลลีวดู แต่ในแนวทาง
นี้ ผูผ้ ลิตภาพยนตร์ตอ้ งมีความสามารถ เงินลงทุน และศักยภาพ
ในการแข่งขัน
ประการทีส่ าม การให้ภาครัฐก�ำหนดนโยบายทีช่ ดั เจน
ในการให้การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งจะท�ำให้
อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป
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จับกระแสโลก
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

โปรตอน กับเส้นทางวิบาก
บนถนนสายรถยนต์แห่งชาติ
บริษทั โปรตอน ถือกำ�เนิดขึน้ จากวิสยั ทัศน์ของ ดร.โมฮัมเหม็ด มหาเธร์ ซึง่ ขณะดำ�รงตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี
ที่ต้องการให้อุตสาหกรรมรถยนต์เป็นแรงขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และกำ�หนดให้บริษัทฯ เป็นบริษัท
รถยนต์แห่งชาติรายแรกของประเทศ
ในระยะแรกบริษัทฯ ได้จับมือเป็นพันธมิตรกับบริษัท
แต่ในระยะต่อมาเกิดความขัดแย้งขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ฯ
มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส ดังนัน้ รถยนต์โปรตอน รุน่ แรกๆ จึงมีลกั ษณะ ไม่พอใจทีบ่ ริษทั มิตซูบชิ ฯิ ไม่ถา่ ยทอดเทคโนโลยีให้มากเท่าทีค่ วร
คล้ายกับรถยนต์มติ ซูบชิ บิ างรุน่ เพราะใช้ระบบการผลิต ตลอด ดังนัน้ ภายใต้แรงกดดันของบริษทั ฯ บริษทั มิตซูบชิ ฯิ จึงตัดสินใจ
จนเครือ่ งยนต์และชิน้ ส่วนเดียวกันหมด เปลีย่ นแต่เพียงชือ่ ยีห่ อ้ ขายหุน้ ทัง้ หมด คือ ร้อยละ 16 ทีถ่ อื อยูใ่ นบริษทั ฯ ไปเมือ่ ปี 2547
เท่านั้น คือ รถยนต์โปรตอนรุ่น SAGA ความจริงก็คือรถยนต์
มิตซูบชิ ิ รุน่ แชมป์  และรถยนต์โปรตอน รุน่ WIRA ก็คอื รถยนต์
แม้ว่าบริษัทฯ จะเป็นพันธมิตร
มิตซูบิชิ แลนเซอร์ นั่นเอง

”

กับมิตซูบิชิ แต่ก็พยายามพึ่งตนเอง
โดยได้ลงทุนออกแบบ
รถยนต์รุ่น WAJA

”

แม้วา่ บริษทั ฯ จะเป็นพันธมิตรกับมิตซูบชิ ิ ในตอนแรก  
แต่กพ็ ยายามพึง่ ตนเองทางเทคโนโลยีดว้ ย โดยได้ลงทุน 10,000
ล้านบาท ในการออกแบบรถยนต์โปรตอนรุ่น WAJA ซึ่งได้เริ่ม
วางจ�ำหน่ายเมื่อปี 2543 นับเป็นรถยนต์คันแรกที่มาเลเซีย
ออกแบบเอง ถึงแม้จะยังคงพึง่ พาเทคโนโลยีดา้ นเครือ่ งยนต์ของ
มิตซูบชิ ิ และได้รบั ความร่วมมือจากบริษทั EDAG ของเยอรมนี
ในการออกแบบรูปลักษณ์
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”

       เมือ่ มิตซูบชิ ขิ ายหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ อื ในบริษทั ฯ ในปี 2547  
บริษัทฯ จึงเริ่มพึ่งตนเองอย่างสมบูรณ์ โดยเริ่มผลิตเครื่องยนต์
รุ่น CAMPRO ขนาด 1,300 ซีซี และ 1,600 ซีซี ซึ่งออกแบบ
ร่วมกันระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั โลตัส ขณะเดียวกันยังได้รว่ ม
มือกับบริษัท PSA ของฝรั่งเศส ในการผลิตรถยนต์ซีตรองที   ่
ตกรุ่น มาเป็นรถยนต์โปรตอนรุ่น TIARA แต่ไม่ประสบความ
ส�ำเร็จทางการตลาดแต่อย่างใด เนือ่ งจากมีภาพลักษณ์ยงั ไม่เป็น
ทีย่ อมรับ และมีปญ
ั หาการท�ำงานของเครือ่ งยนต์ ทีม่ กั จะขัดข้อง  
บ่อยๆ   
แม้บริษัทฯ จะประสบความส�ำเร็จในระยะแรกอย่าง
ท่วมท้น ท�ำให้ครองส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศสูง
มาก เนือ่ งจากเป็นรถยนต์คณ
ุ ภาพดี ราคาถูก ภายใต้ความร่วมมือ
กับบริษัท มิตซูบิชิมอเตอร์ส ของญี่ปุ่น เคยมีส่วนแบ่งทางการ
ตลาดรถยนต์นงั่ ส่วนบุคคลในมาเลเซียสูงถึงร้อยละ 64 ในปี 2544
แต่ภายหลังยกเลิกความร่วมมือกับมิตซูบิชิฯ บริษัทฯ
ได้สูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดลงตามล�ำดับจนเหลือร้อยละ
49 ในปี 2546  และเหลือเพียงร้อยละ 26.4 ในปี 2554  เนือ่ งจาก
ประสบปัญหาในด้านคุณภาพ โดยการส�ำรวจของบริษัท JD
POWER SURVEY พบว่ามีปญ
ั หาในด้านคุณภาพของตัวรถยนต์
และบริการหลังการขาย ที่ส�ำคัญคือ เทคโนโลยียังตามหลัง       
คู่แข่ง จากผู้ผลิตยานยนต์ของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งมีผลกระทบ   
อย่างมาก ที่ท�ำให้ลูกค้าเปลี่ยนไปซื้อรถยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี      
ทันสมัยกว่า

ผู้บริหารชุดใหม่ ได้ประกาศว่า
จะให้ความสำ�คัญอันดับแรก
ต่อการยกระดับคุณภาพ
รถยนต์โปรตอน

”

ผูบ้ ริหารชุดใหม่ได้ประกาศว่า จะให้ความส�ำคัญอันดับ
แรก ต่อการยกระดับคุณภาพรถยนต์โปรตอน และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพด�ำเนินการ เพือ่ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กบั บริษทั ฯ
โดยจะน�ำระบบควบคุมคุณภาพเข้ามาใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
และสร้างวัฒนธรรมขึน้ ใหม่ภายในบริษทั ฯ โดยกระตุน้ ให้พนักงาน
ทุกคนใส่ใจในการพัฒนาคุณภาพของรถยนต์
นอกจากนี้ ได้ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวด ตัง้ แต่การ
ผลิตชิ้นส่วน โดยก�ำหนดให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนจะต้องจัดส่งเฉพาะ
ชิ้นส่วนที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น มิฉะนั้นอาจจะถูกยกเลิกสัญญา

