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   และที่ปรึกษาประจำากองบรรณาธิการ 	 บีโอไอเริ่มให้การส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัย 

และพัฒนามาต้ังแต่ปี	2532	เป็นต้นมา	นับถึงปัจจุบัน	

เป็นเวลาเกือบ	30	ปีมาแล้ว	โดยให้ส่งเสริมการลงทุน

ไปแล้วกว่า	 200	 โครงการ	 เพ่ือรองรับการพัฒนา 

เศรษฐกิจของประเทศ	 ท่ีต้องการก้าวข้ามผ่านการเป็น 

ประเทศท่ีมีรายได้ระดับปานกลาง	 ซ่ึงรายได้จะมาจาก

การรับจ้างผลิต	 ข้ึนสู่การเป็นประเทศท่ีมีรายได้ระดับสูง 

ซึ่งรายได้จะมาจากการเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยี	 และ

นวัตกรรมระดับแนวหน้า

	 และส่ิงท่ีสะท้อนให้เห็นว่า	 การวิจัยและพัฒนา

ของประเทศไทย	 มีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำาดับเวลา

ที่เปลี่ยนผ่าน	 คือการที่บีโอไอแยกกิจการเทคโนโลยี

ชีวภาพ	 ออกมาจากกิจการวิจัยและพัฒนา	 ตั้งแต่ปี	

2550	เป็นต้นมา

 โดยทั้ง 2 ประเภทกิจการ คือทั้งการวิจัยและ 

พัฒนาและเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกิจการที่จัดอยู่ 

ในกลุ่มที่บีโอไอให้ความสำาคัญสูงสุด	 และยังเป็น 

กิจการที่สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตาม 

คุณค่าของโครงการ	 (Merit-based	 Incentives)	 ได้อีก 

รวมแล้วจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด	13	ปี	 

(โดยรายละเอียดต่างๆ	เป็นไปตามที่บีโอไอกำาหนด)

	 เนื้อหาและรายละเอียดท่ีน่าสนใจ	 รวมทั้ง

ตัวอย่างบริษัทท่ีได้รับส่งเสริมการลงทุนแล้วในกลุ่ม

กิจการนี้	ท่านสามารถอ่านได้ภายในเล่มค่ะ

บก.แถลง
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เรื่อง | สุนันทา   อักขระกิจ

  1 ในกว่า 4,000 โครงการพระราชด�าริของ

ในหลวงรัชกาลท่ี 9 ที่สถิตอยู ่ในความทรงจ�า

ของปวงชนชาวไทย ที่ควรยกย่องและสดุดี คือ 

“โครงการเอทานอล” โดยการน�าพืชผลทาง 

การเกษตร อาทิ อ้อย และมันส�าปะหลัง มาผลิต

เป็นพลังงานทดแทน ในโครงการส่วนพระองค์

สวนจิตรลดา เพื่อแก้วิกฤติพลังงานในอดีต

	 ส�ำหรับประเทศไทยนั้น	 มีกำรใช้เอทำนอล 

อย่ำงเป็นรูปธรรมมำนำนกว่ำ	 30	 ปีแล้ว	 จำกแนว

พระรำชด�ำริในพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ

ภูมิพลอดุลยเดช	 เมื่อปี	 2528	 โดยใช้เอทำนอลผสม

น�้ำมันแก๊สโซลีนเพื่อผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์ขึ้น	 ซึ่ง 

มำจำกโครงกำรส่วนพระองค์	 และทรงมีพระรำชด�ำริ

ให้มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์	 สร้ำงโรงงำนสกัด

น�้ำมันปำล์มขนำดเล็กที่สหกรณ์นิคมอ่ำวลึก	 จังหวัด

กระบี่	 และโรงงำนแปรรูปน�้ำมันปำล์มขนำดเล็ก 

ครบวงจร	 ขึ้นที่ศูนย ์ศึกษำกำรพัฒนำพิกุลทอง 

อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 จังหวัดนรำธิวำส	 ซึ่ง 

ทั้ง	 2	 แห่งมีปั๊มโครงกำรทดลองด้วย		

	 นอกจำกนี้โครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ

และกองงำนส่วนพระองค์	วังไกลกังวล	อ�ำเภอหัวหิน	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ได้เริ่มทดลองน�ำน�้ำมันปำล์ม

มำใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับเครื่องยนต์ดีเซล	 จำกกำร

ทดสอบพบว่ำน�้ำมันปำล์มบริสุทธิ์	 100	 เปอร์เซ็นต์	

สำมำรถใช้เป็นน�้ำมันได้	 โดยไม่ต้องผสมกับน�้ำมัน 

เชื้อเพลิงอ่ืนๆ	 หรืออำจใช้ผสมกับน�้ำมันดีเซลได้

ตั้งแต่	ร้อยละ	0.01	จนถึงร้อยละ	99.99	

	 โดยโรงงำนแอลกอฮอล์ของโครงกำรส่วนพระองค์ 

สวนจิตรลดำ	 สำมำรถผลิตแอลกอฮอล์ได้ร้อยละ	 91 

ต่อมำสำมำรถผลิตแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ได้ร้อยละ	 95 

หรือเอทำนอลได้เป็นผลส�ำเร็จ	 แต่ยังน�ำไปใช้กับ

รถยนต์ไม่ได้	 เนื่องจำกยังมีน�้ำผสมอยู่	 จึงต้องน�ำไป

บีโอไอให้การส่งเสริมฯ
การผลิตเชื้อเพลิงจากผลผลิตการเกษตร



ผ่ำนกระบวนกำรแยกน�้ำ	 เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์บริสุทธิ์	

ร้อยละ	99.5	ก่อนน�ำไปผสมกับน�้ำมันเบนซิน

 ต่อมำในปี	2537	โครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ 

ได้ขยำยก�ำลังกำรผลิตเอทำนอล	 เพื่อให้มีปริมำณ 

เพียงพอผสมกับน�้ำมันเบนซิน	91	 ในอัตรำส่วน	1	 :	 9	

ได้เป็นน�้ำมันแก๊สโซฮอล์	 โดยเติมให้กับรถยนต์ทุกคัน

ของโครงกำรส่วนพระองค์สวนจิตรลดำ

	 ส�ำหรับวัตถุดิบที่สำมำรถน�ำมำผลิตเป็นน�้ำมัน 

แก๊สโซฮอล์ได้	 เช่น	 ข้ำว	 ข้ำวโพด	 มันส�ำปะหลัง	 อ้อย	 

ข้ำวฟ่ำงหวำน	ฯลฯ	 โดยน�ำไปผ่ำนกำรหมัก	กลั่น	และ 

แยกให้บริสุทธิ์	 ก่อนน�ำไปผสมกับน�้ำมันเบนซิน	 หำก 

ผสมกับน�ำ้มนัเบนซนิ	87	จะได้เป็นน�ำ้มันแก๊สโซฮอล์	91 

และหำกผสมกับน�้ำมันเบนซิน	 91	 จะได้เป็นน�้ำมัน 

แก๊สโซฮอล์	95

	 เพื่อสนองแนวพระรำชด�ำริ	 ด้ำนกำรพัฒนำ

พลังงำนทดแทน	 บีโอไอได้ให้ควำมส�ำคัญกับกำร 

ส่งเสริมกำรลงทุนผลิตพลังงำนทดแทน	คือ	เอทำนอล 

ไบโอดีเซล	 และเมธิลแอกอฮอล์	 โดยขณะนั้นก�ำหนด

ให้อยู่ในประเภทกิจกำรผลิตแอกอฮอล์	หรือเชื้อเพลิง 

จำกผลผลติกำรเกษตร	ซึง่จัดเป็นกจิกำรทีใ่ห้ควำมส�ำคญั 

เป็นพิเศษ	ได้รับสิทธิและประโยชน์สูงสุด		

	 ปัจจุบันจัดอยู ่ในหมวด	 1	 เกษตรกรรมและ

ผลผลิตจำกกำรเกษตร	ประเภทกจิกำร	1.16.1	กจิกำร 

ผลิตเชื้อเพลิงจำกผลผลิตกำรเกษตร	 ได้รับสิทธิ

ประโยชน์ตำมกลุ่ม	 A2	 คือ	 กิจกำรโครงสร้ำงพื้นฐำน 

เพื่อพัฒนำประเทศ	 และกิจกำรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม	 แต่มีกำรลงทุนในประเทศน้อย	

หรือยังไม่มีกำรลงทุน	 โดยได้รับยกเว้นภำษีเงินได้

นิติบุคคลตำมมำตรำ	 31	 เป็นเวลำ	 8	 ปี	 และสิทธิ

ประโยชน์เพิ่มเติมตำมคุณค่ำของโครงกำร	 รวมถึง 

ได้รับกำรยกเว้นอำกรเครื่องจักรตำมมำตรำ	 28	 

รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่ไม่ใช่ภำษี	

พระมหากรุณาธิคุณ



เรื่อง | นิมาเรียม   เบ็ญวิศิษฏ์

5 เมษายน 2560
 บีโอไอจัดกิจกรรม “นายกฯ พบ

นักลงทุน” ซ่ึงมีนักลงทุนจากบริษัท 

ช้ันนำากว่า 15 บริษัทเข้าร่วมประชุม

หารือ ระหว่างการเย่ียมชมพ้ืนท่ีระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  

จังหวัดระยอง

28 เมษายน 2560

 คุณโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการ 

บีโอไอ ต้อนรับเจ้าหน้าที่กระทรวง 

การค้าและอุตสาหกรรม ประเทศ 

ฟิลิปปินส์ และทีมผู้เช่ียวชาญจาก JICA 

ในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายเก่ียวกับ 

สถานการณ์การลงทุน ในประเทศไทย

ในปัจจุบัน ณ บีโอไอ

 คุณบงกช อนุโรจน์ ที่ปรึกษา

ด้านการลงทุน บี โอไอ ต้อนรับ 

คณะผู้แทนองค์กรทางเศรษฐกิจใน

เขตคันไซ ประกอบด้วยผู้แทนจาก 

สมาพันธ์เศรษฐกิจคันไซ หอการค้าและ 

อุตสาหกรรมจังหวัดเกียวโต และผู้แทน 

จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา  

ในโอกาสเข้าเย่ียมคารวะและรับฟัง

บรรยายเก่ียวกับภาพรวมเศรษฐกิจไทย 

และนโยบายการขับเคล่ือนประเทศไทย 

4.0 ณ บีโอไอ

24 เมษายน 2560
 คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ

บีโอไอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบ

ประกาศนียบัตร ระบบ GMP และ  

HACCP ซ่ึงเป็นมาตรฐานความปลอดภัย 

ด้านอาหารให้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ 

(ประเทศไทย)  จำ ากัด  (มหาชน)  

ณ บริษัท ซีพีเอฟ อำาเภอบางน้ำาเปรี้ยว 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

11 เมษายน 2560

28 - 31 มีนาคม 2560

 คุณหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการ

บีโอไอ ต้อนรับคุณยะสุโตโมะ ซูซูกิ 

นายกเทศมนตรี เมืองฮามามัตสึ  

ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะนักธุรกิจ

ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือ

เรื่อง พ.ร.บ. ส่งเสริมการลงทุนฉบับ

แก้ไขใหม่ ณ บีโอไอ

 คุณบังอร ฐิตะไพศาลผล 

ผู้อำานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุน 

ภาคท่ี 2 (บีโอไอ นครราชสีมา) 

จัดกิจกรรมโครงการ “เชื่อมโยง 

อุตสาหกรรมภาคอี สาน  และ 

ภาคเหนือ” โดยนำาคณะนักลงทุน 

จากภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 

เยี่ยมชมกิจการภาครัฐและภาค

เอกชน ในจังหวัดเชียงใหม่และ

จังหวัดลำาพูน

5 เมษายน 2560

แวดวง
“บีโอไอ”
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C A L E N D A R BOI
พฤษภาคม 2560 | May 2017

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค 0 2553 8111 ต่อ 1

พฤษภาคม 2560
สัมมนา	 “เพิ่มขีดความสามารถธุรกิจด้วยสิทธิประโยชน์ใหม่บีโอไอ”

ศูนย์บริการลงทุน

17
วันที่

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี) 0 2209 1169

พฤษภาคม 2560
สัมมนา	 “การให้บริการของศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำางาน”

กลุ่มผู้ชำานาญการต่างประเทศ

18
วันที่

โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 7740 4600

พฤษภาคม 2560
สัมมนา		 “แนวทางการคำานวณกำาไรประจำาปีและขาดทุนสำาหรับผู้ขอรับการส่งเสริมการลงทุน”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

25
วันที่

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค 0 2553 8111 ต่อ 4

พฤษภาคม 2560
Subcon	Thailand	2017

กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

17	-	20
วันที่

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติ ไบเทค 0 2553 8111 ต่อ 4

พฤษภาคม 2560
Business	Matching	ร่วมกับ	Bank	of	China

กลุ่มพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD)

18
วันที่

ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน 
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 0 2209 1169

พฤษภาคม 2560
สัมมนา	 “วิธีการยื่นขออนุญาตนำาช่างฝีมือชาวต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร
	 ตาม	พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน	ผ่านระบบงานช่างฝีมือ	e-Expert	System”

กลุ่มผู้ชำานาญการต่างประเทศ

16
วันที่

 

โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 0 7740 4600

พฤษภาคม 2560
สัมมนา	 “วิธีปฏิบัติหลังได้รับการส่งเสริมการลงทุน”

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)

24
วันที่

 

เส้นทางชลบุรี-กรุงเทพฯ-นนทบุรี-สุพรรณบุรี 0 3840 4900

มิถุนายน 2560
สร้างเครือข่ายเพิ่มศักยภาพ	และหารือเกี่ยวกับลู่ทางการลงทุน	ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)

1	-	3
วันที่

เรื่อง | ณัฐทรินีย์   จิตเที่ยง

7Investment Promotion Journal |

ปฏิทินกิจกรรมบีโอไอ



ภาพรวม
นโยบายส่งเสริมการลงทุน
ด้านวิจัยพัฒนาและเทคโนโลยีชีวภาพ

 หากพูดถึงความสามารถในการแข่งขันทางด้าน 

เศรษฐกิจของประเทศกำาลังพัฒนาหรือประเทศ 

ท่ีพยายามก้าวข้ามข้ึนมาเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

ทุกคนคงนึกถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี 

ความสามารถของบุคลากร  สภาวะเศรษฐกิจ 

อัตราค่าจ้าง และพฤติกรรมของผู้บริโภค เป็นต้น 

ซ่ึงต้องยอมว่า  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีผล 

อย่างมากต่อความสามารถในการแข่งขัน 

  ปัจจุบันปัจจัยหลักของการแข่งขันทางธุรกิจ

ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ  การวิจัยและพัฒนาท่ีมีผล

ต่อความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ 

ดังนั้นรัฐบาลจึงเล็งเห็นถึงความจำาเป็นที่จะต้อง 

ผลักดันการวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย 

ให้มีความก้าวหน้า  และสามารถสนับสนุนการ

แข่งขันกับคู่แข่งต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น 

  เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นประเทศท่ีกำาลัง

พัฒนาและเริ่มแรกโดยพ้ืนฐาน  ประเทศไทย

เป็นประเทศท่ีเน้นธุรกิจด้านการเกษตรเป็นหลัก 

และปรับเปล่ียนเป็นประเทศท่ีเน้นการผลิต

ชิ้นส่วนสำาหรับอุตสาหกรรมยานยนต์  และ

อิเล็กทรอนิกส์  โดยการใช้จุดเด่นของแรงงาน

ที่มีคุณภาพและอัตราค่าจ้างท่ีถูกกว่าประเทศ

เพื่อนบ้าน  ซึ่งสภาพการแข่งขันในปัจจุบัน

ประเทศไทยไม่สามารถใช้จุดเด่นในด้านนี้ได้ 

ด้วยปัจจัยหลายๆ อย่าง 

  ดังนั้นต้องหันกลับมามองเครื่องมือต่างๆ 

เช่น การพัฒนาบุคลากร และการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีที่จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือสำาคัญ  ต่อ 

การพัฒนาเครื่องมือและศักยภาพของประเทศ 

ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรื่อง | ศุภิสรา   ชมพาน / ธนชาต   ลาภพานิช
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บีโอไอเริ่มให้การส่งเสริม
ด้านการวิจัยและพัฒนา

มาตั้งแต่ปี 2532 และส่งเสริม
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

มีโครงการขอรับการส่งเสริมฯ 
ในกิจการวิจัยและพัฒนาไปแล้ว

กว่า 200 โครงการ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  พลาสติก  และปิโตรเคมี  

เกษตร  และเครื่องมือแพทย์  เป็นต้น  ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำา 

ที่เรารู้จักกันดีไม่ว่าจะเป็น 

   กลุ่มโตโยต้า 

   ฮอนด้า 

   โยโกฮาม่า 

   เนสท์เล่   

   เอสซีจี 

   เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า 

   ไบโอเนท-เอเชีย 

   สยามไบโอไซเอนซ์ เป็นต้น      

  และที่ผ่านมา  บีโอไอมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข 

การขอรับการส่งเสริมฯ  เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ 

เศรษฐกิจและการลงทุนที่เปลี่ยนไปจากเดิมที่กำาหนดเรื่อง 

ขนาดการลงทุนใหม่ในโครงการไม่น้อยกว่า  1  ล้านบาท 

เป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านวิจัย

และพัฒนาไม่น้อยกว่า  1.5  ล้านบาทต่อปี  รวมถึง 

สิทธิประโยชน์ มีรายละเอียดดังนี้

  สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

หรือ  บีโอไอ  ถือเป็นหน่ึงในหลายหน่วยงาน 

ภาครั ฐที่ ใช้ เครื่ อ ง มือและสิท ธิประโยชน์  

ด้านต่างๆ  ทั้งที่เกี่ยวข้องกับภาษีและที่ไม่ใช่

ภาษี  เพื่อจูงใจและอำานวยความสะดวกแก่

นักลงทุนในประเทศและต่างประเทศที่สนใจ

มาลงทุนในประเทศไทย  ซึ่งเคร่ืองมือต่างๆ 

ท่ีกล่ าวมานั้ นรวมถึ งการวิ จั ยและพัฒนา

เทคโนโลยีสำาหรับอุตสาหกรรมต่างๆ 

 บีโอไอเร่ิมให้การส่งเสริมการลงทุนด้านการ 

วิจัยและพัฒนามาต้ังแต่ปี  2532  และส่งเสริม 

เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน  (ปี  2560)  โดยให้สิทธิ 

ประโยชน์ทางด้านการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

เป็นระยะ  5  ปี  และปรับเพิ่มเป็น  10  ปี  และ 

ไม่กำาหนดวงเงินยกเว้นภาษี  (ซึ่งเป็นสิทธิสูงสุด 

ตาม  พ.ร.บ.  ส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน)  โดย 

สามารถขอรับสิทธิประโยช น์เพิ่มเติมตามคุณค่า 

ของโครงการ (Merit – based Incentives) ได้อีก 

โดยรวมกันแล้วไม่เกิม 13 ปี 

  ผลตอบรับจากการส่งเสริมฯ  ในปัจจุบัน 

มีโครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ  ในกิจการวิจัย 

และพัฒนาไปแล้วกว่า  200  โครงการ  (ข้อมูล  

ณ  วันที่  13  มีนาคม  2560)  ซึ่งเป็นบริษัท 

ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น ยานยนต์  
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กิจการวิจัยและ
พัฒนา

1. ต้องมีขอบข่ายธุรกิจ ดังนี้
	 1.1	 การวิจัยข้ันพื้นฐาน	(Basic	Research)	หมายถึง การวิจัย  
หรือการค้นคว้าเพื่อการค้นพบองค์ความรู ้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการ  
และองค์ความรู ้นี้อาจน�าไปสู ่การใช้ประโยชน์หรือแก้ป ัญหาในการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการการผลิตหรือการให้บริการในอนาคต
	 1.2	 การวิจัยประยุกต์	(Applied	Research) หมายถึง การวิจัย 
ที่น�าความรู้พื้นฐานมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหา หรือพัฒนาองค์ความรู ้
เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ 
หรือกระบวนการใหม่ ทั้งนี้รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การคิดค้น 
สูตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบกระบวนการผลิตที่ 
น�าไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์
	 1.3	 การวิจัยพัฒนาระดับน�าร่อง	 (Pilot	 Development)	 
หมายถึง การขยายขนาดการผลิตที่เป็นผลมาจากการวิจัยขั้นพื้นฐาน 
และการวิจัยประยุกต ์ เป ็นการทดลองผลิตผลิตภัณฑ์ต ้นแบบ 
(Prototype) และ/หรอืทดสอบกระบวนการผลติในระดบัก่ึงอตุสาหกรรม 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบตลาด และ/หรือเก็บรวบรวมข้อมูล 
สภาวะที่เหมาะสมส�าหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้ในการออกแบบ 
กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
	 1.4	 การวิจัยพัฒนาเชิงสาธิต	(Demonstration	Development)	 
หมายถึง การวิจัยพัฒนาที่น� าผลการวิจัยพัฒนาระดับน�าร ่องมา 
ขยายขนาด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบกระบวนการผลิตในระดับ 
อุตสาหกรรม เพื่อยืนยันความน่าเชื่อถือของเทคโนโลยี และกระบวนการ 
ผลิต รวมทั้งสาธิตให้เห็นถึงความเสถียรของกระบวนการ และศักยภาพ 
การผลิตเชิงพาณิชย์ ทั้งในส่วนของการควบคุมคุณภาพและการประเมิน 
ต้นทุน

2. ต้องเสนอรายละเอียดเก่ียวกับขอบข่ายการวิจัยและการพัฒนา  
จ� านวนนักวิจัยตามโครงการ ตลอดจนประวัติการศึกษา และ 
ประสบการณ์ของนักวิจัย

4. หากตั้งอยู ่ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมฯ  
หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อน 
ภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 5 ปี   
นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นสุดลง

3. รายได้ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ให้นับรวมรายได้จากการจ�าหน่าย 
หรือการให้บริการ ซึ่งเป็นผลงานที่เกี่ยวกับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมฯ  
โดยตรงหรือน�าไปผลิตต่อในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะผลิตเอง หรือว่าจ้าง 
ผู้อื่นผลิต

5. ต้องมีค่าใช้จ่ายเงินเดือนของบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาไม่น้อย 
กว่า 1.5 ล้านบาท/ปี

 1 .  ยก เ ว้ นภาษี เ งิ น ได้  
นิติบุคคลสูงสุด 10 ปี
 2 .  สามารถขอรับสิท ธิ
ประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่า 
ของโครงการ (Merit–based 
Incentives) ได้ตั้งแต่ 1, 2  
หรือ 3 ปี

 หมายเหตุ
 รวมสิท ธิประโยชน์ตาม
ข้อ 1 และ 2 แล้ว ต้องได ้
รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี
เ งิ น ไ ด้นิติบุ คคล รวมแล้ ว 
ไม่เกิน 13 ปี

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิประโยชน์

 กิจการวิจัยและพัฒนา  
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  จากการที่บีโอไอได้ให้การส่งเสริมฯ  ในกิจการวิจัยและ

พัฒนามาสักระยะหนึ่ง  ทำาให้ทราบว่านักลงทุนมีความ

ต้องการให้เพิ่มกิจการในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ  เนื่องจาก

สภาพธุรกิจในตอนนี้มีการตื่นตัวในด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

เป็นอย่างมาก  หากบีโอไอมีการส่งเสริมฯ  ในกิจการ

เทคโนโลยีชีวภาพ  จะส่งผลให้ต่างประเทศสนใจเข้ามา

ลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น 

กำ�เนิดกิจก�รเทคโนโลยีชีวภ�พ...
เพื่อต่อยอด R&D 
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8 ปี (ไม่จ�ากัดวงเงิน) + 
Merit

0 ปี + Merit
 (เฉพาะบางกิจการ)

ยกเว้น
ภาษีเงินได้
นิติบุคคล

3 ปี + Merit

8 ปี + Merit

-
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ร
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ถุด
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A3

A1

B1

A4

A2

B2

 A1: อุตสาหกรรมฐานความรู้/กิจการท่ีลงทุนในสินทรัพย์ถาวรไม่สูง เน้น R&D ซ่ึงส�าคัญ 
   อย่างมากต่อการพัฒนาขีดความสามารถของประเทศในระยะยาว
 A2:  โครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนาประเทศ กิจการท่ีใช้เทคโนโลยีสูง กิจการด้านส่ิงแวดล้อม  
   และอุตสาหกรรม พื้นฐานส�าคัญที่มีการลงทุนในประเทศน้อยหรือยังไม่มี
 A3: กิจการใช้เทคโนโลยีสูงท่ีส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีฐานการผลิตอยู่บ้างแล้ว
 A4: กิจการที่มีระดับเทคโนโลยีไม่เท่า A1-A3 แต่ช ่วยสร้างมูลค่าเพิ่มแก่วัตถุดิบ 
   ในประเทศ และเสริมสร้าง Value Chain
 B1-B2: อุตสาหกรรมสนับสนุนที่ใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่ยังส�าคัญต่อ Value Chain

Sector - based Incentives

เทคโนโลยีชีวภาพ
(Bio Technology) คืออะไร 

วิทยาศาสตร์เป็นรากฐาน	 ประกอบด้วย 

หลายสาขาวิชาผสมผสานกัน	ได้แก่	สาขา

ชีววิทยา	จุลชีววิทยา	เคมี	อณุพันธุศาสตร์ 

ที่ เ กี่ ยวกับสิ่ งมี ชี วิ ตชนิ ดต ่ า งๆ 	 เช ่ น	

จุลินทรีย์	 พืช	 และสัตว์	 มาใช้ประโยชน์	

เป็นสหวิทยาการท่ีน�าความรู้พื้นฐานสิ่งมี

ชีวิตไปใช้ให้เกิดประโยชน์	ตั้งแต่เรื่องการ

ขยายและปรับปรุงพันธุ์สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย	

การน�าผลผลิตจากสิ่ งมี ชีวิตไปแปรรูป

เป็นอาหารหรือยา	 รวมถึงกระบวนการ

ท่ีใช้แปรรูปผลผลิตในระดับโรงงานและ

กระบวนการที่ใช้ส่ิงมีชีวิต	 เช่น	 จุลชีพใน

การบ�าบัดน�้าเสีย	 หรือการน�าของเสียไป

ใช้ประโยชน์	เช่น	น�าไปใช้ท�าปุ๋ย	เป็นต้น

  เทคโนโลยีชีวภาพสามารถนำามา

ใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเกษตรกรรม 

อาหาร  การแพทย์  และเภสัชกรรม 

โดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆ อาทิ ลดปริมาณ 

การใช้สารเคมี  เพิ่มพื้นที่เพาะปลูก  เพิ่ม

ผลผลิตทางการเกษตร  คิดค้นอาหารท่ี

ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น  ค้นคิด 

ตัวยาป้องกันและรักษาโรค  ซึ่งล้วนเป็น 

การนำาเทคโนโลยีชีวภาพมาปรับใช้กับ

ประชากรโลก  เพือ่ใหเ้กดิการสรา้งสรรค์

พัฒนาให้มวลมนุษย์มีคุณภาพชีวิต 

ที่ ดี ยิ่ ง ขึ้ น   ซึ่ ง เ ดิ ม ส าม า ร ถ ขอ รั บ 

การส่งเสริมฯ  ในกิจการวิจัยและพัฒนา

ได้อยู่แล้ว  แต่หลังจากบีโอไอได้หารือ

กับหน่วยงานต่างๆ  จึงตัดสินใจแยก

กิจการเทคโนโลยีชี วภาพออกจาก

กิจการวิจัยและพัฒนา และประกาศเพิ่ม

ประเภทกิจการตั้งแต่ปี 2550

บีโอไอแยกกิจการ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
ออกจากกิจการ

