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ผูประกอบการในประเทศไทยสวนใหญ หรือกวา 2 ลานราย
เปนผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม หรือ เอสเอ็มอี (SMEs)
แตกลับกลายเปนวา SMEs มีความยากลำบากในการดำเนินธุรกิจ
มากที่ สุ ด และเป น กลุ ม ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากสถานการณ แ ละ
เหตุการณตางๆ มากที่สุด ไมวาจะเปนเรื่องใดก็สงผลกระทบตอ
SMEs ทัง้ สิน้ ทัง้ มหาอุทกภัย ความขัดแยงทางการเมือง คาเงินบาทผันผวน
การขึ้นคาจางแรงงาน การขึ้นราคาพลังงาน การตรึงราคาสินคา
การบริโภคในประเทศลดลง หรือแมแตยามที่เศรษฐกิจโลกซบเซา
ยังไมนับรวมการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะสงผลกระทบ
ใหเห็นอยางแทจริงในป 2559 เปนตนไป
ปจจุบนั การชวยเหลือและสนับสนุนกิจการ SMEs จากภาครัฐบาล
เริ่มมีบูรณาการมากขึ้น แมจะยังไมประสบความสำเร็จอยางที่ SMEs
สวนใหญอยากได แตก็ถือวา เริ่มเดินมาถูกทางแลว
วารสารสงเสริมการลงทุนฉบับนี้ จึงขอนำเสนอ บทบาท
ในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการ SMEs ของบีโอไอ และหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม รวมทั้งนำเสนอเรื่องราวของ SMEs
ทีส่ ามารถฟนฝาอุปสรรคตางๆ จนประสบความสำเร็จ เพือ่ เปนแนวทาง
ใหกบั ผูป ระกอบการ SMEs ในวันนี้ และผูท คี่ ดิ จะเปน SMEs ในวันขางหนา
ภายใตเรื่อง “ติดปกให SMEs ไทย”
กอนจากกัน อยากฝากถึงทานผูอานที่ประกอบกิจการ SMEs
ใหเขาเว็บไซตบีโอไอ เพื่อตรวจสอบวากิจการของทาน เขาขายไดรบั
สงเสริมภายใตมาตรการสงเสริม SMEs ทั้ง 39 ประเภทกิจการของ
บีโอไอหรือไม ถาใช ทานสามารถยื่นขอรับสงเสริมการลงทุนได โดย
จะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 ธันวาคม 2557 นี้
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แตมตอเพื่อ SMEs ไทย
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
นั บ ว า มี บ ทบาทสำคั ญ ในการพั ฒ นาประเทศ
โดยเฉพาะในช ว งป จ จุ บั น ที่ เ ป น เศรษฐกิ จ
ฐานความรูและ Creative Economy บทบาท
ของ SMEs ได ท วี ค วามสำคั ญ มากยิ่ ง ขึ้ น
เนื่ อ งจากเป น แหล ง นวั ต กรรมและความคิ ด
สรางสรรคที่สำคัญของประเทศ ดังนั้น คณะ
กรรมการส ง เสริ ม การลงทุ น ได มี น โยบาย
สงเสริมการลงทุนแก SMEs อยางตอเนื่อง เพื่อ
ใหมั่นใจวา SMEs จะเติบโตอยางแข็งแกรงและ
ยั่งยืน โดยลาสุดไดออกประกาศคณะกรรมการ
สงเสริมการลงทุนที่ 7/2556 เรื่อง มาตรการ
เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs
ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11
ใหความสำคัญกับการพัฒนา
ผูประกอบการ SMEs
โดยเฉพาะที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เนนสนับสนุน SMEs
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
11 (2555 - 2559) ไดกำหนดสงเสริมและพัฒนา
ธุรกิจไทยใหสามารถเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
โดยให ค วามสำคั ญ กั บ การพั ฒ นาผู ป ระกอบการ
SMEs โดยเฉพาะที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม สงเสริม
ให มี ก ารเชื่ อ มโยงการผลิ ต ระหว า งผู ป ระกอบการ
ขนาดใหญและผูประกอบการ SMEs ในทองถิ่น ผาน
ระบบหวงโซอุปทาน ควบคูกับการจับคูทางธุรกิจเพื่อ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมกัน
แผนสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ฉบับที่ 3 (2555 - 2559) ของสำนักงานสงเสริม
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (สสว.) ได
กำหนด 4 ยุทธศาสตร กลาวคือ
- สนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการ
ดำเนินธุรกิจ SMEs ไทย โดยครอบคลุมถึงการให
สิทธิและประโยชนดานสงเสริมการลงทุนดวย
- เสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ของ SMEs ไทย
- สงเสริม SMEs ไทย ใหเติบโตอยาง
สมดุลตามศักยภาพของพื้นที่
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- เสริมสรางศักยภาพของ SMEs ไทย ให ซึง่ จะมีเงือ่ นไขแตกตางกันไป เปนตนวา กำหนดกิจการ
เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ผลิตผลิตภัณฑยางจะตองลงทุนไมรวมคาที่ดินและ
ทุนหมุนเวียนไมต่ำกวา 10 ลานบาท ฯลฯ
“ป 2555 SMEs กอใหเกิด
คณะกรรมการสงเสริมฯ ไดพจิ ารณาวาหลักเกณฑ
การจางงาน 11.8 ลานคน
ลงทุนขั้นต่ำที่สูงเกินไปอาจสงผลทำให SMEs ไมอยู
ในขายไดรับการสงเสริมฯ เพื่อแก ไขปญหาที่เปน
คิดเปนสัดสวนรอยละ 80.4
อุปสรรคดังกลาวขางตน คณะกรรมการสงเสริมฯ
ของการจางงานทั้งประเทศ”
จึงไดออกประกาศที่ 2 / 2536 เรื่อง ประเภท ขนาด
และเงื่อนไขของกิจการที่จะใหการสงเสริมฯ ลงวันที่
9 เมษายน 2536 กำหนดให มี ขนาดลงทุนขั้นต่ำ
เทากันหมดสำหรับทุกประเภทกิจการ คือ 1 ลานบาท
ไมรวมคาที่ดินและทุนหมุนเวียน อยางไรก็ตาม ใน
ชวงนั้นไมมีมาตรการสงเสริมฯ แก SMEs เปนการ
เฉพาะเพื่อเปนแตมตอแตอยางใด โดยมีหลักเกณฑ
การใหสิทธิและประโยชนและเงื่อนไขเหมือนกันทั้ง
บริษัทขนาดใหญและ SMEs
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จากตัวเลขของ สสว. ในป 2555 SMEs กอให
เกิดการจางงาน 11.8 ลานคน คิดเปนสัดสวนรอยละ
80.4 ของการจางงานของวิสาหกิจทั้งประเทศ สราง
มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 2.1 ลานลานบาท คิดเปน
สัดสวนรอยละ 37 ของ GDP ของประเทศ และสงออก
เปนมูลคา 2 ลานลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ
28.8 ของมูลคาสงออกรวมของประเทศ ยิง่ ไปกวานัน้
ในช ว งป จ จุ บั น ที่ เ ป น ยุ ค เศรษฐกิ จ ฐานความรู แ ละ
Creative Economy บทบาทของ SMEs ไดทวีความ
สำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนแหลงนวัตกรรมและ
ความคิดสรางสรรคที่สำคัญของประเทศ

สงเสริมเชือ่ มโยง SMEs กับบริษัทขนาดใหญ

เพื่อสงเสริมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมระหวาง
ผู ป ระกอบการขนาดใหญ กั บ ผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นภายใน
ประเทศ ซึ่ ง ส ว นใหญ เ ป น กิ จ การของ SMEs
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมฯ จึงไดจัดตั้งหนวย
พัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD) ขึ้นเมื่อ
ป 2535
ประกาศเงือ่ นไขลงทุนขัน้ ต่ำ 1 ลานบาท
จากนั้นหนวยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
สำหรับการสงเสริมฯ เดิมหลักเกณฑสงเสริมฯ
ไดกำหนดเงือ่ นไขลงทุนขัน้ ต่ำแตละประเภทกิจการดวย ได ริ เ ริ่ ม กิ จ กรรมใหม คื อ กิ จ กรรมผู ซื้ อ พบผู ข าย
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(Vendor Meet Customers Program) นับตั้งแต
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2540 เปนตนมา โดยเปนการนำ
คณะผูผลิตชิ้นสวนไทยที่เปน SMEs เพื่อเขาพบปะกับ
ตัวแทนผูซื้อที่โรงงานผูซื้อ ทำใหผูผลิตชิ้นสวนไดรับ
ทราบขอมูลความตองการของผูซื้อโดยตรง และมี
โอกาสศึกษาวิธีการจัดการผลิตของผูซื้อ
กิจกรรมผูซื้อพบผูขายดังกลาวขางตน เมื่อผู
ตองการขายชิ้นสวนเดินทางไปถึงโรงงานของบริษัท
ผูสนใจซื้อ ผูสนใจซื้อจะแนะนำบริษัทของตนเองใน
ดานตางๆ สวนใหญจะอนุญาตใหเยีย่ มชมกระบวนการ
ผลิ ต เพื่ อให ผู ส นใจขายได มี ค วามรู ค วามเข าใจถึ ง
เทคโนโลยีการผลิตซึ่งอาจนำไปพัฒนากิจการของ
ตนเองได
สำหรับที่ขาดไม ไดคือ นำตัวอยางชิ้น สวนที่
ตนเองตองการจัดซื้อออกมาตั้งแสดงใหผูขายไดชม
พรอมกับบรรยายอยางละเอียดถึงชิ้นสวนนั้นๆ และ
หลักเกณฑการจัดซื้อ ยิ่งไปกวานั้น หากผูตองการซื้อ
เห็นวาผูตองการขายรายใดมีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ผลิตชิน้ สวนปอนให แตยงั ขาดเทคโนโลยีเพียงบางสวน
เทานัน้ ผูต อ งการซือ้ บางรายก็ยนิ ดีทจี่ ะสงผูเ ชีย่ วชาญ
เขาไปชวยเหลือแนะนำอีกดวย

นโยบาย SME 1 เริม่ ป 2546
ตอมาคณะกรรมการสงเสริมฯ ไดออกประกาศ
ที่ 6 / 2546 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2546 เพื่อสงเสริมฯ
แก SMEs เป นกรณี พิเ ศษครั้ง แรก หรือนโยบาย
SME 1 แต ไมประสบผลสำเร็จมากนัก โดยมีการ
ขอรับการสงเสริมฯ นอย จึงไดปรับปรุงแกไขในเวลา
ตอมาอีก 2 ครั้ง คือ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552
และวันที่ 24 พฤศจิกายน 2553 เพื่อใหเหมาะสม
และมีประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งสรุปมาตรการภายหลัง
การปรับปรุงแกไขได ดังนี้
ประการแรก เปดใหการสงเสริมฯ สำหรับ
กิจการบางประเภทแก SMEs เปนการเฉพาะ โดย
เดิมกำหนดเพียง 10 ประเภท ตอมาเมื่อป 2552 ได

ปรับเพิ่มขึ้นเปน 57 ประเภท
ประการที่สอง เพิ่มการใหสิทธิและประโยชน
แกการลงทุนของ SMEs เปนการพิเศษสำหรับกิจการ
ตามที่กำหนด โดยยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรและ
สิทธิและประโยชนยกเวนภาษีเงินไดสูงสุด 8 ป โดย
ไมจำกัดวงเงินสำหรับการลงทุน แตกตางจากปกติที่
จะให สิ ท ธิ แ ละประโยชน ต ามเขตที่ ตั้ ง พร อ มกั บ
กำหนดยกเวนไมเกิน 100% ของเงินลงทุนไมรวม
คาที่ดินและทุนหมุนเวียน
ประการที่ สาม กำหนดเงื่ อ นไขการลงทุ น ที่
ผอนปรนมากขึ้น เปนตนวา ลดวงเงินลงทุนไมรวม
คาที่ดินและทุนหมุนเวียนขั้นต่ำสำหรับการลงทุนของ
SMEs เหลือ 500,000 บาท และตอมาเมื่อป 2552
ไดผอนปรนเพิ่มเติม โดยอนุญาตใหนำเครื่องจักรใช
แลวในประเทศ มาใชในโครงการทีข่ อรับการสงเสริมฯ
ได ซึ่งมีมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท โดยจะตองลงทุน
เครื่องจักรใหมมีมูลคาไมนอยกวา 1 ใน 4 ของมูลคา
เครื่องจักรใชแลว
ประการที่สี่ เพื่อจำกัดใหผูไดรับการสงเสริมฯ
เปน SMEs อยางแทจริง ไดกำหนดเงื่อนไขตองมี
สินทรัพยถาวรสุทธิหรือขนาดการลงทุน (ไมรวมคาที่
ดินและทุน หมุนเวียน) ทั้งของสวนที่ดำเนินการอยู
เดิม (ถามี) และสวนที่ลงทุนใหม รวมกันไมเกิน 200
ลานบาท ในขั้นยื่นขอรับการสงเสริมฯ อยางไรก็ตาม
ในขั้ น ตรวจสอบเพื่ อ อนุ ญ าตให เ ป ด ดำเนิ น การ
(ภายใน 3 ป นับจากออกบัตรสงเสริม) หากพบวา
เกิน 200 ลานบาท จะลดสิทธิและประโยชน ใหไดรับ
ตามหลักเกณฑทั่วไปขณะที่ยื่นขอรับการสงเสริมฯ
พรอมกับกำหนดมีสัดสวนหุนไทยอยางแทจริงขั้นต่ำ
รอยละ 51 เพื่อปองกันไม ใหบริษัทที่มีผูถือหุนใหญ
เปนนิติบุคคลตางชาติที่จัดตั้งในประเทศไทย ไดยื่น
ขอรับการสงเสริมฯ โดยจะตรวจสอบผูถือหุนอีกชั้น
หนึ่งวาเปนหุนไทยที่แทจริง
ประการทีห่ า กำหนดจะตองยืน่ ขอรับการสงเสริมฯ
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2554

“มาตรการสงเสริมฯ SME 1 ในชวงแรก
ไมประสบผลสำเร็จมากนัก มีผไู ดรบั การสงเสริมฯ
เพียง 146 โครงการ
ลงทุนรวม 8,414 ลานบาท”

สถิตกิ ารขอรับการสงเสริมฯ ตามมาตรการ SMEs
ป 2553 - 2554
ประเภท

สถิตกิ ารขอรับการสงเสริมฯ ตามมาตรการ SMEs
จำนวนคำขอ

2546

6

เงินลงทุน
(ลานบาท)
459

2547

31

1,768

2548

29

1,914

2549

28

1,572

2550

27

1,292

2551

23

1,209

2552

11

617

2553

160

2,933

2554

552

21,726

6.12 ผลิตภัณฑพลาสติก
หรือเคลือบดวยพลาสติก
4.2 กิจการผลิตเครื่องจักร
อุปกรณ และชิ้นสวน
4.3 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ
รวมทั้งชิ้นสวนโลหะ
1.11 กิจการผลิตหรือถนอม
อาหาร
1.5.1 กิจการขยายพันธุหรือ
เลี้ยงสัตว
4.10 การผลิตชิ้นสวน
ยานพาหนะ
1.16 กิจการผลิตผลิตภัณฑ
จากยางธรรมชาติ
5.3 กิจการผลิตชิ้นสวน
หรืออุปกรณที่ใชกับ
เครื่องใชไฟฟา

71

1,545

70

1,900

54

1,835

51

2,459

24

1,867

23

2,186

14

597
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ป

จำนวนคำขอ เงินลงทุน
(ลานบาท)
153
4,769

วารสารสงเสริมการลงทุน

สำหรับสถิตกิ ารสงเสริมฯตามมาตรการสงเสริมฯ
SME 1 ไดเคยใชตั้งแตป 2546 - 2554 ในชวงแรก
ไมประสบผลสำเร็จมากนัก นับตัง้ แตเริม่ ใชในป 2546
จนถึงเดือนกันยายน 2552 มีผู ไดรับการสงเสริมฯ
เพียง 146 โครงการ ลงทุนรวม 8,414 ลานบาท
เนือ่ งจากจำกัดเพียง 10 ประเภท และมีเงือ่ นไขคอนขาง
จำกัด ภายหลังปรับปรุงแกไขผอนคลายเงื่อนไขและ
เพิ่มกิจการเปน 57 ประเภท เมื่อป 2552 และ 2553
ทำใหมีผูสนใจขอรับการสงเสริมฯ เพิ่มขึ้นมาก

การสงเสริมฯ ตามนโยบายสงเสริมฯ SME 1
ในป 2553 - 2554 กระจุกตัวในอุตสาหกรรมสนับสนุน
เช น การผลิ ต ผลิต ภั ณ ฑ พ ลาสติ ก หรื อ เคลือ บด ว ย
พลาสติก กิจการผลิตเครือ่ งจักร อุปกรณ และชิน้ สวน
4.3 การผลิตผลิตภัณฑโลหะ รวมทั้งชิ้นสวนโลหะ
1.11 กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร กิจการขยายพันธุ
หรือเลีย้ งสัตว กิจการผลิตผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ
โครงการลงทุนสวนใหญมีขนาดเล็กเงินลงทุน
ไมเกิน 50 ลานบาท ยกเวน บางประเภทเปนการ
ลงทุนสวนใหญในโครงการขนาดกลางเกิน 50 ลานบาท
เชน กิจการผลผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ กิจการ
ผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ

“มาตรการ SME 2 ตองลงทุน
ไมนอยกวา 5 แสนบาท
อนุญาตใหนำเครื่องจักรใชแลวในประเทศ
มาใช ในโครงการมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท
ยื่นขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557”

ของทุนจดทะเบียน และเมือ่ รวมกิจการทัง้ หมดทัง้ ทีไ่ ดรบั
สงเสริมและไมไดรับสงเสริมฯ ผูขอรับสงเสริมฯ จะ
ต อ งมี สิ น ทรั พ ย ถ าวรสุ ท ธิ ห รื อ เงิ น ลงทุ น ไม ร วมค า
ที่ดินและทุนหมุนเวียนไมเกิน 200 ลานบาท สำหรับ
มาตรการชวยเหลือ ไดจำแนกออกเปน 2 มาตรการยอย
ดังนี้
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SME 2 เพือ่ บรรเทาผลกระทบจากการขึน้ คาจาง
สำหรับมาตรการแรกตาม SME 2 เปนการสงเสริมฯ
ขัน้ ต่ำ
ของ SMEs ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
จากการทีค่ ณะกรรมการคาจางไดออกประกาศ
ขึน้ อัตราคาจางขัน้ ต่ำ 2 ครัง้ โดยกำหนดอัตราคาจาง
ขัน้ ต่ำ 300 บาทตอวัน ทัว่ ประเทศ มีผลใชบงั คับตัง้ แต
วันที่ 1 มกราคม 2556 เปนตนไป ทำใหอัตราคาจาง
ขั้นต่ำปรับสูงขึ้นมากถึงรอยละ 35.7 - รอยละ 88.7
สงผลกระทบตอผูประกอบการ SMEs เปนอยางมาก
เพื่อบรรเทาผลกระทบตอผูประกอบการ SMEs
ดังกลาวขางตน กระทรวงอุตสาหกรรมไดนำเสนอ
มาตรการชวยเหลือในดานตางๆ ตอคณะรัฐมนตรี
โดยครอบคลุมถึงมาตรการสงเสริมฯ ดวย ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีไดพจิ ารณามาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 และมีมติเห็นชอบตาม
ข อ เสนอของกระทรวงอุ ต สาหกรรม และมอบให
คณะกรรมการสงเสริมฯ กำหนดตามความเหมาะสม
ตอไป
ในการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กลาว
ขางตน คณะกรรมการสงเสริมฯ ไดพจิ ารณาเมือ่ วันที่
21 ตุลาคม 2556 เห็นชอบกับมาตรการสงเสริมฯ
เพื่อชวยเหลือ SMEs และตอมาไดออกเปนประกาศ
คณะกรรมการสงเสริมฯ ที่ 7 / 2556 เรือ่ ง มาตรการ
เพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบการ SMEs ลง
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 หรือนโยบาย SME 2
สำหรั บ คุ ณ สมบั ติ ข อง SMEs ที่ อ ยู ใ นข า ย
ใหการสงเสริมฯ ตามประกาศขางตน จะตองมีบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทยถือหุนไมนอยกวารอยละ 51

1. กำหนดประเภทกิ จ การและเงื่ อ นไขของ
กิจการที่ ใหการสงเสริมฯ ในประกอบธุรกิจ SMEs
ครอบคลุม 39 ประเภท ดังนี้
• กิ จ การเพิ่ ม มู ล ค า สิ น ค า ภาคเกษ ตร
ครอบคลุม 13 ประเภทกิจการ เปนตนวา กิจการผลิต
หรือถนอมอาหาร กิจการขยายพันธุพืชและปรับปรุง
พันธุพืช กิจการขยายพันธุสัตวหรือเลี้ยงสัตว ฯลฯ
• กิจการที่ ใชทักษะการผลิตคอนขางสูงและ
เปนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่สำคัญ ครอบคลุม 16
ประเภท เปนตนวา กิจการผลิตเครื่องจักร อุปกรณ
และชิ้นสวน กิจการผลิตชิ้นสวนยานพาหนะ กิจการ
ผลิตสิ่งพิมพ ฯลฯ
• กิ จ การเชิ ง สร า งสรรค ครอบคลุ ม 7
ประเภทกิจการ เปนตนวา กิจการผลิตผา กิจการ
ผลิตเครื่องนุมหม กิจการผลิตสิ่งประดิษ ฐ กิจการ
ซอฟตแวร ฯลฯ
• กิจการบริการและสนับสนุนการทองเที่ยว
ครอบคลุม 3 ประเภท คือ ศูนยแสดงศิลปวัฒนธรรม
หรือศูนยศิลปหัตถกรรม กิจการโรงแรม และกิจการ
สรางภาพยนตรไทย หรือการใหบริการแกธุรกิจสราง
ภาพยนตร หรือบริการมัลติมีเดีย
2. เงื่อนไข
• ต อ งมี เ งิ น ลงทุ น ไม ร วมค า ที่ ดิ น และ
ทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 5 แสนบาท
• อัตราสวนหนี้สินตอทุนไมเกิน 3 ตอ 1

มาตรการที่สอง สงเสริม SMEs ปรับเปลี่ยน
เครือ่ งจักรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
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สำหรับมาตรการแรกตาม SME 2 เปนการสงเสริมฯ
SMEs ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต ประกอบดวยหลักเกณฑ ดังนี้
1. มาตรการใชบังคับกับกิจการที่ดำเนินการ
อยู แ ล วไม ว า จะได รั บ การส ง เสริ ม ฯ หรื อไม ก็ ต าม
หากไมไดรบั การสงเสริมฯ จะตองเปนกิจการอยูในขาย
ใหการสงเสริมฯ
2. โครงการที่ ไ ด รั บ การส ง เสริ ม ฯ อยู เ ดิ ม
สามารถยืน่ ขอรับการสงเสริมฯ ภายใตมาตรการนีเ้ มือ่
ระยะเวลายกเวนหรือลดหยอนภาษีเงินไดนิติบุคคล
สิ้นสุดแลว หรือเปนโครงการไมไดรับยกเวนภาษีเงิน
ไดนิติบุคคล
3. ต อ งมี เ งิ น ลงทุ น ไม ร วมค า ที่ ดิ น และ
ทุนหมุนเวียนไมนอยกวา 5 แสนบาท
4. สิทธิและประโยชน
ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรไมวาจะตั้งอยู ใน
เขตใด
• ยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล 3 ป เป น
สัดสวนรอยละ 50 ของเงินลงทุนไมรวมคาที่ดินและ
ทุ น หมุ น เวี ย น ทั้ ง นี้ ให ไ ด รั บ ยกเว น ภาษี เ งิ น ได
นิติบุคคลจากรายไดของกิจการที่ดำเนินการอยูเดิม
• ระยะเวลายกเวน ภาษีเงินไดนิติบุคคลให
นับจากวันที่มีรายไดภายหลังไดรับบัตรสงเสริม
• ต อ งไม ใ ช สิ ท ธิ แ ละประโยชน ซ้ ำ ซ อ นกั บ
มาตรการสงเสริมฯ การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรของ
กรมสรรพากร
5. ตองยื่นคำขอรับสงเสริมฯ ภายในวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน 3 ป
นับจากวันที่ออกบัตรสงเสริม
มาตรการนี้คาดวาจะกระตุน SMEs ลงทุนเพื่อ
ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของ SMEs ได ม าก ซึ่ ง นำไปสู ก ารผลิ ตในระบบ
อัตโนมัติมากขึ้น จะชวยลดการใชแรงงานไรฝมือลง

วารสารสงเสริมการลงทุน

• อนุญาตใหนำเครื่องจักรใชแลวในประเทศ
มาใช ในโครงการมีมูลคาไมเกิน 10 ลานบาท โดยจะ
คำนวณราคาเครื่องจักรโดยใชมูลคาตามบัญชี และ
ตองลงทุนใหม ในสวนเครื่องจักรหลักเปนสัดสวนไม
นอยกวารอยละ 50 ของมูลคาเครื่องจักรที่ ใช ใน
โครงการ
3. สิทธิและประโยชน
• ยกเวนอากรขาเขาเครื่องจักรไมวาจะตั้ง
อยู ในเขตใด
• ยกเว น ภาษี เ งิ น ได นิ ติ บุ ค คล 8 ป เป น
สั ด ส ว น 100% ของเงิ น ลงทุ น ไม ร วมค า ที่ ดิ น และ
ทุนหมุนเวียน
• สิทธิและประโยชนอนื่ ใหไดรบั ตามหลักเกณฑ
ตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมฯ ที่ 1 / 2543 ลง
วันที่ 1 สิงหาคม 2543
4. ตองยื่นคำขอรับการสงเสริมฯ ภายในวันที่
31 ธันวาคม 2557
มาตรการนี้ ค าดว า จะกระตุ น การลงทุ น ของ
SMEs ไดมาก เนื่องจากจะทำให SMEs มีแตมตอใน
การลงทุนเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทขนาดใหญ ยิ่งไป
กวานั้น ยังเปนการกระตุนให SMEs แทนที่จะลงทุน
ในกิ จ การทั่ วไปที่ มี มู ล ค า เพิ่ ม ต่ ำ หั น มาลงทุ น ใน
กิจการที่ ใชเทคโนโลยีและความคิดสรางสรรคสูงขึ้น
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ขณะเดี ยวกันจะใช แ รงงานมี ฝ มื อมากขึ้น ช ว ยลด
ความบกพรองในการผลิต ทำใหผลิตภัณฑมีคุณภาพ
และความเที่ยงตรงแมนยำมากขึ้น ลดความสูญเสีย
จากสิ น ค า ไม ไ ด ม าตรฐาน ยิ่ ง ไปกว า นั้ น ยั ง
ครอบคลุมถึงการลงทุนเพื่อประหยัดพลังงาน ซึ่งจะ
ชวยลดตนทุนในการผลิตลง ฯลฯ ทำให SMEs มี
ความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น

วารสารสงเสริมการลงทุน
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ติดปกให SMEs ไทย
สุภาดา เครือเนตร

เมื่อการชวยเหลือ SMEs
มิไดมีแคเรื่องยกเวนภาษี

โดยบีโอไอได ใหความสนใจในการสนับสนุน
กิจการ SMEs อยางจริงจังตั้งแตป 2535 เปนตนมา
โ ด ย มี ก ารจั ด ตั้ ง ห น ว ย พั ฒ นา ก าร เ ชื่ อ ม โ ย ง

อุตสาหกรรม (BUILD) ทำหนาที่ทางดานการพัฒนา
เชื่ อ มโยงอุ ต สาหกรรมหรื อ การสร า งโอกาสทาง
การตลาด และถายทอดเทคโนโลยี โดยจัดกิจกรรม
ตางๆ ในเชิงรุก เพือ่ ใหเกิดการเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม
และถ า ยทอดเทคโนโลยี เช น การนำคณะผู ผ ลิ ต
ชิน้ สวนไทยพบผูซ อื้ ชิน้ สวนทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
ทำใหเกิดชองทางการติดตอซื้อขายชิ้นสวนโดยตรง
การจั ด ตลาดกลางซื้ อ ขายชิ้ น ส ว นเพื่ อให ผู ซื้ อ และ
ผู ข ายมาพบกั น อั น ก อให เ กิ ด การรั บ ช ว งการผลิ ต
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“การจัดนำผูผลิตชิ้นสวนที่เปน SMEs
ของไทยไปรวมงานแสดงสินคา
และนิทรรศการในตางประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการตลาดระหวางกัน”

วารสารสงเสริมการลงทุน

ตลอดระยะเวลากวา 40 ปของสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ
มีการตัง้ คำถาม และขอสงสัยวา บีโอไอชวยเหลือ
แตกจิ การตางชาติหรือไม ใหการสงเสริมการลงทุน
เฉพาะโครงการขนาดใหญเทานั้น แตความเปน
จริงแลว บีโอไอใหการสงเสริมทั้งกิจการของ
คนไทยและกิจการของนักลงทุนตางชาติ ไมวา
จะเปนโครงการขนาดใหญ กลาง หรือขนาดเล็ก
กิจกรรมสรางเครือขายการลงทุนของบีโอไอ ณ เนเธอรแลนด
และกิจการเอสเอ็มอี
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“บีโอไอไดจัดตั้งหนวยพัฒนา SMEs ขึ้น
ภายใตการกำกับดูแลของสำนักพัฒนา
ปจจัยสนับสนุนการลงทุน ซึ่งมีหนาที่
ดานการพัฒนาศักยภาพผูป ระกอบการ SMEs”

วารสารสงเสริมการลงทุน
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เพิ่ มมากขึ้ น การจัด นำผูผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นที่ เ ป น SMEs
ของไทยไปรวมงานแสดงสินคา และนิทรรศการใน
ตางประเทศ เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการตลาดระหวางกัน
การจั ด สั ม มนาและการฝ ก อบรม เพื่ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถของ SMEs ในดานการพัฒนาเทคโนโลยี
การจัดการแสดงสินคาในประเทศเพื่อสรางโอกาส
การเชือ่ มโยงอุตสาหกรรม ใหแกผผู ลิตชิน้ สวนของไทย
ซึ่งในป 2555 มีมูลคาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ประมาณ 39,357 ลานบาท
บีโอไอไดใหความสำคัญและพัฒนา SMEs ไทย
มาอยางตอเนือ่ งและลาสุดในเดือนพฤศจิกายนป 2556
ไดมีการออกประกาศมาตรการเพิ่มขีดความสามารถ
ของผูป ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) เพือ่ สงเสริมศักยภาพและสรางความเขมแข็ง
ใหกับ SMEs ของประเทศใหสามารถกาวสูระดับ
สากลมากขึ้น และสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
โดยแยกเปน 2 เรื่อง ไดแก มาตรการสงเสริมการ
ลงทุนแก SMEs และมาตรการสงเสริม SMEs ให
ปรับเปลีย่ นเครือ่ งจักรเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต
โดยยังกำหนดเงื่อนไขการลงทุนขั้นต่ำ 500,000 บาท
และใหไดรบั สิทธิประโยชนสงู สุดคือ ยกเวนอากรขาเขา
ทุกเขต สำหรับมาตรการสงเสริมการลงทุนแก SMEs
นั้น ยังอนุญาตใหนำเครื่องจักรใชแลวในประเทศมา
ใช ในโครงการที่ขอรับการสงเสริมฯ ได

นอกจากนี้ บี โ อไอไดมีการจัดตั้งหนวยพัฒนา
SMEs ขึ้น ภายใตการกำกับดูแลของสำนักพัฒนา
ปจจัยสนับสนุนการลงทุน ซึ่งมีหนาที่ดานการพัฒนา
ศักยภาพผูประกอบการ SMEs โดยเนนการบริการ
แก SMEs ในดานตางๆ เชน การสรางเครือขายการ
คาการลงทุนและเพิ่มศักยภาพแกผูประกอบการ โดย
การพาผู ป ระกอบการไปเชื่ อ มโยงการลงทุ น ทั้ ง ใน
ประเทศและต า งประเทศ การลงนาม MOU กั บ
สถาบันการเงินตางๆ เพื่อรวมกันอำนวยความสะดวก
แก ผู ส นใจขอรั บ การส ง เสริ ม ฯ โครงการผู ซื้ อ พบ
ผูขาย การใหคำปรึกษาและแก ไขปญหาการลงทุน
การประสานงานเพือ่ แกไขปญหาดานแรงงาน และการ
จัดสัมมนาใหความรูแก SMEs ทั่วประเทศ เพื่อชักจูง
ผูประกอบการรายใหม ใหเขามาขอรับการสงเสริมฯ
ใหมากยิ่งขึ้น
ตัวอยางผลการดำเนินงานของสำนักงานฯ ใน
ป 2556 ในดานการสรางเครือขายการคาการลงทุน
และเพิ่มศักยภาพแกผูประกอบการ SMEs ทั้งในและ
ตางประเทศ เพื่อใหเห็นภาพพอสังเขป ดังนี้

การสรางเครือขายการคาการลงทุนและ
เพิม่ ศักยภาพผูป ระกอบการ SMEs ในประเทศ
เปนการจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศ
ในลั ก ษณะ Cross Region โดยการนำคณะผู
ประกอบการ SMEs เยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความ
สำเร็จ และมีการประชุมหารือแลกเปลีย่ นประสบการณ
พรอมทัง้ จัดเวทีเสวนาเพือ่ เปดโอกาสใหมกี ารเชือ่ มโยง
การค า และการลงทุ น ระหว า งผู ป ระกอบการจาก

ทางธุรกิจกับการพัฒนาผูป ระกอบการภาคใตตอนลาง
เสนทาง สงขลา - ปทุมธานี - พระนครศรีอยุธยา
10) โครงการสร า งเครื อ ข า ยการลงทุ น เพื่ อ
ตอยอดทางธุรกิจกับการพัฒนาผูประกอบการภาคใต
ตอนลาง เสนทาง สงขลา - ปราจีนบุรี - นครราชสีมา
- สระบุรี

การสรางเครือขายการคาการลงทุนและเพิ่ม
ศักยภาพผูประกอบการ SMEs ในตางประเทศ
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เปนการจัดกิจกรรมสรางเครือขายการคาการ
ลงทุนและเพิ่มศักยภาพผูประกอบการ SMEs ไทยใน
ตางประเทศ โดยการนำคณะผูประกอบการ SMEs
เยี่ยมชมโรงงานและสรางเครือขายการคาการลงทุน
กับองคกรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของในประเทศ
เปาหมายทีเ่ ดินทางไป รวมทัง้ การประชุมหารือแลกเปลีย่ น
ประสบการณ พรอมทั้งเปดโอกาสใหมีการเชื่อมโยง
การคาและการลงทุนระหวางผูประกอบการไทยกับ
นั ก ธุ ร กิ จ นั ก ลงทุ น ในประเทศนั้ น ๆ ที่ น อกจากจะ
ดำเนิ น การโดยหน ว ยพั ฒ นา SMEs สำนั ก พั ฒ นา
ปจจัยสนับสนุนการลงทุนแลว ยังดำเนินการโดยศูนย
เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 - 6 ทัว่ ประเทศ กิจกรรม
ในป 2556 ไดแก
1) โครงการสนับสนุนและสงเสริมการสราง
เครื อ ข า ยเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นอุ ต สาหกรรมเกษตรและ
เกษตรแปรรูปสู Northern Food Valley ณ ประเทศ
เนเธอรแลนด
2) โครงการสรางเครือขายและเพิ่มศักยภาพ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ภู มิ ภ าคต า งๆ ที่ น อกจากจะดำเนิ น การโดยหน ว ย
พัฒนา SMEs สำนักพัฒนาปจจัยสนับสนุนการลงทุน
แลว ยังดำเนินการโดยศูนยเศรษฐกิจการลงทุนภาค
ที่ 1 - 6 ทั่วประเทศ เชน
1) โครงการสรางเครือขายการคาการลงทุน
และเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู ป ระกอบการ SMEs เส น ทาง
กรุงเทพฯ - สระบุรี - นครราชสีมา - บุรีรัมย
2) โครงการสรางเครือขายการคาการลงทุน
และเพิ่ ม ศั ก ยภาพผู ป ระกอบการ SMEs เส น ทาง
กรุงเทพฯ - ชลบุรี - ระยอง
3) โครงการนำนักลงทุนจากภาคเหนือแลก
และเรียนรูมุงสูการสรางเครือขายในภาคตะวันออก
เฉี ย งเหนื อ เส น ทาง เชี ย งใหม - อุ ด รธานี หนองคาย
4) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูมุงสูการสราง
เครือขาย เพิ่มขีดความสามารถและพัฒนาผูประกอบ
การชิ้น สวนโลหะภาคเหนือ เสน ทาง กรุงเทพฯ ราชบุรี - กาญจนบุรี
5) กิ จ กรรมศึ ก ษาดู ง านเกษตรแปรรู ป
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และอุตสาหกรรมชิน้ สวน
อิเล็กทรอนิกส เสน ทาง ขอนแกน - อุดรธานี หนองคาย
6) กิ จ กรรมเชื่ อ มโยงการค า การลงทุ น
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และการคาชายแดนสู
ตลาด AEC ภาคอี ส าน ภาคเหนื อ เส น ทาง
นครราชสีมา - เชียงราย - พะเยา
7) กิ จ กรรมอี ส านก า วหน า พั ฒ นาศั ก ยภาพ
อุตสาหกรรมเกษตรและพลังงาน เสนทาง ขอนแกน
- นครราชสีมา - บุรีรัมย
8) กิจกรรมชักจูงการลงทุนในประเทศและ
สรางเครือขายเชือ่ มโยงการลงทุนระหวางผูป ระกอบการ
ในภาคตะวันออกกับผูประกอบการภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เสนทาง ชลบุรี - นครพนม - มุกดาหาร
- อุบลราชธานี
9) โครงการสรางเครือขายการลงทุนเพือ่ ตอยอด
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การลงทุนในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูป ณ กรุงโตเกียว
3) โครงการสรางเครือขายการลงทุนและเพิ่ม
ศักยภาพผูประกอบการ SMEs ไทยในอุตสาหกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ ณ กรุงไทเป
4) โครงการสรางเครือขายการลงทุนและเพิ่ม
ศักยภาพผูประกอบการไทยในตางประเทศ สราง
โอกาสการลงทุน บนเสน ทางเศรษฐกิจประตูสูโลก
ตะวันตก ณ สหภาพเมียนมาร
5) โครงการสรางเครือขายและเพิ่มศักยภาพ
การลงทุนของ SMEs ไทย ณ ยางกุง มัณฑะเลย
และตองยี สหภาพเมียนมาร
บทบาทของสำนักงานฯ ในการพัฒนา SMEs
ยังคงมีขนึ้ อยางตอเนือ่ ง โดยเฉพาะการสรางเครือขาย
ทางการคาและการลงทุน ซึ่งนอกจากจะชวยเพิ่ม
โอกาสทางการตลาดแก SMEs แลว ยังชวยเสริม