ปรับ คนใกล้ชิดมหาเธร์ พ้นต�ำแหน่ง
เพื่อแก้ไขสถานการณ์ รัฐบาลมาเลเซียได้เปลี่ยน
นโยบายบริษทั ฯ ในปี 2548 โดยการไม่ตอ่ อายุการด�ำรงต�ำแหน่ง
ของผู้บริหารคนเดิม คือ ตันศรี มาฮาลีล เต็งกู อาริฟ ซึ่งเป็น
บุคคลทีใ่ กล้ชดิ กับอดีตนายกรัฐมนตรี ดร.มหาเธร์ และได้แต่งตัง้
ให้นาย SYED ZAINAL ABDIN SYED MOHD TAHIR ซึ่ง
เดิมด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองผูอ้ ำ� นวยการของบริษทั PERODUA เจรจากับโฟล์คสวาเกนล้มเหลว
มาเป็นผูอ้ ำ� นวยการคนใหม่ของบริษทั ฯ นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
หันไปจับมือกับมิตซูบิชิ
2549 เป็นต้นไป เนือ่ งจากโรงงานประกอบรถยนต์ PERODUA
ซึง่ มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ คือ บริษทั ไดฮัทสุ ของญีป่ นุ่ (ในเครือโตโยต้า)
หลังจากที่มิตซูบิชิ ขายหุ้นบริษัท โปรตอน ไปแล้ว  
ได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพการผลิตสูงและมีคุณภาพดี บริษัทฯ พยายามเจรจากับบริษัท โฟล์คสวาเกน ของเยอรมนี
มาก จึงต้องการน�ำเคล็ดลับการบริหารงาน ภายในบริษทั PERODUA ให้ร่วมถือหุ้น โดยทั้ง 2 บริษัทได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ
มาประยุกต์ใช้ เพื่อปรับปรุงกิจการของบริษัทฯ
เมื่อ
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เดือนตุลาคม 2547 ว่า โฟล์คสวาเกนจะเข้าไปถือหุน้ ในบริษทั ฯ
และจะใช้โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทฯ คือ โรงงาน Tanjung
Malim ผลิตรถยนต์โฟล์คสวาเกน เพื่อจ�ำหน่ายทั้งในตลาด
ประเทศมาเลเซีย และเพื่อเป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก
หากการเจรจาประสบผลส�ำเร็จ จะเป็นผลดีส�ำหรับ
ทัง้ 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายโฟล์คสวาเกนได้มโี อกาสใช้โรงงานประกอบ
รถยนต์ขนาดใหญ่ของบริษัทฯ เพื่อแก้ไขจุดอ่อนส�ำคัญของ   
โฟล์คสวาเกน กล่าวคือ ไม่มีฐานการผลิตในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ท�ำให้มีส่วนแบ่งทางการตลาดน้อยมากในภูมิภาคนี้
ขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็จะได้รับเทคโนโลยีที่ทันสมัย
สามารถน�ำก�ำลังผลิตที่เกินความต้องการมาใช้ประโยชน์อย่าง
คุม้ ค่า แทนทีจ่ ะเสียไปโดยเปล่าประโยชน์  ซึง่ จะช่วยลดต้นทุน
การผลิตลงไปได้มาก รวมถึงสามารถอาศัยเครือข่ายทางการ
ตลาดของบริษทั โฟล์คสวาเกน ในการส่งออกรถยนต์ทปี่ ระกอบ
ในประเทศมาเลเซีย
แต่การเจรจาในรายละเอียดไม่ประสบผลส�ำเร็จ โดย
บริษัท KHAZANAH NASIONAL ซึ่งเป็นกองทุนความมั่งคั่ง
แห่งชาติของรัฐบาลมาเลเซีย ซึ่งในขณะนั้นเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 42.75 ในบริษัท โปรตอน  รวมถึงกองทุนบ�ำเหน็จ
บ�ำนาญแห่งชาติ (Employees Provident Fund - EPF) ซึ่ง
ถือหุ้นร้อยละ 10.78 และบริษัทน�้ำมันแห่งชาติ Petroliam
Nasional Bhd (Petronas) ซึง่ ถือหุน้ ร้อยละ 7.85 ยังคงต้องการ
ให้บริษัท โปรตอน บริหารงานอย่างเป็นอิสระ แม้ว่าบริษัท
โฟล์คสวาเกน เข้ามาถือหุ้นใหญ่

ขณะที่บริษัท โฟล์คสวาเกน แม้จะยอมลดสัดส่วน ที่
จะเข้าไปถือหุ้นในบริษัทโปรตอนจากร้อยละ 51 เหลือร้อยละ
49 แต่ยงั คงยืนยันว่าจะต้องมีอำ� นาจเด็ดขาดในการบริหารงาน
บริษัท โปรตอน แต่ฝ่ายมาเลเซียปฏิเสธ โฟล์คสวาเกนจึงได้
ประกาศเมื่อต้นเดือนมกราคม 2549 ยกเลิกการเจรจาเพื่อ    
ร่วมทุนกับบริษัท โปรตอน
เมื่อการเจรจากับโฟล์คสวาเกนไม่ประสบผลส�ำเร็จ   
บริษัท โปรตอน ได้ไปเจรจากับมิตซูบิชิ ในการกลับมาเป็น
พันธมิตรกันอีกครั้ง เมื่อต้นปี 2549 ทั้งนี้ รูปแบบการร่วมมือ
ครั้งนี้อาจจะแตกต่างจากเดิม โดยมิตซูบิชิ ให้ความร่วมมือ
เฉพาะในด้านเทคโนโลยีเท่านัน้ โดยจะไม่เข้ามาถือหุน้ ในโปรตอน
เหมือนกับในอดีต
นาย KAVAN MUKHHTYAR  ผูเ้ ชีย่ วชาญของบริษทั
FROST & SULLIVAN ได้คำ� นวณเมื่อต้นปี 2554 ว่าปกติแล้ว
การพัฒนารถยนต์ราคาต�ำ 
่ เพือ่ จ�ำหน่ายในประเทศก�ำลังพัฒนา
จะมีต้นทุนเป็นเงินประมาณ 5,000 - 6,000 ล้านบาท หาก
ค�ำนวณว่ารถยนต์แต่ละแบบ จะมีอายุการจัดจ�ำหน่ายเป็นเวลา
5 ปี ดังนั้น จะต้องผลิตรถยนต์ให้ได้ประมาณ 200,000 คัน    
จึงจะคุ้มทุน โดยจะมีต้นทุนการพัฒนารถยนต์เฉลี่ย 25,000 –
30,000 บาทต่อคัน  
ขณะทีบ่ ริษทั โปรตอน มีขอ้ จ�ำกัดด้านเงินทุน ทีจ่ ะใช้
ในด้านลงทุนวิจยั และพัฒนา โดยมีความสามารถด้านการลงทุน
แต่ละปีไม่เกิน 900 ล้านริงกิต หรือ 9,000 ล้านบาท จากการ
สนับสนุนของรัฐบาลมาเลเซียเป็นเงินเพียงปีละประมาณ 300
ล้านริงกิต หรือ 3,000 ล้านบาท ท�ำให้ไม่สามารถวางตลาด
รถยนต์ใหม่ได้เกินปีละ 1 แบบ
ส�ำหรับรถยนต์โปรตอนรุน่ INSPIRA ทีไ่ ด้รว่ มพัฒนา
กับบริษทั มิตซูบชิ ิ ภายหลังร่วมมือกันนัน้ ได้ออกแบบบนแพล็ท
ฟอร์มรถยนต์มิตซูบิชิแลนเซอร์ รุ่น GT ท�ำให้ลดต้นทุนการ
พัฒนาลงไปได้มาก โดยบริษัท โปรตอน ค�ำนวณว่าปกติจะใช้
เงินพัฒนารุ่นนี้ถึง 7,000 ล้านบาท แต่การร่วมมือกับมิตซูบิชิ
ท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยลดลงถึง 3,500 ล้านบาท โดยวิศวกรของบริษทั ฯ
ไม่ได้ลอกแบบรถมิติซูบิซิมาทั้งหมด แต่ได้ปรับปรุงรูปลักษณ์
รถยนต์ และระบบการทรงตัว เพื่อให้นุ่มนวลและเกาะถนน    
ยิ่งขึ้น ลดช่องว่างของตัวถังลงจากเดิม 3 มิลลิเมตร เหลือ 2.5
มิลลิเมตร เพื่อลดเสียงและการสั่นสะเทือน
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นโยบายรถยนต์ใหม่ เลิกอุ้มโปรตอน
บริษทั โปรตอน ได้รบั ผลกระทบอย่างมาก จากนโยบาย
รถยนต์ฉบับใหม่ทรี่ ฐั บาลมาเลเซีย ประกาศใช้เมือ่ เดือนตุลาคม
2548 และมีนาคม 2549 ซึ่งนายบาดาวี นายกรัฐมนตรีของ
มาเลเซียในขณะนั้น ได้กล่าวว่า “ALL PLAYERS IN THE
AUTOMOTIVE INDUSTRY CANNOT RUN AWAY FROM
COMPETITION” หรือ “ผู้ประกอบการทุกคนในอุตสาหกรรม
รถยนต์ไม่สามารถที่จะหนีการแข่งขันได้”

บริษัทฯ มีนโยบายจะมุ่งเน้นผลิตเพื่อส่งออกมากขึ้น
ส�ำหรับตลาดเป้าหมายส�ำคัญของโปรตอน คือ ประเทศจีนและ
อินเดีย ซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาก โดย
พยายามแสวงหาพันธมิตรเพือ่ ร่วมทุนก่อตัง้ โรงงานผลิตรถยนต์
โปรตอนใน 2 ประเทศดังกล่าว นอกจากนี้ ยังให้ความสนใจ
ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยและอินโดนีเซียเป็นอย่างมาก
เนื่องจากเป็นตลาดรถยนต์ขนาดใหญ่