วิจัยและพัฒนา และ
ประกาศเพิ่มประเภท

กิจการ ตั้งแต่ปี 2550

	 เทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคนิคการน�าสิ่งมีชีวิต	

หรือชิ้นส ่วนของสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาหรือปรับปรุง

พันธุ์พืช	 สัตว์	 หรือผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อประโยชน์

เฉพาะตามที่ต้องการ	 เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มี

11Investment Promotion Journal |

บีโอไอส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา



  ขณะน้ีมีนักลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ

แสดงความสนใจท่ีจะลงทุนในกิจการวิจัยและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง  โดยตั้งแต่เดือนมกราคม  2559  ถึง

มกราคม  2560  บีโอไอได้อนุมติให้การส่งเสริมฯ 

ในกิจการวิจัยและพัฒนา  รวม  17  โครงการมูลค่า

เงินลงทุนทั้งสิ้น  2,506  ล้านบาท  ซึ่งโครงการวิจัย 

และพัฒนาที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมฯ  แล้ว  และ 

สามารถเริ่มลงทุนได้ในเร็วๆ นี้ ครอบคลุมในหลาย 

กลุ่มอุตสาหกรรม  อาทิ  อุตสาหกรรมการเกษตร 

อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน  อุปกรณ์และ 

เคร่ืองมือแพทย์  เครื่องจักรและเครื่องใช้ไฟฟ้า 

เป็นต้น 

  สำาหรับกิจการเทคโนโลยีชีวภาพท่ีเปิดให้ 

การส่งเสริมฯ  ไปแล้วนั้น  ปัจจุบันมีโครงการได้รับ 

การส่งเสริมฯ  จากบีโอไอไปแล้ว  20  โครงการ 

ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ  เช่น 

เกษตรกรรม  อาหาร  การแพทย์  และเภสัชกรรม 

เป็นต้น 

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 
ถึงมกราคม  2560 

บีโอไอได้อนุมติให้การส่งเสริมฯ 
ในกิจการวิจัยและพัฒนา 

รวม 17 โครงการ 
มูลค่าเงินลงทุน

ทั้งสิ้น 2,506 ล้านบาท

คว�มสนใจในก�รลงทุนในกิจก�ร
วิจัยพัฒน� และเทคโนโลยีชีวภ�พ

กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
 1. กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรมการผลิต 

เมล็ดพันธุ์ หรือการปรับปรุงพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ที่ใช้เทคโนโลยี

ชีวภาพ

 2. กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรมการผลิต 

สารเวชภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ

 3. กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรมการผลิต 

ชดุตรวจวนิจิฉยัทางการแพทย์ การเกษตรอาหาร และสิ่งแวดล้อม

 4. กิจการวิจัยและพัฒนา และ/หรืออุตสาหกรรมการผลิต 

ที่ใช้เซลล์จุลินทรีย์ เซลล์พืช และเซลล์สัตว์ ในการผลิตสารชีวโมเลกุล

และสารออกฤทธิ์ชีวภาพ

 5. กิจการผลิตวัตถุดิบ และ/หรือวัสดุจ�าเป็นท่ีใช้เพ่ือการวิจัย

และพัฒนา การทดลอง การทดสอบ การควบคุมคุณภาพ และ/หรือ

การผลิตผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

 6. กิจการบริการด้านการตรวจวิเคราะห์ และ/หรือสังเคราะห์

สารชีวภาพ และ/หรือควบคุมคุณภาพ และ/หรือตรวจสอบยืนยัน

ความถูกต้อง

 1 .  ยก เ ว้นภาษี เ งิ น ได้  
นิติบุคคลสูงสุด 10 ปี
 2.  สามารถขอรับสิทธิ
ประโยชน์เพ่ิมเติมตามคุณค่า 
ของโครงการ (Merit–based 
Incentives) ได้ตั้งแต่ 1, 2  
หรือ 3 ปี

 หมายเหตุ
 รวมสิทธิประโยชน์ตาม
ข้อ 1 และ 2 แล้ว ต้องได ้
รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี
เ งินได้นิติบุคคล รวมแล้ว 
ไม่เกิน 13 ปี

 1. ต ้องใช ้ เทคโนโลยีชีวภาพที ่

ทันสมัยตามที่ได้รับความเห็นชอบ

จากส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือศูนย์

ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

 2. หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีที่ได้รับการส่งเสริมฯ 

ห รื อ ไ ด ้ รั บ ค ว าม เ ห็ น ชอบจ าก 

คณะกรรมการ ให้ได้รับการลดหย่อน  

ภาษีเงินได ้นิติบุคคลส�าหรับก�าไร

สุทธิร ้อยละ 50 เป็นระยะเวลา  

5 ปี นับแต่วันที่ก�าหนดระยะเวลา

การยกเว ้นภาษี เงินได ้นิติบุคคล 

สิ้นสุดลง

ประเภทกิจการ เงื่อนไข สิทธิประโยชน์

  กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ   
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โครงการที่ขอรับการส่งเสริมฯ  ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น

 กิจการวิจัยและพัฒนา   

 กิจการเทคโนโลยีชีวภาพ   

บริษัท รายละเอียดโครงการ ประโยชน์

บ้านโป่ง โนวิเทท จ�ากัด วิจัยและพัฒนากระบวนการผลิต

Glucose Polymer

เพ่ือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารทางการแพทย์

แก่ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

นิสสัน มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค 
จ�ากัด

วิจัยและพัฒนายานยนต์และชิ้นส่วน ผลักดันให ้ประเทศไทยเป ็นฐานการวิจัยส� าหรับ

อุตสาหกรรมยานยนต์ และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จากประเทศญี่ปุ่น

โตโยต้า มอเตอร์ เอเชีย แปซิฟิค 
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง 
จ�ากัด

ศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D Center) 

ด้านยานยนต์

เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาของบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ 

แห่งที่ 3 ของโลก

ไทยโพลิเอททีลีน จ�ากัด วิจัยและพัฒนาสูตรและกระบวนการ

ของตัวเร่งปฏิกิริยา

พัฒนาสูตรการผลิตเม็ดพลาสติกเพื่อให้มีคุณภาพและ

ตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย รวมถึงเป็นการ

ถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากรในประเทศไทย

เฮเดล เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) 
จ�ากัด

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กราฟิน 

(Graphene)

รองรับอุตสาหกรรมด้านต่างๆ ได้หลากหลาย อาทิ 

อุปกรณ์ส�าหรับจอภาพที่บางและโค ้งงอ ชิ้นส ่วน

รถยนต์ไฟฟ้าและอากาศยาน หลอดแอลอีดี (LED) 

รวมทั้งช่วยยืดอายุและเพ่ิมประสิทธิภาพให้อุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

บริษัท รายละเอียดโครงการ ประโยชน์
ไบโอเนท- เอเชีย จ�ากัด การวิจัยพัฒนาวัคซีนรวมหรือวัคซีน

สูตรผสมที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น 

วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก และวัคซีน

ป้องกันโรคคอตีบ เป็นต้น  

เพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยต่อผู ้รับวัคซีน

เนื่องจากสามารถให ้วัคซีนเพียงครั้ ง เดียวส�าหรับ

ป้องกันโรคได้หลายชนิดพร้อมกันและเพ่ิมความคุ้มค่า

ในการผลิต ขนส่ง และการเก็บรักษา

สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด การผลิตยาชี ววั ตถุปลอดเชื้ อจาก

แบคที เรียและเซลล ์สัตว ์ เพื่ อใช ้ ใน 

การรักษาโรคในคน เช่น โรคมะเร็ง 

โรครูมาตอยด์ โรคภูมิแพ้ และโรค

สะเก็ดเงิน เป็นต้น

สามารถทดแทนปริมาณน�าเข้าได้กว่าร้อยละ 25 ของ

ยอดการน�าเข้ายาชีววัตถุทั้งหมด คิดเป็นมูลค่ากว่า 

5,000 ล้านบาท เนื่องจากเดิมประเทศไทยต้องน�าเข้า

ทั้งหมด

ไทย เอสพีเอฟ จ�ากัด การผลิตไข่ปลอดเชื้อพิเศษ

(Specific Pathogen Free)

เป็นฟาร์มไข ่ไก ่ปลอดเชื้อ เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการ

ผลิตวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่แห่งแรกในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นแห่งที่ 8 ของโลก
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 ในช่วงที่ผ่านมา  มีการลงทุนด้านการวิจัยพัฒนา 

และการนำาเทคโนโลยีชีวภาพมาประยุกต์ใช้ในภาคส่วน

ต่างๆ ของประเทศไทยมาตลอด โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการผลิตและสร้างนวัตกรรมใหม่ รวมถึงการ

ใช้ข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้เป็น

ประโยชน์แก่การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

นอกจากน้ียังมีบทบาทที่สำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

ด้านอุตสาหกรรมจากอุตสาหกรรมเคมี (Chemical-based 

Industry)  เป็นอุตสาหกรรมฐานชีวภาพ  (Bio-based  

Industry) เพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ 

ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงการใช้กระบวนการ

ผลิตที่ผลิตหลายผลิตภัณฑ์ได้ภายในกระบวนการเดียว 

  สำาหรับประเทศไทย  ได้มีกรอบนโยบายการพัฒนา

เทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย  (ปี 2547 - 2552) ที่มี

เป้าหมายเร่งรัดการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี

ชีวภาพของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น  ซึ่งดำาเนินการตาม 

กรอบนโยบายฯ  ดังกล่าว  เป็นผลให้เกิดความก้าวหน้า 

ของเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทยอย่างมาก 

  การเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้อย่างชัดเจน  เช่น  การเพิ่ม

จำานวนของธุรกิจชีวภาพอย่างรวดเร็ว  การลงทุนวิจัยด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพของบริษัทท่ีมีอยู่เดิมและจัดตั้งใหม่ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ  การนำาเทคโนโลยี

ชีวภาพไปใช้ในวิถีชี วิตมากข้ึน  ท้ังในเรื่องการผลิต

อาหารหมัก  การผลิตปุ๋ยชีวภาพ  และการขยายพันธุ์พืช 

พื้นเมืองหายาก  เป็นต้น  การพัฒนาดังกล่าวนอกจาก 

จะเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันแล้ว  

ยังถือเป็นการลดความสูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม

อีกด้วย

คว�มสำ�คัญของก�รวิจัยพัฒน� 
และเทคโนโลยีชีวภ�พ กับก�รก้�ว
ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”  บีโอไอมั่นใจว่า  แนวโน้มการลงทุนในกิจการ 

วิจั ยและพัฒนา  รวมทั้ ง เทคโนโลยีชี วภาพ 

ในปี  2560  นี้  จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งเป็น

ผลมาจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริม

การลงทุนฉบับแก้ไข  และพระราชบัญญัติเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำาหรับ

อุตสาหกรรมเป้าหมาย  ซึ่งจะช่วยดึงดูดโครงการ

ลงทุนที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูง  การวิจัย

และพัฒนา  โดยจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ 

นิติบุคคลได้สูงสุด  10  ปี  และสามารถขอรับ

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ 

(Merit – based Incentives) ได้อีก โดยรวมกันแล้ว 

ไม่เกิน 13 ปีี รวมถึงการยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับ 

ของท่ีนำาเข้ามาเพื่อใช้ ในการวิจัยและพัฒนา  

และการทดสอบที่เก่ียวข้อง  อีกทั้งอาจจะได้รับ

เงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันอีกด้วย  ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตาม

เงื่อนไขที่บีโอไอกำาหนด 

  และในปี 2560 นี้ยังมีแผนจะจัดกิจกรรมชักจูง

การลงทุนบริษัทเป้าหมายจากประเทศท่ีมีความ

ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมชั้นสูง 

ในด้านต่างๆ  จากทั่วโลกอีกด้วย 

  เช่ือว่าการส่งเสริมการลงทุนในกิจการวิจัย

พัฒนา  กิจการเทคโนโลยีชีวภาพที่ บีโอไอได้

ดำาเนินการมาอย่างต่อเนื่องและให้ความสำาคัญ

สูงสุดมาโดยตลอด  รวมถึงเครื่องมือใหม่ๆ  ที่เริ่ม

มีผลบังคับใช้ในปี  2560 นี้  จะมีส่วนช่วยสนับสนุน 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ของประเทศ  ถือเป็นสาขาหนึ่งที่บีโอไอได้หยิบยก

มาเป็น Core Technology เพื่อเข้าสู่ยุคประเทศไทย 

 4.0 อย่างแท้จริง
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  การปรับเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่  “ประเทศ 

ไทย 4.0” อย่างมั่นคงในอนาคต บีโอไอจะเน้นส่งเสริม 

การลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของ

ประเทศหรือ  Investment-led  Transformation  ซึ่งจะ 

ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมใน  5  มิติสำาคัญ  คือ  

Technology,  Human  Resource,  Infrastructure, 

Enterprise  และ  Targeted  Industries  โดยจะให้ 

ความสำาคัญต่อมิติ “คนและเทคโนโลยี” เป็นลำาดับแรก

  ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ  จำาเป็นต้อง 

มีเคร่ืองมือใหม่ๆ  สำาหรับใช้ในการแข่งขันดึงดูดการลงทุน 

ที่มีคุณค่าสูง  โดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรม

เป้าหมาย  ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมขั้นสูงหรือมี

การวิจัยและพัฒนา  ซึ่งจะช่วยสร้างฐานให้ประเทศ

แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  และเป็นการเสริมสร้างขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงข้ึนในระยะยาว 

รัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายสำาคัญ  2  ฉบับ  ได้แก่  

พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการลงทุนฉบับแก้ไข 

หรือ  “พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน  (ฉบับที่  4)  

พ.ศ. 2560”  ซ่ึงได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 

มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  25  มกราคม  2560  และ 

พระราชบัญญัติการ เพิ่ มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรม

เป้าหมาย  ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่  14  กุมภาพันธ์  2560 

เป็นต้นมา  ซ่ึงจะช่วยทำาให้ประเทศไทยมีความน่าลงทุน

และจูงใจให้เกิดการลงทุนในโครงการที่มีคุณค่าสูง

มากยิ่งขึ้น

  มาตรการส่งเสริมการลงทุน  ตามนโยบายส่งเสริม

การลงทุนในปี  2560  ในแนวทาง  Investment-led 

Transformation  ล้วนให้ความสำาคัญกับเทคโนโลยี 

ชีวภาพและการทำาการวิจัยและพัฒนา  รวมทั้งการ

พัฒนาคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นอย่างสูง  

โดยท่ีอุตสาหกรรมด้านชีวภาพ  (Bio  Industries)  จัดเป็น 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย  ภายใต้มาตรการ  Sector 

-based ซึ่งมีอยู่แล้วในปัจจุบัน และมาตรการส่งเสริม

การลงทุนที่กำาหนดเพิ่มเติมในปี 2560 นี้ ได้แก่ 

บีโอไอสนับสนุนก�รวิจัยพัฒน�และเทคโนโลยีชีวภ�พ
เพื่อก�รก้�วไปสู่ “ประเทศไทย 4.0” อย่�งมั่นคง
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  มาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้าน

เทคโนโลยี  (Technology-based)  ซึ่งประกอบด้วย 

3  มาตรการย่อย  ได้แก่  การส่งเสริมการลงทุนเพื่อ 

พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย  (Core  Technologies) 

ได้กำาหนดกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย  (Targeted  Core 

Technologies) ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ประกอบด้วย 

เทคโนโลยีย่อยที่ผ่านความเห็นชอบจากสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สวทช.)  แล้ว 

ได้แก่ Cell Culture/Tissue Engineering Technology, 

Gene  and  Molecular  Technology,  Genetic  

Engineering  Technology,  Omics  Technology,  

Biodegradable Materials Technology, Bioinformatics, 

Advanced  Bioprocessing  Technology,  Bio- 

Analytical Technology และ Biomaterial Production 

Engineering Technology เป็นต้น

ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลสูงสุด 10 ปี และ
สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่ม
เติมตามคุณค่าของโครงการได้
อีก 1-3 ปี รวมแล้วสูงสุด 13 ปี

  นอกจากนี้การวิจัยและพัฒนาเป็นกิจการท่ี

จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย  

(Enabling  Services)  โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์จูงใจ

ที่สูงขึ้นจากสิทธิประโยชน์ตามเกณฑ์เดิม  จากเดิมที่

เคยได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล

สูงสุด 8 ปี มาเป็นยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด 

10  ปี  และสามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตาม

คุณค่าของโครงการ  (Merit-based  Incentives)  ได้อีก 

1 - 3  ปี  รวมแล้วสูงสุด  13  ปี  ทั้งนี้  จะต้องมีการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยมีความร่วมมือกับสถาบัน 

การศึกษาหรือสถาบันวิจัย ตามรูปแบบท่ีคณะกรรมการ

กำาหนด  เช่น  International  Technology  Research 

Consortium เป็นต้น 

 นอกจากนี้บี โอไอยังได้รับปรุงการให้สิทธิ

ประโยชน์ตามคุณค่าของโครงการ  (Merit-based 

Incentives)  ให้จูงใจมากย่ิงขึ้น  หากผู้ ได้รับ 

การส่งเสริมฯ  มีการลงทุนหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 

ขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยีในทางใด 

ทางหนึ่ง  เช่น  มีค่าใช้ จ่ายในการทำาวิจัยและ 

พัฒนาเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือร่วมวิจัย

กับองค์กรในต่างประเทศ  จะได้  Cap  วงเงินเพิ่มถึง 

3 เท่าของเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

  และหากผู้ได้รับการส่งเสริมฯ  มีค่าใช้จ่าย 

ในการสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและ

บุคลากร  สถาบันการศึกษา  ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง 

สถาบันวิจัย หรือหน่วยงานภาครัฐทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  จะได้  Cap  วงเงินเพิ่ม  1  เท่าของ

เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นและหากมีเงิน

ลงทุนหรือค่าใช้จ่ายเป็นค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิ

เทคโนโลยีท่ีพัฒนาจากแหล่งในประเทศจะได้  Cap 

วงเงินเพ่ิมเป็น  2  เท่าของเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย 

ที่เกิดขึ้น เป็นต้น
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ประเภทเงินลงทุน / ค่าใช้จ่าย

1. R&D ท้ังท�าเอง ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ หรือร่วมวิจัย
 กับองค์กรในต่างประเทศ

4. การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

2. การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร 
 สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง สถาบันวิจัย 
 หน่วยงานรัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5. การพัฒนา Local Supplier ที่มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่า
 ร้อยละ 51 ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง
 และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค

3. ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจาก
 แหล่งในประเทศ

6. การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทั้งท�าเอง
 หรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ

Cap เพิ่มเติม
(ร้อยละของเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น)

เดิม

200

100 

100 

100 

100 

100 

ใหม่

300 

200

100 

200 

200 

200 

 พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน  (ฉบับที่  4)  พ.ศ.  2560 

เพื่อให้เป็นประโยชน์และเกิดความคล่องตัวในการดำาเนิน 

กิจการวิจัยและพัฒนา  และกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ 

(เฉพาะท่ีมีการวิจัยและพัฒนา)  ท้ังโครงการใหม่และ

โครงการท่ีดำาเนินการอยู่เดิม  ซึ่งมีการนำาเข้า  “ของ” 

สำาหรับใช้ในการวิจัยและพัฒนาหรือการทดสอบท่ี

เกี่ยวข้อง  ตามมาตรา 30/1  เช่น  วัสดุต้นแบบ  สารเคมี  

พืชหรือสัตว์  เป็นต้น  ให้ได้รับยกเว้นอากรนำาเข้าคราวละ  

1  ปี  โดยสามารถขยายเวลานำาเข้าได้อีกคราวละ  1  ปี  

เพ่ือให้มีช่วงเวลาท่ีได้พิจารณาทบทวนการใช้สิทธิประโยชน์ 

ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและรอบคอบต่อไป 

  โดย  “ของ”  ที่จะนำาเข้ามา  จะต้องไม่ใช่เครื่องจักร

หรืออุปกรณ์  รวมถึงวัตถุดิบที่สามารถนำาเข้าโดยได้รับ 

สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากรเครื่องจักรและวัตถุ ดิบ 

ตามเกณฑ์ปกติอยู่แล้ว  

“ยกเว้นอากร “ของ” ที่น�าเข้ามา 
เพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา  

รวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้อง” 

สำ�หรับก�รวิจัยและพัฒน� กิจก�ร
เทคโนโลยีชีวภ�พ และก�รทดสอบที่
เกี่ยวข้องกับก�รวิจัยและพัฒน� โดย
มีแนวท�งดังนี้
  “ของ” สำ�หรบัใช้ทำ� R&D หรอื 
ก�รทดสอบที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุ
ต้นแบบ ส�รเคมี พืชหรือสัตว์ เป็นต้น
  กำ�หนดให้ยกเว้นอ�กรคร�วละ 
1 ปี และให้ขย�ยเวล�ได้อีกครั้งละ 1 ปี

ให้สิทธิประโยชน์

ร้อยละ	1
หรือ มากกว่าหรือ

เท่ากับ 200 ล้านบาท

ร้อยละ	2	
หรือ มากกว่าหรือ

เท่ากับ 400 ล้านบาท

เงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขาย

รวมใน 3 ปี แรก

ร้อยละ	3
หรือ มากกว่าหรือ

เท่ากับ 600 ล้านบาท

1	ปี

2	ปี

ยกเว้น CIT 
เพิ่มเติม โดยให้มี 

Cap เพ่ิมขึ้น
ตามท่ีก�าหนด

3	ปี

ให้สิทธิประโยชน์เพิ่มเติม
ตามสัดส่วนเงินลงทุน/ค่าใช้จ่ายดังนี้

สิทธิประโยชน์ตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentive)
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เรื่อง |  เยาวลักษณ์    ชนะหาญ

จากผู ้ผลิตวัคซีนไทย
สู ่ฐานวิจัยพัฒนาในยุค 
“ประเทศไทย 4.0”

 หากกล่าวถงึ “วคัซีน” หลายๆ ท่านคงคดิว่า 

เป็นยาส�าหรบัป้องกนัเช้ือโรคในวัยเด็ก จะมใีคร

ทราบบ้างไหมว่า “วัคซีน” ใช้ส�าหรับป้องกันโรค 

แต่ไม่จัดเป็นยารักษาโรค เรามาดูความหมาย

และประโยชน์ของ “วัคซีน” กันเลย

 “วัคซีน”  (Vaccine)  มีรากศัพท์มาจาก 

ภาษาลาตนิว่า  “Vaccin-Us”  หรอื  “Vacca” 

แปลว่า “ววั” (Cow) เนือ่งจากในอดีต เอ็ดวาร์ด 

เจนเนอร์ สังเกตพบว่าคนเลี้ยงวัวที่เคยติดเชื้อ

ฝีดาษวัว (Cowpox) จะไม่ป่วยเป็นไข้ทรพิษ 

(Smallpox) เขาจึงลองน�าหนองของคนท่ี 

ก�าลังป่วยด้วยโรคฝีดาษวัวไปสะกิดที่ผิวหนัง

ของเด็กหนุ่มผู้ซึ่งไม่เคยป่วยด้วยโรคนี้ และ 

พบว่าเดก็ผูน้ัน้ไม่ป่วยเป็นไข้ทรพษิ จงึเป็นทีม่า

ของการคิดค้นวัคซีนเพื่อป้องกันโรค

 “วคัซนี” เป็นผลติภณัฑ์ชวีวตัถทุีป่ระกอบด้วย 

สารกระตุ้นระบบภมูคิุม้กันของผูร้บั (คนหรอืสตัว์) 

ซึ่งเรียกว่า แอนติเจน และสารประกอบอ่ืนๆ 

ได้แก่ สารเสริมฤทธิ์ (Adjuvants) สารกันเสีย 

(Preservatives) และของเหลวส�าหรับแขวน 

ตะกอน (Suspending Fluid) เพือ่ให้เกดิภมิูคุม้กนั 

ต่อเชือ้โรคหรอืท�าให้ความรุนแรงของโรคลดลง 

วคัซนีส่วนใหญ่มอีายุสัน้ ต้องแช่เย็น มกีฎระเบียบ 

ควบคมุเฉพาะ ในการผลิตและควบคุมคุณภาพ 

ไบโอเนท-เอเชีย
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1วั ค ซี น เ ช้ื อ ต า ย  
(INACTIVATED VACCINES) 

เป็นวัคซีนที่ได้จากการน�า

เชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ท่ีมีลักษณะ

ใกล้เคียงกับเชื้อโรคมาท�าลายด้วย 

วิธีต่างๆ เช่น ความร้อน สารเคมี 

เป็นต้น ตัวอย่างวัคซีนเช้ือตาย 

ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคไอกรน 

(PERTUSS IS )  ชนิดทั้ ง เซลล ์ 

(WHOLE CELL) วัคซีนป้องกันโรค

ไวรัสตับอักเสบเชื้อตาย

  ข้อดี คือ ถ้าเช้ือถูกท�าลาย

หมดจะมีความปลอดภัยต่อการ 

ติดเชื้อ 

  ข้อเสีย คอื ต้องการการฉีด 

กระตุ ้นหลายครั้งเนื่องจากเป็น 

เชื้อทั้งตัว อาจจะก่อให้เกิดการแพ้

2วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์  
( L I V E - A T T E N U A T E D 

VACCINES) เป็นวัคซีนที่ได ้

จากการน�าเชื้อโรคหรือจุ ลินทรีย ์ที่

มีลักษณะใกล้เคียงกับเชื้อโรคมาลด

ความรุนแรงของการก่อโรคลง จนไม่

สามารถก่อโรคได้ในสัตว์ทดลองและ

คนกลุ่มหนึ่ง ตัวอย่างวัคซีนเช้ือเป็น

อ่อนฤทธิ์ ได้แก่ วัคซีนป้องกันวัณโรค 

(วัคซีนบีซีจี) วัคซีนป้องกันโรคหัด 

คางทูม หัดเยอรมัน (MMR) และวัคซีน

ป้องกันโรคโปลิโอชนิดกิน (OPV) 

  ข้อดี คือ สามารถกระตุ ้น

ภูมิคุ้มกันระยะยาวได้

  ข้อเสีย คอื เชือ้อาจกลายพนัธุ ์

กลับมาเป็นที่ก ่อโรครุนแรงได้ จึง 

ไม่เหมาะกับผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

3วั ค ซี น ท็ อ ก ซ อ ย ด์  
( T O X O I D  VA C C I N E S )  

เป็นวัคซีนที่ได้จากการให้พิษ  

(TOXIN) ของเช้ือโรคหมดพิษไป ได้ 

สารท่ีเรียกว่า “ท็อกซอยด์ (TOXOID)” 

เม่ือฉีดเข้าร่างกาย สารชนิดน้ีจะไม่ก่อให้ 

เกิดโรค แต่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ 

ตัวอย่างวัคซีนชนิดนี้ ได้แก่ วัคซีน

ป้องกันโรคคอตีบ (DIPHTHERIA) 