กิจกรรมสรางเครือขายการลงทุนของบีโอไอ ณ เมียนมาร

ทักษะและศักยภาพในการผลิต เพื่อพัฒนา SMEs
ไทยให เ ติ บ โตและเข ม แข็ ง ซึ่ ง จะเป น ผลดี ต อ การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนตอไป
หากทานใดสนใจกิจกรรมตางๆ ที่ทางบีโอไอ
จะจัดขึ้นอีกในอนาคตสามารถติดตามขาวสารไดทาง
www.boi.go.th หรือ 0 - 2553 - 8111 ตอ สำนัก
พัฒนาปจจัยสนับสนุนการลงทุน

ติดปกให SMEs ไทย
รัชนีกร ไพยชำนาญ

BUILD
วารสารสงเสริมการลงทุน

กับการพัฒนาอุตสาหกรรม SMEs

17

โดยเฉพาะกิจการเหลานี้สวนมากเปนกิจการ
SMEs ไทยแทจึงควรที่จะไดรับการดูแลจากภาครัฐ
นอกจากนีก้ ารเติบโตและความเขมแข็งของอุตสาหกรรม
สนับสนุน จะชวยลดการนำเขาวัตถุดิบและชิ้นสวน
จากตางประเทศ ลดการขาดดุลทางการคาและเพิ่ม
การแสวงหาเงินตราตางประเทศ รวมถึงกอใหเกิด
การถายทอดทางเทคโนโลยี การพัฒนาฝมือแรงงาน
และเกิดการจางงานเพิ่มขึ้น

“การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
หรือการรับชวงผลิต
มีความสำคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
และเสริมสรางความแข็งแกรง
ของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
บีโอไอจึงสงเสริมใหมีการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง”
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
หรือ บีโอไอ ไดจัดตั้ง หนวยพัฒนาการเชื่อมโยง
อุตสาหกรรม (BUILD - BOI Unit Industrial Linkage
Development หรือหนวย BUILD) เมื่อวัน ที่ 30
มิถนุ ายน 2535 เพือ่ ทำหนาที่ในการพัฒนาการเชือ่ มโยง
อุตสาหกรรม เพือ่ ใหเกิดการใชชนิ้ สวนอุตสาหกรรมจาก
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การพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุนหรือการ
รับชวงผลิต นับเปนปจจัยทีม่ คี วามสำคัญอยางยิง่
ตอการพัฒนาและเสริมสรางความแข็งแกรงของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศ จึงจำเปนตองสงเสริม
ใหมกี ารเชือ่ มโยงอุตสาหกรรมอยางตอเนือ่ ง เพือ่
ทำใหภาคอุตสาหกรรมของไทยสามารถพึง่ พาตนเอง
ไดมากกวาการอาศัยการนำเขาจากตางประเทศ
ทัง้ ในดานเทคโนโลยีการผลิต และชิน้ สวนวัตถุดบิ
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ผูผลิตในประเทศไทย ซึ่งนอกจากจะชวยใหโอกาส
ทางการตลาดแกผูประกอบการขนาดเล็กของไทย
แล ว ยั ง เป น การลดต น ทุ น การผลิ ต ให แ ก ผู ผ ลิ ต
รายใหญ จ ากการใช ชิ้ น ส ว นจากผู ผ ลิ ตในประเทศ
เนื่องจากลดคาใชจายในการจัดการเพื่อจัดหาและ
นำเขาชิ้นสวนจากตางประเทศ
ปจจุบนั หนวย BUILD ไดดำเนินกิจกรรมในการ
กอใหเกิดโอกาสในการพบปะระหวางผูต อ งการใชชนิ้ สวน
อุตสาหกรรม - ผูซื้อ และผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรม
- ผูข าย ผานกิจกรรมตางๆ จนเปนทีร่ จู กั อยางกวางขวาง
และกอเกิดการซื้อขายชิ้น สวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น
จากการเขารวมกิจกรรมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
อยางตอเนื่อง
“หนวย BUILD ทำหนาที่ ในการพัฒนา
การเชื่อมโยงอุตสาหกรรม เกิดการใชชิ้นสวน
อุตสาหกรรมจากผูผลิตในประเทศไทย
ซึ่งนอกจากจะชวยใหโอกาสทางการตลาด
แกผูประกอบการขนาดเล็กของไทยแลว
ยังเปนการลดตนทุนการผลิต
ใหแกผูผลิตรายใหญจากการใชชิ้นสวน
จากผูผลิตในประเทศเนื่องจากลดคาใชจาย
ในการจัดการเพื่อจัดหาและนำเขาชิ้นสวน
จากตางประเทศ”

กิจกรรมตางๆ ที่หนวย BUILD ดำเนินการเพื่อ
สรางความเชื่อมโยงกับผูผลิตชิ้นสวนอุตสาหกรรมใน
ประเทศไทยและเพื่ อ กระตุ น ให มี ก ารพั ฒ นาความ
สามารถในการผลิตของผูผลิตไทย มี ดังนี้
1. ผูซื้อพบผูขาย (VMC - Vendor Meet
Customer) กิจกรรมจัดนำคณะผูผ ลิตชิน้ สวนจำนวนมาก
ไปพบผูซื้อที่โรงงานของบริษัทผูซื้อ เปนโอกาสใหผูที่
ใชชนิ้ สวนของผูซ อื้ ไดสอบถามรายละเอียดโดยตรงกับ
ผูข ายทีม่ คี วามชำนาญในการผลิตชิน้ สวนนัน้ ๆ เฉพาะดาน
และผูข ายจะชวยเสนอชิน้ สวนทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีเหมาะสมกับ
การใชงานของผูซ อื้ แตมรี าคาทีล่ ดลง กิจกรรมนีจ้ ะทำให
ผูซ อื้ ประหยัดเวลาในการจัดหาผูข ายตามทีต่ อ งการ และ
ไดสนิ คาในราคาทีถ่ กู ลงกวาการทีพ่ บกับผูข ายที่มาพบ
ทีละบริษทั ตามปกติทเ่ี คยดำเนินการ จัดมาแลว 186 ครัง้
2. ตลาดกลางซื้อขายชิ้นสวนอุตสาหกรรม
(BUILD Market Place) กิจกรรมที่นัดหมายใหผู
ตองการซื้อชิ้นสวนอุตสาหกรรม - ผูซื้อ นำชิ้นสวนมา
แสดงตอผูข ายและนำเสนอนโยบายการจัดซือ้ แกคณะ
ผูผลิตชิ้นสวน - ผูขาย ในหองประชุมที่หนวย BUILD
กำหนด ซึ่ ง มั ก จั ด ในงานแสดงสิ น ค า เทคโนโลยี
อุตสาหกรรมที่สำคัญๆ ในประเทศไทย จัดมาแลว
85 ครั้ง
3. บริการจับคูธุรกิจ (Business Matching)
หนวย BUILD จะชวยสนับสนุนนักลงทุน ทั้งจากใน
ประเทศไทยและจากตางประเทศ ทีต่ อ งการผูป ระกอบการ
ในประเทศไทยตามทีต่ อ งการ เชน การหาผูท ำการผลิต
ชิ้ น ส ว นอุ ต สาหกรรมเพื่ อใช ใ นการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ
การหาคูพ นั ธมิตรทางธุรกิจเพือ่ รวมลงทุน หรือรวมมือ
ทางเทคโนโลยีการผลิต เปนตน
4. สัมมนาใหความรูเพื่อกระตุนการพัฒนา
ความสามารถในการแขงขัน การสัมมนาใหความรู
แนวทางในการปรับปรุงการบริหาร การผลิตจาก
วิทยากรที่มีความรูเฉพาะดานที่เกี่ยวของ จะไดมี
ความสามารถเปนไปตามที่บริษัทผูซื้อตางๆ ตองการ
เกิดการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกันได

“การผลิตใหลูกคาตางประเทศ
มีโอกาสไดรับรูหรือรับถายทอดเทคโนโลยี
การผลิตใหมๆ
รวมถึงการไปรวมงานในตางประเทศ
จะมีโอกาสเห็นผลิตภัณฑสินคาเดียวกัน
เพื่อนำมาเปนขอมูลเปรียบเทียบ
ใชปรับปรุงความสามารถ
ในการผลิตใหสามารถแขงขันได
ในระดับโลก”
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6. จั ดงานแสดงสิ น ค า อุ ต สาหกรรมการรั บ
ชวงการผลิต จากความสำเร็จในกิจกรรมเชื่อมโยง
มากวา 20 ป หนวย BUILD จึงริเริม่ จัดงานแสดงสินคา
Subcon Thailand ซึ่งเปนงานที่รวบรวมผูผลิตและ
บริการชิ้นสวนอุตสาหกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการสนั บ สนุ น การผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม
เปนงานแรกในประเทศไทย โดยจัดเปนประจำทุกป
เริม่ จัดครัง้ แรกเมือ่ ป 2550 ถึงปจจุบนั จัดมาแลว 7 ครัง้
และจะจัดครัง้ ตอไปเปนครัง้ ที่ 8 ระหวางวันที่ 15 - 17
พฤษภาคม 2557
ในป 2556 ที่ผานมามีผูเขารวมออกบูธ 282
ราย และผูเขาชมงานประมาณ 16,000 ราย บริษัทผู
ซื้ อ เข า ร ว มจากทั่ วโลกกว า 300 บริ ษั ท จาก 15
ประเทศ มีผลการจับคูเจรจาทางธุรกิจรวมจำนวน

3,540 คู โดยรอยละ 77 ของจำนวนคูเจรจาทาง
ธุรกิจทั้งหมด มีแนวโนมเกิดการซื้อขายกัน มีมลู คา
6,800 ลานบาท รวมถึงเปนการสรางภาพลักษณทดี่ ีให
แกประเทศไทย โดยชวยจัดหาผูผ ลิตชิน้ สวนไทยใหแก
นั ก ลงทุ น ต า งชาติ ซึ่ งทำให นั ก ลงทุ น มี ค วามมั่ น ใจ
ในการลงทุนและไดรบั ความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
จนเปนทีป่ ระทับใจของนักลงทุนตางชาติทกุ คนทีเ่ ขารวม
จัดซือ้ ชิน้ งานดังกลาว

วารสารสงเสริมการลงทุน

5. บริการสืบคนขอมูลผูผ ลิตชิน้ สวนออนไลน
บนเครือขายอินเทอรเน็ต หนวย BUILD ทำการพัฒนา
ฐานขอมูลอุตสาหกรรมสนับสนุนอาเซียน (ASEAN
Supporting Industry Database - ASID)
www.asidnet.org ที่ผูประกอบการในอุตสาหกรรม
สนับสนุนสามารถนำขอมูลของตนมาลงไวในฐานขอมูล
นี้ ซึง่ มีรายละเอียดขอมูลทีล่ งลึกแสดงถึงความสามารถ
ในการผลิต ทีผ่ ซู อื้ ใชคดั กรองเบือ้ งตนได ซึง่ ใหบริการ
ตอผูซื้อและผูขายฟรีบนเครือขายอินเทอรเน็ต ให
บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง ปจจุบันมีฐานขอมูล
สมาชิกใน 10 ประเทศอาเซียน กวา 20,000 บริษัท
“จากความสำเร็จในกิจกรรมเชื่อมโยง
มากวา 20 ป จึงริเริ่มจัดงาน
Subcon Thailand
ซึ่งเปนงานที่รวบรวมผูผลิตและบริการ
ชิ้นสวนอุตสาหกรรมและอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เปนงานแรกในประเทศไทย”
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7. จั ด นำผู ผ ลิ ต ชิ้ น ส ว นอุ ต สาหกรรมไทย
ร ว มงานชิ้ น ส ว นอุ ต สาหกรรมในระดั บ นานาชาติ
(Internationalization) โดยหนวย BUILD จะจัดหา
พื้นที่แสดงสินคาในตางประเทศ ทำใหผูผลิตชิ้นสวน
มีคา ใชจา ยการรวมออกงานลดลงอยางมากถึงรอยละ
60 - 90 ทำใหมโี อกาสไดเชือ่ มโยงการผลิตกับลูกคา
ในตางประเทศขยายฐานลูกคาไปตางประเทศ การผลิต
ใหลูกคาตางประเทศจะทำใหมีโอกาสไดรับรูหรือรับ
ถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใหมๆ จากลูกคา รวมถึง
การไปรวมงานในตางประเทศจะมีโอกาสเห็นผลิตภัณฑ
สินคาเดียวกับที่ตนผลิตภายในงาน เพื่อนำมาใชเปน
ขอมูลเปรียบเทียบ ใชปรับปรุงความสามารถในการผลิต
ของตนใหสามารถแขงขันได ในระดับโลก
หลังจากดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
ในรูปแบบตางๆ มาเปนระยะเวลากวา 20 ป แมจะ
ชวยกอใหเกิดมูลคาการซื้อขายชิ้นสวนอุตสาหกรรม

จากผูผลิตในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง
ทำใหผปู ระกอบการไทยหลายรายมีการขยายกิจการ และมี
การลงทุนเพิม่ ขึน้ แตการพัฒนาของผูป ระกอบการไทย
โดยเฉพาะการทำการวิจัยและพัฒนานับเปนเรื่องที่
สำคัญมาก ทีจ่ ะทำใหมเี ทคโนโลยีการผลิตของตนและ
สามารถแขงขันในยุคโลกาภิวตั น หนวย BUILD จึงมีแผน
ทีผ่ ลักดันใหเกิดการเชือ่ มโยงระหวางผูป ระกอบการไทย
และสถาบันการศึกษาหรือหนวยวิจยั ตางๆ เพือ่ ใหเกิด
การวิจัยและพัฒนาในผูประกอบการไทยเพิ่มมากขึ้น
ผูป ระกอบการทัง้ ผูท ตี่ อ งการจัดหาผูผ ลิตชิน้ สวน
อุตสาหกรรมตางๆ จากผูผลิตในประเทศไทย และ
ผูผลิตชิ้น สวนอุตสาหกรรมที่สนใจเขารวมกิจกรรม
ตางๆ ขางตน สามารถติดตอไดที่หนวย BUILD ที่ตั้ง
อยูภ ายในสำนักงาน BOI โทร. 0 2553 8111 ตอ 7
โทรสาร 0 2553 8325 เว็บไซต http://build.boi.go.th
อีเมล : build@boi.go.th

ติดปกให SMEs ไทย
นงเยาว กอการรวด

SMEs ภาคตะวันออก

“แตละปมูลคาการลงทุนในภาคตะวันออก
มีสัดสวนกวารอยละ 40 ของมูลคา
การลงทุนรวมทั้งประเทศ”

บีโอไอ ชลบุรี พบนักลงทุน
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แต ล ะป มู ล ค า การลงทุ น ในภาคตะวั น ออกมี
สัดสวนกวารอยละ 40 ของมูลคาการลงทุนรวมทั้ง
ประเทศ สงผลใหมีการพัฒนาดานสาธารณูปโภค
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมตางๆ ขยายตัวเพิ่มขึ้น
และทำใหอุตสาหกรรมตอเนื่องตางๆ ไดรับอานิสงส
ไปดวยไมวาจะเปนการขนสง โลจิสติกส โรงแรม
และการทองเที่ยว จึงยิ่งสงผลใหมูลคาการลงทุน
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
“จังหวัดระยองมีจำนวนโครงการและ
เงินลงทุนที่ ไดรับอนุมัติ ใหการสงเสริม
การลงทุนมากที่สุดในภาคตะวันออก”

วารสารสงเสริมการลงทุน

แหล ง ลงทุ น หลั ก ของประเทศพื้ น ที่ ภ าค
ตะวันออกซึ่งอยูในการดูแล รับผิดชอบของศูนย
เศรษฐกิจการลงทุน ภาคที่ 4 (จังหวัดชลบุรี)
ประกอบดวย จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา
ปราจี น บุ รี สระแก ว จั น ทบุ รี ตราดและ
นครนายก นั บ ว า เป น พื้ น ที่ พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ที่ ส ำคั ญ ของประเทศในหลายอุ ต สาหกรรม
ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ เปนแหลง
รองรับการลงทุนทั้งการลงทุนของไทยและการ
ลงทุนตางชาติในกลุมอุตสาหกรรมตางๆ อาทิ
อุตสาหกรรมยานยนตและชิ้นสวนอุตสาหกรรม
โลหะและเครือ่ งจักร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
และเครื่องใชไฟฟา เปนตน

สิง่ ทีย่ นื ยันถึงศักยภาพการลงทุนในภาคตะวันออก
ก็คือ มูลคาเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้นในแตละปโดยมูลคา
การลงทุนรวมในป 2556 เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ
56.38 มีเงินลงทุนจำนวน 558,595.0 ลานบาท มี
การจางงานจำนวน 75,987 คน จังหวัดระยองมี
จำนวนโครงการและเงินลงทุนที่ ไดรับอนุมัติใหการ

สงเสริมฯ มากที่สุดในภาคตะวันออก จำนวน 316
โครงการ เงินลงทุน 346,770.20 ลานบาท อันดับ 2
คือ จังหวัดชลบุรีมีจำนวนโครงการ 281 โครงการ
เงิ น ลงทุ น 112,282.40 ล า นบาท อั น ดั บ 3 คื อ
จังหวัดปราจีนบุรีมีจำนวนโครงการ 74 โครงการเงิน
ลงทุน 67,260.40 ลานบาท
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กิจการทีไ่ ดรบั การอนุมตั กิ ารสงเสริมการลงทุนภาคตะวันออก
ในป 2555 เปรียบเทียบกับป 2556
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จังหวัด
2555
ชลบุรี
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ปราจีนบุรี
จันทบุรี
สระแกว
ตราด
นครนายก
รวม

329
274
76
73
7
7
1
1
768

จำนวนโครงการ
2556
% เปลี่ยนแปลง
281
-14.59
316
15.32
66
-13.15
74
1.37
1
-85.71
4
-42.85
-100
-100
742
-3.38

จำนวนเงินลงทุน (ลานบาท)
2555
2556
% เปลี่ยนแปลง
89,660 112,282.40
25.23
193,950 346,770.20
78.79
53,000 30,845.40
-41.80
18,100 67,260.40
271.60
190
93.40
-50.84
1,400
1,343.50
-4.03
20
-100
880
-100
357,200 558,595.30
56.38

เปรียบเทียบโครงการทีไ่ ดรบั อนุมตั สิ ง เสริมการลงทุนภาคตะวันออกและทัง้ ประเทศ
ในป 2555 และป 2556
ภาคตะวันออก
จำนวนโครงการ
เงินลงทุน (ลานบาท)
การจางงาน (คน)
ภาพรวมทั้งประเทศ
จำนวนโครงการ
เงินลงทุน (ลานบาท)
การจางงาน (คน)

ป 2555

ป 2556
768
357,200
81,273

742
558,595
75,987

% เปลี่ยนแปลง
-3.38
56.38
-6.50

2,260
983,600
268,242

2,016
1,027,300
241,616

-10.80
4.44
-9.93

ภาพรวมการลงทุนของกิจการ SMEs
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จากจำนวนกลุ ม ผู ป ระกอบการ SMEs ที่
กระจายกันทั่วประเทศกวา 2.74 ลานราย หรือคิด
เปนรอยละ 98.5 ของวิสาหกิจทั้งหมด สวนใหญอยู
ในกลุม ภาคการขายสง ขายปลีกรอยละ 43.6 รองลงมา
คือ ภาคการบริการรอยละ 37.8 ซึ่งภาคการผลิตมี
จำนวนเพียงรอยละ 18.7 หรือประมาณ 511,015 ราย
สามารถสร า งมู ล ค า เพิ่ ม ทางเศรษฐกิ จ หรื อ GDP
สัมมนาของ บีโอไอ ชลบุรี
SMEs ในป 2555 รวม 4,211,262 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 37 ของ GDP รวมทั้งประเทศ ซึ่งสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทำไมเอสเอ็มอีภาคตะวันออกไมขอสงเสริมฯ
คาดการณวา ในป 2556 เศรษฐกิจของกลุม SMEs จากบีโอไอ
การเพิ่มคาแรงงาน 300 บาททั่วประเทศทำให
จะขยายตัวทีร่ อ ยละ 3.3 และแนวโนมป 2557 จะขยายตัว
รอยละ 4.3 - 4.7 (ที่มา สำนักยุทธศาสตรกลุมจังหวัด อุตสาหกรรม SMEs ไดรับผลกระทบเนื่องจาก SMEs
ของไทยยังคงเนนการใชแรงงาน / ทักษะการใชฝมือ
ภาคตะวันออก)
ของแรงงานคนเปนหลัก สำหรับ SMEs ในกลุม เกษตร
เช น กลุ ม อาหาร กลุ ม เฟอร นิ เ จอร มี ผ ลกระทบ
บีโอไอขยายตลาดใหเอสเอ็มอีภาคตะวันออก
บทบาทของบี โ อไอต อ การส ง เสริ ม ฯ ของ ป ญ หาแรงงาน ส ว นกลุ ม ยางพารามี ป ญ หาราคา
อุตสาหกรรม SMEs ในภาคตะวันออกมุงเนนการเพิ่ม วั ต ถุ ดิ บ ตกต่ ำ ราคาน้ ำ ยางดิ บ ลดลงเหลื อ เพี ย ง
โอกาสด า นการตลาดผ า นกิ จ กรรมของหน ว ย กิโลกรัมละ 73 บาท แมแตนำ้ มันปาลม หรือมันสำปะหลัง
พัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BUILD : BOI ก็มีราคาต่ำมาก จนเกษตรกรหรือนักลงทุนในพื้นที่
Unit for Industrial Linkage Development) เชน หันไปลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆ
นอกจากนี้บางจังหวัดในภาคตะวันออก เชน
กิจกรรมผูซื้อพบผูขาย กิจกรรมตลาดกลางซื้อขาย
ชิน้ สวน กิจกรรมจัดหาผูผ ลิตชิน้ สวน / การจับคูธ รุ กิจ นครนายก สระแกว หรือจันทบุรี นักลงทุนในพืน้ ที่
กิจกรรมนำผูประกอบการไทยรวมงานแสดงสินคา ไมมีความสนใจที่จะลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิต
และพบปะผูซื้อระดับสากล นอกจากนี้ บีโอไอยังมี ตางๆ แตจะเนนการทองเที่ยวเชิงนิเวศวิทยามากกวา
บทบาทในการประสานกับหนวยงานพันธมิตรเพื่อให หรือเนนการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน เชน
บริการสนับสนุน เชน SMEs Bank (ธนาคารพัฒนา กัมพูชา โดยหากพิจารณาการคาชายแดนดานสำคัญ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย) ทั้ง 3 ดานในภาคตะวันออก ไดแก ดานศุลกากร
EXIM Bank (ธนาคารเพื่อการสงออกและนำเขา) อรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด สระแก ว ด า นศุ ล กากร
และ บสย. (บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ อุ ต สาหกรรม คลองใหญ จังหวัดตราด และดานจันทบุรี จังหวัด
จันทบุรี ในป 2555 พบวาเติบโตขึ้นกวารอยละ 25
ขนาดย
นาดยออม)
ม) ฯลฯ
ฯลลฯ
เมื่อเทียบกับปที่ผานมา โดยคิดเปน มูลคารวมกวา
77,577 ลานบาท และคิดเปนรอยละ 95 ของมูลคา
การคาดานการคาชายแดน
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“ภาคตะวันออกจึงนับวาเปนเสนทาง
การขนสงสินคาหลักระหวางไทยและกัมพูชา
ซึง่ เมือ่ มีการเขาสู AEC คาดวาจะทำใหเกิด
กิจกรรมการคาชายแดนเพิม่ มากยิง่ ขึน้ ”
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ดังนั้นการไปจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนตาม
นโยบาย SMEs จึงประสบผลสำเร็จนอย แมวาจะมี
การประสานกับหนวยงานพันธมิตรในพื้นที่ ในการเขา
ถึงกลุม ลูกคาเปาหมาย เชน SMEs Bank EXIM Bank
บสย. หรือสภาอุตสาหกรรมแตละจังหวัดก็ตาม

ภาคตะวันออก ประตูสอู าเซียน
ในสวนของการเปนประตูเชื่อมโยงการคา ภาค
ตะวันออกเปนที่ตั้งของทาเรือน้ำลึกหลักของประเทศ
คือ ทาเรือแหลมฉบัง ดังนั้นกิจกรรมการขนสงทาง
ทะเลเพื่อขนสงสินคานำเขา-สงออก จึงมีขนาดและ
มูลคาใหญมาก พิจารณาจากสถิติการคาที่ทาเรือ
แหลมฉบัง พบวา ณ ปจจุบันมีปริมาณการขนสงตู
สินคาประมาณ 6 ลาน TEU ตอป จากจำนวนความ
สามารถในการขนสงไดปละประมาณ 7.2 ลาน TEU
ต อ ป ซึ่ ง คาดว า ในอนาคตจากมู ล ค า การค า ทาง
เศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นจะทำใหปริมาณความตองการ
ขนสงสินคาผานทาเรือแหลมฉบังเพิ่มขึ้นอีกประมาณ
รอยละ 8 ตอป
ป จ จุ บั น ภาครั ฐ ก็ ไ ด มี โ ครงการสร า งท า เรื อ
แหลมฉบังแหงที่ 3 เพื่อรองรับมูลคาสินคาที่จะเพิ่ม
ขึ้น ในอนาคต ซึ่ ง นอกจากการขนส ง ทางทะเลที่ มี
มูลคาสูงแลว ความเชื่อมโยงที่ตามมาคือ ระบบการ
ขนสงภายในประเทศในสวนภูมภิ าคตางๆ กับภูมภิ าค
ตะวันออก ทั้งทางถนนและทางราง เพื่อขนถายสินคา
มาผานทาเรือแหลมฉบัง

ดั ง นั้ น ภาคตะวั น ออกจึ ง นั บ ว า เป น เส น ทาง
การขนสงสินคาหลักระหวางไทยและกัมพูชา ซึ่งเมื่อ
มีการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ใน
ป 2558 คาดวาจะทำใหเกิดกิจกรรมการคาชายแดน
เพิ่มมากยิ่งขึ้น และจะสงผลตอมูลคาอุตสาหกรรม
การขนสงใหเพิ่มขึ้นตามมาดวย โดยปจจุบันรัฐบาลมี
โครงการพัฒนาสถานีขนสงสินคาที่จังหวัดสระแกว
และปราจี น บุ รี เพื่ อ เป น การส ง เสริ ม การค า แนว
ชายแดน และจะสงผลบวกตอธุรกิจอุตสาหกรรม
ขนสงในภาคตะวันออกโดยตรง
“ปจจุบนั รัฐบาลมีโครงการพัฒนาสถานี
ขนสงสินคาทีจ่ งั หวัดสระแกว และปราจีนบุรี
เพือ่ เปนการสงเสริมการคาแนวชายแดน”
สำหรับการมีทำเลที่ตั้งติดทะเลในบางจังหวัดก็
มี ข อได เ ปรี ย บในการดึ ง ดู ด นั ก ท อ งเที่ ย วเข า มาใน
พืน้ ที่ สงผลใหมกี ารเกิดกิจกรรมทัง้ ดานการทองเทีย่ ว
และการขนสงตางๆ จึงมีผลใหโครงสรางพื้นฐานของ
ภูมิภาคตะวันออกพัฒนาดีขึ้น กอใหเกิดการพัฒนา
เปนเมือง (Urbanization) และเกิดการลงทุนของ
ห า งสรรพสิ น ค า ห า งค า ปลี ก ขนาดใหญ แ ละ
อสังหาริมทรัพย
สรุปไดวาปจจัยตางๆ ที่กลาวมาทั้งหมดนี้ ลวน
เปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดกิจกรรมดานการทองเที่ยว
และการขนสงทีส่ ำคัญ และหลากหลายในภาคตะวันออก
นั่นเอง ในชวง 10 ปที่ผานมา (2544 - 2554) มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 6 และ GRP ภาคการ

ขนสงภาคตะวันออก ณ ราคาปจจุบนั ในชวง 10 ป
ดังกลาว มีสัดสวนคิดเปนรอยละ 8 ของผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศภาคการขนส ง (Gross
Domestic Product หรือ GDP ภาคการขนสง ณ
ราคาปจจุบนั ) คิดเปนอันดับ 2 รองจากกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (ที่มา K - SMes Analysis ธนาคารกสิกร
ไทย จำกัด)

ในป 2557 หรื อ ป ม า จั ด เป น ป ที่ ท า ทายของ
อุตสาหกรรมตางๆ ในประเทศ ซึ่งมีแนวโนมที่อาจจะ

ขยายตัวในอัตราที่ต่ำลงกวาปกอนหนา โดยเฉพาะ
กลุม ผูป ระกอบการ SMEs ปญหาการแยงชิงแรงงานไทย
กับอุตสาหกรรมขนาดใหญโดยเฉพาะกลุม อุตสาหกรรม
ยานยนต แ ละชิ้ น ส ว น กลุ ม อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งใช
ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ ภาครัฐและภาคเอกชน
จึงจำเปนตองรวมมือกัน หามาตรการเยียวยากลุม
ผูประกอบการ SMEs ใหตรงกับประเด็นปญหาหรือ
ความประสงคทแี่ ทจริงของนักลงทุนไทยตอไป

วารสารสงเสริมการลงทุน
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กาญจนา นพพันธ / สุนันทา อักขระกิจ
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ดร. อรรชกา สีบุญเรือง
เรื่อง SMEs ไทย
หน ว ยงานของกระทรวงอุ ต สาหกรรม
ที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการ
ขนาดกลางและขนาดยอม หรือ SMEs ของไทย
มีอยูหลายหนวยงาน เชน สำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ สสว.
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(ISMED) กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และสำนักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ
เปนตน
วารสารสงเสริมการลงทุนไดมีโอกาสพูดคุยกับ
ดร. อรรชกา สีบุญเรือง อดีตเลขาธิการบีโอไอ
ปจจุบนั ดำรงตำแหนงอธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
ซึง่ เปนหนวยงานสำคัญทีม่ บี ทบาท และความรับผิดชอบ
ในการจัดทำแผนงานและดำเนินโครงการตางๆ เพื่อ
สงเสริมสนับสนุน และสรางผูประกอบการ SMEs ให
มีความพรอมในการเขาสูภาคอุตสาหกรรมมาหลาย
ทศวรรษ

ดร. อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม

“รัฐบาลไดกำหนดเปาหมายตัวชี้วัด
ในการพัฒนา SMEs ที่ชัดเจน
โดยมีเปาในการเพิม่ สัดสวน SMEs ตอ GDP
ใหมากกวารอยละ 40 ตอ GDP
ภายในระยะเวลาประมาณ 10 ป”

ในการจัดทำยุทธศาสตรประเทศ (Country
✉ บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบและแผนงาน
โครงการในการชวยเหลือ SMEs ของกรมฯ Strategy) ในชวงตนป 2556 ที่ผานมา รัฐบาลไดมี
เปาในการเพิม่ สัดสวน SMEs ตอ GDP ใหมากกวารอยละ
ครอบคลุมอะไรบาง ?
การสงเสริม SMEs นับวามีความสำคัญมากกับ
การพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย เพราะผูป ระกอบการ
SMEs เกือบทัง้ หมดเปนคนไทย ซึง่ ถือเปนกระดูกสันหลัง
ของภาคอุตสาหกรรม ดังนัน้ กรมฯ จึงใหความสำคัญ
กับการสงเสริมและสนับสนุน SMEs ซึ่งเปนไปตาม
นโยบายรัฐบาลและสอดคลองกับแนวนโยบายของ
ประเทศที่พัฒนาแลว ที่ลวนดูแลใหความสำคัญตอ
SMEs ทั้งสิ้น

วิ สาหกิจ ขนาดกลางและขนาดยอม ถื อ เป น
กลไกหลักในการเสริมสรา งความกา วหนา ทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยโดยสรางรายไดและจางงาน อีกทั้ง
เปนเครื่องมือในการแกไขปญหาความยากจน โดย
ประเทศไทยมีจำนวนวิสาหกิจรวมทัง้ ประเทศ ณ สิน้ ป
2554 จำนวนทั้งสิ้น 2.652 ลานราย จำแนกเปน
วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (Small and
Medium Enterprises : SMEs) จำนวน 2.646 ลานราย
จำแนกเปนวิสาหกิจขนาดยอม จำนวน 2.634 ลานราย
วิสาหกิจขนาดกลางจำนวน 11,709 ราย และเปน
วิสาหกิจขนาดใหญ จำนวน 6,253 ราย โดย SMEs
มี สั ด ส ว นถึ ง ร อ ยละ 99.76 ของวิ ส าหกิ จ ทั้ ง หมด
(ขอมูลจาก สสว.)