:: รถยนต์โปรตอน SAVVY ที่จ�ำหน่ายในไทยราคาเพียง 399,000 บาท

รัฐบาลขายหุ้นให้กลุ่ม DRB - HICOM

ส�ำหรับการลดอัตราอากรขาเข้ารถยนต์ ตามข้อตกลง
เขตการค้าเสรีอาเซีย่ นนัน้ ความจริงแล้วเป็นทัง้ วิกฤติและโอกาส
จากการที่บริษัท โปรตอน ต้องการเงินจ�ำนวนมาก
โดยนอกจากจะเป็นวิกฤติ ท�ำให้การแข่งขันในตลาดรถยนต์
เพื่อการวิจัยและพัฒนารถยนต์แบบใหม่ๆ โดยเฉพาะรถยนต์
มาเลเซียเข้มข้นขึน้ และก�ำไรน้อยลง แต่กจ็ ะเป็นโอกาสทีจ่ ะส่ง
แบบไฮบริด เพื่อกู้สถานการณ์ในอนาคต เนื่องจากเผชิญหน้า
รถยนต์โปรตอน ไปจ�ำหน่ายในประเทศกลุ่มอาเซี่ยน ภายใต้
กับคู่แข่งที่ได้จ�ำหน่ายรถยนต์ที่มีคุณภาพและสมรรถนะดีกว่า
สิทธิพิเศษตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซี่ยน
โดยการแข่งขันจะทวีความเข้มข้นขึน้ เนือ่ งจากคาดว่าในช่วง
ปลายปี 2555 รัฐบาลมาเลเซียจะประกาศนโยบายรถยนต์ฉบับ
ใหม่ ที่จะเปิดเสรีมากขึ้นกว่าเดิม ขณะที่กองทุน KHAZANAH   
นายบาดาวี นายกรัฐมนตรี
NASIONAL ไม่ต้องการที่จะอัดฉีดเงินจ�ำนวนมากให้บริษัทฯ  
ของมาเลเซียในขณะนั้น
ดังนั้นจึงต้องการขายหุ้นออกไป
กล่าวว่า ผู้ประกอบการทุกคน
ส�ำหรับหลักเกณฑ์การขายหุ้นนั้น นอกจากพิจารณา
ว่าผู้ซื้อต้องเสนอราคาที่สมเหตุสมผลแล้ว จะพิจารณาถึงแผน
ในอุตสาหกรรมรถยนต์
ธุรกิจของผูซ้ อื้ หุน้ ทีจ่ ะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของ

”

ไม่สามารถที่จะหนีการแข่งขันได้
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”

บริษัท DRB - HICOM ประกาศว่า
จะพัฒนาให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมรถยนต์
สามารถแข่งขันได้กับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

”

การซื้อกิจการครั้งนี้ จะท�ำให้บริษัท DRB - HICOM
กลายเป็นบริษทั รถยนต์ยกั ษ์ใหญ่ของมาเลเซีย เกิดพลังผนึกกับ
กิจการประกอบรถยนต์ยหี่ อ้ อืน่ ๆ ทีบ่ ริษทั มีอยูแ่ ล้ว และภายหลัง
ซือ้ กิจการ ได้ประกาศว่าจะมุง่ มัน่ พัฒนาให้มาเลเซียเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมรถยนต์  สามารถแข่งขันได้กับประเทศเพื่อนบ้าน
แต่มีการคาดการณ์ว่าบริษัท DRB - HICOM จะซื้อ
หุ้นบริษัท โปรตอน เพื่อเก็งก�ำไร โดยจะขายหุ้นในบริษัทแห่งนี้
ต่อไปให้บริษัท โฟล์คสวาเกน ของเยอรมนี เนื่องจากมีการท�ำ
สัญญาความร่วมมือระหว่างบริษทั แห่งนีก้ บั บริษทั โฟล์คสวาเกน
เกีย่ วกับการรับจ้างประกอบผลิตรถยนต์โฟล์คสวาเกนในมาเลเซีย
แต่บริษัท DRB - HICOM ได้ปฏิเสธข่าวลือนี้
ความจริงแล้วบริษทั DRB - HICOM เคยถือหุน้ ใหญ่
ในบริษทั โปรตอน แต่ในเดือนธันวาคม 2543 ได้ขายหุน้ ร้อยละ
25.8 ในบริษัท โปรตอน ให้กับบริษัท น�้ำมันแห่งชาติ เป็นเงิน
981 ล้านริงกิต หรือหุน้ ละ 7 ริงกิต เพือ่ ลดหนีส้ นิ ทีม่ อี ยูจ่ ำ� นวน
มากในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจ
นักวิเคราะห์คาดหมายว่า  ภายหลังบริษัทฯ ถูกซื้อ
กิจการ โรงงานขนาดใหญ่ TANJUNG MALIM ของบริษัทฯ
จะเป็นฐานส�ำหรับรับจ้างประกอบรถยนต์โฟล์คสวาเกน เพื่อ
จ�ำหน่ายในภูมิภาคอาเซี่ยน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย      
โดยบริษัทฯ ก็จะได้ประโยชน์จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น          
(ECONOMY OF SCALE) และท�ำให้เพิ่มปริมาณการส่งออก
จากฐานการผลิตได้อีกด้วย

ขอบคุณภาพจาก :
http://www.headlightmag.com/main/images/stories/jimmy01/2011_03_23_Motor_Show_VIP_Day/2011_03_23_
Proton_01.jpg
http://www.chaime.net/forum/attachment.php?aid=2169
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บริษัทฯ และพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ของมาเลเซียด้วย       
ดังนั้น จึงมีไม่กี่บริษัทที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทั้งในแง่มีเงินทุน
จ�ำนวนมาก และมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมรถยนต์
กองทุนแห่งนี้ได้ไปติดต่อขายหุ้นให้แก่หลายบริษัท    
ในที่สุดได้ตกลงขายหุ้นในราคา 5.5 ริงกิตต่อหุ้น เป็นเงินรวม
1,290 ล้านริงกิต หรือประมาณ 12,900 ล้านบาท ให้กับบริษัท
DRB - HICOM ซึง่ เป็นกลุม่ ธุรกิจรายใหญ่ของมาเลเซีย ซึง่ ท�ำ
ธุรกิจการจ�ำหน่ายและประกอบรถยนต์และจักรยานยนต์หลาย
ยีห่ อ้ คือ เมอร์เซเดส - เบนซ์ ออดี้ โฟล์คสวาเกน อีซซู ุ ฮอนด้า
มิตซูบิชิ ซูซูกิ และยามาฮ่า  รวมถึงเป็นเจ้าของบริษัทผู้ผลิตรถ
จักรยานยนต์แห่งชาติ คือ บริษัท MOTOSIKAL DAN ENJIN
NASIOPNAL SDN BHD (MODENAS) นอกจากนี้ บริษัท  
ในเครือ คือ EDARAN OTOMOBIL NASIONAL ยังเป็น
ตัวแทนจ�ำหน่ายรายใหญ่ของรถยนต์โปรตอน

”
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กฎและระเบียบควรรู้
สถาปนา พรหมบุญ