บาดทะยัก (TETANUS) ซึ่งโรคคอตีบ

และบาดทะยักเป็นโรคที่ เกิดจาก

พิษของแบคทีเรียไม่ใช่เกิดจากเชื้อ

แบคทีเรีย

  ข้อดี คือ วัคซีนนี้ค่อนข้าง

ปลอดภัย

  ข้อเสีย คอื ท�าให้เกดิภูมคิุม้กนั

ระยะสั้น ต้องฉีดกระตุ้นเป็นระยะๆ

4วัคซีนหน่วยย่อย (SUBUNIT VACCINES)  

เป็นวัคซีนท่ีผลิตโดยการแยกบางส่วนของเชื้อโรค

ที่สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี หรือแอนติเจน

มาเป็นสาระส�าคัญในวัคซีน ซ่ึงอาจต้องอาศัยระบบการ 

น�าส่งวัคซีนเพื่อช่วยให้แอนติเจนท�างานได้ดี บางชนิดใช้

เทคโนโลยีตัดต่อยีน เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี 

  ข้อดี คือ ค่อนข้างปลอดภัย

  ข้อเสีย คือ อาจมีการปนเปื้อนของสารก่อการแพ้

5วัคซีนเชื่อมผนึก (CONJUGATED VACCINES)  

เป็นวัคซีนผสมที่มีหน่วยย่อย (SUBUNIT) ของ

เชื้อที่กระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ไม่ดีเชื่อมผนึกกับโปรตีน

หรือท็อกซอยด์บางชนิด ท�าให้สามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดี 

ตัวอย่างเช่น เปลือกส่วนแคปซูลโพลีแซคคาไรด์ ของเชื้อฮิบ 

(HAEMOPHILUS INFLUENZAE TYPE B) กระตุ้นภูมิคุ้มกัน

ได้ไม่ดี แต่เมื่อเชื่อมผนึกกับท็อกซอยด์ของเชื้อคอตีบหรือ 

เชื้อบาดทะยักจะสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น

วัคซีน
แบ่งเป็น 5 ประเภท 
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 ส�าหรับประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มี

ความต้องการใช้วัคซีนเป็นจ�านวนมาก ไม่ว่า

จะใช้กับคนหรือสัตว์ อีกทั้งเดิมประเทศไทย

ต้องน�าเข้าวัคซีนเป็นหลัก จึงถือว่าวัคซีนเป็น 

สิ่งที่มีความส�าคัญต่อประชากรในประเทศไทย 

เป็นอย่างมาก 

 ประเทศไทยมองเห็นปัญหาดังกล่าว จึง 

จดัตัง้สถาบนัวคัซนีแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เพ่ือท�าหน้าท่ีในการบริหารจัดการด้านการ

วจิยัพฒันาและผลติวคัซนี เพือ่ให้มีเพยีงพอที่

จะใช้ภายในประเทศ ไม่ว่าในสถานการณ์

ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งท�าหน้าที่

บริหารจัดการและประสานความร่วมมือ กับ

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน 

ท�าหน้าที่เป็นศูนย์พัฒนาข้อมูลและสร้าง 

องค์ความรู ้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน

วัคซีน รวมทั้งให้บริการทางวิชาการและ 

ฝึกอบรม เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวัคซีน

รายช่ือวัคซีน

วัคซีนป้องกันวัณโรค 
(วัคซีนบีซีจี)

วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า

วัคซีนป้องกันไข้หวัด
ใหญ่ ชนิดเชื้อตาย

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 
เชื้อตาย

วัคซีนรวมไอกรน-
บาดทะยัก-คอตีบ

วัคซีนไอกรน
ชนิดไร้เซลล์

วัคซีนป้องกันไรฝุ่น

ที่

1

3

6

2

5

4

7

หน่วยงาน /
บริษัทผู้ผลิต

สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

บริษัท องค์การ
เภสัชกรรม-เมอร์ริเออร์ 
ชีววัตถุ จ�ากัด

สถานเสาวภา 
สภากาชาดไทย

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย 
จ�ากัด

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย 
จ�ากัด

บรษิทั เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า 
จ�ากัด

ที่ผ่านมามีบริษัทเอกชน
ที่ได้รับการส่งเสริมฯ ในการ

ผลิตวัคซีน ได้แก่ บริษัท 
ไบโอเนท-เอเชีย จำากัด และ
บริษัท โรงงานเภสัชกรรม 
เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จำากัด

ปัจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตวัคซีนได้หลายชนิด เช่น
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 บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ�ากัด (ไบโอเนท) บริษัท

วัคซีนของไทยที่ผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นน�้า โดยมีพันธกิจ 

ส�าคัญท่ีจะคิดค้นและพัฒนาวัคซีนท่ีใช้นวัตกรรม 

และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อผลิตวัคซีนที่มีคุณภาพ 

ด้วยความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและการสร้าง

เครือข่ายผู้ผลิตและผู้จ�าหน่ายวัคซีนทั่วโลก ท�าให้          

ไบโอเนทและพันธมิตรเป็นผู ้น�าในการผลิตและ 

จัดจ�าหน่ายวัคซีนหลายร้อยล้านโด๊สไปยังประเทศ

ต่างๆ ทั่วโลก

 ไบโอเนทก่อตั้งเมื่อปี 2544 โดยคุณวิฑูรย์  

วงศ์หาญกุล ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการ 

บริษัท ด้วยประสบการณ์ด้านการตลาดวัคซีนกว่า 

40 ปี ท�าให้คุณวิฑูรย์ผลักดันให้เกิดความร่วมมือ 

ของผู ้ผลิตวัคซีนในภูมิภาคให้ผลิตวัคซีนเพ่ือการ

พึ่งพาตนเองและส่งออก อีกทั้งยังเป็นผู้น�าในการ 

กระตุ ้น ให ้ เกิดการวิ จั ยพัฒนาและผลิตวัคซีน

นวัตกรรมในประเทศไทย และมีส่วนร่วมในการก่อตั้ง

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ 

บริษัทไบโอเนท-เอเชีย
และคุณวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล

 จากข้อมลูในตารางจะเห็นได้ว่า บรษิทั ไบโอเนท-เอเชยี  

จ�ากัด เป็นบริษัทเอกชนในล�าดับต้นๆ ที่มีศักยภาพ 

ในการวิจัยพัฒนาและผลิตวัคซีนในประเทศไทย

รายช่ือ

บริษัท ไบโอเนท- 
เอเชีย จ�ากัด 

บริษัท โรงงาน
เภสัชกรรม 
เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า 
จ�ากัด

ที่

1 

 
2. 

ผลิตภัณฑ์ /
กำาลังการผลิต

 • วิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ 
แบคทีเรียเพ่ือใช้ผลิตวัคซีน 
เช่น วัคซีนป้องกันการติดเชื้อ
ไอกรน เป็นต้น
 • วิจัยพัฒนาวัคซีนรวม
หรือวัคซีนสูตรผสมที่ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น วัคซีน
ป้องกันโรคบาดทะยัก และ
วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ 
เป็นต้น
 • วิจัยและพัฒนา
กระบวนการเช่ือมผนึกทาง
เคมีของสารตั้งต้นในการ
ผลิตวัคซีนป้องกันโรคในคน 
เช่น โรคเย่ือหุ้มสมองอักเสบ 
เป็นต้น
 • วิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลติโพลแีซคคาไรด์ 
(Polysaccharides) จากเชื้อ
แบคทีเรีย ให้ได้ปริมาณและ
ความบริสุทธ์ิสูงส�าหรับวัคซีน
ชนิดโพลีแซคคาไรด์
 • วิจัยและพัฒนาวัคซีน
ส�าหรับโรคต่างๆ ที่ใช้ในคน 
เช่น วัคซีนป้องกันโรคไอกรน
วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 
และวัคซีนป้องกันโรคไข้สมอง
อักเสบ เป็นต้น

 • วิจัยพัฒนาและผลิต
วัคซีนและน�้ายาทดสอบที่ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพ

คุณวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล ผู้ก่อต้ัง
บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ�ากัด (ไบโอเนท) 

บริษัทเอกชนที่ได้รับการส่งเสริมในการผลิตวัคซีน
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 ไบโอเนทเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ 

ด้านการวิจัยวัคซีน เช่น วัคซีนไข้เลือดออก โดยมี 

นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในมหาวิทยาลัย

จ�านวนมาก แต่ยังขาดการน�าองค์ความรู ้และ 

ผู ้ เชี่ยวชาญที่สามารถน�าผลงานวิ จัยที่ ได ้ไป

พัฒนาต่อยอด (Translation Research) เพื่อ 

ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมและระบบสาธารณสุข

ของไทย ซึ่งต้องใช้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์

ด้านอตุสาหกรรมวคัซนีและการตลาด ด้วยไบโอเนท 

มีผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว ดังนั้นไบโอเนทจึงได้ริเริ่ม

การท�าวิจัยและพัฒนาวัคซีนในประเทศไทย โดย

 ไบโอเนทมผีลิตภณัฑ์วคัซนีและรคีอมบแินนท์โปรตนี 

ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนากว่า 10 ชนิด อาทิ 

  วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบรีคอมบิแนนท์ 

(Recombinant Acellular Pertussis Vaccine) โปรตีน

รีคอมบิแนนท์ Crm197 ส�าหรับการผลิตวัคซีนชนิด 

Conjugate 

  วัคซีนไข้เลือดออก (Dengue Vaccine) 

  วัคซีนไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B Vaccine) 

  วคัซนีป้องกนัมะเรง็ปากมดลกู (Human Papilloma 

Virus Vaccine)

  ปัจจบุนัวคัซนีไอกรนชนดิไร้เซลล์แบบรคีอมบแินนท์

ซึ่งเป็นวัคซีนตัวแรกที่ได้พัฒนาข้ึนโดยนักวิจัยไทยได้รับ

การจดสิทธิบัตรในหลายประเทศและได้รับอนุมัติการ 

ขึ้นทะเบียนจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เพื่อจัดจ�าหน่ายแล้ว 

ไบโอเนทได้สร้างศูนย์วิจัย-พัฒนาและ
โรงงานผลิตวัคซีนที่ได้มาตรฐานสากล

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็น
ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ครบวงจร

แห่งแรกในประเทศไทย

สาเหตุที่มาท�าธุรกิจในการวิจัย
และพัฒนาวัคซีน 

วัคซีนไอกรนชนิดไร้เซลล์แบบ
รีคอมบิแนนท์ ซึ่งเป็นวัคซีนตัวแรก

ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยไทย ได้รับ 
การจดสิทธิบัตรในหลายประเทศ

ได้สร้างศูนย์วิจัย-พัฒนาและโรงงานผลิตวัคซีน 

ที่ได้มาตรฐานสากลที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ง

เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาวัคซีนที่ครบวงจรแห่งแรก

ในประเทศไทย 

 ท้ังนี้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ 

และศักยภาพด้านการผลิตวัคซีนโดยใช้เทคโนโลย ี

ท่ีทันสมัย ได้แก่ เทคโนโลยีทางพันธุวิศวกรรม  

(Genetic Engineering) การเช่ือมผนกึโปรตนี (Protein 

Conjugation) การผลิตวัคซีนโดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยง  

(Cell Culture) และการพัฒนาสูตรต�ารับวัคซีน  

(Formulation)

 ที มบริ ห า ร ร ะดั บสู ง และคณะที่ ป รึ กษาของ 

ไบโอเนท ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์

ในอุตสาหกรรมวัคซีนและนักวิชาการระดับโลก ท�าให้ 

ไบโอเนทสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับบริษัทวัคซีนและมหาวิทยาลัยชั้นน�า 

ทั้งในและต่างประเทศ เช ่น มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวทิยาลยัเจนวีา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ เพือ่พฒันา 

และผลิตวัคซีนตั้งแต่ต้นน�้า และร่วมมือกับสถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย เพือ่พัฒนาวคัซีนระดับปลายน�า้ โดยการ

แบ่งบรรจุส�าหรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและวัคซีนอื่นๆ 

ที่จ�าเป็นในประเทศและภูมิภาค
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 การพัฒนาและผลิตวัคซีนมีความซับซ้อนและ

มีระบบก�ากับดูแลที่เคร่งครัด ดังนั้นจึงต้องอาศัย

ความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท้ังภาครัฐ

และภาคเอกชน เช่น ส�านักงานคณะกรรมการ 

อาหารและยา กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ หน่วยวจิยั 

มหาวิทยาลัยและเครือข ่ายผู ้ผลิตทั้ งในและ 

ต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลยัมหดิล มหาวทิยาลยั 

เจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อพัฒนาและ 

ผลติวัคซนีตัง้แต่ต้นน�า้ และร่วมมือกับสถานเสาวภา 

สภากาชาดไทย เพื่อพัฒนาวัคซีนระดับปลายน�้า

โดยการแบ่งบรรจุส�าหรับวัคซีน  ไบโอเนทต้องการยกระดับการวิ จัยพัฒนา

วัคซีนในประเทศให้ถึงระดับอุตสาหกรรมที่ครบวงจร 

เนื่องจากอยู่ในวงการวัคซีนป้องกันโรคในคนมากว่า 

40 ปี เห็นว่าประเทศไทยไม่มีผู้ผลิตที่รู้กระบวนการ

พัฒนาและผลิตวัคซีนครบวงจรอย่างแท้จริง การที่ 

เลือกพัฒนาเทคโนโลยีวัคซีนไอกรนเพราะ 

เป็นวัคซีนท่ีต้องใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม 

ที่ก้าวหน้ามาก บริษัทจึงขอรับการส่งเสริมการลงทุน 

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัคซีน เพื่อตอบสนอง 

นโยบายการกระตุ ้นการวิจัยและพัฒนาด ้าน 

Biotechnology เพื่อให ้ เกิดการน�านวัตกรรม 

ไปใช้ในอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม 

 ด้วยนโยบายของรัฐบาล “ประเทศไทย 4.0” 

ที่กระตุ ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีเน้นนวัตกรรม 

รวมถึง Biotechnology ซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดี 

ไบโอเนทคาดหวังว่ารัฐบาลจะมีนโยบายส่งเสริม 

ที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมวัคซีน

และ Biotechnology อย่างแท้จริง  

ความร่วมมือกับหน่วยงาน

 เอกสารอ้างอิง สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่งประเทศไทย. 2554. 

อุตสาหกรรมผลิตวัคซีน. http://www.pidst.net/A370.html

 ไบโอเนทเล็งเห็นความส�าคัญของการพัฒนา

วคัซนี เพ่ือการพึง่พาตนเองควบคู่ไปกบัการพัฒนา

ศักยภาพด้านการผลิตในประเทศเพื่อการส่งออก 

จึงเห็นว่าการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่าย

ที่เกี่ยวข้องมีความส�าคัญมาก และได้สร้างความ

ร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานวิจัยชั้นน�าต่างๆ

ทั้งในและต่างประเทศ สร้างความเชี่ยวชาญให้กับ

บุคลากรด้านวัคซีน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศด้าน

วัคซีนในระดับนานาชาติ

แนวคิดในการด�าเนินธุรกิจ 
และแผนการเติบโตของบริษัท
ในอนาคต

แรงจูงใจและเหตุผลในการขอรับ
การส่งเสริมฯ

บริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จ�ากัด (ไบโอเนท) 
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	 จากงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของหอยทากไทย	

จนถึงวันนี้	 บริษัท	 สยามสเนล	 จำากัด	 มีกระบวนการผลิตเมือกหอยทาก

ที่ครบวงจรและมีการกำากับดูแลที่ได้มาตรฐานในทุกขั้นตอน	 เริ่มต้นจาก

ฟาร์มหอยทากแบบกึ่งธรรมชาติ	(Siam	Snail	Eco-Farm)	บนพื้นที่	10	ไร่	 

จนถึงการสร้างโรงงานผลิตท่ีได้มาตรฐาน	 GMP	 ซึ่งได้รับการส่งเสริม 

การลงทุนจากบีโอไอ

	 การเปิดตัวโครงการนี้	 ได้ถูกบันทึกขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ที่มี

บทบาททางเศรษฐกิจสูงของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ	 The	 Wall	 Street	

Journal	 ฉบับเดือนกุมภาพันธ์	 2558	 และได้ผลิตเครื่องสำาอางภายใต้ชื่อ	

สเนลเอท	 (SNAIL8)	 วางจำาหน่ายแล้วท้ังในร้านธุรกิจขายปลีกสมัยใหม่	 

เช่น	 Watsons,	 King	 Power,	 Save	 Drugs,	 วุฒิศักดิ์คลินิก	 ตลอดจน 

มีจำาหน่ายผ่านธุรกิจออนไลน์ที่มีชื่อเสียงเช่น	 Lazada,	 Konvy	 และ	 

เมืองสำาคัญในกลุ่มประเทศอาเซียน	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างเคร่ืองสำาอาง 

แบรนด์ไทยให้ได้มาตรฐานระดับโลก	

 บริษัท สยามสเนล จำากัด เป็นผู้ได้รับการส่งเสริมฯ ในกิจการวิจัย

และพัฒนากระบวนการคัดเลือกและผลิตเมือกหอยทาก	 ตลอดจน 

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเมือกหอยทากท่ีได้จากการวิจัยและพัฒนาท่ีมีการผลิต

และจำาหน่ายในเชิงพาณิชย์

เรื่อง | มณรวี   สิทธิพงศ์

สู่เครื่องส�ำอำงระดับโลก
แบรนด์ไทย SNAIL8

จากงานวิจัย 

บีโอไอส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ
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	 2) เมือกท่ีหล่ังจากอวัยวะท่ีเรียกว่า	“แมนเทิล”  

ซึ่งจะทำาหน้าที่ในการปกป้องผิวของหอยทากจาก

แสงแดด	 รังสียูวี	 แบคทีเรีย	 รา	 และเชื้อโรคต่างๆ	

รวมถึงการซ่อมแซมผิวหนังท่ีเกิดบาดแผล	 และ

ซ่อมแซมเปลือกหอยเมื่อมีการแตก	 และพบว่า 

สารท่ีหล่ังจากแมนเทิลน้ี	อุดมไปด้วยสารอัลแลนโทอิน 

ไฮยาลูโรนิก	 ไกลโคลิก	 โปรตีนและเปปไทด์	 โดยมี 

สัด ส่วนที่ ถู กปรุ งแต่ ง โดยธรรมชาติ  ให้ มี  

ประสิทธิภาพสูงสุดในการดูแลผิวพรรณ	 ฟ้ืนฟูผิว 

ให้อ่อนเยาว์และลดเลือนริ้วรอย

	 นอกเหนือจากมุมวิชาการแล้ว	 ในอีกมุมหนึ่ง	

ซึ่งเป็นมุมธุรกิจ	 ในระยะ	 5	 ปีทีผ่านมา	 มีการนำา

เมือกหอยทากมาใช้ประโยชน์ด้านความงามเกิดขึ้น

ท่ัวโลกจำานวนมาก	 ท้ังในรูปของ	 “สปาหอยทาก”	

และเครื่องสำาอางที่มีส่วนผสมของเมือกหอยทาก

	 จากการวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ของหอยทากไทยกว่า	 30	 ปี	 โดย	 ศาสตราจารย์  

ดร. สมศักดิ์ ปัญหา	 จากภาควิชาชีววิทยา	 ได้ค้นพบ 

ว่าหอยทากบกไทยมีมากกว่า	 600	 สายพันธุ์	 มีการ 

ค้นพบหอยทากชนิดใหม่จำานวนมาก	 และได้รับ

พระราชทานชื่อจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

จำานวน	 2	 สายพันธ์ุได้แก่หอยทาก	 “มรกต”	 และ

หอยทาก	“บุษราคัม”	

	 นอกจากนี้งานวิจัยเชิงลึกร่วมกับ	 ศาสตราจารย์ 

ดร.อัญชลี ทัศนาขจร	 ได้ข้อมูลระดับโมเลกุล 

ที่ชัดเจนว่า	เมือกที่หลั่งจากหอยทากมี	2	ชนิดคือ	

 1)	 เมือกที่หลั่งจากเท้าของหอยทากเป็นสารที่

เป็นโมเลกุลขนาดใหญ่	 มีหน้าที่หล่อลื่น	 เพื่อช่วย

ในการเดินของหอยทาก	 และลดการระคายเคือง

ระหว่างเดิน	

แนวคิด ปัญหาและกำาเนิดของ
บริษัท สยามสเนล
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คณะวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงผลักดันให้

เกิดบริษัท สยามสเนลขึ้น เป็นการ Spin-off  
ตามเง่ือนไขของมหาวิทยาลัย พร้อมทำาสัญญา 
การจ่ายค่า License Fee ให้กับจุฬาฯ เป็นประจำา 
ทกุปี ดำาเนนิการผ่านสถาบนัทรพัย์สนิทางปัญญา 
เพื่อผลิตและสร้างเครื่องสำาอาง “แบรนด์ไทย”
ที่ใช้แล้วเห็นผลจริง เพื่อเป็นต้นแบบของการ 
วิจัยสู ่ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อเป็นต้นแบบ
การเดินสู่เป้าหมายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล  
แ ล ะ เ พื่ อ เ ป ็ น ข อ ง ข วั ญ ใ ห ้ กั บ ค น ไ ท ย แ ล ะ
ประเทศไทยในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของ 
การสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 
2560 น้ี

 การนำางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์นั้น	 งาน

วิจัยพื้นฐานมีความสำาคัญอย่างมาก	 โดยเฉพาะ

อย่างย่ิง	 ผลการวิจัยในรูปของบทความวิจัยใน

วารสารวิชาการท่ีมีคุณภาพซึ่งถือเป็นการยืนยัน

คุณภาพสินค้าและจุดขายเพื่อทำาการตลาด

 ธุรกิจในอดีตใช้การตลาดนำา	แต่ด้วยความเช่ือม่ัน

ว่า	 ในอนาคตคุณภาพของสินค้าต้องนำาการตลาด	

ตัวอย่างท่ีชัดเจนจากการหารือกับผู้ประกอบธุรกิจ

ด้านเครื่องสำาอางจากประเทศเกาหลียืนยันชัดเจน

ว่า	 ลูกค้าเกาหลีในวันนี้ให้ความสำาคัญกับ	 Function	

มากกว่า	Emotion	

	 นั่นหมายความว่า	ผู้ซื้อให้ความสำาคัญกับข้อมูล

ท่ีน่าเชื่อถือ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลจากการวิจัย

จากสถาบันท่ีเป็นท่ียอมรับและท่ีลงพิมพ์ในวารสาร

ที่มีความน่าเชื่อถือ	 ซึ่ งหมายถึงความเชื่อมั่น 

ในคุณภาพของสินค้า	 มากกว่าการเชื่อคำาโฆษณา	

เชื่อดาราหรือคนท่ีมีชื่อเสียงซึ่งเป็นที่รู้ๆ	 กันอยู่ว่า	

นั่นเป็นวิธีการทางการตลาด	และคนที่มีชื่อเสียงหรือ

ดารานั้นมีสักกี่คนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นจริง

 สเนลเอท	 (SNAIL8)	 ถือกำาเนิดข้ึน	หลังจากพบว่า 

ข้อมูลทางวิชาการดูจะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดข้ึน

เชิงธุรกิจ	กล่าวคือ	

 1)	 การนำาหอยทากไปเดินตามผิวหน้า	 ตาม

ร่างกาย	 เสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ติดมากับหอยทากและ 

เมือกที่หลั่งจากหอยทากระหว่างการเดินส่วนใหญ่

คือเมือกจากเท้า	ซ่ึงมักเป็นโมเลกุลของคาร์โบไฮเดรท

ขนาดใหญ่ที่เหนียวหนืด	 นอกจากจะไม่ซึมผ่าน

เข้าไปในผิวหนังช้ันในแล้ว	 ยังอาจจะอุดตันรูขุมขน 

ซึ่งจะนำาไปสู่ผลข้างเคียงอีกมากมาย	

 2)	 เครื่องสำาอางจากเมือกหอยทากทั่วไป	 ใช้

เมือกนำาเข้าจากต่างประเทศ	 เช่น	 เกาหลีและสเปน	

ซึ่งมีคุณภาพต่ำากว่าเมือกหอยทากจากประเทศไทย	

ซึ่งอยู่ในสภาพแวดล้อมในเขตร้อน	 ที่ต้องเผชิญกับ

แสงแดด	 ความหลากหลายของเชื้อโรค	 เชื้อรา	และ

แบคทีเรีย	 รวมถึงสภาพอากาศและรังสีที่เข้มข้นกว่า

หอยทากสายพันธุ์ไทยจึงผลิตสารเพื่อปกป้องและ

บำารุงผิวพรรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าหอยทากจาก

เขตอื่นของโลก	

 3)	 เครื่องสำาอางทั่วไปมีส่วนผสมของเมือก

หอยทากเพียงร้อยละ	 1 - 2	 และเป็นเมือกที่หลั่ง

จากเท้าเป็นหลัก	 โดยเมื่อนำาไปวิเคราะห์ยังพบว่า 

เมือกที่จำาหน่ายอยู่ทั่วไปมีปริมาณสารออกฤทธิ์

น้อยกว่าเมือกหอยทากไทยที่ผลิตโดยนักวิจัยจาก

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึง	30	เท่า	

ทำาไมต้องวิจัยพื้นฐาน

หอยทำกสำยพันธุ์ไทยผลิตสำร
เพื่อปกป้องและบ�ำรุงผิวพรรณ 

ที่มีประสิทธิภำพสูงกว่ำหอยทำก
จำกเขตอื่นของโลก 
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	 สุดท้ายแล้วจึงนำาไปสู่ข้อสรุปโดยฝ่ายการตลาด

ของบริษัท	สยามสเนล	ในมุมของการเลือกและตัดสินใจ 

ซื้อสินค้าของลูกค้าว่าให้ความสำาคัญกับ	 Function	 vs	

Emotion	ว่า	ลูกค้าเกาหลีนำาหน้าลูกค้าไทยไปกว่า	5	ปี 

และไทยนำาจีนน่าจะมากกว่า	5	 ปี	 น่ันหมายถึง	การเข้าถึง

ลูกค้าเกาหลี	 ลูกค้าไทย	 ลูกค้าจีน	 ในช่วงการเปลี่ยน

ผ่านนี้	ต้องใช้วิธีการที่แตกต่างกัน	

	 ในอนาคตต้องเพิ่มการวิจัยและคุณภาพในแผน 

การตลาดมากข้ึน	 น่ันหมายถึงนับวันจะย่ิงให้ความสำาคัญ 

กับงานวิจัยเชิงลึกเพ่ิมมากข้ึนและมูลค่าของนักวิจัย 

วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานจะมีค่ามากข้ึน	 ด้วยความเช่ือม่ันว่า 

ในไม่ช้าคนเรียนสายวิทยาศาสตร์จะมีส่วนแบ่งรายได้

จากธุรกิจสูงกว่าคนจากสายการตลาด	ซ่ึงจะกลับข้าง	(flip)	