นอกจากนี้ SMEs ยังเปนแหลงจางงานสำคัญ
ของประเทศ โดยมีการจางงานคิดเปนรอยละ 78
ของการจางงานรวมของประเทศ มีมูลคาผลิตภัณฑ
มวลรวมในประเทศ (GDP) ของ SMEs คิดเปนสัดสวน
ประมาณรอ ยละ 37.1 ของผลิตภัณฑม วลรวมทัง้ ประเทศ
และมูลคาการสงออกของ SMEs มีมูลคาประมาณ
1.75 ลานลานบาท หรือคิดเปน รอ ยละ 28.4 ของมูลคา
สงออกรวมของประเทศและเมื่อเทียบกับประเทศ
อื่นๆ ในภูมภิ าค จะพบวา SMEs ของไทยยังมีความ
เขมแข็งนอยกวา ดังจะเห็นไดจากสัดสวนของมูลคา
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ (GDP) ของ SMEs
ไทยยั ง น อ ยกว า ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว อย า งเช น
ประเทศญี่ปุนและสิงคโปร
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ขอมูลอุตสาหกรรม SMEs ไทย

วารสารสงเสริมการลงทุน

40 ภายในระยะเวลาประมาณ 10 ป และยังไดกำหนด
ยุทธศาสตรทสี่ ำคัญ 2 ประการภายใตประเด็นการพัฒนา
อุตสาหกรรมคือ
• การเพิม่ ขีดความสามารถของ SMEs และสินคา
OTOP สูส ากล ภายใตกรอบการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศ (Growth & Competitiveness)
เพือ่ ใหประเทศหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง และ
• การสรางโอกาสและรายไดแก SMEs และ
เศรษฐกิจชุมชน ภายใตกรอบการลดความเหลื่อมล้ำ
(Inclusive Growth)
“ประเทศไทยมีจำนวนวิสาหกิจ
รวมทั้งประเทศ ณ สิ้นป 2554
ถึง 2.652 ลานราย คิดเปนรอยละ 99.76
ของวิสาหกิจทั้งหมด”

เปรียบเทียบบทบาทของ SMEs ตอเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค
ประเทศ
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ญี่ปุน
สิงคโปร
มาเลเซีย
ไทย
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รอยละของจำนวน SMEs
ตอจำนวนวิสาหกิจทั้งหมด
99.7
99.0
99.2
99.8

รอยละของ GDP จาก SMEs ตอ GDP รวม
ของประเทศในภูมิภาค
“ปรับโครงสรางการสงเสริมพัฒนา SMEs ใหม
โดยมอบหมายใหกระทรวงอุตสาหกรรม
เปนกระทรวงเจาภาพที่บูรณาการ
การสงเสริมพัฒนา SMEs
ในแตละอุตสาหกรรม”

รอยละของ GDP จาก SMEs
ตอ GDP รวม
53.3
51.0
31.2
37.1

รอยละของจำนวน
การจางงานจาก SMEs
69
70
59
78

นอกจากนี้ ผลการศึ ก ษาส ว นใหญ ร ายงาน
ตรงกันวา SMEs ของไทยยังคงตองการความชวยเหลือ
และการสนับสนุนจากภาครัฐในหลายๆ ดาน เชน
การเขาถึงแหลงทุน การนำเทคโนโลยีมาใชในการผลิต
การเขาถึงขอมูลเพื่อการสงออก การวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ การพัฒนาบุคลากรทั้งดานการสื่อสาร
และการเจรจาการคา และการเสริมสรางความสามารถ
ในการแขงขันในตางประเทศ เปนตน

ขีดความสามารถในการแขงขันหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ของ SMEs ที่มีอยู ในทุกๆ ดาน โดยรัฐบาลจะทำใน
แนวลึกมากขึ้นในลักษณะของหวงโซคุณคา (Value
Chain) เพื่อใหกระทรวงตางๆ เขามามีบทบาทใน
การเปน พี่เลี้ยงของ SMEs และ OTOP ในแตละ
อุตสาหกรรม ซึ่งเปนที่ทราบกันดีวาการเพิ่มขีดความ
สามารถของ SMEs และ OTOP นัน้ เกีย่ วของกับหนวยงาน
ภาครัฐหลายหนวย
กระทรวงอุตสาหกรรม เปนเจาภาพสงเสริม SMEs
และเพื่อใหการดำเนินงานสงเสริม SMEs ของ
ดร. อรรชกา กลาววา ตามนโยบายรัฐบาลนั้น กระทรวงอุตสาหกรรมเปนไปในทิศทางเดียวกันและ
มีจดุ มุง หมายทีต่ อ งการเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชน เป น แบบบู ร ณาการ กระทรวงได ก ำหนดบทบาท
ขึ้นมาเปนธุรกิจ SMEs และในขณะเดียวกันก็จะเพิ่ม ภารกิจของหนวยงานภายใน เชน สำนักงานสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.) สถาบัน
พั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย อ ม (สพว.
หรือ ISMED) และกรมฯ เองใหชัดเจน เพื่อลดความ
ซ้ำซอนตางๆ โดยใชกรอบยุทธศาสตรเปนทีต่ งั้ เพือ่ ให
การใชงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

บทบาทหลักของกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
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ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึึ ง การพั ฒ นาการจั ด การ
องคความรูด า นอุตสาหกรรมเพือ่ เพิม่ คุณภาพในการผลิต
โดยเฉพาะการนำนวั ต กรรมมาประยุ ก ต ใ ช อาทิ
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อยกระดับ
ความสามารถในการแข ง ขั น (Manufacturing
Development to Improve Competitiveness
Program: MDICP) ที่จะชวยเพิ่มผลิตภาพใหกับ
สถานประกอบการมีขีดความสามารถในการแขงขัน
ที่สูงมากยิ่งขึ้น
ดานที่ 4 คือ การทำใหผูประกอบการและ
บริ ษั ท แข ง ขั น ในเวที ส ากลได โดยเฉพาะในเวที
อาเซียน โดยกรมฯ ไดมุงเนนการเพิ่มศักยภาพใน
การดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจเพื่อรองรับการเขาสู
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น รวมถึ ง ส ง เสริ ม การ
เชื่อมโยงธุรกิจในกลุมประเทศอาเซียน ผานโครงการ
และหนวยงานในสังกัด ที่กระจายครอบคลุมอยูทั่ว
ประเทศ โดยแตละโครงการทางกรมฯ จะมีการจัด
อบรมสัมมนา ใหคำปรึกษาแนะนำ รวมถึงการนำ
ผูเชี่ยวชาญดานธุรกิจมาใหคำปรึกษาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ นอกจากนี้ยังมีการนำผูประกอบการ
ไปศึกษาดูงานตางประเทศ และการจับคูธุรกิจกับ
นักลงทุนเพื่อนบานเพื่อการตอยอดธุรกิจตอไป
“กรมฯ มีแผนตอยอดโครงการอุทยาน
อุตสาหกรรมอาหาร
(Thailand Food Valley)
เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ตลอดหวงโซอุปทาน ใหมีมูลคาเพิ่มสูงขึ้น”
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ในสวนของกรมฯ นัน้ เราเห็นวาการดำเนินธุรกิจ
ของผูประกอบการ SMEs ในปจจุบันตองใชทักษะ
และความรูความสามารถมากกวาในอดีต เนื่องจาก
การแข ง ขั น และการพั ฒ นาทางเทคโนโลยี มี ก าร
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ตามกระแสโลกาภิวัตน
การรวมกลุ ม และเชื่ อ มโยงทางการค า ในระดั บ
ภูมิภาค รวมถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งทางดาน
เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ดังนั้น กรมฯ จึงได
กำหนดยุ ท ธศาสตร ใ นการส ง เสริ ม ผู ป ระกอบการ
อยางบูรณาการ 4 ดาน อันไดแก
ดานที่ 1 คือ การสนับสนุนปจจัยที่เอื้อตอการ
ประกอบธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม ทั้ ง ด า นแหล ง ข อ มู ล
แหลงเงินทุน การใหบริการทดสอบกับผูประกอบการ
SMEs และการสรางที่ปรึกษาเพื่อใหบริการคำปรึกษา
แนะนำในสถานประกอบการตางๆ ทัง้ ดานการจัดการ
การเงิ น การบั ญ ชี การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต
และการจัดการพลังงาน เปนตน
ดานที่ 2 คือ การพัฒนาผูประกอบการ SMEs
ทั้งผูประกอบการรายเดิมและรายใหม โดยโครงการ
ทีก่ รมฯ ไดจดั ทำขึน้ เพือ่ พัฒนาผูป ระกอบการรายใหม
ไดแก โครงการเสริมสรางผูประกอบการใหม หรือ
NEC เปนโครงการทีพ่ ฒ
ั นาและสรางผูป ระกอบการใหม
ซึง่ ผูท จี่ บหลักสูตรนีจ้ ะไดรบั ความรูในการดำเนินธุรกิจ
รอบดานจนสามารถจัดตั้งธุรกิจได รวมทั้งสามารถ
เขียนแผนธุรกิจของตัวเอง เพือ่ เสนอใหกบั สถาบันการเงิน
สำหรับการขอรับเงินทุนสนับสนุน ในขณะทีโ่ ครงการ
ทีพ่ ฒ
ั นาผูป ระกอบการรายเดิมมีหลากหลายโครงการ
เชน โครงการพัฒนาผูป ระกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
(คพอ.) เปนตน
ดานที่ 3 คือ การพัฒนาองคกรธุรกิจ ทั้งการ
พัฒนาตัวโรงงาน ธุรกิจ หรือบริษัทใหแข็งแกรงและ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดวยการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากร พัฒนากระบวนการผลิต พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

✉ นโยบายหรือโครงการที่ จะสงเสริม และ การรับรูแ ละภาพลักษณใหกบั สินคาของอุตสาหกรรม
สนั บ สนุ น SMEs ในป นี้ ข องกรมส ง เสริ ม แฟชั่นไทย การเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรใน
กลุ ม อุ ต สาหกรรมแฟชั่ น การสร า งเครื อ ข า ยของ
อุตสาหกรรมมีอะไรบาง ?
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กรมสงเสริมอุตสาหกรรม ไดมีการวางแผน
ดำเนิ น งานผลั ก ดั น และเตรี ย มความพร อ มให แ ก
ผู ประกอบการไทยที่เขารวมกับกรมฯ ในป 2557
โดยมี ก ลไกหรื อ แนวทางการดำเนิ น งานในแต ล ะ
นโยบายดังนี้
• การส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ
ขนาดยอมของไทยใหเปนศูนยกลางดานหวงโซอปุ ทาน
ของอาเซียน (Thai SMEs to AEC Supply Chain)
ภายใตนโยบายนี้ ทางกรมฯ ไดมกี ารวางแผนพัฒนา
ผูประกอบการ SMEs เพื่อใหพรอมรองรับการเปด
AEC โดยจัดหลักสูตรการอบรมทั้งระดับผูบริหารงาน
และผูปฏิบัติงาน การใหคำปรึกษาดานการเพิ่มผลิต
ภาพแรงงาน หรือการศึกษาดูงานและสรางเครือขายใน
ตลาดประเทศเปาหมายใน AEC รวมถึงการพัฒนา
อุตสาหกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ และการพัฒนา
หวงโซอุปทาน โดยไดมีการตั้งเปาพัฒนาวิสาหกิจ
600 กิจการ และผูป ระกอบการ 12,000 คน ดวยงบ
ประมาณ 157 ลานบาท
“การผลักดัน 4 ยานการคาแฟชั่น ไดแก
สยาม ประตูน้ำ โบเบ และสวนจตุจักร
ใหกลายเปนแหลงสินคาแฟชั่นไทย”
• การผลั ก ดั น ให ไ ทยเป น ศู น ย ก ลางแฟชั่ น
อาเซียน (Thailand ASEAN Fashion Center)
อุตสาหกรรมแฟชัน่ เปนอุตสาหกรรมทีม่ คี วามเกีย่ วโยง
กับอุตสาหกรรมหลายกลุม อาทิ อุตสาหกรรมสิ่งทอ
อุตสาหกรรมเครื่องหนังและรองเทา อุตสาหกรรม
อัญมณีและเครือ่ งประดับ เปนตน แนวทางการสงเสริม
และสนับสนุนอุตสาหกรรมกลุมนี้ ไดแก การสราง

ผู ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น เพื่ อ เพิ่ ม
โอกาสทางธุรกิจ และการผลักดัน 4 ยานการคา
แฟชั่น ไดแก สยาม ประตูน้ำ โบเบ และสวนจตุจักร
ใหกลายเปนแหลงสินคาแฟชั่นไทยที่มีกลุมลูกคาทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศ ทั้ ง นี้ น โยบาย
ดังกลาวจะมุง เปาไปทีก่ จิ การแฟชัน่ ไทยกวา 225 กิจการ
หรือ 2,200 คน ภายใตงบประมาณ 160 ลานบาท
• ต อ ยอดโครงการอุ ท ยานอุ ต สาหกรรม
อาหาร (Thailand Food Valley) ดวยงบประมาณ
48 ลานบาท เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ตลอดห ว งโซ อุ ป ทาน ให มี มู ล ค า เพิ่ ม สู ง ขึ้ น และ
มี ค วามสามารถการแข ง ขั น ในตลาด AEC ซึ่ ง
การพั ฒ นาดั ง กล า วนี้ ไ ม ไ ด พั ฒ นาเพี ย งอาหารที่
สำเร็จรูปแลวเทานั้น แตรวมไปถึงขั้นตอนของการ
ผลิตวัตถุดิบดวย นอกจากนี้แนวทางการดำเนินงาน
ในโครงการอุทยานอุตสาหกรรมอาหาร (Thailand
Food Valley) ยังรวมไปถึงการนำผลงานวิจัยมาใช
ต อ ยอดผลิ ต ภั ณ ฑ เ พื่ อ นำไปสู ก ารจำหน า ยในเชิ ง
พาณิชย หรือการบูรณาการองคความรูจากสถาบัน
ศึกษาสูการผลิตเชิงพาณิชย
นอกจากนี้ ยั งได มี ก ารวางแผนเพื่ อ กระตุ น
ให เ กิ ด การลงทุ น ทั้ ง ด า นการค า และบริ ก ารจาก
ในประเทศและนอกประเทศ ในธุรกิจอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปอยางครบวงจร โดยมีเปาหมายดำเนินการ
พัฒนาวิสาหกิจจำนวน 400 กิจการ
• การเพิ่มมูลคาสินคา OTOP ดวยทุน ทาง
วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญา (High Value OTOP
Based On Rich Culture and Local Wisdom)
โดยนโยบายดังกลาวเปนการตอยอดจากโครงการ
สินคา OTOP ของรัฐบาล ซึง่ มุง เนนการนำองคความรู
วั ฒ นธรรมและภู มิ ป ญ ญาของสั ง คมไทยมาสร า ง
มูลคาเพิ่มใหแกสินคาและบริการกวา 400 ผลิตภัณฑ

“SMEs มีความเสี่ยงสูงจึงตองการ
หลักทรัพยค้ำประกันการกูยืม ทำใหมีตนทุน
อัตราดอกเบีย้ กูย มื ทีส่ งู กวาวิสาหกิจขนาดใหญ”

✉ ปญหาสำคัญของ SMEs ไทยมีเรือ่ งใดบาง ?
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ปญหาหลักๆ ของ SMEs ไทยมี 5 เรื่อง ไดแก
• ความสามารถในการเขาถึงแหลงเงิน ทุน
แมวา ในปจจุบนั สถาบันการเงินภาคเอกชนหลายแหง
เริม่ มีการออกสินเชือ่ สำหรับ SMEs แตผปู ระกอบการ
ก็ยังมีขอจำกัดในการเขาถึงแหลงเงินทุน เนื่องจาก
สถาบันการเงินยังมองวาการปลอยกู ให SMEs มี
ความเสีย่ งสูงจึงตองการหลักทรัพยคำ้ ประกันการกูย มื
ทำให SMEs มี ต น ทุน อั ต ราดอกเบี้ ย กู ยื ม ที่ สู ง กว า
วิสาหกิ จขนาดใหญ สงผลใหยังขาดแคลนเงิน ทุน
เพื่อนำไปใชเสริมสภาพคลองและเพื่อลงทุนในการ
จัดระบบตางๆ ในองคกร อาทิ ระบบบัญชีธุรกิจที่ได
มาตรฐาน ระบบบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ทันสมัย เปนตน
• ด า นบุ ค ลากร SMEs มี ข อ จำกั ด ด า น
ประสิทธิภาพของแรงงานที่มีทักษะฝมือความรูและ
แรงงานระดั บ ฝ มื อ ต่ ำ โดยเฉพาะด า นทั ก ษะฝ มื อ
เฉพาะดาน และความสามารถดานภาษา อีกทั้งยังให
ความสำคัญตอการพัฒนาบุคลากรนอยและยังขาด
การพัฒนากลไกที่ชวยใหแรงงานมีการพัฒนาความรู
อยางตอเนื่อง รวมถึงการพัฒนาตอยอดทักษะฝมือ
ในระดับขั้นสูง
• ดานตลาด SMEs ไทยยังขาดการตลาดเชิงรุก
ในตลาดที่มีศักยภาพ ขาดการเขาถึงขอมูลการตลาด
เชิงลึกทัง้ ขอมูลคูแ ขงขันและขอมูลพฤติกรรมผูบ ริโภค
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และยกระดับการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP
ใหสอดคลองกับความตองการของตลาด การพัฒนา
และสร า งอั ต ลั ก ษณ ใ ห กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ OTOP ของ
แตละภูมภิ าค รวมถึงการสงเสริมและสรางภาพลักษณ
ทีด่ ีใหกบั อาหารพืน้ เมืองในแตละจังหวัด เชน โตะโคราช
โตะปกษใต ดวย
• การเพิ่มผลิตภาพและนวัตกรรมเพื่อการ
เติบโตของ SMEs (Productivity and Innovation
for SMEs Growth) เปนนโยบายหนึ่งที่สอดคลอง
กั บ ภาวการณ ท างเศรษฐกิ จที่เ ปลี่ ย นแปลงไป อั น
ไดแก อัตราเงินเฟอที่สูงขึ้น คาเงิน บาทที่ออนตัว
และคาแรงขัน้ ต่ำ เปนตน ดังนัน้ จึงจำเปนตองชวยเหลือ
และพัฒนา SMEs ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทั้งใน
เรื่ อ งการเพิ่ ม ผลิ ต ภาพในการผลิ ต การยกระดั บ
มาตรฐานการบริหารจัดการ การสงเสริมศักยภาพ
ดานกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี การจัดการดาน
พลังงาน และการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฯลฯ เพื่ อให SMEs สามารถปรั บ ตั วไปตามภาวะ
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได ทั้งนี้นโยบายดังกลาว
มี ก ารตั้ ง งบประมาณการดำเนิ น งานทั้ ง หมด 220
ลานบาท และมีเปาหมายกิจการเขารวมโครงการ
พัฒนา 2,275 กิจการ
นอกจากแผนการดำเนินงานจาก 5 นโยบาย
ข า งต น นี้ กรมส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมยั ง มี กิ จ กรรม
สนับสนุนอืน่ ๆ อีก โดยมีการตัง้ งบประมาณของกรมฯ
ในป 2557 รวมทั้งสิ้น 803 ลานบาท และมีเปาหมาย
เป น ผู ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมต า งๆ ที่ ก รมฯ
ดูแลอยู เปนจำนวน 3,600 กิจการ และ 28,350 คน
ทั้งนี้การดำเนินงานตามนโยบายตางๆ จำเปนตอง
อาศัยความรวมมือจากหลายหนวยงาน อาทิ หนวยงาน
ทางดานวิชาการ ซึง่ จะใหขอ มูลในเชิงทฤษฎี เพือ่ นำมา
บูรณาการใหเขาถึงภาคปฏิบัติมากขึ้น และหนวยงาน
เอกชน ซึ่งเปนหนวยงานที่มีขอมูลทางดานการปฏิบัติ
งานจริง เพื่อนำไปสูความสำเร็จ ตามแผนการพัฒนา
ผูประกอบการไทยป 2557
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ขาดตัวแทนการคาที่รวบรวมสินคาสงหรือจัดจำหนาย
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ขาดการวางแผน
การตลาด ขาดโอกาสทางการตลาด และขาดสถานที่
จำหนายและแสดงสินคาอยางถาวร
• การพัฒนาผลิตภัณฑ SMEs ไทยสวนใหญ
ผลิ ต สิ น ค า ตามที่ ลู ก ค า กำหนด ไม มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ มี
ดีไซนเปนของตัวเอง ขาดการสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ
มีผูประกอบการ SMEs จำนวนนอยที่มีความสามารถ
ดานการออกแบบผลิตภัณฑในขัน้ ทีส่ งู ขึน้ ขาดการนำ
อัตลักษณทางวัฒนธรรม เทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช
เพื่ อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ใ ห มี เ อกลั ก ษณ เ ฉพาะและ
สอดคลองกับความตองการของตลาด ทำใหเกิดการ
เลียนแบบและนำไปสูการแขงขันทางราคา
• เทคโนโลยีและนวัตกรรม SMEs ขาดการใช
ประโยชนจากเทคโนโลยี การทำวิจยั และพัฒนาสินคา

นวัตกรรม โโดยเฉพาะการสรางความแตกตาง และ
การสรางตราสินคาเพื่อนำไปสูความอยูรอดทางธุรกิจ
โดยอาจตองนำเทคนิคและวิธีตางๆ เขามาประยุกต
ใชรวมกันใหมากขึ้น
“อุตสาหกรรมอาหาร
ยังขาดแคลนวัตถุดิบภายในประเทศ
และราคาวัตถุดิบสูงกวาประเทศเพื่อนบาน
ควรไดรับการสนับสนุนเงินทุน”

SMEs กลุม ทีน่ า เปนหวงสำหรับการเปดเสรี AEC
จากรายงานสถานการณ SMEs ของสำนักงาน
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)
ไดแบงกลุม อุตสาหกรรมทีจ่ ำเปนตองไดรบั การชวยเหลือ
และสนับสนุนจากรัฐบาลอยางเร งดวน เนื่องจาก
ได รั บ ผลกระทบจากการเป ด ประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซียน (AEC) อยางรุนแรง ไดแก
• อุตสาหกรรมเครือ่ งนุง หม มีผลกระทบในเรือ่ ง
ตนทุนแรงงานในไทยสูงกวาประเทศเพื่อนบาน
• อุ ต สาหกรรมอาหาร ขาดแคลนวั ต ถุ ดิ บ
ภายในประเทศ และราคาวั ต ถุ ดิ บ สู ง กว า ประเทศ
เพื่อนบาน ควรไดรับการสนับสนุนเงินทุน เพื่อลงทุน
ในการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ลดตนทุนการผลิต
• อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล เกิดจากปญหา
อัตราภาษีวัตถุดิบที่ยังคงตองเสียภาษีอยู แตนำเขา
เปนเครื่องจักรสำเร็จรูป ไมตองเสียภาษี
• ผลิตภัณ ฑเครื่องหนัง ตน ทุนวัตถุดิบและ
แรงงานในไทยสูง ตองนำเขาจากประเทศเพื่อนบาน
• อุ ต สาหกรรมไฟฟ า และอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ต อ งการความช ว ยเหลื อ อย า งเร ง ด ว น คื อ การ
ปกป อ งและสนั บ สนุ น ผู ผ ลิ ต ภายในประเทศ อาทิ
การปองกัน สินคาราคาถูกไม ไดมาตรฐานที่นำเขา
มาขายในประเทศไทย

✉ ขอเสนอแนะแก SMEs ภายใตสถานการณโลก ASEAN Economic Community (AEC) ซึ่งปจจุบัน
อาเซียนเปนตลาดสงออกสำคัญอันดับ 1 ของไทย
และสถานการณในไทย
เปนทีท่ ราบกันดีอยูแ ลววาในป 2558 ประเทศไทย มากกวาสหภาพยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาเสียอีก
และ AEC จะยิ่งทวีความสำคัญทางเศรษฐกิจ
และประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 ประเทศ จะรวมตัวกัน
เปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเรียกอีกชื่อ คือ ตอประเทศไทยมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะประเทศไทยมี
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โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่มีมูลคาเพิ่มสูงจากที่เคย
ลงทุนในประเทศไทยไปยังประเทศในกลุมสมาชิก
อาเซียนอื่น ยอมเปนแนวทางที่ปกปองใหวิสาหกิจ
กลุม ทีเ่ ปนผูร บั เหมาชวงสามารถอยูในวงจรธุรกิจไดตอ ไป
ดังนั้น นโยบายหรือมาตรการที่สงเสริมและ
สนับสนุนในการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ของ SMEs โดยการเพิม่ ผลผลิตหรือการพัฒนาผลิตภาพ
ของ SMEs จึงมีความสำคัญเปนอยางยิ่ง ไมวาจะ
เปนการยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ การสงเสริม
พัฒนาศักยภาพดานกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี
การจัดการดานพลังงาน
หรือการยกระดับระบบการผลิตสูก ารผลิตบนฐาน
นวัตกรรม การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การบมเพาะธุรกิจ การสงเสริมใหเกิดการพัฒนา
การรวมกลุ ม อุ ต สาหกรรมในลั ก ษณะเครื อ ข า ย
วิสาหกิจ (Cluster) ตลอดจนการใหสิทธิประโยชน
แกนักลงทุนที่เปน SMEs มากขึ้น
นอกจากนี้ รั ฐ บาลยั ง มี น โยบายส ง เสริ ม ให
นักลงทุนไทยขยายการลงทุนออกไปสูภ ายนอกประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ในประเทศเพือ่ นบานซึง่ มีความพรอม
ทางดานแรงงานและมีทรัพยากรธรรมชาติอดุ มสมบูรณ
เพือ่ เชือ่ มโยงโอกาสทางเศรษฐกิจกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
โดยในปจจุบันธุรกิจไทยมีความเขมแข็งมากขึ้น
และมีความพรอมทางดานการเงินและความเชีย่ วชาญ
ในสาขาอุตสาหกรรมของตน จึงเริม่ ขยายกิจการออกไป
นอกประเทศเพื่อแสวงหาตลาดใหมๆ เพิ่มมากขึ้น
และแสวงหาความไดเปรียบในดานตน ทุนการผลิต
รวมถึงการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติใน
ประเทศเหลานั้นดวย
ทัง้ นีม้ ลู คาการลงทุนไทยในตางประเทศไดเพิม่ สูงขึน้
อยางตอเนื่อง โดยในป 2554 และป 2555 มูลคา
การเขาสู AEC จึงเปนโอกาสที่ทำใหเกิดการ การลงทุนไทยในตางประเทศเพิม่ สูงขึน้ จนอยูในระดับ
ลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นได และในขณะเดียวกัน ที่สูงกวามูลคาการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศเปน
การปองกันไม ใหเกิดการเคลื่อนยายฐานการผลิต เวลา 2 ปติดตอกัน (ขอมูลจากบีโอไอ)

ที่ตั้งทางภูมิศาสตรที่เอื้อตอการเปนศูนยกลางทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค เมื่อตลาดอาเซียนรวมเปนหนึ่ง
สินคา บริการ แรงงานฝมือ และการลงทุน ของ
ประเทศสมาชิก 10 ประเทศจะเกิดการเคลื่อนยาย
อยางเสรี ซึ่งจะสงผลตอโอกาสทางการคาและการ
สรางขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ
ยิ่งไปกวานั้น อาเซียนยังมีแนวทางการขยาย
ความรวมมือภายใตขอตกลงการคาเสรี กับประเทศ
นอกกลุ ม เช น ASEAN +3 และ ASEAN +6 ที่
ประกอบดวยประเทศคูคาสำคัญ ไดแก จีน ญี่ปุน
เกาหลีใต อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ซึ่งมี
ประชากรรวมกันกวา 3 พันลานคน หรือเกือบครึง่ หนึง่
ของประชากรโลก มีมูลคา GDP รวมกันถึงประมาณ
1 ใน 4 ของโลก
นี่ คื อ โอกาสทางตลาดอั น มหาศาลสำหรั บ
ผูป ระกอบการและอุตสาหกรรมไทย รวมถึง SMEs ไทย
ในการที่จะเก็บเกี่ยวประโยชนจากโอกาสการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจนี้
เพื่อเปนการรองรับการเปดเสรี AEC รัฐบาล
มีนโยบายในการสงเสริมให SMEs ไทยเขาสูระบบ
หวงโซอปุ ทานระดับโลก โดยในปจจุบนั SMEs ของไทย
จำนวนไมนอยที่เปนผูรับเหมาชวง (Subcontractor)
ใหกับนักลงทุนตางชาติที่เขามาลงทุนในประเทศไทย
อยูแลว
“การปองกันไม ใหเกิดการเคลื่อนยาย
ฐานการผลิตในอุตสาหกรรม
ที่มีมูลคาเพิ่มสูงไปประเทศอื่น
จะชวยใหวิสาหกิจกลุมผูรับเหมาชวง
สามารถอยู ในวงจรธุรกิจไดตอไป”

ติดปกให SMEs ไทย
สุนันทา อักขระกิจ / มานพ ทุยไธสง
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ประเทศไทยมี SMEs อยูทั่วประเทศกวา 2
ลานราย กอใหเกิดการจางงานมากกวา 11 ลานคน
และสามารถสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหกับ
ประเทศไดสงู มาก SMEs จึงนับเปนรากฐานสำคัญ
ของระบบเศรษฐกิจไทย แตปจจุบัน SMEs ตอง
ประสบภาวการณแขงขันทั้งในและตางประเทศ
โดยเฉพาะเมื่อเขาสู AEC ในป 2558 ซึ่งจะเปน
จุดเปลี่ยนสำคัญของ SMEs ไทย
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(สสว.) ซึง่ เปนหนวยงานหลักในการจัดทำแผนแมบทและ
แผนปฏิบตั กิ ารสงเสริม SMEs ของประเทศ จึงไดกำหนด
ดร. ปฏิมา จีระแพทย ผูอ ำนวยการ สสว.
แผนการใหความชวยเหลือในดานตางๆ สำหรับ SMEs ขึน้
โดยแตละแผนจะมีทศิ ทางการดำเนินงานอยางไรนัน้ ติดตาม บทบาทของ สสว.
สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
รายละเอียดไดจากบทสัมภาษณ ดร. ปฏิมา จีระแพทย
ผูอ ำนวยการ สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ (สสว.) เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
และเปนหนวยงานหลักในการจัดทำแผนแมบทและแผน
ขนาดยอม (สสว.)

สำหรับการดำเนินงานภายใตแผนยุทธศาสตร
ทัง้ 4 ประการดังกลาวนัน้ สสว. จะเนนการทำงานแบบ
บูรณาการระหวางภาครัฐและเอกชนในหลากหลายมิติ
เพือ่ ชวยกันสงเสริม สนับสนุน ชวยเหลือผูป ระกอบการ
SMEs ไทยใหเกิดความเขมแข็ง รวมทัง้ สามารถแขงขัน
ไดในตลาดตางประเทศ

เปาหมายสูความสำเร็จ
สำหรับในป 2556 นั้น สสว. ไดรับการจัดสรร
งบประมาณประจำป เพื่อดำเนินการสงเสริม SMEs
จำนวน 15 งาน/20 โครงการ ภายใตงบประมาณ
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“สสว. จะเนนการทำงานแบบบูรณาการ
ระหวางภาครัฐและเอกชนในหลากหลายมิติ
เพื่อชวย SMEs ไทยใหเกิดความเขมแข็ง
และแขงขันได”

จำนวน 1,233.7137 ลานบาท ประกอบดวยงบประมาณ
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณประจำปจำนวน 887.8347
ลานบาท และงบประมาณเพิ่มเติมที่ไดรับการจัดสรร
จากเงินคงเหลือกองทุนจำนวน 345.8790 ลานบาท
ซึง่ โดยภาพรวมของการดำเนินงาน นับวาประสบความสำเร็จ
ตามเปาหมาย
โดยมีการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
1. จั ด ทำแผนและสนั บ สนุ น การดำเนิ น งาน
ตามแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs
- สำหรับแผนการสงเสริม SMEs ระดับประเทศ
และรายพื้นที่ สามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย
จำนวน 2 แผน ประกอบดวย
1. งานจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมประจำป โดยการจัดทำแผน
ปฏิบัติการสงเสริม SMEs ประจำป 2558
2. งานจัดทำยุทธศาสตรและแผนปฏิบตั กิ าร
สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายสาขา
จำนวน 3 สาขา ไดแก
• สาขาคาปลีก - คาสง
• สาขาสปาและบริการเพื่อสุขภาพ
• สาขา Digital Content
- รายงานสถานการณ SMEs ผลการวิจัยและ
การประเมิ น ผลนโยบายส ง เสริ ม SMEs สามารถ
ดำเนินการบรรลุไดตามเปาหมายในเรื่องตางๆ ดังนี้
1. รายงานสถานการณ วิ ส าหกิ จ ขนาดกลาง
และขนาดยอมประจำป
2. รายงานดั ช นี ชี้ วั ด ภาวะเศรษฐกิ จ สำหรั บ
ผูประกอบการ SMEs
3. รายงานการติดตามประเมินผลโครงการ
ภายใตแผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs
4. รายงาน ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน
ของกองทุน
5. รายงานใหคำปรึกษา ติดตามผลการดำเนินงาน
วิสาหกิจรวมลงทุน
6. ประสานและกำกับการดำเนินโครงการภายใต

วารสารสงเสริมการลงทุน

ปฏิบตั กิ ารสงเสริม SMEs ของประเทศ เพือ่ เปนกรอบ
และทิศทางในการพัฒนา SMEs
สสว. ไดกำหนดแผนการดำเนินงาน เพือ่ ผลักดัน
นโยบายการสงเสริมสนับสนุน SMEs ของรัฐบาลใหเปน
รูปธรรม ทั้งการสรางผูประกอบการใหม การพัฒนา
ยกระดับและเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน
ให กั บ SMEs โดยอยู ภ ายใต 4 ยุ ท ธศาสตร ของ
แผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ฉบับที่ 3 (ป 2555 - 2559) ประกอบดวย
ประการแรก สนับสนุนปจจัยแวดลอมใหเอื้อ
ตอการดำเนินธุรกิจของ SMEs ไทย
ประการที่สอง เสริมสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันของ SMEs ไทย
ประการที่สาม สงเสริม SMEs ไทยใหเติบโต
อยางสมดุลตามศักยภาพของพื้นที่
ประการทีส่ ี่ เสริมสรางศักยภาพของ SMEs ไทย
ใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ
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แผนปฏิบัติการสงเสริม SMEs
7. รายงานผลการดำเนินงานประจำป
- พั ฒ นาระบบสารสนเทศเพื่ อ การส ง เสริ ม
SMEs และระบบบริการขอมูลแบบเบ็ดเสร็จจำนวน
1 ระบบ/5 บริการดวยการดำเนินการปรับปรุงระบบ
เครือขายสารสนเทศของ สสว. ในดานตางๆ ดังนี้
1. มี ค ลั ง ข อ มู ล SMEs แห ง ชาติ จากการ
ดำเนินงานพัฒนา ปรับปรุงฐานขอมูล SMEs แหงชาติ
ใหมคี วามสมบูรณ ทันสมัย ประกอบดวย ขอมูล SMEs
เชน จำนวนผูประกอบการ SMEs จำแนกเปนขนาด
S/M และข อ มู ล เชิ ง วิ เ คราะห เช น สถานการณ
SMEs ในประเด็นตางๆ การวิเคราะหแนวโนมใน
กรณี AEC และขอมูลเชิงองคความรูที่เกี่ยวของกับ
SMEs เชน การเริ่ ม ต น ธุร กิ จใหม การเขี ย นแผน
ธุรกิจ ขอมูลพื้นฐานของประเทศในกลุม ASEAN
เปนตน ซึ่งเปนผลมาจากการดำเนินงานตอเนื่องใน
ด า นข อ มู ล และจากงานพั ฒ นาศู น ย ข อ มู ล SMEs
Knowledge Center
2. ดานการตลาด สามารถใหบริการครอบคลุม
ทั้ง 5 ดานคือ
2.1 E - Market และ E - Supplier
2.2 ดานการเงิน
2.3 ดานการบริหารบุคคล
2.4 ดานเทคโนโลยีการผลิต
2.5 ดานขอมูลสนับสนุน SMEs
- เครือขายความรวมมือภาครัฐและเอกชน
ดำเนินการบรรลุไดตามเปาหมายจำนวน 18 เครือขาย
จากการดำเนินโครงสรางเครือขายผูป ระกอบการ SMEs
และพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชน
2. ผลักดันสงเสริม สนับสนุนการดำเนินงาน
ตามแผนปฏิบตั กิ ารสงเสริม SMEs ไดสงู กวาเปาหมาย
จำนวน 480 ราย จากการดำเนินงานโครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑเพื่อการทองเที่ยวที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
ทองถิ่น เปนการสงเสริม SMEs ดวยการจัดอบรม
พัฒนาผลิตภัณฑและบริการ โดยมีการนำวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่นมาใช
3. สงเสริมและพัฒนาผูป ระกอบการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดำเนินการไดตามเปาหมายจำนวน
1,200 ราย จากการดำเนินงานโครงการสงเสริม
เครือขายวิสาหกิจชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนดวย
การอบรมอาชีพใหกับกลุมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ใน
ดานตางๆ เชน การเพาะเห็ด เลี้ยงแพะ ไก ปลา
น้ำมันมะพราวสกัดเย็น ทำขนมหวาน/ทองมวน
“SMEs ที่ ไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบทางการเมือง
และผลกระทบจากปญหาอุทกภัย
เมื่อป 2554
ไดรับการชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 2”
4. ชดเชยดอกเบีย้ ใหแกธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย (ธพว.)
ดำเนินการได ใกลเคียงกับเปาหมาย ดังนี้
- ผูประกอบการ SMEs ที่ ไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความไมสงบทางการเมือง ไดรับการ
ชดเชยดอกเบี้ยรอยละ 2 ในวงเงินสินเชื่อจำนวนกวา
7,374 ลานบาท มีผปู ระกอบการไดรบั ความชวยเหลือ
จำนวน 13,910 ราย/14,770 บัญชี
- ผูประกอบการ SMEs ที่ ไดรับผลกระทบ

ตางประเทศ เพื่อดำเนินการโครงการดังกลาว ซึ่ง
สสว. ไดนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารฯ เรียบรอย
แล ว และขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งการนำเสนอรั ฐ มนตรี
วาการกระทรวงอุตสาหกรรม
2. การใหความชวยเหลือ อุดหนุน สนับสนุน
และสงเสริม SMEs ซึ่งมีผูประกอบการ SMEs ไดรับ
การเพิ่มศักยภาพจำนวน 5,589 ราย สามารถสราง
มูลคาทางการคาไดกวา 275 ลานบาท
“เสริมสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางประเทศ
พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน SMEs
ตามที่ ไดรับมอบหมายจากอาเซียน
และสนับสนุนการเปนศูนยกลางของ SMEs
ในอาเซียน + 6”
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3. การเสริมสรางเครือขายความรวมมือระหวาง
ประเทศ โดยการผลักดัน สงเสริมผูป ระกอบการ SMEs
และพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานสำหรับผูป ระกอบการ SMEs
ตามที่ ไดรับมอบหมายจากอาเซียน และสนับสนุน
การเปนศูนยกลางของ SMEs ในอาเซียน + 6 (ASEAN
+ 6 SME Regional Hub) ในสาขาที่มีศักยภาพ โดย
เปนการดำเนินกิจกรรมภายใตกรอบคณะทำงานอาเซียน
ดาน SMEs (ASEAN SME Agencies Working Group
: ASEAN SMEWG) ประกอบดวย
3.1 การดำเนินกิจกรรมตามอาเซียน จำนวน
5 กิจกรรม
3.2 การจัดตัง้ ASEAN SME Service Center
จำนวน 2 แหง ในภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)
และตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรี) พรอมเชื่อมโยง
กับเครือขายเดิม จำนวน 11 แหง
3.3 การจัดทำขอมูลการเชื่อมโยง หวงโซ
อุปทานอาเซียน 1 เรื่อง โดยเปนการศึกษาการเชื่อม
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จากปญหาอุทกภัยป 2554 ไดรับการชดเชยดอกเบี้ย
ร อ ยละ 2 ในวงเงิ น สิ น เชื่ อ กว า 5,000 ล า นบาท
จำนวน 15,335 ราย
5. พัฒนาผูประกอบการดานศิลปหัตถกรรม
ดำเนินงานไดสูงกวาเปาหมายจำนวน 3,213 ราย/77
ผลิตภัณฑ จากการดำเนินงาน ดังนี้
- โครงการพั ฒ นาผู ป ระกอบการตามแนว
พระราชดำริ สามารถพัฒนาผูป ระกอบการไดรวมทัง้ สิน้
2,250 ราย
- โครงการพั ฒ นาผู ป ระกอบการเพื่ อ สร า ง
ความเขมแข็งแกธุรกิจชุมชนตามแนวพระราชดำริ
ดำเนินงานใหผูประกอบการใหม ผูที่ผานหลักสูตร
ศิ ษ ย พ ระดาบส ได รั บ ความรู ใ นการดำเนิ น ธุ ร กิ จ
สามารถประกอบอาชีพและตั้งตัวไดจำนวน 253 ราย
- โครงการส ง เสริ ม และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ
ศิลปาชีพตามแนวพระราชดำริ ดำเนินงานสงเสริมให
ผูประกอบการไดรับการพัฒนางานศิลปาชีพจำนวน
710 ราย ซึง่ เปนการพัฒนาผลิตภัณฑของศูนยศลิ ปาชีพ
จำนวน 27 ผลิตภัณฑ และผลิตภัณฑตนแบบจาก
โครงการพัฒนาผูประกอบการตามแนวพระราชดำริ
จำนวน 50 ผลิตภัณฑ
นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานที่ สสว. ไดรับ
งบประมาณเพิ่มเติมในป 2556 ดังนี้
1. การวางแผนและจัดทำยุทธศาสตรการสงเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม โดยเปนการศึกษา
ขอมูลเพื่อจัดทำแผนการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ฉบับที่ 4 (ป 2560 - 2564) และได
ดำเนินการคำนวณคาใชจายในการจัดจางที่ปรึกษา
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โยงหวงโซอุปทานอาเซียน และการเชื่อมโยงไปยัง
ประเทศนอกอาเซียนในสาขา Digital Content
4. เสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการองคกร
ดวยการพัฒนาระบบเครือขายภายใน สสว. และ
ปรับปรุงโครงสรางเนือ้ หาในเว็บไซตของ สสว. ตอเนือ่ ง
ทุกๆ เดือน รวมทั้งดำเนินการยกรางและปรับปรุง
แกไขกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของ
สสว. รวมถึงดำเนินการศึกษาวิจัยกฎหมาย จัดตั้ง
องคกรภาครัฐที่ทำหนาที่สงเสริมและสนับสนุน SMEs และสหกรณ ฯลฯ เพื่อรวมกันพัฒนาและยกระดับ
SMEs และ OTOP ใหมศี กั ยภาพและขีดความสามารถ
ของไทยโดยการเปรียบเทียบกับตางประเทศ
ในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น
ขณะเดียวกัน จะดำเนินการประสานกับกลุม
แนวนโยบายผูบริหารคนใหม
สำหรับนโยบายและทิศทางการสงเสริม SMEs ผูคาปลีก คาสงรายใหญ อาทิ 7 Eleven แมคโคร
ของ สสว. ในป 2557 ยั ง คงดำเนิ น การภายใต เทสโกโลตัส บิ๊กซี ฯลฯ เพื่อรวมมือกันในการหา
แผนการส ง เสริ ม SMEs ฉบั บ ที่ 3 ที่ มุ ง เน น ชองทางการตลาดใหกับผูประกอบการ และพัฒนา
การสนั บ สนุ น ป จ จั ย แวดล อ มให เ อื้ อ ต อ การดำเนิ น ปจจัยเอื้อตางๆ ที่จะชวยให SMEs ดำเนินธุรกิจได
ธุรกิจ การเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขัน อยางมีประสิทธิภาพ
การสงเสริมให SMEs ไทยเติบโตอยางสมดุลตาม
ศักยภาพของพื้นที่ และการเสริมสรางศักยภาพของ “แผนงานสำคัญที่จะดำเนินการในป 2557
คือ การยกระดับผูประกอบการ OTOP
SMEs ไทยใหเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ใหกาวสู SMEs ซึ่งจะเนนการพัฒนา
“ในป 2557 สสว. จะมุงบูรณาการ
ผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 4 - 5 ดาว”
การทำงานกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
กับการสงเสริม สนับสนุน SMEs ไทย
ในทุกมิติ”
จากบทบาทภารกิ จ ของ สสว. ในการเป น
ศูนยกลางประสานและบูรณาการความรวมมือของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ
เพือ่ สนับสนุน SMEs ไทยใหสมั ฤทธิผ์ ล ดังนัน้ ในป 2557
สสว. จะมุงบูรณาการการทำงานกับทุกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของกับการสงเสริม สนับสนุน SMEs ไทยใน
ทุกมิติ อาทิ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม กรมการ
พัฒนาชุมชน กระทรวงพาณิชย กระทรวงเกษตร