นานาสาระกับบีโอไอ
สิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบและวัสดุจำ�เป็น
1. หากบริษทั น�ำเข้าวัตถุดบิ มาแล้วโดยใช้สทิ ธิต์ ามมาตรา 36
ช�ำระอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นนั้น ตาม
ต่อมาไม่ตอ้ งการจะใช้วตั ถุดบิ นัน้ บริษทั สามารถส่งคืนวัตถุดบิ
สภาพ ณ วันที่น�ำเข้า
กลับไปต่างประเทศได้หรือไม่ และต้องด�ำเนินการอย่างไร
ทัง้ นี้ บริษทั จะต้องน�ำหนังสืออนุญาตให้โอนวัตถุดบิ
ตอบ หากบริษทั น�ำเข้าวัตถุดบิ มาแล้ว แต่ไม่ได้ใช้วตั ถุดบิ นัน้
และวัสดุจ�ำเป็นจากบีโอไอ ไปแสดงต่อสมาคมสโมสร       
ในการผลิต บริษทั สามารถขอส่งวัตถุดบิ ออกไปต่างประเทศได้
นักลงทุนภายในระยะเวลา 1 เดือน เพือ่ ด�ำเนินการปรับยอด
โดยจะต้องยื่นหนังสือต่อบีโอไอ เพื่อขออนุมัติส่ง
วัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นของผูโ้ อนและผูร้ บั โอน และปริมาณ
วัตถุดิบออกไปต่างประเทศ พร้อมทั้งแนบส�ำเนาหนังสือสั่ง
วัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่รับโอน จะต้องมีปริมาณรวมกับที่
ปล่อยวัตถุดิบที่จะขอส่งออกไปต่างประเทศ และอินวอยซ์
มีอยู่ในบัญชีแล้วไม่เกินปริมาณสต็อกสูงสุด
ขาเข้า
ทั้งนี้ บริษัทจะต้องยื่นขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบ 4. การโอนวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น จะต้องยืน่ เอกสารอะไรบ้าง
ภายในช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิประโยชน์น�ำเข้าวัตถุดิบตาม
ตอบ การโอนวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น ตามมาตรา 36 (1)
มาตรา 26 หากกรณีที่ระยะเวลาน�ำเข้าวัตถุดิบสิ้นสุดลง
บริษัทจะต้องยื่นเอกสาร ดังนี้
แล้ว ให้บริษัทยื่นขออนุมัติส่งออกวัตถุดิบภายใน 6 เดือน
1. แบบค�ำขอโอนวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นที่น�ำเข้า ตาม
นับแต่วันสิ้นสุดสิทธิประโยชน์การน�ำเข้าวัตถุดิบ
มาตรา 36 (1) (F IN RM 39)
2. บัญชีรายการวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีข่ อโอน - รับโอน
2. หากบริษทั ทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมฯ น�ำเข้าวัตถุดบิ มาแล้วโดย
ตามมาตรา 36 (1) (F IN RM 42) ผูโ้ อนและผูร้ บั โอน
ใช้สิทธิ์มาตรา 36 ต่อมาต้องการจะจ�ำหน่ายวัตถุดิบนั้น
จะต้องประทับตราลงนามในเอกสารบัญชีรายการ
ให้กบั บริษทั ทีไ่ ม่ได้รบั การส่งเสริมฯ จะสามารถท�ำได้หรือไม่
วัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น ทีข่ อโอน - รับโอนตามมาตรา
ตอบ สามารถจ�ำหน่ายได้ โดยบริษัทจะต้องช�ำระอากร       
36 (1) ตามแบบ F IN RM 42 เอกสารจึงจะสมบูรณ์
ขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบนั้นก่อน
3. หนังสือขอรับโอนวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น (F IN RM 40)
พร้อมทัง้ บัญชีรายการวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีข่ อโอน
3. หากบริษัทน�ำวัตถุดิบเข้ามาโดยใช้สิทธิ์มาตรา 36 แล้ว
- รับโอน ตามมาตรา 36 (1) (F IN RM 42)
ต่อมาต้องการโอนวัตถุดบิ นัน้ ให้แก่บริษทั อืน่ จะสามารถ
4. ส�ำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุนของผู้รับโอน
ท�ำได้หรือไม่
5. ส�ำเนาหนังสือสัง่ ปล่อย และส�ำเนาอินวอยซ์ของวัตถุดบิ
ตอบ สามารถกระท�ำได้ หากบริษทั ผูโ้ อนและบริษทั ผูร้ บั โอน
และวัสดุจ�ำเป็นที่ขอโอน
เป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมฯ และยังคงมีสิทธิประโยชน์
6. ส�ำเนาหนังสือสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น ฉบับ
ตามมาตรา 36 (1) อยู่ รายการวัตถุดิบที่ขอรับโอน จะต้อง
ล่าสุดของผู้รับโอน
เป็นวัตถุดิบที่ผู้รับโอนมีสิทธิ์น�ำเข้าจากต่างประเทศ ตามที่
7. ใบรายงานยอดวัตถุดบิ คงเหลือของผูโ้ อน ซึง่ ออกโดย
ได้รับอนุมัติในบัญชีรายการวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น และ
สมาคมสโมสรนักลงทุน
ผู้รับโอนจะต้องน�ำวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็นดังกล่าว ไปผลิต
8. ใบรายงานยอดวัตถุดิบคงเหลือของผู้รับโอน ซึ่งออก
เพือ่ การส่งออกเท่านัน้ ภายใต้เงือ่ นไขวิธกี ารและระยะเวลา
โดยสมาคมสโมสรนักลงทุน
ทีบ่ โี อไอก�ำหนด โดยหากไม่สามารถปฏิบตั ไิ ด้ จะต้องรับผิดชอบ
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หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นจะต้องมีตราบริษทั ประทับ
พร้อมลงนาม

3. ส�ำเนาแพคกิง้ ลิสต์ (ถ้ามี) ทีม่ ตี ราบริษทั ประทับพร้อม
ลงนาม จ�ำนวน 2 ชุด
4. ส�ำเนาหนังสือตอบรับมติให้การส่งเสริมฯ

5. หากบริษทั ต้องการจะน�ำเข้าวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นเข้ามา
กรณีมบี ตั รส่งเสริมฯ แล้ว
ก่อนได้รบั บัตรส่งเสริมฯ จะสามารถใช้สทิ ธิต์ ามมาตรา 36
1. แบบค�ำขอผ่อนผันใช้ธนาคารค�้ำประกัน แทนการ
ได้หรือไม่
ช�ำระอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น       
ตอบ หากบริษทั ได้รบั การอนุมตั ใิ ห้การส่งเสริมฯ และตอบรับ
(F IN IR 04)
มติแล้ว และอยู่ระหว่างการออกบัตรส่งเสริมฯ ถ้าต้องการ
2. ส�ำเนาอินวอยซ์ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนาม
จะน�ำเข้าวัตถุดบิ มาในระหว่างนีก้ ส็ ามารถท�ำได้ โดยใช้การ
จ�ำนวน 2 ชุด
ขอผ่อนผันใช้ธนาคารค�้ำประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้า
3. ส�ำเนาแพคกิง้ ลิสต์ (ถ้ามี) ทีม่ ตี ราบริษทั ประทับพร้อม
ส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น โดยบีโอไอจะอนุมตั ใิ ห้ใช้การ
ลงนาม จ�ำนวน 2 ชุด
ค�้ำประกันอากรขาเข้าเป็นเวลาไม่เกิน 1 ปี
ในกรณีอื่น อาจจะใช้การขอผ่อนผันใช้ธนาคาร   7. การใช้การค�้ำประกัน แทนการช�ำระอากรขาเข้าส�ำหรับ
ค�ำ้ ประกันแทนการช�ำระอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุ
วัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น สามารถขอขยายระยะเวลา
จ�ำเป็นได้ เช่น หากบริษัทน�ำเข้าวัตถุดิบมาจนเต็มปริมาณ
ได้หรือไม่
สต็อกสูงสุดแล้ว หากจะน�ำเข้าวัตถุดบิ เพิม่ เติมจะต้องช�ำระ
ตอบ สามารถกระท�ำได้ หากบัญชีรายการสต็อกสูงสุดส�ำหรับ
อากรขาเข้า บริษทั สามารถขอใช้ธนาคารค�ำ้ ประกันแทนการ
วัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นทีย่ นื่ ขอไว้นนั้ ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ
ช�ำระอากรขาเข้าได้เช่นกัน และเมื่อบริษัทมีการตัดบัญชี
ภายในระยะเวลา ที่ได้รับอนุญาตให้ค�้ำประกันไว้แล้ว หรือ
วัตถุดบิ จนปริมาณสต็อกลดลงแล้ว จึงจะท�ำเรือ่ งขอสัง่ ปล่อย
กรณีที่การพิจารณาขยายเวลา การใช้สิทธิและประโยชน์
หรือขอถอนการใช้ธนาคารค�้ำประกันในภายหลัง หรือการ
ตามมาตรา 36 ยังไม่แล้วเสร็จ จนถึงขัน้ แก้ไขบัตรส่งเสริมฯ
ขอใช้ธนาคารค�ำ้ ประกันฯ กรณีจะน�ำวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น
ได้ภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้ค�้ำประกันไว้แล้ว
เข้ามา ระหว่างขอแก้ไขกรรมวิธีการผลิต โดยจะต้องยื่น
เรื่องขอแก้ไขกรรมวิธีการผลิตก่อน หรือกรณีที่อยู่ระหว่าง 8. การขยายเวลาน�ำเข้าวัตถุดบิ ตามมาตรา 36 มีวธิ กี ารอย่างไร
ขอขยายเวลาการน�ำเข้าวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น
จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ เมื่อบริษัทใช้สิทธิประโยชน์ใกล้จะสิ้นสุดแล้ว และ
6. การขอผ่อนผันใช้ธนาคารค�ำ้ ประกัน แทนการช�ำระอากร
ต้องการที่จะได้รับสิทธิ์นี้ต่อ บริษัทจะต้องยื่นค�ำขอขยาย
ขาเข้าส�ำหรับวัตถุดิบและวัสดุจ�ำเป็น จะต้องใช้เอกสาร
เวลาน�ำเข้าวัตถุดิบ (ควรจะยื่นในขณะที่ระยะเวลาน�ำเข้า
อะไรบ้าง
ยังไม่หมด หรือหากสิ้นสุดเวลาน�ำเข้าวัตถุดิบแล้ว จะต้อง
ตอบ การขอผ่อนผันใช้ธนาคารค�้ำประกันแทนการช�ำระ
ยืน่ ภายในไม่เกิน 6 เดือน) เอกสารประกอบการยืน่ ขอขยาย
อากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นจะต้องยืน่ เอกสาร
เวลาน�ำเข้าวัตถุดิบ มีดังนี้
ดังนี้
1. หนังสือขออนุมตั ขิ ยายเวลาน�ำเข้าวัตถุดบิ ตามมาตรา 36
กรณีกอ่ นออกบัตรส่งเสริมฯ
2. แบบค�ำขอขยายเวลาน�ำเข้าวัตถุดิบตามมาตรา 36  
1. แบบค�ำขอผ่อนผันใช้ธนาคารค�ำ้ ประกัน แทนการช�ำระ
(F IN ER 06) โดยกรอกข้อมูลเฉพาะในส่วนของ
อากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น (F IN IR 03)
บริษัทเท่านั้น
2. ส�ำเนาอินวอยซ์ที่มีตราบริษัทประทับพร้อมลงนาม
3. แบบรายงานการน�ำเข้าวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นในรอบ
จ�ำนวน 2 ชุด
ปีที่ผ่านมา และปริมาณคงเหลือ (F IN ER 10)
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4. MML (Material Master List) จากสมาคมสโมสร
• แบบค�ำขออนุมัติยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบ
นักลงทุน
• ส�ำเนาอินวอยซ์ทมี่ ตี ราบริษทั ประทับพร้อมลงนาม
• ส�ำเนาแพคกิ้งลิสต์ (ถ้ามี) ที่มีตราบริษัทประทับ     
5. ส�ำเนาหนังสือสัง่ ปล่อยฉบับล่าสุด (กรณีการขอขยาย
เวลาน�ำเข้าครั้งที่ 1 เท่านั้น)
  พร้อมลงนาม
6. ส�ำเนาบัตรส่งเสริมฯ ฉบับแรก หรือฉบับสุดท้ายของ
โดยน�ำไปยื่นที่สมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) เมื่อ
มาตรา 36 (กรณีขยายเวลาน�ำเข้าครัง้ ที่ 2 ขึน้ ไป)
ได้รับหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยจาก IC แล้ว จึงจะไปท�ำเรื่อง
บีโอไอจะพิจารณารายละเอียดข้อมูลปริมาณการ   
ขอคืนอากรทีก่ รมศุลกากรต่อไป ทัง้ นีจ้ ะได้รบั คืนเฉพาะอากร
น�ำเข้าวัตถุดบิ ปริมาณผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตได้ (แยกเป็นปริมาณ
ขาเข้าเท่านั้น
ส่งออกที่ตัดบัญชีวัตถุดิบแล้ว ปริมาณส่งออกที่รอการตัด
บัญชีวตั ถุดบิ ปริมาณทีร่ อการส่งออก) ปริมาณการใช้วตั ถุดบิ 11. หากบริษทั ตัง้ อยูใ่ นเขต Free Zone และได้รบั การส่งเสริมฯ
ค�ำนวณตามสูตรการผลิต ปริมาณวัตถุดบิ ทีส่ ญ
ู เสียจากการ
สามารถใช้สทิ ธิประโยชน์ยกเว้นอากรขาเข้าส�ำหรับวัตถุดบิ
ผลิต (ถ้ามี) ปริมาณวัตถุดิบส่งคืน (ถ้ามี) ของรอบปีที่ผ่าน
ทัง้ ของ Free Zone และของมาตรา 36 ของบีโอไอไปพร้อม
มา ว่าถูกต้องน่าเชื่อถือหรือไม่ และอาจจะไปตรวจสอบที่
กันได้หรือไม่
โรงงานของบริษัท เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาด้วยก็ได้
ตอบ ไม่สามารถใช้พร้อมกันได้ ในการยกเว้นอากรขาเข้า
ส�ำหรับวัตถุดบิ บริษทั จะต้องเลือกการใช้สทิ ธิประโยชน์อย่างใด
9. หากบริษทั ต้องการใช้วตั ถุดบิ กึง่ ส�ำเร็จรูปมาใช้ในการผลิต
อย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ที่ตั้งในเขตปลอดอากร (Free
สินค้า สามารถท�ำได้หรือไม่
Zone) หรือ มาตรา 36 ของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุน
ตอบ ปกติแล้วบริษทั ต้องมีกระบวนการผลิตเต็มตามทีไ่ ด้รบั
การส่งเสริมฯ แต่หากมีความจ�ำเป็นใช้วัตถุดิบกึ่งส�ำเร็จรูป
เข้ามาประกอบกับสินค้า บริษทั จะต้องขอแก้ไขโครงการเพือ่
ลดขั้นตอนการผลิตก่อน โดยทั่วไปแล้วการขอลดขั้นตอน
โดยการใช้วัตถุดิบกึ่งส�ำเร็จรูปในกระบวนการผลิตดังกล่าว
หากไม่มผี ลกระทบต่อก�ำลังผลิต และสาระส�ำคัญของโครงการ
บีโอไอจะอนุญาตให้ใช้วัตถุดิบกึ่งส�ำเร็จรูปมาผลิตต่อได้ไม่
เกินร้อยละ 10 ของปริมาณการผลิตจริงในแต่ละปี
10. หากบริษทั ยังไม่ได้รบั บัตรส่งเสริมฯ หรือได้รบั บัตรส่งเสริมฯ
แล้ว แต่อยูร่ ะหว่างการยืน่ ขอสูตรการผลิตและปริมาณสต็อก
สูงสุด บริษทั สามารถน�ำเข้าวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็นมาโดย
ช�ำระอากรขาเข้าไปก่อน แล้วขอคืนอากรภายหลังได้หรือไม่
ตอบ สามารถท�ำได้โดยบริษทั น�ำเข้าวัตถุดบิ และวัสดุจำ� เป็น
โดยช�ำระอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มไปตามปกติ และ
ระบุที่ใบขนสินค้าขาเข้าว่าต้องการใช้สิทธิ์ตามมาตรา 36
ในการยกเว้นอากรขาเข้า ต่อมาหากบริษทั ได้รบั บัตรส่งเสริมฯ
และได้อนุมัติปริมาณสต็อกสูงสุดแล้ว สามารถยื่นเรื่องขอ
อนุมัติสั่งปล่อยเพื่อยกเว้นอากรขาเข้า โดยแนบเอกสารดัง
ต่อไปนี้
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การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน
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การออกบัตรส่งเสริมการลงทุน
จำ�นวนโครงการ
(ราย)
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โครงการคนไทย
ถือหุ้นทั้งสิ้น
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โครงการต่างชาติ
ถือหุ้นทั้งสิ้น
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โครงการร่วมทุน
ไทยและต่างชาติ
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เงินลงทุน
(ล้านบาท)