ไปจากที่เกิดขึ้นในอดีต

 ในอนำคตต้องเพิ่มกำรวิจัย
และคุณภำพในแผนกำรตลำด

มำกข้ึน  น่ันหมำยถึง 
นับวันจะยิ่งให้ควำมส�ำคัญกับ 

งำนวิจัยเชิงลึกเพิ่มมำกขึ้น

หอยทากนวลทีห่ดเข้าไปในเปลอืก 
แล้วปิดด้วยช้ันเนื้อเยื่อแมนเทิล 
จะเห็นนำ้าสีนวลๆ ที่ขอบเปลือก 
คือเมอืกทีข่บัมาหล่อเล้ียงผวิหนัง
ไว้ให้ชุ ่มชื้นและกระจ่างใส 
ตลอดเวลา

SNAIL8: 8 ความโดดเด่นและแตกต่างจากงานวิจัยพื้นฐาน
สู่ธุรกิจเครื่องสำาอางระดับพรีเมี่ยม

คณะนักวจิยัจากคณะวทิยาศาสตร์ จฬุาฯ ท่ีร่วมก่อตัง้ 
บรษิทั สยามสเนล จำากดั  จากซ้าย 
ศ. ดร. กฤษณะ เนียมมณี (คณิตศาสตร์)
ศ. ดร. สมศักดิ์ ปัญหา (ชีววิทยา)
ศ. ดร. อัญชลี ทัศนาขจร (ชีวเคมี) 
ศ. ดร. สุพจน์ หารหนองบัว (เคมี)

หอยทากนวล Hemiplecta Distincta 
มีผิวหนังที่กระจ่างใสตลอดเวลา เนื่องจาก
อวัยวะ “แมนเทิล” ทำาหน้าที่ผลิตเมือกช่วย
หลั่งชโลมและปกป้องผิวหนังจากแสงแดด 
แสงยูวี เชื้อแบคทีเรียและไวรัส

หอยทากนวลกำาลังกินเห็ดซึ่งเป็นอาหารจานโปรด
ในฟาร์มกึ่งธรรมชาติของบริษัท สยามสเนล
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ทำาไมต้องฟาร์มหอยทาก

มีระบบนิเวศท่ีมีสิงสาราสัตว์ช่วยดูแลระบบนิเวศ

ได้แก่	ไส้เดือน	กิ้งกือ	หอยทากหลากหลายสายพันธุ์ 

เหล่านี้จะทำาให้หอยทากสามารถผลิตสารชีวเคมี 

ท่ี ต้องการได้	 และหอยทากสามารถดำารงชีวิต 

ได้ตามปกติภายหลังที่มีการสกัดเมือกแล้ว

	 ตามแผนงานแล้วฟาร์มหอยทากกึ่งธรรมชาติที่

สร้างขึ้นนั้น	 เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงหอยทากเพื่อการ

วิจัยและพัฒนาเรื่องเมือกหอยทาก	 เนื่องจากพบว่า

เมือกหอยทากที่ขับออกมา	มาจากหลายปัจจัย	อาทิ

ขับมาเพื่อดูแลผิวพรรณตามปกติ	 ขับออกมาในช่วง

เกี้ยวพาราสี	หรือขับออกมาในช่วงที่กำาลังถูกล่า		

	 นอกจากนั้นยั งมีแผนที่ จะให้ เป็นสถานที่

สำาหรับทัศนศึกษาของนักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	และ

ประชาชนทั่วไป	 ได้มาเรียนรู้ถึงทรัพยากรชีวภาพ

ของไทย	 ท่ีสามารถนำาไปสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 

ไปพร้อมกับการสร้างความรู้เชิงอนุรักษ์	สร้างบุคลากร

ท่ีสามารถคิดแบบมีเหตุผลด้วยการดูวิถีธรรมชาติ	

และสร้างความเป็นปึกแผ่นให้กับประเทศอีกด้วย

	 ความรู้ของโลกมากกว่าหนึ่งร้อยปียืนยันแล้วว่า	 

มีการบริโภคหอยทากมาอย่างยาวนานท่ีโลกเก่าในยุค

โรมันคือแถบยุโรป	 ไปจนถึงอียิปต์	 ดังนั้นการทำาให้

หอยทากมีปริมาณเพียงพอในเชิงพาณิชย์โดยการ 

ทำาฟาร์มจึงได้เกิดข้ึน	 และย่ิงพบถึงความสำาคัญของเมือก 

หอยทากในการดูแลผิวพรรณ	 ทำาให้การทำาฟาร์มเลี้ยง 

หอยทากมีความจำาเป็นมากที่จะทำาให้เกิดการเรียนรู้ 

ชีววิทยาในแง่มุมต่างๆ	ของหอยทากโดยเฉพาะพฤติกรรม 

	 ธุรกิจความงามจากเมือกหอยทากนั้น	 ยังไม่พบ 

ความชัดเจนว่ามีการทำาฟาร์มเพื่อวิจัยและพัฒนา 

ในเร่ืองเมือกหอยทาก	 โดยเฉพาะเมือกหอยทากเขตร้อน

อย่างประเทศไทย	การเปิดฟาร์มหอยทากสายพันธุ์ไทย 

บนพื้นที่	10	ไร่	ที่เขตสุวินทวงศ์	กรุงเทพมหานคร	 ของ

บริษัท	 สยามสเนล	 จำากัด	 เมื่อวันที่	 29	มีนาคม	 2559 

ถือได้ว่าเป็นคร้ังแรกของเอเชีย	 หรือจะถือว่าเป็นคร้ังแรก

ของโลกก็ว่าได้สำาหรับหอยทากเขตร้อน	 เป็นการสร้าง

ฟาร์มหอยทากกึ่งธรรมชาติในพื้นที่เดียวกับโรงงานผลิต 

เมือกหอยทาก	โดยมีการจำาลองพ้ืนท่ีให้ใกล้เคียงธรรมชาติ 

ที่หอยทากอาศัยอยู่	 ปลูกต้นไม้สำาคัญที่หอยทากชอบ	

ทั้งน้ีเพื่อให้หอยทากดำารงชีวิตเหมือนธรรมชาติ	 และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายแพทย์ธีรเกียรติ 
เจริญเศรษฐศิลป์ และอธิการบดีจุฬาฯ ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล ได้ให้เกียรติเป็นประธานและ
ร่วมงานเปิดฟาร์มหอยทากกึ่งธรรมชาติ และโรงงาน

ผลิตเมือกหอยทากเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2559

กำรเปิดฟำร์มหอยทำก
สำยพันธุ์ไทยบนพื้นที่ 10 ไร่ 

ที่เขตสุวินทวงศ์ กรุงเทพมหำนคร
ของบริษัท สยำมสเนล  

เมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2559 
 ถือได้ว่ำเป็นคร้ังแรกของเอเชีย หรือ
จะถือว่ำเป็นคร้ังแรกของโลกก็ว่ำได้
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 ย้อนไปต้ังแต่สมัยกรีกโบราณ	มีการใช้หอยทากบด 

(Crushed	 Snail)	 เพื่อรักษาอาการอักเสบและติดเชื้อ

ของผิวหนัง	 และเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดต่อกันมา

เนิ่นนาน	และเมื่อไม่นานมานี้	ชาวนาจากประเทศชิลี

ที่เลี้ยงหอยทาก	Helix	Aspersa	เพื่อส่งขายภัตตาคาร

อาหารฝรั่งเศส	 เมนูหอยทากอบเนยหรือแอสการ์โก 

พบว่ามือท่ีจับหอยทากน้ันเนียนนุ่มและหากมีบาดแผล

ก็จะหายเร็วและไม่มีการอักเสบหรือติดเชื้อเลย	 

จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการนำาเมือกหอยทากมาเป็น 

ส่วนประกอบของเคร่ืองสำาอางบำารุงผิว	 และเมื่อ

เครื่องสำาอางเกาหลีหลายยี่ห้อนำาเมือกหอยทาก 

มาผลิตครีมบำารุงหลากหลายชนิด	 รวมท้ังมาส์ก 

บำารุงผิวหน้า	 ย่ิงทำาให้เมือกหอยทากได้รับความสนใจ

สูงสุด	 จัดเป็นหนึ่งในส่วนผสมยอดนิยมสำาหรับผลิต 

เครื่องสำาอาง	เพื่อความงาม

	 ดังนั้น	 ความท้าทายในขั้นถัดไปและถือเป็นหนึ่ง

ในนวัตกรรมที่โดดเด่นของสยามสเนลคือ	 การผลิต

เมือกหอยทากในระดับอุตสาหกรรมที่คัดเลือกให้ได้

เฉพาะเมือกจากเนื้อเยื่อแมนเทิล	 โดยไม่ทำาอันตราย

หรือไม่ให้เกิดการระคายเคืองกับหอยทาก

วิจัยเชิงลึก
เผยความลับเมือกหอยทากสยาม

 แมนเทิล เนื้อเย่ือมหัศจรรย์

	 การบูรณาการงานวิจัยนำาไปสู่การค้นพบ	 ที่ถือ

ได้ว่าเป็นจุดกำาเนิดของ	 SNAIL8	 เมื่อความลับของ

ธรรมชาติถูกเปิดเผยว่า

  เมือกจากเนื้อเย่ือแมนเทิล 

	 •	 ทำาหน้าที่ชโลมผิว	 ปกป้องผิวจากมลภาวะ	

ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	 ซ่อมแซมเปลือกและเนื้อเยื่อท่ีมี

บาดแผลของหอยทาก	

	 •	 อุดมด้วยสารอัลแลนโทอิน	 ไฮยาลูโรนิก	

ไกลโคลิก	 โปรตีน	 และเปปไทด์	 โดยมีสัดส่วนที่ถูก

ปรุงแต่งโดยธรรมชาติ	 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ดูแลผิวพรรณและรักษาริ้วรอย

	 •	 เหลว-ใส	 ซึมผ่านผิวหนังได้รวดเร็วและ 

ล้ำาลึก

 เมือกจากเท้า

	 •	 ทำาหน้าที่เพียงหล่อลื่น	มีโมเลกุลขนาดใหญ่	

และมีความเหนียวหนืด	 เกาะอยู่ท่ีผิวหนังชั้นนอก	

นอกจากจะไม่ช่วยในการดูแลผิวพรรณแล้ว	 ยังอาจ

จะมีผลทำาให้อุดตันรูขุมขนได้อีกด้วย
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สารบำารุงผิวในเมือก
หอยทาก

	 ในธรรมชาติ	 หอยทากเป็นสัตว์บก

ท่ีต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่เป็นภัย	

ศัตรู	 และเชื้อโรคมากมาย	 เพื่อป้องกันตัว	

หอยทากจึงมีการหลั่งสารคลุมผิว	 ซึ่งอุดม

ด้วยโมเลกุลทางธรรมชาติที่เป็นประโยชน์	

เช่น	กรดไฮยาลูโรนิก	ไกลโคโปรตีน	เปปไทด์ 

ต้านจุลชีพ	โปรตีโอไกลแคน	ซ่ึงเคร่ืองสำาอาง

ในปัจจุบันได้มีการใช้สารเหล่านี้เติมใน 

เคร่ืองสำาอางกันอยู่แล้ว	แต่ในเมือกหอยทาก 

สารเหล่านี้ถูกผลิตออกมาในสัดส่วน 

ที่เหมาะสม	 เพื่อดูแลผิวของหอยทาก	

นอกจากนี้เมือกหอยทากยังหลั่งออกมา	

เพื่อป้องกันการอักเสบ	 รักษาบาดแผล

และซ่อมแซมเปลือกอีกด้วย

  กรดไฮยาลูโรนิก หรือ  ไฮยาลูรอน  เป็น 
โพลีเมอร์ชีวภาพ ที่มีคุณสมบัติในการดูดน�้าและช่วย
พยุงเน้ือเย่ือให้แข็งแรง  จึงช่วยท�าให้ผิวเต่งกระชับ 
ไม่หย่อนคล้อย บ�ารุงผิวให้ชุ ่มช่ืน และยังช่วยกระตุ้น
การสร้างคอลลาเจน คืนความยืดหยุ่นให้ผิว
  เปปไทด์และโปรตีน ที่มีฤทธิ์ในการต่อต้าน 
เชื้อจุลชีพ  (Antimicrobial  Peptides)  ปกป้องผิว
จากแบคทีเรีย  รา  และป้องกันการอักเสบของผิว 
ช่วยให้ผิวเนียนนุ่ม ชุ่มชื่น 
  อลันโทอิน (Allantoin) เป็นสารธรรมชาติ
ที่ช ่วยกระตุ ้นการสร้างเซลล์ใหม่  จึงมีคุณสมบัต ิ
ในการซ่อมแซมผิวหน้า ช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวให้กลับมา 
แข็งแรง ท�าให้ผิวเรียบเนียน สดใส
  กรดไกลโคลิก เป ็นกรดอ ่อนที่ มีขนาด
โมเลกุลเล็กท�าให้สามารถแทรกซึมเข้าสู ่ ช้ันผิวได้ดี  
มีคุณสมบัติในการผลัดเซลล์  ช่วยก�าจัดเซลล์ที่ตาย
ไม่ให้สะสมอยู่ที่ผิวหน้า จึงช่วยแก้ปัญหาผิวหมองคล�้า  
ให้สดใสมีน�้ามีนวล
  สารต้านอนุมูลอิสระ  ช่วยปกป้องผิวจาก
การท�าลายของอนุมูลอิสระ  ท�าให้ผิวแลดูอ่อนเยาว์ 
ลดการเกิดฝ้าและจุดด่างด�า  และยังช ่วยกระตุ ้น 
การสร้างคอลลาเจน  กระชับรูขุมขน  และลดเลือน 
ริ้วรอย 
  โปรตีโอไกลแคน ประกอบด้วยโปรตีนและ 
พอลิแซคคาไรด์  ไกลโคสอะมิโนไกลแคน  ช่วยกระชับ
รู ขุมขน  ท�า ให ้ผิว เต ่งตึงอ ่อนเยาว ์   และกระตุ ้น 
การสร้างคอลลาเจน

คุณสมบัติของสารในเมือกหอยทาก
กับการบ�ารุงผิว
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	 ขณะท่ีเมือกเท้า	 มีโมเลกุลใหญ่	 ทำาหน้าท่ีหลัก

เพียงช่วยหล่อลื่นให้หอยทากเดิน	คณะนักวิจัยจึงได้มุ่ง

นำาผลงานวิจัยที่ได้สร้างสมมากว่า	 30	 ปี	 ให้กลายเป็น

นวัตกรรมแห่งการบำารุงผิว	ภายใต้แบรนด์ไทย	โดย	

	 1)	 คัดเลือกหอยทากไทยสายพันธุ์ที่ดีที่สุด	 จาก

กว่า	 600	 สายพันธุ์	 และต้องเป็นสายพันธุ์ที่มีความ 

เป็นไปได้ในการนำามาสกัดเมือกปริมาณมากในทางการค้า 

	 2)	 ค้นพบวิธีสกัดเมือกท่ีได้แต่ส่วนท่ีดีท่ีสุด	 คือ

เมือกจากส่วนเนื้อเยื่อแมนเทิล	 และต้องเป็นวิธีท่ี 

ไม่เป็นอันตรายต่อหอยทาก	

	 3)	 มีเทคโนโลยีในการกรองให้ได้เมือกใสที่มี

โมเลกุลขนาดเล็ก	 และทำาเมือกให้เข้มข้นกว่าเมือก 

ในท้องตลาดถึง	30	เท่า	

	 4)	 มีฟาร์มกึ่งธรรมชาติที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม	 เพื่อ

ให้ได้เมือกคุณภาพสูงและคงที่ทุกล็อตการผลิต	

	 5)	 ทุกผลิตภัณฑ์	 จะต้องใส่เมือกเข้มข้นในสัดส่วน

สูง	 เพื่อให้ผู้ใช้ใช้แล้วได้ผลจริง	 และผลิตในโรงงานที่ได้

มาตรฐาน	GMP	

	 ผลงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เมือกหอยทากไทย 

ที่มีเมือกหอยทากนวลเป็นส่วนประกอบหลักเราได้ 

เปรียบเทียบระหว่างเมือกหอยทากกรอง	 (Snail	 

Secretion	Filtrate)	ของสยามสเนล	และสุ่มเลือกเมือก

หอยทากกรองที่มีวางขายในท้องตลาดประเทศไทย	ซึ่ง

เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากการใช้เมือกหอยทากสายพันธุ์

ต่างประเทศ	

	 ด้วยความเด่นดังของเครื่องสำาอางและสปา

เมือกหอยทาก	ที่นำาหอยทากสายพันธุ์ต่างประเทศ 

มาเดินบนหน้าคนไทย	 เป็นแรงกระตุ้นให้นักวิจัยไทย 

แห่งจุฬาฯ	 เริ่มมองว่าทำาไมจึงไม่มีใครนำาหอยทาก 

สายพันธุ์ไทยที่มีอยู่มากมาย	 และเป็นสมบัติ

ความหลากหลายทางชีวภาพของชาติมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์	 เพราะเราเชื่อมั่นว่าหอยทากไทยที่มีอยู่

หลากหลายสายพันธ์ุย่อมต้องมีเมือกที่อุดมด้วย

สารธรรมชาติหลากชนิดเช่นเดียวกัน	

	 ท่ีสำาคัญหอยทากเขตร้อนต้องมีสารที่ช่วย 

ปกป้องผิวจากแสงแดด	 ความร้อนและรังสียูวี 

ในปริมาณสูงกว่า	 และมีโปรตีนต้านเชื้อโรคที่ 

หลากหลายกว่า	 จึงได้คัดเลือกหอยทากสายพันธ์ุไทย 

ได้แก่	 หอยทากนวล	 ซึ่งเป็นหอยทากบกที่พบ

มีการบริโภคเป็นอาหารได้ทั่วไปในประเทศไทย	

และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 นำามา

ผ่านกระบวนการสกัดให้ได้ เฉพาะเมือกจาก 

ส่วนแมนเทิลที่มีคุณภาพดีที่สุด 

หอยทากไทยสุดยอดของ
การบำารุงผิว
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 จากผลงานวิจัยพบว่าเมือกหอยทากกรองสกัดเข้มข้น

จากส่วนแมนเทิลของบริษัท	สยามสเนล	เป็นเมือกหอยทาก

ที่อุดมไปด้วยโมเลกุลของเปปไทด์และโปรตีนจำานวนมาก	

เมื่อเทียบกับหอยทากชนิดอื่นที่ขายตามท้องตลาด	 โดย

โมเลกุลโปรตีนสุทธิท่ีมีในเมือกหอยทากสกัดเข้มข้นมีความ

เข้มข้นถึง	 50	 mg/L	 ซึ่งวัดปริมาณจาก	 Bradford	 Assay	

และการตรวจเช็กแถบและปริมาณโปรตีน	 โดยการแยกด้วย

กระแสไฟฟ้า	(Electrophoresis)	ขณะท่ีในท้องตลาดเราตรวจพบ

ว่ามีความเข้มข้นเพียง	1-2	mg/L

	 นอกจากนี้งานวิจัยของ	 Brieva	 และคณะท่ีได้ 

ตีพิมพ์ในวารสาร	Skin	Pharmacology	and	Physiology	

พบว่า	 เมือกหอยทากมีส่วนช่วยในการฟื้นฟูสภาพผิว	

โดยมีส่วนช่วยในการจัดเรียงตัวของเส้นใยในชั้นผิวหนัง	

จึงทำาให้เมือกหอยทากอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ต่อการ

บำารุงผิวพรรณ	

ปริมาณโปรตีนสุทธิในเมือกหอยทาก
ในปริมาตรที่เท่ากัน

เมือกหอยทาก
สยามสเนล

เมือกหอยทาก
อื่น 

เมือกหอยทากช่วยในการเรียงตัวของเส้นใย
ในชั้นผิวหนัง (Brieva et al, 2008) ทำาให้ผิว
มีความแข็งแรง กระชับ ไม่หย่อนคล้อย
ผิวจึงดูอ่อนเยาว์

กลุ่มควบคุม กลุ่มได้รับเมือกหอยทาก

การฟื้นฟูสภาพผิว

ปริมาณโปรตีนสุทธิในเมือกหอยทาก
(KCa)

170
100
72
55
43
34
25

15

10
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	 เมื่อเปิดตัวสินค้าภายใต้นวัตกรรมการวิจัย	

จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ย่อมได้รับความ

สนใจจากสื่อต่างๆ	 และทำาให้ได้รับการติดต่อจาก

นักลงทุนท่ีจะมาช่วยผลักดันผลงานวิจัยจากหิ้ง 

ไปสู่ห้างอย่างเต็มรูปแบบ	โดยบริษัท	E	for	L	AIMS	

ซึ่งเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ	 ได้เข้ามาเจรจา	

เพ่ือขอร่วมทุน	 (Joint	 Venture)	 ซ่ึงในฐานะนักวิจัย

พวกเราย่อมมองเห็นศักยภาพทางธุรกิจ	 หากมี 

ผู้สนใจร่วมลงทุนย่อมจะทำาให้โอกาสที่ เราจะ

สร้างแบรนด์	 และทำาให้บริษัทซึ่ง	 Spin-off	 มาจาก

มหาวิทยาลัย	 เช่น	 บริษัท	 สยามสเนล	 มีโอกาส

เติบโตแบบก้าวกระโดด	 ภายหลังจากการร่วมทุน

ทางการค้า	 จึงได้มีการวางแผนสร้างชื่อแบรนด์

สินค้าใหม่	 เพื่อให้ดูเป็นสากลมากขึ้นและเพิ่มชนิด

ของสินค้าให้ครบถ้วนในการเป็นผลิตภัณฑ์บำารุงผิว	

เพื่อความงาม	

	 มีการจ้างบริษัทโฆษณามาช่วยวางแผน

กลยุทธ์	 ในการสร้างแบรนด์อย่างเป็นระบบ	 ซึ่ง

นักวิจัยอาจจะไม่เข้าใจในเรื่องของกลยุทธ์ทาง 

การตลาดและการโฆษณา	 ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของ

ธุรกิจ	 การใช้ชื่อสินค้า	 ภายใต้แบรนด์สยามสเนล	

จึงถูกปรับให้มีความเป็นสากลมากขึ้น	

	 ภายใต้ชื่อ	 SNAIL8	 มีการวางแผนเปิดตัว 

สินค้า	 4	ชนิดแรก	ซึ่งประกอบด้วย	 เซรั่ม	 2	ชนิด

คือ	SNAIL8	Age	Defense	Advanced	Serum	และ	

SNAIL8	 Intensive	 Whitening	 Advanced	 Serum		

และครีมเมือกหอยทาก	 อีก	 2	 ชนิดคือ	 SNAIL8	

Age	Defense	Repair	Day	Cream	และ	 SNAIL8	

Age	Defense	Ultimate	Night	Repair	Cream

	 จากเมือกหอยทากไทยคุณภาพสูง	 หากนำามา 

จำาหน่ายในลักษณะเมือกกรองสกัดเข้มข้น	 เพื่อเป็น 

ส่วนผสมในเครื่องสำาอาง	 คงจะไม่สามารถเพิ่มมูลค่า

ได้มากเท่ากับการผลิตเป็นเครื่องสำาอางโดยตรง	 

คณะนักวิจัยจึงตัดสินใจจัดตั้งบริษัท	สยามสเนล		และ

ติดต่อกับทางสถาบันทรัพย์สินทางปัญญา	 แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เพื่อขอจดผลงานวิจัย 

การผลิตเมือกหอยทากไทยที่ผ่านการสกัดและกรอง

เข้มข้นเป็นความลับทางการค้า	

	 บริษัท	 สยามสเนล	 ซึ่งเป็น	 Spinoff	 Company	 

ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอใช้ประโยชน์จาก 

ผลงานวิจัย	 และขอใช้ในการโฆษณาตามส่ือต่างๆ 

อย่างถูกต้องตามกฎหมายว่า	 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 

สยามสเนล เป็นผลงานวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความมั่นใจ 

ในผลิตภัณฑ์	 ให้แก่ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	 เพราะเราเชื่อว่า 

ผู้ซื้อย่อมจะเกิดความเช่ือม่ัน	 หากมีการอ้างอิงจาก 

สถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ	 ดังนั้นในระยะแรก 

สยามสเนลจึงจัดจำาหน่ายเซรั่มเข้มข้นภายใต้แบรนด์

สยามสเนล	

เมื่อเปิดตัวสินค้ำภำยใต้ 
นวัตกรรมกำรวิจัย  

จำกจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
ย่อมได้รับควำมสนใจจำกสื่อต่ำงๆ 

และท�ำใหไ้ดร้บักำรตดิตอ่จำกนกัลงทุน

เครื่องสำาอางไทยมาตรฐานระดับโลก 
ภายใต้แบรนด์ SNAIL8
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และนวัตกรรมระดับนานาชาติ จาก Seoul  

International Invention Fair 2015 (SIIF 2015)  

ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลีใต้  รางวัล 

เหรียญทอง	และรางวัลพิเศษจาก	Salon	International 

des	 Invention	 of	 Geneva	 2016	 และรางวัลระดับ

ชาติ	 รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทย	

จากกระทรวงอุตสาหกรรม	 แม้ว่าการนำาผลงานวิจัย

ออกมาสู่การค้า	 เพื่อนำาพาประเทศออกจากกับดัก

ของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง	 จะเป็นนโยบายที่

รัฐบาลมุ่งมั่นท่ีจะทำาให้สำาเร็จ	 เช่นที่หลายประเทศ	

เช่น	 เกาหลีใต้	 ญี่ปุ่น	 ยุโรป	 ได้ประสบความสำาเร็จ

มาแล้ว	 แต่สำาหรับนักวิจัย	 ยังไม่เห็นการดำาเนินการ

ที่ชัดเจน	ที่จะช่วยให้การฝ่าฟันหนทางที่ยากลำาบาก

และแน่นอนว่าไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ	 ไปสู่ความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ	 เชื่อว่านักวิจัยจะต้องเรียนรู้ 

อีกมากท่ีจะนำางานวิจัยคุณภาพออกสู่ธุรกิจท่ียั่งยืน	

ท่ีต้องใช้ ท้ังผลงานวิ จัยคุณภาพสูงและกลยุทธ์ 

การตลาดที่ยอดเยี่ยม	 เพื่อนำาไปสู่ความสำาเร็จทาง

ธุรกิจในอนาคต

	 นอกจากน้ียังได้ส่งผลิตภัณฑ์เซร่ัม	ภายใต้แบรนด์	

SNAIL8	ไปทำาการทดสอบที่	DermScan	Asia	ซึ่งเป็น

บริษัททดสอบทางด้านเครื่องสำาอางที่ได้มาตรฐาน

และเป็นท่ียอมรับ	 ผลการทดสอบในกลุ่มผู้ใช้จริง 

เป็นเวลา	 4	 สัปดาห์	 ได้ผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม	 ทั้งจากการ

ตรวจสอบผิว	โดยเคร่ือง	Cutometer	และ	Corneometer 

ท่ีพบความยืดหยุ่น	 กระชับและความชุ่มชื้นของผิว

เพิ่มขึ้นหลังการใช้อย่างชัดเจน	 และผลจากเครื่อง	

Chromameter	พบว่าผิวขาวขึ้นอย่างชัดเจน	

	 โดยผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ ใช้	 

ร้อยละ	100	ยืนยันท่ีจะบอกต่อ	และร้อยละ	98	ยืนยัน 

ที่จะใช้ต่อ	 ด้วยความที่การสร้างแบรนด์จากผลงาน

วิจัยจึงต้องนำาเสนอผลงานวิจัย	 เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความ

เช่ือมั่นและต้องฝ่าฟันอุปสรรคของการเป็นเครื่อง

สำาอางไทย	 โดยต้องสร้างสินค้าให้ได้มาตรฐานระดับ

โลก	 และมีการเข้าร่วมการประกวดรางวัลระดับ

นานาชาติ	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า	

 ผลิตภัณฑ์บำารุงผิว SNAIL8 สามารถคว้า 

รางวัลเหรียญทองในงานประกวดส่ิงประดิษฐ์ 

ผลิตภัณฑ์บำารุงผิวจากเมือกหอยทาก 
ภายใต้แบรนด์ SNAIL8
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จะดึงจุดเด่นอะไรออกมา	 จะแก้จุดอ่อนอย่างไร	 เช่น	

กรณี	 SNAIL8	 จุดเด่นคือ	 ผลงานวิจัย	 30	 ปี	 ผลงาน 

อาจารย์จุฬาฯ	 เลือกเฉพาะเมือกจากแมนเทิล	 เมือก

เข้มข้นสูง	 มีฟาร์มวิจัยต่อเนื่อง	 เป็นต้น	 ดังนั้นฝ่าย 

การตลาดก็จะนำาสิ่งเหล่านี้ไปเป็นจุดขาย	 ส่วนจุดอ่อน

ท่ีต้องแก้ไข	เช่น	คนไทยไม่เช่ือคุณภาพสินค้าไทย	ดังน้ัน	

ทางแก้คือ	 ต้องส่งสินค้าไปร่วมประกวด	 ถ้าได้รางวัล

จากต่างประเทศ	ก็จะยอมรับมากขึ้น	เป็นต้น

 • บันได 4 ขั้นเพื่อให้คนซื้อยอมจ่าย การ

ทำาให้เป็นที่รู้จัก/ให้ได้ยิน	 (Awareness)	 การสร้างความ

เชื่อถือ	 (Trust)	 การให้ทดลองใช้	 (Trial)	 และการให้ 

ซื้อซ้ำาหรือยอมเป็นลูกค้าประจำา	 (Repeat/Royalty)	 ซึ่ง

ไม่น่าเช่ือว่า	 ในแต่ละข้ันน้ันต้องใช้กลยุทธ์	 กลเม็ดต่างๆ 

มากมาย	 เพียงบันไดขั้นแรกให้คนรู้จัก	 ก็จะมีคำาถาม

ต่างๆ	 ตามมามากมาย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ในตลาด

ประเทศไทยและหลายประเทศในเอเชีย	 ที่ลูกค้ายัง 

ให้ความสำาคัญ	 Emotion	 มากกว่า	 Function	 ซึ่งก็จะมี

ตัวละครต่าง	 ๆ	 เพิ่มเข้ามาเช่น	 Net	 Idol,	 Influencer,	

Blogger,	Beauty	Editor	เป็นต้น	ซึ่งแต่ละคนจะมีความ

โด่งดังต่างกันและมีค่าตัวท่ีแตกต่างกัน	 ทีมงานก็ต้อง

มาเลือกว่า	 บุคลิกแบบไหน	 หน้าตาอย่างไร	 วัยไหน	

และค่าตัวเท่าไหร่	ที่เหมาะกับผลิตภัณฑ์

	 นอกเหนือจากงานของคนวิทยาศาสตร์	 ด้าน

วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ	ใช้แล้วเห็นผล	

มีข้อมูลตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นที่ยอมรับแล้ว	

หากเปิดใจกว้างเดินเข้าไปในแวดวงธุรกิจ	 จะมีอะไร

ใหม่ๆ	ที่คนวิทยาศาสตร์ไม่เคยรู้อีกมากมาย	เช่น

 • การกำาหนดตำาแหน่ง	 ว่าสินค้าควรจะ 

เกรดไหนเมื่อเทียบกับที่มีขายอยู่แล้ว	 ทั้งในเรื่องของ

ราคาและคุณภาพ	 เช่น	 กรณี	 SNAIL8	 กำาหนดว่า	

คุณภาพอยู่ในระดับเวชสำาอาง	 ดังนั้นจึงวางตำาแหน่ง

เรื่องราคาไว้ค่อนข้างสูง

 • การกำาหนดลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย	 ซึ่งก็ต้อง

สอดคล้องไปกับตำาแหน่งที่วาง	 เช่น	 กรณี	 SNAIL8	

ความเป็นเวชสำาอาง	 ลบริ้วรอยและรักษาแผลได้	

กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นวัย	 30++	 ที่ต้องการลบริ้วรอย	

และเนื่องจากราคาค่อนข้างสูง	 จึงต้องกำาหนดต่อไป

ว่า	 ลูกค้าจะเป็นกลุ่มที่เงินเดือน	 2	 หมื่นบาทขึ้นไป	

พร้อมเน้นไปที่ลูกค้าที่เชื่อข้อมูลและเหตุผลมากกว่า

คำาโฆษณา

 • การออกแบบภาชนะบรรจุ	 ออกแบบ

โลโก้	 การเลือกสีกล่อง	 สีขวด	 แต่ละเรื่องล้วนต้องใช้

เวลาที่พิถีพิถัน	 โดยใช้ตำาแหน่งที่วางและกลุ่มลูกค้า 

เป้าหมายเป็นฐานการออกแบบ	 มองกันเลยไปถึง

ภาพลักษณ์ของแบรนด์	 มองไปถึงว่าถ้าไปวางอยู่ในช้ัน  

ทำาอย่างไรจึงจะไม่จม	 ไม่ถูกกลบด้วยแบรนด์อ่ืนท่ีวาง 

อยู่ข้างๆ

 • Customer Insight 	เป็นการวิจัยเล็กๆ	เพื่อ

หาข้อมูลว่าลูกค้าคิดอย่างไร	 และแนวทางการตลาด

ปัญหาอุปสรรค โอกาส 
เส้นทางยาวไกลที่คนวิทยาศาสตร์
ไม่เคยรู้
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 • Followers เป็นคำาที่ได้ฟังแล้วสะดุดทันที	

เพราะมันคือ	 Impact	 Factor	 ของวารสารหรืออาจจะ

เทียบได้กับ	H-Index	ในวงวิชาการน่ันเอง	ใครมี	Followers 

มาก	 ค่าตัวก็ตามไปด้วย	 ที่หนักกว่านั้นก็คือ	 การเพิ่ม

จำานวน	Followers	เขามีกลเม็ดต่างๆ	มากมาย	ต่างจาก 

Impact	 Factor	 หรือ	 H-Index	 ที่เรายังอิงคุณภาพ 

ของงาน	(แม้จะสามารถ	Manipulate	ได้อยู่บ้าง)	

 • Creative หรือ Creator	 เป็นคำาที่เข้ามา 

เกี่ยวข้องบ่อยมาก	ฟังหรือได้ร่วมงานด้วยทีไรก็อดที่จะ 

น้อยใจแทนคนวิทยาศาสตร์ไม่ได้	 วันๆ	 ดูเหมือนเขา 

ไม่ทำาอะไร	 เจอกันทีก็จะมาด้วยมุกอะไรที่ดูไม่เป็น

วิชาการ	 แต่ฟังแล้วโดนใจ	 หรือคนฟังแล้วให้แชร์ต่อ	 

ในขณะที่คนวิทยาศาสตร์อาจมองว่าไม่ค่อยมีสาระ	

ประเด็นที่น้อยใจแทนคนวิทยาศาสตร์คือ	 แค่มุก 

ที่นำาไปสร้างโฆษณา	 1	 นาทีหรือครึ่งนาที	 ต้องใช้ 

งบประมาณค่าสมองและค่าผลิตเป็นล้านบาท	 ในขณะท่ี 

คนวิทยาศาสตร์กว่าจะตีพิมพ์ได้	 กว่าจะออกมาเป็น

ผลิตภัณฑ์ได้เราลงแรงลงเงินไปจำานวนมาก	 แต่สิ่งที่	

Creator	และทีมการตลาดอ้างก็คือ	มุกเด็ดๆ	ครึ่งนาที	

อาจจะเพิ่มยอดขายได้	100	ล้าน

	 ที่กล่าวมานั้น	เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ยกมาให้เห็นว่า 

เส้นทางจากการวิจัยพื้นฐานสู่ธุรกิจนั้นยาวไกลมาก 

และต้องการการทำางานเป็นทีม	 ท่ีต้องเคารพความเป็น 

มืออาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพ	 และส่ิงท่ีเห็นและเช่ือม่ัน

ว่านับวันจะชัดเจนขึ้นคือ	 ในอดีตที่ธุรกิจใช้การตลาด

นำาให้ความสำาคัญของ	 Emotion	 ดังนั้นบทบาทและ 

รายได้จึงไปลงท่ีคนท่ีดูแลด้านการตลาด	 และด้วยความ 

เช่ือม่ันว่า	 นับวันผู้ซื้อจะให้ความสำาคัญกับ	 Function 

หรือคุณภาพของสินค้ามากขึ้น	 ดังนั้นบทบาทสำาคัญ 

รวมถึงค่าตอบแทนต่างๆ	จะให้น้ำาหนักไปท่ีนักวิทยาศาสตร์	

ซึ่งเป็นผู้กำาหนด	 กำากับและพัฒนาคุณภาพของสินค้า

มากขึ้น

	 คงไม่ต้องตั้งคำาถามว่า	 ควรจะมีความร่วมมือ

ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนหรือไม่	 เป็นท่ีรู้กันว่า

เมื่อเกิดความร่วมมือ	จะเกิดมูลค่าเพิ่ม	หรือ	1+1	>	

2	 เพราะเอกชนมีโจทย์ที่ตรงกับความต้องการของ 

ผู้ใช้	มีศักยภาพในด้านการบริหารจัดการ	การตลาด	

ในขณะที่ภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัย

หรือในสถาบันวิจัยมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ	 มี

เครื่องมือวิจัย	 และมีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญา

โท-เอก	ที่พร้อมจะทำางานหนัก

	 เช่ือว่ามากกว่า	 20	 ปีที่สถาบันการศึกษา

ทุกแห่งประกาศเป็นนโยบายท่ีจะผลิตบัณฑิต

และทำางานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์	 หลาย

มหาวิทยาลัยจัดตั้งสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น

เพื่อทำาหน้าที่นี้โดยเฉพาะ	 เข้าใจดีว่า	 งานนี้ไม่ง่าย	

เส้นทางยาวไกล	

พลังของความร่วมมือรัฐและเอกชน 
สู่ “ประเทศไทย 4.0”
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	 การท่ีรัฐบาลประกาศยุทธศาสตร์	“ประเทศไทย	

4.0”	 เพื่อนำาประเทศให้หลุดจากการเป็นประเทศ

รายได้ปานกลาง	 ซึ่งเป็นการประกาศชัดเจนว่า 

อุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย	 คือหัวหอกของ

ยุทธศาสตร์ดังกล่าว	 เนื่องจากประเทศไทย	 4.0	

ต้องเดินด้วยคน	 ซึ่งจำาเป็นต้องผลิตออกมาด้วย 

การศึกษา	 4.0	 และเดินด้วยการวิจัย	 4.0	 ซึ่งผล 

การวิจัยก็จำาเป็นต้องมีนวัตกรรม	 ซ่ึงหมายถึง	 ผลงาน 

ที่ต่างจากเดิมและสามารถนำาไปแก้ปัญหาในชีวิต

ประจำาวัน	 ไปช่วยชุมชน	 ช่วยสังคม	 รวมไปถึง

การนำาความรู้ไปสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้

 ด้วยความเช่ือม่ันในวลีท่ีว่า	 “Visible	 Successes 

and	 Role	 Model	 in	 the	 Community”	 ซึ่งถูก

กำาหนดให้เป็นจุดเร่ิมต้นของวงโคจรของการสร้าง

นวัตกรรมและการขับเคลื่อนให้เกิดบริษัท	 Startup	

หรือ	 Spin-off	 ที่ลงไว้ในรูปภาพแรกของหนังสือ 

Disciplined	 Entrepreneurship,	 24	 Steps	 to	 a	

Successful	 Startup	 โดยศาสตราจารย์	 Bill	 Aulet	

จาก	MIT	จึงทำาให้ทีมงานบริษัท	สยามสเนล	มุ่งมั่น 

ที่จะสร้างต้นแบบ	 “จากวิจัยพ้ืนฐาน	 สู่เคร่ืองสำาอาง

ไทยมาตรฐานระดับโลก	 ภายใต้แบรนด์	 SNAIL8”	

ด้วยหวังว่า	 ความสำาเร็จนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะ

สร้างแรงบันดาลใจให้กับชุมชนนักวิทยาศาสตร์ไทย	 

ให้ทุ่มเททำางานวิจัยพื้นฐานด้วยจิตวิญญาณ 

ด้วยความเชื่อมันว่า	 นั่นคือความอยู่รอดและ 

ความยั่งยืนของประเทศ  
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 ประเทศไทย 4.0 
เป็นกำรประกำศชัดเจนว่ำ 
มหำวิทยำลัย คือหัวหอก 

ของยุทธศำสตร์ดังกล่ำว 
เนื่องจำกต้องเดินด้วยคน
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เรื่อง |  วรกร   ณัฐโฆษิต

	 ปัจจุบันประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

สูงข้ึน	 โดยเฉพาะการผลิตยาชีววัตถุ	 (Biopharmaceuticals)	 

ซึ่งมีบทบาทสำาคัญมากในวงการแพทย์ของประเทศ	หลายๆ	ท่าน 

อาจจะเคยได้ยินคำาว่ายาชีววัตถุมาบ้าง	 วันนี้เราจะมาไขข้อข้องใจ

กันว่ายาชีววัตถุคืออะไร	 และมีความสำาคัญกับวงการแพทย์

อย่างไร

 ยาชีววัตถุ (Biopharmaceuticals)	 จัดเป็นยาแผนปัจจุบัน

ซึ่งผลิตจากสิ่งมีชีวิต	 เช่น	 จุลินทรีย์หรือเซลล์มนุษย์	 สัตว์	 

และพืช	 เป็นต้น	 และเป็นยาท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการรักษา

โรคร้ายแรง	 เช่น	 โรคมะเร็ง	 โรคภูมิแพ้ตนเอง	 โรคสะเก็ดเงิน

ชนิดรุนแรงปานกลาง	 และรุนแรงมาก	 โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์	

และโรคหลังแข็ง	 เป็นต้น	 ปัจจุบันในวงการแพทย์ไทย	 ได้นำายา 

กลุ่มชีววัตถุมาเป็นทางเลือกเพื่อใช้ในการรักษาโรคกันอย่าง

แพร่หลาย	 อย่างไรก็ตาม	 ยาชีววัตถุในประเทศยังคงมีราคา 

สูงมากและยังคงต้องนำาเข้ายาชีววัตถุสำาเร็จรูป

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด
...ยาชีววัตถุ 

เทคโนโลยีชีวภาพ
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	 การวิจัยและผลิตยาชีววัตถุถือว่าเป็นธุรกิจ

ที่ยังมีข้อจำากัด	 เนื่องจากการศึกษางานวิจัย	

กระบวนการผลิต	 และการควบคุมคุณภาพ	 มี

ความซับซ้อนที่ส่งผลให้การเข้าถึงยาของผู้ป่วย 

มีจำากัด	 ซึ่งประเทศไทยยังคงนำาเข้าตัวยามา

ทำาการผลิตหรือแบ่งบรรจุเท่าน้ัน	 และยังไม่

สามารถผลิตยาชีววัตถุที่ซับซ้อนได้	

	 ดังนั้นประเทศไทยจึงมีความจำาเป็นที่ต้อง

ทำาการศึกษาวิจัยและพัฒนา	 รวมถึงการผลิตยา

ชีววัตถุในประเทศ	 เพ่ือลดภาระการพึ่งพาการ 

นำาเข้ายาจากต่างประเทศ	 และเพิ่มโอกาสการ

เข้าถึงยาของผู้ป่วย

 สำาหรับประเทศไทย	บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ 

จำากัด	ได้ต้ังโรงงานผลิตยาชีววัตถุ	 ซ่ึงถือเป็นรายแรก 

ของประเทศท่ีมีศักยภาพในการผลิตอย่างครบวงจร 

ตั้งแต่การผลิตสารตั้งต้นจนถึงยาสำาเร็จรูป	 โดย 

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน	 ในประเภทกิจการ 

เทคโนโลยีชีวภาพ	 (Biotechnology)	 สำาหรับการผลิต

ยาชีววัตถุปลอดเชื้อจากแบคทีเรียและเซลล์สัตว์	

เพ่ือใช้ในการรักษาโรคในคน	 เช่น	 โรคมะเร็ง	 โรค 

รูมาตอยด์	โรคภูมิแพ้	และโรคสะเก็ดเงิน	รวมถึงการ

ผลิตตัวทำาปฏิกิริยาชีวภาพ	

	 เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมของธุรกิจ	 บีโอไอ 

ได้รับเกียรติจาก	 ดร. ทรงพล ดีจงกิจ ปัจจุบัน 

ดำารงตำาแหน่ง Managing Director ของบริษัท 

สยามไบโอไซเอนซ์ จำากัด และเป็นผู้เช่ียวชาญ

ในอุตสาหกรรมยาชีววัตถุ มาร่วมให้ข้อมูล

บริษัทได้รับการส่งเสริมฯ
ในกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ 
ส�าหรับการผลิตยาชีววัตถุ

ปลอดเชื้อจากแบคทีเรีย 
และเซลล์สัตว์

ดร. ทรงพล ดีจงกิจ  
Managing Director บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด

บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จ�ากัด
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  Q: ประวัติความเป็นมาของบริษัท
 A:	 บริษัท	 สยามไบโอไซเอนซ์	 จำากัด	 เป็น

โรงงานผลิตยาชีววัตถุสำาหรับรักษาโรคแห่งแรก 

ในประเทศไทย	 จัดตั้งขึ้นในปี	 2552	 โดยความ

ร่วมมือระหว่าง	 บริษัท	 ทุนลดาวัลย์	 จำากัด	 และ

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการให้

ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองและเพ่ิมโอกาส

ในการเข้าถึงยาของผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด	

รวมถึงการลดภาระค่าใช้จ่ายจากการนำาเข้ายาจาก

ต่างประเทศ

 Q: แนวคิดในการท�าธุรกิจ
 A: แนวคิดในการทำาธุรกิจนั้น	 หลัก

สำาคัญคือ	 เรายึดหลักธรรมมาภิบาล 

ในการดำาเนนิธรุกจิ	 เพือ่ให้บรรลเุป้าหมาย 

ของบริษัท	 ซึ่งก็คือ	 Satisfied	 Social	 

Needs	ในขณะเดยีวกนัเรากห็วังท่ีจะทำาให้ 

ธรุกจิผลติยาชวีวัตถใุนประเทศไทยเตบิโต 

อย่างยั่งยืน

  Q: ดร. ทรงพล ดีจงกิจ มีประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้อย่างไร

  A:	 หลังจากจบการศึกษาปริญญาเอก	 สาขาเคมี	

จาก	 The	 Scripps	 Research	 Institute	 สหรัฐอเมริกา	

ก็ได้มีโอกาสเข้าทำางานที่บริษัท	 Amgen	 สหรัฐอเมริกา

ซึ่งเป็นบริษัท	ผู้ผลิตยาชีววัตถุชั้นนำาของโลก

 Q: เหตุใดถึงสนใจในการท�าธุรกิจ
การวิจัยและพัฒนา รวมถึงผลิตยา 
ชีววัตถุปลอดเชื้อจากแบคทีเรีย วัคซีน 
  A:	 เนื่องจากก่อนหน้านี้ในเมืองไทยยัง

ไม่มีโรงงานผลิตยาชีววัตถุ	 ประเทศไทยต้อง

นำาเข้ายากลุ่มนี้	 ประกอบกับความซับซ้อนของ

กระบวนการศึกษาวิจัย	 ผลิต	 และการควบคุม

คุณภาพ	 จึงทำาให้ยากลุ่มนี้มีราคาสูง	 ส่งผล 

ให้การเข้าถึงยาของผู้ป่วยมีจำากัด	 ทางบริษัท	

สยามไบโอไซเอนซ์	 จำากัด	 จึงเล็งเห็นถึงปัญหา

ในจุดนี้	 และมีความมุ่งหวังในการเพิ่มการเข้าถึง

ยาในผูป่้วย	และลดภาระค่าใช้จ่ายจากการนำาเข้า 

ยาจากต่างประเทศ	 จึงได้เริ่มทำาธุรกิจผลิตยา 

ชีววัตถุ	เริ่มตั้งแต่การวิจัยพัฒนา	จนถึงการผลิต
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 Q: ม อ ง ภ า พ ร ว ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม นี้ ข อ ง
ประเทศไทยอย่างไร และคิดว่าการเติบโตของ
อุตสาหกรรมนี้จะเป็นไปในทิศทางใด

 A:	 ภาพรวมของอุตสาหกรรมผลิตยาชีววัตถ ุ

ในประเทศไทยขณะนี้	ถือว่ายังมีผู้ประกอบการน้อยราย	 

และยังต้องการการสนับสนุนทางด้านนโยบายจากทาง 

ภาครัฐ	 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้ลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนใน 

ประเทศ	ส่วนการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้	ถ้าพิจารณา 

ในระดับ	 Global	 คาดว่าจะมีการเติบโตเพิ่มขึ้นทุกป ี

ประมาณร้อยละ	 9.6	 ต่อปี	 ในช่วงปี	 2558 - 2563 

โดยกลุ ่มยา	 Monoclonal	 Antibodies	 มีส่วนแบ่ง 

ทางการตลาดสูงสุดอยู่ที่ประมาณร้อยละ	25.8

  Q: ข้อแนะน�าเพิ่มเติมส�าหรับผู้ประกอบการ 
ในธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

  A:	 สำ า ห รั บ ข ้ อ แนะนำ า เ พ่ิ ม เ ติ ม สำ า ห รั บ 

ผู้ประกอบการในธุรกิจนี้	 ส่ิงหนึ่งท่ีถือว่าเป็นหัวใจ

หลักขององค์กรในการจะประสบความสำาเร็จ	 คือ	

Innovation	 ซึ่งองค์กรควรปลูกฝังและสนับสนุน 

ให ้พนักงานมีความคิดริเริ่ม	 กล ้าทำาสิ่งใหม่ๆ	

นอกจากนั้นผู้บริหารต้องมองให้ขาด	 และตัดสินใจ 

ให้เร็ว	 สองสิ่งนี้จะทำาให้องค์กรมีความสามารถ 

ในการแข่งขันสำาหรับธุรกิจยาในระดับสากล		

 Q: บริษัทมีแผนพัฒนาธุรกิจหรือโครงการ
ทีจ่ะท�าในอนาคตอย่างไร และมแีผนความร่วมมือ 
กบัหน่วยงานใดบ้างในการวจิยัพัฒนา และผลติ

 A : 	 ในอนาคตอันใกล้นี้เรามีแผนความร่วมมือกับ 

บรษิทัต่างชาตบิรษิทัหน่ึง	เพ่ือจัดตัง้โรงงานผลติยาเพิม่ข้ึน 

อกีหน่ึงโรงงาน	ซึง่เป็นโรงงานทีผ่ลติยาในกลุม่โมโนโคลนอล 

แอนติบอดี	(Monoclonal	Antibodies)	ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม

ยาชีววัตถุที่กำาลังเป็นที่ต้องการสำาหรับการใช้รักษาโรค

มะเร็ง	โรคภูมิแพ้ตนเอง	(Autoimmune	Diseases)	และ 

โรคเรื้อรังอื่นๆ	 ซึ่งประเทศไทยยังต้องนำาเข้ายากลุ่ม 

ดังกล่าวจากต่างประเทศ	 การร่วมมือกันครั้งนี้ทาง

บริษัท	สยามไบโอไซเอนซ์	จำากัด	มีความมุ่งหวังในการ 

เพ่ิมการเข้าถึงยากลุ ่มน้ีสำาหรับผู ้ป่วย	 และลดภาระ 

ค่าใช้จ่ายจากการนำาเข้ายาจากต่างประเทศเช่นเดียวกับ

การตั้งโรงงานแรก

 มีแผนความร่วมมือกับ
บริษัทต่างชาติบริษัทหนึ่ง 
เพื่อจัดตั้งโรงงานผลิตยา

ในกลุ่มโมโนโคลนอล แอนติบอดี 
ส�าหรับการใช้รักษาโรคมะเร็ง
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เรื่อง |  สุวิดา   ธัญวงษ์

ด้วยเครื่องมือใหม่บีโอไอ

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

บีโอไอส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

	 ในท่ีสุด	พระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน	(ฉบับท่ี	4) 

พ.ศ.	2560	ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 

24	มกราคม	2560	ส่งผลให้กฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 

อย่างเป็นทางการต้ังแต่วันท่ี	25	มกราคม	2560	ท่ีผ่านมา	

หลายท่านสงสัยว่า	 นี่เป็น	 พ.ร.บ.	 ฉบับใหม่หรืออย่างไร	

ก็ขออธิบายให้เข้าใจอย่างชัดเจนว่า	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริม 

การลงทุน	 (ฉบับที่	 4)	 พ.ศ.	 2560	 คือกฎหมายที่แก้ไข

เพิ่มเติม	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการลงทุนที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน	 

การแก้ไขครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อปี	 พ.ศ.	 2534	 การแก้ไข 

ครั้งที่	 2	 เกิดขึ้นในปี	 พ.ศ.	 2544	 ครั้งนี้เป็นการแก้ไข 

ครั้งที่	 3	 แต่เมื่อนับรวม	พ.ร.บ.	 ฉบับแรกซึ่งประกาศใช้ 

ในปี	 พ.ศ.	 2520	 แล้ว	 ทำาให้	 พ.ร.บ.	 แก้ไข	 ฉบับปี	 

พ.ศ.	2560	นี้	จึงเป็นฉบับที่	4
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	 นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่เรียกว่า	Merit	ด้านการ

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ก็นำามาใช้เพื่อ

ดึงดูดให้เกิดการลงทุนในด้านเทคโนโลยีมากขึ้น	 เช่น	

หากผู้ประกอบการมีการลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายด้านการ

วิจัยและพัฒนาตามเกณฑ์ท่ีบีโอไอกำาหนด	 ก็จะได้

รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพ่ิมมากขึ้น	 และล่าสุด 

เมื่อวันที่	 8	 กุมภาพันธ์	 2560	 คณะกรรมการส่งเสริม 

การลงทุนได้เห็นชอบให้มีการปรับปรุงมาตรการนี้เพ่ือ 

เพ่ิมความน่าสนใจ	 โดยการปรับการนับมูลค่าเงินลงทุน 

หรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา  เพ่ือช่วยเพ่ิม 

โอกาสผ่านเกณฑ์ในการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีฯ  

มากขึ้น ดังนี้

 กิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนาภายใต้

มาตรการ Merit มี 6 รายการ คือ

 1) การวิจัยและพัฒนา	(R&D)	ท้ังดำาเนินการ 

เอง	 ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ	 หรือร่วมวิจัยกับ

องค์กรในต่างประเทศ

 2)	 การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี

และบุคลากร	 สถาบันการศึกษา	 ศูนย์ฝึกอบรม

เฉพาะทาง	 สถาบันวิจัย	 และหน่วยงานภาครัฐ

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

 3)	 ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยี 

	ที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ

 4)	 การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูง

 5)	 การพัฒนา	Local	Supplier	ที่มีหุ้นไทย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 51	 ในด้านการฝึกอบรม 

ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง	และการให้ความช่วยเหลือ 

ทางเทคนิค

 6)	 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	

ทั้งดำาเนินการเอง	หรือว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ

เครื่องมือส่งเสริมวิจัย
ในปัจจุบัน

 ก่อนท่ีจะทราบถึงรายละเอียดของเคร่ืองมือใหม่ 

ในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	 ในบทความนี้ 

หรือท่ีหลายท่านเรียกบรรดาเคร่ืองมือใหม่ๆ	ของ 

บีโอไอว่า	 “BOI+ (BOI Plus)”	 หรือ	 “BOI++ 

(BOI Plus Plus)”	 ก็ควรทราบถึงเครื่องมือ 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาภายใต้กฎหมาย

ปัจจุบันก่อน	 เพ่ือให้มีพื้นฐานที่แน่นพอก่อนจะ

ทำาความเข้าใจเครื่องมือใหม่ๆ

	 ก่อนหน้าที่	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการลงทุนฉบับที่ 

4	 จะมีผลบังคับใช้	 บีโอไอก็มีเครื่องมือในการ 

ส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา

ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นการให้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลสูงสุด	 8	 ปี	 แบบไม่จำากัดวงเงินยกเว้น

ภาษี	 แก่กิจการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

เช่น	 กิจการวิจัยและพัฒนา	 กิจการเทคโนโลยี

ชีวภาพ	 กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์	

กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐานและกิจการ

บริการออกแบบทางวิศวกรรม	เป็นต้น	โดยไม่ว่า 

จะมีกำาไรจากการประกอบกิจการท่ีได้รับส่งเสริมฯ

เท่าใด	ก็ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกำาไร

เหล่านั้นทั้งหมด	 และหากกิจการเหล่านี้ไปตั้งอยู่

ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(Science	and	

Technology	 Park)	 ก็จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษี 

เงินได้นิติบุคคลร้อยละ	 50	 อีก	 5	 ปี	 เพิ่มเติม 

หลังสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีฯ
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มูลค่าในการ 
นับเงินลงทุน/ 

ค่าใช้จ่าย (เดิม)

200%

100%

100%

100%

100%

100%

ประเภทเงินลงทุน / ค่าใช้จ่าย

1.	 การวิจัยและพัฒนา	ทั้งท�าเอง	ว่าจ้างผู้อื่นในประเทศ	หรือร่วมวิจัย
	 กับองค์กรในต่างประเทศ

3.		ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเทคโนโลยีที่พัฒนาจากแหล่งในประเทศ

6.	 การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์	ทั้งท�าเอง	หรือว่าจ้าง
	 ผู้อื่นในประเทศ

2.	 การสนับสนุนกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร	/	การสนับสนุน
	 สถาบันการศึกษา	ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง	สถาบันวิจัย	หน่วยงานรัฐ 
	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

5.	 การพัฒนา	Local	Supplier	ที่มีหุ้นไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ	51	
	 ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีข้ันสูง	และการให้ความช่วยเหลือ
	 ทางเทคนิค	

4.	 การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีข้ันสูง

มูลค่าในการ 
นับเงินลงทุน/ 

ค่าใช้จ่าย (ใหม่)

300%

200%

200%

100%
(คงเดิม)

200%

หากมีเงินลงทุน/ค่าใช้จ่าย
ต่อยอดขายรวมใน 3 ปีแรก

2%	หรือ	>	400	ล้านบาท

1%	หรือ	>	200	ล้านบาท

3%	หรือ	>	600	ล้านบาท

จะได้รับการเพิ่มระยะเวลาในการ
ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 
และเพิ่มวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษี 
ให้ตามมูลค่า ค่าใช้จ่าย/เงินลงทนุ

2	ปี

1	ปี

3	ปี

200%

 การเปล่ียนวิธีการนับมูลค่าเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา 

ที่คณะกรรมการเห็นชอบ  ประกอบด้วยข้อ  1)  และข้อ  3)  -  6)  ขออธิบายโดยใช้

ตารางเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ดังนี้

  เกณฑ์ในการกำาหนด

สั ดส่ วน เ งิ นลงทุ นและ 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือให้ได้รับสิทธิ

ประโยชน์เพ่ิมเติมยังคง

เป็นไปตามเดิม ดังนี้

	 การเพิ่มมูลค่าของเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่าย

ดังกล่าว	 ยังไม่สามารถกระตุ้นให้ภาคเอกชน 

มีการลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่ม 

มากขึ้นอย่างที่ภาครัฐคาดหวังไว้	 ดังนั้นบีโอไอ 

จึงพยายามแก้ไขข้อจำากัดต่างๆ	 รวมถึงอุปสรรค

ท่ีเกิดจากข้อจำากัดของกฎหมายส่งเสริมการลงทุน	

ด้วยเหตุน้ี	 จึงได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริม

การลงทุนฉบับปัจจุบัน
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 3. การให้สิทธิประโยชน์ในลักษณะการ

ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล	 บีโอไอ 

สามารถให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบใหม่ได้	 คือ

การอนุญาตให้นำาเงินท่ีใช้ไปในการลงทุนในการ

ประกอบกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมฯ	 เป็นจำานวน 

ไม่เกินร้อยละ	 70	 ของเงินที่ลงทุนแล้ว	 มาหักออก 

จากกำาไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้	

ภายใน	10	ปี	นับแต่วันที่มีรายได้	นอกเหนือไปจาก

การหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ	 หรือ	 Investment	

Tax	Allowance	(ITA)

 4. การยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของท่ีนำา

เข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา	 รวมท้ังการ

ทดสอบที่เกี่ยวข้อง

	 ปัจจุบัน	บีโอไอได้นำาเครื่องมือใหม่ของ	พ.ร.บ.	

ฉบับท่ี	 4	 มาใช้แล้วบางส่วน	 โดยเริ่มท่ีการนำา 

เคร่ืองมือในข้อ	1	และข้อ	4	ข้างต้น	มาใช้	เพ่ือกระตุ้น

ให้เกิดการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องมือใหม่ส่งเสริมวิจัยพัฒนา

ขอย้ำาว่า “บีโอไอพลัส (BOI+)” 
คือเครื่องมือใหม่ภายใต้ พ.ร.บ. 
ส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 4)

 ตามท่ีได้นำารายละเอียดของพระราชบัญญัติส่งเสริม

การลงทุน	 (ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2560	ลงในวารสารฉบับ

เดือนมกราคม	 2560	 แล้ว	 เพื่อให้ทราบถึงเครื่องมือ

ใหม่ๆ	ในการส่งเสริมการลงทุนที่มีเพิ่มมากขึ้น	ขอย้ำา

ว่า	 “บีโอไอพลัส  (BOI+)”	 คือเครื่องมือใหม่ภายใต้ 

พ.ร.บ.	 ส่งเสริมการลงทุน	 (ฉบับที่	 4)	 ซึ่งขอสรุป 

เครื่องมือเด่นๆ	ให้ทราบอีกครั้ง	ประกอบด้วย

 1. การเพิ่มระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลจากไม่เกิน  8  ปี  เป็นไม่เกิน  13  ปี 

แต่การเพิ่มระยะเวลาตรงนี้	 จะให้เฉพาะกิจการที่ใช้

เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง	 หรือกิจการวิจัยและ

พัฒนา	 ตามท่ีคณะกรรมการประกาศกำาหนด	 เพื่อ

ส่งเสริมศักยภาพและการพัฒนาความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศ

 2. เพ่ิมแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ด้าน

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 จากเดิมที่การลดหย่อนภาษี

เงินได้ฯ	 จะให้หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้ฯ	 แล้วเท่านั้น	 มาเป็นการให้สิทธิ

ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกินร้อยละ	 50	 

นับแต่วันที่มีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับ

การส่งเสริมฯ	 เป็นเวลาไม่เกิน	 10	 ปี	 เพื่อเพิ่มความ 

ยืดหยุ่นในการให้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับแต่ละ

กิจการ	 และช่วยให้รัฐมีโอกาสจัดเก็บภาษีได้ตั้งแต่ 

ปีแรกท่ีกิจการมีกำาไร	จึงจะเปล่ียนจากการยกเว้นภาษีฯ 

เป็นการลดหย่อนภาษีร้อยละ	 50	 เป็นเวลาไม่เกิน	 

10	ปี	สำาหรับกิจการบางประเภท
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สทิธิประโยชน์  เช่น

 1.  การปรับปรุงการนับมูลค่าเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการ

วิจัยและพัฒนาภายใต้มาตรการ Merit-based Incentive 

 2.  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่  ส.1/2556 

เรื่อง การให้การส่งเสริมกิจการการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  ซึ่งคือการเพิ่มประเภทกิจการหมวด  8  การพัฒนาเทคโนโลยี

และนวัตกรรม  จากเดิมท่ีบีโอไอให้การส่งเสริมฯ  เพียง  7  หมวด   

โดยมีรายละเอียดของหมวด 8 ดังนี้

    8.1  กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย

      8.1.1   กิจการพัฒนา Biotechnology

      8.1.2   กิจการพัฒนา Nanotechnology

      8.1.3   กิจการพัฒนา Advanced Material

          Technology

      8.1.4   กิจการพัฒนา Digital Technology

 3.  การกำาหนดให้มีกิจการเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีเป้าหมาย  (Enabling Services) ซึ่งมี  6 ประเภทกิจการ

ที่เข้าข่าย

    ประเภท   5.6  กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

    ประเภท  7.11  กิจการวิจัยและพัฒนา

    ประเภท  7.13  กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม

    ประเภท  7.14  กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

    ประเภท  7.15  กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน

    ประเภท  7.19  กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ

            (เฉพาะการฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์

            และเทคโนโลยี)

 1.  ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด  10 ปี  โดยไม่

กำาหนดวงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้น

  2.  สามารถขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ 

(Merit-based Incentive) ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เพิ่มอีก 

1, 2 หรือ 3 ปี โดยเมื่อรวมกับสิทธิประโยชน์ตามข้อ 1. แล้ว จะได้รับ

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลไม่เกิน 13 ปี

3 มาตรการย่อยบีโอไอ
เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

 เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวไปสู่	“ประเทศไทย 

4.0”	 บีโอไอได้ประกาศทิศทางของนโยบาย

ส่งเสริมการลงทุนเพื่อมุ่ งปรับเปลี่ยน

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ	

Investment-led	 Transformation	 โดยให้ 

ความสำาคัญกับการส่งเสริมใน	5	มิติท่ีสำาคัญ 

ได้แก่	 Technology,	 Human	 Resource,	

Infrastructure,	 Enterprise	 และ	 Targeted 

Industr ies	 โดยจะให้ความสำาคัญกับ	

“คนและเทคโนโลยี”	 เป็นลำาดับแรก	 ซึ่ง

บทความนี้	 จะเน้นที่การส่งเสริมการลงทุน

ในมิติด้านเทคโนโลยีเป็นหลัก	 และอย่างที่ 

กล่าวแล้วว่า	 บีโอไอได้นำาเคร่ืองมือใหม่

ของ	พ.ร.บ.	ฉบับที่	4	 ในข้อ	1	และข้อ	4	 

มาใช้แล้ว	จากน้ี	จึงขออธิบายเคร่ืองมือใหม่ 

ดังกล่าวและการปรับใช้เป็นมาตรการ 

ส่งเสริมการลงทุนให้ทุกท่านได้ทราบกัน

ส่งเสริมเทคโนโลยีที่ไทยมี
ศักยภาพ

ให้ความสำาคัญกับ
“คนและเทคโนโลยี” เป็นลำาดับแรก
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มาตรการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ส่งเสริมการลงทุนที่	 2/2557	 ลงวันที่	 3	 ธันวาคม	

2557	 ได้แก่	 หมวด  8  การพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม	 โดยหมวด	 8	 นี้	 ประกอบด้วยกิจการ	 

1	ประเภทใหญ่	4	ประเภทย่อย	ดังนี้

  8.1  กิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย

    8.1.1   กิจการพัฒนา Biotechnology

    8.1.2   กิจการพัฒนา Nanotechnology

    8.1.3   กิจการพัฒนา Advanced Material 

      Technology

    8.1.4   กิจการพัฒนา Digital Technology

	 เหตุที่กล่าวว่าหมวดน้ีเป็นหมวดพิเศษ	 เนื่องจาก

ประเภทกิจการในหมวดนี้ไม่ได้ถูกจัดกลุ่มเป็น	 A1	 A2	

A3	A4	หรือ	B1	B2	แต่อย่างใด	สาเหตุก็เพราะว่า	 การ

ให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่กิจการ

ประเภท	 8.1	 นี้	 ไม่อาจจัดเข้ากลุ่มใดได้	 เพราะให้

สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงถึง	 10	 ปีด้วยกัน 

นี่จึงเป็นการนำาเครื่องมือใหม่ท่ีให้สิทธิยกเว้นภาษี 

เงินได้ฯ	เกินกว่า	8	ปี	มาใช้เป็นครั้งแรก

	 มาตรการพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี	

ซึ่งมี	3	มาตรการย่อย	และหนึ่งในนั้นคือ

  มาตราการที่  1  การปรับปรุงการนับมูลค่า 

เงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา

ภายใต้มาตรการ  Mer i t 	 ซึ่ ง เป็นการปรับปรุ ง 

เครื่องมือเดิม	 และกล่าวถึงข้างต้นแล้ว	 จากน้ีไป	 

จะกล่าวถึงอีก	 2	 มาตรการย่อย	 ซึ่งได้นำาเครื่องมือใหม่	

หรือ	BOI+	มาปรับใช้

	 มาตรการย่อยที่จะกล่าวถึงต่อไป	 เป็นเรื่องการเปิด

ประเภทใหม่	นั่นก็คือ	

 มาตรการที่  2  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุนที่  ส.1/2560  เรื่อง  การให้การส่งเสริม 

กิจการการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 ลงวันที่ 

14	มีนาคม	2560	(แต่มีผลย้อนหลังไปถึงวันท่ีคณะกรรมการ 

ส่งเสริมการลงทุนมีมติให้ความเห็นชอบ	 คือวันท่ี	 8	

กุมภาพันธ์	 2560)	 ซึ่งเป็นประกาศที่เพิ่มเติมประเภท

กิจการขึ้นใหม่อีกหนึ่งหมวดในบัญชีประเภทกิจการที่

ให้การส่งเสริมการลงทุนท้ายประกาศคณะกรรมการ
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ซึ่งจัดทำาโดยสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 และได้พิจารณา

กำาหนดเทคโนโลยี ท่ีประเทศไทยมีศักยภาพ	

และ เชื่ อ ว่ า การผลั กดั น ใ ห้ เ กิ ดการพัฒนา

เทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถ 

ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 และยกระดับ

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศและ 

อุตสาหกรรมโดยรวมได้	 จึงได้ผลสรุปออกมาเป็น 

เทคโนโลยีเป้าหมาย	4	กลุ่ม	ได้แก่	Biotechnology, 

Nanotechnology,	Advanced	Materials	Technology 

และ	 Digital	 Technology	 ซึ่งเมื่อพิจารณาข้อมูล

ของ	 สวทช.	 แล้ว	 สามารถสรุปเทคโนโลยีย่อย

ภายใต้	4	เทคโนโลยีหลักได้ดังนี้

	 ตามที่ได้กล่าวไว้ว่า	 บีโอไอได้ประกาศทิศทาง

ของนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อมุ่งปรับเปลี่ยน

โครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศหรือ	Investment 

-led	 Transformation	 โดยให้ความสำาคัญกับ 

การส่งเสริมใน	 5	 มิติที่สำาคัญ	 ได้แก่	 Technology,	

Human	Resource,	Infrastructure,	Enterprise	และ	

Targeted	 Industries	 โดยในมิติของเทคโนโลยีนั้น	

การส่งเสริม	 Core	 Technologies	 เป็นภารกิจแรก 

ที่บีโอไอกำาหนดแนวทางการดำาเนินการไว้ว่า	จะมุ่ง

ส่งเสริมเทคโนโลยีที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

	 ในการกำาหนดให้ได้กลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมาย 

(Targeted	Core	Technologies)	บีโอไอได้พิจารณา

รายช่ือเทคโนโลยีหลักที่ใช้เป็นฐานในกระบวนการ

ผลิตหรือให้บริการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 

ที่มาของกิจการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย
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	 รายการเทคโนโลยีย่อยๆ	 ภายใต้	 4	 เทคโนโลยี

หลักนี้	 จะช่วยเป็นแนวทางในการพิจารณาให้การ 

ส่งเสริมต่อไป

1Biotechnology   
ประกอบด้วย

	 •	 Cell	Culture	/	Tissue	Engineering	Technology

	 •	 Gene	and	Molecular	Technology

	 •	 Genetic	Engineering	Technology

	 •	 Omics	Technology

	 •	 Biodegradable	Materials	Technology

	 •	 Bioinformatics

	 •	 Advanced	Bioprocessing	Technology

	 •	 Bio-Analytical	Technology

	 •	 Biomaterial	Production	Technology

2 Nanotechnology  
ประกอบด้วย

	 •	 Drug	Delivery	System

	 •	 Nano-encapsulation	

	 •	 Nanofiber	Technology

	 •	 Nanomaterials	Syntheses

	 •	 Membrane	Technology

	 •	 Adsorption	Technology

	 •	 Nano-characterization	and	Testing

	 •	 Nanostructure	Fabrication

	 •	 Surface	Coating/Engineering	Technology

3Advanced Material Technology   
ประกอบด้วย

	 •	 Advanced	Catalyst	Technology

	 •	 Composite	Materials	Technology

	 •	 Functional	Materials	Technology

	 •	 Photonics	&	Optical	Technology

	 •	 Printed	Electronics	and	Organic	Electronics

	 •	 Advanced	Materials	Forming	Process

	 •	 Materials	Characterization	Technology

	 •	 Energy	Storage	

4Digital Technology  
ประกอบด้วย

	 •	 Big	Data	Analytics	Technology

	 •	 Decentralized	 Sequential	 Transaction	 

Database

	 •	 Human	Computer	Interaction	Technology	/	

Brain	Computer	Interface

	 •	 Internet	of	Things	Technology

	 •	 Natural	Language	Processing	Technology

	 •	 Virtual	&	Augmented	Reality	Technology

	 •	 Digital	 Engineering	 and	 Manufacturing	 

Technology

	 •	 Software	Testing	Technology

	 •	 Embedded	Technology

	 •	 Smart	Grid	

	 •	 Wearable	Technology

	 •	 Artificial	Intelligence	Technology	

	 •	 Sensor	Technology

	 •	 Automation	Technology	

	 •	 Robotics	Technology
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	 ด้วยแนวทางในการให้ส่งเสริมกิจการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่บีโอไอยึดถือไว้

มาโดยตลอด	กิจการใดที่เน้นมันสมองมากกว่า

การลงทุนในสินทรัพย์	 บีโอไอจะไม่จำากัดสิทธิ

ประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก

ขนาดการลงทุนในโครงการ	 ดังนั้นการยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	10	ปีนี้	จึงไม่จำากัดวงเงิน

ยกเว้นภาษี

	 แน่นอนว่า	การให้สิทธิประโยชน์เป็นพิเศษขนาดนี้ 

ย่อมต้องมีเ ง่ือนไขที่จะเป็นตัวกำาหนดให้ประเทศ 

ได้ในสิ่งที่ต้องการเป็นการแลกเปลี่ยนกัน	 ประเภท

กิจการ	 8.1	 นี้	 จึงมีเงื่อนไขว่า	 “จะต้องมีขั้นตอน

การพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายที่ใช้เป็นฐานใน

กระบวนการผลิตหรือให้บริการในอุตสาหกรรม

เป้าหมาย  ตามท่ีคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ” 

และ	 “จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี  โดยร่วมมือ

กับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย  ตามรูปแบบ 

ท่ีคณะกรรมการกำาหนด เช่น Technology Research 

Consortium เป็นต้น”

	 หลายท่านสงสัยว่า	 “การพัฒนาเทคโนโลยี” 

หมายความว่าอย่างไร?

	 ท่ีแน่ๆ	 เง่ือนไขท่ีระบุว่า	 “จะต้องมีขั้นตอนการ

พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย”	 น่ันย่อมหมายความว่า	 

ไม่ใช่การใช้เทคโนโลยี	แต่ต้องมีการพัฒนาต่อยอด

	 คำาถามต่อไปคือ	 “พัฒนาเทคโนโลยีต่อยอด 

ในผลิตภัณฑ์อะไร?”

	 จริงๆ	 แล้ว	 ไม่ได้จำาเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นการ

ต่อยอดในผลิตภัณฑ์ใด	 และไม่ได้กำาหนดว่าจะต้องเป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีอยู่ในบัญชีประเภทกิจการท่ีให้การส่งเสริมฯ	 

เพราะเน้นที่ตัวเทคโนโลยีทั้ง	4	เป็นหลัก	โดยเชื่อมั่นว่า	 

4	เทคโนโลยีน้ีเป็นเทคโนโลยีท่ีเป็นฐานของอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย	 อย่างไรก็ตาม	 จะเปิดกว้างเลยก็เกรงว่า 

จะไม่เป็นการดีหากมีโครงการไม่น่าสนใจเพียงพอ 

มาย่ืนขอรับส่งเสริมฯ	 จึงเพิ่มเติมไว้เสียหน่อยว่า	 

“ตามที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ”

ไม่ใช่การใช้เทคโนโลยี 
แต่ต้องมีการพัฒนาต่อยอด

มีเงื่อนไขอะไรเป็นพิเศษหรือไม่

กิจการใดที่เน้นมันสมอง
มากกว่าการลงทุนในสินทรัพย์ 
บีโอไอจะไม่จำากัดสิทธิประโยชน์
การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
จากขนาดการลงทุนในโครงการ

ยังมีการจ�ากัดวงเงินที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีหรือไม่
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	 ส่วนเง่ือนไขที่กำาหนดให้ต้องมีการถ่ายทอด

เทคโนโลยี	 โดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

หรือสถาบันวิจัยนั้น	 ก็เป็นเงื่อนไขในทำานอง

เดียวกับที่ เคยกำาหนดไว้ในนโยบายส่งเสริม 

การลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์	 เพียงแต่ระดับ

ความเข้มจะเพิ่มขึ้น	 จึงระบุชัดเจนไว้เลยว่า	 

“จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี”	 และ

ตัวอย่างของรูปแบบความร่วมมือที่เชื่อว่ามี

ความเข้มในระดับหนึ่งแล้วก็คือ “Technology  

Research Consortium”  ดังนั้น	 จึงไม่ใช่ 

ความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคีหรือสหกิจศึกษา

อย่างที่ผ่านมา	

	 อย่างไรก็ตาม	 เพื่อให้การพิจารณาสาระ

สำาคัญของโครงการและรูปแบบความร่วมมือ

อันเป็นเงื่อนไขสำาคัญของประเภทกิจการนี้ 

เป็นไปอย่างถูกต้องและรอบคอบ	 บีโอไอจึงได้ 

เสนอจัดตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่ง

เพื่อพิจารณากิจการในหมวด	 8	 นี้	 รวมถึง

กิจการท่ีต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วย

งานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 	 

ซึ่งจะช่วยให้การดำาเนินงานส่งเสริมการลงทุน 

คล่องตัวขึ้นกว่าเดิมจากท่ีต้องขอความเห็น 

เป็นรายๆ	ไป

	 นอกจากนี้	 ประเภท	 8.1	 ก็จะได้รับสิทธิ

แบบเดียวกับกิจการด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอื่นๆ	 หากตั้งอยู่ในเขตวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีท่ีได้รับการส่งเสริมฯ	 โดยจะได้รับ 

การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำาหรับกำาไร

สุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละ	 50	 ของ

อัตราปกติ	เป็นระยะเวลา	5	ปี	เพิ่มเติม	นับแต่

วันที่กำาหนดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลสิ้นสุดลง

	 ในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่	 ส.1/2560	

เร่ือง	 การให้การส่งเสริมกิจการการพัฒนาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม	 มิได้มีเพียงเรื่องการเพ่ิมประเภทกิจการพัฒนา

เทคโนโลยีเป้าหมายเท่านั้น	 แต่มีเรื่องการส่งเสริมกิจการ 

ในกลุ่มบริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย  

(Enabling  Services)  ด้วย	 ซึ่งกิจการในกลุ่มนี้ประกอบด้วย 

กิจการบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง	6	ประเภท	ได้แก่

  ประเภท  5.6    กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์

  ประเภท  7.11  กิจการวิจัยและพัฒนา

  ประเภท  7.13  กิจการบริการออกแบบทางวิศวกรรม

  ประเภท  7.14  กิจการบริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์

  ประเภท  7.15  กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน

  ประเภท  7.19  กิจการสถานฝึกฝนวิชาชีพ  (เฉพาะ

การฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

จึงระบุชัดเจนไว้เลยว่า 
“จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี” 

จึงไม่ใช่ความร่วมมือในรูปแบบทวิภาคี
หรือสหกิจศึกษาอย่างที่ผ่านมา

มาตรการที่	3	กลุ่ม	Enabling	Services
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	 หากโครงการที่ดำาเนินกิจการใน	6	ประเภท

ข้างต้น	 มีการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

เป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ ง 	 ดังต่อไปนี้ 	 

Biotechnology,	 Nanotechnology,	 Advanced	

Material	Technology	และ	Digital	Technology 

และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 โดยร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา	หรือสถาบันวิจัยตามรูปแบบ 

ที่คณะกรรมการกำาหนด	 เช่น	 Technology	 

Research	 Consortium	 เป็นต้น	 ก็จะได้รับ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	10	ปี		โดยไม่จำากัด

วงเงินภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จะได้รับยกเว้น 

เช่นกัน	(เดิมสิทธิพื้นฐานของ	6	กิจการนี้อยู่ใน

กลุ่ม	 A1	 คือได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	 

8	ปี	โดยไม่จำากัดวงเงิน	แต่ถ้าทำาได้ตามเงื่อนไข

ของประกาศนี้	 มีโอกาสได้รับสิทธิยกเว้นภาษี

เงินได้ฯ	ถึง	10	ปี)

	 ทั้งกิจการในประเภท	 8.1	 และกิจการสนับสนุน

การพัฒนาเทคโนโลยีทั้ง	 6	 ประเภท	 ก็สามารถขอรับ 

สิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ	 (Merit– 

based	Incentives)	ได้เช่นกัน	โดยใช้เกณฑ์เดียวกับกรณี 

ทั่วไปที่กำาหนดไว้ร้อยละ	 1 - 3	 ของยอดขายรวม 

ในสามปีแรก	 แต่ความพิเศษอยู่ที่เพดานในการได้รับ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลรวมแล้วสูงสุดไม่เกิน	13	ปี

	 หากถามว่า	 กิจการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

ทั้ง	6	ประเภทนี้	ที่ไม่ได้ทำาตามเงื่อนไขการสนับสนุนการ

พัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมายและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	

แต่ทำา	Merit	แล้วจะได้สิทธิแบบ	8	ปี	บวก	1	-	3	ปี	รวม

เป็นสูงสุด	 11	 หรือไม่	 ก็ขอเรียนว่า	 การให้สิทธิ	 Merit	

เพิ่มเติมสูงสุดไม่เกิน	13	ปี	เป็นการให้สิทธิตามประกาศ	

ส.1/2560	 ดังนั้นเง่ือนไขของประเภทกิจการก็จะต้อง

เป็นไปตามประกาศนี้	 คือทำาให้ได้ตามเงื่อนไขการ

พัฒนาเทคโนโลยีและการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 เพ่ือให้