สำหรั บ แผนงานสำคั ญ ที่ จ ะดำเนิ น การในป
2557 คือ การยกระดับผูป ระกอบการ OTOP ใหกา วสู
SMEs ซึ่งจะเนนการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ระดับ
4 - 5 ดาว ใหมีการสรางเอกลักษณที่เชื่อมโยงกับ
ภูมปิ ญ
 ญา วัฒนธรรม รวมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ รวมถึง
การยกระดับความรูดานการบริหารจัดการธุรกิจ และ
การขยายโอกาสทางการตลาดทัง้ ในและตางประเทศ
โดย สสว. จะร ว มกั บ ห า งค า ปลี ก ค า ส ง
โมเดิ ร น เทรด คอนวี เ นี ย นสโตร ฯลฯ เพื่ อ จั ด ทำ
Corner OTOP ขึ้น และจะสนับสนุนดานโลจิสติกส

เนนนโยบายเชิงรุก

สวนเรือ่ งทีจ่ ะดำเนินการตอเนือ่ งคือ การเปดราน
“OTOP Heritage” ซึ่งเปนการสงเสริมผลิตภัณฑ
OTOP ในความดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรมที่ไดรบั
การจัดอันดับระดับ 4 ดาวขึน้ ไป คือผลิตภัณฑ OTOP
ที่มีศักยภาพในการสงออกไปจำหนายยังตางประเทศ
จากผูป ระกอบการจำนวนมากกวา 200 ราย โดยราน
ดังกลาวจะตั้งอยูในศูนยการคา Central Embassy ที่
มีกำหนดการเปดอยางเปนทางการประมาณตนเดือน
พฤษภาคม 2557
อยางไรก็ตาม เพื่อใหการบูรณาการสามารถ
ดำเนินไปไดอยางราบรื่น จึงไดแตงตั้งคณะทำงาน
บู ร ณาการขึ้ น เพื่ อ ส ง เสริ ม SMEs ประกอบด ว ย
คณะทำงาน จำนวน 34 ทาน โดยมาจากทุกหนวยงาน
และทุกกระทรวงที่เกี่ยวของกับ SMEs และปจจุบัน
คณะกรรมการบริ ห ารได อ นุ มั ติ ก ารแต ง ตั้ ง คณะฯ
ดังกลาวเรียบรอยแลว
หากมองยอนภาพในอดีตของ สสว. จะเห็นวา
สสว. เปนผูที่ปฏิบัติหนาที่สงเสริม SMEs ตามแผน
ปฏิบัติการ และแผนภารกิจ แตนับจากนี้เปนตนไป
สสว. จะเริ่มใชเครือขายของภาคเอกชนใหมากขึ้น
อาทิ หอการคาไทย และสภาหอการคาแหงประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ฯลฯ รวมถึงหนวยงาน
ที่อยู ในระดับสมาคม สมาพันธตางๆ โดยมีนโยบาย
ในการดำเนินการทีช่ ดั เจนคือ การสงเสริมผูป ระกอบการ
SMEs นับจากนี้ไปจะตองสงเสริมใหได ในจำนวนและ
ปริมาณมาก การจัดกิจกรรมแตละครั้งจะตองคุมคา
ที่สุด และผูประกอบการ SMEs ไดรับผลประโยชน
อยางเต็มที่ อาจเปนพันรายหรือหมื่นรายตอการจัด
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แมจะเพิ่งเขามารับตำแหนงผูอำนวยการ สสว.
ไดประมาณ 6 เดือน แตกข็ ออาสานำพา สสว. ไปสูก าร
ทำงานเชิงรุกมากขึ้นคือ เนนการบูรณาการรวมกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับ SMEs ทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยเฉพาะในสวนของภาครัฐนัน้ ก็ไดประสานกับบีโอไอ
ดวยการหารือกับเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ในการทีจ่ ะชวยกันสนับสนุนผูป ระกอบการ
ออกไปยังตางประเทศ ทั้งในเรื่องสิทธิพิเศษทางภาษี
การสงเสริมการลงทุนที่จะใหผูประกอบการไปลงทุน
ในประเทศเพือ่ นบาน รวมทัง้ ไดหารือกับ ดร. อรรชกา
สีบุญเรือง อธิบดีกรมสงเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.)
ในเรื่องการจัดกิจกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของกับ SMEs ทุกกิจกรรม จะมีความรวมมือ
ของทั้ง 2 หนวยงานคือ สสว. และ กสอ.
สำหรับความรวมมือกับกระทรวงอื่นๆ นั้น มี
การดำเนินการแลวเชนกัน อยางเชน กระทรวงพาณิชย
โครงการทีด่ ำเนินการรวมกันคือ การพัฒนาผูป ระกอบการ
ทีจ่ ะกาวไปสู AEC ซึง่ กระทรวงพาณิชยดำเนินการอยู
โดย สสว. จะเขาไปชวยในเรื่องการเปนวิทยากร

การคัดเลือกผูป ระกอบการเขามาในหลักสูตรการพัฒนา
ของกระทรวงพาณิชย
“การเปดราน “OTOP Heritage”
จำหนายผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 4 ดาวขึน้ ไป
ในศูนยการคา Central Embassy”
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เพื่อพัฒนา OTOP ใหกาวสูการเปนผูประกอบการ
ขนาด S และพัฒนาผูประกอบการขนาด S เปน
ขนาด M จากขนาด M เปนขนาด L ในทีส่ ดุ ซึง่ แผนงาน
ดังกลาวขางตนนั้นจะดำเนินการผานโครงการตางๆ
อาทิ
- โครงการยกระดับผูประกอบการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑแบบบูรณาการ หรือเรียกวา “OTOP
PLUS”
- โครงการยกระดั บ ผู ป ระกอบการ OTOP
กาวไปสู SMEs
- โครงการพัฒนาผูประกอบการระดับ M ให
ไปอยู ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเพือ่ การทองเทีย่ ว
ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมทองถิ่น ฯลฯ
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กิจกรรมในแตละครัง้ โดยเฉพาะโครงการทีจ่ ะดำเนินการ
สำหรับความคืบหนาการตัง้ SMEs Center ทีจ่ ะ
รวมกับหอการคาฯ นั้น จะดำเนินการทั้ง 5 ภูมิภาค ดำเนินงานแบบครบวงจรนั้น ขณะนี้ ไดจัดตั้งคณะ
คือ ตะวันออก ตะวันออกเฉียงเหนือ กลาง เหนือ ทำงานแลว ประกอบดวย รองผูอำนวยการ สสว.
และใต
ทีมงานในระดับผูอ ำนวยการสำนักตางๆ ฯลฯ โดยศูนย
แหงนี้จะใชพื้นที่บริเวณชั้น G ของอาคารสำนักงานฯ
“สสว. ได ไปใหความชวยเหลือ
เปน Font Service เพื่อเปนการอำนวยความสะดวก
ใหกับผูประกอบการที่จะมาใชประโยชน ในการมา
ผูประกอบการ SMEs
ขอรับคำปรึกษา มารวมประชุม อบรม สัมมนา รวมถึง
ที่อยู ในพื้นที่ภาคใต
มีหอ งประชุม ศูนยประชุม ทีส่ ามารถจัดงานและออกบูธ
ได โดยตั้งเปาวาโครงการนี้ตองดำเนินการแลวเสร็จ
โดยรวมกับมูลนิธิพระดาบส”
ภายใน 1 - 2 ปนับจากนี้
ทัง้ นี้ในชวงทีผ่ า นมา สสว. ไดไปใหความชวยเหลือ
ผูป ระกอบการ SMEs ทีอ่ ยูในพืน้ ทีภ่ าคใต โดยรวมกับ
“การใหผูประกอบการ SMEs
มูลนิธิพระดาบส ซึ่งกอนหนานี้ สสว. ไดดำเนินการ
ทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก
อยูแ ลว แตอาจจะยังไมเพียงพอ เนือ่ งจากมีผปู ระกอบการ
เพื่อจะทำใหสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได”
เปนจำนวนมาก ทีป่ ระสงคจะให สสว. เขาไปชวยยกระดับ
พัฒนา และใหความรูเพิ่มเติม เพราะฉะนัน้ ภาคใตจงึ
เปนอีกหนึง่ ภารกิจเรงดวนที่ สสว. ใหความสำคัญ หากวา ทำประกันภัยธุรกิจ
อยางไรก็ดี เรื่องที่จะดำเนินการอีกเรื่องคือ
เราสามารถชวยผูป ระกอบการ SMEs ได สิง่ ทีจ่ ะตามมา
คือ การชวยสรางงานใหกับผูประกอบการ SMEs ได การให ผู ป ระกอบการ SMEs ทำประกั น ภั ย โดย
ชวยลดความขัดแยงในพืน้ ที่ ทำใหเกิดความสงบมากขึน้ พยายามเจรจากับหนวยงานที่เกี่ยวของ ใหคิดอัตรา
รวมถึงปญหาเรือ่ งยาเสพติด ซึง่ สสว. ไดเขาไปชวยเหลือ เบี้ยประกันไมสูงมากนัก เนื่องจากที่ผานมาเมื่อเกิด
โดยการหางานใหกบั ผูท อี่ ยูร ะหวางการบำบัดหรือใชยา เหตุการณอะไรขึ้นก็ตาม มักจะทำใหกิจกรรมตางๆ
มากอน ใหมอี าชีพสุจริตทำ ซึง่ ภารกิจตางๆ เหลานี้ สสว. ของผูประกอบการ SMEs หยุดชะงักไป แตหากมีการ
ทำประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (Business Interruption
จะใหการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นกวาเดิม
นอกจากนี้ จะจัดตัง้ SMEs Center โดยบูรณาการ Insurance) ก็จะทำใหสามารถดำเนินธุรกิจตอไปได
ความรวมมือกับสถาบัน พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และผูประกอบการยังไดรับเงินชดเชยเปนรายวันดวย
และขนาดยอม (ISMED) เพื่อจัดกิจกรรมตางๆ ทั้ง หากสามารถดำเนินการเรือ่ งนี้ไดสำเร็จจะเปนประโยชน
ในดานการอบรมใหความรู การสงเสริมดานการตลาด ตอผูป ระกอบการทีเ่ ปนรายยอย และรายเล็ก (Micro
สำหรับผูป ระกอบการ SMEs ประจำสัปดาห และจะรวมกับ SMEs)
นอกจากนี้ ยั ง จะเข าไปดำเนิ น การให ค วาม
ธพว. เพือ่ หาวิธกี ารใหมๆ ทีจ่ ะชวยใหผปู ระกอบการ SMEs
ใหสามารถเขาถึงแหลงเงินทุนไดสะดวกขึ้น และจะ ชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ในเรื่องภาษี เพราะ
เปดโอกาสใหผปู ระกอบการไดรบั การสนับสนุนทางการเงิน ในอดีต - ปจจุบัน สสว. มี KPI ที่จะตองเพิ่มจำนวน
ผานโครงการตางๆ ที่ สสว. ดำเนินการ เชน การชดเชย ผู ป ระกอบการจดทะเบี ย น แต เ มื่ อ วิ เ คราะห แ ล ว
เหตุ ผ ลที่ ผู ป ระกอบการ SMEs ไม จ ดทะเบี ย น
ดอกเบี้ย โครงการ Machine Fund

มาตรการบรรเทาผลกระทบ SMEs
นับตั้งแตมีเหตุการณชุมนุมทางการเมืองเมื่อ
ปลายป 2556 เปนตนมา สสว. ไมไดนิ่งนอนใจ และ
ไดตระหนักถึงผลกระทบที่มีตอผูประกอบการ SMEs
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สำหรั บ การขยายโอกาสทางการตลาดใน
ตางประเทศนั้น สสว. จะประสานกับหนวยงานดาน
SMEs รวมถึงสภาหอการคาในตางประเทศ ทั้งกลุม
ประเทศสมาชิก AEC กลุม ASEAN + 6 กลุม APEC
SMEs รวมถึงกลุมตลาดใหมๆ ที่นาสนใจ เพื่อสราง
เครือขายความรวมมือในการพัฒนา SMEs รวมทั้ง
ขยายโอกาสทางการคา การลงทุนใหกบั ผูป ระกอบการ
และลาสุด สสว. ไดประสานกับหนวยงานดาน SMEs
ของประเทศญีป่ นุ สหภาพยุโรป เยอรมนี แอฟริกา ฯลฯ
ในป 2557 สสว. ไดรับอนุมัติงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปวงเงิน
838.95 ลานบาท โดยตัง้ เปาหมายวาจะสามารถพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพให SMEs รวมทั้งพัฒนาอาชีพให
ผูประกอบการรายใหม และผูประกอบการรายเดิม
ไมนอยกวา 11,000 ราย พัฒนาผลิตภัณฑเพือ่ สราง
มูลคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการไมนอยกวา 2,100
ผลิตภัณฑ ใหผูประกอบการมีรายไดจากการขยาย
โอกาสทางการตลาดไมนอยกวา 620 ลานบาท ให
ความชวยเหลือโดยการชดเชยดอกเบี้ยใหผูประกอบ
การ 29,245 ราย ในวงเงินสินเชื่อประมาณ 12,500
ลานบาท เสริมสรางเครือขายผูประกอบการและ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ตางประเทศรวม 18 กลุมจังหวัด 21 เครือขาย
“SMEs สวนใหญตองการใหภาครัฐ
ชวยเหลือในดานของเงินทุนหมุนเวียน
อัตราดอกเบี้ยต่ำ
และการจัดหาตลาดหรือชองทางจำหนาย
สินคามากที่สุด”
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เนื่องจากมีคาใชจายที่สูงมาก ทั้งภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
เงินไดนิติบุคคล ตองจางพนักงานบัญชีเพื่อทำบัญชี
รายเดือน ทำ ภพ.30 ภงด.1 ภงด.5 ฯลฯ ซึง่ ในสวนนี้
ทีมงานของ สสว. กำลังศึกษาอยูว า ในตางประเทศนัน้
มีความชวยเหลือจากรัฐบาลในเรื่องภาษีอยางไรบาง
หากสามารถนำผูป ระกอบการเขามาในระบบ สอนเรือ่ ง
การทำบัญชี และการบริหารการเงินตางๆ ใหเปนระบบ
ก็จะทำใหดำเนินธุรกิจไดอยางยัง่ ยืน และประเทศไทย
จะไดมีเม็ดเงินภาษีมาจากผูประกอบการกลุมนี้ดวย
ป จ จุ บั น มี ผู ป ระกอบการที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลประมาณ
650,000 ราย
จะเห็นไดวาผลิตภัณฑ OTOP นั้นมีหลากหลาย
มากมาย แตเรือ่ งทีย่ งั ขาดอีกหนึง่ เรือ่ งคือ ระบบการ
บริหารโลจิสติกส และ สสว. จะชวยไดคอื การเจรจา
ขอพื้น ที่กับบริษัทยักษ ใหญที่ทำทางดานโลจิสติกส
ซึ่งมีพื้นที่ เชน ซีพีออลล ที่มีมากกวา 7,000 สาขา
เทสโกโลตัส ฯลฯ ในเบื้องตนไดเจรจากับซีพีออลล
ไปแลว และหนวยงานอื่นๆ จะดำเนินการในโอกาส
ตอไป
“การขยายโอกาสทางการตลาดในตางประเทศ
ประสานกับ สภาหอการคาในตางประเทศ
ทั้งกลุมประเทศสมาชิก AEC
กลุม ASEAN + 6
กลุม APEC SMEs รวมถึงกลุม ตลาดใหม”

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

วารสารสงเสริมการลงทุน

42

ในดานตางๆ จึงไดมีการประชุมหารือรวมกับกลุม
สมาคมผูประกอบการ SMEs และดำเนินการสำรวจ
ผูประกอบการในชวงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ ที่
ผานมา พบวาเหตุการณที่เกิดขึ้นไดสงผลกระทบตอ
ผูประกอบการ SMEs ในดานยอดขายหรือรายไดจาก
การขาย รวมถึงสภาพคลองทางการเงินในระดับสูง
และสวนใหญตองการใหภาครัฐชวยเหลือในดานของ
เงิน ทุน หมุนเวียนอัตราดอกเบี้ยต่ำ และการจัดหา
ตลาดหรือชองทางจำหนายสินคามากที่สุด
ดังนัน้ สสว. จึงไดประสานความรวมมือกับหนวยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ไดแก กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพาณิ ช ย กระทรวงการต า งประเทศ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา
สมาคมธุรกิจตางๆ สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
สภาหอการคาไทย และสถาบันการเงิน ในการรวม
กั น หาแนวทางเสริ ม ศั ก ยภาพ และเพิ่ ม ขี ด ความ
สามารถในการแขงขัน เพื่อใหผูประกอบการ SMEs
สามารถดำเนินธุรกิจใหเติบโตไปได ในสถานการณ
ปจจุบัน
โดยนำมาสูการออกมาตรการเพื่อบรรเทา ผล
กระทบ SMEs จากการชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง ซึ่ ง
ประกอบดวย 3 มาตรการหลัก ดังนี้
1. มาตรการชวยเหลือดานการเงิน โดย สสว.
ไดรับความรวมมือจากธนาคารตางๆ ไดแก ธนาคาร
กรุ ง ไทย ธนาคารกรุ ง เทพ ธนาคารกสิ ก รไทย
ธนาคารไทยพาณิ ช ย บรรษั ท ประกั น สิ น เชื่ อ
อุตสาหกรรมขนาดยอม (บสย.) และ ธพว. ทีร่ ว มกัน
ระดมความเห็นในการออกมาตรการ เพื่อชวยลด
ภาระทางการเงินใหกับ SMEs โดยมีมาตรการเรง
ดวนคือ
1.1 การพักชำระเงินตน เปนเวลา 6 - 12 เดือน
1.2 การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ ระยะ
เวลา 3 - 12 เดือน
1.3 การใหวงเงินสินเชือ่ เพิม่ ในอัตราดอกเบีย้
พิเศษ

ทัง้ นี้ ผูป ระกอบการ SMEs ทีเ่ ขารับความชวยเหลือ
ตามมาตรการดังกลาว จะไมถือเปนลูกหนี้ NPL แต
อยางใด
2. มาตรการช ว ยเหลื อ ด า นการตลาด เป น
มาตรการที่จะชวยกระตุนใหผูประกอบการ SMEs มี
ยอดขายหรือรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งสรางบรรยากาศ
เพื่อกระตุนการขาย ซึ่งไดกำหนดมาตรการเรงดวน
ดวยการเพิม่ ชองทางการจำหนายสินคาหรือบริการแก
ผูป ระกอบการ SMEs ผานกิจกรรมตางๆ เชน การจัด
Market Place รานคาออนไลน รวมทั้งการเชื่อมโยง
ผูประกอบการ SMEs กับบริษัทชอปปงออนไลน เชน
Dealfish, Lazada เพื่อสนับสนุนสิทธิประโยชนหรือ
แพ็กเกจพิเศษ การสงเสริมชองทางการตลาดในประเทศ
และตางประเทศ การสรางเครือขายความร ว มมื อ
จากหนวยงานตางๆ รวมทัง้ ผูป ระกอบการดานคาปลีก
ในการจัดพืน้ ทีจ่ ำหนายสินคาใหผปู ระกอบการ และจัด
กิจกรรมจับคูธุรกิจ (Business Matching)
3. มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เพื่ อ เสริ ม สร า งขี ด ความสามารถในการแข ง ขั น ให
ผูประกอบการ SMEs ทั้งในดานการบริหารตน ทุน
และสินคาคงคลัง การบริหารดานการตลาดและลูกหนี้
การคา การวิเคราะหสถานะธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ
และบรรจุภัณฑ และการจัดอบรมใหความรู ฯลฯ

ในครั้งนี้ ไม ไดเฉพาะเจาะจงในชวงของเหตุการณ
การชุมนุมเทานัน้ แตจะเปนกรอบในการใหความชวยเหลือ
ผู ป ระกอบการ SMEs ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณวิกฤตตางๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวามาตรการใด
จะสามารถใหความชวยเหลือผูประกอบการ SMEs ที่
ไดรบั ผลกระทบจากเหตุการณนนั้ ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
และขึ้นอยูกับความตองการของผูประกอบการ SMEs
เปนหลัก
ที่สำคัญ สสว. ยังไดดำเนินการจัดตั้ง “คลินิก
“ผูประกอบการ SMEs สวนใหญนั้น
SMEs” เพื่ อ เป น ศู น ย ก ลางในการรั บ ลงทะเบี ย น
อยู ในกลุมภาคการขนสง
ผู ป ระกอบการ SMEs ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบ ให ค ำ
ปรึกษาปญหาในดานตางๆ อาทิ การเงิน การตลาด ขายปลีก และการซอมแซมยานยนตมากที่สุด”
การปรับปรุงธุรกิจ การผลิต การบริหารจัดการ รวมถึง
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนของผูที่ตองการขอสินเชื่อ ปญหาสำคัญของ SMEs ไทย
จากสถาบันการเงิน เพือ่ สรางความสะดวกในการเขาถึง
ปจจุบันประเทศไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและ
แหล ง เงิ น ทุ น ขณะเดี ย วกั น ก็ จ ะทำหน า ที่ ร วบรวม ขนาดย อ ม หรื อ SMEs ที่ ก ระจายอยู ทั่ ว ประเทศ
ขอมูลผูป ระกอบการ SMEs ที่ไดรบั ผลกระทบ นำเสนอ จำนวนทั้งสิ้น 2.74 ลานราย คิดเปนรอยละ 98.5
ใหแกรฐั บาลใหม เพือ่ ขอความเห็นชอบเกีย่ วกับมาตรการ ของจำนวน SMEs รวมทัง้ หมด โดยสวนใหญอยูในกลุม
ใหความชวยเหลืออื่นๆ เพิ่มเติมตอไป
ดังตอไปนี้
อยางไรก็ตาม นับตั้งแตเริ่มดำเนินมาตรการ
- ภาคการขนสง ขายปลีก และการซอมแซม
ตางๆ มาจนถึงปจจุบัน มีผูประกอบการ SMEs แสดง ยานยนตมากที่สุด จำนวน 1,193,038 ราย คิดเปน
ความสนใจที่จะขอรับความชวยเหลือเขามาที่เว็บไซต รอยละ 43.6
ของ สสว. คือ www.sme.go.th และที่ Call Center
- รองลงมาคื อ ภาคบริ ก าร มี จ ำนวน
1301 จำนวนกวาหมื่นราย ซึ่งจากจำนวนทั้งหมดของ 1,035,089 ราย คิดเปนรอยละ 37.8
ผูที่แสดงความสนใจ ขณะนี้มีผูขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับ
- ภาคการผลิตจำนวน 511,015 ราย คิดเปน
ความชวยเหลือแลวกวา 50 ราย และพบวาเรื่องที่ รอยละ 18.7
ผูป ระกอบการตองการมากทีส่ ดุ คือ ดานการเงิน คิดเปน
โดย SMEs สามารถก อให เ กิ ด การจ า งงาน
รอยละ 89.5 รองลงมาคือ ดานการตลาด และการเพิม่ จำนวน 11,783,143 คน คิดเปนรอยละ 80.4 ของ
ประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจ
การจางงานรวมทั้งหมด สามารถสรางมูลคาเพิ่มทาง
สำหรั บ ด า นการเงิ น ส ว นใหญ คิ ด เป น ร อ ยละ เศรษฐกิจซึง่ เห็นไดจาก SMEs ในป 2555 (ฐานขอมูล
91.2 ตองการขอวงเงินสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ที่ ใช ในปจจุบัน) รวม 4,211,262 ลานบาท คิดเปน
รองลงมาคือ การขอพักชำระเงินตน และการขยาย รอยละ 37 ของมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ
ระยะเวลาชำระหนี้ ซึ่งความตองการในสวนนี้ สสว. (GDP) ดังนั้นจึงสะทอนไดวา SMEs นับเปนรากฐาน
จะนำสงขอมูลใหสถาบันการเงินดำเนินการตอไป
สำคัญของระบบเศรษฐกิจไทย
อยางไรก็ดี สำหรับมาตรการที่ สสว. ออกมา
แตปจจุบันผูประกอบการ SMEs ตองประสบ
“สสว. ยังไดดำเนินการจัดตั้ง
“คลินิก SMEs”
เพือ่ เปนศูนยกลางในการรับลงทะเบียน SMEs
ที่ ไดรับผลกระทบ และใหคำปรึกษาปญหา
ในดานตางๆ”

วารสารสงเสริมการลงทุน

43
INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

INVESTMENT PROMOTION JOURNAL

วารสารสงเสริมการลงทุน

44

ภาวการณแขงขันทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะ
การจะเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC
ในป 2558 ซึง่ จะเปนจุดเปลีย่ นทีส่ ำคัญของผูป ระกอบการ
SMEs ไทย และเปนโจทยสำคัญที่ สสว.ตองเรงสงเสริม
สนับสนุน ชวยเหลือ เพื่อใหผูประกอบการ SMEs
มีขีดความสามารถในการแขงขันเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้น เรื่องที่เปน ปญหาของผูประกอบการ
SMEs และเปนเรื่องที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองเรง
ดำเนินการสงเสริมคือ
1. สงเสริมการเพิ่มพูนความรู ในการประกอบ
ธุรกิจสมัยใหม และความสามารถในการจัดการกับ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2. การเขาถึงแหลงเงินทุนที่เหมาะสม รวมถึง
แหลงขอมูล องคความรู บริการทางเทคโนโลยีและ
บริการอื่นๆ

3. สนั บ สนุ น การนำเทคโนโลยี นวั ต กรรม
ผลงานวิจยั มาใชพฒ
ั นาสินคาและบริการใหสอดคลอง
กับความตองการของตลาด
4. เพิ่มขีดความสามารถในดานการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ การสรางตราสินคา การดำเนิน
กิจกรรมดานการตลาด และขีดความสามารถในการ
แขงขันกับตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ
5. สงเสริมใหเกิดการรวมกลุม และการเชือ่ มโยง
ในสายโซมูลคา และหวงโซอุปทาน
จะเห็ น ได ว า สสว. นั้ น ให ค วามสำคั ญ กั บ
ผูป ระกอบการ SMEs มาโดยตลอด มีการออกมาตรการ
ใหความชวยเหลือตางๆ ที่ลวนแลวแตเปนประโยชน
ตอผูประกอบการ SMEs และ สสว. ยุคนี้ ยังทำงาน
อยางเอาจริงเอาจัง ทุม เทในการทำงาน ทีมงานทุกคน
ทำงานหนัก และเปนทีมงานที่มีความเขมแข็งมาก

ติดปกให SMEs ไทย
บุษราคัม ศรีรัตนา / สุนันทา อักขระกิจ / มานพ ทุยไธสง

สวทช. กับการพัฒนา
และชวยเหลือ SMEs
วารสารสงเสริมการลงทุน

ประเทศไทย มีหนวยงานที่ดำเนินการดาน
การวิ จั ย และพั ฒ นาหลายหน ว ยงาน ซึ่ ง มี
ศักยภาพแตกตางกันไปตามงานที่ดำเนินการ
เชนเดียวกับ สวทช. ก็เปนอีกหนวยงานหนึ่ง
ของภาครัฐทีต่ อ งการเห็นการพัฒนาทางดานตางๆ
ก า วหน า และทั น สมั ย ทั ด เที ย มนานาประเทศ
โดยเฉพาะอยางยิง่ ผูป ระกอบการเอสเอ็มอี สวทช.
จึงริเริ่มโครงการสงเสริมพัฒนาขึ้นหลากหลาย
โครงการเพื่อเอื้อประโยชนตอเอสเอ็มอี

สวทช. คือใคร
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วารสารสงเสริมการลงทุนไดมีโอกาสสัมภาษณ
ดร. ณรงค ศิริเลิศวรกุล รองผูอำนวยการ สวทช.
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของ สวทช. กับการพัฒนา
ผูป ระกอบการ SMEs ในฐานะหนวยงานภาครัฐอีกหนวย
หนึง่ ซึง่ มีเนือ้ หานาสนใจ ดังนี้
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ดร. ณรงค ศิรเิ ลิศวรกุล รองผูอ ำนวยการ สวทช.

พระราชบัญญัติวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2534 มีภารกิจหลัก 4 ประการคือ
ประการแรก เน น การวิ จั ย และพั ฒ นา โดย
แหงชาติ หรือ สวทช. เปนองคกรของรัฐ ภายใต
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งขึ้นตาม แบงออกเปน
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- การใหทุนสนับสนุนการวิจัย
- การทำวิจัยเอง
ประการที่สอง เนนการถายทอดเทคโนโลยี
ประการทีส่ าม เนนการพัฒนากำลังคนทางดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพือ่ สรางนักวิจยั ใหเกิดขึน้
ในประเทศไทยและในอนาคต
ประการทีส่ ี่ เนนการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน
ทางดานวิทยาศาสตร อาทิ อุทยานวิทยาศาสตรฯ
Software Park การใหบริการวิเคราะหทดสอบ การ
ใหใชเครือ่ งจักรอุปกรณและเครือ่ งมือทางวิทยาศาสตร
ทีม่ รี าคาสูง รวมทัง้ ประสานความรวมมือกับภาคเอกชน
หนวยงานวิจัย และมหาวิทยาลัยตางๆ
“การใหความชวยเหลือแกผูประกอบการ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ของ สวทช. นั้น มีอยูหลายภาคสวน
ทั้งการบมเพาะ การเปนที่ปรึกษา
การใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำ ฯลฯ”

เทคโนโลยี Transfer กับการชวยเหลือ SMEs
สำหรับการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของ สวทช. นั้น
มีอยูห ลายภาคสวน ทัง้ การบมเพาะ การเปนทีป่ รึกษา
การใหเงินกูด อกเบีย้ ต่ำ ฯลฯ ซึง่ แตละภาคสวนลวนแตให
ความสำคัญกับการพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพือ่ ใหสามารถแขงขันไดในตลาดทัง้ ในและ
ตางประเทศ โดย ดร. ณรงค ไดกลาวถึงโครงการความ
ชวยเหลือตางๆ ของ สวทช. ไว ดังนี้
“ศูนยบม เพาะผูป ระกอบการ
จะดำเนินการใน 2 สวนทีส่ ำคัญ
คือ เทคโนโลยีและธุรกิจ”

1. ศูนยบมเพาะผูประกอบการ เปนศูนยที่จะ
ดำเนินการบมเพาะผูประกอบการใน 2 สวนที่สำคัญ
คือ เทคโนโลยีและธุรกิจ ทั้งนี้หากผูประกอบการ
ขาดความรูทางดานเทคโนโลยี ทางศูนยฯ จะชวย
โดยดูวาปจจุบันเทคโนโลยีทางดานตางๆ เปนอยางไร
และมี เ รื่ อ งอะไรที่ อ ยู ใ นความสนใจบ า ง แต ถ า
ผูประกอบการขาดความรูทางดานการประกอบธุรกิจ
เบื้องตนตองดำเนินการคัดเลือกบริษัทตางๆ เขามา
จากนั้นจึงจัดฝกอบรมเพื่อใหความรูทางดานธุรกิจ
บัญชี กฎหมาย ภาษีที่เกี่ยวของ ลักษณะการทำ
ธุรกิจวาเปนอยางไร รวมถึงการพัฒนาแผนการทำ
ธุรกิจขึน้ มา เพือ่ ใหผปู ระกอบการสามารถดำเนินการได
ตามทีม่ กี ารกำหนดแผนไว
จากนั้ น ก็ จ ะส ง ผู ป ระกอบการเข า โครงการ
ประกวดตางๆ ทั้งนี้เพื่อใหผูประกอบการเหลานัน้ เปน
ทีร่ จู กั จากคนทัว่ ไป โดยหวังวาจะมีนกั ลงทุนจำนวนหนึ่ง
ใหความสนใจและเขามารวมลงทุนดวย
อยางไรก็ตาม ผูประกอบการบางคนก็สนใจที่
จะสรางธุรกิจจาก Business Plan ที่มีอยู ก็สามารถ
มาใช พื้ น ที่ ข องศู น ย บ ม เพาะได โดยศู น ย ฯ มี สิ่ ง
อำนวยความสะดวกดานตางๆ ใหเพียบพรอม ซึ่งมี
ทั้งสวนที่ สวทช. ใหบริการโดยไมมีคาใชจาย และ
สวนที่มีคาใชจาย ซึ่งจะทำใหผูประกอบการสามารถ
เริม่ ทำธุรกิจไดโดยไมตอ งลงทุนมากนัก แตเปนการเชา
ทุกอยางเพื่อทดลองทำธุรกิจ และเมื่อทำธุรกิจแลวก็
อาจจะขาดเรื่ อ งการวิ จั ย และพั ฒ นา จำเป น ต อ ง
พัฒนาตอยอด สวทช. จะเขาไปใหความชวยเหลือ
โดยการประสานไปยังศูนยวจิ ยั รวมถึงหนวยงานตางๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อใหความชวยเหลือตอไป
นอกจากนี้ ยังมีผูประกอบการอีกหลายรายที่
ประสบปญหาคือ ผลิตสินคาออกมาแตไมสามารถหาตลาด
จำหนายได สวทช. จะเขาไปชวยในเรือ่ งของการศึกษา
และหาชองทางการตลาดของสินคาชนิดนั้นวาเปน
อยางไร จนกระทั่งนำสินคาชนิดนั้นไปจัดแสดงและ
เขาประกวดในเวทีการคาตางๆ ทัง้ ในและตางประเทศ

ตัวอยางบริษทั ทีป่ ระสบความสำเร็จ จากศูนยบม เพาะผูป ระกอบการ
1. ผลิตภัณฑ PAC Frenergy เครือ่ งทำน้ำรอน
จากเครือ่ งปรับอากาศ โดยบริษทั Advance Exchange
Technology จำกัด
สำหรับปญหาที่บริษัทฯ ประสบกอนที่จะเขา
รวมโครงการบมเพาะฯ คือ มีผลิตภัณฑหลากหลาย
แตไมมที ศิ ทางในการทำรายไดใหบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ
ตั้งขึ้นตั้งแตป 2546 แตไมเติบโต รวมทั้งไมสามารถ

ขยายยอดขายไดตามเปาหมายที่กำหนดไว แมวาจะ
ลงทุ น ในการประชาสั ม พั น ธ ไ ปหลายรู ป แบบแล ว
ก็ตาม
ดั ง นั้ น บริ ษั ท ฯ จึ ง เข าร ว มโครงการบ ม เพาะ
ธุ ร กิ จ เทคโนโลยี ป 2556 เพื่ อ ขอรั บ การปรึ ก ษา
แนะนำการดำเนินธุรกิจ เพื่อใหบริษัทฯ สามารถ
ดำเนิ น กิ จ การได อ ย า งมี แ บบแผน และขยายฐาน
ลูกคาเพื่อเติบโต รวมถึงเพื่อให ไดรับการสนับสนุน
การนำผลิตภัณฑออกสูตลาดทั้งในและตางประเทศ
ประโยชนทบี่ ริษทั ฯ ไดรบั จากการเขารวมโครงการ
หลังจากทีร่ บั คำปรึกษาแนะนำ 72 ชัว่ โมง ทำใหบริษทั ฯ
มีแผนการตลาดและคัดเลือก Product Champion
มา 3 ตัว เพื่อเปนผลิตภัณฑที่จะ Redesign เพื่อเพิ่ม
ยอดจำหนายตอไป
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จะเห็นไดวาเรื่องตางๆ ที่ สวทช. ดำเนินการ
มาขางตนนัน้ เปนสวนหนึง่ ทีเ่ กีย่ วของกับการบมเพาะ
ใหกับผูประกอบการ ซึ่งเริ่มตั้งแต ไมมีอะไรแต ได
พัฒนาตอยอดไปถึงตางประเทศ นับเปนการใหความ
ชวยเหลือผูประกอบการที่เปน SMEs กลุมหนึ่งที่มี
ความสนใจดำเนินการดาน Techno Business

วารสารสงเสริมการลงทุน

หากสินคาใดไดรับรางวัลจากการประกวด ก็จะชวย
เพิ่มมูลคาใหกับสินคาชนิดนั้น และยังทำใหสินคา
เปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น
สำหรับบริษัทตางๆ ที่ดำเนินการธุรกิจอยูแลว
แตมีความรูสึกวาธุรกิจไมสามารถจะดำเนินการตอไป
ไดแลว ตองการที่จะพัฒนาธุรกิจเพิ่มขึ้นหรือพัฒนา
ธุรกิจใหมๆ ขึ้น ก็สามารถมาขอคำแนะนำปรึกษา
จาก สวทช. ไดเชนกัน ซึง่ สวทช. จะใหความชวยเหลือ
ในการหาชองทางการตลาดให โดยการไปขอความ
ช ว ยเหลื อ จากกรมส ง เสริ ม การค า ต า งประเทศ
กระทรวงตางประเทศ กระทรวงพาณิชย หรือนำ
ผูประกอบการไปรวมออกงานแสดงสินคาตางๆ เพื่อ
เพิ่มชองทางในการดำเนินธุรกิจใหมากขึ้น
“เรือ่ งที่ สวทช. ดำเนินการนัน้
เปนการใหความชวยเหลือผูป ระกอบการ
ทีเ่ ปน SMEs กลุม หนึง่ ทีส่ นใจดาน
Techno Business”
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จากการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑที่ ไดรับ
การคัดเลือกแลว ทำใหบริษัทฯ ไดรับรางวัลดังนี้
- เหรียญเงิน ผลงาน PAC Frenergy จาก
งานประกวดนวั ต กรรม ITEX 2013 ที่ ป ระเทศ
มาเลเซีย และไดคูคาในประเทศมาเลเซียอีกดวย
- เหรียญทองแดงจาก KIPA ผลงาน PAC
Frenergy จากงานประกวดนวัตกรรม SIIF 2013 ที่
ประเทศเกาหลีใต
- ไดรับประกาศเกียรติคุณ “วิทยาศาสตรสู
ความเปนเลิศ” จากวุฒิสภา ฯลฯ
อยางไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทฯ ไดเขารวม
โครงการดั ง กล า วแล ว บริ ษั ท ฯ พึ ง พอใจมากที่
สามารถกาวออกจากวิธีคิดแบบเดิมๆ และเริ่มทำ
ธุรกิจรูปแบบใหม รวมทั้งยังมั่นใจวาแมจะเปนบริษัท
ขนาดเล็กก็สามารถจะเติบโตได โดยการเดินเคียงคู
ไปกับบริษัทขนาดใหญ
2. ผลิ ต ภั ณ ฑ ท ำความสะอาดคราบน้ ำ มั น
(KEEEN) โดยบริษทั คีนน จำกัด (เดิมชือ่ บริษทั ไฮกริม
เอ็นไวรอนเมนทอล แอนด รีเสิรช จำกัด)
แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทฯ คือ
การนำจุลนิ ทรียท มี่ อี ยูในธรรมชาติตามสภาพแวดลอม
ของไทย โดยเปนจุลินทรียชนิดที่กินน้ำมันเปนอาหาร
นำมาพัฒนารวมกับศูนยพนั ธุวศิ วกรรมและเทคโนโลยี
ชี ว ภาพแห ง ชาติ (ไบโอเทค) ได เ ป น ผลิ ต ภั ณ ฑ
ทำความสะอาดคราบน้ำมัน เรียกวา “KEEEN” โดย
ไดรับรางวัลจากตางประเทศมากมาย นับเปนบริษัทฯ
รายแรกๆ ที่เขารวมโครงการกับ สวทช.