ค่าเครื่องจักรและอุปกรณ์
(ล้านบาท)

จ้างงานไทย
(คน)

488,074
418,346
299,420
249,912

213,652
168,921

2553

2554

2553

2554

2553

จำ�แนกการออกบัตรตามหมวดประเภทกิจการ
ประเภทผลิตภัณฑ์

จำ�นวนโครงการ (ราย)
2553

2554

เงินลงทุน
2553

2554

ทุนจดทะเบียนไทย
2553

2554

ทุนจดทะเบียนต่างชาติ
2553

2554

2554
หน่วย : ล้านบาท

จ้างแรงงาน (คน)
2553

183
209
50,196
63,241
5,317
9,925
2,238
1,460
28,411
เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
31
31
36,761
22,121
1,317
433
3,220
2,028
4,291
เหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะขัน้ มูลฐาน
73
95
10,855
11,266
603
471
771
1,429
25,129
อุตสาหกรรมเบา
251
379
85,799
79,835
1,369
1,396
9,224
7,822
35,454
ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง
234
220
90,188
83,948
472
730
1,110
3,807
93,243
อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า
160
193
37,822
42,187
1,396
929
1,616
1,477
13,581
เคมีภณ
ั ฑ์ กระดาษ และพลาสติก
406
399
176,452 115,747 12,362
15,588
3,082
2,755
13,543
บริการ และสาธารณูปโภค
รวม
1,338
1,526
488,074 418,346 22,835
29,471
21,261 20,779
213,652
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 จำ�นวน 23 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ หนองบัวลำ�ภู สุรินทร์ ยโสธร มหาสารคาม นครพนม
ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ สกลนคร บุรีรัมย์ อำ�นาจเจริญ ชัยภูมิ หนองคาย อุบลราชธานี อุดรธานี แพร่ พะเยา น่าน สตูล ปัตตานี ยะลา บึงกาฬ
และนราธิวาส และเขต 3 ใน 36 จังหวัดที่เหลือ สำ�หรับกิจการขนส่งทางเรือ หรืออากาศ ได้รวมไว้ ใน เขต 3 				

2554

26,898
3,422
18,970
43,812
47,781
15,659
12,379
168,921

1) ในแต่ละเดือนสถิติการอนุมัติให้การส่งเสริมฯ ไม่สามารถนำ�ไปเปรียบเทียบกับสถิติการขอรับการส่งเสริมฯ ในเดือนเดียวกัน เนื่องจากปกติสำ�นักงานฯ
จะใช้เวลาพิจารณาอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ ภายในกำ�หนดเวลา 15 - 90 วันทำ�การ
2) สถิติไม่นับรวมโครงการซึ่งไม่มีการลงทุนเพิ่ม ได้แก่ โยกย้ายสถานประกอบการ รับโอนกิจการ							
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ศูนย์บริการลงทุน

โครงการอนุมัติ
ให้การส่งเสริมการลงทุน
เดือนธันวาคม 2554

หมวด 1 เกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี) กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

1. นายชัยนรินท์ นิธิพรพิมพ์
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแผ่น และ/หรือยางเครฟท์
4,500 ตัน

1.16

67.60

80

จ.ชุมพร
(เขต 3)

2. นายกิตติ เจริญพรพานิชกุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ยางแผ่น และ/หรือยางเครฟท์
36,000 ตัน

1.16

60.00

35

จ.ชุมพร
(เขต 3)