ได้รับการปรับสิทธิเพิ่มเป็น	10	ปี	แล้วจึงทำาตามเงื่อนไข	

Merit	เพื่อเพิ่มสิทธิอีก	1	-	3	ปี

รับสิทธิ	Merit	ได้สูงถึง	13	ปี
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	 ประกาศ	 ส.1/2560	 เป็นประกาศท่ีไม่มีกำาหนดเวลา

ส้ินสุด	จึงถือเป็นมาตรการท่ีจะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ 

ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีในระยะยาว	อีกท้ังเป็นการส่งเสริม 

การลงทุนที่ไม่จำากัดพื้นที่	 จึงเป็นมาตรการที่จะช่วยกระตุ้น 

ให้เกิดการลงทุนเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยี

และนวัตกรรม	 และยกระดับความสามารถในการแข่งขัน

ของประเทศและอุตสาหกรรมโดยรวม	

	 ขอเพิ่มเติมอีกนิดว่า	 แม้กิจการในประเภท	 8.1	 จะตั้ง

อยู่ที่ใดก็ได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	10	ปี	แต่หากมี

การลงทุนโดยตั้งสถานประกอบการอยู่ใน	 3	 จังหวัด	 ซึ่ง

เป็นพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	 ได้แก่	 ฉะเชิงเทรา	 ระยอง	

และชลบุรี	 ก็จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมเป็นพิเศษตามมาตรการ

ส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก	 ซึ่งก็คือการเพิ่ม

สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ	 50	 เป็นเวลาอีก	

5	 ปีด้วยกัน	 ทำาให้สิทธิโดยรวมก็จะเป็นการยกเว้นภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล	10	ปี	และลดหย่อนร้อยละ	50	อีก	5	ปี	

	 หวังว่ามาตรการเหล่านี้จะสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชน

มีการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อเพิ่มขีด 

ความสามารถในการแข่งขันให้กับกิจการของตนเอง	สำาหรับ

รายละเอียดของมาตรการส่งเสริมการลงทุนในพื้นท่ี	 

EEC	 นั้น	 บีโอไอจะนำารายละเอียดมาลงในวารสารส่งเสริม

การลงทุนฉบับต่อๆ	ไป

 กิจการในประเภท 8.1 
จะตั้งอยู่ที่ใดก็ได้สิทธิ 

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 10 ปี 
 แต่หากตั้งอยู่ในพื้นที่ EEC 

ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง และ
ชลบุรี  จะได้รับสิทธิเพิ่มเติม 

 คือการเพิ่มสิทธิลดหย่อนภาษี
เงินได้นิติบุคคลอีกร้อยละ 50 

เป็นเวลาอีก 5 ปี

เป็นมาตรการระยะยาวและไม่จ�ากัดพื้นที่
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	 การยกเว้นอากรนำาเข้าให้กับของท่ีนำาเข้ามาเพ่ือ

การวิจัยและพัฒนา	 รวมถึงการทดสอบที่เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการวิจัยและพัฒนา	 เป็นอีกหน่ึงเคร่ืองมือใหม่

ที่นำามาใช้แล้วภายใต้มาตรการพัฒนาขีดความสามารถ

ด้านเทคโนโลยีโดยเป็นการให้สิทธิประโยชน์ตาม

มาตรา	30/1	ของ	พ.ร.บ.	ส่งเสริมการลงทุน	(ฉบับที่	4)	 

พ.ศ.	2560	ท่ีระบุไว้ว่า	“เพ่ือส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริม 

ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของที่ผู้ ได้รับ 

การส่ ง เสริมนำ า เข้ ามาเพื่ อใช้ ในการวิจัยและ

พัฒนารวมทั้งการทดสอบที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ตามที่ 

คณะกรรมการประกาศกำาหนด”

	 ปัจจุบันคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ออก 

ประกาศที่  1/2560  เรื่อง  การให้สิทธิและประโยชน์ 

ยกเว้นอากรขาเข้าสำาหรับของที่นำาเข้ามาเพื่อใช้ 

ในการวิจัยและพัฒนา	 ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วต้ังแต่ 

วันที่คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนมีมติ	 ซึ่งก็คือวันที่	

8	กุมภาพันธ์	2560

	 กิจการท่ีสามารถขอรับสิทธิประโยชน์ตามประกาศน้ี	

ได้แก่	 ประเภท	 7.11	 กิจการวิจัยและพัฒนา	 ประเภท	

7.12.1	 ถึง	 7.12.4	 ซึ่งก็คือกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ 

ที่มีการวิจัยและพัฒนา	และประเภท	8.1	กิจการพัฒนา

เทคโนโลยีเป้าหมาย	 เฉพาะโครงการที่มีการวิจัยและ 

พัฒนา	 โดยเป็นการให้สิทธิท้ังโครงการใหม่และโครงการ 

ท่ีดำาเนินการอยู่เดิมผู้ลงทุนในกิจการดังกล่าวสามารถ

ยื่นขอรับสิทธิประโยชน์ได้ตั้งแต่วันนี้	 แต่ขอแนะนำาว่า 

โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการของท่านก่อน 

เพื่อศึกษาแนวทางการยื่นขอรับสิทธิ

	 หากสงสัยว่า	 ทำาไมจึงไม่ให้กิจการอื่นด้วยเพราะ

กิจการอื่นก็อาจมีของที่นำาเข้ามาเพื่อการวิจัยและ

พัฒนาก็ได้	 คำาตอบก็คือ	 นี่เป็นการใช้เครื่องมือใหม่นี้ 

เป็นคร้ังแรก	คำาว่า “ของ”	ท่ีระบุในกฎหมายถือเป็นคำาท่ีมี 

ความหมายกว้างมาก	บีโอไอจึงขอเร่ิมทดลองใช้เคร่ืองมือน้ี 

กับกิจการที่มั่นใจได้ว่า	 มีสาระสำาคัญของโครงการเป็น 

การวิจัยและพัฒนาเท่านั้น	 เพ่ือให้การตรวจสอบและ 

ควบคุมการใช้สิทธิประโยชน์มีความรัดกุมเพียงพอ 

หากต่อไปการดำาเนินการใช้สิทธิประโยชน์มีความคล่องตัว 

และเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์ในการพิจารณาให้สิทธิ 

และการตรวจสอบแล้ว	 ก็มีความเป็นไปได้ท่ีจะขยาย 

การให้สิทธิประโยชน์ไปยังประเภทกิจการอื่นต่อไป

ยกเว้นอากรของที่น�าเข้าเพื่อการวิจัยและพัฒนา
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 ปัจจุบัน	 บีโอไอมีอีก	พ.ร.บ.	 ท่ีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ 

ซึ่งก็คือพระราชบัญญัติการเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 พ.ร.บ.	 น้ี 

มุ่งสร้างแรงดึงดูดการลงทุนท่ีมีคุณค่าสูง	 โดยเฉพาะการลงทุน

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายท่ีใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมข้ันสูง	

หรือมีการวิจัยและพัฒนา	 อันจะช่วยสร้างฐานเทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมขั้นสูงในประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น	

และจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศให้สูงขึ้นในระยะยาว

	 ดังนั้น พ.ร.บ.	 นี้จึงได้สร้างเครื่องมือใหม่ๆ	 ท่ีจะช่วย

ดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าเพิ่มเติม	 ซึ่งเครื่องมือใหม่ภายใต้ 

พ.ร.บ.เพิ่มขีดฯ	 ถูกเรียกว่า	 “บีโอไอพลัสพลัส  (BOI++)”  

เพ่ือให้ทราบว่า	 เป็นสิ่งที่ใหม่และเพิ่มขึ้นจาก	 BOI	 เดิม	

และ	BOI+	ด้วย

 เครื่องมือที่ พ.ร.บ. เพิ่มขีดฯ มีแตกต่างจาก พ.ร.บ. 

ส่งเสริมการลงทุน  ก็คือ  การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ไม่เกิน  15  ปี  สำาหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย	 โดย 

เป็นการให้ในลักษณะการเจรจาต่อรอง	 นั่นหมายความว่า 

กิจการท่ีผลิตผลิตภัณฑ์เดียวกัน	 อาจได้รับสิทธิไม่เท่ากัน 

ก็ได้	 เพราะการพิจารณาไม่ได้มุ่งเพียงผลผลิตของโครงการ 

แต่มองถึงประโยชน์อื่นๆ		ที่ประเทศจะได้รับ	อันเป็นผลพวง 

จากการมีโครงการลงทุนดังกล่าวด้วย	

	 ในการอนุมัติสิทธิประโยชน์ดังกล่าว	 จะให้

คราวละ	 1	 ปี	 ซึ่งของนำาเข้าที่จะได้รับการยกเว้น

อากรจะต้องไม่ใช่เคร่ืองจักร	 หรือวัตถุดิบและ

วัสดุจำาเป็นที่สามารถนำาเข้าโดยได้รับสิทธิยกเว้น

อากรขาเข้าสำาหรับเครื่องจักรหรือวัตถุดิบและ 

วัสดุจำาเป็น	 ทั้งนี้	 ตามชนิด	 ปริมาณ	 ระยะเวลา	

เงื่อนไข	 และวิธีการที่ประกาศกำาหนด	 อธิบายให้

เข้าใจง่ายๆ	ก็คือ	ถ้าสามารถใช้สิทธิได้ตามมาตรา	

36	(ยกเว้นอากรนำาเข้าวัตถุดิบที่นำามาผลิตเพื่อการ

ส่งออก)	 หรือ	 28	 (ยกเว้นอากรนำาเข้าเครื่องจักร 

ที่ไม่มีผลิตในประเทศ)	 อยู่แล้ว	 ไม่ควรมาใช้สิทธิ

ตามมาตรานี้

	 ขณะนี้บีโอไอได้แต่งต้ังคณะทำางานพิจารณา

ทบทวนระบบงานสิทธิและประโยชน์สำาหรับของ

ที่นำาเข้ามาเพื่อใช้ในการวิจัยและพัฒนา	 เพื่อ

กำาหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้สิทธิ

ประโยชน์ตามประกาศดังกล่าวหากหลักเกณฑ์การ

พิจารณารวมถึงนิยามของ	“ของ”	มีการกำาหนดไว้

ชัดเจนแล้ว	 ท่านจะสามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์

ของบีโอไอ

พ.ร.บ. เพิ่มขีดฯ ถูกเรียกว่า 
“ BOI++” 

เพื่อให้ทราบว่า เป็นสิ่งที่ใหม่
และเพิ่มขึ้นจาก BOI เดิม 

และ BOI+ ด้วย

เครื่องมือใหม่ภายใต้	พ.ร.บ.	เพิ่มขีดฯ
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	 เงินกองทุนภายใต้	 พ.ร.บ.	 เพิ่มขีดฯ	 ถือเป็น 

มิติใหม่	 ในการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอ	 เรื่องของ 

กองทุนอาจไม่ใช่เรื่องใหม่ในต่างประเทศ	เช่น	สิงค์โปร์ 

แต่สำาหรับบีโอไอประเทศไทยแล้ว	 ถือว่าใหม่มาก	 

นี่จึงเป็นความท้าทายใหม่ท่ีบีโอไอจะต้องเรียนรู้และ 

นำาเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ ดึงดูดการลงทุนที่ เป็น 

ประโยชน์กับประเทศให้มากที่สุด

	 หวังว่าหลังจากท่ีท่านได้อ่านบทความน้ีจนจบแล้ว	

จะเข้าใจคำาว่า	“บีโอไอพลัส” หรือ	“บีโอไอพลัสพลัส” 

และเข้าใจถึงเครื่องมือใหม่ในการส่งเสริมการลงทุน

ด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นอย่างดี		

	 นอกจากนี้	 ยังมีการให้เงินสนับสนุนจาก 

กองทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทุน	การวิจัย 

และพัฒนาเทคโนโลยี	 การส่งเสริมนวัตกรรม 

หรือการพัฒนาบุคลากรเฉพาะด้าน	 ใน 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย	 โดยเงินสนับสนุนจะ

ให้ภายหลังจากที่โครงการได้ดำาเนินการตาม

แผนงานที่กำาหนดไว้แล้ว	(Reimbursement)

 สำาหรับสิทธิประโยชน์อ่ืน	 “คณะกรรมการ

นโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข่งขันของประเทศสำาหรับอุตสาหกรรม

เป้าหมาย”	 ก็สามารถยืม	 พ.ร.บ.	 ส่งเสริม 

การลงทุนมาใช้ได้	 เช่น	การยกเว้นอากรนำาเข้า 

เครื่องจักรและวัตถุดิบ	 การถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน	

เป็นต้น	 แต่ไม่รวมถึงสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อน

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพราะจะเป็นการซ้ำาซ้อนกัน 

	 ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า	 โครงการเดียวกัน	

จะไม่อาจได้รับสิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนภาษี

เงินได้นิติบุคคลตาม	 พ.ร.บ.	ส่งเสริมการลงทุน	

พร้อมกันกับการได้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลตาม	พ.ร.บ.	เพิ่มขีดฯ	เพราะต้องได้

รับสิทธิทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

กองทุน
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ป่าชายเลน หรือ ป่าโกงกาง 
คือเป็นกลุ่มสังคมพืชซึ่งขึ้นอยู่ในเขต

น�้าลงต�่าสุดและน�้าขึ้นสูงสุด 
บริเวณชายฝั่งทะเล ปากแม่น�้าหรืออ่าว

	 ผู้เขียนเชื่อว่าหลายคนคงเคยสัมผัสกับความสวยงามของ 

ป่าชายเลนมาบ้าง	 ไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเท่ียวเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ

หรือการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาปลูกป่าชายเลน	 แต่การไปเที่ยวหรือ

การปลูกป่านั้น	 จะมีกี่คนที่รู้จักป่าชายเลนอย่างลึกซึ้ง	 บทความนี้ 

จึงขอเสนอความรู้เพื่อที่ท่านจะได้รู้จักกับป่าชายเลนมากขึ้น	 เพื่อ

ให้การไปเที่ยวหรือการเป็นจิตอาสาครั้งต่อไป	 ท่านจะได้สามารถ

ถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ให้แก่เพื่อนที่ร่วมเดินทางไปด้วยได้	

รวมท้ังจะได้เท่ียวและปลูกป่าอย่างเข้าใจความหมายท่ีลึกซึ้งของ 

ป่าชายเลนมากยิ่งขึ้น

 “ป่าชายเลน” หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า	 Mangrove	 Forest 

เป็นระบบนิเวศท่ีอยู่ในแนวเช่ือมต่อระหว่างผืนแผ่นดินกับพ้ืนน้ำาทะเล 

ในเขตร้อน	(Tropical)	และก่ึงเขตร้อน	(Sub - Tropical)	ประกอบไปด้วย

พืชและสัตว์หลากหลายชนิดที่ดำารงชีวิตร่วมกันในสภาพแวดล้อม

ที่เป็นดินเลนน้ำากร่อย	 และมีน้ำาทะเลท่วมถึงอย่างสม่ำาเสมอ	 เรา

สามารถพบป่าชายเลนได้ในบริเวณท่ีเป็นชายฝั่งทะเล	 ปากแม่น้ำา	

อ่าว	ทะเลสาบ	และบริเวณรอบเกาะแก่งต่างๆ	ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล	

บางคร้ังอาจเรียกว่า	“ป่าโกงกาง”	ซ่ึงเป็นช่ือเรียกตามพันธ์ุไม้ท่ีพบมาก 

นั่นก็คือไม้โกงกางนั่นเอง	

เรื่อง | ศิรินาถ   ไชยลาโภเรื่อง | ศิรินาถ   ไชยลาโภ

วิถีแห่งความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ป่าชายเลน...

นานาสาระ
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	 1.	 เป็นแหล่งพลังงานและแหล่งวัตถุดิบ 

ไม้จากป่าชายเลน	 โดยเฉพาะไม้โกงกางสามารถ

นำามาเผาเป็นถ่านเช้ือเพลิง	 ซึ่งไม้โกงกางถือเป็นไม้

คุณภาพดี	 เพราะให้ความร้อนสูงและไม่แตกเป็น

สะเก็ด	 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์ในงาน

ก่อสร้างและการใช้สอยด้วย	 เช่น	 ทำาเสาเข็ม	 ไม้ค้ำายัน 

ไม้ก่อสร้าง	เฟอร์นิเจอร์	รวมท้ังเปลือกของไม้บางชนิด 

สามารถนำามาสกัดได้สารท่ีชื่อ	 แทนนิน	 ใช้ในการ

ย้อมแห	อวน	ทำากาว	ฟอกหนัง	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	

ระยะหลังมีการรณรงค์ไม่ให้นำาไม้จากป่าโกงกางมา

เป็นฟืนหรือถ่านเช้ือเพลิง	เน่ืองจากปัจจุบันป่าชายเลน 

มีจำานวนลดลงอย่างมาก

	 ข้อมูลจากกรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝ่ัง	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	พบว่า	ในปี	2557	ป่าชายเลน 

ที่ยังคงสภาพสมบูรณ์ในประเทศไทยมีพื้นที่

ทั้งหมดประมาณ	 1.5	 ล้านไร่	 หรือประมาณ	

2.5	 ตารางกิโลเมตร	 กระจายอยู่บริเวณชายฝั่ง

ทะเลภาคตะวันออก	 ภาคกลาง	 ภาคใต้	 รวม	

24	 จังหวัด	 ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีพื้นท่ี

ป่าชายเลนมากที่สุด	 คือ	 1.4	 ตารางกิโลเมตร	

(875,038.15	ไร่)	และจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีป่าชายเลน

มากที่สุด	 คือจังหวัดพังงา

	 ป่าชายเลนจึงถือเป็นระบบนิเวศที่มีความ

เฉพาะตัวและมีความหลากหลายทางชีวภาพ

สูง	 และถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งด้าน

เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม	 ป่าชายเลนมีความ

สำาคัญ	ดังต่อไปนี้

	 2.	 เป็นแหล่งพืชผักและพืชสมุนไพรที่สำาคัญ

พืชป่าชายเลนมีทั้งไม้ยืนต้นและล้มลุกที่ เติบโต 

จากปัจจัยธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ เป็นอยู่ 

ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถหาได้ในท้องถ่ิน 

ข้ึนเองตามธรรมชาติและวนเวียนไม่มีท่ีส้ินสุด	 เช่น	

ใบชะคราม	 ยอดผักเบี้ยทะเล	 สาหร่ายสาย	 เหงือก

ปลาหมอ	ขลู่	เป็นต้น

เหงือกปลาหมอ มะนาวผี 
 ใช้รักษาโรคผิวหนัง

ผลของตะบูนขาว 
ใช้รักษาโรคบิดและท้องร่วง

ขลู่ 
ใช้ต้มดื่มบรรเทาโรคเกี่ยวกับทางเดินปัสสาวะ

แก้อาการปวดเมื่อย

รู้หรือไม่...
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	 3.	 เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำาวัยอ่อน เป็นแหล่ง

อาหาร	ที่อยู่อาศัย	หลบภัย	สืบพันธุ์	และเจริญเติบโต

ของสัตว์น้ำานานาชนิดป่าชายเลนเป็นแหล่งอนุบาล

สัตว์น้ำาวัยอ่อน	 โดยเฉพาะปู	 กุ้ง	 หอย	 รวมถึงสัตว์น้ำา

อื่นๆ	 ที่เป็นส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อาหาร	 โดยเฉพาะ

ปลาหลายชนิดท่ีอาศัยวางไข่ในบริเวณพ้ืนท่ีป่าชายเลน

และอาศัยเจริญเติบโตในระยะแรก	 เมื่อแข็งแรงดีแล้ว

จึงออกสู่ทะเล	 และหลายชนิดที่แม้จะวางไข่ในทะเล	

ซึ่งเมื่อถึงระยะเวลาที่เป็นตัวอ่อนก็จะมาอาศัยอยู่ที่ 

ป่าชายเลนเพื่อหลบซ่อนศัตรู	 และหาอาหาร	 เช่น		

ปลากะพงขาว	ปลานวลจันทร์	 ปลากระบอก	ปลาเก๋า	

กุ้งกุลาดำา	 หอยนางรม	 หอยแครง	 หอยแมลงภู่	 ปูม้า		 

ปูแสม	ปูทะเล	เป็นต้น

	 4.	 ช่วยรักษาสมดุลของระบบนิเวศชายฝ่ัง

และใกล้เคียง	 โดยเฉพาะหญ้าทะเลและปะการัง  

ป่าชายเลนมีบทบาทในการรักษาสมดุลของธาตุ

อาหารและความอุดมสมบูรณ์ของน้ำาทะเลชายฝั่ง	 ซึ่ง

จะส่งผลถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรประมง

	 5.	 ช่วยป้องกันการพังทลายของดินชายฝ่ัง  

รากต้นไม้ในป่าชายเลน	 นอกจากจะป้องกันการ 

กัดเซาะชายฝ่ังแล้ว	ยังช่วยลดความแรงจากกระแสน้ำา 

ทำาให้ตะกอนท่ีลอยมาทับถมเกิดเป็นแผ่นดินงอกใหม่	

เมื่อเป็นระยะเวลานาน	 ก็จะขยายออกไปในทะเล

กลายเป็นหาดเลน	 อันเหมาะสมแก่การเกิดพันธุ์ไม้

ป่ายชายเลนต่อไป

	 6.	 ช่วยดูดซับสิ่งปฏิกูลจากฝั่ง	 รากของต้นไม้

ในป่าชายเลนท่ีงอกขึ้นมาเหนือพ้ืนดิน	 ทำาหน้าที่

เหมือนเป็นตะแกรงกรองสิ่งปฏิกูลและสารพิษต่างๆ	

จากบนบกเพื่อไม่ให้ลงสู่ทะเล	

	 7.	 ช่วยปกป้อง ชี วิตและทรัพย์สินของ

ประชาชนตามแนวชายฝ่ัง	 ป่าชายเลนเป็นฉาก

กำาบังภัยธรรมชาติ	 ทำาหน้าท่ีเหมือนป้อมปราการ

ในการบรรเทาความรุนแรงของคล่ืนและลมให้ 

น้อยลงก่อนท่ีจะถึงฝั่ง	 ช่วยไม่ให้เกิดความเสียหาย

อย่างรุนแรงในบริเวณที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำามา

หากินของประชาชนในบริเวณนั้น
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	 9.	 ช่วยลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในบรรยากาศ	 ป่าชายเลนเป็นแหล่งที่มีการสะสม

ของคาร์บอนหนาแน่น	 มีความสามารถในการดูดซับ

ก๊าซคาร์บอนไดนอกไซด์สูงกว่าป่าประเภทอ่ืน	 ไม้

ในป่าชายเลนมีอัตราการสังเคราะห์แสงสูง	 จึงช่วย

ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 โดยสามารถ 

กักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในรูปของเนื้อไม้และ

เพิ่มปริมาณออกซิเจนในบรรยากาศ

	 8.	 เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็น

แหล่งศึกษาธรรมชาติ	 ระบบนิเวศป่าชายเลนเป็น

ระบบนิเวศที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว	 เพราะเป็น

แหล่งที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาชนิดที่มีความ

แปลกตา	อีกท้ังยังเป็นแหล่งท่ีมีท้ังสัตว์น้ำาและสัตว์บก	

โดยเฉพาะนกชนิดต่างๆ	 ทำาให้ป่าชายเลนเป็นท้ัง

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	 ศึกษาหาความรู้	 และเป็น

แหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์
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 แหล่งที่มาของข้อมูล: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	 ปัจจุบัน	 เป็นที่น่าเสียดายท่ีป่าชายเลนถูก 

บุกรุกและใช้พื้นที่ทำาประโยชน์อื่นๆ	 ทางเศรษฐกิจ	

ทำาให้พ้ืนที่ป่าชายเลนลดลงอย่างรวดเร็ว	 ส่งผล 

กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม 

ท้ังนี้พื้นที่ป่าชายเลนมีสภาพความสมบูรณ์ของป่า 

แตกต่างกันในแต่ละท้องที่	 โดยภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

เป็นพื้นที่ที่ มีสภาพป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์

มากกว่าภาคอื่นๆ	 โดยเฉพาะที่อำาเภอกะเปอร์

จังหวัดระนอง	 ถือว่าเป็นป่าชายเลนที่มีความ

สมบูรณ์มากที่สุดของประเทศไทย	

	 สำาหรับภาคอื่นๆ	ในประเทศไทยนั้น	ส่วนมาก 

พบว่ามีสภาพเสื่อมโทรม	 เนื่องจากการขยายตัว

ของประชากร	 การบุกรุกพ้ืนที่ป่าไปใช้ประโยชน์

ทางเศรษฐกิจต่างๆ	 เช่น	 การทำาประมงและการ

เพาะเล้ียงชายฝ่ัง	 โดยเฉพาะการทำานากุ้ง	 การทำาไม้

เกินกำาลังผลิตของป่า	 การทำาเหมืองแร่	 การสร้าง

ท่าเทียบเรือ	การทำานาเกลือ	

	 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าชายเลนดังกล่าว

ทำาให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศหลายประการ	

เช่น	 อุณหภูมิน้ำาสูงขึ้น	 ปริมาณธาตุอาหารลดลง	

ปริมาณสารพิษในน้ำาเพ่ิมข้ึน	เกิดการพังทลายของดิน 

ปริมาณและลักษณะโครงสร้างของพืชและสัตว์น้ำา	

ส่งผลต่อความสมดุลของระบบนิเวศในป่าชายเลน

และระบบอื่นในบริเวณชายฝั่งและบริเวณใกล้เคียง

ป่าชายเลน	

	 อย่างไรก็ดี	 ขณะนี้มีหลายหน่วยงานที่

ตระหนักถึงความสำาคัญของป่าชายเลน	 โดย

มีการจัดโครงการปลูกป่าชายเลน	 การประกวด

ชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ป่าชายเลน 

ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั้งในประเทศและ

ระหว่างประเทศ	 เพื่อกระตุ้นจิตสำานึกการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน	 โดยเฉพาะคน 

ในชุมชนนั้นๆ	 ท่ีจะเป็นรากฐานสำาคัญในการ

รักษาและพัฒนาพื้นที่บริเวณป่าชายเลนต่อไป

	 ทราบข้อดีของป่าชายเลนกันแล้ว	 คร้ังต่อไป

หากท่านมีโอกาสไปเย่ียมชมป่าชายเลน	อย่าลืม 

ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นนักท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ์ด้วยนะคะ	 เพื่อท่ีป่าชายเลนจะได้ 

อยู่คู่กับประเทศไทยไปอีกนานๆ	ค่ะ		

ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเป็นพื้นที่
ที่มีสภาพป่าชายเลนอุดมสมบูรณ์

มากกว่าภาคอื่นๆ โดยเฉพาะที่ 
อำาเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
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ดร.พัฒน สุวรรณสัมฤทธิ์ 
กรรมการผู้จัดการ และวุฒิสถาปนิก

โมเดล The Farm Valley Kaoyai

	 จากประสบการณ์มากกว่า	15	ปี	ในธุรกิจบริการ	‘รับออกแบบ

อาคารทุกประเภทเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง’	 ของ	 บริษัท	 พัฒน	