3. ผลิตภัณฑตนเชื้อจุลิน ทรีย เพื่อการผลิต
แหนม
แหนมเปนผลิตภัณฑอาหารหมักพื้นบาน การ
ผลิ ต แหนมโดยทั่ วไปจะอาศั ย จุ ลิ น ทรี ย ที่ ติ ด มากั บ
วั ต ถุ ดิ บ ใช เ วลาผลิ ต ค อ นข า งนาน คุ ณ ภาพของ
ผลิตภัณฑไมสม่ำเสมอ และมีความเสี่ยงจากจุลนิ ทรีย
ก อโรคชนิ ด ต า งๆ ดั ง นั้ น สวทช. โดยไบโอเทค
จึงพัฒนาผลิตภัณฑตนเชื้อจุลินทรียสูตรตางๆ เพื่อใช
ในกระบวนการหมักแหนมใหมีคุณภาพดานสี กลิ่น
รสที่ดี และมีความปลอดภัยตอผูบริโภค
โดยมีโครงการศึกษาจุลิน ทรียที่เกี่ยวของใน
ระหวางกระบวนการผลิต มีการแยกจุลิน ทรียและ
พัฒนาการเลี้ยงจนไดตนเชื้อ และสูตรตนเชื้อในการ
ผลิตแหนม คณะผูวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต
จุลิน ทรียปริมาณมาก โดยใชอาหารเลี้ยงราคาถูก
และเทคโนโลยีการผลิตตนเชื้อผงแหง เพื่อสะดวกตอ
การใชงาน เก็บไวไดนาน
สวทช. โดยไบโอเทค ไดถายทอดเทคโนโลยี
ให กั บ บริ ษั ท วิ ค กี้ คอนโซลิ เ ตท จำกั ด ซึ่ ง เป น
ตัวแทนจำหนายตนเชื้อใหกับบริษัท ทาเลนท จำกัด
ทั้งนี้เพื่อกระจายผลิตภัณฑตนเชื้อจุลินทรียสูตรตางๆ
ไปยังกลุมอุตสาหกรรมผูผลิตแหนม ไดแก บริษัท
ผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด ผลิตแหนมไก
เฮ็ ล ธเทค บริ ษั ท แหนมสุ ท ธิ ลั ก ษณ (ดอนเมื อ ง
กม.26) ผลิตแหนมหมู บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจาสัว)
จำกัด จังหวัดนครราชสีมา ผลิตแหนมซี่โครงหมู
และบริษทั อุย ยน จำกัด จังหวัดเชียงใหม ผลิตแหนม
หมูปายนชีวภาพ ทำให ไดแหนมคุณภาพสม่ำเสมอ
มีรสชาติที่ผูบริโภคตองการ

2. โครงการที่ ป รึ ก ษาอุ ต สาหกรรม (iTAP)
เปนโครงการที่ ใหความชวยเหลือผูประกอบการที่
สนใจจะใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อมาพัฒนา
กระบวนการผลิต พัฒนาผลิตภัณฑ ใหมๆ รวมถึง
พัฒนาตลาด โดย สวทช. จะใหความชวยเหลือโดย
การศึกษาวาปญหาจริงๆ ที่เกิดขึ้นกับผูประกอบการ
เหลานั้นคืออะไร ภายใตปญหาที่มีนั้น วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอะไรบางที่สามารถจะชวยได เมื่อได
ขอสรุปตางๆ ของปญหาโดยชัดเจนแลว จะเริ่มเขียน
โครงการรวมกับบริษัท เพื่อจะไดนำไปปรับใชกับ
ธุรกิจทีด่ ำเนินการอยู จากนัน้ ทีป่ รึกษาฯ จะชวยเหลือ

ตอไปคือ การแสวงหาผูเชี่ยวชาญที่ตรงกับวิธีการแก
ป ญ หาที่ ถู ก ตั้ งโจทย ขึ้ น มาระหว า งที่ ป รึ ก ษาฯ กั บ
ผูประกอบการ
ทั้งนี้ผูเชี่ยวชาญที่จะเขามาใหความชวยเหลือ
นัน้ อาจเปนคนของ สวทช. เอง อาจารยจากมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันวิจยั อืน่ ๆ รวมถึงนำเขามาจากตางประเทศ
เนื่องจาก สวทช. มีเครือขายอยู เพราะฉะนั้นการที่
นำผู เ ชี่ ย วชาญเข า มาในโครงการ และร ว มมื อ กั บ
ผู ป ระกอบการ ก็ เ พื่ อให แ น ใ จว า เรื่ อ งที่ สวทช.
ดำเนินการนัน้ ตรงกับความตองการของผูป ระกอบการ
อยางแทจริง

49

ตางๆ ของบริษทั ฯ ใหมคี ณ
ุ ภาพดียงิ่ ขีน้ อยางไรก็ตาม
การที่ไดสะสมองคความรูและประสบการณ ก็เพื่อนำ
มาต อ ยอดความคิ ด และได พ บกั บ ผู เ ชี่ ย วชาญ
ชาวเยอรมนี โดยได ใ ห ค ำปรึ ก ษาในโครงการ
การพัฒนาไมดดั โคง ทีอ่ าศัยการบูรณาการองคความรู
ทัง้ ดานวิศวกรรม และสถาปตยกรรมเขาดวยกัน ทำให
บริ ษั ท ฯ นำเสนอนวั ต กรรมไม ดั ดโค ง สู ต ลาดงาน
ตกแตงภายใน และภายนอกไดอยางสวยงาม
โดยโครงการลาสุดนัน้ นำเสนอออกมาในรูปแบบ
ของที่พักอาศัยกึ่งสำเร็จรูปที่ ไดมาตรฐาน ควบคุม
ตนทุนการผลิตได และสามารถปรับรูปแบบไดตาม
ความตองการของลูกคา รวมทั้งปรับมุมมองทางดาน
สถาป ต ยกรรมได อ ย า งลงตั ว ภายใต แ บรนด
“WOODMOOD”
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1. บริษั ท เอส บี พี ทิมเบอร กรุป จำกัด
ผูผลิตและจำหนายผลิตภัณฑงานไมมากวา 30 ป ซึ่ง
ตอมาตลาดงานไมปรับตัวลดลงมาก และดำเนินตอเนือ่ ง
มาหลายป ผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ จึ ง พลิ ก วิ ก ฤต
เปนโอกาสดวยการปรับตัว โดยการพึ่งพาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม จึงขอรับคำปรึกษาจากโครงการ iTAP
ของ สวทช. ตั้งแตป 2548 ซึ่งไดเขารวมกิจกรรม
ศึกษาดูงานหลายครั้งในหลายประเทศ รวมถึงการได
รับคำปรึกษาเชิงลึกจากผูเ ชีย่ วชาญ ทำใหบริษทั ฯ เริม่
มองเห็นความล้ำหนาของเทคโนโลยีงานไมจากตางประเทศ
รวมทั้ ง ความสำคั ญ ของเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
เพื่อเสริมสรางความยั่งยืนของธุรกิจ
จากการศึกษาดูงานในตางประเทศ ถือเปน
จุดเริ่มตนของ “ไอเดีย” เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ

วารสารสงเสริมการลงทุน

ตัวอยางบริษทั ทีป่ ระสบความสำเร็จ
จากโครงการทีป่ รึกษาอุตสาหกรรม (iTAP)
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2. พั ด ลมไอน้ ำ มาสเตอร คู ล โดยบริ ษั ท
มาสเตอรคูล อินเตอรเนชันแนล จำกัด
จากการที่บริษัทฯ เขารวมโครงการกับ iTAP
จึงเกิดเปนเทคโนโลยี ในการพัฒนาพัดลมไอน้ำรูป
แบบใหม ที่ ใ ช เ ทคนิ ค กำลั ง เหวี่ ย งจากศู น ย ก ลาง
แทนระบบหัวฉีดแรงดันสูงแบบเดิมที่นำเขาชิ้นสวน
จากตางประเทศ ซึ่งทำใหตนทุนและราคาสูง ผลของ
การพัฒนาทำใหตนทุนและราคาของผลิตภัณฑลดลง
มากกวารอยละ 30 ดูแลรักษางายและชวยลดคา
3. Banana Society โดยบริษัท บานานาโซไซตี้
ไฟฟาอีกดวย
จำกัด
จากการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ ไป
จนถึงการพัฒนากระบวนการผลิต iTAP ยังไดตอ ยอด
ในการใหความชวยเหลือ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันทางธุรกิจใหแกวสิ าหกิจชุมชน โดยไดรบั
การแนะนำจากผูเชี่ยวชาญในการสรางตราสินคาใหม
ในนาม “บานานาโซไซตี้” และออกแบบบรรจุภัณฑ
สำหรับผลิตภัณฑกลวยตากแบบตางๆ ใหมีรูปแบบที่
สวยงาม ทั น สมั ย ดึ งดู ดความสนใจของผู บริ โ ภค
สะดวกในการขนส ง นั บ เป น การเพิ่ ม คุ ณ ค าให แ ก
ผลิตภัณฑกลวยตาก และสรางโอกาสในการขยาย
สูตลาดตางประเทศได
โดยการนำวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาใช จะ
“สวทช. ใหความชวยเหลือ
ทำใหผูประกอบการมีความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น โดย
สวทช. จะใหความชวยเหลือโดยการสนับสนุนเงิน
โดยสนับสนุนเงินใหสวนหนึ่งคือ
ให ส ว นหนึ่ ง คื อ ไม เ กิ น ร อ ยละ 50 หรื อ ประมาณ
ไมเกินรอยละ 50
400,000 บาทตอโครงการ ซึ่งโครงการเหลานี้จะใช
หรือประมาณ 400,000 บาทตอโครงการ” เวลาในการดำเนินการประมาณ 6 เดือน - 1 ป เพื่อ
จะตอบสนองกับปญหานัน้ ๆ ไดอยางรวดเร็ว ทีผ่ า นมา
3. โครงการเงิ น กู ด อกเบี้ ย ต่ ำ สำหรั บ มีโครงการเกิดขึ้นเปนจำนวนมาก เนื่องจาก สวทช.
ผูประกอบการที่เปน SMEs นั้น เปนที่ทราบกันดีอยู นัน้ มีเครือขายอยูท วั่ ประเทศทีด่ ำเนินการในลักษณะนี้
อยางไรก็ตาม บางโครงการที่ สวทช. ใหความ
แลววา เปนบริษัทขนาดเล็ก เงินทุนไมมาก และมี
ความเสี่ยงคอนขางสูง แต สวทช. มองเห็นศักยภาพ ชวยเหลือไปแลว แตยังตองลงทุนเครื่องมืออุปกรณ
ของผูประกอบการเหลานั้นวา ถาไดรับการพัฒนา รวมทั้งตองซื้อเพิ่มเพื่อขยายกำลังการผลิต จำเปน

โดยบริษั ท ฯ ได รับ รางวั ล ที่ 1 ชุ ดเก็ บ เกี่ ย ว
หางหุน สวนจำกัด สามารถเกษตรยนต ดำเนิน
ธุรกิจผลิตและจำหนายเครื่องจักรกลทางการเกษตร จากการประกวดสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตร
เหมาะสมกับการใชงานของเกษตรกรไทย ราคาไมสงู และเทคโนโลยี เมือ่ ป 2553 และใบประกาศเกียรติคณุ
ใชงานงาย และลดปญหาการเผาไรออ ยทีม่ ผี ลกระทบ โครงการวิทยาศาสตรสคู วามเปนเลิศ ป 2555
ตอสิ่งแวดลอม และคุณภาพออย
สวทช. จึงไดอนุมัติเงินกูดอกเบี้ยต่ำ วงเงิน
กวา 45 ลานบาท เพื่อใหบริษัทฯ นำไปพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง ชิ้ น ส ว นของรถตั ด อ อ ย และปรั บ ปรุ ง
กระบวนการผลิ ต ในระดั บ อุ ต สาหกรรม ให มี
ประสิทธิภาพครอบคลุมการใชงานรถตัดออย และ
ชวยลดตนทุนที่ตองสั่งซื้อชิ้นสวนจากตางประเทศ
ในทีส่ ดุ รถตัดออยของบริษทั ฯ ก็ไดรบั การยอมรับ
และเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ
อาทิ บราซิ ล ที่ อุ ต สาหกรรมส ว นใหญ เ ป น ภาค
การเกษตร มีการปลูกออยกันมากทีส่ ดุ สนใจสัง่ นำเขา
ประเทศจำนวน 3 คัน
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ความรวมมือของ สวทช. กับธนาคารพาณิชยขนาดใหญ
ซึง่ เปนพันธมิตรทีด่ กี บั สวทช. หากโครงการนัน้ ไดรบั
การพิจารณาเพราะใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และเปนโครงการที่ดีมีประโยชนที่จะไดรับการพัฒนา
ตอไป ธนาคารก็จะอนุมัติใหเงินกูดอกเบี้ยต่ำ ซึ่ง
อัตราดอกเบี้ยประมาณรอยละ 2 โดยมีระยะเวลา
การผอนชำระภายใน 7 ป และไดรบั การยกเวนดอกเบีย้
ตองใชเงินทุนจำนวนมาก ดังนั้นเรื่องที่ สวทช. จะให ในชวง 1 - 2 ปแรก วงเงินใหกูไมเกิน 30 ลานบาท
ความชวยเหลือตอไปคือ เงินกูดอกเบี้ยต่ำ เพราะ ซึง่ ธนาคารผูใหกจู ะดำเนินการบริหารจัดการเอง และ
โครงการเหลานี้ถือวาเปนโครงการที่นำวิทยาศาสตร สวทช. เองก็ไมไดรับคืนดอกเบี้ย แต ใหธนาคารรับ
และเทคโนโลยี ไปปรับใชในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ ไปเพื่อเปนคาบริหารจัดการ สวนเงินตนนั้น สวทช.
ใหมๆ รวมทัง้ มีการวิจยั และพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐาน จะเก็บไว เพื่อหมุนเวียนกลับมาใหผูประกอบการราย
คุณภาพ ฯลฯ
อื่นๆ ไดนำไปตอยอด
ทั้งนี้โครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ำดังกลาว เปน
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4. ศูนยลงทุน ในบางครั้งการดำเนินธุรกิจของ
ผู ป ระกอบการอาจมี ค วามเสี่ ย งมาก เนื่ อ งจากมี
การนำเทคโนโลยีใหมๆ เขามาใชและยังไมคุนเคยนัก
โดย สวทช. ไดศึกษาแลวพบวา เปนงานที่นาสนใจ
จึงทดลองดำเนินการ แตจำเปนตองลงทุน สูงมาก
และผูประกอบการก็ไมสามารถลงทุนเองได โดย
เรื่องที่ สวทช. จะดำเนินการคือ สวทช. จะใชกลไก
รวมลงทุนที่เรียกวา ศูนยลงทุน
สำหรั บ การร ว มลงทุ น คื อ บางส ว นอาจเป น
เทคโนโลยีของ สวทช. บางสวนนำมาจากที่อื่น โดย
เห็นพองกันวาธุรกิจดังกลาวนัน้ จะเกิดขึน้ ในประเทศไทย
เปน Techno Business หาก สวทช. และผูป ระกอบการ
มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน จะเกิดการรวมลงทุน
ขึน้ อาจตัง้ ขึน้ เปนบริษทั จำกัด โดย สวทช. เขาไปถือหุน
ดวย ปจจุบันมีการดำเนินการในรูปแบบดังกลาวกวา
10 บริษัท ซึ่งมีทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง
อยางไรก็ตาม เรื่องที่ สวทช. เห็นวามีความ
จำเปน สำหรับผูประกอบการอีกเรื่องหนึ่งคือ การ
พัฒนาบุคลากร ซึ่ง สวทช. จะใหความชวยเหลือใน
ดานการฝกอบรมตางๆ อาทิ ICT, 3D, พลังงาน ฯลฯ
โดยจะมีการกำหนดหลักสูตรการอบรมใหเหมาะสม
และสามารถตอบสนองความตองการของผูป ระกอบการ
ไดเปนอยางดี
5. อุทยานวิทยาศาสตร และ Software Park
สวนหนึ่งเปนศูนยบมเพาะสำหรับผูประกอบการที่
สนใจเริ่มธุรกิจใหม สามารถมาเชาพื้นที่ทั้ง 2 แหง
เพื่อดำเนินธุรกิจได อีกสวนหนึ่งคือ ผูประกอบการ
ตองการมีความเขมแข็งเพิ่มขึ้นและสนใจทำวิจัย ซึ่ง
การทำวิจยั ทีบ่ ริษทั อาจไมสะดวกเนือ่ งจากไมมนี กั วิจยั
กลไกการทำวิจัยไมชัดเจน ไมมีเครื่องมืออุปกรณ
ตางๆ ก็สามารถมาเชาพืน้ ทีท่ งั้ 2 แหงเพือ่ ดำเนินการได
ทั้งนี้ผูประกอบการอาจทำงานรวมกับนักวิจัย
ของ สวทช. หรืออาจารย ในมหาวิทยาลัย หรือจาง
สวทช. ทำวิจัยก็ได เพื่อตอยอดผลิตภัณฑ ซึ่งจะ
ทำให เ กิ ด ความร ว มมื อ กั น ระหว า งหน ว ยวิ จั ย ของ

มหาวิทยาลัย สวทช. และผูป ระกอบการ นีค่ อื กลไกของ
โครงสรางพืน้ ฐานทีจ่ ะตอยอดไปอีกสำหรับผูป ระกอบการ
ทีม่ คี วามเขมแข็ง ปจจุบนั มีผปู ระกอบการทีด่ ำเนินการ
ดังกลาวอยูในอุทยานฯ กวา 60 ราย และผูป ระกอบการ
ทางดานไอทีที่ Software Park อีกกวา 30 ราย
อยางไรก็ตาม ปญหาที่จะตามมาอีกหลังจากที่
ไดดำเนินการวิจัยและพัฒนาเรียบรอยแลวคือ ไมมี
เครือ่ งมือหรือหองแล็ป ทีจ่ ะดำเนินการวิเคราะหทดสอบ
คุณสมบัตขิ องผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งในสวนนี้ สวทช. จะ
ให ค วามช ว ยเหลื อในด า นการให บ ริ ก ารวิ เ คราะห
ทดสอบทางเทคนิค โดยตรวจสอบตัง้ แตวสั ดุทนี่ ำมาใช
ความแข็งแรง ฯลฯ
จะเห็นไดวา กลไกตางๆ ที่ สวทช. ดำเนินการ
นั้น รอยเรียงจากหลายมิติมาก ทั้งนี้ก็เพื่อใหแนใจวา
เรื่องตางๆ ที่ สวทช. ดำเนินการ ครอบคลุมในสวนที่
จะใหความชวยเหลือผูประกอบการไดเปนอยางดี
นอกจากนั้น สวทช. ยังดำเนินการในเรื่องสิทธิ
ประโยชนทเี่ กีย่ วกับภาษี โดยมี 2 กลไกใหญทดี่ ำเนินการ
อยู ในปจจุบันคือ
1. โครงการความร ว มมื อ กั บ กรมสรรพากร
หากบริ ษั ท มี ก ารจ า งทำวิ จั ย สามารถบั น ทึ ก บั ญ ชี
คาใชจายเปน 2 เทาได เชน จาย 100 บาท สามารถ
บันทึกเปน 200 บาทได ซึ่งเปนการชวยลดหยอนภาษี
ใหกับผูประกอบการ และกรมสรรพากรยังใหความ
ไว ว างใจ สวทช. ในการตั้ ง กรรมการขึ้ น มาดู แ ล
โครงการต า งๆ ว า เป น การวิ จั ย หรื อไม หากเป น
โครงการวิจัยจริง สวทช. จะออกหนังสือรับรองให
เพื่อนำไปยืนยันกับกรมสรรพากรตอไป โดยมีระยะ
เวลาในการบันทึกบัญชียอนหลังได 3 ป แตโครงการ
จะใชระยะเวลานานเทาใดก็ได อาจจะ 6 เดือน 1 ป
หรือ 2 ป
2. โครงการที่ ด ำเนิ น การกั บ บี โ อไอคื อ
โครงการ STI ซึ่งในชวงที่ผานมา สวทช. พยายาม
เจรจากับกรมสรรพากร ในการที่จะพิจารณากลไก
ต า งๆ มากขึ้ น เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มไว ส ำหรั บ

ปญหาและอุปสรรคของมาตรการตางๆ
1. โดยวัฒนธรรมของคนไทย มักมีความเห็น
วาเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนเรื่องไกลตัว
และยากมาก แต ก็ ต อ งการจะให ค นใกล ตั ว เก ง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตัวอยางที่เห็นไดชัดเจน
คือ ผูปกครองมักจะสงลูกๆ ไปเรียนพิเศษในวิชา
คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร และภาษาอั ง กฤษ
เนื่องจากตองการใหลูกๆ เกงในวิชาดังกลาว เพราะ
วิชาเหลานี้เปนพื้นฐานสำคัญ แตเมื่อถึงเวลากลับให
ความสำคั ญ น อ ยมาก ไม ว า จะเป น ชี วิ ต ประจำวั น
การทำธุรกิจ สาเหตุเพราะเห็นเปนเรื่องที่เขาใจยาก
ทำใหไมอยากอาน ไมสนใจ และไมอยากเขาถึง
2. ตองทำใหสงั คมเปนสังคมวิทยาศาสตรใหได
เพราะสังคมที่คิดเปนวิทยาศาสตร และสังคมที่มอง
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เขามาครัง้ ละประมาณ 1,000 คน จากนัน้ ก็จะดำเนินการ
คัดเลือกเหลือเพียง 100 คนในแตละครั้ง และนำทั้ง
100 คนนี้ไปเขาคาย ซึ่งในระหวางที่เขาคายอยูก็จะมี
คนคอยสั ง เกตพฤติ ก รรมของเด็ ก ๆ เพื่ อ คั ด เหลื อ
เพียง 10 คน
สำหรับเด็กทั้ง 10 คนที่ไดรับคัดเลือก นับวา
เป น เด็ ก ที่ มี ค วามสนใจทางด า นวิ ท ยาศาสตร ม าก
และมีแนวโนมเปนนักวิทยาศาสตรที่เกง ก็จะไดรับ
การดูแลอยางดี มีพี่เลี้ยงซึ่งอาจเปนนักศึกษา หรือ
อาจารย ใ นมหาวิ ท ยาลั ย คอยให ค ำแนะนำปรึ ก ษา
โดยเด็กๆ จะไดรับทุนการศึกษา จนกระทั่งสำเร็จ
การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาเอกของมหาวิ ท ยาลั ย
ภายในประเทศ วิธกี ารดังกลาวนี้ นับเปนการบมเพาะ
ทางดานวิทยาศาสตร ใหมากขึ้น
โดยคายที่ สวทช. ดำเนินการนัน้ ไมไดมเี ฉพาะ
คายวิทยาศาสตรเทานั้น ยังมีคายเด็กอนุบาล คาย
สำหรับผูพิการทางสายตา ฯลฯ เนื่องจากนโยบาย
ของ สวทช. นั้นเปดกวางใหกับผูคนทุกเพศทุกวัยที่มี
ความสนใจทางด า นวิ ท ยาศาสตร รวมถึ ง มี ข อ มู ล
ตางๆ ที่เปนประโยชนตอการนำไปพัฒนาตอยอด
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อนาคตข า งหน า ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จะเอื้ อ ประโยชน ใ ห กั บ
ผูประกอบการให ใชสิทธิประโยชนทางภาษีสะดวก
และงายยิ่งขึ้น รวมทั้งลดระยะเวลาในการดำเนินการ
ฯลฯ หากนับถึงปจจุบันก็ดำเนินการอนุมัติไปแลวกวา
7,000 ราย ในหลายโครงการ
กลาวไดวากลไกหลัก ที่ สวทช. ดำเนินการกับ
SMEs นัน้ มีอยูเ กือบทุกมิตทิ จี่ ะเขาไปใหความชวยเหลือ
ซึ่งนับวาเปนเรื่องสำคัญของประเทศ เนื่องจาก SMEs
เป นอุ ตสาหกรรมที่มี คนอยู ใ นธุ ร กิจประเภทนี้ เ ป น
จำนวนมาก รวมถึงเปนเฟองจักรสำคัญ ของ อุตสาหกรรม
ขนาดใหญดวย หาก SMEs เขมแข็งก็สามารถจะดูแล
ตลาดในประเทศ รวมถึงสรางเศรษฐกิจในประเทศได
ขณะเดียวกันก็เปนการสรางหวงโซการผลิต (Value
Chain) ใหกบั อุตสาหกรรมขนาดใหญ โดยอุตสาหกรรม
ขนาดใหญสามารถจะนำความสามารถของแตละ SMEs
มาเพือ่ ผลิตชิน้ สวนตางๆ สงใหอตุ สาหกรรมขนาดใหญ
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย
พัฒนาในลักษณะของคลัสเตอร โดยสวนใหญจะเปน
เรื่ อ งการวิ จั ย โดยเฉพาะทางด า นการแพทย แ ละ
สาธารณสุข เมือ่ การวิจยั สัมฤทธิผ์ ลแลวก็จะดำเนินการ
ขายความคิดสรางสรรคที่เกิดจากการประดิษฐคดิ คน
หรือการออกแบบผลิตภัณฑ แต ในความเปนจริงแลว
คนทีเ่ ขามาดำเนินการในสวนนีล้ ว นแตเปนผูท มี่ คี วามรู
ความสามารถทัง้ นัน้ สามารถเชิญชวนมาเปนวิทยากร
อาจจัดการอบรม หรือใหคำปรึกษาดานอื่นๆ ที่ไมได
เกีย่ วของกับโครงการวิจยั ทีท่ ำอยู เปนการเก็บเกีย่ วขอมูล
ที่เปนประโยชนระหวางทาง โดยไมสงผลกระทบตอ
งานวิจัยแตอยางใด นับเปนการดำเนินการในหลายๆ
มิติไปพรอมๆ กัน เนื่องจากการวิจัยแตละครั้งนั้น
ตองใชเงินลงทุนเปนจำนวนมาก
อยางไรก็ตาม ยังมีอกี หนวยงานหนึง่ ทีด่ ำเนินการ
ในลักษณะการคนหาเด็กระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ที่มีความรูความสามารถทางดานวิทยาศาสตรดี เพื่อ
สนั บ สนุ น ให เ ป น นั ก วิ ท ยาศาสตร ใ นอนาคต โดย
ดำเนินการจัดเปนคายวิทยาศาสตร เปดรับสมัครเด็ก
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วิทยาศาสตรเปนเรื่องที่อยู ในชีวิตประจำวันนั้น เปน
เรื่ อ งที่ ต อ งรู ต อ งศึ ก ษาให เ ข าใจ ก็ จ ะทำให ก าร
ยอมรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีงายขึ้น เพราะ
เมื่อมีการเปดใจยอมรับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แลว ทุกอยางจะเกิดการพัฒนาตามมา
3. ในชวงสมัยหนึง่ ผูค นจะไมยอมใชคอมพิวเตอร
โดยมองวาเปนเรื่องยาก แตพอไดเริ่มใชไปสักระยะ
หนึ่ง ก็จะเริ่มมีพัฒนาการมากขึ้น และสนใจจะรับ
เทคโนโลยีตางๆ
4. หลายคนมองวาการเรียนสายวิทยาศาสตร
เปนเรื่องยาก และเมื่อจบออกมา การประกอบอาชีพ
ยั ง มี ข อ จำกั ด เนื่ อ งจากอั ต ราส ว นของนั ก วิ จั ย ต อ
จำนวนประชากรของประเทศไทยยั ง มี น อ ยมาก
เหตุผลเนื่องจากมีการลงทุนทางดานนี้คอนขางนอย
ดังนั้นหากรัฐบาลลงทุนและสนับสนุนงบประมาณใน
สวนนี้เพิ่มมากขึ้น ทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะมีความ
ตองการบุคลากร และหากสามารถสรางความตองการ
ไดมาก ผลผลิตก็จะตามมา
5. การดำเนินธุรกิจในไทยยังคุนเคยกับการทำ
ธุรกิจแบบเดิมๆ โดยเลือกซื้อแตของที่มีความชัดเจน
แลว หรือสำเร็จรูปแลว ที่เห็นไดชัดเจนคือ การซื้อ
เทคโนโลยีเขามา จากนั้นก็ทำการผลิตตามแบบนั้น
และมีความสุขกับการผลิตของขายมาโดยตลอด
แต ข ณะนี้ ค า จ า งแรงงานในประเทศไทยสู ง
วัตถุดบิ มีจำกัด คูแ ขงก็มากขึน้ และคาจางบางประเทศ
ยังถูกกวามาก การปรับตัวในเรื่องนี้จึงมีความสำคัญ
รวมทั้งไมคุนเคยกับการวิจัยและพัฒนา ซึ่งการวิจัย
และพัฒนานั้นมีทั้งสำเร็จและลมเหลว หลายคนอาจ
ยอมรับไม ไดหากไมสำเร็จ แตกระบวนการวิจัยใด
ก็ตาม หากดำเนินการอยางถูกตองเหมาะสม ก็จะ
ทำใหไดเรียนรูวาทำไมถึงสำเร็จ และไมสำเร็จ
สำหรับการวิจัยนั้น ยิ่งวิจัยมากก็ยิ่งจะทำให
ทราบว า อะไรบ า งที่ ค วรจะทำหรื อไม ค วรทำ แต
ผูประกอบการสวนใหญมีความรูความเขาใจในเรื่องนี้
อยางจำกัด มีความกลัว และมีความเสี่ยงสูง

6. กลไกภาครัฐมีความจำเปน มากในการให
งบประมาณ พรอมเพิ่มองคความรูตางๆ เขาไป โดย
รวมดำเนินการกับผูประกอบการในการรับความเสี่ยง
โดยเฉพาะผูประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน
7. ปญหาอืน่ ๆ ก็จะเปนปญหาในระดับการทำงาน
ที่ ไดรับงบประมาณลาชา ทำใหงานลาชา แตเปน
ปญหาปลายทางที่สามารถแกไขได แตปญหาที่ ใหญ
ระดับประเทศนั้น หากสามารถดำเนินการแก ไขได
ทุกเรื่องที่กลาวมาขางตน ก็จะทำใหเกิดผลดี
“บีโอไอชวยเหลือไดคอื
ทำใหเกิดการผลิตสินคาโดยใชสดั สวนวัตถุดบิ
ในประเทศใหสงู มากยิง่ ขึน้
โดยเนนบริษทั ทีย่ งั ไมไดอยูในประเทศ
ใหมาตัง้ โรงงาน”
อย า งไรก็ ต าม บี โ อไออาจช ว ยเหลื อได คื อ
ทำใหเกิดการผลิตสินคาโดยใชสดั สวนวัตถุดบิ ในประเทศ
ใหสูงมากยิ่งขึ้น โดยเนนการชักจูงบริษัทที่ยังไม ได
อยู ในประเทศไทย ใหมาตั้งโรงงาน เพื่อใหบริษัท
เหลานั้นผลิตสินคาโดยใชสัดสวนวัตถุดิบในประเทศ
ซึง่ เทากับเปนการบังคับทางออมใหบริษทั จำเปนตองนำ
โรงงานและเทคโนโลยีเขามาใช เพื่อดำเนินการผลิต
วิจัยและพัฒนา นับวาเปนการสรางใหเกิดตลาดอีก
รูปแบบหนึ่งไดเชนกัน เพราะฉะนั้นปญหาขณะนี้คือ
ตองสรางความตองการใหเกิดขึ้นใหได

บทความพิเศษ
วรรณนิภา พิภพไชยาสิทธิ์ / สุนันทา อักขระกิจ / มานพ ทุยไธสง

เสนทางความสำเร็จ
“ยานตลาดพลูในสมัยนั้น
นับวาเปนแหลงรวมตนหอง
ของกรุงรัตนโกสินทร”

ถือกำเนิด ยานแหลงรวมตนหอง
ยอนกลับไปเมื่อประมาณ 60 ปที่แลว เด็กชาย
วรรณากร เหลืองนภา หรือแอด เกิดและเติบโตขึ้น
ยานตลาดพลู ซึ่งบริเวณดังกลาวในสมัยนั้นนับวาเปน
แหลงรวมตนหองของกรุงรัตนโกสินทร และยังเปน
แหลงรวมประวัติศาสตรอีกหลายแขนงดวย ตอนที่
ยังเปนเด็ก คุณแมนำไปฝากไวกับคุณปาและคุณยาย
โดยทานทั้งสองเปนตนหองในวังหลวง
ชีวิตในวัยเด็กก็สนุกสนานไปตามวัย แตสาเหตุ
ที่ ซึ ม ซั บ วิ ธี ก ารทำอาหารไทยระดั บ ต น เครื่ อ ง จน
กระทั่งสามารถยึดเปนอาชีพเลี้ยงตัวเองไดเปนอยาง
ดีจนถึงทุกวันนี้ ก็เพราะถูกพี่สาวแกลง และสถานที่ๆ
จะปลอดภัยที่สุดก็คือ หองครัว เมื่อเขาไปอยู ในครัว
จึงทำใหไดเห็นวิธีการทำครัวแบบดั้งเดิม ซึ่งสมัยนั้นมี
เครื่องทุนแรงนอยมาก จึงไดเห็นทั้งวิธีการหั่น การ
ตำน้ำพริก การแกะเปลือกกุง การขูดมะพราว ฯลฯ
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การทำธุรกิจรานอาหารตองขึ้นอยูกับความ
ตั้งใจ ความซื่อสัตย ความอดทน และความ
ใสใจในการใหบริการ ลูกคาที่มารับประทาน
เปรียบเหมือนญาติสนิทมิตรสหาย เครื่องปรุง
และวัตถุดิบ ที่ใชในการประกอบอาหารตองใช
ของดี มี คุ ณ ภาพ ต อ งยอมทิ้ ง ของไม ดี อ ย า
เสียดาย ตองเสริมทักษะการประกอบอาหาร
ด ว ยการหาประสบการณ แ บบรายวั น ร า น
อาหารไหนที่มีชื่อเสียงตองไมพลาด ตองหมั่น
ศึกษาเทคนิคใหมๆ รวมทั้งอานหนังสือเสริม
ทักษะมากๆ นี่คือเคล็ดลับความสำเร็จของราน
EDD’S Thai Restaurant ในกรุ ง เบอร ลิ น
สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และไดรับเกียรติ
จากสื่อมวลชนทุกสาขาใหเปนรานระดับ World
Class หาดาว รวมถึงไดเผยแพรในนิตยสารทุก
ฉบับของเยอรมนี

วารสารสงเสริมการลงทุน

ของรานคุณแอดในเบอรลิน
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หรือแมกระทั่งผักแตละชนิดควรใชกับอาหารประเภท
ใด ขนมหวานตองทำอยางไร ทำใหไดซึมซาบเกี่ยว
กับการทำอาหารไปโดยอัตโนมัติ และโดยสวนตัวเอง
ก็ชื่นชอบการทำอาหารอยูแลวดวย
ตอนที่เริ่มเรียนรูการทำอาหารกับคุณปาและ
คุณยายนั้น อายุประมาณ 11 ป ซึ่งความรูสึกผมใน
ขณะนั้นเห็นวาแมครัวแตละทานคอนขางจะหวงวิชา
กันมาก เวลาทำอาหารชนิดใดก็ตามมักจะไม ใหคน
อื่นๆ ไดเห็น โดยเฉพาะอยางยิ่งอุปกรณการทำบาง
อยาง พอทำเสร็จก็นำไปทิ้งทันที จึงดูเหมือนกับทาน
เหลานั้นจะหวงวิชา แตสำหรับผมนั้นทั้งสองทานสอน
และใหดูการทำอาหารทุกอยางที่ทานทำ
เมื่ออายุไดประมาณ 15 ป ก็กลับไปอยูบาน
กับคุณพอคุณแม ซึ่งก็อยูติดกัน โดยคุณแม ไดมอบ
หนาที่การทำกับขาวใหนองๆ รับประทาน และหาก
ไมทราบวาอาหารนี้ตองมีสวนผสมอะไรบาง ก็จะ
กลับไปถามทานทั้งสองเสมอ ซึ่งทานจะบอกโดยไมมี
การปดบัง เนื่องจากทานรักผมเหมือนลูกแทๆ ดังนั้น
ผมจึ ง สามารถทำอาหารพื้ น บ า นได ทุ ก อย า ง ทั้ ง
แกงสม แกงเผ็ด แกงเขียวหวาน ผัดพริกขิง รวมทั้ง
ขนมหวานนานาชนิด ฯลฯ