3. ไทยเพรซิเดนส์ฟดู ส์ จ�ำกัด (มหาชน)
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ขนมขบเคี้ยว 1,840 ตัน

1.11

104.30

122

จ.ระยอง
(เขต 2)

4. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
จ�ำกัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขยายพันธุ์กุ้ง (ลูกกุ้ง)
6,000 ล้านตัว
นอเพลียส 13,824 ล้านตัว

1.5.1

314.00

90

5. ทรัพย์เจริญ ฟีดมิลล์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อาหารสัตว์ 624,000 ตัน

1.6

1,230.20

179

จ.เพชรบูรณ์
(เขต 3)

6. ทีเอสเอ็ม ทักษิณมารีน
แฟคตอรี่ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สัตว์น�้ำแช่แข็ง 8,000 ตัน

1.11

165.00

335

จ.ระนอง
(เขต 3)

7. โบนาฟายส์ไรซ์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ข้าวคัดคุณภาพ 68,000 ตัน

1.14

100.00

36

8. สยามโปรดักส์ (1994) จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แป้งมันส�ำปะหลัง 59,400 ตัน

1.13

11.00

124

จ.กาฬสินธุ์
(เขต 3)

9. อุตสาหกรรมทวีวงศ์
หาดใหญ่ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์จากเนื้อปลาบด
3,900 ตัน

1.11

79.00

120

จ.สงขลา
(เขต 3)

10. ยูไนเต็ด ฟีดดิ้ง จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ - สหรัฐฯ)

สุกรขุน 24,100 ตัว

1.5

38.00

9

11. เพรซิเดนท์ เบเกอรี่
จ�ำกัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เบเกอรี 28,300 ตัน

1.11

630.00

280
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จ.นครศรีธรรมราช
(เขต 3)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

1.6

11.70

31

จ.กาญจนบุรี
(เขต 2)

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม
108,000 ตัน

1.16

122.10

29

จ.สุราษฎร์ธานี
(เขต 3)

14. นายไวทฑ อุปัติศฤงค์
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย - ไต้หวัน)

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม
108,000 ตัน

1.16

122.10

29

จ.หนองคาย
(เขต 3)

15. นายไวทฑ อุปัติศฤงค์
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย - ไต้หวัน)

น�้ำยางข้น 7,500 ตัน
สกิมเครพ 375 ตัน
ยางแผ่นรมควัน 100,000 ตัน

1.16

114.20

302

จ.สุราษฎร์ธานี
(เขต 3)

16. นายไวทฑ อุปัติศฤงค์
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย - ไต้หวัน)

น�้ำยางข้น 22,500 ตัน
สกิมเครพ 1,125 ตัน

1.16

129.80

126

จ.กระบี่
(เขต 3)

17. นายไวทฑ อุปัติศฤงค์
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย - ไต้หวัน)

ยางแผ่นรมควัน 100,000 ตัน

1.16

100.00

228

จ.อุดรธานี
(เขต - 3)

18. ทวีวงษ์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

รับฝากห้องเย็น 1,500 ตัน
ขนส่งห้องเย็น 10 ตัน

1.19

64.00

15

19. อาร์ เอส แคนเนอรี่ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

อาหารทะเลบรรจุภาชนะผนึก
34,380 ตัน

1.11

199.00

350

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

20. นูบูน จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เครือ่ งดืม่ จากพืช ผัก ผลไม้
บรรจุภาชนะผนึก 34,200 ตัน
ผลิตภัณฑ์แยม 3,000 ตัน

1.11

20.00

158

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

21. MR.LU LINHAN
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

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

1.16

800.00

258

จ.ชุมพร
(เขต 3)

22. MR.LU LINHAN
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)

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

1.16

800.00

258

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

23. ยูนิแมค รับเบอร์ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ยางแท่ง และ/หรือยางผสม
72,000 ตัน

1.16

625.60

164

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

24. น�้ำมันร�ำข้าวไทย จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

น�้ำมันร�ำข้าวดิบ 20,000 ตัน
กากร�ำ 75,000 ตัน

1.6

300.00

43

จ.นครปฐม
(เขต 1)

25. โตโก รับเบอร์ คอมเพาน์ดิ้ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ยางผสม 16,600 ตัน

1.16

1,320.00

38

จ.ระยอง
(เขต 2)

26. ปาติเกิ้ล แพลนเนอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

แผ่นชิ้นไม้อัดปาร์ติเกิลบอร์ด
240,000 ลูกบาศก์เมตร

1.17

1,250.00

124

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

12. เคมัช อินดัสตรี จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

อาหารสัตว์ 12,500 ตัน

13. นายไวทฑ อุปัติศฤงค์
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย - จีน)

วารสารส่งเสริมการลงทุน

มกราคม 2555

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

จ.สงขลา
(เขต 3)
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มกราคม 2555
หมวด 2 เหมืองแร่ เซรามิกส์
และโลหะขั้นมูลฐาน

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
1. คนอฟ ยิปซั่ม
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นเยอรมนีทั้งสิ้น)

แผ่นยิปซัม่ 61,400 ตัน
ผลิตภัณฑ์จากยิปซัม่ เช่น
ปูนพลาสเตอร์ ปูนฉาบ
ปูนกาว 63,000 ตัน
โครงคร่าวโลหะ 3,050 ตัน

2. MR.LIU JIANER
(หุ้นจีนทั้งสิ้น)
3. ยาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี) กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

2.8

600

58

จ.สระบุรี
(เขต 2)

ท่อเหล็กไร้ตะเข็บ
252,000 ตัน

2.14

5,095.20

675

จ.ระยอง
(เขต 2)

ชิน้ ส่วนเหล็กทุบขึน้ รูป
และชิน้ ส่วนโลหะกลึง
แต่งทีท่ บุ ขึน้ รูปเอง
9,360,000 ชิน้

2.16

1,263.00

75

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

1. ฐาปนินทร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์โลหะ เช่น กล่องตู้
ราวบันได และโครงหุม้ เสา
900 ตัน
เฟอร์นเิ จอร์ทที่ �ำจากโลหะ
เช่น เก้าอี้ และโต๊ะ 40,000 ชิน้

3.15

26.00

565

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

2. ชโลธร อินเตอร์เนชั่นแนล
(2002) จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เฟอร์นเิ จอร์และชิน้ ส่วน
(ยกเว้นจากไม้หวงห้าม)
21,000 ลูกบาศก์เมตร

3.15

8.00

171

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

3. คีออส เฟอร์นิเจอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เฟอร์นเิ จอร์โลหะ 75,000 ชิน้

3.15

20.00

201

จ.นนทบุรี
(เขต 1)

4. เอส.เอช.แอล. พาราวู้ด จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

บันไดส�ำเร็จรูป
(ยกเว้นจากไม้หวงห้าม)
3,000 ลูกบาศก์เมตร

3.15

48.90

26

จ.สงขลา
(เขต 3)

5. นายกมล นารูลา
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

NONWOVEN FABRIC
1,200 ตัน
NONWOVEN BAG 720 ตัน
LAMINATED NONWOVEN
1,200 ตัน

3.1

33.40

101

6. MR.TADAHIRO YOSHIDA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนเครือ่ งนุง่ ห่ม
3,000,000 ชิน้
แถบผ้ากุน๊ 1,000,000 เมตร

3.1

20.00

18

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

7. เอส.พี.ซี.พรีเซียส เมททอล จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

การผลิตและสกัดโลหะมีค่า
350,000 กิโลกรัม
การผลิตโลหะมีค่าผสม
250,000 กิโลกรัม
การวิเคราะห์โลหะมีค่า
100,000 ตัวอย่าง

3.7

152.80

89

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

หมวด 4 ผลิตภัณฑ์ โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

1. คาชิวะ อินดัสเทรียล
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนโลหะ เช่น INSERT,
COLLAR และ SPECIAL NUT
9,000,000 ชิน้

4.3

45.00

34

2. MR.HSIEN - SHI CHEN
(หุ้นแคนาดาทั้งสิ้น)

สายพาน (BELTS) 1,800 ตัน

4.2

240.00

240

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

3. MR.YOICHI MARUMO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนเหล็กกลึงแต่งทีม่ กี าร
ทุบขึน้ รูปเอง 3,978,650 ชิน้
ชิน้ ส่วนโลหะขึน้ รูป
2,041,153 ชิน้

4.3

106.00

30

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4. เท็นริว ซอว์ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตใบเลื่อย ส�ำหรับเครื่อง
มือช่าง 960,000 ใบ

4.3

188.00

153

จ.ระยอง
(เขต 2)

5. ไวร์เมช ชลบุรี จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ตะแกรงเหล็ก 14,000 ตัน

4.3

20.00

40

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

6. โจฮ์นนั เอฟ เทค (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชุดเลือ่ นกระจกรถยนต์
1,400,000 ชุด

4.10

366.50

188

จ.สระบุรี
(เขต 2)