โปรเฟสชันแนล	 จำากัด	 (Pattana	 Professional	 Co.,	 Ltd.)	 โดย	

ดร.พัฒน	 สุวรรณสัมฤทธิ์	 กรรมการผู้จัดการ	 และวุฒิสถาปนิก	 

โดยเฉพาะผลงานการออกแบบเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สำาหรับ 

ชาวญ่ีปุ่น	 ทำาให้บริษัทได้รับการยอมรับอย่างสูงท้ังจากผู้ประกอบการ

ชาวญ่ีปุ่น	 และชาวไทย	 ท่ีลงทุนก่อสร้างอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

ในประเทศไทยสำาหรับชาวญี่ปุ่น	

	 เนื่ องจากสามารถออกแบบได้ตรงกับการใช้ชี วิตของ 

ชาวญี่ปุ่น	 ทั้งผลงานออกแบบเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ย่านสุขุมวิทที่มี

ชาวญ่ีปุ่นอาศัยอยู่จำานวนมาก	 และเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ย่านนิคม

อุตสาหกรรมใกล้สถานท่ีประกอบกิจการของชาวญี่ปุ่น	 จนได้รับ 

คัดเลือกจากผู้จัดงาน	 และได้รับอนุมัติจากกรมส่งเสริมการค้า

ระหว่างประเทศ	(Department	of	 International	Trade	Promotion)	

กระทรวงพาณิชย์	 (Ministry	 of	 Commerce)	 ประเทศไทย	 ให้เป็น

ตัวแทนนักออกแบบและสถาปนิกไทย	 ท่ีผลิตสินค้าและบริการ

เหมาะสมกับคุณภาพชีวิตของชาวญี่ปุ่น	

เรื่อง | บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จำ�กัด

สถาปนิกไทย ในงาน Living and Design 2016
นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

พัฒน โปรเฟสชันแนล 
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	 บริษัทได้จัดแสดงผลงานการออกแบบเซอร์วิส 

อพาร์ทเมนท์สำาหรับชาวญี่ปุ่น	 ในงานแสดงสินค้า	 Living	

and	Design		2016	ณ	นครโอซากา	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่าง

วันที่	 12	 –	 14	 ตุลาคม	 2559	 เพื่อจัดแสดงผลงาน	 และ 

เจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อภายในงานแสดงสินค้า	 ร่วมกับ	 

นักออกแบบ	 สถาปนิกหลากสาขา	 ที่ผู้จัดงานคัดเลือกรวม	 

7	 ราย	 โดยตั้งอยู่ภายใน	 ECO	 T - LIFE	 PAVILION	 ของ 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	(DITP)		

บริษัทจัดแสดงผลงาน
การออกแบบเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์

สำาหรับชาวญี่ปุ่น  
ในงาน Living and Design  2016   

ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น  
เมื่อเดือนตุลาคม 2559   

เพื่อจัดแสดงผลงาน และเจรจาธุรกิจ
ภายใน ECO T-LIFE PAVILION  

ของกรมส่งเสริมการค้า 
ระหว่างประเทศ

ทางเข้างาน LIVING AND DESIGN 2016,
Osaka – Nanko, ATC HALL

จุดลงทะเบียนงาน LIVING AND DESIGN 2016, 
Osaka – Nanko, ATC HALL

จุดแสดงแผนผังงาน LIVING AND DESIGN 2016, 
Osaka – Nanko, ATC HALL

รายชื่อผู้ประกอบการผลิตสินค้า และบริการไทยทั้ง 7 ราย 
ที่ผู ้จัดงานคัดเลือกให้เข้าร่วมงาน LIVING AND DESIGN 
2016, Osaka – Nanko, ATC HALL รับรองโดยกรมส่งเสริม
การค้าระหว่างประเทศ
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ตัวอย่างผลงานการออกแบบที่บริษัทนำาไปจัดแสดง
ในงาน Living and Design 2016 นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น

พื้นที่จัดแสดงผลงานของ บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จ�ากัด
ใน ECO T - LIFE PAVILION 

ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

พื้นที่จัดแสดงผลงานของ 
บริษัท พัฒน โปรเฟสชันแนล จ�ากัด 

(1) The Tripple Oaks Executive 

Serviced Apartment, 

Sukhumvit 33 

(2) CV12 The Residence, 

Sukhumvit 53 และเซอร์วิส

อพาร์ทเมนท์ส�าหรับชาวต่างชาติ 

และชาวไทยย่านสุขุมวิท 

(3) Bamboo For Rest 

Apartment, Sukhumvit 52

 ภาพประกอบ

http://www.buildernews.in.th/archdesign/decordesign/13176

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1478594912

http://www.delimirrornew.co.th/?page_id=6969#!gallery-1-566

http://www.delimirrornew.co.th/?p=10913 

http://www.ryt9.com/s/prg/2544617

http://www.ryt9.com/s/prg/2545412

http://alumni.kmutt.ac.th/detail.php?content_id=179

ผลงานที่บริษัทนำาไปจัดแสดง	ประกอบด้วยอาคารเซอร์วิสอพาร์ทเมนท์สำาหรับชาวญี่ปุ่นย่านสุขุมวิท	เช่น

โครงการ The Tripple 
Oaks Executive Serviced 
Apartment, Sukhumvit 33 

โครงการ CV12 
The Residence, 
Sukhumvit 53

โครงการ Bamboo For Rest Apartment, 
Sukhumvit 52
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เกษตรกรรมและผลิตผลทางการเกษตรหมวด 11
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
เดือนเมษายน 2560

เรื่อง | รสสุคนธ์   สังข์วารี

ประเภท
กิจกำร

1

8

4

11

7

14

2

9

5

12

3

10

6

13

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย - ญี่ปุ่น

ไทย

สุราษฎร์ธานี

ศรีสะเกษ

สระบุรี

บุรีรัมย์

ล�าพูน

สงขลา

1.17

1.5.2

1.16.2

1.5.2

1.17

1.16.3

กรุงเทพฯ

ปทุมธานี

สระบุรี

ตรัง

1.17

1.17

1.16.2

1.14.1

ไทย

ไทย

ไต้หวัน

หมู่เกาะบริติช 
เวอร์จิน

สระบุรี

พังงา

ปราจีนบุรี

สมุทรปราการ

1.16.2

1.17

1.10

1.17

สุราษฎร์ซีฟู้ดส์ จ�ากัด

ศรีสุรภาฟาร์ม จ�ากัด

ไพโร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด
(โครงการที่ 2/3)

ธนาสินฟาร์ม จ�ากัด

ไทย-นิจิ อินดัสทรี จ�ากัด

พาวเวอร์ คอนเนอร์ จ�ากัด

เอสพีอาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี จ�ากัด

ไทยซัมมิท มาร์เก็ตติ้ง จ�ากัด

ไพโร เอ็นเนอร์ยี่ จ�ากัด 
(โครงการที่ 3/3)

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ากัด

ไพโร เอนเนอร์ยี่ จ�ากัด
(โครงการที่ 1/3)

ท็อป โปรดักส์ ฟู้ด จ�ากัด

MR. HSIAO YU JEN

เคอร์ร่ี อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

สัตว์น�้าแช่แข็ง

สุกรขุน

น�้ามันสังเคราะห์
(SYNTHETIC OIL) 

เลี้ยงไก่เนื้อ

ขนมขบเคี้ยว 

เชื้อเพลิงชีวมวลอัด

ขนมขบเคี้ยว

อาหารส�าเร็จรูปหรือกึ่งส�าเร็จรูป จากเน้ือสัตว์แช่แข็ง

น�้ามันสังเคราะห์
(SYNTHETIC OIL) 

น�้ายางข้น และสกิมเครพ 

น�้ามันสังเคราะห์
(SYNTHETIC OIL) 

สัตว์น�้าแช่แข็ง

น�้ามันกฤษณา
(AGARWOOD OIL)

สิ่งปรุงแต่งอาหาร

ไทย

ไทย

ไทย

ไทย - ออสเตรเลีย 
- สิงคโปร์
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ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

5 ออสเตรเลีย สมุทรปราการ4.8.17อีจีอาร์ กรุ๊ป สยาม จ�ากัด ชิ้นส่วนส�าหรับยานพาหนะ 

ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่งหมวด 44
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์

1

2

ไทย - แคนาดา 
- เกาหลีใต้ 

ระยอง4.1.3

ไต้หวัน สมุทรปราการ4.5.2

เซ้าท์ สตาร์ จ�ากัด

เอ แอนด์ คิว อุตสาหกรรมแม่พิมพ์
(ประเทศไทย) จ�ากัด

ชิ้นส่วนโลหะดึงขึ้นรูป เช่น CAPILLARY 
และ PIPE ASSY

แม่พิมพ์ และการซ่อมแซมแม่พิมพ์

ประเภท
กิจกำร

3 ไทย - เกาหลีใต้ ชลบุรี4.1.3กา จิน เทค จ�ากัด
ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BURNER BAKE
และ ASS’Y VALVE MAIFOLD ELBOW

4 ไทย ฉะเชิงเทรา4.8ทองไชยอุตสาหกรรม จ�ากัด
ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น FAN CLUTCH ท่อน�้ามัน 
และท่อน�้ามันเบรค

อุตสาหกรรมเบาหมวด 33
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

3

2

4

ไทย สมุทรปราการ3.1.2.1

ไทย

ออสเตรีย

ตาก

ปราจีนบุรี

3.1.4

3.1.1.1

ไทยรุ่งเรืองเท็กซ์ไทล์ จ�ากัด

ไทอัน นิตติ้ง การ์เม้นท์ จ�ากัด

MR. CHRISTIAN DRESSLER 

เส้นด้ายรวบขนชนิดพิเศษ (COMPACT YARN)

เครื่องนุ่งห่ม เครื่องประกอบการแต่งกาย
และเคหะสิ่งทอ

เส้นใยไลโอเซลส์ 

1 จีน ชลบุรี3.2ฮัวยี จ�ากัด NON-WOVEN FABRIC

15

16

17

ไทย ปทุมธานี1.17

ชุมพร1.17

ไทย บึงกาฬ1.14.1

บ้านขนมไทย อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด

ไทย มงกุฎ กรุ๊ป จ�ากัด

เซาท์แลนด์รีซอร์ซ จ�ากัด

ผลไม้ทอดกรอบ เช่น กล้วยทอดกรอบ (BANANA CHIP)

ผลไม้แปรรูป เช่น ผลไม้แช่แข็ง
และผลไม้อบแห้ง (FREEZE DRY) 

ยางแท่ง (BLOCKED RUBBER) 
และหรือยางผสม (COMPOUNDED RUBBER)

ไทย - จีน

- - --- -

เหมืองแร่ เซรามิก และโลหะขั้นมูลฐานหมวด 22
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร
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9

13

10

14

11

12

4

5

2

6

3

เกาหลีใต้ - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ5.7

ไทย - ฝรั่งเศส กรุงเทพฯ5.8

ไทย - อังกฤษ กรุงเทพฯ5.7

สวีเดน - อังกฤษ
- รัสเซีย - ลาว 

กรุงเทพฯ5.7

ฝรั่งเศส เชียงใหม่5.7

เทอร์ทีน ฟลอร์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

MR. ERIC MONTEIL 

MR. BRIAN GEORGE GIBBONS 

MR. KHIBAR RASSUL 

MR. JULIEN, JEAN FOGNINI

ซอฟต์แวร์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

7

8

ไทย กรุงเทพฯ5.7

เกาหลีใต้ กรุงเทพฯ5.7

เทเลเมดิก้า จ�ากัด

เพลย์วิธ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์

1
ไทย 

- สหรัฐอเมริกา
เชียงใหม่5.7นายกิตติชัย พิพัฒน์บุณยารัตน์ ซอฟต์แวร์

อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์หมวด 55
ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท

กิจกำร

สิงค์โปร์ กรุงเทพฯ5.7คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จ�ากัด ซอฟต์แวร์

ฝรั่งเศส - ไทย กรุงเทพฯ5.7

ญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา5.4.6.2

ไทย กรุงเทพฯ5.7

ญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา5.4.3.1

ไทย - แคนาดา กรุงเทพฯ5.7

MR. DAVID LY

เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด

นายภาโรจน์ เด่นสกุล

ดีเคเค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จ�ากัด

เค้กบ๊อกซ์ จ�ากัด

ซอฟต์แวร์

ชิ้นส่วนส�าหรับ HARD DISK DRIVE
เช่น RAMP LATCH

ซอฟต์แวร์

ชิ้นส่วนส�าหรับอุปกรณ์โทรคมนาคม 

ซอฟต์แวร์ 

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

7

9

6

8

ไทย

ญี่ปุ่น - ไทย

กรุงเทพฯ

ลพบุรี

4.5.2

4.11.1

ญี่ปุ่น - มาเลเซีย พระนครศรีอยุธยา4.1.3

เยอรมนี ระยอง4.8.6.9

จุฬาวิศวกรรม จ�ากัด

เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ�ากัด

ยามาอิชิ แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. MICHAEL WEIKERT 

ชิ้นส่วนเครื่องจักร เช่น  GATE VALVES และ VALVE 
FITTINGS ส�าหรับปั๊มน�้า 

ชิ้นส่วนอากาศยาน เช่น  BELL CRANK ASSEMBLY

ชิ้นส่วนโลหะ เช่น BRACKET, UPPER CASE 
และ PLATE 

ชิ้นส่วนยานพาหนะ เช่น  DRIVE SHAFT COUPLING

15 อังกฤษ - ไทย กรุงเทพฯ5.7MR. YAN WING WILLIAM KWOK ซอฟต์แวร์
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22

23

21

25

24 

นอร์เวย์ กรุงเทพฯ5.4.4

ไทย ขอนแก่น5.7

ฝรั่งเศส

เนเธอร์แลนด์ - ไทย

กรุงเทพฯ

ชลบุรี

5.8

5.4.4

สิงคโปร์ นครราชสีมา5.4.6.2

MR. TERIE KVISTEROEY

นายอัจฉริยะ ดาโรจน์ 

MR. JULIEN JACQUES CHALTE 

โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ�ากัด

เอ็นเอ็มไอ พรีซีชั่น แอสเซมบลิ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ชิ้นส่วน ELECTRONIC CONTROL AND 
MEASUREMENT ส�าหรับงานอุตสาหกรรม

ซอฟต์แวร์

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับยานพาหนะ 

ชิ้นส่วน HARD DISK DRIVE 

เคมีภัณฑ์ พลาสติก และกระดาษหมวด 66
ที่ตั้ง

ที่ตั้ง

ล�ำดับ

ล�ำดับ

ผู้ร่วมทุน

ผู้ร่วมทุน

บริษัท

บริษัท

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

ประเภท
กิจกำร

ประเภท
กิจกำร

1

7

4

8

2

5

3

6

สหรัฐอเมริกา ชลบุรี6.9

ไทย นนทบุรี6.10

ไทย

ไทย

นนทบุรี

ราชบุรี

6.10

6.12.2

สหรัฐอเมริกา ชลบุรี6.9

ไทย สงขลา6.8

ไทย สมุทรสาคร6.10

ไทย ระยอง6.1

คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด

ฟาร์มาสันต์ แล็บบอราตอรี่ส์ จ�ากัด

ถ้วยทองโอสถ จ�ากัด

ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จ�ากัด

คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จ�ากัด

บีเคเทรดดิ้ง จ�ากัด

เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จ�ากัด

พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ากัด (มหาชน)

ยาสีฟัน 

น�้าเกลือ

ยาส�าหรับรักษาคน

GLASSINE PAPER 

ยาสีฟัน

เม็ดพลาสติกรีไซเคิล

ยาแผนปัจจุบันส�าหรับรักษาคน

ก๊าซไฮโดรเจนความบริสุทธ์ิสูง 

20
สิงคโปร์ - ฟินแลนด์

- มอริเชียส
ภูเก็ต5.7MR. THOMAS HENRIK ZILLIACUS ซอฟต์แวร์

16

17

18

ญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา5.4.15

ไทย - สิงคโปร์ กรุงเทพฯ5.9

ไทย พระนครศรีอยุธยา5.2.4

เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จ�ากัด

มันนี่เทเบิล จ�ากัด

เอยูแอนด์เจบี อิเล็คทรอนิคส์ จ�ากัด

ELECTRO-MAGNETIC PRODUCT

ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัล 

WIRE HARNESS

19 สิงคโปร์ - แคนาดา กรุงเทพฯ5.7MR. NICKSON FONG ซอฟต์แวร์
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9

12

10

13

15

16

11

14

ไทย ชลบุรี7.14

ไทย - สวีเดน กรุงเทพฯ7.11

จีน สมุทรสาคร7.6

ญี่ปุ่น

ไทย - ญี่ปุ่น

หมู่เกาะบริติช 
เวอร์จิน

กรุงเทพฯ

กรุงเทพฯ

สมุทรปราการ

7.6

7.7

7.11

ฮ่องกง กรุงเทพฯ7.7

สิงคโปร์ กรุงเทพฯ7.6

พลาสเทค แล็บ จ�ากัด

โกลบอล บั๊กส์ เอเชีย จ�ากัด

โกลเด้น โบว์ พาวเวอร์ เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

นายโนริโอะ คะเซทานิ

ไทย ฟูจิ คิไค จ�ากัด

เคอร์ร่ี อินกรีเดียนท์ (ไทยแลนด์) จ�ากัด

ซิมไบโอร์ โซลาร์ จ�ากัด

MISS SHI CHIN LING

บริการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ 
และบริการสอบเทียบมาตรฐาน

การวิจัยและพัฒนา

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

วิจัยและพัฒนา

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

17 ไทย เชียงใหม่7.9.2.4นายณัชชรัตน์ กฤตธน ศูนย์บ่มเพาะด้านนวัตกรรม

18 สิงคโปร์ - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
7.1.1.3 

และ 7.1.2
เอ็นเอส-โอจี เอนเนอร์จี โซลูชั่นส์ 
(ไทยแลนด์) จ�ากัด

ไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ไอน�้า และน�้าเพื่ออุตสาหกรรม

5

8

6

7

ไทย กรุงเทพฯ7.6

ญี่ปุ่น ชลบุรี7.6

ญี่ปุ่น พระนครศรีอยุธยา7.6

ไทย - ญี่ปุ่น กรุงเทพฯ7.6

โอเมก้า ดิชวอชเชอร์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

มารูยาม่า เอ็มเอฟจี (ประเทศไทย) จ�ากัด

ทีดีเอ รับเบอร์ คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด

คิทามูระ ยูเอ็มซี (ไทยแลนด์) จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

บริการ และสาธารณูปโภคหมวด 77

1

4

2

3

ญี่ปุ่น ปทุมธานี7.6

สิงคโปร์ กรุงเทพฯ7.6

เยอรมนี กรุงเทพฯ7.7

ญี่ปุ่น - ฮ่องกง 
- มาเลเซีย

ชลบุรี7.6

โตชิบาคอนซูมเมอร์โปรดัคส์ (ประเทศไทย) จ�ากัด

MR. DANIEL GAEFKE

เฮแรอุส (ประเทศไทย) จ�ากัด

ไทโย สแตนเลส สปริง เอ็มเอฟจี 
(ประเทศไทย) จ�ากัด

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

สนับสนุนการค้าและการลงทุน

บริษัทการค้าระหว่างประเทศ

19 ญี่ปุ่น ระยอง7.12.4ไทย เคียววะไบโอเทคโนโลยีส์ จ�ากัด กรดอะมิโนที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
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20

21

ไทย สระบุรี7.1.1.2

ไทย สระแก้ว7.1.1.1

อนุรักษ์พลังงานซีเมนต์ไทย จ�ากัด

กรีน เพาเวอร์ เอ็นเนอร์จี จ�ากัด

ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงทดแทนจากสิ่งปฏิกูล
ที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

ที่ตั้งล�ำดับ ผู้ร่วมทุนบริษัท ผลิตภัณฑ์ ประเภท
กิจกำร

โครงกำรอนุมัติ
ให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 

 เดือนเมษายน 2560
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 สำ�หรับกิจกรรมดีๆ แบบนี้

ส�ม�รถติดต�มข่�วส�รได้ที่ 

www.build.boi.go.th

CONTACT

กิจกรรมท่ีผ่านมาในไตรมาสแรกของ BUILD

กิจกรรมผู้ซื้อพบผู้ขายครั้งท่ี 271 - 272 
ณ บริษัท ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม จ�ากัด (มหาชน) 
และกิจกรรมจัดหาผู้ผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมดาวเทียม 
ของบริษัท Airbus Defence & Space

	 ไตรมาสแรกท่ีผ่านมา	กลุ่มพัฒนาการเช่ือมโยงอุตสาหกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 

(หน่วย	 BUILD)	 ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงการลงทุน	 ระหว่างผู้ผลิต 

และผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ	โดยมีการจัดกิจกรรมใหญ่ๆ	 2	กิจกรรมดังต่อไปนี้

	 1.	 กิจกรรมผู้ซ้ือพบผู้ขาย	คร้ังท่ี	271 - 272	ร่วมกับ	บริษัท	DS	SMITH	RAPAK	

(THAILAND)	 ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้สำาหรับบรรจุน้ำาผลไม้	และ	บริษัท	BEUMER 

GROUP	 (THAILAND)	 ผู้ผลิตสายพานลำาเลียงที่ใช้กับโรงงานกลุ่มอุตสาหกรรมหนัก 

เช่น	 ปูนซีเมนต์	 ถ่านหิน	 ปิโตรเคมี	 เป็นต้น	 ทั้ง	 2	 บริษัทตั้งอยู่ในพื้นที่ของบริษัท 

ไทยพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม	 จำากัด (มหาชน)	 โดยภายในงานผู้ซื้อทั้ง	 2	 ราย 

ได้กล่าวแนะนำาภาพรวมของบริษัทรวมถึงชิ้นส่วนที่ต้องการจัดซื้อ	ซึ่งได้รับความสนใจ 

จากผู้ประกอบการในไทยเป็นจำานวนมาก	 ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจใหม่ที่หน่วย	 BUILD 

ได้จัดขึ้น	เพื่อให้ผู้ซื้อกับผู้ขายพบปะพูดคุยทางธุรกิจกัน	นอกเหนือจากกลุ่มยานยนต์ 

และอิเล็กทรอนิกส์	(มีผู้ผลิตชิ้นส่วนเข้าร่วม	21	บริษัท	จำานวนทั้งสิ้น	24	คน)

	 2.	 กิจกรรมจัดหาผู้ผลิตช้ินส่วนอุตสาหกรรมดาวเทียมของบริษัท	 Airbus 

Defence & Space	 หน่วย	 BUILD	 ร่วมกับ	 บริษัท	 Airbus	 Defence	 &	 Space	 

ผู้ผลิตดาวเทียมและอวกาศรายใหญ่ระดับโลก	ร่วมกันจัดกิจกรรมจัดหาชิ้นส่วนที่ใช้ใน 

ดาวเทียม	 โดยคัดเลือกผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีศักยภาพด้านนวัตกรรมและ 

เทคโนโลยี	 ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลในนโยบาย	 Thailand	 4.0 

ภายในงานได้รับความสนใจมากจากบริษัทท่ีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย	

เช่น	 บริษัท	 KCE	 ELECTRONICS,	 DELTA	 ELECTRONICS	 (THAILAND),	 ENERGY 

ABSOLUTE,	SVI	และอื่นๆ	รวมทั้งหมด	7	บริษัท	โดยทางบริษัท	Airbus	ได้ร่วมพูดคุย	

แบบ	One-on-One	Meeting	และมีแนวโน้มที่จะร่วมธุรกิจกับบริษัทในประเทศไทย		

	 นอกจากน้ีทาง	Airbus	ยังได้พบกับ	ผศ.	ดร.ชินวัชร์	สุรัสวดี	อาจารย์จากวิทยาลัย

วิศวกรรมอวกาศและระบบโลก	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	พูดคุยเก่ียวกับความร่วมมือในการสร้างบุคลากรด้านการผลิต 

อากาศยาน	 ดาวเทียมและอวกาศ	 ซึ่งทางวิทยาลัยเองสามารถผลิตนักศึกษาได้ปีละ 

80	คน	แบ่งเป็น	(ปริญญาตรี	40	คน	ปริญญาโท	30	คน	ปริญญาเอก	10	คน)	และ

มีความร่วมมือกับ	 Massachusetts	 Institute	 of	 Technology	 (MIT)	 สหรัฐอเมริกา	 

ซึ่งเป็นสาขาที่น่าส่งเสริมให้บุตรหลานทุกท่านเข้าศึกษา	 เพื่อเป็นแรงงานสำาคัญ 

ของประเทศชาติต่อไปในอนาคต		

เรื่อง | ณชนก   จิตรมาศ
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เรื่อง | ภัทรกฤตย์   วิจิตรภัทร

บีโอไอ ได้รับการติดต่อจากบริษัทท้ังในประเทศและต่างประเทศ แสดงความสนใจ 
หาผู้ร่วมทุนไทยในอุตสาหกรรมต่างๆ ผู้สนใจสามารถติดต่อโดยตรงกับบริษัทเหล่านี้

 

 

Ms.Napatsanun Kulpatwattana,

Managing Director

 Defast Global Co., Ltd.
38 Moo.6 Sunpatong-Bankad Road, Tambol Yuwa, Amphur Sunpatong, Chiangmai

Tel: +668 7539 8988

E-mail: vice.gm@defast-global.com

ต้องการหาผู้ร่วมทุนในกิจการสำานักงานใหญ่ข้ามประเทศ IHQ กิจการบริษัทการค้า

ระหว่างประเทศ ศูนย์กระจายสินค้าในประเทศ และกิจการโรงแรม (20 ห้องขึ้นไป)

 
Stanley Gulbin,

President

CPAC Asia Imaging Products LTD.
112 Moo 9 Bangna-trad Highway km 36, Bangwua, Bangpakong, Chachoengsao  

E-mail: shg@cpacasia.com

ต้องการหาผู้ร่วมทุนต่างประเทศเข้ามาร่วมทุนในกิจการผลิตเคมีสำาหรับอุตสาหกรรม 

และอาหารสัตว์

 

 

Agr Giselle LLanes,

Managing Director

AgriConsulting Group

Parana 627, Cordoba, Argentina

Tel: +5490 3511 5683 7652

E-mail: Gisellellanes@gmail.com

ต้องการหาความร่วมมือด้านเทคนิคในการจัดตั้งโรงงานผลิตเครื่องจักรทางการเกษตร

ไทย

ไทย

อาร์เจนตินา

หาผู้ร่วมทุน

1. ตามที่ผู้สนใจทั้งไทยและต่างประเทศได้ติดต่อขอให้บีโอไอประกาศหาผู้ร่วมทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยท่ีอุตสาหกรรมบางประเภท ไม่อยู่ในข่าย 

 ท่ีคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจะให้การส่งเสริมฯ ฉะนั้นการแจ้งให้ทราบถึงความสนใจจึงเป็นการเผยแพร่ให้มีการเจรจาติดต่อกัน และหากจะมี

 การตกลงร่วมทุนกันอาจกระทำาได้โดยไม่ได้รับการส่งเสริมฯ

2.  บีโอไอมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเจรจาธุรกิจทั้งสิ้น การพิจารณาร่วมทุน/ร่วมธุรกิจ จึงเป็นการตัดสินใจระหว่างสองฝ่ายเท่านั้น

หมายเหตุ 

72| วารสารส่งเสริมการลงทุน

หาผู้ร่วมทุน