ลูกสาวหมอมี แตดว ยความทีผ่ มนัน้ ซึมซับ และชืน่ ชอบ
การทำอาหารไทยโบราณเป น อย า งมาก จึ งไม ไ ด
มีโอกาสทำงานทางดานบัญชีตามที่ ไดร่ำเรียนมาแต
อยางใด
“แสดงฝมือการทำอาหารเปนครั้งแรก
ดวยการไปเปนผูชวยพอครัว
ทำอาหารโตะจีน”

อยางไรก็ตาม ผมมีโอกาสไดแสดงฝมือการทำ
อาหารเปนครั้งแรกดวยการไปเปนผูชวยพอครัวทำ
อาหารโตะจีน ตอนนั้นไมไดคิดอะไรมาก เพียงแตจะ
หาเงิน หากใครเรียกไปทำอะไรก็ไปตลอด ทำอยูจน
กระทั่งสามารถจัดอาหารแบบโตะจีนเองไดทั้งหมด
หลั ง จากเก็ บ หอมรอมริ บ เงิ น ได ก อ นหนึ่ ง ก็
อยากจะออกไปหาประสบการณ ใหมๆ ที่ตางประเทศ
ซึ่งประเทศแรกที่มีโอกาสไดไปคือ ฮองกง และเมื่อ
เพื่ อ นทราบว า เรายั ง ไม มี ง านทำเป น หลั ก แหล ง
แน น อน ก็ แ นะนำให ไ ปทำงานที่ ร า นอาหารไทย
เพราะทราบวาผมทำอาหารไดทุกชนิด ในที่สุดก็ได
ทำงานอยูในฮองกงระยะหนึ่ง
จากนั้นก็เดินทางกลับประเทศไทย และเริ่มตน
จบบัญชี แตไดดดี า นอาหาร
พออายุไดประมาณ 16 ป เขาเรียนที่โรงเรียน เรียนภาษาญี่ปุนอยางจริงจัง เนื่องจากมีความตั้งใจ
กรุงเทพการบัญชี เนื่องจากคุณพอผมเปนชาวจีน จึง วาจะไปอยูท ปี่ ระเทศญีป่ นุ แตแลวชะตาชีวติ ก็พลิกผัน
อยากจะใหลูกทำงานทางดานบัญชี เนื่องจากคุณพอ เมื่อไดมารูจักกับคูสามีภรรยาชาวเยอรมัน โดยได
เอง ก็เปนคนเก็ บ เงิน ทั่ ว ประเทศให กั บ บริษัท ของ รั บ เชิ ญ จากทั้ ง สองท า น ให เ ดิ น ทางไปประเทศ
เยอรมนี เนื่องจากกอนหนานี้ผมมีโอกาสไดชวยงาน
ภรรยาของเขาในเรื่องการทำธุรกิจดานกระดาษ
สำหรับประเทศเยอรมนีในชวง 30 กวาปที่แลว
ยังเปนประเทศที่คอนขางเงียบสงบกวาปจจุบันมาก
มีคนไทยอาศัยอยู ไมมากนัก และผมก็นึกสนุกจึงไป
สมัครทำงานรานอาหารไทย ปรากฏวาเขาไปทำได
ระยะหนึ่งเจาของเกิดความพึงพอใจมาก เพราะเห็น
วาผมสามารถเรียนรู ไดอยางรวดเร็ว เนื่องจากครัว

หลังจากผมแตงงานกับภรรยาชาวไทย ซึ่งเปน
บุตรบุญธรรมของสามีภรรยาชาวเยอรมัน และเปน
อดีตนักธุรกิจโรงงานผลิตขนมปง ก็ไดเริ่มเปดราน
อาหารไทยโบราณ ซึ่ ง เป น ร า นแรกของผม ใน
เบอรลินโดยใชชื่อวา EDD’S Thai Restaurant และ
นับวาโชคดี ผมประสบความสำเร็จตั้งแตวันแรกที่
ลงทุนเปดราน แมวารานนี้จะไมไดอยู ในยานใจกลาง
กรุงเบอรลินก็ตาม ทั้งหมดนี้คงตองยกความดี ใหกับ
ภรรยา ซึ่งเปนคนที่เกงดานการคามาก เนื่องจากเคย
เปนเซลลทางดานจิวเวลรี่มากอน
ผมและภรรยาเริ่มตนทำงานกัน 2 คน ดวย
ร า นเล็ ก ๆ ที่ ค า เช า ไม แ พงนั ก และเป ด ร า นนี้ ไ ด
ประมาณปเศษก็ขยับขยายรานไปอีกแหงหนึ่ง ซึ่งมี
พื้น ที่กวางขวางมากขึ้น แตก็ยังไมเพียงพอในการ
รองรับปริมาณแขกที่มีเปนจำนวนมาก จึงไดซื้อราน
ใหมซึ่งมีขนาดใหญมาก และเปนที่ตั้งของรานปจจุบนั
โดยอยูในแหลงความเจริญใจกลางกรุงเบอรลนิ
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คูช วี ติ มาพรอมกับความสำเร็จ

สำหรับรานนี้ตอนที่ซื้อมาครั้งแรกนั้น คอนขาง
เกา ตองทำการปรับปรุงใหมทั้งหมด โดยใชเงินไป
กวา 1 ลานมารก “โดยเปนเงินกูจ ากธนาคารสวนหนึง่
ในเยอรมนีนั้นการซื้ออาคาร ที่ดิน หรือทรัพยสิน
อะไรก็ ตามไม ใ ช ซื้ อได ง า ยๆ จะมี การตรวจสอบ
รายละเอียดตางๆ คอนขางเขมงวด และตองปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด ไมเชนนั้นจะมีปญหาตามมาใน
ภายหลังอีกมาก”
วิธีการปองกันปญหาดังกลาวขางตนคือ การ
เลือกเฟนบริษัททำบัญชีที่มีความนาเชื่อถือ และเปน
ที่ยอมรับ แมวาราคาจะคอนขางแพงก็ตาม แตจะ
ชวยเราไดมาก เพราะในเยอรมนีนั้นการทำธุรกิจมัก
ขึ้นอยูกับบริษัททำบัญชี คนทำบัญชีจะเกงมากนอย
เพียงใด คนเหลานั้นจะเปนคนกำหนดชะตาเรา โดย
เฉพาะกิจการรานอาหารจะมีคนมาตรวจอยางตอเนือ่ ง
และกฎหมายที่เยอรมนีเขมงวดมาก เพราะฉะนั้น
การจะดำเนิ น การใดๆ ในประเทศนี้ จะต อ งทำ
ทุกอยางอยางถูกตองไมเชนนั้นจะเกิดปญหาได
หลายคนอาจสงสัยวาทำไมเมื่อ 30 ปกอน ผม
ถึงเปดรานอาหารไทยในเยอรมนีได เหตุเพราะสมัย
นั้ น คนไทยไม มี สิ ท ธิ์ ท ำธุ ร กิ จ ร า นอาหาร แต เ ป น
เพราะภรรยาผมมีสัญชาติเยอรมัน จึงสามารถเปด
รานได อยางไรก็ตาม กอนที่จะเปดรานอาหารไดนั้น
จะตองไปเรียนและอบรมเรือ่ งการเปดรานกับหนวยงาน
หนึ่ งซึ่ งมี ส ถานะเป น กึ่ งรัฐ บาล คื อ “HIK” ซึ่ ง จะ
ดำเนินการอบรมใหความรูเบื้องตนทั้งเรื่องกฎหมาย

วารสารสงเสริมการลงทุน

แตละครัวนั้นจะมีความแตกตางกัน รวมทั้งผมยัง
สามารถทำอาหารแตละชนิดไดรวดเร็วมาก
อยางไรก็ตาม เมื่อ 30 ปที่แลวการเดินทางเขา
เยอรมนี ไมตองมีการขอวีซาแตอยางใด แตเ มื่อวัน
เวลาผานไป กฎระเบียบตางๆ ก็เริ่มมีความเขมงวด
มากขึ้น ใครจะทำงานในประเทศนี้อยางถูกตอง ก็
ต อ งมี ใ บอนุ ญ าตทำงาน ซึ่ ง ร า นอาหารไทยที่ ผ ม
ทำงานอยูก็อยากจะใหทำงานที่รานตออีก ก็ใหผม
กลับประเทศไทยเพื่อมาทำใบอนุญาตทำงาน จะเห็น
ไดวา ในชวงนัน้ คนไทยทีเ่ ดินทางไปเยอรมนี หรือประเทศ
อืน่ ๆ อาชีพหลักๆ คือ การเปนพอครัวและแมครัว
“เปดรานอาหารไทยโบราณในเบอรลิน
โดยใชชื่อวา EDD’S Thai Restaurant
และประสบความสำเร็จตั้งแตวันแรก”
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ฯลฯ ซึ่งชาวเยอรมันจะใหความสำคัญมากในเรื่อง
เหลานี้ เนื่องจากเปนอีกประเทศหนึ่งที่มีระเบียบวินัย
ดีมาก หากมีการนัดเวลากันไวแลวจะตองเปนไปตาม
เวลานั้นเสมอ
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ระเบียบ ภาษี ความสะอาด ฯลฯ โดยเจาของรานจะ
ไปเองหรือไมก็ได ใชเวลาในการอบรมเพียง 1 วัน
หรือประมาณ 4 – 5 ชั่วโมงเทานั้น และตองชำระคา
ธรรมเนียมในการอบรมดวย ปจจุบันหนวยงานนี้ก็ยัง
อยู เพราะฉะนั้นใครที่ตองการจะเปดรานอาหารก็
ตองไปอบรมที่สถาบันแหงนี้กอน
สำหรับการกูเงินจากธนาคารในเยอรมนีนั้น
ธนาคารจะมีการตรวจสอบประวัตขิ องผูก วู า มีทรัพยสนิ
เทาไหร ผูกูตองไมเคยเปนผูที่กระทำความผิด ตอง
ทำประวัติอาชญากรรมกับตำรวจวาเราไม ใชบุคคล
ตองหาม ซึ่งเงื่อนไขดังกลาวนี้ชาวเยอรมันและชาว
ตางชาติ จะใชแบบเดียวกัน และมีสทิ ธิโดยเทาเทียมกัน
“การทำธุรกิจรานอาหาร ตองมีความตัง้ ใจจริง
มีความซื่อสัตย ตรงตอเวลา
และเนนความสะอาดในทุกๆ สวน”

กุญแจสูค วามสำเร็จ
การประกอบธุรกิจรานอาหารนั้น ไม ใชเพียง
ปรุ ง อาหารอร อ ยเท า นั้ น ต อ งมี อ งค ป ระกอบอื่ น ๆ
ดวย เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ สำหรับผมนั้นการทำ
ธุรกิจรานอาหาร ตองมีความตั้งใจจริง ไมเปลี่ยนมือ
พ อ ครั ว มี ค วามรวดเร็ วในการทำอาหาร มี ค วาม
ซื่อสัตย ตรงตอเวลา มีอุเบกขา หนักเอาเบาสู และ
เนนความสะอาดในทุกๆ สวน ทั้งหองครัว หองน้ำ

สำหรับอาหารยอดนิยมของราน จะเปนอาหาร
ที่มีเปดเปนสวนประกอบหลัก เนื่องจากชาวยุโรปจะ
นิยมบริโภคอาหารประเภทนี้เปนพิเศษ เชน “เปด
กรอบเขียวหวาน” นับเปนอาหารจานพิเศษยอดนิยม
ที่ผมคิดคนขึ้นเอง โดยการนำเปดมาทำพะโล จาก
นั้นแลเฉพาะเนื้อนำไปทอดจนกรอบ และนำน้ำแกง
เขียวหวานมาราด สวนอาหารอื่นๆ ที่ไดรับความนิยม
ไมแพกนั คือ ยำปลาตะไคร ตมยำกุง น้ำตกเนือ้ วุน เสน
ผัดไทย ทอดมันปลา ฯลฯ โดยเฉพาะทอดมันปลา
นั้น สูตรของรานจะตองเหนียวนุม ถึงจะเรียกวา
ทอดมั น ปลาแท ๆ เพราะผมเน น ขายคุ ณ ภาพของ
อาหาร ทุกอยางจึงตองทำใหดีที่สุดและสม่ำเสมอ
ตลอด เพื่อรักษาชื่อเสียงของเรา

ลูกคาสวนใหญลว นแตมรี ะดับ
รานของผมไมไดจำกัดสิทธิล์ กู คา ทุกคนสามารถ
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โดยเฉพาะมิชลิน จะเขียนถึงรานผมวา รานนี้
เปนรานที่ดีที่สุดในเบอรลิน และรานนี้เปนตำนาน
เปนรานอาหารไทยที่ดีที่สุด รวมทั้งระบุถึงรายการ
อาหารจานเด็ดที่ไมควรพลาด พรอมระบุไวตอนทาย
ดวยวา รานนี้ไมรบั เครดิตการด สวนนิตยสารแพลนเน็ต
ก็เขียนวาเปนรานเอเชียที่ดีที่สุดในเยอรมนี

มารับประทานได แตสวนใหญจะเปนลูกคาที่มีระดับ
และทีร่ า นยังมีโอกาสไดรบั รองแขกพิเศษระดับแนวหนา
ในโอกาสต า งๆ ด ว ย ไม ว า จะเป น พระราชวงศ
ประธานาธิบดี นักการเมือง รัฐมนตรี ดารา นักรอง ฯลฯ
อาจเปนเพราะแขกที่มาลวนแตเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง
ทำให ค นไทยทั่ ว ไปมี โ อกาสน อ ยมากที่ จ ะเข า มา
รับประทานอาหารในรานนี้
สำหรับการจัดเครื่องเสวยหรือพระกระยาหาร
ทั้งเครื่องคาว เครื่องหวาน และเครื่องวาง เพื่อถวาย
พระบรมวงศานุวงศของไทยที่เสด็จไปเยอรมนีนั้น
ทางสถานทูตไทยจะติดตอมา ซึ่งรานของผมก็มักจะ
ไดรับเกียรตินั้นเสมอ ซึ่งที่ผานมาก็ไดมีโอกาสปรุง
เครือ่ งเสวยถวายสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
อาหารที่ทำถวาย เชน “น้ำพริกมะขามสด ขนมปง
หนากุง แกงสมผักรวม เปดอบซีอิ้ว แกงจืดลูกรอก
กุ ง ผั ด ยอดมะพร า ว และเผื อ กแกงบวด” สมเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประกอบดวย
“ปลาดุกยักษผัดกระโดด กุงนางผัดพริกขิง ไกฟาหอ
ใบเตย ขนมเบื้องญวน ทอดมันยางหรือแจงรอน
ไอศกรีมทุเรียน และน้ำมะตูม” และทูลกระหมอม
หญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี
ประกอบดวย “ขาวตังหนาตั้ง และกวยเตี๋ยวคั่วไก”
นอกจากนี้ที่รานยังรับงานออกรานตางๆ ดวย
แต ไม ไดรับทุกงาน จะขึ้นอยูกับสถานที่จัดงานดวย
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อยางไรก็ตาม รานผมจะใชปลาที่มาจากอิตาลี
ฝรั่งเศส และสเปน สวนผักชนิดตางๆ นั้น สามารถ
หาซื้ อได ไ ม ย าก เพราะในเบอร ลิ น มี ผู บ ริ โ ภคเป น
จำนวนมาก โดยเฉพาะคนเอเชียที่อยู ในกรุงเบอรลิน
นาจะมีกวา 5 แสนคน (รวมทั้งชาวเวียดนาม จีน
และอินเดีย) วัตถุดิบตางๆ สามารถซื้อไดจากรานที่
เปนตัวแทนจำหนาย ซึ่งจะสั่งผักจากประเทศไทยครั้ง
ละกวา 10 ตัน รานผมเฉพาะผักอยางเดียวซื้อครั้งละ
ไมต่ำกวา 60 กิโลกรัม อาทิ ยอดมะพราว หัวปลี
มะละกอ มะเขือ ฯลฯ สามารถใชไดประมาณ 2 – 3
วัน ดังนั้นผมจะซื้อผักประมาณ 2 - 3 ครั้งตอสัปดาห
เพื่อจะไดผักที่สด และมีคุณภาพดี
การที่รานของผมเปนที่รูจักอยางกวางขวางใน
เยอรมนี ผมไม ไดทำการโฆษณาใดๆ เลย แตเปน
เพราะชาวเยอรมันจะไมเหมือนใคร ถาพบอะไรดีๆ ก็
จะเผยแพรตอๆ กันไป หนังสือทุกฉบับเขียนถึงราน
ผมว า เป นร า นอาหารไทยที่ ดี ที่สุ ด แต ถ า มี ห นั งสื อ
ฉบับไหนเขียนถึงรานผมไมดี ลูกคาก็จะโทรศัพทไป
ตอวาหนังสือฉบับนั้นๆ โดยที่ผมไมตองทำอะไรเลย
“มิชลิน จะเขียนถึงรานผมวา รานนี้เปนราน
อาหารไทยที่ดีที่สุดในเบอรลิน
สวนนิตยสารแพลนเน็ต ก็เขียนวาเปนราน
เอเชียที่ดีที่สุดในเยอรมนี”

หากตองเดินทางไกลเกินไปก็จะตองขอปฏิเสธ และ ทำงานที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ และซื่อสัตยตอ
งานที่ผมรับทำมาแลวกวา 20 ปคือ การรวมงานกับ ลู ก ค า ทำให ลู ก ค า ที่ ใ ช บ ริ ก ารเกิ ด ความไว ว างใจ
กรมสงเสริมการสงออก กระทรวงพาณิชย เนื่องจาก เสมอมา
กระทรวงฯ ใหความไววางใจ รวมทั้งผมเองก็ตั้งใจ
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หนังสือมหัศจรรยอาหารไทยในเบอรลิน
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เพือ่ ใหตำรับอาหารไทยแบบชาววังยังคงอยูต อ ไป
จึ ง ได จั ด พิ ม พ “หนั ง สื อ มหั ศ จรรย อ าหารไทยใน
เบอรลิน” ขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ป ความ
สัมพันธไทย – เยอรมนี และครบรอบ 30 ป ราน
EDD’S หากไมทำหนังสือเลมนี้จะรูสึกเสียดายมาก
เหมือนกับอาหารไทยเปนอาหารที่โลกลืม ซึ่งเหตุผล
สำคัญของการจัดพิมพหนังสือเลมนี้ เพื่อตองการ
สืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของอาหารไทยเนื่องจาก
ปจจุบันการทำอาหารมักจะทำเพื่อการพาณิชยเปน
สวนใหญ โดยไมสนใจที่มาที่ไปของอาหารวาเปนมา
อยางไร ทัง้ ๆ ทีอ่ าหารไทยเปนอาหารทีม่ เี สนหเ ฉพาะตัว
มีความวิจิตรพิสดารในตัวเอง แตคนไทยหลายคนไม
ไดใหความสำคัญในจุดนี้ แตไปคิดถึงเรือ่ งวิวฒ
ั นาการ
ของอาหารหรือเทคนิคมากเกินไป
อาหารไทยในตางแดน นับวาเปนสุดยอดความ
เปนหนึ่งในเรื่องอาหารที่ ไมนอยหนาใคร ดวยความ
หลากหลายของเครื่องปรุ ง สวนผสม ที่อุดมดวย
คุณคาของสมุนไพรล้ำเลิศ เอกลักษณของรสชาติที่
ชวนชิมนาประทับใจ อาหารไทยจึงเปนเสมือนหนึ่ง
ศิลปะทีล่ ำ้ ลึก เปนรากเหงาของศาสตรแหงบรรพบุรษุ
ที่บรรจงสร า งด วยชี วิ ต อาหารไทยโบราณจึง เปน
มรดกไทยที่ทรงคุณคายิ่ง ไดถูกถายทอดสืบตอกันมา
จากในวัง สืบตอใหเฉพาะลูกหลาน และถือเปนสูตรลับ
ที่พอครัว แมครัวตางตองแสวงหา และหวงแหน
“อาหารไทยตองมีความวิจิตรของศิลปะ
ละเอียดลออดานการคัดวัตถุดิบ”

แหงเปนเสนเลือดใหญ ในอาชีพหลักของคนไทยใน
ตางแดน เปนทัง้ แหลงสินคาเพือ่ บริโภคสงออกแหงหนึง่
และยังเปนจุดขายใหกับการทองเที่ยว แตรานที่เปน
ธุ ร กิ จ ของคนไทยจริ ง แท แ ทบจะไม ห ลงเหลื อให
สำหรับเหลานักชิม เพราะกอนจะหารานเด็ด อาจ
ตองตั้งคำถาม “รานนี้ ใชหรือไม จริงหรือปลอม”
อาหารไทยนั้ น ต อ งมี ค วามวิ จิ ต รของศิ ล ปะ ความ
ละเอียดลออทัง้ ดานการคัดวัตถุดบิ การเลือกสวนผสม
“การทำอาหารไทยตองใชฝมือ รวมทั้งตองมี
เคล็ดลับในการประกอบอาหารดวย”

การปรุ ง และการตกแต ง การทำอาหารไทยนั้ น
จำเปนตองใชฝมือ และประสบการณที่สั่งสมมานาน
รวมทั้งตองมีเคล็ดลับในการประกอบอาหารอีกดวย
นอกจากนี้อาหารไทยยังสรางมุมมองของธุรกิจ
ในฝน จนกลายเปนธุรกิจขนาดใหญ ใหกับนักลงทุน
ตางชาติ ดังจะเห็นไดจากรานอาหารไทยในทุกมุมโลก
ที่มักมีเจาของเปนชาวตางชาติ
ปจจุบันเจาของราน EDD’S ไดพลิกชีวิตตัวเอง
มาเปนนักธุรกิจสากล ดวยแรงบันดาลใจจากความ
มุงมั่นในการตอบแทนคุณของประเทศ จึงไดจัดพิมพ
หนังสือฉบับนี้ขึ้น เพื่อเผยแพรตำราอาหารไทย และ
การทำธุ ร กิ จ ร า นอาหารไทยในต า งแดน เพื่ อ เป น
วิทยาทาน และปลุกจิตสำนึกใหคนรุน หลัง ไดคิด
หวงแหนวัฒนธรรมทางดานอาหารไทย ภูมิปญญา
ไทยที่บรรพบุรุษไดสั่งสมมา หลายสิ่งที่เราคุนเคย
และติดตัวเรามาตั้งแตเกิด เราสามารถนำมาใช ให
วันนี้รานอาหารไทยที่มีอยูทุกมุมโลก หลายๆ เปนประโยชนกับชีวิตไดทั้งทางตรงและทางออม

“ชาวเยอรมันนิยมรับประทานอาหารไทยมาก
ดวยมีคณ
ุ คาทางอาหารครบถวน ทัง้ สมุนไพร
เครือ่ งเทศตางๆ ทีม่ คี ณ
ุ ประโยชนตอ รางกาย”

สำหรั บ เนื้ อ ปลาที่ ผ มลองนำมาผั ด ฉ า และ
ปรากฏวาอรอยที่สุดคือ เนื้อปลาฉลามผัดฉา โดย
เฉพาะเนื้อที่ติดหนัง ซึ่งเนื้อปลาดังกลาวนั้นยิ่งสดยิ่ง
มีราคาแพง นอกจากนั้นยังเลือกใชวัตถุดิบอื่นๆ มา
ทำอาหารได อี ก เช น กั น ไม ว า จะเป น ปลาเก า
จักรพรรดิจากนิวซีแลนด ใชเวลาเดินทางโดยเครือ่ งบิน
1 วั น มาถึ ง เบอร ลิ น ราคาจำหน า ยอยู ที่ กิ โ ลกรั ม
ละ 100 ยูโร หรือกุงลายเสือจากเกาะฮาวาย หรือ
แมแตปลาชอนสดๆ จากประเทศไทยก็มี กิโลกรัมละ
50 ยูโร ฯลฯ วัตถุดิบเหลานี้สามารถหาซื้อไดไมยาก
แตราคาจะคอนขางสูง รวมทั้งขึ้นอยูกับวาเราจะปรุง
แตงอาหารแตละชนิดอยางไร
ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนปลาจากสูตรดั้งเดิมนั้น
เริ่มแรกอาจจะปรุงเพื่อรับประทานเองกอน หรืออาจ
ทำใหลูกคาลองรับประทานบาง ซึ่งปลาที่นำมาใช
ไมใชปญ
 หาขึน้ อยูก บั วาเราจะปรุงแตงอยางไรมากกวา
เพราะลู ก ค า ที่ เ ข า มารั บ ประทานส ว นใหญ มั ก จะ
ถามวาวันนี้จะทำอะไรใหรับประทาน ซึ่งแตละวันก็มี
อาหารหลากหลายแตกตางกันไปรวมทั้งอาหารพิเศษ

ความลีล้ บั ของอาหารไทย
อาจกลาวไดวาชาวเยอรมัน นิยมรับประทาน
อาหารไทยมาก ดวยทราบถึงความลี้ลับของอาหาร
ไทยที่มีคุณคาทางอาหารครบถวน โดยมีทั้งสมุนไพร
เครื่องเทศตางๆ ที่มีคุณประโยชนตอรางกาย และ
วัตถุดิบที่ ใชประกอบอาหารก็เลือกใชแตวัตถุดิบที่มี
คุณภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารประเภทปลานั้น
ก็จะตองเลือกปลาใหเหมาะสมกับอาหารแตละชนิด
(หากไม ใชปลาแบบที่ ใช ในประเทศไทย) และจะแล
เฉพาะเนือ้ ปลามาปรุงอาหารเทานัน้ เนือ่ งจากชาวตางชาติ
จะดุนกางปลาไมเปนเหมือนคนไทย
“เนือ้ ปลานำมาผัดฉา และอรอยทีส่ ดุ คือ
เนือ้ ปลาฉลาม”
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สามารถตอบสนองความตองการได โดยมีความโดดเดน
ในรูปแบบของอาหารสุขภาพ ที่ชวยลดภาวะโลกรอน
ไดอีกดวย
ในโลกแหงวิวัฒนาการซึ่งไมเคยหยุดนิ่ง วันนี้
อาหารไทยจึงทาทายผูบริโภคอยางสงางาม และการ
จัดทำหนังสือเลมนี้จึงเปนโอกาสอันดีงามที่คนไทย
จะไดรวมกันสืบสานสรางสรรควัฒนธรรมอาหารไทย
ใหรงุ เรืองทัว่ ทุกมุมโลก เจาของราน EDD’S จึงขอมอบ
งานเขี ย นเล ม นี้ ไว เ ป น มรดกสาธารณประโยชน
ตอเพื่อนมนุษ ยผู ใฝหาความรู และมีความใฝฝนใน
วิชาชีพการประกอบอาหาร และโภชนาการตอไป
ทัง้ นี้ ทานทีส่ นใจเรือ่ งอาหารไทยโบราณ สามารถ
หาอ า นหนั ง สื อ ฉบั บ นี้ เ พิ่ ม เติ ม ได ที่ ห อ งสมุ ด
สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน กรุงเทพฯ
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ร า นอาหารไทยยั ง คงเป น ธุ ร กิ จ ที่ ส ามารถ
พัฒนาไดอีกไกล ถาเราสามารถสรางคุณภาพใหเปน
ที่ ป ระทั บ ใจ ดั ง นั้ น “อาหารไทย” จึ ง เป น วิ ช าชี พ
สำคัญแขนงหนึ่งที่ควรจะไดรับการสนับสนุนในการ
สรางความหวังและอนาคตอันสดใสใหลูกหลาน และ
แรงงานชาวไทยที่ยังคงใฝหาความสำเร็จ จากการ
สานฝนบนโตะอาหาร จนเปนเมนูทนี่ า ตืน่ เตน การจัด
แตงจานอาหารที่งดงามวิจิตร พรอมอาหารที่ปรุง
ดวยความประณีต ทั้งรูปลักษณ และกลิ่นหอมกรุน
ของรสชาติความอรอยทีส่ ามารถรับประทานไดทกุ มือ้
ทั้งนี้ อาหารไทยสามารถจำแนกไดทั้งผัด ตม
ยำ ปง ทอด และมีความหลากหลาย ไมวาจะเปน
ขนมจีน กวยเตี๋ยว ขาวเหนียว ฯลฯ ดังนั้น อาหาร
ไทยจึงเปนอาหารที่ทุกคนสามารถรับประทานได แม
กระทั่งผูที่รับประทานเจ และมังสวิรัติ อาหารไทยก็
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การไปสำรวจตลาดหรื อ คู แ ข ง แต อ ย า งใด เพราะ
สำหรับผม ผมมั่นใจวา ผมไมมีคูแขง แตที่ผมตองไป
ก็ เ พื่ อ จะศึ ก ษาเทคนิ ค และวิ วั ฒ นาการของอาหาร
ตางๆ วา ปจจุบันเปนไปในทิศทางใดบาง
“น้ำพริกเมื่อตำเสร็จ หลังจากตักออก
จากครกแลว ใหนำน้ำใสครกเพื่อลางครก
ซึ่งความอรอยจะอยูที่น้ำลางครก”
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เชน น้ำพริกมะขาม แกงเหลือง อาหารเหลานี้ลูกคา
ก็ชอบรับประทาน แตเวลาปรุงก็ลดความเผ็ดลง โดย
อาหารแตละชนิดขึ้นอยูกับเทคนิคที่เราปรุงดวย
ป จ จุ บั น ที่ ร า นมี ส ามพี่ น อ งช ว ยกั น ทำ ซึ่ ง ใน
แต ล ะวั น มี ลู ก ค า มาอุ ด หนุ น อย า งเนื อ งแน น ทุ ก วั น
รานเปดวันละ 8 ชั่วโมง สำหรับราคาอาหารรวม
เครือ่ งดืม่ ประเภทไวน เบียร จะอยูท ปี่ ระมาณ 50 ยูโร
ตอมื้อตอคน แตถาไมดื่มมากนักจะประมาณ 35 ยูโร
ตอมื้อตอคน ทั้งนี้ การประกอบธุรกิจรานอาหารนั้น
จะตองทุมเทอยางเต็มที่ ดูแลเอาใจใส ในทุกๆ ดาน
ใหดี จะทำให ป ระสบความสำเร็ จในการประกอบ
อาชีพไดไมยากนัก
อยางไรก็ตาม อาหารไทยแทๆ ไม ใชอาหารที่
ใครจะสามารถลอกเลียนแบบกันไดงายๆ ผมมีความ
เห็นวากระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของควรหันมาใหความ
สนใจเรื่ อ งอาหารไทยแท ๆ อย า งจริ ง จั ง มากขึ้ น
อาหารไทยนับเปน ที่สุดในโลกที่มีความหลากหลาย
ทั้งรสชาติ คุณภาพ คุณคาทางโภชนาการ ฯลฯ และ
พอครัวที่จะสามารถปรุงอาหารแบบที่รานของผมได
นั้นไมคอยมี
นอกจากการมีฝมือในการปรุงอาหาร ซึ่งเปนที่
ชื่นชอบของลูกคาแลว ผมยังตองไปรับประทานตาม
ภัตตาคารหรือโรงแรมตางๆ เปน ประจำ แต ไม ใช

อี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ถื อ เป น สุ ด ยอดเคล็ ด ลั บ ความ
อรอยของอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารประเภทแกง
ตางๆ ที่ตองตำน้ำพริกเองนั้น นับเปนเสนหและเปน
ขั้นตอนของอาหารไทยที่ถูกตอง น้ำพริกเมื่อตำเสร็จ
หลังจากตักออกจากครกแลว ใหนำน้ำใสครกเพื่อ
ลางครก ซึ่งความอรอยจะอยูที่น้ำลางครก โดยทุก
คนก็ไม ไดคิดวาจะใช แตนี่คือเคล็ดลับของอาหาร
ไทยที่สืบทอดกันมา
สำหรั บ อาชี พ ที่ ผ มทำนั้ น ชาวต า งชาติ ไ ม ไ ด
เรียกวา “กุก” หรือ “เชฟ” แตเรียกวา Artist ซึ่ง
ถือวาเปนการใหเกียรติกัน มากๆ และสวนใหญจะ
เห็นเชฟเปนผูชายมากกวาผูหญิง เหตุเพราะความ
แข็งแรงของผูชายในการทำครัวจะมีมากกวา คือ
นอกจากตองทำดวยความรวดเร็วแลว ยังตองทำใน
เชิงพาณิชย (ปริมาณ) ไดดวย นี่อาจเปนสาเหตุหนึ่ง
ที่ทำใหมีเชฟผูชายมากกวาผูหญิง

เคล็ดลับการลงทุนไทยในเยอรมนี
โดยสวนตัวผม ผมมีความเห็นวา เงินไม ใช
เรื่องสำคัญ แตศักดิ์ศรีของคนสำคัญมากกวา ราน
ผมเปดขายวันละ 8 ชั่วโมง หยุดทุกวันจันทร ซึ่งที่
ผานมาสามารถสรางรายไดเปนกอบเปนกำ นับไดวา
อาชีพนี้สรางตัวเองได ปจจุบันผมสามารถซื้อบานอยู
ที่เบอรลิน
“ผมมองวาทุกคนตองเริ่มตนดวยความลำบาก
ไม ใชความสบาย ผมรูสึกเสียดายหลายๆ อยาง ไม

ธุรกิจตอยอดทีอ่ ยากทำในไทย
ส ว นในอนาคตนั้ น เรื่ อ งที่ ผ มอยากจะทำเป น
อันดับแรกคือ งานดานการใหบริการ อาจจะเปดเปน
ศูนยการคาเล็กๆ ที่มีการคาหลายๆ อยาง ชั้นบนอาจ
ทำเปน Resident สำหรับคนไทยที่ไรทพี่ งึ่ ในตางประเทศ
เหตุผลที่ผมคิดทำงานดานการบริการเนื่องจากผมมี
ความถนัด และผมมองวาการทำธุรกิจในเมืองไทย
นั้นไมยาก อยางเชน การขายกวยเตี๋ยวหมูตุน ก็
สามารถทำใหเรารวยได แตเราตองรูจักทำ และคิด
รูปแบบมาเพื่อสรางความแตกตาง ผมมองวาคนไทย
ทำไดแตอาจจะยังไมทราบวิธีการที่จะไปใหถึงจุดนั้น
มากกวา โดยตัวผมเองมองเห็นวา มีทั้งผูบริโ ภค
ตลาด และผมก็คิดวาไมยากที่จะทำ
“การศึกษาชวยทำใหคนมีความคิดที่ ไกล
มากกวาคนธรรมดา”
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อยางไรก็ตาม สำหรับคนไทยในยุคปจจุบันนี้
ผมเห็นวามีอยู 2 ลักษณะคือ
1. หนักไมเอา เบาไมสู
2. จมไมลง คือ เรียนจบมาแบบนี้ก็จะทำงาน
แบบนี้เทานั้น
ซึ่งแตกตางจากผม แมจะจบทางดานการบัญชี
มาก็ตาม แตไมไดนำไปใช ในการทำงานเลย แตเรา
ก็ตองยอมรับวา “การศึกษาชวยทำใหคนมีความคิด
ทีไ่ กลมากกวาคนธรรมดา” ยกตัวอยาง การขายหมูปง
หากเราสามารถจัดสรรเวลาใหเหมาะสม มีทำเลที่ดี
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ว า จะขายอะไรผมก็ ม องว ารวยได แต มี ข อ แม คื อ
เวลาคุณ ทำอะไรอยาใหคนอื่นเห็นขั้นตอนทั้งหมด
(โดยเฉพาะสูตรการทำอาหาร) แมแตลูกจางก็อยา
ให เ ห็ น ทุ ก อย า ง เพราะต อไปอาจเป ด ร า นแข ง กั บ
เราได”
ทั้งนี้ หลายคนที่ไปลงทุนในตางประเทศ อาจ
ประสบปญหาเรื่องการอัตราภาษีที่คอนขางแพง แต
สำหรับการลงทุนในประเทศเยอรมนีนั้น ไม ใชเรื่อง
ยากอยางที่หลายๆ คนคิด แตขึ้นอยูกับวีซาที่เราจะ
ไปขอทำวาเปนวีซาประเภทใด หากเรามี Statement
จากเมืองไทยที่นาเชื่อถือได หรืออยู ในรูปของบริษัท
อยูแลว การจะไปขอเปดดำเนินการสามารถทำไดไม
ยาก เพราะเยอรมนีใหการตอนรับนักลงทุนอยางเต็มที่
เริม่ แรกสามารถไปขอคำปรึกษาไดทสี่ ถานทูตเยอรมนี
ในประเทศไทย
อยางไรก็ตาม หากทานสนใจที่จะไปลงทุนใน
เยอรมนี เบื้องตนผมขอแนะนำใหทานไปพบกับ 2
ท า นนี้กอ น ซึ่ง ทั้ ง สองท า นจะให คำแนะนำสำหรั บ
นักลงทุนไดเปนอยางดีคือ
• คุณผกาวัลย รัตนพันธไพโรจน ทานเปน
ที่ปรึกษาฝายเศรษฐกิจประจำสถานทูตเยอรมนี ใน
ประเทศไทย
• คุ ณ ศิ ริ กุ ล สาครรั ต นกุ ล นายกสภา
อุตสาหกรรมไทย - เยอรมัน และเปนอดีตนายก
สมาคมนักเรียนเกาไทย - เยอรมัน
สวนระบบการจัดเก็บภาษีของเยอรมนี หาก
เปนแบบธรรมดาจะเก็บในอัตรารอยละ 19 สวนภาษี
รายไดจะเก็บในอัตรารอยละ 30 สำหรับการจางงาน
ขั้นต่ำหากอัตราคาจางไมเกิน 440 ยูโรตอเดือน ก็ไม
ตองชำระคาสวัสดิการตางๆ แตถาเกิน 440 ยูโรตอ
เดื อ น จะต อ งชำระค า สวั ส ดิ ก ารอื่ น ๆ อี ก หลาย
รายการ หากเป น การลงทุ น ครั้ ง แรกสามารถลด
หยอนภาษีไดทั้งหมดภายในระเวลา 3 ป เมื่อขึ้นปที่
4 จะตองชำระตามที่กำหนด และการลดหยอนจะขึ้น
อยูกับขนาดรานที่เปดวาเล็กหรือใหญ
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จอดรถได เชื่อหรือไมวาวันหนึ่งตองขายไดไมต่ำกวา
4,000 – 5,000 บาทตอวัน
สวนการทำธุรกิจรานอาหารนั้น อยางแรกที่
ตองใหความสำคัญคือ ความสะอาดในทุกๆ ดาน
โดยเฉพาะบุคลิกของพอครัวตองสะอาด สถานที่ตั้ง
เหมาะสม ลูกคาเปนระดับใด ซึ่งหลายคนอาจจะไม
ได ใหความสำคัญกับจุดนี้ แตเห็นใครทำอะไรแลว
ประสบความสำเร็จก็อยากจะทำตามบาง แตเมื่อทำ
ไปแลวก็ไมประสบความสำเร็จ ดังนั้นกอนทำธุรกิจ
ใดๆ ควรคำนึงถึงเรื่องตางๆ ดังกลาวดวย