7. เวสเทอร์น แปรรูปโลหะ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนโลหะปัม๊ ขึน้ รูป
37,400,000 ชิน้

4.3

25.00

14

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

8. จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - จีน)

ชิน้ ส่วนอากาศยาน เช่น โครง
ประกอบหน้าจอสัญญาณ
การบิน และโครงใส่แผงควบคุม
วงจรการบิน 1,000,000 ชิน้

4.9

225.00

148

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

9. เอเวอร์กรีน สกูร อินดัสทรี
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(ร่วมทุนตองก้า - ไต้หวัน)

ตะปูควงและหมุดยำ�้ 2,400 ตัน

4.3

423.30

119

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

10. ยูเนี่ยนสตีล โปรเซสซิ่ง
เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

การตัดและแปรรูปโลหะ
23,000 ตัน

4.3

339.00

46

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

11. ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

โครงรถยนต์ 36,000 ชุด
ชิน้ ส่วนโลหะส�ำหรับ
ยานพาหนะ 140,000 ชิน้

4.10

521.10

63

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

12. โอกาวา เอเชีย จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

การเคลือบผิว 1,900,000 ชิน้
ชิน้ ส่วนพลาสติก 1,300,000 ชิน้

4.4
และ
6.12

410.00

49

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

13. MR.TARO ITAYA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครือ่ งจักรและอุปกรณ์ เช่น
SPRING MAKING MACHINE
และ WIRE DECOILER
360 ชุด

4.2

60.00

24

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

14. อะริโอะ เทคโน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนโลหะ เช่น FILTER
PLATE, BRACKET, LENS
HOLDER และ METAL BASE
22 ตัน

4.3

40.00

8
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มกราคม 2555

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

15. ไทยเมโทร อุตสาหกรรม จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โซ่เฟือง 165 ตัน

16. ไทยซัมมิท คอนเน็คเตอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนโลหะขึน้ รูป 166 ตัน
ชิน้ ส่วนพลาสติก 144 ตัน

17. MR.TATSUYA TAKENAGA
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

4.3

12.60

10

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

4.3
และ
6.12

31.40

16

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

แม่พมิ พ์ 40 ชุด
ชิน้ ส่วนโลหะปัม๊ ขึน้ รูป
23,600,000 ชิน้

4.2
และ
4.3

200.00

67

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

18. โนเวม เอนจิเนียริ่ง จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

อุปกรณ์ประกอบเครือ่ งจักร
เช่น INVERTER และ SOFT
START MOTER 8,000 ชุด

4.2

10.00

40

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

19. ฮีโร่ เอ็นจิเนียริ่ง
ประเทศไทย จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

แม่พมิ พ์ และการซ่อมแซม
แม่พมิ พ์ทผี่ ลิตเอง
80 ชุด

4.2

70.00

30

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

20. ซันวา เมทอล (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

หัวอัดจารบี 30,000,000 ชิน้

4.3

100.00

52

จ.ปราจีนบุรี
(เขต 3)

21. โอริออน แมชชีนเนอรี่
เอเชีย จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

เครื่องท�ำลมแห้ง และการ
ซ่อมแซมเครื่องท�ำลมแห้ง
ที่ผลิตเอง 2,000 ชุด

4.2

130.00

40

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

22. โตโยต้า โบโชคุ ฟิลเทรชั่น ซิสเต็ม
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ไส้กรองนำ�้ มัน (OIL FILTER)
35,200,000 ชิน้
ELEMENT AND ELEMENT
KIT 48,200,000 ชิน้

4.10

307.00

99

จ.ระยอง
(เขต 2)

23. MR.HIDEFUMI ANDO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สกรู 700 ตัน

4.3

20.00

29

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

24. MR.MICHAEL REES
(หุ้นออสเตรเลียทั้งสิ้น)

ภาชนะบรรจุสนิ ค้า
(MATERIAL HANDLING
CONTAINER) 1,920 ตัน

4.3

15.00

18

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

25. เจ เอส อาร์ เทคโนโลยี จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

แม่พมิ พ์อปุ กรณ์จบั ยึด
1,000 ชุด
ชิน้ ส่วนโลหะกลึงแต่ง
1,000,000 ชิน้

4.2
และ
4.3

5.50

28

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

26. แนสโก้ - เฮียบเส็ง
เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - สิงคโปร์)

โครงสร้างโลหะ ส�ำหรับงาน
ก่อสร้างหรืองาน
อุตสาหกรรม 7,500 ตัน

4.19

50.00

360

27. ไดคุเระ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์โลหะ 12,100 ตัน

4.3

220.20

43

28. ฮายาชิ เทเลมปุ
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชุดปิดห้องเก็บสัมภาระท้าย
รถยนต์ 1,000,000 ชุด
ชุดม่านบังแดดประตูรถยนต์
500,000 ชุด

4.10

250.90

269
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จ.ชลบุรี
(เขต 2)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
จ.ชลบุรี
(เขต 2)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

29. ยู - ชิน (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

สวิตช์ชนิดต่างๆ
ส�ำหรับเครือ่ งจักรเพือ่ การเกษตร
758,400 ชุด
อุปกรณ์ปรับอุณหภูมิ
ส�ำหรับยานพาหนะ
3,792,000 ชุด
ชุดกุญแจ ส�ำหรับยานพาหนะ
4,358,400 ชุด
ชิน้ ส่วนพลาสติก 758,400 ชิน้

4.2
4.10
และ
6.12

1,678.10

1,064

จ.ระยอง
(เขต 2)

30. เอ็มเอ็มทีเอช เอ็นจิ้น จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนตัวถัง ส�ำหรับยานพาหนะ
11,750 ตัน

4.10

1,502.00

107

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี) กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

ซอฟต์แวร์

5.8

3.90

14

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

2. ไทย ซอฟท์แวร์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด ซอฟต์แวร์
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

5.8

1.50

12

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

3. นายราเมศวร์ ศิลปพรหม
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

5.50

33

จ.เชียงราย
(เขต 3)

4. MR.MASAHIRO SUZUKI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

3.80

8

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

5. MR.YUKI MIZUTANI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

6.00

43

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

6. ไทย เอ็นเจอาร์ จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

INTEGRATED CIRCUIT
86,244,000 ชิน้

5.5

28.20

27

จ.ลำ�พูน
(เขต 3)

7. นิเดค พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนส�ำหรับ SPINDLE
MOTOR เช่น BASE
MACHINING 48,000,000 ชิน้

5.5

998.20

420

8. เรเนเกต วีเอฟเอ็กซ์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

5.00

19

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

9. MR.YUMIKO MOGUCHI
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนส�ำหรับเครือ่ งใช้ไฟฟ้า
และผลิตภัณฑ์อเิ ล็กทรอนิกส์
เช่น LIGHT GUIDE PLATE,
LIGHT GUIDE ROD และ
LENS 194 ตัน

5.3
และ
5.5

120.00

44

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

10. เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

PRINTED CIRCUIT BOARD
ASSEMBLY (PCBA)
20,000,000 ชิน้

5.5

150.00

300

1. MR.JOHN KEITH COULTER
(หุ้นสหรัฐฯ ทั้งสิ้น)

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ ไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

วารสารส่งเสริมการลงทุน

มกราคม 2555

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

จ.ปทุมธานี
(เขต 1)
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มกราคม 2555

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ที่ตั้ง
(เขต)

11. MR.TOSHINORI SHIMMURA
(ร่วมทุนญี่ปุ่น - ฮ่องกง)

สายไฟฟ้า 96,720,000 เมตร
ท่อพลาสติก ส�ำหรับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์
9,200,000 เมตร

5.3
และ
5.5

450.40

198

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

12. ซิติเซ็น วอท์ช แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิ้นส่วนของนาฬิกาข้อมือ เช่น
เข็มนาฬิกาและหน้าปัดนาฬิกา
171,894,340 ชิ้น

5.5

700.00

310

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

13. ไวรัส อินเตอร์แอคทีฟ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

9.00

6

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

14. MR.NAKA TOMOHIRO
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ซอฟต์แวร์

5.8

7.00

5

กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

15. โกลบอล โพรไวเดอร์ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - สเปน)

ซอฟต์แวร์

5.8

1.50

20

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

หมวด 6 เคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี) กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

จ.ภูเก็ต
(เขต 3)

ที่ตั้ง
(เขต)

1. เวิลด์ไวด์เมอร์แคนไทล์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
11,700,000 ชิน้

6.12

72.00

45

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

2. สุขสวัสดิ์ คอนเวิร์ทติ้ง
เซ็นเตอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

สิง่ พิมพ์จากฟิลม์ พลาสติก
34,444,800 ตารางเมตร

6.16

146.60

108

จ.สมุทรสาคร
(เขต 1)

3. ยาฮางิ (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนพลาสติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
29,700,000 ชิน้

6.12

46.00

88

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

4. ซันโย กาเซ (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์เคมีเพือ่ การ
อุตสาหกรรม 5,500 ตัน