เปนทัง้ พอครัว ผูน ำชุมชน คอลัมนิสต
คุ ณ แอ ด นั บ เป น บุ ค คลคุ ณ ภาพที่ น า ยกย อ ง
เปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากจะเปน ที่เคารพนับถือ
ยังไดรับการยกยองจากคนในเมืองเบอรลิน ทั้งใน
ฐานะพอครัว ผูนำชุมชน และคอลัมนิสต
สมัยที่ยังอยู ในประเทศไทย มีโอกาสไดเขียน
คอลัมน ใหกับหนังสือแปลก โดยใชนามปากกา “โก
ปากน้ำ” เรือ่ งราวทีเ่ ขียนในชวงนัน้ จะเปนเรือ่ งเกีย่ วกับ
ชาวเกยทั้งหลาย ตอมามีโอกาสไดเขียนคอลัมนลงใน
หนังสือพิมพ ไทยรัฐ โดยสืบเนื่องมาจากการไดรับ
ความชวยเหลือจากหัวหนาขาวภูมิภาค เมื่อครั้งที่มี
การจัดสรางวัดไทยในเบอรลิน หลังจัดสรางเสร็จก็
จัดพิธีเฉลิมฉลองขึ้น โดยตั้งใจจัดอยางยิ่งใหญ และ
ในงานยั ง มี ก ารจั ด งานประกวด “ธิ ด าชาวพุ ท ธ”
(เปนการประกวดสาวประเภทสอง) ดวย ปรากฏวา
ถูกคัดคานจากหลายๆ ฝาย

ตอนนั้นจึงไดปรึกษาและขอคำแนะนำจากพี่ๆ
ที่ไทยรัฐวา การจัดงานดังกลาวนัน้ ผิดหรือไมเหมาะสม
อย า งไรหรื อ ไม ซึ่ ง พี่ ๆ ก็ ใ ห ค วามเห็ น ว า ไม ผิ ด
สามารถจะทำได รวมทั้งยังใหความชวยเหลือดวย
การเขียนหนังสือสนับสนุนอีกดวย ในทีส่ ดุ ผมก็เดินหนา
จั ด งานดั ง กล า วขึ้ น ปรากฏว า มี ค นเข าร ว มงานใน
วันนัน้ กวา 3,000 คน ไดรบั เงินมากกวา 120,000 ยูโร
ซึ่ งได น ำเงิ น จำนวนดั ง กล า วไปเป น กองทุ น สำหรั บ
การพัฒนาวัดตอไป หลังจากการจัดงานผานพนไป
ดวยความสำเร็จ ผมจึงแจงความประสงคไปที่ไทยรัฐ
วาผมจะทำงานใหโดยไมรับคาตอบแทนใดๆ
ปจจุบันผมก็เขียนหนังสือใหกับสำนักพิมพ ใน
เยอรมนี ด ว ย และมี แ ฟนคลั บ อยู พ อสมควร เป น
หนังสือภาษาเยอรมัน แตหนาที่ผมเขียนเปน ภาษา
ไทย แนวการเขียนก็เปนเรื่องทั่วๆ ไป เปนตัวตนของ
ผมจริงๆ ซึ่งการเขียนแตละเลมจะมีความแตกตางกัน
ไปขึ้นอยูกับกลุมผูอานวาเปนใคร
นอกจากจะเปนพอครัว ผูนำชุมชน คอลัมนิสต
แลว ยังไดจดั ตัง้ โรงเรียนสอนภาษาไทยในเบอรลนิ ดวย
โดยโรงเรียนที่ ไปชวยสรางนั้น ก็ใหเกียรติผมมาก
โดยใชชื่อวา “ศิษยอาจารยประมวล”
“บุคลิกลักษณะของคนไทย จะมี ในเรื่องของ
มิตรภาพ ความออนโยน และสุภาพเรียบรอย
ทางดานการบริการ”

ฝากถึงนักลงทุนไทย
สำหรับโอกาสของคนไทยนั้นยังมีอีกมาก โดย
เฉพาะคนไทยนับวาโชคดีกวาประเทศอื่นๆ ทั้งใน
เรื่องภูมิปญญาไทย รานอาหาร รานนวด มวยไทย
ฯลฯ เหลานี้ลวนเปนโอกาสของคนไทยที่จะสามารถ
หยิบยกไปทำเปนธุรกิจไดไมยาก และนาสนใจ อยูที่
ว า เรามีค วามคิ ด ความละเอี ย ดออ นในการศึก ษา
เรื่องการลงทุนกอน ผมมองวายังเปนโอกาสสำหรับ
คนไทย ซึ่งก็อาจจะมีอีกหลายอาชีพที่จะทำได เพราะ

โดยบุคลิกลักษณะของคนไทยแลว จะมี ในเรื่องของ
มิตรภาพ ความออนโยน และสุภาพเรียบรอยทาง
ดานการบริการ ในขณะที่ประเทศอื่นๆ ไมมีเรื่อง
ตางๆ เหลานี้
เมื อ งไทยในสายตาของผม ยั ง มี ธุ ร กิ จ อี ก
หลายๆ อยาง หากเราไมเลือกอาชีพหรือการลงทุน
แมแตการขายกวยเตี๋ยว หรือโจก หากคุณตั้งใจทำ

และศึกษาใหถอ งแททำออกมาแลวใหดดู ี นารับประทาน
อรอย สะอาด ทำเลทีต่ งั้ สะดวก ฯลฯ ผมวาคนไทยทำได
และไมยากเกินความสามารถ โดยเฉพาะคนที่ยังไมรู
วาจะทำอะไรหรือมีเงิน ทุนไมมากนัก ก็ทำแบบพอ
เพียงไปกอน แตตองอดทนอยาตามกระแส ตองใช
คาถาวา “อดทน ขยัน ซื่อสัตย” ก็สามารถรวยได

ประวัติเจาของราน EDD’S
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สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มา
เสวยพระกระยาหารเป น การ
สวนพระองคที่ราน
- เปนผูปรุงพระกระยาหารถวาย
ทู ล กระหม อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต น
ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ในฐานะที่ เ สด็ จ แทนพระองค
มาทรงเปนประธานในงานทองเทีย่ ว
นานาชาติ ณ กรุงเบอรลนิ
- เปนผูปรุงพระกระยาหารถวาย
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ า พี่ นา ง เ ธ อ
เจาฟากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร ที่สถาน
กงสุลใหญกรุงเบอรลิน
- เป น ผู ป รุ ง อาหารเลี้ ย งแขกใน
งานเปดศาลาไทย ในสวนสัตว
แหงชาติกรุงเบอรลิน
- เดินทางไปประเทศรัสเซีย เพื่อ
ทำอาหารเลี้ ย งแขกผู มี เ กี ย รติ
ในงานสัมพันธไมตรีไทย - รัสเซีย
ที่เมืองเซนตปเตอรสเบิรก โดย
มี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท
เปนประธาน
- เปนผูทำอาหารเลี้ยงแขกในงาน

วารสารสงเสริมการลงทุน

นายวรรณากร เหลืองนภา (แอด)
13 ตุลาคม 2492 บานริมคลอง
บางกอกใหญ ตลาดพลู กรุงเทพฯ
การศึกษา
โรงเรียนวัดนวลนรดิศ และโรงเรียน
กรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
สถานภาพ
สมรสกับคุณโชติมา Laschtowitz
บุ ต รบุ ญ ธรรมของนาย Georg
และนาง Lilo Laschtowitz อดีต
นักธุรกิจโรงงานผลิตขนมปง
การทำงาน เจาของกิจการ และพอครัว ราน
อาหาร EDD’S กรุ ง เบอร ลิ น
ประเทศเยอรมนี
ความคิดสวนตัว ทดแทนคุณแผนดิน นำประวัตศิ าสตร
วัฒนธรรมโภชนาการไทยสูค รัวโลก
ผลงาน / เกียรติประวัติ
- ได รั บ พระราชทานเครื่ อ งราช
อิ ส ริ ย าภรณ ดิ เ รกคุ ณาภรณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
- เปนผูปรุงพระกระยาหารถวาย
และเลีย้ งรับรองเนือ่ งในโอกาสที่
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินนี าถ เสด็จเยือนกรุงเบอรลนิ
- ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ชื่อ - สกุล
เกิด
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ITB ทองเทีย่ วนานาชาติเบอรลนิ
ใหกบั การทองเทีย่ วแหงประเทศไทย
- เดิ น ทางไปทำอาหารไทยให
กระทรวงพาณิ ช ย ที่ ก รุ ง ปราก
นั บ เป น การเปด ตั ว รา นอาหาร
ไทยครั้งแรก
- เป น วิ ท ยากรสาธิ ต การทำ
อาหารไทยโชวให Volkhochschule
Wedding
- เป น ผู ท ำอาหารเลี้ ย งรั บ รอง
สมาชิกพรรคการเมืองเยอรมนี
ให บ ริ ษั ท Tagunghaus ที่ ม า
เยือนเบอรลนิ ขณะจะเปลีย่ นแปลง
รวมประเทศ และไดทำอาหาร
เลี้ยงเปดสาขาพรรค CDU ที่
เมืองลันดาวน
- ได รั บ เกี ย รติ จ ากศู น ย พ าณิ ช ย
กรุ ง เบอร ลิ น ให เ ป น ตั ว แทน
ประเทศไทย เปดบูธไทยในหาง
สรรพสินคาระดับโลก KADEWE
- ได รั บ เกี ย รติ จ ากสมาคม Art
Forum ซึ่ ง จั ด งานศิ ล ปกรรม

นานาชาติ ในการทำอาหารเพื่อ
งานเลี้ยงเปดสมาคมที่ ICC
- ไดรับเกียรติทำอาหารใหคณะ
ท า นชุ ม พร ศิ ล ปอาชา อดี ต
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการ
ทองเทีย่ วและกีฬา ในงานทองเทีย่ ว
นานาชาติ
- ได ท ำงานร ว มกั บ ศิ ล ป น ระดั บ
โลก Peter DoiG ที่ เ มื อ ง
แฟรงก เ ฟ ร ต ทำงานร ว มกั บ
คุ ณ ฤกษ ฤ ทธิ์ ติ ร วนิ ช จาก
นิ ว ยอร ก ที่ เ บอร ลิ น โดยทำ
อาหารไทยในงานเปดตัวศิลปน
ระดั บ โลก Emerdorf และ
Jonatan Messe
- งานทางดานสังคม เปนผูริเริ่ม
กอตั้งวัดไทย และโรงเรียนสอน
ภาษาไทย “รักเมืองไทย” ใน
เบอรลิน
- ประธานจัดงาน 150 ป ความ
สั ม พั น ธ ไ ทย - เยอรมนี ณ
กรุงเบอรลิน

บทความพิเศษ
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

อินโดนีเซียกับเสนทางสูผูผลิต
รถยนตอันดับ 1 แหงอาเซียน
วารสารสงเสริมการลงทุน

ไดเปรียบไทยในหลายดาน
อินโดนีเซียไดกำหนดเปาหมายเปนฐานการผลิต
และสงออกรถยนตใหญทสี่ ดุ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
โดยนาย Hatta Rajasa รัฐมนตรีกระทรวงประสานงาน
เศรษฐกิ จ (Coordinating Minister for the
Economy) ไดเคยกลาวใหทัศนะเมื่อเดือนตุลาคม
2554 ว า อิ น โดนี เ ซี ย มี ศั ก ยภาพที่ จ ะแซงหน าไทย
กลายเปนศูนยกลางการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในอนาคตขางหนา
ปจจุบนั สถานการณอตุ สาหกรรมรถยนตของไทย
ในอนาคตไม น าไว ว างใจนั ก และมี แ นวโน ม สู ง ว า
อินโดนีเซียจะแซงหนาไทยในอีก 10 ปขางหนา หรือ
หากความวุนวายทางการเมืองไทยยังลากยาว อาจจะ
เร็วกวา 10 ปดวยซ้ำ เนื่องจากอินโดนีเซียมีความ
แข็งแกรงในหลายดาน
ประการแรก อินโดนีเซียมีประชากรมากถึง
250 ล า นคน มากเป น 4 เท า ของประเทศไทย
ขณะเดียวกัน อัตราสวนรถยนตตอ ประชากรยังต่ำมาก
คือ 20 : 1 เปรียบเทียบกับไทย 5 : 1 ทำใหตลาด
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ปจจุบนั ประเทศไทยเปนศูนยกลางอุตสาหกรรม
รถยนตของเออีซีและเปน ประเทศผูประกอบ
รถยนตรายใหญอันดับ 9 ของโลก โดยในป
2556 ไทยประกอบรถยนตมากถึง 2.46 ลานคัน
คิดเปนสัดสวนมากกวาครึง่ หนึง่ ของยอดประกอบ
รถยนตของทุกประเทศในเออีซรี วมกัน รองลงมา
คือ อินโดนีเซีย ประมาณ 1.2 ลานคัน และมาเลเซีย
ประมาณ 6 แสนคัน
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รถยนต อิ น โดนี เ ซี ย มี ศั ก ยภาพสู ง ที่ จ ะเติ บ โตอย า ง
รวดเร็วในอนาคต โดยปริมาณการจำหนายรถยนต
เพิม่ จาก 1.11 ลานคัน ในป 2555 เปน 1.23 ลานคัน
ในป 2556 ขณะที่ไทยมียอดจำหนาย 1.33 ลานคัน
สวนมาเลเซีย 6.52 แสนคัน
สำหรับในป 2557 คาดวาอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้น
เปน 1.3 ลานคัน ขณะที่ ไทยลดลงเหลือประมาณ
1.1 ลานคัน สวนมาเลเซียคาดวาจะตามมาหางๆ ที่
ระดับ 6.75 แสนคัน ดังนั้น อินโดนีเซียจะแซงหนา
ไทยกลายเปนตลาดรถยนต ใหญที่สุดในเออีซี ยิ่งไป
กวานั้น คาดวาตลาดรถยนตอินโดนีเซียจะเพิ่มขึ้น
อยางกาวกระโดดเปนมากกวา 2 ลานคัน ภายในป
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ประการทีส่ อง อินโดนีเซียไมมปี ญ
 หาขาดแคลน
แรงงานเนื่องจากเปน ประเทศหนุมสาว มีแรงงาน
จำนวนมาก ดังนัน้ จะเปนกำลังสำคัญในอุตสาหกรรม
ยานยนต นับวาแตกตางจากไทยที่เปนประเทศผูสูง
อายุ จำนวนแรงงานจะลดนอยถอยลงตามลำดับ
ประการที่ ส าม อิ น โดนี เ ซี ย ได ป รั บ ปรุ ง กฎ
ระเบียบดานการลงทุน ทำใหบริษัทรถยนตยักษ ใหญ
ของโลกสนใจลงทุนจำนวนมาก เปนตนวา ฮอนดาได
เปดโรงงานแหงที่ 2 เมื่อเดือนมกราคม 2557 ขณะที่
นิ ส สั น กำหนดจะเป ด โรงงานแห ง ที่ 2 ในเดื อ น
เมษายน 2557
ประการที่สี่ เสถียรภาพทางการเมือง เดิมเมื่อ
15 ปที่ผานมา เคยเปนจุดออน แตปจจุบันกลายเปน
จุ ดแข็ ง เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ประเทศไทย โดยนาย
Mahendra Siregar ประธานหน ว ยงานส ง เสริ ม
การลงทุนของอินโดนีเซียหรือ BKPM ไดกลาวเปรียบเปรย
ว า ชาวอิ น โดนี เ ซี ย เชื่ อ มั่ น กั บ กระบวนการเลื อ กตั้ ง
ระบอบการเมืองและประชาธิป ไตยของอินโดนีเซีย
เติ บ โตเป น ผู ใหญ ม ากกว า ประเทศเพื่ อ นบ า น
บางประเทศที่มีสภาวะเปนเด็กเลนขายของ
จากจุดแข็งดานเสถียรภาพทางการเมือง นาย
M.S. Hidayat รัฐมนตรีวา การกระทรวงอุตสาหกรรม

ไดพบปะพูดคุยกับผูประกอบการรถยนตรายใหญ
ของญี่ปุน 2 ราย เมื่อเร็วๆ นี้ และทราบวามีแผนจะ
ย า ยฐานการผลิ ต รถยนต บ างรุ น จากไทยไปยั ง
อินโดนีเซีย
“ปญหาหลักมาจากวัสดุภายในทีน่ ำมาใช
ในหองโดยสารนัน้ มีคณ
ุ ภาพต่ำกวา
ทีน่ ยิ มใชในประเทศไทยมาก”

เปนฐานผลิต MPV ของเออีซี
ป จ จุ บั น อิ น โดนี เ ซี ย นั บ เป น ฐานผลิ ต รถยนต
แบบ MPV ของเออี ซี ซึ่ ง เป น รถยนต นั่ ง แบบ
อเนกประสงค ไดรับความนิยมมากในอินโดนีเซีย
เนื่องจากจุคนไดมาก เหมาะสำหรับอินโดนีเซียที่เปน
ครอบครัวขนาดใหญ ขณะเดียวกันถนนในอินโดนีเซีย
เป น หลุ ม เป น บ อ และน้ ำ ท ว มขั ง บ อ ยครั้ ง ต อ งการ
รถยนต ที่ ย กสู ง ขึ้ น กว า ปกติ ประกอบกั บ ราคาถู ก
เนื่องจากอัตราภาษีสรรพสามิตในอินโดนีเซียเพียง
รอยละ 10 เปรี ย บเที ย บกั บ รถยนต นั่ ง ส ว นบุ ค คล
ที่เก็บสูงถึงรอยละ 30
ปจจุบันอินโดนีเซียสงออกรถยนต MPV มา
จำหนายในไทยจำนวนมาก ทัง้ โตโยตาอินโนวา โตโยตา
อเวนซา ฮอนดาฟรีด ฮอนดาสตรีม ฯลฯ ในระยะ
แรกรถยนตนำเขาจากอินโดนีเซียไมประสบผลสำเร็จ
นัก เนื่องจากไมสอดคลองกับรสนิยมของคนไทย แต
เหตุผลหลักไมใชรถยนตคณ
ุ ภาพไมดี โดยระบบชวงลาง
มีมาตรฐานการผลิตเดียวกันกับประเทศไทย
สำหรับปญหาหลักมาจากวัสดุภายในที่นำมาใช
ในห อ งโดยสารนั้ น มี คุ ณ ภาพต่ ำ กว า ที่ นิ ย มใช ใ น
ประเทศไทยมาก ไมวาจะเปนพลาสติก เชน แผง
คอนโซล แผงบุประตู เบาะที่นั่ง ฯลฯ เนื่องจาก
รสนิยมของชาวอินโดนีเซียไม ได ใหความสำคัญกับ
คุณ ภาพของวัสดุภายในหองโดยสารมากเทาใดนัก
ทำให ในระยะหลังบริษัทรถยนตตองพยายามแก ไข
ปญหานี้ โดยทำการปรับแตงรถยนตอินโดนีเซียบาง

เล็กๆ นอยๆ เพื่อใหสอดคลองกับรสนิยมของคนไทย
ทำใหปริมาณการจำหนายในไทยเพิ่มสูงขึ้น
“รถยนต LCGC กำหนดสเปกตองมีขนาด
ไมเกิน 1,200 ซีซี นับวาขนาดเล็กกวาอีโคคาร 1
และอีโคคาร 2 ซึง่ กำหนดไมเกิน 1,300 ซีซ”ี

สำหรับรถยนต LCGC กรณีเครื่องยนตเบนซิน ได
กำหนดสเปกตองมีขนาดไมเกิน 1,200 ซีซี นับวา
ขนาดเล็กกวาอีโคคาร 1 และอีโคคาร 2 ซึ่งกำหนด
ไมเกิน 1,300 ซีซี และสวนกรณีเครื่องยนตดีเซล
รถยนต LCGC กำหนดไมเกิน 1,500 ซีซี ซึ่งนับวา
ใหญกวาอีโคคาร 1 ที่กำหนดเอาไวไมเกิน 1,400 ซีซี
แตเทากับอีโคคาร 2 ที่กำหนด 1,500 ซีซี เหมือนกัน
รัฐบาลอินโดนีเซียยังไดกำหนดใหเครื่องยนต
ทัง้ 2 แบบ ตองกินน้ำมันไมเกิน 5 ลิตร ตอการเดินทาง
100 กิโลเมตร เทากับสเปกของอีโคคาร 1 ของไทย
แตยังกินน้ำมันมากกวาสเปกอีโคคาร 2 ที่กำหนดไม
เกิน 4.3 ลิตร ตอการเดินทาง 100 กิโลเมตร
กรณี LCGC กำหนดต อ งติ ด แบรนด แ ละ
เครื่องหมายการคาของอินโดนีเซีย ตองออกแบบ
สำหรับใชน้ำมันเบนซิน RON92 หรือน้ำมันดีเซล
CN51 รวมถึงกำหนดราคาจำหนายไมเกิน 95 ลาน
รูเปยรส หรือ 2.85 แสนบาท แตสามารถปรับเพิ่ม
ไดตามปจจัยตางๆ ซึ่งกรณีอีโคคาร 1 และอีโคคาร
2 ของไทย ไมไดกำหนดเงื่อนไขในรูปแบบนี้
สำหรั บ เงื่ อ นไขใช ชิ้ น ส ว นในประเทศ กรณี
LCGC ของอินโดนีเซียกำหนดขั้นต่ำรอยละ 40 และ
เพิ่มเปนรอยละ 80 ภายใน 4 ป ภายหลังเริม่ ผลิต ซึง่
กรณีอีโคคาร 1 และอี โ คคาร 2 ของไทย ไม ไ ด

กาวสูรถยนต LCGC
นอกจากนี้ อินโดนีเซียยังพัฒนาตนเองอยาง
รวดเร็วเปนฐานการผลิตรถยนตราคาถูกและเปน
มิตรตอสิง่ แวดลอม (Low - Cost Green Car - LCGC)
ซึ่งรัฐบาลไดออกนโยบาย LCGC อยางเปนทางการ
เมื่ อ กลางป 2556 โดยกระทรวงอุ ต สาหกรรม
อินโดนีเซียไดออกประกาศ Regulation No. 33/MIND/PER/7/2013 of 2013 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม
2556 กำหนดสเปก โดยหากบริษัทใดสนใจ สามารถ
ยื่นขออนุญาตได โดยจะพิจารณาอนุมัติภายในเวลา
เพียง 12 วัน ทำการ ภายหลังยื่นคำขอที่ครบถวน
โดยตองยื่นแผนธุรกิจมาดวย
รถยนต LCGC ของอินโดนีเซียนับวาแตกตาง
จากรถยนต อี โ คคาร ข องไทยอยู บ า ง แม จ ะเป น
รถยนตขนาดเล็กประหยัดน้ำมันเหมือนกัน กลาวคือ
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รถยนตซูซูกิ Wagon R ภายใตโครงการ LCGC
วารสารสงเสริมการลงทุน

รถยนต MPV ไดรับความนิยมอยางมากในอินโดนีเซีย
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กำหนดเงื่ อ นไขใช ชิ้ น ส ว นในประเทศ แต ไ ด
กำหนดการผลิตชิ้นสวนบังคับสำหรับนำมาประกอบ
เปนเครื่องยนต
“อินโดนีเซียจะเนนพัฒนารถยนตขนาดเล็กกวา
และออกแบบใหมีตนทุนต่ำกวา
ดังนั้น นาจะสามารถเจาะตลาดลาง
โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาไดดีกวา”

วารสารสงเสริมการลงทุน
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บริษัทรถยนตสนใจอยางลนหลาม
โครงการ LCGC ของอินโดนีเซีย ไดรับความ
สนใจจากบริษัทรถยนตอยางทวมทน โดยไดฮัทสุและ
โตโยตาไดเปรียบกวาบริษัทอื่น เนื่องจากมีรถยนต
ตามสเปกพรอมอยูแลว คือ Daihatsu Ayla และ
Toyota Agya ทั้งนี้ เริ่มวางจำหนายเมื่อตนเดือน
กันยายน 2556 โดยทั้ง 2 แบบมีพื้นฐานเดียวกัน
เครื่องยนตขนาด 1,000 ซีซีเทากัน และผลิตโดยโรง
งานไดฮัทสุในอินโดนีเซียเหมือนกัน โดยแตกตางกัน
ในรายละเอียดเทานั้น โดยกรณี Daihatsu Ayla
จำหนายในราคาเพียงแค 2.1 - 3 แสนบาท สวน
Toyota Agya จำหนาย 2.7 - 3.6 แสนบาท
สวนฮอนดาคาดวาจะเริ่มจำหนายรถยนตบริโอ
สัตยา ขนาด 1,200 ซีซี ในเดือนพฤศจิกายน 2556
กำหนดจำหนายราคา 2.85 - 3.15 แสนบาท โดยคำ
วา “สัตยา” มาจากภาษาสันสกฤต มีความหมายวา
ศรัทธา นา เชื่อ ถื อ พร อมกั บ มี โ ลโกด อกมะลิ ซึ่ง

เปนดอกไมประจำชาติของอินโดนีเซียดวย รถยนต
ออกแบบมาโดยใชพื้นฐานเดียวกับบริโอแบบปกติ
กำหนดใช ชิ้ น ส ว นในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย มากถึ ง
รอยละ 85
ส ว นซู ซู กิ ไ ด ป ระกาศร ว มวงไพบู ล ย ร ถยนต
LCGC ดวย จะใชรถยนต Wagon R ซึ่งเปนรถยนต
ขนาดเล็กที่ขายดีมากที่สุดในญี่ปุน แตจะดัดแปลง
โดยเปลี่ยนจากเครื่องยนต 660 ซีซี ที่ ใช ในญี่ปุน มา
เปน 1,000 ซีซี เพื่อใหมีพลังมากขึ้น
เปนที่นาสังเกตวารถยนต LCGC จะแตกตาง
จากรถยนต อี โ คคาร ข องไทยอยู บ า ง แม จ ะเป น
รถยนตขนาดเล็กประหยัดน้ำมันเหมือนกัน โดยกรณี
ของอินโดนีเซียจะเนน พัฒนารถยนตขนาดเล็กกวา
และออกแบบใหมีตนทุนต่ำกวา ดังนั้น นาจะสามารถ
เจาะตลาดลาง โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาไดดี
กวา ซึ่งปจจุบันนอกจากจะผลิตปอนตลาดอินโดนีเซีย
แลว หลายบริษัทมีแผนจะสงออกไปยังประเทศตางๆ
เชน ฟลิปปนส ฯลฯ อีกดวย
สวนปจจัยลบของอินโดนีเซียมีอยูบ า งเหมือนกัน
ขณะที่ รั ฐ บาลกลางมี น โยบายส ง เสริ ม การลงทุ น
อุตสาหกรรมรถยนต แตนายโจโค วิโดโด ผูวาการ
กรุงจาการตา ซึ่งเปนตัวเก็งอันดับ 1 ที่จะชนะการ
เลือกตั้งประธานาธิบดีที่จะจัดขึ้นในชวงกลางป 2557
กลับมีนโยบายตรงกันขาม กลาวคือ ไมสนับสนุน
การใชรถยนตสว นตัวในกรุงจาการตา โดยมีแผนเพิ่ม
อัตราภาษีรถยนตและขึ้นคาจอดรถยนต ในอัตราสูง
เพือ่ แกไขปญหาจราจรติดขัดอยางหนักในกรุงจาการตา
ซึ่งปจจุบันมีความเร็วเฉลี่ยเพียงแค 8.3 กิโลเมตรตอ
ชัว่ โมง โดยมีความเห็นวาควรชะลอนโยบายสงเสริมให
ประชาชนซื้อรถยนตเอาไวกอน จนกวารัฐบาลจะ
สามารถพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐาน เชน ถนน สะพาน ฯลฯ
ไดเพียงพอทีจ่ ะรองรับรถยนตทเี่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ หากเขา
ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีแลว ไมแน ใจวาจะ
ยกนโยบายระดับทองถิ่น มาเปน นโยบายระดับชาติ
หรือไม

บทความพิเศษ
ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์

KISS
ปรัชญาแหงชัยชนะ
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นายเคลลี จอหนสัน (คนซาย) ตนกำเนิดคำวา KISS

อนึง่ คำวา “โง” ในทีน่ ี้ ไมไดหมายความวาออกแบบ
อยางโงๆ แตอยางใด ความจริงแลวการออกแบบ
ผลิตภัณฑ ให ใช ไดงายโดยแทบไมตองเสียเวลาฝก
อบรมเปนเวลานาน นับวาตองใชความรูค วามสามารถ
สูงมาก โดยนายลีโอนาโด ดาวินซี่ นักประดิษฐคนสำคัญ
ในอดีต ถึงกับกลาววา “Simplicity is the ultimate
sophistication” หรือ “ความเรียบงายนับเปนสุดยอด
แหงความสลับซับซอน”
คำวา KISS ไดเกิดขึ้นจากนายเคลลี จอหนสัน
ซึง่ มีคำขวัญประจำตัววา “Be quick, be quiet, be on
time” หรือ “จงรวดเร็ว เงียบ และตรงเวลา” โดย
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เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2556 ที่ผานมา มี
“ปนไรเฟล ตัวอยางสิ่งประดิษฐ
ขาวใหญคือ นายมิคาหอิล คาลาชนิคอฟ ได
เสียชีวติ ลงขณะมีอายุ 94 ป โดยเขาเปนผูป ระดิษฐ ทีป่ ระสบผลสำเร็จภายใตปรัชญาการออกแบบ
ที่วา “Keep It Simple, Stupid”
ปนไรเฟลจูโ จมแบบ เอเค - 47 นับเปนขาวใหญ
ทั่วโลก เนื่องจากเปน ปน ที่นิยมใชแพรหลาย
หรือ “ทำใหมันงาย โง”
มากที่สุดในโลก นับเปนตัวอยางสิ่งประดิษฐที่
ซึ่งเรียกยอๆ วา KISS”
ประสบผลสำเร็จภายใตปรัชญาการออกแบบทีว่ า
“Keep It Simple, Stupid” หรือ “ทำใหมนั งาย โง”
ความเรียบงายนับเปนสุดยอดแหงความสลับ
ซึ่งเรียกยอๆ วา KISS
ซับซอน
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เขาจบปริ ญ ญาโทสาขาวิ ศ วกรรมอากาศยานที่
มหาวิทยาลัยมิชิแกน และเขาทำงานที่บริษัท ล็อกฮีด
เขาประสบความสำเร็จในการออกแบบเครือ่ งบิน
อยางมาก มีผลงานการออกแบบเครื่องบินมากมาย
เป น ต น ว า เครื่ อ งบิ น SR - 71 Blackbird ซึ่ ง มี
ความเร็วมากที่สุดในโลก ตอมาไดมีการเสนอใหเขา
เลือ่ นตำแหนงเปนผูอ ำนวยการใหญของบริษทั ล็อกฮีด
แตเขาปฏิเสธ โดยตองการทำงานเปนหัวหนาทีมวิจัย
และพัฒนาเครื่องบินตอไปเชนเดิม
ในป 2503 เขาไดเปนหัวหนาทีมวิศวกรออกแบบ
เครื่องบินไอพนแกกองทัพสหรัฐฯ และไดกำหนดให
ทีมงานวิศวกรของเขาออกแบบเครือ่ งบินไอพนภายใต
ปรัชญาที่เขาตั้งชื่อวา KISS กลาวคือ ระบบจะทำงาน
ดีทสี่ ดุ หากทำใหเรียบงาย หลีกเลีย่ งความสลับซับซอน
ที่ไมจำเปน นอกจากนี้ จะตองออกแบบใหเครื่องบิน
ซอมแซมงายอีกดวย โดยชางซอมธรรมดาและใช
เครือ่ งมืองายๆ เทานัน้ ก็สามารถซอมเครื่องบินนี้ได
ซึ่งตอมาคำวา KISS ไดรับคำนิยมในกองทัพสหรัฐฯ
และภาคธุรกิจ

นายคาลาชนิคอฟ ในวัยหนุม เมื่อครั้งออกแบบปนอากา

ออกแบบอากาเพือ่ พิทกั ษมาตุภมู ิ
สำหรับนายคาลาชนิคอฟ ผูออกแบบปนอากา
เกิดเมื่อป 2462 เปนลูกชาวนา จบการศึกษาเพียง
ระดั บ มั ธ ยมหนึ่ ง หลั ง จากนั้ น ทำงานเป น ช า งซ อ ม
เครื่องจักร จนกระทั่งถูกเกณฑทหาร แตดวยความที่
เปนคนตัวเล็ก ทำใหไดงานเปนชางเครื่องยนตรถถัง
และไดเปนผูบัญชาการรถถัง
ภายหลั ง จากนั้ น เขาถู ก ยิ ง ในป 2484 และ
ได ยิ น เพื่ อ นทหารบ น ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของป น ที่
ประจำการของกองทัพแดงของโซเวียตวาดอยกวาปน
ของกองทั พ นาซี ข องเยอรมนี ม าก ทำให เ ขาสนใจ
ออกแบบปนไรเฟลจูโ จมดวยตัวเอง โดยมีจดุ มุง หมาย
หลักเพื่อพิทักษมาตุภูมิ และสงแบบไปยังกองทัพในป
2485 แตพมิ พเขียวของเขาไมถกู ใชงานใดๆ เนือ่ งจาก
กองทัพเห็นวามีปนแบบอื่นซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวา
อยางไรก็ตาม กองทัพเห็นความรูความสามารถของ
เขาจึงยายไปยังหนวยวิทยาศาสตรกลาง เพื่อพัฒนา
ปนไรเฟลโดยเฉพาะ
ต อ มาเขาได ป รั บ ปรุ ง การออกแบบป น ให มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น จนชนะการประกวด ทำใหได
เขาประจำการในกองทัพภายใตชื่อวา “เอเค - 47”
ซึ่งยอมาจาก Kalashnikov automatic rifle, model
of 1947 ซึ่งแปลวา “ปนเล็กยาวแบบอัตโนมัติของ
คาลาชนิคอฟ ป 1947” หรือบางครั้งนิยมเรียกในชื่อ
วา “ปนคาลาชนิคอฟ” หรือเรียกสัน้ ๆ วา “ปนคาลาช”
เพื่อเปนเกียรติใหแกผูประดิษ ฐ แต ในประเทศไทย
นิยมเรียกในชื่อวา “ปนอากา” จากนั้นไดเขาสูสาย
การผลิตในป 2492
“แมปน อากาไดออกแบบมาเปนเวลาเกือบ 70 ป
แลว แตยงั นับวาทันสมัย เนือ่ งจากมีการปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงหลายครัง้ ไดรับความนิยม
ใชมากที่สุดในโลก เหนือกวาปนคูแขงสำคัญ
คือ เอ็ม 16 ของสหรัฐฯ”

ปจจุบัน แมปนอากาไดออกแบบมาแลวเปน
เวลาเกือบ 70 ปแลว แตยังนับวาทันสมัยเนื่องจากมี
การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้ง ไดรับความนิยม
ใชมากทีส่ ดุ ในโลก เหนือกวาปนคูแ ขงสำคัญคือ เอ็ม 16
ของสหรัฐฯ ทั้งๆ ที่ปนเอ็ม 16 ไดวิจัยและพัฒนา
ในภายหลังปนอากา และมีคุณสมบัติดีกวาปนอากา
มากมายหลายดาน เปนตนวา น้ำหนักเบากวาเพียง
2/3 ของน้ำหนักปนอากา ยิงแมนยำกวา วิสัยการยิง
ไกลกว า เสี ย งเบากว า ทำให ง า ยต อ การซุ ม ยิ ง
โดยฝายศัตรูไมรูตำแหนง
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สมรภูมิที่ตัดสินวาปนแบบใดที่ยอดเยี่ยมที่สุด
คือ สงครามเวียดนาม ขณะที่สหรัฐฯ ใชปนเอ็ม 16
แตฝายเวียดนามเหนือเดิมใชปนมากมายหลายแบบที่
ยึดไดจากทหารฝรั่งเศสและสหรัฐฯ ตามแตโอกาสจะ
อำนวย ตอมาจีนไดกอปปปนอากาจากรัสเซียและ
แจกจายแกเวียดนามเหนือ ทำใหกองทัพประชาชน
เวียดนามของเวียดนามเหนือเปลี่ยนมาใชปนอากา
แทน ทำใหสถานการณสงครามเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมอยางมาก โดยจุดดอยสำคัญของปนเอ็ม 16 คือ
บำรุงรักษายาก หากมีฝนุ จับและมีความชืน้ สูง กระสุนปน
จะขัดลำกลอง นับเปนเรื่องความเปนความตายหาก
กระสุนปนขัดลำกลองขณะสูรบกับขาศึก ทำใหตองมี
การฝกอบรมการใชงานและการบำรุงรักษายาวนาน
นับเดือน
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ใชงา ยทนทานเปนเยีย่ ม

ขณะทีป่ น อากาไดออกแบบอยางเรียบงาย ผลิต
ไดงา ย ทนทานเปนเยีย่ ม แทบไมจำเปนตองบำรุงรักษา
เมื่อฝงดินเอาไวมีฝุนจับจำนวนมาก แชน้ำเอาไว หรือ
ถูกรถยนตแลนทับ แตเมื่อยกขึ้นมาเล็งแลว สามารถ
ยิงไดทนั ที สามารถยิงไดทกุ สภาพดินฟาอากาศ ตัง้ แต
หนาวจัด รอนจัด ภายใตพายุทราย ฯลฯ สำหรับการ
ฝกอบรมการใชงานปนอากาก็ทำไดงายดายมาก ใช
เวลาเพียงแค 10 นาทีเทานั้น
นอกจากนี้ ปนอากายังมีขอไดเปรียบเหนือกวา
ปนเอ็ม 16 คือ กระสุนมีอำนาจทะลุทะลวงสูงกวา
สามารถยิงทะลุตนไมได ทำใหขาศึกที่ซอนหลังตนไม
ไดรับบาดเจ็บ ขณะที่ปนเอ็ม 16 ไมสามารถยิงทะลุ
ได นอกจากนี้ เมื่อตอสูระยะประชิดตัว ยังสามารถ
ใชพานทายปนอากาที่ทำดวยไมเปนอาวุธฟาดขาศึก
ได ขณะที่ ป น เอ็ ม 16 พานท า ยทำด ว ยพลาสติ ก
เนื่องจากออกแบบใหมีน้ำหนักเบา ดังนั้น จะแตกหัก
เมื่อนำไปฟาดขาศึก ทำใหไมสามารถใชเปนอาวุธใน
ระยะประชิดได
สงครามเวียดนามไดตดั สินวาปนอากามีสรรถนะ
เหนือกวามาก ทำใหปจ จุบนั มีการผลิตปนอากาไปแลว
นับรอยลานกระบอก นับเปนปนที่มีการผลิตและใช
กันแพรหลายมากที่สุดในโลก มากกวาการผลิตปน
แบบอื่นๆ รวมกันเสียอีก โดยปนเอ็ม 16 ที่เปนคูแขง
สำคัญ มีปริมาณการผลิตเพียงแค 7 ลานกระบอก
เทานั้น และกลายเปน สัญลักษณของนักรบกูชาติ
ตอสูกับการกดขี่
“ประเทศที่ผลิตปนอากามากที่สุด
ไม ใชรัสเซียแตอยางใด แตเปนประเทศจีน
ซึ่งไดกอปปผลิตจำนวนมากและขายตัดราคา
สรางรายไดแกประเทศจีนจำนวนมาก
โดยตั้งชื่อใหมวา
“ปนแบบ - 56” (Type - 56)”
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ประเทศที่ผลิตปนอากามากที่สุดไม ใชรัสเซีย
แต อ ย า งใด แต เ ป น ประเทศจี น ซึ่ งได ก อ ปป ผ ลิ ต
จำนวนมากและขายตัดราคา สรางรายไดแกประเทศจีน
จำนวนมาก โดยตั้งชื่อใหมวา “ปนแบบ - 56” (Type
- 56) เนือ่ งจากรัสเซียไมไดจดทะเบียนสิทธิบตั รเอาไว
ในตางประเทศ ทั้งนี้ ปนอากานิยมใชกันแพรหลาย
ทัง้ ในกองทัพของประเทศตางๆ ขบวนการกอการราย
นักลาสัตว และบรรดาอาชญากร โดยมีการประมาณ
วามีคนเสียชีวิตจากการถูกยิงโดยปนอากามากที่สุด
ในโลก ประมาณปละ 2.5 แสนคน
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นายสตีฟ จอปส (คนซาย) ในวัยหนุม
เมื่อครั้งวางจำหนายคอมพิวเตอรแอปเปล 2

“นายจอปส ไดเคยกลาววา
คาถาอยางหนึ่งของผม คือ
ความเรียบงายและตรงจุด อะไรที่เรียบงาย
สรางไดยากกวาสิ่งที่ซับซอนดวยซ้ำ”

สตีฟ จอปส อัจฉริยะดาน KISS
สำหรับสุดยอดนักออกแบบภายใตปรัชญา KISS
นอกจากนายคาลาชนิคอฟแลว ยังมีนายสตีฟ จอปส
ซึ่งนับเปนอัจฉริยะในดานนี้ ปรัชญาการออกแบบ
ของสตีฟ จ็อบส คือ ความเรียบงาย ในขณะที่บริษัท
อืน่ ๆ ในดานเทคโนโลยี มักจะพัฒนาผลิตภัณฑไฮเทค

ที่คอนขางยุงยากหรือสลับซับซอนในการใชงาน
นายจอปสไดเคยกลาววา “คาถาอยางหนึ่งของ
ผมเลยนะคื อ ความเรี ย บง า ยและตรงจุ ด อะไรที่
เรียบงายสรางไดยากกวาสิ่งที่ซับซอนดวยซ้ำ คุณ
ตองทำงานอยางหนักเพื่อที่จะสกัดความคิดอานออก
มาใหตกผลึกและชัดเจนโปรงใสที่สุด แตก็คุมคาเมื่อ
ดำเนินการสำเร็จ โดยเมื่อถึงจุดนั้นแลว แมแตภูเขา
คุณก็สามารถเคลื่อนยายมันได”
เขามีทัศนะวาฮารดแวรเปรียบเสมือนกับสมอง
ของผลิตภัณฑ ขณะที่ซอฟตแวรก็คือวิญญาณของ
ผลิตภัณฑ โดยจากปรัชญาขางตน ทำใหแอปเปล
สามารถออกแบบผลิตภัณฑของแอปเปล ไมวาจะ
แมคอินทอส ไอพอด ไอโฟน ไอแพด ซึ่งความจริง
แลวในดานฮารดแวรประกอบดวยชิ้น สวนมากมาย
สลั บ ซั บ ซ อ นอย า งมาก แต เ ขาสามารถออกแบบ
ซอฟตแวรและรูปลักษณใหงา ยตอการใชงานอยางมาก
ทำใหผลิตภัณฑไดรบั ความนิยมอยางกวางขวางขายดีไป
ทั่วโลก

ภาวะสงเสริมการลงทุน
ศูนยบริการลงทุน

โครงการอนุมัติใหการสงเสริม
การลงทุน เดือนมกราคม 2557
บริษัท / ผูรวมทุน

ผลิตภัณฑ

ที่ตั้ง
(เขต)

170.00

50 กำแพงเพชร
(เขต 3)

1.6

28.50

101 นครราชสีมา
(เขต 3)

1.14

60.00

1.11

85.00

30 นครราชสีมา
(เขต 3)
36 ปราจีนบุรี
(เขต 3)

1.17

33.00

1.17

42.70

1.19

194.00

1.12

200.00

1.12

200.00

1.16

40.00

31 สมุทรสาคร
(เขต 1)
15
ตราด
(เขต 3)
82 สมุทรสาคร
(เขต 1)
30
ตราด
(เขต 3)
30

สระแกว
(เขต 3)

30 สุราษฎรธานี
(เขต 3)
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1.6

วารสารสงเสริมการลงทุน

หมวด 1 เกษตรกรรม และผลิตผลทางการเกษตร
1 นายธงชัย ไชยศักดิ์ภากาศ สวนผสมอาหารสัตว
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(กากมันสำปะหลังผสมอัดเม็ด
หรือกากมันสำปะหลังอัดเม็ด)
150,000 ตัน
2 ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด อาหารสัตว 1,314,000 ตัน
(มหาชน)
อบพืชและไซโล 525,600 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
3 นครราชสีมา สิรโิ ชคชัย จำกัด ขาวคัดคุณภาพ 57,600 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
4 ยูโรเปย นฟูด จำกัด (มหาชน) ขนมขบเคี้ยว เชน บิสกิต
(รวมทุนไทย - สิงคโปร - 5,040 ตัน
มาเลเซีย)
5 โรงเลือ่ ย จักรชัยประดิษฐ จำกัด เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(WOOD PELLET) 15,000 ตัน
6 นายเลิศศักดิ์ สงาศิลป
เชื้อเพลิงชีวมวลอัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(WOOD PELLET) 10,500 ตัน
7 แพนฟูด จำกัด
บริการรับฝากหองเย็น
(หุนไทยทั้งสิ้น)
10,860 ตันสินคา
8 ไทยอีสเทิรน ตราด จำกัด น้ำมันปาลมดิบ 55,080 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
และน้ำมันเมล็ดในปาลม
6,480 ตัน
9 ไทยอีสเทิรน สระแกว จำกัด น้ำมันปาลมดิบ 55,080 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
และน้ำมันเมล็ดในปาลม
6,480 ตัน
10 ไทยสิริพร จำกัด
ยางแผนรมควันและ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
หรือยางแผนอบแหง 4,500 ตัน

ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท) (คน)
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วารสารสงเสริมการลงทุน
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ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท) (คน)
1.5
24.00
8

11 ไอ. เอ็น. ที. 2556 จำกัด
เลี้ยงไกเนื้อ 465,600 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
หมวด 2 เหมืองแร เซรามิกสและโลหะขั้นมูลฐาน
1 เอสอีไอ ไทย อิเล็คทริค
ALUMINUM ALLOY
2.17
คอนดัคเตอร จำกัด
ROUND BAR 1,560 ตัน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
2 โพลี โปรเทค จำกัด
แผนฉนวนและแผนฟลม พลาสติก 2.7
(หุนไทยทั้งสิ้น)
8,640,000 ตารางเมตร
และ
6.12
3 เชียงใหม เทมเปอร จำกัด กระจกนิรภัยเทมเปอร
2.6
(หุนไทยทั้งสิ้น)
1,575,300 ตารางฟุต
หมวด 3 อุตสาหกรรมเบา
1 MR. LEE HONG LOCK
ประตูพีวีซีและหนาตางยูพีวีซี
3.15
(รวมทุนไทย - จีน - สิงคโปร) 90,000 ตารางเมตร
2 MR. CLARY FABIEN
เฟอรนเิ จอร (ยกเวนจากไมหวงหาม) 3.15
(รวมทุนไทย - ฝรั่งเศส)
เชน ตูแ ขวน ชัน้ วางติดผนัง 126 ชุด
3 วาเล็ธ ไฮ เทค คอมโพสิตส ผลิตผาทอ เชน GLASS
3.1
(ประเทศไทย) จำกัด
FABRICS, COATED GLASS
(หุนอินเดียทั้งสิ้น)
FABRICS 350 ตัน
4 MR. ALEXANDER LAMONT เฟอรนเิ จอรหรือชิน้ สวนเฟอรนเิ จอร 3.14
และ
(หุนบริติชเวอรจินไอรแลนด (ยกเวนจากไมหวงหาม)
ทั้งสิ้น)
3,000 ชิ้น
3.15
โคมไฟ (ยกเวนจากไมหวงหาม)
800 ชิ้น
5 บริษทั ดีเอ็มเอช เอเชีย จำกัด POLYESTER COATED MATERIAL 3.1
(รวมทุนจีน - มาเลเซีย)
1,000,000 ตารางเมตร
และ
และ MOLD CUP 4,500,000 คู 6.12
หมวด 4 ผลิตภัณฑโลหะ เครื่องจักร และอุปกรณขนสง
1 MR. SEIICHI IWAI
อุปกรณเครื่องจักร เชน
4.2
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
ทอคอมโพสิท (COMPOSITE
HOSE) 24,000 เมตร
2 ทีที ฟูจิ ทูล ซัพพอรท จำกัด ชิน้ สวนโลหะ เชน เฟอง 80,000 ชิน้
4.3
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

230.80

18

ที่ตั้ง
(เขต)
ลำปาง
(เขต 3)
ระยอง
(เขต 2)

38.00

22 สมุทรสาคร
(เขต 1)

30.00

16

10.00

17

3.47
56.00

ลำพูน
(เขต 3)

ปทุมธานี
(เขต 1)
8 ประจวบคีรขี นั ธ
(เขต 3)
85 ปราจีนบุรี
(เขต 3)

29.00

79

ชลบุรี
(เขต 2)

24

58

ราชบุรี
(เขต2)

40.00

8.00

8 สมุทรปราการ
(เขต 1)
4

ชลบุรี
(เขต 2)

บริษัท / ผูรวมทุน
3
4

ริอเซไทย จำกัด
(หุนอิตาลีทั้งสิ้น)

13

14
15

4.3

8.50

4

ชลบุรี
(เขต 2)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
4.10
ชิน้ สวนกันกระแทก 1,152,000 ชิน้

163.20

20

ชลบุรี
(เขต 2)

รีเลยสำหรับยานพาหนะ
4.10
2,630,000 ชิ้น
แมพิมพ (MOULD & DIE)
4.2
และการซอมแซมแมพิมพ
ที่ผลิตเอง 96 ชุด
ชิน้ สวนแมพมิ พ 240 ชิน้ แมพมิ พ 4.2
และการซอมแซมแมพมิ พ 120 ชุด และ
ชิ้นสวนโลหะ 750,000 ชิ้น
4.3
ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ 4.10
เชน UC - CORE 23 ตัน
ชุดเพลาขับ 5,400 ชุด
4.10

11.20

16

ชิ้นสวนโลหะ เชน BREAK PAD
4.3
และ PAD UNDER CRANK SHAFT
3,330 ตัน
ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ
ชิ้นสวนระบบขนสงกำลัง
4.10
แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เชน ชุดกระปุกเกียร (SHIFTER)
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
200,000 ชุด
อินเตอรเทรด พารท จำกัด ชิน้ สวนยานพาหนะ 237,000 ชิน้ 4.10
(รวมทุนไทย - จีน)
ชิ้นสวนระบบเบรก 300,000 ชิ้น
ชิน้ สวนระบบกรองอากาศและน้ำมัน
420,000 ชิ้น
MR. NAOTO NASUKAWA ชิน้ สวนแมพมิ พ และการซอมแซม 4.2
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
แมพิมพที่ผลิตเอง 0.5 ตัน
4.3
เจนเนอรัล เอนจิเนียริ่ง
P. C. WIRE 6,000 ตัน
P. C. STRANDED WIRE 6,000 ตัน
จำกัด (มหาชน)
(หุนไทยทั้งสิ้น)

201.00
38.40

ชลบุรี
(เขต 2)
57 สมุทรปราการ
(เขต 1)
19

ระยอง
(เขต 2)

48.50

13

74.70

4

38.00

11

ปทุมธานี
(เขต 1)

80.00

15

ระยอง
(เขต 2)

128.00

59

เพชรบุรี
(เขต 3)

6.00
195.00

ระยอง
(เขต 2)
ระยอง
(เขต 2)

6 พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
142
ชลบุรี
(เขต 2)
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12

เครื่องฉีดแว็กซ และชิ้นสวน
ประกอบของเครื่องฉีดแว็กซ
450 ชุด
ชิน้ สวนโลหะ เชน ชิน้ สวนสำหรับ
ทอกรองไอเสีย 4.5 ตัน

ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย ที่ตั้ง
กิจการ (ลานบาท) (คน)
(เขต)
4.2
12.00
10 กรุงเทพฯ
(เขต 1)

วารสารสงเสริมการลงทุน

เมทิกซ เอ็นจิเนียริ่ง
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
5 ไอชิน ทาคาโอกา ฟาวนดริ
บางปะกง จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
6 อันเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
7 ซัมมิท เอ็นจิเนียริ่ง
เซ็นเตอร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
8 ซันโย เอ็นจิเนียริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
9 สึกโิ บชิ (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
10 แซดเอฟ เลมฟอรเดอร
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - เยอรมนี)
11 IRIFUNE KOZAI CO., LTD.
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ
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บริษัท / ผูรวมทุน
16 แม็กซัส อินโนเวชั่น จำกัด
(รวมทุนไทย - ออสเตรเลีย
- จีน)
17 ซากุระ ออโตพารทส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
18 แซดเอฟ เลมฟอรเดอร
(ไทยแลนด) จำกัด
(รวมทุนญี่ปุน - เยอรมนี)
19 เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส
(1996) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
20 ชิโรกิ คอรปอเรชั่น
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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21
22

23
24
25
26

ผลิตภัณฑ

ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท) (คน)
4.10
95.00
60

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
SQUARE BEAM AXLE และ AIR
SUSPENSION 118,560 ชุด
ชิ้นสวนทอไอเสียสำหรับ
4.10
ยานพาหนะ (MUFFLER PARTS)
28,500,000 ชิ้น
ชุดเพลาขับ 4,500 ชุด
4.10

ที่ตั้ง
(เขต)
ชลบุรี
(เขต 2)

300.00

60

ชลบุรี
(เขต 2)

65.20

18

ระยอง
(เขต 2)

4.10

72.00

50

ระยอง
(เขต 2)

ชิน้ สวนยานพาหนะสำหรับรถยนต 4.10
เชน SEAT BACK DOOR LOCK
ROUND LOCK ROUND
RECLINING FLOOR LOCK,
ADJUSTER ASSY และ
RECLINING ASSY 7,000,000 ชุด
โฮเซอิ เบรค (ไทยแลนด) จำกัด ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
4.10
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
DRUM BRAKE ASSEMBLY
720,000 ชิ้น
โพลีเพล็กซ (ประเทศไทย) การเคลือบฟลม พลาสติกดวยโลหะ 4.4
จำกัด (มหาชน)
7,600 ตัน
(รวมทุนไทย - อินเดีย สิงคโปร)
4.10
สยามฟูโกกุ จำกัด
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
ยานพาหนะ 172 ตัน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส POWER STEERING GEAR
4.10
เอเชีย จำกัด
252,000 ชิ้น
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
โรเบิรต บอช ออโต โมทีฟ ชิ้นสวนเครื่องยนต เชน
4.10
เทคโนโลยีส (ประเทศไทย) จำกัด KNOCK SENSOR
(หุนเนเธอรแลนดทั้งสิ้น)
2,000,000 ชิ้น
สยามไอชิน จำกัด
ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
4.10
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
MOTOR SHIFT ACTUATOR
727,000 ชิ้น

150.60

29

ชลบุรี
(เขต 2)

324.00

82

ระยอง
(เขต 2)

241.30

15

ระยอง
(เขต 2)

ทอสำหรับยานพาหนะ
4,382,000 ชิ้น

40.00
30.00

9 สมุทรปราการ
(เขต 1)
18 ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

90.00

52

ระยอง
(เขต 2)

152.30

8

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

บริษัท / ผูรวมทุน
27 ริโก แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
28 ดีมายเออร แฟลบ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

ที่ตั้ง
(เขต)
ระยอง
(เขต 2)

40.00

70

ลพบุรี
(เขต 3)

196.50

17

ชลบุรี
(เขต 2)

99.60

40

ระยอง
(เขต 2)

ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
BODY REGURATE VALVE,
SEAT SUCTION VALVE
7,500,000 ชิ้น
โครงสรางโลหะสำหรับงานกอสราง 4.19
หรืองานอุตสาหกรรม เชน STEEL
STRUCTURES, PRESSURE
VESSELS, TANK, ระบบทอ
8,000 ตัน
ชิ้นสวนโลหะปมขึ้นรูป
4.3
63,000 ตัน

4.10

79

4.10

240.50

62 ฉะเชิงเทรา
(เขต 2)

4.2

104.00

4.10

72.00

20 สมุทรปราการ
(เขต 1)
29
ชลบุรี
(เขต 2)

4.10

211.20

8

ระยอง
(เขต 2)

4.3

22.00

40

4.10

168.30

16

ระยอง
(เขต 2)
ระยอง
(เขต 2)

4.10

155.00

404 นครราชสีมา
(เขต 3)
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29 ยูไนเต็ด คอยล
เซ็นเตอร จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
30 ไฟนพลาส (ประเทศไทย) จำกัด ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
ELECTRIC POWER MODULE,
FUSE MODULE และ WIRE
HARNESS CONNECTOR
BOX 3,120,000 ชิ้น
31 ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส POWER STEERING
เอเชีย จำกัด
157,680 ชิ้น
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
32 คราฟท (ไทยแลนด) จำกัด แมพิมพ 440 ชุด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
และชิ้นสวนพลาสติก 13 ตัน
33 ซินเนอรยี่ ดับเบิ้ลยู
ชิ้นสวนยานพาหนะ เชน
พรีซิชั่น จำกัด
GEAR BOX, COL ASSY
(รวมทุนญี่ปุน - สิงคโปร) และ COVER 750,000 ชิ้น
34 จอหนสัน คอนโทรลส
ชิ้นสวนโลหะสำหรับยานพาหนะ
แอนด ซัมมิท อินทีเรียส จำกัด เชน SPACER และ WASHER
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
630 ตัน
35 ทัก สปริง อินดัสทรี จำกัด ชิ้นสวนโลหะ เชน SPRING
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
300 ตัน
36 โตโกะ เซอิซากุเชียว
สปริงสำหรับยานพาหนะ 20 ตัน
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
37 ฟูจิคูระ ออโตโมทีฟ
AUTOMOTIVE WIRE HARNESS
(ประเทศไทย) จำกัด
3,000,000 ชิ้น
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท) (คน)
4.10
41.00
54
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บริษัท / ผูรวมทุน
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ผลิตภัณฑ

หมวด 5 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและเครื่องใชไฟฟา
1 คาแรคทีฟ จำกัด
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
2 MR. ANDREW DJIE
ซอฟตแวร
(หุนเยอรมนีทั้งสิ้น)
3 นายสุรพงษ วีระรักษเดชา ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
4 ไอ - ทราเวอรส จำกัด
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
5 ทีพี ฮาโล แอลอีดี ไลทตง้ ิ จำกัด LED CHIP 600,000,000 ชิ้น
(รวมทุนไทย - จีน)
6 ฟูจิ อิเลคทริค พาวเวอร
AUTOMATIC VENDING
ซัพพลาย (ประเทศไทย) จำกัด MACHINE 10,000 เครื่อง
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
7 อัล เมทเทิล จำกัด
ชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศ เชน
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)
HEADER PIPE และ HEADER
PIPE ASSEMBLY 7,125 ตัน
8 ลาโคนิค เทคโนโลยี จำกัด ซอฟตแวร
(รวมทุนไทย - ไตหวัน)
9 นางวิภา ฐิติวัฒนาการ
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
10 ซีพีคอร จำกัด
ซอฟตแวร
(หุนไทยทั้งสิ้น)
11 เมอรรี่ อิเล็คทรอนิคส
ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส เชน
(ไทยแลนด) จำกัด
ชุดสายไฟฟา ลำโพง และหูฟง
(หุนไตหวันทั้งสิ้น)
78,000,000 ชิ้น
หมวด 6 เคมีภัณฑ กระดาษ และพลาสติก
1 ที. จี. ที. เทค จำกัด
COMPOUNDED PLASTIC
(หุนเกาหลีใตทั้งสิ้น)
PLASTIC 2,400 ตัน
2 คิวแพ็ค อินเตอรเนชั่นแนล ขวดพลาสติก 250 ตัน
จำกัด
ฝาพลาสติก 70 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท) (คน)
5.8

1.00

12

5.8

10.00

183

5.8

10.00

10

5.8

3.90

23

5.5

191.00

80

5.2

79.10

39

5.3

95.30

46

5.8

10.00

89

5.8

2.20

5.8

5.00

5.5

171.70

6.12

12.00

6.12

10.20

ที่ตั้ง
(เขต)
อุดรธานี
(เขต 3)
กรุงเทพฯ
(เขต 1)
กรุงเทพฯ
(เขต 1)
กรุงเทพฯ
(เขต 1)
สมุทรปราการ
(เขต 1)
ปทุมธานี
(เขต 1)
ระยอง
(เขต 2)

กรุงเทพฯ
(เขต 1)
11 นครราชสีมา
(เขต 3)
6 กรุงเทพฯ
(เขต 1)
197 ระยอง
(เขต 2)

17

ชลบุรี
(เขต 2)
18 สมุทรสาคร
(เขต 1)

บริษัท / ผูรวมทุน
3
4

ด็อกเตอร โบลโมลดิ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ที. เค. เอส. สยามเพรส
แมเนจเมนท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ
ถังพลาสติก 1,920 ตัน

ที่ตั้ง
(เขต)
ระยอง
(เขต 2)
6 สมุทรสาคร
(เขต 1)

6.16

48.50

6.12

199.60

310 พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

6.12

141.00

30 พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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6.12

180.00

240

ชลบุรี
(เขต 2)

6.12

75.80

11

ลพบุรี
(เขต 3)

6.5

250.00

31

ปราจีนบุรี
(เขต 3)

7.23

15.00

7

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

7.12

10.00

12

กรุงเทพฯ
(เขต 1)
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สิ่งพิมพชนิดตางๆ เชน
สิ่งพิมพทั่วไป สิ่งพิมพ
ปลอดการทำเทียม และ
สิ่งพิมพตอเนื่อง 7,000 ตัน
5 เฟยตี้ พรีซิชั่น
ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
(ไทยแลนด) จำกัด
อุตสาหกรรมตางๆ เชน
(รวมทุนไทย - จีน)
เครื่องใชไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
และยานยนต 665 ตัน
6 ไทเกอรโพลี่ (ไทยแลนด) จำกัด ชิ้นสวนพลาสติกสำหรับ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
อุตสาหกรรมตางๆ เชน
ไฟฟา อิเล็กทรอนิกส
และยานยนต 1,340 ตัน
7 เอส. เจ. เอ็ม. เบลทติ้ง
สายพานสำหรับอุตสาหกรรม
(ประเทศไทย) จำกัด
1,800 ตัน
(รวมทุนแคนาดา - ไตหวัน)
8 เพ็ทฟอรม (ไทยแลนด) จำกัด ขวดพลาสติกกึ่งสำเร็จรูป
(รวมทุนไทย - อินเดีย (PRE FORM) 4,020 ตัน
เยอรมนี - อังกฤษ)
9 ยูโทเปยน จำกัด
ยาเม็ดและยาแคปซูล 35 ตัน
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ยาผง 17 ตัน
ยาผงปราศจากเชือ้ 35 ตัน
หมวด 7 กิจการบริการและสาธารณูปโภค
1 เบลด 555 จำกัด
การออกแบบแมพิมพ
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
อุปกรณและชิ้นสวน
สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต
2 MR. GRAEME BRUCE LOVE ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
1,000 ตารางเมตร

ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท) (คน)
6.12
36.90
31

บริษัท / ผูรวมทุน
3

4
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วารสารสงเสริมการลงทุน
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6
7

8
9

10

11
12
13

ริโก แมนูแฟคเจอริ่ง
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
โดวะ โฮลดิ้งส
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
มิทซูบะ เอเชีย
อาร แอนด ดี จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ
ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
500 ตารางเมตร
สนับสนุนการคาและการลงทุน

วิจัยและพัฒนาชิ้นสวนยานยนต
เชน WIPER ASSEMBLY,
WIPER BLADE, WIPER ARM
และ WASHER TANK
ไทคอน โลจิสติกส พารค จำกัด พัฒนาอาคารสำหรับ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
โรงงานอุตสาหกรรม 1 หนวย
ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น พัฒนาอาคารสำหรับ
จำกัด (มหาชน)
โรงงานอุตสาหกรรม 3 หนวย
(หุนไทยทั้งสิ้น)
MR. MARTIN SCHMIDT สนับสนุนการคาและการลงทุน
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)
แซดเอฟ เลมฟอรเดอร
สนับสนุนการคาและการลงทุน
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนสิงคโปรทั้งสิ้น)
ป. พานิชรุงเรือง
ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
ปาลมออยล จำกัด
2.2 เมกะวัตต
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ขนสงทางเรือ 1 ลำ
ภัทรทรานสปอรต จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
ภัทรทรานสปอรต จำกัด
ขนสงทางเรือ 3 ลำ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด ขนสงทางเรือ 1 ลำ
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 1)

ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท) (คน)
7.12
4.30
26

3

ที่ตั้ง
(เขต)
ระยอง
(เขต 2)

7.15

5.00

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

7.20

40.00

7.8

142.80

4

7.8

584.30

42

7.15

3.00

3

7.15

5.65

5

7.1

100.00

10 สุราษฎรธานี
(เขต 3)

7.9

20.00

6 ไมระบุที่ตั้ง

7.9

60.00

18 ไมระบุที่ตั้ง

7.9

16.20

1 ไมระบุที่ตั้ง

7 สมุทรปราการ
(เขต 1)

ปราจีนบุรี
(เขต 3)
สระบุรี
(เขต 2)
กรุงเทพฯ
(เขต 1)
ระยอง
(เขต 2)

บริษัท / ผูรวมทุน

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย ที่ตั้ง
กิจการ (ลานบาท) (คน)
(เขต)
7.9
16.20
1 ไมระบุที่ตั้ง

7.9

16.20

1 ไมระบุที่ตั้ง

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

16.20

1 ไมระบุที่ตั้ง

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

16.20

1 ไมระบุที่ตั้ง

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

16.20

1 ไมระบุที่ตั้ง

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

16.20

1 ไมระบุที่ตั้ง

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

16.20

1 ไมระบุที่ตั้ง

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

16.20

1 ไมระบุที่ตั้ง

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ที่ติดตั้งบนหลังคา
0.744 เมกะวัตต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ที่ติดตั้งบนหลังคา
0.63 เมกะวัตต

7.1

49.00

3

7.1

44.10

3 สมุทรปราการ
(เขต 1)

ระยอง
(เขต 2)
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ขนสงทางเรือ 1 ลำ

วารสารสงเสริมการลงทุน

14 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 2)
15 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 3)
16 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 4)
17 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 5)
18 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 6)
19 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 7)
20 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 8)
21 เอส. พี. อินเตอร มารีน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 9)
22 สยาม จีเอ็นอี โซลาร
เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
23 ปนทองโฮลดิ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

ผลิตภัณฑ

บริษัท / ผูรวมทุน
24 นิชชินเบรค (ประเทศไทย) จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)
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25 ทีที โซลาร จำกัด
(รวมทุนไทย - ญี่ปุน)

วารสารสงเสริมการลงทุน
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26 กันกุล โซลาร พาวเวอร 2 จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 1)
27 โซลาร เอนเนอรย่ี โซไซตี้ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 2)
28 โซลาร เอนเนอรย่ี โซไซตี้ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 3)
29 สยาม กันกุล โซลาร
เอนเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 4)
30 สยาม กันกุล โซลาร
เอนเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 5)
31 ที เอส พาวเวอร
เอนเนอจี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 6)
32 ที เอส พาวเวอร
เอนเนอจี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 7)

ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย ที่ตั้ง
กิจการ (ลานบาท) (คน)
(เขต)
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
7.1
51.00
3
ชลบุรี
ที่ติดตั้งบนหลังคา
(เขต 2)
0.779 เมกะวัตต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
7.1
51.00
3
ชลบุรี
ที่ติดตั้งบนหลังคา
(เขต 2)
0.779 เมกะวัตต
7.1
41.80
5
ชลบุรี
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ที่ติดตั้งบนหลังคา
(เขต 2)
0.539 เมกะวัตต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
7.1
41.80
5 กรุงเทพฯ
ที่ติดตั้งบนหลังคา
(เขต 1)
0.500 เมกะวัตต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
7.1
19.40
5 สระบุรี
ที่ติดตั้งบนหลังคา
(เขต 2)
0.225 เมกะวัตต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
7.1
62.00
5 นครศรีธรรมราช
ที่ติดตั้งบนหลังคา
(เขต 3)
0.999 เมกะวัตต
ผลิตภัณฑ

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ที่ติดตั้งบนหลังคา
0.874 เมกะวัตต

7.1

60.50

5

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ที่ติดตั้งบนหลังคา
0.998 เมกะวัตต

7.1

62.00

5 สมุทรปราการ
(เขต 1)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ที่ติดตั้งบนหลังคา
0.417 เมกะวัตต

7.1

33.80

5 สมุทรปราการ
(เขต 1)

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

บริษัท / ผูรวมทุน

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 0.242 เมกะวัตต

7.1

20.70

5

นนทบุรี
(เขต 1)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 0.023 เมกะวัตต

7.1

2.80

5

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

4.20

9

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.12

10.00

7.15

4.00

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ

7.12

55.00

ใหบริการแกธุรกิจ
สรางภาพยนตร 2,920 ชิ้นงาน
สำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค
95 ตารางเมตร

7.6

15.20

10

7.13

10.00

2

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

20.00

16

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

สนับสนุนการคาและการลงทุน

7.15

80.00

6

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

4 สมุทรปราการ
(เขต 1)
3 สมุทรปราการ
(เขต 1)
13 กรุงเทพฯ
(เขต 1)
กรุงเทพฯ
(เขต 1)
กรุงเทพฯ
(เขต 1)
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ที่ตั้ง
(เขต)
ระยอง
(เขต 2)

วารสารสงเสริมการลงทุน

33 กรีน ไลน เอนเนอจี จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 8)
34 กันกุล โซลาร รูฟ 1 จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 9)
35 กันกุล โซลาร รูฟ 1 จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 10)
36 เฮลมุท ฟสเชอร (ไทยแลนด)
จำกัด
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)
37 MR. HEIJI SAITO
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
38 MR. ANTONIO VENEZIA
(หุนอิตาลีทั้งสิ้น)
39 เทยิน คอรปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
40 ทีน ทอลก จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
41 เอ็มเอช แอนด อารเอเชีย
(อารโอเอช) จำกัด
(หุนสวิตเซอรแลนดทั้งสิ้น)
42 มูราคามิ คอรปอเรชั่น
(ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
43 โอคายา (ประเทศไทย) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)

ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท) (คน)
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
7.1
62.00
5
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 0.998 เมกะวัตต
ผลิตภัณฑ
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บริษัท / ผูรวมทุน

วารสารสงเสริมการลงทุน
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44 อมตะ ซัมมิท เรดดี
บิลท จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
45 แคสแคล จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
46 ระฟา บานและที่ดิน จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
47 บัลค โปรส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 1)
48 บัลค โปรส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 2)
49 บัลค โปรส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 3)
50 บัลค โปรส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 4)
51 เมอิอัทสึ (ไทยแลนด) จำกัด
(หุนญี่ปุนทั้งสิ้น)
52 เอส ซี กรุป โฮลดิ้ง จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
53 นอรท รูฟทอป จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 1)
54 นอรท รูฟทอป จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 2)
55 นอรท รูฟทอป จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 3)

ผลิตภัณฑ
พัฒนาอาคารสำหรับ
โรงงานอุตสาหกรรม
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 0.450 เมกะวัตต
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 0.240 เมกะวัตต
ขนสงทางเรือ 1 ลำ

ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย
กิจการ (ลานบาท) (คน)
7.8 228.30
5

ที่ตั้ง
(เขต)
ชลบุรี
(เขต 2)

7.1

25.00

7.1

16.80

7.9

16.20

2 สมุทรปราการ
(เขต 1)
3 สมุทรปราการ
(เขต 1)
1 ไมระบุที่ตั้ง

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

16.20

1 ไมระบุที่ตั้ง

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

16.20

1 ไมระบุที่ตั้ง

ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.9

16.20

1 ไมระบุที่ตั้ง

ศูนยจัดหาจัดซื้อชิ้นสวน
และผลิตภัณฑระหวางประเทศ
ขนสงทางเรือ 1 ลำ

7.12

55.00

7.9

184.00

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1

50.00

2

ลพบุรี
(เขต 3)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1

50.00

2

แพร
(เขต 3)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1

50.00

2 นครสวรรค
(เขต 3)

กรุงเทพฯ
(เขต 1)
12 ไมระบุที่ตั้ง

10

บริษัท / ผูรวมทุน

7.1

50.00

2

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1

50.00

2

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1

50.00

2

นนทบุรี
(เขต 1)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1

50.00

2

กรุงเทพฯ
(เขต 1)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1

50.00

2 สุราษฎรธานี
(เขต 3)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1

50.00

2 นครศรีธรรมราช
(เขต 3)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1

50.00

2

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1

50.00

2 นครราชสีมา
(เขต 3)

ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

7.1

50.00

2 อุบลราชธานี
(เขต 3)

ชุมพร
(เขต 3)
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ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 1.0 เมกะวัตต

วารสารสงเสริมการลงทุน

56 รูฟ เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 4)
57 รูฟ เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 5)
58 รูฟ เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 6)
59 ลัคกี้ โซลาร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 7)
60 ลัคกี้ โซลาร จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 8)
61 แชมป เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 9)
62 แชมป เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 10)
63 แชมป เอ็นเนอรยี่ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 11)
64 กรีน รูฟทอป จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 12)
65 กรีน รูฟทอป จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
(โครงการที่ 13)

ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย ที่ตั้ง
กิจการ (ลานบาท) (คน)
(เขต)
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
7.1
50.00
2 กรุงเทพฯ
ทีต่ ดิ ตัง้ บนหลังคา 1.0 เมกะวัตต
(เขต 1)
ผลิตภัณฑ

บริษัท / ผูรวมทุน
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66 เว็ลธ เวนเจอรส จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
67 สยามมงคล เดินเรือ จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)
68 เมืองทอง ฟารม จำกัด
(หุนไทยทั้งสิ้น)

วารสารสงเสริมการลงทุน

88

ผลิตภัณฑ
โรงแรม 174 หอง
ขนสงทางเรือ 1 ลำ

ประเภท เงินลงทุน การจางงานไทย ที่ตั้ง
กิจการ (ลานบาท) (คน)
(เขต)
7.4 758.60
106 กรุงเทพฯ
(เขต 1)
7.9 133.00
17 ไมระบุที่ตั้ง

ปุยอินทรีย 8,250 ตัน
7.1 130.00
และไฟฟาจากกาซชีวภาพ
1.03 เมกะวัตต
69 โคราช ไบโอเอ็นเนอรย่ี จำกัด ไฟฟาจากกาซชีวภาพ
7.1
88.00
(หุนไทยทั้งสิ้น)
4.2 เมกะวัตต
70 เกียรติธานีกอสราง
ไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย
7.1
18.00
และวัสดุภัณฑ จำกัด
ที่ติดตั้งบนหลังคา 0.250
(หุนไทยทั้งสิ้น)
เมกะวัตต
71 หมิง เอ็นจิเนียริ่ง
SOLDER INGOT, SILVER
7.27
70.60
(ไทยแลนด) จำกัด
INGOT และ COPPER INGOT
(หุนมาเลเซียทั้งสิ้น)
จากของเสียหรือวัสดุที่ไมใชแลว
จากอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส
1,700 ตัน โลหะมีคา (PRECIOUS
METAL) 530 ตัน
รวม 7 หมวดอุตสาหกรรม
11,352.92

หมายเหตุ

15 พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)
17 นครราชสีมา
(เขต 3)
2 สมุทรปราการ
(เขต 1)
27 พระนครศรีอยุธยา
(เขต 2)

4,208 เขต 1 = 48
เขต 2 = 49
เขต 3 = 33
ไมระบุทตี่ งั้ = 17

เขต 1 ไดแก กรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
เขต 2 ไดแก กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สระบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี อางทอง
ระยอง และภูเก็ต
เขต 3 ไดแก 59 จังหวัดที่เหลือ