6.2

60.00

7

จ.ระยอง
(เขต 2)

5. พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

POLYBUTYLENE
SUCCINATE (PBS)
20,000 ตัน
TETRAHYDROFURAN (THF)
1,400 ตัน

6.11

3,400.00

97

จ.ระยอง
(เขต 2)

6. ไทย ฟูจิ เซอิกิ จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนพลาสติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
900 ตัน

6.12

180.00

113

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

7. นางสาวเกศรินทร์ ทองสง
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ์พลาสติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
756 ตัน

6.12

9.80

30

8. ไฮ - เทค รับเบอร์ โปรดัคส์ จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ชิน้ ส่วนยางสังเคราะห์
และชิน้ ส่วนยางซิลโิ คน
50.9 ล้านชิน้

6.12

47.60

164
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จ.มุกดาหาร
(เขต 3)
จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

9. คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถุงพลาสติก และแผ่นพลาสติก
31,200 ตัน

6.12

40.00

1,691

10. อาซาฮีคาเซอิ พลาสติก
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ENGINEERING & GENERAL
PURPOSE PLASTICS
COMPOUNDING, MASTER
BATCH และ DRY COLOUR
29,820 ตัน

6.12

13.40

197

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

11. เฟยตี้ พรีซิชั่น
(ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - ไต้หวัน)

ชิน้ ส่วนพลาสติก
ส�ำหรับอุตสาหกรรมต่างๆ
830 ตัน

6.12

78.90

156

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

12. พี.เจ. คอมโพสิต จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ถังก๊าซคอมโพสิต 240,000 ใบ

6.12

39.00

60

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

13. ริเวอร์ไปร์ พัลพ
แอนด์ เพเพอร์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

เยือ่ กระดาษจากเศษกระดาษ
27,200 ตัน

6.13

355.00

73

จ.สระบุรี
(เขต 2)

หมวด 7 กิจการบริการ และสาธารณูปโภค

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

ที่ตั้ง
(เขต)

1. ชิโยดะ อินทิเกร
(ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

1.40

11

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

2. MR.HAVERKAMP BEGEMANN
(หุ้นเนเธอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

ก�ำจัดกากอุตสาหกรรม เช่น
ของเหลวและกากอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมและตัวเร่งปฏิกริ ยิ า
1,200 ตัน

7.26

208.40

46

จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)

3. สกายเบส จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - มาเลเซีย)

โรงแรม 108 ห้อง

7.4

140.00

78

จ.สงขลา
(เขต 3)

4. ลีจรัส จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โรงแรม 66 ห้อง

7.4

60.00

17

จ.นครศรีธรรมราช
(เขต 3)

5. ไทย เอเวชั่น เซอร์วิส จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - อังกฤษ)

ขนส่งทางอากาศ 1 ล�ำ

7.9

450.00

8

6. WARREN ASAO WAUKE
(หุ้นบริติชเวอร์จินไอร์แลนด์ทั้งสิ้น)

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

7.15

150.00

84

7.16

25.00

530

จ.เชียงใหม่
(เขต 3)

7. พีเจอี โกลบอล โซลูชั่น กรุ๊ป จ�ำกัด ธุรกิจรับจ้างบริหาร
ระบบธุรกิจระหว่างประเทศ
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไม่ระบุที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

8. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด
อินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)

พัฒนาอาคาร ส�ำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 4 หน่วย

7.8

146.20

58

จ.ระยอง
(เขต 2)

9. อาร์ท อิน พาราไดรซ์ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - เกาหลี)

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์แสดงศิลปหัตถกรรม

7.3

40.00

38

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

วารสารส่งเสริมการลงทุน

มกราคม 2555

ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

บริษัท / ผู้ร่วมทุน
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ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี) กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

10. เสนา ดีเวลลอปเม้นท์
จ�ำกัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ทีอ่ ยูอ่ าศัยส�ำหรับผูม้ รี ายได้
น้อยหรือปานกลาง 162 หน่วย

7.5

104.10

-

11. นายวรกิจ อ่าวสกุล
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

โรงแรม 68 ห้อง

7.4

38.00

54

12. เอสซีจี เคมิคอลส์ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

วิจยั และพัฒนา

7.20

54.88

6

13. สยามเวิลด์อาร์ต จ�ำกัด
(หุ้นเกาหลีทั้งสิ้น)

ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนย์แสดงศิลปหัตถกรรม

7.3

162.40

52

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

14. เจ็ท เอ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางอากาศ 1 ล�ำ

7.9

329.90

22

ไม่ระบุที่ตั้ง

15. ไฮเทค นิทซู (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศด้วยระบบทีท่ นั สมัย

7.11

789.60

337

16. อมตะ ซิตี้ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - เยอรมนี)

เขตอุตสาหกรรม

7.8

561.00

69

จ.ระยอง
(เขต 2)

17. ไอเอ็มวี (ประเทศไทย) จ�ำกัด
(หุ้นญี่ปุ่นทั้งสิ้น)

บริการทดสอบทาง
วิทยาศาสตร์ 720 ตัวอย่าง

7.21

32.00

4

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

18. เหมราช อีสเทิร์นซีบอร์ด
อินดัสเตรียล เอสเตท จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - สหรัฐฯ)

พัฒนาอาคาร ส�ำหรับโรงงาน
อุตสาหกรรม 1 หน่วย

7.8

53.20

14

จ.ชลบุรี
(เขต 2)

19. นิชิอัส (ไทยแลนด์) จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - ญี่ปุ่น)

ศูนย์จดั หาจัดซือ้ ชิน้ ส่วน
และผลิตภัณฑ์ระหว่างประเทศ

7.12

3.00

5

20. MR.NUNZIO D’ESPOSITO
(หุ้นอิตาลีทั้งสิ้น)

ศูนย์กระจายสินค้าระหว่าง
ประเทศด้วยระบบทีท่ นั สมัย

7.11

30.00

60

จ.ระยอง
(เขต 2)

21. พิชัยธัญชาติ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากไอนำ�้ ทีใ่ ช้เชือ้ เพลิง
ชีวมวล 4.9 เมกะวัตต์

7.1

83.00

10

จ.อุตรดิตถ์
(เขต 3)

22. นวนคร จ�ำกัด (มหาชน)
(ร่วมทุนไทย - อินเดีย - อังกฤษ - จีน
- ญี่ปุ่น)

เขตอุตสาหกรรม

7.8

567.70

33

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

23. บางเขนชัย จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 8.1 เมกะวัตต์

7.1

937.00

8

จ.นครราชสีมา
(เขต 3)

24. กันกุล พาวเวอร์เจน จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์

7.1

880.00

37

จ.เพชรบูรณ์
(เขต 3)

25. อินฟินิท อัลฟา แคปปิตอล จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์

7.1

960.00

6

จ.ตาก
(เขต 3)

26. เชียงใหม่ รีนิวเอเบิล
เอ็นเนอยี จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์

7.1

960.00

6

จ.ตาก
(เขต 3)
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จ.สมุทรปราการ
(เขต 1)
จ.สงขลา
(เขต 3)
กรุงเทพมหานคร
(เขต 1)

จ.พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

จ.ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

ประเภท เงินลงทุน การจ้างงานไทย
ผลิตภัณฑ์
และกำ�ลังผลิต (ต่อปี) กิจการ (ล้านบาท)
(คน)

ที่ตั้ง
(เขต)

27. บึงสามพัน โซล่า จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์

7.1

960.00

6

จ.ก�ำแพงเพชร
(เขต 3)

28. ชินนะปัญจะ เอ็นเนอยี จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์

7.1

960.00

6

จ.ก�ำแพงเพชร
(เขต 3)

29. โซล่าเทค เอ็นเนอยี จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์

7.1

960.00

6

จ.ก�ำแพงเพชร
(เขต 3)

30. ไนน์ เอ โซล่า จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ 8 เมกะวัตต์

7.1

960.00

6

จ.ก�ำแพงเพชร
(เขต 3)

31. พรีเชียส แพลนเนตส์ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)

ขนส่งทางเรือ
32,957 ตันกรอส

7.9

795.00

22

ไม่ระบุที่ตั้ง

32. พรีเชียส เม็ททัลซ์ จ�ำกัด
(ร่วมทุนไทย - อินเดีย)

ขนส่งทางเรือ
56,847 ตันกรอส

7.9

795.00

22

ไม่ระบุที่ตั้ง

33. การบินกรุงเทพ จ�ำกัด
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางอากาศ 2 ล�ำ

7.9

1,499.20

42

ไม่ระบุที่ตั้ง

34. การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
(หุ้นไทยทั้งสิ้น)

ขนส่งทางอากาศ 2 ล�ำ

7.9

6,918.90

138

ไม่ระบุที่ตั้ง

52,249.68

15,099

รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม

เขต 1 = 26
เขต 2 = 59
เขต 3 = 37
ไม่ระบุที่ตั้ง = 6

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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